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Abstract 

The suspicion of conflict between the verses of the Holy Quran has been raised 

among Muslims and non-Muslims since the first centuries of the emergence 

of Islam, and today a group of orientalists express the same suspicion and 

provide examples for it. In general, the method of Orientalist research in the 

field of Islamic sciences has its drawbacks, which can be enumerated as 

follows: Involvement of mindsets and presuppositions in discussions, 

attention to contextual appropriateness without considering situational 

appropriateness, non-revelatory view of the Qur'an, weakness Scientific, 

referring to incorrect, weak sources and incorrect comparisons of the Qur'an 

with holy texts. Also, the reasons for creating the illusion of conflict among 

orientalists are: disregard for syntactic nuances, lack of familiarity with the 

rhetoric of the Arabic language, lack of attention to the issues of Quranic 

sciences and lack of attention to the structure of the Quran. 
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 نزد خاورشناسان «قرآن در تعارض وجود»ه شبه نقد و بررسی
 

 مقدمزهره اخوان
 

 چکيده

م ظهور اسالآیات قرآن کریم از همان قرون نخستین  میان تعارض و تناقضوجود شبهه 
از خاورشناسان همین گروهی  نیز امروزه و هشدمی مسلمانان مطرحغیرمیان مسلمانان و 

 مستشرقانروش پژوهش کلی طوربه .دهندارائه می نمونهو برای آن  بیان کردهشبهه را 
نمودن دخیل چنین برشمرد:آنها را توان که می دارد هاییاشکال در زمینه علوم اسالمی

ها در مباحث، توجه به تناسب سیاقی بدون درنظر گرفتن تناسب فرضها و پیشذهنیت
و  فضعی می، مراجعه به منابع نادرست،به قرآن، ضعف عل یانیوح یرغموقعیتی، نگاه 

نزد  توهم تعارضایجاد علل های نادرست قرآن با متون مقدس. همچنین قیاس
ان افی با بالغت زبنحوی، عدم آشنایی ک یفظراتوجهی به بی از:خاورشناسان عبارتند

 .و عدم توجه به ساختار قرآن یعلوم قرآنعربی، عدم توجه به مباحث 
 

 كليد واژگان

 بالغت. ؛خاورشناسی ؛استشراق ؛عدم تعارض در قرآن؛ قرآن به قرآن تفسیر
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 مقدمه

عنوان هاز همان ابتدا تاکنون این کتاب ب گذرد.زمان نزول قرآن کریم می از قرن 15حدود 
قرآن نوری » :گویدمیآن در وصف امام علی)ع(  که دین اسالم مطرح بوده تا حدیاساس 

راهی است که  است که درخشندگی آن زوال نپذیرد، چراغی است که خاموشی ندارد،
است  یاشفادهنده ،شودینمخراب  شیهاستونبنایی است که  رونده آن گمراه نگردد،

دانش و دریای علوم  را بزداید. قرآن معدن ایمان و چشمه زیانگوحشت یهایماریبکه 
ها کتابی با این ویژگی .(2۹6 .، ص1۹8، خطبه 1۳۷۹، )دشتی« و نهر جاری عدل است.

سرزمین  و پذیرش هزاران انسان در مورد استقبالتنها یات ممتاز و یگانه، نهوصو خص
 ، روشنفکران وژهیوبهجهان غرب  موردتوجهعرب و اطراف آن گردیده، بلکه الةجزیر

ی محتوای قرآن و آشنای اندیشمندان قرار گرفته است. پژوهشگران غربی، برای آگاهی از
ان ششرق، به مطالعه و تحقیق درباره کتاب آسمانیمسلمانان و تمدن  هایبا اندیشه

به بحث در مورد قرآن های گوناگون اهداف و انگیزه با خاورشناسانند. اهپرداخت
تعصب وارد این حوزه  با رویکرد علمی و عاری از هرگونه ای صرفاًعدهند؛ اهپرداخت
قرارگرفته و  کمانهای استعماری قدرتمندان و حاثیر سیاستأتتحت نیزبرخی  ،شدند

 روهند. گاهجلب رضایت آنان و مبارزه با گسترش دین اسالم، در این میدان گام نهاد یبرا
فرد ها و امتیازات منحصربهدر عرصه پژوهش و تحقیق، زمانی که، به برجستگیخیر أ

شان، یعنی آسیب رساندن به اصول گمان خود، برای رسیدن به اهدافبردند، بهقرآن پی
جایگاه واقعی آن، در جستجوی نقاط ضعف و مبهم آن  های استوار قرآن و کاهشیهو پا

در ادامه قصد داریم در  کردند.مطرح پایه و اساس، پیرامون آنبرآمده و شبهاتی بی
ه ب واردشده استخصوص شبهه تعارض قرآن که توسط خاورشناسان بر قرآن کریم 

 بحث و بررسی بپردازیم.
 

 «و اختالف ،ضتعار، تناقض»شناسی مفهوم. 1

شناسی یک اصطالح نخست معنای ها مرسوم است برای مفهومدر پژوهش کهچنانآن
در  رونیازا .شودمیبیان لغوی آن مورد مطالعه قرارگرفته و سپس معنای اصطالحی آن 
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 یجاهب )که معموالً و اختالف تناقضادامه به بررسی معانی لغوی و اصطالحی تعارض و 
 .پرداخت خواهیم د(نروکار میهتعارض ب

 

 در لغت «تعارض». 1-1

 شاهد چهار حوزه معنایی هستیم. ذیل آن ریشهاست و « رضع»تعارض از ماده 
شود. اظهارنمودن و آشکارنمودن میکار بردههالف( گاهی در مقابل ارتفاع و طول ب

عَرَضنا جَهَنَّمَ یَومَئِذٍ »که  کاررفتهبهگونه نیز از دیگر معانی این حوزه است و در قرآن این
 «.کنیمطرز مخصوص آشکار میآن روز جهنم را بر کفار به( »100: )کهف «لِلکافِرینَ عَرضًا

یک چراکه هر ،معنایی به مفهوم اصطالحی آن نزدیکتر باشدرسد که این حوزهمی به نظر
، راهیم)اب خیزدبه مقابله بر میین نسبت به دیگری اظهار وجود کرده و با او از متعارضَ

 ؛16۷-165 ص.، ص۷، جق1405منظور، ابن ؛5۹۳ .، ص2تا، ج، بینجارو  دحامد، زیات
 .(16۷-165 ص.، ص۷تا، جبیقرشی، 

( )کتاب را با کتاب مقابله کرد« بالکتاب الکتابُ ضَعارَ»کردن که در عبارت ب( مقابله
 آمده است.( قرار گرفت)چیزی در مقابل چیز دیگری  «قابله عارض الشئ بالشئ:»و 

، ۷، جق1405ور، منظابن ؛5۹4-5۹۳ ص.، ص2تا، ج، بینجارو  دحامد، زیات ،)ابراهیم
، ق1410فراهیدی،  ؛۹۷5 .، ص2، ج1۳66سیاح،  ؛22۳ .، ص18تا، جبی زبیدی، ؛16۷ .ص
 .(2۳۷ .ص ،1ج

اهر در حال) «عارضتُ فالنًا فی السیر»شدن. در عبارات قرارگرفتن و مانع ریدر مسج( 
)مانع  «کالخشبة المعترضة فی النهراعترض الشئُ: صار عارضًا »رفتن، مقابل فالنی را گرفتم( و 

از این گردد( گیرد و مانع حرکت آب میچیزی شد مانند چوب که در مسیر رود قرار می
ابن ؛5۹4-5۹۳ ص.، ص2تا، ج، بینجارو  دحامد، زیات ،)ابراهیم شده استاستفادهمعنا 

، ق1410فراهیدی،  ؛228-22۳ ص.، ص18تا، جزبیدی، بی ؛2۳۷ .، صق1404فارس، 
 .(2۷۳ .، ص1ج

انجام گونه که او )همان «عَنَعارضتُه مثل ما صَ»در عبارت  ؛ کهمعامله به مثل کردن د(
فراهیدی،  ؛224 .، ص18تا، جبی)زبیدی، مثل کردم( ذکر شده است، با او معامله بهداد

 .(2۷۳ .، ص1، جق1410
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گونه برداشت نمود که دو یا چند عبارت در توان اینشده، میاز مجموع معانی ارائه
که اثبات یکی منجر به نقض نحویهب ،کننداظهار وجود می گرفته،مقابل یکدیگر قرار 

 گردد.دیگری می
 

 در لغت «تناقض». 1-2

حوزه معنایی  در پنج هستیم کهدر کتب لغت شاهد معانی متعدد « ضقن»ذیل ماده 
 .شوندبنده میمختلف دسته

وان )استخ «نقض العظم»شکستن چه ظاهری باشد و چه معنوی. در عباراتی چون  الف(
و »سوره نحل  ۹1؛ و در عباراتی چون آیهکاررفتهبهشکست( معنای ظاهری این ماده 

ها را بعد از محکم کردنش نشکنید( معنای معنوی )و پیمان «التَنقُضُوا األیمَانَ بَعدَ تَوکیدِهَا
کردن نیز در عباراتی چون است که شاهد معنای پاره الزم به ذکراست.  کاررفتهبهآن 

 ص.، ص5، جق1404فارس، )ابن کردم( ذیل این ماده هستیم)ریسمان را پاره «نَقَضتُ الحَبلَ»
 .(105. ، ص۷تا، جقرشی، بی ؛505-50۳ ص.، ص2، ج1۳66سیاح،  ؛4۷1-4۷2

 کند گویا کهمی« نقیض»از آن تعبیر به  عربدهند، مفاصل صدا می کهیهنگامب( 
)ابراهیم و دیگران،   رسدگوش میچنین بهشدن آن اینشده و صدای شکستهمفصل شکسته

، ۷، ج 1405ابن منظور،  ؛4۷2-4۷1، ص 5، ج 1404ابن فارس،  ؛۹4۷، ص 2بی تا، ج 
  .(51-50، ص 5، ج 1410فراهیدی،  ؛51-50، ص 18زبیدی،  بی تا، ج  ؛244-242ص 

پاشیدن. لغویان چنین بیان کردند که إنقاض مخالف إبرام کردن و ازهمج( ویران
ظاهری باشد و چه حالت  صورتبهحال بازهم چه  ،کردن استمعنی ثابت و مستحکمبه

منظور، ابن ؛۹4۷ .، ص2تا، ج، بینجارو  دحامد، زیات ،)ابراهیم معنوی آن مدنظر باشد
، 5، ج1410فراهیدی،  ؛48-4۷ ص.، ص18تا، جزبیدی، بی ؛244-242 ص.، ص۷، ج1405

 .(51-50 ص.ص
که دو شاعر خالف یکدیگر به هنگامی مثالعنوانبهد( مخالفت کردن با یکدیگر. 

 )دو شاعر شعری سرودند که با «تناقض الشاعران» شود کهپردازند بیان میسراییدن می
هایش، قسمت دیگر را )برخی حرف «تناقض فی کالمه»یکدیگر مخالف است( یا اینکه 
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، 18تا، جبیزبیدی،  ؛۹4۷ .، ص2تا، جبی ،نجارو  دحامد، زیات ،ابراهیم) نماید(.باطل می
 .(244-242 ص.، ص۷، جق1410فراهیدی،  ؛52-50 ص.ص

، ق1405منظور، )ابن «أنتَقَض الجُرحُ بَعدَ البُرئِ» ( محوشدن جراحت بعد از بهبودی.ـه
 .(51-50 ص.، ص5، ج1410فراهیدی،  ؛244-242 ص.، ص۷ج

-۳04 ص.، ص2، ج1۳66)سیاح،  «نقیضُکَ الذی یُخالفک» و( مخالفت کردن با کسی.
 .(244-242ص. ، ص۷، جق1410فراهیدی،  ؛۳05

 

 در منطق «تناقض». 1-3

تناقض م عل آنکه در این توجهقابلشود. نکته در علم منطق از اصطالح تناقض استفاده می
نحوی باشد که از سان که اختالف میان دو گزاره بهبدین ؛ها است نه مفرداتمیان گزاره

ی صادق یک یعنی از دو قضیه متناقض حتماً ؛برداشت شودکذب دیگری  صدق یکی الزاماً
)مظفر،  زمان محال استهم صورتبهو دیگری کاذب است و صدق یا کذب هردو 

 .(188 .، صق1415
 

 در لغت «اختالف». 1-4

کتب لغت معانی گوناگون  در آید و ذیل این ریشهبرمی« خلف»اختالف از ماده 
 :بارت است ازبحث هست عکه متناسب با موضوع  هاترین آنمهم که ،شدهمطرح

امر  دو چیز یا دو«)اختلف االمران و تخالفا: لم یتََّفقا و لم یتساویا. »ناسازگاری و عدم موافقت
واآلخر قصیراً أو ها ولدان خلفتان إذا کان أحدهما طویالً ل»موافقت و هماهنگی ندارند.(  باهم

 هستند، ناهماهنگ یکدیگر با که است فرزند دو )دارای «اسود واآلخر ابیض کان أحدهما
 و ناقضت معنیبه نیز« خِلفَه» ..(سیاه دیگری و سفید یکی کوتاه یا دیگری و دراز یکی

، ق1405منظور، ابن ؛251 .، ص2تا، ج، بینجارو  دحامد، زیات ،ابراهیم) است ناهماهنگی
 .(۳66 .، ص2، ج1۳66سیاح،  ؛۹1 .، ص۹ج

توان دریافت تمامی این سه ماده دارای حوزه معنایی از مجموع معانی می کهچنانآن
عنوان مترادف از آنها یاد نمود و در ادامه هرسد بتوان بنظر میهلذا ب ،مخالفت کردن هستند

جای یکدیگر برای یک مفهوم واحد هبسیاری این واژگان را ب شاهد آن خواهیم بود که
 .اندکاربردهبه
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 قرآندر تعارض . 2

قرآن در طول سالیان متمادی موضوع بحث بسیاری از دانشمندان  در تعارض لهمسأ
 رویکرد و ای مختصر از این موضوع. در ادامه تاریخچهبوده استمسلمان و غیرمسلمان 
خاورشناسان ذیل  هایو سپس اشکال شدهمطرح تعارض قرآندانشمندان مسلمان به 

 .خواهد آمدتعارض قرآن 
 

 «قرآن در تعارض»بحث  تاریخچه. 2-1

خود مسلمانان مطرح بوده  انیدر مموضوع تعارض قرآن از همان قرون نخستین حتی 
مده آعباس کند که مردی نزد ابناست. سیوطی روایتی را به نقل از عبدالرزاق مطرح می

عباس نیز از او خواست تا آیات مورد بینم، ابنو بیان داشت که در قرآن اختالف می
 کند تا پاسخ آنها را بیانمراه وجه تعارض آن مطرح نماید هتعارض مدنظر خود را به

 نموده که مردی نزد امام علی)ع(بابویه نیز روایتی را نقل. ابن(88 .، ص۳تا، جبی)سیوطی، 
چراکه برخی آیات یکدیگر را تکذیب  ،امشک افتادهآمد و بیان داشت که در قرآن به

کنند. ایشان با رد این ادعا از او خواستند تا آن آیات تکذیب کننده را و وجه تکذیب می
گویی نسبت به شبهه آن مرد و رفع تعارض ، سپس آن حضرت به پاسخکند انیبآنها را 

مانند این دسته از روایات در مجامع  .(255 .، صق1416بابویه، )ابن آیات پرداختند
له حاکی از اهمیت موضوع تعارض قرآن است که از سأروایی مسلمانان بسیارند و این م

که بسیار از علمای مسلمان نیز در  بوده و در ادامه خواهد آمدهمان عصر نخستین مطرح
 اند.پردازی پرداختهاین زمینه به نظریه

تفاق تناقض و تعارض آیات قرآنی را ه اب های بعدی نیزسده در دانشمندان مسلمان
زیرا قرآن را کالم خدا انگاشته و  ،دادنندنسبت به قرآن جایز نمی را پذیرند و آننمی

نقل از غزالی چنین به ق(1422) دانند. زرکشیتعارض حقیقی را در کالم الهی محال می
دارد و مراد از عدم  تفاوتاصطالحی است که معانی م «اختالف» :کند کهمطرح می

های برداشتجلو نه اینکه  ،شوداختالف در قرآن آن است که در ذات قرآن اختالف ن
اول و آخرش در فصاحت همانند . کالم مُختَلَف آن است که گرفته شوداز آن مختلف 

دم را پردازد و بخشی دیگر مرقسمتی از آن به دنیاگریزی می یعنی مثالً ،یکدیگر نیست
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ها نوعی دیگر است و این خواند، سبک قسمتی از آن شعر و سایر قسمترامیف ایبه دن
امانسچراکه قرآن بر اسلوب و نظم واحدی  ،دسته از اختالفات در کالم الهی ممتنع است

 :دنگارنقل از کرمانی چنین می بهتا( )بیسیوطی  .(55 .، صق1422)زرکشی،  است افتهی
سان که بخش از شئ خالف دیگری اختالف بر دو گونه است؛ یکی اختالف تناقض بدین

دیگری اختالف تالزم است مانند اختالف در اندازه ؛ گونه بر قرآن محال استاین کهباشد 
که وجود این دسته در  یامرونهها و آیات و اختالف احکام از ناسخ و منسوخ و سوره

( 1۳۹4)عاصران، خویی میان م در .(100. ، ص۳تا، جبی)سیوطی،  ممکن استقرآن کریم 
 کرده گذاریتمامی ابعاد زندگی انسان قانون قرآن کریم درکند که نیز چنین استدالل می

 هسخن گفتو...  د الهیات، نبوت، سیاست، اجتماعیاست و در موضوعات مختلفی مانن
کثر و اقتضای این ت است دهینازل گرددر طول سالیان متمادی با توجه به اینکه  و است؛

که آیات امیهنگاما موضوعی و طول زمان وجود اختالف و تعارض در آن است؛ 
اعجاز قرآن است. همچنین  هد شاهد همبستگی آن هستیم و این از وجوی گردیآورگرد

سوره نساء تناقض در کالم الهی را رد کرده و وقوع آن را در قرآن منکر  82با ذکر آیه 
 .(55 .، ص1۳۹4)خویی،  شودمی

 

 اورشناسان و شبهه تعارض قرآن. خ3

شناسی آن، عللی شناسی مطالعات خاورشناسان و آسیبروشمروری بر در ادامه پس از 
 است. تعارض در قرآن شدهخواهد آمد که موجب ایجاد توهم 

 

 شناسی مطالعات خاورشناسان. روش3-1

نخست باید با رویکردهای ایشان آشنا بود تا  ،هاشناسی پژوهشبحث از آسیب به هنگام
زم از قاعده مستثنی نیستند و الخاورشناسان نیز  توان داوری مناسبی انجام داد،بگونه این

های خاورشناسان بر مبنای دو شویم. عمده پژوهشاست تا با رویکردهای ایشان آشنا 
 رویکرد اساسی است:

ه ب در مطالعات قرآنی معطوف یغرب هایپژوهشاریخی: بیشترین الف( رویکرد ت
 شود. مکی وهای بسیاری را شامل میحوزه که بوده است تاریخی ازنظرشناخت قرآن 

 ه... همالخط ورسم ،، قرائاتمدنی، جمع قرآن، نزول قرآن، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ
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نگاه کلی ما را نسبت به قرآن  مطالعه آنها با این رویکرد موضوعاتی هستند که هااین
 .دهندشکل می

رآن و محتوایی ق بررسیها مطالعاتی غربی رویکردهایتطبیقی: از دیگر رویکرد  (ب
 .اندتهپرداخ آنمقدس است که از منظرهای مختلف به پژوهش و بررسی  کتبرابطۀ آن با 

 قرآن ساختارزبانی هایزمینه را در های خاورشناسانپژوهش بدوی نیز عبدالرحمن
شناسی زبان قرآن، در پردازیقصه هنر قرآن، در ادیان باب در پژوهشی انجیل، اسلوب از

 تحلیل و یموردبررس خاورشناسان ویژه دیدگاه از یک هر که پراکنده مسائل و قرآن
 .(۹ .، ص1۳88)بدوی،  داندمی قرارگرفته است

 

 خاورشناسانشناسی مطالعات آسیب. 3-2

توان اند که میخاورشناسان هنگام بحث از قرآن کریم دچار لغزش و خطاهایی گردیده
 .اشاره نمودبه موارد زیر 

 

 حثاها در مبفرضها و پیشدخیل نمودن ذهنیت. 3-2-1

 پیامبر، سیره و سنت در دیو ترد شک همچون نادرست هایفرضپیش با خاورشناسان
 عامل همین .اندگردیده قرآنی یهاپژوهش وارد ...و نصاری، یهود یعلما از تأثیرپذیری

 .گشت شانیو دستاوردها نتایج نقص سبب
 

 نظر گرفتن تناسب موقعیتی سیاقی بدون در تناسببهتوجه . 3-2-2

حاظ ل مورد را سیاقی تناسب موقعیتی، تناسببه توجه جایایشان به رسد،می نظربه
ناظر  باشد، آیه ذیل و صدر به ناظر آنکهازبیش قرآنی، بیانات اینکه از غافل. اندقرارداده

 اساس، و پایهبی هایگمان و حدس روی از لذا. است آنان حال مقتضای و مخاطبان بر
 اند.داده تعارض ابتدایی به حکم

 

 به قرآن یانیوح ریغنگاه . 3-2-3

 لهیا کتاب به که نگاه ایشانگردد با تأمل در آثار خاورشناسان این نکته برداشت می
 یهاآرمان و اهداف دانند کهمی بشر وپرداختهساخته را آن و بوده یانیوح ریغمسلمانان 

 .کردمی عرضه مردم خدا، به کالم قالب در گوناگون هایمکان و هازمان در را خود



 439    خاورشناسان نزد «قرآن در تعارض وجود» شبهه بررسي و نقد

 ضعف علمی. 3-2-4

های فعالیت نزد دانشمندان مسلمان ترین زمینهله فهم و تفسیر قرآن کریم از مشکلمسأ
. دلیل دشواری این دانش نیز علوم مقدماتی آن است که مهمبوده استدر طول قرون 

 ،(یعبد بیان، معانی،) بالغت ،(نحو و صرفعرب ) ادبیات قرائت، :ازعبارتند آنها ترین
 و محکم خاص، و عام مقید، و مطلقمبین،  ومجمل  منسوخ، و ناسخ) قرآن علوم منطق،
 رکدامه که... و کالمی، مسلم فقهی اصول و احادیث و اخبار نزول، اسباب سیاق، ،(متشابه
. حال اگر خاورشناسی بدون توجه و دارند قرآن آیات و درک فهم در سزائیهب نقش

چار د تخصص در هرکدام از این علوم دست به تفسیر و برداشت از قرآن کریم بزند قطعاً
 اشتباه خواهد شد.

 

 مراجعه به منابع نادرست و ضعیف. 3-2-5

ان نوع هم آثار یا به منابع و ،خود یاثبات ادعا منظورهب خودهای در پژوهش خاورشناسان
قرآن ناقص است  و معارفکه اطالعات آنها نیز در حوزه علوم  کردهگذشته خود تکیه 

را  دیگر فرق آثار و هکرداستناد منابع عامه میان منابع و روایات اسالمی فقط به  یا در
لو، ندر)اسک است اعتمادرقابلیغایشان  استداللنتایج و  قطعاً رونیازاگیرند؛ نادیده می

 .(۳65 .، ص1۳8۷
 

 قرآن با متون مقدس های نادرستقیاس. 3-2-6

قیاس قرآن با دهد، میهای خاورشناسان رخاز دیگر اشتباهات فاحشی که در پژوهش
 به مطالعه و علمیو براساس رویکردهای آنکه آزادانه ی جاآنان بهکتب مقدس است. 

همین قیاس  ها مقایسه کردند وپژوهش بپردازند در موارد زیادی قرآن را با سایر کتاب
 دهیردگآمیز برخی از خاورشناسان هبرداشت و استدالل مغالط باطل و ناروا منجر به خطای

مطابقت دادند و به این  باهمکتب مقدس را  تاریخی قرآن وات گزارش و صقص. است
نین چ اما در قرآن شاهد نظم خاصی برای آنها هستیمکتب مقدس در  که نتیجه رسیدند

 هستیم.تناقض مفهم و  رقابلیغ پراکنده، تکراری، نبوده و شاهد مواردی
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 از سوی مستشرقان علل توهم تعارض قرآن. 4

نگریم، با حجم رض آیات میکه به اشکاالت خاورشناسان بر قرآن در زمینه تعاهنگامی
که جهل نسبت به آنها مسبب ورود در ورطه خطا  شویمزیادی از عوامل مواجه می

 بندی آن عوامل بپردازیم.شناسی و دسته؛ در این مقام قصد داریم به گونهاست دهیگرد
 

 نحوی فیظراتوجهی به بی. 4-1

سخنوری و  ازلحاظالعرب جزیرة در عصری بر مردمان نازل گردید که اهالیقرآن کریم 
ای بوده که گونهساختار ادبی قرآن به . در این شرایطخطابه و شعر سرآمد اقوام بودند

 سندترین عنوان مهمبهجا پیش رفت که و تا آن قرار داده تأثیرتحترا  زبان و ادبیات عرب
 منظورهنحویان ب، شاعران، مفسران و و مالکی برای ادیبان وب گردیدهسمحاین زبان 

. با این اوصاف یکی از اصول اساسی تفسیر قرآن کریم، آشنایی قرار گرفتاثبات کالمشان 
توجهی به این دانش مفسر با ادبیات عرب یعنی همان دو علم صرف و نحو است و بی

 طالعا عدم دلیلبه خاورشناسان متأسفانه .مسیرگمراهی و هالکت است موجب افتادن در
 چنین اگر اینکه از غافل ،دارد نحوی وجود اشتباهات قرآن در که نمودند عااد آگاهی و

 از بودند سرآمد همگان ادب و زبان در و بودند اصیل عرب که اسالم مخالفان بودمی
برخی از نکات  در ادامه دادند.می قرار قرآن به حمله مایۀدست را آن اول روزهای همان

 دید.خاورشناسان گردیده را خواهیمکه سبب اشتباه ظریف نحوی
 

 کسب تذکیر و تأنیث. 4-1-1

بودن در آنها  مؤنثهنگام بررسی آیات قرآن کریم شاهد آنیم که گاهی نسبت مذکر و 
 بِهِ کُنتُم الََّذي النََّارِ عذاب ذُوقُوا لَهم وقِیلَ»در دو آیه : مثالعنوانبهرعایت نگردیده است. 

 (42 :)سبأ «تُکَذَِّبونَ بِها کُنتُم الََّتی النََّارِ عذاب ذُوقُوا واظَلَمُ لِلََّذین نَقُولُ و» (20: )سجده «تُکَذَِّبونَ

 (به – الذی) ضمیر و موصول اول آیه در اما است واحدی ساختار دارای آیه دو اینکه با

 اختالف این ؛شده استمطرح( بها – التی) مؤنثصورت هب دوم آیه در لیو آمده مذکر
 است؟ حلقابل چگونه تفاوت و

 نزبا دستور براساس دارد کهمقام پاسخ بر این شبهه بیان می در( 1۳88)معرفت 
 مضاف حذف کهیدرصورت ، همچنینشود اضافه یمؤنث به و باشد مذکر ایکلمه اگر عربی،
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 متصور آن برای حالت دو ،نشود ایجاد جمله معنای در خللی آن حذف با و باشد جایز
 صفت و ضمیر و موصول آن برای توانیم بودنش مذکر اعتبار به را مذکر مضاف یا :است
 الیهافمض از مضاف اینکه اعتبار به آنکه یا افتاد اتفاق اول آیه در آنچه مانند آورد مذکر
 و ضمیر و موصول آن برای و آورد حساببه مؤنث آن را کندیم تأنیت کسب ،مؤنث
 به است صحیح نیز قاعده این عکس. است آمده دوم آیه در کهچنان آورد مؤنث صفت

 کسب الیهمضاف از تواندیم مضاف مذکور، شرط بودن دارا صورت در که معنی این
 .(۳۳1 .، ص1۳88)معرفت،  کند تذکیر
 

 مرجع ضمیر مثنی برای ضمیر جمع. 4-1-2

ود ششود که نسبت میان ضمیر و مرجع ضمیر رعایت نمیشاهده میگاهی در قرآن کریم م
. برای نمونه آمده استصورت مثنی یا مفرد هضمیر جمع است ولی مرجع آن ب یعنی مثالً

 نمِّ ثِیابٌ لَهم قُطِّعت کَفَرُوا فَالََّذین ربهِم فِی إختَصموا خَصمانِ هذانِ»سوره حج داریم:  1۹در آیه 

 زا قبل مثنی اسامی به هم( – )و جمع ضمایر آیه این در« رُؤُسِهِم الحَمیمُ فَوقِ مِن یُصَبُّ نََّارٍ

هب دکه بنابر عرف زبان عربی بایدرحالی ،اندشدهداده ارجاع خصمان( –)هذان خود
 (. ربهمما فی اختصما) گردیدمیمطرح  صورت مثنی

 اد اطالقافر میان از فردی این دسته به :حقیقی مثنیالف(  :است بر دونوع مثنی اسم
 افُونَیَخ الََّذینَ مِنَ رجُالنِ قال» آیه مانند. کندمی داللت نفر دو بر معنی و لفظ در که شودمی

 :غیرحقیقی تثنیه ب(. است حقیقی مثنای رجالن از مراد که (2۳: )مائده «علَیهما اَنعمَ اهللُ
 لفظ ،آمده مذکور آیه در کهچنان. دارد داللت زیاد تعداد بر در معنی بوده اما مثنی لفظ
 منؤم و کافر گروه دو «خصمان» از مراد زیرا گردیده جمع اراده تثنیه از داریم اما مثنی
 در ضمیر لذا ،دو گروه به رسد چه دارد داللت زیادی و نفرات جمع بر گروه یک. است
 .(1۹۳ .، صق1426زقروق، )حمدی آمده است معنی ةمراعا براساس آیه این

 

 برای یک فعلذکر کردن دو فاعل . 4-1-3
 «صِرُونَتُب أَنتُم و السِّحرَ أفَتَأتُونَ مِّثلُکُم بشَرٌ إلََّا هذا هل ظَلَموا الََّذینَ النََّجوي أَسرَُّوا و قُلُوبهم لَاهِیه»

 است آن بیانگر «ظلموا الذین»و «اسروا» در ضمیر )ـوا( آوردن جمع آیه در این ؛(۳: )انبیا
فاعل ذکر گردیده که با عرف کلی زبان عربی مغایرت دارد. حمدی دو فعل، یک برای که
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 هب ازجملهکند می مطرح را نحو عالمان از مختلفی نظرات شبهه این به پاسخ در زقزوق
 محسوب «ـوا» ضمیر برای کل از کل بدل ظلموا، الذین: نویسدمی از زمخشری نقل
 باب از نصب محل در «ظلموا الذین» یا اینکه دارد قرار محل رفع در بنابراین شودمی

 معنی صورتاین در ،شودمی أخص محسوب فعل برای مفعول. قرار دارد اختصاص
زقروق، )حمدی ویژه ستمگرانهب کردند نجوا پنهانی غافالن: شودمی گونهاین عبارت
 .(246 .، صق1426

 

 با حروف متفاوتعطف نمودن یک واژه . 4-1-4

 هذِهِ اسکُنُوا لَهم قِیلَ إذ» و (58: )بقره «شِئتُم حیثُ مِنها فَکُلُوا القَریه ادخُلُواهذِهِ قُلنَا إذ» دو آیه

میسخن موضوع یک دربارة دو هر اینکه با (161 :)اعراف «مِنها حیثُ شِئتُم کُلُوا و القَریه
 . اندشدهمطرح( و - ف) مختلف عطف حرف دو با ولی گویند

 علقمت که فعلی هر دارد که: درخطیب اسکافی در مقام توضیح این پاسخ مطرح می
یرو معطوف و علیهمعطوف و شود عطف بدان شرط،بهشرط جواب همچون تعلق آن
 با اول جملۀ بر دوم جملۀ عطف که است آن بر اصل جزا باشند و شرط معنی به هم

 است «داخل شدن»به  متعلق «أکل» آیه این در اول که آیه مانند شود، انجام «فاء» حرف
 وجود به متعلق وجود أکل نتیجه در گرددمی أکل به ایصال موجب داخل شدن نیز و

و  است زمان طول در اقامت با مالزم «سکنا» که دوم آیه خالف بر. است داخل شدن
 الح در گاه گرددمی باغی وارد که کسی زیرا ،ندارد «سکنا» به اختصاصی «أکل» وجود
 تعلق همچون سکنا به أکل وجود تعلق چون بنابراین ؛خوردآن می هایمیوه از عبور

 .، ص2تا، جبی)زرقانی،  استگرفته صورت «واو» با عطف نیست شرطبهشرط جواب
۳06). 

 

 عدم آشنایی کافی با بالغت زبان عربی. 4-2

: )ابراهیم «قَومِهِما أرسلنَا مِن رسولٍ إلََّا بِلِسانِ  و» ذکرشدهسوره مبارکه ابراهیم  چهارمدر آیه 
که رسوالن  مقصود این استنگارد: در مورد لسان قوم چنین می( 1۳۹1)طباطبایی (؛ 4

 اند حال چهیک از اهل همان زبانی بوده که مأمور به ارشاد اهل آن شدههر شدهفرستاده
اینکه خودش از اهل همان محل و از نژاد همان مردم باشد و یا آنکه مانند لوط از اهالی 
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زبان پیامبر  رگیدانیببهباشند ولی با زبان قوم لوط با ایشان سخن بگوید.  سرزمین دیگر
 ت داردمعاشر کند ومردمی است که با آنها زندگی می بلکه زبان ،متعلق به قومش نیست

به زبان عبری و انجیل به  از همین روست که تورات. (15 .، ص12، ج1۳۹1)طباطبایی، 
اساس است که در طول تاریخ  و بر این اندشدهنازلقرآن به زبان عربی  زبان آرامی و

 ند.ااند با زبان همان ملت سخن گفتهشدهها برانگیختهملت ، پیامبران که از بینرسالت
ن سخ کنند که فن زیباشناختیگونه مطرح میشناسان اینادیبان و زباناز طرف دیگر 

ای ادبی هشناختی نوشتهبر سه پایه معانی، بدیع و بیان نهاره شده است و ارزش زیبایی
ه، مانند تشبی ؛رودکارگیری هنرهایی است که در این سه قلمرو از آنها سخن میبه میزان به

 سبکی قرآن آنکه توجهقابلنکته  .(14 .، ص1۳68)کزازی،  استعاره، مجازه و کنایه و...
ت رعای عرب بیانی هایشیوه چارچوب موارد تمام در باوجودآنکه و داد ارائه بیان در تازه
دید گر موجب حیرت اعراب که شدهانجام یظرافت و دقت چنان با کاربرد در مقام اما ،شده

)جهت کسب  خواندتاحدی که قرآن تحدی نموده و افراد را از آوردن مثلش عاجز می
در ادامه به توضیح موارد  .(2۳-1۳ ص.، ص5، جق1411اطالعات بیشتر رک: معرفت، 

 پرداخت. شود خواهیمگیری میخلل در نتیجهبیانی که عدم توجه به آنها موجب 
 

 مقتضی حال و مقام. 4-2-1

رح مطمتناسب با فضای ایراد آن  سخن که است آن مقام مقتضای برحسب کالم ایراد
باشد  النیطو شما سخن که است مقتضی کنیدمی گفتگو خود دوست با وقتی مثالً. شود

 ناباط و ؛مقام و حال را دوست با مکالمه بنابراین. نکنید جواب و الؤس او با توجه،بی و
داشته  انکار حالت مخاطب کهدرجایی همچنین. گویند مقام و حال را مقتضای سخن
 ضایمقت را کالم تأکید و ؛مقام و حال را مخاطب انکار. تأکید آورد با باید را سخن باشد
 وستد با مکالمه در مثالً که است آن مقام به مقتضای کالم آوردن پس. گویند مقام و حال

ایی، )هم بیاورند تأکید با کالم را منکر و مردد شخص با گفتگو در و طوالنی را سخن
 .(۳۹ .، ص1۳۷0
یا « بانالثع»های مختلف از عصای موسی تعابیر مختلفی مانند در سوره مثالعنوانبه

با توجه به مقتضی حال و  آنکهحال است؛که موهم تعارض در قرآن  شده است« الجان»
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 به معجزه دادن نشان برای نبوت مرحلۀ آغاز در توان توجیه کرد کهگونه میمقام این
 ( مطرحکوچک ماری) «جان»صورت هرا ب آن ،او وحشت و ترس عدم به جهت و موسی
 (ماری بزرگ) «ثعبان» صورتهب آن را فرعون استکبار و بااقتدار برخورد هنگام اما ،نموده
 .(15۳ .، ص1۳64مقدم، )علوم کرده است یمعرف

 

 های بیانیاسلوب. 4-2-2

شود عدم آگاهی نسبت به ها میگیریاز دیگر مواردی که سبب ایجاد اختالل در نتیجه
هایی که عدم توجه به آنها سبب ورود های بیانی است. در ادامه برخی از اسلوباسلوب

 شود.اشتباه میدر ورطه 
 

 یجاز و اطناب. ا4-2-2-1

 و است کارساز و مختصرگویی مفید و ایجاز که است فضایی در مخاطب کالم گاهی
به یشرایط خاطب درم بود. در مقابل گاهی خواهد اثربی و ممِل گفتن سخن طوالنی
هب در کریم اساس قرآن این د. بریرش اطناب در سخن را دارد که ظرفیت پذبرسرمی

 فضای سخن و زندگی محیط و مخاطبان در موجود هایتفاوت شیوه، دو این کارگیری
 دنیم و مکی سور و آیات خاورشناسان شده که سبب دالیلی از یکی .گیردمی نظر در را
 ورهست.مذک متفاوت فضای به شناخت نسبت عدم همین بپندارند یکدیگر تعارض در را

ت فشاری که بر آن حضر به سبب )ص(سال نخست تبلیغ پیامبر 1۳فضای مکه در 
 ؛بودمیو سخن باید متناسب این فضا  کردمیهایی را ایجاد گردید محدودیتوارد می

زدایی، اصالح شاهدیم که قرآن در سور مکی از توحید، صفات خدا، شرک رونیازا
آورد و از ورود در مباحث تفصیلی و میان میهای اخالقی و اجتماعی سخن بهناهنجاری

 توانمندی و قدرت که شاهد مدینه در سال بعد11ورزد. در مقابل در جزئی امتناع می
 رایب پرتوان و ارتش مجهز یک ترتیب اسالم، سیاسی حکومت تشکیل اسالمی، جامعه

 هایحکومت و هاملت دیگر با یالمللنیب رابطه ایجاد اسالمی، کیان و توحید از دفاع
 خانوادگی، گوناگون ابعاد در حقوقی و فقهی فروعات از سخن مدینه در. است جهان

 به کمتر یا نداشت وجود یا مکه در هاسخن این از که است... و و اجتماعی اقتصادی
 .(25۷ .، ص1۳۷۹)احمدی،  رسیدمی گوش
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 حقیقت و مجاز. 4-2-2-2

 ایقرینه سبببه حقیقی خود و اصلی معنای از قرآن در کاررفتهبه الفاظ و ناواژگ از برخی
و ست ا مشاهده قابل قرآن در فراوانی که به دنشومی منتقل مجازی و غیرحقیقی معنایبه

یل ذ آیات متعددی البرهان در زرکشی. گرددمی تناقض ایجاد توهم توجه بدان سبب عدم
« بِسکاري هم ما و سکاري النََّاس تَرَي و» آیۀ در: گویدمی ازجمله. نموده استاین نکته مطرح 

 که خمر شرب خاطر به نه هستند مست قیامت هولناک هایصحنه دیدن خاطرهب مردم
 .(۷0 .، صق1422)زرکشی،  استگردیده استعمالمجازی  معنای در

 

 ایه. کن4-2-2-3
 صورتهب بلکه ظاهربه نه مفهومش و معنی که خوردمی چشم به آیاتی قرآن در گاهی

آن  ظهارا از بیشتر شنونده، ودلجان بر آن تأثیرگذاری میزان چراکه آمده، یپنهان و خفیم
سوره  2۹یه در آ مثالعنوانبه. نمایندمی کنایه به ؛ ادیبان از این قاعده تعبیرتصریح است و

 زلحاظا این آیه .«سطِالبَ کُلََّ طهاتَبسُ لَا و عنُقِک إلَی مغلُولَه یدك تَجعل ولَا» اسراء چنین آمده که:
 مراد که فهمید توانمی آیات سیاق طریق ازو  دارد ارتباط خود بعد و قبل آیات با نظم

 و شدهمنتقل خود غیرحقیقی معنی به بلکه ،نیست لفظیتحت و ظاهری معنی آیۀ مذکور،
 ینا ورای در مذموم اخالقی صفت دو تمام زیباییبهکه است  اسراف بخل و از کنایه آن
، ق140۷)الرضی،  نیست استنباط و فهمقابل بالغی طریق علوم از جز که شده نهفته آیه
 .(۹8 .ص

 

 و نفرین سمقَ .4-2-2-4

گفتن در جوامع استفاده از قسم و نفرین است. از این های رایج سخنکی از روشی
طور به که کنندمی استفاده چیز یک عظمت و شکوه دادننشان یا ادعا اثبات اسلوب برای

است، در قرآن کریم نیز شاهد استفاده از  رایج مختلف ملل هایفرهنگ تمام در طبیعی
 حرو در تأثیر برای و مخلوقات دادننشان عظمت با و مدعا آن هستیم. برای تثبیت

 لمق مقدسات، قیامت، بزرگ روزبه قسم از مخاطب و عاطفۀ جان برانگیختن و مخاطب
 .سخن دارد... و شب و روز انسان، ستارگان، جان و خورشید و ماه نوشتار، ابزار و
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 گوسخن ورزدمی عناد و کندمی سرپیچی گو،سخن هایآرمان از مخاطب وقتی همچنین
 از و کندمی طرد خویش از را وی انزجار، و اعالن نفرین با خود پایانی کالم مرحلۀ در

 حق با عناد تیدرنها که هاییانسان از نیز قرآن. نمایدمحروم می خود توجهات و عنایات
 و رکو نورحق به نسبت و نهندنمی باز نور حق تابش برای ایروزنه گونههیچ و هستند

 ضمن در که دهندمی قرار نفرین و لعن مورد را آنها و کندمی انزجار اعالن هستند کر
 .(248 .، ص1۳۷۹)احمدی،  گیرد قرار نیز دیگران برای هشدار آنها، برای عبرت

 

 یعلوم قرآنتوجهی به . بی4-3

 ه درک تفسیر قرآن نیازمند یکسری علوم مقدماتی است داده شدتوضیح گونه که همان
 مباحثی از علومافتد. در ادامه آنها مفسر در فهم قرآن به خطا می گرفتن دهینادصورت 

 کرد. میبحث خواهقرآنی که سبب ایجاد اشتباه نزد خاورشناسان گردیده را 
 

 . ناسخ و منسوخ4-3-1

دینی  اصطالح در است؛ بردارینسخه و جابجایی بردن، نقل، بین از معنایبه لغت در نسخ
مراد از است، لذا  آن مهلت شدنسپری سبب به شریعت در ثابتی امر معنی برداشتننیز به
پدیده  .(2۹5 .، ص1۳۹4)خویی،  سابق ملغی گردد نه اینکه حکم است انتهای حکم نسخ

ه کتا آنجایی ،ستبوده ایک عامل بسیار مهم مطرح  عنوانبهنسخ از همان صدر اسالم 
 یاآ خطاب به یکی از قضات کوفه بیان داشت: )ع( گردیده که امام علیدر روایتی نقل

 ؛ان دادال ایشؤنیز پاسخ منفی به س قاضی آن شناسی؟می منسوخ آیات از را ناسخه آیات
)معرفت،  ایساخته را نابود دیگران هم و خود هم صورتاین در: فرمود حضرت آنگاه

بسیاری از دانشمندان اظهار داشتند که در دیگر ادیان نیز شاهد پدیده . (2۷5 .، صق1411
 دین یهود و درکه م قصاص و طالق و تحلیف احکا سان که مثالًنسخ هستیم بدین

)ع( موجود بودند، در مسیحیت و شریعت عیسی)ع( نسخ گردیدند. از شریعت موسی
طبیبی که قصد مداوای  چراکه مثالً ،گذاردطرف دیگر عقل نیز بر وجود نسخ صحه می

بیمار خویش را دارد در طول دوره درمان برای او تجویزات متفاوتی دارد حال چه برسد 
دین قصد هدایت بشر را دارد و این بشر در هر زمانی به مقتضای به خداوند که با ایجاد 
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)المقدادی،  شرایط آن خصوصیات متفاوتی دارد لذا احکام متناسب با آن را نیاز دارد
 .(254 .، صق1416

نَ علَی القِتالِ إن یکُن مِّنکُم حرِّضِ المؤمِنی یا أیها النََّبِی»سوره انفال ذکر گردیده  65در آیه 
منان صبور باشند هرکدامشان ؤکه مدرصورتی در این آیه،« عِشرُونَ صابِرُونَ یغلِبا مِاَتَینِ

 شده استذکر  66داشت. بالفاصله در آیه نفر از دشمنان را خواهند 10توانایی مقابله با 
إن یکُن  یغلِبوا ماَتَینِ وة صابِرَ أنََّ فِیکُم ضَعفاً فَإن یکُن مِّنکُم مِائَه مَلِعَ ااهللُ عنکُم و نَ خَفََّفاَآل»که 

تن از  2در همان شرایط صبوری مسلمانان توانایی مقابله با « یغلِبوا ألفَینِ بِإذنِ اهللِ مِّنکُم ألف
 یهآ دو ذیل این کند. طبرسیدشمنان مقدور خواهد بود که در نگاه اول متناقض جلوه می

باوجود کمبود نفرات و  با بودندآورده ایمان که کسانی همه اسالم صدر در»:  گویدمی
 پس اما تند،بایس تن ده برابر در تن یک که توانی داشتند چنین قوت ایمان دلیلامکانات به

 جامعه وارد کسانی تدریجبه به آن مردم روزافزون گرایش و اسالم ظهور گسترش از
 جهت مدو آیۀ ل تبلیغ اسالم خلوص کافی را نداشتند لذا،مانند اوای که گردیدند اسالمی
 این با .شد کافران مطرح از تن دو برابر در تن یک پایداری لزوم و شدنازل حکم تخفیف
 ،4، جق1408)طبرسی،  ادعا نمود که آیه دوم ناسخ آیه نخست است توانمی توضیح

 .(856 .ص
 

 مطلق و مقید. 4-3-2

ت ست از لفظی که داللمطلق عبارت ا: انداظهار داشتهتعریف مطلق و مقید  ذیل یاناصول
 که معنایش عبارت «رجل». مانند لفظ داشته باشدراد در جنس خود اط ی کهیکند بر معنا

بنده، هر فردی از « اکرم رجالً» اش بگوییدبندهبالغی، لذا اگر موالیی به  است از هر ذکور
ست ید لفظی امقابل، مق در .نموده استامتثال فرمان موال را  اکرام کندافراد مذکر بالغ را 

نایش که مع« رجل عالم» شمول نباشد مانند لفظ ی که واجد شیوع ویکه داللت کند برمعنا
اگر مولی به  رونیازا باشد. المع است به مردی که هر ذکور بالغی نبوده بلکه محدود

بلکه خصوص  ،را اکرام کند وی مجاز نیست هر مردی «اکرم رجال عالما» اش بگویدبنده
 .(18۳ .، ص1۳84مظفر، ) عالم را باید مورد اکرام قرار دهد
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در آیه  ؛«مِّنکُم عدلٍ ذَوي اَشهِدوا و»که  آمده استگونه این در دومین آیه سوره طالق
 ثنَانِا الوصِیهِ حِینَ الموت أحدکُم حضَرَ إذا بینِکُم ةشَهاد»سوره مائده نیز چنین مطرح شده  106

 یعنی دهگردیمطرح عادل شاهد وصیت، و طالق هنگام بحث از؛ درواقع به«مِّنکُم عدلٍ ذَوا
 واَشهِدوا» آمده استبقره  282در مقابل در آیاتی مانند  .الزم است گواهان عدالت شرط

، «معلَیهِ فَاَشهِدوا اَموالَهم إلَیهِم دفَعتُم فَإذا»سوره نساء ذکرگردیده  6و همچنین در آیه « َبایعتُم إذا
باشد و شدهاست بدون آنکه هیچ قیدی یا صفتی بر آن اضافهصِرف گرفتن شاهد مطرح

 مقید به مطلق یا اند کهله موهم تعارض در آیات است. علماء چنین پاسخ دادهاین مسأ
 هرکدام مستقلصورت ؛ در غیر اینشودمی نفی ظاهری قاعده تعارض این با و گرددیبرم

گونه هیچ هک شودمی عمل تقیید حالت به مقید و اطالق حالت به مطلق یعنی ،مانندمی باقی
 رایطش یکی از ذیل تعارض بحث گردید، منطق علم درچراکه  ،نیست دو آن میان تعارض
 تعارض موضوع، وحدت عدم دلیل به تقیید و اطالق در و است موضوع وحدت تناقض

 .(101 .، ص۳تا، جبی)سیوطی،  منتفی است
 

 عام و خاص. 4-3-3

 منتقل دیگران به را خود پیام گوناگون طرق با بتواند که است آن گوینده هنرهای از یکی
 الزمۀ. باشند مختلف سطوح در جامعه اقشار تمام وی مخاطبان که زمانی ژهیوبه کند

 مومیع و کلی قانون یک شکل به کالم گاهی که است این خواص و عوام با گفتن سخن
 ارجخ و استثناء عام، حکم آن از خاصی مصادیق جزئی دیگر، حکم با سپس گردد صادر
 علمای اصول عام .خوردمی تخصیص ، خاص حکم وسیلۀهب عام حکم گریدانیببه. شود

 ددار را بر آن انطباق برای صالحیت عام، آنچه شامل معنایش و مفهوم که است لفظی
 خاص از مقصود مقابل در. گرددمی ثابت آنها تمام برای عام حکم وسیلهو بدین باشد

، 1۳84مظفر، ) گرددمی مکلف یا موضوع افراد از برخی شامل صرفاً که است حکمی
 هویش چنین عام شمول حکم افراد از برخی اخراج از است عبارت تخصیص .(151 .ص

 عدم صورت در که شودمی یافت قرآن در فراوان خاص، و عام آیات یعنی احکام صدور
 .دارد وجود تعارض توهم امکان آن با آشنایی

 :شودمی واقع تخصیص مورد شکل دو به عام آیات
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 کالم در را دو هر متکلم و بوده مقرون عام کالم در مخصص گاهی: متصل (الف
 مردم تمام برای را الحرام اهللبیت گزاردن حج قرآن، :مثالعنوانبه .دینمایم القاء واحد

 علَی للََّه» .است نموده جانی و مالی توانایی به مشروط را آن آیه ادامۀ در و کرده واجب
 و بوده لماقب مخصص «سبیال إلیه استطاع من» که« سبیالً إلَیهِ استَطَاع منِ البیتِ حٍج النََّاسِ

 .نامند متصل مخصص را آن اصطالحاً
 یگرد عبارتی در بلکه ،نیامده واردشده عام که کالمی در مخصص گاهی: منفصل (ب

ه شد آورده بعدازآن یا آمده عام از قبل آنکه از اعم گردیده ذکر محسوب شده مستقل که
 ارمرد خوردن ای،آیه در خداوند :مثالعنوانبه. نامند منفصل را مخصص از نوع این. باشد

 جدا عام شمول از را (ماهی) دریا صید دیگر، ایآیه در و شماردمی حرام طورکلیهب را
 .است شمرده حالل را آن و سازدمی

 

 در ولی داردمی اعالم تازیانه ضربه صد عام و کلی صورتهب را زانیه مجازات قرآن
 زنان با ازدواج. داردمی اعالم آزاد زنان مجازات نصف را زناکار کنیز مجازات دیگر ایآیه
 جدا کلی حکم آن از را... و عمه و خواهر و مادر با ازدواج ولی داندمی حالل و مباح را

 در که است الزم مکلف بر اندخورده تخصیص با خاص که عامی آیات تمام. سازدمی
 تناقض پندار صورتاین غیر در. کند آن عمل به و برگرداند خاص به را عام عمل، مقام

 .گرددمی متصور ذهن در آیات
 

 محکم و متشابه. 4-3-4

ند د هستگروهی معتقدر زمینه تعریف این اصطالح نظرات مختلفی مطرح است. 
 نآمعنای  در دیگری احتمال و دارند داللت معنی یک بر فقط که است آیاتی محکمات

 معنائی بر یا که است آیاتی متشابهات و نباشد میان در معنی آن هدر ارادنیز  مانعی و نباشد
 نباشد مراد معنی آن ولی دارند معنائی بر یا داللت و سور فواتح مانند ندارند داللت

 و سخن هرشود که چنین مطرح می دیگر تعریفی. در (2۷۳ .، ص1۳۷۷محمدی، )میر
 و اتمحکم نباشد معانی مختلف وجوه رندهیدربرگ و است ناپذیرشبهه و گفتاری رسا

 گردد نپنها اصلی مقصود و باشد انگیز شبهه چند، اثر احتماالتی بر گفتاری چنانچه
 .(6 .، ص۳، جق1411)معرفت،  گویند متشابهات
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 تنزل عادی هایاندیشه و هافهم سطح در را بزرگ معارف رشته یک پیوسته قرآن
 سطح در معارف از گونهاین دادن تنزل. گردند آشنا معارفی چنین با تا همگان دهدمی

 شتهر یک پیدایش مایه عقلی مسائل بر حسی لباس و پوشانیدن همگانی فهم و درک
 رونیازا. نیست سازگار قرآن مسلم با اصول برخی که گرددمی آیه مفاد در احتماالت

 برای و کندمی پیدا آیه التباس واقعی معنی و شده مشتبه اذهان از برخی برای حقیقت
 مادی نوع رائحۀ هر روشنی به که محکم آیات به رجوع جز راهی آیه واقعی مراد تعیین

 متشابهات از اینمونه ذکر .ندارد وجود کندمی نفی خدا ساحت از را بودن جسمانی و
 را« وياستَ علَی العرشِ اَلرََّحمنُ» آیۀ که بار نخستین انسان: باشد مقصود روشنگر تواندمی
 یمعنشکلی  به را آیه دارد عربی محاوره در «استوی» لفظ با که انسی خاطرهب شنودمی

 ،دارد قرار خود تخت و عرش بر و است جسم خدا که شودمی چنین آن مفاد که کندیم
 از هکنای استوی اینکه آن و است کار در نیز دیگری احتمال معنی این کنار در کهحالیدر

 تخت بر امراء و پادشاهان استیالء که همچنان هست زمین و هامانبر آس خدا استیالء
 مابعد و ماقبل اینکه به توجه با معنی این. است کشور خود بر آنان تسلط از کنایه خود
 اکنون. دکنمی پیدا بیشتری تجلی گویدمی سخن زمین و هاآسمان آفرینش پیرامون آیه
 چنانآن هک ایآیه یعنی کرد مراجعه «الکتابام» به باید مفهوم و معنی دو از یکی تعیین در
 لَیس» آیۀ به وقتی. دور کند خود از را تردید نفوذ نوع هر که باشد برخوردار صراحت از

 موجودی تواندینم ندارد مانند و نظیر که چیزی بینیممی کنیم،می مراجعه« شَئٌ کَمِثلِهِ
 ستا متعین دوم، معنی که گفت باید ناچار گیرد قرار تخت روی بر و باشد جسمانی

 .(242 .، ص1۳64)سبحانی، 
 

 توجهی به ساختار قرآن. بی4-4
 

 اختالف در موضوع. 4-4-1

ظاهر میان آنها تعارض وجود دارد اما اگر پندارد بهرآن آیاتی وجود دارد که انسان میق در
 .متفاوت است موضوع آنها اصالً یابد کهمیدر نمایدموضوع آنها تأمل  درباره دقتبه
در  المثعنوانبه. دنبال خواهد داشتقرآن، چنین توهمی را به ع آیاتتوجهی به موضوبی
 و» فرمایدمیهمان سوره  12۹در آیه و  «دهفَإن خِفتُم اَلََّا تَعدِلُوا فَواحِ»سوره نساء داریم  ۳آیه
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و  ردازدپمیامکان عدالت به بررسی آیۀ اول  .«تَستَطِیعوا اَن تَعدِلُوا بینَ النِّساءِ ولَو حرَصتُم لَن
ن آ نداشته باشدموضوع عدالت توجهی حال اگر کسی به کند.نفی می عدالت را یگرید

در آیۀ اول مراد از عدالت در ازدواج، فراهم کردن و  کهیدرحال ،پندارددو را متناقض می
در اختیار انسان است اما در آیۀ دوم مراد  ا عدم آنیپرداختن حقوق زنان است که امکان 

 تلذا وقوع عدالت غیرممکن اسیست که در اختیار انسان ن بودهاز عدالت، تمایالت قلبی 
 .(68 .، ص2، جق1422ی، )زرکش

 

 اختالف در نسبت فعل. 4-4-2

 هب اندیشدمی آن مفاهیم و معانی در و دهدمی قرار موردمطالعه را قرآن آیات انسان وقتی
 نسبت او خود انتخاب و اختیار به را انسان کارهای گاهی قرآن که رسدمی این مطلب

 دستهب کارها همه گویدمی و داندمی خدا جانب از را افعال آدمی گاهی و دهدمی
 .خود ندارند از اختیاری هیچ بندگان و خداست

 لهازجم .کندمی اشاره آیات در فعل نسبت اختالف از مواردی به البرهان در زرکشی
چرا، شدههداد نسبت انسان به جهتی از کشتن« قَتَلَهم ااهللَ ولَکِنََّ تَقتُلُوهم فَلَم» قول خداوند در
 وی. است دهیگرد نفی انسان از فعل آن گذاری،تأثیر اعتبار به ولی فعل بوده در مباشر که

و  فتنبرگر مشتمل هم انداختن تیر: نویسدمی« رمی اهللَ ولَکِنََّ رمیت إِذ مارمیت و» آیۀ درباره
: ویدگمی طبری از نقل به و است خداوند فعل دو، آن که است ارسال( و )قبض فرستادن

 )ص(نبی به را آن طرف ازیک که است بندگان افعال خالق خداوند دهدمی نشان این
 بجان از ایجاد و انشاء گریدعبارتبه ،کندمی نفی را دیگر آن سوی از و دهدمی نسبت

  .(۷0 .، ص2، جق1422)زرکشی،  خلق است جانب از اعضا و نیرو به عمل و خدا
 هب را کارها از بسیاری انسان گرچه که است این ،گفت توانمی خالصه طورهب آنچه

 هب نیاز انسان اختیاری یکارهاتمام ولی دهدمی انجام خویش تصمیم شخصی و اختیار
ینا نظیر. نیست کاری انجام به قادر انسان نشود مقدمات فراهم آن تا که دارد مقدماتی

 یدستاویز را آن به مربوط آیات که خاورشناسان است فراوان کریم قرآن در آیات گونه
 .اندگرفته قرآن در تناقض وجود بر

 

 جانبه آیات در یک موضوعتحلیل نکردن همه. 4-4-3
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 یحصح روش. دارند ارتباط یکدیگر با موضوع لحاظ از قرآن هایسوره در آیات از برخی
. ندقرار گیر موردبررسی یکدیگر کنار در همگی که است آن آیات، گونهاین و استنباط فهم

 ودشمی موجب موضوع همان در دیگر آیات گرفتن نظر در بدون آیات جانبهکی تحلیل
می و ودشمی گرجلوه موضوعی تفسیر که اینجاست. برود بیراهه به پژوهشگر مفسر و

 انسان آفرینش خداوند مثالعنوانبه .باشد راهگشا ابهام و شبهه برطرف کردن برای تواند
 بارکیخاک،  از گاهی. است کرده مطرح متعدد اتیدرآ مختلف هایشکل و مراحل در را
 کوزه گل خشک همچون گل از دیگر بار و چسبنده گل از دیگر جای در سیاه و گل از

گل از تر غیرگل ؛کندمی فرق باهم گل هایحالت و هاشکل گرچه .کندمی معرفی گران
است و عدم توجه به این خاک  حقیقت یعنی آنها به یک بازگشت همۀ اما ،است خشک

 خطا افتادن است.سبب بهله مسأ
 

 تعدد معانی الفاظ. 4-4-4
 بر .دارد گوناگون اعتبارات و وجوه که کاررفتهبه قرآن مختلف اتیدرآ هاییواژه گاهی

 سیاق و شواهد و قرائن به توجه با را اعتبارات و وجوه این که است مفسری الزم هر
 نَالََّذی» مثالعنوانبه. پنداردمی متعارض را قرآن آیات صورتغیر این در. دهد تشخیص

 ، ذکراول درآیۀ« قُلُوبهم وجِلَت اهللُ ذُکِرَ إِذا الََّذینَ المؤمِنُونَ إِنََّما»و « اهللِ بِذِکرِ قُلُوبهم وتَطمئِنَُّ آمنُوا
 که شودمی مؤمنان اضطراب و ترس موجب دوم درآیۀ و منانؤم هایدل آرامش موجب

 جهت تواندمی الفاظ، وجوه دانش از آگاهی آنکهحال. دارد آیات تناقض از ظاهر نشان به
 ناختش سایۀ در آرامش»: گفتند چنین آن به پاسخ در. باشد شبهه سودمند بردن بین از

« شودحاصل می ازمسیرهدایت و راه درست اثر انحراف در ترس و توحید و خدا
 .(۹۷ .، ص2تا، جبی)سیوطی، 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

مواجهه با قرآن توان برداشت نمود که خاورشناسان در چنین می شدهانجاماز پژوهش 
 طرفانه دست به تحقیق در زمینه قرآنگیری نپردازند و بیکریم اگر مغرضانه به نتیجه

علوم موردنیاز برای فهم و تفسیر قرآن  فیظراعلت عدم آگاهی کامل از کریم بزنند به
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رسد لزوم این دست از نظر میلذا به ،گیری ایشان بسیار استاحتمال خطا در نتیجه
 پیش مطرح باشد.ازشناسی نتایج خاورشناسان بیشبرای نقد و آسیب هاپژوهش

نکته دیگر آنکه روش پژوهش خاورشناسان در علوم اسالمی اشکاالتی دارد که 
ها در مباحث، توجه به تناسب فرضها و پیشنمودن ذهنیتتوان آنها را برابر دخیلمی

لمی، به قرآن، ضعف ع یانیوح ریغگرفتن تناسب موقعیتی، نگاه  در نظرسیاقی بدون 
 های نادرست قرآن با متون مقدس دانست.مراجعه به منابع نادرست و ضعیف و قیاس

دانش  فیظراتوجهی به قرآن ادعای تعارض نمودند، بی اتیدرآدلیل آنکه ایشان 
 فیراظتوجهی به بیکه ذیل چهار گروه  ،اسالمی برای بحث و بررسی قرآن کریم است

عدم  و یعلوم قرآن، عدم توجه به مباحث ت زبان عربیبالغعدم آشنایی کافی با نحوی، 
 بندی نمود.توجه به ساختار قرآن دسته
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النشر : لبنان. حقائق االسالم فی مواجهۀ شبهات المشککین(. ق1426) محمود ،زقروقحمدی
 المجلس االعلی للشؤون االسالمیۀ.

 اعلمی.: نجف. البیان فی تفسیر القرآن(. 1۳۹4) سیدابوالقاسم خویی،

ابراهیم عبدالمنعم و )خلیل تاج العروستا(. ) بی بن محمدالحسینیحمدمرتضی م سید ،زبیدی
 .العلمیۀ الکتب دار: بیروت(. 25الی  1لد سیدمحمدمحمود کریم، محققین( )ج

 دار الکتب.: بیروت. مناهل العرفان فی علوم القرآن(. تابی) العظیم عبد محمد ،زرقانی

اهیم، ابالفضل ابر. )محمدالبرهان فی علوم القرآن(. ق1422) بن عبداهلل محمد بدرالدین ،زرکشی
 .دار الکتب العلمیۀ: بیروتمحقق(. 

 نشر و تبلیغ.: قم. تفسیر آیات مشکله قرآن(. 1۳64) جعفر ،سبحانی

 .اسالم: تهران. (5الی  1لد )ج فرهنگ جامع(. 1۳66) احمد سیاح،

)محمداباالفضل ابراهیم، مصحح(  اإلتقان فی علوم القرآنتا(. )بی الدین عبدالرحمن، جاللسیوطی
 .رضی منشورات: بیروت(. 4الی  1لد )ج

(. ، مترجمدشتیمحمد )البالغۀ نهج(. 1۳۷۹) طالب ابی بن علی و حسین؛ بن محمد الرضی،شریف
 مشهور. م:ق

 اسماعیلیان.: قم. المیزان فی تفسیر القرآن(. 1۳۹1) سیدمحمدحسین ،طباطبایی

 ؛هاشم رسولی و طباطباییاهلل یزدی)فضل مجمع البیان(. ق1408) حسن بن فضل ،طبرسی
 دار المعرفۀ.: نجفمصحح(. 

 امیرکبیر.: تهران.جلوه جما(. 1۳64. )محمد مقدم،علوم

محققین(  ؛. )مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائیکتاب العین(. 1410) احمد بن الخلیل ،فراهیدی
 .دارالهجرة: اسکندریه(. 2الی  1لد )ج

 .اإلسالمیۀ الکتب دار: قم(. 6الی  1لد )ج قاموس قرآنتا(. یاکبر )بیسیدعل ،قرشی

 مرکز.: تهران. زیباشناسی سخن پارسی(. 1۳68) الدینمیرجالل ،کزازی

 بوستان کتاب. قم:. اصول فقه(. 1۳84) محمدرضا مظفر،

 اسماعیلیان.: قم. منطق(. 1415) محمدرضا ،مظفر

 النشر االسالمی.: قم. التمهید فی علوم القرآن(. 1411) محمدهادی معرفت،

اکبر رستمی، میرزا علیزاده، علیباشی، )حسن حکیم نقد شبهات(. 1۳88) محمدهادی ،معرفت
 تمهید.: قممترجمان(. 

 اسالمی.: قم. تاریخ و علوم قرآن(. 1۳۷۷) ابوالفضل ،میرمحمدی




