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   نقد نظریه ي اقتباس قرآن از ادب زمانه با  تحلیل دیدگاه یوسف دره حداد
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  چکیده 

براي هدایت و  ،محمد (ص)سال پیش در سرزمین حجاز بر رسول الهی حضرت  1400قرآن کریم  که در 

اجتماعی نیازهاي اخالقی، نازل گردید، در تعامل فرهنگی و سیاسی ، بسیاري از  تربیت انسانها 

را تامین کرد ، اما با دیدگاه تاریخی نگري به قرآن، برخی از ،اقتصادي،و فرهنگی مردم آن زمان 

ثیر فراوانی پذیرفته و آموزه هاي آن ، مستشرقین معتقدند  که این کتاب از ادبیات و فرهنگ زمانه، تا

مقتبس از آداب و رسوم عرب معاصر نزول می باشدو با این تفکر قرآن نمی تواند پاسخگوي تمام نیازهاي 

متغیر مردم در اعصار و امصار گوناگون باشد .در این مقاله، تشریح می شود که اگرچه در ظاهر بخش 

با بهره برداري  ه می باشد،  اما حقیقت این است که این کتاب هایی از  قرآن اقتباس شده از ادب زمان

زمان نزول به تدریج قانونمندي نموده و مترصد تربیت انسانها بوده است،  مکاتبهوشمندانه از واژگان و 

زمان شناسی و  ،علیهذا الزم است قرآن همراه با تجزیه و تحلیل فضا ،جو و شان نزول آیات کریمه اش

گی، علمی و تاریخی شود و مفسرین و مترجمین باید با توجه به عناصر زمان و مکان و با ي فرهنترجمه

  وبا عنایت به استواري و ثبوت این  اقتباس از داستان هاي تاریخی و دستورات تربیتی و عقیدتی قرآن
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در آن لحاظ نموده ؛و قرآن را با زبان و فرهنگ روز ترجمه برداشتهاي عصري و فرهنگی مناسب را کتاب ،

  نمایند.

  .، یوسف دره حدادقرآن ،اقتباس، ادب زمانه، مستشرق کلید واژه ها:

 مقدمه .1

ي ترجمه ادب شناسی نموده و تاثیر پذیرفته یامقتبس شده و  آیا قرآن از آداب زمانه 

  قرآن چگونه بوده است؟ ادبیات شناسیدر این صورت روش و کیفیت ؟ فرهنگی شده

حضرت محمد (ص) را براي ابالغ پیامش در عربستان، به  ،خداوند متعال بنابه حکمت خود

ر اکرم (ص) آیات الهی را از خداي سبحان دریافت و براي تعلیم و تربیت رسالت برگزید. و پیامب

انسانهاي امی جزیره العرب به آنها ابالغ می فرمود، طبیعتاً چون قرآن ابتدا  براي هدایت مردم آن 

قرآن  ، اما چون الزم می آمد با زبان و فرهنگ آن مردم سخن بگوید،شد عصر نازل میمصر و آن 

جزیره العرب  و دیگر ملل جهان  در آن عصر و همه ي تاریخ تا قیامت خاطبین کریم  براي م

اعصار گردید و چون در طول بر اساس نیاز و مسائل آنان تنظیم می نازل شده ،می بایست ابتدا 

ضرورت داشت با ادبیات باشد، لذا قرآن عالوه بر این که معضالت مردم متغیرمیشرایط زندگی و 

براي همه ي  اصول و نظامی ثابت بقت داشته باشد، مستلزم آن بود که در کنارو زبان روز مطا

و ي مسائل و مشکالت انسانها در طول زمان پاسخگوي همه بشریت تدوین گردد، به صورتی که 

با استخراج فروع از اصول در هر عصري،  باشد، بنابراین براي حل این مشکل، قرآن باید مکان 

شود تا فصل الخطاب رشد و کمال انسانها در مطابق با ادبیات آن عصر  ی ترجمه و تفسیر فرهنگ

  .عصرها و نسل ها باشد

  بررسی فرضیه ي اقتباس و اثر پذیري قرآن : .2

قبل از اینکه  با موضوع ترجمه ي فرهنگی قرآن،  اثرپذیري قرآنتعارض مباحث اقتباس و 

قین مطرح شود، از همان دوران مستشراز دانشمندان مسلمان و اخیر توسط برخی  درقرون

بعضی از آیات قرآن شواهدي هستند که  علماي اهل کتاب اظهار داشتند ادباي جاهلیت ونزول،

آیینه ي فرهنگ و ادب جاهلی و آیین و شریعت یهودي و مسیحی می قرآن ، دهدنشان می

اثرات فراوانی  یعنی اینکه قرآن از آداب و رسوم دوران جاهلی و ادیان یهودي و مسیحی،باشد.

پذیرفته و اقتباسی از کتاب هاي تورات و انجیل بوده ، بلکه چون ادباي عرب و علماي یهودي و 

مسیحی ،حاکمان بالمنازعه فنون ادبی و فرهنگی،و سیاسی و اجتماعی آن زمان بوده اند، ادعا می 

ان گر ادبیات شود که قرآن وحی مجزا و مستقل نبوده و ترجمه ي عربی این دو کتاب و نمای
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مائده )  48حاکم بر شبه جزیره می باشد و قرآن نیز با عباراتی همچون (مصدق لما بین یدیه...)(

قرآن با بیان (مصدقا لما بین یدیه و  اجماال باید گفت : امامهر تاییدي بر این ادعا زده است ؛

کلیت  فرهنگ و اصول  و و قرآن را موید ) این دیدگاه را اصالح نموده  48علیه، مائده/  امهیمن

مکمل و مصلح بسیاري از آداب و فروع اعالم می کند، بنابراین موضوع ترجمه ي فرهنگی و 

تفسیر تاریخی و جغرافیایی، از مباحثی هستند که در نظرگاه  اقتباس و عدم اقتباس قرآن باید به 

  آن ها التفات شود. 

  :اثرپذیري قرآن ي ادعاي  پیشینه .3

سوابق این نظریه به طور  ،گیري از تواریخ اسالمیدر مجموع، با بهرهشد  همانطور که بیان

به دیدگاه برخی از ادبا و معاصرین نزول قرآن و قرون اول اسالمی برگشته  که به آن  خالصه

به این نکته اشاره می کند که  برخی از علما و  1)در کتاب التوحید ،شیخ صدوق1اشاره می شود.

ه ي اسالم   بر وجود تناقض در قرآن و نفوذ فرهنگ اهل کتاب و جاهلی در شکاکان در قرن اولی

بطور مشروح به رد   2) مجلسی در  بحار االنوار2آن  از علی (ع) استعالم هایی را  داشته اند  . 

ادعاي پذیرش  فرهنگ و ادب یهودیان و مسیحیان و اخالق اعراب دوران جاهلی و وجود تناقض 

 )3ه از احتجاجات علی (ع) با افراد زندیق و طرفداران سنویت پرداخته است.  در قرآن با استفاد

(مدرس و فقیه متقدم ،ابوبکر محمد بن احمد)طبق تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازي، 3قفال شاشی

فرهنگ  بهقرآن بهره گیري مثبت و توجه ممدوح نخستین سخن را در کسانی  است که اولین  از 

با اعالم دیدگاه قفال و  تایید ضمنی  آن، بهره گیري 4) فخر رازي4است. کرده  را مطرح زمانه

مثبت قرآن از فرهنگ زمانه را ارائه و توجه قرآن به آداب و رسوم یهودیان و مسیحیان را که 

  قرآن الزم دانسته نسبت به آن عکس العمل نشان دهد، اشاره نموده  و می نویسد (چون اعراب 

  
 255،ص ، باب الردعلی الثنویۀ والزنادقه شیخ صدوق،التوحید.1
  . 138تا  125به نقل از االحتجاج طبرسی ،ص125-98صص 90مجلسی،محمد باقر،بحار االنوار،ج- -2
 .75، ص 7فخر رازي، ج..3
( و ذکر القفال فیه وجه آخر، و هو أن الناس یضیفون الصرع إلى الشیطان و إلى الجن، فخوطبوا على ما تعارفوه همان ،.4

؛تر جمه : ((در وجه دیگر قفال یاد آوري می ء أن یضیفوه إلى الشیطانمن هذا، و أیضاً من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبیح شی

کند که  همانا مردم بیماري صرع را به شیطان و جن  نسبت می دهند ،و بر اساس شناختی که از آن دارند  سخن می گویند  

ی اراده می کنند که چیزي را تقبیح کنند آن را به شیطان نسبت می دهند )) مانند این و این چنین است که مردم  وقت

شیطان   نسبت داده بقره در تفاسیر بکار رفته است  و  خداوند متعال  ربا خواري را به خبط و مسّ 275عبارات،  ذیل آیه ي 

  ،زیرا اعراب صرع  و  جنون را به  شیطان  و اجنه  نسبت می دادند.
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تقاد داشتند صرع و جنون نشانه ي جن زدگی می باشد قرآن انسان رباخوار را  مصروع و اع

بقره)به نکته ي ترجمه ي 275ذیل آیه ي( 1) تفسیر زمخشري5مجنون شیطان نامیده است) .

فرهنگی قرآن و تاثیر پذیري از ادب زمانه و توجه به آن  اشاره نموده  و آیات قرآن را حلّال ، و 

نده ي بعضی از مولفه هاي نامناسب موجود مانند خلق و خوي ربا خواري یهودیان  در بازتاب ده

نیز توجه ممدوح و زمان شناسانه قرآن و تاثیر  2) بیضاوي6دوره ي نزول محسوب می کند.

گذاري اخالق و ادبیات یهودیان و مسیحیان معاصر قرآن (مانند ربا خواري) و عنایت این کتاب به 

  قیات را گوشزد می نماید .اصالح آن اخال

بنابراین ادعاي اثر پذیري قرآن از فرهنگ زمانه و نقد و بررسی آن موضوعی جدید نبوده و 

پیش از اینکه در قرون اخیر توسط برخی از مستشرقین مطرح گردد، از صدر اسالم و پس از آن 

به صورت  را در مکتوبات مفسرین و علماي مسلمان مورد توجه قرار گرفته است ؛ولی اخی

مطرح  شرق شناسی با  اثر پذیري قرآن از فرهنگ زمانه، همزاد  ،موضوع  و منسجم تر گسترده

کشیش مسیحی یوسف دره   ،است. کسی که بیش از دیگران این هدف را دنبال کردهگردیده 

حداد  بوده است که در ادامه ي مقاله بطور گسترده تر به شرح و نقد نظرات وي خواهیم 

  ت.پرداخ

(به المعارف قرآن المعارف دین و اخالق و دایرهاالسالمیه و دایرهالمعارفمقاالت مرتبط دایره

-می )که مبحث اقتباس قرآن را مطرح نموده اند،تر استالمعارف اول که قدیمیدایره خصوص 

. دنباش ي همزادي تفکر و فرضیه ي اثر پذیري قرآن در مکتب استشراقد دلیل محکم ادعانتوان

به اشکال مختلف  ،ها که چکیده مطالعات مهمترین مستشرقان استالمعارفدر مقاالت این دایره

العرب قرن هفتم سعی شده است قرآن را ثمره و نتیجه اختالط فرهنگهاي موجود در جزیره

  میالدي جلوه دهند.

  :  او نظرات ي خالصه و حداد دره یوسف  .1

 بخصوص و  شاخت ژوزف و 3نولدکه تئودور: مانند غربی پژوهان اسالم و مستشرقان از برخی

  اندیشه و نزول دوران فرهنگی جو و سیاسی فضاي دارند اعتقاد   حداد دره یوسف ارشمیندریت

  

  
  320، ص 1زمخشري، ج .1
 161، ص 1تفسیر بیضاوي، ج  .2
3 .p36–geschichte des qorans.f 2 -theodornoldeke  267و تاریخ القرآن ،ص.  
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، باشدمی شد و این کتاب مقتبس از عهدین بر قرآن حاکم اي مسیحی و یهودي آن دوران، ه

کنندآیات کریمه براي نسلها و زمانها و مکانهاي دیگر توانمندي الزم را بر همین اساس اظهار می

  .دنندار

 هکه مروري بر حدود تاثیرپذیري قرآن از فرهنگ زمانه داشت این مقاله بر آن استعلیهذا 

و نقش و جایگاه آیات الهی را در فرهنگ هاي گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار  باشد

  د.ده

اعجاز  ))،دروس قرآنیه((فرسایی در این مباحث و تدوین کتابهاي  یوسف دره حداد با قلم

 ،بدارد با رشد فرهنگ توحیدي یهود و نصاري در بین اعراقرآن را زیر سوال برده و اعالم می

و  اوثان و اصنام  به تبعیت از اشعار یهودي  ،پرستی تضعیف شده و در اشعار جاهلیتجایگاه  بت

گیري از . و قرآن با پذیرش و بهرهداده بودند  "اهللا"یا  "یهوه"جاي خود را به به شهادت آنان 

ین اعراب راه نفوذ خود را در ب ،اشعار جاهلی معلقه وآداب و احکام مسیحی و یهودي و ادبیات

  دوران جاهلیت هموار نمود.

از  بیشتر از دیدگاه و نظریات یوسف حداد مبنی بر تاثیر پذیري قرآن آگاهیبراي  

به چند جمله از مکتوبات وي  ،فرهنگ و ادبیات دوران جاهلیت   و  یهودیان و مسیحیانحضور

  اشاره می شود: 

ا کانت صبغه الشعر الجاهلی الشعر دیوان العرب .و هو صوره صادقه عن میولهم .فم((

 ١))الدینیه؟

(شعر ادبیات عرب است. و آن نمایانگر آشکار و واضحی از میلهاي آنان است. پس آیا شعر 

  )جاهلی رنگ و لعاب دینی ندارد؟

من نتائج انحالل الوثنیه فی الحجاز، قبل الدعوه القرآنیه ، سالمه الشعر الجاهلی من الصبغه ((

  ٢))دعوه الکتابیهالوثنیه ، بتاثیر ال

از نتائج از بین رفتن بت پرستی در حجاز قبل از دعوت قرآن ، سالمت شعر جاهلی از بت (

  .)پرستی با تاثیرپذیري از دعوت تورات و انجیل است

  

  
  111.دره حداد،یوسف،القرآن و الکتاب،ص 1
  همان1



  103                                               نقد نظریه ي اقتباس قرآن از ادب زمانه با  تحلیل دیدگاه یوسف دره حداد          

ره کلها قد اثمرت فنقلت فشهاده القرآن ان الدعوه الکتابیه فی مکه و الحجاز کما فی الجزی ((

 ١))العرب من الوثنیه الی الشرك، فالی التوحید.

دهد که بدنبال این نتیجه بوده که اعراب مکه و حجاز و کل جزیره (پس قرآن گواهی می

یگانه پرستی به تبعیت از دعوت توراتی و انجیلی  سپس به  العرب را از بت پرستی به شرك و

  منتقل نماید. )

الب لویس شیخوا کتابا فی ((شعراء النصرانیه))عند العرب وجد فیه ان الکثیرین و قد الف ا "

ندعی انهم کانوا جمیعهم  ال من شعراء الجاهلیه کانوا نصاري ؛و نحن ال نذهب مذهبه و

نصاري و لکن البد من اعتراف بان اکثر شعراء الجاهلیه کانوا موحدین و علی راسهم اصحاب 

  ٢"االدباء ابدع ما اخرجت صناعه الشعر.التی یعتبرها  المعلقات

(در تالیفات کشیش لویس شیخوا در رابطه با شعراي نصرانی آمده است: در بین شعراي 

اند، ما دیدگاه او را کامل قبول نداریم و ادعا نمی جاهلی عرب بسیاري از آنها نصرانی بوده

ي آنها نصرانی نبوده ولیکن بلکه اعتقاد داریم همه ،کنیم که همه ي آنها نصرانی بوده اند

موحد بوده اند که در راس آنها شعراي معلقات سبعه قرار دارند و آنها در صنایع شعري از 

  معتبرین شعرا و ادباي عرب هستند.)

  ٣"و تري الشعر الجاهلی سالما من کل صبغه وثنیه و یهمل ذکر االصنام فیه. "

نسبت به ذکر بت ها سالم و سالمت است و بینی که از رنگ بت پرستی (و شعر جاهلی را می

  اهمال می شود.

(و یري الذین  "یستشهد فی کل سانحه باهل الکتاب علی صحه مطابقه القرآن للکتاب."

)و آیته علی 6اوتوالعلم  الذي انزل من ربک هو الحق و یهدي الی صراط العزیز الحمید(سبا

  ۴ه الشهاده و یستعلی بها علی قومه ....صحه قرآنه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل،و یعتز بهذ

شهادت داده می شود بر این که قرآن همان الکتاب  براي اهل کتاب در تمام سوانح و حوادث

دانند که آنچه از سوى و کسانى که معرفت و دانش به آنان عطا شده، مى(تورات و انجیل) است

  ناپذیر و ستوده هدایت شکست پروردگارت بر تو نازل شده، حق است و به راه خداى تواناى

  

  110همان،ص 1

 .113همان،ص 2
   .111دره حداد،یوسف،القرآن و الکتاب ص 3
  .643.دره حداد،یوسف،القرآن و الکتاب،ص4
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) این آیه ایست که تائید می کند ،علماي بنی اسرائیل قرآن را به او تعلیم داده اند 6کند. (مى

  د و به وسیله ي آن بر قومش علو و برتري می جست....و پیامبر به این شهادت احتجاج می کر

و مهمه محمد ان ینقل للعرب (تنزیل رب العالمین، بلسان عربی مبین و انه لفی زبر  "

  1"االولین) کالتوراه و االنجیل.

از کتابهاي گذشتگان مانند:  ،محمد این بود که ،آنچه از طرف پروردگار جهانیان بودههدف 

  با زبان عربی روشن به اعراب  منتقل کند.) تورات و انجیل را 

جایگزین فرهنگ بت پرستی بوده  ،ي مکهبنابر این چون تربیت توراتی و انجیلی در منطقه"

ترجمه ي فرهنگی  ،ي عربی الکتاب (تورات و انجیل) بوده است ،قرآن ضمن این که ترجمه

 ٢"حجاز می باشد. و تاریخی اعراب و یهودیان و مسیحیان ساکن و مهاجر در مکه و

-... و لیس محمد بالقرآن فائقا علی بالغه البلغاء فی ظرف کانت سوق البالغه فیه رائجه،...

یعنی ان القرآن قد قصد به ان یکون معجزا فی فصاحته و بالغته اللغویه و النظمیه و الفنیه 

توي افهام الناس کانما هو معلقه من معلقات الشعراء الخالده،او قصد به ان یکون اعلی من مس

  ٣و بالغه بلغائهم .و هذا ال یصح فی اعتقادنا...

محمد با بالغت قرآن واالتر قرار  ،ترجمه :... در جایی که بازار بالغت در آن رواج داشته است

نگرفته...،یعنی اینکه اگر  قرآن قصد داشت از نظر فصاحت،و بالغت لغوي ونظمی و فنی مانند 

برتري و معجزه قرار بگیرد ،یا اگر مقصود قرآن آن بوده که در سطح  معلقات شعراي جاودانه در

این در اعتقاد ما صحیح نیست .و  ،باالتري از ادبیات همزمانش  و فهم و ادبیات مردم قرار گیرد

  اعتقاد ما این است که به این  مقصد نرسیده است.

رآن و پذیرش آن، از نظر بطور کلی خالصه ي دیدگاه غلبه ي ادبیات اهل کتاب و اعراب بر ق

  یوسف حداد و برخی از مستشرقین عبارت است از :

قرآن از دیوان اشعار عرب که نشان دهنده ي فرهنگ آنان است،  اقتباس ها و در  )1

 عالئمی وجود دارد.

  

  
 . همان.١

  القرآن و الکتاب،یوسف دره حداد. 113تا  111. برگرفته از صفحات ٢

  61ن و الکتاب(اعجاز القرآن)،ص.دره حداد،یوسف،نظم القرا٣
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در اشعار و سنن اعراب ،  معارف و مکاتب یهودیان و مسیحیان، تاثیر گذاري فراوانی  )2

 .داشته است که به قرآن انتقال یافته 

 مصدر معارف قرآن ، عهدین بوده  و قرآن متن عربی شده ي آن ها می باشد.  )3

و مسیحی و فرهنگ اعراب در آیات  به استناد قرآن،  تعلیمات و ادبیات علماي یهودي )4

 قرآن، نمایان گر است.

قرآن بر فرهنگ جاهلیت  و مذاهب یهودیت و مسیحیت غلبه نکرده، بلکه با مالیمت ،با  )5

 آنان همراه شده است.

چون بالغت آیات قرآن برگرفته از بالغت بلغاء عرب آن زمان است، پس ادعاي اعجاز  )6

 ادبی قرآن غیر منطقی است.

در خصوص مساعدت با یوسف حداد در این ) 1900م (شر خاورشناس فرانسوي رژي بال

وحی محمدي فاصله اي میان مفاهیم و معانی شاعران پیش از اسالم و ((: تفکرمی نویسد 

  1.))شاعران آغاز اسالم به وجود نیاورد

  :قرآن ادبیي تاثیر پذیري نقد شبهه .4

لعرب و در بین آن قوم نازل گردیده و الزم همانطور که در مقدمه بیان شد قرآن در جزیره ا

را با قوم عرب برقرار نماید تا بتواند اندك اندك جایگاه  مفاهمهبوده است اولین ارتباط کالمی و 

  خود را یافته و در بین انسانها نفوذ کند :

اللَّهُ َمن یَشَاءُ وَ یَهْدِى مَن یَشَاءُ وَ ُهَو  فَیُضِلُّ لهم وَ مَا أَْرسَلْنَا ِمن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوِْمهِ لِیُبَینِ" 

  2."الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [بتواند به وسیله آن زبان، پیام وحى را 

] گمراه ] براى آنان بیان کند. پس خدا هر کس را بخواهد [به کیفر لجاجت و عنادشبه روشنى

  ناپذیر و حکیم است. نماید، و او تواناى شکستد، و هر کس را بخواهد، هدایت مىکنمى

پس باید با فرهنگ و آداب و رسوم آنان  ،اندبراي تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده ،پیامبران

طبیعتا صاحبان عقیده براي اینکه  .صحبت کنند تا مردم بفهمند و به حرفهاي آنها گوش کنند

  با مردم الزم است  ،و سازنده باشند و مخاطبان را به پذیرش و حرکت وادار نمایندبخواهند مولد 

  

 .17،ص1رژي بالشر،تاریخ ادبیات عرب ،تر جمه ي دکتر آ.آذر نوش ،ج1

  .4 آیهابراهیم،  سوره.2
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تعامل و ارتباط داشته باشند تا در نتیجه نظرات آنان ارزش و اعتبار یابد و به سخن روز باید 

اقدام نماید، الزم  شهر طبیب و مشاور براي اینکه بتواند نسبت به درمان بیمار و مراجع بگوییم

و عقاید و افکار و  ادبیات مراجعضمن بهره گیري از زبان و  ،است ابتدا با شناخت نوع بیماري

ود . در باره با وجابتدا ظرفیت او را به کار گرفته و نسبت به درمانش اقدام نماید ،آداب و رسومش

  مبارك پیامبر اکرم علی (ع) می فرماید : 

  1"دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ َأحْمَى مَوَاِسمَه. .......طَبِیبٌ "

ي هدایت و محبت را  در پیامبر اکرم ، محمد (ص) طبیبی است که با طبابت و درمانش رائحه

  همه جا می پراکند.

داراي فرهنگ و معارفی بوده و زندگی و  ،مانند سایر اقوامبدیهی است اعراب شبه جزیره 

خواسته با روابط آنها بر اساس باورها و قراردادهایی استوار گردیده است. و خداي سبحان که می

را تغییر داده و تنظیم نماید، الزم بوده با اعزام سفیري  ي آنان بایدها و نبایدها  ،نزول قرآن

  یر گذاري مناسب را داشته باشد.آنان تاث ،همجنس و همزبان

چون جامعه ي عرب و یهودیان و مسیحیان ساکن و مهاجر مکه براي دریافت و اجراي قوانین                                              

بصورت مرحله اي و  ،قرآنهاي و دستورات اسالمی آماده نبودند، از اینرو قوانین و آیین نامه

کرد تا جامعه را به آنان ارائه می شد، و پیامبر از این راه استفاده می ،بتدریج و با توجه به روحیات

و   ،براي دریافت احکام و عقاید پیشرفته و کمال یافته اسالم آماده کند که مسیر رشد دین

  .ست که خداوند متعال صالح دانسته ا مصلحتی

ي  تاثر قرآن  از فرهنگ زمانه را به دو دسته تقسیم نمود                                             می توان واژه 

  )اثرپذیري و اثرگذاري مثبت یا ممدوح 1

  )اثر پذیري منفی یا قبیح .2

فلذا دالیل کلی نظریه ي اثر پذیري مثبت قرآن از فرهنگ زمانه را بطور خالصه چنین باید 

  گفت .

  :( بهره مندي ممدوح) زمانه ادبقرآن از فرهنگ و برداري مثبتاثردالیل  .5

  در نحوهآنچه که موجب ادعاي فرضیه ي اثر پذیري ظاهري در قرآن گردیده،  این است که 

  

  
  ق. 1414شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البالغۀ (للصبحی صالح) ،  قم، چاپ اول، 1
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لقی و دریافت آن از پیامبر(ص)و ابالغ آن به مردم، و ت القا و تنزیل قرآن از جانب خداوند

واقعیتهایی وجود دارد؛ این تنزل با لوازمی همراه بوده که ویژگی خاصی به قرآن بخشیده است 

  که نتیجه ي آن بهره مندي قرآن از فرهنگ زمانه می باشد.

دهد، راهی جز  خواست از طریق پیامبر(ص)، در اختیار مردم قرار: حقایقی که خداوند میاوال

مطابق قواعد ادبی و بالغی ریخته شود، بنابراین  ،این نداشت که در قالب الفاظ و حروف و کلمات

پیام آسمانی الهی در این کتاب در قالب محدود الفاظ بشري عرضه شده است. عالوه برآن چون 

تفاده می شد. براین اولین مخاطبان پیامبر(ص) عرب زبان بودند، باید از واژه ها و کلمات عربی اس

اساس  یکی از نمودهاي ارتباط تنگاتنگ کالم خدا با کالم بشر، همین نزول قرآن به زبان عربی 

  ) 3، زخرف  2، یوسف 4،ابراهیم  195شعرا است.(

مطالب  ،:  در این کتاب مقدس، سطح ادبی و فکري مردم رعایت شده است. فلذا در قرآنثانیا

 اعراب اعم از  ال ها و تشبیهات قابل فهم با بهره گیري از فرهنگعمیق و سازنده در قالب  مث

 1"لسان قوم "در تفسیر 1بیان شده است؛ بعضی از مفسران غیر اهل کتاب یهودي ، مسیحی و 

  یکی از احتماالت را ساده و روشن و در خور فهم مردم سخن گفتن ، دانسته اند. 

یر است و بسیاري از آیات قرآنی براي اصالح  ، نزول تدریجی قرآن، واقعیت انکارناپذثالثا

جدید در آن عصر؛ نازل شده است که اصطالحا به این حوادث  ،روابط و جوابگویی به حوادث

  اطالق می شود. "اسباب نزول"یا  "شأن نزول"

بایستی در کاربرد واژگان  ، بطور طبیعی هر کسی که با زبان قومی سخن می گوید چون:رابعا

،همانطور که  به قول برخی از تاریخ  مگام حرکت کند تا امکان تفاهم میسر گرددبا آن قوم ه

چون اقوام جزیره العرب، در برخوردهاي فرهنگی و سفرهاي تجاري، با مردمان 2نگاران مسلمان

فارس ،حبشه ،قبطی ، عبري و یونانی  مراوده و تفاهم داشته اند، در قرآن از واژه ها و الفاظ آنان 

این همگامی در  آیا اده شده است. علی هذا، در این خصوص، سوالی مطرح می شود که نیز استف

را پذیرفته  قوم آنفرهنگی نشان گر آن است که بار محتوایی و مفاهیم  ،کاربرد الفاظ و کلمات

البته این چنین نبوده است؛ این موارد، بدان معناست که خداوند متعال از آداب و  ؟یا خیر است

  انه براي اثر گذاري ، بهره برداري مثبت نموده است.مثال اگر عرب هاي جزیره العرب فرهنگ زم

  
  52،ص7ترجمه المیزان ،ج1
 4.سوره ابراهیم آیه 2
  .453.دروزه،محمد عزه، عصر النبی  و بیئه قبل البعثه ، ص  3
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برده است  براي یک دیوانه واژه ي مجنون را نامگذاري می کردند، قرآن هم همان واژه را بکار

،بدون اینکه بخواهد تحلیل عربها را در ریشه ي دیوانگی تایید نماید که آن ها معتقد بودند حتما 

  یک جن در مغز و روح او تصرف کرده است.

  دالیل رد دیدگاه اثر پذیري مذموم :  .6

ا هرکه آموزه هاي واالي قرآن را بنگرد،بدرستی می یابد که از هر گونه هم نوایی و همسازي ب 

شیوه هاي فرهنگی زمان خویش به دور است،و هرگز شباهتی با آن ندارد ،چه رسد که از آن 

کسانی گمان برده اند در بسیاري از موارد نشانه هایی از نوعی  ،تاثیر پذیرفته باشد!ولی با این همه

 می عرب به چشم و یا یهودیان و مسیحیان  آیین هاي جاهلی عقاید و باورها و تاثیر پذیري از

!براي نمونه از گزاره  خورد که با پیشرفت علم و تحول فرهنگ ها در عصر حاضر دمساز نیست

هاي قرآن درباره ي نعمت هاي اخروي و حور و قصور و درختان و آب هاي جاري یاد می 

کنند،که با در نظر گرفتن زندگی سخت و دشوار عرب آنروز ،بهجت انگیز می نماید.و نیز با برخی 

  خرافی که عرب آن را باور داشت و امروزه فاقد ارزش است،وفق می دهد. باورهاي

عمده دلیل اینان،تکلم به لسان قوم است که الزمه ي آن پذیرش بار محتوایی واژگانیست که 

به کار گرفته می شود،زیرا الفاظ و کلمات کاربردي عهد قومی ،حامل فرهنگ آن قوم است،و به 

  .فرهنگ حاکم برآن جامعه است نبه معناي پذیرفت ،باشد کار گرفتن آن از سوي هر که

 درآیات قرآن خالف این نکته ي اخیر ثابت شده و قرآن فقط ،اما چنان چه مالحظه می شود

بهره گیري کرده و در صدد ایجاد ارتباط و و برخی گزاره ها در تاریخ و قصه ها  واژگان  از بعضی

 بهره نوع این. ((هدایت نموده است ،سیر رشد و تربیتتفاهم بوده و مفاهیم را  اصالح و در م

 نگاري تاریخ ازامتیازهاي نیست،بلکه عیب تنها نه فرازتاریخی ازیک تربیتی متعدد گیري

  1.))است گویی قصه وازهنرهاي

و مردود دانستن آن  دوران جاهلیت نامناسب براي اثبات عدم تاثیرپذیري قرآن از فرهنگ

یات یهودیان و مسیحیان، آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که فقط به فرهنگ و آداب و  اخالق

  ترجمه و آدرس برخی ازین آیات اکتفا می کنیم :

  

معرفت، شبهات و ردود حول القرآن الکریم ، دراسات فنیۀ فی  :ك.؛براي مطالعه بیشتر،ر322 .زمانی،مستشرقان وقرآن ، ص 1

  431قصص القرآن. ص
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قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ ِإْن  تِلْکَ َأمانِیُّهُمْ خُلَ الْجَنَّۀَ إِالَّ مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصارىوَ قالُوا لَنْ یَدْ )1

شود مگر آنکه یهودى یا نصرانى باشد، این کُنْتُمْ صادِقینَ و گفتند: هرگز کسى وارد بهشت نمى

  1را بیاورید.  ها و اباطیل آنان است؛ بگو: اگر راستگویید دلیل و برهان خوددروغ

)أَ وَ کُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ 99وَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ ءَایَاتِ بَیِّنَاتٍ وَ مَا یَکْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ( )2

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبََذ  )وَ لَمَّا جَاءَهُمْ َرسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّه100ِفَرِیقٌ مِّنْهُم َبلْ أَکْثرَُهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ(

)(و یقیناً به سوى تو 101فَرِیقٌ مَِّن الَّذِینَ أُوُتواْ الْکِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِِهمْ کَأَنَّهُْم لَا َیعْلَمُونَ(

شوند. آیا چنین نیست که هرگاه یهود آیاتى روشن نازل کردیم، و به آنها جز فاسقان کافر نمى

] بستند، گروهى از آنان، آن را شکستند؟ [آنان نه فقط عهد مانى [با خدا و رسوالنشپی،

اى از سوى خدا به سویشان آمد آورند. و زمانى که فرستادهشکنند] بلکه بیشترشان ایمان نمى

] کتاب به آنان داده شده که تصدیق کننده کتابى است که با آنان است، گروهى از آنان [دانش

] کتاب خدا را پشت سر انداختند [و با آن به مخالفت برخاستند]، گویى کمال گستاخىبود [با 

  2]. دانند [که کالم خداستنمى

لُِکوَن إِنَّمَا تَعْبُدُوَن مِن دُوِن اللَّهِ أَوْثَانًا وَ تخَْلُقُوَن إِفْکا إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا َیمْ )3

جز این نیست که شما به :فَابْتَغُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ َو اعْبُدُوهُ وَ اشْکُُرواْ لَُه إِلَیْهِ تُْرجَعُونَلَکُمْ رِزْقًا 

پرستید و [در نامگذارى آنها به آلهه و شفیع و مؤثر] دروغى را هایى را مىجاى خدا بت

راى شما مالک نیستند [تا پرستید، رزقى را بتردید کسانى را که به جاى خدا مىسازید، بىمى

آن را به شما برسانند]، پس رزق را نزد خدا بجویید و او را بندگى کنید و او را شکر کنید که 

  3.شوید[فقط] به سوى او بازگردانده مى

هِیرًاو به جاى رَبِّهِ ظَ وَ یَعْبُدُونَ مِن ُدونِ اللَّهِ مَا لَا یَنفَعُهُمْ وَ لَا یَُضرُّهُْم وَ کاَنَ الْکاَفِرُ عَلىَ )4

رساند؛ و کافر همواره بر ضد دهد ونه زیانشان مىپرستند که نه سودشان مىخدا چیزهایى مى

 4] است. پشتیبان و یار [شیطان ،پروردگارش

ضمنا در سوره هاي بقره ،آل عمران،نساء ،توبه ،مائده و ده ها سوره ي دیگر، قرآن کریم، 

  تاب معاصرش مانند بت پرستی و ثنویت و تثلیث را انکار و عقائد باطل و خرافی مشرکین و اهل ک

  

 111.بقره  1

 (در این مقاله از ترجمه ي قرآن استاد حسین انصاریان استفاده شده است.) 101تا  99سوره بقره، آیات . 2

 17عنکبوت 3

  55.فرقان 4
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ي دوران همختصري از معلقات سبع که اشعار برجست مورد انتقاد قرار داده است، همچنین

-جاهلی بوده و نمایانگر فصاحت و بالغت و ادب ایام جاهلیت قبل از بعثت رسول اکرم (ص) می

که مملوء از ادبیات تحبیب و تعشیق و قتل و باشد، و در عین صالبت از دیدگاه اعراب، آن اشعار 

ناتوان می  در مقایسه با مفاهیم بلند و ادبیات سلیس و روان  قرآن بسیارخونریزي می باشند، 

شود،البته به نظر یوسف حداد و بسیاري از مستشرقین اکثر شعراي جاهلی و باشند؛ آورده می

؛وي تابع ادب و دین نصرانیت بوده اند ،در منطقه ي نجد ،بویژه رئیس و بزرگ آنان ،امروالقیس

  می نویسد : 

ر جاهلی بوده  و بیشتر ((بی تردید از جانب دیگر همانا او (امروالقیس) از زعما و بزرگان شع

شعراي جاهلی از نصاري بوده اند که سبک و روش ادبیات و اشعار آنان با بقیه ي شعرا متفاوت 

بوده ؛و این امروالقیس از بزرگان حکما در منطقه ي نجد واز رهبران شعر جاهلی، از نظر اکثریت، 

  1ترجیحا داراي دین نصرانیت بوده است.))

  بلها                             و جارتها ام الرباب بماسلکدابک من ام الحویرث ق  -

ام حویرث و ام رباب در ینه ي توست، همچنان که در عشقراین سوختن و گریستن عادت دی

  گریستیگداختی و می(ماسل) نیز می

  اذا قامتا تضوع المسک منهما                          نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل  -

شد .گویی نسیم صبا به خاستند بوي مشک از آنان پراکنده میزن که چون برمی آن دو

  ي قرنفل عطرآگین گشته بودرایحه

  اال رب یوم لک منهن صالح                            و ال سیما یوم بداره جلجل -

را ن زنان طناز و دلفریب چه کامها گرفتی و در کنار آنان چه روزهاي خوشی آاي شاعر از 

  ي جلجل بودي.گذرانیدي بخصوص آن روز که به داره

  و فی الحی احوي ینفض المرد شادن                    مظاهر سمطی لو لو و زبر جد -

هاي اراك دلدار من با آن لبان کبود، چشمان سیاه و گردن زیبا چون آهویی است که شکوفه

  اده نیست.را می چرد .جز آنکه گردن آهو به لولو و زبر جد زین د

 فرددناهم بطعن کما یخ                                رج من ضربه الفراد الماء -

  

 
  114،ص1.دره حداد،یوسف،القرآن و الکتاب،ج١
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و ما آنان را با نیزه هایمان که جوي خون از اجسادشان چون آب از مشک ها جاري می 

  ساخت ،به سرزمینشان بازگردانیدیم.

  ثهال                              ن سداال ودمی النساءو حملناهم علی حزم  -

  و در حالی که خون از زانوهایشان میچکید به کوه (ثهالن)گریختند.

  و فعلناهمبهم کما علم اهللا                              و ما ان للخائنین دماء -

  1"داده نشد. کاري بر سرشان آوردیم که جز خداي نداند حتی خون بهاي کشتگانشان نیز

  

سنایی شاعر بلند آوازه در خصوص جایگاه واالي قرآن کریم ودر مقابل آن قصائد 

  معلقه چنین می سراید:

  

  فزا و روانهمچو آبست این سخن به جهان                           پاك و روشن روان -

  ن نمط گفتارچون ز قرآن گذشتی و اخبار                               نیست کس را بری -

  دیو قرآن پارسی لقبش                 کردي از نیستی به من نسبش              -

  ٢این نکوتر بسی که سبع طوال    گویمت گر کنی ز من تو سؤال                          -

  گر تبجّح بدین کنم شاید                                    زین سخنها که جان برآساید -

  زین و عالمی دانش                              همچو قرآن پارسی خوانش یک سخن -

  روح را سال و ماه همچو غذاست                            دل مجروح را بسان شفاست -

  وز سِر جهل ریشخند کنندرجاهالن جمله ناپسند کنند                                    -

  3مصحف مجد را به افک قدیم                               خواند کافر ز جحد دل پر ریم  -

                                                             
ي ابو االسود التغلبی است که در کتاب معلقات سبع،ترجمهو  بن حلزه این ابیات قسمتی از اشعار شعراي جاهلی الحرث١

 ، به چاپ رسیده است.22،23،24،80،81،102،103،136عبد المحمد آیتی، صفحات 

سنایی، حدیقۀ الحقیقه و شریعۀ الطریقه، الباب العاشر فی سبب تصنیف الکتاب و بیان کتابۀ هذا الکتاب رعایۀ لذوي االلباب، ٢

 ه علیه.ٰ◌ اللّفی بیان حاله و حسب احواله رحمۀ

ی سبب تصنیف الکتاب و بیان کتابۀ هذا الکتاب رعایۀ لذوي الباب العاشر ف، حدیقۀ الحقیقه و شریعۀ الطریقه، سنایی.3

بن ناصر الغزنوي یعرف الحسن علیالدّین ابیااللبابکتاب کتبه الی بغداد مع نسخۀ تصنیفه انفذه عند االمام االجل االوحد برهان

 گربه بریان
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مالحظه ي وجود موج فرهنگ مبتذل عشق به عیاشی و جنگ و خشونت در اشعار معلقات 

سبع و محو شدن آن،  پس از نزول قرآن پاسخی برنظرگاه رژي بالشر است که می گوید وحی 

ید گفت : آیا باور کردنی است که آیین محمدي در اشعار قبل از بعثت تغییري ایجاد نکرده با

اسالم، عقائد بت پرستان عرب را درباره ي  خداشناسی و سراي دیگر و شیوه ي زندگانی دگرگون 

ساخته باشد ولی در شعر آنان تاثیري به جاي ننهاه باشد ؟!مگر شعر، با ایمان و اندیشه ي آدمی 

دگی به کلی جداست؟آیا بالشر که کتاب پیوند ندارد و از چشم اندازهاي معنوي انسان در زن

مبسوطی درباره ي ادبیات عرب نگاشته، خبر نداشته است که شاعران دوره ي جاهلیت در اشعار 

خود، بیشتر به ستایش بت ها و افتخار به آباء و اجداد و وصف زنان زیبا و توصیف اسب و شراب و 

افق ایشان سر زد و گروهی از آنان به  مباهات به قتل وغارت ها می پرداختند  و چون اسالم از

یاري پیامبر اسالم برخاستند، جز درباره ي توحید خداوند و ستایش او و آداب حسنه و دفاع از 

  رسول خدا و پیروانش ...شعري نسروند و خمریات آنان به اسالمیات مبدل نگشت ؟

عدم تاثیر گذاري و غلبه از قبیل آنچه که استدالل آقایان رژي بالشر و یوسف حداد مبنی بر  

ي  ادبیات قرآنی بر شعر و ادب جاهلی را سست و بی پایه نشان می دهد، تغییر و انقالب درونی 

است که در بسیاري از فصحا و بلغا و ادباي عرب من جمله حسان بن ثابت ایجاد شده ؛ در حالی 

شد که بارها در وصف قرآن  که وي از شعراي قهار دوره ي جاهلیت بود، آنچنان انقالب دراوایجاد

و پیامبر اکرم (ص)و اقدامات ایشان ،اشعار بلند و پر محتوایی را به خصوص در مقابله با شعراي 

کفار عرضه نموده  و وي جزئی از شعراي ستاینده ي اسالم  قرار گرفت. بطور نمونه آورده اند که 

شراف قریش و بنی تمیم  و عده اي بعد از غزوه ي تبوك، گذار پیامبر بر مجلسی که تعدادي از ا

از ادبا و شعرا  از جمله االقرع بن حابس،الزبرقان بن بدر،عمروبن االهتم،الحتات بن یزید و عیینه 

بن حفص حضور داشتند افتاد ،ایشان پیامبر را دوره کرده و با ارائه ي اشعار و خطابه هایی به 

زمانی که هر یک از اشراف و شعرا با مجاز و  فخر فروشی بر آداب و سنن و نیاکان خود پرداختند.

استعارات ،جالل و بزرگی خود و اقوامشان را بیان نمودند. پیامبر اکرم (ص)،رو به حسان بن ثابت 

نمود و فرمود برخیز و جواب آنان را بده ،حسان قیام کرد و با اشعاري آتشین و مضامینی بلند،  

برو جاه و جالل قریش و بنی هاشم، بعد از اسالم گوشه هایی از مکنت و عظمت اسالم و پیام

  آوردن ومنطق و عقالنیت اسالمی  را ارائه نمود که نمونه هایی  از آن عبارت اند از : 

  بحی حرید اصله و ثزاوه                                   بجابیه  الجوالن  وسط   االعاجم -

  باسیافنا من کل باغ و ظالم             نصرناه لما حل وسط دیارنا                    -
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  جعلنا   بنینا    دونه  و  بناتنا                           وطبنا  له  نفسا  بفی  المغانم -

  و نحن ضربنا الناس حتی تتابعوا                        علی دینه بالمهرفات الصوارم -

  1ولدنا نبی الخیر من آل هاشم   و نحن ولدنا من قریش عظیمها                       -

((چون حسان بن ثابت از مجابات شعر ایشان فارغ شد ،اقرع بن حابس که از مهتران قوم بنی 

تمیم بود و با ایشان آمده بود  روي در قوم خود آورد و گفت : اي قوم، حق تعالی هیچ ازین مرد 

از خطیب ما و شاعر وي فصیح یعنی پیغمبر (ص) دریغ نداشته است که خطیب وي بلیغ تر است 

تر است از شاعر ما و مفاخراتی که ایشان گفتند،بهتر است از مفاخرت ما و مناقب و مآثري که 

  208،ص4.ابن هشام ،سیره رسول اهللا، ج2ایشان برشمردند، نیکوتر است از مناقب  ما .))

حسان از اشعار و در سیره ي ابن هشام از قول محمد بن اسحاق آورده است که بعد از فراغت 

بیان  متانت پیامبر و مقابله ي با تمامی آن ها ،این افراد همگی به ارزش باالي ادبیات اسالمی 

اعتراف کرده و دین  اسالم را اختیار نمودند. سید علیه السالم ایشان را نواخت  و بفرمود  تا 

  3عطاي بسیار دادند. 

ن از مناظره و مشاعره ي ادباي مخضرمین و طبق آنچه به طور نمونه ارائه گردید ومشابه  آ

آمده و آن نشانگر تسلط ادبیات اسالمی بر  4مسلمان در صدر اسالم ، درکتاب هاي تاریخی 

ادبیات ماقبل آن بوده و قطعا ادب قرآن بهترین الگو و راهنما براي این مقوالت مسیطر می باشد 

رضعیف قرآن در برابر شعرعرب جاهلی آن نویسندگان مبنی برنثبرخی از  باید گفت : اشکالی که

وبه طریق اولی خود مسلمانان که 6زمان وارد کرده اند،بنابر اعتراف جمع کثیري ازمستشرقان 

البته کسی هم متعرض آن نشده وهمینطور براساس آیات تحدّي،طبعا مردود و نامقبول است.و 

  جاز بالغی قرآن  دانسته اند ،و چوناین است که رایج ترین وجه اعجاز قرآن را در صدر اسالم، اع

  

  
  208،ص4.ابن هشام ،سیره رسول اهللا، ج1

 1019، ص 2.قاضی ابرقوه،سیرت رسول اهللا،ج 2

  137،ص2برگرفته ازالتلخیص التمهید ،معرفت،ج3

  180تا  130، ص2ابن هشام ،سیره النبویه، ج 4

  . 1 / 161یپ،تاریخ عرب،ص ؛حتی،فیل 37بروکلمان،کارل ،تاریخ الشعوباالسالمیه، :ك..ر5
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عرب آن زمان خود را در بالغت سرآمد روزگار می دانست، طبیعی بود که بر اساس منطق و  

ي سایرین و کار عقل ، معجزه ي پیامبر آنان نخست در قلمرو وي اعجاز برانگیز و ناتوان کننده 

آمد ترین مساله ي  آن زمان باشد و بدین جهت، اعجاز قرآن در نخستین نگاه، همان بالغت آن 

است ؛در این باره نیز می توان به روایت امام رضا (ع) استشهاد نمود که می فرماید : ((در هنگام 

  1ظهور پیامبر (ص)علم غالب در آن دوران  خطب و کالم بود.))

  از مستشرقین منصف  در مورد اثر نا پذیري قرآن: دیدگاه برخی .7

:امریکا 2استاد دانشگاه ایل)Gerhard boweringدانشمند معاصر جرارد بوئرینگ ( )1

،نویسنده ي کتاب هاي دانشنامه ي اندیشه ي سیاسی اسالم و چشم اندازي عرفانی از وجود در 

فرضیه ي اثر پذیري  باره يدر  داراي مطالعات اسالمی و مقاالت قرآن شناسی ،3اسالم کالسیک

هیچ مجموعه اي از آثار مربوط به تورات و انجیل به صورت : ((قرآن از فرهنگ زمانه می نویسد 

مشروع یا مجعول وجود ندارد که مبناي مستقیم و منبع اصلی قرآن باشد (ما هیچ نسخه اي را 

اله آن را به تورات و انجیل پیدا نکردیم که حداقل یک کالمی را از قرآن مستقیم و یا باالص

 بتوانیم نسبت بدهیم )چیزي را پیدا نمی کنیم که قوي تر از خود قرآن باشد و بتواند مبناي 

مطالب و مضامینی را در قرآن پیدا می کنیم که به مراتب از  ،قرآن باشد بلکه برعکس

 و هستیمضامین تورات و انجیل قوي تر است.در باب خداشناسی ،انسان شناسی،توحید 

 هیچ نسخه ي بدلی در کتب مقدس پیشین نمی ،شناسی آنچه که قرآن پایه گذاري کرده

   4))توان پیدا کرد.

) که چندین کتاب و مقاله در مورد 1862ادوارد گرانویل براون  خاورشناس انگلیسی( م  )2

راز اسالم و ایران شناسی نوشته، درتوضیح تاثیر و تاثرادبی قرآن و رد اتهامات برخی دیگ

مستشرقین  مبنی براثر پذیري قرآن و عدم تفاهم مسلمانان با پیروان سایر مکاتب چنین می 

نویسد : ((چه بسا تصور کنند که جنگ جویان اسالم اقوام و ممالک مفتوحه را در انتخاب یکی  

از دو راه مخیر می ساختند .اول قرآن ،دوم شمشیر،ولی این تصور صحیح نیست زیرا گبر و 

و یهود اجازه داشتند آیین خود را نگاه دارند و فقط مجبور به دادن جزیه بودند و این ترسا 

                                                             
  20،روایت 24،کتاب عقل و جهل  ،ص1کلینی، محمد بن یعقوب ،اصول کافی،ج 1
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  به نقل از جرارد بوئرینگ 316،ص 1دایره المعارف قرآنی لیدن،ج4



  115                                               نقد نظریه ي اقتباس قرآن از ادب زمانه با  تحلیل دیدگاه یوسف دره حداد          

ترتیب ،کامال عادالنه بود زیرا اتباع غیر مسلم خلفا(گبران،ترسایان و یهودیان...)از شرکت در 

غزوات و دادن خمس و زکات که بر امت پیامبر فرض بود معافیت داشتند .در کتاب فتوح 

نوشته است هنگامی که یمن بیعت نمود ،پیامبر عده اي را  69لیف)البالذري در ص البلدان (تا

بدانجا فرستاد تا مردم را به احکام و آداب و شریعت اسالم آشنا سازد و از کسانی که اسالم می 

اوردند خمس و زکات مقرر را بخواهد و از آنانکه به آیین مسیح و مجوس و یهود باقی می 

یرند .در مورد عمٌان نیز ابوزید را فرمان داد که از مسلمین وجوه بریه و از ماندند ،جزیه بگ

)در بحرین مرزبانان ایران و برخی از هموطنانشان به آیین اسالم 77مجوس جزیه بستانند (ص

گرویدند ولی دیگران به کیش زردشت باقی ماندند و هر فرد بالغ و رشید (در سال)بطور 

 1سرشمار جزیه می داد .))

، چون مستشرقین محترم نسبت به محیط نزول قرآن و 2در نهایت بنابه اظهار برخی از علما 

عصر نبوي اطالعات کافی نداشته اند، غالبا از روي هوا و هوس و حقد و کینه نسبت به مسائل 

  اسالمی و قرآنی قضاوت کرده و حکم صادر نموده اند .

  : نتیجه .8

و مشخص گردید که اگر برخی از مفاهیم و گزاره هاي با توجه به مطالب این مقاله، روشن  

قرآن با واژگان و اصطالحات ادبی و فرهنگی معاصرش هماهنگ می باشد، نمایان گر تاثیر پذیري 

قرآن کریم با بهره برداري آگاهانه و مدبرانه از واژگان و فضاي زمان قرآن از ادب زمانه نبوده ،بلکه 

قانونمندي نموده و با استفاده از ،الح برخی از آن ها  به تدریج نزول، و با انکار ، اثبات و اص

  مترصد تربیت انسانها بوده است. ،فرهنگ آن ها

 منابع:  .9
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