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  مشکل طبقه بندی موضوعات
  
  

 سوره جمع ١١۴٢٧٥ آيۀ قرآن بر اساس موضوع در حدود ۶٢٠٠حدود 
  . شده اند

 گاهی هم يک شوند و  ای تشکيل می ها گاهی فقط از حرفی و کلمه آيه
برخی از آيات هيچ معنائی را . يا چند عبارت و جمله را در بر دارند

رسانند، در حالی که برخی نه فقط در مورد يک، بل چندين   نمی
  . کنند موضوع مختلف بحث می

  
هائی به   سوره. يکی نيستند) های قرآن فصل(تعداد آيات سوره ها 

ارند که در آن از ها به قدری پرشم قدری بزرگ يا از نظر آيه
موضوعاتی فراوان که اکثرًا ارتباط چندانی هم با هم ندارند، بحث 

ها، از نظر تعداد  اين در حالی است که تعدادی از سوره. شود  می
ها به قدری کم شمارند که برای بيان موضوعی معين هم کفايت  آيه
 تاست، در حالی که آيات ٢٨۶تعداد آيات سورۀ البقره . کنند  نمی
  . دهندۀ سورۀ النصر بيش ازسه آيه نيستند شکيلت

مشکل فقدان سير منطقی يا تعريف شده فقط شامل کليات قرآن نيست، 
به . ها يا فصل فصل قرآن نيز صادق است بلکه در مورد محتوی سوره
دهند که از کجا شروع شده،   ها نشان نمی طور مثال بسياری از سوره

اند، و اساسًا چه موضوع  ا ختم شدهچه پيامی را در بر گرفته و به کج
اکثر . دهد  ای را مورد بحث قرار می  شده و منظور از پيش انديشيده

های   ها دارای نظم زمانی و مکانی نيستند و به خصوص سوره سوره
هائی مربوط و   بزرگ، همچنين فاقد نظم موضوعی اند و از تعدادی آيه

  . اند نامربوط به نام و عنوان خود تشکيل شده
  

                                                 
برای نمونه مفسرانی با يکی .  هم قيد شده است١١۶ و ١١۴، ١١٢ تعداد سوره های قرآن 275
 و برخی ديگر با يکی دانستن سوره های ١١٣تن آيات انفال و برائت يا توبه، تعداد سوره ها را دانس

تحريف آيات برای اثبات کفايت «به فصل . ک. ر(اند   قيد کرده١١٢ها را  ناس و فلق تعداد سوره
  .در جلد سوم اين کتاب» علمی قرآن و شرع ملقب به اسالمی
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های قرآن نامعلوم است، چه  هنوز تقدم و تأخر زمانی سوره ها يا فصل
شده و " نازل"رسد به آن که بتوان گفت کدام آيه از هر سوره، اول 

برای نمونه، بهاالدين . نسبت به زمان نگارش آيۀ ديگر تقدم دارد
های قرآن بر  خرمشاهی در پايان قرآن ترجمۀ خود جدولی از سوره

مصحف "شان ارائه داده و دو منبع قرآنی را، که  لحسب زمان نزو
. نام نهاده، با همديگر مقايسه کرده است" مصحف االزهر" و ٢٧٦"علی

، سورۀ شمارۀ يک، ولی در مصحف "مصحف علی"سورۀ العلق در 
اين در حالی است که سورۀ اول .  است٩۶االزهر، سورۀ شمارۀ 

 جای ٧٣رۀ مصحف اول، سورۀ الفاتحه، در مصحف دوم در شما
بندی محققين غربی نيز در موارد متعددی با تقدم و تأخر  طبقه. ٢٧٧دارد

به عنوان مثال، رديف دوم مصحف . ها فرق دارند  مصحف هر دو اين
 ١٨ مصحف علی و در رديف ١١٢االزهر، سورۀ القلم، در رديف 

های سوم و چهارم و پنجم در   قرار دارد و سوره٢٧٨بندی نولدآه  طبقه
بندی نولدآه   طبقه۴۶ و ٢، ٢٣زهر به ترتيب در رديف مصحف اال
  . گيرند جای می

  
  :  توان نتيجه گرفت که  بر اين اساس می

آوری و مصحف  هائی جمع  نه در زمان ابوبکر و عثمان که قرآن-
، تقدم و تأخر زمانی جمع بزرگی از سوره ها معلوم بودند، نه ٢٧٩شدند

  . اند در زمان حاضر معلوم
معلوم و مشخص نيست و ) ها  فصل(م و تأخر سوره ها و وقتی تقد

ها جا  ها نيز بر اساس موضوع، زمان يا هر قانونمندی ديگر در آيه آيه
نگرفته اند، به طور طبيعی امکان کشف آغاز و پايان متونی که در 

  . ممکن نيست اند نيز  موضوعی معين نگارش يافته
های    همۀ آيهاين مشکل، به خصوص از آن جا ناشی می شود که

در همان آن و در يک زمان ) با آيات پرشمار(های بزرگ  سوره

                                                 
  .کنند ابع اسالمی ديگر وجود آن را تأييد نمی چنبن مصحفی در دست نيست و من276
  .۶٢١-۶٢۴ قرآن، ترجمۀ خرمشاهی، پيشين، ص 277
  .١١۶، ص ٢ سال، جلد ١۴٠٠الدين شفا، پس از  به شجاع. ك. ر278

279 Turan Dursun, Kuran, s 23-24. 
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ها، که عمومًا  های اين گونه سوره نگارش نيافته اند و کار نگارش آيه
  . ها طول کشيده است در موضوعات مختلف نگارش يافته اند، سال
آمده، معلوم بوده  ای می  اين توضيح به اين معنی هم نيست که وقتی آيه

آيه ادامۀ اين يا آن آيه و سوره است و بايد در کدام سوره و در   ه اينک
از آن رو، آيات جديد، بدون هر . قبل يا بعد از کدام آيۀ آن قرار بگيرد

در اين يا آن سوره و در اول و آخر اين يا آن آيه » نظم منطقی«گونه 
اين است که آيات مربوط به يک موضوع مشخص در . اند جای گرفته

  . اند های مختلف قرآن پخشجا
  

جمعی از متشرعين که اصوًال کاری به عقالنی و منطقی بودن امور 
کرده و اين  اند که جای هر آيه را خود رسول تعيين می ندارند، مدعی

اما چنين ادعائی، به خصوص در مورد . نيز سبب الهی داشته است
 و منطقًا های بزرگ که ساختاری چنين غير منطقی دارند، عقًال سوره

مصحفی به نام قرآن يا هر نام "در زمان ايشان . قابل پذيرش نيست
وجود خارجی نداشت و آيات قرآن بر روی مصالح عمومًا » ديگر

نامناسب و حتی فاسدشدنی در جائی روی هم تلمبار شده بوده و قسمتی 
از . ٢٨٠"نيز در ذهن فراموشکار تعداد اندکی حافظ قرآن قرار داشت

يز، نه جائی و نه امکانی برای تقسيم آيات جديد در بين آيات اين نظر ن
  . پيشين و انتخاب سورۀ مربوطه وجود داشت

  
  
  

  بندی منطق ابتدائی فصل
  
  

، کار مصحف کردن قرآن ابتدا در زمان ابوبکر با ٢٨١به نظر محققين
آوری آيات در کتابی دو جلدی و سپس با تغييراتی در زمان خليفۀ  جمع

                                                 
280 Turan Dursun, Koran, s 114; 

.به فصل کتابت قرآن در جلد دوم اين کتاب. ک. رو   
281 Refer to: Turan Dursun, Koran, s 114-122.  
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در هر دو . آوری آيات در يک جلد انجام يافت  با جمعسوم، عثمان،
آوری کنندگان قرآن بودند که هم محل  مورد نيز، اين حافظان و جمع

های بزرگ را نسبت به  های سوره قرار گرفتن آيات و هم تقدم آيه
در نتيجه، بر اساس منطق ضعيف و مغز . ٢٨٢همديگر تعيين کردند

  : »جاهليت«از دوره به اصطالح شدۀ اين مردم بر آمده  کمتر تربيت
های مربوط به موضوعات يکسان، بدون هر گونه نظم و   هم آيه-

  های مختلف پخش شدند و،  منطقی در تعدادی فراوان سوره
ها نه بر اساس منطق زمانی، مکانی يا موضوعی،   هم ترتيب سوره-

» از بزرگ به کوچک«بلکه بر اساس گزينشی نا منظم و غير منطقی، 
» هائی با آيات کم شمار هائی با آيات پرشمار به سوره سوره« از يا

  . آوری شدند گرد
*** 

 
جاست که اين کسان حتی نتوانستند در عمل، اين گزينش  جالب اين

از اين نظر، در . خود را به درستی پياده کنند» غير منطقی و ابتدائی«
چک تنظيم ها به ترتيب تعداد آيات از بزرگ به کو عين حال که سوره

هائی با تعداد آيات کمتر، بدون توجه به  شدند، در اين جا و آن جا سوره
. های با آيات بيشتر، قرار گرفتند ، قبل از سوره»گزينش ابتدائی«اين 

. را نيز خدشه دار کردند» منطقی  نظم ابتدائی و غير«در نتيجه، اين 
گونگی را به های آغازين قرآن، اين چ نگاهی گذرا به تعداد آيات سوره

  : دهند  صراحت نشان می
 ٢٨۶بعد از آن سورۀ بقره با .  آيه است٧ سورۀ اول، الفاتحه، دارای -

، ١٧۶ آيه، النساء با ٢٠٠عمران با   های آل آيه، دومين سوره و سوره
 و توبه با ٧۵، انفال با ٢٠۶، اعراف با ١۶۵، انعام با ١٢٠المائده با 

بينيم که   می. گيرند  م تا نهم جای می آيه به ترتيب در رديف چهار١٢٩
بايست سورۀ البقره در   بر اساس گزينش از بزرگ به کوچک، می

 قرار ۴٢ آيه، که اآلن در رديف ٢٢٧رديف اول، سورۀ الشوری با 
 آيه ٢٠۶دارد، در رديف دوم بعد از سورۀ البقره، و سورۀ اعراف با 

                                                 
  .در جلد دوم اين کتاب» کتابت قرآن«به فصل . ک. ر 282
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بعد از آن به . ندگرفت  به جای رديف هفتم فعلی در رديف سوم قرار می
 و بقيه به ١۶۵، انعام با ١٧۶ آيه، النساء با ٢٠٠عمران با  ترتيب آل

ترتيب بيشترين تعداد آيات، از رديف چهارم و به بعد را اشغال 
  .کردند  می

   
هائی که از کمترين تعداد آيات تشکيل  نظمی در مورد سوره اين بی
رۀ پرشمار به کم در صورت رعايت تقدم سو. اند نيز، صادق است  شده

بايست سورۀ النصر با سه آيه، نه در رديف پنج از پايان،  شمار، می
در نسخۀ . گرفت بلکه به عنوان آخرين سوره در پايان قرآن قرار می

موجود قرآن، سورۀ پايانی الناس است که از شش آيه تشکيل شده و اين 
  . تر استهای پايانی قبل از خود بيش از تعداد آيات بسياری از سوره

*** 
     

هاست که   ها و آيه  به خاطر اين نقص منطقی و درهم ريختگی سوره
آوری و کتابت قرآن،    سال از جمع١۴٠٠امروزه پس از قريب به 

  : هنوز هم
   هم تقدم زمانی سوره ها نامعلوم و مورد بحث است،-
های بزرگ، دشوار و در بسياری    هم تعيين تقدم و تأخر آيات سوره-

  .ناممکن استموارد 
 هم آيات مربوط به هر موضوع به طور تکه و پاره در اين جا و آن -

اند و مراجعه برای يک موضوع معين، مطالعۀ   جای قرآن پخش شده
  .شمارد  تمام قرآن را الزم می

ها به سهم خود، خواندن، فهميدن و درک و فهم قرآن را به  اين نقيصه
  . افزايند کالت میکنند و مشکلی بر مش حد کافی محدود می
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  "نزول"يا " مصحف"ترتيب بر اساس 
  
  
  "نزول"و " مصحف"های ناظر بر   ناهمسانی ترتيب-١
  
قرآن ها در  يعنی تقدم و تأخر سوره(» ها ترتيب مصحف سوره«

 دو تاست و ٢٨٣»زمان نزول«ها بر اساس  با ترتيب سوره) موجود
دهد که   ه نشان میيک مقايسۀ ساد. کنند  کامًال با همديگر فرق می

 بوده، در قرآن شده" نازل" سورۀ اول شود  گفته میسورۀ العلق که "
 و سورۀ العلق که گفته ٩۶در رديف ) به ترتيب مصحف(موجود 

 قرار داشته، در قرآن موجود ٩۶ در رديف ترتيب نزولشود به   می
های العلق، القلم،  سوره.  قرار دارد١٣در رديف ) به ترتيب مصحف(

های اول تا  ، سورهترتيب نزولشود به   ل و المدثر که گفته میالمزم
، ٩۶های  در رديف) به ترتيب مصحف(بودند، در قرآن موجود  چهارم
به (همين طور سورۀ آغازين قرآن موجود .  قرار دارند٧۴ و ٧٣، ۶٨

 و شده" نازل"، سورۀ الفاتحه، گويا پنجمين سورۀ )ترتيب مصحف
 بوده شده" نازل" هشتاد و هفتمين سورۀ سورۀ دوم به ترتيب مصحف،

  . ٢٨٤"است
 است، در ترتيب نزولسورۀ النصر پنجمين سورۀ  پايانی بر اساس 

، الناس، از نظر )به ترتيب مصحف(حالی که سورۀ پايانی موجود 
  . سورۀ بيست و يکم استترتيب نزول

  
ها و آيات قرآن، از جمله از چيستاهای  تقدم و تأخر بسياری از سوره

» مکی«ها و حتی  کسی به درستی تقدم بسياری از سوره. دينی است
با اين حساب،  دانستن . داند   را نمیها جمعی از سورهبودن » مدنی«يا 

های بزرگ، ناممکن  های سوره  به خصوص آيهها آيهتقدم و تأخر 
سازان  در بسياری از اين موارد، حتی نظريات رسمی شريعت. است

جالب آن که . زند حرفی می» از ظن خود«سی  يکسان نيستند و هر ک
                                                 

  . زمان نزول نيز تقريبی، مبتنی بر حدس و گمان و اساسًا مورد بحث است283
284 İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt 1, s. 17. 
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در پشت سر هر کدام از اين نظريات و حدسيات گوناگون، جمعی 
نظر شناخته شدۀ اسالمی قرار دارند، و برای هر کدام از اين  صاحب

  . شود هائی مختلف نقل می  "شأن نزول"نظريات نيز احاديث و 
  
  
  کند رفع مشکل نمی" ترتيب نزولی" قرائت به -٢
  

موجود در قرآن، » نظم  نظم بی«های ناشی از  در مقابل محدوديت
ای از متشرعين، که از انکار نقص و تعارض در قرآن طرفی   عده
قرآن را به گردن » نظم بی نظم«اند تا گناه اين  اند، به فکر افتاده  نبسته

) يا تقدم و تأخری که در قرآن موجود رعايت شده (ترتيب مصحف
ناشی از » فقدان نظم منطقی موجود در قرآن« ادعا، با اين. بيندازند

بندی قرآن در شکل موجود، يا به بيان ديگر، ناشی از  شکل فهرست
ترتيبی است که در زمان عثمان و خلفا برای مصحف کردن قرآن 

  : طبق اين نظر، گويا. ٢٨٥انتخاب شده است
ر شده و اگ" نازل"موضوعات قرآن اساسًا بر اساس نظمی منطقی  " -

تنظيم کنيم، در آن صورت، مشکل " ترتيب نزولی"قرآن را بر اساس 
ها و درهم و برهم بودن  های مختلف قصه پس و پيش بودن بخش

بسياری از تعارضات موجود . روند  موضوعات مورد بحث از بين می
  ". شوند از نظر درک و فهم سير حوادث نيز حل و فصل می

  
ر بسيار خوبی است، چرا که کافی اين البته برای خوانندگان قرآن خب

است که به جای آن که قرآن را مانند هر کتاب ديگر از اول تا به آخر 
مرور کنی و " ها  ترتيب نزول سوره"توانی بر اساس   مطالعه کنی، می

با اين کار نه چندان دشوار، از اين همه مشکالت فهم و درک محتوی 
  . قرآن خالص شوی

  : اد کهبا اين وجود بايد اطالع د
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ها، به   مراجعه به قرآن و پيگيری موضوعات مختلف در سوره-
به بيان ديگر، بر خالف . کنند ، اين ادعا را تأييد نمی"ترتيب نزول"

اين ادعا، با خواندن بسياری از قصص و پيگيری بسياری از 
هم، مشکالت و مسايل " ترتيب نزولی"موضوعات قرآن بر اساس 

  . روند  نمیدرک و فهم قرآن از بين 
چرا که اگر اين . از نظر تئوريک نيز صحت اين ادعا مورد ترديد است

 سال، ١۴٠٠همه متشرعين گوناگون که در طول تاريخی به درازی 
 دنيوی خود به هر راهی سر –برای دفاع از حقانيت ادعاهای دينی

دانستند که بخش قابل توجهی از مشکالت جاری در قرآن  اند، می زده
شود، حتمًا راهی برای تغيير ترتيب کتابتی   تابت آن ناشی میاز شکل ک
" ترتيب نزولی"در اين صورت، يا قرآن را بر اساس . يافتند آن می

ها را در آغاز قرآن درج  سوره" ترتيب نزول"کردند، يا  تنظيم می
خواستند که برای درک و فهم  کردند و از مراجعين به قرآن می  می

، بلکه به »کتابت و مصحف موجود«ر اساس درست قرآن، آن را نه ب
ها اما، اين کار به اين مهمی  اين. ها مطالعه کنند سوره" ترتيب نزول"

اند و اين دور ايستادن به اين  و در عين حال به اين آسانی را انجام نداده
  : زند که نکند  ترديد دامن می

 شرح ، مسايل و مشکالت قرائت قرآن به"ترتيب نزولی"گرفتن   پيش-
کند و اين همه، طبق معمول، ادعائی بيش  فوق را حل و فصل نمی

  .نيست
 اين ادعا را در مواردی چند ٢٨٦محقق ترک پروفسور الهان آرسل

مورد تحقيق قرار داده و آيات مربوط به موضوعات مختلف و از آن 
 به قصۀ يونسجمله، محتوی آيات و نظم منطقی در آيات مربوط به 

را با همديگر مقايسه کرده " ترتيب نزولی"ه و ب" ترتيب مصحف"
ها، به شرح زير قابل  آيات مربوط به قصۀ يونس با اين ترتيب. است
  : اند  بندی جمع
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  "ترتيب مصحف"های مربوط به يونس به  سوره
  

         آيه و آيات   نام سوره                ترتيب مصحف
  ١۶٣    ۴     النساء -١
  ٩٨    ١٠     يونس-٢
  ٨٧-٨٨    ٢١    ياء االنب-٣
  ١٣٩-١۴٨    ٣٧     الصافات-۴
  ۴٨-۵٠    ۶٨     القلم-۵
  

داستان يونس بر مبنای ترتيب فوق، يا ترتيب در وضع موجود قرآن به 
  :اين شرح است

سورۀ  (٢٨٧..."يونس ... ما به تو وحی فرستاديم، همچنان که به " -
 چرا اهل هيچ شهری ايمان نياورد که ايمانش به"). ١۶٣النساء، آيۀ 

آنان سود دهد، مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند، عذاب رسواگر 
ور  را در زندگانی دنيوی از آنان بر داشتيم و آنان را تا زمانی بهره

صاحب ماهی يا (و ذوالنون "). ٩٨سورۀ يونس، آيۀ  (٢٨٨"ساختيم
که خشمگينانه به راه خود رفت، و گمان کرد ) ياد کن(را ) يونس

گيريم؛ آنگاه در دل تاريکی ندا در داد که خدائی  یهرگز بر او تنگ نم
آنگاه دعای او ". "جز تو نيست، پاکا که توئی، من از ستمکاران بودم

را اجابت کرديم و او را از اندوه رهانيديم، و بدينسان مؤمنان را 
و بيگمان يونس از "). ٨٨ و ٨٧سورۀ انبياء، آيات  (٢٨٩"رهانيم می

پس با آنان . ه سوی کشتی گرانبار گريختآنگاه که ب. پيامبران بود
و ماهی او را فرو بلعيد و او . قرعه انداخت و او بيرون انداختنی شد

کنان نبود، در شکم تا روزی که  و اگر از تسبيح. در خور مالمت بود
آنگاه او را به کرانه باير . برد مردمان برانگيخته شوند به سر می

و .  او گياهی از کدو رويانديمو بر سر. افکنديم و او بيمار بود
آنگاه ايمان . سرانجام او را به سوی صد هزار نفر يا بيشتر فرستاديم
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سورۀ  (٢٩٠"آوردند و ما نيز آنان را تا زمانی برخوردار ساختيم
پس در انتظار حکم پروردگارت "). ١٣٩-١۴٨الصافات، آيات 

د و خشم مباش که ندا در دا) يونس(شکيبائی کن و همانند همدم ماهی 
اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را دستگيری . فروخورده بود

سپس . ای افکنده شده بود و قابل مالمت بود  کرد، به کناره  نمی
سورۀ  (٢٩١"پروردگارش او را برگزيد و از شايستگانش قرار داد

  ). ۴٨-۵٠القلم، آيات 
  

 .يا در شکل موجود قرآن است" ترتيب مصحف"اين داستان يونس به 
جا نيز همان مشکالت و مسايلی که در مورد قصۀ  بينيم که در اين  می

  : يعنی. کنند آدم و حوا گفته شد، صحت پيدا می
شده و   است، از ميانۀ قصه شروع» نظم منطقی« هم داستان فاقد -

بريده و بدون نظم مکانی، زمانی يا موضوعی ادامه پيدا کرده و  بريده
  کند و،   می

  
  . آورد های بی پاسخ جديدی را به همراه می  پرسش هم  هر توضيحی-

همان موضوعات » تکرار مکرر«همچنين توضيحات بعدی، اکثرًا جز 
ها و آيات مختلف بعدی، اطالعات  اوليه نيستند و ادامۀ قصه در سوره

  . سازد تر نمی و روشن دهد و درک و فهم قصه را آسان  جديدی نمی
*** 

  
کنيم و   ها تنظيم می سوره" رتيب نزولیت"حاال اين قصه را بر اساس 

کنيم بفهميم که آيا مسايلی که در قصۀ   با مقايسۀ اين دو متن سعی می
ای که بر اساس   وجود داشته، در قصه" ترتيب مصحف"حاصل از 

شوند، يا باقی   شود، رفع و رجوع می تهيه می" ترتيب نزولی"
ناشی از فقدان نظم به بيان ديگر، آيا اين مسايل و مشکالت . مانند  می

يا کتابت " ترتيب مصحف"منطقی، محصول شکل تقدم و تأخر به 
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نيز باقی " ترتيب نزولی"موجود است، يا نه، اين مسايل با رعايت 
  .مانند  می

  
  سوره های مربوط به قصۀ يونس به ترتيب نزولی

  ترتيب نزول   آيه و آيات     نام سوره
  ۴٨-۵٠  ٢     القلم-١
  ٩٨  ۵١     يونس-٢
  ١۴٧  ۵۶    الصافات -٣
  ٨٧-٨٨  ٧٣     انبياء-۴
   ١۶٣  ٧۶     النساء-۵

    
  
پس در انتظار حکم پروردگارت شکيبائی کن و همانند همدم ماهی ""
اگر نعمتی از . مباش که ندا در داد و خشم فروخورده بود) يونس(

ای افکنده شده  کرد، به کناره جانب پروردگارش او را دستگيری نمی
سپس پروردگارش او را برگزيد و از . دبود و قابل مالمت بو
چرا اهل "). ۴٨-۵٠سورۀ القلم، آيات  (٢٩٢"شايستگانش قرار داد

هيچ شهری ايمان نياورد که ايمانش به آنان سود دهد، مگر قوم 
يونس که چون ايمان آوردند، عذاب رسواگر را در زندگانی دنيوی از 

سورۀ  (٢٩٣"مور ساختي آنان بر داشتيم و آنان را تا زمانی بهره
آنگاه که به سوی . و بيگمان يونس از پيامبران بود"). ٩٨يونس، آيۀ 

پس با آنان قرعه انداخت و او بيرون انداختنی . کشتی گرانبار گريخت
و اگر از . و ماهی او را فرو بلعيد و او در خور مالمت بود. شد

کنان نبود، در شکم تا روزی که مردمان برانگيخته شوند به   تسبيح
و بر . آنگاه او را به کرانه باير افکنديم و او بيمار بود. برد ر میس

و سرانجام او را به سوی صد هزار . سر او گياهی از کدو رويانديم
آنگاه ايمان آوردند و ما نيز آنان را تا زمانی . نفر يا بيشتر فرستاديم
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و "). ١٣٩-١۴٨سورۀ الصافات، آيات  (٢٩٤"برخوردار ساختيم
که خشمگينانه به راه ) ياد کن(را ) ب ماهی يايونسصاح(ذوالنون 

گيريم؛ آنگاه در دل   خود رفت، و گمان کرد هرگز بر او تنگ نمی
تاريکی ندا در داد که خدائی جز تو نيست، پاکا که توئی، من از 

آنگاه دعای او را اجابت کرديم و او را از اندوه ". "ستمکاران بودم
سورۀ انبياء، آيات  (٢٩٥"رهانيم  میرهانيديم، و بدينسان مؤمنان را

يونس ... ما به تو وحی فرستاديم، همچنان که به "). ٨٨ و ٨٧
  ). ١۶٣سورۀ النساء، آيۀ  (٢٩٦..."

  
 

جا نيز  بينيم که اين می. است" ترتيب نزولی"اين داستان يونس به 
وجود " ترتيب مصحف"مشکالت و مسايلی که در داستان يونس به 

 مورد قصۀ آدم و حوا نيز گفته آمد، همچنان داشت، به شرحی که در
  : باقی است

شود و  است، از ميانۀ قصه شروع می» نظم منطقی« هم داستان فاقد -
کند  بريده و بدون نظم مکانی، زمانی يا موضوعی، ادامه پيدا می بريده

  و، 
  
  . آورد های بی پاسخ جديدی را به همراه می  هم هر توضيحی، پرسش-

همان » تکرار مکرر«حات بعدی، اکثرًا جز همچنين، توضي
ها و آيات بعدی، درک  موضوعات اوليه نيستند و ادامۀ قصه در سوره

  .٢٩٧کند تر نمی و فهم قصه را آسان
   

و " ترتيب مصحف"مقايسۀ اين قصه در دو شکل فراهم آمده به 
  : دهد که  قرآن، نشان می" ترتيب نزولی"
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، هيچ يک از مسايل و مشکالت "ترتيب نزولی" تنظيم قصه بر اساس -
  . کند  ناشی از نظم منطقی را رفع نکرده و نمی

ای است که قبًال نيز در رابطه با موضوعات ديگر به  اين همان نتيجه
  : دهد که دست آمده بود و بار ديگر نشان می

  
هم " ترتيب نزولی" به خالف ادعاهای موجود، اگر قرآن بر اساس -

ماندند   ايل ومشکالت موجود در قرآن باقی میتنظيم ميشد، باز هم  مس
و به تسهيل درک و فهم موضوعات مطرح شده در قرآن ياری 

  . رساند  نمی
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203

  فصل بندی بدون فصل
  
  

، تقسيم »سوره« فصل، يا به زبان عربی ١١٢-١١۴ديديم که قرآن به 
ها نه بر اساس موضوع، بلکه اکثرا در ارتباط  عناوين سوره. شود  می

اين عناوين فقط از . اند  ها انتخاب شده  از موضوعات سورهبا يکی
دهند و در  وجود يكی از موضوعات مورد بحث در سوره خبر می

ها را به  نتيجه، بسياری از موضوعات مورد بحث ديگر در سوره
  . کنند ناپيدائی دچار می

به اين خاطر انتخاب شده که » آل عمران«برای نمونه، عنوان سورۀ 
شود، اما اين   بحث می» عمران«وره در مورد فرزندان در اين س

شود و نام  سوره با بحث در مورد موضوعات ديگر آغاز می
که به عنوان سر فصل سوره انتخاب شده، برای اولين » عمران آل«

 به عمران ٣۵ تا ٣٣ آيۀ ۴، فقط . شود   اين سوره قيد می٣٣بار در آيۀ 
، ۶٠ تا آيۀ ٣۶ آيه نيز، از آيۀ ١۵ها،   غير از اين. پردازند  و زنش می

بينيم  می. آورند  از مريم مادر عيسی و زايمان عيسی سخن به ميان می
عمران، که  های سورۀ آل که اين همه حتی به اندازۀ يک دهم تعداد آيه

دهم آيات اين سوره به   بقيه، يعنی نه.  آيه تشکيل شده، نيست٢٠٠از 
 کتاب، وضع مسلمانان، جنگ ُاُحد، جنگ بدر رابطه با يهوديان و اهل

و ديگر موضوعاتی که ربطی به عمران و فرزندانش ندارند اختصاص 
  . ٢٩٨"يابد  می

هائی که هيچ  با اين وجود، عنوان اين سوره در مقام مقايسه با سوره
گوی مهمی در مورد نام و عنوانش ندارند، قابل توجيه  و گفت
 آيه تشکيل شده و فقط در يکی ۶۴ر از برای مثال، سورۀ نو. نمايد  می

با اين وجود، اين . به کار رفته است» نور«از اين آيات، يکبار کلمۀ 
  .٢٩٩شود ناميده می" نور"سوره به خاطر آن يک مورد، 
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های بزرگ، نام و  چنين است که در قرآن و به خصوص در مورد آيه
و اساسی عنوان سوره، بيانگر محتوی آن نيست و حتی محتوی عمده 

اين مشکل، امکان مراجعه به قرآن و يافتن . کند  آن را هم بيان نمی
کند  آيات مربوط به موضوع معين را، نه فقط مشکل، بلکه ناممکن می

گيرد و علت وجودی آن  بندی کتاب را می و اساسًا جلو کارکرد فصل
  . برد  را زير سؤال می

  
النساء به معنی : "ندا ها چنين با اين تفصيل، برخی از عناوين سوره

زن، البقره به معنی ماده گاو، النحل به معنی زنبور عسل، النمل به 
معنی مورچه، الکهف به معنی غار، الحديد به معنی آهن، الدخان به 

  . معنی دود و التين به معنی انجير
، به معنی وجود »نظم منطقی نگارشی«ها می توانستند در يک  اين نام
های مربوط به آن   بحث نسبتا مستقل در فصل موضوع و ١١٢ -١١۴

در نتيجه، در صورت وجود يک چنين نظمی . موضوعات باشند
منطقی، اگر به طور مثال خواننده ای خواهان دانستن نظر قرآن در 

يا زن، به " النساء"شد، با مراجعه به فصل   موضوع زنان می
 مواد کرد، يا در مورد  موضوعات مربوط به زنان دسترسی پيدا می

  .ها کرد و مانند اين  مراجعه می) انجير(غذائی، به سورۀ التين 
در فصل . خواند اما اين انتظار و پيشداوری، با واقعيت قرآن نمی

مربوط » زن«، البته آياتی وجود دارند که مستقيما به موضوع "النساء"
» زن«اند، اما در همان حال، آياتی هم وجود دارند که به موضوع 

هيچ وجه مشترکی » زن«يا " النساء"ندارند و با سرفصل ارتباطی 
  .شان در زير اين سرفصل هم معلوم نيست  ندارند و علت وجودی
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  پراکندگی موضوعات
  
   

حاوی " النساء"اما مشکل فقط اين نيست که برای نمونه، سورۀ 
تر آن است که مثًال در مورد  مشکل مهم. موضوعات ديگری هم هست

های  های سوره ای هم وجود دارند که زير سرفصل دهآيات عدي» زن«
اند و بخشی از اين سوره ها و سرفصل ها که آياتی در مورد  ديگرآمده

» زن«زن دارند، نامی دارند که هيچ همخوانی و اشاره به موضوع 
  : اند  از آن جمله. ندارند

  ، )ماده گاو(سورۀ البقره 
  سورۀ النور، 
  ، )زنبور(سورۀ النحل 

  عمران،   آلسورۀ 
  سورۀ االنعام، 

  ،)بلنديها(سورۀ االعراف 
  سورۀ احزاب، 

  سورۀ طه يا طاها، 
  سورۀ يس يا ياسين، 

  سورۀ التوبه، 
  سورۀ الرعد، 
  ، )سنگ(سورۀ الحجر 

  سورۀ االنبياء، 
  ، )جداگر(سورۀ فرقان 
  سورۀ شورا، 
  سورۀ الروم، 
  ، )پديد آورنده(سورۀ فاطر 

  ، )صف زدگان(سورۀ الصافات 
  ،)ها گروه(سورۀ زمر 

  سورۀ المؤمنون، 
  ، )زر و زيور(سورۀ الزخرف 
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  )آزمودۀ مؤنث(سورۀ ممتحنه، 
  و، ) درجات(سورۀ معارج 

  : در نتيجه.سوره های ديگر
، يا هر »زن« کسی که می خواهد مروری بر آيات مربوط به -

و موضوع ديگر داشته باشد، بايد از اول تا به آخر قرآن را بخواند 
 فصل و از ميان ١١۴را از حدود » زن«آيات مربوط به مثًال موضوع 

 آيه برداشت کند و تازه پس از اين همه کار، به اين ۶٢٠٠نزديک به 
نه به (توان به ترتيبی  را نمی» شکل مجموعۀ بی«جا برسد که اين 

  . بندی کرد طبقه) ترتيب موضوعی، زمانی يا مکانی
 که فرضًا اگر کسی تمام قرآن را به اين چگونگی نيز باعث می شود
مرور بکند و تمام آيه ها را » زنان«دنبال مثال موضوعات مربوط به 

از ميان چندين هزار سوره و آيه بيرون بکشد، باز هم آن چه به دست 
با همديگر » ارتباط منطقی«می آورد، جز تعدادی آيه و جملۀ بدون 

است و نه تقدم و تاخر، يا در اين جا نه زمان و مکان مشخص . نيستند
  .آغاز و فرجام موضوعات معلوم اند

  
  
  

  محتوی ناهمگون آيات
  
  
  ئی در آيات مختلف  ا منطق محتو-١
  

ها را تحت تأثير قرار   مسايلی که درک و فهم کليات قرآن و سوره
در اينجا مشکل . دهند، در مورد درک و فهم آيات نيز صادق اند  می

آن آيه در جای خود قرار ندارد، يا بر اساس فقط اين نيست که اين يا 
  . است بندی نشده طبقه» نظمی منطقی و موضوعی«

مشکل ديگر هم اين است که بسياری از آيات قران، يا به تنهائی دارای 
معنی نيستند، يا به جای يک موضوع معين، موضوعات چندگانه و 

موضوعاتی هائی در مورد   گاهی حتی آيه. گيرند مختلفی را در بر می
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. کنند که هيچ ربط و هيچ گونه ارتباطی با همديگر ندارند  بحث می
وجود اين گونه آيات؛ حتی اگر نظمی منطقی بر کليات کتاب حاکم 

بندی آيه در اين يا آن موضوع و سوره را ناممکن  بود، امکان طبقه  می
  . کرد  می

 و اين آيات، يکی و دوتا نيستند و از نظر ترکيب موضوعات مربوط
  : اند نامربوط، به اشکال مختلفی قابل تقسيم

کنند، اما اين    برخی در مورد دو يا چند موضوع مستقل بحث می-١
  . شوند  ها با همديگر مخلوط نمی بحث
 برخی ديگر، دو يا چند موضوع را، بدون هرگونه تفکيک و -٢

دهند و از اين موضوع به آن و از  و گو قرار می  فاصله، مورد گفت
  . پردازند ه اين میآن ب
 برخی از اين موضوعات در هم بافته شده، از جهتی با همديگر -٣
اند، ولی برخی ديگر، موضوعاتی کامًال مختلف و مطالب  خانواده هم

  .  کنند بدون هرگونه ارتباطی را در همديگر ادغام می
پايانی به " وحی"شود آيۀ پايانی قرآن و    سورۀ المائده که گفته می٣آيۀ 

پيامبر است، اين اختالط دو موضوع کامًال نامربوط و از نظر ارزش، 
در اين آيۀ بسيار . گذارد  محتوی کامًال ناهمطرازی را به نمايش می

مهم پايانی، بحث در مورد دو موضوع کامًال نامربوط در هم ادغام شده 
در ابتدای آيه، بحث نه . پردازد و از اين به آن و از آن به اين می

مطرح » حرام و حالل بودن گوشت خوک و حيوان مرده« مهم چندان
ناگهان » سخنرانی«شود و تا موضوع تمام نشده، همانند آن که   می

تکميل "کنندۀ  موضوع مهمی را به خاطر آورده، موضوع بس تعيين
کند و تا  مطرح می) آن هم در جمالتی بسيار کوتاه(را " دين و قرآن

عاقبًا به موضوع قبلی برگشته و ادامۀ اين بحث به پايان نرسيده، مت
  : دهد  بحث موضوع نه چندان مهم اوليه ادامه می

مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نامی جز نام خدا به هنگام "
ذبحش برده باشند و خفه شده، و به ضرب مرده، و از بلندی افتاده، و 

 کنيد شاخ خورده و آنچه درندگان از آن خورده باشند، مگر آنچه حالل
و همچنين آنچه برای بتان ذبح شده است و نيز تعيين قسمت به کمک 

امروز کافران اينها نافرمانی است؛ . ازالم همه به شما حرام شده است
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اند، لذا از آن نترسيد و از من بترسيد؛ امروز  از دين شما نوميد شده
 و دين شما را برايتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم

ای ناچار شود  ؛ اماهر کس در مخمصهدين اسالم را بر شما پسنديدم
سورۀ ( ٣٠٠"و مايل به گناه نباشد خداوند آمرزگار و مهربان است

  ). ٣المائده، آيۀ 
  

نظمی حاصل   اين اختالط موضوعات مربوط و نامربوط در آيات و بی
افزايد و گاهی نيز  از آن، به سختی درک و فهم موضوعات قرآن می

های مختلف آيه با موضوعات  به خاطر نامعلوم بودن پيوند قسمت
  .   کند  قبلی، سواالتی بدون جواب ايجاد می

  
دهد که موضوع بسيار مهم  نگاهی به اين آيه، همچنين نشان می

جای بسيار کمی را در آيه اشغال کرده، در " تکميل پايانی دين و قرآن"
ل و حرام بودن گوشت حال"تر  حالی که موضوع بسيار کم اهميت

جای بسيار بيشتری را به خود اختصاص داده و " خوک و حيوان مرده
منطق فکری و نظم «اين نيز مخالف . در مرکز بحث قرار گرفنه است

  : است، چرا که» نگارش رايج
 جای نگارش و تر با اهميت اوًال به طور طبيعی بايد موضوعات -

و مرکزی را تشکيل دهند تری را بگيرند و موضوع اصلی  بحث بيش
  و،
کند که   تربيتی خواننده نيز ايجاد می-مغزی» آمادگی منطقی« ثانيًا -

  .  تأکيد و توضيح بيشتری بخواند و بشنودتر موضوعات مهمدر مورد 
آمادگی منطقی های قرآن، به نظم عقالنی و  شکل نگارش اين گونه آيه

مشکالت درک و فهم دهد و مشکلی ديگر بر  مورد بحث پاسخ نمی
  .افزايد می» بدون واسطۀ قرآن«
  
  
  بندی آيات  مشکل زمان-٢

                                                 
   قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 300
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ها و موضوعات   اما، فقط شامل سوره٣٠١عدم نظم زمانبندی شده
برخی . شوند يکسان نيست، بلکه در شکل نگارش آيات هم رعايت نمی

های مختلف پيش آمده يا از  از آيات حاوی اتفاقاتی اند که در زمان
اين . اند های مختلف زندگی کرده  برد که در زمان نام میپيامبرانی 

کنند و خواننده را در  آيات حتی اين تقدم و تأخر زمانی را رعايت نمی
قرار " اين اول است يا آن"برابر سؤاالتی تکراری مبنی بر اين که 

و اين " : سورۀ انعام چنين اند٨٣-٨۶آيات "برای نمونه .  دهند  می
و به او ..." "راهيم در برابر قومش بخشيديم، حجت ماست که به اب

اسحاق و يعقوب را بخشيديم، همه را هدايت کرديم؛ و نيز پيش از آن 
نوح را راه نموديم و داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسی و 

سان نيکوکاران را جزا   هارون را که از زاد و رود او بودند؛ و بدين
و الياس را، که همگی از و زکريا و يحيی و عيسی ""دهيم می

و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را و " "شايستگان بودند
-٨۵سورۀ انعام، آيات  (٣٠٢"همگيشان را بر جهانيان برتری داديم

٨٣.(   
  

در اينجا اسم پسر اول "به بيان محقق ترک پروفسور الهان آرسل، 
حاق ابراهيم، اسماعيل، در آخر آمده و به جای آن اسم پسر دومش اس

در اول آمده و عيسی که آخرين پيامبران است، بعد از زکريا و يحيی و 
در يک نظم زمانی . است  همراه با آنان در کنار الياس نام برده شده

گرفتند و  بايست نوح در اول و عيسی در آخر قرار می منطقی، می
اين . ٣٠٣"شدند دو نام برده می بقيه نيز بر اساس تقدم زمانی در بين آن

ما به تو وحی فرستاديم، ": توان در آيات ديگر هم ديد  نگی را میچگو
همچنان که به نوح و پيامبران بعد از او، و نيز به ابراهيم و اسماعيل 
و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسی و ايوب و يونس و هارون و 

                                                 
301 chronological 

   قرآن، ترجم بهاالدين خرمشاهی 302
303 İlhan Arsel, Koran,ın eleştirisi, c. ٢, s.  ١۴١-١۴٠  
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سورۀ النساء،  (٣٠٤."سليمان نيز وحی فرستاديم؛ و به داود زبور داديم
  ).١۶٣آيۀ 

  
  
  

                                                 
   قرآن، ترجمه بهاالدين خرمشاهی 304
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  کلمات معلوم و معانی نامعلوم
  

معين بودن  شود، بلکه نا  مشکل اما در اين حد نيز محدود نمی
در اين جا مقصود . های زبانی، خود مشکل بزرگ ديگری است نشانه

از نشانه اين نيست که مثًال قرآن به زبان عربی است و آدم برای 
. ٣٠٥وارد باشدخواندن و فهميدن آن بايد به زبان و قواعد زبانی عربی 

مشکل، همچنين در اين است که بسياری از کلمات و لغات قرآن، در 
اند و اين چگونگی، درک  چند معنی مختلف و متفاوت به کار برده شده

سبب . و فهم آيات را حتی برای مردم عربی زبان نيز مشکل کرده است
م اين گزينش معلوم نيست، ولی بنا به مبانی قرآنی، اين کار به سبب ک

آوردن کلمات مناسب از سوی خدای خالق جهان، يا از سوی 
  .کنندۀ ديگری جست پس بايد دليل قانع. توانست باشد  اش نمی فرشته

  
هر چه هست، در قرآن کلمات و لغاتی مشخص و معين برای ناميدن 

اين در حالی است که . اند چندين موضوع و مورد مختلف به کار رفته
اين موضوعات، کلمات و لغات مناسب و برای ناميدن هر کدام از 

شد با به کار بردن  ای در زبان عربی وجودداشته و دارد، و می ويژه
يک کلمه و تعداد فراوانی معنی و «، از مشکلی که »کلمات مناسب«

برای نمونه، بنا به تحقيق . ايجاد کرده، جلوگيری کرد» منظور مختلف
  :٣٠٦»آنانسکلوپدی قر«محقق ترک توران دورسون در 

 آيه، برای ناميدن ٧۵ سوره و ٣۶ مورد، ٧۵در » کتاب« کلمۀ -١
های   سوره: اند از آن جمله.  به کار رفته استقرآن يا قسمتی از قرآن

، ١۶های  آيه(، مريم )١٧۴ و ١۵١، ١٢٩، ٨٩، ۵٣، ٢های  آيه(بقره 
 ١٣۶   و١٢٧ ،١١٣، ١٠۵های   آيه(، النساء )۵۶ و ۵۴، ۵١، ۴١

 دوبار ٧ و ٣های   آيه(عمران   ، آل)١۴٠مورد و آيۀ مورد اول از سه 
 مورد اول از دو ١١۴، ٩٢های  آيه(، انعام )١۶۴ و ١١٩های  و آيه

                                                 
 قرآن به زبان عربی "نزول"های بعدی نشان داده خواهد شد که بر اساس آيات قرآن،   در جلد 305

های ديگر   به زبانمردم موظف به تبعيت از کتاب دينی"ناشی از تصميم خدا مبنی بر آن است که 
   ".نيستند

306 Turan Dursun, Kuran Ansiklopedisi, Cilt 7, s. 127-130. 
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آيۀ (، المائده )۴١ و آيۀ ٢٣، ٢، ١های   آيه(، زمر )١۵۵مورد و آيۀ 
 مورد اول از دو مورد و آيۀ ۴٨ مورد سوم از سه مورد، آيۀ ١۵
  . و بقيه)  ١١٠

  
 مورد برای ناميدن ۶٧در » کتاب«ل، همين کلمۀ  در همين حا-٢

: اند  مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جملهتورات و انجيل
 و ١٩، ١۴۶، ١۴۵، ١۴۴، ١٢١، ١١٣، ١٠٩، ١٠۵آيات (سورۀ بقره 

، ٧١، ٧٠، ۶٩، ۶۵، ۶۴، ٢٠، ١٩آيات (، سورۀ آل عمران )١٧۴
، )١٩٩ و ١٨٧، ١٨۶، ١٨۴، ١١٣، ١١٠، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٨١، ٧۵

 موردهای دوم و سوم از ١٣١ و ١٢٣، ۵۴، ۴٧های   آيه(سورۀ النساء 
 ۵های  آيه(، سورۀ المائده )١۵٩ مورد اول و آيۀ ١۵٣سه مورد، آيۀ 

 ۶۵، ۵٩، ۵٧، ١٩ مورد های اول و دوم از سه مورد، ١۵دو مورد، 
 مورد دوم از دو مورد و ١١۴، ٨٩، ٢٠های  آيه(، االنعام )٧٧و 

  .و سايرين)  مورد دوم از دو مورد۴٧، ۴۶(ورۀ عنکبوت ، س)١۵۶
  
 به کار رفته که فقط تورات مورد به معنی ٣۶ اين کلمه همچنين در -٣

 دو ١٠١، ٨٧، ٨۵، ٧٩، ٧٨، ۴۴آيات (سورۀ البقره : اند  از آن جمله
 و ٧٢ دو مورد، ٢٣های  آيه(عمران  ، سورۀ آل) دو مورد١٧۶مورد، 

و )  مورد اول از دو مورد١٢آيۀ (اف ، سورۀ احک) سه مورد٧٨
  .سايرين

   
عمران   ، آل)١٧١آيۀ (های االنبياء  در سوره» کتاب« همچنين کلمۀ -۴
   به کار گرفته شده و، فقط انجيلو سايرين به معنی )  دو بار٧٩آيۀ (
 سورۀ البقره و ٢٨۵ و ٢١٣، ١٧٧ در ده آيه، از جمله آيه های -۵
های دينی  مجموع کتابد به معنای  سورۀ الحدي٢۶ و ٢۵های  آيه

  .  استتورات، انجيل و قرآن
  
هر کتاب  سورۀ قرآن به معنی ١٢ آيه و ١٣در » کتاب« باز کلمۀ -۶

: اند از آن جمله. رود  به کار میهای دينی مورد نظر قرآن  يا کتاب
 سورۀ النساء، آيۀ ١۵٣ سورۀ االنعام، مورد دوم آيۀ ١۵٧ و ٧های  آيه
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 ٢٠ سورۀ قصاص، آيۀ ۴٩ سورۀ حج، آيۀ ٨راء، آيۀ  سورۀ االس٩٣
 سورۀ ۴٠ سورۀ القلم،  آيۀ ٣٧ سورۀ احکاف،  آيۀ ٢١سورۀ لقمان، آيۀ 
  . فاطر و سايرين

   
 سورۀ ۴٨ سورۀ انبيا، آيۀ ١٠۴ همين کلمه، در همان حال، در آيۀ -٧

 و تاب ممکنهر کبه معنی  سورۀ شورا ۵٢عنکبوت و به نسبتی در آيۀ 
المحفوظ يا قسمتی و حکمی   معنی لوح سوره به ١٩های مختلف  در آيه

به ) های دينی مورد نظر قرآن  کتاب منشاء کتاب(اين لوح يا کتاب از 
، سورۀ )۵٩ و ٣٨های  آيه(سورۀ انعام : اند  از آن جمله. رود  کار می

، )۴آيۀ (، سورۀ هجر)۶آيۀ (، سورۀ هود )٣٩ و ٣٨های   آيه(رعد 
آيۀ (، سورۀ مؤمنون )۵٢آيۀ (، سورۀ طاها )۵٨آيۀ (سورۀ اسراء 

  . وسايرين) ۵۶آيۀ (، سورۀ رم )٧۵سورۀ (، سورۀ نمل )۶٢
در معانی ديگر هم به کار رفته که از » کتاب«با اين وجود، هنوز کلمۀ 

  :اند آن جمله
، جائی کتاب يا دفتر اعمال در آيات و سوره های فراوان به معنی -٩

آيات (سورۀ اسراء : يابد آمده است ب و گناه در آن نگارش میکه ثوا
و سورۀ ) ٢٩ و ٢٨آيات (، سورۀ الجاثيه ) در دومورد٧١ و ١۴، ١٣

  ). ١٠ و ٧آيات (انشقاق 
نوشته، نوشته شدن يا های ديگر نيز به معنی   ها و آيه  در سوره-١٠

، سورۀ ۴٨عمران آيۀ  سورۀ آل(رود    به کار میحکمی نوشتاری
  ).  و ساير٢٩، سورۀ النباء آيۀ ۴۴لنساء آيۀ ا

  :همچنين
  ، )سجين (به معنی دفتر اعمال بد سورۀ مطففين ٩ در آيۀ -١١
  ، )عليين (به معنی دفتر اعمال نيک سورۀ مطففين نيز ٢٠ در آيۀ -١٢
  ، به معنی فرض يا موضوع مشخص سورۀ النساء ٢۴ در آيۀ -١٣
به فرض نماز  (نی نمازبه مع سورۀ النساء ١٠٣ در آيۀ -١۴

  ، )نوشتاری
  ، به معنی سند سورۀ البينة ٣ در آيۀ -١۵
   و،  به معنی عدۀ زنانه سورۀ البقره ٢٣۵ در آيۀ -١۶
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داری بردۀ   به معنی آزادی برده يا وظيفه سورۀ نور ٣٣ در آيۀ -١٧
  . دار به کار رفته است  در مقابل بردهآزادشده

*** 
  

، فهرستی طوالنی از ٣٠٧ابن جوزیهمچنين مفسر معروف اسالمی 
های مختلف مفسرين  و تفسيرها و استنباط» نور«معانی مختلف کلمۀ 

   :اسالمی از اين يک کلمه در قرآن فراهم آورده است
  ،) سورۀ الصف٨ سورۀ توبه و آيۀ ٣٢آيۀ ( نور به معنی اسالم -١
  ،) سورۀ البقره٢۵٧آيۀ (  نور به معنی ايمان -٢
  ،) سورۀ نور٣۵آيۀ (دايت  نور به معنی ه-٣
  ،) سورۀ مائده۶۵آيۀ ( نور به معنی پيامبر -۴
  ،) سورۀ انعام١آيۀ  ( نور به معنی روشنائی روز -۵
  ) سورۀ فرقان۶١آيۀ ( نور به معنی روشنائی ماه -۶
 ١٢آيۀ (آورندگان بر روی پل صراط   نور به معنی روشنائی ايمان-٧

  ،)سورۀ الحديد
  ،) سورۀ مائده۴۴آيۀ (ح  نور به معنی توضي-٨
  ،) االعراف١۵٧آيۀ ( نور به معنی قرآن -٩
  ). سورۀ الزمر۶٩آيۀ ( نور به معنی عدالت -١٠

  
  :  توجه داريم که

 نه فقط يک کلمه در يک يا چند جا و سورۀ مختلف به معانی مختلف -
  :به کار رفته، بلکه

در چند  در يک سوره و حتی در يک آيه يا جمله نيز اين يک کلمه -
  . معنی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

ها به وسيلۀ متکلمين و مفسرين قرآن، ساخته و   تازه، اين برابرسازی
اند و مطابق معمول، در بسياری از اين موارد،  پرداخته و پيشنهاد شده

  . سازان اختالف نظر وجود دارد  بين همين شريعت

                                                 
307 Cemaluddin Abdurrahman, Ibnü’l-Cevzi, Nüzhetü’l-A’yün, Nur, s. 599, 
quoted byTuran Dursun, Allah, ibid, s. 63. 
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قرآن به معنی توضيح سادۀ » تفسير«قبًال توضيح داده شده است که 
آن چه عيان است، چه حاجت به «معنی و مفهوم قرآن نيست، چرا که 

تفسير بر عکس، به معنی استخراج معانی با استفاده از . »بيان است
حديث، روايات و سايرمنابع بشری، و از آن رو، ساخته و پرداختۀ 

  ، بدون اين ابداعات بشری، . بشری است
شدند، يا با  اش هم شناسائی نمی  عانی تا اين اندازه بسياری از اين م-

  . شدند همۀ اين معانی و مفاهيم شناخته نمی
  : داند که با اين وجود، هنوزهم کسی نمی

   چه حدودی از اين معانی صحت دارند، -
خواند، يا اصًال   تا کجای اين ابداعات با واقعيت منظور خدا می-

  خواند و،   نمی
سازان و دين    معانی فقط ساخته و پرداختۀ شريعت چه حدودی از اين-

  .اند اند، و اساسًا غير دينی و غير الهی  فروشان اسالمی
  
   معانی معلوم و کلمات متفاوت-

معانی فراوان و «، »کلمات معلوم«از بحث فوق در اين مورد که 
  : شود که نامعلوم دارند، اين نتيجه نيز حاصل می

ات معين گاهی نه فقط با يک کلمه و  در قرآن بسياری از موضوع-
ماند که   اين بدان می. اند اسم، بلکه با چندين کلمه و اسم خوانده شده

ای به اسم حسن، در آيۀ ديگری به اسم حسين و در آيات  کسی در آيه
  .های احمد، علی و ولی خوانده شود ديگری هم به اسم

ان درک و فهم های مختلف و چندگانه، به سهم خود امک اين نامگذاری
اين موضوع تا . کند محتوی آيات و متون قرآنی را از خواننده سلب می

به حدی پيچيده است که هنوز هم مفسران و متکلمان بر سر اين که 
  : اند خود اين کتاب دينی چند نام و عنوان دارد به توافق نرسيده

را چهار مورد » کتاب«طبری مفسر معروف قرآن، تعداد اسامی  "-
اين . قرآن، فرقان، کتاب و ذکر: اند  که از آن جمله٣٠٨کند فی میمعر

 تعداد ٣٠٩الدين سويوتی در حالی است که مفسر معروف اسالمی جالل
                                                 
308 Taberi, Cmiul-Beyan, 132, quoted by Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
309 Süyutı, İtkan, 1/67-68, quoted by Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
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 مفسر ديگر ٣١٠الدين رازی  جالل. داند  مورد می۵۵اسامی قرآن را 
برد که از آن   ها را در کتاب خود اسم می   مورد از اين نام٣٠اسالمی، 

فرقان، ذکر، هدی، نور، حاکم، حديث، حکم، حکمت، کتاب، : اند  جمله
  . ٣١١"محکم، شفا، رحمت، بيان، روح و ساير

 
  : بينيم که در اين شرايط پيچيده  می

ها و عناوين، مورد و موضوع مورد نظر را به تمامی معرفی   نه نام-
کنند و نه هر مورد و موضوع فقط با اسمی معين ناميده شده و   می

پس با اين وجود، برای خوانندۀ قرآن، يک . گيرد مورد خطاب قرار می
ماند با تعداد فراوانی کلمۀ چند پهلو که در هر جائی به معنی  کتاب می

  : در نتيجه، در بسياری موارد. اند  ئی به کار رفته
  دهد و،  ای معين در کجای قرآن چه معنی می   نه معلوم است که کلمه-
ين و هر بار کدام کلمه را مورد  نه معلوم است که اين معنی معين، ا-

  .دهد خطاب و بحث قرار می
  :  بديهی است که در اين شرايط دشوار

تفسير ( کشف همۀ معانی بسياری از اين کلمات جز با حدس و گمان -
  .ممکن نيست) و تأويل

***  
  

شود که اين مسايل همان اندازه که مانع درک و  به تکرار يادآوری می
های  سازان فرقه شوند، برای شريعت آن میفهم معنی و مفهوم قر

که (کنند تا در معانی قرآن   اسالمی فرصتی طالئی ايجاد کرده و می
دست ببرند و برای تحميل ) شود فرض می" اهللا کالم"ديديم معادل با 

. بکوشند» چند پهلو و چند معنی«معانی مورد نظر خود به اين کلمات 
از مسايل و مشکالتی که ناشی از مندی  اينان، در همان حال، با بهره

اند، دخالت در محتوی قرآن را توجيه کرده و  قرآن  فقدان نظم منطقی
اصالح، تحريف و تغيير معنی و مفهوم قرآن را مشروع و وظيفۀ دينی 

  . نمايند خود می
                                                 
310 F. Razi, 2/14-18, quoted by Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
311 Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
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