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 چکیده

فرهنگ  ی،فرهنگ یها و نقل مؤلفه یاست که با طراح یتکتاب اصالح و هدا یمکر قرآن
و  یاست. هماهنگ یدهبه چالش کش والح نموده جاهالنه اص های یرایهزمانه را از پ

گشته و  قرآن ناقدفرهنگ زمانه مستمسک  یها از مؤلفه یقرآن با برخ یها شباهت
 یخاستگاه اصل بررسی با مقاله این .یدقرآن سخن گو یزدگیطشده تا از مح یشاهد
 رسد یم تهنک ینو به ا نشیند؛ یفرهنگ زمانه را به بحث م یها دکتر سُها، گونه ۀپندار

را اصالح نموده؛ قرآن آن یمراحل یبلکه ط ،که قرآن متأثر از فرهنگ زمانه نشده
و  پذیرد یرا م یتاز جاهل یراستهرا نکوهش و فرهنگ پ یتفرهنگ برخاسته از جاهل

و توسعه  یتدوم تثب ۀو در مرحل یساز اول پاک ۀزمانه را در مرحل یفرهنگ التقاط
فرهنگ زمانه در  یفرهنگ یها آن است که نقل مؤلفه. حاصل پژوهش حاضر بخشد یم

صاحب  ۀاستخدام هوشمندان یبلکه به معنا یستقرآن ن یزدگیطمح یقرآن به معنا
  .باشد یاز فرهنگ زمانه جهت اصالح فرهنگ م یوح
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  مقدمه
بار  یناست که اول دار یشهو ر یمیکهنه و قد یا شبهه زمانه،رآن از فرهنگ ق یرپذیریتأث

، 9 :نکـ آغاز شد [ ینبعد ازآن توسط مستشرق وشد  مطرحتوسط معاصران نزول 
 ۀدر حوز یداز مسائل نوپد ،»زمانه فرهنگ« عنوان تحت امروزه اما]. 15-10صص

بودن قرآن را مخدوش  یامکانو فر یفرازمان ،شبهه ین. اشود یشمرده م یپژوه قرآن
از  یزن یغرب یها . فلسفهکند یم یلو زمانمند تبد یخمندتار یو قرآن را به کتاب نماید یم

انحصار  ۀگذاشته است. شبه یرمسلمان تأث یشمنداندر فکر و ذهن اند یراخ ۀچند سد
 یدگاهد ینهاست. در ا فلسفه ینهم یجاز نتا یکی ،به فرهنگ زمان نزول یقرآن یها آموزه

اساس عرف و براست که  یخیمنحصر به مخاطب خود در همان مقطع تار یا قرآن نسخه
 ینا دهد؛ یحل ارائه م و راه کند یاش فتوا صادر م مردم زمانه ۀشد یرفتهپذ یها آموزه
 یگراوصاف د ینبا ا کند، یم یو فقط در عصر خود درمانگر یستندشمول ن ها جهان حل راه
کرد و  یهجوامع توص ۀهم یقرآن را برا یفکر یراهکارها یو حت یاحکام عمل توان ینم
  دانست. یفرا فرهنگ یا نسخه راآن

 در رهبری معظم مقام. است زمینه این در شبهاتی یدانعرصه و م نیز مجازی فضای
: خطر دانند یخطر م جهت یکاز دو جهت فرصت و از  راها  آن مجازی، شبهات با رابطه
اما از دو جهت فرصت  ؛ها در ذهن افراد اثر بگذارد شبهه ینن است اکه ممک جهت  یناز ا

 یتا به کشف شبهات ذهن ،وجود دارد یا چه شبهه شویم یما مطلع م ینکها یکیاست: 
شبهه را ازاله  توانیم یم یقطر یناست که از هم ینو فرصت دوم هم ا یمببر یافراد پ

 نقد«با عنوان  یکتاب یراًاخ ینه،زم ین]؛ در هم03/1396/ 01 ی،ا : خامنهنکـ [ یمکن
منتشرشده است. مؤلف کتاب  یمجاز یبا نام دکتر سُها در فضا یتوسط شخص ،»قرآن

 از را قرآن زدگییطاز کتاب، مح یدر بخش یده،خود برگز یکه نام مستعار برا
قرآن از فرهنگ  یرپذیریخود تأث یاثبات مدعا ینموده و برا یمعرف قرآن، خصوصیات

دست  به و دست یمجاز یمذکور در فضا کتاب ۀگسترد نشر. شود یم یرا مدع زمانه
 یننموده که ا یجادها ا آن یرا برا یشبهات دانشجویان، مخصوصاً جوانان،شدن آن توسط 

  .نماید یم مشبهات را مسل ینهرچه زودتر به ا ییموضوع لزوم پاسخگو
  
  پژوهش ۀنیشیپ

متفاوت از  یلیبا دال زبان یشگران فارساز پژوه یبرخ یمطالعات اسالم ۀحوز در
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 در یوح« ۀمقالدر  یلیجل یتهدا یداند؛ س معتقد شده یهفرض ینبه ا ینمستشرق
 بازتاب« ۀمقالدر  یخرمشاه ینبهاءالد ؛]43 ص، 12[ »قوم با یلسان هم و بشر با یزبان هم

 قرار حورم سبب به سروش عبدالکریم نیزو  ؛]90 ص، 17[ »میکر قرآن در زمانه فرهنگ
از فرهنگ  یو یرپذیریو اعتقاد به تأث یوح ۀپدید در(ص) اکرم پیامبر شخصیت دادن

 یعتاسالم را متقدر به اقدار طب ینزمانه، قرآن را متأثر از فرهنگ زمانه و به دنبال آن د
است  شده یزندان یجهان ماد یبودن بر آن نشسته و در تنگناها یکه غبار بشر داند یم
  ].55 ص، 32 ؛205 ص، 31[

و  یافتهدر موضوع قرآن و فرهنگ زمانه نگارش  یمتعدد یها دوران معاصر پژوهش در
قرارگرفته  تحلیل و یهارتباط قرآن و فرهنگ زمانه مورد تجز ۀمختلف دربار های یدگاهد

زبان  ۀیکه از نظر یازیا یمحمدعل یداثر س ،»زمانه فرهنگ و قرآن«جمله: کتاب  است؛ از
، 3فرهنگ زمانه را رد کرده است [ از تأثربازتاب و  ۀیو دو نظر یرفتهپذ راو آن یادکردهقوم 
که به شبهات قرآن و  معرفت محمدهادی »ردود و شبهات«از کتاب  یبخش ؛]180-63ص

 قرآن شبهات یبررس« کتاب ین] و همچن241-110ص ،47فرهنگ زمانه پرداخته است [
 ۀمانند تجرب یریاثرپذ یانمدع یکل ۀنقد ادل ه که ب ییرضا رضااثر حسن ،»زمانه فرهنگ و
  ].35-28، ص26[ پردازد یم یو محال بودن ارتباط انسان با وح ینید

 ۀتوطئ«در کتاب  یرازیمکارم ش ناصر یز،ن سُها دکتر شبهات به پاسخ خصوص در
 »قرآن نقد کتاب یمبان یبررس«در کتاب  یاصفهان ییرضا ی)، محمدعل1394( »دیجد

 بهتان رد و رنگین کشف«گروه عباد الرحمن از برادران اهل سنت در کتاب ) و 1395(
 رددر  قرآن از دفاع«نسب در کتاب  یدریمحمدباقر ح یزو ن »قرآن نقد کتاب رد در

اصالً به  شده یاد کتب در البته. اند پرداخته» قرآن نقد«کتاب  نقد  به »آننقد قر کتاب
  مطرح جزئی صورت به بعضاً یا و نشده پرداخته زمانه فرهنگ از قرآن اثرپذیری ۀشبه
 یدهو دفاع گرد یفدر خصوص پاسخ شبهات دکتر سها تأل یزن هایی نامه یاناست. پا شده
 از »میکر قرآن در خداوند به ظلم صفت انتساب به ناظر شبهات یبررس«اند از:  عبارت که
از  »قرآن یطبقات منظا موهوم شبهات یبررس« ؛1395در سال  یزیخانم سمانه تم یسو
 در یادب اشکاالت یبرخ ناظر شبهات نقد« ؛1395در سال  یموسو یناخانم م یسو

 یها نقد شبهات ناظر به آموزه« ؛1396در سال  یانفرهاد یقهخانم صد یاز سو »قرآن
در سال  زادهیعباس ینبخانم ز یاز سو »اکرم امبریپ سنت و قرآن یحکومتو  یاسیس

 آرزو خانم سوی از »میاکرم در قرآن کر امبریپ یطلب شونتشبهات خ پاسخ«، 1395
  .1395 سال در خواجه
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در رابطه با  یا در حال حاضر مقاله ،شده  انجام های یبررس یبه ذکر است که ط الزم 
 یگردر رابطه با د امااست؛  یدهو چاپ نگرد یفقرآن دکتر سها تأل یریاثرپذ ۀشبه

 یاتآ انگاریتناقض ۀتعدد زوجات، شبه ۀشبه ،نآسما هفت ۀشبهات دکتر سها مثل شبه
نسخ و  ۀو شبه ینیانحصار علم ارزشمند در علوم د ۀقرآن و علم و شبه ۀپرسمان، شبه

نگاشته شده  یپژوهان مقاالت از قرآن یتوسط برخ شناسی، ینجن یاتمربوط به آ ۀشبه
 ].49 ؛42 ؛41 ؛28 ؛24 ؛23 ؛18است [

با مسائل موضوعات  یهجزئ ۀموجب نحو به ندهرچ موضوع لحاظ به حاضر پژوهش
 یها گونه ید،جد ینو و ساختار ای یدهپژوهش با ا یناما ا ،مذکور اشتراک دارد یها پژوهش

ست ا عمران آل ۀسور 164 یآیهفرهنگ زمانه و مراحل اصالح فرهنگ زمانه که برگرفته از
 ینهمچن نماید؛ یم یاددکتر سها را نق ۀیفرض ،و در خالل مباحث نشیند یرا به بحث م

قرآن هست که در  ینیآفر و تحول ینیآفر پژوهش با نگاه فرهنگ ینا یانتقاد یکردرو
  کمتر مورد توجه قرارگرفته است. یهفرض یننقد ا ۀینمعاصر در زم یها پژوهش

  
  ی. مفهوم شناس1
  . فرهنگ1. 1

و رسوم و  اب آد ۀمجموع و دانش و علم تربیت، ادب، معنای به فارسی زبان در فرهنگ
 ؛]8452ص ،48؛ 769ص ،38 ؛227ص ،19ملت [ یاقوم  یک یو ادب یآثار علم

 یداآموزش و ذوق اعتال و گسترش پ ۀیلوس به یافته  پرورش یو اخالق یفکر یاستعدادها
آن در کتب لغت  یست؛ و معناا] 937ص ،34[ یباشناختیو ز یفکر یتاز راه ترب کرده
 ،]382ص ،4ج ،44[ یطدقت نظر در درک مح یبه معنا »ثقافه«برابر نماد آن  ی،عرب

 ثقف« و) شد حاذق و(ماهر  »یثقفثقف، «آن  ۀیشاست که ر یزهوشیو ت یرکیمهارت، ز
 ینیالت یات] و در ادب111ص  ،2، ج2[ باشدمیآموخت و درک کرد)  را چیز(آن  »الشئ

"culture" مفهوم پرورش از  باستان فقط یوناننفس آمده و در زبان  پرورش مفهوم به
  ].50ص ،11[ شود یآن استفاده م

مورد  چهارصد برخی که است متعدد شناسانجامعه اصطالح در فرهنگ تعریف
 ،گوناگون آن است که فرهنگ یفغالب در تعار ی]. تلق17ص ،29[ اند برشمرده
 ،ها برداشت ،]31ص ،51و باورها [ ها ییناست از آداب، رسوم، سنن، آ یا مجموعه
و  یماد هاییهسازما ۀهم و] 104، ص4[ یروابط حاکم اجتماع ی،فکر های یریگ موضع
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 ؛]19ص ،53[ شود یدر درون آن زاده و پرورده م یکه فرد انسان یاجتماع یزندگ یمعنو
 و هنجارها ،ها ارزش ید،عقا ییرناپذیرو تغ یواقع فرهنگ چهار عنصرِ یگر،د عبارت  به 

 ،20[ یو ارزش ینشیب ای یشه] که از عناصر ر29 ص ،16[ گیرد یم بر در را نمادها
 ییو باعث شکوفا شده  ینهجامعه و انسان نهاد ی،] در چهار ساحت خدا، هست29ص
 اجتماعی، نیازهایدر  توان یفرهنگ را م های یشه]. ر19، ص5[ گردد یم یانسان یاتح

 الترینبا مذهب اما کرد،وجو  جست یگرد یها از فرهنگ اقتباس و مذاهب و ادیان
 فرهنگ زشده ا ارائه  یف]. با توجه به تعار34ص ،45است [ یفرهنگ اجتماع ۀسازند

 یکو رسوم  و آداب  ها ینشب هنجارها، نمادها، ،ها ارزش ۀمجموع فرهنگ«گفت:  توان یم
 در اخالق، و آدابهنر،  عقاید،صورت علوم،  بوده و به  یبندملت است که نسبت به آن پا

 گوناگونی یلآن است و به دل ۀمقدم یتو ترب یمو تعل شود یم ینهنهاد جامعه و فرد
متفاوت  یکدیگر بامتنوع و  ،ها فرهنگ ،ها ملت یها و حوزه یکردهاو رو ها یدگاهد
  ».اثرگذار باشند یکدیگربر  توانند یو م باشند یم

رسوم  و ها و آداب  ارزش و عقاید شود، یمقاله از فرهنگ اراده م ینآنچه در ا بنابراین
 یدرفتارها و عقا ماو  زیستند یعربستان م ۀیرجز مردم عصر نزول قرآن است که در شبه

آن در قرآن و  یریاثرپذ یاو از بازتابش و  خوانیم یها را فرهنگ م درست و نادرست آن
  .نماییم یبحث م یاجتماع فرهنگ ۀسازندعنوان  قرآن به ینیآفر فرهنگ ینهمچن
  

  . زمانه2. 1
که در  ی] و در مباحث1746ص ،48روزگار و دهر آمده است [ یغت به معنادر ل زمانه

 ییمعنا ینچن ۀبه نزول قرآن است. اراد یکزمان نزد یبه معنا شود یگفتار مطرح م ینا
اما به جهت  یست؛از اشکال ن یگرچه خال یفی،و توص یحتوض یچبدون ه ،زمانه ۀاز واژ

  .نماید یم یموضوع، ضرور ینبه ا مربوط یها ها و نوشته با مطالعه یهماهنگ
  
  شبهات دکترسها ی. بررس2
  شبهات دکتر سها لی. تحل1. 2

با نام مستعار دکتر سها در  یتوسط شخص »قرآن نقد«با عنوان  یاست کتاب چندی
پر از اشکال  یقرآن را کتاب ،شده یکتاب سع یناست و در ا یافتهانتشار  یمجاز یفضا
  کند. یمعرف
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نقد قرآن است  ۀینکتاب در زم ینتر کامل ،شده که گفته  کتاب این در سها دکتر
فصل در موضوعات مختلف  33از شبهات را در هزار صفحه در  یاریبس ،]20ص ،25[

قرار نداده  یصورت اختصاص را مختص به مسائل فرهنگ زمانه به  یاما فصل ؛کرده یمترس
صورت  زمانه را به یات فرهنگمسائل شبه شده یبند شبهات طبقه یال بلکه در البه ،است

 یننموده است. از نظرگاه راقم ا یمرسا تفه یخود با زبان انبه مخاطب یرمستقیمالقاء غ
اقتباس قرآن از فرهنگ  ۀشده توسط ناقد قرآن به شبه سطور، کانون تمام شبهات مطرح

 یاختصاص یبند و بدون فصل یرمستقیمصورت غ که توسط دکتر سها به گردد یزمانه برم
را مخدوش نموده است. تالش ما  شو ذهن مخاطبان شده یفصول کتابش طراح ۀدر هم
  .ییمنما یسخنان ناقد قرآن را نقاد یاست که با زبان علم ینگفتار ا یندر ا

  
  دکتر سها یها . انگاره2. 2
  بودن قرآن یانیوح ریغ ۀ. انگار1. 2. 2
ن قرآن است. دکتر سها در بود یانیوح یرغ ،ناقد قرآن یها انگاره ترین یاصل از

، 207صص ،30بودن قرآن اذعان دارد [ یاله یربر غ ،قرآن نقدمختلف کتاب  یها قسمت
) ص( یامبرو پرداخته پ قرآن را ساخته  ی]. و881، 533، 458، 437، 405، 858، 208

 قرآن«خود از فرهنگ زمانه اقتباس نموده است؛  یهوش و بلوغ فکر ۀواسط که به داند یم
 یعربستان و کشورها یطدر مح توان یم رامطالب آن ۀهم و است محمد زمان صولمح

 یجتدر و به یدهرا شن ها ینداشته است که ا را. البته محمد هوش و توان آنیافتمجاور 
  ].851ص ،30» [کند یبند تحت عنوان قرآن جمله

  
  قرآن با فرهنگ زمانه یتناسب محتوا ۀ. انگار2. 2. 2

 یبودن محتوا یدکتر سها در رابطه با قرآن و فرهنگ زمانه سطح یها از انگاره یکی
قرآن را عوامانه و متناسب با فرهنگ زمانه  یقرآن، محتوا یقرآن است. سها در معرف

 و کم محتوای با کتابی قرآن: «نویسد یو در بحث کم محتوا بودن قرآن م داند یم
عربستان اشاره  یطمحمد و مح. به مطالب متنوع در سطح فهم عوام زمان است سطحی

 شود یم یدهاز محمد پرس یمثال وقت ی. برایبدون استدالل مناسب و تعمق کاف ،کرده 
 ینشما عدد سن ینکها یبرا گوید یمتعدد دارد؟ او در قرآن م یها که چرا ماه شکل

 یدهآموز هم پرس دانش یکسؤال از  ین. اگر امروز همباشید داشته را حساب وها)  (سال
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 یول ،است یداز ماه به سمت خورش یمختلف یها خواهد گفت: که چون قسمت ،دشو
 داده را عوامانه بسیار جواب این ینبنابرا ،است دانسته یرا نم یزیچ ینمحمد اصالً چن

  ].29ص ،30[ »است
  
  قرآن از فرهنگ زمانه یریرپذیتأث ۀانگار. 3. 2. 2

و  یرپذیریو تأث کند یم یمانه معرفاز فرهنگ ز یرپذیرتأث یقرآن را کتاب قرآن، ناقد
 یپرست بت یشخو یاثبات مدعا یکرده و برا یآن تلق های یژگیرا از و زدگییطمح
 یجرا یارمکه بس یطدر مح یپرست بت«: گوید یقرار داده و م یشمکه را شاهد ادعا یطمح

 یجرا یحیتو در روم مس شد یواحد پرستش م یخدا یران،در ا که یدر حال ،بوده است
قرار  یپرست قرآن را مبارزه با بت یمحور اصل یطش،مح یدشد یرمحمد تحت تأث یبود. ول

 ۀیندآ یاجهان و  یگربه درد نقاط د یپرست بحث از بت همه ینا ینکهداده است. غافل از ا
  ].30ص ،30[ »خورد ینم یتبشر

  
  قرآن یمند خیو تار یمندتیموقع ۀ. انگار4. 2. 2
 محمد زمان فرهنگ محصول قرآن« شود یمرتباً تکرار م یا لهجم قرآن، ناقد سخنان در

قرآن  در: «گوید ی. او ماست تاریخمند و زمانمند قرآن متن که است این او مراد و »است
 ۀآن زمان وجود ندارد. قرآن محصول مجموع یایو جغراف یخفراتر از تار چیزی  یچه

 ،قرآن مندی یخاثبات تار یبرا ی]. و882ص ،30[ »است مکه پیش سال 1400 فرهنگی
احکام برخورد با  ؛احکام زنان ؛و احکام آن یبردگ یاتآ یخی؛تار یاتاز آ یشواهد

قادر نشده  یامبرکه پ کند یاستنباط م گونه ینو ا کند یحرام ذکر م یها دشمنان و ماه
  ].31ص ،30[ بیاورد همگانی و فرهنگیفرا یکتاب ،است

  
  زمانه نگفره از اقتباس ۀانگار.  5. 2. 2
  زمانه یقرآن از فرهنگ علم یعیطب می. اقتباس مفاه1. 5. 2. 2

مربوط به  یاتنقد آ به یاتی،و روا یاتبا استناد به آ ی،علم یقرآن در بخش خطاها ناقد
زمانه اقتباس  یاز فرهنگ علم یامبردانسته که پ یها را اشتباه علم پرداخته و آن یعتطب

و  فلک لوح، کرسی، عرش، ،گانه هفت یها آسمان مفاهیم]. «207- 40صص ،30کرده [
اند. مفهوم  بوده یجرا یتدر دوران جاهل یهمگ ،اند دو مشرق و دو مغرب که در قرآن آمده
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در هنگام گوش دادن به اسرار  یآسمان یها توسط شهاب یانو جن یاطینرانده شدن ش
  ].809ص ،30[» رواج داشته است یتدر جاهل یزها که در قرآن آمده است، ن آسمان
  

  زمانه فرهنگ انیاد از قرآن یاعتقاد میمفاه اقتباس. 2. 5. 2. 2
برگرفته از  یزقرآن است را ن یو اعتقاد یرا که از مباحث اصل یامتو ق یدسها توح دکتر

مثل  یانانواع اد یاعراب جاهل یندر ب: «گوید یم ی. وداند یفرهنگ زمانه م یانفرهنگ اد
و  یهو صابئه و دهر یدپرستیو خورش یپرست بت و یحیو مس یهودیو  یحنف

 یو معاد اعتقاد داشتند و خدا یدبه توح یونوجود داشتند. حنف یرهپرستان و غ ستاره
مشابه آنچه در  یبا صفات یی. خدادانستند یم یمحک ،واحد قادر، عالم یجهان را خدا

بوده که به  یجراب رادر اع یزن یطاناسالم آمده است. اعتقاد به مالئکه و جن و غول و ش
 رابلکه آن ،و معاد نبوده است یدتوح گذار یاناساس محمد بن یناست. بر ا یافتهاسالم راه 

  ].811ص ،30[ »است کرده اسالم وارد و گرفته محیطش از
  

  از فرهنگ زمانه ی. اقتباس احکام اسالم3. 5. 2. 2
 یدمثل خر یشده است احکام گرفته  یعربستان یطاز مح یاز نظر ناقد قرآن احکام اسالم

و ظهار و عده  یالءرهن، اجاره، قرض و ربا، ازدواج، طالق، طالق ثالث، ا فروش، و
 یارکه عمدتاً بس یاسالم ییاحکام قضا« ،]812ص ،30داشتن زن بعد از مرگ شوهر [ نگه

دست و  یدندر عربستان و هم در تورات وجود دارند. مثل رجم و بر یزن یزند،آم خشونت
  ].812ص ،30» [اص و امثالهمقص

  
  زمانه فرهنگ از یاسالم عبادات اقتباس. 4. 5. 2. 2

مثل نماز  یاسالم یها بودن قرآن، عبادت یبشر اثباتِ جهت قرآن منابع بخش در سها دکتر
 اقتباس محیطش از) ص( یامبرکه پ داند یفرهنگ زمانه م یعباد یمو روزه و حج را از مفاه

عربستان و  یطدر مح یزمختلف مثل نماز و روزه و حج ن عبادات: «گوید یم ی. واست کرده
  ].813ص ،30» [وارد اسالم شده است ییراتیوجود داشته که با تغ یهوددر کتب  یبعض

  
  دکتر سها یها انگاره یخاستگاه اصل ی. بررس3. 2

و  مندی یخو تار زدگییطدکتر سها که منتج به مح یها تمام انگاره یاصل مستند
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 یانم هایی یها و همانند وجود شباهت گردد؛ یو اقتباس قرآن از کتب مقدس م رپذیرییتأث
ها در  با مستمسک قرار دادن آن راآن یها و فرهنگ زمانه است که نمونه یقرآن یها آموزه
 یها فرهنگ زمانه و گونه یها گونه یینتب با. کنیم یکتاب نقد قرآن مشاهده م جای یجا

قرآن از فرهنگ  یرپذیریتأث ۀیفرض ۀیرازموجه گشته و ش ها یهمانند ینتعامل قرآن با آن، ا
نقد  یدکتر سها به معنا ۀپندار یخاستگاه اصل یینو تب ی. بررسگردد یگسسته م ،زمانه

دکتر سها در  یها انگاره یآن است. اکنون پس از بررس ابطالو  یرپذیریتأث ۀیفرض ای یشهر
و در خالل  پردازیم یقرآن و فرهنگ زمانه م یها باهتش یینها به تب آن ای یشهجهت نقد ر

  .پرداخت خواهیم زمانه فرهنگ از تأثیرپذیری یاز شبهات مصداق ینقد برخ آن به 
  
  قرآن و فرهنگ زمانه یفرهنگ یها مؤلفه یها شباهت نیی. تب3
  فرهنگ زمانه یها . گونه1. 3

بخش  :تیجاهل فرهنگ بخش. 1نمود:  یمبر سه بخش تقس توان یزمانه را م فرهنگ
مردمان عصر نزول  یو گمراه خرافات و نادانی و جهالتدر  یشهاعظم فرهنگ زمانه که ر

و  یآسمان یاناد یراثفرهنگ زمانه که م ینیبخش د :ینید فرهنگ بخش. 2 ؛داشت
که از خرد  :فطرت و عقل بر یمبتن فرهنگ بخش. 3 ؛بود یشینپ یامبرانپ یمتعال

 جمعِ یِو فطرت اله یدارو وجدان ب یو عقل جمع یپاک انسان عواطف زخردمندان و ا
  از مردمان عصر نزول نشأت گرفته بود. یمحدود

  
  تی. فرهنگ برخاسته از جاهل1. 1. 3

 یکه جهالت و گمراه داد یم یلتشک یاعظم از فرهنگ زمانه را فرهنگ قسمت
قرآن  یتیاز نارضا یفرهنگ زمانه حاک ۀقرآن دربار یکل یدگاهآن بود. د یاصل یتخصوص

 ظَنَّ«جاهالنه  یفرهنگ است. قرآن ابعاد جاهالنه بودن فرهنگ زمانه را با پندارها یناز ا
لِیَّ جَاهِ مَ«ناآگاهانه  های یداور ،]154عمران: [آل» ةالْ لِیَّ   حُکْ جَاهِ  ،]50: مائده[ال» ةالْ
رُّجَ« یدهنفهم های ییخودنما لِیَّ تَبَ جَاهِ  ةحَمِیَّ« یدهنسنج هایدلبستگی ،]22: االحزاب» [ةالْ
لِیَّ جَاهِ   یفرهنگ را فرهنگ ضاللت و گمراه ینو ا کشد یم یر]، به تصو26 :الفتح» [ةالْ

فرهنگ  ،]103عمران:  فرهنگ سقوط و هالکت [آل ،]2: الجمعه ؛164عمران:  [آل
 یعرف]، م157: عراف[اال یتو محدود یدوبند] و فرهنگ ق156: نعامو غفلت [اال خبری یب
که از  یجاهل یها مختلف به نکوهش و سرزنش مؤلفه های یانها و ب و با شکل نماید یم
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: عنکبوتاز پرستش خداوند [ال یگردانیمذمت از رو پردازد؛ یگرفته م یشهآنان ر یتجاهل
افسون شدن  ۀگالی ،]85و  84خداوند [المؤمنون:  یتجاهالنه به مالک توجهی یب ،[61

رد  ،]18: یونسها [ نکوهش شفاعت بت ،]89و  88: مؤمنون[الآنان در برابر باطل 
که  ییمالمت مشرکان در پرستش معبودها ،]86: زخرفخدا [ال یرشفاعت غ یتمالک

: یونس[ اند ییکه عاجز از رهنما یینکوهش معبودها ،]34: یونس[ اند ینشعاجز از آفر
 گریزیرد دختر ،]31: السراءا ؛151: نعام[اال دستی یفقر و ته یماز ب کشیرد فرزند ،]35
رد رسم جاهالنه معاوضه همسران  ،]59و  58: نحلبه گور کردن دختران [ال زنده و
محکوم کردن رسم ازدواج با  ،]151: نعام[اال یدوران جاهل یزنا نکوهش ،]19: نساء[ال

ازدواج زن  یترد رسم ممنوع ،]19: نساءزنان ثروتمند به طمع تصاحب ثروت آنان [ال
هنگام  یهفشار قرار دادن زنان جهت بخشش مهر انتقاد از تحت  ،]232: بقرهه [المطلق

ظهار  یرد رسم جاهل ،]227 و 226: بقره[ال یالءا یرد رسم جاهل ،]19: نساءطالق [ال
ازدواج با دو  یمتحر ،]234: بقرهزنان شوهرمرده [ال ۀسال  یکرد حبس  ،]4: حزاب[اال

ازدواج با پسرخوانده پس از طالق همسر  یتممنوع ۀرد پندار ،]23: نساءخواهر [ال
  ].12و  11: النساءارث زنان  یتممنوع رد]، 37: حزاب[اال

باطل عرب  یباورها یررا رد کرده و تحت تأث یتفرهنگ جاهل یدقرآن عقا بنابراین
دکتر سها مفهوم رانده شدن  که یدرصورت ؛قرار نگرفته و از آن منفعل نشده است یجاهل

ها که  در هنگام گوش دادن به اسرار آسمان یآسمان یها توسط شهاب جنیانو  یاطینش
فرهنگ زمانه  یتکه در فرهنگ جاهل داند یقرآن م یعلم یدر قرآن آمده را جزء خطاها

 باورهایقرآن با خرافات و : اوالًاما  ؛]99ص ،30رواج داشته و وارد قرآن شده است [
به  یامطابقت و  به را باطلی هیچ و] 412، ص2ج ،36[ نکرده همراهی جاهلی عرب باطل

 یلدل ینبه هم است، ننموده نقل راآن ابطال، بدون آنکه یا و نکرده ابقا التزام تضمن و
هرگز به التزام  یدگو یسخن یلتمث یا و اشارت به احسن جدال یا هرگاه در موعظه و

ها  شهاب ۀدربار یبیمسائل غقرآن از  یاتآ :اًیثان]. 120ص ،13[ کند ینم ییدرا تأ یباطل
است و  یجو های یدهپد یناظر به مسائل ظاهر یعلم یپرده برداشته و دستاوردها

مباحث مربوط  ین] و همچن127ص ،25ج  ،35دو عرصه وجود ندارد [ ینا یانم یمنافات
علوم  یراز بگوید، سخن آن مورد در بتواند تجربی علوم که نیستند چیزی یاطینبه ش
 :ثالثاً] 230- 229صص ،8ج ،33را ندارد [ یبیمسائل غ ۀاظهارنظر دربار ییاتوان یتجرب

 یلاز باب تمث یقرآن یلتمث یک یآسمان یها توسط شهاب جنیانو  یاطینرانده شدن ش
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شدن  یکعالم ملکوت است و مراد از نزد ،معقول به محسوس است؛ مراد از آسمان
است  ینها قرار گرفتن، ا هدف شهاب ،به آسمان و استراق سمع و به دنبالش ها یطانش

 یندهشوند و از اسرار خلقت و حوادث آ یکبه عالم فرشتگان نزد خواهند یم ها یطانکه ش
است که  ینمراد ا یاو  سازند یاز ملکوت دور م یرا با نور یشانسر درآورند و مالئکه هم ا

صورت  خود به های رنگیو ن ها یسبا تلب راتا آن کنند یم یکحق نزد خود را به  ها یطانش
صورت حق درآورند و مالئکه  به یرنگو ن یستلب اباطل را ب یاباطل جلوه دهند و 

 یها پ آن یستا همه به تلب سازند، یم یدارا هو یحو حق صر کنند یرا پنبه مآن یها رشته
  ].125-  124صص ،17ج ،36و باطل را باطل [ ینندبرده، حق را حق بب

با  یماز فرهنگ زمانه است که قرآن کر گونه ینا یها از نمونه ییک یزن یپرست بت فرهنگ
 ،]34: یونس[ اند ینشکه عاجز از آفر ییمعبودها مالمتداشته است؛  یآن برخورد نکوهش

 ییراهنما ییکه توانا ییاز معبودها یرو نکوهش دنباله ،]73: حجها [ال بت یاثبات ناتوان
  ].12: حج[ال اختیار یو ب اراده یب یها پرستش بت نکوهش ،]35: حجحق را ندارند [ال یسو به

 یبرا یفرهنگ زمانه را شاهد یپرست با فرهنگ بت قرآن ۀمبارز نیز قرآن ناقد
و به  دهد یم یلقرآن را تشک یکه محور اصل داند یفرهنگ زمانه م یطاز مح یرپذیریتأث

 یمحور اصل :اوالًه آنک ] و حال30ص ،30[ خورد ینم یتبشر ۀیندنقاط جهان و آ یگردرد د
واحد است. در واقع  یخدا از یرغ قرآن دعوت به پرستش خداوند و رد هرگونه پرستش به

فقط  یپرست اشکال آن است و مبارزه با بت ۀمبارزه با اصل شرک در هم ،قرآن یمحور اصل
 :اًیثان ومصداق آن مطرح بود  یکعنوان  ] که به322ص ،25[ باشد یاز وجوه آن م یکی
اشکال  ۀدارد و قرآن به هم یمفهوم عام است که در هر زمان مصداق یک یرستپ بت
در کنار  یگرد یسرزنش خواندن معبودها است؛ داده هشداراشاره و  یندهدر آ یپرست بت

)] 23: جاثیهنفس اوست [ال یکه معبودش هوا یسرزنش پرستش کس ،]88: قصصخدا [ال
  ].17: زمرطاغوت [ال سرزنش پرستش ،]60: یس[ یطانسرزنش پرستش ش

از فرهنگ زمانه  گونه ینبا ا قرآنکه  رسیم یم یجهنت ینبحث به ا ینا یبند جمع در
برخورد قرآن دال  ینکه ا پردازد یآنان م ۀداشته و به رد عناصر جاهالن یبرخورد نکوهش

  .یرپذیریبر فرهنگ زمانه است نه تأث یرگذاریتأث
  
  تیاز جاهل راستهی. فرهنگ پ2. 1. 3
و  گمراهیکه از جهالت و  داد یم یلتشک یمحدود از فرهنگ زمانه را فرهنگ خشیب



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و سوم پنجاه، سال آن و حدیثقرهای  پژوهش  278

و عواطف و  یدر خرد و عقل جمع یشهبلکه ر ،نگرفته بود یشهر یعرب جاهل خردی یب
 یاندر اد یشهر یاها داشت  آن یو فطرت خداوند یداروجدان ب ی،احساسات پاک انسان

 یعنیبخش از فرهنگ زمانه  ینت. قرآن با ابودند داش نشده  یفکه تحر یشینپ یدیتوح
بر فطرت و  یو فرهنگ مبتن یافتهو نسخ در آن راه ن یفو تحر یتکه جاهل ینیفرهنگ د

؛ 79- 63صص، 4ج ،27نموده است [ ییدها را تأ آن یها داشته و مؤلفه یرشیعقل، برخورد پذ
اعتقاد به مبدأ  ییدتأ ،]97عمران:  اصل وجوب حج و دستور انجام آن [آل یید]؛ تأ86ص ،22

بر  یدتأک ،]63- 61: عنکبوتبود [ال یعرب جاهل یاعتقاد یها از آموزه یکیکه  یتو خالق
  ].8[المؤمنون:  یماناز ا یا و نشانه یدار امانت ییدتأ ،]34: سراءبه عهد [اال یوفا یاجرا
 یلدلناقد قرآن گشته و به  یزدستاو ،فرهنگ زمانه در قرآن ینید یها مؤلفه تأیید 

فرهنگ زمانه پنداشته  یانمقتبس از اد یقرآن با کتب مقدس، قرآن را متن یها شباهت
بر  یل،قرآن و تورات و انج یها شباهت که یدر صورت ؛]813-  811صص ،30است [

) ع( یسی(ع) و ع یموس یعتصورت گرفته و با نسخ شر یمخداوند حک یداساس صالحد
زَّلَ « یشینپ کتب ۀییدکنندقرآن مصدّق و تأ یراز است؛ یافته انعکاس کریم قرآن در نَ
لَ قًا لِمَا بَ کیعَ صَدِّ حَقِّ مُ ایدَینَ یالْکتَابَ بِالْ وْرَ زَلَ التَّ نْ جِ  ۀهِ وَأَ نْ اْلإِ ] و 3عمران:  [آل »لَیوَ

لُ هُدً«حق از باطل  ۀجداکنند نْ قَبْ قَانَ یمِ زَلَ الْفُرْ نْ لنَّاسِ وَأَ . باشد ی] م4عمران:  [آل »لِ
ق بودن قرآن نسبت به کتب پ آملی، وادیج  تبیین چنین ینرا ا یشینفرقان و مصدّ
دست  ۀساخت یاند: برخ چند دسته یفعل یلتورات و انج مطالب: «نویسد یم یو کند، یم

؛ و بخش یو فرع یاز احکام فقه ینسخ شده است، مانند بعض یحق یگرد یبشر و برخ
که  کند ی: روشن ماوالً یماست. قرآن کر یفرع از احکام یا و پاره یناصول د یحاو یگرد

 جدا دیگری از را هریک وبشر  یفتحر ۀیخداست و کدام از ناح ۀیکدام مطلب از ناح
سابق دارد و اکنون  یعاختصاص به شرا ،که کدام قسمت کند یروشن م :ًایثان. سازد یم

ها را  زول آنبه ن یمانفقط ا منسوخه، موارد در و است منسوخ غیر کدام ونسخ شده 
ها الزم  به نزول و هم عمل به آن یمانمنسوخه که هم ا یر.؛ برخالف موارد غداند یالزم م
از نظر  ،است یاز احکام فرع یو برخ یناصول د یدسته سوم را که حاو :ًثالثا است.

ق  قرآن نه رو یناز ا کند، یم ییدو اعتقاد و علم و عمل تأ یمانا  پیشین کتبتنها مصدّ
 ].288ص ،1ج ،14» [هست یزها فرقان ن لکه نسبت به آنب است،

فرهنگ زمانه که  ینیاز کتب د یداز احکام و عبادات و عقا یاقتباس برخ بنابراین
- 811صص ،30نموده [ یتلق یرپذیریتأث یها را در قرآن به معنا دکتر سها بازتاب آن
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 یرغ یاز احکام فرع یخو بر یناصول د ۀکنند یقتصد قرآن :اوالً یراز است؛ مردود] 813
منسوخه از کتب  یرمطالب حق و ناحق و موارد منسوخه و غ ۀمنسوخه و جداکنند

و فعال  گریفرهنگ زمانه دال بر انتخاب ینید یها مؤلفه یامضا :اًیثاناست و  یشینپ
بر استقالل و عدم  یلو فعال بودن قرآن دل گریانتخاب ینبودن قرآن است و هم

و  یحیمس یها و سنت یداز عقا یاریقرآن بس :ثالثاً]. 242ص ،43[ آن است یرپذیریتأث
 عدم بر است آشکاری دلیل اینو  کند یو رد م تصحیح را زمانه فرهنگ یهودی

 یصورت قرآن دچار تناقض درون ینچرا که در ا مقدس، کتاب از قرآن تأثیرپذیری
 ازو  پذیرفت یم یرأثکتاب مقدس ت های یتاز روا طرف  یکمعنا که از  ینا به شد، یم

 یها شباهت یجه]. درنت23- 21صص ،52[ کرد یرد م یاو  یحها را تصح آن یگرطرف د
 یاله یانمشترک اد های یهما از درون یکتب مقدس حاک یها از آموزه یقرآن با برخ
  ].35- 28صص ،50مبدأ واحد سرچشمه گرفته است [ یکاست که از 

  
  یالتقاط فرهنگ. 3. 1. 3

 یاو  یشینپ یامبرانپ یماست که از تعال ییهنگ زمانه، باورها و رفتارهاقسمت فر این
دوران  نابخردی و نادانی به و گرفته سرچشمه یدارعقل سالم و فطرت ب های یافتره

 ،21[ یو ناآگاه یاز درست و نادرست و آگاه ییها است؛ التقاط یدهآلوده گرد یجاهل
برخورد  یفرهنگ التقاط ینقرآن با ا گیرد؛ یقرآن قرار نم یرش] که موردپذ201ص

خرافات  ی،اله یایانب یماز تعال یفترت و دور یلآنکه به دل ۀبخش جاهالن ؛دارد یاصالح
] را حذف و بخش 22ص ،26در فرهنگ آنان رسوخ کرده بود [ یجتدر  باطل به عناصرو 

قرآن در . پذیرد یها داشته را م آن طبیعت و فطرتو  یاله یاندر اد یشهآنکه ر یحصح
 را زمانه فرهنگکرده و  یابزار ۀاستفاد رایج واژگان از زمانه فرهنگبا  یبرخورد اصالح

و اهداف رسالت قرآن منافات  یآنان را که با مبان ۀمحاور فرهنگ و نموده تربیت و اصالح
عصر نزول لزوماً به  ۀفرهنگ محاور یرشپذ یعنیموضوع  یناست که ا یرفتهندارد را پذ

 صص ،47بلکه از باب مجارات در استعمال [ یست،فرهنگ آنان ن رشیپذ یمعنا
در عرف هر زبان است و اختصاص  یجدر کاربرد واژگان را یجرا ی] است که امر110113

  .ندارد نزول عصر مردمان و نبه قرآ
عصر نزول  ۀساز است که به اصالح فرهنگ جامع فرهنگ یقرآن کتاب بنابراین

ت اسالم یده شکل پایگاه و مثلنمونه و  ۀصر را جامععرب معا ۀپرداخته و جامع  یاُمّ
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مردم در هر طبقه و گروه  ۀبا هم زمانه، فرهنگ اصالح ضمن درقرار داده است و 
 اساس اینها سخن گفته است. بر  با زبان فطرت با آن عصریو در هر برهه و  یفرهنگ
در  یمقرآن هستدر  ینهمردم مکه و مد یها پرسش و مسائل و مباحث ظهور شاهد
 را قرآن زدگییطو از آن مح یدهمستمسک مؤلف نقد قرآن گرد یاتآ گونه ینا که یحال

 یطمح ۀپاسخ به حوادث روزمر ،قرآن ۀعمد بخش: است معتقد وی. نماید یم استنتاج
 و) ص(یامبرکه قرآن بر محور شخص پ کند یوانمود م گونه یناست و ا ینهمکه و مد
 ۀادل به سخن این .]38ص ،30اعصار ندارد [ یگرد یبرا ای یدهاگرفته و ف شکل  محیطش

 یاتنزول آ های ینهو زم یرونیعنوان شواهد ب اسباب نزول به :اوالً یراز است؛ نادرست زیر
 ۀگونه که هم سبب را همان اگرو  کند یکمک م یاتفهم آ به یهحال ینعنوان قرا به 

از  رآنق یرپذیریبا تأث یتالزم یچه ،یریمنزول بگ ۀینزم یمفسران معتقدند به معنا
است که  یحصح یدکتر سها در صورت ی]. ادعا176ص ،37زمانه ندارد [ های یتواقع

هرگز الزم  ینآن و ا یبرا ینهنه صرف زم ،باشد یلشده دخ نازل  یفیتاسباب نزول در ک
 ۀیننزول و زم یانب ،پس در واقع اسباب نزول یست،سبب نزول ن یاشأن نزول  یضرور

با  زیرا یستند،هم ن یصاسباب نزول ابزار تخص یننزول و همچن یلنه دل ،نزول هستند
استخراج   قابل یاحکام کل یست،ن یلکه در اصل حکم دخ یو مکان یزمان یودق یالغا

سبب  ،مطرح بوده یماز قد یو سن یعهش یثکه بر اساس احاد یا طبق قاعده براست و 
 یهآ یلاسباب نزول ذ :اًیثان]. 3ص ،2ج ،39[ شود یعموم الفاظ نم یصتخص موجبنزول 

 سازگار آیات یا آیه آن مضمون باو  باشد الصدوریمتواتر و قطع که یدر صورت یاتآ یا
قرآن را مورد انکار  یعموم یامو پ یشده است که اصل جاودانگ مطرح  یا گونه به  باشد،

خاص محدود نکرده است  انیزمخاص در مکان و  یرا به موضوع یوح یامقرار نداده و پ
 طبیعت یعنی ؛اند شده  وضع یقیهحق یایاز نوع قضا یاحکام اسالم :ثالثاً]. 28ص ،10[

و  یهخارج یاینه به نحو قضا است، شده برده حکم طبیعت روی و گرفته نظر در را اشیاء
 ؛]14، ص46[ شد یحکم مسئله مشکل م به یابیراه دست ءجز یاکه با انعدام فرد  یهجزئ
و  رود یو خاص فراتر م یحوادث جزئ ۀاز مرتب یاله یاتاساس داللت الفاظ و آ ینبر ا

تناسب حکم و  یقاز طر یازمان و مکان  یاتخصوص یقطع یالغا یقمفسر را گاه از طر
 :رابعاً. از زمان و مکان است یراستهکه پ رساند یم یهبه روح آ یزبان یلموضوع و تحل

و  یابد های یامپ یدارا یاتآ یرهمانند سا یاته از آدست ینموجود در ا های یامپ
 یلبا تأو ین. همچنآیند یحساب م  به یصاحب وح اهدافاند و از مقاصد و  شمول جهان
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 شود؛ یم یدقرآن تأک یو شمول و جاودانگ یتمخصوص معاصران نزول بر عموم یاتآ
در  یبطن یو معان قیو تطب یبه جر شود، یم یمودهپ یپل زدن به جاودانگ یکه برا یراه

 نقش نزول اسباباساس  ین]. بر هم89ص ،7نامبرده شده است [ یظاهر یکنار معان
و ناظر به اصالح  یتیترب ی،گفتار ای یده. قرآن پددارند خدا کالم در را منفصله قرائن

 یمبان ینبعد است. ا ۀها در مرحل ها و فرهنگ انسان یگراول و د ۀفرهنگ زمانه در مرحل
 یعمعاصران نزول توجه کند و ناظر به وقا یازبه سطح و عمق ن یندهکه گو کند یم یجابا

  ].281ص ،7[ یدرا نازل فرما یاتعصر نزول، آ یفرهنگ یازهایو ن
  
  ی.  مراحل اصالح فرهنگ التقاط2. 3

لَ«است  یتهدا دار یهاست که داع یکتاب قرآن زَّلْنَا عَ نَ ابَ تِبْ کیوَ هُدًءٍ یانًا لِکلِّ شَیالْکتَ  یوَ
رَ ۀرحم وَ بُشْ مِ یوَ لِ مُسْ لْ  یو رهنما یقتحق ۀآشکارکنند یاتشآ یراز ؛]89: النحل» [نَیلِ
؛ و کند یم ییآن راهنما یسو و به دهد یاست؛ راه راست را نشان م یرستگار یسو به

زَلْنَاهُ إِلَ«است:  شده یانهدف نزولش خروج مردم از ظلمات به نور ب نْ رِ کیکتَابٌ أَ جَ لِتُخْ
لَ اتِ إِ لُمَ نَ الظُّ لَ یالنَّاسَ مِ هِمْ إِ بِّ نِ رَ ورِ ِبإِذْ زِ یالنُّ عَ اطِ الْ رَ حَمِیصِ   ].1: ابراهیم» [دِیزِ الْ

از وضع نامطلوب  ییرتغ یاتعمل ۀقرآن را دستورنام معاصر، مفسران از یکی
 در تأمل: «گوید یم ی. وداند یو تحول انسان م ییرتغ رانور و هدف آن یسو ) بهها یکی(تار
معاصر نزول و  یو تحول در فرهنگ جاهل ییرکه تغ کند یم روشن یمابراه ۀاول سور ۀآی

: فرهنگ گیرد یاز راه توجه به سه مؤلفه شکل م ی،قرآن یآن به فرهنگ نوران یلتبد
عنوان  به یمرب یو تواناساز یابد یتعال یدکه با یافول کند؛ فرهنگ اسالم یدکه با یجاهل

 ].23- 22صص ،1، ج 6: نکـ  ؛140، ص8[ »یمحور تعال
نزول قرآن بدون پرداختن به فرهنگ زمانه و اصالح آن و  یهدف اصل بنابراین

با  که یقرآن در حال شد؛ یمحقق نم آن، ۀنادرست جاهالنه و متعصبان یباورها یبتخر
گفتار  ینوگو نشسته است و در ا مخاطب عصر نزول سخن گفته با تمام بشر به گفت

ها به کار گرفته و  انسان ۀهم یعنوان زبان عموم فطرت بشر را به هدایتی، – تییترب
کرده  یانمخصوص به عرب معاصر نزول ب یرهایخود را در کنار متغ یتیترب یها ثابت

  ].106ص ،8است [
هدف از  ؤمنین،عمران پس از منت نهادن بر م آل ۀسور 164 ۀیمنان در آ خداوند 

دْ : «کند یم یکتاب و حکمت معرف یممردم و تعل ۀیو تزک اتیبعثت رسولش را تالوت آ لَقَ
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لَ هُ عَ نَّ اللَّ نِ یمَ مِ ثَ فِیالْمُؤْ عَ هِمْ ینَ إِذْ بَ نْفُسِ نْ أَ سُولًا مِ لَیهِمْ رَ لُو عَ هِ وَیهِمْ آیتْ هِمْ یزَکیاتِ
کتَابَ وَ یوَ لِّمُهُمُ الْ فِ ۀالْحکْمعَ لُ لَ نْ قَبْ نْ کانُوا مِ لَالٍ  یوَإِ  ].164عمران:  [آل» نٍیمُبِضَ

و  ییگرا را زدودن پوچ یفهشر ۀآی در تزکیه منظور قرآن، معاصر مفسران از یکی
در  ینهمچن داند؛ یفرهنگ زمانه م یو انحطاط اعتقاد یاخالق یلو رذا یپرست خرافه
احکام توسط  یفیاتو ک ییاتو موانع و جز یطشرا ییحکمت؛ بازگو یمتعل یرتفس

  :گوید یم یو شمارد یکمت م) را حص(یامبرپ
 ها آن فهم فراخور و تالوت آنان بر را الهی آیات مردم هدایت برای) ص( اکرم رسول«
 مدد به و تبیین و تفسیر راآن باطن بعضی برای و آن آیات ظواهر آنان از برخی برای
 که حکمت به کرد یرا بازگو م یاحکام اله یفیاتک و جزییات موانع، شرایط، قدسی وحی

 بعد» حکمت« ذکر اساس، برایناند.  در قرآن آمده یصورت مطلق و کل و به روند یشمار م
 یه،آ ینا یذکر یبترک در. استخاص بعد از عام مطلق  یلاز قب یه،آ یندر ا» کتاب«از 
است  یبتهذ و تزکیه یم،از تالوت و تعل یآمده است؛ لکن هدف اصل یهپس از تزک یمتعل

و  رهاند یم ییگرا و پوچ یپرست ) مردم را از خرافهص( رسول حضرتاساس،  ینو بر هم
طهارت و نزاهت جان آنان را فراهم  ۀینپاک و زم یو انحطاط اعتقاد یاخالق یلاز رذا

  ].216ص ،16ج ،15[ »آورد یم
گونه است که در لسان  ینبد یفهشر ۀیمراحل اصالح فرهنگ زمانه بر اساس آ تقریر 

 یعنوان مصلح اجتماع به یاصالح فرهنگ یمردم برا یانم را از یقرآن، خداوند رسول
دوم؛  ۀو در مرحل »هِمْیزَکی« یعناصر منف یساز اول به پاک ۀمبعوث نمود؛ در مرحل

 از باقیمانده و انسانی فطرت با هماهنگکه  یشاکله و قالب عناصر مثبت فرهنگ التقاط
 یفیاتو مقررات ک یطو شرا ییاتفلسفه و جز یینتب با و نمود تثبیت را بود پیشین ادیان

 یدو مطابق با عقل و فطرت فرهنگ زمانه را توسعه بخش ینیبخش د یها احکام، مؤلفه
کمَیوَ« حِ ابَ وَ الْ کتَ لِّمُهُمُ الْ   ».ةعَ

 یا آن، بازتاب گسترده یرایشاست که اصالح و و یاز فرهنگ التقاط یعال ۀنمون حج 
 یرپذیریشبهه تأث یتبازتاب آن در قرآن سبب تقو ییندارد و عدم تب یقرآن یهها آ در ده

  .نماییم یم یبررس راجهت مراحل اصالح آن ینبه هم گردد، یناقد قرآن م
  
  . فرهنگ حج در قرآن1. 2. 3

فرهنگ زمانه است که بازتاب گسترده و  یفرهنگ التقاط یرو چشمگ یعال ۀحج نمون
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مردمان عصر  یو مذهب گرایی یندنماد  ینتر بزرگ واقعاست در  یافتهدر قرآن  یعیوس
]. وجود 201، ص21شد [ یعنوان حج انجام م بود که به ینزول اعمال و مناسک

مناسک حج  ،باعث شده تا ناقد قرآن یو حج جاهل یحج اسالم ینب یادیز یها شباهت
  ].814ص ،30[ یدنما یرا متأثر از فرهنگ زمانه تلق

  :نویسد یم هیاالسالم معارفالةدائردر کتاب  »یتجاهل«در مقاله  ویر 
بدان گونه  یافت؛ دار یشهر ها، عرب جان در را مقدس های مکان سوی  به حج محمد«

 یها آن بود که از خانه ،انجام داد شد یکه م یکار یتنها نداشت؛ راآنکه توان مقابله با 
 یباق یگریپرستش د ۀخان داد، یخدا قرار م ۀخان یگانه راکه آن خانه  یکپرستش جز 

  ].267ص ،54» [نماند
  
  حج ۀجاهالن یها مؤلفه یساز پاک ۀمرحل. 2. 2. 3

بوده  یمیابراه یینیآ کهحج  یساز خود به پاک یاصالح ۀمرحل یندر اول یدقرآن مج
ها را نکوهش نمود؛  مشرکان و جاهالن را از حج زدود و آن های یرایهاقدام نمود و تمام پ
حج  یبرا یریگ از توشه ینکوهش رسم دور ،]37: توبهنسئ [ال ینکوهش رسم جاهل

]، نکوهش 189ها در حال احرام [البقره:  ]، نکوهش رسم ورود به خانه197[البقره: 
در هنگام طواف  یدن]، نکوهش کف زدن و سوت کش28[االعراف:  یانصورت عر طواف به

[البقره:  حج مایا در فروش و یدخر یتممنوع ۀپندار نکوهش]، 35عنوان نماز [االنفال:  به
 ایام در جاهلی های عرب دعای نکوهش]، 32[االعراف:  ها یخوردن یم]، نکوهش تحر198
]، نکوهش 37 و 36[الحج:  یخدا به قربان یازمندین ۀید]، نکوهش ا200[البقره:  حج
  ].73در حج [الحج:  یپرست بت
  
  یاسالم لیاص یها مؤلفه ۀو توسع تیتثب ۀ. مرحل3. 2. 3

مشرکانه و  یها از مؤلفه یمیابراه یینآ یساز مرحله پس از پاک ینا در یدمج قرآن
نمود  یتشده بود تثب را که براثر گذر زمان خارج یینآ ینا یجاهالنه، اصالت و شکل اصل

 مکه زیارت و عظمت تقدس، تأیید، بخشید؛ توسعه راو مقررات و مناسک آن ینو با قوان
خاص حج  یها زمان یین]، تع126حرم [البقره:  یتامن یید]، تأ26: الحج؛ 96: عمران[آل

]، استطاعت شرط 189حج [البقره:  یتجهت مواق یقمر یها ماه یین]، تع197[البقره: 
 یید]، تأ31[االعراف:  یگزار لباس هنگام حج یدن]، لزوم پوش97: عمرانوجوب حج [آل
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]، وقوف در عرفات 158[البقره:  یشعائر اله ۀها در زمر صفا و مروه و شمردن آن یسع
 یم]، وجوب حلق بعد از تقد196[البقره:  تمتع حج و عمره قانون تعیین]، 198[البقره: 

 یساز به سمت کعبه بعد از پاک یقبله از مسجداالقص ییر]، تغ196در منا [البقره:  یقربان
  ].200خدا در حج [البقره:  یاد]، 144کعبه از مظاهر شرک (البقره: 

بر اقتباس قرآن از  یمبن یعنوان شاهد مثال منابع قرآن، حج را بهسها در بخش  دکتر
فرهنگ  ینیاز منابع قرآن را کتب د یکیو  کند یم یفرهنگ زمانه معرف ینیفرهنگ د
قرآن کرده  وارداخذ کرده و  یطشو مح ینی(ص) از کتب داکرم یامبرکه پ داند یزمانه م
 یاتاز آ یبوده که از برخ یمیهابرا یینحج آ که ی] در حال813-807صص ،30است [

 ،کعبه ۀکه خان شود یاستفاده م ،]187ص ،4ج ،40[ یث] و احاد96عمران:  قرآن [آل
و  یمکرد و حضرت ابراه گذاری یانرا بنعبادتگاه بشر بوده است و حضرت آدم آن یناول

فرهنگ  یمی]. البته قرآن مراسم ابراه127[البقره:  دکر یلو تکم یرا بازسازآن یلاسماع
 ۀکرده و در مرحل یساز را پاکآن ۀجاهالن یها اول مؤلفه ۀو در مرحل یرفتهزمانه را پذ

  .یدو توسعه بخش یترا تثب یینآ ینا یشکل اصل دوم
قرآن از  یرپذیریتأث ۀفرهنگ زمانه در قرآن از مقول ینید یها وجود مؤلفه بنابراین 

  دارد. یتحکا یآسمان یعشرا یبلکه از وحدت جوهر شود، یفرهنگ زمانه شمرده نم
  
  یریگ جهینت
اقتباس  یکتاب یچاز آنکه از ه یافتهو تنزل  یاله یاست برگرفته از علم ازل یکتاب قرآن. 1

و باطل از فرهنگ  یامر خراف یچاست و ه یانیو الفاظ آن وح یمنشده، محتوا و مفاه
  نکرده است. ییدزمانه را تأ

 ییدو تأ یرپذیریتأث یمانه در قرآن به معنافرهنگ ز یالتو تمث یهاتتشب وجود. 2
 ۀاستخدام هوشمندان یبلکه به معنا یست،زمانه ن یعلم یغلط و خطاها یها مؤلفه

  از فرهنگ زمانه جهت اصالح فرهنگ است. یصاحب وح
 یلو دل یاست نه بشر یانیکالم وح یراز ؛نه متأثر از آن است، زمانه فرهنگ بر ناظر قرآن. 3
  اوست. یپنداشتن قرآن از سو یبشر یلقرآن به دل یرپذیریبر تأث یا مبندکتر سه ۀیفرض

فرهنگ زمانه  یرشپذ یلزوماً به معنا قرآن، در زمان فرهنگ رایج واژگان کاربست. 4
در کاربرد  یجرا یصرفاً از باب مجارات در استعمال باشد که امر توان یبلکه م یست؛ن

  ها است. زبان ۀها در هم واژه
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بلکه واقع بهانه و  شود، یواقع است، لکن درواقع ماندگار نم تن ناظر بهم قرآن. 5
 نزولشده است ( نازل ۀ. قرآن ناظر به فرهنگ زماندهد یم یلالمثل قرآن را تشک ضرب

 یقاتها تطب ها و فرهنگ انسان دیگر تأویل، و تطبیقو  یجر ۀقاعد اساس بر) و تاریخی
  ).ییخ(حضور فراتار آیند یقرآن به شمار م

با مخاطب  که یدر حال اش یبودن متن خود و رسالت جهان یاله یلبه دل قرآن. 6
گفتار  ینخود سخن گفته، با تمام بشر گفتگو نموده است. قرآن در ا ۀفرهنگ زمان

ها به کار  ها و فرهنگ انسان ۀهم یعنوان زبان عموم فطرت بشر را به هدایتی، – یتیترب
 یانمخصوص به فرهنگ زمانه ب یرهایرا در کنار متغخود  یتیترب یها گرفته و ثابت

آن فطرت بشراست نه  یاتزبان قرآن، زبان فطرت است و مخاطب آ بنابراینکرده است؛ 
  .یعرب جاهل یها انسان
باشد، بلکه ناظر به فرهنگ  یشخو ۀزمان فرهنگ از متأثر که نیست کتابی قرآن. 7
اصالح نموده است و سرّ  رافرهنگ آنان با مردم، یشده و به مناسبت زندگ نازل ۀزمان

 یو قانون یدستور یا معرفتیاست؛ لذا در قرآن با متن  ینهم یزقرآن ن یجینزول تدر
کرده  یانرا ب یمیقد یایاز قضا یا که بدون اشاره به خارج، مجموعه یستیممواجه ن

اه به فرهنگ با توجه و نگ یمواقع است. خداوند حک  ناظر به یباشد؛ بلکه متن قرآن متن
شمول خود را  عام و جامع و جهان ینآنان، معارف و قوان یتزمانه و در ضمن اصالح و ترب

در  یو ادب یاضیر یها قاعده ینتمر یهشب یان،ب ۀیوکرده است. مثل قرآن در ش یانب
که  یا قاعده حل  فهم راه یدرس، محصل را برا های یناست. مسائل و تمر یمتون آموزش

 ۀصورت، نفس مسئل ینا یردر غ سازد؛ یتوانا م شود، یمسائل حل م ینا اش یلهبه وس
  اصالت ندارد. ین،آورده شده در تمر

با مخاطبان خاص عصر  که یدر حال که ماند یم یا سرگشاده ۀنام همانند قرآن. 8
ها را  فرهنگ تماماما تمام مردم و  نموده، اصالح را فرهنگشاننزول سخن گفته و 

 ینبنابرا ؛ها گفتگو کرده است آن باعام مورد خطاب قرار داده و  عنوان مخاطب به
 ۀجاودان های یامپ و است همگانی و فرهنگیفرا  یکتاب ،دکتر سها قرآن یبرخالف ادعا

  است. یو جار یدر تمام اعصار سار ،آن
اقدام نموده و با آن مبارزه کرده و  یتفرهنگ برخاسته از جاهل یبه برانداز قرآن. 9 
و امضا نموده  ییدرا تأ یتاز جاهل یراستهره به نکوهش و رد آن پرداخته و فرهنگ پهموا

  کرده است. اصالح یمراحل یزمانه را ط یو فرهنگ التقاط
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 یانبودن خاستگاه اد یکینشانگر  یلقرآن با تورات و انج یانم یها . مشابهت10
 ییرناپذیرو تغاز اصول ثابت  یقیحقا یش،با حکمت خو یاست که صاحب وح یدیتوح
و کتاب  یینآ یریاثرپذ یانگرنموده است، نه ب یقرا در قرآن مطرح و تصد یاله یاناد

  .مو کتاب متقد ینمتأخر از د
  
  منابع

  .یم]. قرآن کر1[
  .یالتراث العرب یاءحإدار  یروت،. بالعرب لسان). 1408محمد بن مکرم ( منظور، ابن]. 2[
  .ینکتاب مب ،. رشتزمانه فرهنگ و قرآن). 1378( یمحمدعل ایازی،]. 3[
  .یدفتر نشر فرهنگ اسالم جا، ی. باسالمی انقالب فرهنگ). 1371محمدجواد ( باهنر،]. 4[
  .کتاب بوستان قم،. یبر اصول تحول فرهنگ درآمدی). 1388( یمعبدالکر پور، بهجت]. 5[
  .یدقم، تمه). نزول ترتیب(به  تنزیلی تفسیر وحی؛ با همگام). 1390( ----------]. 6[
پژوهشـگاه   ،. تهـران یـد قواعـد و فوا  ،اصـول  ی،مبـان  یلـی؛ تنز یر). تفس1392( ----------]. 7[

  .یاسالم یشهفرهنگ و اند
  .تمهید ،. قمیمقرآن کر یها سوره یرتفس یانب یها ). مهارت1393( ----------]. 8[
 ین: حسـ متـرجم ان. خاورشناسـ  یاز قـرآن در برابـر آرا   دفـاع ). 1383عبدالرحمن ( بدوی،]. 9[

  به نشر. ،مشهد یدی،س
 یجـاودانگ  ۀمسألاسباب نزول و  یاتروا). «1388( یمحمدعل راد، مهدوی یال؛سه پیروزفر،]. 10[

  .1 ۀشمار یکم،سال چهل و  یث،علوم قرآن و حد». قرآن
شـرکت انتشـارات    ،. تهـران یشـرو فرهنـگ پ  پیـرو،  فرهنگ).  1373( یمحمدتق جعفری،]. 11[

  .ینگو فره یعلم
 یـان، ک ۀمجلـ . »قـوم  با لسانی هم و بشر زبانی درهم وحی). «1373( یتهدا یدس جلیلی،]. 12[

  .23 ۀشمار
  رجاء. یمرکز نشر فرهنگ ،معرفت. قم ۀآیین در شریعت). 1373عبدهللا ( آملی، جوادی]. 13[
  مرکز نشر اسرا. ،. قمیمقرآن کر یموضوع یر). تفس1378( ----------].  14[
  مرکز نشر اسرا. ،. قمکریم تفسیرقرآن -تسنیم). 1388( ----------].  15[
  بلور. ،. رشتیفرهنگ عموم در پژوهشی). 1386محمد ( ،پور ]. حسن16[
  .5 ۀمارش ینات،ب ۀمجل. »یمفرهنگ زمانه در قرآن کر بازتاب). «1374( ینبهاءالد خرمشاهی،]. 17[
 یـات آ یرامـون پ قرآن، نقد کتاب شبهات انتقادی سیبرر). «1397( حسین یی،رضا زهرا؛ ی،الهیر]. خ18[

  .دوم ۀشمار ،کمیسال پنجاه و  یث،قرآن و حد یها . پژوهش»شناسی ینمربوط به جن



   287   زمانه فرهنگ اتیآ رامونیپ قرآن نقد کتاب یها انگاره یانتقاد لیتحل

  دانشگاه تهران. ،نامه. تهران ). لغت1375( اکبر یعل دهخدا،]. 19[
  .یاسالم ۀیشاند پژوهشگاه فرهنگ و ،. قمکریم قرآن منظر از معیار فرهنگ). 1392( یعل ذوعلم،]. 20[
 ،قـرآن و فرهنـگ زمانـه. قـم     یـان در نسـبت م  پژوهشـی ). 1392( یعلـ  یـدر ح رستمی،]. 21[

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سـال اول،   یری،مطالعـات تفسـ   ۀفصـلنام ».  و فرهنگ زمانه قرآن). «1389( ----------]. 22[

  .4 ۀشمار
شـبهات دکتـر سـها در مـورد      رسـی بر«الـف).   1398هللا ( فرج یرعرب،م ین؛حس رضایی،]. 23[

  .3 ۀسال شانزدهم، شمار یث،علوم قرآن و حد تحقیقات. »یمآسمان در قرآن کر هفت
.  »یمتعدد زوجات در قرآن کـر  ۀدربار سها دکتر شبهات بررسی«ب).  1398( ----------]. 24[

  .1 ۀاول، شمار ۀدور قرآن، علوم مطالعات ۀفصلنام
قاطع به شبهات کتاب نقـد قـرآن سـها.     یپاسخ یمرغ؛س ۀعرصپ).  1398( ----------]. 25[

  .یعلوم و فرهنگ اسالم پژوهشگاه قم،
  یریتمرکز مد ،شبهات قرآن و فرهنگ زمانه. قم بررسی). 1383حسن رضا ( رضایی،]. 26[

  .یهعلم ۀحوز
ترجمـه و   المللـی  ینمرکز ب ،قرآن. قم یرتفس منطق). 1393( یمحمدعل اصفهانی، رضایی]. 27[

  (ص). المصطفینشر 
برخـورد بـا    ۀیوشبهات قرآن و علم و ش بررسی). «1395( محمد یعل ی،راه ؛ ----------]. 28[

  .5 ۀسال سوم، شمار عیون،». معرفت و دکتر سها یاتبر نظر تأکید باها  آن
  انتشارات عطار. ،. تهرانیفرهنگ شناس ۀزمین). 1379محمود ( ینی،االم ]. روح29[
  .www.azadieiran2.wordpress.comاول،  یرایش. وقرآن نقد). 1391( سها]. 30[
  صراط. یفرهنگ ۀموسس ،. تهرانیعتشر یکو بسط تئور قبض). 1377( یمعبدالکر سروش،]. 31[
  .صراط فرهنگی ۀموسس ،. تهرانینبو ۀتجرب بسط). 1379( ----------]. 32[
  دارالفکر. یروت،. ببالقرآن القرآن ایضاح فی البیان اضواء). 1415( ینمحمدام شنقیطی،]. 33[
  فرهنگ معاصر. ،. تهرانفارسی معاصر فرهنگ). 1382( همکارانافشار و  صدری،]. 34[
  موسسه الوفاء. یروت،. بالقرآن تفسیر فی الفرقان). 1405محمد ( تهرانی، صادقی]. 35[
  للمطبوعات. یوسسه االعلمم یروت،. بالقرآن تفسیر فی المیزانق).  1390( ینمحمدحس طباطبایی،]. 36[
و دکتر  یسبحان هللا یتبه مکاتبات آ ی: با نگاهیوح ۀمسئل). 1391محمد ( صالحی، عرب]. 37[

  جوان. ۀاندیش تهران،سروش. 
  .یرکبیرام ،. تهرانعمید فرهنگ). 1374حسن ( عمید،]. 38[
  .االسالمیه کتبهالمانتشارات  ،. تهرانیاشیع یرق). تفس 1380محمد بن مسعود ( یاشی،]. ع39[
  .یهدارالکتب االسالم ،. تهرانیق). الکاف 1407( یعقوبمحمد بن  کلینی،]. 40[

http://www.azadieiran2.wordpress.com


 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و سوم پنجاه، سال آن و حدیثقرهای  پژوهش  288

 تنـاقض ). «1398( ینحسـ  یـارلو، قاآ ی؛محمـدعل  ی،اصـفهان  ییرضـا  ؛فرهاد نژاد، محمدی]. 41[
 یث،مطالعات قـرآن و حـد   یعلم ۀ. دو فصلنام»کریم قرآن در گناهکاران پرسمان آیات نمایی
  .1 ۀشمار، 13 ۀدور

 علـوم  در ارزشـمند  علم انحصار). «1396عبدالرضا ( ی،زاهد ی؛عل یدرح ی،رستم یرج؛ا محبوبی،]. 42[
  .2 ۀسال هشتم، شمار ین،علم و د یها . پژوهش»تجربی علوم شدن تلقی ارزشبی و دینی

  بوستان کتاب. ،. قمزمانه فرهنگ و قرآن). 1391( یدسع مسعودی،]. 43[
وزارت فرهنـگ و   ،. تهـران الکـریم  القـرآن  کلمات فی التحقیق). 1368( حسن مصطفوی،]. 44[

  .یارشاد اسالم
  .صدرا انتشارات قم،. یاسالم ینیبرجهان ب یا ). مقدمهتا ی(ب مرتضی مطهری،]. 45[
  .صدرا انتشارات قم،. زمان مقتضیات و اسالم). 1368( ----------]. 46[
  .یدموسسه التمه ،. قمالکریم القرآن حول ردود و شبهات). 1382( یمحمدهاد معرفت،]. 47[
  .یرکبیرام ،. تهرانفارسی فرهنگ). 1379محمد ( معین،]. 48[
  سها دکتر حدیثی مستندات بررسی«). 1399( ینحس یی،رضا ؛هللا فرج عرب، میر]. 49[

  .1 ۀسال دوم، شمار ،مطالعات علوم قرآن ۀفصلنام. »قرآن وحیانیت نافی نسخ اثبات برای
: فاطمـه  متـرجم مشـترک.   هـای  یـه ما و کتاب مقـدس: درون  قرآن). 1385( یزدن ماسون،]. 50[

  .یدفتر پژوهش و نشر سهرورد ،تهران ی،سادات تهام
  .یساق ،. تهرانیفرهنگ یریتبر مد درآمدی). 1388( محمد یعل نایینی،]. 51[
اســکندرلو،  متــرجم: محمــدجواد». و ســاختار قــرآن شــکل). «1386( یکــاآنجل یــورت،]. نو52[

  .3 ۀشمار خاورشناسان، یپژوه قرآن
  دفتر نشر معارف. ،. قمیو تمدن اسالم فرهنگ). 1387( اکبر یعل والیتی،]. 53[
  دارالمعرفه. ،لبنان یه،االسالم المعارف ة دائر. »الجاهلیه). «تا ی(ب ویر]. 54[


