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مقدمه
مطالعة واژگان یک قوم و نوع ردهبندی آنها از مفاهیم و مقوالت
مختلف ،میتواند اطّالعات دقیقی دربارة محیط زندگی ،نوع معیشت،
طرز تفکّر و جهان بینی و به طور کلی ،فرهنگ آن قوم را دراختیار
ما قرار دهد .چنانچه برخی زبان را مخزن تجربة فرهنگی یک قوم
می دانند ( .)1این موضوع ،خصلت اجتماعی زبان را نشان میدهد و
آن را با بسیاری از پدیدهها  ،روندها و عوامل اجتماعی و فرهنگی
پیوند میدهد .این پیوستگی ،به حدی است که برخی زبان را آیینهای
دانستهاند که پدیده ها و دگرگونیهای مختلف اجتماعی – فرهنگی
جامعه را به نوعی در خود منعکس میسازد .در این راستا شناخت
بیشتر زبان قرآن و توجه به شرایط اجتماعی نزول قرآن نکته کلیدی
در فهم مضامین قرآنی می باشد .زیرا متن قرآن لبریز از پیچیدگیهای
زبانی و معنایی است که به تدریج و در بستر فرهنگی ـ تاریخی
خاصی نازل شده است.
با توجه به مقدمات مطرح شده درصدد پاسخگویی به این سوال
هستیم که آیا فقط سبب یا فضا و جو نزول است که می تواند کاشف
از قصد آیات و سور از مراد حق تعالی در قرآن باشد و یا اینکه خود
آیات و سور قرآنی نیز می توانند کاشف از سبب ،فضا و جو نزول
باشند  ،امری است که در خالل پژوهش های تفسیری و قرآنی کمتر
بدان توجه شده است .یعنی همیشه از فضا یا جو یا سبب نزول پلی
برای فهم و تبیین قرآن زده شده است و نه بالعکس  ،و اینکه زبان
قرآن چگونه و به چه طریقی می تواند به فهم جو و فضای نزول
کمک نماید مورد توجه نبوده است.
دربارة پژوهش حاضر ،پیشینه ای به طور خاص (یعنی رابطة میان
متن و زبان قرآن در کشف فضای نزول قرآن) در اختیار نداریم و
محققی به عنوان مساله به آن نپرداخته است لکن در خصوص
کارکردها و جنبه ادبی قرآن ،پژوهشهای ارزشمندی انجام شده است
که موضوع پژوهش مورد بحث در آنها به طور غیر مستقیم بیان
شده و ذیالً به برخی از آن ها اشاره می گردد :کارکردهای زبان در
قرآن ،نوشتة ابراهیمی نیا و شوندی که به بررسی کارکردهای
مختلف زبان در قرآن و بیان اینکه قرآن به عنوان معجزة بزرگ
آخرین فرستادة خدا بر اساس زبان و مهارت های زبانی نازل شده ،
پرداخته است  .همچنین مقالة تحلیل زبان ادبی قرآن با تکیه بر نقد
نظریة جدایی زبان ادبی از زبان عادی نوشتة حسومی که نویسنده
در این مقاله عالوه بر بررسی کارکردهای متفاوت زبان در قرآن ،
به اثبات ادبی بودن زبان قرآن پرداخته است  ،این مقاله رویکردی
ادبی –قرآنی دا رد.مقالة زبان قرآن نوشتة باستانی که در آن به
پژوهشی نظری در مورد نقش زبان به عنوان وسیله ای در برقراری
ارتباط با مخاطب پرداخته است  .جمشیدی راد نیز درمقالة «زبان
و تفکر ؛ رویکردی قرآنی  ،تحلیلی معناشناختی» به بررسی نقش
زبان بر تفکر و تفکر بر زبان پرداخته است  .همچنین جواد سلمان
زاده نیزدر پایان نامة کارشناسی ارشد با عنوان « فضای نزول  ،مبانی
و پیش فرض ها » به اثبات مبانی فضای نزول پرداخته و اهمیت آن
را در رفع برخی ابهامات و سردرگمی های تفسیری و علمی بیان
کرده که مانع از تفسیر به رای خواهد شد .
 )2مفهوم شناسی زبان و جو و فضای نزول قرآن
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زبان ،وسیلة برقرار کردن ارتباط است ،و مراد از زبان ،هرآن
چیزی است که انسان ،آن را برای القای مافی الضمیر خویش به
دیگری بکار می گیرد( .)2از این رو بعضی زبان را « مجموعه ای از
داللت ها و نشانه ها » دانسته اند « .مراد از داللت یا نشانه هر نوع
عالمتی است که در روابط میان افراد بشر به کار بیاید»( )3با تعریف
ارائه شده در میابیم که زبان گستره ای فراتر از گفتار دارد ،بلکه
تمامی نمادها و نشانه های القای معانی را ،چون خط ،نقاشی ،و همة
زبان های هنری چون موسیقی و رسانه های تصویری را شامل می
شود .ما در این مقاله مرادمان از زبان ،اوالً زبان متنی و کالمی قرآن
و در درجة بعد  ،زبان فرهنگی قرآن است.
جو نزول  :جو نزول از مفاهیم جدیدتری است که برخی مفسّران
ذیل همین عنوان از آن یاد کرده اند ،هرچند که نمی توان دلیل قانع
کنندهای در تقسیم جو و فضای نزول به دو بخش متفاوت (در
شناخت فرهنگ و شرایط و مقتضیات) یافت ولی بدلیل نو بودن این
دست از تحقیقات جا دارد که بدان توجه بیشتری شده و مورد
کنکاش قرار گیرد .برخی گفته اند«:جوّ نزول مربوط به سراسر قرآن
کریم است و مراد از آن بستر مناسب زمانی و مکانی نزول سراسر
قرآن است  .حوادثی که در طی سالیان نزول قرآن در حوزه اسالمی
و یا خارج از قلمرو زندگی مسلمانان و حکومت اسالمی پدید آمد
و شرایط و افکاری که بر آن حاکم بود و یا رخدادهایی که بر اثر
نزول آیات قرآن در جهان آن روز پدید آمد» (.)4
فضای نزول :تا کنون دربارة فضای نزول قرآن تعریف جامع و مانعی
مطرح نشده است  ،هرچند که دربارة فضای نزول در مقایسه با جو
نزول کارهای بیشتری صورت گرفته است ولی کمتر به مرزبندی و
شاخصه های فضای نزول با جو و نسبت آن با سبب و شأن پرداخته
شده است .جوادی آملی پس از تعریف کلی عناوین مذکور می
نویسد" :مفسران قرآن کریم عنایت و اهتمام ویژه ای به تبیین
شأن و سبب نزول آیات قرآن نشان داده اند ،ولى فضاى نزول که
مربوط به مجموع یک سوره است و جو نزول که مربوط به
مجموع قرآن کریم است مورد عنایت و توجه مفسران واقع نشده
و در تفاسیر موجود مطرح نشده است .فرق شأن نزول با فضا و
جو نزول در این است که شأن نزول یا سبب نزول  ،حوادثى است
که در محدوده حجاز یا خارج از آن رخ داده و همچنین مناسبتها
و عواملی است که زمینه ساز نزول یک یا چند آیه از آیات قرآن
کریم بوده است .اما فضاى نزول که مربوط به مجموع یک سوره
است بررسى اوضاع عمومى ،اوصاف مردمى،رخدادها و شرایط
ویژهای است که در مدت نزول یک سوره در حجاز و خارج آن
وجود داشته است .هر یک از سوره های قرآن کریم فصل جدیدى
بود که با نزول آیةکریمه «بسم اهلل الرحمن الرحیم» گشوده مى
شد و با نزول بسم اهلل سوره بعد ،پایان مى پذیرفت .سورههای
قرآن کریم برخى به طور دفعى نازل شده است؛ مانند سوره های
حمد ،انعام و نصر و برخى به تدریج و در طى چند ماه یا چند
سال نازل شده است و در طى مدت نزول یک سوره در محدوده
زندگى مسلمانان و جهان خارج حوادثى رخ داده و شرایطى خاص
حاکم بوده است .کشف و پرده بردارى از این رخدادها و شرایط
و تبیین آن در آغاز هر یک از سوره ها ،ترسیم فضاى نزول آن

سوره خواهد بود .در واقع در فضای نزول ،صحبت از«تعامل و تأثیر
دو جانبة فضای بیرونی با فضای نزول سوره است بدین معنی که هم
فضا و جوّ موجود مقتضی نزول سوره و کل قرآن بود و هم نزول
سوره و مجموع قرآن ،فضا و جوّ را دگرگون می ساخته است»(.)4
قرآن به عنوان متن الهی در پی دگرگونی فضای جامعه بوده است و
برای تأثیرگذاری بر فرهنگ زمانة نزول نازل شده و می خواهد آن
فرهنگ را از اساس تغییر دهد)5(.
)3زبان فرهنگی
مراد از زبان فرهنگی نیز آن نشانه های کالمی و لفظی است که
حامل نوعی مفهوم است که بیانگر نوع زیست ،اقلیم ،آداب و رسوم،
خصلت ها و عادات است که الفاظ معبر القای آنند .چنانکه نوشته
اند « :حقایق مندرج در قرآن ناظر به واقعیت های عینی حیات فردی
و اجتماعی عصر انسانهای نزول است )6(»... ،به دیگر سخن بین زبان
و واقعیت رابطه وجود دارد ،گاه زبان بیان واقعیت است و این
واقعیت در بیرون به اشکال متنوعی وجود دارد .بررسی زبان تنها با
در نظر گرفتن کامل چارچوبهای فرهنگی هرجامعه و ویژگیهای
خاص موقعیت کاربرد کالم ،میسّراست ( )7زیرا زبان آیینة تمام
نمای فرهنگ هر جامعه می باشد و تبلوری از افکار و آداب و رسوم
یک ملت و موجب انتقال ارزشها و اندیشههاست .به جهت
همبستگی میان زبان و جامعه ،هرگونه تغییر و تحولی در جامعه و
پدیده های اجتماعی ،در زبان بازتاب می یابد.
 )4زبان و کشف جو و فضا
فرض ما در این مقاله بر این است که  :میتوان از طریق متن و زبان
قرآن که تنها اثر بجا مانده از زمان و شرایط حاکم بر نزول قرآن
است ،به جو و فضای نزول آیات پی برد .یعنی در اینجا کالم و سخن
و به تعبیری ،متن ،تنها پل ارتباطی خواننده با گذشته است .این زبان:
گاه خود مستقیم ًا و بواسطة گزارشی تاریخی ما را به فضا و شرایط
و فرهنگ نزول نائل می گرداند .گاه مفسّر و یا خواننده باید از
البالی متن و با روشی هرمنوتیکی به نانوشتههای متن نائل شده و به
کشف شرایط و اوضاع و احوال و فرهنگی که در آن ،متن متولّد
شده پی ببرد .زبان فرهنگی قوم حاکی از نشانههایی است که میتوان
از طریق آن به متن زندگی مردم در عصر نزول راه یافت .مثال برخی
آیات به وضوح ما را به فضای جاهلیت پرتاب می کنند و بی هیچ
کنکاش جدّی خود ،فرهنگ زمانه  ،و فضای نزول را ترسیم می
نماید؛مانند سورة تکویر در آیات ( )9 /8که بیانگر یک عادت
جاهلی در برخورد با فرزند دختر است .که در زمان نزول این آیات
کما بیش آن فرهنگ محسوس بوده است .عالوه بر اینکه جایگاه
زن در عصر جاهلی و نوع نگاه به او را به صورت کلی باز می تاباند.
این نگاه به آیه خود سبب می شود که مفسّر به تاریخ و سیرة جاهلی
نیز از طریق متون مرتبط ،پل بزند و عالوه بر زبان متن  ،روایتهای
گوناگونی که در فرهنگ و اشعار و یا رفتارهای گزارش شده در
بارة زنان،در سایر متون وجود دارد را به کمک بطلبد و اینگونه با
کمک متن و زبان متن بتواند دادههای خود در بارة فضای نزول سوره
و یا جو نزول قرآن را کامل نماید و به فضای واقعیتری در زمان
نزول آیات مورد بحث دست یابد.
 )5زبان قرآن و ترسیم فضای نزول
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فضای ادبی – فرهنگی
زبان قرآن ،به بیان آیات زبان عربی مبین است « ....وَهَذَا لِسَان ٌعَرَبِی
مُبیِنٌ» (نحل )103 /بنابر این رابطهای که با قوم بر قرار می کند با
لسان همان قوم است « .وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ
لَهُمْ( »..إبراهیم« )4 /و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش
نفرستادیم ،تا [بتواند] براى آنان بروشنى بیان کند» .پس فضای ادبی
حاکم بر آیات قرآنی شامل زبان عربی رایج و فرهنگ ادبی عصر
است هرچند در ترازی باالتر که از آن به معجزة بیانی یاد شده
است .بنابراین ،از محاورات و نوع گفتگو کردنها و خطاب
قراردادنهایی که در سورگوناگون مشاهده می شود می توان
نمونههایی از آن را که ب یانگر فضای نزول سوره در قالب زبان عربی
قوم است دریافت .زیرا میان زبان و واقعیت رابطه مداوم است .به
سخن دیگر ،مبنای زبان و علت وجودی آن ،واقعیت بیرونی است
که قوة شعور و ادراک آدمی آن را منعکس می کند؛ بنابراین ارتباط
افراد بشر بر اساس واقعیت صورت می گیرد نه چیز دیگر ( . )6در
اینجا زبان قرآن ،خود راهنمایی است به فضای فرهنگی حاکم بر
جزیره در عصر نزول .چنانکه در سورة حجرات میخوانید« :إِ َّن
الَّذِینَ یُنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ»(حجرات/
«)4کسانى که از فراسوى حجرهها  -اطاقها یا خانههای خود تو را
آواز مى دهند ،بیشترشان نابخردند» .این آیه نشانگر یک عادت و
یا فرهنگ نادرست در میان عربها بویژه اعراب است که بدلیل
نادرستی آن فرهنگ ،خداوند آنها را با لفظ«لَایَعْقِلُون» مورد
سرزنش قرار می دهد .فریاد برآوردن از بیرون خانه و به تعبیر قرآن
" وراء حجرات" گویا فضایی را برای خواننده ترسیم می کند که
از خالل این زبان به آن فرهنگ پی می برد.
زبان فصیح قرآن و فضای جنگ احزاب
یکی از مصادیق آیات  ،ارجاع به یک واقعه و یا شرایط و اوضاع
و احوال سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است و کشف فضای نزول آن
آیه می تواند از واقعیات و شرایط و ظروفی که در آن سوره و یا
کل قرآن نازل شده است ،پرده برگیرد .به تعبیر دیگر می توان گفت
سوره و یا کل قرآن در اینجا فضا و جو نزول را انعکاس می دهد.
نمونه های بسیاری را می توان در قرآن جست ،نمونه های زیر می
تواند در این رابطه در ترسیم فضای جنگ احزاب گویا باشد :سوره
احزاب آیات  9تا  27بخشی از فضای جنگ احزاب و رفتارهای
منافقان را بازتاب می دهد  ، .این فضا بر اساس ایات دارای
خصوصیات زیر است « :فضای ترس و وحشت از حمله و به شک
افتادن»":إِذْ جَاءُوکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنونَ بِاللَّهِ الظنُونَا" آنگاه که از فراز
شما -باالى وادى -و از فرود شما -پایین وادى -بر شما در آمدند ،و
آنگاه که دیدگان خیره شد و دلها به گلوها رسید و به خدا گمانها
[ى گوناگون ] بردید( .األحزاب«)10 /آزمون و تزلزل و تردید» :در
آنجا مؤمنان آزمون شدند و سخت به لرزه درافتادند .األحزاب)11 /
«ترسیم رفتار منافقان در میان مومنان» :و آنگاه که منافقان و آنان
که در دلهاشان بیمارى -شک و نفاق -است گفتند :خدا و پیامبرش
به ما جز وعده اى فریبنده -فتح و پیروزى -ندادند.؛ (األحزاب)12/
 « .بهانه تراشی منافقان برای فرار و بازداشتن مسلمانان از جهاد و

بهانه جویی» :و آنگاه که گروهى از آنان گفتند :اى اهل مدینه شما
را جاى ماندن نیست ،پس بازگردید -از لشکرگاه به مدینه ،-و
گروهى از آنها از پیامبر رخصت [رفتن ] خواسته مى گفتند :خانه
هاى ما بى حفاظ است -از دزد و دشمن در امان نیست -و حال
آنکه آن خانه ها بى حفاظ نبود ،اینان آهنگى جز گریختن نداشتند.
(احزاب  «– .)12 /بیان حاالت روحی ایشان و عدم رضایت به
جهاد» .مى پندارند که [هنوز] لشکرهاى احزاب نرفته اند و اگر آن
لشکرها بازآیند ،دوست دارند که در میان اعراب بادیه نشین مى
رفتند و از خبرهاى شما مى پرسیدند و اگر هم در میان شما باشند
جز اندکى کارزار نکنند -پس سودى در ماندن آنها نیست
(األحزاب ) 20/و یاحوادثی چون جنگ بدر و احزاب و امثال آن
که در آیات  ،تجلی یافته و بیانگر فضای نزول سوره است".لقد
نصرکم اهلل ببدر و انتم اذله("..آل عمران )123/شما در جنگ بدر
در حالی که ناتوان بودید ...و یا" :اذ تصعدون و ال تلوون علی احد
والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکیال تحزنوا
"...الخ(آل عمران .)153 /که به شکلی بسیار ملموس گریختن عده ای
و خواندن پیامبر ایشان را به مقاومت و ایستادگی و برگشتن به جای
خود و ..را ترسیم نموده است (.)8
زبان بلیغ و تحدی  ،بیانگر فضای ادبی حاکم بر فضای نزول قرآن
بالغت و فصاحت قرآن در ترسیم فضاهای حاکم برجامعه از جمله
بیان فضای حاکم در میان مخالفان و منکران رسالت که ادعا
میکردند «:لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هَذَا إنْ هَذَا إالّ أسَاطیِرُ الْأَوَّلیِنَ»(انفال:
«.)31اگر می خواستیم قطعاً ما نیز همانند این را میگفتیم این جز
افسانههای پیشینیان نیست»  .خداوند در آیه "....فأتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثلْهِ
"(بقره )23 /؛ (یونس )38 /معارضان را به آوردن یک سوره از
تمام آنچه که بر نبی اکرم(ص) نازل شده دعوت می کند که در این
آیه منظور جدا کردن یک سوره از متن نبوده که اشخاصی با تصور
توانایی داشتن دست به چنین کاری زده اند .بلکه کسی که قصد
معارضه دارد باید بتواند چیزی مثل یک عبارت از متن بیاورد که
تمام ویژگیها و جایگاه آن عبارت را در شبکة معنایی متن داشته
باشد ورسیدن به این جایگاه دشوار و محال است  .بیان آیة «قُ ْل لَئِن
اجْتَمَعَتِ الْإنسِ وَ الجِن ّ» ( اسرا ء ) 88 :اطمینان از عدم تاثیراتحاد
همه عالم هستی درانجام این کاراست زیرا بیان کنندة این سخن
خداوند است که اوتنها موثر در عالم است .تعابیر بکار رفته در
آیات تحدّی بیان کنندة جهت تحدّی در یک امر محکم و نفوذ
ناپذیر است ( ) 9با توجه به آیات مذکور می توان از متن آیات و
تفاسیر آن چنین نتیجه گرفت ،که در عرف و فرهنگ عرب جاهلی
که شعر و خطابه  ،هنر اصلی آنان بود ،شیوه تحدّی ادبی و هنری
وجود داشته است .خداوند منکران وحی را به تحدّی فراخواند تا از
گفتن نظیر آن عاجز شده ،و به آسمانی بودن قرآن و صدق رسالت
حضرت محمّد(ص) پی ببرند و اقرارکنند.منکران تمام ثروت و
امکانات خود را برای مبارزه با پیامبر (ص) به کاربردند و به
جنگ تن دادند؛ولی در پاسخ به تحدّی قرآن ناتوان ماندند .و از
همینجا می توان به جو ادبی نزول قرآن  ،یعنی فرهنگ ادبی حاکم
برجزیره در زمان نزول قرآن پی برد.
زبان قرآن و ترسیم فضاهای بهشت
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تصویر گری آیات بهشت با ترسیم تصاویر خوش منظره و خیال
انگیز در قالب عباراتی حقیقی به شکلی تأثیر گذار بیان می شود.
«مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فیها أَنْهارٌ مِنْ ما ٍء غَیْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِ ْن
لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْ ٍر لَذَّةٍ لِلشَّارِبینَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَ ٍل
مُصَفًّی وَ لَهُمْ فیها مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خالِدٌ
فِی النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمیماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ » (محمّد.)15 /وصف
زیباییهای بهشت برای متقین از دیگر نکات این آیات است .تصاویر
رودها ،انواع خوردنی ها و آشامیدنیها با عالی ترین انواع آنها که
صحنه هایی دل انگیز ایجاد کرده و ذکرانواع میوه ها بدون بیان
جزئیات آنها ذهن را به هیجان وا داشته و آن را تحریک می کند
تا آنها را در زیباترین شکل تصور نمایدومغفرت پروردگار به عنوان
نعمتی معنوی زیبایی نعمات بهشتی را دوچندان می کند  .این جمالت
بیانگر نوع تمایالت انسان و تلقی وی از پاداش هایی است که موجب
تحریض و تحریک وی برای انجام و یا ترک فعلی می شود)10(.
همچنین بازتابندة حساسیت ها و امور مطلوب جامعة عربی نیز
هست .زیرا ذکر نهرها و رودها و آشامیدنی ها و میوه ها در
سرزمینی که به بیان قرآن وادی غیر ذی زرع است .بیانگر مطلوبیت
آن در فضا و عصر نزول است .آیات زیر هریک به فراخور گویای
وجهی از وجوه واقعیتی است که به ارزش ها ،گرایش ها و مطلوبیت
های آن جامعه اشاره داردِ « :إنَّ الْمُتَّقینَ فی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ » (حجر/
ِ« )45نَّ الْمُتَّقِینَ فِی ظِاللٍ وَ عُیُونٍ» (مرسالت«)41 /فِیهِمَا عَیْنَانِ
تَجْرِیَا ِن »(الرحمن«)50/فِیهِمَا عَیْنَانِ نَضَّاخَتَانِ»(الرحمن«)66/عَیْنًا
یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ»(مطففین«)28 /عَیْنًا فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلًا»(انسان/
 .)18وصف نعمات متنوع و دل انگیز بهشتی از قبیل باغ ها و چشمه
ها ،با در نظر گرفتن مراتب بهشتیان  ،ایجاد شوق و رغبت در انسان
برای رسیدن به این نعمات است .و در اینجا بیان مطلوبیت آن.
« وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ »(طور)24 /تشبیه
خدمتگزاران بهشتی به مروارید در صدف بیان نعمتی دیگر برای
اکرام و بزرگداشت بهشتیان است « فِیهِنَّ قَا ِصرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ
یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ  .فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ کَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ »(الرحمن )58- 56 /توصیف حوریان بهشتی به یاقوت و
مرجان در قرآن ،برای نشان دادن زیبایی معنوی آنها در کنار زیبایی
ظاهری آنهاست.فضایی که از طریق این آیات می توان ترسیم کرد
این است که ذکر خیام و انهار و نعمات بهشتی مطلوبیت آنها را در
جامعة عربی آن روز و نوع زندگی و جدول ارزش های آنان را بیان
می کند .نوع عادت ،نوع سبک زندگی ،مطلوبیت ها و ارزش ها که
در آیات بهشت تصویر سازی شده است .این نقل قول نشان می دهد
که بین آیات و فضای نزول سوره رابطه وجود دارد و از متن می
توان به آن فضا پی برد(.)11
)6غایت و فایدة مترتب بر کشف فضای نزول با زبان قرآن
زبان قرآن و نقش آن در کشف برخی از واقعیت ها و شرایط
فرهنگی و اجتماعی و یا حتی امور عقیدتی و آرای رایج عصر نزول
و اداب و عادات و عرف آن روز غیر قابل انکار است .این امر عالوه
بر اینکه خود رهاورد قابل قبولی برای درک فضای نزول ،از خالل
آیات و سور قرآنی است .می تواند نظری تفسیری "روش تفسیر
قرآن به قرآن" را در پرتو این ا مر تقویت نماید .عالمه در روش

تفسیر قرآن به قرآن میگوید « :و قال اهلل تعالی  " :إنا انزلناعلیک
الکتاب لکل شیئ" وحاشا أن یکون[ القرآن] تبیانا لکل شیئ و
الیکون تبیانا لنفسه» ( . )10البته این مقاله در صدد آن نبود که روش
قرآن به قرآن را توضیح دهد ،بلکه از این جهت که نتایج این بحث،
به توسعه چنان روشی  -در تفسیر  -کمک می کند  ،متذکر آن
شده است .اما آن فائده اینست که  :می دانیم یکی از معیارهای
قطعی و میزانی موکد  ،برای پذیرش و اخذ و یا رد روایات  ،در لسان
ائمه ی دین (سالم اهلل علیهم اجمعین) "روش عرضه ی روایات به
قرآن" است .که  -که کلینی در اصول کافی باب مستقلی را تحت
عنوان "الرد الی الکتاب والسنه" ( )12بدان اختصاص داده است-،
بنابر این اگر قرآن در رابطه با حادثه و یا ترسیم فضای نزول بصورتی
صریح به بیان آن مورد پرداخت  ،و روایت تفسیری و یا روایتی که
در بیان شان و س بب و یا شرایط و ظرف نزول با آن در تعارض بود،
می توان به حکم میزان بودن قرآن برای سنجش صحت و سقم
روایات  ،بدان استناد نمود .این خود معیار و مالکی برای بررسی
برخی روایت های تاریخی و روایی اسباب النزول ها نیز می باشد .و
از این طریق به "روش تفسیر ماثور " هم کمک می نماید؛ چون
اجازه نمی دهد روایات تفسیری که با فضای ترسیمی توسط قرآن
ناسازگار است ،در تفسیر به کار گرفته شود .عالمه طباطبایی در این
رابطه به نکته ای توجه می کند که موید فرضیه ی این نوشتار است،
او می نویسد« :آنچه را که عده ای بعنوان شأن نزول آیات ذکر کرده
اند  .باین ترتیب است که اوال یک حادثه تاریخی را ذکر نموده و
سپس تالش کرده اند  .تا از میان آیات آنچه را که قابل انطباق با آن
حادثه است  ،استخراج نموده  ،و آنرا شأن نزول آیه قرار دهند ،
ولذا می بینیم که در بسیاری از موارد ؛ ناچار یک آیه را تجزیه
نموده  ،و برای هر قسمتی از آن شأن نزول خاصی بیان داشته اند  ،یا
اینکه آیات متعددی را که دارای سیاق واحدی میباشند از هم جدا
نموده و برای هر یک شأن نزول خاصی ذکر کرده اند  ،و هیچ باین
قسمت توجه نکرده اند که این روش موجب اختالل نظم آیات و
ابطال سیاق آنست و همین است یکی از علل وهن روایاتی که عهده
دار بیان شأن نزول آیات است  ...با این ترتیب پیداست که یک
بحث کننده دقیق ،ناچار باید در فهم حقایق تمام این جهات را که
مؤثر در کشف حقیقت می باشد در نظر بگیرد )13( ».همچنین ایشان
می نویسد « :حدیث در اعتبار خود به تایید قرآن نیازمند است.....و
تنها در صورتی که مضمون آیه و قرائنی که در اطراف آیه موجود
است با آن ناسازگار بود به سبب نزول نامبرده اعتماد شود و باالخره
روایت را باید با آیه تایید نمود و تصدیق کرد نه اینکه آیه را تحت
حکومت روایت قرار داد ..« .».و اساسا مقاصد عالیه ی قرآن مجید
که معارفی جهانی و همیشگی می باشند ،در استفاده خود از آیات
کریمه قرآن نیازی به روایات اسباب نزول ندارند )2( ».وجود گزاره
های موید این بحث را می توان در تفسیر سراغ گرفت  .عالمه
طباطبایی عموما در بحثهای روایتی ،ذیل آیات مورد تفسیر ،برخی
روایات را مطرح و به اتکای بیان آیات ،آن ها را نمی پذیرد و می
گوید که این روایت با ظاهر آیه و یا آیات نمی سازد .مثال وی ذیل
آیه ی  105سوره ی مائده  ،دربحث روایی می نویسد« :در نهج البیان
از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود :این آیه در باره ی تقیه نازل
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1399  پاییز،3  شماره،5 دوره

 "" وقد تقدم: سپس ایشان در پایان توضیح خود می نویسد.شده است
) یعنی این14( ."فی البیان السابق أن ظاهر اآلیه التساعد علی ذالک
 می159  یا در سوره ی نساء ذیل آیه.قول با ظاهر آیه نمی سازد
 "ان من: « در تفسیر عیاشی از قول ابوعبداهلل آمده است که:فرماید
".اهل الکتاب اال لیومنن به قبل موته و یوم القیامه یکون علیم شهیدا
 سپس صاحب المیزان.» رسول خدا (ص) است،) مقصود159 /(نساء
 گرچه ظاهر این روایت با ظاهر سیاق آیات که متعرض:می افزاید
، لیکن ممکن است مراد از روایت، مخالف است، عیسی(ع) می باشد
» یعنی ایشان از ظهور و سیاق آیه به نقد روایت.بیان جری قرآن باشد
.)15( می پردازد
) تاثیر دو سویة زبان قرآن بر فرهنگ و زبان عرب7
زبان قرآن در عی ن حالی که زبان عربی قوم است«وَما أرْسَلنا مِ ْن
) ولی باید دانست که بر زبان عرب4 /رَسُولٍ إالّ بِلِسانِ قَومِهِ»(ابراهیم
 در حقیقت زبان قرآن از سویی تجلی.نیز تاثیر فراوان گذاشته است
فرهنگ و زبان عربی است و از سوی دیگر بیانگر تاثیر بر زبان
 چنانکه و اژه های نفاق و حج وصلوة و امثال آن را در.عربی است
 بی گمان، "به تعبیر احمد امین...کاربرد قرآنی خود متحول ساخت
قرآن بر واژگان عرب فرود آمد و در پرتو آن می توان فرهنگ
چون.)6(عقلی و حیات اجتماعی و اقتصادی آن روزگار را دانست
رخدادها و وقایع که در سوره های قرآن بدون پرداختن به جزئیات
آن بیان شده برای روشنگری نسبت به آن وقایع و استخراج ارزشهای
ثابت دینی و اظهار قدرت خداوند بعنوان ابزار تربیتی به
 تا افرادی که با آن حوادث به سر نبرده. تصویرکشیده شده است
 مانند حاالت مختلفی که در.  بتوانند آن فضا را درک کنند،اند
)به تصویر کشیده شده1-6 /جریان جنگ بدر از سپاه اسالم(انفال
.است
نتیجه گیری
بین نص قرآنی و عالم واقع رابطه ای وجود دارد که می توان از طریق
 "قرینه ها و شواهد"ی را بر، و روایتگری آن،متن و زبان قرآن
 از این طریق می. فضای نزول سوره ها و جو قرآن بدست آورد
سبک زندگی و نوع،  عادت ها،  آداب و رسوم،توان به فره نگ
مطلوبیت ها و ارزش ها در جامعة عربی عصر نزول و فضای نزول
 این کار توانست نشان دهد که زبان.قرآن تا حدود بسیاری پی برد
 می تواند،و آیات قرآنی در ترسیم فضای حاکم بر نزول سوره
."قرائنی درخور توجه" در اختیار مفسر قرار دهد
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