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 چکيده

این رسانه که از سوی پل سیمپسون ارائه . شودکانال فیزیکی ارتباط است که از مسیر آن داستانی روایت می، ایمتنی یا واسطه رسانه

از ، یناصطالح ف کیعنوان به کتب مقدسپژوهش در زبان  رونیازاارتباط بسیار نزدیکی با زبان متن ارائه شده دارد؛ ، شده است

 . دیآینو به شمار م حالنیو درع تیپراهم یموضوعآن بوده و  ریفهم و تفس یمبان

به  ینظر قیتحق نیادر ، منظور رفع ابهاماتبه یق وو عهد عت یمرسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کر یبررس تیوجه به اهمبا ت

 لیبا تحل سپس، است شدهیآورجمع یاو کتابخانه یاسناد وهیبه موضوع پرداخته شده و اطالعات الزم به ش، محتوا لیروش تحل

، ل یافتهبه قلب پیامبر نزو، اگر چه در عصر نزول با سبک گفتاری، که رسانه متنی قرآن هآمد به دست جهینت نیا، موجود یهاافتهی

ه سبک نوشتاری نیز دارد ک، از نزول دفعی نیز برخوردار بوده و اساساً به صورت کتاب نازل شده است، ولی از آنجا که قرآن کریم

 ،به دلیل نزول یکباره به صورت الواح، بر پیامبر وحی شده است و در مورد عهد عتیق، نیاز و مخاطبان عصر نزول متناسب با

نه ، تچون بازنوشت اس، چنان که کتب عهد عتیق موجود نیز، تطابق بیشتری دارد، ای در میان نیست و با سبک نوشتاریمنازعه

 .سبک نوشتاری دارد، ارایه وحی الهی

  . سیمپسون، زبان عهد عتیق، زبان قرآن، زبان، ایرسانه واسطه، رسانه متنی: هاهواژ کليد
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 بيان مسأله

 ییهانشانه دیاز آن منجر به تول یریگبهره یخود انتخاب رسانه و چگونگ. به متن است یدنبخش ینیتع یالزام برا یک رسانه

 یتکل یدر گسترش امکانات دالل یاکنندهنییشوند و نقش تعیم یرو تفس یافتدر ،گرند و همراه متنشود که داللتیم

 (1390:219، ی)سجود. متن دارند

بیان  (STYLISTICS) یشناس( در کتاب سبکPaul Simpson) مپسونیپل س ای است کهرسانه متنی یکی از شش مقوله

 textual»)واسطه(  یمتن رسانه. استفاده نموده است داستان یشناختسبک لیتحلروش برای  این وی از. نموده است

medium »باط ارت یزیکیکانال ف» یرسانه متن یمپسونبه گفته س 5. یانتزاع يرنگپبه  یدنبخش ینیتع یاست برا یایلهوس

ف اشکال مختل یگراگر چه د. و رمان هستند یلمف، یتدو رسانه معمول روا. شودیم یتروا یآن داستان یراست که از مس

 نییصورت ع ینکها یبرا یانتزاع یرنگپ یبترت ینا به (Simpson,2004:20) .«وجود دارند یزن یرهو غ مایییانپو، باله یرنظ

 . رسانه ارائه شود یکوسیله به یدبا، کند یداپ

 یداریاند: رسانه شنحواس یقاز طر یمتن انتزاع یصورت ماد یافتدر یدر رسانه معمول برا یداریو د یداریشن یهارسانه

و  یرز، یهچون تک یاز امکانات خاص "یرسانه گفتار"، "یرو تصو نوشتار" مثل یداریو رسانه د "یقیگفتار و موس"مثل 

اما  ؛گذار است یرتوسط مخاطب تأث یامپ یافتدر یفیتکه در ک (131-1356:121، شناس)حق، مند استو درنگ بهره بمی

؛ است ییگفتار در خطوط الفبا ینوشتار بازنمود آواها ینکهبا ا (1390:231، )سجودی .«زبان است یدارید یتجل، نوشتار»

 همان( ). خود است یژهامکانات و یرمزگان دارا یکاما به مثابه 

 یجادمتن ا یدولت یندو شنونده در فرا یندهشرکت فعال گو یمطلوب برا یطیمح، یدر تقابل با رسانه نوشتار یگفتار رسانه

 ینکه مخاطب کمتر یدر زمان یحت. یحداقل، یسخنران یکاست و در  یشرکت مخاطب حداکثر یزانم، در گفتگو. کندیم

زبان  یاو  یازهخم، حالت چهره، یهمچون ارتباط چشم یفرازبان یهاحالت» یق( بازهم از طریرا دارد )سخنران یتفعال

 یدخط زمان تول یاست که بر رو ینا یرسانه گفتار یتماه( Halliday, 1990:82) .«گذاردمی یرمتن تأث یدبدن بر تول

 یتعناصر آن قابل و لذا ماندگار است ؛شودیم یددر مکان تول، رود؛ اما نوشتاریم ینشود و به محض ادا شدن از بیم

 یوشتارزبان ن»است که  یندر ا یو گفتار یزبان نوشتار یزاساس تما یدیبه گفته هل. دارند ییراصالح و تغ، ییجابجا

به گفته ( Halliday, 1990:82) .«یندفرا یکبه عنوان  یاما زبان گفتار ؛کندیم ییفراورده بازنما یکها را به عنوان یدهپد

به طرق مختلف با  یندآن است که هر فرا (organiseوار )در ساختار اندام یزبان گفتار یهاجمله یچیدگیپ»، یدیهل

 (lbid:86) .«یاستپو یدر ارتباط یگرد یندهایفرا
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نه متنی در قرآن رسا»که  سؤالای به این های کتابخانهاست تا به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده بر آناین مقاله 

ابتدا زبان قرآن که در آن دالیل موافقان گفتاری بودن ، برای رسیدن به این منظور. پاسخ گوید« و عهد قدیم چگونه است؟

عتقادات با استفاده از ا میعهد قددر ادامه کار زبان ، برای نیل به هدف بررسی شده است و سپس دالیل نوشتاری بودن قرآن

ی یافتن نتایج مناسب این دالیل به قرآن کریم و عهد قدیم ارائه و بازخورد سوبهدر سیر ، باب آن کار شده است موجود در

 . باشدس چگونه میکتاب مقد در دواین شود که رسانه متنی  منجر بهگردد تا آن مشخص می

 رسانه متنی در قرآن و عهد عتيق -1

 ای یگروه اجتماع یکمتعلق به  یهابوده که توسط انسان ینوشتار یا یکالم، است که در تورات آمده 6داستان برج بابل

ین چناینزبان را ، ابن جنی در خصائص. شودیبه کار برده م هایشهو فهم ارتباطات و اند یشنما یخاص برا یفرهنگ

این  (1/87 ق:1415، )ابن جنی .«کنندآن مقاصد خود را بیان می لهیوساصواتی است که هر قومی به، زبان» کند:تعریف می

 Field ofزبان شامل حوزه کالم ) یکننده گونه کاربردیینتع یبافت یرسه متغ. تعریف ناظر به نمود اصلی فهم از زبان است

Discourse) ،یفحوا ( کالمTenor of Discourse) یوهو ش ( کالمMode of Discourse) است  یزیهمان چحوزه کالم . هستند

ان در به کاربرد زب، کالم یوهو ش ،یدر بافت زبان یردرگ یهاکنندهبه شرکتکالم  یفحوا ؛شودیکه در مورد آن صحبت م
 . پردازدیم، گذاردیما م یارتعامل در اخت یجادا یکه زبان برا یایبه کانال ارتباط یبه عبارت یاتعامل 

به همین دلیل در ذیل به این نکته اشاره . (1978، یدی)هل. شودیبودن زبان هم به شیوه کالم مربوط م ینوشتار یا یگفتار

 کند؟شود که زبان قرآن و عهد عتیق از کدام سبک تبعیت میمی

 زبان قرآن -1-1

آید درباب نوشتاری یا گفتاری بودن زبان قرآن سه دیدگاه اصلی موضوع به دست میبندی نظرات در این آنچه از جمع

 . جمع بین دو نظریه فوق. 3نوشتاری بودن زبان قرآن . 2گفتاری بودن زبان قرآن . 1وجود دارد: 

 بودن زبان قرآن 7داليل گفتاري -1-1-1

رآن معرفت با بیان گفتاری بودن زبان ق اهللتیآبندی کرد: هتوان در چند بند دستمجموع دالیل قائالن به دیدگاه اول را می

ها و گفتار جنبه ینیازمند نظم در همه، دارد که سبک نوشتاربه تفاوت شیوه گفتاری با شیوه نوشتاری اشاره کرده و بیان می

( سخن 91:)همان، ارچرخش گفت (89همان:)، ( وی با اشاره به التفات1390:88، باشد؛ )معرفتاصل بر موضوع سخن می

قضایایی ، سخن گفتن از ماجراهایی که در ظاهر و بر اساس مورد نزول (93ص ، )همان، گفتن از عادت خوب یا بد

                                                           
 11. پیدایش، باب  6

7 . orality 



 باشدرسد که مربوط به افرادی مشخص در هنگام خطاب است و از قضیه حقیقی کلی و فراگیر نمیشخصی به نظر می

 . دهند( تمایز در دو سبک را نشان می97-96:)همان

 (1393:77 ،ک: ابوزید. ر)، قرآن را ماحصل گفتگوی پیامبر با مخاطبان در سالیان متمادی دانسته است، نصر حامد ابوزید

با مخاطبان خاص بوده است و سخن گفتن از فرهنگ قبل اسالم  ها و مواجههحاصل آگاهی، دارد که قرآنوی بیان می

از نظر  8. آنهاست یاز اسالم و زبان شفاه یشپ یهاعرب یتولوژیم ینهاامانند داستان ملکه سبا و یا اسکندر مقدونی که 

آوری در گرد« گفتارها ینا یخیتار یتوال»، استبیان نموده  پیامبر، سال 23ای از گفتارهاست که در طول قرآن مجموعه، وی

 یانبه ب (1392:9، نصری). شودیگنجانده م «به نام سوره یتربزرگ یگفتارها در واحدها ینا»بلکه  ؛شودینم یترعا

 «دیاآورده مانیکه ا یکسان یا»وی تعابیر. (2014:112، یدابوز). یستنزول ن یبدر قرآن موجود به ترت یاتآ یبترت، یگرد

بی خواهد با آنها مطلکند که میمعطوف به شنوندگانی معین می «امبریزنان پ یشما ا» ای« کافران یا» ای« اهل کتاب یا» ای

 (1393:31، دی)ابوز. را درمیان بگذارد

 یا خود یا خدا با در نسبت خواهدمی که را چه تواند هرداند که انسان در آن میمی ایخانه و ابزار زبان را، محمد آرگون

 وحی. است متعالی زبان همان، شودمی بازنموده خدا در کالمکه  وحی. بخشد تحقق و کند زندگی و بگوید بیرونی جهان

 خود وحی. یابد تجسم، وحی مثابه به، آنان واقعی زندگی در و شود فهمیده مردمان سوی از نماید تامی فرا را خود آشکارا

 مشکالت یهمه و است زبانی ای گفتاریریشه و بنیادین یاگونهبه، همهنیا با نماید؛می فرا قرآن و انجیل و تورات با را

 گوهر و عبادی اعمال و قدسی بار و) الوتت وانش آیینی( خMétalinguistiqueفرازبانی ) هایسویه و زبان معمول و جاری

 (1991:73، )آرکون .«است آن انباشته در غیره و الهی حضور و روحانی

کنند بیان دارد و با بحثی که در باب قانون بودن یا نبودن قرآن مطرح می دیتأکدکتر سروش نیز به گفتاری بودن زبان قرآن 

 صورتبهو چون قران ، گرددی تعریف میجزئی موارد کنند که قرآن به مثابه کتاب قانون نیست چرا که در قانون همهمی

مکتوب نبودن ، و قوم ایشان )ص(دکتر نکونام امی بودن رسول خدا 9. باشدحکمی شفاهی است و فقط برای حاضران می

های قرآن را علت ویژگی خطابه در سوره، تنوع مضامین هر سوره، الخط قرآنیهای زبان گفتاری در رسمجلوه، قرآن

سجع و التفات  "ادبیات قرآن "( مستنصر میر در کتاب 35-28ص، 1380، ک: نکونام. )ر. داندگفتاری بودن زبان قرآن می

 (1378:46، میر). داندرا دلیل بر گفتاری بودن قرآن می

فراوان در  یتنوع موضوع. 1دهد: ارائه می را های چهارگانه نظام گفتاری زبان قرآندکتر محمد حسن زمانی نیز شاخص

 یتکرارها. 3 در گفتار یانمختلف ب یهاهخطابه و گون هاییژگیاستفاده از و. 2 در نوشتار یگفتار بر خالف وحدت موضوع

 (330-1385:328، )زمانی. سخن در گفتار یکوتاه. 4 مشابه و متفاوت
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9. https://www.independentpersian.com/node/33041 



این دیدگاه لوازم و پیامدهایی دارد که قابل پذیرش نیست؛ نیز با کتاب و کتاب اهلل خواندن آن از سوی خداوند ناسازگار 

سال و در شرایط مختلف زمانی و حوادث  23این که قرآن در طول  عالوه بر آن گر چه تدریجی بودن نزول قرآن و. است

با گفتاری دانستن قرآن تناسب دارد ولی نباید از نزول دفعی و به عنوان یک کتاب ، متفاوت بر پیامبر نازل شده است

برای ، اباین کتاب قرآنی است که از آن کت، سوره اسرا 106همگن و همگون بودن قرآن چشم پوشید و بر اساس آیه 

 . نازل شده است، سوره و چند آیه، به صورت سوره، فروخواندن تدریجی آن بر مردم

 داليل نوشتاري بودن زبان قرآن -1-1-2

رآن و به رد یا نقد مخالفان نوشتاری بودن ق اندهقران کریم را در پیام خود و دالیل آن مستقل دانست، موافقان نوشتاری بودن

ای بر گفتاری بودن قرآن نداریم پس زبان قرآن ما هیچ ادله، کند( آقای ایازی بیان می199-1379:191، یازی)ا. پردازندمی

ظواهر قرآن را مورد  یتعمالً حج ین کها یلاز قبکند می ایجاد زیادی مشکالت، نوشتاری است و گفتاری پنداشتن قرآن

و  است یرپذیرکه آنها ناشناخته و تفس کندیفرض م، متن از یرونب یو مقام یقرائن حال، قرآن یو برا دهدیقرار م یدترد

در ظرف  یامکالم و پ یتطبعا موجب محدود یناست و ایامبر اتکا به مخاطب عصر پ، شدن زبان قرآن یگفتار یمعنا نیز

 تیاخصوص یدبودنش با جاودانه یکه زبان قرآن به اقتضا یخواهد شد؛ در حال یاییو جغراف یخیخاص تار یطشرا

 همان(). باشد یریاشته باشد و زبانش متناسب با دوام و فراگنوشتاری د

 یهابا شاخصه یسهبودن زبان قرآن در مقا ینوشتار»ای با عنوان گروهی دیگر در بحث از نوشتاری بودن قرآن در مقاله

سی شش شاخصه ایشان با برر، اندبه دفاع از نوشتاری بودن قرآن برآمده« یو نوشتار یگفتار 10هاییسکورسد

، ران)آجیلیان و دیگ. اندهرا نوشتاری شناساند آن ،( گفتاری و نوشتاری در مقایسه با زبان قرآنDiscourse) هایدیسکورس

1397:115) 

فاهی به صورت شقرآن چه نشانگر آن است که گر، به عنوان کتاب معرفی شده است، نیز آن که قرآن و توجه به این دالیل

 . ولی دارای خصوصیات نوشتاری است، نازل شده است

 زبان عهد عتيق -1-2

پنج . نگاشته شده است یالداز م یشپ 400تا  1400 یهاسال ینب یباتقر، هزار ساله یدوره زمان یکدر طول  یقعهد عت

در حدود  یتوسط موس دتاًعم، شوندیخوانده م یموس یهایا کتاب یعتشر یهاکتاب یکه گاه یقکتاب نخست عهد عت

به نگارش  ینب یتوسط مالک یالداز م یشپ 400در سال  یقکتاب عهد عت ینآخر. نگاشته شدند یالداز م یشپ 1400سال 

های مختلف را نظر برآن است که این کتاب ای وجود ندارد و گروه( در باب زبان تورات مناقشه2001:155، هیل). در آمد

                                                           
 یابدیم یتجامعه رسم یکمقبول در  ینیباست که به عنوان جهان یکدیگرمرتبط با  یو باورها یمها، مفاهیدهاز ا یامجموعه دیسکورس. » 10

 (113-111، ص1397آجیلیان، ) «دهدیرا شکل م یفهم و عمل اجتماع یقدرتمند برا یو چارچوب



ر این مسأله است که آیا تورات الهی است یا نه؟ برای این مسأله سه دیدگاه و لذا تفرق د، باشدبه صورت نوشتار می

الهی . 2الهی بودن الفاظ کتاب مقدس . 1شود: مطرح است که در ذیل بعد از معرفی به بررسی این سه دیدگاه پرداخته می

 بشری بودن محتوا و لفظ. 3بودن محتوا و بشری بودن الفاظ کتاب مقدس 

 دن الفاظ کتاب مقدسبو یاله -1-2-1

اعتقاد یهودیان بر این ، باشدجانبه از هر لحاظ از جانب خدا میکتاب مقدس به صورت کامل و همه، مطابق این دیدگاه

طور کامل وحی شده است و برخی از آنان نیز به قدیم بودن آن اعتقاد مبناست که کتاب مقدس ایشان بر حضرت موسی به

 تورات را در کوه سینا دریافت نمود: )ع(حضرت موسیاست که  ینبر ا یهودیان یاعتقاد سنت( Judaica,v20:40). دارند

ה ל משֶׁ עַַ ּוְמָסָרּה, ִמִסיַני ּתֹוָרה ִקבֵּ עַַ, ִליהֹושֻׁ ִנים ִויהֹושֻׁ ִנים, ִלְזקֵּ י ְמָסרּוהַָ ּוְנִביִאים, ִלְנִביִאים ּוְזקֵּ ת ְלַאְנשֵּ סֶׁ ם. ַהְגדֹוָלה ְכנֶׁ  ְמתּוִנים ֱהוּו, ְדָבִרים הְשלשַָ ָאְמרּו הֵּ

ה ַתְלִמיִדים ְוַהֲעִמידּו, ַבִדין سپرد و  یوشعکرد و سپس آن را به  یافتاز خدا در یناتورات را در کوه س یحضرت موس 11:ַלּתֹוָרה ְסָיג ַוֲעׂשּו, ַהְרבֵּ

« پردندس یرانجمن کب یآن را به اعضا یتدر نها یشانادند و اد یاآن را به انب یردانشمندان پ یندانشمند داد و ا یرانآن را پس از خود به پ یوشع

(Mishna Avvot 1: 1) . 

برخی از این یهودیان و مسیحیان بر این باور هستند: هر آن کس که بگوید تورات از آسمان و از جانب خدا نیست در 

ام اله )ع(موارد توسط خداوند به موسیگانه معتقد است که این کهن درمورد اسفارپنج. آینده جهان سهمی نخواهد داشت

 ( این بیان را کهن از سفر خروج گرفته است:1382:165، کهن). شده است

تا  امنوشته را که یو احکام و تورات یسنگ یهاتا لوح و آنجا باش، یاباال ب کوه به نزد من: »گفت یموس و خداوند به
 ( 12 هیآ، 24فصل ، )خروج .«دهمتو  به، یینما یمرا تعل یشانا

 ینبد، بود نوشته هر دو طرف و لوحها به، بود یو دست به شهادت و دو لوح، آمد یرز به از کوه، برگشته یموس آنگاه

، 32فصل ، خروج). هابر لوح منقوش، خدا بود ۀنوشت، و نوشته، خدا بود ها صنعتو لوح. بود مرقوم طرف و بدان طرف
 (16-15 هیآ

رده ک یوح یمقدس را شفاهاً و کلمه به کلمه به حضرت موساو کتاب  گوید:یدرباره خدا م یهودیان نیز یسنت یالگو

 یتمام یو موس» رساند:به شکل زبانی می )ع(وحی را به حضرت موسی یمعهد قد اراتظاهر عب. (1389:355، است )ماسون

 ( 4آیه ، 24فصل ، )خروج. خداوند را نوشت سخنان

را  یسخنان ی: تمامگویدیم ینچن، نموده تکلّم یلاسرائ یخدا یهوه :گفت، نازل شده یاخداوند بر ارم از جانب که یکالم
 («2-1آیه ، 30فصل ، ارمیا). یسبنو یدر طومار، امتو گفته به من که

                                                           
11 . https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.1?lang=bi 



  به وفور در این کتاب قابل مشاهده است:، باشدمیعباراتی که نشانگر زبانی بودن تورات 

 قادرمطلق یخدا نام به یعقوبو  و اسحاق یمابراه و به. هستم یهوه من: »را گفت یو، کرده خطاب یموس و خدا به»
 (3-2 هیآ، 6فصل ، )خروج. نگشتم معروف یشاننزد ا، یهوه، خود نام به یکنل، ظاهر شدم

 و ساکنان یهودا مردان و به یدعهد را بشنو ینا کالم» :گفت، شده نازل یاخداوند به ارم از جانب که یکالم است ینا
 («2-1آیه ، 11فصل ، )ارمی .«ییدبگو یماورشل

آیات  اساسبر . باشدکتب عهد عتیق الهی و امالء شده خداوند به حضرت موسی و وحیانی می، بدینسان از نظر یهودیان

باشد که وحیانی است ولی آن نگرش ربطی به همان الواح داده شده خداوند به حضرت می، کتاب اصلی تورات، قرآن

 . کتب عهد عتیق موجود ندارد

 بودن الفاظ کتاب مقدس يبودن محتوا و بشر یاله -1-2-2

 Lofmark). نویسندگان به نگارش درآمده استبر اساس این مورد محتوای عهد عتیق الهام الهی و الفاظ آن توسط برخی از 

القدس انبیاء را به راه مستقیم هدایت و آنها با الفاظ خویش آن گروهی از نویسندگان براین باور هستند که روح (1990:7,

برپایه ؛ همچنین آنها معتقد بر این باور هستند که خداوند کتاب مقدس را (86:تابی، )عزیز. کردندرا بر مردم عرضه می

با این فرض این گروه معتقدند که خداوند . (193:همان). حجم توان فکر بشری و متناسب با شرایط عرضه کرده است

به مانند احادیث قدسی نزد مسلمانان ، محتوا را در قلب رسول ریخته و رسول در قالب الفاظ بر مردم عرضه کرده است

بر طبق این باور یک گفتگوی خصوصی بین خداوند ، باشدول خداوند میتعالی و الفاظ از رسکه محتوا از خداوند باری

 . باشدو رسول اتفاق افتاده است که حاصل آن نوشتن مضمون آن گفتگو توسط پیامبر خداوند می

 بودن محتوا و لفظ يبشر -1-2-3

اب جدا کتاز ع لفظ مقدس را باورمندان به این موضو، باشدباور به بشری بودن کتاب مقدس می ،نظر سوم در این عنوان

که برطبق آن نه لفظ و نه ، باشدرایج می پروتستان تیحیمساین باور در ، دانندای از وحی میکنند و آن را غیرگزارهمی

 (1387:73، شاکر و شمخی). باشدمحتوا الهی نیستند؛ بلکه ساخته و پرداخته مولفان بشری می

تالش برای تفسیر رفتار و کردار گروهی خاص که حوادث خاص برای آنها  یهمتون آنها را ارائ، محققان کتاب مقدس

کتاب مقدس را بازتابی از امر قدسی در  ،اتو. (1383:69، پرادفوت). داننداتفاق افتاده و نیز درک هدف این حوادث می

امر قدسی عقالنی و اخالقی باشد که در حال افزایش و از طریق دین حضرت موسی آغاز یک مسیر می، داندپیامبران می

 . (176همان:). اندوی معتقد است که مولفان کتب مقدس تبیین خود از امر قدسی را ارائه نموده. (1380:153، )اُتُّو. شودمی



محل ، داند و کتب موجود اسفار اربعهکتاب اصلی تورات را آسمانی می ،رسد قرآنمی به نظر، بندی کلیدر یک جمع

ت؛ همان متن نیس، باشد و تورات اصلی گر چه به صورت نوشته بوده است ولی متن موجود عهد عتیقن نمیآبحث قر

ی مطالب بسیار دیگر لفظی و محتوای، نیز گزارش شده و افزون بر آن، است که در آن مطالب توراتهایی بلکه باز نوشت

 . نیز وجود دارد

 بررسی گفتاري يا نوشتاري بودن زبان  -2

خوانش از متن آن و ، روازاین، اهمیت به سزایی دارند، ات به عنوان کتاب مقدس برای دو ملت اسالم و یهودقرآن و تور

با بررسی دالیل مطرح شده توسط مخالفان و موافقان نظریه گفتاری یا ، این پژوهه، نمایدبسیار مهم می ،دریافت فهم متن

از میان مجموع دالیل فوق که طرفداران گفتاری ، باشدضوع میدرصدد کشف حقیقت این مو، نوشتاری بودن این دو منبع

 شوند:این دالیل در ذیل بررسی و نقد می، توان آنها را در پنج دسته کلی تقسیم نمودکنند میبودن ارائه می

 هاي سور تنوع مضامين بخش -2-1

ری مقدمه یند؛ اما به مانند سایر کتب داخدا یممستق یامصورت پو تورات به یمتمام قرآن کربنابر عقیده مسلمانان و یهودیان 

ر علوم دهر دو کتاب سبک و شیوه خاص و منحصر به فرد خویش را دارد به همین دلیل ، گفتار و امثال آنها نیستندو پیش

و  یقعم مطالب بارهیندرا یاریبس یسندگانو نو شودیمطرح م یاتآ یوستگیدربارة مناسبات و پ یقرآن مباحث مفصل

های قرآن دارای ( شکی نیست که سوره1374:75، زاده)فقهی. کنند یمترسرا قرآن  یوستهپ یرهاند تا چهنوشته یقیدق

غرض  زانیالم یرتفس. شده است یرادنظر متفاوت ا چند« الملک» همثالً دربارة غرض اصلی سور، باشندمضامین متعدد می

های ( برخی از مفسران با توجه به شمارش نعمت348 /19: 1390، یی)طباطبا .داندیم« تامۀ الهی یتاثبات ربوب»سوره را 

 ید)س «فی ظالل القرآن»چون  یریتفاس. انددانسته« الهی یتو حاکم یتخالق یانب»غرض اصلی آن را ، سوره ینالهی در ا

این سبک ویژه قرآن کریم . اندیدهرأی را برگز ینانیز  (6 /29: 1411، یلی)الزح «یرالمن یرالتفس»، (3628 /1425:6، قطب

 . ه تدریج بر مردم خوانده شده استاست که این کتاب به مقتضای شرایط ب

هایی است که مجموعه نوشته ،ای کتاب مقدسبه نحوی که به گمان عده، درباره کتاب مقدس نیز این نگره وجود دارد

به نحوی که ، باشد( اما این مضامین در تورات بسیار اندک می1/23 :1381، شمارند )توماسمسیحیان آن را مقدس می

، شبه عنوان مثال در سفر پیدای، کندهمه مطالب به هم پیوسته و تا آن مطلب به پایان نرسیده مطلب دیگری شروع نمی

 و یختار، آرام و پرنعمت و خروج و هبوطشان در پی نافرمانی یطیبرخورداری آنان از مح، آدم و حوا ینشداستان آفر

و برادران او و سکونت آنان در مصر  یوسف، یعقوب، اسحاق، یلاسماع، یمابراه، حضرت نوح، یلو قاب یلسرگذشت هاب

با وفات  و بوده «یهود یخدوره ماقبل تار» مربوط بهکتاب  ینا. اندآمده یشدایو داستانی در سفر پ یوستهای پبه گونه

و نزول  ،سیر منطقی تورات در آوردن مطالباز رسد با توجه به مطالب فوق به نظر می. یردپذمی یاندر مصر پا)ع( یوسف

 (تَرْتیالً ناُُرَتَّلْ وَ فُؤادَک ب ه  ل نُثَبِّتَ کذل ک واح دَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَیه   نُزِّلَ ال لَوْ کفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ)یکباره آن بر طبق بیان قرآن 



سبک نوشتاری دارد و مطالب قرآن که در عصر نزول به مناسبت ایام و ، تورات اصلی و عهد عتیق موجود ،(32)فرقان/

ی چون به لگر چه آن دوران با سبک گفتار تطابق بیشتری دارد و، سال بر پیامبر نازل شده است 23احوال خاص در طول 

 . برخوردار است، از زبان نوشتاری به ویژه پس از وضع بین دفتین، تعنوان کتاب نازل شده اس

 التفات -2-2

، یمحبت؛ 1386:164، یساشم؛ 1382:32، داد). اندتغییر در خطاب دانسته؛ ادبا التفات را اندهوجود التفات دانست، را دلیل دیگر

 يزگر»التفات را ( 1383:407، عبدالحلیم؛ 377:تابی، یوطیس ؛1368:144، االصبع یابن اببرخی از ادبای عرب ) (1386:90

ان توترین تعریف در این مورد را میجامع. اندبیان نموده «دست يناز ا يبه حاضر و موارد يبو از غا يبحاضر به غا ينده ازگو

سوره بقره  130آیه  در (1383:399، )عبدالحلیم. «مورد انتظار است یعیخروج از آنچه به طور طب» بیان عبدالحلیم دانست:

برای اینکه ، رفته کاره سوی غیبت به التفاتی از تکلم ب، کندوقتی خداوند در باب تسلیم بودن حضرت ابراهیم صحبت می

و با اینکه جا داشت بفرماید: )، فرماید: )چون پروردگارش بدو گفت(و بعد می، در ابتداء فرمود: )ما او را اصطفاء کردیم(

، کندکایت میطور ح برای اینکه کالم ابراهیم را این، و التفات دیگری از خطاب بسوی غیبت بکار رفته، چون بدو گفتیم(

، اطبایی)طب. که گفت: )من اسالم آوردم برای رب العالمین( با اینکه جا داشت بگوید: )پروردگارا من اسالم آوردم برای تو(

1390: 1/300 ) 

سالمی را دلگرمی داده و معارف ا پیامبربه برای اینکه ، به کار رفته است غیبتبه  سوره مائده نیز التفات تکلم 83در آیه 

مُسَوَّمَةً ع نْدَ رَبِّک َو ما ) سوره هود 83در آیه . باشد( که از قواعد نوشتاری بودن زبان خارج می7/205)همان: ، تثبیت کند

اند مال دادهاحتکه برخی مفسرین ، نماید نیز التفات وجود دارداشاره میکه به داستان حضرت لوط  (ه ی م نَ الظَّال مینَ ب بَعیدٍ

ای تهدید عموم ستمکاران باشد و بخواهد بفرماید بارش سنگ از ناحیه خدای تعالی بر گروه ستمکاران که طایفه، که مراد

کاران برای این باشد که از ستمهم  "عند ربک" از آنها قوم ستمکار لوط بودند چیز بعیدی نیست و نکته التفات در جمله

 (7/205: 1390)طباطبایی. روی گردانیده و به آنها تعریض کرده باشد )ص(و مشرکین قوم رسول خدا

فرماید ولی منظور آشکارا قضات بنی اسرائیل در تورات نیز مشابه این تنوع وجود دارد که خداوند به حضرت موسی می

 . باشدمی

ַמע ש    ֵׁ֣ א ש  ָּׂ֖ א ִתש  ד ל ֹ֥ ֹ֥ ת ע  ע ִלְהי ָּׂ֖ ש ָׁ֔ ְָֽדךָ֙ ִעם־ר  ת י   שֶׁ ָּ֤ ְוא ַאל־ת 

ס׃  מ    ח 

 دروغ شهادت که، مشو و با شریران همداستان، را انتشار مده خبر باطل

 . دهی

ת  ב ִלְנט ֹ֛ ֵׁ֣ה ַעל־ִרִ֗ ת ְול א־ַתֲענֶׁ ע   ים ְלר  י־ַרִבָּׂ֖ ֹ֥ה ַאֲחר   א־ִתְהיֶׁ ל  

ת׃ ים ְלַהט   י ַרִבָּׂ֖ ֹ֥  ַאֲחר 

، محضِ متابعتِ کثیری، ؛ و در مرافعهبد مکن عمل برای بسیاری پیروی

 . مگو حق انحراف برای سخنی

ֹו׃ )שמות ר ְבִריב  ְהַדָּׂ֖ א תֶׁ ל ל ֹ֥  (3-1 هیآ ،،2فصل ، جخرو). و در مرافعۀ فقیر نیز طرفداری او منما (23:1-3. ְוד ָ֕



را  زیاست که قصد دارد اظهارات تهمت آم یخطاب به کس یتممنوع یناها به حضرت موسی نیستند بلکه این خطاب

را به دادخواست  یناز طرف یکی یدعا، یگرقبل از ظهور طرف د یدشود که او نبایخطاب م یبه قاض ینو همچن یردبپذ

ر نظبه ، توان یافت( اما صنعت التفات را به فراوانی و به صورت بارز در تورات نمیLauterbach .2004:451 ). بشنود

 . اشاره دارد، رسد که این بحث نیز به ترتیب و اثر در نگارشمی

  12ميتولوژي -2-3

جای  ،دانبندی کردهتر که محققان آن را دستهیتوان در دو عنوان جزئعنوان را میاند؛ این دلیل دیگر را میتولوژی دانسته

 هاداستانسخن گفتن از . 2. رایج و معروف بوده است ،یزمان که درسخن گفتن درباره حادثه یا عادتی بد یا خوب . 1داد: 

 شود:و اساطیر گذشته؛ در ذیل به بررسی این ویژگی پرداخته می

خاطب های ذهنی مزمینهاهلل معرفت با بیان این موضوع که سخن گفتن از عادات خوب یا بد نشان از تکیه به پیشآیت

اما در سخن ایشان نیز نقضی وجود ، پردازدبه ذکر موضوع می، دارای مخاطب عام روا نیست روشی که در نوشتارِ، است

لِقَوٍْم  ،ونلِقَْومٍ یتََفکرُ، أُولِی الْأَلْباب»آیات بسیار قرآن با عناوینی متفاوت چون ، که مگر همه مخاطبان قرآن عام هستند، دارد

توان گفت که سخن گفتن از حوادث گذشته در اغلب کتب حتی در ر سوی میاز دیگ. و امثال اینها آورده است« یذَّکرُونَ

 . کتب داستانی و غیرواقعی نیز مطرح است

آن گونه که از داستان آفرینش شروع و ، های گذشته استتورات نیز به نحوی نگارش یافته است که حاوی مطالب ملت

وب رسد سخن گفتن از عادت خپس به نظر می. رسدمی)ع( سیپردازد تا به داستان حضرت موبه بحث از اقوام گذشته می

  .تواند دلیل بر گفتاری بودن یا نوشتاری بودن محض یک گفتار یا یک نوشته باشدیا بد گذشتگان نمی

تورات  این نوع بیان در قرآن و، افزایدی گذشتگان نیز اگر دقیق بیان شود به ارزش و غنای اثر میهاداستانسخن گفتن از 

 . کندشود که ارزش و اهمیت آنها را بیشتر میبه وفور یافت می

ان در ولی اگر شیوه بیان و نوع بی، توان به گفتاری یا نوشتاری بودن بحث مربوط دانستدر حالت کلی این مورد را نمی

به  توانرا می شیوه بیان قرآن دارای تنوع موضوعی است که این، هایی رسیدتوان به تفاوتمی شود،این مورد بحث 

لوط  و که در داستان حضرت ابراهیمولی سبک تورات پشت سر هم است چنان. تدریجی بودن نزول قرآن تطبیق داد

 گسسته در تناسبهایی از همرفتدر قرآن به صورت پی»بدین صورت که شکل روایت قرآن و تورات ، شودمشاهده می

سفر پیدایش  26سفر پیدایش تا بخشی از باب  11شکل پیوسته از انتهای باب ی خود؛ و در تورات به و پیوند با متن زمینه

 . کندنمود پیدا می« 13ادامه دارد
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 عنوان اساطیر پنداشت چرا که کتاب مقدس برایتوان بهنقد دیگر بر مسئله میتولوژی این است که کتاب مقدس را نمی

. دهدسوی زندگی بهتر سوق میما را به، دلیل کتاب مقدسبه همین ، برای دنیای خیال، زندگی واقعی است و اسطوره

(Nataf, 2006:49همان )طباطبایی. و در آن جامعیت دارداست کننده همه ابعاد هدایت کتاب هدایت و بیان، گونه که قرآن(، 

 . دلیلی محض بر گفتاری یا نوشتاری بودن مطلبی نیست، ( بدینسان این مسأله325 /12: 1390

 ن؛ حکمی شفاهی قرآ -2-4

 گوید:دکتر سروش در بحث از قانون می

 که شفاها ابالغ یو اصال حکم...  شود یفتعر یدبا یمموارد و مفاه یدر قانون تمامچرا که ، قرآن کتاب قانون نیست» 

 14.«حاضران و مخاطبان است مگر خالفش ثابت شود یبوده است( فقط برا ی) و همه قرآن ابتدا شفاه شودیم

 یفقط براقرآن حکمی شفاهی است که . 2. قرآن کتاب قانون نیست. 1بیان دکتر سروش دو نکته حائز اهمیت است: در 

 در این باب ابتدا باید به ترتیب قانون و حکم تعریف گردند:. حاضران و مخاطبان است مگر خالفش ثابت شود

 قانون -2-4-1

 هت و در اصطالح عبارت از قاعده و قضیه کلیه است که علم بکش( اسکلمه قانون لغت یونانی و بمعنای مسطره )خط

قانون در حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و . (3/39 :1421، األحمد نکری). احوال جزئیات موضوع آن دانسته شود

یگانه  ( 19/103 :1384، )مطهری. شودگذاران جامعه برای برقراری عدالت و نظم وضع میمقرراتی که از سوی قانون

 (260:همان). قانون طبیعی در اجتماع مدنی قانون آزادی مساوات است

 حکم -2-4-2

فقه و قضاوت به حق ، به علم ( 1/145: 1414، ؛ فیومی1412:248، راغب). حکم در لغت یعنی قضا و اصل آن منع است

عالی برای نظم و انسجام زندگی خدای مت یعتشر، را حکم( گروهی 12/140: 1414، ابن منظور). و عدل نیز حکم گویند

اعتبار شرعی است که به افعال بندگان به ، حکم شرعی یگرد یفیتعر یه( و برپا1:65 :1418، صدر) کنندتعریف میانسان 

( بدان جهت به اوامر و نواهی الهی و دستورات شارع حکم 1418:55، حکیم). یردگمی علقت یمنامستق یا یمشکل مستق

ادن دشده و او را از انجام یشمانع آزادی مکلف در اراده و عمل خو، ینقوان ینا یعحکم کننده با تشرگفته شده است که 

 ( 7/254 :1390، طباطبایی). داردخواهد بازمیآنچه نفس او می

                                                           
14   . https://www.independentpersian.com/node/33041 



گذار حال این قانون، شودگذار صادر آنچه از سوی قانونتوان گفت که حکم عبارت است از: به صورت خالصه می

 . باشد یا گروهی از مردم یا یک شخص معین مثل پادشاه یا قاضی خداوند

م به نحوی احتمال قانون بدون حک، قانون خواهد بود، تر از حکم و حکم زیربخشقانون گسترده، با توجه به تعاریف فوق

کتاب قانون  توان گفت قرآنمی آید که آیابا این حال این سؤال پیش می، بدون قانون مصور نیست، مصور ولی حکم

 چون همان گونه که در تعریف، کتاب قانون نیز هست، در جواب باید گفت که قرآن، نیست؟ بر اساس مطالب پیشین

نماید و قرآن بیان کننده اصول کلی این روابط و ها و مردم و رفتار آنها را مشخص میقانون آمد رابطه بین دولت و ارگان

شأن ، به همین دلیل قرآن بیانگر و تعلیم دهنده و مفسر را همراه خود دارد، ز هستجزییات آن نی، ای از موارددر پاره

چرا که نباید اهل بیت و قرآن از هم جدا شوند و باید به هردو تمسک ، باشدنزول حدیث ثقلین نیز همین موضوع می

حسبنا کتاب »رگز به نگره مند شد؛ جامعیت قرآن گرچه اصول همه چیز را در درون خویش دارد ولی هجست تا سعادت

 . باب علم و اجتهاد نیز بسته خواهد شد، انگاری کتاب و بیانگر شود که در آن صورت افزون بر جداختم نمی« اهلل

، آیه قرآن به آن پرداخته است 500بدون شک احکام زیادی در آیات قرآن وجود دارد؛ به صورت گسترده نزدیک به 

ولی قرآن دارنده . مثل احکام نماز و روزه یا زکات و انفال و امثال آن، نگارش درآمده است رو کتب آیات االحکام بهازاین

اما اینکه قرآن حکمی شفاهی است یا خیر بحث دیگری . باشدبلکه برخی از آیات در بیان حکم می، همه جزییات نیست

 شود:طلبد که در ذیل به آن پرداخته میمی

همین  به، کردبسیار اندک و از انگشتان دست تجاوز نمی، انددانستهط و کتابت را میدر مکان نزول قرآن کسانی که خ

اید این نکته را ب، پس باید گفت زبان گفتار معیار بوده است، زبان معیار بوده است، توان گفت که زبان نوشتاردلیل نمی

تاری و دوم زبان گف، شودتگوی دو جانبه استفاده میاول زبان محاوره که در گف، دو نوع است، مدنظر قرار داد که زبان معیار

 یطبازباِن عرفا و خ ،باشد منظورشود زبان قرآن زبان معیار میوقتی گفته می، شودکه در محافل رسمی از آن استفاده می

 کند:( دکتر نکونام در شرح این موضوع چند نکته را بیان می112:تابی، )نکونام. آن زمان است

در خود کالم ، معهود است یاموجود ، کالم نزد مخاطبان یراداز کالم که در زمان و مکان ا یآن قرائن یبان گفتاردر ز، اوال

قرآن به مطالعه اسباب و  یاتفهم آ یاتکا. شودیم یتلق یدواضحات و زا یحمخاطبان توض یبرا یراشود؛ زیذکر نم

 یسخنران یکا در بس، یدگویسخن م ،مخاطبان یاتناظر به مقتض یندهکه گوینانظر به، ثانیا. روست ینمقتضیات نزول به هم

به وضوح مالحظه  یژگیو ینقرآن ا یهااز سوره یاریآورد؛ چنان که در بسیم یانسخن به م یاز موضوعات مختلف

نها سبب و ت سخن ندارد یلبا صدر و ذ یارتباط یچشود که هیم یانب یاجمله ،یسخنران یکدر  یگاه یحت، ثالثا. شودیم

بان به سبب ز، یامتوسط سوره ق یانسخن اقتضاء کرده است؛ چنان که در م یرادبوده که در زمان و مکان ا یزیچ، آن یرادا

ُُ فَإ ذال ُتحَرِّک ب ه  ل ساَنک ل تَعْجَلَ ب ه  إ نَّ َعلَینا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ )شد:  ازلنازله ن یاتخواندن آ یبرااسالم  یامبرجنباندن پ ا قَرَأْنا

که اگر آنها  یندارد؛ طور یامتسوره ق یلبه صدر و ذ یربط یچه یاتآ ینا. (19-16، یامت)ق (فَاتَّب عْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إ نَّ َعلَینا بَیانَهُ



 ( فخررازی112:تابی، نکونام). گرددمیبرقرار ، شده یختهاز هم گس یاتآ ینکه وجود ا یاتآ یاقیتناسب س، حذف شود

 : یدگو یاتآ ینا ینهدر زم

آنگاه ، گرداندیم یشاگردش به چپ و راست رو، خود مالحظه کند یسبه هنگام تدر ینظیر آن است که آموزگار ینا»

سخن در  یندرس با ا ینحال اگر ا. مگردان! سپس به درس برگردد یبه چپ و راست رو ید؛درس به او بگو یاندر م
 ست؛یآن مناسب ن یانسخن در م ینخواهد گفت: قرار گرفتن ا، که علت را نداند یکس ،بازگو شود یگراند یآن برا یانم

 (30/726 :1420، رازی) .«خواهد دانست که آن مناسبت دارد، اما آن که از واقعه آگاه باشد

ا به زبانش ر، شده به او فراموش شود یوح یاتکه مبادا آ ینا یماز ب اسالم یامبراند که پآورده یاتآ ینسبب نزول ا در

 (29/117: 1412، )طبری. نازل شد یاتآ ینحرکت داد که ا یاتخواندن آن آ

رسد قرآن گرچه در نزول تدریجی در ابتدا به صورت شفاهی و برای مخاطبین عصر با توجه به توضیحات فوق به نظر می

است و در ابتدا باید تاثیر خویش را بر مردم عصر  هاولی چون هدف نهایی قرآن سعادت همه انسان، نزول بوده است

ابتدا حکمی  ،بنابراین قرآن، به همین دلیل باید به زبان معیار عصر باشد تا نهایت اثرگذاری را داشته باشد، نزول بگذرد

 چون کتاب سعادت جهانی و در راه حرکت به، باشد که در مسیر هدف نهایی خویششفاهی برای مردم عصر نزول می

توان گفت قرآن کتاب هدایت و کند که دارای قوانین هم باشد؛ پس میهمین موضوع ایجاب می، سوی زندگی بهتر است

توان رابطه عموم می باشد ولی تنها حکمی شفاهی نیست بلکه حاوی قاون نیز هست ونه کتاب اختصاصی قانون می

 . خصوص من وجه را برای آن در نظر گرفت

 پيامبران و قوم آنهاامی بودن  -2-5

وانده آنان درسی نخ که گونه که در مطالب گذشته مطرح شد امی بودن مردم عصر نزول بر کسی پوشیده نیست از اینآن

این مطلب دلیل بر آن است که زبان قرآن گفتاری باشد تا بتوان مطالب و محتوای آن را ، و سوادی برایشان متصور نیست

دو آورد و هرمی قرآن کریم اهل کتاب را دربرابر واژه امی. انددارای کتاب و نوشته و علم بوده ،ولی اهل کتاب، انتقال داد

وقُل ل لَّذینَ اوتوا الک تـبَ واالُم ِّی ِّینَ ءَاَسلَمتُم فَا ن اَسَلموا فَقَد  اهتَدَوا وا ن تَوَلَّوا فَا نَّما عَلَیَک ) :کندگروه را به توحید دعوت می

 . اندهبهره از علم بوددهد که اهل کتاب گروهی دارای دانش در مقابل گروهی بیاین آیه نشان می( 20/عمران)آل (البَلـغُ

آنان ضمن مباهات . کردندزندگی می یثربعرب از جمله در شهر  یرهاهل کتاب در مناطقی از شبه جز، در عصر نزول قرآن

شرک و فاقد م، پرستخود را برتر از اعراب بتیسی بزرگی چون موسی و ع یامبراناز پ یرویبه داشتن کتاب آسمانی و پ

 : دانستند چنانکه در کتاب تثنیه آمده استخویش را برتر می، اهل کتاب به دالیل مذهبی نیز. دانستندکتاب آسمانی می

 یرویاز آنها پ یدکرد یررا تسخ ینکه سرزم یهنگام. امداده یماو را به شما تعل ینتمام قوان، خود یطبق فرمان خداوند خدا»
و چون مردم  شویدیمشهور م یرتنزد مردم در داشتن حکمت و بص، یداگر از آنها با دل و جان اطاعت کن *. ییدنما



کدام  رایز* . هستند یرتحکمت و بص یقوم بزرگ واقعاً دارا ینا "خواهند گفت:، را بشنوند ینقوان ینا یگرد یکشورها
 انیشباشد و دعا یکبه آنها نزد، که به حضور او دعا کنند یدارد که هر وقت ییمثل ما خدا، بزرگ باشدهرقدر هم ، یقوم

 « (8-6 اتیآ، 4فصل ، )تثنیه) ید؟را فوراً قبول فرما

ه این ک، گردانندبه دوران حضرت ابراهیم و اسحاق برمی، اهل کتاب علت برگزیده بودن خویش را طبق بیانات تورات

 ز دارای علم بودن آنان دارد:مهم نشان ا

ها شما را از همه قوم یعنی، آنها یتذر، و پس از آنان یدورزمی خداوند پدران تو را رغبت داشته و به آنان مهر یکنل»

 .«(15 یهآ، 10فصل ، تثنیه). تچنانچه امروز شده اس، یدبرگز

نیز قابل مشاهده ، در داستان حضرت ابراهیم و لوط، امی بودن مخاطبان قرآن و برخورداری اهل کتاب آن دوران از سواد

ای از آن را گویی مخاطب از قبل شمه، اندسرهم آیات مربوطه ردیف شدهچنان که در تورات بسیار منظم و پشت، است

را  سخنی، به تناسب محل و مقام ،گوییولی قرآن به مثابه قصه، ی کامل برای دریافت آن را داردآمادگدر ذهن داشته و 

به همین دلیل زبان قرآن گفتاری و زبان تورات نوشتاری ، چرا که توانایی مخاطبان آن کامال متفاوت است، کندبیان می

 . باشدمی

اصالت ، فآنها هد، دالیل موافقان نوشتاری بودن زبان قرآن به صورت کلی ارتباط مستقیم با فرستنده اصلی بحث دارد

در  ،به نحوی که به صراحت تام، اندرا در نظر گرفته...  انتساب این کتاب به خداوند و، کتاب بودن آن، نزول دفعی، متن

 شود:در ذیل به بررسی این مواضع پرداخته می. قرار گرفته است، مقابل محصوالت بشری

معنا مقدم ، ینوشتار یسکورسو در د یزبان یحاصل واقعه، در دیسکورس گفتاری که معنادر بیان شاخصه اول با تکیه بر 

قرآن نیز  باب باشد؛ بر این اساس معنا ابتدا وجود داشته و سپس در قالب متن ریخته شده است که دریم یسکورسبر د

 . کنداین معنا صدق می

اوند با علم خد، توان منکر شد معنای آیات نازل شده ابتدا وجود داشته است؛ زیرا فرض عدم معنانمی، در مقابل این سخن

اشد چرا تواند بنمی بودن تنهایی دلیل بر نوشتاریولی وجود معنا به، آن در ام الکتاب و لدی اهلل مخالفت داردو وجود قر

که اگر طبق این بیان معنای کل عالم خلقت در پیش خداوند موجود است و متناسب با شرایط خاص که خداوند تشخیص 

( قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ل کلِّ شَیءٍ قَدْرا)(؛ 3و2/)اعلی (خَلَقَ فَسَوَّی وَالَّذ ی قَدَّرَ فَهَدَیالَّذ ی )آیات ، دهندآن را بر عهده دارد روی می

باب زبان  در، کننداین گفته را تایید می (21/)حجر (وَإ ن م ن شَیءٍ إ الَّ ع ندَنَا خَزَائ نُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إ الَّ ب قَدَرٍ مَّعْلُومٍ) (؛3 /)طالق

حاصلِ واقعه زبانی است صحیح به  ،همان معنا وجود دارد و بیان اینکه چون معنا وجود دارد پس دیسکورسقرآن نیز 

این معنا مخالف . (9رعد/) (عال مُ الْغَیب  وَ الشَّهادَة  الْکبیرُ الْمُتَعال )چرا که خداوند عالم آینده و گذشته است: ، رسدنظر نمی

به همین دلیل معنای ایجاد ، ی ارائه است نه اصالت متنسخن در این مقال از نحوهچرا که ، ایجاد معنا در حادثه نیست



و مردم تغییر داده شده است و هرچند )ص( شده در این واقعه نیز همزمانی است چرا که طرف گفتگو از خداوند به پیامبر

، تگو اسنیز متولد همین ارائه گفت )ص(ولی این معنا در نزد مردم و حتی خود پیامبراست، معنا در نزد خداوند موجود 

به بیان دیگر هرچند معنا در نزد مولف کالم یعنی . اندهای اعجاز قرآن را نفوذ در قلوب معرفی کردهچنان که یکی از جنبه

ز سخنوران سد چرا که بسیاری اقبول این سخن که فقط در نوشتار این گونه است بسیار بعید به نظر می، خداوند بوده است

معانی  یکند که همهعلم خداوند ایجاب می، از دیگر سوی، نمایندنیز معنا را در نزد خود داشته و سپس اقدام به گفتار می

ه تواند شعر باشد بتواند به صورت لوح باشد به مانند تورات و میشیوه ارائه این معانی می ،عالم نزد وی باشد و حال

 . به مانند قرآن ،تواند گفتاری باشدمانند زبور و می

ها در تورات به سادگی قابل مشاهده است و با آن تطبیق این شاخصه. نیز این امور صادق است، های بعدیشاخصهدر بیان 

هرچند اصل موضوع غیرقابل ، با کمی دقت و تأمل وجود دارد، نوشتاری بودنهای شاخصه دارد و در قرآن نیز این مواردِ

ه زبان به همین دلیل گر چ، با مخاطبان خویش بوده است دیسکورس ایجاد شده حاصل ارتباط پیامبرولی ، باشدانکار می

ق ها را به عنوان یک محقتوان گفت اگر این شاخصهولی می، باشدقرآن به گفتار و زبان تورات به نوشتار نزدیک می

درک  کامال قابل، عنوان کتاب الهی حضور دارد در دوران معاصر که قرآن به، های نوشتاری بودنتطابق شاخصه، بپذیریم

نبوده و به نگارش کامل در ، کتابی بین دفتین، شدهمی آیات به تدریج نازل و قرائت، است؛ گر چه چون در زمان نزول

د که بر شوقابل استناد میها این شاخصه، کاربرد ندارد ولی بعد از جمع بین دفتین، در مورد آن، هااین شاخصه، نیامده بود

 .قرآن زبان نوشتاری دارد، اساس آن

 گيرينتيجه

شود در دو کتاب مقدس قرآن کریم و عهد ای یاد میاین پژوهش با هدف بررسی رسانه متنی که از آن با عنوان واسطه

باشد که می کانال فیزیکی ارتباط، گانه سیمپسون انتخاب شده استرسانه متنی که از الگوی شش، سامان یافته است، عتیق

 . درصدد بیان زبان ارتباطی بین کتاب و مخاطب است

موافقان ، دباشاند که مهمترین آن سبک گفتاری و نوشتاری میمحققان قرآنی برای زبان قرآن سه دیدگاه اصلی بیان کرده

، نمایندناد میرا است...  امی بودن پیامبر و امتش و، میتولوژی، دالیلی به مانند التفات و چرخش گفتار، گفتاری بودن قرآن

تاری های گفتاری و نوشاند و در بحث دیسکورسبه نقد این گروه پرداخته، با ارائه دلیل و مستندات، در مقابل مخالفان

 . اندبراساس مبانی آن قرآن را نیز نوشتاری تلقی کرده

راین است که آیا این کتاب الهی است یا بلکه بحث ب، ای وجود ندارد که نوشتاری استمنازعه، در باب زبان عهد عتیق

است  گفتنی، باشدمقدس می، گروهی برآنند که الفاظ و محتوای این کتاب، سه دیدگاه وجود دارد، بشری؟ در این مساله

ا گروهی دیگر محتوا را وحیانی و الفاظ ر، گذاردصحه می، قرآن کریم نیز بر الهی بودن تورات و نه کتب عهد عتیق فعلی

 . شمرنددانند و گروهی دیگر محتوا و لفظ را بشری دانسته و آن را حاصل تجربه دینی میمی بشری



ن در شود که اگر چه زبان قرآاین بازخورد معین می، با ارائه دالیل موافقان سبک نوشتاری و گفتاری قرآن و کتاب مقدس

به ویژه  ،ارد ولی قرآن به عنوان یک کتاب الهیتطابق بیشتری د، با سبک گفتاری، صورت توجه به معیارهای زمان نزول

اصلی چون  زبان تورات. نوشتاری نیز هستهای حائز شاخصه، با عنایت به نزول دفعی و پس از قرار گرفتن بین الدفتین

، نه ارایه وحی الهی، سبک نوشتاری دارد چنان که کتب عهد عتیق موجود نیز چون بازنوشت است، الواح مکتوب بوده

 . دارد نوشتاریسبک 
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