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مقدمه
نامهای کتابها باوجود اختصار می توانند حاوی پیام های مهمی چون ماهیت و
چیستی متن ،ویژگی ها و محتویات و هدف ارائه آن باشند .همین ویژگی سبب شده
نامشناسی از اهمیت باالیی به ویژه در مورد متون مهم تاریخ بشر برخوردار باشد .قرآن
کریم نیز دارای نامهای متعددی همچون کتاب ،فرقان ،ذکر ،تنزیل و مصحف است که
بیشتر آنها از قرآن کریم برگرفته شده است .در بیشتر آثار قرآنی و تفسیری ،بخشی به
نام های قرآن اختصاص یافته و در پی کوششهای قرآنپژوهان ،اطالعات فراوانی
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به ویژه در مورد اشتقاق و معانی نام ها فراهم آمده است .با این وجود ،گویی مطالعات
سنتی درباره نام های قرآن در جایی متوقف مانده و پاسخگوی برخی پرسش های مطرح
در این زمینه نیستند .پرسش هایی مانند اینکه دلیل تعدّد نام های قرآن چیست؟ چرا در
علوم مختلف اسالمی نام یا نام هایی خاص کاربرد داشته و نامها بهجای یکدیگر بهکار
نرفتهاند؟ به عنوان مثال چرا اصطالح کتاب در علم اصول فقه ،اصطالح قرآن در علوم
قرآ نی و تفسیر ،اصطالح کالم اهلل در علم کالم و اصطالح مصحف در علم فقه نسبت به
دیگر نام های قرآن کاربرد بیشتری داشته است .آیا مفهوم این نام ها در تاریخ هر یک از
این علوم دستخوش تغییر نشده است؟ آیا برداشت دانشمندان اسالمی در طول قرون
مختلف از یکایک نام ها همان ب رداشت مخاطبان اولیه قرآن بوده است؟ اساساً نخستین
مخاطبان قرآن چه ذهنیتی نسبت به نام های قرآن داشته اند و این ذهنیت متأثر از چه
عواملی بوده است؟
بیپاسخ ماندن پرسش هایی از این دست مرتبط با اشکاالت روششناختی و
آسیب هایی است که تا کنون موضوعی برای پژوهش قرار نگرفته و این بخش از آثار
علوم قرآنی را به ورطه تکرار و تقلید کشانده است .همین آسیبها سبب شده است که
مفاهیم ذهنی متبادر از نام های قرآن نزد دانشمندان علوم اسالمی در طول تاریخ فرهنگ
اسالمی  ،بدیهی انگاشته و تفاوت کاربرد این نام ها در این علوم ،ذوقی یا اتفاقی قلمداد
شود .در حالی که ترجیح نامهای متن مقدس مسلمانان در هر یک از علوم و دورههای
تاریخی  ،برخاسته از تلقی دانشمندان نسبت به این متن بوده است؛ تلقیهایی که
تعیین کننده نوع مواجهه دانشمندان با متن مقدس مسلمانان است.
در این مقاله پژوهشهای نامشناختی قرآن با نگاهی آسیبشناسانه مرور و بازخوانی
شده تا زمینه ای برای استفاده از روش های جدید مفهومشناسی فراهم آید .در بخش

نخست ،سیر شکل گیری پژوهشهای نامشناختی قرآن پیش از دوران معاصر از نظر
گذرانده شده تا دانسته شود بحث نام های قرآن از چه زمان و چگونه به آثار
قرآنپژوهان راه یافته است .در بخش دوم مهم ترین نظرات معاصران فهرست شده تا
آشنایی بیشتری با آثار آنان که در اغلب آنها بخشی به نام های قرآن اختصاص یافته،
حاصل شود .در بخش سوم و پایانی نیز آسیب های محتوایی و روششناختی
پژوهشهای پیشگفته به بحث گذاشته شده است.

 .1سیر شکلگیری پژوهشهای نام شناختی قرآن پیش از دوران معاصر
در طول سده های متقدم و به طور دقیق تر تا نیمه دوم سده سوم ،هنوز مجموعهای با
عنوان «نامهای قرآن» به عنوان یک مجموعه ساخت یافته شکل نگرفته بود .گواه این ادعا
آن است که در متون اسالمی اعم از آیات و روایات و آثار قرآنپژوهان زیسته در این
دوران ،فهرستی از اسامی که در کنار هم و در پیوند با یکدیگر بر یک مجموعه با عنوان
نام های قرآن داللت کند ،به چشم نمیخورد .با این حال نمی توان گفت در طول این
مدت پیرامون نامهای قرآن ،هیچ مطلبی گفته و شنیده نشده است .در خود آیات قرآن،
با عناوین متعددی به متن مقدس مسلمانان اشاره شده است .صاحب «التمهید» از قاضی
عُزَیزی ،پنجاهوپنج نام برای قرآن ذکر میکند که همگی از خود قرآن گرفته شده است.
(معرفت :7987 ،ص712؛ کمالی دزفولی :7971 ،ص)97- 43
بر اساس منقوالت تفسیری برخی مفسران سده های نخست ،واژگانی همچون ذکر،
فرقان و کتاب به قرآن برگردانیده شدهاند .به عنوان مثال مجاهد (د 716.تا719ق) ذکر در
آیه «أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا» (زخرف )9 :را به قرآن برگردانیده است (ابنجبر مکی،
7471ق :ص .)936مقاتلبن سلیمان (د 791.ق) نیز در نظرات تفسیری پیرامون آیاتی که
در آنها کتاب و فرقان بهکار رفته ،عبارت «الکتاب یعنی القرآن» (مقاتلبن سلیمان،
7469ق :صص  626 ،419 ،82و  )989و «الفرقان یعنی القرآن» (همان :ص )669را
چندین بار بیان کرده است.
همچنین در برخی روایات منقول از پیامبر

که با هدف تشویق مردم به تالوت

قرآن و عمل به آن در ضمن برشمردن ویژگی ها و اوصاف قرآن ایراد شده است،
عناوینی بهچشم میخورد که در آثار اسالمی دوره های بعد به عنوان اسامی یا اوصاف
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الف) مباحث پراکنده و ابتدایی
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قرآن بهشمار رفتهاند« .کتاب»« ،قرآن»« ،مأدبةاهلل»« ،نور»« ،شفا» « ،عصمة لمن تمسک به»
و «نجاة لمن تبعه» (حر عاملی7413 ،ق ،ج :2ص )728و عناوین دیگر از این جملهاند.
این عناوین را از نیمه نخست سده سوم ،در کتاب های فضائل القرآن (قاسمبن سالم،
7479ق :ص )43یا کتاب هایی که بخشی را به فضائل القرآن اختصاص دادهاند نیز
می توان یافت( .محاسبی7938 ،ق :ص642؛ بخاری7466 ،ق ،ج :2ص787ـ 738؛
مسلمبن حجاج ،بی تا ،ج :7ص949ـ)922
همچنین جمعی از صحابه و تابعان ،برخی حروف مقطعه را نامی از نامهای قرآن
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دانستهاند (یحییبن سالم7469 ،ق ،ج :6ص .)439البته این نظریه تا سده چهارم ،حتی
در آثاری چون تأویل مشکل القرآن و غریب القرآن ابنقتیبه دینوری رو به افول نهاد
(دینوری ،بی تا« ،الف» :ص731؛ همو ،بی تا« ،ب» :ص)47؛ اما از سده چهارم این نظریه
دیگربار مطرح شد (نحّاس7413 ،ق ،ج :7ص )79و در سده های بعد رواج یافت.

7

(مجاشعی7468 ،ق :ص469؛ اصبهانی7479 ،ق :ص)947
نیز از اوخر سده نخست تا اوایل سده سوم ،بحث از اشتقاق نامهای قرآن بهویژه دو
نام قرآن و کتاب ،بحثی پررونق و مهم بوده و مهم ترین نظریات پیرامون اشتقاق
اصطالح «قرآن» که تا زمان معاصر محل گفتوگو است ،در طول همین مدت شکل
گرفتهاند( .یحییبن سالم :7373 ،صص)798 ،617 ،793 ،776
بنابراین در سده های متقدم ،نام های قرآن به صورت جداگانه و در ذیل برخی آیات،
به تناسب تبیین موضوعی تفسیری ،ادبی و لغوی محل بحث بودهاند که خود می توانسته
است بستری برای شکل گیری مجموعهای کلی تر با عنوان نام های قرآن باشد.
ب) شکلگیری عنوان «نامهای قرآن»
در نیمه دوم سده سوم ،زجّاج چهار نام (کتاب ،قرآن ،فرقان و ذکر) را در کنار
یکدیگر برشمرد و دیگر نامهاى قرآن را صفاتى برآمده از این چهار نام دانست (ازهرى،
7466ق ،ج :3ص .)613تقریباً همزمان با زجاج ،طبری در مقدمه نسبتاً طوالنی تفسیر
«جامع البیان»  ،در ضمن بحث از مباحث علوم قرآنى ،بخشی را تحت عنوان «القول فى
تأویل أسماء القرآن» به نام های قرآن اختصاص داده و در آن از چهار نام مذکور به عنوان
نام های قرآن یاد کرده است (طبرى7476 ،ق ،ج :7ص .)96بدین ترتیب عنوان نامهای
قرآن که دالّ بر مجموعه ای متشکل از چند نام است ،از همین زمان شکل گرفت .با این

وجود ،رواج اندیشه انتخاب چند نام و چینش آنها در کنار یکدیگر به عنوان مجموعهای
از نام های قرآن که در نیمه دوم سده سوم شکل گرفته بود ،در ابتدا یعنی تا سده چهارم
با استقبال چندانی مواجه نشد و برخی نام ها و اوصاف قرآن همچون سده های نخست
به صورت جداگانه و به تناسب موقعیت ،در کتب مختلف بهکار رفتند (قصَّاب7464 ،ق،
ج :4ص86؛ باقالنى7466 ،ق ،ج :7ص)699؛ چنانکه در کتاب های غریب القرآن از
اشتقاق و معنای نام هایی چون قرآن ،مثانی و فرقان سخن به میان آمده است.
(سجستانی7472 ،ق :صص  981و )629
مقاومت هایی بوده که در گفتمان معتزلیان وجود داشته است ،چنان که آنان در استفاده از
نام هایی که میان خداوند و دیگر پدیده ها مشترک بوده ،احتیاط کرده ،بر این باور
بوده اند که اگر دو چیز به یک اسم نامیده شوند ،در جمیع جهات میبایست شبیه
یکدیگر دانسته شوند .ازاین رو نامگذاری اسامی خداوند همچون نور را بر قرآن روا
نمیداشتهاند (قصَّاب ،7464 ،ج :4ص .)977بهنظر میرسد تالش های دیگر در این سده
در جهت مقایسه میان اوصاف برشمرده شده برای «قرآن» و «پیامبر» مانند نور ،و نیز
میان قرآن و جبریل مانند روح ،و در نتیجه تأکید بر عدم اختصاص این نام ها به قرآن،
در راستای همین مقاومت بوده است .نیز نظریه مَجاز و استعاره و تشبیه دانستن تمامی
اوصاف که در این زمان قوت گرفته بود ،می توانست مانع از پیوستن نام های متعدد به
زنجیره نام های قرآن و عدم تثبیت مفهوم کلی نام های قرآن باشد (جصاص7419 ،ق،
ج :9ص .)697اما پس از سده چهارم ،استفاده از عنوان نام های قرآن و نگاه مجموعهای
به آن شدت گرفت و در آثار تفسیری و قرآنی رواج یافت.
نامهای قرآن در مقدمه تفاسیر

اقدام طبری در اختصاص یک بخش در مقدمه تفسیر به نام های قرآن در کنار
مباحث مقدماتی دیگر ،نخستین حرکت در جهت ساماندهی بخش اسامی قرآن در آثار
تفسیری بوده است .این اقدام نشانگر آن بود که از نظر طبری ،پرداختن به نامهای قرآن
و معانی آن ،مقدمه ای برای فهم آیات محسوب میشود .عنوان انتخابی طبری یعنی
« تأویل اسماء القرآن» نیز نشان از آن داشت که این نام ها به توضیح و تفسیر نیاز دارند.
عنوانی که در تفاسیر سده های بعد با همین عبارت (طوسى7413 ،ق ،ج :7ص )78یا
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برخی شواهد حاکی از آن است که کندی رشد این نظریه در سده چهارم به دلیل
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عبارت مشابه « تفسیر اسامی القرآن» تکرار شده است( .ابن عطیه7466 ،ق ،ج :7ص92؛
زرکشی7471 ،ق ،ج :7ص971ـ979؛ ثعالبی7478 ،ق ،ج :7ص791؛ فیروزآبادی،
7472ق ،ج :7ص)78
به هر روی اقدام طبری ،تأثیری مهم بر تفاسیر پس از خود در زمینه نامهای قرآن
گذاشت .چنانکه در س ده پنجم ،در سرآغاز برخی تفاسیر مهم شیعه و اهل سنت،
همچون «المحرر الوجیز» (ابن عطیه7466 ،ق ،ج :7ص« ،)92التبیان» (طوسى،7413 ،
ج :7ص« ،)77الهداية إلى بلوغ النهایه» (مکیبن ابیطالب7463 ،ق ،ج :76ص )8977و
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«النکت و العیون» (ماوردی ،بی تا ،ج :7ص69ـ ،)69بخشی جداگانه به نامهای قرآن
اختصاص داده شد .در سده ششم نیز جریان طرح نام های قرآن به عنوان مقدمهای
ضروری در آغاز برخی تفاسیر مهم همچون «مجمع البیان» (طبرسی ،7976 ،ج:7
ص« ،)86روض الجنان و روحالجنان» (ابوالفتوح رازى7418 ،ق ،ج :7ص8ـ )79و
«مفاتیح الغیب» (فخر رازى7461 ،ق ،ج :6ص )621ادامه یافت .در سده های بعد نیز
لزوم شناخت نام های قرآن همچنان مورد تأکید مفسران قرار گرفت و نامهای قرآن
همچون وحی ،تنزیل ،قرآن ،فرقان ،مصحف و کتاب در کنار کلماتی چون تأویل،
تفسیر ،کلمه و کالم ،از جمله نام هایی دانسته شدند که قبل از شروع تفسیر میبایست
آنها را شناخت( .ثعالبی7478 ،ق ،ج :7ص)797
باید افزود پیش از دوران معاصر ،مباحث مربوط به نام های قرآن در آثار تفسیری،
چه در حوزه محتوا و چه در حوزه روش ،نوعاً مشابه بوده ،تفاوت جدی با یکدیگر
نداشته و بیشتر بر همان شیوه ای است که طبری در این موضوع بنیان نهاده است
(طبرى7476 ،ق ،ج :7ص .)96شمارش تعداد نام ها در آیات ،بررسی محدود نامها در
کاربرد ،ذکر یک یا چند آیه دربر دارنده نام ،معرفی اسامی به کار رفته در روایات ،بحث
از دلیل یا دالیل تعدد اسامی ،ذکر وجه تسمیه ،واکاوی معنای لغوی با استناد به اشعار
جاهلی و آیات و بیش از همه ،نقل اقوال صحابه و تابعان در مورد اشتقاق و معنای
نامها به ویژه نام قرآن ،مواردی هستند که کم وبیش در آثار قرآنی و تفسیری به چشم
می خورند( .از جمله این آثار :ابوالفتوح رازى7418 ،ق ،ج :7ص8ـ79؛ فیروزآبادی،
7472ق ،ج :7ص22ـ88؛ مالصدرا ،7922 ،ج :2ص)69
اما در طول این دوران ،نوآوری هایی نیز وجود داشته است .به عنوان مثال ،محتوا و
چگونگی پرداخت مطالب سبب شده تفسیر مفاتیح الغیب از دیگر تفاسیر هم عصر خود

که در آنها به موضوع نام های قرآن توجه شده است ،متفاوت تر بهنظر رسد؛ زیرا این
کتاب ن خستین تفسیری است که در آن ،بحث از نامها بهصورت مفصلتر ارائه شده
است .طبقهبندی نام ها بر اساس برخورداری از ریشه یکسان ،افزوده شدن اسامی جدید
مانند نجوم ،استفاده از روایات منقول از پیامبر

و اقوال تفسیری صحابه در توضیح

و تأیید برخی نام ها ،معنایابی نامها به صورت موضوعی و با استناد به تمامی آیات دربر
دارنده نام ،از جمله این نوآوری ها بودهاند (فخر رازى7461 ،ق ،ج :6ص621ـ )629که
برخی از آنها همچون روش مقایسه کاربردها برای درک بهتر نامهای قرآن در آثار دیگر
آثار ،برای درک معنای نام روح ،از مقایسه اطالق این نام بر قرآن و حضرت عیسی
استفاده شده است( .کیاهراسی7419 ،ق ،ج :6ص)687
نامهای قرآن در آثار علوم قرآنی

در سده پنجم مبحث نام های قرآن ،به آثار علوم قرآنی که خود در آغاز راه تألیف و
تدوین بود ،راه یافت« .االنتصار للقرآن» باقالنی (باقالنى7466 ،ق ،ج :7ص )699و نیز
«البرهان فى مشکالت القرآن» ابوالمعالى عزیزى مشهور به قاضى شیذله ،ازجمله این

آثارند (زرکشی7471 ،ق ،ج :7ص .)971این جریان در سده هفتم و در کتاب «جمال
القراء و کمال االقراء» تداوم یافت .در این اثر ،بخشی مفصل به نام های قرآن اختصاص
داده شد و در آن بیست وسه نام بدون تفکیک اسم از صفت ،ذکر و برخی بهصورت
مفصل و برخی به شکلی مختصر توضیح داده شدند (سخاوی7473 ،ق ،ج:7
ص727ـ .)789در ادامه و در سده هشتم نیز در آثار قرآنی همچون «بصائر» و
«التسهیل»  ،بخشی به نام های قرآن اختصاص داده شد( .فیروزآبادی7472 ،ق ،ج:7
ص22ـ88؛ ابنجزی7472 ،ق :ص)76
با این همه ،نگارش اولین کتاب های جامع علوم قرآنی ،یعنی البرهان زرکشی در
سده هشتم و به دنبال آن االتقان سیوطی در سده نهم ،بحث نام های قرآن را در
کتاب های علوم قرآنی وارد مرحلهای جدی تر و جدیدتر کرد؛ چه اینکه در این آثار ،در
کنار انبوه مسائل مهم و قابل بررسی ،نام های قرآن نه تنها به فراموشی سپرده نشدند،
بلکه با برخورداری از بخش هایی مستقل در کنار دیگر مباحث علوم قرآنی ،به عنوان
مجموعه ای قابل اعتنا شناخته شدند (زرکشی7471 ،ق ،ج :7ص679ـ689؛ سیوطى،
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مربوط به سده ششم نیز به صورت محدود به چشم میخورد .چنان که در یکی از این
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7467ق ،ج :6ص962ـ .)996همچنین در سده نهم ،اقدام سیوطی در جهت تقسیم
کتاب «االتقان» به علوم مختلف قرآنی ،موجب شد نام های قرآن در کنار دیگر مباحث،
به عنوان علمی از علوم قرآنی شناخته شود؛ حرکتی که در سده دهم (طاش کبرىزاده،
 ،6116ج :6ص )999و یازدهم (حاجی خلیفه ،بی تا ،ج :7ص )74ادامه یافت و در
تقسیم بندی علوم ،علم اسامی قرآن و سوره ها در ذیل علوم شرعیه ،طبقهبندی و از
فروعات علم تفسیر دانسته شد .گفتنی است خواص قر ائت اسامی قرآن نیز در سده
دهم ،به عنوان یکی از فروعات علم الخواص در ذیل فروعات علم سحر و علوم طبیعی
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طبقهبندی شد( .طاش کبرىزاده ،6116 ،ج :7ص)947
با وجود تکرار مباحث در این بخش از آثار علوم قرآنی ،نوآوری هایی نیز قابل
مشاهده است .یکی از نوآوری ها ،به نظم در آمدن نام های قرآن در برخی آثار
فارسیزبان در سده هفتم است که نشان می دهد در این زمان ،اطالع از نام های قرآن و
آموزش آن در قالب شعر در کنار آموزش های دیگر ازجمله آموزش نامهاى أئمّه

سجده هاى قرآن و نام هاى قرّاء اهمیت داشته است( 6.فراهى :7927 ،ص)96

،

نیز در سده نهم ،برای نخستین بار از ظرفیت نام های قرآن برای نزدیک کردن ادیان
به یکدیگر استفاده شده است .چنان که سیوطی بر اساس روایاتی از پیامبر

 ،از

سویی نام های تورات و انجیل را در فهرست نام های قرآن وارد کرده و از دیگر سو،
فرقان و قرآن را نام های دیگر تور ات و زبور برشمرده و البته یادآور شده است که
اطالق این نام ها بر متن مقدس مسلمانان در عصر ما جایز نیست( .سیوطى7467 ،ق،
ج :7ص)737
همچنین مقایسه مهم ترین نام های قرآن با یکدیگر و بررسی تفاوت های مفهومی
میان آنها ،از دیگر اقدامات مهمی است که در سده نهم در این مورد رخ داده است.
برای نمونه ،رابطه منطقی «قرآن و کالماهلل» و «قرآن و کتاباهلل» بر این اساس که کالم و
کتاب اعم از جمیع کتب منزله و قرآن اخص و منظور از آن فقط کتاب منزل بر
نبی

است ،عموم و خصوص من وجه دانسته شده است (شوشاوی7413 ،ق:

ص .)949گرچه این اقدام ،نو و در آثار قرآنپژوهان تا اندازهای بیسابقه بوده ،اما
چنان که پیداست ،در بررسی تفاوت های مفهومی ،صرفاً به روابط منطقی توجه شده و از
تفاوت بافت و بستری که این مفاهیم در آنها شکل گرفته اند ،سخنی به میان نیامده
است.

نامهای قرآن در تکنگاریها

از سده هفتم موضوع نام های قرآن وارد فضایی اختصاصی و جدیتر شده است.
چه اینکه از این سده نخستین تکنگاری پیرامون نام های قرآن توسط ابوالحسن حرالی
(د 247.ق) با فراوانی نودوپنج نام ،که در سده های بعد قرآنپژوهان به آن استناد کردهاند
(زرکشی7471 ،ق ،ج :7ص971ـ ،)979به نگارش درآمده است .این فضا در ادامه،
سبب تألیف تکنگاری های دیگری در این زمینه از جمله تألیف اثری از سوی ابنقیم
جوزیه (د797.ق) در سده هشتم و طرح مباحثی جدید همچون نهی از نام گذاری
شده است( .ابنقیم جوزیه7937 ،ق :ص)767
افزایش دامنه نامهای قرآن

تغییر دامنه نام های قرآن و البته بیشتر ،افزایش آن از جمله رویدادهای قابل مالحظه
در این حوزه است .این رویداد از سده چهارم ،زمانی که به استناد شواهد تاریخی،
اصطالح «نبی» در فضای فارسیزبان برای اشاره به قرآن به کار گرفته و به مجموعه
نام های قرآن اضافه شده ،مشاهده میشود (بلعمی ،7999 ،ج :7ص .)746اما این رویداد
در سده پنجم شدت بیشتری گرفت و کمیت مجموعه نام های قرآن به یکباره توسط
قاضى شیذله به پنجاهوپنج نام رسید و افزایش قابل توجهی یافت؛ تعدادی که طرح آن
تا آن زمان بیسابقه بود و برای بسیاری از قرآنپژوهان نسل های بعد دستمایهای برای
بحث و گفتوگو قرار گرفت (زرکشی7471 ،ق ،ج :7ص .)971نظریه تفکیک اسامی
از صفات نیز که برای نخستین بار در این سده طرح شد و بر اساس آن ،برخی عناوین
به عنوان نام و برخی دیگر به عنوان صفات مطرح شدند ،نتوانست به کاهش تعداد نامها
بینجامد (مکیبن ابیطالب7463 ،ق ،ج :76ص .)8977چنان که این روند افزایشی در
سده ششم نیز تداوم یافت و از فراوانی نام ها در آثار مختلف قرآنی و تفسیری سخن به
میان آمد (فخر رازى7461 ،ق ،ج :6ص 621؛ ابوالفتوح رازى7418 ،ق ،ج :7ص.)8
شمار نام های قرآن در برخی آثار بهجای مانده از این سده با روندی صعودی به یکصد
نام رسیده است (حاجی خلیفه ،بی تا ،ج :7ص .)973عدم استقبال از طرح تفکیک نامها
از صفات به خوبی در آثار مفسران سده ششم که همه عناوین را ذیل عنوان نام ذکر
کردهاند ،قابل مشاهده است (ابوالفتوح رازى7418 ،ق ،ج :7ص8ـ79؛ فخر رازى،
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7461ق ،ج :6ص621ـ .)629اما از سده هشتم ،طرح مجدد لزوم تفکیک نامها از
صفات ،سبب شد فراوانی نامهای قرآن ،تا اندازه ای رو به کاهش گذارد( .ابنجزی
کلبی7472 ،ق :ص)76

 .2پژوهشهای نام شناختی قرآن در دوران معاصر
در دوران معاصر افزون بر تکنگاری هایی در مورد نامهای قرآن 9،در بسیاری از آثار
دیگر ،همچون تفاسیر (برای اطالع از این گروه تفاسیر :نک :علوىمهر :7984 ،ص)987
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و علوم قرآنی ،بخشی به این موضوع اختصاص یافته است (حکیم7477 ،ق :ص79؛
اقبال :7989 ،ص 73؛ جوان آراسته :7981 ،ص .)92اهمیت بحث از نام های قرآن در
آثار قرآنی معاصر تا به آنجاست که در برخی از آنها ،اسامی قرآن در شمار مقدمات
اساسی در علوم قرآنی آمده است (جدیع العنزی7467 ،ق :ص .)3مهم ترین مباحث و
اقداماتی را که در آثار قرآنپژوهی معاصر در راستای بررسی نام های قرآن به چشم
میخورد ،می توان به این ترتیب شرح داد:
بحث از فراوانی نام ها و اشاره به اختالف نظر موجود در این باره از جمله مهمترین
این مباحث است (ابوشهبه7469 ،ق :ص69؛ محیسن ،بی تا ،ج :7ص78؛ قطان7467 ،ق:
ص .)67برخی از دانشمندان در مواجهه با فراز و فرود تعداد نام های قرآن ،از دامنه
نامها کاسته و برای این منظور ،سه راه حل تفکیک نام ها از صفات (عسکرى7472 ،ق،
ج :7ص674؛ زرقانى ،بی تا ،ج :7ص3؛ صالح :7976 ،ص ،)67تکیه صِرف بر نامهای
ذکرشده در قرآن و نه در دیگر منابع (عبدالقادر7464 ،ق :ص ،)77همچنین جمعبندی
و محور قرار دادن برخی صفات و قرار دادن دیگر صفات در ذیل صفات کلیدی را
(بیلی بدوی :6119 ،ص )679به عنوان راهکارهایی برای کاستن از تعداد نام ها پیشنهاد
داده اند .هرچند این راهکارها ،بهویژه نظریه تفکیک نام ها از صفات به دلیل عدم معرفی
مالک هایی مشخص و مورد اجماع ،در نهایت ،به تعیین مجموعه هایی معین و ثابت از
نام ها نینجامیده است.
در مقابل ،برخی دیگر از قرآنپژوهان برآن هستند که نام های متعدد ،برخاسته از
خود قرآن بوده ،به گونه های مختلف از عدم تفکیک نام ها از صفات و در نتیجه از
افزایش تعداد نام ها دفاع کردهاند (جعفرى :7986 ،ص3؛ بیگلرى ،بیتا :ص766؛ کمالى
دزفولى :7971 ،ص .)99- 47عدم اهمیت تفاوت اسم و صفت ،دشوار بودن تشخیص

اسامی و صفات و تفکیک این دو ،تسامح گذشتگان در این باره (هاشمى رف سنجانى،
 ،7989ج :69ص ،)27داللت تعدد نام ها بر عظمت قرآن و خداوند (جوادى آملى ،بیتا:
ص91؛ صابونى7419 ،ق :صص 77و  )39نیز کارکرد جداگانه هر یک از نام ها و اشاره
هر کدام به معنایی منحصر به فرد ،مهم ترین دالیل این دسته از قرآنپژوهان بوده است
(مظلومى7419 ،ق ،ج :4ص728؛ رادمنش :7974 ،ص .)662در میان این دو طیف،
برخی قرآنپژوهان معاصر با اتخاذ رویکردی معتدالنه مبتنی بر عرف مسلمانان ،بر این
باورند که همان گونه که نام بودن بسیاری از صفات از جمله عربى ،امر و یا حبل
نیز از آنجا که حداقل در عرف مسلمانان به عنوان نام تلقى شده و عَلَم منقولاند ،مطابق
با واقع نیست( .جعفرى :7986 ،ص)71
از دیگر اقدامات معاصران ،چینشهای مختلفی است که از نام ها و صفات قرآن به
دست داده اند .با آنکه در برخی آثار قرآنپژوهی معاصر ،اساساً مالک ترتیب نامها
روشن نیست (مصباح یزدى ،7981 ،ج :7ص ،)67در برخی دیگر ،نام های قرآن به
ترتیب الفبا (مظلومى7419 ،ق ،ج :4ص )723و در برخی نیز به ترتیب شهرت تاریخی
آمدهاند (رامیار :7923 ،ص .)3گذشته از ترتیب ،در برخی آثار معاصران ،نامهای قرآن
به اَشکال مختلفی طبقهبندی شده است .در نخستین و پرکاربردترین نوع ،چند نام
انتخاب و در قالب یک مجموعه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .بر خالف این ادعای
مشهور که مجموعه متشکل از پنج نام (قرآن ،کتاب ،فرقان ،ذکر و تنزیل) ،مجموعه
نام های منتخب تمامی یا اغلب قرآنپژوهان است (صابونى7419 ،ق :ص77؛
مهدویراد :7986 ،ص789؛ معارف :7989 ،ص42؛ رادمنش :7974 ،ص ،)669مجموعه
نام هایی متفاوت با نظام پنج گانه مشهور که تعداد نام ها در آنها از سه تا پنجاه نام متغیر
است ،در آثار معاصران فراوان به چشم میخورد (خمینى7478 ،ق ،ج :7ص7؛ زحیلى،
7478ق ،ج :7ص74؛ عطار7479 ،ق :ص ،49طاهرى ،7977 ،ج :7ص911؛ صباغ،
7471ق :ص28؛ حفنى ،6114 ،ج :7ص .)71در نوعی دیگر ،قرآنپژوهان بر این اساس
که نام ها در قرآن ،صفت واژه دیگرى قرار گرفته اند یا خیر ،آنها را به دو دسته استقاللی
و تبعی تقسیم کردهاند (مصباح یزدى ،7981 ،ج :7ص .)67همچنین توجه آنان به
ارتباط و نزدیک بودن مفاد برخی نامها ،سبب شکل گیری طبقهبندی های موضوعی شده
است (مصباح یزدى ،7981 ،ج :7ص67؛ جعفرى :7986 ،ص .)69برخی دیگر از

پژوهشهای نامشناختی قرآن و آسیبهای آن

نمی تواند قابل قبول باشد ،صفت دانستن بسیاری از نامها همچون فرقان ،ذکر و کتاب
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معاصران ،اوصاف و عناوینی مانند هدى ،موعظه و رحمت را که اوصاف ویژه قرآن
نیستند و حتى در قرآن نیز بر کتابهاى آسمانى گذشته اطالق شده اند ،از اسامی (به
زعم خود) اختصاصی تفکیک کردهاند (مصباح یزدى ،7981 ،ج :7ص .)67همچنین
یکی از مستشرقان میان نام هایی که برای توصیف همه قرآن بهکار رفته ،و نامهایی که
برای توصیف بخش هایی از قرآن استفاده شده ،مانند آیات و مثانی ،تفکیک قائل شده و
نوعی از طبقه بندی را بر اساس میزان اشتمال نام ها بر آیات شکل داده است( .بل،
 :7986ص)787
سال بیستوچهارم /شماره  /4زمستان  /7938پیاپی 39

712
712

از دیگر اقدامات معاصران در بخش نام های قرآن می توان به معرفی مهم ترین نام
اشاره کرد .در برخی از آثار ،تنها یک نام (معارف :7989 ،ص49؛ زقروق7469 ،ق:
ص 39؛ صادقى تهرانى ،7929 ،ج :77ص )78و در برخی ،نام هایی چندگانه به عنوان
محوری ترین نام ها معرفی شدهاند (آلوسى7479 ،ق ،ج :7ص3؛ سالمه ،6116 ،ج:7
ص73؛ دوسری7462 ،ق ،ج :6ص .)967مالک قرآنپژوهان معاصر برای معرفی
مهم ترین نامها عبارت اند از :کاربرد فراوان نام در قرآن و روایات (تسخیرى7464 ،ق:
ص ،)63شهرت بین مسلمانان (محمدى :7987 ،ص89؛ معبد7462 ،ق :ص،)62
فراوانی کار برد در دوره معاصر (رامیار :7923 ،ص ،)76مرجع دیگر نام ها بودن؛ مانند
جمال و جالل که تمامی نام ها و صفات خداوند در عین کثرت به این دو باز می گردند
(زرقانى ،بی تا ،ج :7ص ،) 3اتفاق نظر اکثر دانشمندان بر آن (رادمنش :7974 ،ص،)669
جاری مجرای تمامی نام ها بودن (مجموعة من العلماء؛ 7939ق ،ج :9ص ،)74داللت بر
قرآن هنگام اطالق (شعراوی ،7337 ،ج :6ص ،)39داللت بر چگونگی تألیف متن
مقدس مسلمانان (همچون قرآن و کتاب که بر حفظ در صدور و تألیف در سطور
داللت میکنند) (همان) .ناگفته نماند که به مالک انتخاب برخی از نام ها همچون حکم،
بیان و نور به عنوان معروف ترین نام ها اشاره نشده است( .محمدى :7987 ،ص)89
همچنین در برخی آثار قرآنپژوهی معاصر ،بحثی جدید مبنی بر جواز یا عدم جواز
افزودن نام های جدید به زنجیره نام های قرآن شکل گرفته است .برخی با این باور که
نام های قرآن توقیفی بوده و برای تعیین آنها راهی جز کتاب و سنت وجود ندارد ،با
افزایش نام ها مخالفت کرده (رومی7464 ،ق :ص ،)67و برخی دیگر بر این اساس که
در باب نام های قرآن اجتهاد صورت گرفته و بسیاری از نام ها و صفاتی که گمان میرود
برآمده از آیات و روایات اند ،در واقع نتیجه اجتهادهای شخصی و استنباطهای

مفسران اند ،با افزودن نامهای جدید موافقت کردهاند (دهیش :7988 ،ص .)49برخی نیز
موافقت خود را عملی کرده ،نام هایی مانند کوثر را که حاصل برداشتی تفسیری است،
به مجموعه نامها افزودهاند( .شریف کاشانى :7989 ،ص)474
یکی از اقدامات مشترک در آثار قرآنپژوهی معاصر ،جمع نظرات گذشتگان اعم از
منقوالت صحابه ،تابعان ،قرآن پژوهان ،مفسران ،لغویان و مستشرقان در مورد اشتقاق و
معنای نام هاست که در اغلب آثار قرآنی معاصر به چشم میخورد (رامیار:7923 ،
ص3ـ 97؛ بازوری ،بی تا ،ج :7ص .)67برخی نیز پس از گردآوری نظر یات مختلفی که
به عنوان نظریه منتخب خود معرفی کردهاند (رادمنش :7974 ،ص668؛ آلوسى7479 ،ق،
ج :7ص8؛ مهدویراد :7986 ،ص .)781دالیل این انتخاب ها به این شرحاند :وقایع
تاریخی ،کارکردهای متن مقدس (رامیار :7923 ،ص67؛ زحیلى7478 ،ق ،ج :7ص،)74
روایات (بروجردى ،7922 ،ج :7ص ،)99آیات (جوان آراسته :7981 ،ص ،)49قواعد
اشتقاق و لغت (رادمنش :7974 ،ص668؛ صباغ7471 ،ق :ص ،)29تبادر (عطار،
7479ق :ص ،)44منطق و استدالل (رامیار :7923 ،ص .)79در معدودی از آثار نیز
مطالب منقول از پیشینیان ،واکاوی و نقد شده است .از جمله این نقدها می توان به
بررسی منشأ صدور نظریات (همان :ص ،)77نقد آراء پیرامون اشتقاق و معنای نامها
(تسخیرى7464 ،ق :ص ،)63نقد انتخاب برخی نامها (غفار7479 ،ق :ص77؛ حسینى،
 :7978ص ،)46نقد استفاده از برخی منقوالت تاریخی همچون نام گذاری قرآن به
مصحف در زمان ابوبکر (تسخیرى7464 ،ق :ص ،)94نقد نظریه تلقی حروف مقطعه
به عنوان نام های قرآن (رومی ،بیتا :ص ) 728و نیز نقد و بررسی آراء مستشرقان اشاره
کرد( .رضوان7479 ،ق ،ج :7ص)718
افزون بر موارد یادشده ،در آثار قرآنپژوهی معاصر مباحثی به چشم میخورند که
در آثار پیشین کمتر به آنها توجه شده یا اساساً سابقه نداشته است .عربی یا غیر عربی
بودن (رامیار :7923 ،ص94؛ مهدویراد :7986 ،ص ،)786میزان شمول نامها بر آیات
(عسکری7472 ،ق ،ج :7ص ،)674تقدم و تأخر تاریخی اطالق هر یک از نامها بر متن
مقدس در دوران وحی (بل :7986 ،ص )787و نیز استفاده از سیاق آیات برای پی بردن
به معنای نام ها (مهدویراد :7986 ،ص ،)679از جمله این مباحث جدید هستند.
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از دیرباز در این باره مطرح بوده ،دست به انتخاب زده و با دالیلی ،یکی از نظریات را
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 .3آسیبشناسی پژوهشهای نامشناختی قرآن
الف) مواجهه جمعمحور با نظریات گذشتگان
در بحث نام های قرآن همچون دیگر مباحث ،اختالف نظرهایی وجود دارد .برای
نمونه در بحث اشتقاق و معنای نام قرآن ،تشتت آراء بسیار است .گرچه برخی این
اختالفات را به یکدیگر نزدیک و غیر مهم دانستهاند (محمدى :7987 ،ص ،)86اما
بسیاری دیگر بارها به این تشتت اشاره کرده و سعی در کاستن این اختالفات کردهاند
(مهدویراد :7986 ،ص772؛ صالح :7976 ،ص77؛ رامیار :7923 ،ص74؛ تسخیرى،
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7464ق :ص .) 63در این میان یکی از راهکارهایی که در جهت فروکاستن اختالف
نظرها بسیار از آن استفاده شده ،جمع میان نظرات است .غافل از آنکه اهتمام صِرف به
جمع نظرات و نیز ارتباط دادن معانی ،بدون روش و مبتنی بر ذوق و سلیقه شخصی،
می تواند مولّد بسیاری از رویکردهای غیر محققانه دیگر باشد .برای نمونه برخی
قرآنپژوهان در مواجهه با معانی مختلفی که برای ریشه نام ها ارائه شده ،یک معنای کلی
را به عنوان معنای اصلی و جامع معنایی انتخاب و دیگر معانی را به عنوان مصادیق و
زیرمجموعه آن دانستهاند .چنان که رامیار پس از شمردن معانی متعدد قرآن و ماده «قرأ»
در آیات ،در نهایت ،قرائت را به عنوان معنای اصلی انتخاب کرده و با این گفته ،بررسی
خود را به پایان رسانده است که« :در معناى قرائت ،توسعى است که شامل همه موارد
مىشود» (رامیار :7923 ،ص .)61یا آنکه مصطفوی معنای اصلی ماده «کتب» را
«تقریر امری قصدشده و تثبیت آن در عالم خارج بر اساس اسباب مناسب آن» دانسته و
بر این اساس ،دوختن مَشک آب ،نوشتن با کلمات ،حکم ،قضا ،ایجاب و تقدیر را
مصادیقی از این معنا میداند که دو قید اظهار و تثبیت در آنها ملحوظ است.
(مصطفوی7472 ،ق ،ج :71ص)61
برخی دیگر با طرح تمامی معانی ،هر یک را به اعتباری صحیح دانستهاند .به عنوان
مثال ،یکی از پژوهشگران معاصر بر این باور است که معنای ماده «کتب» بر اساس
کاربرد آن در آیات قرآن در اِسناد به خدا و انسان تعیین میگردد .اگر این مادّه در حوزه
مادّی و محسوس ـ که معموالً به انسان مربوط میشود ـ باشد ،مفهوم نوشتنِ معهود را
با خود به همراه دارد .ولی اگر به خداوند اسناد داده شود ،می تواند مفاهیمی چون ثبت
و ضبط ،فرض ،ایجاب ،تقریر ،حکم و مواردی از این دست را افاده نماید ،ولی در هر
دو صورت معنای تثبیت در آنها نهفته است( .فخاری :7936 ،ص)79

برخی دیگر معانی مختلف را الزم و ملزوم یکدیگر دانسته و از این طریق میان آنها
ارتباط برقرار کردهاند .به عنوان نمونه یکی از معاصران ،دو معنای ماده «قرأ» ،یعنی
جمع و تالوت را این گونه جمع کرده است که «هر کس تالوت کند ،میان حروف و
کلمات جمع میکند و بین این دو معنا افتراق نیست ،بلکه هر دو مالزم یکدیگرند.
بهخاطر همین در قرآن میان این دو جمع شده است( ».صبح ،بیتا :ص )99همچنین در
مورد مشتقات ماده «کتب» در آیات قرآن چنین گفته شده است که فرض و وجوب،
معانی ضمنی نوشتن محسوب میشوند( .مصطفوی7472 ،ق ،ج :71ص)61
کنار یکدیگر جمع کرده و گفته اند :اگر قائل به این اشتقاق شویم ،معنای واژه و مناسبت
آن چنین است و اگر قائل به اشتقاق دیگر شویم ،معنای واژه و مناسبت آن به گونهای
دیگر میشود (عطار7479 ،ق :ص .) 49همان گونه که پیداست ،این رویکرد با قرار
دادن احتماالت متعدد پیش روی مخاطب ،امکان رسیدن به نتیجهای مشخص را سلب
میکند.
ب) فقدان رویکرد تطبیقی و مقایسهای
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برخی نیز بدون برقراری هیچ ترجیح و ارتباطی میان معانی مختلف ،صرفاً آنها را

وجود برخی رویکردهای تطبیقی و مقایسهای به صورت محدود در آثار قرآنی
معاصر برای بررسی نام های قرآن ،نشان میدهد چنین حرکت هایی در صورت تداوم
می توانستهاند زمینه هایی را برای تحلیل های دقیق تر فراهم آورند .مقایسه برخی نامهای
قرآن مانند قرآن و فرقان یا کتاب و ذکر (جعفرى :7986 ،ص ،)74مقایسه محدود
مذاهب شیعه و سنی در چگونگی کاربرد نام قرآن (رامیار :7923 ،ص ،)74مقایسه
محدود نامگذاری متن مقدس مسلمانان و دیگر کتب آسمانی (همان :ص ،)69مقایسه
محدود علوم مختلف در برداشت های گوناگون از قرآن (زرقانى ،بیتا :ص72؛ اقبال،
 :7989ص66؛ سالمه ،6116 ،ج :7ص ،)67مقایسه اقوال قرآنپژوهان درباره دو نام
کتاب و قرآن (زقروق7469 ،ق :ص ،) 39مقایسه اقوال مستشرقان با مفسران و لغویان
پیرامون دخیل بودن یا نبودن نام های قرآن (رامیار :7923 ،ص ،)74مقایسه محدود
کاربرد نام ها در آیات (رادمنش :7974 ،ص663؛ مهدویراد :7986 ،ص )774و مقایسه
اقوال لغویان با کاربرد نام ها در آیات (فخاری :7936 ،ص ،)36- 77از جمله این
اقدامات اند .برای نمونه یکی از محققان معاصر پس از مقایسه میان گفته های لغویان
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پیرامون معنای ماده «کتب» با استعماالت کَتَب و کتاب در قرآن مینویسد« :اقوال
لغویان در بیان معنای ماده «کتب» با کاربرد کَتَب و کتاب در قرآن همخوانی ندارد.
چه اینکه اساساً در قرآن ،کَتَب و کتاب به معنای «جمع و انضمام» به کار نرفتهاند».
(همان)
با این وجود ،رویکرد تطبیق و مقایسه ،عقیم مانده و چندان که باید ،در آثار معاصر
به ویژه در دو حوزه جدی تلقی نشده است.
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نخست :عدم مقایسه کاربردهای قرآنی

در حوزه مقایسه مفهوم نام های قرآن که همپوشی مصداقی نامها از یکسو و
برابرانگاری مفهوم تمامی نام ها از دیگرسو ،سبب شده نامها بهصورتی علمی و روشمند
با یکدیگر مقایسه و تطبیق نشوند .تنها در تعدادی معدود از آثار قرآنپژوهی معاصر،
پیرامون تفاوت های مفهومی میان نام ها سخن گفته شده است (جعفرى :7986 ،ص.)74
دستمایه قرآنپژوهان برای بیان این تفاوت ها ،روایات ،سخنان علمای گذشته و نیز
تفاوت کاربرد نامها بوده است .برای نمونه در مورد تفاوت «ذکر»« ،کالماهلل» و
«کتاباهلل» آمده است :ذکر بهمعناى رابطه پیامبر با خداست و منظور ،ثبت حقایق غیبى
در خاطره و ذهن پیامبر است که از طریق وحى الهى دریافت شده است .به عبارتی
همان گونه که وجود لفظى این حقایق ،کالم و وجود کتبى آنها کتاب است ،وجود
ذهنى و عقلى آنها نیز ذکر است .با این تفاوت که کالم و کتاب ازاینرو که هر دو کار
خدا هستند ،به نام اهلل اضافه شده و به صورت کالماهلل و کتاباهلل بر متن مقدس
مسلمانان اطالق میشوند ،اما ذکر به این دلیل که کار پیامبر

است ،بهصورت ذکر

اهلل برای داللت بر قرآن کاربرد ندارد( .همان :ص)77
این برابرانگاری در زمان معاصر صورتی ناخودآگاه و غیر ارادی یافته و سبب شده
حتی در جایی که سخن از معانی نامهاست ،نامها بهجای یکدیگر بهکار روند .به عنوان
مثال هنگام مستندسازی نظریات پیرامون اشتقاق ،از آیاتی استفاده شده که نامی غیر از
نام مورد بحث در آن آمده است .چنانکه گفته شده قرآن مشتق از کلمه «قرء» بهمعناى
جمع است و مناسبت آن ،این است که چون قرآن جامع انواع علم و اقسام دانش است،
آن را قرآن نامیدهاند ،چنانکه میفرماید« :وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ» (نحل:
 ،)83و باز میفرماید« :ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ» (انعام( )98 :بروجردى ،7922 ،ج:7

ص .)99آن گونه که پیداست ،در این آیات اوصاف ذکرشده وصفی برای کتاب و نه
قرآن اند .حتی آیاتی که در آنها کتاب و قرآن در کنار یکدیگر بهکار رفته و می توانستهاند
موقعیتی برای بحث از تفاوت ها و چرایی استفاده از دو نام در کنار یکدیگر باشند نیز
چندان مورد توجه قرآنپژوهان و مفسران معاصر قرار نگرفته است .معدودی از
معاصران ،در ذیل آیه نخست سوره حجر که در آن قرآن و کتاب به یکدیگر عطف
شده اند ،نظراتی به این ترتیب ارائه کرده اند :عطف قرآن بر کتاب برای تأکید است
(مکارم شیرازى ،7974 ،ج :77ص ،) 2منظور از کتاب ،لوح محفوظ است (طباطبایى،
قمى مشهدى ،7928 ،ج :7ص ،) 33عطف قرآن بر کتاب ،عطف اسم علم بر اسم عام
است (ابن عاشور ،بی تا ،ج :79ص ،)8عطف این دو بر یکدیگر اشاره به ویژگی مکتوب
و مقروء بودن متن مقدس دارد (خطیب ،بی تا ،ج :7ص671؛ عظیمزاده و دیگران،
 :7981ص .) 787باید افزود عطف کتاب و قرآن به یکدیگر در برخی آیات ،بهجای
آنکه توجهات را به تفاوت های مفهومی این دو جلب کند ،به شبیه گیری و ذکر
مشترکات که نیاز چندانی به پژوهش و تحقیق ندارد ،انجامیده است.
دوم :عدم مقایسه کاربردها در علوم اسالمی

در آثار قرآنی جای مقایسه علوم مختلف اسالمی در چگونگی کاربرد نامها ،نیز
برداشت هایی که در آنها از نام های قرآن در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته ،کامالً
خالی است .تنها در یکی از آثار قرآنی معاصر آمده است« :در بین اصولیان قرآن بیشتر با
نام «کتاب» معروف و مشهور است .لذا در منابع اجتهاد چهار اصل یاد مىشود که به
ترتیب عبارتاند از :کتاب ،سنت ،اجماع و عقل( ».محمدى :7987 ،ص)84
ج) فقدان رویکرد تاریخی
اگرچه بررسی نام های قرآن در بیشتر آثار قرآنپژوهی معاصر با نقل سخنی از
قرآنپژوهان متقدم آغاز شده (تسخیرى :7464 ،ص69؛ سالمه ،6116 ،ج :7ص ،)77نیز
اگرچه در معدودی از آثار ،بحث هایی در رابطه با تعیین تقدم و تأخر تاریخی معانی
برخی کاربردها مانند کاربردهای کلمه کتاب در آیات با توجه به ترتیب نزول صورت
گرفته (مهدویراد :7986 ،ص ،)611اما نمی توان چنین مباحثی را بهمنزله تاریخینگری
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7477ق ،ج :76ص ،)32منظور از کتاب ،سوره است (بیضاوى7478 ،ق ،ج :9ص612؛
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و تاریخپژوهی در حوزه نام های قرآن تلقی کرد .اکتفا ب ه تعریفی واحد در تبیین نامها،
قضاوت منطقی و نه تاریخی در مورد تعاریف ارائه شده ،نادیده گرفتن بافت فرهنگی
اجتماعی در بررسی های لغوی و ریشهشناختی و حتی عدم رعایت نکات مقدماتی و
اولیه که یک پژوهش تاریخی باید از آن برخوردار باشد ،همچون تقدم و تأخر طرح
نظرات (زرکشی7471 ،ق ،ج :7ص971ـ ،)979نشان می دهد رویکرد تاریخی در این
آثار از نظر دور مانده و جز گردآوری آراء در کنار یکدیگر ،هدف دیگری دنبال نشده
است.
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بسنده کردن به یک تعریف در بیان مفهوم اصطالحی قرآن نشانگر همین رویکرد
غیرتاریخی به نام های قرآن است .این در حالی است که هر نام دارای شناسنامه ،تاریخ
و مسیری است که پشت سر گذاشته و تعریف ارائهشده اگر تعریفی جدید و از آنِ
محقق باشد ،می تواند به این تاریخ پرفرازونشیب ب پیوندد و اگر نقل تعریفی از گذشته
است ،باز هم تعریف بازگوشده ،بخش کوچکی از تاریخ آن نام محسوب میشود.
نیز تقسیم تعاریف ارائهشده از قرآن به سه دسته تعاریف طوالنی ،کوتاه و معتدل و
همچنین نوع داوری در مورد تعاریف ،نشانگر نگاه منطقی و نه تاریخی در مورد
نامهای قرآن است .چنان که در یکی از آثار قرآنی معاصر آمده است« :اگر در تعریف به
ذکر برخى از این اوصاف نیز اکتفا مىشد ،باز تعریف جامع و مانع بود ،اما از آنجا که
مقام تعریف مقام بیان و روشنگرى است و اطناب و تفصیل به منظور توضیح بیشتر با
آن تناسب دارد ،صاحبان تعریف ،تطویل آن را بر خود جایز شمردهاند( ».زرقانى ،بیتا،
ج :7ص ) 76این نوع بررسی تعاریف ،در حالی است که هر یک از مؤلفه های موجود
در تعریف قرآن ،متناسب با هدف و کارکردهایی برآمده از شرایط فرهنگی اجتماعی
زمان به آن اضافه شدهاند.
نباید از نظر دور داشت که نقد و بررسی های موجود ،وجهه ای منطقی و کالمی
داشته و کمتر ناظر به واقعیات تاریخی اند .برای نمونه در یکی از آثار معاصر ،انتخاب
کالم به عنوان نامی از نام های قرآن با این دلیل نفی شده است که اگر گفته شود کالم
اسم قرآن است ،یعنی کالم بهوسیله قرآن تعریف شده است .این در حالی است که
قرآن به وسیله کالم تعریف و گفته میشود و قرآن کالم اهلل منزل است .بنابراین اسم
دانستن کالم برای قرآن مستلزم توقف تعریف کالم بر قرآن و قرآن بر کالم و به عبارتی
دیگر ،مستلزم دور است ( .غفار7479 ،ق :ص)77

این نگاه غیر تاریخی در بررسی لغوی نام کتاب و قرآن نیز کامالً مشهود است .آنجا
که پس از برگرداندن ریشه کتاب و قرآن به زبان آرامی ،این دو صرفاً بهمعنای نوشتن و
خواندن معنا شده و تحقیقات مهم دیگر درباره اینکه نوشتن در زبان آرامی در چه بافت
فرهنگی اجتماعی شکل گرفته و متعلق به چه نوشتههایی بوده ،مغفول مانده است
(صالح :7976 ،ص .)77همچنان که معانی مستقیم برآمده از ظاهر آیات مانند «حکم،
قضا ،فرض ،جعل و امر» ،تعابیری اجتهادی و حاصل برداشتهای شخصی دانسته شده
است( .فخاری :7936 ،ص)36

عدم جامعنگری نیز یکی از آسیبهایی است که متوجه پژوهشهای معاصر پیرامون
نام های قرآن است .این آسیب سبب شده در بررسی نام ها ،اغلب ،تبیین مفهوم لغوی و
رفع اختالفات موجود در این زمینه مهم ترین هدف پژوهشگر باشد و مدلول عرفی و
اصطالحی ،کامالً روشن و بدیهی انگاشته شود( .محمدى :7987 ،ص)86
این در حالی است که از سویی در طول تاریخ فرهنگ اسالمی ،برداشتهای
متعددی از کتاب و قرآن وجود داشته و به عبارتی ،مفهوم عرفی و اصطالحی این دو
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د) فقدان عمق و جامعنگری

نام ،یک مفهوم ثابت و بدون تغییر نبوده و از دیگرسو ،این مفاهیم متعددِ ظهورکرده در
مقاطع مختلف تاریخی ،در آثار اسالمی بررسی نشده اند تا کامالً روشن و بینیاز از
پژوهش دانسته شوند .عدم توجه به یکی از مفاهیم مهم کتاب در تاریخ فرهنگ
اسالمی ،یعنی فرض و حُکم ،شاهدی بر عدم جامع نگری در آثار قرآنی معاصر است.
(رادمنش :7974 ،ص663؛ مهدویراد :7986 ،ص 732؛ میرزا خسروانى7931 ،ق ،ج:7
ص)67
عدم نگرش جامع سبب شده معنایابی نام قرآن در برخی آثار قرآنی معاصر ،تنها با
بیان وجه تسمیه (عبدالقادر7464 ،ق :ص ،)77اشاره صِرف به اسم یا صفت بودن نام
(تسخیرى7464 ،ق :ص ) 99و یا ذکر معدودی از آیات بدون هیچ گونه توضیحی
صورت گیرد (جعفرى :7986 ،ص74؛ معرفت :7987 ،ص .)717کاویدن نامها در
روایات نیز در همین حد متوقف شده است که این نام ها در روایات بهکار رفتهاند ،اما
جست وجوی مفهوم بر اساس بافت و کاربرد و بسیاری از تحقیقات قابل انجام دیگر
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مغفول مانده است( .به عنوان نمونه نک :مهدویراد :7986 ،ص677؛ مظلومى،7419 ،
ج :4ص781ـ782؛ کمالى دزفولى :7971 ،ص)47
اتکا به دالیل سطحی نیز نمونه های فراوانی در آثار قرآنی معاصر دارد .برای نمونه
در نقد آرای مستشرقان ،سریانی یا عبرانی بودن واژگان کتاب و قرآن به این دو دلیل رد
شده اند :نخست آنکه در صورت پذیرش چنین نظریه ای ،بسیاری از واژهها میبایست
غیر اصیل دانسته شوند ،و دوم آنکه دانشمندان اسالمی در مورد قرآن چنین نظری
ندارند (مهدویراد :7986 ،ص .) 786در اثری دیگر تنها دلیل گرایش مستشرقان به
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بررسی نام های کتاب و قرآن ،طعن در اصالت قرآن و طعن به اعجاز بیانی قرآن دانسته
شده است (ابولیله7469 ،ق :ص .) 477در حالی که این گرایش ،حداقل در مورد برخی
از مستشرقان ،دالیل دیگری نیز می تواند داشته باشد.
فقدان عمق و جامع نگری همچنین سبب شده وجوه معنایی نامها در قرآن مورد
بی توجهی قرار گیرد .با وجود آنکه نام های قرآن در تمامی آیات صرفاً برای داللت بر متن
مقدس مسلمانان بهکار نرفته اند و بر معانی دیگری نیز داللت دارند ،در تعداد قابل توجهی
از آثار قرآنپژوهی معاصر ،به ذکر معنای کلی نام ها در آیات مختلف اکتفا شده است
(رامیار :7923 ،ص79؛ عطار7479 ،ق :ص .) 44برای نمونه در مورد فرقان گفته شده
است این کلمه در هفت مورد از آیات قرآن بهکار رفته که در دو مورد به تورات و در دو
مورد به قرآن اشاره دارد (رادمنش :7974 ،ص)663؛ بدون آنکه میان این معانی بدون
معرفی وجه جامعی ،سلیقه ای و غیر روشمند ارتباطی برقرار شود .تنها تالش انجام گرفته
در این راستا در معدودی از آثار معاصر ،تعیین تقدم و تأخر تاریخی معانی با توجه به
ترتیب نزول سورههاست که این تالش نیز به دلیل پرسش های متعددی که در مقابل اصل
ترتیب نزول مطرح است ،چندان کارآمد نیست( .مهدویراد :7986 ،ص)611
در نهایت تمامی رویکردهای آسیبزای مذکور سبب شده اند تقلید ،تکرار و صرفاً
انعکاس مطالب برخی کتب علوم قرآنی همچون البرهان زرکشی ،بخش عمده این
بخش در آثار قرآنی باشد( .زقروق7469 ،ق :ص39؛ مظلومى7419 ،ق ،ج :4ص728؛
بروجردى ،7922 ،ج :7ص99؛ بیگلرى ،بیتا :ص766؛ عظیمزاده و دیگران:7981 ،
ص787؛ تسخیرى7464 ،ق :ص69؛ سالمه ،6116 ،ج :7ص)77

نتیجهگیری
مسأله این پژوهش آن بود که عوامل رکود و ایستایی بحث نام های قرآن در آثار
قرآنی و تفسیری کدام اند و چگونه می توان بر آنها فائق آمد؟ برای پاسخ به این دو
پرسش در گام نخست ،گزارشی تحلیلی از سیر تاریخی بحث نام های قرآن از ابتدا تا
دوران معاص ر ارائه شد .نتیجه حاصل از این بررسی آن بود که مباحث مربوط به نامهای
قرآن در مجموعه این آثار ،چه در حوزه محتوا و چه در حوزه روش ،نوعاً مشابه و
اغلب متأثر از تفسیر طبری بوده است .شمارش تعداد نام ها در آیات ،ذکر یک یا چند
روایات ،بحث از دلیل یا دالیل تعدد نامها  ،ذکر وجه تسمیه ،واکاوی معنای لغوی با
استناد به اشعار جاهلی و آیات و بیش از همه ،نقل اقوال صحابه و تابعان در مورد
اشتقاق و معنای نامها بهویژه «قرآن»  ،مواردی هستند که کموبیش در آثار قرآنی و
تفسیری مربوط به پیش از دوران معاصر تکرار شده اند .البته در این میان ،برخی
نوآوری ها مانند مقایسه مهم ترین نام های قرآن با یکدیگر و بررسی تفاوت های مفهومی
میان آنها ،استفاده از ظرفیت نامهای قرآن برای نزدیک کردن ادیان به یکدیگر،
طبقهبندی نام ها بر اساس حروف اصلی و تفسیر و معنایابی نامها با تکیه بر آیات قرآن
نیز قابل توجهاند.
در دوران معاصر ،مواجهه با فراوانی نام ها ،معرفی مهم ترین نام های قرآن ،افزودن
نام های جدید ،طبقهبندی نام ها ،جمع یا انتخاب نظرات مربوط به اشتقاق نامهای قرآن
و نقد و بررسی نظریات گذشتگان ،از مهم ترین اقدامات معاصران در این زمینه بوده
است .مباحثی چون بحث از غیر عربی بودن یا نبودن ،میزان شمول نام ها ،تقدم و تأخر
تاریخی اطالق هر یک از نام ها بر متن مقدس در دوران وحی ،نیز استفاده از سیاق
آیات برای پی بردن به معنای نام ها ،ازجمله مباحث نو قرآنپژوهان بهشمار میآید.
آسیبشناسی پژوهشهای نامشناختی قرآن در آثار متقدمان و معاصران ،به عنوان گام
دوم این پژوهش سامان یافته است .در این گام آسیب هایی چون تقلید و تکرار نظریات
گذشتگان ،بی توجهی به وجوه معنایی نام ها در قرآن ،مواجهه جمعمحور با نظریات
گذشتگان ،فقدان رویکرد تطبیقی و مقایسه ای ،فقدان رویکرد تاریخی ،فقدان عمق و
جامعنگری ،عدم ارائه استداللهای محکم و غلبه رویکرد کمیت گرا به بحث گذاشته
شد .در پایان برای گذر از این آسیبها در پژوهش های پیش رو ،استفاده از روشهای
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آیه دربر دارنده نام ،بررسی محدود نام ها در کاربرد ،معرفی اسامی بهکار رفته در
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تاریخی بهویژه روش تاریخ انگاره (  )History of Ideasپیشنهاد میشود؛ روشی که با
استفاده از آن میتوان مسیر شکلگیری و تحوالت هر یک از نامهای قرآن را در شرایط
زمانی و مکانی مختلف در طول تاریخ فرهنگ اسالمی بازشناخت و سپس علل
تحوالت مفهومی را با توجه به گفتمانهای حاکم در هر زمان جستوجو کرد.

پینوشتها
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 - 7جالب آنجاست که با وجود رواج این نظریه از سده چهارم به بعد ،حروف مقطعه هیچگاه
به عنوان نام در درون مجموعه نامهای قرآن جای داده نشدند.
 - 6همچون این شعر:
هــیچ دانــى چنــد دارد نــام ،قــرآن عظــیم
اى تو را در فهم معنى داده حق طبع سـلیم
هم کتابست و کالم و هم مبـارک هـم شـفا

عهد و فرقان و مبین و حبل و بشرى و حکیم

باز تبیان و بالغ و رحمـت و ذکـر و هـدى

موعظـه نــور و بیانســت و صــراط المســتقیم

 - 9مانند این آثار « :اسماء القرآن» اثر عمر الدهیشی« ،أسماء القرآن الکریم فی القرآن» تألیف
احمد خمساوی« ،أسماء القرآن فی القرآن» اثر محمد جمیل غازی « ،حدیث القرآن عن القرآن»
نوشته محمد الراوی« ،أسماء القرآن و صفاته» نوشته عطیه محمد الفرحانی .تکنگاریهایی را
که در موضوعاتی غیر از نامهای قرآن به نگارش درآمده ،اما در بخشهایی از آنها به تناسب ،از
نامهای قرآن سخن گفته شده نیز نباید به هنگام فحص از نامهای قرآن از نظر دور داشت.
برای نمونه ،تعریف نام مصحف در بخشی از کتاب مصحف فاطمه ارائه شده است ( .امینى،
 :7986ص74ـ)77

فهرست منابع
 .1قرآن کريم.
 .2ابنجزي کلبي ،محمدبن احمد (د141.ق)1411( ،ق) ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق :عبداهلل
خالدي ،بيروت :شرکة دار االرقم.
 .3ابنسالم ،يحيي (د222 .ق) ،)1111( ،التصاريف لتفسير القرآن ،تحقيق :هند شلبي ،تونس:
الشرکة التونسيه للتوزيع.
 .4ـــــــــــــــــــــ (1421ق) ،التفسير ،تحقيق :هند شلبي ،بيروت :دار الكتب العلميه.
 .1ابنعاشور ،محمدبن طاهر (بيتا) ،التحرير و التنوير ،بيروت :مؤسسة التاريخ.

 .1ابنعطيه اندلسي ،عبدالحقبن غالب (د141.ق)1422( ،ق) ،محرر الوجيز ،تحقيق :عبدالسالم
عبدالشافي ،بيروت :دارالكتب العلميه.
 .1ابنقتيبه دينوري ،عبداهللبن مسلم (د211.ق)( ،بيتا) ،تأويل مشكل القرآن ،تحقيق :ابراهيم
شمس الدين ،بيروت :دار الكتب العلميه.
 .8ــــــــــــــــــــــــــــ (بيتا) ،غريب القرآن ،تحقيق :سعيد لحام ،بيروت :دار الكتب
العلميه.
 .1ابنقيم جوزيه ،محمدبن ابيبكر (د111.ق)1311( ،ق) ،تحفة المودود ،تحقيق :عبدالقادر
 . 12ثعالبي ،عبدالرحمنبن محمد (د811.ق)1418( ،ق) ،االجواهر الحسان في تفسير القرآن ،الطبعة
األولي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 . 11ابوالفتوح رازي ،حسينبن علي (د111.ق)1428( ،ق) ،روضالجنان و روح الجنان ،مشهد:
بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.
 . 12ابوشهبه ،محمدبن محمد (1423ق) ،المدخل لدراسة القرآن ،الطبعة الثانية ،قاهرة :مكتبة السنه.
 . 13ابوليله ،محمد (1423ق) ،القرآن الكريم من المنظور االستشراقي ،قاهره :دارالنشر للجامعات.
 . 14ازدي ،مقاتلبن سليمان (د112.ق)1423( ،ق) ،التفسير ،تحقيق :عبداهلل شحاته ،بيروت :دار
احياء التراث.
 . 11ازهري ،محمدبن احمد (د312.ق)1422( ،ق) ،تهذيباللغه ،تحقيق :رياض زکيقاسم ،بيروت:
دارالمعرفه.
 . 11اصبهاني ،اسماعيلبن محمد (د131.ق)1411( ،ق) ،اعراب القرآن ،رياض :مكتبة الملك فهد
الوطنيه.
 . 11اقبال ،ابراهيم ( ،)1381فرهنگ نامه علوم قرآن ،تهران :مؤسسه انتشارات اميرکبير.
 . 18آلوسي ،محمود (د1212.ق)1411( ،ق) ،روح المعاني ،تحقيق :علي عطية ،بيروت :دارالكتب
العلميه.
 . 11اميني ،عبداهلل ( ،)1382مصحف فاطمي ،قم :دليل ما.
 . 22بازوري ،محمدعلي (بيتا) ،تفسير الغيب و الشهادة ،بيروت :دارالقاري.
 . 21باقالني ،ابوبكر (د423.ق)1422( ،ق) ،االنتصار للقرآن ،تحقيق :محمد عصام القضاة ،عمان :دار
الفتح.

پژوهشهای نامشناختی قرآن و آسیبهای آن

االرناؤوط ،دمشق :مكتبة دار البيان.
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 . 22بخاري ،محمدبن اسماعيل (د211.ق)1422( ،ق) ،الصحيح ،تحقيق :محمدزهير الناصر ،بيجا:
دار طوق النجاة.
 . 23بروجردي ،محمد ابراهيم ( ،)1311تفسير جامع ،تهران :صدر.
 . 24بل ،ريچارد ( ،)1382درآمدي بر تاريخ قرآن ،ترجمه :بهاءالدين خرمشاهي ،قم :مرکز ترجمه
قرآن.
 . 21بلعمي ،ابوعلي (د383.ق) ،)1313( ،تاريخ بلعمي ،تصحيح :محمدتقي بهار و محمد
پروين گنابادي ،بيجا :بينا.
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 . 21بيضاوي ،عبداهللبن عمر (د 181.يا 111ق)1418( ،ق) ،انوار التنزيل و اسرار التأويل ،بيروت:
دار احياء التراث العربي.
 . 21بيگلري ،حسن ( ،)2221سرالبيان في علم القرآن ،چاپ پنجم ،بيجا :کتابخانه سنائي.
 . 28بيلي ،احمد (بيتا) ،من بالغة القرآن ،قاهره :نهضة مصر.
 . 21تسخيري ،محمدعلي (1424ق) ،محاضرات في علوم القرآن ،قم :سازمان مدارس خارج از
کشور.
 . 32جديع العنزي ،عبداهللبن يوسف (1421ق) ،مقدمات االساسيه في علوم القرآن ،الطبعة الثالثه،
بيروت :مؤسسة الريان.
 . 31جصاص ،احمدبن علي (د312.ق)1421( ،ق) ،احكام القرآن ،تحقيق :محمدصادق قمحاوي،
بيروت :دار احياء التراث العربي.
 . 32جعفري ،يعقوب ( ،)1382سيري در علوم قرآن ،چاپ سوم ،تهران :اسوه.
 . 33جوادي آملي ،عبداهلل (بيتا) ،پيرامون وحي و رهبري ،قم :الزهرا (س).
 . 34جوان آراسته ،حسين ( ،)1382درسنامه علوم قرآني ،چاپ ششم ،قم :بوستان کتاب.
 . 31حاجي خليفة ،مصطفيبن عبداهلل (د1211.ق)( ،بيتا) ،کشف الظنون ،بغداد :مكتبة المثني.
 . 31حر عاملى ،محمدبن حسن (د1421( ،)1124.ق) ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسة آل البيت

.

 . 31حسيني ،حسين ( ،)1318هفده گفتار در علوم قرآني ،چاپ دوم ،تهران :بدر.
 . 38حفني ،عبدالمنعم ( ،)2224موسوعة القرآن العظيم ،قاهره :مكتبة مدبولي.
 . 31حكيم ،محمدباقر (1411ق) ،علوم القرآن ،چاپ سوم ،قم :مجمع الفكر االسالمي.
 . 42خطيب ،عبدالكريم (بيتا) ،التفسير القرآني للقرآن ،بيروت :دار الفكر العربي.
 . 41خميني ،سيد مصطفي (1418ق) ،تفسير القرآن الكريم ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني.

 . 42دهيش ،عمربن عبدالعزيز ( ،)1388اسماء القرآن و اوصافه في القرآن الكريم ،بيجا :دار
ابنجوزي.
 . 43دوسري ،منيره (1421ق) ،أسماء سور القرآن و فضائلها ،بيجا :دار ابن الجوزي.
 . 44رادمنش ،محمد ( ،)1314آشنايي با علوم قرآني ،چاپ چهارم ،تهران :علوم نوين.
 . 41راميار ،محمود ( ،)1311تاريخ قرآن ،چاپ سوم ،تهران :اميرکبير.
 . 41رضوان ،عمربن ابراهيم (1413ق) ،آراء المستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره ،رياض :دار
الطيبه.
البحوث اإلسالمية ،ج.12
 . 48ــــــــــــــــــــ (1424ق) ،دراسات في علوم القرآن الكريم ،بيجا :بينا.
 . 41زحيلي ،وهبةبن مصطفي (1418ق) ،التفسير المنير ،بيروت :دار الفكر المعاصر.
 . 12زرقاني ،محمدعبدالعظيم (بيتا) ،مناهل العرفان ،بيجا :دار احياء التراث العربي.
 . 11زرکشي ،ابوعبداهلل (د114.ق)1412( ،ق) ،البرهان ،بيروت :دار المعرفة.
 . 12زقروق ،محمود (1423ق) ،الموسوعة القرآنية ،قاهره :وزارة االوقاف مصر.
 . 13سجستاني ،محمدبن عزير (د332.ق)1411( ،ق) ،غريب القرآن ،تحقيق :محمداديب جمران،
دمشق :دار قتيبه.
 . 14سخاوي ،علمالدين (د143.ق)1411( ،ق) ،جمال القراء و کمال االقراء ،بيروت :مؤسسة الكتب
الثقافيه.
 . 11سالمه ،محمدعلي ( ،)2222منهج الفرقان ،قاهره :دار نهضة مصر.
 . 11سيوطي ،جالل الدين (د111.ق)1421( ،ق) ،االتقان ،الطبعة الثانية ،بيروت :دار الكتاب العربي.
 . 11شريف کاشاني ،حبيب اهلل ( ،)1383تفسير ست سور ،تهران :شمسالضحي.
 . 18شعراوي ،محمد متولي ( ،)1111تفسير الشعراوي ،بيجا :اخبار اليوم.
 . 11شوشاوي ،ابوعليبن طلحة (د 811.ق)1421( ،ق) ،الفوائد الجميلة علي آيات الجليلة ،بيجا:
بينا.
 . 12شيخ طوسي ،محمدبن حسن (د412.ق)1421( ،ق) ،التبيان ،بيجا :مكتب االعالم االسالمي.
 . 11صابوني ،محمدعلي (1421ق) ،التبيان في علوم القرآن ،بيروت :عالم الكتب.
 . 12صادقي تهراني ،محمد ( ،)1311الفرقان ،قم :نشر فرهنگ اسالمي.
 . 13صالح ،صبحي ( ،)1312مباحث في علوم القرآن ،چاپ پنجم ،قم :منشورات الرضي.

پژوهشهای نامشناختی قرآن و آسیبهای آن

 . 41رومي ،فهدبن عبدالرحمن (بيتا « ،وجوه التحدي واالعجاز في االحرف المقطعة» ،مجلة
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 . 14صباغ ،محمد (1412ق) ،لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير ،الطبعة الثانية ،بيروت:
المكتب االسالمي.
 . 11صبح ،علي (بيتا) ،التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية ،بيجا :المكتبة االزهرية للتراث.
 . 11طاش کبريزاده ،احمدبن مصطفي (د118.ق) ،)2222( ،مفتاح السعادة و مصباح السيادة،
الطبعة الثالثة ،بيروت :دار الكتب العلميه.
 . 11طاهري ،حبيب اهلل ( ،)1311درسهايي از علوم قرآني ،قم :اسوه.
 . 18طباطبايي ،سيد محمدحسين (1411ق) ،الميزان في تفسير القرآن ،چاپ پنجم ،قم :دفتر
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انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 . 11طبرسي ،فضلبن حسن (د148.ق) ،)1312( ،مجمع البيان ،چاپ سوم ،تهران :ناصر خسرو.
 . 12طبري ،محمدبن جرير (د312.ق)1412( ،ق) ،جامع البيان ،بيروت :دارالمعرفه.
 . 11عبدالقادر ،محمدصالح (1424ق) ،التفسير و المفسرون في العصر الحديث ،بيروت :دار المعرفه.
 . 12عسكري ،سيد مرتضي (1411ق) ،القرآن الكريم و روايات المدرستين ،چاپ دوم ،تهران:
مجمع العلمي االسالمي.
 . 13عطار ،داوود (1411ق) ،موجز علوم القرآن ،الطبعة الثالثه ،بيروت :مؤسسة اعلمي.
 . 14عظيمزاده ،فائزه و ديگران ( ،)1382نگرشي نوين بر تاريخ و علوم قرآني ،چاپ اول ،تهران:
بنياد قرآن.
 . 11علويمهر ،حسين ( ،)1384آشنايي با تاريخ تفسير و مفسران ،قم :مرکز جهاني علوم اسالمي.
 . 11غفار ،عبدالرسول (1411ق) ،الميسر في علوم القرآن ،بيروت :دار و مكتبة الرسول االکرم.
 . 11فخاري ،عليرضا (« ،)1312نقد آراء عالمان لغت ذيل مادّه «کتب » با استناد به کاربردهاي
قرآني آن» ،مجله پژوهشهاي زبانشناختي قرآن ،دوره  ،2شماره  ،2ص .12- 11
 . 18فخر رازي ،محمدبن عمر (د121.ق)1422( ،ق) ،مفاتيح الغيب ،الطبعة الثالثة ،بيروت :دار
احياء التراث العربي.
 . 11فراهي ،ابونصر (د142.ق) ،)1311( ،نصاب الصبيان ،تحقيق و تصحيح :محمدجواد مشكور،
تهران :سازمان انتشارات اشرفي.

 . 82فيروزآبادي ،محمدبن يعقوب (د811.ق)1411( ،ق) ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب
العزيز ،قاهره :المجلس االعلي للشؤون االسالميه  -لجنة احياء التراث االسالمي.

 . 81قصَّاب ،محمدبن علي (د312.ق)1424( ،ق) ،النكت الدالة علي البيان في انواع العلوم
واالحكام ،بيجا :دارالقيم.

 . 82قطان ،مناعبن خليل (1421ق) ،مباحث في علوم القرآن ،الطبعة الثالثة ،بيروت :مؤسسة
الرساله.
 . 83قمي مشهدي ،محمدبن محمدرضا (د1121.ق) ،)1318( ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي.
 . 84کمالي دزفولي ،علي ( ،)1312شناخت قرآن ،قم :اسوه.
 . 81کياهراسي ،ابوالحسن (د124.ق)1421( ،ق) ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمدعلي موسي ،الطبعة
الثانية ،بيروت :دار الكتب العلميه.
 . 81مجاشعي ،عليبن فضّال (د411.ق)1428( ،ق) ،النكت في القرآن ،تحقيق :عبدالقادر الطويل،
بيروت :دار الكتب العلميه.

 . 88مجموعة من العلماء باشراف مجمع البحوث االسالمية باالزهر (1313ق) ،التفسير الوسيط
للقرآن الكريم ،قاهره :الهيئة العامة لشئون المطابع االميريه.
 . 81محاسبي ،حارثبن اسد (د243.ق)1318( ،ق) ،فهم القرآن و معانيه ،الطبعة الثانية ،بيروت:
دارالكندي.
 . 12محمدي ،کاظم ( ،)1381سروش آسماني ،تهران :وزارت ارشاد.
 . 11محيسن ،سالم (بيتا) ،في رحاب القرآن ،قاهره :مكتبة الكليات.
 . 12مصباح يزدي ،محمدتقي ( ،)1382قرآنشناسي ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني.
 . 13مصطفوي ،حسن (1411ق) ،التحقيق في کلمات القرآن ،تهران :سازمان چاپ و نشر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 . 14مظلومي ،رجبعلي (1423ق) ،پژوهشي پيرامون آخرين کتاب الهي ،چاپ دوم ،تهران :نشر
آفاق.
 . 11معارف ،مجيد ( ،)1383مباحثي در تاريخ و علوم قرآني ،تهران :نبأ.
 . 11معبد ،محمد (1421ق) ،نفحات من علوم القرآن ،الطبعة الثانيه ،قاهره :دارالسالم.
 . 11معرفت ،محمدهادي ( ،)1381علوم قرآني ،چاپ چهارم ،قم :مؤسسه التمهيد.
 . 18مكارم شيرازي ،ناصر ( ،)1314تفسير نمونه ،تهران :دار الكتب االسالميه.
 . 11مكيبن ابيطالب ،ابومحمد (د431.ق)1421( ،ق) ،الهداية الي بلوغ النهاية ،بيجا :جامعة
الشارقه.

پژوهشهای نامشناختی قرآن و آسیبهای آن

 . 81ماوردي ،عليبن محمد (د412.ق)( ،بيتا) ،النكت والعيون ،بيروت :دار الكتب العلميه.
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 . 122مكي ،مجاهدبن جبر (د124 .ق)1412( ،ق) ،تفسير مجاهد ،تحقيق :محمد ابوالنيل ،قاهره:
دارالفكراالسالمي الحديثه.
 . 121مالصدرا ،محمدبن ابراهيم (د1212.ق) ،)1311( ،تفسيرالقرآن ،تحقيق :محمد خواجوي،
چاپ دوم ،قم :بيدار.
 . 122مهدويراد ،محمدعلي ( ،)1382آفاق تفسير ،تهران :هستينما.
 . 123ميرزا خسرواني ،عليرضا (1312ق) ،تفسير خسروي ،تهران :انتشارات اسالميه.
 . 124نحّاس ،احمدبن محمد (د338.ق)1421( ،ق) ،معاني القرآن ،تحقيق :محمدعلي صابوني ،مكة
سال بیستوچهارم /شماره  /4زمستان  /7938پیاپی 39
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المكرمه :جامعة ام القري.
 . 121نيشابوري ،مسلمبن حجاج (د211.ق)( ،بيتا) ،الصحيح ،تحقيق :محمدفؤاد عبدالباقي،
بيروت :دار احياء التراث العربي.
 . 121هاشمي رفسنجاني ،اکبر ( ،)1383فرهنگ قرآن ،چاپ دوم ،قم :بوستان کتاب.
 . 121هروي ،ابوعبيد قاسمبن سالم (د224.ق)1411( ،ق) ،فضائلالقرآن ،تحقيق :مروان عطيه و
ديگران ،بيروت :دار ابنکثير.

