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 چکیده

سانی در فرآیند تولید علوم ان نصوص دینی باالخص قرآن کریمروشمندی در استنباط از  دغدغهبا  این جستار

 ،آیات و روایاتهای علوم انسانی رایج در تفسیر در استفاده از اندیشهبر احتیاط تمام  تأکیدو  اسالمی،

؛ شناسی فرهنگیهم»به نقد کتاب  ،های برآمده از متون علوم انسانیگزارهخصوصاً دقت در عقبة معرفتی 

 . تاس پرداخته (شناختیارتباطو  تفسیری)محتوایی  از حیث« فرهنگیالگوی قرآنی ارتباطات میان

 هستة اصلی این کتاب است. اسالمی تنها دکتراالسالم حجت وغمامی  دکترآقایان  تألیفیادشده،  کتاب

از اختالفی که در قوس نزول به آن انسانها  است که ادعا شده برای خروجسورۀ حجرات  31استفاده از آیة 

 .، به همشناسی فرهنگی توصیه کرده استاندگرفتار شده

ناختی شهای متعدد صوری و ساختاری و نیز برخی ایرادها در محتوای ارتباطپژوهة فرارو عالوه بر ارائة ضعف

نشان داده است این کتاب در روش تفسیر و فهم آیات و روایات نیز اشکال « همشناسی فرهنگی»در کتاب 

سورۀ مبارکة حجرات که طبق قواعد تفسیر هیچ داللتی بر مدعای  31بنیادی دارد؛ خصوصاً در تفسیر آیة 

 هم زکی المیالد است هوم و موهونموایشان یعنی همشناسی فرهنگی ندارد )که البته اولین مدعی این داللت 

های عموم مفسران فریقین تا عصر نه مولفان همشناسی(؛ بلکه راهبردهای اسالمی، دیگر آیات قرآنی، اندیشه

اهلل و المیالد(، شان نزول آیه، روایات تفسیری و قرائن سیاقی حاضر )جز برخی نواندیشان معاصر مانند فضل

 .آیه بر خالف آن است

 .شناسی، همشناسی اجتهادروشتعارف، ، شناسی علوم انسانی اسالمیروشارتباط فرهنگی، : هاکلیدواژه
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 مقدمه

جامعة اسالمی است؛ دریغا که تولید علوم انسانی  اسالمی، نیاز گذشته و حال و آیندهبدون شک علوم انسانی 

است. زمانی شروع شده است بسیار دیر شروع شده  یاسالم ریغهای نگرشاسالمی به جهت تسلط متمادی 

های نفی غیب و انکار خدا و هویت معنوی انسان که بر اساس انگارههای علوم انسانی غربی که پارادایم

در این در ذهن و اندیشة دانشوران و دانشجویان مسلمان رسوخ کرده و افکار اسالمی اند، برساخته شده

)نه اقدام شتابان ای جز کار دو چندان وهر صورت چاره در نماید.برای ایشان غریب و ناآشنا میها حوزه

 .ها نیستماندگی( جهت جبران عقبزدهشتاب

و هر د ،علوم اسالمی و انسانی ای قوی درنیازمند عقبه ،روشن است تولید علوم انسانی اسالمی جایگزین

است: اول،  مؤلفهدو  دارای نقش محوری است« علوم انسانی اسالمی»اسالمی محقق  آنچه در بنیه است؛ اما

ستمر خوانی طوالنی و مخوانی، تفسیرخوانی و حدیثع قرآنی و حدیثی یعنی قرآنبآشنایی گسترده با منا

، دوم؛ موقع آنها از مصادرهای اسالمی مرتبط و توانایی جستجو و بازیابی سریع و بهجهت اطالع از آموزه

  .مأثورهای اسالمی از منابع های استنباط آموزهروش برعمیق  دانی یعنی تسلطدانی و حدیثقرآن

ستفاده اهای اخیر با رویکرد اسالمی در علوم انسانی انجام گرفته است توجه خاصی به تحقیقاتی که در سال

نوشتار فرارو با دغدغة نیز از این دست تحقیقات است. « فرهنگی شناسیهم»اند و کتاب قرآن کریم داشتهاز 

اخته و عالوه پرد تألیفاین به نقد در علوم انسانی اسالمی،  کاررفتهبههای روشمندی تفسیر قرآن در کاربست

محتوای ، فرهنگیشناختی و مباحث فرهنگی و میانو محتوای ارتباط وضعیت صوری و ساختاریارزیابی  بر

یز البته در موارد معدودی ن .است ارزیابی کردهرا به شکل ویژه  تألیفاستنباط از قرآن در این قرآنی و روش 

از آنجا  اند.ارزیابی شده نوشتار فرارو اند که این موارد نیز جداگانه در پایانبه روایات استشهاد کرده مؤلفان

 علوم ارتباطات حوزه پژوهشگرانمحققان علوم انسانی اسالمی به خصوص  مقالهکه مخاطب اصلی این 

 ،اردنگارنده ناگزیر در برخی موهستند و بسیاری از ایشان با مبانی تفسیری آشنایی عمیق ندارند، اسالمی 

 است. اطناب را بر ایجاز ترجیح داده

 ن را بهآ محتوایی اثر، بررسیو اثر و بیان اهمیت و ضرورت نقد کتاب، با  مؤلفاناین مقاله پس از معرفی 

یگیری پ شناسی تفسیر آیات و روایات،شناختی و روشدو منظر ارتباط را از نقد ایننقد خواهد نشاند و  بوته

 خواهد کرد. 

 و کتاب مؤلفانمعرفی  .1

و ارم چهسوم و از فصل  گزارش مبسوط ،تألیفمعرفی ، مؤلفانبه معرفی  محور چهاراین بخش از مقاله، در 

 خواهد پرداخت.در میان آثار دانشگاهی  ،تألیفشناسی سنخنیز 

 



 مؤلفانمعرفی  .2-1

-سید محمد آقایان دکتر محترممحققان  تألیف« فرهنگیشناسی فرهنگی؛ الگوی قرآنی ارتباطات میانهم»کتاب 

شیار فیاض دانابراهیم است که زیر نظر آقای دکتر  تنهااسالمیاصغر االسالم آقای دکتر علی غمامی و حجت

-هر دو فارغنویسندگان (. 31: 3131غمامی و اسالمی، )نگاشته شده استعلوم اجتماعی دانشگاه تهران 

ای در از ایشان کتاب یا مقاله .هستند السالم()علیهارتباطات از دانشگاه باقرالعلوم التحصیل دکتری فرهنگ و

که اند نوشتهفرهنگ و ارتباطات  رشتهدر  فاتیتألبرخی مقاالت و  حض یافت نشد اماموضوعات اسالمی م

 . نیز هستنددارای رویکرد اسالمی ( مذکور)از جمله کتاب این آثار در مواردی
 تألیفمعرفی اجمالی  .2-2

توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در  ،3131ماه سال در آبان« شناسی فرهنگیهم»کتاب 

 صفحه به چاپ رسیده است.  182

ارتباطات،  هایی نظیرواژهنشداتحلیل مفهومی به  کتابست خفصل ن

-تمایز اصطالح ارتباطات میانو نیز بیان  فرهنگیفرهنگ و ارتباطات میان

، ارتباطات بین فرهنگیارتباطات  فرهنگی با اصطالحاتی نظیر

 .اختصاص داردچندفرهنگی و ارتباطات ترافرهنگی 

، انگلیسی-)آمریکاییفرهنگیمیانت فصل دوم، سه سنت نظری ارتباطا

در رویکرد کتاب بتواند تا  است کردهمعرفی را فرانسوی و آلمانی( 

عاد اب ها،این سنت با نگرش انتقادی به ،در مباحث بعد تطبیقی خویش

این  در .کندکشف را در الگوی قرآنی ری از ارتباطات میان فرهنگی بیشت

ازی سبر یکسان تأکید)قینت آمریکایی با عنوان سنت تطابمعرفی، س

عنوان  ( و سنت آلمانی باهافرهنگبر همکاری  تأکید)سنت فرانسوی با عنوان تعاونی(، هافرهنگ

 .اند( توصیف شدههافرهنگبر گفتگوی  تأکید)تحاوری

عات است. این فصل، مطال اختصاص یافتههای نظری الگوی قرآنی ارتباطات چارچوب فصل سوم به تحلیل

ازخوانی ب« دیگری»و « خود»قالب دو مفهوم بنیادین  و درفرهنگی شناختی را در چارچوب ارتباطات میانانسان

 )جعل( خود و دیگری مقایسه کرده است.شناسی قرآنی در دو مرتبه آفرینش)خلق( و پیدایشکرده و با انسان

 و دو فصل بعد است. این فصل مقدمهآغاز مطالب اصلی کتاب است و در واقع دو فصل قبل  ،این فصل

حوری آن، واژه قرآنی گیرد که مضمون ممی را پی وی ارتباطات میان فرهنگی در قرآنفصل چهارم، الگ

غمامی و )شکل گرفته استبه عنوان هدف اساسی پژوهش  ،تألیفاصلی  هسته ،است. در این فصل« تعارف»

 .این فصل است مقدمه ،اصلی کتاب بود در حقیقت، فصل قبل هم که خود جزء مطالب .(331: 3131اسالمی، 



گذشته،  ایهفصل مبتنی بر مباحث، فصل در این را طرح کرده است. و اتحاد تألیفتعارف برای  ،فصل پنجم

 مدرن مطرح در این حوزه یعنیفرهنگی در قرآن کریم در مقایسه با دیگر الگوهای ابعاد الگوی ارتباطات میان

 . شده استتبیین  ،تطابق، تعاون و تحاور
 (مؤلفانتفسیری  شهیاندچهارم کتاب ) سوم و گزارشی از فصل .2-3

دهد، را تشکیل می ة مورد ادعانوآوران جنبهکه  کتاباصلی این  هستهکه در مبحث قبل گفته شد،  طورهمان

 فرهنگیحجرات در تبیین الگوی قرآنی ارتباطات میان مبارکه سوره 31 هیآاز  محترم مؤلفانخاص  استفاده

خواهد شد  بیانکه در ادامه  طورهمانگرچه ؛ که در فصل سوم و خصوصاً فصل چهارم ارائه شده است است

فرارو گرچه  مقالهرو در از این بلکه ابتکار زکی المیالد است. ت؛سی نیسشناهم مؤلفان ۀآفریداین تحلیل نیز 

 فصل مورد نظر بوده استدو همین  ،قرآنی نقد محتواییدر کل کتاب از نظر صوری و ساختاری نقد شده اما 

 .شودارائه فصل دو از این  ترمبسوط گزارشیالزم است و به همین جهت 

ریعت ، زبان، رنگ، گفتار، شکه ایشان آن را شامل اختالف در جنسیت ،اختالف فرهنگیمحترم معتقدند  مؤلفان

عمل به  هزمیندانند، بر اساس سنت تکوینی الهی بوده است تا می تر از معنای فرهنگ()یعنی گستردهو ملت

شناسی فرهنگی فراهم و شناخت متقابل و هم« دیگری»و « خود»یعنی تعارف فرهنگی  ،سنت تشریعی او

 (.148-141: 3131غمامی و اسالمی، )شود

 ،فرهنگیارتباطات میان شناختیترین خصوصیت نظریه انسانبه دلیل آن که محوریمحترم  مؤلفانطبق باور 

 ضیح رابطه فرهنگ و هویتتو

 شناختی الگوهایانسانابتدا مبانی اند دهیرو ایشان الزم داز این ،است« دیگری»و  «خود»دو مفهوم در قالب  

سپس  و فرهنگی را معرفی کننددر ارتباط میان)تطابق، تعاون و تحاور( فرانسوی و آلمانیگانه انگلیسی، سه

ترسیم  تا زمینه الزم برای بازشناسی و نمایند استنطاقشناختی قرآن را رویکرد تطبیقی، رهیافت انسان از خالل

حجرات  مبارکه سوره 31 آیهایشان با استشهاد به فرهنگی قرآنی فراهم شود. بدین منظور، الگوی ارتباطات میان

 عَليمٌ اللَّهَ إِنَّ مْأَتْقاكُ  اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناكُمْ وَ أُنْثى وَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يا)

طبیعت به ، «خلق»در مقام  متمایز هستند واز همدیگر « جعل»و « خلق»دو مقام اند که بر این شده( خَبير

و  پیدایش خود»فرهنگ آنان یا کیفیت به ، «جعل»و در مقام « دیگری فرینش خود وآ»ها یا چگونگی نانسا

 (.311-313: 3131غمامی و اسالمی، )شده استتوجه « دیگری

شناختی قرآنی در مرتبة پیدایش و متمایز شدن خود و دیگری، با دال مرکزی رویکرد انساندر این کتاب، 

ای بودند که در میان آنها اختالف شد و از واحده امتها فرماید: انسانتبیین شده است. قرآن می« اختالف»

 (.141: 3131)غمامی و اسالمی، 3ندیکدیگر جدا شد

                                                           
 .کَلِمَةٌ َسبََقتْ مِنْ رَبِّکَ َلقُضِیَ َبیَْنهُمْ فیما فیهِ یَخْتَلِفُون: وَ ما کانَ النَّاسُ ِإالَّ أُمَّةً واحِدَۀً فَاخْتََلفُوا وَ لَوْ ال 33. سوره یونس، آیه  3



ایشان معتقدند انسان مختلف موظف 

است با هدایت دین، روابط و ارتباطات 

خود را با خدا، انسان و طبیعت در جهان 

طبیعی و اجتماعی تنظیم کند. از نظر 

 سوره 31ایشان، قرآن کریم طبق آیه 

را به « انسان مختلف»مبارکه حجرات، 

غمامی کند)دعوت می« تعارف فرهنگی»

 (.331: 3131و اسالمی، 

« تعارف»واژۀ قرآنی مؤلفان محترم، دانش

در این آیه را مضمون محوری ارتباطات 

دانند)غمامی و اسالمی، میان فرهنگی می

(. برداشت مؤلفان محترم این 31: 3131

شناسی یعنی عمل مشترکی که دو فرد یا دو گروه مختلف)یا است که تعارف در این آیه عبارت است از هم

(. این شناخت هم به گمان ایشان 103: 3131دهند تا همدیگر را بشناسند)غمامی و اسالمی، بیشتر( انجام می

( که از نظر ایشان همان ارتباط 331: 3131غمامی و اسالمی، عبارت است از شناخت فرهنگی همدیگر)

از  تعارفواژه مؤلفان به تبعیت از افرادی چون المیالد معتقدند دانش فرهنگی مورد نظر قرآن کریم است.

گر اطکند و از سوی دیگر کیستی ارتبفرهنگی را در عالم انسانی آشکار مییکسو امکان و ماهیت ارتباطات میان

 (.338: 3131کند)غمامی و اسالمی، فرهنگی و چرایی و چگونگی تحقق آن را بیان میمیان

توسط مؤلفان  3نمودار شماره محصول این برداشت تفسیری و کارکرد آن در ارتباطات میان فرهنگی، در 

 ارائه شده است.

ایشان به برخی آیات و نصوص دیگر چون آیه اعراف و فرازی از دعای عرفه و غیره هم در حاشیه آیه مبارکه 

شناسی مستفاد از آیه حجرات و دارای مضامینی در آن راستا ها را دال بر همو آن حجرات استشهاد کرده

 (.111-118: 3131می، اند)غمامی و اسالانگاشته
 شناسی تألیف در میان آثار دانشگاهیگونه .2-4

های ابدانشگاهی را معرفی نمود. کت فاتیتألقبل از معرفی جایگاه این اثر در انواع کتب تخصصی، باید انواع 

هایی هستند که اندیشمندان یک های علمی کتابکتاب 1و کتب درسی. 3اند: کتب علمیدانشگاهی بر دو دسته

اما کتب  نویسند؛شته بر اساس تجربه و مطالعات عمیق خود برای متخصصان مانند استادان و دانشجویان میر

                                                           

7   . scholary books. 

2   . textbooks. 

 الگوی آفرینش و پیدایش خود و دیگری  - 1نمودار شمارة  

 (193: 1395)منبع: غمامی و اسالمی، 

  



-های خاص به منظور آماده کردن دانشجویان برای آموزشدرسی با هدف آموزش اصول و مفاهیم اولیة رشته

 (. 133: 3181شوند)ریاضی، های سطوح باالتر نوشته می

ادعا دارد از نوع اول باشد. ایشان در معرفی جنس اثر خود و هدف « شناسی فرهنگیهم»رسد کتاب به نظر می

-احثه حوزویمب»نیست؛ بلکه بیشتر حاصل یک « مطالعه آکادمیک»این کتاب تنها یک »اند: از نگارش آن نوشته

 (. 31: 3131غمامی و اسالمی، «)ی معاصر استهافرهنگبرای مواجهه با « دانشگاهی
 ت کتابامتیازا .2-5

ترین امتیاز این کتاب، جسارت و تالش و دغدغه مؤلفان برای تولید علوم انسانی اسالمی است. دیگر مهم

ای این تحقیق به این شرح است: مؤلفان در این تحقیق، منابع وسیعی را از کتاب و مقاله امتیازات حاشیه

توجهی از منابع ایشان مربوط به دهه اند و بخش قابل داخلی و خارجی)ترجمه و زبان اصلی( تحقیق کرده

های ندیبی اخیر است. تحقیق گروهی، از دیگر امتیازات این تحقیق است. برخی دستههاسالاخیر و بلکه 

فرهنگی نیز به جای خود مفید است. همچنین تحلیل خوب از الگوهای ارتباطات و فرهنگ و ارتباط میان

: 3131معنای لغوی به معنای اصطالحی رایج)غمامی و اسالمی، تحوالت لفظ ارتباطات در زبان فارسی از 

 ای ترویجی)نه نوآورانه( است.( از نکات جالب توجه کتاب به عنوان مطالعه11-31

 اهمیت و ضرورت نقد کتاب -3

. ر داردساسالمی نوشته شده و بنابراین مدعای گرانی را در -این کتاب از طرفی در راستای تولید علوم انسانی

در حوزه و دانشگاه  کردهلیتحصای از افراد طرف دیگر، محصول همفکری و نظارت و ارزیابی مجموعهاز 

واعد ی روشمند و با رعایت قاهیمادرونسان انتظار این است که محتوایی اسالمی)به معنای تولید است و بدین

ند. لید علم انسانی اسالمی ارائه کاستنباط از متون اسالمی و نه لزوماً صحیح( در ساحتی بسیار مهم یعنی تو

یده پژوهشی معتبری منتشر کند به چاپ رس -همچنین این کتاب توسط ناشری وزین که قاعدتاً باید آثار علمی

است. از طرف دیگر، این کتاب با اقبال برخی استادان و نیز برخی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مواجه شده 

؛ نیز در زمستان 3شوددر مقاطع ارشد و دکتری تدریس می السالمعلیهرالعلومو نیز توسط مولفان در دانشگاه باق

اولین جشنواره ملی کتاب سال سبک »کرد، این کتاب در های نهایی خود را طی میکه نقد فرارو داوری 32

 معلو» گروه تهران برگزار شد، در دانشگاه ادبیات در دانشکده 10/31/3132که در تاریخ « زندگی اسالمی

 به عنوان تنها اثر برگزیده معرفی شده است.« نظری اسالمی

های دینی)در هر ساحت به جهت این اهمیت در محافل علمی و نیز اهمیتی که روشمندی در استنباط آموزه

شناختی متعددی است از جمله علوم انسانی اسالمی( دارد، و نیز از آنجا که این تألیف دارای اشکاالت روش

                                                           
تصویب شده و در دست  السالمعلیهشاورۀ مولفان در دانشگاه باقرالعلوم ا محوریت این کتاب و راهنمایی و مهای ارشد نیز ببرخی موضوعات رساله.  3

 .«مطالعه انتقادی ترمینولوژی ارتباطات میان فرهنگی در دایره المعارف بین المللی ارتباطات مبتنی بر نظریه قرآنی تعارف»نگارش است مانند 



ه یا نشستی با حضور متخصصان علوم و فنون اجتهاد و فهم معارف قرآن و حدیث نقد نشده که در نگاشت

، نگارنده تکلیف خود دانسته است که در راستای خدمت به روشمندی در استنباط علوم انسانی اسالمی، 3است

 این اثر را نقد کند.

 نقد صوری -4

 شود:محور به شرح زیر ارائه می رچهااین تألیف دارای اشکاالتی در ویرایش صوری است که در 
 اشکاالت تایپی .4-1

 این اشکاالت طبق استقراء نگارنده به شرح زیر است:

؛ میان مذهبیبه آخر:  4سطر 31؛ صفرهنگ ها: 8به آخر ص 1فاصله: سطر. اشکال در تایپ نیم3

 .نیک سرشتبه آخر:  2؛ سطر311ص می بیند: 4سطر 313؛ صمی گوید: سطر آخر 333ص

را جایگزین « دیگرستیزی»مطلوب: نبود آگاهی و الگوی 2و  1سطر 31جا: صچسبیدگی نابه. 1

؛ فرایندیبودنبه آخر:  2سطر 14؛ صبروجودبه آخر: با تاکید  4سطر 32کند؛ صمی« دیگرشناسی»

 .81پردازی درارتباطات صاین، کتاب نظریه برعالوه: 81ص

: 1سطر 20؛ ص1سطر 14و نیز ص بدست: 30به آخر ص 1: سطر1به اسم بعد از آن« باء». چسباندن 1

رفته  بکاربار در قرآن 311اش به آخر: با مشتقات 1سطر 311؛ صبکاربه آخر:  4سطر 43؛ صبکار

 .بدستبه آخر:  1سطر 141است؛ ص

 است. 1که ادامة جدول شمارۀ ؛ و حال آن2: ادامه جدول 331. ص4

 است؛ « مسئله»: مسئه که صحیح آن 2سطر 14. ص1

 است.« هاروارد»به آخر: دانشگاه روارد؛ که صحیح آن  1سطر 83ص 

از تاء « ۀ»به آخر: شاهدۀ لک علی الطاعات حافظة لک مع الحفظة؛ که باید به جای  4سطر 114ص 

 .: اال امه واحدۀ2سطر 141گرد استفاده شود. همچنین در ص

                                                           
ک به یدانشگاهی در ارائه و ارزیابی این کتاب برگزار شده که ظاهراً هیچ –. یکسال پیش از انتشار این کتاب دو نشست با حضور استادان حوزوی  3

در  3134دی  31 بوده که در تاریخ «الگوی ارتباطات میان فرهنگی از دیدگاه قرآن»نشست تخصصی اند. اولین نشست، نقد جدی این اثر نپرداخته

در مورد پژوهش خود و همکارشان توضیحاتی ارائه  غمامی،این نشست، جناب دکتر ه است. در برگزار شددر تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

الگوی ارتباط میان فرهنگی از » نیز نشست 3134اسفند  33(. در تاریخ 1424218؛ کد خبر: 34/30/34، "ایکنا"داده است )خبرگزاری بین المللی قرآن 

مورد این ( در علیه السالمای علمی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم)هنخستین نشست از سلسله نشستبه عنوان « منظر قرآن کریم

 این کتاب را (السالمعلیهباقرالعلوم)از اساتید دانشگاه اهلل آقاجانی، نصرآقای دکتر االسالم حجتتألیف، با هدف ارائه و بررسی آن برگزار شده است و 

 (.133211؛ کد خبر: 33/31/34نظر را روزآمد و شایسته توجه خوانده است)خبرگزاری رسا، نقد کرده است. ایشان پژوهش مورد 
 است.« به»ای به نام رود، حرف اضافهکار میچه در فارسی بهجاره است در فارسی وجود ندارد و آن« باء». چنین حرفی که همان  1



 اشکاالت گرافیکی .4-2

ناخوانا و گاهی کامالً گنگ است. برخی تصاویر نیز بسیار  148، 314، 31، 88، 11نمودارهای صفحات 

 اند.اسکن کرده« فرهنگ سخن»که از دهخدا و  33کیفیت و گاهی ناخوانا است؛ مانند صکم
 اشکاالت تیترسازی و بندسازی .4-3

ده کلمه است. در  31یازده کلمه است و تیتر ص 318و  313و تیتر ص 310تیتر باید کوتاه باشد اما در ص

 کلمه است. 31تیتر دوم  311ص

 هر کدام مشتمل بر یک صفحه کامل است. 323و  328بندها نباید طوالنی باشد اما ص

ای مطالب بدون تیتر و زیرتیتر از لوازم تدوین منطقی یک اثر ایجاد تیترهای مناسب و پرهیز از ارائة توده

حه پانزده صف« مفاهیم، مسائل و مکاتب»علمی است که متاسفانه در این رساله در فصل دوم در ذیل عنوان 

 (. 20-12اند )صص مطلب را بدون زیرتیتر نوشته
 دهیهای ارجاعضعف .4-4

 دهی مولفان در متن و نیز در تنظیم کتابنامه دارای برخی اشکاالت است:ارجاع

د فر هستناند که اوالً نام نویسندگان که چهار ن: مطلبی را از سامووار و همکاران نقل کرده11تا  13ص .3

ارجاع  41است که به صفحة  41تا  40را سه نفر نوشتند و ثانیاً، مطالب در منبع اصلی از صفحات 

 اند.داده
؛ 3(44فقدان منبع در کتابنامه اشکالی است که در موارد متعدد وجود دارد: کال فرید نپ و آنتوس)ص .1

 (.13هنر)ص(؛ با10(؛ الویری و باهنر)صص42(؛ تاملینسون)ص41)ص3183واتسون، 
( و حال آنکه این 13مطلبی را به تلخیص المحصل )اثر خواجه نصیر( در پاورقی ارجاع دادند )ص  .1

 مطلب در تلخیص المحصل نیست بلکه در رسالة االمامة از ملحقات آن کتاب است. 
ارجاعی از جمیز کری نقل کردند که نه در متن  11دسته بندی ارتباطات به آیینی و انتقالی را در ص .4

 اند و نه این کتاب اساساً در منابع وجود دارد.به کتاب وی داده
از  313؛ ص«معیاراللغه»: از 310مواردی از کتابی نقل کردند بدون ارجاع به جلد و صفحه: ص .1

 از فیروزآبادی در البصائر نقل کردند. 313فارس؛ صابن
با  380قل از منظومه سبزواری؛ صبا ن 13مواردی از کتابی نقل کردند بدون ارجاع به صفحه: ص .2

 احمد.ارجاع به کتاب ابن
استفاده از تعابیری چون طباطبایی و جعفری و مطهری چنین و چنان گفت با حذف القاب متعارف  .1

رسد و البته این شیوه مدتی رایج شده بود اما (، کاری است که صحیح به نظر نمی141آنان )ص 

ادرست از تحقیقات اسالمی رخت بربسته گرچه هنوز گوشه هاست این روش ناکنون بحمداهلل مدت

                                                           
 مربوط به ایشان نیست.. البته کتابی که به اسم نپ در کتابنامه وجود دارد که  3



دالل الشعاع قرار گرفتن استگویی و یا تحتو کنار وجود دارد. منطق مخالفت با القاب و عناوین، گزافه

و منطق در سایة هیمنة این تعارفات است و حال آنکه استفاده از القاب متعارف چون عالمه طباطبایی، 

عالوه که حذف والقاسم گرجی و .... نه گزافه است و نه آن مخاطره را دارد؛ بهشهید مطهری، دکتر اب

-چندان سازگار به نظر نمیها بر خالف پاسداشت آن پیشتازان است و با آداب اسالمی پژوهش آن

 . رسد

 نقد ساختاری -5

: 3111استر، ساختار، عبارت است از چگونگی اتصال موضوعات بر اساس الگوهای سازماندهی منطقی)آرامبر

(آیا 3(. احمد رضی، در تبیین ساختارمندی منطقی مناسب کتاب درسی، چهار سؤال ارائه کرده است: 81

ها در ارتباط با موضوع اصلی (نحوه چینش آن1اند؟ بندی شدههای کتاب بر اساس نظام منطقی طبقهفصل

(آیا سازماندهی مطالب بندهای 4ارد؟ های هر فصل با موضوع آن فصل تناسب د(آیا زیرْعنوان1چگونه است؟ 

 (.100: 3181خوانی دارد؟)رضی، هر قسمت با کل آن قسمت هم

ساختاری د نقدر ادامه با توجه به همین محورهای ساختارمندی منطقی و نیز با نقد پیشنة این کتاب که از ارکان 

 شود.خالصه بیان میت موجود در وضعیت ساختاری این کتاب در سه محور و به طور است، اشکاال
 مطالب فاقد جایگاه منطقی ساختاری در ذیل عنوان فصل اول .5-1

و سه اشکال در منطق ساختاری « هافرهنگی؛ مفاهیم و چالشارتباطات میان»عنوان فصل اول عبارت است از 

 تدوین فصل اول به شرح زیر وجود دارد:

 فرهنگی از منظر قرآنباطات میان: الگوی ارتشده استپرسش اصلی تحقیق در اول فصل اول درج  .3

جای طرح این پرسش، مقدمه یا فصلی با  ظاهراً( اما 31: 3131کریم چیست؟)غمامی و اسالمی، 

 عنوان کلیات است نه در اینجا که ربطی هم به عنوان فصل ندارد. 
 )غمامیشوندیممؤلفان در اواخر فصل اول بدون هیچ عنوانی وارد بحث روش تحقیق رساله خود  .1

شود بحث روش در ذیل عنوان قبل ( فقدان عنوان برای این مبحث باعث می11: 3131و اسالمی، 

 گیرد در حالی که این مبحث ربطی بهقرار « فرهنگیدر جستجوی الگوی دینی ارتباطات میان»یعنی 

و  مفرهنگی؛ مفاهیطور که ربطی به عنوان کل فصل اول)یعنی ارتباطات میانآن عنوان ندارد همان

 رساله یا فصلی با عنوان کلیات ذکر شود. مقدمهها( نیز ندارد و اصوالً روش تحقیق باید در چالش
در جستجوی الگوی »اند این است: های مادر و اصلی که ذیل عنوان فصل اول ایجاد کردهاز عنوان .1

، تاریخی فلسفی-عرفانیو در ذیل آن سه تحقیق را به عنوان رویکردهای « فرهنگیدینی ارتباطات میان

رو ها پیشینه تحقیق است و از این(. این مدل43-11: ص3131و فقهی ارائه کردند)غمامی و اسالمی، 

 ها در مقدمه است.جای آن



 
 های فاقد منطق ساختاری در فصل دومعنوان .5-2

ان عنوان فصل نشهمانطور که متداخل است. لب فصل دوم منطق خاصی ندارد و بندی مطادر این کتاب عنوان

ا فرهنگی باند، هدف از فصل دوم، معرفی سه سنت نظری ارتباطات میاندهد و مولفان نیز خود نوشتهمی

پردازانش است تا در رویکرد تطبیقی، ابعاد بیشتری از الگوی ارتباطات میان ترین نظریهمراجعه به اصلی

. بنابراین، این فصل دارای سه عنوان (33-31، صص3131فرهنگی قرآنی کشف شود )غمامی و اسالمی، 

ظری های نسنت»و عنوان سوم که خالصه فصل است یعنی « مفاهیم، مسائل و مکاتب»و « مقدمه»اصلی است: 

-یانگلیس گراییعمل عنوان دوم نیز دارای سه زیرعنوان است: سنت«. فرهنگی در یک نگاهارتباطات میان

-میان ارتباط :فرانسوی ساختارگرایی ، سنت(تطابق) فرهنگها مسازیه مثابه به فرهنگی ارتباطات آمریکایی:

 گوییهم ابهمث به فرهنگیمیان ارتباطات: آلمانی گراییسازه ، سنت(تعاون) هافرهنگ همکاری مثابه به فرهنگی

 هاهایی است و حال آنکه در کتاب این عنوانعنوانو هر یک از این سه نیز دارای خرده (تحاور) فرهنگی

 رسند. اند تا عنوان و زیرعنوان در آن متمایز شود بلکه همه در عرض هم به نظر میگذاری نشدهشماره

 شود این عناوین به شکل زیر بازسازی شوند تا منطقاً موجه باشند:پیشنهاد می

 مقدمه .3

 مفاهیم، مسائل و مکاتب .1

 طابق(زی فرهنگها )تارتباطات فرهنگی به مثابه همسا :آمریکایی-گرایی انگلیسیسنت عمل .1.3
 هربرت مید: کنش متقابل به مثابه روندهای تطابق .1.3.3
 گادیکانست؛ مدیریت نبود قطعیت و اضطراب .1.3.1
 پیرس کرونن: مدیریت هماهنگ معنا .1.3.1

  ها )تعاون(فرهنگی به مثابه همکاری فرهنگسنت ساختارگرایی فرانسوی: ارتباط میان .1.1

 ای و وحدت قومیسوسور: زبان، نظام نشانه .1.1.3
 ای؛ همکاری یا تفاخرهای نشانه: نظاماشتروس .1.1.1
 فرهنگیفیلیپسن و کاربو: رمزگان و گفتار میان .1.1.1

 گویی فرهنگی )تحاور(فرهنگی به مثابه همگرایی آلمانی: ارتباطات میانسنت سازه .1.1

 هابرماس: کنش ارتباطی یا گفتار در زیست جهان .1.1.3
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 فقدان پیشینه مناسب .5-3

 معرفیا ر دربارۀ موضوع خود تحقیقات پیشیناز منظر نظم ساختاری، هر تحقیق که ادعای نوآوری دارد باید 

ه در این نمتأسفا« شناسیهم»و تفاوت و نوآوری کار خود نسبت به آن آثار را تبیین کند. کتاب کند و نقد 

ان نیز به تفسیر مورد نظر مؤلف -عموماً معاصرین -برخی از محققان دیگر زیرابخش ضعیف عمل کرده است؛ 

اشاره که هستة اصلی مورد ادعای نوآوری است( یعنی تعارف فرهنگی سورۀ حجرات ) 31از آیة شناسی هم

رویج این است که در طرح و ت 3فرهنگی از این آیه، مربوط به زکی المیالداولین سهم در استفاده میاناند. کرده

قای سید آ. همچنین فرهنگی در سطح جهانی بسیار فعالیت کرده استبرداشت تفسیری در ارتباطات میان

اهلل، اهلل و طه جابر العلوانی به این اندیشه در تفسیر آیه تعارف باور دارند)ن.ک به: فضلحسین فضلمحمد

، این آیه را ذکر «دانش ارتباطات»آغاز کتاب  پرفسور موالنا در و نیز( 14: 3411؛ العلوانی، 313: 13، ج3433

؛ همچنین ر.ک 31: 3130موالنا، «)دهداین آیه، بنیاد ارتباطات و اطالعات را نشان می»کرده و نوشته است: 

(. برخی محققان دیگر که درصدد ارائه مباحثی از علوم اجتماعی بر اساس قرآن 332: 3134به: محمد فهمی، 

البته بدون ارائه هیچ استداللی و در یک بند، آیه تعارف را به معنایی مانند تفسیر مؤلفان اند نیز، کریم بوده

(. چنانچه برخی نیز آن را به معنای درست، 13-11: ص3130، نژادرستم؛ 83: 3134اند)مرادی، محترم انگاشته

  (.13: 3181اند)پیغان، یعنی همان اختالف در ظاهر برای تمایزیابی، معنا کرده

اند چه رسد به نقد و تحلیل افتراقی کار خود در مقایسه با حتی این آثار را معرفی هم نکردهمؤلفان یادشده 

ند)غمامی اکه با اینکه در چند سطر به رویکرد تفسیری المیالد اشاره کردهاست  یشگفت جای و دستاورد ایشان.

 ! اندنکرده معرفیدر پیشینه هم را  راین یک نفهای سیر تالشکم (، دست103-338: 3131و اسالمی، 

 شناختینقد محتوایی ارتباط -6

 پردازد:شناختی بر کتاب میاین بخش از مقاله به ارائه سه نقد محتوایی از منظر ارتباط
 Communication as) نقد محتوایی اول: تفسیر نادرست از ارتباطات تراکنشی .6-1

Transaction) 
می بازخورد درست نیست)اسال ومؤلفان محترم مدعی هستند در مدل تراکنشی، سخن گفتن از اختالل و پیام 

ها فرستنده و گیرنده وجود ندارد و این دو به یکدیگر پیام منتقل ( و در این مدل18: 3131و غمامی، 

                                                           

مطالعات و اندیشه اسالمی، سردبیر  در قطیف شرق عربستان، اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر حوزه 3321دکتر زکی عبداهلل احمد المیالد متولد  . 7

مقاله و یادداشت در مجالت و بیش از صدها  فرهنگی و نویسنده – بیروت، عضو مشاور در بیش از یازده مجله و نشریه فکری« الکلمه»ی فصلنامه

، «تجدید أصول الفقه»اسالمی به چاپ رسیده که برخی از آن عبارتنداز:  کتاب در حوزه اندیشه 11از وی تاکنون بیش از  .های مختلف استروزنامه

ی فی مسأله تجدید التفکیر الدین»، «ح و التجدیدالفکر اإلسالمی و قضایا اإلصال»، «من التراث إلی االجتهاد»، «دراسه تحلیلیه نقدیه لمحاوالت المعاصرین»

 ( /http://ijtihadnet.ir .)به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه اجتهاد : و غیره« االسالم و االصالح الثقافی»، «المرأه



ه اند، بدر تألیف خود نگاشته(. استناد محققان محترم طبق ارجاعی که 10: 3131کنند)اسالمی و غمامی، نمی

در توضیح مدل تراکنشی است؛ حال آنکه وود هرگز نگفته است در مدل تراکنشی فرستنده و  3سخنی از وود

 گیرنده وجود ندارد بلکه او نوشته است:
Finally, our model doesn’t label one person a sender and the other a receiver. 
Instead, both are defi ned as communicators who participate equally, and often 
simultaneously, in the communication process. This means that at a given 
moment in communication, you may be sending a message (speaking or 
wrinkling your brow), listening to a message, or doing both at the same time 
(interpreting what someone says while nodding to show you are interested 
(Wood, 1033: 38). 

« پیام» و« گیرنده»و « فرستنده»ایشان در این عبارت که در شرح مدل تراکنشی نوشته است، به صراحت از 

. از این رو برداشت مؤلفان محترم در نفی این 1ستخاص از اینها ارائه داده ا یبحث کرده است منتهی تعریف

 رسد.دو عنصر در مدل تراکنشی درست به نظر نمی

همچنین عالوه بر منبع مورد اشاره نویسندگان، ترسیمی که از این مدل در منابع معتبر علوم ارتباطات وجود 

و فلوید،  31: 1002دهد)ادلر، دارد، به وضوح عناصری چون پیام، اختالل و فرستنده و گیرنده را نشان می

( که این هم نقض دیگر برداشت مؤلفان محترم است. یک نمونه از این نظرات، در نمودار شماره 31: 1033

 ارائه شده است. 1

 

                                                           

7  .  Wood. 

که در این مدل یک نفر فرستنده و طرف دیگر به . ظاهراً مدعای اصلی وود در عبارت یادشده در بیان وجه ممیز این مدل این است که: چنین نیست  1

ند و هم تشکل منفعالنه فقط گیرنده باشد)مدل کنشی( یا در طول زمان گیرنده و فرستنده باشند)میان کنشی( بلکه در زمان واحد هر دو هم فرستنده هس

 گیرنده.

 (Floyd, 1033: 31 مدل ارتباطی تراکنشی )منبع: – 1نمودار شمارۀ 



 فرهنگینقد محتوایی دوم: اشتباه اساسی در تعریف ارتباطات میان .6-2
ا، از آن هاند: تولید و تبادل معنا و معرفت میان انسانفرهنگی نوشتهمؤلفان محترم در تعریف ارتباطات میان

نشان  3طور که تحقیقات دیوید برلو(. اما همان10: 3131جهت که فرهنگی متمایز دارند)اسالمی و غمامی، 

-معنا در درون انسان( و مقتضای مبانی فلسفی اسالمی نیز همین است، 311-311: 3320داده)ن.ک به: برلو، 

غیر از معنا هستند که  است که رمزها و نمادهای فیزیکیشود ؛ آنچه مبادله می1شودست و هرگز مبادله نمیها

 .شوددر درون فرد متجلی می
 هانادرست برخی نگره ترجمهنقد محتوایی سوم:  .6-3

اند، مشتمل بر چند مورد اشتباه ترجمه است. این تصویر که به که از کتاب گریفین نقل کرده 31نمودار ص

الیه است، در شکل صحیح و اصلی خود در کتاب منبع،  1ای( و هر پیاز مشتمل بر صورت سه پیاز)شکل الیه

ن، هر سه الیه اول از این نمودار را به سهو به ترتیب به ارائه و ترجمه شده است. مؤلفا 1در نمودار شماره 

 اند.اند و این ترجمه را عیناً در هر سه پیاز نمودار تکرار کردهفرهنگ، هویت و رابطه ترجمه کرده

 
 (14: 1003مدل سلسله مراتبی پیرس و کرونن)گریفین،  -1نمودار شماره 

 

                                                           

7  .  David Berlo. 

کرد برلو و شناسی معنا غیر از رویدر هستیتنها در دروی بودن و غیرقابل انتقال بودن معنا با ایشان موافق است وگرنه اسالمی فلسفة البته رویکرد .  1

: 3132)ن.ک به: همدانی، این موضوع را تبیین کرده استنگارنده در تحقیقی دیگر دانند. است که آن را ماهیتی مادی در مغز انسان می ویروان یپ

 .(331-331ص



 نقد محتوایی تفسیری در تفسیر آیه تعارف -7

در تفسیر  «شناسی فرهنگیهم»بخش از مقاله که در پنج محور سامان یافته است، به نقد محتوایی کتاب این 

پردازد. محور اول به عنوان مقدمه، به بیان منابع گرایش تفسیری مؤلفان در تفسیر این آیه آیه تعارف می

 اختصاص دارد.
 منابع گرایش تفسیری مؤلفان .7-1

از دو اندیشه تفسیری هستند: اندیشة زکی المیالد و یکی از  3متأثرارف، مؤلفان محترم در تفسیر آیه تع

های تفسیری نواندیشان (. ضعف تفسیری اندیشه338و1: 3131های شهید مطهری)غمامی و اسالمی، برداشت

از جمله المیالد در مباحث بعد روشن خواهد شد و دربارۀ اندیشة تفسیری مرحوم استاد مطهری  1عرب معاصر

به جهت قابلیت دو نوع برداشت و نیز اظهار نظرهای متفاوت دیگر توسط ایشان، در پایان، جداگانه مباحثی 

 مطرح خواهد شد.
 « تعارف»نقد تبیین مؤلفان از تفسیر لغوی اصطالح  .7-2

اواسط  اند. دردر دو جای کتاب دو بیان مختلف و متناقض درباره معنای لغوی تعارف ارائه کردهمؤلفان محترم 

اند: مفاعله و تفاعل هر دو دارای معنای مشارکت هستند با این تفاوت که در مفاعله، یکی شروع کتاب آورده

اند تعارف از ماده راغب، نوشته(؛ اما در اواخر کتاب و با استناد به 333: 3131کننده است)غمامی و اسالمی، 

نندگان کو باب تفاعل است که بر مشارکت در شناخت داللت دارد، با این خصوصیت که تمام مشارکت« عرف»

فاعل و عامل شناخت هستند؛ بر خالف باب معارفه که یک طرف فاعل شناخت است و طرف دیگر مفعول 

 (. 111: 3131المی، و غمامی و اس 120: 3181گیرد)راغب، شناخت قرار می

متون  طبق تصریحهستند. در مورد بیان اول  نادرستپوشی از تناقضی که دارند، هر دو این دو بیان با چشم

ان را شتفاوت و انگارندمیمشارکت  را به معنایمشهور ادیبان تفاعل و مفاعله هر دو تخصصی علم صرف، 

ی ا(. در مورد بیان دوم نیز اوالً، معن11: 3تا، جالدین، بی؛ رضی34: 3418الدین، نظام)دانندمی تعبیر تنها در

شناسی)ارتباط دوسویه( وجود آن است که در لغت تعارف، هم 1آنچه راغب دربارۀ این لفظ و این آیه نوشته

ای بین این باب و باب مفاعله نکرده است. اند، اصالً مقایسهدارد. پس وی برخالف آنچه مؤلفان مدعی شده

                                                           
، و این ادعا هم انداند و ممکن است ادعا کنند خود بدون دیدن سخن متقدمان به این نتیجه رسیدهالبته ایشان به تاثر خود در این کتاب تصریح نکرده.  3

ی به راز باب حمل فعل مسلمان بر صحت، مقبول است اما استشهاد به سخنان المیالد، فضل اهلل و شهید مطهری و حتی تیتر زدن سخن شهید مطه

ت صورت برجسته در آغاز کتاب و از طرف دیگر ظهور عرفی هر متاخر در تاثر از متقدم، این گمانه را در حد اطمینان معقول در عرف علمی تقوی

 کند.می

 اهلل و دیگرانی که در نقد محتوایی قبل معرفی شدند.. المیالد، العلوانی و فضل 1
: 3431)راغب اصفهانی، « [41 یونس:] َبیْنَُهمْ یَتَعارَفُونَ :قال و [،31 ا ]الحجرات:لِتَعارَفُو :قال. بعضاً بعضهم عَرَفَ: َتعَارَفُوا و»رات راغب چنین است: ا. عب 1

120) 



بان اند نیز خالف مشهور ادی، این سخن مؤلفان که مشارکت در مفاعله را غیر از مشارکت در تفاعل دانستهثانیاً 

 3است که ذکر شد.
 شناسی فرهنگیبه هم« لِتَعارَفُوا»نقد تفسیر اصطالحی مؤلفان از  .7-3

رح زیر محور به ششناسی فرهنگی، در شش نقد اندیشه مؤلفان در استدالل به آیه برای مقصود خود یعنی هم

 شود:ارائه می

 ناسازگاری با وحدت دین و شریعت حقه در قرآن .7-3-1

مؤلفان محترم معتقدند اختالف فرهنگی شامل اختالف در شریعت و ملت هم هست و این اختالف نیز بر 

و « دیگری»و « خود»اساس سنت تکوینی الهی است تا زمینه عمل به سنت تشریعی او یعنی تعارف فرهنگی 

(. این اندیشه دارای سه 148-141: 3131شناسی فرهنگی فراهم شود)غمامی و اسالمی، شناخت متقابل و هم

 اشکال است:

تنوع موجود در آیه حجرات شامل تکثر شرایع نیست؛ زیرا شعوب و قبائل در آن به معنای دین و  .3

-هرت است از دستهای نژادی و قومیتی است. شعوب عبابندیشریعت نیست بلکه به معنای گروه

هایی که از قبیله بندی( و یا دسته121: 3، ج3403هایی چون عرب و ترک و ... )فراهیدی، بندی

: 3، ج3413؛ ازهری، 141: 3، ج3388بزرگتر هستند مانند حمیر، قضاعة، جرهم و ... )ابن درید، 

؛ جوهری، 311: 3ج، 3413( و قبیله عبارت است از افرادی که یک پدر مشترک دارند)ازهری، 183

 (.3131: 1، ج3112
خواهد تفاخر به اند طبق سیاق خود میفرموده )ره(طور که مرحوم عالمه طباطباییآیه تعارف همان .1

(. حال 112-111: 38، ج3431اختالفاتی را نفی کند که هیچ کرامتی در ذات خود ندارند)طباطبایی، 

ن هم باشد، پس آیا فرد تابع دین اسالم نسبت اگر طبق برداشت مؤلفان محترم این اختالف شامل دی

رهنگی فبه مسیحی هیچ کرامتی ندارد؟!! روشن است بر اساس بسترهای پلورالیستیک ارتباطات میان

انیت فرهنگی، همین پذیرش حقهای رایج در ارتباطات میانرایج، پاسخ مثبت است؛ بلکه بنیاد نظریه

وست. اما آیا مؤلفان محترم به عنوان محقق علوم انسانی در راستای گفتگو با او و درک ا« دیگری»

اسالمی به این لوازم قهری ملتزم هستند؟!! مگر قرآن نفرموده است حقیقت دین امر واحد است و 

                                                           
ت( در آن محقق االثنینیدر صورتی که طرفینی بودن)بیندر باب مفاعله اند این است که ای غیرمشهور گذاشتهبه عنوان اندیشه . نهایت فرقی که برخی 3

داللت  ،« ضارَبَ زیدٌ عمراً» ( مانندکه روشن است اصالً بین االثنینی نیست« سافرت»باب مفاعله همیشه این نسبت را دارا نیست مثل شود )که البته 

 ؛ یا مشارکت در مفاعله ضمنی است ودوجود ندار« تَضارَبَ زیدٌ عمرٌو»در  و این سبقتسبقت گرفته است « عمرو»در ضرب نسبت به « زید»کند که می

(. البته نگارنده، فرق یادشده را 11: 3تا، جکند)رضی الدین، بی( که این فرق را هم مرحوم رضی رد می21: 1030در تفاعل، آشکار است)ابن حاجب، 

محترم هم بخواهند به آن معتقد شوند، باید اجتهادی آن را رو اگر مؤلفان ای بر آن دارد که مجال تفصیل آن در این مقال نیست و از اینپذیرد و ادلهمی

 .به اثبات برسانند



نیز در هر زمان تنها یک شریعت معتبر است و اختالف افرادی که در برابر شریعت جدید حقه 

 ؟3استها اند ناشی از تجاوز انسانایستاده
شناسی نیست؛ بلکه تنوع ادیان به عللی چون تفاوت ظرفیت تعالی تنوع شرایع اصالً با هدف هم .1

 (.381-383: 3181ها و جوامع به وجود آمده است)رک به: جوادی آملی، انسان

د، سی باششناهم هیدستمارسد اختالفی که از نظر این آیه، نباید محور تنش قرار گیرد بلکه باید به نظر می

اند و در ادامه نیز بیشتر توضیح داده خواهد همان اختالف در نژاد و قومیت است که مشهور مفسران بیان داشته

های آنان یکدست نشود؛ نهایتاً اختالف در شناسی در ظاهر افراد است تا قیافهنیز هم تعارفشد. مقصود از 

بیعی و نژادی ناشی است نیز در این آیه داخل های طهایی از فرهنگ که به صورت ناخواسته از اختالفالیه

های فرهنگی ناشی از کنش اختیاری رفتار انسانی)که مقصود مؤلفان است( به هیچ وجه در است؛ اما اختالف

ای شامل دانش، عبارت است از: مجموعه 1آیه داخل نیست. توضیح اینکه فرهنگ طبق تعریفی معروف از تایلر

اخالق، آداب و رسوم و دیگر استعدادها و عادات که انسان به عنوان عضوی از جامعه به عقیده، هنر، قانون، 

ساختة محیط)تری و در تعریف خالصه و جامع هرسکویتز عبارت است از بخش انسان ؛آورددست می

انسان در فرهنگ، محور است اما آداب و رسوم ناشی از نژاد و وضعیت  اراده(. یعنی 12: 3188یاندیس، 

بیعی سرشتی که اختیار انسان در آن مدخلیتی ندارد، مانند میزان تموج و تن صدا در ارتباطات گفتاری، جزء ط

فرهنگ به معنای مصطلح نیست؛ هرچند این معنای نامصطلح در حوزه جعل الهی به معنای جعل مستقیم قرار 

 .الهی نیست 1یمد، مجعول مستقنام دار« فرهنگ»ای که در معنای مصطلح، ساختهدارد. البته بخش انسان

 ناسازگاری با راهبرد اسالمی توحیدی در خروج از اختالف .7-3-2

اصوالً راهبرد اسالمی برای خروج از اختالف، معرفت توحیدی و حاکمیت والیت در درون افراد و نیز گستره 

شناسی. قرآن شناسی به هر معنای آن و از همین روست که توحید، اصل دین است ونه همجامعه است نه هم

 أُمَّةً  النَّاسَ لجَعَلَ رَبُّکَ شَاءَ لَوْ فرماید: اتحاد تنها با رحمت و هدایت خاص الهی ممکن است: وَکریم می

( و راه 23-21: ص33، ج3431)طباطبایی،  (338-333هود: ) رَبُّکَ رَّحِمَ مَن مختَلِفِینَ إِلَّا یَزَالُونَ لَا وَ وَاحِدَۀً

ت؛ خیزد اسید هم ترجیح نظر مقام والیت بر خواست خود که معموالً از نفس اماره برمیرسیدن به این توح

این در حالی است که در  4.امامت را مانع تفرقه دانسته استطور که در روایت فاطمی )علیهاالسالم( همان

ود. البته شتأکید میهمواره و صرفاً بر گفتگو الگوهای غربی، برای حل انواع اختالفات خانوادگی و اجتماعی 

                                                           
 (33)آل عمران:   َبغْیاً بَْینَهُمْإِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ وَ َما اْختَلَفَ الَّذینَ أُوُتوا الْکِتابَ ِإالَّ مِنْ َبعْدِ ما جاَءهُمُ الْعِْلمُ.  3

2 .Sir Edward Taylor. 
( که آن منظر در اینجا که بحث از ارزیابی رفتار انسان به عنوان فرهنگ درست و نادرست 18. البته به صورت غیرمستقیم، همه از خداست)نساء:  1

 .مقصود نیست ،است
 (.331: 3431طبری، «)ةن الفرقمِ نا اماناًوامامتَ  نا نظاماً للملةِل طاعتَ عَ و جَ.  4



که در نزد خرد انسانی ستوده است و در فرهنگ اسالمی هم مباحث بسیار لطیفی درباره « گفتگو»نباید زیبایی 

و بلکه با سایر ادیان و حتی ملحدان وجود دارد، رهزن شود؛ زیرا  مؤمنانبخش با گفتگوی سازنده و وحدت

و وافق تکه لزوماً در پی کشف حقیقت نیست بلکه است داد و ستد  نوعیگفتگو در علوم فرهنگی رایج، 

اصوالً وقتی گفتگو با محوریت دین و توحید و حکومت والیت ولی الهی بر در آن مهم است.  3طرفینمنافع 

خواهی نفس اماره را منزوی کند برگزار نشد، هر باطن و اجتماع که حق هر نفس پاکیزه را ادا کند و افزون

های خانوادگی طور که قرآن کریم درباره اختالف)نفس اماره( او محور باشد؛ همان«خود»خواهد کس می

خواهد خواست خود را غلبه ( یعنی هرکدام از زن و مرد می318)نساء: الشُّح الْأَنْفُسُ أُحْضِرَتِفرموده است: 

تَحْسَبُهُمْ ه است: ها فرمود( و درباره غیرمومنان و وضعیت متشتت درونی آن333: 1، ج3401دهد)راوندی، 

(. اما طبق مبانی اسالمی، گفتگو تنها در سایه توحید و والیت، مطلوب و 34)حشر: جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتََّى

ر را ه« ما»یک الگوی کامالً غلط و نشدنی است؛ زیرا آن « ما-تو-من«»بخش است. به عبارت دیگر، نتیجه

« وا»که « او-تو-من» الگوی اسالمیکند مگر در د ترسیم میکس بر اساس میل خود و در فضای درونی خو

 د.وشترسیم می« او»در سایه خواست و مشیت « ما»کند و فضای تعیین می را« تو»و « من»حدود الهی برای 

 ناسازگاری با اندیشه قریب به اتفاق مفسران فریقین  .7-3-3

ه برخی که به اجمال از آن گذشته یا اصالً اند)نی تفصیلی کردهاظهارنظرعموم مفسران شیعه که در این آیه 

اند(، این آیه را در مقام نفی تفاخر به انساب و به نوعی تمایز یافتن از هم، جهت معرفت آن را تفسیر نکرده

؛ 101: 3، ج3111؛ طبرسی، 111: 1، ج3121اند)ن.ک: قمی، به انساب و یکدست نشدن ظاهر افراد دانسته

-111: ص38، ج3431، 1؛ طباطبایی14: 1، ج3431؛ فیض کاشانی، 40-41: ص38ج، 3408رازى،  ابوالفتوح

(. مفسران اهل سنت نیز آن را در مقام نفی تفاخر به انساب 331: 11، ج3114همکاران، ؛ مکارم شیرازی و112

 83: 12، ج3431اند)ن.ک: طبری، اند و به همان شکل یعنی تعارف برای تمایزیابی در ظاهر معنا کردهانگاشته

، 3431؛ نیشابوری، 131: 1، ج 3401؛ جصاص، 111: 4، ج3401؛ زمخشری، 311،ص 1، ج3438؛ بیضاوی، 

؛ شوکانی، 131: 1، ج3431؛ آلوسی، 120: 1، ج3433کثیر دمشقی، ؛ ابن141: 32، ج3124؛ قرطبی، 112: 1ج

ت هاست ناشی از این تفاوتها و رسوماصورت و ظاهر و نژاد انسان ،(. یعنی متعلق شناسایی13: 1، ج3434

                                                           
 خواهند دست از منافع خود بردارند.کنند؛ یعنی طرفین هرگز نمیتعبیر می« برد-برد». که از آن به  3
اضل ف. عالمة طباطبایی دو نظر تفسیری در این آیه ابراز نموده است: ممکن است داللت بر نفی تفاخر به انساب کند و ممکن است داللت بر نفی ت 1

کند. ایشان ظاهراً هر دو را موجه دانسته اما در ادامه تفاخر به انساب را از مصادیق نوع دوم تفاخر  جویی نژادی و قومیتی و ...طبقاتی حاصل از برتری

مایزی از ها فطرتاً طالب نقطة تدانند و آن این است که انسانای تفسیری اشاره کرده که گویا روح و حقیقت آیه را همان میدانسته است و سپس به نکته

ل آنکه انگارند و حارافت ایشان در میان همتایان باشد ولی به اشتباه تمایز و نقطة شرافت خود را در این تفاخرهای مادی میغیرخود هستند تا مایة ش

کرامت  استشرف حقیقی در حیات طیبه است که آن هم تنها با تقوا به عنوان تنها راه سعادت اخروی و نیز به تبع آن دنیوی است لذا در ادامه فرموده 

دانند و تعارف را هم با هدف شناخت افراد و (. در هر دو صورت ایشان آیه را ناظر به نفی تفاخر می112 – 111: 38، ج3431ا است )طباطبایی، به تقو

 دانند نه مرتبط با گفتگوی فرهنگی. تمایزیابی می



ناسی شو هدف از این شناسایی هم تمایزیابی است؛ نه اینکه خداوند تفاوت در شرایع مختلف را نیز برای هم

. البته نباید پنداشت ایشان لفظ تعارف را به معنای تمایز اندانگاشته« همشناسی»که مؤلفان  ایجاد کرده باشد

ند ااند؛ زیرا ایشان تعارف را به همان معنای شناختن تلقی کردهکب شدهسان خالف ظاهر مرتانگاشته و بدین

اند و این تمایز، هدف شناخت است نه ها و برای هدف تمایز تفسیر کردهولی متعلق شناخت را ظاهر انسان

 داخل در مفهوم آن.

تازه باشد  ایدیشهضعف ان نقطهتواند های تفسیری غالب نمیالبته روشن است که نفس مخالفت با اندیشه

اما از منظر روش بحث در علوم اسالمی، کسی که خود، توانایی اجتهاد در علم تفسیر را ندارد ناچار است به 

ای هکند و از اندیشه تفسیری آنان تقلید کند و در این صورت نیز او باید به اندیشهآرای تفسیری مفسران رجوع 

(. در حالی که اندیشه 181: 3131ای شاذ تکیه کند)بابایی، ه به اندیشهترین مفسران مراجعه کند نه اینکبرجسته

با  فریقین سازگار نیست. اگر هم محققی بخواهد برجستههای تفسیری کدام از اندیشهمؤلفان با هیچ دهیبرگز

یازمند نهای تفسیری مخالفت کند، باید مجتهدانه وارد تفسیر شود و در این صورت ای انبوه از اندیشهتوده

ه ها و سپس اثبات مدعای تفسیری خود که البتاستداللی قوی در دو ساحت است: بیان نقطه ضعف آن اندیشه

در هر دو ساحت باید بر اساس قواعد تفسیر و با نیروی استدالل، آن اندیشه ناراست کهن را از صدر به ذیل 

ر این رساله راه تقلید تفسیری را در پیش کشاند و اندیشه نوین خود را جایگزین آن کند. مؤلفان محترم د

ند، ااند. در مباحث بعد، این اندیشه شاذ که مؤلفان از آن بهره بردهای شاذ را برگزیدهگرفته اما متأسفانه اندیشه

 با رویکرد اجتهادی نقد خواهد شد.

 ناسازگاری با شأن نزول آیه .7-3-4

دربارۀ تفاخر اعراب به انساب و نژاد و تحقیر کردن اند این آیه مفسران دربارۀ شأن نزول آیه تصریح کرده

 در انتخاب او به عنوان مؤذن نازل وآله(علیهاهلل)صلیبالل مؤذن به جهت سیاهی پوست او و اعتراض به پیامبر اکرم

، 3411؛ بیهقی، 38: 2، ج3404؛ سیوطی، 113: 1، ج3432؛ سمرقندی، 32-31: 4، ج3411، مقاتلشده است)

(. البته ممکن است این اشکال مطرح شود که شأن نزول، باعث مقید شدن آیه نیست)سیوطی، 133-110: 1ج

ای دارای عمومیتی باشد که شأن نزول یا سبب نزول)با تفاوتی که (، به این معنا که اگر آیه311: 3، ج3413

صورت گفته  کند، در این «مورد»را منحصر در  «عموم»( بخواهد 3دارند و در جای خود بیان شده است

اطالق دارد و هم شامل شناخت ظاهری است و « لِتَعارَفُوا»و در این آیه نیز « مورد مخصص نیست»شود می

شناسی هم شناخت فرهنگی. پاسخ این است که بلی، آن قاعده از واضحات مورد اتفاق مفسران در روش

اعث شود لفظی در آیه دارای ظهور در تفسیری هم وجود دارد که: اگر شأن نزول ب قاعدهتفسیر است اما این 

معنایی خاص شود، آن وقت این شأن، باعث تحدید معنای آیه و انحصار در همان معنا خواهد شد)سیوطی، 

                                                           
 .13: 3131. ن.ک به: بابابی،  3



است؛ زیرا شأن نزول اضافه  مؤثر(. در اینجا نیز شأن نزول در فهم آیه 338: 3131؛ رجبی، 310: 3، ج3413

از « تعارف»کند، های بعد مقاله گفته خواهد شد، کمک میر بخشبر روایات تفسیری و قرائن سیاقی که د

های متمایز در ها و هویتدر همان معنای بیان شده در کالم مفسران یعنی شناخت قیافهاطالق خارج شود و 

اثر تمایز ظاهری جسمی و نژادی و نهایتاً برخی تمایزهای فرهنگی که ناشی از رسوم زیستی مربوط به اقلیم 

 . نژاد است و در ابتدای نقد محتوایی از آن بحث شد، متعین شودو 

 ناسازگاری با روایات تفسیری فریقین .7-3-5

در روایات تفسیری فریقین تصریحات و اشارات زیادی به تفسیر رایج یعنی همان تعارف به معنای تمایزیابی 

روایات به شرح زیر ارائه ها از هم وجود دارد که این ها و خانوادهو یکدست نشدن برای شناخت نسب

 شوند:می

وََتَهُ وَمُرُ حَسَبَ الرَّجُلِ دِينُهُ  : ... يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّآله(وَعَلَيْهِ اهللُ)صَلَّىاللَّهِقَالَ: ... قال رَسُولُ  السالم()عليهجَعْفَرٍعَنْ أَبِي .3

)کلینی، ...لِتَعارَفُوا  قَبائِلَ وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ ثىأُنْ ا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَعَزَّوَجَلَّ: إِنَّقَالَ اللَّهُ وَ صْلَهُ عَقْلُهُ أَخُلُقُهُ وَ

 (.383: 8، ج3401
طْوَعُهُمْ لِأَمْرِ خَطَراً أَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِعِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَ : أَفْضَلُ النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُالسالم()عليهعَنْ اميرالمومنين .1

كُمْ مِنْ ذَكَرٍ اأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنيا ... يَقُولُ اللَّهُ: ،آله(وَعَلَيْهِاهللُ)صَلَّىاللَّهِسُولِ أَتْبَعُهُمْ لِسُنَّةِ رَعْمَلُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَأَاللَّهِ وَ

 (.381: 3404)حرانی، فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ فَهُوَ الشَّرِيفُ الْمُكْرَمُ  ؛...لِتَعارَفُوا  ائِلَ قَبوَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ أُنْثىوَ
: وَ اللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَشْرَفُ مِنْكَ أَباً. فَقَالَ التَّقْوَى شَرَّفَهُمْ وَ طَاعَةُ اللَّهِ السالم()عليهقَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا  .1

ى وَ تَعَالَ هِفَقَالَ لَهُ آخَرُ أَنْتَ وَ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ لَا تَحْلِفْ يَا هَذَا خَيْرٌ مِنِّي مَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّ أَحْظَتْهُمْ.

 (.112: 1، ج3118)صدوق، ...لِتَعارَفُوا  أَطْوَعَ لَهُ وَ اللَّهِ مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ 
الْمُطَّلِبِ بْدِ عَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ ضُبَ قْدَادَ بْنَ مِ  زَوَّجَ آله(وَعَلَيْهِاهللُ)صَلَّىاللَّهِ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ السالم()عليهعَبْدِاللَّهِعَنْ أَبِي .4

کلینی، )لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْوَ ،آله(وَعَلَيْهِ اهللُ)صَلَّىلِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَ وَ إِنَّمَا زَوَّجَ

 (.144: 1، ج3401
 كَرٍ ذَ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا»: يَقُولُ وَجَلَّ عَزَّ اهللَ إِنَّ: آله(وَعَلَيْهِاهللُ)صَلَّىاهللِقال رَسُولِ  عُمَرَبْن عن شُعَيْب .1

 وَلَا فَضْلٌ، عَجَمِيٍّ عَلَى لِعَرَبِيٍّ ؛ فَلَيْسَ«أَتْقَاكُمْ  اهللِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى

، 3431، )طبرانیبِالتَّقْوَى إِلَّا فَضْلٌ أَسْوَدَ عَلَى لِأَبْيَضَ وَلَا أَبْيَضٍ عَلَى لِأَسْوَدَ وَلَا فَضْلٌ، عَرَبِيٍّ عَلَى لِعَجَمِيٍّ

 (.31: 38ج



 وَالْفَخْرَ  الْجَاهِلِيَّةِ عَيْبَةَ  عَنْكُمْ  أَذْهَبَ  قَدْ وَجَلَّ عَزَّ  اللَّهَ إِنَّ: آله(وَعَلَيْهِ اهللُ)صَلَّىاللَّهرَسُولُ  قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةَأَبِي عَنْ .2

 فِي ئِهِمْبِآبَا فَخْرِهِمْ عَنْ أَقْوَامٌ لَيَنْتَهِيَنَّ ،تُرَابٍ مِنْ خُلِقَ وَآدَمُ آدَمَ، بَنُو النَّاسُ شَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ تَقِيٌّ، مُؤْمِنٌ بِالْآبَاَِ،

 (.404: 8، ج3432حنبل، )ابنبِأَنْفِهَا النَّتَنَ تَدْفَعُ الَّتِي الْجِعْلَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَى أَهْوَنَ لَيَكُونُنَّ أَوْ الْجَاهِلِيَّةِ
 ،بِآبَائِهَا وَتَكَبُّرَهَا الْجَاهِلِيَّةِ  فَخْرَ أَذْهَبَ  ... وَاهللُ  أُمَامَةَ، أَبَا يَا: آله(وَعَلَيْهِاهللُ)صَلَّىاهللِرَسُولُ  قَالَ: قَالَ أُمَامَةَأَبِي عَنْ .1

 (.313: 1، ج3411)بیهقی، أَتْقَاكُمْ اهللِ عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ وَإِنَّ بِالصَّاعِ، الصَّاعِ كَطَفِّ وَحَوَّاََ لِآدَمَ  كُلُّكُمْ
به وضوح داللت دارند که آیه در مقام نفی تفاخر به انساب و قومیت و هر نوع تفاوت فرهنگی این روایات 

ها است. ممکن است در داللت روایات اشکال شود و غیرتفسیری انگاشته شوند. پاسخ این است ناشی از آن

صداق و یا مفسر هستند. ها هستند یا معرف مهستند: یا مبین باطن آن 3که روایات ناظر بر آیات قرآنی سه گونه

دهند چون کامالً با الفاظ آیه سازگار هستند. همچنین هیچ روشن است این روایات خبر از باطن آیه نمی

اند که در مقام بیان مصداق آن عام یعنی از باب مصداقی برای الفاظ عامی چون قبائل و شعوب معین نکرده

« تفسیر»اند. بنابراین، این روایات در مقام هوم آیه را شرح دادهباشند بلکه مف« بیان مصداق»و « تطبیق»و « جری»

ها مجاز رو تخلف از مؤدای آندهند و از اینهستند یعنی شواهد و قرائن الزم بر بیان مراد و معنا را ارائه می

 نیست.

ود ش با توجه به ضعف برخی روایات و غیرشیعی بودن برخی طرق، ممکن است در سند این روایات اشکال

و مشهور مفسران شیعه نیز معتقد به حجیت  1که پاسخ این است که روایت اول از نظر سندی صحیح است

؛ فاضل لنکرانی، 138-133: 3411که به صورت خبر واحد صحیح باشند هستند)خویی،  1روایات تفسیری

ش صحت روایت اما بر فرض عدم پذیرش نظر مشهور یا عدم پذیر( 342: 3180؛ معرفت، 311-314: 3132

 اول نیز این روایات به دو دلیل معتبر هستند:

                                                           
کنند. یکی از تقسیماتی که نگارنده به آن دست هایی تقسیم مییات قرآنی وجود دارد را بر گونه. مرحوم عالمه طباطبایی روایاتی که دربارۀ معنای آ 3

یعنی « تطبیق»و « جری»آید، تقسیم ثالثی روایات است. توضیح اینکه ایشان معتقدند روایات یادشده گاهی از جنس یافته و در این مقاله نیز به کار می

و « جری»(. اصطالحات 111: 33، ج3431هستند )طباطبایی، « تفسیر»آیه هستند و گاهی در مقام « باطن»ام بیان هستند و گاهی در مق« بیان مصداق»

( یا گاهی به شکل 138: 1؛ ج131: 3، ج 3431)طباطبایی، « الجری و التطبیق علی المصداق»، خاص مرحوم عالمة طباطبایی است که به صورت «تطبیق»

برند. در این زمینه تقسیماتی دیگر قابل تصور است ( به کار می333: 1؛ ج342: 1؛ ج148: 4، ج3431)طباطبایی، « بیقالجری و التط»خالصه به صورت 

 آید همین تقسیم است.و در کالم عالمه هم وجود دارد که این نوشتار جای بسط آن نیست و آنچه در این نوشتار به کار می
عَْفرٍ؛ وِی عَنْ أَبِی جَِإبْرَاهِیَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ َحنَانٍ قَاَل سَمِْعتُ َأبِی یَرْ . سند روایت اول چنین است: عَلِیُّ بْنُ 1

محمّد  بن (؛ عبد اللَّه120، ص3121، قمی )نجاشی إبراهیم بن توان جست: علیو این راویان همگی موثق هستند که شرح وثاقت آنان را در این منابع می

بن سدیر  (.حنان331، ص3121یحیى )نجاشی،  بن ( صفوان101، ص1، ج3408؛ نوری، 313، ص1، ج3432)مازندرانی، « بنان»ملّقب به  عیسى بن

 (. 324، ص3410)طوسی، 
 :اشدبیکی از موارد زیر اتر نباشد و ثانیاً، در مضمون هم مشتمل بر روایتی است که اوالً متورود، مراد، سخن میروایات تفسیری وقتی از حجیت .  1

 روایت که منهای روایت، هر دو محتمل هستند و هیچ کدام ترجیحی بر اساس ظاهر آیه ندارند. یةبر پا تعیین یکی از دو معنای احتمالی
 .روایاتدر « کوثر»و تفسیر  یة تطهیرتعیین مصداق انحصاری برای آیه، مانند تفسیر آ

 (.13 – 11: 3183)مهریزی، سازد، خود را بیشتر آشکار میفقهیات اعتقادی و روای نةه این موضوع، در زمیک ر،ھف ظاالتفسیر آیه بر خ



موافقت با قرآن: طبق مباحث آینده )تحلیل قرائن سیاقی( این روایات در مضمون اصلی یعنی نفی   .3

 قرآن رھبا ظا که کندمطلبی را بیان  ی با سندی ضعیفروایتتفاخر نژادی، با قرآن موافق هستند و اگر 

، 3183مهریزی، ) آن روایت معتبر است ،3پذیرندناسازگار نیست و عقل و فطرت نیز آن را می

(. از منظر عالمان علم اصول نیز موافقت 131، ص3، ج3431؛ همچنین نک به: طباطبایی، 13-11صص

، 3118؛ محقق قمی، 341 –341، صص3، ج3431روایتی با قرآن برای اعتبار آن کافی است )طوسی، 

 (.411ص
، باز هم این روایات به 1وثاقت صدوری مضمون مشترک: بر فرض خدشه در صحت روایت اول .1

عنی تعداد یباشند متظافر هرگاه مجموعه روایاتی شوند؛ زیرا طبق قواعد استنباط، شکل کلی طرد نمی

یعه ش کم هفت سند متعدد ازباشد اما به تواتر هم نرسد )مثل اینجا که دست 1ها بیش از مستفیضآن

گذارند و قدر مشترک و سنی وجود دارد( و همة راویان هم ضعیف باشند باز هم همه را کنار نمی

، 1، ج3414؛ مکارم شیرازی، 11-18، صص13؛ ج131، 11، ج3438پذیرند )رک به: خویی، را می

شوند و بقیه در آن مضمون مشترک، تایید همان روایت صحیح محسوب می 4(13، ص4؛ ج80ص

 .(13، ص4؛ ج80، ص1،ج3414: مکارم شیرازی، )رک به

 ناسازگاری با قرائن سیاقی .7-3-6

کند. می دییتأهای تفسیری رایج را منافات دارد و همان اندیشهمولفان محترم قرائن سیاقی آیه نیز با تفسیر 

آیات یاق ها و سترین قواعد تفسیر قرآن کریم توجه به سیاق کلمات، سیاق جملهتوضیح اینکه یکی از مهم

ها و آیات است که هریک قرینه برای درک محتوای دیگری است. سیاق عبارت از پی هم آمدن کلمات، جمله

 303: 3131؛ بابایی و عزیزی و روحانی، 31-301: 3131کنند)رجبی، هستند و پیوستگی در نزول را بیان می

دهد: اوالً مؤلفان محترم انصراف می، به دو صورت معنا را از مقصود 1(. در اینجا هم سیاق جمله318-318و 

طور که در تحلیل لغوی در ابتدای نقد محتوایی اشاره شد، شعوب و قبائل مفهوماً به معنای نژاد و قومیت همان

طور که زمخشری )مفسر ادبی است و اصالً شامل دین و آیین و امور فرهنگی مشابه آن نیست. ثانیاً، همان

ی در ادامه نوعی تعلیل است و گویا در اینجا پرسش« أَتْقاكُم اللَّهِ  عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ »ز برجسته قرآن( گفته است، فرا

شود که: چرا تفاخر به انساب نادرست است؟ که قرآن با این جمله مستانفه به آن مقدر در ذهن ایجاد می

                                                           
 دارد. وجود معنا مانھعرب نیز  لمعنا کند که در کتب لغت و استعماای به گونهلغت را روایتی یک مثل این که .  3
 تر ارائه شد شد خدشه شود.وثاقت عبداهلل که در پاورقی پیش . یعنی در استدالل بر 1
 (.33، ص3، ج3131. حد استفاضه، وجود دو یا سه راوی در هر طبقه و مشهور همان سه نفر است )مامقانی،  1
امام یابیم )ها میون اصلی آن. برخی حتی همین که مجموعه روایات مستفیض باشند، همین قاعده را پیاده کرده و معتقدند اطمینان به صدور مضم 4

 (.340، ص1، ج3431خمینی، 
گذارد. به بیان ها تاثیر میآید و در ظهور آنهای دیگر پدید میها با جملهها از مجاورت آن. سیاق جمله عبارت است از خصوصیتی که برای جمله 1

 (.311، ص3131دیگر، یک جمله قرینه برا فهم جملة دیگر شود )بابابی، 



« لِتَعارَفُوا»(. بنابراین، 111: 4، ج3401پرسش جواب داده است: زیرا تنها محور کرامت تقوا است)زمخشری، 

رهنگی شناسی فاصالً در مقام هم« لِتَعارَفُوا»در آیه، محفوف به دو قرینه در پیش و پس خود است که طبق آنها 

ا از طریق ههایی ارادی( نیست بلکه یک رفتار طبیعی، یعنی تمایزیابی انسانو ارتباط فرهنگی)به عنوان کنش

  دارد.می بر حذرکند و آنها را از تفاخر به این امور ها را بیان میو نژادی آن دست نشدن ظاهر فیزیکییک
 برداشت نادرست از روش تفسیری شهید صدر .7-4

أثر و شیوه تحقیق کتاب خود را مت ذکر کرده« استنطاقی روش تفسیری»روش تحقیق خود را مؤلفان محترم، 

در تفسیری شهید صدر  ی(. روش ابتکار11-14: 3131غمامی و اسالمی، )انداز شهید صدر معرفی کرده

های زندگی ایشان سال که محصول آخرین هاییگفتاردرسبه صورت  3«المدرسة القرآنیة»کتاب در تفسیر، 

ا کند رکند و به سوی قرآن حرکت میرایج که از قرآن آغاز میشهید صدر تفسیر است، ارائه شده است. 

دهد که رائه میا «تفسیر توحیدی» یا «تفسیر موضوعی»و رویکرد نوینی را با عنوان نامد می «ایتفسیر تجزیه»

د، بلکه مفسر موضوعی تحقیقات خود را روی یک موضوع از موضوعات نشوآیات قرآن تقطیع نمی در آن اوالً،

ضوع، از قرآن سازد و درباره آن مومیکه قرآن متعرض آن شده متمرکز  و ...زندگی، اعتقادی، اجتماعی 

 قرآن محاوره وو سپس با  کندمیمفسر پیش از مراجعه به قرآن از جهان واقع آغاز ؛ ثانیاً، کندمیاستفاده 

 (.12-11تا: کند)صدر، بیمیاستنطاق 

که مدعی استفاده از این روش هستند، برداشت درستی از « شناسی فرهنگیهم»رسد مؤلفان محترم به نظر می

ندارند؛ زیرا مقصود شهید صدر از این روش هرگز این نیست که برای نوآوری در علوم  نظریه شهید صدر

انسانی اسالمی باید از قواعد تفسیر عبور کرد و برداشتی از بیرون و بدون مراعات قواعد تفسیری بر قرآن 

ر ابتدای )که دایتحمیل نمود. آن شهید بزرگوار بر این باور است که تفسیر استنطاقی هرگز از روش تجزیه

ن نیاز نیست؛ بلکه همه مدعای ایشان ایاین بحث معرفی شد و تفسیر با قواعد متعارف استنباط است( بی

است که با تأکید بر مراعات کلیه قواعد متعارف در علم تفسیر، رویکرد استنطاقی، یعنی حرکت از عالم بیرون 

 (.11-18تا: روش مکمل هم باشند)صدر، بی به سوی قرآن نیز، به روش تفسیر افزوده شود تا این دو
 نقد استناد مؤلفان به اندیشۀ تفسیری استاد مطهری .7-5

ر شعب ها داند مرحوم استاد مطهری هدف از تفرق انسانمؤلفان محترم در آغاز کتاب، به شکل برجسته نوشته

 هاتیلموجودى اختالف  این که قرآن غایت و فلسفه»زشناسی یکدیگر معرفی کرده است: و قبائل را همان با

ها، یکدیگر را( ذکر کرده است، اشاره به این است که یک ملت، تنها در برابر ملت بازشناسى ملت«)تعارف»را 

 هاى دیگر شخصیت خودنماید. ملیت در برابر ملیتگردد و خود را کشف مىدیگر به شناخت خود نائل مى

                                                           
از مجموعه آثار شهید صدر با عنوان  33چاپ شده و اخیراً در جلد « مقدمات فی تفسیر الموضوعی للقرآن»این کتاب ارزشمند گاهی هم با عنوان  . 3

منتشر  ییو با ترجمه سید جالل میرآقا« های قرآنیپژوهش»منتشر شده و برگردان این جلد نیز با نام « موسوعة اإلمام الشهید السید محمدباقر الصدر»

 اند.شده است. همة آثار یادشده توسط انتشارات دارالصدر منتشر شده



رخالف آنچه مشهور است، اسالم طرفدار ناسیونالیسم به مفهوم ب هذایعلگیرد. سازد و جان مىرا متبلور مى

فرهنگى آن است نه مخالف آن. آنچه اسالم با آن مخالف است ناسیونالیسم به مفهوم نژادى یعنى راسیسم و 

نه تنها مایه جدایى و دشمنى نتوانند بود، بلکه برخورد و  هاتفاوتنژادپرستى است ... این اختالف و 

 (.121-128: 1، ج3180مطهری، «)زاید.( اینان است که تکامل مادى و معنوى مىآشنایى)تعارف

ا و روایات هشناسی( با اندیشهگذشته از آنکه این تفسیر استاد مطهری)طبق قرائت مؤلفان محترم کتاب هم

های قبل ارائه شد سازگار نیست، اوالً شهید مطهری خود در ز سیاق آیه که در بخشتفسیری، شأن نزول و نی

را بیان  این آیه دو مطلب» اند: جای دیگر به تفسیر دقیق آیه بر اساس بافت و سیاق آن توجه نموده و نوشته

. ولى كُمْ رَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اتْقيانَّ اكْاى و ملى مالک تفاخر و امتیاز نیست، ... ، کند: یکى اینکه انتسابات قبیلهمى

اى است براى شناسایى شدن که است یعنى وسیله ضمناً یک مطلب دیگر ذکر شده ... و آن فلسفه تعارف

افراد یکدیگر را بشناسند ... از جمله لوازم و ضروریات زندگى اجتماعى این است که مردم همدیگر را 

هند که این کیست و آن کیست و آن گروه چه گروهى هستند و این بشناسند چون اگر نشناسند و تمیز ند

، 3180؛ همچنین ن.ک به: مطهری، 118-113: 31، ج3180مطهری، «)شودگروه چه گروهى، روابط برقرار نمى

(؛ ثانیاً، از نظر نگارنده، این دو اندیشه مرحوم مطهری با هم متضاد نیستند بلکه مقصود ایشان 830-833: 31ج

رت اول، همان معنای نامصطلح فرهنگ است نه معنای مصطلح فرهنگ که مؤلفان در علوم فرهنگ و از عبا

 در مباحث قبل ارائه و نقد شد.ارتباطات در نظر دارند و 

 نقدهای محتوایی تفسیری در استفاده از دیگر آیات و نصوص .8

ى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسيماهُمْ وَ نادَوْا وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَسوره اعراف) 42مؤلفان محترم آیه مبارکه 

( و یا تعابیری چون عرفات و روز عرفه 42األعراف : -أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ ساَلمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ

، 3112طاووس، )ابن« لمعترف بذنوبيانا يا الهي ا»و بلکه اعتراف به گناهان که در برخی دعاها فرموده است 

ر فرهنگی تفسیشناسی و ارتباط میان( را هم به بحث خود ربط داده و همه را در راستای تعارف و هم81: 1ج

شناسی عبارت است تعارف یا هم»اند: (. ایشان به صراحت نوشته111-111: 3131ند)غمامی و اسالمی، اکرده

اعراف » ، در«معروف»، «معرفت»، «اعتراف»، «تعرف»، «تعریف»که با تبادل « یدیگر»با « خود»از تعامل شایستة 

(. بر اهل تحقیق و آشنایان 103: 3131)غمامی و اسالمی، « شودبرای تحقق ائتالف طیب انجام می« و عرفات 

ق ببه آداب تفسیر قرآن و حدیث پوشیده نیست که این گونه تفسیرهای ذوقی چقدر دور از واقعیت است. ط

؛ زمخشری، 148: 34، ج3410نظر مشهور مفسران، اعراف در آیه اعراف به معنای بلندی)ن.ک: فحر رازی، 

( و نهایتاً طبق نظر برخی به معنای شناخت اهل دوزخ از اهل 311: 8، ج3431؛ طباطبایی، 301: 1، ج3401

شده از عرفات و عرفه در ( است. کارکرد یاد211: 4، ج3111؛ طبرسی، 312: 8، ج3431بهشت)ن.ک: طبری، 

عرفات که در روایات ذکر  هیتسمفرهنگی نیز در هیچ کدام از نصوص دینی و نیز در وجه ارتباط میان



شک  همچنین .وجود ندارد 3(111: 3، ج3402؛ مجلسی، 103: 3434؛ طوسی، 101: 4، ج3401)کلینی، شده

فرهنگی فرهنگی و میانگفتگوها و ارتباطات دروننیست حج در گذشته و حال و آینده فرصتی برای دیدارها و 

فرصت عرفات یک وقوف کوتاه از نماز عصر تا مغرب است که آن هم آکنده از مستحبات و دعاها است اما 

ماند نمی فرهنگی باقیخواهی است و اصوالً هیچ فرصتی برای ارتباطات میانخصوصاً اعتراف به گناه و آمرزش

نیز وجود دارد که در منا دو شب و گاهی تا سه شب وقوف الزم است که فرصت وقوف در مشعر و منا و 

رهنگی نیز فربط بودن اعتراف به گناهان به مباحث ارتباط میانفرهنگی بیشتر است. بیآن برای ارتباط میان

بول بودن آن قنیاز به توضیح ندارد. بنابراین، نباید به صرف شیرین بودن یک مفهوم یا زیبا بودن ظاهر آن یا م

 .نزد عقل و عرف، آیات و روایات را به جهت شباهت لفظی با آن مفهوم بر آن حمل کرد

 گیرینتیجهبندی و جمع .9

ای هاشکالمختلف از نظر صوری، ساختاری و محتوایی است.  هایاشکالدارای ، «شناسی فرهنگیهم»کتاب 

ا هساختاری در منطق ارتباطی مطالب و عنوانهای اشکالمات و تیترسازی و ... است و صوری در امالی کل

باطی رایج ی ارتهااندیشه برخی ارائهاین کتاب در در محتوا نیز است. دقیق و علمی  پیشینهو فقدان و تیترها 

 .شده استنادرست  ترجمهو دچار سوء فهم 

یة آ آیات و روایات خصوصاً آن ازست رنادبرداشت تفسیری  شناسی،نقد این نوشتار به کتاب هم نیترمهم

نوآوری ایشان نیست و  اوالً، سورۀ مبارکة حجرات 31از آیة  مؤلفانتفسیر  مبارکة حجرات است. سورۀ 31

 یبه صورت رثانیاً، این تفسی ؛فرهنگی بسط داده استآن را در ارتباطات میان ،زکی المیالد بیش و پیش از ایشان

 ها را محصول جعلهای اختیاری انسانحتی کنش ،های مختلفرهنگکه بخواهد تنوع موجود از شرایع و ف

 داند،ب شناسی فرهنگی و سپس اتحاد از این طریق برسند،ها به همکه انسان هدف آن هم با این الهی مستقیم

ها و روشنی، قواعد ادبی، آیات قرآ دیگر با ناسازگاری . غیرروشمندی این تفسیر به علتروشمند نیست

ز اآیه تمایزهای حاصل از شرایع مختلف و رفتارهای فرهنگی ناشی مقصود ؛ زیرا استهای تفسیری اندیشه

 تمایز ظاهری و فیزیکی و آداب و رسوم مترتب بر این کنش اختیاری انسان و ارتباطات فرهنگی نیست بلکه

-نه ارتباط میانو پذیر شدن معاشرت اجتماعی است امکان نیزهدف از تعارف  .تمایزهای غیراختیاری است

قرار  شناسیشرایع را برای هماختالف که خدای متعال کریم به قرآن  نظر ایننسبت دادن  . همچنینفرهنگی

الگوهای گفتگومحور »، با نیز شناسی به عنوان راه اتحادمطرح کردن هم .اسازگار استبا نص قرآن ن ،داده

ائه داده الگویی برتر ار ،ضمن ارج نهادن به گفتگواسالمی که  اندیشهنه با و سازگار است  «غربی برای وحدت

 . کندکه گفتگو را ثمربخش می ندداتوحید و والیت را تنها راه اتحاد می و

                                                           

(آلهوَعَلَيْهِاهللُ صَلَّى). معرفت به مناسک، اعتراف به گناهان، شناخت پیامبر 3
)علیه دمآ حضرت در نوزادی ایشان در روز عرفه، معرفت )عليه السالم(امام علی توسط 

 شناخت.به حوا که به جهت اشتغال به گریه بر گناه او را نمی )علیه السالم(به مناسک خود، معرفت حضرت آدم السالم(



محترم در این برداشت تفسیری، اندیشة زکی المیالد است که ضعف آن آشکار شد و  مؤلفانمستند اول 

ات و قرائن سیاقی، اثب ، روایات تفسیرینزول شأنفسران، های ماندیشه مشخص شد توجه به دیگر آیات،

نه مفهوم تعارف فرهنگی مورد نظر  ،ها استکند تعارف به معنای تمایز و همشناسی از طریق جدایی قیافهمی

سی شناهم مؤلفانمقصود ایشان، مدعای روشن شد که است سخنی از استاد مطهری . مستند دوم نیز مؤلفان

ایشان خود در جای دیگر بر خالف آن و طبق شناختی آن، عالوه بر اشکال روشنیست و در این صورت، 

 همچنین برداشت ایشان از روش اند.و مشی مفسران سخن گفتهروایات تفسیری  نزول، شأن ،قواعد تفسیر

ز نیز صحیح نیست و شهید صدر هرگ برگزیده شده روش تحقیق کتاب ، که به عنوانتفسیری شهید صدر

 داند.مورد نظر خود نمی« تفسیر موضوعی»های غیرروشمندی را محصول چنین استنباط

اعراف و تعابیری چون عرفه و عرفات و اعتراف در راستای هدف خود بسیار  آیهاز  مؤلفان استفادههمچنین 

 دلیل و غیرروشمند است.سست و بی

در دستیابی به هدف اصلی خود که همان معرفی الگوی  مؤلفانفرارو معتقد است  پژوهة کهنهایی این جهینت

حقیق شناختی تاند و ناکامی ایشان نیز ریشه در ضعف روشفرهنگی است موفق نبودهقرآنی ارتباطات میان

 سورۀ حجرات دارد.  31تفسیر آیة اجتهاد از آیات و روایات خصوصاً در ایشان در 

لوم انسانی عبه استنباط شایسته است محققانی که که:  این استشناختی مورد نظر این مقاله، روش دستاورد

-رجستههای بدر صورتی که خود توانایی اجتهاد در علم تفسیر ندارند، به اندیشهزنند از آیات قرآنی دست می

ص از قرآن را با ذهنیتی خا هانبر اساس آ را برگزینند وشاذ  یهایاندیشهاینکه نه  ؛ترین مفسران مراجعه کنند

ارند، ددر تفسیر در صورتی هم که بنای اجتهاد  .سازندعلوم انسانی موافق  هایهای بشری و نظریهاندیشه

قرآن ز او بدانند استنطاق  ی تفسیری و علوم و فنون آن مسلط باشندهابه قدر کافی به مبانی و روشباید 

های اسالمی را واژگونه تفسیر خواهند کرد و وگرنه آموزه ممکن نیستها کریم بدون آگاهی از این روش

 احیاناً ظاهری هایی کهاندیشه ممکن استبلکه  ؛محصول تولید شده هرگز علم انسانی اسالمی نخواهد بود

اطالع ینشینند و بفریبای خود بر دل محقق ب با ظاهرمعرفتی بسیار زهراگینی دارند،  هعقبولی جذاب دارند 

که در  را داردفهم روایات نیز الگوهای خاص خود کنند. ن تحمیل معرفتی خود را بر قرآ عقبه همهاو 

 الحدیث درج شده است.های علوم استنباطی چون علم اصول، درایه و فقهکتاب

یری فسهای تهمیت روش استنباط از قرآن و شیوهاین است ا مهم در تفسیر اجتماعی قرآن و یاین است آسیب

 .در تحقیقات علوم انسانی اسالمی
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