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پژوهش حاضر با . رده استک یرا بررس کو شر یپرستبتات مربوط به یآی، سیانگل پژوهقرآننگ یجرالد هاوت

 یسه نکته محـور، ن جستاریاز رهگذر ا. دکنمی گفته را نقد شیاو درباره موضوع پ یآرای، لیتحلی ـ فیروش توص

داللـت  عـدم؛ معاصـران قـرآن یپرسـتبتبر  یصراحت واژگان عام قرآن عدم: دیمشخص گرد یو هایدگاهیدر د

سـه  نیـا. آنان یشرک اعتقاد ایو  یپرستبتداللت مشتقات شرک بر ـ  عدم؛ آنها هایبر بت یخاص قرآن یاسما

 ، باتوجهمعاصران خود یپرستبت انیب یبرا، یاستفاده قرآن از واژگان عام انتزاع: نحو قابل نقد هستند نیبه ا، دگاهید

خـدا صـورت غیر در حـوزه پرسـتشها همه فرهنگ نیو مشترک ب یانتزاع یمیآنان با مفاه ییسطح آشنا یبه ارتقا

بـوده  یپرستبتدر قالب ، پرستش نیکه ا شودمی معلوم، اتیو خارج از آ اتین موجود در آیبه قرا باتوجهگرفته که 

 یو بر اساس منابع سنت ارندد یسازگار یبا شرک اعتقاد، خاص موجود در قرآن درباره شرک مشرکان یاسما. است

نه  ،اندیاز نوع اعتقاد، شرک نهیرفته در قرآن در زمکار به اتیآاند؛ بیشتر معاصران قرآن بوده هایبت، اینها یاسالم

ای را صرفاً بهانه کانیشفاعت شر، با شرک ندارد و مشرکان یارتباط، یقیحق صورتبهشفاعت  مسئلهو  یشرک عمل

  .خود قرار داده بودند رکو ش یپرستبت یبرا
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  مقدمه

و هـا تاب، کدر قالب مقـاالترا  یمعارف قرآنخود دربارة  هایحاصل پژوهش خاورشناسان

شـده در  مطرح هاین آثار و دیدگاهیشناخت دقیق ااند. ردهکبه جهان علم عرضه ها دائرةالمعارف

اهـداف ، ن آثـاریـاز ا یدر پس نگـارش برخـاینکه  چه؛ درسنظر میبهر یارناپذکان یضرورت، هاآن

شـبهات و ، در این آثـار موجودی مطالب الالبهدر ، افزون بر این. نهفته است یریو تبش یاستعمار

  .ردخومی به چشم یانتقاداتی دربارة معارف قرآن

 د.انـروی آورده کو شر یپرستبتدرباره  یات قرآنیبه پژوهش آ، که خاورشناسان هاستسال

 یانتقـاد یردیکـگفتـه را بـا رو شیه موضوع پـکد آیمی به شمار ینگ از خاورپژوهانیجرالد هاوت

 مسـئلهبه ایـن دادن توجه، شده ادیوی درباره موضوع  هاینکته محوری دیدگاه. رده استک یبررس

شـرک ، ی معاصران قرآن داللتی ندارند و مقصود از شرک در قـرآنپرستبتبر ، است که آیات قرآن

ل یـبه دو پرسش ذی، لیتحلی ـ فیبا روش توص شودمی تالش، در پژوهش حاضر. اعتقادی نیست

  :پاسخ داده شود

ی و شـرک اعتقـادی معاصـران پرستبتـ ادله هاوتینگ مبنی بر داللت نکردن آیات قرآن بر 

  قرآن، چیست؟

  ؟چه نقدهایی بر این ادله وارد استـ 

  شود.می او آورده ینامة علم یدربارة زندگ یر آغاز اطالعاتد، نگیبا جرالد هاوت ییآشنا یبرا

در سـال ی، سـیخـاورپژوه انگل) Gerald Richard Hawting( نـگیچـارد هاوتیجرالـد ر

در دانشگاه لندن تحصیل کرد و درجه دکتری را زیـر نظـر برنـارد  یو. ده به جهان گشودید ١٩٤٤

. دنمـوکسب  ١٩٧٨سال در ) John Wansbrough( زبرونو جان و) Bernard Lewis( سیئلو

 و شناسـیاینک استاد بازنشسـته تـاریخ خاورمیانـه و خـاور نزدیـک مرکـز مطالعـات شرق هم او

  .فریقای دانشگاه لندن استا

، دیـاسـالم و توح، در قرآن یگوساله سامر، ر سوره اسرایتفس، فاره در قرآنکمانند  یموضوعات

و  یپرسـتبت، بیشـع یمحـل زنـدگ مسـئلهواژه جده و  ایهشهیر، رسوالن و فرشتگان در قرآن
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 یث در بحـث فقهـینقـش قـرآن و حـد، عبـه در قـرآن، کخیر قرآن و تاریتفس، ان در قرآنپرستبت

ه کـدر م یمناصب مقدس و مذهب، قرآن یسوگندها، اش مربوط به حقوق زن مطلقه در دوره عده

 ازمنظرسنت و عادات اقوام ، اسالم در خاورمیانهرشد ، عبادت در قرآن، ت تا اسالمیاز دوره جاهل

ن تـریمهم ،امبریـنامـه پ یو زنـدگحـج در قـرآن ، ش از اسـالمیالعـرب پـ رةیقرآن و جز، قرآن

 ,Hawting, 2002 a, p.475; Id., 2001( نـددهمی لکینـگ را تشـیهاوت یپژوهش هاینهیزم

p.186; Id., 2011, p.372; Id., 1997, p.25; Id., 1984, p.318; Id., 2003, p.408; 

Id., 1990, p.62(.  

  آنها ی و شرک و نقدپرستبتمربوط به هاوتینگ درباره آیات  هایدیدگاه. ١

ند دربردارنده مفهـوم توانمی مستقیم طوربهبررسی آن دسته از واژگان قرآنی که  یهاوتینگ برا

د و پـس کنمی تقسیم) اسم( واژگان خاصواژگان عام و : را به دو قسمآنها  ابتدا، ی باشندپرستبت

بر آنها  درباره آیات شرک و داللت، یپرستبتبر آنها  از بحث درباره این دو قسم از آیات و داللت

در سـه ، ی در قـرآنپرستبتوی درباره موضوع ؛ بنابراین دکنمی ی و شرک اعتقادی بحثپرستبت

  :دازدپرمی محور به بحث

  ؛ی معاصران قرآنپرستبتقرآنی بر صراحت واژگان عام  عدمـ 

  ؛آنها هایداللت اسمای خاص قرآنی بر بت عدمـ 

  .ی و شرک اعتقادی آنانپرستبتداللت شرک و مشتقات آن بر  عدمـ 

  .دازیمپرآنها می به بررسی این سه محور و نقددرادامه 

  ی در قرآنپرستبتواژگان عام . ١ـ١

 معتقد اسـت بـا، از واژگان عام قرآنی، »تماثیل« و» اصنام«، »اوثان« هاوتینگ درباره سه واژه

بـه هـیچ ، در قـرآن، ی هسـتندپرستبتن واژگان درباره تریاز صریح، این واژگان اصیل عربیآنکه 

 هایصـرفاً دربـاره داسـتان، بلکه این واژگـان اند،نرفته کاربهی معاصران قرآن پرستبتوجه درباره 
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بـا پـدر و  مربوط به مواجهه حضـرت ابـراهیم هایدر نقل مثالرای؛ بپیشین هایمربوط به امت

و گفتـار دروغ پرهیـز هـا از پلیدی بت: «مگر در موارد نادری مانند این موردشود، می قومش دیده

  .)Hawting, 2002a, p.476; Id., 1997, pp.23-37؛ ٣٠/ حج» (کنید

بـه ایـن نحـو ، ی مشرکانپرستبتسوره حج بر  ٣٠در آیه » اوثان« البته وی درباره داللت واژه

  :دکنمی خدشه

الـرِّجَس ِمـن «روشن نیست که این عبارت دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد. مفسران سـنتی 
کنند .... ایشان غرابت نحوی ایـن عبـارت را تفسیر می» پرستبت«را به سادگی » اَألوثان

دنبال آن آمده، ترکیـب اضـافی صـرف نیسـت که به» زُّورَقوَل ال«چون  زیرا هم اند؛دریافته

)Hawting, 2002 b, p.481(.  

دو ، یپرسـتبتاز دیگر واژگـان عـام دربـاره ، »جبت« و» طاغوت« دو واژه درموردهاوتینگ 

بـرای اشـاره بـه ) در قـرآن( رفتـه کاربـه هـایدر ارتبـاط بـا واژهاینکه  یکی: دکنمی نکته را مطرح

» اوثـان« عربی متـداول هایهستند نه واژه» طاغوت« و» جبت«، بیشتر معاصران قرآنی پرستبت

» بـت«معنای بـهضـمنی  طوربـهبلکـه ، صـریح صـورتبهنه ، این دو واژهاینکه  دوم؛ »اصنام« یا

به دلیـل ابهـامی ، مفسران نیز برای آن دورو ازاین). Hawting, 2002 a, pp.477-478( هستند

ساحر و شیطان را ، کاهن، معبد، بت: چون معانی مختلفی هم اند،حشان داشتهکه در معنای صری

  .)Hawting, 2002 b, p.482; Id.,1999, pp.45-66(اند در نظر گرفته

 از واژگـان صـریحی ماننـد، غالـب طوربـهاین ادعای هاوتینگ که قـرآن  درمورد :نقد دیدگاه

بـه منظـور بیـان ، اشاره دارندها ماهوی و حسی بتکه بر مصادیق » تماثیل« و» اوثان«، »اصنام«

 یلزوماً همه واژگان قرآنـاینکه  منتها. حرفی نیست، ی معاصران قرآن استفاده نکرده استپرستبت

؛ سـخن درسـتی نیسـت، ماهوی و حسی اشاره داشته باشند صورتبهبر مصادیق بت ، درباره بت

بـه مصـادیق ، ه ضـمن داللـت بـر مفهـومی جـامعواژگان عام انتزاعی داریم ک، زیرا در هر زبانی

بستگی بـه ، در متن قرآن، این نوع واژگان که مختص قرآن هم نیستند 1.ماهوی و حسی نیز ناظرند

                                                   
. فلسفی ثانیه مفاهیم. ٣؛ منطقی ثانیه مفاهیم. ٢؛ اولی ماهوی مفاهیم. ١: داریم معقول یا مفهوم نوع سه اساساً . ١
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بـه داللـت اینکـه  ولو؛ ندشومی معنا، ن موجود متنی و خارج از متنینوع استعمال و بر اساس قرا

  .وضعی صریح در معنا نباشند

در ، کـه مفـرد آن تمثـال اسـت» تماثیل« واژه، واژگان صریح برشمردهمیان  ازاینکه  به باتوجه

؛ ١٥٠: ١٠ج، ١٤١٤، عبـادبنصاحب( شبیه است معنایبهو » مثل« مشتق و از ریشهای اصل واژه

: ١٤١٢، راغب اصـفهانی؛ ٥٦٤ـ٥٦٣: ٢ج، ١٤١٤، فیومی؛ ٦١٣و ٦١٠: ١١ج، ١٤١٤، منظورابن

مفهـومی ، ایـن واژه از نظـر مفهـوم)، بنـابراین ٦٨٢: ١٥ج، ١٤١٤، حسینی زبیـدی؛ ٧٥٩ـ٧٥٨

ایـن رو . ازایـندکنمی داللت، برای خداونددادن یعنی شبیه قرار؛ انتزاعی است و بر شرک اعتقادی

در زمـانی بـر همـین ، هـم چـه بسـا» اوثان« و» اصنام« فرض قویاً محتمل است که حتی واژگان

ثل قرار دادن به مـرور زمـان فرامـوش شـده و آنها  و مفهوم اولیهاند داللت داشته، ویژگی انتزاعی مِ

آنهـا  رده یا بـه تعبیـر دیگـر نسـبت بـهکصرفاً به مصادیق حسی و ماهوی اشاره ها امروزه این واژه

  اند.انصراف داشته

بـه  ان زمـان پیـامبرپرسـتبتبـرای ، باید گفت که قرار نیست قرآن، فارغ از همه این سخنان

دقیقاً از همان واژگـانی ، دورتر هایبا زمانآنها  فرهنگی و زبانی متفاوت زمان هایفاوتتناسب ت

اسـتفاده قـرآن از ترتیب ؛ بـدیندبـرکار میبـهقبـل  هـایان زمانپرستبتاستفاده کند که نسبت به 

آمیـز  احتماالً بر اساس این نکته حکمـت، گذشته هایی امتپرستبتواژگان محسوس برای بیان 

، نـه مباحـث انتزاعـیاند کـه بـا محسوسـات داشـته تـریبه دلیـل انـس بیش ها،شد که آن امتبا

؛ دنـدبرمی ی بهـرهپرسـتبتبرای بیـان و... » اصنام« خودشان از واژگان محسوس و ماهوی مانند

کار بـهدر محـاورات خـود آنهـا  استفاده کرده اسـت کـهها از همان نوع واژه، قرآنبنابراین دراینجا 

بـه جهـت ، استفاده قرآن از واژگان عام انتزاعـی بـرای معاصـران خـود، بر همین اساس. دندبرمی

، خـود هـایاز همین نوع واژگان بـرای بتآنها  ارتقای سطح آشنایی آنان با مفاهیم و استفاده خود

                                                                                                                      
؛ اسـت فیمابین هم سومی؛ کلی هو بما کلی امر مثل است ذهنی صرفاً  دومی. دارد مصداقیت و خارجیت اولی
 ینداست ب خارجی اشیای آن عوارض و حاالت بلکه، خارجی ماهیت بر منطبق نه و است صرف ذهنی نه یعنی

 .)٢٨١ـ٢٦٣ :١٠جتا]، ، [بیمطهری(اند معنا که از امور ماهوی منتزع
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  .صورت گرفته است

سـیحیت م، ممکن است قرآن به دلیل وسعت مخاطبان عصرش که شامل ادیان یهود همچنین

آنهـا  گروهی از مشرکان معاصر قرآن از عقایداینکه  شد ومی و نیز مجوس به عنوان موحدانی ناتمام

به منظور بیان انواع شـرک  ها،از واژگان عام انتزاعی و مشترک بین همه فرهنگ، تأثیر پذیرفته بودند

بهـره بـرده ، شـیطان پرستی یا پرستش مالئکه و یا پرسـتش ی یا انسانپرستبتاعتقادی چه از نوع 

 یک، خداوند متعال در آیات مختلف سوره انعام که بنابر روایات و دیدگاه مفسران مثال؛ برایباشد

، ریـثکابن؛ ١٩٣: ١ج، ١٣٦٣، قمی( همه آیات آن دارای یک سیاقند، باره نازل شده و به بیان دیگر

، فخـر رازی؛ ٤٢٢ــ٤٢١: ٤ج، ١٣٧٢، طبرسی؛ ٦٩٦: ١ج، ١٤١٥، زییحو؛ ٢١٣: ٣ج، ١٤١٩

، فـیض کاشـانی؛ ٣ـ٢ : ٣ج ،١٤٠٤، وطییس؛ ٣٥٨: ٣ج، ١٣٣٦، اشانی؛ ک٤٧١: ١٢ج، ١٤٢٠

ایـن  ١٠٠خداونـد متعـال در آیـه . از انواع مختلف شرک سخن گفتـه اسـت)، ١٧٨: ٢ج، ١٤١٥

  :مایدفر، میبه انواعی از شرک اشاره کرده، وار خالصه صورت، بهسوره

َعمَّـا   ِعْلٍم ُسْبحاَنُه َو َتعـاىلِري َو َبناٍت ِبَغَنيُشَرکاَء اْلِجنَّ َو َخَلَقُهْم َو َخَرُقوا َلُه َبنَو َجَعُلوا ِللَِّه 
 است دهیآفر راآنها  همه خداوند هک ی، درحالدادند قرار جن از انییهمتا، خدا برای آنان: ِصُفوَني

 از اسـت برتـرو  خدا است منزه؛ ندساخت دخترانی و پسران، جهل روی از و دروغ به، خدا برای و

  ).١٠٠/ انعام( !نندکمی فیتوصآنچه 

شـریک ، اطاعـت از شـیاطین انـد:بیـان کرده» ُشَرکاَء اِجلـّن« مفسران سه معنا بـرای عبـارت

 خداونـد خـالق خیـر اسـت و کـه معنا؛ بـدینشـیطان در خلقـتکردن مالئکه و شریکدادن قرار

: ٤جتـا]، ، [بیطوسـی؛ ١٩٨: ٧ج، ١٤١٢، طبـری؛ ٢١٢: ١ج، ١٣٦٣، قمـی( خالق شرّ ، شیطان

ـــر رازی؛ ٢١٩ ـــی؛ ٨٨: ١٣ج، ١٤٢٠، فخ ـــانی؛ ک٥٣٠: ٤ج، ١٣٧٢، طبرس : ٣ج، ١٣٣٦، اش

، یطباطبـای؛ ٨٠٣: ١ج، ١٣٧٣، ف الهیجییشر؛ ١٤٤: ٢ج، ١٤١٥، فیض کاشانی؛ ٤٤٣ـ٤٤٢

  .)٢٩٠: ٧ج، ١٣٩٠

معنای درست آیه همـین ، از نظر برخی مفسران. منطبق بر عقیده مجوسیان است، معنای اخیر

مشرکان معاصر قرآن بـا عقایـد ، بندی آیات سوره انعام بر اساس صورت، به باور فخر رازی. است
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  :چند دسته بودند، متفاوت

نه ، در ربوبیت شریک خداوند هستندها ه بتکبودند و اعتقاد داشتند  پرستبته ک یافراد) الف

  ؛در خلقت

 عالم اسـفل تحـت تـدبیر، ستارگان خالق عالم نیستندآنکه  پرستانی که معتقد بودند با ستاره) ب

  آنهاست؛

فخـر ( و زمین دو خدا و دو خـالق داردها زنادقه ثنوی که معتقد بودند همه این عالم از آسمان) ج

  ).٨٨: ١٣ج، ١٤٢٠، رازی

یـک قسـم گر ست این تعبیر را بیـانید که بهتر اگومی» ُشَرکاَء اِجلّن« درباره معنایدرادامه وی 

عبـاس اسـت ابن موافق با قول، زیرا این قول؛ پرستی بدانیم شیطان ؛ یعنیدیگری از شرک اعتقادی

بنـدی آیـه نسـبت بـه  با صـورت، است و نیز این قول) مجوس( این آیه درباره زنادقه: یدگومی که

؛ اول از اقسـام شـرک اعتقـادی بودنـدزیرا آیات قبلی دربـاره دو قسـم ؛ آیات قبلی سازگارتر است

اطاعـت ، زیرا اطاعت از شیطان نیز از نظر مفسـران؛ تواند تکرار آن آیات باشدنمی این آیهبنابراین 

  .)همان( هاستاز شیطان در عبادت بت

پرسـتی باشـد و یـا اطاعـت از شـیطان در  شیطان» ُشَرکاَء اِجلّن« اگر مقصود ازدرهرصورت، 

 را فرزنـدان دختـر خـداآنهـا  مالئکه باشند که مشرکان» الجن« اگر مقصود از ی و یا حتیپرستبت

نـه شـرک عملـی بـه آن صـورتی کـه هاوتینـگ ، بر شرک اعتقادی داللت دارد، باز آیه، میدندنامی

 کـه؛ چناناشـاره دارد تریروشن طوربهدختر داشتن خداوند  عقیده، بهالبته ادامه آیه. پنداشته است

عقیده فرزند پسر داشتن خداوند . نی اشاره کرده استروشبهزند پسر داشتن خداوند نیز فر عقیدهبه

ند و عقیده فرزند دختر داشـتن نیـز دامی آلود یهود و مسیحیت درباره خدا منطبق را بر عقیده شرک

آنهـا  ی بـرایهـاینـد کـه دختـران خداینـد و بتگفتمی مربوط به مشرکانی است که درباره مالئکه

، ١٤١٢، طبـری؛ ١٣٦١: ٤ج، ١٤١٩، حاتمابیابن( میدندنامی عزی و منات، را الت، آنها هساخت

: ١٣ج، ١٤٢٠، فخـر رازی؛ ٢٧٦: ٣ج، ١٤١٩، ریـثکابن؛ ٢١٩: ٤جتا]، ، [بیطوسی؛ ١٩٨: ٧ج

  .)٤٤٣: ٣ج، ١٣٣٦، اشانی؛ ک٩٠

ممکـن . اضـافه نمـود، باید دو دسته اخیر را نیز به سه دسته قبلی از شرک اعتقادی ترتیببدین
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مشـرکان آنهـا  اقوام مختلفی را شاملند که تنها دو دسـته از، است که بگوییم این پنج دسته مشرکان

ان و نیز کسانی که معتقد بودنـد کـه مالئکـه فرزنـدان دختـر پرستبتیعنی ؛ جزیره عربستانند شبه

پرسـتندگان ( یهـود و نصـارا)، پرسـتانسـتاره( شـامل صـائبه، سه دسته دیگر از آنـان، اما خدایند

بگـوییم طوایـف مختلفـی از اینکه  و یااند )پرستانشیطان( و ثنویان) عنوان پسران خداخدایانی به

تـأثیر اقـوام  هر یک نوعی از پنج شرک اعتقـادی را از پـدران خـود و یـا تحـت، جزیره اعراب شبه

  .آموخته بودند، پیرامونی خود

ی معاصـرانش پرستبتدیگر برای بیان  هایناگفته نماند که قرآن در مواردی نیز از واژگان امت

هاوتینـگ مـدعی اسـت آنکـه  بـا؛ در سوره حج »الرِّجَس ِمن اَألوثان«مانند تعبیر ؛ بهره برده است

 ,Hawting, 2002 b( شن نیسترو، به دلیل غرابت نحوی آن، یپرستبتداللت این عبارت بر 

p.481،( از نظر مفسران این عبارت کامالً روشن است.  

از اطاعت اینکه  دوری کنید و یاها مقصود از عبارت آن است که از عبادت بت، از نگاه طبری

، در هـر دو صـورت. پلیـدی و ناپـاکی اسـت) این عبادت( بپرهیزید کهها شیطان در عبادت بت

پلیـدی و آنهـا  بپرهیزید که عبادتها که از پلیدی و آلودگی ناشی از عبادت بتتقدیر آیه آن است 

  .)١١٣ـ١١٢: ١٧ج، ١٤١٢، طبری( آلودگی است

نـوعی حـذف ، تقدیر از نظر ادبی، به نوعی دربردارنده تقدیر است، این ترکیبآنکه  بابنابراین 

غرابتـی وجـود ، در ترکیـب؛ بنابراین گویی و مزیتی بالغی برای آیات قرآن است به جهت خالصه

کـه از ای آن است کـه از پلیـدی، بدی نیز مقصود از عبارتمی طبرسی و، کثیرابن از دیدگاه. ندارد

، بـدی؛ می١٣١: ٧ج، ١٣٧٢، طبرسـی؛ ٣٦٨: ٥ج، ١٤١٩، ریـثکابن( بپرهیزید، هاستجنس بت

  .)٣٦٥: ٦ج، ١٣٧١

ـن«، »الـرجس« کلمات، بنابر تفسیر اخیر، یمبینکه میچنان همـه در معنـای ، »اوثـان« و» مِ

ن. «نیستمیان  و هیچ تقدیری نیز دراند رفته کاربهخود  برای بیان جـنس ، ریبر اساس این تفس» مِ

  .)همان( است

)، ١٣١: ٧ج، ١٣٧٢، طبرسـی(انـد قمـار نیـز گرفته معنایبهرا » اوثان« این که برخی مفسران
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 و» جبـت« دربـاره تفسـیر دو واژه، عـین ایـن مطلـب. آن باشـد 1یلید که معنای تأورسنظر میبه

در » طـاغوت« و» جبـت« زیرا با بررسی آیـات مشـتمل بـر دو واژه؛ دکنمی نیز صدق» طاغوت«

و معـانی دیگـری را کـه برخـی از انـد ی آمدهپرسـتبت معنای، بهیم که این دو واژهبرمی پی، قرآن

تأویلی شبیهند کـه نـوعی از توسـعه معنـایی در  معنایبیشتر به اند،اختیار کرده باره، دراینمفسران

  .با معنای تنزیلی مخالفتی نداشته باشداینکه  مشروط بر، واژگان قرآنی است

دازیم که مشـتمل بـر ایـن دو پرمی به بررسی یکی از آیاتی، این مطلبشدن بیشتر روشن یبرا

  :مایدفرمی سوره نساء ٥١خداوند متعال در آیه . واژه است

 کَفـُروا َنيِللَّذ ُقوُلوَني َو الطَّاُغوِت َو ِباْلِجْبِت ْؤِمُنوَني اْلکتاِب ِمَن بًايَنص ُأوُتوا َنيالَّذ ِإَلىتر َأَلْم 
 داده آنـان بـه ]خـدا[ تابک از ایبهره هک را سانیک دییند ایآ ال:يَسب آَمُنوا َنيالَّذ ِمَن َأْهدى هُؤالِء

 سـانیک ازآنهـا  ند کهیگومی افرانک درباره آورند ومی مانیا طاغوت و جبت به حال]، [بااینشده

  ؟!ترندافتهی تیهدا، اندآورده مانیا هک

با مشـرکان هـم ، این آیه درباره مکر یهودیان نازل شده که قصد کردند در مخالفت با پیامبر

حتی حاضـر شـدند بـر دو ، مشرکانبیشتر  در این جهت و به منظور جلب اعتماد. آنها قسم شوند

و یـارانش  از پیـامبرتر یافتـه مشرکان را هدایت، گاه سجده کنند و آن) جبت و طاغوتآنها ( بت

: ١٠ج، ١٤٢٠، فخـر رازی؛ ١٧١: ٢ج، ١٤٠٤، وطییس؛ ٨٥: ٥ج، ١٤١٢، طبری( ندیقلمداد نما

  .)٥٤: ٣ج، ١٤١٥، آلوسی؛ ٥٣٩ـ٥٣٨: ٢ج، ١٣٧١، بدی؛ می١٠١

آن اسـت کـه ، »طـاغوت« و» جبـت«درمورد سایر معانی محتمل بودن دالیل تأویلییکی از 

کـه اند را مشتمل بر معنایی جامع و دربردارنـده هـر آن چیـزی دانسـته» طاغوت«، برخی مفسران

؛ بر وزن فاعول است، در اصل طاغوت زیرا؛ سنگ و یا درخت، شیطان، اعم از بت: پرستیده شود

 ابوالفتـوح؛ ٨٤: ٥و ج ١٣: ٣ج، ١٤١٢، طبری( وجب طغیان مردم گرددیعنی چیزی یا کسی که م

  .)٢٤٩: ٥ج، ١٣٦٤، قرطبی؛ ٣٩٣: ٥ج، ١٤٠٨، رازی

                                                   
به استناد آیات و ، وران علوم قرآنی اندیشه. دازدپرمی تأویل روشی در تفسیر است که به کشف معانی باطنی قرآن. ١

: ١٣٨١، معرفت؛ ٧عمران/ (آلاند ردهکآن را بررسی  اند،روایاتی که از تأویل معانی بطنی آیات قرآن سخن گفته

  ).٦٧ـ٥٤: ١٣٥٣، ییطباطبا؛ ١٠١ـ ١٠٠
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ی کـه در آن خیـری هرچیـز« و یـا» حـرام« معنـای آن در اصـلاینکـه  به باتوجهنیز » جبت«

؛ ٩٧٥ــ٩٧٤: ٣ج، ١٤١٩، حـاتمابـیابـنشـود (می ساحر و فـال بـد، شامل بت، است» نیست

: ٢ج، ١٤١٩، ریـثکابـن؛ ٣٩٤ـ٣٩٣: ٥ج، ١٤٠٨، رازی ابوالفتوح؛ ٨٤ـ٨٣: ٥ج، ١٤١٢، طبری

  .)٢٤٩: ٥ج، ١٣٦٤، قرطبی؛ ٢٩٤

بـت  معنایبـهتنزیلـی  صـورتبهدر قـرآن ، چنین نتیجه گرفت که این دو واژه توانبنابراین می

 معنایبـهمفسـرانی کـه  کـه؛ چنانگیرند معانی مختلفی را دربرمی، اگرچه از نظر تأویلی اند؛آمده

خاورشناسـانی چـون ، در ایـن صـورت اند.بـه ایـن مهـم توجـه داشـته، جامع آن دو اشاره دارنـد

را نـوعی از آنهـا  معـانی تـأویلی، بدون آشنایی با فنون تفسیری مفسران در تأویل آیـات، هاوتینگ

  .اختالف تفسیری برشمرده است

  قرآن ی درپرستبتواژگان خاص . ١ـ٢

 کاربـهی پرسـتبت معنای، بـهنه واژگان خاص قرآنی که از نظر سنت اسـالمییهاوتینگ در زم

 ی دانسـتپرسـتبتتـوان محتمـل معنـای نمـی از این نوع واژگان را یکهیچ معتقد است اند،رفته

)Hawting, 2002 b, p.482(.  

آنهـا  در، دیـدگاه سـنتی و تفاسـیردازد که از پرمی وی به توجیه آیاتی از سوره نوحاساس براین

  :دنویسباره میدراینو اند ی آمدهپرستبتخاص درباره  طوربهواژگانی 

دّ ـ  پنج الهه قوم نوح غوث، ُسواع، وَ سـر، یَ عوق و نَ خوانـده » خـدایان«، در قـرآن) ٢٣/ نـوحـ ( یَ

  )Hawting, 2002 b, p.483(اند دهیدر روایات برون قرآنی بت تلقی گرد کهدرحالی اند،شده

ی آمده اسـت کـه بـر اسـاس آثـار هاینیز نامآنها  درباره آیاتی از سوره نجم که در همچنینوی 

ایـن  اند،ی خاص با بیان همه جزئیات تفسیر شدههایی خاص با ویژگیهایبه بتها این نام، سنتی

بودن مؤنـث قـرار دارنـد کـهای در آیـه، »منـات« و» عـزی«، »الت« د کـهکنمی چنین اظهارنظر

نـام فرشـتگان ، احتماالً این سه نامرو ؛ ازایننفی شده استها برای انسانآنها  فرشتگان و شفاعت

  .)Hawting, 2002 b, p.483(ها نه بت، باشد
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جـای تأمـل ، ی نام بـردههایخاص از بت طوربهنظر هاوتینگ درباره آیاتی نیز که  :نقد دیدگاه

مجموعـه آیـات آنکه  با. برده شده است در سوره نوح از پنج اسم نام، دانستیم که. چنانبسیار دارد

، ان تفاسیریبر اساس ب. ی آنان استپرستبتویژگی  ازجملهقوم نوح  هایویژگیگر بیان، این سوره

. دندکرمی جزیره عربستانند که به تقلید از قوم نوح پرستش اعراب شبه هایبت هاینام ها،این نام

;Hawting, 2002 b, vol. 2, p.481 (٣٠ج، ١٤٢٠، فخـر رازی؛ ٦٢: ٢٩ج، ١٤١٢، طبری :

  )٨٦: ١٥ج، ١٤١٥، آلوسی؛ ٦٥٧

 بـا عنـوان هـا،آن اسـت کـه ایـن نام، نـدهاینام بت ها،د این نامکنمی یکی از قراینی که اثبات

موضـوع از واژگـان عـام انتزاعـی در ، اسـت» إلـه« که جمع» آلهه« واژه اند.توصیف شده» آلهه«

در زبـان عربـی ، ی نیسـتپرسـتبتصـریح در معنـای » آلهـه« اگرچه واژه. خداستغیر پرستش

 آن پـنج اسـم را، که قـوم نـوح شودمی وقتی گفته؛ بنابراین هاستشده معبودها و پرستش معنایبه

) شـدهپرسـتش( مسمای آن اسماء را معبـود و مـألوهآنها  این بدان معناست که، نستنددامی» آلهه«

خـود اینکـه  بـه باتوجهحال . دندکرمی را نظیری برای خدای خالق تصورآنها  خود ساخته بودند و

و ادبیـات ها در کتیبـه» نسر« و» ودّ « یعنی؛ گانه هاوتینگ اعتراف نموده که دو اسم از اسمای پنج

 واژه هـمو نیز ها تطبیق این نام توان گفتمی )،Hawting, 2002 b, p.483( پیش از اسالم بوده

را از قـوم آنهـا  آشـنا بـوده وها اعراب با این بتاینکه  است وتر موجهها بر بت، »آلهه« ؛آنها نشین

  .به ارث برده بودندآنها  یپرستبتنوح و سنت 

 تـوانمی بـا اسـمای خـاص» آلهـه« واژهشـدن نشین به هم باتوجهنکته جالبی که ، در این جا

از واژگـان انتزاعـی ، بـا اسـمای خـاصها جود نام بردن از بتآن است که قرآن با و، برداشت کرد

گیـری  د کـه بهـرهرسـنظر میرو بـه. ازایـنرده استکاستفاده آنها  نیز در کنار» آلهه« عامی مانند

بـر ، قطعـی اسـتبودن آنها پرستبتاقوام پیشین که  درموردحتی ، غالبی قرآن از این نوع واژگان

آنکـه  با. قرآن در نظر داشته است کنندهند متعال به عنوان وحیی است که خداوهایاساس حکمت

ضمنی به بعضـی از  طور، بهدر بخش اول در بحث از برخی واژگان انتزاعی مانند جبت و طاغوت

  :اشاره کرد توانمی به این نحو، به حکمت دیگری، در این مورد، اشاره شدها این حکمت
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بهتـرین راه بـرای رو ، ازایـنعقاید مشرکان و ابطال آن بودهدر صدد تبیین بیشتر  قرآن ازآنجاکه

گیری از واژگان عام و انتزاعی است تـا از نادرسـتی عقیـده آنـان دربـاره  بهره، تعبیر از این مقصود

ژه از این جهت که مشرکان صرف توجهشان به موجودات عینـی یو به؛ خدا پرده برداردغیر پرستش

به منظور عبادت خدا و یا ها از تمثالآنها  دانستند و معتقد بودند کهنمی ی خودپرستبترا دلیل بر 

صـرفاً  هـا،بت ترتیب ازآنجاکـه)؛ بـدین٣/ زمـر؛ ١٨/ یـونس( نـدگیرمی اعتقاد به شـفاعت بهـره

خدا در امور جهان غیر نمادهایی از نادرستی طرز تفکر و اعتقاِد غلِط آنان نسبت به دخالت داشتن

رد صـریح جای ، بـهغالب طوربهقرآن ، بدون کسب اجازه و اذن الهی است استقاللی و صورتبه

ضـمن ابطـال ، توجه کرده تـا از ایـن طریـقآنها  اصل و ریشه تفکربودن به بیان مردود، یپرستبت

  .ی را نیز خنثی کندپرستبتشان نسبت به  واهی هایبهانهآنها  اعتقاد مشرکانه

َرَء«نام برده شده است: در آیاتی از سوره نجم، از سه بت  َف  َمَنـوَة َو اْلُعـزَّى َو اللَّاَت ُتُميَأ
َة َث  ِإلَّا ِهَى ِإْن«یاد گردیده است: » اسماء«از آنها با عنوان کلی ) و ٢٠ـ١٩نجم/ ( »اْلُأْخَرى الثَّاِل
آنهـا  بـر نپـدرانتا و شـما کـه اسـت یهـاینام فقـطهـا : اینَءاَبـاُؤکُم َو َأنُتْم ُتُموَهايَسمَّ َأمساٌء

  ).٢٣(نجم/ » ایدگذاشته

آیـا بـرای  اْلـُأنثى: َلـُه َو الـذَّکُر َلکُم َأ: «مایدفرمی همین سوره که ٢١به آیه  همچنین باتوجه

 ِإنَّ: «مایـدفرمی همـین سـوره کـه ٢٧و باز با عنایت به آیه » شماست پسران و برای اوست دختران
، همانـا کسـانی کـه بـه آخـرت ایمـان ندارنـد: اْلُأنثى َةيَتْسِم املَلئکَة َسمُّوَنيَل ِباَالِخَرِة ْؤِمُنوَني َلا َنيالَِّذ

 کـه مقصـود از عنـوان انتزاعـی شـودمی معلـوم، »نـدکنمی گـذاری مالئکه را به اسماء مؤنث نام

بـر روی سـه ، عزی و منـات هسـتند کـه معاصـران قـرآن، همان سه نام الت، ٢٣در آیه » أسماء«

، قرطبی؛ ٣٤: ٢٧ج، ١٤١٢، طبری؛ ١٣٦١: ٤ج، ١٤١٩، حاتمابیابن( بودند فرشته الهی گذاشته

تـا ترتیب )؛ بـدین٣٨: ١٩ج، ١٣٩٠، ییطباطبا؛ ٧٧: ٩ج، ١٣٣٦، اشانی؛ ک١٠٢: ١٧ج، ١٣٦٤

  .سخن هاوتینگ درباره این سه نام درست استاینجا 

درسـتی نبـوده و تمسـک سـخن ، شرک اعتقادی نداشته باشـند، درباره فرشتگاناینکه آنها  اما

، سـوره نجـم ٢٦در آیـه آنکه  زیرا با؛ غلط است، شفاعت در اثبات این مطلب مسئلههاوتینگ به 
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 ِمـن ِإلَّا ئايَش َشَفاَعُتُهْم ُتْغِىن َلا السََّماَواِت ِىف مََّلک مِّن کَم َو: «شفاعت مالئکه نفی شده اسـت مسئله
 سـودیآنهـا  شـفاعت هکـها آسـمان فرشـتگان اریبسـ چـه و: ْرضىي َو َشاُءي ِلَمن اللَُّه ْأَذَني َأن َبْعِد

، !»دهـد ]شـفاعت[ اجـازه، باشد راضی و بخواهد هرکس برای خداآنکه  از پس مگر ،بخشدنمی

  .مطلق نفی نشده و شفاعت با اذن الهی مجاز شمرده شده است طورآنها به ولی شفاعت

: متمـایز از هـم هسـتند مسـئلهدو گر بیـان، کم دست، یم که آیات این سورهبینترتیب میبدین

، الت هـایبه عنوان فرزندان خداینـد و بـا ناماینکه آنها  مالئکه وبودن اعتقاد به مؤنثآنها  یکی از

غیریقینی و ظنی برشمرده شده و دوم امیـد بـه ، که این اعتقاد آناناند گذاری شده عزی و منات نام

). ٢٨ــ٢٦و  ٢٣ــ١٩/ نجـم( ده اسـتیـدی واهی تلقی گردشفاعت مالئکه برای مشرکان که امی

در مجمـوع ایـن  ، معتقد استعالمه طباطبایی با در نظر گرفتن سیاق آیات در موضوع مورد بحث

نفـی ، ی از نوع پرسـتش تمثـال فرشـتگانپرستبتنفی : مشتمل بر چندین موضوع مرتبطند، آیات

و حقایق دیگری کـه بودن آنها نفی دختر، اعتدر شفآنها  نفی استقالل، ربوبیت و الوهیت مالئکه

  .)٣٨: ١٩ج، ١٣٩٠، ییطباطبا( مؤثر در معاد و جزای اعمال است

 الوهیـت مالئکـه از دیـدگاه مشـرکانند و اعـراب شـبهگر در اصل بیـان، این آیات ترتیببدین

 یرازی و جمعـابوالفتـوح ، کثیـر، ابـنطبری که؛ چناندندکرمی را پرستشآنها  هایتمثال، جزیره

را آنهـا  عـزی و منـات و، الت هـایکه مشرکان سه بـت داشـتند بـه ناماند آورده، دیگر از مفسران

 عزی از نام عزیـز و منـات از منـان مشـتق شـده اسـت، الت از نام الله. نستنددامی فرزندان خدا

؛ ٤٢٥ـ٤٢٢: ٧ج، ١٤١٩، ریثکابن؛ ١٤١: ١٠جتا]، ، [بیطوسی؛ ٣٦ـ٣٤: ٢٧ج، ١٤١٢، طبری(

، شـفاعت )؛ بنابراین مسئله٧٧: ٩ج، ١٣٣٦، اشانی؛ ک١٧٨ـ١٧٧: ١٨ج، ١٤٠٨، رازی ابوالفتوح

  .تمام موضوع آیات باشداینکه  نه، است که بر شرک اعتقادی آنان متفرع شدهای مقوله

، دینـی هایاالهـه اند:گونـه االهـه داشـته سـه، برخی از محققان غربی نیز اقوام بـدوی نظربه

عزی و منات ، گونه الت سه، در فرهنگ عربیاساس . براینباروری هایسیاسی و االهه هایههاال

دومـی خـدای اقتـدار سیاسـی و سـومی خـدای ، شده که اولی همسر الله االهـه دینـیمی پرستش

  .)١٣: ١٣٩٨، اسودی؛ ١٤٠: ١٣٨٠، دومزیل( باروری بود
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  خانواده شرک در قرآن واژگان هم. ١ـ٣

، شرک در قرآناینکه  با تردید در، در قرآن» شرک« تحلیل معنایی واژگان مشتق ازهاوتینگ در 

، رفته کار) بهیپرستبت( جانبی آن یعنی پرستش موجوداتای پایه معنای، بهدرباره معاصران قرآن

  :دکنمی بیان

ر عبـادت ب، موسع آن دانست که در سطح پایه معنایبهی پرستبتمعادل  توانمی شرک در قرآن را

در روایات اسالمی و بـه تبـع آن آنکه  با. جان داللت داردبی قدرت به شیئی مادی ودادن و نسبت

ان در این معنای پرستبت اند،مشرکانی که در قرآن نکوهش شده، در بسیاری از تحقیقات معاصر

 Hawting, 2002( کم قابل تردید اسـت این دیدگاه دستبودن اما موجه اند،دهیتلقی گردای پایه

a, p.477(.  

در معنـای ، غالـب طور، بـهمعاصران قرآن یشرک در قرآن برا معتقد استهاوتینگ  همچنین

بـاره دراینوی . شرک عملی اسـت معنای، بهبلکه شرک در غالب آیات، نرفته کاربهشرک اعتقادی 

  :دنویسمی

گاه باشد یا گونهاین باور داشته باشد که خدا آنکه  نیست که مشرک از خدای خالق و مدبر عالم ناآ

 چنـان عمـل، بلکه در نگـرش و رفتـار، سان است صرفاً یکی از چند موجود با قدرت برابر و هم

ی دارند کـه هایقدرت، د که گویی دیگر موجودات فراطبیعی و یا شاید گاهی اوقات انسانیکنمی

  .)Ibid( نددامی را تنها از آن خداآنها  یقیموحد حق

در صـدد  اند،ی داشتههایتندیس، که معاصران قرآن مسئلههاوتینگ با پذیرش این اساس براین

بلکـه صـرفاً بـه عنـوان ابـزار ، یپرستبتنه برای  ها،از این تندیسآنها  توجیه این موضوع است که

ند برای فـرد مـؤمن نـزد توانمی ان نماد فرشتگان و قدیسانبه عنوآنها  عبادی و یا بیان این عقیده که

فصلت بدان اشاره  ٤٧کهف و  ٥٢، نحل ٨٦آیات  که؛ چناندندکرمی استفاده، خدا شفاعت کنند

  .)Ibid(اند ردهک

د کـه شـرک کنـمی بیـان، به وسعت معنایی که برای شرک قرآنی قائـل اسـت باتوجههاوتینگ 

 یعنی همان تثلیث که در قرآن آمده و نیز مـوارد دیگـری کـه در؛ مسیحیان درباره حضرت مسیح

؛ از نـوع همـین شـرک اسـت، خود مسلمانان نسبت داده شـده ازجملهشرک به موحدان دیگر آنها 
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انـد او را خـدا نامیده، به دلیـل اعتقـاد بـه شـفاعت قدیسـانی چـون حضـرت مسـیحی آنها عنی

)Hawting, 2002 a, pp.477, 479; Id., 1999, pp.67-87(.  

به این نحـو کـه ، یافته آن دارد تقلیل صورتبههاوتینگ که از شرک  برخالف تلقی :نقد دیدگاه

، ولـی دربـاره معاصـرانش، معرفـی کـرده پرسـتبترا به صراحت  امت حضرت ابراهیم، قرآن

دادن ابـزار قـرار معنای، بـهقدیسان و مالئکـه سـخن گفتـه کـه از نظـر اودادن صرفاً از شریک قرار

تحقـق نیافتـه ، به ترتیبی کـه وی گفتـه، مراتب شرک، برای عبادت و شفاعت استآنها  هایتمثال

شرک از نوع عملی آن و بـا تقـدیس قدیسـان در ، بلکه به عکس گفته او و بر اساس روایات، است

  .ی انجامیده استپرستبتگاه به شرک  قالب عبادی شروع شده و آن

بـی صالح و خداپرستی در سـرزمین بابـل از فرزنـدان هایتعدادی از انسان ،در زمان نوح

دّ  هایبا اسم واسطه حضرت آدم غـوث، ُسـواع، وَ سـر بودنـد کـه بعـد از مرگشـان، یَ عـوق و نَ ، یَ

 بیتـابی بـه شـدتآنهـا  مـرگ ، درموردداشتندآنها  از باب عالقه و دوستی که با، دیگر هایانسان

 و نگـاه بـهآنهـا  پیشنهاد کرد که با ساختن تمثالآنها  یطان بر آنان وارد شد و بهشاینکه  دند تاکرمی

 دو نسل بعد از. خود بگذارند هایگاه را در عبادت، آنها آرامش یابند و به منظور تقرب به خداآنها 

را بـه هـا گفت که پدرانشان ایـن تمثالآنها  دیگری فریفت و به گونهبهرا آنها  شیطان، که آمدندآنها 

صـورت، آنهـا . بدینسـتادندفرمی دند و به توسط آنان باران فروکرمی عبادت، عنوان معبود و آلهه

ــال گرد ــن تمث ــادت ای ــغول عب ــه ســخنان شــیطان شــدند و مش ــدیفریفت ــی( دن : ٢ج، ١٣٦٣، قم

، فخـر رازی؛ ٦٢: ٢٩ج، ١٤١٢، طبری؛ ٣٣٧٦ـ٣٣٧٥: ١٠ج، ١٤١٩، حاتمابیابن؛ ٣٨٨ـ٣٧٧

)؛ بنـابراین ٨٦: ١٥ج، ١٤١٥، آلوسـی؛ ٤٢٦ــ٤٢٥: ٥ج، ١٤١٥، زییحو؛ ٦٥٧: ٣٠ج، ١٤٢٠

قدیس بـوده  هایی به منظور بزرگداشت انسانهایعملی و ساختن مجسمه صورتبهشرک در ابتدا 

  .آمده است درآنها  به الوهیت و ربوبیت، و سپس در قالب اعتقاد

ناشی از این تفکر باشـد کـه اصـوالً ، تقلیلی شرکد که نظر هاوتینگ درباره سیر رسنظر میبه

؛ شرک تقدم تاریخی بر توحید نـدارد، ولی برخالف این سخن. تقدم تاریخی دارد، شرک بر توحید

بـه شـرک مبـتال ، نسبتاً طوالنی هایزمانشدن و با سپریاند در ابتدا موحد بودهها بلکه همه انسان
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هـزار سـال ، اولین پیـامبر اولـوالعزم ن اولین انسان و نوحبه عنوا ی که بین آدمطوربه اند؛شده

  .)٦٢: ٢٩ج، ١٤١٢، طبری( گذشته و انسان در این بازه زمانی موحد بوده است

ابتـدا بـه بیـان ، آیاتی از سوره اعـراف. قرآن نیز مؤید همین سیر تحول از توحید به شرک است

بـه درادامـه و ) ١٨٩/ اعـراف( توجه کردهبودن آنها و موحد چگونگی خلقت حضرت آدم و حوا

به دلیل توجـه اسـتقاللی بـه ، بعد از توحیداینکه آنها  ذریه و نسل پدیدآمده از آن دو اشاره نموده و

 گزاری نسبت به درگاه الهی مبتال شدند به شرک عملی و غفلت از شکر، برخی بندگان صالح خدا

، همـو؛ ١٤ــ١٣: ١٣٧٧، مرتضـیسید؛ ١٩٧ــ١٩٦: ١ج، ١٣٧٨، صـدوق؛ ١٩٠ــ١٨٩/ اعراف(

)، ١٠٨ــ١٠٧: ٢ج، ١٤١٥، زییحو؛ ٢١٦ـ٢١٥: ١ج، ١٣٦٩، شهرآشوب؛ ابن٢٣١: ٢ج، ١٩٩٨

ی مشرکان معاصر قـرآن نیـز مطـرح پرستبت ، مسئلههمین آیات آنکه درادامه نکته جالب توجهاما 

را دادن آنچـه اراده حرکـتحتی آنها  هایده است که بتیبه این دلیل رد گردآنها  یپرستبتشده و 

بـه هـیچ وجـه ؛ بنـابراین ندارنـدو...  چشـم، دست و پا ؛ مانندند حرکت دهندتوانها میکه انسان

  .)١٩٧ـ١٩١/ اعراف( نیستندشدن شایستگی عبادت و مورد درخواست واقع

سیاق درباره سیر تطور توحید و شرک از بدو پیدایش انسـان تـا  ترتیب این آیات همبدین

کنند که هاوتینـگ دربـاره سـیر تطـور معاصران قرآن، دقیقاً عکس آن چیزی را بیان می زمان

شرک پنداشته است. بر اساس این آیات، سیر انسان از توحید به شرک عملی و از شرک عملی 

  ی بوده است.پرستبتبه شرک 

نتزاعـی مشـتق از گیری از واژگان ا توانست در کنار بهرهنمی اما جواب این سؤال را که آیا قرآن

ی آنـان نیـز پرسـتبتمصداقی بـه  صورت، بهگیری واژگان صریحکاربهبا ، شرک درباره معاصرانش

، در این نکته بایـد جسـت کـه قـرآن دارای اعجـاز بالغـی اسـت و بیـان آن، داشته استای اشاره

در انتقـال آنها  و فنونها برخوردار از سبک و فنون ادبی خاصی است که آن را متمایز از سایر کتاب

  .مفاهیم قرار داده است

در فـن بالغـت و فصـاحت در اوج قـرار ، قرآن در زمانی ظهور کـرد کـه مردمـان معاصـر آن

حـال، . بااینلیدنـدبامی در فن شعر و خطابه بسیار متبحر بودند و به ایـن فنـون خـود. آنها داشتند
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ر آن دچـار شـگفتی شـدند و در برابـر نظیبی در برابر بالغت، همه بلیغان و فصیحان معاصر قرآن

بنـت؛ ٢٤١ــ٢٤٠: ٢ج، ١٤٢١، وطییسـ( جز تسلیم و خضوع نداشتندای چاره، طلبی آن مبارزه

از آن روسـت کـه ). ٤٣: تـا]، [بییخـوی؛ ٢٢٨: ٢جتا]، ، [بیزرقانی؛ ٨١ـ٨٠: ١٤٠٤، الشاطی

، سنگ طلبی با این کتاب گران در آیاتی ضمن دعوت از همه بلیغان برای رویارویی و مبارزه، قرآن

  :کران سخن گفته استبی درباره ناتوانی بشر از کشف این دریای

  :مایدفرمی سوره بقره ٢٣آیه 

 اللَّـِه ُدوِن مِّن ُشَهَداَءکم اْدُعوْا َو مِّْثِلِه مِّن ِبُسوَرٍة َفْأُتوْا َعْبِدَنا َعلَى َنزَّْلَنا مِّمَّا ٍبيَر ِىف کنُتْم ِإن َو
، دیـدار دیـترد و کشـ ،میـاردهکـ نـازل] امبریپ[ خود بنده برآنچه  درباره اگر و: نيَصاِدِق نُتْمک ِإن

 اگر دیفراخوان، ارک نیا برایـ  خداـ غیر را خود گواهانو  دیاوریب آن همانند سوره یک ]مکدست[

  !دییگومی راست

  ازجمله: اند؛را در مقصود از این آیه آوردهای مفسران نکات ارزنده

لفظ و فصـاحت بیاوریـد کـه حضـرت ، مانند قرآن از جهت نظمای ید سورهتوانمی اگر) الف

، ١٣٧٢، طبرسـی( دریافت کرده است، کتابی خوانده باشدآنکه  از طریق معجزه و بدون محمد

  .)١٥٨: ١ج

بـه ایـن قـرآن ، ید بشری بدون وحی الهی قادر به آوردن مانند قرآن اسـتکنمی اگر تصور) ب

یـد ماننـد آن را در توانمی اگـر، پـس، ییـدگومی همان زبـانی کـه بـا آن سـخن، زبان عربی است

، فصاحت و بالغت بیاورید و در این راه از مفاخر عربتان کـه از فصـاحت و بالغـت برخوردارنـد

  .)٧٧ـ٧٦: ١جتا]، ، [بیبالغی( کمک بگیرید

اننـد آن را بیـاورد و ایـن اعجـاز در توانـد منمـی قرآن تا روز قیامت معجزه است و کسـی) ج

  .)٥٨ : ١ج، ١٣٩٠، طباطبایی( ن سور قرآن هم وجود داردتریکوچک

  :سوره بقره آمده است ٢٤در آیه 

اگـر پـس : نيِلْلکاِفِر ُأِعدَّْت اِحلَجاَرُة َو النَّاُس َوُقوُدَها الَِّىت النَّاَر َفاتَُّقوْا َتْفَعُلوْا َلن َو َتْفَعُلوْا لَّْم َفِإن

و ] ارکـگنه[ هـای مـردمبدن زم آنیه هکد یاز آتشی بترس، ردکد ید و هرگز چنین نخواهینکن نیچن

  !آماده شده است، افرانکهاست که برای سنگ
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  اند:برخی از مفسران در مقصود از این آیه گفته

، داریـد ی کـه امیـدهرکسدر این کار از اینکه  توانید حتی یک سوره از قرآن بیاورید ولونمی هرگز

 زیـرا،؛ موفق به ایـن کـار نخواهیـد شـد) تا قیامت( یاری بطلبید و هرگز شما و هر انسان دیگری

 نیـز فعـل مضـارع و مربـوط بـه آینـده اسـت» تفعلـوا« نفی ابد است و معنای، بهدر عربی» لن«

  .)١٥٩: ١ج، ١٣٧٢، طبرسی(

کـه در فنـون بالغـت متبحـر  هـمای به هر اندازه، هیچ بشری قادر به آوردن مانند قرآن نیست

  .)٧٧: ١جتا]، ، [بیبالغی( زیرا این کار اساساً از قدرت بشری خارج است؛ گردیده باشد

به بیان فنون مختلفی از بالغت قرآن کـه ، ش از خودیزرکشی با تکیه بر اطالعات دانشمندان پ

ــده ــاز آن ش ــب اعج ــی از، موج ــاز یک ــن ایج ــه ف ــه ک ــت ( پرداخت ــیکزرآنهاس : ٢ج، ١٤١٠، ش

، سـیوطی(انـد سایر دانشمندان علوم قرآنی نیز به این فن بالغـی قـرآن اشـاره کرده 1).٤٨٤ـ٤٨٠

، یاسـین؛ ١١٤: ١٤٠٥، صـابونی؛ ٤٧٥ــ٤٤٨: ٥ج، ١٤١٥، معرفـت؛ ٢٤٩ــ٢٢٤: ١ج ،تا][بی

  .)٢٧: ١ج ،١٩٨٠

ِه، يَأْن َأْرِضِع ُأمِّ ُموسى نا ِإىليَو َأْوَح«آیـه  ،که درباره ایجاز استای ن آیهتریشاخص، در این راستا
ِليِإنَّا َرادُّوُه ِإَل يَو ال َتْحَزِن يمِّ و ال َتخاِفياْل يِه ِفيِه َفَأْلِقيَفِإذا ِخْفِت َعَل » َنيک َو جـاِعُلوُه ِمـَن اْلُمْرسـَ

  .شده است یمعرف) ٧/ قصص(

: ١٤٠٥، صـابونی( دو خبر و دو بشارت مشتمل اسـت، دو نهی، این آیه با ایجاز تام بر دو امر

، گیـری قـرآن از کلمـات انتزاعـی بهـره هـاییکـی از حکمت تـوان گفـتترتیب می)؛ بدین١١٤

 بـا بهـره، قـرآناساس . برایناست) گویی خالصه( فن ایجاز ؛ مانندبرخورداری آن از فنون بالغی

یرونی و ب مصادیق تشخیص مخاطبان خودش در جهت فهم گیری از واژگان انتزاعی و با اعتماد به

 بـدون هـا،یعنـی بتشود؛ می جزئیات مورد اشاره این واژگان که در جامعه آن زمان به وفور یافت

  .به شکلی موجز مقصود خود را بیان کرده استآنها  جزئیات به اشاره

                                                   
، التفـات، بیـتغل، یترقـ، قلـب، ریتـأخ و میتقد: ازاند برخی دیگر از فنون بالغت قرآن از نظر زرکشی عبارت. ١

و  دیـتعد، میتقسـ، مقابلـه، طبـاق، دیتجر، هیتور، استعاره، هیتشب، استدراج، توسع، هدم، ابدال، نحت، نیتضم

  . درخطاب تأدب
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بـا واژگـان غیرصـریح و هـا غالـب بـه بت طورآنکـه بـه با، این نکته نیز اهمیت دارد که قرآن

 هـایویژگیگر نشین که بیـان از طریق واژگان هم، در مواردی، شاره کرده استانتزاعی ا صورتبه

در آیـاتی از سـوره اعـراف ، گفته شـد که؛ چناننی مقصود خود را بیان کرده استروش، بهندهایبت

  .)١٩٥ـ١٩٤/ اعراف( این چنین بود

ن یقـرآن و قـرا درباره مشـرکان معاصـر» شرک« کاربرد واژگان مشتق ازبیشتر  با بررسی موارد

 پـی، بـرخالف نظـر هاوتینـگ، متنی موجود در آیات مشتمل بـر ایـن واژگـان متنی و برون درون

)، ١٠٠/ انعـام( اعـم از ثنویـت انـد،انواع شـرک اعتقادیگر بیان، یم که بسیاری از این آیاتبرمی

/ یـونس؛ ٨٦/ نحـل؛ ١٩٧ــ١٩١/ اعـراف؛ ١٠٨ــ١٠٦، ٩٤، ٢٣ـ٢٢، ١٩، ١٤/ انعام( یپرستبت

/ اسـراء؛ ٨٦، ٣، ١/ نحـل؛ ٩٤/ حجـر؛ ٣٦، ٣٣، ١٦/ رعـد؛ ١٠٨/ یوسف؛ ١٠٥و  ٦٦، ٣٥ـ١٨

؛ ٨٨ـ٨٧و  ٧٤، ٦٨، ٦٤، ٤٢/ قصص؛ ٦٣، ٥٩/ نمل؛ ٩٢ـ٩١/ مؤمنون؛ ١١٠، ٥٢/ کهف؛ ١١١

؛ ٨٤و ٧٣/ غـافر؛ ٤٠، ١٤/ فـاطر؛ ٢٧ـ٢٤/ سبأ، ٤٠، ٣٣/ روم؛ ٦٦ـ٦١/ عنکبوت؛ ٤٧/ فصلت

و ) ٧٢/ مائده؛ ٩٥و ٦٧و ٦٤عمران/ (آل تثلیث)، ٤١/ قلم؛ ٤٣/ طور؛ ٦ـ٣/ احقاف، ٤٧/ فصلت

  .)٢/ فرقان؛ ٩٢ـ٩١/ ون؛ مؤمن١١١/ اسراء؛ ١٠٠/ انعام( پرستش مخلوقاتی به عنوان فرزند خدا

اعتقاد هاوتینگ به توسعه معنایی شرک در قرآن و در عین حال تفسیر غالب موارد آن به شـرک 

غالب موارد ، وشد تا به طریق نادرستیمیک وی، بر همین اساس. گویی است نوعی تناقض، عملی

بدون توجه به این مطلـب ، کاربرد واژگان مشتق از شرک را به شرک عملی تطبیق دهد و تفسیر کند

بردهای متنـوع و کاربـه ـ باتوجـه تک موارد کاربرد شـرک در قـرآن آوردن معنای تک به دستکه 

به این نوع واژگان که محتمل چند ، در اصطالح علوم قرآنی. است نیازمند قرینهـ  وسیعی که دارند

هاوتینگ غالب آیات شـرک را بـه شود؛ بنابراین اینکه می معنایی گفته وجوه و یا چند، معنا هستند

چیزی جز ناآشنایی وی با زبان عربی و روش درست فهـم آیـات قـرآن ، دکنمی شرک عملی تعبیر

  .نیستآنها  معارف قرآنی و تقلیل و تنقیصکردن رنگ است و هدف او چیزی جز کم

هاوتینگ در پیوند بین شرک و شفاعت نیز نتوانسته تحلیل خـوبی داشـته باشـد؛ زیـرا معنـای 

شـدن شفاعت برخالف معنای شرک است. شفاعت در لغت، عبارت است از: مقارنـت و ضمیمه
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ــزی ــه چی ــز ب ــر ( چی ــارسابندیگ ــفهانی،٢٠١: ٣، ج١٤٠٤، ف ــب اص ) و در ٤٥٧: ١٤١٢ ؛ راغ

 بـرای مخلوقـات دیگـر و مخلـوق، میـان خداونـد یـکشـدن اصطالح، عبارت اسـت از: واسطه

تـر، از  شر. به تعبیر دیگر، درخواست و یاری جستن شخصـی بـا مقـام پـایین دفع یا خیر رساندن

مرتضـی،  شخصی دارای مقام باالتر در نزد خدا، بـرای رسـیدن بـه وضـع مطلـوب اسـت (سـید

)، امـا شـرک در ٢٣٣: ١، ج١٣٧١شـیرازی،  ؛ مکارم٢٥٨: ١٣٦٤؛ سبحانی، ۲۷۳: ۲، ج۱۴۰۵

ــی همراهــی و مخالطــت ( ــدی، ٤٤٨: ١٠، ج١٤١٤، منظــورابنلغــت یعن ، ١٤١٤؛ حســینی زبی

دادن چیـزی بـرای خداونـد متعـال ) و در اصطالح، قرآنی عبارت است از: همتا قـرار٥٩١: ١٣ج

  .)٥٧١: ١٣٨٣جوادی آملی، (

رو . ازایـنناپذیراست و شرک امری امکانپذیر امری امکان، شفاعت از نظر عقلیاساس براین

/ بقـره( شـمردمی ولی شفاعت بـا اذن خداونـد را مجـاز، نددامی مطلق مردود طوربهقرآن شرک را 

و از ایـن ) ٢٦/ نجـم؛ ٨٦/ زخـرف؛ ٢٨/ انبیاء؛ ٢٣/ سبأ؛ ١٠٩/ طه؛ ٨٧/ مریم؛ ٣/ یونس؛ ٢٥٥

 جـدا هـا،یعنـی شـفاعت بت؛ مـأذونغیر هایمـأذون را از شـفاعت هایحساب شفاعت، طریق

 ِعْنـَد اتََّخـَذ َمِن ِإالَّ الشَّفاَعَة ِلکوَنْميال: «در یکی از این آیات آمده استمثال )؛ برایهمان( دکنمی
 و عهد، رحمان خداوند نزد هک سی، مگر کستندین شفاعت کمال هرگز] آن خدایان[ َعْهدًا: الرَّْحمِن

  ).٨٧/ طه» (دارد مانییپ

؛ ٥٢/ کهـف؛ ٨٦/ نحـل( رد شـدهها شـفاعت شـریکبرخی آیـات، یم در بینمی اگربنابراین 

ی خـود پرسـتبتبـرای شـرک و ای شفاعت را بهانه مسئلهاز آن روست که مشرکان )، ٤٧/ فصلت

در صدد بودند تا از طریق . آنها بر شرک خود پوشش بگذارند، قرار داده بودند تا در قالب شفاعت

د تا این بهانـه کنمی قرآن شفاعت آنان را ردرو . ازاینبه اثبات شرک بپردازند ها،اثبات شفاعت بت

مـأذون در ، از طـرف خـدا هـا،بـه ایـن نحـو کـه بت؛ بگیرد و شرک آنان را مردود نمایـدآنها  را از

؛ چیـزی نیسـتندو...  چـوب، زیـرا چیـزی جـز خـاک؛ شفاعت نیستند و شایستگی آن را ندارنـد

  :در سوره زمر به همین مطلب اشاره شده است کهچنان

در  آنـان ایـآاینکـه  یا: ْعِقُلوني َلا َو ًئايَش ِلکوَنْمي َلا کاُنوْا َلْو َأَو ُقْل ُشَفَعاَء اللَِّه ُدوِن ِمن اتََّخُذوْا َأِم
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 زییـچ کمالـ هرچند ]دیطلبمی شفاعتآنها  از[ ایآ: بگو] آنان به[ ؟!اندگرفته عانییشف خدا کنار

  ).٤٣/ زمر؟! (نباشدآنها  برای شعوری و کدر و نباشند

کردن برخی کارهـای عجیـب ماننـد زنـده مسیحیان نیز دقیقاً به این بهانه که حضرت عیسی

/ مائـده؛ ٤٩و ٤٥عمـران/ شـود (آلمی مردگان و یا شـفای مریضـان را انجـام داده و شـفیع آنـان

و  ٧٥ــ٧٢، ١٧/ مائـده؛ ١٧١/ نسـاء( دندیسـتپرمی به غلط وی را به عنوان خـدا و رّب )، ١١٥ـ١٠

بلکـه بـه ، شفاعت او را رد نکرده، ولی قرآن در قضیه حضرت عیسی) ٣١ـ٣٠/ توبه؛ ١١٦ـ١١٢

بـه ، مسـتقیم طوربـهبلکه ، پرستیدندنمی بتآنها  زیرا)؛ همان( او اکتفا کرده استبودن رد شریک

الوهیـت حضـرت  مسـئلهبـه ، قریب به اتفـاق کتـب مسـیحی که؛ چنانی معتقد بودندالوهیت و

از حضـرت  گونـه، اینتنها دو انجیل از اناجیل اربعـه آنـان اند.او تأکید داشتهبودن و خدا مسیح

  :ندبرمی نام مسیح

القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعـال بـر تـو سـایه خواهـد روح: فرشته در جواب گفت

  ).٣٥/ ١، لوقا( پسر خدا خوانده خواهد شد، آن مولود مقدسرو ؛ ازآنافکند

  ).٣٠/ ١٠، یوحنا( هستیم یمن و پدر یک

شـرک عملـی گر بیـان، آیات شرک بـا شـفاعتشدن این ادعای هاوتینگ که قرینترتیب بدین

شـرک از بـاب ، برای خدا در دین مسیحیت حضرت عیسیبودن شریکاینکه  مشرکان است و یا

چیـزی فراتـر از شـرک عملـی در قالـب ، نادرست بوده و شرک مشرکان و مسـیحیان، عملی است

  .معبودانشان استدادن شفیع قرار

  جهینت

ی و شـرک، حـاکی از پـژوهش بسـیار او در منـابع پرسـتبتآراء هاوتینگ درباره آیات  بررسی

ی و شرک در قرآن، در سـه محـور بحـث کـرده اسـت: واژگـان پرستبتاسالمی است. وی درباره 

خـانواده شـرک و در هـر سـه محـور در  برسـتی و واژگـان هـم ی، واژگان خاص بتپرستبتعام 

کنـد. هاوتینـگ دربـاره واژگـان ی و شـرک اعتقـادی خدشـه میپرسـتبتداللت آیـات قـرآن بـر 
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ن عـام قرآنـی، معتقـد اسـت ایـن ، از واژگـا»طاغوت«و » جبت«، »تماثیل«، »اصنام«، »اوثان«

 هـایی امتپرسـتبتکار نرفتـه، بلکـه در رابطـه بـا ی معاصران قرآن بـهپرستبتمعنای واژگان، به

اند. ایـن دیـدگاه، از چنـدین جهـت قابـل نقـد اسـت: درسـت اسـت کـه قـرآن کار رفتهپیشین به

ی پرسـتبتبـرای بیـان گفتـه،  صورت نادر از از واژگان عام صریح و ملموس مثـل مـوارد پـیشبه

» شـرک«معاصران قرآن استفاده کرده، ولی به وفور از واژگان عـام انتزاعـی ماننـد همـه مشـتقات 

در ای بدین منظور بهره جسته اسـت کـه باتوجـه بـه قـرائن داخلیـه و خارجیـه آیـات، هـیچ شـبهه

  ی وجود ندارد.پرستبتداللت آنها بر 

، نیـز معتقـد »منـات«و » عـزی«، »الت«مثـل ی پرسـتبتهاوتینگ در زمینه واژگان خـاص 

ایـن دیـدگاه وی نیـز از  انـد.داللت ندارند و آنهـا صـرفا اسـم مالئکهها است این واژگان، بر بت

ی پرسـتبتبودن این واژگان خاص، برای مالئکه، منافـاتی بـا جهات مختلفی قابل نقد است: اسم

رآن، مشـرکان از یـک سـو، اعتقـاد بـه و شرک اعتقادی معاصران قرآن نـدارد. بـر اسـاس آیـات قـ

شـرک گر نامیدنـد کـه ایـن بیـانبودن مالئکه داشتند و آنهـا را بـه عنـوان فرزنـدان خـدا میمؤنث

بودنـد تـا عبادتشـان کننـد و ایـن  ساخته هایاعتقادی آنان است و از سوی دیگر، برای آنها تمثال

  ی آنها دارد.پرستبتحاکی از 

ی داللـت دارنـد و پرسـتبتنیز معتقد است این قبیل آیات، نه بر هاوتینگ درمورد آیات شرک 

بـر شـرک اعتقـادی و  هـا،نه بر شرک اعتقادی؛ زیرا شرک، مفهومی انتزاعی است که عالوه بـر بت

شـود، قابـل اطـالق اسـت و بیشـتر نیز شرک عملی که در آن از شفاعت شـفیعان بهـره گرفتـه می

نه شرک ربوبی. این دیدگاه وی نیـز از جهـاتی قابـل نقـد ند اآیات قرآن در این زمینه، شرک عملی

دربـاره مشـرکان معاصـر قـرآن، بـرخالف نظـر » شـرک«ن کاربرد واژگان مشتق از تریاست: بیش

ی، تثلیـث و پرسـتش مخلوقـاتی بـه پرسـتبتهاوتینگ، درباره شرک اعتقـادی، اعـم از ثنویـت، 

مشرکان قائل بـه شـفاعت آلهـه خـود بودنـد،  عنوان فرزندان خداست؛ اینکه بر اساس آیات قرآن،

ی آنها نبوده است. بنابراین ایـن قبیـل آیـات، پرستبتتراشی برای شرک اعتقادی و  چیزی جز بهانه

   داللتی بر شرک عملی ندارند.
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