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 گفتار شیپ
 

قال اهلل تبارک و تعالی:

 قُولُوا وَ مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذینَ إِالَّ أَحْسَنُ هِيَ  بِالَّتي إِالَّ الْكِتابِ أَهْلَ تُجادِلُوا ال وَ
 مُسْلِمُونَ لَهُ نَحْنُ وَ واحِدٌ إِلهُكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلَيْكُمْ نْزِلَأُ وَ إِلَيْنا أُنْزِلَ بِالَّذي آمَنَّا

 46العنکبوت، 

دیرزمانی است که قرآن کریم نه تنها جوامع اسالمی، بلکه مناطق بسیاری از 
 فرار گرفته اسـت. از جهان غیر اسالم را در محور پژوهش اندیشمندان آن مناطق 

های غربی، خاورشناسان طی قرون گذشته بـا اهـداف    جمله در بسیاری از کشور
گوناگون به بررسی قرآن روی آورده و جوانب مختلف آن را مورد پژوهش قـرار  

نسبت به کتاب الهی از چنان کمیتی  اند. حجم مطالعات قرآنی غیر مسلمانان   داده
نیست؛ به طوری که  های مسلمانان قابل قیاس برخوردار است که قطعاً با پژوهش

اسالمی و قرآنی در غرب حقیقتی اسـت   های دایرةالمعارفظهور کتب، مقاالت و 
که محققان مسلمان را از مواجهه با آن ناگزیر کـرده اسـت. )جهـت نمونـه ن.ک:     

 عنوان(. 8812های اروپایی با  شناسی مطالعات قرآنی در زبان نیا، کتاب کریمی
ای که صورت  ورشناسان با هر نیت و انگیزهپژوهی خا توان گفت که قرآن می

است و مطالعۀ آنها از سوی مسلمانان ثمرات  قابل تأملگرفته باشد، کاری مهم و 
هـای مهـم قـرآن از نگـاه      ای دارد: نخست به جهت پی بـردن بـه ویژگـی    دوگانه
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دینی و از دید غیر معتقدان به آن و دیگـر مواجهـه بـا شـبهات و اشـکاالت       برون
های ناقص و مغرضانۀ آنها نسبت به قـرآن کـه    ان و در مواردی تحلیلخاورشناس

خود مسائل جدیدی را جهت دفاع علمی از سـاحت قـرآن جهـت پژوهشـگران     
های فکری مخالفان آن، امری  کند و البته مواجهۀ قرآن با چالش مسلمان ایجاد می

عالمان متعهد  ای دار است که از آغاز نزول قرآن وجود داشته و در هر دوره سابقه
 اند. با دفع شبهات اهل تردید، سهم خود را در دفاع از قرآن کریم ایفا کرده

ای از مقـاالت   شود، پاره ای که اینک تقدیم خوانندگان گرامی می اما مجموعه
قرآنی این جانب با محوریت خاورشناسان است که طی ده سال اخیر تألیف شده 

هـای   اپ رسیده است و از آنجا کـه در دوره ای به چ و هر کدام در مجله و نشریه
آراء و »هـایی بـا عنـاوین:     کارشناسی ارشد و دکتری علوم قرآن و حـدیث درس 

وجـود دارد،  « آراء معاصران دربارۀ قرآن»و « نظرات جدید دربارۀ قرآن و حدیث
امید است که انتشار این مجموعه بتواند به عنوان منبعی جهت آشنایی دانشجویان 

هـای قرآنـی خاورشناسـان     د گرامی، البته جهت آشنایی اجمالی با فعالیتو اساتی
مفید واقع شود. طبعاً این کتاب، دانشجویان و اساتید را از بررسـی تفصـیلی آراء   

 خاورشناسان و شناخت هریک از آنان بی نیاز نخواهد کرد.
 ها و فصول این کتاب و سابقۀ انتشار قبلـی آنهـا   و اما گزارش اجمالی بخش

 به قرار زیر است:

فصل  5در این بخش  -های کلی در آراء و آثار خاورشناسان  دیدگاه بخش اول:
 به شرح زیر قابل مطالعه است:

کـه در  « آن شناسـی  پژوهی مستشـرقان وآسـیب   درآمدی برقرآن»باعنوان  :فصل اول
 به چاپ رسید. 9در مجلۀ علمی پژوهشی، پژوهش دینی به شمارۀ  1384سال 

، این مقالـه بـه   «ها قرآن لیدن، امتیازها و چالش دایرةالمعارف»با عنوان:  :فصل دوم

قرآن لیدن که به وسیلۀ انتشارات حکمت بـه فارسـی    دایرةالمعارفجهت معرفی 
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در مجلۀ کتاب ماه دیـن   1392ترجمه و منتشر شده است، نگاشته شد و در سال 
اسـت( بـه چـاپ     معارفدایرةالای جهت معرفی همین  )که پرونده 190به شمارۀ 
 رسید.

کـه بـا   « تحلیل و نقد مطالعـات قرآنـی مستشـرقان   »ای با عنوان:  مقاله :فصل سوم
در  ش1391همکاری فاضل ارجمند آقای پرویـز آزادی تـألیف شـده و در سـال     

 منتشر گردید.  9به شماره  شناخت قرآنمجلۀ 

ارۀ تأثیرپذیری قـرآن  نقد دیدگاه خاورشناسان درب»ای با عنوان:  مقاله :فصل چهارم
بوده که با همکاری آقای حسن زرنوشه فراهانی و سرکار خـانم  « از کتاب مقدس

و در مجلـۀ علمـی پژوهشـی     1390ساز نوشته شده و سپس در سال  نصرت نیل
 به چاپ رسید. 4کتاب قیّم به شمارۀ 

ادعای  مفاهیم و تعابیر قرآنی در شعر جاهلی و رابطۀ آن با»با عنوان:  :فصل پنجم
، که با همکاری سرکار خـانم آالء وحیـدنیا تـألیف    «اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

 ی قرآن و حدیث به چاپ رسید.  نامه ی پژوهش در مجله 1393شده و در سال 

ابـن   یریذاثرپـ ی  هگلـدزیهر دربـار  ی  هنظرینقد  بررسی و»با عنوان:  :ششمفصل 
، که با مشارکت سرکار خانم نهله «عباس از جیالن بن فروه در فهم مفردات قرآن

علمی ی  هدر مجل 1392غروی نائینی و آقای حسن اصغرپور تهیه شده و در سال 
 قرآن و حدیث منتشر گردید.ی  هپژوهشی پژوهشنام

 مستشرقان و مباحث تاریخ قرآن بخش دوم:
مباحث ی  ههای چند تن از خاورشناسان در زمین این بخش به بررسی دیدگاه

 فصل به شرح زیر است: 5نی اختصاص دارد و شامل تاریخ قرآ

ی اختالفات قرائت قرآن  نقد و بررسی آراء گلدزیهر در زمینه»با عنوان:  :فصل اول
است. این مقاله با همکاری خانم فاخره فراهانی نگـارش یافتـه و در سـال    « کریم
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 ر گرفت.برداری قرا مورد بهره 14ی  ی قرآن و مستشرقان به شماره در مجله 1392

کـه  « در جمع و تدوین قـرآن  نقد و بررسی آراء رژی بالشر»با عنوان:  :فصل دوم
 تألیف گردید.  1ی  هقرآن و مستشرقان به شماری  همجلی  هویژ 1385در سال 

تـألیف  « تدوین قـرآن ی  هتحلیل و نقد آراء جان برتن دربار»با عنوان:  :فصل سوم
منـد   ن از همکاری فاضل ارجمند حسن رضایی هفتادُر بهـره شده که در نگارش آ

به  18پژوهش دینی به شماره ی  هدر مجل 1388ام. این مقاله نخست در سال  شده
 چاپ رسید.

ی قـراءات قـرآن و نقـد و     در زمینـه  دیـدگاه رژی بالشـر  »با عنوان:  :فصل چهارم
ی  ی قرائت پژوهی به شـماره  در مجله 1393، نگارش یافته و در سال «بررسی آن

 به چاپ رسید. 2

ی  هدر مورد مسـأل  نقد و بررسی دیدگاه ریچارد بل»ای با عنوان:  مقاله :فصل پنجم
کارشناسـی ارشـد   ی  هنام است. این فصل در واقع گزینشی از پایان« تحریف قرآن

ان است که با تشـویق نـامبرده و   دانشگاه تهر در زهراء منفرد دهبالیخانم سرکار 
بـار بـه چـاپ     نظارت مستقیم اینجانب تهیه شده و در این کتاب بـرای نخسـتین  

 رسد. می

ای از مفـاهیم و   در ایـن بخـش پـاره    -مستشرقان و معارف قرآنی  بخش سوم:
چند تن از خاورشناسان مورد مطالعه قرار گرفته، بـه  ی  همعارف قرآن که به وسیل

های آن نمایانده شده است. این بخـش نیـز    شده و مزایا و کاستی ارزیابی گذاشته
 فصل به شرح زیر نگارش یافته است: 5در 

ــوان:  :فصللل اول ــا عن ــ»ب ــدی  هبررســی مقال ــدخلی از « محمّ ــه در اصــل م ک
است. مقاله با همکاری خانم سمیه  قرآن لیدن و به قلم یوری روبین دایرةالمعارف

قـرآن و مستشـرقان   ی  هش در مجلـ 1389عتصامی تألیف شده و در سال سادات ا
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 به چاپ رسیده است. 9ی  هبه شمار

، کـه  «قرآن لیدن دایرةالمعارفاز  پیامبری  هخانوادی  همقال»با عنوان:  :فصل دوم
مقاله نیز با همکـاری خـانم    علی آسانی است. اینلی با تألیف آقای در اصل مدخ

قرآن و مستشـرقان  ی  هسمیه سادات اعتصامی نگارش یافته و نخستین بار در مجل
 به چاپ رسید. 10ی  هبه شمار

، کـه  «های زنان در قرآن با تکیه بر آراء روت رادد شخصیت»با عنوان:  :فصل سوم
لیدن است. این مقاله تـالش مشـترک اینجانـب بـا      فدایرةالمعارمدخلی دیگر از 

 آفـاق دیـن  ی  همجلـ در  1389بوده و نخسـتین بـار در سـال     فاطمه واسعیخانم 
 چاپ رسید. به 2ی  هشمار

بـر   تعارض آیات علم غیب در قرآن )با تأکیدی  هنقد شبه»با عنوان:  :فصل چهارم
ز خاورشناسـان  برخـی ا ی  هاسـت کـه در آن شـبه   (« اطهـار ی  هعلم غیب ائم

در  1392تعارض آیات مربوط به علم غیب در قرآن است. مقاله در سال ی  هدربار
به چاپ رسید و همکـاران دانشـگاهی    13ی  همطالعات تفسیری به شماری  همجل

ساز و آقـای کـاووس روحـی و خـانم آتنـا بهـادری در        سرکار خانم نصرت نیل
 اند. نگارش آن مشارکت داشته

هـای مختلـف    ه چنانکه گذشت فصول این کتاب طی سـال قابل ذکر است ک
هـای مختلـف کتـاب، برخـی      تألیف شده و از این جهت احتمـال دارد در فصـل  

ـ     مقـاالت، بـه جـز    ی  همطالب تکرار شده باشد. اما به جهـت حفـظ اصـالت اولی
سازی مقاالت از نظر الگوی کتابی و اعمال ویرایش ادبی، تصرف دیگـری   یکسان

 ت به عمل نیامده است.در مطالب مقاال
فرهنگـی  ی  هدانم که از مسؤوالن محتـرم مؤسسـ   خود میی  هدر خاتمه وظیف

انتشار کتاب حاضر را فـراهم سـاخت،   ی  هانتشاراتی نبأ که با دلسوزی تمام، زمین
 بیـت  تشکر کرده و مزید توفیقات آنان را در انجام علمی و نشر معارف اهـل 



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 20

که از مساعی دوست گرامی جناب آقای محمد  آرزو کنم. عالوه بر آن الزم است
سازی فصول کتاب صمیمانه به یاری اینجانب  نعمتی که در امر تصحیح و یکسان

و نیـز از آقـای حمیـد    پرداخـت و وقـت فراوانـی مصـروف ایـن کـار سـاخت،        
جـدّاً قـدردانی و   هـا مسـاعدت کردنـد،     گندمی که در کار اسـتخراج نمایـه   سلیم

 سپاسگزاری کنم.

 اهلل التوفیق و علیه التکالنو من 

 مجید معارف -دااگشنه تهران 
 1393زمستان
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 خاورشناسان آاثر و آراء رد کلی اهی دیدگاه

 





 اول  صلف 
 
 

 ژپوهی قرآن رب ردآمدی
 آن شناسی آسیب و مستشراقن





 
 
 

 مقدمه -1-1-1

 مطالعـات  بـه  حاضـر  عصر ویژه به ،گذشته هاى سده در که سانىک جمله از
 مستشـرقان  ،انـد  شـده  گونـاگونى  آثـار  أمنشـ  و زده دست قرآن ی هدربار وسیعى
 .هستند

 یـک  در علمـى  آثار و افکار نتیجه در و انگیزه و اهداف جهت از مستشرقان
 تشکیل را منصف محققان تا معاند ورزان غرض از وسیعى طیف بلکه ،نبوده سطح
 کـه  اسـت  مبتنى ضوابطى و اصول بر غالباً خاورشناسان قرآنى مطالعات. دهند مى
 در اسـت  کوششـى  فصـل  ایـن . گـردد  مى قبول قابل غیر مسلمانان براى آن نتایج
 در بیـانى  و ،آنان قرآنى مطالعات در مستشرقان عملکردهاى و اهداف اهمّ ی هارائ

 .آن شناسى آسیب ضرورت

 مسأله طرح -1-1-2

 گـرو  در آن شناسـى  آسـیب  و مستشـرقان  پژوهـى  قرآن جریان به یابى دست
 ،خاورشناسى مطالعات در مستشرقان هاى انگیزه درک و استشراق مفهوم شناخت

 :است زیر شرح به

 مستشرق و قااستشر تعریف -1-1-3

 اعمـال  بـر  (orient شـرق  مـاده  از) «orientalism» ی هکلم معادل استشراق
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 ،دیگـر  عبـارت  بـه  1.شـود  مـى  اطـالق  زمـین  مشـرق  فرهنگ لقبا در مستشرقان
 در زمـین  مغـرب  دانشـمندان  بررسـى  و مطالعه گونه هر از است عبارت استشراق
 از اى آمیـزه  زمـین  مشـرق  فکـرى  میراث و. زمین مشرق فکرى میراث خصوص
 تعلـق  هـا  سـرزمین  این مردمان به که است هایى سنت و علوم ،فنون ،زبان ،تاریخ
 ی همطالعـ  بـه  کـه  اسـت  کسى از عبارت مستشرق ،تعریف این به توجه اب 2.دارد

 ،فنون ،آداب ،ها زبان ،تاریخ به متعلق آنچه و پرداخته زمین مشرق فرهنگى میراث
 قـرار  او هـاى  بررسـى  ی هحـوز  در ،اسـت  نـواحى  ایـن  مـردم  هاى سنت و علوم
 شرقى ىها زبان به طتسلّ آن مهمترین که دارد ابزارهایى به نیاز مهم این 3.گیرد مى
 آلبـرت » نـام  بـه  معاصـر  مستشـرقان  از یکى لذا ،است عربى زبان آن صدر در و

 و مطالعـه  صـدد  در کـه  است محققى شخص مستشرق که است معتقد «دیتریش
 کنـد  نمى پیدا دست صحیحى نتایج به لکن ،آید مى بر زمین مشرق (فرهنگ) فهم
 4.باشد نیاموخته خوبى به را شرقى ملل زبان که مادام

 مستشرقان هاى انگیزه -1-1-4

 جمله از که اند داشته گوناگونى اهداف ،خاورشناسى مطالعات در مستشرقان
 .کرد اشاره وعلمى اقتصادى ،5تبشیرى یا دینى ،تجارى ،استعمارى اهداف به توان مى

 اسـت  برخوردار بیشتر اولویت از انگیزه یا هدف دو ،شده یاد اهداف بین در
 .شود مى آورده آنها ی هدربار مختصرى توضیحات که

 تبشیرى یا دینى هاى انگیزه -1-1-4-1

 مطالعـات  در مستشـرقان  هـدف  مهمتـرین  یـا  نخسـتین  محققان ی هعقید به
 6.است بوده تبشیرى هدف ـ دـبع هـب مـدوازده رنـق از ژهـوی هـب ـ شناسى شرق

                                                      
 .11الصغیر،  على .2 .2/2046میرزایى،  . حاجى1
 تلخیص. اندکى با 11همان،  از نقل. 4 همان.. 3
 .31-20، سباعى، 21-15الصغیر،  ، على89-880حمدى، زقزوق، : ک ر را تفصیل. 5
 .40؛ قطب، 13الصغیر،  ، على20سباعى، . 6
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 و 1سـعید  ادوارد جملـه  از مستشـرقان  از برخى که است بدیهى قدرى به امر این
 مسیحیتبه دعوت بر هدف این اساس. اند شده آن اعتراف به ناچار 2بارت رودى
 مـه آن ،اسالم بطالن به نسبت مسلمانان اقناع آن حصول طریق اـام ،است مبتنى

 طریـق  از توان مى را موضوع این. است انـمسلمان رهنگـف و انـزب از استفاده اـب
 و المبشرون و (1960 م) دانیل نورمن تألیف الغرب و االسالم ىها کتاب ی همطالع

 هـدف  ایـن  در مستشرقان که نماند ناگفته 3.دریافت البهى محمد اثر المستشرقون
 فرهنگ و جاهلى رهنگف از ترکیبى اسالم که کنند مى پافشارى مطلب این بر خود

 الهى هاى مایه به که آنجا تا معتقدند نیز و 4.است نصرانیت و یهودیت از برخاسته
 مستشـرقان  هـدف  این با آشنایى جهت اینجا در 5.کند مى پیدا ربط قرآن انسانى و
 .شود مى مبادرت آنان اظهارات از هایى نمونه ذکر به

 فرهنـگ  از اى آمیـزه  جـز  چیـزى  عربـى  پیامبر دعوت محتواى» :گلدزیهر -
 و یهـودى  عناصـر  بـا  اتصال سبب به محمد که نبود دینى معارف و آراء با عربى

 محمد. بود کرده دریافت - بود شده متأثر آنها از هم عمیقاً و شدیداً که - مسیحى
 بیـدارى  به بود گرفته بیگانه عناصر از که حقایق همین ی هوسیل به که دید مناسب
 اعمـاق  تـا  که معارف و افکار این از وى .... بپردازد خود وطنانهم دینى ی هعاطف
 خارجى تأثیرات پرتو در را آن که افکار این. گردید متأثر بود دوانده ریشه او جان
 ایـن  در. گرفـت  شـکل  آن بـر  قلبش که گردید تبدیل اى عقیده به بود کرده درک
 رسـید  یقـین  به مدتى از دبع و کرد الهى وحى به تعبیر تعالیم این از که بود زمان
 6«.است وحى این براى اى وسیله خود

 زمان آن بزرگ دین دو از اسالم اساسى اصولى که نیست شک» :توراندریه -

                                                      
 .13الصغیر،  على از نقل. 2 .86زقزوق،  حمدى از . نقل1
 جب. تألیف المحمدى مذهبال از نقل به 112البهى، . 4  .15الصغیر،  على .3
 بـه  بنگریـد  مستشـرقان  تبشـیرى  هـدف  بـا  آشـنایى  و موضـوع  این ی تفصیلى مطالعه . جهت126 و 120فؤاد، . 5

 فل   االسلتعمار  و احمل،  التبشلیر   خلیل   ابراهیم تألیف العالمیه باالمبریالیة وصلتهما و التبشیر و االستشراق: هاى کتاب
 انلرر  تألیف التبشیر و االستشراق مخططات التغریب وجه ف  فرّوخ  االسالم عمر و ،ىخال مصطف  العربیة  تألیف البالد

 .االسالم  الفکر ف  الشائعة االخطاء و الجن،ى  الشبهات
 تلخیص. اندکى با 12همان، . 6
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 بـه  آن اثبـات  که است حقیقتى این. است شده اقتباس مسیحیت و یهودیت یعنى
 1.ندارد نیاز زیاد تالش
 غیـر  مطلـب  ایـن  و است قرآن اصلى مبتکر و مؤلف مدمح» :سیل جورج -
 2«است. جدل و بحث قابل

 و تلمـود  مصـادر  از اقتبـاس  با محمد افکار که نیست تردیدى» :اندرسون -
 3«.شد عرضه مسیحى مصادر نیز و یهود اساطیرى کتب دیگر

 افهاضـ  هـم  را مطلـب  ایـن  شـده  ذکـر  دعـاوى  از فراتر مستشرقان از برخى
 :که اند کرده
 لـذا  ،بـود  سـطحى  شـناختى  مقدس کتاب از محمد شناخت حال عین در» 

 مستشـرق  ایـن  4«.گردیـد  عقایـدش  طـرح  در او نـاقص  ىهـا  رداشتـب وجبـم
 او به انجیل کودکى در که خود مسیحى معلمان از محمد وامدارى به همچنین
 اشـاره  کردند آشنا. ..و اسکندر ،کهف اصحاب ىها سرگذشت با را او و آموختند
 نمـاز  نوبـت  دو روزى مکـه  در خـود  اقامـت  ایـام  در محمد» :نویسد مى و کرده
 البتـه . ایسـتاد  مـى  نمـاز  به نوبت سه روزى یهودیان مانند مدینه در اما ،خواند مى
 از تقلیـد  بـه  محمـد . گزاردنـد  مـى  نمـاز  نوبت پنج روزى نیز مسیحیان از اى پاره

 بـراى  را جمعـه  روز ،کردند مى تعطیل خود عبادت براى را شنبه روز که یهودیان
 6-5«.ساخت معین کار این

 گذشـت  قـرآن  محتوى خصوص در مستشرقان قول از که مطالبى نقد در ماا
 مطالـب  نـوع  دو از قـرآن  خاورشناسـان  پنـدار  بـه  کنیم فرض اگر :گفت توان مى

 زا اثرپـذیرى  بـا  بخشـى  و اعـراب  فرهنـگ  از برخاسـته  بخشـى  که شده تشکیل

                                                      
 .20الحمید،  عبد از . نقل1
 .سیل جورج انگلیسى ترجمه مقدمه از نقل به 100زقزوق،  . حمدى2
 .نیکلسون از نقل به 20الحمید،  عبد. 4 .21 و 20الحمید،  عبد از . نقل3
 .21 و 20الحمید،  عبد از نقل. 5
 االسلالم  فل   العق،یه االصرل عل  المستشرقین افتراءات من: هاى کتاب در بنگرید را اتهامات این دیگر هاى نمونه. 6

 محمل،  تلألیف  القرآنیله  ال،راسلات  و قطب  المستشرقرن محم، تألیف االسالم ف  فؤاد  المستشرقرن المنعم ب،ع تألیف
 .کتب این هاى فهرست و مواضع حسب بر سلیمان سمیر تألیف الغرب و االسالم و الصغیر عل  حسین
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 ؛است نصرانیت و یهودیت فرهنگ
 آنکـه  با دانست عرب فرهنگى نظام از برخاسته را قرآن توان مى چگونه :الًاو

 از و کشـیده  نقد به اعراب عقاید و فرهنگ قرآن هاى سوره و آیات از بسیارى در
 کشیده بطالن خط جاهلى اعراب رسوم و آداب و عقاید از بسیارى بر قرآن سوى
 1.است شده

 توجـه  با که کرد سؤال باید انجیل و تورات از قرآن اثرپذیرى ی هدربار :ثانیاً
 گواه به و کرد سپرى مکه در را خویش عمر اعظم قسمت خدا رسول آنکه به

 بـا  حضـرت  آن چگونـه  ،انـد  نداشته پایگاهى شهر این در نصارى و یهود ،تاریخ
 ضمناً ؟است گرفته فرا آنان از البىمط و کرده برقرار ارتباط نصارى و یهود محافل
 را همه آیا ؟است کرده اتخاذ موضعى چه نصارى و یهود اعتقادات مقابل در قرآن

 کشـیده  نقـد  بـه  احیانـاً  و تکذیب را بسیارى یا کرده ترویج و تصدیق و پذیرفته
 و پیـامبر  عصر انجیل و تورات مطالب مقابل در قرآن که است آن واقعیت ؟است
 :است کرده گیرى موضع گونه دو به نصارى و یهود اعتقادات یگرد عبارت به

 دو اصـل  در انجیـل  و تـورات  کـه  آن اعتبار به تصدیقى، گیرى موضع (الف
 2.دارند مشترک سرچشمه قرآن با و بوده آسمانى کتاب

 انجیـل  و تـورات  مطالـب  از بسـیارى  بـه  نسـبت  تکـذیبى  گیرى موضع (ب
 جملـه  از زمـان،  آن در نصـارى  و یهـود  ایـج ر افکـار  عبـارتى  بـه  و پیامبر عصر
ـ  قتـل  هـب در ودـیه یاـادع ـ  3مسـیح  دنـرسان ـ  در انـمسیحیـ  هـتخطئ  ی هدیشـان

 بـه  را مسیحیان قرآن که است اعتقادات این در 5عیسى. نبوّت  به اعتقاد و 4تثلیث
 اىهـ  سـوره  در قـرآن  آیـات  از وسیعى بخش اساساً و 6است، کرده دعوت مباهله
 بـه  نصـارى  و یهـود  عملکرد نقد در الحشر و االحزاب المائده، عمران، آل البقره،
 چگونـه  لـذا  است، شده نازل - خودشان پیامبران مقابل در حتى - یهودیان ویژه

                                                      
 زمانه. فرهنگ و ى، قرآنعصره، ایاز ثقافات و القرآن: 242-110معرفت، ر.ک:  را . تفصیل1
 .4ره، ـ؛ البق3ران، ـمـع  ؛ آل48، 46 و 44ده، ـائـ. الم2
 .73المائده، . 4 .158. النساء، 3
 .61عمران،  آل. 6  .72همان،  -5
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 1است. شده تألیف انجیل و تورات از اثرپذیرى با قرآن

 علمى هاى نگیزها -1-1-4-2

 و عـام  طور به شرقى ملل فرهنگ اتمطالع در مستشرقان مهم هاى انگیزه از
 تعـداد  چـه  گر. است علمى ی هانگیز ،خاص طور به قرآنى ،اسالمى هاى پژوهش

 فکـرى  مواریـث  تحقیـق  و مطالعـه  بـه  علمـى  صـرفاً  ی هانگیـز  با که مستشرقانى
 ی هانگیـز  با مستشرقان از گروه این ،مقابل در اما 2،است کم اند پرداخته مسلمانان

 زبان جهت این در آنان 3.اند پرداخته قرآن و اسالم ی همطالع به هخردمندان و سالم
 مرکـز  در را قـرآن  و یافتنـد  ویژه فرهنگ و ادب داراى و فرهنگى زبانى را عرب
 دست آن ی هدربار تحقیق به محض علمى ی هانگیز با لذا ،کردند مشاهده زبان این
 4.اسـت  تقـدیر  قابل که گذاشتند باقى را خود ىها تالش از بزرگى ثمرات و زدند
 نشـان  ضـمناً  5،است تر نزدیک عمل در سالم روش و حقیقت به که مطالعات این
 نگریسـت  مـى  خـدا  کتاب به اسالم ردّ نظر از تنها غرب که روزگارى که دهد مى

 (از نـص ) مهمتـرین  و تـرین  اساسـى  قـرآن  کـه  آنجـا  از» :اما 6است. شده سپرى
 از مستشـرقان  لذا د،باش می شرقى هاى سنت از یکى اسالم و است اسالم نصوص
 .اند داشته مبذول خاص اهتمام متن این به ،استشراق کار آغاز همان
 را آن بایسـتى  کـه  اند داده ارائه پژوهى قرآن ی هدربار بسیارى آثار مستشرقان 

ـ  در مستشـرقان  امـا  8-7.نامیـد  «مستشـرقین  پژوهى قرآن»  مطالعـات  قـرآن  ی هزمین
 :از عبارتند آن محورهاى اهمّ که اند داده انجام وسیعى

                                                      
 مصادر. من للقرآن هل: 109-6وردود،  معرفت، شبهات ک:.ر بیشتر اطالع جهت . نیز1
 .18الصغیر،  على. 3 .32 و 24. سباعى، 2
 .25سباعى، . 5 .18همان،  .4
 .2/2047میرزایى،  حاجى. 7 .1رامیار، . 6
 شـده  چاپ قرآنى معارف و علوم هاى کتاب فهرست به بنگرید مستشرقین قرآنى تألیفات حجم از اطالع جهت.  8
 نهمـین  دبیرخانـۀ  تنظـیم  و تهیـه  .ش1380مبـین،   کتـاب  انتشـارات  م 2001-1995 فاصـله  در التـین  هاى زبان به
 التى الخطيرة الكتب بعض :عنوان با 33-49ص کتاب همین نیز ، و34سباعى،  نیز و کریم قرآن المللى بین ایشگاهنم
 .الناس بعض عند علميه مكانة لها
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 شـناخت  و 1قـرآن  تـاریخ  ویـژه  به قرآن ی هدربار خاص ىها کتاب تألیف -
 2قرآنى علوم و مجید قرآن
 3قرآنى گوناگون موضوعات ی هدربار ویژه مقاالت تألیف -
 بـه  آنهـا  ی هترجم ،قرآنى و اسالمى متون تصحیح ،عربى مخطوطات جمع -
 4مصحح هاى نسخه طبع و انتشار به قداما و التینى ىها زبان

 5شناسى اسالم و خاورشناسى ی هدربار تخصصى مجالت تألیف -
 خـاص  هـاى  مـدخل  نگارش و اسالم ی هدربار بزرگ دایرةالمعارف تألیف -
 6.آنها در قرآن ی هدربار
 7.کریم قرآن پیرامون خاص دایرةالمعارف تألیف -
 8ریمک قرآن از موضوعى هاى معجم گردآورى -
 9دیگر ىها زبان و اروپایى زنده ىها زبان به قرآن ترجمه -

                                                      
 .1رامیار، . 2 .21الصغیر،  . على1
 یفتـأل  2004-2000 فاصـله  در اروپـایى  هـاى  زبـان  بـه  قرآنى مقاالت شناسى کتاب به بنگرید خصوص این در. 3

 .190 شماره به قرآن گلستان اختصاصى نامه ویژه در نیا کریمى مرتضى
 داود ابـى  ابـن  المصـاحف  طبـع  و تصـحیح  در جفـرى  آرتـور  کارهـاى  . و نیز ر.ک: به81-73زقزوق،  حمدى. 4

 .التحقیق: عنوان تحت 73الصغیر،  على ر.ک: نیز و القرآن علوم فى مقدمتان نیز و سجستانى
 .38 و 37لسباعى، ا. 5
 ویلـش  ت.ا هـاى  نـام  بـه  مستشـرقان  از تـن  دو از مفصّـلى  مـدخل  آن در که االسالمیة المعارف دائرة به بنگرید. 6
(A.T.Welsh )پیرسون .د ج و(J.D.Person )قـرار  نقـد  مورد مبسوط طور به مدخل این اخیراً و شده درج آن در 

 .1423/2002مصر،  لیله ابو محمد محمد قلم به «االستشراقى المنظور من الکریم القرآن»عنوان  با و گرفته
 مجلد است. نخستین یافته انتشار آن مجلد 3 تاکنون .بود خواهد مدخل 1000 و جلد 5 داراى دایرةالمعارف این. 7
 طبـع  از 2003 سال در نیز آن سوّم جلد و رسیده طبع به( هلند)لیدن  انتشارات سوى از میالدى 2001 سال در آن

 دمـن  خانم دایرةالمعارف این ویراستار است. سر گرفته قرار نگارش مورد A-O مدخل مجلد سه این در .شد خارج
 یـارى  راه ایـن  در را وى غربى شناس اسالم و پژوه قرآن چهار و آمریکاست تاون جورج دانشگاه استاد اولیف مک
 .(187، زمانى، 30نیا،  ک: کریمى.را ر تفصیل) .کنند مى
 نیـز  و البـاقى؛  عبـد  فـؤاد  محمد اهتمام به فرانسوى البوم ژول از الکریم القرآن آیات تفصیل به بنگرید ملهج از. 8

 .سةالفهر: عنوان تحت 76الصغیر،  على به بنگرید
 دو بـه  قرآن ترجمه آنان شناسى اسالم و خاورشناسى هاى جلوه بارزترین از و مستشرقان اقدامات ترین قدیمى از. 9

 کلیسـا  اربـاب  سـوى  از اسالم چهرۀ ساختن مشوّه قصد به و دوازدهم قرن از که است بوده جزیى و کلى صورت
 زیـاد  شـتاب  بـا  گذشته هاى قرن طى .( و2/707، عسکرى، 11الحمید،  ، عبد64 و 63الصغیر،  )على .گردید انجام
-1/515 گونـاگون  هـاى  زبـان  به قرآن ترجمه هاى مدخل ، رادفر341الجندى،  در بنگرید را تفصیل پذیرفت انجام
 .(570-1/563 و 1/540-543، 538
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 1مستشرقان قرآنى تحقیقات در مهم محورهاى -
 اى گسـترده  مطالعـات  مستشـرقان  کـه  شـود  مى گیرى نتیجه گذشت آنچه از
 ،آنـان  هـاى  انگیزه از نظر صرف توان مى حال عین در ،اند داده انجام قرآن ی هدربار
  :شمرد بر زیر موارد در را مستشرقان قاتىتحقی محورهاى اهمّ

ـ  نـوعى  وحى دیگر عبارت به و نیست وحى مولود قرآن -1  ذهنـى  ی هتجرب
 به که 2است هیسترى و صرع تظاهر حتى یا و است فکرى نبوغ از نوعى یا است
 . است رسیده طبع

 بـه  و اسـت  قـرآن  مؤلف محمد ،دارد (بشرى) الهى غیر أمنش قرآن نص -2
 3.دارند هم با تنگاتنگ ارتباط نبوى ی هتجرب و قرآن ردیگ عبارت
 ،مسـیحى  ،یهـودى  منـابع  آنها اهمّ که است مصادرى و منابع داراى قرآن -3
 4است.. ..و زردشتى ،صابئى ،مجوس
 از زیادى ىها قسمت و نشد نوشته کامل ورط به پیامبر زمان در قرآن -4

 5.ماند باقى ها حافظه در آن
 رسـالتى  و نیاز اساساً و نداشت قرآن تدوین و جمع بر نظارتى پیامبر -5

 6.نکرد احساس جهت این در
 ی هدور در وحـى  کاتبـان  از خاصى گروه تالش صلحا قرآن کنونى متن -6
 7است.آنه منافع بر ناظر و عثمان
 عمـل  در تسـهیل  خـاطر  به ،جزء و حزب ،سوره ،آیه به قرآن تقسیمات -7

                                                      
 مستشرقان. و وحى فصل: پدیده 41الصغیر،  ؛ على34، ؛ سلیمان12. گلدزیهر، 1
 .338. الجندى، 2

، 337، الجنـدى،  سـیل  جـورج  از نقـل  بـه  100زقـزوق،   ویش، حمدى نظریه نقد در 93لیله،  ابو محمد از . نقل3
 .2/2049میرزایى،  حاجى

 دعـوى : عنـوان  بـا  ویـش  نظریه نقد در 103لیله،  فوستر، ابو تشارنز قول از 35، سلیمان ویژه به مستشرقان . اکثر4
 ، حـاجى 337القـرآن، الجنـدى،    مصـدر : عنـوان  با 108-99زقزوق،  النصارى، حمدى و الیهود الکتب من االنتحال
 تسدال. اسالم منابع بر تکیه با 2/2049میرزایى، 

 .240، ویش، نولدکه نظریه نقد در 143لیله،  ابو ، محمد31 و 30 کتاب همین نیز و 45-42. بالشر، 5
 .77-75همان، . 7 .45-42. بالشر، 6
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 1است. پذیرفته صورت بعدها و بوده (قرآن خواندن)
 اکثـر . نبـود  فعلـى  صـورت  بـه  پیامبر عهد در قرآن هاى سوره ترتیب -8

 هاى سوره زمانى ترتیب اساس بر را خود هاى ترجمه ،اعتقادى چنین با مستشرقان
 انکـار  هـا  سـوره  ترتیـب  بـودن  توفیقى ی هنظری ترتیب این به ،اند داده انجام قرآن
 2.شود مى

 و اولیه مصاحف ،قرآن وتدوین جمع ی هدربار مختلف روایاتبه توجه با -9
 3.نیست تحریف از خالى موجود قرآن ،قرآن گوناگون قرائات نیز و آنها اختالفات
 در و 4اسـت.  تنـاقض  بـر  مشتمل و منسجم غیر کتابى قرآن کنونى متن -10
 هـی   ،هسـتند  معترف آن به دینى مختلف ىها گروه چنانکه دینى هاى کتاب میان
 وجـود  ،مـتن  و نـص  لحـاظ  از ثبـات  عدم و پریشانى دچار قرآن همچون ىکتاب

 5است. نداشته
 بـا  حضـرت  آن آشـنایى  عـدم  معناى به پیامبر ی هدربار «امى» تعبیر -11
 6است. نبوده نوشتن و خواندن
 لـذا  ،دارد وجـود  فـراوان  عربى غیر و بیگانه لغات قرآن نونىک متن در -12
 7.نیست عربى اصیل متن یک فمعرّ قرآن

 قـرآن  جـزو  حـروف  ایـن . انـد  بیهوده و معنا بى قرآن در مقطعه حروف -13
ـ  ازینـآغـ  روفـح بلکه ،نیست  حیـات  در کـه  اسـت  مؤمنـانى  اسـامى  نمـاد  اـی

                                                      
 جاردیه. لویس از نقل به 339. الجندى، 1
 ، شوالى، بالشر.نولدکه کارهاى بر تکیه با 2/2049میرزایى،  . حاجى2
، 63طباطبـایى،   القرآن، حسـینى  تاریخ: 34-21الصغیر،  القرآنى، على النص صحۀ: عنوان با 108زقزوق،  . حمدى3

 همـین  نیـز  ربیون، وـغـ  مسـیحیون  علمـاء  اـوجهه اتـامـاته: عنوان اـب 311ه، ـرآن، نولدکـق ریفـتح و هـنولدک
 .336-322 ابـکت
 کلیمـوفتش، عبـد   لوسـیان  و گلـدزیهر  از نقـل  بـه  القرآن تناقض: 40خلیل،  ؛ ابو78، الشریعه و العقی،ة. گلدزیهر، 4

 علیها. الرد و الکریم القرآن فى التناقض دعوى: عنوان با 142فؤاد،  توراندریه، از نقل به 17الحمید، 
 مـوهم : عنـوان  بـا  310-243ک: معرفت، .ر را دیدگاه این نقد ، نیز29انان، مسلم تفسیرى هاى . گلدزیهر، گرایش5

 التناقض. و االختالف
 شاکر. محمد احمد قول از 648-2/645مدخل،  همان ک:.ر را نظر این نقد نیز و 644-2/643، . پارت6
 قرآن. در بیگانه لغات در جفرى ک:.ر نیز و 344الجندى،  از . نقل7
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 زید که آنگاه و کردند فراهم ودخ براى قرآن از شخصى هایى مجموعه رـپیامب
 در را قرآنـى  هـاى  نسـخه  مالکـان  رمـوز  ایـن  ،کـرد  گـردآورى  را  قرآن ثابت بن

 1.برد کار به مصاحف

 مستشرقان قرآنى مطالعات شناسى سیبآ -1-1-5

 ورزى غرض از دور به و علمى ی هانگیز با اگر حتى ـ مستشرقان پژوهى قرآن
 :جمله از است همراه متعددى اشکاالت با ـ باشد

 خاص هاى فرض پیش داشتن -1-1-5-1

 ،اسـالمى  مطالعـات  در مستشـرقان  نگـاه  که گردید روشن پیشین مطالب از
 بـه  مسـلمان  یـک  نگـاه  بـا  آنـان  ،دیگـر  عبارت به. است دینى برون نگاهى قرآنى
 حضـرت  رسـالت  بـه  اعتقـادى  لـذا  پردازنـد؛  نمـى  آن مسـائل  و اسالم ی همطالع
 آن اعجـاز  بـه  قائـل . آورنـد  نمـى  شمار به وحى مولود را قرآن ،ندارند محمد
 نظـر  در تحریـف  گونـه  هر از قرآن صیانت در الهى ی هاراد براى نقشى و نیستند
 کـه  رود نمـى  مستشـرقان  از هم انتظارى شده گفته موارد تمام در البته. دگیرن نمى
 حـائز  بحـث  ایـن  در آنچـه  اما. زنند دست قرآنى هاى پژوهش به مسلمانان مانند
 فکـرى  جهـت  و عقایـد  خالف هایى فرضیه غالباً خاورشناسان آنکه است اهمیت

 .ندآی مى بر آن اثبات پى در خود تحقیقات در و داشته مسلمانان
 صـورت  تبشـیرى  ی هانگیـز  بـا  کـه  هـایى  پژوهش در  خصوصاً موضوع این

 رویکرد و طرفانه بى صورت به آنان موارد این در لذا 2،است تر ملموس ،پذیرد مى
 هـاى  فـرض  پـیش  از برخـى . شـوند  نمـى  مواجـه  قـرآن  و اسالم با تحقیقى صرفاً

 جملـه  از ؛کنـد  نمـى  ایجـاد  آنـان  براى حقیقت به نیل جهت مجالى خاورشناسان

                                                      
 ک:.ر نیـز  و سـیل  قرآن، نظریه باب در اسرارى از نقل به 2/2049میرزایى،  ، حاجى339، الجندى، 303، لدکه. نو1
 خاورشناسان. منظر از مقطعه حروف: عنوان با 173طباطبایى،  به

 متعدد. هاى نمونه ذکر با 22-12الحمید،  . عبد2
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 از قـرآن  اثرپـذیرى  بـه  آنان اعتقاد یا اسالم پیامبر رسالت نفى به جزمى اعتقاد
 زمـان  در قـرآن  تـدوین  و جمـع  عدم تصور همچنین. ...و مسیحى ،یهودى منابع
 بـاالخره  و آنهـا  اختالفـات  و اسـالم  صدر در رائاتق و مصاحف تعدد ،پیامبر
 .الهى کتاب به تحریف یافتن راه و قرآن در تناقض و تعارض وجود  ی همسأل

 اعتبار جهت از آنها بندى طبقه وعدم اسالمى منابع مطلق به مراجعه -1-1-5-2

 ،تـاریخى  ،حـدیثى  ،تفسـیرى  منـابع  از مسـلمانان  منابع ی ههم به مستشرقان
 در آنهـا  اعتبار کیفیت جهت از خاصى بندى طبقه و کرده مراجعه. ..و المىک ،ادبى
 1.گیرند نمى نظر

 منابع به مراجعه خاورشناسان براى نخست اصل ،تحقیق منابع به مراجعه در
 توجـه  قابل و درست اصلى علمى تحقیقات در موضوع این که است اقدم و کهن
 جـامع  تفسـیر  ،تفسیرى متون در مونهن عنوان به. نیست کافى تنهایى به اما ،است
 تفسـیر  زیـرا  ،ندارنـد  قـرار  ردیـف  یک در دمشقى کثیر ابن تفسیر با طبرى البیان
 القـرآن  تفسیر که صورتى در 2است. اسرائیلیات و ضعیف روایات از آکنده طبرى
ـ  و شـده  پاکسـازى  اسـرائیلیات  از توجـه  قابل میزان به کثیر ابن العظیم  آن فمؤل
 همـین  به 3.کند مى اشاره اسرائیلیات نقد و تفسیرى روایات ضعف به االمکان حتى
 از چنانکـه  ،اسـت  برقـرار  نسبتى چنین کثیر ابن تاریخ و طبرى تاریخ بین ترتیب
 هـم  - اعتبـار  جهـت  از - را حـدیثى  مسندهاى توان نمى حدیث دانشمندان نظر
 مـدنظر  مسـلمانان  تحقیقـات  در ها تفاوت این 4.گرفت نظر در صحیحین با سطح
 آنهـا  نصـوص  و اسـالمى  منـابع  از یکسـان  بـه  خاورشناسـان  لکن ،گیرد مى قرار
 .کنند مى بردارى بهره

 سـنت  اهـل  منـابع  فراوانى به توجه با ،آنکه منابع از استفاده در  دیگر ی هنکت

                                                      
 .ابوبکر زمان در قرآن جمع مختلف روایات: 50 و 49المختلفه، بالشر،  الروایات: 249، نولدکه بهر.ک:  جمله . از1
 االسرائیلیات. و کثیر ابن: 1/23مرعشى، . 3 البیان. جامع و طبرى ، بحث2. معرفت، 2
 الحدیث. بکت طبقات: 239الکتب، قاسمى،  هذه مراتب: 296صالح،  صبحى. 4
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 ماسـال  غالباً مستشرقان ،عالم در ـ اسالمى مذاهب و فرق سایر منابع هـب نسبت ـ
 بـه  آن ی هدربـار  و ردهـکـ  العهـمطـ  سـنت  لـاهـ  ابعـمنـ  ی هـدریچ و اهـنگ از را
ـ  ،نشینند مى داورى و اوتـقض  کتـب  ایـن  در :اوّالً کـه  اسـت  رایطىـشـ  در نـای
ـ  رـنظ از ىـحت قبول لـابـغیرق و ضعیف البـمط  راوانـفـ  سـنت  لـاهـ  زرگانـب

 اهل دانشمندان نظر از گرچه که دارد وجود زیادى مطالب کتب این در  ثانیاً. است
 و روایـات  ،شـیعه  جملـه  از اسـالمى  دیگـر  مذاهب در اما ،است پذیرفتنى سنت
 نظـر  از دیگـرى  هـاى  نمونـه  فصل ی هادام در 1.دارد وجود آن خالف ىها دیدگاه

 .گذشت واهدـخ

 مستشرقان کارهاى در آنها سندى نقد بر روایات متنى نقد تقدم -1-1-5-3

 کـه  انـد  عقیـده  ایـن  بـر  ـ شاخت و ایتانىـک جمله از ـ نمستشرقا از بعضى
 سـند  نقـد  صـرف  را خـود  توجـه  تمـام  و نداشـته  اهتمـام  متن نقد به مسلمانان

ـ اوا و نخست قرن اواخر در نیز اسناد آنکه ضمن 2؛اند کرده  هجـرى  دوم قـرن  لی
 بـه  حـدیثى  کتب در منقول روایات به دلیل این به مستشرقان 3است. گرفته شکل
 محتـوى  کـه  روایـاتى  به اوّال :آنکه تردید این ی هنتیج و 4،نگرند مى تردید ی هدید
 را آنهـا  یـا  و نکننـد  اسـتناد  و مراجعه است انـآن اىـه رضـف پیش الفـخ اـآنه
ـ  رارـقـ  تشکیک و دـنق وردـم ـ ـث ،دـدهن ـ   اًـانی  مشـکوک  و ضـعیف  روایـات  هـب
 ،قـرآن  بـا  صـریح  تعـارض  یـا  ،باشد مسلمانان اعتقادات ی هکنند متزلزل گرچه ـ

ـ . کننـد  اسـتناد  راحتـى  به ـ اشدـب داشته عقلى موازین و قطعى اتـروای  ی هنمون
 منـابع  در وحـى  نـزول  ازـآغ اتـروای به انـمستشرق استناد وضوعـم نـای روشن

 باب در وارده روایات نیز و غرانیق ی هـافسان ی هدربار وارده روایات 5،سنت لـاه
                                                      

 در حـرف  هفـت  اسـاس  بـر  قرآن نزول روایات ، بحث183-2/121 ، عسکرى193-169خویى، ر.ک:  جمله . از1
 شیعه. روایات در واحد حرف اساس بر قرآن نزول با مقایسه و سنت اهل
 گلدزیهر. و ویت گاستون از نقل به 254خطیب،  عجاج: بهر.ک:  نیز و 18، مهریزى، 2/279. شاخت، 2
 بدایته. و االسناد فى المستشرقین اقوال نقد: 397کتاب،  همین و المستشرقون و االسناد: 2/392عظمى، . اال3
 .254خطیب،  . ر.ک: عجاج4
 .56 و 55نبوى،  رسالت و معارف، وحى به: بنگرید را دربارۀ بعثت سنت اهل روایات . نقد5
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 2-1است. داخ رسول فراموشکارى

 روایات و آیات از نادرست هاى برداشت -1-1-5-4

 برخـى  از آنان نادرست هاى برداشت به مستشرقان تحقیقات در دیگر اشکال
 بـا  خاورشناسـان  دقیـق  آشـنایى  عدم معلول امر این. دارد ارتباط روایات و آیات
 دینـى  فرهنـگ  ابعـاد  و اسالم تاریخ زوایاى ،روایات و آیات لسان ،عرب ادبیات

 در وارده قـرائن  و نصـوص  همه به آنان نکردن مراجعه و 4-3سو یک از مسلمانان
 .موضوع یک

  :شود مى بسنده نمونه چند ذکر به ذیالً

 امّى ی هکلم از برداشت -1-1-5-4-1

 پیـامبر  کـه  باورنـد  ایـن  بر اسپرنگر و نولدکه جمله از مستشرقان از بسیارى
 اشتقاق در بحث ضمن «پارت» آلمانى مستشرق 5.بود نوشتن و خواندن به آشناى
 از برخـى  نظر نقد نیز و اسالم در آن معنایى تحول به توجه و امّت از امّى ی هکلم

                                                      
عسـکرى، شـاخت،    از نقـل  بـه  4/449، بوهل، 31، بالشر، 4/407اسالم،  تاریخ در عایشه . ر.ک: عسکرى، نقش1
 الخولى. امین توسط مدخل همین نقد و اصول مدخل 2/266
 و مستشـرقان  گفتـار : »عنـوان  بـا  فصـلى  در اسـالم  تاریخ در عایشه نقش کتاب در عسکرى مرتضى سید . عالمه2

 هـاى  بـردارى  بهـره  نقـد  بـه  تفصـیل  ، بـه «کردیم بررسى کتاب نپیشی هاى بخش در که روایاتى از آنان بردارى بهره
 کتـاب  در بروکلمـان  ، کـارل «محمـد  زنـدگانى »کتـاب   در بودلى .ف.ر «مکه در محمد»کتاب  در وات مونتگمرى

وحـى،   آغـاز  روایـات  از اثـر  همین در شاخت یوسف و «االسالمیه دائرة المعارف»در  بوهل .، ف«الشعوب تاریخ»
 بـه  بنگریـد  نیـز )اسـت.   کرده عالمانه نقد را آنان هاى دیدگاه و ورزیده مبادرت عایشه افک غرانیق، حدیث افسانۀ
 .(290-2/265، االسالمیه المعارف دائرة در شاخت، کایتانى هاى اندیشه از الخولى امین نقدهاى

 .211-189طباطبایى،  ، حسینى142-109الصغیر،  . على3
 «المستشلرقین  عن، البالغیة مشکالتها و القرآن لترجمة الفنیة االبعاد»عنوان  با گفتارى در الصغیر على حسین . محمد4
 کـالم  ترجمـه  مقـام  در - قـرآن  هـاى  ترکیـب  و الفـاظ  از برخـى  فهم از مستشرقان ناتوانى و ضعف خصوص در
 بـا  گفتـارى  در طباطبایى حسینى .( نیز142-109 است )همان، توجه شایان که است آورده متعددى شواهد ـ الهى
 دیگـر  سوى - مسائل از را مستشرقان غلط هاى برداشت از مورد ده («اروپا چاپ)اسالم  المعارف دائرة نقد: »عنوان

 تعـارض  در خاورشناسان هاى فرض پیش از برخى با حدیث یا آیه صحیح مفهوم که صورتى در آن بر است. اضافه
 .باشد هماهنگ شان ذهنیات و عقاید با که روند مى اسالمى نصوص از هایى برداشت سراغ بهاً غالب باشد، آنان

 .507 و 506. ر.ک: رامیار، 5
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 لفظ اطالق که اند کرده استدالل اى عده» :نویسد مى «بول فرانتس» مانند مستشرقان
 لفـظ  حقیقتاً اما ،نوشت نمى و خواند نمى وى که است تجه این به محمد بر امّى
 ال أُمِّيُّنونَ  مِننْهُمْ  وَ - بقره ی هسور 78آیه زیرا ،ندارد مطلب این با ارتباطى «امى»

 در ،شـده  اسـتناد  آن به معنا این شاهد عنوان به که - ...أَمانِيَّ إِالَّ الْكِتابَ یَعْلَمُونَ
 بلکه ،نکرده تخطئه نوشتن و خواندن به آگاهى دمع جهت از را یهود امیّون واقع
 قـرار  سـرزنش  و تـوبیخ  مـورد  آسمانى کتاب محتوى به ناآگاهى حیث از را آنان
 1«.دهد مى

 بـه  نسـبت  پـارت  که گرفت نتیجه توان مى «امّى» مفهوم از برداشتى چنین با
 کـه  العنکبـوت  سـوره  از 48 آیـه  حتـى  و تاریخ و تفسیر ،لغت علماى تحقیقات

 الَرْتنابَ  إِذاً بِيَمينِن َ  تَخُطُّنهُ  ال وَ كِتناب   مِننْ  قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوا كُنْتَ ما وَ :فرماید مى
 بـه  آگـاه  را خـدا  رسـول  ،خود ی نظریه بر اصرار با و شده اعتنا بى الْمُبْطِلُونَ
 2.کند مى توصیف نوشتن و خواندن

 اذان حدیث از برداشت -1-1-5-4-2

 اسـالمى  روایـت » :نویسـد  مـى  اسـالم  در اذان تشـریع  خصوص در ینبلجو
 بـا  شخصاً هجرى دوم یا اول سال در مدینه به ورود از پس پیامبر که گوید مى

 نمـاز  اوقات به مؤمنان دادن توجه براى راه بهترین که کرد مشورت خود اصحاب
 در آنکـه  یـا  فروزنـد ابی آتشـى  کار این براى که کردند پیشنهاد برخى ؟است کدام

 بـه  مسـلمانان  از یکى اما ،آورند در صدا به را ناقوسى که آن یا و بدمند شیپورى
ـ  در او هـکـ  داد رـخب دـزی نـب داهللـعب امـن  سـقف  از کـه  دیـده  را مـردى  اـرؤی

 دعـوت  بـراى  را شـیوه  ایـن  نیز عمر ،خواند مى فرا نماز به را مسلمانان ،دـمسج
 داد فرمان پیامبر ،کردند اتفاق کار این بر مسلمانان گروه چون و ستود نماز به

                                                      
 شاکر. محمد احمد تعلیق 2/645 همان ر.ک: به نیز و 2/645. همان، 1
طبرسـى، مجمـع    (.همانجـا )است  داده قرار نقد مورد و طرح اسالمى ،87اصفهانى،  راغب: ر.ک را تفصیلى . نقد2

 امّى. پیامبر: عنوان با امّى تاریخى معناشناسى 518-504امّى، رامیار،  تفسیرى معناشناسى 4/749البیان، 
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 1«.ندکن دنبال را امر آن تا
 و زید ابن که است رؤیایى ی  زاده اسالم در اذان آنکه جوینبل سخن ی نتیجه

 دو از قیـده ع ایـن  امـا  2.است گذاشته صحه رؤیا این بر پیامبر و اند دیده عمر
 :شرح به است جدى نقد قابل جهت

 اذان باب در سنت اهل روایات (الف
 داللت واقعیت این بر اذان باب در سنت اهل سوى از وارده روایات مجموع

 و مســلمانان از برخــى رؤیــاى در ریشــه اســالم در اذان تشــریع کــه کنــد نمــى
 روایـات  از برخـى  که طورى به بلکه ،دارد موضوع این بر پیامبر گذارى صحه

 سـبقت  پیـامبر  اصـحاب  خـواب  بـر  اذان تشریع در الهى وحى دارد صراحت
 خطـاب  بن عمر» :است آورده اذان روایات از یکى نقل در هشام ابن. است داشته
 ،«ةللصال اذّنرا ب  الناقرس تجعلرا ال» :کنند مى خطاب که کرد مشاهده ارؤی عالم در
 از قبـل  امـا  ،سازد خبر با خود یاىؤر از را حضرت آن تا رفت پیامبر نزد پس
 آمـدن  بـا ) عمر لذا ،ساخت خبر با اذان حکم از را خدا رسول وحى ،او آمدن
 از پـس  نیـز  پیـامبر  ،گویـد  مـى  اذان بـالل  که کرد مشاهده (پیامبر نزد به خود

 .3«الوحى بذل  سبق  قد» :فرمود او به عمر رؤیاى استماع
 اذان باب در شیعه روایات (ب
. دارد داللـت  اقامـه  و اذان الهى تشریع رـب رـت صریح وـنح به شیعه اتـروای

 رسـول  کـه  آنگـاه » :کـه  کنـد  مى نقل باقر امام از زراره روایات این از یکى در
. رسـید  راـفـ  ازـنمـ  وقـت  ،رسـید  المعمـور  بیـت  هـب و رفت راجـمع به داـخ

 و مالئکـه  و گرفـت  قـرار  جلـو  در خـدا  رسـول  ،داد سر اقامه و اذان جبرئیل
 دیگـر  حـدیث  در و 4«.ایسـتادند  نمـاز  بـه  حضـرت  آن سر پشت (ص)رانـپیامب

 جبرئیل» :فرمود حضرت آن که کند مى روایت صادق امام از ازمـح بن منصور
 پیـامبر  سر که حالی در ،ساخت نازل خدا رسول بر را اقامه و اذان صورت

                                                      
 .194طباطبایى،  حسینى. 2 اذان. مدخل 1/560. همان، 1
 .3/302کلینى، . 4 .2/156همان، . 3
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 :کـرد  سؤال خدا رسول ،رسید پایان به وحى چون. ..داشت قرار على دامن بر
 علـى  ؟سـپردى  خاطر هب آیا :فرمود سؤال باز. آرى :گفت او ؟شنیدى آیا ،على اى

 بـه  را اقامـه  و اذان صورت و بزن صدا را بالل :فرمود خدا رسول. آرى :گفت
 1«.آموخت او به را اقامه و اذان و فراخواند را بالل نیز على. بده یاد او

 نسخ آیه از رداشتب -1-1-5-4-3

 قـرآن  به مستند را مطلب این و داده نسبت فراموشى پیامبر به مستشرقان
 محمد که یابیم مى در روایات طریق از» :نویسد مى بالشر رژى. دانند مى روایات و

 حفـظ  از را قـرآن  از قسـمتى  واعـظ  کـه  شنید و گذشت وعظى مجلس از روزى
 را قسـمت  ایـن  کـه  دریافـت  ،بـود  شـده  شدید نهیجا دچار که پیامبر. خواند مى

 ایـن . یابـد  بـاز  را آن کـه  داد امکـان  او بـه  تصادف این فقط و بود کرده فراموش
 البقـره  سـوره  از آیتـى  ی هوسیل به است بحث قابل آن تاریخى ارزش که موضوع
 چـه  گـر  ،2مِثْلِهنا  أَوْ مِنْهنا  بِخَيْنر   نَنْْ ِ  نُنْسِها أَوْ آیَة  مِنْ نَنْسَخْ ما :که شده تأیید
 ،یعنـى  شـود  گرفتـه  آن مـبهم  معنـاى  بـه  است ممکن «گردانیم فراموش» عبارت

 از یعنـى  ؛گیرنـد  مـى  اش اصلى معنى به را آن هم مفسرینى ولى ،«سازیم متروک»
 3.«ساختن محو ها خاطره
 نفر دو این بر وارده اشکال گفت باید شاخت و بالشر ىها دیدگاه نقد در اما

 روایات به پیامبر فراموشکارى موضوع در که است آن در 4نولدکه نهاآ از قبل و
 کسـى  اگـر  نمونـه  عنوان به. اند کرده اعتماد و مراجعه سنت اهل کتب در موجود
 عَنْ» :که بیند مى مواجه حدیث نای با را خود کند مراجعه بخارى صحیح به امروز
 كَذَا أَذْكَرَنِي لَقَدْ اللَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ: الْمَسْجِدِ، فِي یَقْرَأُ رَجُلًا النَّبِيُّ سَمِعَ قَالَتْ: عَائِشَةَ،
 اهـل  منابع در روایاتى چنین وجود با لذا ،5«وَكَذَا كَذَا سُورَةِ فِي أَسْقَطْتُهَا آیَةً وَكَذَا

                                                      
 .2/277االحکام،  ؛ طوسى، تهذیب1/282، من ال یحضره الفقیه، ر.ک: صدوق نیز . همان، و1
 .2/267ر.ک: شاخت،  نیز و 32 و 31همان، . 3 .106سوره،  . همان2
 .1942، بخاری. 5 )پاورقى(. 32قرآن،  آستانه رامیار، در. 4
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 به که اشکالى بلکه ،گرفت خرده شاخت و نولدکه ،بالشر امثال به توان ىنم سنت
 مِنْ نَنْسَخْ ما :آیه به استدالل عوض به آنان چرا آنکه است وارد او امثال و بالشر
 فَن   سَننُقْرِئُ َ  :آیـات  بـه  است مدنى اى آیه خودشان تعبیر به که نُنْسِها أَوْ آیَة 

 بـا  روایات تناقض و نکرده توجه شده نازل مکه در که 1 اللَّهُ شاءَ ما إِالَّ  * تَنْسى
 عـدم  بـر  خداونـد  ی وعـده  حامـل  شـده  یاد آیات زیرا. اند نگرفته نتیجه را قرآن

. اسـت  ناپـذیر  تخلّـف  خداونـد  ی وعده قطعاً و بوده خدا رسول فراموشکارى
 فراموشـى  وقـوع  بـر  دلیلـى  اعلى سوره تآیا در  اللَّهُ شاءَ ما إِالَّ استثناى ضمناً
 پیامبر براى فراموشى امکان صرفاً استثناء این بلکه ،نیست خدا رسول براى
 خداونـد  قدرت دیگر عبارت به و رساند مى  الهى صالح و خواست صورت در را
ـ  از و 2دـدهـ  مـى  نشـان  را پیـامبر  دنـکشان وشىـرامـف هب در  در جهـت  نـای
 وَكني ً  عَلَيْنا بِهِ لَ َ تَجِدُ ال ثُمَّ إِلَيْ َ أَوْحَيْنا بِالَّذي لَنَذْهَبَنَّ شِئْنا لَئِنْ وَ :آیه اىـمعن
 معلـوم  کـه  طورى به و ،است 3كَبيراً عَلَيْ َ كانَ فَضْلَهُ إِنَّ رَبِّ َ مِنْ رَحْمَةً إِالَّ *

 ضـرورتاً  نـه  دهـد  مى نشان را پیامبر انساء بر خداوند قدرت نیز آیه این است
 4.بزرگوار آن براى را موضوع این وقوع

                                                      
 تلخیص. اندکى با 20/266طباطبایى، . 2 .7و  6. االعلى، 1
 . 87و  86اإلسراء، . 3
 .273 و 2/271الخولى،  امین به بنگرید را  اللَّهُ شاءَ ما إاِلَّاستثناى  و نُنْسِهای  ربارهد دیگر نقدهاى. 4





 دوم صلف 
 
 

 اه چالش و امتیازات ،لیدن قرآن داریةالمعارف





 
 
 

 مقدمه -1-2-1

 فارسـی  بـه  حکمـت  انتشـارات  توسط لیدن قرآن دایرةالمعارف نخست جلد

 یدایرةالمعلارف  اثـر  هـر  کـه  طبیعتی رـبناب. شد آراسته طبع ورـزی به و رداندهـبرگ
 نویسـندگان  توسـط  کـه  است مداخل از ای مجموعه نیز فرةالمعارلدای نـای ،دارد

 قرآنـی  هـای  دیـدگاه  و اسـالمی  فرهنگ ی حوزه در متفاوت معلوماتی با مختلف
 همکـاری  متعـددی  مترجمـان  نیـز  اثـر  فارسـی  ی هترجمـ  در. است شده ألیفـت

 درک در آنهـا  اختالفـات  ،مسـیر  این در اولیه های شایستگی رغم علی که اند داشته
 در آنهـا  مهـارت  تفـاوت  و انگلیسـی  زبـان  بـه  قرآنـی  علـوم  تخصصـی  مباحث

 در مـوارد  ایـن . اسـت  انتظـار  قابـل  امـری  فارسی زبان به متون همین بازگردانی
 گذاشـته  اثـر  ابهـام  و وضـوح  جهـت  از مقاالت کلّ نبودن یکدست رـب وعـمجم
 و فـاخر  بیکتـا  قالـب  در لیـدن  قلرآن  دایرةالمعارف اول جلد وجود این با. است

 ی هاســتفاد جهــت را زمینــه و گرفتــه قــرار زبانــان فارســی دســترس در ســتودنی
. اسـت  سـاخته  فراهم ناقدان نقد حال عین در ،قرآنی های پژوهش به مندان عالقه
 ریـز  چینـی  حـروف  با و بوده صفحه 600 بر بالغ که اثر این کارآمد و مفصل نقد

ـ  قالـب  در ،اسـت  یافته سامان  هـای  پـژوهش  انجـام  و علمـی  هـای  مقالـه  ی هارائ
ـ  هـا  ده امـروز  بـه  تـا  چنانکـه  ،اسـت  پـذیر  امکان ای نامه پایان  از انتقـادی  ی همقال

. اسـت  شـده  منتشر مستشرقان و قرآن ی هفصلنام در دایرةالمعارف این موضوعات
 پرتـو  در هـم  آن اثر یک های کاستی و امتیازات ی مشاهده علمی نقد از مراد طبعاً
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 متعددی و مهم موارد به اثر فارسی ی هترجم پیشگفتار در .است نقد استوار مبانی
 اقمر 1.است شده اشاره الجمله فی صورت به «ها کاستی» و «محاسن و ها ویژگی» از
 نتـایج  و داشـته  را نخسـت  جلـد  مـداخل  ی همـه  ی همطالع توفیق که سطور این

 ،کرده حکمت انتشارات تقدیم مفصل نسبتاً گزارش دو قالب در را خود مطالعات
 زیـر  شـرح  به نمونه و مثال ذکر با بعضاً را حاضر اثر های کاستی و ناتمحسّ اهمّ

 :کند می ارزیابی

 لیدن قرآن دایرةالمعارف امتیازات -1-2-2

 غیرجانبدارانه و علمی بررسی -1-2-2-1

 ،دینـی  ی هانگیـز  بـا  و جانبدارانـه  کـه  انخاورشناس آثار از بسیاری برخالف
 ی هصـبغ  ،اسـت  آشکار قرآن و اسالم با آنها ضدیت آثار و شده نگاشته 2تبشیری
 االمکـان  حتـی  و (پژوهشی رویکرد )با علمی ای صبغه قرآن دایرةالمعارف بر حاکم
 فـراوان  تالش خود های بررسی در مداخل نویسندگان. است جانبداری از دور به
 بـه  قیـق تح مورد مسائل خصوص در را قرآن و اسالم دیدگاه که اند داده خرج به

 دمـن  جـین  خـانم  ،دایرةالمعلارف  سرویراستار ی همطالب. دهند ارائه و آورده دست

 تـرین  وسـیع  ،دایرةالمعارف مقاالت که بوده این مداخل نویسندگان از اولیف مک
 امـا  3کنـد.  عرضه را قرآن ی هدربار «آکادمیک» و «دقیق» تحقیقات از ممکن طیف
 امـر  ،انـد  بـوده  موفق آن تحقق در و بوده پایبند مطالبه این به محققان چقدر اینکه

 منکـر  تـوان  نمـی  هرچنـد . اسـت  ناقدان ی هعهد به آن اظهارنظر که است دیگری
 گردید. خصوص این در نویسان مدخل تالش

                                                      
 .6-4، دایرةالمعارفی  . ر.ک: پیشگفتار ترجمه1

 .31-20و سباعی،  21-15، علی الصغیر، 89-88های خاورشناسان ر.ک: حمدی زقزوق،  . جهت اطالع از انگیزه2
 پیشگفتار. . همان، ص بیست و چهار3
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 غربی و اسالمی منابع در وسیع تتبع -1-2-2-2

 در خاورشناسـان  آثـار  جدیـدترین  از لیـدن  قلرآن  دایرةالمعلارف  که آنجا از
 را خود مقاالت که اند کوشیده مداخل نویسندگان ،رود می شمار به قرآن خصوص

 منـابع  از اسـتفاده  در. کننـد  تألیف غربی محققان و اسالمی منابع در وسیع تتبع با
 ،تفسـیری  مـدارک  بـه  مراجعه ،موضوع با مرتبط قرآنی شواهد استخراج ،اسالمی
 وجـه  در آثـار  ایـن . اسـت  گرفتـه  قـرار  مـدنظر . و.. یادب ،فقهی ،کالمی ،تاریخی
 امـا  ،اسـت  سـنت  اهـل  جدیـد  تـا  قـدیمی  تخصصـی  و مرجـع  منابع از نخست

 غافـل  بعضـاً  نیـز  (اسـماعیلیه  ،زیدیـه  ،)امامیـه  شیعه منابع از مداخل نویسندگان
 ،خاورشناسـان  آثـار  از بسیاری برخالف دایرةالمعارف این مقاالت در لذا ،اند نبوده
 طـوری  بـه  هرچند. است نمایان بیشتر سنت اهل عقاید با مقایسه در شیعیان ءآرا
 آنها های دیدگاه ی هارائ و سنت اهل منابع بر مباحث اصلی ی تکیه آمد خواهد که
 است. بوده

 تشـکیل  غربی منابع را دایرةالمعارف مقاالت منابع از توجهی قابل قسمت اما
 نویسـندگان  رویکـرد . اسـت  گذشـته  های سده خاورشناسان به متعلق که دهد می

 بررسـی  و نقـد  بـا  تـوأم  خـود  از قبـل  محققـان  های دیدگاه به استشهاد ،مقاالت
 و آثـار  انعکـاس . گـردد  نمـی  مشـاهده  صـرف  تقلیـد  پـای  رد هرگـز  و آنهاست
 ،لدزیهرگ ،گوستاولدون ،وات مونتگومری ،نولدکه چون خاورشناسانی های دیدگاه
 ،انجیـل  مـدخل  ،الحاد مدخل مانند مداخل از برخی که است حدی به. و.. بالشر
 هر منابع. ندارد غربی مصادر جز منبعی اساساً. و.. اعراب مدخل ،بازرگانی مدخل
 ی عقیـده  بـه  و شـده  بنـدی  طبقـه  فرعـی  و اصـلی  منـابع  شکل به معموالً مدخل

 ی همطالعـ  برای مفید مدخلی خود لهمقا هر منابع بخش دایرةالمعارف سرویراستار
 1.است موضوعات از یک هر ی هدربار بیشتر

                                                      
 .5؛ و نیز ر.ک: کالم ویراستاران فارسی، 25. اولیف، 1



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 48

 تطبیقی های بررسی رویکرد -1-2-2-3

 چشـم  بـه  تطبیقی مطالعات رویکرد ،دایرةالمعارف های مدخل از بسیاری در

 مشـاهده  قابـل  محور چند در دایرةالمعارف سراسر در تطبیقی مطالعات. خورد می
 این. سنی و شیعه مواردی در (ج ،عهدین و قرآن (ب ،غرب و اسالم الف( :است
 به تا دهد می امکان خواننده به و داده مقاالت محتوای به ای ویژه جذابیت ویژگی
 محـور  ترین برجسته. گردد واقف تاریخ در آن تحول سیر و موضوع یک ی هپیشین
 و ترکمشـ  هـای  نقطـه  جریـان  در خواننـده  گـرفتن  قرار ،مقاالت البغ در تطبیق
 هـای  مـدخل  در موضـوع  ایـن  و اسـت  مقدس کتاب و قرآن های دیدگاه متفاوت
 معلـوم  دقیقـاً . اسـت  مشـاهده  قابل وفور به پیامبران و اقوام حال شرح به مربوط
 تطبیقـی  های بررسی گونه این از دایرةالمعارف مقاالت نویسندگان هدف که نیست
 از کـه  ویژگـی  این لذا ،ددگر نمی مشاهده تبیینی خصوص این در چراکه ،چیست
 از آمـد  خواهـد  کـه  طوری به ،رود می شمار به قرآن دایرةالمعارف محسنات جمله
 بود. خواهد نیز مجموعه این نقد های زمینه

 سنی و شیعه ،عهدین و قرآن تمایز در حقایق برخی به اذعان -1-2-2-4

 بـه  لمعارفدایرةا مقاالت نویسندگان اعتراف تطبیقی های بررسی آثار از یکی
 برخی در که است سنی و شیعه احیاناً و عهدین و قرآن تمایز در حقایق از برخی
 بـه  کـه  دارد وجـود  متعددی های مثال خصوص این در. است نمایانگر مداخل از

 شود. می اشاره آن محدود های نمونه

 آمـده  «دائـر  فرد» قول از «قرآن در ها قصه و ها اسطوره» مدخل در -1-2-2-4-1
 تفـاوت  عمیقـاً  عتیق عهد در آنها از هدف با قرآن در های داستان از هدف» :است
 اسـرائیل  بنـی  تـاریخ  از هـایی  بخـش  تببـین  برای ها داستان از عتیق عهد در. دارد

 چگونـه  اینکـه  - پـی  در پـی  - کردن روشن برای قرآن در ()اما ،شود می استفاده
 ،هـدف  ایـن  جهـت  در. کننـد  مـی  عمـل  اصخـ  هـای  موقعیت در حقیقی مؤمنان
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 نیکوکاران ی ههم مظهر که شوند می تصویر اخالقی الگوهای قرآنی های شخصیت
 چـه  ،نـدارد  توجـه  تغییـر  و تحول معنای به تاریخ به صرفاً ]قرآن[. بدکارانند.. یا

 در چراکـه  ،محمد خود تاریخ چه و محمد از پیش پیغمبران و انبیاء تاریخ
 بـر  نه ،بود شده فرستاده آنها سوی به محمد که جماعتی هویت قرآنی دیدگاه
 1«شود. می معین اخالق اساس بر بلکه ،تاریخ اساس

 ،کـوک  مایکـل  قلـم  بـه  «منکر از نهی و معروف به امر» مدخل رد -1-2-2-4-2
 اهـل  جدیـد  تا قدیم تفاسیر ی مقارنه در موضوع تفصیلی بررسی از پس نویسنده
 جدیـد  امامیـه  مباحـث » :نویسـد  مـی  خـود  انتهـایی  کالم عنوان به شیعه و سنت
 تقابـل  ایـن . است سنی مباحث از تر نوآورانه معموالً ناپسند از بازداشتن ی هدربار
. اسـت  یافتـه  انعکاس امامیه تفسیری آثار در اما ،دارد قرآن تفسیر با اندکی ارتباط
 تمایـل  این به شان سنی همتایان از ربیشت چشمگیری طرز به جدید امامی مفسران
 2،بدانند ناپسند از بازداشتن در زنان نقش از بحث مناسب را توبه 71آیه که دارند
 به امامی مفسران ،کنند می نقل را امامیه تفاسیر ندرت به سنی مفسران که حالی در

 4«3.دارند عالقه المنار تفسیر در عمران آل 104آیه از بحث

 مطالب موشکافی و تحلیل -1-2-2-5

 هـای  موشکافی و عمیق های تحلیل از مجموع در قرآن دایرةالمعارف مقاالت
 نگری سطحی و علمی زدگی عوام از دور به مقاالت ایمحتو. است برخوردار دقیق
 ،حاضر اثر. دارد مقاالت سطح در آنها مؤلفان فکری حضور از نشان و شده تألیف
 در هرگـز  مـداخل  نویسندگان که دهد می واهیگ امر این بر و است متدبرانه اثری
 کنـار  در بلکـه  ،انـد  نبوده مطالب صرف دادن قرار هم کنار در و آوری جمع صدد
 ایـن  به توجه با ،خورد می چشم به تحلیل و تجزیه رویکرد توصیف و آوری جمع

                                                      
 ر.ک: مثالً، اکبر هاشمی رفسنجانی، ذیل آیه.. 2 .257، . فرد دائر1
 .384، مایکل کوک. 4 ر.ک: مثالً، آشتیانی و دیگران، ذیل آیه.. 3
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 خـود  کـه  شود نگریسته علمی تولید یک عنوان به قرآن دایرةالمعارف به باید نکته
 ایـن  بیـان  از هـدف . سـازد  مـی  فـراهم  علمی جدیدتر های بررسی جهت را زمینه

 در محققــان هــای موشــکافی از حاصــله نتــایج تمــام بــر گذاشــتن صــحه مطلــب
 قـرآن  ی هدربار ارزشمندی حقایق نیز موجود وضع در گرچه ،نیست دایرةالمعارف

 مقـاالت  ی هدربـار   دیگـر  ی هنکت. است یافته انعکاس ،آن از ی هبرخاست فرهنگ و
 از برخی سطح گاه مباحث از آمده عمل به های تحلیل و تجزیه آنکه دایرةالمعارف

 را مقالـه  یـک  سـازد  مـی  وادار را خواننـده  و سـاخته  پیچیده و سنگین را مقاالت
 صاحب اندیشه و قصد به تا کند تدبر آن مفاد در و کرده مرور دقت با بار چندین
 از مسلمان پژوهشگران با غربی نویسندگان کسب اختالف ضمناً. گردد واقف مقاله
 دیگـر  عوامـل  از آنهـا  از خروج و مطالب به ورود ی نحوه و تحقیق روش جهت
 دایرةالمعلارف  مقـاالت  ی همطالعـ  در بایـد  کـه  است مطالب از برخی شدن پیچیده
 گیرد. قرار مدنظر

 لیدن قرآن دایرةالمعارف در برانگیز چالش عوامل و ها کاستی -1-2-3

 مـوارد  ،دایرةالمعلارف   مقـاالت  بـرای  یادشـده  محسـنات  و امتیازات کنار رد
 یـا  آنهـا  یامحتـو  که دارد وجود مداخل برخی در نواقص و ها کاستی از متعددی
 بندی دسته مقاله از قسمت این در. سازد می جدی نقد قابل را آمده دست به نتایج

 گردد. می ارائه ها نمونه از برخی ذکر با ها کاستی اهمّ از محدودی

 سنت اهل قرآنی ،اسالمی فرهنگ غلبه -1-2-3-1

 شـیعه  هـای  دیـدگاه  انعکاس مقام در نویسندگان ،مداخل از برخی در گرچه
 بـه  شیعه آراء. است بودهن زمینه این در جدی عزم مداخل مجموع در اما ،اند بوده

 از ردمـوا  برخی در موردی صورت به بلکه ،نشده طرح سنت اهل عقاید موازات
 :از عبارتند موضوع این شواهد و دالیل. است مشاهده قابل مقاالت
 از سـنت  اهـل  علمـای  منـابع  و آثار به مداخل نویسندگان اصلی تکیه (الف
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 عالم در منابع این بودن الوصول سهل دلیل به. و.. حدیث ،تفسیر مرجع های کتاب
 محققان. برای

 اهـل . و.. ءادبـا  ،فقهـا  ،تکلمـان م ،مفسـران  ،محدثان آراء به مکرر استناد (ب
 .نشان و نام ذکر با یا کلی صورت به سنت
 متشـتت  آراء و روایات اساس بر مطالب از بسیاری ،نکته دو این به توجه با

 بـرای  هم خوبی برونرفت آمد خواهد چنانکه و شده نوشته سنت اهل معارض و
 :ملهج از دارد متعددی شواهد موضوع این. ندارد بر در خوانندگان

 آن با مسلمانان تعامل و «بسمله» جزئیت -1-2-3-1-1

 دقیقـاً  آنهـا  ی پایـه  بـر  کـه  شده آورده متعارضی روایات «بسمله» مدخل در
 1.خیـر  یـا  کرده می قرائت نمازها در را «بسمله» خدا رسول که شود نمی معلوم
 اینمازهـ  در را «بسـمله » آنـان  کـه  دهد می نسبت نیز شیعیان به مدخل همین در

 جزئیـت  :اوالً کـه  اسـت  شـرایطی  در ایـن  و 2،خواندنـد  می دل در و آهسته خود
 ایـن  اسـالمی  فرق از بسیاری و بوده مسلم امری خدا رسول زمان در «بسمله»

 بـه  بعد به امیه بنی زمان از خصوص این در شک معتقدند و اند پذیرفته را جزئیت
 در «بسمله» کردن آشکار خود امامان از تأسی به شیعیان ی هسیر  ثانیاً 3.آمده وجود
 جمـال  صـفوان . دارد ادامـه  نیـز  امروز به تا که بوده (اخفاتی نمازهای )حتی نماز
 در تحضـر  آن. اردمزگـ  نمـاز  صـادق  امـام  سـر  پشت روزی چند :گوید می

 سوره دو هر در را «الرحیم الرحمن اهلل بسم» نیز ،(عصر و )ظهر اخفاتی نمازهای
 4کرد. می قرائت آشکار

                                                      
 همان.. 2 .527. ر.ک: 1
با عنوان: روایـات   67-2/37، با عنوان: هل البسمله من القرآن، عسکری 448-438را ر.ک: خوئی، تفصیل بحث . 3

 البسمله و تناقضها و منشؤه.
 .3/315کلینی، . 4
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 آن به خدا لوسر واکنش و عبس سوره -1-2-3-1-2

 کند می ذکر را ماجرایی عبس سوره» :است آمده «نابینایی و بینایی» مدخل در
 جسـت  مـی  معنـوی  هـدایت  هکـ  نابینـایی  مـرد  از را دخـو  روی محمد آن در که

 شده اشاره نابینا واقعاً شخص به آن در که است موردی تنها فقره این. .. برگرداند
 حیـات  طول در پیامبر ،اسالمی احادیث بنابر. شود می سرزنش محمد آن در و

 عبـارتی  باشد ممکن اگر داشت دوست که آنجا تا. بود پشیمان ماجرا این از خود
 اسـکات  یعنی مدخل ی نویسنده 1«باشد. آنها جمله از آیه این شود حذف قرآن از

 روایـات  در کـه  کرده اسالمی احادیث به مستند را خود بحث شرایطی در کوگل
 طبـق  بلکـه  ،نشـده  معرفـی  خدا رسول ضرورتاً 2تَوَلَّى وَ عَبَسَ فاعل شیعه
 شـده  نـازل  امیـه  بنی از مردی ی هدربار عبس سوره ابتدای آیات روایات از برخی
 از خـدا  رسـول  رویگردانـی  بـه  ناظر یادشده آیات اینکه فرض به  ثانیاً 3است.
 خـدا  رسـول  بـه  نسبت عیبی و سرزنش متضمن موضوع این ،باشد بوده نابینا
 شـمار  بـه  الهـی  ادب بـه  حضـرت  آن تأدیـب  و تذکر جهت ای بهانه بلکه ،نبوده
 4است. رفته

 توان می قرآن دایرةالمعارف خلمدا بر سنت اهل فرهنگ غلبه دیگر شواهد از
 مربوط بحث قرآن در ها قصه و ها اسطوره ،5ابوبکر مداخل نویسندگان اظهارات از
 او[ عمـوی  نـه  ،ابـراهیم  حضرت پدر عنوان ]به آزر ،6عایشه شخصیت تحلیل به

 مِنْ آدَمُ فَتَلَقَّى آیه در کلمات تفسیر به مربوط ]بحث حوا و آدم ،7شیعه نظر طبق
 در اسـالم  پیـامبر  و ابراهیم شخصیت سازی مشابهت ]ذیل ابراهیم ،8[كَلِما ٍ رَبِّهِ
 از وارده حـدیث  ]ذیـل  اخـتالف  ،9خـود[  مشـرک  بسـتگان  بـرای  مغفـرت  طلب
 بـا  صـحابه  نظرهـای  اختالف بر گذاشتن هصح ،رحمه امتی اختالف :که پیامبر

                                                      
 .1عبس، . 2 .598. ص1
 80-63تفصیل بحث را ر.ک: شریعتی، . 4 .5/509ر.ک: حویزی، . 3
 .270نویورت، . 6 .122-121ریپین، . 5
 .33کورنلیا شوک، . 8 .35، فایرستن. 7
 110، فایرستن. 9
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   ْ َن َ ْ ُ ْ اق ت د ی ت م     بِنَْیِّهِمْ   كَنالنُّجُومِ   أَصْنحَابِي » :کـه  پیـامبر  بـه  منسـوب  حدیث به استناد
 به توجه عدم و است الکوثر اآنه از یکی که بهشت های آب ]ذیل آب ،1[«  ْ َ َ ْ ُ ْاه ت د ی ت م 
 سـنی  نگـاه  ]با آخرالزمان ،2[ءزهرا ی هفاطم به کوثر مصداق ذکر در شیعه دیدگاه
 جهـت  ایـن  از و علـی  به مرتدان سوزاندن دادن نسبت ]ذیل ارتداد 3مسیحی[
 4[.اسـت  تهمـت  و جعـل  شـیعه  نظر از قطعاً که گرفتن قرار عباس ابن انتقاد مورد
 و الکـافی  در شـیعه  روایات اصیل منابع از غفلت به توجه ا]ب عقاید اصول ،5ارث

 مباحـث  ]ذیل ها بزرگداشت و اعیاد ،6الکفر[ و االیمان کتاب  خصوصاً بحاراالنوار
 بحث ]ذیل بدگویی ،7است[ شیعه های دیدگاه از خالی که رمضان های بزرگداشت
 طبـق  االفک حدیث ماجرای رد عایشه به بهتان طرح و پیامبر همسران و بدگویی
 برد. نام 8سنت[ اهل روایات

 قرآنی مداخل تحلیل و نگارش در عهدینی بینش و نگاه حضور -1-2-3-2

 این مقاالت که اند بوده درصدد قرآن دایرةالمعارف مداخل نویسندگان هرچند
 هـای  مـدخل  از برخـی  در معهذا ،نشود نوشته خاصی فرض پیش پایه بر مجموعه

 مثال عنوان به. خورد می چشم به انجیل و تورات فرهنگ از برخاسته گاهن اثر این
 اسـرائیل  بنـی  خصـوص  در که مذموم های ویژگی از برخی اسرائیل بنی مدخل در

 ایـن  مـدخل  همـین  در اینکـه  با. است شده داده نسبت اسرائیل هـب ،است صادق
 حضـرت  ،اسـت  یعقـوب  حضـرت  لقـب  اسـرائیل  که است آمده تصریح به نکته

 و خیانـت  جملـه  از بشـری  رذائـل  از منزه که بوده الهی پیامبران جمله از یعقوب
 از اسرائیل بنی به قرآنی اشارات» :است آمده مدخل این در اـام ،است شکنی پیمان
 اسـرائیل  شکنی پیمان بر ناظر دیگر سوی از و اسرائیل رگزیدگیـب هـمتوج سویی
 کـه  هسـتند  معنـی  ایـن  بـر  نـاظر  مجموع در اشارات نای. است خداوند برابر در

                                                      
 .8امیره الدین، . 2 .128. فریدمن، 1
 : عبداهلل بن سبا.؛ ونیز ر.ک: عالمه عسکری217حالق،. 4 .15-12لیمهویز، . 3
 .316-311اشمیتکه، . 6  .226-218استفان پاورز،  .5
 .507راوسن، . 8 .340-336وفمن، ه. 7
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 از را خداونـد  ی هبرگزیـد  قـوم  جایگـاه  و کـرد  خیانت خداوند عشق به اسرائیل
 1«داد. دست

 ی هدربـار  قرآنـی  اشـارات  از شرایطی در مدخل نویسنده که است ذکر قابل
 حضـرت  از 2موضـع  دو در کـریم  قرآن که گوید می سخن اسرائیل بنی و اسرائیل

 ردیـف  در را او مریم سوره در  خصوصاً و گفته سخن «اسرائیل» عنوان با قوبیع
 خاشـع  الهـی  آیـات  برابـر  در کـه  بـرد  مـی  نام ای یافته هدایت و برگزیده پیامبران
 ابایی پیامبران به رذائل از برخی دادن نسبت از کنونی انجیل و تورات اما. اند بوده

 یا خداوند با او گرفتن کشتی به اسرائیل به یعقوب تسمیه وجه در نانکهچ. ندارند
 :است آمده «اسرائیل» مدخل در خصوص این در. کنند می اشاره فرشتگان از یکی
 از کـه  گرفـت  تصـمیم  او و داد می آزار را اسرائیل هنگام شب النساء عرق بیماری»

 ضـمائم  او. .. ،بخشـد  یششـفا  خداوند که شاید ،کند پرهیز ها خوراکی از برخی
 دارد قـرار  پشـت  در را آنچـه  و سـاخت  حـرام  را آن روی پیه و قلوه دو و جگر
 سـوزانده  خداونـد  بـه  پیشـکش  عنـوان  بـه  باید که بود اجزائی اینها. کرد ءنااستث
 )مـثالً  اسـت  مقدس کتاب قربانی آیین کلمه به کلمه بازگویی فوق تفسیر. شد می
 ترکیـب  یهـود  هـای  خـوردنی  احکام از 3قرآن وایتر با (13 :22 ،22 خروج سفر
 در آیه این خاستگاه به عمران آل 93آیه تفسیر در النساء رقع به اشاره. است شده
 بـه  یعقوب نام تغییر داستان مقدس کتاب از قسمت این. دارد اشاره مقدس کتاب

 فرشـته  آن خـالل  در کـه  اسـت  فرشـته  بـا  او شبانه گرفتن کشتی از پس اسرائیل
 اسـرائیل  بنـی  دلیـل  همـین  به. کند می لمس النساء عرق محل در را او ران دیگر
 4«خورند. نمی را النساء عرق

 آن مـوازات  بـه  و زلیخـا  از مثبـت  پردازی شخصیت زمینه این در دیگر مثال
 «جنسـیتی  مسـائل  و عشـق » ذیـل . است یوسف حضرت منزلت و شأن از کاستن
 او بـه  جنسـی  نظـر  از که یوسف. کرد قدرت اعمال یوسف بر زلیخا» :است هآمد

                                                      
 .58، و مریم 93عمران،  آل. 2 .559. اوری روبین، 1
 .25-33: 32پیدایش، . 4 .146االنعام، . 3
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 بـا  فقـط  ،اسـت  شـده  منحرف خدا به کامل توجه از ترتیب این به و یافته تمایل
 بـا  زلیخا اینهمه با 1کند. مقاومت زن این مقابل در یابد می قدرت خداوند مداخله
 کتـاب  در مـوقعیتش  خـالف  بـر  بلکـه  ،شـود  نمی شمرده خوار قرآن در قاطعیت
 ایـن . شود می داده اش اخالقی انحطاط به اذعان و توبه برای فرصتی او به ،مقدس
 او و کنـد  مـی  بـاز  قرآن از پس متون در اش قبلی مقام به بازگشت برای را راه امر
 تصـویر  بـه  نظـر  با. برسد.. همسرش سپس و یوسف محبوب ی همرتب به تواند می

 پذیرفته زنانه الگویی مقام در تصوف در او که ندارد تعجبی ،قرآن در زلیخا مثبت
 2«باشد. شده

  مطلب همین و بود مخلَصین شمار در یوسف قرآن نظر از که است ذکر قابل
 ی هدربـار  معتبـر  مطلـب  تنها دیگر طرف از 3گردید. وی از خداوند دستگیری سرّ

 در هـم  آن کـه  4اوسـت  خـود  گنهکـاری  و یوسف گناهی بی به او اعتراف ،زلیخا
 همسر و یوسف محبوب از مطالب سایر و داد رخ وی استیصال و ضعف شرایط

 ندارد. صحیح مدارک در ای ریشه شدن او
 متعـدد  یها مثال قرآن دایرةالمعارف مداخل نگارش در عهدینی بینش حضور

 شد. خواهد اشاره آنها از تعدادی به بعد عنوان در که دارد دیگری

 یـا  انگـاری  عـرض  هـم  القـاء  ،عهـدین  و قـرآن  تطبیقی رویکرد -1-2-3-3
 عهدین از قرآن اثرپذیری

 و قـرآن  بـین  تطبیقی رویکرد ،قرآن دایرةالمعارف مقاالت در که گذشت قبالً
 مـرتبط  های مدخل در موضوع این. است بوده نویسان مدخل غالب مدنظر عهدین

. اسـت  تـر  نمایان قرآن در مذکور پیامبران جمله از رآنیق های شخصیت و اقوام با
 تطبیقـی  بررسـی  از شـان  هـدف  کـه  انـد  نکـرده  مشخص مداخل این نویسندگان
 شـدن  عـرض  هـم  جملـه  از ،آورد بار به شبهاتی تواند می موضوع همین ؟چیست

                                                      
 .269-268نویورت، . 2 .24، . یوسف1
 .51همان، . 4 .24، یوسف. 3
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 مـتن  بـودن  محـرف  و تحریـف  از قـرآن  مصـونیت  از )صـرفنظر  عهدین و قرآن
 در قـرآن  آنکه با ،مسیحی و یهودی متون از قرآن اثرپذیری آن از بدتر و (عهدین
 این با 1داند. می آسمانی های کتاب بر مهیمن را خود انجیل و تورات تصدیق عین
 را تطبیقـی  مباحـث  از هـدف  آنکـه  بدون دایرةالمعارف مداخل نویسندگان وجود
 کرده مقدس کتاب در خود مباحث ی هپیشین ی هارائ به تصریح مکرر ،کنند روشن

 ،انـد  برآمـده  بحـث  مورد موضوع اختالفات یا مشترکات دادن نشان صدد در یا و
 خواهـد  غربـی  خواننـدگان  جهـت   خصوصـاً  موضـوع  این که پیامدهایی از فارغ
 :تصریحات این از هایی نمونه اما ،داشت

 او ی هچهر با فراوانی اشتراکات ابراهیم اسالمی ی هچهر گرچه» :ابراهیم مدخل -
 به ابراهیم نقش بر قرآن در اما ،دارد یهود بعدی تفسیری متون و مقدس کتاب در

 بسیاری .... 2«شود. می تأکید مکه در حج آداب بنیانگذار و محمد سلف عنوان
 قـوم  و پدر ابراهیم. دارد شباهت مقدس کتاب مفاد با ابراهیم به قرآنی اشارات از

 ی هخانواد و کند می مالقات خداوند با جدیدی سرزمین در و کند می ترک را خود
 3...و. دهد می تشکیل را خویش

 بسیار صدراسالم در زن سیرتعریف خط» :قرآن در ها قصه و ها اسطوره مدخل -
 مسیحیت که همانگونه ،دارد را عایشه اسالم. .. است اولیه مسیحیت در آن به شبیه
 و جنسـی  تمـایالت  بـا  زنـانی  اینکـه  به اند متهم شدت به دو هر. را مجدلیه مریم

 دیگـری  بـدکارگی  و صـحرا  در محصـنه  زنان به است مظنون یکی ـ اند شهوانی
 ،عیسی و محمد حضرت چشم از آنها از یک هر ،حال این با و ـ است محرز
 2«شوند... می گذاری ارزش نیک و پاک اصالتاً ،مسیحیت و اسالم دین ارانذبنیانگ

                                                      
 .108، فایرستن. 2 .48. المائده، 1
شـکنی   های متعدد مشابهت در حوادث مربـوط بـه مالقـات ابـراهیم بـا فرشـتگان، بـت        نمونه 114-109همان، . 3
 . داوند با ابراهیم و...ـرزند، عهد خـوضوع ذبح فـراهیم، مـاب

 .performances, 91به نقل از  270. نویورت، 2
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 عایشه مسلمانان عمومی تلقی در که است شرایطی در سازی مشابهت این اما
 کـه آن ضـمن  ،نیسـت  شـهوانی  شـدید  تمایالت دارای زنی مجدلیه مریم همچون
 از شـده  زده دامـن  آن به سنت اهل روایات در که عایشه افک به مربوط قضایای

 1.است سؤال و نقد مورد شدت به شیعه نظر

 زن اســت مطــرح مســیحیت در کـه  آنگونــه مــریم قــرآن در» :مــدخل همـان  -
 اسـالم  در. ببینـد  را پسـرش  رنـج  تـا  نیسـت  ناگزیر او چراکه ،نیست کشیده رنج
 دختـر  علیهـا(  اهلل فاطمه)سـالم  در خرأمت سنت در ،کشنده رنج زن اعالی ی هنمون
 در مـریم  مسـیحیان  تلقـی  بـر  بنا که نقشی رو این از. است یافته تجسم پیامبر
 تفـاوتی  بـا  گرچه ،دارد عهده فاطمه اسالم در دارد عهده بر معادشناختی ی حیطه
 :بارز

 اهلل )سـالم  فاطمه. دارد رستگاری و نجات طرح در ضروری نقشی مریم فقط» -
 هـی   اسـالم  در امـا  ،دارد عهـده  بـر  آخرالزمـان  در مریم از تر فعال نقشی علیها(
 بنـابر . اسـت  غیـرممکن  او بـدون  رسـتگاری  و نجـات  که نیست این از ای نشانه
 و درد ی هواسـط  به بشری حیات تحقق ی منزله به نجات ی هدربار شیعیان دیدگاه
 ،اسـت  زمـین  روی ی هکشـید  رنـج  بزرگتـرین  کـه  علیهـا(  اهلل )سالم فاطمه ،رنج

 سـخنی  فـراز  ایـن  ی هدربار 2«برد. خواهد نصیب حشر روز را ها پاداش بزرگترین
 هـای  شخصـیت  دارد مسـیحی  یـک  کـه  بینشـی  همان با اینکه جز گفت توان نمی

 و عیسـی  حضـرت  شخصیت ی همقایس در تحلیلی چنین ،کردن تحلیل را اسالمی
 :شرح به آمده عمل به نیز علیه( اهلل )صلوات حسین امام

 تـا  کـرد  قربـانی  صـلیب  قربانگاه در را خود مسیح که سان همان به درست
 تـا  داد کشـتن  بـه  کـربال  دشـت  در را خـود  نیز حسین ،بخشد نجات را بشریت

                                                      
 .106-15/96. ر.ک: طباطبایی، 1

 .Sered, Rachel, Mary, Fatima, 136 به نقل از 269. نویورت، 2
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 و هـا  مقایسـه  دسـت  ایـن  از 1«سـازد.  پـاک  گنـاه  لـوث  از را مسـلمانان  ی هجامع
 یـا  مجمـل  صـورت  بـه  دایرةالمعارف مقاالت سراسر در توان می را ها سازی مشابه
 ایـن  از برخی. کند می طلب نقدی خود فراخور به کدام هر و کرد مالحظه مفصل
 ،4«اسـماعیل » ،3«آزر» 2«نبـوت  و انبیاء» از عبارت گرانپژوهش اطالع جهت موارد

 ،9«آرارات» ،8«فرعــون قــوم بالیــای» ،7«المقــدس بیــت» ،6«بابــل» ،5«کتــاب اهــل»
 از عبـارتی  بـا  را محـور  این جهت هر به 11«خداوند صفات و اسماء» ،10«اسحق»

 قرآن اثرپذیری گویای آن ی نویسنده نظر از که بریم می پایان به اسرائیل بنی مدخل
 در بایـد  را اسـرائیل  بنـی  بـا  قـرآن  ی همواجه» :نویسد می و است مقدس کتاب از

 عنـاوین  «کـرد.  بررسـی  آنهـا  ی هدربـار  مقـدس  کتـاب  اشـارات  از ای زمینـه  پس
 هـای  نام صورت به عتیق عهد در قبالً «اسرائیل بنی» ،«اسرائیل خاندان» ،«اسرائیل»

 شان بزرگ جد یعقوب به آن ی تسمیه وجه و بود رفته کار به اسرائیل قوم مترادف
 مقدسی قوم اسرائیل ،عتیق عهد در 12یافت. تغییر اسرائیل به نامش که گردد می بر

 از آنهـا  ی همرتب و است داده قرار خود ی برگزیده بندگان را آنها خداوند که است
 تثنیـه  سـفر  در عمدتاً که ،نظرات و آراء ینا ...13است باالتر زمین روی اقوام تمام
 14«شوند... می تکرار قرآن در کمال و تمام طور به تقریباً خورد می چشم به

 مسلمانان شناسی فرهنگ و شناسی اسالم ،شناسی قرآن خلط -1-2-3-4

 دایرةالمعارف مـداخل  در قرآنی موضوع از خارج و استطرادی مباحث ردپای

                                                      
 .Enayat, Political thought, 183به نقل از 340. هوفمن، 1

 .36-35، فایرستن. 3 .392. اوری روبین، 2
 .447-440موشه شارون، . 5 .298همان، . 4
 .586-582هربرت بوسه، . 7 .470ژرژ خوری، . 6
 .35-34م بریز، ویلیا. 9 .550-549شری یوئین، . 8
 .297-282باورینگ، . 11  .250، فایرستن. 10
 .32: 29ر.ک: پیدایش، . 12
 و نیز استنادهای متعدد دیگر از عهد قدیم و جدید در همین صفحه. 7: 6مثالً تثنیه: . 13
 .562-558اوری روبین، . 14



 59 \ خاورشناسان آثار و آراء در یکل یها دگاهید: اول بخش

59 

 

 سـه  بـین  مـداخل  از برخـی  در گفـت  توان می ،است هدهمشا قابل وفور به قرآن
 شـده  خلـط  «مسـلمانان  شناسی فرهنگ» و «شناسی اسالم» ،«شناسی قرآن» ی هحوز
 امـا  ،اسـت  ارتبـاط  در قرآن با نحوی به یادشده عناوین از کدام هر اگرچه. است
 در و است متفاوت دیگر موارد با فوق عناوین از یک هر  ی مسأله که است روشن

. اسـت  ناپـذیر  توجیـه  مـواردی  چنـین  خلـط  قـرآن  ی هدربـار  المللی بین اثر کی
 در مسـلمانان  رفتارشناسـی  خصـوص  در آمـده  عمل به های بررسی اگر  خصوصاً

 یـا  (اسـت  فقهی مباحث بعضاً )که اسالمی مناسک و آداب معرفی نیز ،قرآن قبال
 (اسـت  فقهی مباحث بعضاً )که تابعان و صحابه از اسالمی های شخصیت شناخت

 تاریخی مباحث ار بعضاً )که تابعان و صحابه از اسالمی های شخصیت شناخت یا
 به توان می مداخل دست این از. باشد پذیرفته صورت تفصیلی نحو به. و.. (است
  :کرد اشاره زیر موارد
 (28-16) «قـرآن  و مناسـک  و آداب» ،(84 - 55) «قـرآن  ترویج و آموزش»

 «هـا  بزرگداشـت  و اعیاد» ،(210-201) «جنوبی عربستان در اسالم از پیش ادیان»
 «ایمـان » ،(376 - 356) «جامعـه  و امت» ،(126 - 125) «حمدیه» ،(340 - 336)
 ادبیـات » (586 - 582) «المقـدس  بیت» ،(524 - 522) «بریلویان» ،(458 - 449)

 نفراوا استطرادی مباحث اما ،است خوب بحث ]اصل «قرآن و (گوناگون )ممالک
 مختلف[ نویسندگان 198 - 157ص ر.ک: ؛دارد

 مسلمانان تحقیقات با متفاوت سازیامحتو و اصطالحات ،ادبیات -1-2-3-5

 و ادبیـات  بـا  لیـدن  قرآن دایرةالمعارف مقاالت که نیست پوشیده کس هی  بر
 کـه  مقـاالت  این. است یافته سامان مسلمانان های پژوهش با متفاوت اصطالحات
 بـر  بعضاً است خاورشناسان ذهنی های رچوباچ و فکری گاهدست کننده مشخص
 در دایرةالمعلارف  این اگر لذا ،است کرده ظاهر را خود اثر هم مطالب سازیامحتو

 انتخـاب  جهـت  از بـود  شـده  تـدوین  مسلمانان ی هوسیل به و اسالمی کشورهای
 کـاربرد  و مقـاالت  سـازی امحتو ،مقـاالت  بـر  حاکم ادبیات ،علمی سبک ،مداخل
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 نفـی  معنـای  بـه  البته موارد این. زد می هم به متفاوت کامالً وضعیتی ،صطالحاتا
 که است دایرةالمعارف خوانندگان جهت هشداری بلکه ،نیست حاضر اثر امتیازات

 و نباشـند  غافـل  علمـی  نقـد  و منصـفانه  بررسـی  از ،مـداخل  محتوای در تأمل با
 دایرةالمعارف سرویراستار یرتعب به. نپندارند آخر حرف را شده انجام های پژوهش
 1دارد. مناظره و جدل برای خوبی ظرفیت پروژه این اولیف مک خانم
 اصـطالحاتی  از استفاده ،دایرةالمعارف خاص ادبیات در مشخص موارد از ما
 ،«شـیطانی  آیـات » ،«الهی پیمان اسطوره» ،«پیامبرانه تجربه» ،«اسالمی سنت» چون
 در قهرمـان » ،«شهادت جای به داده کشتن به» ،«محمدی قانون» ،«موسوی قانون»

 و خطبـا  جـای  بـه  واعظـان » ،«فاصله و سجع جای به قافیه» ،«الگو و اسوه مقابل
 که است دست این از مواردی و «ةالنعتی و ةالرعیظ به ها خطبه تقسیم» ،«روحانیون

 انپیـامبر  بـین  تعابیر برخی از استفاده در گاه. شود می دیده مداخل در بیش و کم
 در هـا  قصـه  و ها اسطوره» مدخل در مثال عنوان به ؛است شده گذاری تفاوت الهی
 کـه  یابنـد  مـی  قهرمانانـه  ی هجنب قرآن در اندکی های شخصیت» :است آمده «قرآن
 ذیل منتخب های نمونه و عیسی ،موسی ،یوسف ،ابراهیم :از عبارتند آنها ترین مهم

 2«نیست. مثالی الگوی های ویژگی از عاری آنها های داستان کند می روشن
 نظـر  از اوالً کـه  شـده  بیان شرایطی در پیامبران برخی ی هدربار اخیر عبارات

 ثانیـاً  3هسـتند.  پیـروی  شایسـته  و یافتـه  هدایت افرادی الهی پیامبران ی همه قرآن
 اتعبار در البته که 4است خدا رسول شدن واقع الگو جهت از پیامبران سرآمد 

 «اسوه» جای به قهرمان و اسطوره ی هواژ از استفاده ضمناً. شود نمی دیده نویورت
 دهد. می دست به پیامبران شخصیت از پردازانه خیال تصویری
 دایرةالمعلارف  هـای  مـدخل  از برخـی  گـاه  ،مداخل محتواسازی جهت از اما
 گیـری  انـدازه  یهـا  مدخل مانند ؛است فایده کم اما طوالنی بسیار های بحث جاری
 مـورد  موضـوع  از نویسـنده  برداشـت  و تصور گاه (ابزار ،اعداد ،اتیوبی ،)آرارات

                                                      
 با اندکی تلخیص. 271اندیورت، . 2 .26. همان، ص1
 .21االحزاب، . 4 .90نعام، اال. 3
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 در روشـن  مثال. است موضوع همان از مسلمانان برداشت با متفاوت کامالً بحث
 ،اسـت  مفیدی اطالعات دارای گرچه که است 1«قرآن و بالغت» مدخل زمینه این
 سـنجیده  مسلمان عالمان نظر از آن امحتو و بالغت تعریف با عموضو این اگر اما
 های مدخل از بسیاری در آنکه دیگر نمونه. قرآنی بالغت جز دارد چیز همه ،شود

 آنکه حال است شده استفاده «مجاز» مفهوم در «استعاره» اصطالح از دایرةالمعارف
 و عمـوم  هـم  بـا  اصـطالح  دو ایـن  نسـبت  و نیسـت  دقیـق  و صحیح کاربرد این

 است. وجه من خصوص
 دایرةالمعلارف  «انفـاق » مـدخل  بـه  توجه خصوص این در دیگر های مثال از
 و مراحـل  و مصـادیق  ،انفـاق  ی هدربار ای ارزنده های بحث حاوی گرچه که است
 را اسـالم  دیـدگاه  شفاف صورت به زیر موارد در نتوانسته اما 2،است آن ی هفلسف
 :سازد مشخص انفاق ی لهأمس در

 کدام هر کارکرد و مستحبی و واجب های انفاق به انفاق کلی تقسیم الف(
 شرعی متمایز عبادت دو عنوان به خمس و زکات بین تفکیک عدم (ب
 ظاهر و آشکار های انفاق و سری های انفاق بین تمایز عدم (ج

 علمی ارجاعات جهت از ونامشخص غیردقیق ،کلی اظهارنظرهای -1-2-3-6

 در آنهـم  - اجمـالی  و کلـی  نحـو  به بحث منابع رذک به لمداخ از برخی در
 در که اشکالی. است ارجاعات فاقد شده ذکر مطالب و شده بسنده - مدخل پایان
 بـه  مسـائلی  ادند نسـبت  یا نویسی ذهنی ی هشائب کند می خطور ذهن به موارد این
 داشـته ن معتبر مدارک و قرآن نشر از دقیقی مستند بسا چه که است اسالم و قرآن
 :خصوص این در هایی مثال ؛باشد

 خـوردن  قسـم  هنگـام  مصحف حضور برای فقهی دلیل هی  اسالم در الف(
 وجـود  بـه  خـوردن  قسـم  بـرای  کـه  یهودیت و مسیحیت برخالف ،ندارد وجود

                                                      
 .427-421نانجی، . 2 .548-533. انگیلیا نویبرت، 1



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 62

 1.است نیاز مقدس متن از ای نسخه
 از و 2خـورده  سـوگند  قـرآن  بـه  متعـددی  مواضـع  در خداوند که همین :نقد
 بـه  سـوگند  جهـت  فقهـی  مجوزی تواند می خود 3برداشته پرده کتاب این عظمت
 شود. تلقی مصحف
 کـار  بـه  قـرآن  در بـار  یک تنها آخرالزمانی های پدیده اوصاف از برخی (ب
 4«.شـوند  ریزه ریزه ها کوه و شود لرزانده سختی تکان با زمین چون» مثالً ؛اند رفته
 هـی   کـه  اسـت  آن قرآن در انیآخرالزم حوادث اوصاف بارز های ویژگی از یکی
 5است. حوادث این مسبب چیزی چه یا کسی چه که شود نمی ای اشاره
 مواضـع  در هـا  کـوه  شـدن  ریـزه  ریزه و زمین خوردن تکان ویژگی اوالً :نقد 

 خداوند به صراحتاً ها کوه شدن ریزه ریزه  ثانیاً 6است شده وارد قرآن در گوناگونی
 فَقُنلْ  الْجِبنالِ  عَننِ  یَسْئَلُونَ َ وَ :است آمده طه ی هسور در. است شده داده نسبت
 7....نَسْفاً رَبِّي یَنْسِفُها
 تلقی مقدر را گناهش ولی ،کرد گناه آدم که ندارند شک نخستین مفسران (ج
 و آدم کـه  کنند می تأکید پیامبران عصمت اصل تأثیر تحت بعدی مفسران. کنند می
 ی هنتیجـ  را عصـیان  ایـن  یـا  9کرد فراموش آدم و 8کشاند زشلغ به شیطان را حوا
 10دانند. می تشخیص در اشتباه

 او عبـارت  از ضمناً ،است زده گویی کلی به دست مورد دو در نویسنده :نقد
 بـین  در متـأخر  اصـلی  پیـامبران  عصـمت  به اعتقاد ،وی نظر به که دشو می معلوم

 . است نبوده مطرح اولیه قرون در که است مسلمانان

                                                      
 با اندکی تلخیص. 23. جوزف مری، 1

 های نخست. های یس، ق، ص، دخان، آیه . از جمله ر.ک: سوره2

 .5-4الواقعه: . 4 .78. ر.ک: الواقعه، 3
 به نقل از نبت الشاطی. 14لیمهونر، . 5
 های القارعه، الحاقه، المزمل، التکویر. از جمله ر.ک: سوره. 6
 .36: بقره، الشَّيْطانُ فََْزَلَّهُمَا. 8 .107-105طه، . 7
 .33-32کورنلیا شوک، . 10 .117طه: . 9
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 1مـاجرا  ایـن  از خـود  حیـات  طـول  در پیـامبر  اسالمی احادیث بر بنا د(
 حـذف  قرآن از عبارتی که باشد ممکن اگر داشت دوست که آنجا تا بوده پشیمان
 2باشد. آنها ی هجمل از آیه این شود

 ی سوره ابتدایی آیات ،روایات از برخی طبق شد اشاره قبالً که طوری به :نقد
 کـدام  با و چگونه ضمناً 3پیامبر نه ،گردید نازل امیه بنی از فردی شأن در عبس
 ؟است بوده قرآن از آیاتی حذف به مایل اسالم پیامبر کرد ثابت توان می دلیل
 بـن  ابـی  مصـحف  نه و مسعود ابن قرآن مصحف نه روایات بیشتر بنابر (-ه
 4شدند. نمی فاتحه سوره شامل کعب

 مصحف ی هدربار (مصحف در فاتحه سوره درج )عدم موضوع این اوالً :نقد
 آن مـدعی  نویسنده که روایات این :ثانیاً 5کعب بن ابی نه ،است مطرح مسعود ابن
  ؟دارد اعتبار از میزانی چه و است منابعی چه در شده

 فاقـد  و شـده  نوشـته  اجمـالی  و کلـی  صـورت  بـه  کـه  دیگر های مدخل از
 (216-214) ارتداد ،(201-199) ادریس مدخل به توان می است جزئی استنادهای

 کرد. اشاره

 اختالفی مباحث رد سردرگمی -1-2-3-7

 هـای  دیـدگاه  انعکـاس  مقـام  در بیشـتر  رآنلقل  ارفلرةالمعلدای هـک اـآنج از
 دلیـل  بـه  نیـز  و ،وضوعـمـ  خصوص در اطعـق رـنظ المـاع اـت دهـرآمـب مختلف

 گونـاگون  هـای  دیـدگاه  بـه  ،قـرآن  آیـات  از نظـر  صرف مداخل نویسندگان هـآنک
 موجب جهات این ،اند داشته جعهمرا یکدیگر با معارض روایات بعضاً و تفسیری
 وقـایع  جزئیـات  و حقیقـت  دریافـت  در خواننـده  مـوارد  از ای پـاره  در کـه  شده

 برخـی  ذکر به که دارد وجود مختلفی های مثال خصوص این در. بماند مـسردرگ

                                                      
 .598اسکات کوگل، . 2 . رویگردانی از عبداهلل بن ام مکتوم.1
 .527ویلیام گراهام، . 4 .5/509ر.ک: حویزی، . 3
در سه سند تاریخی  با تصریح به وجود سوره حمد ضمن مصحف ابی بن کعب 347-340 تفصیل ر.ک: رامیار،. 5

 مصحف ابن مسعود. 356و نیز همان کتاب 
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 :شود می بسنده

 ذبیح مصداق تعیین -1-2-3-7-1

 قــرآن اشــاره انگیزتــرین بحــث» :نویســد مــی اســحاق مــدخل در ایرستنـفــ
 که است صافات 113-99 آیات در ابراهیم ()الذبیح قربانی حکایت در اقـاسح به
 در. اسـت  نیامـده  داسـتان  در مخصـاً  او نـام  اما. شود می ذکر مؤکداً اقـاسح امـن

 یـا  اسـت  بـوده  قربـانی  اسـحاق  آیـا  هـکـ  انـد  ردهـک بحث رآنـق مفسران هـنتیج
 شود می تصور هـک ودهـب نـای سر رـب اصلی وایـدع اتمناقش نـای در. اعیلـاسم
 بود شده تسلیم خدا امر به امالًـک ودـخ انـج نثار اـب هـک راهیمـاب پسر آن هـذری
 هـم  اسـماعیل  مـدخل  در نویسـنده  همـین  1...دارد فضیلت رـدیگ پسر هـذری رـب

 قربـانی  اسـماعیل  قـرآن  کجـای  هـی   در متـداول  اورـب الفـرخـب» :است آورده
 امـا  ،شود نمی برده نامی کس هی  از قرآن روایت در 2است. نشده معرفی راهیمـاب

 دو رو این از. آید می میان به اسحاق نام قربانی[ به ]مربوط آیات از بعد بالفاصله
 قربـانی  را اسـماعیل  دیگـری  و اسـحاق  یکـی  کـه  آمد وجود به تفسیری دیدگاه
 3«دانست. می

 اعـالم  و فرزنـد  ذبـح  جریان کامل ذکر از پس صافات ی هسور در نقرآ :نقد
 نَبِيًّنا  بِإِسْنحا َ  بَشَّرْناهُ وَ :فرماید می صراحت به گوسفند ذبح به فرزند ذبح تبدیل
 ذبح آزمایش در ابراهیم پیروزی پاداش اسحاق تولد بشارت گویا. الصَّالِحينَ مِنَ

 4است. فرزند

 بسمله جزئیات -1-2-3-7-2

 5گذشت تفصیل به آن بحث که

                                                      
 .18-1: 22« ، ر.ک: سفرپیدایش111-99ر.ک:صافات. 2 .251-250. همان، 1
 .17/155ر.ک: عالمه طباطبایی، . 4 .399همان، . 3
 ر.ک: همین مقاله.. 5
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 پیامبر بودن امّی تحلیل -1-2-3-7-3

 آن گفتـار  دو. است شده وارد قرآن دایرةالمعارف در گفتار چند زمینه این در
 آرای حـاوی  و بـوده  گـونتر  سباسـتین  از دو هـر  «سـوادی  بی» و «امّی» عناوین با

 نقـد  مـورد  را «امّی» ی همقال مؤدب دکتر معاصر فاضل. است متضارب و مختلف
 1است. داده قرار

 روایات و آیات مفاهیم از نادرست یها برداشت -1-2-3-8

 از آنـان  نادرسـت  یهـا  برداشت به خاورشناسان تحقیقات اشکاالت از یکی
 دقیــق آشــنایی عــدم معلــول امــر ایــن. دارد ارتبــاط روایــات و آیــات از برخــی

 ابعـاد  و اسالم تاریخ زوایای ،روایات و آیات لسان ،عرب ادبیات با خاورشناسان
 و نصـوص  ی ههمـ  بـه  آنهـا  نکردن مراجعه و سو یک از مسلمانان دینی فرهنگ
 قـرآن  المعارف دائره مقاالت در 2رد.دا دیگر سوی از موضوع یک در وارده قرائن
 از برخـی  از نادرسـت  یهـا  برداشت از دست این به توان می بیش و کم نیز لیدن

  :جمله از کرد اشاره روایات و آیات مفاهیم یا و مفردات
 یهـا  نشـانه  از یکـی  عنـوان  به لیمهویز آخرالزمان مدخل در -1-2-3-8-1
 سـخن  کـه  کشـد  می بیرون چهارپایی زمین دل از خداوند» :نویسد می جهان پایان
 معنای به عرب زبان در «دابه» آنکه است وارد عبارت این بر که نقدی 3«گوید. می

 و حشرات ،حیوانات در مشترک و است خفیف حرکت دارای که است ای جنبنده
 از کـه  اشراری و حیوان بین دابه نیز نمل ی سوره 82آیه در و است ها انسان حتی
 4دارد. مصداق احتمال هستند دواب ی منزله به جهالت نظر

 ی هدربــار مقبــول جزئیـات  از دیگــر یکــی» :اسـت  آمــده مــدخل همـین  در
 عقاید اساس بر اما 5«داد. خواهد شکست را دجال عیسی که است این آخرالزمان

                                                      
 .15. ر.ک: پژوهش دینی، شماره 1
 .211-189و حسین طباطبایی،  142-109و نیز ر.ک: علی الصغیر،  54. معارف، 2

 .306ر.ک: راغب اصفهانی، . 4 .82. النمل، 3
 .15لیمهویز، . 5
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 نآ و کنـد  مـی  رجعـت  مهـدی  حضرت رکاب در عیسی ،شیعه  خصوصاً مسلمین
 شد. خواهد دشمنان سایر و دجال ی هکنند نابود حضرت
 اخـتالف » حدیث ذکر با نویسنده ی عقیده اختالف مدخل در -1-2-3-8-2
 را سـلیقه  و عقیده در تفاوت ،اختالف مفهوم از «است رحمت امت اصحاب میان

 از مـراد  حـدیث  تفسیر در صادق امام سخن طبق آنکه از غافل. است فهمیده
 بـا  نویسـنده  مـدخل  همین در 1است. یکدیگر با علما یا مردم شد و آمد اختالف

 ایـن  در کـه  اسـت  معتقـد  «اهْتَندَیْتُمْ   اقْتَندَیْتُمْ   بَِْیِّهِمْ  كَالنُّجُومِ  أَصْحَابِي» حدیث ذکر
 شـده  دانسـته  مجـاز  و شـده  گذاشته صحه پیامبر صحابه میان اختالف به یتروا
 2دارد. تقطیع یا و جعل قوی ی هشبه شده یاد حدیث که حالی در. است
 ایام» با مقایسه در اخیر عبارت نواس جان ،اهلل ایام مدخل در -1-2-3-8-3
 «العـرب  ایـام » کـه  تصور این با ،است کرده ترجمه خداوند یها جنگ را «العرب
 تفاسـیر  بـه  مراجعه با. است اسالم از پیش ی هدور در عرب قبایل میان یها جنگ
 است. واضح فوق قیاس بطالن
 گونـه  هی  عرب محمد» :است آمده نبوت و انبیاء مدخل در -1-2-3-8-4
 حضـرت  که است شرایطی در این 3«نداشت. پیشین انبیای با شناختی تبار نسبت
 در. اسـت  ابـراهیم  تبار و نسل از اسماعیل طریق از مسلمانان اعتقاد در محمد
 در کـه  یهـود  تأثیر تحت مدینه به هجرت از پس پیامبر که آمده مدخل همین
 روز در گـرفتن  روزه کـه  داد دسـتور  مسـلمانان  بـه  گرفتند می روزه عاشورا روز

 مدینـه  به رتهج از پس ها سال روزه عبادت آنکه از غافل 4کنند. آغاز را عاشورا
 5گردید. عاشورا ی هوزر ناسخ رمضان روزه روایات ساسا بر و گردید تشریع

                                                      
 .157، معانی األخبار، . ر.ک: صدوق1
 .60و معارف، شناخت حدیث،  156ار، ، معانی األخب. تفصیل بحث را ر.ک: صدوق2

 .408همان، . 4 .400. اوری روبین، 3
 .200ر.ک: ابن شاهین، . 5
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 دیگر تذکر قابل واردم -1-2-3-9

 و ریـز  مسـائل  قلرآن  دایرةالمعلارف  مقـاالت  در ،گذشت که مواردی از غیر
 و کامـل  بررسی از کالم ی هاطال از پرهیز جهت که دارد وجود نیز دیگری درشت
 نمونـه  یـک  یـادکرد  و آنها عناوین ذکر به تنها و شده خودداری آنها یابی مصداق
 شود. می بسنده

 قرآنی مضامین و وقایع به تجربی و مادی نگاه -1-2-3-9-1

 رفـتن  بـین  از آسـابودن  معجـره  بـه  اذعـان  رغـم  علی فیل اصحاب مدخل در
 آبلـه  یـا  وبـا  شـیوع  از ناشـی  را حبشـی  لشکر هالکت» :است آمده فیل اصحاب

 یـا  وبـا  مـاری بی آیا که نکرده بحث زمینه این در البته نویسنده 1«دانست. توان می
 ؟خیر یا داد قرار تهدید مورد نیز را مکه اهالی شیوع صورت در آبله

 ومتشابهات مجاز ودرنظرنگرفتن  ظاهرگرایی ی هبرپای قرآن تفسیرمضامین -1-2-3-9-2

 کـه  آمـده  آب مـدخل  در جملـه  از دارد وجـود  هایی مثال خصوص این در
 و» کـه  شـده  اسـتناد  آیـه  یـن ا به سپس ،«آفرید ها آسمان از پیش را آب خداوند»

 2«بـود.  آب بر او عرش و آفرید روز شش در را زمین و ها آسمان که کسی اوست
 همـین  «مـاء » از مراد نیست معلوم الْماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ آیه در آنکه از غافل
 آب بـر  عـرش  اسـتقرار  بلکـه  ،اسـت  زنـده  موجـودات  دسترس در که باشد آبی
 سیال و مذاب از کنایه یا حیات اصلی ی هماد عنوان به آب رزشا به ناظر تواند می
 3باشد. اولیه آفرینش اجزای بودن

 مداخل برخی در قرآن به تاریخمندانه نگاه -1-2-3-9-3

 برخـی  در گـاهی  ،شـده  نـازل  خاصـی  شرایط و تاریخ در قرآن که نگاه این

                                                      
 .7هود، . 2 .308. عرفان شهید، 1
 .9/26، مکارم شیرازی، 10/151ر.ک: عالمه طباطبایی، تفسیر المیزان، . 3
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 مجموع در ایدش اما» :است آمده نزول اسباب مدخل در. است رؤیت قابل مداخل
. باشـد  قرآن «کردن مند تاریخ» نزول اسباب روایات اساسی کارکرد از فهم بهترین
 بـا  مـتن  و نشـانند  مـی  محمد حیات در استوار ای گونه به را متن روایات این
 بـدل  مـیالدی  هفـتم  قرن حجاز ]تاریخ[ از بخشی به زیادی حد تا را مبهم سیاق
 1«سازند. می

 جملـه  از مسلمان پژوهشگران از برخی آثار در اهینگ چنین است ذکر قابل
 کمی درصد اوالً آنکه از غافل 2است. شده پیگیری شدت به نیز ابوزید حامد نصر
 روایـات  اعتبـار  در  ثانیـاً  ،آیـات  ی ههمـ  نه است نزول سبب دارای قرآن آیات از

 قـرآن  در النـزول  اسـباب  ثالثاً 3.است فراوان مناقشه و بحث نزول اسباب موجود
 ال اللفل   بعمرم ةالعبر» اسالمی علمای نظر طبق چراکه شود نمی تاریخمندی عامل

 4«السبب بخصرص

 غیرعربی های فرهنگ و مصادر به اسالمی وفرهنگ قرآن سازی وابسته -1-2-3-9-4

 از مقـدس  کتـاب  و قرآن تطبیقی بررسی در هایی مثال قبالً خصوص این در
 قرآنـی  واژگان دادن جلوه معرّب در را رویکرد این از دیگری بخش. شتگذ نظر
 ماننـد  قرآنـی  مفردات ی هریش از بحث ذیل بیش و کم که گرفت نظر در توان می
 شود. می دیده. و.. «کتاب» ،«رحمان» ،«آیه»

 قرآن معنوی روح از دایرةالمعارف بودن تهی -1-2-3-9-5

 آن تـالوت  و قرائـت  ،اسـت  معنوی رشد عامل و انسان هدایت کتاب قرآن
 مـداخل  ی همطالعـ  در. گـردد  مـی  بـاطن  صـفای  و وجـود  شـدن  نـورانی  موجب

 و علـوم  بیشـتر  بلکـه  ،نشـده  تأکیـد  قـرآن  های ویژگی این بر قرآن دایرةالمعارف
 علمـی  نگـاه  بـر  عـالوه  موضـوع  ایـن  دلیـل . شـود  مـی  گر جلوه قرآنی اطالعات

                                                      
 .208-178ر.ک: ابوزید،  .2 .239، . اندرو ریپین1
 ، المسأله الثانیه.9، نوع1/110ر.ک: سیوطی، االتقان، . 4 .102طباطبایی، قرآن در اسالم، . 3
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 ،انجیلـی  و تـورات  منـابع  از برخاسـته  اتاطالع انبوه وجود ،مداخل پژوهشگران
 بعضـاً  هـای  تحلیـل  و بررسی ،مسلمانان های کتاب غیرتاریخی و تاریخی روایات
 موضوعی از خارج بعضاً و استطرادی مباحث و پژوهشگران کننده خسته و مطوّل
 کند. می منتقل اذهان به را قرآن از خشکی محتوای که است

 داشتن را خود های فرض پیش -1-2-3-9-6

 جملـه  از دارد آنـان  هـای  فرض پیش بر تکیه خاورشناسان اظهارات از برخی
 اذعـان  رغـم  علـی  آفـرینش  مدخل در. الهی متنی عنوان به قرآن یکپارچگی معد

 خلقت دهنده تشکیل مواد مورد در گوناگون تعابیر بین جمع سهولت به نویسنده
 یـا   مسـأله  این در قرآن نیمک تصور که نیست اجباری هی » :است آمده باز انسانی
 پیشینی دلیل که چنان. است منسجم کامالً و یکپارچه کامالً متنی دیگر ی همسأل هر
 1«نیست. قرآن بودن نامنسجم برای هم

 قـرآن  ناسازگار اشارات» :است آمده ابراهیم مدخل در خصوص همین در و
 نسـبت  2«ت.اسـ  کـرده  جلـب  خـود  به را غربی محققان توجه ابراهیم فرزندان به

ـ  در کـریم  قرآن که است شرایطی در قرآن به دادن تعارض  نسـاء  ی هسـور  82هآی
 :اسـت  فرمـوده  و کرده اعالم الهی کتاب ساحت در اختالفی هرگونه رافع را تدبّر
 در. اًكَثينر  اخْتِ فناً  فينهِ  لَوَجَندُوا  اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَ  أَ

 تـا  گرفتـه  محسـنات  از لیـدن  قلرآن  دایرةالمعارف مسائل که شود می یادآور پایان
 نظـر  بـه  فصـل  ایـن  در کـه  اسـت  محـدود  بررسـی  از تـر  فراوان بسیار ها کاستی

 و مقـاالت  در دانشـگاهی  جـوان  محققـان  کـه  اسـت  امیـد  و رسـیده  خوانندگان
 نمایند. همت خصوص این در دیگر تفصیلی های بررسی به خود های کتاب

                                                      
 .111نایوستن، . 2 .46. پیترسن، 1
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 مقدمه -1-3-1  

 شناسان شرق  خصوصاً ،شناسان شرق توجه مورد همواره اسالم دین ی مطالعه
 حیطه ترین مهم قرآن ،اسالمی موضوعات میان در و است بوده ،یهودی و مسیحی
 کـه  اسـت   مسـأله  ایـن  یـافتن  دنبـال  بـه  بحـث  ایـن . است بوده آنان توجه مورد
 یـافتن  جهـت  ؟اسـت  بوده چه قرآنی مطالعات در مستشرقان رویکرد ترین اصلی
 پژوهان قرآن آثار در ()غیرعلمی خاص رویکردهای وجود یابی ریشه به ابتدا پاسخ
 تبیـین  آنـان  آثـار  در خاص رویکردهای آمدن پدید علل و شود می پرداخته غربی
 خـود  آثـار  اساس بر (نویسی )ردیه رویکردها این از کیی وجود ادامه در. شود می

 اصـلی  رویکرد که شود می آشکار. شود می اثبات ،نگارش تاریخی سیر با ،غربیان
 آثـار  ،اساسـی  محـور  ،موضـوع  ینا و است بوده قرآن تخطئه و رد ابتدا همان از

 است. غرب پژوهشی قرآن
 نـیم  طـی  قرآن به ربیانغ رویکردهای در مثبت تحول از ییها بارقه وجود با
 اسـالم  به نسبت کلیسا دیرین ی مخاصمه خاطر به نویسی ردیه رویکرد ،اخیر قرن

 و تـر  پوشـیده  یهـا  قالـب  در جدیـد  آثـار  کـه  تفـاوت  این با است باقیهمچنان 
 .شود می ارائه تری ظریف

 تحقیقـات  اساسی محورهای جمله از قرآن خود و قرآنی موضوعات مطالعه
 آنـان  کـه  است این دارد وجود اینجا در که اساسی نکته. است دهبو خاورشناسان

 هماننـد  چـرا  و اند هپرداخت قرآن مطالعه به شده تعیین پیش از رویکردهای با چرا
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 باعـث  یامـر  چه ؟اند هنشد قرآنی تحقیقات وارد آنان رویکردهای با و مسلمانان
ـ  بـه  و شوند خود تحقیقات در ورزی غرض دچار آنان است شده  دسـت  ایجینت
 در که ای مسأله. است ساخته دور قرآن از را شان مخاطبان و آنان همواره که یابند
 تحقیقات در مستشرقان چرا که است این شود می پرداخته آن بررسی به فصل این
 بـوده  چه قرآن با مواجهه در آنان رویکرد ترین مهم و اند شده انحراف دچار خود
 اساسـی  موضـوع  چـه  اثبات دنبال به خود های پژوهش در آنان عبارتی به ؟است
 ؟اند هبود

 شـناخت  بـرای  و اسـت  ضـروری  آن شـناخت  ،کشـور  یـک  بر تسلط برای
 امـر  ایـن  شـناخت؛  را آن اعتقـادات  و دین باید اول درجه در جامعه های ویژگی
 را خود گیزند مسلمانان که چرا است؛ صادق بسیار اسالم دین ی هدربار  خصوصاً

 معنـوی  و دنیـوی  نظـر  از اسـالم  دیـن  آنان برای و نهند می بنیان ماسال اساس بر
 اصـلی  رسـوم  و آداب ،اسـالم  که معترفند نیز امروزه مستشرقان 1است. ارزشمند
 از 2کنـد.  مـی  ایفـا  مسلمانان زندگی در را اصلی نقش و است مسلمان کشورهای

 بـوده  ماریاسـتع  و تبشیری اساسی هدف دو مستشرقان اولیه های انگیزه که آنجا
. شـناختند  می خوبی به را اسالم باید مسلمان جوامع شناخت برای بنابراین ؛است
 ،مسـلمانان  میـان  در قرآن شأن و جایگاه دلیل به نیز اسالمی مطالعات ی حیطه در

 ست.ا اهمیت حائز بسیار قرآن ی هدربار تحقیق
 یکردهـایی رو. انـد  پرداخته قرآن مطالعه به مختلفی یرویکردها با مستشرقان

 مسـتعمران؛  تسـلط  و ورود ایبـر  سازی زمینه و استعماری روحیه داشتن لقبی از
 جـویی  حقیقت مسیحی؛ مسیونرهای ورود رایب سازی زمینه و تبشیری های انگیزه

 مـورد  تحقیق این در که ای مسأله. و... قرآنی آیات در سالما دین واقعیت یافتن و
 مستشرقان مختلف رویکردهای اصلی مایه جان که است این گیرد می قرار بررسی

 ؟است بوده چه شان مطالعات در
 تـاریخ  طـول  در گرفتـه  صورت تحقیقات تاریخی سیر به ابتدا فصل این در

                                                      
1 .Keourie, 217. 2. Asad. 306. 
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 قـرون  طـی  مطالعـات  این بررسی با و شود می پرداخته مستشرقان میان در اسالم
 ردیه وشتنن قرآنی مطالعات در مستشرقان اصلی رویکرد که شود می اثبات متعدد
 علـل  بـه  تحقیـق  بعـدی  بخش در سپس. است بوده آن جایگاه تخطئه و قرآن بر

 نقـد  و تحلیـل  رویکـرد  ایـن  بـه  رسیدن و قرآن مطالعات در مستشرقان انحرات
 .شود می

 مستشرقان قرآنی مطالعات تاریخی سیر -1-3-2

 با. اند داشته مختلفی تعامالت قرآن با لفمخت قرون در پژوه اسالم مستشرقان
 آثـار  ایـن  بـرای  زمـانی  دوره پـنج  تـوان  مـی  قرآنی مطالعات در آنان آثار بررسی
 مشخصـه  و آنان آثار بررسی به زمانی توالی صورت به اینجا در. ساخت مشخص

 .شود می پرداخته آن در بارز

 (تادوازدهم هفتم میانه)قرن وسطای تاقرون ازظهوراسالم برخوردباقرآن-1-3-2-1

 بـا  کتاب اهل نزاع با را قرآن با معارضه جریان توان می تر عمیق نگاه یک در
 بـه  تـا  قرآن معارضان اتفاق به قریب اکثریت که چرا داد؛ ارجاع مسلمانان و قرآن
 بـوده  کلیسـا  نیز آنان اصلی پشتیبانان و اند بوده مسیحیان و یهودیان میان از امروز
 اشـاره  قـرآن  در بارها ،قرآن و مسلمانان با کتاب اهل و مسیحیان تقابل به 1است.
 2است. شده

 خـود  ی انگـاره  بـه  کـه  - افرادی اولین عنوان به مسیحیان رسمی صورت به
 در 3شـدند.  اسـالم  بـا  مبـارزه  وارد - کند می تهدید را آنها موجودیت اسالم دین
 دیـن  :داشـت  وجـود  آن ی هدربـار  رایج اصلی تصور چهار اسالم با آشنایی اوایل
 دیـن  ،اسـت  خشـونت  و شمشیر دین ،است واقعیت از تحریفی و دروغین اسالم

                                                      
 .520-472الحفنی، . 2 .90. رضوان، 1

3. Muir, The Apologo of Al-kindi Written at the court of, 20-30,40-50. 
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 1است. مسیح ضد یک محمد و ،است پرستی لذت و باری و بند بی
 یافتنـد  شـناس  شرق نام بعدها که مسیحی کشیشان رسمی های فعالیت شروع

 یوحنـای  نام به مسیحی کشیشان از یکی ،قرن این در. است میالدی هشتم قرن از
 مـورد  را آن تا کرد صرف قرآن مطالعه برای را فراوانی وقت (754 ق. )د دمشقی
 اساس بر وی 4نگاشت. را 3«ارتداد ی هدربار کتابی» اثر و 2دهد. قرار نقد و چالش

ــار را مجــادالتی ،ســنتی مســیحیت نظریــات ــه - ی هدرب  - خــودش اصــطالح ب
 5کرد. تبیین «ملحد مسلمانان»

 تفنیـد » نـام  بـه  قـرآن  بـر  ای ردیه «االنباری ابونوح» نام به فردی نهم قرن در
 دیگری فرد قرن همین در است شده شناخته تر کم امروز به تا که نگاشت «القرآن
 «الهاشـمی  عبـداهلل  الـی  الکنـدی  عبدالمسـیح  رسـاله » عنوان با کتابی کندی نام به

. کـرد  چـاپ  «کنـدی  دفاعیـات » جدیـد  نـام  بـا  و تصـحیح  را آن رمیو 6نگاشت.
 رویکـرد  نشـانگر  خـوبی  بـه  آن نویسـنده  رویکـرد  و کتـاب  انتخابی موضوعات

 قـرآن  از را الوهیـت  و حیانیو ی جنبه هرگونه کند می تالش که ستا نویسی ردیه
 کـرده  تـالش  اثر این در کندی 7کند. انکار کلی به را اکرم پیامبر نبوت و کند نفی
 و مسیحیان تأثیر تحت قرآن اینکه و قرآن بودن اعتماد قابل غیر و اصیل غیر است

 8کند. ثابت را است شده نوشته یهودیان
 دانـش  او اسـت  کـرده  ادعـا  قرآن دایرةالمعارف در «بابزین» که این وجود با
 قـرآن  بـه  دقـیقش  سـتنادات ا هم را آن شاهد و است داشته قرآن به نسبت دقیقی
 بـوده  تالش در صرفاً او دهد می نشان خوبی به کندی ادعاهای ولی ،است دانسته

                                                      
1 . Watt. The Influence of Islam in Medieval Europe, 73. 
2 .Rippin. Western scholarship and the Quran, 236. 
3 .Liber de haeresibus. 
4 .Bobzin, Pre-1800 Preoccupation of Quranic Studies, 237. 
5 .Moran, 64. 
6 .Bobzin, Hartmut, pre-1800 preoccupation of Quranic Studies, p 236. 
7 .Muir, The Apologo of Al-kindi Written at the court of, 20-30,40-50. 
8 .Bobzin, Hartmut, pre-1800 preoccupation of Quranic Studies, p 236. 
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 اثر این 1.کند ثابت قرآن ی هدربار را اش مغرضانه و ناصحیح های فرض پیش است
 قرن همین در 2گرفت. قرار غربی پژوهان قرآن برای مرجع اثر یک عنوان به ها قرن
 کتـاب  (859. )د 3اولگیـوس  نام به فردی اسپانیا قرطبه شهر در ،کندی اثر نارک در
 داد اکـرم  پیامبر به ناروایی های نسبت کتاب این در او. نگاشت را 4«شهدا دفاعیه»
 5گرفت. پیش در را کندی رویکرد همان و

 ،آنقـر  یونـانی  ترجمـه  اسـاس  بر که است (886 ب. )د 6نیکتاس بعدی فرد
 هـای  بخش دارای ،آشفته ،معقول غیر را قرآن اثر این در او. نوشت آن بر ای ردیه

 معرفـی  ،خداونـد  مادی معرف و ،دیانت و وحی از دور ،متناقض ،جعلی ،ضعیف
 بود تبشیری اهداف دوازدهم قرن تا مستشرقان اصلی هدف منوال همین به 7کرد.
 بـه  تـا  اسـت  باطـل  اسـالم  دیـن  دبفهماننـ  خودشان زبان با مسلمانان به اینکه و

 معرفـی  در تـوجهی  قابـل  نقـش  کـه  افرادی از یکی 8کنند. پیدا گرایش مسیحیت
 یکـی  مباحث وی. بود 9آلفونس نام به یهودی فردی داشت اروپا به اسالم وارونه

 10داد. اختصاص اسالم با مناظره به را خود مناظرات از
 ایـن  بـه  اسپانیا به سفری طی (1156-1092) 11لونرابی پیتر دوازدهم قرن در
 این برای و بازگرداند شان دین از آمیز مسالمت روشی به را مسلمانان که افتاد فکر
 رئـیس  کـه  وی 12بشناسـد.  را ()قـرآن  مسـلمانان  منبع ترین اصلی داشت نیاز کار

 و انگلسـتان   کتـون  اهالی از 14روبرت های نام به نفر دو از ،بود 13کلونی کلیسای

                                                      
 .Muir, The Apologo of Al-kindi. ر.ک: 1
2 .Bobzin, Hartmut, pre-1800 preoccupation of Quranic Studies, p 236. 
3 .Eulogius of Cordoba. 4. Liber apologeticus martirum. 
5. ibid, 238. 6. Niketas of Byzantine. 
7. ibid, 237-8. 

 .13علی الصغیر، . 8
9. Hermann Alfons. 
10. Watt. The Influence of Islam in Medieval Europe, 72-3. 
11. Pete the Venerable. 
12. Bobzin, Hartmut, Latin Translation of the Koran 116. 
13. Colony Church. 14. Robert of Ketton.  
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 اولـین  کـرد  درخواسـت  ،م1142/1143 سـال  در ،روم دالماتیای اهالی از 1هرمان
 مسلمان مشاور یک آنان برای و 2،دهند انجام را التینی زبان به قرآن کامل ترجمه

 سـابقاً  که کندی دفاعیات که است این توجه قابل نکته 3داد. قرار نیز محمد نام به
 پیتـر  کـه  داشـت  اهمیت قرآن رد در مسیحیت دنیای در قدری به شد اشاره بدان

 کنـار  در 4«مسـیحی  یـک  جوابیـه  و مسلمان یک نامه» نام با را آن ترجمه مذکور
 ،فـراوان  هـای  دقتـی  بـی  و اشتباهات وجود با کتاب این 5داد. قرار قرآنش ترجمه
 شـود  گفتـه  ترجمه آن به که این ارزش حتی بکتا این 7سیل نظر از 6شد. توزیع
 هـای  آمـوزه  از ای خالصـه » کتاب ونرابیل پیتر ،ترجمه همین اساس بر 8ندارد. نیز

 کـرده  تعریـف  خـود  که هایی آموزه بر 10ای ردیه آن کنار در و نگاشت را 9«اسالم
 مجموعـه  نـام  بـه  ای مجموعه در مذکور ترجمه همراه به اثر دو این. نگاشت بود
 توجـه  قابل اثر اولین تولدان مجموعه. شد منتشر 12کلونائیک مجموعه یا 11لدانتو
 وات همچـون  برخی که هرچند. بود اسالم دین و قرآن معرفی عرصه در جدی و
 بـرای  ترجمـه  تـرین  رایـج  هجدهم قرن تا و 13دانند. می علمی و توجه قابل را آن

ـ  به باید ولی 14،بود قرآن مطالعه در ها اروپایی  سراسـر  کـه  کـرد  توجـه  نکتـه  نای
. اسـت  قـرآن  و اسـالم  دین به نسبت ها بدفهمی و تصورات و فرضیات از آمیخته
 مرجـع  اروپا در بعد ها قرن تا تولدان مجموعه که است این هم ادعا این بر شاهد

                                                      
1 .Hermann of almatia. 

 .XII، . نولدکه2
3 .Hussain Khan, 25. 4. Epistula muslim et rescriptum christiani. 
5. Bobzin, Hartmut, pre-1800 preoccupation of Quranic Studies, p 236. 

 .XII، نولدکه. 6
7. George Sale 8. Hussain Khan, 25. 
9. Summa totius haeresis Sarasenorum. 
10. Liber contra sedam sive haeresim Sarasenorum. 
11. Toledan Collection.  
12. Clunaic Corpus. 
13. Watt. The Influence of Islam in Medieval Europe, 7. 
14. Burman, 705. 
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 دیونیــوس ،(1064-1041) 1کوزانــوس نیکــوالس همچــون کســانی اصــلی
ــیانوس ــووات و ،(1471-1402) 2کارثوس ــادا  ج ــرار (1468-1388) 3تورکوم  ق

 در کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابل نکته 4بودند. اسالم ابطال و رد صدد در که گرفت
 1210 سـال  در را قرآن نیز (1216-1193) 5مارک نام به دیگری فرد دوران همین
 حـال  عـین  در ولی ،کرد می ترجمه را علمی آثار روبرت مانند نیز او ،کرد ترجمه
 اثر به وجود این با 6،بود اصلی متن به تر نزدیک و تر دقیق بسیار قرآن از او ترجمه

 یافت. رواج روبرت شده تحریف اثر و نشد چندانی اقبال او
 نوشـته  در 7وینسـنت  اثر از مهمی بخش سیزدهم قرن در دیگر بار کندی اثر

 خـود  بـه  را (1259-1247) 8«تـاریخی  هـای  آینـه » نـام  به او ی گونه دایرةالمعارف
 بعـدها  کـه  بیلیبانـدر  ی مجموعـه  بـه  کتـاب  همین ی واسطه هـب و داد اختصاص
 در تـوان  مـی  را کنـدی  ی صـبغه  با نویسی ردیه. یافت راه شد خواهد داده توضیح
 و العسـال  بـن  ابوالفضائل صافی ،بحیرا همچون دیگری افراد سوی از قرن همین
 9یافت. مقار حنا

 از اصـلی  و بـزرگ  دشـمن  جایگاه در همچنان را اسالم ،دست این از آثاری
 قـرن  اوایل در ها ترجمه طریق از قرآن مطالعه روند 10کرد. حفظ مسیحیان دیدگاه
 دا جـین  و 12هالز الکساندر ،11کانسلر فیلیپ چون اندیشمندانی توسط نیز سیزدهم
 قـرن  این در 15کردند. می مطالعه التین زبان به را قرآن آنان 14یافت. ادامه 13روچله

                                                      
1 .Nicolaus Cusanus. 2. Dionysius Carthusianus. 
3. Juan de Torquemada. 
4. Bobzin, Hartmut, Latin Translation of the Koran, 117. 
5. Mark of Toledo. 6. Burman, 706. 
7. Vincent of Beauvais. 8. Speculum historiale. 
9. Bobzin, Pre-1800 Preoccupation of Quranic Studies, 236. 

 .259. بل، 01
11. Phillip the Chancellor. 12. Alexander of Hales. 
13. Jean de la Rochelle. 14. Blanks.6. 
15. Kaulbach. 147. 
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 تبـع  بـه  مراکـز  ایـن  1شـد.  تأسـیس  عربی زبان و اسالمی اتمطالع برای مراکزی
 بـه . گرفـت  شـکل  اسـالم  از مسـلمانان  بازگردانـدن  هدف با و صلیبی های جنگ

 زبـان  آموزش برای اسپانیا و آفریقا شمال در مراکزی (1275. )د 2ریموند تحریک
. )د 3مارتین ریموند نام به بود فردی مراکز این محصول اولین ،گرفت شکل عربی
 معانی شرح» و 4«یهودیان و مسلمانان برابر در ایمان از خنجری» اثر دو با (1248
 5.«رسوالن

 (شانزدهمتا چهاردهم )قرنمتأخر وسطای درقرون قرآنی مطالعات توسعه -1-3-2-2

ـ  اسـالم  ،راوانـفـ  ریبیـتخـ  ایـهـ  الیتـفعـ  نـای ودـوج اـب ـ  وانستهـت  ودـب
 6شـود.  ظـاهر  شرقی ایـاروپ در نظامی درتـق اـب و دـکن ونـرگـدگ را وضعیت

ـ  هـب ـ  دلیـل  نـهمی ـ  کلیسـای  شـورای  تصـمیم  اـب  مـیالدی 1312 سـال  در نـوی
 ی7بلونیـا  ،آکسفورد ،پاریس در سریانی و عبرانی ،یونانی ،عربی زبان های رسیـک

 10شد. سیستأ اسپانیا ی9ساالمانکا و فرانسه 8آوینیون ،ایتالیا
 را قرآن مسیحیت از دفاع هدف با گذشته همانند مسیحیان نیز دوران این در
 و التـین  )عنـوان  11«مسلمانان قانون برابر در» کتاب آن ی نمونه کردند؛ می بررسی
 اسـت؛  (م1321-1243) 13ریکالـدو  از (12«قرآن و اسالم علیه مجادالتی» انگلیسی

 مسـیحیت  تبلیـغ  بـه  زمـین  مشرق در (1300-1288) ار خود عمر از بخشی وی
 ایـن  در وی. بـود  مشـغول  مسـلمان  علمای با مناظره به فرصت این در و گذراند

                                                      
1 .Hourani.9. 2. Reymond of pennaforte. 
3. Reymond Martin. 4. Pugio fidei aduersus Mauros et Iudaeos. 
5. Explanatio simboli apostolorum. 

 .115سعید، . 6
7. Bolonia. 8. Avignon 

9. Salamanca. 
 .95سعید، . 10

11. Cotra Legem Sarreacenorum. 
12. Disputation against the Saracens and Quran. 
13. Florentine Dominican Ricoldo da Monte Croce. 
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 بـه  بارهـا  کتـاب  ایـن . پرداخـت  قرآن در موجود تناقضات به خود زعم به کتاب
 زمـان  مرور به که است تولدان مجموعه شده تکمیل واقع در او اثر 1رسید. چاپ
 2کـرد.  ارائه و تکمیل 1321 سال در را آن ریکالدو و بود شده افزوده آن بر نکاتی
 هـای  مخالفـت  تمـامی  سـنتی  و یافتـه  سازمان ی خالصه توان می را ریکالدو کتاب

 را کتـاب  ایـن  در شـده  مطرح نظریات ی چکیده. دانست قرآن برابر در مسیحیان
 نیست مسیحیت در بدعت یک جز چیزی قرآن  :کرد خالصه بند چند در توان می
 در دهـد  مـی  ارجـاع  عهـدین  بـه  قـرآن  ،اسـت  شده محکوم کلیسا آباء توسط که

 الهـی  متن هی  با قرآن سبک ،ندارد وجود بینی پیش چنین عهدین در که صورتی
 قـرآن  ،است تضاد در فلسفی باورهای با آن اخالقی مفاهیم برخی ،ندارد سنخیت

 عقـل  خـالف  بـر  قـرآن  ،دارد متنـی  آشفتگی و است تناقض دچار خود درون در
 و ،کنـد  مـی  حکـم  عـدالتی  بی به و کند می تبلیغ را خشونت قرآن ،کند می دعوت
 اسـت  ایـن  توجه قابل نکته. کند می ثابت را آن بودن اعتماد قابل غیر قرآن تاریخ
 آن دنبـال  بـه  و شـد  ترجمه یونانی زبان به میالدی 1385 سال در ریکالدو اثر که
 3شد. تألیف مسلمانان علیه فراوانی آثار

 امپراطـوری  طسقو و میالدی 1453 سال در مسلمانان توسط قسطنطنیه فتح
 انجـام  بـه  وادار را آنـان  مجـدداً  و کـرد  وارد غربیـان  بـه  بزرگـی  شوک ،بیزانزی
 و اسـارت  موجب ها جنگ این دیگر سوی از 4کرد. زمینه این در جدی تحقیقات

 نگـارش  کـه  5شد. اسالمی های سرزمین در مسیحیان از رخیب سکونت آن تبع به
 مسـیحیان  تصـور  بودن اشتباه به آن در که «ها ترک لباس و زندگی» قبیل از آثاری
 رویکـرد  حـال  ایـن  با 6است. آثار این از ای نمونه ،است شده اعتراف مسلمانان از

                                                      
 .XII، . نولدکه1

2 .Watt. The Influence of Islam in Medieval Europe, 73. 
3 .Bobzin, Pre-1800 Preoccupation of Quranic Studies, 241-2. 
4 .ibid, 242. 

 .224-222. دورانت، 5
6 .Brinbaum. 384. 
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 کتـاب  (1471. )د 1ریجکل نام به فردی شود؛ می دیده نیز قرن این در نویسی ردیه
 مجموعـه  بـر  آن اساس که درآورد نگارش به را 2.«مسلمانان ادعای و قرآن علیه»

 ی نمونـه  3بـود.  نگاشـته  قرآن های سوره تک تک بر ای ردیه و بود شده بنا تولدان
. اسـت  اسـالمی  اسـپانیای  5سوگوویای از 4یوحنا نام به فردی قرن همین در دیگر
 مجالس که بود کسانی از وی. زد قرآن ترجمه به دست یالدیم 1454سال در وی
 از کـرد  سـعی  ترجمـه  این در وی. کرد می برپا مسلمان فقهای با نیز زیادی بحث

 و روبـرت  ترجمـه  در  خصوصـاً  - قـرآن  ترجمه در یونانی زبان در که اشتباهاتی
 داد تشـخیص  کـه  بود کسی اولین او 7.کند پرهیز داشت وجود - 6قرآن از هرمان
 متن ،مسلمان یک کمک با رویکرد همین با کند؛ درست زبانه چند قرآن یک باید
 را التینـی  ی ترجمـه  هم بعدها و داد قرار اسپانیایی ترجمه کنار در را قرآن عربی
 دلیـل  قرآنش ترجمه و 10دارد قرآن رد در 9کتابی نیز او ،حال این با 8افزود. آن به
 نبود. تعصبات از دوری و جویی حقیقت رب

 اسـاس  بر قرآن و اسالم از ها غربی اطالعات بیشترین وسطی قرون اواخر تا
 بـه  که اندکی افراد حال عین در ولی 11بود؛ زمان این تا گرفته صورت های ترجمه
 آثـار  بـه  مسـتقیم  طور به قرآن متن کامل فهم جهت در ،پرداختند می قرآن مطالعه
 ،بود تحقیق آنها کار زیربنای اینکه وجود با و کردند می مراجعه سلمانانم تفسیری
 حفـظ  را خـود  آمیـز  خصـومت  حالـت  اسـالم  و قـرآن  بـه  نسـبت  همـواره  ولـی 
 پیامبر شخصیت تخریب واقع در منابع این مطالعه از آنها اصلی هدف 12کردند. می
 با - خود زعم به - را قرآن خواستند می اول ی درجه در کار این برای و بود اکرم

                                                      
1 .Domonican Rijkel. 
2 .Contra Alchoranum et sectam Machometicam. 
3 .Bobzin, Pre-1800 Preoccupation of Quranic Studies, 242. 
4 .Juan. 5. Segovia. 
6. Hussain Khan, 25. 7. Rodinson. 28. 
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12. Rippin. Western scholarship and the Quran, 238. 
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 پیـامبر  اینکـه  ی هدربـار  دوم ی درجـه  در و سازند ساقط اعتبار از تناقضاتی یافتن
 بحـث  بودند آموخته او به را مطالبی که بودند کسانی و داشته مسیحی استاد اکرم
 1کردند. می

  (تاهجدهم شانزدهم )قرن رنسانس دردوران آثارپیشینیان ی گستره ترویج -1-3-2-3

 3رم ،2الیـدن  در یشناس شرق تخصصی های دانشکده شانزدهم قرن تدایاب از
 در 5یافت. رواج نیز اروپا های دانشگاه سایر در امر این و شد تأسیس 4آکسفورد و
 و کرد ترجمه آلمانی زبان به را ریکالدو اثر (1546-1483) 6لوتر مارتین قرن این
 معتقد که چرا 7نشوند؛ گمراه مسیحیان تا فراخواند آن تدریس به را کشیشان حتی
 آن انتشار و قرآن ترجمه از مضرتر و آورتر عذاب مسلمانان برای اقدامی هی  بود

 از مسیحیان های بافته و نبود واقعی قرآن کرد ترجمه او که قرآنی هرچند 8نیست.
 بود. هایشان فرض پیش

 تـوان  نمـی  بـود  معتقـد  او. نوشـت  قـرآن  بـر  نیـز  ای ردیه این بر عالوه لوتر
 آن بـه  همـواره  و معتقدنـد  قرآن به سخت آنان که چرا کرد؛ مسیحی را مسلمانان
 جهـت  از نـه  هـم  آن است ضروری قرآن علم داشتن او نظر از 9کنند. می مراجعه
 توسط مسیحیت آیین ترک از جلوگیری جهت از بلکه ،قرآن و اسالم رد و مقابله

 قـرار  مباحث این تأثیر تحت مسیحیان اگر که دانست می خوبی به لوتر. مسیحیان
 اسـالم  تأکید که چرا کنند؛ پیدا گرایش اسالم دین به کم کم بود ممکن گرفتند می
 در ای عـده  و بـود  شـده  مناقشه تثلیث مبحث که فضایی در خداوند وحدانیت بر

 هـایی  گروه و دادند قرار رد و تردید مورد را تثلیث کنونی مجارستان همانند اروپا

                                                      
1 .Moran Cruz. 65-66. 2. Leiden. 
3. Roma. 4. Oxford. 

 .XII، نولدکه. 5
6. Martin Luther. 

 .27هدیدی، . XII. 8همان، . 7
  .151سوذرن، . 9
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 ،بودنـد  انداختـه  راه جـدی  هـای  بحـث  زمینـه  این در 1یونیتاریان جنبش همچون
 اولـین  و شـود  گرفتـه  بهره چاپ صنعت از شد موجب امر همین 2بود. خطرساز
 از نسخه این 4برسد چاپ به 3«بیلیباندر» عنوان با 1543سال در قرآن چاپی نسخه
 ونرابیـل  پیتـر  دستور به هرمان و روبرت ترجمه دهش تکمیل نسخه واقع در قرآن
 قسـمت  سه از بلکه ،نبود ترجمه یک صرفاً بیلیباندر نسخه 5بود. دوازدهم قرن در

 دوم قسـمت  ،تولـدان  مجموعـه  از بـود  عبـارت  اول قسـمت  بـود؛  شـده  تشکیل
 بدون. بود ها ترک  خصوصاً ،مسلمانان تاریخ سوم قسمت و ها ردیه از  ای مجموعه
 نحـوی  بـه . یافت کتاب شهرت و فراگیری در اساسی نقش دیگر بخش دو تردید
 وسـیع  انتشـار  از بعد 6شد. چاپ تجدید مجموعه این (1550) بعد سال هفت که

 ،انگلیسـی  هـای  زبـان  بـه  قـرآن  از متعـددی  هـای  ترجمـه  هجـدهم  قرن تا ،قرآن
 7گرفت. صورت اروپایی های زبان سایر و فرانسه ،هلندی ،مانیآل ،اسپانیولی
 9راس الکسـاندر  دسـت  بـه  8قـرآن  انگلیسـی  ترجمـه  اولین هفدهم قرن در

 نوشت تطبیقی پژوهی دین زمینه در نیز کتابی وی. گرفت صورت (1590-1654)
 گفته به 10عربی. متن اصل نه ،بود فرانسوی ترجمه اساس بر نیز قرآنش ترجمه و

 و تـاریخ  ،فلسفه او اصلی تخصص و پرداخت هیاتال مطالعه به سال 36 خودش
 قـرآن  ی ترجمـه  را ()اسـالم  مسیحیت اصلی دشمن با مقابله راه تنها او. بود کالم

 اثـرش  ولـی  ،بـود  انگلیسـی  به ترجمه اولین سأر ترجمه کهاین وجود با. دانست
 ی ترجمـه  قـرن  همـین  اواخـر  در 11آمـد.  مـی  نظـر  بـه  ناکافی و نادرست ،ناقص

                                                      
1 .Unitarian movement. 
2 .Bobzin, Hartmut, Latin Translation of the Koran, 118. 
3 .Bibliadner. 
4 .Rippin. Western scholarship and the Quran, 239. 
5 .Hussain Khan, 25. 
6 .Bobzin, Hartmut, Latin Translation of the Koran, 118. 
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8 .The Alcoran of Mahomet. 9. Alexander Ross. 

 .260بل، . 10
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. شـد  فراگیـر  قرآن از 1698سال در ایتالیایی کشیش (1700. )د 1ماراکی لوداویکو
 التینی ی ترجمه با همراه خطی ی نسخه چند اساس بر قرآن طبع و تدوین اثر این
 ،بـود  زمـان  آن تـا  تینـی ال زبان به قرآن ترجمه ترین کامل که ترجمه این در 2بود.

 نحـوی  به و بود شده آمیخته هم به و انتخاب مختلف مفسران از تفسیری نظرات
 نمـایش  بـه  اروپـا  در را اسـالم  از ممکن شکل بدترین که بود درآمده نگارش به
 شده نوشته قرآن بر هایی ردیه ترجمه این های حاشیه در آن بر عالوه 3،گذاشت می
 1721سـال  در ترجمـه  ایـن  از دیگـری  ی نسـخه  و بـود ن کامـل  او ی ترجمه بود؛

 و قبلـی  مؤلف های حاشیه آن در که شد تهیه 4رینکیوس کریستین توسط میالدی
 اروپا در قرآن از بعدی های فهم مبنای مدتی برای نسخه این. شد حذف قرآن متن
 پیـامبر  شخصـیت  و اسـالم  دین بر نویسی ردیه رویه نیز قرن این در 5گرفت. قرار
 مشـاهده  6بـدول  ویلیـام  اثـر  در توان می را کار این بارز نمونه ،داشت وجود اکرم
 اکرم پیامبر شخصیت و نگریسته تحقیر دیده به بسیار قرآن ،آثار قبیل این در. کرد
. )د مـارونی  الحوشبی یوحنا از دیگر اثر 7شد. می تخریب مختلف های بهانه به نیز

 8.است عربی زبان به «القرآن مناقضات» نام به (1632

 مدرنیته دوران در قرآنی مطالعات شدن مند روش و تخصصی -1-3-2-4

 ارائـه  علمـی  و آکادمیـک  صـورت  بـه  کارهـا  غالـب  بعد به هجدهم قرن از
 بـه  (1736-1697) 10سـیل  جـرج  توسـط  نآقر از ای ترجمه قرن این در 9شد. می
. بـود  عربـی  زبـان  در متخصـص  و دان حقـوق  وی. گرفت صورت انگلیسی نزبا

                                                      
1 .Auctore Ludovico Marracci. 

 .261-260. بل، 2
3 .Hussain Khan, 25. 4. Christian Reineccius. 

5. Rippin. Western scholarship and the Quran, 239. 
6. William Bedwell. 7. Vitkus. 217. 
8. Bobzin, Pre-1800 Preoccupation of Quranic Studies, 237. 
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10. George Sale. 
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 از ای محققانـه  و مختصـر  بررسی و توصیف که گفتاری پیش با همراه وی ترجمه
 مفسـران  آثـار  بر مبتنی سیل ترجمه 1شد منتشر لندن در 1734 سال در بود اسالم

 بـود  ایـن  قرآن در تحقیق و مطالعه از او ی گیزهان 2بود. بیضاوی ویژه به ،مسلمان
 شـده  جهـان  در اسـالم  بـه  فـراوان  اقبال و سریع رشد باعث چیزی چه بداند که

 - خـودش  قـول  بـه  - تمـامی  کـرد  تـالش  ماراکی ترجمه از استفاده با او. است
 باشـکوهش  جایگـاه  از را آن تـا  ،داد نشـان  را قـرآن  در موجـود  «های بازی حقه»

 معنـی  بی و پوچ هدفش گوید می صراحت به کتابش مقدمه در او 3د.ساز سرنگون
 مـدعی  او. شد اش خواسته عکس کارش تأثیر که هرچند 4است؛ قرآن دادن نشان
 کـرده  را کـار  ایـن  شخصی نبوغ با و است نوشته خود پیش از را قرآن پیامبر بود

 از شـد  رهاشـا  آنها به و داشت ترجمه این که خاصی های ویژگی خاطر به 5است.
 یک و متحده ایاالت در بار 53 ،بریتانیا در بار 70 تاکنون 1734 در انتشارش زمان
 . است شده چاپ تجدید هند در بار

 آلمـانی  قبیـل  از اروپـایی  متعدد های زبان به آن مقدمه و کتاب این همچنین
 و (1902) بلغـاری  ،(1814) سوئدی ،(1792) روسی ،(1751) فرانسوی ،(1746)

 او هـدف  شـود  مـی  مالحظـه  کـه  همـانطور  6شـد.  ترجمـه  (1891) ربـی ع حتی
 در. کنـد  نمـی  اشـاره  نـام  این به صراحت به که هرچند است قرآن بر نویسی ردیه
 پتـرس  کردنـد؛  قرآن بر نویسی ردیه به مبادرت نام با که هستند افرادی قرن همین
 الکاسـیح  مکریت  و «البیع مفتاح» اثر قرن یلاوا در (1707. )د مخلوف دومیت بن
 صل،ق » و «نآالقلر  فلی  المنسرخ و الناسخ» آثار تبار ارمنی کاتولیک متکلم یک که

 میــان از اینــان. نگاشــتند را هجــدهم قــرن اواخــر در «القللرآن کلل ب و االنجیلل 
 افـرادی  همچنین کردند یم اقدام ردیه نوشتن به که بودند مسلمان غیر زبانان عرب
 کردنـد  می مبادرت عربی زبان فراگیری به منابع از بهتر استفاده برای هک بودند هم

                                                      
1 .Bobzin, Pre-1800 Preoccupation of Quranic Studies, 38. 

 .261. بل، 2
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5. Khalifa. 128. 6. Hussain Khan, 27. 
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 (1670. )د 1سیلسـیا  همچون افرادی نوشتند؛ می هـردی رآنـق رـب الـح عین در و
 زنـدگی  سال 18 از بعد هـک (1653. )د 3وـی آمی ،2«انـایم لـابـمق نقطه» رـاث اـب
 ایقلان » کتـاب  که (1700. )د 4فرانسیسکوس و ،نوشت نآقر بر ای ردیه سوریه در

 چهـارم  اینوسـنت  پـاپ  درخواسـت  بـه  را «السلماوات  ملکرت الی الهادی الطریق
 5.نگاشت
 قـرن  اساسـی  هـای  مؤلفـه  از گرایی تاریخ و ،تکامل ،گرایی اثبات ،گرایی عقل
 آن اصـل  و هـا  ریشه باید موضوعی هر در تحقیق برای قرن این در. است نوزدهم
 فعلـی  یافتـه  رشد وضعیت به رسیدن تا آن تاریخی تحول سیر و شد می شناسایی
 بـا  علمـی  آثار دوران این در که است دلیل همین به گرفت؛ می قرار بررسی مورد

 از یکـی  عنـوان  بـه  نیـز  دیـن . شـد  می نگاشته «توسعه» و «رشد» ،«ریشه» عناوین
 بـه   ای انـدازه  بـه  رویـه  ایـن  گرفت؛ قرار بررسی مورد شیوه همین به ضوعاتمو

 همـین . شد گفته «ریشه در وسواس» آن به بعدها که رفت کار به افراطی صورت
 معرفـی  نـوزدهم  قرن از که آثاری 6یافت. تسری نیز اسالمی تحقیقات در رویکرد

 است. جریان این گر نمایان خوبی به شود می
 انجیـل  و تورات با قرآن حدودی تا نوزدهم قرن در فوق رویکرد به توجه با

 ای مجموعه یا شریعت کتاب عنوان به قرآن. شد نمی گذاری ارزش ظاهری نظر از
 از ترکیبـی  بلکـه  ،نبـود . و.. انبیـاء  مکاشـفات  کتاب یا ،مزامیر همانند ها سروده از

 7مـولر  یوهـان  ،کـرد  اعتـراف  امـر  این به که کسی اولین. شد می دیده آنها تمامی
ــانی ــود (1838-1796) آلم ــرآن او. ب ــاب را ق ــتقلی کت ــت مس ــه دانس  دارای ک
. دارد مـی  وا تحریـک  بـه  را انسان شعور و احساسات و است خاصی های ویژگی
 از مطالعات این شدن آزاد ،قرآن و اسالم به رویکرد تغییر این دالیل از یکی شاید

                                                      
1  . Franciscsn  Dominicus  Germanus  de  Silesia. 
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 1شد.با کلیسا ی سیطره
 موضوعات بلکه ،گرفت نمی قرار بررسی مورد قرآن کلیت دیگر قرن این در
 2پـوتیر  چـون  افرادی قرآن تاریخ موضوع در. شد می مطرح قرآن ی هدربار خاصی

 و ادیـان  سـایر  از قـرآن  تأثیرپـذیری  موضـوع  بـا  کتابی (1883-1800) فرانسوی
 گوسـتاو  همچنـین . نگاشـت  ،آن در فمخـال  و موافق عقاید و نزول زمان شرایط
 بـه . نگاشـت  را 4«قـرآن  بر انتقادی - تاریخی مقدمه» کتاب (1889-1808) 3ویل
 بـار  اولـین  بـرای  وی. بود یهودی فرهنگ حاوی کتابش ،ویل بودن یهودی علت
 بـه  را تقسـیمات  این نولدکه بعدها که کرد تقسیم بخش سه به را قرآن های سوره
 ارتباط پیامبر زندگی و قرآنی آیات تحول میان خواست می واقع در وی 5برد. کار

 کـه  روایـاتی  اسـاس  بر کردند می تالش برخی تحقیقات این کنار در 6کند. برقرار
 ،اسـت  شـده  نـازل  کـه  نیسـت  ترتیبـی  همـان  فعلی مصحف ترتیب دارد می بیان

 تاریخ» کتاب در نولدکه زمینه ینا در نمایند؛ بازسازی نزول ترتیب به را مصحف
 9«محمـد  زنـدگی » در میـور  و 8«پیـامبر  محمـد » کتـاب  در ویـل  گوستاو ،7«قرآن
 سـه  این مشاوره با 10رودول نام به فردی اساس این بر. دادند انجام را هایی تالش
 اسـاس  بـر  چینش با و عربی زبان از ترجمه :قرآن» نام با را قرآن از  ای نسخه ،تن

 در کـه  کـرد  ترجمه و تدوین 11«نمایه و نکات با همراه ،زمانی ترتیب به ها سوره
 و هـا  ویـرایش  در و بـار  18 ،1977 سـال  تـا  نسـخه  ایـن . رسـید  چاپ به 1861
 سـیر  یافتن برای فوق ی شیوه در 12است. رسیده چاپ به مختلف افراد های مقدمه

                                                      
 .XIV-XI، . نولدکه1

2 .Pothier. 3. Gustav Weil. 
4. Historish-kritische in den Koran. 

 .22علی الصغیر، . 5

6. Rippin, 240. 7. Geschichte de Qorans. 
8. Mohammed der Prophet. 9. Life of Mahomet. 
10. J. M. Rodwell. 
11. The Quran: translated from the Arabic, the Suras arranged in chronological order with 
notes and index. 
12. Hussain Khan, 28. 
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 مراجعـه  النـزول  اسـباب  و سـیره  به ،نزول اساس رب قرآن سور و آیات ترتیب و
 بعـدها  ولی ،شد می تقسیم مختلفی های دسته به قرآن آیات آن اساس بر و شد می
 از دیگـر  ،رفت سؤال زیر کلی به ونزبرو و بل توسط روایات اعتبار اینکه دلیل به
 1.نشد استفاده نزول تاریخی ترتیب یافتن برای شیوه این

 آسـیایی  جامعـه » و (1784) 2«آسـیایی  جامعـه » نظیر دهایینها دوران این در
 (1821) «آسیایی جامعه» و 4«ناپلئون مصر موسسه» ،بریتانیا در (1823) 3«سلطنتی

 بـه  ی واسـطه  بـه . گرفـت  شـکل  آلمان در (1845) «آسیایی جامعه» و فرانسه در
 مطالعات گسترش ،شرقی جوامع از تری وسیع شناخت مؤسسات این آمدن وجود
 در تخمینی طور به 5آمد. وجود به شرقی های زبان در تبحر و تاریخی شناسی زبان
 خـاور  پیرامـون  غـرب  در کتـاب  جلد هزار شصت حدود 1950-1800 های سال

 در دوران این در شد موجب اسالمی مطالعات به تمایل این 6شد. نگاشته نزدیک
 دانشگاه ،یابی ریشه ویکردر ادامه در شود؛ تألیف توجهی قابل آثار ،فوق آثار میان
 یهودیـت  از اسـالم  تـأثیرات  بررسی موضوع با علمی  ای مسابقه 1833سال در بن

 از مسـلمانان  آنچـه » کتاب نوشتن با 7گایگر آبراهام مسابقه این در که کرد برگزار
 یـابی  شهری کار این از گایگر هدف. شد مسابقه این ی برنده 8«کردند اخذ یهودیت
 بیـان  خواست می واقع در او. بود مسیحیت حدودی تا و یهودیت در قرآن مطالب
 و یهودیـت  در تحـولی  زمـان  طـی  در است خواسته که است دینی اسالم که کند

 تحقیقـات  در گـایگر  اثر 9است. بشری کاری قرآن واقع در و کند ایجاد مسیحیت
 کـه  مواردی نکرد ادعا وقت هی  هم گایگر خود و گرفت قرار تردید مورد بعدی
 احتمـاالً  اسـت  گفتـه  صـرفاً  بلکـه  ،است درصد صد است داده قرار بررسی مورد

                                                      
1 .Rubin. 457. 2. Assiatic Soceity. 
3. Royal Assiatic Society. 4. Napoleon’s Institute d’Egypte. 

 .367سعید، . 6 .86ترنر، . 5
7. Abraham Geiger. 
8. Was hat Mohammadan aus dem Judenthum aufgenommen. 
9. Rippin. Western scholarship and the Quran, 239-240.  
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 بایـد  واقعـاً  مـا » عبـارت  این در توان می را او تردید و شک. باشد تواند می چنین
 خـوبی  بـه  «اسـت  شـده  گرفتـه  عاریه یهودیت از قرآن مطالب کنیم ثابت بتوانیم
 1کرد. مشاهده
 ایـن . اشتـنگـ  را 3«رآنـق اتـیاآل کشف» 2وگلـفل اوـوستـگ 1842سال در

 و عالقـه  افـزایش  4گذاشـت  جـای  بر قرآن بعدی تحقیقات در ادیـزی تأثیر رـاث
 را پـاریس  ادبیـات  و پژوهی کتیبه فرهنگستان ،اروپا در اسالمی مطالعات به توجه
 ی زمینـه  در نگاشـت  تـک  بهترین به کند پیشنهاد تا اشتد آن بر 1857سال در نیز
 5«قـرآن  تـاریخ » آن نهـایی  ی برنـده  کـه . دهـد  جـایزه  «قرآن متن انتقادی تاریخ»
 و نـزول  تاریخی فضای ساختن مشخص دنبال به واقع در اثر این 7شد. 6«نولدکه»

 ار «بـود  داده روی واقعـاً  آنچـه » خواسـت  مـی  واقـع  در او. بود قرآن گیری شکل
 8کند. توصیف

 بیستم قرن در قرآنی مطالعات در بدبینی تشدید -1-3-2-5

 زنـدگی  مختلـف  هـای  عرصـه  در بیستم قرن که خاصی های ویژگی دلیل به
 بـه  اسـت  مدرنیتـه  دوران از بخشی اینکه به توجه با دوره این ،است داشته انسان
 و خـاص  ی دوره تـوان  مـی  را بیسـتم  قـرن . شـود  مـی  بررسـی  جداگانـه  صورت

 دانست. انسان تاریخ از تأثیرگذاری
 ،بیسـتم  قرن های نیمه تا و نوزدهم قرن اواخر در اشتیاق و شور این وجود با

 واقـع  در بـدبینی  ایـن . شـد  عجین افراطی بدبینی نوعی با خاورشناسان مطالعات
 ،بود شده تندتر که بود شان اسالف توسط اسالمی منابع به منفی های نگرش تداوم

                                                      
1 .Finkel.8. 2. Gustav Flugel. 
3. Concordantiae Corani arabicae (Leipzig, 1842 und ernue 1898). 
4. Rippin. Western scholarship and the Quran, 240). 
5. Geschichte des Qorans. 6. Theodor Noldeke. 

 .262بل، . 7
8. Rippin. Western scholarship and the Quran, 240. 
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 کـه  نولـد  آثـار  بـه  نسبت که (1921-1850) 1گلدزیهر آثار در توان می را امر این
 هـای  دیـدگاه  و آثـار  در حتی و یافت دارد  شدیدی  نظرات قرآن اصالت ی هدربار
 قبلـی  خاورشناسـان  بـه  نسبت (1937-1881) 3مینگانا و (1962-1902) 2شاخت
. داشـتند  روا دیج تردیدهای ایشان سنت و پیامبر خود اصالت در دو این 4یافت.
 اسـت  کـرده  ایفا آن در سریانی زبان که نقشی درک بدون قرآن بود معتقد مینگانا
 مشـخص  آثارش در نیز را قرآن ی بیگانه واژگان درصد حتی او 5نیست. فهم قابل

 در 7شـد.  سـپرده  فراموشـی  به زیادی حدود تا او نظریات البته که 6است؛ ساخته
 آثـار  بـه  تـوان  مـی  موضوعات یابی ریشه روند ی ادامه در واقع در و آثار این کنار

 کتـاب  اسـت؛  رویکردشـان  گـر  نشـان  خوبی به آثار اسامی که کرد اشاره دیگری
 10«اسالم یهودی های ریشه» ،9ونزیک جان آرنت از (1908) 8«مدینه در مسلمانان»
 اسالم منشأ» ،13وزنولها از (1897) 12«ملحد اعراب ی هدربار» ،11توری از (1933)
 16«اش مسـیحی  محـیط  در اسالم ی ریشه» ،15آندره تور از ،(1926) 14«مسیحیت و
 کـارل  از (1935) 18«دیـن  گـذار  بنیان عنوان به محمد» و ،17بل ریچارد از (1926)

 20بداننـد.  مسـیحی  یا یهودی ی ریشه زا را اسالم داشتند سعی آثار این. 19آهرنس
 21است. شده تألیف فراوانی آثار زمینه این در

 از دیگـری  افراد توسط آن منبع و قرآن ی هدربار سیل های حرف قرن این در

                                                      
1 .Ignac Goldziher. 2. Joseph Schaclit. 
3. Alphonse Mingana. 

 .10-9پاکتچی، . 4
5. Reynolds, 675. 6. Mingana. 173-174. 
7. Reynolds, 675. 8. Mohammeden de Joden te Medina. 
9. Arent Jan Wensinck 10. Jewish Foundation of Islam. 
11. Ch. C. Torrey. 12. Reste Arabischen Heidentums. 
13. J. Wellhausen. 14. The Origin of Islam and Christian. 
15. Tor Andrae. 
16. The Origin of Islam in its Chrisian Enviornment. 
17. Richard Bell. 18. Muhammad als Religionsstifter. 
19. Karl Ahens. 20 . Gokkir, 477. 

 .Blois. 27-30ر.ک: . 21 
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ــل ــتون قبی ــنس ،(1905) 1واالس ــامپیون ،(1926) 2الم ــون و (1959) 3چ  4ردینس
 از یکـی  5شـد.  تکـرار  صـورت  همان به و دلیلی گونه هی  بدون ،یهودی (1977)

 ترجمـه  ،گرفـت  صـورت  «است بوده واقعاً آنچه» یافتن جهت در که هایی تالش
 در رودول کـار  ی ادامـه  در کـار  ایـن . است انگلیسی زبان به قرآن از 6بل ریچارد
 هـای  بخـش  بـه  را قـرآن  وی. بود نزول ترتیب اساس بر قرآن ی ترجمه و تدوین
 عنـوان  با او اثر. کرد مرتب جدیدی چینش اساس بر را آنها و کرد تقسیم مختلف

 1937سال در جلد دو در بار اولین برای 7«ها سوره انتقادی چینش با مترجم قرآن»
 توانـد  می محققی تر کم که است مغلق و چیدهپی ای اندازه به او کار. رسید چاپ به
 باشد داشته فراوانی تسلط قرآن متن به باید حتماً و نماید استفاده آن از راحتی به
 8ببرد. آن از را الزم استفاده تا

 فقـه  های سرچشمه» کتاب 1950سال در ،شاخت «ها ریشه» یافتن راستای در
 را حـدیث  هرگونه اصالت و رساند اوج به را بدبینی آن در و نوشت را 9«اسالمی

 بیسـتم  قـرن  دوم ی نیمـه  در شاخت از بعد. است برده سؤال زیر اسالم جهان در
 نیـز  دیگـران  و 11بـرتن  ،(2002-1928) 10ونزبرو همچون افرادی در رویکرد این

 قرآن اصالت کلی به ونزبرو شد موجب منفی رویکرد این ی ادامه 12داشت. وجود
 اکـرم  پیـامبر  وفـات  از بعـد  قرن دو به متعلق را قرآن تدوین و ببرد سؤال زیر را

 حساب به اسالم دین های ریشه بررسی در اساسی های گام از ونزبرو آثار 13بداند.
 14ای فرقـه  محـیط  و (1977) قرآنـی  مطالعـات  خود مهم کتاب دو در وی آید؛ می
 آثـار  وی. پـردازد  مـی  موضوع این بررسی به تاریخی - زبانی رویکرد با (1978)

                                                      
1 .Wallaston. 2. Lammens. 
3. Champion. 4. Maxime Rodinson. 

5. Khalifa. Mohammad, 128. 6. Richard Bell. 
7. The Quran translated with a critical rearrangement of the surahs. 
8. Hussain Khan, 29-30. 9. The Origins of Muhammad Jurisprudence. 
10. John Wansbrough. 11. John Burton. 

 .12پاکتچی، . 12
13. Wansbrough, 25. 
14. The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History. 
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. برد می سؤال زیر کلی به بودند پذیرفته شناسان شرق بیشتر که را مسلمانان روایی
 طول در مسیحی - یهودی  ای فرقه محیط در که است متنی قرآن ونزبرو دیدگاه از
 را آن بلکه ،داند نمی اکرم پیامبر از را قرآن او. است شده نگاشته هجری سوم قرن

 نورمن ،1ریپین اندرو ازقبیل ونزبرو شاگردان. داند می الیشم ازاعراب اثرمسلمانان
 بـرتن  جان 4هستند. زمینه این در استادشان نظرات تابع ،3هاوتینگ گرالد و 2کالدر
 پیـامبر  خـود  زمان در را خود قالب و شکل قرآن است معتقد ونزبرو شاگردان از

 و نفـی  کلی به را خلفا زمان در قرآن تدوین 5«قرآن جمع» کتابدر او. است یافته
 6کرد. بیان اکرم پیامبر زمان در قرآن نشدن جمع عامل ترین مهم را نسخ سویی از

 تـا  «اسـالم  و قـرآن  هـای  ریشه بررسی» رویکرد ،«واقعیت» شناخت کنار در
 امـر  این یدؤم وبیخ به زمینه این در اثر دو انتشار و یافت ادامه بیستم قرن انتهای
 مسـتعار  نـام  )ایـن  8وراق ابن از (1998) 7«قرآن های ریشه» نام به اولی اثر است؛
 محمـد  یـافتن  بـرای  تـالش » نام به (وراق )ابن فرد همین از نیز دیگری و (است

 افـرادی  غالبـاً  ،انـد  پرداخته آثار این تألیف به که کسانی. است (2000) 9«تاریخی
 حمایـت  آنان طرف از یا و هستند کشیشی و کلیسایی های صبغه دارای که دبودن
 پیـامبر  خـود  اثـر  قرآن که بودند امر این اثبات درصدد همواره افراد این. شوند می
 آثـار  واقـع  در و اسـت  پذیرفتـه  تـأثیر  یهـودی  و مسیحی محیط از نیز او و است

 و نهـاده  فراتر را پا برخی حتی و 10است. بوده او الهامات منشأ یهودی و مسیحی
 مدراشی تورات از نسخه یک فقط حجاز ی منطقه در هفتم قرن در اند شده مدعی
 در اولیـه  متکلمـان  عقاید بررسی قرن این در همچنین 11بود. قرآن آن و بود رایج

                                                      
1 .Andrew Rippin. 2. Norman Calder 

3. Gerald Hawting. 4. Gokkir, 477. 
5. The Collection of the Qur’an. 

 .quran-journalرضایی، . 6

7. The Origins of the Koran, Amherst: Prometheus. 
8. Ibn Warraq. 
9. The Quest for the Historical Mohammad, Amherts: Propmetheus. 
10. Gokkir, 477. 11. Peters. 296-297. 
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 1است. توجه قابل موضوعات دیگر از اسالمی عقاید «های ریشه» یافتن جهت
 ی هدربـار  بیسـتم  قـرن  دوم ی نیمـه  از بعد که را آثاری کلی رویکرد یک در
 بـه  آثـار  این از ای دسته کرد؛ تقسیم توان می دسته چهار به است شده نوشته قرآن
 گـروه  ایـن  در ،پردازنـد  مـی  قرآن تاریخ به کل طور به و آوری جمع ،گیری شکل
 دیگـر  ی دسـته . گیـرد  مـی  صـورت  نیز قرآن ادبی و ساختاری تحلیل برای تالش
 دیگـر  گـروه . شـود  مـی  نوشته مسیحی های انگیزه با و مسیحیان توسط که یآثار

 به که آثاری نهایت در و پردازند می قرآن از مسلمانان تفاسیر بررسی به که آثاری
 در 2پردازد. می مختلف رویکردهای با آیه یا موضوع یک از خاصی تفسیر بررسی
 توجه قابل نکته بعد به یستمب قرن دوم ی نیمه از غرب در قرآنی مطالعات بررسی
. گیـرد  مـی  قـرار  تـرین  بـدبین  تا ترین بین خوش از فیط یک در آثار که است این
 ایـن  بـا  و کننـد  مـی  اعتـراف  اکـرم  پیـامبر  و قـرآن  حقانیـت  به کامالً که  ای دسته
 مسلمانان میان از افراد این بارز ی نمونه پردازند؛ می قرآن در تحقیق به فرض پیش
 مثبـت  طـرف  در (1999) 3«قـرآن  فهـم » کتاب در عبدالحلیم محمد دهمانن است؛
 کتـاب  در 4لـوکزنبرگ  منفـی  طـرف  در و دارد اقـرار  قـرآن  حقانیـت  به که طیف

 تمـامی  کلی طور به که دارد قرار (2000) 5«قرآن در آرامی - سریانی های گویش»
 6برد. می سؤال زیر را قرآن ی هدربار اسالمی سنت اعتبار

 مستشرقان آثار در خاص رویکردهای پیدایش یابی ریشه -1-3-3

 قرآنـی  موضوعات در زمین مغرب در متعددی دانشمندان متمادی قرون طی
 کـه  ای نکته. اند پرداخته تحقیق به قرآنی موضوعات حول و اند کرده تألیف آثاری
 تـرین  اساسی و ترین مهم. است مشترک یها آسیب وجود ،دارد وجود آثار این در

 و رد درصدد همواره آنان که است این دارد وجود مستشرقان آثار در که انحرافی

                                                      
1 .Rippin.  Review on  La  Doctrine  D’al-Ashar,  677. 
2 .Fazlur Rahman, 73-74. 3.  .Understanding the Qur’an. 
4. Christoph Luxenberg. 5. Die Syro-Aramiische Lesart des Koran. 
6. Reynold, 675. 
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. اند نپذیرفته وحیانی و آسمانی کتاب عنوان به را آن گاه هی  و اند بوده قرآن انکار
 پرداختـه  شناسـان  شـرق  آثـار  در رویکـرد  ایـن  آمدن پدید یابی ریشه به اینجا در
 عوامـل  تـوان  مـی  مستشرقان آثار در گرفته صورت های بررسی اساس بر. شود می
 :دانست رویکرد این آمدن پدید در عوامل مؤثرترین را ذیل

 :فراوان های فرض پیش  -1-3-4

 یـا  خواسـته  را آنهـا  و انـد  داشـته  فراوانی های فرض پیش همواره مستشرقان
 از قرآن اقتباس همچون هایی فرض  شپی ،اند ساخته منعکس خود آثار در ناخواسته
 برتـری  ،نظـر  هـر  از غربـی  انسـان  برتـری  ،شرق بر غرب تمدن برتری 1،عهدین

 شـود  می عجین نیز ورزی غرض با گاهی ها فرض پیش این و... اسالم بر مسیحیت
 بـا  شناسـان  شـرق  آورد؛ مـی  وجود به اسالمی ضد و علمی غیر شدت به آثاری و

 نـژاد  بـودن  پسـت  ،مسـلمانان  بـر  غربـی  مسیحی دنتم برتری فرض پیش داشتن
 و مسـلمانان  بـر  غربـی  کشـورهای  استعمار بودن ضروری نهایت در و مسلمانان
 مطالعـات  در توان می خوبی به را ها فرض پیش این 2کردند. توجیه را زمین مشرق
 بـه  نسبت اسالم مدارای از گلدزیهر تمجید مثال عنوان به یافت؛ قرآنی و اسالمی
 و عالقـه  ،گیـرد  می قرار اکرم پیامبر مداری انسان از او تنفر تأثیر تحت ،ادیان سایر
 ی عقیـده  درسـتی  و اصـالت  بـه  (1943-1863) 3دونالـد  مک بالک دانکن توجه
 بـین  از مسـیحیت  در بـدعت  ی منزله به اسالم از او فرض پیش تأثیر تحت ،اسالم
 ،الهیـات  با (1962-1883) 4ماسینیون لویی العاده فوق مراهیه و همرنگی ،رود می

 ی ایـده  صـریح  رد در اسالم به نسبت او ی کینه تأثیر تحت ،اسالمی هنر و عرفان
 آثار در (1848-1767) 6بریان شاتو یا و 5،گیرد می قرار [مسیح شخص ]در تجسم

                                                      
 .36نیا،  . کریمی1

2 .Demant. p 207. 3. Duncan Black Macdonald. 
4. Louis Massignon. 

 .377-376سعید، . 5
6. Francois-Rene de Chaeaubriand. 
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 پیـامبر  ی زندگینامـه  را قـرآن  و کنـد  نمـی  تـوجهی  یاسـالم  تمدن حقایق به خود
 تعـالی  را کسـی  توانـد  نمـی  و نیست آن در تمدن اصول از اصلی هی  که داند می

 دیـن  اینکـه  در مستشـرقان  اکثـر  شد گفته که همانطور ،این بر عالوه و 1؛ببخشد
 2دارند. نظر اتفاق ،هستند پست و حقیر مسلمانان و اسالم
 ،مشهورند بودن محقق به اینکه وجود با نولدکه چون یافراد قرآنی علوم در

 خـود  را قرآن اکرم پیامبر که دهند می مدنظر را فرض پیش یک همواره آثارش در
 اسـت؛  گرفتـه  کمـک  مشرک اعراب و یهودیان ،مسیحیان از کار این در و نوشته
 شـواهدی  فتنیـا  و فـراوان  توجیهـات  بـه  دست خود مدعای اثبات برای نولدکه
 موضـوعات  برخـی  در مثـال  عنـوان  بـه  نمایـد؛  می سست واقعاً گاهی که زند می

 را مطالب این پیامبر که شود می مدعی عهدین به استناد با 3هامان قبیل از تاریخی
 دیگـری  نحـو  بـه  عهدین در چون ،است نکرده دریافت تورات از کامل و خوب
 عـدم  از ،قـرآن  در اشـکال  ایـن  و است متفاوت آن با قرآن در و است شده گفته
 4است. بوده عهدین مطالب صحیح دریافت و درک

 و شناسان شرق در استعماری ی روحیه وجود ،فوق های فرض پیش تمامی به
 تمـامی  بنـای  همچنـین . افـزود  بایـد  نیـز  را ربیـغـ  وینـن ایـه دانش راگیریـف

 مـدرن  تجربـی  علـوم  و انسـانی  علـوم  هـای  افتهـی اساس رـب ،دـجدی اتـتحقیق
 ارائـه  شـرق  و اسـت  شده ربـغ در یـمختلف ایـه شناسی شرق ورـظه وجبـم
 نیامـده  وجـود  بـه  ها غربی اغراض و نظریات تحمیل بدون هرگز غرب در دهـش

 مـذهبی  تنفـر  بایـد  هـا  فـرض  پـیش  ایـن  بر معتقدند برخی ،این بر عالوه 5است.
 آثارشـان  بـر  فراوانـی  منفـی  تـأثیر  کـه  افزود نیز را اسالم از یهودیان و مسیحیان
 6است. گذاشته

                                                      
 .377-376همان، . 2 .311-310سعید،  .1
 .280-272بدوی، . 3

4. Noldeke. 72-95. 5. Noldeke. 49. 
 .92فرایتک، . 6
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  :اصلی منبع از علم دریافت عدم -1-3-5

 نزد دیشاگر ،موضوعی هر در شدن عالم راه بهترین اسالمی تعالیم اساس بر
 که رسد می نظر به بدیهی نیز عقلی نظر از این بر عالوه 1است. آگاه و دانا استادان
 و تببـین  را خـود  هـای  داشته و علوم دنتوان می بهتر تمدن و فرهنگ یک صاحبان
  دانشمندان از را هرهب ترین کم غربی محققان که است حالی در این 2نمایند. تشریح
 دالیـل  به آنان 3است. شده آثارشان در هایی رویکج باعث این و اند برده مسلمان
 ی مطالعـه  بـا  و ساخته محروم نعمت این از را خود ناخواسته یا خواسته متعددی

 موجب که اند دانسته اسالمی موضوعات و علوم در دانشمند را خود ،منابع یبرخ
 بـه  هـا  لغزش از برخی به اینجا در. است شده آثارشان در فراوان های لغزش بروز

  :شود می اشاره اختصار

 :گویی تناقض -1-3-5-1

 بـه  مـوارد  برخی در ،شان تحقیقات بودن مند روش بر غربیان ادعای وجود با
 روشـن  خوبی به برایشان آن ابعاد و برند نمی پی موضوع به خوبی به نکهای علت

 اعتبـار  در تردیـد  عـین  در آنـان  ،مثال عنوان به شوند؛ می تناقض دچار ،شود مین
 و گلـدزیهر  هماننـد  افـرادی  ؛کنند می استدالل احادیث همان به استناد با ،حدیث
 مسـأله  ایـن  در ،دانند می خیتاری اعتبار فاقد و جعلی را روایات بیشتر که شاخت

 منبـع  معتبرتـرین  را قـرآن  اینان. گردد می بر محمد به قرآن که ندارند اختالفی 
 ،4کـوک  مایکـل  ،ونزبـرو  چـون  کسـانی . داننـد  مـی  پیامبر تعالیم و سیره شناخت
 ی نظریـه  طرفـدار  اواخـر  این تا 6وتینگها جرالد و ریپین اندریو ،5کرونه پاتریشیا
 7.بودند احادیث اعتبار در شاخت افراطی

                                                      
 .بمافیه ادری البیت رب  او  البیت بمافی أدری یتالب بصاح. 2 .7. االنبیاء، 1
 .13ایازی، . 3

4. Michael Cook. 5. Patricia Crone. 
6. Gerald R Hawting. 

 .162، موتسکی. 7
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 :اول دست منابع به اهتمام عدم یا و یابی دست عدم  -1-3-6

 مورد و اول دست منابع از برداری بهره عدم مستشرقان آثار اشکاالت از یکی
 اهداف که منابعی یا قدیمی ،رسدست در منابع از صرفاً آنان. است مسلمانان تأیید
 وجـود  بـه  موجب رویه این که صورتی در 1؛کنند می استفاده کند می تأمین را آنها
 تـوان  مـی ن مثال عنوان به ؛شود می علمی های برداشت در فراوانی اشتباهات آمدن
 کـه  چرا داد؛ قرار مشقید کثیر ابن تفسیر با ردیفهم را طبری البیان جامع تفسیر
 تا کثیر ابن تفسیر ولی 2،است ضعیف احادیث و اسرائیلیات زا آکنده طبری تفسیر
 روایـات  ضـعف  بـر  مؤلـف  و اسـت  شده سازی پاک اسرائیلیات از زیادی حدود
 حتی و تر رایج طبری تفسیر مستشرقان آثار در 3.دارد اشاره اسرائیلیات و تفسیری
 شـده  جالـب  و کـاربردی  بسیار برایشان موضوعات در آن تنوع و است تر مقبول
 ی افسـانه  بحـث  در ؛دهـد  می نشان خوبی به را امر این آنان آثار بر مروری. است
 بحث این وارد منابع سقم و صحت در تحقیقی گونه هی  بدون مستشرقان غرانیق
 4وات مـونتگمری  انـد؛  سـته نگری شاهد حتی و تأیید و قبول دیده به را آن و شده
ــاب در (1909-2006) ــد» کت ــه در محم ــور 5«مک ــاب در (1905-1819) 6می  کت
ــدگی» ــه 7،«محمــد زن ــاب در (1973-1900) 8نولدک ــاریخ» کت ــرآن ت ــارل 9،«ق  ک

 انیـق غر ی افسـانه  بـه  11«اسالمی ملل تاریخ» کتاب در (1956-1868) 10بروکلمان
 آن اسـاس  بـر  و گرفتـه  نظـر  در مسـلم  موضوع یک عنوان به را آن و اند پرداخته
 بـر  را غرانیـق  ی افسـانه  افـراد  ایـن . اند کرده قضاوت پیامبر نبوت صدق ی هدربار

                                                      
 .374-169ربیع، . 2 .9، ش52. معارف، پژوهش دینی، ص1
 .231و  137، تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر. 3

4. Watt. W. Montgomery. 5. Watt. Muhamma’s Mecca, 100-109. 
6. Willian muir. 
7. Muir. Life of Mahomet from original source, 78-87; Life of Mahomet with introductory, 
149-159. 
8. Theodor Noldeke. 

 .93-89، نولدکه. 9
10. Carl Brocklmann. 

 .34بروکلمان، . 11
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 کارشناسی نظر آن ی هدربار خود اصطالح به و اند کرده بیان ضعیف منابعی اساس
 اینکـه  توجـه  قابـل . نـدارد  اعتباری آنها اداستن مورد منابع که صورتی در. اند داده

 ،کثیـر  ابـن  ،سـهیلی  ،هشـام  ابـن  ،اسـحاق  ابـن  چـون  افرادی را غرانیق ی افسانه
 هماننـد  ،شـوکانی  ،العینـی  ،قرطبـی  ،رازی ،خزیمـه  ابـن  ،عیاض قاضی ،بیضاوی

. و.. هیکل حسین محمد ،قطب سید ،مودودی ابوالعلی چون معاصری نویسندگان
 ابـن  و طبری چون افرادی صرفاً و اند دانسته اساس بی را آن و اند کرده رد کلی به

 1اند. کرده نقل را آن هستند مشهور اسرائیلیات نقل به که سعد
 در مستشـرقان  برخـی  کـه  است این منابع از سوءبرداشت های نمونه از یکی
ـ  تـا  حداکثر قرآن که دارند می یانب قرآن کتابت تاریخ بررسی  از بعـد  سـال  انزدهپ
 کـه  شـیعیان  جـز  بـه  دارند نظر اتفاق آن بر همه و است شده نوشته پیامبر وفات
ـ  ابیطالـب  بن علی خالفت بر شاهدی قرآن در چون  قـرآن  شـدند  معتقـد  دنیافتن

 بـه  شیعیان که است روشن همگان بر امر این که صورتی در 2است. شده تحریف
 یـک  ،حالـت  بهتـرین  در ،مستشـرقان  برداشـت  ایـن  و ندارند اعتقاد امری چنین
 از اسـتفاده  عـدم  و قبلی مستشرقان منابع به مراجعه 3است. منابع از برداشت سوء
 غیـر  و نـامعتبر  منـابع  از استفاده ی ادامه در نیز اخیر تحقیقات در اول دست منابع
 اسـاس  بـر  غربـی  محققان بعدی تحقیقات است شده موجب امر این است؛ دقیق

 واقـع  در 4.باشـد  اشـتباهات  همـان  تکرار با و گذشته در گرفته صورت مطالعات
 تکیـه  پیشین یها نسل های پژوهش بر ،غرب در اسالمی تمدن و فرهنگ شناخت
 بـه . دارنـد  اعتـراف  آن به معاصر غربی محققان خود که است واقعیتی این و دارد
 هنولدکـ  قـرآن  تـاریخ  کتـاب  از تـاریخی  موضـوعات  بیـان  در بالشر مثال عنوان
 و دارد فراوانـی  یهـا  دقتـی  بی کتاب این که صورتی در کند می فراوانی ی استفاده
 یا و 5.کرد مین تکرار را نولدکه اشتباهات کرد می مراجعه اصلی منابع به بالشر اگر

                                                      
1 .Ahsan. 103-104. 2. Peters. 109. 

 رآن.ناپذیری ق ناپذیری قرآن و نجارزادگان، تحریف ؛ ر.ک: معرفت، تحریف234-195خوئی، . 3
 .36نیا،  کریمی. 4
 .29-28علی الصغیر، . 5
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 بـه  بخواهـد  یشناسـ  شـرق  هـر  کـه  اسـت  مشـهور  قرآنـی  مطالعات ی حوزه در
 یشناسان شرق ی همه یا و بخواند را نولدکه کتاب باید ،بپردازد شرقی های پژوهش

 زا ای گونـه  به ،دهند  می نشان خاص توجه اسالمی ـ عربی ی یشهاند به امروزه که
 1متأثرند. ماسینیون

  :روایات اسناد و وثاقت به اهمیت و توجه عدم -1-3-6-1

 بـروز  موجـب  رجـالی  و سـندی  ارزیـای  و احادیـث  اسـناد  بـه  توجه عدم
  برخـی  بـه  عقایـدی  اشـتباه  بـه  و اسـت  شده روایات از خاص ایه برداشت
 مـتن  بـه  مسلمانان که فرض پیش این داشتن با مستشرقان 2.است شده  داده نسبت
 شـکل  پیـامبر  وفـات  از بعـد  قرن دو هم حدیث سند و اند نکرده توجهی حدیث

 در تـوان  مـی  را امـر  این بارز های نمونه 3.اند نکرده توجه جنبه این به است رفتهگ
 و اند هکرد استناد سنت اهل ضعیف روایات به که دانست وحی نزول آغاز بررسی
 و اند هکرد نقل تفصیل به و زده دامن ضعیف روایات اساس بر را غرانیق ی افسانه

 در ضـعیف  روایـات  یـا  و انـد  هافتـی ودـخ اتـدعیـم رـب دیـشواه اصطالح هـب
 قـرار  خـود  مباحـث  شـاهد  و مستمسک را پیامبر اشتباه یا و کاری فراموش ابـب

 4اند. هداد

  :زبانی و فرهنگی ی فاصله -1-3-6-2

 داشتن. نیست اغماض و انکار قابل وجه هی  به که امری مستشرقان آثار در
 جـای  بـر  محقـق  یـک  اثـر  در راوانـی ف تـأثیر  که است زبانی و فرهنگی ی فاصله
 است نام به مستشرقان از یکی هک (1973-1862) 6المنز مثال عنوان به 5.گذارد می
 ،7اسـالم  بزرگ دایرةالمعارف ویرایش اولین مقاالت تألیف به توان می آثارش از و

                                                      
 .11-9ایازی، . 2 .109-108. دسوقی، 1
 .54همان، . 4 .9، ش52معارف، پژوهش دینی، ص. 3
 .11-9ایازی، . 5

6. Henri Lammens. 7. Encyclpoedia of Islam. 
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 نگـاری  وقـایع  و محمـد  سـن  و ،2پیـامبر  دختران و فاطمه ،1ساختارها و اعتقادات
 وجـود  بـا  اسـت  شده مشخص آثارش اساس بر که است کسی ،کرد اشاره 3سیره
 در و نداشـته  آنقـر  خـود  و عـرب  ادبیـات  بـه  چندانی لطتس ها کتاب این تألیف
 اشـتباه  جـاهلی  عـرب  اشعار با را قرآن آیات که بوده سوادی کم دانشمند مجموع

. اسـت  شـده  آثارش در فراوان سوءتفاهمات موجب امر همین و 4است. گرفته می
 مستشـرقان  اکثـر  مرجـع  آثارش که است نولدکه مستشرقان مشاهیر از دیگر یکی
 بـه  را قـرآن  ،عـرب  ادبیـات  رد بالغـی  علـوم  از اطالعـی   بـی  دلیـل  بـه  او است؛
 امـری  مطلب این. کند می متهم گوینده و مخاطب نبودن مشخص و گویی پریشان
 5است. هضم قابل عرب ادبیات در دگیسا به که است

 خـود . یافـت  قـرآن  یهـا  ترجمـه  در تـوان  مـی  را فاصـله  این دیگر ی نمونه
 و سـوم  ،دوم یهـا  رده در ،آنان طستو شده انجام یها ترجمه معتقدند قانمستشر
 افـرادی . نیسـتند  قـوی  چنـدان  و دارنـد  قـرار  دقـت  و اعتبار نظر از چهارم حتی

 تسـلط  مدعی که 9ریسک و ،8سیسی ،7فلیشر ،6وژهـدگ ،رهگلدزی ،نولدکه همچون
 واقف آن سختی به و کردند خودداری حیطه این به ورود از هستند یعرب زبان بر
 10بودند. معترف و

 ورزی انصاف به امید یها بارقه -1-3-7

 تـاریخ  طـول  در مستشـرقان  کلـی  رویکردهـای  فوق های بررسی به توجه با
 رویکـرد  :کـرد  خالصه جنبه سه در توان می کلی طور به را تاکنون قرآن ی هدربار
 جاهلیـت  دوران تـوان  می را دوران )این ندارد اعتباری هی  قرآن که دبو این اول

                                                      
1 .Islam: Beleifs and Institutions. 2. Fatima and the Daughters of Muhammad. 
3. The Age of Muhammad and the Chronology of the Sira. 
4. Escovitz. 100. 

 .124علی الصغیر، . 5
6. De Goeje. 7. Fleischer. 
8. Sacy. 9. Reiske. 
10. Luxenberg. 66. 
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 )دوران «دارد حقیقت از چیزی» نقرآ که شد این رویکرد بعدی دوران در ،(نامید
 رویکـرد  ،گیـرد  می قرار آن در اخیر قرن دو که سوم دوران در و (عقالنیت و امید
 1ندارد. «اصالت» قرآن که شد نحو ینا به

 در که توجهی قابل کارهای نباید ها ورزی رضـغ و اـه ینیبدـب نـای کنار در
ـ ـن را اسـت  رفتهـگـ  صورت رنـق نـای  اتـالعـ ـمط» انندـهمـ  اشت؛ـانگـ  دهـادی

 ،قـرآن  اعـالم  و ها داستان موضوع در (1931-1874) 3هوروویتس یوزف 2«قرآنی
 و مرجـع  اثـر  (1952-1892) 5جفـری  آرتـور  4«مجیـد  قـرآن  در دخیل یها واژه»

 و دارد مـی  عرضـه  را جدید تحقیقات با یشینپ آثار از بسیاری تلخیص که مفیدی
 کـه  بـود  مقدمه این بر مبتنی هـک 7الشرـب رژی از 6«محمد لهأمس» کتاب همچنین
 نـام  بـا  قرآن از 9آربری انگلیسی ی ترجمه یا و 8است. اعتماد قابل منبع تنها قرآن
 خـوب  اسـت  نتوانسته تاکنون قرآن که شد نوشته هدف این با که 10«مفسر قرآن»

 آن از خـوبی  ی ترجمـه  تـاکنون  کـه  اسـت  ایـن  هـم  آن علت و کند توجه جلب
 مفصل مقدمه یک با جلد دو در 1955 سال در او ی ترجمه. است نگرفته صورت

 انگلیسـی  زبـان  به نقرآ یها ترجمه بهترین از یکی او ی ترجمه 11رسید. چاپ به
 ایـن  12.یافـت  خطاهـایی  و اشکاالت توان می هم ترجمه این در که هرچند است
 ،دارند جدی نقدهای کدام هر و پذیرفت تام و کامل صورت به توان مین را منابع
 دخالـت  هـا  فرض پیش و تعصبات کمتر که است این توجه قابل منابع از منظور و

 است. شده متعادل حدی تا و هگرفت میعل یبو و رنگ بیشتر آثار و است کرده
 اشـاره  وات مونتگمری نظرات به توان می نمونه عنوان به تعدیل این کنار در

                                                      
1 .Gokkir. 475. 2. Koranische Untersuchungen. 
3. Josef Horovitz. 4. The Foreign Vocabulary of the Qur’an. 
5. Arthur Jefery. 6. Mahomet le problem de. 
7. Regis Blachere. 

 .265-264بل، . 8
9. A. J. Arberry. 10. The Koran Interpreted. 
11. Hussain Khan, 30. 

 .408-407ابولیله، . 12
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 دیگـر  طـرف  از ولـی  ،اسـت  وحی قرآن تمامی پذیرد نمی او اینکه وجود با کرد؛
 بـه  مـوارد  خـی بر در ،پذیرد نمی نیز را مسیحیت و یهودیت از قرآن مستقیم تأثیر

 پیـامبر  صـداقت  بـه  همچنـین  و کند می اعتراف قرآن از هایی بخش بودن وحیانی
 به نیز بیستم قرن اوایل در غربی دانشمندان وات دیدگاه از. دارد اعتراف نیز اکرم
 را آنهـا  دارویـن  تکامـل  ی نظریه مسیر این در و بودند قرآن ی ریشه و منشأ دنبال
 جـز   ای نتیجـه  هـا  بررسـی  ایـن  که کند می اعتراف وات. بود داده قرار تأثیر تحت
 اندیشـمندان  توسـط  رویکـرد  ایـن  همچنـین  ؛داشت نخواهد روشنفکران ارضای
 بـر  خداونـد  اگر اینکه قبیل از ؛شود می کشیده چالش به ساده تیسؤاال با مسلمان
 نیـز  اکـرم  پیامبر بر که آید می پیش اشکالی چه ،است کرده وحی گذشته پیامبران

 از اقتبـاس  هـم  بـاز  آیـا  ،باشند داشته ریشه یک ها کتاب ی همه اگر و ؟کند حیو
 1؟داشت خواهد معنی همدیگر
 ،دارد وجـود  مسـلمانان  میـان  در شناسـان  شـرق  از که منفی ذهنیت وجود با
 شکل حال در رویکرد تغییر با (یشناس شرق)نو جدید شناسی شرق معتقدند برخی
 مسلمانان عینی و ثرؤم حضور :کنند می یاد ذیل عوامل در را علت و است گرفتن
 ارتبـاطی  امکانات شدن گسترده ،غرب فرهنگی و اقتصادی ،علمی یها عرصه در
 قابـل  حضـور  ،اسـت  شده غرب و اسالم جهان میان تر نزدیک ارتباط موجب که

 حکومـت  در سیاسـی  ماسـال  مشـارکت  و غربـی  جوامع متن در مسلمانان توجه
 2اسالمی. کشورهای
 رد جهـت  در تـالش  و بـدبینی  سیر یک همواره قرآن مطالعات ی عرصه در
 در. دارد ادامـه  نیـز  اکنـون  هم تالش این و ؛است داشته وجود آن ی ریشه و قرآن
 ،نباشد اثری قرآن متن در یابی تناقض یا و ردیه تعبیر از دیگر دشای اخیر یها دهه
 غربـی  تمـدن  رد کـه  جدیـدی  علـوم  و جدیـد  یها تحقیق روش پوشش در ولی

 دهند. می ارائه متفاوت ظاهرهای در را هروی همان برخی ،است شده تأسیس

                                                      
1 .Gokkir, 478-9. 

 .94-91. سمیعی، 2
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 میـان  در کـه  اسـت  ایـن  داشت دور مدنظر از گاههیچ نباید که ای نکته ولی
 بـا  و ورزی غـرض  از دور بـه  آثـاری  کـه  انـد  هداشـت  وجود افرادی نیز مستشرقان
 آثـار  از انبوهی میان در آثار این انمیز. اند هکرد ارائه شده پذیرفته علمی معیارهای
 است. انکارناپذیر واقعیتی ولی ،رسد می نظر به ناچیز مغرضانه

 گیری نتیجه -1-3-8

 بـوده  اسـالمی  مطالعات در مستشرقان اصلی موضوع همواره کریم قرآن -1
 قالب در بعدها و یهودیان و مسیحیان ابتدا ،اسالم پیدایش ابتدای همان از و است

 است. گرفته صورت قرآن روی بر مطالعه نمستشرقا
 وجـود  قـرآن  مطالعـه  به نسبت مختلفی رویکردهای مستشرقان میان در -2
 ایـن  میان در اساسی ی نکته. جویی حقیقت و ،تبشیر ،استعمار همانند است؛ داشته

 رویکردها این تمامی میان در قرآن بر نویسی ردیه رویکرد که است این رویکردها
 نشـان  مستشرقان قرآنی مطالعات سیر بررسی در که طور همان و ستا بوده ثابت
 تخطئـه  و رد صدد در که آثاری با توجهی قابل عده قرنی هر در همواره ،شد داده
 .اند هکرد ارائه است بوده قرآن
 در مختلفـی  هـای  تالش است کرده ظهور اسالم که قرنی چهارده طی در -3

 و بیسـتم  قـرن  در کـه  اسـت  این اهمیت حائز نکته. است گرفته صورت قرآن رد
 هـم  هنـوز  اسـت  شده زیاد جویی حقیقت و جویی علم ی روحیه که یکم و بیست
 آثـار  برخـی  میان در افراطی رویکردهای آن از و دارد وجود نویسی ردیه  ی مسأله
 ،مانـد  غافـل  شود می نوشته علمی قالب در که آثاری از نباید امنته. یافت توان می
 تـو  بسـیار  های پوشش با هم آن قرآن ی تخطئه و رد آنها اکثر ی مایه ندرو که چرا
 است. تو در



 چهارم صلف 
 
 

 ی ردباره خاورشناسان دیدگاه نقد
 مقّدس کتاب از قرآن تأثیرپذریی





 
 
 

   مقدمه -1-4-1

 تأثیرپـذیری  ی هشـبه  ،گسـترده  طـور  به ،خود آثار در خاورشناسان از برخی
 را قـرآن  بـودن  الهـی  ،طریـق  ایـن  از تـا  انـد  کرده رحمط را مقدّس کتاب از قرآن

 آنهـا  شبهات. دهند جلوه محمّد حضرت دست ساختۀ را آن و کنند مخدوش
 ،شـود  نمایـان  آنهـا  نادرسـتی  اگر که است استوار هایی فرض پیش بر باره این در

 سیر و گیری شکل چگونگی به ابتدا ،مقاله این در. شود می مردود نیز آنها ادّعاهای
 تأثّر ی هدربار خاورشناسان ادّعاهای از هایی نمونه و شود می اشاره شبهه این تطوّر
 طـرح  در خاورشناسان های فرض پیش ،سپس. گردد می بیان مقدّس کتاب از قرآن

 کتـاب  و قـرآن  های تفاوت برخی به ،همچنین. شود می نقد و بررسی شان شبهات
 مقـدّس  کتاب از قرآن تأثّر عدم زا حاکی که تاریخی و عقیدتی مسائل در مقدّس
 گردد. می اشاره ،است

 مسأله طرح -1-4-2

 بـا  قرآن مطالب و قصص برخی میان نسبی هایی همخوانی و تشابهات وجود
 ی هدربــار را شــبهاتی ،خاورشناســان از گروهــی تــا شــده باعــث مقــدّس کتــاب

 ،کـریم  قـرآن  کـه  بگیرنـد  نتیجـه  و کنند مطرح مقدّس کتاب از قرآن تأثیرپذیری
 علمـای  تعلیم تحت و انجیل و تورات از عیناً پیامبر که است معارفی مجموعه

 کشـند  زیر به واالیش جایگاه از را قرآن ،وسیله بدین و است فراگرفته کتاب اهل
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 چهـار  بـر  آنهـا  ادّعـای  کـه  آنجـا  از. نمایند وارد للیخ آن بنیادین استواری در یا
 کتـاب  عربـی  ترجمـه  وجـود  -2 ؛اسـالم  پیـامبر  بودن باسواد -1 :فرض پیش

 بـودن  شـایع  طریـق  از مقدّس کتاب مضامین آموختن -3 بعثت؛ زمان در مقدّس
 تمـاس  امکـان  و معلّـم  طریق از مقدّس کتاب مضامین آموختن -4 یهود فرهنگ
 کـه  اسـت   مسـأله  ایـن  بررسـی  دنبـال  بـه  ،فصـل  ایـن . اسـت  استوار او با پیامبر
 بعثـت  عصـر  عربی ی جامعه در تحقّق امکان اندازه چه تا شده یاد های فرض پیش
 است. داشته را

 شبهه تطوّر سیر -1-4-3

 از کـه  اسـت  قـدیمی  بسـیار  ای شبهه ،کتاب اهل اسفار از قرآن تأثّر ی شبهه
 و شده مطرح هجری دوّم قرن در یعنی ،(م 749 - 676) 1«دمشقی یوحنای» زمان
 طـرح  گسترده صورت به ،خاورشناسان سوی از و یافته تجدید اخیر های سده در
 است. شده بررسی و

 اشـاره  آریوسـی  راهبـی  بـا  پیامبر گفتگوی به «دمشقی یوحنای» بار نخستین
 بـه  شـبهه  ایـن  ،آینـدگان  بـرای  او سخن روشنی عدم رغم به یوحنا از پس. کرد

 ،یهـودی  مصادر ادّعای در را آن ما که شد مطرح تری پیچیده و تر گسترده صورت
 2کنیم. می مشاهده قرآن برای فرعونی و هندی حتّی و مجوسی ،نصرانی
 ایـن  مـیالدی  بیسـتم  و نـوزدهم  قـرن  در خاص طور به و اخیر های سده در
 تمـام  بـه  متعـدّدی  اتتألیفـ  و شـد  مطـرح  تری گسترده ورتص به اروپا در شبهه
 آن میـان  ایـن  در توجّه قابل ی هنکت. رسید چاپ به آن تأیید در اروپایی های زبان
 قـرآن  تـأثّر  به ،اند گفته سخن قرآن ی هدربار که خاورشناسانی از بسیاری که است
 رودنسـون  کسـیم ما. انـد  بـوده  معتقـد  آن بـه  یا و داشته اشاره انجیل و تورات از

                                                      
زیست و در  هشتم میالدی )دوّم هجری( در زمان خالفت امویان میعالم مسیحی که در قرن « یوحنای دمشقی. »1

هایی در ردّ آن نوشت  شناسی نقّادانه کرد و کتاب خدمت دربار امویان بود. وی اوّلین مسیحی بود که اقدام به اسالم
 (.19، ارشادات النصاری فی جدل المسلمین. )زقزوق، محاورة مع االسالمهای:  به نام

 .36. عامری، 2
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(1915 - 2004: Maxim Rodinson) اصالت عدم ی همسأل» :گوید می باره این در 
 خاورشناسـان  تمـام  میـان  مشـترک  موضـوعی  ،ادیان سایر بر آن ی هتکی و اسالم
 1.«است

 Abraham) گـایگر  آبراهـام  ،آلمـانی  مشـهور  خاورشـناس  م1863 سال در

Geige: 1810-1874) محمّــد» کتــاب نوشــتن بــا برگرفتــه چــه یهودیــت از 
 مطالعـات  و دانشـگاهی  هـای  کرسـی  سـوی  بـه  را شـبهه  ایـن  بررسـی  ،2«؟است

 کردند. پیروی او روش از ورشناسانخا سایر وی از پس و برد خاورشناسان
 :William St. Clair Tisdall) تسـدال  کلیر ویلیام میالدی بیستم قرن آغاز در

 کتـاب  کـه  گفـت  تـوان  مـی . نوشـت  را 3«قرآن اصلی منابع» کتاب (1859-1928
 بحـث  بـه  گسـترده  طـور  به که است اثری ترین مفصّل ،گایگر اثر از پس ،تسدال
 ماننـد  مواردی در البتّه و است شده مدّعی را متعدّدی منابع و پرداخته قرآن منابع
 از ،کـرده  اشـاره  کتـاب  پیشـگفتار  در خـود  کـه  ونـه همانگ ،کتـاب  چهارم بخش
 4است. کرده استفاده گایگر های دیدگاه

 پیرامـون  گرفته صورت های بررسی و مطالعات تمام ،تسدال و گایگر از پس
 ایـن  در زیـادی  هـای  کتـاب . بودنـد  دو آن راه ی هدهند امتداد نوعی به شبهه این

 یرویکرد با دیگر برخی و یهودی رویکردی با آنها از برخی که شد نوشته عرصه
 آمدند. در تحریر رشته به مسیحی
 عناصـر » کتاب به توان می باره این در یهودی رویکرد با ها کتاب ترین مهم از
 در (Hartwig hirschfeld: 1854 - 1934) هرشفلد هارتوی  اثر 5«قرآن در یهودی
 Wensinck) ونسینک جان آرنت اثر 6«درمدینه یهود و محمّد» کتاب ،م1878 سال

Arent Jan: 1882 – 1939) اثر 7«اسالم یهودی شالوده» کتاب و ،م1908 سال در 

                                                      
 .85. شرقاوی، 1

2. Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? 
3. The Original Sources of the Qur'ân. 

 .126، ص1389. شاکر، 4
5  . Jüdische Elemente im Kora ̂n. 6. Mohammeden de Joden te Medina. 
7. Jewish Foundation of Islam. 

http://openlibrary.org/works/OL7504679W/Jüdische_Elemente_im_Korân
http://openlibrary.org/works/OL7504679W/Jüdische_Elemente_im_Korân
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 کرد. اشاره م1933 سال در (Ch. C. Torrey) توری کالتر چارلز
 :از عبارتند نیز مسیحی رویکرد با ها کتاب ترین مهم
 - Tor Andrae: 1885) اندریه تور از 1«مسیحیت و اسالم خاستگاه» کتاب -

 م.1926 سال در (1947
 :1952 - 1876)  بل ریچارد از 2«آن مسیحی محیط در اسالم اصل» کتاب -

Richard Bell) م.1926 سال در 
 در (Karl Ahrens) آرنـس  کـارل  از 3«کشیش یک عنوان به محمّد» کتاب -
 م.1935 سال

 کـه  است صورت این به شبهه این پرداخت در خاورشناسان اکثر کار روش
 هرگـاه  و گردنـد  می مقدّس کتاب و قرآن میان هایی شباهت دنبال به قرآن متن در
 به را آن ،خورند برمی مقدّس ابکت در مفهومی یا کلمه مشابه ،مفهومی یا کلمه به

 بیـان  و کننـد  مـی  مـتّهم  تـألیف  بـه  را پیـامبر  سپس ،دهند می ارجاع مقدّس کتاب
 شبه و مقدّس کتب از را بیانی های تصویرآفرینی و قصص بیشتر وی که دارند می

 است. کرده اقتباس یهودی و مسیحی مقدّس
 بـا  رابطه در غربی دانشمندان سخنان و ها تالش یبرخ به بَدَوی عبدالرحمن

 :جمله از. کند می اشاره مقدّس کتاب و قرآن تشابه
 و قـرآن  میـان  شـباهت  دادن نشـان  برای هرشفلد هارتوی  های تالش (الف
 5-4.«قرآن تفسیرهای و تألیف در نوین های پژوهش» کتاب در تورات
 با رابطه در (Clermont Ganneau: 1846 - 1923) گانو کِلِرمون خنس (ب
 6.قدیم عهد در زکریا سفر از عبارتی با نور ی هآی همخوانی و شباهت
 مبنـی  (Joseph Horovitz: 1874 - 1931) هـوروویتس  ژوزف ادّعـای  (ج

 در «یَهُـوَه  میلهـاموت » عبارت و قرآن در «اهلل امأیّ» عبارت همخوانی و شباهت بر
                                                      

1. Der Ursprung des Islams and das Christentum. 
2. The Origin of Islam in its Christian Environment. 
3. Muhammad als Religionsstifter. 

4. New Researches into the Composition and Exegesis of the Koran.  
 .53-51همان، . 6 .49-39، صص1388. بدوی، 5
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 1اعداد. سفر
 کتـاب  در ؛(Heinrich Speyer: 1897 - 1935) اشـپایر  هـاینریش  ادّعای ( د

 از اسـت  شـده  مـدّعی  کتاب این در وی که 2«قرآن در مقدّس کتاب های داستان»
 3است. برداشته ردهپ قرآن در پیامبران های داستان یهودی اصل
 دایرةالمعارف در (،Ignaz Goldziher:1850-1921) یهرزگلد ایگناس مقاله (ه
 دسـتورات  و مفـاهیم  یهـودی  هـای  ریشه ی هدربار ،ویژه طور به آن در که یهودی
 و روزه اقتباس ،قدیم عهد از توحید مفهوم اقتباس :مثل ؛است کرده بحث اسالمی

 و حیوانـات  ذبـح  :ماننـد  ؛اسـالمی  شـریعت  بر هودی شریعت تأثیر ،یهود از هـقبل
 زنـی  از عایشـه  توسّـط  قبـر  عـذاب  ی اندیشـه  اقتباس و ،مردگان شوی و شست
 4یهودی.

 شبهات طرح در خاورشناسان های فرض پیش -1-4-4

 آنهـا  نادرسـتی  اگـر  که است استوار ییها فرض پیش بر خاورشناسان شبهات
 را هـا آن های فرض پیش. ریزد می فرو لّیک به نیز شبهات ینا های پایه ،شود آشکار
 :کرد تقسیم یکلّ ی هدست چهار به توان می

 بود. عبری زبان به آگاه و باسواد اسالم پیامبر (الف
 بود. شده ترجمه عربی به بعثت زمان در سمقدّ کتاب (ب
 بـر  هآنچـ  قطری از را سمقدّ کتاب مضامین اامّ ،بود (مّی)ا سواد بی پیامبر (ج
 (سماع طریق )از. آورد دست به ،بود شایع یهود زبان
 فـرا  را علـوم  ایـن  انیمـ معلّ تعلـیم  تحـت  اامّ ،ودـب (مّی)ا سواد بی پیامبر (د
 گرفت.

                                                      
 .55-53. همان، 1

2. Die Bibilicen Erzahlung im Qoran. 
 .117-108همان، . 4 .63. همان، 3
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 خاورشناسان های فرض پیش نقد و بررسی -1-4-5

 اسالم پیامبر بودن باسواد -1-4-5-1

 لـذا  و دارنـد  تأکیـد  «تاُمّ» از «مّیاُ» ی هواژ اشتقاق بر خاورشناسان از خیبر
 بـا » :گوینـد  مـی  و داننـد  مین «نخوانده درس و سواد بی معنای» به را «مّیاُ» ی هواژ
 اُمّی» آن مشتقات ،است «قوم یا تملّ ،مردم» معنای به «تاُمّ» واژه که این به هتوجّ
 نسـب  و اصـل  بـا  کسـی » یـا  ،«اسـت  عرب امّت به متعلّق که کسی» بر «مّیّوناُ و
 1.«دارد داللت «عرب یک» صرفاً یا ،«ربع

 را «مّیّـون اُ و اُمّـی » ،(Noldeke: 1836 - 1930) نولدکـه  ماننـد  دیگـر  برخی
 پیـامبر  کـه  دهد می نشان فقط اُمّی که معتقدند و دانند می کتاب اهل مقابل ی نقطه
 2شناخت. نمی را عتیق عهد کتب

 و کـریم  قـرآن  ،عربـی  لغـت  یهـا  کتاب هک است نادرست سخنانی ،اینها امّا
ـ  پیـامبر  آنهـا  طبق بر و دهند می گواهی آن خالف بر پیامبر احادیث  ردیف

 است. بوده سواد بی معنای به اُمّی

  سیره و لغت های کتاب گواهی -1-4-5-1-1

 یکتب ال أی همّأُ جَبَلَتْه علیه ما إل  المنسرب میاأل معن » :گوید می منظور ابن
 همّل أُ ول،تله  ملا  یعل أی علیه یرل، ما إل  نسب فکأنه مکتسبة؛ الکتابة ألن یمّأُ فهر
 ،آورده دنیا به سرشت آن بر را او مادرش چه آن به وبمنس معنای به امی :3«علیه
 بـه  او گویا پس است؛ اکتسابی کتابت زیرا ،است امی او پس ،نویسد نمی او یعنی
 داده نسـبت  ،آورده دنیـا  بـه  را او مادرش که حالتی یعنی شده متولّد که حالی آن
 است. شده

                                                      
1. Wensinck, 1932, p. 6. 

 ..Noldeke, Is. 14؛ به نقل از: 507. رامیار، تاریخ قرآن، 2

 .12/34. ابن منظور، 3
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 ال یأ  کتلاب  فلی  یقلرأ  ال و یکتلب  ال ال ی هر األمی» :گوید می نیز ابوحیان
 ،خوانـد  نمـی  کتـاب  روی از و نویسد نمی که است کسی امی :1«...الکتب یحسنرن
 ندارند. کتب از اطّالعی و علم یعنی

 معنـای  بـه  «مّـی اُ» اینکـه  بـر  نیـز  تـاریخ  و سـیره  های کتاب ترین میقدی در
 :نویسـد  مـی  (ق151. م) اسـحاق  ابـن  جملـه  از. است شده تأکید ،است «سواد بی»
 کتـاب  کـه  بودنـد  امّـی  اشـخاص  اعراب :2«...کتاباً ی،رسرن ال أمیین العرب کانت»

 خواندند. نمی
 بلن  جعفر کان» :نویسد می تاریخش کتاب در نیز (ق 223. م) معین بن یحیی

 ؛خواند مین و نوشت مین ،بود یامّ برقان بن جعفر :3«یقرأ ال و یکتب ال  أمیاً برقان
 شـخص  از و بـود  امّـی  ابوعوانـه  :4«لله  یکتب بإنسان یستع،ین أمیاً أبرعرانة کان»

 بنویسد. او برای که کرد می تقاضا دیگری

 پیامبر حدیث و کریم قرآن گواهی -1-4-5-1-2

 مِننْ  قَبْلِنهِ  مِننْ  تَتْلُنوا  كُنْتَ ما وَ :است آمده چنین عنکبوت هسور 48 آیه در
 ایـن  از پـیش  را کتابى هی  تو و) :الْمُبْطِلُونَ الَرْتابَ إِذاً بِيَمينِ َ تَخُطُّهُ ال وَ تاب كِ

 اندیشـان  باطـل  وگرنـه  ،نوشتى نمى [ ]کتابى خود [ ]راست دست با و خواندى نمى
 .(افتادند مى شک به قطعاً

 قـرآن  نـزول  از قبـل  تو عادت» :نویسد می آیه این تفسیر در طباطبایی علّامه
 بنویسـى  خود دست با را کتابى که نبود این نیز و ،بخوانى را کتابى که نبود چنین

ـ اُ چـون  ،نوشـتن  بـر  طمسـلّ  نـه  و ،بودى خواندن بر طمسلّ نه تو خالصه ـ  و ىمّ
 ،بـودى  مـى  طمسـلّ  نوشتن و خواندن بر یعنى ،بود این غیر اگر و ـ بودى سواد بى

 در و آورده دست به بهانه کنند فىمعرّ طلبا را حق خواهند مى همواره که مبطالن

                                                      
 . 83، ابن اسحاق. 2 .1/444دلسی، ان . ابوحیان1
 همان.. 4 .3/419ابن معین، . 3
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 1.«افتادند مى شک به تو دعوت حقانیت
 لَنا  أُمِّيَّنةٌ،  أُمَّةٌ إِنَّا» :دارند اشاره امر این به حدیثی در خود ،پیامبر همچنین

 حسـاب  و نویسـیم  نمـی  کـه  هسـتیم  سـواد  بـی  مردمـی  ما :2.«...حْسُبُنَ وَلَا نَكْتُبُ
 کنیم. نمی

 بعثت زمان در مقدّس کتاب عربی ی هترجم وجود -1-4-5-2

 ادّعا (Aloys Sprenger: 1813 - 1893) اشپرنگر آلویس اتریشی خاورشناس
 زمـان  در و بـود  شـده  ترجمـه  عربـی  بـه  اسالم از پیش ،مقدّس کتاب که کند می

 3داشت. قرار اعراب دسترس در پیامبر
 بطـالن  بر اسالم پیامبر ی هسیر و قرآن هم که است باطلی ادّعای ،سخن این

 اند. نپذیرفته را آن غربی دانشمندان از برخی هم و دهند می شهادت آن

   پیامبر ی هسیر و قرآن گواهی -1-4-5-2-1

 ایـن  اکـرم  پیـامبر  زمـان  در کتابی چنین وجود نفی در برهان ترین واضح
 ،نکردنـد  هاحال عربی کتاب این به پیامبر نبوّت نفی در پیامبر دشمنان که است
 اگر که حالی در 4دهد. می آموزش را محمّد عجمی جوانی که کردند ادّعا بلکه
 با احتجاج برای ای وسیله عنوان به را آن عرب قطعاً ،بود موجود عربی کتاب این

 کـه  گفتنـد  می پیامبر به و کرد می اتّخاذ ،قرآن نقض و او دعوت ابطال و پیامبر
 بـه  را آن تـو  و خوانـده  تو بر را آن دیگری شخص یا ای خوانده را کتاب این تو

 خوانی! می ما بر اکنون و سپرده خاطر
 کتـاب  چنـین  وجـود  ،آورده صحیحش در بخاری که حدیثی طبق ،همچنین

 بِالْعَرَبِيَّنةِ  وَیُفَسِّرُونَهَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ، التَّوْرَاةَ یَقْرَءُونَ الْكِتَابِ هْلُأَ كَانَ» :شود می نفی عربی

                                                      
، مجمـع البیـان،   ؛ طبرسی8/217، التبیان، ؛ طوسی21/4، جامع البیان، ؛ نیز ر.ک: طبری16/139. طباطبایی، المیزان، 1
 .450ج/
 .6/681جواد علی، . 3 .546، . بخاری2
 .103النحل، . 4
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 ف قُولُنوا:  وَ تُكَذِّبُوهُمْ وَلَا الْكِتَابِ أَهْلَ تُصَدِّقُوا لَا :اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ الْإِسْلَامِ، لَِْهْلِ
 و خواندنـد  می عبرانی زبان به را تورات ،کتاب )اهل 1«نَاإِلَيْ أُنْزِلَ وَمَا بِاللَّهِ آمَنَّا
 کتاب اهل :فرمودند پیامبر پس کردند؛ می تفسیر عربی به مسلمانان برای را آن
 شده نازل سویمان به چه آن و خدا به :بگویید و ،تکذیب نه و کنید تصدیق نه را

 .(آوردیم ایمان
 چـرا  پـس  ،بود شایع عرب بین عربی زبان به کتاب اهل اسفار اگر ،همچنین

 بـه  را آنها شان بزرگان ،کردند می بازگو عرب برای را خود کتاب یهود که هنگامی
 در ؟کردنـد  منـع  کار این از ،شان سخنان به مسلمانان احتجاج از جلوگیری خاطر
 از آن مطالب بازگویی نه دیگر ،بود موجود عربی زبان به یهود کتاب اگر هک حالی
 ایـن  بـه . کـار  ایـن  از یهـود  بزرگان منع نه و ،داشت معنا ،عرب برای یهود سوی
 وَ آمَنَّا قالُوا آمَنُوا الَّذینَ لَقُوا إِذا وَ :است شده اشاره بقره هسور 76 آیه در مطلب
 عِنْندَ  بِنهِ  لِيُحَناجُّوكُمْ  عَلَنيْكُمْ  اللَّهُ فَتَحَ بِما تُحَدِّثُونَهُمْ أَ قالُوا بَعْض   إِلى بَعْضُهُمْ خَ  إِذا

 انـد  آورده ایمـان  کـه  کسـانى  بـا  چـون  [ یهودیـان  ]همین و) :تَعْقِلُونَ فَ  أَ رَبِّكُمْ
 ،کننـد  مى لوتخ همدیگر با وقتى و. «ایم آورده ایمان ما» :گویند مى ،کنند برخورد

 کنیـد  مى حکایت آنان براى ،است گشوده شما بر خداوند آنچه از چرا» :ویندگ مى
 فکـر  آیـا  ؟کننـد  اسـتدالل  شـما  ضدّ بر پروردگارتان پیش ،آن ]استناد[ به آنان تا

 .(؟کنید نمى
 جهـت  مسـلمین  بـرای  راهـی  که دانستند می یهودیان که آید برمی آیه این از
 ندارد. وجود ،دادند می تعلیم اآنه به خود چه آن جز تورات مطالب شناخت
 عمران آل هسور 78آیه ،شود اشاره آن به است الزم اینجا در که دیگری ی هآی
 مِننَ  هُوَ ما وَ الْكِتابِ مِنَ لِتَحْسَبُوهُ بِالْكِتابِ أَلْسِنَتَهُمْ یَلْوُونَ لَفَریقاً مِنْهُمْ إِنَّ وَ :است
 وَ الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَى یَقُولُونَ وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ وَ الْكِتابِ

 کتـاب  [ ]خوانـدن  به را خود زبان که هستند گروهى آنان میان از و) :یَعْلَمُونَ هُمْ

                                                      
 .1355، . بخاری1
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 [ ]آسـمانى  کتـاب  [ ]مطالـب  از را [ ]بربافتـه  آن تـا  ،پیچاننـد  مى [ اى شده ]تحریف
 جانــب از آن» :گوینــد مــى و نیســت [ ]آســمانى کتــاب از آن اینکــه بــا ،پنداریــد
 که این با ،بندند مى دروغ خدا بر و نیست خدا جانب از که صورتى در ،«خداست
 .(دانند مى [ ]هم خودشان
 جهت کتاب اهل اسفار به مراجعه از مسلمانان که شود می فهمیده آیه این از
 شناخت به راهی که بودند ئنمطم یهود و بودند ناتوان ،یهود نقل صحّت شناخت

 ندارد. وجود مسلمین برای اسفار این

 غربی دانشمندان اظهارات -1-4-5-2-2

 Arthur) فووبــوس آرتــور نظیــر خاورشناســان ی هناحیــ از موضــوع، ایــن

Vööbus: 1909 - 1988) محمّـد  که عاادّ این» گوید: می وی. است تردید قابل نیز 
 تـألیف  در کتـب  آن از و یافتـه  دست عربی زبان به جدید عهد کتب از بعضی به

 و گیـرد  نمـی  سرچشـمه  تحقیـق  از کـه  است خطایی احتمال کرده، استفاده قرآن
 1«.آید نمی دست به قرآن از که است مطلبی

 کتـاب  عربی ترجمه وجود عدم به نیز غربی دانشمندان و محقّقان از بسیاری
 کتاب عربی های ترجمه نخستین و اند کرده اشاره پیامبر بعثت زمان در سمقدّ

 متزگـر  بـروس  :جملـه  از ،داننـد  می بعد به میالدی هشتم قرن به متعلّق را مقدّس
(Bruce Metzger: 1914 – 2007) که است این راجح قول» :گوید می باره این در 

 2.«گردد برمی هشتم قرن به مقدّس کتاب عربی ترجمه ترین قدیمی
ــاس ــک تومـ ــوگز پاتریـ ــل از Thomas Patrick Hughes)) هـ  رودویـ

(J. M. Rodwel: 1808 - 1900) اسـفار  از محمّـد  کـه  نای بر دلیلی» :کند می نقل 
 آثـار  که شود دانسته باید ناگزیر.. ندارد. وجود است داشته اطاّلع مسیحی مقدّس
 یافـت  محمّـد  زمـان  در جدیـد  عهـد  و قدیم عهد عربی ترجمه وجود بر روشنی
 ،اسـت  رسـیده  مـا  به خبرش که قدیم عهد عربی ترجمه ترین قدیمی. .. شود. نمی

                                                      
1 . Vööbus,1954, pp. 274-275. 2. Metzger, 2001, p. 46. 
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 1.«است (م 942 - 882) «فیومی سعدیا» اسقف ترجمه
 ی هرسـال  در نیـز  مسـیحی  محقّـق  (Albert Isteero: 1930) اسـتیرو  آلبرت
 در مقـدّس  کتـاب  عربـی  های ترجمه احتماالً» :گوید می باره این در خود دکترای
 2.«یافتند ظهور هشتم قرن اوایل در یعنی ،اموی حکومت اواخر

 یهود فرهنگ بودن شایع ازطریق مقدّس کتاب مضامین آموختن امکان -1-4-5-3

 اطّـالع  ،لذا و دهد می سوادی بی و جهل نسبت پیامبر به «گایگر آبراهام» 
 پیـامبر  کـه  کنـد  مـی  ادّعا ،این وجود با امّا ،کند می نفی را یهود اسفار بر پیامبر

 ایشـان  زنـدگی  محـیط  در یهود زبان بر چه آن طریق از را مقدّس کتاب مضامین
 3است. فهمیده ،بوده شایع

 :ذیل دالیل به ،است ناصواب ادّعایی نیز سخن این
 از آنهـا  مضـامین  بر اطاّلع و یهود اسفار بر پیامبر اطاّلع نفی بین جمع (الف
 چنـد  هـر  علـوم  که چرا نیست؛ درست عقلی نظر از ،(گایگر )سخن سماع طریق
 آن ،شـود  نمی معرفت موجب سماع و شوند نمی اخذ سماع طریق از ،باشند ساده
 عمق. و وسعت ،تنوّع این به معرفتی هم

 شـخص  محمّـد  از غیـر  چـرا  پـس  ،است آسانی این به امر این اگر (ب
  ؟است نیاورده را کتابی چنین عرب میان از دیگری
 بـه  نسـبت  العلرب ةجزیر یهود دینی معرفت که کند می اذعان خود گایگر (ج
 چگونـه  پـس  ،4(کند نمی استثنا نیز را آنها بزرگان )و بود ضعیف معرفتی شان دین

 ایـن  بـه  عـامّی  مـردم  ،نبودنـد  آگاه شان دین جزئیات بر یهود خواصّ که  هنگامی
  ؟ندشد واقع پیامبر دینی معرفت مصدر و داشتند احاطه دینی ظرائف

                                                      
1 .Hughes, 1895, pp. 516-516. 

 .Geiger,1970,pp.19-21برای اطّالع بیشتر ر.ک: . 3 .100. عامری، 2
4. Geiger, 1970, pp. 25. 
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 معلّم طریق از کتاب اهل علوم آموختن احتمال -1-4-5-5

 پیـامبر  کـه  است این شده مطرح خاورشناسان سوی از که دیگری ادّعای
 از رابطه این در که احتماالتی. است گرفته فرا بشری معلّمی از را کتاب اهل علوم
  :نیست خارج حالت سه از ،شده مطرح خاورشناسان سوی
 است. فراگرفته کتاب اهل علماء از بعثتش از قبل را علوم این محمّد. 1
 است. فراگرفته کتاب اهل علماء از بعثتش از بعد را علوم این محمّد. 2
 است. فراگرفته عرب از را علوم این محمّد. 3
 :پردازیم می احتمال سه این نقد و بررسی به ادامه در

 بعثت از قبل کتاب اهل علوم آموختن -1-4-5-5-1

 بـه  (Nicholson: 1864 - 1945) نیکلسـون  انگلیسـی  مشـهور  خاورشـناس 
 و آموختند او به انجیل کودکى در که خود مسیحى مانمعلّ از محمّد وامدارى

 1کند. می اشاره کردند آشنا. و.. اسکندر ،کهف اصحاب سرگذشت با را او
 :هک چرا ،است مردود ،احتمال این
 مبـرهن  و مشـخّص  همگـان  بـر  چنان آن محمّد حضرت زندگانی (الف

 سـخنی  ،بـوده  انجیل و تورات یادگیری مشغول را مدّتی او که ادّعا این که است
 دیـن  یـادگیری  به را خود عمر از مدّتی او که دانستند می او قوم اگر. است مردود
 مکـانی  و زمان قطعاً ،است راندهگذ کتاب اهل علماء تعلیم تحت نصاری و یهود
 کردند. می معیّن ،شده داده آموزش او به مشکل و گسترده علوم این که را

 او به بعثت از قبل نصاری و یهود علماء با محمّد حضرت ی همواجه (ب
 بعثت از قبل او چراکه دهد؛ نمی را دقیق و گسترده علوم همه آن تحصیل فرصت
 حضـور  در و سـالگی  دوازده سـنّ  در «بحیـرا » حیمسـی  راهب با که مالقاتی جز

 و ،است نداشته نصاری و یهود علماء با دیگری مالقات ،داشته ابوطالب عمویش
 در که دهد می خبر ابوطالب به بحیرا که بوده این نیز بحیرا با ایشان دیدار مضمون

                                                      
 .21-20. عبدالحمید، 1
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 بـوده  کوتـاه  و سـریع  دیداری آن و است دیده را نبوّت عالمات محمّد وجود
 نرسـیده  گزارشـی  ،باشـد  داده تعلیم اکرم پیامبر به مطلبی وی کهاین از و است
 داننـد  مـی  ساختگی خبری را بحیرا با پیامبر مالقات علماء برخی ،عالوه هب. است
 را روایت این ذهبی حافظ جمله از. آورد نمی دوام متنی و سندی نقد مقابل در که

 1پردازد. می آن تفصیلی نقد به و داند می منکر حدیث
 او از را معـارفی  پیـامبر  شـده  ادّعا که نیز «نرف  بن ةورق» با رابطه در (ج
 پیـامبر  اینکه بر داللتی تاریخی گزارشات از یک هی  که گفت باید 2،فراگرفته
 بـه  اشـاره  باره این در تاریخی گزارشات. ندارند ،باشد کرده اخذ او از را معارفی
 ورقه با دیداری ،قرآن آیات نخستین نزول از پس پیامبر که دارند موضوع این

 3است. داده بشارت نبوّت به را پیامبر ،دیدار این در ورقه و اند داشته
 آن از پذیرفته تأثیر و بوده ورقه با دیدار از قبل پیامبر بعثت اصل بنابراین

 داسـتان  ایـن  صحّت در مسلمان عالمان از بسیاری ،این بر عالوه. باشد تواند نمی
 ایـن  در ()ره معرفـت  اهلل آیـت . دانند می ساختگی داستانی را آن و اند کرده تردید
 قـرن  دو تـوزان  کینه شده ساخته داستان ها ده از یکی داستان این» :نویسند می باره
 گونــه ایـن  ســاختن بـا  ،نمـوده  معرّفــی مسـلمان  را خـود  کــه اسـت  اسـالم  اوّل

 خلـل  ایجـاد  خاصّـه  عقاید در ،عامّه کردن سرگرم ضمن ،آمیز افسانه های حکایت
 4.«زدند می اسالم ریشه به تیشه و کردند می

 بعثت از بعد کتاب اهل علوم آموختن -1-4-5-5-2

 عهـد  در را علوم این پیامبر آنکه اوّل است؛ مطرح نظر دو ارتباط این در
 گرفتـه  یـاد  را علـوم  ایـن  مـدنی  عهد در پیامبر اینکه دیگری و فراگرفته یمکّ

  :است

                                                      
 .23عبدالحمید، . 2 .1/57. ذهبی، 1
 .18معرفت، تاریخ قرآن، . 4 .1/238، ابن هشام. 3
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 مکّی عهد ررسیب -1-4-5-5-2-1

 (Regis Blachere: 1900-1973) بالشـــر رژی فرانســـوی خاورشـــناس
 ،اسـت  یمسـیح  و یهـودی  قصـص  با قرآنی قصص در هـک تشابهی» :دـویـگ می
 ،اســت خــارجی عوامــل از متــأثّر و بشــری کتــاب ،قــرآن هـکــ کنــد مــی أییدـتــ
 اقتبـاس  کتـاب  اهل معارف از است مشخّص کامالً که مکّی سور در خصوص هب

 1.«است شده
 :که چرا است؛ باطل و اساس بی ادّعایی ،ادّعا این
 و بودنـد  کرده خودشان به منحصر را شان علوم زمان آن در کتاب اهل (الف

ـ  هـم  آن کـه  ،کردنـد  نمـی  اظهـار  را آن از اندکی جز  از خـاص  تصـویری  ی هارائ
 موضـوع  ایـن  بـه  انعـام  هسـور  91آیه. شد نمی شامل را اسفارشان و بود شان دین
 قُنلْ  ءٍ شَنيْ  مِنْ بَشَر   عَلى اللَّهُ أَنْزَلَ ما قالُوا إِذْ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ :دارد اشاره
 وَ تُبْدُونَها قَراطيسَ تَجْعَلُونَهُ لِلنَّاسِ هُدىً وَ نُوراً  مُوسى بِهِ جاءَ الَّذي الْكِتابَ أَنْزَلَ مَنْ

 نـازل  بشـرى  بـر  چیـزى  خـدا » :گفتنـد  [ ]یهودیان که گاه آن و) :...كَثيراً تُخْفُونَ
 کـه  را کتـابى  آن کسـى  چـه » :بگو. نشناختند باید که چنان را خدا بزرگى ،«نکرده
 رهنمـود  و روشـنایى  مردم براى [ که کتابى ]همان ؟کرده نازل است آورده موسى
 خواهیـد[  ]مـى  آن از را[ ]آنچـه . آورید درمى طومارها صورت به را آن ]و[ ،است
 .(...کنید مى پنهان را بسیارى و آشکار
 ایـن  بـر  عباس ابن حدیث و بود نشده شناخته یهودی ای طایفه مکّه در (ب
 مَا فَقَالَ: عَاشُورَاءَ، یَوْمَ تَصُومُ الْيَهُودَ فَرَأَى الْمَدِینَةَ النَّبِيُّ قَدِمَ» :اردد داللت مطلب
 فَصَنامَهُ  عَندُوِّهِمْ،  مِننْ  إِسْنرَائِيلَ  بَنِني  اللَّنهُ  نَجَّنى  یَوْمٌ هَذَا صَالِحٌ، یَوْمٌ هَذَا قَالُوا: هَذَا؟

 ی طائفـه  با ارتباط پس ؛2«بِصِيَامِهِ وَأَمَرَ فَصَامَهُ مْ،مِنْكُ بِمُوسَى أَحَقُّ فََْنَا قَالَ: مُوسَى،
 است. بوده مدینه در بلکه ،مکّه در نه ،یهود

 آنجـا  در نصـاری  و بود نشده شناخته مسیحی فعّالیتی و حرکت مکّه در (ج

                                                      
 .573، بخاری. 2 .1/296. سالم الحاج، 1
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 در مسـیحی  مطـرح  شخصـیّت  سه از 1هشام ابن سیره در. نداشتند ظاهری وجود
 ،حـویرث  بن عثمان و جحش بن عبیداهلل ،نرف  بن ةورق :است شده برده منا مکّه
 پیامبر و اند نبوده تأثیرگذار مکّه مردم دینی فرهنگ در نیز شخصیّت سه این امّا
 قـبالً  کـه  همـانطور  نرف  بن ورقة با رابطه در که چرا. است نشده متأثر آنها از نیز

 پیامبر به او از معارفی انتقال بر داللتی تاریخی گزارشات از یک هی  شد اشاره
 است. تردید مورد هم داستان اصل و ندارند

 و 2؛نیست اشکال از خالی محدّثین نزد نیز جحش بن عبیداهلل مسیحیت خبر
 وجـود  ،است داده تعلیم را پیامبر ،عبیداهلل کهاین بر دلیلی ،آن صحّت فرض بر

 است. نکرده ادّعایی چنین نیز عبیداهلل خود و ندارد
 بعثـت  از قبـل  سـال  سـه  حدود در 3کثیر ابن نقل طبق نیز حویرث بن عثمان

 نظیـر  مورّخـان  از برخـی  اصـالً  که است آن بیانگر مطلب این. است کرده وفات
 رسـد  چه تا ،ندارند پیامبر بعثت زمان در شخصی چنین حضور به عتقادا کثیر ابن
 است. شده متأثّر او از اکرم پیامبر که ادّعا این به

 مدنی عهد بررسی -1-4-5-5-2-2

 بـود  محیطی به جاهلیت محیط از تقالان ی همثاب به پیامبر برای مدنی عهد
 آنجـا  در مدینـه  یهـود  یعنـی  ،داشـتند  مقدّسی کتاب که منظّمی دینی ی هطایف که

 اسـت  ممکـن  آیـا  که شده ذهنیّت این پیدایش باعث موضوع این و بودند حاضر
 برخـی  ،اسـاس  همـین  بـر  ؟باشـد  فراگرفتـه  را معـارفی  مدینه یهود از محمّد

 در قـرآن » :کند می ادّعا بل ریچارد ،مثالً. اند کرده مطرح ار ادّعاهایی خاورشناسان
 و عاد ی هقص مانند ها قصه از برخی. است داشته تکیه قدیم عهد به قصص بخش
 کـه  قصص منابع بیشترین امّا ،است بوده موجود نیز عربی پیشین مصادر در ثمود
 مـدّت . اسـت  مسـیح  و یهـود  یـن د متـون  و مصادر ،گرفته بهره آنها از محمّد

                                                      
 .1423ر.ک: عوشن، . 2 .224-1/222، . ابن هشام1
 .2/243العظیم،  القرآن ، تفسیرابن کثیر. 3



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 122

 یهـود  کتب با مکّه دوران از بیش که بود مناسبی فرصت ،مدینه در محمّد حضور
 آنهـا  از را موسـی   کتـاب  از بخشـی  و گو و گفت یهودی های اقلّیت با و شود آشنا

 1.«کند دریافت
 دالیـل  بـه  ،است مردود ،انخاورشناس قبلی ادّعاهای مانند نیز ادّعاها این امّا
  :متعدّد

 و هشتاد و شده نازل قرآن از سوره هشت و بیست فقط مدنی عهد در (الف
 است. شده نازل مکّه در و هجرت از قبل دیگر ی سوره شش

 کـه  اسـت  انبیـاء  قصص ،مقدّس کتاب و قرآن بین تشابه نقاط ترین مهم (ب
 مطرح 2مکّی سور در قصص ترین طوالنی که یابیم می کنیم دقّت قرآن متن در اگر
 های اشاره غالباً که قصص آن از عبرتی استنتاجِ مقام در جز مدنی سور در و شده

 است. نشده پرداخته آنها به ،است کوتاهی
 مشاهده فراوان 3مدنی آیات در که ،یهود به نسبت قرآن سرزنش و توبیخ (ج
 ،بـوده  یهود علماء علیمت تحت مدینه در محمّد که را سخن این عقالً ،شود می
 کند. می رد

 پیـروان  قطعاً ،بود کرده شاگردی یهود علمای نزد محمّد حضرت اگر (د
 معلّم اسم جهانیان به و بردند می بهره دعوتش و او ضدّ بر موضوع این از تورات

 ایـن  کـه  خواسـتند  می معلّم آن از و کردند می اعالم را معلّم آن زندگی مکان و او

                                                      
 .84. زقزوق، 1
/ سوره هود آیـات  داستان موسی 92-75داستان آدم/ سوره یونس آیات 25-11. به طور مثال: سوره اعراف آیات2
/ م و لوطداستان ابراهی 82-69داستان صالح و آیات  68-61داستان هود، آیات  60-50، آیات داستان نوح 25-49

 25-9داستان آدم و ابـراهیم و لـوط/ سـوره کهـف آیـات       77-26سوره یوسف داستان یوسف/ سوره حجر آیات 
داستان زکریا، یحیی، مـریم و عیسـی/    33-1داستان موسی/ سوره مریم آیات  82-60داستان اصحاب کهف، آیات

 داسـتان داوود  82-78داستان ابراهیم و لوط، آیات  75-51داستان موسی/ سوره انبیاء آیات  98-9سوره طه آیات 
داستان موسی، ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط و شعیب/ سوره نمـل آیـات    189-10و سلیمان/ سوره شعراء آیات 

داسـتان   82-76داستان موسی، آیات  43-3، سلیمان، صالح و لوط/ سوره قصص آیات داستان موسی، داود 7-58
داستان داوود و سلیمان/  14-10داستان نوح، ابراهیم و لوط/ سوره سبأ آیات  35-14قارون/ سوره عنکبوت آیات 

 داستان ابراهیم. 37-24داستان داود، سلیمان و ایوب/ سوره ذاریات آیات 44-17سوره ص آیات 
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 ندادند. انجام را کاری چنین یهودیان امّا ،کند شکارآ را حقیقت
 و ،آوردنـد  ایمـان  پیامبر نبوّت به ،العرب جزیرۀ در کتاب اهل بزرگان (ه
 بر است دلیلی ینا و. است کرده بیان را آن بارها کریم قرآن که است حقیقتی این
 زبـان  از نه و است سبحان خداوند جانب از آن عقائد و قرآن ،اسالم دین که این

 آمَنَّا قالُوا عَلَيْهِمْ  یُتْلى إِذا وَ * یُؤْمِنُونَ بِهِ هُمْ قَبْلِهِ مِنْ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذینَ :پیامبر
 بِمنا  مَنرَّتَيْنِ  أَجْنرَهُمْ  یُؤْتَنوْنَ  أُولئِ َ * مُسْلِمينَ قَبْلِهِ مِنْ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا مِنْ الْحَقُّ إِنَّهُ بِهِ

 ،آن از قبـل  که کسانى) :2-1یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ یَدْرَؤُنَ وَ صَبَرُوا
 ایشـان  بـر  چـون  و. گرونـد  مـى  [ ]قرآن به آنان ،ایم داده ایشان به [ ]آسمانى کتاب
 از ]و[ اسـت  درسـت  آن کـه  آوردیـم  ایمان بدان» :گویند مى ،شود مى خوانده فرو
 (.بودیم شوندگان  تسلیم از [ ]هم آن از پیش ما ،ماست پروردگار طرف

 اعراب از کتاب اهل علوم آموختن -1-4-5-5-2-3

 تعلیم مکّه اعراب نزد را انجیل و تورات محمّد حضرت ادّعا این طبق بر
 بـاره   ایـن  در آلمـانی  معاصر خاورشناس (Rudi paret) پارت رودی. ستا دیده
 ارائـه  مسیحیّت تاریخ و عقاید از غلطی و ناقص اطّالعات اسالم پیامبر» :گوید می
 حضـرت  شـدن  صـلیب  انکار مانند ،کند می تخطئه را آنها مسیحیّت دین که داده
 أب نه ،است مریم و مسیح و اهلل خدایی معنای به مسیحیّت تثلیث که آن و مسیح

 ایـن  اسـالم  پیـامبر  کـه  اسـت  آن از حـاکی  اشـتباهات  این. القدس روح و إبن و
 بـه  نسـبت  شـان  اطّالعـات  کـه  مردمـانی  کرده؛ دریافت مکّه مردم از را اطّالعات
 3.«است بوده غلط و اندک بسیار مسیحیّت
  :ذیل دالئل به ،است خطایی احتمال و ادّعا نیز سخن این
 بـوده  آگـاه  گذشـته  انبیاء قصص از بعضی بر مکّه اهل که است ممکن (الف
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 امـاکن  و اسـامی  بـر  آگاهی مانند سطحی های آگاهی حدّ از اطاّلع این امّا ،باشند
 رود. نمی فراتر دقیق جزئیات نقل بدون

 دینی موضوعات وجود عدم دلیل هب ،مقدّس کتاب قصص به مکّه مردم (ب
 عدم. ورزیدند نمی اهتمام دینی قصص به آنان ی هعالق عدم نیز و عرب ادبیّات در

. اسـت  نمایـان  کـامالً  «حـارث  بـن  نضـر » داستان در دینی قصص به عرب توجّه
 ،بپـردازد  قرآنـی  قصـص  بـا  منازعـه  و رقابـت  بـه  خواسـت  مـی  وی که هنگامی
 اسفندیار و رستم مثل آنها قهرمانان جنگاوری و رسفا کهن پادشاهان های افسانه

 1کرد. می حکایت عرب برای را
 گذشـته  هـای  امّـت  و انبیـاء  قصـص  بـه  خود بودن الهی بیان برای قرآن (ج
 اگـر  که حالی در. بودند خبر بی صصق آن از مردم و پیامبر که کند می احتجاج

 اسـتدالل  آنها به خود وحیانیّت بیان برای قرآن ،بود معلوم مردم برای ها قصه این
 کرد. نمی

 * الشَّاهِدینَ مِنَ كُنْتَ ما وَ الَْْمْرَ مُوسَى  إِلى قَضَيْنا إِذْ الْغَرْبِيِّ بِجانِبِ كُنْتَ وَما
 عَلَنيْهِمْ  تَتْلُنوا  مَدْیَنَ أَهْلِ  في ثاوِیاً كُنْتَ ما وَ الْعُمُرُ عَلَيْهِمُ طاوَلَفَتَ قُرُوناً أَنْشَْْنا لكِنَّا وَ

 تـو  ،واگذاشـتیم  موسى به را [ ]پیامبرى امرِ چون و) :3-2مُرْسِلينَ كُنَّا لكِنَّا وَ آیاتِنا
 پدیـد  نسـلهایى  مـا  لیکن. نبودى ]نیز[ گواهان از و نبودى ]طور[ غربىِ جانب در

 تـا  نبودى مقیم مَدْین ]شهر[ ساکنان میان در تو و. شد طوالنى عمرشان و یمآورد
 . (بودیم [ ]پیامبران فرستنده که بودیم ما لیکن ،بخوانى ایشان بر را ما آیات
 بـا  آنهـا  بیـان  در کتـاب  اهـل  اسـفار  و قرآن که متعدّدی و دقیق جزئیّات (د
 کتاب اهل از که مکّه مردم زا گروهی طریق از نیست ممکن ،دارند توافق یکدیگر
 باشد. شده منتقل محمّد به ،نداشتند چندانی اطّالعات
 أَنَّ النذِّكْرِ  بَعْندِ  مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَبْنا لَقَدْ وَ :آمده چنین انبیاء هسور 105آیه در
 در حـرف  بـه  حرف که است چیزی عین این و ،الصَّالِحُونَ عِبادِيَ یَرِثُها الَْْرْضَ
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 صـدر  علمـاء  اخـتالف  طبری که است این اینجا در توجّه جالب نکته ،آمده ورزب
 از غیـر  زبـور  کـه  کند می نقل آنها بزرگان از و کرده ذکر آیه این تفسیر در را اوّل
 اینجا در زبور که دهد می ترجیح را نظر همین نیز طبری خود و ،است داود کتاب
 صـراحت  باره این در قرآن متن اینکه علیرغم ،داود مزامیر نه ستا کتاب معنی به

 علمـاء  زمـان  در کـه  این بر دارد داللت مطلب این و 1زَبُوراً داوُدَ آتَيْنا وَ :دارد
 2است. بوده دشوار بسیار کتاب اهل مقدّس کتب به دستیابی اوّل صدر
 اهـل  معـارف  شـار انت زمان در مسلمان عالمان وقتی که گفت باید ،بنابراین 
 از را جزئـی  مطلـب  ایـن  نتوانسـتند  ،مسلمانان بین در کتاب اهل حضور و کتاب
ـ  و آورنـد  دسـت  هـب مقدّس کتاب  در امّـی  پیـامبر  پـس  ،کننـد  اشـاره  آن هـب
 و دقّـت  بـا  چطـور  ،نبودند کتاب اهل معارف با آشنا که کرد می زندگی ای جامعه
 وحی او سخنان بگوییم اینکه جز ؟!است نموده اشاره ژرف معارف این به ظرافت
 . است بوده

 مقدّس کتاب و کریم قرآن تطبیقی بررسی -1-4-5-6

 اقتباس شبهه دفع و قرآن متن اصالت تبیین برای راه ترین آسان گفت توان می
 غبـار  تـا  است کتاب دو آن بین دقیق ی مقایسه و تطبیقی بررسی ،مقدّس کتاب از

 قرآن که رساند می نتیجه این به را ما تطبیقی ررسیب این. شود زدوده حق از شبهه
 در کریم قرآن و دارند اساسی تفاوت یکدیگر با مختلفی موارد در مقدّس کتاب و

 مـوارد  در و پـردازد  می مقدّس کتاب تاریخی خطاهای تصحیح به متعدّدی موارد
 کند. می ردّ و تخطئه را نصاری و یهود عقاید نیز دیگری

 مقدّس کتاب تاریخی خطاهای حتصحی -1-4-5-6-1

 نصـاری  و یهـود  اسـفار  از کریم قرآن کند می روشن که مواردی ترین مهم از
 . است کتاب اهل اسفار تاریخی خطاهای به نسبت قرآن تصحیح ،نشده اقتباس
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 بـر  مشـتمل  ،انـد  پیموده قرآن به هاماتّ ساختن وارد در خاورشناسان که راهی
 معیـار  و مرجـع  را شان مقدّس یها کتاب آنها .استه تشخصیّ بین تاریخی خلط
 بنا نادرست لیوبراص را شان دعاوی لذا و اند داده قرار باطل از حق شناخت قطعی

 و پایـه  بـی  برقواعـد  آنهـا  وتکیه ادّعاها این نادرستی قیهرمحقّ رایـب و. اند ردهـک
 اشـاره  مقـدّس  کتـاب  تـاریخی  خطاهـای  برخـی  به ادامه در. است معلوم اساس
 شود. می

 اسحاق نه است اسماعیل ،ذبیح -1-4-5-6-1-1

 ای :گفت او به و نمود امتحان را ابراهیم خدا. ..» :آمده چنین تکوین سفر در
 کـه  را اسـحاق  خـود  یگانـه  پسـر  حال :گفت خداوند و لبّیک :گفت او و ابراهیم
 هایی کوه از یکی در را او آنجا در و برو موریا رزمینس به و بگیر داری می دوست

 را خود دست ابراهیم پس. نما.. تقریب سوختنی قربانی برای از گویم می تو به که
 را او خداونـد  فرشته گاه آن ،برگرفت خود پسر کشتن برای از را کارد ،کرد دراز
 فرشـته  پـس  ،یـک لبّ :گفـت  او بـه  ابراهیم ،ابراهیم ای :گفت و کرد ندا آسمان از

 ،ترسـی  مـی  خـدا  از دانم می حال که زیرا ،مکن دراز پسر به را خود دست :گفت
 1.«نداشتی دریغ من از را خود یگانه پسر که چون

 فهمیـده  مقـدّس  کتـاب  خـود  از زیـرا  ،اسـت  اشـتباه  شک بدون مطلب این
 بگـوییم  کـه  ایـن  ،بنابراین 2.است هشد متولّد اسحاق از قبل اسماعیل که شود می

 اسـحاق  را او بعـد  و بـوده  (فرزنـدش  )اوّلـین  پسـرش  تنها ذبح به مأمور ابراهیم
 . است نقیضین جمع ،بنامیم

 ای ادّلـه  بـاره  این در و کنند می معرّفی اسماعیل را ذبیح مسلمان مفسّران اکثر
  :کنیم می رهاشا آنها از برخی به ذیل در که اند آورده

 فرزنـدی  تولّـد  ابتـدا  کـه  اسـت  چنین صافّات ی هسور در آیات سیاق (الف
 ذبـح  مـاجرای  و ابراهیم رؤیای ذکر از پس و ،دهد می بشارت ابراهیم به را بردبار

                                                      
 .15-1، شماره 21همان، باب. 2 .13-1، شماره 22. کتاب مقدّس، سفر تکوین، باب1
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 اسماعیل ،نخست بشارت از مراد بنابراین. دهد می بشارت اسحاق به را او ،فرزند
 (:112 تـا  101 )آیـات  1کنـد.  قربـانی  را او شـد  داده فرمـان  ابـراهیم  به که است

 أَنِّني  الْمَنامِ فِي  أَرى إِنِّي بُنَيَّ یا قالَ السَّعْيَ مَعَهُ بَلَغَ فَلَمَّا (101) حَليم  بِغُ م  فَبَشَّرْناهُ
 مِننَ  اللَّنهُ  شناءَ  إِنْ  تَجِدُنيسَن  تُنؤْمَرُ  منا  افْعَنلْ  أَبَنتِ  یا قالَ  تَرى ذا ما فَانْظُرْ أَذْبَحُ َ
 قَندْ  (104) إِبْنراهيمُ  یا أَنْ نادَیْناهُ وَ (103) لِلْجَبينِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما فَلَمَّا (102) الصَّابِرینَ
 وَ (106) الْمُبنينُ  الْبَ ءُ لَهُوَ هذا إِنَّ (105) الْمُحْسِنينَ نَجْزِي كَذلِ َ إِنَّا الرُّؤْیا صَدَّقْتَ

 .(112) الصَّالِحينَ مِنَ نَبِيًّا بِإِسْحا َ بَشَّرْناهُ وَ. .. (107) عَظيم  بِذِبْح  یْناهُفَدَ
 ،قـرآن  دیگر آیات در و شده وصف بردباری و حلم به ذبیح 101آیه در (ب
 ذبـح  بر او صبر از حکایت که ستوده 3وعد صدق و 2صبر به را اسماعیل خداوند

 مـورد  در وصـفی  چنـین  که حالی در. دارد ماجرا این در پدر به او وعده صدق و
 4.است نیامده اسحاق
 مکّـه  در فرزند ذبح به ابراهیم امتحان که است آن گر نمایان حجّ مناسک (ج
 بنای در پدر با او همراهی و آنجا در اسماعیل سکونت از قرآن آیات و داده روی
 ،باشـد  اسماعیل باید ذبیح بنابراین 5.است کرده یاد ها پلیدی از آن راستنپی و کعبه
 6نبود. مکّه در هرگز و داشت سکونت شام در که اسحاق نه

 خبـر  یعقوب یعنی او فرزند و اسحاق تولّد به ساره بشارت از قرآن آیات (د
 ذبـح  فرمان :گفت توان نمی و نیست سازگار اسحاق بحذ فرمان با این و 7،دهد می
 ذبیح سنّ به تلویحاً که صافّات هسور آیات سیاق با زیرا ،بوده یعقوب تولّد از بعد
 8است. ناسازگار ،دارد اشاره
 9کند. می اشاره دلیل ده به اسماعیل ودنـب ذبیح دراثبات نیز وزیـج قیّم نـاب

                                                      
 .8/707، مجمع البیان، ؛ طبرسی4/56، ؛ زمخشری8/517، ...، . طوسی1

 .54، مریم. 3 .85. االنبیاء، 2
 .127-125، ةالبقر. 5 ، همان./ طبرسی/ زمخشریطوسی. 4
 .7/231، همان/ طباطبایی، المیزان، / طبرسی/ زمخشریطوسی. 6
 .4/53، ؛ زمخشری23/77، جامع البیان، طبری. 8 .71و 70هود، . 7
 .351-2/348ابن قیّم، . 9
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 سـخن  رسد می نظر به امّا. دانند می اسحاق را ذبیح 1مفسّران برخی ،مقابل در
 ذبیح ردّ در تیمیه ابن. است اعتماد قابل غیر نتیجه در و یهود روایات از متأثر آنها

 باطـل  و شـده  گرفتـه  کتـاب  اهـل  از قطعاً سخنان این» :گوید می ،اسحاق دانستن
 اهـل  احبـار  طریق از قطعاً مطالب این» :گوید می باره این در نیز کثیر ابن 2.«است
 3«نیستند. حجّت مسلّماً و شده دریافت کتاب

 :گویـد  مـی  و کنـد  می اذعان اسماعیل بودن ذبیح به نیز «گایگر آبراهام» حتی
 همـان  اسـماعیل  قطعـاً  پس است؛ محمّد اجداد از ()ذبیح او که است واضح»

 4.«است کرده ایفا را قربانی نقش که است کسی
 کتب در اسماعیل بودن ذبیح بر دالّ بیت اهل از متعدّدی روایات همچنین

 5دارد. وجود روایی

   مسیح کشاندن صلیب به انکار -1-4-5-6-1-2

 البتّـه  کـه  اسـت  مسـیح  شـدن  کشیده صلیب به ،مسیحیان عقاید از یکی
 رنجّا عبدالوهّاب. است شده نقل بسیاری های تفاوت با اربعه اناجیل در آن داستان
 و کنـد  مـی  بیـان  را صـلیب  داستان در اناجیل اختالف موارد از مورد سی از بیش
 کشـتن  و صـلیب  ی همسـأل  ی هانـداز  بـه  ای مسأله هی  در اربعه اناجیل» :گوید می

 6.«ندارند اختالف عیسی
 دارد مـی  بیـان  و کند می تصحیح را تاریخی اشتباه این ،کریم قرآن ،مقابل در

 وَ صَنلَبُوهُ  ما وَ هُقَتَلُو ما وَ اللَّهِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عيسَى الْمَسيحَ قَتَلْنَا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ :که
 الظَّنِّ اتِّباعَ إِالَّ عِلْم  مِنْ بِهِ لَهُمْ ما مِنْهُ شَ ٍّ  لَفي فيهِ اخْتَلَفُوا الَّذینَ إِنَّ وَ لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ
 :هکـ  ایشان گفته و) :7حَكيماً عَزیزاً اللَّهُ كانَ وَ إِلَيْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَلْ * یَقيناً قَتَلُوهُ ما وَ

                                                      
 .1/71ابن قیّم، . 2 .16/99، ؛ قرطبی3/549. ابن جوزی، 1
 .7/23العظیم،  القرآن ، تفسیرابن کثیر. 3

4. Geiger, 1970, p. 103 
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 و نکشتند را او آنان آنکه حال و ،«کشتیم را خدا پیامبر ،مریم بن عیسى ،مسیح ما»
 اخـتالف  او ی هدربـار  که کسانى و شد مشتبه آنان بر امر لیکن ،نکردند مصلوبش
 آنکـه  جـز  ،ندارند بدان علمى هی  و اند شده شک دچار آن مورد در قطعاً ،کردند

 بـاال  خـود  سوى به را او خدا بلکه ؛نکشتند را او یقیناً و ،کنند مى پیروى گمان از
 . (است حکیم و توانا خدا و ،بُرد

 شـدن  کشـته  و شدن کشیده صلیب به داستان نیز مسیحی های فرقه از برخی
 معتقدند و 1«بولیسیان و کاربوکراتیان ،ساطرینوسیان» مانند ،کنند می انکار را مسیح
 شد. کشیده صلیب به او جای به عیسی حواریّون از یکی که

 :گویـد  می باره این در پاریس در فرانسه انستیتو اعضای از «سیوس ارادوار» 
 شـبیه  کسی گوید می ،کرده انکار را عیسی شدن دارکشیده به و شدن کشته قرآن»
 چـه  آن افزاید می او. اند کشته را او که بردند گمان ،افتاده اشتباه به یهود و بوده او

 معتقدنـد  که «باسیلیدیان» مانند اند؛ گفته نیز مسیحیان از هایی گروه ،گوید می قرآن
 کـامالً  را «سـیرنای  سـیمون » ،رفت می دار چوبه محل سمت به عیسی که هنگامی
 از یکـی  کـه  انـد  کـرده  اعـالم  «سرنتیان» نیز. شد نهانپ خود و گردانید خود شبیه

 حـواریین  سخنان از فصلی به او. شد کشیده صلیب به او جای به عیسی حواریان
 بـه  «برنابـا » انجیـل  و اسـت  «باسـیلیدیان » سـخن  همـان  سـخنش  که یافته دست

 همـان  او و کنـد  می ذکر رفت صلیب به عیسی جای به که را کسی اسم صراحت
 2.«تاس «یهودا»

 نصاری و یهود عقاید ردّ و تخطئه -1-4-5-6-2

 اگـر  که حالی در ،پردازد می نصاری و یهود عقاید ردّ به آیاتی در کریم قرآن
 کرد. می نفی را عقایدشان نباید ،بود آنها از متأثر قرآن

                                                      
 همان.. 2 .133. معرفت، شبهات و ردود، 1
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 مسیح تالوهیّ نفی -1-4-5-6-2-1

 ادّعـایش  ایـن  در و کـرده  الوهیّت اعالم مسیح که معتقدند نصاری از برخی
 را وی امّـا  ،کـرد  الوهیّت ادّعای مسیح که معتقدند نیز یهود از ای عدّه. بود صادق
 مسـیح  الوهیّـت  نفـی  بـر  بارها کریم قرآن ،مقابل در. کنند می دروغگویی به متّهم
 آیات در و 1...مَرْیَمَ ابْنُ مَسيحُالْ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقَدْ :است کرده تأکید
 کند. می اشاره 3وی بودن بشر و 2عیسی نبوت به نیز دیگری

 مسـیح  الوهیّت ردّ در (John Hick) هیک جان نام به غربی ی هفالسف از یکی
ـ  ای گسـترده  نظر اتّفاق آن بر جدید عهد علماء که ای مسأله» :گوید می  آن و ددارن

 برخـوردار  مسـیح  عیسـی  پیرامون مطالعات سیر فهم در بسیاری اهمیّت از  مسأله
 بـرای  مسـیحی  نویسندگان که الوهیّتی ادّعای هرگز عیسی که کند می بیان و است
 کـه  نکـرد  ادّعـا  خـود  ی هدربار هرگز وی که است این ،است نداشته ،اند کرده او

 فـرض  کـه  رسـد  می نظر به ناموجّه بسیار. .. است. پسر خدای یا خداست تجسّد
 4است. داده می تعلیم را امور این و اندیشیده می اینگونه تاریخی عیسای کنیم

 مسـیح  عیسـی  حیـات  ی هدربـار  کـه  غربی مورّخان از بسیاری ،همچنین
 خـدای  کـه  کـرده ن ادّعـا  عیسـی  کـه  اند رسیده اجماع این به ،اند کرده تحقیق
  :کنیم می اشاره آنها از برخی سخنان به ادامه در. است متجسّد

 ادّعـای  خودش ی هدربار عیسی» :(Michael Ramsey: 1980) رمزی مایکل
 5.«نکرد الوهیّت

 بـه  بـوط مر میراث میان در قطعی دلیلی» :(James Dunn: 1980) دون جیمز
 شـده  نامیـده  الوهیّـت  ی هدربرگیرنـد  مسـیح  واقعاً شودکه نمی یافت مسیح عیسی
 6.«باشد

 عیسـی  که شود می یافت قوی دالئلی» :(David Brown: 1985) براون داوید

                                                      
 .136، البقرة؛ 30، مریم. 2 .72و17، المائ،ة. 1
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 1.«است دیده نمی شدن پرستیده ی هشایست را خود هرگز
 الوهیّـت  از دفـاع » :(Brian Hebblethwaite: 1987) وایـت  هبلـت  برایـان 

 2.«نیست ممکن او اقوال بررسی و ارجاع طریق از مسیح

 تثلیث عقیده ردّ -1-4-5-6-2-2

 ردّ را اسـت  بـوده  رایـج  مسـیحیان  میـان  در کـه  تثلیث به اعتقاد کریم قرآن
  :کند می

 3....ثَ ثَة  ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقَدْ
 رُوحٌ وَ مَنرْیَمَ   إِلنى  أَلْقاهنا  كَلِمَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ عيسَى الْمَسيحُ إِنَّمَا...
 4....ثَ ثَةٌ تَقُولُوا ال وَ رُسُلِهِ وَ بِاللَّهِ فَآمِنُوا مِنْهُ

 مسیحیان رهبانیّت ردّ -1-4-5-6-2-3

 ردّ ،بودنـد  کرده مکلّف آن انجام به را خود مسیحیان که رهبانیّتی کریم قرآن
 نهادند بدعت خود نزد از را رهبانیّت این ،مسیح پیروان که دارد می بیان و کند می
 كَتَبْناهنا  منا  اابْتَندَعُوه  رَهْبانِيَّنةً  ..وَ. :بـود  نکرده تشریع ایشان بر را آن خداوند و

 5....رِعایَتِها حَقَّ رَعَوْها فَما اللَّهِ رِضْوانِ ابْتِغاءَ إِالَّ عَلَيْهِمْ
  :کند می مذمّت جهت دو از را مسیح پیروان آیه این
 خدا. دین در بود نکرده امر آن به خدا چه آن بدعت (الف
 پنداشـتند  می و بودند ردهک ملتزم آن به را خود چه آن واقعی انجام عدم (ب

 6کند. می نزدیک خدا به را آنها که

                                                      
 همان.. 2 . همان.1
 .171النساء، . 4 .73، المائ،ة. 3
 .8/61العظیم،  القرآن ، تفسیرابن کثیر. 6 .27الحدید، . 5



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 132

 خدا برای مسیح و عزیر انگاشتن فرزند ردّ -1-4-5-6-2-4

 و یهـود  ی هعقیـد  خالف بر ،را مسیح و عزیر انگاری خدا فرزند کریم قرآن
  النَّصنارى  قالَنتِ  وَ اللَّنهِ  ابْننُ  یْرٌعُزَ الْيَهُودُ قالَتِ وَ :فرماید می و کند می ردّ نصاری
 اللَّنهُ  قاتَلَهُمُ قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ بَِْفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذلِ َ اللَّهِ ابْنُ الْمَسيحُ
 1.یُؤْفَكُونَ أَنَّى

 مسـیح  و عزیـر  دانسـتن  فرزنـد  ردّ بر عالوه آیه این ،نگارندگان ی هعقید به
 سـخن  و خداسـت  کـالم  قطعـاً  قـرآن  کـه  رساند می نیز را مطلب این ،خدا برای

 ی هعقیـد  کـه  چـرا  نیسـت؛  کتـاب  اهـل  اسفار از برگرفته یا و محمّد حضرت
 :داند می آنها از قبل کافر های امّت از برگرفته را (عیسی بودن خدا )پسر مسیحیان
 پـدر  را خـدایان  از بعضـی  کـه  پرستانی بت. قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا نَالَّذی قَوْلَ یُضاهِؤُنَ
 همسـر  ی هالهـ  را برخـی  و مـادر  ی هالهـ  را بعضـی  ،آن پسـر  را برخـی  ،خـدایان 

 بعـدها  که 2بود قدیم مصر و چین و هند پرستان بت اعتقادات از این و نامیدند می
 مقـدّس  کتـب  از تواند نمی قرآن ،بنابراین. بود کرده رخنه نصاری و یهود میان به

 دهد. می خبر نیز آنها از قبل های امت از که چرا باشد؛ شده اقتباس
 یهودیـان . و.. رفتاری ،فکری وضعیت متعدّدی موارد در کریم قرآن همچنین

  :کند می نکوهش را
 بازداشـتن  و سـتم  و ظلـم  ،5حـق  کتمان ،4خدا بر بستن دروغ ،3شکنی پیمان

 کلمات کردن تحریف ،8مردم اموال خوردن ناحق به ،7یرباخوار ،6خدا راه از مردم
 ،13دروغ بـودن  پـذیرا  ،12نعمت کفران ،11پرستی گوساله ،10الهی پیامبران قتل ،9حق

                                                      
 .9/244طباطبایی، المیزان، . 2 .30، التربة. 1
 .78و  75عمران،  ؛ آل79، البقرة. 4 .155و154؛ النساء، 83، البقرة. 3
 .34، التربة؛ 160النساء، . 6 .146، البقرة. 5
 .34، التربة؛ 161النساء، . 8 .161النساء، . 7
 .91و  61، البقرة. 10 .41، المائ،ة. 9
 .211، البقرة. 12 .153؛ النساء، 92و  54و 51، البقرة. 11
 .42، المائ،ة. 13
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 .و... 2خواری حرام و گرفتن رشوه ،1تورات به نکردن عمل
 ،3دیـن  در غلـوّ  :کنـد  مـی  نکـوهش  را مسـیحیان  نیـز  مواردی در کریم قرآن
 .5انحراف و فسق ،4الهی های پیمان فراموشی

   :گیری نتیجه -1-4-6

  :که گفت باید ،گذشت آنچه اساس بر
 از قـرآن  تأثیرپـذیری  ادّعـای  آنها اساس بر خاورشناسان که هایی فرض پیش

 یافـت  آنهـا  صـحّت  بـر  دلیلـی  که هستند مطالبی ،کنند می مطرح را مقدّس کتاب
 گردد. نمی

 سـخنان  و عقـل  ،تـاریخی  گزارشـات  ،پیامبر ی هسیر و سنّت ،کریم قرآن
 دهند. می گواهی ها فرض پیش آن خالف بر علماء

 یکـدیگر  بـا  تـاریخی  و عقیـدتی  متعدّد موارد در مقدّس کتاب و کریم قرآن
 .است مقدّس کتاب از قرآن ثّرتأ عدم از حاکی امر این که دارند اساسی تفاوت

 

                                                      
 .41، المائ،ة. 2 .5، معةالج. 1
 .14، المائ،ة. 4 .171النساء، . 3
 .27الحدید، . 5





 پنجم فصل
 
 

 مفاهیم و تعابیر قرآنی رد شعر جاهلی و رابطه آن با
 ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی





 
 
 

 مقدمه -1-5-1

 و عبـارات  دینـی،  اصـطالحات  گـاه  جاهلیـت،  بـه  منسـوب  اشعار میان در
 شباهت قرآنی نیدی اصطالحات و تعابیر مفاهیم، با که گردد می مشاهده مفاهیمی

 شـعر  بپندارند که داشته برآن را ای عده ،کریم قرآن بر اشعار این زمانی تقدم. دارد
 مشـابهت  احراز بر مبتنی نتیجه این. شود تلقی قرآن منابع از یکی دتوان می جاهلی
 سـوی  از اشعار جهت اعتبار اثبات و سو یک از جاهلی اشعار مضامین تمام و تام

 اشـعار  گیـری  نتیجـه  خـالف  مـورد  دو هـر  در علمی های یبررس که است، دیگر
 گزاری بسـیاری  تاریخ بلکه. دهد می دست به را قرآن برای منبعی عنوان به جاهلی

 تـر  نمایـان  امـری  قرآنی فرهنگ از ها آن اثرپذیری و هجری دوم قرن در اشعار از
 این دهعه بر ها شباهت دست این چیستی بیان و تعلیل و ها شباهت پیگیری. است
 .است نوشتار

 مسأله طرح -1-5-2

 این از ای توجه قابل بخش اسالم، از پیش روزگار به منسوب اشعار مطالعه با
 در ارهـا ب او صـفات  و اهلل نام ذکر. شود می دیده دینی موضوعات پیرامون ،اشعار
 گـاه  و ایشـان  سرگذشـت  و الهـی  پیـامبران  هـای  نـام  بیـان  حتی و جاهلی اشعار

 منجـر  تواند می که است ای مسأله عربی، کهن اشعار در دینی تعابیر و اصطالحات
 کمـا  خیـر؟  یا است شده اقتباس اشعار این از قرآن در آیا که شود پرسش این به



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 138

 یکی که پنداشت تالصل ابی بن امیه اشعار مطالعه با فرانسوی هوار کلمان که این
 ،1قـرآن  اصـلی   منـابع  کتـاب  در تیسـدال  ویلیام یا و است، یافته را قرآن ابعمن از

 کند. می امرؤالقیس اشعار از یکی از انتحال به متهم را پیامبر
 شـعر  در نظران صاحب آراء و اشعار این بررسی با که است برآن نوشتار این

 منـابع  از قـرآن  اثرپـذیری ی  ربارهد و پرداخته ادعا این بررسی به جاهلی تاریخ و
 کند. داوری عربی اشعار

 عرب فرهنگ در شعر جایگاه -1-5-3

 منتهـای  و علم دیوان را آن که بود برخوردار عرب نزد اهمیتی چنان از شعر
 و علـوم  از بسـیاری  در کـه  انگاشـتند  می اصلی را آن و 2دانستند می خویش حکم

 3.شد می مراجعه بدان ها حکمت
 عبـاس،  بنـی  خالفـت  ابتـدای  و امیـه  بنـی  دوران زا جـاهلی  شعر یآور جمع
ـ  حـدیث،  و قرآن معانی فهم برای شناسانه زبان مطالعات آغاز با همزمان  طـور  هب
 عنـوان  هب عرب جاهلی شعر کهآنجا  از. شد آغاز بصره و کوفه شهر دو در جدی
 رارقـ  اسـتفاده  مـورد  لغـت  علـوم  در بصـره  و کوفـه  مکتـب  دو در اساسـی  ابزار
 . بود برخوردار باالیی اهمیت از اشعار این گردآوری گرفت، می

 استشـهاد  جز راهی ها واژه استعمال چگونگی و معنا شرح برای زبانشناسان 
 نحـو  در گرفتن شاهد برای شعر به نیاز که بود اینجا در. نداشتند جاهلی اشعار بر
 بـه  مـردم  نیاز اگر» شده هگفت که ییجا تا. کرد پیدا نمود القرآن غریب تفسیر یا و

رسـول   احادیـث  و قـرآن  غریب علم برای شعر از گرفتن یاری و عرب زبان فهم
 رفته بین از تاکنون عربی شعر نبود، گذشته پیشوایان و تابعان و صحابه و خدا
 4.«بود

                                                      
1. The original Sources of  The Qur'an. 

 .785 ،ابن خلدون. 3 .24، ابن سالم .2
 .1/160بی حاتم، ا. 4



 139 \ خاورشناسان آثار و آراء در یکل یها دگاهید: اول بخش

139 

 

 قرآن تفسیر از خاصی نوع یا و نحو در خود نظر اثبات برای برخی گاه حتی
. بودنـد  شعر از شواهدی جعل و وضع نیازمند باشد، شان مذهب درستی مؤید که
 از که خوریم می بر واحد، قصیده یک برای مختلف متن دو به حتی گاه که آنجا تا
 1.«دارد حکایت نحوی مختلف مدرسه دو در قصیده آن از مختلف روایت دو

 جاهلی اشعار بر تردیدها سایه -1-5-4

 سـالم  بـن  محمـد  چـون  کسـانی  اسـالم  از پـس  های سده نخستین همان از
 دالیلـی  و انـد  شده جاهلی شعر در انتحال مسأله متعرض (. ه231-139) الجُمحی

 نیـز  گاه و داشته، ادامه نیز حاضر عصر تا تردیدها این 2.اند آورده مدعا این بر نیز
 . است یافته شدت
 برشمرد: تردیدها این برای اساسی علت دو توان می 

 جاهلی شعر تدوین و روایت چگونگی -1-5-4-1

. اسـت  اشـعار  ایـن  تـدوین  و روایـت  چگـونگی  هـب وطـمرب نخست دلیل 
 و کتابـت  انتشـار  عـدم  چـون  دالیلـی  به جاهلیت در ربـع پیداست هـک  انـچن

 آنچـه  رسـد  می نظر هـب. است نپرداخته رـشع نـدویـت هـب ارش،ـنگ زارـاب کمبود
 بـرای  حافظـه  از جستن یاری بوده، مرسوم روزگار آن جاهلی عرابا میان در که
 تـا  حتـی  شـعر  شفاهی روایت بر گواه خود راویان، وجود 3.است نثر و شعر ثبت
 از شـعر  روایـت  حتـی  تـاریخی  شـواهد  بـر  بنا. است اسالم ظهور از پس ها سال

 و حـن ل امکـان  چراکـه  4،نبود جایز کردند می روایت صحیفه و دفتر از که کسانی
 بـا  را خـود  کار نیز جاهلی بزرگ شاعران از یبسیار. است آورده می پیش را خطا

 کـه:  بـود  معتقـد  اصـمعی  حتـی  انـد،  ودهـنم ازـآغ ر،ـدیگ رانـشاع رـشع روایت
 را عرب اشعار اینکه مگر شد نمی ممتاز و برجسته شعر سرودن در هرگز رـشاع»

                                                      
 .46، ر.ک: ابن سالم. vii. 2، نلدکهر.ک:  .1
 .5، ابن سالم. 4 .14زوئتلر، . 3
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 1«.کرد می روایت
 عصر از پیش تا شعری، مدونات وجود از اندکی تاریخیِ های گزارش گرچه

 موضـوع  بـه  کرنکـو  نیـز  مستشرقان میان در و 2،دارد وجود اشعار رسمی تدوین
 کتابـت  بـا  مـرتبط  را شـعر  سـرودن  و پرداخته اعراب نزد اشعار تدوین و کتابت
 3.انـد  نکـرده  همراهـی  زمینه این در وی با مستشرقان دیگر اما است، کرده قلمداد
 اینکـه  بـه  نظـر  نـدانیم،  بعید جاهلیت دوران در را اشعار تدوین احتمال اگر حتی
 بـین  از دیگـر  اند، رفته بین از آن زیاد بسیار اهمیت وجود با قرآن اولیه های نسخه
 4.رسد نمی نظر به بعید شده، گردآوری حیره ملوک ایام در که آنچه رفتن

 آمـد  پدیـد  ای حرفه راویان از ای طبقه عباسی دوره فرارسیدن از پیش اندکی
 بـدویان  روایـت  بـرای  آنان منابع کردند، می روایت را جاهلیت اخبار و اشعار که
. شـدند  تقسیم بصری و کوفی مکتب دو به نیز  روات این زمان گذشت با. نددبو

 بـه  توان می جمله آن از که یافت بصره مکتب در توان می را ثقه راویان از بسیاری
 عبیـده  أبو و (216 حدود )متوفی اصمعی (،159 یا 154 )متوفی عالء بن أبوعمرو
 )متـوفی  حماد کوفه راویان سردمدار اما. کرد اشاره (211 )متوفی المثنی بن معمر
 و شـعر  به آگاه مردی او» گوید: می اوی  درباره ضبی مفضل که. بود (164 یا 156
 او خود سبک به شاعری زبان از همواره بود، آن مضامین و ها سبک و عرب لغت
 بـدین . کردنـد  مـی  نقل وی از دیگران و نمود می او اشعار وارد و ساخت می شعر
 نقـاد  دانشمندی راجز آن صحیح که کرد اپید اختالط و ناخالصی قدما اشعار سان
 خلـف  از تـوان  مـی  کوفه راویان دیگر از 5«؟کجاست شخصی چنین و ندهد تمیز

 موهبـت  چنان دارای که اند گفته او درباره که (180 حدود )متوفی برد نام االحمر
 شـاعران  زبـان  و روح همان با را بلندی قصائد توانست می که بود عجیبی شعری
 که اینان جز کوفه در  اما 6.کند وارد ایشان اشعار میان در و بسراید جاهلی بزرگ
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 قـرار  توثیـق  مـورد  که بودند، نیز دیگری راویان هستند تصحیف و جعل به متهم
 کرد، اشاره (170 حدود )متوفی ضبی مفضل به توان می دست آن از که اند، گرفته
 . است مشهور مفضلیات به که آورد گرد را جاهلی اشعار از بزرگی مجموعه وی

 جاهلی اشعار مضمون و محتوا -1-5-4-2

 به مربوط شود، می جاهلی اشعار صحت در تردید موجب که دیگری مسأله 
 دهنـده  نشـان  گـاه  اشـعار  ایـن  برخـی،  عقیده به چراکه است، اشعار این طبیعت
 مایـه  آنچـه  ؛1یجـاهل  عـرب  زندگی تا است، مسلمانان حاالت و امیال و زندگی
 دست به جاهلی اشعار نام به که اشعاری انبوه میان در که است این است شگفتی

 در کـه  شـرکی  جو از و. دارد اشاره ها بت پرستش به اندکی تعداد تنها رسیده، ما
 نیست. خبری جاهلی اشعار در است نمایان ها نوشته سنگ

 دیگر دالیل -1-5-4-3

 لهجات اختالف انعکاس عدم قبیل، از یگرید موارد اصلی، مورد دو این جز
 قـرآن  زبـان  همـان  که شعری زبان در آشکار وحدت یک وجود و شعر در قبایل
 شـده  کشـف  نقـوش  در شعری فعالیت و حرکت گونه هی  نبودن عالوه به است
 اصالت در تشکیک موجبات بیش و کم یمن، در ویژه به متمدن اعراب به مربوط
 2.است دهآور فراهم را اشعار این

 امـا . اسـت  داشته مخالفانی و موافقان همواره ،گذشت آن ذکر که را مواردی
 دست به ،شود می گفته خلف و حماد مورد در که هایی داستان از که ای نتیجه یقیناً
 از نبایـد . اسـت  اصـالت  فاقد و جعلی کلی به جاهلی شعر که نیست این ،آید می
 سـبب  توانسته می سو یک از جاهلی، شعر راویان میان رقابت که داشت دور نظر
 هـم  و بنمایاند بیشتر را، شعر از راوی یک اطالعات دایره که شود اشعاری جعل
 اینکـه  دیگـر  نکتـه . گردد دیگر راویان به تهمت در هایی داستان جعل سبب اینکه
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 نـوعی  راویـان  دارنـد،  ایرانی اصالت دو هر که را نفر دو این اگر باشد خطا شاید
 شاعر خود توسط که بودند اعرابی اصلی راویان زیرا ،آورد شمار به جاهلی اشعار
 ایـن  طریق از. شدند می انتخاب اشعارشان انتقال و حفظ برای ای وسیله عنوان به

 آوری جمـع  به هجری دوم و اول های سده در اشعار گردآورندگان که بود راویان
 1.پرداختند می اشعار

 همـواره  جـاهلی  شعر اصالت عدم و اصالت به معتقدان نمیا کشاکش گرچه
 انتحـال  نسبی طور به جاهلی، شعر اصالت به معتقدان حتی اما ،است بوده پابرجا
 اشـعاری  برساختن نیز دیگر سوی از. اند پذیرفته را جاهلیت به منسوب اشعار در
 ها رونوشت وجود و ،حماد و خلف چون اشخاصی طتوس جاهلی اشعار مانند به
 و. دارد اصـیل  جاهلی اشعار وجود از حکایت خود جاهلی اشعار از تقلیدهایی و
 از و باشـد  درسـتی  ادعای تواند نمی است، تقلید تمامی به اشعار این که ادعا این
 نیـز  برساخته اشعار این حتی باشد، یواقعیت بازتاب تواند می جعلی هر اینکه باب

 راحتـی  بـه  آن غیـر  از جـاهلی  اصـیل  اشعار تمیز که ستدان باید اما ،ارزشمندند
 خـاص  مـورد  هر در و شده بررسی ،اشعار این دقت با است الزم.  نیست ممکن
 2.دریافت را آن به هایی بخش شدن اضافه و ییجابجا جعل، موارد
 از پـس  شـعری  هـای  روایـت  تـدریج  بـه  هجـری  دوم سده از ترتیب هر به
 راویـان،  توسـط  سـینه،  بـه  سینه و شفاهی نقل و نشیب و پرفراز مسیری پیمودن

 شـعر  به آن اعظم بخش که شعری های کتاب از انبوهی و شد تدوین و گردآوری
 آمد. پدید ،داشت اختصاص جاهلی

 قرآن و جاهلی اشعار میان تشابه -1-5-5

 جـاهلی  شـعر  اصالت بر همواره تردیدها سایه که نکته این داشتن نظر در با
 کـریم  قرآن با اشعار این در که آنچه بررسی به توان می اکنون است؛ داشته وجود

                                                      
 .xxiمقدمه مفضلیات، لیال، ر.ک: . xx. 2مقدمه مفضلیات، یال، لر.ک:  .1
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 .نمود اقدام دارد، شباهت

 و تعـابیر  مشـابه  کـه  اشـعار  ایـن  دینی اصطالحات یا مفاهیم تعابیر، از آنچه
 کرد: بررسی حوزه سه در توان می را است قرآنی مفاهیم

 جاهلی اشعار در کلی دینی مفاهیم -1-5-5-1

 نام با ویژه به خدا به ایمان همچون عمومی دینی مفاهیم عربی کهن شعر در
 شـعر  در.  خـورد  مـی  چشـم  به بارها غیره و جهنم و بهشت چون مفاهیمی و اهلل

 و نهان بر اهلل 1دهد، می جزا و کند می بسط و قبض را دنیا که است اهلل این جاهلی
  3کنند. می توکل او به و 2داند می را حقایق و است آگاه آشکار
 توجیه جهت هایی کوشش جاهلی، اشعار در اصطالحاتی چنین وجود پی در

 را اشـعار  ایـن  شاعرانِ برخی،. است گرفته صورت خاورشناسان سوی از امر این
 میـان  ارتباط احتمال وجود اساس بر را ایشان دیگر گروهی 4.اند دانسته مسلمانان
 عهدین، کتب معارف با اعراب آشنایی احتمال و مسیحیان، دربار با عرب شاعران

 اند. کرده قلمداد مسیحی پیداست، آثارشان خالل از که
 هـای  الهه از آن در جاهلی اعراب که را ابیاتی مسلمانان استکه معتقد لدکهون
 جـایگزین  را خداونـد  اسـالمی  اسماء یا و اند کرده حذف یا بودند، کرده یاد خود
 پرسـت  بـت  شـاعران  اشـعار  در اهلل و الـرحمن  کلمه آنچه هر مثالً. اند کرده ها آن

 را اسـالمی  های اندیشه سان بدین. است بعدی مسلمانان پرداخته یابیم، می گذشته
 نام ذکر همچنین او 5.ساختند وارد جاهلی عصر شعر در کوچکی های دستکاری با

 رب» صـفت  بـا  را سـلیمان  که اعشی و نیذبیا نابغه اشعار از ابیاتی در را سلیمان
 پیش آنجا تا نلدکه. داند می مسلمانان برساخته تردید بدون کند، می نعت« الصوافن

                                                      
 (3/74)ابوالفرج،  إن کان أغناک عنی سرف یغنینی             إن ال ی یقبض ال،نیا و یبسطها .1

 (107)دیوان زهیر،  لِیَخف  وَمَهما یُکتَمِ اللَهُ یَعلَمِ               فَال تَکتُمُنَّ اللَهَ ما فی نُفرسِکُم .2

 (72)دیوان اوس بن حجر،  ألقی بأسبابٍ له و تَرکّال          فأشرط فیها نفسه و هر معصمٌ     .3

 .ix, x، نلدکه. 5 .449-417مارگلیوث، ر.ک:  .4
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 هـای  نـام  از ذکـری  آن در کـه  را جاهلی اشعار از موضعی هر در شک که رود می
 اسامی وجود گرچه. داند می ضروری باشد، آمده میان به آن در قرآنی های اسطوره
 1.شمارد می صحیح اشعار این در را« عاد» مانند

 امـا  ،اسـت  داشـته  وجـود  همـواره  جـاهلی  اشـعار  در انتحال احتمال گرچه
 خـدای  مفهـوم  با مطابق خدایان، دیگر برابر در را اهلل نام فراوان کاربرد بروکلمان
. اسـت  شده ناختهشکامالً  مفهومی تطبیقی، شناسی دین منظر از که داند می برتری

 را جـاهلی  شـعر  در تقـوی  و هـدی  حمد، خشیه، چون، واژگانی شدن وارد او
 2.کند می تعبیر جاهلی عرب بین در متعال خداوند از دینی ادراک نوعی نشانه
 پیگیـری  قابـل  عربـی  کهـن  اشعار در دینی باورهای از هایی رگه حال هر به
 بـه  کـه  جـایی  کنـد،  مـی  تقویت را باوری چنین نیز قرآن از متعددی آیات. است
 را زمین و ها آسمان کسی چه چون: سؤاالتی برابر در مشرکان پاسخ قرآن فرموده
 زمـین  و فرسـتند  می فرو آب آسمان از و نموده مسخر را خورشید و ماه و آفریده

 همـان  آنـان  دیـدگاه  از ما 3.بود خواهد« اهلل» قطعاً کند؟ می زنده مرگش از بعد را
 خواست نمی او اگر و بود، داده قرار مشرک را اجدادشان و آنان که بود «اهلل» اراده
 بـه  آنـان  که آید می بر قرآن آیات دیگر از 4.دادند نمی قرار شریک خدا با را احدی

 چهارپایـان  و محصـوالت  از سهمی او برای همچنین 5؛کردند می یاد سوگند« اهلل»
 6.دادند می قرار

 بـه  منحصـر  موضـوعاتی  دینـی،  کلی اهیممف و موضوعات داشت توجه باید
 بـه  توجـه  بـا  تردید بدون و دارند سابقه هم پیشینی ادیان دیگر در و نیستند قرآن

 قـوم  دو این حضور و یهودیان و مسیحیان با اعراب رابطه از تاریخی های گزارش
 . اند داشته استوار ای سابقه نیز حجاز اعراب اندیشه در العرب، جزیره در

 از برخـی  مسـیحی،  و یهـودی  هـای  اندیشه با اعراب آشنایی تمالاح از جدا

                                                      
 .121-99بروکلمان، توحید اسالمی، ر.ک: . xi. 2، لدکهون .1
 .87و 9 ،زخرفال ؛38 ،زمرال ؛25، لقمان ؛63و61، عنکبوتالر.ک: . 3
 .38 ،نحل؛ ال109 ،نعاماال. 5 .148 ،نعاماال. 4
 .136 ،نعاماال. 6
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 مسـیحیت  و یهودیـت  مقابـل  در عربـی  یکتاپرستی اصالت به قائل خاورشناسان،
 و داننـد  مـی  ایشـان  خود به متعلق را اعراب نزد توحیدی مفاهیم اساس و هستند
 و کننـد،  مـی  رد را مسـیحیت  و یهودیـت  از عـرب  پرسـتی  یکتـا  پذیری راث نظریه
 خـود  خـاص  های ویژگی با اصیل عربی یکتاپرستی را اعراب میان در پرستی یکتا
 از یکتاپرسـتی  ورود بـر  گواهی را عربستان در گوناگون های تلبیه ایشان. دانند می

 تحریف دچار او از پس های نسل توسط که دانند می عربستان به ابراهیم طریق
 در وقـوف  ماننـد  اسـالم،  از پـیش  دوران در حج مناسک دیدگاه این مطابق 1.شد

 از کـدام  هـر  کـه  اسالمی دوران همچون تلبیه، ذکر و قربانی انداختن راه مزدلفه،
 اشـاره  هـا  آن بـه  نیـز  قرآن در و است، ابراهیم داستان از بخشی یادآور آن عناصر
. دارد ابراهیمـی  حنیـف  دیـن  از بخشـی  مانـدن  زنـده  از نشان همگی است، شده
 سنت به احترام جز چیزی کردن، قربانی و گزاردن حج و بهکع بزرگداشت چراکه
 میـان  در ابراهیمـی  باورهـای  استمرار بر شاهدی این و باشد توانست نمی ابراهیم
 2.رود می شمار به قریش

 از اعـراب  آوردن روی رونـد  بیان به االصنام در نیز الکلبی هشام همچنانکه
 معتقـد  هاوتینـگ  گرچـه  3.پـردازد  می پرستی بت و شرک به توحید و ابراهیم دین
 توانـد  مـی  و نیسـت  درسـت  لزوماً لحی، بن عمرو به مربوط های داستان که است
 عربسـتان  در ابراهیمـی  یکتاپرستی انحطاط علل توضیح برای نیاز احساس نتیجه
 رونـد  یـا  شـرک،  رب یکتاپرستی تقدم باشد که هرچه قضیه حال، هر به اما 4.باشد

 بـه  توانـد  مـی  همگی دو، این میان مستمر نوسان یا و توحید، به شرک از تکاملی
 شود. منجر حجاز مردمان میان در توحیدی باورهای از هایی مانده باقی وجود

 جاهلی شعر در دینی اصطالحات و مفردات -1-5-5-2

 سـت، ا عربـی  کهـن  شعر در دینی اصطالحات و مفردات وجود دیگر مسأله

                                                      
 .116پیترز، ر.ک: . 2 .35-33؛ کیستر، 271-269گیب، ر.ک:  .1
 .40، هاوتینگ. 4 .8-6الکلبی، . 3
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 در حـورالعین  بـه  ارهاش  ؛1الحارث  بن ء ضابی از بیتی در حواریون به اشاره مانند
 یوم 4؛صوم واژه ،3عنتره شعر در     ّ ت صل ی و     صل ت های واژه ؛2االبرص عبید از بیتی

 یـا  و 7حطّان بن عمران شعر در روح به او وصف و جبریل 6؛فردوس ؛5الحساب

 دست. این از دیگر هایی واژه و 8حسّان شعر در القدس روح به جبرئیل وصف

 دست به عربی کهن شعر در قرآنی علم اسماء استعمال از شواهدی همچنین
 و ؛13فرعـون  ؛12مأجوج و یأجوج ؛11مسیح ؛10یعقوب ؛9سیون مانند است، آمده
  14؛اسـت  آمـده  عرب جاهلی شعر در وی توسط زره ساختن و داوود از که آنچه

 16؛وی داری انـت   ام   و     نوح      15 ؛     دادند    می       انجام    او      برای      اجنه    که         کارهایی   و        سلیمان
 در شـواهدی  النصـرانیه  در شـیخو      باز  18؛یوسف ؛لوط ؛اسماعیل ابراهیم؛ 17؛لقمان
 البتـه  کـه  آورد می جاهلی شعر در اسحق و زکریاء چون هایی واژه استعمال باب

 19.کند می رد را شواهد این هوروویتس
 رفته نیز قرآن در آنان ذکر که گذشته اقوام از جاهلی شعر در متعدد موارد در

                                                      
 .57آلوارد،  .1

 24بیت  7شعر ه لیال، . دیوان عبید ابن االبرص، ویراست2
 هل  ِ    رب  کعبل   ُللع       ُ ا کنت  ل  ِ ال هلألبط   ُ    َ    َ  رب  یرم  الر غیل  َّ ِ    ُصل ت  الع   ر ل َ  َو  ل  .3
   ُام ل  ِ ُ       اص    و العظلا المفل   َ  ه ت حیلب         ّ      ٌ         ٌجمیع الن اس جسم  و هر روح و: 
 (213و  90، )دیوان عنتره املاألرض و هر لها إم   ُرک ل ُ م ل   ج لف    لک من   ُ  ّ   ّ    ت صل ی ن حره     

 (179، )شیخو ساقی نصاریقبی  الفصح صرّامُ ص،ّت کما ص،َّ عمّا ال یح ُّ لهُالنمر بن تولب:  .4

 .417الحوفی،  .5

 (164، )شیخو جنانٌ من الفردوس فیها یخلّ،ُ بن ثابت:  و إنَّ ثراب اهلل ک َّ مرّح،ٍ حسان .6

 (166، )شیخو  و کان جبری ُ عن، اهلل مأمرنا هُلللاء للللفیهم ال کف ُ للروح جبریللو ال .7

 (166، )شیخو  کفاءٌ  لیس له و روح الق،س  اللنُ    اهلل    فینللیل ٌ   امللریللبللو  ج .8

 .153همان، . 10 .155هوروویتس،  .9
 .150همان، . 12  .123همان، . 11
 .242؛ فرانکل 109، همان. 14 .130. همان، 13
 .131دیوان نابغه، . 16  .41و 40دیوان نابغه،  .15
 .33دیوان، اوس بن حجر، . 17
 .276، 275، 271، 269، 268، 262، 261، 258، شیخو. 18
 .232و 91هوروویتس، . 19
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 شـاعران  ی زمـره  در کـه  ،ربیعـه  ابـی  بـن  لبید  از شعری در. است شده یاد است،
 اشاره وضوح به فیل اصحاب داستان و عتبّ و عاد اقوام به 1؛است شده ذکر حنیف
 او آشـنایی  و است، مخضرم شاعران از لبید که کرد توجه باید گرچه 2است، شده
 را اشـعار  ایـن  وی اینکه تعیین و 3است آشکار اشعارش از برخی در نیز اسالم با
 بـه  اما ؛نیست آسانی کار اسالم، ظهور از پس یا است سروده اسالم از پیش قاًدقی
 آشـنا  هـا  آن هـای  داسـتان  و اقـوام  این با تر پیش زمانی از اعراب که رسد می نظر
 4.اند نامیده می عادی و عاد به منسوب را قدیمی هرچیز که آنجا تا اند بوده

 جاهلی اشعار در قرآنی خاص تعابیر -1-5-5-3

 خـاص  تعـابیر  و هـا  ایـده  آمـدن  است، برانگیز چالش و مهم بیشتر آنچه اما
 چـرا  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  شـگفتی  مایه که آنچه و است جاهلی شعر در قرآنی

 شـباهت  و اشعار این متعرض وجه هی  به سالیان این طی در مسلمان دانشمندان
 اند؟ نشده قرآن با آن

 نظـر  از چـه  کـه  جـاهلی  عاراشـ  مهمترین از برخی بررسی به بخش این در
 پردازیم: می است قرآن مشابه مفاهیم نظر از چه و تعابیر کاربرد

 وی به منسوب اشعاری در قرآنی تعابیر و امرؤالقیس -1-5-5-3-1

 ضـمن  ،قـرآن  اصلی منابع نام اب کتابش در انگلیسی کشیش تیسدال، ویلیام

                                                      
 .204-194، ابن قتیبه .1

 العلأیّ أولّلر بلر و الشّلیلالخلب                    الاصبعلیه لع  ط اهلللن یبسلم. 2
 العلبّلا و تُللاد إرمللل، أبللو ق                    الا مترعلربله ذنله منلأل للیم    
 الی أن یُصرعلأبلارعرهُ فلإذ ص                    اد أخشعالن علب و قرم لقمان    
 الا أزمعله ملم بلجلع العُلإذ ازم                    کعکعا  اتلعرف م رلو الفی  ی    
 ا للالده و ورعللن بلع   بللف                    أسمعالف ه لربّ  ادلنلادی ملن    

 (,9xxxivو 8دیوان لبید، ویراسته بروکلمان، 

 سالم سرباالحتّی لبست من اال                    الحمد هلل إذ لم یأتنی أجلی .3
 (xxxvi, 56 دیوان لبید، ویراسته بروکلمان،)

 .3/322ابن منظور،  .4
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 تعـالیم  جاهلی، فرهنگ کنار در ؛داند می قرآن منابع را ها آن که مواردی برشمردن
 از قـرآن  اقتبـاس  ادعـای  او. کنـد  می اشاره نیز جاهلی اشعار به مسیحی و یهودی
 نسـخه  یـک  انتهـای  در» کند: می بیان سان بدین تردید، ای گونه با را جاهلی اشعار
 داده نسـبت  امرؤالقیس به ای قصیده رسید، دستم به ایران در که معلقات از خطی
 بـه  ام، دیـده  تـاکنون  مـن  کـه  وی، اشـعار  های نسخه از یک هی  در که بود، شده

 . است نشده شناخته رسمیت
 یافتم: را قرآن از هایی آیه من تردید، مورد تصنیفِ این از هایی بخش در

 دنللت السللاعه و انشللق القمللر   
 احللرر قلل، حللرت فللی اوصللافه 
 ملللر یلللرم العیللل، فلللی زینتللله 

 ملللن لحلللا  فاتللل   بسلللهام
 و اذا ملللا غلللاب عنلللی سلللاعه
 کتلللب الحسلللن عللللی وجنتللله

 االقمار یسلری فلی الل،جی    عاده
 بالضللحی و اللیلل  مللن  رتلله    
  ارلللعلللق الللاذا ش ت للللللق

 عللن غللزال صللاد قلبللی و نفللر 
 نللاعس الطللرف بعینیلله حللرر  
 فرمللللانی فتعللللا ی فعقللللر 

 رظَلللحتَالمُ فترکنلللی کهشلللیمِ 
 کانللت السللاعه ادهللی و امللر  

 مختصلر  ق المس  سلطراً بسحی
 فرایللت اللیلل  یسللری بللالقمر  
 فرقلله ذاالنللرر کللم شللی زهللر 

 رلملق القله و انشلاعلت السلدن
 نیز: و

 اَقبللل  و العُشّلللاق ملللن خَلفِلللهِ
 تهِلنلی زیل،ِ فلیلرمُ العلاءَ یلو ج

 کللأنهم مللن حَلل،َبٍ ینسلللرن    
 1رنلللامل  العللیعمل  ذا فلثللم

 از برخـی  ترکیـب  در کـه  ادعـا  ایـن  بـرای  شـد  اساسی تیسدال، سخن این
 2.است شده استفاده اسالم از پیش ادبیات از هایی بخش از قرآن های سوره

 تـألیف  الصغیر، الجامع شرح القدیر، فیض« کتاب در شد، گفته برآنچه عالوه
 از بـل ق المنـاوی، . است شده نقل شاعر این اشعار از قطعاتی المناوی عبدالرووف

                                                      
 .193برای نمونه ر.ک: شاروش، . 2 .11تیسدال،  .1
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 بـر  را آن شود، نازل قرآن آنکه از پیش امرؤالقیس که نویسد می اشعار این آوردن
 بود. رانده زبان
   : . فقال ق، تکلم امرؤ القیس بالقرآن قب  أن ینزل و»

 ویتمن  المرء فی الصیف الشتاء    
 واح،ٍ رض  بحالٍلر ال یلفهاءَ لج

 هحتلل  إذا جللاء الشللتاء أنکللر  
 هرَللفَللا أکلللم انُلاإلنس  َلتِلقُ

   : قال و
 رلنف و ی لقلب ادَلص زالٍلن غلم  رلمَلَالق انشقَ و ه لالساع بتِرَلتَلقاِ
   : قال و

 الزالهلللللزِ األرضُ تِزلَلللللإذا زُ
 هاسللللِرُ یعلللل نلللامُتقلللرم األَ

  ادلٌللع    ٌللا   ملللهلبلاسلیح

 أثقالهللللا األرضُ تِجَللللخرَأَ و 
 حالهللا یرتَلل الحسللابِ لیللرمِ

 1«الا  لهلا وإملا علیهلإمللف
 1آیـه  قمـر،  سـوره  از 46-31 - 29-1 آیات با زیادی شباهت اشعار این در
 آیـات  همچنـین  و صـافات  سـوره  از 59 آیـه  انبیـاء،  سوره 96 آیه ضحی، سوره
 شود. می مشاهد امرؤالقیس شعر با زلزال، سوره آغازین

 وی دینی اشعار و الصلت ابی بن امیه -1-5-5-3-2

 الصلت ابی بن امیه با اند شده شمرده حنفاء زمره در که شاعرانی میان در زبا
 قبیـل  از موضـوعاتی  حـول  اشـعاری  و وار، افسـانه  اخبـاری  بـا  شویم، می مواجه
 بـا . عقـاب  و ثواب و رستاخیز و مرگ و خدا وجود بر استدالل و هستی آفرینش
 خـود  برابر در را قرآن شاعر که شود می متبادر ذهن به فکر این وی اشعار مطالعه
 وجـود  بـه  اعتقـاد  او شـعر  در. درآورد نظـم  بـه  را آن آیـات  کرده سعی و داشته

 زنده رویاند؛ می را گیاه و برافراشته را ها کوه است؛ هستی خالق که واحد خداوند
. است نمایان کند می مبعوث اعمالشان محاسبه برای را مردمان میراند؛ می و کند می

                                                      
 .2/187مناوی،  .1
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 همچنـین  و العـین  حـور  و بهشـتی  هـای  نعمـت  جهـنم،  و بهشت توصیف به او
 بسـیار  توصـیفاتی  و عبارات از میان این در گاه و است پرداخته انبیاء های داستان
 جـاهلی  شـاعران  دیگر بمانند امیه البته. است کرده استفاده قرآنی عبارات به شبیه

 در ای قصـیده  حتی و دارد اشخاص مدح و اش قبیله و خود به تفاخر در اشعاری
 است. شده داده نسبت وی به نیز پیامبر مدح
 بعثـت  از بعـد  داشـته،  سـر  در را پیـامبری  آرزوی کـه  اند  گفته او اخبار در 
 در مشرکان شدن کشته خبر شنیدن از پس و ورزیده، حسد جناب آن به پیامبر
 1.نیاورد اسالم هرگز و سرود، ایشان بر ای مرثیه بدر

 کـرده  پیـدا  راه بسیاری حدیثی و تفسیری کتب به امیه به مربوط های داستان
 آیه نزول شأن دارد احتمال هـک را واردیـم از یکی نیز نـمفسری زا رخیـب. است
 2الْغاوینَ مِنَ فَكانَ الشَّيْطانُ فََْتْبَعَهُ مِنْها فَانْسَلَخَ آیاتِنا آتَيْناهُ الَّذي نَبََْ عَلَيْهِمْ اتْلُ وَ

 و رتفسـی  هـای  کتاب نخستین در این بر افزون 3.دانند می صلت ابی بن امیه باشد،
 ابیـات  از برخـی  بـه  فراوان ،یقرآن عبارات معنای توضیح برایو...  القرآن غریب
 است. شده استشهاد وی

 ذهـن  به فکر این است، شده نقل امیهی  درباره که گوناگونی اخبار مطالعه با
 مزبـور  هـای  داسـتان  و اخبـار  خـالل  از نـاقالن  ایـن  که ییگو که شود می متبادر
 شدت که اند کرده سعی نیز برخی و. ببخشند خاصی داستق وی به اند خواسته می

 ظهـور  از پـیش  را وی مرگ حتی و دهند، جلوه رنگ کم را اسالم با وی مخالفت
 مشرکین با مشارکت تهمت از را وی وسیله بدین شاید تا دهند، می گزارش اسالم
 و یوسـف  بن حجاج زمان در روایات این که رسد می نظر به. برهانند اسالم علیه
 4.باشد یافته ظهور وی تأثیر تحت

 از برگرفتـه  الفـاظ  او شعر در. است منعکس امیه شعر در کتاب اهل از تأثیر
قملرٌ و   چـون:  کلمـاتی . اسـت  فراوان عرب مردمان برای آشنا نا و پیشینیان کتب

                                                      
 .175، عرافاأل. 2 .352-4/343ابوالفرج، ر.ک:  .1
 .9/757ر.ک: علی، . 4 .9/83، جامع البیان، طبریبرای نمونه ر.ک: . 3
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 1.ساهررٌ یُس ُ و یُغم،ُ
 کریم قرآن در که برده کار به را عباراتی همان هگا اشعارش، از برخی در امیه
 است: چنین بهشتی های نعمت از وی توصیف مثالً؛ است موجود

 فلل ا عسلل   و ذا لللبن و خمللرٌ   
 و نخلل  سللاقط األکتللاف علل،   
 و تفللللاح و رمللللان و مللللرز  
 و فیهلللا لحلللم سلللاهره و بحلللر
 و حللرر ال یللرین الشللمس فیهللا 
 نللراعم فللی األرائلل  قاصللرات  

 ابالتعللللی سُلللررٍ تلللری متقللل
 علللیهم سللن،س و جیللاد ریللطٍ              

 و حُلّللرا مللن أسللاور مللن لُجللین 
 و ال لغللللرٌ و ال تللللأثیم فیهللللا

 اللهلاربیل،ع شلأس ال تصلللو ک

 و قملللح فلللی منابتللله صلللریمٌ 
 خللالل أصللرله ر للب قمللیم   
 و ملللاء بلللارد عللل ب سللللیم
 و مللا فللاهرا بلله لُهللمُ مقللیم    
 علی صلرر الل،می فیهلا سلهرم    
 فهلللنّ عاقللل  و هلللمُ قلللروم 
 أال    ثلللمّ النضلللاره و النعلللیمُ
 و دیبلللاُ یُلللری فیهلللا قتلللرم
 و ملن ذهللب  و عسلج،ه کللریم  
 و ال غلللرلٌ و ال فیهلللا مُللللیمُ 

  2،یمللالن ا لل ُّ بحسن رؤیتهللیل
 و وحی، امین را جبرئیل و 3خواند، می الصدق دار را بهشت او این از گذشته

 4پردازد. می مالئک طبقات توصیف به

 سیبرر و نقد -1-5-6

 همـواره  خـاص  طور به گاه و جاهلی اشعار دیگر همچون امرؤالقیس اشعار
 موضـوعی  هـی   امـرؤالقیس،  زنـدگی  اخبـار  در و است بوده تردیدها معرض در

 نیسـت  بیتی هی  اشعارش در همچنین. کرد اعتماد آن بر بتوان که شود نمی یافت

                                                      
 .53دیوان امیه، . 2 .4/343؛ ابوالفرج، 301و300، ابن قتیبه .1
 (164، )شیخواللِ لم  تحت  الظللاعللو  عیشٍ  ن و  ح ّ   المتقرن   ب،ار ِ  ص،قٍ. 3
 (165، )شیخو و میکالُ ذو الروح القریّ المس،ّدُ.... برحی الق،س جبری ُ فیم امینٌ . 4
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 انبـوه . یافـت  اطمینـان  شـده  نقـل  کلشـ  همان به آن، صحت بر قاطعانه بتوان که
 رنـگ  و رفتـه  فـرو  ابهـام  از ای هالـه  در آمده، امرؤالقیس درباره که هایی گزارش
 خـود  تیسـدال  که گونه همان ابیات این عالوه به. است غالب ها آن همه بر افسانه
 صـورت  امرؤالقیس اشعار از که متعددی های چاپ از یک هی  در دارد اذعان نیز

 1نیست. دموجو گرفته
 نامتناسـب  تشبیه چون مواردی به توجه و اشعار این بررسی با این از گذشته

 قابـل  ای مسـأله  کـه  ابیـات  این در مذکر ضمایر یا و ماه انشقاق به معشوق چهره
 موسـیقی  بـر  تسـلط  دلیل به که ،امرؤالقیس به اشعاری چنین انتساب است؛ تأمل
 نامیـده  عـرب  شـعر  پدر خیال، صور بردن کار به و صواتا و الفاظ تلفیق و شعر
 از لیال، سیر که ای نامه به پاورقی، در کتاب همان در تیسدال. نماید می بعید شده،

 نویسـد:  مـی  و کند می اشاره است کرده ارسال او برای جاهلی، اشعار متخصصین
 بـه  منسوب اراشع به کردند، ارسال من برای و کردند، لطف ایشان که ای نامه در»

 سـاختارش  دلیل به اشعار، این که بودند عقیده این بر و داشتند، اشاره امرؤالقیس
 2.«باشد امرؤالقیس آنِ از تواند نمی

 گفت: باید نیز تالصل ابی بن امیه به منسوب اشعار خصوص در اما
 الفـاظی  و هـا  نـام  عاراشـ  این در اینکه و قرآن بر اشعاری چنین زمانی تقدم 
 کـه  داشـته  آن بـر  را هـوار  کلمان چون برخی نیست؛ قرآن در که شود، می یافت

 گروهی مقابل در بروکلمان: گفته به اما 3؛است اشعار این از تقلیدی قرآن بپندارند

                                                      
در پاریس به اهتمـام دسـالن، بـر اسـاس دو نسـخه خطـی از کتـاب         1837، سال نخستین بار دیوان امرؤالقیس .1

بـه بعـد روایـت     1865از سـال  . ( انتشار یافتو علقمة بن عب،ة امرؤالقیس  زهیر  نابغه  عنتره) دواوین الشعراء الستة
بطلیوسی تدوین شده بود، بارها در مصر و هنـد و ایـران بـه چـاپ      دیوان امرؤ القیس که توسط ابوبکر دیگری از
گانه از جمله دیوان امرؤالقیس بر اسـاس نسـخه روایـت     های شش به نشر دیوان 1870سپس آلوارد در سال  رسید.

حسن سندوبی هرچـه   1930را بدان افزود. در  شده سکری پرداخت، و چند قطعه و قصیده منسوب به امرؤالقیس
های دیگر عصر جاهلی، بـر حسـب حـروف     را در کتب و تاریخ منسوب به امرؤالقیس یافت، به همراه امرؤالقیس

 نیز بار دیگر دیوان امرؤالقیس توسط محمد فرید ابوحدید، در قاهره انتشار یافـت.  1944در  معجم مرتب ساخت.

 ، سکری، بطلیوسی، ابن نحاسهای: شنتمری، طوسی د ابوالفضل ابراهیم، بر اساس نسخهمحم 1958نهایتاً در سال 
 .کردقاهره منتشر  و ابوسهل، دیوان جدیدی را در

 .4012، مقاله10ر.ک: آذرنوش، ج. 3 .13تیسدال،  .2
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 مطالـب  سـاس ا بـر  پـردازان  قصـه  کـه  اشـعاری  جز چیزی را آن آندره تور چون
. داننـد  نمـی  اند، داده نسبت امیه به و اند سروده قرآنی، های داستان منابع از مفسران
 ،اصـمعی  چراکـه  باشـد  هجری اول قرن از متجاوز تواند نمی نیز انتحال این زمان
 ابـی  بـن  عمـر  و جنـگ  شاعر را عنتره که چنان است؛ نامیده آخرت شاعر را امیه
 را الزهره کتابش، از یقسمت تا شد آن بر نیز داوود بن محمد. عشق شاعر را ربیعه
 1.دهد اختصاص امیه اشعار و یدین مسائل به

 جـاهلی  شـعر  بـا  شـباهت  بـی  را امیـه  شعر برخی شعری ساختار نظر از اما
 این در ضعف آثار ایشان نظر از. است محکم و قوی ساختار جهت از که دانند می

 از شـماری  در بالغـی  ضـعف  هـای  نشـانه  به     برخی لذا. است هویداکامالً  اشعار
 2.اند کرده اشاره امیه اشعار

 امیه به اشعار انتساب در تشکیک که که است دست در روایاتی ها این از غیر
 چنین روایتی در. دهد می نشان نخست، قرن های سال آغازین همان از را او غیر و

 بخوانـد،  خـود  از شـعری  که خواست جعدی نابغه از علی بن حسن که آمده
 خواند: مطلع این به ای قصیده نابغه پس

 الا فنفسه ظالمآم یقلهلن للم  هلل  لللریلل،هلل ال شللالحم
 از ابیـات  ایـن  ایم شنیده تاکنون ما آنچه لیلی، ابا یا :فرمود علی بن حسن

 کسـی  اول خداه ب اهلل، رسول بن یا گفت: جعدی نابغه است، الصلت ابی ابن امیه
 3.منم آورده زبان به را آن که

 .است داشته رواج امیه به ساختگی اشعار انتساب باز دیر از ییگو
 بیت: که کند می اشاره دیگری مورد به باز سالم ابن

 ابـی  ابـن  امیـه  بـه  اشـتباه  بـه  را بیت این برخی اما است جعدی نابغه آن از
 اند. مودهن خلط شاعر دو این شعر بین راویان که ییگو 4.اند داده نسبت الصلت

                                                      
 .12بُرگ، . 2 .1/113، تاریخ االدب العربیبروکلمان،  .1
 همان.. 4 .106، مابن سال. 3

 اللرمللن دون سیله العللرن ملیبن  أرب إذللن  ملاضریلأ الحلن  سبلم
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 بایـد  بحث مورد اشعار القاعده، علی بدانیم منحول را اشعار این اگر بنابراین
 اخبـار  علمـای  از بعضی که چرا باشد؛ شده پرداخته و ساخته هجری اول قرن در

 دارد وجود احتمال این گرچه. اند آورده خود آثار در را اشعار این از برخی متقدم،
 وضـع  او بـه  تقرب قصد به و ثقفی یوسف بن اجحج دوره در اشعار این اکثر که
 خبرهـای  اخبـار،  جـاعالن  او دوره در و بـوده  ثقیـف  از حجاج زیرا باشند، شده
 امیـر  به طریق این از تا ساختند می حجاج ثقیفی خویشان شأن ارتقاء برای زیادی
ذهب قرم یعرفلرن شلعر   » که: تاس شده نقل یوسف حجاج از 1.جویند تقدم کوفه

 درگذشـتند  شناختند، یم را  امیه شعر  که آنان یعنی:؛ 2«أمیه  و ک ل  ان،راس الکالم
 شعر مقدار  آن  که  است  معنى  بدان  سخن  این». شد نابود نیز او  سخن ، سان بدین و

 یـا  ، نبـوده   جـاج ح  قبول مورد ، بوده  شده  ساخته  امیه  نامبه   روز  آن تا  که  عامیانه
 اشـعار  و گفتارهـا   ایـن  از بالشر. است  بوده  نشده  جعل هنوز  فراوانى اشعار اصالً
 نظـر  از  نـه  و  مضـمون  نظـر  از  نـه  آثـار   این»  که گیرد یم  نتیجه  چنین  امیه  مذهبى
 مـا   برای  آن وجود  که -  یجاهل  مذهبى آثار  آن کننده بازگو  وجه  هی به   ، اسلوب

 3.«باشد تواند ینم -  است  گشته  رازی  ونچ
 را فـرض  اگر حتی گوید: می که است چنین اشعار این با مونتگمری برخورد

 تنها قرآن، از پیش مطالبی و اشعار چنین وجود بگذاریم، اشعار این بودن موثق بر
 دوران آن در پیرامـونش  و مکـه  در قرآنـی  هـای  داسـتان  گستردگی گواه تواند می
 موجـود  های قصه اساس بر شده سروده را اشعار این که تورآندره برخالف. باشد
 و قـرآن  روایـت  میان بسیار های تفاوت به توجه با مونتگمری داند؛ می تفاسیر در

 شـاید  که دهد می احتمال چنین دارد، وجود ها داستان از بسیاری در که امیه اشعار
 4.باشد تفاسیر در موجود های افسانه برای یمنبع اشعار این

 در کـه  بخشی اند: شده تفکیک به قائل امیه به منسوب اشعار مورد در برخی
 و انـد  دانسـته  امیـه  آن از را پیداسـت،  نصـاری  و یهود و حنفاء اعتقادات آثار آن

                                                      
 .4/344ابوالفرج، . 2 .500-6/489علی، ر.ک: تفصیل را  .1
 .EI, 10/839 مونتگمری. 4 .4012، مقاله 10آذرنوش، ج. 3
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ـ  وانـت می را رآنیـق الیمـتع ارـآث آن در هـک بخشی  از کـه  طـور  همـان  را افتـی
 لغـات  از اسـتفاده  و سـاختار  در ضـعف  دلیـل  به و پیداست آن معانی و وباسل

 و منحـول  اسـت،  شـده  بیـان  قـرآن  از اسـتمداد  بـا  آشکارا که معانی و نامناسب
 1.دانند می ساختگی
 تنهـا  اینکـه  بـه  توجه با که است تأمل قابل نیز مسأله این احوال این تمام با
 حـدی  بـه  دینی احساسات و تفکرات هک بود میالدی هشتم قرن پایان با زمانهم
 2.یافت شعر به را خود راه افکار این که بود افکنده سایه عادی مسلمانان اذهان بر
 اشـعار  از بزرگـی  حجـم  کـه  بوده حدی به دینی تفکرات جاهلیت روزگار در آیا

  بیافریند؟ را دینی

 جاهلی فرهنگ با قرآن تعامل -1-5-7

 فرهنـگ  بـا  قـرآن  تعامـل  چگونگی هب توجه حاضر بحث در مطلب آخرین
 فرهنـگ  از مختلفـی  هـای  فرض موضوع این در که رسد می نظر به. است جاهلی
 بـه  و سـتیزی  فرهنـگ  تـا  موجـود  فرهنـگ  مقابل در قرآن انفعال و کامل پذیری
 محققان بسیاری آنچه اما. است تصور قابل جاهلی فرهنگ براندازی نوعی عبارتی

 جاهلی فرهنگ با قرآن سازنده تعامل اند شده متمایل آن به تاریخی شواهد مدد به
 عقایـد،  محـور  در فرهنگـی  عناصر از برخی قرآن، نزول با که معنی این به. است
 از بسـیاری  در امـا  شد؛ کشیده نقد بهکامالً  قرآن سوی از اخالقی رذائل و احکام
 غبار زدودن و ها آن بازسازی به فرهنگی نمادهای با برخورد در کریم قرآن موارد

 عبـاداتی  و قراردادهـا  و هـا  حَلـف  بازسـازی  چنانکه نمود اقدام ها آن از خرافات
 زمانه فرهنگ با قرآن تعامل از شواهدی 3است. دست این از حج مناسک همچون

 است: یادکردنی زیر در

                                                      
 .24، گرونبائوم. 2 .127حدیثی،  .1
تهافـات عصـره؛ و    با عنوان القرآن و 244-110،  القرآن حول ردود و تفصیل این بحث را ر.ک: معرفت، شبهات. 3

 ایازی، کتاب قرآن و فرهنگ زمانه؛ و رستمی در کتاب پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه.
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 حنیف شاعران -1-5-7-1

 که ،مکنی می مشاهده را حنیف شاعران از تن چند نام عرب، ادبیات تاریخ در
 بـرای . اسـت  شـده  داده نسـبت  ایشـان  بـه  اسـالمی  مضـامین  و روح با اشعاری

 ؛اسـت  مسـلم  امـری  اسـالم  از پـیش  حنفـاء  نـام  بـه  واقعیتی مسلمان دانشمندان
 1.هستند واقعیتی چنین وجود مدافع نیز خاورشناسان از برخی کمااینکه
 بودن موحد داستان که برد، نام نفیل بن عمرو بن زید از توان می میان این از

ی  درباره. 2است آمده اتکرّ به مسلمانان حدیثی کتب در پیامبر با گفتگویش و او
 کعبـه  سـوی  به فقط و دانسته، می اسماعیل و ابراهیم قبله را کعبه که شده نقل او

 امتنـاع  شـده  مـی  قربـانی  هـا  بـت  یبـرا  کـه  گوشـتی  خوردن از و آورده می نماز
 یگـانگی  بـه  را خـدا  وی او، بـه  منسـوب  قصـاید  از یکـی  در. اسـت  ورزیده می
 و خداونـد،  از تـرس  بـه  را ایشان و دهد می توجه مرگ به را ها انسان و ستاید می
 3خواند. می فرا ندهند قرار شریکی او برای اینکه

 اشـعار  از یکی در است، توجه خور در باب این در نیز نوفل بن هورق اشعار
 4ستاید می وحدانیت و یگانگی صفات به را عرش صاحب خدای وی، به منسوب

 زا را ایشـان  و کنـد،  مـی  معرفی قوم نذیر  را خود نوفل بن ورقه دیگر شعری در
 کـه  قـرآن  آیـه  بـا  مطلبی چنین البته که 5دارد. می حذر بر خداوند از غیر پرستش
 نظـر  بـه  تضـاد  در کنـد؛  می نفی قوم این میان در پیامبر از پیش را نذیر وجود

                                                      
 .112-85روبین، ر.ک:  .1

 .172-171؛ ابن حبیب: المحبر: 177-176؛ ابن حبیب، المنمق: 374ابن بکار، ر.ک:  .2

 باقیا نی ال،هر و قرال رصیا ال ی ال،حتی و ثنائیل،ی ملی اهلل أهلإل .3
 ال،انیلرن ملکلی ه و ال رب لإل إلی المل  االعلی ال ی لیس فرقه   
 افیالن اهلل خلإن  ال تخفی ملف ردیلو ال أال یا ایها االنسان إیاک    
 (258-1/256  )ابن هشام الرش، أصبح بادیلإن سبی  اللف رهلیلغ  ع اهللل  ملو إیاک ال تجع   

 (160، )شیخو ربُّ  البریَّة   فردٌ  واح،ٌ   صَمَ،ُ یعادلهُ  بحانَ ذی العرش سبحاناًس .4

 ال یغررکم أح،لر فل یلنلا اللأن ملله  رام و قلتلألق لق، نصحت  .5
 (3/85ابرالفرُ  ) ،دلرا بیننا حلرکم فقرللفإن دع ملالقکلر خلا غیتلإله  ،نّلال تعب   
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 1.رسد می
 از را شـواهدی  نیز شیخو اشعار، این در یگانگی به خداوند وصف بر عالوه

 العزیز، الباقی، االخر، االوّل، الصمد، الفرد، االحد، حد،وا صفات به خداوند وصف
 القهّـار،  القوی، القادر، المجید، الماجد، المحتجب، المتعالی، العلیّ، الکبیر، العظیم،
 2.کند می ذکر جاهلی شعر در غیره و الجالل ذی المقتدر،
 وجـود  کسـانی  آنـان  میـان  در اگـر  کـه  شود می مطرح پرسش ایناینجا  در
 انتظـار  همچنین و اند بوده نیز منذر و اند داشته ایمان یگانه خداوند به که اند هداشت
  است؟ بوده چه پیامبر رسالت پس اند داشته نیز را قیامت و حساب روز

 بـا  جـامع  شـریعتی  آوردن پیـامبر  رسـالت  فلسفه که گفت باید پاسخ در
 دینـی  فرهنـگ  طبعـاً  و بـوده  تاریخ پهنای در بشر هدایت جهت جاودانه قوانینی
 است. بوده هدایتگری از ای درجه چنین فاقد حنفاء بین در رایج

 دینی اصطالحات برخی از عرب قوم پیشینی شناخت -1-5-7-2

 قـرآن  آیا یم،بدان که است این است ضروری آن به توجه که دیگری موضوع
 مواردی در جز دهد می نشان ها بررسی خیر؟ یا است دینی اصطالحات تمام مبدع
 پـردازد،  مـی  آن معانی بیان به نیز خود و کند می طرح را جدیدی واژگان قرآن که
 است. بوده آشنا اعراب برای واژگان این که رسد می نظر به چنین موارد دیگر در

 فهمیـده  درسـتی  به روزگار آن در ظاهراً که را غریب کلمات از برخی قرآن
 چـون  واژگـانی . اسـت  داده توضـیح  اند نداشته وجود زمان آن تا یا و شدند، نمی
 دربـاره  قـرآن  توضـیح  از نشـان « ادریک ما» تعبیـر  که 5الحطمه  ،4القارعه ،3سقر

 ،رسـد  می قریش سوره در هذالبیت رب عبارت به که هنگامی قرآن اما. هاست آن
 بـرای  اصـطالح  ایـن  که است معنی بدان این و گذرد می آن کنار از ضیحتو بدون

                                                      
 .163-160، شیخور.ک:  .2 .44سبأ،  .1
 .11-1القارعه، . 4 .30-26المدثر، . 3
 .9-4الهمزه، . 5
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 یاد فیل اصحاب نام با ابرهه لشکر از که گامیهن یا و 1بوده آشنا روزگار آن مردم
 . است بوده شده شناخته مردم برایکامالً  نام این کند، می

 مـورد  ایـن  در توانـد  مـی  نیـز  قرآن در دخیل واژگان یا ها، واژه وام به توجه
 نخسـت  نگـاه  در کـه  یافـت  تـوان  می را واژگان از متعددی موارد باشد، راهگشا

 ها آن منشأ توان می آنان ریشه کاو و کند با اما ،رسند می نظر به قرآنی اصطالحاتی
کـامالً   گرچه که الصلوه اقام عبارت مانند. یافت سامی ادیان یا ها نازب سایر در را

 ایـن  امـا  ؛است داشته کاربرد نیز قرآن بر مقدم شعر در و رسد، می نظر به اسالمی
 شعر در یافته، راه عربی به سریانی از و است، سریانی سلیس عبارت یک عبارت،
 2.است شده استعمال قرآن در سپس و رفته کار به کهن

 نتیجه -1-5-8

 گردد: می حاصل زیر نتایج گذشت که مباحثی از
 است. تردید حلم کلی طور به جاهلی اشعار اعتبار -1

 شـواهد  دیگـر  و سـاختار  وا محتـو  بـه  توجـه  با جاهلی اشعار از برخی -2
 است. جدی تشکیک مورد آن، شاعران به انتساب جهت از تاریخی

 اشعار این اعتبار فرض با - جاهلی اشعار در دینی مفاهیم و تعابیر وجود -3
 ادیان از مانده جا هب دینی تعابیر و اصطالحات از مزبور اشعار اثرپذیری حاصل -

 است. جزیرةالعرب در ابراهیمی

 آن در رایج مفاهیم از قرآن استفاده حد در جاهلی فرهنگ با قرآن تعامل -4
 است. تصور قابل و معقول امری آن، به بخشی غنی و بازسازی فرهنگ،

 

                                                      
 .29، نلدکه؛ 105ونسینک، . 2 .26وات،  .1



 ششم فصل
 
 

 عباس ارثپذریی ابنی  هربرسی و نقد نظر گلدزیهر ردبار
 ه رد فهم مفردات قرآنز جیالن بن فروا





 
 
 

 مقدمه -1-6-1

های آغازین صدر اسالم  و دهه ها سالپژوهی قرآن کریم به  مفرداتی  هپیشین
عبـداهلل بـن   ، پس از امـام علـی   رسول خدای  هگردد. در میان صحاب باز می

شـواهد و  ترین مفسّر قرآن برشمرد. با وجود  عباس را باید مشهورترین و برجسته 
عبـاس در تفسـیر    ابـن ی  هقرائن روشن و استوار در تبیین جایگاه و نقـش ارزنـد  

، هـا  المثـل  مفردات قرآن و اتکای او به منابع اصیل عربی از جمله اشعار و ضـرب 
اصالت میراث تفسـیری  ، با طرح برخی توهّمات گلدزیهربرخی همچون ایگناس 

ی  هژگـان قـرآن را زیـر سـؤال بـرده و بیشـتر آن را نتیجـ       عبـاس در شـرح وا   ابن
اند. این پـژوهش   دانسته، جیالن بن فروه، ی او از شخصی به نام ابوجلدها پرسش

ی روایی ها گزارشای شواهد و  پارهی  هبر پای، ادّعا  بر آن است تا ضمن طرح این
 نادرستی آن را اثبات نماید.، و تاریخی

 رح مسألهط -1-6-2

واژگـان آن گزیـده و   و  1هی فصـیح نـازل شـد   ـربـان عـه زبـریم بـرآن کـق
ـ ـانـزب هم 2وده است.ـرب بـالم عـد کـسرآم اً فهـم یکایـک   ـزومـ ـرآن لـا قـ ـی ب

                                                      
1 .َمُبنين   عَرَبِنيٍّ  بِلِسنان  *  رینَالْمُنْنذِ  مِننَ  لِتَكُونَ قَلْبِ َ  عَلى*  الَْْمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ*  الْعالَمينَ رَبِّ لَتَنْزیلُ إِنَّهُ و :

 [.195-192]الشعراء، 
 .55. راغب اصفهانی، 2
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، ی تـاریخی و روایـی  هـا  گـزارش الی  رآن را در پـی نـدارد. در البـه   ـان قـ ـواژگ
ی مفـردات  ـرخـ ـز معانی به اـابـاهی صحـاآگـه از نـدی در دست است کـشواه

ای مفـردات قـرآن همـاره    ـافت معنـدری، ن روـاز ای 1دارد؛ یـرمـرده بـی پـرآنـق
ـ ـوده اسـت. نظـ  ـی بـزول وحـران نـاصـای معـه هـدغـی از دغـیک ه ـه آنچـ ـر ب
هـای قرآنـی بـه صـدر اسـالم بـاز        کـاوی  ژه پیدایش وای  هـاریخچـت، دـه شـگفت
نخسـتین مفسّـر    و پـس از امـام علـی    داـخ ولـذشته از رسـردد. گـگ می
پژوهـی   واژهی  هآشـنا در عرصـ   ای نـام  رهـاس چهـ ـعب ن ـداهلل بـعب، رآنـوی قـلغ
ـ ـق  2«مان القللرآنلرجُل لت»ب و اوصـافی چــون  اـود. القـ ـشــ ه مـی ـاختـ ـی شنـرآن

ه علمـی  از جایگـا ، رده شـده ـرشمـ ـه بـرای وی ب ـکـ  4«رـبَحـ »و  3«ةلّاألم رلحَب»
او معنـای  ـوی و کندوکـ ـای لغـ ـرهـ ـنظ دارد. دقـت  یـرمـرده بـاو پی  هـرجستـب

ـ ، ربـل عـ ـن قبائـرب در دامـان عـواژگ شـمار   عبـاس بـه   هـای ابـن   ژگیـاز وی
 5رود. یـم

عبـاس در تفسـیر مفـردات قرآنـی و      ابنی  هبا وجود شهرت و جایگاه ارزند
برخی مستشرقان با ، بر این حقیقت شمار داللت مصادر تاریخی و قرائن روایی بی

انـد.   عباس تشکیک نمـوده  لغوی ابن -در اصالت میراث تفسیری ، طرح یک ادعا
لغـوی خـود را وامـدار     -عباس میراث تفسیری  بر آن است ابن گلدزیهرایگناس 

وۀ نـام  ظـاهراً غـیالن بـن فـر     ی گلـدزیهر  ه)که به گفت« أباجَلد»ی  هشخصی با کنی
کثیراً ما ذُکر أنّه ]ابن عباس[ کان یرجع )کتابة( فی تفسیر معانی  و»: داشته( بوده است

ی الظاهر أنّه غیالن بن فروة األزدی ال ی کلان یثنّل   ن ی،عی أبا الجَل، واأللفا  إلی مَ

                                                      
؛ 114-113، ؛ مبـرّد، الفاضـل  6/161؛ همـان  6/182شـیبه،   ؛ ابـن ابـی  345فضائل القرآن،  ابوعُبید قاسم بن سلّام،. 1

، إیضـا حـال وقفـوا    ؛ ابن انبـاری 5و ج 9ج ، همان،7/211؛ همان، 2/233، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، طبری
 .6/494؛ همان، 5/435نحّاس، ؛ 72-71البتداء، 

 .7/519ابن ابی شیبه، ؛ 15. ابو خیثمه نسائی، 2

 .8/90؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 3/535؛ حاکم نیشابوری، 46و 2/370، . ابن سعد3
 .1/316، ؛ ابونُعیم اصفهانی4/33؛ بالذری، 366، . ابن سعد4
 .5/435؛ نحّاس، 72، ؛ ابن انباری114. مبرّد، الفاضل، 5
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 2-1«علیه بأنّه قرأ الکتب
نگاری  نامه عباس در موارد بیشماری از رهگذر ابنگلدزیهر، ادعای ی  هبر پای

ارتباط گرفته و معنای بسیاری از واژگان قـرآن را از او   )مکاتبه( با غیالن بن فروه
 و»: همراه بـوده اسـت   گلدزیهرنیز در این اندیشه با  فراگرفته است. فؤاد سزگین

هر أبلر    نشأ فی الجاهلیة عباس معلّم علی ما وردت به مصادرنا من أخبار کان البن 
. همـو در جـای دیگـر    3«أخ  عنه تفسیر معانی ألفا  القلرآن   الجل، غیالن بن فروة

هر  إنّه ]ابن عباس[ اعتم، فی شرح دالالت الکلمات علی أح، المخضرمین و»: گوید
 .4«أبر الجَل، جِیالن بن فروة

از مستشرقان در که گروهی  روست ادعاازآن این یانادرستی درستی بررسی اهمیت
های مهم  راازچهره اسالمی های های آموزه مایه ناند تا بُ ی خویش کوشیدهها پژوهش

 بدانند. برخـی در  گرفته وآنهارا برگرفته ازادیان یهود ونصارا وشاخص صدراسالم
 همچنـین  5انـد  برشـمرده  کتـاب بـرای پیـامبر    ازاهـل  معلمانی، هدف این راستای

 6.اند ادیان یهود یا نصاری دانسته را در خاستگاه شماری ازواژگان وعبارات قرآنی

                                                      
که در برگردان دیگر کتاب گلدزیهر به عربی کـه توسـط علـی     رسد و آن این . ذکر یک نکته ضروری به نظر می1

ی عبارت فوق از دقت کافی برخوردار نیسـت. توضـیح    ق( صورت گرفته، ترجمه1363ادر )در سال حسن عبدالق
  کلان یرجلع   بتفسیر القرآنو کثیراً ما یُ کر أنّه فیما یتعلّق ی یادشده از عبارت آلمانی گلدزیهر آمده:  اینکه در ترجمه

گونـه کـه    . همـان «الکتلب »اس علیله بأنّله کلان یقلرأ     إلی رج ٍ یُسمّی أبا الجل، جیالن بن فروة األزدی ال ی أثنی النّ
است که برگردان دقیق آن به انگلیسـی  « Wortbedeutung»پیداست اختالف اصلی دو ترجمه، در عبارت آلمانی 

«word meaning » ی عبـدالحلیم نجّـار از مـتن دقیـق بـوده و در مقابـل،        )معنای واژه( است؛ از این رو، ترجمـه
القادر از دقت کافی برخوردار نیست. کسانی چون ذهبی که در آثار خود به ترجمـه علـی   ی علی حسن عبد ترجمه

ذهبـی،  اند ]برای نمونـه ر.ک:   ها دچار لغزش شده گیری ها و نتیجه ای تحلیل اند، در پاره حسن عبدالقادر تکیه نموده
 [ متن دقیق سخن گلدزیهر در ادامه از نظر خواهد گذشت:72-1/71، تاریخ االسالم

Öfterswirderwähnt, dassersich um Aufklärungüber Wortbedeutung an einen Abu-l-Dschald 
(schriftlich) wendet, wohl den Azditen Dschejlän b. Fartva  , den man damitrühmt, dasser die 

Bücher "las'': IgnazGoldziher  , Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Brill, Leiden, 

1920, p 66. 
 .8/34سزگین، . 3 .85، .گلدزیهر، مذاهب التفسیر اإلسالمی2
 .1/65همان، . 4
 .122-120؛ رامیار، تاریخ قرآن، 18-17، تاریخ القرآن، نولدکه. 5
؛ فضل حسـن عبـاس،   8-7تاریخ القرآن، ، های مطرح در این باره و نقد آنها ر.ک: نولدکه برای آگاهی از دیدگاه. 6

 .82-73؛ بدوی، دفاع عن القرآن ضدّ من تقدیه، 188-212
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 ازاهـل کتـاب    ومسـلمانان  قرآنـی  های مستشرقان دراثبات اثرپذیری تعالیم کوشش
سـتمر و بـه   بـه طـور م   رفته شکل یک جریـان فکـری را بـه خـود گرفتـه و      رفته
صـحابی  ، عبـاس  شـده اسـت. ابـن    های آنها مطرح  ی گوناگون در نوشتهها روش

در امـان نبـوده و برخـی برآننـد کـه وی       نیز از گزند این اتهـام  مشهور پیامبر
عبـاس را در   ابـن گلدزیهر  1اب فراگرفته است.بسیاری از دانش خود را از اهل کت
شـد   و همانگونه که اشاره خواهـد  است  دانسته فهم مفردات قرآن وامدار ابوجلد

تبار بوده و ارتباط تنگاتنگی با تورات و انجیـل داشـته و از    ابوجلد از یکسو یمنی
دوران در یمـن   یهـود و نصـاری در آن  ، گـزارش مورخّـان  ی  هبر پای، سوی دیگر

در ارتبـاط   -شـده   سکوت در برابر ادعـای مطـرح  ، از این رو 2اند؛ سکونت داشته
اثرپـذیری صـحابیان   ی  هانگـار ، ناخواسـته  -عبـاس بـا ابـو الجلـد      ابنی  هگسترد
، گذشـته از آن  بخشـد.  صدر اسالم از پیروان ادیان گذشته را قوت مـی ی  هبرجست

بلکه ، شود لد به فراگیری چند واژه ختم نمیعباس از ابوالج پذیرش اثرپذیری ابن
، سرآغازی بر جریان واهی اثرگذاری اهل کتاب بر تفسیر اسالمی خواهد بود؛ چه

در حقیقـت  ، دقت در دریافـت معنـای واژگـان قـرآن    ، گمان در دوران صحابه بی
 3کوششی تفسیری و گامی در راستای فهم درست آیات قرآن بوده است.

ایـن  ، داری نوشتار کوشش خواهد شد تا به دور از جانب در این، همه با این
از زوایـای  ، و روایـات موجـود   هـا  ی گـزارش  هو بر پایـ  شده ادعا محتمل دانسته

 .قرار گیردبررسی مورد مختلف درستی یا نادرستی آن 

 جیالن )غیالن( بن فروه کیست؟ -1-6-3

راکنده از جیالن اطالعات مختصر وپی  هارائ هدرمنابع تاریخی و رجالی کهن ب
نام او ، وتراجم کهن رجال اتفاق منابع به ریبـر قـبن فروه بسنده شده است. دربیشت

                                                      
 .72-1/70های مطرح در این باره، ر.ک: ذهبی، التفسیر و المفسرون،  . برای آگاهی بیشتر از دیدگاه1
 .336؛ همان، 1/242ی، ؛ یعقوبی، تاریخ یعقوب673؛ همان، 2/658، تاریخ األمم و الملوک، .طبری2

تـاریخی   -ی یـک مشـکل لغـوی     پژوهان معاصر بر آنند که صحابیان صدر اسالم، با قرآن به مثابه . برخی از قرآن3
 .272روبرو شدند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: حکیم، 
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مذاهب التفسیر در کتاب  1ذکر شده است.« دـوجلـاب»اش  و کنیه« جیالن بن فروه»
در  2، ذکر شـده « غیالن»است نام وی  گلدزیهرکه برگردان عربی کتاب  اإلسالمی

اشاره نشده نشـده و  « غیالن»ز متون رجالی و روایی به نام یک ا حالی که در هی 
 است. نام وی به خطا رفتهی  هرسد مترجم کتاب در ترجم به نظر می

گزارش ی  هاست. برپای کرده اوراابوجَلدخوانده وتوثیقش ی هق(کنی230) سعد   نبا
ن حقیقت است. نمود ای باخبر بوده ها کتاب وده وازبرخیـب العهـمط لـاه جیالن، وی

توان یافت؛ آنجاکه ازقرائت قرآن  سعد از دختر جیالن می گزارش ابنی  هرا در ادام
میان  یهود)تورات( توسط وی سخن به آسمانی کتاب ی هبادرنگ واندیش وختم همراه
نام جیالن را در ، خود ( درکتاب طبقاتق240)خیّاط بن ابوعمرو خلیفه 3آمده است.

ق( نیز 256) بخاری 3که از قبائل یمن هستند. دوم از اهالی بصره جای دادهی  هطبق
مَعین  بن  یحیی 4است. کرده وی)بصره( بسنده قبیله وشهر، کنیه بیان دریادکرد اوتنها به

، ق( باآنکه غالباً دریادکرد راویان وناقالن اخبار275)یق( و ابوداوودسجستان233)
، بـه هنگـام یـادکرد ابوجلـد    ، اند صحت یا ضعف آنها پرداختهی  هبه داوری دربار

ذکـر  « جـیالن بـن فـروه   »تنها نـام او را  ، گونه داوری موافق یا مخالف بدون هی 
 7-6خوانـده اسـت.  « مجر»او را از اهالی ، تدر سند یکی از روایا طبری 5اند. کرده

                                                      
د قاسم بن سلّام، غریب الحدیث، ابن ابـی حـاتم   خوانده، ابوعُبی« حیالن»ق( نام او را 430) . تنها ابونُعیم اصفهانی1

که به دلیل عدم ذکر تلفظ صحیح و انفراد، رخداد تصحیف  54، عبدالرحمان بن محمّد، تفسیر القرآن العظیم، رازی
 رسد. در آن حتمی به نظر می

صورت گرفته نام او بـه درسـتی    ی دیگری از این اثر که توسط علی حسن عبدالقادر . ناگفته نماند که در ترجمه2
 .65ذکر شده است: گلدزیهر، المذاهب اإلسالمیۀ فی تفسیر القرآن، « جیالن بن فروه»
 .352ابن خیاط، . 3 .7/222. ابن ضُریس بجلی، 3
 .2/251، التاریخ الکبیر، بخاری. 4
 .2/62؛ سجستانی، سؤاالت اآلجری، 97-2/96، معرفۀ الرّجال، یحیی بن معین. 5
رسـد   . بـه نظـر مـی   8/54رود: رک: ابـن ناصـرالدین،    ی تمیم به شمار می های قبیله مِجَر بن ربیعۀ، یکی از بطن. 6

ق( 626اند. یـاقوت حمـوی )   ، از توابع یمن، بوده که ناسخان در نگارش آن دچار تصحیف شده«هَجَر»منظور وی 
اسلم یشلم  جمیلع نلراحی     « هَجَلر »ق، ع،ّه اقرمٌ من الی من و جعلها آخر و نقصبة برأسها: و گوید: « هَجَر»ی  درباره

؛ و همان، در اثر دیگر خود گوید: 5/393؛ همان، 1/347رک: حموی، المشترک وضعاً و المفترق صقعاً،  البحرَین ...
الهجری: ... هل ه النسلبة إلل     گوید:  ق( نیز در این باره562؛ سمعانی )438: حموی، معجم البلدان، هَجَر بل، بالیمن

 .5/627سمعانی، األنساب،  .و هی بل،ة من بالد الیمن من أقصاها  هجر
 .1/221، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، طبری. 7
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ی ها کتاباست که ابوجلد با  اوبیانگرآن ی هق( دربار327)رازی حاتم ابی گزارش ابن
درخـور  ی  هنکت 1به ویژه کتب آسمانی گذشته مأنوس بوده است.، روزگار خویش

حنبل او را  ق( به نقل از ابن382) حاتم رازی و عسکری تأمّل آن است که ابن ابی
، کتاب العلل، حنبل ترین اثر رجالی ابن این درحالی است که در مهم، اند کرده توثیق

خورد و تنها به نام کامل وی و ارتباط علمـی او   نشانی از توثیق وی به چشم نمی
ی هـا  گـزارش ق( ضـمن تکـرار   354حبّـان )  ابن 3-2عباس اشاره شده است. با ابن
ی گذشـتگان و  هـا  کتـاب خواننـدگان   ن را تابعی مشهور بصـره و از جیال، گذشته

او را واعظی خوانده کـه در   ابونُعیم اصفهانی 4عابدان زمان خویش خوانده است.
مـردم را بـر   ، ی آسمانی بودهها کتابحافظ ، حفظ و اِحکام در نقل شهرت داشته
داده و هماره زبانش به ذکر و وِرد گویا بـوده   اساس مواعظ و احوال انبیاء پند می

 5است. او به صورت ضمنی جـیالن را در شـمار اهـل تصـوّف برشـمرده اسـت.      
الزم بـه ذکـر    6سـتوده اسـت.  « أخباری تابعی»ق( او را با وصف 643) شهرزوری

در حـالی کـه در    7،او را در شـمار مخضـرمین برشـمرده    است که فـؤاد سـزگین  
 شود. یک از متون کهن رجالی یا تاریخی مؤیّدی برای این ادّعا یافت نمی هی 
تـوان   ی وی مـی ـومـ ـی عمـایـ ـاسـدر شن، وقـی فاـه زارشـی گ هـایـر پـب
یمـن بـوده کـه در     9أزْد )أسْـد( ی  هجیالن بن فروه از اهالی قبیلـ  8وجلدـاب: گفت

                                                      
 .2/547، الجرح و التعدیل، . ابن ابی حاتم رازی1

حنبـل   ، نیز گزارشی از توثیـق وی از سـوی ابـن   رجال الحدیث و علله موسوعۀ أقوال اإلمام أحمد فیدر کتاب  .2
 .208گزارش نشده است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ابوالمعاطی النوری، 

 .3/983، تصحیفات المحدثین، عسکری؛ 202-1/201، کتاب العلل و معرفۀ الرجال، . ابن حنبل3

 .150ابن حبّان، مشاهیر علماء األمصار، ؛ 4/119لثقات، ابن حبّان، کتاب ا. 4

 .191، شهرزوری. 6 .6/54، . ابونُعیم اصفهانی5
 .1/65سزگین، . 7
، طبـری تصحیف شـده اسـت. ]بـرای نمونـه ر.ک:     « أبو خالد»و گاه به « أبو خُلد»ی وی به  در برخی منابع کنیه. 8

، ، تفسیر القـرآن العظـیم  یحاتم راز یابن اب؛ 30/198؛ همان؛ 731؛ همان، 1/331، جامع البیان عن تأویل آی القرآن
کـوفی،  ؛ 61مَقدسـی،  ؛ 4/258خطیب بغدادی، تاریخ بغـداد،  ؛ 7/12؛ همان، 4/101شعب اإلیمان، ، بیهقی؛ 9/3065
2/111-112. 
األزد : .... ه ه النسبة إل  األزد فی ب،لرن السین من الزای .... قال یحی  بن معلین  :األس،ی: ق( گوید562سمعانی ). 9

 .1/138، أدب اإلمالء و االستمالءسمعانی  و األس، سراء: 
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، شـده  کبـار تابعـان آن دیـار محسـوب مـی     بصره سکونت داشته و از مورّخین و 
رفته که از سوی رجالیان نیز توثیق  شمار می رو به سخنوری عابد و شخصیتی میانه

ی آسمانی پیشین و دیگر آثار کهن دسترسی و اعتماد داشته ها کتابشده است. به 
جیالن بـه   یک از مصادر کهن از ابوجلد در هی  .و از آنها مطالبی نقل کرده است

روه به ضعف یاد نشده و یا از انحراف اعتقادی یا عملـی وی سـخن بـه میـان     ـف
 نیامده است.

 استادان و شاگردان -1-6-4

ـ  ـ  الن در الـاگردان جیـ ـادان و شـ ـبخشی از است ـ  هـب ون رجـالی یـاد   ـالی مت
ـ ـون و منـه در متـا کـد. از آنجـان دهـش الی بـه صـورت کامـل بـه نـام      ـع رجـ ـاب
ـ ـاگـ ـادان و شـاست ـ ، دهـاره نشـ ـالن اشـ ـردان جی ـ ـازیـرای بـب ـ ـاب ام دقیـق  ـی ن
ناپذیر است؛ از ایـن   بررسی اسناد روایات منقول از او نیز اجتناب، ردان ویـاگـش

به صورت کامـل  ، رو کوشیده شده تا از این طریق نام و شمار استادان و شاگردان
 فراهم آید.

 استادان )مشایخ( -1-6-4-1

مِعقَـل بـن    -3 2.داهلل بـن عمـرو  ـبـع -2 1بـالـط یـن ابـی بـلـع امـام -1
عبــداهلل  -5 4.صریـبـــه رُفیــع بــن مهــران الـالیـــوالعـاب -4 3.ریـصـــار البـیســ
 5.عباس بن

                                                      
 .65/409ابن عساکر دمشقی، . 2 .2/23التمهید، عبدالبرّ،  ابن. 1
 .380، همان، 2/192ابن ناصرالدین، ؛ 6/598، ابونُعیم اصفهانی. 3
 .3/129؛ بیهقی، شعب اإلیمان، 3/4بیهقی، السنن الکبری، . 4
 .1/202معرفۀ الرجال،  ، کتاب العلل وابن حنبل. 5
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 شاگردان -1-6-4-2

ــاس   -1 ــن عبـ ــداهلل بـ ــی   -2 1.عبـ ــن ابـ ــان بـ ــری  ابـ ــاش البصـ  2.عیّـ
ــری   -3 ــران البصـ ــن مهـ ــع بـ ــه رُفیـ ــدالملک  -4 4-3ابوالعالیـ ــوعمران عبـ  ابـ

ــونی  ــری الجَـ ــب البصـ ــن حبیـ ــو -5 5.بـ ــان ابـ ــن عثمـ ــدالرحمان بـ  بحر عبـ
ــری  ــراوی البصــ ــورّاق   -6 6.البکــ ــان الــ ــن طهمــ ــر بــ ــاء مطــ  7.ابورجــ

 حـــاتم بـــن -9 9.بـــن عبـــدالرحمان السُـــدّی اســـماعیل -8 8.کثیـــر ابـــی -7
 سـلیمان  -11 12.سفیان بـن عیینـه   -10 11-10صغیره أبویونس القشیری البصری ابی

جمیلۀ األعرابی  عوف بن أبی -12 14.صری صاحب الهرویوحبیب البـأب 13)سُلیم(

                                                      
 .. همان1

 .6/59، . ابونُعیم اصفهانی2

ذکر شده است که این نوع روایت در مصطلح الحـدیث،   شاگرد ابوجلد. نام ابوالعالیه هم در شمار استادان و هم 3
 رود. شمار می به« روایۀ األقران»از مصادیق 

 .7/191، هابن ابی شیب .4

ـ 67؛ ابن ابی الـدنیا، الشـکر هلل عـزّ وجـلّ،     7/153؛ بالذری، 1/202معرفۀ الرجال،  ، العلل و. ابن حنبل5 ن ابـی  ؛ اب
؛ ابـن ابـی   6/1989، تفسیر القـرآن العظـیم،   ؛ ابن ابی حاتم رازی124مروزی،  ؛ ابن حماد55الدنیا، العمر و الشیب، 

 .2/547حاتم رازی، الجرح و التعدیل، 

؛ ابـن عسـاکر   6/523؛ بیهقی، احمد دالئل النبوّۀ و معرفـۀ أحـوال صـاحب الشـریعۀ،     474.  ابن بابویه، الخصال، 6
 .45/189دمشقی، 

 .6/58، . ابونُعیم اصفهانی7

 .635محمّد بن القاسم، الزاهر فی معانی کلمات النّاس،  ، ابوبکر.ابن انباری8

 ثعلبـی ؛ 4/119؛ ابـن حبّـان، الثقـات،    2/184التعـدیل،  ، الجرح و ؛ ابن ابی حاتم رازی1/201. ابن ماجه قزوینی، 9
 .2/176، ابن ماکوال؛ 5/152نیشابوری، 

جیالن بن فروه روایت کرده اسـت ]بـرای    بحر از ابوجلد ی ابی صغیره به واسطه ای موارد، حاتم بن ابی . در پاره10
 . ،1/55نمونه ر.ک: ابن بابویه، عیون أخبار الرضا

 .419و  124مروزی،  ابن حماد .11

 .2194؛ همان، 7/2163، الجرح و التعدیل، . ابن ابی حاتم رازی12

التاریخ الکبیـر،  بخاری،  .اند ذکر کرده« سُلیم»در فرازهایی از کتاب خود، نام او را  حاتم رازی و ابن ابی . بخاری13
 .4/216التعدیل،  ، الجرح و؛ ابن ابی حاتم رازی4/123
 .8/295ابن حبّان، کتاب الثقات، ؛ 4/154، التعدیل و ، الجرحیحاتم راز یاب؛ 4/8، ، التاریخ الکبیربخاری. 14
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 5-4قتادۀ بن دعامۀ السدوسی البصری -14 3.فرات القزّاز التمیمی -13 2-1.البصری
 7.میمون بن مهران الیشکری -16 6.محمّد بن سیرین البصری -15

و  داست از رهگذر بازخوانی اَسناد روایات منقول از ابوجلدگونه که پی همان
نام پـنج نفـر در شـمار اسـتادان و شـانزده نفـر در شـمار        ، منابع رجالیی  همطالع

اکثر قریب به اتفاق آنان اصالتاً بصری بوده یا در ، شاگردان جیالن ذکر شده است
یگـر نیـز در شـهرها و منـاطق     شـمار د  برخـی انـدک  ، اند آن شهر سکونت داشته

احتمـال  ، زیسـتند. بـا ایـن وصـف     کوفه و جزیـره( مـی  : جوار بصره )همچون هم
مالقات میان آنها و ابوجلد جیالن بن فروه فراهم بوده است. همچنین از آنجا کـه  

عباس را گزارش کرده و بر اسـاس   ای میان جیالن و ابن ارتباط دوسویه، حنبل ابن
ـ ، «یثعلم الحد»عُرف دانش  شـیخوخیت تلقّـی   ی  هکه در آن نقل حدیث به منزل

عباس هم در شمار استادان و هم در شـمار شـاگردان جـیالن     عبداهلل بن، شود می
 ذکر شده است.

 شناسی روایات جیالن بن فروه گونه -1-6-5

بازشناســی شخصــیت اجتمــاعی و ، واسنجی روایــات جــیالنـآورد محتــ ره
هـا و   یـابی بـه گـرایش    تـر از همـه دسـت    و مهـم رد اعتقادی و اخالقی او ـرویک

الی روایـات بـه    بـه  لغـوی او از ال ی  هکه آیا چهـر  تخصّص علمی وی است؛ این

                                                      
ی  شیبۀ، عوف به واسطه روایت کرده است. در گزارش ابن ابی واسطه از ابوجلد . تنها در گزارش بیهقی، عوف بی1

. از آنجـا کـه عـوف اعرابـی در شـمار      8/702شخصی به نام محمّد از ابوجلد روایت کرده است. ابن ابـی شـیبه،   
ن فـروه؛  ؛ و محمّد بن سیرین نیز از شاگردان ابوالجلد جیالن بـ 25/348مزّی، شاگردان محمّد بن سیرین یاد شده: 

 سیرین از ابوجلد روایت کرده باشد. ی ابن بایست به واسطه از این رو، به صورت طبیعی، عوف می
 .3/129. بیهقی، شعب اإلیمان، 2

 .7/79؛ ابن ابی حاتم رازی، الجرح و التعدیل، 1/55، تفسیرالقرآن العظیم، . ابن ابی حاتم رازی3

ابـن  ی مجهول از جیالن بن فروۀ روایت کرده است. برای نمونـه ر.ک:   با یک واسطه هها، قتاد ای گزارش . در پاره4
 .74ضُریس بجلی، 

؛ ابـن  8/2616؛ همـان،  7/2218، تفسیر القرآن العظـیم،  ؛ ابن ابی حاتم رازی3/44، ، تاریخ األمم و الملوکطبری. 5
 .7/546؛ ابن حبّان، کتاب الثقات، 2/547التعدیل،  ابی حاتم رازی، الجرح و

 .213مروزی،  ؛ ابن حماد2/107، ، معرفۀ الرّجالیحیی بن معین. 6

 .8/232، الجرح و التعدیل، . ابن ابی حاتم رازی7
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عباس )عرب خالص قرشی( برای دریافت معنای بیشتر  ا ابنـد تـآی نمایش در می
پرسشی است که پاسخ آن در پایان ، واژگان قرآن بدو مراجعه و اعتماد کرده باشد

وجلد جیالن ـاز اب روایات 30، مدارک موجودی  هشود. بر پای ش روشن میاین بخ
زارش شده که پـس  ـبن فروه با موضوعات مختلف در مصادر روایی و تاریخی گ

 : گیرند در یکی از موضوعات زیر جای می، شناسی محتوا از گونه

 نزول قرآن -1-6-5-1

انجیل و ، زبور، اهیمتاریخ نزول صُحُف ابر، در روایتی از جیالن بن فروه
کتب آسـمانی در مـاه مبـارک    ی  هاین روایت همی  هقرآن تعیین شده است. بر پای

 1اند. رمضان نازل شده

 پیشگویی حوادث آینده -1-6-5-2

گویی رخدادهای آینده یکـی دیگـر از موضـوعات مطـرح در روایـات       پیش
ق( 382) 3ش عسـکری گزاری  هاز آنجا که بر پای 2.رود شمار می جیالن بن فروه به

طبیعی است کـه بخـش قابـل    ، مالحم نگاشته؛ از این روی  هجیالن کتابی در زمین
گـویی رخـدادهای آینـده اختصـاص      توجهی از روایات منقـول از وی بـه پـیش   

 باشد. یافته

 های پیشین گزارش اخبار و اقوال انبیاء و امت -1-6-5-3

های پیشـین   وه را اخبار و اقوال انبیاء و امتای از منقوالت جیالن بن فر پاره
ای از  شود؛ پـاره  دهد. این دسته از روایات خود به دو دسته تفکیک می تشکیل می
هـای گذشـته اختصـاص دارد و     یی از سرگذشت انبیـاء و امـت  ها گزارشآنها به 

                                                      
 .2/44طبری، تاریخ األمم و الملوک، ؛ 30/198عن تأویل آی القرآن، ، جامع البیان طبری؛ 7/191. ابن ابی شیبه، 1

، 124مروزی،  )با اندکی تفاوت(؛ ابن حماد 11/372المصنّف، صنعانی، ؛ 8/702ابن ابی شیبه،  ک:.برای نمونه ن. 2
 .416و213

 .3/983، ، تصحیفات المحدثینعسکری. 3
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 تربیتـی و عرفـانی از زبـان انبیـاء    ، القیـای اخـ ـه وزهـه نقل آمـر بـای دیگ ارهـپ
آوری ماهیان به کعبه از تـرس طوفـان در زمـان حضـرت      پناه 1گردد. پیشین بازمی

 هـا  سالبا او پس از  شرح دیدار و گفتگوی برادران حضرت یوسف ،2نوح
 وحی خداونـد بـه حضـرت یعقـوب     33،دوری از کنعان در چند گزارش مجزّا

گفتگوی خداونـد بـا حضـرت     ،4و بنیامین علت ابتال به فراق یوسفی  هدربار
و اشـاره بـه سرگذشـت     6بـا حواریـان   گفتگوهای حضرت مسیح ،5موسی
هـای اهتمـام جـیالن بـه یـادکرد سرگذشـت و اخبـار         از جلـوه  7وطـل همسر
 های گذشته است. امت

هـای   ی جیالن از اخبار گذشتگان به بیـان آمـوزه  ها گزارشبخش دیگری از 
بررسی این دسـت  ، در مجموع 8گردد. اخالقی و تربیتی از زبان انبیاء پیشین بازمی

 : دهد که روایات نشان می
هـای   ز آنها جیالن بن فروه گزارش خـود از انبیـاء و امـت   در بسیاری ا: اوالً

قرأت فلی  »ها مستند ساخته است. عباراتی همچون  و نگاشته ها کتابپیشین را به 
قرأت فی مسلألة  »، «قرأت فی مسألة داود»، «قرأت فی الحکمة»، «بعض الکتب....

ایـن رویکـرد    9ت.گویای این حقیقـت اسـ  « قرأت فی دعاء داود»یا «مرس 
ای متون و منابع رجالی برای او ذکر شده همخـوانی   جیالن با اوصافی که در پاره

کان ممّن »، «کان للکتب المنزلة حافظاً»، «کان عالماً یقرأ الکتب»: دارد؛ اوصافی چون

                                                      
، کتـاب  ابن حنبل؛ 11/223، ، جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری یاتی از این دست ر.ک:ی روا برای مشاهده. 1

 .5/152نیشابوری،  ثعلبی؛ 6/1989، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب)با اندکی تفاوت(؛  44، الزهد
 .3/150نیشابوری،  ثعلبی. 2

 .2194و7/2163، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب. 3

 .109و 85، ، کتاب الزهدابن حنبل. 5 .5/249نیشابوری،  ثعلبی. 4
 .1/201، الکامل فی ضعفاء الرجالی، ابن عدی جرجان. 7 .73همان، . 6
، ؛ ابـونُعیم اصـفهانی  130و  92-91و  73، ، کتـاب الزهـد  ابـن حنبـل  ی روایتی از این دست ر.ک:  هدهبرای مشا. 8
خطیـب  ؛ 6مکّـی،   ابوطالـب ؛ 67، ابن ابـی الـدنیا، الشـکر هلل عـزّ وجـلّ     ؛ 55، ابن ابی الدنیا، العمر و الشیب؛ 6/55

 .114، اقتضاء العلم العملبغدادی، 
خطیـب  ؛ 67، ابن ابی الدنیا، الشکر هلل عزّ وجـلّ ؛ 130، ، کتاب الزهدابن حنبلی این عبارات ر.ک:  برای مشاهده. 9

 .61/148و  106و  17/97ابن عساکر دمشقی، ؛ 114، بغدادی، اقتضاء العلم العمل
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ـ    1«کان ینظلر فلی الکتلب   »، «یقرأ کتب األوائ  ای ـرویکـرد وی همچنـین در راست
و به  2کتب مقدّس را در اختیار داشته از آن دارد ابوجلد اخباری است که حاکیت

 است. کرده صورت مستمر و با درنگ آنها را مطالعه می
 های اخالقی و تربیتی از زبان انبیای گذشته از سوی ابوجلـد  نقل آموزه: ثانیاً

تر آمـد   گونه که پیش اوست. همانی  همحور و زهدپیش برآمده از شخصیت اخالق
اند که ذکر و وِرد هماره بر زبانش جاری  نگاران او را واعظی خوانده برخی تراجم
 3بوده است.
آکنده از سـخنان اخالقـی و   ، از احوال انبیاء پیشین ی ابوجلدها : گزارشثالثاً

ی یافـت  هـای اسـرائیل   پـردازی  الی آنهـا اثـری از داسـتان    بـه  تربیتی است و در ال
با وجود کسانی چون کعب األحبار ، شود. این در حالی است که در آن دوران نمی

پایه و اسـرائیلیات   های بی سرایی زمینه برای طرح داستان، یهودی و وهب بن منبّه
محتـاط و معتـدل بـه    ، ای علمی فراهم بوده است. این رویکرد ابوجلد از او چهره

های اخالقی و تربیتـی او و پرهیـز از    د. اهمیت و ارزش نقل آموزهکش تصویر می
محـل  ، شود کـه شـرایط نابسـامان بصـره     آوری به اسرائلیات آنگاه بیشتر می روی

 را مدّنظر داشته باشیم.، سکونت ابوجلد در آن روزگار

 اطالعات جغرافیایی -1-6-6

ــ ـــدر روایت ــار ـی از اب مســاحت ی  هوجلد جــیالن بــن فــروه اطالعــاتی درب
با توجـه بـه    4زمین و برخی بالد آن روزگار گزارش شده است.ی  هجغرافیایی کر

از تنـوع  ، چنین اطالعـاتی از سـوی وی  ی  هارائ، روزگار و محیط زندگانی جیالن

                                                      
؛ 4/119، ابن حبّان، کتـاب الثقـات  ؛ 1/55نیشابوری،  ثعلبی؛ 7/222یاط، ابن خی این اوصاف ر.ک:  . برای مشاهده1

معرفـۀ أحـوال صـاحب     بیهقـی، دالئـل النبـوّۀ و   ؛ 6/54، ؛ ابونُعیم اصـفهانی 150، ابن حبّان، مشاهیر علماء األمصار
 .6/280، هایۀ، البدایۀ و النّدمشقی ابن کثیر؛ 6/523، الشریعۀ

 .6/54، ابونُعیم اصفهانی. 3 .2/547، الجرح و التعدیل، . ابن ابی حاتم رازی2
ابن ؛ 609فقیه همدانی، ابن ؛ 9/3065؛ همان، 8/2616، همان، 7/2218، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب. 4

 .6/11، سمعانی، تفسیر السمعانی؛ 7/546حبّان، کتاب الثقات، 
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ق( 382) دارد. عسـکری  های مختلف علمـی پـرده برمـی    های وی در زمینه آگاهی
شناسـی   که در مصـادر کتـاب   1برای او برشمرده شده کتاب الصُوَرکتابی با عنوان 

نجوم و شناسایی افالک ی  ههایی در عرص کهن از این عنوان آثار به عنوان نگاشته
 2یاد شده است.

 تحلیل شرایط و رخدادهای سیاسی و اجتماعی  -1-6-7

ر مـردم  جیالن بن فروه در تحلیلِ بازخورد اجتماعی رفتـا  روایاتی از ابوجلد
تـأمّلی در محتـوای ایـن روایـات تصـویری روشـن از        4-3جامعه نقل شده است.

گیـری وی در برابـر برخـی     آشفتگی اجتماعی و سیاسی روزگار ابوجلد و موضع
 کشد. جریانات اجتماعی آن دوران را به تصویر می

 تفسیر قرآن -1-6-8

تار در ترین بخش از روایات جیالن کـه بـا هـدف مـدنظر در ایـن نوشـ       مهم
تفسیر قرآن است. از جیالن بـن فـروه پـنج    ی  هروایات وی در زمین، ارتباط است

روایت در تفسیر قرآن گزارش شده است. وجه اشتراک این روایات آن است کـه  
بـه بیـان مطـالبی    ،  از طریـق مکاتبـه  ، عبـاس   در پاسخ ابـن  آنها ابوجلدی  هدر هم

آن در ی  هکننـد  همیّت این دست روایات و نقش تعیینپرداخته است. با توجه به ا
ها اشـاره   تر بدان به صورت دقیق، عباس با جیالن ابنی  هاثبات یا رد ارتباط گسترد

 : شد خواهد

 رعد -1-6-8-1

را گزارش نمـوده کـه در آن    عباس با ابوجلد ای از ابن ق( مکاتبه310) طبری

                                                      
 .336ابن ندیم بغدادی، . 2 .3/983، ، تصحیفات المحدثینعسکری. 1
ی  ، رهبـر فرقـه  ق( نیز به روایتی اشاره نموده که در آن از دیدار جیالن بن فروه با نـافع بـن ازرق  279بالذری ). 3

 .7/153ی قیام )خروج( نافع سخن به میان آمده است. بالذری،  ازارقه از خوارج، و گفتگوی میان آن دو در زمینه
 .)با اندکی اختالف( 39/477ابن عساکر دمشقی، ؛ 63مروزی،  ابن حماد. 4
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أخبرنلا  : قلال   حمّلاد »: را از وی پرسیده اسـت « الرعد»ی  هیت پدیدعباس ماه ابن
کتب ابن عبلاس إلل  أبلی الجلل،     : قال  1مرس  بن سالم أبر جهضم مرل  ابن عباس

نیـز سـه روایـت بـا اسـناد       . احمد بن حنبل2«مَلِ ٌ: الرع،: یسأله عن الرع،؟ فقال
تفسـیر کـرده   « مَلِـک »را به « الرعد» م علیاما، مختلف نقل کرده که در هر سه

، ضـحّاک : مهم و درخور تأمل آن است که برخی تابعـان همچـون  ی  هنکت 3است. 
معنـا  « مَلِـک »را « الرعد»عباس  به نقل از ابن، شهر بن حوشب و ابومالک، مجاهد
تـر   جالـب  4یسـت. یک از این روایات نامی از ابوجلد در میان ن اند و در هی  کرده

کنـد کـه گروهـی از     گزارش مـی ، خود در روایتی، عباس ابن، آنکه در جای دیگر
را از حضـرت پرسـیدند کـه    « الرعد»آمده و حقیقت  یهودیان نزد رسول خدا

بیل،ه مخلراق     مل  من مالئکة اهلل مرکّ  بالسّحاب»: حضرت در پاسخ آنان فرمود
ال جـای ایـن سـؤال بـاقی اسـت کـه       حـ  5«.من نار یزجر به السّحاب وه ا صرته

چرا ماهیت آن ، را از رسول خدا گزارش کرده« الرعد»حقیقت ، عباس که خود ابن
پرسیده است؟ دو پاسخ بـرای ایـن پرسـش بـه     ، تابعیِ ساکن بصره، را از ابوجلد
عبـاس در پـی آن بـوده تـا از دیـدگاه یکـی از        نخست آنکـه ابـن  : رسد ذهن می
دیگـر آنکـه بـا    ، آگـاهی یابـد  ، متون کهن در این بـاره  های علمی و آشنا با چهره

سطح آگاهی و سواد جیالن را مورد ارزیابی ، اطالعی که از معنای این واژه داشته
 قرار دهد.
اند کـه در   روایاتی را نقل کرده، در جای دیگر تفسیرش و برخی دیگر طبری
عبـاس بیـان    را برای ابن« رعد»ی  هنای فوق از واژمعنایی متفاوت با مع آن ابوجلد

                                                      
عباس باشد؛ چـه در بسـیاری از    تواند مولی ابن بن سالم نمی ی درخور توجه آن است که ابوجهضم موسی . نکته1

ابن عباس روایت کرده است. برای نمونه ر.ک:  ی عبداهلل بن عبیداهلل بن عباس از ابن منابع روایی کهن، او به واسطه
 .7/735ابن ابی شیبه، ؛ 3/122ترمذی، ؛ 1/147ماجه قزوینی، 

 .307طبرانی، ؛ 1/219، تأویل آی القرآن ، جامع البیان عنطبری. 2
 .374-3/373، معرفۀ الرجال کتاب العلل و، لابن حنب. 3

 .1/218، ، جامع البیان عن تأویل آی القرآنبرای اطالع بیشتر ر.ک: طبری. 4

 .2/688حربی، . 5
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إذ جاءه رسرل ابلن عبلاس بکتلاب      کنت عن، أبی الجل،: قال  أبر کثیر»: کرده است
 .1«الریح: فالرع،  کتبت تسألنی عن الرع،: فکتب إلیه  إلیه

در پاسـخ   ابوجلد، بر خالف گذشته، گونه که پیداست در گزارش اخیر همان
، معنا کرده است. گذشته از اضطراب در نقـل « ریح»را « رعد»، عباس ابنی  هکاتبم

یا لغویان و مفسران  2یک از صحابیان تفرّد دارد و هی ، ابوجلد در بیان معنای دوم
 اند. بیان نکرده« رعد»ی  هکهن چنین معنایی برای واژ

 برق -1-6-8-2

را از جـیالن  « بـرق »تِ عبـاس حقیقـ   روایاتی دیگر حاکی از آن است که ابن
تفسیر  3«إنّه من الماء»یا « الماء»را « البرق»جیالن ، این روایاتی  هپرسیده و در هم

کنت عن، أبی الجلل، إذ جلاءه رسلرل ابلن     »: کرده است. برای نمونه ابوکثیر گویـد 
 حاتم رازی . ابن ابی4«الماء: فالبرق  تسألنی عن البرق: فکتب إلیه  عباس بکتاب إلیه

با این تفاوت کـه   5نیز در تفسیر خود این روایات را با مضمونی همانند نقل کرده
. ایـن تفسـیر از   6«البرق ملن تألللؤ الملاء   »: آمده، به نقل از ابوجلد، در یک روایت

ـ  ـنی« البرق» رود و در روایـات   شـمار مـی   ری ابوجلـد بـه  ـز از اختصاصـات تفسی
ـ ، رانـدیگـ  ابه وـتفسیری صح شـود. هرچنـد برخـی     ایی از آن یافـت نمـی  ـردّ پ
آندلســی ایــن قــول )دیــدگاه( را ضــعیف ه عطیــ أخر همچــون ابــنـمفسّــران متــ

شده از سوی ابوجلد )الماء(  توان معنای مطرح اما با اندکی درنگ می 7اند، ردهـشم
« البـرق » در جایی، خود، عباس ناگفته نماند که ابن دانست.« البرق»را تفسیر غایی 

                                                      
؛ 635، ، الزاهر فی معانی کلمات النّـاس یابن انبار؛ 1/219، یل آی القرآن، جامع البیان عن تأوطبری؛ 689. همان، 1

 .1/55إیضاح الوقف و االبتداء، ی، ابن انبار
عبـاس نقـل    بدون ذکر سند، این معنا را از ابـن  1/217قرطبى، ؛ 1/102، ابن عطیه آندلسی. برخی مفسّران متأخر: 2
 اند که با توجه به روایات و منابع کهن، این نسبت درست نیست. ردهک
 .1/221، ، جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری. 3
 .635، ، الزاهر فی معانی کلمات النّاسیابن انبار؛ 13/162. همان و 4
 همان.. 6 .1/55، عظیم، تفسیر القرآن الیحاتم راز یابن اب.5
 .1/102، ابن عطیه آندلسی. 7
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 3«بأی،ی المالئکلة یزجلرون بهلا السلحاب     2مخاریق»ای دیگر ـو در ج 1«ملک»را 
ایـن نکتـه بـه     4.همانند اسـت  دوم وی با بیان امام علی تفسیر کرده که تفسیر

از ابوجلـد اثـر   « البـرق »عباس در بیان فهم معنای  وبی نشانگر آن است که ابنـخ
 نپذیرفته است. 

 صواعق -1-6-8-3

عبـاس ماهیـت    طبیعی که ابنی  هسومین پدید، ی موجودها ی گزارش هبر پای
کتب ابن عباس »: است. شعبی گویـد « صواعق»، پرسیده )حقیقت( آن را از ابوجلد

الصلراعق مخلاریق یزجلر بهلا      فکتلب إلیله أنّ    إل  أبی الجل، یسأله عن الصراعق
در نقل روایت  حاتم رازی ردید است آن است که ابن ابیتی  ه. آنچه مای5«حابالسَّ
نحّـاس   7،ق(328انبـاری )  ابـن  6،ق(224) تنهاست. دیگرانی چـون ابوعبیـد  ، فوق
ق( هـم بـه   310) و طبـری  به نقل از امام علی 9ق(393) و جوهری 8ق(338)
ذکر « البرق»این معنا را تنها برای  10،عباس و هم به نقل از ابن قل از امام علین

ی  هحتی پیش از هم، اند بیان نکرده« الصواعق»یک این معنا را برای  اند و هی  کرده
عنا را بـدون  این م 11ق( نیز در تفسیر خود150) مقاتل بن سلیمان، عالمان یادشده
، بیان کـرده اسـت. ایـن قـرائن در کنـار یکـدیگر      « البرق»برای ، انتساب به کسی

، کنـد  حـاتم رازی را در ذهـن تقویـت مـی     احتمال رخداد اشتباه در نقل ابن ابـی 
هـا،   کتـاب هرچند به دلیل تفاوت سند روایت فوق در کتاب رازی با اسناد دیگـر  

                                                      
 .1/221، ، جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری. 1
هر ، الزایابن انبارپیچیده و همانند تازیانه گشته است  ای است که به هم به معنای پارچه« مِخراق». مخاریق، جمع 2

 .4/1467 ،جوهری؛ 635، فی معانی کلمات النّاس
 .220. همان، 3
 .4/1467 ،جوهری؛ 635، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب. 4

 .4/357، ب الحدیثابوعُبید قاسم بن سلّام، غری. 6 .1/56، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب. 5
 .4/545نحّاس، . 8 .635، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب. 7
 .1/220، ، جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری. 10 .4/1467، جوهری. 9
 .3/94، سلیمان بن مقاتل. 11
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 1اشتباه حکم راند. بر احتمال رخداد، توان به طور حتم نمی

 سماء -1-6-8-4

، حنبـل  گزارش ابنی  ههای خلقت است که بر پای یکی دیگر از پدیده« سماء»
: أبلر الجلل، قلال   »: جیالن بن فروه پرسیده است عباس ماهیت آن را از ابوجلد ابن

ٌُ ماء ما هلی؟ فقللت ملر   سألنی عن السّ ح،ثنی بن عباس فی داره سنتین یسألنی و
در روایتـی   حـاتم رازی  ابن ابـی  2«أبر الجل، اسمه جیالن بن فروة: مکفرفٌ قال أبی

ماء ملن أی  کتب ابن عباس إل  أبی الجل، یسأله عن السّل : الشعبی قال»: مشابه گوید
درخور تأمل آن است که ی  هنکت 3«ماء من مرُ مکفرففکتب إلیه أن السّ  شیء هی

از  مضمون را به نقل سعید بـن جبیـر   روایتی هم 4،سیر خودهمو در جای دیگر تف
نقل کرده است که در سند آن نشانی از ابوجلد جیالن  عباس از رسول خدا ابن

عباس که خود  شود که چرا ابن حال این سؤال در ذهن تداعی می، بن فروه نیست
ـ »معنـای  ، سـطه وا بی، در یک برهه، است از صحابیان رسول خدا را از «ماءالسّ

معنای آن را از ، در بصره، اما پس از گذشت دو یا سه دهه، شنیده رسول خدا
، بـه فـرض صـحّتِ وقـوع    ، پرسیده است؟ آیا این پرسش یکی از تابعان آن دیار 

پرسـش همـان     برای فهم بوده یا هدف دیگری در پس آن نهفته است؟ پاسخ این
 گذشت.« رعد»ی پاسخی است که در بیان معنا

 ةالشجر -1-6-8-5

ماهیـت و مصـداق   ، عبـاس از رهگـذر مکاتبـه    ابن، گزارش طبریی  هبر پای
: قلال   القاسلم »: پرسـش کـرده اسـت    در برخی آیات قرآن را از ابوجلد« ةالشجر»

                                                      
است، این احتمال نیز وجود دارد که در روایـات تفسـیری مربـوط بـه ایـن دو      « صاعقه»همان « برق». از آنجا که 1

 واژه، نقل به معنا صورت گرفته باشد.
 .7/2216، ، تفسیر القرآن العظیمیحاتم راز یابن اب. 3 .1/202، معرفۀ الرجال ، العلل وابن حنبل. 2
 .8/2451همان، . 4
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ة التلی  ح،ثنی رج  من بنی تمیم أنّ ابن عباس کتب إل  أبی الجل، یسأله عن الشجر
سألتنی علن الشلجرة   : فکتب إلیه أبر الجل،  الشجرة التی تاب عن،ها أک  منها آدم و

هلی   سألتنی عن الشجرة التی تلاب عنل،ها آدم و   هی السنبلة و التی نهی عنها آدم و
بحث لغـوی  ی  هاز دایر، گونه که پیداست تفسیر ابوجلد از شجره . همان1«الزیترنة

 شود. مصداقی برخی آیات قرآن تلقّی می خارج بوده و به نوعی تفسیر
عباس با جیالن بـن فـروه و تـأملی در     ابنی  هپس از بررسی پنج مورد مکاتب

 : توان گفت آنچه گذشت می
تفـرّد و اضـطراب در   : موجود با اشکاالتی همچونی  هچند مورد مکاتب: اوالً

د ـرس نظر می به: اًسازد. ثانی آنها را دشوارمی که پذیرش است نقل وگاه تناقض همراه
ـ بنـا بـر ادعـای    ، عباس از رهگـذر پرسـش از جـیالن    دف ابنـر هـاگ دزیهر، ـگل
هـا یـا    پدیـده ، ها یا واژگـان قرآنـی بـوده    اهیت برخی پدیدهـا مـراگیری معنا یـف

تر وجود داشت که از اولویت پرسش برخوردار  واژگانی به مراتب دشوارتر و مهم
کلی ی  هقاعد، آن هم به فرض ثبوت، د مورد نقل محدوداینکه از چن: ثالثاً 2باشند!

عباس بیشتر تفسیر لغوی خـود را از جـیالن بـن فـروه      ساخت و بیان کرد که ابن
ـ ـبه لحاظ روشی درست نیست. در مجموع به فرض پ، فراگرفته رش صـحّت  ـذی

، رسد به ذهن می گلدزیهربر خالف آنچه از تصریح : این موارد محدود باید گفت
ـ  ، قرآنی محدودی  هها از چند واژ ت و پاسخسؤاال خـاص  ی  هآن هم در یـک زمین
شناس و آگاه به زبان عـرب   ای لغت چهره، از جیالن بن فروه، های طبیعی( )پدیده

                                                      
 .1/321، ، جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری. 1
نماید آن است که تنوّع محتوایی روایات منقـول از جـیالن    ی مهم دیگری که از درون این روایات رخ می . نتیجه2

اول کمتر کسانی در میـان   ی نخست قرن دارد. در نیمه ی اطالعات علمی وی پرده برمی بن فروه از گستردگی دامنه
خورند که به گستردگی و تنوع روایات شـهره باشـند، بیشـتر صـحابه و تابعـان راوی       صحابه و تابعان به چشم می

هـای   اند، در بیان و بنان آنها کمتر از سرگذشت انبیـاء و امـت   اخبار و احادیثی در یک یا چند موضوع محدود بوده
های تربیتی و اخالقی ادیان گذشته چنـدان مـورد اهتمـام قـرار نگرفتـه اسـت،        شود. آموزه پیشین ردّپایی یافت می

ی دین )همچون جغرافیا و نجـوم( در آن روزگـار از رونـق چنـدانی برخـوردار       موضوعات علمی خارج از حوزه
ن هـای وحیـانی ادیـا    رغم دسترسی و انس با آموزه رو که علی نبوده است. در چنین شرایطی، ظهور شخصیتی میانه

هـای   کوشـد تـا ارزش   سازد که مـی  ای موجّه، مقبول و آگاه نمایان می چهره پیشین به دین اسالم گرویده از ابوجلد
 اخالقی و تربیتی را در جامعه نشر دهد.



 179 \ خاورشناسان آثار و آراء در یکل یها دگاهید: اول بخش

179 

 

ترجمـان  »و  رسـول خـدا  ی  هعبـاس صـحابی شـهر    کشد تا ابن به تصویر نمی
 شد.رفته باـتفسیر لغوی خود را از او فراگ  بیشتر میراث« القرآن

 عباس در فهم مفردات قرآن صادر ابنم -1-6-9

ترین مصـادر فهـم لغـت عـرب      شعر کهن و اصیل عربی را باید یکی از مهم
در فهم واژگان عـرب   صحابیان رسول خدا، شواهد موجودی  هبرشمرد. بر پای

آوری بـه شـعر    از یکسو به شعر استناد جسته و از سوی دیگر دیگران را بـه روی 
 1إذا سألتمرنی عن غَریبِ الّلغة»: عباس نقل کرده اندند.عکرمه از ابنخو عرب فرامی

ی  هق( نیـز بـه واسـط   285. مبـرّد ) 2«فالتمسُره فی الشِّعر فإنَّ الشِّلعر دیلرانُ العلرب   

إذا أشک  علیکم الشیء من القرآن فارجعرا فیه إل  »: عباس نقل کند ابوعبیده از ابن
بـن مهـران نیـز نقـل شـده       و یوسـف  د بن جبیراز سعی 3«الشّعر فإنّه دیران العرب

او بـا اسـتناد بـه    ، کردند واژگان قرآن پرسش میی  هعباس دربار هنگامی که از ابن
عباس به  مدارک فوق گویای آن است که ابنی  ههم 4داد. شان می شعر عرب پاسخ

هم مفردات قـرآن اعتمـاد داشـته    شعر عرب به عنوان مصدری مهم و ارزنده در ف
ازارقـه  ی  هرهبر فرق، ی نافع بن ازرقها ، پرسشاست. یکی از مؤیدات این سخن

ـ          از ابن 5خوارج ی  هعبـاس در فهـم معنـای واژگـان دشـوار قرآنـی اسـت. بـر پای
ای عباس داشته معن نافع در دیداری که با ابن، ی تاریخی و روایی متعددها گزارش

عباس نیز با استناد بـه   شمار درخور توجهی از واژگان قرآن را پرسش کرده و ابن
، با در نظر گرفتن شواهد تـاریخی  6شعر عرب به تبیین معنای آنها پرداخته است.

                                                      
 .1/24، قرطبی. 1

 .تفاوت( )با اندکی 2/499حاکم نیشابوری، ، 86، سمعانی، أدب اإلمالء و االستمالء. 2
 .10، مبرّد، الفاضل. 3
 .62، ، إیضاح الوقف و االبتداءٍیابن انبار؛ 4/32؛ همان، 2/367، ابن سعد. 4

 .23/321، عبدالبرّ آندلسی، التمهید ابن؛ 200و 3/136مبرّد، الکامل فی اللغۀ و األدب، . 5
ی قرآنی را برای نافع تفسیر کرده اسـت. بـرای آگـاهی     واژه 289عباس  د، ابنترین گزارش موجو ی کامل . بر پایه6

 .220-207الدالی، بیشتر ر.ک: 
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پس از حضور وی در بصره و مکاتبـه بـا    ها سالعباس  دیدار نافع بن ازرق با ابن
های این پـژوهش   یکی از شایسته، ن رواز ای 1؛جیالن به فروه صورت گرفته است

ی  هعباس با جیالن تفسیر شده با مجموع ابنی  هدر مکاتب که آن است که واژگانی
مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد تا ، عباس برای نافع واژگان تفسیرشده از سوی ابن

کار گرفتـه شـود.بر    بندی نهایی به در جمع، تشابه یا تفاوتی  هدر صورت مشاهد
، «صـواعق »، «بـرق »، «رعـد »ی  هاز میـان پـنج واژ  ، بررسی صورت گرفتـه  اساس

ی  هتنهـا واژ ، عباس با جیالن پرسش شـده  ابنی  هکه در مکاتب« ةالشجر»و « سماء»
ی  هعباس برای نافع تفسیر شده است. مقایس )مفرد صواعق( از سوی ابن« صاعقه»

 دارد. در ادامـه پاسـخ   از تفاوت حکایـت ، تفسیر این واژه در دو جایگاه یاد شده
أخرُ الطستی علن ابلن    و»: از نظر خواهد گذشت، در این باره، عباس به نافع ابن

 2: فأخل تکم الصلاعقة    ج ّ عباس أنّ نافع ابن األزرق قال له أخبرنی عن قرله عزّ و
أما سمعت لبی، بن   ه  تعرف العرب ذل ؟ قال نعم أصله المرت قال و الع اب و: قال

 4-3.«قَ، کُنتُ آمَنُ َ الصّاعقة و *** أخش  علی  الحُتُرفَ ق،کُنتُ: یقرل هر ربیعة و
آیـد آن   این تفسیر با تفسیر جیالن به دسـت مـی  ی  های که از مقایس حداقل نتیجه
در پـی آمـوختن نبـوده و از جایگـاه و     ، عباس در پرسش از جـیالن  است که ابن

رت در تفسـیرها و  شخصیت علمـی وی اثـر نپذیرفتـه اسـت؛ چـه در ایـن صـو       
به دیدگاه وی اسـتناد جسـته یـا از آن یـاد     ، منقوالت بعدی )همچون مورد فوق(

                                                      
ی  گـردد و احتمـاالً مکاتبـه    هجـری( بـاز مـی    36عباس در بصره به بعد از نبرد جمل )حـدود سـال    . حضور ابن1
صـفّین رخ داده اسـت؛ در حـالی کـه      عباس با جیالن نیز اندکی پس از حضور وی در بصره و پـیش از پیکـار   ابن

رود هـم   که از رهبران خوارج به شـمار مـی   ظهور خوارج در اواخر نبرد صفّین صورت گرفته است، نافع بن ازرق
عبـاس در   ی مخالف سر بـرآورده اسـت؛ از ایـن رو دیـدار وی بـا ابـن       بالطبع پس از این نبرد به عنوان یک چهره

ق( 852حجـر عسـقالنی )   عباس در بصره بوده است. گزارش ابن ها پس از دوران کارگزاری ابن ، مدتی خدا خانه
ابن حجـر  مؤید این سیر تاریخی است؛ آنجا که که خروج نافع را در اواخر دولت یزید بن معاویه ذکر کرده است: 

 .6/194عسقالنی، 
 .176الدالی، . 3 .55بقره، . ال2
حلّی، مختصر بصـائر  اند.  تفسیر کرده« المَوت»را به « الصّاعقۀ»)علیه السالم( نیز،  مام علیالزم به ذکر است که ا. 4

 .23، الدرجات
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در آیه « سیاق»توجه به اصل ، کرد. هر چند شاید در توجیه این اختالف تفسیر می
)المـوت( نیـز   « صـاعقه »عباس در تفسیر فوق به اصل معنـای   اما ابن، مطرح شود

 منقول از جیالن همگرایی ندارد.  اشاره کرده که با تفسیر پیشینِ

 عباس با جیالن سنجی ارتباط ابن حنبل و امکان گزارش ابن -1-6-10

بـا   ترین هدف این پژوهش بازخوانی امکان ارتبـاط عبـداهلل بـن عبـاس     مهم
، رجالی کهـن  منابع تاریخی وی  هجیالن بن فروه است. از آنجا که در هم ابوجلد

ای مبنـی بـر    از شهر بصره به عنوان محل سکونت جیالن یاد شده و سند و قرینه
ارتبـاط ایـن دو   ، خروج یا سفر جیالن از آن شـهر در دسـت نیسـت؛ از ایـن رو    

ی هـا  سـال عباس )در اثنای  کارگزاری ابنی  هبایست در دوران سه تا چهار سال می
گزارشـی در  ، در متـون و منـابع کهـن    هجری( در بصره رخ داده باشد. 40تا  36

امکان یا عـدم امکـان ایـن ارتبـاط     ی  هگیری دربار که ما را در نتیجه، دست است
بـه ارتبـاط مسـتقیم     کتـاب العلـل  در ه( 241) احمـد بـن حنبـل   : رساند یاری می

در هـی    1تر نیز بدان اشاره شـد.  اشاره دارد که پیش، عباس با جیالن بن فروه ابن
منبع رجالی یا تاریخی دیگری به این ارتباط مستقیم اشاره نشده اسـت. در دیگـر   

عباس با جـیالن   ای ابن تنها از ارتباط مکاتبه، منابع رجالی و تاریخی کهن و متأخر
ی  هسـخن بـه میـان آمـده اسـت. دربـار      ، از این رهگذر ها پرسشای  و طرح پاره
ای )اعم  منفرد است و هی  قرینه، ا که این نقلاز آنج: حنبل باید گفت گزارش ابن

پذیرش این ارتباط گسترده آن هم در ، کند از روایی و تاریخی( آن را تقویت نمی
پذیر نیست و  امکان 2،در شرایط اجتماعی و فرهنگی بصره در آن روزگار، دو سال

                                                      
قال: ح،ثنی ابن عباس فی داره سنتَین یسألنی و سألنی عن السّماء ما هی؟ فقللت:  . أبوعمران الجونی عن أبی الجلد 1

 .1/202، معرفۀ الرجال ، کتاب العلل وابن حنبل: جیالن بن فروةمرُ مکفرف قال أبی أبر الجل، اسمه 
تاریخی رسیده از شرایط اجتماعی، فرهنگی و دینی )اعتقـادی( بصـره )بـه ویـژه در بیـان       ـ های روایی . گزارش2

سـازد کـه    نمایان مـی به روشنی 18و نامۀ 14و  13های ، خطبهالبالغه نهجو  105منقری، السالم(  حضرت علی )علیه
ای از  هنـوز چهـره   90-89فجـر اإلسـالم،   ، احمد امـین این شهر نوپا، پس از گذشت حدود بیست سال از تأسیس 

(، جزیرةالعلرب ثبات و قوت اجتماعی، فرهنگی و دینی را به خود نگرفته بوده است. شاید دوری از زادگاه اسالم )
های ناب اسـالمی در آن دیـار    ان آنان، فرصت رهیافت آموزهفتوحات اسالمی و عدم حضور صحابیان شهره در می
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 ارتبـاط ، آیـد  ی رسـیده برمـی  هـا  گـزارش الی متـون و   بـه  حداکثر چیزی که از ال
 آن هم در چند مورد محدود. ، ای میان آن دو است مکاتبه

در متـون  ، در شمار شـاگردان و اسـتادان عبـداهلل بـن عبـاس     ، از این گذشته
عباس نیز در شمار  ابن، خورد جیالن بن فروه نامی به چشم نمی از ابوجلد، رجالی

گیـری آن   برشمرده نشده است. مؤید دیگر ایـن نتیجـه  شاگردان یا استادان جیالن 
عبـاس بـا    ابـن ی  هحنبل در رخداد ارتباط دوسویه و گسـترد  است که اگر بیان ابن

عبـاس از   چرا شمار روایـات ابـن  ، در مدت دو سال پذیرفته باشد جیالن بن فروه 
کنـد و در مصـادر روایـی و     ابوجلد از تعداد انگشتان یک دست هم تجـاوز نمـی  

 عباس نقل نکرده است؟! ابوجلد هی  روایتی از ابن، اریخیت

 گیری نتیجه -1-6-11

عبّاس و جیالن بن فروه  رخداد مالقات گسترده میان ابن: در پایان باید گفت
مکاتبه میان آن دو صورت ، چند مورد محدوددر قابل اثبات نیست و احتماالً تنها 

 :کنند که عبارتند از پذیرفته است؛ قرائنی این مهم را تأیید می
اضطراب در محتوای روایات موجـود و تفـرّد در نقـل از سـوی برخـی       -1
 ؛راویان
عبـاس از   ی تـاریخی و روایـی ابـن   ها گزارشتناقضات آشکار در برخی  -2

 ؛1عباس در همان موضوع جیالن با منقوالت دیگر ابن

                                                                                                                             
های نااستوار و منحرف، به پیدایش  را فراهم نساخته بود. از سوی دیگر، حضور برخی صحابیان در بصره با اندیشه

ق( از دومین سال 44) ها و افکار ارتجاعی دامن زده بود. عبداهلل بن قیس مشهور به ابوموسی اشعری و بروز بدعت
و تـا   16 أعظمـی، ی دوم به عنوان فرماندار آن دیار برگزیـده شـد.    هجری( از سوی خلیفه 16تأسیس بصره )سال 

هـا بـه عنـوان     داننـد و سـال   ی تفسیری بصره مـی  هجری در آن دیار حکمرانی نمود. او را مؤسس مدرسه 29سال
خـورد و پـس از او    کتب تفسیرى وی انحراف شدیدى به چشم مـی نمود. در م پیشوای تفسیری آن دیار نقش ایفا 

ها و انحرافات فکرى و عقیدتى به ویژه در مسائل اصول دین، امامـت   در بصره، زمینه براى رشد بسیارى از بدعت
 .1/318، بمعرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشی؛ 3/497، ، تاریخ األمم و الملوکطبریو عدل فراهم شد. 

عباس بـا جـیالن بـا دیگـر      ی برخی از مکاتبات ابن ی مورد سؤال، بیان شد که نتیجه بالی بررسی پنج واژه . در ال1
عباس در همان موضوع، تناقض و گاه تعارض محتوایی دارد و قرائن بر صحّت روایات مستقل  روایات مستقل ابن

 عباس در آن موضوع حکایت دارد. ابن
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ی  هویـژ سیاسی نابسامان بصره در آن برهه و جایگـاه   ـشرایط اجتماعی   -3
 ؛عباس در آن دیار ابن

عبّاس به عنوان عرب قرشی )عاربـه( و پـرورش در    شخصیت علمی ابن -4
کانون وحی که او را از رجوع به یـک عـرب یَمَنـی )مسـتعربه( در فهـم معنـای       

 ؛ساخت نیاز می واژگان قرآن بی
 ؛عباس اهمیّت بودن )عدم دشواری( واژگان مورد سؤال از سوی ابن کم -5
عباس مبنی بر آنکه میراث تفسیری خود را وامدار امـام   ان مکرّر ابنسخن -6
 1است. علی

عباس با جیالن در چند مورد محدود نیز صـورت   ابنی  ههمچنین اگر مکاتب
 : توان گفت می، گرفته باشد
عبـاس   پرسشگری )جستجوگری( ابـن ی  هداد برآمده از روحیـن رخـای: اوالً
ژه در ـوی به، اریخی بسیاریـی تاـه زارشـگتر در  ه پیشـوده کـعلمی بل ئدر مسا
تبلـور  ، وی معنای برخـی واژگـان قرآنـی نـزد قبائـل عـرب از سـوی او       ـجستج
 بود.  یافته

عباس تفسیر برخی از این واژگان را پیشـتر از رسـول    اشاره شد که ابن: ثانیاً
آمـوختن  ، ایـن کنـدوکاو   باید گفت هـدف وی در ، شنیده بود؛ از این رو خدا
یکی از عالمان آگاه بصـره کـه بـا      بلکه ممکن است در پی ارزیابی دیدگاه، نبوده

 بوده باشد.، به ویژه متون مقدّس سر و کار داشته، کتب پیشین
ـ  ، عباس از جیالن بن فروه را بپذیریم چنانچه نقل روایت ابن: ثالثاً ی  هبـر پای

                                                      
 ملا »السالم( بوده است، از او نقل شده:  )علیه اش را وامدار امام علی به اذعان خویش، میراث تفسیریعباس،  ابن. 1

. جای دیگر، 1/35، قرطبی؛ 1/41د، ، المحرّر الوجیزابن عطیه آندلسی« بأبیطال بن علی فعن القرآن تفسیر نمِ أخ ت
ای در برابـر دریـا دانسـته اسـت.      السـالم( را همچـون برکـه    عباس دانش خود در برابر دانش امـام علـی )علیـه    ابن

ابـن طـاوس، سـعد    ؛ 7/394، ، مجمع البیان فی تفسـیر القـرآن  طبرسی؛ 3/86، ، الفائق فی غریب الحدیثزمخشری
مبـرّد، الکامـل فـی اللغـۀ و      «علی  نمِ أعلم رأیت ما»گوید:  افع بن ازرقدر گفتگویی با نهمان،  .285و277، السعود
عباس صحابی، میراث تفسیری خود  . یکایک این قرائن، در کنار یکدیگر، حکایت از آن دارد که ابن3/168، األدب

م قرآنی، از مراجعه به یکی از تابعـان دور از  السالم( است؛ از این رو، برای فراگیری مفاهی را وامدار امام علی )علیه
 نیاز بوده است. کانون وحی بی
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و برخی فاسیر  بوده ام علیـردان امـز شاگود نیز اـجیالن خ، ادشدهـد یـشواه
عبـاس   در نتیجه منقوالت ابن 1،همخوان است منقول از وی با تفسیر امام علی
ن ـخواهـد رسـید و ایـن احتمـال دور از ذهـ      از جیالن با واسطه به امام علی

ده بـو  ی تفسیری جیالن از مسـموعات وی از امـام علـی   ها دیدگاهه ـنیست ک
 2باشد.

ـ   ـصورت پ در: رابعاً بـاز هـم   ، دوسـویه ی  هذیرش این مـوارد محـدود مکاتب
، در مـوارد بسـیاری  ، عباس که ابن ر اینـاندیشان او مبنی ب و هم گلدزیهرای ـادع

پایـه   بـی ، جـیالن بـن فـروه مراجعـه نمـوده      برای فهم معنای واژگان به ابوجلـد 
 بود. خواهد
 

                                                      
 (1-8-6-1در این نوشتار )نمایه: « رعد»ی  . برای نمونه ر.ک: تفسیر واژه1
ای موارد، بـا   تر در تفسیر برخی واژگان قرآن در روایات جیالن بن فروه، بیان شد که بیانات جیالن، در پاره . پیش2

 همخوانی دارد. م علیتفسیر اما
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 مقدمه -2-1-1

 اسـت  کریم قرآن نص با مستقیم ارتباط در آن در اختالف و قرائات موضوع
 ایـن . بردارد در را کریم قرآن تحریف ،قرآن قرائت در آزادی اثبات که ای   گونه به

 حاصـل . اسـت  گرفتـه  قـرار  گلـدزیهر  همچـون  مستشـرقانی  اهتمام مورد  مسأله
 نـص  وجـود  عـدم  اثبـات  ،پیامبر به قرائات تمامی دادن نسبت ،وی تحقیقات

 در و قـرآن  از دلخـواه  قرائـت  در افـراد  اختیـار  و آزادی اثبـات  ،قرآن ایبر ثابت
 بـه  معتقـد  کـه  شـیعه . اسـت  «عهـدین » با قرآن برابری و تحریف به حکم نهایت
 - ایشـان  معیـار  و واحـد  قرائـت  وجود و قرآن از صیانت در پیامبر واالی اهتمام
 نسبت ایشان حیات از پس به را اختالفات این است کریم قرآن از - عامه قرائت
 اهـل  منـابع  بـه  وی بعـدی  تـک  مراجعه از ناشی را گلدزیهر تحقیق نتایج و داده
 داند. می نگری سویه یک و تعصب و خاص های فرض پیش داشتن ،سنت

 مسأله طرح -2-1-2

 جنجـال  و مهمتـرین  از یکـی  آن قرائـت  کیفیت و کریم قرآن نزول موضوع
 بـه  وسیعی شکل به که ای گونه به ،بوده مکری قرآن تاریخ موضوعات برانگیزترین
 ایـن  اساسـی  ارکـان  از یکـی . اسـت  انجامیـده  سـنت  اهل و شیعه آرای اختالف
 آن تفسـیر  نـوع  و سنت اهل روایی منابع در ةسبع احرف روایات وجود اختالفات

 اهتمـام  مـورد  موضـوع  ایـن . اسـت  کریم قرآن قرائت کیفیت در ایشان جانب از
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 از بسـیاری  موضـوع  کـه  ای گونـه  بـه  اسـت  گرفته قرار یزن خاورشناسان گسترده
 اند. داده اختصاص حوزه این به را خود دانشگاهی یها رساله و مقاالت ،ها کتاب
 گلـدزیهر  دارد ای ویـژه  یهـا  دیـدگاه  زمینـه  این در که مستشرقانی جمله از
 خـاص  اعتقادات و قرائات ی مسأله از گیری بهره با تا کوشد می که است یهودی
. بپـردازد  اسـالم  برابر در یهود دین موقعیت تثبیت به خصوص این در سنت اهل
 قرائـات  اختالف و نگاشت را «السالمیا التفسیر مذاهب» کتاب رابطه این در وی
 نقـد  و تحلیل ،نقل که دانست تفسیر علم تاریخی سیر در گام اولین را کریم قرآن
 . دهد می تشکیل را ضرحا فصل موضوع قرائات اختالف حوزه در او آرای

 گلدزیهر با اجمالی آشنایی -2-1-3

 و بیست در که است یهودی مستشرقی «Ignaz goldziger» گلدزیهر ایگناس
 دکترای 1870 سال در او. آمد دنیا به مجارستان در میالدی 1850 سال ژوئن دوم
 رساند. انپای به سامی یها زبان و الهیات رشته در را خود

 فرهنـگ  و دیـن  بهتـر  فراگیـری  بـرای   که است خاورشناسانی جمله از وی
 از یکـی  وی یهـا  نگاشـته . کـرد  سـفر  مصـر  و فلسطین ،سوریه به اسالم و شرق

 اثـر  592 تـا  وی علمی آثار. دهد می تشکیل را معاصر یشناس شرق منابع مهمترین
  1است. شده برشمرده

 شناسـی  اسالم در جدید نسل روحانی پدر را او بیکر هنریش آلمانی مستشرق
 2داند. می غربی یها دانشگاه در شناسی اسالم رشته مؤسس و

 گلدزیهر منظر از کریم قرآن قرائات اختالف -2-1-4

 قـرآن  قرائـت  اخـتالف  تاریخ «االسالمی التفسیر مذاهب» کتاب در گلدزیهر
 قرآن تفسیر در تالش ی هپیشین نتیجه در و تفسیر نخستین ی دوره  با برابر را کریم
 پیـروان  از «Peter wernfels» پیتـرورنفلس  رأی به استناد با او. شمارد برمی کریم

                                                      
 .173و1/172ر.ک: سالم الحاج، . 2 .3/41. العقیقی، 1
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 را خـود  عقاید انسانی هر :که عنوان این با ،مقدس کتاب مورد در جدید کلیسای
 مخصوصـی  و ویـژه  عقایـد  پـی  در کـه  آنجا مخصوصاً ،یابد می مقدس کتاب در

 اسالم در و است صادق نیز کریم قرآن مورد در مطلب این که است معتقد 1است.
 مکاتـب  وجود او. دهد تطبیق قرآن با را خود عقاید تواند می فکری جریان هر نیز

 عقیـده  ایـن  صـحت  بر دلیلی را شان حقانیت اثبات برای تالش و مختلف فکری
 داند. می

 مناسـب  بـذرهای  از را آن تـاریخ  و رائاتـقـ  الفـاخت دـچن رـه دزیهرـگل
 نـص  وحدانیت عدم بر دلیلی را آن اما ،داند می قرآن تفسیر علم گیری شکل برای
 دینی مختلف های گروه که ،دینی های کتاب میان در» :نویسد می و شمرده بر قرآن
ـ  و انیـوحیـ  نص هـک دندـمعتق  کتـابی  هـی   ،داستـخـ  انبـجـ  از شـده  ازلـن
ـ  از ،رآنـق ونـهمچ  از ثبـات  عـدم  و پریشـانی  دچـار  ،آن رواج وراند نـنخستی
 گـاه  هـی   اسالم صدر در او اعتقاد به لذا 2«است. نداشته وجود متن و نص لحاظ
 بــه ،باشــد قــرآن بــرای ای یکپارچــه نــص تشــکیل خواهــان کــه ای یگانــه روح
 . نیامد وجود

 بـه  مربـوط  اخبـار  و سـنت  اهل روایی منابع در هسبع احرف روایات وجود
 نظریـه  بـه  کـه  دهـد  مـی  سـوق  جا بدان تا را گلدزیهر ،کریم قرآن قرائت اختالف
 مسـلمانان  بـرای  او منظـر  از که گونه آن ،آورد می روی معنا اساس بر قرآن قرائت
 معتقـد  او 3آن. الفاظ نه و بود اهمیت دارای کریم قرآن مفاهیم و معانی حفظ تنها
 تا بود رسیده فردی آزادی به و گذشته شایع آزادی ی جنبه از  مسأله این که است
 کـه  کننـد  قرائـت  ای گونه به را قرآنی نص که کرد نمی فرقی مردم برای که جایی
 دیگر طریقی به را قرآن عثمان است معتقد حتی او. نباشد عمومی قرائت با موافق

 در آزادی ایـن  ی ه گسـتر  گلدزیهر 4خواند. می بود کرده جمع خود آنچه خالف و

                                                      
 .4همان، . 2 .3التفسیراالسالمی،  . گلدزیهر، مذاهب1
 .56ر.ک: همان، . 4 .48ر.ک: همان، . 3
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 1است. پذیرفته نیز فقه و عبادات ی حوزه در حتی را قرائات
 کـه   چنـان  ،دهـد  مـی  نسبت خداوند رسول به را قرائات در آزادی گلدزیهر

 قـرآن  قرائـت  رد حرجی و عسر گونه هی  پیامبر آرای به استناد با است معتقد
 نسبت تسامح و تساهل نوعی از حاکی این و نداشته وجود مختلف طرق به کریم
 ،وی زعم به امر این دلیل. است بوده اکرم پیامبر جانب از کریم قرآن قرائت به

 مختلـف  هـای  قرائت و نگارش مورد در پیامبر تأیید و سرح ابی بن عبداهلل حکایت
 اکـرم  پیـامبر  بـه  را قرائات در تسامح و هلتسا این چند هر گلدزیهر 2اوست.
 احادیـث   میـان  ارتبـاطی  گونـه  هـی   کـه  است معتقد عمل در اما ،دهد می نسبت
 تـدبیر  تنهـا  حـدیث  ایـن  صدور و نیست موجود قرائات اختالف و هسبع احرف
 گونـه  ایـن  تـوان  مـی  را  مسأله این. است قرائات اختالف آغاز با مواجهه در پیامبر
 شـرط  و قیـد  بـی  آزادی یـادآور  تنها قرائات ختالفا وی منظر از که کرد توجیه
 محض به که شود  می داده اجازه کسی هر به که گونه آن است؛ قرائت هنگام قاری
 کـه  عقیـده  و عمـل  هـای  حوزه تمام در کریم قرآن آیات از قسمت هر در و اراده

 آن رأی بـا  نـی فراوا هماننـدی  گلـدزیهر  رأی ایـن . کند ایجاد تغییراتی ،خواست
 را قرائـت  در کثـرت  مفهـوم  ، هسبع احرف احادیث از که دارد سنت اهل از دسته

 وسـعت  این با و تغییرات قبیل این وقوع حقیقت اینکه از غافل ،اند کرده برداشت
 . داشت برنخواهد در را کریم قرآن تحریف جز یسوئ فرجام آزادی از

 فرستاده فرو مورد در تلمود رأی به نزدیک را هسبع احرف احادیث گلدزیهر
 تغییـر  ایـن  جـنس  تفـاوت  مورد در و داند می گوناگون های لغت به تورات شدن
 عتیـق  عهـد  کتاب در که لفظی تغییرات» :نویسد می تورات و قرآن مورد در زبانی
 بـدان  اعتمـاد  موجـب  کـه  اسـت  زبـانی  هـای  ویژگی از برخاسته است داده روی
 حمایـت  مـورد  اسـت  ممکـن  کریم قرآن در ییراتتغ گونه این آنکه حال شود می

 زبـانی  های ویژگی این از گلدزیهر مقصود که پرسید باید اما 3«نگیرد. قرار قاریان

                                                      
 .51ر.ک: همان، . 2 .55. ر.ک: همان، 1
 .32همان، . 3
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 در تغییـرات  همـین  کـه  صورتی در ؟شد خواهد اعتماد آن به چگونه و ؟چیست
 گفت توان می ؟شود می گلدزیهر سوی از آن خواندن مضطرب موجب کریم قرآن
 و اعتقـاد  امـا  ،اسـت  کتـاب  اهل از و یهودی فردی خود گلدزیهر نکهای رغم علی

 ندارد. الهی کتاب صیانت و وحی ی مسأله از صحیحی برداشت

 گلدزیهر دیدگاه از قرائات اختالف گیری شکل در مؤثر عوامل -2-1-5

 بـه  را قرائـات  اخـتالف  پیـدایش  گلـدزیهر  ،شد بیان تر پیش که گونه همان
 حیـات  زمان در قرآن تدوین عدم و قرائت امر در اکرم برپیام تسامح و تساهل
 واگـذاردن  و قـرآن  قرائـت  بـه  نسـبت  آزاد روحیـه  داشتن. دهد می نسبت ،ایشان
 گیـری  شـکل  عوامـل  مهمترین از گلدزیهر عمز به صحابه اختیار به قرائت کیفیت
 گلـدزیهر  منظـر  از کـه  دیگـری  مهـم  عوامل جمله از. است بوده قرائات اختالف

 نقـط  و شـکل  بـی  الخط رسم :به توان می گشت قرائات اختالف پیدایش به نجرم
 ملحقـات  ،کاتبـان  سـوی  از مصـاحف  ایـن  نگـارش  در خطا و عثمانی مصاحف
 سـوی  از مصـاحف  سـازی  یکسان از پس )حتی مترادفات جایگزینی و تفسیری
 برخـی  از امبرانپیـ  و خداونـد  تنزیـه  ،قرائـت  در نحویـان  دخالـت  تأثیر ،(عثمان
 مختلـف  کالمی و فقهی مکاتب گیری شکل و قاریان توسط قرآن در آنها اوصاف
 کرد. اشاره

 زمینـه  ایـن  در گلـدزیهر  استناد مورد آیات از تعدادی به لذی در نمونه برای
 :شود می اشاره

 کریم قرآن گذاری نقطه عدم از ناشی قرائات ختالفا -2-1-5-1

 ینا  لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ إِذْ وَ :زمینه این در گلدزیهر استناد مورد آیات جمله از
 ذلِكُنمْ  أَنْفُسَنكُمْ  فَناقْتُلُوا  بارِئِكُمْ  إِلى فَتُوبُوا الْعِجْلَ بِاتِّخاذِكُمُ أَنْفُسَكُمْ ظَلَمْتُمْ إِنَّكُمْ قَوْمِ
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 بـا  رابطـه  در کـه  بوده 2-1الرَّحيمُ بُالتَّوَّا هُوَ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ فَتابَ بارِئِكُمْ عِنْدَ لَكُمْ خَيْرٌ
 . است اسرائیل بنی توبه کیفیت

 کـه  باشـد  داده فرمـان  خـدا  پیـامبر  اگـر » :نویسـد  می رابطه این در گلدزیهر
 قسـاوت  و یـدلـسنگ با همراه اریـک بکشند را رـهمدیگ اسرائیل بنی از ای دهـع

 بـوده؛  دیگـری  صورت به آیه حقیقت در. ندارد آنها خطای کار با تناسبی و است
 اظهـار  کردیـد  کـه  کـاری  از و برگردیـد  خود راه از :یعنی «انفسكم فاقيلوا» :یعنی

 نسـبت  .ق ه117 سـال  به متوفی مصری قتاده به را قرائت این او 3«کنید. پیشمانی
 . است داده

 قتـاده  از نقـل  بـه  الف(مخـ  قرائات ذکر در گلدزیهر مرجع) طبری تفسیر در
 شروع و بایستید یکدیگر مقابل صف دو در یعنی ؛أَنْفُسَكُمْ فَاقْتُلُوا» :است آمده
 مقتول برای شهادت ،ترتیب این به و آید کفایت فرمان که زمانی تا کنید جنگ به
 اسـت  شـده  ذکر معتزله برخی از قرائت این 4«شود.  می ثبت زنده فرد برای توبه و
 ایـن  گلـدزیهر  افـزود  بایـد  5است. بوده قبیح نفس قتل به دستور آنها منظر از که

 اسـت  چگونه پس ،داند می زمینه این در مقدس کتاب رأی به شبیه را قرآن حکم
 گونـه  این تورات به نسبت اما ،است قساوت و سنگدلی نوعی قرآن در  مسأله این

   ؟نیست

 اتحرک اختالف از ناشی قرائات اختالف -2-1-5-2

 مُرْسَن ً  لَسْنتَ  كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ :آیه گلدزیهر استناد مورد آیات جمله از
 . است 7-6الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَيْنَكُمْ وَ  بَيْني شَهيداً بِاللَّهِ  كَفى قُلْ

                                                      
 .54، البقرة. 1
 .22، ، یونس94، النساء، 114، التربة، 57و  48د استناد گلدزیهر: االعراف، . از دیگر آیات مور2
 .1/228، جامع البیان، طبری. 4 .11. همان، 3
 .43الرعد، . 6 .1/402، قرطبی. 5
 6، المائ،ة، 8، الحجر، 128، التربةاز دیگر آیات مورد استناد گلدزیهر: . 7
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 عِلْنمُ  عِنْندَهُ  مَننْ  وَ عبارت سر بر آیه این در گلدزیهر مناقشه مورد موضوع
 معتقـد  او. اسـت  ،باشد داشته آگاهی کتاب از که کس هر و خدا :یعنی ؛الْكِتابِ

 عِنندِه  نمِ و» صورت به که است بوده موجود آیه این از دیگری های قرائت است
 1است. شده خوانده نیز «الكتاب عُلِمَ عِندِه نمِ و» یا و «الكتاب عِلمُ

 شـده  بیـان  علی حضرت ،شریفه ی آیه در «مَن» مصداق شیعی تفاسیر در
 وَ» قرائـت  المنثور در تفسیر در 2است. مفهوم این مؤید بسیاری روایات که است
 عمـر  انگیزه صورت این در 3است. شده داده نسبت عمر به «الكتاب علم عِندِه نمِ
 بـوده  هـا  زبـان  سـر  از علـی  امام نام حذف در سیاسی انگیزه تنها تغییر این از

 تمسـک  بـدان  قاریـان  از یـک  هی  و اوست به منسوب تنها قرائت این اما ،است
 جـاره  «من» که فرض این با است کرده ارائه زمخشری را دوم قرائت. اند نورزیده
 ایـن  بـرای  امـا  4شـود.  قرائـت  منصوب بودن مفعول اساس بر «علم» شود فرض
 نحـوی  توجیهات از تنها است ممکن و است نکرده مشخص را قاری هی  قرائت
 باشد. گرفته نشأت وی

 کالمی مسائل با آن ارتباط و قرائات اختالف -2-1-5-3

 بـا  و قاریـان  از برخی توسط قرائات اختالف از ای پاره است معتقد گلدزیهر
 نسـبت  آنها به  کریم قرآن در که صفات برخی از رسوالن و خداوند تنزیه هدف
 وَ هُنوَ  إِالَّ إِلنهَ  ال أَنَّنهُ  اللَّنهُ  شَنهِدَ  :آیـه  همچـون . است گرفته رتصو  ،شده داده

 .6-5الْحَكيمُ الْعَزیزُ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال بِالْقِسْطِ قائِماً الْعِلْمِ أُولُوا وَ الْمَ ئِكَةُ
 همـراه  بـه  هـم  آن خویش ذات بر خداوند شهادت که است معتقد گلدزیهر

                                                      
 .14. ر.ک: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، 1
 .11/243، ، ابو الفتوح رازی6/462، مجمع البیان، ، طبرسی389-11/387. ر.ک: طباطبایی، المیزان، 2
 .4/69ور، ـأثـی التفسیر المـور فـوطی، در المنثـ. ر.ک: سی3
 .18عمران،  آل. 5 .2/536، . ر.ک: زمخشری4
، االنبیـاء،  112، المائل،ة ، 2، العنکبـوت،  12و11، الصافات، 9و 8از جمله دیگر آیات مورد استناد گلدزیهر: فتح، . 6

 .106، البقرة، 161عمران،  ، آل81، ، یوسف80، الکهف، 137، البقرة، 106، المائ،ة، 112
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 لـذا  و نیسـت  ربوبیـت  جایگـاه  با متناسب و است هایی دشواری دارای فرشتگان
 خواهـد  مرتفع را مشکل این «اهلل شهداء» به «اهلل شهد» عبارت تبدیل است معتقد

 1ساخت.
 کـار  به نیز نساء سوره از ششم و شصت و صد آیه در مفهوم این گفت باید

 سـخن  خـود  بـرای  جوارح و اعضا از خداوند گاه ،این از فراتر حتی 2،است رفته
 تـرین  مهـم  و نیافـت  تغییری هی  هم پیامبر توسط حتی مفاهیم این 3.گوید می
 . است قرآن نص وحدت اثبات برای دلیل

 نعنوا به خداوند» :نویسد می شهادت این کیفیت با رابطه در طباطبایی عالمه
 اسـت  آیـه  ظـاهر  کـه  خـود  قـول  با و عالم نظام یعنی خود فعل با عادل شاهدی
 4«نیست. او جز معبودی که دهد می شهادت

 قرائت اختالف و تفسیری ملحقات -2-1-5-4

 یَنْْمُرُونَ  وَ الْخَيْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ :آیه به زمینه این در گلدزیهر
 کند. می اشاره 6-5الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولئِ َ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ

 فرمان خود که مکتوبی نص خالف را آیه این عثمان که است آن بر گلدزیهر
 عن ینهون و بالمعروف یْمرون» :از بود عبارت که کرد می قرائت داد آن نگارش به

 7«اصابهم ما علي هللا یستعينون و المنكر
 زبیـر   ابـن  و عثمان  به را قرائت این که  است طبری تفسیر  به گلدزیهر استناد

                                                      
 .33و32، التفسیراالسالمی . ر.ک: گلدزیهر، مذاهب1

 .شَهيداً بِاللَّهِ  كَفى وَ یَشْهَدُونَ الْمَ ئِكَةُ وَ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْ َ أَنْزَلَ بِما یَشْهَدُ اللَّهُ لكِنِ. 2
 فَإِنَّما نَكَثَ فَمَنْ أَیْدیهِمْ فَوْ َ هِاللَّ یَدُ اللَّهَ یُبایِعُونَ إِنَّما یُبایِعُونَ َ الَّذینَ إِنَّ، (5 )طه،  اسْتَوى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنُ. 3

 (.10)الفتح،  عَظيماً أَجْراً فَسَيُؤْتيهِ اللَّهَ عَلَيْهُ عاهَدَ بِما  أَوْفى مَنْ وَ نَفْسِهِ  عَلى یَنْكُثُ
 .104عمران،  آل. 5 .3/114. طباطبایی، المیزان، 4
، 71، هـود،  7، المجادلـه،  238و  213، 198، البقرة، 6حزاب، ، اال50عمران،  سایر آیات مورد استناد گلدزیهر: آل. 6

 .89، المائ،ة، 24النساء، 
 .48التفسیراالسالمی،  ر.ک: گلدزیهر، مذاهب. 7
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 و اسـت  آیـه  مفهـوم  تبیـین  صدد در تنها تفسیری ملحقات اما 1است. داده نسبت
 کـه  قرائـات  قبیـل  ایـن  حتـی  ،داد قرآن نص از ملحقات این تجرید به امر عثمان
 و بـوده  باطـل  سـنت  اهـل  رأی بـه  اسـت  عثمـانی  مصحف الخط رسم با مخالف
 2نیست. تمسک شایسته

 قرائات اختالف و مترادفات -2-1-5-5

 بُيُوتناً  تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا :آیه به موضوع این با رابطه در هرگلدزی
 3-4تَنذَكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذلِكُمْ أَهْلِها  عَلى تُسَلِّمُوا وَ ْْنِسُواتَسْتَ حَتَّى بُيُوتِكُمْ غَيْرَ
 کند. می اشاره

 قاریـان  از برخـی  توسط آیه این در «تستْنسوا» ی واژه است معتقد گلدزیهر

 مترادفـات  جایگزینی قبیل این گفت باید. است شده قرائت «تستْذنوا» صورت به
 از نقـل  به آلوسی تفسیر در که چنان. پذیرد می صورت آیات از تربه فهم برای گاه
 از یـک  هـی   و 5«تسلتأذنرا  ای :تستأنسرا». است آمده آیه این تفسیر در عباس ابن

 . اند نکرده قرائت تفسیر به  را آیه این نیز قاریان

 مصاحف نگارش در خطا علت به قرائت اختالف -2-1-5-6

 عثمانی مصاحف کاتبان خطای به را قرائت فاختال موارد از برخی گلدزیهر
 بِما یُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَ مِنْهُمْ الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ لكِنِ :آیه همچون ،دهد می نسبت
 نَالْمُؤْمِنُنو  وَ الزَّكناةَ  الْمُؤْتُنونَ  وَ الصَّن ةَ  الْمُقيمينَ وَ قَبْلِ َ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَيْ َ أُنْزِلَ
 6عَظيماً أَجْراً سَنُؤْتيهِمْ أُولئِ َ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ

ــدزیهر ــه در گل ــا رابط ــت ب ــن قرائ ــه ای ــه آی ــل ب ــربن از نق ــوام زبی  و ع

                                                      
 .9ر.ک: ابن جزری، النشر فی قرائات العشر، . 2 .4/26، جامع البیان، . ر.ک: طبری1
 .27النور، . 3
 .5، الفاتحة، 93، االسراء، 27، ، مریم9، الرحمن، 38، المائ،ة، 48، البقرةزیهر: سایر آیات مورد استناد گلد. 4
 .162النساء، . 6 .18/122ر.ک: آلوسی، . 5
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ـ  توجـه  با که است آورده عایشه از زبیر بن ةعرو همچنین و عفان بن عثمان بن ابان  هب

 نویسـندگان  خطاهـای  از  مسأله این خود قبل ما به «المقيمين» عطف صحت عدم
 1است. مصاحف
 بـن  ابـان  و عایشـه  قـول  به توان نمی خطاها قبیل این صورت در گفت باید
 از القرائـت  علـم  حوزه. نیستند قرائت پیشوایان از آنها زیرا ،ورزید تمسک عثمان
 اعتباری اند نبوده قرائت علمای از که افرادی پاسخ و سؤال بنابراین ،تجداس نحو
 ندارد. استناد برای
 (ةالصلال  مقیمین امح :)یعنی نمازگزاران مدح بر منصوب را واژه این مفسران 

 2دانند. می (بالمقیمین یؤمنرن :)یعنی محذوف فعل به مجرور یا و
 بـرای  شـاذ  روایات از جستن بهره تنها گلدزیهر استناد مورد قرائت قبیل این
 هرگـز » :گویـد  مـی  قتیبـه  ابـن  دلیـل  همـین  به ،است قرآن به نسبت گرفتن خرده

 همان به قرائت یعنی 3«مده. قرار قرآن قرائت در حجتی را متأخر قاریان اشتباهات
 طبـق  قرائـت  اسـاس . است بوده مرسوم قراء اجتهاد از قبل که است مقبول شکل
 اجتهادات به قرائات از برخی گیری شکل و است مسلمانان میان متواتر نص اصل
 گردد. برمی ها آن میان منتشر خطای و قراء

 قرآنی قرائات اختالف با رابطه در گلدزیهر آرای بررسی و نقد -2-1-6

 طریـق  از اسـالم  شـناخت  به معتقد است یهودی فردی گلدزیهر که آنجا از
 التفسـیر  مـذاهب » کتـاب  نگارش او لیلد همین به. است یهود ینیآ با آن مقایسه

 تأییـد  کسی هر عهدین همچون قرآن در که کند می آغاز تفکر این با را «االسالمی
 مطالعات در گلدزیهر تحمیلی منهج گر نمایان  مسأله این 4یابد. می را خویش عقاید

                                                      
 .46التفسراالسالمی،  . ر.ک: گلدزیهر، مذاهب1

، 131، سـیوطی، تفسـیر جاللـین،    1/590، ، زمخشـری 3/214، مجمـع البیـان،   ، طبرسـی 5/139. ر.ک: طباطبایی، 2
 .3/389، ، طوسی6/18، جامع البیان، ، طبری6/190، ، ابوالفتوح رازی13، قرطبی

 .3گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، . 4 .58، قتیبه . ابن3
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 . است وی اسالمی

 گلدزیهر منظر از قرآن نص اضطراب -2-1-6-1

 آن بـر  را گلـدزیهر  قرائـات  اخـتالف   مسـأله  شـد  بیان پیشتر که گونه همان
 بایـد  حالی در 1بخواند وحیانی نص ترین مضطرب را کریم قرآن نص که دارد می

 و پرداختـه  هـا  آن مقایسه به و دیده را وحیانی کتب تمام متن گلدزیهر آیا پرسید
  ؟است دیده قرآن در تنها را اضطراب این

 قـرآن  نـص  بـر » :نویسـد  می - سنت اهل پژوهان  قرآن از - قاضی عبدالفتاح
 ثبـات  عـدم  و دوگـانگی  آن بـر  است محال که همچنان ،شود نمی وارد اضطراب
 نـص  کـه  اسـت  آن قـرآن  نص در ثبات عدم و اضطراب معنای زیرا ،گردد چیره
  هـی  هـا  آن میان که شکلی به ،شود خوانده متعدد صور و مختلف وجوه بر قرآن

 قـرآن  از اضـطرابی  چنین. نشود شناخته باز وحی غیر از وحی و نباشد سازگاری
 2«است. منتفی
 ،متعـدد  قرائات جواز در سبعه احرف روایات صحت به اعتقاد با سنت اهل 
 قتیبـه  ابـن . باشـد  یکـدیگر  بـا  تضـاد  در کـه  دانند می وجوهی در را اضطراب این

 :نویسـد  مـی  و کنـد  می بندی تقسیم تضاد و تغایر نوع دو به را قرآن در اختالفات
 ،نهی و امر از غیر قرآن در و نیست جایز قرآن در تضاد  نوع از اختالف هرگونه»

 زیـرا  ،اسـت  جـایز  تغایرهـا  بـه  اخـتالف  اما ،نیست دیگری چیز منسوخ و ناسخ
 در. تضـارب  و تعـارض  نـه  و اسـت  تغایر و تنوع اختالف همان قرائات اختالف
 و العـالمین  رب کالم به رسد چه تا نیست متصور تضادی چنین بشر عقالنی کالم
 4-3«است. دور به اضطرابی هرگونه از قرآن لذا

 در قرآن زیرا ،داند می قراء اجتهادات حاصل نیز را اختالفات همین شیعه اما

                                                      
 .11عبد الغنی قاضی، . 2 .4. ر.ک: همان، 1
داند و از آن به اختالف بـه تغـایر یـاد     های مختلف از یک معنای واحد می قرائات  متفاوت را صورت ابن قتیبه. 3
 کند، اما از منظر او تضاد در قرآن به معنای مخالفت قسمتی از آیات با بخشی دیگر مطرود است. می
 .40، ابن قتیبه. 4
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 .است شده نازل واحد خدای جانب از و است واحد قرائت و متن
 بـه  اعتقـاد  و انجیل متفاوت یها نسخه وجود با چگونه گلدزیهر پرسید باید

 نـص  ترین مضطرب را قرآن متن 1گوناگون یها لغت به تورات شدن فرستاده فرو
 تاریخی حقایق به نسبت تجاهل با گلدزیهر که رسد می نظر به ؟خواند می وحیانی
 میـان  در کـریم  قـرآن  نـص  توحید به عالقه ای دوره هی  در که است شده معتقد

 تعیین نوعی حقیقت در مصحف نگارش  که صورتی در. نیامد جودو به مسلمانان
 به نیز طالب ابی بن  مکی. است اختالفات بردن بین از و آن محدودکردن و قرائت
 اراده از نشـان  واقع در عثمان توسط مصحف نگارش که کند می اشاره  مسأله این
 در هـا  تالش تمام و مصحف نگارش بنابراین 2است. بوده واحد قرائت یک کردن
 نـص  حفـظ  بـرای  تـالش از حـاکی  قرآن الخط رسم اصالح و واحد قرائت حفظ
 قرائـت  کـه  داشت توجه باید این بر عالوه. است آن اضطراب عدم و قرآن واحد
 محققـان  از یکـی  دلیـل  همـین  بـه  ،کتابـت  تـا  اسـت  استوار سماع بر کریم قرآن
 جهـل  ،اسـت  انداخته قرآن نص اضطراب وهم به را مستشرقان آنچه» :نویسد می
 نـص  و قرائت در اعتماد. است مسلمانان توسط قرآن تلقی اسباب به نسبت ها آن

 مصـحف  تـدوین  از پیش قرائت. کتب نه و است بوده قلوب و ها حافظه بر قرآن
 در آنچـه  نـه  و بـود  نقـل  بـر  شـان  قرائـت  در قاریـان  بنای و داشت رواج عثمان

 3«خواندند. می مصاحف
 و دهـد  مـی  نسبت قرآن تعلیم در پیامبر تساهل به را اختالفات این گلدزیهر

 اخـتالف  گیری شکل با مواجه در پیامبر تدبیر را هسبع احرف روایات صدور حتی
 تـدبیر  نوعی هسبع احرف روایات صدور چگونه پرسید باید حال. داند می قرائات
 کـریم  قرآن قرائت تمام تشتت روایات این موجب به آنکه حال و شود می قلمداد

 روایـات  معنـای » :نویسد می رابطه این در عسکری عالمه ؟گرفت برخواهد در را
 اش خواسته و میل مطابق که شود داده اجازه قاری هر به که است آن هسبع احرف

                                                      
 .5و 4ر.ک: ابن ابی طالب، . 2 .53: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، . ر.ک1
 .31الحلی،  سلیمان. 3
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 اینکـه  اول د؛بپـرداز  قـرآن  در تغییر به مورد دو حفظ شرط به و رغبت محض به
 هفت از تغییرها تعداد اینکه دوم و بالعکس و نشود تبدیل عذاب به رحمت ی آیه
 مثـال  عنـوان  بـه  لـذا  1«است. قرآن تحریف عین  مسأله این که ،نکند تجاوز تغییر
. نپرداخـت  سـرح  ابـی  بـن  سـعد  بن عبداهلل کتابت و قرائت تأیید به هرگز پیامبر
  و شـد  نـازل  وی مورد در انعام سوره از 93آیه است آمده روایات در آنچه مطابق
 کسـی  به نسبت الهی حکم بنابراین 2خواند. مهدورالدم و مرتد را او نیز پیامبر
 وی لعمـ  هرگـز  و اسـت  ارتـداد  به حکم پرداخت می آیات تغییر تحریف به که

 . است نگرفته قرار پیامبر تأیید مورد
 ،تـدریجی  آموزش همچون کریم قرآن تعلیم در پیامبر سیره این بر عالوه

 نظـام  کارگیری به ،زیبا صوت ،آیه هر پایان وقف رعایت ،روشن و واضح قرائت
 که بود عواملی جمله از آیات فهم و قرائت بر مداومت بر افراد تشویق و حسینت
 مـردم  بـرای  قـرآن  قرائت تسهیل لذا 3کرد. می کمک آیات واحد قرائت و فهم به

 پیـامبر  روان و سـاده  قرائـت  زیـرا  ،نداشت سبعه احرف روایات تساهل به نیازی
 اقـرای  در پیـامبراکرم . دکر می آن تکرار و قرآن تعلیم به فراوان کمک اکرم
 داشـته  قـرآن  ماهیـت  با را هماهنگی و تناسب بیشترین که نهاد بنا را روشی قرآن
 را شباهت بیشترین و شود توجه مختلف های جنبه از ها انسان گوناگونی به ،باشد
 4باشد. داشته الهی تعلیم روش و تدریجی تنزیل الگوی به

 اعتبـار    بـی  کـامالً  اکـرم  پیـامبر  طتوس گوناگون قرائات پیدایش به اعتقاد
 کـالم  از صـیانت  در افراد ترین حریص و قرآن معلم خود حضرت آن زیرا ،است
 .5«عَلَّمَهُ وَ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَيْرُكُمْ» :فرمودند می بارها و بودند الهی

                                                      
 .6/201؛ کلینی، 22/34مجلسی، . 2 .2/138، . ر.ک: عسکری1
 .84-61و رجبی، 177-107ر.ک: معارف، در آمدی بر تاریخ قرآن، . 3
 .1570، بخاری. 5 .52رجبی، . 4
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 1گلدزیهر منظر از معنا اساس بر قرآن قرائت -2-1-6-2

ـ  در قرائات موضوع  تـالش  و اسـت  قرآنـی  نـص  صـحت  بـا  وثیـق  اطارتب
 بـر  کردن وارد خدشه برای  مسأله این از گرفتن بهره گلدزیهر همچون مستشرقان
 . است قرآن نص وثاقت

 قرائات تجویز و سبعه احرف روایات از برآمده معنا حسب بر قرائت مشکل
 . است سنت اهل توسط گوناگون
 معنـا  اسـاس  بر قرآن قرائت به قول گلدزیهر نظریات ترین خطرناک از یکی

 کـه  گونه همان اگر. داشت برنخواهد در قرآن تحریف اثبات جز پیامدی که است
 کردنـد  مـی  قرائـت  آن معنـای  اسـاس  بـر  را قرآن مسلمانان دارد اعتقاد گلدزیهر

 حـال  ،شـد  مـی  خالصه مترادف الفاظ جایگزینی در قرائات وجوه تمام بایست می
 در ریشـه  اختالفـات  ایـن  کـه  است آن از حاکی تالفاتاخ این تنوع و تعدد آنکه
 دارد. دیگری عوامل

 کـه  است معانی از یکی کریم قرآن تالوت و قرائت در مترادفات جایگزینی
 از سـنت  اهل آنچه مطابق اما ،است شده گرفته نظر در سبعه احرف روایات برای
 مصـاحف  توحیـد  بـا  ،هستند لئقا عثمان خالفت هنگام تا احرف این بقای زمان
 باشد. رفته بین از  مسأله این باید

 از یکـی  آنهـا  مترادفـات  بـه  کلمات تبدیل که داشت اذعان توان می همچنین
 از اکـرم  پیـامبر  از روایتـی  طبـق  امـا  بـود؛  قرائات اختالف گیری شکل عوامل

 فلاقرووا » :بخوانند ،اند آموخته که طور همان را قرآن که شود می خواسته مسلمانان
 2«اقرئتمره کما

 بیـان  بـه  ابتـدا  از پیـامبر  صحابه که است ای اندازه به قرائت ی مسأله اهمیت
 در. اسـت  پیـامبر  سـنت  از پیـروی  همـان  که پرداختند قرائت صحت معیار یگانه

                                                      
. قرائت قرآن بر اساس معنا از منظر گلدزیهر به معنای اهتمام به حفظ معنای کالم الهی همراه با آزادی بی قیـد و  1

 شرط در تغییر الفاظ قران کریم است.
 .2/194، . ابن سالم2
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 از را آن حقال که است سنتی قرائت :که است آمده ثابت بن زید از نقل به روایتی
 و انـد  خوانـده  سـنت  را قـرآن  قرائـت  ابتدا از صحابه بنابراین 1کند. می اخذ سابق
 بر قرآن قرائت ،همچنین. اند دانسته اکرم پیامبر به استنادش را آن صحت معیار
 چـه  ،اسـت  بالغـت  و فصـاحت  مخل مترادف های واژه جایگزینی و معنا اساس
 هـم  نظـایر  از که هستند کاربرد در تفاوتی رایدا لغات قبیل این از کدام هر اینکه
 چگونـه  بودنـد  عـرب  افراد ترین فصیح پیامبر اینکه به توجه با و شوند می متمایز
  ؟باشند داده اجازه ای مسأله چنین به که است ممکن

 ازمنظرگلدزیهر مختلف قرائات گیری درشکل مؤثر عوامل بررسی -2-1-7

 آن خلو و عثمانی مصاحف الخط رسم هرگلدزی شد بیان پیشتر که طور همان
. دانـد  مـی  قرائـات  اختالف گیری شکل عوامل ترین مهم از یکی را نقط و شکل از
 از ای پـاره  گیـری  شـکل  در عـرب  ابتـدایی  و نـاقص  الخـط  رسـم  این گفت باید

 منظـور  بـه  الخـط  رسم این اصالح از خبر تاریخ اینکه چه نبود تأثیر بی اختالفات
 وسـیله  حکم در حرکات و مصوت بی خط به کتابت اما ،دارد نقرآ قرائت اصالح
 ای عدیـده  قرائـات  باید بود الخط رسم تابع قرائات حقیقتاً اگر. بود حافظه مددکار
 دروزه همحمـدعز  2بودنـد.  مـی  برخوردار صحت حکم از همگی و آمد می حاصل
 همچـون  تـوان  مـی  نـه  عثمـانی  مصـاحف  الخـط  رسـم  مـورد  در که است معتقد
 را آن اینکه نه و دانست قرائات اختالف گیری شکل سبب را آن تنها رشناسانخاو

 مصـاحف  همراه عثمان که داشت نظر در باید البته 3خواند. االتباع الزم و توقیفی
 کردند. می کمک قرآن صحیح قرائت به که ساخت روانه نیز را قاریانی ارسالی

 اکمـال  از پـس  کـه  اسـت  سوم ی خلیفه ولق به رأی این در گلدزیهر استناد
 «بالسلنتهم  العلرب  سیقیمه لحنا فیه اری اجملتم و احسنتم» :گفت مصاحف نگارش
 بـا  را آن عـرب  که بینیم می خطاهایی آن در لکن آورید جای به نیکو کاری :یعنی

                                                      
 .36، ر.ک: شلبی، عبد الفتاح اسماعیل. 2 .1/40. ابن جزری، 1
 .129و 128، عزة دروزةر.ک: . 3
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 1ساخت. خواهد مرتفع خویش زبان
 و نقـد  اسـت  شده نقل عثمان از یعمر  ابن و عکرمه از نقل به که روایت این
 این» :نویسد می سعیددانی بن عثمان ابوعمرو که چنان ،است برانگیخته را جرحی
 در تخلـیط  علـت  بـه  اول ،است ساقط صحت و حجیت از نظر دو از ما نزد خبر
 یعمـر  ابن و عکرمه زیرا است مرسل روایت این هاینک و متن در اضطراب و اسناد
 ایـن  الفـاظ  ،ایـن  بـر  عـالوه  ،انـد  دیده را او حتی نه و اند نشنیده چیزی عثمان از

 بـه  عثمـان  بر زیرا ،کند می سلب مسلمین ی خلیفه از را آن صدور احتمال روایت
 2«بود. الزامی قرآن صحیح نص حفظ مسلمین ی خلیفه عنوان
 و فقهـی  مکاتـب  تـأثیر  گلـدزیهر  زعم به اختالفات در مؤثر عوامل دیگر از
 مورد قرائات قبیل این هرگز اما ،است قرائت در نحویان دخالت و مختلف کالمی
 نگرفت. قرار مردم ی هعام تبعیت

 در مترادفـات  جـایگزینی  و تفسـیری  ملحقـات  همچون عواملی به گلدزیهر
 این از هدف شد بیان که طور همان. دهد می اشاره نیز قرائات اختالف گیری شکل

 پیـدایش  سـبب  بـه  اما ،است بوده قرآن آیات تبیین مترادفات و تفسیری اضافات
 قـرآن  نـص  از نیز مطالب این عثمان زمان در مصاحف توحید و قرائات اختالف
 دایـره  از دهـد  مـی  اشـاره  بدان زمینه این در گلدزیهر که را آیاتی لذا ،گشت جدا
 هستند. خارج اعتبار

 بـا  اخـتالف  از ناشی که یقرائات این» :نویسد یم باره این در طالب ابی بن مکی
 تبـدیل  یا و نقصان یا و زیادت نوعی به که هرآنچه و است عثمانی مصحف خط
 اسـت  چیزی همان - است زیاد بسیار که - شود تلقی عثمانی مصاحف به نسبت
 گریکـدی  بـه  نسبت را مسلمانان تکفیر آن سبب به آذربایجان جنگ در حذیفه که
 آن تـا  کنـد  جمـع  واحـد  مصـحف  یـک  بر را مسلمانان خواست خلیفه از و دید

 3«برود. بین از اختالفات

                                                      
 .453و رامیار، 116و 115الدانی، . 2 .48التفسیراالسالمی،  . ر.ک: گلدزیهر، مذاهب 1
 .80و 79طالب،  ابن ابی. 3
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 شیعه دیدگاه از قرائات اختالف گیری شکل اصلی عامل -2-1-8

 های دوره گشت آغاز  اکرم رسول وفات از پس که قرائات اختالف پدیده
 قرآنـی  اصـیل  قرائـت  حفظ برای اصالحاتی آن مطابق که دید خود به را مختلفی
 کیفیـت  ،عرب قبایل مختلف لهجات سبب به پیامبر وفات از بعد. گرفت صورت
 اختالف و قاریان اجتهاد و شخصی مصاحف به اعتماد ،موجود مصاحف نگارش
 توحیـد  بـه  منجـر  کـه  گشته حادث قرائت در اختالفاتی صحابه از نقل و روایات
 الخـط  رسـم  هـای  ویژگـی  مصـاحف  توحید از بعد. شد عثمان زمان در مصاحف
 قرائـات  توجیـه  در آن تأثیر و نحو علم پیدایش و قاریان اجتهاد کنار در مصحف
 اصـالح  بـه  کـه  گشـت  قرائـت  در دیگـری  اختالفـات  ایجـاد  بـه  منجر ،مختلف
 1شد. ختم کریم قرآن الخط رسم

 در که دانست قاریان اجتهاد توان می را اختالفات این گیری شکل اصلی رکن
 رسیدن برای تالش حتی یا و متمایز قرائات ایجاد ،طلبی شهرت چون عواملی پی
 گرفت. می صورت قرآنی اصیل قرائت به

 تـر  فـراهم  قـراء  اجتهـادات  بـرای  را زمینـه  عثمان اعراب و نقطه بی مصحف
 به داشت بیعر زبان و قرآن از که درکی فراخور کسی هر که ای گونه به ،نمود می

 پرداخت. می قرآن قرائت با رابطه در خود سلیقه اعمال
 و دانـد  نمـی  قـراء  اجتهـاد  در تـأثیر  بـی  را قـرآن  الخـط  رسـم  خویی اهلل آیت

 در حرکـت  و نقطه از ها قرآن بودن خالی را قاریان اختالف سبب اگر» :نویسد می
 دجعفرمرتضـی سی 2«شـود.  مـی  تقویـت  بیشـتر  قاریان اجتهاد احتمال ،بگیریم نظر

 الخط رسم :همچون اسبابی به خود قرائات اثبات برای قراء ،است معتقد نیز عاملی
 رجـوع  لغـوی  اشتقاق ،صرفی بنای و نحوی ترکیب ،آیه مراد و مقصود ،مصحف
 3اند. شده خارج معقول حد از استحسانی تأویالت در و اند کرده

 روایـات  وجود ـ نعثما توسط مصاحف توحید از بعد ـ دوم قرن ی نیمه در

                                                      
 .165خویی، . 2 .10ها،  . ر.ک، معارف، مقاالت و بررسی1
 .289تا 286ر.ک: عاملی، . 3
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 اختالفـات  ایـن  گیـری  شکل در بود یافته رواج مسلمانان میان در که سبعه احرف
 و اسـالم  تخریـب  در زنادقه یها فعالیت از ناشی  مسأله داشت.این سزایی به تأثیر
 بـا  احادیـث  قبیـل  ایـن  امـوی  حکومت اواخر در که ای گونه به ،بود پیامبر سنت
 ،لـذا  1شـد.  گنجانده آنها در حدیث کتب تدوین هنگام و ساخته هصحاب به ارجاع
 صـحت  از هرگـز  ،دارد قـرآن  نـص  ثبـات  عـدم  بـر  داللـت  که روایات قبیل این

 . نیست برخوردار

 شیعه دیدگاه از قرائت صحت مالک -2-1-9

 آن در نحویـان  و قاریـان  اجتهـاد  کـه  تـوقیفی  است امری کریم قرآن قرائت
 ائمـه  یـا  و اکرم پیامبر به قرائت استناد ،است اهمیت حائز آنچه. است تأثیر بی

 عامـه  قرائـت  بـه  قرائت این از معصومین روایات در که ،است معصومین
 ایـن  ی دهنـده  شـکل  اصـلی  عامـل  از ائمـه  ایـات رو در 2است. شده یاد مردم

 صـحت  مـالک  بنـابراین  3است. شده تعبیر «اعداءاهلل» نیز و «راویان» به اختالفات
 قرائـت  شـناخت  راه دیربـاز  از کـه  مـردم  عامـه  توافق و دباش می آن سند ،رائتق

 هفتگانه قرائات تواتر به قایل سنت اهل همچون شیعه. است بوده سقیم از صحیح
 دیـده  عاصـم  از حفـص  قرائـت  در تنهـا  او منظـر  از قرائت طالیی سند و نیست
 4شود. می

                                                      
 .2/186، . ر.ک: عسکری1
حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَنى مَنا یَقْرَأُهَنا النَّناسُ       قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ» عَنْ سَالِمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:. 2

 (.2/633)کلینی، « اسُ حَتَّى یَقُومَ الْقَائِمُ عفَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ كَمَا یَقْرَأُ النَّ
قُلْتُ لَِْبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَنزَلَ عَلَنى سَنبْعَةِ أَحْنرُفٍ فَقَنالَ كَنذَبُوا       »عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَار  قَالَ: . 3

إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْندِ وَاحِندٍ   »عَنْ أَبِي جَعْفَر  ع قَالَ: و  «.ى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِأَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَ
 .(2/630، )همان «ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ. وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ یَجِي

 .193، . ر.ک: مؤدب4
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 قرائت اختالف ی هدرمسأل گلدزیهر های پژوهش شناسی آسیب -2-1-10
 کریم قرآن

 قصـد  به و صلیبی های جنگ از پس سیاسی و دینی اهداف سبب به یهودیان
 بـه  پـا  نیـز  آنـان  ترتیـب  بدین و شدند پیمان هم مسیحیان با اسالم جهان اشغال
 را دینی اهداف حضور توان می که است روی همین از. گذاشتند استشراق عرصه
 کوشـد  می او. کرد مشاهده راحتی به گلدزیهر هیپژو قرآن و اسالمی مطالعات در
 بـودن  وامـدار  یا و تورات برابر در قرآن ضعف خود آکادمیک مباحث خالل از تا

 اثبـات  را اسـالم  بـر  یهودیـت  برتری و تورات به نسبت عقاید و معارف در قرآن
 مسـیحی  و یهـودی  معـارف  از برگرفته و امبرپی به منتسب را قرآن گلدزیهر. کند
 بـر  نقـایص  بـر  مبتنـی  مـذهبی  ،تثلیـث  بـا  قیـاس  در را توحید حتی او 1اند.د می
 2شمارد. می

 نفـی  بـرای  را قرآنـی  قرائـات  اخـتالف  مبحـث  ذهنی ی سابقه چنین با وی
. کنـد  مـی  انتخـاب  زمـان  خـالل  در آن تحریـف  اثبات حداقل یا و قرآن قداست
  :کرد اشاره زیر تنکا به توان می گلدزیهر یها پژوهش شناسی آسیب در بنابراین

 تکیـه  و صـحیح  علمـی  بحث یک از گلدزیهر مباحث انحراف -2-1-10-1
 .شده تعیین پیش از نتایج و اهداف بر

 دور بـه  تشـویهی  و تجـریح  و طعنه هرگونه از که است بحثی ،علمی بحث
 دنبـال  بـه  قرآن و اسالم ضعف اثبات و طعن قصد به گلدزیهر آنکه حال و باشد
 ضعیف احادیث از گیری بهره به را وی  مسأله همین. است ئاتقرا اختالف مبحث

 وجود عدم ،محققان از یکی ی عقیده به. دهد می سوق تحقیقش در شاذ قرائات و
 نـوعی  نشـانگر  تحلیل خالل در علمی استفهام و موضوع صحیح طرح و انصاف
 سـوق  سـمتی  بـه  را مـا  که ای گونه به است مستشرقان میان در سطحی مطالعات

                                                      
 .21ر.ک: همان، . 2 .12، و الشریعة فی االسالم العقی،ة. ر.ک: گلدزیهر، 1
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  1بنامیم. استشراق مرتزقین را آنها تنها که دهد یم
 یـک  به خاص تعصب ،اسالم به نسبت ها عقده و عداوت سیل چون عواملی

 جانـب  از خطـر  احسـاس  و پژوهـی  قـرآن  به علمی رویکرد عدم و ملیت و دین
 التـزام . باشـد  مستشـرقان  آرای دهـی  جهـت  در مؤثر عوامل عمده تواند می اسالم
 از تجرد -1» :است پذیر امکان ذیل شروط به پایبندی با علمی بحث یک به قمحق
 موضـوع  جوانـب  به علم -2 نباشد گذشته افکار ی پایه بر تحقیق اـت سابق ارـافک
 بـه  در التـزام  - 4 نیـامیزد  فعاالنـه  تـوهم  بـه  که نص در مانتا حفظ به التزام -3

 گلدزیهر آنکه حال 2«ومات.معل  صحیح کارگیری به و صحیح معلومات کارگیری
 کـارگیری  بـه  عـدم  و قرائـات  موضـوع  حقیقـت  بـه  نسـبت  تجاهل یا و جهل با

 خـالل  از تـا  کوشـد  مـی  فکـری  تسلسـل  ایجـاد  برای تالش و صحیح معلومات
 دهد. قرار خود مهم آماج مورد را کریم قرآن ،خویش تحقیقات

 :گلدزیهر تحقیقاتی منهج -2-1-10-2

 :اسالمی های  پژوهش در تحمیل و تطبیق ،ادیان یسهمقا منهج -2-1-10-2-1

 زیرا ،است یهود آئین با آن مقایسه طریق از اسالم شناخت به معتقد گلدزیهر
 نگـری  واقـع  از را گلـدزیهر  مقایسـه  ایـن  از برگرفته اسالمی معارف وی زعم به
 .سازد  می نصیب بی

ــور ــن ظهـ ــد ایـ ــی را عقایـ ــوان مـ ــالت در تـ ــدایی جمـ ــاب ابتـ  کتـ
 نـزول  رأی همچـون  را قرآنـی  قرائات اختالف او 3دید. «التفسیراالسالمی هبمذا»

 نشـان  تا کند می تالش قیاس این رهگذر از و داند می گوناگون های لغت بر قرآن
 مسـلمانان  میان در که قرآن ی درباره نظری وحدت و بودن پارچه یک تصور دهد
 رنگ آن در غور و قرآن تاریخ به شدن تر نزدیک هرچه با که است تصوری ،است
 بازد. می

                                                      
 .29و28حسن جبل، . 2 .286. ر.ک: بشیر الفعلی، 1
 .3ر.ک: گلدزیهر، مذاهب التفسیر االسالمی، . 3



 209 \ یقرآن خیتار مباحث و مستشرقان: دوم بخش

209 

 

 های پژوهش در او» :نویسد می او علمی روش با رابطه در بدوی عبدالرحمان
 سـاخته  پیش از ذهنی نظام با یعنی ،استقرایی نه و داشت استداللی نظامی خویش

 کلی نظرات نمیا انطباقی تا رفت می منابع سراغ به اجمالی و کلی های دیدگاه با و
 1«بیابد. منابع آن و خود

 شـرایط  حـداقل  از که آنجا از گلدزیهر توسط اسالم و یهود دین دو مقایسه
 تعصـب  و شخصی اغراض و دینی عواطف از دوری و محقق انصاف یعنی ،الزم
 اسالم در بنیادی عقاید نفی به منجر است دور به علمی روح ی سایه در حرکت و

 است. گشته انبیاء معجزات به تقاداع ،توحید ،وحی همچون

 ولهـاوزن  ی نظریـه  طرفـدار  جوانی در گلدزیهر» :نویسد می محققان از یکی
 نتیجـه  ایـن  به عمر اواخر در شد.گلدزیهر تورات اجزای بودن نامتجانس بر مبنی
 باشـد  درسـت  تورات بودن انهافس ی هدربار ورنان ولهاوزن ی نظریه اگر که رسید
 بـا  او 2«پـذیرفت.  هنـری  اثـر  یـک  راهمچون تورات باید هم باز نباشد درست یا

 نقـاط  یـافتن  از ناگزیر تورات از دفاع در و شد قرآنی مباحث وارد رویکرد همین
 گشت. اسالمی معارف کشیدن چالش به و مسلمانان تحقیر و ضعف

 اسـالمی  یهـا  پـژوهش  در طبیـق ت و تحمیـل  منهج پیدایش سبب  مسأله این
 و تجـارب  تـأثیر  تحـت  حوادث و اوضاع تفسیر معنای به که است شده گلدزیهر
 صـویری ت صـورت  بـه  کـه  شود می حقایقی نفی به منجر و 3است فردی باورهای
 نیست. موجود وی نزد عقالنی

 :نفی منهج -2-1-10-2-2

 نفـی  معنـای  بـه  است مشهود بسیار مستشرقان پژوهی آنقر در که نفی منهج
 سـویی  از شـاذ  و ضـعیف  روایـات  بـه  تمسک و موضوع یک در صحیح روایات
 4است. دیگر

                                                      
 .39و 38منزوی، . 2 .199. بدوی، 1
 .43عروزی، . 4 .5ر.ک: عامر عبدالحمید مظاهر، . 3
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 اشاره آیات از ای نمونه به که گونه همان - ائاتالقر علم مبحث در گلدزیهر
 بـه  ضـعیف  روایات به تمسک و صحیح روایات تام نفی و تجریح انواع با - شد
 و صـحیح  قرائت از چشم موارد این مامت در او. است پرداخته شاذ قرائات اثبات
 بـه  اسـت  قـرآن  نـص  اباضطر که را خود مدعای که کوشد می و بندد می متواتر
 برساند. اثبات

 گلدزیهر منابع -2-1-10-3

 های نگاشته از گیری بهره سیر دو در منابع حیث از گلدزیهر تحقیقاتی ضعف
 از. اسـت  بررسـی  قابل شیعی مصادر و منابع به مراجعه عدم و پیشین مستشرقان

 هـای  نگاشـته  رادر قـرآن  قرائـات  و تاریخ در نولدکه آرای تأثیر توان می روی این
  استناد و شیعی منابع به رجوع عدم کرد اشاره باید همچنین. کرد مشاهده گلدزیهر
 شیعه عقاید اینکه وجود با قرائات اختالف  مسأله در سنت اهل منابع به انحصاری

 پژوهـی  قرآن های ضعف دیگر از است معیار قرائت یک وجود از حاکی وضوح اب
 است. گلدزیهر

 در او. اسـت  گلدزیهر تحقیقات های آسیب دیگر یکی نامعتبر منابع به رجوع
 - شب یک و هزار - «لیلة و ةلیل الف» کتاب هـب رآنیـق رائاتـق اختالف ررسیـب

 تـک  اسـتناد  همچنـین  1؛اسـت  کرده عهمراج - القرائات علم به مرتبط غیر کتاب
 رجـوع  هجملـ  از شـاذ  قرائـات  و روایـات  استخراج در اسالمی منابع به او بعدی

 :بـه  تـوان  مـی  گلـدزیهر  تحقیقـات  های آسیب دیگر از. است منابع به او ناصحیح
 بـا  اسـتنتاج  در خطـای  2قـرآن  تحریـف  به ولـق و ساختگی و تعمدی هایعـااد

 ها گویی تناقض و قوی های  استدالل از تحقیق خلو و کریف اولیه ی ماده به هـتوج
 کرد. اشاره

                                                      
 .10و4ر.ک: گلدزیهر، . 2 .57و18التفسیراالسالمی  . ر.ک: گلدزیهر، مذاهب1
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 نتایج -2-1-11

 اثبـات  تـواتر  بـه  قـرآن . اسـت  االتباع الزم و توقیفی قرآن قرائت کیفیت -1
 اعتبـار  دایره از و بوده شاذ دهد می اشاره آنها به گلدزیهر که را یقرائات و شود می

 شود. مین اثبات آنها قرآنیت لذا ،است خارج
 حـال  ،دهد می نسبت طبری تفسیر به را قرائات در شاذ روایات گلدزیهر -2
 حـرف  یـک  بـر  را قرآن عثمان است معتقد که است کسانی جمله از طبری آنکه
 1نهاد. کنار را باقی حرف شش و ـ اخیر ی عرضه مطابق ـ کرد جمع
 توجــه بــا معنــا مطــابق آن قرائــت و قــرآن نــص برابــر در آزادی تفکــر -3

 ابـداعات  از تنهـا  واحـد  قرائـت  یـک  بـر  مسـلمانان  اتفاق به ریبـق تمسک هـب
 . است گلدزیهر

                                                      
 .1/9، جامع البیان، . ر.ک: طبری1





 دوم صلف 

 
 

 قرآن تدوین و جمع رد بالشر رژی آرای ربرسی و نقد
 





 
 
 

   مقدمه -2-2-1

 وی 1است. فرانسوی بالشر رژی ،معاصر خاورشناس های شخصیت از یکی
 کتاب این بر فرانسوی زبان به قرآن ی هترجم مناسبت به که مبسوطی ی همقدم در

 از کـه  داده انجـام  قرآنـی  علـوم  و تـاریخ  ی هدربار ای گسترده یها بحث ،نگاشته
 پـس  و خدا رسول زمان در قرآن تدوین و جمع ی هلأمس آن موضوعات مهمترین

                                                      
 اسـت  فرانسوی معاصر دانشمندان از بالشر : رژی5-3همان، ر.ک:  بالشر افکار و زندگی از بیشتر اطالع . جهت1
 مقاله و تألیف از اعم متعددی آثار صاحب اسالمی علوم مباحث دیگر و عرب مجید، ادبیات قرآن خصوص در که
 تالش نهایت است. او فرانسوی زبان به قرآن ی کامل قرآنی، ترجمه ی مطالعات حوزه در او کار ترین مهم. باشد می
 بهتـرین  از یکـی  ی او ترجمـه . باشـد  فصـاحت  کمـال  در و اعتـدال  حـد  سر در اش ترجمه تا برده کار به را خود

 خصـوص  در ترجمـه، تحقیقـاتی   ایـن  مقدمه عنوان به است. او شده شناخته اییاروپ های زبان به قرآن های ترجمه
 خـوبی  بـه  مقدمـه  ایـن . دهـد  می نشان قرآن پیرامون مباحث به را او تبحر که است داده انجام قرآنی علوم و تاریخ
 در بالشـر  رژی. داشـت  تسـلط  مـدنی  و مکـی  و بدوی های لهجه به حتی او حد چه -که  است ی آن دهنده نشان

 خـود  آنکه جسته است. ضمن سود مستشرقان از دیگر برخی و آلمانی نولدکه افکار و آثار از خود قرآنی مطالعات
 تـالش  خـود  آثـار  در حـال  عـین  در اسـت. وی  داشـته  مسـتقیم  مراجعـه  مسـلمانان  حدیثی و تاریخی منابع به نیز
 و قـرآن  بـردن  سـؤال  زیـر  انگیـزه  بـه  ابتدا از و نماید لوهج طرف بی و منصف محققی عنوان به همواره است کرده

 و عقایـد  با مقایسه در الاقل شناسی ی قرآن زمینه در او تحقیقات حال عین در اما. برندارد گام اسالمی آثار تخریب
 در کـه  اسـت  ای رویـه  بـی  و تنـد  حمالت از بالشر خالی کتاب گرچه.نیست اشکال از خالی مسلمانان های تحلیل
 تـأثیر  تحـت  شـدت  بـه  اسالمی مطالعات در طرفی، بالشر بی برای تالش وجود با دارد، اما وجود استشراق یفضا

 لـذا . شدند آشنا تشیع حتی و اسالم با آثار آنان و تسنن دنیای راه از بار، اروپاییان اول که است. چرا شیعه مخالفان
 کـه  است دلیل این به این و است مانده ناآگاه و خبر بی اسالم در شیعه عظیم سهم از بالشر که بینیم می مواردی در
 دکتـر  حاضـر  عصـر  اسـت. در  دور مطالـب  از بسـیاری  حقیقت و کنه از و مسلمان غیر است فردی او حال هر به

 طریـق  زا کـه  نمـود  تـالش  و کرد ترجمه روان فارسی به را بالشر رژی قرآنی تحقیقات ها و دیدگاه رامیار محمود
« آستانه قرآن در» عنوان با کتاب این. نماید وارد بالشر عقاید و افکار به را الزم نقدهای علمی های پاورقی نگارش
 است. رسیده چاپ به اسالمی فرهنگ نشر توسط
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 در قـرآن  تـدوین  و کتابـت  ،خود تحقیقات در بالشر. ستا بزرگوار آن رحلت از
 صـورت  بـه  حضـرت  نآ از پـس  را کار همین و دانسته کامل غیر را پیامبر زمان
 اقـدامی  یـا  و ــ  ابوبکر دوران در ـ صحابه اجتهادات حسب بر شخصی ای لهأمس

 اعـالم  خـاص  ای قبیله و قومی عمناف به ناظر آنهم ـ عثمان ی هدور در ـ حکومتی
 در 1انخاورشناسـ  خـاص  یهـا  فـرض  پـیش  بـه  توجـه  با نظرات این. است کرده

 است. جدی تأمل و نقد قابل ،آنان ی هویژ تحقیق روش و اسالمی مطالعات

 لهأمس طرح -2-2-2

 در قـرآن  تـدوین  و جمـع  موضـوع  ،قـرآن  تاریخ ی حوزه در مهم مسائل از
 بـدان  ویژه اهتمام مسلمان غیر و مسلمان پژوهان رآنق که است مختلف های دوره
 خرج به وافر توجه موضوع این به خود مطالعات در بالشر رژی. اند داشته مبذول
 و رسـالت  ی هدور در قرآن جمع ،تاریخی قرائن بر تکیه با تا است کوشیده و داده
. دهـد  قـرار  مطالعـه  مـورد  را گانـه  سه خلفای ی هدور در قرآن تدوین و جمع نیز
 :او تحقیقات بر بنا

 مـاهیتی  - پراکنـده  یهـا  نگـارش  رغـم  علـی  - پیـامبر  زمان در قرآن (الف

                                                      
. انـد  شـده  گونـاگونی  آثـار  منشـأ  و  زده دسـت  ی قـرآن  درباره وسیعی مطالعات به خاورشناسان حاضر عصر . در1

 بـا  آنـان . ندارنـد  قـرار  سطح یک در علمی افکار و آثار ی ظهور نتیجه در و انگیزه و اهداف جهت از اسانخاورشن
 وجـود  بـه  آثـاری  و پرداختـه  ی اسالم مطالعه به علمی و تبشیری، اقتصادی یا استعماری، تجاری، دینی های انگیزه
 آثـار  بررسـی  اما. دهند می تشکیل را منصف نمحققا تا معاند ورزان غرض از وسیعی طیف مستشرقان لذا ؛اند آورده

 با باز باشد هم ورزی غرض از دور به و ی علمی انگیزه با اگر حتی آنان پژوهی قرآن که دهد می نشان خاورشناسان
 : از عبارتند آنها اهمّ که است همراه متعددی اشکاالت

 مسلمانان عقاید به نسبت خاص های فرض پیش الف( داشتن
 اعتبار جهت از آنها بندی طبقه عدم و اسالمی منابع مطلق به مراجعه   ب(
 خودشان های فرض پیش بر تکیه با آنها، آنهم سندی نقد بر روایات متنی نقدی تقدم    ج(
 مسلمانان فرهنگ و عربی زبان با آشنایی عدم دلیل به روایات و آیات از نادرست های برداشت     د(
 .تحقیق مورد مسأله در قرآنی، حدیثی، تاریخی قرائن همه به نسبت نگری جامع عدم   (ـه
 آگاه و متعهد شناسان قرآن توسط پیش از بیش را آنها علمی نقد و خاورشناسان ی آراء مطالعه ضرورت حقایق این
 اسـت. )جهـت   فتهگر قرار نقد و مطالعه مورد بالشر رژی آراء کوچک گامی عنوان بهفصل  این در و. دهد می نشان
 (.62-41، 9دینی، شمارۀ معارف، پژوهش به: بنگرید آن پذیری آسیب و مستشرقان پژوهی قرآن از بیشتر اطالع
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 طور به قرآن تدوین و نگارش پیامبر حیات های سال واپسین در ،داشت ای حافظه
 پیـامبر  رحلـت  ی هآسـتان  در معهـذا  ،گرفـت  قـرار  مسلمانان کار دستور در جدی
 1.نداشت وجود مکتوب صورت هب قرآن ی ههم

 صالحدید با کدام هر ،پیامبر اصحاب بزرگان اسالم پیامبر رحلت از پس (ب
 هـم  بـا  اختالفـاتی  مصاحف این. کردند تهیه خود برای مصحفی خود ی هسلیق و

 3بود. راستا همین در اقدامی هم ابوبکر مصحف پیدایش و 2داشتند
ــت اخــتالف ،انعثمــ خالفــت ی هدور در (ج ــروز ســبب قرائ ــات ب  اختالف
 لکـن  ،آورد روی مصاحف ساختن یکی به عثمان واقعه این پی در. شد اجتماعی

 کـه  کـرد  تـدوین  قرآنی ،مکه اشراف و خود وابستگان از خاص یهیأت انتخاب با
 4.گردید قریش قومی منافع ی هکنند منعکس عمدتاً

 مجید قرآن وضعیت ساختن روشن در وجهیت قابل نکات گرچه بالشر آراء
 نگـارش  عـدم  بر گیری نتیجه جهت از اما ،دهد می دست هب نخست یها سوره در

 نیـز  و صـحابه  مصـاحف  اختالفـات  در یینمـا  بـزرگ  ،پیامبر زمان در قرآن کامل
 مسلمان پژوهان قرآن آراء با ،مصاحف توحید در عثمان اقدام دادن جلوه حکومتی

 است. جدی نقد و تأمل نیازمند و داشته فاحش ختالفا

 پیامبر عصر در قرآن تدوین و جمع و بالشر -2-2-3

 سـه  بـه  وابسـته  قرآنـی  علوم پیشرفت و قرآن تاریخ» :که است معتقد بالشر
  :است بوده عامل

 قرآن نوشتن برای االصل ناقص بسیار خطی از استفاده (الف
ـ  هـکـ  وحـی  از ای هـنسخ دانـفق (ب ـ  هـب  انجـام  محمـد  شـخص  ریـرهب
 .باشد یافته

 - الیتغیـر  ثابـت  مـتن  فقدان و کتابت نقص - شده یاد موارد به توجه با (ج

                                                      
 .66همان، . 2 .31 و 30. همان، 1
 .77-75همان، . 4 .54همان، . 3
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 1«.شفاهی نقل و حافظه به مراجعه
 و مـیالدی  ششـم  قـرن  در عربـی  خـط  کیفیت ی هدربار تحلیلی از پس وی
 از خـارج  در ریشـه  دو هـر  او عقیـده  بـه  کـه  - نگـارش  ابزارهـای  از شـواهدی 
 پیـامبر  عصر در کاتب تعدادی وجود حال عین در - اند داشته عربی های سرزمین

 همـین  در او. دهـد  می قرار کیدتأ مورد را دوره این در قرآن نگارش و پذیرفته را
 وحی حفظ برای محمد که ای وسیله دو عنوان به آن حفظ و قرآن کتابت از بحث
 وحـی  کاتـب  کـه  را کسـانی  نـام  مـا » :است معتقد گرچه ،برد می نام برده کار به

 کاتبان این که را مشخصی زمان ،روایات از هیچکدام مسلماً ولی ،دانیم می اند بوده
 بـا  اسامی این هم گاهی و کند نمی معین دقیق طور هب ،اند پرداخته وحی کتابت به
 2«.خوانند نمی هم

 تـا  ،لیـه او هـای  وحـی  نـزول  تـاریخ  از :که کند می تصریح بالشر آنکه نتیجه
 این است داشته وجود زمانی فاصله یک ،درآمد تحریر قید به آیات این که موقعی
  :جمله از است داشته دالیلی بالشر عقیده به امر

 رسالتش از پیامبر آگاهی عدم :الف

 و اسـت  قـادر  خدای ی هبرگزید که ندانست آغاز در پیامبر» :گوید می بالشر
 و شـد  خواهد دگرگون عرب دنیای آن اثر بر که است تبلیغی سرآغاز سخنان این
 بـود  نیفتـاده  وحی حفظ فکر به لحظه همان و موقع آن در کس هی  ،آن دنبال به

 نـزول  آغاز از زمانی مدت که بنویسند را آنها شد پیشنهاد وقتی و حافظه در مگر
 یک ی هجمل نخستین ،وحی این شد مسلم که بود هنگامی آن و بود گذشته وحی
 622 سـال  در مدینـه  بـه  مهـاجرت  از پـس  بعـدها  حتی. بود خواهد نیطوال پیام

 گردیـد  مسـلم  که بود حوادثی رویداد اثر بر و یهود جوامع با تماس در و میالدی
 3«.یابد کتابت تضمین بایستی می جدید قانون

                                                      
 تلخیص. با 27-15همان، . 2 .15. همان، 1
 .30همان، . 3



 219 \ یقرآن خیتار مباحث و مستشرقان: دوم بخش

219 

 

 مادی امکانات فقدان :ب

 مبرپیـا  زمان در قرآن کامل نگارش عدم دالیل از یکی که است معتقد بالشر
 بوده کاری چنین برای الزم امکانات نبودن ،پیامبری های سال نخستین در ویژه به

 وحیـی  چنـین  یک تا بود مانع نیز مادی امکانات فقدان» :که صورت این به است
 بـه  دیگـر  مختلف اوقات در و روز و شب طی ،نماز هنگام به ،ها مسافرت در که

 شـخص  حیات زمان در لذا. ..آید در تکتاب قید به ،شد می نازل مقدمه بی و بدیهه
 شـده  تنظـیم  هـا  سوره درازی ترتیب به که ها سوره از کوچکی ی همجموع پیغمبر
 ،است مشکوک آن تاریخی ارزش که روایتی به بنا همچنین. بود گردیده تهیه بوده
 آن روی بـر  کـه  داشـته  اختیـار  در ای برگـه  ،عمر آینده ی هخلیف خواهران از یکی
 ایـن  تمـام . .. اسـت  خوانـده  مـی  بلند صدای با را آن و بود شده نوشته طه سوره

 آوردن در کتابـت  بـه  کـه  کنیم گیری نتیجه چنین که دارد می آن بر را ما ،واقعیات
 و احتمـاالت  دسـتخوش  احیانـاً  و نبـوده  مـتن  تمـام  شامل پیامبر حیات در وحی

 اساسـی  ی هوسـیل  عنوان به فظهحا محمد دوران در اساساً. .. است بوده تصادفات
 (گذاشـتن  اعـراب ) کتبـی  گـذاری  عالمـت  حتی. شد می شمرده قرآن حفظ و نقل
 بلکـه  ،نـداد  کـاهش  را (حافظـه ) عقلـی  نیـروی  ایـن  اثر تنها نه ،شده نازل آیات

 خـویش  ضـروری  خدمتگذار را حافظه که رسید متناقض ی هنتیج این هب سرانجام
 1«.سازد

 :پرسشها طرح

  :است طرح قابل هایی پرسش بالشر ی هناحی از اینجا در
 کـه  پیـامبر  ی هصحاب از عده آن محمد حیات زمان در که داریم دلیلی آیا -1
 تمـامی  ـ است محدود تعدادشان دید خواهیم چنانکه و ـ داشتند حفظ از را قرآن
 روایـات  در نیـز  پرسـش  این برای ؟باشند نموده ضبط خود ی هحافظ در را قرآن
 روزی محمـد  که یابیم می در روایات طریق از که صورت این به هست زمال پاسخ
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 حفـظ  از را قـرآن  از قسـمتی  واعـظ  کـه  شـنید  و گذشـت  مـی  وعظی مجلس از
 را قسـمت  ایـن  کـه  دریافـت  ،بود شده شدید هیجانی دچار که پیغمبر. خواند می

 وقتـی  و) یابـد  باز را آن که داد امکان او هب تصادف این فقط و بود کرده فراموش
 صحابه تکلیف ،کند فراموش را آیات و شده نائل قرآن کامل حفظ به نتواند پیامبر
 آیتی ی هوسیل به است بحث قابل آن تاریخی ارزش که موضوع این (است معلوم
 آیـه  ایـن  در. اسـت  شده تأیید 1...نُنْسِها أَوْ آیَة  مِنْ نَنْسَخْ ما یعنی بقره سوره از

 ،«سـازیم  متـروک » یعنی ؛اند گرفته آن مبهم معنای به را «سهانن» مفسّران از برخی
 محـو  هـا  خـاطره  از یعنـی  گیرنـد  مـی  اش اصـلی  معنی به را آن هم مفسّرینی ولی

 مربـوط  آیه این که - مدینه به محمد ورود از پس حتی ،ترتیب بدین لذا ،ساختن
 شـده  مـی  نقـل  شـفاهی  و برخوانی طریق از منحصراً آیاتی - است دوران این به

 بدیهی ،سازد منسوخ مؤمنان ی هحافظ از امحاء با را آنها توانسته می پیامبر و است
 بـه  لـذا .  ...یابـد  ادامـه  رسـالت  دوران پایان تا توانسته می وضعی چنین که است
 اسـالمی  نسـل  نخسـتین  در قـرآن  حفـظ  وسـیله  دومـین  ،شـد  دیـده  کـه  طوری
ـ  آن از ،باشـد  نقـص  از عـاری  اسـت  توانسته نمی  فـوری  تضـمین  لـزوم  بعـد  هب

 2.شد می احساس ،کتابت ی هوسیل به وحی ی همجموع
 کـه  آیـاتی  مـنظم  بنـدی  گروه به ،خود حیات زمان در محمد دلیل چه به -2
 وجـود  دالیلـی  چه نیز. .. ؟نپرداخت مجموعه یک در آن تدوین و بود شده نازل
 جامعه به را وحی از الیتغیری ثابت متن یک تا ساخته منصرف را محمد که داشته
 اینکـه  آن و نیسـت  تهّـور  از دور که دهد می پاسخی اینجا در کازانوا ؟بدهد خود
 آن و بود خواهد جهان پایان که کند می صحبت روزی رسیدن ی هدربار مدام قرآن
ـ  :یعنـی  3...حِسابُهُمْ لِلنَّاسِ اقْتَرَبَ که آیات گونه این با است قیامت روز  کنزدی
 مکه در قرآن آیات نزول» آنکه کازانوا کالم حاصل و 4شان حساب مردم برای شد
 هـر  گویـا  کـه  بود داده قرار خاصی روحی حالت در را مسلمانان ،معاد محور در
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 چنـین  به که شد نمی احساس احتیاجی اصالً و رسد فرا قیامت است ممکن لحظه
 تصـمیم  وقتـی  شـد  می فنا جهان و بود نزدیک «ساعت» زیرا ،شود مبادرت کاری
 شـدند  متوجه که وقتی لذا ،بود دیر خیلی دیگر که دهند انجام را کار این گرفتند
 ایـن  تحقـق  تا است شایسته که فهمیدند ،شده احاله دوری آینده به  «ساعت» این
 1«.نمایند تثبیت را قانون اساسی منبع ساعت رسیدن و امر

 پیامبر زمان در قرآن تدوین مورد در بالشر ضعامو نقد  -2-2-4

 در وحـی  از ای نسخه کامل تدوین عدم خصوص در کازانوا تحلیل با بالشر
 هایی تحلیل خود نوبه به کند می سعی اما ،دهد نمی نشان موافقت خدا رسول زمان
  :جمله از دهد ارائه زمینه این در

 ای نسـخه  ایجـاد  به جرمن که را کاری انجام او معاصران و محمد احتماالً -1
 ایـن  از کلمه به کلمه نتیجه در و دانستند می کفرآمیز ،شود آسمانی کتاب معیار از

 زیـرا  2قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ :فرمود خدا که اند کرده تبعیت قرآن مبهم قسمت
 بـدان  پیـامبر  چـرا  کنـیم  مـی  تعجب ما که را کاری انجام حق خداوند آیه این در
 .داند می خود ویژه نورزیده بادرتم

 کـه  گردیـده  تصـور  و شـده  اعتمـاد  نیز انسانی ی هحافظ به گفتگو بدون -2
 .کند می کفایت نسل بعد نسلی ،کتاب مقدس متن نقل برای انسانی ی هحافظ
 هـم  عـرب  روانی خصوصیت این به شده ذکر عوامل به باید شک بدون -3

 لـذا  ،کنـد  نمـی  توجه آینده به هرگز ،دباش می حال ی هفریفت چون هـک ردـک رـفک
 پیـامبر  زمـان  در کـس  هـی   زیرا ،نیفتاده قرآنی مصحف تشکیل فکر هب کس هی 
ـ  کـس  هی  که ترتیب همان به. است نکرده احساس نیازی چنین  تعیـین  فکـر  هب
 جامعـه  رئـیس  فقـدان  اثـر  بـر   مسأله این که وقتی تا ،نیفتاده پیامبر جانشین دقیق
 .شد رحـمط
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 در کـه  اشکاالتی و زمان آن در قرآن از مختلف های قرائت وجود فرض -4
 ،شد قرآن ی ههم کتابت عدم در دیگری عامل ،داشت وجود قرائات ی ههم حفظ
 رهـا  را بقیه و کنند تعیین ثابت متن عنوان به را قرآن از قسمتی که بود درست آیا

 هـا  قرائـت  از پراکنده و مختلف ای نمونه به زمان آن در هرکسی اضافه هب ؟سازند
 سـوره  از قرائتی کدام هر که حکم بن هشام و خطاب عمربن مانند) بود برخورده
 .(بودند یافته را فرقان

 اسـالم  صـدر  همـان  از کـه  اسـت  موضوع این اثبات سر بر مطلب اینجا در
 در. .. اسـت  جسـته  احتـراز  دیگر های قرائت بر قرائت یک دادن برتری از پیغمبر
 او زیـرا  ،باشـد  نشـده  انجام پیامبر ی وسیله به مصحف تدوین است ممکن نتیجه
 برابـر  در مزایـایش  کـه  حسـاس  بـس  اسـت  کـاری  کـه  کـرد  مـی  احساس خود

 و تأییـد  مسـلماً  باشـد  کرده بینی پیش چنین پیغمبر اگر. بود نامعلوم محظوراتش
 1است. شده واگذاشته آینده امید هب متن تثبیت

 بالشـر  نظریـه  ی هدربـار  مفصّـل  طـور  بـه  آنچه از بندی جمع :بالشر اهدیدگ
  :نمود عنوان زیر شرح به نتیجه دو توان می گذشت

 و نگرفـت  قـرار  نگـارش  مـورد  خـدا  رسـول  حیـات  در قـرآن  تمـام  الف(
 .گرفت قرار ها حافظه در وحی از هایی قسمت
 و مانـده  یبـاق  محفـوظ  هـا  حافظه در قرآن که ندارد وجود هم تضمینی (ب
 .گردید فراموشی دچار بعضاً نیز خدا رسول زیرا ،باشد نشده فراموشی دچار

  پیامبر زمان در قرآن تدوین و جمع ی هدربار بالشر نظریه نقد :الف
 تحقیقـات  شناسـی  آسـیب  مقـام  در آنچـه  بـه  توجـه  بـا  بالشر های برداشت
 ،کـرد  تعجّب آن بیان از نباید که است طبیعی موضوعی گذشت نظر از مستشرقان

 مواجـه  حدیث این با را خود کند مراجعه بخاری صحیح به امروز کسی اگر زیرا
 اللَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ: الْمَسْجِدِ، فِي یَقْرَأُ رَجُلًا النَّبِيُّ سَمِعَ قَالَتْ: عَائِشَةَ، عَنْ» که بیند می
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 شـده  نقل عایشه از :یعنی 1«وَكَذَا كَذَا سُورَةِ فِي قَطْتُهَاأَسْ آیَةً وَكَذَا كَذَا أَذْكَرَنِي لَقَدْ
 در. اسـت  قـرآن  قرائـت  مشـغول  مسجد در شخصی که شنید پیامبر :گفت او که

 فـالن  ی هسور در من که را فالن و فالن آیه که کند رحمت را او خدا گفت اینجا
 .آورد من خاطر به را بودم کرده ساقط (فراموشی دلیل به) فالن و

 کـه  گرفـت  خـرده  بالشـر  امثـال  بـر  تـوان  مـی  روایاتی چنین وجود اـب اـآی
 را قـرآن  تمـام  صـحابه  محمـد  حیـات  زمـان  در هـک داریم دلیلی اـآی» :نویسد می
 بالشـر  بـه  کـه  اشکالی البته ،«؟اشندـب ودهـنم ضبط افظهـح در (فراموشی بدون)

 2نُنْسِنها  أَوْ آیَنة   مِننْ  نَنْسَخْ ما :آیه به استدالل عوض به او چرا آنکه است وارد

 اللَّنهُ  شاءَ ما إِالَّ * تَنْسى فَ  سَنُقْرِئُ َ :آیه به ـ است مدنی ای آیه او تعبیر به که ـ
 شده نازل مکه در آیه این اوّالً که است نکرده توجه ،3 یَخْفى ما وَ الْجَهْرَ یَعْلَمُ إِنَّهُ
 دچـار  هرگـز  حضـرتش  کـه  خـدا  رسـول  بـه  خداوند لجمی وعده حاوی  ثانیاً و

 اال» اسـتثنای  امـا . اسـت  ناپـذیر  تخلّـف  خـدا  ی هوعـد  قطعـاً  و نگردد فراموشی
 تَجِندُ  ال ثُمَّ إِلَيْ َ أَوْحَيْنا بِالَّذي لَنَذْهَبَنَّ شِئْنا لَئِنْ وَ :شریفۀ آیه معنای در «ماشاءاهلل

 یعنی. است 4كَبيراً عَلَيْ َ كانَ فَضْلَهُ إِنَّ رَبِّ َ مِنْ مَةًرَحْ إِالَّ * وَكي ً عَلَيْنا بِهِ لَ َ
 5.پیامبر برای فراموشی اثبات ضرورتاً نه خدا رسول انساء بر پروردگار قدرت بیان

 مهـم  مطلـب  این به بالشر و بخاری و است قرآن مخالف بخاری حدیث بنابراین
 .اند نکرده توجه

 و بـوده  واقـف  خـود  رسـالت  امـر  بـر  بعثت آغاز همان از داـخ رسول :ب
 در خصـوص  ایـن  در. بـود  بینـا  و بصیر ودـخ رسالت رـام هـب نسبت یـعبارت به
قُلْ هَذِهِ سبِيلى أَدْعُوا إِلى اللَّهِ  عَلنى بَصِنيرَة  أَنَنا وَ     :که است آمده وسفـی ورهـس

 6مَنِ اتَّبَعَنى
 ثابـت  قرآن خود گواهی نخست ی هجدر در و تاریخی شواهد بر تکیه با :ج
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 قـرآن  هجـرت  از پـیش  هـا  مـدت  و مکه در اقامت های سال همان از که شود می
 که ،مکه در مادی امکانات فقدان لذا 1است گشته می دست به دست و شده نوشته
 جـامع  کتابـت  برعـدم  دلیلـی  توانـد  نمـی  و نبوده بیش توّهمی نموده طرح بالشر
 .باشد قرآن
 علـوم  منـابع  در «مکـه  در قـرآن  حفظ های انگیزه» ی هدربار که تحلیلی با :د
 دو عنـوان  بـه  آن کتابـت  و قرآن حفظ که گردد می ثابت 2است آمده شیعه قرآنی
 موضـوع  دو هـر  بـه  را مؤمنان خدا رسول و بوده پیامبر مدنظر عرض هم ی وسیله
 در آن فـظ ح طـول  در ای پدیده را قرآن کتابت توان نمی هرگز و فرمود می توصیه
 ایـن  در نویسـندگی  و کتابـت  مطلق یا و مکه در قرآن کتابت اسناد و گرفت نظر
 . است گیری نتیجه این شاهد شهر

 در پیامبر های سیاست با تعارضی 3قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ که الهی ی هوعد : ه
 پیامبر دستورات ازطریق «الهی جمع» ی هوعد اساساً و ندارد وحی نگارش به توصیه
 بـا  4بَيانَنهُ  عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ :آیه ی هرابط به توجه موضوع این دلیل ،است تحقق قابل

 در را قـرآن  بیان اوّل آیه که 5إِلَيْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْ َ أَنْزَلْنا وَ :آیه
 کند می معرفی قرآن تبیین مأمور را داخ رسول دوّم وآیه کرده اعالم خداوند ی هعهد
 از ،قـرآن  آیـات  از الهـی  بیـان  مـواردی  در که شد خواهد این آیه دو هر جمع و

 .گردد می ابالغ مردم به ،است آموخته خداوند از خود که پیامبر توضیحات طریق
 در قـرآن  تـدوین  عـدم  جهـت  دیگـری  دلیـل  که قرائت اختالف موضوع :و
 شیعه محققان عقیده بر بنا و ندارد واقعیت اساس از ،شده طرح خدا رسول حیات
 رسول دوران در ای ریشه ،صحابه از یک هر خاص های قرائت و قرائات اختالف
 در کـه  اسـت  مسـائلی  از گونـاگون  قرائات و «سبعه احرف » حدیث و ندارد خدا
 6است. شده پیدا اوّل قرن اواخر

                                                      
 .257. رامیار، 1
 .97؛ معارف، درآمدی بر تاریخ قرآن، 238؛ رامیار، 253. خوئی، 2

 .19همان، . 4 .17. القیامه، 3
 .178-177، خوئی، 130-2/121، عسکری. 6 .44النحل، . 5
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 همـان  در مکتـوب  نقـرآ  و مصحف وجود ضرورت بالشر نظر برخالف :ز
 مدینـه  یهودیـان  بـا  تمـاس  با ارتباطی موضوع این ،گردید احساس رسالت عصر
 و ،سـو  یـک  از خـدا  رسـول  نظر از قرآن کتابت موضوعیت با ارتباط بلکه ،ندارد
 دیگـر  سـوی  از مسـلمان  تـازه  قبایل به مصاحف ارسال جهت حضرت آن اقدام
 دشمنان های سرزمین به مصحف ردنب همراه از تنها را مسلمانان خدا رسول. دارد
 1.فرمود نهی جنگ های معرکه یا

 دوران همـان  از پیـامبر  برای جانشین تعیین موضوع بالشر نظر برخالف :ح
 کـه  اسـت  کالمی مطلبی این البته ،گرفت قرار ،رسول و خدا مدنظر پیامبر حیات
ـ  بـه  مراجعـه  امـا  ،ندارند واحدی نظر آن خصوص در سنت اهل و شیعه  اتروای
 حـدیثی  و تـاریخی  کتب در که اسالم پیامبر بعثت شدن علنی خصوص در وارده
ـ  ریحـتص رـب روشنی واهـگ شده وارد  :ودـرمـ ـف پیـامبر  هـکـ  اسـت  مطلـب  نـای
 در. بود خواهد من وصی و برادر ،خلیفه او ،آورد ایمان من به که کسی نخستین»

 بـه  علـی  حضـرت  بعـدها  و ،داشت اظهار پیامبر هـب را ودـخ انـایم علی جا این
 2.فرمود می احتجاج مطلب همین

                                                      
 .85ر.ک: عاملی،  را دیگر مصادر نیز و 3/36؛ ابوداود، 2/961ماجه،  . ابن1
 امکـان  چطـور : »اسـت  نوشته بالشر دیدگاه نقد در رامیار محمود ؛ و نیز: آقای2/322، جامع البیان، . ر.ک: طبری2

 بسـتر  در حیات، حتـی  لحظه آخرین تا بشری، و اجتماع برای است ای تازه نظام بنیانگذار که ای جامعه رئیس دارد
 نهـاده  بنیـان  کـه  ی شـریعتی  ادامه و خود جانشینی مسأله  نمانده، از غافل هجامع اساسی مبانی تحکیم از دمی مرگ
 پـا  و پویـا  و زنـده  شریعت است، آن باقی زندگی تا که آورده شریعتی و است پیغمبران ختم که باشد؟ کسی غافل
 کـه  را انینومسـلم  مردم و کند غفلت خود از پس اجتماع رهبری تداوم از که دارد امکان بود، چطور خواهد برجا
 بـه  عنایـت  نگذشـته، بـدون   پیدایشـش  از سـال  چنـد  و بیست تازه که را مذهبی و اند بسته اسالم گرو در دل تازه
 میـراثش  و ترکـه  الاقـل  که است خود از بعد یها نسل فکر به عادی فرد هر. برود و بشری، بگذارد ی جامعه آینده
 یـا  مانـد، و  مـی  باقی اعتنا ها بی انسان فردای زندگی ی، بهی انسان جامعه رهبر و بشریت معلم وقت آن .شود می چه

 و یلـه  مـردم  و شـود  مـی  فراموش رحمتش و لطف بعد و فرستد می پیامبر زمان از ای برهه برای کریم، تنها خداوند
 وجـود  هـم  اسـالم  آغـاز  همان از و داشته وجود اکرم پیامبر جانشینی بالشر، فکر نظر خالف شوند، بر رها می
 همـان  از و بـرد  مـی  ی خـود  خانـه  بـه  را علـی  ماننـد  نوسالی کودک اکرم پیامبر که وقت همان است. از هداشت

 ای لحظـه  بـدون  ی حیـات  لحظـه  آخـرین  تـا  خود پای پابه و کند می تربیت و سرپرستی خود کودک چون کوچکی
ی  نکته. اوست موالی اویم، علی یموال من را که هر که کند می تأکید مردم به بارها و بارها و دارد می همراه غفلت
 خصـوص  بـه  اسـالمی  تفکر طرز دانشمندان، از از دسته این دهد، میزان می نشان اظهار نظرها قبیل این که دیگری
 (12است. )همان،  شیعه
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 خدا رسول رحلت از بعد قرآن جمع و بالشر -2-2-5

 قرآن جمع و ابوبکر -2-2-5-1

 منـابع  در ـ که روایاتی مطابق ـ را ابوبکر خالفت دوره در قرآن جمع بالشر
 وارد نیـز  جـدی  هـای  پرسـش  آن رابرب در گرچه ،پذیرد می ،شده وارد سنت اهل
 عـدم  و وحـی  باب انسداد آن دنبال به و پیغمبر رحلت» :نویسد می او است کرده
 موقعیـت  بـروز  موجب ،قرآنی مبهم نکات ی هدربار رهبر و معلم از پرسش امکان

 پیغمبـر  کـه  شـد   کـاری  انجـام  بـه  منجر که کرد مطرح را مسائلی و شد  جدیدی
  ؟شد می حفظ ترتیبی چه به وحی هنگام این در «.بود دهنیازی بدان دست شخصاً
 حفـظ  از تمامی به تقریباً را وحی ،مؤمنان از معدود ای عده طرف یک از -1
 چون. ..ندارند نظر وحدت ایشان نام ی هدربار احادیث ی ههم متأسفانه که داشتند

 بـه  اًمطلقـ  خدا رسول زمان در وحی بیشتر قسمت که نیست بحثی  مسأله این در
 هـر  کـه  بیایـد  پـیش  فکـر  ایـن  کـه  است طبیعی بنابراین ،بود شده سپرده حافظه
 باید دوره این در و. است بوده گردآورندگان حافظه بند در مدیدی مدت ای سوره

 اختالفـات  از بیشـتر  خیلی باید اختالفات این شک بدون. کرد می بروز اختالفاتی
 1«است. بوده می تبلیغ نخستین های سال

 قواعد از خارج موادی از مکتوب قرآن از متعددی قطعات دیگر طرف از -2
 وجـود  مختلفـی  هـای  نسـخه  با ها مجموعه این آیا اما ،... است شده تشکیل جیرا

 هـم  اگـر  ایـن  وجـود  بـا . تکـذیب  نـه  و کنیم تأیید توانیم می نه را این ؟اند داشته
 نیـز  نویسـان  نسخه ارک از ناشی اختالف احتمال ،داشته وجود متعددی های نسخه
 تشدید موجب ،کلمات امالء نبودن ثابت و الفبا بودن ابتدایی ،نیز. است تأمل قابل

 .گردید کلمات تلفظ تغییر و کلمات ضبط در اختالف
 محمـد  حیـات  زمـان  در حتـی  کـه  دهـد  می نشان ها تحلیل و تجزیه آخرین

 بـدین  ،اسـت  بـوده  قلـم  ی هوسیل به وحی نقل ضامن و وحی واقعی امین حافظه

                                                      
 .48. همان، 1
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 جنـگ  در اینکـه  آن» و شـود  می افزوده نیز دیگری خطر ،حساس بسیار موقعیت
 ،گرفـت  انجـام  (هجـری  11 سال پایان) مسیلمه دروغی پیغمبر علیه که «عقرباء»

 1«.شدند شهید داشتند حافظه در را قرآن که مؤمنان از ای عده
 رفته ابوبکر خالفت در قرآن جمع تروایا سراغ به بالشر ،چینی زمینه این با

 بـا  روایـات  ایـن  در آنکـه  رغـم  علی. کند می نقل کامل طور به را روایات این و
 بـه  بالشـر  ،است شده داده هشدار ،قرآن رفتن بین از به نسبت نگرانی و وحشت
 نـوعی  بـا  و کـرده  توجـه  ابـوبکر  دوران در قـرآن  جمـع  عملی تأثیر و کار نتیجه
 نتیجه ،قرآن رفتن بین از به نسبت عمر و ابوبکر ترس بودن واقعی نسبت باورینا
 جمـع  تأهی واقعی انگیزه از پرده که طوری به کند می تعقیب را ثابت زیدبن کار
 لهأمسـ » :نویسـد  می وی شود برداشته ثابت بن زید و عمر ،ابوبکر ـ قرآن ی کننده
 ایـن  تاریخ ی درباره. نیست روشن ثابت بن زید ی هوسیل به قرآن گردآوری تاریخ
 ابـوبکر  مرگ به ماه 15 پرداخت کار به زید وقتی یعنی :دارد وجود شکی نیز کار
 ،باشد یافته پایان عمر عهد در اوراق که است قبول قابل بیشتر بنابراین. بود مانده
 بـه  را عمـر  کـه  موقعیتی در مصحف تشکیل. دپذیر نمی پایان بدینجا مطلب ولی

 ی همجموع به جامعه منطقاً ؟باشد داشته توانست می تأثیری چه ،انداخت وحشت
 آیا. باشند پذیرفته را آن همه و شده واقع همه قبول مورد که داشت احتیاج وحیی
 شخصـی  ملک داد می تشکیل را مصحف که اوراقی زیرا ،هرگز ؟بود چیزی چنین
 مانـد  می بدین  مسأله کلی طور به. جامعه رهبر ی هخلیف ملک نه بود عمر و ابوبکر
 را وحـی  کامـل  ی همجموعـ  یـک  فقـدان  مشـکل  ،او جانشین و اول ی هخلیف که

 بـه  نیـز  سـابقاً  و بـود  همـه  از باوفاتر که وحی کاتبان از یکی به و کرده احساس
 از ای مجموعـه  که دهند می مأموریت بود شده گماشته کار این به محمد ی هوسیل
 ابتکـار  آیـا  کـه  بپرسیم خود از توانیم می اینجا در. نماید تهیه ایشان برای را وحی
 نداشـته  دیگـر  علت - نه یا و باشد رسیده ابوبکر تأیید و موافقت به خواه - عمر
 سـایر  کـه  همـانطور  ،وحی از مصحف یک داشتن به او شخصی میل مثالً ؟است

                                                      
 .50. همان، 1
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 عمـر  و ابـوبکر  درفکـر  ،دیگـر  عبارت به ؟نبوده او نگیزها ،اند داشته پیامبر صحابه
 مسـأله  فقط. است نبوده مطرح مؤمنان جامعه به معین ی هنسخ یک تحمیل  مسأله

 بهتـری  موقعیـت  کـه  صـحابه  از دیگر نفر چند به نسبت جامعه رهبر که بود این 
 1«نباشد تر پایین داشتند

 دوران این در صحابه مصاحف پیدایش -2-2-5-2

 در مصـحف  تـدوین  بـا  همزمـان  - را صحابه متعدد مصاحف وجود شربال
 مقـارن » :کـه  صـورت  ایـن  بـه  پذیرد می تاریخی روایات به استناد با ابوبکر دوره
 بـه  هـم  دیگـری  هـای  نسـخه  ،شـد  مـی  تدوین خلیفه شخصی مصحف که زمانی

 ی هصـحاب  از زنیـ  مصاحف این گردآورندگان و گردید می تشکیل فردی ابتکارات
 فقـط  کنـیم  تصـور  که است اشتباه و بود زیاد مصاحف این تعداد. .. ندبود پیامبر

 ایـن  امـا  «اسـت.  آمـده  بعـدی  هـای  کتـاب  در شان نام که داشت وجود مصاحفی
 آنها از هایی نمونه یا و مجلدات هجری چهارم قرن پایان در» ؟شدند چه مصاحف
 بـود  نادر و کم خیلی آنها تعداد که است این رسد می بنظر آنچه ولی داشته وجود

 2«است. بوده می ناقص بود هم آنچه و
 بن عبداهلل ،عامر بن ةعقب ،عباس بن عبداهلل ،معقل بن سالم از بالشر اینجا در
 بـه  طالب ابی بن علی و اشعری ابوموسی ،عمرو بن ادمقد ،کعب بن ابی ،مسعود
 ایـن  هـای  ویژگـی  خصـوص  در و کـرده  یـاد  مصـاحف  صاحبان از برخی عنوان

 بندی گروه یا و ترتیب احیاناً و تدوین انگیزه ،ها سوره تعداد جهت از - مصاحف
 اختالفـات  از هـایی  نمونـه  حتـی  و. دهد یم توضیحاتی مصاحف این در ها سوره

 3.کند می نقل را مصاحف

                                                      
 تلخیص. اندکی با 56-54همان، . 2 .54. همان، 1
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 ابوبکر ی هدور در صحابه مصاحف بحث در بالشر آراء نتایج -2-2-5-2-1

 بحـث  نیـز  و گرفتـه  ابـوبکر  ی هدور در قـرآن  جمع از بالشر که نتایجی اهم
  :است زیر شرح به صحابه مصاحف
 ی هدربار چه و باشد ابوبکر خلیفه مورد در چه ،مصحف تدوین ی درباره -1
 1.نیست میان در واحدی متن ایجاد  مسأله هنوز ،پیغمبر صحابه سایر
 هب مسعود بن عبداهلل و کعب بن ابی مصاحف در ها سوره ترتیب مقایسه -2
. دهـد  مـی  نشـان  مصحف سه در را ها سوره توالی در موجود زیاد اختالف خوبی
 سـایر  مورد در  مسأله این آیا حال. شود می حفظ مجموعه ی ههم در اختالف این

 مـورد  آنچه کلی طور هب. نیست روشن جوابش ؟است داشته وجود هم مصاحف
 وحی مقابله به شخصاً خود حیات در اکرم پیغمبر اگر که است این است اطمینان
ـ  کاری چنین اگر. آمد نمی وجود هب اختالفات این ،بود پرداخته  تحقـق  راسـتی  هب
 اسـتاد  کـه  را نظمـی  یافـت  نمـی  جـرأت  شک بدون تلمیذان از هیچیک بود یافته
 2.ریزد درهم بود کرده برقرار
 مسعود ابن مصحف در ،بود نشده رعایت ترتیب و نظم مصاحف این در -3
 سـوره  دو عکس بر کعب بن ابی که صورتی در. تنداش وجود ها سوره از برخی
 یامحتـو  اما ،نیست موجود قرآن در امروزه چند هر که دهد می دست به را کوتاه
 ابـوبکر  مصـحف  در سـوره  دو ایـن  که شاید و. است مانده محفوظ ما برای آنها

 3.است نداشته وجود
 ذلـک  مع. اند بوده متفاوت خیلی ها قرائت در و جزئیات در مصاحف این -4
 غیـره  و مسـعود  ابن و علی ،ابی به ها بعد که هایی قرائت آیا که دانیم نمی ما امروز
 از بسـیاری  ،ایـن  وجود با. نه یا دباش می عصر این به مربوط آیا ،شده داده نسبت
 بـرای  آنها از یکی هنوز ظاهراً چنانکه. رسد می مصاحف نخستین به ها قرائت این
  :شرح به عصر سوره مثل است دسترس قابل ما

                                                      
 .67 همان،. 2 .66. همان، 1
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 عَمِلُنوا  وَ آمَنُنوا  الَّنذینَ  إِالَّ * خُسْر   لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ * الْعَصْرِ وَ :موجود قرآن
 بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحا ِ

 اللی  لفیله  انّه و. خسر لفی االنسان ان العصر و» :مسعود ابن به منسوب قرائت
  «...ال ین اال. ال،هر آخر

 انّله  و خسلر  لفی االنسان ان. ال،هر نرائب و العصر و» :علی به منسوب قرائت
 1«و... آمنرا ال ین اال ال،هر آخر الی فیه

 و یکنواخـت  مسـلماً  ،بـوده  محـض  صوتی که مصاحف این الخط رسم -5
 الخـط  رسـم  کـه  کنـیم  تکـرار  باز نجاای در که است الزم آیا است نبوده یکدست
 مراجعـه  بدون که داد نمی امکان مسلماً ،بود نیافته تکامل هنوز که روز آن معمول

 علی که دهد می نشان مسلماً حقایق این ؟یافت دست مطمئن تیئقرا به ،حافظه به
 و کامـل  محمد رحلت هنگام ها وحی کامل متن ضبط ،متعدد مسلمانان شور رغم

 . است بودهن بخش رضایت
 ،بـوده  جامعـه  مصـالح  فکر هب که حکومت رؤسای از هیچیک ،بنابراین ...» 
 ثابـت  متن یک بایستی می زود یا دیر و گردد متحمل را وضعی چنین توانسته نمی
 او ،نـداد  انجام خود پیامبر که را کاری و داد می دست به قرآن از تغیری قابل غیر
 2«.گرفت می عهده هب

 ابوبکر زمان در قرآن جمع ی هدربار بالشر آراء نقد -2-2-5-2-2

 و ارزنـده  نکـات  «ابـوبکر  زمـان  در رآنـق جمع» ونـپیرام الشرـب تحلیل در
 نسـبت  عمـر  و ابـوبکر  انگیـزه  تحلیـل  آن جملـه  از که دارد وجود توجهی ابلـق
 دلیـل  ایـن  بـه  هـکـ  است رـوبکـاب رآنـق دانستن شخصی ایتاًـنه و رآنـق جمع به

 در کـه  بـود  آن عمـر  و ابـوبکر  هـدف  بلکـه  ،نکرد پیدا هم اجتماعی کاربرد هی 
 عقـب  پیـامبر  اصـحاب  سـایر  از ،بـودن  مصـحف  صاحب یا قرآن جمع فضیلت
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 منتقـل  عثمـان  بـه  عمـر  از حکـومتی  مصـحف  عنوان به قرآن این لذا و 1.نباشند
 در امـا  2گرفـت  قـرار  حفصه ،عمر دختر اختیار در ارث وانـعن هب هـبلک ،نگشت
 قرار به آنها اهّم که دارد وجود چندی انتقادات بالشر آراء خصوص در حال عین
  :است رـزی

 بر حال عین در ،دارد قبول را خدا رسول زمان در قرآن نگارش بالشر الف(
 بیشـتر  بلکـه  نشـده  مکتـوب  قرآن ی ههم ،پیامبر وفات زمان تا که است باور این
 مسـلمانان  شـور  رغـم  علـی » الاقـل  یـا  و 3،بود شده سپرده حافظه به مطلقاً وحی
 نبوده بخش رضایت و کامل محمد رحلت هنگام ها وحی کامل متن ضبط ،متعدد
 ،پیامبر کاتبان تعداد :جمله از تاریخی های واقعیت خالف گیری نتیجه این 4«.است
 در پیـامبر  تصمیم و انگیزه و خدا رسول زمان در مختلف نگارش ابزارهای وجود
 قرار بحث مورد تفصیل به قرآن تاریخ های کتاب در که است قرآن سازی مکتوب
 5است. گرفته

 کـرده  اعتمـاد  سنت اهل مدارک و روایات بر خود های تحلیل در بالشر (ب
 خـدا  رسـول  زمان رد قرآن جمع پیشگامان که رسیده ای نتیجه همان به لذا ،است

 انجام به منجر و کرد مطرح را مسائلی جدید موقعیت» :اینکه مثل اند کرده تصریح
 ابـوبکر  ادعـای  عـین  ایـن  6«.بـود  نیازیده بدان دست شخصاً پیغمبر که شد کاری
 به دست چگونه» :گفت قرآن جمع موضوع در عمر پیشنهاد به پاسخ در که است
 ثابـت  بن زید ادّعای آن مشابه نیز و 7«است. نداده انجام خدا رسول که زنم یکار
 وارد بالشر به که اشکالی 8آورد زبان به عمر و ابوبکر مقابل در را جمله همین که

 کتب در موجود روایات ی ههم به قرآن تدوین و جمع موضوع در وی آنکه است
 حَنوْلَ  كُنَّنا » :کـه  ثابـت  بـن  زید حدیث این مثل. است نکرده توجه زنی سنت اهل
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 در کتابـت  نـوع  دو از تـاریخی  حدیث این و 1«الرِّقَاعِ مِنَ الْقُرْآنَ نُؤَلِّفُ اللَّهِ رَسُولِ
 دیگـر  و متفّـرق  شـیوه  بـه  قـرآن  نگارش :از عبارتند که دارد حکایت پیامبر زمان
 ضـبط  عدم چون» ای انگیزه طرح وجود این با .ها رقعه روی از قرآن جامع تألیف
 «قاریـان  شـدن  کشـته  بـا  قـرآن  رفـتن  بین از خطر و پیامبر حیات در قرآن کامل
 .نیست واقعی و جدی ای انگیزه
 بـه  تـاریخی  واقعیـت  یـک  عنـوان  بـه  را صحابه مصاحف وجود بالشر (ج
 کـه  شـده  مطـرح  ای گونـه  به بالشر نظریه در موضوع این است شناخته رسمیت
 عـین  در. گیـرد  مـی  قـرار  الشعاع تحت عمر و ابوبکر ی هوسیل به قرآن جمع عمالً
 روایـات  سـقم  یـا  صحت به توجه بدون - را صحابه مصاحف اختالف وی حال
 بالشـر  کـه  فرضـی  امّـا . اسـت  کـرده  بـزرگ  را آن و دانسته جدی امری - وارده
 و پیـامبر  عصر در قرآن قرائت و آموزش رواج رداختهنپ نیز تحقیق به آن ی درباره
 2است. تواتر از قرآن شدن برخوردار نتیجه در

 مصـاحف  از برخـی  بـه  کـه  روایـاتی  به نسبت توان نمی فرض این مبنای بر
 بـن  عبـداهلل  مصـحف  ماننـد  - نقصـان  و - کعـب  بن ابی مصحف مانند - زیاده
 نتیجـه  را قـرآن  تنقیص و تحریف آن از و نمود اعتماد ،دهند می نسبت - مسعود
 آیات متن اختالف یا و ها سوره ترتیب اختالف ی درباره که روایاتی وضع. گرفت
 .نیست این از بهتر ،کند می اغراق صحابه مصاحف در

 اختالفـات  و صـحابه  مصـاحف  موضوع در بالشر نمایی بزرگ رغم علی (د
 شـانه  مسـلمانان  نـزد  آن بودن ارزشمند و موجود قرآن تواتر از نتوانسته وی ،آن
 و خوارج که هایی بحث رغم علی که شگفتا» که است کرده تصریح لذا ،کند خالی 

 زود خیلی عثمانی مصحف همان هم باز داشتند می روا عثمانی مصاحف بر شیعه
 های تحلیل در وی که ستا آن بحث این در بالشر اشکال 3«شد پذیرفته آنان نزد
 مسـلّم  وی بـر  صـورت  ایـن  در کـه  ،اسـت  نداشـته  ارتبـاطی  شیعه منابع با خود
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 قرائـت  بـر  بلکه ،گذاشتند صحه موجود قرآن بر تنها نه شیعه امامان که گشت می
 1کردند. تاکید مردم بین در جرای قرائت مطابق نیز آن

 بـه  شخصـاً  خـود  تحیـا  در پیامبر است معتقد که بالشر نظر خالف بر (ـه
 خدا رسول عهد در قرآن ختم از حکایت شواهد از برخی ،نزد دست وحی مقابله
 مـواردی  در آن بـر  عـالوه  2.دارد صـحابه  از برخـی  توسـط  و حضرت آن توسط
 آن ی هعرضـ  و قرآن خواندن به مسعود ابن جمله از خود اصحاب به خدا رسول

 متـداول  نیـز  علـی  سـیرۀ  در موضوع این چنانکه 3،داد می دستور حضرتش بر
 جملـه  از او بـه  نزدیک صحابیان و پیامبر توسط بارها قرآن ترتیب این به و 4،بود
 .گردید مقابله و ختم مسعود بن عبداهلل و کعب بن ابی ،علی

 عثمان خالفت در قرآن جمع -2-2-5-3

 طرح را عثمان خالفت زمان در قرآن جمع تاریخی روایات بر تکیه با بالشر
 سـربازان  قرائـات  اخـتالف  وی ،پـذیرد  مـی  مسلم واقعیتی عنوان به را آن و کرده
 را عثمـان  بـه  - ارمنستان جنگ از بازگشت از پس - حذیفه امیر گزارش و کوفه
 توسـط  حذیفـه  درخواسـت  پـذیرش  بـال دن به 5.کند می توصیف جمع این انگیزه
 و عـاص  بـن  سـعید  ،زبیـر  بـن  عبـداهلل  ،ثابـت  بـن  زیـد  از مرکـب  تیأهی عثمان

ـ  6.شـوند  می وحی از مجدد نسخه یک تهیه ولؤمس حارث بن عبدالرحمن  بـه  ابن
 ابـوبکر  دوران در کـه  بـود  قرآنـی  همان از استفاده تأهی کار مبنای بالشر تحلیل
 بـه  ؟بـود  چـه  کـار  این دلیل اما ،داشت قرار حفصه اختیار در اینک و. شد فراهم
 خاصـی  امتیـاز  - صـحابه  سـایر  هـای  قرآن به نسبت - ابوبکر قرآن بالشر عقیده
 و ابـوبکر  ،پیشـین  خلیفـه  دو کـه  ای وجهه از وسیله این به او که آن جز 7نداشت
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 را خـود  وسـیله  بـدین  و کـرد  اسـتفاده  ،بودند کرده کسب خود اقدامات در عمر
 بسـیاری  از و حیـث  ایـن  از عثمان آن  بر عالوه ،کرد معرفی بزرگ اعقاب وارث
ـ  هـم  اگـر  تفرقه خطر سان بدین. کرد دنبال را خود پیشقدمان کار دیگر جهات  هب
 1.یافت می تقلیل الاقل ،رفت نمی بین از تمامی
 توجه «عثمان دوران در قرآن جمع» از بالشر تحلیل در موضوع مهمترین اما

 مـدنی  نفر یک و مکی نفر سه که است قرآن کننده جمع هیأت اعضای ترکیب به
 بود سیاسی و سنجیده کامالً وصخص این در عثمان اقدام بالشر عقیده به. هستند

 بـه  ،دهیم قرار بررسی مورد دقت به را هیأت این ترکیب اگر» :که صورت این به
 حدسـی  بـه  تـوانیم  می ،رسانده ثبت به را آنها اسامی قبول مورد سنت که قسمتی
 در و محجـوب  ولـی  پرهیزکار است مردی است اقدام این روح که خلیفه. برسیم
 را خـود  کـار  ،مکه اشراف واقعی ی نماینده. پذیر تأثیر سخت اطرافیان نفوذ برابر
 شـهر  منـافع  فـدائیان  جـز  کسـی  انجمن این در. کرد آغاز اشرافیت این به وابسته
. اشـرافند  از نیز دارند وجود هیأت این در که مکی نفر سه. نداشت وجود مقدس
 طریـق  از نیز نخودشا میان در و خلیفه اقوام از همه زبیر ابن و عبدالرحمن ،سعید
 اینهـا . انـد  شـده  جمـع  گـردهم  مشـترک  منـافع  بـا  و خـویش  و قـوم  هایشان زن
 رایـج  خودشـان  شـهر  در که ای ه نحو به جز کنند تدوین قرآنی متنی توانستند نمی
 آنهـا  از کـم  را خـود  جهت این از ،بود مدینه اهل که وجودی با شخصاً زید. بود
 درسـتی  کار ،کردن آغاز دیگر مصحف پایه بر را کار یزیاد دالیل هب. دانست نمی
 وفـادار  خـویش  زادگـاهی  شـهر  به که بود مدنی نفر یک کار «ابی» مصحف. نبود
 عربسـتان  اهـالی  از فـردی  ابتکـار  مرهـون  اشـعری  ابوموسی مصحف. بود مانده
 حفمصـ  و محجـوب  شـبان  نفـر  یـک  شور مرهون مسعود ابن مصحف ،جنوبی
 اقـوامش  ی هوسـیل  به که مخالفی گروه یک های ادعا به شد می مربوط نیز علی
 بـر  اصلی مطالب. است روشن کامالً او هیأت و عثمان قصد بنابراین. شد می ابراز
 سـر  بـر  ،اسـالمی  جامعه برای را قرآنی نص یک ،تهیه افتخار تاج که بود این سر

                                                      
 .78 و 77. همان، 1



 235 \ یقرآن خیتار مباحث و مستشرقان: دوم بخش

235 

 

 طـرد  مـورد  در را هیـأت  ایـن  خـاص  نظـر  اقـدام  این. بگذارد مکی ی هدست یک
 آشـکار  مسـلّم  طـور  بـه  دیگـر  عـده  و ابی و علی چون ای شایسته های شخصیت

 را کمسـیون  ،ها شخصیت این که خورد نمی چشم هب اثری بعد به این از. نماید می
 بعدها ولی ،باشند کرده سرزنش ،باشد ساخته مقلوب را قرآنی متن عالماً اینکه از
 را عثمان علناً ،کند می پشتیبانی علی مذهبی قدرت از هک گروهی یعنی ،گروه یک
 1«.است کرده حذف را او مزاحم اشارات قرآن در که سازد می متهم

ـ  اعضای شایستگی که حال عین در بالشر  انجـام  در را قـرآن  جمـع  ی هکمیت
 ایـن  بـر  اخبار تمایل که کند می تصریح ،کند می مواجه سؤال با - خطیر مأموریتی

. یافـت  قبول مورد بالفاصله و اشکال بدون جدید متن که بقبوالنند ما به که است
 کـه  ظلمـی  و عـدالتی  بـی  معلـول  اول درجه در را مسعود بن عبداهلل مخالفت وی

 زید از تر شایسته را خود ،شده نقل او از آنچه به بنا زیرا. داند می شده او به نسبت
 2.دانست می قرآن معج در ثابت بن

 عثمان زمان در قرآن جمع ی هدربار بالشر آراء نقد -2-2-6

 نقـد  قابل جهت دو از عثمان دوره در قرآن جمع خصوص در بالشر تحلیل
  :است جدی

 از صـحابه  از یـک  هـر  مصـاحف  های ویژگی ی درباره بالشر قضاوت الف(
 دلیـل  بـدون  و نادرسـت  قضـاوتی  ،خاص ای قبیله و یمقو منافع با انطباق جهت
 متـون  بـر  عـالوه  صـحابه  مصاحف در اینکه آن و دارد وجود حقیقتی البته. است
 شمار به قرآن آیات از پیامبر توضیحات که داشته وجود هم توضیحاتی ،آیات
 وزاندهسـ  و عثمان دوران در قرآن جمع از پس ،3شواهد برخیبراساس . رفت می
 ایـن  میـزان  4.رفـت  بـین  از هـم  توضـیحات  گونـه  ایـن  ،صحابه مصاحف شدن

                                                      
 همان.. 2 تلخیص. اندکی با 77-75. همان، 1
ــ. 3 ــ1/438م، ـر.ک: مسل ــ1/220وی، ـ، بغ ــ و 1/287ری، ـ، زمخش ــ زـنی ــرآنـعسک ــریم ری، الق ــات و الک  روای
 .2/191درستین، ـالم
 .50-14/48دین،  احیاء در ائمه ، نقشعسکری. 4
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 درجه در آنها ترین غنی که طوری به بود متفاوت صحابه مصاحف در توضیحات
 هـی   به عثمان اتفاقاً که 2بود مسعود ابن مصحف سپس و 1علی مصحف نخست
 بـا  ارتباطی توضیحات این که مطلب این اما. نیافت دست مصحف دو این از یک
 کـه  نیسـت  معلـوم  و نـدارد  روشـنی  دلیل ،داشته حزبی یا ای قبیله و قومی منافع
 مدافع را علی و کعب بن ابی ،مسعود ابن مصاحف مدرکی چه به استناد با بالشر
 . است کرده توصیف ویژه های گروه منافع

 نزدیکـان  از ،ثمانع دوره در قرآن جمع ی هکمیت اعضای که موضوع این (ب
 تـوان  نمی نیز حقیقت این در. است صحیحی مطلب ،اند بوده او معتمدان و عثمان
 قـرآن  تـدوین  و جمع جهت را خود عصر افراد ترین شایسته عثمان که کرد انکار
 انتخـاب  آیـا  ؟شـود  می گرفته ای نتیجه چه حقایق این از اما 3.نکرد کار به دعوت
 مـزاحم  اشـارات  بالشر تعبیر به و قرآن آیات حذف بر ،خلیفه ستگانواب از یهیأت

 صـحنه  از پیامبر تبیینات سازی جدا بالشر مقصود اگر ؟است گذاشته تأثیر عثمان
 قرآن از آیاتی حذف به معتقد وی اگر اما ؛است درستی مطلب که ،بوده مصاحف

 های قرآن پذیرش صورت این در ،است عثمانی مصاحف در نقصان به تحریف و
 جـز  ؟دارد تـوجیهی  چـه  پیامبر اصحاب ویژه به مسلمانان عموم سوی از عثمانی
 و شـده  انجـام  درستی به قرآن تدوین و جمع که شدند مطمئن آنان که است این
 پیـدا  قـوت  وقتـی  گیری نتیجه این ؟است شده جمع نقصان و زیاده از بدور قرآن
 بـه  ـ یو رقبای از بالشر تصور به ـ علی ،عثمان از پس گیریم نظر در که کند می

 حاصـل  و ناموجه کاری را عثمان توسط آن جمع که صورتی در و رسید خالفت
 در 4،کـرد  مـی  اقـدام  آن جبـران  بـه  تردیـد  بدون ،بود دانسته قبول قابل غیر را آن

 بـه  نسـبت  شیعه امامان سایر و علی واکنش ـ گذشت که همانگونه ـ که صورتی
 قرآن همین آنان و است بوده آن به مراجعه به توصیه و أییدت همواره موجود قرآن
 .اند دانسته می خود حقوق ترجمان را

                                                      
 .91؛ معرفت، 362رامیار، . 2 .1/26، . عیاشی1
 .78المبانی،  ر.ک: صاحب را استدالل تفصیل. 4 .100معرفت، . 3
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 فصل نتایج -2-2-7

 . است اساسی های نقد و شناسایی نیازمند انخاورشناس قرآنی مطالعات -1
 تمـامی  بـه  پیـامبر  عصر در کریم قرآن بالشر رژی های اندیشه خالف بر -2

 .دارد قرار مسلمان پژوهان قرآن نظر اتفاق مورد موضوع این. گردید کتوبم
 گرچـه  موضوع این. شد تدوین جامع طور به پیامبر عصر در کریم قرآن -3

 نصـوص  بـر  عـالوه  امـا  ،اسـت  اختالفـی  مطلبـی  پژوهان قرآن از بسیاری نظر از
 عهـد  در نقـرآ  کامـل  تـدوین  بـر  مبنی سنی و شیعه بزرگان از که متعدد تاریخی
 شـیعه  معاصر محققان از بسیاری اتفاق مورد ،خورد می چشم به ها کتاب در پیامبر
 علـی  و عـاملی  مرتضی جعفر سید ،عسکری مرتضی سید ،خویی اهلل آیه جمله از

 .دارد قرار قمّی کورانی
 آن انگیـزه  کـه  است تاریخی اقدامی ،ابوبکر خالفت رهدو در قرآن جمع -4
 به ابوبکر قرآن ،است بوده صحابه دیگر با وی طلبی رقابت و خلیفه شخصی نیت
 .نیافت اجتماعی کاربرد سبب همین
 صـرفاً  اقـدامی  عثمان دوره در قرآن جمع بالشر دیدگاه و نظر خالف بر -5

  دسـته  و قـوم  منـافع  از انعکاسـی  را عثمـانی  مصاحف توان نمی و نبود حکومتی
 قـرآن  عمـومی  پذیرش خالف بر امر این و. آورد شمار به قریش جمله از خاص
 است مسلمانان اتفاق مورد که -. است قرآن تواتر و صحابه تمام ناحیه از عثمانی

 بـود  دوره آن در قرائات اختالف بردن بین از عثمان توسط قرآن جمع از هدف -
 .یافت تحقق هدف این که

 





 سوم صلف 
 
 

 قرآن تدوین ی هردبار ربتن جان آراء نقد و تحلیل
 





 
 
 

 مقدمه -2-3-1

 دسـتان  در امـروزه  کـه  قرآنـی  :که است معتقد انگلیسی پژوه قرآن برتن جان
 نسخ  مسأله. است شده گردآوری حضرت آن توسط و پیامبر عصر در ،ماست

. هسـتند  قـرآن  آوری جمـع  عرصـه  از پیامبر نقش حذف علل صحابه مصاحف و
 قرائـات  اخـتالف  و حکـم  بقای و تالوت نسخ ،حکم و تالوت نسخ موضوعات
 در کـه  است فقیهانی اذهان ساخته و بوده خارجی واقعیت فاقد صحابه مصاحف

 احکـام  از دسـته  آن آنهـا  به تمسک با کردند سعی ،فقیهان دیگر با خود ظراتمنا
 بـه  مسـتند  ،نداشت وجود فعلی مصحف نصوص در آنها مستند که را خود فقهی
 کـرده  گـردآوری  مصـحفی  قالب در را قرآنی آیات اسالم پیامبر اگر. نمایند قرآن
 صحابه مصاحف رائاتق اختالف از سخن توانستند نمی مذکور فقیهان دیگر ،باشد
. آورند میان به تالوت نسخ شکل دو قالب در فعلی مصحف از نصوصی حذف و

 عرصـه  از را پیـامبر  نقـش  روایـاتی  جعـل  بـا  کـه  دیدنـد  آن در را کار چاره آنان
 ،دارد وجود برتن نظریه در که مثبتی نکات رغم علی. کنند حذف قرآن آوری جمع

 . است وارد او نظریه ارکان از برخی بر نیز اساسی نقدهای

   :مسأله طرح -2-3-2

ـ ـق ومـعل در مـدانی می هـک ونهـگ انـهم  وردـمـ  ای گسـترده  احثـمبـ  یـرآن
 خــود کــه اســت قــرآن تــاریخ بحــث آنهــا جملــه از. رندـگیــ مــی رارـقــ بحــث
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 و قرائـات  اخـتالف  ،نـزول  اسـباب  ،قـرآن  نـزول  کیفیت :ونـچ اتیـموضوع رـب
 بـه  ای ویـژه  توجه مسلمان غیر و مسلمان پژوهان نقرآ. است مشتمل قرآن تدوین
 زمنیـه  ایـن  در متعـددی  سـؤاالت  با آنان. اند داشته مبذول قرآن آوری جمع  مسأله
 هـای  مکـان  و ها زمان تناسب به و پراکنده آیاتش که قرآن :جمله از هستند روبرو
 صـورت  بـه  و شـده  گـردآوری  زمـانی  چه در و چگونه است شده نازل مختلف

 خـود  پیـامبر  آیـا  ؟اسـت  آمـده  در ،اسـت  مشـخص  پایانش و آغاز که یکتاب
 انجـام  حضـرت  آن امـر  و نظـارت  بـا  قرآن آوری جمع و شده  مهم این دار عهده
 عمـل  جامـه  را خطیر امر این پیامبر از پس خلفای و آیندگان یا و است رفتهـپذی
  ؟وشاندندـپ

 جان ،پرداخته مذکور سؤاالت به خود مطالعات در که خاورشناسانی از یکی
 فصـل  موضـوع  ،قـرآن  تـدوین  ی هدربار وی آرای نقد  و تحلیل ،نقل. است برتن
 دهد. می تشکیل  را حاضر

  برتن دیدگاه -2-3-3

 :کـه  اسـت  ایـن  1 ،آنقـر  آوری جمع کتاب در ویژه به برتن فرضیه ترین مهم
 تـدوین  حضـرت  آن توسـط  و پیـامبر  عصر در ماست دستان در امروزه که قرآنی
 پیـامبر  از پـس  قـرآن  آوری جمـع  از حاکی که روایاتی وی اعتقاد به 2است. شده

 از بعضـی  آنکـه  بـرای  آنان. اند شده جعل مسلمان فقیهان از برخی توسط ،هستند
 قـرآن  بـه  مستند ،شود نمی یافت کنونی فمصح در آنها مستند که را فقهی احکام
ـ  از کنند  ایـن  بـه  تمسـک . کردنـد  اسـتفاده  هـابـ ـصح مصـاحف  و نسـخ   هـمسأل
 و شده برداشته قرآن آوری جمع عرصه از پیامبر نقش است آن مستلزم راهکار دو

ـ ـبناب. رددـگـ  منتقـل  ایشان حیات از پس دوران به رآنـق ردآوریـگ بحث  نـرای
 آوری جمـع  انتسـاب  عدم موجب که هستند عللی صحابه فمصاح و نسخ  مسأله

                                                      
1 .the collection of the Quran. 
2 .Burton, the collection of the Quran,231-240. 



 243 \ یقرآن خیتار مباحث و مستشرقان: دوم بخش

243 

 

 1اند. شده پیامبر به قرآن

 قرآن گردآوری ی عرصه از پیامبر نقش حذف عامل ،نسخ -2-3-4

 ،محصـنه  زنای مجازات ،خاصی شرایط در که معتقدند اسالمی مذاهب اکثر
 کنـونی  مصـحف  نصوص در مجارات این تنها نه که دانیم می ولی ؛است سنگسار

 15آیـه   زیـرا  ،اسـت  تضـاد  در کامالً آن در شده ذکر مجازات با بلکه ،نشده ذکر
 داده قـرار  ابـد  حـبس  را آن مجـازات  و کرده اشاره محصنه زنای به 2نساء سوره
 محصـنه  زنـای  برای اینجا در 4است پیامبر سنت ،سنگسار مجازات مستند 3است
 فقیهان از برخی. هستیم روبرو سنت از دیگری و قرآن از یکی مجارات نوع دو با

 دانند. می قرآن ناسخ را سنت ،مورد این در مسلمان
 روزگـارش  در موجـود  فکـری  هـای  جریان و سنت از دفاع خاطر به شافعی

 نسـخ  را سنت ولی کرده نسخ را قرآن ،قرآن که کند اتخاذ را اصل این شد ناگزیر
 مجبـور  وی. است نکرده نسخ را آنقر اما ،کرده نسخ را سنت ،سنت نیز و نکرده
 انکـار  ایـن  وجـود  بـا . بپـذیرد  فقه در آن ورود جهت به را سنگسار مجازات بود
 مجـازات  کـه  دهـد  نشان کرد سعی او. است کرده نسخ را قرآن ،سنت که کرد می

 آن مطلوب تفسیر بلکه ،نکرده نسخ را قرآن سنت و شده گرفته سنت از سنگسار
 مجـازات   مسأله در زیرا ،است شکست به محکوم دیدگاه نای. است کرده ارائه را

 است. کرده نسخ را قرآن سنت ،محصنه زنای
 ،سـنت  کـه  او دیدگاه این به نسبت نظریاتش طرفداران ،شافعی عصر از پس

 را شـافعی  دیـدگاه  گـروه  یـک  :شـدند  تقسـیم  دسـته  دو به ،نکرده نسخ را قرآن

                                                      
1. ibid, 18-19, 134,160-166,174-187,197- 199. 

 حَتَّنى  الْبُيُنو ِ  فِني  فََْمْسِنكُوهُنَّ  شَنهِدُوا  فَنإِنْ  مِننْكُمْ  أَرْبَعَةً عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسائِكُمْ مِنْ الْفاحِشَةَ یَْْتينَ  ال َّتي وَ .2
شوند، چهـار تـن از میـان خـود      شما، کسانی که مرتکب زنا می و از زنان سَبي ً لَهُنَّ اللَّهُ یَجْعَلَ أَوْ الْمَوْ ُ یَتَوَفَّاهُنَّ

ها نگاه دارید تا مرگشان فـرا رسـد    [ را در خانه [ بر آنان گواه گیرید؛ پس اگر شهادت دادند، آنان ]=زنان ]مسلمانان
 یا خدا راهی برای آنان قرار دهد.

3. ibid,72. 4. ibid,71-86,89-91. 
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 سـنت  توسـط  قـرآن  نسـخ  از شده تأیید موردی را رسنگسا مجازات و نپذیرفتند
 نکرده نسخ را قرآن سنت آنکه بر مبنی را شافعی نظر  دیگر گروه ،نمودند قلمداد
 دادند. قرار سنگسار حکم منبع را قرآن و پذیرفته
 اگـر . آوردند حساب به قرآن توسط قرآن نسخ از ای نمونه را حکم این آنان

 در ای اشـاره  هـی   کـه  کردنـد  اعتـراف  شافعی اتنظر طرفداران از دسته این چه
 مجـازات  کـه  ورزیدنـد  مـی  اصرار اما ،ندارد وجود سنگسار مجازات به مصحف
 حکـم  نحـوی  به تا نمودند تالش آنان. باشد شده ذکر قرآن در زمانی باید مذکور
 منظور ینهم به. نمایند قرآن به مستند بوده سنت بر مبتنی اصل در که را سنگسار

 قلمـداد  حذف را نسخ معانی از یکی حج سوره 52آیه به استناد با نخست گام در
 در قرآنـی  آیـات  خصـوص  در حذف که کردند عنوان چنین دوم گام در. نمودند
 :است افتاده اتفاق زیر اشکال به نسخ قالب

 :حکم و تالوت نسخ -2-3-4-1

 نسخ آنها تالوت هم و محک هم بعداً که گشته نازل که قرآنی آیات از برخی
 طراحان. اند گردیده حذف آن از و نشده فعلی مصحف وارد رو همین از. اند شده
 آنهـا  از برخـی  بـه  که آوردند پدید را روایاتی آن تأیید برای حکم و تالوت نسخ
  :گردد می اشاره

 افـرادی   مورد در» :دارد می اظهار که شود می نقل انس از صحیحین در (الف
 نسخ کهاین تا کردیم حفظ را آن ما و شد نازل ای آیه ،شدند کشته معونه ئرب در که
  «شد

 «؟کنـی  می تالوت احزاب سوره در آیه چند» :پرسید حبیش بن اززر ابی (ب
 وقتـی  را آن :افـزود  و ؟بود همین اش همه آیا» :پرسید ابی «آیه. 73» داد پاسخ زر
  «بودم. دیده ،بود رهبق سوره اندازه به

 بعداً اما ،گردید نازل برائت شبیه  ای سوره» :کند می نقل اشعری موسی ابو (ج
  «شد. نسخ
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 نـازل  را مشـخص  و معلـوم  دادن شیر مرتبه ده خداوند» :گوید می عایشه (د
 پنج به بعداً بار ده این و شد می کردن ازدواج از مانع و شدن محرم موجب کردکه
  «گردید. نسخ بار

 :حکم بقای و تالوت نسخ -2-3-4-2

 شـان  تالوت ،آنها حکم اعتبار بقای رغم علی که هستند قرآنی آیات از برخی
 ،نسـخ  از قسـم  این با سنت با قرآن نسخ عدم طرفدار فقیهان. است گردیده نسخ
 بدین هم آن د؛نمودن قرآن به مستند بوده سنت بر مبتنی اصل کهدر را رجم حکم

 ملن  قَضَلیا  بملا  ةالبتّ فارجمرهما زنیا اذا ةالشیخ و الشیخ» رجم آیه ابتدا که صورت
 عنـوان  سـپس  و دانسـتند  آن از مـأخوذ  را رجم حکم و آورده وجود به را «ةاللَ َّ

 فعلـی  مصـحف  وارد رو همـین  از شـده  نسخ مذکور آیه تالوت چون که کردند
 حکـم  ایـن  آنهـا . اسـت  معتبر همچنان آن محک ولی ،گشته حذف آن از و نشده
 دانستند. نساء سوره 15آیه ناسخ را قرآنی

 کـه  بـود  آن ،بودنـد  کرده طراحی را تالوت نسخ شکل دو که فقیهانی هدف
 احکـام  مسـتند  اگـر  پـس . دارد وجـود  کنونی مصحف از فراتر قرآنی کنند اثبات
 آن بـودن  قرآنـی  یـر غ دلیل فقدانی چنین ،نشد یافت فعلی مصحف در آنان فقهی
 چراکـه . نیست قرآن آیات نمای تمام آینه فعلی مصحف زیرا نیست؛ فقهی احکام
 و نشده فعلی مصحف وارد تالوت نسخ شکل دو خاطر به قرآنی آیات از ای پاره
 اند. گردیده حذف آن از

 خیـالی  قـرآن  یک تالوت نسخ شکل دو از استفاده با مذکور فقیهان واقع در
 . است فعلی مصحف از فراتر آن حجم که آوردند پدید ودخ اذهان در را

 احکـام  از دسته آن استناد برای مختلف شگردهای با خیالی قرآن این از آنان
 آنکـه  از پـس . کردنـد  مـی  اسـتفاده  نبودنـد  قرآنی اصل در که قرآن به خود فقهی
 مصحف از را نصوصی حذف تالوت نسخ شکل دو از استفاده با شده یاد فقیهان

 فقهـی  احکام برخی مستند را شده حذف نصوص آن از بعضی و داده نشان علیف
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 عرصـه  در پیـامبر  حضور هم آن و شدند روبرو دیگری مشکل با دادند قرار خود
  ،باشـد  کرده گردآوری خود عصر در را قرآن پیامبر اگر زیرا بود؛ قرآن آوری جمع
 فعلـی  صـحف م از تـالوت  نسـخ  شکل دو قالب در نصوصی حذف تصور دیگر
 نصـوص  آن از برخـی  از استفاده با توانند نمی دیگر فقیهان آن نتیجه در. رود نمی
 مـذکور  فقیهـان . نمایند قرآن به مستند را خود فقهی احکام از بعضی ،شده حذف
 عرصـه  از را پیـامبر  نقـش  ،شـده  کـه  قیمتـی  هـر  به که دیدند آن در را کار چاره
 آیـات  کـه  کردنـد  اسـتدالل  چنین ،نظورم همین به . کنند حذف قرآن آوری جمع
 از حالـت  ایـن  زمانی. بودند نسخ معرض در پیامبر حیات زمان در همواره قرآنی
. شـود  منقطـع  پیامبر بر وحی که گردد می مشخص قرآن نهایی متن و رود می میان

 جهـان  ایـن  از چشـم  بزرگـوار  آن کـه  گـردد  مـی  منقطـع  پیامبر بر وحی هنگامی
 بندد. فرو

 گردیـده  مشخص پیامبر از پس قرآنی وحی نهایی نتیجه ،اوصاف نای با پس
 ،بحـث  مـورد  فقیهان نگاه از. نمود اقدام قرآن تدوین به توان می که است گاه آن و
 آیـات  آن چـون  ،کـرد  مـی  آوری گرد مصحفی قالب در را قرآنی آیات پیامبر اگر

 شـکل  دو اثـر  بـر  آیات از برخی بود ممکن ،داشتند قرار نسخ معرض در همواره
 گمیدرسر موجب حذفی چنین ،نتیجه در. گردند حذف مصحف از تالوت نسخ

. کردند می تبعیت پیامبر توسط شده آوری جمع مصحف از که شد می مسلمانان
 از پـس  قـرآن  آوری جمـع  باید ،مانانمسل سردرگمی این از گیری پیش برای پس

 باشد. گرفته صورت پیامبر حیات
 سـبب  کـه  است عاملی ترین مهم حکم بقای و تالوت نسخ ،برتن اعتقاد به
 عصـر  از پـس  قـرآن  ینتـدو  از روایاتی قالب در مسلمان فقیهان از برخی تا شده
 بگویند. سخن پیامبر

 ابوبکر عهد در قرآن آوری جمع -2-3-5

 عرصه از را پیامبر نقش ،نسخ  مسأله به استدالل با مذکور فقیهان آنکه از پس
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 انتقـال  ایشـان  از پـس  دوران بـه  را آن آوری جمـع  و کرده حذف قرآن گردآوری
 ،باشـد  نکـرده  آوری جمع را قرآن پیامبر اگر که بودند روبرو پرسش این با ،دادند
  ؟کیست اقدام حاصل فعلی قرآن گردآوری پس

 آن رهگـذر  از و زدنـد  روایـات  جعل به دست ،پرسش این به پاسخ در آنان
 قـرآن  آوری جمـع  بـه  مختلـف  یها انگیزه با که کردند معرفی را افرادی ،روایات
 نمودند. اقدام

 که گوید می و آمده من نزد عمر اینک هم» :کند می روایت چنین ثابت بن زید
 هـای  جنـگ  در کـه  دارم آن بـیم . رسـیدند  قتل به متعددی قاریان یمامه جنگ در

. بـرود  میان از قرآن نتیجه در و شوند کشته وحی حامالن این مانده باقی مشابهی
 ادامـه  در ابـوبکر . شـود  گردآوری قرآن تا دهی انفرم که بینم می آن در را صالح
 انجـام  را آن پیـامبر  کـه  بپردازد کاری به خواهد می چگونه گفتم عمر به افزاید می
 عمـر  پـس  «اسـت!  نیکـی  عمل این که سوگند خدا به که گفت عمر. است نداده

 و گشـود  امـر  ایـن  بـه  نسـبت  مـرا  سینه خداوند تا کرد می مراجعه من به همواره
 :گفـت  من به ابوبکر سپس. بود آن بر عمر که رسیدم باوری همان به آن ی هدربار

 برای را وحی که بودی تو شناسیم؛ نمی متهم را تو هستی؛ عاقلی و جوان مرد تو»
 حالـت  وصـف  در وی «کن. گردآوری و جستجو را قرآن پس. نگاشتی می پیامبر
 کردنـد  می تکلیف من به اگر خدا! به ندسوگ» :گوید می فرمان این تحمل در خود
 امـر  قرآن آوری جمع به مرا که نبود آن از تر سنگین برایم کنم جابجا را کوهی که

 ابـوبکر  «نداد. انجام را آن خدا پیامبر که کنید می را کاری چگونه» :گفتم «نمودند.
 ودنم می مراجعه من به همواره وی پس «است! نیکی کار این قسم خدا به» :گفت
 نموده عطا عمر و ابوبکر به قبالً که نمود عطا من به را صدری شرح همان خدا تا
 های سینه و سپید یها سنگ و خرما یها شاخه از را قرآن و خاستم پا به پس. بود
 کردم. آوری جمع مردم

 و بنشینند مسجد در کنار در تا داد فرمان زید و عمر به ابوبکر است خبر در
 مصـحف  در قرآنـی  آیـات  عنـوان  بـه  دارد همـراه  به تن دو شهادت را آنچه تنها
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 گذشت در با که این تا بود ابوبکر نزد شد فراهم ترتیب بدین که مصحفی. بنگارند
 گردید. منتقل ارث به حفصه به وی از و رسیده عمر به او

 ابوبکر توسط قرآن آوری جمع از که روایاتی دیگر و مذکور روایات جاعالن
  :هستند زیر نکات القای صدد در گویند می سخن

 از پـس  واقعـه  این بلکه ،نشد گردآوری ایشان توسط و پیامبر عصر در قرآن
 داد؛ رخ خدا رسول حیات

 عهـد  رد قـرآن  گـردآوری  عدم بر که شده گنجانده تعابیری زید روایات در
 کـه  کرد عنوان عمر به پاسخ در وبکراب آنکه نخست تعبیر :ورزند می اصرار پیامبر
 تعبیـر  این از. است نداده انجام را آن پیامبر که بپردازد کاری به خواهد می چگونه
 اگـر  و نگرفتـه  صـورت  پیـامبر  عصـر  در قرآن آوری جمع که شود می استفاده
 نتیجه در و داده انجام پیامبر سنت خالف بر را امری ،نماید اقدام کار بدین ابوبکر
 بـه  کـه  آنجـا . اسـت  مستفاد زید کالم از دوم تعبیر. است شده مرتکب را بدعتی
 صـورت  پیـامبر  عصـر  در هرگـز  در که کنم اقدام عملی به چگونه» :گفت ابوبکر
  «؟است نگرفته

 احتیـاط  از ای هالـه  در را ابـوبکر  آوری جمع آنکه برای فوق روایت جاعالن
 اند. گنجانده آن در را قرآنی آیات پذیرش برای شاهد دو شرط ،دهند قرار

 هکشـت  اثـر  بـر  قرآنـی  متون زوال از نگرانی و ترس ،بحث مورد روایات در
 بـه  اقـدام  بـرای  ابـوبکر  انگیـزه  عنـوان  به ها جنگ در آنها حافظان و قاریان شدن
 شود. می معرفی قرآن آوری جمع

 روایـات  وی ،اسـت  قـرار  بدین ابوبکر اقدام ماهیت فوق روایات موجب به
 قـرار  جـا  یـک  در و کرده گردآوری ،بود خود افراد اختیار در که را قرآن پراکنده
 داد.

   :قرآن آوری جمع در عمر نقش -2-3-6

 وی بـه  چون و گرفت سراغ را قرآن از آیه خطاب بن عمر که است خبر در
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سورۀ بقره 156آیه ،شده کشته یمامه درجنگ که بوده فالنی دراختیار دادندکه اطالع
 قرآن گردآوری فرمان سپس. تساخ جاری برزبان را راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا...
 در بـرتن  اعتقاد به. ورزید می تمبادر امر بدین بودکه فردی اولین او. صادرکرد را
 شـه ری هسـتند  عمـر  توسـط  قـرآن  جمع از حاکی که روایاتی دیگر و روایت این
 بـه  عمر سفارش و توصیه آن از منظور و است «بجمعه أشار» معنای به «ع م ج»

 را قرآن آوری  عجم پیشنهاد که است فردی عمر بنابراین. دباش می قرآن گردآوری
 .نماید می نقش ایفای قرآن گردآوری عرصه در حیث این از و کند می طرح

 قرآن آوری جمع ازعرصه پیامبر نقش حذف عامل صحابه مصاحف -2-3-7

 از برخی تا کردند تالش ،فقیهان دیگر با فقهی مناقشات در فقیهان از بعضی
 بـه  ،نداشـت  وجود فعلی مصحف نصوص در آنها مستند که را خود فقهی احکام
 کـه  کردند عنوان نخست گام در منظور همین به آنها کنند قرآن به مستند ای گونه
 بـه  وحی مهبط که پیامبر لذا ،بود سخت مسلمانان بر قرائت یک عین حفظ چون
 ،امـت  درکـار  تسهیل برای و نورزید اصرار واحدی قرائت بر رگزه ،آمد یم شمار
 .کرد صادر شرایطی کردن لحاظ با را مختلف یها  تقرائ به قرآن تالوت مجوز

 در قرائـات  اخـتالف  وجـود  اثبات صدد در فوق استدالل با شده یاد فقیهان
 نمونـه  یبرا که ،دزدن روایاتی جعل به دست ،آن تأیید برای و برآمده پیامبر عصر
  :گردد می اشاره آنها از برخی به

 عمر و کرد تالوت را قرآن ،عمر حضور در شخصی :که است خبر در (الف
 تـالوت  از پیامبر که نمود ادعا ،شده خشمگین مرد آن. تگرف اشکال او قرائت از
ه زمانی کـ  و بردند خدا رسول نزد را خود مرافعه آنها. است نگرفته اشکالی او
 داده او به تعلیم چنین خود پیامبر که این بر مبنی مرد آن ادعای بر حضرت آن

 بـه  قضـیه  این درک با پیامبر. شد پا به تردید عمر ذهن در ،گذارد صحه است
 به چنین گاه آن و «شود! خارج شیطان» :داشت اظهار تعجب با و کوبیده عمر سینه

 مبـدل  عـذاب  بـه  رحمـت  آیه که زمانی تا ،قرائت اشکال همه» :پرداخت تشریح
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  «.هستند صحیح بالعکس و نگردد

 کسی چه که پرسید او از ،دیمر تالوت شنیدن با و شد مسجد وارد ابیّ (ب
 در ابـیّ . اسـت  آموختـه  او بـه  پیامبر که داد پاسخ مرد ؟است داده تعلیم را او

 :فرمـود  حضـرت  آن ،کـرد  تـالوت  مرد که زمانی. شد روان پیامبرجستجوی 
 تعلـیم  مـرا  خـود  شـما  امـا » :داشت عرضه اعتراض حالت با ابیّ «است. صحیح»

  «.بخوانم چنان و چنین که فرمودی

 اظهـار  شـنیدن  بـا  ابـیّ  و فرمـود  تصـدیق  هم را ابیّ ادعای این حضرت آن
 سـینه  بـه  پیـامبر . فتر فرو عمیقی سردرگمی در ،است درست ،است درست
 و گشت عرق در غرق ابیّ «.بزدای را او شک !خداوندا» :فرمود دعا و کوبیده وی

 دو کـه  این بر مبنی را رازی پیامبر [هنگام این ر]د دش وحشت از مملو قلبش
 را او دیگـری  و بخوان حرف این به را قرآن  :گفت یکی و آمدند وی نزد فرشته
 نیـز  دیگـر  نوبـت  چنـدین  ماجرا آن. فرمود آشکار ،نمود دیگر حروف به توصیه
  «.بخوان حرف هفت به را آن» :گفت نخستین فرشته سرانجام اینکه تا افتاد اتفاق

 تـا  آنهـا  ی همـه  و بـوده  لطف یک حروف این از یک هر» :فرمود پیامبر
  «.معتبرند بالعکس و نگردد مبدل عذاب به رحمت آیه که زمانی

 را خـود  اختالفـات  کـه  داشتیم عادت ما» :کند می نقل مسعود بن عبداهلل (ج
 تـالوت  بـه  محضـرش  در کـه  فرمـود  مـی  مـا  به حضرت آن. ببریم پیامبر نزد

  «.خواندیم درست مهه که داد می خبر ما به و بپردازیم
 آیـات  ،پیامبر ی هصحاب از هریک که کردند بیان شده یاد فقیهان ،دوم گام در
 در ،بودنـد  گرفتـه  فـرا  پیـامبر  از کـه  مختلفـی  قرائـت  آن به توجه با را قرآنی

 به منجر خود  مسأله این که کردند گردآوری خود شخصی استفاده جهت مصحفی
 ؛گردید صحابه مصاحف نام به ای ه پدید ظهور

 تنهـا  و نداشته تاریخی واقعیت تسیهر گولد درست اعتقاد بر بنا که مصاحفی
 واقعـی  بـرای  صحابه مصاحف موضوع پدیدآورندگان. بودند نظری هویت واجد
 مشخصـاتی  هب که کردند طراحی آنها ایبر را مشخصاتی ،مصاحف آن دادن جلوه
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 تـوان  یمـ  ،حجمشـان  اخـتالف  و ،سـور  ترتیـب  اختالف ،قرائات اختالف :چون
 .کرد اشاره
 از قـرآن  مختلف قرائات جواز از استفاده با بحث مورد فقیهان ،سوم  مگا رد
 را خود فقهی احکام از دسته آن ،صحابه مصاحف قرائات اختالف و پیامبر سوی
 آن. کردند قرآن به مستند ،نداشت وجود فعلی مصحف نصوص در نهاآ مستند که
 قرائـت  آن و آوردنـد  مـی  پدیـد  حـدیثی  قالب در را قرائتی که صورت دینب هم

 در مسـتندش  کـه را  شـان  فقهـی  حکـم  تا کردند می طراحی ای گونه به را مجعول
 آن سپس ؛نماید قرآن به مستند و کند تأیید نداشت وجود فعلی مصحف نصوص
 مصـحف  آن صاحب که داده نسبت صحابه مصاحف از یکی به را ،جعلی قرائت

 قابـل  اعتبار از مسلمانان نزد در و آمد می شمار به پیامبر القدر جلیل صحابه از
 کـه  بود آن هایی انتساب چنین از بحث مورد فقیهان هدف. بود برخوردار توجهی

 هـای  قرائـت  سـاختن  معتبـر  بـرای  مسلمانان نزد در القدر جلیل صحابه اعتبار از
 را خـود  فقهی احکام از برخی ،ها قرائت آن رهگذر از و کنند استفاده خود جعلی
. نماینـد  قـرآن  بـه  مستند ،نداشت وجود فعلی مصحف نصوص در آنها مستند که

  :گردد توجه زیر مثال به  مسأله دنش تر روشن برای

 هـای  کفـاره  از کـه  معتقدنـد  ،مائـده  سـوره  89آیه اساس بر فقیهان از بعضی
 از جـدا  خـواه  ،باشد پی  در پی خواه است گرفتن روزه روز سه ،سوگند شکستن

پی  گرفتن روزه روز سه مذکور  مسأله کفاره که باورند این بر دیگر برخی اما ،هم
 جدا خواه باشدپی در پی  خواه گرفتن روزه روز سه حکم دارانطرف. استدر پی 

 ثَ ثَةِ فَصِيامُبه تصریح فقط مائده سوره 89آیه در چون که کردند استدالل  هم از
 کـار  بـه  باشد ها روزه آن بودنپی در پی  از حاکی که تعبیری آن در و شده أَیَّام 
 اعتبار فاقد سوگند شکستن ارهکف های روزه بودنپی در پی  حکم لذا ،است نرفته
 قرائت ،پی در پی گرفتن روزه روز سه حکم طرفداران ،نظر این مقابل در. گردد می
 بـرای را پی در پی  گرفتن روزه روز سه از حاکی که «متتابعات أیّام ثالثه صیام»

 مصـحف  بـه  را مـذکور  قرائت گاه آن. کردند جعل است سوگند شکستن ی کفاره
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 در و شـد  می محسوب پیامبر القدر جلیل صحابه از یکی که دمسعو بن عبداهلل
 چنـین  از هـدف . دادند نسبت ،بود برخوردار توجهی قابل اعتبار از مسلمانان نزد

 ساختن معتبر برای مسلمانان نزد در مسعود بن عبداهلل اراعتب از که بود آن انتسابی
 روزه روز سـه  حکم ،جعلی قرائت آن رهگذر از و کرده استفاده جعلی قرائت آن

 در فقیهـان  از برخـی  آنکـه  از پـس . نماینـد  قـرآن  بـه  مستند راپی در پی  گرفتن
 احفمصـ  قرائـات  اختالف به تمسک با توانستند ،فقیهان دیگر با فقهی مناقشات
 فعلـی  مصـحف  نصوص در آنها مستند که را خود فقهی احکام از بعضی ،صحابه
 هـم  آن و شـدند  رو بـه رو دیگـری  مشکل با ،کنند قرآن به مستند نداشت وجود
 در را قرآن ،پیامبر اگر ،که آن توضیح. بود قرآن آوری جمع عرصه در پیامبر حضور
 مصـاحف  قرائات اختالف از سخن توان نمی دیگر ،باشد کرده گردآوری مصحفی
 را فقهـی  احکـام  از برخـی  ،قرائـات  اخـتالف  آن کمک با و آورد میان به صحابه
 گـردآوری  مصـحفی  در را قرآنـی  آیـات  پیامبر وقتی زیرا کرد؛ قرآن به مستند
 مسأله این در ،داشتند پیامبر از جانبه همه تبعیت برای که دیتقی آن با صحابه ،کند
 ی هنتیجـ  در. پرداختنـد  می او مصحف از روبرداری به و کرده تبعیت پیامبر از نیز 

 و شـده  نواخـت  یـک  صـحابه  مصاحف تمام ،پیامبر مصحف از استنساخی چنین
 بـا  نبتـوا  تـا  نمانـده  بـاقی  صحابه مصاحف قرائات اختالف از سخن جای دیگر
 .کرد قرآن به مستند را فقهی ازاحکام برخی ،اختالفات آن کمک

 سـایه  در صـحابه  مصاحف اختالفات آنکه برای ،بحث مورد فقیهان بنابراین
 آن در را کار چاره ،دنرو سئوال زیر پیامبر توسط مصحفی در قرآن آوری جمع
. کننـد  حذف قرآن گردآوری عرصه از را پیامبر نقش ،شده قیمتی هر به که دیدند
 از حـاکی  روایـات  آن محتـوای  کـه  زدند روایاتی جعل به دست ،منظور همین به

 بزرگـوار  آن دوران از پس عمل این انجام و پیامبر عصر در قرآن آوری جمع عدم
 . است
 مصـاحف  قرائـات  اخـتالف  از اسـتفاده  بـا  ،روایـات  این از برخی در انـآن
 جامعـان  از یکـی  شـان  نگـاه  از که عثمان اقدام برای ای انگیزه طراحی به ،صحابه
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 .پرداختند ،است قرآن

 عثمان عصر در قرآن آوری جمع -2-3-8

 فمصـاح  قرائـات  اخـتالف  کـه  آن بـرای  بحث مورد فقیهان ،گفتیم تر پیش
 میان به پیامبر عصر در قرائات اختالف وجود از سخن ،کنند چینی زمینه را صحابه
 اشـاره  آنهـا  از برخـی  به که نمودند جعل نیز را روایاتی ،آن تأیید برای و آوردند
 بـود  شده شروع پیامبر عصر از که قرائات اختالف ،مذکور فقیهان نگاه از. گردید

 اخـتالف  این. رسید خود اوج به عثمان دوره رد که آن تا داد ادامه خود حیات به
 مسلمانان میان هایی درگیری موجب ،بود صحابه مصاحف از برخاسته که قرائات
 را مسـلمانان  وحـدت  زنجیره هایی کشمکش چنین که رفت می آن بیم و بود شده
. دگرد آنان مستحکم صفوف میان در چنددستگی و تفرقه موجب و بگسلد هم از

 سر بر مسلمانان های درگیری شاهد که یمان بن ةیفح  نام به پیامبر صحابه از یکی
 و افتاد وحشت به سخت هایی درگیری چنین فرجام از ،بود قرآن قرائات اختالف
 ای» :داد انـدرز  چنـین  را او و رسـاند  عثمـان  ،مسـلمانان  خلیفـه  نـزد  به را خود

 اخـتالف  خـود  کتاب در نصارا و یهود بسان آنکه از پیش را امت این !امیرمؤمنان
  «.دریاب ورزند

 کـه  آن جهـت  بـه  دیگر سوی از و حذیفه توصیه دنبال به سو یک از عثمان
 بـرای  شـد  آن بـر  ،بـود  قـرآن  قرائات سر بر مدینه مردم یها درگیری شاهد خود
 و متحـد  واحـدی  مـتن  نـای مب بـر  را آنان ،مسلمانان میان در تفرقه از گیری پیش
 واحـدی  مـتن  ،پیامبر صحابه از جمعی کمک به ،منظور همین به. سازد پارچه یک
 مصـاحف  امحـای  بـه  گاه آن. دکر منتشر مسلمانان میان در را آن و آورد فراهم را

 کـه  بودنـد  قرائـاتی  اخـتالف  کننـده  منعکس ،مصاحف آن زیرا ؛پرداخت صحابه
 .شدند می سلمانانم میان در تفرقه و درگیری موجب

 جعـل  با ،ببخشند اعتبار وی عمل به که آن برای عثمان اقدام پدیدآورندگان
 از جمعی سوی از قرآن آوری جمع عرصه در او ابتکار تحسین و تأیید از روایاتی
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 علـی  حضرت قول از مثال برای. آوردند میان به سخن پیامبر ارشد صحابه
 مسـأله  در را کـاری  همـان  ،بـودم  قـدرت  مسـند  در من اگر» :کردند عنوان چنین

 آوری جمـع  روایـات  دقیـق  بررسی از «.داد انجام عثمان که کردم می قرآن تدوین 
  :آید می دست به زیر مهم نکات عثمان
 و هـراس  ،زد رقـم  قرآن آوری جمع دربحث را عثمان اقدام که ای انگیزه -1
 اخـتالف  آن مبـادا  کـه  بود مسلمانان میان در قرائات اختالف گسترش از نگرانی
 .نمایند تفرقه دچار شان کتاب سر بر نصارا و یهود چون ار مسلمانان ،قرائات
. اسـت  المصـحف  جمـع  بکرابو اقدام با مقایسه در عثمان اقدام ماهیت -2

 نزد در قرآن پراکنده آیات وی یعنی ؛بود القرآن جمع ابوبکر اقدام که آن توضیح
 متـون  آن انتشـار  بـه  ولـی  ،داد قـرار  جا یک در را آنها و کرده گردآوری را افراد

 بـه  عمـر  از و داد عمـر  به را آن بلکه ،نپرداخت مسلمانان میان در شده گردآوری
 فقـدان  دید می که عثمان. شد داده انتقال شخصی میراث عنوان به حفصه دخترش
 ،اسـت  شـده  دسـتگی  چنـد  و اختالف سبب مسلمانان میان در احدیو مصحف
 ابـوبکر  توسـط  شـده  آوری جمـع  متـون  انتشـار  بـه  خالئـی  چنین کردن پر برای

 هـم  آن. داد انجـام  اصـالحاتی  بـا  همـراه  را انتشـار  ایـن  عثمـان  البتـه . پرداخت
 قرائـت . اسـت آر شـود  می دیده امروزه که ترتیبی به را سور نظم که صورت بدین
 بـا  لهجـه  ایـن . کرد محدود بود قریش لهجه همانا که لهجه یک به را قرآن کردن
 عهـد  تـا  کـه  آن توضـیح . است شده نازل بدان قرآن که شد انتخاب استدالل این

 مسـلمانان  کـار  در تسـهیل  منظور به قریشی غیر های لهجه به قرآن قرائت عثمان
 آزادی چنـین  تـداوم  که یافت در ،قرائات اختالف مشاهده با عثمان اما ؛بود جائز
 کـرد؛  جـویی  چـاره  آن بـرای  باید که خطرناک بس است امری ،قرائات عرصه در
 و ورزیـده  اصـرار  خاصی قرائت بر ،اسالمی امپراتوری مهم مناطق از هریک زیرا
 میـان  در تفرقـه  بـه   مسـأله  ایـن  تـداوم . دانسـتند  مـی  اعتبار فاقد را قرائات دیگر

 بحـث  در را مـذکور  محـدودیت  عثمـان  ،منظـور  همـین  به. انجامید می مسلمانان
 مسـاعی  سـایه  در کـه  واحـدی  متن انتشار با وی واقع در. شد قائل قرآن قرائات
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 واحـدی  مصـحف  مبنـای  بـر  را مصـاحف  ،آورد فـراهم  پیامبر صحابه از جمعی
 آوری جمـع  حـوزه  در او اقـدام  ماهیت رو همین از. ساخت هماهنگ و یکپارچه
 .است المصحف جمع ،قرآن
 بـر  مبنـی  را الیؤس نظر برتن ،شد یاد که عثمان اقدام های ویژگی به توجه با
 حفصه مصحف از صرف استنساخ یک از بیش چیزی عثمان مصحف متن  که آن

 .داند می نادرست قاطع ضرس به ،نیست
 سـاخته  ،نیفتاده اتفاق تاریخ در که عثمان توسط قرآن آوری جمع جریان -3

 با خود فقهی احکام از برخی سر بر مناظرات در که است محلی فقهی مکاتب آن
 قـرآن  حمایـت  از نحوی به را فقهی احکام آن تا شدند آن بر ،فقهی مکاتب دیگر

 همـین  بـه  .نماینـد  غلبه آنان بر خود منازعات در رهگذر این از و کنند برخوردار
 وجـود  فعلـی  مصـحف  نصـوص  در آنهـا  فقهـی  احکـام  آن مستند چون ،منظور
 مصـاحف  بـه  و کـرده  جعـل  بـود  احکام آن مؤید که را قرائاتی بنابراین ،نداشت
 قـرآن  حمایـت  از را خـود  فقهـی  احکـام  ترتیـب  بدین و دادند یم نسبت صحابه

 .کردند می برخوردار

 مصـاحف  آن چـرا  کـه  شـود  مـی  پرسـیده  بحث مورد فقهی مکاتب از وقتی
 ابتکـار  ،پاسـخ  در ؟گیرنـد  قـرار  علمـی  مداقه مورد تا نرسیده ما دست به صحابه
 قرآن آوری جمع به مربوط مسائل کلی طور به و مصاحف امحای جهت در عثمان
 .کنند می رحمط را وی توسط
 گـردآوری  حوزه در را وی عمل که آن برای عثمان اقدام آورندگان پدید -4
 ابوبکر آوری جمع روایات ،ببخشند اعتبار بدان حیث این از و کرده دار سابقه قرآن
 .آوردند وجود به را عمر و

 برتن دیدگاه نقد -2-3-9

 زمـان  در ،ماست دستان در امروزه که قرآنی است مدعی برتن گفتیم تر پیش
 تـوان  می را وی دیدگاه این. است شده گردآوری حضرت آن نظر زیر و پیامبر
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 ،فشـرده  پـای  نهـا آ بـر  خود تحقیقات در او که دالیلی اساس بر نه ولی ،پذیرفت
 اقامه باره این در مسلمان عالمان از برخی که شواهدی و ها استدالل مبنای بر بلکه
 آیـت  و مرتضـی  سیدجعفر ،سیدمرتضی نظیر مسلمان محققان از ای عده. اند کرده
 بـرای  دسـت  ایـن  از عالمانی. اند قائل پیامبر حیات در قرآن تدوین به ،خویی اهلل

 1.اند کرده ارائه قرآنی و روایی ،تاریخی ،عقلی دالیل و شواهد خود مدعای اثبات
 قرآن آوری جمع عنوان تحت قرآن تاریخ در که آنچه ،برتن دیدگاه خالف بر

 و دانسـت  واقعیـت  از خـالی  تـوان  نمی را است داده رخ عثمان و ابوبکر عهد در
 بلکـه  ،دانست جعلی وی یها استدالل مبنای بر را حوادث این به مربوط روایات
 آوری جمـع  بـین  توان می ،دارد وجود مسلمان پژوهان قرآن تحقیقات در که چنان
 کرد جمع حضرت آن رحلت از پس قرآن آوری جمع و پیامبر دوران در قرآن
 اشکاالتی ترین عمده اما 2.گرفت نظر در را خود خاص های انگیزه رکدامه برای و
  :گردد می بیان ذیالً است وارد قرآن آوری جمع  مسأله در برتن آرای بر که

   مکتوب منبع ترین قدیمی عنوان به بخاری صحیح فرض بررسی -2-3-10

 عهـد  از پـس  قـرآن  تـدوین  از حـاکی  کـه را  روایـاتی  پیـدایش  تاریخ برتن
 زمـان  کـه  اسـت  آن دیـدگاه  این فرض پیش. داند می سوم قرن اول نیمه ،پیامبرند
 بـار  نخسـتین  ،روایت که مکتوبی منبع گذاری تاریخ با توان می را روایات پیدایش

 تـرین  قدیمی (ه256)م بخاری صحیح ،برتن اعتقاد به. کرد تعیین شده دیده آن در
 .است آمده آن در مذکور روایات که است منبعی

 بـا  هـم  و بـوده  دسـترس  قابل میالدی 1997 سال تا که منابعی اساس بر هم
 ایـن  ،داد نشـان  تـوان  مـی  انـد؛  یافتـه  انتشار و تصحیح بعداً هـک منابعی هـب استناد
 ،اسـت  قـرآن  آوری جمـع  روایـات  منبـع  تـرین  قـدیمی  بخاری صحیح که فرضیه

                                                      
ـ  جمـع  دالیل از اطالع برای .1 ؛ 271-269؛ خـویی،  295-294و  290-280پیـامبر، ر.ک: رامیـار،    زمـان  رآن؛ درق

 ۀ؛ عز129-128 و 106 -105، ؛ میرمحمدی221؛ حجتی، 29؛ موسوی، 35جعفریان، ؛ 99باقالنی، ؛ 82-81، عاملی
 .193-192طاووس،  ؛ ابن282 و 93-92دروزه، 

 .همان .2
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 .نیست شبی اشتباهی
 آن. اند شده ذکر بخاری صحیح از تر قدیمی منابع در بحث مورد روایات زیرا

 ؛قرارند بدین منابع
   (ه124)م حنبل بن احمد مسند -1

  (ه224)م سلّام بن قاسم عبید ابو القرآن فضائل -2
  (ه211)م عبدالرزاق تفسیر -3

  (204)م طیالسی مسند -4

  (ه197)م وهب بن عبداهلل جامع -5

 روایـات  اسناد به توجه بدون و پنج شماره منبع مؤلف وفات سال اساس بر
 آن پایـان  از پیش و دوم قرن آخر ربع در را روایات آن توان می ،قرآن آوری جمع
 بـا  وی. آورد یمـ  تـر  عقب به را گذاری تاریخ این موتسکی کرد گذاری تاریخ قرن

 قـرن  اواخـر  در را قـرآن  آوری جمع روایات ،متن و اسناد تحلیل شیوه از استفاده
 دیـدگاه  این شده یاد مطالب به توجه با بنابراین. کند می گذاری تاریخ هجری اول
 .شود می نقض ،است سوم قرن اول نیمه مذکور روایات پیدایش تاریخ که برتن

 پیامبر به قرآن تدوین انتساب عدم علت ،نسخ -2-3-11

 را فقهی احکام از بعضی که آن برای مسلمان فقیهان از برخی برتن اعتقاد به
 از ،کننـد  قـرآن  بـه  مسـتند  داردن وجود فعلی مصحف نصوص در آنها مستند که
 آیاتی حذف ،نسخ از شکل این با آنها کردند استفاده «حکم بقای و تالوت نسخ»
 فقهی احکام از برخی مستند را آیات آن گاه آن ،نمودند اثبات فعلی مصحف از را

 را وحیانی آیات پیامبر که بود آن دیدگاه این الزم فرض پیش. دادند قرار خود
 .باشد نگذاشته باقی مشخص ای مجموعه صورت به

 را پیامبر نقش روایاتی جعل با ،فرضیه این اثبات برای بحث مورد فقیهان
 حیـات  از پـس  دوران بـه  را آن تدوین و کردند حذف قرآن آوری جمع عرصه از

 .نمودند منتقل ایشان
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 رضـعات  خمـس  آیه و رجم آیه را حکم بقای و تالوت نسخ مصادیق برتن
 را دادن شـیر  بـار  پـنج  و سنگسار احکام آنها کمک با مذکور فقیهان که برشمرده
 برخی است معقول آیا که شود می پرسیده نبرت از اینجا در. کردند قرآن به مستند

 گسترده جعل به دست قرآن به شماری انگشت احکام کردن مستند برای فقیهان از
 پشـتوانه  کـه  است ادعایی خصوص این در برتن نظریه ظاهراً. باشند زده روایات
 .ندارد را الزم علمی

 برتن پژوهش در تاریخی بعد نبود -2-3-12

 بعـد  فاقـد  کلـی  بـه  قـرآن  آوری جمـع  روایـات  ی هدربار برتن های پژوهش
 پدید ای منازعه و بحث تا کند می بندی دسته را مختلف روایات وی. است تاریخی
 وجـود  مسـلمان  عالمان میان طوالنی مدتی منازعه این است معتقد خود که آورد
 بـرتن . شـمارد  مـی  دیگـر  برخـی  بـه  العملی عکس را اخبار برخی او. است داشته
 بیشـتر  مجمـوع  در اسـت  پـذیر  توجیـه  چـه  آن بـا  کند می تصویر که را یمنازعات

 ،داده ارائـه  خـود  پـژوهش  در برتن که اطالعاتی. نماید می واقعی غیر و ساختگی
 و گسـترش  بـه  رو هجری سوم قرن در قرآن آوری جمع روایات که دهد می نشان
 ،منبعـی   هـی  آیـا  کـه  دهـد  توضیح نکرده سعی وی اینهمه با. است نهاده تکامل
 .خیر یا کند یم تأیید تاریخی نظر از را روایات این تکامل از وی ترسیم

 قرآن آوری جمع روایات در تناقض عدم ادعای -2-3-13

 قـرآن  گـردآوری  از حـاکی  که مسلمانان از روایاتی مجموعه ،برتن اعقاد به
 بررسـی  امّا ؛اند تناقض فاقد و هماهنگیکدیگر  با ،هستند پیامبر حیات از پس

 ابتـدا  مطلـب  ایـن  اثبات برای. دهد می نشان را دیدگاه این خالف مذکور روایات
 میـان  در موجـود  هـای  تناقض گاه آن ،مطرح را قرآن آوری جمع روایات از برخی
 .کنیم می بیان را آنها
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 :قرآن آوری جمع روایات -2-3-14

 بـدین  ،پیامبرنـد  عهـد  از سپ قرآن تدوین از حاکی که روایاتی ترین معروف
  :قرارند
 در قاریـان  شـدن  کشـته  از پـس  مرا ابوبکر که کند می نقل ثابت بن زید -1
 :گفت ابوبکر. بود وی نزد نیز خطاب بن عمر شدم واردهنگامی که . طلبید یمامه
 بیم و بوده سخت قرآن قاریان بر یمامه روز در کشتار :گوید می ،آمده من نزد عمر
 قرآن آیات از بسیاری و شوند کشته قرآن قاریان بقیه دیگر های جنگ در دارم آن
 :گفـتم  عمـر  بـه  مـن . یدهـ  فرمان قرآن گردآوردن به که معتقدم من. برود بین از

 نـداده  انجـام  را آن خـدا  رسـول  کـه  دهـی  انجام را کاری خواهی می چگونه
 بـه  همـواره  عمر پس. است خیری کار این که خدا به سوگند :گفت عمر ؟!است
 را نظری همان آن در و گشود کار این بر ا مر سینه خداوند تا کرد می مراجعه من
. هستی عاقل و جوان مردی تو :گفت من به رابوبک سپس. بود آن بر عمر که یافتم
. نوشـتی  مـی  اکـرم  رسول برای را وحی که بودی تو و شناسیم نمی متهم را تو
 (ثابـت  بن زید) من به اگر که خدا به سوگند. گردآور و کن جستجو را قرآن پس

 کـه  نبود آن از تر سنگین من بر ،کنم جا جابه را ها کوه از کوهی کردند می تکلیف
 پیـامبر  کـه  کنیـد  مـی  کـاری  چگونه :گفتم !ساختند مأمور قرآن آوری جمع به مرا
. است نیکی کار این که قسم خدا به :گفت ابوبکر. است نداده انجام را آن خدا
 سـان  همان به گشود مرا سینه خداوند تا کرد می مراجعه من به ابوبکر همواره پس
 و خاسـتم  پـا  بـه  پس. بود ساخته گشاده کار این بر را عمر و ابوبکر های سینه که

 یهـا  سـینه  و سپید های سنگ و خرما های شاخه از را آن و کردم جستجو را قرآن
 یـافتم  انصاری ابوخزیمه نزد را توبه سوره آخر آیه دو ،سرانجام. آوردم گرد مردم
 سـوره  آخـر  تـا  ...نْفُسِنكُمْ أَ مِننْ  رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ. نبود او از غیر دیگری نزد و

 زندگی تمام در بعد. گفت بدرود را زندگی تا ماند ابوبکر نزد صحف این. برائت
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 1.بود عمر دختر حفصه نزد سپس. دبو او نزد عمر

 کـه  یملان  بلن  ةیفل  ح :گفت که کند می نقل مالک بن انس از شهاب ابن -2
 جنـگ  در آذربایجـان  و ارمنسـتان  فـتح  جهـت  شام اهالی و عراق اهالی با همراه
 به قرآن قرائت کیفیت در مسلمانان میان که شدیدی اختالف از ،بود کرده شرکت
 و رفـت  عثمـان  نـزد  مدینه به بازگشت از پس و افتاد وحشت به بود آمده وجود
 در نصـارا  و یهود سان به که آن از پیش ابدری را امت این !امیرمؤمنان ای :گفت
 نـزد  به را ها صحیفه که فرستاد پیغام حفصه برای عثمان. کنند اختالف خدا کتاب
 نـزد  بـه  را ها صحیفه حفصه. دهیم می پس باز برداری نسخه از پس که بفرست ما

 و عـاص  بـن  سـعید  ،زبیـر  بـن  عبـداهلل  ،ثابـت  بن زید به عثمان و فرستاد عثمان
 بـرداری  هنسـخ  ها صحیفه این روی از داد دستور هشام بن حارث بن عبدالرحمن

 زیـد  و شما اگر :تگف بودند قریش قبیله از که نفری سه گروه آن به عثمان ،کنند
 قـریش  زبـان  بـه  را آن ،کردیـد  پیـدا  نظـر  اخـتالف  قـرآن  از موردی در تثاب بن

 چنـد  عثمـان  دستور طبق آنان. است شده نازل قریش زبان به قرآن زیرا ،بنویسید
 و بازگردانـد  او به را حفصه های صحیفه عثمان سپس و نوشتند را قرآن از نسخه
 و فرسـتاد  نسـخه  یـک  ناحیه هر به بود شده برداری نسخه که هایی مصحف آن از

 مطلـب  ایـن  نقل از پس شهاب ابن. بسوزانند را قرآن های نسخه دیگر داد دستور
 وقتی :گفت می که شنیده ثابت بن زید پدرش از که گفت من به خارجه :دگوی می
 رسول خود از که را احزاب سوره از ای آیه ،کردیم می استنتساخ را مصحف ما که
 انصـاری  ثابت بنخزیمة  نزد را آن جستجو از پس. کردیم گم مبود شنیده اهلل

 سـوره  بـه  را آیـه  ایـن  ...عَلَيْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا رِجالٌ الْمُؤْمِنينَ مِنَ :یافتیم
 2.کردیم ملحق احزاب

 کسی نخستین او. کند رحمت را ابوبکر خداوند :فرمود علی حضرت -3
 .کرد جمع جلد دو میان را نقرآ که است

                                                      
 .1، قرطبی؛ 189-2/37؛ قمی، 2194، بخاری؛ 581-414/580، حنبل ابن. 1
 .56-1/54عسقالنی،  حجر ابن. 2
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 در را قرآن ابوبکر که کند می نقل خارجه و عبداهلل بن سالم از شهاب ابن -4
ـ ابی نظری آنها در که خواست ثابت بن زید از و آورد گرد اوراقی  زیـد  امـا  ؛دفکن
. رساند انجام به را آن زید تا نمود استمداد عمر از باره این در ابوبکر و دکر امتناع
 حفصـه  بـه  او از و بود عمر پیش ،بعد و یافت وفات تا بود ابوبکر نزد اوراق این
 ولی ،خواست او از را اوراق آن و فرستاد حفصه نزد را کسی عثمان سپس ،رسید
 ،بازگردانـد  حفصه به را آنها که داد حتمی وعده عثمان که این تا نپذیرفت صهحف
 .فرستاد عثمان نزد به را اوراق  آن و پذیرفت حفصه گاه آن

 قـرآن  قاریانهنگامی که  :گفت که کرده روایت پدرش از عروه بن هشام -5
 در کـه  داد دستور ثابت بن زید و خطاب بن عمر به ابوبکر ،شدند کشته یمامه در
 نپذیرنـد  را آن کرد عرضه قرآن عنوان به را سخنی کس هر و بنشینند مسجد کنار
 .کنند ثبت را آن صورت این در. دهند گواهی آن بودن قرآن به نفر دو آنکه مگر

 فالنـی  نـزد  شد گفته او به ،کرد سؤال خدا کتاب از ای آیه ی هدربار عمر -6
 او و کرد امر قرآن آوری جمع به و !اناهلل :گفت. شد کشته یمامه جنگ در که بوده

 د.گردآور مصحفی در را قرآن که بود کسی نخستین

 را قـرآن  خواسـت  عمـر  :گویـد  مـی  حاطـب  بـن  عبـدالرحمن  بن یحیی -7
 را قرآن از چیزی هرکس :گفت و خاست پا به مردم میان در پس. کند آوری جمع
 مشــغول کــه روزهــا همــان در عمـر . بیــاورد کــرده دریافــت خــدا رسـول  از

 گرفـت  دسـت  به را خالفت عثمان وی از پس. رسید قتل به بود قرآن آوری جمع
 کـس  هـی   از او. بیـاورد  را آن است نزدش قرآن از چیزی هرکس :گفت ممرد به

 آن در دادند می گواهی آن بودن قرآن بر شاهد دو که این مگر پذیرفت نمی چیزی
 را قـرآن  از آیـه  دو شـما  بیـنم  مـی  :گفت و آمد عثمان نزد ثابت بن ةیمخز هنگام
 ایـن  خـدا  رسول از خودم من :تگف ؟است کدام آیه دو آن :گفتند !اید ننوشته
 هـم  مـن  :گفـت  عثمـان  ...أَنْفُسِنكُمْ  مِننْ  رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ. گرفتم فرا را آیه دو

 پرسـید  خزیمـه  از و است شده نازل خدا طرف از آیه دو این که دهم می شهادت
 آخـرین  بـه  را آیه دو این :گفت خزیمه ؟دهیم قرار قرآن کجای در را آیه دو این
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 آخر به را آیه دو این بنابراین. کنید ملحق است شده نازل پیامبر بر که  ای سوره
 .دادند پایان آیه دو آن با را سوره این و ساختند ملحق برائت سوره

ـ  و حسن از ارقم بن سلیمان -8 ـ  و سـیرین  ناب  روایـت  زهـری  شـهاب  ناب
 قتل به قرآن قاریان از تن چهارصد یمامه جنگ در که آن از پس :گفتند که کند می

 قـرآن  ایـن  :گفـت  او بـه  و کرد مالقات خطاب بن عمر با ثابت بن زین ،رسیدند
 میان از دین ،برود بین از قرآن اگر. است شده جمع آن در ما دین احکام هک است
 :عمرگفـت . کـنم  آوری جمـع  درکتـابی  را قـرآن  تا دارم تصمیم من. رفت خواهد
 در او بـا  را موضـوع  و رفتنـد  ابوبکر نزد هم با دو هر. بپرسم ابوبکر از تا صبرکن
 ابـوبکر  پس. کنم مشورت مسلمانان با تا کنیدن عجله :گفت ابوبکر. گذاشتند میان
. رسانید آنان اطالع به را قرآن آوری جمع موضوع و خواند ای خطبه مردم میان در

 شروع پس. است درستی کار این :گفتند و کردند خشنودی و رضایت اظهار مردم
 هـر  که دهد ندا مردم میان در منادی داد دستور ابوبکر. کردند قرآن آوری جمع به

 1.بیاورد ،دارد قرآن از چیزی کس

 را ...أَنْفُسِنكُمْ  مِنْ رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ آیه که کند می نقل ثابت بن ةیمزخ -9
 شـهادت  تـو  بـا  کسـی  چه :تگف زید ،آوردم ثابت بن زید و خطاب بن عمر نزد
 شـهادت  او بـا  مـن  :گفـت  عمـر  گـاه  آن. دانم نمی !سوگند خدا به :تمگف ؟دهد می
 بـن  عمـر هنگـامی کـه    :کنـد  مـی  نقل خود اصحاب بعضی از اسحاق ابو دهم می
 ادبیـات  و عربـی  قواعـد  بـه  کسـی  چه :پرسید کرد آوری جمع را رآنـق ابـخط

 مـردم  تـرین  خوشـنویس  :پرسـید  سسـپ . عـاص  بـن  سعید :گفتند ؟است آشناتر
 چهـار . بنویسـد  زیـد  و کنـد  امال سعید :تگف عمر. ثابت بن زین :گفتند ؟کیست
 و شـام  ،بصـره  ،کوفـه  بـه  را مصـحف  چهار آن از یک هر عمر ،نوشتند مصحف

 .فرستاد ازـحج

 بـر  تصـمیم هنگـامی کـه    عفـان  بـن  انـعثم :دـکن می روایت حـوملیـاب -10
 قبیلـه  از فـردی  و کنـد  امـال  لـذیـه قبیله از کسی :گفت گرفت مصحف نوشتن

                                                      
 .متعدد منابع از نقل به 262خویی،  .1



 263 \ یقرآن خیتار مباحث و مستشرقان: دوم بخش

263 

 

 .بنویسید ثقیف
 عثمـان  نـزد  را شده تدوین مصاحفهنگامی که  :کند می روایت عکرمه -11
 از نویسـنده  و هـذیل  از کننـده  امال اگر :گفت و دید آنها در ییها لغزش ،آوردند
 .یافت نمی راه آنها در ها لغزش این ودب ثقیف

 ،آورد گرد را قرآن که کسی اولین :کند می نقل سعد بن لیث از اشته ابن -12
 بـه  بـود  اننزدش که را قرآن از آیاتی مردم. بود ثابت بن زید اش نویسنده و ابوبکر
. نوشت می مصحف در عادل تن دو شهادت با را آیات وی. دادند می ثابت بن زید
 داد دستور ابوبکر. شد یافت ثابت بن یمهخز ابو نزد فقط توبه سوره پایانی آیه دو
 قرار تن دو شهادت معادل را او شهادت خدا رسول زیرا ،بنویسند را ها آیه آن
 شـاهدی  چـون  و آورد را رجـم  آیـه  نیـز  عمر. شتندنو را ها آیه آن پس. بود داده

 نشد. نوشته مصحف در آیه آن ،نداشت

  :قرآن تدوین روایات در تناقض -2-3-14-1

 و هـا  پرسـش  قالـب  در مـذکور  یهـا  روایـت  میـان  در موجـود  یها تناقض
  :شود می بیان ذیل یها پاسخ

 و سـوم  ،اول یهـا  یـت روا ؟شـد  آوری جمـع  زمانی چه در قرآن -2-3-14-1-1
 امـا  ،بـوده  ابـوبکر  خالفـت  دوران در قـرآن  آوری جمع که دارند صراحت چهارم
 شـده  آوری جمـع  عمر زمان در قرآن که دارند صراحت دهم و ششم یها روایت
 . است

ــه -2-3-14-1-2 ــی چ ــع متصــدی کس ــرآن آوری جم ــود دوران در ق  ؟ابوبکرب
 ،بـود  ثابت بن زید ،قرآن آوری جمع متصدی گویند می سیزدهم و اول یها روایت

 ثابـت  بـن  زیـد  واز بـود  ابوبکر خود کار این متصدی گوید می چهارم روایت اما
 پـنجم  روایـت  از. فکنـد ابی نظـری  شـده  آوری جمـع  یهـا  صحیفه به که خواست
 .کردند آوری جمع را قرآن عمر و ثابت بن زید که شود می استفاده



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 264

 ظـاهر  ؟بـود  شده تدوین عثمان زمان تا قرآن آیات از قسمتی آیا -2-3-14-1-3
 ضبط و ثبت قرآن آیات تمام که دارند داللت امر براین گذشته روایات از بسیاری
 دوران تـا  قـرآن  آیـات  از قسـمتی  که شود می استفاده دوم روایت از اما ،بود شده
 .بود نشده نوشته عثمان

 اول روایت ؟نمود را قرآن آوری جمع تقاضای ابوبکر از کسی چه -2-3-14-1-4
 ولـی  ،بـود  عمـر  کـرد  را قـرآن  گردآوری درخواست ابوبکر از که کسی گوید می

 کار این با ابوبکر عمر پافشاری و زیاد اصرار از پس و ورزید امتناع درابتدا ابوبکر
 در نیـز  زیـد . نمـود  پیشـنهاد  وی به را کار این و طلبید را زید گاه آن. نمود موافق
 ،مقابـل  در امـا  ؛پـذیرفت  ،ابـوبکر  اصرار از پس سرانجام ولی ،ورزید امتناع ابتدا

 خواستند ابوبکر از را قرآن تدوین هم با دو هر عمر و زید گوید میششم  روایت
 .پذیرفت را کار این مسلمانان با مشورت از پس هم او و

 را آن از هـایی  نسخه و کرد آوری جمع را امام مصحف کسی چه -2-3-14-1-5
 اینکـه  بـر  دارد صـراحت  دوم روایـت  ؟فرسـتاد  اسالمی امپراتوری مهم مناطق به

 ایـن  عمـر  کـه  کند می تصریح دهم روایت ولی ،آورد گرد را امام مصحف عثمان
 .داد انجام را کار

 ؟شـد  ملحـق  سوره این به برائت سوره آخر آیه دو زمانی چه در -2-3-14-1-6
 بـه  آیـه  دو ایـن  الحـاق  اینکـه  بر دارند صراحت سیزدهم و نهم ،اول یها روایت
 ایـن  که دارد احتصر این بر هفتم روایت اما ،بوده ابوبکر دوران در برائت سوره
 . است افتاده اتفاق عثمان دوران در کار

 ؟کرد ارائه قرآن نویسندگان به را توبه سوره آخر آیه دو کسی چه -2-3-14-1-7
 امـا  ،کـرد  ارائـه  را آیـه  دو آن ابوخزیمـه  کـه  دارد صـراحت  ایـن  بر اول روایت
. بـود  ثابلت  بن ةخزیم شخص آن اینکه به دارند صراحت نهم و هفتم یها روایت
 .نداشتند هم با نسبتی هی  نفر دو این که بیافزاییم
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 ؟نمـود  تعیـین  قـرآن  امـالی  و کتابـت  بـرای  را کسی چه عثمان -2-3-14-1-8
 قـرار  ثقیف از را نویسنده و هذیل از را کننده امال عثمان گوید می یازدهم روایت
 امالء و ثقیف از را نویسنده عثمان که دارد لتدال این بر دوازدهم روایت اما ، داد

 .بود نداده قرار هذیل از را کننده

 فصل نتایج -2-3-15

 نبرت نظریه بیان مقام در -2-3-15-1

 آن توسـط  و پیـامبر  عصـر  در ،ماست دستان در امروزه که قرآنی -2-3-15-1-1
 .است شده یگردآور حضرت

 عرصـه  از پیامبر نقش حذف للع صحابه مصاحف و نسخ  مسأله -2-3-15-1-2
 .هستند قرآن آوری جمع

 و حکـم  بقـای  و تـالوت  نسخ ،حکم و تالوت نسخ موضوعات -2-3-15-1-3
 اذهـان  سـاخته  و بـوده  خـارجی  واقعیـت  فاقد صحابه مصاحف قرائات اختالف
 آنهـا  به تمسک با کردند سعی ،فقیهان دیگر با خود مناظرات در که است فقیهانی

 وجـود  فعلی مصحف نصوص در آنها مستند که را خود فقهی اماحک از دسته آن
 مصحفی قالب در را قرآنی آیات ،اسالم پیامبر اگر. نمایند قرآن به مستند ،نداشت

 قرائات اختالف از سخن توانستند نمی مذکور فقیهان ،دیگر ،باشد کرده گردآوری
 نسـخ  شـکل  دو قالـب  در فعلـی  مصحف از نصوصی حذف و صحابه مصاحف

 نقـش  ،روایـاتی  جعـل  با که دیدند آن در را کار چاره آنان. آورند میان به الوتت
 از پس دوران به را آن گردآوری و کنند حذف قرآن آوری جمع عرصه از را پیامبر
 .دهند نسبت حضرت آن حیات
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 برتن نظریه نقد مقام در -2-3-15-2

 و تجزیـه  در وی روش کـه  دهـد  می نشان برتن سخنان در تأمل -2-3-15-2-1
 بـیش  را قرآن وی که است استوار اساس این بر ،قرآن آوری جمع روایات تحلیل

 نیـاز  مـورد  فقهـی  و شـرعی  تعـالیم  اسـتخراج  بـرای  منبعـی  ،چیـز  هر از پیش و
 دیگر همانند بحث مورد  مسأله بررسی در برتن روش ،بنابراین. داند می مسلمانان
  . است ادبی جاودان اثر یک صرفاً رآنق که ندارد قرار اصل این بر ،غربی محققان

 دهـد  می نشان ،داده ارائه خود های پژوهش در برتن که اطالعاتی -2-3-15-2-2
 نهـاده  تکامـل  و گسـترش  به رو هجری سوم قرن در قرآن آوری جمع روایات که

 نخسـت  قـرن  دو منابع در روایات این دقیق های پژوهش طبق که حالی در. است
 ،منبعـی  هـی   آیـا  کـه  دهد توضیح نکرده سعی وی اینهمه با .است شده وارد نیز

 امر همین. خیر یا کند می تأیید تاریخی نظر از را روایات این تکامل از وی ترسیم
 . است قرآن تدوین ی هدربار برتن تحقیقات بر وارد نقد ترین مهم



 چهارم صلف 
 
 

 آنقر قرائات ی زمینه رد بالشر رژی دیدگاه
 آن ربرسی و نقد و 

 





 
 
 

   مقدمه -2-4-1

 صـدر  در قرائـات  تعـدد  وجـود  بـه  معتقد فرانسوی پژوه قرآن ،بالشر رژی
 وجـوه  از یکـی  قـرآن  نـزول  بـدو  در قرائـات  اختالف بالشر نظر از. است اسالم

 نهایتـاً  جامعـه  در زایی اختالف دلیل به موضوع همین و دیدگر مصاحف اختالف
 چـون  عـواملی  ،مصـاحف  سازی یکسان از پس. گشت مصاحف توحید ساز سبب
 قرائات اختالف ظهور از جدید ای گونه به قاریان ذوق اعمال و الخط رسم ضعف
 دنبـال  بـه  را مجاهـد  ابـن  توسـط  هفتگانه قرائات گزینش پدیده خود که انجامید
 مـنعکس  را قرائـات  اخـتالف   لهمسـأ  در حقـایقی  گرچه بالشر رژی آراء. داشت
 اسـالم  پیـامبر  عصر به را قرائات اختالف ریشه اوالً آنکه جهت به اما ،کند می

 جملـه  از سـنت  اهـل  منقـوالت  و عقاید بر جانبه یک صورت به  ثانیاً ،بازگردانده
 جـدی  نقـد  قابـل  ،است شده استوار هفتگانه حروف اساس بر قرآن نزول به باور
 . است

 مسئله طرح -2-4-2

 در پـژوهش  مورد مسائل جمله از آن تعدد و اختالف ،قرآن قرائات موضوع
 بـه  هرکـدام  خاورشـناس  محققـان  و مسـلمان  عالمـان  که است پژوهان قرآن بین
 بـر  کـه  ای مقدمـه  در بالشـر  رژی. انـد  پرداختـه  تحقیق به آن ی هزمین در ای گونه
 اخـتالف  ی همسأل به خود سهم به ،است نگاشته فرانسه زبان به خود قرآن ترجمه
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 و داده نشان مندی عالقه ،آن معیار و برتر قرائات ظهور ،آن عوامل و علل ،قرائات
 عوامـل  ،قرائات مفهوم و معنا شناخت. است کرده پردازی نظریه خصوص این در

 دیدگاه سقم و صحت در داوری ،زمان طول در آنها بندی طبقه و قرائات اختالف
 متکفـل  فعلـی  فصـل  که است مسائلی جمله از ،قرائات اختالف تحلیل در الشرب

 . است آن به پرداختن

 او قرآنی مطالعات و بالشر رژی - مقدمه -2-4-3

 ،مجید قرآن خصوص در که است فرانسوی معاصر دانشمندان از بالشر رژی
 تـرین  مهـم  1.است متعدد آثار صاحب اسالمی معلو مباحث دیگر و عرب ادبیات
 او. اسـت  فرانسـوی  زبـان  بـه  کتاب این کامل ی هترجم ،قرآن خصوص در او اثر

 کمـال  در و اعتـدال  حـد  سـر  در اش ترجمـه  تا برده کار به را خود تالش نهایت
 اروپـایی  یها زبان به قرآن یها ترجمه بهترین از یکی او ی هترجم. باشد فصاحت
 خصـوص  در تحقیقـاتی  ،ترجمـه  ایـن  مقدمـه  عنوان به وی 2.است هشد شناخته
 پیرامـونی  مباحـث  بـه  ورود در او تبحـر  که داده انجام قرآنی علوم و قرآن تاریخ
 بـه  مراجعـه  بـر  عالوه خود قرآنی مطالعات در بالشر رژی. دهد می نشان را قرآن
 از قبـل  شناسـان خاور افکار و آثار از ،مسلمانان تفسیری و حدیثی ،تاریخی منابع
 تـالش  خـود  آثـار  در وی. اسـت  جسته سود آلمانی کهلدنو تئودور ویژه به خود
 ی هانگیز به ابتدا از و کند جلوه طرف بی و منصف محققی عنوان به که است کرده
ـ  بـه . برنـدارد  گـام  اسالمی آثار تخریب و قرآن بردن سؤال زیر  از برخـی  ی هگفت

 و کـازانوا  و ویـل  امثـال  یها تندروی وجه هی  به بالشر یها دیدگاه در» محققان
 و تنـد  حمـالت  از خـالی  او کتـاب  نتیجـه  در شـود  نمی دیده. و.. گلدزیهر حتی
 شـمار  در ترتیـب  ایـن  بـه  بالشـر  3«بـود  استشراق جامعه در که است ای رویه بی

 و عرب ادبیات ،اسالم مطالعه به علمی ی هانگیز با که گیرد می قرار خاورشناسانی

                                                      
 .112-108و حسینی طباطبایی،  134-132، بدوی، 3-2ر.ک: رامیار، . 1

 .5رامیار، . 3 .3رامیار، . 2
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 بـا  مقایسه در قرآن ی هزمین در بالشر تحقیقات حال عین در اما 1اند. پرداخته قرآن
 جهت تالش وجود با او زیرا ،نیست اشکال از خالی مسمانان یها تحلیل و عقاید
 در لـذا  2.اسـت  شیعه مخالفان تأثیر تحت شدت به ،اسالمی مطالعات در طرفی بی
 اشـاره  آن بـه  برخـی  کـه  دارد وجـود  بزرگی خطاهای بالشر قرآنی یها رداشتب

 پژوهـان  قرآن از برخی ،بالشر قرآنی یها برداشت در خطاها این دلیل به 3اند. کرده
 خاورشناسانی شمار در را او و کرده تردید بالشر طرفی بی و نیت حسن به نسبت
 نظـر  به 4.است شده مواجه اسالم با تبشیری و دینی ی هانگیز با که اند کرده معرفی
 از بالشـر » نویسـد:  مـی  که داده انجام رامیار مرحوم را منصفانه داوری که رسد می
 در نام به استادان از یکی او هرچند ،است مانده خبر بی اسالم در شیعه عظیم سهم
 فـردی  حـال  هر به ،باشد کرده هم طرفی بی رعایت در سعی و باشد غرب جهان
 هر دلیل همین به. دور به مطالب از بسیاری حقیقت و کنه از و سلمانم غیر است
 کـه  طـور  همان فصل این رد 5«است. تصحیح و نقد قابل او نظرات باشد الزم جا

 نقد و بررسی مورد آن اختالف و قرآن قرائات ی هزمین در بالشر دیدگاه شد اشاره
 . است گرفته قرار

 قرائات ی زمینه در بالشر نظریه ارکان -2-4-4

 جمله: از است چند مباحثی شامل قرائات ی هزمین در بالشر نظریه

 آن تاریخی خاستگاه و قرائت فهومم -2-4-4-1

 بـه  دقیق غیر طور به را آن ،لغوی نظر از قرائت گسترده کنکاش بدون بالشر
 ،تـر  دقیق مفهوم در را قرائت حال عین در وی. است کرده ترجمه خواندن معنای

 ترتیـب  ایـن  به وی. داند می مکتوب متن یک کمک بدون یا کمک به نیبرخوا از

                                                      
 .های مستشرقان انگیزه: 42شناسی آن،  مستشرقان و آسیب معارف، درآمدی بر قرآن پژوهی. ر.ک: 1

 .5رامیار، . 2

 .با عنوان: نقد آثار بالشر 121-112از جمله ر.ک: حسینی طباطبایی، . 3

 .با اندکی تلخیص و تصرف 5همان، . 5 .83شناسی غربیان،  شناسی و اسالم زمانی، شرق. 4
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 از عبـارت  قاری اسالم اول قرن دو در او عقیده به و دانسته حافظ معادل را قاری
 کامـل  تجویـد  بـا  و بلنـد  صدای با و کامل امانت با توانسته می که بوده مسلمانی
 بـا  همزمـان  ای پیشینه قرائت علم بالشر نظر از 1.بخواند حفظ از را قرآن از آیاتی
 از را آنچـه  فقـط  تصـرف  و دخل بدون اسالم صدر در قاریان و دارد وحی نزول
 انجـام  بـه  اکمل وفای با را کار این و کردند می نقل ،بودند شنیده پیغمبر دهان
 و شد مشخص بهتر آنها نقش ،ابوبکر زمان در مصحف تدوین هنگام. رساندند می
 گرچـه  درآمد کتابت به آنها یها قرائت که بود وقتی آن ،گشت افزوده میتشاه بر
 2.پوشید چشم آنها شفاهی آموزش از شد نمی که قسمی به بود ناقص کتابت این

 آن مراحل و قرائت اختالف -2-4-4-2

 قابـل  مرحلـه  دو در را آن و دانسـته  واقعـی  امـری  را قرائت اختالف بالشر
  شرح: به داند می بررسی

 اسالم پیامبر دوره در قرآن قرائت ختالفا -2-4-4-2-1

 اسـالم  پیـامبر  عصـر  به قرآن گوناگون قرائات پیشینه بالشر رژی نظر از
 قـرآن  جمـع   مسأله در جمله از ،کند می اشاره امر این به مواردی در وی. رسد می
 وجـود  را پیامبر توسط جمع این دشواری دالیل از یکی بالشر رپیامب زمان در

 بـر  قرائـت  یک دادن برتری از خدا رسول احتراز و دوره این در قرائات تعدد
 عصـر  در قاریـان  تعـداد  کثـرت  بـر  همچنین وی 3.کند می اعالم دیگر یها قرائت
 بـه  قـرآن  قرائـات  تعلـیم  در خـدا  رسول مرجعیت بر و کرده تأکید پیامبر

 بـرای  هـم  دوران همان در بالشر نظر از نتیجه در 4.گذارد می صحه خود اصحاب
 بـا  همانجا(). باشد داشته وجود توانسته می مختلفی صور شده وحی متن خواندن
 عمـر  اختالف ماجرای به خود کتاب از موضع چند در بالشر دیدگاه این به توجه

                                                      
 .تلخیص با اندکی 123-122همان، . 2 .122-120بالشر، . 1
 .33همان، . 4 .44-43بالشر، ر.ک: . 3
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 اختالف رفع در خدا رسول داوری و فرقان سوره قرائت در حکم بن هشام و
 1.است کرده اشاره صحابه دو هر یها قرائت تأیید با

ـ  مـی  شـواهد  این از که ای نتیجه  عصـر  در قـرآن  قرائـت  آنکـه  گرفـت  وانت
 پیـامبر  عصـر  بـه  قرائـات  تعـدد  ی هریش و بوده سماعی کامالً امری پیامبر
 سـماعی  یها قرائت شفاهی انتقال نتیجه نیز را قرائت علم پیدایش بالشر. رسد می

. رسـد  مـی  پیامبر شاخص اصحاب از یکی به آنها سند نهایتا که داند می قاریان
 کرده معین تاریخی شواهد به توجه با را مدنی نافع قرائت سند جهت این در وی
 وجـود  بـه  تصـریح  رغـم  علی وی آنکه بالشر نظریه در ذکر قابل ی هنکت 2.است
 این در قرائات تالفاخ شناسی ماهیت در سخنی پیامبر عصر در قرائات تعدد
 ندارد. دوره

   پیامبر رحلت از پس قرآن قرائت اختالف -2-4-4-2-2

 خـود  کـه  دانـد  می تاریخی امری را صحابه دوران در قرائات اختالف بالشر
 موضوع این وی. دهد می تشکیل دوره این در را مصاحف اختالف وجوه از یکی
 کنـد  مـی  تصـریح  همچنین او 3.کند می مطرح خود کتاب از متعددی مواضع در را
 معـذلک  انـد  بوده متفاوت خیلی ها قرائت در و جزئیات در صحابه مصاحف» که:

 و مسـعود  ابـن  و علـی  ،ابیّ به بعدها که ییها قرائت آیا که دانیم نمی ما امروز
 ها قرائت این از بسیاری. نه یا است عصر این به مربوط آیا ،شده داده نسبت غیره
 قابـل  مـا  بـرای  آنهـا  از یکـی  هنـوز  ظاهرا چنانکه. رسد می مصاحف نخستین به

 4«است. دسترسی
 مصحف ،موجود مصحف سه در را والعصر سوره قرائت اختالف سپس وی
 مقایسـه  مـورد  زیر شرح به مسعود ابن به منسوب مصحف و علی به منسوب

                                                      
 .ا اندکی تلخیصب 126-125بالشر، . 2 .متن و پاورقی: 45-43. ر.ک: همان، 1
از مصاحف قدیمی جز چند اختالف قرائت کـه  »هرچند معتقد است که:  64و  62، 61، 59، 58صفحات: ر.ک: . 3

 (61)همان،  «هم فاقد ارزش بسیار زیادی هستند.ها  اند، چیزی بر جای نمانده و همان روایات باز گفته
 .68بالشر، . 4
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 دهد: می قرار

 وَ آمَنُنوا  الَّنذینَ  خُسْر  * إِالَّ  لَفي الْإِنْسانَ الْعَصْرِ *إِنَّ وَ موجود: قرآن قرائت
 .بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحا ِ عَمِلُوا

 اللی  لفیله  انه و خسر لفی االنسان ان العصر و» مسعود: ابن به منسوب قرائت
 «بالصبر تراصرا و بالحق صرااتر و الصالحات عملرا و آمنرا ال ین اال ال،هر آخر

 و خسلر  لفلی  االنسان ان ال،هر نرائب و العصر و» :علی به منسوب ئتقرا
 تراصلرا  و بلالحق  تراصرا و اصالحات عملرا و آمنرا ال ین اال ال،هر آخر الی فیه انه

 «بالصبر

 قرائت اختالف همان ،صحابه مصاحف اختالف علل از یکی بالشر عقیده به
 اسـالمی  جامعـه  در فاخـتال  بـروز  عامـل  خـود  که بود مصاحف این در موجود
 یـک  تغییر که داد احتمال توان می کم خیلی» کند: می تصریح آنکه با وی 1.گردید
 بلکـه  ،است آمده پیش متن آن نقل در که باشد فتوری و سستی معلول واحد متن
 قرائـت  اخـتالف  وجود معهذا 2«داشت. می وجود قرائتی چنین باید آغاز همان از
 عثمـان  خالفـت  در مصـاحف  سـازی  یکـی  اصـلی  انگیزه را صحابه مصاحف در
 مـتن  یـک  و شـود  انجـام  بایستی می زود یا دیر بالشر عقیده به که کاری ،داند می
 3.دهد دست به قرآن از تغییر غیرقابل ثابت

ـ  هـک یـالـمث از ضمناً  معلـوم  ،کـرده  ذکـر  مصـحف  سـه  مقایسـه  در الشرـب
 کـه  دانـد  می اضافاتی حد در را صحابه مصاحف در قرائات اختالف وی شود می
 داشته وجود دیگر مصحف به نسبت مصاحف از برخی در آیات از برخی ذیل در

 . است

                                                      
 .69همان، . 2 .70. همان، 1
 .70همان، . 3
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 قرآن قرائات اختالف تشدید در عارضی علل -2-4-5

 را قرائـات  اخـتالف  ی هریش و دانسته سماعی امری را قرائات آنکه با بالشر
 طبیعـی  وضـع  حاصل را قرائات تعدد جهت این از و رساند می پیامبر عصر به

 غافل قرائات اختالف تشدید در دیگر عامل دو تأثیر از معهذا ،داند می قرآن نزول
 از: عبارتند که نیست

 الخط رسم ضعف معنای به کتابت عامل -2-4-5-1

 عنـوان  بـه  را صحابه و پیامبر عصر در قرآن ویژه الخط رسم یرتأث بالشر
 انتقـال  گـزارش  از قسـمتی  در و نداشـته  دور نظـر  از قرائـات  ظهور در احتمالی
 بهتـر  قاریـان  نقـش  ابـوبکر  زمـان  در مصـحف  تدوین هنگام» نویسد: می قرائات
 ،آمـد  کتابـت  بـه  آنهـا  یها قرائت» «گشت. افزوده آنها اهمیت بر و شده مشخص

 آنهـا  شـفاهی  آمـوزش  از شـد  نمی که قسمی به ،بود ناقص بسیار کتابت این ولی
 اخـتالف  پیـدایش  در الخطـی  رسـم  چنین نقش دیگر جای در و 1«پوشید. چشم
 آیـا  بود شده سپرده حافظه به تنها ها قرائت اگر» :که کند می عنوان چنین را قرائت

 زیـرا  ؛اسـت  بحـث  قابـل  خیلی این ؟بود شده حفظ حال به تا کنونی صورت به
 شناسیم می ما که اختالفاتی که افتد می اتفاق کم بسیار و ندرت به که دید خواهیم
 بسـیار  اختالفـات  کـه  افتد می فکر این به انسان پس .بدهد نشان را تضادی چنین
 چنـین  چـون  البتـه . است شده ایجاد کتابت ی هوسیل به اولیه عصر مقارن ،قدیمی
 این از دیگر و رفته بین از امروز مصاحف این آثار تمام که رسد می نظر به چیزی

 محتاطانـه  فرضـیه  از بتـوانیم  که ندارد امکان بنابراین ،نمانده باقی اثری مصاحف
 2«یم.یبگو تربیش چیز مصاحف این کتابت ی هدربار

                                                      
 .69همان، . 2 .123. همان، 1
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 قرائات امر در رای دخالت و قاریان ذوق اعمال -2-4-5-2

 و شـناخته  رسـمیت  بـه  قرائـات  گسترش در را سلیقه و ذوق أثیرـت الشرـب
ـ  قاریـان  کار هجری نخست قرن رـاواخ از» است: معتقد  پیـدا  تخصصـی  ی هجنب

 ، اخـالق  رهگـذر  ایـن  از. سـازند  می خود کار عادی منبع را قرائت انـآن و ردهـک
 کـم  کـم . شـود  مـی  رکینـچـ  اـآنهـ  رتـشهـ  سوم رنـق ازـآغ در. بیند می آسیب
 معرفـی  فاسـق  و حـریص  ،جاهل اشخاصی عنوان به اینان که روزی آن دـرس می
 انجـام  بـه  قرن همان پایان در کار این و است اصالحی مستلزم فساد این. وندـش

 1«رسید.
 ضـرورت  نهایـت  در که ،کرد خنهر قاریان بین در فسادی چنین این چرا اما
 تـدوین  در ای عـده » اسـت:  معتقد بالشر. گردید احساس قرائات نظام در اصالح
 جریـانی  اینجـا  در. داشـتند  ای گرانـه  وسواس مراقبت روایت بر مبتنی قرائت علم

 اسـالمی  شـریعت  ادامـه  در کـه  دارد وجود مقتدر و عمیق بسیار و کارانه محافظه
 عوامل با قرائت پیشرفت گفت: باید اما ؛رسد می پیروزی به عام قبولی با سرانجام
 مسیر این در. دارند بیشتری نوآوری ی هجنب اساس در که کند می برخورد دیگری
 و صـرف  نظـر  از شناسـی  زبان مطالعات به مربوط اساسی نقش چیز هر از پیش
 علم و رتفسی ایم دیده بارها که طور همان حقیقت در اگر. است اللغه علم و نحو

 تثبیت در خود ی هنوب به نیز علوم این عکس به ،باشد نحو و صرف اساس قرائت
ـ اوا همـان  از لذا ،گذارد می اثر متقابالً قرآن خواندن بر از و  فعالیـت  بصـره  در لی

 2«شد. می اشتباه هم با لغوی و نحوی تالش با قاری

 یـاد  «عقلـی  ائـت قر نظـام » عنوان به ای ویژه نظام پیدایش از بالشر اینجا در
 نظـام  امـا . برخیـزد  سـتیزه  بـه  روایی قرائت شدید تسلط علیه تواند می که کند می

ـ  بـه  کـه  اسـت  گوناگونی عوامل از متأثر خود قرائت عقلی  نیازمنـد  خـود  ی هنوب
. مشـکل  اسـت  کـاری  مختلـف  عوامل این تأثیر ی هدرج بیان» لکن: است بررسی

                                                      
 .127همان، . 2 .124، . همان1
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 زمـان  یـک  در دوم قرن اواسط مقارن عوامل این ی همه که رسد می نظر به چنین
 قاریـان  تکثـر  یکی :آید می دسته ب اصل چند صورت این در و باشند آمده پیش

 دیگـر . کنند می بازگو را تعدد این نیز روایات و گیرد می قرار قبول مورد است که
 و یافته تنوع حدی به ها تئقرا ،پیامبر رحلت از پس سال پنجاه و یکصد اینکه
 سخت پیامبر معاصر یها قرائت شناخت ،هم در توده این میان از که شده زیاد

 1«است. مشکل

 هفتگانه یها ئتقرا ظهور و بالشر -2-4-6

 سـوم  قـرن  در که داند می نظامی ی هنتیج را هفتگانه یها قرائت ظهور بالشر
 هرج به که شد موفق نظام این. آمد وجود به قرائات اصالح راستای در و هجری

 بـن  موسـی  ابـوبکر  کـار  این مبتکر. بخشد خاتمه قرائات بازار در موجود مرج و
 چـه  هفتگانـه  قرائـات  انتخـاب  در او معیار اما. بود خود عصر القراء شیخ مجاهد
 ،متـواتره  نـوع:  سـه  بـه  دوران آن در قرائـات  بندی تقسیم از نخست بالشر ؟بود

 بـا  قانونی یها قرائت تعیین که شود می دآورای سپس. کند می یاد شاذه و ،صحیحه
 او 2.پـذیرفت  صـورت  مصـحف  بـا  موافقت و اجماع تصویب اصل: دو به توجه
 معیارهای با ها قرائت از ای دسته بسیار دودلی و تردید از پس» که: کند می تصریح
 3«شدند. طرد استثناء عنوان به بقیه و ،انتخاب شده ذکر

 سایر و ورزید مبادرت قرائت هفت انتخاب به تنها مجاهد ابن که شد چه اما
 سـوم  قـرن  اواسط حدود در» است: چنین بالشر پاسخ ؟گذاشت کنار را ها قرائت
 نماینـده  را قـاری  هفـت  تنهـا  دارد سـعی  که شود می مشاهده قوی بسیار جریانی
 که خبر دو به بنا. شود می پشتیبانی نیز روایات با فکر این. بشناساند قرآنی قرائات
 اسـت  کرده تأیید شخصاً محمد ،رسد می عمر خلیفه و عباس ابن به گویند می
 «حـرف  جمـع  احـرف » ی هکلمـ  ایـن . اسـت  شده نازل «حرف هفت» به قرآن که

                                                      
 .135همان، . 2 .129. همان، 1
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 نظـر  بـه  چنین. است آمده پیش باره این در تفسیر چهل حدود در و شده معمایی
 بـه  قریـب  کلمـه  این غالباً. باشد قرائت همان «احرف» معنی اینجا در که رسد می

 امـا . دهـد  مـی  را معنی همان کوچکی اختالف یک با و رفته کار به قرائت معنای
 اینجا در و دارد ها سامی بر عدد این که جادویی اثر بر عالوه ،هفت عدد ی هدربار
 توانـد  نمـی  نـامعین  معنـای  یـک  جز به چیزی اصطالح این در ،کند می صدق هم

 1«زیادی مقدار» یعنی باشد داشته وجود

 حقیقی هفت عدد آن در )که قرائت هفت تعین ی رابطه به آنکه بدون بالشر
 کثـرت  تعیـین  مجـازی  عـدد  هفت عدد آن در )که احرف و شده( گرفته نظر در

 نویسـد:  مـی  کـرده  اشاره تحدید این از ناشی مشکالت به کند توجه شده( فرض
 در حصر که نکردند احساس مسلمانان از بعضی عصر آن در که نیست گفتگویی»

 شود می موجب و آورد می وجود به ییها محدودیت اندازه چه تا ،«هفت» رقم این
 نـه  و قـاری  هفـت  چـرا . شوند خارج دایره آن از معارضی بدون معتبر قاریان که

 ایـن  ولی ،شد داده بعدا هم قاریان گانه چهارده و دهگانه یها صورت البته ؟بیشتر
 بود. هفت در تحدید همان العمل عکس فقط کار

 بـاال  حقیقت در. گردد می ثبات با و مستقر قرائت ،دهگانه قاریان صورت در
 مسـتقل  مکتبـی  ریاسـت  مقام به ،حمزه راویان و ناقالن ردیف از خلف نام بردن
 بـه  ابوجعفر شناسایی که همچنین و نبوده ناهنجار کاری ،دهگانه قاریان از قرائتی
 کـاری  ،داشـت  مدینه در العالء بن ابوعمرو و نافع چون شاگردانی که استادی نام

 و بوده طوالنی بسیار آن برابر در مقاومت گویا معذلک. است نبوده آمیز جسارت
. انـد  نکرده احساس را خود قطعی پیروزی دهگانه قرائات طرفداران هیچگاه شاید
 روش بـودن  قـانونی  کـه  دهـد  مـی  تشـخیص  الزم جـزری  ابن نهم قرن اوایل در

 2«دارد. اعالم را ابوجعفر

                                                      
 .145-144همان، . 2 .144. همان، 1
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 قرآن قرائات اختالف ی درباره بالشر آراء بررسی و نقد -2-4-7

 اولیـه  قـرون  در قـرآن  بـرای  متعـدد  قرائات ظهور ی هدربار بالشر رژی آراء
ـ  در او آنچـه   خصوصاً ،دهد می دست به ازشمندی حقایق  اخـتالف  علـل  ی هزمین
 قرائات اختالف گسترش آن دنبال به و کرده بیان پیامبر رحلت از پس قرائات

 برخـوردار  تاریخی صحت از مجموع در ،گذاشته بحث به را مجاهد ابن ظهور تا
 جـدی  نقـد  محتـاج  نیـز  جهاتی از قرائات ی هزمین در بالشر دیدگاه معهذا. است
 است: زیر موارد در آن اهم که است

  پیامبر عصر در قرائات اختالف یابی ریشه -2-4-7-1

 و رسـد  می پیامبر عصر به قرائات اختالف ی هریش که است معتقد بالشر
 بـا  اخـتالف  رغم علی - صحابه از یک هر یها قرائت خود حیات در حضرت آن

 بـدون  قرائتـی  ثبـت  از یـا  و نمـود  مـی  تصویب و تأیید را - دیگر صحابه قرائت
 همـان  نظر این است روشن که چنان. فرمود می خودداری دیگر قرائت بر ترجیح
 «سـبعه  احـرف » پایـه  بر قرآن نزول به معتقد که است سنت اهل مشهور ی هعقید
 بالشر اثرپذیری جهت این در. اند دانسته قرائات مصوب را خدا رسول و بوده
 اثبات مستلزم شده یاد عقیده صحت اما ،است مشهور کامالً سنت اهل روایات از
 است: زیر مطلب دو

 سبعه حرفا برابردانستن (ب و هفتگانه حروف برپایه قرآن قطعی نزول (الف
 معاصر محققان  خصوصاً قرآنی علوم آراءدانشمندان به مراجعه اما. هفتگانه قرائات با

 در زیـرا  ؛نیسـت  مسـلم  شـده  یـاد  مطلـب  دو از یک هی  که دهد می نشان شیعه
 روایـاتی  با معارض هم موضوع این ،هفتگانه حروف پایه بر قرآن نزول خصوص

 توجیه قابل غیر هم و 1،کند می تأکید واحد حروف برمبنای قرآن برنزول که است
 در آنکه بر مبنی دهند می نسبت عثمان به قرآن جمع قضیه در که است اقداماتی با

                                                      
 .2/630کلینی، . ر.ک: 1
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 قرائـات  اخـتالف  و صـحابه  مصـاحف  اختالف گسترش دلیل به خلیفه این زمان
 و. داد واحـدی  قرائت مبنای بر قرآن جمع و مصاحف توحید به دستور وی قرآن
 کـه  انـد  عقیـده  این بر جدید تا قدیم از دانشمندان جمهور» جزری: ابن ی هگفت به

 حرف این و شده نوشته هفتگانه حروف از حرفی اساس بر تنها عثمانی مصاحف
 1«است. جبرئیل بر خدا رسول ناحیه از قرآن ی هعرض آخرین با منطبق

 بـه  اوالً گفـت:  باید هفتگانه قرائات با سبعه احرف دانستن برابر مورد در اما
 نظـر  اخـتالف  علما بین سبعه احرف ماهیت تفسیر در سنت اهل دانشمندان گفته
 چهـل  تا ،است کرده اشاره هم بالشر خود چنانکه خصوص این در و دارد وجود
 بـودن  روشـن  عدم به توجه با  ثانیاً 2نیست. قطعی کدام هی  که شده وارد احتمال
 اسـت  فاحشی تسامح ،هفتگانه قرائات با آن تندانس برابر هفتگانه حروف ماهیت

ـ  بـه . انـد  برداشـته  پـرده  آن از سنی و شیعه بزرگان که  معرفـت:  اهلل آیـت  ی هگفت
 ،زرکشـی  ،ابوشـامه  ،الجـوزی  ابـن  ماننـد  منتقـد  و محقق دانشمندان از بسیاری»

 این ،الجزری ابن. اند کرده رد را شایعه این اینان نظایر و تیمیه ابن ،مکی ابومحمد
 داده نسـبت  ،هسـتند  تهـی  دانـش  هرگونـه  از کـه  عوام و جاهل مردم به را توهم
 تـوهمی  را هفتگانـه  قرائـات  بـا  سـبعه  احـرف  برابری نیز شیعه محققان 3«است.
 بـه  برخـی  بـرای  قرائـت  هفـت  گزینش در اهدمج ابن اقدام از پس که اند دانسته
 کـه  کردند مجاهد ابن متوجه هم را انتقاداتی جهت این از برخی و پیوست وقوع
 4است. کرده کمک توهم این پیدایش به قرائت هفت انتخاب با چرا

                                                      
 .1/301 ،تفصیل را ر.ک: زرکشی. 2 .1/13ابن جزری، . 1
 .216-214تفصیل اظهارات علمای یاد شده را ر.ک: معرفت، . 3
، معـارف، مبـاحثی در تـاریخ و علـوم قرآنـی،      135-2/121، ، عسکری178-177تفصیل بحث را ر.ک: خویی، . 4

 نفـره  ی چهـار  کمیتـه : »نویسـد  مـی  معرفت ؛ و نیز: آقایمقابل اقدام ابن مجاهدهای مختلف در  واکنش: 211-214
 کـاری  انجـام  بـرای  و برنیامدند کار این انجام عهده از مأموریت بودن خطیر به توجه با عثمان زمان در قرآن جمع
افلـح،   عـامر، کثیـربن   ابی بن کعب، مالک بن  ابیّ از ند، لذاداشت نیاز کفایت با و کاردان افرادی مهم، به حد این در
 دیگـران  و سعد ابن و سیرین ابن روایت به و فطیمه بن سعد، عبداهلل بن ، مصعبعباس بن ، عبداهللمالک بن انس
 ایـن  بـه  توجـه  با مختلف( مصادر بر تکیه با 100گرفتند )همان،  کمک بودند نفر دوازده جمعا که دیگر تن پنج از

 منـافع  حـافظ  کـه  انحصـاری  شـکل  بـه  نفره ی چهار کمیته یک توسط ی عثمان دوره در مصاحف توحید حقیقت
 است. منتفی اساس باشد، از خاص ای عده
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 صحابه مصاحف اختالف با قرائات اختالف رابطه -2-4-7-2

 و دانسـته  صـحابه  مصـاحف  تمـایز  وجوه از یکی را قرائات اختالف بالشر
 یکـدیگر  بـا  ها قرائت در ویژه به و جزئیات در صحابه مصاحف که کند می اعالم

 ی هدربـار  مانـده  جـا  بـه  روایـات  در را عقیـده  این ی هریش او. اند داشته اختالف
 ایـن  کـه  نیسـت  معلـوم  که کند می تأکید حال عین در ،داند می مختلف مصاحف
 مطـرح  که سؤالی 1.باشد برخوردار تاریخی ارزش و صحت از حد چه تا روایات
 وی ،است مشکوک امری بالشر نظر از حتی روایات این صحت وقتی آنکه است
ـ  در آنهـا  اختالفـات  و مختلف مصاحف وجود به نسبت چگونه  قرائـات  ی هزمین
 اصـل  سنت اهل محققان نظر از که است ذکر قابل ؟است کرده داوری و قضاوت

 ترتیـب  ،هـا  سـوره  تعداد ی هزمین سه در آنها اختالفات و صحابه مصاحف ودوج
 همـین  به و نبوده انکار قابل تفسیری زوائد و قرائت و ها لهجه اختالف و ها سوره
 اخـتالف » یـا  «المصـاحف » بـه  موسوم ییها کتاب دور یها گذشته در آنان جهت

 بـن  ابوبکر المصاحف تابک جز آثار این بین از که بودند کرده تألیف «المصاحف
 بـا  نیـز  معاصر پژوهان قرآن از برخی 2.است نمانده باقی اثری سجستانی داود ابی
 صحابه از برخی مصاحف اختالف وجوه بررسی به تاریخی پراکنده اخبار بر تکیه
 بـه  مراجعـه  3انـد.  پرداختـه . و.. علی ،کعب بن ابی ،مسعود بن عبداهلل جمله از

 مصـاحف  وجـود  از ،مانـده  بـاقی  سـند  عنـوان  به داود ابی ابن المصاحف کتاب
 نشـان  صـحابه  مصـاحف  اخـتالف  از حاکی اخبار نیز و آنها اختالفات و صحابه
 عین در و شده وارد مرسل صورت به الباًغ تایخی روایات ،آثار این در که دهد می
 اخبـار  ایـن  بـر  تکیـه  بـا  کـه  طوری به. دارند یکدیگر با شدیدی اختالفات حال
 آنهـا  اختالفـات  و صـحابه  مصـاحف  نـام  بـه  واقعیتـی  وجود به نسبت توان نمی

 کتـاب  در رهگلدزی مانند خاورشناسانی سوء نیات از نباید بلکه و کرد بزرگنمایی
 داود ابـی  ابـن  المصـاحف  تصـحیح  در جفری آرتور یا االسالمی التفسیر مذاهب

                                                      
 .2/2064خرمشاهی، . 2 .68-67بالشر، . ر.ک: 1
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 مسـلمانان  دقت و حساسیت که شود می نمایان وقتی بحث اهمیت 1.گردید غافل
 بـه  تـوان  نمـی  لـذا  ،گیریم نظر در قرآن آیات شدن زیاد و کم از جلوگیری در را

 را عصر سوره به ییها قطعه شدن زیاد و کم حد در قرآنی عبارات اختالف راحتی
 در ای نکتـه  ،تفسـیری  زوائـد  بـاب  از آنکـه  مگـر  داد نسبت صحابه مصاحف به

 از ای نمونـه  القـرآن  علـوم  فـی  مقـدمتان  کتـاب  در. باشد رسیده ثبت به مصحفی
 محمل،  عن روی ق، و» است: شده ثبت گونه این به اولیه مسلمانان یها حساسیت

 فیله  مصحفاً و مسعرد ابن ةقراء فیه مصحفاً ثالثه مصاحف رایت قال یظالقر کعب بن
 بعضلها  یخلالف  ملا  منهلا  کل   فی اج، فلم زی، قرأه فیه مصحفا و کعب بن ابی ةقراء
 سـه  مصاحف من گفت: او که شده روایت قرظی کعب بن محمد از یعنی: 2«بعضاً
 ابـی  قرائـت  که مصحفی و بود آن در سعودم ابن قرائت که مصحفی دیدم را گانه
 سـه  ایـن  در. بـود  زیـد  قرائـت  اساس بر که یفمصح و داد می نشان را کعب بن

 دهـد  نشـان  را آیـات  از دیگـر  بعضی به نسبت بعضی خالف که چیزی مصحف
 صـحت  به است روشنی استدالل این گیرد می نتیجه سپس المبانی نویسنده. نیافتم
 معاندان و مخالفان دعاوی بطالن و یکدیگر با مصاحف اختالف عدم در ما ادعای

 سـایر  و بالشـر  کـه  یوعضـ مو شـده  یـاد  تـاریخی  سـند  بـر  اضـافه  )همانجا( ما
 در قرآن قرائت و آموزش رواج ،اند نپرداخته تحقیق به آن ی هدربار خاورشناسان

 مسـلمین  بـین  در تواتری نقل از قرآن شدن برخوردار نتیجه در و پیامبر عصر
 هفـتم:  فصل ،قرآنی علوم و تاریخ در مباحثی ،معارف نک: جهت این )در 3.است

 (خدا رسول سیره در قرآن آموزش

 رأی و قیاس نفوذ با قرائات اختالف ارتباط -2-4-7-3

 و پیـدایش  در ادبی علوم تأثیر یا قیاسرأی و  نفوذ خصوص در بالشر آنچه

                                                      
 .4صاحب المبانی، . 2 .745-2/744، عسکری. 1
ارف، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنـی، فصـل هفـتم: آمـوزش قـرآن در سـیرۀ رسـول        ـن جهت ر.ک: معـدر ای. 3

 .خدا
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 و حضور به اذعان ضمن وی. است صحیحی مطلب ،است آورده قرائت گسترش
 بـه  وفـاداری  در تالش زنی و قرائات سماعی انتقال در آنها روش و قاریان فعالیت
 دوم قـرن  در کالمی و فقهی مکاتب پیدایش از بحث به حال عین در ،سنتی نظام
 قرائـت  نظـام  مقابل در عقلی قرائت نظام عنوان تحت نظامی از و پرداخته سوم و

 ایـن  به دهد می قرار بحث مورد قرآن تفاسیر در را آن بازتاب و کند می یاد روایی
 الهیـون  نفـوذ  تحـت  کـه  وقتـی  تـا  ،کلمـه  اسـالمی  مفهوم به تفسیر» که: صورت
 از ولـی  ؛کند می حفظ را خود )روایی( سنتی ی هجنب کامالً ،نشده واقع ها( )معتزلی

 در جهت همین به و شود اقناع قدما اخبار با فقط تواند نمی تفسیر دیگر بعد به آن
 یـک . کنـد  تطبیق عقلی موازین با بیشتر که گردد می دیگری مستندات جستجوی
 منطـق  شـیفته  چیز هر از بیش که فقیهی یک یا و )کالمی( الهی عالم یک ،رافضی
 و نقطـه  بـدون  ی هکلمـ  یـک  از کـه  مختلفـی  ابیرتع میان از که کند می سعی شده

 بیشـتر  کـه  نمایـد  استنباط را آن ،آید دست به تواند می اعجام( و )اعراب عالمت
 که آید می وجود به محض عقلی قرائت نظام ترتیب بدین. هست اش عقیده موافق
 1«برخیزد. ستیزه به روایی قرائت شدید تسلط لیهع (مفیدی طور به غالباً) تواند می

 بالشر نظر از روایات بندی دسته -2-4-7-4

- ،بالشـر  سـوی  از شاذه و ،صحیحه ،متواتره نوع سه به قرائات بندی تقسیم
 ،نیسـت  مانعی و جامع بندی تقسیم - دهد می نسبت قرائات پیشوایان به وی که 
 شـده  تقسیم قسم شش بر قرائات است داده تذکر نیز رامیار محمود که طوری به

 ضـمناً  2.«مـدرج » شـبیه  و موضوع ،شاذ ،آحاد ،مشهور ،متواتر از عبارتند که است
 توجـه  مـورد  قـدیم  از که -. دارد وجود ضابطه و قاعده سه قرائتی هر قبول برای
  از: عبارتند ضابطه سه این و - است بوده قاریان

                                                      
رف، مبـاحثی در  ی و اجتهاد در گسترش قرائات ر.ک: معاأضمناً جهت آگاهی بیشتر از نفوذ ر 129-128. همان، 1

 .: اختالف قرائت پس از اصالح رسم الخط قرآن206تاریخ و علوم قرآنی، 

 )پاورقی(. 135ر.ک: رامیار، در آستانه قرآن،  راتفصیل . 2
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 عثمانی مصحف الخط رسم با موافقت الف(

 عربی بانز اصول با سازگاری ب(

 1صحیح سند از برخورداری ج(

 )تصویب قرائات بودن قانونی دوگانه معیارهای عنوان به بالشر آنچه بنابراین
 مجاهـد  ابـن  سـوی  از الزم معیارهـای  ،کرده اعالم مصحف( با موافقت و اجماع
 کافی. نه و است

 بالشر نظر از اختیارقرائی معیار -2-4-7-5

 برخی ،قرائات این بین در چرا و ؟بود چه هفتگانه قرائات اصلی هپشتوان اما
 قاریـان  از یک هر اختیار بالشر ؟شدند شاخص نافع قرائت یا عاصم قرائت مانند
  از سخنانی نقل از پس او. کند می تفسیر دیگر قاریان یا و علماء اجماع از تابعی را

 کـه  قرائتـی  هر» یا «ام آموخته تابعین از تن هفتاد دنز را قرائت من» که: مدنی نافع
 از یکـی  کـه  را قرائتـی  هـر  و ام کـرده  ضبط ،اند داشته توافق آن بر )استاد( نفر دو

 بسـیاری  روشی چنین نتیجه در» نویسد: می «گذاشتم می وا من کرد می ترک ایشان
 «علمـا  اجمـاع » که شده سعی بنابراین. .. یابد می سندیت بحث قابل یها قرائت از
 و شـمرده  معتبـر  )صـحابه(  نخسـتین  اسـتادان  اجـازه  کسـوت  در پوشـاندن  با ار

 2«قبوالند.

 تصریح دیگر جای در لذا ،است واقف معیار این بودن متزلزل به خود بالشر
 در را بزرگـی  خطـر  تسـامح  ایـن  کـه  شـود  مـی  احسـاس  زود خیلی» که: کند می

 3«گیرد. می قرار قیاس برابر در جماعا موارد از برخی در مثالً ؛داشت برخواهد

 هرگـز  وی آنکـه  اسـت  وارد بالشـر  نظـرات  از قسـمت  ایـن  بر هـک دیـنق
 - هفتگانـه  قرائات بیرون یا درون در - را قرآن از متواتر قرائت عنوان با مفهومی
 قرائـات  از ای پـاره  برتـری  خصـوص  در جهـت  ایـن  از و نداده قرار توجه مورد

                                                      
 )پاورقی(. 134و نیز ر.ک: رامیار، در آستانه قرآن، ؛ 1/43ابن جزری، . 1

 .132، همان. 3 .131بالشر، . 2
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 تحلیـل  - کـوفی  عاصم و مدنی نافع یها قرائت مانند - دیگر ای هرپا بر انهـهفتگ
 1.ندارد روشنی

 :فصل نتایج -2-4-8

 و طبیعـی  قرائـات  اخـتالف  نـوع  دو بر بالشر دیدگاه در قرائت اختالف -1
 اسـاس  بـر  قرآن نزول پایه بر اول نوع است: تقسیم قابل عارضی قرائات اختالف
 رسـم  ضعف دلیل به دیگر نوع و داشته پیامبر عصر رد ریشه هفتگانه حروف
 قرآن بر مصاحف سازی یکسان از پس اجتهاد و یأر عوامل دخالت و قرآن الخط
 گردید. عارض
 نقد قابل پیامبر عصر به قرآن قرائت اختالف دادن نسبت در بالشر قیدهع -2
 قرائـات  اخـتالف  منظـر  از صـحابه  مصاحف اختالف خصوص در او نظر ،است
 گسـترش  خصـوص  در بالشـر  برداشـت  امـا  ،اسـت  اغـراق  و بزرگنمایی دارای

 قاریـان  ذوق اعمـال  و قـرآن  الخـط  رسم ضعف چون عواملی با قرائات اختالف
 . است پذیرفتنی
 منـابع  به او سویه یک مراجعه بالشر رژی دیدگاه بر وارده نقدهای ریشه -3
 و منـابع  بـه  توجـه  عـدم  و خـود  از قبـل  خاورشناسـان  یها دیدگاه و سنت اهل

 . است شیعه یها دیدگاه

                                                      
 .عنوان ظهور قرائات برتر در قرائات سبعه با 215باحثی در تاریخ و علوم قرآنی، تفصیل را ر.ک: معارف، م. 1
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 قرآن تحریف هلأمس مورد رد بل ریچارد دیدگاه ربرسی و نقد
 





 
 
 

 مقدمه -2-5-1

 انتقـادی  رویکردی با که - انگلیسی معاصر مترجم و شناس شرق بل ریچارد
ـ  در - اسـت  کـرده  ترجمـه  انگلیسـی  بـه  را قرآن آیات، ترتیب به نسبت  ی هزمین

 در بـل  هـای  دیـدگاه . اسـت  آثـاری  دارای اسـالم  صـدر  تـاریخ  و قرآن مطالعات
 «قـرآن  بر ای همقدم» عنوان با ای مجموعه در قرآن علوم و تاریخ مسائل خصوص
 مختلفـی  عقایـد  دارای قـرآن  در تحریف وقوع موضوع در وی. است یافته انتشار
 آیـات  از برخـی  اصالت از خاورشناسان از برخی با مواجهه در سو یک از. است
 وقـوع  احتمال و غرانیق ی هافسان دانستن معتبر با دیگر سوی از و کرده دفاع قرآن
 مدعیان شمار در آیات، مواضع در گسترده جاییجاب نیز و قرآن در نقصان و زیاده

 ثابـت  روشـن  دالیـل  بـا  کـه  اسـت  حالی در این. است گرفته قرار قرآن تحریف
 گونـه  هـر  از متمـادی  قرون طیّ آسمانی کتاب آخرین عنوان به قرآن که گردد می

 است. مانده امان در تحریفی

 مسأله بیان -2-5-2

 تحریـف  معـد  یـا  تحریـف  ی هربارد بحث ،قرآنی علوم مباحث ترین مهم از
 دارد. جریان خاورشناسان و اسالمی شمنداندان بین در که است قرآن

 اسـت،  پرداختـه  بحـث  ایـن  به مفصل نسبتاً صورت به که خاورشناسانی از
 بحـث  در وی دیـدگاه  تـوان  مـی  بل کتاب ی همطالع با. است انگلیسی بل ریچارد
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 کرد: مالحظه زیر شرح به انعنو چهار در را تحریف
 برخـی  اصالت عدم ی هدربار خاورشناسان از برخی دیدگاه دانستن مردود -

 آیات. از
 زیـاده  بـه  تحریـف  نسـبتِ  نتیجـه  در و غرانیـق  ی هافسـان  وقوع به اعتقاد -

 قرآن. به
 قرآن. برای نقیصه به تحریف به اعتقاد -
 کریم. قرآن در آیات جابجایی به اعتقاد -
 اوالً کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  در کـاوش  حاضـر،  ی همقال اساسی ی هسألم اما
 چه از ها دیدگاه این ثانیاً است؟ استوار قرائنی و ادله چه بر بل ریچارد های دیدگاه
 ایـن  پاسخ به یابی دست جهت است؟ نقد قابل چگونه و برخاسته مطالعاتی بستر

 شود. می رصد رمحو چند در بل عقاید نخست ،سؤاالت

 عـدم  بـر  مبنـی  مستشـرقان  از برخی نظرات با وی تقابل و بل -2-5-3
 قرآن آیات از ای پاره اصالت

 اطالعـی  بـی  روی از یا و عمد به که دارند وجود افرادی مستشرقان میان در
 بل. اند دانسته وحیانی غیر را ها آن و کرده تشکیک قرآن آیات از برخی اصالت در
 مردود را ها آن شواهدی ذکر با سپس و پرداخته زمینه این در ها نآ سخنان نقل به
 بـر  مبنـی  «یدوساسـ  لوسـتر یس» نظـر  جملـه  از. کنـد  مـی  اعالم قبول قابل غیر و

ـ ا» :دهـد  مـی  پاسخ اینگونه را 1عمران آل 144آیۀ بودن ساختگی ـ آ نی  نحـو  بـه  هی
 به اشاره آن یعنام رایز. دارد تناسب آن نزول یخیتار ی هنیزم با یزیبرانگ نیتحس
 ءالقا گرید بار هم ستکش از پس و شده انیب احد غزوه از شیپ هک دارد ای هخطاب
 یبرا را راه و شد عیشا جنگ یط در هک دارد ای هعیشا به اشاره نیز و. است شده
 دینبا اصالً صورت نیا در. است شده شتهک امبریپ ندیبگو هک ردک هموار خبر نیا

                                                      
أَعْقنابِكُمْ    وَ ما مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ما َ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلنى فرماید:   . در آیه خداوند می1

 عَقِبَيْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرینَ  وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى
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 چـرا  و چـون  دارد انطبـاق  زمانـه  و نهیزم با همهینا هک یا یهآ اصالت و صحت در
ـ ی ،بـودن  انسـان . ... مینک ـ تأ یعن  از یبخشـ  ،تحضـر  یـی رایم و تیبشـر  بـر  دکی

 گـذاردن  نـار ک با برابر آن شمردن قرآن از خارج و. بود مخالفانش با او معارضات
 1«است. آن های بخش نیتر یاصل

ـ  و احقـاف  15ۀآی بودن وحیانی غیر بر نیمب «لیو» دهیعق همچنین بل  ی هآی
 قوت احتجاجات نیا» د:یگو یم اخیر مورد در و کرده طرح را سراءإ ی هسور اول
 ساختار از نظر قطع با یعنی ،میریبگ نظر در نفسه یف را هیآ خود اگر. ندارد یبرهان
 بـا  سـب تنا یب ای و ارتباط یب هک یزیچ آن در ،است آمده مورد نیا در هک یداستان
 2«ندارد. وجود باشد محمّد حضرت به منتسب شگرف های دهیپد

 در هک خاص هیآ چند اصالت به نسبت چرا و چون در «هرشفلد» دیدگاه بل
 فقط نه نام نیا. ..» :است داده پاسخ اینگونه و مطرح را است آمده محمّد نام ها آن
ـ احاد لد در هکـ  هم یاسناد در هکبل ،آمده قرآن در  مـا  بـه  و مانـده  محفـوظ  ثی
ـ بیحد نامـه  صـلح  و نهیمد نامه قانون همه از تر مهم هک دارد وجود ،است دهیرس  هی

 نـام  عنـوان  بـه  محمّـد  ی هلمـ ک هکـ  است دست در یشواهد نیا بر عالوه. است
 3«است. رفته می ارک به حضرت، از پیش خاص
 صهینق وقوع ی هنندک انیب نیز روایات آن هک پردازد می یاتیروا به ادامه در بل

 یبعضـ » :نویسدیم و ردهک مطرح را رجم موضوع نمونه عنوان به. است قرآن در
 یرسـم  قرآن در یول ،بوده قرآن به متعلق هک هستند یاتیآ ی هبردارند در ثیاحاد
ـ  بـه  مربوط حدیث ها آن نیمشهورتر. است امدهین  ایـن  طبـق . اسـت  رجـم  ی هآی

 امـا  ،شـود  ثبـت  قـرآن  در تـا  داشـت  هیقض نیا به نسبت یمثبت دید عمر حدیث،
ـ نبا ندارد یشاهد چون هک ردندک متقاعدش ـ ا. شـود  آورده دی ـ آ نی  بـه  متعلـق  هی

ـ نما یمـ  احزاب ای نور ی هسور  احـزاب  ی هسـور  بـا  آن آهنـگ  هکـ  یحـال  در ،دی
 ،است تعارض در نور ی هسور دوم ی هیآ با ،سنگسار زیتجو یطرف از و خواند مین

                                                      
 .87همان، . 2 .86. همان، 1
 .88، 87همان، . 3



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 292

 مجـازات  هک است دیبع مجموع در. است داده قرار زدن انهیتاز را زنا حد هک آنجا
 1«باشد. آمده قرآن در هرگز رجم

 بـر  مبنـی  خاورشناسـان  از برخی های دیدگاه با همراهی و بل -2-5-4
 قرآن در تحریف وقوع

ــل در ــد از بخشــی مقاب ــل ریچــارد عقای ــل در ب ــا تقاب ــدگاه ب  از یبرخــ دی
 بــا همســو نیــز مــواردی در دانشــمند ایــن گذشــت، آن ذکــر کــه خاورشناســان
 نـوعی  بـه  و سـاخته  وارد هایی تشکیک کریم قرآن اصالت به نسبت خاورشناسان

 ذیل: شرح به است قرآن برای تحریف وقوع به قائل

  (زیاده به تحریف) قیغران ی هافسان وقوع به اعتقاد و بل -2-5-4-1

 سـوی  از رسـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  اسـت  حمالتی از یـیک «قرانیـغ هـافسان»
 خدشـه  منظـور  بـه  اسـالم،  دین جایگاه در تزلزل ایجاد هدف با و اسالم دشمنان
 سـاخته  اسالم پیامبر شخصیتی ثبات و ،قرآن اصالت و اعتبار به ردن-ک وارد
 است. شده

 ناندشـم  با همسو ی،طانیش اصطالح به اتیآ و قیغران ی هافسان مورد در بل
 از پـس  کـه  انـد   )آیـه(  یـا  عبارت سه یا دو هانیا ،مشهور طبق» گوید: می اسالم
 انتظـار  و امیـد  در حضـرت  هک اند گفته. اند شده نازل عبهک یحوال در ،نجم 19هآی

 چنـین  در و بپذیرنـد  را او دیـن  مکـه  تـاجران  بلکـه  تـا  بود (وحیانی )پیام وحی
 الثَّالِثَنةَ  مَنناةَ  وَ ،الْعُنزَّى  وَ الن َّ َ  فَنرَأَیْتُمُ  أَ» شد: نازل اینگونه که بود ای زمینه
 مـدّت  چـه  نیست معلوم اام ،«لترتجی شفاعتهن انَ و العلی الغرانیق تل  ، الُْْخْرى
 نـو  از را اصـلی  وحـی  زیـرا  نیسـت،  وحـی  جـزو  اینها که برد پی پیامبر بعد،

  الْنُْنْثى  لَنهُ  وَ الذَّكَرُ لَكُمُ أَ :بود آمده آنجا در آیات، این جای به که کرد دریافت

                                                      
 .90. همان، 1
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 داشـته  واقعیـت  نوعی به داستان این شاید االصول علی.  ضيزى قِسْمَةٌ إِذاً تِلْ َ
 و کـرد  مـی ن جعـل  حضـرت  ی هدربار را داستانی چنین مسلمانی هی  زیرا ؛باشد
 قَبْلِن َ  مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ شرح به وحی در اختالل امکان طرح با حج هسور 52هآی
 یُلْقِني  منا  اللَّنهُ  فَيَنْسَنخُ  أُمْنِيَّتِنهِ   فني  الشَّنيْطانُ  أَلْقَى تَمَنَّى إِذا إِالَّ نَبِيٍّ ال وَ رَسُول  مِنْ

 جـایی  در وی 2اسـت.  آن یـد ؤم 1حَكنيمٌ  عَليمٌ هُاللَّ وَ آیاتِهِ اللَّهُ یُحْكِمُ ثُمَّ الشَّيْطانُ
 اسـت  شـیطانی  آیات داستان روشنگر حج ی هسور 54-52 آیات» گوید: می دیگر
 شده گذاشته کنار و شده جدا آن از بعداً و بوده نجم هسور به مربوط گویند می که

 آن از دهـد  روی وقـایعی  چنـین  اگـر  بتواند که نیست چیزی نص خود در. است
 3«کند. یجلوگیر
 واقعیـت  غرانیـق  ی هافسـان  وی ی هعقیـد  بـه  که آید می بر چنین بل گفتار از
 طـور  بـه  هرچنـد  شـوند،  می شناخته شیطانی آیات عنوان به که عباراتی و داشته،
 جـدا  آن از وحـی،  ی هاشار با مدّتی، از بعد و یافته راه کریم قرآن در مدّت، کوتاه
 است. شده

 است: آورده خود گفتار بر لیلد عنوان به را مطلب سه وی
 بـه  آن دادن نسـبت  و مسـلمانان  سوی از داستانی چنین جعل بودن بعید -1
 .پیامبر

 .داستان این بر حج ی هسور از آیاتی داللت -2

 ای. واقعه چنین دفع و تخطئه ایبر قرآن در الزم ی هزمین نبودن -3

 قیغران ی هافسان مورد در بل دگاهید یبررس و نقد -2-5-4-2

 و یطبـر  ریتفسـ  در بـار  نخسـتین  فوق ی هافسان که شد یادآور باید ابتدا در

                                                      
نمـود، شـیطان در    که هر گاه چیـزى تـالوت مـى    و پیش از تو ]نیز[ هی  رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز این. 1

گردانیـد، سـپس خـدا آیـات خـود را       کرد محو مـى  کرد. پس خدا آنچه را شیطان القا مى ى[ م تالوتش القاى ]شبهه
 ساخت، و خدا داناى حکیم است. استوار مى

 .139همان، . 3 .91. بل، 2
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 1است. آمده یطویس و یضاویب ،یزمخشر ریتفاس در سپس و یواقد تابک
 از: عبارتنـد  هک است ابطال و رد قابل طریق چند از آن یمحتوا و افسانه نیا
 شرح: به عقلی و متنی ی،سند جهات از

 یقغران ی هافسان یسند نقد -
 امـده ین یزمخشـر  و یواقـد  ،یطبـر  تفاسیر از ریغ یتابک در داستان نیا -1
 در افسـانه  ایـن  وجود از عبارتی به ،اند اتیلیاسرائ از پر بعضاً هک یریتفاس .است
 خدشـه  مـذکور  تیروا اعتبار به مطلب همین و نیست خبری روایی معتبر جوامع
 2ند.ک می وارد

 رجـال  علـم  نظـر  از تیروا نیا اسناد ؛افسانه این اسناد و راویان ضعف -2
 4-3اند. منقطع ای مرسل ،فیضع

 زیـرا  اسـت،  برخوردار متنی اضطراب از و ندارد یکسانی نقل سانهاف این -3
 5است. شده روایت ناهمگون صورت چند به

ـ ا هکـ  سـت ین قبـول  قابـل  اما است، عباس ابن ظاهر به راـاجـم راویِ -4  نی
 نبـوده  حادثـه  رخداد زمان در اصالً هک - عباس ابن فقط وقوع فرض به را داستان
ـ  این با موضوعی و دنک نقل - است ـ پ اصـحاب  ریسـا  چشـم  از تاهمی  امبری
 6بماند. دور و یمخف

                                                      
 .8/333؛ عسقالنی، 368-366، 4/194؛ سیوطی، الدرالمنثور، 17/131، جامع البیان، . طبری1

 .59، ؛ انواری158. رامیار، 2

 .26، «آیات شیطانی ادامۀ ستیز فرهنگی میان اسالم و دشمنان آن»، مرتضی، . عسکری3
 هجری متولد شد. 40محمّد بن کعب قرظی؛ وی از یهودیانی است که در سال . 4
 بن عبد العزیز.   محمّد بن قیس؛ سخنگوی رسمی خالفت در دوره عمر -
 ع بن مهران؛ دو سال بعد از وفات پیامبر ایمان آورد. ابوالعالیه رفی -
 .بعثت متولد شد 10عبد اهلل بن عباس؛ وی در سال  -
؛ رضـایی اصـفهانی،   108؛ نجارزادگـان، همـان،   160؛ رامیار، همـان،  23؛ معرفت، تاریخ قرآن، ص121. کاظمی، 5
 .44، «های قرآنی شناسی ترجمه آسیب»

 .160. رامیار، 6
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 غرانیق ی هافسان متنی نقد -2-5-5

 جمله: از ؛دارد متعددی اشکاالت متنی جهات از غرانیق ی هافسان

 کریم قرآن با تعارض -2-5-5-1

 ، هَوى إِذا النَّجْمِ وَ :شود می آغاز اتـآی این اـب مـنج ی هسور هـک دانیم یم
.  یُوحى وَحْيٌ إِالَّ هُوَ إِنْ ،﴾ الْهَوى عَنِ یَنْطِقُ ما وَ ، غَوى ما وَ صاحِبُكُمْ ضَلَّ ما
 زبـان  بـر  الهـی  کـالم  از غیر کالمی پیامبر که اند کرده اعالم صراحت به آیات ینا

 تکـذیب  اش الزمـه  کنـد،  تلبیس بتواند ابلیس که بوده چنین اگر و کند نمی یجار
 خداست. المک

 آمـده،  میـان  بـه  هـا  عـرب  های بت از سخن که 19 هـآی از وره،ـس همین در
 ادامـه  لحـن  ایـن  ،23هـآی ایـانته اـت و شده ادـی اـه آن از آمیزی حقارت وـنح به

 و الت امثـال  شـفاعت  و بزرگـی  از نسـخ  الم،ـک وـنح نـای میان ونهـچگ دارد،
 است؟ زّیـع

 از قـرآن  آیـات  سـایر  بـا  داسـتان  مـدلول  تعارض شده، یاد موارد بر الوهـع
 3،شـیطان  کیـد  بـودن  برضـعیف  دال آیات 2،باطل نفی ی هآی 1،حفظ ی هآی ؛هـجمل
 ی هافسـان  بـودن  پایه بی شواهد دیگر از 4پیامبر کالم بودن وحیانی بر دال آیات

                                                      
 لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا. 1
 حَميدٍ حَكيم  مِنْ تَنْزیلٌ خَلْفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطِلُ یَْْتيهِ ال. 2
 الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَ َ مَنِ إاِلَّ سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَ َ لَيْسَ عِبادي إِنَّ. 3

 عَزیزٌ قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ  رُسُلي وَ أَنَا لََْغْلِبَنَّ هُاللَّ كَتَبَ   
 كَيْندَ  إِنَّ الشَّنيْطانِ  أَوْلِيناءَ  فَقناتِلُوا  الطَّناغُو ِ  سَنبيلِ   فني  یُقاتِلُونَ كَفَرُوا الَّذینَ وَ اللَّهِ سَبيلِ  في یُقاتِلُونَ آمَنُوا الَّذینَ   

 ضَعيفاً كانَ الشَّيْطانِ
 . الْهَوى عَنِ یَنْطِقُ ما وَ،  غَوى ما وَ صاحِبُكُمْ ضَلَّ ما. 4

   مِننْ  أُبَدِّلَهُ أَنْ  لي یَكُونُ ما قُلْ بَدِّلْهُ أَوْ هذا غَيْرِ بِقُرْآن  ائْتِ لِقاءَنَا یَرْجُونَ ال الَّذینَ قالَ بَيِّنا ٍ آیاتُنا عَلَيْهِمْ  تُتْلى إِذا وَ   
 عَظيم  یَوْم  عَذابَ رَبِّي عَصَيْتُ إِنْ أَخافُ إِنِّي إِلَيَّ  یُوحى ما إاِلَّ بِعُأَتَّ إِنْ  نَفْسي تِلْقاءِ

آیـات اخیـر )سـورۀ حاقّـه(،     ، الْنوَتينَ  مِنْنهُ  لَقَطَعْنا ثُمَّ، بِالْيَمينِ مِنْهُ لََْخَذْنا، الَْْقاویلِ بَعْضَ عَلَيْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ   
اند؛ یعنی یکی دو سال قبل از نزول سورۀ نجـم. طبـق ایـن آیـات و سـایر آیـات        ل شدهحدود سال سوم بعثت ناز

 ای مثل افسانۀ غرانیق امکان وقوع ندارد. هرگز حادثه
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 است. رانیقـغ
  فني  الشَّنيْطانُ  أَلْقَنى  تَمَنَّنى  إِذا عبارت داده، قرار استشهاد مورد بل آنچه اما
 تالوت. آرزو، دارد: معنا دو تَمَنَّى شده یاد فراز در. است أُمْنِيَّتِهِ
 مـردم  هـدایت  پیـامبری  هـر  آرزوی است: چنین آیه عنایم اول فرض در -
 پیـامبران  آرزوی بـه  کـردن  وارد اخـالل  پی در مردم ی هوسوس با شیطان و است
 است.
 کند می تالوت را الهی آیات پیامبر است: اینگونه آیه معنای دوم فرض در -

 1اوست. تالوت کردن اثر بی پی در شیطان و
 در امنیـه  و تمنّی از منظور که است این آید می بر حج ی هسور سیاق از آنچه

 و مـردم  هـدایت  در پیـامبر  شـدید  گـرایش  یعنـی  اول معنای مبارکه، ی هسور
 موضـوعی  وحـدت  از تمامـاً  حج، 55 تا 41 آیات. است زمین در هللةاکلم استقرار

 عشـق  آن بـه  و بکوشد، دعوتش موفقیت در پیامبر هرگاه آن، مطابق. برخوردارند
 ایـن  تحقق راه در و دهد می قرار موانع و شبهه پیامبر امنیه مسیر در شیطان ورزد،
 کند. می اندازی سنگ عالی اهداف

 و شـبهات  ایـن  خداونـد  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  آیه ی هادام در اللَّهُ یَنْسَخُ
 راه سـدّ  و کنـد  تلبـیس  راه این در شیطان آنچه هر و. برد می میان از را ها وسوسه
 آیـات  کـردن  اسـتوار  و احکام خود این و شکند می درهم را ها آن خداوند نماید،
 2است.

 بـت  اصالً اعراب که دهد می نشان عربستان در پرستی بت سیر بررسی ضمناً
 نیـز  هـا  بـت  توصـیف  بـرای  را مهکل این و اند، نداشته غرانیق نام به اییـه بت اـی
 3.اند برده نمی کار هب

                                                      
 .157. رامیار، 1

 .27، 26، مرتضی، آیات شیطانی ادامه ستیز فرهنگی...، ، عسکری25. معرفت، تاریخ قرآن، 2

 ی، همان.؛ کاظم161. رامیار، 3
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 غرانیق ی هافسان یعقل نقد -2-5-5-2

 و کشـر  بـا  مبـارزه  همّـش  تمام هک یامبریپ هک ستین رفتهیپذ یعقل نظر از
 قطعـاً . دهـد  انجام یارک نیچن ،خواند می فرا دیتوح به را مردم و است آن مظاهر

 عصـمت  و نبـوّت  از دور و امبریپ شأن از دور نیا و است فرک ها بت بزرگداشت
 1.است شانیا

 روز بـه  روز هکـ  یهوشـمند  انسان هک است اوتکذ از دور به ،نیا بر عالوه
 و شـود  مـی  افزوده روانشیپ بر و دارد یبرم شیخو هدف یسو به یبلند یها گام
 میمسـتق  خود هدف راه در تا دهیخر جان به را ها تیاذ و آزار و التکمش ی ههم
 نیچنـ  کمشـر  ای هعـدّ  توجّـه  آوردن دسـت  بـه  بـرای  اکنـون  ،باشد مکحمست و
 ند.ک یارک

 رهیـ چ امبریپ ی هشیاند و عقل و رکف بر یزیچ که است این خداوند ی هوعد
 رهـا  خـود  بـه  را او خـدا  هرگـز  و 2اسـت  پروردگار تیعنا مشمول او. شود ینم
 اسـاس  ،شـود  خطـا  و اشـتباه  دچار ینید امور در امبریپ باشد بنا اگر. ندک ینم

 3یزد.ر یم فرو شنوند یم او از هک یسخنان به مردم اعتقاد
 و قوم یفصحا و غالَبُ هک شیقر بزرگان هک است چگونه موارد این بر عالوه

 بـوده  هـا  آن یها بت وصف در هک یفرض عبارت دو به اند بوده سخن سنجان کتهن
 و کـرده ن توجّـه  هاست بت سرزنش و مذمّت در هک آن بعد و قبل به و ردهک تفاکا
 4اند!! افتاده سجده به

 میرک قرآن در صهینق به تحریف به اعتقاد -2-5-6

 نسـبت  قـرآن  بـه  را نقیصـه  بـه  تحریـف  خود عقاید از ای پاره در بل ریچار

                                                      
 .48اسطوره، . 2 ؛ رضایی اصفهانی، همان.163. رامیار، 1
 .16؛ سبحانی تبریزی، 24معرفت، همان، . 3
ضلرابط مهمله   »؛ معارف، مجید، نقد و تحقیقی بر کتـاب  17؛ سبحانی تبریزی، 24، همان، ؛ عسکری156رامیار، . 4

 .51، «لحسن فهم السنة
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 است: بررسی قابل محور دو در زمینه این در وی دیدگاه. دهد می
 فراموشـی  و نسیان خاطر به قرآن آسمانی آیات از بخشی رفتن دست از -1
 .امبریپ خود

 .عثمان زمان در آیات از بخشی رفتن دست از -2

 پیامبر زمان در فراموشی علّت به قرآن در نقصان وقوع -2-5-6-1

 کرده فرض ممکن مریا را پیامبر توسط آیات از برخی شدن فراموش بل
 تمامی ی هدارند بر در امروزه رسمی و موجود قرآن آیا که لهأمس این» گوید: می و

 منفی پاسخ. است دشوار پاسخش ،شده ()نازل محمّد حضرت بر که است وحیی
 هی  که باشیم داشته یقین و قطع توانیم نمی ما حال عین در و ،است مشکل دادن
 ایـن  از قرآن خود. است نرفته دست از است شده وحی او بر که قرآنی از بخشی
 محمّـد  حضـرت  کـه  شـود  باعـث  خداونـد  است ممکن و گوید می سخن امکان
 وقتی که گوید می این بر عالوه 1ند.ک فراموش را قرآنی آیات یا عبارات از بخشی
 اسـت  بهتـر  یـا  خـوبی  همـان  به که دیگری آیات شود فراموش عباراتی یا آیات

 چنـین  قبـول  مسـلمانان  از بعضـی  که شد یادآور باید 2شد. واهدخ ها آن جانشین
 سایر به توسل با تا اند کوشیده و اند یافته دشوار را بقره 106 آیۀ مورد در تفسیری
 3«کنند. پرهیز آن از تفاسیر و قرائات
ـ » د:ـویـ ـگ مـی  رـامبـپی انـنسی أییدـت جهت وی  هسـت  یـحدیثـ  نـهمچنی

 و خوانـد  مـی  قـرآن  مسـجدی  در مـردی  که شنید رتـحض هـک نـای از یـاکـح
 فرامـوش  خـود  کـه  بود یآیات یا آیه دارای که بازشناخت او رآنـق از را اراتیـعب

 4«بود. کرده
 محمّـد  حضـرت  شـود  باعث است  ممکن خداوند» :است  آورده  همچنین او
 یگـری د آیـات  ها آن جای  به کند چنین رـاگ و کند وشـرامـف را اتـآی از یـبعض

                                                      
 .106 ،البقرة. 2 .6. االعلی 1
 .90همان . 4 .89بل، . 3
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 حـاکی  ،دارد وجود اعلی ی هسور شش ی هآی در که ای اشاره» یا و 1«کند. می وحی
 2«بود. شده اعتماد بی اش حافظه به پیامبر که است ینا از

 نقد و بررسی -2-5-7

 زمان در قرآن از آیاتی رفتن بین از خصوص در بل ی هعقید خالصه طور به
 :از است عبارت پیامبر
 مجیـد  قـرآن  از آیاتی و ،شده فراموش الهی خواست به وحی از قسمتی -1
 د.کن می تأیید را این

 برخـی  کـه  دارد احتمال و. است شده می فراموشی دچار ماسال پیامبر -2
 باشد. کرده فراموش را آیات

 کمـک  بقـره  هسـور  106 و اعلـی،  هسور 6 اتآی از ادعایش اثبات جهت بل
 ی هکلمـ  همچنـین  و اعلـی،  هسور ششم آیه استثنای از وی برداشت. است گرفته
 آن طبـق  بـر  کـه  اسـت،  شده نظرات این ارائه به منجر بقره، 106آیۀ در نُنْسِها
 آیات بررسی به است ضروری بنابراین. است شده حذف قرآن از اهلل کالم از آیاتی
 شود. رسیدگی وی نظر سقم و صحت میزان به و رداختهپ مذکور
 شـده  نازل بقره ی هسور از قبل ها سال و است مکی اعلی ی هسور که آنجا از
 پردازیم. می آیه این تفاسیر بررسی به ابتدا لذا است،
 شاءَ ما إِالَّ ، تَنْسى فَ  سَنُقْرِئُ َ :فرماید می رسولش به خداوند آیه این در

 پی در نتیجه در کنیم می اقراء را تو زودی به یعنی:  یَخْفى ما وَ الْجَهْرَ یَعْلَمُ إِنَّهُ اللَّهُ
 بـه  او کـه  چـرا  بخواهد خدا آنکه مگر کرد نخواهی فراموش را( وحی )آیات آن
 است. آگاه مخفی و آشکار امور

 از: عبارتنـد  است بررسی و تأمل قابل آیه این در که مهمّی و کلیدی مفاهیم
 . اللَّهُ شاءَ ما إِالَّ عبارت در موجود استثناء و نسیان، اقراء،

                                                      
 .160بل، . 2 .138. همان، 1
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 و اسـت  قـاری  قرائت گرفتن تحویل معنای به و «قرأ» ی هریش از اقراء اقراء:
 همانطور و درست که دهیم می تو به قدرتی چنان ما که است این منظور اینجا در
 1نکنـی.  فراموش شده ازلن که را آنچه و بخوانی کاست و کم بی و شده نازل که

 2دهیم. می یاد تو به یعنی ؛است «سنعلّم » معنای هب سَنُقْرِئُ َ :اند گفته نیز برخی

 بدهـد،  نسـبت  اکـرم  رسول به را فراموشی بل شده باعث که ای نکته اما
 ی هعقیـد  بـه .  اللَّنهُ  شناءَ  منا  إِالَّ :اسـت  آمـده  آیـه  ی هادام در که است استثنایی
 اسـت،  آمـده  اطـالق  نحو به الهی قدرت بقای منظور به تنها استثناء نای مفسرین

 ای عطیـه  چنـین  دادن از بعـد  تعالی خدای که نیست چنین که بفهماند خواهد می
 قـدرت  بـه  هم ء اعطا از بعد خدا بلکه. کند فراموشی دچار را تو نباشد قادر دیگر
 نسیان مصادیق بعضی خواهد نمی استثناء این در پس. است باقی خویش ی همطلق
 دهیم می تو به را قرآن علم زودی به بفرماید: و کند خارج  تَنْسى ال عموم از را
 خواسته خداوند که را آنچه مگر نکنی فراموش را قرآن از چیز هی  که طوری به

 خـدا  رسول به اختصاص باشد چنین معنا اگر که چرا کنی، فراموش که است
 فرامـوش  را مقـداری  آن انـد،  حفـظ  از که آنچه از و نداینطور مردم ی همه ندارد،
 مقـداری  و کننـد  می حفظ را مقداری نیز اشیاء از و باشد خواسته خدا که کنند  می
 کـه  وقتـی  دارد خدا رسول شخص بر که است منّتی چه این پس. فراموش را

 بـه  شـبیه  آیـه  ایـن  در اسـتثناء . مـردم  و ایشـان  بین باشد عمومی ای عطیه عطیه،
 و خوشـبخت  کـه  هـا  آن امـا  و» اسـت:  هود ی هسور108آیۀ در که است استثنائی
 برپاسـت،  زمـین  و هـا  آسـمان  تا ماند خواهند بهشت در جاودانه شدند سعادتمند

 .«نشدنی قطع است بخششی بخواهد، پروردگارت آنچه مگر
 بـا  هـم  اسـت؛  شـده  دکیتأ انیبهشت یجاودانگ و خلود بر بار سه هیآ این در

 بـا  هـم  و ،الْنَْرْضُ  وَ السَّنماوا ُ  دامَنتِ  ما ی هجمل با هم و  خالِدین ی هلمک

 یروز هکـ  سـت ین یمعن نیا به هیآ یاستثنا بنابراین. مَجْذُوذٍ غَيْرَ عَطاءً ی هجمل
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 بفهمانـد  هکـ  اسـت  منظور نیا به تنها هکبل شوند، یم رونیب بهشت از بهشت اهل
 اریاخت و قدرت گرید زد سر شما از یارک یتوق هک ستین ها انسان شما مانند خدا
 نیـز  ارکـ  هـر  انجـام  از بعد خدا هکبل شود، یم رونیب تان دست از آن انجام از قبل

 1دارد. را انجام از قبل قدرت
 فرمایـد:  می که است آیه نـای به شبیه اعلی ی هسور استثنای ومـمفه همچنین

ـ  ایـن  ذیـل  ،2...إِلَيْن َ  حَيْننا أَوْ بِالَّذي لَنَذْهَبَنَّ شِئْنا لَئِنْ وَ  امـام  از شـریفه،  ی هآی
 نـه  و ردک اراده و خواست خدا هرگز نه فرمود: ایشان که شده روایت ،صادق
 3برد. خواهد را وحی هرگز

 بـرای  او ی هبرگزید کننده دریافت و تبارک، خدای مقری که آنجایی بنابراین
 ،شـد  نخواهد فراموشی دچار پیامبر حتم طور به باشد، رسالت مهمترین انجام
 باشد نسیان و سهو از مبرّا ذاتاً و است خارج بشر حد از ایشان که خاطر این به نه
 بلکه. 4نَسِيًّا رَبُّ َ كانَ ما وَ... فرمود: خود وصف در باشدکه خداوند مانند یا و
 همین برای استثناء این که گفت توان می حتّی. خداست مشیّت به نسیان عدم این
 است، شده خارج بودن انسان ی هدایر از پیامبر که نکنند تصور مردم تا است آمده

 کـه  خـاطر  این به بلکه. شدند اشتباه دچار عیسی حضرت مورد در نصارا چنانچه
 ی هاراد و قـدرت  نشـان  ایـن  و. گـردد  فراموشی دچار او که دارد ابا پروردگارش

 از را ای بنـده  خـدا  کـه  اسـت  عصـمت  حقیقت همان این. است خداوند تکوینی
 5.دارد نگه مصون خطا و نسیان و یهو و ضعف و انحراف

 بقـره  ی هسـور  106ۀآی است، آورده ادّعایش اثبات برای بل که دیگری شاهد
 الزم آن به ورود از قبل اما. دباش می نُنْسِها بحث مورد ی هکلم آیه دراین. است
 گونـه  این را آیه مفسّران غالب. شود مشخّص شریفه ی هآی در «آیه» مدلول است

                                                      
ـ ـ. طباطبای1 ـ ؛ رام18/42؛ مدرّسـی،  1/115، یالغـ؛ بـ 26/394، یرازـیـ ارم شـکـ ؛ م20/443زان، ـی، المی ؛ 169ار، ی
 .56ه، ی، عنایازـغ

 .169رامیار، . 3 .86السراء، . ا2
 .33؛ جوادی آملی، 24/209فضل اهلل، . 5 .64، مریم. 4
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 یـا  آن از بهتـر  ببریم، ها دل از را آن یا کنیم نسخ که را ای آیه هر ما» کنند: می معنا
 کلمـه  مدلول و معنا فهم اصلی موضوع شریفه ی هآی این در «آوریم. می را آن مثل
 رسـول  بر وحی عنوان به که قرآنی آیات معنای به را آن مفسّران اکثر. است «آیه»

 اند. گرفته شده می نازل اکرم
 جمـع  لفظ با و مرتبه یک تنها مثنی لفظ با مرتبه، 84 مفرد لفظ با آیه ی هکلم

 مجیـد  قـرآن  در بـار  149 ،«و... آیاتها آیت  » ترکیبات دیگر با و بار 148 «آیات»
 است. آمده

 بر دالّ ای نشانه یا و محسوس شیء بر ظاهری عالمت یعنی لغوی نظر از آیه
 ارائه ار آن نیز بل خود که است آمده معنا چند به اسالمی اصطالح در. معقول امر
 است: کرده
 هاست. آن نبوّت تصدیق و تأیید به ناظر که انبیاء معجزات -1
 باشد. آمده الهی کتب سایر یا قرآن در که الهی شریعت از حکمی هر -2
 1اند. شده تفکیک هم از خاصی های عالمت با که قرآن از فرازهایی -3

ـ  بـه  معنـا  کـدام  که دید باید آیه متعدد معانی طرح از پس  بحـث  مـورد  هآی
 بـا  را آن باید بقره، 106ۀآی در «آیه» مدلول و معنا تشخیص برای. است تر نزدیک
 کرد. بررسی ها آن سیاق در و بعدش و قبل آیات

 در را یهـود  آنها، در خداوند که است آمده آیاتی مجموعه ضمن در آیه این
 سـی عی شـریعت  و انجیل به و االنبیاء خاتم شریعت و قرآن به که صورتی
  کند می سرزنش نیاورند، ایمان
ـ  در «آیـه » معنای رسد می نظر به آیات، سیاق به توجّه با  از حکمـی  ،106ۀآی
 حکمـی  هر است: چنین آیه ی هترجم معنا، این بر بنا و است الهی شریعت احکام
 را آن ثـل م یا آن از بهتر ببریم، ها یاد از را آن یا کنیم نسخ را انجیل( و تورات )از
 اسالم در که شنبه روز عید مانند. دهیم می قرار (اکرم پیامبر سنّت و کتاب )در
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 آن نیـز  برخـی  1یافت. تغییر کعبه به المقدس تبی از که قبله حکم و جمعه روز به
 دین حتی یا اند گرفته طبیعی های پدیده و ها نشانه یا و انبیاء معجزات معنای به را
 است. تر مناسب الهی( شریعت )احکام اول معنای ولی 2،شریعت و

 هـای  سـوره  از فرازی عنوان به «آیه» ی هکلم مدلول و معنا در تنها نه بنابراین
 روشـن  مذکور، آیات سیاق به توجّه بلکه ،ندارد وجود یقینی و اجماع هی  قرآن،
 است. گذشته های امت در «الهی احکام از حکمی» ،«آیه» از مراد که کند می

 اسـت،  موضـوع  بـا  مـرتّبط  و تأمل قابل شریفه، ی هآی در که دیگری ی هکلم
 است. ُنْسِها
 است: مطرح نظر دو لغت ی هریش و اصل مورد در
 از اند؛ کرده ذکر معنا دو آن برای که ؛«نسیان» مصدر و «ی س ن» ماده از -1
 کردن. رها و ترک کردن، فراموش و بردن یاد

 انداختن. تأخیر به معنای به نسوء؛ رمصد از و «ء س ن» ی هماد از -2
 محـو  معنـای  بـه  و نسـیان  ی هریش و افعال باب از نُنْسِها :اند گفته برخی 
 شود: می چنین آیه معنای نظر، این طبق. است بردن خاطر از و کسی، یاد از کردن
 نآ مثل یا آن از ربهت ببریم، ها دل و یادها از یا کنیم نسخ را )حکمی( ای آیه هر ما
 است. آورده میان به را فراموشی از سخن خداوند معنا این بر بنا 3آوریم. می را

 شبیه کنیم، ترجمه کردن ترک معنای به و نسیان ی هریش از را نُنْسِها اگر و

 هـم  خـدا  کردند، ترک را خدا فرمانبرداری شود: می فَنَسِنيَهُمْ  اللَّهَ نَسُوا ی هآی به
 4بازداشت(. ها آن از را خود رحمت) کرد ترک را ها آن

 آیـات  فراموشـاندن  بـا  ارتباطی باز باشد هم ریشه این از نُنْسِها اگر حال
 احکـام  «آیـه » از منظور آیات سیاق به توجه با که کردیم روشن زیرا ،ندارد قرآن

                                                      
شتی، بررسی مفهوم انساء در قرآن و نقـد  ؛ د3/226، ؛ فخر رازی1/292؛ مکارم شیرازی، 293-2/291، . عسکری1
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 زمـانی  نُنْسِنها  معنـای  حالـت  این در. قرآن آیات نه ،است پیشین های شریعت
 انـد،  آمـده  گذشـته  هـای  امـت  سـوی  بـه  پیامبر، هزاران دانیمب که شود می روشن
 از بعضـی  ی هقص و نام تنها شان پیامبران از و ها آن از بعضی نام فقط که هایی امت
ـ  از آنچـه  شـود  مـی  نُنْسِنها  أَوْ بنـابراین . اسـت  آمده مجید قرآن در ها آن  بکت

 را «آیـه » و نسـوء  ی هیشـ ر از را نُنْسِنها  اگر و 1ایم. نکرده ذکر که را گذشتگان
 که: صورت بدین شود، می ها این از متفاوت معنا بگیریم، نظر در قرآن آیات همان
 بیان در و 2اندازیم. می عقب به را آن نسخ ای و اندازیم می تأخیر به را آیه آن نزول
 ها آن. است یهود سوء تبلیغات به پاسخ مقام در آیه که اند گفته تأخیر این ی هفاید
 ،بـود  درسـت  اول حکـم  اگـر . یابد می تغییر قوانین برخی اسالم در چرا گفتند می
. اسـت  باطـل  شما قبلی اعمال است درست دومی اگر و چیست برای دومی پس

 انـدازیم  نمـی  تأخیر به را آن بیان یا کنیم نمی نسخ را حکمی هی  فرمود: خداوند
 3سازیم. می آن جانشین را بهترش ای همانند آنکه مگر
 عایشـه  از که است یروایت ،اکرم رسول نسیان اثبات در بل دالیل از کیی
 مــدنی ی هدور از تنهـا  کـه  اســت عایشـه  حـدیث  ایــن راوی 4اسـت.  شـده  نقـل 
 هـم  و ندپرداخت می آیات نوشتن به کاتبان هم دوره آن در کند، روایت توانسته می
 صـحت  فـرض  به. کرد می قرائت حضرت بر را قرآن کلّ ساله همه جبرئیل اینکه
 بوده دیگری امر مشغول پیامبر ذهن است ممکن بلکه ،نبوده تام نسیان این روایت

 صـالحیت   اصـالً  روایـت  ایـن  لـذا  ،آمده خاطرشان به فرد، آن قرائت شنیدن با و
 (پیـامبر  )فراموشـی  شـبهه  ایـن  مؤیـد  حتـی  و دلیل و سند عنوان به که ندارد
 آنجـا  اسـت  مخالف قرآن آیات صریح با روایت این این، بر عالوه 5شود. استفاده

 شد. نخواهد فراموشی دچار پیامبر که دهد می وعده خدا که

                                                      
 ؛ عسکری، همان.2/104، ابو الفتوح، رازی. 2 .2/294، . عسکری1
 .8/428، بخاری. 4 .1/176قرائتی، . 3
 .52؛ غازی عنایه، 167ار، ؛ رامی1/266؛ زرقانی، 1/180، مرتضی، نقش ائمه در احیاء دین، عسکری. 5
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 عثمان زمان در قرآن در نقصان وقوع -2-5-8

ـ  بـر » اسـت:  آورده چنـین  عثمان زمان در نقصان احتمال ی هباردر بل  ی هپای
 تـدوین  و جمـع  و بـازنگری  و بازنگـاری  کـه  پـذیرفت  باید عام شواهد و دالیل
 بشـری  طاقـت  در کـه  آنجـا  تـا  کریم قرآن و گرفته انجام درست و دقیق عثمانی

 او و هشد وحی محمّد حضرت بر که است بوده متنی به نزدیک بوده آن والنؤمس
 1«است. کرده قرائت مسلمانان برای

 امـا  ،کنـد  مـی  تأییـد  اجمـاالً  را عثمان کار صحت گفتار این در بل، چند هر
 است. شده تحریف به قائل تلویحاً
 و جمـع  ی هدربـار  نظـری  هر» کند: می اظهار صراحت با دیگر جایی در وی
 اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  قیبـا  همچنـان  احتمـال  ایـن  شـود،  اتخاذ قرآن تدوین
 در زیـد  اسـت،  حاکی احادیث چنانچه اگر باشد رفته دست از قرآن از های بخش
 بـه  باشد، کرده عمل انسانی های حافظه و اتّفاقی های نوشته بر تکیه با قرآن جمع
 گویـد:  مـی  همچنـین  وی «باشـد.  شـده  فرامـوش  هایی بخش است ممکن آسانی

 چه و حفظ باید چیزهایی چه که گرفت تصمیم ،عثمان سوی از برگماشته هیأت»
 2«شود. گذاشته کنار چیزهایی

 عثمان زمان در نقیصه به تحریف درمورد بل دیدگاه نقدوبررسی -2-5-9

 دالیـل  اسـت:  اساسی دسته دو تحریف از قرآن مصونیت دالیل کلی طور به
 نقلی. دالیل و عقلی

 اسـتدالل  دو از و اسـت  عقلـی  برهان و عقل بر اساسی تکیه عقلی دالیل در
 آن، تحریف عدم به قرآن اعجاز بودن گرو در و مردم برای حجت اتمام ضرورت
 که تاریخی و روایی قرآنی، دالیل از عبارتند نیز نقلی دالیل. شود می گرفته کمک
 است. قرآن تواتری انتقال از عبارت

                                                      
 .76بل، . 2 .85. همان، 1
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 فیتحر عدم عقلی دالیل -2-5-9-1

 بـر  حجّـت  اتمـام  و الهـی  احکام ابالغ ضرورت ؛حجت اتمام ضرورت -1
ـ تأ آن بـر  قـرآن  هک است یاله یایانب رسالت یها برنامه از مردم  بـر . نـد ک مـی  دکی
 یهـا  پیـام  ابالغ و هدایت برای را پیامبران خداوند هک است یمتکح نیچن اساس
 ینـواه  و اوامـر  حامـل  یآسمان یها تابک ،است داشته لیگس مردم سوی به الهی

 است. خداوند
 یکـی  دارد: فـرد  به صرمنح ویژگی دو آسمانی کتب دیگر با سهیمقا در قرآن

 رسـالت  تیـ خاتم. آن بـودن  یشگیهم و یجاودانگ یگرید و ،بودن شمول جهان
 نیمبـ  گـر ید یآسمان تابک ای نید با اسالم نید نسخ انکام عدم و رمکا امبریپ

ـ پ یگـر  ابـالغ  ،امـت یق تـا  اعصـار  تمام در دیبا نیابنابر. است قرآن یجاودانگ  امی
 ی هفـ یوظ توانـد  یم صورت نیا در تنها رایز ،ندک حفظ را خود تیحجّ و خداوند
 شـدن  املک هک ،امبریپ دیجاو رسالت متکح و رسانده انجام به را یتگریهدا

ـ ا خـالف  قـرآن  فیـ تحر ،حیتوض نیا با. ابدی تحقّق ،است انیجهان بر حجت  نی
 کامـل  طور به هک است مردم بر املک حجت یقرآن چون ،است رسالت و متکح
ـ پ از یبخشـ  ،الجملـه  یفـ  فیـ تحر احتمال قبول با. باشد دهیرس ها آن به  هـای  امی
 از آن ی ههمـ  ،حجـت  زا یبخشـ  سـقوط  با و شود یم حذف آن از یاله تگریهدا
 نخواهـد  عاقالنـه  چندان فرکی و پاداش نظام و فیلکت آن یپ در و ،افتد یم اعتبار
 سـؤال  ریز آن بودن املک و قرآن تیحج تنها نه ،فیتحر احتمال با نیبنابرا. بود
 بود خواهد الکاش مورد زین امبریپ رسالت استمرار و نبوّت تدوام هکبل ،رود یم
 عـدم  بـا  اسـالم  نید تیخاتم نیبنابرا. داشت نخواهد معنا اسالم نید تیخاتم و
 1دارد. املک مالزمه ،قرآن در یفیتحر گونه هر انکام

 قرآن اعجاز یژگیو -2-5-9-1-1

 قـرآن  اعجـاز  بـه  تجهـ  دو از (صـه ی)نق یاستک به فیتحر وعـوق الـاحتم
                                                      

 .133؛ الفانی، 321؛ جوان آراسته، 80؛ الحسینی، 315؛ همان، قرآن در قرآن، 42-44. جوادی آملی، 1
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 زند: یم صدمه
 قـرآن  یها سوره با همسان سوره یک آوردن به یحت قرآن هک است واضح -
 در قـرآن  ی ههمـ  هک است حیصح و منطقی یوقت یتحدّ نیا 1.است ردهک یتحدّ
 رایز ،است ناقص یطلبهماورد ینا ،صهینق به فیتحر احتمال با قطعاً. باشد دست
 ؛ردکـ  یهمـاورد  شده حذف یها سوره با بتوان دیشا هک ندک ادّعا تواند می خصم
 ،مینـ ک عرضه قرآن موجود یها سوره همسان یا سوره میتوان ینم هک است درست

 صـرف  هکبل ؛باشد نیچن زین شده حذف یها سوره به نسبت هک معلوم جاک از اما
 2.است یافک تحدی بودن ناتمام در احتمال
ـ م اخـتالف  ینفـ   ،ردهکـ  دکیتأ خود اعجاز بر قرآن هک یموارد از یکی -  انی

 شـده  نازل یمتماد انیسال یط و مختلف طیشرا در هکآن با است آن 3متعدد اتیآ
 سّـر یم یزمـان  ،اخـتالف  عـدم  و اتیآ انیم یهماهنگ از جستجو و فحص ؛است
 یبـرا  و حاضـر  قـرآن  حروف و لماتک و اجزاء ،اتیآ ها، سوره ی ههم هک است
 حـذف  حرف یک یحت قرآن از چنانچه اساس نیا رب. باشد مشهود نندگانک تدبّر
 بخـش  بـا  شـده  حـذف  حـرف  همـان  دیشـا   ندک ادّعا تواند یم خصم ،باشد شده

 قـرآن  اجزای از یبخش فقدان با توان یم چگونه ؛است داشته منافات قرآن موجود
 یحت ای نیقی با نیبنابرا نمود؟ را ها آن انیم اختالف عدم و املک یهماهنگ یعااد

 احـراز  عـدم  بـا  و ؛ردکـ  مکح قرآن در اختالف عدم به توان ینم فیتحر لاحتما
 نـه  صورت نیا در ،خداست هیناح از قرآن هک ردک ثابت توان مین ،اختالف بطالن
 4.شود می ساقط زین آن تیحج هکبل قرآن اعجاز تنها

 فیتحر عدم ینقل لیدال -2-5-9-2-2

 از الهـی  وحـی  سـالمت  و نزاهـت  بـر  نقلـی  دلیل ترین محکم قرآنی؛ ی هادل
 است. شاخص بسیار جهت این در آیه دو و است کریم قرآن خود تحریف،

                                                      
 .16؛ معرفت، تاریخ قرآن، 35جوادی آملی، . 2 .23. البقره، 1
 .46جوادی آملی، . 4 .82النساء، . 3
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 جهـت  چند از آیه این ؛1لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا حفظ: ی هآی
 جمـع  هیأت. دارد داللت تصرّفی و دخل و تحریف گونه هر از قرآن مصونیت بر
 فرشتگان تمام و من که کند اعالم خواهد می خداوند که است معنی ینا به آیه در
 خـود  های قدرت تمام و داریم دخالت امر این تحقق در عالم مدبّران و کرّوبیان و
 2گیریم. می کار قرآن به گزندی هر از محافظت برای را

 عَزیزٌ لَكِتابٌ إِنَّهُ وَ مْجاءَهُ لَمَّا بِالذِّكْرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ ل:ـباط نفی ی هـآی -2

 که کتابی اگر ،3حَميدٍ حَكيم  مِنْ تَنْزیلٌ خَلْفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطِلُ یَْْتيهِ ال
 کـم  را مطلبی شان دلخواه به بتوانند آنان و گیرد قرار کنندگان فتحری دسترس در
 مـورد  در خداوند که صورتی در ؛تاس عزّت فاقد و نفوذپذیر کتاب کنند، زیاد یا

 کـه  قـرآن  نـزول  زمـان  در یعنـی  ،یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطِلُ یَْْتيهِ ال  فرماید: می قرآن

 بطـالن  نیـز،  ایشـان  از پـس  یعنی ،خَلْفِهِ مِنْ و دارد حضور رسول حضرت
 4ندارد. را قرآن به راهیابی مکانا

 ناپـذیری  تحریـف  تـوان  مـی  نیز یگرد آیات برخی از فوق ی هآی دو بر عالوه
 5کرد. استنباط را قرآن

 سـالمت  بـر  تلویحـاً  یـا  و صراحتاً که هستند متعددی روایات روایی؛ ی هادل
 از: عبارتند ها آن ترین مهم که کنند می داللت تحریفی هر از قرآن

 رمود:ـفـ  کـه  انـد  ردهـک نقل چنین رمـاک پیامبر از ریقینـف ثقلین؛ حدیث

                                                      
 (9ایم، و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود. )الحجر،  را به تدریج نازل کردهتردید، ما این قرآن  . بى1
؛ معرفـت، همـان،   1/31، ابو الفتوح، ؛ رازی6/509، مجمع البیان، ؛ طبرسی6/32، التبیان، ؛ طوسی50-49 . جوادی، 2

 .23؛ نجارزادگان، 162

رسند[ و به راستى که آن کتـابى   کفر ورزیدند ]به کیفر خود مى -چون بدیشان رسید  - کسانى که به این قرآن». 3
[ اى است از حکیمى سـتوده   آید وحى ]نامه ارجمند است. از پیش روى آن و از پشت سرش باطل به سویش نمى

 [.« ]صفات
 .55ناپذیری،  ، معرفت، تحریف24؛ نجارزادگان، 1/26ی، ؛ بالغ6/509، مجمع البیان، ؛ طبرسی6/320، . طوسی4

 (2، السج،ة) الْعالَمينَ رَبِّ مِنْ فيهِ رَیْبَ ال الْكِتابِ تَنْزیلُ. 5
 (32، التربة) الْكافِرُونَ كَرِهَ لَوْ وَ نُورَهُ یُتِمَّ أَنْ إاِلَّ اللَّهُ یَْْبَى وَ بَِْفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ
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. 1«الْحَنوْضَ  عَلَيَّ یَرِدَا حَتَّى یَفْتَرِقَا  لَنْ وَ  عِتْرَتِي وَ  اللَّهِ  كِتَابَ  الثَّقَلَيْنِ  فِيكُمُ  تَارِكٌ  إِنِّي»
 قـرآن  بـه  تمسـک  لـزوم  جمله آن از. شود می استفاده مهمّی نکات روایت این از

 و حقانیـت  دلیـل  ایـن  و اسـت  قیامـت  تـا  اسالمی امت تمام به خطاب که است
 تـوان  نمـی  یافتـه،  راه تحریـف  آن در کـه  کتابی به زیرا است؛ کریم قرآن سالمت
 2کرد. تمسک کامل وجه به و استناد

 احـراز  جهـت  کـه  اسـت  هایی دستورالعمل ی هعرض روایات عرضه؛ روایات
 که روایتی جمله از. کند می توصیه را خدا کتاب به ها آنی  ضهعر ،روایات صحت

 السُّننَّةِ  وَ  الْكِتَابِ  إِلَى مَرْدُودٌ ءٍ شَيْ كُلُّ» فرمود: که است شده نقل صادق امام از
ـ  بـه  بایـد  چیـزی  هر یعنی: ؛«زُخْرُفٌ فَهُوَ اللَّهِ كِتَابَ یُوَافِقُ لَا حَدِیثٍ كُلُّ وَ  و ابکت

 3است. باطل نباشد قرآن موافق که حدیثی هر و شود، داده بازگشت سنّت
 ناصـحیح  از صـحیح  روایـات  بازشـناخت  معیار قرآن روایات این اساس بر
 بـرای  تـوان  نمـی  قـرآن،  در تحریف احتمال با اما باشد، قطعی باید معیار و است
 قـرآن  از دیگـری  بـه  متعـارض  روایـات  از یکی ترجیح یا روایات صحت احراز
 بـر  دالّ روایات که شود می استفاده روایات این از کهآن گردی مطلب. کرد استفاده
 آن آیـات  مخـالف  شـوند  مـی  عرضـه  قرآن بر وقتی زیرا ،اند حجّت فاقد تحریف
 4بود. خواهند

 فـریقین  منابع در که روایات از دست این ها؛ فتنه در قرآن به مراجعه روایات
 تحریـف  قرآن اگر زیرا است، تحریف از قرآن مصونیت بر دیگر دلیل است آمده
 فتنـه  از را هـا  انسـان  توانسـت  مـی  چگونـه  بـود،  فتنـه  دسترس در خود و شد می

 5دهد. نجات

                                                      
 .23/145؛ مجلسی، 2/65، األمالی، . صدوق1

هـایی در بـاب علـوم و تـاریخ      ؛ معارف، پرسش و پاسخ318؛ جوان آراسته، 29؛ نجارزادگان، 99. جوادی آملی، 2
 .254قرآن، 

 .1/69. کلینی، 3

؛ 36کاشـانی، همـان، مقدّمـه ششـم،      ؛ فـیض 28 ؛ باقریان، همایونشهری، 56 ؛ معرفت، همان، 102. جوادی آملی، 4
 .57، 56ناپذیری قرآن،  معرفت، تحریف

 .103. جوادی آملی، 5
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 از تـواتر  بـه  و اسـت  الصـدور  قطعـی  قرآن که معتقدند مسلمین قرآن؛ تواتر
 کم هی  بدون قرآن بنابراین است، شده منتقل بعدی های نسل به پیشین های نسل
 تواتری چنین وجود با و است رسیده ما به امروز به تا پیامبر زمان از کاستی و

 1ماند. نمی باقی تحریف برای جایی
 بـود،  دهشـ  تحریف او هیأت یا عثمان توسط قرآن اگر ؛علی امام امضای

 ایشـان  کـه  چـرا . گردانـد  مـی  بـر  خود اول حالت به را قرآن وی از پس علی
 را افـراد  بعضی به المال بیت ناحق به و بیجا اعطای مانند عثمان کارهای از بعضی
 المـال  تبیـ  خزانه به و گرفت پس افراد از را ها آن خویش خالفت در و نپسندید
 را روش همـین  قهـراً  حضرت آن گردید، می واقع قرآن در یفیتحر اگر. برگرداند
 لـذا . گردانـد  برمـی  خـود  اصلی حالت و شکل به را خدا کتاب و گرفت می پیش

 در قـرآن  اینکـه  بـر  اسـت  محکمی دلیل قرآن قبال در علی امضای و سکوت
 2است. نشده تحریف آن ماقبل و مانعث زمان

 میرک قرآن اتیآ ییجابجا به دهیعق و بل -2-5-10

 نظـر  بـه  نیچن» گوید: می آیات از برخی یظاهر لیتحل و هیتجز از پس بِل 
 گرید یا سوره به ،است ییهمنوا یدارا هک قرآن عبارات از یبخش گاه هک رسد می
 فواصـل  یبررسـ  از پـس  همچنین او 3«است. شده افزوده دارد دیگر نواییهم هک
ـ تغ نیا» :دیگو می مختلف های سوره در اتیآ  از یناشـ  رسـد  مـی  نظـر  بـه  راتیی

 بـر  عـالوه  .... اسـت  گرید سوره داخل به گرید یا سوره از عبارت یک گنجاندن
 نسـبت  بهیغر موضوع یک آمدن انیم در ،لمهک رارکت ،اتیآ فواصل یناگهان رییتغ
ـ بق ،نباشـد  انیم در موضوع همان اگر هک نیمضام ریسا به  همدسـت  و همگـن  هی
 از. و.. شده ریتفس در ینیآفر کلمش باعث هک یونح ساخت در گسست ؛شوند می

                                                      
؛ غـازی عنایـه،   1/45؛ فیض کاشانی، 330؛ جوان آراسته، 106؛ جوادی آملی، عبد اهلل، 159. معرفت، تاریخ قرآن، 1

 .67، 66؛ الحسینی، 48شبهات حول القرآن، 

 .142بل، . 3 .312، 311. خوئی، 2
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 در چندان ها یژگیو نیا. است اتیآ شدن جابجا از نشان هک است یشواهد گرید
 نیـی تب ایـ  قیتحق از ازین یب و آن کسب ی همشخّص را آن غالباً که است عیشا قرآن

ـ ترت و نظـم  هک هینظر نیا 1«ست.ین قرار نیا از داستان. اند شمرده شتریب  قـرآن  بی
 مـورد  در تمـام  لیتفصـ  با بل چاردیر یسو از شده ییجابجا نیا دستخوش غالباً
ـ  ریتأث میرک قرآن از اش ترجمه در او های یریگ جهینت در و شده ادّعا قرآن  یفراوان
 است. داشته
 د:یآ می دست هب تهکن دو شده گفته مطالب یبند جمع از
 ها. سوره در اتیآ شدن جا جابه ادّعا: اصل -1
 و موضـوع  ،طـول  ،اتیآ فواصل تفاوت :ییجابجا ینا شواهد و ها نشانه -2
 ها. آن نیمضام

 ها سوره در اتیآ شدن جابجا بر یمبن بل دگاهید ینقدوبررس -2-5-11

 در هکـ  ،المکـ  یـک  عناصـر  و اجـزاء  شدن جابجا یعنی ییجابجا به یفتحر
 قیصـه، ن بـه  فیـ تحر و ادهیز به فیرتح همانند است، شده ادعا میرک قرآن مورد
 گونه هر از قرآن سالمت لیدال هک آنجا از. است مردود کامالً و ندارد امکان اصالً
ـ ا در هـا  آن رارکت از لذا ،شد رکذ قبل مبحث در ی،فیتحر  یخـوددار  قسـمت  نی
 م.یپرداز یم عااد این جوانب سایر مورد در بحث به و ردهک

 اکرم پیامبر زمان در اتیآ شدن اجابج احتمال یبررس -2-5-11-1

 جمـع  به الهی رهنمودهای طبق پیامبر» گوید: می کتابش از جایی در بل خود
 ارکـ ان و نقض را یو ورکمذ ی هینظر ،بل المک نیا «پرداخت. اهلل کتاب تدوین و
 اهلل تـاب ک نیتـدو  و جمـع  ،نظم ارک بر شخصاً امبریپ روایات طبق بر. ندک می

 2.داشتند نظارت

                                                      
 .146. همان، 1
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ـ آ لّکـ  بـار یک سـاله  هر امبریپ ؛صحابه و امبریپ توسط قرآن ی هعرض  اتی
 آخـر  سـال  در. سکـ ع بـر  و ردک می عرضه لیجبرئ بر را یاله های سوره و یقرآن
 عرضـه  پیامبر بر را قرآن نیز صحابه مچنین. هداد رخ بار دو کار این ایشان اتیح
 بـه . فرمـود  می تأیید ای حیتصح را ها آن قرائت و ،اقراء را شانیا امبریپ و ردندک می
 ماند؟ می اتیآ شدن جابجا یبرا یاحتمال  یه یجا ایآ بیترت نیا

 رمکا ینب رحلت از بعد اتیآ شدن جابجا احتمال یبررس -2-5-11-2

 زیرا: است باطل و مردود ییجابجا ینچن انکام ،زین دوره نیا در
. شـمار  بـی  حافظـان  وجـود  و یاسالم نقاط تمام در قرآن شدن ریفراگ (الف
 اثبـات  قابـل  غیـر  امری ،پیامبر عصر در قرآن و آیات ییجابجا ،شد ثابت چنانچه

 گونـه  هر از دور به و حیصح و شد منتقل نهیس به نهیس ،میرک قرآن نیاست.بنابرا
 وسـعت  یاسالم قلمرو هک دوره نیا در. دیرس بعد یها نسل به یفیتحر ای دستبرد

 قـرآن  میتعلـ  و آمـوزش  بـه  یشـهر  در دامکـ  هـر  مشـهور  قـرّاء  و بود ردهک دایپ
 یطشرا نیا با. است بوده شمارش قابل ریغ میرک قرآن حافظان تعداد ،پرداختند می

 کـردن  جابجـا  به رسد چه ،است نکمم ریغ قرآن از لمهک یک یحت ردنک جابجا
 1.قرآن از زیادی آیات

 ی هدور در ناًیقی ،باشد داده رخ ییجابجا ینچن ،محال فرض به اگر یحت (ب
 ییجابجا و یفتحر بدون و لیاص قرآن شانیا توسط و یعل حضرت خالفت

 از کـاری  چنـین  انجـام  بـر  شاهدی  یه تنها نه هک یحال در ،شد می ارائه مردم به
 امبریپ تیب اهل یرسا و یعل امام ،سکع بر هکبل ،ندارد وجود امام سوی
ـ ا هک ،نمودند می عمل و رشسفا بدان و تأیید را مردم انیم موجود قرآن  خـود  نی
 2.است قرآن سالمت از نشان

                                                      
 .158. علی الصغیر، 1

؛ معرفت، همان، بـه نقـل   9/218ع البیان، ، جامو...؛ طبری 167، 79، 183، 125البالغه، خطبه . شریف الرضى، نهج2
 .59از وسائل الشیعه؛ علی الصغیر، 
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 برخـی  جابجـایی  به معتقد نیز آیات ادبی و متنی تحلیل طریق از بل ریچارد
 :اما ،است شده آیات از

 آیات جابجایی در بل شواهد بررسی -2-5-12

 از ،او ریـ غ ای بل طرف از ی،اعتقاد و برداشت نیچن ی هسرچشم ،گفت دیبا
ـ ک بـا  را قـرآن  ها آن هک ردیگ می نشأت آنجا  هـا  انسـان  هکـ  ننـد ک مـی  سـه یمقا یتب

 ،هاستانسان تبک در هک یبیترت و نظم همان را ،قرآن سنجش اریمع و اند نگاشته
 داشـته  توقع ها آن هک آنگونه ،قرآن مطالب و اتیآ ریس هک آنجا از و 1ند.ا داده قرار
. انـد  پرداخته آیات ترتیب اصالت در شکیکت به لذا ،ستین اند دانسته یم حیصح ای
 و هـا  نوشـته  ریسـا  بـا  متعـدد  جهـات  از کـریم  قرآن هک دانست باید هک یحال در
 است. متفاوت ها تابک

 روش سادگی به نه که دارد خاص ای شیوه خود معانی ی هافاد در کریم قرآن
 ایـن  بین وسطی حد بلکه دانشمندان، تعبیرات پیچیدگی به نه و است عامه گفتار
 بـه  اسـت  سـهل  معانی ادای و تعبیر در. است برگزیده را «ممتنع سهل» یعنی دو،
 نیـز  ممتنع حال عین در و فهمند می را آن - ناآشنا و آشنا - کس همه که ای گونه
 بـدان  ایـن  و. دسـترس  از دور و بلنـد  اهـداف  و واال معانی نظر از ممتنع هست،
 را بـاطن  و ظاهر کمال و دارد ژرف باطنی و آراسته ظاهری قرآن که است جهت
 2است. کرده جمع خود در

 و ؛اسـت  یتعـال  و کتبـار  خداونـد  لمکمـت  یعنی است، یانیوح یتابک قرآن
 یست.ن خداوند المک با اسیق قابل نظر  یه از خلق المک مسلماً

. اسـت  شـده  نازل سال ستیب از شیب طول در آن اتیآ هک است یتابک قرآن
ـ آ ها آن طبق هک ،آمده شیپ یمسائل طوالنی، مدت ینا در . اسـت  شـده  نـازل  یاتی

. و.. هـا  صـلح  و جنگ مردم، سؤاالت حکومتی، ائلمس و اوضاع شامل هک یمسائل
ـ ا از هـدف  خداوند ی هفرمود طبق و شود می ـ تثب ،نـزول  در جیتـدر  نی  قلـب  تی

                                                      
 .1/95معرفت، محمّد هادی، تفسیر و مفسّران، . 2 .153زاده،  . فقهی1
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 بـا  هـم  جهـت  نیا از نیبنابرا 1است. یاسالم امت گام به گام تیترب و امبریپ
 اند. افتهی اسکانع قرآن در مختلف مسائل هک چرا است متفاوت گرید تبک

ـ  یـک  دامکـ  هـر  هکـ  ها تابک ریسا خالف بر دیمج قرآن  (چنـد  ثرکحـدا  ا)ی
 و میمفـاه . دارد بـر  در را یمختلفـ  فمعـار  و میمفـاه  ،رندیگ یم بر در را موضوع
 نظـم  لـذا . اسـت  الزم یبشـر  ی هجامعـ  تیهدا یبرا ها آن ی ههم هک یموضوعات
 داشت. خواهد را خود خاص

 هـر  بـه  کـه  دانسـت  ینا در دیبا را بل یسو از یبرداشت نیچن علّت نیدوم
 نیمسـلم  بـا  او یرکـ ف یمبـان  و بوده مسلمان ریغ ،مستشرقان اکثر مانند بل حال،

 در. اسـت  گذاشـته  ریتـأث  قـرآن  بـا  یو ی همواجه ی هنحو بر نیا و است متفاوت
ـ  قـرآن  فهـم  یبـرا  ،ریتفسـ  علم در فن اهل نظر از ،که حالی  و دارد وجـود  یآداب

ـ  ارتبـاط  مـورد  در قضـاوت  بـه  ،آن اتیآ یادب لیتحل و هیتجز با تنها توان مین  ای
. پرداخـت  هـا  آن بیترت ییاجابج یا صحت و بودن وستهیپ ای گسسته ی،ارتباط یب
 جملـه  از خاورشناسان از دسته نیا یبرا مسئله نیا نشدن حل خاطر به جهینت در
 گـران ید دخالـت  و اجتهاد و اتیآ بیترت بودن یانیوح ریغ به ها آن از یبرخ ،بل
ـ د عالمان از یبرخ معقول و یعیطب پاسخ. اند افتهی شیگرا ،اتیآ نشیچ در  در نی
 نشـان  منسـجم  و پارچـه یک یبـرا  تأمل و تالش ،نادرست یها برداشت نیا برابر
ـ ا در هـا  قدم نیلاو. بود آن تموضوعا و قرآن یانیوح متن دادن  شـتر یب راسـتا  نی
 و غریـب  جایشـان  به نسبت که بود یاتیآ با هیآ تناسب و ارتباط دادن نشان یبرا

 مـورد  در که است فردی یننخست (-ه 324 )م نیشابوری ابوبکر. نمود می ناساگار
 جـدی  بررسـی  به ها، مناسبت انواع دیگر و مرتبط غیر ظاهر به آیات تناسب وجه

 مفـاتیح » در رازی فخـر  ،«البیـان  و الکشـف » در ثعلبـی  نیـز  وی از بعـد  پرداخت
 نیز، معاصران از. پرداختند مهم این به. و.. ،«البرهان» در زرکشی بدرالدین ،«الغیب
 محمّـد  ،«الحـدیث  التفسـیر » در دروزه عزت محمّد ،«المنار» در رضا رشید محمّد
 «المیزان» در یطباطبای نحسی محمّد ،«الکریم القرآن الی المدخل» در دراز عبداهلل

                                                      
 .106، االسراء، 32. ر.ک: الفرقان، 1
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 آیات میان پیوستگی و ارتباط وجود اساس بر ،«القرآن ظالل فی» در قطب سید و
 1اند. پرداخته مجید قرآن تفسیر هب سوره یک

 چـاپ  بـرای  کـه  «قرآن» ی همقال در ،نولدکه ابتدا گویا غربی، پژوهان قرآن از
 و کـرده  شارها قرآن ی هخصیص این به است، نوشته بریتانیکا دایرةالمعارف یازدهم
 ناپیوسـته  را قرآن سبک اروپایی امروزین پژوهشگر هر ذهن اصوالً» داشت: اظهار
 «.یابد می

 فریتنـوف  نیز و انگلیسی، به قرآنش ی همقدّم در ،آربری جان آرتور مقابل در
 این ادبی - زبانی و هنری اهمّیت به دیگران از بهتر «اسالم فهم» کتاب در ،شوآن

 ونـه  انـد  شـمرده  قـرآن  هنـر  و حسن را آن و اند برده پی قرآن ساختاری خصیصه
 2آن. ایراد و عیب

 فصل نتایج -2-5-13

 غیـر  مستشـرقان  برخـی  کـه  خاصـی  آیـات  اصـالت  تأیید در بل دیدگاه -1
 است. دفاع قابل اند، دانسته وحیانی

ـ آ با دیبا را یزیچ هر هک است یمدع خود آنکه با بل چاردیر -2  قـرآن  اتی
ـ د با و یراحت به ،داد قیتطب قرآن با دیبا را سنت و یخیتار اتیروا و دیسنج  دنی
 و رفتهیپذ را آن ،پیامبر فراموشی و قیغران ی هافسان باب در یجعل تیروا چند
 است. ردهکن مراجعه قرآن به آن سقم و صحّت از نانیاطم یبرا

 غرانیـق  ی هافسـان  مؤیـد  حج ی هسور آیات تنها نه بل ی هعقید خالف بر اما
 را ای افسـانه  چنین وقوع امکان که دارد وجود فراوانی آیات قرآن در بلکه ،نیست

 شمارد. می مردود کلی به

 و ،آیـات  فهـم  در کـافی  دقـت  بـدون  و گمـان  و ظـن  اساس بر تنها بل -3
 محتمـل  امـری  را قـرآن  در نقصان وقوع ،روایت چند به اعتماد و اکتفا همچنینی

                                                      
 .13و 12در فی ظالل القرآن،  . حجتی، محمّد باقر و سیاوشی، کرم، وحدت موضوعی در قرآن از نگاه سید قطب1

 .1پژوهی،  . ر.ک: خرمشاهی، بهاء الدین، قرآن و قرآن2
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. اسـت  مـوارد  اینگونـه  در وی تعمـق  عدم و نگری سطحی ی هنشان این و داند می
 مـردود  را قـرآن  در تحریـف  گونـه  هـر  وقـوع  متعـدد  نقلی و عقلی دالیل ضمناً
 شمارد. می

 قرآنی های سوره. است عربی زبان در موزون کالم مصادیق از کریم آنقر -4
 در قرآن. اند نشده کشف امروز تا آن ظرائف از برخی که ،دارند خود خاص اوزان
 و اسـت  برخـوردار  تناسـب  از معنـا  و لفظ گوناگون جهات از و فمختل جوانب

 در گسسـتگی  احساس صرف به توان نمی لذا ،شود می درک تدبر با آن یکنواختی
 نمود. مطرح را آیات ییجابجا ادعای جدی طور به ،آیات از برخی
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 مقدمه -3-1-1

 :دارد بخش دو حاضر ی همقال
 ،قـرآن  رةالمعلارف دای رد محمد ی همقال ی هترجم از ای خالصه اول بخش

 پرداختـه  زیـر  مباحـث  به فصل این در وی. است یهودی «روبین یوری» ی هنوشت
  :است

 و وحـی  بحـث  ،ایشـان  القـاب  و ها نام بررسی و پیامبر از وتاهیـک رّفیـمع
ـ ـپی نـآیی ،رسالت ی هرـگست ،رسالت دافـاه ،رآنـق  میـان  پیـامبر  جایگـاه  ،رـامب

 دوران در پیامبر ی هسیر و قرآن ،کافران و مؤمنان با پیامبر ی هرابط ،پیامبران رـسای
 از گـرفتن   نتیجـه  و آیـات  چیـنش  فصـل  ایـن  در نویسـنده  روش. مدنی و مکی
 . استـه آن

 ،مقالـه  بر وارد های اشکال. است مقاله منفی و مثبت نقاط بررسی دوم بخش
 در لغـزش  :شامل محتوایی های اشکال ،است محتوایی بخشی و ساختاری بخشی
 و اسـتدالل  در لغـزش  ،آیـات  تفسـیر  در خطـا  ،قـرآن  آیـات  ظـاهر  و لفـظ  فهم
 ،منابع ضعف :مقاله ی هعمد مشکل. است تاریخی شواهد در اشکال و گیری نتیجه
 روحانی و قدسی روح به نداشتن ایمان و ها ذهنیت پیش در شخصی های تعصّب
 صـحیح  مستندهای اساس بر را مطلب این ،ادامه در ناقد. دباش می اکرم پیامبر
 .کند می تبیین تاریخی و تفسیری ،روایی ،قرآنی
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   «روبین یوری» نامه زندگی -3-1-2

 ی هبرجسـت  اسـتاد   ،مـذهب  یهـودی  دانشـمند  (Uri-Rubin) ،«روبین یوری» 
 آثار و بود «قرآن دایرةالمعارف» ی هتحریری هیأت رسمی عضو و «تاوویو» دانشگاه
 اسـالم  بزرگـوار  پیـامبر  شخصـیت  باب در عمدتاً و اسالمی مطالعات در متعدّدی
 در مـرتبط  هـای  مجله و ها  رةالمعارفدای در که داشت مصطفی محمد حضرت

 شانزده - لیدن – قرآن رةالمعارفدای در تنها مثال برای. رسید چاپ به غرب دنیای
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می وی ارآث از. درآورد نگارش به را مدخل

 ها کتاب -3-1-2-1

 289) بکلر  وقلت  فلی  المسللمین  قب  من ةمشاه، محم، ةحیا :النّاظر عین -1
 .201995 ،(صفحه

1.  The Eye of the Behdder: the life of Muhammad as Viewed by 

the Early Muslims. (1995) (289 p.p ) .  

 318) ةاإلسالمی ةال اتی ةالصرر و  اسرائی  بنی :القرآن و سالمق،ّ الکتاب بین. 2
 .م 1999 ،(صفحه

2. (lmage 318 pp -1999). 
 (Between Bible and Quran: the children of Israel and the Islamic 

self) 
 .ال،راسات ةسلسل  ةالسعردی و النبی محم،. 3

3. Muhammad the Prophet and Arabia. Ashgate. 
 و المالحلق  و الشلروح  و  ةالعبریل  إللی  ةالعربیل  من ةالترجم :الکریم القرآن. 4
 .2005 ،ابیب تل. الفهرس

4. The Quran: Hebrew translation from the Arabic، annotations، 
appendices and index، Tel Aviv، 2005. 
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 ها قالهم -3-1-2-2

 منتشر ،لیدن چاپ ،قرآن عارفدایرةالم در که را مواردی ،وی زیاد مقاالت از
  :شماریم می بر ،است شده

1. (canavan vol1 )(1مجلد) «ةالقافل» . 
2. (children of IsraeL vol1)» (1مجلد) «إسرائیل بنی» . 
3. (Hafsa vol2 )(2مجلد) «حفصه» . 
4. (Hanif vol2 )(2مجلد) «حنیف». 
5. (Ilaf vol2 )(2مجلد) «ایالف». 
6. (Israel vol2 )(2مجلد) «اسرائیل». 
7. (Jews and Judaism vol3 )(3مجلد) «ةالیهردی و الیهرد» . 
8. (Muhammad vol3 )(3مجلد) «محمد». 
9. (repeated - Oft vol3 )(3مجلد) «ةالمتکرر» . 
10. (Prophets and Prophethood vol4 )(4مجلد) «النبرّة و االنبیاء» . 

11. (Sacred Precincts vol4 )(4مجلد) «ةالمق،س ةاالنتخابی ال،وائر» . 
12. (Quraysh vol4 )(4مجلد) «قریش» . 
13. (Remnants vol4 )(4مجلد) «بقایا» . 
14. (Races vol4 )(4مجلد) «االجناس» . 
15. (Repentance vol4 )(4مجلد) «ةالترب» . 
16. (Vehicles vol4 )(5مجلد) «السیارات» . 

 مقاله ی هترجم -3-1-2-3

 .«شد نازل» او به خداوند وحی که ننامسلما پیامبر :ص محمد -3-1-2-3-1

 شـخص  دوم ترصـو  بـه  مسـتقیماً  را پیـامبر  قـرآن  کـه  هنگامی همه این با
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 حاکی که گوناگونی القاب با بلکه خواند؛ نمی «محمد» را او ،دهد می قرار مخاطب
 :کند می خطاب وی به  ،خداست با او رابطه از

 پـس . منیـر  سراج و داعی ،مبشر ،شاهد ،مذکر ،نذیر ،بشیر ،عبد ،نبی ،لرسو
 را وی ،دهـد  انجـام  را رسـالتش  و برخیـزد  تـا  دارد مـی  وا را او که هنگامی قرآن

 خوانـد  می «کشیده سر بر شب ردای» المدثر ،«پیچیده فرو خود به جامعه» المزمل
 .ندباش می  کشیدن پس یا و اکراه نماد احتماالً که

 کـرده  دریافـت  را آن قـرآن  پیـامبر  شود می فرض که ،الهی پیام وحی :حیو
 وحـی  فرآینـد  و محتوا نشانگر که شود می توصیف گوناگونی های شیوه به ،است
 .آیات ،کتب ،کتاب ،قرآن :است

 کـه  اسـت  گذشتگان ی هدربار هایی داستان معنای به معموالً عبارت این :نباء
 نیـز  «غیبـی  اخبـار » الغیـب  انبـاء  ها آن :مثالً ،نددار مقدس کتاب در ریشه تر بیش

 هـای  داسـتان  بـه . نداشـت  آن از آگـاهی  خـودش  پیـامبر  زیـرا  شوند؛ می خوانده
 آیـات  کـل  نـام  کلمه همین ولی ،شد گفته نیز ذکر ،خواند می پیامبر که گذشتگان

 بـه  متفـاوتی  کـامالً  شـکل  بـه  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  احتماالً. هست نیز ،شده وحی
 .کند می اشاره گذشتگان های داستان

 فعـل  بـا  ،اسـت  آیـات  عمـومی  خوانندگان بر مقدم که وحی آغازین مرحله
 انتقـال  طریـق  ایـن  از غیبی اخبار و قرآن نیز و کتاب. شود می داده نشان «اوحی»

 صـادر  ای فرشـته  یـا  کسی از ،کند می دریافت وحی عنوان به محمدآنچه  .یابد می
 را نیرومند شخص این بار یک پیغمبر. شود می وصیفت «القوی شدید» که شود می
 .دید المنتهیةس،ر نام به (ملکوتی) سدری درخت نزدیکی در

 مشـتقات  ،کنـد  مـی  توصـیف  را پیغمبـر  بـه  آیات انتقال که افعالی ترین رایج
 او بـر  طریق این به چه آن. هستند «فرستادن فرو» معنای به ،ل - ز - ن گوناگون

 نیـز  ،شـده  داده موسی به چه آن نام که گیرد می نام فرقان دمور یک در ،شد نازل
 ،آن انجـام  ی هواسـط  و شود می ختم پیغمبر قلب بر فرستادن فرو فرآیند. دباش می

 . است ،االمین روح یا جبرائیل فرشته همان ،جبرییل
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 اشـاره  وحـی  نـزول  جریان شروع به دخان سوره سوم و دوم آیات ظاهر به
 جـایی  در. شـد  نـازل  «فرخنـده  شـبی » در کتاب این شود می گفته که آنجا ؛دارند
 قرآن نزول که شود می اعالم دیگر ای آیه در و گیرد می نام الق،رةلیل شب این دیگر
 .بود رمضان مبارک ماه در

 رسالت اهداف -3-1-3

 بـیم  او نقش که چرا دارد؛ الزمانی آخر غالب وجه نوعی قرآن پیغمبر رسالت
 هشـدار  آن به شود می خواسته پیغمبر از آنچه. است آخرت عذاب از کافران دادن
. کنـد  می یاد آن از متفاوتی های نام با قرآن که جزاست روز یا موعود ساعت ،دهد
 وی رسـالت  توحیـدی  پیـام  ،شود می خطاب پیغمبر به مستقیم که آیات دیگر در

 را او نام یا بخواند را گارشپرورد نام شود می خواسته او از ،شود می داده توضیح
 .کند تسبیح

 رسالت ی هگستر -3-1-3-1

 نوسان محلی و جهانی های گستره میان همواره قرآن پیغمبر رسالت ی گستره
 شـود  مـی  امـر  پیغمبـر  بـه  هـا  آن در که یابد می نمود آیاتی در محلی گستره. دارد

 در. سـازد  آسـان  را اش پیام فهم تا دهد بیم عربی یعنی ،خودش زبان به را قومش
 ،آن از پـیش  کـه  اسـت  شـده  فرسـتاده  امتی سوی به او شود می گفته دیگر ای آیه
 مخاطبان که معناست این به ظاهر به که ،بردند می سر به روزگار دیگری های امت
 در  عـالوه  به اند؛ متفاوت (مسیحیان و یهودیان) پیشین های امت با و اند اعراب او
 ناخوانـدگان  درس یعنـی  امّیین؛ شمار از ای فرستاده یغمبرپ ،جمعه سوره دوم آیه

 تـا  اسـت  کـرده  دریافـت  را عربـی  قـرآن  شـود  مـی  گفتـه  کلّ در شود می معرفی
 خـدا  خود. باشد آن پیرامون ساکنان و ،مکه معنی به احتماالً ،القری ام ی هدهند بیم
 صـیف تو محلـی  امـری  صـورت  بـه  ،بپرسـتد  را او کنـد  می امر پیغمبر به که هم
 شـهر  ایـن  از منظور ،«است شمرده مقدس را آن که شهر این پروردگار» ،شود می
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 .باشد مکه تواند می هم
 آن گویای ،دارد جهانی سویی و سمت آشکارا که دیگر آیات دیگر سوی از
 مـردم  تمـام  بـر  کـه  اسـت  ای دهنده بشارت و دهنده بیم ،فرستاده پیغمبر که است

 بـا . است شده فرستاده (بشر) انسان نوع یا لِلْعالَمينَ موجودها تمام یا لِلنَّاسِ
 کتـاب  اهـل  گـروه  یک آن ،شود می اشاره خاص گروه یک به که هنگامی ،اینهمه
 شـان  کتـاب  از بسیاری چیزهای و دهد بیم ایشان به تا است آمده پیغمبر که است
 .کند بیان ،داشتند می پوشیده که را

 قرآن پیامبر دین -3-1-3-2

 یعنـی ) شـرک  و شـد  مسـلمان  کـه  بـود  قومش از فرد نخستین قرآن برپیغم
 ایـن . گذاشت کنار را (ها  آن دانستن او «شریک» و خداوند از غیر خدایان پرستش
 نخسـتین  کـه  مأمورم من بگو» :شود می بیان انعام سوره چهاردهم آیه در موضوع
 از هرگـز  [:که دهش داده فرمان من به] و ،(اسلم) است آورده اسالم که باشم کسی

 .الْمُشْرِكينَ مِنَ تَكُونَنَّ ال وَ «نباش مشرکان

 پیشین پیامبران و قرآنی پیامبر -3-1-3-3

 همـین  بـه  و شـود  مـی  یـاد  ،شرک با مبارزان عنوان به هم پیشین پیامبران از
 کـه  اسـت  مفهوم این کننده آشکار موضوع این. شوند می خوانده مسلمانان خاطر
 در. انـد  شـده  فرستاده پیشین یها امت به که است انبیاء زنجیره از یا حلقه پیغمبر
 کـه  پیامبر. است مشهود نیز االنبیاء خاتم عنوان در که است حلقه آخرین او واقع
 کـه  گیـرد  مـی  قـرار  پیامبرانی شمار در ،است پی در پی ی زنجیره این از ای حلقه

 . است گرفته پیمان آنان از خداوند
 «کتـاب » بـا  نیـز  دیگـران  زیـرا  نیسـت؛  او بـه  منحصر ،یامبرپ بر کتاب نزول
 همـه  اهـداف . بـود  شـان  اختالفـات  حل و مردم هدایت ،هدف که شدند فرستاده
 و یابد می ادامه نیز پیغمبر زندگی در پیشین پیامبران الگوی است مشترک پیامبران
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 . است تر مشهود همه از «عذاب های داستان» به موسوم های داستان در موضوع این
 یـک  ،ها آن ی ههم بر شده نازل دین ،پیامبران دیگر و پیغمبر نزدیکی دلیل به
 بـر  که آنچه هر به دهد می دستور مسلمانان به قرآن رو این از نیست؛ تر بیش دین
 در. نگذارند فرق آنان میان و باشند  داشته ایمان ،است شده نازل پیامبران تک تک
 بـر  شـده  نازل های کتاب پیام با اصل در ،شد نازل غمبرپی بر که کتابی پیام ،نتیجه

 بـر  کـه  کتـابی  کنـد  می تصریح مرتبه چند قرآن پس. ندارد تفاوتی پیشین پیامبران
 ،مـورد  یـک  در . «است آن از پیش [های کتاب] کننده تصدیق» ،شده نازل پیغمبر
 کـه  کنـد  مـی  اشـاره  ویژه کتابی به قرآن و شود می اعالم پیغمبر کتاب عربی منشأ
 . است موسی کتاب همان منظور که بوده عربی کتاب بر مقدم

 قرآن پیامبر مسیحایی جایگاه -3-1-3-4

. شـود  مـی  برخـوردار  پیـامبران  میان ممتازی جایگاه از پیغمبر ،چند آیاتی در
 مبنـی  گیرد؛ می پیامبران از پیمانی ،عمران آل ی هسور یکم و هشتاد آیه در خداوند

 او بـه  باید ،کرد تصدیق ،است ایشان با که را کتابی و آمد پیامبری هرگاه اینکه رب
 در قرآن پیغمبر توصیف که شود می گفته عالوه به. کنند اش یاری و بیاورند ایمان
 نـام . اسـت  شـده  نوشته ،انجیل و تورات یعنی مسیحیان؛ و یهودیان مقدس کتاب
 کـه  اسـت  احمـد  ،شود می توصیف ینپیش های کتاب در که قرآن پیغمبر تر خاص
 تصـویر  نـوعی  مجمـوع  در آیـات  این. دهد می اسرائیل بنی به را او ی همژد عیسی

 شـکل  را مؤمنـان  از واحدی امت یک است قرار که سازند می پیغمبر از مسیحایی
 .دهند

 ابراهیم دین -3-1-4

 اهـل  یا اسراییل بنی مبرانپیا با او پیام همانندی بر مبتنی پیغمبر جهانی پیوند
 ،کنند می برقرار ابراهیم و پیغمبر میان مستقیم ای رابطه که آیاتی در اما است؛ کتاب
 موسوم چیزی از شود می امر قرآن پیغمبر به صراحت به. شود نمی دیده پیوند این
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 و یهـود  پیـامبران  دیـن  مطمئنـاً  آیـات  ایـن  و کنـد  پیروی ابراهیم (ةمل) «دین» به
 اشـاره  در اصـوالً  مشـرک  صفت. دانند می خارج پیغمبر آیین گستره از را مسیحی

 از گسسـتن  معنـی  بـه  ابـراهیم  دین از پیروی ،رود می کار به عربستان مشرکان به
 . است عربستان اعتقادات نیز و نصارا و یهود دینی میراث

 برقـرار  پیغمبـر  و ابـراهیم  میـان  مسـتقیم  ای رابطـه  که آیاتی نگر یئجز روند
 عربسـتان  ی هحـوز  بـه  را پیغمبـر  پیـام  ی هگسـتر  دیگر بار یک ظاهر در ،کنند می

 بـافتی  در ،شـود  مـی  مـرتبط  پیغمبر به وقتی هم ابراهیم خود زیرا  کند؛ می محدود
 تـا  هفـت  و بیسـت  و صـد  آیه در را حالت این. آید می در تصویر به محلی کامالً
 هـای  پایـه  یلعاسما و ابراهیم که اآنج تا ،بینیم می بقره ی هسور نه و بیست و صد
 از پیـامبری  تـا  کند می دعا خدا درگاه به ابراهیم بعد و برند می باال را (کعبه) خانه
 .بیاموزد حکمت و کتاب آنان به که برانگیزد اش ذریه

   انسان و خدا میان قرآن پیامبر -3-1-5

 میـان  از» خداونـد  زیـرا  ت؛اس برگزیده فردی ،خداست ی هفرستاد که پیامبر
 ای فرسـتاده  گفتار» قرآن پس ،1«مردم میان از نیز و گزیند برمی رسوالنی فرشتگان
 هـم  و را او وحـی  هم ،خداست ی هبرگزید ی هفرستاد که پیغمبر. است 2«بزرگوار
 به نیز گناهان تمام آمرزش. کند می دریافت را پایانش بی امان و رحمت و هدایت

 بـه  و کـرد  بهتر را پیغمبر اقتصادیی - اجتماعی ی همرتب خداوند. دشو می اعطاء او
 بـار  خدا. داد عظیم قرآن و (مثانی) «مکرر آیات» نیز و «فراوان [برکت و خیر]» او

 جهـت  و بگزارد نماز هنگام چه دهد می فرمان او بر نیز را نگرانی و ترس سنگین
 .باشد سو کدام (قبله) خواندنش نماز

                                                      
 .40، الحاقة. 2 .75. الحج، 1
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 مؤمنان و قرآن پیامبر -3-1-6

 خداونـد  یا ،شود می مؤمنان به پیغمبر رحمت موجب پیغمبر به خدا رحمت
 بخواهد آمرزش برایشان و درگذرد مؤمنان خطای از کند می توصیه اش فرستاده به
 پیغمبـر  حضـور  از ناشـی  کـه  گناهان بخشش بر. کند مشورت آنان با کارها در و

ـ  در پـس . شـود  مـی  خاصی تأکید ،است  نسـاء  ی هسـور  چهـارم  و صـت ش ی هآی
 آمرزش و آمدند می تو پیش بودند کرده ستم خود به وقتی آنان اگر...» :خوانیم می
 پـذیر  توبـه  را خدا قطعاً ،کرد می آمرزش طلب آنان برای نیز پیغمبر و خواستند می

 .«یافتند می مهربان
 شامـت  (شاهد) «گواه» عنوان به او نقش در مؤمنان به نسبت پیغمبر عطوفت

 خدا به سپردگی سر در ،خود سهم به شود می خواسته منانؤم از. است مشهود نیز
 ها آن. دهند قرار (اسوه) الگو را پیغمبر ،قیامت روز در او پاداش به داشتن امید در
 عشق به دستیابی راه یگانه که کنند پیروی پیغمبر از باید خداوند به عشق دلیل به
 از اطاعت ضرورت ،اش فرستاده و خدا میان ابتقر این از. است متقابل رحمت و
 به شان وفاداری شود می خواسته مؤمنان از ،اطاعت از جدای. شود می نتیجه دو هر

 .دارند نگه را او حرمت و باشد خود به شان وفاداری از بیشتر بسیار پیغمبر
 را مؤمنـان  میـان  او فرد به منحصر مرتبه هم و پیغمبر از اطاعت وظیفه قرآن

 مقایسـه  مؤمنـان  ی هبقیـ  سـهم  با جنگ غنائم از او سهم که آیاتی در. کند می یانب
 خدا به حشر ی هسور هفتم ی هآی در غنایم این. گردد می آشکار مرتبه این ،شود می
 تعلـق  نیازمنـد  مسـلمانان  و او (مرد ویژه به) خویشاوندان به نیز و اش فرستاده و

 آیه در ،ترتیب همین به . کند تقسیم را غنایم نای که دارد تام اختیار پیغمبر و دارد
 تعلـق  اش فرستاده و خداوند به (انفال) مئغنا که شود می گفته انفال سوره نخست
 .شود  می تقسیم جنگ در کنندگان شرکت میان بقیه و دارد

 چـون  هـم  ها آن مرتبه. شود می اشاره نیز مسلمانان میان پیغمبر زنان مرتبه به
 بـر . درآینـد  مؤمنان همسری به توانند نمی پیغمبر از پس یعنی ،تاس مؤمنان مادر
 آنـان  رفتـار  و شـود  می واجب خاصی اخالقی تکالیف ،پیغمبرند همسران که آنان
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 پیغمبر مبهم و خانوادگی مشکل چند به ،این وجود با. باشد نقص و عیب بی باید
 هایی اشاره ،1«آوردند رد را (افک) بهتان آن» که کسانی به نیز و زنانش از تن دو با
 روایـات  و احادیـث  امـا   شـود؛  نمـی  فاش قرآن در بهتان این کیف و کمّ. شود می

 مـادر  پیامبر زنان که اعالم این خالف بر. اند دانسته مرتبط عایشه با را آن اسالمی
 ،نیسـت  مؤمنـان  از یـک  هـی   پدر محمد که کند می اعالم قرآن ،ندباش می مؤمنان

 .کند ازدواج شان همسران با ها آن [طالق یا مرگ] از پس تواند می او عنیی

 کافران و قرآن پیامبر -3-1-7

. شـوند  می توصیف او رسالت برابر در کافران منفی واکنش وجوه از بسیاری
 بـه  سـپردن  گـوش  از خـودداری  صـورت  بـه  ها آن کفر ،قرآن فرازهای برخی در

 است پیغمبر برابر در متداول های واکنش جمله از نیز تمسخر. شود  می بیان پیغمبر
 2.کند می سرزنش ،خداوند جز خدایانی؛ پرستش خاطر به را آنان که

 بـر  خداونـد  اگـر  حتـی  که گوید می و کند می تأکید کافران لجاجت بر قرآن
 لمـس  خود های دست با را آن آنان» و کرد می نازل «کاغذ بر نوشته کتابی» پیغمبر
 .آوردند نمی ایمان او به باز ،«کردند می

 ،جـزا  روز و رسـتاخیز  یعنـی  ،پیغمبـر  آیـین  از خاصی بخش بر تر بیش کفر
 خاصی تقاضاهای ،قرآن پیغمبر به ایمان برابر در کافران همچنین. یافت می تمرکز

 بـه  آنـان . شـود  می محکوم شدت به کتاب اهل یا یهودیان کفر. کردند می شرط را
 مقـدس  هـای  کتـاب  کننده تصدیق پیغمبر بر شده نازل بکتا که واقعیت این رغم
 .اند کرده تکذیب را پیغمبر ،است ها آن خود

 به و اند زده دست نیز عملی اذیت و آزار به کافران که شود  می اشاره قرآن در
ـ  در. کردنـد  تهدید زادگاهش از (اخرج) راندن بیرون به را پیغمبر خصوص  ی هآی
 کـافران  سـوی  از سـوگند  شکسـتن  با پیغمبر اخراج ی هنقش ،توبه ی هسور سیزده
 کنـد؛  مـی  توجیـه  را ایشـان  بـا  جنگ انداختن راه به که گناهی دو ،شود می همراه

                                                      
 .41-2؛ الفرقان، 36األنبیاء، . 2 بعد. به 11. النور، 1
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. شـدند  رانده بیرون شان زادگاه از مؤمنان و پیغمبر ممتحنه سوره اول ی هآی مطابق
 ،امالحـر  مسـجد  بـه  آزادانـه  دسترسی از آنان ساختن محروم و آنان راندن بیرون

 .شوند می شمرده حرام های ماه در جنگیدن از بدتر گناهانی
. شـمرد  مـی  بر آن برای نیز متعددی دالیل و کند می اشاره کفر وجود به قرآن

 ،کننـد  پیروی پیغمبر از اگر :گویند می کافران. است ترس ،کفر منشأ مورد یک در
 بـا  آشـکار  بلیتقـا  پیغمبـر  رسـالت  اینجـا  در. شد خواهند ربوده شان سرزمین از

. اسـت  بـوده  محفـوظ  مکه اهالی امنیت ها آن موجب به که دارد عربی های ارزش
 یعنی ،بوده همراه او پیام اصالت ی هدربار هایی تردید با بیشتر پیغمبر معاصران کفر
 ؟خیر یا خداست ی هفرستاد واقع به او آیا

 او رسـالت  و شخصـیت  بـه  کـه  است هایی نقصان ها تردید این ی هسرچشم
 عنـوان  بـه  را هـا  انسـان  معموالً خداوند و نیست بیش انسانی او. دادند می نسبت
 چنـان  انسان یک عنوان به پیامبر اجتماعی مرتبه حتی. فرستد نمی خود ی فرستاده
 باید حتم به خداوند ی هفرستاد که تصور این نتیجه در. باشد پیامبر که نیست رفیع
 از معجزاتـی  یعنـی  هـایی  نشـانه  کردنـد  مـی  ضاتقا پیغمبر از همواره ،باشد فرشته
 آیتی که کند کاری یا 1بیاورد آیتی خودش یا شود می خواسته او از. بیاورد آسمان

 2.شود فرستاده خدا سوی از
 از 3.دهنـد  انجـام  را کـار  همان توانند می نیز ها آن که شوند می مدعی کافران

 و 4،ندارد دیگر ادیان در ای بقهسا هی  که خوانند می نوآوری را او پیام دیگر سوی
 متوجـه  تـر  بـیش  انتقادهـا  ،مـورد  ایـن  در 5.است نیاکان و پدران آیین از انحراف
 وجـود  پیشـین  پیـامبران  و پیغمبـر  مواعظ ساختار میان که است آشکاری تفاوت
 چـرا  پرسـند  می خود از قصص ی هسور هشت و چهل ی هآی در کافران پس. دارد

 ی هسور سوم و بیست ی هآی در و نکرده دریافت موسی وحی مشابه وحیی پیغمبر

                                                      
 .27و  7الرعد، . 2 .203. األعراف، 1
 .7ص، . 4 .31األنفال، . 3
 .43سبإ، . 5
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  ؟است نشده نازل پیغمبر بر باره یک به قرآن چرا که کنند می سؤال فرقان

 الهی حمایت -3-1-8

 اقسـام  و انـواع  علیـه  پیغمبـر  از خداوند دفاع به قرآن آیات از زیادی تعداد
 کـه  پیغمبر مقام و شأن تا آورند می فراهم ای شالوده و دارند اختصاص ها تکذیب
 کفـر  عامـل  که کند می تأکید قرآن ،کل در. شود استوار آن بر ،خداست ی هفرستاد
 شـان  لجاجت از خواسته بر پافشاری ،هدایت به ها آن باطنی تمایل رغم به ،کافران
 سؤال زیر را پیغمبر محمد روانی انسجام که انتقادهایی به پاسخ در خداوند. است
 و ،مانده نادانی در نه و شده گمراه نه شما یار» :کند می خطاب کافران به ،بردند می
 یکی او ، پیغمبر به صاحِبُكُمْ «یار» لفظ اطالق با 1«.گوید نمی سخن هوس سر از
 بارهـا  خداونـد . اسـت  آشـکار  همگـان  بر شعورش و عقل که است آنان خود از

پـی در   اصـرار  ظاهر به 2.مجنون نه ،شاعر نه ،است کاهن نه او که کند می تصریح
 دسـتمزد  یا داشت چشم گونه هی  رسالتش خاطر به پیغمبر اینکه بر مبنی قرآنپی 
 کـالم  او کـه  است این معنایش و دارد تعلق زمینه و بافت همین به 3،ندارد (اجر)

 تصدیق قرآن که واقعیت همین. دهد می مردم تحویل را خودش کالم نه و را خدا
 اصـالت  تأیید در ،است پیامبران های قصه مؤید اصوالً و پیشین های کتاب ی کننده
 ماهیـت  ی هدربـار  هم پیامبر خود وقتی ،ترتیب همین به. شود می گرفته کار به آن

 بـا  کـه  شود  می داده اندرز او به ،شود می تردید دچار ،شده نازل او بر آنچه واقعی
 بـه  نتیجـه  در و خواندنـد  می را پیشین آسمانی های کتاب که کند مشورت کسانی
 4.ببرد پی مقدس های کتاب آن و قرآن شباهت

 نیـز  پیغمبـر  پیـام  اصالت ی هدربار کافران های تردید رت خاص وجوه به قرآن
 عربـی  زبـان  بـه  ،دیگران مطالب سرقت اتهام به پاسخ در خداوند. گوید می پاسخ
 بـه  کـه  را پیـامبر  بـرای  عجمی آموزگار یک وجود ی هشبه که کند می اشاره قرآن
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 بـرای  قـرآن  عربـی  زبـان  1.کنـد  مـی  باطـل  ،شد می بیان مخالفانش سوی از طعنه
 قـرآن  نـزول  از پیش پیغمبر که قرآن تأکید از منظور شاید 2.است روشن مخاطبان

 خـدا . است دیگران مطالب سرقت اتهام رد نیز 3،بود ننوشته و نخوانده کتابی هی 
 در و باشد خدا ی فرستاده او که نیست آن مانع پیغمبر بودن بشر که کند می تأکید
 دیگـر  پیـامبران  که کند یادآوری کافران به :گوید می پیغمبر به ،موضوع این اثبات
 .بودند بشر هم

 آسـمانی  بـر  ،شود می گذاشته صحه پیامبر انسانی ماهیت بر که حال عین در
 را کافران خواهد می پیامبر از امر این اثبات در خداوند. شود می تأکید او پیام بودن
 یـا  یک توانند می اگر ،است ساختگی قرآن اند مدعی که کسانی تا بطلبد مبارزه به
 5.بگوینـد  آن نظیـر  (حـدیث ) داسـتانی  یا 4بیاورند قرآن های سوره مانند سوره ده

 مندرجات بر تسلطی هی  ،است انسان که قرآن پیغمبر ،دارد الهی منشأ قرآن چون
 .ندارد آن نزول زمان یا

 بــه حــال  همــه در او کــه شــود مــی آن مــانع پیغمبــر دائمــی بــودن انســان
 خـدا  ،شـود  می مطرح ای خواسته چنین که هنگامی و دهد پاسخ ها خواهی معجزه

 عـالوه  بـه  6.خداسـت  آن از تنهـا  غیب که بگوید تا دهد می فرمان اش فرستاده به
 پیشـین  آسـمانی  های  کتاب از که داشتند را این فرصت مشرکان که گوید می قرآن
 کـه  یابد می را فرصت این پیامبر شخص اینهمه با 7.بگیرند عبرت ،شناختند می که

ـ  در کـه  ببینـد  را خداوند های نشانه  اشـاره  آن بـه  سـراء إ ی هسـور  نخسـت  ی هآی
 .شود می

 گونـه  بـه  را او خود ،کافران برابر در پیامبر اصالت از دفاع از جدای خداوند
 و آرامـش  گوناگون انواع تأمین و او ترغیب آن از منظور که کند می یاری مستقیم
 کـه  آیـد  مـی  حاصـل  اظهـارنظر  این با آرامش ،اوالً. اوست برای اخالقی حمایت

                                                      
 .2، ؛ یوسف3فصلت، . 2 .103. النحل، 1
 .11؛ الروم، 38، یونس. 4 .48العنکبوت، . 3
 .10طه، . 6 .52 - 4األحزاب، . 5
 .133طه، . نمانند، قس جدید آیات منتظر و .7
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 تنهـا  او مأموریـت  یعنـی  کنـد؛  مـی  معـاف  کافران ولیتؤمس از را پیغمبر خداوند
 تبـاه  آنـان  کفـر  انـدوه  در را خود جان که دارد تمایل پیغمبر 1.است پیام رساندن

 خـود  های گفته یا اعمال با کافران ندهد اجازه که گوید می او به خداوند اما 2،کند
 در کـه  کند می تشویق را پیغمبر خداوند  ،آیات از ای مجموعه در. دهند آزار را او

 .بماند پایبند خویش رسالت به و اصْبِرْ باشد شکیبا ها سختی برابر
 گفتـه  بـه . کنـد  مـی  ایفـا  پیغمبـر  ترغیب در مهمی نقش نپیشی پیامبران مثال
 آنـان  کـه  هنگامی و کردند تکذیب و خواندند دروغگو را ها آن شان قوم ،خداوند
 بـه  کـافران  و داد شـان  نجـات  خداونـد  ،بودند داده دست از کلی به را خود امید

 .شدند گرفتار الهی عذاب
 همـه  از که شرایطی در کند می توصیه پیغمبر به آیات از بسیاری در خداوند

 بـه  تنهـا  مـوارد  برخـی  در. بمانـد  باقی خود راه بر چگونه ،است فشار زیر جهت
 ،بپرهیزد آنان با رویارویی از و کند رابطه قطع کافران با که شود می توصیه پیغمبر
 کـن  یرود نیکویی به آنان از ویدـگ می او به خداوند مزمل هسور 10هـآی در پس
 او دین :بگوید کافران به تا دارد می وا را او خداوند موارد برخی در. اهْجُرْهُمْ وَ
 چهار و صد ی هآی در مثالً ،ماند خواهد متفاوت ،کنند می پیروی ایشان که آنچه از

 همـین  بـه . «پرسـتم  نمـی  ،پرستید می خدا جای به که را کسانی من» :یونس سوره
 3.کند مجادله کافران با نیکو و لطیف  شیوه با تا شود می خواسته او از ترتیب

 از عـوض  در و رهـا  را خـود  دین خواهند می پیغمبر از مشرکان که هنگامی
 .کند می گوشزد او به را ماندن استوار چگونگی باز خدا ،کند پیروی ایشان

 سراءإ ی هسور پنج و هفتاد تا سه و هفتاد آیات ،فرد به منحصر وضعیت یک
 بـه  را او و سـازند  گمـراه  را پیغمبـر  مشـرکان  است نمانده چیزی آن در که است
 تنها. بدانند خود دوست را او مشرکان آن برابر در تا وادارند دلپذیرتر آیات جعل
 او اگر که کند می تصریح قرآن و ماند می استوار که است خداوند دخالت خاطر به

                                                      
 .3؛ الشعراء، 6الکهف، . 2 .5، الزلزلة. 1
 .96؛ المؤمنون، 125النحل، . 3
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 مشـابه  وضعیتی. کرد می عقوبت را او شدت به خداوند ،بود یافته تمایل ایشان به
 پیشین پیامبران به اشاره در و حج ی هسور دوم و پنجاه ی هآی در وحی تحریف از

 خودش کلمات که شدند شیطان وسوسه دستخوش ها آن تمامی :شود می توصیف
 القائـات  خداونـد  کـه  کنـد  مـی  تصـریح  قرآن ولی ،کرد می القا ها آن تالوت در را

 .کند می تأیید را خویش های نشانه و باطل را شیطان
 نـوعی  وجـود  گویای و تر فعاالنه دیگر آیات در اش فرستاده از خدا حمایت 

 از را پیـامبر  مشـرکان  که هنگامی. است مشرکان و پیامبر میان تر مسلحانه برخورد
 بـا  را او و فرستد می نزدش به را (آرامش) اش سکینه خداوند ،کنند می بیرون شهر

 1.کند می مداخله جنگ در پیامبر سود به خداوند. کند می یتحما نادیدنی سپاهیان
ـ  در کـه  کنـد  جهاد کفار با گیرد می دستور خود سهم به هم پیغمبر  و هفتـاد  ی هآی
 و کـافران  بـا  ،پیامبر ای» شود می بیان تحریم سوره نهم ی هآی و توبه ی هسور سوم

 بـد  چـه  ت؛اسـ  دوزخ شـان  جایگـاه  بگیـر؛  سـخت  آنـان  بـر  و کن جهاد منافقان
 کـارزار  صـحنه  در مؤمنـان  حـال  شـامل  معموالً خداوند یاری. «است سرانجامی

 .شود می

 محمد ی هسیر و قرآن -3-1-9

 دقیـق  بافـت  اما هست؛ پیامبر زندگی حوادث به متعددی های اشاره قرآن در
 اشـارات  ،شد اشاره بدان تر پیش که مسائلی بر عالوه. شود نمی ذکر ها آن تاریخی

 یعنـی  سـیره؛  قلمـرو  در ،قـرآن  خـارج  در کـه  هسـتند  دیگری بسیار حاتتلمی و
 .یابند می دست خود تاریخی بافت به ،پیامبر زندگینامه
 حضــور آن در قــرآن تلمیحــات کــه ســیره هــای کتــاب نخســتین از یکــی

 هست او محمد ی هسیر از نسخه چند که است اسحاق ابن تألیف ،دارد گیری چشم
 دو بـه  پیغمبـر  زنـدگی . است (833 /218 :وفات) هشام ابن اثر آن رینمشهورت و

 مکی آیات به قرآن سنّتی تقسیم با که شود می تقسیم ،مدنی و مکی ،اصلی ی هدور

                                                      
 .113. النساء، 1
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 بـه  او هجرت تا محمد تولد زمان به مربوط مکی ی هدور. است تناظر در مدنی و
 نخسـتین  ،مکـه  در او کـودکی  و تولد ،هدور این گوناگون مراحل در. است مدینه
 قـریش  اش قبیله اعضای دست به او شدن اذیت و آزار ،عمومی تبلیغ آغاز ،وحی
 گوناگونی مراحل شامل هم مدنی ی هدور. شود می توصیف مدینه به او هجرت و

 ،محلـی  عـرب  قبایـل  با روابط تحکیم ،دیار آن به او ورود :از اند عبارت که است
 .مکه با او (مغازی) های جنگ و نبردها اصوالً و محلی دیانیهو با او جنگ

 مکی دوره -3-1-10

 اخبـار  و روایات در که کند می استفاده قرآنی آیات از ،مکی ی هدور مورد در
 و آزار خصـوص  بـه  و نخسـتین  هشـدار  ،نخستین وحی کننده توصیف عنوان به

 .اند شده شناخته کفار دست به پیغمبر اذیت

 مدنی هدور -3-1-11

 یافتـه  تمرکـز  یهودیان نیز و مکیان علیه پیامبر های جنگ حول مدنی ی هدور
 بعضـی  نام زیرا است؛ آشکار قرآن و ها آن میان پیوندهای موارد برخی در و است
 بـدر  جنـگ  مـورد  در وضـعیت  این. شود می ذکر قرآن در صراحت به ها جنگ از
 .یابد می مصداق (8/630) حنین نیز و (2/624)

 تحریک و «یثرب اهل» ،مدینه مؤمنان میان شک گسترش در منافقان نقش به
 اسـتوار  [خـود  عقیـده  بر] که مؤمنانی. شود می خاصی توجه ،نشینی عقب به ها آن

 حـامی  کـه  کتـاب  اهـل  شکسـت  بـا  قرآنی بخش این و شوند می تمجید ،ماندند
 منانؤم و شوند می دهآور پایین هاشان قلعه از ها آن. رسد می پایان به ،بودند احزاب
 و هـا  زمـین  خداونـد . کننـد  مـی  اسـیر  را دیگر برخی و کشند می را آنان از برخی
 .دهد می ارث به مؤمنان به را شان دارایی
 ذکـر  تـوان  مـی  را توبه ی هسور ،سیره در مانده باقی قرآنی تلمیحات میان از
 و (9/630) دمحمـ  تبوک جنگ خالل در که دارد ربط اتفاقاتی به سوره این. کرد
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 اکثـر  کـه  هنگام آن ،پیامبر رسالت پایانی مراحل. داد رخ (9/631) ابوبکر حج نیز
 آمدند می مدینه به گروه گروه عربستان سرتاسر از و آوردند اسالم جاهلی اعراب

 نیـز  محمـد  وداع ی هخطب. شود می مرتبط نصر ی هسور به ،کنند بیعت پیغمبر با تا
 ،شـد  ایـراد  رحلـتش  از پـیش  ماه چند و (632 /10) او حج آخرین لخال در که

 برایتـان  را شـما  دین امروز» :مائده سوره 3آیه مثال ،دارد بسیاری قرآنی ارتباطات
 آیـین  (عنـوان  بـه ) شما برای را اسالم و کردم تمام شما بر را خود نعمت و کامل

 .«برگزیدم

 وحی شماری گاه -3-1-12

 عینی ی هزمین ،است شده برقرار سیره در که محمد ندگیز و قرآن میان پیوند
 فـراهم  را قـرآن  آیـات  النـزول  اسـباب  ،مسلمان مفسران مشهور قول به یا ،وحی
 متکـی  اسـالمی  روایـات  و اخبـار  بـه  اندازه یک به محققان ی ههم البته آورد؛ می
 ارزش ،شـکل  و سـبک  متنـی  مالحظـات  بـرای  «بـل » چون هم برخی و اند نبوده
ـ  دستاورد نوعی را قرآن ها آن ی ههم ولی شدند؛ قائل تری بیش  محمـد  ی هپیامبران

 ،همـه  ایـن  با. اند گرفته نظر در پیغمبر خود معنوی تحول بررسی کلید و تاریخی
 برخـی . نیسـت  آشـکار  وجـه  هـی   بـه  تاریخی محمد و قرآن نص میان ی هرابط

 به باید ،کل در. اند ذیرفتهنپ هم را قرآن عربی منشأ حتّی «انسبرو» و «جان» همانند
 انـد  حـدیث  مطالب از بخشی ،النزول اسباب و سیره اخبار که داشت خاطر به حتم
 وحـی  شماری گاه بازسازی. است ابهام  پرده درهمچنان  ها آن تاریخی اصالت که
 .گیرد صورت احتیاط نهایت در باید حدیث مطالب پایه بر

 نقد و بررسی -3-1-13

 از و مختصـر  صـورت  بـه  ،قرآن دایرةالمعارف از متعدّدی مقاالت در :درآمد
 در جمله از ،است شده اشاره اسالم پیامبر نورانی شخصیت به خاصّ ای زاویه
 طور به «)ص(محمد» عنوان با ای مقاله اما ؛و... نبوّت ،وحی ،رسول ،نبی های مقاله
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 در مقاله این. دباش می رسالتش دوران در ایشان شخصیت بررسی دار عهده خاصی
 .کنیم می تبیین را ها آن ترین مهم که دارد نیز اشکاالتی و ها ضعف ،قوّت نقاط کنار

 مقاله قوّت نقاط -3-1-13-1

 در. اسـت  کـریم  قرآن آیات از استفاده فراوانی ،مقاله جالب بسیار ی هنکت. 1
ـ  ،ای زنجیـره  طـور  به آیات و است شده استشهاد آیه 700 از یقین به مقاله این  رب

 در مؤلّـف  خـود  سوی از استداللی کمتر و اند گرفته قرار هم کنار ،موضوع اساس
 جملـه  از کـه  اسـت  قرآنـی  نگـاری  سـیره  ،مقاله روش واقع در. شود می دیده آن

 این تسلّط البته د؛باش می اسالم پیامبر نگاری سیره خصوص در ها روش بهترین
 . است جالب نیز مسلمانان قرآن به یهودی مستشرق
 هـای  سرفصـل  بـا  متناسب موضوعات اکثر فراگیری و مباحث گستردگی. 2
 .مقاله
 جمله از ،مقاله در حقایق از بعضی گزارش در طرفی بی و انصاف رعایت. 3
 .محمد حضرت پیامبری بر انجیل و توارت در هایی بشارت وجود

 مقاله ضعف نقاط -3-1-13-2

 ساختاری های اشکال -3-1-13-2-1

 تاریخی ترتیب نه ندارد؛ ها سرفصل در درست منطقی ترتیب و نظم مقاله. 1
 .رسالت بحث در استداللی ترتیب نه دارد؛ نگاری سیره
 نشـده  رعایـت  مقالـه  در شده مطرح موضوعات ارتباط و مطالب انسجام. 2
 . است
 مـورد  بـی  تفصـیل  و بحـث  اصل از رفتن حاشیه و آیات و الفاظ با بازی. 3
 آنکـه  ضمن ،وحی بحث در مثالً :است مقاله ضعف نقاط از فرعی مباحث برخی
 بحـث  بـه  آن ذیـل  در ،نـدارد  مسـتقیم  ی هرابط پیامبر ی هسیر با سرفصل خود
 .رسیم می فرقان جمله از قرآن های نام و ،(نزل) الفاظ
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 ایـن  نکـردن  رعایـت . اسـالمی  اصـیل  منابع به متنی داخل ارجاع نداشتن. 4
 کـرده  تبـدیل  قـرآن  آیـات  از شخصـی  و ای سلیقه های برداشت به را مقاله ،نکته
 . است
 نادیـده  را ایشـان  رسـالت  تا تولّد آغاز از پیامبر زندگی ی هعمد بخش. 5
 بـه  رسـیدن  تـا  خدا خاص ی هبند یک تکامل سیر که مهمّی دوران. است انگاشته
 بـا  آن ی همقایسـ  و دوران آن گـزارش  در و بـردارد  در را امامـت  و رسـالت  مقام
 ،هـا  آن شـگرف  پیشـرفت  و جاهلی اعراب بر اسالم تأثیر و ،ایشان رسالت دوران
 .دارد بسیاری شواهد کریم قرآن در که مباحثی است؛ مالحظه قابل

 محتوایی های اشکال -3-1-13-2-2

 قرآن آیه ی هاولی مراد و لفظ معنای فهم در لغزش -1

  :زیر موارد در مثالً
  :است آمده «ذکر» به قرآن ی هتسمی وجه در. یک
 ولـی  ،است شده گفته نیز ذکر ،خواند می پیامبر که گذشتگان های داستان به»
 شـکل  به که دلیل این به احتماالً ،دباش می نیز شده وحی آیات کلّ نام واژه همین
 .«کند می اشاره گذشتگان های داستان به متفاوتی کامالً

  :رددا وجود «ذکر» به کریم قرآن ی هتسمی وجه در وجه چند
 .کند می یادآوری او به را انسان خداجوی فطرت کریم قرآن -1
 .شود می انسان غفلت مانع ،اخروی حیات و مرگ واقعیت مکرّر بیان با -2

 لفـظ  از سـطحی  برداشـت  و لفظـی  اشتراک ،شده معنا خَلط این باعث آنچه
 خـود  مـدّعای  بـر  شـاهدی  بیـان  در نویسـنده  کـه  چنـان  ،اسـت  آیات در «ذکر»

 از کـه  رود مـی  کـار  به آیاتی در بارها الکتاب فی اذکر فرمان واقع در» :ویسدن می
 .«کند نقل را پیشین پیامبران حکایت ،خواهد می پیامبر

 درسـتی  ارتبـاط  «غیبـی » اخبار و «قرآن» ،«کتاب» های واژه بین ،مقاله در. دو
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 . است نرسیده خصوص این در نهایی بندی جمع به نویسنده و نشده برقرار
 دیگـر  جـای  در امـا  اسـت؛  مشـهود  «وحـی » بحـث  در مطلـب  این هرچند

  :شود می دیده تر صریح
 فعـل  بـا  ،اسـت  آیـات  عمومی خواندن بر مقدم که وحی آغازین ی همرحل» 

 به الهی آیات انتقال تا رود می کار به قرآن در بارها که شود می داده نشان «اوحی»
 انتقـال  طریـق  ایـن  از غیبـی  اخبـار  و قرآن نیز و کتاب. کند توصیف را پیامبر
 .«یابد می

 از «قـرآن » و اسـت  کـریم  قـرآن  آیـات  از ای دسته نام «غیبی اخبار» واقع در
 و حـروف  خوانـدن  بر داللت 1،شدن جمع و آمدن گرد معنای به «أ ر ق» ی هریش

 آثـار  و فوایـد  جامع ،آن نامگذاری وجه. دارد ،شوند می جمع هم کنار که کلماتی
 اسـت  مطالب انضمام (ب ت ک) ی هریش از کتاب و 2.است آسمانی کتب تمامی
 3.باشد گرفته قرار جلد دو میان بعدها چند هر ،شده وحی که

 پاسـخ  بـدون  و مطرح تضادّی ،جنگی غنائم و انفال بحث خصوص در. سه
  :است شده رها

 و خداونـد  به (انفال) غنائم که شود می گفته انفال ی هسور نخست ی هآی در»
 بـه  هـا  غنیمـت  پـنجم  یک تنها سوره همین 41آیه در ولی دارد؛ تعلّق اش فرستاده
 تقسـیم  جنـگ  در کننـدگان  شـرکت  میـان  بقیـه  و دارد تعلـق  نیازمنـدان  و پیغمبر
 «.شود می

 آن حـال  نشـده؛  قائل تفاوتی جنگی های یمتغن و انفال میان ایشان واقع در
 زیـادی  معنـی  به (نفع) وزن بر «نفل» ی هماد از انفال اند؛ متفاوت مقوله دو این که

 اسـت  شده اطالق ،ماند می صاحب بدون که اضافی اموال به اصطالح در و است
 بـه  دشمن از جنگ بدون که است اموالی آن موارد از یکی ،دارد وسیعی مفهوم و

 کـه  امـوالی  ی ههمـ  ،انفال ی هسور اول آیه طبق بنابراین رسد؛ می مسلمانان دست

                                                      
 .«قرأ» ی راغب، مفردات، ماده. 2 قرء. ی اللغه، ماده مقاییس . مجمع1
 .«کتب» ی همان، ماده. 3
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 پیـامبر  و خدا به. ..و وارث بدون اموال ،بیشه ،جنگل مثل ،ندارد خصوصی مالک
 مصـرف  مسـلمانان  عمـومی  منـافع  مسـیر  در و است متعلّق ایشان مقام قائم و او
 در سـپس  و شـده  گرفته «ندگوسف» معنی به «غنم»ی  هماد از غنیمت امّا 1؛شود می
 ی هآی 2.است رفته کار به آورد می دست به او غیر یا دشمن از انسان که چیزی هر

 از یکی که است شده نازل «خمس» حکم بیان مقام در انفال ی هسور یک و چهل
 پیـامبر  و خـدا  بـه  آن پنجم یک که است جنگی غنائم آن موضوعات و موارد
 .دارد اختصاص جنگ در رزمندگان به آن پنجم چهار و است متعلّق. ..و

 غنـائم  و «انفـال » میـان  رابطـه  که چرا ندارد؛ وجود تضادی آیه دو این میان
 بـه  و اوسـت  پیـامبر  و خـدا  بـه  متعلّق هم غنائم و است مطلق خصوص و عموم
 از برخـی  البتـه  3؛اسـت  شـده  بخشـیده  رزمنـدگان  به آن پنجم چهار شانای حکم

در این ) اند شده یکم و چهل ی هآی توسط اول ی هآی مورد در نسخ به قائل مفسران
 ،ابوالقاسـم  ،خـوئی ذیل آیات مربوطه؛  تفسیرآلوسی ،رازی تفسیرخصوص ر.ک: 

 .(مبحث نسخ
 و انگاشـته  نادیده را «القربی ذی» ،مسخ مصارف بیان در نویسنده سویی از

 شیعه مناقشه مورد که مطلبی است؛ کرده بسنده نیازمندان و پیامبر مختصر ذکر به
. اسـت  دلیـل  با طرف دو نظر بیان ،مقاله در کردن  گزارش انصاف و است سنی و

 در القربـی  ذی از منظور 4پیامبر بیت اهل طرق از متواتر روایات طبق که چنان
 ،راه در وامانـدگان  و مسـکینان  ،یتیمـان  از منظـور  و :معصوم امامان ،هشریف ی هآی

 5.اند سادات نیازمندان

   :زیر موارد در قرآن های آیه مراد و تفسیر در لغزش -2

 توضـیح  است؛ شده برداشت دلیل بدون «المدثّر» و «المزمّل» خطاب از. یک
 :است نگاشته چنین پیامبر القاب بررسی در که این

                                                      
 غنم.ی  راغب، مفردات، ماده. 2 .7/82شیرازی،  ؛ مکارم9/10. طباطبایی، المیزان، 1
 خمس. بحث ، 6الشیعه، ج وسائل. 4 .7/174شیرازی،  مکارم ؛9/10طباطبایی، المیزان، . 3
 .107-9/102طباطبایی، المیزان، . 5
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 ،دهـد  انجـام  را رسالتش و برخیزد تا دارد وامی را او که هنگامی قرآن پس» 
 ،کشیده سر بر شب ردای «المدثّر» و فروپیچیده شتنخوی به جامه «المزمّل» را وی
 «.ندباش می  کشیدن پس یا اکراه نماد احتماالً که خواند می

 شده مطرح مواردی مفسران سوی از شریفه ی هآی دو این ذیل در که آن حال
  :جمله از ،است
 .کافران و مردم اذیت و آزار از رسالت شروع ابتدای در پیامبر حزن -1
 .مالطفت و انس -2
 .ظاهری ی هجام نه است؛ پوشیدن تن به نبوت ی هجام مراد -3
 .حراء غار در مردم انظار از حضرت غیب و گیری گوشه -4
 تهجّـد  و پاخیزنـد  به باید دیگر که ،است کامل استراحت و فراغت مراد -5
 و... باشند داشته

ــی  ــدام ه ــران از ک ــ دو از مفسّ ــریفه ی هآی ــن و ش ــرا ،خطــاب دو ای  و هاک
 1.اند نکرده برداشت را نشینی عقب

 :پیامبر شخص علم عدم ،قرآن در «الغیب انباء» ی هتسمی وجه. دو
 فـردی  هی  بلکه، پیامبر شخص تنها نه ،قرآن نزول زمان در که حالی در
 و هـا  تحریـف  بـا  آمیخته ،عهدین مطالب و نداشت ها داستان نآ از درستی اطالع

 دو نـام  «الغیـب  انبـاء » پس. بود کرده خارج حقّانیت از را مطلب که بود خرافاتی
 . است قرآن آیات از دسته

 داسـتان  ماننـد  ،نبـود  دسـت  در زمـان  آن تـا  ها آن از خبری هی  :اول دسته
 .کهف اصحاب
 رواج کتـاب  اهـل  میـان  هـا  آن از ای دهشـ  تحریف و کذب اخبار :دوم دسته
 حضرت ،حوا و آدم داستان مانند ،کرد بیان کریم قرآن را مطلب اصل و داشت

                                                      
العظـیم،   القـرآن  تفسیر ؛ ابن کثیر،80-20/59 ؛ طباطبایی، المیزان،10/580؛ همان، 10/568البیان،  ، مجمع. طبرسی1
 .13-15/30 ؛ آلوسی،8/261 
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 1....و نوح
 قـرآن  در نویسـنده  که است دیگری موضوع  ،پیامبر رسالت ی هگستر. سه
 هر برای. جهانی ی هگستر و محلی ی هگستر است؛ رسیده نظریه دو به و جستجو
 را محلـی  ی هگستر بحث خصوص به ،است کرده بیان آیات از شواهدی هم کدام
 ادّعای این و است نکرده گیری نتیجه و بندی جمع پایان در اما ،داده بیشتری بسط
 ،اسـت  شده مطرح دایرةالمعارف ی همقدم در که را مقاله بودن موشکافانه و علمی
 بـه  بـاز  ،ابـراهیم  دیـن  عنـوان  بـا  مقاله از دیگری جای در البته برد می الؤس زیر

 ونـد ر» کـه  دهد می ترجیح را نظر این و پردازد می رسالت ی هگستر بودن محدود
 در ،کننـد  مـی  برقـرار  پیغمبـر  و ابـراهیم  میان مستقیم ای رابطه که آیاتی نگر جزئی
 ،«کنـد  مـی  محدود عربستان ی هحوز به را پیغمبر پیام ی هگستر دیگر بار یک ظاهر
 خـاص  ی هحـوز  بـه  را رسـالت  ،مربوطـه  آیات ذیل در مفسری هی  که آن حال

 از دسـته  چند ظاهر اندازد می خطا هب را نویسنده آنچه و کند نمی محدود عربستان
 :است آیات
 قـرآن  و پیامبر عربی زبان به مربوط که ،4، ابراهیم ؛58 ،دخان ؛97 ،مریم -1
 . است
 .کند می محدود را پیامبر مخاطبان که ،128 ،توبه ؛151 ،بقره ؛2 ،جمعه -2
 شـهر ) القری امّ به صراحت به که ،2 ،بلد ؛92 ،انعام ؛7 ،شوری ؛91 ،نمل -3
 .کند می اشاره (آن پیرامون ساکنان و مکه

   آیات بررسی

 پیامبر بر ،فصیح زبان یعنی ،آشکار «عربی» زبان به قرآن که است درست اوالً
 است؛ رسالت آغاز به مربوط این اما شد؛ نازل خاص ی همحدود در و زبان عرب
 از کـه  ملتـی  همـان  ،خود ومق با اول ی هدرج در همگی پیامبران زیرا ،آن تمام نه

 برگزیـده  آنان میان از ها آن یاران نخستین و داشتند تماس ،اند برخاسته ها آن میان

                                                      
 وردود. معرفت، شبهات: ک.. ر1
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 مذکور آیات در و بگویند سخن ها آن لغت و ها آن زبان به باید بنابراین ،شدند می
 1.ندارد وجود زبانان عرب به قرآن مخاطبان منحصرکردن بر دلیلی

 «بشـر » بـه  است ممکن ،منکم رسوالً دوم ی هدست آیات در «منکم» کلمه ثانیاً
 بزرگـی  نعمـت  ایـن  و ،ایشان بودن «لکمَ» مقابل در باشد؛ اشاره پیامبر بودن
 ،است خبر با دیگر های انسان مسائل و نیازها و دردها از خود که انسانی که است
 پیـامبر  بودن وطن هم و بودن نژاد هم منظور یا و گیرد؛ قرار او سرمشق و رهبر
 ی هسـور  199 و 198 آیات طبق که اعراب نژادی تعصّب دلیل به ،باشد اعراب با

 البته آوردند؛ نمی ایمان آن به اعراب ،شد می نازل دیگری زبان به قرآن اگر شعراء
 آیـات  قـرآن  در و بـود  رسـالت  آغاز به مربوط فقط  مسأله این  ،گذشت که چنان

 2.دارد وجود آن دعوت بودن جهانی برای شاهد بسیاری
 جهـانی  بـا  ،کنند می اشاره مکه شهر و «القری أُمّ» به که سوم دسته آیات ثالثاً

 آبـادی  هرگونـه  معنی به قرآن زبان در «قریه» که چرا ندارند؛ منافاتی اسالم نبود
 گفتـه  «القـری  امّ» مکـه  به اینکه و کوچک روستای تا گرفته بزرگ شهر از است؛
 ابتـدای  و اصـل  و اسـاس  اینکـه  و اسـت  االرض دحو ی همسأل به ی هاشار ،شده
 حَوْلَهنا  مَننْ  وَ لـذا  ت؛اس بوده ،مکه ،زمین روی های خشکی (أمّ لغوی معنای)

 بـودن  جهـانی  بـر  دلیلی آیات گونه این و شود می شامل را زمین روی مردم تمام
 3.شوند می شمرده اسالم پیامبر دعوت

 رسـالت  ی همحـدود  و مخاطبـان  بـه  مربـوط  آیـات  بندی جمع بهترین رابعاً
 اسالم که است این ،باشد قرآن آیات ی ههم و صحیح تاریخ با مطابق که پیامبر
 رسـالتش  سال سه و بیست طول از دوره هر در پیامبر و یافت گسترش تدریج به

 ملـت  سـپس  4،نزدیـک  بسـتگان  ابتـدا  بود؛ خاصی ی همحدود به پیام ابالغ مأمور
 .6یانجهان ی ههم سپس ،5قریش قوم و عرب

                                                      
 .1/511همان، . 2 .10/269شیرازی،  . مکارم1
 .214 الشعراء،. 4 .20/357 و 5/346همان، . 3
 ....و 1الفرقان، . 6 .44 ؛ زخرف،2 فصلت،. 5
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 دادن دسـت  از خـاطر  بـه  هـا  آن ترس ،کافران کفر منشأ خصوص در اًخامس
 :اسـت  آمـده  ،قصـص  ی هسـور  هفتم و پنجاه آیه به استناد با و شده مطرح امنیت
 رسـالت اینجا  در. .. ،اند مکه مردان احتماالً ،گویند می سخن آیه این در که کسانی
 مکـه  اهالی امنیت ،ها آن موجب به هک دارد عربی های ارزش با آشکار تقابل پیامبر

 بـا  پیـامبر  برخورد روش ،کریم قرآن آیات طبق آنکه حال !است بوده محفوظ
  :که بود گونه این ها آن عقاید و کافران

 مطـابق  و گذشـته  الهـی  ادیـان  ادگاری که را ایشان رسوم و آداب برخی :اوالً
 :جملـه  از ،کرد تصحیح را ها آن های انحراف و ها اشکال و تأیید ،بود الهی فطرت
 حـج  مناسـک  برخـی  ،عهـد  بـه  وفای ،روزه ،نماز ،ها مکان و ها ماه برخی حرمت

. و.. دخترکشی و پرستی بت مثل ،ها آن خرافات و ها انحراف قرآن که هرچند 1؛.و..
 .کرد اعالم مردود را

 مشـرکان  حتی و نداشت آوردن اسالم برای تندی برخورد و اجبار هی  :ثانیاً
 2.شوند برخوردار اسالمی حکومت درسایه ازامنیت ،جزیه پرداخت با توانستند می

 منافـات  آن بـا  اسـالم  کـه  شد می مکه امنیت موجب عربی ارزش کدام :ثالثاً
 بـود  حـاکم  العربةجزیر در ها زیخونری و ها جنگ اسالم از قبل برعکس ؟داشت
 .کرد فروکش اسالم آمدن با که

 و برادری ،برابری شعار با آغاز از اسالم ،است شده مطرحآنچه  خالف رابعاً
 حرمـت  جملـه  از آن احکام ی ههم و آمد خدا مخلوقات ی ههم حقوق به احترام
 آرامـش  و امنیـت  تأمین برای. و.. سرقت و دختران کردن گور به زنده ،نفس قتل
 خطـر  و هـا  انسـان  امنیـت  دشـمن  خـود  کـه  کسانی جز به البته شد؛ وضع انسان
 3.اند آفرین

 خویشـان  را القربی ذی ،حشر ی همبارک ی هسور هفتم آیه ذیل در وی خامساً
 غنـائم  این ،حشر ی هسور هفت ی هآی در». است  کرده معرفی پیامبر (مرد ویژه به)

                                                      
 .29 التوبه،. 2 .217 و 183، 189 ؛ البقره،36 . التوبه،1
 است. شده بیان مذکور موارد جمله از دستور ده، 152 و 151 االنعام، در. 3
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 نیازمنـد  مسـلمانان  و او (مرد ویژه به) خویشان هب نیز و اش فرستاده و خداوند به
 .«دارد تعلّق

 قرآن وحی اصالت نفی در لغزش -3

 بـه  مربوط ،کرده مطرح مقاله مطالب ضمن در نویسنده که اشکالی ترین مهم
 وحـی  دریافـت  به ،گام به گام ،خاصی مهارت با ایشان. است قرآن وحی اصالت
 است حالی در این. است کرده وارد ایراد ،قرآن اصالت و پیامبر شخص توسط
 ،شده نگاشته قرآن آیات اساس بر اسالم پیامبر شخصیت ی هدربار مقاله کلّ که
 ودشـ  می متزلزل ،است آمده مقاله در که نیز حقّی مطالب ی ههم زیربنای نتیجه در
 مطلـب  چنـد  بیـان  ضـمن  در کـه  اسـت  شـبهه  القای های روش بهترین از این و

 مخاطـب  ضمیر ناخودآگاه در تا گنجانند می را مخرّب و نادرست مطالب ،درست
 بنـدی  دسـته  چنـین  ایـن  قـرآن  اصـالت  ی هدربار نویسنده شبهات. شود تأثیرگذار

  :شود می
 کتـاب  اینکـه  و پیـامبر  شـخص  توسـط  وحـی  دریافت در تشکیک. یک
 قـرآن  آیـات  از اعظمـی  بخـش  الاقـل  یا قرآن منشأ ،تورات خصوص به ،مقدّس
 . است

  :است مشهود زیر جمالت در نویسنده ی هنظری این
 . ... است کرده یافتدر را آن قرآن پیامبر ،شود می فرض که الهی پیام :وحی» 

 (خبـر  ،گزارش ،نبأ) بخواند را آن ،شود می خواسته پیامبر از که دیگری واحدهای
 کـه  اسـت  گذشـتگان  ی هدربـار  هـایی  داستان معنای به معموالً عبارت این ،است
 بر که کتابی کند می تصریح مرتبه چند قرآن ...دارند مقدس کتاب در ریشه عمدتاً
 منشـأ  مـورد  مکـه  در ،اسـت  آن از پیش های کتاب کننده تصدیق ،شد نازل پیامبر
 بـر  کـه  کنـد  مـی  اشـاره  خاص کتابی به قرآن و 1شود می اعالم پیامبر کتاب عربی

                                                      
 .12. االحقاف، 1
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 ترتیـب  همـین  بـه . .. 1.اسـت  موسـی  کتاب همان منظور و بود مقدّم عربی کتاب
 تردیـد  دچـار  ،شـد  نـازل  او برآنچه  واقعی ماهیت ی هدربار هم پیامبر خود وقتی
 آسمانی های کتاب که کند مشورت کسانی با که شود می داده اندرز او به ،شود می

 پـی  مقـدّس  هـای  کتـاب  آن و قـرآن  مشـابهت  به نتیجه در. خواندند می را پیشین
 .2«...ببرد

 یـا  تـورات  از ،آن از بخشـی  الاقـل  یـا  قرآن کل گرفتن نشأت ادّعای :پاسخ
 را مستشـرقان  از دسـته  اینآنچه  3.دارد زیادی ی هبقسا مستشرقان آثار در ،انجیل
 ایـن  و اسـت  مقـدس  کتـب  و قـرآن  هـای  آمـوزه  همگـونی  ،رسانده مدّعا نـای به

 :که استدالل
 .دارد وجود مقدس کتب و قرآن در مشترک و مشابه مفاهیم کهآنجا  از
 از قبـل  ادیـان  آن عالمـان  و بودنـد  قـرآن  از پیش مقدس کتب کهآنجا  از و
 محمـد  حضـرت  ابتکار قرآن پس ،داشتند نزدیک ارتباط جزیرةالعرب با ماسال
 پنهـان  ی همقدّمـ  یـک  اسـتدالل  ایـن . است شده ایجاد ،مقدس کتب آن اساس بر

 ،باشـند  داشـته  مشـترک  مفاهیم و باشند مشابه مه با متن چند اگر که دارد؛ اشتباه
 متصـوّر  نیز دیگر فرض دو آنکه حال !اند شده گرفته دیگر برخی از برخی ناگزیر
  :است
 .منبع یک از گرفتن نشأت و مشترک خاستگاه از برخورداری -1
 قابل قائل که آن ضمن احتمال این عهدین؛ و قرآن مشابهت بودن اتفاقی -2
 آن خود حکمت و کند می حکومت جهان بر که شگرفی حکمت با ،ندارد اعتنایی
 .دارد تنافی مقدس کتب

 خاسـتگاه  و واحـد  منشـأ  از برخـورداری  درسـت  نظـر  اینکه سخن حاصل
  :است چنین آن دالیل و است آسمانی های کتاب دیگر و قرآن مشترک
 نوشتن و بود ناخوانده درس ،قطعی تاریخ و قرآن صراحت به ،پیامبر -1

                                                      
 .94، یونس. 2 .30. همان، 1
 .21-7/24القرآن،  علوم فی معرفت، التمهید. 3
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 1.نداشت ارتباطی هم یهود و مسیح عالمان با و دانست نمی خواندن و
 شـواهد  مطلـب  ایـن  و ،بودند شده تحریف قرآن نزول زمان در عهدین -2
 ،شناسـی  هسـتی  فلسـفی  هـای  آمـوزه  و عالی مفاهیم قرآن و 2دارد بسیاری قرآنی

 رسد نمی آن ی هآستان به بشری ی هاندیش هی  که دارد شناسی انسان و خداشناسی
 .نیست شده تحریف عهدین با پذیر مقایسه و

 از پـر . و.. انبیـا  سرگذشـت  و خـدا  معرفـت  بـاب  در عهدین های آموزه -3
 قـرآن  بـا  که نانچ ،است عقل با متناقض و دور ها آن ساحت از که است خرافاتی

 .دارد تناقض نیز
 . است شده مطرح (غرانیق ی هافسان) وحی در شیطان القاء امکان :دو
 ی هسـور  پـنج  و هفتـاد  تـا  سه و هفتاد آیات فرد به منحصر وضعیت یکی» 

 او و سازند گمراه را پیغمبر مشرکان است نمانده چیزی آن طبق که ،هست ءسراإ
 خـود  دوسـت  را او آن ازای در مشـرکان  تـا  رنـد وادا پذیرتر دل آیات جعل به را

 تصـریح  قـرآن  و ماند می استوار او که است خداوند دخالت خاطر به تنها ،بدانند
 عقوبـت  را او شـدّت  بـه  خداونـد  ،بـود  یافتـه  تمایـل  ایشان به او اگر که کند می
 در و حـج  ی هسـور  دو و پنجاه ی هآی در وحی تحریف از مشابه وضعیتی کرد؛ می

 ی هوسوسـ  خـوش  دسـت  آنـان  تمـامی  :شود می توصیف پیشین پیامبران به اشاره
 ولـی  کـرد؛  مـی  القـاء  ها آن تالوت در را خودش کلمات که شدند شیطان القائات
 هـای  نشـانه  و کنـد  مـی  باطـل  را شـیطان  القائات خداوند که کند می تصریح قرآن

 .«نماید می تأیید را خویش

 :پاسخ

 ماننـد  خاورشناسـانی  کـه  اسـت  مطـالبی  زا ،وحـی  در شـیطان  القـاء  امکان
 آن شاهد و کرده بیان «غرانیق آیات» را آن مثال و دانند می مسلّم «مویر سرویلیام»
 غرانیق ی هافسان بطالن. دانند می حج ی هسور سه و پنجاه و دو و پنجاه های آیه را
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 و اسـت  مشـخّص  نجـم  ی هسـور  انتهای و ابتدا آیات با تناقض و آن محتوای از
 1.است شده بیان سنی و شیعه مختلف کتب در آن ردّ دالیل
 در قـرآن  :است این حج ی هسور دو و پنجاه ی هآی از مقصود خالصه طور به
 تمنّای ،آن و دهد می خبر پیامبران میان خدا پایدار و دیرینه سنّت یک از آیات این

 آن و تاسـ  پیـامبران  سوی از مردم هدایت در موفقیت آرزوی و اهداف پیشرفت
 بـر  موانـع  ایجاد با ،جن و انس از صفتان شیطان و شیطان ی همداخل به نوبت گاه
 و الهـی  امـدادهای  رسـیدن  فرا وقت پس آن از ،رسد می فرا خدا رسوالن راه سر
 و هـا  امّـت  تمـام  میـان  الهی سنّت یک این و است شیطانی های نقشه کردن نابود

 . است بوده گذشته پیامبران
 پیامبر الهی عصمت دلیل نظرمفسران اسراءطبق ی هازسور داشارهمور آیات اما
 نداشـتند؛   مشـرکان  درخواسـت  پذیرش به میل ای ذره حتی ایشان که این و است
 2.کنند پیدا میل ها آن به که نبود هم نزدیک حتی و ها آن پذیرفتن به رسد چه

  نتیجه و استدالل ،تعریف در لغزش -4

 حضـرت  واقـع  در :«مسـلمانان  پیـامبر » بـه  «محمـد » اسم تعریف. یک
 و اسـت  بشـر  سـل ن هـدایت  بـرای  متعـال  خداونـد  ی هفرستاد آخرین محمد

 در شـده  ارائه تعریف لذا اند؛ آورده ایمان ایشان نبوّت به که اند گروهی مسلمانان
 . است خطا و ناقص مقاله

 شـده  القاء ،رسالت اهداف بخش در :اسالم دنیایی اهداف گرفتن نادیده. دو
 شـده  گرفتـه  نادیـده  ،دنیـا  امور اصالح در آن نقش و آمده آخرت برای اسالم که

 از. دباشـ  مـی  سیاست از دین جدایی و سکوالریسم آن ی هنتیج که فکریت است؛
 بهشـت  و جاویـدان  حیـات  نـه  اسـت؛  شـده  اشاره آن عذاب به فقط هم آخرت
 کـافران  بیم و اندرز تنها هم پیامبر ی هوظیف. انسان ابدی تکامل و الهی های نعمت
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 . است شده معرفی
 رسـالت  و اسـالم  از شِـنی خَ تصـویر  ترسیم از گذشته - مقاله از بخش این
 بـا  کـه  ،دارد را اساسـی  نقصان این -1.اند شده معرّفی للعالمین ةٌرحم که پیامبر
 و قـرآن  پیـامبر  ،پیامبر القاب بحث جمله از ،است تضادّ در مقاله های بخش سایر
 حیـات  ی هبرنامـ  و پیـامبر  رحمـت  و رأفت بهآنجا  مباحث خالل در که ن؛مؤمنا
 . است شده هایی اشاره اسالم بخش

 لـب امط پیامبر توحیدی پیام تشریح در :توحیدی پیام سطحی تشریح. سه
 . است شده بیان وامحت بی و سطحی بسیار
 را او نـام  «اقـرأ » ،بخوانـد  را پروردگـارش  نام که شود می خواسته پیامبر از» 
 جز که شود می امر او به آیات دیگر در «أذکر» کند یاد را او نام «سبّح» کند تسبیح
 .«نباشد مشرکان از و نپرستد را ها بت ،خداوند
 ی هفسـلف  و توحیـد  پیام تشریح که را توحید ی هسور حداقل ایشان بود بهتر

 ی هدربـار  مطلـب  حـق  تا آورد می شاهد را حدید سوره ابتدایی آیات یا ،است آن
 .شود ادا حدّی تا توحید اصل

 پیـامبر  پیـام  چون که است قائل نویسنده :رسول پیام گستره از کاستن. چهار
 چنـین هم. نـدارد  جهـانی  ی هگسـتر  و پیوند ،نیست اسرائیل بنی پیامبران پیام مانند
  :نویسد می و کند می مطرح را نصارا و یهود پیامبران و ابراهی آیین میان تعامل
 اهل یا اسرائیل بنی پیامبران با او پیام همانندی بر مبتنی پیغمبر جهانی پیوند» 
 ،کنند می برقرار ابراهیم و پیغمبر میان مستقیم ی هرابط که آیاتی در اما ،است کتاب
 چیـزی  از کـه  شـود  مـی  امر قرآن پیامبر به صراحت به 2.ودش نمی دیده پیوند این

 و یهـود  پیامبران دین مطمئناً آیات این و کند پیروی ابراهیم (ةملّ) دین به موسوم
 کـه  ابراهیم خود شود می گفته. دانند می خارج پیغمبر آیین ی هگستر از را مسیحی
 بود مسلم و حنیف ،یمسیح نه بود؛ یهودی نه بود؛ انجیل و تورات نزول بر مقدّم

                                                      
 .68عمران،  آل. 2 .107. االنبیاء، 1



 351 \ یقرآن معارف و مستشرقان: سوم بخش

351 

 

 بـه  عربسـتان  مشرکان به اشاره در اصوالً مشرک صفت چون 1؛نبود مشرکان از و
 نصـارا  و یهود دینی میراث از گسستن معنی به ابراهیم دین از پیروی ،رود می کار
 «.است عربستان اعتقادات همچنین و

 :پاسخ

 . است روشن قضیه صغرای بطالن
 ربطــی ،)ص(االنبیــاء خــاتم عنــوان بــه برپیــام دعــوت بــودن جهــانی. اوّالً

ـ  ایشـان  پیام انندیـهم به ـ  اـب ـ  اسـرائیل  بنـی  رانـپیامب ـ  و داردـن ـ  الزمیـت  رقرارـب
 .اشدـب نمی

 پـس  و بود خلی ابراهیم آیین ی هادام و توحیدی نیز نصارا و یهود ینیآ. ثانیاً
 مینـه ز ایـن  در و شـدند  شـرک  با اختالط و تحریف دچار شان پیامبران رحلت از

 ،ابـراهیم  توحیـدی  ادیـان  میـان  تقـابلی  نتیجـه  در 2.هست قرآن در بسیاری آیات
 رویـارویی  زمـان  طـی  در ،ها آن پیروان میان بلکه نداشت؛ وجود عیسی و موسی
 .کند جمع توحید پرچم زیر را همه دوباره تا آمد اسالم و شد ایجاد

 معتقـد  نویسـنده  :پیـامبر  زنـدگی  از قـرآن  نبیا چگونگی  به اشکالی. پنج
 :است
 بافـت  امـا  ،هسـت  پیـامبر  زندگی حوادث به متعددی اشارات قرآن در» 
 .«شود نمی ذکر ها آن تاریخ دقیق

 اگـر  و اسـت  بشـر  هدایت کتاب بلکه ،نیست تاریخ کتاب قرآن که حالی در
 گذشـته  از عبـرت  و الگـو  ،هـدایت  امـر  راستای در ،دارد هم تاریخی های اشاره
 نشده مطرح آن در ،علمی مباحث سایر و تاریخی مطالب جزئیات بنابراین است؛
 زنـدگی  مانند پیامبری هی  ی هنام زندگی که است این ،است لممسآنچه  اما. است
 بخـش  کـه  آن تـر  مهـم  و نشـده  ثبت کامل و دقیق اسالم پیامبر ی هسیر و نامه
 میـان  در و الهـی  اتآی با زمانهم ایشان زندگی حوادث و پیامبر ی هسیر اعظم
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 .است شده ثبت ها آن
 از مـورد  سه باره این در :قرآن وحی آغاز زمان مورد در نگرفتن نتیجه. شش

  :است شده رها ،گیری نتیجه و بندی جمع بدون اما ،شده مطرح قرآن
 اشـاره  وحی نزول جریان شروع به دخان ی هسور سوم و دوم آیات ظاهراً» 
 دیگـر  جـایی  در. شد نازل فرخنده شبی در کتاب این شود می گفته کهآنجا  ،دارد
 در قـرآن  نزول که شود می اعالم دیگر ای آیه در و گیرد می نام الق،رةلیل ،شب این
 «.است بوده رمضان ماه

 ،اسـت  رسـیده  سـنّی  و شیعه مفسّران و قرآنی علوم دانشمندان ازآنچه  طبق
 در پیـامبر  قلـب  بـر  یدفع نزول. تدریجی و دفعی داشت؛ نزول دو کریم قرآن
 ،پیـامبر  رسالت سال سه و بیست طول در تدریجی نزول و شد واقع شب یک
 مـاه  در کـه  اسـت  قدر شب ،گرفت قرار دفعی طور به قرآن زولن ظرف که شبی
 المبارکله  ةلیلل  دارد؛ که فراوانی برکات لحاظ به و است شده واقع رمضان مبارک
 نظر به و رسالت آغاز با همزمان وحی تدریجی نزول آغاز اما است؛ گرفته نام نیز

 1.بود رجب هفتم و بیست در شیعه

 :اسالم برپیام به شرک نسبت در لغزش -5

 گونـه  این بعثت و اسالم از قبل پیامبر شرک از صراحت به روبین یوری
 :گوید می سخن
 پرسـتش  یعنـی ) شـرک  و شد مسلمان که بود قومش از فرد نخستین پیامبر»
 «.گذاشت کنار را (دانستن او شریک و خداوند از غیر خدایان
 .کند می استشهاد هم الْمُشْرِكينَ مِنَ تَكُونَنَّ ال وَ مثل آیاتی به وی
 اسالم پیامبر ،الهی پیغمبران ی ههم میان در ،تاریخی لحاظ از که حالی در
 شفّاف و روشن سوابق از یکی. دارد مشخصی کامالً تاریخ که است پیامبری یگانه

                                                      
 معرفت، التمهید. سیوطی، االتقان؛ر.ک:   نظرات سایر مطالعه . برای1
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 ور غوطه محیط آن در ،بعثت از قبل زندگی سال چهل همه در که است این ایشان
 تـرین  کوچـک  بـار  یـک  اگـر  و ،نکرد سجده را بتی هرگز ،پرستی بت و شرک در

 او بـه  کفار و مشرکان ،شرک با مبارزه دوران در ،بود کرده ها آن برابر در تواضعی
 در و تـاریخ  در که آن حال شدند؛ می آوریاد را ایشان ی هگذشت و گرفتند می ایراد
 امـا  شـده؛  ثبـت  دشـمنان  سوی از پیامبر به ها دشنام و افتراها انواع کریم قرآن
 1.است نشده ایشان بودن مشرک مدّعی کسی هرگز

 پیـامبر  بـا  نصـرانی  راهـب  ،بحیـرا  مالقـات  ایمـاجر  شرح در نویسان تاریخ
 داد سـوگند  عزّا و الت به را پیامبر بحیرا :اند نوشته ،نوجوانی ی هدور در اسالم
 نده قسم عزّی و الت نام به مرا» :داد پاسخ محمد ،بدهد را سؤاالتش پاسخ که
 خـدا  به را ایشان بحیرا سپس. «دانم نمی ناخوش بت دو این چون را چیز هی  که

 نوجوانی در پیامبر بودن موحّد بر دالّ تاریخی شواهد از یکی این. داد سوگند
 2.است شده ذکر تاریخ مختلف منابع در که است

 ایشان که وقتی ،است پیامبر کودکی دوران به مربوط دیگر تاریخی شاهد
 صـحرا  بـه  خـود  رضاعی برادران همراه خواست می و نداشت تر بیش سال چهار
 محافظـت  برای ،بود گرفته قرار نخ در که یمانی ی همهر یک خاتون حلیمه ،بروند
 آرام !جـان  مادر :فرمود و آورد  در گردن از را مهره ایشان. ختآوی پیامبر گردن به

 3.است من محافظ و نگهدار ،است من با پیوسته که من خدای. باش
 و بـود  رسـتی پ یکتـا  قهرمـان  ،خلیل ابراهیم ی هذرّی از پیامبر ،آن بر عالوه

 عبـدالمطلب  بـودن  موحّـد  جملـه  از. بودنـد  موحّد ،ایشان نیاکان و پدران ی ههم
 اصـحاب  ی هحملـ  در خـدا  از استمداد و کعبه ی هخان از دفاع و ایشان پدربزرگ

 پیـامبر  دیگـر  سرپرست و عمو ابوطالب دعاهای. است مشهور تاریخ در ،فیل
 شـده  ثبت تاریخ در اشعاری طی نیز خداوند درگاه به خشکسالی و قحطی هنگام

                                                      
 .38شهیدی، . 2 .269نبوی،  سیرۀ در . مطهری، سیری1
 .15/392مجلسی، . 3
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 1.است مشهور و
 ماه چند ،رسالت از قبل پیامبر که دارند نظر اتفاق نیز نویسان سیره ی ههم

 نیزالبالغه  نهج در مطلب این و پرداخت می خدا عبادت به حراء غار در را سال از
 2.است شده بیان

 در جملـه  این :است آمده الْمُشْرِكينَ مِنَ تَكُونَنَّ ال وَ ی هآی تفسیر مورد در
 بـه ) شـرک  نفـی  و توحیـد  بـر  وحـی  و فطرت ،عقل امر به راجع که آیاتی سیاق
 جـز  داللتـی  و اسـت  گرفتـه  قرار ،است متعال خداوند مقدّس ذاتّ از (آن مراتب
 ،مسـلمان  امّت الگوی و پیشوا عنوان به پیامبر ی هجانب همه بودن دور بر تأکید
 3.اردند شرک انواع ی ههم از

   پیامبر همسران مورد در لغزش -6

 و افـک  ماجرای و تحریم ی هسور ابتدایی آیات ماجرای به مقاله در نویسنده
 و دانـد  مـی  مربوط هم به را دو این و است کرده اشاره پیامبر زنان علیه بهتان
 دور بـه  نویسـی  مقالـه  انصاف از که کند می رها پاسخ بدون را شده طرح ی هشبه
  :است آمده مقاله در. است
 بـه  نیـز  و 4زنـانش  از تـن  دو بـا  پیامبر مبهم و خانوادگی شکل چند به» 
 ایـن  کیـف  و کـمّ . شـود  مـی  هایی اشاره 5آوردند در را (افک) بهتان آن که کسانی
 مرتبط عایشه با را آن اسالمی روایات و احادیث اما ،شود نمی فاش قرآن در بهتان
 .«اند دانسته

 شخصیت با زن یک به مربوط ،نور ی هسور در افک آیات نزول شأن :بررسی
 مـاه ) مصطلق بنی ی هغزو از بعد زمان در که دباش می روز آن اسالمی ی هجامع در

 مربـوط  عایشه به افک اینکه اما بود؛ گرفته قرار اتّهام مورد (هجری 6 سال شعبان

                                                      
 .1/258الخمیس،  ؛ تاریخ209ابدیت،  . سبحانی، فروغ1
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 355 \ یقرآن معارف و مستشرقان: سوم بخش

355 

 

 در کـه  ایـن  بـر  عـالوه . آید مین دست به شیعه مفسّران و محدّثان منابع از ،باشد
 خصوصـیت  خـاطر  به علما برخی قول به اصالً. است نشده ثابت نیز عایشه مورد
 نظـر  ،زن آن شخصـیت  ی هدربـار  تـوان  نمـی   ،آیـات  این نزول شأن نقیض و ضدّ
 1.داد قطعی

 کـه  اسـت  ایـن  مشهور دیدگاه طبق تحریم ی هسور ابتدایی آیات نزول شأن
 عسـل  از خـوراکی  حضرت برای گاه پیامبر همسران از «جحش تدخ زینب»

 و آمـد  گـران  (پیـامبر  دیگـر  همسر دو) «حفصه» و «عایشه» بر کار این و آورد می
 نامناسـب  بـوی  از ،گـردد  مـی  بـاز  «زینـب » نـزد  از پیـامبر  هرگـاه  گرفتند متصمی

 و نظافـت  در کـه  اکـرم  پیـامبر . کردنـد  را کـار  این و بگویند سخن «مغاضیر»
 یرمغاضـ  از زنبـور  آن نکنـد  کـه  این لحاظ به ،بود سرآمد بودن معطر و بهداشت
 امـر  این خواست می و ننوشند عسل آن از دیگر که خورد قسم ،باشد کرده تغذیه
 .شد نازل مربوطه آیات و افشا راز این سرانجام اما ،بماند مخفی

 احادیث اعتبار در لغزش -7

 ایـن  در محمـد  ی هسـیر  و حـدیث  ،قـرآن  ی هرابطـ  ی هدربار شک ایجاد
  :شود می دیده عبارت
 برخی ،نیست آشکار وجه هی  به تاریخی محمد و قرآن نص میان ی هرابط» 
 حتمـاً  باید کل در ،اند نپذیرفته هم را قرآن عربی منشأ حتّی ،انسبرو و جان همانند

 انـد  حدیث مطالب از بخشی خود النزول اسباب و سیره اخبار که داشت خاطر به
 وحی شماری گاه بازسازی. است ابهام ی هپرد درهمچنان  ها آن تاریخی اصالت که
 «.دگیر صورت احتیاط نهایت در باید حدیث مطالب ی هپای بر

 بررسی

 و کافی اطالع نداشتن در ریشه ،طرفی از آن صحّت و حدیث از ایشان شک
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ــاریخ از درســت ــوم دیگــر و اســالم در حــدیث ت ــا مــرتبط عل ــل حــدیث ب  مث
 لحـاظ  از را احادیـث  اسـالم  علمـای  کـه  دارد. ..و اصـول  و رجال ،الح،یثةدرای

 اسـتخراج  را. ..و رتفسـی  ،فقه ،سیره مطالب و بندی رتبه ها آن ی هوسیل به ،صحّت
 .کنند می

 روایـات  کـه  هـا  همـان . اسـت  سـنت  اهل منابع به ایشان رجوع ،دیگر علت
 و انـد  پذیرفتـه  بودن تابعی احیاناً و صحابی صرف به را تابعان و صحابه از منقول
 این به و دانسته اعتماد مورد ،قرآن آیات تفسیر برای و موثّق را ها آن اقوال ی ههم

ـ  کـه  حـالی  در 1.اند بازگذاشته را جعلی احادیث ورود راه ترتیب  صـحّت  ی هدامن
 اقـوال  حجیـت  کـه  اسـت  :معصومان به محدود و خاصّ بسیار شیعه نزد حدیث

 2.دانند می ثابت عقل و قرآن اساس بر را ها آن
 و روحـانی  بُعد و عصمت ،مستشرقان نزد زنجیره این در مفقوده ی هحلق اما
 منقطـع  شـان  تحقیقـات  ی هرشـت  ،نیابنـد  را حلقه این تا و است :معصومان قدسی
 خصـوص  بـه  ،مسـلمانان  نـزد  حـدیث  اصـالت  در تنهـا  نه بنابراین ماند؛ خواهد
 از بعد ممتازی موقعیت حدیث  بلکه ندارد؛ وجود ابهامی و بست بن هی  ،شیعیان
 شرح عنوان به حدیث نقش از هم شیعه امامان. دارد سنّت اهل و شیعه میان قرآن
 و اصـحاب  بـه  را حـدیث  صحیح فهم و درک هم ،اند رانده سخن قرآن یرتفس و

 بـه  آن انتقـال  و حدیث نگهداری و حفظ به نسبت هم ،اند آموخته خود شاگردان
 .اند داده رهنمون خود اصحاب به ،بعد های نسل

 جلـد  انتشار با وی ،رسد می گلدزیهر به مستشرقان میان ،اشکال این ی هسابق
 کـه  کرد مدلّل و مطرح را ایده این (م1890) سال در اسالمی تمطالعا کتاب دوم
 کننـد؛  مـی  بازگو را اسالم صدر از متأخّر های دوره اعتقادات ،حدیث متون اغلب
 نبایـد  را متون این لذا اند؛ شده تدوین و ساخته متأخّر های دوره فضای در که چرا
 اسـالم  صـدر  ختـاری  و اکرم رسول ی هسیر تدوین در تاریخی مرجع و منبع

 در مطالعـاتی  کتـاب  در ابـوت  نبیه خانم را تردیدها این به واکنش اولین. دانست

                                                      
 .32حدیث،  عمومی معارف، تاریخ. 2 .106. جاللیان، 1
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 و روایات؛ و قرآن تفاسیر دوم جلد ،تاریخی متون ،اول جلد ،عربی های پاپیروس
 ،ثحـدی  و قـرآن  علـوم  ،اول ج ،عرب ادبیات تاریخ کتاب در سزگین فؤاد سپس
 را گلـدزیهر  دیدگاه و کردند مطرح را (قمری 430) تا تصوّف و کالم ،فقه ،تاریخ
 .ساختند مردود

 ،حـدیث  و تاریخ ،شعر ،نویسندگی در اعراب همیشگی سنّت بر ابوت خانم
 متـون  برخـی  گذاری تاریخ با سزگین فؤاد. کند می تأکید ،جاهلیت ی هدور از حتی
 تفسـیر  و زهـری  القرآن نسخ همچون ،سوم و دوم قرن از پیش ریتفسی و روایی
 1.کند می اثبات را اسالمی کهن منابع وثاقت و قدمت ،عباس ابن

ــاط دیگــر ســوی از ــرآن ارتب ــا ق ــامبر ب ــرآن نصــوص در پی ــابع و ق  من
 تردیـد  زمینـه  ایـن  در محقّقی هی  و است روشن کامالً عربی و اسالمی تاریخی

 .داردـن
 .است آور یقین تواتر و رسیده ما به تواتر به که است مطلبی این
 دچـار  امـا  دارد؛ خـوبی  قرآنـی  رویکرد که چند هر «محمد» مقاله :نتیجه

 .است متعددی ضعف نقاط
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   مقدمه -3-2-1

ــرآن المعللارفةریدا»  ــدن - «ق ــاالت در - لی ــه گــاه متعــددی مق  صــورت ب
ــ ــ  و وریـمح ـــح در اهـگ ـــم هـاشی ـــدی اتـوضوع ــه ،رـگ ــث ب ــون بح  پیرام
ـ  ـ تالبی لـها  ــ  مسـلمان  غیـر  اًـدتـ ـعم و انـمسلمـ  رانـژوهشگـ ـپ وسطـت
 ی خـانواده » ی مقالـه  ،موضـوع  ایـن  در مهـم  یاـه هـمقال از یکی است؛ رداختهـپ
 رکـن  دو مقالـه  ایـن  در شـده  طـرح  نظریه د.باش می «آسانی علی» نوشته «امبرـپی

 :دارد اساسی
 شـامل  و خاص افراد یکسری از تعبیر دو «پیامبر ی خانواده» و «بیت اهل» -1
 شـمرده  افراد این از اخص گاه و اعم گاه ،ایشان نوادگان و داماد ،دختر ،همسران

 .شوند می
 و نشـده  دیـده  «البیـت  أهـل »   مسأله به پرداخت از قرآن اصلی هدف -2
 آیـات  در پیـامبران  سایر خانواده و پیامبر خاندان دیگر و ایشان میان تفاوتی
 .است نشده لحاظ قرآن

 و تسـنن  اهل از گروهی فکری مبانی از متأثر شده ذکر یها نظریه که آنجا از
 هـای  داللـت  مخـالف  کـه  بـوده  آنان های کتاب در شاذ روایات برخی از برگرفته
 چنـد  جهـاتی  از اسـت؛  زمینـه  این در شده صادر قطعی احادیث و صحیح قرآنی
 .دباش می آن متکفل رو پیش فصل که بوده نقد قابل
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 :درآمد -3-2-2

 شخص با قرابت جهت به مه (بیت اهل) ،پیامبر ی هخانواد درباب سخن
 بـه  قـرآن  آیات در که خاصی توجه لحاظ به هم و محمد حضرت ،اسالم اول

 هـم  و اسالم دنیای در ها پژوهش و مقاالت از بسیاری موضوع است؛ شده ایشان
 ایـن  بـه  مقالـه  دو ،قرآن دایرةالمعارف در جمله از. است شده مستشرقان میان در

 شـده  ایشان به ای اشاره نیز دیگر مقاالت از بسیاری در و 1،افتهی اختصاص بحث
 بـه  فقـط  نوشتار این در شده؛ طرح مسائل حجم و گستردگی علت به  اما 2است.

                                                      
1( .Family of the Prophet: 2002 ,vol. 2, pp. 176 _ 177     روح اهلل گلیـا »(، )ترجمـه ایـن مقالـه از آقـای »

 (.People of the House: 2004, vol. 4, pp. 48-53است.( )
2( .Ali b.Abitalib: 2001,Vol.1,pp.62-63 یخـانوادگ  سلسه: امبریپی  خانواده«: خانواده پیامبر»(: )ترجمه مقاله 
ـ اسـت. ا ز آنان سخن به میـان آورده  ابار  نیچند، قرآن ها مسلمان هیساختن آنها از بق زیتمامظور منکه به  رپامبی  نی

)ر.ک: بـه  دارد.  یهماهنگ امبرانیپ شتریب ی یهمبالغه در حق خانواده و ذر یقرآن برا یعموم شیبا گرا نیامر همچن
شـده   ی( نامگـذار یعمران )پدر موس انعمران که به نام خاند لبه عنوان مثال به سوره آی پیامبران و پیامبری(  مقاله

 .دیاست، توجه کن
 ءٍ شَنيْ  مِننْ  غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ: سوره انفال 41یهکند. آ اشاره می امبریدر قرآن به خانواده پ یمختلف متون

ـ  ،رَسُولِهِ...  عَلى اللَّهُ أَفاءَ مار: سوره حش 7هیو آ الْيَتامى... وَ  بىالْقُرْ لِذِي وَ لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فََْنَّ بخـش   کی
را ( های جنـگ؛ هجـرت و جهـاد؛ ایمـان و کفـر      ر.ک: مقاله)را که از کفار گرفته شده است  یاموال هیاز غنائم و بق

انـد کـه    مردم آنها مجـاز نبـوده   ی یهبا بق اسیدر ق رایزد به آنها اعطا شود؛ که بایداند  یم امبریی پ به خانواده تصمخ
در  یادیـ ز اتیدر سوره احزاب آ نیهمچن( های صدقات؛ زکات ر.ک: به مقاله) کنند. افتیزکات و صدقات را در
وجود دارد کـه بـه جهـت حفـظ     ی لباس پوشیدن(  )ر.ک: مقالهدر نحوه پوشش لباس  امبریمورد سفارش به زنان پ

. ضـمن آنکـه   (ر.ک: مقاله اجتمـاع و جامعـه در قـرآن   ) شده است رصاد یاسالم ی هجامع انیآنان در م یمقام واال
هـا   ی آن کند و به جایگاه عصمت ویژه طاب میخ «تیب اهل»را  امبریی پ طور آشکار خانواده سوره احزاب به 33یهآ

قـرآن بـه شـدت     گـر یطرف د از .تَطْهيراً یُطَهِّرَكُمْ وَ يْتِالْبَ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّماکند:  اشاره می
 و همسرش را.امبر، یپ ی، عموکند، مخصوصاً ابولهب یرا لعنت م امبریبه خاندان پ نیخائن

 یریاز آنهـا تفسـ   یانـد. بعضـ   اختالف کـرده  «امبریپ شاوندانیخو» فیتعری  همفسران مسلمان قرآن دربار
آن  یا و عـده ( ها ها و طایفه ی قبیله ر.ک: به مقاله) بشود امبریپ ی هلیقبش، یدهند تا شامل اهل قر یارائه مفراخ از آن 

ـ  ی عل میتکر یدر راستا عهیش دانند. یهاشم، م ی، بن شانیا ی هرا محدود به طائف و فرزنـدانش بـه    طالـب  یبـن اب
ـ ی ؛کند یم فیتعر امبریپ کیخانواده نزد را تیالب اهل ی همعموالً واژامبر، یپ یقیعنوان وارثان حق شـان،  یدختـر ا  یعن

ی  ر.ک: مقاله) ها. ، و نوادگان آننی، و دو پسر او، حسن و حسی، علشانی، و داماد ا)سالم اهلل علیها( فاطمه
 (ی هاشمیات بیت و مقاله ی اهل آقای بار اشر و مقاله

ـ  امبریـ کنند کـه پ  یاستناد م یخیارت تیروا یبه  تعداد انیعیشر، یتفس نیدر مقام اثبات ا فاطمـه،   بـار  کی
خطاب کـرد   شی)کساء( و آنها را با عنوان خانواده خو پوشش خود جمع کرد ریا در زر نیحسن و حس، یعل

مشـهور   یقرآن ریاصحاب کساء شناخته شدند. تفاس انآنها به عنو لیدل نیمحفوظ ماندن آنها دعا نمود. به ا یو برا
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 مفـاد  بیـان  از پـس  راسـتا  این در. پردازیم می «پیامبر خانواده» مقاله پیرامون بحث
 :دهیم می ارائه را خود بررسی و نقد سپس و آن ی نویسنده پیرامون مطالبی ،مقاله

  :«پیامبر خانواده» مقاله مفاد -1

 :است استنتاج قابل زیر شرح به آن نویسنده دیدگاه ،مقاله دقیق مطالعه با
 از ایشـان  سـاختن  زمتمای ،«پیامبر خانواده» موضوع به قرآن پرداخت علت -
 وذریـه  هخـانواد  حق در مبالغه برای قرآن عمومی گرایش دلیله ب ها مسلمان سایر
 .است پیامبران بیشتر
 افـرادی  از مساوی تعبیر دو «البیت أهل» و «پیامبر خانواده» قرآن آیات در -
 «القربـی  ذی» مصـادیق  حشـر  هسـور  7آیه و انفال هسور 41یهآ در اوالً که هستند
 آنهـا  «عصـمت » ی هویـژ  جایگاه به احزاب سوره 33آیه در  ثانیاً و اند شده شمرده
 به پیامبر زنان به خطاب که نیز احزاب سوره حجاب آیات .است شده اشاره
 بـه  خـائنین  شـدید  لعـن  نیـز  و شده نازل جامعه در آنان واالی مقام حفظ جهت
 مربـوط  آیـات  زمره در قرآن؛ در همسرش و ابولهب جمله از پیامبر خانواده

 شود. می لحاظ البیت أهل شأن به
 در شـده  ارائـه  هـای  دیـدگاه  سـایر  در «البیت أهل» و القربی ذی مصادیق - 
 یـا  «شمها بنی طایفه» یا - پیامبر قبیله - «قریش أهل» :از عبارتند مسلمانان تفاسیر

 ،علی ،)سالم اهلل علیه( فاطمه :شامل «پیامبر نزدیک خانواده» شیعه نظر به
 آنها. نوادگان و حسین ،حسن

                                                                                                                             
کـه   یاتیاز آ یاریاست بس یکند که مدع یقلمداد م عیرا چنان رف امبریخانواده خاص پ یاله گاهیجا عهیش یو کالم
 ی هاسـت و )در درجـ   شانیا ی هدر قرآن آمده است، در درجه اول و به صورت تام دربار یقیحق نیوصف مؤمن در
 (آنی علم کالم و قر )ر.ک: مقاله مردم. هیی بق ( بالعرض دربارهیبعد

 یرا بـر بـد   یرا کـه خـوب   یمعتقدند که سوره انسان، کـه مردمـان   عهیش نیراز مفس یبعض صورت، نیبد
ـ الب اهلازگو نمودن اخالقیات بکند، به طور خاص به منظور  یم شیستا دهند یم حیترج نـازل شـده اسـت کـه      تی

 د.(در قرآن، مورد لحاظ قرار گیرحقیقی سرمشق نوع  کیتواند به عنوان  یآنها م یاعمال و زندگان
(Fatima: 2002.vol.2,pp.192-194). 

(Shi,a: 2004,Vol .4,pp.591-592). 

(Shiism and the Quran: 2004,vol.4,pp.593-604). 
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 «کسـاء  حدیث» دمور در تاریخی روایت تعدادی به تفسیر این برای شیعه -
 ،کـرده  جمـع  خود عبای زیر را خود خانواده بار یک پیامبر که کند می استناد
 کردند. دعا آنها ماندن محفوظ برای و کرده خطاب «البیت أهل» را آنها

   :لهمقا نویسنده ی هدربار -3-2-3

 و زبان رشته در پرفسور ،تبار آفریقایی مسلمان مستشرق «آسانی علی» آقای
 د.باش می واردهار دانشگاه علمی هیأت عضو و اسالمی هنری های فرهنگ

 و بـوده  «سـواحیلی  ،سندی ،گجراتی ،هندی ،اردو» های زبان به مسلط ایشان
 را «آلمانی» و ،«سویفران» ،«فارسی» ،«عربی» های زبان کالسیک خواندن دانش نیز
 .است دارا

 عبـارت  اخیـر  دهـه  چنـد  طـی  هاروارد دانشگاه در او دانشگاهی یها سمت
 :از است

 1984-1983 هند فرهنگ در مسلمان استاد
 1989-1984 هند فرهنگ مسلمان استادیار
 1992-1989  هند فرهنگ مسلمان دانشیار
 2008-1992 هند فرهنگ و زبان تمرین از استاد
 شرقی های زبان و دین مطالعه کمیته عضو ،اسالمی های فرهنگ و بانز استاد

 بعد به 2008 نزدیک تمدن
 بـه  کـه  بـوده  مقاله و کتاب صورت به فراوانی تألیفات صاحب وی همچنین

  :شود می اشاره آنها از برخی
 .م2007 ،ییل دانشگاه انتشارات ،(رشته با )آشنایی «اردو مطالعه» کتاب
 .م2007 ییل دانشگاه انتشارات ،(فیلمنامه بر ای )مقدمه «دوار مطالعه» کتاب
نویسـنده   ،(شـعر  در اسـالم  پیـامبر  )نمـای  «محمد از تجلیل» کتاب
 .م1995 ،جنوبی کارولینای دانشگاه شاراتتان ،همکار

 در مهـاجر  مسـلمان  جوانـان  بـرای  هویت برنامه توسعه برای ،راهنما کتاب
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 .م1996 ،همکارنویسنده  ،آمریکا شمال
 از غـرب  تخصصـی  مجـالت  و هـا  دایرةالمعارف در که وی متعدد مقاالت از

 چاپ به - لیدن - «قرآن دایرةالمعارف» و - امریکانا - «اسالم دایرةالمعارف» جمله
 از «پیـامبر  خـانواده » و «ابیطالـب  بـن  علـی » ی همقال دو به توان می رسیده؛

 کرد. اشاره «قرآن دایرةالمعارف»
 هـای  مسـؤولیت  برخی ،شد اشاره آن به که اصلی سمت از غیر اکنون ایشان

  :جمله از دارد نیز مرتبط
 در اسـالم  آمـوزش  توسـعه  خصـوص  )در تگـزاس  دانشـگاه  علمـی  مشاور
 مـدارس  همچنـین  و ستگـزا  مسـلمان  جوامـع  مدارس در جدید های چارچوب
  (آسیا و آفریقا در منتخب

 نیویورک ادیان مرکز در ،آسیا انجمن مشاور
 هند مطالعات آمریکایی مؤسسه اجرائی مدیره هیأت عضو
 ای برجسته سهم خاطر به را ،هاروارد دانشگاه بنیاد مدال م. 2002 سال در او

 1.است داده اصاختص خود به ،داشته مربوطه مقاالت ارائه و مطالعات در که
 علـی » :آیـد  مـی  بـر  وی پژوهشـی  - علمـی  سوابق از آنچه اساس بر اکنون

 و هـا  زبـان  بـه  مسلط یخاورشناس بلکه ،نبوده شناس اسالم مستشرق یک «آسانی
 و «اسـالم » موضـوع  و بـوده  هند خصوص به و آسیا شرق های ملت های فرهنگ
 یهـا  مقولـه  جـزو  را ،قـرآن  جملـه  از ،آن بـه  مربوط مفاهیم و موضوعات برخی

 نظریـه  و دیدگاه ارائه به آن ی هدربار و کرده پیگیری «شناسی فرهنگ» و «ادبیاتی»
 قـرآن  مـتن  بالخصـوص  و اسـالمی  منابع در پژوهش که حالی در. است پرداخته
 هـای  روش و مبانی بر تسلط و دقیق مطالعه نیازمند آن آیات تفسیر و فهم و کریم

  .است مقوله این خاص مختلف

                                                      
1 .http: //www.aaas.fas.harvard.edu/directory. 



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 366

   :«پیامبر خانواده» مقاله نقد و بررسی -3-2-4

 نوبت ،آن نویسنده شخصیت نیز و «پیامبر خانواده» مقاله با آشنایی از پس    
 :رسد می شده طرح های دیدگاه بررسی و نقد به

 مقاله تقوّ نقاط -3-2-4-1

 :شود می اشاره آنها به که دارد قوّتی نقاط ،«پیامبر ی هخانواد» ی همقال

 ساختاری لحاظ از -3-2-4-1-1

 عـدم  و محـوری  بحـث  بـه  پرداخـت  ،کـافی  و خـوب  ی همـ مقد بـا  شروع
 بنـدی  جمع با بحث پایان نهایت در و مطالب بودن مفید و خالصه ،پردازی حاشیه
 شمرد. مقاله تقوّ نقاط از توان می را خوب

 محتوایی لحاظ از -3-2-4-1-2

 ،شـیعه  نظر از «البیت اهل» بودن حقیقی سرمشق و عصمت مقام به اشاره
 ندارد. زیادی سابقه مستشرقان آثار در  آن گزارش که است حقّی مطلب

 ها آن پاسخ و مقاله بر وارده اشکاالت -3-2-4-2

 دارای ،شـد  اشاره آن به که قوّتی نقاط کنار در «پیامبر ی هخانواد» ی همقال
 از مختلفـی  درجـات  اهمّیـت  لحـاظ  از کـه  است ضعفی نقاط و اشکاالت برخی
 آمـده  مقاله در که ترتیبی همان به - ها آن ی همه به ما ولی ،دارند ضعف و شدّت
 :دهیم می پاسخ و ختهپردا - است

 میـان  بـه  سـخن  پیـامبر  ی هخانواد از بار چندین کریم قرآن چرا -3-2-4-2-1
  ؟است آورده

 محـدود  و بحث این کردن مطرح با «پیامبر ی هخانواد» ی همقال ی هنویسند
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  :به آن پاسخ کردن
 مسلمانان ی هبقی از پیامبر ی هخانواد کردن متمایز -1
 پیامبران؛ بیشتر ی هذرّی حق در مبالغه برای قرآن عمومی گرایش -2

ــب ــیم را مطل ــذارده عق ــدف و گ ــالی ه ــرآ متع ــث از نق ــار بح  ی هدرب
 .است انگاشته نادیده را «البیت أهل»

 اقوام سرگذشت بیان و ،گذشته انبیای بحث تناسب به کریم قرآن در :بررسی
  :جمله از ،است شده ای اشاره نیز ایشان ی هخانواد به گاه ،آنها

 ایشان پسر دو و 1آدم آفرینش آغاز ی هقصّ در همسرش و آدم حضرت -
 .2قربانی ی هقص در

 .4طوفان ماجرای در پسرش و 3همسرش و نوح حضرت -
ــراهیم حضـــرت - ــالت اول در آزر عمـــویش و ابـ  و همســـر و 5رسـ

 .6فرزندانش
 .8همسرش پدر و همسر و 7خواهرش و مادر و موسی حضرت -
 :اما دیگر؛ موارد برخی و

 کـه  پیـامبرانی  بـه  نسبت اند شده مطرح پیامبران ی هخانواد که واردیـم :اوالً
 بسـیار  ،نشـده  شـان  خانـدان  به ای اشاره هی  و آمده رآنـق در خودشان امـن فقط

 کمتراند.
 هی  ،است شده پیامبری ی هخانواد به ای اشاره که هم مواردی همان در :ثانیاً
 جهـت  بـه  فقـط  بلکـه . شـود  نمی دیده قرآن در آنها حق در مبالغه برای گرایشی
 آورده ایشان ی هخانواد و انبیا از برخی ماجرای آیاتی خالل در ،سوره غائی هدف
 .است شده
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 بـه  خاصّـی  امتیـاز  هی  ،کریم قرآن بیان در و متعال دخداون پیشگاه در :ثالثاً
 ی هخـانواد  مـواردی  در که چنان. ندارد وجود انبیاء با خویشاوندی و قرابت دلیل

. اسـت  شـده  آورده قرآن در عبرت عنوان به آنها  داستان و اند شده مذمّت پیامبران
 .1نوح حضرت پسر یا لوط حضرت و نوح حضرت همسر مانند

 عِمْنرانَ  آلَ وَ إِبْنراهيمَ  آلَ وَ نُوحناً  وَ آدَمَ  اصْنطَفى  اللَّهَ إِنَّ :همبارک آیه در تنها
 شـده  مطرح «عمران آل» و «ابراهیم آل» ی درباره خاصی امتیاز 2الْعالَمينَ عَلَى
ـ  و مطهر نسل ،ابراهیم آل از مراد مفسّران نظر طبق که است  نایشـا  پـاک  ی هذری
 محمـد  حضـرت  ایشـان  اشـرف  و اسماعیل نسل و اسرائیل بنی انبیاء مانند
 بیـان  خصـوص  به باز و هستند ابراهیم ی هذرّی جزو نیز عمران آل و ندباش می
 نـه  ،انـد  ایشـان  مطهـر  و طـاهر  ی هذرّی از بعضی ابراهیم آل از منظور سپ اند شده
 ،متعـدّدی  آیـات  در قـرآن  در اسـالم  پیامبر بیت أهل» وقتی لذا 3ها. آن ی همه

 تأمّل آن ی درباره و دانست تر مهم باید را علت ،شوند می مسلمانان سایر از متمایز
 کرد.

 :آنها اجمالی بررسی و قرآن در رپیامب ی هخانواد به مربوط آیات -3-2-4-3

  :دباش می پیامبر همسران به مربوط کریم قرآن در آیات از ای دسته -
 الْعَنذابُ  هَنا لَ یُضناعَفْ  مُبَيِّنَنة   بِفاحِشَنة   مِننْكُنَّ  یَنْْ ِ  مَننْ  النَّبِنيِّ  نِسناءَ  یا -1
 ،آورد جـا[  ]بـه  آشکارى زشت ]کار[ شما از کس هر پیامبر! زنان اى» ؛...ضِعْفَيْنِ
 4.«شود مى افزوده چندان دو عذاب او براى
 پیـامبر!  زنـان  اى» ؛...اتَّقَيْنتُنَّ  إِنِ النِّسناءِ  مِننَ  كََْحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ یا -2
 5.«نیستید (معمولى) زنان از یکى همچون ()شما
      مِننْ  عَلَنيْهِنَّ  یُدْنينَ الْمُؤْمِنينَ نِساءِ وَ بَناتِ َ وَ لَِْزْواجِ َ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا -3

                                                      
 .33عمران،  آل. 2 .47-42؛ هود، 10. التحریم، 1
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 از» :بگـو  منـان ؤم زنـان  و دخترانـت  و همسـرانت  بـه  پیـامبر!  اى» ؛...جَ َبِيبِهِنَّ
 1«.دکنن نزدیک خودشان به شان ()چادرمانند بلند هاى پوشش
 فَتَعنالَيْنَ  زینَتَهنا  وَ الندُّنْيا  الْحَياةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لَِْزْواجِ َ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا -4
 را آن زیـور  و دنیـا  زنـدگى  اگـر  :بگـو  همسـرانت  بـه  پیـامبر!  اى» ؛و... أُمَتِّعْكُنَّ

 2«...سازم مند بهره را شما تا بیایید پس ،خواهید مى
 اى» ؛﴾...أُجُنورَهُنَّ  آتَيْنتَ   ال َّتني  أَزْواجَن َ  لَن َ  أَحْلَلْنا إِنَّا النَّبِيُّ یُّهَاأَ یا -5
ــامبر! ــع در پی ــا ،واق ــراى م ــو ب ــردیم حــالل ت ــه را همســرانت ک ــان ک  را مَهرش
 3«...اى پرداخته
 اى» ؛...أَزْواجِن َ  مَرْضا َ  تَبْتَغي لَ َ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا -6
 حالى در ،کنى مى ممنوع (خود )بر کرده حالل تو بر خدا که را چیزى چرا پیامبر!
 4«... ؟!طلبى مى را همسرانت خشنودى که

 نسـبت  پیـامبر » ؛...أُمَّهاتُهُمْ أَزْواجُهُ وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنينَ  أَوْلى النَّبِيُّ -7
 5«...هستند ایشان مادران همسرانش و است؛ زاوارترس خودشان از مؤمنان به

 بَعْندِهِ  مِننْ  أَزْواجَنهُ  تَنْكِحُنوا  أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما وَ... -8
 هرگز نه و دهید آزار را خدا ى فرستاده که نیست ()جایز شما براى و. ..» ؛...أَبَداً

 6«... درآورید ()خود سرىهم به او از بعد را همسرانش
 کـه  را هنگامى (کن )یاد و» ؛...حَدیثاً أَزْواجِهِ بَعْضِ  إِلى النَّبِيُّ أَسَرَّ إِذْ وَ -9
 7«...گفت پنهانى سخنى همسرانش از برخى با پیامبر

 از کدام هر ()نوبت» ؛...تَشاءُ مَنْ إِلَيْ َ تُؤْوي وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ  تُرْجي -10
 8«...اندازى مى تأخیر به خواهى مى که را ان ()همسر آن

 فضایل و حقوق به پیامبر ی هخانواد به مربوط آیات از دیگری ی هدست -

                                                      
 .28همان، . 2 .59. همان، 1
 .1التحریم، . 4 .50همان، . 3
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 :کنند می اشاره پیامبر «بیت أهل» خاصّ
 لِننذِي وَ لِلرَّسُننولِ وَ خُمُسَننهُ لِلَّننهِ فَننَْنَّ ءٍ شَننيْ مِنننْ غَنِمْننتُمْ أَنَّمننا اعْلَمُننوا وَ -1
 آن پـنجم  یک پس ،آورید دست به غنیمت از چیزى هر که بدانید و» ؛1... الْقُرْبى
 «...]او[ نزدیکان براى و [ ]اش دهفرستا براى و خدا براى فقط

 هـی   شـما  از :بگـو »  ؛2...الْقُرْبى فِي الْمَوَدَّةَ إِالَّ أَجْراً عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ -2
 «.نزدیکان ()مورد در دوستى جز ،طلبم نمى ()رسالت این بر پاداشى
 ؛3... الْقُرْبى لِذِي وَ لِلرَّسُولِ وَ لَّهِفَلِ  الْقُرى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ  عَلى اللَّهُ أَفاءَ ما -3

 فقـط  پس ،است بازگردانده اش فرستاده به خدا که ها آبادى اهل ()غنایم از آنچه»
 «.]او[ نزدیکان براى و [ ]اش فرستاده براى و خدا براى
 وَ أَنْفُسَنننا وَ نِسنناءَكُمْ وَ نِسنناءَنا وَ أَبْننناءَكُمْ وَ أَبْناءَنننا نَنندْعُ تَعننالَوْا قُننلْ -4
 و خودمـان  و ،زنانتان و زنانمان و ،پسرانتان و پسرانمان بیایید :بگو» ؛4...أَنْفُسَكُمْ
 «.کنیم دعوت را خودتان
 ؛5تَطْهينراً  یُطَهِّنرَكُمْ  وَ الْبَيْنتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما... -5

 پـاک  را شـما  کامالً و ببرد ()پیامبر خاندان شما زا را پلیدى خواهد مى فقط خدا»
 «.سازد
 بـا  آنهـا  مـدلول  اجمـالی  ی همقایس و آیات از دسته دو هر مفهوم به توجه با
  :که رسیم می نتیجه این به یکدیگر
 بحـث  در پیـامبر  همسران برای خاصّی حرمت فقط اول ی هدست در :اوالً
 پیـامبر  شخص خاصّ احترام خاطر به این که شده مطرح پیامبر از بعد ازدواج
 .است مشهود آیه متن از چنانکه؛ است اکرم

 بـه  ،پیـامبر  همسـران  ،شـده  بیان اول ی هدست در که احکام سایر در :ثانیاً
 تشـدّ  و تأکیـد  دمـور  (پیـامبر  )منزل مردم توجه کانون در گرفتن قرار لحاظ
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 اختصاصـی  هی  حجاب آیات نمونه عنوان به و اند گرفته قرار خطاب در بیشتری
 بیـان  را مسلمانی زن هر برای پوشش شرعی حدود بلکه ،ندارد پیامبر همسران به

 . است مفسران و فقها اتفاق مورد مطلب این و اند کرده
 قـرار  تـوبیخ  و اخطـار  مـورد  آیـات  بعضـی  در هـم  پیامبر همسران :ثالثاً
 دارند. اشتباه و خطا احتمال مردم سایر مانند و اند گرفته

 قائـل  «القربی ذوی» برای خاصّی امتیازات مشخصاً ،دوم ی هدست آیات :رابعاً
 قابـل  حتّـی  و پیامبران سایر ی هخانواد ی هدربار قرآن بیان با قیاس قابل و اند شده
 نیستند. (شود می شان همسران شامل )که پیامبر بزرگ ی هخانواد با قیاس

 و «پیامبر ی هخانواد» با را «القربی ذوی» اهمیت با بحث نباید اینکه نتیجه
 کرد. خلط پیامبران سایر ی خانواده

 :قرآن در همسرش و ابولهب لعن علت -3-2-4-4

 مجید قرآن ام سی جزء از کوتاهی ی هسور ،«مسد» یا «تبّت» ی همبارک ی هسور
 . است شده نازل اکرم پیامبر بعثت اوایل در و ستا «مکی» که است

 «عبـاس  ابـن » از کـه  است این تفاسیر مشهور نقل طبق ،سوره این نزول شأن
 و شـد  نـازل  1الْنَْقْرَبينَ  عَشنيرَتَ َ  أَنْنذِرْ  وَ آیـه  کـه  هنگـامی » :است شده نقل
 نماید دعوت اسالم به و کند انذار را خود نزدیک فامیل یافت مأموریت پیامبر

 یـا  :زد فریاد و آمد صفا کوه فراز بر اکرم پیغمبر (کند علنی را خود )دعوت
 !«صباحاه»

  ؟کشد می فریاد که کیست :گفتند شنیدند را صدا این مکه مردم که هنگامی
 را عـرب  قبائل او ،رفتند حضرتش سراغ به یتجمع ،است محمد» شد گفته

 خبـر  شـما  به اگر :بگویید من به فرمود ،شدند جمع او صدای با و زد صدا نام با
 تصـدیق  مرا آیا ،شوند می ور حمله شما به کوه این کنار از دشمن سواران که دهم

  ؟کرد خواهید

                                                      
 .214. الشعراء، 1
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 ایم. نشنیده دروغی تو از هرگز ما :گفتند پاسخ در
 عـذاب  برابر در را شما من»: « َ ُ ْ  َ ْ َ  َ َ ْ  َ      َ ِ  ٍل ك م  ب ي ن  ی د ي  ع ذاب  ش د ید  نذیر انى» :فرمود

 . (نمایم می دعوت ها بت ترک و توحید به را )شما «کنم می انذار الهی شدید
 ؟!تبا ل ! أ ما جمعتنلا اال لهل ا   :گفت شنید را سخن این ابولهب که هنگامی

 ؟!«کردی جمع را ما سخن همین برای قطف تو آیا باد! تو بر مرگ و زیان»
 و زیان ،تَبَّ وَ لَهَب   أَبي یَدا تَبَّتْ :شد نازل سوره این که بود هنگام این در
 . است شده هالک و زیانکار که باد ابولهب دستان بر هالکت

 (بـود  «جمیل ام» )نامش ابولهب همسر که هنگامی اند افزوده اینجا در بعضی
 پیغمبـر  سـراغ  بـه  ،شـده  نـازل  همسـرش  و او ی درباره سوره این که شد خبر با

 و داشـت  دسـت  در سـنگی  ،دیـد  نمی را حضرت آن که حالی در آمده اکرم
 بـا  بیـابم  را او اگـر  سـوگند  خدا به ،کرده هجو را من «محمد» ام شنیده من :گفت
 اشـعاری  اصـطالح  به سپس ،مشاعر نیز خودم من زنم! می دهانش بر سنگ همین
 1«.کرد بیان اسالم و پیغمبر مذمّت در

 در ،پیـامبر  به نسبت «همسرش و ابولهب» های اذیت و آزار ی هزمین در و
 روایـات  و اخبـار  ،تفاسـیر  کتب در ،آن لیغتب از جلوگیری و اسالم با دشمنی راه

 ،الـذکر  فوق منابع از هیچکدام در اینکه تأمّل قابل ی هنکت اما. دارد وجود فراوانی
ـ  نویسـنده  سـخن  ایـن . اسـت  نشـده  مطـرح  ،پیـامبر  ی خانواده با دشمنی  ی همقال
 لعـن  مورد پیامبر ی خانواده برابر در همسرش و ابولهب که پیامبر ی خانواده
 . است اساس بی ،اند گرفته قرار شدید

  :«القربی ذی» از شیعه تفسیر -3-2-4-5

 مـورد  در را حشر 7 و انفال 41آیات ،پیامبر ی خانواده ی همقال ی هنویسند
 د؛باش می سنّت اهل نظر مطابق که داند می پیامبر خاندان به جنگی غنائم اعطای

                                                      
  «طبـی قر»و تفاسـیر:   10/559، مجمـع البیـان،   ؛ طبرسـی 20/378؛ طباطبـایی، المیـزان،   27/413. مکارم شیرازی، 1
 ذیل آیات مورد بحث.« فی ظالل القرآن»و « رازی»و « درالمنثور»
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 کـه  دارد صاختصـا  «القربی ذی» به اموال این شیعه علمای نظر طبق که حالی در
 علمـای  چند هر ،ها آن ی همه نه ندباش می پیامبر خاندان از خاصی مصادیق دارای
 در و مسـکین  و یتیم سادات ،خمس ی هآی ذیل تفسیری روایات به استناد با شیعه
 دانند. می خمس مستحق را مانده راه

 در روایـات  و مسـلّم  را فوق مطلب انفال 41آیه ذیل ،)ره(طباطبایی ی هعالم
 ی همه مورد در خمس به مربوط ی هآی که معتقدند و 1.دانند می متواتر را آن وردم

 بـر  صدقه و زکات که آنجا از و جنگی غنائم فقط نه دباش می ها دارایی و درآمدها
 حـق  را خمـس  مـوهبتی  عنوان به خدا ،دباش می حرام آنها ی هذری و بیت اهل
 از مـراد  ،ائمه از روایات طبق ،حشر ی هسور 7 آیه در همچنین. داند می ایشان

 ،آیـه  ی هادام در سبیل  ابن و مساکین و یتیمان و هستند البیت أهل «القربی ذی»
 2هستند. ایشان ی هذرّی از

 فقهـا  ی همـه  ،البیـان  مجمع تفسیر طبق ،حشر سوره 7 آیه مورد در چند هر
 و سـادات  فقط نه اند مردم عموم از آیه در سبیل ابن و مساکین و یتیمان که قائلند
 3دارد. ییروا شاهد نیز نظر این

 کتب در «بیت أهل» به «القربی ذی» تفسیر و فوق آیات تفسیر در روایات
 و 96 ،93 ،77 ،45 ،25 ،24 ،19 ،15 جلـد  :جمله از. اند شده جمع بسیاری روایی
 «الشیعه وسائل» همچنین ؛96 جلد در الخمس کتاب خصوص به «بحاراالنوار» 99
 .الخمس ةقسم ابواب ،الخمس بکتا

 :«عبا آل تن پنج» به «البیت أهل» تفسیر برای شیعیان ی هادلّ -3-2-4-6

 تفســیر در شــیعه نظــر بیـان  در «پیــامبر ی خــانواده» ی همقالــ ی هنویسـند 
  :یسدنو می «البیت أهل»

 وارثـان  عنـوان  به فرزندش و ابیطالب بن علی تکریم راستای در شیعه» 

                                                      
 .543 -4/534، مجمع البیان، طبرسی. 2 .9/104. طباطبایی، المیزان، 1
 .9/261، مجمع البیان، طبرسی. 3
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 تعریـف  پیـامبر  نزدیـک  خـانواده  را «البیت أهل» ی هواژ معموالً ،پیامبر حقیقی
 و حسن ،او پسر دو و علی ایشان داماد و فاطمه ایشان دختر یعنی. کنند می

 روایـت  چند به استناد فقط شیعه دلیل است مدّعی و «ها آن نوادگان و حسین
 جمـع  را ایشـان  (یکبـار)!  فقط پیامبر که است کساء حدیث ی درباره تاریخی
 (نامیدند)! خود ی خانواده و کرده

ـ  ،تفسیر این برای شیعه که است آن حقیقت :اوالً اما  از ،دارد فراوانـی  ی هادلّ
 کـاربرد  ؛«البیـت  أهل» ای واژه داللت :جمله از تطهیر آیه متنی درون شواهد جمله
 همگی که آیه از بعد و قبل ضمایر به توجه با - عبارت این در «کم» مذکر ضمیر
 آلـودگی  مطلـق  معنـای  بـه  کـه  «الرجس» کلمه «إنما» حصر أدات - دهستن مؤنث

 «البیـت  أهل» عصمت و پاکی در الهی اراده از حکایت که «اهلل یرید» کلمه و است
 و پیـامبر  مخصـوص  فقـط  روایـات  و آیـات  اسـاس  بـر  کـه  عصمتی ،کند می

 خـاص  مرجعیـت  و امامت جایگاه دلیله ب - شیعه نظر از - «البیت اهل» مصادیق
 آیه نزول سبب خصوص در فراوانی روایات و 1د؛باش می ،دنیا و دین امر در  آنها
 و 2اسـت  سـنی  و شـیعه  علمـای  اجمـاع  مورد الاقل یا متواتر که ،کساء حدیث و

 شریفه آیه نزول از بعد و قبل پیامبر قول و رفتار از تاریخی شواهد همچنین
 خانـه  کنـار  از صـبح  نمـاز  هنگـام  بـه  آیـه  نزول از بعد ماه شش تا قولی طبق که

 :کـرد  می صدا صبح نماز برای صورت این به را آنان و گذشت می ءزهرا حضرت
أَهْنلَ الْبَيْنتِ وَ یُطَهِّنرَكُمْ      الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ  إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ!  البيت  الصّلوة یا اهل»

 اخـتالف  این که دارند نوسان ماه نوزده تا شش از باره این در اخبار و .3«تَطْهِيراً
 امـا  4،دارد ارتبـاط  پیـامبر  تاررف از او مشاهده و نماز در راوی حضور مدت به

 د.باش می «البیت أهل» مصداق تعیین در پیامبر عملی شیوه از حاکی همگی

                                                      
 ش.1380، تفسیر تطبیقی آیه تطهیر، قم، لقار زاده، اسماعیل. ر.ک: تفاسیر شیعه ذیل آیه شریفه ونیز: ای1
 .75 و 74، ص4، قرآن پژوهی خاور شناسان، ش. ر.ک: رضایی، نقد مقاله فاطمه2
 نقل از سنن ترمذی. ؛ به342. معارف، مباحثی در تاریخ و علوم قرآن، 3
 .52، ص4رآن پژوهی خاور شناسان، ش، قالبیت . ایازی، نقد مقاله خانواده پیامبر وأهل4
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 شـیعه  نظـر  طبـق  ،ایشـان  حقیقی وارثان و پیامبر بیت اهل مصادیق :ثانیاً
 ،گیرد نمی بر در را )صلوات اهلل علیه( حسین امام و حسن امام نوادگان ی همه
 امـام  حضـرات  تنهـا  هم آن و حسین امام نسل از معدودی فرزندان تنها بلکه
 امـام  و رضـا  امام و کاظم امام و صادق امام و باقر امام و سجاد
 ،(ل اهلل تعالی فرجه)عج عصر امام و ریعسک امام و هادی امام و جواد
 چنـد  هـر  1هسـتند.  مطـرح  پیامبر جانشینان و البیت اهل مصادیق عنوان به

 احتـرام  مـورد  ،بودن الرسرل ةذری علّت به حسینی چه و حسنی چه دیگر سادات
 هستند.
ـ  در روایات و  از بعـد  ائمـه  و البیـت  اهـل  مصـادیق  معرفـی  ی هزمین
 از بعضـی  کـه  اسـت  زیـاد  قـدری  به شیعه و سنت اهل متعدد طرق از ،پیامبر
 این در (معنوی تواتر )البته تواتر ادّعای (شهری ری محمدی جمله )از شناسانکار
 و. است خاصّه و عامّه نزد مشهور احادیث این که است این الاقل و اند کرده باره
 مضـمون  امـا  ،است مختلف توصیفات بعضی در روایات گونه این الفاظ ندچ هر
 را خودشـان  از بعـد  اشـخاص  بهترین پیامبر که این آن و است یکی آنها مهم
 ائمـه  عـدد  و کردند معین ،الزمان آخر تا ها سال طول در را امّت رهبری برای
 2بیشتر. نه و کمتر نه ،ندباش می نفر «12» فقط و فقط روایات نص طبق

 مشـخص  مصـداق  در را بیـت  اهـل  یکبار از بیشتر اکرم پیامبر ،ثالثاً
 این و نامیدند خود بیت اهل ،شخصه به را تن پنج مختلف موارد در و کردند

 در و شـد  اشـاره  آن بـه  خالصـه  طور به که دارد تاریخی و روائی شواهد طلبم
 شود. می تر روشن حدودی تا نیز بعد قسمت

  :کساء حدیث محتوایی بررسی -3-2-4-7

 توسـط  «البیـت  اهل» تفسیر ی درباره ،پیامبر ی خانواده ی همقال ی هنویسند

                                                      
 ما جاء فی االثنی عشر و النّص علیهم. کتاب الحجۀ،  ، 2و  1. ر.ک: کلینی، ج1

 .78شهری،  . ری2
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 تعـدادی  بـه  تفسـیر  ایـن  اثبات مقام در شیعیان». است نوشته چنین کساء حدیث
 و حسـن  ،علـی  ،فاطمـه  ،پیـامبر  بـار  یک که کنند می ناداست تاریخی روایت
 ی خـانواده  عنوان با را آنها و ()کساء کرد جمع خود پوشش زیر در ار حسین
 .«نمود دعا ،آنها ماندن محفوظ برای و کرد خطاب خویش

 متـواتر  حـدّ  در بلکه مستفیض سندی لحاظ از کساء حدیث آنکه از گذشته
 آن اسـالمی  ی هجامعـ  در که است قطعی تاریخ در قدری به کساء ی هحادث ،است
  1بود. شده مشهور «کساء روز» عنوان به روز

 آن و خود عبای زیر در تن پنج آن آوری جمع از پیامبر هدف اینکه امّا و
 بـرای  خواستند می ،اند پنداشته مقاله ی هنویسند که چنان فقط آیا ؟بوده چه بیانات
 آن متـواتر  نقـل  کـه  داشتند مهمی غرض اینکه یا ؟!کنند دعا ها آن ماندن محفوظ
 بـا  دارد؛ امر آن نبود خاصّ و اهمیت بر گواه خود ،مردم میان شهرتش و حدیث
 شود. می روشن حدیث متن در تأمل

 همسرشـان  منـزل  وارد پیـامبر  :کساء حدیث و حادثه از ای خالصه اینک
 وجـه ت )بـا  ندهـد  ورود ی هاجـاز  احدی به که خواستند ایشان از و شدند سلمه ام
 و بودنـد  شـان  نزدیکـان  ی دربـاره  وحی انبـج از مهمّی رـخب رـمنتظ هـک نـای به

ــه ــ البت ــ رشانـدخت ــراء اطمهـف ــر و زه ــدان و همس ــان فرزن ــ از ش  ی هبقی
 .(بودند مستثنی

 امـر  بـر  و آوردنـد  پدرشـان  برای و ردـک تهیه ذاییـغ اءرـزه رتـحض
 خواسـت  بـه  سـلمه  ام. کردنـد  دعوت نیز را انش پسران و علی حضرت ایشان
 پنج آن و پیامبر و شدند عبادت به مشغول منزل از دیگر ای گوشه در پیامبر
 پیـامبر  همیشـگی  عـادت  کـه  ایـن  )بـا  شدند غذا صرف مشغول ،دّسـمق نفر

 ،بودنـد  هـم  دور جمـع  آن وقتـی  (بـود  شان همسران از یکی همراه به غذا صرف
 یُطَهِّنرَكُمْ  وَ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ دُیُری إِنَّما آیه و شد نازل جبرئیل

                                                      
 .4/40؛ امینی، 2/550، الخصال، ؛ به نقل از: شیخ صدوق35. ری شهری، 1
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 آورد. را 1تَطْهيراً
 امـام  ،علـی  حضـرت  سـر  بـر  را خـویش  عبـای  پیـامبر  هنگام آن در
 دست با و کشیدند زهراء حضرت و)صلوات اهلل علیه(  حسین امام ،حسن
 :کردند دعا ،پروردگار سوی به راست
. «تطهينراً  وطهنرهم  النرّجس  عننهم  أذهنب  اللّهنم  ،خاصّتي و بيتي أهل هؤالء اللهم» 

 ی هجمل از که خواست و آمد ایشان نزد و شد نورانی ماجرای این متوجه سلمه ما
 سـلمه  ام ،شـدند  ایشـان  ورود مـانع  و داشـتند  نگـه  را عبا پیامبر ولی شود آن

 بر و خدا رسول همسران از تو :فرمودند برپیام ؟نیستم بیت اهل از من آیا :پرسید
 2هستی. خیر

 ،کسـاء  حـدیثِ  معـروف  ی هجمل و کساء ی هحادث مشهور مفهوم به توجّه با
 ،خـود  خـاصّ  ی خـانواده  بـرای  کردن دعا فقط پیامبر غرض که است روشن
 برای «البیت أهل» ی هواژ مصداق تعیین ایشان حیاتی و مهم هدف بلکه ،نبوده
 .است بوده اسالم تاریخ در همیشه
 ی هآی نزول به کساء حدیث و حادثه بودن متصل و پیامبر خاصّ دعای و
 کـه  اسـت  حـاکی  همگی ،بوده حاکم روز آن ماجرای در که خاصی جوّ و تطهیر
 و نداشـت  معنی الّا و است شده ردصا تطهیر ی هآی تفسیر و بیان در کساء حدیث
 از حتـی  و ندهنـد  شان خانه در کسی به ورود ی هاجاز پیامبر که نداشت سابقه

 جمع به او ورود از و بنشیند ایشان با غذا ی هسفر سر که نکنند دعوت همسرشان
 نمایند. ممانعت خاصّ

 اهل ،صبح روز هر ،شان مبارک عمر آخر تا پس آن از پیامبر که شده نقل
 ایـن . کردند می دعوت صبح نماز به و کردند می صدا «البیت اهل» ندای با را کساء
 شـدن  مشـخص  و «البیـت  أهل» تفسیر در کساء حدیث اهمیت بر تأکیدی نیز

                                                      
 .33. االحزاب، 1
 .494و22/245؛ مجلسی، 9/44مجمع البیان، ، ؛ طبرسی37و 36شهری،  . ری2
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 1د.باش می البیت أهل جایگاه

  :«دهر» ی هسور نزول شأن بررسی -3-2-4-8

 شـیعه  مفسـران  از بعضـی » :کـه  است مدّعی «پیامبر ی خانواده» ی همقال
 ،دهنـد  مـی  ترجیح بدی بر را خوبی که را مردمانی که ،انسان ی هسور که معتقدند
 البیـت  أهـل  اخالقیـات  نمودن بازگو منظور به خاص طور به ،کند می ستایش
 .«است شده نازل

 که است روایاتی از «أتی هل» ی هسور نزول شأن به مربوط روایت آنکه حال
 بـزرگ  و معـروف  علمـای  و است برخوردار باالیی شهرت از سنّت اهل میان در
 همـه  شـیعه  علمـای  اما و 2اند. آورده خود های کتاب در را حدیث این سنّت اهل
 یکـی  ی درباره سوره این عمجمو یا (23 تا 5آیه )از آیه هجده که دارند نظر اتفاق
 ،شـان  فرزنـدان  و زهـراء  فاطمه و علی حضرت مهم فضائل و افتخارات از

 نـزول  شأن این شیعه مفسّران از بعضی فقط اینکه ادعای بنابراین. است شده نازل
 .است منصفانه غیر و غیرواقعی بسیار ،اند پذیرفته را

 از آیـه  هجـده » یـا  «دهـر » هسور نزول شأن ،تبرّک و تیمّم عنوان به اینجا در
 :آوریم می (روایات مشترک )قدر مشهور نقل طبق را «دهر سوره

 از جمعـی  بـا  پیامبر. شدند بیمار حسین و حسن گوید می عباس ابن
 نـذری  بـود  خـوب  ابوالحسن! ای :فتندگ علی به و آمدند شان عیادت به یاران
 ی هخادمـ  کـه  فضّـه  و فاطمـه  و علی ،کردی می خود فرزندان شفای برای
 از بعضـی  )طبـق  بگیرند روزه روز سه یافتند شفا آنها اگر که کردند نذر بود ها آن

 چیـزی  (بگیـریم  روزه کنـیم  مـی  نذر هم ما گفتند نیز حسین و حسن روایات
 ،بودند خالی دست غذایی مواد نظر از که حالی در ،فتندیا شفا دو هر که نگذشت

ـ  فاطمـه  و نمود قرض جو من سه علی  نـان  و کـرد  آرد را آن سـوم  کـی

                                                      
 .38. ری شهری، 1
 .171-3/157تستری،  ؛ مرعشى242-3/241. امینی، 2
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 ،«محمل،  بیت أه  علیکم السالم» :گفت و آمد خانه در بر سائلی افطار هنگام ،پخت
 از شـما  بـه  خداونـد  ،بدهید من به غذایی ،هستم مسلمان مستمندان از مستمندی

 سـهم  و داشتند مقدّم خود بر را مسکین همگی آنها ،کند مرحمت بهشتی اهایغذ
 ننوشیدند. آب جز شب آن و دادند او به را خود

 کـرده  آمـاده  را غذا که وقتی افطار موقع و گرفتند روزه همچنان را دوم روز
 غـذای  و کردنـد  ایثـار  نیز روز آن آمد خانه در بر یتیمی (جوین نان )همان بودند
 . (گرفتند روزه نیز را بعد روز و کردند افطار آب با دیگر )بار دادند او به را خود

 سـهم  بـاز  ،آمـد  خانـه  در بـر  آفتاب غروب هنگام به اسیری روز سومین در
 و حسـن  دسـت  علـی  ،شـد  صـبح  که هنگامی. دادند او به را خود غذای
 کـه  هنگـامی  آمدنـد  پیـامبر  خدمت و بود گرفته را)صلوات اهلل علیه(  حسین
 ایـن  :فرمـود  ،لرزنـد  می گرسنگی شدت از دیدند کردند مشاهده را آنها پیامبر
 آنهـا  بـا  و برخاست سپس ،است گران بسیار من برای بینم می شما در که را حالی
 عبـادت  محـراب  در دیدند ،شدند فاطمه خانه وارد هـک هنگامی ،کرد حرکت
 هـایش  چشم و چسبیده پشت به او شکم گرسنگی شدّت از که حالی در ،ایستاده

 :گفت و شد نازل جبرئیل هنگام همین در. شدند ناراحت پیامبر ،نشسته گودی به
 ،گویـد  مـی  تهنیـت  تـو  به خاندانی چنین با خداوند ،بگیر را سوره این محمد! ای

 تا الَْْبْرارَ إِنَّ آیه از که اند گفته بعضی 1خواند. او برای را «أتی هل» سوره سپس

 نـازل  موقـع  ایـن  در اسـت  آیـه  هجده مجموعاً هـک مَشْكُوراً سَعْيُكُمْ كانَ هـآی
 2گشت.

 :گیری تیجهن -3-2-5

 حاصـل  زیـر  نتـایج  ،گذشـت  آن ی هدربـار  که نقدی و مقاله متن به توجه با
 :شود می

                                                      
 .344-25/343. مکارم شیرازی، 1
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 پیامبران خانواده بحث با اساسی تفاوت ،قرآن آیات در «البیت أهل» بحث -1
 هرگـاه  کـریم  قـرآن  دارد. - ایشـان  همسـران  شامل - پیامبر بزرگ خانواده نیز و

 داشته تأکید پیامبران آن به شان سابانت به ،آورده انمی به پیامبران خانواده از سخن
 از گذشـته  ،گفتـه  سخن ایشان فضایل و «البیت أهل» درباره که آنگاه اما ،است

 یـان ب را مطالبی «البیت أهل» خود لفضای بر تأکید با و پیامبر به شان انتساب
 . است نموده
 پیـامبر  گسـترده  خـانواده  نیـز  و پیـامبران  خـانواده  ،کریم قرآن منطق در -2
 حقانیت دلیل ،پیامبران به افراد انتساب و نشده واقع صرف تمجید مورد اسالم

 نسـبت  عداوت یا تبعیت در آنها رفتار و اعمال بلکه است؛ نبوده ایشان فضیلت و
 آن از ای عادالنـه  قضـاوت  ،شده دهسنجی حقیقت معیارهای اساس بر ،پیامبران به

 و شـان  بودن سرشناس و پیامبران به نهاآ انتساب دلیل به آنگاه است؛ شده تصویر
 و انـد؛  شده معرفی مخاطبان برای ،سور و آیات نزول از متعالی هدفی دلیله ب نیز
 د.شو می لحاظ ،مردم به دهی عبرت و الگو برای قرآن کلی سنت تحت ،روند این

 و شـیعه  مفسران نظر طبق ،قرآن آیات در «القربی ذی» و «البیت أهل» -3
 و حسـن  ،فاطمـه  ،علـی  حضـرت  :جـز  مصادیقی ،سنت اهل از برخی
 پیـامبر  از شـده  روایـت  احادیث اساس بر و نداشته (صلوات اهلل علیه) حسین
 جـزو  منزلـت  و مقـام  در (صـلوات اهلل علیـه  ) حسـین  امـام  نسـل  از نفر نه فقط
 اند. شده نامبرده «البیت أهل»

 مقام از حاکی ،شده نازل البیت أهل شأن در که فراوانی آیات مجموع -4
 بـرای  آنها از مردم تبعیت و مراجعه لزوم و ایشان دینی مرجعیت و معنوی خاص
 . است ،دنیا و دین امر در سعادت
 در کـافی  تتبـع  ،مقالـه  این در خود های دیدگاه ارائه برای همقال سندهنوی -5
 مفسـران  نظـرات  کـه  است نخواسته یا ،نداشته ـ شیعه منابع خصوص به ـ منابع
 کند. گزارش صحیح طور به بحث مورد آیات ذیل را شیعه
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 رادد روت آراء رب تکیه با قرآن رد زانهن اهی شخصیت
 





 
 
 

 مقدمه -3-3-1

 قلرآن  دایرةالمعارف در رادد روت دکتر که است ای مقاله عنوان ،قرآن و زنان
 هـای  شخصـیت  از بعضـی  بـه  خـود  ی مقالـه  از بخشی در وی. است نوشته لیدن
 و تفاسـیر  از استفاده با و پردازد می زلیخا و سبأ ملکه ،حوّا مانند قرآنی ی زنانه

 و بررسـی  بـه  ،کنـد  نمـی  ذکـر  آنهـا  برای مستنداتی که هایی نزول شأن و روایات
 بـه  شـبیه  بیشـتر  کـه  ،موثق پژوهشی نه او مطالب. پردازد می آیات از گیری نتیجه

 و اسـالمی  مطالعـات  در خـاص  هـای  فرض پیش با نظرات این. است اسرائیلیات
 د.باش می جدی تأمل و نقد قابل ،وی تحقیق روش

 عضـو  و اسـرائیل  اورشلیم در 1هبرو دانشگاه ارشد استاد ،«رادد روت» دکتر
 حدود ـ1984 سال در او. است دانشگاه این در آفریقایی ،آسیایی مطالعات انجمن
 ایـاالت  در واقـع  ،2دونـر  دانشـگاه  از دکتـرا  مـدرک  اخذ به موفق ـ قبل سال 23

 در تفسـیر  رسـوم  و داتعا با رابطه در وی دکترای ی رساله. شد آمریکا 3کلورادو
 پژوهشـی  های عرصه از یکی ،است بوده عثمانی حکومت آخر ی دهه در ،سوریه

 صاحب او. است خاورمیانه و اسالم در زن ی مسأله حاضر حال در وی تدریس و
 ،اسـالم  در دانشـمند  زنان ،جنسیتی مسائل ،اسالم در زنان با رابطه در فراوان آثار

 از پیامبر زنان کتاب نقد (و... سلمه ام ،کلثوم ام ،ودهس ،)صفیه برجسته زنان زندگی

                                                      
1. Hebrew University. 2. Devener. 
3. Clprado. 
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 دولـت  ،مردانگـی  و جنسـیتی  لحـاظ  از اکرم پیامبر حیات ،الشاطی بنت عایشه
 یکی ایشان. دباش می .و.. وقت ،مساجد ،ها عثمانی زمان در دمشق علمای ،عثمانی

 قرآن و زنان نام به را دخلیم ،الیدن قرآن دایرةالمعارف در که است مستشرقانی از
 1.است درآورده تحریر رشته به

 برای مطلب این ،زنان به مربوط آیات بررسی با و قرآن در دقیق ای مطالعه با
 ،منزلـت  و تعـالی  و روحی کرامت و انسانی بعد در زن که شود می آشکار همگان
 بـه  ،زوجیّت قانون بر بنا را او و آفرید را انسان خداوند. ندارد مرد با تفاوتی هی 
 دیگـری  بـر  یـک  هـی   خلقت جهت از ،بنابراین. نمود تقسیم مرد و زن گروه دو

 هـای  شایسـتگی  وجود با و داند می شده تکریم انسانی را زن قرآن. ندارند برتری
 ،تکامل به رسیدن برای که سازد می روشن همگان بر ،داده قرار زن در که بسیاری
 کمـال  و سـعادت  سـوی  بـه  تـا  اسـت  گذاشـته  رشاختیا در را هدایت ابزارهای
 قـرار  قـرآن  مخاطـب  مـوارد  همـه  در کـه  مکلـف  است انسانی او. شود رهسپار

 اتیـان  و منـاهی  از دوری بـه  موظـف  را خـود  مـوقعیتی  هـر  در باید او. ددگر می
 عظیم رسالتی وی. بگیرد قرار ها پاداش بهترین برابر در تا بداند خداوند دستورات

 ،دیگر افراد برای را او خداوند که یابد دست مقاماتی به تواند می و دارد دوش بر
 از بعضـی  چـرا  که گردد می مطرح سؤال این حال. دهد قرار الگو و اسوه و نمونه

 دیـدگاهی  با بعضاً و کنند نمی نگاه منصفانه دید با قرآن نظریات این به مستشرقان
 خـانم  ؟دارنـد  قرآن در زنان ایینپ جایگاه دادن نشان بر سعی منصفانه غیر نقادانه
ـ  از هـایی  بخـش  در گرچـه  که است مستشرقانی از یکی رادد  نگـاهی  گاهشددی

 کـه  است اشتباهاتی دچار موارد اکثر در ولی ،دارد قرآن در زن جایگاه به منصفانه
 داده آنها به روایات و قرآن اساس بر هایی پاسخ که است آن بر سعی فصل این در
 آنهـا  دوی هر و است همسان حوّا و آدم خلقت که کند می اذعان رادد خانم. شود
 وسوسـه  هـم  بـا  ،کننـد  می تناول درخت از دو هر ،گزینند می سکونت بهشت در
 ،شود می شگفتی دچار مطالب این از همه این با. شوند می رانده هم با و شوند می
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 بـه  ،خـود  ثبحـ  انتهـای  در ایشان. شود نمی یافت ای لهأمس چنین تورات در زیرا
 مقاله در او. شد خواهد اشاره آن به که رسد می استنادی بدون و غلط گیری نتیجه
  :نویسد می خود

 در قرآن که حالی در 1،شود می ذکر قرآن از فراز سه در نام بدون ،آدم همسر
 اشاره آدم به تنها ،نخستین انسان با مرتبط های داستان و نسانا خلقت موارد سایر
 ایـن  بـا . دارد مخلوقات و فرشتگان میان در را خاصی جایگاه تنهایی هب آدم. دارد
 به و گزیند سکونت بهشت در که گردد می امر او همسر به هم و آدم به هم ،حال
 بسـیار  نکته. نکنند تناول جاودانگی درخت میوه از که شود می داده هشدار دو هر
 و شوند می وسوسه شیطان توسط دو هر حوّا هم و آدم هم ،روایات در اینکه مهم
 خـاطر  بـه  کـه  اسـت  آدم عمـدتاً  ایـن  ولـی  ،خورند می درخت آن میوه از دو هر

 حـوّا . نمایـد  مـی  راهنمـایی  و بخشـیده  را او پروردگارش و کرده توبه نافرمانیش
 در نیـز  و قـرآن  تفسـیر  دوران نخسـتین  از ،حال این با. نیست آدم اغفال ولؤمس

 بـه  حـوّا  تصـویر  ،پیامبران عامه های داستان و الماس جهان تواریخ ،نبوی احادیث
 و شـده  تلقـی  آدم هبـوط  و وسوسـه  ولؤمس او. است شده ترسیم منفی ای گونه

 نمـودن   برجسـته . کننـد  مـی  ترسـیم  آدم ی عامدانـه  فریـب  مسؤول را وی معموالً
 تــا داد اجــازه قــرآن مفســران بــه او توبــه گذاشــتن مســکوت و حــوّا معصــیت
 دهند. افزایش ،است گردیده متحمل حوّا شود می گفته که را هایی مجازات
 ؟کجاست آنها منبع و سند دقیقاً که کند نمی روایات آن از صحبتی رادد خانم

 ایشـان  رسـد  مـی  نظر به ؟تشیع یا است تسنن اهل منابع از آیا ،وجود فرض بر و
 اغلـب  تندمسـ  که نموده مراجعه ندباش می عهدین شبیه دقیقاً که تفاسیری به صرفاً
 ند.باش می اسرائیلیات یا و السند ضعیف ،مجعول روایات آنها

 نظـر  و کنـیم  مـی  مراجعه مقدس کتاب به ایشان ادعای بررسی برای ابتدا در
. پـردازیم  می قرآنی شواهد به ،آن از پس و شویم می جویا زمینه این در را تورات

 :است آمده عتیق عهد در
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 را آدم زمـین  خـاک  از ،سـاخت  را زمـین  و هـا  آسـمان  خداوند که هنگامی»
 موجـود  ،آدم و بخشـید  جان او به و دمیده حیات روح او بینی در سپس. سرشت
 خداونـد  سـپس . بمانـد  تنهـا  آدم نیسـت  شایسـته  :فرمود خداوند. .. .شد ای زنده
 تا آورد آدم نزد به ،بودند شده سرشته خاک از که را پرندگانی و حیوانات ی همه
. نکـرد  پیدا خود برای مناسبی یار آنها میان در آدم پس. کند گذاری امن آنها بر آدم
 و برداشـت  را هـایش  دنـده  از یکـی  و برد عمیقی خواب به را آدم خداوند آنگاه
. آورد آدم پـیش  را او و سرشـت  زنی ،دنده آن از و کرد پر گوشت با را آن جای
 نسـاء  او نام. گوشتم از گوشتی و هایم استخوان از استخوانی است این :گفت آدم
 1«شد. گرفته انسان از چون ،باشد

 بـه  ،ابتـدا  در قـرآن . پـردازیم  مـی  عهـدین  و قرآن مقایسه و بررسی به اینک
 از مـرد  و زن اینکه بررسی به ،سپس و خلقت بدو از انسان اکرام مختلف مراحل
 پس نهایت در و ،اند شده واقع الهی خطاب و تکلیف مورد دو هر و گوهرند یک
 أَیُّهَنا  ینا  :پـردازد  می ،کنند می انابه و بهوت الهی درگاه به دو هر زمین به هبوط از

 رِجاالً مِنْهُما بَثَّ وَ زَوْجَها مِنْها خَلَقَ وَ واحِدَة  نَفْس  مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ
 ای ؛2رَقيباً عَلَيْكُمْ كانَ اللَّهَ إِنَّ الَْْرْحامَ وَ بِهِ تَسائَلُونَ الَّذي اللَّهَ اتَّقُوا وَ نِساءً وَ كَثيراً
 که است کسی همان شما پرودگار ،بپرهیزید او با مخالف و پروردگارتان از مردم
 آن از و کـرد  خلـق  او جنس از نیز را او همسر و آفرید انسان یک از را شما همه
 که بپرهیزید خدایی از و (ختسا منتشر زمین روی )در فراوانی زنان و مردان ،دو

 بـا  رابطه قطع از نیز و برید می را او نام ،خواهید می یکدیگر از چیزی که هنگامی
 .استشم مراقب خداوند زیرا. بپرهیزید خویشاوندان
 بـه  بنـا  ؟کیسـت  واحده نفس از مراد که است این شود می مطرح که سؤالی

 بایـد  3.است آدم ،همه اجماع به آیه این در واحده نفس از مردا ،مفسران گفته
 خلقت انتساب ولی ،است آدم ،آیه این در واحده نفس مصداق چند هر گفت

                                                      
 .1النساء، . 2 .23-5. عهد عتیق، سفر پیدایش، باب دوم: 1
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 و ریشـه  یـک  از مرد و زن که دهد می نشان را مطلب این «نفس» به ها انسان همه
 نفـس  از مراد» :گوید می نفس ی هدربار طباطبایی عالمه. گیرند می سرچشمه اصل
 که است چیزی آن و دباش می ()حوا - آدم همسر ،زوج از مراد و آدم ،واحده
 جسـم  و روح مجموعـه  همـان  ،او از مقصـود  و. اوست به وابسته انسان انسانیت
 «نشویه» آیه این در «مِن». استتنه روح ،برزخی حیات در و (دنیا )در است آدمی
 است بوده او نوع از ،مرد این جفت یعنی (کند می بیان را چیزی منشأ )یعنی است
 «اوست. همانند و

 و جنس از را تان همسران :فرماید می قرآن که بینیم می دیگر آیات در توجه با
 از برخـی  و قسـمتی  از زن آفـرینش  از سـخن  هرگـز . یمداد قرار خودتان ماهیت
 ماننـد  دهد می نشان را بودن گوهر یک و یکسان آفرینش بلکه ،نیست مرد اجزای
  :زیر آیات

 جنس از شما برای خداوند و :یعنی 1...أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ
 .... داد قرار همسرانی خودتان

 (او )و :یعنـی  ؛2...أَزْواجناً  أَنْفُسِنكُمْ  مِنْ لَكُمْ جَعَلَ الَْْرْضِ وَ ماوا ِالسَّ فاطِرُ
 ... .داد قرار همسرانی شما جنس از برایتان. است زمین و ها آسمان آفریننده
 چـپ  سـمت  ضـلع  ترین کوتاه از حوّا که آمده روایات برخی در که چند هر

 بـر  قرآنـی  آیات لیکن و گردیده ذکر مطلب این نیز تورات در و شده آفریده آدم
 بـه  حوّا خلقت شکل ،دیگر روایات در اینکه بر مضافاً. ندارند اشاره مطلبی چنین
 3.است متضاد ،تورات با مطابق روایات با که است شده بازگو ای گونه

 امـام  از اعـین  بـن  زراره» :که است شده نقل روایتی صدوق الشریع علل در
 بخش از را حوّا خداوند :گویند می که هستند مردمی ما نزد :کرد سؤال صادق
 از برتر و منزه نسبتی چنین از خداوند :فرمود امام. آفرید آدم چپ ضلع نهایی
 ،افریندبی را آدم همسر که نداشت را آن توان آفرید را آدم که کسی اآی ... است آن
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 حوّا ،آدم آفرینش از بعد خداوند :فرمود سپس. ندهد جویان عیب دست به بهانه تا
 1«آفرید. نوظهور طور به را

 ایـن  دامـه ا در ولی ،داند می چپ دنده از را حوّا آفرینش ،ابتدا در رازی فخر
 خلق آدم جزء از حوّا بگویم اینکه جای به چرا :گوید می و دانسته ضعیف را قول
 بیشتر 2.است آفریده ابتدائی و باره یک به آدم مثل را حوّا خداوند که نگویم شده؛

 آدم چــپ دنــده از را او خلقــت و گردیــده ذکــر حــوّا آفــرینش در کــه روایـاتی 
 معصـوم  طریق از که دیگری گروه و. ندباش می همرسل و بوده صحابه از ،اند دانسته
 را آنهـا  و کـرده  نکـوهش  را اعتقـاد  ایـن  ،بـوده  قـوی  آنها سند و اند شده روایت

 3خوانند. می اسرائیلیات
 تـورات  که است این آن و سازد می ای نکته متوجه را ما تورات متن در دقت

 آفریـده  نیـز  گانپرنـد  و حیوانـات  ،شـده  آفریـده  آدم که خاکی همان از گوید می
 از بـاالتر  ای مرتبـه  و اسـت  انسـان  کـه  حـوّا  اسـت  ممکـن  چگونه حال. اند شده

 آدم چپ دنده از که یابد تنزل قدر آن ،دارد تعقل و تفکر قوّه علت به را حیوانات
 آفریـده  را آدم کـه  خـاکی  همان از ندارد قدرت خداوند مگر !؟!باشد شده آفریده
  ؟نماید خلق نیز را حوا

 خطـای  و لغزش قرآن آیات که دارد اذعان اینکه با - رادد خانم دیگر اشتباه
 و روایـات  بـه  ایشان گناه که است آن - دهد می نشان را حوّا و آدم یعنی ،دو هر

 و سـنت  مخالف ،این و کند نمی ذکر را ها آن نشانی هرگز که نموده استناد مطالبی
 . است پژوهش و تحقیق روش
 و تکلیـف  مورد را - حوا و آدم - دو هر کریم خداوند گفت باید جواب در
  :فرماید می که آنجا. است داده قرار خطاب
 هنذِهِ  تَقْرَبنا  ال وَ شِنئْتُما  حَيْنثُ  مِنْ فَكُ  الْجَنَّةَ زَوْجُ َ وَ أَنْتَ اسْكُنْ آدَمُ یا وَ

                                                      
 .3/8، مجمع البیان، ؛ طبرسی1/16، علل الشرایع، . صدوق1
 .85نوبری و همکاران، . 3 .15/89. فخررازی، 2



 389 \ یقرآن معارف و مستشرقان: سوم بخش

389 

 

 کـه  جـا  هر از ،پس شوید شتبه ساکن همسرت و تو آدم ای و :یعنی 1الشَّجَرَةَ
 نشوید. نزدیک درخت این به و بخورید ،خواهید می

 هـر  حوّا و آدم که است آن بیانگر ،تثنیه صورت به خطاب های صیغه آوردن
 عریـان  ،ممنوعـه  شـجره  از اسـتفاده  از پـس  دو آن. اند بوده الهی خطاب مورد دو

 سـوی  از نیـز  دو آن شنکوه و توبیخ. پوشاندند را خود ،درختان برگ با و شدند
  :است بوده مشترک و یکسان طور به خداوند

 درخـت  آن از کـه  هنگـامی  :یعنـی  2سَنوْآتُهُما  لَهُما بَدَ ْ الشَّجَرَةَ ذاقَا فَلَمَّا

 عَننْ  أَنْهَكُمنا  لَنمْ  أَ :یـا . .. شد آشکار آنها بر (شان )عورت هایشان بدی ،چشیدند
  ؟نکردم نهی درخت آن از را ماش آیا :یعنی 3الشَّجَرَةِ تِلْكُمَا

 این ،است بوده آدم مخصوص توبه که کند می ادعا رادد خانم اینکه برخالف
 و کـرده  اسـتغفار  و بردند پی خود اشتباه به دو هر که دهد می نشان وضوح به آیه
  :خواستند آمرزش خداوند از

 :یعنـی  4الْخاسِنرینَ  مِننَ  لَنَكُونَنَّ رْحَمْناتَ وَ لَنا تَغْفِرْ لَمْ إِنْ وَ أَنْفُسَنا ظَلَمْنا رَبَّنا
 از حتما ،نکنی رحم ما به و نبخشی را ما اگر. کردیم ستم خویشتن به ،پروردگارا

 .... بود خواهیم کاران زیان
 اندیشـید  خـود  بـا  و آمد زیبا ،زن نظر در درخت آن» :است آمده تورات در
 بـه  و خـورد  و چید درخت یوهم از پس. بخشد می دانایی من به درخت این میوه

 ،خـود  برهنگـی  از و شـد  باز دو هر چشم آنگاه. خورد نیز او و داد هم شوهرش
 ،درد بـا  تو و کنم می زیاد را زایمان درد :گفت زن آن به خداوند آنگاه. شدند آگاه

 5«.و... کنم می مسلط تو بر را شوهرت و زایید خواهی فرزندان

 زننده مطالبی و است نادرست مطالب از رپ تورات در حوّا و آدم داستان
 که تحقیرآمیزی نظریات از یکی. کشد می تصویر به را حوّا و آدم از عجیبی و
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 وجـود  از و است شرّ و گناه عنصر ،زن که است آن ،دارد وجود جهان ادبیات در
 مردان که جنایتی و گناه هر در و است کوچک شیطان ،زن. خیزد برمی وسوسه او

 راه مرد وجود در مستقیماً شیطان :گویند می. اند داشته نقش زنان ،اند هشد مرتکب
 1.بفریبد را مردان تواند می که است زن طریق از فقط و. یابد نمی

 یـا  شـیطان  کـه  است نگفته هرگز ولی ،کند می مطرح را بهشت داستان قرآن
 روایـاتی  اگـر  گفت باید اینجا در. فریفت را آدم ،حوا و داد فریب را حوّا ،مار

 جزو همگی ،کند می معرفی آدم گناه عامل و مقصر را حوّا ،قرآن متن برخالف
 هستند. اسرائیلیات
 توبـه  فقـط  اگـر  ،طه و بقره سوره در که شد متذکر رادد خانم به باید را این

 ،پیـامبریش  واالی مقـام  جهت به آدم لغزش که بوده علت بدان گردیده؛ ذکر آدم
 عـاری  ،خداوند آور پیام که نماید می تأکید قرآن. است بوده تر حساس و تر سنگین

 ،اسـت  نبوده انیکس ابلیس و حوّا و آدم هبوط. دباش می خطا و لغزش گونه هر از
 را دو آن توبـه  خداونـد  و انـد  کـرده  توبه ،لغزش از بعد حوّا او تبع به و آدم زیرا

 2.پذیرفت
ـ  ،روی رـه هـب  یـا  و مقـدس  کتـاب  از گرفتـه  نشـأت  انـمستشرقـ  انـسخن
 یـا  و ،کاتولیـک  کشیشان های دیدگاه خاطر به وسطی قرون از که است راتیـتفک

 برترانـد . اسـت  مانده یادگار به ،متجدد و متمدن ظاهر به غربی فیلسوفان نظریات
 را زن ی دربـاره  کاتولیـک  کلیسـای  های دیدگاه ،انگلیسی مشهور فیلسوف ،راسل
  :کند می بیان چنین این

 بـودن  زن فکـر  از باید لذا. کرد جلوه الفساد ام و جهنم دروازه صورت به زن
 توبـه  در باید مدام ،دهآور جهان این به که لعنتی خاطر به و باشد شرمنده خویش

 از. اوسـت  سـقوط  یادگـار  زیرا باشد؛ شرمنده خود لباس از و. برد سر به نوحه و
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 1.است شیطان ابزار ترین قوی زیرا باشد؛ شرمنده باید هم خویش زیبایی
 نفـس  و گـوهر  یـک  از و بـوده  یکسـان  دو هر مرد و زن ،اسالمی بینش در
 زن طینـت  و تقـوا  در مگـر  ،ندارنـد  تریبر دیگری بر کدام هی  و اند شده آفریده
 غریـزی  و طبیعـی  جهـت  از گرچـه . اوسـت  همانند بلکه ،نیست مرد از تر پست
 نیستند. یکدیگر مشابه

 سبأ ملکه و سلیمان -3-3-2

 مسـئله  بـه  ،حوا و آدم داستان ی درباره خود دیدگاه طرح از پس رادد روت
 مقالـه  این از دیگری بخش در رادد خانم. پردازد می بلقیس و سلیمان حضرت

 کنـد  می معرفی قرآن در مطلق حاکمی عنوان به را او و کند می اشاره سبأ ملکه به
 کـه  است معتقد او. شود می دانشمند و حکیم سلیمان با سیاسی مذاکره درگیر که
 و عـدالت  ،خردمنـدی  دلیـل  بـه  او از و شـده  ذکـر  قـرآن  در کـرراً م سلیمان نام

 روت. اسـت  شده تمجید وی اعجازآمیز نبردهای همچنین و تورشمس های دانش
 حـاکم  زن وجـود  از سـلیمان  اطـالع  بـه  توجـه  با - داستان اولیه مراحل در رادد

 نقـش  - یدنما می تسلیم به دعوت را او و فرستد می پیام او برای نامه با که کافری
 آخـر  در ولـی  ،کنـد  مـی  بیـان  خـود  معاونین و مشاورین با مشورت در را بلقیس
 سـبأ  ی ملکه که این )نشانه. شوند می بلقیس تسلیم ،مشاورین و سپاهیان گوید می

 هـای  آسـیب  از خواهـد  می سبأ ملکه ادامه در اما. (است رأی خود و مستبد بسیار
 را او سلیمان اما. گزیند برمی را بازی سیاست طریق عوض در ،باشد امان در جنگ
 عامیانـه  حکایـت  و اسالم تاریخ ،قرآن تفسیر در. آزماید می تختش کردن پنهان با

 زیبـایی  کـه  بلقـیس  :اند کرده ذکر گونه این را بلقیس رسیدن قدرت به  مسأله انبیا
 عروسـی  شـب  در ،کنـد  ازدواج او بـا  خواست می که را پادشاهی ،داشت فراوانی
 را خـود  وفـاداری  کـه  سـاخت  متقاعد را وزیران و کرد قطع را او سر ،داد فریب
 ،سـلیمان  کنـار  در و ملکـه  عنـوان  بـه  وی ،حال هر در. کنند اعالم وی به نسبت
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 بـه  عموماً که هستند صفاتی ها این و کنند می اثبات را خود خوب داوری و هوش
 پردازنـد  مـی  سؤال این به اسالمی نویسندگانی اینکه جالب. دهند می نسبت مردان
 عمـل  جامعه در زنان نقش برای الگویی عنوان به توانست زیرک ملکه این یاآ که
 ظاهراً ،گذراند می کرده مهیا برایش سلیمان که را تخت آزمون او که هنگامی ؟کند

 پـوش  کـف  حکایـت  در ،حـال  ایـن  بـا . اسـت  سلیمان زیرکی معادل وی زیرکی
 و تأسف به را او و شده چیره او بر سلیمان ،رسد یم نظر به آب مانند که ای شیشه
 انتهـای  در خداونـد  برابر در دو هر شدن تسلیم ،حال عین در. دارد می وا خضوع
 برابـر  در آب درون کـه  بلقـیس  شـفاف  تصویر و. است کننده خیره ،قرآن داستان
 یهشـب  پاهـای  اینکـه  )یا نموده آشکار را خود موی از پر پاهای و ایستاده سلیمان
 تضـعیف  ،تـوان  پـر  و مسـتقل  حـاکم  عنـوان  بـه  را او تصویر مسلماً (داشته االغ
 آورد. می پایین و نماید می

 بیان مطالبی رادد خانم مطالب به نسبت ،بپردازیم قرآن آیات به اینکه از قبل
 ذکـر  رآنـی ق آیـات  طبـق  را بلقـیس  و سـلیمان  داستان از قسمتی ایشان. شود می
 دلیل و مدرک بدون و شخصی های استنباط دچار باز ،دیگر بخشی در اما ،کند می
 حـدود  تـا  کنـد  مـی  بیان را سلیمان حضرت دعوت مراحل که زمانی. شود می

 سـپاهیان  بـا  بلقـیس  گویـد  مـی  که آنجایی اما ،است نزدیک قرآن آیات به زیادی
 از دور مطلبـی  ،گـذارد  مـی  اجـرا  مرحله به را ودشخ دستور ولی ،کرده مشورت
 مقام به واقعی گر پژوهش یک موضع از همچنین ایشان. است گفته واقع و انصاف
 کـه  انسانی یک حد در را نبی سلیمان ایتدر و شخصیت. اند نکرده نگاه انبیاء
 دهد. می تنزل ،دارد دیگران مافوق قدرتی و است متمول ظاهراً

 کـه  دباشـ  مـی  مقدس کتاب همان از برگرفته ظاهراً ایشان پژوهشی رویکرد
. داند می پادشاه عنوان به بلکه ،ندانسته پیامبر عنوان به را سلیمان حضرت اوالً
 کـه  اسـت  فـردی  ،شـود  مـی  ارائـه  مقدس کتاب در سلیمان از که ای چهره  ثانیاً و

 و رانــی هــوس دنبــال ،باشــد مملکــت اداره و نتســلط پــی در اینکــه از بیشــتر
 نقـش  همچنـین . رسـد  می هزار به وی زنان شمارش بعضاً که است سراهایی حرم
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 انـد  توانسته زنان که است منفعلی نقش ،زنان قبال در مقدس کتاب در سلیمان
 رفتار داود پدرش مانند به که است فردی انتها در وی و. نمایند دور خدا از را او

 .است آورده روی بتان عبادت و معابد الهه پرستش به بلکه ،نکرده
 وقتـی  کـه  آورده گونـه  ایـن  رادد انمـخ نیز سلیمان اـب سبأ ملکه دارـدی در
 گرانبهـا  بسـیار  هـدایایی  بـا  او نزد به ،است معروف حکمت به سلیمان دید ملکه
 کـردن  بـدل  و رد جـز  دیـدار  ایـن  کـه  شـود  می القا گونه نـای اـانته در و. رفت
 آیـاتی  بـا  تصـورات  ایـن  بـا  رادد. اسـت  نداشـته  همراه به دیگری فایده ،ها هدیه

 نمـایش  معـرض  بـه  را سـلیمان  حضرت عظمت و شکوه که کند می برخورد
 ترسـیم  شـکل  بهترین به را حضرت آن بودن «العبد نعم» مهمتر همه از و گذاشته

 دوداو بـه  را سلیمان :یعنی 1أَوَّابٌ إِنَّهُ الْعَبْدُ نِعْمَ سُلَيْمانَ لِداوُدَ وَهَبْنا وَ. دـنمای می
 کرد. می بازگشت خداوند سوی به همواره زیرا. خوبی بنده چه. بخشیدیم
 خـدا  یاد از غفلت و وقفه بدون را صعود و رجوع سیر که است کسی ،اَوّاب

 هنگام به مفسران غالب 2.است برخوردار والیت از ،انسانی چنین و. دهد می ادامه
 مـورد  آیـات  از اسـتفاده  بـا  و گفته سخن سبأ ملکه ایتدر و عقل از ،داستان بیان
 در را سـبأ  ملکـه  اینکـه  بـا  قـرآن  3.اند دانسته تدبیر با و هوشمند زنی را او ،بحث
 سـر  از کـه  زنـی  عنـوان  بـه  وا از ،کنـد  مـی  معرفـی  نیرومنـد  ،رفاه اسباب ی همه

 بـه  سـبأ  ملکـه  4.نمایـد  می یاد ،کند می نگاه سلیمان نامه به احترام با و هوشمندی
 سُنلَيْمانَ  مِنْ إِنَّهُ * كَریمٌ كِتابٌ إِلَيَّ أُلْقِيَ إِنِّي الْمَلَُْ أَیُّهَا یا قالَتْ :گوید می مشاوران

 به ارزشی با و واال ی نامه ،اشراف ای :گفت :یعنی الرَّحيمِ حْمنِالرَّ اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ وَ
 بخشـنده  خداوند نام به :است چنین و سلیمان طرف از نامه این. است رسیده من

 ...مهربان
 بـرای  مشـاوران  هـای  حـرف  شنیدن از پس و نامه خواندن از پس سبأ ملکه
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 ،آنهـا  پایـداری  و شـجاعت  و قـدرت  و نظـامی  آمـادگی  و شـان  سرزمین از دفاع
 نابود دیارها و شهر ،دهد رخ جنگی وقت هر :گوید می و کند می رفتار هوشمندانه

 زن یـک  هوشـمندی  و درایـت  و قـدرت  اوج ایـن . بیازمـایم  را او باید. گردد می
 نشود. خویش قوی احساسات اسیر که باشد تواند می

 او مرحلـه  دو در سـلیمان  حضرت که است آن ،است مطرح که امری اما
 کـه  بـود  وقتی در آن و کرد دعوت ،خداوند همتای بی قدرت به را او و آزمود را

 تخـت  آوردن بـه  دستور ،او آوردن ایمان سازی زمینه و ملکه هوش آزمایش برای
 و قـدرت  همه با که بفهماند وی به و کند زده شگفت را او ،کار این با تا داد ملکه
 که سلیمان دعوت مقابل در ،دارد فرمانروایی در او که یاستیس و زیرکی و ثروت

 ،خـود  تخـت  شـناخت  ضـمن  در نیـز  سبأ ملکه. است ناچیز ،است باالتر همه از
 كُنَّنا  وَ قَبْلِهنا  مِننْ  الْعِلْنمَ  أُوتينَنا  وَ. نمـود  سـلیمان  معنـوی  عظمت به اعتراف
 نظـر  بـه  .... بـودیم  آورده اسالم و بودیم گاهآ هم این از قبل ما :یعنی ؛1مُسْلِمينَ

 إِنَّها ،زیرا است نیاورده تعالی و تبارک خداوند به ایمان هنوز بلقیس که رسد می
 ،دلیـل  همین به. بود کافران قوم از او که درستی به :یعنی 2كافِرینَ قَوْم  مِنْ كانَتْ

 کـه  او امـا  ،نمایـد  می ای آبگینه قصر در ورود به دعوت را او سلیمان حضرت
 عَننْ  كَشَنفَتْ  وَ. کنـد  مـی  برهنـه  را خـویش  پـای  سـاق  ،است بآ کند می خیال
 و آورد مـی  ایمـان  سـلیمان  حضـرت  بـه  وی که تاس هنگام این در 3ساقَيْها

 4الْعنالَمينَ  رَبِّ لِلَّنهِ  سُنلَيْمانَ  مَنعَ  أَسْلَمْتُ وَ  نَفْسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ قالَتْ :گوید می
 پروردگـار  کـه  خـدایی  بـه  سـلیمان  با. نمودم ستم خویشتن به ،پروردگارا :گفت

 5آوردم. اسالم ،است جهانیان
 اسالم سلیمان با ،خدایا» :گفت سُلَيْمانَ مَعَ أَسْلَمْتُ که سبأ ملکه گفتار این
 مسـلمان  مـن . آیـم  مـی  تو سمت به سلیمان همراه من که معناست این به «آوردم
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 سـبأ  ملکـه . هسـتم  تـو  مسـلمان  و مسـلمانم  ،سلیمان با من بلکه ،نیستم سلیمانی
ـ  و ،سُنلَيْمانَ  مَعَ أَسْلَمْتُ :گفت بلکه ،«لِسلیمان اَسلَمتُ» نگفت  همـین  خـاطر ه ب
 یـاد  آمـوزی  عبـرت  جریـان  و عظمـت  عنوان به ،آن از خداوند که اوست حرف
 1کند. می

 کفپـوش  به ورود از قبل تا سلیمان با بلقیس اند گفته قالهم این در رادد خانم
 داشته توجه باید ایشان. شود می پیروز سلیمان ،آن از بعد اما ؛است برابر ،ای شیشه
 و عظمـت  جز چیزی ،دانند می سبأ ملکه برای شکستی وی که را مطلبی آن باشند
 اش نتیجـه  تـا  نشـده  آزمـونی  وارد سلیمان با او یراز باشد؛ نمی بلقیس برای عزت

 و شـگرف  امـور  دادن نشـان  بـا  سـلیمان  واقـع  در. باشـد  پیروزی یا شکست
 برند می کار به پیامبران و انبیاء دیگر که برد کار به را ای معجزه همان ،العاده خارق

 امـا  ؛داشـ ب می الهی نبوت پذیرفتن و خداوند مقابل در انتها در سبأ ملکه تسلیم و
 بـازگویی  ،انـد  نمـوده  ذکـر  سـبأ  ملکه پاهای مورد در را سخیفی لفظ ایشان اینکه
 سند که هستند روایاتی ،شود دیده روایاتی در اگر یا و است ای افسانه های داستان
 ایـن  بـه  توجه با همچنین. آیند می حساب به اسرائیلیات وجز و بوده ضعیف آنها
 از بیهـوده  هـای  حرفـه  این که گفت باید ،کند می یاد عظمت با بلقیس از قرآن که
 ملکه و زن از تحقیرآمیز ای چهره تنها نه قرآن پس. دباش می دور به سبأ ملکه شأن
 به توانسته سبأ ملکه که دهد می نشان خویش بیان با بلکه است؛ نکرده ترسیم سبأ

 ملکه عمل عواق به قرآن آیات در تأمل و دقت با. کند عمل زنان برای الگو عنوان
 اقـدام  بـا  بلکه ،یافت هدایت توفیق خود تنها نه زیرا ؛است برانگیز تحسین بسیار
 کـه  اسـت  آن ی دهنده نشان این و. شد خود مملکت اهالی هدایت باعث خویش
 دوش بـر  ،اجتمـاع  ی گسترده در را بشری جامعه هدایت پرچم توانند می نیز زنان
 نـادان  و سـفیه  ذاتـاً  را زنـان  کـه  را سـانی ک سخن ،وقایع این نقل با قرآن. گیرند
 نماید. می باطل ،دانند می
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 زلیخا و یوسف -3-3-3

 یوسـف  بـه  اشـاره  ،حـوّا  و آدم خلقت داستان به اشاره از بعد رادد خانم
 شود می نآ از گیری نتیجه در اشتباهاتی دچار ،داستان بیان ضمن در ایشان. کند می
 یـا  قرآنـی  مدرک و دلیل هی  بدون را یوسف حضرت عمل ،مورد چند در و

 را زلیخـا  و یوسف حضرت ی قصه ایشان. دهد می قرار قضاوت مورد ،روایی
  :کند می شروع گونه این

 هلسلسـ  از آزمـون  یـک  عنـوان  بـه  مصـر  عزیز همسر توسط یوسف اغوای
 عظمت تا ،شود موفق آن در باید شخصیت این که گردیده بیان سختی های آزمون
 عنوان به را او. شود می افکنده چاه در برادرانش توسط یوسف. دهد نشان را خود
 همچـون  یوسـف  با و آورده خانه به را او ،عزیز و فروشند می مصر عزیز به برده

 را او کند می تالش عزیز همسر ،بلوغ سن به رسیدن از پس. کند می رفتار پسرش
 و ،شده وسوسه واقع در یوسف. کند می ردّ را وی درخواست یوسف. نماید اغوا

 تـا  سـازد  می قادر را وی ،نیک صفات و خدا به ایمان اما. شود می زن آن خواهان
 ی جامـه  مصـر  عزیـز  همسـر  ،دوند می در سمت به دو هر. .. کند غلبه شرارت بر

 در. شـوند  مـی  روبرو عزیز با ،در آستانه در آنها و کند می پاره تپش از را یوسف
 تمـام  و همسـرش  ،عزیـز . شـود  می مبرّا عزیز همسر ادعای از یوسف مرحله این
 بـه  ایشـان  بعـد . اسـت  زنان ()کید مکر از این :گوید می و نموده سرزنش را زنان

  :گوید می آن ی دنباله در و زند می دست استناد بدون قضاوت
 توصـیف  داسـتانی  در هـم  باز آنان گسیخته لجام هوسرانی زنان های یرنگن
 و ،زنـدان  از آزادی از بعد یوسف. .. ،است یافته غیبت آن در یوسف که گردد می

 خداوند از و بوده بدی به متمایل که گوید می ،یوسف پاکی بر مبنی زلیخا اعتراف
 و یوسـف  داستان محوریت ،قرآن تفسیر در. نمود یاری ار او که است سپاسگزار

 و ،یافته تغییر شود می پیروز دشمنانش بر که پیامبر یک ی هدربار حکایتی از زلیخا
 و شده ترسیم کید واژه در که آنان گری حیله و زنان رانی شهوت خطرات شرح به

 را زن روح ،عـارف  شـاعران . اسـت  شـده  تبـدیل  ،آمـده  قـرآن  در بـار  7 حـدود 
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 مؤنث واژه آنجا در که (53آیه ،یوسف سوره اساس بر) اند دانسته شرّ برانگیزاننده
 رَبِّي رَحِمَ ما إِالَّ بِالسُّوءِ لََْمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ  نَفْسي أُبَرِّئُ ما وَ :است رفته کار به نفس
 هـا  بـدی  بـه  بسیار نفس که ،کنم نمی تبرئه را خودم :یعنی ؛1رَحيمٌ غَفُورٌ رَبِّي إِنَّ

 مهربـان  و آمرزنـده  پروردگـارم  نمایـد  رحـم  خداوند را آنچه مگر دهد می فرمان
 . است
 نتیجـه  ایـن  بـه  حضـرت  آن سیره و یوسف حضرت داستان مطالعه با ما
 قـرار  وسواس هجوم مورد اگر و است آزاد حال همه در مؤمن انسان که رسیم می
. دارد پرودگـار  بـر  توکـل  و تقـوا  اسـاس  بر را خویش از ظتمحاف توانایی ،گیرد
 امین راستگوی یوسف آزادگی به ،شدن مقهور و بردگی و چاه تاریکی که آنگونه
 و نهـاد  منـت  وی بـر  خداونـد  ،شـکیبایی  و صبر اثر بر سرانجام و نرساند آسیب
 داد. قرار او مطیع ،را مصر متکبر و جبار پادشاه
 هـی   بـه  ،شد وسوسه یوسف حضرت گوید می رادد خانم که یمطلب اما
 وقتی یوسف ؟اند رسیده نتیجه این به قرآن آیه کدام از ایشان. نیست درست وجه

 رگ ،یوسف به عشق و کرده آماده گناه برای را شرایط همه زلیخا که کرد مشاهده
 همـه  پروردگـار  بـه  محبـت  کـه  نگریسـت  را خـود  و است دهنمو پاره را قلبش

 بـرای  جـایی  آن در کـه  شکلی به نمود صاف را دلش ،کرده مستغرق را وجودش
 تهدیـد  را او زلیخـا  جـواب  در یوسـف . نگـذارد  خداوند از غیر محبوبی هی 
 آن انجـام  بـه آنچـه   از گفـت  بلکه یا و ترسم می مصر عزیز از من نگفت و نکرد
 کـه  نمـود  روشـنگری  هـم  بیـان  این با سان بدین و برم! می پناه خدا هب خوانی می

 درخواسـت  توانـا  و نـواز  بنده خداوند از هم و دهد نمی گناهی چنین به تن هرگز
 2نماید. حراست وی از ،زلیخا وسوسه برابر در و داده پناه را او که کرد

 قنالَ  لَ َ هَيْتَ قالَتْ وَ الَْْبْوابَ غَلَّقَتِ وَ نَفْسِهِ عَنْ بَيْتِها  في هُوَ  الَّتي راوَدَتْهُ وَ
 نفـس  و میـل  بـه  و :یعنـی  ؛3الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ ال إِنَّهُ مَثْوايَ أَحْسَنَ رَبِّي إِنَّهُ اللَّهِ مَعاذَ
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 دعـوت  خـود  بـه  را یوسـف  و بست را درها روزی و گذاشت مراوده بنای خود
. کـنم  اقـدام  زشـت  عمـل  چنین بر که برم می پناه داخ به :داد جواب یوسف. کرد
 کنم آلوده عصیان و ستم به را خود چگونه ،کرده عطا نیکو و منزه مقامی مرا خدا
 نسازد. رستگار را ستمکاران هرگز خدا که

 وَ السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَ كَذلِ َ رَبِّهِ بُرْهانَ  رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّتْ لَقَدْ وَ
 جـواب  یوسـف  از آنکه با میل فرط از زن آن ؛1الْمُخْلَصينَ عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ الْفَحْشاءَ

 حـق  برهـان  و خـدا  خـاص  لطـف  اگـر  و. کـرد  اصـرار  او وصل در باز شنید رد
 وی از را فحشـا  و بـدی  مـا  ولـی  ؛کـرد  می اهتمام هم او نبود ـ یوسف نگهبان ـ

 . استم خالص بندگان از او همانا که مبرگرداندی
 أَحْسَننَ  رَبِّني  إِنَّنهُ  :گفـت  یوسـف  کـه  است ضروری نکته این به اشاره

 ایـن  از. اسـت  داشته گرامی مرا مقام ،است من پرودگار او که درستیه ب 2مَثْوايَ
  :کرد برداشت توان می را نکته چند جمله

 بـه  که آنان از او. ندارد اعتقاد پرستی بت کیش به و است حّدمو یوسف :اوالً
 ،دهنـد  مـی  نسـبت  آنهـا  به را عالم تدبیر و کرده انتخاب دیگری ارباب خدا جای
 ندارد. وجود دیگری رب ،تعالی خدای جز که است معتقد بلکه ،نیست

 شـرک  او بـه  عمـالً  لـیکن  و ،دانسـته  یکتا را خدا که افرادی از یوسف :ثانیاً
 سببی هر داند می او. داند نمی تأثیر در مستقل را ظاهری اسباب و نبوده ،ورزند می
 کـه  ربّ عنـوان  بـه  همسـرش  و عزیز پس. استخد اذن به محتاج ،خود تأثیر در

 امـور  متـولی  که است سبحان خدای این بلکه نیستند؛ باشند شده وی امور متولی
 .برد اهپن خدا به باید شداید در و بوده

 بـرد  مـی  خـدا  به پناه کند می دعوتش بدان عزیز همسر که آنچه در اگر :ثالثاً
 کـه  گونه آن. شوند نمی رستگار ،ظالمان و است ظلم ،عمل آن که است این برای

 :کند می حکایت ،ابراهیم حضرت ،یوسف جدّ از خداوند
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 ؛1مُهْتَندُونَ  هُنمْ  وَ الْنَْمْنُ  لَهُنمُ  أُولئِ َ بِظُلْم  إیمانَهُمْ یَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذینَ
 آنـان  بـرای  فقط امنیت ،نسازند آلوده ظلم با را آن و آورده ایمان که کسانی :یعنی
 اند. یافتگان هدایت آنها و بوده

 از چیـزی  مالک را خود و است سبحان خدای ،خویش ربّ مربوب او :رابعاً
 جهـت  همین به. باشد خواسته او برای خدا که را نچهآ مگر ،داند نمی ضرر و نفع
 ؛«اهلل معـاذ » گفت و نکرد رد را او خواسته ،صریح لفظ با زلیخا پیشنهاد پاسخ در
 چنـین  اگـر  زیـرا  شـویم؛  نمـی  مرتکـب  گنـاهی  چنین یا کنم نمی کاری چنین من
 جهالـت  و شرک بوی ،خود که بود کرده اثبات ای قوه و حول خود برای گفت می
 و نداشـته  ایرادی هی  این و 2مَثْوايَ أَحْسَنَ رَبِّي إِنَّهُ :فرمود همین برای. داد می

 یدتأک و خود مربوبیت اثبات مقام در بلکه ؛ندارد زلیخا به یوسف تمایل بر داللت
 3.است بوده ،خویش حاجت و ذلّت

 دل بـه  را گناه فکر حتی ،یوسف اوالً که دهد می نشان را این همه نکات این
 و شـود  پیـامبر  اسـت  قـرار  ،یوسـف  کـه  اسـت  آن نمایانگر  ثانیاً و نداد راه خود
 نگـه  محفوظ ،شرک و ناپاکی گونه هر از را خود انبیاء خداوندا و. نبوت دار عهده
 دارد. می

 کـه  اسـت  آن ؛4بِالسُّوءِ مَّارَةٌلََْ النَّفْسَ إِنَّ  نَفْسي أُبَرِّئُ ما وَ شریفه آیه تفسیر
 از برخاسـته  نـه  ،دانسـت  می خدا یاری به را گناه از خویش ماندن مصون یوسف
 بود مطلب این بیان مقام در بلکه ،کردم گناه من بگوید خواست نمی او. خود اراده
 که است ممکن چطور حال. بود الهی رحمت و توفیق گناه به من نشدن آلوده که
 5بکند. نیز را زلیخا آهنگ و قصد او

 پیـامبران  در کـه  انمنـدی تو عامل» :فرمود که اند آورده صادق حضرت از
 ،دارد مـی  بـاز  گنـاه  بـه  شدن نزدیک از را آنان و گردد می آنها قداست باعث خدا
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 گنـاه  و زشـتی  هـر  از کـه  اسـت  ژرفـی  بیـنش  و فرزانگـی  و رسالت واالی مقام
 ،گنـاهی  و لغزش هر از و آراسته ها ویژگی این به نیز یوسف و. کند می ریجلوگی
 1.است پیراسته
 نیـز  «اسـت  دانسـته  عظـیم  را زنـان  کیـد  نآقـر » اند گفته رادد خانم اینکه اما
 نظر و قرآن سخن ،آن که اند نکرده توجه مطلب این به ایشان گویا. است نادرست
 ،زلیخـا  همسـر  زبـان  از قـرآن  بلکه ،نیست زنان به سبتن تعالی و تبارک خداوند
  :است گفته سخن ،مصر عزیز

 پـس  ؛2عَظنيمٌ  كَيْندَكُنَّ  إِنَّ كَيْندِكُنَّ  مِنْ إِنَّهُ قالَ دُبُر  مِنْ قُدَّ قَميصَهُ  رَأى فَلَمَّا
 حیله از این همانا :گفت ،شده پاره پشت از یوسف پیراهن کرد مشاهده که زمانی
 .است بزرگ شما حیله و کید. دباش می زنان شما

 آن کـه  شده یاد بزرگی به جهت این از زنان مکر که اند عقیده این بر ای پاره
 و سـرگردانی  و ترس کمترین به آنکه بی دید کاخ آستانه در را همسرش وقتی زن

 بـه  و انـداخت  پاکـدامن  گنـاهی  بـی  گـردن  بـه  را خـود  گنـاه  ،شود دچار حیرت
 بـیش  مـردان  دل در ،باشد اندک چه اگر زنان نیرنگ نیز و 3زد تهمت ،یوسف

 گذارد. می اثر مردانه تدبیر از
 كنانَ  الشَّنيْطانِ  كَيْندَ  إِنَّ :گوید می قرآن و است ضعیف شیطان کید اینکه با 
 گفتـه  بـه  آن تعلـ . است شده شمرده بزرگ زنان کید ،آیه این در ولی ،4ضَعيفاً
 و غیـابی  ،ای لحظـه  شـیطان  وسوسـه  که است این خاطر به صافی تفسیر صاحب
 5.است دائمی و حضوری و محبت ،لطف با زن وسوسه ولی. است سارقانه
 زنان گسیختگی لجام و رانی شهوت سرانجام را قصد این رادد خانم اینکه اما

 ،آن بلکـه  ،باشـد  نمی آنقر قطعی نظر هرگز و نیست درست ،داند می قرآن نظر از
 کمین در هم و مرد کمین در هم شیطان که حقیقت این تبیین برای است یا نمونه
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 تصویر به شیطان امر برابر در زن یک انقیاد ،شریفه سوره این در اگر. دباش می زن
 نشان را مردان گسیختگی لجام و رانی شهوت نیز دیگر های سوره در ،شده کشیده
 مِننَ  أَحَندٍ  مِننْ  بِهنا  سَنبَقَكُمْ  منا  الْفاحِشَنةَ  تَْْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قالَ إِذْ وطاًلُ وَ :است داده

 بسـیار  عمل آیا :گفت قومش به لوط که زمانی (آورید یاد به )و :یعنی ؛1الْعالَمينَ
 و ؟است نداده انجام شما از پیش جهانیان از یک هی  که دهید می انجام را زشتی
 ؛2مُسْنرِفُونَ  قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ النِّساءِ دُونِ مِنْ شَهْوَةً الرِّجالَ لَتَْْتُونَ إِنَّكُمْ :فرماید می نیز

 اسـرافکار  گروه شما بلکه ؟روید می مردان سراغ به شهوت روی از شما آیا :یعنی
 هستید. منحرفی و

 انسانی هر بلکه ،نیست زنان نکوهش مقام در هرگز یوسف سوره آیات پس
 بـه  ،دهد ترجیح الهی دستورات بر را شیطان خواست بخواهد اگر - مرد یا زن -

 اعتراف با زلیخا که هستیم آن شاهد سوره این انتهای در. شود می کشیده رسوایی
 و. اسـت  بازگشته پروردگارش سوی به نصوح توبه با ،یوسف صداقت و پاکی به
 خـویش  ضـمیر  در ،بـانو  آن کـه  شویم می حقیقت این متوجه تروایا به توجه با

 مقدمات خداوند ،کهنسالی زمان در و نمود یوسف عشق جایگزین را خدا محبت
 نمود. فراهم را دو آن وصلت

 عرفـانی  فرهنـگ  و ادبیات به رادد خانم اشارات به ،مختصر طور به که حال
  :گوید می خصوص این در او. شود می پرداخته دارند

 یافتـه  بسـط  عرفـانی  درادبیات خاص ای گونه به ،عشق و هوسرانی مضمون
 مقابـل  در شـهوتگری  و مـادی  دنیـای  به را زلیخا ،عرفانی رمزگونه تفسیر. است
 از برخـی  گرچـه . است عرفان روحانی جستجوی کانون که کند می تشبیه یوسف

 امـا  اند؛ کرده نکوهش یوسف بردن بین از یبرا را زلیخا تالش عارف نویسندگان
 نیز زمینی عشق حال این با. اند ستوده را یوسف به او پروای بی عشق دیگر برخی
 شـده  مطـرح  جنسـی  آشـکارای  تعـابیر  با خدا به عشق برای ای استعاره عنوان به
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 اند. دانسته شرّ ی برانگیزاننده را زن روح ،عارف شاعران. است
 ایـن . کنند تطهیر ،را خود درونی رنجی و مبارزه طریق از نندتوا می آنها البته
 قـرون  در را مسـلمانان  تخیـل  کـه  شده تنیده زنان از گوناگونی تصاویر با داستان
 . است درآورده خود تسخیر در متمادی
 و زن برابری از بلکه ،نیست مردساالری از صحبت ما ادبیات در دانست باید

 مـورد  ،دون هـر  زن و مـرد  ارزشـمندی  ،نقـد  میدان در و آمده میان به سخن مرد
 ی هدربـار  دیگران از را سخنانی فردوسی چه اگر ،مثال برای. گیرد می قرار بررسی
 سـخن  انسـانی  های ارزش وابستگی از خود ،اغلب اما ،است کرده نقل زن تحقیر
  :گوید می

 نر چه ماده چه ،بر دل به گرامی  فکر و آیین به باشد فرزند چو
 توجـه  و اسـتغراق  و رابعـه  اخـالص  از که هنگامی ،الطیر منطق در نیز رعطا
 هنگام خاری آن در که کند می نقل را داستانی ،گوید می سخن خداوند به او مطلق
 بـه  عطار که اینجاست در. ندارد خبر او اما ،شود می چشمش وارد رابعه ی سجده
  :گوید می ،پرداخته زن به مرد برتری نفی و رابعه از تمجید

 1بود مردی و زن طلبکار کی بود دردی چنین این را او آنکه
  :گوید می زنان و عرفان مورد در نامی و بزرگ عارف ،عربی الدین محی

 چـون  ولـی  ؛گـردد  می نیز زنان شامل بلکه ،نیست مردان مخصوص مقامات
 و نـد ا گمنام رابطه این در زنان. است شده ثبت ،مردان اسم به است مردان با غلبه
 گردیـده  امـر  ایـن  باعث ،آنها به شان زنان کمک زیرا ؛هستند مشهور بیشتر مردان
 2.است

 زمینـه  این در ،است خویش زمان عرفای از یکی حق به که ()ره خمینی امام
. کننـد  مـی  بـزرگ  خـود  دامن در را مردان ،ها زن: »فرمایند می ایشان. دارند بیاناتی
 اسـت  سازی انسان ها زن وظیفه. ساز انسان ،نیز ها زن و است ساز انسان کریم قرآن
 بـه  رو و خورنـد  مـی  شکسـت  ها ملّت ،شود گرفته ها جامعه از مطلب این اگر که
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 مـا . کننـد  مـی  شـجاع  و تقویـت  را هـا  ملـت  کـه  هسـتند  ها زن. روند می انحطاط
 در مردهـا؛  دست در ملعبه نه باشد خودش انسانیت واالی در زن مقام خواهیم می

 1«.و... خیابان اذلار دست
 ،دارند سلوک سالک بی و هستند مفرد که آنها یعنی ،اَبدال :پرسیدند عارفی از
 جواب چرا کردند سؤال او از. تن چهل :نفساً اربعون :فرمود پاسخ در ؟نفرند چند
 پـس  ،نیستند مرد در منحصر بزرگان همه :فرمود جواب در ؟رجالً اربعون ندادی
 2.زن نه و مرد نه. ندهست انسان ،رسیدند نظیر بی بدیل به و لبدی بی بدل به که آنها
  :فرمایند می مورد این در آملی زاده حسن هعالم

 پـس . هستند کل نفس و کل عقل مظهر ،ترتیب به باشند کامل زن و مرد اگر
 کلـی  عقـل  مظهـر  و صـورت  ،مرسـلین  و انبیاء سر ،اعلی عالی علی حضرت
ــل ــر (اول )عق ــمّ وجــه ب ــینهمچ و ات ــالمین نســاء ی هســید ن ــه ،ع ــول فاطم  بت
 دو ایـن  کـه  حال. کلی نفس مظهر و صورت و الکتاب ام حقیقت ،(سالمال)علیها
 3آید. می پدید مرجان و لؤلؤ ،دو آن از رسند می هم به خروشان و مواج بحر

 در داد قـرار  هم کنار در را مختلف دریای دو :یعنی 4یَلْتَقِيانِ الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ

 برزخـی  در آن میـان  در :یعنـی  5یَبْغِيانِ ال بَرْزَخٌ بَيْنَهُما. دارند تماس با که حالی

 ،دو آن از 6الْمَرْجانُ وَ اللُّؤْلُؤُ مِنْهُمَا یَخْرُجُ. کند نمی غلبه دیگری بر یکی که است

ـ  7تُكَنذِّبانِ  رَبِّكُمنا  آالءِ فَبِنَْيِّ . دـشون می ارجـخ انـرجـم و ؤـؤلـل  پـس  :ییعن
 از اندک بسیار هایی نمونه اینها ؟کنید می انکار را پروردگارتان های  نعمت دامینـک

 تحریـر  رشـته  بـه  ،زنـان  ی هدربـار  که است الهی عارفان و اولیاء سخنان و اشعار
 .است درآمده
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 نتیجه -3-3-4

 ی دهنـده  نشـان  آیـات  از برخـی  در کـه  هـایی  داسـتان  به باتوجه رادد خانم
 مقـام  بودن پایین بر دلیل را آن اشتباه به ،است زنان سیاسی و عیاجتما شخصیت

 دو هر ،نماید می صحبت حوّا و آدم از که هنگامی کریم قرآن. کند می تلقی زن
 آنهـا  دوی هـر  ،نافرمـانی  از پس و نماید می امر درخت آن به نشدن نزدیک به را

 هبـوط  زمـین  بـه  ،توبـه  و نـدامت  از پـس  دو آن و گیرند می قرار نکوهش مورد
 از بعضـی  در اگـر . دانـد  نمـی  حـوّا  متوجـه  را آدم اشتباه هرگز ،قرآن. کنند می

 سـندی  ضـعف  یـا  ،باشـد  شده ذکر حوّا بودن مقصر بر مطالبی ،روایات و تفاسیر
 د.باش می اسرائیلیات وجز یا و دارد

 و زیرکـی  ،مستشرقان نظر برخالف ،سبأ ملکه و سلیمان داستان در قرآن
 ،مـرد  یـا  زن ،هسـتند  کـافر  و مشرک که کسانی همه رخ به را بلقیس هوشمندی

 از خـود  زمـان  پیـامبر  دعـوت  برابـر  در کـه  اسـت  اقتداری با ملکه او. کشاند می
 گونـه  هـر  از دور بـه  و درایت با و عاقالنه و کند می پرهیز سری خیره و لجاجت

 خیـال  اشتباه به و شود می حاضر سلیمان آبگینه قصر در وقتی ،دلیل بی احساسات
 - او. وردآ مـی  ایمـان  سـلیمان  خـدای  بـه  ،اسـت  گذاشته قدم آب در که کند می

 همـه  با بلکه ،شود نمی ذلیل و خوار سلیمان برابر در تشرقانمس نظر برخالف
 گرفتـه  قـرار  عظـیم  قـدرتی  برابر در که گردد می متوجه ،دارد که ثروتی و قدرت
 زنـی  عنوان به را او قرآن. آید برنمی کاری چنین تنهایی به نیز سلیمان از که است
 شناسد. می ،دارد العاده فوق مدیریتی و حاکمیت که

 هیچگـاه  قـرآن  ،شده مطرح ادعاهای برخالف نیز زلیخا و یوسف تانداس در
 مـورد  آیه. است نبرده نام ،است عظیم کیدشان که کسانی عنوان به را زنان ی همه
 مصـر  عزیز ی جمله ،دارد زنان کید به اشاره که یوسف سوره در رادد خانم اشاره
 رادد خـانم . انـدازد  می یوسف کردن به را گناه همسرش که هنگامی زلیخاست به

 یوسـف  کـه  حـالی  در ،کند می اعتراف خود گناه به یوسف که شده مدعی
 نشـدن  آلـوده  و ندانسـته  خـود  شخصـی  توان در را گناه از خویش ماندن مصون



 405 \ یقرآن معارف و مستشرقان: سوم بخش

405 

 

 داند. می الهی رحمت و توفیق ،را خویش
 و نبـوده  شـرّ  دیقمصـا  هرگـز  زنـان  نیـز  ما عرفانی های داستان و ادبیات در
 ،ءاالولیـا  تـذکره  در جمله از ،عرفانی های داستان در ای عارفه زنان از بلکه ،نیستند
 دارد. می وا شگفتی به را مردان ،شان سلوک و سیر که شود می یاد
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 همقدم -3-4-1

 یکـی . است شده وارد کریم قرآن بر شبهاتی ،تاکنون اسالم نخستین قرون از
 خاورشناسـی  اخیـر  های سال در. است «غیب علم آیات در تناقض» ادّعای آنها از
 بـا  تنـاقض  در ،دانـد  مـی  خداوند انحصار در را غیب لمع که آیاتی ،آشر بار نام به

 غیـب  از الهـی  برگزیـدگان  از برخـی  و اکرم پیامبر آگاهی از که دانست آیاتی
 نشـان  موضـوع  ایـن  آیات بندی دسته و گردآوری با حاضر پژوهش. دهد می خبر
 و ذاتـی  غیـب  علـم » ،فرمـوده  بیـان  خداوند انحصار در قرآن را آنچه که دهد می

 رسـوالن  از برخـی  ،مشـیّت  بـر  بنـا  و حکمت مقتضای به خداوند. است «مستقلّ
 رسـالت  بـرای  اثبـاتی  تـا  نمایـد  می آگاه وبغی از وحی واسطه به را اش برگزیده
 ،الهـی  امـر  بـه . باشد امّت امور تدبیر و کتاب تفسیر ،دین تبیین امر تسهیل ،ایشان
 بـه  را خـویش  علـم  دارد مأموریـت  ،شـده  آگـاه  غیـب  از کـه  او مرضـیّ  رسول

 پیـامبر  آخـرین  اوصـیای  میان در سینه به سینه علم این. دهد تعلیم نیز جانشینش
 هـای  روش دیگر کنار در مهمّی منبع که یابد می انتقال ، ص()محمد حضرت ،خدا
 ایشـان  از یک هی  آنکه بدون است؛ (مالئک با تحدیث و الهام )نظیر علوم کسب
 باشند. داشته غیب علم در استقالل ادّعای

 مسأله طرح -3-4-2

 محتوای در تناقض و تضادّ» ادّعای ،کریم قرآن بر شبهات ترین مهم از یکی



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 410

 تـوفّی  ،انسـان  سرنوشت ،اختیار و جبر به مربوط آیاتی بر شبهه این. است «آیات
 خاورشـناس  ،1بارآشـر  اخیـر  هـای  سـال  در. است شده وارد غیبی اخبار و ارواح
 .نمود مطرح «غیب علم» آیات مورد در را تردید این ،یهودی
 از پـس  ،2الیـدن  انگلیسی قرآن دایرةالمعارف «غایب و غیب» مدخل در وی

 دیگـر  ماننـد  و قـرآن  اعتقادی نظام اساسی بخش را آن ،«غیب» لغوی معنای بیان
 محتـوای  تعـارض  بـه  بارآشـر  3.ددان می ناسازگار و نامنسجم ،قرآن کالمی مسائل
  :است کرده اشاره چنین ،غیب علم به طمربو آیات از برخی
 معرفـی  خداونـد  انحصـاری  قلمرو عنوان به قرآن در اغلب ،غیب اصطالح»
 در کـه  دارد وجود دیگری نگاه ،خداوند به علم این انحصار کنار در اامّ 4.شود می
 اسـت  ممکـن  گـاهی  خداونـد  کـه  دارد مـی  اظهار و است شده ارائه  ،آیات دیگر
  (Ibid) «کند. اعطا مخلوقاتش به ار غیب علم از بخشی

 غیـب  علـم  شـریک  ،هـود  سـوره  49آیـه  بـه  توجه با را 5نوح حضرت ،وی
  :نویسد می چنین جنّ سوره از آیه دو ی هدربار ادامه در و داند می خداوند
 و اسـت  غیـب  دانـای  کـه  شـده  معرفی کسی عنوان به خداوند آیه یک در»
 آن مگـر  :زنـد  می استثنا بعد آیه ،حال این با 6.کند نمی آگاه خود غیب بر را احدی
 ممکـن  خداونـد  کـه  اسـت  معنی نبدا این 7.است برگزیده پیامبری به که را کس

                                                      
م. 1991پرداخت و در  تحصیل دنیا آمد. در اورشلیم به جنوب مراکش به میخائیل بارآشر در روستایی در مایر .1

در دانشگاه عبری اورشلیم دفـاع کـرد. او اسـتاد    « کتاب آسمانی و تفسیر نزد شیعه متقدم»رساله دکتری را با عنوان 
 کند.   می، تفسیر شیعه و فرقه نُصیریه پژوهش میزبان و ادبیات عرب این دانشگاه است و در حوزه فلسفه اسال

 2005-2001( در پنج جلد از سـال  Encyclopedia of the Quranزبان انگلیسی ) کریم به قرآن دایرةالمعارف. 2
میالدی توسط انتشارات بریل در الیدن هلند منتشر شد. سرویراستار آن خانم جین دامن مک اولیف استاد دانشگاه 

پژوهان مشهور غرب )کلود ژیلیو از فرانسـه، ویلیـام گراهـام از آمریکـا،      ریکا است. چهار تن از قرآنجرج تاون آم
اند. ترجمه این اثر به فارسی توسط  از کانادا( وی را در این امر همراهی کرده وداد قاضی از شیکاگو و اندرو ریپین

 کتاب تهران عرضه شد.  المللی وششمین نمایشگاه بین آن در بیست انتشارات حکمت درحال انجام است و جلداول
3. Bar-Asher, 423. 

 .65 ،نمل؛ ال179 ،عمران آل ؛59 ،نعام. اال4

 «.حضرت نوح»دانند، نه  می «حضرت محمد». همه مفسران، مخاطب آیه را 5

 .27همان، . 7 .26 ،جن. ال6
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  (Ibid) «شود. شریک ،اش برگزیده پیامبران با علمش در است
 بـه  غیـب  علـم  انحصار قرآن در غالب گرایش که حالی در :گوید می بارآشر

 ]تفاسیر فراقرآنی ادبیات در وسیعی طور به آیات این میان اختالف ،است خداوند
 در امامـان  اینکه اثبات برای آن از شیعیان ویژه به و است شده استفاده[ روایات و

 (Ibid) .اند برده بهره ،شریکند پیامبران و خدا با غیب از آگاهی
 را شـیعه  و سـنّی  از اعـمّ  ،مسـلمان  عالمـان  شـناختی  اصطالح تمایزات وی

 میـان  از. دانـد  می قرآن اعتقادی نظام در موجود متناقض شواهد رفع برای الشیت
  :گوید می رازی فخر به استناد با او سنت اهل مفسّران
 به توان می را [حواسّ از پنهان اشیای] چیزها این که است معتقد رازی فخر»
 قابل که آنها و اند کشف قابل ،الهی ای نشانه طریق از که آنها :کرد تقسیم گروه دو

 انسـان  کـه  کنـد  مـی  ادّعـا  رازی فخـر  ،دوگانه تقسیم این استناد به. نیستند کشف
  (Ibid، 424) «نماید. رفع را قرآن آیات در ظاهر تناقض تواند می

  :نویسد یم چنین تعارض این رفع در شیعیان تالش ی هدربار آنگاه
 و کننـد  می بحث ،شده اعطا ائمه به که علمی ی هدربار معموالً شیعه علمای»
 نـوع  دو بـین  ،1آیه این اساس بر آنها. رود می فراتر پیامبران علم از معتقدند گاهی
 منسوب حدیث در. نهند می فرق ،است غیبی امور گونه دو بر اطالق قابل که علم
 بـه  خداونـد  کـه  علمـی . دارد وجود علم از شکل ود که شود می بیان باقر امام به

 بـه  و کـرده  منع سایرین از که علمی و داده تعلیم پیامبرانش و رسوالن ،فرشتگان
 وجـود  بـه  بخواهـد  کـه  را آنچـه  خداونـد  دوم نـوع  در. اسـت  نسپرده هیچکس

 بـه  تنهـا  کـه  را علـم  دو ایـن  برتـر  نوع [عربی ابن تفسیر از] دیگر متنی 2.آورد می
  (Ibid) «کند. می معرفی «الغیب غیب» عنوان به ،دارد اختصاص دخداون

 ذیل اشکاالت به توجه با را شده مطرح ادّعای است درصدد حاضر پژوهش

                                                      
 .34، . لقمان1
. )بـرای ایـن دسـته روایـات ر.ک:     که یکی از عقاید مهم شیعه است اشاره شده اسـت  «بداء»در این حدیث به . 2

  (. 390-385خوئی، 
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 بیـان  در قـرآن  خـاصّ  شـیوه  گـرفتن  نظر در بدون فصل این در اوالً. دهد پاسخ
 پیرامون یهآ دو و چهل میان از  ثانیاً. است شده دیده یکدیگر از جدا آیات ،مطالب
 تفسـیر  سـه  به رجوع با تنها ثالثاً. است شده پرداخته آیه هشت به تنها ،غیب علم
 ،عیاشـی  )آثـار  شـیعه  تفسـیر  سه و (فخررازی و عربی  ابن ،طبری )آثار سنّت اهل

 متنـاقض  شـواهد  رفـع  برای تالش» به اسالمی نمفسّرا کار از ،(طبرسی و طوسی
 . است شده تعبیر «قرآن اعتقادی نظام در موجود
 روایـات  ،کـریم  قـرآن  در که است عربی زبان در مصدری و وصف «غیب»

 کـار  بـه  «شـدن  پنهان» و «پنهان» معنای به ،عرفانی و کالمی ادبیات و :معصومین
 شـیء  شـدن  پنهان یا بودن پنهان بر که دارد معنایی ریشه یک کلمه این 1.رود می

 3.نشـود  خـواه  و شود ثابت انسان قلب در پنهانی و خفا این خواه 2.کند می داللت
 «غیـب » کلمه برای شناسان لغت 4.است «غُیوب» و «غِیاب» واژه این جمع صورت
 :نظیـر . اسـت  پنهـانی  و پوشـیدگی  از حـاکی  همه که اند کرده ذکر دیگری معانی
 زمـین  پست و گود )بخش األرض من ا مأنّ ما ،(حقیقت نهانیپ جهت )به الشکّ

 از را حیـوان  بدن که گوسفند )چربی الشاة ثَرب شَحم و (ناپیداست ها چشم از که

 خواه. دارد قرار ()حضور «ةشهاد» مقابل در «غیب» کلمه 5.(دارد می پنهان ها چشم
 حضور یا و لمع نزد حضور یا ،ظاهری حواسّ نزد حضور یا ،باشد مکانی حضور
 6.کند می تغییر نیز غیب معنای ،«حضور» نوع چهار به توجه با انسان؛ بصیرت نزد
 را «انسـان  درک و حسّ از پوشیدگی» معنای آن مشتقّات و کلمه این ،مجموع در
ـ  یـا  باشد ذاتی پوشیدگی این که ندارد یـرقـف و دارد  یـا  درک ضـعف  خـاطر ه ب
 از کـه  اسـت  موجـوداتی  مـورد  در یـذاتـ  وشیدگیـپ. درک راه در انعـم ودـوج

                                                      
اثیـر،   ؛ ابـن 616؛ راغب اصـفهانی،  1/196، ؛ جوهری2/611؛ حربی، 4/454احمد،  بن خلیل .1
 .7/290؛ مصطفوی، 3/342؛ طریحی، 1/654منظور،  ؛ ابن3/399
 .1/654منظور،  ؛ ابن3/399أثیر، ابن . 3 .4/403فارس،  ابن .2
 .654-1/657منظور، ابن . 5 .3/343؛ طریحی، 1/654منظور، ابن . 4
 .7/290مصطفوی، . 6
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. بـرزخ  ،دوزخ ،بهشـت  ،فرشته ،وحی ،تعالی باری ذات نظیر بیرونند؛ حسّ قلمرو
 سـتارگان  درک مـثالً  گـردد؛  مـی  بر انسان ظاهری حواسّ ناتوانی به ،درک ضعف

 )نظیـر  انـد  مـادّی  یـا  درک راه در موانـع  کوچـک؛  بسیار های باکتری یا دوردست
 قرآن آیات در غیب مصادیق. (آینده و گذشته زمان نظیر) اند مادّیغیر یا و (دیوار
 دیگـر  و متعـال  خداونـد  بـه  نسـبت  یکـی . گرفت نظر در توان می نسبت دو با را

 باشد که نوع هر از غیب ،اول نسبت در. (مکلّف )مخلوقات جنّ و انس به نسبت
 غَيْنبَ  أَعْلَنمُ  و 1يُنوبِ الْغُ عَ َّمُ تعابیر و است محض عیان ،(غیرمادّی یا )مادّی

 علـم » کاربرد لذا کند؛ می بیان را الهی علم گستره خوبی به 2الَْْرْضِ وَ السَّماوا ِ
 دیـدگاه  بررسـی  تنهـا  فصل این دفـه و است تسامح به ،داوندـخ رایـب «غیب
 .است دوم

 کریم قرآن در «غیب» کاربرد -3-4-2-1

 ،«ب ی غ» هـای  ریشـه  از صـطالحاتی ا قالب در را «بودن پنهان» معنای ،قرآن
 به ،آن مشتقّات و نخست واژه لیکن است؛ کرده ذکر «رر س» و «ن ن ک» ،«ن ط ب»

 باب از نهی فعل ،مورد یک :از عبارتند تفصیل به که شده تکرار بار شصت تنهایی
 صـورت  بـه  مورد دو .3(دیگری سر پشت گویی سخن معنای )به «الیغتَب» افتعال
 و ةغائبل » فاعـل  اسـم  سـاختار  در مـورد  چهـار  .4(چاه قعر معنای )به «ةغَیابَ» اسم

 صورت به مورد نه و چهل .6«غُیوب» مکسّر جمع صورت به مورد چهار .5«غائبین
 . «غیب» مفرد اسم

  :گردد می تقسیم دسته نه قالب در اخیر مورد
 ،مائـده  ؛33 ،)بقـره  اسـت  الهـی  علم قمتعلَّ ،مورد شش و بیست :اول دسته

 ؛9رعـد  ؛123 ،هـود  ؛20 ،یونس ؛105 و94و 78 ،توبه ؛73و 59 ،انعام ؛116و109

                                                      
 .33البقره، . 2 .48؛ سبأ، 78التوبه، ؛ 116و109. المائده، 1
 .15و10 ،یوسف. 4 .12 ،حجراتال. 3
 .48 ،سبأ ؛78 ،توبهال ؛116و109 ،مائدهال. 6 .16 ،نفطاراال ؛75و20 ،نملال ؛7 ،عرافاأل. 5
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 ؛38 ،فـاطر  ؛48و3 ،سـبأ  ؛6 ،سـجده  ؛65 ،نمل ؛92 ،مؤمنون ؛26 ،کهف ؛77 ،نحل
 ((مـورد  )دو 26 ،جـنّ  ؛18 ،تغـابن  ؛8 ،جمعـه  ؛22 ،حشر ؛18 ،حجرات ؛46 ،زمر
 ،)انعـام  دهـد  می خبر ،حقّ حضرت به غیب علم انحصار از وضوح به مورد چهار
 ؛(26 ،جنّ و 65 ،نمل ،20 ،یونس ،59

ـ  پیـامبر  علـم  متعلَّق ،مورد چهار :دوم دسته  اسـت  وحـی ی  هواسـط ه ب
 .(24 ،رتکوی و 102 ،یوسف ؛49 ،هود ؛44 ،عمران )آل

 برخی به خدا سوی از غیب های نمونه تعلیم به اشاره ،مورد یک :سوم دسته
 .(179 ،عمران )آل است رسوالن از

 ،جنّیـان  مورد یک و ها انسان آگاهی عدم از سخن ،مورد شش :چهارم دسته
 (47 ،قلم ؛35 ،نجم ؛41 ،طور ؛78 ،مریم ؛49 ،هود ؛179 ،عمران )آل است غیب از
 .(14 ،)سبأ و

 شـود  مـی  ردّ آشـکارا  غیـب  بـه  پیامبر علم ،مورد چهار در :پنجم دسته
 .(49و31 ،هود ؛20 ،یونس ؛188 ،)اعراف

 از یکـی  کـه  دهـد  مـی  وعده بندگانش به خداوند ،مورد یک در :ششم دسته
 .(61 ،)مریم شود می آشکار برایشان آینده در ،غیب موارد

 بِالْغَيْبِ رَجْماً بیراتع با دلیل بدون حدس هرگونه ،مورد دو در :هفتم دسته

 تشـبیه  «تـاریکی  در تیـر  پرتـاب » بـه  (53 ،سبأ) بِالْغَيْبِ یَقْذِفُونَ و (22 ،)کهف
 .شود می

 برشـمرده  متّقین اوصاف از یکی «غیب به ایمان» ،مورد یک در :هشتم دسته
 (3 ،بقرهال) 1شود می

 بـودنش  پنهـان  و انسان تنهایی بِالْغَيْبِ تعبیر با ،مورد هشت در :نهم دسته
 ،یس ؛18 ،فاطر ؛49 ء،نبیااال ؛52 ،یوسف ؛94 ،مائدهال) شود می بیان انظار چشم از

                                                      
که آیـه   حالی (، درBar-Asher, 424دانسته است )« همانند صفات متّقین»را به اشتباه « ایمان به غیب» . بارآشر1

 نماید. بیان می« جزئی از صفات متّقین»آن را 
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 (12 ،ملک ؛25 ،حدیدال ؛33 ،ق ؛11
 ،انسـان  شـهود  مرحله از مطلق غیب. نسبی و مطلق :دارد کلّی نوع دو غیب
 بـه  غیرشهود عالم از که  مادامی و دارد غیرمقدّر و مبهم ثبوت نوعی و بوده خارج
 عرصـه  به پا نسبی غیب. است عاجز آن درک از ما علم ،نشده نازل محدود عالم
 اخـتالف  بـا  که است وصفی و است رفتهنگ قرار ما علم متعلّق لیکن نهاده؛ شهود
 به نسبت ،ماست محسوس و خانه در که موجودی مثالً ؛شود می متفاوت ها نسبت
 حـسّ  بـرای  و شـهود  ،بینـایی  حسّ برای رنگ و نور. است غیب ،خانه از بیرون
 فرد برای و شهود ،سالم انسان برای حسّ دو این محسوسات. است غیب شنوایی

 :یابد می مراتبی غیب لذا 1،است غیب ،کور و کر
 )ماننـد  سـازد  نمـی  آگـاه  آن بر را کسی و است خداوند مخصوص آنچه -1
 . (قیامت زمان
 درک قابل نیز مخلوقات برای و است خداوند اختیار در آن مالکیّت آنچه -2
 )ماننــد نماینــد کشــف تواننــد مــی ،بیابنــد را آن درک راه مخلوقــات اگــر. اســت

 نتواننـد  مخلوقـات  اگر ولی (بشر تکنولوژی و علم فتپیشر از حاصل اکتشافات
 طریـق  از آگـاهی  امکـان  الهـی  رسوالن از برگزیدگان برای تنها ،بیابند بدان راهی
 . دارد وجود وحی

 به بارآشر شبهه. داند می غیب دانای استثنا بدون را متعال خداوند ،آیات همه
 ولـی  ،داند می خدا به نحصرم را غیب علم 5 ،4 ،1 دسته آیات که گردد برمی آنجا
 داند. می غیب به آگاه نیز را او مرضیّ رسول 3و2دسته آیات

 غیب علم آیاتِ به مفسّران رویکرد -3-4-2-2

 از آگـاهی » ی هدربـار  قـرآن  دیـدگاه  صـحیح  درک و مذکور شبهه رفع برای
 نـوع  هـر  بـه  علـم  ،قرآن آیا» که است اهمیت حائز بسیار سؤال این پاسخ ،«غیب
 «؟کند می نفی خداوند غیر از را غیبی

                                                      
 .342و5/339؛ حسینی همدانی، 7/125 المیزان، طباطبایی،. 1
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 آن ی هدربار تفاسیر که دارد خصوصیتی ،خداوند مخصوص غیب زیرا ؛خیر
 :اند داده نظر سه

 اول رویکرد -3-4-2-2-1

ـ  1.اسـت  هـواسطـ  دونـب و لـمستق ،دـداونـخ وصـمخص غیب مـعل  نـای
 کـه  چنـان . اسـت  محـال  ،الوجودند ممکن که مخلوقات همه برای غیب از وعـن

ال أعلنم منا وراء   » :فرمود و دانست الهی را خویش غیب علم نیز رمـاک پیامبر
 الْنَْرْضِ  وَ السَّنماوا ِ  فِني  مَننْ  یَعْلَمُ ال قُلْ آیه در .2«هذا الجدار إلّا ما علّمني ربّي

 بـا  را غیـب  مصـداق  تنها انمفسّر اکثر ،3یُبْعَثُونَ أَیَّانَ یَشْعُرُونَ ما وَ اللَّهُ إِالَّ الْغَيْبَ
ـ  4،نـد ا هدانسـت  «قیامـت  اییـبرپ انـزم» ،اییـانته بخش هـب وجهـت ـ  اـامّ  از رخیـب

 الغيب یعلم ال» نظیر. گرفتند تقدیر در را عباراتی ،احتمالی مصداق هر برای مفسّران
 منن  أو دهوح اللّه الّا الغيب یعلم ال» و 5«اللَّه الّا معلّم ب  الغيب یعلم ال» و «اللَّه الّا دليل ب 

 .6«اللّه أعلمه

 دوم رویکرد -3-4-2-2-2

 خداونـد  اختیـار  در تنهـا  غیـوب  همه به علم یعنی خداوند مخصوص غیب
 شـهود  بـه  غیب از را ستارگان دورترین ، تلسکوپ اختراع با که کسی مثالً 7؛است
 . است ناآگاه دیگر بسیاری از و شده آگاه ها غیب برخی از ،نموده تبدیل

                                                      
 .1/157 ...، ؛ طباطبایی،7/144؛ مراغی،10/271؛ خطیب، 10/223؛ آلوسی،4/72کاشانی،  فیض. 1

 .65 ،نملال. 3 .4/519اندلسی، . 2
، ؛ بیضـاوی 3/1786؛ سورآبادی، 7/242؛ میبدی، 20/5، جامع البیان، ؛ طبری2/590سمرقندی . 4
 .7/128؛ مظهری، 6/366؛ حقّی بروسوی، 2/105؛ ابن جزی، 4/165
 .7/359، مجمع البیان، طبرسی. 6 .3/1786سورآبادی، . 5
 .3/1786؛ سورآبادی، 17حجر، ابن . 7
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 سوم رویکرد -3-4-2-2-3

 چنانکـه . اسـت  «غیـب  مَفـاتِح » نام به خاصّی نوع ،خداوند مخصوص غیب
  :گفت مسعود ابن

 1«شد. داده شما پیامبر به «غیب تحمفا» جز چیز همه»

  «غیب  علم» آیات به مفسّران یرویکردها تحلیل و بررسی -3-4-3

 اول رویکرد بررسی -3-4-3-1

 پیـامبر  غیـب  علـم  از که یآیات در زیرا ؛است قبول مورد کامالً رویکرد این 
 یاسـتقالل  علـم  از سـخن  هرگز ،دهند می خبر الهی رسوالن از برخی و اسالم
 و 3إِلَيْن َ  نُوحينهِ  و 2إِلَيْن َ  نُوحيهنا  تعبیر پیامبر علم برای. نیست ایشان

 در. اسـت  رفتـه  کـار  بـه  4الْغَيْنبِ  عَلَى لِيُطْلِعَكُمْ تعبیر ،رسوالن دیگرْ علم برای
 بـودن  وحیـانی  5.اسـت  الهی وحی و کریم قرآن ،غیب از منظور نیز تکویر 24آیه
 علـم  تَبَعـی  رابطـه  بـر  تأکیـدی  همگـی  ،پیـامبرانش  به خداوند دادن خبر و قرآن

 برخـی  عبارت در «خدا اختیار در راهِ» از صودمق. ستخدا علم با خدا فرستادگان
 در باشد راهی اگر حتی ،ندارد وجود غیب علم برای راهی» :گفتند که مفسّران از

 عرفـانی  تفاسـیر  ،دیگر سوی از. است «الهی وحی» همان 6«.است خداوند اختیار
 وبغی طعم اش بنده بر که کند اراده خداوند اگر» :کند می بیان چنین را مطلب این
 خـودش  وصف به را او وصف» و 7«.گزیند برمی خودش برای را بنده ،بچشاند را

                                                      
؛ ابوالفتـوح  4/154نیشـابوری،   ؛ ثعلبـی 3/31؛ سمرقندی، 21/56و 7/137، جامع البیان، ؛ طبری1/386، حنبل. ابن 1

 .14/82، ؛ قرطبی3/377؛ میبدی، 7/312، رازی

 .102 ،یوسف ؛44 ،عمران آل. 3 .49 ،هود. 2
 .179 ،انعمر آل. 4
 ؛ ثعلبـی 4/2774؛ سـورآبادی،  30/52، جامع البیـان،  ؛ طبری3/531؛ سمرقندی، 1/82نحّاس، . 5

 .10/142نیشابوری، 
 .2/574و1/140مجاهد، . 7 .7/2، ؛ قرطبی7/311، ابوالفتوح رازی. 6
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 روح و قلـب  و چشم و گوش و کند می پنهان نفسش وجود از را او و پوشاند می
 1.«خودش به نه ،فهمد می خداوند به را اسرار آن بنده و شود می او

 دوم رویکرد بررسی -3-4-3-2

 صـحیح  ،بگیـریم  نظر در «عادّی مردم علم» اب مقایسه در اگر را رویکرد این
 و متفکّـران  ،تکنولـوژی  و علـم  پیشـرفت  بـا  زمـان  و عصـر  هـر  در زیـرا  ،است

 با ،بصیرت صاحبان و عرفا. کنند می عیان به تبدیل را ها غیب از برخی دانشمندان
 بـه  مربوط غیوب از برخی و کنند می برقرار ارتباط مجرّدات عالم با ،روحی تزکیه
 برگزیـدگان  علم» با مقایسه در را دوم رویکرد اگر ولی کنند؛ می شهود را المع آن
 را غیـب  تعبیـر  که جنّ 26 و عمران آل 179آیات فرموده به ،بگیریم نظر در «الهی
 مرضـیّ  رسـوالن  ،اسـت  بـرده  کـار  بـه  مطلـق  یعنی ،«غیبه» و «الغیب» ساختار با

ـ گرد منـد  بهـره  خداونـد  علـیم ت و اذن به غیب انواع همه از توانند می خداوند . دن
 مطلب این خالف روایات در اگر. است دلیل بدون ،ایشان علم تقیید و تخصیص

 در کـه  دارد اقتضا مذکور آیات ینهقر ،شد دیده پیامبری وصیّ یا یپیامبر مورد در
. دهد قرار ایشان اختیار در را شخوی علم تواند می متعال خداوند نیز موارد همان
 بـر  اسـتقاللی  مالکیّت» معنای به هرگز خدا برگزیدگان برای غیب علم بودن دارا
 اختیـار  در عـاً بَتَ و خـدا  آن از ذاتـاً  همزمـان  ،علـم  ایـن  بلکـه  بـود؛  نخواهد «آن

 . است برگزیدگانش

 سوم رویکرد بررسی -3-4-3-3

  :شود می بررسی «غیب مفاتح» تعبیر باید ابتدا ،رویکرد این برای

   «غیب مفاتح» مفهوم -3-4-3-3-1

 بـه  نهایـت  در دو هـر  که است ()کلید مِفتح یا ( )خزینه مَفتح جمع «مَفاتِح» 

                                                      
 .2/127عجیبه، . ابن 1
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 آنچـه  بـه  قهراً ،دارد را غیب هاى خزینه کلیدهاى که کسى زیرا رسد؛ می معنا یک
 نـزد  ها خزینه آن خود که کسى مانند تواند مى و دباش می عالم است خزائن آن در

 دارای را اصـطالح  ایـن  تفاسـیر  از برخـی . نماید تصرّف آن در دلخواه به اوست
 علـم  «غیب مَفاتِح» 1.دارد قرار «مُبین کتاب» مقابلش در که دانستند خاصّی معنای

 پروردگـار  ذات صـفت  کـه  است امکان عالم به تنزّل از قبل ازل در موجودات به
 غیب هاى خزینه که آنجا از حقیقت در. گویند می نیز مطلق غیب آن به و دباش می

 آن بـه  احاطـه  ،سـنجد  مى را چیزى هر که محسوسى هاى مقیاس که است امورى
 نـزد  در آیـه  ایـن  شهادت به و کند تحدیدش تواند نمى معهود هاى اندازه و ندارد
 در تنهـا  و بـوده  عـاجز  آنهـا  درک از بشـر  علم لذا ،است ثبوت نوعى داراى خدا

 2.است خداوند انحصار
 یـاد  «اهلل خـزائن » تعبیر با آیات از برخی در ،«مطلق غیب» یا «غیب مفاتح» 
 عِنْندَنا  إِالَّ ءٍ شَيْ مِنْ إِنْ وَ ،3اللَّهِ خَزائِنُ عِنْدي لَكُمْ أَقُولُ ال قُلْ :نظیر. است شده
 لِلَّنهِ  وَ ،6رَبِّن َ  خَنزائِنُ  عِنْندَهُمْ  أَمْ ،5رَبِّ َ رَحْمَةِ خَزائِنُ عِنْدَهُمْ أَمْ ،4خَزائِنُهُ
 و «مَفـاتِح » کلمـات  بـودن  جمـع  از اسـت  ممکـن  ،7الْنَْرْضِ  وَ السَّماوا ِ خَزائِنُ

 کـه  اسـت  چیـزی  خـواصّ  از تعـدّد  کـه  شود ایجاد ذهن در سؤال این «خزائن»
 آن کـه  اسـت  درسـت  امّـا  نامحدود! نه محدودند غیب مَفاتِح پس ،است محدود
 باالتر خزینه که جهت آن از و دیگرند برخی مافوق برخی ولی ،متعدّدند ها خزینه
 اعتبار این به خزائن تمام پس ،نیست تر پایین خزینه قَدر و حدّ به مقدّر و محدود

 ، نمودند بیان «غیب مَفاتِح» برای اسالمی روایات که مصادیقی اغلب 8.نامحدودند

                                                      
 .5/339دانی، حسینی هم. 1

 .342-5/339؛ حسینی همدانی، 128-7/126 ر.ک: طباطبایی، . 2
 .21 ،حجرال. 4 .31 ،هود ؛50 ،نعاماال. 3
 .37 ،طورال. 6 .9 ،ص. 5
 .12/145طباطبایی، . 8 .7 ،منافقونال. 7
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 2.است 1لقمان سوره 34آیه در مذکور موارد

   «ینمب کتاب» مفهوم -3-4-3-3-2

 صـفت  و اسـت  امکان عالم به تنزّل از پس موجودات به علم ،«بینمُ کتاب» 
 و تقـدیر  و جهـان  خلقت تدبیر و احاطه از است عبارت. دباش می پروردگار فعل
 و تنزّل مرتبه اختالف با الهی علم نوع این. موجودات از یک هر برای گیری اندازه
. اسـت  رفتـه  کـار  به ،«کتاب» و «وظمحف لوح» ،«الکتاب اُمّ» های صورت به ،بسط

 آیـات  نظیر 3،است فرموده تعلیم قدسیان و اوصیاء و انبیاء به را علم این خداوند
 مِننْ  أَصْنغَرَ  ال وَ السَّنماءِ  فِني  ال وَ الَْْرْضِ فِي ذَرَّة  مِثْقالِ مِنْ رَبِّ َ عَنْ یَعْزُبُ ما وَ
 أُمُّ عِنْندَهُ  وَ یُثْبِنتُ  وَ یَشناءُ  منا  اللَّنهُ  یَمْحُنوا  ،4مُبين  كِتاب   في إِالَّ أَكْبَرَ ال وَ ذلِ َ
 أَصنابَ  منا  ،6 یَنْسى ال وَ رَبِّي یَضِلُّ ال كِتاب   في رَبِّي عِنْدَ عِلْمُها قالَ ،5الْكِتابِ
 هُنوَ  بَنلْ  ،7انَبْرَأَه أَنْ قَبْلِ مِنْ كِتاب   في إِالَّ أَنْفُسِكُمْ  في ال وَ الَْْرْضِ فِي مُصيبَة  مِنْ
 کتـاب » نسـبت  ،اسـت  معتقـد  طباطبـایی  عالمه ،8مَحْفُوظٍ لَوْح   في * مَجيدٌ قُرْآنٌ
 چیـزی . است عمل خود به عمل برنامه خطوط نسبت ،خارجی حوادث به «مبین
. مانـد  مـی  باقی هم آنها فنای از بعد و داشته تقدّم خارجی موجودات به نسبت که

ـ  در علـم  نوع دو این تفاوت  وقتـی . اسـت  «مبـین  کتـاب » مرتبـه  بـودن  تـر  ازلن

                                                      
هاست، رخدادهای فردا و مکـان مـرگ( البتـه     )زمان قیامت، زمان بارش باران، آنچه در رحم. 1

 (؛ درBar-Asher,424کـرده )  بیـان « جنسیت جنین»را است « ها آنچه در رحم» ، مقصود ازربارآش
زنی است؛ چنانکه برخی از تفاسـیر مـواردی    که آیه صراحت ندارد و سخن او تنها گمانه حالی

نظیر: تعداد، رنگ پوست، زشتی و زیبایی، نقصـان و کمـال، سـعادت و شـقاوت و سرنوشـت      
؛ 3/505، ؛ زمخشـری 3/137؛ قشـیری،  3/1919ر نمودنـد )سـورآبادی،   کودک در آینـده، را ذکـ  

 .(8/507، مجمع البیان، طبرسی

ــاس، 9/3102و4/1304حــاتم،  ؛ ابــن ابــی21/56و7/137جــامع البیــان،  طبــری،. 2 ؛ 2/436؛ نحّ
 .4/481مجمع البیان، ، ؛ طبرسی3/377؛ میبدی، 3/31 سمرقندی، 

 .61 ،یونس. 4 .342و5/339حسینی همدانی، . 3
 .52 ،طه. 6 .39 ،رعدال. 5
 .22و 21، بروج. 8 .22 ،حدیدال. 7
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 به رسیدن از بعد و قبل را آنها مبین کتاب ،شدند خارج غیب خزائن از موجودات
 1.کند می حفظ ،عالم این در دورانش شدن طیّ از پس و وجود عالم

 و اسـت  خداوند آن از اوصافش تمام با «غیب مفاتح» مالکیت ،اساس این بر
 ایـن  زیرا. است دلیل بدون ،الهی واسطه و تعلیم با حتی آن از آگاهی عدم ادّعای
. شـود  منتقل اش هبرگزید رسوالن به خدا تعلیم و اذن به تواند می نیز غیب از نوع
 از چه کس هر. شود می پذیرفته نخست رویکرد تنها ،رویکردها میان از نهایت در

 علـم  اسـتقالالً  و تـاً ذا ،رسوالن از برگزیدگان حتی و رسوالن از چه ،یعادّ مردم
 .ندارد اختیار در را غیب

 الهی اذن هب غیب عالمان -3-4-4

 خـدا  هبرگزیـد  رسوالن که آید می دسته ب جنّ 27 و عمران آل 179آیات از
 مفسّـران  نظـر  ،هسـتند  افـرادی  چـه  ایشـان  اینکـه  امّـا  ،آگاهند غیب از او اذن به

  :است مختلف
 «رُسُـل » از گـاهی  و «ءانبیـا » از گـاهی  ،دقیـق  تعبیـر  کاربرد بدون ،ای عدّه -
 2.اند کرده استفاده
 3.اند کرده ذکر توأمان را «رُسُل و ءانبیا» واژگان ،ای عدّه -

 خـواه  4.ندا هدانست جنسیه را «سول رَ نْمِ» و «رُسُله نْمِ» در «نمِ» لفظ ،ای عدّه -
 6.آدم بنی جنس از خواه 5باشد جبرئیل و مالئکه جنس از

 علم در الهی رسوالن عمومیت عدم به و ندا هگرفت تبعیضیه را «نمِ» ،ای عدّه -

                                                      
 .7/2و4/289، ؛ قرطبی4/466و1/318مقاتل، . 2 .128-7/126طباطبایی، . 1
 .1/268سمرقندی، . 3
؛ ابـن  3/294؛ ابـن عاشـور،   2/51، ؛ بیضاوی1ح 3/825سن بصری، حاتم به نقل از ح أبیابـن  . 4

 .16/428؛ جوادی آملی، 2/350؛ آلوسی، 1/441عجیبه، 
 .5/385؛ ابن عطیه، 20/28، ؛ قرطبی10/258 ؛ میبدی، 10/3378حاتم،  ابیابن . 5
 .10/304؛ اندلسی، 2/421؛ ابن جزی، 4/632، ؛ زمخشری10/563، مجمع البیان، طبرسی. 6
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 بعضـی  در و رسـوالن  از بعضـی  بـه  مختص غیب علم یعنی 1،ندا هشد قائل غیب
 . است متعال خداوند مشیّت و اراده حسب بر و ها زمان

 داشـته  را رسـالت  صـالحیت  جمـاعتی  اسـت  ممکـن  گفت باید مجموع در
 رسـالتْ  صـورت  هـر  در. اسـت  برگزیده را تر شایسته راداف خداوند لیکن ،باشند
 میـان  در البتـه  2.اسـت  خداونـد  جانـب  از تفویضی بلکه ،نیست استحقاقی امری
 رغـم  بـه  کـه  انـد  داشـته  تصـریح  نکتـه  ایـن  بـر  برخی «نمِ» بودن جنسیه قائالن

 ترین خاصّ از ،رسوالن ترین خاصّ تنها غیب از آگاهی به رسوالن همه شایستگی
 3.شوند می باخبر غیب

  غیب عالمانِ جانشینانِ «غیب علم» اثبات -3-4-5

 نظـر  ،خداونـد  برگزیـده  رسول حضور زمان در غیب عالمان پیرامون ،آیات
 جانشـینانِ  آیـا » اینکـه  آن و شـود  می مطرح دیگری مهم مطلب امّا ؛دادند روشنی
  «؟شوند می آگاه غیب از رسولْ تَبَع به نیز غیب از آگاه رسوالنِ

 عقلی دلیل -3-4-5-1

 خداونـد  جانـب  از یتیمـأمور  بـرای  که فردی ،منطق و عقل حکم اساس بر
 در. باشـد  داشـته  راختیـا  در را منصب آن ملزومات باید ،است فتهپذیر را منصبی
 نظـام  حفـظ  و دین نگهداری رضا حضرت فرمایش به بنا که «امامت» تعریف

 امّت امور تدبیر بلکه ،قرآن تفسیر و دین نتبیی تنها نه امام وظیفه 4،است مسلمانان
 ایـن  بـا . است طیّبه حیات الگوی ارائه و زمان مقتضای به ایشان مشکالت رفع و

                                                      
، مجمـع البیـان،   ؛ طبرسی5/181، ؛ ابوالفتوح رازی2/362؛ میبدی، 4/125، جامع البیان، طبری. 1
باطبـایی،  ؛ ط3/294؛ ابن عاشور، 3/450؛ اندلسی، 2/317؛ نیشابوری؛ 9/442؛ فخررازی، 2/895
 .3/440؛ طیّب، 4/79
 .16/428جوادی آملی، . 3 .2/896، مجمع البیان، طبرسی. 2
 .1/200کلینی، . 4
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 الهی خاصّ عنایات و امداد به رسالت امر در خدا رسول که همانگونه اوصاف
 از تعـالی  حق تدابیر. است نیازمندتر مراتب به امّت امام و او جانشین ،بود نیازمند
 نیـاز  ایـن  پاسخگوی ،امام با مالئکه ارتباط و امام تعلیم برای رسول به امر طریق
 . است بوده

 نقلی دلیل -3-4-5-2

ـ  انشینانـجـ  غیـب  مـعلـ  اتـاثبـ  در یـنقل دلیل وعـن سه  خـاتم  امبرـپی
ـ  ابـاصحـ  تصریح در اییـه لـنق ،اول. دارد ودـوج  خـدا  رسـول  تعلـیم  رـب
 علـمِ  بـر  ارـاطهـ  هـائم حـتصری رـب مبنی اتیـایرو ،دوم. یـعل حضرت به

 پیامبر جانشین اولین های پیشگویی تحقق در اییـه نقل ،سوم و ویشـخ یِـتعلیم
 .اکرم

 علی حضرت به پیامبر تعلیم بر اصحاب تصریح -3-4-5-1-1

 علـی  ،حقّـش  بـر  جانشین اولین به  اسالم پیامبر تعلیم از بسیاری روایات
  :نظیر ،دارد حکایت ،ابیطالب بن

 داده دستور من به خداوند علی! ای» :فرمود که کرد نقل پیامبر از هبرید ـ
 «نمـایی.  نگهداری را آنها تا بیاموزم را خویش علوم ،کنم نزدیک خود به را تو که
 آن» :فرمـود  اکـرم  رسـول  و 2-1واعِيَنةٌ  أُذُنٌ تَعِيَهنا  وَ :شـد  نازل آیه این پس
 3«علی! ای ،است تو گوش ،گوش

 و مرفت معراج به که هنگامی ...» :فرمود که نمود نقل پیامبر از عباس ابن ـ
 او پس. دادم تعلیم علی به آنکه جز نیاموختم چیزی ،گفتم سخن پروردگارم با

 بـا  جنگ تو با جنگ و من با صلح تو با صلح علی! ای. است من علم شهر درب

                                                      
 .29/36، جامع البیان، طبری. 2 .12 ،حاقّهال. 1
 .1/423کلینی، . 3
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 1«هستی. امّتم و من میان پرچم تو ،من از پس. است من
 مـن  بـر  را قیامـت  روز تـا  آینده و گذشته و حرام و حالل به علم درهای ـ
 طریـق  و پیشامدها و ها مرگ از چنانکه ،شود می باز در هزار دری هر از که گشود

 2«.باخبرم قضاوت

 را او مقام خدا پیامبر که رسید ای مرتبه به علی دانش و علم باالخره و
  :داد گواهی بدان و ستود

ــ ــشد و مـعل ــ ان ــ وارایتـگ ــ ای ادـب ــ ،والحسنـاب  آب ونـهمچــ را مـعل
 3وشیدی!ـن

 پیامبر از علم اخذ بر اطهار ائمه تصریح -3-4-5-1-2

 از را خـویش  علـوم  کـه  نمودنـد  تصریح مطلب این بر بارها :معصوم امامان
 ،شـان  یـاران  و مـردم  دادنـد  نمی اجازه هیچگاه ایشان. اند کرده اخذ اکرم یامبرپ

 شـنیدن  بـا  فـردی  وقتـی  چنانکه. شوند قائل آنها برای ،حقیقت از بیش جایگاهی
 ،داد حضـرت  آن بـه  غیـب  علـم  نسـبت  ،آینـده  از علی  امیرمؤمنان خبرهای
  :فرمود ایشان
 ،غیب علم همانا. است علم صاحب از یادگیری بلکه نیست؛ غیب علم اینها»
 کـه  علمـی . اسـت  ،برشمرده لقمان 34هآی در خداوند آنچه و قیامت زمان دانستن
 را آن ام سـینه  کـه  فرمود دعا برایم و آموخت من به او ،داد تعلیم پیامبرش به خدا
 4«.گیرد بر در را آن جوارحم و کند حفظ

 ی هدربـار  حسـن  بـن  عبـداهلل  بـن  یحیـی  بـه  جعفـر  بن موسی حضرت
 :فرمود امام غیب علم به راجع مردم پندارهای

                                                      
 .281بطریق، ؛ ابن 96المغازلی، . ابن 1

؛ حـاکم  425األمـالی،   ر.ک: صـدوق،  ؛ برای موارد دیگـر  643، الخصال، ؛ صدوق325صفّار، . 2
 .7/219الحدید،  ابی ؛ ابن3/1102؛ ابن عبدالبرّ، 127و3/126نیشابوری، 

 .2/178؛ ابن شهرآشوب، 2/573کوفی،  سلیمان. ابن 3

 .128سیدرضی، خطبه. 4
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 موهـای  همـه  کـه  خـدا  بـه  قسم. بده قرار سرم روی را دستت اهلل! سبحان»
 رسـول  از ارثـی  جـز  مـن  کـه  خداونـد  بـه  سوگند. است شده راست بدنم و سر
 1«ندارم. هی  خدا

 آینده از طهارا ائمه های پیشگویی تحقّق -3-4-5-1-3

 نـریـــآخ انـانشینـــج غیــب مـعلــ از کایتـحــ یـروایــ مســتندات
  امیرمؤمنـان  ،ایشـان  جانشـین  نخسـتین  مـورد  در آن  نمونـه . دارد خـدا  پیامبر
 خـویش  سپاهیان شکست 2،آفرینش آغاز جزئیات بیان نظیر ؛است بسیار علی
 5،امیه بنی انقراض ،4پیامبر بعثت زمان همچون اییـه فتنه فرارسیدن 3،جنگ در

 تعـالی  اهلل )عجّـل  عالم منجی ظهور 6،بصره به مغول ترکان و زنج صاحب حمله
 7.خویش فرزندان از (الشّریف فرجه

 مجتبـی  حسـن  امام :اند ترتیب بدین ائمه سایر غیبی اخبار از مواردی
 حسـین  امـام  بـه  و داد خبر خود همسر دست به خویش مسمومیت و شهادت از
 امّـت  از کننـد  مـی  ادعـا  کـه  مردمـی  از تـن  هـزار  سی» :فرمود (صلوات اهلل علیه)

 8.«شوند می همدست ،ات خانواده و فرزندان کردن اسیر و تو کشتن برای ،اسالمند
 ادّعای عبداهلل برادرت ،من از پس» :فرمود باقر امام فرزندش به سجّاد امام

 و «اسـت  کوتـاه  او عمر اما ،کند می دعوت خود سوی به را مردم و کند می امامت
 نقـل  هفتم امام یاران از حفص بن سلیمان 9.بود فرموده حضرت آن که شد چنان
. بپرسـد  بعـد  امـام  ی هدربار داشت قصد و شد وارد کاظم حضرت بر که کرد
 ،علـی  فرزنـدم  مـن  از پـس  سلیمان! ای :فرمود حضرت آن ،گفتن سخن از پیش

                                                      
 .91و1های هسیدرضی، خطب. 2 .23شیخ مفید، . 1
 .16همان، خطبه. 4 .123مان، خطبهه. 3
 .128همان، خطبه. 6 .166، 158، 105، 93، 87های ههمان، خطب. 5
 ابـی  ؛ ابـن 104-2/94ر.ک: ابـن شهرآشـوب،   ؛ برای موارد دیگر 209، حکمت182، 150، 138های ههمان، خطب. 7

 .12باب، 26؛ مجلسی، «الغیبیه من اخبار علی باألمور»/ باب 10الحدید، 
 .4/73، إثبات اله،اةشیخ حر عاملى، . 9 .177، األمالی، صدوق. 8
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 1.است مردم بر خدا حجّت و من جانشین و وصی

 علی حضرت غیب علم -3-4-6

أَنْ   قَبْنلَ   سَنلُونِي » مشـهور  تعبیـر  بـا  ،علی بن ابیطالـب  احادیث مجموعه
. اسـت  خـدا  پیامبر جانشین اولین علمی وسعت در شاخصی  نمونه ،«تَفْقِدُونِي
علی  از غیر علماء و صحابه از هیچکس ،تابعی مسیّب بن سعید گفته به که مطلبی

 ادّعای آن صحّت بر الحدید ابی ابن و 2ننمود بیان را چیزی چنین بن ابیطالب
 3.کرد اجماع

 روز تـا  گذشـته  از سؤالی هر به اشاره گاهی سخن این با ،علی ،بیان امیر
 گـاهی  5.کـرد  مـی  اشـاره  قـرآن  آیات تک تک تفسیر علم به گاهی 4.داشت قیامت

 از علـی  حضـرت  6.بود بخواهند مردم که آسمانی کتاب هر به علم مقصودش
 نگـران  و 7کـرد  مـی  تأسّف اظهار ،یافت نمی خویش علم برای مناسبی حامل اینکه
 8.بود مردم سؤاالت برای پاسخگو نبود و خود از پس

 شریک آن در را اکرم پیامبر خداوند که غیب های جلوه مهمترین از یکی
 حضـرت  بـه  پیـامبر  تعلـیم  طریـق  از علـم  ایـن . است قرآن آیات فهم ،نمود
 از بسـیاری  در. خـت موآ خـویش  از پـس  ائمه به نیز ایشان و رسید علی

 حضرت به عدر سوره در الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ آیه مفهوم سنّی و شیعه روایات

                                                      
 .إثبات اله،اة؛ برای موارد متعدد درباره هر یک از ائمه: ر.ک: شیخ حر عاملى، 5/508. همان، 1
 .13/106الحدید،  ابیابن . 3 .3/1103عبد البرّ، . ابن 2
؛ کلینـی،  2/282و1/17، ؛ عیاشـی 20؛ ابـن حمّـاد مـروزی،    2/193عقـوبی،  ؛ ی2/338، ؛ ابن سـعد 2/712هاللی، . 4
؛ ابـن طـاووس،   1/253ابـی الحدیـد،    ؛ ابـن 1/45، ؛ حـاکم حسـکانی  196، األمالی، ؛ صدوق44عقده،  ؛ ابن1/399

 .65المالحم و الفتن، 
 .ذیل تفسیر سوره ذاریات 3/324و سمرقندی،  5/250و سمعانی،  3/241؛ عبدالرّزاق صنعانی، 2/338، سعدابن . 5
 .68؛ فرات کوفی، 2/942 ،هاللی. 2
 .93و92، توحید، صدوق. 7 .68؛ فرات کوفی، 2/942 ،هاللی. 6
 .2/352شابوری، ؛ حاکم نی298؛ إسکافی، 4/185، اسحاق ابن. 8
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  الْقُرْآنِ  مَعَ  عَلِيٌ» نظیر روایاتی در قرآن معارف و علوم 1.است شده تفسیر علی
 دانسـته  علی حضرت نزد ،2«وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

 در تسـنّن  اهـل  معـروف  منداندانشـ  از حسـکانی  حاکم که ای گونه به. است شده
 «آن معـانی  و قـرآن  شـناخت  در علـی  بـودن  یگانه» به را فصلی ،خود تفسیر

 و علی امیرمؤمنان خاصّ علم دارد بیشتری اهمیت آنچه. است داده اختصاص
 مـاورای  هـای  واقعیـت  و حقـایق  به علم یعنی ؛است قرآن تأویل به :او جانشینان
 ،عمران آل 7آیه که تفسیر از فراتر چیزی 3.آنهاست از حاکی قرآن بیانات که الفاظ
 شـیعه  مفسـران . دانـد  می علم در راسخان و خداوند اختیار در تنها را آن به علم
 از پیـامبر  تعلیم با امّت هدایت امر در که دانند می معصومین را «علم در راسخان»

 :ندفرمود صادقَین از یکی که چنان 4،آگاهند آیات تأویل
 او بـر  خداوند را آنچه تمام. بود علم در راسخان ترین بزرگ ،خدا پیامبر»
 نازل او بر چیزى هرگز خداوند. دانست مى قرآن تنزیل و تأویل از ،بود کرده نازل
 را اینهــا همــه وى اوصــیاى و او. دباشــ نیاموختــه او بــه را آن تأویــل کــه نکـرد 
 5«دانستند. مى

 آن آیـات  و کنید تدبّر قرآن در ،مردم های گروه ای» :فرمود خدا رسول و
 سـوگند  خدا به. نکنید پیروی آن متشابه از و کنید نظر آن محکمات به. بفهمید را

 را آن و ام گرفتـه  را دستش من که کند می تبیین شما برای را آن نواهی کسی فقط
 من کس هر که کنم می اعالم شما به ،گرفته باال را بازویش و ام آورده باال خود نزد
 و 6.است من وصیّ و برادر ،ابیطالب بن علی او و اوست موالی نیز او ،اویم والیم
 بـه . شـد  پاره نعلینش. بودیم خدا رسول با روزی» :نمود نقل دریخُ بوسعیدا

 از یکـی  همانـا » :فرمود سپس. رفت راه مقداری سپس. بزند وصله تا داد علی

                                                      
 .221و2/220، ، عیاشی1/367؛ قمی، 405-1/400، حاکم حسکانی. 1

 .3/49 المیزان، طباطبایی،. 3 .22/223؛ مجلسی، 3/124حاکم نیشابوری، . 2
 .1/319فیض کاشانی،  ؛1/597؛ بحرانی، 4/184، ؛ ابوالفتوح رازی69؛ فرات کوفی، 97و1/96قمی، . 4
 .583؛ ابن طاووس، التحصین، 1/75،اإلحتجاج،طبرسی. 6 .1/213کلینی، . 5
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 «.منمـود  مبـارزه  تنـزیلش  با من چنانکه ،کند می مبارزه قرآن تأویل اساس بر شما
 او بلکـه  ،خیـر » :فرمـود  «؟مـنم » :گفـت  عمـر . «خیر» :فرمود» ؟منم» :گفت ابوبکر
 او بـه  و رفتـیم  علی نزد ما :دهد می ادامه ابوسعید 1«.است کفشی  زننده وصله

 را آن خــدا رســول از ویاـگــ ،ردـنکــ بلنــد را ســرش یـولــ ،دادیــم بشــارت
 2بود. شنیده

 را علـی  مـن  اگر» :گفت ،داشت عباس ابن از که سؤالی برای فردی وقتی
 شـدّت  بـه  عبـاس  ابـن دلیل نبود که  بی «پرسیدم! نمی تو از دانستم می تر عالم تو از

 او علم و داد تعلیم رام علی بنشیند! عزایت به مادرت» : گفت و شد خشمگین
 اصـحاب  همه علم. بود آموخته شرسول به خداوند و بود خدا رسول تعلیم از

 در و 3«اسـت. دری هفت برابر در ای قطره همچون علی علم برابر در محمد
 ای برکه به علی حضرت علم برابر در را خویش علم ،صحابی این دیگر جایی
 میـان  در که کرد می یاد قسم نیز ،تابعی رباح أبی بن عطاء 4.نمود تشبیه دریا برابر در

 5.شناسد نمی علی از تر عالم هرگز محمد ضرتح اصحاب
 علـی  حضـرت  ،رسـد  می اطهار ائمه به پیامبر علوم چگونه اینکه

 و قـرآن  از آنچـه  بگـو  مـن  بـه  :پرسـید  ایشان از عبی،اهلل بنة  لح. دهد می پاسخ
 بعـد  آن صـاحب  ؟دهی می کسی چه به ،توست نزد حرام و حالل علم و تأویلش

. بـدهم  داده فرمـان  خـدا  رسول که او به :فرمود حضرت آن ؟کیست تو از
 بعد افراد سزاوارترین و من وصیّ :فرمود حضرت آن ؟کیست وا :گفت طلحه
 دیگـرم  پسـر  بـه  رحلـتش  هنگـام  نیـز  حسن. است حسن پسرم که من از

 (صلوات اهلل علیه) حسین فرزندان در سپس. داد خواهد (صلوات اهلل علیه)حسین
 وارد  پیـامبر  بـر  حـوض  کنار در شان آخرین تا شود می منتقل دیگری از بعد یکی

                                                      
؛ ابن 5/298؛ ترمذی، 29إسکافی، ؛ برای نظایر آن ر.ک: 42/453عساکر، ؛ ابن 131؛ نسائی، 3/33حنبل،  بن احمد. 1
 .7/498شیبه،  أبی
 .236مفید، . 3 .3/123، حاکم نیشابوری؛ 3/82حنبل،  بن احمد. 2
 .4/103؛ ابن منظور، 4/38و1/212؛ ابن أثیر، 7/357، مجمع البیان، طبرسی. 4
 .3/1104عبدالبرّ، ابن . 5
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 جدا آنان از نیز قرآن و شوند نمی جدا او از. استآنه با قرآن و قرآنند با آنها. ودش
 1.شد نخواهد
 منکر معصومین ائمه تنها نه که آمد بدست ،گذشت که مطالبی مجموع از
 کـه  ایـن  لذا. کردند می طرد را خویش غالیان حتی بلکه ،بودند مستقل غیب علم
 اطهـار  ائمه غیب علم ادّعای ی هدربار عیانشی رب ،2سنّت اهل مفسران از برخی
 رسـول  از امامـان  تعلـیم  به روایات اکثر. است نادرست مطلبی ،گرفتند خرده
 و مالئک با ایشان ارتباط از پرده ،روایات از دیگر ای دسته و دندار اذعان خدا

 صـادق  حضـرت  از مغیـره  بـن  حـرث  وقتـی  چنانکه. دارد می بر ربّانی الهامات
 رسـول  از]علـم[   :فرمـود  حضـرت  آن. پرسید بیت اهل علم نوع ی هدربار
 از آنهـا  واسـطه  بـه  که علمی ،است رسیده ارث ما به علی حضرت و خدا
 در که هایی حکمت آیا :گفت حرث. دارند احتیاج ما به مردم ولی ،نیازیم بی مردم
 ایـن  از هـم  گاهی :فرمود ضرتح آن ؟هست نیز شود می القاء شما گوش یا قلب
 3.است نوع

 گیری نتیجه -3-4-7

 آیـاتی  و دانسـته  خداوند به منحصر را غیب علم که یآیات به توجه با بارآشر
 علـم  آیـات  در  تناقض» ادّعای ،داند می شریک علم این در را الهی برگزیدگان که

 آیـات  ایـن  ذیـل  مفسران آرای ،شبهه این به پاسخ در. است کرده مطرح را «غیب
 غیـب  علـم  ،مفسّـران  از برخـی . آمـد  دست به نظریه سه مجموع در. شد بررسی

 انـواع  همـه  بـه  علـم » برخی. دانستند «مستقلّ و ذاتی علم» را خداوند مخصوص
 نظـر  ایـن . اسـت  برگزیده ،نخست  نظریه. «غیب مفاتح به علم» ای عده و «بوغی
 هاراد و مشـیّت . اسـت  خداوند آن از بالذّات و اصالتاً غیب دانش که دارد می بیان
 تعلـیم  بـا  و تَبَع به. شوند آگاه غیب از نیز رسوالنش از خیبر که کند می تعیین او

                                                      
 .4/381؛ قاسمی، 3/294؛ ابن عاشور، 2/362میبدی، . 2 .26/65مجلسی، . 1
 .1/248شیخ حر عاملى، . 3
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 شـیعیان  سـخن  ،بنابراین. گردند می مطّلع غیب از نیز آنها جانشینان ،الهی رسوالن
 علـم  اینکـه  کمـا  ،سـت ین غیـب  بـه  ذاتـی  علم ،اطهار ائمه غیب علم بر مبنی
 از خـدا  پیامبر که است لدنّی علمی لکهب نیست؛ نیز خلقت جهان زا سابیاکت

 رحلـت  بـا  لذا. بیاموزد نیز جانشینانش به که بود مأمور و آموخت متعال خداوند
 طریق از حضرت آن جانشینان ارتباط ولی ،شد قطع «وحی نزول» اسالم پیامبر

 روایـات . دارد امـه اد همچنـان  ،بـاال  عـالم  بـا  «همالئک تحدیث» و «قلب به الهام»
. دارد استناد علی حضرت بر خدا رسول تعلیم بر ،اصحاب قول از اسالمی
 پیـامبر  از خـویش  علـم  اخـذ  بـر  نیز اطهار ائمه دیگر و علی حضرت
 کنند. می تصریح
 



 
 بع   منا

 





 
 
 

 بع افرسی   منا
 

 :کریم قرآن*: 

عبداهلل بن محمّد، الشکر هلل عـزّ وجـلّ، تحقیـق و     ابن ابی الدنیا، ابوبکر .1

رناؤوط، دمشق: دار ابـن  تخریج: یاسین محمد السواس و عبد القادر األ

 .ق1407 ،2چ، کثیر

داهلل بن محمّد، العمر و الشـیب، تحقیـق: نجـم    عب ابن ابی الدنیا، ابوبکر .2

 .ق1412، مکتبة الرش،عبدالرحمن خلف، ریاض: 

التعدیل، بیـروت:   ، عبدالرحمان بن محمّد، الجرح ویحاتم رازی ابن اب .3

 ق.1371 ،دار إحیاء التراث العربی

ن العظیم مسلن،اً  تفسیر القرآ، عبدالرحمان بن محمّد، یحاتم راز یابن اب .4

، تحقیـق: أسـعد محمّـد الطبیـب،     و الصحابة و التلابعین  اهلل عن رسرل

 .ق1424، دار الفکر للطباعة و النشر و الترزیعبیروت: 

الکتـب   دار :، المصـاحف، بیـروت  هلل بـن سـلیمان  ا، عبـد دوابن ابی داو .5

 ق.1405العلمیه، 

دار  :تعلیق: سعید اللحام، بیروت صنف، تحقیق و؛ المکرفی ةشیب أبی ابن .6

 ق.1409، 1 الفکر، چ

، تحقیـق:   ابن ابى حاتم، عبدالرحمن بن محمـد؛ تفسـیر القـرآن العظـیم     .7
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،  ، چـاپ سـوم  نلزار مصلطفی البلاز    ةمکتبل ، ریـاض:   اسعد محمد طیب

 ق.1419

شلرح نهلج البالغلة البلن أبلی      ؛  عب، الحمی، بن هبه اهللابن أبی الحدید،  .8

مکتبة آیلة اهلل المرعشلی   :  ، قم ، مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضلح،ی،ال

 ق.1404،  ، چاپ اول النجفی

، االبانلة علن معلانی القرائلات    ابن ابی طالب الحموش القیسـی، مکـی؛    .9

، مکتبلة نهضلة مصلر بالفجاللة    تحقیق: عبد الفتاح اسماعیل شلبی، مصر: 

 ق.1960چاپ اول، 

 :بیـروت ، ةالصلحاب  ةفلی معرفل   ةالغابل  اسل، ، عزالـدین ، جـوزی  اثیر ابن .10

 ق.1409، دارالفکر

، النهایة فلی غریلب الحل،یث و األثلر    ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد؛  .11

: موسسـه مطبوعـاتی    محقق و مصـحح: طنـاحى، محمـود محمـد، قـم     

 . ش1367،  ، چاپ چهارم اسماعیلیان

، الفتـاوی  لتحریـر  الحـاوی  السرائر، منصور بن محمد، حلی ادریس ابن .12

 .تا بی، اسالمی نشر موسسه قم:، مدرسین جامعه تصحیح

المغازی(؛ قم: دفتر  )کتاب السیر و ، محمّد؛ سیرۀ ابن اسحاقابن اسحاق .13

 ق.1410مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، 

العشـر؛   القـراءات  فـی  محمـد؛ النشـر   بن محمد الخیر الجزرى، ابو ابن .14

 تا. نا، بى ، بىالعلمیة الکتب ارد:  بیروت

 زکـی  احمـد  :تحقیـق  األصـنام،  ،محمد بن هشام المنذر ابو الکلبی، ابن .15

 .ش1364 ،2چ  نو، نشر تهران(، )آفست القاهره، پاشا،
محمّد بن القاسم، الزاهر فی معـانی کلمـات النّـاس،     ، ابوبکریابن انبار .16
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 ،2، چدار الشلؤون الثقافیلة العامّلة   الح الضـامن، بغـداد:   تحقیق: حاتم ص

 .م1987

محمّد بن القاسم، إیضاح الوقف و االبتـداء، تحقیـق:    ، ابوبکریابن انبار .17

، محی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق: مطبوعات مجمع اللغۀ العربیـۀ 

 .ق1390

، 6چ ،کتابچى: األمالی، تهران (؛یخ صدوق)ش  ابن بابویه، محمد بن على .18

 ش.1376

 سیدهاشـم  محقـق: ، التوحید (؛)شیخ صدوق  ابن بابویه، محمد بن على .19

 .تا ، بیعلمیه حوزه مدرسین جامعه قم:، حسینی

 اکبـر  علـی  محقـق: ، الخصـال  (؛)شیخ صدوق  ابن بابویه، محمد بن على .20

 ق.1403، مدرّسین جامعه :قم، غفاری

 نشـر  ،الرضـا  أخبار عیون (؛)شیخ صدوق  ابن بابویه، محمد بن على .21

 ق.1378 اول، چاپ: تهران، جهان،

، کملال الل،ین و تملام النعملة     (؛)شیخ صدوق  ابن بابویه، محمد بن على .22

 ق.1405، میمؤسسة النشر االسال قم:، غفاری اکبر علی: تعلیق و تحقیق

دفتـر   قـم: معـانی األخبـار،    (؛)شیخ صـدوق   ابن بابویه، محمد بن على .23

، 1چانتشارات اسالمى وابسته به جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم،      

 ق.1403

مـن ال یحضـره الفقیـه، قـم:      (؛)شیخ صدوق  ابن بابویه، محمد بن على .24

، 2امعه مدرسین حوزه علمیه قـم، چ دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ج

 ق.1413

العم،ة )عم،ة عیرن األخبار فی مناقب املام   حسن؛ بن یحیی، بطریق ابن .25
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 ق.1407، اسالمی نشر مؤسسه قم:، األبرار(

دار  ةنشلر مکتبل   :قـاهره ؛ نسب قریش و أخبارهلا  ةجمهر ؛، زبیربن بکارا .26

 ق.1381، ةالعروب

، التنزیـل  لعلـوم  التسـهیل  کتـاب  احمـد؛  بـن   محمد، غرناطى جزىابن  .27

 . ق1416، األرقم دار بیروت: ، خالدى عبداهلل محقق:

 التفسـیر؛  علـم  فـی  المسـیر  زاد علی؛ عبدالرحمن ابوالفرج، جوزی ابن .28

 ق.1422، العربی دارالکتاب بیروت:، المهدی عبدالرزاق تحقیق:

الثقات، اشراف: محمّد عبدالمعید خان،  ، ابوحاتم محمّد، کتابابن حبّان .29

 .ق1393، مؤسسة الکتب الثقافیةحیدرآباد: 

ابن حبّان، ابوحاتم محمّد، مشاهیر علماء األمصار، تحقیق: مرزوق علـى   .30

 .ق1411، إبراهیم، بیروت: دار الوفاء

 :تحقیـق  قـریش،  أخبـار  فـی  المنمق کتاب محمد، البغدادی، حبیب ابن .31

 م.1964، ةالمعارف العثمانیةدائر د،حیدرآبا فاروق، خورشید

ایلزه لیخـتن شـتیتر، حیـدر     :تحقیق ؛کتاب المحبر ؛ابن حبیب البغدادی .32

 .م1942، ةالمعارف العثمانیةدائر ،آباد، الدکن

مؤسسلة  ابن حجر عسقالنی، احمد بن علـی، لسـان المیـزان، بیـروت:      .33

 .ق1390 ،2، چاألعلمی للمطبرعات

 سید خط )به اإلسالم بقواطع اإلعالم محمد؛ بن احمد، هیتمی حجرابن  .34

 )قسـم  المل  سلعرد  ةجامع ةمکتب، ق.(1142سال حسین سید بن محمد

 .1088/2 ت 7042 رقم، المخطوطات(

 دار: بیـروت  الطبـاع،  فـاروق  عمـر  تحقیـق:  ،الـدیوان ؛ أوس حجر، ابن .35

 .تا بی االرقم،
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 دار بیـروت: ، زکـار  سـهیل  محقق:، الفتن کتاب نعیم؛، مروزی حماد ابن .36

 ق.1414، الفکر

، دار الکتلب العلمیلة  ، احمد بن محمّد، کتاب الزهـد، بیـروت:   ابن حنبل .37

 .ق1403

، تحقیق: وصـی  معرفة الرجال کتاب العل  و، احمد بن محمّد، ابن حنبل .38

 .ق1408، اهلل بن محمّد عباس، بیروت: دار الخانی

 .تا ، بیصادر دار بیروت:، احمد مسند احمد؛، حنبل بنا .39

بیروت:  ،هشحاد خلیل :تصحیح تاریخ، مقدمه ،عبدالرحمن خلدون، ابن .40

 .ق1408 ه،الثانی الطبعه دارالفکر،

ار، بیروت: خلیفه، کتاب الطبقات، تحقیق: سهیل زکّ ابن خیاط، ابوعمرو .41

 .ق1414، دار الفکر

 ؛محمـد عبـدالقادر عطـا    :الطبقـات الکبـری، تحقیـق    ؛، محمدابن سعد .42

 ق.1418، دار الکتب العلمیةبیروت: 

 شاکر، محمد محمود :تحقیق الشعراء، فحول طبقات ؛الجمحی سالم ابن .43

 تا. بی ،المعارف دار :قاهره

وزارة االوقاف ، مغـرب ، آدابه و معالمه و القرآن فضائل، قاسم، سالم ابن .44

 .ق1415، اول چاپ، و الشرؤن االسالمیة

 محمـد  محقق:، أمیرالمؤمنین اإلمام مناقب محمد؛، کوفی سلیمان ابن .45

 ق.1412، ةاإلسالمی ةمجمع إحیاء الثقاف قم:، محمودی باقر

: بیـروت ، ثالحـدی  مـن  المنسـوخ  و الناسخ؛ احمد بن عمر، شاهین ابن .46

 ق.1412، العلمیه دارالکتب

 .ق1377 صادر، دار: بیروت دیوان،ال ؛عنتره شداد، ابن .47
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 ةمکتبل  نجف:، طالب أبی آل مناقب علی؛ بن محمد، شهرآشوبابن  .48

 ق.1376، ةحی،ری

، عروة بل،یر ابن ضُریس بجلی، محمّد بن أیوب، فضائل القرآن، تحقیق:  .49

 .ق1408، دمشق: دار الفکر

، سـعد السـعود، قـم: منشـورات     ابن طاوس، ابوالقاسم علی بن موسـی  .50

 .ش1363، الرضی

 دار قـم: ، انصـاری  محقـق: ، التحصـین  ؛ علـی  الـدین  رضی، طاووس ابن .51

 ق.1413، 1چ، الجزائری الکتاب

 مؤسسـۀ  اصـفهان: ، الفـتن  و المالحـم  ؛ علـی  الـدین  رضی، طاووس ابن .52

 ق.1416، 1چ، (فرجه تعالی اهلل عجل) األمر صاحب

، التاریخ ةمؤسس بیـروت: ، التنویر و التحریر طاهر؛ بن محمد، عاشورابن  .53

 .تا ، بی1چ

 محقـق: ، األصحاب ةاالستیعاب فی معرف عبداهلل؛ بن یوسف، عبدالبرّ ابن .54

 ق.1412، جیل دار بیروت:، بجاوی محمد علی

التمهیـد، تحقیـق: مصـطفى بـن أحمـد       ؛عبداهلل بن یوسف، عبدالبرّ ابن .55

وزارة عملرم األوقلاف و   العلوی و محمّد عبد الکبیـر البکـری، مغـرب:    

 .ق1387، الشؤون اإلسالمیة

 فـی  المعـانی  روح، محمود الدین شهاب، اآللوسی الحسینی عبداهلل ابن .56

 .تا بی، ادارة الطباعة المنیریةه: قاهر، المثانی السبع و العظیم القرآن ریتفس

، المجیـد  القـرآن  تفسـیر  فـى  المدید البحر محمد؛ بن احمد، عجیبهن اب .57

  ق.1419،  زکى عباس حسن قاهره:

، ابواحمد عبداهلل، الکامل فی ضعفاء الرجال، تحقیـق:  یابن عدی جرجان .58
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 .ق1409 ،3، چار، بیروت: دار الفکرسهیل زکّ

، تلاریخ م،ینلة دمشلق   ابن عساکر دمشقی، ابوالقاسم علـی بـن حسـن،     .59

 .ق1415، ق: علی شیری، بیروت: دار الفکرتحقی

 الکتاب تفسیر فى الوجیز المحرر، غالب بن عبدالحق، اندلسی عطیهابن  .60

،  العلمیـه  دارالکتب بیروت:، محمد عبدالشافى عبدالسالم محقق:، العزیز

  ق.1422، 1چ

 تجمیـع: ، أمیرالمـؤمنین  فضـائل  علی؛ بن احمد ابوالعباس، ةعق، ابن .61

 .تا جا، بی ، بیالدین فیض حسین محمد عبدالرزاق

، مصـحح: هـارون،    ؛ معجـم مقـاییس اللغـه    ابن فارس، احمد بن فارس .62

 ق.1404، 1، چ : مکتب االعالم االسالمی عبدالسالم محمد، قم

ابن فقیه همدانی، احمد بن محمّـد، البلـدان، تحقیـق: یوسـف الهـادی،       .63

 .ق1416، بیروت: عالم الکتب

 :احمــد محمــد شــاکر، مصــر تحقیــق:، ءالشــعرا الشــعر و، بــهابــن قتی .64

 .تا بی، دارالمعارف

 احمـد : نشـر  و جمـع ، القرآن مشکل تأویل، مسلم بن عبداهلله، قتیب ابن .65

 ق.1359، 2چ، التراث داره: قاهر، صقر

 ؛اللهفان ملن مصلای، الشلیطان    ةإغاث بکر؛ابن قیم جوزی، محمّد بن ابی  .66

 تا. بی، مکتبة التراث قاهره:، گیالنی محمّد یدس تحقیق:

 األرناؤوط شعیب تحقیق: المعاد؛ زاد بکر؛ ابی بن محمّد، جوزی قیم ابن .67

 ق.1407، 14چ، مؤسسة الرسالة بیروت:، األرناؤوط عبدالقادر و

، تحقیـق: علـی   هایلة الب،ایلة و النّ ، ، ابوالفـداء اسـماعیل  دمشقی ابن کثیر .68

 .ق1408، شیری، بیروت: دار إحیاء التراث العربی
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، تحقیق: محمد حسین  ؛ تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل بن عمر .69

 ق.1419، 1، چدار الکتب العلمیة:  بیروت ،شمس الدین

فؤاد عبدالباقی،  السنن، تحقیق: محمّد ؛ابن ماجه قزوینی، محمّد بن یزید .70

 تا. ، بیبیروت: دار الفکر

کمال فی رفع االرتیاب عن المؤتلف و المختلف، قـاهره:  اإل ؛ابن ماکوال .71

 تا. ، بیدار الکتاب اإلسالمی

 ق.1400دمشق: دار المأمون للتراث،  ،ابن معین، یحیی؛ تاریخ ابن معین .72

طباعلة و  دار الفکلر لل  :لسان العرب، بیروت ؛ابن منظور، محمد بن مکرم .73

 ق.1414، 3چ، دار صادر - النشر و الترزیع

ابن ناصرالدین، محمّد بن عبداهلل، توضیح المشتبه، تحقیق: محمّد نعـیم   .74

 .ق1414، 2چ، مؤسسة الرسالةالعرقسوسی، بیروت: 

الفهرست، تحقیـق: رضـا    ؛ابن ندیم بغدادی، ابوالفرج محمّد بن اسحاق .75

 .تا جا، بی بیتجدّد، 

 تا. ، بیدار المعرفة:  ، بیروتالسیرة النبریة؛  حمیرى معافرى ن هشاماب .76

 ،المعاصـر  الفکر دار :دمشق، االتهام قفص فى االسالم ؛شوقى، خلیل ابو .77

 ق.1423 ،5چ

 تفسیر فى الجنان روح و الجنان روض على؛ بن حسین، رازى ابوالفتوح .78

 بنیـاد  مشهد:،  ناصح مهدى دمحم و یاحقی جعفر محمد محقق:، القرآن

 . ق1408 ، رضوى قدس آستان اسالمى هاى پژوهش

تفسیر السمعانی، تحقیق: یاسر بن  ؛ابوالمظفر منصور بن محمّد سمعانی .79

 .ق1418، إبراهیم و غنیم بن عباس بن غنیم، ریاض: دار الوطن

ابوالمعاطی النوری، أحمد عبد الـرزاق عبـد و محمـود محمّـد خلیـل،       .80
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، بیـروت: عـالم   عللله  رال اإلمام أحم، فی رجلال الحل،یث و  مرسرعة أق

 .ق1417، الکتب

 صـدقی  تحقیـق:  التفسـیر؛   فـی  المحـیط  البحر د؛، محماندلسی ابوحیان .81

 ق.1420، دارالفکر بیروت:، جمیل محمّد

 .تا جا، بی بیکتاب العلم،  ؛، زهیر بن حربیابوخیثمه نسائ .82

 کریمـی  مرتضی: ترجمه، متن( )معنای النص مفهوم؛ حامد نصر، ابوزیه .83

 ش.1380، نو طرح انتشارات، نیا

قوت القلوب، ضـبط و تصـحیح: باسـل     ؛مکّی، محمّد بن علی ابوطالب .84

 .ق1417، دار الکتب العلمیةعیون السّود، بیروت: 

ابوعُبید قاسم بن سلّام، غریب الحدیث، اشراف: محمّد عبدالمعید خان،  .85

 .ق1384، ربیبیروت: دار الکتاب الع

ملروان عطیّلة و محسلن    فضائل القرآن، تحقیق:  ؛مابوعُبید قاسم بن سالّ .86

 .تا ، بی، دمشق و بیروت: دار ابن کثیرخرابة و وفاء تقی ال،ین

،  بقلات األصلفیاء   و حلیلة األولیلاء   ؛حمد بن عبداهللا، یصفهانابونُعیم ا .87

و  مکتبلة الخلانجی  تحقیق: ابوهاجر السعید بن بسیونی زغلـول، قـاهره:   

 .ق1416، دار الفکر للطباعة و النشر و الترزیعبیروت: 

 .ق1425 ،دار الکتب العلمیةبیروت:  ؛فجر اإلسالم، احمد امین .88

 :بیـروت  ،ةمصادر الشعر الجاهلی و قیمتهلا التاریخیل   ؛الدین ناصر االسد، .89

 .م1988، 9چ ارالجیل،د

، 1چ، محمـودی  محمدباقر محقق:، ةالمعیار و المرازن ابوجعفر؛، إسکافی .90

 ق.1402

، 1چ :بیـروت  عربـی،  تـراث  احیـاء  دار ؛االغـانی  ابـوالفرج،  االصفهانی، .91
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 .ق1415

 عبــدالرحمن ویراســتار: الــدیوان، ؛قــیس بــن میمــون الکبیــر، االعشــی .92

 م.2005 ،1چ المعرفه، دار :بیروت المصطاوی،

، ةدراسات ف  الح،یث النبلرى و تلاریخ ت،ونیل    ؛مصطفى محمد، اعظمى .93

 .ق1413، االعالمى المکتب :بیروت

، قـاهره:  عزّة رفعلت ، تحقیق: مختصر تاریخ البصرة ؛ظریف یعل أعظمی، .94

 .تا بی، مکتبة الثقافة ال،ینیة

مکتبلة   :بیـروت ، یمـوت  گردآورنده: بشـیر  ،دیوان ؛تامیه ابن ابی الصل .95

 .م1934، األهلیة

 الغدیر : مرکز ، قم األدب و السنة و الکتاب فی الغ،یر الحسین؛ ، عبد امینى .96

 ق.1416،  االسالمیه للدراسات

 محقـق: ، التفسـیر  فى المحیط البحر ؛یوسف بن محمد ابوحیان، اندلسى .97

 . ق1420، الفکر دار بیروت:،  جمیل محمد صدقی

 .ش1381 ،60ش معرفت، وحی، ناپذیری وذنف؛ جعفر انواری، .98

 و علوم نشر مرکز: تهران زمانه، فرهنگ و قرآن؛ علی محمد سید ایازی، .99

 ش.1380 کریم، قرآن معارف

 و پیـامبر  خـانواده  یهـا  مقالـه  نقـد  و بررسـی ؛ علی محمد سید، ایازی .100

 مرکـز ، چهـارم  شـماره ، مستشـرقان  پژوهـی  قـرآن  مجله، البیت)ع( اهل

 ش.1387 تابستان و بهار، المهدی یمکر قرآن تحقیقات

 اسـالمی،  بزرگ دایرةالمعارف ،«الصلت ابی بن امیه»؛ آذرتاش ،آذرنوش .101

 .ش1367 ،نا : بیتهران دهم، جلد

، تحقیـق:   آلوسى، سید محمود؛ روح المعانى فى تفسـیر القـرآن العظـیم    .102
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 ق.1415،  1، چ : دارالکتب العلمیه ، بیروتعل  عب،البارى عطیة

، 68شـماره ، قـم  علمیـه  حـوزه  تبلیغات دفتر، نامه( ماه )دو هشپژو ینهیآ .103

 .ش1380 تیر و خرداد

 حکمـت، : قـم  عهـدین،  و قرآن پیرامون؛ مرتضی همایونشهری، باقریان .104

 .  ش1350

،  بعثـت  بنیـاد  تهـران: ،  القـرآن  تفسـیر  فـى  البرهان هاشم؛ سید، بحرانى .105

  ق.1416

التاریخ الکبیر، اشـراف: محمّـد عبدالمعیـد     ؛، محمّد بن اسماعیلبخاری .106

 .المکتبة اإلسالمیةخان، ترکیه: 

 مصـطفى . د: البخـاری، المحقـق   إسماعیل؛ صـحیح  بن البخاری، محمد .107

 ق.1407، 2، چالیمامةکثیر،  ابن البغا، بیروت: دار دیب

 صـالح  :ترجمـه ، قانالمعلارف قلرآن مستشلر    ةدائر، عبدالرحمن، بدوی .108

 ش.1377، روزنه انتشارات، طباطبایی

، ترجمه: کمال جاد اهلل، دفاع عن القرآن ض،ّ منتق،یه، بدوی، عبدالرحمن .109

 .تا ، بیدار العالمیة للکتب و النشر

 ترجمـه:  خاورشناسـان؛  آراء برابـر  در قرآن از دفاع ؛عبدالرحمن، بدوی .110

 ش.1388، 3چ ،نشربه  انتشارات مشهد:، سیدی سیدحسین

، للمسلمین العلم دار: بیروت، مرسرعة المستشرقین، الرحمان عبد، بدوی .111

 .م1993، 2چ

 عبـدالحلیم  الـدکتور  متـرجم:  العربـی،  االدب تـاریخ  ،کـارل  بروکلمان، .112

 تا. بی ،دارالمعارف :مصر النجار،

 و المستشرقین لدی االسالمیات فی البحث مناهج؛ محمد، فعلیال البشیر .113
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، 1چ، مرکز المل  فیص  للبحلرث و ال،راسلات االسلالمیة   ، علماءالغرب

 ق.1422

، دارالمعرفـه  :بیـروت ، التنزیـل  معـالم  ؛فـرّاء  مسـعود  ابن حسین، بغوی .114

 ق.1415

 مـونتگمری.وات، و. بـازنگری:  قـرآن،  تـاریخ  بـر  درآمدی ،ریچارد بل، .115

 هـای  زبـان  بـه  قـرآن  ترجمـه  مرکـز : قم خرمشاهی، الدین بهاء ترجمه:

 ش.1382 ،1چ خارجی،

أنساب األشراف، تحقیـق: محمّـد حمیـد اهلل،     ؛حمد بن یحیی، ابالذری .116

 .م1959، قاهره: دار المعارف

 سـه مؤس تهـران،  آذرنوش،. آ مترجم: عرب، ادبیات تاریخ ؛رژی بالشر، .117

 .ش1363 ،فرهنگی تحقیقات و مطالعات

 : دفتـر  ، تهـران  (به ترجمه محمود رامیـار )در آستانه قرآن  ؛بالشر، رژی .118

 ش.1374، 4، چ اسالمى فرهنگ نشر

 بعثـت،  بنیـاد قـم:   القـرآن،  تفسیر فى الرحمن آالء؛ جواد محمّد بالغى، .119

 ق.1420 

 دار بیـروت:  ، التأویـل  وأسـرار  التنزیـل  أنـوار  ؛عمر بن هللعبدا، بیضاوى .120

 ق.1418،  العربى التراث احیاء

 .تا ، بیالسنن الکبری، بیروت: دار الفکر ؛بیهقی، احمد بن حسین .121

، معرفة أحرال صلاحب الشلریعة   دالئ  النبرّة و ؛بیهقی، احمد بن حسـین  .122

، دار الکتللب العلمیللة تخــریج و تعلیــق: عبــدالمعطی قلعجــی، بیــروت:

 .ق1405

شعب اإلیمان، تحقیق: أبوهاجر محمّـد سـعید    ؛بیهقی، احمد بن حسین .123
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 .ق1410، دار الکتب العلمیةبن بسیونی زغلول، بیروت: 

السـنن، تحقیـق: عبـدالوهاب عبـداللطیف،      ؛عیسـی  بـن  محمد، ترمذی .124

 .ق1403 ،2بیروت: دار الفکر، چ

الکشف و البیان عن تفسیر  ؛، ابواسحاق احمد بن محمّدیشابورین ثعلبی .125

، القرآن، تحقیق: ابومحمّد بن عاشور، بیروت: دار إحیاء التـراث العربـی  

 .ق1422

 امور اوقاف و حج سازمان، کریم قرآن تفسیر تاریخ، اهلل حبیب، جاللیان .126

 ش.1378 ،6چ ،اسوه :تهران، خیریه

 دار :قاهره، ف  الفکر االسالم  ةاء الشائعالشبهات و االخط، انور، الجندى .127

 .تا بى، االعتصام

 .تا بى، االعتصام دار :قاهره، التغریب وجه فى االسالم ؛انور، الجندى .128

 دارالعلـم  بیـروت:  االسـالم؛  قبـل  العرب تاریخ فی المفصّل علی؛ جواد .129

 م.1976، للمالیین

 سـراء، : إقم نصیری، علی ترجمه: قرآن، در قرآن؛ اهلل عبد آملی، جوادی .130

 .  ش1381

 نصـیری،  علـی  ترجمه: تحریف، از قرآن نزاهتاهلل؛  عبد آملی، جوادی .131

 ش.1386 ،3چ إسراء،قم: 

 اسـالمی،  تبلیغات دفتر: قم قرآنی، علوم درسنامه؛ حسین آراسته، جوان .132

 ش.1377 ،1چ

 محقق:، ةح العربیو صحا ةالصحاح تاُ اللّغ مّاد؛ح بن اسماعیل، جوهری .133

 ق.1407، 4چ، للمالیین دارالعلم بیروت:، العطار عبدالصبور احمد

 محمـدباقر  محقـق: ، التنزیل شواهد عبداهلل؛ بن عبیداهلل، حسکانی حاکم .134
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 ق.1411، نشر و طبع مؤسسه هران:ت، محمودی

عبـداهلل؛ المسـتدرک علـی الصـحیحین،      بـن  حاکم نیشـابوری، محمـد   .135

 تا. عبدالرحمن مرعشلی، بیروت: دارالمعرفۀ، بی ظارت: ن

 سـید  نگـاه  از موضـوعی  وحدت؛ کرم سیاوشی، و باقر، محمّد حجتی، .136

 .ش1384 ،9ش دینی، پژوهش القرآن، ظالل فی در قطب

حیاتـه و شـعره، بغـداد،     :أمیه بن أبی الصلت ، عب،الغفرر ةالح،یثی  بهج .137

 .م1975، ماالعال ةمطبرعات وزار

غریب الحدیث، تحقیـق: سـلیمان    ؛حربی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق .138

 .ق1405، دار الم،ینةبن إبراهیم بن محمّد العایر، جدّه: 

الرد علی المستشرق الیهردی جرل،تسیهر فلی  ؛ حسن محمد، جبل حسن .139

 ق.1423، 2چ، جامعة االزهر، مصر، مطاعنه علی القرائات القرآنیة

 .م1927 ،2چ دارالمعارف، :مصر الجاهلی، االدب فی ؛طه حسین، .140

 ،1چ الـدلیل، : قـم  الکریم، القرآن عن دفاع؛ رضا محّمد جاللی، حسینی .141

 .  ق1421

، چـاپخش  انتشارات، خاورشناسان آثار نقد؛ مصطفی، طباطبایی حسینی .142

 ش.1375

، لطفـى  تهـران: ،  درخشـان  انـوار  حسـین؛  محمد سید، همدانی حسینی .143

 . ق1404

 تا. بی، دارالفکر بیروت:،  البیان روح ؛اسماعیل، بروسوى حقى .144

، 3علـوم القـرآن، قـم: مجمـع الفکـر اإلسـالمی، چ       ؛حکیم، محمّـدباقر  .145

 ق.1425

المطبعلة  مختصـر بصـائر الـدرجات، نجـف:      ؛حلّی، حسن بن سـلیمان  .146
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 .ق1370، الحی،ریة

 قـم: ، (خالصلة االقلرال  )، رجال العالمة الحللی ، یوسف بن حسن، حلی .147

 ق.1402،  مکتبة الرضی

، االستشراق و الخلفیة الفکریة للصراع الحضاریحمدی زقزوق، محمود؛  .148

 ق.1409قاهره: دار المنار، 

حموی، ابوعبداهلل یاقوت بن عبداهلل، معجم البلدان، بیـروت: دار إحیـاء    .149

 .ق1399، التراث العربی

المشترک وضعاً و المفترق صـقعاً،   ؛اهلل یاقوت بن عبداهللحموی، ابوعبد .150

 .ق1406 ،2بیروت: عالم الکتب، چ

 دارالقلم،: بیروت ،من الشعر الجاهلی ةالعربی ةالحیا محمد، احمد الحوفی، .151

 .م1972

 هاشـم  تصـحیح  بـه ، نـورالثقلین  تفسـیر ، جمعـه  بن علی عبد، حویزی .152

 .ق1382، علمیه حوزه افست: قم، محالتی رسولی

 -دوسـتان   :پژوهی، تهـران  دانشنامه قرآن و قرآن ؛خرمشاهی، بهاءالدین .153

 ش.1377ناهید، 

اقتضاء العلـم العمـل، تحقیـق: محمـد      ؛خطیب بغدادی، احمد بن علی .154

 .ق1397، ناصرالدین األلبانی، بیروت: المکتب اإلسالمی

تـاریخ بغـداد، تحقیـق: مصـطفى عبـد       ؛خطیب بغدادی، احمد بن علی .155

 .ق1417، دار الکتب العلمیةبیروت:  القادر عطا،

 .تا ، بیالعربی الفکر دار،  للقرآن القرآنى التفسیر ؛ عبدالکریم، خطیب .156

، اسـماعیلیان  نشـر  تهـران: ، الجنـات  روضـات ؛ بـاقر  محمد، خوانساری .157

1390. 



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 448

 االمام آثار احیاء مرسسة،  القرآن تفسیر فی ؛ البیان القاسم ابو سید ،خوئى .158

 تا. ، بینا قم: بی،  الخرئ 

 ،مسائل نافع بـن األزرق عـن عبـداهلل بـن عبـاس      ؛حمداالدالی، محمّد  .159

 .ق1413، الجفّان و الجابی للطباعة و النشر

المقنع فلی معرفلة مرسلرم مصلاحف     ؛ سـعید  بن عثمان بن عمرو، الدانی .160

 ق.1359، 1چ، مطبعة الترقی: دمشق، االمصار مع کتاب النقط

 محمّــد تحقیــق: الکــریم؛ القــرآن إلــی المــدخل عبــداهلل؛ محمّــد، دراز .161

 ق.1401، دارالقلم کویت:، علی عبدالعظیم

 هـای  دیـدگاه  نقـد  و قـرآن  در انساء مفهوم بررسی محمّد، سیّد دشتی، .162

 ش.1385 ،1ش حدیث، و قرآن نامه پژوهش مفسّران،

، انفـس نفـیس  تاریخ الخمیس فی احوال ؛ دیار بکری، حسین بن محمد .163

  .ق1283، مطبعه الوهبیه: مصر

 ،االرقم دار الطباع، فاروق عمر :بیروت تحقیق: الدیوان، ؛النابغه الذبیانی، .164

 .تا بی

 االعـالم؛  و المشـاهیر  وفیـات  و االسالم تاریخ احمد؛ بن محمّد، ذهبی .165

 ق.1407، ربیالع دارالکتاب بیروت:، التدمری السالم عبد عمر تحقیق:

التفسیر و المفسرون، بیـروت: دار إحیـاء التـراث     ؛حسین ذهبی، محمّد .166

 م.1977، العربی

نـا،   : بـی القاهره الهمدانی، حسین :تحقیق ،ةکتاب الزین حاتم، ابو الرازی، .167

 .م1957-1958

 تفسیر فى الجنان روح و الجنان روض؛ على بن حسین ابوالفتوح رازى، .168

 . ق1408 رضوى، قدس آستان اسالمى هاى شپژوه بنیاد: مشهد القرآن،
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 دار: بیـروت  ، الغیـب  مفاتیح؛ عمر بن محمّد ابوعبداهلل فخرالدین رازى، .169

 . ق1420  العربى، التراث احیاء

، الغیـب(  مفـاتیح ، الکبیر )تفسیر، الرازی الفخر تفسیر؛ فخرالدین، رازی .170

 م.1985، دارالفکر: بیروت

 -بیـروت  مفـردات ألفـاظ القـرآن،     ؛محمد راغب أصفهانى، حسین بن .171

 ق.1412، 1، چال،ار الشامیة -دار القلم : دمشق

تعلیقات بر کتاب در آستانه قـرآن، دفتـر نشـر    و مقدمه  ؛رامیار، محمود .172

 ه ش.1378فرهنگ اسالمی، 

 ش.1369کبیر، چاپ سوم،  : امیر قرآن، تهران رامیار، محمود؛ تاریخ .173

نـا،   جا: بی ، بیپیامبر)ص( زمان در قرائت و کتابت ین؛ آیمحسن ،رجبی .174

 .تا بی

 زمانـه،  فرهنـگ  و قـرآن  میـان  نسبت در پژوهشی؛ علی حیدر رستمی، .175

 ش.1393 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: تهران

 قــرآن، هــای ترجمــه شناســی آســیب؛ علــی محمّــد اصــفهانی، رضــایی .176

 . 1384 ،44ش قرآنی، های پژوهش

 پژوهـی  قرآن مجله، «فاطمه» مقاله نقد؛ علی محمد، یاصفهان ییرضا .177

 و بهـار ، المهـدی  کریم قرآن تحقیقات مرکز، چهارم شماره، مستشرقان

 ش.1387 تابستان

 للتـراث،  الشـامر  دار: بیـروت  العرفان، مناهل؛ عبدالعظیم محمّد زرقانی، .178

 تا. بی

ن بوسـتا قـم:  شناسی غربیان،  شناسی و اسالم شرق ؛زمانی، محمد حسن .179

 .ش1386، 2کتاب، چ
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الفائق فی غریب الحدیث، تحشیه: ابـراهیم شـمس   ؛ ، محمودزمخشری .180

 .ق1417، دار الکتب العلمیةالدین، بیروت: 

: دار  ، بیـروت  زمخشرى، محمود؛ الکشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل   .181

 ق.1407، 3، چ الکتاب العربی

ـ  ؛سـلمی  ابی بن زهیر .182  :بیـروت  فـاعور،  سـن ح علـی  :یـق قتح دیوان،ال

 .م1988 ،1چ ،العلمیه دارالکتب

سالم الحاج، ساسـی؛ نقـد الخطـاب االستشـراقی، بیـروت: دار المـدار        .183

 ق.1423، 1االسالمی، چ

 :بیروت، علیهم ما و لهم ما المستشرقون و االستشراق ؛مصطفى، سباعى .184

 ق.1422، الوراق دار

 از هایی درس توحید، برء افترا یا غرانیق افسانه؛ جعفر تبریزی، سبحانی .185

 .ش1341 ،5ش اسالم، مکتب

 ،علمیـه  حـوزه  تبلیغات دفتر :قم، ابدیت فروغ ؛جعفر، تبریزی سبحانی .186

 .تا بی

، العربـی  التـراث  احیـاء  دار :بیـروت ، السنن ؛اشعث سلیمان، سجستانی .187

 .تا بی

، تحقیـق:  دسـؤاالت اآلجـری ألبـی داو   ؛ بن اشـعث  سجستانی، سلیمان .188

 .ق1418 ،مؤسسة الریانعبدالعلیم عبدالعظیم البستوی، بیروت: 

تاریخ التراث العربی، ترجمه بـه عربـی: عرفـه مصـطفی،      ؛سزگین، فؤاد .189

 .ق1408 ،جامعة اإلمام محمّ، بن سعرد اإلسالمیةریاض: 

 ق.1418، الحق دار، بیروت: الغرب و االسالم ؛سمیر، سلیمان .190

: نجـف ، القراءات القرآنیة بین المستشرقین و النحاة؛ حازم، الحلی سلیمان .191
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 ق.1407، 1چ، مطبعة القضاء

 محقـق: ، )سـمرقندی(  بحرالعلـوم  محمـد؛  بـن  نصر أبولیث، سمرقندی .192

 .تا ، بیالفکر دار بیروت:، مطرجی محمود

السـتمالء، شـرح و   أدب اإلمـالء و ا  ؛سمعانی، عبـدالکریم بـن محمّـد    .193

 .ق1409، مراجعه: سعید محمّد اللحّام، بیروت: دار ومکتبۀ الهالل

البـارودی،   األنساب، تعلیق: عبداهلل عمر ؛سمعانی، عبدالکریم بن محمّد .194

 .ق1408 ،بیروت: دار الجنان

 و إبـراهیم  بن یاسر محقق:، سمعانی تفسیر محمد؛ بن منصور، سمعانی .195

 ق.1418، الوطن دار ریاض:، غنیم نب عباس بن غنیم

 سعیدى اکبر على محقق:، سورآبادی تفسیر محمد؛ بن عتیق، سورآبادی .196

 ش.1380، نو نشر فرهنگ تهران:، سیرجانى

 مؤسسه قم:، ةالشافی فی اإلمام حسین؛ بن علی ابوالقاسم، مرتضی سید .197

 ق.1410، 2چ، اسماعیلیان

 بیـروت: ، النـذیر  البشـیر  حادیثأل الصغیر الجامع؛ الدین جالل، سیوطی .198

 .تا بی، الفکر دار

آیـه   کتابخانـه :  قم المأثور، تفسیر فى المنثور الدّر  ؛الدین جالل سیوطی، .199

 . ق1404 ، نجفى مرعشى اهلل

 تصـحیح:  و شرح ،و انراعها ةالمزهر فی علرم اللغ ؛الدین جالل سیوطی، .200

 محمـد  علـی  ابـراهیم،  ابـوالفض  محمـد  بک، المولی جاد احمد محمد

 .تا بی ،دار التراث ةمکتب :قاهره البجاوی،

 الکتـاب  : دار ، بیـروت  القـرآن  علـوم  فـی  ؛ اإلتقان الدین سیوطى، جالل .201

 ق.1421، 2، چ العربى
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، مؤسسة النرر للمطبرعات: بیروت، جاللین تفسیر ؛الدین جالل، سیوطی .202

 ق.1416، 1چ

 مـورد  در خاورشناسـان  هـای  دیـدگاه  تحـول  سـیر » محمّدکاظم؛، شاکر .203

 و چهـل  سـال ، 1ش، حـدیث  و قرآن های پژوهش مجله؛ «قرآن مصادر

 ش.1389، سوّم

 قـاهره:  المعاصـر؛  االسـالمی  الفکـر  فـی  االستشـراق  عبداهلل؛، شرقاوی .204

 تا. بی، العربی دارالفکر

 ش.1353، اسالمی فرهنگ نشر دفتر، نوین تفسیر، تقی محمد، شریعتی .205

بحی صـالح(، قـم:   )للصـ  نهج البالغلة شریف الرضى، محمد بن حسین،  .206

 ق.1414، 1هجرت، چ

ــد، شــلبی .207 ــاح عب ــام و العثمــانی المصــحف رســم؛ اســماعیل الفت  اوه

 دار: جل،ة ، دفعهـا ، دوافعهـا ، الکـریم  القـرآن قرائـات  ال فی المستشرقین

 تا. ، بیالمنایر

 ،فنلی ال،رایلة و الروایلة    فتح الق،یر الجامع بین ؛علی بن محمد، شوکانی .208

 .تا بی، المعرفهدار :بیروت

مقدمۀ ابن الصالح، تعلیق و ؛ بن عبدالرحمن ، ابوعمرو عثمانشهرزوری .209

دار الکتلب  ، بیـروت:  أبر عب،الرحمن صالح بن محمّ، بن عریضلة شـرح:  

 .ق1416، ةالعلمی

، مرکز نشر دانشـگاهی تهران: تاریخ تحلیل اسالم، ؛ جعفر سید، شهیدی .210

 ش.1392، 49چ

 داربیـروت:   ،ةو آدابها بین عرب الجاهلیل  ةالنصرانی ،لویس االب ،شیخو .211

 .م1989 ،2چ المشرق،
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، إثبات اله،اة بالنصرص و المعجلزات  ؛شیخ حر عاملى، محمد بن حسن .212

 ق.1425، 1اعلمى، چ: بیروت

تفصی  وسلائ  الشلیعة إلل  تحصلی       ؛شیخ حر عاملى، محمد بن حسن .213

 ق.1409، 1، چمؤسسة آل البیت علیهم السالم قم:، مسائ  الشریعة

 آرتـور  :تصـحیح ، القرآن علوم فی مقدمتان ؛عطیه ابن و المبانی صاحب .214

 .م1954، الخانجی ةمکتب :مصر، جفری

، ةالحی،ریل  ةمکتبل  :افسـت ، مصـطلحه  و الحـدیث  علوم ؛صبحى، صالح .215

 ق.1417

 کوچـه  حسـن  میـرزا  محقـق: ، الدرجات بصائر حسن؛ بن محمد، صفّار .216

 ق.1404، أعلمی تهران:، باغی

جـا،   بیالمصنّف، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمی، ؛ صنعانی، عبدالرزّاق .217

 .تا بی

، محمـد  مسـلم  مصـطفى  محقـق: ، القـرآن  تفسـیر  ؛عبـدالرزاق ، صنعانی .218

 ق.1410، 1چ، الرش، ةمکتب ریاض:

 موسوى باقر محمّد سید ترجمه: ، المیزان؛ حسین محمد سید ی،یطباطبا .219

 قـم،  علمیـه ه حـوز  مدرسینه جامع اسالمى انتشارات دفتر:  قم همدانى،

 . ش1374 ، 5چ

، هجـرت  انتشـارات : قـم ، اسالم در قرآن؛ حسین محمد سید، طباطبایی .220

 ش.1369

؛ قـم: دفتـر    طباطبایى، سید محمد حسـین؛ المیـزان فـى تفسـیر القـرآن      .221

 ق.1417،  5سین حوزه علمیه قم؛ چانتشارات اسالمى جامعه مدر

کتـاب الـدعاء، تحقیـق: مصـطفى     ؛ بن احمد طبرانی، ابوالقاسم سلیمان .222
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 .ق1413، دار الکتب العلمیةعبدالقادر عطا، بیروت: 

نشـر  : اإلحتجـاج علـى أهـل اللجـاج، مشـهد      ؛طبرسى، احمد بن علـى  .223

 ق.1403، 1مرتضى، چ

، محمـد جـواد    ان فى تفسیر القـرآن ؛ مجمع البی طبرسى، فضل بن حسن .224

 ش.1372،  3: انتشارات ناصر خسرو، چ ، تهران بالغى

مؤسسة األعلمی تاریخ األمم و الملوک، بیروت: ؛ ، محمّد بن جریرطبری .225

 .ق1403، 4چ، للمطبرعات

 دارالتـراث ، بیـروت:  الملـوک  و الرسـل  تاریخ ؛جریر بن محمد، طبری .226

 ق.1378، العربی

جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ضبط، توثیق  ؛، محمّد بن جریرطبری .227

 .ق1415، تخریج: صدقی جمیل العطار، بیروت: دار الفکر و

: دار  ، بیـروت  محمد بن جریر؛ جامع البیـان فـى تفسـیر القـرآن     ،طبرى .228

 . ق1412، 1، چ المعرفه

مکتلب  ، حسـینی  سیداحمد ق:محق، البحرین مجمع فخرالدین؛، طریحی .229

 ق.1408، 2چ، ةاالسالمی ةالنشر الثقاف

، بیروت: دار احیاء القرآن لعلوم الجامع التبیان، حسن بن محمد، طوسی .230

 ق.1404التراث العربی، 

، محمد بن حسـن، الفهرسـت، قـم: منشـورات رضـی )افسـت       طوسی .231

 ق.1404نجف(، 

، مؤسسة المعلارف االسلالمیة   قم:، کتاب الغیبة، حسن بن مدمح، طوسی .232

 ق.1404

 و، میردامـاد : تعلیـق ، اختیلار معرفلة الرجلال   ؛ حسن بن محمد، طوسی .233
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 ق.  ،1404البیت آل سسهؤم قم:، رجایی مهدی: تحقیق

جلـد،  10تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(،  ؛طوسى، محمد بن الحسن .234

 ق.1407، 4، چسالمیهدار الکتب اإلتهران: 

،  اسـالم  تهـران: ، القـرآن  تفسیر فی البیان أطیب عبدالحسین؛ سید، بطیّ .235

 .  ش1378، 2چ

منهج االسقاط فی ال،راسات القرآنیة عن، ؛ محمد، مظاهر الحمید عبد عامر .236

 .www. Al - maktabah، ریاض در استشراقی نشست،المستشرقین

Com ،2006 5/9/1388: مشاهده تاریخ، م. 

؛ النصلاری؟  و الیهلرد  کتلب  من مقتبس الکریم القرآن ه  سامی؛، امریع .237

 لمقارنلة  العلملی  البحلث  مبلادرة  العالمیة ال،عریة العلمیة المؤسسة: عمـان 

 م.2010، االدیان

مؤسسلة  : قـم ، حقایق هامة حرل القلرآن الکلریم  ؛ مرتضی جعفر، عاملی .238

 ق.1410، 1چ، النشر االسالمی

، االرشلاد  ةمطبعل  کبغـداد ، االسالم و قونالمستشر، عرفان، الحمید عبد .239

 .م1969

 و المستشـرقین  نظـر  فـی قرائـات  ال؛ الفتـاح  عبـد ، القاضـی  الغنـی  عبد .240

 ق.1426، 1چ، دار السالم للطباعة و النشر و الترزیع: مصر، الملحدین

محمد محیى الدین عبدالحمید، : ، مصححالبالغة نهجمحمد؛ شرح  ،عبده .241

 تا. ، بیمطبعة االستقامة:  قاهره

 ق.1401، الفکر دار، بیروت: قب  الت،وین ةالسن ؛محمد، خطیب عجاج .242

 تا. ، بیمکتبة العصریة: بیروت، القرآن تاریخ؛ محمد، عزة دروزة .243
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، مناهج المستشرقین البحثیة فلی دراسلة القلرآن الکلریم    ، حسن، عزوزی .244

، www. Al - maktabah. Com، ریـاض  در استشـراقی  نشسـت 

 .6/9/1388: مشاهده تاریخ، م2006

بیـروت:   البخاری، بشرح الباری فتح الدین، شهاب حجر ابن عسقالنی، .245

 تا. بی ،2چ المعرفه، دار

تصـحیفات المحـدثین، تحقیـق:    ؛ ، ابواحمد حسن بـن عبـداهلل  عسکری .246

 .ق1402، المطبعة العربیة الح،یثة، قاهره: محمرد أحم، میرة

، قم، 2و1رآن الکریم و روایات المدرستین، ج، سید مرتضی، القعسکری .247

 ش.1387، 2دانشکده اصول الدین، چ

 و اسـالم  میان فرهنگی ستیز ادامه شیطانی آیات؛ مرتضی سید ،عسکری .248

 .1369 ،26ش ،مشکرة آژیر، حمیدرضا مترجم: آن، دشمنان

 .ش1382 منیر،: نتهرا دین، احیاء در ائمه نقش؛ مرتضی سید ،عسکری .249

 محمـد  :ترجمـه ، اسـالم  تاریخ در عایشه نقش ؛مرتضى سید، عسکرى .250

 ش.1378، منیر انتشارات، کرمى

عسکری، مرتضی، القرآن الکریم و روایات المدرستین، قـم، انتشـارات    .251

 ه ق 1424 ،2چدانشگاه اصول الدین، چاپ 

 ق.1400، 4چ، دارالمعارف: مصر، المستشرقون؛ نجیب، العقیقی .252

، بیـروت:  المستشرقرن و ال،راسات القرآنیلة ؛ حسین محمد، الصغیر علی .253

 ق.1420، العربی دارالمورخ

 االعـالم  مکتـب : قـم  ،دراسلات قرآنیلة  ؛ حسـین  محمّـد  الصـغیر،  علی .254

 ق.1413 ،2چ االسالمی،

مکتبلة  : جـا  بـی  تفنیـدها،  و الکـریم  القرآن حول شبهات؛ غازی عنایت، .255
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 م.1996 ،الهالل

؛ «دعلری ردّة عبیل، اهلل بلن جحلش     تحقیق:» عبداهلل؛ بن محمّد ،عوشن .256

 ق.1423، هفدهم سال، 182ش، البیان مجلۀ

، 1، چالمطبعلة العلمیلة  تهران: تفسیر العیّاشی،  ؛عیاشى، محمد بن مسعود .257

 ق.1380

، قـم: مؤسسـه النشـر    کمال ال،ین و تمام النعمة تعلیق؛ اکبر علی، غفاری .258

 ق.1405االسالمی، 

 الهــادی، داربیـروت:   القـرآن،  حـول  آراء؛ علـی  سـیّد  هانی،اصـف  فـانی  .259

 ق.1411

: دار احیـاء التـراث    ، بیـروت  ؛ مفاتیح الغیـب فخر رازى، محمد بن عمر .260

 ق.1420، 3، چ العربی

 محمـدکاظم  محقق:، کوفی فرات تفسیر ابراهیم؛ بن فرات، کوفى فرات .261

 ق.1410، فرهنگ وزارت تهران:، محمودی

 ابـراهیم  و مخزومـی  مهـدی  محقـق: ، العـین  احمد؛ بن خلیل، فراهیدی .262

 ق.1410، 2چ، دار الهجرة، سامرائی

دار بیـروت:   القـرآن،  وحـى  مـن  تفسـیر ؛ حسـین  محمّد سید اهلل، فضل .263

 . ق1419 ،المالک للطباعة و النشر

)نقل، مطلاعن و    قضایا قرآنیة فی المرسرعة البر انیة ؛فضل حسن عباس .264

 ق.1421ار الفتح، ، عَمّان: دردّ شبهات(

 دانشـگاهی  جهـاد : تهران قرآن، نظم در پژوهشی؛ عبدالهادی زاده، فقهی .265

 .ش1374 ،1چ تهران، دانشگاه

: قـاهره ، الکریم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم؛ محمد، الباقی عبد فؤاد .266
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 ق.1364، المصریه دارالکتب

ـ  االصـول  على المستشرقین افتراءات من ؛المنعم عبد، فؤاد .267  فـى  هالعقدی

 ق.1422، العبی،کان ةمکتب :ریاض، االسالم

: انتشـارات الصـدر،    ، تهـران  ؛ تفسیر الصـافى  مال محسن ،فیض کاشانى .268

 ق.1415

 .تا بى، العلمیه الکتب دار، بیروت: التحدیث قواعد، الدین جمال، قاسمى .269

 عیـون  محمدباسل محقق: ،  التأویل محاسن الدین؛ جمال محمد، قاسمى .270

 . ق1418،  العلمیه الکتب ارد بیروت:، السود

 ، قـرآن  از هـایى  درس فرهنگـى  مرکز:  تهران نور، تفسیر ، محسن قرائتى، .271

 .  ش1383 ، 11چ

 غرانیـق  افسانه»، مسترحمی عیسی سید مقاله، خاورشناسان پژوهی قرآن .272

 .7ش، «خاورشناسان برداری بهره و

رات ناصـر  : انتشا ، تهران قرطبى، محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن .273

 ش.1364، 1خسرو، چ

 ابـراهیم  محقـق: ،  اإلشـارات  لطـایف  هـوازن؛  بـن  عبـدالکریم ، قشیری .274

 .تا ، بی3چ،  ةالمصری ةالعام ةالهیئ مصر: ، بسیونى

 ق.1420، وهبه ةمکتب :قاهره، االسالم و المستشرقون ؛محمد، قطب .275

 محمـد  ق:حقـ ، مةعلل  أنبلاه النحلا    ةإنباء الروا ؛یوسف بن علی، قفطی .276

 م.1973، ةالمصری ةالعام ةالهیئ مصر:، إبراهیم أبوالفضل

 موسـوى  طیـب  سـید  محقـق: ، القمـى  تفسـیر  ابـراهیم؛  بـن  على، قمى  .277

 ش.1367  ، الکتاب دار : قم، جزایرى

 :تحقیـق  نقـده،  و آدابه و الشعر محاسن فی العمده ؛رشیق ابن قیروانی، .278
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 م.1981 ،5چ ،دارالجیل الحمید، عبد الدین محیی محمد

 اعظـم،  پیـامبر  عصمت اثبات در غرانیق افسانه بررسی؛ شهاب کاظمی، .279

 .ش1385 ،22ش کوثر،

 خـان  فاضـل  کمـک  بـه  گِلِن ویلیام ترجمه:؛ عتیق( )عهد مقدّس کتاب .280

 دارالســلطنه چــاپ، فارســی زبــان بــه عبرانــی زبــان اصــل از همــدانی

 ق.1261 م/1845، ادینبورگ

، تحقیـق:  ناقـب اإلمـام أمیـر المـؤمنین    م؛ کوفی، محمّد بن سـلیمان  .281

 .ق1412، مجمع احیاء الثقافة االسالمیةمحمّدباقر محمودی، قم: 

، «غـرب  در اسالم پیامبر نگاری سیره»، قرآن گلستان ؛مرتضی، نیا کریمی .282

 .84ش

دار الکتلب  ، تهـران:  الکـافی  ؛کلینى، محمـد بـن یعقـوب بـن اسـحاق      .283

 ق.1407، 4ۀ، چاإلسالمی

، ترجمه: عبدالحلیم نجّـار  ؛،، مذاهب التفسیر اإلسالمیگلدزیهر، ایگناس .284

 .ق1374، مکتبة الخانجیقاهره: 

 مـذاهب  )ترجمـه  مسـلمانان  تفسـیرى  هـاى  گرایش ؛گناسیا، گلدزیهر .285

، ققنـوس  :هـران ت، طباطبـایى  ناصـر  سـید  ترجمه به، االسالمى( التفسیر

 ش.1383

 محمد: عربی به مترجم، العقی،ة و الشریعة فی االسالم؛ ایگناس، گلدزیهر .286

دار : مصـر ، الحق عبد العزیز عبد، القادر عبد حسن علی، موسی یوسف
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 :مقدّمه -1

 در میان انبوه اطالعات و پراکندگی فراوان آنها، بازیابی اطالعات مورد نیاز -1-1

بر اساس سرعت و دقت از اهمیت خاصی برخوردار است .  نقـش سـاماندهی و   

سازماندهی استاندارد اطالعات برای سرعت بخشیدن و تسـهیل در امـر بازیـابی    

 بسیار ویژه و قابل توجه است.، دقیق اطالعات مورد نیاز

ا اصـطالحات  یـ هـا و   سازی در حقیقت تعیـین و اختصـاص دادن واژه   نمایه

تر اطالعات مورد نیاز است. کلیـد   تر و سریع ارک به منظور بازیابی دقیقمتن مد به

سان پل ارتبـاطی بـین تولیـد و     های انتخاب شده برای نمایه متون مدارک، به واژه

های منتخـب   هرمیزان تناسب و هماهنگی در میان واژه مصرف اطالعات است . به

تـری میـان    تبـاط مطلـوب  بیشتر باشد اسـتحکام و اسـتمرار پـل بیشـتر بـوده ، ار     

 شود. کننده اطالعات برقرار می کننده اطالعات و مصرف های تولید اندیشه

 که است مطالبى یا مواد براى راهنمایى کتابدارى، اصطالح در( Index) نمایه

 موضوعى نمایه. باشد شده تنظیم مطالب، یا مواد اصلى ترتیب از غیر ترتیبى به

 و شود مى تنظیم الفبا حروف برحسب که است ىموضوع هاى کلیدواژه از عبارت

 1.گیرد مى قرار آن مقابل در موضوع، آن حاوى صفحات یا صفحه شماره

، عمل توصیف یا شناسایی محتوای موضوعی یک 5963طبق استاندارد ایزو 

                                                      
 .نمایه واژه ذیل دوم، ویرایش ؛راستین فروردین انی،سلط پوری. کتابداری اصطالحات: نک -1
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سازی گویند. در واقع، ثبت و ضبط محتوای اطالعاتی مدارک با  مدرک را نمایه

قصد سهولت  منظور سازماندهی اطالعات به وناگون بههای گ استفاده از روش

 1سازی گویند. بازیابی را نمایه

 و محقق به کمک براى کارآمد ابزارهاى کردن فراهم نمایه، از هدف -1-2

. است بیشتر دقت و سرعت با مدارک درون اطّالعات پیداکردن در پژوهشگر

 اطالعات بار دارای که را هایی متون، کلیدواژه در دقت و وقت صرف با ساز نمایه

 مسیر دستیابی تا کند می تنظیم الفبا ترتیب براساس و انتخاب  هستند مناسبی

 اطالعات به ساخته، دسترسی هموارتر را محقق و پژوهشگر نیاز مورد اطالعات به

 .نماید بیشترتسهیل سرعت و دقت با را مدارک متنی درون

 شده تهیه موضوعی نمایه و ها فهرست :قسمت دو در ها نمایه: نمایه ساختار -2

 .است

 فهرست: روایات؛ ج  فهرست آیات؛  ب(  فهرست شامل: الف( ها فهرست -2-1

 .اعالم؛ است

 کتاب های مقاله متن (اعالم و روایات ،آیات) شامل ها فهرست تهیّۀ براى

 :شد اقدام زیر ترتیب به و مطالعه (مقاله15)

 شماره ترتیب و قرآن های سوره ترتیب هب و استخراج آیات عربی متن الف(

 از بخشی یا تمام به آنها در که صفحاتی شماره و تنظیم سوره هر ذیل در آیات

 .شد آورده آیه عبارت مقابل در شده استناد آیه متن

 تاریخی دوره یعنی حدیث صدور تاریخی دوره ترتیب به احادیث ب( 

 معصوم هر نام ذیل و در مدهآ - (عج)مهدی امام تا پیامبر از - معصومین

                                                      
 .1380،؛تهران: چاپا ؛سازی کتاب نمایه ؛نوروزی، علیرضا -1



 473 \ ها هینما

473 

 

 ای و متن از بخشی یا تمام به که صفحاتی شماره و تنظیم الفبا حروف براساس

 .است شده ذکر هرروایت مقابل در شده، استناد احادیث ترجمه

در این فهرست ابتدا متن عربی روایات آمده و سپس روایات ترجمه شده 

 فارسی ذکر شده است. به

 متن در شده ذکر های نام از ای سیاهه م، ابتدااعال فهرست مورد در ج(

 آن ذکر به که صفحاتی شماره نام، هر برای افزاری نرم جستجوی با و تهیه ها مقاله

 آورده نام مقابل است، در پرداخته توضیحات ذکر بدون یا و توضیحات با نام

 صاحب نام باشد شده طرحفردی  مربوط به ای نظریه که مواردی در. است شده

 نام آن ذیل در نظریه و موضوع آمده موضوعی نمایه در مدخل عنوان به نظریه

 .است شده ذکر

 مخاطبان برای را استفاده و کاربرد بیشترین قسمت این: موضوعى نمایۀ -2-2

 یا استخراج متن از هایی کلیدواژه ها، مقاله دقیق مطالعه از پس بخش این در. دارد

 مطرح موضوعات ریز و اصلی موضوعات بیانگر هک شده انتخاب متن، با متناسب

 از المقدور حتی سازی، نمایه سیاست به توجّه با. باشد می کتاب های مقاله در شده

 مطلب یا و بلند، پاراگراف 2 یا صفحه یک حدّ در متوسّط طور به که مطالبی

 انتخاب موضوعی های کلیدواژه باشند، شده پاراگراف، ارائه یک حد در که مهمی

 .اند شده وارد مدخل عنوان به موضوع نمایه در و شده

 شده سازى نمایه مقاله، عنوان 15 تعداد مجموع در: ساختار و ها ویژگی -2-2-3

 .است

 شده استفاده« ~» نشانگر از ها، مدخل در ها واژه تکرار از جلوگیرى براى -

 .است
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 با« به کنید نگاه» ارجاعات از اطّالعات بازیابى در تسریع و تسهیل براى -

 .است شده استفاده     نیز  عالمت با« به کنید نگاه نیز» و       عالمت

 یا صفحه درآن موضوع که صفحاتی یا صفحه شماره مدخل هر مقابل در -

 عالمت از باشد متوالی در صفحات اگر. است شده ذکر آمده صفحات

 در باشد غیرمتوالی صفحات اگر و( ی صفحه تا ی ازصفحه یعنی) (-) تیره خط

 از که صورتى در. است شده استفاده( ،) ویرگول عالمت از صفحات شماره بین

 کنار در( پ) حرف باشد، شده انتخاب موضوعى واژه کلید یا نمایه ها پاورقى

 .است رفته کار به صفحات شماره

 در جز است؛ نشده محسوب الفبا ردیف در تعریف حرف( الم و الف) ال -

 .اشهر اسم و خاص موارد

 الفبا حروف باشد، آمده ها مدخل ذیل در تاریخى هاى دوره که درصورتی -

 و جمع مثالً. است گرفته قرار ترتیب مالک تاریخى دوره و نبوده ترتیب مالک

 شده مرتب و تنظیم عثمان ابوبکر، و ،پیامبر های دوره ترتیب به قرآن تدوین

 .است

 داخل در کتاب کلمه شده، واقع مدخل خاص کتابی وانعن که مواردى در -

 ردیف در کتاب عنوان و براساس ، است آمده کتاب عنوان از قبل][  قالّب

 .است شده تنظیمیی الفبا

 الفبایى ترتیب ردیف در است، گرفته قرار قالّب داخل آنچه طورکلّى، به -

 .گیرد نمى قرار

 در مطلوب، دقّت و سرعت با عاتاطّال بازیابى نمایه، در اصل ترین مهم -

 و مصنوعى زبان هماهنگى، رعایت براى لذا. است شده هماهنگ مجموعه یک
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( هاى متن) بازیابى در ولى دارد؛ کاربرد طبیعى زبان از بیش شده مهار واژگان

 زبان و طبیعى زبان از تلفیقى رسد مى نظر به مخاطبان، نوع به توجّه با آزاد،

 .کند مى پیدا اى ویژه نقش ارجاعات میان، این در. است الزم مصنوعى

 استفاده مقاالت عناوین کد از موضوعى، هاى نمایه ساختار در معموالً -

 مقاالت عناوین به مربوط هاى شماره موضوعى، واژه کلید هر مقابل در و شود مى

 شده ارائه مشخّصات به مراجعه ضمن باید کننده جستجو. شود مى ارائه مختلف

 مقاله، درکلّ تورّق با و کند مراجعه مقاله اصل به مقاالت، عناوین کد مقابل در

 . بیابد را نظر مورد موضوع

 مقاالت، عناوین کد به ارجاع و عنوان کد از دلیل، دو به نمایه این در -

 :است نشده استفاده

 صفحات شماره با کتاب عنوان در یک شده سازی نمایه های مقاله همه -1

 .است دهآم مسلسل

 لذا است؛ نمایه این اصلى مبناى اطّالعات، بازیابى در تسهیل و تسریع -2

. است شده آورده "صفحات یا صفحه شماره" ترتیب به هرکلیدواژه مقابل در

 راهنمایى نظر مورد موضوع صفحات یا صفحه به مستقیماً کننده مراجعه بنابراین،

 .شود مى

* * * 

 ساز نمایه آشنایى میزان و سازی نمایه ایه ضرورت و ها شیوه به آشنایی

 میزان تناسب به و است اهمّیّت حائز بسیار سازی نمایه حال در متن موضوعات به

 اطاّلعات بار با اصلى هاى کلیدواژه تعیین در دقّت ضریب موضوع، با آشنایى

 .بود خواهد باالتر الزم،
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 با است شده سعى و هشد لحاظ مذکور شرایط تقریباً نمایه، این تهیّه در   

 ساز نمایه تحصیالت به توجّه با ـ حدیث و قرآنى علوم موضوعات به نسبی تسلّط

 تحصیالت و - حدیث و قرآنی علوم -اسالمى  معارف و الهیّات رشته در

 جامعى نسبتآ نمایه ـ شناسی دانش و اطالعات علم رشته در ارشد کارشناسی

 .گردد تدوین

 همین به. است نشده نمایه در اشتباه و خطا و سهو بر ادّعایى حال، عین در

 علم و حدیث و قرآن علوم هاى رشته در نظران صاحب و بزرگواران از دلیل،

 و تذکّرها با دارد تمنّا پژوهشگران و دیگر شناسی و دانش اتـاطالع

الکترونیک  پست آدرس طریق از را ساز نمایه خود، هاى راهنمایى

salimgandomi@yahoo.comh ،بعدى، تخصصی هاى نمایه تدوین و در تهیّه 

 .فرمایند یارى
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 آیات فهرست 
 

 413 الَْْرْضِ وَ السَّماوا ِ غَيْبَ أَعْلَمُ  33، ةالبقر

 52كَلِما ٍ رَبِّهِ مِنْ آدَمُ فَتَلَقَّى :37  ةالبقر

 بِاتِّخناذِكُمُ  أَنْفُسَنكُمْ  ظَلَمْنتُمْ  إِنَّكُنمْ  قَنوْمِ  یا لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ إِذْ وَ :54  ةالبقر
 بارِئِكُمْ عِنْدَ لَكُمْ خَيْرٌ ذلِكُمْ أَنْفُسَكُمْ فَاقْتُلُوا بارِئِكُمْ  إِلى فَتُوبُوا الْعِجْلَ
 193الرَّحيمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ فَتابَ

 قالُوا بَعْض   إِلى بَعْضُهُمْ خَ  إِذا وَ آمَنَّا قالُوا آمَنُوا الَّذینَ لَقُوا إِذا وَ :76  ةالبقر
 فَن   أَ رَبِّكُنمْ  عِنْندَ  بِنهِ  لِيُحَناجُّوكُمْ  عَلَنيْكُمْ  اللَّهُ فَتَحَ بِما تُحَدِّثُونَهُمْ أَ

 115تَعْقِلُونَ

 38...أَمانِيَّ إِالَّ الْكِتابَ یَعْلَمُونَ ال أُمِّيُّونَ مِنْهُمْ وَ :78  ةالبقر

 ،41، 40 مِثْلِهنا  أَوْ مِنْهنا  بِخَيْنر   نَْْ ِ نُنْسِها أَوْ آیَة  مِنْ نَنْسَخْ ما :106  ةالبقر
220 ،223 

 249 راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ ..إِنَّا. :156  ةالبقر

 251 أَیَّام  ثَ ثَةِ فَصِيامُ :196  ةالبقر

 بِالْقِسْطِ قائِماً الْعِلْمِ أُولُوا وَ الْمَ ئِكَةُ وَ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ :18مران  ع آل
 195الْحَكيمُ الْعَزیزُ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال

 عَلَنى  عِمْنرانَ  آلَ وَ إِبْنراهيمَ  آلَ وَ نُوحناً  وَ آدَمَ  اصْنطَفى  اللَّنهَ  إِنَّ :33عمران   آل
 368 عالَمينَالْ
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 417إِلَيْ َ نُوحيهِ :44 عمران  آل

 وَ أَنْفُسَننا  وَ نِسناءَكُمْ  وَ نِسناءَنا  وَ أَبْناءَكُمْ وَ أَبْناءَنا نَدْعُ تَعالَوْا قُلْ :61عمران   آل
 370...أَنْفُسَكُمْ

 وَ الْكِتابِ مِنَ لِتَحْسَبُوهُ ابِبِالْكِت أَلْسِنَتَهُمْ یَلْوُونَ لَفَریقاً مِنْهُمْ إِنَّ وَ :78  عمران آل
 وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ وَ الْكِتابِ مِنَ هُوَ ما

 115یَعْلَمُونَ هُمْ وَ الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَى یَقُولُونَ

 وَ بِنالْمَعْرُوفِ  یَنْْمُرُونَ  وَ خَيْنرِ الْ إِلَنى  یَندْعُونَ  أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ :104عمران   آل
 196الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولئِ َ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ

وَ ما مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ما َ أَوْ قُتِلَ  :144عمران   آل
عَقِبَيْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَنيْئاً وَ    یَنْقَلِبْ عَلىأَعْقابِكُمْ وَ مَنْ   انْقَلَبْتُمْ عَلى

 290 سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرینَ

 417الْغَيْبِ عَلَى لِيُطْلِعَكُمْ :179 عمران  آل

 خَلَنقَ  وَ واحِندَة   نَفْنس   مِننْ  خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا :1النساء  
 الَّنذي  اللَّنهَ  اتَّقُنوا  وَ نِسناءً  وَ كَثينراً  رِجاالً مِنْهُما بَثَّ وَ زَوْجَها مِنْها

 386رَقيباً عَلَيْكُمْ كانَ اللَّهَ إِنَّ الَْْرْحامَ وَ بِهِ تَسائَلُونَ

  فني  یُقناتِلُونَ  كَفَنرُوا  الَّنذینَ  وَ اللَّهِ سَبيلِ  في یُقاتِلُونَ آمَنُوا الَّذینَ:75النساء  
 كنانَ  الشَّنيْطانِ  كَيْندَ  إِنَّ الشَّنيْطانِ  أَوْلِيناءَ  فَقناتِلُوا  الطَّناغُو ِ  بيلِسَ

 295 ضَعيفاً

 400 ضَعيفاً كانَ الشَّيْطانِ كَيْدَ إِنَّ :76النساء  

 فينهِ  لَوَجَندُوا  اللَّنهِ  غَيْنرِ  عِنْندِ  مِنْ كانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَ  أَ :82  نساءال
 69 كَثيراً تِ فاًاخْ

 وَ قَتَلُوهُ ما وَ اللَّهِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عيسَى الْمَسيحَ قَتَلْنَا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ :157النساء  
 منا  مِنْهُ شَ ٍّ  لَفي فيهِ اخْتَلَفُوا الَّذینَ إِنَّ وَ لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ صَلَبُوهُ ما
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 128یَقيناً قَتَلُوهُ ما وَ الظَّنِّ اتِّباعَ إِالَّ عِلْم  مِنْ بِهِ لَهُمْ
 128 حَكيماً عَزیزاً اللَّهُ كانَ وَ إِلَيْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَلْ :158النساء  

 إِلَيْ َ أُنْزِلَ بِما یُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَ مِنْهُمْ الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ لكِنِ :162النساء  
 وَ الزَّكناةَ  الْمُؤْتُنونَ  وَ الصَّن ةَ  الْمُقيمنينَ  وَ قَبْلِن َ  نْمِن  أُنْنزِلَ  ما وَ

 197 عَظيماً أَجْراً سَنُؤْتيهِمْ أُولئِ َ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ

 125 زَبُوراً داوُدَ آتَيْنا وَ :163النساء  

  إِلنى  أَلْقاهنا  كَلِمَتُنهُ  وَ اللَّهِ رَسُولُ مَمَرْیَ ابْنُ عيسَى الْمَسيحُ ...إِنَّمَا :171النساء  
 131...ثَ ثَةٌ تَقُولُوا ال وَ رُسُلِهِ وَ بِاللَّهِ فَآمِنُوا مِنْهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ

 130...مَرْیَمَ ابْنُ الْمَسيحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقَدْ :72و17، المائ،ة

 131 ...ثَ ثَة  ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ دْلَقَ :73، المائ،ة

 251 أَیَّام  ثَ ثَةِ فَصِيامُ :89، المائ،ة

 413 الْغُيُوبِ عَ َّمُ :109المائ،ة  

 419 اللَّهِ خَزائِنُ عِنْدي لَكُمْ أَقُولُ ال قُلْ :50  نعاماأل

 هُنمْ  وَ الْنَْمْنُ  لَهُنمُ  أُولئِ َ بِظُلْم  إیمانَهُمْ یَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذینَ  :82  نعاماأل
 399 مُهْتَدُونَ

 ءٍ شَيْ مِنْ بَشَر   عَلى اللَّهُ أَنْزَلَ ما قالُوا إِذْ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ  :91  نعاماأل
 لِلنَّناسِ  هُندىً  وَ نُنوراً   مُوسنى  بِنهِ  جناءَ  الَّذي الْكِتابَ أَنْزَلَ مَنْ قُلْ

 120 ...كَثيراً تُخْفُونَ وَ تُبْدُونَها قَراطيسَ تَجْعَلُونَهُ

 344 حَوْلَها مَنْ وَ : 92  نعاماأل

 ال وَ شِنئْتُما  حَيْنثُ  مِنْ فَكُ  الْجَنَّةَ زَوْجُ َ وَ أَنْتَ اسْكُنْ آدَمُ یا وَ  :19األعراف  
 388الشَّجَرَةَ هذِهِ تَقْرَبا

 تِلْكُمَنا  عَنْ أَنْهَكُما لَمْ أَ ... سَوْآتُهُما لَهُما بَدَ ْ الشَّجَرَةَ ذاقَا ...فَلَمَّا  :22اف  األعر
 389الشَّجَرَةِ...
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 مِنننَ لَنَكُننونَنَّ تَرْحَمْنننا وَ لَنننا تَغْفِننرْ لَننمْ إِنْ وَ أَنْفُسَنننا ظَلَمْنننا رَبَّنننا  :23األعراف  
 389 الْخاسِرینَ

 مِننَ  أَحَدٍ مِنْ بِها سَبَقَكُمْ ما الْفاحِشَةَ تَْْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قالَ إِذْ لُوطاً وَ  :80األعراف  
 401الْعالَمينَ

 قَننوْمٌ أَنْننتُمْ بَننلْ النِّسنناءِ دُونِ مِنننْ شَننهْوَةً رِّجالَنالنن لَتَننْْتُونَ إِنَّكُننمْ  :81األعراف  
 401مُسْرِفُونَ

 الشَّنيْطانُ  فََْتْبَعَنهُ  مِنْها فَانْسَلَخَ آیاتِنا آتَيْناهُ الَّذي نَبََْ يْهِمْعَلَ اتْلُ وَ  :175  عرافاأل
 150 الْغاوینَ مِنَ فَكانَ

 لِنذِي  وَ لِلرَّسُنولِ  وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فََْنَّ ءٍ شَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ  :41االنفال  
 370 ... الْقُرْبى

 اللَّنهِ  ابْننُ  الْمَسنيحُ   النَّصارى قالَتِ وَ اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْيَهُودُ قالَتِ وَ : 30، التربة
 اللَّهُ قاتَلَهُمُ قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ بَِْفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذلِ َ
 132 یُؤْفَكُونَ أَنَّى

 نُنورَهُ  یُتِمَّ أَنْ إِالَّ اللَّهُ یَْْبَى وَ بَِْفْواهِهِمْ هِاللَّ نُورَ یُطْفِؤُا أَنْ یُریدُونَ:32التربه  
 پ308الْكافِرُونَ كَرِهَ لَوْ وَ

 303 فَنَسِيَهُمْ اللَّهَ نَسُوا  :67ة  تربال
 262، 261، 259...أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ  :128ة  تربال

 ائْنتِ  لِقاءَنَنا  یَرْجُنونَ  ال الَّذینَ قالَ بَيِّنا ٍ آیاتُنا هِمْعَلَيْ  تُتْلى إِذا وَ:15یرنس  
  نَفْسني  تِلْقاءِ   مِنْ أُبَدِّلَهُ أَنْ  لي یَكُونُ ما قُلْ بَدِّلْهُ أَوْ هذا غَيْرِ بِقُرْآن 
 یَنوْم   عَنذابَ  رَبِّني  عَصَيْتُ إِنْ أَخافُ إِنِّي إِلَيَّ  یُوحى ما إِالَّ أَتَّبِعُ إِنْ
 295 يم عَظ

 وَ السَّماءِ فِي ال وَ الَْْرْضِ فِي ذَرَّة  مِثْقالِ مِنْ رَبِّ َ عَنْ یَعْزُبُ ما وَ  :61  یرنس
 40 مُبين  كِتاب   في إِالَّ أَكْبَرَ ال وَ ذلِ َ مِنْ أَصْغَرَ ال
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 67 الْماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ  :7  هرد

 417 يْ َإِلَ نُوحيها  :49  هرد

 قالَنتْ  وَ الْنَْبْوابَ  غَلَّقَنتِ  وَ نَفْسِهِ عَنْ بَيْتِها  في هُوَ  الَّتي راوَدَتْهُ وَ  :23  یرسف
 یُفْلِنحُ  ال إِنَّنهُ  مَثْنوايَ  أَحْسَننَ  رَبِّني  إِنَّنهُ  اللَّنهِ  مَعناذَ  قنالَ  لَ َ هَيْتَ

 399، 398، 397 الظَّالِمُونَ

 لِنَصْرِفَ كَذلِ َ رَبِّهِ بُرْهانَ  رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّتْ دْلَقَ وَ  :24  یرسف
 398 الْمُخْلَصينَ عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ الْفَحْشاءَ وَ السُّوءَ عَنْهُ

 كَيْندَكُنَّ  إِنَّ كَيْندِكُنَّ  مِننْ  إِنَّنهُ  قنالَ  دُبُنر   مِنْ قُدَّ قَميصَهُ  رَأى فَلَمَّا  :28  یرسف
 400 عَظيمٌ

 إِنَّ رَبِّني  رَحِنمَ  منا  إِالَّ بِالسُّوءِ لََْمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ  نَفْسي أُبَرِّئُ ما وَ  :53  یرسف
 399، 398رَحيمٌ غَفُورٌ رَبِّي

ى بَصِنيرَة  أَنَنا وَ مَننِ    نى اللَّنهِ  عَلن  نوا إِلن نذِهِ سبِيلى أَدْعُن نلْ هَنقُ :108  یرسف
 223اتَّبَعَنى

 402 الْكِتابِ أُمُّ عِنْدَهُ وَ یُثْبِتُ وَ یَشاءُ ما اللَّهُ یَمْحُوا  :39  رع،ال

 وَ  بَيْنني  شَنهيداً  بِاللَّنهِ   كَفى قُلْ مُرْسَ ً لَسْتَ كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ  :43الرع،  
 426 195، 194 الْكِتابِ لْمُعِ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَيْنَكُمْ

 295الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَ َ مَنِ إِالَّ سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَ َ لَيْسَ عِبادي إِنَّ :42هیم   اابر

 لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا  :9الحجر  

 308، پ295 خَزائِنُهُ دَناعِنْ إِالَّ ءٍ شَيْ مِنْ إِنْ وَ  :21  حجرال

 224 إِلَيْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْ َ أَنْزَلْنا وَ  :44النح   

 287 ...أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ   :72النح   

 عَلَيْننا  بِنهِ  لَ َ تَجِدُ ال ثُمَّ إِلَيْ َ حَيْناأَوْ بِالَّذي لَنَذْهَبَنَّ شِئْنا لَئِنْ وَ  :86اإلسراء  
 301، 223، 41 وَكي ً
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 223، 41 كَبيراً عَلَيْ َ كانَ فَضْلَهُ إِنَّ رَبِّ َ مِنْ رَحْمَةً إِالَّ  :87اإلسراء  

 414 بِالْغَيْبِ رَجْماً  :22  کهف

 301نَسِيًّا رَبُّ َ كانَ ما وَ...  :64  مریم

 420  یَنْسى ال وَ رَبِّي یَضِلُّ ال كِتاب   في رَبِّي عِنْدَ عِلْمُها قالَ  :52   ه

 62 نَسْفاً رَبِّي یَنْسِفُها فَقُلْ الْجِبالِ عَنِ یَسْئَلُونَ َ وَ  :105 ه  

 220 ...حِسابُهُمْ لِلنَّاسِ اقْتَرَبَ  :1نبیاء  األ

 عِبنادِيَ  یَرِثُهنا  الْنَْرْضَ  أَنَّ النذِّكْرِ  بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي ناكَتَبْ لَقَدْ وَ  :105  نبیاءاأل
 124الصَّالِحُونَ

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ َ مِنْ رَسُنول  وَ ال نَبِنيٍّ إِالَّ إِذا تَمَنَّنى أَلْقَنى       :52  حجّال
يْطانُ ثُمَّ یُحْكِمُ اللَّهُ آیاتِهِ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما یُلْقِي الشَّ  الشَّيْطانُ في

 296، 293 وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

 وَ تَسْتَْْنِسُوا حَتَّى بُيُوتِكُمْ غَيْرَ بُيُوتاً تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا  :27النرر  
 197 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذلِكُمْ أَهْلِها  عَلى تُسَلِّمُوا

 پ161الْعالَمينَ رَبِّ لَتَنْزیلُ إِنَّهُ وَ  :192الشعراء  
 پ161الَْْمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ  :193الشعراء  
 پ161الْمُنْذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِ َ  عَلى  :194الشعراء  
 پ161 مُبين  عَرَبِيٍّ بِلِسان   :195الشعراء  
 271 الَْْقْرَبينَ عَشيرَتَ َ ذِرْأَنْ وَ  :214الشعراء  

 393 كَریمٌ كِتابٌ إِلَيَّ أُلْقِيَ إِنِّي الْمَلَُْ أَیُّهَا یا قالَتْ  :29  نم ال

 393 الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ وَ سُلَيْمانَ مِنْ إِنَّهُ  :30  نم ال

 394 مُسْلِمينَ كُنَّا وَ اقَبْلِه مِنْ الْعِلْمَ أُوتينَا وَ  :42النم   

 394كافِرینَ قَوْم  مِنْ كانَتْ إِنَّها  :43النم   

 أَسْنلَمْتُ  وَ  نَفْسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ قالَتْ ... ساقَيْها عَنْ كَشَفَتْ ...وَ  :44  نم ال
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 395 ،394 الْعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ سُلَيْمانَ مَعَ
 منا  وَ اللَّنهُ  إِالَّ الْغَيْنبَ  الْنَْرْضِ  وَ السَّنماوا ِ  فِني  مَنْ لَمُیَعْ ال قُلْ  :65  نم ال

 416 یُبْعَثُونَ أَیَّانَ یَشْعُرُونَ

 مِنَ كُنْتَ ما وَ الَْْمْرَ مُوسَى  إِلى قَضَيْنا إِذْ الْغَرْبِيِّ بِجانِبِ كُنْتَ ما وَ  :44القصص  
 124الشَّاهِدینَ

 أَهْلِ  في ثاوِیاً كُنْتَ ما وَ الْعُمُرُ عَلَيْهِمُ فَتَطاوَلَ قُرُوناً شَْْناأَنْ لكِنَّا وَ  :45القصص  
 124 مُرْسِلينَ كُنَّا لكِنَّا وَ آیاتِنا عَلَيْهِمْ تَتْلُوا مَدْیَنَ

 123 یُؤْمِنُونَ بِهِ هُمْ قَبْلِهِ مِنْ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذینَ  :52القصص  
 قَبْلِنهِ  مِنْ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا مِنْ الْحَقُّ إِنَّهُ بِهِ آمَنَّا قالُوا عَلَيْهِمْ  یُتْلى إِذا وَ  :53القصص  

 123 مُسْلِمينَ
 السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ یَدْرَؤُنَ وَ صَبَرُوا بِما مَرَّتَيْنِ أَجْرَهُمْ یُؤْتَوْنَ أُولئِ َ  :54القصص  

 123 ونَیُنْفِقُ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ

 354، 352، 326 الْمُشْرِكينَ مِنَ تَكُونَنَّ ال وَ  :87  قصصال

 ظَلَمُنوا  الَّنذینَ  إِالَّ أَحْسَننُ  هِيَ  بِالَّتي إِالَّ الْكِتابِ أَهْلَ تُجادِلُوا ال وَ:46العنکبرت  
 إِلهُكُنمْ  وَ إِلهُننا  وَ إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ وَ إِلَيْنا أُنْزِلَ بِالَّذي آمَنَّا قُولُوا وَ مِنْهُمْ
 15مُسْلِمُونَ لَهُ نَحْنُ وَ واحِدٌ

 إِذاً بِيَمينِن َ  تَخُطُّنهُ  ال وَ كِتناب   مِننْ  قَبْلِنهِ  مِننْ  تَتْلُنوا  كُنْتَ ما وَ  :48العنکبرت  
 113، 38الْمُبْطِلُونَ الَرْتابَ

 پ308لَمينَالْعا رَبِّ مِنْ فيهِ رَیْبَ ال الْكِتابِ تَنْزیلُ :2السج،ة  
 369 أُمَّهاتُهُمْ أَزْواجُهُ وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنينَ  أَوْلى النَّبِيُّ  :6  حزاباأل

 260 ...عَلَيْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا رِجالٌ الْمُؤْمِنينَ مِنَ  :23  حزاباأل
 زینَتَهنا  وَ الندُّنْيا  الْحَياةَ تُرِدْنَ كُنْتُنَّ إِنْ لَِْزْواجِ َ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا  :28  حزاباأل

 369 و... أُمَتِّعْكُنَّ فَتَعالَيْنَ
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 الْعَنذابُ  لَهَنا  یُضاعَفْ مُبَيِّنَة  بِفاحِشَة  مِنْكُنَّ یَْْ ِ مَنْ النَّبِيِّ نِساءَ یا  :30  حزاباأل
 368 ضِعْفَيْنِ...

 368 ...اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ كََْحَدٍ سْتُنَّلَ النَّبِيِّ نِساءَ یا  :32  حزاباأل

 یُطَهِّنرَكُمْ  وَ الْبَيْنتِ  أَهْنلَ  النرِّجْسَ  عَننْكُمُ  لِيُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ ...إِنَّما  :33  حزاباأل
 376، 374، 370 تَطْهيراً

 آتَيْننتَ  ال َّتنني زْواجَنن َأَ لَنن َ أَحْلَلْنننا انإِنَّنن النَّبِننيُّ انأَیُّهَنن انینن  :50  حزاباأل
 369 أُجُورَهُنَّ...

 369 ...تَشاءُ مَنْ إِلَيْ َ تُؤْوي وَ مِنْهُنَّ تَشاءُ مَنْ  تُرْجي : 51  حزاباأل

 مِنْ أَزْواجَهُ تَنْكِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كانَ ما ...وَ  :53  حزاباأل
 369 أَبَداً بَعْدِهِ

 یُندْنينَ  الْمُنؤْمِنينَ  نِسناءِ  وَ بَناتِن َ  وَ لَِْزْواجِ َ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا  :59  حزاباأل
 368 جَ َبِيبِهِنَّ... مِنْ عَلَيْهِنَّ

 372 شَدیدٍ عَذاب  یَدَيْ بَيْنَ ...لَكُمْ  :46  سبإ

 414 بِالْغَيْبِ یَقْذِفُونَ  :53  سبإ

 127 حَليم  بِغُ م  فَبَشَّرْناهُ  :101  صافّاتال
 أَذْبَحُن َ  أَنِّي الْمَنامِ فِي  أَرى إِنِّي بُنَيَّ یا قالَ السَّعْيَ مَعَهُ بَلَغَ فَلَمَّا  :102  صافّاتال

 مِنَ اللَّهُ شاءَ إِنْ  سَتَجِدُني تُؤْمَرُ ما افْعَلْ أَبَتِ یا قالَ  تَرى ذا ما فَانْظُرْ
 127 الصَّابِرینَ

 127 لِلْجَبينِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما فَلَمَّا  :103  صافّاتال
 127 إِبْراهيمُ یا أَنْ نادَیْناهُ وَ  :104  صافّاتال
 127 الْمُحْسِنينَ نَجْزِي كَذلِ َ إِنَّا الرُّؤْیا صَدَّقْتَ قَدْ  :105  صافّاتال
 127 الْمُبينُ الْبَ ءُ لَهُوَ هذا إِنَّ  :106  صافّاتال
 127 عَظيم  بِذِبْح  فَدَیْناهُ وَ : 107  صافّاتال
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 127، 64 الصَّالِحينَ مِنَ نَبِيًّا بِإِسْحا َ بَشَّرْناهُ ...وَ  :112  صافّاتال

 419 رَبِّ َ رَحْمَةِ خَزائِنُ عِنْدَهُمْ أَمْ  :9 اد صال

 393 أَوَّابٌ إِنَّهُ دُالْعَبْ نِعْمَ سُلَيْمانَ لِداوُدَ وَهَبْنا وَ  :30الصاد  

 308 عَزیزٌ لَكِتابٌ إِنَّهُ وَ جاءَهُمْ لَمَّا بِالذِّكْرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ  :41  فصلت

 حَكنيم   مِننْ  تَنْزینلٌ  خَلْفِنهِ  مِننْ  ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطِلُ یَْْتيهِ ال  :42  فصلت
 308، 295 حَميدٍ

 387 ...أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ الَْْرْضِ وَ لسَّماوا ِا فاطِرُ  :11الشرری  

 370 ... الْقُرْبى فِي الْمَوَدَّةَ إِالَّ أَجْراً عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ  :23الشرری  

 419 رَبِّ َ خَزائِنُ عِنْدَهُمْ أَمْ  :37  طررال

 295  وَ النَّجْمِ إِذا هَوى  :1  نجمال

 295 ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى  :2  نجمال

 295  وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى  :3  نجمال

 295 إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْيٌ یُوحى  :4  نجمال

 292 أَ فَرَأَیْتُمُ ال َّ َ وَ الْعُزَّى  :19  نجمال

 292  أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الُْْنْثى  :21  نجمال

 293  تِلْ َ إِذاً قِسْمَةٌ ضيزى  :22  نجمال

 292  وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الُْْخْرى  :20  نجمال

 403 تُكَذِّبانِ رَبِّكُما آالءِ فَبَِْيِّ  :13  رحمنال

 403 یَلْتَقِيانِ الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ  :19الرحمن  

 403 انِیَبْغِي ال بَرْزَخٌ بَيْنَهُما  :20  نرحمال

 403 الْمَرْجانُ وَ اللُّؤْلُؤُ مِنْهُمَا یَخْرُجُ : 22  نرحمال

 كِتناب    فني  إِالَّ أَنْفُسِكُمْ  في ال وَ الَْْرْضِ فِي مُصيبَة  مِنْ أَصابَ ما  :22  ح،ی،ال
 420 نَبْرَأَها أَنْ قَبْلِ مِنْ
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 فَمنا  اللَّهِ رِضْوانِ ابْتِغاءَ إِالَّ عَلَيْهِمْ ناهاكَتَبْ ما ابْتَدَعُوها رَهْبانِيَّةً ...وَ   :27الح،ی،  
 131 ...رِعایَتِها حَقَّ رَعَوْها

 لِنذِي  وَ لِلرَّسُنولِ  وَ فَلِلَّنهِ   الْقُرى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ  عَلى اللَّهُ أَفاءَ ما  :7الحشر  
 370 ... الْقُرْبى

 419 الَْْرْضِ وَ  ِالسَّماوا خَزائِنُ لِلَّهِ وَ  :7  منافقرنال

 مَرْضنا َ   تَبْتَغني  لَن َ  اللَّنهُ  أَحَنلَّ  منا  تُحَنرِّمُ  لِنمَ  النَّبِنيُّ  أَیُّهَنا  یا  :1التحریم  
 269 أَزْواجِ َ

 369 ...حَدیثاً أَزْواجِهِ بَعْضِ  إِلى النَّبِيُّ أَسَرَّ إِذْ وَ  :3التحریم  

 423 واعِيَةٌ أُذُنٌ تَعِيَها وَ  :12  حاقّهال

 295الَْْقاویلِ بَعْضَ عَلَيْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ:44الحاقه  

 295 بِالْيَمينِ مِنْهُ لََْخَذْنا:45الحاقه  

 295 الْوَتينَ مِنْهُ لَقَطَعْنا ثُمَّ:46الحاقه  

 334اهْجُرْهُمْ وَ  :10مزّمّ ال

 224، 221 قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ  :17  القیامة

 224بَيانَهُ عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ  :19  ةالقیام

 379 الَْْبْرارَ... إِنَّ  :5  نساناإل

 379 مَشْكُوراً سَعْيُكُمْ كانَ  :22  نساناإل

 52 تَوَلَّى وَ عَبَسَ : 1عبس  

 420 مَجيدٌ قُرْآنٌ هُوَ بَلْ  :21  بروُال
 420مَحْفُوظٍ لَوْح   في  :22  بروُال

 299، 223، 41  تَنْسى فَ  سَنُقْرِئُ َ  :6  أعلی

 ،223 پ،41  یَخْفنى  منا  وَ الْجَهْنرَ  یَعْلَنمُ  إِنَّنهُ  اللَّنهُ  شناءَ  ما إِالَّ  :7  أعلی
299،300 
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 274، 230 الْعَصْرِ وَ  :1  عصرال
 274، 230 خُسْر   لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ  :2  عصرال
 تَواصَنوْا  وَ بِنالْحَقِّ  تَواصَنوْا  وَ الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِالَّ  :3  عصرال

 274، 230 بِالصَّبْرِ

 372 تَبَّ وَ لَهَب   أَبي یَدا تَبَّتْ  :1  مس،ال





 
 
 

 روایات فهرست
 

 : یامبرپ

 66، 53 - «  ْ َ َ ْ ُ ْاه ت د ی ت م    ْ َ َ ْ ُ ْاق ت د ی ت م   بَِْیِّهِمْ  كَالنُّجُومِ  أَصْحَابِي»
 377 -« اللهم هؤالء أهل بيتي و خاصّتي، اللّهم أذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»

 114 - «...لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ أُمِّيَّةٌ، أُمَّةٌ إِنَّا»

عَلَنيَّ   یَفْتَرِقَنا حَتَّنى یَنرِدَا     وَ لَننْ   وَ عِتْرَتِني   اللَّنهِ   كِتَابَ  الثَّقَلَيْنِ  فِيكُمُ  تَارِكٌ  إِنِّي»
 309 - «الْحَوْضَ

  َ ُ ْ  َ ْ َ  َ َ ْ  َ      َ ِ  ٍل ك م  ب ي ن  ی د ي  ع ذاب  ش د ید  انى نذیر»
 201 -« عَلَّمَهُ وَ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَيْرُكُمْ»
« وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ  الْقُرْآنِ  مَعَ  عَلِيٌ»

 لَقَندْ  اللَّنهُ  رَحِمَهُ فَقَالَ: الْمَسْجِدِ، فِي یَقْرَأُ رَجُلًا النَّبِيُّ سَمِعَ قَالَتْ: ائِشَةَ،عَ عَنْ»
 220، 40 - «وَكَذَا كَذَا سُورَةِ فِي أَسْقَطْتُهَا آیَةً وَكَذَا كَذَا أَذْكَرَنِي
 202 - «فاقرووا كما اقرئتموه»

 « مني ربّيال أعلم ما وراء هذا الجدار إلّا ما علّ»

 39 - «الوحى بذل  سبق  قد»
 قَنالُوا:  هَنذَا؟  مَنا  فَقَالَ: عَاشُورَاءَ، یَوْمَ تَصُومُ الْيَهُودَ فَرَأَى الْمَدِینَةَ النَّبِيُّ قَدِمَ»
 فََْنَنا  قَالَ: مُوسَى، فَصَامَهُ عَدُوِّهِمْ، مِنْ إِسْرَائِيلَ بَنِي اللَّهُ نَجَّى یَوْمٌ هَذَا صَالِحٌ، یَوْمٌ هَذَا
 120 - «بِصِيَامِهِ وَأَمَرَ فَصَامَهُ مِنْكُمْ، بِمُوسَى أَحَقُّ
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 علـوم ، کـنم  نزدیـک  خـود  بـه  را تـو  که داده دستور من به خداوند علی! ای»
 أُذُنٌ تَعِيَهنا  وَ :شد نازل آیه این پس« نمایی. نگهداری را تاآنها بیاموزم را خویش
 423 - «علی! ای، است تو گوش، گوش آن» :فرمود اکرم رسول و واعِيَةٌ
 محکمـات  بـه . بفهمید را آن آیات و کنید تدبّر قرآن در، مردم های گروه ای»
 را آن نـواهی  کسی فقط سوگند خدا به. نکنید پیروی آن متشابه از و کنید نظر آن

 و ام آورده بـاال  خود نزد را آن و ام گرفته را دستش من که کند می تبیین شما برای
 نیـز  او، اویـم  مـوالی  من کس هر که کنم می اعالم شما به، گرفته باال را بازویش
«است من وصیّ و برادر، ابیطالب بن علی او و اوست موالی
، بـود  کرده نازل او بر خداوند را آنچه تمام. بود علم در راسخان ترین بزرگ»

 تأویل که نکرد نازل وا بر چیزى هرگز خداوند. دانست مى قرآن تنزیل و تأویل از
 427 - «دانستند. مى را اینها همه وى اوصیاى و او. دباش نیاموخته او به را آن

 مـن  بـر  را قیامـت  روز تـا  آینـده  و گذشته و حرام و حالل به علم درهای»
 طریـق  و پیشامدها وها  مرگ از چنانکه، شود می باز در هزار دری هر از که گشود

 424 -« باخبرم قضاوت

ــ وارایتـگــ دانــش و مـعلــ» ــ ای ادـب  آب ونـهمچــ را مـعلــ، والحسنـاب
 424 -« وشیدی!ـن

 رحمت آیه که زمانی تا آنها ی همه و بوده لطف یک حروف این از یک هر»
 250 -« .معتبرند بالعکس و نگردد مبدل عذاب به

 نیـاموختم  چیزی، گفتم سخن پروردگارم با و مرفت معراج به که هنگامی ...»
 صلح علی! ایاست.  من علم شهر درب او پس. دادم تعلیم علی به که آن جز
 و من میان پرچم تو، من از پساست.  من با جنگ تو با جنگ و من با صلح تو با

 423 - «هستی امّتم

 : لیعامیرالمؤمنین امام 
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  «أَنْ تَفْقِدُونِي  قَبْلَ  سَلُونِي»

 کردم می قرآن تدوین مسأله  در را کاری همان، بودم قدرت مسند در من اگر»
 254 -« .داد انجام عثمان که

، غیب علم همانااست.  علم صاحب از یادگیری بلکه نیست؛ غیب علم اینها»
 کـه  علمـی ، است. برشمرده لقمان 34 هآی در خداوند آنچه و قیامت زمان دانستن
 را آن ام سـینه  کـه  فرمود دعا برایم و آموخت من به او، داد تعلیم پیامبرش به خدا
 424 -« .گیرد بر در را آن جوارحم و کند حفظ

 : صادقجعفر  امام

لَا یُوَافِقُ كِتَنابَ اللَّنهِ فَهُنوَ     وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِیثٍ  الْكِتَابِ  ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى كُلُّ شَيْ»
 309 - «زُخْرُفٌ

ساخت، در حالی که  نازل رسول خدا بر را اقامه و اذان صورت جبرئیل»
 39 -.. .داشت قرار على دامن بر پیامبر سر

آیـا کسـی کـه آدم را     نسبتی منزه و برتـر از آن اسـت ...   داوند از چنینـخ»
، تــا بهانــه بــه دســت بیافرینــدداشت کــه همســر آدم را ـوان آن را نـــرید تـــآفــ

جویان ندهد. سپس فرمود: خداوند بعـد از آفـرینش آدم، حـوّا را بـه طـور       عیب
 387 -« نوظهور آفرید.

 آن. اردمزگ نماز صادق امام سر پشت روزی چند: گوید می جمال فوانص
 در را« الـرحیم  الرحمن اهلل بسم» نیز(، عصر و )ظهر اخفاتی نمازهای در حضرت

 51 - کرد می قرائت آشکار سوره دو هر
گردد و آنـان را از   ست آنها میعامل توانمندی که درپیامبران خدا باعث قدا»

دارد، مقام واالی رسـالت و فرزانگـی و بیـنش ژرفـی      نزدیک شدن به گناه باز می
هـا   نیز بـه ایـن ویژگـی    کند. و یوسف است که از هر زشتی و گناه جلوگیری می

 399 - آراسته و از هر لغزش و گناهی، پیراسته است
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 علمـی ، است رسیده ارث ما به یعل حضرت و رسول خدا ازعلم[ »]
 429 -« .دارند احتیاج ما به مردم ولی ،نیازیم بی مردم از آنها واسطه به که

 :  کاظم موسیامام 
 موهـای  همـه  کـه  خـدا  بـه  قسم. بده قرار سرم روی را دستت اهلل! سبحان»
رسـول   از ارثـی  جـز  مـن  کـه  خداونـد  بـه  سوگنداست.  شده راست بدنم و سر
« ارم.ند هی  خدا



 
 
 

  فهرست اعالم
 

 آ

،  342 ،367 ،386 ،390آدم]حضرت[ 

404 

 504، 315 یآربر

 504 کارل ،آرسن

 77 آلفونس

 87 ـوی یآم

 91 کارل ،آهرنس

 لفا

  367میابراه [حضرت] 

 168 البصری اشیّع یاب بن ابان

 168 یراز حاتم یاب ابن

 434، 426، 113، 99 قاسحا ابن

 263 اشته ابن

 280 یالجوز ابن

، 434، 179، 176، 175، 168، 162 یانبار ابن

435 

 280، 128 هیمیت ابن

 121 داهللیعب ،جحش بنا

 278 یجزر ابن

 260، 233 عبدالرحمن ،حارث بنا

 436 حبّان ابن

 261 عبدالرحمن بن ییحی ،حاطب بنا

 ،171، 168، 167، 166 احمد ،حنبل بنا

174 ،177 ،181، 257، 260 ،417 ،437 

 99 مهیخز ابن

 86 پترس ،مخلوف تیدوم بنا

 196 ریزب  ابن

 437، 426، 280، 179، 162، 99 سعد ابن

 437، 202، 153، 139، 138 سالم ابن

 262، 261، 260 شهاب ابن

، 182، 181، 168، 167 عبداهلل ،عباس بنا

228 ،280 ،448 
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 412 یعرب  ابن

 183، 175 یدلسآن هیعط ابن

 167 عبداهلل ،عمرو بنا

 439، 199، 151، 147 بهیقت ابن

 127 یجوز میّق ابن

، 172، 131، 128، 121، 98، 35 ریکث ابن

342 ،433 ،439 ،441 ،460 

 284، 280، 279، 277، 269 مجاهد ابن

، 233، 232، 229، 228 عبداهلل ،مسعود بنا

250 ،252 ،281 

 156 عمرو بن دیز ،لینف بنا

 503، 93 وراق ابن

 257 عبداهلل ،وهب بنا

، 335، 156، 121، 119، 99، 39 هشام ابن

440 

 204 عمری  ابن

 167 البصری مهران بن عیرُف هیابوالعال

 168 عثمان بن عبدالرحمان ابوبحر
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 171 نیامیبن
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 429، رهیمغ  بن حرث
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 449 ،444، 283، 225، 215 محمود ار،یرام
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 156 نوفل بن ورقه

 209 ورنان
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ـ دیدگاه جیالن بـن فـروه     واژه قرآنی ـبرق 

176-175 
 289سرگذشت مختصر ـ بل، ریچارد

 نظریه در افسانه غرانیق ـ نقد و بررسی ~
297-293 

 289-315نظریه در تحریف قرآن - ~
 297-311صهنقی به - ~ - ~
 297-311نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 392-297زیاده به - ~ - ~
 310-311جابجایی آیات - ~ - ~
 310-311دوره پیامبر - ~ - ~ - ~
 دوره پس از پیامبر - ~ - ~ - ~

313-312 
 نقد و بررسی شواهد - ~ - ~ - ~

315-313 
 305-310دوره عثمان - ~ - ~
 305-310نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 290-292عدم اصالت برخی آیات - ~ - ~
 299-298نسیان پیامبر - ~ - ~
 299-304نقد و بررسی - ~ - ~ - ~

 پ215سرگذشت مختصر ـ بالشر، رژی
 269-278نظریه در اختالف قرائات - ~
 273-272دوره پیامبر - ~ - ~
 273-274دوره صحابه - ~ - ~
 275-276ختالفعوامل ایجاد ا - ~ - ~
 276-277ذوق قاریان - ~ - ~ - ~
 275الخط رسم - ~ - ~ - ~
ــت - ~ - ~ ــه   قرائ ــای هفتگان ، 277، 224ه
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280-279 ،284 
 272-274مراحل تاریخی - ~ - ~
 279-284نقد و بررسی - ~ - ~
 284، 279-280احرف سبعه - ~ - ~ - ~
 اختالف مصاحف صحابه - ~ - ~ - ~

282 -281 
 283-284بندی روایات تقسیم - ~ - ~ - ~
 282-283نفوذ رأی و قیاس - ~ - ~ - ~

 نظریه در جانشینی پیامبر ـبالشر، رژی 
 پ225ـ نقد و بررسی

 216-237نظریه در جمع و تدوین قرآن - ~
 225-217دوره پیامبر - ~ - ~
 221-29نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 226-233دوره ابوبکر - ~ - ~
 230-233نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 233-236دوره عثمان - ~ - ~
 235-236نقد و بررسی - ~ - ~ - ~

 84اولین ترجمه چاپی قرآن ـبیلیباندر 

 تأثیرپذیری از کتاب مقدسـ  پیامبر
125-118 

 119-123بعد از بعثت - ~ - ~
 118-119قبل از بعثت~ - ~ - ~
 121-123محمد مدنی - ~ - ~
 120-121محمد ملکی - ~ - ~

 اب مقدس از اعـراب تعلیم کت - پیامبر
125-123 

 118،353-119راهب بحیرا - ~ - ~
 121عبیداهلل جحش - ~ - ~
 121بن حویرث عثمان - ~ - ~

 119-121ورقۀ بن نوفل - ~ - ~
 299-304نقد و بررسی -عدم نسیان  - ~
 350-351، 343-346گستره رسالت - ~
نقـــد و بـــررسی ~ ســبت شــرک بـــه ن - ~

354-352 
، 37-38 دیـدگاه مستشـرقان   ــ پیامبـر امّی 

65 ،114-112 
 112-114نقد و بررسی  - ~ - ~
 112-113کتب لغت - ~ - ~ - ~
گواهی قرآنی و حدیث نبـوی   - ~ - ~ - ~

114-113 
تحلیل و نقد آراء جان برتن دربـاره  ]مقاله[ 

 241-266تدوین قرآن

ــه[  ــ]مقال ــی تحلی ــات قرآن ــد مطالع ل و نق
 73-103مستشرقان

 299-304تفسیر آیه سنقرئک فالتنصی
 397-401و ما ابریُ نفسی تفسیر آیه

 84جنبش یونیتاریان

 38-40دیدگاه مستشرقان ـحدیث اذان 

 309حدیث ثقلین

 375-377حدیث کساء
 39-40نقد و بررسی - ~ - ~

 / علی آسانی پیامبر[ خانواده]مقاله 
380-361 

 پ362-363ترجمه  - ~
 363-364محتوا - ~
 366-380نقد و بررسی - ~
 خـانواده پیـامبر   آیات مربوط به - ~ - ~

371-368 
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 372-373انفال - ~ - ~
 369-370پ،  362بیت اهل - ~ - ~
در  تکرار بحث خـانواده پیـامبر   - ~ - ~

 367-368قرآن
 375-377حدیث کساء - ~ - ~
 378-379شان نزول سوره دهر - ~ - ~

و همسـرش در قـرآن    لعن ابولهـب  - ~ - ~
372-373 

 366-368نقاط ضعف - ~ - ~
 366نقاط قوت - ~ - ~

نظریـه در اخـتالف   ـ   خویی، سید ابوالقاسم
 205قرانات

ـ مقایسه تظبیقـی قـرآن و     داستان آدم و حوا
 404، 386-391کتاب مقدس

 46-50ـ امتیازات المعارف قرآن لیدن دائرۀ
مایز قرآن و کتـاب  برخی ت اذعان به - ~ - ~

 48-49مقدس
 46بررسی علمی و غیرجانبدارانه - ~ - ~
 48های تطبیقی بررسی - ~ - ~
ــالمی و    - ~ - ~ ــابع اس ــیع در من ــع وس تتب

 47غربی
 49تحلیل مطالب - ~ - ~

 50-70ها ـ کاستی المعارف قرآن لیدن دائرۀ
هــای  ادبیــات متفــاوت بــا پــژوهش - ~ - ~

 59-61مسلمانان
 61-63ارنظرهای کلی و اجمالیاظه - ~ - ~
القــای تأثیرپــذیری قــرآن از کتــاب  - ~ - ~

 55-58مقدس
برداشت نادرست از مفاهیم آیات و  - ~ - ~

 65-67روایات
 53-55بینش عهدینی - ~ - ~
 64تعیین مصداق ذبیح - ~ - ~
 67تفسیر ظاهرگرایانه - ~ - ~
 69-70ها فرض تکیه بر پیش - ~ - ~
از روح معنـوی قـرآن   تهی بــودن   - ~ - ~

68-69 
 58-59خلط موضوعات - ~ - ~
 سـردرگمی در مباحث اختالفی - ~ - ~

65-63 
 50-53غلبه فرهنگ اهل لغت - ~ - ~
 51مدخل بسمله - ~ - ~
 52-53مدخل بینایی و نابینایی - ~ - ~
 67-68مندانه  نگاه تاریخ - ~ - ~
مضــامین  نگــاه مــادی و تجربــی بــه - ~ - ~

 67قرآنی
 68فرهنگ غیرعربی سازی به وابسته - ~ - ~
ـ مـدخل آب    ارف قـرآن لیـدن  ـالمع رۀـدائ

68-67 
 65-66مدخل آخرالزمان - ~
 69مدخل آفرینش - ~
 69، 56مدخل ابراهیم - ~
 66مدخل اختالف عقیده - ~
 68مدخل اسباب نزول - ~
 64مدخل اسحاق - ~
، 48-49هـــا در قـــرآن مــدخل اســطوره - ~

58-56 
 49معروف و نهی از منکر امر به مدخل - ~
 65مدخل امی - ~
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 66مدخل انبیاء و نبوت  - ~
 61مدخل انفاق - ~
 66مدخل ایام اللهی - ~
 51مدخل بسمله - ~
 61مدخل بالغت و قرآن - ~
 52-53مدخل بینایی و نابینایی - ~

ـ معـرفــی و    المعـارف قـرآن لیـدن  دائـرۀ
 پ414، 46-70نقد 
ارف قرآن لیدن امتیازهـا و  المع دائرۀ]مقاله[ 

 45-70ها چالش

درآمدی بر قرآن پژوهشی مستشرقان ]مقاله[ 
 25-41آن شناسی و آسیب

در زمینه قرائات  دیدگاه رژی بالشر]مقالـه[  
 273-289قرآن و نقد و بررسی آن

 126-127، 64-65دیدگاه مستشرقان ـذبیح 
 126-127، 64-65 ~مصداق  - ~

 339واژه قرآنی ـذکر 
 383-384مختصر  سرگذشت ـرادد، روت 

 و قرآن مقاله زنان ـ رادد، روت
 ]مقاله[ زنان و قرآن / روت رادد 

 427-428راسخان در علم

ـ دیدگاه جیالن بن فـروه    واژه قرآنی ـ  رعد
175-173 

 322-323ها ـ تألیف روبین، یوری
 322-323ت مختصرسرگذش - ~
 337-323نظریه در شخصیت پیامبر - ~
 337-357نقد و بررسی - ~ - ~

 مقاله محمد ـ روبین، یوری

 مقاله[ محمد[ یوری روبین / 
روت رادد ـ نقــد و  ]مقالــه[ زنــان و قــرآن / 

 384-405بررسی
 404، 385-391آدم و حوا - ~ - ~
 388-390آدم و حوا خطاب قرآن به - ~ - ~
 تفسیر عرفانی عشق زلیخا - ~ - ~

403-401 ،405 
 387-390روایات داستان آدم وحوا - ~ - ~
 404، 391-395و بلقیس سلیمان - ~ - ~
 401-403مرد و زن مقام - ~ - ~
 وسوسه شدن حضرت یوسـف  - ~ - ~

401-397 
 396-405و زلیخا یوسف - ~ - ~

 392-393نبی در کتاب مقدس سلیمان

ـ دیدگاه جیالن بن فروه   سماء ـ واژه قرآنی 
177 
 378-379شأن نزولـ  سوره دهر

 158-159شاعران حنیف

 243-244نظریه در نسخ قرآن ـ شافعی

ـ دیدگاه جیالن بن فروه   واژه قرآنیـ   شجره
178-177 
های زنانه در قرآن با تکیه  شخصیت]مقالـه[  

 383-405بر آراء روت رادد

 141-142ـ اصالت شعر جاهلی
 142-152تشابه با قرآن - ~
 145-147اصطالحات دینی - ~ - ~
ــل از  - ~ - ~ ــی قب ــرآن  اصــطالحات دین ق

158-157 
تعابیر خاص قرآنی در شعر جاهلی  - ~ - ~
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152-147 
 152، 147-149شعر امرؤالقیس - ~ - ~
 152نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
، 149-151الصـلت  شعر امیۀ بن ابی - ~ - ~

155-153 
 153-155نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 143-145مفاهیم دینی - ~ - ~

 شیوه تدوین و روایتـ  شعر جاهلی
142-139 

 143-159، 141محتوا  - ~
 در فرهنـگ عـرب   ~ جایگـاه ـ   شعر عربی
139-138 
 شناخت قرآن، قرآن و خاورشناسان]کتاب[ 

 16-19معرفیـ 

ـ دیـدگاه جـیالن بـن      واژه قرآنیـ   صواعق
 176-177فروه

ـ نظریـه در    عـاملی، سـید جعفـر مرتضـی    
 205-206اختالف قرائات

 421-429~ـ عالمان به  علم غیب
 421-422رسوالن - ~ - ~
 422-429جانشین رسوالن - ~ - ~
 418-421مفهوم مفاتح غیب - ~

امیرالمـؤمنین    علم غیب امیرالمومنین
 ~ـ علم غیب 
 415علم غیب مطلق

 415علم غیب نسبی

 412-413ـ مفهوم لغوی غیب
 - 413-415مفهوم و کاربرد قرآنی 

/ بایرمیخائیل بار آشر ـ   غیب و غایب]مقاله[ 

 410-430نقد و بررسی
آیات علـم غیـب    دیدگاه مفسران به - ~ - ~

421-415 
 421-429اذن الهی عالمان غیب به - ~ - ~
 علم غیب جانشینان رسوالن - ~ - ~

429-422 
 421-422علم غیب رسوالن - ~ - ~
 412-415مفهوم غیب - ~ - ~
 مفهوم و کابرد غیب در قرآن - ~ - ~

415-413 
 81-82فتح قسطنطنیه

 129های مسیحی فرقه

، 249-255، 189-211قرائات اختالفـ   قرآن
284-269 

ارتبـــاط بــا جمــع و تــدوین قــرآن  - ~ - ~
255-249 

 دیدگاه گلدزیهر، ایگناس - ~ - ~
  ـ نظریـه در اخـتالف     گلدزیهر، ایگنـاس

 قرائات
 205-206یعهعوامل ـ دیدگاه ش - ~ - ~
، 190-193هــای هفتگانــه  قرائــت - ~ - ~

280-277 ،285-284 
 307 ~قرآن ـ اعجاز 

، 137-138تأثیرپذیری ازشعر جاهلیـ   قرآن
158-142 

 تعامل قرآن با فرهنگ جاهلی - ~ - ~
158-155 

 156-157شاعران حنیف - ~ - ~
 151-158نقد و بررسی - ~ - ~
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، 28-29تأثیرپذیری از فرهنگ عربـ    قرآن
158-155 

 تعامل قرآن با فرهنگ جاهلی - ~ - ~
158-155 
، 28-30تأثیرپذیری از کتاب مقـدس ـ   قرآن
58-55 ،76 ،96-93 ،103 ،133-107 ،
348-347 

 107-108بیان مسئله - ~ - ~
 108-111سیر تاریخی شبهه - ~ - ~
 109-111منابع - ~ - ~
ــیش  - ~ - ~ ــد و بررســی پ ــرض نق ــای  ف ه

 112-133مستشرقان
 آموختن از طریق معلم - ~ - ~ - ~

125-118 

هـای تطبیقـی قـرآن و     بررسی - ~ - ~ - ~
 125-133کتاب مقدس

 117شیوع فرهنگ یهود - ~ - ~ - ~
وجود ترجمه کتاب مقدس در  - ~ - ~ - ~

 114-117زمان بعثت
 333تحدّیـ  قرآن

 305-310ناپذیری تحریف - ~
 307ارتباط با اعجاز قرآن - ~ - ~
 306-307دالیل عقلی - ~ - ~
 308-310دالیل نقلی - ~ - ~
 308آیات - ~ - ~ - ~

 309-310روایات  - ~ - ~ - ~
 ـ دیدگاه ریچارد بل ناپذیری تحریفـ  قرآن
 بل، یچارد ـ نظریه در تحریف قرآن 
، 101، 76-83های مستشـرقان  ترجمهـ   قرآن

271-270 
های  ـ ترجمه پژوهی مستشرقان ـ قرآننیز

 قرآن
 تشابه با شعر جاهلیـ  قرآن
 شعر جاهلی ـ تشابه با قرآن 
 155-158تعامل با فرهنگ جاهلی - ~

ـ ارتبـاط بـا نسـخ      جمـع و تـدوین  ـ   قرآن
 257-258، 245-247قرآن

، 228-230مصاحف صحابه پیدایش - ~ - ~
253-259 

 256-257گذاری روایات تاریخ - ~ - ~
، 258-259ایــــاتتنــــاقض در رو - ~ - ~

265-263 
 ـ دوره پیـامبر   قـرآن جمــع و تـدوین  

252-249 ،256 
 246-248دوره  ابوبکر - ~ - ~
 253-255دوره عثمان - ~ - ~
 دیدگاه جان برتن - ~ - ~
 ن قرآنبرتن، جان، نظریه در جمع  تدوی 
 دیدگاه رژی بالشر - ~ - ~
 ـ نظریه در جمـع و تـدوین     بالشر، رژی

 قرآن
، 256-257روایاتـ   قـرآن جمـع و تدوین

265-259 
 پ280، 233-236آوری  جمع کمیته - ~ - ~
 249-253مصاحف صحابه - ~ - ~
 248-249نقش عمر - ~ - ~

 76-90 ~ بر سینوی ردیه ـقرآن 

ـ   شبهه تناقض در آیات علم غیـب  ــ قرآن 



 شناخت قرآن ـ قرآن و خاورشناسان ـ دفتر اول / 512

 409-429نقد و بررسی
 415-421دیدگاه مفسران - ~ - ~
 421-429غیب عالمان به - ~ - ~
 علم غیب جانشین رسوالن - ~ - ~

429-422 
 421-422علم غیب رسوالن - ~ - ~
 412-415مفهوم و کاربرد غیب - ~ - ~
 161-162مفردات پژوهی - ~
 206مالک صحت قرائت - ~

ــرآن ، 249 - 255، 243 - 246 نســخ ـ   ق
258-257 

، 249-255ارتباط با اختالف قرائات - ~ - ~
258-257 

 245-246نسخ تالوت - ~
 244-245نسخ تالوت و حکم - ~

 پژوهی واژهـ  قرآن
 پژوهی مفردات -قرآن  
 199-203وثاقت نص - قرآن

 199-203روایات احرف سبعه - ~ - ~
 199-201نقد و بررسی - ~ - ~

 قرآن پژوهی مستشرقین
 مستشرقان ـ قرآن پژوهی 

 ـ مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدس
135-127 

 121-133اعتقادات یهود و نصاری - ~ - ~
 127-130خطاهای تاریخی - ~ - ~
 مسـیح  صلیب کشاندن عیسـی  - ~ - ~

131-130 
 128-129حمصداق ذبی - ~ - ~

 133-132نفی الوهیت مسیح - ~ - ~
 133نفی تثلیث - ~ - ~
 133-134نفی رهبانیت - ~ - ~
 134نفی فرزند برای خدا - ~ - ~

هـای کتـاب    ـ تشابه با قصـه   های قرآنی قصه
 125-126، 122مقدس

 424-425کتاب مبین ـ مفهوم
کتاب مقدس ـ ترجمه عربی در زمان بعثت ـ   

 116-119بررسینقد و 
نظر دانشـمندان غربـی    اختالف - ~ - ~ - ~

119-118 
 116-118مستند قرآنی - ~ - ~ - ~

 194ـ سرگذشت مختصر گلدزیهر، ایگناس
 194-202نظریه در اختالف قرائات - ~
 197-202عوامل ایجاد اختالف - ~ - ~
 198-199اختالف حرکات - ~ - ~ - ~
ــاحف    - ~ - ~ - ~ ــارش مص ــا در نگ خط

202-201 
ــم - ~ - ~ - ~ ــرآن رس ــط ق ، 197-199الخ

207-201 
 197-198گذاری عدم نقطه - ~ - ~ - ~
 201مترادفات - ~ - ~ - ~
 199-200مسایل کالمی - ~ - ~ - ~
 200-201ملحقات تفسیری - ~ - ~ - ~
 207-209نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 194-197های هفتگانه قرائت - ~ - ~

ــاس ــدزیهر، ایگن ــتالف گل ــه در اخ ، نظری
 202-214ـ نقد و بررسیقرائات 

 انحراف از روش علمی - ~ - ~ - ~
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212-211 
 212-213روش تحقیقاتی - ~ - ~ - ~
 206-207معنا - ~ - ~ - ~
 214منابع گلدزیهر - ~ - ~ - ~
 213-214نفی روایات صحیح - ~ - ~ - ~
 203-207وثاقت نص قرآن - ~ - ~ - ~
 360-361نظریه در اعتبار حدیث - ~
ــاس از    - ~ ــن عب ــذیری اب ــه در تأثیرپ نظری

 167-188جیالن بن فروه ـ نقد و بررسی
 203-205نظریه در وثاقت نص قرآن - ~

المعـارف بـزر     هـا در دائـرۀ   مقالهـ   المنز
 100-101اسالم 

 323-357/ یوری روبین محمد]مقاله[ 
 325اهداف رسالت - ~
 326-327پیامبران پیشین - ~
 330-332و کافران پیامبر - ~
 329-330و مؤمنان پیامبر - ~
 333تحدّی - ~
 323-337ترجمه - ~
 328-327جایگاه پیامبر - ~
 332-335حمایت الهی - ~
 328-327دین ابراهیم - ~
 326دین پیامبر - ~
 337-335سیره پیامبر - ~

 336-337دوره مدنی - ~ - ~
 336دوره مکی - ~ - ~
 325-326گستره رسالت - ~

ـ نقـد و    / یـوری روبـین   محمـد ]مقاله[ 
 337-357بررسی

 338-339نقاط ضعف - ~ - ~
 338نقاط قوت - ~ - ~

ـ نقـد و    / یـوری روبـین   محمـد ]مقاله[ 
 339-357بررسی محتوایی

 349-351گیری استدالل و نتیجه - ~ - ~
 355-357اعتبار روایات - ~ - ~
 340-341انفال - ~ - ~
 341-346تفسیر آیات - ~ - ~
 341-342تفسیر مزمل و مدثر - ~ - ~
 341خمس - ~ - ~
 339-341فهم معنای لفظ آیات - ~ - ~
 350-351، 343-346رسالت گستره - ~ - ~
 354-352پیامبر نسبت شرک به - ~ - ~
 342-343وجه تسمیه انباءالغیب - ~ - ~
 352، 346-349، 340وحی - ~ - ~
 355-354همسران پیامبر - ~ - ~

]کتاب[ مذاهب التفسیر االسـالمی/ گلـدزیهر،   
 208، 198-199، 190-191ایگناس

 207مرتزقین استشراق

 26-27ـ مفهوم مستشرق

 111ها فرش رح شبهه ـ پیشطـ  مستشرقان

ـ آثـار و تألیفـات     پژوهـی  قرآنـ   مستشرقان
111-76 

ــلمانان از    - ~ - ~ - ~ ــه مس ــاب[ آنچ ]کت
-90یهودیت اخذ کردند / آبراهام گـایگر 

89 ،109 
هــای تــاریخی /  نــه]کتــاب[ آی - ~ - ~ - ~

 79وینسنت
]کتاب[ اصل اسالم در محـیط   - ~ - ~ - ~
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 110مسیحی آن / ریچارد بل
]کتاب[ ایقـان الطریـق الهـادی     - ~ - ~ - ~

 87الی ملکوت السموات / فرانسیسکوس
ــافتن   - ~ - ~ - ~ ــرای ی ــالش ب ــاب[ ت ]کت

 93محمد تاریخی / ابن وراق
 ]کتاب[ تاریخ قـرآن / نولدکـه   - ~ - ~ - ~

90 ،98 ،100 
]کتاب[ تاریخ ملـل اسـالمی /    - ~ - ~ - ~

 98کارل بروکلمان
]کتاب[ تفنید القرآن / ابونـوح   - ~ - ~ - ~

 76االنباری
ــرآ  - ~ - ~ - ~ ــع ق ــاب[ جم ن / جــان ]کت

 93برتن
ــالم و    - ~ - ~ - ~ ــتگاه اس ــاب[ خاس ]کت

 110مسیحیت / توراندریه
ــتان - ~ - ~ - ~ ــاب[ داس ــاب  ]کت ــای کت ه

 111مقدس در قرآن / هاینریش اشپایر
]کتاب[ دربارۀ اعراب ملحـد /   - ~ - ~ - ~

 91ولهاوزن
ــاب[ در برابـــر قـــانون    - ~ - ~ - ~ ]کتـ

 80-81مسلمانان
/ دفاعیـــات کنـــدی]کتـــاب[  - ~ - ~ - ~

 76-79میور
ــهداء/    - ~ - ~ - ~ ــه شـ ــاب[ دفاعیـ ]کتـ

 77اولگیوس
های قـرآن / ابـن    ]کتاب[ ریشه - ~ - ~ - ~

 93وراق
ــاب[ ریشــه - ~ - ~ - ~ ــودی ]کت ــای یه ه

 91اسالم / توری

هـای اسـالم در    ]کتاب[ ریشـه  - ~ - ~ - ~
 91اش/ ریچار بل محیط مسیحی

]کتاب[ زندگی محمـد / میـور    - ~ - ~ - ~
98 

ــاس   - ~ - ~ - ~ ــدگی و لبـ ــاب[ زنـ ]کتـ
 81-82ها ترک

هــای فقــه  ]کتــاب[ سرچشــمه - ~ - ~ - ~
 92اسالمی/ یوزف شاخت

]کتاب[ شالوده یهودی اسـالم/   - ~ - ~ - ~
 109چارلز کالتر توری

االنجیل و کـذب   ]کتاب[ صدق - ~ - ~ - ~
 86ن/ مگریت  الکاسیحالقرآ

]کتاب[ علیـه قـرآن و ادعـای     - ~ - ~ - ~
 82مسلمانان/ ریجکل

ــودی در    - ~ - ~ - ~ ــر یه ــاب[ عناص ]کت
 109قرآن/ هارتوی  هرشفلد

ــد   - ~ - ~ - ~ ــرآن/ محم ــم ق ــاب[ فه ]کت
 94عبدالحلیم

 آربـری  ]کتاب[ قرآن مفسران/ - ~ - ~ - ~
103-102 

اآلیـات قـرآن/    ]کتاب[ کشـف  - ~ - ~ - ~
 90گوستاو فلوگل

های سـریانی و   ]کتاب[ گویش - ~ - ~ - ~
 94آرامی در قرآن/ لوکزنبرگ

]کتاب[ مجـادالتی علیه اسالم  - ~ - ~ - ~
 80-81و قرآن/ ریکالدو

-79ان]کتاب[ مجموعـه تولـد   - ~ - ~ - ~
78 ،82-81 

 ]کتاب[ مجموعه کلونائیک - ~ - ~ - ~
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 ~ - ~ - ~ - مجموعه تولدان 
عنـــوان  ]کتــاب[ محمّـــد بــه   - ~ - ~ - ~

 91گذار دین/ کارل آهرنس بنیان
عنـوان یـک    ]کتاب[ محمّد بـه  - ~ - ~ - ~

 110کشیش/ کارل آرسن
ــه/   - ~ - ~ - ~ ــد در مکـ ــاب[ محمـ ]کتـ

 98واتمونتگمری 
]کتــاب[ محمــد و یهــود در    - ~ - ~ - ~

 109مدینه/ آرنت جان ونسینک
ای/ ونـز  ]کتاب[ محـیط فرقـه   - ~ - ~ - ~

 93-94برو
]کتــاب[ مســلمانان در مدینــه/  - ~ - ~ - ~

 91آرنت جان ونسینک
]کتاب[ مطالعات قرآنـی/ ونـز    - ~ - ~ - ~

 92-93برو
البیع/ پترس بـن   ]کتاب[ مفتاح - ~ - ~ - ~

 86دومیت مخلوف
ــاریخی ـ      - ~ - ~ - ~ ــه ت ــاب[ مقدم ]کت

 88انتقادی  بر قرآن/ گوستاو ویل
ــرآن/   - ~ - ~ - ~ ــابع اصــلی ق ــاب[ من ]کت

 147-149، 109ویلیام تیسدال
]کتــاب[ مناقضــات القــرآن/    - ~ - ~ - ~

 85یوحنا الحواشی مارونی
کتــــاب[ منشــــأ اســــالم و ] - ~ - ~ - ~

 91مسیحیت/ توره آندره
]کتاب[ الناسـخ المنسـوخ فـی     - ~ - ~ - ~

 86القرآن/ مکریت  الکاسیح
]کتــاب[ نقطــه مقابــل ایمــان/  - ~ - ~ - ~

 87سلسیا

 شناسـی  آسـیب ـ   پـژوهی قرآنـ   مستشرقان
41-354 
نقـد و   –قـرآن پژوهـی    –مستشرقان  نیز 

 بررسی
 35-36اعتبار منابع - ~ - ~ - ~
برداشت نادرسـت از آیـات و    - ~ - ~ - ~

 37-41روایات
 40-41آیه نسخ - ~ - ~ - ~ - ~
 38-40حدیث اذان - ~ - ~ - ~ - ~
 37-38واژه اُمّی - ~ - ~ - ~ - ~
 34-35ها فرض پیش - ~ - ~ - ~
 36-37نقد متن روایات - ~ - ~ - ~

 اختالف قرائـات ـ   پژوهی قرآنـ   مستشرقان
211-190 ،255-249 ،285-269 

ــق - ~ - ~ ، 292-297، 98-99افســانه غرانی
349-348 

 26-34ها پژوهی ـ انگیزه مستشرقان ـ قرآن
 26-30های دینی انگیزه - ~ - ~
 28-30نقد و بررسی - ~ - ~ - ~
 30-34های علمی انگیزه - ~ - ~
 112-114، 65، 37-38پیامبر اُمّی - ~ - ~

 ویکردپیدایش ر - پژوهی قرآنـ    مستشرقان

 94-105خاص
 101-105ورزی انصاف - ~ - ~ - ~
 95-97ها فرض پیش - ~ - ~ - ~
 97گویی تناقض - ~ - ~ - ~
وثاقـت روایـات    عدم توجه بـه  - ~ - ~ - ~

100 
ــع   - ~ - ~ - ~ ــم از منب ــت عل ــدم دریاف ع
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 97اصلی
منـابع دسـت    عدم دسترسی بـه  - ~ - ~ - ~

 98-101اول
زبـــانی فــــاصله فرهنگـــی و  - ~ - ~ - ~

101-100 
تأثیرپذیری ابـن  ـ   پژوهی قرآنـ   مستشرقان

 163-184عباس از جیالن بن فروه
از کتــاب  تأثیرپــذیری پیــامبر  - ~ - ~

 353، 118-125مقدس
تأثیرپذیری قـرآن از شـعر جـاهلی     - ~ - ~

138-137 ،158-142 
تأثیرپذیری قرآن از فرهنـگ عـرب    - ~ - ~

29-28 ،158-155 
تأثیرپذیری قرآن از کتـاب مقـدس    - ~ - ~

30-28 ،58-55 ،76 ،96-93 ،103 ،
133-107 ،348-347 

 289-316ناپذیری قرآن تحریف - ~ - ~
 های قرآن ترجمهـ   پژوهی قرآنـ   مستشرقان
83-76 ،101 ،271-270 

 102-103ترجمه آربری - ~ - ~ - ~
 84-85ترجمه الکساندر راس - ~ - ~ - ~
 85-86ترجمه جرج سیل - ~ - ~ - ~
 270-271ترجمه رژی بالشر - ~ - ~ - ~
 77-79ترجمه روبرت - ~ - ~ - ~
 89ترجمه روودل - ~ - ~ - ~
 85ترجمه لودا ویکو ماراکی - ~ - ~ - ~
 83ن لوترترجمه مارتی - ~ - ~ - ~
 79ترجمه مارک - ~ - ~ - ~
 78ترجمه هرمان - ~ - ~ - ~

 84ترجمه نسخه بیلیباندر - ~ - ~ - ~
 82ترجمه یوحنا - ~ - ~ - ~

تناقض در آیات ـ   پژوهی قرآنـ   مستشرقان
 410-430علم غیب

، 99-100جمـــع و تـــدوین قـــرآن - ~ - ~
237-216 ،255-241 ،266-258 

، 355-354خــــانواده پیـــامبر  - ~ - ~
380-361 

 76-90نویسی بر قرآن ردیه - ~ - ~
 74-75رویکردها - ~ - ~
 384-405زنان در قرآن - ~ - ~ 

 سیر تـاریخی ـ   پژوهی قـرآنـ   مستشرقـان
94-75 

 75-80قرن هفت تا دوازده - ~ - ~ - ~
 80-83قرن چهارده تا شانزده - ~ - ~ - ~
 83-85قرن شانزده تا هیجده - ~ - ~ - ~
 90-94قرن بیستم - ~ - ~ - ~
 94قرن بیستم نیمه دوم - ~ - ~ - ~
 85-90دوره مدرنیته - ~ - ~ - ~

شخصیت  - پژوهی قـرآن - مستشرقان
 357-323پیامبر

 31-34موضوعات اساسی - ~ - ~
، 253-259، 247-250نسخ درقرآن - ~ - ~

258-257 
 304-299نسیان پیامبر - ~ - ~

 نقـد و بررسـی  ـ   پژوهـی  قرآنـ   مستشرقان
 ،198-210پ، 216، 133-112، 105-73
236-235 ،266-256 ،284-279 ،316-
289 ،357-337 ،405-384 ،430-410 



 517 \ ها هینما

517 

 

پژوهـــی ـ    مستشـــرقان ـ قـــرآن   نیـــز 
 شناسی آسیب
 وثاقت نص قرآنـ   پژوهی قرآنـ   مستشرقان
203-199 
 75-94پژوهی قرآنـ  مسیحیان

، 249-253، 228-230مصـــاحف صـــحابه
282-281 

 16-19ها ـ مقاله پژوهی قرآنـ معارف مجید

مفــاهیم و تعــابیر قرآنــی در شــعر لــه[ ]مقا
جاهلی و رابطۀ آن بـا ادعـای اقتبـاس    

 137-158قرآن از اشعار جاهلی
 391-395ملکه سبأ
 89شناسی های شرق مؤسسه

 276-277نظام قرائت عقلی

 386-387مصداقـ  نفس واحده

نقـد دیـدگاه خاورشناسـان دربـاره     ]مقاله[ 

از کتـاب مقـدس    تـأثیرپـذیـری قـرآن
133-107 
نقد شبهه تعارض آیات علـم غیـب   ]مقاله[ 

در قرآن با تأکید بـر علـم غیـب ائمـه     
  430-409اطهار

در  نقد و بررسی آرای رژی بالشـر ]مقالـه[  
 215-237جمع و تدوین قرآن

نقد وبررسی آرای گلدزیهر در زمینه ]مقاله[ 
 191-211اختالف قرائات قران کریم

در  دیدگاه ریچارد بل نقد و بررسی]مقالـه[  
 289-316مورد مسأله تحریف قرآن

 303-304( ـ مفهم لغویواژه قرآنی) ننسیها

 103-104شناسی نوشرق
 پ108ـ  سرگذشت مختصر یوحنای دمشقی

 396-405و زلیخا یوسف





 


