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  طرح مسئله. 1

(با نگاه و تعريف  »تاريخ قرآن«نيم از انتشار اولين كتاب با عنوان  حدود يك قرن و
 1860گذرد. كتابي كه تئودور نولدكه خاورشناس آلماني در سال  آن) مي امروزي از

ميالدي نام تاريخ قرآن را براي آن برگزيد. پس از آن مستشرقان ديگري همچون وايل، 
 هايي با همين عنوان نمودند.  بالشر، اشپرنگر و ... اقدام به نوشتن كتاب

لين كتاب تاريخ قرآن توسط بايد در نظر داشت حدود هفتاد و اندي سال بعد، او
ابوعبداهللا زنجاني شهرتي جهاني يافت. گرچه  تاريخ القرآنِمسلمانان نوشته شد و 

لكن هنوز اكثر   برند، امروزه مسلمانان بيش از خاورشناسان اين اصطالح را به كار مي
حول ي يك متن تاريخي نگريست كه دچار ت ها اعتقاد دارند كه نبايد به قرآن به مثابه آن

(بورلو،  شده است. چرا كه قرآن عنصر ضروري و اصلي وحدت در جهان اسالم است
). نگاه مسلمانان به قرآن، نگاهي ديني و قدسيت بوده است و نگاه 33ص ش،1386

تاريخي و به مثابه يك متن متحول از زمان  -ديگران از جمله مستشرقان، نگاهي انتقادي
  پيامبر(ص) به بعد بوده است. 

نايت به اين كه در جامعه علمي ما، توجه به آثار مستشرقان رو به فزوني نهاده، با ع
فرآيند نتيجه گيري مستشرقان در مسائل تاريخ " اين سوال اصلي قابل طرح است كه:

براي دستيابي به اين مقصود، كتب تاريخ قرآن مشهور مستشرقان  "قرآن چگونه است؟
هاي  ر گرفته و در نمودارهايي سير نظريهبا روش تحليل محتوا مورد واكاوي قرا

 مستشرقان و بار معنايي آن با استفاده از ابزار طول معنايي تجزيه و تحليل شده است.

شود  هاي معنايي از نظرات و آراء مستشرقان استخراج مي اين روش، مفاهيم و داللت در
تواند به صورت  شود. اين ارزيابي مي و سپس به ارزيابي مفاهيم مذكور پرداخته مي

 دالنه) و يا كمي (مثال به كمك ابزار طول معنايي و كيفي (مثال تعيين نظرات مثبت و هم
  ارزيابي به كمك آن) صورت پذيرد.

براي ارزيابي كمي مفاهيم، بايستي ابتدا يك ساختار معنايي براي مفاهيم استخراج 
يندي يا يك درخت شود. اين ساختار معموال در قالب يك نمودار (يك نمودار فرآ

هاي موجود در هر نمودار شمارش  شود. سپس تعداد يال مفهومي) بصري سازي مي
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پذيرد. در  ها صورت مي شده و محاسبات كمي مانند خطي سازي بر روي اين داده
  1شود. هايي بر پايه اطالعات دريافتي از نمودار خطي شده، ارايه مي نهايت تحليل

 

  رويكردهاي مستشرقان در تاريخ قرآن .2
هاي مختلف درباره مسائل تاريخ قرآن از قبيل وحي، جمع  مستشرقان با طرح ديدگاه

اند. با  آوري قرآن، تحريف قرآن و منشأ قرآن، اغراض و مقاصد گوناگوني را دنبال كرده
به عنوان پديد ايشان توان به دو رويكرد اصلي در آراء  ها مي دقت و تأمل در اين ديدگاه

  آورندگان علم تاريخ قرآن دست يافت. 
  
  رويكرد مثبت .2-1

مراد از رويكرد مثبت رويكردي است كه همسو و همدالنه با اعتقادات مسلمانان در 
مورد مسائل علم تاريخ قرآن و يا در مخالفت با شبهات مخالفان اسالم مطرح شود. به 

مستشرقان در چهار حوزه وحي، جمع قرآن، راين اساس برخي از رويكردهاي مثبت 
  اسلوب ادبي قرآن وامي بودن پيامبراكرم(ص) مطمح نظر قرار گرفته است.

  
  وحي  .2-1-1

ترين رويكرد  توان مهم اعتقاد به نزول وحي و الهي بودن رسالت پيامبر اكرم(ص) را مي
جان ديون  هاي برخي از مستشرقان قابل برداشت است. مثبتي دانست كه از ديدگاه

رود كه منصفانه در اين مجال اظهار نظر كرده و  پورت ازجمله مستشرقاني به شمار مي
گشت، الهام الهي بود كه كاتبِ وي،  معتقد است آياتي كه از دهان پيامبر(ص) خارج مي

يافت و غالب اشخاص از  نوشت. آن گاه ميان پيروان آن حضرت انتشار مي آن را مي
ش، صص 1388(ديون پورت،  گرفتند هايي براي خود مي شتروي نسخه اصلي رونو

اره به صراحت بيان مي داردكه بر پايه اخبار و روايات،  قرآن به ). او در اين ب86و  84
  ).94ش، ص 1388(ديون پورت،  وسيله جبرئيل بر پيامبر(ص) نازل شده است

ضت مذهبي و پيشواي يك نهورگيو محمد (ص) را ناشر و مبلغي ويرژيل گي
شد داند كه قوانيني از طرف خداوند براي انتشار به او ابالغ مي بزرگ اجتماعي مي
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چنين ديدگاهي در آراء خاورشناساني چون چيتيك و ). 68ش، ص 1389(گئورگيو، 
شود. ايشان معتقدند محمد (ص) از يك سو محل دريافت پيام  موراتا نيز مشاهده مي

اجتماعي جامعه اسالمي حكم  -ف سياسيسو در خصوص اهدا الهي بود و از ديگر
  ).27ش، ص 1387د (موراتاو چيتيك، كرصادر مي

شناس فرانسوي نيز ضمن پذيرش منشأ الهي آيات قرآن، گوستاو لوبون خاور
معتقد است محتواي آيات ابتدايي نازل شده بر پيامبر اكرم(ص) بيانگر ارزش قلم و 

م دادن در اسالم است و اين در حالي است گرفتن و تعلي علم، نوشتن و نويساندن و فرا
لذا هيچ  اند. كه در هيچ يك از اديان بزرگ اين اندازه براي معرفت قايل به اهميت نشده

، علم و معرفت اين قدر ارزش و اهميت داشته  توان يافت كه در مبدأ آن ديني را نمي
  ). 120 - 119صص  ش،1378باشد (لوبون، 

شناسان از جمله نولدكه برحقيقت نبوت پيامبر ورشايان ذكر است برخي از خا
اند، هرچند تمامي كلماتي كه از ايشان صدور يافته را به منزله  اكرم(ص) اعتراف كرده

  )4ص ،2م، ج2000(نولدكه،  .وحي الهي قلمداد نكرده اند
  

  جمع قرآن .2-1-2
ثبات هاي خويش تالش كردند شواهد و داليلي جهت ا قرآن پژوهان غربي در كتاب

يكسان نبودن قرآن فعلي با قرآن زمان پيامبر اكرم(ص) اقامه كنند تا از آن به عنوان 
  دستاويزي براي  تحريف قرآن بهره جويند. 

اين در حالي است كه برخي از ايشان بر جمع قرآن در زمان رسول گرامي 
در زمينه اسالم(ص) اذعان دارند. جان برتن را بايد از جمله خاور شناساني دانست كه 

جمع قرآن اقدام به پژوهشي گسترده نموده و در كتابش به ذكر شواهد تاريخي و نقل 
ها مبادرت كرده است.  هاي مختلف  پيرامون اين موضوع و نقد و بررسي آن ديدگاه

صرف نظر از آراء قابل نقد او در محدوده جزئيات، ديدگاه كلي او در خصوص زمان 
آن در زمان رسول گرامي الب مسلمانان مبني بر جمع قرجمع قرآن، همسو با اعتقاد غ

رسد، او پس از جمع بندي نهايي، روايات جمع قرآن در زمان  به نظر مياسالم(ص) 
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ابوبكر را فاقد اعتبار تاريخي دانسته و معتقد است قرآن در زمان شخص پيامبر(ص) 
  . (Burton,1977, pp. 105-240)جمع شده است. 

به نگهداري قرآن به صورت اوراق پراكنده در زمان حيات  جان ديون پورت نيز
). 86و  84ش، صص 1388(ديون پورت،  پيامبر گرامي اسالم(ص) تصريح كرده است

توان به ديدگاهي اشاره كرد كه نوشته شدن برخي از اجزاي پراكنده  در اين ميان مي
). گرچه در 138ص ،8ج م،1968(بروكلمان،  داند وحي را در زمان پيامبر اكرم(ص) مي

اين ديدگاه به جمع كل قرآن در عصر پيامبر(ص) اشاره نشده لكن اعتراف به وجود 
  اجزاي مكتوب قرآن در دوره رسول گرامي اسالم(ص) خود امري حايز اهميت است. 

  
  اسلوب ادبي قرآن .2-1-3

ن فصاحت و بالغت و زيبايي الفاظ قرآن تا كنون مورد تحسين بسياري از خاورشناسا
واقع شده است، همان گونه كه در عصر ظهور اسالم نيز فصيحان عرب را به شگفتي 
واداشته بود. بر اين پايه است كه نولدكه كلماتقرآنرا آنچنان خوب وبه هم پيوسته 

او معتقد است  گان است؛ن هماهنگي وروانى،گويي نغمه فرشتداند كه شنيدنش،باآ مي
 گرداند شعف مى وجد و ماالمال از قلب آنان را و ردآو مى به شور اين كلمات مؤمنان را

  ).6م، ص2000 (نولدكه،
داند.  بالشر فصاحت و بالغت قرآن را نشانه اعجاز آن و دليلي بر الهي بودنش مي

قرآن كالم الهي است و از نظر فصاحت و بالغت در حد كالم بشر نيست. " گويد: او مي
ت كه از حد كالم بشر باالتر است و كمالى اى اس از نظر فصاحت و بالغت واجد مرتبه

به وجود آورده است كه در لغت بشرى نظير ندارد. قرآن تنها به واسطه محتوا و تعاليم 
  ). 15ش، ص 1372(بالشر،. "ست، بلكه يك شاهكار ادبى نيز هستمعجزه ني

 داند در زيبايي، حسن تلفيق و انسجام جمالت آن ميديون پورت معجزه قرآن را 
ها، توجه  ). عمق معناي الفاظ قرآن و تنوع آن86و  84ش، صص 1388(ديون پورت، 

برخي از مستشرقان را به واژگان قرآن به عنوان يك موضوع تحقيق مجدانه معطوف 
هاي خاورشناسان در اين زمينه كتاب واژگان دخيل در  اي از پژوهش داشته است. نمونه
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ن كتاب به بررسي سيصد و نه واژه قرآن قرآن نوشته آرتور جفري است. او در اي
  پرداخته است.  

  
 امي بودن پيامبر اكرم(ص) .2-1-4

از جمله آياتي كه به اعتقاد بسياري از مفسران شيعي بر درس ناخوانده بودن رسول 
مينك وما كُنت تَتْلُوا من قَبله من كتَابٍ والَ تَخُطَّه بِي«گرامي اسالم(ص) داللت دارد، آيه 

خواندى [و  و پيش از اين (قرآن) هيچ كتابى نمى«؛ )48 :(عنكبوت» إِذاً لَارتَاب الْمبطلُونَ
خواندى  نوشتى؛ در صورتى كه (اگر مى ] و با دست راستت آن را نمى كردى پيروى نمى

  است.» كردند گرايان شك مى نوشتى) حتماً، باطل و مى
مبر(ص) پيش از نزول قرآن، قادر بر خواندن و مقصود از آيه فوق اين است كه پيا

نوشت، مخالفان كه در پي تشكيك در  خواند و مي  نوشتن نبوده است. زيرا اگر مي 
، درباره مطالب قرآن به شك هستند، با استناد به اين پيشينه  صحت وحياني بودن قرآن

كاشاني،  گفتند كه اين آيات ساخت شخص پيامبر(ص) است (فيض  افتادند و مي مي
بر اين اساس ديدگاه خاور  2).139، ص16ق، ج1417؛ طباطبايي، 119، ص4ق، ج1415

اي از رويكردهاي مثبت  توان گونه شناسان مبني برمي بودن پيامبر اسالم(ص) را مي
  ايشان دانست.

محمد هرگز « :نويسد شناس انگليسي مي توماس كاراليل مورخ، فيلسوف و خاور
) او معتقد است از آن 54ق، ص1349(كاراليل،  »هايي را نزد استادي فرا نگرفت درس

جايي كه در آن زمان صنعت خط و نگارش، تازه در ميان مردم عرب پيدا شده بود، 
گرفته بود، زندگي در  حضرت محمد با نگارش و خواندن آشنا نبود و هر آن چه فرا

). كارل 54ق، ص1349(كاراليل،  جا بود ر آنصحرا و تحمل شرايط زيست د
آرمسترانگ نيز بر اين باور است كه هدف قرآن از تكيه برمي بودن پيامبر، القاء وحي 

  ). 114 - 113ش، صص 1383(آرمسترانگ،  بودن پيام الهي است
او در پاسخ به بعضي از محققان غربي كه تاجر بودن محمد(ص)را دليلي بر 

هيچ سند تاريخي دقيقي «گويد:  اند، مي واندن و نوشتن قلمداد كردهتوانايي ايشان در خ
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ش، 1383آرمسترانگ، ( »توانسته بنويسد و بخواند وجود ندارد از اين كه محمد مي
  ). 114 - 113صص 

در خصوص لزوممي بودن رسول گرامي اسالم(ص) اين  همچنين گوستاو لوبون
مندبود، نزول اين آيات در غار حرا توليد اگر محمد يك دانش« كند كه گونه  استدالل مي

(لوبون،  »كرد؛ ...او سواد نداشت و نزد هيچ آموزگاري درس نخوانده بود حيرت نمي
  ). 120-119ش، صص1378

ويل دورانت معتقد است معلوم نيست شخص حضرت چيزي نوشته باشد. او پس 
). . برخي نيز 22 -21، صص 13(ويل دورانت، بي تا، ج  از نبوت، نويسنده ويژه داشت

همچون گيورگيو ضمن پذيرفتن امي بودن پيامبر(ص)، آن را دليلي بر تدريجي بودن 
). اين در حالي است كه  خود قرآن 680ش، ص1389(گيورگيو،  اند نزول قرآن دانسته

با درنگ خواندن آن بر مردم و  ،3سوره اسراء 106دليل تدريجي بودن نزولش را در آيه 
، آرامش يافتن وجود پيامبر(ص) و استوار شدن قلب ايشان بيان 4فرقان 32در آيه

توان رويكردي مثبت  دانستن پيامبر(ص) ميمي لذا ديدگاه گيورگيو را از حيث. كند مي
 دانست.

  
 هاي مثبتتحليل نموداري ديدگاه .2-1-5

ن جدولي بر پايه آراء مثبت ايشان تدوي ،هاي مثبت مستشرقان جهت تحليل ديدگاه
  به تصوير كشيده شده است.  1گرديده و سپس در قالب نمودار نمودار 

  
  1جدول شماره 

 هاي مثبت رويكرد مستشرق  نام

 نولدكه

  او به حقيقت نبوت پيامبر گرامي اسالم(ص) اعتراف كرده است. .1
 آن هماهنگي  و به هم پيوسته است كه شنيدنش، با كلمات قرآن آنچنان خوب و .2

آورد و قلب آنان را ماالمال از  مى به شور گان است؛ مؤمنان راروانى،گويي نغمه فرشت
 گرداند. شعف مى وجد و
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 گئورگيو

محمد هم ناشر و هم مبلغ مذهبي بود و هم پيشواي يك نهضت بزرگ اجتماعي. به  .1
نازل شد، به تدريج همين جهت قوانيني كه از طرف خداوند براي انتشار به او ابالغ مي

  .گشتمي
 گرديد. مي بود و به همين جهت، آيات به تدريج بر وي نازل ميا حضرت محمد .2

 ديون پورت

  شد.  وقتي محمد زنده بود قرآن به صورت اوراق پراكنده نگهداري مي .1
 معجزه قرآن در زيبايي و حسن تلفيق و انسجام جمالت آن است. .2

 بر طبق اخبار و روايات قرآن به وسيله جبرئيل بر او نازل شده است.  .3

 لوبون

مي بود در اولين آيات كه بر وي نازل شده، صحبت از قلم و علم ا با اين كه محمد .1
، علم و معرفت اين قدر ارزش و  توان يافت كه در مبدأ آن است. هيچ ديني را نمي

  اهميت داشته باشد. 
كرد؛ چون  د بود، نزول اين آيات در غار حرا توليد حيرت نمياگر محمد يك دانشمن .2

داند، ولي او سواد نداشت و نزد هيچ آموزگاري درس نخوانده  دانشمند قدر علم را مي
 بود.

 پذيرش قرآن به عنوان يك موضوع تحقيق مجدانه جفري

 هايي را نزد استادي فرا نگرفت. پيامبر(ص) هرگز درس   كاراليل

 است. افسانه غرانيق را نپذيرفته او  كتاني

 توانسته بنويسد و بخواند وجود ندارد. هيچ سند تاريخي دقيقي از اين كه محمد مي آرمسترانگ

چيتيك و 
 موراتا

سو در مورد اهداف  وي (محمد) از يك سو محل دريافت پيام الهي بود و از ديگر
 كرد. اجتماعي جامعه اسالمي حكم صادر مي -سياسي

 قرآن كالم الهي است و از نظر فصاحت و بالغت در حد كالم بشر نيست. بالشر

 در زمان شخص رسول خدا(ص) نوشته شده است.برخي از اجزاي پراكنده  وحي  بروكلمان

 برتن
روايات جمع قرآن به دست ابوبكر اعتبار تاريخي ندارد و قرآن در زمان خود پيامبر جمع 

 شده است. 

 لوم نيست شخص حضرت چيزي نوشته باشد. او پس از نبوت، نويسنده ويژه داشت. مع دورانت ويل 

 قرآن از جهت قدرت اقناع و بالغت و زيبايي تركيب در جهان عرب نطير ندارد. هرشفلد
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  1شماره  نمودار
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را با طيف  1 شماره موجود در جدول نمودار فوق رابطه نظرات مثبت مستشرقان
دهد. در مستطيل بزرگ، با  اعتقادات پيرامون قرآن و رسالت نبوي (ص) نشان مي

يابد. همچنين  حركت از باال به پايين، شاهد بار معنايي كاهش يافته و معنا تقليل مي
تر در نمودار، از معاني باالتر قابل استخراج است. اين در حالي است كه  معاني پايين

تر نتيجه گرفت. به عنوان نمونه دو  توان از معاني پايين ر نمودار را نميمعاني باالتر د
  توان مد نظر قرار داد: عبارت زير را مي

  تمجيد از محتواي قرآن (هم معاني و هم الفاظ) .1
  تمجيد از فصاحت و بالغت قرآن .2

تري به نسبت عبارت دوم است و عبارت دوم را  عبارت اول داراي بار معنايي قوي
توان از عبارت اول نتيجه گرفت. لذا اگر  مي ـ اي مك مجموعه معارف زمينهبه كـ 

مستشرقي به تاييد عبارت اول پرداخته باشد، به صورت ضمني مويد عبارت دوم نيز 
بوده است. لذا، هرچه نظر مثبت مستشرق در نمودار در جايگاه باالتري قرار داشته 

  تر و سازگارتر است.  دالنهباشد، با نظام معرفتي اسالم و مسلمانان هم
هايي از هر مستشرق به عباراتي كشيده شده است؛ عباراتي كه او، در نمودار، فلش

ها را در قالب نظرات مثبت خود تاييد كرده است. براي تكميل نظام معنايي نمودار،  آن
ها موجود باشد در نمودار گنجانده شده  برخي عبارات، بدون آن كه نظري پيرامون آن

ست. اين عبارات به نماد هيچ مستشرقي  متصل نشده اند. فايده وجود چنين عباراتي ا
در نمودار، تكميل زنجيره معنا و فراهم آوردن اتصال بين اجزاي نمودار است. اين 

گردد كه مرز  شود و معلوم مي گونه، ارزش و جايگاه كالم هر مستشرق بهتر نمايان مي
  معنايي هر سخن كجاست؟ 

ن مثال، هارتوريگ هرشفيلد فصاحت و بالغت قرآن را ستوده است اما به عنوا
سخني از محتواي اين كتاب و يا سنديت آن بر زبان نرانده است. ديدگاه مثبت او بار 

به نمودار و عدم  "تمجيد از محتواي قرآن"معنايي معيني دارد و اضافه كردن عبارت 
 ي كالم اوست.اتصال نماد هرشفيلد به آن، روشنگر مرز معناي

گردد، مرز معيني از معاني موجود است كه همان طور كه در نمودار مالحظه مي
شوند. چه آن كه آن مرز،  به آن مرز نزديك نمي ـ مگر اندكي از ايشانـ مستشرقان 
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مويد كليت حقيقت و حقانيت اسالم است و تاييد يا نزديك شدن به آن مرز، تبعات يا 
  واهد داشت.الزاماتي براي مستشرق خ

توان طبقاتي از مستشرقان دارتر، ميبر مبناي روش اين نمودار و با تحقيقي دامنه
نمود. اين گونه مسلمين  ارايه و موضع هر يك را در رابطه با معاني اسالمي روشن

  تصويري واضح و روشن از فضاي نظرات اين پژوهشگران پيش رو خواهند داشت. 
ت و همدالنه مستشرقان، دو جريان كلي حاكم است رسد در نظرات مثب به نظر مي

اي، فقط پيرامون قرآن،  كه به صورت دو شاخه اصلي نمودار باال هويداست. دسته
دارند.  اند ولي خود را از تاييد رسالت و شريعت اسالمي دور نگاه مي نظراتي مثبتداده

اره كرد. اگرچه توان به هرشفيلد و آرتور جفري از اين دسته اش به عنوان مثال مي
ند، ولي محتواي قرآن و جايگاه آن در يك قرآن يا واژگان قرآني واجد اهميتفصاحت 

  رسالت و هدايت ديني، به دور از نظر تاييدي ايشان مانده است.
اي ديگر، مانند نولدكه، انصاف بيشتري به خرج داده و نظر مثبت خود را  دسته

ابراز  ـ هدايت و بخشي از يك رسالت استكه كتاب ـ پيرامون قرآن در جايگاه خود 
اند. مواردي از قبيل تاييد الهام پيامبرانه پيامبر(ص) يا غير اقتباسي و اصيل دانستن  كرده

  قرآن، در اين دسته از نظرات مثبت قرار دارد.
در مجموع بايد توجه داشت برخي از نظراتي كه در منابع گوناگون به عنوان 

اي دارد. همچنين  گردد، بار معنايي كمينه ستشرقان ذكر مينظرات مثبت و همدالنه م
برخي ديگر از نظرات به ظاهر مثبت، اصال مثبت نيستند. از اين رو تقطيع آثار 
مستشرقان و نقل آن و خوشنودي از ظاهر همدالنه كالم ايشان، امري پرمخاطره است. 

  به عنوان مثال 
 On Heroes, Hero-Worship, And The Heroic“توماس كاراليل كتابي با عنوان 

In History”  قهرمان  6فصل كوتاه، سرگذشت  6نگاشته است. در اين كتاب در قالب
گردد و در حين آن، نظريه او پيرامون قهرمانان، تاثير  ارائه مي ـ از منظر كاراليلـ تاريخ 

شود. كاراليل در فصل  ها بر اجتماع و افراد عادي و رابطه قهرمانان و مردم تبيين مي آن
كه از منظر او، اين بار ـ دوم، حضرت محمد (ص) را به عنوان يكي از قهرمانان تاريخ 

نمايد و سرگذشت  معرفي مي ـ كشد دوش مينقش پيامبري را براي مردمان عادي بر 
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هايي از  هايي و ويژگي در جايي از اين فصل، به بيان توصيفدارد.  ايشان را بيان مي
  گويد: پردازد و مي قهرمانان نوعي تاريخ مي

Such a man is what we call an original man; he comes to us at first-
hand. A messenger he, sent from the Infinite Unknown with tidings to us. 
We may call him Poet, Prophet, God;—in one way or other, we all feel that 
the words he utters are as no other man's words. Direct from the Inner Fact 
of things;—he lives, and has to live, in daily communion with that. Hearsays 
cannot hide it from him; he is blind, homeless, miserable, following 
hearsays; it glares in upon him. Really his utterances, are they not a kind of 
"revelation;"—what we must call such for want of some other name? It is 
from the heart of the world that he comes; he is portion of the primal reality 
of things. God has made many revelations: but this man too, has not God 
made him, the latest and newest of all? The "inspiration of the Almighty 
giveth him understanding:" we must listen before all to him (Carlyle, 1841). 

ش) تنها بخشي از اين كتاب كه زير آن در باال خط  1388در منابع فارسي (زماني، 
 كشيده شده بود به نقل از متن عربي آن آورده شده است:

او رسولي است كه از جانب ابديت ناشناخته به پيامبري به سوي ما مبعوث شده "
  دانيم كه سخن او از انسان ر، خدا، ... . مياست، هر نامي كه بر او نهيم: شاعر، پيامب

ديگري اقتباس نشده، بلكه از هسته مركزي حقايق عالم برگرفته است. او باطن همه 
بيني او نيست... . او بزرگ  هاي ظلماني دنياي فريبنده مانع حقيقت بيند و پرده چيز را مي

جب است كه به او مردي كه خداوند علم و حكمت به او آموخته است، پس بر ما وا
  )109ش، ص  1388(زماني،  ".دهيم راگوش ف

او "هاي  در عبارت "او"خواننده فارسي زبان با مشاهده متن باال مرجع ضمير 
را مشخصا و تخصيصا وجود نازنين حضرت  "او بزرگ مردي كه..."و  "...رسولي است

متن انگليسي،  كه با مداقه در جمله كاراليل در كند. حال آن محمد(ص) برداشت مي
شود كه منظور  پاراگراف قبل از اين جمله و كليت موضوع كتاب، به روشني دريافت مي

تمام "و  "مرد بزرگ نوعي در تاريخ"در اين جمالت،  "Such a man"كاراليل از 
  است.  "مردان بزرگ تاريخ

البته قطعا از منظر كاراليل يكي از اين افراد، حضرت محمد(ص) است. اما اين 
ندارد و به عنوان مثال براي شكسپير  - از منظر كاراليل –جمالت اختصاصي به ايشان 

صادق است. لذا اين برداشت كه كاراليل اين جمالت  -از منظر كاراليل–و ناپلئون هم 



  43    قرآن خيمستشرقان در مسائل تار يريگ جهينت نديفرآ

را به صورت اختصاصي براي حضرت محمد (ص) گفته است، برداشت اشتباهي است 
اصل تحميد كاراليل در اين جمالت از  كه حاصل تقطيع و گزينش است. هرچند در

حضرت محمد(ص) تغييري رخ نداد، لكن مشاهده شد كه تخصيص اين تحميدها به 
وجود ندارد. چنين تصوري معنايي بيشينه را از نظر همدلي  -از نظر كاراليل–ايشان 

  نمايد كه صحيح نيست.  مستشرق القا مي
  
  رويكرد منفي .2-2

رسد  هايي ارايه كردند كه به نظر مي مسائل تاريخ قرآن، ديدگاهمستشرقان در مواجهه با 
، شبهه كم يا زياد شدن قرآن ن قرآن و به هم ريختگي آيات قرآنتغييرات اساسي درمت

بعد از پيامبر و باالخره ايجاد وقايع خطير بر متن قرآن برخي از اهداف ايشان از طرح 
منفي را بايد رويكردي دانست كه در  هايي باشد. بر اين اساس رويكرد چنين ديدگاه

جهت شبهه افكني در امور اعتقادي مسلمين و تضعيف بنيادهاي اعتقادي مكتب اسالم 
منشأ قرآن هايي چون تحريف قرآن، الهي نبودن  طرح شود. چنين رويكردي با انگاره

 مطرح شده كه در اين بخش مورد واكاوي قرار گرفته است.وامي نبودن پيامبر(ص) 

  
    تحريف قرآن .2-2-1

هاي مختلف پيرامون قرآن، سعي در القاء تحريف قرآن با  خاورشناسان با طرح  فرضيه
اند لكن  اند. در اين ميان برخي چون نولدكه تحريف قرآن را رد كرده گذشت زمان داشته

معتقدند متن قرآن دچار نقصان يا افزايش شده است. او از قول وايل اتهام حذف 
آورد و اين چنين احتجاج مي كندكه عثمان هنگام  بزرگي از قرآن را مي تعمدي اجزاي

گويد:  جمع  قرآن كتب متعددي را به كتابي واحد تبديل كرد. نولدكه  از قول وايل مي
همانا عثمان تمام مواضعي را كه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت، حذف كرد. "

است. لكن وايل دليلي  بر صحت اين ها بوده  آن مواضع مخالف بني اميه و عليه آن
دانم آيا اين ازاله مواضع به طور  دهد. پس نمي كند، نشان نمي گمان يا آنچه تفسير مي

  ). 317، ص2م، ج 2000(نولدكه،  "علم مفرد؟كامل بوده است يا براي اسماء 
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نولدكه معتقد است به علت اين كه بني اميه الاقل در اوايل رسالت، در ميان 
ترين خانواده نسبت به حضرت نبودند، ناچاريم فرض  صاحب مقام مكه دشمن خاندان

افزايد:  كنيم اسامي ديگر زيادي از دشمنان اسالم از قرآن حذف شده است. نولدكه مي
از عادت حضرت نبوده كه اسامي افراد را در محيطش ياد كند... پس در اين صورت "

آيات به قرآن اقدام به محو و پاك حضرت خودش به ناچار هنگام پيوست و انضمام 
  ).317، ص2م، ج 2000(نولدكه،  "كردن اسامي كرده است.

يكي از مسايلي كه در آن ترديد راه ندارد، آن ": او در موارد ديگر اذعان كرده كه
  ). 36ق، ص1413(الصغير،  "هايي از قرآن از بين رفته است است كه قسمت

گويد:  پذيرد و مي را مي 5شدن به قرآننولدكه قول وايل را در خصوص اضافه 
سوره  8-7اسرا، سوره  95 -93سوره رعد،  27 -8 -7كافي است نگاهي به آيات "

م،   2000(نولدكه،  "عنكبوت بياندازيم تا اين امر تأييد شود.سوره  45-44فرقان و 
تساب در قرآن كه ان 6). همچنين او به اعتقاد كازانوا مبني بر وجود دو آيه315، ص2ج
ها را اضافه كرده اشاره  رسد ابوبكر آن ها به وحي الهي مشكوك است و به نظر مي آن

  ).313-311، صص2م، ج 2000نولدكه، كرده است (
اند. او آيات موسوم  بالشر نيز بر اين باور است كه بعضي از آيات قرآن حذف شده

زند و معتقد است  ميمنسوخ التالوه را مثال  –به عقيده اهل سنت  –به رجم و رغبت 
آيه موسوم به رجم نمونه خوبي از اين لحاظ است. زيرا مصحف چنين مجازاتي را به 

رسد  كند. معذلك بنابر روايتي كه به شخص عمر مي عنوان مجازات زاني پيش بيني نمي
كند كه در هنگام حيات پيامبر اكرم(ص) آيات قرآن به اين ترتيب بوده  او تأييد مي

اذا زني الشيخ "نيز  "بوا عن آبائكم فإنه كفر بكمان ترغبوا عن آبائكمالترغ ":است
   "و الشيخه فارجموها البته نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم

اي را حدس زد كه مفسران و فقها با  توان مخمصه به آساني مي"گويد:  بالشر مي
(بالشر، "اند. همالحظه اختالف ميان متن روايي و تجويز ضمني قرآن با آن درگير بود

او همچنين به اضافه شدن برخي از آيات به قرآن اشاره ). 216و 215ش، ص1374
ها به اضافه شدن برخي كلمات نادر و عبارات  كرده و به رواياتي استناد كرده كه در آن

ها مانند ابن عباس و ابن زبير اشاره  ها آمده، توسط بعضي از شخصيت مبهم كه در وحي
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انسان حق دارد از خود بپرسد كه آيا در بعضي از مواقع  ":افزايد مي شده است. بالشر
ش، 1374(بالشر، "رسند. اين توضيحات شفاهي هم چون قسمتي از متن به نظر مي

  ). 219ص
همچنين بالشر ونولدكه با نسبت دادن فراموشي به پيامبر(ص) سعي در القاي 

روزي حضرت :«اند وردهاند. ايشان آ حذف شدن برخي از آيات قرآن را داشته
گذشت و شنيد كه واعظ قسمتي از قرآن را از حفظ  رسول(ص) از مجلس وعظي مي

خواند. حضرت كه دچار هيجان شديد شده بود، دريافت كه اين قسمت را فراموش  مي
 ).32و 31ش، ص1374؛ بالشر، 45، ص 1م، ج 2000(نولدكه، »كرده بود.

هاي ديگر خاورشناسان نيز  ن در ديدگاهاعتقاد به حذف يا اضافه شدن آيات قرآ
شود. جان برتن از  واقعه نبرد يمامه نتيجه گرفته است كه بخشي از آيات  مشاهده مي

  . (Burton,1977,pp118-119)قرآن به طور كلي مفقود گشته است 
او برخي احاديث ضعيف پيرامون سوره احزاب را مبناي تحليلي براي تحريف 

"نسخ"بحث  قرآن قرار داده است و
او . را به تحريف و تبديل آيات مرتبط كرده است 7

ابي از زر بن جيش پرسيد: چند آيه در سوره احزاب تالوت ":در كتابش آورده است
اش همين بود؟ افزود: آن را  آيه. ابي پرسيد: آيا همه 73 گفت: بن جيش كني؟ زر مي

  .(Burton,1977,pp80-130) "وقتي به اندازه سوره بقره بود، ديده بودم
ها، حذف بعضي از متون را  هايي را آورده و بر اساس آن آرتور جفري نيز روايت

واقعه را مثال زده و اينگونه  10از قرآن فعلي نتيجه گرفته است. به عنوان نمونه، آيه 
 ).97ش، ص 1386(آرتور جفري، "...السابقون بااليمان بالنبي فهم علي "آورده است:

ضي از مستشرقان ادعاي وجود اضطراب در نص قرآن را دستاويزي براي بع 
اند. بالشر بر اساس روايت سبعه احرف، بر ثابت نبودن نص  تحريف قرآن قرار داده

قرآن و حاكم بودن اضطراب و اختالف بر آن حكم كرده است.او اوضاع مسلمانان را 
ي(ع) تا خالفت خليفه پنجم اي كه از خالفت عل در مدت سي سال يعني در طول دوره

كشد، اوضاع مبهم فرض كرده و معتقد است در اين مدت علي رغم  اموي طول مي
رويارويي تمايالت مختلف به اهم، اين  مصحف عثمان است كه همچنان بر نفوذ خود 
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اي است كه آن را تدوين نموده و در سوريه مقام  افزايد، زيرا پشتيبان آن فرقه مي
  شامخي دارد. 

دهد تا چه اندازه اقدام عثمان در  اي كه نشان مي ر اين پايه او به وجود آمدن نظريهب
 (بالشر، داند يكسان سازي مصاحف ضروري بوده است، را مقارن با همين ايام مي

). گلدزيهر نيز اختالف ميان مصاحف را رواج تحريف دانسته 87و  86ش، ص1374
ها شده،  آسماني كه ادعاي وحي بودن آن) و از ميان كتب 163م، ص1995(گلدزيهر، 

- 2م، صص1995(گلدزيهر،  داند تر و ناپايدارتر از قرآن نمي نص هيچ كتابي را مضطرب
6.(  

از ديگر اقدامات خاورشناسان در راستاي القاي » قرائت به معنا«ارائه نظريه 
رفته تحريف قرآن است. نولدكه اين نظريه را مشروط به نياوردن واژگان متضاد پذي

است. او روايتي نقل مي كندكه برحسب آن صحابي كهن سال، انس بن مالك در آيه 
خواند و از طبري در روايت منتسب به  مي "اصوب"را  "اقوم"ششم سوره مزمل واژه 

حضرت مي آوردكه هر روايتي خوب است، مشروط به اين كه جاي يك واژه، كلمه 
  ). 324، ص2جم،  2000متضاد آن را قرار ندهند(نولدكه، 

اي از مؤمنان به  براي پاره«نويسد:  پذيرد و مي بالشر نيز نظريه قرائت به معنا را مي
واقع اين كلمات كالم قرآن نبوده كه اهميتي داشته باشد. بلكه مهم توجه به روح آن و 
معنايش بود. از آن هنگام به بعد كلماتي كه تنها مترادف بودند و اختالف ديگري 

 .»گرفت اي هم مورد استعمال قرار مينمود، به ج ها يكسان مي اختالف آننداشتند و 
  8).87و  86ش ، ص1374(بالشر، 
  

  ترديد در منشأ الهي قرآن .2-2-2
ترين مباحث مورد عالقه  هايي پيرامون منشأ قرآن را بايد از جمله اصلي طرح انگاره

هي نبودن منشأ قرآن مستشرقان دانست. بعضي از ايشان چون موير به صراحت بر ال
هاي مخالفان رسالت الهي  اند.  موير در تأييد نقل قولي كه از كتاب تأكيد كرده

مطالب مطرح شده در اين خصوص شايسته و قوي «گويد:  پيامبر(ص) آورده است، مي
نگاشته شده است. جاي تعجب خواهد بود اگر كسي بعد از مطالعه آن، باز هم 
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 Muyer, 1897, p.p(بودن رسالت محمد(ص) مطرح كند  ادعاهايي در دفاع از الهي

22(.   
هاي وايل و اشپرنگر در كتابش اين نتيجه را  نولدكه با آوردن ديدگاه همچنين

(ص) تصريح  گيرد كه اين خاورشناسان، به مخالفت با الهي بودن رسالت پيامبر مي
  ). 1016، ص4؛ نولدكه، ج319و  311، صص2م، ج2000(نولدكه،  اند كرده

هاي مقدس پيش از خود، فرضيه ديگري است كه توسط  تأثيرپذيري قرآن از كتاب
خاورشناسان مطرح شده است. موير از محمديسم (اسالم)، به تنها رقيب و مخالف 

يچكدام از آشكار و ترسناك مسيحيت تعبير كرده است. او معتقد است مسيحيت از ه
هاي اديان كفرآميز، نبايد هراسي داشته باشد. او سپس به انفعالي بودن اين  شاخه

اين در حالي است كه در اسالم با يك «گويد:  هاي كفرآميز اشاره كرده و مي انديشه
دشمن فعال و قوي روبرو هستيم؛ غاصبي زيرك كه كه از تخت باال آمده است و با 

ي قانوني است، نيروهاي درون تاج را به دست آورده تا وانمود كردن اين كه وارث
موقعيت و جايگاه را از آنِ خود كند. اين امر فقط به اين دليل است كه محمديسم به 

هاي مسيحيت را به عاريت  وجود منشأ الهي اعتراف كرده  در حالي كه بسياري از سالح
  . )Muyer, 1897, p. 2( »گرفته، به همين دليل دشمني بسيار خطرناك است.

نيز بايد از جمله خاورشناساني دانست كه در كتابش ضمن معرفي  هرشفلد را
پيامبر(ص) به عنوان مؤلف قرآن، به تأثيرپذيري او از انجيل اشاره كرده است. او 

اي جعلي و بدلي از انجيل  قرآن كتاب اسالم در حقيقت چيزي به جز نسخه«گويد:  مي
. »به نحوي معرف آشفتگي محتوايش استنيست. آشفتگي شرايط صدورش 

)Hirschfeld, 1902, p. 2.(  
آبراهام ژايگر ديدگاه فوق را برگزيده و ادعا كرده كه پيامبر (ص) با سفرهايش به 

مچون ورقه بن نوفل و ... خود متن قرآن را نوشته شام و مصاحبت با عالمان يهود ه
  ). 10 ، ص1 ق، ج1413(رضوان،  است

ريچارد بل بر اين باور است است كه قرآن در بخش قصص به عهد قديم تكيه 
ها مانند قصه عاد و ثمود را متعلق به مصادر پيشين عربي  داشته است. او برخي از قصه

ها بهره گرفته، مصادر و  ابع قصص كه محمد از آنداند، لكن معتقد است بيشترين من مي
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مدت حضور محمد در مدينه، فرصت :«متون دين يهود و مسيح است. او آورده است
هاي يهودي  هاي يهود آشنا شود و با اقليت مناسبي بود كه بيش از دوران مكه با كتاب

ق، 1405زوق، (زق .»هاي موسي را از آنان دريافت كند گفت و گو كند و بخشي از كتاب
  ).84ص 

چنين آرتور جفري در كتاب واژگان دخيل در قرآن، القاء كرده كه برخي از هم
ش، 1386(آرتور جفري،  .هاي قرآن برگرفته از تعاليم يهود و مسيحيت استواژه
 ).Sprenger,1861, p. 55). اشپرنگر نيز به تأثيرات مسيحي در قرآن تاكيد دارد (97ص

بعضي از مستشرقان چون بروكلمان، به وحي و  جمالت مؤثر قرآن متعرض شده 
، 1م، ج1968و معتقدند قرآن از سبك سجع كاهنان برخوردار است (بروكلمان، 

دست كم پنج عبارت در قرآن ياد آور «). ريچارد بل در اين به اره آورده است: 137ص
گند به موجودات مؤنث آمده سو گفتار كاهنان است كه در هريك ازآن ها تعدادي

كند كه به اعتقاد او سبك به  اشاره مي9). بل سپس به آياتي77ش، ص1377(بل، .»است
هاي سنتي كاهنان است، هرچند بخش اعظم قرآن را  ها  همخوان با شيوه كار رفته در آن

  ).77ش، ص1377(بل، داند بسيار متفاوت از گفتار كاهنان مي
ي از ديگر اتهاماتي است كه برخي از خاورشناسان بر تأثيرپذيري از اشعار جاهل

توان اظهارات هرشفلد را در خصوص شناخت  اند. به عنوان نمونه مي قرآن وارد كرده
هاي شعر جاهلي و تاثير از سبك ايشان مورد توجه قرار گسترده پيامبر(ص) از ويژگي

ر) با ادبيات شعري كهن دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم او (پيامب« گويد:  داد. او مي
كنند، به  هايي كه خالف اين امر را گزارش مي آشنا نبوده است.حتي الزم نيست سنت

هاي معمول و استاندارد اين  حساب آوريم. اين در حالي است كه بسياري از ويژگي
اشعار (اشعار جاهلي) بسيار براي او آشنا بوده است. چنان كه براي خالص كردن سبك 

  Hirschfeld, 1902, p. 37(10(ها با مشكل روبرو بوده است  از اين ويژگيادبي خويش 
  
  آشنايي پيامبر(ص) با خواندن و نوشتن .2-2-3

تواند  طرح نظريه آشنايي پيامبر(ص) با خواندن ونوشتن  از سوي برخي مستشرقان، مي
اي مؤلف قرآن بودن آن حضرت را القا كند. بر اين پايه است كه چنين  به گونه
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رويكردي به عنوان يكي از رويكردهاي منفي خاورشناسان مورد توجه قرار گرفته 
   11است.

بالشر از طرفداران گمانه آشنا بودن رسول گرامي اسالم با خواندن و نوشتن است. 
شود. او معتقد است كه  دليل او اصطالحات تجاري بسياري است كه در قرآن يافت مي

توانست محاسبات خود را  گمان مي ه بود، پس بيدار خديج چون محمد در آغاز حساب
اي در دست  روي كاغذ بياورد و با خواندن و نوشتن ناآشنا نبود. عالوه بر اين، ادله

طالب،  اي از خاندان پيغمبر(ص) و وابستگان او مانند ابو ها عده است كه بر اساس آن
ندن و نوشتن ابيطالب(ع) پسر عموي حضرت از خوا بن   عموي پيامبر(ص) و علي

).اشپرنگر نيز از جمله خاورشناسان معتقد 11-6ش، ص1372نصيب نبودند (بالشر،  بي
، 4م، ج 2000نولدكه، ( رود به آشنايي پيامبر(ص) با خواندن و نوشتن به شمار مي

  12).1016ص
  
  هاي منفيتحليل نموداري ديدگاه .2-2-4

دولي تنظيم گرديده و سپس با هاي منفي مستشرقان ج در اين بخش با عنايت به ديدگاه
  تكيه بر اطالعات جدول، نمودارهايي ترسيم شده است.

  
  2شماره  جدول

 رويكردهاي منفي نام مستشرق

 نولدكه

گرچه تحريف قرآن را رد كرده اما در كتابش به تحريف قرآن از نوع نقصان پرداخته  - 1
  است.

 او اضافه شدن قرآن را پذيرفته است.  - 2

 فراموش كردن آيات قرآن را به پيامبر (ص) نسبت داده است.  - 3

 نظريه قرائت به معنا براي قرآن را مشروط به نياوردن واژگان متضاد پذيرفته است.  - 4

 اشپرنگر
  پيامبر آشناي با خواندن و نوشتن بوده است. - 1
 او به تاثيرات مسيحي در باب روزه در قرآن تاكيد دارد.  - 2
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 موير
  بودن دعوت پيامبر است.وي مخالف الهي  
 محمديسم (اسالم) تنها رقيب و مخالف آشكار و ترسناك مسيحيت است.  

 وايل
  مخالف الهي بودن دعوت پيامبر است. - 1
 جزء اولين كساني بوده كه تحريف قرآن را مطرح نموده است.  - 2

 هرشفلد

  اي جعلي و بدلي از انجيل نيست.  قرآن كتاب اسالم در حقيقت چيزي به جز نسخه - 1
هاي شعر جاهلي آگاهي داشته و از سبك شناخت گسترده پيامبر(ص) از ويژگي - 2

 شاعران جاهلي تأثير پذيرفته است.

 جفري

شود از قرآن هايي را آورده است كه در بردارنده متوني است كه گفته مي او روايت - 1
  است. 

 هاي قرآن برگرفته از تعاليم يهود و مسيحيت است. برخي از واژه - 2

 گريم
گر جامعه گرا نشان دهد كه از دين هيوبرت گريم كوشيده است محمد (ص) را يك اصالح

 اش بهره برده است.گرانهبه منظور برآوردن اهداف اصالح

مونتگمري 
 وات

توان آن را يك دروغ  غرانيق بايد گفت اين است كه نمينخستين چيزي كه درباره داستان 
بايد آياتي را كه بعداً به عنوان آيات شيطاني رد شدند، به عنوان  محض انگاشت. محمد مي

 بخشي از قرآن تالوت كرده باشد.

 بل
  قرآن از موضوع سجع از كاهنان تأثير پذيرفته است.  - 1
 اند. قصص قرآن از تورات اقتباس يافته - 2

  بالشر
  
 

هاي ناروا به پيامبر در كتاب مقدمه ترجمه قرآن داده شده است. به عنوان مثال  نسبت - 1
  فراموش كردن آيات قرآن را به پيامبر (ص) نسبت داده است.

 اي تاريخي. توجه به قرآن به عنوان پديده - 2

  نپرداختن به قضاوت در مورد حقانيت محتوي قرآن.  - 3
عا مطرح شده كه قرآن نص ثابتي نداشته و بر اساس روايت سبعه احرف، اين اد - 4

 اضطراب و اختالف بر آن حاكم است.

 محمد با خواندن و نوشتن ناآشنا نبود. - 5

  اند. بعضي از آيات از قرآن حذف شده - 6
 اند. بعضي از آيات بعدا به قرآن اضافه شده - 7

 بالشر نظريه قرائت به معنا براي قرآن را مطرح كرده است. - 8
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 گلدزيهر

تر  ها شده است، نص هيچ كتابي مضطرب كتب آسماني كه ادعاي وحي بودن آناز ميان  - 1
  و ناپايدارتر از قرآن نيست.

 اختالف ميان مصاحف، رواج تحريف است. - 2

 بروكلمان

  قرآن از سبك سجع كاهنان برخوردار است.  - 1
هاي ابتدايي بعثت به سه خداي  رسد محمد در سال آن گونه كه در ظاهر به نظر مي - 2

پنداشتند، اعتراف داشت اما پس از اين كه  ها را دختران خدا مي كه اهل مكه آن كعبه
شناخت او از وحدانيت قوت گرفت، شفاعت غير مالئكه را در پيشگاه خداوند 

 نپذيرفت و سوره پنجاه و سوم قرآن نازل شد.

 ژايگر
... ن نوفل والمان يهود همچون ورقه بپيامبر (ص) با سفرهايشان به شام و مصاحبت با ع

 .خود متن قرآن را نوشته است

 برتن

  بخشي از آيات قرآن در واقعه نبرد يمامه به طور كلي مفقود گشته است. - 1
برخي احاديث ضعيف و حشويه پيرامون سوره احزاب بيانگر حذف شدن بخشي از  - 2

  آيات اين سوره است. 
جمع مسائلي چون نسخ و مصاحف صحابه علل حذف نقش پيامبر(ص) از عرصه  - 3

 آوري قرآن هستند.

 گيورگيو
آن مرد (پيامبر اكرم(ص)) پيش  از مبعوث شدن به پيامبري، داراي نبوغ بود و اگر نبوغ 

 شد.نداشت، به پيامبري برگزيده نمي

 انتساب برخي از آيات قرآن به وحي الهي مشكوك است.  كازانوا

 بوهل

بار به خويشتن اجازه داد به دست  يكدهد پيامبر حداقل  هاي مورد اعتماد نشان مي روايت
شيطان اغوا شود و الت و عزي و منات را مدح گويد، اما پس از آن متوجه اشتباه خويش 

 سوره نجم بر وي وحي شد. 19شد و به دنبال آن آيه 
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  2هاي شماره نمودار
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... و 2، 1، نظرات ها مقابل آنز اسامي افراد و عدد در نمودارهاي فوق، منظور ا
در اين نمودارها، زنجيره تاييد معنايي براي نظرات . است  2موجود در جدول  ايشان

فلش برقرار  "ب"مستشرقان رسم شده است. بر اين اساس اگر از معناي الف به معناي 
باشد، اين بدان معني است كه معناي الف به صورت ضمني يا صريح، معناي ب را 

گيرد. اگر اين مويد بودن خيلي  كند و بر روي فلش ارتباط عالمت + قرار مي ميتاييد 
  شود. استفاده مي ~ضعيف باشد، بر روي فلش ارتباط از عالمت 

هاي تاييد معنايي  دهد كه نظرات منفي مستشرقان زنجيره بررسي نمودارها نشان مي
ختم  "ن منبع هدايتعدم حجيت قرآن به عنوا"سازد كه در نهايت به نظر منفي  مي
ها بلند هستند. يعني با چند واسطه معنايي از نظر مستشرق  شود.برخي از اين زنجيره مي

رسند. برخي  مي _يعني عدم حجيت قرآن به عنوان منبع هدايت  _به نظر منفي نهايي 
توان دريافت كه كدام يك از  اند. بنابراين مي نيز كوتاه هستند و خيلي صريح بيان شده

اند و كدام يك با واسطه به  شرقان در نظرات منفي خود از صراحت برخوردار بودهمست
توان ادعا كرد كه تمامي مستشرقان، در صدد  اند. البته نمي بيان نظر منفي نهايي پرداخته

اند. لكن  بوده ـيعني عدم حجيت قرآن به عنوان منبع هدايت ـ القاي نظر منفي نهايي 
خود را  ـ هاي معنايي است كه همين زنجيرهـ ين نظرات منفي نبايد از تبعات منطقي ا

  نامطلع جلوه دهند. 
 ـ كه در واقع روابط علي و معلولي ميان معاني هستندـ با مطالعه اين روابط 

توان دريافت كه برخالف  نظرات مثبت مستشرقان، كه چند دستگي و تشتت در آن  مي
ا و هم سو و طبق روابط علي و معلولي در حكم فرما بود، نظرات منفي ايشان هم راست

توان اين  است كه نمي "عدم حجيت قرآن به عنوان منبع هدايت"راستاي انگاره اشتباه 
  هم راستايي را تصادفي دانست.

آمده   3-نظرات منفي در پنج جبهه بوده كه به همراه اطالعاتي بيشتر در جدول 
 است.
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  3شماره  جدول

  
تر در طرح  همچنين در نمودار زير، طول زنجيره معنايي نظرات منفي كه پيش

واسطه به عدم حجيت قرآن يعني نظر منفي با چند ـ  مسأله همين مقاله شرح داده شد
شود. البته اين نمودار تنها براي جبهه  بر اساس زمان ارائه آن مشاهده مي ـ رسد مي

رسم شده است. خطي كه كشيده شده، بهترين  "تحريف قرآن"نظرات منفي مربوط به 
خط نشان  خط قابل عبور بر اساس محاسبات آماري از ميان نقاط نمودار است. اين

دهد كه روند طول زنجيره به مرور زمان صعودي بوده است. بنابراين مستشرقان به  مي
اند و  روي آورده "تحريف قرآن"مرور زمان، به بيان ضمني و پوشيده و با واسطه انگاره 

  اند. با نزديك شدن به زمان كنوني، كمتر به صورت صريح آن را مطرح كرده
   

 نام جبهه نظر منفي

دفعات استفاده 
در نتايج نظرات 
 بررسي شده

ميانگين طول 
زنجيره 
 معنايي

  اولين سال مطرح شدن نظر
(در مجموعه نظرات بررسي 

 شده)

 م. 1860 3.84 20 انگاره تحريف قرآن

انگاره چندگانگي و تناقض 
 در قرآن

 م. 1860 3.1 7

انگاره برگرفته بودن قرآن از 
 ديگران

 م. 1878 3.8 5

ساختگي بودن و الهي انگاره 
 نبودن قرآن

 م. 1878 3.68 25

گر بودن و  نبي انگاره اصالح
 نبودن

 م. 1942 4 1

تاثير پذيري از عوامل غير 
 الهي

 م. 1947 4 2
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  طول زنجيره معنايي براي تحريف : 3 نمودار

  
  

ساختگي بودن قرآن و "همانند نمودار فوق، براي جبهه نظرات منفي مربوط به 
ديده  _هاي باال مشابه استدالل_نيز نموداري رسم شده است. باز هم  "الهي نبودن قرآن

شود كه مستشرقان به مرور زمان به سمت بيان ضمني و با واسطه شبهات پيش  مي
  اند. رفته

 

  طول زنجيره معنايي براي ساختگي بودن قرآن:  4 نمودار
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گر بودن و يعني انگاره اصالحـ توان گفت آخرين جبهه  در تاييد همين نتيجه مي
ترين شبهه در ميان شبهات از نظر تاريخي است، داراي  كه اتفاقاً تازه ـ نبي نبودن

ترين جبهه شبهات  ترين و غير صريح بيشترين طول زنجيره معنايي است. يعني ضمني
مشركان و كافران در صدر اسالم تمامي اين پنج جبهه را گشودند و است. لذا هرچند 

ين شبهات، از نظر قرآن، تازه نيست.  تمام تالش خود را مصروف داشتند، هيچ يك از ا
آيات مربوط به پاسخ گويي قرآن به مشركان و كافران صدر اسالم كه  4 در جدول

 هاست، آورده شده است.مربوط به هر يك از اين جبهه

  
  4شماره  جدول

 آيه شريفه نام جبهه نظر منفي

 )9وإِنَّا لَه لَحافظُونَ (الحجر، إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ  انگاره تحريف قرآن

انگاره چندگانگي و تناقض در 
 قرآن

 أَفَلَا يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو كَانَ منْ عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلَافًا كَثيرًا
 )82(النساء، 

انگاره برگرفته بودن قرآن از 
 ديگران

ا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتَرَاه وأَعانَه علَيه قَوم آخَرُونَ  فَقَد جاءوا وقَالَ الَّذينَ كَفَرُو
)وقَالُوا أَساطيرُ الْأَولينَ اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيه بكْرَةً 4ظُلْما وزورا (الفرقان، 

 )5وأَصيلًا (الفرقان، 

انگاره ساختگي بودن قرآن و 
 نبودن آنالهي 

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بيِّنَات قَالَ الَّذينَ لَا يرْجونَ لقَاءنَا ائْت به قرآن غَيرِ هذَا 
 ى إِلَيوحا يإِلَّا م ي إِنْ أَتَّبِعنَفْس لْقَاءن تم ّلَهدي أَنْ أُبكُونُ لا يقُلْ م ّلْهدب أَو

 )15نْ عصيت ربِّي عذَاب يومٍ عظيمٍ (يونس، إِنّي أَخَاف إِ

گر بودن و  نبي انگاره اصالح
 نبودن

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ  أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى 
يضُرَّ اللَّه شَيئًا  وسيجزِي اللَّه الشَّاكرِينَ أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن 

 )144(آل عمران، 

  آنٍ غَيرِ جونَ لقَاءنَا ائْت بِقُرْ وإِذَا تُتْلَى علَيهِمĤياتُنَابيِّنَات قَالَ الَّذينَ لَا يرْ تاثير پذيري از عوامل غير الهي
لي أَنْ أُبدّلَه من تلْقَاء نَفْسي إِنْ أَتَّبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي هـذَاأَوبدّلْه قُلْ ما يكُونُ 

ر تيصإِنْ ع ّي أَخَافيمٍ(يونس،  إِنظمٍ عوي ذَاب15بِّي ع( 
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  گيري  نتيجه
هاي مختلفي جاي  هاي مثبت مستشرقان با عنايت به بارمعنايي آن، در دسته ديدگاه

عنوان نمونه تمجيد از محتواي قرآن نسبت به تحميد ظاهر كلمات و آيات گيرد. به  مي
گيرد. لذا با  آن، بار معنايي مثبت بيشتري را داراست و در دسته معنايي باالتري قرار مي

شود كه اكثر  هاي مثبت مستشرقان اين نكته حاصل مي تأمل در مجموعه ديدگاه
يي مثبت بيشتري برخوردارند و داللت بر مستشرقان به مرزهاي معيني كه از بار معنا

كنند، از قبيل تأييد الهام پيامبرانه پيامبر(ص) يا  تأييد كليت حقيقت و حقانيت اسالم مي
هايي  شوند. بر اين اساس غالب ديدگاه غير اقتباسي و اصيل دانستن قرآن، نزديك نمي

رقان ذكر شده، بيشتر كه در منابع گوناگون به عنوان رويكردهاي مثبت و همدالنه مستش
  مربوط به بعدي از ابعاد قرآن است نه كليت آن.

نظرات منفي مستشرقان نيز مانند اضطراب و تناقض در متن قرآن، امي نبودن 
هايي چون تحريف قرآن و القاي بشري بودن  پيامبر اكرم(ص) و نظريه نبوغ با واسطه

انجامد. واكاوي تعداد اين  لهي ميآن، به گمانه اشتباه عدم حجيت قرآن به عنوان كالم ا
ها در  ها با در نظر گرفتن سير زماني و تحليل آماري آن، بيانگر افزايش واسطه واسطه

هاي ايشان با گذشت زمان و به ديگر سخن عدم صراحت  بيان نظرات و نتيجه گيري
مستشرقان در بيان مسائل و شبهات وپيچيده و ضمني شدن نظرات ايشان در حوزه 

   ل تاريخ قرآن است.مساي
   

  ها:يادداشت

                                                

از جمله منابعي كه به موضوع تحليل و ارزيابي دقيق و كمي مفاهيم پرداخته است (كه شامل  .1
توان به اين مـوارد   شود) مي فاهيم، ابزار طول معنايي و عمق معنايي هم ميساختار مفهومي و م

 اشاره داشت:

Formica, Anna. (2006), "Ontology-based concept similarity in formal 

concept analysis." Information Sciences 176. 

Wille, Rudolf. (2003), Conceptual Contents as Information–Basics for 

Contextual Judgment Logic. Springer Berlin Heidelberg. 
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توان به اين منابع رجوع  هايي از انواع آن مي همچنين براي آشنايي با روش تحليل محتوا و مثال
 نمود:

و جــاني پــور،  گــوهري؛ ش1389؛ رضــواني، ش1391ســلماني،   رحــيم؛ ش1383(حــاجيلو، 
  ش). 1392پور،  جاني؛ ش1390پور،  جاني؛ ش1388

الَّـذينَ   " مي بودن پيامبر(ص) اشاره شده استبه ا آيه ديگري نيز در قرآن هست كه در آن. 2
  )157: عرافالا( "يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوباً عندهم في التَّوراةِ والْإِنْجِيلِ

  ).106: سراال(ا» مكْث ونَزَّلْنَاه تَنْزِيال  وقُرْآناً فَرَقْنَاه لتَقْرَأَه علَى النَّاسِ علَى. «3
  )32: فرقانال(» ذلك لنُثَبت بِه فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرْتيال. «4
افـرادي اسـت كـه     او كـه از اولـين  ضي آيات به قرآن اضافه شده است. وايل اعتقاد دارد بع. 5

تحريف قرآن را مطرح كرده، معتقد است آيه اول سوره اسري بعد از رحلت رسول اكرم(ص) 
ممكن است حضرت بـرده شـدن عجيـب     يرا غيرافه شد. زوضع و در زمان ابوبكر به قرآن اض

(نولدكـه،    وپيوسـته محكـم كـاري مـي كـرد      خود به بيت المقدس را ادعا كند. در حالي كـه ا 
  ). 315م، ص2000

  )31و 30: زمرال ؛144: (آل عمران. ر.ك: 6
او مسائلي چون نسخ و مصاحف صحابه را علل حذف نقش پيـامبر(ص) از عرصـه جمـع    . 7

  .(Burton, 1977, pp. 231-232)  آوري قرآن مي داند.
اريخي نگريسته و اي ت بالشر را از جمله مستشرقاني بايد دانست كه به قرآن به عنوان پديده. 8

  ).64، صش1375 (بدوي، در پي قضاوت در مورد حقانيت محتواي قرآن نبوده است
  )6-1: عادياتال؛ 14-1: نازعاتال؛ 7-1 :مرسالتال؛ 4-1 :صافاتال(. ر.ك: 9

عـوت پيـامبر(ص)، كوشـيده اسـت،     هيوبرت گريم نيـز بـا ناديـده گـرفتن منشـأ الهـي د      . 10
گرا نشان دهد كـه از ديـن بـه منظـور بـرآوردن اهـداف       گر جامعه (ص) را يك اصالحمحمد

  ).67ش، ص 1385اش بهره برده است (اسكندرلو، گرانهاصالح
نيز از جمله رويكردهاي منفي مستشرقان به شمار مي رود. ايشـان بـا نابغـه    » نبوغ«نظريه . 11

دانستن پيامبر(ص)، سعي در القاي اكتسابي بودن وحي بر آن حضرت را دارند. به عنوان نمونه 
خاورشناس رومانيايي، علي رغم اين كه امي بودن پيامبر(ص) را پذيرفته در خصوص گيورگيو 
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آن مرد پيش  از مبعوث شدن به پيامبري، داراي نبـوغ  «ت اين گونه آورده است: نبوغ آن حضر
  ). 38و  37ش، صص 1389 (گيورگيو، .»شدداشت، به پيامبري برگزيده نميبود و اگر نبوغ ن

ان رويكرد منفي ديگر پذيرفتن داستان هايي چون افسانه غرانيق و نقل آن در كتب مستشرق. 12
آن گونه كه در « :نويسد ر كتابش پس از نقل تفصيلي افسانه غرانيق، ميبروكلمان دايشان است. 

هـا را   هاي ابتدايي بعثت به سه خداي كعبه كه اهل مكه آن رسد محمد در سال ظاهر به نظر مي
  ).34م، ص 1968(بروكلمان، . »پنداشتند، اعتراف داشت ان خدا ميدختر

اي آز قـرآن  به عنـوان آيـه  » شفاعتهن ترتضي إنّتلك الغرانيق العلي و« او سپس به اين كلمات
پس از اين كه شـناخت محمـد(ص) از وحـدانيت خـدا     « اشاره مي كند و در ادامه مي افزايد:

يرفت و سوره پنجـاه و سـوم نـازل    قوت گرفت، شفاعت غير مالئكه را در پيشگاه خداوند نپذ
  ).34م، ص 1968(بروكلمان، . »شد

هاي مورد اعتماد نشـان   روايت« نوشته است: ةالمعارف اسالمدائربوهل نيز در مدخل قرآن در 
بار به خويشتن اجازه داد به دست شيطان اغوا شود و الت و عزي و  دهد پيامبر حداقل يك مي

نجم بـر وي   19منات را مدح گويد، اما پس از آن متوجه اشتباه خويش شد و به دنبال آن آيه 
  (Shorter encyclopedia of islam, 1965, p. 275)  وحي شد.

او ايـن داسـتان دروغ    .از ديگر مستشرقاني كه افسانه غرانيق را پذيرفته، مونتگمري وات است
بايد آياتي را كه بعداً به عنوان آيات شيطاني رد شدند، به عنوان  محمد مي« ندانسته و مي گويد:

چنين داستاني را دربـاره   بخشي از قرآن تالوت كرده باشد. هيچ مسلماني احتماالً نمي توانسته
پذيرفته، مگر ايـن   محمد اختراع كند و هيچ عالم معتبر مسلماني آن را از يك غير مسلمان نمي

است. مسلمانان متاخر به رد اين داستان تمايـل دارنـد؛    كه از واقعي بودن آن كامالً مطمئن بوده
البتـه  (Montgomery Watt, 1985, p. 85)  »زيرا مخالف تصوير آرماني ايشان از محمـد اسـت  

 )Caetani, 1911, p. 278( .برخي چون ليوني كتاني افسانه غرانيق را نپذيرفته اند
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