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چکیده

تبیین و تحلیل مبانی و پیشفرضهای قرآنپژوهان غیرمسلمان ،بهویژه قرآنپژوهان آمریکـایی،
از مهمترین و ضروریترین مباحث در حوزه مطالعات قرآنی است .کاوش پیرامون ایـن مسـلله کـه
مبانی اصلی و ناگفته این مستشرقان در ورای آرای آنهـا نسـبت بـه قـرآن کدامانـد و نیـز تحلیـل آن
مبانی ،هرچند بهصورت مختصر ،موضوع تحقیق حاضر اسـت کـه البتـه بـا تمرکـز بـر مستشـرقان
ایاالتمتحده آمریکا انجام یافته است .این تحقیق ،با گذر از عناوینی مثـل اقتبـا قـرآن از دیگـر
ً
ادیان و فرهنگها ،یا تأثیر از فرهنگ زمانه و مانند آنکه عمدتا بهمثابـه مصـادر اـایگزین از سـوی
مستشرقان ترویج شدهاند ،به بررسی مبانی اصلی و پنهان در ورای ذهن مستشرقان پرداخته اسـت.
در واقع ،مهمترین و اساسیترین مبانی مستشرقان در اسالمشناسی بهطور عام و مطالعـات قرآنـی،
بهطور خاص ،موارد ذیل است :وحیانی نبودن قرآن یا همان بشری بودن آن ،عـدم نبـوت و رسـالت
پیامبر اکرم ،اسالم دین قومی خاص ،عدم اعتبار روایت اسالمی درباره تاریخ اسالم و قرآن.
واژگان کلیدی :قرآن ،مبانی قرآنپژوهی ،قرآنپژوهان آمریکایی ،مبانی قرآنپژوهی مستشرقان آمریکا.
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برای درک و فهم هر متنی ،مسائل و موضوعاتی واود دارد که باید قبل از وارد شدن در فرایند فهـم
متن ،آنها را بررسی و در قبالشان موضع خاصی اتخاذ کنیم؛ زیرا این موضع خاص ،در فهم ما از مـتن
مؤثر بوده و به لحاظ منطقی مقدم بر اصل تالش برای فهم متن است و در حقیقت پایههای فهـم مـتن
محسوب میشود .این بحث در باب متون دینی ،اهمیت مضاعفی مییابد؛ زیرا موضع و نگاه خواننده
و فهمکننده متون دینی ،بهویژه در بحثهایی مانند منشـأ و خاسـتگاه مـتن ،نـوع موضـوع و زبـان آن،
مخاطب و هدف متن و مسائلی از این قبیل ،بسیار سرنوشتساز بوده و نتـایج متفـاوتی را بـرای اصـل
فهم ،مقدار فهم و یا چگونگی فهم رقم خواهد زد؛ یکی از مهمترین مواضعی که فهمکننده متون دینـی
باید اتخاذ کند ،بحث مبانی و پیشفرضهای اصلی وی نسبت به متن مذکور است.
قـرآن کـریم نیـز بـهعنوان آخـرین و کامـلترین پیـام هـدایت الهـی بـرای بشـر ،زمـانی نقـش
اوهریاش ،یعنی هدایت و سعادت بشر را ایفا میکند که درست و دقیق درک و فهم شود و بحـث
اتخاذ مبنا ،مقدم و مؤثر بر این فهم ،بلکه تعیینکننده آن است .ازاینرو شناخت و فهم درست قرآن
در نگاه اسالمی ،مبانی و زیرساختهای اعتقادی خاصی دارد که پذیرفتهشده همـه فـر اسـالمی
است که از آنها بهعنوان مبانی فهم قرآن یاد میشود و تشـکی در هـر یـ از ایـن مبـانی ،ضـمن
خدشه به اعتبار قرآن ،درک درست آن را نیز دچار اختالل خواهد کرد.
به لحاظ لغوی ،مبانی امع «مبنی» در عربی و «مبنا» در فارسی است که بـه معـانی متعـددی
ازامله بنیاد ،اسا  ،شالوده ،پایه و ریشه آمده است (دهخدا ،لغتنامه99٣9 ،ش9٣٣۵1 /98 :؛
انوری ،فرهنگ بزرگ سخن 9929 :ش ۵۵19 :٣ ،و )۵۵39؛ و در اصطالح ،بر مجموعه باورهای
پایه ،زیرساختهای اعتقادی و اصول موضوعهای اطال میشود که در اای خود بین و یا مبـین و
مدلل است (سعیدی روشن ،تحلیل زبان قرآن و روششناسی فهم آن 9919 ،ش.)913:
بهعبارتدیگر ،مبانی زیرساختها و زیربناهایی است که مسائل ی علـم و یـا ازئیـات یـ
موضوع علمی بر آن استوار است و در ی تقسیمبندی کلـی ،بـه مبـانی صـدوری و مبـانی داللـی
01
تقسیم میشود .در بحث قرآنی ،مراد از مبانی صدوری ،زیرساختهای بحث صدور و نزول قـرآن
از ناحیه ذات مقد الهی یا همان مبانی مربوط به هویت صدور و خاستگاهی قرآن است و منظور
از مبانی داللی ،زیرساختهای بحث معنایی و تفسـیری آیـات قـرآن یـا همـان مبـانی مربـوط بـه
چگونگی فهم قرآن است (فاکر میبدی ،مبانی تفسیر روایی9919 ،ش82 :ـ8٣؛ سعیدی روشـن و
دیگران ،آسیبشناسی اریانهای تفسیری 9921 ،ش.)99 /9 :
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منظور از مبانی قرآنپژوهی مستشرقان ،در این تحقیق ،مبانی صدوری است که از پیشفرضها
و باورهای ریشهای درباره هویت و خاستگاه قرآن ،آورنده یا بهزعم مستشرقان ،مؤلـ آن و کیفیـت
تدوین و تألی آن حکایت دارد که طبـق بررسـی انجامشـده بـا مبـانی پذیرفتـه شـده اندیشـمندان
ً
مسلمان کامال متفاوت و بهنوعی در تضاد است.
از باب اشاره به مهمترین مبانی و پیشفرضهای فهم قرآن از نگاه اسالمی ،میتوان این موارد را
نام برد:
 .1قرآن کریم ،کالم خداوند حکیم است؛
 .8نزول قرآن و همه کتب آسمانی دیگر ،از سوی خداوند دارای حکمت و هدف بوده و هـدف
اصلی نیز هدایت انسانها است؛
 .3خدای حکیم را فعل خالف حکمت نسزد ،پس در راستای حکمتش برای تحقق مفاهمه ،به
زبان عقال با مردم سخن میگوید؛
 .4خداوند حکیم مبرای از هرگونه عمل لغـو و بـاطلی اسـت؛ ازایـنرو کالمـش دارای معنـا و
حکمت است؛
 .۵این معنای حکیمانه و هدفمند ،در متن قرآن با وحی مکتوب تحقق و تجسم یافته است.
 .۵زبان قرآن هرچند ترکیبی است؛ اما واقعنما است .در زبان واقع از کنایه ،استعاره و مجاز هم
استفاده میشود؛
 .7قرآن کالم خالق حکیم علیاالطال است؛ ازاینرو مطلبی خالف اصول عقلی در آن راه ندارد؛
 .2قرآن کالم خدای حکیمی است که از نزولش هدف و غرضی معقول دارد ،پـس در مطالعـه آن
باید در استواوی قصد مؤل یا مراد شارع باشیم (نصری ،راز متن 1321 ،ش8۵8 :ـ.)8۵3
در استجو از مبانی یا پیشفرضها و یا پیشانگارههای مستشرقان در مطالعات قرآنی ،با موارد
متعددی تحت عناوین ،مبانی مطالعات قرآنی (رضایی اصـفهانی ،قرآنپژوهـی خاورشناسـان ،ش
 1318 ،1۵ش :سخن سردبیر).؛ مصادر قرآن از نگاه مستشرقان (زمانی ،مستشرقان و قرآن :نقـد و
بررسی آراء مستشرقان درباره قرآن 132۵ ،ش8۵۵-18۵ :؛ رضوان ،آراء المستشرقین حول القـرآن
الکریم و تفسیره )3۵7-831 /1 : 1413 ،و  ...موااه میشویم که بهقـدر کـافی واضـن نبـوده و
نوعی ابهام و تشتت را مینمایاند .به نظر میرسد در این رابطه ،تواه به ی نکته مهم مغفول مانـده
و آن اینکه در بحث مبانی اسالمشناسی و قرآنپژوهی مستشرقان ،با دو مقوله موااهیم؛ یکی مبانی
ً
اصلی و اولیه آنها است که معموال ناگفته و بدون هیچگونه تصرین به آن ،در پس مباحث بیان شـده
پنهان میشوند؛ و دیگری فرضیهها و یا پندارهایی است کـه مستشـرقان بهمثابـه برآینـد بهاصـطالح

00

«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

مطالعات علمیشان ،تحت عناوین خاستگاهها و یا مصادر قرآن ارائه میکنند .درواقع ،در بحث از
مهمترین و اساسیترین مبانی مستشرقان در اسالمشناسی بهطور عـام و مطالعـات قرآنـی ،بـهطور
خاص ،می توان به این موارد اشاره نمود :عدم وحیانیت قرآن یا همان بشری بودن آن ،عـدم نبـوت و
رسالت پیامبر اکرم ،اسالم دین خاص قومی خاص ،عدم اعتبار روایـت اسـالمی دربـاره تـاریخ
اسالم و قرآن و  . ...این مبانی اولیه و پنهان در ورای ذهن آنهاست که مسـیر را بـرای اتخـاذ دیگـر
پیشفرضهای فرعی ،مانند قرآن بهمثابه محصول نبوغ پیامبر ،اقتبا از دیگر ادیان و فرهنگها،
اخذ از فرهنگ زمانه و مانند آن ،هموار میکند.
به دیگر سخن ،مبانی اصلی و ناگفته مستشرقان ،مانند عـدم وحیانیـت قـرآن و یـا عـدم نبـوت
رسول اکرم و دیگر مبانی که در ادامه تبیین شدهاند ،آنها را وادار به اتخـاذ خاسـتگاهها و مصـادر
فرضی اایگزین میکنند که برخی از آنها مانند اینکه قرآن محصول ذهن و نبوغ شخص پیـامبر
یا اقتبا از دیگر ادیان ،مورد تصرین قرار میگیرنـد و از سـوی برخـی اندیشـمندان مسـلمان نیـز
بهمثابه مبانی مستشرقان معرفی میشوند؛ اما مبانی اصلی و ناگفته آنها موارد دیگـری اسـت کـه در
اینجا به مهمترین آنها پرداخته شده است.
 .1عدم وحیانیت قرآن و بشری بودن آن

شاید بتوان گفت که نخستین امر مهم در برخورد با قـرآن کـریم و برداشـت از آن ،ایـن مطلـب
است که با چه مبنا و پیشفرضی به سراغ آن میرویم .آیا تلقی و برداشت ما از قرآن بهمثابـه مـتن و
فرهنگـی خاصـی
اثری بشری مانند دیگر آثار بشری است که نویسندهاش در زمان ،مکان و محـی
خ
اقدام به تألی آن کرده یا اینکـه مطـابق بـاور راسـتین مسـلمانان ،قـرآن متنـی وحیـانی اسـت کـه
سرچشمهاش واودی یگانه بیمکان فرازمان عالم مطلق است؟
واقعیت این است که مبنا و پیشفرض اصلی غالب مستشـرقان عـدم وحیانیـت قـرآن و بشـری
بودن آن است؛ حال یا محصول شخص پیامبر است یا از سوی اامعـه اسـالمی در یـ فراینـد
تاریخی طوالنی ،حداقل دو سدهای ،تکوین و تثبیت یافته است ( ALI, MUHAMMAD MOHAR,
01
ً
 .)THE QUR'AN AND THE ORIENTALISTS, 2004: 2-3البته آنها غالبا ضمن عدم تصـرین بـه
این مبنای اولیه خویش ،مدعی نگرش علمی و تحقیقی عاری از هرگونه پیشفرضی نسبت به قـرآن
هستند و فرضیهها و پندارهایی مانند اقتبا از عهدین ،یا تأثیرپذیری از سنت یهودیت ،مسـیحیت،
ااهلیت و یا فرهنگ زمانه را حاصل و برونداد این تحقیق عالمانه بیطرفانه خویش تلقی میکننـد
(زمانی ،مستشرقان و قرآن :نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره قرآن 132۵ ،ش.)1۵-1۵ :

تحلیل

یکی از مهم ترین مبانی فهم قرآنی نزد مسلمانان که در اای خود اثبات شده اسـت ،وحیانیـت
متن و محتوای قرآن است؛ یعنی متن و لفظ قرآن و همچنین محتوا و مفاهیم آن وحیانی است و بـر
این مبنا و پیشفرض آثار خاصی نیز در فهم و برداشت از قرآن مترتب است؛ زیرا در مقام فهم مـتن
با پیشفرض وحیانی بودن قرآن ،حتی الفاظ آن ،انسان تواه دارد و ملتزم است که حتی یك حـرف
خطا هم در قرآن نبوده است .بالنتیجه باید به ازءبهازء و یا حتی اهات گویشی و قرائتی متن هـم
ملتزم بود و بر آن اسا متن را فهمید (رشاد ،منطق فهم دین 9921 ،ش.)822-829 :
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یکی از مشکالت اصلی در بحث از مبانی و پیشفرضهای مستشرقان ،بهویژه در دوره ادیـد،
عدم اشاره به این مبانی از سوی خود مستشرقان است کـه کشـ و بررسـی آن از میـان انبـوه آثـار
مختل آنها دشوار است .در میان قرآنپژوهان آمریکایی بهندرت شاهد اذعان برخی از این افراد به
این موضوع هستیم.
بهعنوان نم ونه ،ایمز بلمی که قائل به واود تصحی و تغییر در قرآن و مدعی اصالح برخی از
شـخص
آنها است ،بیان میکند که قرآنپژوهان غیرمسلمان اتفا نظر دارند که مؤل قرآن بـهنوعی
خً
محمد بوده است و لذا تمایل دارند همه اشکاالت مواود در متن را به وی نسبت دهند؛ معمـوال
این امر بدون تواه به این واقعیت صورت میگیرد که این اشتباهات ممکن است مربـوط باشـد بـه
روایت آن متن و نیز منابعی که بخشهای قرآن از آنها اخـذ شـده اسـت ( Bellamy, Journal of the
.)American Oriental Society, 1996, Vol. 116, No. 2: 203
مایکل سلز دیگر قرآنپژوه آمریکایی ،قدری مطلب را بازتر کـرده و بیـان میکنـد کـه در غـرب
پیرامون عامل تألی قرآن حداقل سه دیدگاه واود دارد .دیدگاه نخست متعلق به مستشرقان گذشته
و قدیمی است که قرآن را تألی شخص پیامبر میدانستند .دومین دیدگاه که ادید ،معتدل و در
حال رونق است ،دیدگاهی است که تواه و تمرکزش را بر متنیت قرآن و اینکـه قـرآن مـتن مقـد
مسلمانان است که به باور مسلمانان در سده هفتم میالدی نازل شده است؛ این گروه میل و گرایشی
به معـین و مشـخص کـردن مؤلـ ایـن مـتن ابـراز نمیکننـد .دیـدگاه سـوم کـه متعلـق بـه گـروه
تجدیدنظرطلبان یا ش گرایان است ،قرآن را محصولی میدانـد کـه فراینـد تکـوین و تثبیـت آن در
اامعه اسالمی فراتر و طوالنیتر از حیات ی فرد خاص بوده و لذا نمیتوانـد محصـول یـ و یـا
چند شخص خاص و معین باشد (.)Sells, Michael, Approaching the Qur’an, 1999 & 2001: 4-5
آنچه از مطالب فو روشن میشود این است که هر تالشی صـورت میگیـرد ،اعـم از معرفـی
شخص پیامبر بهعنوان مؤل قرآن و یا محصـول اامعـهای موحـد دانسـتن و یـا اقتبـا از دیگـر
سنتها و منابع ،همه بهمنظور دفاع از آن مبنای اصلی ،یعنی عدم وحیانیت قرآن و بشری بـودن آن،
است (إبداح ،الوحی القرآنی بین المفسرین والمستشرقین 8111 ،م.)17۵-17۵ :

01

ً
مستشرقان دقیقا نقطه مقابل آن ،یعنی عدم وحیانیت قرآن ،را اصل و مبنا قرار دادهاند؛ درواقـع،
همین مبنا و پیشفرض اولیه و مهم است که آنها را وادار به خلق و ارائـه مصـادر مختلـ و متعـدد
خیالی برای کالم الهی ،قرآن ،میکند .آنها گاهی به مقوله نبوغ ااتماعی پیامبر اکرم پنـاه بـرده و
گاهی به پندار اقتبا  ،اعم از فرهنگ زمانه نزول و یا از سنتها و منابع دیگر ادیان آن دوره ،توسـل
استهاند .هنگامیکه از این مصادر ساختگی آن مطلوبشان حاصل نشد ،به سراغ عنـاوین اـذاب،
غربیان دورمانده از وحی ناب ،نظیر رؤیای رسـوالنه و یـا تجربـه
ولی غیرواقعی قبوالنده شده برای
خ
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دینی رفتند (ر.ک :قنبری صفری کوچی ،مستشرقان و وحی 9912 ،ش.)79٣-822 :

خیالی ارائه شده از سوی مستشـرقان ،مـورد بررسـی و نقـد بسـیاری از محققـان
بحث مصادر
خ

اسالمی قرار گرفته است که نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست (ر .ک :زمانی ،مستشـرقان و قـرآن:
نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره قـرآن 9922 ،ش؛ قنبـری صـفری کـوچی ،همـان 9912 ،ش؛
ً
شاکر ،فیاض ،مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،ش)992-991 :9921 ،9؛ اساسا همین تشـتت و
تنوع آرای آنها دال بر عدم صحت و دور از واقعیت بودن این مصادر اـایگزین اسـت و نیـز مشـیر
به واقع مطلب ،یعنی اصرار لجواانه مستشرقان بر مبنای ناگفته خود مبنی بر عدم وحیانیـت قـرآن،
باواود توسل و تمس به انواع پندارهای بیمایه و بیاسا است.
بهعبارتدیگر ،غالب مستشرقان در بررسیهای اسالمی بهاای آنکه به روش علمـی «نداشـتن
پیشفرض» ـ که مدعی ابتکار آن در اهان پژوهشاند ـ در عمل ملتزم باشند ،پیشفرضهایی مبنی
بر « الهی و وحیانی نبودن قرآن و معارف اسـالمی و بشـری بـودن آنهـا» و ماننـد آن داشـته و تمـام
فرض باطل پایهگذاری کردهاند (زمانی ،مستشـرقان و
حد ها و تحلیلهایشان را بر اسا آن پیش خ
قرآن :نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره قرآن.)1۵ :1321 ،
در حقیقت ،نقاب روش علمی و ادعای نداشتن پیشفرض در تحقیق و درنتیجـه علمـی الـوه
دادن روش خودشان و غیرعلمی قلمداد کردن روش محققان اسالمی ،حربهای است که غالب آنهـا

 01برای اثبات مدعیات خود و به حاشیه راندن دیدگاه واقعبینانه مسلمانان استفاده میکنند .درحالیکه
واقعیت چنین نیست؛ زیرا آنها روش اندیشمندان مسلمان به دلیل داشتن پیشفـرض الهـی دانسـتن
قرآن ،غیرعلمی میخوانند ،ولی مبنا و پیشفرض اولیه خودشان عدم وحیانیت قـرآن و عـدم نبـوت
پیامبر است .حال سؤال این است که چگونـه میشـود کـه روش آنهـا علمـی و روش مسـلمانان
غیرعلمی میشود (همو)12-12 :؟

پندار اقتباس
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نوظهـور اسـالم و بـهتبع آن،
فرضی یهودی یا مسیحی برای دین
تالش برای تبیین خاستگاههای
خ
خ
مستشرقان اوایل قرن بیستم است که بهنوعی تا زمان حاضـر
قرآن کریم ،میراث ماندگار قرآنپژوهی
خ
ً
تداوم داشته است .هرچند ،امروزه کمتر کسی مدعی است که اسـالم در محیطـی کـامال مسـیحی
ً
تکو ین یافته یا مبانی آن اکثرا یهودی بوده است و اینگونه پژوهشها امروزه بیشتر به سمت کش و
تبیین همبستگی ادیان ابراهیمی ،یعنی سه دین بزرگ توحیدی و کتب مقد آنها ،سو یافته اسـت
()Schöller, EQ, 2004, vol. 4: 195؛ اما معدود افرادی هنوز بر پندار اقتبـا اصـرار داشـته و دارد؛
هرجاند ،پندار اقتبا معارف قرآن از منابع ادیان قبلی ،تاکنون بارها از سوی اندیشـمندان مسـلمان
مورد نقد و بررسی قـرار گرفتـه و بطـالن آن اثبـات شـده اسـت (رضـایی اصـفهانی ،قرآنپژوهـی
خاورشناســان ،9921 ،ش 917-9٣2 :2؛ معــارف و دیگ ـران ،کتــاب قــیم ،1311 ،ش -117 :4
)141؛ بااینواود توضین مختصری در اینجا بایسته به نظر میرسد:
 .1در چگونگی اقتبا  ،یا اقتبا از منابع مکتـوب مطـرح اسـت و یـا از منـابع شـفاهی ادعـا
میشود .ازآنجاکه برای فراهم بودن امکانات و زمینههای اقتبا کتبی و عملی شـدن آن ،هیچگونـه
دلیل و شاهد تاریخی واود ندارد بلکه قراین و شواهد تاریخی دال بر عدم امکـان عملـی آن اسـت
که به اذعان خود مستشرقان ،هیچ مدرکی مبنی بر ترامه کل یا بخشی از تورات و انجیل به عربـی،
در عصر ظهور اسالم ،واود ندارد ()Bowering, EQ 2001, vol. 1: 316؛ و پیامبر اکرم نیز نـهتنها
ً
با زبان عبری آشنا نبوده ،بلکه اصوال خواندن نمیدانست و دیـدارهای متعـدد و مفصـلی هـم بـین
کشیشان مسیحی و خاخامهای یهودی با پیامبر بهو یژه در سیزده سال دوره مکی کـه  22سـوره از
سورههای قرآن در همین دوره سیزدهساله نـازل شـده اسـت ،اهـت انتقـال معـارف عهـدین بـه آن
حضرت ،در هیچ گزارش تاریخی نیامده است (نصیری ،مدبر ،قرآنپژوهی خاورشناسـان،9913 ،
ش ) 98٣-978 :93؛ این واقعیت ،طرفداران این پندار را بر آن داشته تا برای اثبات فرضـیه خـویش
تمرکزشان را بر اقتبا از منابع شفاهی قرار دهند.
 .8واقعیت این است که معارف متعالی قرآن کریم و نیز تمایزات واضن و محوری قرآن با عهـدین در
توحید و نبوت و مباحث علمی و عقلی و نیز سرزنش اهل کتاب به خاطر برخی باورهایشـان ،مخـال و
مبطل پندار اقتبا  ،به هر نحوی و از هر طریقی است؛ برخی از این موارد عبارتاند از:
ال  .چگونه قرآن میتواند برگرفته از تورات و انجیل باشـد درحـالیکـه آیـات فراوانـی دال بـر
تت ت ت ت ت
جدَ أََدَأأ
تکفیر یهود و توبیخ آنان به شدیدترین واه ممکـن در قـرآن واـود دارد ،از املـهَ :ل ِ
ت ت تً ت ت تُ ْ ُ ت ت ت ت تْ تُ
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ب .آنان که قرآن را اقتبا شده از تورات میدانند ،منظورشان کدام کتـاب اسـت؟ اگـر منظـور
همان کتابی است که بر موسی نازل شده است که آن کتاب واود خارای نـدارد تـا ادعـا کننـد
قرآن از آن تأثیر پذیرفته است و اگر منظورشان تورات فعلـی اسـت کـه نـه نو یسـندگان آن معلـوم و
مشخص است و نه اکثر پیروان آن به وحیانی بودن آن اعتقادی دارنـد (سـلیمانی اردسـتانی ،کتـاب
مقد  1328 ،ش۵۵ :ـ)۵۵؛ همچنین ،عهدین فعلی از تحری و افسانههای خیالی و تعارض بـا
عقل و علم مصون نیست (بوکای ،مقایسهای میان تورات ،انجیل ،قرآن و علم 13۵۵ ،ش32 ،11 :
به بعد و  117به بعد)؛ در این صورت چگونه میتواند قرآن با آن معانی واال و مضامین متعـالیاش
برگرفته از چنین کتابهایی باشد؟
ج .قرآنی که با علم ،قلم ،تربیت ،تعلیم ،خوانـدن و کرامـت آغـاز میشـود (علـق )۵-1 /و در
سراسر آیاتش انسان را به دانش ،تفکر ،تدبر ،تعقل ،تـذکر و تفقـه فرامـیخوانـد ،چگونـه میتوانـد
برگرفته از توراتی باشد که در صفحات آغازینش شجره ممنوعه را درخـت علـم و معرفـت میدانـد
(تورات ،پیدایش 1۵ :8 ،ـ )17؟ قرآنی که روی سخنش با اهانیان است چگونه میتواند از توراتی
اقتبا شده باشد که هیچ دغدغـهای اـز پیـروزی و کامیـابی قـومی خـاص ،بنیاسـرائیل ،نـدارد
(سلیمانی اردستانی ،یهودیت ،بیتا17 :ـ)88؟
 .3عالوه بر این ،در پندار اقتبا  ،عمده دلیل مستشرقان بحث تشابه برخـی معـارف قرآنـی بـا
معارف کتاب مقد است؛ ادای از پاسخهای اندیشمندان مسلمان به این مسلله ،اـواب برخـی
از خود مستشرقان ،ازامله ،تحقیق خانم «ماسون» در کتاب «قرآن و کتاب مقد  :درونمایههای
مشترک» نیز قابل تأمل است .هدف کلی کتاب ،بیان و تحلیل درونمایههای مشترک ادیان توحیدی
ابراهیمی ،یعنی یهودیت ،مسیحیت و اسالم ،برای اثبات و تأکید بـر مبـدأ و سرچشـمه واحـد ایـن
ادیان الهی است؛ این مطلب بارها ،بهو یژه در مقدمه کتاب ،مورد اشاره قرار گرفته اسـت (ماسـون،
قرآن و کتاب مقد  132۵ ،ش82 :ـ.)3۵
 .4در واقع ،بحث تشابه معارف بهطور نسبی و در برخی از آموزهها پـذیرفتنی اسـت؛ امـا بایـد
 01دانست که دلیل مشابهت ،اعم از مـدعای اقتبـا اسـت؛ چراکـه ایـن مشـابهت میتوانـد معلـول
مشترکات این دو کتاب و ادیان ،یعنی «وحی آسمانی» باشد ،احتمالی که دالیل و
خاستگاه
وحدت
خ
خ
شواهد فراوان درون قرآنی و برون قرآنی بر آن داللت دارد ،بنابراین صرف مشابهت میـان دو کتـاب
نمیتواند دلیل اقتبا یکی از دیگری باشد .به دیگر سخن ،ادیان الهی از منشأ واحـدی سرچشـمه
گرفته و همین امر مواب میشود که اوهره اصلی ادیان ـ بنا بر فرض سـالمت از تحریـ ـ یکـی
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باشد .در ادیان ابراهیمـی واـود پـارهای از مشـترکات در زمینـههای اعتقـادی ،احکـام و معـارف،
توصیههای اخالقی ،قصص و سرگذشتها ،امری انکارناپذیر است و صراحت قرآن به دعوت اهـل
کتاب به پایبندی به پارهای از اشتراکات نیز مسلم و قطعی است .از سوی دیگر قرآن نزول وحـی بـر
پیامبر را بدعت و امری تازه و بیسابقه ندانسته و اشاره دارد که برخی مطالبی که در قرآن است در
صح اولین و کتاب پیشینیان واود دارد (نصیری ،مدبر ،بررسـی اقتبـا قـرآن از تـورات ،قـرآن
پژوهی خاورشناسان.)98٣-978 :9913 ،
 .۵نکته دیگری که در باب دیدگاه مستشرقان رااع به مصادر یا خاستگاه قرآن قابل تواه بوده و
بهنوعی نقد پندار آنها محسوب میشود ،تشت آرای آنها در این زمینه است .درواقع ،اتهام بشـری و
غیر وحیانی بودن قرآن از همان صدر اسالم ،از سوی معاندان این دین الهی ،مطرح شد کـه تعـابیر
گوناگون مخالفان اسـالم در مـورد پیـامبر اکـرم و قـرآن کـریم ،خـود نشـان از نـوعی تشـویش،
پراکندهگویی و سردرگمی ،در مقابله با قرآن دارد؛ حالتی که خداونـد از آن بـه «امـر مـریج» تعبیـر
ُْ تُ ْ ت
تْ
اْلقأألتماأ ت
لأ تكذبُواأب ْ ت
یفأَ ْمدرأأ تمدریجأ .)۵ / ( مـریج بـه معنـای مخـتل و
دمأ أ
جاءه أمأفه أ
نموده است ،ب أ
ِ
مضطرب است و دلیل توصی آنها به این صفت ،عدم ثبات رأی آنهاست؛ زیرا آنها گـاهی پیـامبر
را مجنون ،گاه شاعر و زمانی ساحر نامیدند (طبرسی ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن 1378 ،ش/1 :
مستشرقان آمریکایی ،مشـاهده
 .)818این درست همان چیزی است که در آرای مستشرقان ،بهویژه
خ
میشود؛ ازامله ،ارالد هاوتینـگ در مقالـه «عربسـتان پـیش از اسـالم» ،ضـمن برشـمردن آرای
تشتت رأی اذعـان میکنـد ( Hawting,
مختل درباره ظهور اسالم ،بهنوعی به واود این اختالف و خ
.)EQ, 2004, vol. 4: 253-261
فرض خـالف واقـع
 .۵به نظر میرسد که ریشه اصلی این تحیر و تشتت آرای مستشرقان ،پیش خ
آنها مبنی بر غیر وحیـانی بـودن قـرآن باشـد .ماکسـیم رودنسـون ()Maxim Rodinson 1915-2004
خاورشنا روسیتبار فرانسوی ،میگوید« :مسلله عدم اصالت اسالم و تکیـه آن بـر سـایر ادیـان،
موضوعی مشترک میان تمامی خاورشناسان است» (شاکرّ ،فیاض ،پژوهشهای قرآن و حدیث ،ش
 .)188 :9921 ،1فضای بدبینی و دشمنی نسبت به اسالم ،در طول چند قـرن گذشـته در غـرب ،و
نیز واود چنین پیشفرضهایی ،بهطور خودآگاه یا ناخودآگـاه ،بـر فعالیتهـای علمـی نیـز تـأثیر
گذاشته و در حقیقت ،تمامی تالشها برای اثبات چنین پیشفرضهایی انجام پذیرفته است (همـو:
 .)132-112این پیشفرض ،اغلب مستشرقان را وادار به اتخاذ آرای مختل و گاهی متضاد دربـاره
خاستگاه اسالم و حقیقت قرآن نموده است؛ بهگونهای که گاه یهودیت ،گاه مسیحیت ،بـاری ادیـان
غیرتوحیدی و حتی آیین مشرکان ،و یا حتی تکامل طبیعی دین را مطرح کرده و برایش دلیـل تـدارک
میبینند ولی باز بهرغم عدم موفقیت ،وحیانیت آن را محتمل نمیدانند.
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بحث شناخت و معرفی پیامبر اکرم در غرب ،از سوی مستشرقان یکی از مباحـث عجیـب و در
عینحال تراژدی است؛ این مطلب را میتوان از عناوین مورداستفاده غرب برای آن حضرت ،در یـ
اصلی خود ،یعنی عـدم
سیر تاریخی ،بهخوبی درک نمود .مستشرقان ،ضمن اصرار لجواانه بر مبنای
خ
نبوت پیامبر اکرم ،استراتژیها و ترفندهای مختلفـی را بـرای ترسـیم یـ عنـوان اـایگزین دربـاره
شخصیت واقعی پیامبر به کار گرفتهاند که به اذعان یکی از خود آنها ،اان تـوالن (،)John V. Tolan
برای خواننده امروزی شگفتانگیز و حتـی گـاهی گیجکننـده اسـت ( Tolan, Faces of Muhammad,
 .)2019: 260وی تصویرسازی غرب از پیامبر اکرم ،از سده دوازدهم تـا اوایـل سـده بیسـت و یکـم
میالدی ،را بهخوبی ترسیم کرده اسـت .در آغـاز اـدلگرایان صـلیبی ،پیـامبر را بـا عنـوان ماهومـت
( ،)Mahometبهمثابه بتی طالیی معرفی میکردند که توسـ صـلیبیون درسـتکار واژگـون شـد ( ibid,
 .)chapter 1: Mahomet the Idolدر دوره بعد با غلبه اریان ادلی ،پیامبر بهعنوان یـ زنـدیق و در
اصـل سردسـته زنـدیقها و مرتـدین معرفـی میشـود ()ibid, Ch., 2: Trickster and Heresiarch؛ و در
مرحله بعد عنوان اایگزین پیامبر دروغین برای ترسیم شخصیت آن حضرت رونق مییابد (ibid, Ch.,
خ
انگ غرب با ترکان عثمانی ،آن حضرت از سوی مبلغـان
زمان
در
).
3:
Pseudo
prophet of the Moors
خ
کلیسا ،تبدیل به پیامبر ترکان میشود (.)ibid, Ch., 4: Prophet of the Turks
با شروع دوره روشنگری و اصالحات در غرب ،بنا بـر اسـتفادهای ابـزاری ،در راسـتای اهـداف
انبش روشنگری ،عناوین اایگزین سابق کمرنـگ شـده و تصـویر آن حضـرت بهمثابـه مصـلن و
اصـالحی
قانونگذاری ترسیم میشود که همتش اصالح اامعه خـویش از طریـق تشـریع قـوانین
خ
ادید است () .ibid, Ch., 6: The Enlightenment Prophet: Reformer and Legislatorدر اواخر سده
هجدهم و اوایل سده نوزدهم با غلبه اریان رمانتیسم در غرب ،ترسـیم تصـویر شخصـیت پیـامبر
اکرم نیز متأثر از افکار این اریان تغییر کرده و عناوینی مانند قانونگذار ،سیاستمدار و قهرمـان
اایگزین عنوان واقعی ایشـان ،یعنـی پیـامبر خـاتم خداونـد ،میشـوند ( ibid, Ch., 7: Lawgiver,
.)Statesman, Hero: The Romantics’ prophet
یهودیان رهاشـده از محـدودیتهای دولتهـا و ارگانهـای مسـیحی ،دچـار
در سده نوزدهم،
01
خ
اختالف شدند؛ عدهای طرفدار حفظ سنتهای اصـیل یهودیـت و گروهـی نیـز داعیـه اصـالحات
یهودی طرفدار اصـالحات،
سنتهای یهودیت و سازگاری آن با دنیای مدرن را داشتند .اندیشمندان
خ
اسـالمی صـدر
به بازنگری تاریخ یهودیت پرداخته و در این راه از منابع ،آموزهها و شخصـیتهای
خ
اسالم نیز بهره بردند و این امر تا آنجا پیش رفت که به پیامبر اکرم ،عناوینی مانند مبلـ و یـا یـ
نبی یهودی اطال کردند (?.)ibid, Ch., 8: A Jewish Muhammad
پیامبر و خ
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ً
نهایتا در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم اریانی در میان اندیشمندان غربی پدیـدار شـد
که بهنوعی در پی نگاه مثبت به نقش الهی محمد در طـرح کلـی خداونـد بـرای هـدایت انسـان
برآمدند و در ابعادی ناچار به اذعان نبوت وی شدند .البته این اذعان به نبوت پیامبر اکرم مطـابق
واقع و دیدگاه اسالمی نیست که قائل به رسالت اهانی و خاتمیت ایشان است؛ بلکه بهعنوان پیامبر
ً
یکی از شاخههای دین ابراهیمی که مختص گروه خاصی از انسانها ،غالبـا عربهـا ،اسـت تلقـی
شده است (.)ibid, Ch., 9: Prophet of an Abrahamic Faith
نگاه به محمد بهعنوان قانونگذاری خردمند برای اعراب ،در قرن بیستم در ایاالتمتحده نیـز
واود دارد .در سال  ،9132چارلز آلبـرت لـوپز ( ،)Charles Albert Lopezمجسمهسـاز آمریکـایی
متولد مکزی  ،مجسمه سنگی بزرگی از محمد را برای سـاختمان دادگـاه اسـتیناف نیویـورک در
منهتن ،اایی که تندیسهای دیگر قانونگذاران بزرگ اهان نیـز بـود ،سـاخت .لـوپز محمـد را
اینگونه تصویر کرده است :ایستاده با عمامه و لبا های رسمی بلنـد ،و نیـز دارای ریـش بلنـد؛ بـا
دست چپش در الوی خویش کتاب بازی را نگه داشته ،درحالیکه باالتر از آن و با دسـت راسـتش
شمشیرش را نگه میدارد .آدول ایَ .
واینمن ( ،)Adolf A. Weinmanمجسمهساز آمریکایی متولـد
خ
آلمان ،در سـال  113۵بـه تصـویر محمـد بـهعنوان قانونگـذار ،در محوطـه اصـلی دادگـاه عـالی
ایاالتمتحده ،الوه بصری داد که در آن محمد در میان هجده قانونگذار اای گرفتـه اسـت .در
این تصاویر ترسیمی از محمد ،با شخصیتی باشـکوه و قـوی مـوااهیم کـه بـا معیارهـا و اصـول
رمانتیسم و شر شناسی قرن نوزدهم (و اوایل قرن بیستم) مطابقت دارد (.)ibid, p. 208
درواقع ،اغلب عناوینی که در سیر نگرش غرب نسبت به پیامبر اکـرم در سـطور فـو مـورد اشـاره
قرار گرفت ،بـهنوعی در دوره معاصـر آمریکـا واـود داشـته و نمونـههای آن نیـز قابـل شناسـایی اسـت.
سیاهنمایی و بدنام کردن محمد عنصری کلیدی در تبلیغات تعدادی از انبشهای تبشـیری ـ انجیلـی،
فرقه پروتستان ،بر ضد اسالم و مهااران مسلمان ،در ایاالتمتحده و اروپا است (.)ibid, p. 260
تحلیل

شاید مهمترین نقد نسبت به پیامبرشناسی مستشرقان ،از دل همین ترسیمهای مختل و متعدد
در برخی موارد متضاد غربیها از شخصیتهای واالی پیامبر اکرم پدیدار باشد .زیرا برونداد این
ترسیمها و نیز سیر آنها بهخوبی نشان میدهد که معرفـی شخصـیت پیـامبر در غـرب ،هیچگـاه
واقعبینانه و حقیقتاویانه نبوده است؛ بلکه پیوسته مرتب و وابسته به نگاه و تعامل غرب بـا دنیـای
بیرون ،مانند رقابت با دنیای اسالم ،و مسائل درونی اامعه غـرب ،ماننـد برخوردهـا و رقابتهـای
اعی آنهـا ،و در نتیجـه اسـتفاده اـدلی از شخصـیت پیـامبر و
مکاتب و اریانهای فکری ـ ااتمـ خ
آموزههای اسالم بوده است.
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در واقع ،این توصیفات مدحگونه آنها حقیقتی است که با آن اراده باطـل دارنـد؛ زیـرا در پشـت
نقاب اوصاف دلفریبی مانند قهرمان و یا مصلن ااتماعی ،منشأ و ریشه اصلی این اوصاف ،یعنـی
فرستاده خداوند بودن آن پیامبر الهی و اینکه وی دارای اوصافی بسیار واالتر از این صـفات بـهظاهر
خوب ،بوده را منکر شده یا مسکوت و مغفول میگذارند (إبداح ،الـوحی القرآنـی بـین المفسـرین
والمستشرقین 8111 ،م172 :ـ.)171
راز این نگاه منفی و تنگنظرانه به اسالم از سوی غربیـان ،حتـی در قالـب و نقـاب تحقیقهـا و
پژوهشهای علمی و بهظاهر منصفانه ،را کارل ارنست ،اسالمشنا آمریکایی بهنوعی مورد اشـاره
قرار میدهد .وی تصرین میکند که در اروپـا و آمریکـا هنـوز هـم اسـالم را بـا همـان دیـدگاههای
ً
ً
لجواانه استعماری یا دوران استعمار مینگرند که غالبا با فراموشـی تقریبـا کامـل تـاریخ اسـتعمار
همراه شده است (ارنست ،اقتدا به محمد 1311 ،ش .)881 :یعنی ،غرب تاریخ اسـتعمار را بـه
فراموشی سپرده؛ اما نحوه نگرش آن دوره به اسالم و مسلمانان ،هنوز باقی و پابرااست.
 .3محمد :پیامبر قوم عرب (قرآن هم کتابی برای قوم عرب)
میان محققان غربی ،برخی سـعی در شـناخت و معرفـی همدالنـه اسـالم و پیـامبر اکـرم

از
داشتهاند؛ در کل غرب می توان به اشخاص زیادی ماننـد ویلیـام مـونتگمری وات ،خـانم آنـهماری
ر
شیمل ،هـانری کـربن و  ...اشـاره کـرد و در میـان مستشـرقان آمریکـایی نیـز افـرادی نظیـر خـانم
م اولی  ،خانم آرمسترانگ و آقای کارل ارنست قابل ذکرند؛ اما واقعیت این است که حتی از دید
ً
این افراد نیز ،پیامبر اکرم ،نهایتا در حد یکی از انبیای بنیاسـرائیل پنداشـته شـده کـه متعلـق بـه
محدوده زمانی مشخص و برای قومی خاص بوده که درنتیجه ،کتاب وی ـ یعنی قرآن کریم ـ نیز در
حد الهام الهی به معنای غربی آن و مختص زمان و مردم خاص تلقی میشود .شاید ذوالفنـونترین
این افراد ،شخص ویلیام مونتگمری وات (د )811۵ .باشد کـه در منصـفانهترین نگـاهش ،معتقـد
است قرآن از سوی خدا و الهام الهی است؛ اما برای زمـان و مکـان خـاص ،پـس احکـام آن بـرای
اامعه مخاطب اصلی اش ،یعنی در همان زمان و مکان خاص ،معتبر اسـت (سـعید ،درآمـدی بـه
11
قرآن 1317 ،ش.)1۵4 :
همین نگاه ،بهنوعی در میـان مستشـرقان منصـ تر آمریکـایی ،ماننـد کـارل ارنسـت و خـانم
آرمسترانگ نیز قابل مشاهده است.
کارل ارنست از محققانی است که سعی در ترسیم تصویری منطقی از اسالم در غـرب ،بـهویژه
آمریکا ،دارد؛ وی ازو اریانی است که از تصرین به نبوت پیامبر اکرم و یا الهـی وحیـانی بـودن
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قرآن احتراز و ااتناب میکند .وی در کتاب «اقتدا به محمـد :نگرشـی نـو بـه اسـالم در اهـان
معاصر»  ،ضمن دفاع کلی از اسالم در قالب تفکی میـان اعمـال برخـی اریانهـای منتسـب بـه
اسالم و اصل اسالم ،نهایت تصریحی که به بحـث نبـوت پیـامبر میکنـد ،تشـبیه وضـعیت پیـامبر
اکرم در مدینه و حکومتش به موقعیت شـموئیل در میـان بنیاسـرائیل اسـت (ارنسـت ،اقتـدا بـه
محمد 1311 ،ش.)111 :
خانم کارن آرمسترانگ ،هرچند ،زیاد از واژگانی مانند وحی ،نزول قرآن و پیامبری محمد در
کنار دیگر پیامبران الهی استفاده میکند؛ اما تالش آشکاری در بیان وی مشاهده میشود تا الهام بـه
پیامبر اسالم را الهامی عادی و از درون واود و نفس پیامبر ،و نه از عالم خارج از واود وی ،الـوه
دهد که این قسم الهام ممکن است برای ی شاعر و یا ی متفکـر و نابغـه نیـز ره دهـد .وی ایـن
تالش را اینگونه ادامه می دهد که حتی اگر این الهام را الهام الهـی بـدانیم بـازهم نبـوت و رسـالت
محمد خاص اعراب بوده است؛ چـون دیگـر مردمـان دارای آیـین و کتابهـای مقـد خـاص
خویش بودند و تنها اعراب بودند که پیامبر و کتابی نداشـتند (آرمسـترانگ ،محمـد :زندگینامـه
پیامبر اسالم 9921 ،ش989 :ـ.)981
ً
وی بدون هیچ سند و مدرکی ،ادعا میکند که دین اسالم تا صدسال پس وفات پیامبر ،صـرفا
ی دین عربی شمرده میشد؛ او برای تأکید بر خاص اعـراب بـودن دیـن اسـالم ،حتـی سـعی در
تشکی در واقعیت و اصالت تاریخی نامههای پیامبر اکرم به سران اهان آن زمان و دعوت آنهـا
به دین مبین اسالم دارد (همو.)331:
وی در کتاب ادیدش« ،محمد :پیامبری برای زمانه ما» ،نیـز طبـق همـین برداشـت از نبـوت
پیامبر ،قرآن را متن مقدسی میداند که برای عربها آورده شده است (آرمسترانگ ،محمد :پیامبری
برای زمانه ما 131۵ ،ش.)13 :
تحلیل

روشنترین نقد به این گروه این است که اینها مصدا آیه قـرآن اسـت کـه انسـان را بـه دلیـل
ادعای ایمان به بعضی از آیات کتاب الهی و کفر و انکار برخی دیگر از آیـات آن ،مـورد سـرزنش و
ْ
ت ْ ُ
ْ
تتُْ ُ ت تْ
بأ تأوأتكف ُرو تأأب ِ تبعضأ( بقره.)2۵ /
ضأالكِتا ِأ
نکوهش قرار میدهدَ :فتؤمِنو أأبِبع ِ أ
اگر برای انسان محرز شد که محمد پیامبر ،هرچند به ادعـای اینهـا پیـامبر قـومی خـاص،
الهی مورد ادعای همین پیامبر است ،باید بیانات آن پیـامبر و نیـز کتـابش بـه
است و قرآن نیز متنی خ
دیده اعتبار مورد تواه قرار گیرد؛ زیرا یکی از ضروریات دین اسالم که مورد تصرین قرآن کریم نیـز
هست ،این است که گستره دعوت قرآن محدود به مخاطبان خاص و یـا معاصـران خـو یش نبـوده،
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بلکه همه انسانها ،در هر زمان و مکانی را دربر میگیرد .از باب نمونـه خداونـد در آیـه اول سـوره
ً
ُ ت ْ ت ت ت
ت ت ُْْ ت ت تْ
ت ت ت
یأندذی أرا( فرقان)1 /؛ در این آیه بر
عال أ
َعأعب َِ أه ِأ ِألكو أأل ِل أ
كأالأیأنز ألأالفرقا أأ أ
بار أ
فرقان میفرماید :ت
نذیر بودن پیامبر اکرم برای اهانیان تصرین شده است (طباطبایی ،المیـزان فـی تفسـیر القـرآن،
 .)174-173 /1۵ : 1311در آیه دیگر با صـراحت خـود قـرآن را پیـامی بـرای اهانیـان معرفـی
ْ
ْت ت
ْ ُ
میکند :إ ِ أأه تأوأإِلأأذِك ترىأل ِلعال ِأمی( انعام)11 /؛ امام صاد  نیز در همین راستا میفرماید :إ أأ
ت
ت
ت ْ ت
ُ ت ت
تُ
ْت
ت
ت ت
ت تْ ُْ ْ ت ُ ت ت ت
لأ ی ت ْ
دو ِأأ
دو أأغدضأأإ ِ أ
کأق
کأزما أأجَِیَأأ تأوأعِن أَأ ِأ
یفأ ِأ
لأ ِلتاسأأدو أأناسأأفه تأوأ ِ أ
لأل تِزما أأدو أأزما أأ تأوأ أ
ْن أ
الل أل أمأی ِ
ْ ت ت
ام ِأة؛ خداوند قرآن را برای زمان یا مردم خاصی نازل نکرد؛ از این رو ،قرآن تـا روز قیامـت ،در
القِی أ
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هر عصری ادید و تـازه و بـرای هـر قـومی ،بـا طـراوت اسـت (ابـن بابو یـه ،عیـون أخبـار الرضـا
علیهالسالم ،2٣ /8 : 99٣2 ،حدیث .)98
شاید یکی از دالیل اینگونه برخوردهای مستشرقان ،عدم شناخت خالصانه و حقیقـی اسـالم،
پیامبر و قرآن باشد؛ زیرا همانگونه که در ابتدای بحث پیامبرشناسی غرب آمد این شناخت پیوسـته
ااتماعی دامنگیر اوامع غربی بوده است .این مشـکل در
متأثر از اریانهای فکری و دغدغههای
خ
آثار امثال آرمسترانگ هم ملمو است؛ چراکه وی ،بهزعم خویش ،برای ارائه چهرهای غیرخشن از
اسالم ،در معنای اهاد تصرف کرده و آن را محدود در معنای تالش و کوشـش صـرف نمـوده و بـه
نفی هرگونه معنای مبارزه و پیکار از اصطالح اهاد میپردازد؛ و یا در اای دیگر ،از مبـارزه پیـامبر
اکرم با خرافات و عقاید باطل ااهلیت ،برای کوبیدن تفکر سنتی به نفـع مدرنیسـم بهـره میبـرد
(آرمسترانگ ،محمد :پیامبری برای زمانه ما 131۵ ،ش.)17 :
 .4عدم اعتبار و وثاقت روایت اسالمی در نزول ،جمع و تدوین قرآن کریم

از دیگر مبانی و یا پیشفرضهای غالب مستشرقان متـأخر ،بـهویژه بعـد از امثـال گلدتسـیهر و
شاخت ،عدم اع تبار و وثاقت روایت و دیدگاه اسالمی در باب نـزول ،امـع و تـدوین قـرآن کـریم
است .تا قبل از ظهور اریان ش گرایانی مانند گلدتسیهر و شاخت ،اکثر محققـان غربـی ،ضـمن
ایجــاد چــالش در اعتبــار برخــی از انبــههای روایــت اســالمی دربــاره قــرآن ،کلیــت آن را معتبــر
11
میدانستند؛ اما در دوره مدرنیسم و با غلبه تفکر پوزیتیویستی و پـارادایم اثبـاتگرایی ،شـ گرایی
وارد دانش غربی شد و در دوره پستمدرنیسم نیز نسبیتگرایی رونـق یافـت .درنتیجـه ،بسـیاری از
مستشرقان متأثر از این فرایند ،بازخوانی انبههای بنیادین و تمامیت روایت سـنتی اسـالم را اسـا
کار تحقیقی خود قرار دادند .در میـان قرآنپژوهـان آمریکـایی ،اـان ونزبـرو ( John Wansbrough
 )1928-2002از پیشگامان این اریان است؛ وی مدعی است که بیشتر روایات و آثار اسالمی مرتب

بررسی مهمتر ین مبانی قرآنپژوهی مستشرقان (با تأکید بر قرآنپژوهان آمر یکایی)

با امع قرآن در طول قرن دوم هجری ساختهوپرداخته شدهاند (سعید ،درآمدی به قرآن 991٣ ،ش:
 .)23-٣1ونزبرو ،با همین پندار اعتبار و وثاقت منابع اسالمی ،ازامله قرآن را مورد تشکی قـرار
داده و به قرآن همچون ی متن ادبی مینگرد .متنی کـه تـداوم سـنت کتابهـای مقـد عبـری و
ً
مسیحی و محصولی کامال بشرساخته است (همـان .)21 /وی روایـات سـنتی مسـلمانان پیرامـون
مسـلمانان بعـدی ،یعنـی دوران بنیامیـه
امع قرآن را «تاریخ نجات» اسالمی میداند که به دست
خ
( ،)138-41ساختهوپرداخته شده است (.)Wansbrough, Quranic Studies, 2004: 43-50, 202
کرون ( )Patricia Crone 1945-2015و کوک ( )Michael Cook 1940از شاگردان ونزبرو ،نیـز در
کتاب هااریسم ،مدعی ش دند که آغاز گـردآوری قـرآن ،در زمـان حکمرانـی حجـاج و در عـرا ،
حدود سال  ، 2۵بوده است (.)Crone and cook, Hagarism, 1977: 18
متأسفانه نگاه توأم با ش و تردید به دیدگاه و روایت اسالمی درباره تاریخ قرآن ،حتی در میـان
قرآنپژوهان اریان معتدل ،افرادی نظیر فرد دانر و خانم م اولی  ،نیز شایع است .فرد دانر در این
رابطه مدعی اسـت کـه روایـت خاسـتگاههای اسـالم از نگـاه اسـالم سـنتی ( Traditional Islamic
" ،)"origins storyگرچه به لحاظ ارائه ترسیمی قانعکننـده دارای امتیـاز اسـت؛ امـا از نگـاه غالـب
اندیشمندان غربی ،حداقل به دو دلیل ناقص است:
 )1نخست اینکه این روایت درواقع ی سنت ادبی متأخر است و درنتیجه حاوی مسائل آرمانی
و غیر تاریخی است (.)Anachronistic and idealizing material
 )8دومین مشکل این روایت شیوه رابطهای است که میان محمد و قرآن با یهودیت و مسـیحیت
ارائه میکند .زیرا در این داستان ،یهود بهعنوان دشمن محمـد ،و نـه منبـع الهـام وی ،تصـویر شـده
ً
تاریخی حیات و فعالیت محمد غائب است .انسان حس میکنـد
است؛ مسیحیت نیز کال از بافت
خ
که سنت اسالمی قصد ارائه تصویری صحین از رابطه پیامبر با ادیـان توحیـدی گذشـته را نـدارد؛ ایـن
ً
حس امروزه بسیار ادی است ،چراکه مطالعات متعددی اخیرا مدارک قانعکنندهای ارائـه کردهانـد کـه
مسیحیت سریانی ( )Syriac Christianityو زبان سریانی ( )Syriac Languageبـه شـیوههایی کـه هنـوز
تعری نشده ،بخش مهمی از بستر و محی شکلگیری قرآن بودهاند ( )Quran's Sitz im Lebenو تـأثیر
مهمی بر متن قرآن یا حداقل بر بخشهایی از مـتن آن داشـتهاند ( Donner, New Perspectives on the
.)Quran: The Quran in its historical context 2, 2011: 26
خانم م اولی نیز که از قرآن پژوهان پرکار آمریکایی است ،در بحث تـدوین و تثبیـت نهـایی
قرآن ضمن مرتب ساختن این بحث به اعتبار احادیث اسالمی و پـیش کشـیدن مشـکالت حـدیث
اسالمی ،بهویژه بحث اعل حدیث ،بهنوعی تردیدهای مستشرقان را وارد دانسته و مدعی است کـه
پاسخ آمادهای برای این اشکاالت واـود نـدارد (ترکمـانی ،محمـدی ،قرآنپژوهـی خاورشناسـان،
ش 1313 ،17ش.)34-33 :
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 .9برخی از اندیشمندان مسلمان ،ضمن بررسی و نقد روایات امع قرآن ،معتقدند که امـع و
تدوین قرآن در زمان خود پیامبر انجام یافته است .اهتمام پیامبر به قرآن کریم و تشـویق مـردم
به حفظ آن در سینهها و استخدام کاتبـانی بـرای ثبـت مکتـوب آن و نظـارت شـخص پیـامبر بـر
فعالیت آنها ،نقش محوری قرآن در فعالیتهای مسلمانان صدر اسـالم ،اشـاره پیـامبر بـه قـرآن
کریم با استفاده از واژه کتاب در احادیث مختل  ،روایات مختل درباره ختم قرائت قرآن ،روایات
مختل درباره تقسیمبندی قرآن و تنظیم و ترتیب سورهها ،در شمار دالیل معتقدان به امع قرآن در
زمان پیامبر است (خویی ،البیان فی تفسـیر القـرآن ،بیتـا .)82٣-89٣ :از بررسـیهای دکتـر
رامیار ،ضمن تفکی بین اصطالحات تألی  ،امع و نسخ یا توحید مصاح  ،چنین برمیآید کـه
نوعی ااماع نظر میان مسلمانان واود دارد مبنی بر اینکه قـرآن کـریم در زمـان پیـامبر حفـظ،
نگاشته و به عبارتی تألی شد ،در زمان ابوبکر بهصورت مصح در بین دو الد قرار گرفـت و در
زمان عثمان ،مصاح مختل از بین رفت و ی مصـح رسـمی بـه مسـلمانان عرضـه گردیـد
(رامیار ،تاریخ قرآن 9921 ،ش.)899 :
 .8نکتهای که در اینجا باید مورد تواه قرار گیرد این است که اخذ چنین پیشفرضـی ،متـأثر از
علمی رایج در غـرب
مبانی قبلی آنها نسبت به قرآن کریم و پیامبر اکرم و نیز پارادایمهای فکری-
خ
و نگاه مستشرقان سل است.
 .9همچنین ،از مباحث گذشته درباره نگاه مستشرقان به پیامبر اکرم و قرآن کریم ،روشن شد
نمیتوان قائل بـه شـناخت صـادقانه و عـاری از تـأثرات محیطـی و ااتمـاعی آنهـا شـد .درواقـع،
ـی غربیــان و در ضــمن آن پیامبرشناســی و قرآنپژوهــی آنهــا متــأثر از رویکردهــا یــا
اسالمشناسـ خ
پارادایمهای علمی -فکری رایج و بهنوعی بازتاب آنها در نگاهشان به اسالم است .درست به همین
دلیل است که متأثر رویکردهای فکری رایج ،در سیر تاریخی آرای غربیان شاهد نگاه متغیر آنهـا بـه
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پیامبر و تعری شخصیت وی هستیم؛ در زمان سلطه رویکرد ادلی ،پیامبر شخصی مرتد و شـیاد
معرفی میشود .همین شخصیت در دوره غلبه اریـان روشـنگری و اصـالحات ،تبـدیل بـه فـردی
مصلن و قانونگذاری خردمند برای مـردمش میشـود و یـا در نگـاه طرفـداران مکتـب رمانتیسـم،
پیامبر بهمثابه قهرمانی بینظیر تلقی شده و نیز از نگاه عدهای نیز ،البته در راستای اهداف دینـی-
پیامبر قوم خاصی از مردم معرفی میشود.
ااتماعی خویش ،محمد
خ

نتیجه
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در بحث از مبانی یا پیشفرضهای مستشرقان در مطالعات قرآنی ،این تحقیق بهاای پرداختن
مبـانی
ازئی مانند قرآن بهمثابه محصول نبوغ پیامبر یا انواع اقتبا  ،که در اصل برونداد
به مباحث
خ
خ
اصلی و ناگفته آنها اسـت ،بـه مبـانی اصـلی و ناگفتـه آنهـا پرداختـه کـه مهمتـرین آنهـا در بحـث
قرآنپژوهی ،بهویژه بحث صدور قرآن ،عبارتاند از9 :ـ عـدم وحیانیـت قـرآن؛ 8ــ عـدم نبـوت و
رسالت الهی پیامبر اکرم؛ 9ـ اسالم دین خـاص قـومی خـاص اسـت؛ 7ــ عـدم اعتبـار روایـت
خ
اسالمی درباره تاریخ اسالم و قرآن.
بررسی این مبانی ،نشان میدهد که مشکل اصلی قرآنشناسی و پیامبرشناسی غرب ایـن اسـت
که بهرغم ادعای علمی بودن تحقیقات ،تواه آنها به این دو مقوله مهم ،پیوسته متـأثر از وضـعیت و
ااتماعی داخلی و بیرونی اوامع غربی و کیفیت تعامل آنها با دیگر فرهنگهـای
مشکالت فکری ـ
خ
علمی رایج در مجامع علمی غرب بوده و از موارد بسیار
بیرونی و نیز متأثر از پارادایمهای فکری ـ
خ
معدود ،تحقیق آنها صرف برای شناخت واقعی قرآن و پیامبر اکرم نبوده است.
مبـانی سـازگار بـا
آنها ضمن تأثیرپذیری از پارادایمهای رایج غرب و مسـلم انگاشـتن درسـتی
خ
اهانبینی مادی و سکوالر خود ،اقدام به اخذ روشهـایی میکننـد کـه در راسـتای تـأمین اهـداف
همین رویکردها و مبانی باشد .بنابراین ،نمیتـوان قائـل بـه شـناخت صـادقانه و عـاری از تـأثرات
ااتماعی آنها نسبت به قرآن و پیامبر اکرم شد .نتیجـه ایـن نـوع شـناخت کـه تـوأم بـا
محیطی و
خ
اصـلی آنهـا در بـاب خاسـتگاه قـرآن و ارائـه مصـادر خیـالی و
پنهانکاری مبانی و پیشفرضهای
خ
ً
مختل خ اایگزین است ،چیزی از بروز آرا و دیدگاههای مختل و بعضا متضـاد نبـوده و نیسـت.
این فرضیهها و آرای گوناگون هم در نگاه آنها نسـبت بـه قـرآن کـریم مشـهود اسـت و هـم در ربعـد
پیامبرشناسی آنها قابلردیابی است که همین تحیـر و سـرگردانی در پنـدارها و توهمـات متنـاق ،
مهمترین نقد آنهاسـت؛ هرچنـد ،ایـن امـر از ضـرورت نقـدهای عالمانـه اندیشـمندان مسـلمان
نمیکاهد ،بلکه پایش مداوم آرای قرآنی مستشرقان و بررسی آنها ،بهویژه از حیث مبانی را میطلبد.
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آرمسترانگ ،کـارن ،محمـد :زندگینامـه پیـامبر اسـالم ،ترامـه :کیـانوش حشـمتی،
حکمت ،تهران :چاپ چهارم 1321 ،ش.
آرمسترانگ ،کارن ،محمد :پیامبری برای زمانه ما ،مترام :علیرضـا رضـایت ،حکمـت،
تهران.131۵ :
بوکای ،موریس ،مقایسهای میان تورات ،انجیل ،قرآن و علم ،ترامه :ذبینالله دبیر ،دفتـر
نشر فرهنگ اسالمی ،تهران :چاپ دوم 13۵۵ ،ش.
ترکمانی ،حسینعلی؛ محمدی ،اواد« ،ارزیابی پژوهشهـای اـین دمـن مـ اولی »،
دوفصلنامه قرآنپژوهی خاورشناسان ،سال نهم ،شماره  1313 ،17ش.
خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،موسسة احیاء آثار االمام الخویی ،قم :بیتا.
دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،مؤسسه لغتنامه و دانشگاه تهران ،تهران99٣9 :ش.
رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،امیر کبیر ،تهران :چاپ سوم 13۵1 ،ش.
رشاد ،علیاکبر ،منطق فهم دین :دیباچهوارهای بر روششناسی اکتشاف گزارهها و آموزههـای
دینی ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران1321 :ش.
رضایی اصفهانی ،محمدعلی« ،بررسی دیدگاه خاورشناسان دربـاره تأثیرپـذیری قـرآن از
فرهنگ یهودی و مسیحی» ،قرآنپژوهی خاورشناسان ،شماره  ،2بهار و تابستان .1321
ــــــ« ،ضرورت تواه به مبانی مطالعات قرآنی مستشرقان» ،قرآنپژوهی خاورشناسان،
سال هشتم ،شماره  ،1۵پاییز و زمستان  1318ش.

بررسی مهمتر ین مبانی قرآنپژوهی مستشرقان (با تأکید بر قرآنپژوهان آمر یکایی)

 .1۵رضوان ،عمر بن ابـراهیم ،آراء المستشـرقین حـول القـرآن الکـریم و تفسـیره ،دار طیبـه،
عربستان ـ ریاض. 1413 :
 .17زمانی ،محمدحسن ،مستشـرقان و قـرآن :نقـد و بررسـی آراء مستشـرقان دربـاره قـرآن،
موسسه بوستان کتاب ،قم 132۵ :ش.
 .12سعید ،عبدالله ،درآمدی به قرآن ،مترام :سعید شفیعی ،انتشارات حکمت ،تهران.1317 :
 .11سعیدی روشن ،محمـدباقر ،و دیگـران ،آسیبشناسـی اریانهـای تفسـیری ،ویراسـتار:
سیدمحمدحسن اواهری ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1321 :ش.
 .81ــــــ ،تحلیل زبان قرآن و روششناسی فهم آن ،پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه،قم :چـاپ
پنجم 1311 ،ش.
 .81سلیمانی اردستانی ،عبـدالرحیم ،کتـاب مقـد  ،انجمـن معـارف اسـالمی ایـران ،قـم:
1328ش.
ّ
 .88شاکر ،محمدکاظم ،فیاض ،محمدسعید« ،سیر تحول دیدگاههای خاورشناسـان در مـورد
مصادر قرآن» ،مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و سوم ،شماره .9921 ،9
 .83طباطبایی ،محمدحسین ،المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،مؤسسـة األعلمـی للمطبوعـات،
بیروت :الطابعه الثانیه. 1311،
 .42طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،مصـححان :یـزدی طباطبـایی،
فضلالله و هاشم رسولی ،ناصر خسرو ،تهران :چاپ سوم 1378 ،ش.
 .8۵فاکر میبدی ،محمد ،مبانی تفسیر روایی ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه
اسالمی ،تهران 1313 :ش.
 .8۵قنبری صفری کوچی ،فاطمه ،مستشرقان و وحی :نقد دیدگاه مستشرقان نسبت بـه وحـی
الهی قرآنی ،بیکران دانش ،تهران 131۵ :ش.
 .87ماسون ،دنیز ،قرآن و کتاب مقد  :درونمایههای مشترک ،ترامه :فاطمهسادات تهامی،
دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،تهران 132۵ :ش.
 .82معارف ،مجید؛ نیلساز ،نصرت؛ زرنوشه فراهـانی ،حسـن« ،نقـد دیـدگاه خاورشناسـان
درباره تأثیر پذیری قرآن از کتـاب مقـد » ،کتـاب قـیم ،سـال اول ،شـماره  ،4زمسـتان
1311ش.
 .81نصری ،عبدالله ،راز متن (هرمنوتی  ،قرائتپذیری متن و منطـق فهـم دیـن) ،انتشـارات
سروش ،تهران 1321 :ش.
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