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چکیده

یکی از موضوعاتی که در حیطه علوم قرآنی ،توجـه مسترـرقان و قـرآنپژوهـان یرمسـلاان را
بسیار به خود معطوف کرده ،تاریخگذاری آیات و سورههای نـازل شـهه اسـ؛ بهگونـهای کـه ایـن
مبحث چالری و بحثبرانگیز ،در آثار خاورشناسان انعکاس و یژهای داشته اسـ؛ «ریچـارد بـ »
جزو صاحبنظران این عرصه شناخته میشود مباحث مرتبط با تاریخگذاری آیات و سـورهها را در
فص هفتم از کتاب وی« ،درآمهی بر تاریخ قرآن» میتوان یاف؛ با بررسی محتوای فص مزبـور،
این نتیجه به دس؛ میآیه که وی در بررسی و نقه آرای انهیرانهان مسلاان و نیز طرح نظرات خود
ً
دچار اشتباهات و لغزشهایی شهه اس؛ که عاهتا از عهم اشراف او به فرهنگ ،زبـان و اعتقـادات
ً
دین اسالم ناشی میشود همچنین این نکته مرخص میشود که نوع نگاه او به قرآن صرفا تـاریخی
اس؛ و از جنبههای وحیانی و مافوق برری آن چرـمپوشـی کـرده اسـ؛ بـه هاـین علـ؛ برخـی
دیهگاههای او هاچون گسستگی آیات یا عهول از مالک هجرت در تعیین آیـات مکـی و مـهنی یـا
پذیرش تأثیرپذیری قرآن از گذش؛ زمان و وقوع نسخ (به معنای لغوی آن) مردود و یرقاب پذیرش
اس؛ در این نوشتار بر آنیم تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ،نظـرات مطـرح شـهه در فصـ هفـتم از
کتاب مذکور را بررسی کرده و سپس اشکاالت آن را بیان کنیم
کلمات کلیدی :کرونولوژی ،تاریخگذاری قرآن ،مستررقان ،ریچارد ب

 تاریخ دریافت 9912/96/60 :و تاریخ تأیید9911/69/91 :
 دانشآموخته دکتری تاریخ اسالم ،دانرگاه باقرالعلومs.mohammad.soltani@gmail.com :
 کارشناسی ارشه علوم قرآن ،دانرگاه علوم و معارف قرآن کریم (نو یسنهه مسئول)ahmadiyan.z@gmail.com :

مقدمه
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از تاریخگذاری یا کرونولوژی ( )Chronologyبهعنوان دانش تعیین تاریخ رو یهادها یاد میکننه
این دانش در حوزه علوم قرآنی ،یکی از زیرمجاوعههای مبحث تاریخ قرآن اس؛ بنابراین هرگاه به
کاك روایات مختلف مکی و مهنی ،اسباب نزول ،ترتیب نـزول ،ناسـخ و منسـو ،،تـاریخ پیـامبر
اسالم و بهرهگیری از تلو یحات یا تصریحاتی که در قـرآن دربـاره رو یـهادهای زمـانمنـه تـاریخ
رسال؛ آن حضرت وجود دارد ،زمان و ترتیب تاریخی هر یک از واحههای نزول قرآن ،اعم از یـک
سوره تاام یا بخری از یك سوره ،شناسایی و معین گردد ،تاریخگذاری یـا کرونولـوژی قـرآن گفتـه
میشود (نکونام ،درآمهی بر تاریخگذاری قرآن)8 :0820 ،
در میان کتب آساانی ،این شاخهی پژوهری تنها در خصوص قرآن کـریم امکـانپـذیر اسـ؛
زیرا سایر کتابهای آساانی نزول دفعی داشتهانه ،ازاینرو نایتوان برای آنها سیر تاریخی در نظـر
گرف؛ اما قرآن بر اساس مقتضیات و نیازهای ام؛ اسالم ،نزولی تهریجی داشته و سیری تـاریخی
پیها کرده اس؛
این حوزه پژوهری یکی از حوزههایی اس؛ که خاورشناسـان بـه آن اقبـال بسـیاری کـردهانـه
بهگونهای که پژوهش در باب تاریخ قرآن در میان انواع پژوهشهای خاورشناسان چرـاگیر اسـ؛
به نظر میرسه ،آنچه توجه مستررقان را به رویکرد تاریخی قرآن جلب کرده ،نوع نگاه آنان به قـرآن
و مسائ مرتبط با آن اس؛ هرچنه قـرآن در نگـاه خاورشناسـان متنـی اثرگـذار در تـاریخ برـری؛
ً
اس؛ اما عاهتا کتابی برری و متنـی تـاریخی تلقـی و جنبـه وحیـانی و قهسـی آن نادیـهه گرفتـه
میشود ازاینرو اولین رویکردی که برای آنها در قبال قرآن متصور اسـ؛ ،رویکـرد تـاریخی و نـه
بررسی ابعاد وحیانی و جنبههای انسانسازی آن اس؛
یکی از خاورشناسان مرهوری که در این زمینه تحقیقات مبسوطی داشته ،ریچارد ب ( Richard
 )Bellاس؛ ریچارد ب (ز ٔ
اده  ،02۸۱درگذشتۀ  )0۵۹8اسـتاد زبـان و ادبیـات عربـی در دانرـگاه
ادینبورگ اسکاتلنه بود این مستررق بریتانیایی در سال  0۵8۵ترجاهای انگلیسـی از قـرآن منترـر
811
کرد که از بهترین ترجاههای قرآنی محسوب میشـود در سـال  0۵۸0نیـز اثـر دیگـری بـا عنـوان
«درآمهی بر تاریخ قرآن» ) (Introduction to the Qur’anاز او انترار یاف؛ که در کنار ترجاـه قـرآن
او ،نقری تأثیرگذار در مطالعات قرآنی محققان ربی داشته اس؛
این کتاب درواقع کتاب؛ درسهای ریچارد ب اس؛ کـه توسـط شـاگردش ،و یلیـام مـونتگاری
وات) (William Montgomery Wattتهوین و تجایع شهه و در یازده فص به چاپ رسیهه اس؛

اهمیت ،ضرورت ،پیشینه ،فرضیهها و روش پژوهش
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ً
بررسی آثار مستررقان در حوزه تاریخ قـرآن ،بیـانگر آن اسـ؛ کـه آنـان عاومـا از ویژگیهـای
متافیزیکی و معنو یتی که تاریخ قرآن در سایه آن رقم خورده اس؛ ،چرمپوشی کرده و فارغ از توجه
به روایات صحیح اسالمی ،مباحث تاریخی را با احتااالت عقلی خود سنجیههانه آنها درصهدنه
تا گذشتهای را که هیچگاه بخری از تاریخران نبوده اس؛ ،با وجود اختالف در مکـان و زمـان ،بـا
ً
معیارهای زمان کنونی بررسی کننه و اینهاه باعث شهه اس؛ که تحقیقات آنها البا با روح قرآن
بهشهت بیگانگی داشته باشه (شاهین/سیهی ،تاریخ قرآن )98 :9928 ،
صرفنظر از رضورزیهای برخی از خاورشناسان ربی ،اختالف اساسی علاای اسالمی با
آنان را بایه در اسلوب تحقیق این دو گروه جستجو کرد علاای اسالمی میکوشنه تا از راه مقایسـه
حهیث با قرآن و جرح و تعهی راویان ،به روایات موثق دس؛ یابنه و در پژوهشهای اسالمشناسی
از آنها بهره گیرنه ،ولی اکثر خاورشناسان به سراغ روایاتی میرونه کـه بـا تخـیالت و فرضـیههای
پیرین آنها سازگار باشـه هرچنـه از اشـخاص فاسـه و مغرضـی گـزارش شـهه باشـنه (حسـینی
طباطبایی ،نقه آثار خاورشناسان)1 :9911 ،
آرتور جفـری ) (Arthur Jeffery/1892-1959خاورشـناس معـروف اسـترالیایی در مقهمـه کتـاب
«مطالبی جه؛ بررسی تاریخ متن قرآن» ) (Materials for the History of the Text of the Qur'anبه
توصیف شیوه خاورشناسان پرداخته و گفته اس؛« :روش خاورشناسان در پژوهش چنین بوده اس؛
که به جاع آراء ،گاانها ،اوهام و تصورات میپرداختنه تا چیزهایی را استنتاج کننه و در ایـن کـار،
متن را بهون اسناد ،معتبر میدانستنه » (شاهین /سیهی ،تاریخ قرآن)00 :0828 ،
ازآنچه گفته شه برمیآیه که نقه و بررسی آثار مستررقان در این حوزه از اهای؛ فوقالعادهای
برخوردار اس؛ چراکه الب آنان ـ اگر نگوییم که با انگیزه تخریب اسالم و قرآن بـه ایـن عرصـه
ورود پیها کردهانه ـ به دلی عهم اشراف بـه فرهنـگ ،زبـان و اعتقـادات دیـن اسـالم ،خواسـته یـا
ناخواسته موجب تخریب و وهن متون دینی شههانه بنابراین بر پژوهشگران مسلاان الزم اس؛ که
با رصه و بررسی آثار خاورشناسان ،اشکالها و خطاهای موجـود را شناسـایی و شـبهات مطـرح را 811
جواب دهنه تا از این طریق ،حق از ناحق جها شود و حقیق؛ پنهانشهه در ورای رضورزیها یـا
جهال؛ها روشن گردد
ضرورت این پژوهش ازآنروس؛ که متن مذکور درباره تاریخ کتاب مقهس مسـلاانان نگاشـته
شهه و حاوی مطالبی اس؛ که بررسی آنها به جه؛ انتساب به قرآن ضـروری اسـ؛ چراکـه در آن
دیهگاههایی مطرح شهه اس؛ که در برخی موارد با آرای انهیرانهان مسلاان همخوانی نهارد
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در کنار مقاالت و کتابهایی که مبحث تاریخگـذاری قـرآن را از منظـر خاورشناسـان بررسـی
کردهانه ،دو مقاله «تاریخگذاری آیات قرآن از نگاه ریچارد ب » ،نوشتۀ استاد محاهجواد اسکنهرلو
و «بررسی و تحلی تاریخ قرآن از نگاه ریچارد ب بر اساس کتاب درآمهی بر تاریخ قرآن» ،نوشـتۀ
سیفالله خسروی را میتوان پیرینه این پژوهش دانس؛ در مقاله استاد اسـکنهرلو کلیـ؛ نظـرات
ِب در خصوص کرونولو ژی قرآن مهنظر بوده و به این منظور تاام آثار و کتابهای او بررسی و نقـه
شههانه مقاله دوم نیز به تحلی و ترریح کتاب «درآمهی بر تاریخ قرآن» پرداخته و نگاهی کلی بـه
محتوای تاام فصول این کتاب داشته اس؛ اما بستر پژوهش حاضر ،فص هفتم از کتـاب مـذکور
ً
اس؛ و دامنه نقه و بررسی نظرات ریچارد ب به محتوای ایـن فصـ محـهود مـیشـود کـه طبیعتـا
مستلزم جزئینگری و نوآوری خواهه بود
فرضیه اصلی این پژوهش آن اس؛ که گرچه تحقیقات ریچارد ب در خصـوص تـاریخگـذاری
آیات و سورههای قرآنی قاب تأم و اعتناس؛ اما اشـکاالت مهاـی متوجـه برخـی از دیـهگاههای
اوس؛ که می بایس؛ با بررسی و تحلی  ،تبیین و تنقیح شود زیرا مبتنی بر پیشفرضهای یردینـی
یا منابع ناموثق و یرمعتاه اس؛
آنچه در این مقاله مبنای مطالعه قرار گرفته ،مباحثی اس؛ که ذی فص هفتم کتـاب «درآمـهی
بر تاریخ قرآن» عنوان شهه اس؛ مباحث این فص تا حه زیادی هااننه مطالبی اس؛ که او درباره
تاریخ گذاری قرآن در مقهمه ترجاه قرآن بیان کرده اس؛ اما بایـه در نظـر داشـ؛ کـه بـازنگری و
بازنویســی مــونتگاری وات باعــث شــهه اســ؛ کــه خلطــی میــان نظریــات او و اســتادش ـ کــه
اختالفنظرهایی نیز باهم داشتهانه ـ پیش آیه ازاینرو مطالب این فص  ،انعکاس کام نظـرات او
نیس؛ به هاین عل؛ در برخی موارد ناچار خواهیم بود که بـرای ترـخیص بهتـر نظـرات او آثـار
دیگرش را نیز مورد بررسی قرار دهیم
به این منظور و طبق روش توصیفی  -تحلیلی ،ابتها بخشهایی از عبـارات محـ نقـه را بـازگو
کرده و در ادامه با بهرهگیری از منابع اسالمی و آثار پژوهشگران مسلاان به رفع اشکاالت و شبهات
آن بخش میپردازیم

 811نقد فصل هفتم از کتاب «درآمدی بر تاریخ قرآن»
 .1چگونگی تقسیمبندی تاریخ قرآن

در ابتهای این فص و ذی دو بخش متوالی ،آرای پژوهشگران مسلاان و پژوهشگران اروپایی
درباره نحوه تعیین تاریخ سورههای قرآن به بحـث گذاشـته شـهه ،نقـا ضـعف و قـوت هرکـهام از
دیهگاهها بهزعم نویسنهه مطرح شهه و سپس دیهگاه خاص او در این رابطه آمهه اس؛

آنچه در این فص بیان شهه ،بهتنهایی نایتوانه تقسیمبنهی خاص ریچارد بـ دربـاره تـاریخ-
گذاری قرآن را توضیح دهه اما با نظر به مقهمه او در ترجاهای که از قرآن ارائه کرده اسـ؛ ،مـی-
توان به جاعبنهی درستی در این زمینه رسیه
در میان قرآنپژوهان مسلاان ،رایجترین شـیوهی تقسـیمبنـهی آیـات و سـورههای قـرآن ازنظـر
تاریخی ،تقسیمبنهی بر اساس مکی و مهنی بودن آنهاسـ؛ بـر ایـن مبنـا ،نـزول برخـی آیـات و
ً
سورهها به مکه و برخی دیگر به مهینه منتسب اس؛ در این میان ،ریچارد بـ بـا رویکـردی کـامال
متفاوت ،دورههای تاریخی جهیهی برای قرآن ارائه میکنه ازنظر وی ،تـاریخ قـرآن از سـه مرحلـه
برخوردار اس؛ :مرحله آیه ،مرحله قرآن و مرحله کتاب
مرحله آیه از دیهگاه او ،بیانگر قسا؛ عاهه مـواع و پنـه و انـهرزهایی در ارتبـا بـا عبـادت
ً
پروردگار اس؛ که از سوی پیامبر در مکه ایراد شه به باور وی ،از آثار این دوره ،صـرفا مقـهاری
اول زنهگی در مهینه را شام میشود کـه
مرحله قرآن ،اواخر زنهگی پیامبر در مکه و دو سال ِ

در طی آن ،پیامبر به فراهم آوردن مجاوعهای از محفوظات دینی و عبادی پرداخ؛

و سرانجام ،مرحله کتاب ،بیانگر فعالی؛ پیامبر در مهینه اس؛ که آ از آن به اواخر سـال دوم
پس از هجرت بازمیگردد مرخصه اصلی این دوره از نگاه ریچارد ِب آن اس؛ که پیامبر در این
زمان درصهد تهوین قرآن بهصورت کتابی جامع برآمهه اس؛ (باورینگ /اسکنهرلو ،ترجاـه و نقـه
مهخ تاریخگذاری و قرآن)968 :0828 ،
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پراکنهه و ناقص باقی مانهه و بقیه نابود شههانه

یکی از اشکاالت جهی این فرضیه آن اس؛ که بسیاری از آیاتی که او در مرحله «آیه» گنجانهه،
ً
به هاراه آیات دیگری که او معتقه اس؛ در مراح بعهی نازل شهه ،دفعتا وحی شههانه هـمچنـین
بسیاری از آیاتی که او نازل شهن آنها را در این مرحله دانسته اس؛ ،جزو آیات و سورههایی هستنه
که در سالهای ابتهایی نزول وحی نازل نرههانه ازاینرو اعتبار این تقسیمبنهی مخـهوش بـه نظـر
میرسه (ر ک :اسکنهرلو ،تاریخگذاری آیات قرآن از نگاه ریچارد ب )10 – 12 :9921 ،
همچنین او بین مرحله «قرآن» و مرحله «کتاب» تاایز قاطعی را فرض کـرده اسـ؛ ،بـی آنکـه
ً
دقیقا به توجیه و اثبات این تاایز بپردازد و اینکه از کجا حاص شـهه اسـ؛ حـال آنکـه در آیـات
مختلف واژه «قرآن» هاواره معادل با واژه «کتاب» به کار رفتـه اسـ؛ (اسـکنهرلو ،نقـه و بررسـی
تحقیقات خاورشناسان درزمی ٔنه تاریخگذاری آیات و سور قرآن )16 :9921،
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به اعتقاد ریچارد ب  ،مبنای اصلی تعیین تاریخ عبارات و آیات قرآنی ازنظر محققـان مسـلاان،
عبارت از احادیثی راجع به حضرت محاه و اقوال قرآنپژوهـان بعـهی اسـ؛ (ب /خرمرـاهی،
درآمهی بر تاریخ قرآن)901 :0828 ،
این نظر اگرچه تا حهودی صحیح اس؛ اما کام نیس؛ آنچه از منظر قرآنپژوهـان مسـلاان
مالک تعیین تاریخ قرآن اس؛ ،در شش دسته تقسیم میشود:
 9آیات قرآن کریم :آیات قرآن ،تنها منبع اصی و تحریفنرهه برای تاریخگذاری قرآن اسـ؛ و
از دو حیث لف و محتوا میتوانه به تاریخگذاری آیات کاک کنـه آیـات قـرآن در حیطـه لفـ از
طریق بررسی اتصال یا انفصال آیات ،طول ،آهنگ و سبک ،نوع واژگان و ترکیبـات لفظـی و نیـز در
حیطه محتوا ،با بررسی تاامی؛ یا نقصان مضاون ،اشارههای تصـریحی بـه وقـایع تـاریخی و نـوع
مضامین آیات کارگرا خواهنه بود
 8روایات ترتیب نزول :منظور از روایات ترتیب نزول ،روایاتی اس؛ کـه چیـنش زمـانی نـزول
سورههای قرآن را گزارش میکننه
 9روایات اسباب نزول :روایات اسباب نزول به روایاتی گفته میشود که رخهادهایی که مقارن
زمان نزول برخی آیات و سورهها بودهانه یا موجب نزول آنها شههانه را بیان میکننه صـرفنظر از
تفاوت یا عهم تفاوت اسباب نزول و شأن نزول ،روایاتی را که بـه وقـایع مقـارن نـزول آیـات اشـاره
نکرده ،بلکه به رویهادهای قب یا بعه نزول آیات پرداختهانه را نیز میتوان جزو این دسته از روایات
قرار داد این دسته شام قریب به نهصه روای؛ اس؛
 1روایات مکی و مهنی بودن سورهها :این دسته از روایات ،یا جزو روایات ترتیب نزول هستنه
که ضان آنها تصریح به مکی یا م هنی بودن سوره و آیات شهه اس؛ و یا روایاتی از اسباب نزول به
شاار میآینه که با استناد به آنها ،آیات به مکه یا مهینه منسوب شههانه
 1روایات ناسخ و منسو :،این دسته از روایات ،بهتنهایی بهعنوان منبـع تعیـین زمـان سـورهها
نایتواننه مالک واقع شونه چراکه هاچون روای؛ مکی و مهنی ،جزو اسـباب نـزول هسـتنه در
811
زمانی یکی را بـر دیگـری برسـاننه
تقهم
که
شونه
واقع
استفاده
مورد
تواننه
می
صورتی
در
تنها
ثانی
ِ
ً
چراکه نسخ در روایات ،لزوما به معنای تقهم و تأخر آیات بر یکهیگر نیس؛
 0روایات سیره پیامبر :این دسته از روایات به بررسی تاریخ زنهگی پیامبر اکرم میپردازنه
و هاچــون دســتههای پــیش ،مســتق محســوب نایشــونه ایــن روایــات نیــز در صــورتی ب ـرای
تاریخگذاری آیات مفیهنه که به تاریخ وقوع واقعهای مؤثر در نزول آیات اشاره صریح داشته باشنه

 .3لزوم توجه به روایات موثق در بیان شأن نزول

نقد دیدگاه ر یچارد بل درباره تار یخگذاری قرآن

ب در خالل مطالب خود ،آنگاهکه به روایات شأن نزول میپردازد ،به روایاتی اشاره میکنه کـه
از منظر پژوهرگران شیعی روایات نامعتبری هسـتنه بـهطور مثـال ،وی بـه داسـتان ابـن اممکتـوم
گریزی زده و آن را شأن نزول آیات اول تا دهم سوره عبس دانسته اس؛ (ب  /خرمراهی ،درآمهی بر
تاریخ قرآن)0۱۸ :0828 ،
در برخی از مصادر اه سن؛ آمهه اس؛ که روزی پیامبر در پی انهرز عتبةبن ربیعه ،ابوجه
و عباسبن عبهالاطلب بود که ابن اممکتوم نابینـا ،بهسـوی حضـرت آمـه و بیتوجـه بـه گفتگـوی
پیامبر از او خواس؛ تا آیهای از قرآن را به او بیاموزد رسول خها از او روی گردانه و با رنجـش
به گفتگو ادامه داد چون کار پیامبر تاام شـه ،خهاونـه آیـات پـیش گفتـه را نـازل کـرد ازآنپـس،
پیامبر ابن اممکتوم را گرامی میداش؛ و به او احترام میکـرد (طبـری ،جـامع البیـان فـی تفسـیر
القرآن 9198 ،ق ) 99 /96 :در صورتی که بزرگان شیعه چنین روایتی را نـامعتبر دانسـته و آن را بـه
جه؛ محتوای توهینآمیزش رد میکننه مرحوم طبرسی پس از ذکر این داستان و بـه نقـ از سـیه
مرتضی تصریح میکنه که در ظاهر این آیات هیچگونه داللتـی بـر اینکـه مخاطـب آن ،پیـامبر
باشه ،وجود نهارد بلکه طبق قراینی مقصود این آیات شخصی یر از رسـول خـها اسـ؛ زیـرا
ایران حتی در مواجهه با دشانان سرسخ؛ اسالم عبوس نبود ،چه رسـه بـا مؤمنـان بـا عصـبانی؛
برخورد کنه (طبرسی ،مجاعالبیان)001 /96 :9918 ،
ََّ َ
ل ل َ
عالمه طباطبایی نیز با اشاره به آیاتی چون إِن َك ل َعىل ُُىل ع ظ ِ ىلیم( قلـم )02 /کـه بـر خلـق
نیکوی پیامبر اسالم دالل؛ دارنه ،صح؛ داستان مذکور را در شـأن نـزول آیـات ابتـهایی عـبس
مخهوش میداننه (طباطبایی ،الایزان 9916 ،ق.)869 /86 :
در مقاب این روای؛ ،مصادر شیعی از امام صادق روای؛ کرده انـه کـه ایـن آیـه دربـاره
مردی از بنی امیه اس؛ که در خهم؛ پیامبر نرسته بود و در آن هنگام ،ابن ام مکتوم آمه و در
کنار او نرس؛ آن شخص چون او را دیه ،از او فاصله گرف؛ و با ترشرویی از او روی گردانیه
پس خهاونه سبحان این را حکای ؛ ناود و بر او ناروا داش؛ (طبرسی ،مجاـع البیـان811 :9918 ،
)001 /96
یکی دیگر از داستانهای ساختگی و موهومی که ریچارد ب بهعنوان شأن نزول آیـات پذیرفتـه،
افسانه رانیق اس؛ طبق این داستان ،پیامبر به ا وای شیطان دچار شه و پـس از آیـات  91و 86
سوره نجم ،آیاتی را که از سوی شیطان به او الهام شه ،بـهعنوان آیـات الهـی بـر مـردم قرائـ؛ کـرد
(ب /خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)0۸۹ :0828 ،
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ابنجریر طبری افسانه ساختگی رانیق را اینچنین نق کرده اس؛ :پیامبر در میان جاعی از
مررکان بود و در هاان حال آرزو کرد که کاش چیزی بر او نـازل شـود کـه سـبب الفـ؛ میـان او و
مررکان ستیزهجو گردد در آن هنگام سوره نجم نازل شه و پیامبر شروع به قرائ؛ آن کرد
ََ ل ا
َ ْلْ
َ َ
ْل
هنگامیکه قرائ؛ آیه أف َر َءیت لم الَّل َت َو الع ازى * َو َمنوة اثلا ِاثلَة اْلُ َر( نجم91 /ـ )86بـه پایـان
رسیه ،شیطان به آن حضرت این جاالت را القا کرد« :تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجیی»
و حضرت که میپنهاش؛ این جاالت نیز از وحی اس؛ ،آن را برای حاضران تالوت کـرد پـس از
پایان قرائ؛ سوره ،حضرت به سجهه رف؛ و مررکان نیز بهپاس احترام رسول خـها بـه بـ؛هـای
آنها سجهه کردنه! شبهنگام جبرئی بر آن حضرت نازل شه و از ایران خواس؛ تا سوره را بـر او
بخوانه هنگامیکه پیامبر به آن دو جاله رسیه ،جبرئی او را آگاه کـرد کـه آن دو از آیـات الهـی
نیستنه پیامبر از این موضوع بسـیار ناراحـ؛ و بیانـاک شـه تـا اینکـه آیـات  ۸8تـا  ۸۹سـوره
اسراء نازل گر؛ و آن حضرت را دلهاری داد (طبری ،جامعالبیان9198 ،ق)999/91 :

این روای؛ از چنه جه؛ مخهوش و یرقاب قبول اس؛ اول از نظـر سـنه ،خبـر واحـه
محسوب میشود چراکه در میان صحابه فقط از عبهاللهبن عباس نق شهه اس؛ و به نظـر
میرسه که جاعالن ،این روای؛ را به خاطر شهرت و و یژگی ابنعباس ،ماننه برخی دیگر از
روایات جعلی ،به او نسب؛ دادهانه

این داستان با آیات فراوانی از قرآن که بر عصا؛ و عهم لغزش پیـامبر داللـ؛ دارنـه نیـز در
ل
َ َ ََّ َ
َ
تعارض اس؛ ازجاله با آیات ابتهایی هاین سوره ،آنجا که میفرمایـه :مىلا َىلَّ اىلاُِم ْم َومىلا
َ
ْ ل ََّ ْ
ل َ َْ
َ
َ
یوْح( نجم8 /ـ)1
غ َوی * َوما ین ِط ظ ِن اله َوی * إِن ه َو إَِل َوْح
همچنین محتوای این افسانه مخالف عق اس؛ زیرا اگر پیامبر پیامی را بـه مـردم برسـانه و
بعه ،باط بودن آن را اعالم ناایه ،باعث دلسردی و بهبینی مـردم بـه او خواهـه شـه و ایـن مسـئله
رض از بعث؛ ایران را نقض میکنه از طرف دیگر ،مبارزه بـا ب؛پرسـتی از اصـول اولیـه اسـالم
اس؛ و پذیرفتن این افسانه به معنای رد این اص بنیادین اس؛
811
از آنچه گفته شه ،روشن میگردد که این داستان سـاختگی و مجعـول اسـ؛ و ناـیتـوان آن را
بهعنوان شأن نزول پذیرف؛
 .4جایگاه روایات اسباب نزول در تعیین تاریخ قرآن

یکی از دالیلی که ریچارد ب در تعیین تاریخ آیات قرآنی از روایـات اسـباب نـزول کاتـر بهـره
برده ،اعتقاد او به اشکاالت این دس؛ از روایات اس؛ وی دراینباره مینویسه:

نقد دیدگاه ر یچارد بل درباره تار یخگذاری قرآن

«متأسفانه این احادیث (اسباب نزول) چنه ایراد و اشکال دارنه اشکال اول آنکـه نـاقصانـه و
نزول بخش کوچکی از قرآن را بیان میکنه دیگـر اینکـه ا لـب آنهـا رویـهادهایی
شأن یا اسباب ِ
جزئی هستنه که فینفسه بیاهای؛انه و تاریخ دقیق آنها معلوم نیسـ؛ و نکتـه آخـر اینکـه بـین
آنها ناهااهنگی و تعارض اس؛ » (ب /خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)902 :9928 ،
روشن اس؛ که روایات اسباب نزول ماننه سایر روایات ،بر اثـر گذشـ؛ زمـان ،دچـار عیـوبی
چون جع  ،تحریف ،نق بهمعنا ،تطبیق نابجا و تعارض شههانه زیرا بسیاری از پیرینیان به جه؛
ً
آنکه به عصر نزول نزدیک بودنه ،نیازی به نگارش اسباب نزول ناـیدیهنـه بـهعالوه آنکـه بعضـا
ً
روایاتی در این زمینه جع شه که یرقاب اعتااد هستنه و اکثرا با اههاف سیاسی تحریف شـههانه
بهو یژه در دوران بنیامیه که از روی رضورزی ،آیات بیشااری از قرآن ،با تنظیم شـأن نزولهـای
ساختگی بهدلخواه خلفا تفسیر میشه (ر ک :صهر ،جعـ و تحریـف در روایـات اسـباب نـزول،
ً
 )9911اما در پاسخ به اشکاالت مذکور بایه گف؛ که اوال بـه جهـ؛ وجـود برخـی عیـوب ـ کـه
ً
عاهتا عارضی هستنه ـ نایتوان از این دسته روایات صرفنظر کرد ،بلکه راهح اساسی آن اسـ؛
که به جرح و تعهی آنان اقهام ناود و پس از بررسی سنهی و محتوایی ،آنان را مـورد اسـتفاده قـرار
داد اما ازآنجاکه مستررقان با علم حـهیث آشـنایی نهارنـه ،سـادهترین راه ـ یعنـی کنـار گذاشـتن
روایات ـ را برمیگزیننه
ً
ثانیا :نقص روایات اسباب نزول ـ صرفنظر از چیستی مقصود نویسـنهه از نقـص ـ مسـئلهای
نسبی اس؛ یعنی چهبسا روایتی در مصهری ناقص آمهه باشه و در مصهر دیگر ،بهصـورت کامـ
بتوان آن را یاف؛
اشکال دیگری که به روایات اسباب نزول وارد شهه ،آن اس؛ که در برخی از آنهـا داسـتانهای
بیاهایتی گزارش شههانه این نکته پذیرفتنی اس؛ اما چنانکه گذش؛ ،میبایس؛ قبـ از اسـتناد
به روایات ،آنان را بررسی ناود بیشک معقول نیس؛ که وقایع خرد و کماهایتی که شاول نهارنـه
و مورد توجه مردم واقع نایشونه ،باعث نزول آیهای از قرآن شـونه (نکونـام ،درآمـهی بـر تـاریخ-
گذاری قرآن)909 :9926 ،
811
ریچارد ب از دیگر عیوبی که متوجه روایات سبب نـزول کـرده ،تعـارض اسـ؛ ایـن مسـئله نیـز
ً
پذیرفتنی اس؛ تعارضهایی که عاهتا در این دسته روایات موجود اس؛ ،آن اس؛ که گاه بـرای یـک
آیه ،دو یا چنه داستان مختلف که ازنظر زمان به هم نزدیک هستنه و گـاه بـرای یـک آیـه ،دو یـا چنـه
داستان با اختالف زمانی و گاه برای دو یا چنه آیه ،قصه واحهی بهعنوان سبب نزول مطرح شهه اسـ؛
اما بایه دانس؛ که مفسران و دانرانهان علم تفسیر ،این تعارضها را شناسایی و برای رفـع آن ،قواعـه

منسجای به دس؛ آوردهانه بر اساس آن قواعه ،تعارض نوع اول بر «وحهت نزول و تعـهد اسـباب»،
نوع دوم بر «تعهد نزول و تعهد اسباب» و نوع سوم بر «تعهد نـزول و وحـهت سـبب» حاـ میشـود
(ر ک :میبهی ،قواعه التفسیر لهی الریعه و السنه0282 ،ق :بخش اقسام سبب نزول)
 .5کیفیت نزول قرآن

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

ریچارد ب در ادامه فص  ،آنگاهکه نوب؛ به بررسی «نظریههای اروپایی در مورد تعیین تـاریخ»
میرسه ،در خالل بیان نظریات دیگر مستررقان ازجاله نولهکه ،به یکی از اعتقادات خـود دربـاره
قرآن اشاره میکنه ،مبنی بر اینکه سورههای قرآن واحه کاملی در نزول نبودهانـه او ضـعف عاـهه
نولهکه را این دانسته که ا لب سورهها را یک واحه کام تلقی میکـرده و تصـریح کـرده اسـ؛ کـه
محققان اروپایی بعهی نیز هر سوره را یک واحه کام میدانستهانه (ب  /خرمراهی ،درآمـهی بـر
تاریخگذاری قرآن)919 :0828 ،
به اعتقاد او ،آیات وحی در قالب واحههایی بسیار کوچکتر از سـوره و ا لـب اوقـات ،تنهـا از
یك ،دو یا سه آیه ترکی یافته اما برای چنین ادعای مهای هیچگونه دلیلی اقامه نکرده اس؛ طبـق
استهالل او ،تاریخگذاری مناسب آیات قرآنی بایه خود را با این واحههای کوچكتر سازگار ناایـه
او سورهها را به اجزای ترکی دهنهه فرضی تقسیم کرده و سپس بـا فراینـه پیچیـههای تـالش کـرده
اس؛ تا برای هر یك از این اقسام ،تاریخی ارائه دهه (اسکنهرلو ،تاریخگذاری آیات قـرآن از نگـاه
ریچارد ب )19 :9921 ،
با وجود مباحث گسترده مستررقان در بـاب واحـههای وحـی ،در آثـار تحقیقـی قرآنپژوهـان
مسلاان بهنهرت یاف؛ میشود که بر سر چیستی واحههای نزول قرآن بحث شهه باشه بلکه آنچـه
ً
عاهتا ذهن محققان اسالمی را به خود مرغول کرده ،رفع تناقض اولیه میان آیـاتی اسـ؛ کـه نـزول
قرآن را گاه دفعی و گاه تهریجی خوانههانه که البته توجیهات مختلفی برای رفع این تناقض ظـاهری

عنوان شهه اس؛ بهترین آنها این اس؛ که خهاونه متعال ،قـرآن را یکبـاره در شـب قـهر از لـوح
ً
 811محفوظ به آساان دنیا نازل کرد و سپس جبرئی آن را تهریجا در مهتی حـهود بیس؛وسـه سـال بـر
پیامبر نازل ناود (طبرسی ،مجاعالبیان فی تفسیر القرآن)192 /96 :9918 ،
بااینحال بایه عنوان کرد که برخالف دیهگاه ب  ،نـزول سـورههـای کـاملی از قـرآن بهصـورت
دفعی ،امری اجااعی اس؛ و سورههایی چون فاتحه ،اخالص ،کوثر ،تب؛ و
نازل شههانه (جاللی نائینی ،تاریخ جاع قرآن کریم)0۵8 :0822 ،

یکباره بر پیـامبر

 .6کیفیت تجمیع قرآن و عدم گسستگی آیات

نقد دیدگاه ر یچارد بل درباره تار یخگذاری قرآن

یکی از دیهگاههای ریچارد ب  ،درباره کیفی؛ جاعآوری و نگارش آیات قرآنـی اسـ؛ وی بـر
این باور اس؛ که متن قرآن منقطع و گسسته اس؛ زیـرا مسـلاانان آیـات قـرآن را روی کا ـذهای
پراکنههای مینگاشتنه و زمانی که تصایم گرفتنـه قـرآن را بهصـورت کتـابی منسـجم و یکپارچـه
درآورنه ،تکه کا ذها را کنار یکهیگر قرار دادنه و از آنها نسخهبرداری کردنه ازاینرو،برخی آیات
قرآن هیچ ارتباطی با سایر آیات یا با ک باف؛ سوره نهارنه چراکه درج آیهای در سورهای کـه بـه آن
تعلق نهاشته ،ناشی از کار کاتبانی بوده اس؛ که این اوراق را به شیوهای فنی استنسا ،کردهانـه ،بـی
آنکه هیچگونه توجهی به مفهوم آیات داشته باشه ()Bell, Introduction to the Qur'an, 1953: p. 92
ً
به جه؛ هاین اعتقاد اس؛ که تعیین تاریخ آیات و سورههای قرآن از دیهگاه ب تقریبا نـاماکن
اس؛ او دراینباره تصریح کرده اس؛:
اگرچه محققان اروپایی در قبول اینکه گسس؛هایی در قرآن ر ،داده ،اکراه دارنه اما راه یـافتن
عبارات متأخر را در سورههای اولیه روا میداننه اگر ـ چنانکه پیشتر مطرح شه ـ بخش یـا واحـه
اصلی وحی مترک از عبارات کوتاه و کوچك باشه که بعهها این عبـارات جاـع و تـهو ین شـهه و
ترکی سوره داده اس؛ ،در این صورت تاریخ بخشها یا عبارات جهاگانه ،مسئلهای اس؛ که بایـه
بررسی و تعیین شود یک استنبا جزئی هس؛ دایر بر اینکه عبارات دارای تاریخ واحه ،بایه بـاهم
جاع شهه و در یک سوره گرد آمهه باشنه ولی الاق این امکان هس؛ که بعضی از سورهها شـام
عباراتی باشنه که در اص در تاریخهای مختلف وحی شههانه اگر که عبارات و سـورههـا در طـی
حیات حضرت محاه [ص] دستخوش تجهیهنظر شهه باشنه ،مسئله حتی بغرنجتر میشـود (بـ /
خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)0۸8 :0828 ،
در حقیق؛ آنچه ب در این عبارات بیان کرده ،شبههای اس؛ که دو ُبعـه دارد یـک ُبعـه آن بـه
نحوه جاعآوری قرآن و سیر تاریخی تهوین مصاحف اشـاره دارد و یـک ُبعـه آن متضـان کیفیـ؛
ارتبا آیات یک سوره و پیوستگی یا گسستگی مفاهیم آن اس؛
درباره ُبعه اول این شبهه بایه گف؛ اگرچه نزول آیات بعضی از سورهها ت هریجی بوده اسـ؛ 811
اما نزول وحی سیر منظای داشته و اینگونه نبوده اس؛ که آیـات سـورههای مختلـف بهصـورت
پراکنهه و جابه جا نازل شونه بهترین شاهه بـرای ایـن ادعـا ،روایـ؛ امـام صـادق اسـ؛ کـه
َ ً
َ َّ َ َی َ ْی َ ُ
فرمودهانهَ « :ما َأ ْن َز َل ُ
ابا إ ََّّل َو َفات َح ُت ُه ب ْ
الله م َن َّ
الس َ
الر ْحمن َّ
الله َّ
الر ِح ِیم و ِإنما ك ان عع ر
م
س
ت
ك
اء
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْی
ْ َ ُ ُّ َ ُ ُ
ْ
الیر ْحمن َّ
اللیه َّ
الیر ِح ِیم ْابتِی َء ًاء ِلخَ َر » (نـوری ،مسـتهر الوسـائ و
ول ِبس ِم ِ
ان ِقضاء السور ِة ِبنز ِ
ِ
مستنبط الاسائ )901 /1 :0202 ،

ْ
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الرْحن ا
بر اساس این روای؛ ،نزول آیه ِمْسِب اهللِ ا
الرُِیمِ  شروع سورهای جهیه و ختم سوره قبلی
ِ
را نران میداد و این بهان معناس؛ که آیات سورهها بهطور منظم ،اگرچه منقطـع و بـا فاصـله نـازل
میشهه اس؛
البته آیات محهودی خالف این اص کلی و در خالل آیات سورههای دیگر نـازل شـههانـه کـه
استثنا هستنه و در آن مواقع ،پیامبر با راهناایی جبرئی  ،کاتبان را رهناون میشهنه کـه آیـه را در
َ
ل ا ل َ ا ل ُّ َ ْ
َ ال ْ ً لْ َ ل َ
ىلٍ مىلا
جای خود قرار داده و نگارش کننه ماننه آیه و اتقوا یوما ترجعون فی ِه إَِل اهللِ ثم توَّف ُك نف ع
َ َ َ ْ ل
ْ َل َ
ون که از آخرین آیات نازله اس؛ اما به دستور پیامبر(ص) میان آیـات ربـا و
كسمت َو ه ْم َل ی ُم
آیه دین و بهعنوان آیه  829سوره بقره ثب؛ شه (معرف؛ ،التاهیه9191 ،ق )981/9:
اما درباره کیفی؛ ارتبا آیات یک سوره بایه به علم «متنشناسی» اشاره کـرد کـه در اصـطالح
علوم قرآنی از آن با عنوان «انسجام متنی سورههای قرآن» یاد میشود تاکنون حـهود پـانزده نظریـه
مختلف از سوی محققان و انهیرانهان برای تبیین کیفی؛ انسجام متنی سورههای قرآن ارائـه شـهه
که مهم ترین آنها عبارت اس؛ از :نظریه انسجام خطی ،نظریه انسجام مبتنی بر باف؛ زبانی ،نظریـۀ
نظم متقارن سورهها ،نظریۀ ساختار متقارن ،نظریۀ انسجام متنی نقـشگـرا و نظریـۀ انسـجام تنرـی
سورههای قرآن (ر ک :خامهگر ،نقه و بررسی نظریه بسط متن986 :9911 ،ـ)989
در این میان ،نظریۀ «بسط متن» از نظریات جهیهی اس؛ که برای ترسـیم کیفیـ؛ انسـجام آیـات
مطرح شهه اس؛ این نظریه از سوی حسین عبهالرئوف ،اسـتاد مطالعـات قرآنـی دانرـگاه لیـهز و در
سال  800۹میالدی در پاسخ به ادعاهای ریچارد ب درباره گسسته بودن ارتبا آیـات درون سـورههـا
مطرح شه تا نران دهه که برخالف ادعای ب  ،آیات قرآن با یکهیگر ارتبا معنایی و دستوری دارنه
عبهالرئوف معتقه اس؛« :برای آنکه متنی بتوانه ازنظر معنایی بسط پیها کنه ،ارتبـا مفهـومی،
ً
تلایح متنی و ارجاع بینامتنی بایه دس؛ در دس؛ هم دهنه تا متن کامال منسـجای شـک گیـرد »
(عبهالرئوف ،بسط متن و روشهای ارائه مطلب در گفتاان قرآنی)21 :9916 ،
وی برای پاسخ بـه شـبهه ریچـارد بـ  ،ابتـها معیارهـای متنـی را در سـه گزینـه «ارتبـا معنـایی میـان
 811بنمایهها»« ،بسط کالن متنی» و «شیوه ارائه مطلب» برشارده و تبیین کـرده و پـسازآن ،مـواردی را کـه بـ
بهعنوان مصادیق گسستگی آیات قرآن معرفی کرده ،ذی عناوین مذکور بررسی ناوده اس؛ (ر ک :هاان)
ّ
آنچه مسلم اس؛ این اس؛ که قرآن کریم یکجا نازل نرهه و پراکنهگی در نزول آیات که بـه جهـ؛
ً
مناسبات گوناگون بوده اس؛ ،طبیعتا چنین اقتضا میکنه که بـین دسـتهای از آیـات بـا دسـتهای دیگـر
رابطه و تناسب وجود نهاشته باشه اما به اجااع انهیرانهان مسلاان ،آیات قـرآن در چـارچوب سـور

متضان وحهت تناسبانه و این یکی از وجوه اعجاز قرآن اس؛ .این مسئله در قالب «علم مناسـب؛»
بررسی میشود علم مناسب؛ به کرف ارتبا میان بخشهایی از قرآن میپردازد که در ظاهر گسسـته
و بیارتبا مینااینه (القطان ،مباحث فی علوم القرآن9189 ،ق)11 :
بر اساس این علم ،ارتبا آیات با یکهیگر گاه بهصورت عام و خاص تحقق مییابه ،گـاه پیونـه
عقلی ،حسی و خیالی اس؛ و گاه ،نوعی از عالقه و تـالزم ذهنـی ماننـه سـبب و مسـبب ،علـ؛ و
معلول یا حتی دو مخالف و ضهی اس؛ که نوعی پیوستگی موضوعی را نران میدهنـه (سـیوطی،
االتقان9189،ق)821/8 :
 .7تدوین تاریخ ترتیب نزول قرآن

نقد دیدگاه ر یچارد بل درباره تار یخگذاری قرآن

ب پس از ارائه گزارشی از دستاوردهای تحقیقاتی برخی از مستررقان پیرامـون تـوالی تـاریخی
نزول آیات ،بنا بر دیهگاه خاصی که در تعیین واحههای نزول وحی دارد ،امکان تهوین کامـ قـرآن
کریم برحسب تـاریخی یعنـی ترتیـب نـزول را زیـر سـؤال بـرده و آن را بعیـه شـارده اسـ؛ (بـ /
خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)918 :9928،
در پاسخ الزم اس؛ متذکر شه که ترتیب تاریخی آیات و سورهها دو بحث مجزا از یکهیگرنـه در رابطـه
با ترتیب آیات ،چنانکه پیشتر اشاره شه ،اجااع مسلاانان بر آن اس؛ که آیههای هر سوره بر اسـاس ترتیـب
نزول یا دستور پیامبر ـ که از وحی ناشی میشه ـ مرتب شـهه اسـ؛ بـر ایـن اسـاس میتـوان گفـ؛ کـه
صرفنظر از برخی آیات که برخالف سیر نزول ،در متن سورهای دیگر قرار گرفتهانه ،تـوالی آیـات هـر سـوره
روشن و مرخص اس؛ هرچنه تاریخ دقیق زمانی و مکانی نزول آنان در دسترس نباشه
اما آنچه مح بحث اس؛ ،ترتیب سورههای قرآن هس؛ در میان محققان مسلاان هیچکس ادعـا
نکرده اس؛ که سورهها بر اساس ترتیب نزول چیهه شههانه بلکه این مسئله روشـن اسـ؛ کـه ترتیـب
کنونی سورهها ،برخالف ترتیب نزول آنهاس؛ بااینحال ترتیب نزولی سورهها در کتابهای تـاریخی
مسلاانان ثب؛ شهه اس؛ اگرچه اقوال متعهدی در این رابطه وجود دارد اما قـول مرـهوری در میـان
مسلاانان پذیرفته شهه که بر اساس آن ،عهد نزولی سورهها مرخص و مهون اسـ؛ (جاللـی نـائینی،
811
تاریخ جاع قرآن کریم 911-912 :9921 ،و رامیار ،تاریخ قرآن012 :9908 ،ـ)020
عالوه بر این ،از جه؛ اثبات امکان تهوین قرآنی بر اساس ترتیب نزول سورهها بایه به این نکته
ّ
مسلم تاریخی اشاره کرد که طبق گزارشهای مورخین مسلاان ،امام علی مصحفی تـهوین کـرد
که در آن ،سوره ها به ترتیب نزول مرتب شـهه بودنـه (طباطبـایی ،قـرآن در اسـالم)008 :08۹8 ،
اگرچه این مصحف امروزه در دسترس نیس؛ اما به بـاور شـیعه هـماکنـون نـزد امـام دوازدهـم
قرآنپژوهی)2۱۵/8 :082۵ ،
موجود اس؛ (خرمراهی ،

 .8ظاهر و باطن قرآن
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در بخری از مطالب فص مذکور ،وات شیوه ریچارد بـ در بررسـی محتـوایی آیـات قـرآن را
چنین گزارش کرده اس؛:
ً
ِب کوشری قاطع به خرج داده اس؛ که به هیچ بخش و بنهی از قرآن ،معنایی جـز آنچـه واقعـا از
آن برمیآیه ،نسب؛ نههه سعی شهه اس؛ که هر بخش از قرآن با هاان معنـایی کـه بـرای نخسـتین
شنونهگان و مخاطبان آن داشته ،دریافته شود (ب /خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)919 :0828،
روشی که ب در فهم معنای واقعی قرآن در پیش گرفته ،بهظاهر صـحیح میآیـه بررسـی مفـاد
لفظی آیه و توجه به معنای واژگان در عصر نزول ،ازجاله قواعهی اس؛ که مفسرین بـرای تفسـیر و
تبیین معنای قرآن بایه مهنظر داشته باشنه وانگهی نکتهای که در اینجا مغفول مانهه ،آن اسـ؛ کـه
قرآن کریم ،عالوه بر ظاهر ،دارای بطن و بلکه بطونی اس؛ که معنـای آن را بسـیار فراتـر ازآنچـه از
ظاهر الفاظش برمیآیه ،میرسانه معانی ژرف و عایقتری کـه فهـم آن بـه کاـک اسـباب عـادی
تفسیر ماکن نیس؛ و این ،هاان چیزی اس؛ که محققان مسلاان «تأوی » میخواننه
اگرچه به نظر برخی ،تفسیر و تأوی مفاهیم مترادفی هستنه اما به نظـر میرسـه کـه الاقـ در
رابطه با قرآن تفاوتهایی دارنه تفسیر ،تبیین مفاد استعاالی آیات کریاه و کرـف مـراد خهاونـه و
مقاصه الهی از آن ،بر مبنای ادبیات عرب و اصول محاورهی عقالئی اسـ؛ امـا تأویـ  ،کرـف و
تبیین معنای باطنی قرآن اس؛ که فهم آن از طرق عادی تفسیری ،ماکـن نیسـ؛ و فقـط خهاونـه و
عههای خاص که قرآن ،آنان را راسخان در علم خوانهه اس؛ (آلعاران ،)1 /به آن راه دارنه (رجبی،
روش تفسیر قرآن)92 :082۹ ،
با این وصف ،تکیه به معنای ظاهری قرآن ،مـا را از رسـیهن بـه معنـای کامـ آن بـازمیدارد و
بخش عاههای از حقایق قرآنی را وامیگذارد اما طبیعی اسـ؛ کـه ایـن مسـئله بـرای بـ و سـایر
مستررقانی که وحیانی بودن قرآن را باور نهارنه ،مغفول خواهه مانه
 .9نسخ آیات و عدم تأثیرپذیری قرآن از گذر زمان

در ادامه فص هفتم کتاب و در عباراتی نهچنهان صریح ،موضوع نسـخ آیـات قرآنـی مطـرح ،و
 111بهطور ضانی تأثیرپ ذیری لف و محتـوای قـرآن از گـذر زمـان و وقـایع و اتفاقـات تـاریخی تأییـه
میشود در این عبارات آمهه اس؛:
روشن اس؛ که چون خهاونه سرمهی و الیتغیر اس؛ ،انهیره او هم نایتوانه تغییـر کنـه امـا
ازآنجاکه قرآن ،کالم الهی اس؛ که روی خطاب با انسان دارد ،لذا اگر قائ به تغییر لحـن و تأکیـه
بر وفق نیازهای مخاطبان برویم ،تناقضی به بار نایآورد بعضی از این انهیرـههـا در آمـوزه نسـخ
مستتر اس؛ (ب /خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)911 :0828،

نقد دیدگاه ر یچارد بل درباره تار یخگذاری قرآن

ً
این نکته که لحن و محتوای قرآن ،متناسب با فضا ،سبب و موضـوع نـزول آیـات بـوده ،کـامال
صحیح و پذیرفتنی اس؛ اما اینکه از این مقهمه صحیح چنین نتیجه گرفته شـود کـه قـرآن ماننـه
فراوردههای برری از حوادث پیرامـون خـود متـأثر میگرـته ،در طـی گذشـ؛ زمـان ،دسـتخوش
تحوالتی میشهه ،از برخی عقایه و احکام خود دس؛ میکریهه و عقایهی تازه و احکـامی جهیـه
ترریع میکرده ،خطایی یرقاب ا ااض اس؛
مسئله نسخ نیز که نویسنهه به آن استناد کرده ،معنایی یر ازآنچه برداش؛ شهه اسـ؛ ،دارد از
تعریف ظاهری نسخ ،تبهی حکم سابق به حکم الحق فهایهه میشـود کـه ایـن تبـهی بـهحسـب
متعارف ،حاکی از تجهیهنظر اس؛ اما این معنا در رابطه با خهاونه صح؛ نهارد چراکـه صـهور
حکم سابق بهصورت مطلقّ ،
مبین یک نوع جه به پیشآمهه اس؛ و این شایسته علـم ازلـی الهـی
نیس؛ ازاینرو نسخ در قرآن به معنای تجهیهنظر ،صورت معقولی نهارد
بلکه نسخ در ظاهر اتفاق میافته یعنی مردم گاان میبرنه که نسخی صورت گرفته اس؛ ،درحـالیکـه
ً
واقعا چنین نیس؛ و خهاونه از اول و از هاان زمانی که حکم سـابق را ترـریع میناـود ،میدانسـ؛ کـه آن
ً
حکم تهاوم نهارد و مهت دوام آن محهود اس؛ اما صرفا به جه؛ مصـالحی از بیـان آن مـهت ،خـودداری
کرد تا بهموقع و هنگام سر رسیهن اج آن ،بیان گردد (معرف؛ ،علوم قرآنی)819 :9912 ،
ً
اساســا الزمــه تکام ـ در هــر حرکــ؛ اصــالحی و رو بــه جلــو ،تغییــر برخــی آئــیننامــهها و
دستورالعا هاس؛ زیرا تغییـر شـرایط در یـک حرکـ؛ تـهریجی ،تغییـر در برنامـهها را ضـروری
میکنه هااننه نسخههای طبیبی که با شرایط و احوال مریض تغییر پیها میکنه اما نسـخه جهیـه
َ
َْ َ ْ ْ
به هاان انهازه مفیه اس؛ که نسخه پیرین مفیه بود چنانکه خهاونه فرمود :ما ننسىلْ مِىلن ةیىل عة أ ْو
َْ
َ
ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ا َ َ ل ِّ َ
لْ
َ
اهلل َع ُك ش عء قدیر( بقره )960 /پس این موضوع ،نه به
ری مِنها أو مِثُِها أ لم تعُم أن
ِب
ت
ننسِ ها نأ
ِ
ِ
ع
جه؛ تغییر و تحول قرآن ،که به جه؛ همخوانی با نیازهای مخاطبان اس؛
 .11چگونگی تقسیمبندی آیات مکی و مدنی

از اشکاالت اساسی ریچارد ب در مبحث تاریخگذاری قرآن ،نحوه تقسیمبنهی زمانمنه قـرآن
ً
اس؛ او در رویکردی کامال متفاوت از قاطبه مسلاانان و ا لب خاورشناسان ،مالک هجرت را در
118
تفکیک آیات به مکی و مهنی رها ناوده و بهجای آن ،نظام تاریخگذاری ذهنی و نامأنوسـی را بـرای
آیات مختلف طراحی کرده اس؛
ً
معیارهایی که در کتب علوم قرآنی برای تقسیمبنـهی آیـات آمـهه اسـ؛ ،عاـهتا در سـه گزینـۀ
«معیار زمان»« ،معیار مکان» و «معیار خطاب» جای میگیرد بر اسـاس معیـار زمـان ،هـر آنچـه
پیش از هجرت نازل شهه ،مکی و هـر آنچـه پـس از هجـرت نـازل شـهه باشـه ،مـهنی محسـوب
میشود طبق معیار مکان ،هر آنچه در مکه و حوالی آن نازل شهه ،مکـی ،و هـر آنچـه در مهینـه و

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

حوالی آن نازل شهه باشه مهنی اس؛ و بر مبنای معیار خطاب ،هر آنچه خطاب به اه مکـه نـازل
شهه ،مکی ،و هر آنچه خطاب به اه مهینه نازل شهه باشه مهنی خواهه بـود (معرفـ؛ ،التاهیـه،
 020۹ق )080/0 :اما به اعتقاد ریچارد ب  ،جنگ بهر نقطه عطف تقسیمبنهی آیات اس؛ که از آن
با عنوان «گسستگی از یهود» یاد میکنه وی معتقه اس؛ که این رویهاد ،منتهی به ظهور کلاات و
عبارات جهیهی در قرآن کریم شه که ناایانگر تاریخ مفیهی برای تعیین تـاریخ آیـات اسـ؛ (بـ /
خرمراهی ،درآمهی بر تاریخ قرآن)928 :0828،
بهین ترتیب ،او رویهاد موهوم «گسستگی از یهود» را مبنای تقسیم آیات به مکی و مـهنی قـرار
میدهه و بر این اساس ،به ذکر کلاات و عباراتی میپردازد که به اعتقاد او قب و بعهازاین واقعـه در
آیات قرآن به کار رفته اس؛ بهعنوانمثال ،او معتقه اس؛:
ّ
کلاه حنیف و عبارت «ملة ابراهیم» برای نخستین بار ،درسـ؛ بالفاصـله پـس از گسسـتن از یهـود
مطرح شه کاربرد کلاه اسالم ،مسلم و فع اسلم (به معنای دینی) زودتر از آن ر ،نهاده اس؛ و چـهبسـا
ً
متعلق به ادوار بعهی باشه احتااال در هاین دوره بود که قـرآن سـخن گفـتن از حضـرت محاـه [ص]
بهعنوان گیرنهه و پذیرنهه «کتاب» را شروع کرد پس از گسستن از یهود به نظر میرسه که تغییر تأکیـه در
تعالیم قرآن در باب مسائ نظری ـ عقیهتی فقط چنه مورد معهود بوده اس؛ (هاان)928 :
بنا بر نظریه ب  ،آیات ماقب گسستگی از یهود ،مکی و آیات مابعه ،مهنی محسوب مـیشـونه
اما این تقسیمبنهی بهوضوح نارسا و ناموجه میناایه زیرا وی هیچ دلی مرخصی بـرای اهایـ؛
یافتن رویهاد زوه بهر در تفکیک آیات به دودسته مکی و مهنی ارائه نکـرده اسـ؛ و در تـاریخ نیـز
هیچ ارتبا روشنی میان این واقعه و تقسیمبنهی نزول وحی یاف؛ نایشود
افزون بر این ،کلاات و عباراتی که او مختص آیات ماقب یا مابعـه گسسـتگی از یهـود معرفـی
کرده ،در بسیاری موارد اختصاص به دسته خاصی از آیات نهارنه و نایتـوان آنهـا را مالکـی بـرای
تفکیک آیات قرار داد برای ناونه ،او تصریح کرده که ذکر ابراهیم فقط در آیات مهنی (پس از جنگ
بهر) موجود اس؛ (هاان )928 :اما با بررسی این واژه در قرآن متوجه میشویم که در بسـیاری از
ً
 111سورههایی که در مکه و طبعا قب از جنگ بهر نازل شههانه ،از ابراهیم یاد شـهه اسـ؛ آیـات ،۸2
 28 ،۸۹و  0۱0سوره انعام ،آیات  ۸۹ ،۸2 ،۱۵و  ۸۱سوره هود ،آیات  ۱و  82سوره یوسف ،آیـات
 2۱ ،20و  ۹2سوره مریم و آیات  ۱8 ،۱0 ،۹0و  ۱۵سوره انبیاء ،ناونههایی از این آیات هستنه
هاچنین بهتصریح واتِ ،ب اذعان داش؛ که انهیره قیام؛ و حساب و کتاب از آ از در وحـی
ً
قرآنی حضور داشته ،ولی بر آن بود که توصیفات اهوال جهنم بعـها بـه میـان آمـهه اسـ؛ (هاـان:

نتیجه

نقد دیدگاه ر یچارد بل درباره تار یخگذاری قرآن

 )910اما با تتبع در آیات مکی ،بهوفور میتـوان توصـیف جهـنم را یافـ؛ آیـات  19و  11سـوره
حجر ،آیات  80و  81سوره مهثر ،آیات  91و  91سوره نازعات ،آیات  1و  1سـوره هاـزه و آیـات
 91و  91سوره معارج بخری از این آیات هستنه
او هاچنین درباره نخستین سورههای نازلشهه دیهگاهی متفـاوت دارد وی علـیر ـم اجاـاع
مسلاانان بر نزول سورههای علق و قلم در ابتهای بعث؛ ،در این مسئله ترکیک کرده و ایـن بـاور را
مبتنی بر حهس محققان مسلاان دانسته اس؛ (هاان)902 :
او در جای دیگری ،نزول این آیات را متعلق به دورههای پس از بعث؛ پیامبر عنوان کـرده و بـرای
این ادعا چنین استهالل ناوده اس؛ که عرب جاهلی در آ از رسال؛ او ،هـیچ تصـوری از فرشـتگان
نهاشتهانه (اسکنهرلو ،تاریخگذاری آیات قرآن از نگاه ریچارد ب  )19 :9921 ،امـا پرواضـح اسـ؛
که این دیهگاه پذیرفتنی نیس؛ زیرا گزارشهای تاریخی متقنی بر نزول آیات ابتهایی سوره علق و قلـم
در مرحله اول بعث؛ دالل؛ دارنه و عرب جاهلی نیز در تعام بـا یهودیـان و مسـیحیان ،از فرشـتگان
شناخ؛ و تصور کافی داشتنه (علی ،محاضرات فی تاریخ العرب)919/9 :9912 ،

اگرچه مطالعات مستررقان سبب گروده شهن ابواب جهیهی در مطالعات قرآنی شـهه اسـ؛
اما به جه؛ وجود برخی نواقص ،متون قاب اعتاادی نیسـتنه در ایـن میـان ،وظیفـه قرآنپژوهـان
اس؛ که با دق؛ نظر ،این عیوب را شناسایی ،بررسی و نقه کننه و شبهات احتاالی مطرح شـهه در
این متون را پاسخ دهنه
ریچارد ب از قرآنپژوهانی که به پژوهش در تاریخ قرآن ها؛ گااشته نیز از این قاعهه مسـتثنا
نبوده و نظریات او نیازمنه تأم و بازنگری اس؛ او قرآن را نه کتابی آساانی ،بلکه نوشـته حضـرت
محاه میدانه و درنتیجه در هاین فضای عقیـهتی ناصـواب بـه موضـوعات قرآنـی نگریسـته و
بسیاری از نظریاتش را با این پیشفرض باط مطرح کرده اس؛
در این مقاله ،فص هفتم کتاب «درآمهی بر قرآن» به بوته نقه سپرده شه و مواقفی کـه ریچـارد
111
ب در آن دچـار اشـتباه و لغـزش شـهه یـا نظـراتش در آن مواضـع ،بـا نظـر جاهـور مسـلاانان یـا
انهیرانهان شیعه تعارض دارد به بحث گذارده شه برخی از دیهگاههـای بـ کـه در ایـن پـژوهش
مورد نقه و اشکال واقع شه ،ازاینقرار اس؛:
ـ ریچارد ب تاریخ قرآن را ذی سه مرحلۀ «آیه»« ،قرآن» و «کتاب» بررسی کرده اس؛ بیآنکه
مبنای درستی برای این تقسیمبنهی ارائه دهه

ـ وی شناخ؛ کافی از مصادر مسلاانان برای تعیین تاریخ قرآن نهاشته اس؛
ـ او در بیان شأن نزول برخی آیات به داستانهای ساختگی و روایات مجعول اشاره کرده اس؛
ـ ب برخالف نظر جاهور مسلاانان ،روایات اسباب نزول را برای تعیین تاریخ آیات مفیه نایدانه
ـ او برخالف اجااع مسلاانان بر نزول یکباره برخی از سورهها ،واحه وحـی را یـک یـا دو آیـه
عنوان کرده اس؛
ـ بنا بر دیهگاه وی ،آیات قرآن در اثر تجایع نادرس؛ مصاحف دچار گسستگی و انقطاع شهه اس؛

ـ ِب امکان مرتبسازی سورهها بر اساس ترتیب نزول آنها را رد کرده اس؛
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ـ او در بررسی محتوای قرآن به بطن آیات توجهی نهاشته و بهظاهر معانی اکتفا کرده اس؛
ـ وی بهصورت ضانی نسخ آیات قرآن را دلیلی بر تأثیرپذیری قرآن از گذر زمان دانسته اس؛
ـ ریچارد ب از مالک هجرت در تعیین سورههای مکی و مهنی عهول کرده و واقعه ـزوه بـهر و رویـهاد
«گسستگی از یهود» را ،بهون ارائه دلیلی موجه ،مبنای تقسیم آیات به مکی و مهنی قرار داده اس؛
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