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Abstract 

Revelation in Islam is the main basis of religious teachings and is the 

source of all human sciences, wisdom, and guidance. Being revelatory of the 

Quranic text is one of the important issues of revelation and according to the 

Muslims, the only source of revelation and verses of the Holy Quran, in word 

and meaning, is Almighty God. One of the suspicions of orientalists regarding 

the text of the Quran is that it is not revealed from God and they express this 

suspicion in different ways. Some orientalists consider the Quran to be 

derived from Jewish and Christian culture as well as the content of their 

books. Parts of it are taken from the same geographical area and social, 

religious, and cultural life of the Arabian Peninsula, and the other parts are 

taken from Judaism and Christianity and the beliefs and customs of other 

nations. Thus, they deny the revelation of the Quran and mention various non-

divine sources for it. But the historical evidence and verses of the Quran 

indicate that Quranic revelation is based on the power of the unseen world and 

that the Prophet (P) did not interfere in it. 
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 ه علمی ـ پژوهشیمقال

  88نقد دیدگاه مستشرقان در اقتباس قرآننقد دیدگاه مستشرقان در اقتباس قرآن
 2علی رضا حیدری

 چکیده
هــا و  هــای دینــی و منبــع همــه معــار ، حکمت وحــی در اســالم، اســاس و محــور اصــلی آموزه

آیـد. وحیـانی بـودن نـص از مباحـث مهـم وحـی اسـت و طبـق دیـدگاه  های بشر به شـمار می هدایت
ت قرآن کریم، در لفظ و معنا، خداوند حکیم است. یکی از شـبهات مسلمانان، یگانه مصدر وحی و آیا
های مختلفـی مطـر   غیرالهی بودن آن است که این شبهه را به شـکل  مستشرقان در ارتباط با متن قرآن،

هـای آنـان  ای از مستشرقان قرآن را برگرفته از فرهنگ یهـود و نصـارا و نیـز محتـوای کتاب کنند. عده می
العرب  از آن را از همان محدوده جغرافیایی و زندگی اجتماعی و دینی و فرهنگی جزیرة دانند. بخشی می

هـا. بـدین ترتیـب وحیانیـت  و بخش دیگر را از یهودیت و مسیحیت و عقاید و آداب و سنن دیگـر ملت
ران کنند؛ اما شواهد تاریخی و آیات قـ کنند و برای آن مصادر غیرالهی مختلفی یکر می قرآن را انکار می

ای در آن  گونـه مداخلـه هیچ دهد که وحی به قدرت مقتـدر غیبـی مسـتند اسـت و پیـامبر  نشان می
 نداشته است.
 : وحی، متن قرآن، ساختار واژگان، ترکیب آیات، تحدی، مصدر قرآن، کالم الهی.ها کلیدواژه
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 علی رضا حیدری

 مقدمه
بشـیری بـه بررسـی اسـالم دنیای غرب در قرآن دوازدهم با اهـدا  ت شاید بتوان گفت نخستین بار، 

های خود را  های صلیبی است که راهبان مسیحی فعالیت قرن دوازدهم مصاد  با آغاز جنگ  پرداختند.
های تهاجمی را بر ضد تمدن اسـالمی انجـام  ها اقدام متون اسالمی و نقد آن  های ترجمه قرآن، در حوزه

هـا  (. چنانکـه از گفتـه خـود آن6/75: 1522دادند )مارتین، پیشینه مطالعات جهان اسـالم در غـرب، 
شود، هدفشان از ترجمه قرآن و متون اسالمی، تضعیف اسالم و روحیه مسـلمانان و تقویـت  روشن می

(؛ همین امر باعث شـد تـا مترجمـان 70: 1772مسیحیت بوده است )عرفان، المستشرقون و االسالم، 
(. از نتـایج مهـم 0/760: 1520ر آستانه قـرآن، نتوانند ترجمه صحیحی را از قرآن ارائه دهند )بالشر، د

بـود  تغییر دین در دوران روشنگری و اصالحات اروپا، عالقه جدی به زندگی و پیام حضرت محمد 
(. در قـرن بیسـتم، بررسـی اسـالم 82/ 6: 1522)مارتین، پیشینه مطالعـات جهـان اسـالم در غـرب، 

تـرین و  یـد دانشـگاهی پدیـدار شـد. از مهمهای جد ای مسـتقل، همچـون دیگـر رشـته صورت رشته به
اشـاره « وحیانی بودن قرآن»توان به موضع آنها در مقابل  ترین انتقادهای مستشرقان به اسالم می اساسی

قـرآن وحـی »گویـد:  (؛ موضعی که می157-72تا:  کرد )حسینی طباطبایی، نقد آثار خاورشناسان، بی
تألیف کرده و پنداشته که آن وحی و از سوی خداونـد آن را  نیست، بلکه ساخت بشر است و محمد 

اند که برای قرآن مصادر غیـر الهـی اثبـات کننـد )مـارتین، پیشـینه  ؛ بدین سبب، فراوان کوشیده«است
 (.06/ 6: 1522مطالعات جهان اسالم در غرب، 

ا کشـف در این نوشتار بر آنیم تا ابتدا دیدگاه مستشرقان نسـبت بـه مصـادر ادعـایی وحـی قرآنـی ر
 نقد و بررسی آن بپردازیم. نماییم، سپس به 

 الف. اقتباس قرآن از کتب پیشین
ل اسـت یـویژه انج اند، قرآن برگرفته از کتب مسیحیت و یهودیـت، بـه از مستشرقان اّدعا کرده یبرخ

هـا همگـونی و تشـابه در اعتقـادات،  (. دلیل آن7: 1015)معرفت، شبهات و ردود حول القران الکریم، 
ها، پندها و اندرزها و اوامر و نواهی میان قـرآن و دیگـر کتـب آسـمانی اسـت )دسـوقی، الفکـر  ستاندا

م(، نظریـه  1865در سـال ) (giger) (. نخستین بار گیگـر157: 1770االستشراقی، تاریخه و تقویمه، 
سـرآمد تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ یهود را در همـه قـرآن مطـر  کـرد و ایـن نظریـه در قـرن نـوزدهم، 

(، lestrenski)  (، لسترنسـکیlamansهای مربوط به مصادر قرآن شد و افرادی مانند المانس ) نظریه
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راه او را ادامـه دادنـد  (uosef dorreh haddadو یوسـف دّره حـّداد ) (hana zakariaحّنـا یکرّیـا )
یهـودی و مسـیحی، )رضایی اصفهانی، بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنـگ 

های یهودیت و مسـیحیت  م( از تأثیر آموزه 1706داود نیز در ترجمه خود در سال )ی(. انج185: 1587
(. گلـدزیهر 107: 1527د )صادقی، رویکرد خاورشناسـان بـه قـرآن، یگو یسخن م بر پیامبر اکرم 

(goldziher) ،ت کـه محمـود در مطـالبی اسـ  مدعی است: سخن قرآن درباره قیامت و امور اخـروی
هاست و از این راه یقین یافته است که وحی الهی اسـت  ارتباط با عناصر یهودی و مسیحی و متأثر از آن

 (.6: 1588های تفسیری در میان مسلمانان،  )گلدزیهر، گرایش

َلت۱ ا.لقتبرساقرآنالزاتو

ل شـد و ایـن روزه دهم هر ماه قمری واجب بود، سپس به مـاه رمضـان منتقـ»نویسد:  گلدزیهر می
 (.70)همان: « گویای روزه بزرگان یهود است

 یدر طّراحـ امبر اسالم یرسد، پ یبه نظر م»نویسد:  ابداع کرده و می یگری( نظریه دlootلوت ) 
هـا  نـه هجـرت کـرد، احتمـااًل از آنیبـه مد یرا وقتـینه بوده است؛ زیان مدیهودیون یحرو  مقطعه مد
 (.80: 1770)خلیفه، االستشراق و القرآن العظیم، « کار برده است  هب یهای مدن فراگرفته و در سوره

هـا را از  آن ها و احکـامی اسـت کـه محمـد  قرآن داستان»معتقد است:  (veteize) هورو وتیز
)وتیز، التـوراة، « که منبع آن را نقل کند تورات استفاده کرده و در جاهای زیادی یاد نموده است، بدون آن

7515 :6/1.) 
دهد که اسـاس  یات قرآن نشان مین آینخست»گوید:  می (montogomery watt) ونتگمری واتم

 یز و وحـیده بـه روز رسـتاخیـداننـد و عق هود و مسیحیت است که خدا را خـالق مییآن بر یکتاپرستی 
هود و مسیحیت را خوانـده باشـد. مسـلمانان یگر کتب یا دیهای مقّدس  کتاب یدارند. امکان دارد که و

 یبـرا یدانسته است. ممکن است در هر فرصت ده بر آن است که او خواندن و نوشتن نمییتعّصب را عقم
کرده است؛ امـا  می یان سؤاالتیحیان و مسیهودیگسترش دانش و اطالعات خود درباره کتاب مقّدس از 

کننـد، قـرآن آن اسـت کـه ثابـت  یان براین بیگویند ا را مییاست، ز یان موردتردید محققان غربین بیا
 (.05-01: 1500مدار،  )وات، محمد پیامبر و سیاست« معجزه است

کتاب مقّدس پیش از اسالم »اند:  تصور کرده (sepreinger) برخی از مستشرقان ازجمله سپرینجر 
)جواد علی، المفصل فی « در دسترس اعراب قرار داشت  به عربی ترجمه شده بود و در زمان پیامبر

 (.681: 1725ل االسالم، تاریخ العرب قب
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عناصر یهودی در مصـطلحات »ای با عنوان  ز در نوشتهین ی(، مستشرق مجارHiller) للریرنات هیب
کوشـد )الصـغیر، المستشـرقون و الدراسـات  یهـود میبرای اثبات تأثیرپذیری قـرآن از « هینیالقرآن الد
اسـما اعـالم یهـودی در »ای با عنـوان  ز مقالهین (Heourfish) شی(؛ چنانکه هورف20: 1015القرآنّیه، 

 (.152: 1012دارد )عوض، دراثة لشبهات المستشرقین و المبشرین حول الوحی المحمدی، « قرآن
هود، روزه عاشورا، نماز ههر یاز عالمان  ن مستشرقان، برای اثبات تأثیرپذیری پیامبر یبرخی از ا

کیاند. ونز برو ن دانستهل مسئله اقتباس یالمقدس را دل سوی بیت و استقبال به د بـر تکـّون یـز افزون بـر تأ
کرده است )گراهـام، معرفـی و نقـدی بـر  یمعّرف یهودیقرآن طی دو قرن! آن را متأّثر از سّنت  یجیتدر

 (.176: 1585کتاب مطالعات قرآنی، 
ات یآ ین برخیاند، چنانکه تشابه مضام مستشرقان دالیلی را برای اقتباس قرآن از تورات عنوان کرده 

؛ 157: 1770زند )خلیفه، االستشـراق و القـرآن العظـیم،  ین شبهه دامن میز به این نیات عهدیقرآن با آ
ْل ِإلَ »(، مانند مضمون آیه: 6/02دینی،  َك َوَتَبته نـام پروردگـارت را »(؛ 8)مزمـل/ « الیِه َتْبتِ یَواْیُکِر اْسَم َرِبّ

 «یاد کن و تنها به او دل ببند.
)کتـاب « دید و نام او را بخوانییهوه را حمد گوی»بیرات در کتاب مقدس نیز آمده است: شبیه این تع
 (.17:10مقدس، اشعیا، 

جز  ر و نمونه دارد، بـهیقرآن، در تورات نیز نظ یخیتقریبًا تمام قصص تار»مدعی است:  یپ حتّ یلیف
)حّتـی، تـاریخ « اسـت ل و ...یـکه ناهر به عاد و ثمود و لقمان و اصـحاب ف یقصص اندک عرب یبرخ

 (.101: 1705العرب، 

ا.لقتبرسالزالنجیل۲

تشابهی که در قصص قرآنی بـا قصـص یهـودی و مسـیحی اسـت، »گوید:  می (blachere) بالشر
های مکی که کاماًل  ویژه در سوره کند که قرآن کتاب بشری و متأّثر از عوامل خارجّیه باشد؛ به تقویت می

 (.70/ 0: 1520)بالشر، در آستانه قرآن، « تأّثر شده استواضح است، از معار  مسیحیت م
تأثیر پذیرفته است )دره حـداد، القـرآن و « نصرانّیت»یوسف دّره حداد بر این باور است که قرآن از 

)همـو، القـرآن دعـوة « گونه اسـت قرآن فراخـوانی نصـرانی»نویسد:  ( وی می7/120: 1787الکتاب،  
 (.217 - 218: 1778نصرانیه، 

مطالـب را از آن گرفتـه و  گمان کرده مسیحیت از مصادر قرآن است و محمد  (tesdal) تسدال
 (.1/787: 1777المستشرقون حول القرآن الکریم،  در قرآن خود گنجانده است )رضوان، آراء 
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 نقد و بررسی
عهـدین  توانسته از ( و نمی108 - 102امی بوده است )اعرا / یکم: بنا بر شهادت قرآن، پیامبر 

ن باورنـد کـه یـ(. موّرخان بر ا78: 1586استفاده کند! )اعظم شاهد، اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان، 
دانسته  دن به مقام رسالت خواندن و نوشتن نمییقبل از رس یو حت یو جوان یدر دوران کودک امبر یپ

؛ دورانـت، قّصـه 175/ 1: 1077است )ماضـی، الـوحی القرآنـی فـی المنظـور االستشـراقی و نقـده، 
 امبر یـره پیخ و سـیده انتقـاد بـه تـاریـاز خاورشناسـان کـه بـه د ی(. تعداد2/71: 1725الحضاره، 

ر به یون پورت )دیون پورت، عذر تقصیر جان دینظ یبود. اشخاص یام یاند که و شده ینگرند، مّدع یم
( 72تـا:  ها، بی افکار و اندیشـه)دوکاستری، اسالم،  یدوکاستر ی(، هنر12تا:  شگاه محمد و قرآن، بییپ

 اند. ح کردهین مطلب تصریبه ا
ها تفاوت جـوهری  هایی وجود دارد؛ اما بین آن های انبیاء اگرچه مشابهت دوم: در بیان اصل داستان

های کاماًل مثبت  های پیامبران به قداست و عصمت آنان و ویژگی زیرا قرآن در فرایند داستان وجود دارد؛ 
کنـد کـه مطالـب  ها با قرآن ثابـت می ن کتابیسه ایکند، برخال  کتاب مقدس مقا   میو ارزشی مطر

 (.107 -105: 1520ها گرفته نشده است )بوکای، تورات، انجیل، قرآن و علم،  ن کتابیقرآن از ا

 ب. اخذ قرآن از اشخاص و فرهنگ جاهلی
  از ادیـان گذشـته اسـت.صـورت تعلیمـات شـفاهی  به ها، اقتبـاس پیـامبر  یکی از این دیـدگاه

به عربـی ترجمـه نشـده و از طـر   های ادیان پیشین تا عصر پیامبر  دانستند که کتاب مستشرقان می
رو  دیگر اسناد امی بـودن پیـامبر بسـیار قـوی و محکـم اسـت کـه هـیچ تردیـدی در آن نیسـت؛ ازایـن

ر  کردند. مستشرقان کـه دیـده از تعلیمات شفاهی از ادیان گذشته را مط های اقتباس پیامبر  دیدگاه
های ادیان پیشین به عربی ترجمه نشده بود و از سـوی دیگـر، اسـناد امـی بـودن  سو کتاب بودند، از یک

معار  قرآنـی را  توانند آن را نفی کنند، گفتند پیامبر  قدر قوی و محکم هستند که نمی آن پیامبر 
)غازی، شبهات حول القـرآن الکـریم و تنفیـذها، صورت تعلیمات شفاهی از ادیان سابق گرفته است  به

7557 :178.) 
گیـرد،  ازاین کـه بـرای قـرآن مصـادر خـارجی در نظـر می تئودور نولدکه در کتاب تاریخ قرآن، پس

 نویسد: می
صورت شفاهی به اعـراب  پیامبر در قصص قرآنی، از معار  یهودیت و مسیحیت متأّثر است که به»
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 802-831 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
انادَالقتبرساقرآننقدادیدگرهامستشرقر

 علی رضا حیدری

 (. 120: 7557قد الخطاب االستشراقی، )الحاج، ن« شده بود منتقل
های مسیحیت و یهودیـت تعلیمـات  سواد )امی( بود و از کتاب پیامبر، بی»گوید:  باره می وات دراین

صورت شفاهی به او رسیده باشد؛ چراکـه او  ها به رسمی ندیده بود؛ اما بعید نیست که معار  این کتاب
)وات، « کـرده اسـت ته و بـا آنهـا مجادلـه و مناقشـه میبا بعضی از رجال یهودی و مسیحی ارتباط داش

نیـا، مستشـرقان و نبـی  (. در نظر این گروه، چند نفـر )مطهری82: 1500مدار،  محمد پیامبر و سیاست
 توانست از آنها استفاده کند. می ( وجود داشت که پیامبر07: 1587اعظم، 

اغالماَومی .1

منـد شـده اسـت )ماضـی، الـوحی  از غالم رومی بهره در تألیف قرآن ازنظر مستشرقان، پیامبر 
نویسـد:  می (margeliouth) (. مـارگلیوث1/75: 1077القرآنـی فـی المنظـور االستشـراقی و نقـده، 

پیامبر اسالم قرآن را از صهیب رومی که از اهل موصل بوده و بعدها مسلمان شـده اسـت، یـاد گرفتـه »
(؛ بعیـد نیسـت کـه مستشـرقان ایـن 171: 1772غـرب،  )عبدالغنی الحسین، اسالم و انتقادات« است

 اند که آیاتی از قرآن نیز بدان اشارت دارد. های تاریخی مفسران استفاده کرده دیدگاه را از گزارش
 نقد و بررسی

سوی شام، با همراهی ابوطالـب  سفری را به  در هنگام نوجوانی، یکم: از دیدگاه مورخان پیامبر  
ای از مسـیحیان برخـورد  اند، در این سفر در بین راه شام کـاروان بـا عـده کر کردهو کاروان تجاری وی ی

قـرآن  کند تا او را ببیند. کنند که بحیرا، راهب مسیحی، محمد را برای مدت بسیار کوتاهی دعوت می می
نَُّهمآ ن گزارش و پاسخ داده است. یکریم همین اّتهام را چن

َ
لَُم أ دآ َنعآ َِ ِ یَو لَ ولُوَن إ

م لِسماُن اّلَّ ُِ  یوَّمما ُیَعلُِممُه َشََشٌ
َجِم لآِ ُدوَن إَِل ی عآ

َ
گـاهیم کـه آن»(؛ 155)نحـل/ یٌ ُمتم َو همَا لِسماٌن َعمَرِ   ِه أ هـا ]کـافران[  و مـا کـاماًل آ

که[ زبـان  آموزد، بشری اسـت. ]درصـورتی کس که ]مطالب این قرآن را[ به او ]رسول[ می گویند: آن می
دهند، اعجمی است و این ]قرآن[ به زبان عربی فصیح و روشـن  را[ به او نسبت می کس که ]این قرآن آن

 «است.
های خود، بشری که معلمی به او نسبت داده شـده اسـت، غـالم رومـی یـا  دوم: مفسران در گزارش

 ن برود:یدهد تا اساس شبهه از ب یاند. قرآن کریم به این اشکال دو پاسخ م اشخاص دیگری دانسته
کـه  ین شخصیرد، ایگ ین است که الفاظ قرآن را از آن شخص میکنندگان ا نظور اشکالاگر م -

امبر اسـالم یکه پ د؛ حال آنیگو یح سخن میرفصیاست و غ ید، اعجمیدان یم امبر یشما او را معّلم پ
 ح و در حّد اعجاز است.یکند، فص یرا که مطر  م یاتیآ 



 

 

 

215 

     Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P: 002- 021  
The Critique of Orientalists’ Viewpoint Concerning the Quotation of Quran 

Alireza Heidary 
 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

، آنهـا را در قالـب امبر یـاز آن شـخص اسـت و پ اتین آیا یاگر منظور این باشد که معان -
با  امبر اسالم یاست که پ یقیات قرآن، پر از معار  حقین است که مطالب آیزد، پاسخ ایر یالفاظ م

بنـدد.  یات او مؤمن است، بـه کسـی افتـرا و دروغ نمیمان دارد و کسی که به خدا و آیها ا ودل به آن جان
 ََتِ یإِنََّما

َ   یفآ َِ ِ  الآَك ِمُنوَن بِآیَن ال یاّلَّ وَكَِك ُهُم الآََكِذبُونَ یْآ
ُ
تنهـا کسـانی بـه خـدا »(؛ 150)نحـل/ اِت اهّللَِّ وَأ

درنتیجـه، نـه الفـاظ از «. ها هسـتند گویان واقعی آن بندند که به آیات خدا ایمان ندارند. دروغ دروغ می
: 1586های معنـایی،  ها و الیـه یهدر قالب همان الفاظ ههور کند )اسعدی، سـا یگران است که معانید

زد و بر خدا دروغ ببنـدد یآنها را در قالب الفاظ بر   امبر اسالمیگران است که پیاز د ی(؛ و نه معان71
 (.508/ 16: 1072)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

َلهبامسی.ابح2 ایحیرلء،ا

موردتهـاجم قـرار  امبر اسـالم یـهود از طر  پیو عالمان  یحیراهبان مس»نویسد:  هر مییگلدز
هـای تفسـیری در میـان  )گلـدزیهر، گرایش« رفتند گرفتند، با آنکه درواقع آنان از استادان او به شمار می

 (.28: 1588مسلمانان، 
هـود و یاز  یها با بعضـ از مسافرت یامبر اسالم در بعضیپ»نویسد:  می (berokleman) بروکلمان

)اعظـم شـاهد، اعجـاز « اد گرفته استیمات قرآن و معار  را ین تعلیان امالقات داشته و از آن ینصار
 (.102: 1586قرآن از دیدگاه مستشرقان، 

زده سـال داشـت، همـراه یبـه شـام کـه سـ امبر یـن پیدر سفر نخسـت»نویسد:  می (Seillل )یس
« کمـك کـردرا  امبر یـ، پین سـفر دربـاره مسـائل وحـیدر ا یرا مالقات داشته که ویابوطالب با بح

 (.117: 1015)الصغیر، المستشرقون و الدراسات القرآنّیه، 
 نقد و بررسی
سـند اسـت  یهای مشـهور؛ امـا بـ از قّصـه یکـیراء، یـبا بح دار حضرت محمد ییکم. اصل د

ــون االدب،  ــی فن ــة االرب ف ــویری، نهای ــیم، 105: 1755)ن ــاء العظ ــه، 22: 1575؛ دراز، النب ؛ خلیف
: 1725(، افرادی مانند ویل دورانت )دورانت، قّصه الحضـاره، 80: 1770عظیم، االستشراق و القرآن ال

(، کونسـتان ویرژیـل گیورگیـو 152: 1528(، گوستاو لوبـون )لوبـون، تمـدن اسـالم و غـرب، 2/151
(؛ و جان دیون پـورت )دیـون پـورت، عـذر 150تا:  )گیورگیو، محمد پیامبری که از نو باید شناخت، بی

انـد و حّتـی بعضـی از  (، بـه ایـن مطلـب تصـریح کرده72تـا:  محمـد و قـرآن، بی شـگاهیر بـه پیتقص
خاورشناسان ازجمله ماسینیون، داستان بحیرای راهب را که پیامبر در راه سفر به شام همراه بـا ابوطالـب 
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 علی رضا حیدری

بوده و با او برخورد کرده و ممکن است، در همین برخـورد کوتـاه، چیـزی از او آموختـه باشـد، افسـانه 
اند که در مکه یهودی  ای را یکر نکرده (. موّرخان هیچ قبیله11-7: 1507دانند )مطهری، پیامبر اّمی،  می

کننـد؛  ها را به یهودی بودن قبـول نمی برند، خود یهودیان آن باشد و قبایل یهودی هم که در مدینه نام می
( و 26: 1582ین، ها طبـق شـریعت یهـود )اشـرفی، مقایسـه قصـص در قـرآن و عهـد چراکه افکار آن

 (.15: 1772اعمالشان طبق احکام تلمود نبود )ولفنسون، تاریخ الیهود فی البالد العرب، 
امی بوده است. در هنگام سفر به شام حدود چهارده سال داشـته اسـت، آیـا عقـل  دوم. محمد 

ن وحی االهـی عنوا سالگی به کند که کودکی کوچک، این حقایق را از بحیرا گرفته و در چهل تصدیق می
 (.1/755: 1077عرضه کند؟ )الهادی، سّید المرسلین، 

اوَقةابنانوفل .3

کـان حضـرت یاز نزد یکـیبـا ورقـة بـن نوفـل کـه  امبر یاند که پ از مستشرقان ادعا کرده یبعض
 ین قرآن را با کمـك آن نصـرانیل و تورات را فراگرفت و ایکرد و از او انج یجه )س( بود، مالقات میخد

 است. نوشته
 گوید: اس المر مییال
 یها دها را بـه شـنیـامبر )داخل شد و در را قفـل کـرد و کلیامبر )داده شد پس پید آسمان به پیکل»

در دسـت  یزیـل ورقـه چیـجـز انج امبر یـنکـه پین ایدنبال او نرفت در عـ یصحرا پرتاب کرد. کس
مانه برقـرار کـرد و از ورقـه یصـم یبا ورقة بن نوفل رواب  دائمـ امر محمد  ینداشت، از همان ابتدا

« اد متـأّثر از افکـار اوسـتیـز یلـیز خیـاسـالم ن یمـات بعـدیاد گرفت که درنتیجه تعلیزها یچ یلیخ
 (.60: 1778)العاملی، االنبیاء فوق الشبهات، 

ر گذاشـت. یز تـأثین بوده که در شوهر خود محمد  یحیجه خودش مسیخد»وات معتقد است: 
را از او  یز افکـار و رو  انقالبـیـن سـت کـه محمـد یورقه بود و شکی نر یجه سخت تحت تأثیخد

 (.20-20: 1707فراگرفت )وات، محمد فی مکه، 
 نقد و بررسی

یکم. اصل این داستان ازنظر سندی و محتوایی ساختگی و مـردود اسـت )العـاملی، االنبیـاء فـوق 
اهد مـاجرای حادثـه باشـد، (؛ زیرا سند این داستان بـه شخصـی کـه خـود شـ555: 1778الشبهات، 

 (.1/85: 1522  رسد )معرفت، التمهید، نمی
ن اّدعـا را نکـرد و یـم او بود چرا ورقـه ایخواند و تحت تعل ش ورقه درس مییپ دوم. اگر محمد 
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های داسـتان و دو  (؛ اختال  نقل555: 1778موّرخان ثبت نکردند؟ )العاملی، االنبیاء فوق الشبهات، 
 ن، گواه بر ساختگی و جعلی بودن آن است )همان(.دسته بودن اخبار آ

نکردنـد؟  امبر یـن اشکال را بـه پیخواند، چرا کّفار مکه ا نزد ورقه درس می امبر یسوم. اگر پ
 (750: 1770)خلیفه، االستشراق و القرآن العظیم، 

نوفـل نشـده ای به شاگردی و تعلیم و تعلم رسول خـدا از ورقـه بـن  چهارم. در منابع تاریخی اشاره
 (.1/751: 1785است، بلکه تنها ورقه را به نبوت پیامبر گواهی داده است )یعقوبی، تاریخ یعقوبی، 

اسهمرنافرَسی .4 

ضحاک معتقد بود که سلمان پیامبر را در اّطالع بر »نویسد:  می (loei masinionلویی ماسینیون )
« یـن ازنظـر تـاریخی بسـیار ممکـن اسـتکتب دینی که بر آنچه بر او نازل شده، کمک کرده اسـت و ا

 (.172: 1582)ماسینیون، سلمان پاک، 
 نقد و بررسی

یک. ضّحاک بن مزاحم، از مفّسران تابعی اههار داشته که کافران قریش چنین افترایـی را بـر پیـامبر 
 که ابوجعفر طبری در تفسیر خود از قول عبید بن سلیمان آورده است که گفت: بستند؛ چنان 

ولُموَن او مه َسملمان الفمارِسَسمِ » ُِ ی یُلِ دوَن اله اَعَجٌم َكوُوا َی وُل ِف قَوِ  لِساَن اّلَّ ُِ اک َی )طبـری، « عُ  الَض  
ذی ُیلِحـدوَن الیـه »از ضحاک شنیدم درباره این گفتار خداوند که »(؛ 17/105: 1506تاریخ طبری،  اله

«. دهـد تعلـیم می ان فارسـی بـه پیـامبر اکـرم گفتند که سـلم ها ]کافران[ می گفت: آن می« َاعَجمی  
دهـد و  شود، ضحاک تهمتی را که خود قرآن از کّفـار قـریش بازگفتـه، توضـیح می که مالحظه می چنان

رأی باشـد  گوید که مقصود کافران، سلمان فارسی بوده است، نه اینکه خود وی با کّفـار قـریش هـم می
 (.67-05: 1588ت آن، )نّیری، اّمی بودن پیامبر و پاسخ به شبها

توانـد مصـداق  دو. آیه موردنظر در سوره نحل است و به خاطر مّکی بودن این سـوره، ایـن آیـه نمی
رسید و اسالم آورد )القطان، مباحث فی  سلمان باشد؛ زیرا سلمان در مدینه به حضور پیامبر اسالم 

 (.65: 1778علوم القرآن، 

اللصهتاأمّیةابناأبی .4

را متهم به اخـذ قـرآن  لت از شاعران دوران جاهلیت و برخی از مستشرقان پیامبر ص امیة بن ابی
ترین  اصـلی»گوید:  ( فرانسوی میkeleman huoar) اند. کلمان هوار صلت کرده از اشعار امیة بن ابی
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 802-831 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
انادَالقتبرساقرآننقدادیدگرهامستشرقر

 علی رضا حیدری

 (.725: 7557)الحاج، نقد الخطاب االستشراقی، « صلت است مصدر قرآن کریم، اشعار أمّیة بن أبی
کند کـه پیـامبر،  تشابهی که بین اشعار امّیه و قرآن وجود دارد، داللت می»گوید:  ( میpowerپور )

)همان(. تسدال و اشـیرنگر نیـز همـین « معارفش را از او اخذ کرده؛ چراکه او بر پیامبر مقّدم بوده است
 .(1/700: 1777المستشرقون حول القرآن الکریم،  اند )رضوان، آراء  نظریه را پذیرفته

 نقد و بررسی
بن صلت به وی بـه علـت ضـعف در بالغـت  یک. انتساب قطعی بسیاری از اشعار منسوب به امیة

 خود دچار تردید است.
که نه دلیلی تاریخی وجود ندارد و نـه دلیـل  صلت ضمن این از امیة بن ابی دو. برای تأّثر پیامبر 

هم کسی نداده است )مقـدادی، االسـالم و  محتوایی و احتمال چنین تأّثری را حّتی در زمان پیامبر 
شود؛ چه اینکه او تـا سـال نهـم  (؛ بنابراین تأّثر أمّیه از قرآن تقویت می06: 1016شبهات المستشرقین، 

است )جواد علی، المفصـل  هجری زنده بوده و تاریِخ سرودِن بیشتر اشعارش، پس از بعثت پیامبر 
 (.072: 1725فی تاریخ العرب قبل االسالم، 

کند، از تورات پیروی کرده و وقتی  امیه هرگاه جهنم را توصیف می«  اند: باره گفته خاورشناسان دراین
دارد، به  های تاریخی را بیان می کند، از قرآن پیروی کرده است و زمانی که داستان بهشت را توصیف می

 (.761/ 1: 1777القرآن الکریم، المستشرقون حول  های ملی یونان پناه برده است )رضوان، آراء  اسطوره

انقشاصربئرادَاتألیفاقرآن .5

دلیـل آن را   قرآن را برگرفتـه از متـون کهـن دانسـته، بسیاری از خاورشناسان ازجمله تئودور نولدکه، 
: 1585دانند )چنی، برخـی واژگـان و مفـاهیم دینـی، های قرآن با دیگر کتب آسمانی می همگونی آموزه

برد که بر همـین  خاورشناسانی مانند تسدال، آندریحه، المنز و گلدزیهر را نام می الله معرفت (. آیت02
 (.2: 1015اند )معرفت، شبهات و ردود حول القران الکریم،  عقیده

، دلیل آنان مشابهت بین قـرآن و برخـی  بر همین اساس تسدال، دین صابئه را از مصادر قرآن دانسته
هـای  ابهت صابئه و قـرآن در نمـاز، روزه، وقـت افطـار و اعیـاد ماهعقاید دین صابئه است. ازجمله: مش

؛ 705: 1586قمــری و تشــابه در مراســم حــج )اعظــم شــاهد، اعجــاز قــرآن از دیــدگاه مستشــرقان، 
؛ فیـومی، تـاریخ الفکـر الـدینی الجـاهلی، 102: 1772 العابدین، مراجعات فی عصـمه االنبیـاء،  زین

1075 :78.) 
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 ئهبحثی پیرامون دین صاب
اند و یکر این عده در ردیـف  بوده صابئان جمعیتی از پیروان نو »نویسد:  راغب در مفردات می 

انـد و بـه  مؤمنان و یهود و نصاری نیز دلیل آن است که اینان مردمی متدین به یکی از ادیان آسمانی بوده
 .(77: 1016)راغب، المفردات فی غریب القرآن، « اند خدا و قیامت ایمان داشته

های آسمانی به ترتیب به حضرت آدم، نو ، سام، رام، ابـراهیم، موسـی و  صابئان اعتقاد دارند کتاب
(. خالق جهـان 701: 1586نازل شده است )اعظم شاهد، اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان،  یحیی

اجـرام کـرده همان الله است؛ اما مدّبران این جهان کواکب هستند و پروردگار جهان امر به تعظـیم ایـن 
ها ماننـد مسـلمانان نمـاز را بـا  (، صـابئی706: 1075است )فیومی، تاریخ الفکر الـدینی الجـاهلی، 

 آورند )همان(. جا می طهارت به
 نقد و بررسی

روز، پـنج بـار نمـاز  یک. نماز مسلمانان با نماز صابئیان تفاوت اساسـی دارد. مسـلمانان در شـبانه
العابدین، مراجعات فی عصـمه  لمانان با صابئان نیز تفاوت دارد )زینخوانند. اوقات نماز مس واجب می

 (.150: 1772االنبیاء، 
دو. روزه مثل نماز از عبادات مشـترک ادیـان آسـمانی اسـت و ایـن عبـادت در بـابلین، آشـورین و  

یَن آَمُنوا ُكتِمَب یَا اَیَُّها اّلَّ گوید:  مصرین نیز بوده است. قرآن کریم درباره وجوب روزه در ادیان پیشین می
ِیَن ِمن قَتلُِكم لََعلَُّكم َتتَِّون ایـد!  ای کسانی که ایمان آورده»(؛ 185)بقره/ َعلَیُكُم الِصیاَم َكما ُكتَِب ََعَ اّل 

که قبـل از شـما بودنـد، نوشـته شـده بـود تـا پرهیزکـار  گونه که بر کسانی روزه بر شما نوشته شده، همان
 «شوید.

سی روز روزه دارند که هشت روز آن پیوسته، شش و هفت روز آن را پراکنده و بقّیـه  صابئیان هرسال
هاست تـا  خورند و نیز روزه آن در شب دهند و در اّیام روزه گوشت نمی را هرطور که خواستند، انجام می

تانی، طلوع آفتاب؛ بنابراین تفاوت زیادی بین روزه آنـان و روزه مسـلمانان وجـود دارد )سـلیمانی اردسـ
 (.110: 1582سیری در ادیان زنده جهان، 

سه. احتمال دارد، صابئان روزه را از اسالم و قرآن گرفته باشند. یا احتمال دهیم، هر دو از یک منبـع  
 وحی فراگرفته باشند و صر  اشتراکات دلیل بر اقتباس نیست.

ابرگرفترالزادینازَدشت .6

رآن و احادیث آمده، مطابقت کاملی بـا دیـن زردشـت خیلی از مطالبی که در ق»نویسد:  تسدال می
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 802-831 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
انادَالقتبرساقرآننقدادیدگرهامستشرقر

 علی رضا حیدری

« ویژه قـرآن اسـت هـای اسـالمی بـه دارد؛ درنتیجه باید بپذیریم که دین زردشـتی نیـز از مصـادر کتاب
انـد از: مطـالبی کـه در قـرآن و  (. ادّلـه وی عبارت756: 1075)ابولیله، محّمد بین الحقیقه و االفتراء، 

الموت، صراط، عزرائیل، شـیطان،  قضّیه معراج، بهشت و جهّنم، ملکاحادیث صحیح وارد شده مانند، 
 (.78: 1075گانه )فیومی، تاریخ الفکر الدینی الجاهلی،  الله و نمازهای پنج شروع هر کار با گفتن بسم

 تعالیم زرتشت
دهد که تنها یک خدای متعال و شایسته پرستش وجود دارد. در دین زردشـت  دین زرتشت تعلیم می

هـا  اد به یک خدای واحد داشتن، طرد و انکار و اعتقاد به خدایان دیگرـ با توجه و عنایت کمتر به آناعتق
(. جاودانگی روان و بقای انسان پس از مرگ، پاداش کارهـای نیـک و 02: 1580)هاردی، ادیان آسیا،  –

ادیـان زنـده مجازات اعمال زشت در بهشت و دوزخ مطر  بوده است )سلیمانی اردسـتانی، سـیری در 
 (.117: 1582جهان، 

هر زردشتی وهیفـه دارد پـنج بـار در روز نمـاز بخوانـد )هنگـام طلـوع خورشـید، ههـر، غـروب، 
شب، سحر(، این نماز در حضور آتش، نماد راستی و درستی است )هینلر، راهنمـای ادیـان زنـده،  نیمه

1581 :021.) 
 نقد و بررسی

پرستی بـوده اسـت و  ردشت ابتدا یک آیین توحیدی و یکتایک. برخی از دانشمندان معتقدند، دین ز
پرسـتی را کـه از دیـر زمـانی در بـین مـردم ایـران  فرسائی، آثار شرک و دوگانه زردشت با زحمات طاقت

معمول بود، از میان برد؛ بنابراین دین اسالم در اصل توحید با دیـن زردشـتی یکسـان نیسـت و تفـاوت 
 زیادی با آن دارد.

بار آمده و در کنار نصـاری و صـابئان و یهـود یکـر شـده  فق  یک« مجوس»ن کریم واژه دو. در قرآ
(. با توجه به اینکـه واژه مجـوس در برابـر مشـرکان و در 716: 1587نامه دینی،  است )محدثی، فرهنگ

آید که زرتشت دیـن الهـی بـوده اسـت و بایـد گفـت:  صف ادیان آسمانی قرار گرفته است، چنین برمی
بی بوده است. شباهت بعضی از احکام و عقاید دین زردشت با اسالم عجیـب نیسـت، چـون زردشت ن

 تواند مشترک باشد؛ چراکه هر دو منشأ وحیانی دارند. مبدأ هر دو دین می
 سه. بهشت و دوزخ در تمام ادیان الهی وجود دارد و اختصاصی به دین زردشت ندارد.

ابرگرفترالزاحنیفرن .7
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های قـرآن عقایـد حنیفـان اسـت؛ زیـرا  عتقدند، یکی از مصـادر و سرچشـمهبرخی از مستشرقان م
ها بـه وحـدانیت  کردند، شباهت و مطابقت دارد؛ چون آن احکام و معار  قرآن با آنچه حنیفان اّدعا می

هـای  جستند و بهشت و جهّنم را باور داشتند و خـدا را بـا نام پرستی دوری می خدا اعتقاد داشته و از بت
المستشرقون  کردند )رضوان، آراء  گور کردن دختران منع می به خواندند و از زنده رّب و غفور میرحمان، 

م دهنده به آن جنـاب یگر از آنان، عمر بن خطاب را تعلید ی(. برخ1/765: 1777حول القرآن الکریم، 
 (.785: 1016اند )مقدادی، االسالم و شبهات المستشرقین،  معروفی کرده

العـرب موّحـد  نیـز مـردم جزیرة پیش از بعثت پیـامبر اکـرم »گوید:  ( میhanfa renan) رنان 
 (.722)همان:« بودند و هر آنچه پیامبر گفته، صرفًا مکّمل و در امتداد عقاید اعراب قبل از بعثت است

 نقد و بررسی
ار داشت. آنان ای از ابهام و پیچیدگی قر یک. عقیده حنیفان درباره خداوند و یکتایی یات او در هاله

تصّور روشنی از احکام و قوانین نداشتند؛ اما قران کریم مبتنی بر تعالیم و احکام روشن و متعالی اسـت 
 (.157: 1770که در آن ابهام و پیچیدگی راه ندارد )دسوقی، الفکر االستشراقی، تاریخه و تقویمه، 

هت است که بقایـای دیـن حضـرت های اسالم با برخی از عقاید حنیفان از آن ج دو. شباهت آموزه
اند )بـدوی،  ها وجود داشت و هر دو از یک منبع که وحی الهی است، فرود آمده ، در میان آنابراهیم

تر و بـا شـمول  تر، جـامع طور کامـل (؛ گرچه این عقاید در دین اسالم بـه751: 1778دفاع عن محمد، 
 (.120: /1077بیشتری مطر  شده است )الهادی، سّید المرسلین، 

افرهنگازمرنر .8

ماننـد زبـان، فرهنـگ، باورهـا و  ی، نقش عوامل انسانیازمند بررسی در باب وحیاز مسائل ن یکی 
را مطـر  سـاخته اسـت؛  یدیـاسـت. یوسـف دّرة الحـداد، اندیشـه جد یاتفاقات زمانـه در امـر وحـ

بطـه بـا ایـن اّدعـا در را یمفروض اسـت. و یو مصادر ثانو یك مصدر اّولیقرآن  یصورت که برا بدین
ای  ن عقیـدهیرود و ا یبه شمار م یزیقرآن، خداوند است که مبدأ هر چ ینخستین مصدر برا»گوید:  یم

ست؛ اما این عقیده مانع بحـث از مصـادر ثانویـه یدر آن ن یایمانی برای مسلمانان است و کالم و جدال
گونـاگون  یهـا   خـاص، از راهیحامبر به سبب حضورش در آن میکه پ یشود؛ مصادر یدرباره قرآن نم

 (.125: 1787)دره حداد، القرآن و الکتاب، « ر آنها بوده استیتحت تأث
محمـد ماننـد هـر شخصـیت »گویـد:  (، مستشرق انگلیسی میhamelton gibb)  هاملتون گیب

خویش مبتکری از یکسو از اوضاع داخلی متأّثر است و از سوی دیگر از عقاید و آرا و افکار حاکم زمان 
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 علی رضا حیدری

پذیرد و در این تأثیرگذاری، مکه نقش ممتازی دارد و مـی تـوان  و محیطی که در آن رشد کرده، تأثیر می
تـوان گفـت: محّمـد  گفت که تأثیر دوران مکه بر سراسر زندگی محمد هویداست و به تعبیر انسـانی می

 (.768: 7557)الحاج، نقد الخطاب االستشراقی، « ها بود پیروز شد؛ چراکه یکی از مّکی
( قائل هستند که وحی از سوی خداونـد nasr hamed abozeid)  افرادی چون نصر حامد ابوزید

(؛ امـا 550-550: 1526،«ده و مبهمیمندی، مفهوم پوش د، تاریخیصادر شد؛ )ابوز بر قلب پیامبر 
م الـنص، های درونی را با زبان و فرهنگ عرب بیـان کـرد )همـو، مفهـو نشانه لفظ نداشت و پیامبر 

1778 :27.) 
قرآن کریم یک متن زبانی است و تفاوتی بنیادین با دیگـر متـون از »ابوزید را عقیده بر آن است که: 

(. 102: 1778)همو، االتجاه العقلـی فـی التفسـیر، « حیث محکوم بودن به باورهای محی  خود ندارد
اند  گذارند، به این مسئله پی نبرده ق نمیای دفاعی و انفعالی بین اسالم و مسلمانان فر کسانی که به شیوه

گویند تا چه اندازه سـاخته خـود مسـلمانان اسـت، عقایـد آن در مرحلـه  که اسالمی که از آن سخن می
یابـد، از جهتـی دیگـر بـه خـاطر تأثیرپـذیری آن از منبـع  های عامی تجّلی می تأسیس از جهتی در داده

 (.50: 1585)همو، نقد گفتمان دینی، « شود میفرهنگ عربی در ترکیب تاریخی خود سخن گفته 
گروهی از دگر اندیشان مسلمان، امضا یا اصال  بعضـی عـادات اعـراب را از سـوی قـرآن، نشـانه 

یکی دیگر از چیزهـایی کـه »نویسد:  اند. عبدالکریم سروش می تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه دانسته
انـد و  ت که اعراب برای خـود دارای اعمـال و مناسـکی بودهدر قرآن متأّثر از فرهنگ اعراب شد، این اس

قرآن اعمال اعراب جاهلی را اصال  کرده و پذیرفته است؛ مانند: حج که در زمان جاهلیت مرسوم بوده 
: 1527)سـروش، دیـن اقّلـی و اکثـری، « و قرآن آن را همراه با اصال  بعضی از اعمالش پذیرفته است

155.) 
زده  دیگـر شـگفت»بدانیم، در این صورت  ا ساخته شده شخصیت پیامبر زعم وی اگر وحی ر به

شویم، اگر ببینیم تقویم قرآن تقویم قمـری اسـت و روزه را بـرای همـه آدمیـان در رمضـان واجـب  نمی
گوید... که همه رنگ و بـویی عربـی، بـومی و  گور کردن دختران عرب سخن می به کند...، یا از زنده می

 (.71: 1527، بس  تجربه نبوی، )همو« شخصی دارند
 نقد و بررسی

دارد و وجود مطلب  یاساس یان حّق و جداسازی حّق از باطل نقشی، بیبخش در معرفت ییک. وح
(؛ افزون 28: 1586های معنایی،  ها و الیه انجامد )اسعدی، سایه بشر می یخال  واقع در آن به گمراه
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از  یاز فرهنگ زمانه( نادرست است. قرآن در موارد متعـدد م )تأثیریاز قرآن کر ین برداشتینکه چنیبر ا
َاِهلِ انتقاد کرده است:  یاعتقادات غل  جاهل

آ
َم ان فَُ كآ

َ
وآٍم یُِ یأ َِ ِ ًما ل َسُن ِمَن اهّللَِّ ُحكآ حآ

َ
 وقُِنمونَ یتآُغوَن َوَمنآ أ

چـه کسـی از خـدا ن دارند، داوری یقیاند؟ و برای مردمی که  ا خواستار حکم جاهلیتیآ»(؛ 05)مائده/
 «بهتر است؟

ریزی شود، جامعه به تکامـل دسـت  دو. اگر رفتار جامعه در تمام ابعاد بر اساس اخالق صحیح پایه
خواهد یافت؛ اما اخالق عصر جاهلیت انحطاط انسانیت را به ارمغان آورد )جاویدان، پاسـخ قـرآن بـه 

ــبهات،  ــی ش ــد، زنده60: 1588بعض ــه ( مانن ــران )ن ب ــردن دخت ــل/گور ک ــی 07 - 08ح (، فخرفروش
(، تقلید از آبا و اجداد 72(، بدون اجازه وارد خانه شدن )نور/78(، طوا  بدون لباس )اعرا /17)توبه/
ها را طرد کـرد و بـا اخـالق مثبـت، جـایگزین و  ها مقابله کرد و آن (؛ قرآن با تمام این عادت125)بقره/

 گـر نمـوده اسـت. چنانچـه حضـرت محمـد  جلـوه هایی را بیان کرد کـه در وجـود پیـامبر  راه
ِتّم ْللَمکار  ْلاَلخ ِق »فرمایند:  می مـن بـرای تمـام »(؛ 7/00تـا:  )مجلسی، بحاراالنوار، بی« إّرف ُبِع ُت اِلُّ

 «ام. کردن مکارم اخالق برانگیخته شده
َ بعث ْلللُه مَحّمدًْل ِبالَحن  ِلُیاََج ِعباده ِمن َعباَدةِ »فرمایند:  می حضرت علی ْلاَلوثاِث َْللف ِعبادِته َو ََ

خداونـد محمـد را ( »102: خ 1010)شریف رضی، نهـج البالغـه، ...« ِمن طاَعة ْللَ یطاِث ِْللف طاَعِته
ها به پرستش خود و از اطاعت شـیطان بـه اطاعـت خـود  حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت به

 «بکشاند.
ها را نپـذیرفت  یک از آن دهد که قرآن هیچ نشان میها، آداب و عقاید خرافی اعراب  بررسی فرهنگ 

 (.110: 1588ها کرد )زمانی، مستشرقان و قرآن،  ساز خود را جایگزین آن و احکام و فرهنگ انسان
سه. معنای استقالل از سیاق تاریخی قرآن از عصر نزول، به معنای انفصال از دوران خویش نیسـت 

(؛ بلکه به این معناسـت کـه وحـی از عـالم غیـب 05/ 75: 1525زبانی با بشر،  )جلیلی، وحی در هم
آمده، نه از شخص خاص که معلومات یا نبوغی دارد، یا صادر از فکر جمـاعتی خـاص یـا برخاسـته از 
حرکت اجتماعی و شرای  تاریخی و جغرافیایی عصر نزول باشد. ممکن است، قرآن در بیـان مطالـب، 

نیـا، وحـی در خانـه عنکبـوت،  مدنظر قـرار داده باشـد )قائمیشرای ، نیازها و مشکالت عصر بعثت را 
(؛ و به این معنا منقطع از زمان خود نبـوده اسـت؛ امـا برخاسـته از ایـن افکـار هـم نیسـت 82: 1582

(. دلیل این مطلب تعالیمی است که در قـرآن 150: 1575)قدردان قراملکی، پاسخ به شبهات کالمی، 
طر  نبوده و یا به شکل تصحیح شده ارائه شده است )ایازی، قرآن اثـری آمده و در میان مردم آن زمان م
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 (.25: 1581جاویدان، 
طور که ایجاد حقیقت وحی، اختصاص به یات خداوند متعال دارد، تنّزل آن بـه لبـاس  چهار. همان

نکـه (؛ نه آ82: 1581عربی مبین و الفاظ اعتباری نیز کار اوست )جوادی آملی، وحی و نبوت در قرآن، 
تنّزل یافته و آن حضـرت بـا انتخـاب خـود در قالـب  فق  معنای کالم و وحی الهی در قلب پیامبر 

 الفاظ، معانی را انتقال دهد.
در جهت گزارش از یـک  پنج. رابطه دیالوگی میان وحی و برخی شرای  اجتماعی روزگار پیامبر

هی بـوده اسـت. ازآنجاکـه خداونـد بنـا سلسله وقایع تاریخی نبوده است؛ بلکه در جهت ارسال پیام ال
رو از واقعیات موجود در جامعه  صورت انتزاعی بیان کند؛ ازاین ها را به نداشته یک سلسله حقایق و آموزه

صورت انضمامی و ملموس ارائه کند. اشاره به برخی از مصـادیق، بـرای  استفاده کرده، تا پیام الهی را به
 .انتقال بهتر یک سلسله مفاهیم است

شــش. ایــن رأی کــه قــرآن، محصــولی از تــوان فرهنــگ یــک قــوم و یــک عصــر اســت و بســته بــه 
هایی نیست کـه در  ارتباط با اندیشه یابد، بی گیرد و داللت می واحوال بیرونی و تاریخی شکل می اوضاع

هایی  نژاد، نقد و بررسـی اند )عدالت های قدمای متکّلمان کالمی و باالخص معتزله روییده بستر اندیشه
 (.172: 1585درباره نصر حامد ابوزید، 

 نتیجه
ادعاهای مستشرقان در رابطه با تعیین مصدر برای قرآن غیرعقالنی و همراه با تعّصب اسـت؛ بـدین 

هـای صـحیح علمـی و تحقیقـی را نپیمـوده و در هـیچ مـورد اسـناد  یک از اشکاالت آنها راه سبب هیچ
 اند. کند، ارائه نکردهتاریخی که بتواند مّدعایشان را اثبات 

های ادیان آسمانی این است که منشأ اصلی کتاب آسمانی آنـان وحـی بـه پیـامبرانی  یکی از ویژگی
همه یکجا است و آن خداوند است؛ بنـابراین مشـابهت  و محمد  مانند حضرت موسی و عیسی

حتـوای مشـترک ادیـان کتاب آسمانی در برخی از محتواها، دلیلی بر اقتباس از یکدیگر نیست، بلکـه م
ریشه واحدی دارند و ادعـای مستشـرقان کـه اسـالم از تـورات و انجیـل اقتبـاس شـده اسـت، سـخنی 

 غیرعلمی و غیرمنطقی است.
مستشرقان با تکیه بر تعصب در مقابل ریشه و مبنای قرآن، موضع واحدی اتخای کـرده و معتقدنـد، 

بشری اسـت؛ امـا در مـورد شناسـایی و تعـین  قرآن از وحی الهی سرچشمه نگرفته و در حقیقت کتابی
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انـد.  اند و هرکدام برای قـرآن ریشـه و مبنـایی معروفـی کرده مصدر قرآن، گرفتار تناقض و پریشانی شده
امبران فق  رسـوالن قـوم خـود ین چون مربوط به زمان و مکان خاص بودند و پیشیپ یهای آسمان کتاب

 امبر خاتم یاند. با نزول قرآن و آمدن پ دهیف گردیار تحر  دچین بعد از گذشت آن شرایبودند؛ بنابرا
صـورت مسـتقل بـا ارائـه  ننهـاد و خـود به یفات گذشـته وقعـید و به انحرافات و تحرید گردین جاوید

عرضه شده در قرآن با مسائل عرضه  یو عمل یت مردم پرداخت. مسائل اعتقادید به هدایجد یها روش
مربوط بـه زمـان  یهای آسمان ده در تضاد است؛ اما در اصل با کتابف شیل تحریشده در تورات و انج

های ادیان دیگر دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه  است. تشابه بین قرآن و بعضی از کتاب یکیامبران گذشته یپ
ریشه قرآن، برگرفته از کتاب تورات و انجیل است؛ بلکه داللتی بر عکس این پندار دارد. این تشابه نشان 

ای واحد دارند و آن وحی االهی است؛ امـا مستشـرقان  های آسمانی، ریشه ن و دیگر کتابدهد، قرآ می
جای اینکـه در ایـن تشـابه،  نـد و بـه ها، قضّیه را بر عکس کرده به دلیل تعصبات غیرعلمی و هوا و هوس

 جویند. ریشه واحد را ببینند، نشان تأثیرپذیری را می
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