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Abstract 

The present study examines and criticizes Goldziher’s views on the issue of 

comprehensiveness and universality of the Holy Quran. He considers the idea of the 

spread of Islam after the revelation and invitation of the Prophet (P) to be limited to 

Saudi Arabia and the scope of reciting the Quran to the Arab tribes. According to 

Goldziher, the prophetic mission was not motivated by globalization from the 

beginning, and the idea of spreading Islam is related to the efforts of future Muslims. 

Since he believes in the role of the Prophet (P) in compiling the text of the Quran, and 

the influence of the Quran on the culture of the time, he criticizes the 

comprehensiveness and universality of the Quran. His influence on the Jewish 

presuppositions and thoughts of Theodore Noldeke, who also pays little attention to 

Shiite sources of criticism of his method of work. Based on the verses of the Holy 

Quran, narrations and historical evidence, the contradictions of Goldziher’s views 

have been explained. The research method is descriptive and analytical.  
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 مقاله علمی ـ پژوهشی 

  88گلدزیهر جامعیت و جهانی بودن قرآن کریمگلدزیهر جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم  نقد دیدگاهنقد دیدگاه
 2زهرا علیمرادی

 چکیده
نی بودن قرآن کـریم پژوهش حاضر، به بررسی و نقد آرای گلدزیهر، در مورد مسئله جامعیت و جها

دعـوت  به وجـود آمـد، همچنـینپردازد. گلدزیهر معتقد است: اندیشه گسترش اسالم بعد از بعثت می
دانـد. ازنظـر وی و دامنه تخاطب قرآن را منحصر به عربستان و محـدود بـه قبائـل عـرب مـی پیامبر

وط به تـالش مسـلمانان آینـده شدن نداشته و ایده گسترش اسالم مرب رسالت نبوی از ابتدا انگیزه جهانی
در تألیف متن قرآن، نیـز بـه تأثیرپـذیری قـرآن از   است. ازآنجاکه وی معتقد به نقش شخص پیامبر

کند. ازنظر وی مسلمانان بـه علـت فرهنگ زمانه است، به جامعیت و جهانی بودن قرآن اشکال وارد می
صورت خودجوش برخـی از دسـتورات را  جامعیت دستورات قرآن کریم و اسالم، مجبور شدند، به عدم

تغییر، اصال  یا ابداع نموده و در این قالب، فقه اسالمی تطور یافت. تأثیرپـذیری وی از یهـود و افکـار 
توجهی به منابع شیعی از انتقادات وارده به روش کار اوست. بر اساس آیات قرآن تئودور نولدکه و نیز بی

های آرای گلدزیهر تبیین شده است. روش تحقیق در این مقالـه کریم، روایات و شواهد تاریخی تناقض
 توصیفی ـ تحلیلی است.

 جامعیت قرآن، جاودانگی قرآن، گسترش اسالم، تمدن اسالمی، گلدزیهر. قرآن،کلمات کلیدی: 

                                                                 
 .78/1/1055؛ تاریخ تایید  75/15/1577تاریخ دریافت  - 8

 (z.alimoradi@ut.ac.ir) ، قم،مدعو جامعه المصطفی  آموخته دکتری مدرسی معار  اسالمی، دانشگاه تهران، استاددانش - 7
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 مقدمه
شـود فرض در تفسیر مطر  مـی عنوان پیش فهم و تفسیر قرآن بر نهادهای اساسی استوار است که به

(. جامعیـت قـرآن، رمـز جـاودانگی و جهـانی 170: 1575 (،1منطق تفسیر قرآن ) یی اصفهانی،)رضا
هـا و  گیـری از آنهای تفسیر است که در فهم و تفسیر آیـات و پیـامفرضترین پیشبودن، یکی از بنیادی

خی انطباق آن بر موضوعات جدید تأثیر شگر  دارد. اگر به این اصـل توجـه نشـود، قـرآن کتـابی تـاری
ت یجامعاز سوی دیگر، (. 127شود )همان: شود که مقید به زمان، مکان، فرهنگ و ملت خاص می می

گیرد و بین کمال ای کالمی است و در بحث انتظارات از دین و قلمرو دین موردبحث قرار میدین مسئله
(؛ 755: 1585 ی،فقه پژوهی قرآنـشود )ایازی، دین، جاودانگی دین و مسئله جامعیت رابطه برقرار می

(. 77: 1520 جامعیـت دیـن،زمینه ارائه شده است )همـو،    اگرچه کمتر بحث مستقل و جامعی در این
ان یـی است که وارد حوزه علوم قرآنی شده است که در میدایدر ییل آن، جامعیت قرآن نیز از واژگان نو پ

ات مرتب  بـا یرار نگرفته است، بلکه نظرن نام موردبحث قیشان عنوانی به ایان و در آثار مکتوب اینیشیپ
ل آیاتی که ناهر به مباحث تبیان بودن قرآن یا غالب بودن اسالم بر تمـام ادیـان یـا بیـان ین عنوان در ییا

 شود، قرار گرفته است.تمام معار  بشری در قرآن می
ه اسـت و سوی سعادت نازل شد ت بهیت بشریهدا یاست که برا یدانیبخش و جاو ام حیاتیقرآن پ

اسـالم در سـه بعـد انـد. ینما یهـا م به را به آنیات طیو صداقت فراخوانده و ح یها را به علم، پاک انسان
طور  های مشخصـی دارد و در تمـامی جوانـب ایـن سـه بعـد بـه عبادات، معامالت و انتظامات دیدگاه

ی و معنوی بـه پیـروی از گسترده نظرات خود را ارائه داده، بشریت را برای رسیدن به سعادت حیات ماد
استشراق یا خاورشناسی یـک از سوی دیگر،  (.565: 1588 علوم قرآن، خود فراخوانده است )معرفت،

گیری خاص مکتبی است که در مواجهـه بـا یخـایر  جریان اجتماعی، عقیدتی و سیاسی همراه با جهت
هـا،  داوری ست؛ ازجملـه پیشهای متفاوتی از خود نشان داده اگیریمادی و معنوی دنیای اسالم جهت

هـا در مـورد یکـی از گیـریای از این جهتنظرات مغرضانه، اهدا  سیاسی و تبشیری یا علمی. نمونه
اسـت کـه مستشـرقان نظـرات « جامعیت و جاودانگی قرآن کـریم»های قرآن؛ یعنی ترین ویژگیمبنایی

 اند. متفاوت و متضادی ارائه داده
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 .پیشینه1
اره موردتوجــه بـوده اســت و نظـرات وی در مقــاالت متعـدد فارســی و عربــی آثـار گلــدزیهر همـو

موردبررسی و نقد قرار گرفته است. اولین پژوهش در دسترس در مورد گلدزیهر به زبان فارسی، مربـوط 
( است. بعـد از معرفـی اجمـالی وی، نقـدی کوتـاه بـر 1502نقی منزوی در مجله کهن گوهر ) به علی

طرفـی ایـن نقـد را  نظر سعی کرده است، بـا بی ورد شیعه زده است. این صاحبدیدگاه سیاسی وی در م
پژوهـی  در مجلـه قرآن« های علـوم قرآنـی ایگنـاس گلـدزیهر بررسی دیـدگاه»بنگارد. زهرا حلیمی در 

(، به نقد نظرات گلدزیهر در مورد جمع قرآن، اسباب نزول، تناسب آیات و برخـی 1570خاورشناسان )
ی پرداخته است. نویسنده در بخش معرفی گلدزیهر به بیان دو کتاب از وی بسنده کرده مسائل علوم قرآن

پژوهـی خاورشناسـان  مجلـه قرآن« پژوهـی گلـدزیهر قرآن»است. سید مجیـد پورطباطبـایی در مقالـه 
دوم، به نقد و بررسی کتـاب العقیـده و الشـریعه  (، بعد از معرفی گلدزیهر بر اساس منابع دست1586)

دهـد.  را پاسـخ می ازد و در آن اشکاالت گلدزیهر به اوصا  الهی، نبوت و اسوه بودن پیـامبرپردمی
کنـد. در مـورد آرای دیگـر گلـدزیهر ماننـد حال به موضوع موردبحث در این پژوهش اشـاره نمـی بااین

پیـدا قرائات، حدیث و شیعه امامیه مقاالتی نیز نگاشته شده است که به موضوع حاضر ارتبـاط چنـدانی 
 کند.نمی

 .نوآوری2
کنـد، توجـه خـاص و  آنچه این نوشته را از متون مشابه در مورد گلدزیهر و نظـرات وی، متمـایز می

جزئی به نظر ایـن مستشـرق مجارسـتانی، نسـبت بـه مسـئله جامعیـت قـرآن در مشـهورترین کتـابش 
«Introduction to Islamic Theology and Law »ــ ــکاالت اوســت. ع ــان و پاســخ از اش ــن، بی ــر ای الوه ب

هـا شناخت نسبتًا مفصل گلدزیهر که در مقاالت دیگر بیان نشده است. همچنـین لیسـت کتـاب زیست
همراه با توضیحات مختصری در مورد هر یک آورده شده است. الزم به یکـر اسـت، ازآنجاکـه ترجمـه 

مقاله ترجیح داده است  فارسی کتاب، بعد از عبور از ترجمه انگلیسی و عربی انجام گرفته است، مؤلف
رو نسخه انگلیسـی در مرتبـه نخسـت منبـع مراجعـه قرارگرفتـه و در  تر کند، ازاینتا فاصله ترجمه را کم

 مواردی از نسخه ترجمه عربی نیز بهره برده شده است. 

 .جایگاه علمی گلدزیهر3
علمـی، از  هـای تی برجسـته بـوده و افـزون بـر فعالیتیاز نظرگـاه علمـی شخصـایگناس گلدزیهر 
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روی،  المعار  اسالم است و آثارش هنوز کانون مراجعه و استناد اسـت. ازایـن سندگان مقاالت دایرةینو
" که بـه Schools of Koranic Commentatorsچنانچه در معرفی کتاب " نقد و بررسی نظرات وی الزم است.

 شده است، چنین آمده است:ترجمه « های تفسیری در میان مسلمانانگرایش»فارسی نیز تحت عنوان 
عنوان یکـی از بـا ارزشـمندترین دانشـمندان  شناس عصر خویش و بـه ترین اسالم گلدزیهر، بزرگ»

ــــایی، آثــــار گران ــــیل اروپ ــــه داده اســــت اص ــــوعات اســــالمی ارائ ــــایی را در موض «. به
(https://www.goodreads.com/book/show/11752502-schools-of-koranic-commentators) 

آورده  ”On the History of Grammar Among the Arabs: An Essay in Literary History“در معرفی کتـاب 
 شده است:

مطالعات اسـالمی در اروپـا ترین اساتید  عنوان یکی از مؤسسان و بزرگ گلدزیهر کسی است که به»
-https://www.goodreads.com/book/show/5777725-on-the-history-of) «.شـودمحسوب می

grammar-among-the-arabs) 
 کتاب گفته شده است:در جای دیگری از معرفی همین 

های تاریخی و جامع نویسنده، وی را قادر ساخته تا قطعات ناپیوسته و کوتاه تـاریخی را در  دیدگاه» 
صورت پیوسته و متناسب با دیگر علوم و فرهنگ اسالمی جمع کند. به همین دلیل، آثـار  یک سیستم، به

شناسـی  های زبان دانـان در رشـته بلکـه تاریخ زبان قرار گرفته است، تنها مورد استقبال ادیبان عرب وی نه
عربی و اسالمی را نیز مجذوب خود ساخته است. اگرچه یک قرن و ربع از زمان اولین چاپ این کتـاب 

 (.Ibid« )گذرد؛ اما هنوز نگارش گلدزیهر مجارستانی کهنه نشده است می
ر دیـدگاه ایشـان اسـت و در گآنچه در معرفی این کتب در سایت مذکور بیان شده است، صرفًا بیان

اینجا درصدد اعتباربخشی، تأیید و رد آن نیستیم، چه اینکه اعتبارسنجی آن نیازمند مقال دیگری اسـت؛ 
 ها منعکس شده است.بنابراین در اینجا جایگاه علمی گلدزیهر از نگاه غربی

مــل فرهنــگ کا» آنچــه محــل تأمــل اســت، دیــدگاه عبــدالرحمن بــدوی در کتــابدر ایــن میــان 
 درباره اوست:« خاورشناسان

گلدزیهر بیش از یک ربع قرن چون خورشیدی فروزان در جهان تحقیقات اسـالمی، نـور خـود را »
اسالمی سایه افکنده بود، گسترش داد و ... بـا  –های حیات دینی  هایی که بر بخش اندک بر تاریکی اندک

ور و یا هم امروز از پیشـوایان خاورشناسـی چندان د ای نه گرمای این تابش نسل سترگی را که در گذشته
 (.578: 1520)بدوی، فرهنگ کامل خاورشناسان، « بودند، پرورش داد
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کشیده است. شاید ماند که جهان انتظار او را می در نگاه این نویسنده، گویا گلدزیهر به پیامبری می
: 1520گ کامـل خاورشناسـان، ها )بدوی، فرهنـ ابراز نظر گلدزیهر در مورد تشیع و افراطی خواندن آن

ــه550-556 ــه دوم ب ــد  از خلیف ــا م ــالمی ) (؛ و ی ــت اس ــی حکوم ــس واقع  ,Goldziherعنوان مؤس

Introduction to Islamic Theology and Law, 1781: p 57چنـین از وی تعریـف  ( موجب شده است تا این
 کند.

 .زیست شناخت4
ــاس یا ــدز اســحاق یهــوداگن ــمند و Ignáz Isaac Judah Goldziher؛1771-1805) (1)هریگل (، دانش
گـذاران مطالعـات اسـالمی نـوین در اروپاسـت. وی در شـهر  شناس مجارسـتانی، یکـی از بنیان شرق

به معنـای قلعـه سـپید و نهمـین شـهر مهـم مجارسـتان واقـع در بخـش  -(zekesfehervarسِکشِفِهروار)
د را از سـنین کـودکی شـروع کـرد. در ای یهـودی بـه دنیـا آمـد. او مطالعـات خـو در خـانواده -مرکزی

 17سـالگی تلمـود و در  خواند. در هشت سالگی متن عبری کتاب مقدس ـ بخش عهد عتیق ـ را می پنج
کـه  سـالگی، درحالی 16بندی نماز یهودیان به چاپ رسـاند. در  سالگی پژوهشی در مورد ریشه و طبقه

های شرقی ازجمله فارسی و ترکـی فلسفه و زبانهای کالسیک،  آموز دبیرستانی بود، در دوره هنوز دانش
در دانشگاه بوداپست، جایی که در آن ادامه تحصیل داد، شرکت کرد. اولین دوره آموزشی او در خارج از 

سالگی شد  17کشور در دانشگاه الیپزیک و برلین در آلمان بود، جایی که موفق به اخذ درجه دکتری در 
(Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, 1781:p viii رساله دکترای او در مورد شخصی .)

شناس یهودی ـ عربی و مفسـر کتـاب مقـدس در  لغت« Tanḥum Yerushalmiَتنخوم اروشلیمی؛ »به نام 
 Goldziher, Encyclopedia Judaica. Retrieved February 76, 7518 from)قـــرن ســـیزدهم بـــود  

Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-
maps/goldziher-ignaz .)در لیدن اقامت داشت. طبـق سال بعد از آلمان به هلند سفر کرد و شش ماه  وی

اش روی اسـالم  نویسد، تجربیاتش در لیدن موجب شـد تـا تمرکـز اصـلیآنچه در کتاب خاطراتش می
زمانی که به آسـیای میانـه  1820تا سپتامبر  1825های آوریل  معطو  شود. این رویکرد جدید در سال

عنوان اولـین  شت و توانست بـهمسافرت کرد، تثبیت شد. وی در این مدت در دمشق و قاهره سکونت دا
نوعی مسجد نیز بـود، کسـب کنـد. او در  های دانشگاه االزهر که به غیرمسلمان، اجازه شرکت در کالس

کنـد. وی در  اش یـاد می عنوان بهترین، شادترین و پرثمرترین روزهای زنـدگی خاطراتش از این روزها به
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کادمی پاد 1820سال  شاهی وین به چاپ برساند. این آغـازی بـرای توانست، کتاب خود را با حمایت آ
عنوان یکـی از اسـاتید بـزرگ  رسمیت شناختن جایگـاه برجسـته و ممتـاز گلـدزیهر بـود کـه او را بـه به

 Goldziher, Introduction to Islamic Theologyکرد ) شناسی و مؤسس علوم اسالمی مدرن معرفی می شرق

and Law, 1781:p xi.) 
شناسی به خاطر آثار علمی گلدزیهر، او را بـا اهـداء  المللی شرق ن کنگره بینهشتمی 1887در سال 

مدال طال تشویق نمود. وی به علت عدم دریافت حقوق دانشگاهی به زندگی روزمره خـود در اجتمـاع 
در کسوت دبیری انجمـن یهودیـان بوداپسـت  -1750تا  1826-سال  55یهودیان بازگشت و در مدت 

به سـمت اسـتادی در دانشـگاه  1750کرد. باالخره وی در سال  ن طریق ارتزاق میخدمت کرد و از همی
 ,Goldziherریاست دانشکده حقوق اسالمی را به عهده گرفـت ) 1710بوداپست منصوب شد و در سال 

Introduction to Islamic Theology and Law, 1781: p ix-x( بعـد از جنـگ جهـانی اول .)1718-1710 ،)
رفـت کـه گلـدزیهر از نفـوی خـود در  عنوان وطن یهودیان معرفی شد، امیـد آن می لسطین بهزمانی که ف

 از دنیای اسالم اسـتفاده نمایـد تـا روابـ  بـین یهودیـان و اعـراب را بهبـود بخشـد؛ امـا گفتـه شـده او
طورجـدی از  . وی اولـین کسـی بـود کـه بهاز انجام این کار خودداری کردها دور بود و لذا  صهیونیست

هـای زیـادی را بـا  تاریخ روایت شفاهی )حدیث( در اسالم و تعـدد فـرق اسـالمی انتقـاد کـرد و کتاب
موضوعات دوران قبل از اسالم و فرهنگ اسالمی، مذهب و تاریخ اعراب و اشعار قدیم و جدید اعـراب 

ًا به رشته تحریر درآورد. گلدزیهر برای نشریات مجاری و آلمـانی در مـورد مسـائل مختلـف مخصوصـ
رواب  اسالم و یهودیت، انتقاد مسلمانان نسبت بـه ِپنتـاتوک )پـنج کتـاب اول کتـاب مقـدس(، تلمـود 

نوشت. مطالعـات اسـالمی و های اصلی یهود( و اهل کتاب مطلب می )تورات شفاهی و یکی از کتاب
دو دیـن را  های بـین ایـن ای که او بسیاری از شباهت گونه کرد، به یهودی گلدزیهر همدیگر را تکمیل می

توسـ   1717تـا  1875های داد. خاطرات وی در بین سال ها را نشان می های آن کرد و تفاوت ترسیم می
، کتابخانـه و 1771نـوامبر  15چاپ شد. بعد از مـرگ گلـدزیهر در  1728آ. شیبر تدوین شد و در سال 

 ,Encyclopedia Judaica) شدمکاتبات علمی گسترده وی به کتابخانه ملی و دانشگاهی در اورشلیم منتقل 

ibid.). 

 .مهمترین آثار علمی گلدزیهر5
ـــر نمی ـــه مـــوارد زی ـــدود ب ـــار وی گرچـــه مح ـــق وب آث ـــدرز  شـــود؛ امـــا طب ســـایت گودری
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

https://www.goodreads.com  17 سـت، کتاب مهم از گلدزیهر در حال حاضر وجود دارد. الزم به یکـر ا
 بندی بر اساس میزان محبوبیت و مطالعه خوانندگان انجام گرفته است: این طبقه

 (ا1981لیابراعقیدهاواشریعتالسالمیا)چرپاشدهادَاایک.امقدمر

Introduction to Islamic Theology and Law, Ignaz Goldziher, Andras Hamori (Translator), Ruth 
Hamori (Translator), Published April 71st 1781 by Princeton University Press, 518 pages. 

ای از شش سخنرانی در مورد ابعاد دین و فرهنگ مسلمانان از دوران ههور اسـالم  این کتاب ترجمه
به عربی ترجمـه شـد، سـپس « العقیدة و الشریعة فی االسالم»تا عصر مدرن است. کتاب تحت عنوان 

چـاپ شـد. انتشـار « هایی از اسـالم درس»ه فارسی برگردان و با عنوان توس  علینقی منزوی از عربی ب
کتاب مخصوصًا ترجمه عربی و فارسی موجی از نارضـایتی را در میـان مسـلمانان برانگیخـت. نسـخه 

صـفحه تشـکیل  575انگلیسی این کتاب از یک مقدمه مؤلف، مقدمه مترجم و شش فصل درمجمـوع 
تطور فقه، رشد و گسـترش الهیـات نظـری، عرفـان و تصـو ، و اسالم،  شده است که شامل محمد

هـایی از ایـن کتـاب،  شود. در مـورد بخش های اسالمی و درنهایت تطور نهایی در عصر حاضر می فرقه
(. ییـل 176-170: 1586پژوهـی گلـدزیهر،  قرآن نقدهایی نیز نوشته شده اسـت )رک. پورطباطبـایی،

تـا  1756های  نقل از کتـاب خـاطرات گلـدزیهر طـی سـال گیری کتاب، بهمقدمه در مورد نحوه شکل
 آمده است: 1752
ای از آمریکا جهت ارائه شش سخنرانی در مـورد جامعـه و تـاریخ مـذهب و همچنـین  نامه دعوت»

ها بـه  دالر دریافت کردم. دعوتی که تا مدت 7055تاریخ اسالم در هشت دانشگاه با پیشنهادی بالر بر 
هایم را به انگلیسی و در قالب شـش فصـل بـا محتـوای غنـی  جوالی سخنرانی 77اندیشیدم. در  آن می

 Goldziher, Introduction to Islamic Theology and« )آماده کـرده بـودم شامل تاریخ، تطور و توسعه اسالم

Law, 1781: p, vii-viii .) 
هایی  سخنرانی»با عنوان اصلی؛ یعنی آلمانی در قالب کتاب و  های خود را به زبان بعدها وی نگاشته

، 1711های مختلفـی ازجملـه روسـی سـال  بـه چـاپ رسـاند. ترجمـه 1715در سال « در مورد اسالم
بـه چـاپ رسـید  1701و عبری سـال  1706، عربی سال 1775، فرانسوی سال 1717مجارستانی سال 

(Ibid .) 



 

 

 

255 

 Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Spring and Summer 0202, 26(02), P:061-006 
Critique of Goldziher's view of the comprehensiveness and being worldly of the Holy Quran 

Zahra Alimoradi 
 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 (2116دو.امطرلعرتامسهمرنرن،اجهدالولا)چرپاشدهادَا

 Muslim Studies, Vol. 1, Ignaz Goldziher, S.M. Stern (Editor), C.R. Barber (Translator), Published 

May 17th 7556 by Transaction Publishers (first published November 1st 7550), 700 pages. 

های گلدزیهر، اولین مجلد کتاب مطالعـات مسـلمانان اسـت. هـر دو  یکی از پر بازدیدترین کتاب
مندان به تمدن و  در میان عالقه 1875-1887های  د این کتاب در اولین چاپ خود در آلمان در سالجل

هـای  مذهب اسالم توانست راه خود را پیدا کند. جلد اول این کتاب، در مورد رفتار اسالم نسبت بـه بت
چنـین بـه هاسـت. هم هـا مخصوصـًا ایرانی جامعه عرب، نیز دیدگاه صدر اسالم نسبت به دیگـر ملیت

پـردازد؛  ها در مقابل تفکـر برتـری اعـراب می خصوص ایرانی مسلمانان به نهضت شعوبیه و واکنش تازه
 مقاله دوم، اثر مشهوری است که در مورد گسترش حـدیث و روایـات منتسـب بـه حضـرت پیـامبر

سـالم را در صـدر ا های مختلف حضـرت پیـامبر ای که ادعا شده، تصویری از دیدگاه گونه است، به
کند؛ مقاله سوم، در مورد فرقه قدیسان است که بـا وجـود مخالفـت بـا رو  و زبـان صـدر  منعکس می

کند. حمید داباشی، عالوه بر ترجمه کتـاب اسالم، نقش مهمی در مراحل بعدی گسترش اسالم ایفا می
یت فکـری و نامه گلدزیهر، مطالعات علمی، وضع ای را در مورد زندگی صفحه 80به انگلیسی، یک اثر 

 سیاسی او به این کتاب اضافه کرده است.

  (ا1883سر.اظرهریر:اعقریداواترَیخالیشرنا)چرپاشدهادَا

The Ẓāhirīs: Their Doctrine and Their History, Ignaz Goldziher, Published December 70th 7552 

by Brill Academic Publishers (first published 1885), 772 pages. 

به رشته تحریـر درآورد. نسـخه ترجمـه انگلیسـی آن در سـال  1885گلدزیهر این کتاب را در سال 
 به چاپ رسید. این کتاب در مورد مکتب فکری هاهریه و جایگاه آن در اسالم است.  1721

 (ا1921چهرَ.امکرتبامفسرلناقرآنیا)چرپاشدهادَا

Schools of Koranic Commentators, Ignaz Goldziher, Published December 51st 7556 by 

Harrassowitz (first published 1775), 765 pages.  
چاپ شد. این کتاب توس  عبدالحلیم النجار  7556و سپس  1775نسخه انگلیسی کتاب در سال 

و تحقیق محمد عونی عبدالرءو  به عربی ترجمه شد و در همان سال چاپ شد. الهیئه المصریه العامه 
هـای گـرایش»این کتاب را تجدید چاپ کرد. سپس ترجمه فارسی آن با عنـوان  7515در سال  للکتاب
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

به چاپ رسید. این اثـر در  7550که برگردانی از نسخه عربی بود، در سال « تفسیری در میان مسلمانان
قالب شش بخش و در حوزه تفسیرپژوهی قرآن تدوین شده است. دوره نخستین تفسیر، تفسـیر روایـی، 

های دینی و درنهایت تا تفاسیر  فسیر در پرتو عقیده، تفسیر در پرتو تصو  اسالمی و تفسیر در پرتو فرقهت
 قرن بیستم و آثار نویسندگانی همچون رشید رضا و سید امیرعلی پرداخته است.

 (1878لیادَاترَیخالدبیرتا)چرپاشدهادَااپنج.اسیریادَاترَیخانحوامیرنالعرل :امقرلر

On the History of Grammar among the Arabs: An Essay in Literary History, Ignaz Goldziher, 
Published April 77nd 1770 by John Benjamins Publishing Company, 105 pages.  
گلدزیهر در این کتاب، به بررسی ریشه و تاریخ ابتدایی نحو زبان عربی پرداختـه اسـت. همچنـین 

آن را در دوران بعدی پیشرفت زبـان عربـی بـا تمرکـز خـاص بـر ابعـاد تـاریخی و  های برخی از ویژگی
های میانـه  ها در زبان عربی مربوط به سـده فرهنگی کاویده است. این مؤلف، مهمترین نظرات و دیدگاه

نامـه بـه  روز شـده و کتاب وسطی( را بیان کرده است. نسخه اولیه این کتاب، همراه با تعلیقاتی بـه )قرون
 مراه یک ضمیمه نیز به آن اضافه شده است.ه

 (1912شش.اترَیخچراکوترهیالزالدبیرتاکالسیکاعربیا)چرپاشدهادَ

 A Short History of Classical Arabic Literature, Ignaz Goldziher, Joseph Desomogyi (Translator), 
Published December 1st 1766 by Georg Olms Publishers (first published 1717). 

 (1911والسالما)چرپاشدهادَااهفت.امحمد

Mohammed and Islam, Ignaz Goldziher, Kate Chambers Seelye, Morris Jastrow Jr., Published 
October 1st 7557 by Gorgias Press (first published 1715), 055 pages. 

سـایت  شـود. وبمـی 7557سـال  صفحه اسـت و آخـرین چـاپ آن مربـوط بـه 055این کتاب  
گودریدز بیشتر به معرفی نویسنده پرداخته اسـت تـا بـه معرفـی کتـاب و چنـین آورده اسـت: ایگنـاس 
گلدزیهر دانشمند برجسته در موضوعات اسالمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم بـود. ایـن 

بیین تاریخی از عصـر خـود در مطالعـه گیرد و یک ت کتاب تمام دوران زندگی کاری گلدزیهر را در برمی
کادمیک غربی در مورد اسالم ارائه می  دهد.آ
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 (1971هشت.امطرلعرتامسهمرنرن،اجهدادوما)چرپاشدهادَا

Muslim Studies, Vol. 7, Ignaz Goldziher, Published June 78th 1721 by State University of New 

York Press, 528 pages. 

َلبطراخویشرون  (2115دیاوالزدولجادَاعربسترناقدیما)چرپاشدهادَانر.ا

Kinship & Marriage in Early Arabia, Ignaz Goldziher, Stanley Arthur Cook, William Robertson 
Smith, Published August 71st 7510 by Sagwan Press, 505 pages.  

رایت و چـاپ  ودیت قانون کپیجای توضیح ریزموضوعات کتاب، به عدم محد سایت مربوطه به وب
نازیبا و تصاویر مبهم آن اشاره نموده و از خوانندگان تقاضا کرده تا برای حفظ این اثر ارزشمند و کمـک 

 به تجدید چاپ آن اعالم آمادگی نمایند.

 (2115شنرسیادَامیرناعبرلنیرن،اترَیخاواتوسعرا)چرپاشدهادَااده.السطوَه

Mythology among the Hebrews: The History and Development, Ignaz Goldziher, Published August 
7th 7510 by Andesite Press, 006 pages. 

، در Mythology among the Hebrews and Its Historical Developmentاین کتاب با عنوان مشابه دیگری 
ر اصـلی ادبیـات در سـاختار شناسی یهودی یکی از عناصـ اولین بار به چاپ رسید. اسطوره 1826سال 

شود؛ بنابراین به توضیح و بیـان نمـادین فرهنگ عامه است که در متون مقدس و روایات سنتی یافت می
طور که در فرهنگ جهانی مؤثر بوده، آثـار  شناسی یهودیت همان کند. عناصر اسطورهیهودیت کمک می

دار طـور مسـتقیم وامشناسـی بـه سطورهشناسی مسیحیت و اسالم گذاشته است. ا عمیقی نیز بر اسطوره
شناسی اسالمی نیز  بسیاری از روایات مردم یهودی است که از طریق عهد عتیق بیان شده است. اسطوره

، گذارد، برای مثال خلقت جهان در شش دوره، افسانه ابـراهیمهای مشابهی را به اشتراک میداستان
ای عمیـق از ارد دیگر. گفته شـده ایـن کتـاب مطالعـهاسرائیل و بسیاری موو بنی های موسیداستان
 شناسی عبرانی است. اسطوره

  (ا1987لشا)چرپاشدهادَیرزده.الیگنرساگهدزیهراواخرطرلتاشرقی

Ignaz Goldziher & His Oriental Diary, Raphael Patai, Ignaz Goldziher, Published January 1st 1782 

by Wayne State University Press, 160 pages.  
اسـت. در آن زمـان گلـدزیهر  1820تـا  1827های  این کتاب دفتر خاطرات روزانه مربوط به سـال
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

سالگی خاطراتش را در ترکیه، سوریه، مصر و فلسطین همچنین ارتباطاتش را  75یهودی جوان، در سن 
کند. این کتاب ابتدا  های خویش نسبت به زندگی در جامعه شرقی بازگو می با دانشمندان عرب و واکنش
منتشـر شـد،  1728یعنی خاطرات روزانـه ترجمـه و در سـال « Tagebuch»به زبان آلمانی تحت عنوان 

جنـاس یات إیـومی»ترجمه انگلیسی آن و درنهایت ترجمه عربی آن تحـت عنـوان  1782سپس در سال 
نتشـارات المرکـز عبد الرؤو  با مشارکت عبدالحمید مرزوق توسـ  ا یتوس  محمد عون« هریجولدتس

 القومی للترجمه منتشر شد.

 (2115هرا)چرپاشدهادَاادولزده.الفسرنر

Myths, E.M. Berens, Edward S. Ellis, Hélène A. Guerber, Ignaz Goldziher, Donald A. Mackenzie, 
E.T.C. Werner, Published June 2th 7510, Kindle Edition  

هـایی معی از نویسندگان تألیف شده است کـه شـامل بخـشصورت گروهی و توس  ج این کار به
های بابـل و آشـور،  شناسـی یهـود، اسـطوره های یونان و رم باسـتان، اسطورهها و افسانهازجمله اسطوره

شناسـی یهـود توسـ   های چین. بخش مربوط بـه اسطورههای اسکاندیناوی )نورس( و اسطوره اسطوره
 گلدزیهر نوشته شده است.

 امعیت.مفهوم ج6

کند و بـه معنـای ع( و از یک اصل معنوی است که بر پیوستن شی داللت می م جامعیت از ریشه )ج
و بـه « جامعیـت اسـالم(. »1/027: 1050 شمول، عموم و فراگیری است )ابن فارس، مقـاییس اللغـه،

یازهای تعبیر دیگر در یک تعریف عام از جامعیت دینی؛ یعنی وجود مجموعه دستوراتی که پاسخگوی ن
یابی به سعادت و خوشبختی در هر زمان باشد که اگر آن مقـررات نباشـد، انسـان بـه  انسان در راه دست

(. جامعیـت در اصـطال  خـاص کـه 18: 1585رسد )ایازی، فقه پژوهی قرآنی،  سعادت و تکامل نمی
و جامعـه در  شود، به معنای بیان تمام اموری است که بـرای تکامـل فـرد می« جامعیت قرآن»مربوط به 
های معنوی و مادی الزم است؛ اما نه چنانکـه قـرآن دایـره المعـار  بزرگـی باشـد کـه تمـام  همه جنبه

شناسی و مانند آن در قرآن آمـده باشـد )مکـارم  جزئیات علوم ریاضی، جغرافیایی، شیمی، فیزیک، گیاه
نـی، یت در شـئون دیامعت قرآن، جیمقصود از کمال و جامع(. 11/567: 1520 ر نمونه،یتفس شیرازی،

طور کامـل  عات، بهیعنی آنچه در رابطه با اصول، معار  و احکام و تشریاعم از اصول و فروع آن است؛ 
دیگر هر آنچه درزمینه سالمت و سعادت معنوی، روحی و اخالقـی انسـان  عبارت مطر  گشته است. به
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اده یـی، سـاختاری و اجتمـاعی بـرای پیـهای اجرا ها و اهدا  قرآن قرار دارد؛ اما روش است، در برنامه
مم بـه کمـال، در یل ادعـای قـرآن کـریـدل هاست. ها به عهده انسان ن برنامهیکردن ا َملآمُ  لَُكممآ الآ كآ

َ
وآَم أ

َنُكمآ یدِ 
ءٍ و  (5)مائده/   یاواً لُِکِ  ََشآ

نِبآ
ع مطالب اسـت، بلکـه منظـور ی( بر عهده داشتن تشر87)نحل/ 

عت است، برای ما طـر  یآن است که قرآن هر آنچه را درزمینه شر  نیکامل بودن دز و یان هرچیقرآن از ب
: 1520 جامعیت قرآن کریم نسبت به علوم و معـار  الهـی و بشـری، است )معرفت، کرده  زی یر هیو پا 

گرچه در قرآن، نکات و مطالبی آمده است که خارج از حوزه و قلمرو دین است؛ اما دلیل  (.715-717
ها که بیان نکرده، خرده گرفتـه شـود کـه چـرا  ها را بیان کند تا نسبت به آن بایست آن نیست که می بر این

ست تا کسـی ین نیت دیر مرتب  با حوزه مسؤولیان امور غیت، بین مراد از جامعیگفته نشده است؛ بنابرا
(؛ 751: 1585 ی،فقـه پژوهـی قرآنـ ان علوم و فنون مختلف را از قـرآن داشـته باشـد )ایـازی،یانتظار ب

شود، به گستردگی ابعـاد و تشـریعات موجـود در  وقتی در مورد قرآن کریم استفاده میبنابراین جامعیت 
 قرآن در حوزه مسئولیت هدایتی آن اشاره دارد.

های متنوعی انجام شده اسـت، برخـی  بندی ها نسبت به جامعیت قرآن، تقسیم در مورد انواع دیدگاه
عیت حداقلی )همه مسائل اخالقی و معنوی(، جامعیت حداکثری )همـه حقـایق آن را به سه دسته جام

کننـد )رک مصـبا  یـزدی،  بندی می هستی( و جامعیت در هدایت به سعادت دنیایی و اخـروی تقسـیم
شود: یکم، جامعیت  بندی شامل چهار قسم می (. نوع دیگر تقسیم555-788/ 7: 1577 ،یشناس قرآن

ز یـه معتقدند: قرآن جـامع همـه چین نظریطرفداران ا یت حداکثری است.مطلق که معادل همان جامع
؛ نـوع دیگـر ها اشاره کـرده اسـت ز پرداخته و به آنیاست، حتی به اصول اساسی علوم و فنون مختلف ن

؛ یعنی قرآن های عرفانی و غالبًا بدون مستندات روایی خاصی است مبتنی بر آموزهای  جامعیت، مقایسه
شود و جامع متـون وحیـانی پـیش از خـود اسـت؛ نـوع سـوم  ادیان دیگر در نظر گرفته میدر مقایسه با 

است کـه  ت و کمالیمبتنی بر تفاوت گذاشتن میان دو مفهوم جامعجامعیت قرآن در عین کمال آن،  عدم
از ناحیه عبدالکریم سروش مطر  شده است. درنهایت جامعیت نسبی؛ یعنی جامعیت قرآن نسـبت بـه 

ان محققان علوم قرآنی و یه در مین نظریه پرطرفدارترین نظریاتی و حوزه مسئولیت آن است. شئون هدای
ت یـت نسـبی حـداقلی و جامعیـز به دو دسته طرفـداران جامعینظران ن ن صاحبیود اخ مفسران است.

: 1580رامـون قلمـرو انتظـار از قـرآن، یپژوهشـی پ )رک شفیعی،شوند  م میینسبی حداکثری قرآن تقس
 (./67051/1https://library.tebyan.net/a/Viewer/Textخانه دیجیتال تبیان کتاب
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

 . نظر گلدزیهر در مورد جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم7
هـای  ، در بخش«Introduction to Islamic Theology and Law»کتـابش  ترین خواننـدهگلـدزیهر در پر

صورت پراکنده و به مناسبت، نظر خود را نسبت به جامعیت، تمامیت و جهـانی بـودن قـرآن  مختلفی به
کنـد. وی ییـل  در مورد فراگیر بودن رسالتش بیان می کریم و اسالم، همچنین یهنیت شخص پیامبر

 نویسد: می« و اسالم محمد»اولین فصل کتاب یعنی 
سـرزمین  محـدود بـه  ی به این سؤال داده شده که: آیا هد  اولیه محمدهای ضدونقیض پاسخ»

تری نسبت به وهیفه نبوتش داشت؟ به دیگر سخن، آیـا او احسـاس  شد، یا ایده جامع عربی خودش می
کرد، برای مردم خودش مبعوث شده بود یا برای کل دنیا؟ به عقیده مـن، دالیلـی وجـود دارد کـه بـه  می

شنید و خوفی که نسبت به کنم. البته شکی نیست که صدایی که او در باطن می دا میفرض دوم تمایل پی
 ,Goldziher« )شـدکرد، در ابتدا به محی  اطرافش مربـوط مـیعذاب اخروی افراد ناصالح احساس می

Introduction to Islamic Theology and Law, 1781: 72.) 
 آورد که ناهر به مقطعی بودن دعوت پیـامبرمی وی در ادامه سخن، شواهدی از آیات قرآن کریم

 و محدود بودن آن در بین اعراب و عدم فراگیری جهانی آن است:
(. او مبعوث شـده بـود تـا 710/ 76فرمود: خویشاوندان خود را انذار کن ) او شنید که خداوند می»

هـای  در ابتـدای بعثـت افق بدون تردید، پیامبر Y(77/ 6القری و ساکنان اطرا  آن را انذار دهد ) ام
سـختی توانسـت او را قـادر سـازد تـا  وجود جغرافیای محدود عربستان به دید؛ اما بااین ای را می گسترده

 (.Ibid« )ای برای ]ساختن یک[ دین جهانی داشته باشد برنامه
« ینالعـالم»را ازجمله کلمـه   از سوی دیگر، وی ادله قرآنی راجع به جهانی بودن رسالت پیامبر

 کند:یکر می
نسبت به رسالتش این بود که خداوند او را رحمتی برای عالمیان فرستاده  از ابتدا، دیدگاه پیامبر»

، «العـالمین»(. کلمـه 17/ 150کند )(. قرآن نیز خود را یکری برای عالمیان معرفی می71/ 152است )
هـا است، او کسی است که تفاوت« نرب العالمی»شود. خدا جانبه استعمال می در قرآن در معنای همه

(؛ 55/ 75ای آموزنـده بـرای عالمیـان قـرار داده اسـت )عنوان نشـانه های بشر را بـهها و رنگمیان زبان
دانسـت کـه مـی ترتیب، محمد این بنابراین واضح است که منظور از عالمیان تمام نوع بشر است. به

ی، اولـین هـد  او بایـد مـردم و سـرزمین خـودش طور طبیع رسالتش به تمام بشریت گسترش دارد. به
سـوی جهـان عـرب هـاهر شـد. وی تمایـل بـه هـایش در آن طلبی بود. نزدیک به فرجام کارش، جاه می
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 (.Ibid« )برقراری ارتباط با کشورهای خارجی پیدا کرد و دستور به عملیات نظامی داد
رد جهانی بودن دعـوتش اطـالع در مو گلدزیهر از نگاه روایات نسبت به یهنیت حضرت پیامبر

 گوید: داشته و می
گاهی محمد روایات نبوی متعددی وجود دارد که در آن» برای تمـام بشـر بـا  بعثتدر مورد  ها آ

بیان شده است. ]در این روایات،[ تا حد امکان شخصیت جهانی وی توسـعه داده « سرخ و سیاه»عنوان 
کـه  طوری دهد، بها دارای تفکر فتح بر جهان نمایش میر انحاءمختلف پیامبر شده است. روایات، به

کرد. طبـق روایـات، بشـارت فـتح حتمـی بـر ایرانیـان و بینی می هایش را به شکل نمادین پیشپیروزی
 (.Ibid, p. 78« )( داده شده است08/ 16امپراتوری بیزانس در قرآن )

و منظـور از سـیاه « ها انسـان» در پاورقی کتاب به نقل از مجاهـد در مسـند حنبـل، مـراد از سـرخ
دامنه جامعیت و جهانی بودن عالوه بـر  ،بیان شده است. همچنین آورده است که طبق روایات« جنیان»

سـوره  16شود. کالم گلدزیهر در رابطـه بـا تفسـیر آیـه ها و جنیان، فرشتگان را نیز شامل می همه انسان
گونـه روایـات را موردنقـد  جـودی کـه گلـدزیهر اینمبارکه فتح، بر اساس منابع روایی عامه است. بـا و

دهـد؛ امـا درنهایـت بخشـی از ایـن های دانشمندان مسلمان نسبت میداند و تلویحًا آن را به اغراق می
 پذیرد:را می -ها  و نه تمام آن -ها بینیپیش

؛ اگرچـه قائـل باشـیم ]جهانی بودن رسـالتی کـه در روایـات بیـان شـده[توانیم به این حد  ما نمی»
طور اجمـالی بـا  توانیم بـهدهیم، ما میهای اندیشمندان مسلمان را منتقدانه مورد ارزیابی قرار می اغراق

دیـد کـه تمایـل دارد، سـهم  عنوان قـدرتی می اسـالم را بـه ها در این مورد موافق باشیم که محمد آن
 (.Ibid« )ای از بشریت را، فراتر از مرزهای عربستان در برگیرد گسترده

را بـه عنـوان یکـی از  وی حضـرت پیـامبر در بخش دوم کتاب، تحت عنوان توسعه وتطور فقـه،
مؤسس یک مذهب، به ندرت از تأثیر دستاوردهایش در »داند که های این قول معرو  میبهترین نمونه

گاه است  در ادامه توضیح می دهد:و  (Ibid, p. 51« )تاریخ آ
بعد از چندین پیروزی نظامی در زمـان حیـاتش، بـه ایـن  مبرممکن است ما تصور کنیم که پیا»

یهنیت رسیده بود که اسالم قادر خواهد بود با کمک قدرت نظامی تا آن سوی مرزهای وطن پـیش رود؛ 
های بعـدی مهیـا وجه نتوانست برای ]پاسخ به[ شرای  پیروزی هیچ اما نهادی که او تأسیس کرده بود، به

همیشه مشغول امور روزمره بود تا امـور مربـوط بـه آینـده. تثبیـت قـدرت  شود. درواقع فکر محمد
، انجام شد، منجر به تغییـر هویـت داخلی و گسترش نظامی که زمان خلیفه اول، دقیقًا بعد از پیامبر
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
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 زهرا علیمرادی

جامعه اسالمی شد. اسالم از یک اجتماع مذهبی در مکه تبدیل به یک ساختار سیاسی اولیـه در مدینـه 
 (.Ibid, 51« )در راه امپراتوری جهانی قرار گرفته است اکنون شد و هم

نبـود؛ چراکـه  به نظر گلدزیهر، این تغییر هویت و گسترش اسالم در ابتدا مدنظر شخص پیامبر 
ای هم رو برنامه نگری نداشته است. ازاین ایشان پیوسته مشغول امور حالیه مسلمانان بوده و فرصت آینده

نگری را بـه  ریزی و آینـده شرای  متفاوت آتی ارائه نداده بود. وی این عدم برنامهبرای تطبیق مسلمانان با 
 دهد:دو عامل عدم بیان قرآن نسبت به آینده اسالم، نیز فضای بسته وقت عربستان نسبت می

های پهناور های مذهبی که در قرآن فق  در حد یک جوانه مطر  شده بود، هنوز به سمت افقایده»
ود. وقوع اتفاقات بزرگ، اسالم را به ارتباط با دیگر فضاهای فکری کشاند و درهای اندیشـه رشد نکرده ب

کـه در عربسـتان مسـدود، چنـین مـوقعیتی  طوری را برای مؤمنان در مورد مسائل جدید دینی باز کرد، به
 (.Ibid« )فراهم نبود

داند؛ چراکه قرآن کـریم ار میوی افکار مسلمانان را نسبت به مسائل مستحدثه بسیار لرزان و نااستو
فق  به بیان مسائل ضروری مختص آن روزگار مسلمانان در عصر نزول پرداخته و از امور آینـده ایشـان 

 غافل بوده یا درنهایت سکوت کرده است:
توانـد در قالـب رو  فقـه این سؤال ]برای مسلمانان[ مطر  بود که چگونه یک زندگی روزمـره مـی

چراکه فق  آشکارترین مسائل ضروری بیان شده بود و مسلمانان نسبت به مسـائل  اسالمی قرار بگیرد؟
 (.Ibid« )دیگر نامطمئن و متزلزل بودند

های های اولیه اسالم در مواجهه با موقعیتگلدزیهر بر این عقیده بود که مسلمانان در سال درواقع،
هـای بعـد در رو نسـل اند. ازایـنؤال نبودهجدید پیوسته سرگشته بوده و قادر به یافتن پاسخی برای این س

 های آتی به فکر رفع این معضل برآمدند و تطور فقه در سایه عملکرد ایشان به وقوع پیوست:سال
های عملی دستورات اسالم و استقرار نهادهای اسالمی، همه ههور اندیشه اسالمی، اصال  روش»

 (.Ibid, p. 57« )های بعدی بودها حاصل تالش نسلاین
ای در مورد تمامیت و جامعیـت اسـالم و قـرآن را مـورد خدشـه قـرار داده و اههـار وی تصور عده

 کند: اسالم هنوز هم در انتظار تکمیل شدن است: می
تفکر غالب امروز این است که "اسالم در قالب یک نظام جامع به دنیـا عرضـه شـد"، ایـن سـخن »

هـای ناتمام است و در انتظار تکمیل شدن توس  نسـل رنگی از حقیقت ندارد. اسالم و قرآن محمد
 (.Ibid« )آینده است
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( مــتکلم Abraham Kuenen؛ 1871-1878در حقیقــت، گلــدزیهر نقــل قــولی از آبراهــام کــوئین )
دهـد. کـوئین در کتـاب خـود  پروتستانی اهل هلند و استاد دانشگاه الیدن را آورده و موردانتقاد قرار می

، گرچــه «ادیــان ملــی و ادیــان جهــانی« »National Religions and Universal Religions»تحــت عنــوان 
حال اسالم را نیز یک نظام جامع و با قابلیت پاسخگویی  داند، اما درعینترین دین میمسیحیت را جامع

و اقتباس از منابع  داند. این نکته نیز مهم است که مؤلف، جامعیت اسالم را محصول نبوغ پیامبرمی
 دارد:گر دانسته و اههار میدی

شد، ههور کـرد و در قالـب یـک نظـام اسالم توس  یک شخص نابغه با اقتباس از هرجایی که می»
هـای مخاطبـانش را در طور کامل قادر بود خواسته رسد، در ابتدا بهجامع به دنیا عرضه شد و به نظر می

حتی بعدازآن و تا زمان حاضر نیـز نشـان اسالم این ویژگی خود را همان سطحی که بودند، پاسخ دهد. 
 (.Kuenen, National Religions and Universal Religions, 1887: 771-777« )داد

واسـطه فتوحـات و روبـرو  گلدزیهر، در ادامه بخش توسعه و تطور فقه بعد از بیان گسترش اسالم به
 آورد:شدن مسلمانان با شرای  و وضعیت جدید، چنین می

 ,Goldziher)« )رخاسـته از قـرآن، مقطعـی و محـدود بـه شـرای  ابتـدایی عربسـتان بـوددیـدگاه ب»

Introduction to Islamic Theology and Law, 1781:p. 56. 
از گلـدزیهر نقـل  -العقیـده و الشـریعه فـی االسـالم–خلیل شوقی نیز از نسخه ترجمه عربی کتاب 

 کند:  می
مطـر  شـد و ایـن نظریـه اگرچـه در آیـات و احادیـث ایده گسترش رسالت جهانی اسالم بعدها »

در این مورد اندیشه نکرده بود، به فرض اینکـه در  ید قرارگرفته است؛ اما خود محمدیبسیاری مورد تأ
ی مرموز و نامفهوم بوده است؛ زیـرا جهـانی را مورد آن هم فکری کرده باشد، مسلمًا یک تفکر و اندیشه

ویژه اینکـه آئـین تـازه جـز بـرای چنـین  همان سرزمین عربستان بود. بهاندیشید، به آن می که محمد
از روزی که به پیامبری مبعوث شد تا زمانی کـه دیـده از جهـان  سرزمینی ساخته نشده بود و محمد

بینیم که هسته جهانی بودن اسالم ترتیب می این فروبست، دعوتش را تنها  به اعراب منحصر کرده بود. به
ولی اگر پس از مدتی باز نهال اسالم رشد کرد و قد کشـید، بیشـتر بـه شـرای  و احـوال  غرس شده بود،

 (.80تا: )شوقی، اسالم در زندان اتهام، بی« اجتماعی بستگی داشت تا به نقشه و برنامه از پیش ساخته
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

 بندی دیدگاه گلدزیهر جمع
کامل و جامع برای زندگی بشـریت ای  و قرآنی که آورده بود، برنامه در ابتدای ههور اسالم پیامبر

بینی شرای   ارائه نداده بودند؛ چراکه بیشتر درگیر تدبیر امورات روزمره مسلمانان بود و فرصتی برای پیش
جزیره عربسـتان  آینده مسلمانان و آئین جدیدش نداشت. به همین دلیل، قرآن را با شرای  محـدود شـبه

دین اسالم به فرامرزی شدن از منطقه عربـی و حتـی ابـراز آن در رو با وجود تمایل  تطبیق داده بود. ازاین
شدن را داشته باشـد. ایـن شـرای  کـم سـؤال بـا  طور حتم انتظار جهانیتوانست بهقرآن و روایات، نمی

فتوحات مسلمانان و آشنایی با کشـورهای مختلـف، دگرگـون شـد و محـی  سـاده عربسـتان آن روز بـا 
برو گشت. در سـایه آن، فقـه تطـور یافـت و علـوم اسـالمی ازجملـه های جدیدی روسؤاالت و چالش

اسالم بر اثـر رویـدادهای  رو های فکری گوناگون به آن اضافه شد. ازاینعرفان، تصو  و کالم با نگرش
تـر شـد و سـپس صورت خودجوش توسـ  مسـلمانان کامـل ریزی و بهتاریخی و اجتماعی بدون برنامه

 وسعه نیافت، بلکه توسعه داده شد.گسترش یافت. درواقع اسالم ت
 نقد و بررسی 

به نگارش کتاب دسـت « تطور و توسعه اسالم از زمان ههور تا عصر مدرن»ایده گلدزیهر با داشتن 
شوند و در اثر وقایع تاریخی به تکامـل سادگی تعریف می زد. ازنظر وی ادیان، در مراحل اولیه تکامل به

 گردد:در ابتدای کتاب خود مطر  کرده است، به ریشه مذاهب بازمیرسد. چنانچه اولین سؤالی که می
های متفاوتی به این سؤال داده شده اسـت کـه از چـه زمـانی دیـن  منبع روانشناسی دین چیست؟ پاسخ»

ای است که عملکـرد آن فراتـر از  موضوع علم قرارگرفته است؟ من معتقدم دین پدیده روانشناسی بسیار پیچیده
 .Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, 1781: p. 5)) « اده استچندین عامل س

درواقع، از نگاه او دین اسالم نیز بیشتر از اینکه ییل عنوان دین قرار گیرد، یک پدیده تـاریخی اسـت 
یش، تدریج توسعه یافته است. وی ضمن بیان تاریخ تطور اسالم و اثبات فرضیه خـو که در طول زمان به

قرآن کریم را فاقد جامعیت و خطاب جهانی، متأثر از عربسـتان عصـر نـزول و درنتیجـه دسـتوراتش را 
را بـدون برنامـه جهـانی و مشـغول بـه امـور روزمـره  داند و پیـامبرمحدود به محی  بسته عربی می

یح شـد، اصـل گونه که در متن مقاله هـم تصـر هاهرًا به باور گلدزیهر، همان کند.مسلمانان معرفی می
، وجود داشـته، هرچنـد در باور یا همان هستۀ باورمندی به جهانی بودن دین اسالم برای پیامبر اکرم

اینکه فقـه و شـریعت اسـالمی کند.  بحث طر  و تدوین برنامه برای اجرای آن در آینده، اشکال وارد می
اندیشی و حل مشکالت خود  هرفت و مسلمانان بعد از مدتی حیرت، برای چارهمگام با زمان پیش نمی
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که این ابتکار عمل از افکـار خودشـان  طوری داری دست به ابتکار عمل زدند. به حال حفظ دین و درعین
مرزی، به کشور محدود اسالمی صـدر اسـالم  سرچشمه گرفته است که در مواجهه با افکار جدید برون

در قالـب تطـور فقـه ارائـه داده اسـت.  وارد شده بود. گلدزیهر در کتاب خود، شبحی از توسـعه اسـالم
کنـد؛ امـا بـا غفلـت از در قرآن کریم و روایات نیز اشاره می بااینکه به دعوت جهانی حضرت پیامبر

در بررسی نظرات گلدزیهر در مورد جامعیت قرآن کـریم و مبانی اسالمی به شر  ماوقع پرداخته است. 
 :، چند اشکال وارد استجهانی بودن دعوت پیامبر

 یک.اقرآنامحصولابشریالستانراللهی

اسـت و نـه سـخن  گلدزیهر ازجمله افرادی است که معتقد است، قرآن محصول شخص پیامبر
 Bernard، برنـارد لـوئیس ) Introduction to Islamic Theology and Lawخدای سـبحان. در مقدمـه کتـاب 

Lewis)، :آورده است 
نسـبت داده  دگان غربی تا آن زمان،  قرآن را به خود محمدگلدزیهر تقریبًا همگام با تمام نویسن»

دهد. این مطلـب بـرای مسـلمانان کـه قـرآن را و بر همین اساس نیز قرآن را نقل و موردمطالعه قرار می
عنوان  طورمعمول مسلمانان، خـدا را بـه دانند، نوعی کفر و توهین به مقدسات است. بهسخنی الهی می

«. فرمایـد خدا می»گویند: خواهند از قرآن نقلی بیاورند، میکه می ند و هنگامیکنماتن قرآن معرفی می
جای نسبت دادن قرآن به شـخص  اند، ]و به تری را نسبت به متقدمان برگزیده مستشرقان متأخر، راه میانه

 این کار دو مزیت دارد: از ایجاد حـس تعجـب و نارضـایتی در«. فرمایدقرآن می»گویند: می پیامبر
کنـد؛ مزیـت دوم مربـوط بـه گونه استنادات توس  اندیشمندان غربی جلوگیری میمسلمانان هنگام این

، ایـن امـر موجـب «فرمایدمی محمد»کنند: شود که مسلمانان به روایات نبوی استناد میزمانی می
 Goldziher, Introduction to Islamic Theology)« شود بین استنادات به قرآن و روایات نبوی خل  نشودمی

and Law, 1781: p. x)  . 
 درواقع، گلدزیهر مانند غالب اندیشمندان غربی، متن قرآن را محصول اندیشـه حضـرت پیـامبر

برد. درواقـع، ایـن اشـکال بـه ای نمیداند. قاعدتًا کتابی با ماتن بشری از جامعیت و جاودانگی بهرهمی
ازگشت دارد. در مورد دیدگاه دانشمندان نسـبت بـه وحیـانی ماهیت وحیانی الفاظ و معانی قرآن کریم ب

 بودن معنا و الفاظ متون مقدس، ازجمله قرآن کریم، سه نظر کلی مطر  است: 
غالب مسلمانان معتقدند که لفظ و معنای قرآن کریم هر دو، از ناحیـه خداسـت و ادلـه عقلـی و . 1

عنوان موجـودی مجـرد، بـا  سخن گفـتن خداونـد بـهکنند. ازجمله اینکه، مکانیسم  قرآنی را نیز بیان می
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

(. 01ها متفاوت است و از طریق وحی، ورای حجاب یا ارسال رسول است )شـوری/  سخن گفتن انسان
(، 18( و قرائت به خداوند در قرآن کریم )قیامت/ 5؛ قصص/ 158عمران/  همچنین، انتساب تالوت )آل

( و 05)زمر/ « قل»(، تکرار فعل 15؛ طارق/ 17آن )تکویر/ (، قول بودن قر7کالم الله بودن قرآن )توبه/ 
 (؛55-72: 1588موارد دیگر از ادله قرآنی مطر  شده است )آرمین، آیا متن قرآن از ناحیه خداست؟، 

غالب مسیحیان در مورد کتاب مقدس و برخی از مسلمانان نسبت به قرآن کریم، معتقدند: فق  . 7
است. دلیل مسلمانان مربوط به نزول قـرآن بـر  از ناحیه پیامبر معنای وحی از سوی خداست و لفظ

که ضمیر (؛ چراکه قلب جایگاه معنی است و نه لفظ. درحالی170-175است )شعراء/  قلب پیامبر
گردد که شامل کالم مرکب از لفظ و معنا با هم اسـت )طباطبـایی، المیـزان،  به قرآن بازمی« نزل به»در 

 (؛018/ 10: 1012
( و نواندیشـان William James؛ 1715 -1807برخی از مسیحیان لیبران ازجمله ویلیـام جیمـز ). 5

ای از تجربه دینی هستند و لفظ  اند، متون مقدس گونه (، قائل7515-1705مسلمان مثل حامد ابوزید )
ی حاصـل مجموعـه الهامـات -مثاًل قرآن کـریم -کدام از سوی خدا نیست، بلکه متن مقدس و معنا هیچ

شده و خود ایشان این تجربه را طبق مرتبه روحی خود فهم کرده و در قالب الفـاظ  است که به پیامبر
بود. )ر.ک: شـمخی، الهـی یـا بشـری بـودن کتـب  ای که خدا معلم پیامبر گونه بیان نموده است. به

رابطـه بـا های مختلـف در  ؛ شیبانی، نقد و بررسـی دیـدگاه85-82: 1582مقدس در ادیان ابراهیمی، 
 (.00-70: 1570وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم، 
ماتن قرآن بود و مانند هر مؤسس دین و رهبر هـر حکـومتی، آرزوی  طبق کالم گلدزیهر، پیامبر

سازی آئیـنش ارائـه دهـد، کـاری کـه گسترش آن را داشته است؛ اما نتوانست، ابزار الزم را برای جهانی
دند. قرآن محمدی یا قرآن الهی، ریشه در تفاوت مبنایی بین مسلمانان مسلمانان بعدی از عهده آن برآم

 صر  دیدگاه گلدزیهر بستگی ندارد. و غیرمسلمانان است و به
تأملی که لوئیس مطر  کرده اسـت، مربـوط بـه اسـتراتژی  گذشته از این مطلب، یکی از نکات قابل

مسلمانان است. تـا زمـان گلـدزیهر، قاطبـه  مستشرقان متأخر در نحوه بیان کلمات و برقراری دیالوگ با
جای اینکـه مثـل  عنوان وحی خداونـدی بودنـد، بـه اندیشمندان غربی که معتقد به عدم اصالت قرآن به

این مسئله عالوه بر اینکه «. گویدمی محمد»گفتند: می« گویدخدا در قرآن می»مسلمانان بگویند: 
شـدند. بـه ایـن ارجاعـات حـدیثی دچـار ابهـام مـی شد، خودشان نیز درموجب رنجش مسلمانان می

، معلـوم نیسـت، مقصـود «گویدمی محمد»صورت که وقتی طبق بیان مستشرقان متقدم گفته شود 
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رو بعد از گذشت مـدتی مستشـرقان بـه ایـن مسـئله  گوینده در قرآن است یا در یک حدیث نبوی. ازاین
ه گلدزیهر متوجه این مسئله نبـوده و ایـن تغییـر رویـه توجه کرده و سعی در تغییر بیان خود نمودند. البت

طبق ایعان خویش، این تغییر رویکـرد را در برنارد لوئیس هرحال،  های بعد از اوست. به مربوط به زمان
 گوید: . وی درجای دیگری می(.Ibid)کتاب اعمال کرده است تا اشکال و ابهام مذکور رخ ندهد 

پذیرند؛ اما از ایجاد حس نـاراحتی  که دکترین مسلمانان را نمیمستشرقان عصر مدرن، با وجودی »
شود، در طر  مباحث، محتاط عمـل کننـد و حتـی کنند. این مسئله باعث میدر مسلمانان اجتناب می

   (.Ibid. p. xi)« کننده به نظر برسد گاهی عاری از صداقت و گمراه
گانه از مستشرقان شود، به این دلیـل اسـت ای دوتواند منجر به ترسیم چهرهاین عدم صداقت که می

شـناس در قبـال موضـوع مطـر  شـده  که با اتخای رویکرد مذکور، درنهایت موضع اصلی مؤلـف شرق
نظر واقعی مستشرق در کدام طـر  کفـه  تواند حکم کند که وزنهرو خواننده نمی مشخص نیست. ازاین

 کند.ترازو سنگینی می

ازمرنرادو.اتأثیرپذیریاقرآنالزافرهنگ

برانگیزترین مباحثی که مستشرقان و به دنبال آن برخی روشـنفکران مسـلمان مطـر   یکی از چالش
اند، بحث محدود بـودن دسـتورات قـرآن و دعـوت های آن نیز شده کردند و از این رهگذر گرفتار تالزم

 ت: به محی  عربی عصر نزول است. بر این اساس، گلدزیهر نیز قائل اس شخص حضرت پیامبر
ویژه اینکه آئین تـازه جـز  اندیشید، همان سرزمین عربستان بود. به به آن می جهانی را که محمد»

از روزی که به پیامبری مبعوث شد تا زمانی که دیـده  برای چنین سرزمینی ساخته نشده بود و محمد
دان اتهـام، )شـوقی، اسـالم در زنـ« از جهان فروبست، دعوتش را تنها  بـه اعـراب منحصـر کـرده بـود

  (.80تا: بی
 .ساخته شده اسـت گردد، اینکه متن قرآن از سوی پیامبر نوعی به عقیده اول بازمی این اشکال، به

بینانـه پاسـخگوی مـردم عصـر  به همین دلیل آن را طبق نیاز و فرهنگ زمانه آورد که در یک نگـاه خوش
گفـت: خـدای متعـال در قـرآن کـریم بـر تـوان صورت اجمال می نزول بود. برای پاسخ به این شبهه، به

هـا بایـد محیطـی باشـند؛ امـا  مثال»اساس منطق زبانی سخن رانده است. طبق اصول محاوره زبـانی، 
ُتمآ برای مثال «. ها و به تعبیری مناط عمل باید فرامحیطی باشدمعانی نهفته در آن مَتَطعآ وا لَُهممآ َمما اسآ ِعدُّ

َ
َو أ

ٍة َو ِمنآ رِباِط  َ  ِمنآ قُوَّ
آ
های ورزیده (؛ در برابر دشمنان هرقدر توانایی دارید، از نیرو و اسب65)انفال/ لِ یاْل

هـای های جنگی، در عصر موشـکسازید. دستور قرآن کریم به آمادگی نظامی با اسب برای میدان آماده
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

هنگی و فرامحیطی ای فرافرپیما محلی از اعراب ندارد، بلکه ادامه آیه شریفه، مناط عمل را که مسئله قاره
ُكمآ َو آَخممرکنــد: اســت، بیــان مــی لَُممموَنُهُم اهّللَُّ ینُرآِهُتمموَن بِممِه َعممُدوَّ اهّللَِّ َو َعممُدوَّ لَُمُهمممآ یَن ِمممنآ ُدووِِهمممآ ال َتعآ  عآ

(؛ یعنی ایجاد آمادگی نظامی و تجهیز نیرو و مهمات جنگی موجب رعب و وحشت دشمنان 65)انفال/
رو پـیش از حملـه دشـمن بایـد آمـادگی  وامل ایجاد امنیت خواهد بود. ازاینشود و همین ترس از عمی

/ 7: 1586 برگزیـده تفسـیر نمونـه، های احتمالی را داشته باشید )مکـارم شـیرازی، کافی در برابر هجوم
های رزمی فق  از باب بیان مصداق رایج است و آیه عالوه بر تجهیز نیـروی اسب مثال(؛ بنابراین، 160

 (25به تجهیز مهمات جنگی نیز دستور داده است )جوادی آملی، تفسیر سوره انفال، جلسه انسانی 
و « زدگـیجاهلیـت»ای جز پـذیرش ها و مبانی تفسیر قرآن کریم، نتیجهدر صورت غفلت از روش

های فهم آیاتی که در هاهر برای مخاطب امروزی ممکن قرآن نخواهد بود. از دیگر روش« زدگیعرب»
الله معرفت، برای بـه  گیری از آیات است. بر اساس دیدگاه آیتربردی نداشته باشد، روش بطناست، کا

دست آوردن بطن قرآن الزم است، مراحل زیر طی شود: نخست، به دست آوردن هد  آیه؛ دوم، الغای 
 خصوصیت از زمان و مکان و افرادی که در اصل تحقق هد  دخالت ندارند؛ سوم، استنباط قاعده کلی

کـه قاعـده کلـی بایـد  از آیه؛ و چهارم، تطبیق قاعده کلی مذکور بـر مصـادیق جدیـد، مشـروط بـر این
 عنوان مثال، قرآن کریم در داستان حضرت یوسـف ای باشد که مورد خود آیه را شامل شود. به گونه به

رآِسلآُه َمَعَنا َغًدا کند که برادران ایشان نزد پدر آمدند و گفتند: بیان می
َ
َتعآ وَ یأ (؛ یعنـی 17)یوسف/ لآَعبآ یرآ

از پدر تقاضا کردند که فردا، یوسف را با ما به صحرا بفرست تا خوب بخورد و بازی کند. هاهر ایـن آیـه 
اسـت. اگـر از آیـه الغـای  و نقشه برادران برای به چاه انداختن یوسـف داستان یوسف و یعقوب

سایر افراد را کنار بگذاریم، هد  آیه به دسـت خصوصیت کنیم و خصوصیات زمان و مکان فلسطین و 
ها را با نقشـه  گر آنهشدار به پدران در مورد فرزندان است که مراقب ایشان باشند تا افراد حیله»آید.:  می

حتـی بـا الغـای خصوصـیت پـدر و «. شیطانی و به بهانه غذا و بازی گرفتار نسازند و از پدر جدا نکنند
ها  هشدار به حاکمان در مورد استعدادهای درخشان که آن»آید:  به دست میتری  فرزندی، معنای عمیق

این قاعده در هر زمان و مکان بر مصادیق جدیـد تطبیـق «. های مختلف از کشور جدا نسازند را به بهانه
 (.707-701: 1575 (،1منطق تفسیر قرآن )شود )رضایی اصفهانی، 

تواند باشد، توجـه بـه پاسخگوی نیاز انسان معاصر میاز سوی دیگر، در پاسخ به اینکه دین چگونه 
؛ 5این نکته ضروری است که قرآن کریم منابع مکملی را ازجمله عقل )برهـانی و اجتهـادی( )زخـر /

منطقـه »کند. اینکه بعضـی از مـوارد تحـت عنـوان ( معرفی می00)نحل/ ( و سنت پیامبر7یوسف/
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ای انطبـاق و کشسـان بـا هـر دوره بوده تـا شـریعت قابل طور عمد توس  دین رها شده است، به« الفراغ
باشد. این موارد به عر  و عقل واگذار شده است؛ چراکه منابع مکمل باید ماهیت سیالی داشته باشـد. 

ای که مسلمانان صـدر اسـالم بـرای اولـین بـار بـا  گونه رو بیان نشدن هر حکمی در قرآن کریم، به ازاین
جامعیت قـرآن کـریم نیسـت؛ بلکـه قـرآن کـریم بـا  ، دلیل بر نقص و عدمبرخی از احکام مواجه شدند

های جدیـد بـاز گذاشـته اسـت. دیـن اسـالم در  رسمیت شناختن عقل و سنت، راه را برای یافتن پاسـخ
های مختلف همواره خود را بازسازی کرده و از گرفتـار شـدن در دام جمـود در امـان بـوده اسـت زمان

(. بـه همـین 01-72: 1585 م و مقتضیات زمان از دیـدگاه شـهید مطهـری،اسال)ر.ک: به خسروپناه، 
کند، دین اسالم در حال تبـدیل شـدن بـه یـک امپراتـوری دلیل است که حتی خود گلدزیهر اعترا  می

 جهانی است: 
اکنـون در راه  اسالم از یک اجتماع مذهبی در مکه تبدیل به یک ساختار سیاسی اولیه در مدینه شـد و هم»

 (.Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, 1781: p. 51« )راتوری جهانی قرار گرفته استامپ

 هریایهودافرضاسر.اتأثیرپذیریالزاپیش

 های یهودی خود متأثر بوده است: فرض گلدزیهر در مواجهه با اسالم از پیشاز منظر برنارد لوئیس، 
ه یهودی و تحصیالت خود بوده است. دانش عبـری او راه را بدون تردید، گلدزیهر تحت تأثیر ریش»

 . (.Ibid)« برای یادگیری عربی هموار کرده بود
زمینه یهـودی نکتـه مثبتـی تلقـی شـده اسـت و قائـل اسـت کـه البته از نظرگاه مترجم، داشتن پیش

اسـالم  عصـرانش کـه مسـیحی بودنـد، درک بهتـری از عنوان یک یهودی نسبت به دیگر هم گلدزیهر به
شـود بپـذیریم لزومـًا درک (. گرچه داشتن درک بهتر نسـبت بـه مسـیحیان، موجـب نمـی.Ibidداشت )

 صحیحی نیز از اسالم داشته است.

 چهرَ.اتأثیرپذیریالزالفکرَاتئودوَانولدکر

منتشر شد، به تأیید نولدکـه « ای بر عقیده و شریعت اسالمیمقدمه»زمانی که کتاب  1751در سال 
عصـرش، در کتـاب  عصر گلدزیهر ـ نیز رسید. گلدزیهر به سـتایش دو مستشـرق هم رقان همـ از مستش

تناوب  توجـه اسـت کـه بـه خاطراتش اشاره کرده است که نشان از مباهات او به تأییدات او است. جالب
دهنده تأثیرپـذیری  بـرد. همـین امـر نشـانمورد(، از نولدکه و نظرات وی در کتابش نام می 55)بیش از 

 (.  Ibid. p. vii-viiiگلدزیهر از نظرات نولدکه است )
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

 توجهیابرامنربعاشیعیاپنج.الَجرعاصرفابرامنربعاعرمراوابی

 16کالم گلدزیهر در رابطه با تفسـیر آیـه این اشکال نسبت به بسیاری از آثار مستشرقان وارد است. 
مصادیق دیگری برای ایـن آیـه یکـر  سوره مبارکه فتح، بر اساس منابع روایی عامه است؛ اما منابع شیعی

دانند، نه زمان خلفای بعدی. با توجه می کنند، چراکه آیه را مربوط به زمان حیات حضرت پیامبرمی
و غـزوه « فـتح مکـه»بعد از ماجرای حدیبیه غزوه مهمی بـا مشـرکان، جـز  که در عصر پیامبر به این

هـا باشـد، مخصوصـًا غـزوه حنـین کـه مـردان  نتوانـد اشـاره بـه آ وجود نداشت، آیه فوق می« حنین»
برگزیـده کوشی از طایفه هوازن و بنی سـعد در آن شـرکت داشـتند )مکـارم شـیرازی،  جنگجوی سخت

شمولی اسالم خبر  های ابتدایی رسالت خود از جهاندر سال امبری(. پ022/ 0: 1586 تفسیر نمونه،
گاهی داشت و ارتن و امتش بر قدینده دیهای آروزییداده بود و از پ روزی یـن پیهای بزرگ آن روزگار آ

اران خـود یـران را بـه یـمن، شام و ایان جنگ خندق، فتح یدر جر امبریداد. پارانش بشارت مییرا به 
وارد خندق شـده و بـا  امبرید داد. هنگام حفر خندق، سنگ بسیار محکمی مانع ادامه کار شد. پینو

ش کلنگ برقی خارج شـد. ضـربه دوم را زد و دوبـاره برقـی یجای ن ای بر آن سنگ زد که از کلنگ ضربه
خارج شد. بار سوم همان برق تکرار شد. سلمان پرسید: پدر و مادرم فدایت، این چـه بـود کـه دیـدیم؟ 

فرمود: اولی نشانه فتح یمن، دومی نشانه فتح شام و مغرب، و سومی نشانه فتح منطقـه شـرق  امبریپ
ی یشـگویها فتح شد، مسـلمانان پ ن سرزمینیفه دوم و سوم که ایت. در زمان خلبرای من به اراده خداس

 (. 16/775: 1012آوردند )طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، اد مییرا به  امبریپ
ا َعلَ فه یه شریپژوهان قرار گرفته است، آ اتی که موردتوجه قرآنیکی از آی نلآ ُکِ اوماً لِمیَك الآِكتماَ  نِبآ یَو ونََزَّ
چیز،  اند. منظور از همـهت قرآن به آن استناد کردهی( است که عموم مفسران برای جامع87)نحل/  ءٍ  ََش 

های معنوی و مادی الزم اسـت،  مودن راه  تکامل فرد و جامعه در همه جنبهیتمام اموری است که برای پ
می و یی و شـیایـاضـی و جغرافیات علـوم ریـالمعار  بزرگی است که تمـام جزئ ك دائرةینکه قرآن ینه ا

(. لفظ 11/567: 1520 ر نمونه،یتفسشناسی و مانند آن در آن آمده است )مکارم شیرازی،  ك و گیاهیزیف
هم از الفاظ عموم و شمول است، اگر بـا هـم اسـتعمال شـوند، داللـت بـر « کل»نکره است و « شیء»

کیـد کردهکند و با در نظر گرفتن اینکه جمع فراوفراگیری و اطالق می انـد کـه قـرآن بـر  انی از مفسران تأ
اساس اهدا  و مقاصد دینی مطالب خود را بیان کرده است و اگر ادعای جامعیت کرده، جـامعیتش در 

 فقـه پژوهـی قرآنـی، ی اهدا  هدایتی است نه اموری که هیچ ارتباطی به پیامبران ندارد )ایـازی، حوزه
 نماید.  یت قرآن کریم را بیان میروشنی جامع (؛ بنابراین آیه به717: 1585
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روان یـام مخصـوص پیـآدم )الفاظ عام( و در مـواردی کـه پ از سوی دیگر مخاطب قرآن، ناس، بنی
های نخسـت  ز از سـالیـن امبریاند. پفی را بر عهده آنان گذاشته، مخاطب مؤمنانیاسالم است و وها

. حتی بـا متوجـه کـردن خطـاب بـه اقـوام ن خود را جهانی اعالم کردییبعثت و در دوران دعوت مکه، آ
َل الآِكتاِ  یغیرعرب و پیروان سایر ادیان مانند  هآ

َ
مرتبه در قرآن کریم، عمومیـت و  17با تعداد بسامد  ا أ

کند. همچنین با اطالق زمانی، محدودیت و مقیـد بـودن آن را بـه زمـان  جهانی بودن اسالم را ثابت می
ِهرَهُ ََعَ الِ ِل ر ویژه تعبی کند، بهمعینی نفی می گونـه شـکی را  ( جـای هیچ55؛ توبـه/7)صف/  ِن ُکِهِ یظآ

(. نظیر این تعابیر در مورد در آیـات 787-781: 1585آموزش عقاید،  گذارد )مصبا  یزدی،باقی نمی
 یقُلآ بسیاری آمده است، ازجمله 

َ
رآَسلآناَك إاِل  (، 108اعرا /) عاً یُكمآ ََجِ َها انل اُس إِِن َرُسوُل اهّللِ إَِل یا أ

َ
َو ما أ

ًُ لِلن اِس َشَشِ  َِ یََكفَّ مٌر لِلآعمالَمِ (؛ 78)سـبأ/  راً یاً َو وَ ًُ (؛ 07)قلـم/ یَ َو مما ُهمَو إاِل  ِذكآ َم َآ رآَسملآناَك إاِل  َر
َ
َو مما أ

وِح  (؛152)أنبیاء/  یَ لِلآعالَمِ 
ُ
َرُكمآ بِهِ  إََِل  َو أ َِ وآ

ُ
آُن َِأ رآ ُِ ا الآ ََ  (.17)انعام/  َو َمنآ بَلَغَ  ه

شاهدی بـر ابـدی و جهـانی بـودن  سوره مبارکه انعام 17که چگونه آیه  عالمه طباطبایی در مورد این
ع یـا جمیـش و یا عموم قریدهد: هاهر آیه خطاب به مشرکان مکه و  است، توضیح می امبریرسالت پ

ا یـه یـش از نـزول آیشان را پـیا مبرایهستند که پ کسانی« کم»ر خطاب یعرب است. مقصود از ضم
 امبریـکسـانی هسـتند کـه از شـخص پ« من بلـر»فرمود؛ اما مراد از  ا پس از نزول انذار مییمقارن 

ند. اسـتعمال جملـه یآ می اند، چه معاصران و چه مردمی که بعد از عصر حضرت  دهیمطالب را نشن
دهد، قرآن ، نشان می«وسیله قرائت آن انذار کنم را بهتا شما »جای  ، به«وسیله آن انذار کنم تا شما را به»

سـوی قـومی  ای کـه به ست، کتـاب و نامـهیالزم ن ن آن به او برسد، حجت است.یبر هر کسی که مضام
نش شـامل آنـان ین است که نخسـت مضـامیشود، حتمًا به زبان آن قوم باشد، بلکه شرط آن ا ارسال می

ران یـبه مردم مصـر، حبشـه، روم و ا امبریکه پ امه کند، همچنانشود و دوم حجت خود را بر آن قوم اق
ل سـلمان فارسـی و بـالل یای از قب ن عدهیر زبان قرآن بود و همچنیآنکه زبان آنان غ ها نوشت و حال نامه

نکه زبانشـان عبـری بـود، بـه آن یهود با ایاری از یمان آوردند و بسیب رومی به آن جناب ایحبشی و صه
، عمومی و قرآنش ابدی و جهانی دارد که رسالت حضرت  ؛ بنابراین این آیه داللتدندیحضرت گرو

ر او یـشـنوند و کسـانی کـه از غ ن کسـانی کـه قـرآن را از خـود او مـییاست و ازنظر دعوت به اسالم، ب
م حجـت ینکه قرآن کـریکند، بر ا فه، داللت مییه شریدیگر این آ عبارت ست؛ بهیچ فرقی نیشنوند، ه می
ه باطـل، احتجـاج یـامت به نفع حـق و علیام قیه خدا و کتابی است که از روز نزولش تا قیقی از ناحناط
 (.05-57/ 2: 1012کند )طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،  می
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 801-800 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اگهدزیهراجرمعیتاواجهرنیابودناقرآناکریمانقدادیدگره

 زهرا علیمرادی

ت آن را بیـان نمـوده اسـت. یـات قـرآن، جامعیـالبالغه با استناد به آ ، در نهجرالمؤمنین علییام
د، بـا اسـتفهام یـگو ه دو رأی مختلف صادر شـده از دو قاضـی سـخن مـیبعدازآنکه دربار حضرت

ا یـل آن از آنـان مـدد جسـته اسـت؟ آین ناقصی فرو فرستاده و در تکمیا خداوند دیآ»پرسد:  انکاری می
ن را کامـل یـنکـه خداونـد دیا ایت دهد؟ یشان رضایبه گفته ا ند و بر خدا الزم است، یك خدایها شر آن

ات قرآن ادامـه یده است؟ آنگاه با استشهاد به آیر و ادای آن کوتاهی ورزیدر تبل امبرینازل کرده؛ اما پ
ُه ُسـْبَحاَنُه »دهد:  می َنما ِف ُقـوُل یَو الله ءٍ ِه یـ(؛ َو فِ 58)انعـام/ ءٍ الآِكَتماِ  ِممنآ ََش  َمما فََر طآ یاوماً لِمُکِ  ََشآ

 نِبآ
ُق ی(؛ َو َیَکَر َأنه اْلِکَتاَب 87)نحل/ ُه اَل اْخِتاَلَ  فِ  َصدِّ َولَموآ ََكَن ِممنآ ِعنآمِد ِه، َفَقاَل ُسْبَحاَنُه یَبْعُضُه َبْعضًا َو َأنه

تاِلفًا َكِِ ی اهّللَِ لَوََجُدوا فِ یِ غَ   (.  18: خطبه/1585البالغه،  (؛ )شریف رضی، نهج87)نساء/ ایً ِه اخآ
مانان آینده مطر  شود، بلکه با اسـتناد ای نبوده که توس  مسل بر این اساس جامعیت قرآن، ایده تازه

نماید. ضمن اینکـه، وجـود اخـتال  و به آیات قرآن کریم جامعیت احکام و دستورات آن را گوشزد می
حیرت بین مسلمانان دلیل بر عدم وجود دسـتورات جـامع نیسـت، بلکـه طبـق بیـان شـریف حضـرت 

در روش رجـوع بـه قـرآن دچـار مشـکل شود آن دسته از مسلمانان که ، معلوم می18در خطبه  علی
ضمن توبیخ عالمان در ایـن  شوند. حضرت امیرالمؤمنیناند، در دام اختال  مذموم گرفتار میشده

 اختال  نامیمون، ایشان را به روش صحیح تفسیر قرآن به قرآن و نیز سـنت واقعـی حضـرت پیـامبر
شود. عـالوه بـر ایـن، در سـیره ست، رهنمون میعنوان فردی که در ابالغ و تبیین قرآن کوتاهی نکرده ا به

راه رهایی از حیرت در مسائل مستحدثه از طریق تطبیق فروعات بر اصول القاء شده از سـوی  :بیت اهل
نقـل شـده  کـه از حضـرت امـام صـادق طوری قرآن کریم و سنت نبوی و علوی، بیان شده است. به

َما َعلَ »است که  ْث ُرْل ِ یِإرَّ
َ
ُعفْلیُکُم ْلأْلُُصفَل َو َعلَ یِإلَ  فَنا أ  َ ْث ُتَف

َ
. همچنین، حضـرت امـام 006حدیث « ُکْم أ

ُ، یُکْم َو َعلَ یَنا ِإْلَ اُء ْلأْلُُصفِل ِإلَ یَعلَ »فرماید: می رضا َُّ َف )مجلسی، بحـاراالنوار،  058؛ حدیث «ُکُم ْللتَّ
است؛ امـا  یعهده مردم هر عصرها و فروع به  ، قالبیزیر ، برنامهیرو شکل زندگ (؛ ازاین7/700تا: بی

 ه به عهده شارع است. یاصول اول
سازی دعوت اسـالم، وجـود  شده برای جهانی ریزی از پیش تعیین عالوه بر این، دلیل دیگر بر برنامه

با کشورهای اطرا  از قبیل امپراتوری ایران، مصـر،  های فراوانی است که حضرت پیامبر نگاری نامه
شـده اسـت )ابـی  صـورت مبسـوط ثبت ها به و اسکندریه داشتند و متن نامه بحرین، یمامه، حضرموت

گـاهی حضـرت 1/007: 1582 تاریخ یعقوبی،یعقوب،  (. بر این اساس، سخن گلدزیهر مبنی بر عدم آ
سـازی اسـالم، قابـل دفـاع  از برنامه جهانی اسالم یا ابهام وی با وجود داشـتن آرزوی جهانی پیامبر
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  نیست.

 نتیجه

تـرین  حاضر به بررسی دیدگاه گلدزیهر در مورد جامعیت و جاودانگی قرآن کریم در معرو  نوشتار
 پرداخته است: « Introduction to Islamic Theology and Law»اثرش 
تطور اسالم از مکه، سپس مدینـه و درنهایـت »فرض انگاشتن ایده خود مبنی بر  گلدزیهر با پیش. 1

گـاهی قبلـی گسترش آن توس  مسلمانان بدون نظـر خـویش را در مـورد رسـالت حضـرت « برنامه و آ
 کند. در قالب یک نقش مقطعی و محدود، بیان می پیامبر
رسد گلدزیهر، نسبت به آیات ناهر بر جهانی بودن قرآن کریم و روایات مربوط اگرچه به نظر می. 7

گاهی دارد؛ اما درنهایت آبه جامعیت و جهانی بودن دعوت پیامبر را در مـورد  گاهی حضـرت، آ
شدن اسالم در یک تفکـر مـبهم محصـور  نقشه کلی قرآن کریم نسبت به آینده جامعه اسالمی و جهانی

 کند. می
پذیرد که از ابتـدا اسـالم تمایـل بـه وی بر اساس برخی شواهد قرآنی و روایی، این مطلب را می. 5

ای بـرای آن پیـاده ین آرزو، نتوانست برنامـهبا وجود داشتن ا شدن را داشته؛ اما شخص پیامبر جهانی
ریزی بـرای آینـده جامعـه  قدری بـود کـه فرصـت برنامـه به های یهنی پیامبرکند؛ چراکه مشغولیت

انـداز  طور که ازنظر قرآن نیز وهیفه طبیعـی و اولیـه پیـامبرکرد؛ هماناسالمی را از ایشان سلب می
 خویشاوندان و اهل مکه بوده است. 

نظر گلدزیهر، قرآن بر اساس فرهنگ جامعـه عصـر نـزول بـوده و بـرای دنیـای مـدرن امـروز از. 0
 پذیرد. پاسخگویی ندارد و بر این اساس سخنان دیگر مستشرقان مثل آبراهام کوئین را در این مورد نمی

شدن با فرهنگ متفاوت کشورهای دیگـر، در تعیـین وهـایف  ازنظر وی، مسلمانان بعد از مواجه. 0
های جدید دچار حیرت و سرگردانی شدند. نی جدید خود نسبت به نحوه برخورد با رفتارها و موقعیتدی

صـورت خودجـوش  جامعیت دستورات قرآن کـریم و اسـالم، مجبـور شـدند، به درنتیجه، به علت عدم
 برخی از دستورات را تغییر، اصال  یا ابداع نموده و در این قالب، فقه اسالمی تطور یافت. 

شود که منتج بـه آنچه در این تحقیق در پاسخ به نظریات گلدزیهر یافتیم، مربوط به دو عقیده می .6
اللـه  و نفـی کالم نظرات وی شده است: عقیده گلدزیهر نسبت به تألیف قرآن توس  شخص پیـامبر

 بودن قرآن کریم، نیز اصرار گلدزیهر بر تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه. 
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 زهرا علیمرادی

مده نیز در مورد قرآن و فرهنگ زمانه، نسبت به گلدزیهر وارد است: تأثیرپذیری وی سه اشکال ع. 2
توجهی به  شناس معرو ؛ تئودور نولدکه و بیهای دین یهودیت، تأثیرپذیری از افکار شرقفرضاز پیش

های مربوطـه پاسـخ داده شـده اسـت.  منابع شیعی. درنهایت اینکه، هر دو عقیده گلدزیهر بـا اسـتدالل
جامعیت و جهـانی بـودن قـرآن کـریم  توان گفت مباحثی که گلدزیهر در مورد عـدمطور خالصه، می هب

 مطر  کرده است، مورد خدشه جدی است

 نوشتپی
ایـم، بـا اسـتناد بـه کتـاب  نامـه گلـدزیهر کـه در اینجـا آورده الزم به یکر است بخشی از زندگی. 1

 Introduction toبـر حقـوق و شـریعت اسـالمی: ای  مقدمـه»خاطرات خود گلدزیهر در مقدمـه کتـاب 

Islamic Theology and Law »المعار  جودیکاست.  و همچنین دائره 
تـرین سـایت بـرای  میلیون بازدید، بزرگ 68میلیون عضو و دو میلیارد کتاب و  60. این سایت با 7

-ی مختلـف چـاپ مـیهـاهایی است که به زبانی کتاب خوانندگان کتاب در دنیاست و پیشنهاددهنده

 https://www.goodreads.com/about/usشود. 
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