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و منابع وحياني قرآن پيرامونخاورشناسان برخي آن، كـرده ترديـد مصادر  كـه انـد بـر
و،هاي گوناگون قرآن را از فرهنگ9محمد و اشخاص اسـت گرفتهكتب مختلف اديان

و نتيجه افكار او يا القاي شيطان به9پيامبرشخصيو ديگر اينكه قرآن محصول تجربيات 
و در او بوده مصادر قرآن طرح شناسان پيراموناستدالل خاور،مقاله اينمنبع وحياني ندارد.

شدبررسيو و تبيين وه است كه به گرديده ،بـا قـرآن انجيـل صرف مشابهت تعاليم تورات
زيـرا اديـان آسـماني در اصـول دعـوت بـا هـم دانسـت؛ از آنهـا را مقتـبس توان قـرآن نمي

واانتقـاد قـرآن از تعـ چنـين هـم. با هم اختالف دارند جزئيلئدر مساوندمشترك  لـيم يهـود
و ورف.سـتن از آنهاتفـاوت مـاهوي بـا آنهـا نشـانه عـدم اخـذ قـرآ مسيحيت آداب هنـگ

با زيرا؛از مصادر قرآن نيستنيز اشعار آنهاو پسنديده مردم عصر نزول فرهنگ عصر قرآن
وو نزول وجود آيات از اساس آنها را تغيير داده است. با محتواي اشعار آنها مخالفت كرده

ا نشانه تأثير،بن صلتةاميقرآني در اشعار  ظاهر الفـاظ قـرآن.ستپذيري اين شاعر از قرآن
ف9با سخنان پيامبر وصاز نظر وةپس قـرآن نتيجـ.بالغت فاصله زيادي دارد احت  افكـار

.تأمالت شخصي او نبوده وآن را در سفرهاي خويش از ديگران اقتباس نكرده است
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طرح مسأله

و معاني و از ايـن جهـت، قـرآن9قرآن بر پيامبر اكرم بدون شك الفاظ نـازل شـده

و هم داراي اعجاز  نيـز ديدگاه عموم مسلمانان.است محتواييكريم هم داراي اعجاز لفظي

وااز آغاز تا حال بر اين بوده است كه محتو و واژگـان و معارف بلند قرآن در قالـب الفـاظ

و او بـدون نـازل9پيامبر خاتمبر7ها از سوي خدا به وسيله جبريل امين جمله گرديـده

و تا  و كاستي آن را بر مردم ابالغ كرده بدون هيچ تحريفي باقي مانده اسـت كنونهيچ كم

 ). 1/290،البرهان،؛ زركشي44، مناهل العرفان،؛ زرقاني200،البيان(خويي، 

و خدينقلي فراوان داليل عقلي و مصدر قرآن كريم، خـود اونـد اسـت وجود دارد كه منبع

و معاني آن وحي الهي است كه به وسيله فرشته امين بر پيامبر خاتم . نازل گرديد9و الفاظ

و دانشمندان غيرمسـلمان كـه در مسـا،از سوي ديگر ل اسـالميئدر ميان خاورشناسان

و مصادر قرآن اظهارنظر نكرده باشد،اند تحقيقاتي انجام داده .كمتر كسي است كه در منابع

ا قرآن9عقيده است كه محمد بر اين (Goldziher)ز خاورشناسان مثل گلدزيهربعضي

و نصـارا كسـب كـرده مثالً از جاهاي ديگر، بلكهرا از سوي خدا نياورده در سفرها از يهود

را (Gustavweit) گوسـتاوفايل برخي ديگـر ماننـد(ر.ك: ادامه همين مقاله). است  قـرآن

(ر.ك: ادامـه همـين مقالـه). دانـد تراوش افكـار او مـيو9نتيجه تجربيات شخصي پيامبر

.رو هستيم شده در منابع قرآن با موضوعات ذيل روبهمطرح ترديدهايدر بررسي،بنابراين

 اديان گوناگون كسب كرده است؟ كتبو ها، هنگرف قرآن را از جاهاي مختلف،9آيا پيامبر.1

 افكار اوست؟و نتيجه9آيا قرآن محصول تجربيات پيامبر.2

الهـي دارد كـه از سـويأيـا منشـ اسـت9آيا قرآن نتيجه القاي شـيطان بـه پيـامبر.3

؟شده استبر او نازل خداوند

ميهفتگانه بنابراين، پيرامون مصادر قرآن، احتماالت كه هر يـك باشد ذيل قابل طرح

ميو نقد را مورد بررسي  . دهيم قرار

آ . اخذ مطالب قرآني1 و  داب مردم از فرهنگ

ــد حضــرت محمــد و آداب9بعضــي از خاورشناســان معتقدن ــگ ــرآن را از فرهن ق

9گويد: محمـدمي،خاورشناس فرانسوي،»ارنست رنان«است. گرفتهپسنديده مردم مكه 
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زيـرا عـالوه بـر؛كسـب كـرده اسـت،كـرد قرآن را در جامعه مكي كه در آن زنـدگي مـي

و بـت  و شرك و خداپ خرافات و رسـوم نيكـو پرسـتي، توحيـد و آداب در آنجـا نيـز رسـتي

و  (حسـن عبـاس، كرده استاز فرهنگ خوب مردم آنجا اقتباس را قرآن مطالب حاكم بود

وجـود» تسـدال«بعضـي از خاورشناسـان ماننـد.)196، البريطانيه��قضايا قرآنيه في الموسو

و  و مروه، بوسيدن حجراالسود پرستش خداي دستورهاي اسالمي مثل حج، طواف بين صفا

(رضـوان، دليـل ايـن امـر مـي،كه در ميان عرب جـاهلي وجـود داشـت را واحد  آراد داننـد

و تفسيره .)1/246، المستشرقين حول القرآن الكريم

 بررسي

 در مورد مطالب فوق الزم است به چند نكته توجه شود:

بت الف) و پايـه شكن، پايـه ابراهيم و برپاكننـده خانـه كعبـه گـذار حـج گـذار توحيـد

اما اين دين توحيـدي بـه مـرور زمـان آميختـه بـه،)127 بقره/؛27و26/(حج توحيدي بود

و عمـرو  لُحـي شرك گرديد ،پادشـاه مكـه در سـفري كـه بـه خـارج عربسـتان داشـت بـن

(مرتضي عاملي، سيره صحيح پيامبر بـزرگ اسـالم، پرستي را از آنجا وارد عربستان بت كرد

كه)1/80 نيـز دعـوت9واحد است، پيامبر اسـالم پيامبراناصول دعوت همه . از آنجايي

و نعمـت  و بـه آخـرت و زيـارت خانـه خـدا و مـردم را بـه توحيـد و ابراهيم را ادامه داد هـا

و هشدار داد. عذاب  هاي آن، بشارت

كرد اينكه شواهد قرآني تصريح دارد كـه ديـن اي كه الزم است به آن توجه نكتهب)

د و پيامبرخاتم ور برخورد بـا فرهنـگ جـاهلي برخـورد چهارگونـه،آداب گذشـته احكـام

ت داشته و تأسـيس.أاست: تقبيح، را عصـر بعثـت موجـود نينبرخـي قـوا قـرآن ييد، تصـحيح

ب و و طرد نمود ت عضيتقبيح وأيقـوانين را و بعضـي ديگـر را تصـحيح از پـاره يـد قـوانين اي

اح،بنابراين؛ تأسيس نمود جديد را كام وآداب منطقي گذشته داللـت براخـذ قـرآن از تأييد

و فرهنگ زمانه از منظر مستشرقان). آنها نيست (ر.ك: رضايي اصفهاني، رابطه قرآن

و اعتقاد واتقرآن در بسياري از آياتو سور مكي، اخالق زشت جاهلي را مـذمت كـرده

(اس و پرستش بـت31 راء/به باد انتقاد گرفته است. زنده به گور كردن دختران را نهي كرد را) هـا

(نمل/ و اسـتدالل دعـوت60محكوم نمود و آنان را در اعمال زشتو غيرمعقول به اقامه برهـان (

(نمل/  فرهنگ قرآني با فرهنگ مردم جاهلي مكه همسو نبوده است.،بنابراين.)64كرد
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و ختنه با آداب جاهلي نميج) اند دليـل اخـذتو تشابه بعضي از دستورات اسالمي مثل ازدواج

ـته؛قرآن از آداب آنها باشد ولـيدر،زيرا اصل ازدواجو ختنه در همـه اديـان توحيـدي وجـود داش

و  و جزئيات متفاوت بوده است. در حديثي آمده كه حضرت ابراهيم اين عمل را تأييـد كـرده عمل

و اين موضوع در دين ( مسيحيت وجود يهود م كـه اسـال.)Bible matthew, 19:10داشته اسـت

 سرچشمه آن توحيد است مسأله فوق را به پيروان خويش توصيه كرده است.

ازـ2  اشعار جاهلياخذ

و و فرهنـگ شـعر دوسـتي و پسـنديده جامعـه جـاهلي گسـترش شـعر از آداب خوب

ذيهـهشاعرپروري بـود. در مـا  (محـرم، ذي اي حـرام و رجـب) كـه جنگيـدن قعـده، حجـه

و شيوخ  در بازارهاي معـروف مكـه مثـل عكـاظ،،عرب ممنوع بودبراساس تصميم بزرگان

و ذي المجنه، تجمع تجاري با تجمع شاعران عربـي تـوأم بـود ذي شـاعران برجسـته.المجاز

ــه كعبــه نصــب اشــعار خــويش را مــي و داوران بهتــرين آنهــا را انتخــابو بــر ديــوار خان خواندنــد

 بودنـد. بعضـي از خاورشناسـان مثـل ممتازي بود كـه اعـراب بـدان متصـف ويژگياين.كردند مي

و، تسدال 9اند كـه پيـامبر از تشابه آيات مسجع مكي با اشعار جاهلي تصور كرده اسپرينگرشيخو
(رضـوان، الكـريم حـول القـرآن آراء المستشـرقين قرآن را از بهترين اشعار آنها اتخاذ كرده اسـت

كا255و 1/198وتفســيره،  و حتــي بعضــي از خاورشناســان مثــل فنتســكي موضــوع رســاله)

و شـعر   ابـي بـن����ادكتري خود را پيرامون اين موضوع قرار داد تا ثابت كنـد ميـان قـرآن

(همان،،شاعر جاهلي،صلت و قرآن از شعر اقتباس شده است .)1/257نوعي ارتباط است

 بررسي

مياوالً و محتـوي بـامي،شد اگر قرآن از اشعار جاهلي گرفته آن بايسـت در مضـمون

كه،سو باشد هم قاين در صورتي از اي را زنـده مـي بيلـه اشعار جاهلي روحيه تعصب و كنـد

.رات ناب اسالمي تهي است. آيات ذيل مبين فرهنگ جاهلي استودست

ِبمعذَّبِينَ(ـ نَحنُ وما وأَوالَداً َأمواالً نَحنُ أَكْثَرُ و گفتند: مـا داراى«؛)35/سباء()وقَالُوا

و فرزندان بيش شد اموال و ما عذاب نخواهيم ».ترى هستيم،

و فخرفروشى شـما افزون«؛)2ـ1(تكاثر/)زرتُم الْمقَابِرَحتَّى* أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ(ـ طلبى

.»كه به ديدار قبرها رفتيد تا اين* را سرگرم ساخت
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و اوالد زيـاد افتخـار هـاي جـاهلي بـه داشـتن امـوا دهد كه عرب آيات فوق نشان مي ل

و مي و آنها را مانع عذاب مي برتريسبب كردند كهدانستند جويي قرآن اين طـرز، در حالي

ميبه شدت تفكر را  ( مورد انتقاد قرار ؛ 27/275، تفسـير نمونـه مكـارم شـيرازي،ر.ك: دهد

).3/598، التفاسير�صفو صابوني،

حـاكم جـاهليم قبيلگي بر زنـدگي اعـراب هاي كتب تاريخي، نظا ثانياً بر اساس نوشته

و آنان طبق قانون قبيله وظيفه داشتند از افراد قبيله خود دفاع كنند؛ چـهودنظالم باشچه بود

ظَلَمـوا( با آيههايي با چنين مضمونشعار اين مظلوم. در صورتي كه  والَتَرْكَنُوا إِلَـى الَّـذينَ

النَّار كُمسو به سوى كسانى كه ستم كردند، متمايـل نشـويد، كـه آتـش«؛)113(هود/)فَتَم

علَـى(و نيز با آيـة»] به شما خواهد رسيد[دوزخ لَـوو لّـهل اءدشُـه ـطسينَ بِالْقامكُونُوا قَـو

والْأَقَْربِينَ... أَوِ الْوالدينِ كُمخـدا بـراى.بر پادارندگان دادگـرى باشـيد«؛)135(نساء/)أَنْفُس

(شـما) باشـد  و نزديكان و مادر (اين گواهى) به زيان خودتان يا پدر و گرچه  گواهى دهيد،

و ظلم ...» ولي شـعار،ستيزي است مغايرت دارد. روح تعاليم قرآني براساس عدالت محوري

. بنا نهاده شده استجاهلي بر مبناي عصبيت قومي 

ازثالثاً ا اينكه بعضي ـ قتبـاس قـرآن از اشـعار جـاهلي بـه شـعر خاورشناسـان بـراي اثبـات ةامي

صلت استشهاد كرده كه سبك قرآني داشتو بعضي از كلمات قرآني در آن گنجانـده بـود، ابي بن

و تفسيره،(رضوان، ) دليل اخذ قـرآن از اشـعار جـاهلي 1/200 آراء المستشرقين حول القرآن الكريم

راگيري اين شاعر از مضامين بلكه برعكس بهره،نيست از.رساندمي قرآني اينكـه در اشـعار بعضـي

دليل اين است كه اينها از قرآن،شاعران پارسي زبان مثل مولويو سعدي عبارات قرآني وجود دارد

و از نظر زماني متأخر از قرآن بودند. درباره بهره گرفته اند كه وقتـيدر نقل كرده صلت ابيبنة امياند

كـردوب توراتو در وصف بهشت از اسلوب قرآن پيرويميگفت از اسلو وصف آتش شعر مي

مي از عبارت (همان، هاي آن بهره  پس معلـوم اسـت كـه ايـن شـاعر از قـرآن بهـره).1/200گرفت.

.داده است الي آنها جايميو به خاطر زيبا ساختن اشعار خويش قرآن را در البه گرفته مي

 از آئين صابئان اخذ قرآنـ3

و آئين صـابئان وجـود گروهي از دا نشمندان غيرمسلمان به دليل تشابهي كه ميان قرآن

بـه دليـل،خاورشناس معروف،اند. تسدال مصدر قرآن كريم را از آئين صابئان دانسته،دارد
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و آئين صابئان در نماز و... گفته است كه منش،روزه،تشابه ميان قرآن ازأحج و منبـع قـرآن

(همان،  ). 1/273آئين صابئان است

و جايگاه آن در فرهنگ الهيات كاتوليك«كارادي وو در مقاله گويـد: بقيـهمي» قرآن

و يــا از گــروه  و مســيحي از قــوانين اســالم، برگرفتــه از منــابع يهــودي هــاي التقــاطي ناشــي

(بـدوي، اطالق مـي» صابئي«ها، نام بر تعدادي از اين گروه.خداگرايي طبيعي است و...  شـد

.)125،ن در برابر آراي مستشرقاندفاع از قرآ

 بررسي

(مائـده صابئونكلمه راغـب ) آمـده اسـت.17/حـج؛62/بقـره؛69/در قرآن سـه بـار

(راغب، مي7اصفهاني صابئان را پيرو حضرت نوح صبمفردات الفاظ القرآن، داند .)أماده

و از مسي شهرستاني مي ر انبياي الهـي گويد آنان كساني هستند كه از منهج حق عدول كردند

را؛منحرف شدند (شهرسـتاني، مـي» صـابئه«لذا آنان عالمـه.)210،الملـل والنحـل خواننـد

بت طباطبايي مي تفـاوت صـابئان بـا ديگـران در ايـن.پرستي اسـت نويسد: صابئي همان دين

(طباطبـايي، است كه عالوه بر بت، ستارگان را هم مي اهللا)1/194الميـزان، پرستيدند . آيـت

والنَّصارى( از آيهارم بر آن است كه مك والَّذينَ هادوا والصابِئينَ مـنْ آمـنَ إِنَّ الَّذينَ آمنُوا

والْيومِ الĤْخرِ مي.)62/(بقره)بِاللّه و رستاخيز استفاده شود كه آنان گروهي بودند كه به خدا

(مكارم شـيرازي، ولي بر اثر گذشت زمان تزلزلي در عقاي،ايمان داشتند د آنها به وجود آمد

.)14/46؛ 1/200، تفسير نمونه

.اما در مورد اشكال تسدال توجه به نكات زير الزم است

و هجرت به مدينه، از وجـود صـابئان در ايـن9هنگام ظهور پيامبر اسالمـ1 در مكه

مي، بلكهدو شهر خبري نبود و عراق زندگي و مركز آنه آنها در ايران » حـران«ا شهر كردند

و پيامبر اسـالم و عـراق مسـافرتي نداشـت9از شهرهاي عراق بود هقبـل از بعثـت بـه ايـران

 اخذ قرآن از آئين صابئان منتفي است.،در نتيجه است؛

و آئين صابئه در نماز كه تسدال آن را دليل اقتبـاس قـرآن از آئـينـ2 تشابه ميان اسالم

آنهـا در تعـداد ركعـات، اذكـار، زمـان نمـاز بـا نمـاز زيـرا نمـاز نيست؛صحيح دانسته، آنها 

مي.مسلمانان اختالف دارد و آنها به سوي شهر مسلمانان به سوي كعبه نماز » حـران«خوانند

(رضوان، عراق نماز مي .)1/275آراء المستشرقين حول القرآن لكريم وتفسيره، گذاردند
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است اول هشت ركعت نماز،تندنويسد: صابئان سه نماز واجب داش عالمه طباطبايي مي

در هـرو در هنگام طلوع آفتاب، دوم پنج ركعت در هنگـام عبـور آفتـاب از وسـط آسـمان 

درو ركعت از نمازشان سه سـجده بـود  سـوم پـنج ركعـت هنگـام غـروب خورشـيد. اينـان

چنـين سـه سـاعت پـس از شـب نمـاز مسـتحبي ساعت دوم روز نماز مسـتحبي داشـتند. هـم 

ميا.خواندند مي و وضو نماز (طباطبايي، ينان با طهارت .)1/194 الميزان، خواندند

و اگر قرآن روزه گـرفتن را واجـبـ3 روزه در همه اديان توحيدي وجود داشته است

كرده است، دليل بر اين نيست كه قرآن اين حكم را از اديان قبلي اقتبـاس كـرده اسـت. بـه 

و روزه آئين،عالوه (رضـوان، روزه مسلمانان در روز آراء صابئين در شب مقرر شده اسـت

و تفسيره،  طـور همـان« كنـد البته قرآن تأكيد مـي.)1/275المستشرقين حول القرآن الكريم

)183(بقره/» هاي قبل از شما روزه را واجب كرديم بر شما نيز واجب نموديم كه بر انسان

يهـ4 و حج نيز ماننـد روزه مخـتص بـه آئـين صـابئان نيسـت، بلكـه و مسـيحيان وديـان

و حـج مسـلمانان در كيفيـت مناسـك بـا حـج صـابئين پرست نيز حجي داشته اعراب بت اند

و حج صابئين در شهر دارد. حج تفاوت  مي» حران«مسلمانان در مكه  گرفت. عراق صورت

و طـالقـ5 و... بـا آئـين،آئين اسالم در اعتقادات، مسـائل ارث، ازدواج آداب غسـل

مي بسيارت صابئين تفاو و اين نشان دهد كـه قـرآن از آئـين آنهـا اقتبـاس نشـده اسـت دارد

و تفسيره(رضوان،  .)275و 1/201،آراء المستشرقين حول القرآن الكريم

و انجيلـ اخذ قرآن4  از تورات

و پيرامون اسالم،هاي خاورشناسان در ميان انواع پژوهش ادعاي اخذ قـرآن از تـورات

و تأثيرپذي و مسيحيت بسيار چشمگير است. آنان با مقايسـهيتري اسالم از آئين يهودانجيل

و انجيل را تـورات،شـباهت ميـان قـرآن بـا انجيـل اند كوشيده متن قرآن با تورات و تلمـود

از بيابند و گرفته شـده اسـت. برخـي از ايـن نويسـندگانها كتابآن تا ثابت كنند كه قرآن

 از:است عبارتهاي آنها كتاب

م. 1833بن،»محمد از متون يهودي چه چيزي را برگرفته است؟«آبراهام گيگر،ـ1

م. 1878، برلين،»عناصر يهودي در قرآن«هارتويج هرشفلد،ـ2

چاپ پنجم، بـرلين،،، پاريس»هاي كتاب مقدس در قرآن داستان«هاينريشن اشپايز،ـ3

م. 1926اليپزيگ، 
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م. 1907، برلين،»هاي قرآن اي توراتي در بخشه باز گويه«اسراييل شاپيرو،ـ4

و مسيحيت«آندريه، تورـ5 م. 1926، اوپسلو،»اصل اسالم

آن«بل، ريچاردـ6 م. 1968تجديد چاپ،؛م1926، لندن،»اصل اسالم در محيط مسيحي

و دادن مشـابهت اند تا با نشان تالش كردهدر آثارشان اين نويسندگان هـاي ميـان قـرآن

و مسـيحي دارد. در ايـن ميـان كتاب  گلـدزيهر،مقدس، ثابت كنند كه قـرآن منبـع يهـودي

و يهود، درصـدد.از همه افراط كرده استبيش يهودي  او با بيان دستورهاي مشترك اسالم

 است. به ويژه يهود اثبات اخذ قرآن از اديان قبلي 

و فضايل خود را از انبياي سـلف گر9وي مدعي است كه محمد و خـود تعاليم فتـه

(گلدزيهر، كند كه انبياي گذشته استاد او بوده اعتراف مي ،في االسـالمةوالشريعةالعقيداند

احكـام،قبله،روزه،و مسيحيت را در توحيديتاو وجود اشتراك تعاليم اسالم با يهود.)17

) و نيز اعتقاد به يك منجي در آخرالزمان را دليل اين امر دانسته است .)22،همانشرعي

گويد: مسـلمانان در خصـوص اعتقـاد بـه ظهـور منجـي، اصـول دار مستتر فرانسوي مي

(منتظر، و اصالت مهدويت، عيسويان را پذيرفتند .)58ذهنيت مستشرقين

و بنيان عيسوي نهاده شده9نويسد: اساس دين محمد واشنگتن ارونيك مي بر قاعده

و نه پسر خدا، بلكه از انبياي با اين تفاوت كه عيسه استو از آنها اخذ گرديد ي نه خداست

.)129،هاي تبليغاتي عليه اسالم شيوه(نظري، است بزرگ الهي

اسالم را از تميم داري مسـيحي9اند كه پيامبر بعضي از خاورشناسان ديگر اعتراف كرده

(عسكري،بنو وهب .)6/174، در احياي دين:نقش ائمه منبه يهودي گرفته است

 بررسي

و انجيل در زمان نبوت پيامبر اسالمـ1 و ترجمـه9تورات به عربي ترجمه نشده بـود

(حسن عباس،9ها پس از بعثت پيامبر آن دو به عربي، قرن قضايا قرآنيـه فـي انجام گرفت

و انجيـل از منـابع قـرآن باشـد.،بنابراين.)202، البريطانيه��موسو بـه بعيد است كه تـورات

و عالوه، طبق  آيـه داليلـي از قبيـل؛ي بـوده اسـتما9ُشواهد فراواني پيامبر اسالمداليل

و 157 اُ سوره عنكبوت.48سوره اعراف خوانـد وي نمي9مي بودن پيامبربنابراين با فرض

و مسيحي استفاده كند؛ لذا  ميتا از منابع يهودي و انجيل بعيد به نظر  رسد. اخذ قرآن از تورات
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ازـ2 و انجيل مي اگر تورات كردنـد، بود قوم يهود بـه پيـامبر اعتـراض مـي منابع قرآن

و منجر به تغيير قبله مسلمانان بـه بودن همان طور كه در مورد قبله  بيت المقدس انجام دادند

(بقره/ مي)، 142سوي كعبه شد از در حالي كه ، نهايـت فرومـايگي را يهوديـان دانيم برخـي

و با مشركان و پيداسـت نسبت به اسالم روا داشتند در موضوع نزول قرآن همداستان بودنـد

و تورات مـي اگر كوچك و،ديدنـد ترين وجه تشابهي ميان مطالب قرآني آن را نشـان داده

(الجندي انور، بر او انتقاد مي و قرآن كريم، كردند .)47 مستشرقان

ميـ3 و مصادر قرآن كريم و انجيل از منابع د،بود اگر تورات ر اخـتالف نبايد با قرآن

وآنحال،و تعارض باشد و انجيـل اخـتالف اساسـي كه قرآن در بسياري از امور بـا تـورات

؛ بـراي كه قرآن از اين دو اقتبـاس نشـده اسـت داردآناز اين اختالف نشان.جوهري دارد

ميمثال، و نصـاري در اخـتالف اسـت. يهـود، توحيدي كه قرآن مطرح كند با عقايد يهـود

خدرعزي ميرا پسر و نصاري، مسيح را فرزند خدا )وقَالَت الْيهود عزَيـرٌ ابـنُ اللّـه(،داننـدا
و30(توبه/ تصـريح در حالي كه در قـرآن،)30(توبه/)الْمسيح ابنُ اللّه وقَالَت النَّصارى()

و مسيح بنده شده كه  (اوخدا فرزندي ندارد .)30/توبهست

و مبـاح طالق زن در دين چنين هم و در اسالم حالل مب،مسيح حرام وض تـرين غـ ولـي

آن،است. در دين مسيح هر كس با زن مطلقه ازدواج كند اعمال نزد خداوند و زناكار بوده

خالف ولي اسالم)،Holly Bible matthew, chapter 20:3(شود زن نيز زانيه محسوب مي

ميديدگاه اين  كه به گونه،گويد را ز اي .ن مطلقه در اسالم شرعاً حرام نيستازدواج با

مينيز در بـود، زن فرعـون،گويد زني كه كفالت موسي را به عهده گرفت قرآن ولـي

.(Bible,exodus,chapter 2:1-5)سفر خروج تورات آمده كه او دختر فرعون بوده است

و انجيل نيامده اسـت نيز بيـان مـثالً؛در قرآن مطالب فراواني آمده است كه در تورات

در7م حضـرت عيسـي تكلّـ؛پس از تولد او3بر حضرت مريم7كفالت زكرياي نبي

و...7حضـرت عيسـي شـدنهزد عـدم دار؛گهواره آراء المستشـرقين حـول(رضـوان،»،

و تفسيره، القرآن .)1/320الكريم

و انجيل مطالب فراواني بـه چشـم مـي در مقابل، خـورد كـه در قـرآن ديـده در تورات

و سيصد كنيز7ازدواج حضرت سليمان مثالً؛دشو نمي الهـدي،بالغيصدر( با هفتصد زن

جسـماني خـدا تصـوير7كشتي گرفتن خدا با حضـرت يعقـوب؛)49، الي دين المصطفي

و خستگي خدا پس از خلقت آسمان؛)49، موازنه بين اديان چهارگانه(قرني گلپايگاني، هـا
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هاي ناروا به بعضي از انبيـاي الهـي مثـل نسبت؛و استراحت در روز هفتم زمين در شش روز

(همان،7نسبت مستي به حضرت نوح .)50و برهنه راه رفتن او

ميـ4 مي،شد اگر قرآن از توراتو انجيل گرفته در عقايد آنها را تصديق و حـال اينكـه كـرد

آيمي،مثال براي؛دهد بعضي از جاها عقايد آنها را مورد انتقاد قرار مي .ات ذيل را بيان كردتوان

أَغْنيـاء(ـ قَولَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللّه فَقيـرٌ ونَحـنُ اللّه عمس بـه«؛)181 عمـران/(آل)لَقَد

و ما توانگريم« يقين خدا شنيد سخن كسانى را كه گفتند:  ».خدا نيازمند است

غُلَّ(ــ أَيديهِم ولُعنُوا بِمـا وقَالَت الْيهود يد اللّه مغْلُولَةٌ ـوطَتَانِتسبم اهـدـلْ يقَـالُوا ب(
و بـه خـاطر دست.»دست خدا بسته است«و يهوديان گفتند:«؛)64(مائده/ هايشان بسته بـاد!

) او گشاده است قدرت) (الهى) دور شدند! بلكه هر دو دست ».آنچه گفتند، از رحمت

».مسيح پسر خداست«و مسيحيان گفتند:«؛)30(اسراء/)مسيح ابنُ اللّهوقَالَت النَّصارى الْ(ـ

و قرآن را از وهب9اند كه پيامبر اينكه بعضي از خاورشناسان پنداشتهـ5  بـن، اسالم

و تميم داراي مسيحي اخذ كرده است هـاتمد منبهبن زيرا وهب؛دروغي بيش نيست،منبه

ا (در ــامبر ــ بعــد از رحلــت پي (ابوشــهبه،ه واخــر خالفــت عثمــان) ب ــا آمــد االســرائيليات دني

و اين دو بعـد از رحلـت پيـامبر 105،والموضوعات في كتب التفسير ، اسـالم آوردنـد.9)

 قرآن را از آنها اخذ كرده باشد؟9پس چگونه ممكن است كه پيامبر

در5  سفر به شامـ اخذ مطالب

قبل از بعثـت، سـفري9اند كه پيامبر مان گفتهو دانشمندان غيرمسل شناسانخاور بعضي از

و نسطورا از عالمان اهل كتاب اخذ كرده است و قرآن را از مالقات با بحيرا . به شام داشته

گويد: محمد هرچه را در برخوردهاي سطحي خـود در سـفرهاي بازرگـانيش گلدزيهر مي

و بدون هـيچ  بـرداري آن را مـورد بهـره،يگونـه سـامانده يافته، بدون در نظر گرفتن جوانب آن

(گلدزيهر، .)18، والشريعة في االسالمةالعقيد قرار داده است

مي مونتگمري  نويسد: وات

و.كاروان ابوطالب فرود آمد، نزديك صومعه نسطوريان مأوي گرفتند ايشان ابوطالب

ي او را يكي از راهبان موسـوم بـه سـرجيوس كـه بعضـ.نوازي كردند اش را مهمان برادرزاده

و تـوان ادراك9بحيري ناميدند چون با محمد و قـدرت به صحبت درآمد، از تيزهوشـي

و و سال متعجب ماند. و موشـكافي كنجكـاوي قتـي وي آن هم در اين سن در هـا هـاي او را



/ 21بررسي ديدگاه خاورشناسان پيرامون مصادر قرآن

و مذاهب ديد هر دو مكرر با هـم.از ديدار او سخت خوشحال گشت،استفسار ابواب اديان

مي مشغول گفت ميشدند وگو گشت كه بطـالن . سعي راهب پيوسته در اين جهت مصروف

(كه آئين زمان محمد در مكه بود) بر وي مبرهن سازد دين بت اكثر مورخان علم.پرستي را

و عادات مذهب عيسـوي را كـه محمـد  از،كـرد بعـدها بيـان مـي9به اصول، روح ناشـي

.)7،136غات مسيحيتشيوه تبلي، بررسي(نظري،» دانند مصاحبتش با اين كشيش مي

 بررسي

و متفـاوت بعضـي از مورخـان بـه دليـل نقـلـ1 پيـامبر سـفر در مـورد هـاي گونـاگون

و،به شام بعثت قبل از9اسالم و اصل سفر را مورد ترديد ، روايات آن را مضطرب دانسته

(مرتضي عاملي، خدشه قرار داده .)2/118،سيره صحيح پيامبر بزرگ اسالماند

اـ2 هـا در سـن دوازده سـالگي بـه شـام مسـافرتي براساس بعضـي نقـل9سالمپيامبر

در درس ناخوانده داشته است. ولي از نظر عقلي بسيار بعيد است كه نوجوان دوازده ساله اي

و هشـت سـال، آن را بـه  و بعـد از بيسـت يك مالقات چندساعته بتواند حقـايقي را دريابـد

مياين.عنوان يك شريعت آسماني عرضه كند  رسد. عمل حتي از نوابغ، بسيار بعيد به نظر

م در ميـان قـريش پخـش به طور مسـلّ،از بحيري مطالبي آموخته بود9اگر پيامبرـ3

مي مي و اعضاي كاروان پس از بازگشت آن را نقل مي شد و مورخين به آن اشاره . نمودند كردند

كـ نشـان مـي9مذاكرات راهـب مسـيحي بـا پيـامبر اسـالمـ4 ه راهـب، پيـامبر دهـد

(زرقـاني و به نبوت او بشـارت داده بـود بـه.)62/63،مناهـل العرفـان،آخرالزمان را شناخته

و،عالوه همـين مطلـب را ثابـت9پـنج سـالگي پيـامبر مالقات با نسـطورا در سـن بيسـت

(ابن مي اهللاهشام، كند .)1/199،سيرت رسول

تـ تمام جواب5 و انجيل گفته شد، در اينهايي كه در مورد اخذ قرآن از جا نيـز ورات

 جاري است.

، منبعي براي قرآن9پيامبر تأمالت شخصيـ6

و دانشمندان، قرآن را وحي نفسـي مـي ين معنـا كـهدبـ؛داننـد گروهي از خاورشناسان

و انديشـه،قرآن كالم الهي نبوده و تـأمالت شخصـي پيـامبر بلكه از افكار سرچشـمه9هـا

و آن را بـه خـدا نسـبت9ر اسالمپيامب گرفته است يعني قرآن را از سوي خـويش سـاخته
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الت خـود چنـين تصـور كـرده اسـت كـه آن گويد: محمد در تخـي داده است. گلدزيهر مي

و معاني كه بر قلبش وارد مي رو؛منبـع وحيـاني دارد،شـود مطالب معتقـد شـد كـه،از ايـن

ك و برگزيده از سوي آسمان، در صورتي و نـه خود، پيامبر است ه نـه وحـي وجـود داشـت

(گلدزيهر، .)6، والشريعة في االسالمةالعقيد رسالتي

با كمال شهامت بـه تبليـغ9محمد«نويسد:مي،خاورشناس مسيحي عرب،فيليپ حتي

و مسيحيان كتاب مقدسـي دارنـد.ادامه داد لـذا تصـميم؛بـرد رشـك مـي،او از اينكه يهوديان

(نظري،گرفت تا او نيز كتاب مقدسي داشت .)7،13هاي تبليغاتي مسيح بررسي شيوهه باشد

و9گويد: گويند پيغمبرمي،شناس فرانسوي شرق،گوستاولوبون درس ناخوانده بود

زيرا اگر درس خوانده بود، ترتيـب بهتـري در قـرآن بـه كـار؛پذيريم ما نيز اين سخن را مي

(گوستاولوبون، مي و عربگرفت .)114،تمدن اسالم

و گلدزيهر، در جاهاي ديگر،،گرپرينسا را9بيماري صرع پيامبر مسألهگوستاوفايل

ميدر موضوع وحي  مي دانند دخيل راو گويند: پيغمبر اسالم در حالت صـرع، تعـادل خـود

مي از دست مي مي داد، عرق و گرفتار تشنجات سختي و از دهانش كـف بيـرون كرد گشت

مي،آمد مي مياد،يافت آنگاه چون بهبود را.كرد كه به او وحي شده اسـت عا سـپس آنچـه

مي،پنداشت وحي پروردگارش مي (علي بر مؤمنان المستشـرقون والدراسـات الصغير، خواند

و تفسيره،؛ رضوان،16المستشرقين،  .)1/398آراء المستشرقين حول القرآن

 بررسي

بال قرآن از دريچهـ1 و و اخبـار بـه هاي گوناگون به ويژه از نظر علمي، فصاحت غـت،

و نتيجه افكار او باشد بـا9پس اگر قرآن نتيجه تأمالت شخصي پيامبر.غيب معجزه است

 از كجاست؟اين وجوه اعجاز9پيامبرسخنان توجه به بشري بودن

و سرزنش قرار مـي9قرآن در بسياري از موارد، پيامبرـ2 مـثالً؛دهـد را مورد عتاب

گ گويد: اگر او پاره مي ،گـرفتيم ها را بر ما بسته بـود دسـت راسـتش را سـخت مـي فتهاي از

(حاقه/ سپس رگ قلبش را پاره مي در هاي ديگر نمونه.)43كرديم 72/، اسـراء1/تحريمرا

مي اين امر توان ديد.ميو... زيرا اگر از ناحيه؛نيست9دهد كه قرآن از سوي پيامبر نشان

و توبيخِ خود معن،بود شخص او مي ا نداشت. سرزنش
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او،بـود مـي9اگر قرآن از ناحيه شخص پيامبرـ3 زمـان نـزول وحـي نيـز در اختيـار

ميگيردقرار مداقهو حال اگر اين موضوع را مورد بررسي،بود مي كه زمـان شود، مشخص

اي در ايـن بـاره نمونـه صـامت بـن نبوده است. داسـتان اوس9نزول وحي در اختيار پيامبر

و در اين مورد پيامبربه رسم است كه وي  در پاسخ9جاهليت مرتكب عمل ظهار گرديد

و آشكارا اظهار داشته كه چيـزي نمـي به پرسش زن اوس بن صامت، هنـوز از آسـمان دانـد

(حجتي،  .)104اسباب النزول، مطلبي بر او نازل نشده است

غـ.پرسيدند9القرنين از پيامبر كفار قريش درباره ذي ؛داًحضرت فرمود: سـاخبركم

بـه مـدتاهللا شـاء فردا جواب خواهم گفت. خداوند رسـولش را بـه خـاطر نگفـتن لفـظ ان

. لذا آنچه بعداً نـازل از نعمت وحي محروم ساختـ به اختالف روايتـ پانزده يا چهل روز

فَ نخستين،شد  گويـد: مـي9در سرزنش پيامبراست كه رت وحيتآيات نازل شده پس از

)الَ تَقُولَنَّ لوغَداًَشي كلٌ ذلإِنِّي فَاع و هرگـز در مـورد چيـزى نگـو كـه«؛)24(كهف/)ء

.(پيشين)»دهم حتماً من فردا آن را انجام مى

(نـه از سـوي پيـامبر حقايق مذكور نشان مي و9دهد كه وحي از ناحيـه خـدا بـوده (

و بيداري، دشـت خداوند هر وقت اراده مي و حضر، خواب و كرد وحي را در سفر و جبـل

. نمود ... بر پيامبرش نازل مي

و آراي محمدـ4 ،باشد كه آن را به خـدا نسـبت داده اسـت9اگر قرآن نتيجه افكار

و كالم خداوند از نظر فصـاحتو بالغـت فرقـي نباشـد، در حـالي كـه مي بايست ميان سخنان او

م خـدا را همچـونو كـال داننـد مـي حديث نبـوي را متمايز از اسلوبشناسان اسلوب قرآن سخن

ميميان خورشيدي در و ستارگان كالم معصوم (زرقاني، اختران .)1/84،مناهل العرفاننگرند

را،زيـرا آيـات تحـدي؛نظريه وحي نفسي با آيات تحـدي ناسـازگار اسـتـ5 قـرآن

و مي نـازل كـرديم شـك9اگر در آنچه بـر بنـده خـود محمـد«گويد: سخن خدا دانسته

م داريد سوره .)23(بقره/» ثل آن بياوريداي

كسي او را به بيمـاري صـرع،اند قلم زده9آنان كه در تاريخ زندگي پيامبر اسالمـ6

و همكارانش چگونه اين بيماري را بدون معاينه . پس بايد گفتنسبت نداده است گلدزيهر

همه انبياي الهي در حالـت وحـي نـوعي سـنگيني بـدن، ريـزش؟اند كشف كرده9پيامبر
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ميعر و از نظر فيزيكي، در اندام احساس دشواري را اين.كردندق، گونه افراد چـون وحـي

و حالت دريافت وحي نـوعي مشـابهت با ديد مادي تحليل مي و ميان بيماري صرع (از كنند

در را به اين بيماري نسبت داده9اند پيامبر نظر ريزش عرق، تشنج، سنگيني بدن) يافته اند،

و ريزهحالي كه تمام او امـا،انـد را اصحاب او بيان كرده9هاي زندگي پيامبر كاري صاف

 كسي نگفته است كه او چنين بيماري داشته است. 

وحي القائات شيطانـ7  در

و آن را القائـات از شرق گروهي و مĤخـذ قـرآن كـريم را الهـي ندانسـته شناسان منابع

(مـونتگمري،،خاورشناس انگليسي،سر ويليام موير.دانند شيطان مي  اين امر را قطعي دانسته

و مسيحيان، ر.ك:؛ 191برخورد آراء مسلمانان و سـلمان)165تـاريخ قـرآن، راميـار،و نيز

و اساس نام كتـاب خـويش رشدي نويسنده مرتد هندي االصل در كتاب آيات شيطاني مبنا

و نتيجه و تمـام قـرآن را اي نادرست از همين قصه اتخاذ را بر همين افسانه نهاده است كـرده

 ده است. نمواز القائات شيطان معرفي 

دو مـاه از هجـرت مسـلمانان بـه حبشـه افسانه غرانيق به اين صـورت نقـل شـده اسـت:

و خداونـد سـوره9كه پيامبربود گذشته  بـا مشـركان در كنـار خانـه كعبـه نشسـته بودنـد

به.را نازل فرمول» النجم« والْعـزَّى(ت آياحضرت سوره را تالوت كرد تا الالَّت تُمأَفَرَأَي *

(بـت«،)20ـ19(نجم/؛)ومنَاةَ الثَّالثَةَ الْأُخْرَى و عـزّىو آيـا اطـالع يافتيـد از و* هـاى) الت

و دو عبـارت».ست؟آنهابت ديگرى كه سومين، منات در ايـن هنگـام شـيطان بـه او رسـيد

و حضرت به اين گمان كه آن رادو جمله از كلمات وحي است ديگر را وسوسه كرد ، آنها

 مرغانآنان؛ تلك الغرانيق العلي وان شفاعتهن لترتجي« آن دو عبارت اين است:.تلفظ كرد

مي پروازبلند و به شفاعت آنها اميد ».رود هستند

و مشركين همراه حضـرت بـه سـجده و مسلمين آنگاه سوره را ادامه داد تا به آيه سجده رسيد

مغيره به جهت كهولتو يا تكبر، خاكي از زمين برگرفـتو بـر آن سـجده كـرد. وليدبن اما،افتادند

ـيره عاص يا ابولهب بوده استبن آن فرد سعيدهالبته در برخي روايات گفته شد (جعفر مرتضـي، س

و پيـامبر،چون هنگام غروب رسيد).2/106صحيح پيامبر بزرگ اسالم، سـوره را9جبريل بيامد

و،دو عبارت بر او عرضه داشتبه همراه  را به پيـامبر ولي جبريل آن دو را انكار كرد فرمـود: چيـزي

.اي كه نگفته است؟ آنگاه خداوند آيات ذيل را نازل كرد به خدا نسبت داده
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علَينَـا غَيـرَه وإِذاً لَ( تَفْتَـرِيل ـكنَـا إِلَييحأَو عنِ الَّذي نُونَكفْتوا لَيإِن كَادو اتَّخَـذُوك

ايـم، بـهو يقيناً نزديك بودند كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كـرده«؛)73(اسراء/)خَليالً

و در آن صـورت، تـو را بـه  (و منحرف سازند) تا غير آن را بر ما دروغ بندى فتنه دراندازند

».دوستى خود برگزينند

والَ( رسولٍ من كلقَب من أَرسلْنَا ُأمنيته فَينسخُ أَلْقَىنَِبي إِلَّا إِذَا تَمنَّىوما في الشَّيطَانُ

يلْقي الشَّيطَانُ و پيـامبرى نفرسـتاديم، جـز«؛)52(حج/)اللَّه ما و پيش از تـو هـيچ فرسـتاده

مى اينكه هرگاه آرزو مى (و طرحى (و طـرح كرد (شـبهه) ريخت)، شيطان در آرزو هـا)يش

مىو[لى،ندافك مى مى ] خدا آنچه را شيطان ».برد افكند، از ميان

و صـلح پيـامبر بـا مي قـريش را شـنيدند. گويند: وقتـي مسـلمين در حبشـه خبـر توافـق

(مرتضـي عـاملي، مسـأله امـا،جماعتي از ايشان به مكه بازگشـتند  سـيره را بـرخالف يافتنـد

.)148، تاريخ قرآن؛ راميار،1/105، صحيح پيامبر بزرگ اسالم

بتپرس بت بت تشبيه كردهق ها را به غراني تان از اين جهت ها همانند اند كه معتقد بودند

مي پرندگان در آسمان و شـفعاي آنهـا نـزد خـداي ها باال و منزلت رفيـع داشـته و مقام روند

و قرآن در اين خصوص از زبان آنها مي عاؤُنَاويقُولُونَ هؤُالَء شُفَ( گويد: بزرگ خواهند بود

اللَّه ندمى«؛)18(يونس/)ع ».گويند: اينها شفاعتگران ما در پيشگاه خدا هستندو

 بررسي

و قديمـ1 و سـند آن را مـورد،بسياري از مفسران جديد افسانه غرانيق را مطرح كـرده

و رد كرده راملحـدان بـر آن اسـت افسـانه غرانيـق با رد اسحاق اند. ابن خدشه قرار داده  آن

بي جعل كرده و درباره  فيروز آبـادي، قـاموس(كتابي تأليف كرده است آن،اساس بودن اند

).6/381،المحيط

و مـي،دانشمند معتزلي،قاضي عبدالجبار گويـد: ايـن گونـه اخبـار آن را مردود دانسته

فـتح(حجـر عسـقالني ابـن ). 243،تنزيه القرآن عن المطـاعن(محصول دسيسه كافران است 

و در سـند آن شـبهه وارد كـرده)8/333،في شرح البخاري الباري ، منكر اين داستان شـده

، محمدحسين طباطبـايي)1/130،الهدي الي دين المصطفي(است. شيخ محمدجواد بالغي

في(اهللا معرفتو آيت)10/397،الميزان( و جعفر مرتضـي)85ـ8/98،علوم القرآن التمهيد

و نقد كرده)105ـ2/117، بزرگ اسالمسيره صحيح پيامبر(عاملي  اند.و ... آن را بررسي
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و سـازگاري نـدارد9پذيرش افسانه غرانيق با عصمت پيامبرـ2 زيـرا بـه؛همخـواني

و آيه اولي و آيـه موجب آيه تطهير عنِ الْهوى(االمر ينطقُ وحـي يـوحى*وما هو إِلَّا )إِنْ
و... پيامبر4و3(نجم/ و شيطان بر او تسلط ندارد. استمعصوم9)

درـ3 و گوناگون بيـان شـده اسـتو الحـديث علـم روايات افسانه غرانيق به صورت آشفته

و روايت مضطرب حجت» مضطرب«چنين روايتي را  .146، الرعايه(شهيد ثاني، نيستخوانند (

ن يك نمونه از اضطراب آن بدين در يكجـا،كردگونه است كه نام فردي را كه سجده

و در جـاي ديگـر سـعيدبن وليدبن و ... مغيره و بـار ديگـر ابولهـب اسـت گفتـه شـده عـاص

و دو عبـارت 2/106، سيره صحيح پيـامبر بـزرگ اسـالم(مرتضي عاملي، تلـك الغرانيـق«)

 ) به هشت شكل بيان شده است. 157،تاريخ قرآن(راميار،» العلي ان شفاعتهن لترتجي ...

و منطـق سـازگاري نـدارد افسانهـ4 زيـرا چگونـه ممكـن اسـت صـبح؛غرانيق با عقل

و عصر آن روز خبرش در حبشه بـا توجـه بـه  اتفاقي در مسجدالحرام در شهر مكه واقع شود

و مسلمانان مهاجر در حبشه خبر آشـتي مسـلمين را بـا وسايل ارتباطي آن زمان پخش گردد

م و و به سوي مكه برگردند .توجه شوند كه اين خبر دروغ بوده استكفار مكه بشنوند

بـن سـعد از زبـان ابـوبكربن عبـدالرحمن تر اين است كه اين افسـانه را ابـن نكته عجيب

نقل كرده است كه او در زمان خالفت عمر، يعني سـي سـال)هـ94متوفي(بن هشام حارث

]1[ به دنيا آمده است.مذكور بعد از واقعه افسانه 

خديگر اينكه (راميار،راوي يكـيو)164،تـاريخ قـرآن ود در متن جريان نبوده است

 از ادله ضعف روايت اين است كه راوي در متن جريان واقعه نباشد.

در ميـان» تلـك الغرانيـق العلـي، ان شـفاعتهن لترتجـي«فرض كنيم كه دو عبـارتـ5

و و بعدش همخواني ؛هماهنگي ندارد آيات سوره نجم باشد. اما اين دو عبارت با آيات قبل

و بعد و نكوهش بتهاي،دو عبارتاين زيرا قبل و منـات عزّ،الت«مذمت شـده مطـرح»ي

ت است. تأيچگونه ممكن است خداوند بعد از مذمت بتها آنها را و بعد از يد دوبـارهأييد كند

(حسن عباس، ميـان ) كـه در ايـن صـورت 132البريطانيه،��في الموسو ���قضايا قرآ تكذيب نمايد

 گويي به دور است. در حالي كه قرآن از تناقص آيد، پيشميآيات قرآن از نظر محتوي تناقص 

كعـب، جبير، شعبه، محمـدبن عباس، سعيدبن افسانه كساني چون ابناين در سند خبرـ6

را قيس، ابن محمدبن و ... وجود دارند كه عالمان رجـال آنهـا شهاب، زهري، سدي، عكرمه
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در عباس نقل كردهبن را از زبان عبداهللا خبرخصوصاً بيشتر آنها.اند تضعيف كرده اند كـه او

طالـب سـال هشـتم بعثـت اند كه او در شـعب ابـي گفتهو زمان وقوع حادثه به دنيا نيامده بود

(خويي،  سـال پـنجم بعثـت اتفـاق،افسانه غرانيق به فرض صحت.) 1/229، البيانمتولد شد

آنو افتاد و در بطن واقعه نبوده است.ن عباساب راوي  در زمان حادثه متولد نشده

 نتيجه

مي،گرديداز آنچه بيان .شود نتايج ذيل حاصل

و توان قضاوت كرد كه قرآن از آنها نمي با قرآن انجيل، صرف مشابهت تعاليم تورات

 كوچكلئدر مساوندزيرا اديان آسماني در اصول دعوت با هم مشترك؛شده استاقتباس 

تع.با هم اختالف دارند وا انتقاد قرآن از و ليم يهود تفاوت مـاهوي بـا آنهـا نشـانه مسيحيت

اشـعار آنهـا از مصـادرو مردم عصر نزول هنگ وآداب پسنديدهرف.ستعدم اخذ قرآن از آنها

با زيرا؛قرآن نيست و فرهنگ عصر نزول قرآن از اسـاس وبا محتواي اشعار آنهـا مخالفـت كـرده

پـذيري ايـن شـاعر نشانه تأثير وجود آيات قرآني در اشعار اميه بن صلت، ها را تغيير داده است.آن

ف9ظاهر الفاظ قرآن با سخنان پيامبر.از قرآن است وصاز نظر بالغت فاصـله زيـادي احت

و؛ لذادارد نبوده وآن را در سـفرهاي خـويش9پيامبرتأمالت شخصي قرآن نتيجه افكار

مي، بلكه فقط باس نكرده استاز ديگران اقت تَنزِيـلٌ مـن(ماند كـه قـرآن يك حقيقت باقي

 ) است.44(حاقه/)رب الْعالَمينَ

 نوشت پي
(پيامبرالزم به ذكر است كه در از براي رفـتن بـه حبشـه نزديـك)9عصر تـرين راه

مي؛طريق جده بود (حدود يعني ك70بايست فاصله مكه تا جده و در كيلـومتر) را طـي ننـد

با؛ جده از طريق كشتي وارد حبشه شوند و برگشت اين مسافت در يك روز بنابر اين، رفت

 توجه به وسايل مسافرتي آن زمان ممكن نيست.
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