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Abstract 
The book “Letters to Muhammad the Prophet / Research on the Roots of the Quran” is a 

research on the source of the Quran written by Amin Qazaei. He believes that the Meccan verses 

and chapters of the Quran were originally letters sent to the Prophet Muhammad (PBUH) by the 

Judeo-Christian sect called the Abyssinians, and with these letters, the original text, The Holy 

Bible was given to him as an appendix and description of these letters, but at the time of 

compiling the Quran, these letters were compiled as the Quran. Considering the importance of the 

issue of revelation and divinity of the Quran and the fact that the present book has been published 

in Persian in a cyberspace; it was necessary to critique his methodology in this article. In the 

present study, the sources and the Qazaei’s method in the present perspective were examined by 

the method of critical analysis. In explaining his view, the author is influenced by the views of 

revisionist orientalists on the validity of Islamic sources such as Wansbrough and Luxenberg. The 

result of the methodological study of the book indicates that the Qazaei’s view does not have any 

of the characteristics of a scientific theory and is based on conjecture and probability. The biggest 

problem of the book is the escaping from base of history and depending on textual analysis 

without the necessary conditions which has led to an imaginative and far-fetched analysis. 
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 چکیده
های قرآن»، تحقیقی درباره مصدر قرآن پژوهشی بر ریشه  ][هایی برای محّمد پیامبرکتاب «نامه

های مکــی قــرآن ســوره  و است که توسط امین قضایی نگارش یافته است. وی بر این باور است که آیات
 مسیحی به نام ابیونی برای حضرت محمــد  -ای یهودیهایی بوده است که توسط فرقهدر اصل، نامه

هــا در عنوان ضمیمه و شــرح ایــن نامــهمقدس به ها، متن اصلی کتابشده و به همراه این نامهارسال می
آوری شــد. بــا عنوان قرآن جمعها بهنامهن  گرفته است، ولی در زمان جمع قرآن، ایاختیار ایشان قرار می

هی بودن قرآن و اینکــه کتــاب حاضــر بــه زبــان فارســی در محــیط توجه به اهمیت مسئله وحیانیت و ال
شناسانه وی در این جستار پرداخته شود. مجازی منتشر گردیده است؛ ضرورت دیده شد تا به نقد روش 

منابع و روش «قضایی» در دیدگاه حاضــر پرداختــه  یدر پژوهش حاضر با روش تحلیل انتقادی به بررس
طلب دربــاره اعتبــار منــابع شد. نویسنده در تبیین دیــدگاه خــود متــأثر از آراء خاورشناســان تجدیــدنظر

شناســانه کتــاب مــذکور حــاکی از آن اسالمی چون «ونزبرو» و «لوکزنبرگ» است. نتیجه بررسی روش 
های یــک نظریــه علمــی را نــدارد و بــر حــدس و احتمــال است که دیدگاه «قضایی» هیچ یک از ویژگی

هــای متنــی ترین مشکل نظریه وی خروج از بستر تاریخ و اتکای صــرف بــه تحلیــلاستوار است و مهم
 بدون داشتن شرایط الزم است که این امر موجب ارائه تحلیلی تخّیلی و دور از واقع شده است.

، هایی برای محّمد پیــامبرقضایی، مصدر قرآن. نامه  نشناسی امیها: فرقه ابیونی، روش واژهکلید
 انگاری قرآن.نامه
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 مقدمه
توان گفت جرئت میمسلمانان بوده و بهقرآن کریم از هنگام نزول تاکنون مورد توّجه مسلمانان و غیر

اندازۀ قرآن در تکوین سرنوشت جوامع اسالمی؛ بلکه در تکوین سرنوشت بشــریت مــؤثر هیچ کتابی به
ای دست بــه مخالفــت بــا ایــن ). از همان اوایل نزول عده١تا:  بوده است (مطهری، آشنایی با قرآن، بین

مورد انکار قــرار  کتاب الهی زدند و سعی نمودند، منشأ الهی و مسئله وحی شدن قرآن بر رسول اکرم 
هــای مجــازی حیطمها فزونی گرفته و سیل شبهات قرآنی از طریق اّما در چند سال اخیر دشمنیدهند؛  

های مختلفی در حوزه نوشتار و فضای مجازی به ایراد شبهاتی درباره بین کتابسرازیر شده است. دراین
هایی برای محمد پیامبر/ پژوهشی بر اند. یکی از این موارد، کتابی با نام «نامهاین کتاب جاودان پرداخته

 های قرآن» نوشته امین قضایی است.ریشه
آید، مصدر قرآن است. نویسنده کتاب  طور که از عنوان آن برمی ن کتاب همان ی موضوع اصلی ا 

پذیری احکام شریعت اسالم از مذهب یهود جای هیچ تردیدی وجود  بر این باور است که در تأثیر 
ندارد. نویسنده خود اذعان دارد که این رأی مطلب جدیدی نیست و پیش از او مستشرقانی چــون؛  

ای که در اواخــر دهــه هفتــاد  آثار خویش همچون مطالعات قرآنی و محیط فرقه   «جان َونزُبرو» در 
وجود، او دیدگاه ونزبرو و دیگر تجدیدنظرطلبان  گردد. بااین میالدی منتشر شده است، مشاهده می 

داند که صاحبان آن قادر  ترین ایراد رأی فوق را این می داند. نویسنده مهم در این مسئله را ناقص می 
حال از  زمان یک متن سریانی باشد و درعین تواند هم توضیح دهند که چگونه متن قرآن می   نیستند 

 محیط حجاز بیرون آمده باشد. 
قضایی در این کتاب مدعی ارائه تفسیری سکوالر از قرآن است. وی بر این عقیــده اســت کــه قــرآن 

نویســد: گیرد. او میار نمیرصورت علمی توسط عامه مردم و دانشمندان اسالمی موردبررسی و فهم قبه
نــدرت توســط عامــه مســلمانان بــه زبــانی کــه العاده در جهان اســالم، به«قرآن با وجود محبوبیت فوق

انــد. البتــه آنــان نیــز از شود و ایشان این وظیفه را بر عهده مفتیان و روحانیان گذاردهبفهمند، خوانده می
کنند و تالشی برای رمزگشایی از قرآن و تفسیر آن می  متن قرآن برای صدور احکام و فروش دین استفاده

شــان را دهنــد، کتــاب مقــدشبا یک رویکرد علمی ندارند؛ پس اگر اکثر مسلمانان به خود زحمت نمی
آورند و یا تعصبشان مانع یک تفسیر درست از مــتن سختی از آن سر درمیبخوانند و اگر هم بخوانند، به

هایی بــرای محمــد پیــامبر، قضایی، نامهباید پژوهشگران بکشند.» ( ا خواهد شد، پس زحمت این کار ر
٨-٧: ١٣٩٤.( 
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ترین نوآوری نویسنده در کتاب مذکور در بیــان چگــونگی تأثیرپــذیری قــرآن از طورکلی شاخصبه
پردازی درباره مصدر قرآن نیازی به پــذیرش کتاب مقّدس است. قضایی بر این عقیده است که در نظریه

هــای ادبــی و وجود ندارد و با اتکا به تحلیل  ی؛ یعنی حدیث و سیره رسول گرامی اسالم ممنابع اسال
 توان تفسیری صحیح از قرآن ارائه داد.شناختی میزبان
 نویسد:مؤّلف در چگونگی توجیه رأی مذکور، می 

هــا) بــرای مســیحی (ابیــونی-ای یهــودیهایی است کــه از ســوی فرقــه«قرآن درواقع مجموعه نامه
شــده تــا های مختلفی از کتب مذهبی ترجمه مــیها، بخششده و به همراه این نامهارسال می  یامبرپ

ها ذکر یا موعظه کند و این «ذکر» از روی کتاب همان چیــزی اســت کــه نویســنده از روی آن  پیامبر
ر همــین مــتن وشود، منظــ خواند؛ بنابراین وقتی در متن از قرآن، کتاب و ... صحبت میها قرآن مینامه

انــد.» نامه نیست، بلکه ملحقاتی است که یک فرقه مذهبی برای مسیونر مذهبی خودشان ارســال کــرده
 ).١٥-١٤: ١٣٩٤هایی برای محمد پیامبر،  (قضایی، نامه

توجــه اســت کــه انگاری قــرآن اســت. قابلاین جستار در پی نقد روش قضایی در تبیین دیدگاه نامه
ترین مبنا در فهم و تفسیر قرآن اســت و بــا در نظــر گــرفتن اینکــه دیــدگاه مهم  ، بودن قرآنمسئله وحیانی

رو ضروری اســت کــه بــه نقــد دیــدگاه حاضــر بودن قرآن است. ازاینحاضر در پی نفی و انکار وحیانی
 پرداخته شود.

ابطه ردرباره پیشینه پژوهش نیز باید متذکر شد که تاکنون دو مقاله توسط نگارندگان مقاله حاضر در 
انگاری قرآن»، چــاپ شــده های قرآن» منتشر شده است: مقاله «نقد و بررسی شبهه نامهبا کتاب «ریشه

در شماره دهم دوفصلنامه االهیات قرآنی؛ و مقاله «بررسی تطبیقی آئین ابیونی با قرآن: پاســخگویی بــه 
جه تمایز مقاله حاضــر وهای ادیانی.  شبهه اقتباس»، چاپ شده در شماره چهاردهم دوفصلنامه پژوهش

با مقاالت فوق در بررسی روش مؤلف کتاب در استنتاج دیــدگاه «نامــه بــودن قــرآن» از فرقــه یهــودی ـ 
که در مقاله نخست به مسئله اصل نامه بودن قرآن و ادلــه تــاریخی و طوریمسیحی «ابیونیان» است. به

ها و مسائلی که به نظر ه دوم به مشابهتلادبی نویسنده بر این موضوع پرداخته و نقد شده است و در مقا
امین قضایی داللت بر اقتباس قرآن از آئین ابیونی دارد، پرداخته و نقاط ضــعف و مــوارد ابطــال رأی وی 

 آشکار شده است.
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 نفی منابع اسالمی (حدیث و تاریخ) و اتکا بر دیدگاه خاورشناسان تجدیدنظرطلب  -١

ســکوالر و تجدیــدنظرطلب دربــاره اعتبــار منــابع   نقضایی در کتاب خود به تحقیقــات پژوهشــگرا 
پاتریشــا کــرون  ، ) John e. Wansbrough)، جــان ونزبــرو (Michael cookاسالمی، همچــون: مایکــل کــوک (

)Patricia crone) ــوکزنبرگ ــیChristoph Luxenberg) و کریســتف ل ــاره م ــته از ) اش ــن دس ــد؛ و روش ای کن
 داند.پژوهشگران را بهترین روش تفسیر متن می

قضایی در دیدگاه خود نیز اعتبار منابع اسالمی؛ یعنی تاریخ و روایــات را نفــی کــرده اســت و مــتن 
کنــد. داند و تفسیر سکوالر را بهترین شیوه تفسیر معرفی مــیهای متأخر میکنونی قرآن را محصول دوره 

راء ایشــان، بــه دیــدگاه آوجود، عالوه بر بیان دیدگاه مستشرقان تجدیدنظرطلب و صحیح انگاشــتن بااین
نویســد: «وانزبــروگ ظهــور اســالم را نــه ناشــی از صــرفًا التقــاط طور خاص اشاره کرده و میونزبرو به

دانــد. مطالعــات مــن در ایــن یهودی برای نفوذ در اعــراب مــی -فرهنگی، بلکه تالش یک فرقه مسیحی
گیری وی را تأیید اما این نتیجه  ؛کتاب اگرچه در روش و استدالل کامًال مستقل از بحث وانزبروگ است

 ).١٣کند.» (همان:  می
های تفسیر مــتن اند از: «مطالعات قرآنی»، «منابع و روش مهمترین آثار ونزبرو که به ترتیب عبارت 

هــای ای محتوا و تدوین تاریخ نجات اسالمی»؛ با فاصــله یــک ســال، در ســالمقدس» و «محیط فرقه
هــای ســیره دارای تنها احادیث اسالمی و گزارشر اساس دیدگاه وی، نهبم انتشار یافتند.  ١٩٧٨و    ١٩٧٧

اعتبار نیستند، بلکه قرآن نیز برخالف ادعای ظاهری آن به زمانی بس متأخر تعلق دارد. با توجه به ایــن، 
تفصــیل بــه ادلــه روایــی دیــدگاه های اسالمی و احادیــث قائــل نیســت و بهونزبرو اعتباری برای گزارش

اجمال داند و بــهها را نادرست میپردازد، بلکه در اصل، کلیت این گزارشدر تاریخ قرآن نمی  مسلمانان
کند. با تردید در قرائت مرسوم از تاریخ اسالم، ونزبرو خوانش دیگری از تمامی این نظر خود را بیان می
ان کــه ســ دهد و معتقــد اســت، بــرخالف بــاور محققــان مســلمان و عمــوم خاورشناتاریخ به دست می

 انگارند. این موارد درواقع «تــاریخ نجــات»های اسالم را تاریخ میهای مربوط به نخستین سدهگزارش

هستند و درنتیجه روش مناسب با این نوع مطالب نه از سنخ نقد منبع که بایــد از نــوع نقــد ادبــی باشــد 
 ).١٨٢-١٨١: ١٣٩٨  ، (نفیسی، تاریخ استشراق تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب 

با این بیان پرواضح است، مبانی «قضایی» در این کتاب متکی بر دیــدگاه ونزبــرو در بحــث تــاریخ 
ک: امینــی، نقــد ر.قرآن است و سخن جدیدی نیست و بارها توسط محققان اسالمی نقد شــده اســت (

). ١٥٤  -١١٩:  ١٣٩٩پژوهــی خاورشناســان،  نظر ونزبرو مبنی بر تدوبن قرآن در قرن سوم هجری، قرآن
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قضایی، دیدگاه تأثیرپذیری قرآن از فرقه ابیونی را از ونزبرو اخذ نموده است و در کتاب خویش با ارجاع 
 نویسد:به کتاب «مطالعات قرآنی» ونزبرو می

یهــودی -«وانزبروگ ظهور اسالم را نه ناشی از صرف التقاط فرهنگی؛ بلکه تالش یک فرقه مسیحی
هــای کند، گرچه مطالعاتش در کتــاب «ریشــهداند». در ادامه قضایی تأکید مییمبرای نفوذ در اعراب  

گیــری وی را تأییــد قرآن» در روش و استدالل کامًال مستقل از بحث وانزبــروگ اســت؛ امــا ایــن نتیجــه
 ).١٣کند (همان:  می

ای فرقــه  ا ونزبرو با تأکید بر استفاده مکرر قرآن از تصاویر توحیدی مســیحیت و یهودیــت، اســالم ر
مقدم و مسیحی که در قالــب دینــی نوظهــور بــا فرهنــگ اعــراب تطــابق یافتــه اســت (موســوی –یهودی  

: ١٣٩٩پژوهــی خاورشناســان،  های قــرآن، قرآنهای جان ونزبرو درباره ســنتنجارزادگان، یابی دیدگاه
٢٠٥.( 

برو پیش از وی به تــالش زقضایی در مورد پیشینه این دیدگاه تنها به این نکته بسنده کرده است که ون
یهودی برای نفوذ در اعراب در کتاب مطالعات قرآنی اشاره نمــوده اســت. بــا مطالعــه   -ای مسیحیفرقه

شود که دیدگاه تأثیرپذیری قرآن از فرقه ابیونی، نخستین بار توسط وی عنوان کتاب قضایی گمان برده می
 شده است.
ای» بــه تأثیرپــذیری قــرآن از ابیونیــان  یعنی «محیط فرقــه   توجه است که ونزبرو در کتاب دیگر خود جالب 

عنوان دلیل دیــدگاه خــود ذکــر کــرده  هایی که بین قرآن با آئین ابیونیان وجود دارد را به پرداخته است و مشابهت 
اند از: اعتقاد به تحریف بایبل، حرمــت شــراب، غســل، بحــث دربــاره  ها عبارت است. برخی از این مشابهت 

 ).١٩٧٨:٥٢,Wansbrough, » Sectarian milieu: content and composition of Islamic salvation history( تغییر قبله 
 های قرآن» اصًال به کتاب نامبرده ارجاع نداده و این مطالب را متذکر نشده کهنویسنده کتاب «ریشه

بارشناســی شــبهه تحتی معرفی این گروه هم توسط ونزبرو صورت گرفته اســت. نکتــه دیگــر در بحــث  
حاضر این است که حتی ونزبرو نیز این دیدگاه را از خاورشناسی دیگر به نام «هانس یــوآخیم شــوپس» 

)Hans Joachim Schoeps اخذ نموده است. وی نخستین کسی اســت کــه تأثیرپــذیری قــرآن از ابیونیــان را (
هودیان در تاریخ دین، بخشــی یمطرح کرده است. وی در فصل پایانی کتابش با عنوان جایگاه مسیحی ـ 

 نویسد:را به «تأثیر ماندگار مسیحی ـ یهودیان» تخصیص داده و می
های اصــلی ها نهایتًا در قرن پنجم در بخش شرقی سوریه منقرض شدند؛ اما بسیاری از آموزه ابیونی

ز طریــق نســطوریان اهای مونوفیزیتی،  ها در ادیان آن زمان تأثیراتی بر جای نهاد و سپس در دوره نزاعآن
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اش با آن مواجه شد، دین ای که محمد در آغاز فعالیت علنیوارد عربستان شد؛ بنابراین مسیحیت عربی
هــای مونــوفیزیتی بــود. حکومتی بیزانس نبود، بلکه مسیحیتی منشعب شده و متأثر از ابیونیان با دیــدگاه

شد. هرچنــد آن تــأثیرات چنــدان واضــح و  یهای اسالمبسیاری از آن اعتقادات از این طریق وارد آموزه 
 )١٣٧-١٣٦ ,schoeps, Jewish Christianity: factional disputes in the early churchتشخیص نیست (قابل
پژوهی رسد، ونزبرو نخستین کسی است که این ایده را از شوپس گرفته و در فضای قرآنبه نظر می 

رمعزی و اتــان کلبــرگ، بیشــتر گســترش یافــت (طباطبــایی، یغرب معرفی کرد. بعدها این نظر توسط ام
). با بیان این نکات پرواضح اســت کــه قضــایی در ایــن قســمت؛ یعنــی ٩:  ١٣٩٨های ادیانی،  پژوهش

تــر بیــان مصدر بودن آئین ابیونی برای قرآن هیچ ابتکاری ندارد و قبل از او، توسط خاورشناســان متقــدم 
برد، این قسمت از ای قلم رانده است که خواننده گمان میگونهبه  شده است و حتی با کتمان این مطلب

دیدگاه نیز ابتکار وی است. مطلب دیگری که باید یادآور شویم، همین مســئله اســت کــه وی اصــًال بــه 
عنوان مبدع ایــن دیــدگاه و کتــاب دیگــر ونزبــرو یعنــی پیشینه این موضوع اشاره نکرده و از «شوپس» به

نوعی اخالق پژوهش را نادیده این مطلب در آن بیان شده است، نام نبرده است و به  های» ک«محیط فرقه
 گرفته است.

 جای علم و یقینتکیه بر ظن و گمان به  -٢

جای اســتناد بــه یکی دیگر از مشکالت دیدگاه قضایی از حیث روش تحقیق، تکیه بر ظن و گمان به
َْس شی پرداخته شده و آمده است:  وادله یقینی و علمی است. در قرآن کریم بدین نکته ر َْقُف ما لــَ َو ال 

ْسُؤال َ ْنُه  َ َن  َِك  و
ُ
ُ أ َ َو الُْفؤاَد  َ َ ْ سْمَع َو ا )؛ «از آنچه به آن آگاهی نــداری، ٣٦(اسراء/  ََك بِِه ِعلٌْم إِن ا

شریفه یاد شده جــزء  هتوجه است که آی ». جالباندپیروی مکن؛ چراکه گوش و چشم و دل، همه مسئول 
پرداخــت، جای بافتن خیاالت و وهمیات خود، به معــارف قــرآن مــیآیات مکی است و اگر نویسنده به

 شناسانه را از قرآن بیاموزد و در عرصه مطالعات علمی خود بکار بگیرد.توانست حتی نکات روش می
ارائــه نظریــه در هــر علمــی   کارگیری مستندات قطعی و یا ظنی معتبر جزء ارکان روش علمــی دربه 

ی خطاهــا و اشــتباهات، پیــروی از امروزه ازنظر فلسفی مسّلم شده است که یکی از عوامل عمدهاست.  
ظن و گمان بوده است. «دکارت» هزار سال پس از قرآن، اولین اصل منطقی خــویش را ایــن قــرار داد و 

زدگــی و و در تصدیقات خود از شــتاب چیز را حقیقت ندانم، مگر اینکه بر من بدیهی باشدهیچ«  :گفت
گونــه شــّك و شــبهه سبق ذهن و تمایل بپرهیزم و نپذیرم مگر آن را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچ

 ).٢/٦٥: ١٣٧٢» (مطهری، مجموعه آثار،  در آن نماند
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 ، های بسیار بارز تمسک قضایی به گمان و احتماالت در معرفی هویت اصلی نویســندگاناز نمونه 
کنــد و های ارسالی به حجاز است. وی در ابتدای نوشتار خود این گروه را همان ابیونی معرفــی مــینامه

ها با احکام اسالم، از ســخن اولیــه خــود شدن با اختالفات عقیده ابیونیپس از بیان عقاید آنان و مواجه
م فرقــه بودنــد و خــود را چــه ا نویسد: اینکه این گروه نویسندگان دقیقًا متعلق بــه کــدکند و میعدول می

دهد، ایشان از صابئان باشند و دلیل وی هم ایــن نامیدند، بر ما مشخص نیست. در ادامه احتمال میمی
زیاد بــه احتمالاند و این اتهام نیــز بــهبودن زدهاست که برخی در صدر اسالم به رسول خدا اتهام صابئی

از صائبان شهر حران متأثر اســت. بــه   حضرت محمد  هبودند ک  خاطر این بوده که مردم مکه پی برده
هــا طلب از ابیــونیها و یا یــک گــروه غیررســمی و اصــالح نظر وی احتمال دارد، این نویسندگان ابیونی

ها از سامریون یــا صــابئان باشــند. درهرصــورت ایــن فرقــه دیــدگاه باشند. احتمال دیگر این است که آن
ها قرابت دارد، ایــن و بر این اساس هر گروهی که ازنظر فکری با ابیونی  دها را دارا هستننزدیک به ابیونی

هــایی بــرای محمــد قضــایی، نامــهکنــد (ها باشند، صدق میها نویسندگان نامهاحتمال درباره اینکه آن
 ).١٣٧-١٣٦: ١٣٩٤پیامبر، 

تمــامی  هــا نــدارد وآید کــه وی هــیچ شــناختی از هویــت نویســندگان نامــهاز سخنان قضایی برمی
صــورت ظنــی و احتمــالی اســت، باوجوداینکــه عنوان نویسندگان نامبرده شده است، بههایی که بهگروه

ها یکی از ارکان دیدگاه وی است، ولی همــین قســمت از دیــدگاهش نیــز ظنــی و اقتباس قرآن از ابیونی
را که یکی از ارکان ی احتمالی است و در اینجا قاعده «اذا جاء االحتمال بطل االستدالل» جاری است؛ ز

 اصلی دیدگاه قضایی تأثیرپذیری قرآن از فرقه ابیونی است که در اثبات این امر ناتوان است.
های قرآن است. قضایی بر این باور اســت، شاهدی دیگر در این مسئله، معرفی مصدر اصلی بخش

جملــه ایــن  . ازتارســال شــده اســ   مســیحی بــرای پیــامبر  –ها، ملحقاتی از کتب یهودی  همراه نامه
ســختی نویســد: بــهملحقات کتاب فرقان است، ولی نویسنده در تطبیق آن دچار شک شده است و مــی

کنــد: بتوان مطمئن بود که منظور از فرقان کدام بخش از عهدین باشد و در این مورد سه حدس بیان مــی
نــی کتــاب جــوبیلز ع. کتاب جوبیلز؛ و در نهایــت بــه تقویــت حــدس ســوم؛ ی٣. ده فرمان  ٢. تورات  ١

کند که حدس من بر ایــن اســت یابی برای «کتاب مبین» دوباره عنوان میپردازد. همچنین در معادلمی
گویــد: که کتاب مبین، تورات، اسفار یا بخشی از آن باشد و در مورد معــادل «ســبع المثــانی» نیــز مــی

 هفت بخش اول آن بــرای پیــامبر  همنظور از المثانی احتماًال همان تثنیه یا کتاب پنجم اسفار است ک
، ٥٦کنــد (همــان: فرستاده شده است و دوباره این مطلب را نیز به صورت حدسی و احتمالی بیــان مــی
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٨٨، ٨٠-٧٩.( 
مثال دیگر، دیدگاهی است که درباره حروف مقطعه ارائــه نمــوده اســت و تفســیر آن را همــان عــدد 

روف در شمارش سطور ارسال شده است؛ یعنــی در حداند. نحوه استفاده از این  ابجدی این حروف می
ســطر از  ٢٣١است؛ یعنی  ٢٣١راء) است، عدد متناظر با آن الم سوره یوسف که حروف مقطعه آن (الف

کتاب عهدین به همراه نامه (سوره یوسف) ارسال شده است، در صورتی که بر اساس شــمارش قضــایی 
شده است و بین ایــن دو عــدد اخــتالف زیــادی وجــود  سطر در کتاب پیدایش بیان  ٢٧٣این داستان در  

تــوان کند: «گرچه نمیتوان نتیجه قطعی گرفت و بیان میکند که نمیدارد. در اینجا نیز نویسنده بیان می
ارسال شده، ولی فرضیه ما درباره  هایی از چه کتابی برای حضرت محمدمطمئن شد دقیقًا چه بخش
 ).٩٣-٩٢همان:  (کند» حروف مقطعه را تایید می

ها و مبــانی مســلمانان در مــورد وحیانیــت فرض با در نظر داشتن این مسئله که نویسنده کتاب پیش
قرآن و ارسال حضرت محّمد از سوی خوای متعال را نپذیرفته است؛ لذا درصدد انکار نبوت و همچنین 

ارائــه دیــدگاهی جدیــد و   ارسال وحی بر ایشان است و در مقابل دیدگاه قاطبه مســلمانان، تــالش بــرای
های وی عباراتی چون حــدس و گمــان و احتمــال دارد، جای استداللبرخالف آن نموده است. در جای

های قــرآن، بایــد متــذکر شــویم. در شود. با وجود اختالف مبنایی ناقد، با نویسنده کتاب ریشهدیده می
ف فرضیه بیان شــده اســت: فرضــیه یهای علمی پژوهشگر حق بیان فرضیه را دارد. چنانکه در تعربحث

حدسی عالمانه است که پژوهشگر بر اساس مطالعه و از روی آگاهی، به مسئله اصلی یــا همــان ســؤال 
دهد. در واقع فرضیه پاسخ مــوقتی اســت کــه پژوهشــگر بــه اصلی تحقیق و دیگر سؤاالت فرعی آن می

شتری دارد، ولی در تحقیق خــویش یدهد. پژوهشگر در بیان فرضیه اختیار عمل بسوال تحقیق خود می
نیز به دنبال اثبات فرضیه خویش است. البته این به معنای پافشاری بر فرضیه خود به هر قیمتی نیســت، 

شود بایست حدس عالمانه خود را به شکل روشمندی پیگیری کند که در نهایت اثبات یا رد میبلکه می
هــای با توجه به اختالف مبنایی با نویسنده کتاب ریشه )٤٩: ١٣٧٩ بفرمائید پژوه،  (صادقی و شاکرنژاد، 

های متعصبانه و نادرستی که در قبال قرآن به جهت عدم ایمان به دین مبین اسالم و همچنین پیش فرض 
عالمان مسلمان گرفته است؛ لذا در ارائه نظریه اولیه چندان جای بحــث علمــی وجــود نــدارد، ولــی در 

تــوان گیرد و در انجام این مهم ناتوان است، در نتیجه؛ دیگر نمــیه قرار مییادامه که در روند اثبات فرض 
بر اساس حدس و احتمال به اثبات پرداخت و بر اساس روش علمی نویسنده باید عدم اثبات فرضــیه را 

 فرض خود دست بکشد.اعالم کرده و از پیش
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 انکار دالیل تاریخی و استدالل بر مبنای تحلیل ادبی  -٣

د پیــامبر/ پژوهشــی بــر استفاده از منابع توسط قضایی در کتاب «نامه  شیوه بحث و هایی برای محمــّ
های قرآن» وامدار از دیدگاه ونزبرو در کتاب «مطالعات قرآنی» است. قضــایی تمــامی روایــات و ریشه

وسط تداند که به منظور درک قرآن  های پس از نزول قرآن میدالیل تاریخی درباره قرآن را مربوط به سده
ها به تقلیــد مسلمانان ساخته شده است. البته چنانکه در پیشینه بحث بیان شد، این جمالت و استدالل

نظر نیست و به همین جهت بهتــر اســت؛ دالیــل ونزبــرو از ونزبرو است و قضایی در این زمینه صاحب
 برای ترجیح روش تحلیل ادبی و کنار نهادن سنت اسالمی بررسی شود.

ها داند و استفاده از آن) میsalvation history، حدیث، سیره و تفسیر را «تاریخ نجات» (نونزبرو، قرآ 
شمارد. از نظر او این متون، صــرفًا عنوان یک منبع تاریخی یا حتی تاریخ تحریف شده نادرست میرا به

یراســتاری تحلیــل وادبیات هستند که باید با ابزارهای بررسی ادبیات، مانند نقد ادبی، نقد صوری و نقد 
 های نخستین در یهود و مسیحیت همین شــیوه بــه کــار رفتــه اســتگونه که در بررسی سدهشوند. همان

)Berg,The Implications of, and Opposition to, the Methods and Theories of John Wansbrough", ٤٩٣(. 
ست که حاصل یک طراحی دقیــق و از قبــل  ا به عقیده ونزبرو، تحلیل ساختار متن قرآن بیانگر این مطلب    

برای نمونه تاریخ نجات یا مضامین و مطالب اخالقــی یــا آخرالزمــانی در قــرآن برآمــده از   .مدون شده نیست 
هایی که صورت گرفته است، به ایــن  همچنین در متن تکرارها و حذف  .رسند چندین سنت مختلف به نظر می 

با مشاهده این موارد دشوار است که فرض کنیم کــه قــرآن حاصــل   ، سازد. ونزبرو معتقد است امر رهنمون می 
ای هماهنگ باشد، بلکه قرآن را باید متنی پنداشت که در طول ســالیان متمــادی و بــه  کار یک نفر و یا مجموعه 

 دست افراد مختلف تنظیم شده است و بعدها به کمک شماری از قواعد بالغی در کنار هم قــرار گرفتــه اســت 
)Wansbrough,» Sectarian milieu: content and composition of Islamic salvation history,١٩٧٨:p٤٧.( 

های ادبی قرآن که ونزبرو بدان تاکید دارد، «سبک ارجاعی» آن است. در این موراد، فرض از ویژگی
و ماجراهــا را   هاهای مفقوده هر یک از داستانبر این است که خواننده قرآن قادر است، جزئیات و حلقه

و برادر دیگــرش اســت کــه آیــه   های روشن آن در داستان حضرت یوسفخود پر کند. یکی از نمونه
م ُ ي ــِ

َ
ْم ِمْن أ ُ ٍخ لَ

َ
ِ بِأ ُتو

ْ به آن اشاره دارد. این بخــش از داســتان همتــای روایــت ؛ )٥٩(یوسف/ قاَل ا
ی ایــن داســتان بــرای مخاطبــان قرآنــی ت) است. آگاهی از نقل تورا ١٣-٣:  ٤٢تورات در ِسفر پیدایش (

ای بــه نــام مفروض انگاشته شده است؛ چراکه نه در آیات پیشین و نــه در جــای دیگــری از قــرآن اشــاره 
حضرت یعقوب از سالمتی وی نیامده است؛ بنابراین برای  «بنیامین» و ماندن او در خانه به دلیل نگرانی
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درستی دریابد (ریپــین، زم است تا بتواند مراد از این آیه را بهقرآن آگاهی از نقل توراتی داستان الخواننده
گیری کند تا بر شکل). ونزبرو به این ویژگی از جمله استناد می٢٠٣-٢٠٢:  ١٣٧٩های قرآنی،  پژوهش

 ای استدالل کند.قرآن در محیطی فرقه
بارهــا در مــتن  شــود. چنانکــههای قضایی نیز مشاهده مــیمشابه دیدگاه «سبک ارجاعی» در نوشته

آید، تمامی قرآن در اختیار ما نیست. بــرای مثــال وی کتاب بیان کرده است که از آیات قرآن به دست می
ای کند که در هیچ کجای دیگر قرآن اشــاره سوره اسراء، بیان می  ٦٠با استناد داستان شجره ملعونه در آیه  

شود که شجره ملعونه در قــرآن وضوح گفته می  که در این آیه بهبه این شجره ملعونه نشده است. درحالی
ذکر شده است. پس باید در آیاتی از قرآن وجود داشته باشد که در آن به شجره ملعونه اشاره شده باشــد. 

هایی همچون قرآن، فرقان، کتاب مبین اشاره بــه کتبــی غیــر از قــرآن در دســترس همچنین در مورد واژه
 ).٥٩-٤٣: ١٣٩٤رای محمد پیامبر، بهایی  قضایی، نامهمسلمانان دارد (

داننــد کــه نمونه دیگر، بیان مصداق «لیله القدر» در قرآن است. مفسران قرآن، شب قدر را شبی می
؛ ثعلبــی، ٣٠/١٦٦ق:    ١٤١٢نــازل شــده اســت (طبــری، جــامع البیــان،    قرآن یکجا بر قلب پیــامبر

با الهــام از ســبک ارجــاعی ونزبــرو،   و). وی در مقابل این تفسیر  ١٠/٢٤٧ق:    ١٤٢٢الکشف و البیان،  
ُة َو داند؛ زیرا درباره این شب در قرآن آمــده اســت:  منظور از قدر را شب تولد مسیح می ــَ ِ َْمالئ ُل ا َ تــَ

رٍ  ْ
َ
ُ أ ِهْم ِمْن  ِيها بِإِْذِن َر روُح  ] فرشتگان و روح، به فرمان پروردگارشان برای )؛ «در آن [شب٤(القدر/   ا

] فرود آیند.» در انجیل لوقا آمده اســت کــه فرشــتگان بــه چوپانــان تولــد کاری [که مقّرر شده است  ره
قضــایی، کنند، پس در واقع نزول فرشتگان باید ارتباطی با تولد مسیح داشته باشــد! (مسیح را اعالم می

 ).٥١: ١٣٩٤هایی برای محمد پیامبر،  نامه
شود، عملکرد گزینشی است. بــه و نویسنده یافت میدخصوصیت مشترک دیگری که در دیدگاه هر  

پذیرد و سایر منابع تــاریخی را میاین معنا که روایات و مستندات تاریخی که موّید دیدگاه وی هستند را 
اسالمی درباره جمع قرآن در زمان عثمان را نــامعقول نامد! بر این اساس او گزارش دهی میجعل سامان

در وثاقت منابع پایان سده دوم و ابتدای سده سوم کــه حــاوی مباحــث قرآنــی   رشمرد و از سوی دیگمی
نقــش روایــات دهد (شاکر و ســاکی، هایی ارائه میاست، تردیدی ندارد و بر اساس محتوای آنها تحلیل

). نمونه این بحــث در اســتناد داســتانی کــه در ســیره ١٦: ١٣٩٣، در تعیین تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن
با یهودیان مدینه آمده است. قضایی برای اثبات نظر خــود کــه حــروف   درباره منازعه پیامبر  هشام ابن

کنــد. مقطعه همان حروف گماتریکال (عدد ابجدی حروف) هستند، به این واقعه تــاریخی اســتناد مــی
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ــ شده در صنعا است که قدمت آن تقریبًا همزمان بــا دوران خالهای کشفنمونه دیگر استناد به قرآن ت ف
خلیفه سوم است. در این مورد نیز با استناد به تفاوت مــتن قــدیمی نوشــته بــر روی ایــن نســخه بــا مــتن 

اش، معتقد به از بین رفتن مقداری از قرآن است و از این نکته در تثبیــت دیــدگاهش مبنــی بــر در کنونی
و   ٢٢-٢١:  ١٣٩٤هــایی بــرای محمــد پیــامبر،  قضایی، نامهدسترس نبودن همه قرآن بهره جسته است (

٦٦-٦١.( 

های ادبی، دیدگاهی تاریخی مبنی بر چگونگی جمع و قضایی نیز همچون ونزبرو بر اساس تحلیل 
تألیف قرآن ارائه نموده است که خود از بارزترین خطاهای پژوهشی و روشی قضایی است. بایــد توجــه 

هــای فــرض متــأثر از پــیش  تشــدتفسیرهای مختلفی را دارد و به  داشت که تحلیل ادبی صرف، قابلیت
پذیری قرآن از عهــدین برگرفتــه از فرض قضایی مبنی تاثیرگر است. در این بحث با توجه به پیشتحلیل
گیری است؛ بنابراین در هــر دو فرض ونزبرو بوده که قائل به مشابهت قرآن و عهدین در روند شکلپیش

های ادبــی را بایــد اهمیت دیگر اینکه تحلیل زتعیین شده هستند. نکته حائتحقیق، نتایج پژوهش ازپیش
-های تاریخی سنجید و بــه صــرف دادهنگاری و گزاره با شواهد دیگر، مانند اطالعات رجالی و فهرست

 توان، در امور تاریخی قضاوت کرد.های تحلیل ادبی نمی

 شناختی های زبانی برای ارائه تحلیل زبانعدم تسلط کافی بر دانش -٤

د که عموم مسلمانان توانایی فهم صحیح قرآن را ندارند، آثار مفسران و دانشــمندان رقضایی، ادعا دا
دانــد و از طرفــی هــیچ اعتنــایی بــه جهت تعصب و یا وابستگی دنیا توخالی و پوچ میاسالمی را هم به

شناختی قادر به درک معنای صحیح قرآن های زبانمیراث اسالمی ندارد و مدعی است، با تکیه بر روش 
های ادبی قرار داده تا از این رهگذر بتواند با خوانشی ست. به همین جهت عمده تالش خود را بر روش ا

 شود:جدید ریشه و مصدر اصلی قرآن را نشان دهد. در ذیل برخی از استنادهای ادبی وی بیان می
از کتــاب  یهــابخــش های ارسال شده برای پیامبریکی از دالیل قضایی برای اینکه به همراه نامه

ِيِه شد، این آیه است:  مقدس برای ایشان به عنوان منبع اصلی و تکمله ارسال می نِْزَل 
ُ
ِي أ َضاَن ا َشْهُر َر

ُْهدى ناٍت ِمَن ا ِلناِس َو بَ )؛ وی ضمن اشاره بــه ترجمــه فوالدونــد از آیــه ١٨٥(بقره/  َو الُْفْرقانِ   الُْقْرآُن ُهدًى 
] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده داند. «ماه رمضان [همان ماهکننده میگمراه  وشریفه، آن را غلط  

] تشــخیص حــق از باطــل ] دالیل آشکار هــدایت و [میــزان] که مردم را راهبر و [متضّمناست، [کتابی
 ).٢٨ق:  ١٤١٨است.» (فوالدوند، ترجمه قرآن، 

وضوح مشخص است که قــرآن، این است که به  دلیل نادرست بودن ترجمه فوالدوند از نظر قضایی
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کــه حالیانــد، دربینات و فرقان چیزهای متفاوت از هم هستند و با حرف ربط «واو» از هــم مجــزا شــده
طور خواند که ماه رمضــان، مــاهی اســت کــه در آن مترجم «واو» را نادیده گرفته است. در واقع باید این

هایی بــرای محمــد قضایی، نامه«فرقان» نازل شده است (  و«قرآن هدی للناس» و «بینات من الهدی»  
 ).٥٢: ١٣٩٤پیامبر، 

شود که قضــایی حتــی بــه مســائل ابتــدایی در ادبیــات نیــز هایی روشن میبا مطالعه چنین برداشت
آگاهی ندارد، ولی مدعی باطل بودن اقوال مفسراِن ادیب است. اگر معنای آیــه چنانکــه قضــایی مــدعی 

شد؛ زیراکه این دو واژه عطف بــر فرقــان بایست اعراب «بینات» و «فرقان» مرفوع میبود، میاست، می
فاعــل بــودن مرفــوع اســت، آن دو نیــز مرفــوع هستند و بنا بر اینکه اعراب واژه «فرقان» بــه جهــت نائب

اس». می شدند، ولی این در حالی است که اعراب واژه «ُهدًی» نصب و حال است؛ یعنــی «هادیــا للنــّ
اند و اعراب آنهــا نیــز نصــب اســت (زمخشــری، ن واژگان «بینات» و «فرقان»، برآن عطف شدهیهمچن

). دلیــل اینکــه «بینــات» مکســور ٢/٤٩٦:  ١٣٧٢؛ طبرسی، مجمع البیان،  ١/٢٢٧ق:    ١٤١٧الکشاف،  
گیرنــد (ســیوطی، های جمع مونث سالم در حالت نصب، کسره میشده نیز به این جهت است که اسم

). واضح است، قضایی به جهت ناآگاهی از قواعــد ابتــدایی صــرف و نحــو ٣٧تا:  ضیه، بیرالبهجة الم
تــوان گفــت، همــان عامــل عــدم رجــوع بــه طــوری کــه مــیعربی دچار اشتباهی فاحش شده است؛ به

 های تفسیری و نداشتن تخصص ادبی در این برداشت نادرست موثر است.کتاب
تحلیل ادبی نادرست قضــایی از آیــه دوم ســوره بقــره دیــد.   توان درنمونه دیگر ضعف یاد شده را می

َ قضایی درباره اسم اشاره «ذلک» در آیه  ِلُْمتقــِ ِيِه ُهدًى  َْب  َِك الِْكتاُب ال َر گوید: دلیل ) می٢(بقره/  ذ
اینکه در این آیه به جای کلمه «تلک» یا «هذا» از «ذالک» استفاده شده است، بــدین جهــت اســت کــه 

 ).٤٨: ١٣٩٤هایی برای محمد پیامبر، قضایی، نامهدهد، آیه به کتابی خارج از متن اشاره دارد ( ننشا
های اشــاره رود. اسماسم اشاره اسمی است که برای اشاره به انسان، حیوان، یا شیء معین به کار می

هــای دوم، اســم  های اشاره مشترک میان مکان و غیر آن؛شوند: نخست، اسمخود به دو دسته تقسیم می
های اشاره به سه نوع: قریب (نزدیــک)، متوســط، بعیــد (دور) اشاره مختص به مکان. هر دو نوع از اسم

هــای اشــاره بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه ای که در استفاده از اسمشوند. نکتهتقسیم می
جمع) باید بــا مشــارإلیه مطابقــت   وهای اشاره از لحاظ جنس (تذکیر و تأنیث) و عدد (افراد، تثنیه  اسم

»، ولــی «کــاف خطــاب» در جــنس و عــدد ِتلَک الحدیقۀُ کبیـرۀٌ» و «َذلک الُبستاُن جمیُل کند؛ مانند: «
» َذلَک الُبستاُن جمیٌل یا علیُّ صرفًا باید با مخاطب جمله مطابقت داشته باشد و نه با مشارإلیه؛ مانند؛ «
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 ).٢٩٤-٢٩٢ش:  ١٣٩٠زاده، «آموزش صرف عربی»،  فقهی( »َذلِک الُبستاُن جمیٌل یا فاطمۀُو «
در آیه دوم سوره مبارکه بقره «ذلک» اسم اشاره از نــوع بعیــد و بــرای اشــاره بــه مفــرد مــذکر اســت. 

ای مذکر و از نوع مذکر مجازی اســت؛ بنــابراین «ُمشارإلیه» آن نیز «کتاب» است که از نظر صرفی واژه
استفاده نشده است، به این خاطر است که واژه «کتاب» مذکر اســت و   »اینکه مؤلف گفته چرا از «تلک

 اسم اشاره باید با آن مطابقت کند.
درباره کاربرد استعمال اسم اشاره در ادبیات گفته شده است، هرگــاه مســندالیه حاضــر و محســوس 

وجــود نداشــته باشــد.  نباشد و گوینده یا شنوده، آن را به نام نشناسد و جز با اشاره راهی برای فهماندن آ
 ُیباُع هذا؟»؛ امــا  آورند؛در این صورت آن را با اسم اشاره می

َ
مانند اینکه شخصی به مخاطب بگوید: «أ

هــای دیگــری، از اســم اشــاره در صورتی که اشاره، تنها راه شناسایی مسندالیه نباشد، آنگاه برای هــدف
 شود که برخی از آنها عبارتند از:استفاده می

 لت مسندالیه از نظر نزدیک و یا دور بودن:ابیان ح .١

 رفت آنآمد و صد حیف که  اینصد شکر که    رفت  ماه رمضانآمد و  عید رمضان -
وِر ذِلَك َیْوُم اْلَوِعیِد  - شــود، آن )؛ «و در شیپور (رستاخیز) دمیده مــی٢٠(ق/ َو ُنِفَخ ِفي الصُّ

 روز تهدید (عذاب) است!»

ْت إِ  - )؛ «این کاالی ماست [و] به مــا بــاز گردانــده شــده ٦٥(یوسف/    ْینالَ هِذِه ِبضاَعُتنا ُردَّ
 است.»

 شود:تحقیر مسندالیه؛ در این کاربرد از اسم اشاره قریب و بعید، استفاده می .٢

 انند گرد شیرینیمگس بینی دغل دوستان که می این -
 بشری همانند شماست؟!» ز)؛ «آیا این (پیامبر) ج٣(أنبیاء/   َهْل هذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلُکْم  -

ِذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم  -  راند»)؛ «پس آن کسی است که یتیم را به سختی می٢(ماعون/    َفذِلَك الَّ

 شود:بزرگداشت مسندالیه؛ در این کاربرد نیز از اسم اشاره قریب و بعید، استفاده می .٣

ْقَوُم  -
َ
ِتي ِهيَ أ ای) )؛ «در حقیقت این قرآن، بــدان (شــیوه ٩  /ء(إسرا   ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن َیْهِدي ِللَّ

 که آن پایدارتر است.»
ْیَب ِفیِه  -  )١٠٧-١٠٦:  ١٣٨١هاشمی، جواهر البالغة،  ؛ ٢(بقره/    ذِلَك اْلِکتاُب ال َر

، اســباب نــزول القــرآنواحدی،  دانند (مفسران، مراد از «الکتاب» را در آیه دوم سوره بقره، قرآن می
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؛ بغــوی، معــالم ١٠٤/ ١ق:  ١٤٣٠درج الدرر فــی تفســیر القــرآن العظــیم»، «؛ جرجانی،  ١/٩٠:  ١٤١١
 )؛ همچنین «ذلک» را بــه٦٨/  ١ق:    ١٤١٦جزی، التسهیل لعلوم التنزیل،  . ابن٨١/  ١ق:    ١٤٢٠التنزیل،  

طبرســی، مجمــع البیــان، کند؛ زیراکه قــرآن حاضــر و در دســترس اســت (معنای «هذا» (این) بیان می
بقــاعی، انــد (جهت تعظیم قرآن دانستهیاری از مفسران دلیل این نوع استعمال را بهسب  ).١١٨/  ١:  ١٣٧٢

تــا: ؛ بالغی، آالء الرحمن في تفسیر القرآن، بی١/٣٣ق:    ١٤٢٧نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور،  
ســیر ف). مفســران ت١/١٦١ق:  ١٤٠٦؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بــالقرآن و الســنه، ٦٤/  ١

اند: «این به خاطر آن است که گاهی از اسم اشاره بعید برای بیان عظمــت چیــز نمونه در این زمینه آورده
ها قدر مقام آن باالست که گویی در نقطه دور دستی در اوج آسمانشود؛ یعنی آنیا شخصی استفاده می

گــوئیم: ه در حضور افراد بــزرگ مــیک قرار گرفته است. در تعبیرات فارسی نیز نظیر آن را داریم، مانند این
کنیم". در حالی که باید این سرور گفته شود، ایــن تنهــا بــرای "اگر آن سرور اجازه دهند، چنین کار را می

 ).٦٦/ ١: ١٣٧٤مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  بیان عظمت و بلندی مقام است.» (
با داند، ولی این دیدگاه ات و انجیل میرقضایی منظور از «ذلک» در آیه دوم سوره بقره را اشاره به تو 
ِقیَن   کند:که در ادامه برای آن بیان میصفاتی  ه  توجه ب ْیَب ِفیِه ُهدًی ِلْلُمتَّ )؛ «شــك در آن ٢(بقره/  ال َر

دیگر قرآن کــه بیــانگر تحریــف تــورات  و این دیدگاه با آیاتراه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است.» 
ُفوَن اْلَکِلَم َعْن َمواِضِعِه   است، سازگار نیست: : ١٣٧٢طبرسی، مجمع البیان،  نک:  ؛  ٤٥(نساء/    ُیَحرِّ

١/١١٨.( 
پاسخ دیگر بر استدالل قضایی این است که واژه «کتاب» با اسم اشاره نزدیک «هذا» آمده اســت و  

ِبُعوُه َو اتَّ بر قرآن داللت دارد:   ْنَزْلناُه ُمباَرٌك َفاتَّ
َ
وَن ُق َو هذا ِکتاٌب أ ُکْم ُتْرَحمـُ و )؛ «١٥٥(انعــام/    وا َلَعلَّ

این کتابی خجسته است که آن را فرو فرستادیم، پس از آن پیروی کنید و خــود را از مخالفــت آن حفــظ 
های مکــی کنید، باشد که شما (مشمول) رحمت شوید.» نکته قابل توجه آنکه سوره انعــام جــزء ســوره 

)؛ این در حالی اســت ٥٧/  ١:  ١٤٢١اإلتقان في علوم القرآن،    سیوطی، باره نازل شده است (است و یک
 های مّکی است.که کلیت دیدگاه قضایی درباره مصدر قرآن، در مورد سوره 

 توجهی به قرائن کالم ظاهرگرایی و بی  -٥

ها در گفتارها و نوشتارهایشان بــرای تفهــیم مطالــب بــه مخاطبــان خــود، افــزون بــر الفــاظ و انسان
کنند. اســتفاده از قــرائن در گفتارهــا و نوشــتارها بــه دو صــورت انجــام ن نیز استفاده میئها از قرا عبارت 
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دهنــد کــه از آن بــا نــام گیرد؛ گاه کالم را با قرائنی پیوسته به آن، داللت کننده بر مقصودشان قرار میمی
و یا چند احتمــال دشود و گاه کالمی را که مدلول آن کلی یا سربسته یا مردد میان  «قرائن متصل» یاد می

کننــد، ســپس بــرای تعیــین یــا شــرح است، یا در ظاهر در معنایی است که مراد گوینده نیست، بیان می
گیرند که از آن بــه «قــرائن منفصــل» یــاد مقصود خود از آن کالم، از قرائنی جدای از آن کالم کمک می

نــا و مقصــود گوینــده آن، روشــی عرو توجه به قرائن مّتصل و منفصل کالم بــرای فهــم مشود. از اینمی
 ).١٢١: ١٣٩٤هاست (بابایی، قواعد تفسیر قرآن، عقالیی در همه فرهنگ

هــای مخاطــب، های گوینده سخن، ویژگــیقرائن متصل همچون سیاق، فضای نزول آیات، ویژگی
توان برشمرد. قــرائن منفصــل اقســامی های بدیهی را میهای موضوع سخن، مقام سخن، معرفتویژگی

هــای قطعــی علــوم تجربــی، معلومــات رد که توجه به همه آیات مرتبط، توجه به روایات مرتبط، یافتــهاد
عقلی نظری و مستندات تاریخی ازجمله آنهاست. قضــایی در نوشــتار خــود، قــرائن بســیاری همچــون 

 رفرضی که انتخــاب کــرده، دروایات و مستندات تاریخی و علوم تجربی، اسباب نزول را بر اساس پیش
گیرد و افزون بر این در استفاده از قرائن متصل همچون سیاق آیــات استنتاج از ظهورات آیات به کار نمی

نیز ناتوان است که عمده دلیل آن، نداشتن مقدمات الزم برای تفسیر و کشف داللت ظهور آیات است و 
ظاهرگرایانــه همــراه بــا   انگارانــه وهای وی از قرآن بســیار ســادههمین امر موجب شده است که استنباط

 شود.هایی از آن اشاره میخطاهای فاحش در ارائه دیدگاه درباره قرآن باشد که در ادامه به نمونه
در قــرآن کــریم اســت. وی  شناختی قضایی درباره داستان ادریسهای زباننمونه دیگر از تحلیل

خواهــد کــه )؛ در مــتن بــه وضــوح مــی٥٦ /(مــریم َو اْذُکْر ِفي اْلِکتـاِب نویسد: عبارت  دراین باره می
د ٥٦های پیامبران را از یک کتاب ذکر کند. برای مثال در آیه داستان خواهــد، در مــی از ســوره محمــّ

خورد، پــس بایــد کتاب از ادریس برای مردم یاد کند. هیچ داستانی از ادریس در متن قرآن به چشم نمی
ت داریم، موجود باشد. کلمــه «کتــاب» در اینجــا حتمــا سداستان ادریس در کتابی به جز متنی که در د

هایی بــرای محمــد پیــامبر، قضایی، نامههایی در دسترس است (اشاره به متنی است خارج از متن سوره 
). قابل ذکر است، استدالل به واژه «الکتاب» در قرآن برای اثبات نظریه اقتباس قرآن از ٣٩-٣٨:  ١٣٩٤

خاورشناسانی همچون یوسف درة الحداد بیان شده است؛ به طوری که   عهدین پیشتر از قضایی، توسط
داند و از نظر وی «الکتاب» همان چیزی بوده که نزد اهل کتــاب وی قرآن را نسخه عربی «الکتاب» می

 ).٨٨: ١٣٨٩وجود داشته است (فقیه، دیدگاه اقتباس قرآن از منظر یوسف دره حداد، 
است. نام او در تورات اخنوخ   که ادریس جد پدری نوح  درباره حضرت ادریس گفته شده است
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خوانده اســت. ها را زیاد میضبط شده است. گویند: علت اینکه ادریس نامیده شده این است که کتاب
او اولین کسی بود که خط نوشت و شغلش خیاطی و اّولین خیاط بود. خداوند نجوم، حساب و هیأت را 

 ).٦/٨٠١: ١٣٧٢، مجمع البیان، بودند (طبرسی ها معجزه اوبه او آموخت و این
در سوره مبارکه مریم زندگی چند تن از انبیاء االهی اشاره شده است. داستان اول، مربوط به زکریا و 
چگونگی تولد یحیی است. در این سوره به رحمت پروردگار به زکریــا و دعــای او در طلــب فرزنــدی از 

کند؛ به این دهد و نشانه آن را هم ذکر میمژده توّلد یحیی را می  وشود و خداوند در پاسخ اخدا آغاز می
گوید و این کــه اعطــای صورت که تو سه روز قدرت بر تکلم نخواهی داشت. سپس از یحیی سخن می

 دارد.نبوت به او در حال کودکی داده شد و یاد او را گرامی می
ِ الِْكتــاِب که با عبارت  تاست؛ در این قسم داستان دوم مربوط حضرت مریم و عیسی ْر 

َو اْذكــُ
َمَ  ْر و  هایی از زندگی حضرت مریم و چگونگی تولــد عیســیشود، به بخش)؛ آغاز می١٦(مریم/    َ

در گهواره از مادر پاکــدامن خــود   هایی که به حضرت مریم زدند و دفاعی که عیسیهمچنین تهمت
 پردازد.کرد، می

راِهيمســت و ایــن بخــش نیــز بــا عبــارت ا داســتان ســوم دربــاره ابــراهیم ِ الِْكتــاِب إِبــْ ْر 
 َو اْذكــُ

را با پدرش که در واقع عموی او بوده است، دربــاره  کند. در آن گفتگوی ابراهیم)؛ بیان می٤١(مریم/
کند و تهدید ابراهیم توسط او به سنگسار شدن و وعده ابــراهیم بــه طلــب آمــرزش از پرستی نقل میبت

گیری ابراهیم از آن قوم و به دنبال آن از تولد اســحاق و یعقــوب بیــان آورد، سپس کناره و را میاخدا برای  
ها به مقام نبوت رسیدند و خدا رحمت خود را به آنان بخشــید و بــرای آنــان کند و اینکه هر یک از آنمی

 زبان راستگویی قرار داد.
شود و هرکــدام پیامبران به صورت گذرا یاد می  پس از بیان این سه داستان، اکنون از چند تن دیگر از

وگردند. در اینجا نیز با عبارت با چند صفت معرفی می ــُ ِ الِْكتاِب  )؛ مختصری ٥١(مریم/  َو اْذُكْر 
ای کنــد: نخســت اینکــه او بنــدهکند و او را با سه صفت یاد مــیرا بیان می  از داستان حضرت موسی

ای پیامبر بود؛ یعنــی او این است که او فرستاده  وم و سوم برای موسیدخالص و برگزیده بود؛ صفت  
هم رسول و هم نبی بود و به صــورت مختصــر بــه آغــاز رســالت و پیــامبری هــارون و پشــتیبانی وی از 

 بیان شده است. موسی
ِ به صورت مختصر به اسماعیل پرداخته و این بخش را نیــز بــا عبــارت    پس از موسی ْر 

 َو اْذكــُ
ِيَل  الوعد؛ یعنی کسی که همواره به وعــده خــود عمــل کند و از او به عنوان صادقآغاز می  الِْكتاِب إِْسما
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ای پیامبر بود. در مورد او آمده که خانواده خود را بــه نمــاز و زکــات کند که او نیز فرستادهکرد، یاد میمی
 داد و مورد رضایت و خشنودی خداوند بود.فرمان می
سکند و این بخش را با عبارت یاد می  از ادریس  تدر نهای ِكتاِب إِْدرِ

ِ الْ کنــد آغاز مــی َو اْذُكْر 
شود: صّدیق، نبوت و ترفیع جایگاهش و در این آیات سه خصوصیت مهم برای حضرت ادریس ذکر می

ناً َعلِيا ْعناهُ َم َ مکــان حســی او اســت، در   ی. در اینکه منظور، عظمت مقام معنوی ادریس یا بلندَو َر
شــود و هایی که در این سوره به ردیــف ذکــر مــیممکن است از سیاق داستان  میان مفسران بحث است.

کنــد، اســتفاده کــرد کــه مــراد از مواهب نبوت و والیت را که از مقامات معنوی و الهی است، ذکــر مــی
باشــد؛ زیــرا رفعــت مکــانی و  ب «مکان علی» که خدا وی را بدان مکان رفعت داده، یکی از درجات قر

رود هــای متصــور باشــد، مزیتــی بــه شــمار نمــیصعود دادن به جایی بلند هر چند که بلنــدترین مکان
 ).١٤/٦٤ق:  ١٣٩٠(طباطبایی، تفسیر المیزان، 

ِ الِْكتاِب شود که عبارت «با دقت بیشتر در آیات سوره مبارکه مریم مشاهده می  » قبل از بیــان َو اْذُكْر 
گویــد: های آنان آمده اســت و اینکــه قضــایی مــیراهای آن بزرگواران و یا شرح مختصری از ویژگیجما

داستان حضرت ادریس در هیچ جای قرآن نیامده، سخن نادرستی اســت؛ زیــرا در همــین آیــات ســوره 
آن   والم مریم به چند ویژگی آن بزرگوارن اشاره شده است؛ بنابراین منظور از کتاب، قــرآن اســت و الــف

). البته احتمــال دارد، مقصــود از ٦/٣١٣:  ١٣٧٥برای عهد است (قرشی بنابی، تفسیر احسن الحدیث،  
جزء کتاب هم کتاب است و برگشــت «کتاب» سوره مریم نیز باشد؛ زیراکه جزئی از کتاب است، چون  

 ).١٤/٣٤هر دو احتمال به یك معنا است (همان:  
نــام  ین است که در جای دیگر قرآن از حضرت ادریساپاسخ دیگر به اشکال نویسنده کتاب نیز 

َن برده شده و از وی به عنــوان یکــی از صــابران یــاد شــده اســت:   ُ مــِ ِل  ــَس َو َذا الِْكفــْ ِيَل َو إِْدرِ ما َو إِســْ
ن صابِِر  ) جالب توجه اینکه سوره انبیاء نیز جزء سور مکی است.٨٥(أنبیاء/  ا

 عدم جامعیت فرضیه  -٦

های قــرآن اســت. وی شناسانه او در کتاب ریشهمعیت دیدگاه قضایی از دیگر ایرادات روش اعدم ج
کند، ایــن فرضــیه بودن قرآن را تنها برای آیات مکی قرآن ارائه داده است و در کتابش عنوان میپندار نامه

مکــی و  تشود. دلیل وی برای این موضوع هم تفاوت بین ســبک آیــاهای مدنی نمیشامل آیات و سوره 
قطع شده اســت   ها و پیامبرمدنی است و بر این نکته تکیه دارد که احتماًال در مدینه رابطه بین ابیونی

هــای و ایشان اعالم استقالل در دعوت نموده است. مسئله تفاوت سور مکــی و مــدنی در کتــاب ریشــه
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ائه نکرده است، حتی هــیچ رقرآن در حد ادعا باقی مانده است و قضایی هیچ مستندی برای این دیدگاه ا
بندی این آیــات ها و آیات مکی و مدنی ارائه نکرده است، چه اینکه در دستهمعیاری برای تمییز بین سوره 

اختالف وجود دارد؛ بنابراین این مسئله که او برای ارائه و تثبیت دیدگاهش بدون مستندی بخش اعظمی 
های دیدگاه وی است. حتی در تطبیق وشی و ضعفراز آیات قرآن را کنار گذاشته است، جزء خطاهای  

شود، وقتی وی در تطبیق کامل قرآن با احکام این فرقه نــاتوان قرآن با آئین ابیونی نیز این مشکل دیده می
های غیررسمی ابیــونی ها یکی از گروهدهد، ممکن است گروه نویسنده نامهشود، دوباره احتمال میمی

 باشند.

 بع معتبر در تدوین فرضیه اعدم استفاده از من -٧

ناپذیر و اساسی در تدوین اول و اصلی در هر بحث علمی جزء قواعد جداییاستفاده از منابع دست
دوم امکــان خطــای در اســتنتاج را که استفاده از منابع ضعیف و دســتطوریهای علمی است. بهنظریه

ای تمامی جدی بر بحث منابع هر فرضــیههرو کارشناسان و ناقدان علمی، ادهد؛ ازاینبسیار افزایش می
دارند. قرآن کریم کتابی است که به زبان عربی فصیح و روشــن نــازل شــده اســت؛ بنــابراین بــرای درک 
معنای دقیق آن نیازمند یادگیری زبان عربی هستیم. سیره دانشمندان و بزرگان علمــی نیــز بــر ایــن روش 

نمودند و بــا گذشــت معتبر و غنی ادب عرب مراجعه می  عهای مختلف زمانی به مناباستوار بوده و دوره 
مثال در زمــانی بــرای شــنیدن معنــای عنوانانــد. بــههای مختلفی تبدیل شدهزمان این منابع هم به شکل

کردند، امــروزه ایــن جمــالت و رفتند و آن را از زبان اعراب بدوی جستجو میها میاصلی لغت به بادیه
ها گردآوری شــده اســت. حتــی بســیاری از خاورشناســان قبــل از ورود بــه هنامکاربردها در غالب لغت

کادمیک و رسمی به فراگیری زبان عربــی همــت گماشــتهمسائل قرآنی به انــد کــه از آن جملــه صورت آ
هــا و ســیره توان به ایگناس گلدزیهر اشاره نمود. استفاده از منابع ادبــی و بــه زبــان عربــی از دغدغــهمی

که لــوکزنبرگ کــه قضــایی نیــز او را در طوریدرزمینه مطالعات قرآنی بوده است، به  خاورشناسان مطرح 
عنوان منابع اصلی خود استمداد جسته العرب بهکتاب خود ستوده، از تفسیر طبری و فرهنگ لغت لسان

 ).٣٨: ١٣٩٥است (همتی و شاکر، نقد و بررسی آراء لوکزنبرگ،  
ظریه تاریخی بر اساس روش ادبی را دارد، انتظار بر ایــن اســت نبا توجه به اینکه قضایی ادعای ارائه 

که شاهد استفاده منابع ادبی و کهن عربی در متن او باشیم، ولی هیچ ارجاعی به متــون عربــی، فرهنــگ 
شود، حتی وی در استفاده از متن قــرآن نیــز ها، اشعار عربی، تفاسیر متقدم در کتاب وی دیده نمیلغت

دهد. اغلب مصادر وی کند و استدالل خود را بر پایه ترجمه قرآن بنا میاستناد می  یهای فارسبه ترجمه
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های متأخر و معاصر است و هــیچ در این کتاب توسط خاورشناسان و به زبان انگلیسی و مربوط به دوره 
سیره  شود. تنها منبع متقدم ویهای متقدم در کتاب وی رویت نمیمنبعی به زبان عربی و مربوط به دوره 

هشام است که تنها یکبار در متن از ترجمه فارسی آن استفاده کرده است. از منابع متأخر اسالمی نیز ابن
 به ترجمه تفسیر المیزان و تفسیر نمونه در متن اشاراتی دارد که بیشتر جنبه نقد دارد.

 نتیجه
المی؛ یعنــی ســ هــای قــرآن» همچــون نفــی منــابع امبانی اتخاذ شده توسط نویسنده کتاب «ریشــه

اعتمادی به تفاسیر مســلمانان، ها و بینکردن از آنهای تاریخی و استفادهو گزاره   احادیث معصومان
های متنی شده است. نویسنده در بیــان باعث بکارگیری روشی مجهول (تفسیر سکوالر) در ارائه تحلیل

مــودن مصــدر قــرآن ســود نشــناختی بــرای مشــخص های ادبی و زبانکند از تحلیلروش خود بیان می
های نادرست و خــالف واقــع های ادبی دارد، تحلیلخواهد جست، ولی به جهت بهره کمی که از دانش

های ادبی و تاریخی با تکیه بر های علمی در حوزه بیان نموده است و در نهایت به جای استدالل با گزاره 
تــرین نتــایج حاصــل از نقــد و ست. مهماپردازی راجع به مصدر قرآن پرداخته حدس و ظنیات به نظریه

 بررسی کتاب مزبور به قرار ذیل است:
های قرآن» دانش و بهره بسیار هایی برای محّمد پیامبر/ پژوهشی بر ریشهنویسنده کتاب «نامه .١

هــای های خاورشناسان و یا ترجمهاندکی از زبان و ادب عربی دارد و تکیه وی در پرداخت ایده بر کتاب
هــای نادرســت وی از قــرآن شــده است و همین امر در بسیاری از موارد موجــب برداشــت  نفارسی قرآ

 است.

های تاریخی و روایات مؤلف بدون اقامه هیچ دلیل موجهی و فقط به صرف ادعا تمامی گزاره  .٢
شناختی از قــرآن اســت، ولــی در ایــن زمینــه داند و مدعی تفسیری ادبی و زباناسالمی را مخدوش می

 را ندارد.  تخصص کافی

عقاید مذهبی و سیاسی نویسنده در ورود به قضایای قرآنی و تحلیــل آنهــا، بســیار تاثیرگــذار  .٣
رو از همان بدو ورود تمامی مفسران مسلمان خواند. ازاینبوده است؛ چه آنکه او خود را مارکسیست می

های خود بــه روایــات لیکند و حتی خاورشناسانی که در تحلفروشی متهم میرا به عدم فهم قرآن و دین
یــابی وی بــه ها، مانع از دستداند، واضح است که این پیش فرض اند را گمراه میاسالمی استناد جسته

 متون معتبر و تحلیل های منطقی از قرآن شده است.
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اساس دیدگاه مؤلف در این کتاب بر اندیشه خاورشناس آمریکایی «جان ونزبــرو» بنــا نهــاده  .٤
بر دیدگاه وی اســت. بــا ایــن وجــود،   توان گفت این کتاب تکمله و مستدرکیمی  شده است و به طوری

اش در کتاب حاضر مستقل از دیدگاه ونزبــرو اســت، خود نویسنده معتقد است که روش و نتیجه گیری 
کند، ولی این سخن وی پذیرفته نیست؛ زیرا ارجح دانستن روش نقد ادبی در ولی دیدگاه وی را تایید می

گــی در اعتبار اعالن نمودن روایات اسالمی و انگاره تأثیرپذیری قرآن از ابیونیــان همــهن و بیآتحلیل قر
 آثار «ونزبرو» بیان شده است و استقالل بحث و نوآوری وی در این دیدگاه محل مناقشه است.

های یهودی ـ مسیحی ناتوان اســت و ها و آئینیابی مصدر قرآن در بین فرقهنویسنده در ریشه .٥
عنوان مصدر قرآن بیان کنــد و دیــدگاهش را صورت قطع و یقین بهتواند بهها را نمیکدام از این فرقهچیه

ترین دلیل رد فرضیه حاضر اســت؛ زیراکــه نماید و این امر مهمبه صورت احتمالی و حدسی مطرح می
ی خــارج و دیــدگاهی مــ پرداز نیز توان اثبات آن را ندارد و به همین جهت از چرخه نظریات علخود ایده

 گردد.مردود اطالق می
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