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Abstract 
Some orientalists have examined the miraculousness of the Qurān. John Edward 

Wansbrough, the outstanding American Qurān researcher is one of them. In his 
discussion of the miraculousness concept, Wansbrough first refers to Ibn Qutayba’s 
typology of the prophets’ miracles in general and the status of Moses (a) in particular. 
Examining the concepts of the terms such as “kitāb,” “kalima,” “kalimāt,” “kalama,” 
“kalāmullāh,” and “qawl” – which are deemed by him as related to miraculousness – 
he links them to the revelations made to Moses (a) or the teachings of the Old 
Testament (e.g., the order of creation or the implied description of the Divine Will). 
He takes the word “kitāb” in the verses with clear dialectic content to mean “sulṭān” 
and emphasizes the difficulty of identifying the word “kitāb” as the Qurān. He then 
introduces the verses on the necessity of the existence of the Bible (i.e., the necessity 
of having the written confirmation of the Divine Book) as a reflection of the Judo-
Christian controversy, and in addition to “kitāb,” interprets some applications of the 
terms “kalimāt,” “kalāmullāh,” and “qawl” as the Qurān. Next, he attributes the 
phrases “naṣīban min al-kitāb,” “tafṣīl al-kitāb,” and “kalama” to the revelation onto 
Moses (a), and exclusively attributes the juxtaposition of “nubuwwat” and “kitāb” or 
“al-kitāb,” “al-hukm,” and “al-nubuwwa” to the Judaists and refers to the encounter 
between Ka‘b and ‘Umar. He also interprets five out of nine cases of the use of the 
term “kitābullāh” as order and command. Finally, he maintains that the terms 
“kalimāt,” “kalima,” and “qawl” are also used to express the Divine Will and are 
similar to the implied reference to the Divine Will in the Old Testament or the order 
of creation. This study investigates Wansbrough’s evidences taken from the Qurān 
and the Testaments, and evaluates his views using an analytical-critical approach. The 
examination of Wansbrough’s stance to the miraculousness of the Qurān reveals that 
the doubts he casts are fruitless efforts to question the miraculousness of the Qurān. 

Keywords: Wansbrough, Quranic studies, Miraculousness of the Qurān, Terms 
Expressing Miraculousness, Early form of miraculousness.. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  ارزیابی دیدگاه ونزبرو درباره «اعجاز قرآن»ارزیابی دیدگاه ونزبرو درباره «اعجاز قرآن»

 2فاطمه نجار زادگان  -  1حسن رضایی هفتادر

 چکیده

دار امریکــایی، از  پــژوه نــام اند. جــان ادوارد ونزبــرو قــرآن شناسان، به بررسی اعجاز قرآن پرداخته برخی خاور 
ویــژه جایگــاه  قتیبــه دربــاره معجــزات انبیــا و بــه شناسی ابــن هاست. وی در بحث اعجاز، نخست به گونه زمره آن 
-، «کــالم لمــات»، «کلــم» کند و با بررسی مفاهیم اصطالحاتی چون: «کتاب»، «کلمه»، ک اشاره می   موسی 

چــون دســتور  های عهد عتیق (هم ها را با وحی موسوی یا آموزه الله» و «قول» که به باور وی مرتبط با اعجازند، آن 
دهد. وی لغــت «کتــاب» را در آیــاتی کــه محتــوای جــدلی صــریحی  ا بیان ضمنی اراده الهی) پیوند می آفرینش ی 

ورزد. ســپس  شواری تشخیص «کتــاب» در معنــای «قــرآن» تأکیــد مــی داند و بر د دارند، به معنای «سلطان» می 
مســیحی  -جــدال یهــودی   دهنده الله) را بازتاب آیات دال بر ضرورت وجود کتاب مقدس (نیاز به تایید کتبی کالم 

اللــه» و «قــول» را نیــز بــه مفهــوم «قــرآن»  شمرد و افزون بر «کتاب»، برخی موارد کاربرد «کلمات»، «کالم برمی 
َن اْلِکَتاِب»، «َتْفِصیَل اْلِکَتاِب» و «کلم» را بر وحی موسوی اطالق می خوا می  کنــد  ند. در ادامه، عبارات «َنِصیًبا مِّ

دهــد و بــه گــزارش  اب» یا «الکتاب»، «الحکم» و «النبوة» را به یهودیان اختصاص می نشینی «نبوت» و «کت و هم 
الله» را به حکــم و فرمــان  از مجموع ُنه مرتبه کاربرد «کتاب   چنین پنج مورد کند. هم مواجهه کعب با عمر اشاره می 

رونــد  کــار مــی اراده الهی نیز به دارد که «کلمات»، «کلمه» و «قول»، برای بیان  کند، و در نهایت بیان می تفسیر می 
از    و مشابه بیان ضمنی اراده الهی در عهد عتیق یا دستور آفرینش هســتند. پــژوهش حاضــر، مســتندات ونزبــرو را 

انتقادی، به ارزیابی آراء وی می پــردازد. بررســی دیــدگاه ونزبــرو  -کند و با روش تحلیلی قرآن و عهدین بررسی می 
 هد وی با طرح شبهات، تالشی نافرجام کرده تا اعجاز قرآن را زیر سوال ببرد. د درباره اعجاز قرآن، نشان می 

گر اعجــاز، صــورت رآن، اصطالحات بیاناعجاز ق  ، یکتاب مطالعات قرآن  ونزبرو،   :یدیگان کلواژ
 اولیه اعجاز.
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 مقدمه

) soasایی (پژوه و استاد مدرسه مطالعات شرقی و افریقــ کتاب مطالعات قرآنی اثر جان ونزبرو، قرآن
کسفورد آن را در سال   منتشر کرد. وی بــا تأکیــد بــر اســتفاده مکــرر قــرآن از   ١٩٧٧است که انتشارات آ

مسیحی معرفــی نمــوده کــه در قالــب   -  ای یهودییهودیت، اسالم را فرقهتصاویر توحیدی مسیحیت و  
جهــان عــرب داشــته دینی نوظهور با فرهنگ اعراب تطابق یافته و سعی در فراگیری و گســترش خــود در 

ترین متون اسالمی در حوزه تفســیر، حــدیث، ســیره و قــرآن، بــه ایــن اســتنتاج است. تحلیل او از کهن
ن آثار، اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم هجری و نه در حجاز بلکه احتمــاًال در تاریخی رسید که همه ای

صــحف بیرمنگهــام (حــدود اند. گرچه شواهدی چون: نسخه خطــی مبندی و تدوین شدهعراق صورت 
م. یا  ۶۶۱)، مصاحف صنعا (پیش از parchment of the Birmingham Quran manuscriptم.) (٦٤٥-٥٦٨

ند، طــوپ م.)، تاشــک ٧٥٠-٦٩٠م. یــا  ٦٦٩-٥٧٨م. یــا  ٦٩٠-٦٤٥هــای  م. یا بین سال  ۶۴۶پیش از  
قاپی، لندن، قاهره (نیمه دوم قرن اول تا نیمه اول قرن دوم: آلتی قوالچ، المصــحف الشــریف المنســوب 

 Dreibholz, Early Quran Fragments from The Great Mosque in؛۱۸۷: ۱۴۳۲طالــب، ابــیبــنالــی علــی

Sanaa, ــ م.)، نســخه ۶۸۸-۶۸۵الصخره (های قبة)، کتیبه٣٦٢-٣٤٥ :٢٠٠٣ - ۷۴۱اپیروس قــرآن (هــای پ
 ,Whelanم.)، (٧٥٠-٦٩٧بــن مــروان (های برجای مانــده از عصــر عبــدالملکم.) و نقوش سکه۷۸۵

«Forgotten Witness», هــای جــدی مواجــه از نظــر تــاریخی، دیــدگاه ونزبــرو را بــا چــالش (١٤-١ :١٩٩٨
زبانــان، تنهــا میان فارســیشود. در  چنان احساس میهای او همسازند، نیاز به نقد درون متن دیدگاهمی

ها ترجمه کتاب آنگلیکا نویورت بــا عنــوان اند که دو مورد از آنچهار اثر برجسته به این موضوع پرداخته
لعات امروزین قرآنی و ترجمه مقاله ویلیام گراهام با عنوان «مالحظاتی بر کتاب مطالعات قرآنی» و مطا

ــ  رو دربــاره تثبیــت نهــایی مــتن قــرآن» و کتــاب خطاهــای دو اثر دیگر مقاله «بررسی و نقد دیدگاه ونزب
ا ارزیــابی مــواردی ها و پیامدها، در این زمینه است که به نقدهای کلی یپژوهی جان ونزبرو؛ ریشهقرآن

 اند.  خاص بسنده کرده
اهمیت کتاب مطالعات قرآنی به عنــوان «انجیــل دوم» و امتــداد حضــور نظریــات ونزبــرو در آثــار 

های وی دربــاره «اعجــاز هــایی از دیــدگاهنویسنده را برانگیخت تا در اثر حاضر، بخششکاکان بعدی،  
اصطالحاتی چون: «کتاب»، «کلمــه»، «کلمــات»،   کند. ونزبرو «اعجاز» را با  یقرآن» را به دقت بررس

دهد و معتقد است که ایــن اصــطالحات در معــانی «ســلطان»، الله» و «قول»، پیوند می«کلم»، «کالم 
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 :١٩٧٧ ,Wansbrough, Quranic studies)اند کار رفته»، «تورات»، «حکم و فرمان» و «اراده الهی» به«قرآن

سخنان ونزبرو از کتاب مطالعات قرآنی ذیل هر عنــوان، بــه شــرح و   . بدین منظور پس از ترجمه(٨١-٧٣
 شود. های وی پرداخته میبررسی دیدگاه

 سلطان 
َ که محتوای جدلی صریحی دارند ماننــد   به باور ونزبرو، «کتاب» در آیاتی َ ْم  هــُ َ ا  اُهْم كَِتابــً نــَ ْم آتَ

َ
أ

َنٍت مْنهُ  ) ۱۵۶؛ صــافات/۷۱، به معنای «ســلطان» (اعــراف/)۴؛ احقاف/۱۵۷؛ نک: فاطر/۴۰(فاطر/  بَ
شــود. است. این استنباط که مبتنی بر کاربردهای قرآنی «کتاب» است، در تفسیر زمخشری نیز تأیید می

 )۱۵۷ذیل فاطر/ ۴/۶۴و    ۴۰ذیل فاطر/ ۳/۶۱۷: ۱۴۰۷زمخشری، الکشاف،  (

 ارزیابی  -١

 تبیین مراد از کتاب در آیات مورد نظر ونزبرو
اطــالق   -ازجملــه کتــاب یــا برهــان-عنوان عامی است که بر هرچه شاهد بر مدعا باشد  «سلطان»  

َع َعلــَ گردد؛ مثًال در آیات می َ م مــن ر يقَاَل قَْد َو ُ ِ
ُونَ اِد َ ــُ

َ
ٌب أ ٌس َوَغضــَ ْم رِجــْ م  ِ  ــُ َماٍء ســَ ســْ

َ
نــُتْم يأ

َ
ُتُموَها أ

م ما نَزَل اُهللا بَِها ِمن سُ  ُ ِ َوآبَاُؤ انَتِظُروا إ
نَ   لَْطاٍن فَ ُْمنَتِظِر م مَن ا ُ ْم ُسلَْطاٌن مبــِ ) و ۷۱(اعراف/ َمَع ُ ْم لَ

َ
 ٌ أ

ْم آتَ ب در آیــات  )، اما مراد از کتــا۱۵۶(صافات/
َ
َ أ َ ْم  هــُ َ ا  اُهْم كَِتابــً هُ بَ   نــَ ٍت منــْ تُوا )، ۴۰(فــاطر/ نــَ

ْ
أ فــَ

 ِ ْم إِن ُكنُتْم َصاِدق ُ ِ َتاب ِ ِ ِ ) و ۱۵۷(صافات/  َ ب ُرو
َ
يُتم ما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاِ أ

َ
َرأ
َ
ْرِض  قُْل أ

َ ْ
َن األ وا مــِ اَذا َخلَقــُ مــَ

 ِ ٌك  ْ ِ َُهْم  ْم 
َ
س   أ ِ ا ُتو

ْ ِ   َماوَاِت ا ثَاَرٍة مْن ِعلٍْم إِن ُكنُتْم َصاِدق
َ
ْو أ
َ
ْبِل َهَذا أ َ َتاٍب من  ِ ِ )، تنها کتــابی ۴(احقاف/  َ ب

کــار گرفتــه شــود و دیگــر از سوی خداوند (کتابی آسمانی) است که در تایید ادعای گروهی از افــراد بــه
؛ ۲۸/۷و  ۳۶۰و  ۲۶/۲۴۵: ۱۴۲۰تفســیر الکبیــر، گیــرد. (فخــر رازی، المصــادیق ســلطان را دربرنمی

و  ۷۱۹  و  ۸/۶۴۲:  ۱۳۷۲ان،  یالب؛ طبرسی، مجمع۱۸/۱۸۷و    ۱۷۳و    ۱۷/۷۷:  ۱۴۱۷زان،  یطباطبایی، الم
 )۲۶/۳و  ۲۳/۶۹،   ۲۲/۹۴: ۱۴۱۲ان، یالب؛ طبری، جامع۹/۱۲۴

 بررسی عبارت زمخشری 
ری استناد کرده، عبــارات وی ذیــل دو آیــه جا که ونزبرو برای اثبات مدعای خود به بیان زمخشاز آن

 گردد:یاد شده در کشاف ارزیابی می
ُرونِ «
َ
عـن هـؤالء الشـرکاء و عمـا  ی ، کأنه قال: أخبرونی ن: أ رأیتم أخبروی بدل من أ رأیتم: ألّن المعن  ی أ
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ع الّله شـرکة جزء من أجزاء األرض استبدوا بخلقه دون الّله أم لهم م  یأ  ی ة و الشرکة أرونیاستحقوا به اإلله
حجـة و برهـان مـن ذلـك   ی الّله ینطـق بـأنهم شـرکاؤه فهـم علـخلق السماوات، أم معهم کتاب من عند  ی ف

ْنَزْلنا َعلَ   ی ن، کقوله تعالیللمشرک  ناُهْم یآتَ   ی ف  ریالکتاب. أو یکون الضم
َ
ْم أ

َ
ناهم کتابـا مـن یِهْم ُسْلطانًا أم آتیأ

کم من السـماء و خبـر یحجة نزلت عل  یأ)؛ «۴۰ل فاطر/ذی   ۳/۶۱۷:  ۱۴۰۷» (زمخشری، الکشاف،  قبله
ُتوا ِبِکتاِبُکْم   بأن المالئکة بنات الّله

ْ
ْنَزْلنا َعلَ   ی ه تعالذلك، کقول   ی کم فیأنزل عل  یالذ  َفأ

َ
ْم أ

َ
َو یأ ْلطانًا َفهـُ ِهْم سـُ

ُم ِبما کاُنوا ِبِه یْشِرُکوَن  ع، و استبعاد ألقاویلهم شدید، یظم، و إنکار فیو هذه اآلیات صادرة عن سخط عظ یَتَکلَّ
مـع   ل نفوسها، و استرکاك عقولها،یه أحالم قریش، و تجهیها إال ناطقة بتسفیوردت عل  ی ب التیو ما األسال

بال و یحّدث به نفسا، فضال أن یجعله معتقدا  ی ب، من أن یخطر مخطر مثل ذلك علیاستهزاء و تهکم و تعج
 )۱۵۷صافات/  ذیل ۴/۶۴». (همان: و یتظاهر به مذهبا 

کند نــه کتــاب را بــه سوره فاطر، برخالف ادعای ونزبرو، سلطان را به کتاب تفسیر می  ۴۰وی در آیه  
سوره صافات نیز کتاب را بــه مفهــوم ســلطان   ۱۵۷داند. در آیه  ا همان کتاب میسلطان و مراد از کتاب ر

ا چــون اســلوب آیــه  هــم  گیرد، بلکه لحن آیه را که در مقام تحذیر مشرکان بیان شده است، نمی ــْ نَْز
َ
ْم أ
َ
أ

ً يَعلَ   شمرد.می ِهْم ُسلْطانا

 قرآن 
ان از اظهارات معترضان مــرگ و نابــاوران تواز نگاه ونزبرو، ویژگی کامال سنتی جدال اسالمی را می

دست آورد. آیاتی که بر ضرورت وجود کتاب مقدس همانند کتــاب، صــحف، به معجزه در متن قرآن به
داللــت دارنــد، جــدال  -طور ضــمنی) و خواه به۱۵۳خواه به صراحت (برای نمونه: نساء/  -سوره، قرآن  

(قــرآن)، در پاســخ بــه آن   ت] محمــددهنــد. معجــزه ویــژه [حضــرمسیحی را بازتاب مــی-یهودی
الله بدان اشاره شده اســت. (هماننــد وقوع پیوست که در آیات دال بر نیاز به تایید کتبی کالم اظهارات به

؛ ۳۱؛ زخــرف/۵؛ انبیاء/۹۳چون: اسراء/شوند همهای مشابه در ربع اول قرآن دیده می، نمونه۱۵۳نساء/
 )۵۲و مدثر/ ۲۰محمد/

توان تشخیص داد. این ابهام معنــایی قرآن» را به سختی و تنها با کمک سیاق می«کتاب» به معنای «
اُب عبیده بــر  اند، در شرح ابوکه مفسران در بسیاری از فرازها بدان اشاره کرده َك الِْكتــَ ــِ ) بــه ۲(بقــره/ َذ

؛ ۱۱۵چــون: «کلمــات» (انعــام/شود. افــزون بــر «کتــاب»، تعــابیر دیگــری هــم«هذا القرآن» دیده می
؛ ۶۸؛ مؤمنــون/۲۹) و «قــول» (ق/۱۴۴؛ اعــراف/۱۵؛ فــتح/۶؛ توبــه/۷۵الله» (بقره/)، «کالم ۶۴یونس/
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 ) نیز به این مفهوم اشاره دارند.۱۸زمر/

 ارزیابی 

 بررسی دشواری تعیین مراد از «کتاب» در قرآن کریم 
عانی محتمــل ادعای ونزبرو، موارد کاربرد «کتاب» بررسی شد و م  ییا نادرست  یبرای ارزیابی درست

، ٤٧آسمانی امم سابق (عنکبــوت/  های آسمانی چون: کتببندی گردید: «کتاب» گاه بر کتابآن، طبقه
، ۹۱؛ انعــام/٤و    ۲، اسراء/۴۵، فصلت/۱۱۰ا خصوص تورات (هود/) ی١١٤، انعام/١٣٦، نساء/٤٨مائده/

ــ ۲۳، ســـجده/۵۳، غـــافر/۱۲؛ احقـــاف/٨٧و  ٨٥، ٧٨، ۵۳، ٤٤، بقـــره/۱۶۹اعـــراف/ ، ۳۵ان/، فرقـ
اَب، آتَ ۱۶ه/ی، جاث۴۳، قصص/۴۹مؤمنون/ وُتوا اْلِکتــَ

ُ
اَب، ی) یا تورات و انجیل (با تعابیری چون: أ ا اْلِکتــَ نــَ

ْهَل اْلِکَتاِب، الذی
َ
اِب، أ َن اْلِکتــَ ُه مــِ نــَزَل اللــَّ

َ
ا أ وَن مــَ ِذیَن یْکُتمــُ ن یْقَرُءوَن اْلِکَتاَب، الذین یْتُلوَن اْلِکَتاَب، الَّ

، ۲۳،  ٢٠،  ١٩عمــران/؛ آل٥٧و    ۱۵،  ٥، مائــده/  ۱۱۷، صــافات/۳۶ِن ِمن َقْبِل: رعد/یَطاِئَفتَ   یلَ اْلِکَتاُب عَ 
، ۳۱، مـــدثر/۴نـــة/ی؛ ب١٧٤و  ١٥٩، ١٤٥ ، ١٤٤، ۱۱۳، ١٠١، بقـــره/۹۴؛ یـــونس/١٨٧و  ١٨٦، ١٠٠

) یــا قــرآن ۲۶؛ احــزاب/١٥٦و    ۲۰، انعام/۵۲، قصص/۲۹؛  توبه/۱۳۱و    ٥١،  ۴۷،  ٤٤، نساء/۱۶حدید/
، ٤٥؛ عنکبوت/۲۷و    ۱، کهف/۲۹؛ ص/٤١و    ۲۳،  ۲، زمر/۴۱، فصلت/۳۰، احقاف/۱، هود/۱م/یه(ابرا 
ــام/۵۱و  ٤٧ ــراف/١٥٥و  ۹۲؛ انعـ ــران/؛ آل١٧٠و  ۲؛ اعـ ــریم/ ؛٧و  ۳عمـ ؛ ٥٦و  ٥٤، ٥١، ٤١، ۱۶مـ

ــ ؛ انب١٤٠و    ۱۳۶،  ١٠٥، نســاء/۴۸؛ مائده/٣٢و    ۳۱،  ٢٩فاطر/ ) ۲، بقــره/۶، احــزاب/۷۵، انفــال/۱۰اء/ی
، ۲۱؛ زخــرف/٢١٣و    ۱۷۷،  ١٢٩طور عام، بر کتابی منزل از سوی خداوند (بقره/شود و گاه بهاطالق می

، ۲۷، عنکبـــوت/۴، احقـــاف/۴۹، قصـــص/۸۹، ؛ انعـــام/١٨٤و  ١١٩، ٨١، ٧٩، ٥٤، ۴۸عمـــران/آل
) داللــت دارد. از منظــر قــرآن، ۴۰، فــاطر/۱۵۷، صــافات/۳۷؛ قلم/٥٢و    ۱۵/ی؛ شور۲۶و    ٢٥حدید/

اٌب َحفــِ ح مختلفی دارد که تعابیر ام «کتاب آسمانی» سطو ْکُنوٍن، ِکتــَ ٌظ، و یالکتاب، کتاب مبین، ِکَتاٍب مَّ
، ۲؛ شــعراء/۵۹، ۶، انعــام/۶؛ هود/۷۵و  ١، نمل/۳سبأ/؛ ٦١و  ١؛ یونس/٢و    ۳ِم (زخرف/یاْلِکَتاِب اْلَحِک 

اِب   )، بــه حقیقــت متعــالی آن و عبــارت َتنِزیــُل ۴۱، ق/۷۸، واقعــه/۲، دخان/۲، قصص/۱یوسف/ اْلِکتــَ
تر آن اشــاره دارد. «کتــاب» در شــمار )، به مراتب پــایین۲، سجده/۱، زمر/۲، غافر/۲ه/ی، جاث۲(احقاف/

ــ ی و دلدیگری از آیــات، میــان کتــاب آســمان ، ۲۰، لقمــان/۱۵۷، صــافات/۸ل ثابــت و اســتوار (حــج/ی
؛ ۷۱و  ۱۳؛ اسراء/۲۹ و ۲۸ه/یها و جوامع (جاث) مشترک است. گاه کتاب، اعمال فرد فرد انسان۲۵فاطر/

دهد و گاه از کتابی ) را نشان می۶۹؛ زمر/۲۵و    ۱۹؛ حاقه/۱۹و    ۷؛ انشقاق/۱۸و    ۷ن/ی، مطفف۴۹کهف/



 

 

 
٢٢٣ 

 معة المصطفی العالمیةجا
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

      ٢٤٢-٢١٧ :، ص١٤٠٠ز و زمستانپایی ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یدو فصلنامه علم     
 از قرآن»اره «اعجارزیابی دیدگاه ونزبرو درب

 حسن رضایی هفتادر 
 طمه نجار زادگان فا 

های زمینی و نفسی بشر، سرنوشــت طول یا کوتاهی عمر موجودات، آسیب  مشتمل بر مورد حمل ماده، 
چه در آســمان و زمــین اســت هرآن طور کلی علم خداوند بهها و بهچون هالکت یا عذاب قریهاقوام هم

توانند از ) که بندگان برگزیده نیز می۷۰، حج/۵۲، طه/۵۸، اسراء/۲۲، حدید/۱۱کند (فاطر/حکایت می
 ی)، و در مــواردی نیــز بــر حکــم تکــوین۴۳، رعــد/۴۰ن کتــاب فــیض برنــد (نمــل/بخشــی از علــم آ

یــا   ۲۳۸؛ بقــره/۱۰۳،  ٢٣ساء/) یا فریضه (حکم تشریعی واجب) (ن۳۸، رعد/۴، حجر/۱۴۵عمران/(آل
) داللــت دارد. ایــن لغــت در قــرآن در ۱۵۳، نســاء/۹۳ن) یا معجزه اقتراحــی (اســراء/یمدت مقرر و مع

کــار رفتــه ) نیــز بــه۲۸-۲۹) و نامه (نمــل/۴۸، عنکبوت/۳۳«نوشته» (نور/  چون:معنای لغوی خود هم
 است.

توان مــراد تر آیات با کمک سیاق میرسد که برخالف ادعای ونزبرو، در بیشدر مجموع، به نظر می
از «کتاب» را به دست آورد یا حداقل یکی از احتماالت معنایی را تقویت نمود. ضمنًا تــالش وی بــرای 

طــور توان مفهوم کتب آسمانی یا بــهاب به تورات، تالشی عقیم است. گرچه در برخی آیات میتفسیر کت
 ۲۰دست آورد، کتاب به معنای تورات تنها حــدود  «کتاب» بهویژه تورات و انجیل یا یکی از آن دو را از  

 دهد.درصد از مجموع کاربردهای «کتاب» در قرآن را تشکیل می

َماِء» بررسی مراد از «کتاب» در   «ِکَتاًبا ِمَن السَّ
َل َعلَ درباره مراد از «کتاب» در آیه   َ ْن تُ

َ
ْهُل الِْكَتاِب أ

َ
َُك أ

َ
نَ يْسأ ا مــِ ســَماءِ  ِهْم كَِتابــً ) کــه ۱۵۳(نســاء/ ا

ــ عموم اهل کتاب (طباطبایی، الم ــ الب) یــا خصــوص یهودیــان (طبــری، جــامع۵/۲۱۲:  ۱۴۱۷زان،  ی ان، ی
 است کردند، چند احتمال مطرح است:  ) آن را درخو۶/۷: ۱۴۱۲
 . کتابی به صورت مکتوب از آسمان (همان)؛ ۱
 . کتابی مخصوص به آنان (همان)؛ ۲
و پیــروی از وی (همــان؛   ان یا گروهی از ایشان مبنی بر تصدیق رســول اکــرم . کتابی برای اعی۳

 )؛ ۱۱/۲۵۷: ۱۴۲۰؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر،  ۱/۵۸۴: ۱۴۰۷زمخشری، الکشاف،  
 پارچه) همانند تورات (همان)؛ . کتابی با نزول دفعی (یک۴
 . کتابی که حین نزولش آن را ببینند. (همان)  ۵

شمرد، داند و تدوین آن را برآیند چنین درخواستی برمیبرو مراد از کتاب را قرآن میبنابراین، اگر ونز
 اورد.باید شواهدی بر ابطال گفتار مفسران و اثبات مدعای خود بی
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 بررسی آیات دال بر نیاز به تایید کتبی
نِزلَْت  یک) آیه  

ُ
َْوَال نُزلَْت ُسوَرٌة فَإَِذا أ ِيَن آَمُنوا  ُقوُل ا ِ َو َْكَمٌة َوُذكَِر  ِ يُسوَرٌة  ِيــَن  يَت ا

َ
ِِهم   َها الِْقَتاُل َرأ و قُلــُ

 َ ِ ِ َرٌض ينُظُروَن إ َْمْغ ََظَر ا َُهمْ ِه مِ يَعلَ   َك   َ ْو
َ
َْمْوِت فَأ )، هیچ ارتباطی با این بحــث نــدارد؛ ۲۰(محمد/  َن ا

د چون امر به قتال، جهــت پیــروی از ی ف جدیالمشتمل بر تک  یازیرا درخواست مؤمنان برای نزول سوره 
ــ کند (طباطبــایی، المآن را گزارش می ــ الب؛ طبــری، جــامع۱۸/۳۶۰:  ۱۴۱۷زان،  ی ). ۲۶/۳۵:  ۱۴۱۲ان،  ی

َلْت ُسوَرٌة»، نیاز به تأیید کتبی کالم احتماالً  الله را استنباط کرده و بــدین ســبب  ونزبرو از عبارت «َلْوَال ُنزِّ
 به خطا رفته است.  

َ و) آیه  د َ ْرآُن  َذا الْقــُ َْوَال نُزَل هــَ ُوا  تَ   َوَقا ْر ٍل مــَن الْقــَ )، ســخن مشــرکان را ۳۱(زخــرف/  مٍ ي َعظــِ ِ رَجــُ
ست به هر کــس داده شــود یاست و سزاوار ن  یباور داشتند رسالت، مقام ارجمند اله  کند کهحکایت می

مال و نفــوذ بســیار (در مکــه یــا در طــائف)   یا فرما و دارنفسه شریف و در قوم خود حکمیکه فمگر آن
را نداشــته اســت. (طباطبــایی،   ین شرافت و مقــامیچن  باشد، درحالی که به اعتقاد آنان، رسول خدا 

 ) ۲۵/۴۰: ۱۴۱۲ان، یالب؛ طبری، جامع۱۸/۱۴۵: ۱۴۱۷ن، زا یالم
ََك بَ سه) آیه   وَن  ُ ْو ي

َ
َ يأ ْو تَْر

َ
سَما  ِ   ٌت من زُْخرٍُف أ ِ ا ُِر َل َعلَ يءِ َولَن نْؤِمَن  َ ْل يَك َح تــُ َرُؤهُ قــُ قــْ ا  ا كَِتابــً نــَ

ا رُسوًال   ُسْبَحاَن َر  ً َ َ چــون -ای از معجــزات اقتراحــی (و نــه ابتــدایی) )، پــاره ۹۳(اســراء/  َهْل ُكنُت إِال 
اندن آسمان، حاضر کردن خدا و ای در زمین مکه، داشتن باغی از خرما و انگور، فرو ریزشکافتن چشمه

ای از طال، باال رفتن به آسمان همراه با نازل کردن کتــاب یــا مالئکه در مقابل چشمان افراد، داشتن خانه
-دهد که مشرکان از روی عناد و بهانهرا نشان می  -خط وی)از جانب خداوند (احتماًال با دستای  نامه

؛ خــویی، ۱۳/۲۸۲:  ۱۴۱۷زان،  یره گیرند. (طباطبایی، المکردند تا نبوت را به سخجویی درخواست می
 ) ۱۶۶: ۱۴۰۸ان، یالب

َ ُصحُ چهار) آیه   ن يْؤ
َ
رٍِئ مْنُهْم أ ْ ُ ا ُد  ةً بَْل يِر َ َ کنــد کــه مشــرکان بــه )، بیــان مــی۵۲(مدثر/  ًفا م

 یك از ایشان مستقًال کتابهر ی  یرا بپذیرند و آن را رد نکنند که برا   حاضر بودند دعوت پیامبر  یشرط
ــ الب؛ طبــری، جــامع۲۰/۱۵۸:  ۱۴۱۷زان،  ینازل شود (طباطبایی، الم  یآسمان )؛ یــا ۲۹/۱۰۸: ۱۴۱۲ان، ی
ــ ایمان ب به نام یك یك آنان نازل شود و به هر کدام بگوید: باید به محمداز آسمان    یهایکتاب  یاوری

 فراوان و برائت از عذاب را به ایشان بدهد. از آسمان بر آنان نازل شود و مژده نعمت    یو یا کتاب

َل َعلَ پس در مجموع، تنها آیات  َ ْقَرُؤُه يَح تُ َ ُصُحفً و  َنا كَِتابًا  ن يْؤ
َ
ةً أ َ َ توانــد مؤیــدی ، میا م

 الله باشد.بر سخن ونزبرو یعنی نیاز به تأیید کتبی کالم 
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      ٢٤٢-٢١٧ :، ص١٤٠٠ز و زمستانپایی ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یدو فصلنامه علم     
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 حسن رضایی هفتادر 
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 بر قرآن در آیات مورد استناد ونزبرو الله» سنجی داللت «کالم» و «کالم صحت
ِ الله» در آیه  «کالم» و «کالم  ِ

ْ ُْم َحٌد مَن ا
َ
ِْن أ ِجْرهُ َح َ َو

َ
ُه ســْ    اْسَتَجاَرَك فَأ َمنــَ

ْ
ُه َمأ بْلِغــْ

َ
م أ ــُ َم اهللاِ  َ َ َمَع 

ونَ  ُهْم قَْوٌم ال يْعلَمــُ
َ
َِك بِأ ــ الب؛ طبرسی، مجمع۱۰/۵۷: ۱۴۱۲ان، یالب؛ طبری، جامع۶(توبه/ َذ : ۱۳۷۲ان، ی

ــ به یک احتمال تفسیری در آیه  ) و بنا۹/۱۵۴:  ۱۴۱۷زان،  ی؛ طباطبایی، الم۵/۱۳ َِمُت َر َ َمْت  ْدقًا َو َك صــِ
ســمِ  َو ا ِه َوهــُ ــِ َِمات َ ِ ــ ؛ طباطبــایی، الم۱۱۵(انعــام/ مُ يُع الَْعلــِ يَوَعْدًال ال ُمَبدَل ل طبــری،  ؛۷/۳۲۸: ۱۴۱۷زان، ی

ــ البجــامع ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۸/۸: ۱۴۱۲ان، ی : ۱۴۰۷؛ زمخشــری، الکشــاف، ۴/۵۴۷: ۱۳۷۲ان، ی
ــٌق عنی آیات کند؛ اما در سه آیه دیگر ی)، بر قرآن صدق می۲/۶۰ َن فَِر َ ْد  ْم َوقــَ ــُ وا لَ ن يْؤِمنــُ

َ
وَن أ َتْطَمعــُ َ

َ
أ

َرفُونَهُ  ُم  َم اهللاِ  َ َ ْسَمُعوَن  َقلُوهُ َوُهْم يْعلَُمونَ مْنُهْم  َ َْعِد َما  َ )، ۷۵(بقره/  ِمن  و ــُ اَل يــا  ِ  قــَ َطفَ  إ َ ياصــْ َ  ُتَك 
 ِ اِس بِرَِساَال ِ   ا َال َ ِ نَ فَُخْذ َما آتَ   َو شاكِِر ُن مَن ا َ يسَ ) و ۱۴۴(اعراف/  ُتَك َو ِ ُتْم إ

ُْمَخلُفوَن إَِذا انَطلَقــْ  ُقوُل ا

اَل اهللاُ َمَغانِمَ  ْم قــَ ُ ِ َذل بُِعونَا كــَ َم اهللاِ قُل لن تَ َ َ ُوا  ن يَبد
َ
ُدوَن أ ْم يِر ُ بِْع ُخُذوَها َذُرونَا نَ

ْ
َأ ِ ن   ُل فَســَ  مــِ بــْ ْل يَ ُوَن بــَ ُقو

نُوا َال يْفَقُهوَن إِال قَلِ  َ َنا بَْل  َ ُْسُدو ترتیــب در آیــه نخســت بــر )، بر آن داللت ندارد، بلکه بــه  ۱۵(فتح/  ًال يَ
تورات (که یهودیان با تبدیل حالل آن به حرام و حرام آن به حالل، حق آن به باطل و باطل آن بــه حــق و 

ــ ؛ طباطبــایی، الم۱/۲۹۲: ۱۴۱۲ان،  یالب، تحریفش کردند: طبری، جامعنیز تغییر معنای آن : ۱۴۱۷زان، ی
ــ الب(طبــری، جــامع  ید به موســ بدون واسطه خداون  یها)، در آیه دوم بر خطاب۱/۳۲۲ : ۱۴۱۲ان،  ی
ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۳/۳۹ ؛ طباطبــایی، ٢/١٥٧: ۱۴۰۷؛ زمخشــری، الکشــاف، ٤/٧٣٣: ۱۳۷۲ان، ی
هــا را بعــد متیغن یه (که به زودیتعالی به اهل حدیب) و در آیه سوم بر وعده حق۸/۳۱۳: ۱۴۱۷زان،  یالم

ــ البمعدهد: طبری، جایبر به آنان اختصاص میاز فتح خ ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۲۶/۵۱:  ۱۴۱۲ان،  ی ان، ی
) اطــالق ۴/۳۳۷: ۱۴۰۷؛ زمخشــری، الکشــاف، ۱۸/۴۱۹: ۱۴۱۷زان، ی؛ طباطبایی، الم۹/۱۱۴:  ۱۳۷۲
 .شودمی

 سنجی داللت «قول» بر قرآن در آیات مورد استناد ونزبرو صحت
َ مراد از «قول» در آیات   َ ِ  یَما يَبدُل الَْقْوُل  نَا ب

َ
َعبِ َوَما أ

لْ اَءُهم )، ۲۹(ق/ دِ يَظالٍم  ْم جــَ
َ
فَلَْم يدبُروا الَْقْوَل أ

َ
أ

 ِ ول
َ ْ
ِت آبَاَءُهُم األ

ْ
َْم يأ ْوَل فَ   ) و۶۸(مؤمنون/  َ ما  َتِمُعوَن الْقــَ ســْ ِيَن  َداُهُم اُهللا يا ِيــَن هــَ َك ا ِ ــَ و

ُ
َنُه أ ْحســَ

َ
وَن أ بِعــُ

ُو ا و
ُ
َِك ُهْم أ َ و

ُ
َاِب َوأ ْ

َ ْ
ــ البالهــی (طبــری، جــامع  ی)، به ترتیب دگرگون نشدن قضاء حتمــ ۱۸(زمر/  أل ان، ی

ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۲۶/۱۰۵: ۱۴۱۲ ؛ ۴/۳۸۸: ۱۴۰۷الکشــاف،  ؛ زمخشــری، ۹/۲۲۰: ۱۳۷۲ان، ی
ــ الب(طبــری، جــامع)، قــرآن کــریم  ۱۸/۳۵۳:  ۱۴۱۷زان،  یطباطبایی، الم ؛ طبرســی، ۱۸/۳۲:  ۱۴۱۲ان،  ی

ــ البمجمــع ــ ؛ طباطبــایی، الم۳/۱۹۴: ۱۴۰۷؛ زمخشــری، الکشــاف، ۱۸/۳۲: ۱۳۷۲ان، ی : ۱۴۱۷زان، ی
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ــ البای (طبــری، جــامع) و هر سخنی از هر گوینــده۱۵/۴۵ ــ طباطبــایی، الم؛ ۲۳/۱۳۲: ۱۴۱۲ان، ی زان، ی
 شود.) است. بنابراین ادعای ونزبرو تنها در آیه دوم پذیرفته می۱۷/۳۸۰: ۱۴۱۷

 تورات
) در ســنت ۳۷؛ اعــراف/۵۱، ۴۴؛ نساء/۲۳عمران/(آل ًبا مَن الِْكَتاِب يِص نَ ونزبرو، عبارت    یبه ادعا

اِب يَْفصــِ و    چنــان مشــهود اســت)شــود (گرچــه ابهــام آن هــمتفسیری، به تــورات تفســیر می  َل الِْكتــَ
؛ احتمــاًال ۱۴۵؛ اعــراف/۱۵۴بــه وحــی موســوی اشــاره دارد (انعــام/ -جــز در یــک آیــه-) ۳۷(یــونس/

) یــا «الکتــاب»، «الحکــم» و ۲۶؛ حدیــد/۲۷ینی «نبــوت» و «کتــاب» (عنکبــوت/). هم نشــ ۱۲اسراء/
. «کلــم» (در ســه مرتبــه از ) نیز به یهودیان اختصاص دارد ۱۶؛ جاثیه/۸۹؛ انعام/۷۹عمران/«النبوة» (آل

 ) به مفهوم «تورات» است.  ۳۱به استثنای فاطر/ ٤١،  ۱۳؛ مائده/۴۶چهار بار استعمال: نساء/

ها، کعب درحالی که کتــاب (ســفر!) را همــراه خــود داشــت، بــه عمــر گزارش  بر اساس شماری از
ینان داری که این همان مراجعه نمود و گفت: «این تورات است آن را بخوان». عمر پاسخ داد: «اگر اطم

شده بر موسی است، من آن را صبح و شب خواهم خواند». روح داستان، صــورت پاســخ او کتاب وحی
عمــر را از خوانــدن   و شب خواهم خواند» و گزارش دیگری که در آن محمــد  یعنی «من آن را صبح

د. درســت قبــل از تــرور دهنتورات منع نمود، هر سه شدت تمایل وی به خواندن این کتاب را نشان می
گاه نمود و این پــیشخلیفه، همان ربی (کعب) او را از مرگ قریب بینــی را مبتنــی بــر تــورات الوقوعش آ

 )۲۷۲: ١٩٦٧،  ی الطبرتاریخ،  ی فی کتاب الله عزوجل التوراة». (طبر دانست: «اجده

 ارزیابی 

 نشینی «کتاب» و «حکم» یا «کتاب» و «حکم» و «نبوت» تبیین هم
ِ ینی «نبوت» و «کتاب» در آیات  نشهم َنا 

ْعُقوَب وََجَعلْ ُ إِْسَحاَق َو َ ُبوةَ وَالِْكَتاَب وَ  َو َوَهْبَنا  تِِه ا اهُ آتَ ُذر نــَ
 ِ ْجرَهُ 

َ
نْ   أ ِ يا ِنُه  ِ   ا َو ِ صا َِمَن ا رَاهِ ) و  ۲۷(عنکبوت/  َ اْآلِخَرةِ  ِبــْ ا َو لَْنا نُوحــً ْرســَ

َ
ِ يَولََقْد أ ا  نــَ

ا  َم وََجَعلْ تِِهمــَ ُذر
ثِ 
َ ْهَتٍد َو ُبوةَ وَالِْكَتاَب فَِمْنُهم  هیچ گونه انحصاری به یهودیان نــدارد، بلکــه  )، ۲۶(حدید/  مْنُهْم فَاِسُقونَ ٌ ا

 کند و به تبع، عیسیبر شایستگی نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و پیامبران از نسل ایشان داللت می
ِ نشینی «الکتاب»، «الحکم» و «النبوة» در آیه گیرد. همرا نیز دربرمی  پیامبر  و ن يْؤ

َ
ٍ أ

ــَ َ ِ َن ل َ ــ َما  ُه ي

ِلناِس ُكونُوا ِعَباًدا  اُهللا الِْكَتا ُم يُقوَل  ُبوةَ  َم وَا ْ ُ ْ ِ   َب وَا ــا وا َر ــن ُكونــُ َ ِمن ُدوِن اهللاِ َولَ ا ُكنــُتمْ ي وَن  بِمــَ َُعلمــُ  
َِما ُكنُتْم تَْدُرُسونَ   (طبــری، جــامع به تفاسیر مربوط به حضرت محمــد)، بنا۷۹عمران/(آل الِْكَتاَب َو
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      ٢٤٢-٢١٧ :، ص١٤٠٠ز و زمستانپایی ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یدو فصلنامه علم     
 از قرآن»اره «اعجارزیابی دیدگاه ونزبرو درب

 حسن رضایی هفتادر 
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ــ الب(طبــری، جــامع  ) یا عیســی۲/۷۸۲:  ۱۳۷۲ان،  یالب؛ طبرسی، مجمع۳/۲۳۲:  ۱۴۱۲  ان، یالب ان، ی
ــ (طباطبــایی، الم و پیــامبر ) یــا عیســی۳/۲۳۲: ۱۴۱۲ ) یــا همــه پیــامبران ۳/۴۳۸ :۱۴۱۷زان، ی

ــ الب) یا جنس بشــر (طبــری، جــامع۲/۶۳۳:  ۱۳۷۱ر نمونه،  ی(مکارم شیرازی، تفس ؛ ۳/۲۳۲: ۱۴۱۲ان، ی
ــ الب) و یا گروهــی از یهــود (طبــری، جــامع۲/۷۸۲: ۱۳۷۲ان، یلباطبرسی، مجمع ) ۳/۲۳۲: ۱۴۱۲ان، ی

َك نشینی در آیه دیان دانست. این همتوان مراد از این آیه را یهوبه یک احتمال میاست. پس تنها بنا ِ ــَ و
ُ
أ

ِيَن آتَ  وةَ.. ا بــُ َم وَا ْ ُ ْ ای از انبیا چــون: «ابــراهیم، اســحاق، ق، مجموعهنیز به قرینه سیا َناُهُم الِْكَتاَب وَا
یعقوب، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یســع، 

بشر قطع نشــده، بلکــه  یدر سلسله آبا و ابنا  یدهد هدایت الهنس و لوط» را دربرمی گیرد و نشان مییو
فرمایــد کــه بــه می  بوده است؛ زیرا در ادامه به پیامبر  یقت یک یا و تمام شرایع در حقیدعوت همه انب

یهودیــان نــدارد. تنهــا )؛ بنابراین، آیه یاد شده نیز اختصاصــی بــه ۸۷-۹۰شان اقتدا نماید (انعام/هدایت
ْد نشینی «کتاب»، «حکم» و «نبوت» را به یهودیان منحصر نمــود، آیــه توان در آن همای که میآیه َولَقــَ

ِ   َناآتَ 
ِ   بَ ا َ ْ ِ َناُهم مَن الط يإ ْ ُبوةَ َوَرَز َم وَا ْ ُ ْ َ يَل الِْكَتاَب وَا َ اِت َوَفضــلَْناُهْم  َمِ  بــَ ا ــ (جاث َ الْعــَ ) اســت؛ ۱۶ه/ی

توان حکم کلی صادر کرد و در تمامی آیات، «کتاب» و «حکم» یا «کتــاب» و «حکــم» و بنابراین، نمی
 تصاص داد.«نبوت» را به یهودیان اخ

 تقریر مراد از عبارت «نصیب من الکتاب» 
َن اْلِکَتاِب» که در آیات یعبارت «َنِص  َ ًبا مِّ ِ َْم تََر إ

َ
وتُوا نَصــِ  أ

ُ
ِيَن أ َ يا ِ اِب يــْدَعْوَن إ ِكتــَ

اِب اهللاِ  ًبا مــَن الْ كِتــَ
َم بَ ِ  ُ ُم يَتَو ْح ٌق مْنُهْم َوُهم مْعرِضُ   َنُهْم  َ )؛  ۲۳عمران/(آل  ونَ فَِر ِ َر إ

َْم تــَ
َ
وا نَصــِ   أ وتــُ

ُ
ِيــَن أ اِب يا ًبا مــَن الِْكتــَ

ن تَِضلوا 
َ
ُدوَن أ ِر ضَاللََة َو وَن ا ُ َ ِ ْش س َ )؛ ۴۴(نساء/ َل يا ِ َر إ

ْم تــَ ــَ
َ
وا نَصــِ  أ وتــُ

ُ
ِيــَن أ وَن يا اِب يْؤِمنــُ ًبا مــَن الِْكتــَ

ْبِت وَالطاُغوِت   ِ
ْ
ْهدَ بِا

َ
َفُروا َهُؤَالءِ أ َ يَن  ِ ِ ُوَن  ُقو ِ   یَو وا ســَ ِيَن آَمنــُ ِمــِن ) و  ۵۱(نســاء/  ًال يِمَن ا ُم  ْظلــَ

َ
ْن أ َمــَ

 َ َ َ   یاْف ُُهْم نَِص   َ َِك يَنا َ و
ُ
ْو َكذَب بِآياتِِه أ

َ
لُنَ   ُبُهم مَن الِْكَتاِب َح ياهللاِ َكِذبًا أ ُهْم ُرســُ ْ ا إَِذا َجاَء يــَن مــَ

َ
ُوا أ ا َُهْم قــَ ا يَتَوفــْو

 َ َ نا َوَشِهُدوا  َ ُوا َضلوا  ُهمْ   ُكنُتْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاِ قَا
َ
نُفِسِهْم أ

َ
نَ أ فِِر َ نُوا  َ ) بیــان شــده، الزامــًا ۳۷(اعراف/  

نشــین چــون: ر واژگــان همکار نرفته است؛ زیرا سایبرای تعریف دقیق «کتاب» و از بین بردن ابهام آن به
«اوتوا»، «یتولی فریق منهم»، «و هم معرضون»، «یومنون بالجبت و الطاغوت»، «یقولون للذین کفــروا 

منوا سبیال» و «افتری علی الله کذبا او کذب بایاته»، در تعیین مراد از «کتــاب» هوالء اهدی من الذین ا
سازند؛ بلکه مراد از مفهوم «کتاب» را روشن می  کنند و بدون وجود «نصیب» نیزنقش موثری را ایفا می
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این تفسیر   ۱/۳۸۴:  ۱۴۰۷این عبارت، نصیب وافر یهودیان به سبب نزول تورات (زمخشری، الکشاف،  
رسد) یا اطالع آنان از بخشی از علوم تــورات بــه ســبب کوتــاهی در درک تعــالیم آن نظر نمیحیح بهص

ای از ) یــا تحریــف پــاره ۷/۱۷۹:  ۱۴۲۰زی، التفســیر الکبیــر،  ؛ فخــر را ۲/۴۲۵تا:  یان، بی(طوسی، التب
 ) است.۳/۱۹۴: ۱۴۱۷زان، یاجزای آن (طباطبایی، الم

 ب» تقریر مراد از عبارت «تفصیل الکتا
َ ُم آتَ عبارت «تفصیل الکتاب» در آیات   و ُ َ   َنا  َ ََماًما  ِ   الِْكَتاَب  َْفِص   یا ْحَسَن َو

َ
َ يأ  ُ  ی َوُهدً ءٍ ًال ل

ِهْم يْؤِمُنونَ  ًَة لَعلُهم بِلَِقاءِ َر ْ ِ ) و ١٥٤(انعام/ َوَر  ُ
َ َْنا  َت َ َ  َو  ُ ن  وَاِح مــِ ــْ

َ ْ
َْفصــِ ٍء  األ ًة َو َ يْوِعظــَ  ُ ٍء ًال لــ

ْم َداَر الَْفا ُ رِ
ُ
ْحَسنَِها َسأ

َ
ُخُذوا بِأ

ْ
َك يأ َ ْر قَْو ُ

ْ
)، بر وحــی موســوی (مــدعای ۱۴۵(اعراف/  َ ِسقِ فَُخْذَها بُِقوٍة َوأ
: ۱۴۱۲ان،  یالب؛ طبری، جامع۸/۳۱۵و    ۷/۵۲۷:  ۱۴۱۷زان،  یتوان پذیرفت (طباطبایی، المونزبرو) را می

ل )؛ اما در آیات ۹/۴۰و    ۸/۶۸ َهاَر آيتَ يوََجَعلَْنا ا ل ِ َل وَا َمَحْونَا آيَة ا َ ــ   هــَ ي ا آيــَة ا وا ِل وََجَعلْنــَ َْتغــُ َ ةً  َ ــِ ارِ ُمْب
سنِ  َْعلَُموا َعَدَد ا ِ ْم َو ُ َ َ فَْضًال من ر  ُ َِساَب َو

ْ
َْفِص  وَا ن ) و  ۱۲(اسراء/  ًال يٍء فَصلَْناهُ 

َ
َن َهَذا الُْقْرآُن أ َ َوَما 

 َ َ ِ   یيْف ِن تَْصِديَق ا َفْ َ بَ   یِمن ُدوِن اهللاِ َولَ ِ يِص  يَديِه َو َب  َمِ يَل الِْكَتاِب َال َر )، به ۳۷(یونس/ َ ِه ِمن رب الَْعا
 یهــاخلقــت آنــان» و «جــنس کتــاب  ز موجودات و عدم ابهام و اجمال دریترتیب به «تبیین اشیاء، تمی

کنــد ا یا فــرایض ایــن امــت و امــم ســابقه» اشــاره مــییسبحان بر انب یه خدا یشده از ناحو نازل  یآسمان
)؛ از ایــن ۱۰/۹۲و    ۱۳/۷۲:  ۱۴۱۷زان،  ی؛ طباطبایی، الم  ۱۱/۸۲و    ۱۵/۳۹:  ۱۴۱۲ان،  یالب، جامع(طبری 

 یابد.در آیه دوم انحصار به وحی موسوی نمی رو در آیه نخست، ارتباطی با وحی رسالی ندارد و

 بررسی اطالق «کلمة» بر تورات 
ِعِه مــ ادعای ونزبرو درباره اطالق «کلمة» بر تورات در آیات   وَاضــِ ن  َم عــَ ِ ــَ

وَن الْ َرفــُ اُدوا  ِيــَن هــَ َن ا

ُوَن َسِمْعَنا َوَعَص  ُقو َ َ َنا وَاْسَمْع غَ يَو ْسَمٍع َوَراِعَنا  ُ   ِ َتِِهْم َوَطْعًنا  ِْس
َ
َمْع   ا بِأ ا وَاســْ َطْعنــَ

َ
ِمْعَنا َوأ ُوا ســَ ا ْم قــَ هــُ

َ
َْو أ يِن َو ا

َن خَ  َ ْفرِِهْم فََال يْؤِمُنوَن إِال قَلِ ً وَانُظْرنَا لَ ُ ِ ِن لَعَنُهُم اُهللا ب ْقَوَم َوَل
َ
ُهْم َوأ َْقِضِهم م )، ۴۶(نساء/ ًال يا  ُهْم ثــَ يفَبَِما  َ ا

َُهْم قَاسِ  ما ُذكرُ يلََعناُهْم وََجَعلَْنا قُلُو َُسوا َحظا  وَاِضِعِه َو َِم َعن  َ َرفُوَن الْ َ ًة  َ ُع  َطلــِ زَاُل  ٍة مــْنُهْم إِال  وا بِِه َوَال تــَ َخائِنــَ
ِب يقَلِ  ْنُهْم وَاْصَفْح إِن اَهللا  َ ُف  ْ ُْمْحِسنِ ًال مْنُهْم فَا ِ )، ۱۳(مائده/ َ ا ارُِعوَن  ســَ ِيَن  ُْزنَك ا رُسوُل َال  يَها ا

َ
 يا أ

ُوا آ ِيَن قَا ْفِر ِمَن ا ُ ِ الْ ُُهْم َوِمَن ا َْم تُْؤِمن قُلُو ْفوَاِهِهْم َو
َ
ْم يَمنا بِأ ــَ َن  ِر ْوٍم آخــَ ماُعوَن لِقــَ ِذِب ســَ ِلْكــَ ماُعوَن  َن َهاُدوا ســَ

 ِ وت
ُ
ُوَن إِْن أ وَاِضِعِه يُقو َ َْعِد  َِم ِمن  َ َرفُوَن الْ تُوَك 

ْ
ْم تُْؤتَْوهُ فَاحْ يأ ِن  َْملَِك ُتْم َهَذا فَُخُذوهُ َو ََتُه فَلَن  َذُروا َوَمن يرِِد اُهللا فِْت

ُ ِمَن اهللاِ شــَ  ن يَطهــَر قُ َ
َ
ْم يــرِِد اُهللا أ ــَ ِيــَن  َك ا ِ ــَ و

ُ
ِ ًئا أ ْم  َهــُ َُهْم  و نْ   لــُ ــ ا زْ ي ِ  یا خــِ ْم  َهــُ َذاٌب َعظــِ  َو َرةِ عــَ  مٌ ياْآلخــِ
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      ٢٤٢-٢١٧ :، ص١٤٠٠ز و زمستانپایی ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یدو فصلنامه علم     
 از قرآن»اره «اعجارزیابی دیدگاه ونزبرو درب

 حسن رضایی هفتادر 
 طمه نجار زادگان فا 

ُد  )، به استثنای آیه  ۴۱(مائده/ َن يِر َ ِ َمن  َ َ يالِْعزةَ فَلِلِه الِْعزةُ  ِ ُِم الط ًعا إ َ ُه يِه يْصَعُد الْ عــُ َ صــالُِح يْر ُل ا ُب وَالَْعمــَ
ِيَن يْمُكُروَن ا َك ُهَو يُبورُ س وَا َ و

ُ
َُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أ رســد؛ زیــرا )،  درست به نظــر مــی۱۰(فاطر/ َئاِت 

ــ البت بر تورات (طبــری، جــامعاین لغت در سه آیه نخس ؛ طباطبــایی، ۱۹۹و  ۶/۹۹، ۵/۷۵: ۱۴۱۲ان، ی
ــ الب؛ طبرسی، مجمــع۳۳۸و    ۵/۲۴۰،  ۴/۳۶۴:  ۱۴۱۷زان،  یالم ) و در ۳۰۱و    ۲۶۷،    ۳/۸۵:  ۱۳۷۲ان،  ی

ــ گیــرد (طباطبــایی، الماعمال آدمــی قــرار مــی  یویژه توحید) که زیربناآیه چهارم بر عقاید حق (به زان، ی
ــ ح، تهلیر، تسبیچون: تکبا ذکر خداوند هم) ی۱۷/۲۹:  ۱۴۱۷ ــ البل، اســتغفار و… (طبــری، جــامعی ان، ی
 ) داللت دارد.۳/۶۰۳ :۱۴۰۷؛ زمخشری، الکشاف،   ۲۲/۸: ۱۴۱۲

 فه دوم یالله» بر تورات در گزارش مرگ خل ی اطالق «کتاببررس
ردد. بــدین منظــور، های این واقعه بررسی گالله» بر تورات، باید براساس نقلاطالق عبارت «کتاب

 بندی گردید:  آوری و دستهجمع -تا جایی که مقدور نویسنده شد-های مرگ عمر  مجموع گزارش
 این واقعه:  گر نقش کعب درهای بیانالف) گزارش

کنــد کــه پیــامبر زمــان وی بــر ل یاد مییاسرائ. کعب پس از آگاهی از جراحت عمر، از پادشاه بنی١
شود، اما پادشاه در روز ســوم از درگــاه ابالغ خبر مرگ او پس از سه روز می  اساس وحی الهی، مامور به

با اجابت دعــای وی، پــانزده  تعالیکند که به عمرش چندین سال افزوده گردد و حقالهی درخواست می
کند کــه اگــر وی نیــز بینی میافزاید. کعب بر مبنای مشابهت عمر با این پادشاه، پیشسال بر عمرش می

گردد، اما عمر با رد سخن او، دعا درخواستی از خداوند بکند، قطعًا بر مدت حیات وی اضافه میچنین  
 یبر من و وا  یگوید: «وا یا رود و طبق نقل دیگری میکه ناتوان و سرزنش شود، از دنکند که بدون آنمی

الخلفــا،  سیوطی، تاریخ؛ ۳/۳۰۸: ۱۴۱۰، ی الکبرسعد، الطبقاتامرزد!» (ابنیبر مادرم اگر خداوند مرا ن
 )؛ ۱۵۴: ۱۴۱۷
گــاه کــرده اســت . کعب پس از مجروح شدن عمر، به یاد وی می٢ آورد که قــبًال او را از شــهادتش آ
 )؛ ۳/۳۳۶: ۱۴۱۰،  ی الکبربقاتسعد، الط(ابن
ایســتد و کند که او بر یکی از درهای جهنم مــیبینی می. کعب پیش از ضربت خوردن عمر، پیش٣

دهد که بر اساس کتاب خدا، وی پیش از اتمام ذیحجــه بــه اعتراض عمر، چنین توضیح می  در پاسخ به
ای گونــهدارد، بــهاز سقوط در آن بازمی رود و با حضور در کنار یکی از درهای جهنم، مردم را بهشت می

ــ که مردم پس از مرگ وی تا روز قیامت کنار آن در ازدحام می لتــوراة؛ کتــاب ا  یکنند. (با عبارت أجده ف
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؛ ســیوطی، ۳/۲۵۳:  ۱۴۱۰،  ی الکبــرســعد، الطبقــاتأجلك) (ابن  یتك و صفتك و أّنك قد فنیأجد حل
حجــر عســقالنی، فــتح ؛ ابن۳/۵۰:  ١٤١٩ر القرآن العظیم،  کثیر، تفسی؛ ابن۱۴۰:  ۱۴۱۷الخلفا،   تاریخ

 )۱۴/۴۱: ۱۴۲۴الباری،  
 ین واقعه: االحبار و نقش وی در اهای ساکت درباره کعبب) گزارش

، ی الکبرسعد، الطبقاتآید که خروسی او را منقار زده است (ابن. از خواب عمر سخن به میان می١
 )؛ ۳/۲۸۹: ۱۴۱۰

گــو بــه شود که در آخرین حج عمر از جنیان یا مردی پیشب و ابیاتی اشاره می. به صداهایی عجی٢
 )؛ ۲۸۸رسیده است (همان: گوش می

شود. (مقدسی، البدء این وقایع، تنها به قتل وی توسط ابولولو تصریح می  . بدون بیان هیچ یک از٣
خلــدون، خلــدون، مقدمــه ابــنبــنا؛  ۲/۱۶۰تــا:  ، بیی، تاریخ یعقوب ی؛ یعقوب ۵/۱۸۸تا:  و التاریخ، بی

١٣٦٦ :۲/۵۶۹( 

ا در دهد؛ زیرا تنهــ های مربوط به مرگ عمر را نشان میبررسی فوق، به خوبی اضطراب متن گزارش
هــا، بــه شود و صرفًا در برخــی از آناالحبار دیده میهای مربوط به این واقعه، نام کعبای از گزارشپاره 

 ها، دست داشــتن کعــبای از محققان، از این گزارشره شده است. عدهالله یا تورات اشاکتاب یا کتاب

؛ ٢١: ١٩٩٠لی فی الدولة االمویــة، لم، وضع الموایاند (لماالحبار در ماجرای قتل عمر را برداشت کرده
االحبــار ) که این احتمال با توجه به رد درخواست کعب۱۴۷تا:  ابوریه، اضواء علی السنة المحمدیة، بی

 شود: ها و نیز گزارش ذیل تقویت میی از گزارشدر شمار

س گفــت عبــاابن ش او جمع شدند. عمر بهیها و مهاجران و انصار پی«چون عمر مجروح شد، بدر
ــ عبــاس باز ایشان بپرس: آیا این کار با اطالع و مشورت شما بر سر من آمده است؟» گویــد: «ابــن رون ی

م خداونــد از عمــر مــا بــر عمــر تــو یداشــتیدا سوگند و دوست مد. گفتند: "نه به خیآمد و از ایشان پرس
شــبه، ؛ ابــن۶/۵۲: ۱۴۰۳؛ صنعانی، المصــنف، ۳/۳۰۲:  ۱۴۱۰،  ی الکبرسعد، الطبقاتفزاید"». (ابنیب

 ) ۲/۹۰۴: ۱۴۱۰تاریخ المدینة المنوره، 

نهــانی هــای پمشکوک بودن عمر به مشارکت مهاجران و انصار در قتل وی، از احتمال وجود توطئــه
-دارد که عمر را به تفحص واداشته است. به هر روی، حتی اگر اصل گزارش یا اســتناد کعــبپرده برمی

االحبار به تورات و نقل از توان از توجه کعب(تورات) پذیرفته نشود، باز نمیالله المنزل  االحبار به کتاب
؛ ۵/۱۱۵:  ۱۴۰۳عانی، المصــنف،  شود (صنآن چشم پوشید؛ زیرا این امر، به واقعه مذکور منحصر نمی
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 طمه نجار زادگان فا 

 ). اهتمام کعب به تورات، در حقیقت با ســابقه یهــودی او پیونــد مــی۲/۴۲: ۱۴۱۶، اخبار مکة، یارزق 

حتی پس از اظهار اسالم نیز به نقل اسرائیلیات و روایات ساختگی در فضیلت مقدسات یهــود خورد که  
 )۴/۲۷۴: ۱۴۲۴النی، فتح الباری،  حجر عسقچون اماکن این فرقه اشتغال داشته است. (ابنهم

های دیگر منسوب بــه عمــر، بــه مفهــوم «تــورات» در مجموع اگر «کتاب» در این گزارش یا گزارش
کار رفتــه ای بر این امر قرار گیرد که کتاب در موارد دیگر نیز در معنای تورات بهتواند قرینهنمیباشد، باز  

گانه سنی و چهارگانه شــیعه هزار بار در جوامع حدیثی ششالله»، بیش از  است؛ زیرا «کتاب» یا «کتاب
واندن تــورات، هرگــز موضــع اند. ضمنًا تمایل عمر و یا گروهی از صحابه به خکار رفتهبه معنای قرآن به

-برد که بارها به خواندن صورت تحریــفو شمار دیگری از اصحاب را زیر سؤال نمی  صریح پیامبر
کــه خــود ). بــا آن۵/۱۴۸:  ١٤٠٤اند (سیوطی، الدر المنثــور،  نشان دادهشده این کتاب واکنش شدیدی  

 ضیه خودش غافل مانده است.ها با فرها اشاره کرده، از تعارض مفاد آنونزبرو به این گزارش

 حکم و فرمان 
ی کار رفته، در پنج مورد به معناالله» از مجموع ُنه مرتبه که در قرآن بهبه باور ونزبرو، عبارت «کتاب

 حکم و فرمان است.

 ارزیابی 

 الله» بر حکم و فرمان سنجی اطالق «کتابصحت
نه بــار کــاربرد ایــن عبــارت، ادعــایی   الله» بر حکم و فرمان، در پنج مورد از مجموعاطالق «کتاب

ِيَن يْتلُوَن  دهد که در آیات  است؛ زیرا بررسی موارد کاربرد این عبارت، نشان می  یناپذیرفتن اَب إِن ا كِتــَ
ــاطر/ اهللاِ  ــری، جــامع۲۹(ف ــ الب؛ طب ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۲۲/۸۷: ۱۴۱۲ان، ی ؛ ۸/۳۶۳: ۱۳۷۲ان، ی

ــر، ؛  ف۳/۶۱۱: ۱۴۰۷زمخشــری، الکشــاف،  ــایی، ۲۶/۲۳۷: ۱۴۲۰خــر رازی، التفســیر الکبی ؛ طباطب
ِ كَِتا) و  ۱۷/۴۴:  ۱۴۱۷زان،  یالم َ بَِبْعٍض  ْو

َ
َْعُضُهْم أ ْرَحاِم 

َ ْ
ُو األ و

ُ
؛ طبــری، ۶، احزاب/۷۵(انفال/ ِب اهللاِ َوأ

ــ البجامع ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۱۰/۴۱:  ۱۴۱۲ان،  ی ؛ فخــر رازی، التفســیر الکبیــر، ۴/۸۶۵:  ۱۳۷۲ان،  ی
وا )، به معنای قــرآن و در آیــه ۱۴۳، ص۹ق، ج۱۴۱۷؛ طباطبایی، ۱۵/۵۱۹:  ۱۴۲۰ وتــُ

ُ
ِيــَن أ َ ا ِ َر إ

ْم تــَ ــَ
َ
أ

َ كَِتاِب اهللاِ نَِصيًبا مَن الِْكَتاِب يْدعَ  ِ ــ الب؛ طبــری، جــامع۲۳عمران/(آل  ْوَن إ ؛ طبرســی، ۳/۱۴۵:  ۱۴۱۲ان،  ی
ــ البمجمع ؛ فخــر رازی، التفســیر الکبیــر، ۱/۳۴۸:  ۱۴۰۷؛ زمخشــری، الکشــاف،  ۲/۷۲۳:  ۱۳۷۲ان،  ی
)، به مفهوم کتاب آسمانی تورات و انجیل یــا قــرآن ۳/۱۲۴:  ۱۴۱۷زان،  ی؛ طباطبایی، الم۷/۱۷۸:  ۱۴۲۰
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ْت الله» تنها در آیات ارتباطی با حکم و فرمان ندارد. «کتاب  است و لَكــَ َ ا  اءِ إِال مــَ ســَ َن ال َناُت مــِ ُْمْحصــَ وَا
ْم   ُ يَمانُ

َ
مْ يكَِتاَب اهللاِ َعلــَ أ ــ الب؛ طبــری، جــامع۲۴(نســاء/  ُ ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۵/۶:  ۱۴۱۲ان،  ی ان، ی

؛ ۱/۴۹۷: ۱۴۰۷؛ زمخشــری، الکشــاف، ۱۰/۳۵: ۱۴۲۰؛ فخــر رازی، التفســیر الکبیــر، ۳/۵۱: ۱۳۷۲
ِ ) و  ۴/۲۶۷:  ۱۴۱۷زان،  یطباطبایی، الم ْوَراةَ  َا ا ْ نَز

َ
ْ   یَها ُهدً يإِنا أ ِ َونُوٌر  ُم بَِها ا يــَن يُ ِ ِ لَُموا  ســْ

َ
ِيَن أ وَن ا

 ِ ا ر اِب اهللاِ يَهاُدوا وَا ْحَباُر بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمن كِتــَ
َ ْ
ــ الب؛ طبــری، جــامع۴۴(مائــده/  وَن وَاأل ؛ ۶/۱۶۱: ۱۴۱۲ان، ی

ــ ؛ طباطبــایی، الم۱/۶۳۷:  ۱۴۰۷زمخشری، الکشاف،   ــ بال؛ طبرســی، مجمــع۵/۳۴۳:  ۱۴۱۷زان،  ی ان، ی
التنزیــل، ؛ بیضــاوی، أنــوار۲/۲۶۹: ۱۴۰۷به یک احتمال (زمخشری، الکشــاف، ) و بنا۳/۳۰۶:  ۱۳۷۲
شُهورِ ) در آیه  ۴/۲۱۱:  ۱۴۱۸ ِ   ان ِعدةَ ا َ َشْهرًا  َ َنا َع ْ ا   ِعنَد اهللاِ ا ْرَض ِمْنهــَ

َ ْ
ســَماوَاِت وَاأل َق ا كَِتاِب اهللاِ يــْوَم َخلــَ

ََعٌة ُحُرمٌ  ْر
َ
)، به معنای کتاب تکوین (لوح محفوظ) یا علم خدا یا قول خدا (قرآن) یــا حکــم ۳۶(توبه/  أ

ــری، جــامع ــ الب(نــک: طب ــ الب؛ طبرســی، مجمــع ۱۰/۸۹: ۱۴۱۲ان، ی ؛ زمخشــری، ۵/۴۲: ۱۳۷۲ان، ی
َم ) و در آیه ۹/۲۶۸: ۱۴۱۷زان، ی؛ طباطبایی، الم۲/۲۶۹: ۱۴۰۷الکشاف،   وتُوا الِْعلــْ

ُ
ِيَن أ اَن َوَقاَل ا يمــَ وَاْإلِ

 ِ ُتْم 
ْ
ِ
َ َ   لََقْد  ِ َْعِث   كَِتاِب اهللاِ إ ْ )، به مفهوم کتاب تکوین (لوح محفــوظ) یــا علــم خــدا یــا ۵۶(روم/  يْوِم ا
ــ ب آسمانی یا حکم (نــک: طباطبــایی، المکت ــ الب؛ طبرســی، مجمــع۱۶/۲۰۶:  ۱۴۱۷زان،  ی : ۱۳۷۲ان،  ی
ــامع۸/۴۸۷ ــری، ج ــ الب؛ طب ــ ۲۱/۳۸: ۱۴۱۲ان، ی ــاف، ؛ زمخش ــاوی، ۳/۴۸۷: ۱۴۰۷ری، الکش ؛ بیض

 )، بر حکم و فرمان داللت دارد.۴/۲۱۱: ۱۴۱۸أنوارالتنزیل، 

 اراده الهی
و چــه   ۱۹؛ زمــر/۳۳)، «کلمــة» (چــه کیفــری: یــونس/١٢٤  ،   ۳۷از نگاه ونزبرو، «کلمات» (بقــره/

تند) و شناســی هســ آیــات مســیح  ۱۷۱و نساء/  ٤٥و    ۳۹عمران/، آل۱۷۱؛ صافات/۱۳۷آفرینشی: اعراف/
روند که مشابه بیان ضــمنی ) برای بیان اراده الهی نیز به کار می۳۱؛ صافات/۸۲؛ نمل/۴۰«قول» (نحل/

ٰ ). مشابهت آیه ۸/۲۲و تواریخ   ۷/۳نمونه نك: سموییل    اراده الهی در عهد عتیق هستند (برای َ َِذا قَ  َو
ْن فَ  ُ  ُ َ َما يُقوُل  إِ

رًا فَ ْ
َ
َع الَْقْولُ ) و آیه  ٣٣/٩ا دستور آفرینش (مزامیر) ب۱۱۷(بقره/  ُكونُ يأ َ -٨٢(نمل/  َو

 ناپذیر است.) انکار۲/۱) و عاموس (عاموس  ۷/۹) با سخنان اشعیا (اشعیا  ٨٥

 یابی ارز

 بررسی داللت کلمه در آیات مورد استناد ونزبرو
َ «کلمة» تنها در آیات   َ َك  َِمُت َر َ َِك َحقْت  ِيَن فَسَ   َكَذ ُهْم َال يْؤِمُنونَ ا

َ
ََمْن َحق َعلَ ،    ُقوا أ

َ
ــ أ ُة ي ِمــَ َ ِه 
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 ِ نَت تُنِقُذ َمن 
َ
فَأ
َ
ارِ  الَْعَذاِب أ ْرِض  ) و۱۹و زمر/۳۳ونس/ی( ا

َ ْ
ارَِق األ

شــَ َ َعُفوَن  ْسَتضــْ وا  نــُ َ ِيَن  َنا الَْقْوَم ا ْ ْوَر
َ
َوأ

 َ ِيَها َو َنا 
ْ
ِ بَاَر َها ال

َ
َن يْصَنُع فِْرَعْوُن َوقَْومُ َوَمَغارِ َ ْرنَا َما  وا َوَد ُ َ ِيَل بَِما َص ا َ ْ ِ ِ إ

َ بَ َ  َ ُْس
ْ
َك ا َِمُت َر َ  ُه َوَمامْت 

نُوا يْعرُِشونَ  -کار رفته اســت (طبــری، جــامع)، در معنای «اراده الهی» به۱۷۱و صافات/۱۳۷(اعراف/  َ
ــ الب ؛ فخــر رازی، التفســیر ۳۴۵و  ۲/۱۴۹: ۱۴۰۷زمخشــری، الکشــاف، ؛ ۹/۳۰و  ۱۱/۸۱: ۱۴۱۲ان، ی

ــ ؛ طباطبایی، الم۱۷/۲۴۸و    ۱۴/۳۴۹:  ۱۴۲۰الکبیر،   واژه در )، امــا ایــن ۱۰/۵۵و  ۵/۲۲۹: ۱۴۱۷زان، ی
ــرِحيمُ آیات   ــواُب ا َو ا َتاَب َعلَيِه إِنــُه هــُ َ َِماٍت  َ ِه  َتلَ آَدُم ِمن ر ــُه آدم) و  ۳۷(بقــره/ َ رَاِهيَم َر َ إِبــْ َت ــْ ِِذ ا َو

ِ قَالَ  ِلناِس إَِماًما قَاَل َوِمن ُذر ِ َجاِعلَُك  اَل إ
َمُهن قَ

َ
لَِماٍت فَأ َ ِ َ ب ِِم ْهِدی الظا َ ابــراهیم)،   ۱۲۴(بقره/   َال يَناُل 

ــ (طباطبــایی، الم هیچ داللتی بر این معنا ندارد؛ زیرا مــراد از آن در آیــه نخســت، توبــه آدم  : ۱۴۱۷زان، ی
ْنُفَسنا َو ِإْن َلْم َتْغِفْر َلنا َو َتْرَحْمنا َلَنُکوَننَّ ) یا عباراتی چون: «۱/۲۰۴

َ
نا َظَلْمنا أ یَن َربَّ (طبرســی،  »ِمَن اْلخاِسِر

ــ الب؛ طبری، جامع۱/۱۴۰:  ۱۳۷۲ان،  یالبمجمع ْب )، «۱/۱۹۴:  ۱۴۱۲ان،  ی َت سـُ مَّ ال الـَه اّال أنـْ هـُ حاَنَك َو اللَّ
ِحیم  ّواُب الـرَّ َت ْالتـَ َك انـْ ی انـَّ ْب َعلـَ ــ الب» (طبرســی، مجمــعِبَحْمِدَك رِب اّنی َظَلْمُت َنْفِسی َفتـُ : ۱۳۷۲ان، ی

ُه اْکَبر)، «۱/۱۴۰ ُه َو اللَّ ِه َو ال الَه اّال ْاللَّ ِه َو اْلَحْمُد ِللَّ اللهم ال إله إال أنـت سـبحانك و » (همان)، «ُسْبحاَن ْاللَّ
حمدك، ربی إنی ظلمت نفسی فاغفر لی إنك خیر الغافرین. اللهم ال إله إال أنت سـبحانك و بحمـدك، ربـی ب

للهم ال إلـه إال أنـت سـبحانك و بحمـدك، رب إنـی ظلمـت إنی ظلمت نفسی فارحمنی إنك خیر الراحمین. ا
ــ الب» (طبری، جامعنفسی فتب علی إنك أنت التواب الرحیم  بیــت هــای اهــلم ) یــا نــا۱/۱۹۴: ۱۴۱۲ان،  ی

هــا، و ه کواکــب، و بتیا (ماننــد قضــ ی) است و در آیه دوم قضــا۱/۱۴۰:  ۱۳۷۲ان،  یالب(طبرسی، مجمع
چــون: تطهیــر د) یا عهدهای الهی یا فرایض، شرایع و اوامری (هــمکردن فرزن   یآتش، و هجرت، و قربان

ها وظف به انجام دادن آنامتحان الهی، م  یجسم، مناسک حج، و نمازهای واجب) است که ابراهیم برا 
ــ بدانها از وی خواسته شــد. (طباطبــایی، الم  یگردید و وفا ــ الب؛ طبــری، جامع۱/۴۰۸:  ۱۴۱۷زان،  ی ان، ی

۱۴۱۲ :۱/۴۱۷ ( 
نیز باید گفت که هرچند اصل و کلیت داستان تولد ایــن پیــامبر   ره اطالق «کلمه» بر عیسیدربا

-۱/۳۸داستان در اناجیل لوقا و متی و قرآن کریم (لوقا  در قرآن و عهد جدید مشترکند، مقایسه جزئیات  
 از تولد عیسی بــه میــان  یچون انجیل مرقس و یوحنا سخن  ۱۶-١٧/۴۰؛۱-۲/۱۵،  ۱۸-۱/۲۵؛ متی    ۲۶

بــه ایشــان در هنگــام وضــع   یبا حضرت مریم و دلدار  یمناد  یوگودهد که گفتاند)، نشان مینیاورده
وگوهــا و ده نخــل، گفــتیت، بــارور شــدن شــاخه خشــک آن حضــر  یدن چشمه از زیر پایحمل، جوش

مردم در برابر ایشان، سکوت مریم و درخواست از مردم برای صحبت با فرزندش (با اشاره بــه   یهاطعنه
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که در او) و سخن گفتن عیسی در گهواره، از مواردی است که تنها قرآن بدان اشاره کرده است؛ ضمن آن
ر مریم) به میان نیامده و عیسی، پسر خدا خوانده نشــده اســت. قرآن هیچ سخنی از یوسف نجار (همس

عمًال امکان اقتبــاس ها میان قرآن و انجیل متی، مشهودتر از قرآن و انجیل لوقاست؛ بنابراین  این تفاوت 
ماند این است که گروهی از مسلمانان، داستان تولد عیسی را شود و تنها احتمالی که باقی میمنتفی می

پذیر است، اما ونزبــرو هــیچ ساخته باشند. اثبات این فرض نیز تنها با کمک شواهد امکان  از پیش خود
 مدرکی بر آن ارائه نکرده است.

نما یقول له کن فیکون» با دستور آفرینش و «وقع القول» با  سنجی تشابه میان «فاصحت
 سخنان اشعیا و عاموس 

) ٣٣/٩؛ او امر فرمود و قائم گردید» (مزامیر مشابهت دستور آفرینش در فراز «زیرا که او گفت و شد
ْن فَيُكونُ با آیه   ُ  ُ َ َما يُقوُل  إِ

رًا فَ ْ
َ
ٰ أ َ َِذا قَ  ن پــذیرفت. ســخنان اشــعیا «ترقــیتــوا)، را می۱۱۷(بقره/  َو

 عــدالتو  انصــاف را به انتها نخواهد بود تا آن  وی  داوود و بر مملکت  او را بر کرسی  و سالمتی  سلطنت
)، و ۷/۹را بجــا خواهــد آورد» (اشــعیا  این صبایوت  یهوه  و استوار نماید. غیرت  تا ابداالباد ثابت  از االن

هــای کنــد و مرتــعزند و آواز خود را از اورشلیم بلند میز صهیون نعره میعاموس «پس گفت: خداوند ا
ْولُ ) از عهــد قــدیم و آیــه  ۲/۱گردد» (عــاموس  گیرند و قله کرمل خشک میشبانان ماتم می َع الْقــَ ــَ  َو

ها انطبــاق دهند (وجه اشتراک)، میان جزئیات آن)، هرچند تحقق اراده حق تعالی را نشان می۸۲(نمل/
ْدبِرِ د ندارد؛ زیرا سیاق آیات سوره نمل  وجو ــْوا مــُ َء إَِذا َو َ صم ا ُْسِمُع ا َ َوَال  َْمْو ُْسِمُع ا نــَت إِنَك َال 

َ
ا أ َن َومــَ

َع الْ  َ َِذا َو ْسلُِموَن َو َُهم  ُْسِمُع إِال َمن يْؤِمُن بِآياتَِنا  ِِهْم إِن  َ ْ َعن َضَال ْم َدابــًة مــَن بَِهاِدی الُْع َهــُ ا  ْخرَْجنــَ
َ
يِهْم أ ْوُل َعلــَ قــَ

نُوا بِآياتَِنا َال يوقُِنوَن  َ اَس  ن ا
َ
لُمُهْم أ َ ْرِض تُ

َ ْ
ُهْم يوَزُعوَن حــَ إَِذا األ َ ذُب بِآياتَِنا  َ من ي مٍة فَوًْجا 

ُ
ُ أ ُ ِمن  ُ ْ َ ْوَم  َو

ُْتم بِآيا ذ َ
َ
ْم َال ينطِ َجاُءوا قَاَل أ هــُ َ وا  ا َظلَمــُ يِهم بِمــَ ْوُل َعلــَ َع الْقــَ َ َْعَملُوَن َو َو ماَذا ُكنُتْم 

َ
ِيُطوا بَِها ِعلًْما أ ُ َْم  ونَ ِ َو  قــُ

کنندگان آیات الهی و در نهایت تحقق عذاب را بیان ) صحنه قیامت، بازجویی از تکذیب٨٥-٨٠(نمل/
ها و قله کرمل داللت دارند که شاهی داوود و خشک شدن مرتعکند، اما دو عبارت عهد عتیق، بر پادمی

 پیوندد.وقوع میبه دستور الهی به

 صورت اولیه اعجاز قرآن 
شــود کــه قتیبــه دیــده میشناسی ابنرو، از نظر جاحظ صورت اولیه «اعجاز» در گونهونزب   یبه ادعا

الطب و معجزه محمــد را با زمانالسحر، معجزات عیسی را متناسب  معجزات موسی را متناسب با زمان
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      ٢٤٢-٢١٧ :، ص١٤٠٠ز و زمستانپایی ، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوهقرآن یدو فصلنامه علم     
 از قرآن»اره «اعجارزیابی دیدگاه ونزبرو درب

 حسن رضایی هفتادر 
 طمه نجار زادگان فا 

 شمرد. با توجه به نقش مهمی که موسی در قرآن و اندیشه نبوت اسالمی ایفاالبیان برمیمتناسب با زمان
 قتیبه درخور تأمل است. شناسی معجزات ابنکند، تنزل او به عنوان ساحر در گونهمی

 ارزیابی

و انکار سایر معجزات آنان یا تنزل   سیو مو  ، عیسیقتیبه، حصر معجزات پیامبرمراد ابن
، از نبی بــه ســاحر نیســت، بلکــه وی بــا مقایســه معجــزات اصــلی رســول اکــرم   جایگاه موسی

شمرد و بــا نظــر ، هریک را متناسب با علم یا فن مخصوص زمان خودشان برمیسیو مو  عیسی
ه در ظاهر مشابه ســحر بودنــد، گیری از معجزاتی ک، با بهره ورزد که موسیبه این تناسب، تأکید می

سحر ساحران را خنثی نموده اســت. پــس ایــن مســاله هرگــز بــه معنــای ســاحر بــودن موســی نیســت، 
نیز به مفهوم طبیب بودن او نیست، بلکه نشــانه (تصــدیق) الهــی بــرای   عیسیکه معجزات  چنانهم

مردم تمــام ســازد. در قالب سحر یا طب ظهور یافت تا حجت را بر   و عیسی  اثبات نبوت موسی
؛ ۱/۲۴: ۱۴۰۷،  یشود؛ نك: کلینی، الکافدیده می  قتیبه، در حدیثی از امام هادی(مشابه عبارت ابن
ــ ابن شهر آشوب، من ــ الب؛ طبرســی، مجمــع  ۴/۴۰۲:  ۱۳۷۹طالــب،    یاقــب آل أب ؛ ۲/۲۲۴:  ۱۳۷۲ان،  ی

 ) ۴۷۶: ١٣٦٣شعبه حرانی، تحف العقول،  ؛ ابن ۹۱: ١٤١٣مفید، اإلختصاص،  

 تیجهن
کــه بــه بــاور وی در -مقاله حاضــر، بــا تبیــین و ارزیــابی فرضــیات ونزبــرو در بــاب اعجــاز قــرآن  

بــه نتــایج  -الله»، «کلم» و «قول» دیده می شود، «کالم اصطالحات قرآنی «کتاب»، «کلمه»، کلمات»
 ذیل دست یافت:

جزات آنــان یــا و انکار سایر مع  و موسی  ، عیسیقتیبه، حصر معجزات پیامبر. مراد ابن١
، از نبی به ساحر نیست، بلکه وی با مقایســه معجــزات اصــلی رســول اکــرم   تنزل جایگاه موسی

 شمرد.با علم یا فن مخصوص زمان خودشان برمی  ، هریک را متناسبو موسی عیسی

اطــالق  -ازجملــه کتــاب یــا برهــان-. سلطان عنوان عامی است که بر هرچه شاهد بر مدعا باشد ٢
اما مراد از کتاب در آیات موردنظر ونزبرو، تنها کتابی از سوی خداوند (کتابی آسمانی) اســت   گردد، می

 گیرد.  ار گرفته شود و دیگر مصادیق سلطان را دربر نمیککه در تایید ادعای گروهی از افراد به

(نــه  کنــدسوره فاطر، برخالف ادعای ونزبرو، سلطان را به کتاب تفســیر می  ۴۰. زمخشری در آیه  ٣
گیرد، بلکــه لحــن آیــه را سوره صافات نیز کتاب را به مفهوم سلطان نمی ۱۵۷کتاب را به سلطان). در آیه 
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ً چون اسلوب آیه بیان شده است، همکه در مقام تحذیر مشرکان   ا َعلَيِهْم ُسلْطانا ْ نَْز
َ
ْم أ
َ
 شمرد.می أ

تــر آیــات بــا دعای ونزبــرو، در بــیشدست آمد که برخالف ا. از بررسی موارد کاربرد «کتاب»، به٤
دست آورد یا حــداقل یکــی از احتمــاالت معنــایی را تقویــت توان مراد از این لغت را بهکمک سیاق می

 د. نمو

، ۲۰دهنــد (محمــد/. از میان آیاتی که از دیدگاه ونزبرو نیاز به تأیید کتبی کالم الهــی را نشــان می٥
 آیه آخر بر این امر داللت دارند.)، تنها دو ۵۲، مدثر/۹۳، اسراء/۳۱زخرف/

کند، اما در )، بر قرآن صدق می۱۱۵، انعام/۶الله» در برخی آیات (توبه/. عبارت «کالم» و «کالم ٦
 ) بر آن داللت ندارد.۱۵، فتح/۱۴۴، اعراف/۷۵آیات دیگر (بقره/

ی دگرگــون )، بــه ترتیــب بــه معنــا۱۸، زمر/۶۸، مؤمنون/۲۹. «قول» در آیات موردنظر ونزبرو (ق/٧
ای است؛ بنابراین ادعای ونزبــرو دربــاره الهی، قرآن کریم و هر سخنی از هر گوینده  ینشدن قضاء حتم

 شود.در آیه دوم پذیرفته میداللت قول بر قرآن تنها 

)، بــرخالف ادعــای ۲۶، حدیــد/۲۷نشینی «نبوت» و «کتــاب» در برخــی آیــات (عنکبــوت/. هم٨
نشــینی «الکتــاب»، «الحکــم» و «النبــوة» در شــمار ودیان ندارد. هــمگونه انحصاری به یهونزبرو، هیچ

) یــا بــه قرینــه ســیاق، ۷۹عمــران/شــود (آلبه یک احتمال بر یهودیان اطالق میدیگری از آیات، تنها بنا
نشــینی «کتــاب»، تــوان در آن هــمای کــه می). تنهــا آیــه۸۹ای از انبیا را دربرمی گیرد (انعــام/مجموعه

 سوره جاثیه است. ۱۶ت» را به یهودیان منحصر نمود، آیه «حکم» و «نبو

بــرای تعریــف  )، الزامــاً ۳۷؛ اعــراف/۵۱، ۴۴، نساء/۲۳عمران/. عبارت «نصیب من الکتاب» (آل٩
 کار نرفته است.دقیق «کتاب» و از بین بردن ابهام آن به

ی ونزبــرو) را ) بر وحی موسوی (مــدعا۱۴۵. داللت «تفصیل الکتاب» در برخی آیات (اعراف/١٠
)، یــا ارتبــاطی بــا وحــی رســالی ۱۰، صافات/۱۲توان پذیرفت؛ اما این عبارت در آیات دیگر (اسراء/می

 یابد. وحی موسوی نمیندارد و یا انحصار به 

)، درســت ۴۱و  ۱۳، مائــده/۴۶. ادعای ونزبرو درباره اطالق «کلمة» بر تورات در سه آیه (نســاء/١١
ُِم الطيُب یه رسد و تنها در آنظر میبه َ ِه يْصَعُد الْ َ ِ  شود.) پذیرفته نمی۱۰(فاطر/  إ

های ایــن رویــداد در دو دســته نقلالله» بر تورات، در گزارش مرگ عمر براساس  . اطالق «کتاب١٢
االحبــار و نقــش وی، هــای ســاکت دربــاره کعــبگر نقش کعب در این واقعه و گزارشهای بیانگزارش

 بررسی شدند.
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الله» بر حکم و فرمان در پنج مورد از مجموع ُنه بار کاربرد این عبارت، ادعــایی الق «کتاب. اط١٣
طــور ) به۴۴، مائده/۲۴دهد که در دو آیه (نساء/د آن نشان میاست؛ زیرا بررسی موارد کاربر  یناپذیرفتن

 دارد.  ) بنابه یک احتمال بر حکم و فرمان داللت۵۶، روم/۳۶قطعی و در دو آیه دیگر (توبه/

) در معنای «اراده ۱۷۱، صافات/۱۳۷، اعراف/۱۹، زمر/۳۳ونس/ی. «کلمة» تنها در برخی آیات (١٤
ابراهیم)، هیچ داللتی بر این  ۱۲۴آدم، بقره/  ۳۷واژه در آیات دیگر (بقره/  کار رفته است، اما اینالهی» به

اصل و کلیت داستان تولد ایــن نیز باید گفت که هرچند    معنا ندارد. درباره اطالق «کلمه» بر عیسی
پیامبر در قرآن و عهد جدید مشترکند، مقایسه جزئیات داستان در اناجیــل لوقــا و متــی، و قــرآن کــریم، 

 دهد که از برخی موارد تنها در قرآن سخن به میان آمده است. مینشان 

ُ ) با آیه ٣٣/٩. مشابهت دستور آفرینش در فراز مزامیر (١٥ َ َما يُقوُل  إِ
ْن فَيُكونُ فَ ُ ) را ۱۱۷(بقــره/  

َع الْقــَ ) از عهد قدیم و آیــه ١/٢) و عاموس (عاموس  ٩/٧توان پذیرفت. سخنان اشعیا (اشعیا  می ــَ  ْولُ َو
ها انطبــاق دهند (وجه اشتراک)، میان جزییات آن)، هرچند تحقق اراده حق تعالی را نشان می۸۲(نمل/

 وجود ندارد.
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