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داير از قرآن مقاله ∗اسالمالمعارفهبررسي

علوي محموديو∗∗مهرحسين ∗∗∗اكبر

چكيده
مدخلمقاله �������«از»قرآن«و �	
��� چاپ»�� توسط، وِلـچ«اليدن، تي »آلفورد

پيرسون«و داگالس برخـي»جيمز است. ضعف و قوت نكات داراي و درآمده تحرير رشته به
نويسـ كـافي اطالع و شناخت عدم از حكايت مقاله، اين در شده ذكر نكات ديـناز از آن، نده

قرآن و مدارد.اسالم متن نوشتههمچنين كه ولچ«قاله تي دارداست،»آلفورد آن از حكايـت
پيش قرآن، درباره وي، سـابقهكه كـه مطلب اين داشتن نظر در با وي ظاهر، در دارد. فرضي

در تنها قرآن، اول20نزول اسالمسال پيامبر ميظهور پرداختهخالصه مباحث طرح به شود،
وي اي،است. خود، مباحث تمام رادر فرضيه مين تالش و داده بـاگسترس تا بـهكند توجـه

پيش گوناگون، اثبـاتموضوعات به قرآن در عقائد و افكار تحول ظهور بر مبني را خود فرض
و بيـان سـبك و عملـي احكام آيات، محتواي قرآن، واژگان حتي اساس، اين بر وي، برساند.

دانستهتعابير تطور نوعي داراي را تاريخقرآن زمينه در سورهگو بيشترذاري قرآن، پيـرو،هاي
بخش»بِل«مكتب در ويژه به مسأله، اين اشـتقااست. هماننـد وهايي، قـرآن قـرآن، واژه ق

تاريخ سالمحمد، از پس قرآن تاريخ و متن مشـاهدهقمـري،هجـرييـازدهمگذاري قابـل
پي پيشاست. اين پآمد قلب بر دفعي نزول سابقه هيچ قرآن، كه است آن اسـالمفرض، يامبر

است. آن خالف اسالمي، دانشمندان از بسياري ديدگاه كه حالي در است، نداشته
واژگان �������:كليد �	
��� قرآن،�� مقاله اليدن، پيرسون.، داگالس جيمز وِلچ، تي آلفورد

دريافت:.∗ تأييد:و17/1/1394تاريخ .10/5/1394تاريخ
العالميةدانشيار.∗∗ المصطفي "���#���":جامعة$������	���
اسالمي4سطح.∗∗∗ منابع با دانشجويدكترايآشنايي و قم علميه معارف:حوزه 
	������������دانشگاه����������
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مقدمه

دهه شـتابچند آنهـا منابع و اسالمي علوم مورد در غرب دانشمندان مطالعه كه است اي
همچنان است، نيـزگرفته باره اين در غرب دانشمندان آثار به مسلمان دانشمندان مراجعه كه

هستند. همديگر از طرف دو فهم دريافت و اطالعات تبادل پي در طرف، دو هر و شده بيشتر
و ترجمه ميان، اين ودر خاونقد آثار اسالمبررسي و مـيرشناسان غربي كمـكپژوهان توانـد

ش به نمايد.شاياني همديگر از طرف دو هر ناخت
و تحليـل بـه بايـد و آمده در تحرير رشته به غرب دانشمندان جانب از كه آثاري از يكي

مقاله پرداخت، آن 
	����«از»قرآن«بررسي��� و»اسالم�� تحليـل شـك، بـدون اسـت.
مـورد در غـرب دانشـمندان افكـار بهتـر شـناخت سوي به گامي مقاله، اين وبررسي قـرآن

آموزههمچنين از غرب دانشمندان شدن اسالمآشنا حقيقي مباني و .استها
طـرح يا شده طرح فراواني سؤاالت مقاله، اين مقالـهشـدنيپيرامون نويسـندگان اسـت.

انگيـزه و هـدف ترجمـه؟ يـا اسـت تأليف قرآن، مقاله آيا هستند؟ كساني يا كسي چه قرآن،
نگارش از نگارندگان يا مقالـهنگارنده بـر حاكم كلي روح است؟ بوده چه مقاله ؟چيسـتاين

. ... و است؟ بوده اندازه چه تا مقاله نگارندگان يا نگارنده موفقيت است؟ چگونه مقاله ساختار
مقاله از كلي ارزيابي كه است آن پژوهش، اين در شده مطرح اصلي سؤال »قـرآن«ولي


	�از��� چيست؟اسالم�����

م از قرآنقالهگزارشي


	����«در»قرآن«مقاله��� نام،»اسالم�� به نفر دو وِلـچ«هـايتوسط تـي »آلفـورد
)��%�� &	 �پيرسون«و)"��� داگالس (جيمز «'���� !������ (��نگاشـته)���

است. تيشده جنـوبآلفورد در اُكالهمـا شـهر در اسـالمي مطالعات و عربي زبان استاد ولچ
دنيا به سالآمريكا در وي و.م1970آمد. عـرب ادبيـات زمينـه در را خـود دكتـراي مدرك

سـال از و كـرد دريافـت اسـكاتلند در بـورو اديـن دانشـگاه در اسالمي درم.1972مطالعات
در تدريس به شروع ميشيگان، ايالت تطبيقي«دانشگاه سال»دين از و مطالعاتم.1965كرد

به را روطخود بر ويژه متور قرآن مقالهي و نمود درمركز 
	�«هـايي���� و»اسـالم������
»�	
��� آكسفورد����� معاصر اسـالم»اسالم پيـامبر زنـدگاني تاريخ و قرآن بـهaدرباره

رسانيد. عمدهچاپ مقالهبخش از است.ويرا»قرآن«اي نموده نگارش
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برجسـته از پيرسـون داگالس جيمز وپرفسور كتابـداري پيشـگامان درترين كتابشناسـي
پديدآورنده و اسالمي مطالعات اسالميكوس«زمينه دسـامبر»ايندكس در وي .م1911بـود.

خانواده سـالگيدر شـانزده در و آمـد دنيـا به كمبريج در تنگدست دانشـگاهاي كتابخانـه در
كارمشغولكمبريج جنگشدبه اتمام از پس وي تا1945. كتابخانهم.1950م كتابدار كمك

بـهدان لنـدن در آفريقايي و شرقي مطالعات مدرسه كتابخانه در بالفاصله و شد كمبريج شگاه
از فهرسـتي يافت، انتشار سال همين در كه وي كتاب نخستين شد. منصوب كتابداري سمت

نسخهمجموعه كتابخانـههاي در شرقي خطي بـودهاي انگلـيس نامـهدانش(فرهنگـي،هاي
پيرسون، مدخل اسالم، ).1375:2932جهان

مالحظـه قابـل نقد به نياز كه است آمده در تحرير رشته به وي توسط قرآن مقاله از ايبخشي
بيش سخن، محور رو، اين از است.ندارد؛ نگاشته ولچ تي آلفورد كه است مطالبي روي تر

كلي از:طرح است عبارت مقاله
اشتقاق قرآنيكم: در آن معناي و قرآن مترادفواژه خوديهاو در قرآن.قرآن

قرآن. و محمد دوم:
سال از پس قرآن تاريخ عبارت11(.م632سوم: آن زيرمباحث كه از:استهجري)

قرآنجمعف)ال مصحفقرائت)ب؛آوري و گوناگون صـحابههاي جهـاي نـص)؛ تعيـين
قرائت و (مشروع) .هارسمي

قرآن) (كلي ساختار عبارتچهارم: آن زيرمباحث ز:ااستكه
نامسوره)الف و آنهاها الـرحيم))ج؛هاآيه)ب؛هاي الـرحمن اهللا (بسم فوحـر)د؛بسمله

.اسرارآميز
سوره و (آيات نص نزول ترتيب قرآن)پنجم: عبارتهاي آن زيرمباحث از:استكه

قرينهاشاره)الف و قرآنها در تاريخي (تاريختاريخ)ب؛هاي تـدوين،يابيگذاري و )جمـع
اسالميسن بنديتاريخ)ج؛تي (زمان يابيگذاري تاريخ غربو تازه (.

سبك و زبان عبارتششم: آن زيرمباحث از:استكه
قرآن)الف (دخيل))ب؛زبان بيگانه رديفقافيه)ج؛واژگان و دهـاها و)؛ ظـاهري شـكل

گوناگوننقل .هاي
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سبك موضوعهفتم: و ادبي اصليهاي عبهاي آن زيرمباحث از:استارتكه
شكل)الف و آنسوگندها به مربوط آنهسور)ب؛هاي در كه كـار»آيه«واژه،هاهايي بـه

است جرفته آنسوره)؛ در كه اسـت»قل«واژه،هاهايي رفته كار هــهـاقصـه)د؛به آيـات)؛
دعاييشكل)و؛احكام ديگرسبكز)؛هاي .هاي

اسالمي انديشه و زندگي در قرآن هشتم:
قسمتكتاب هشتمشناسي تا يكم هاي

قرآن ترجمه عبارتنهم: آن زيرمباحث سـنتي)الفاز:استكه بـه)ب؛ديـدگاه ترجمـه
خاصزبان .هاي

بخش اين از يك هر ديدگاهدر عرضهها آيـاتشدههايي از نادرست دريافت از نشان كه
دقيق سخن به و دارد سنجشقرآن به انساني علم معيارهاي اساس بر پديـدهتر، تحليل ايو

آورده روي قرآن .استشدههمچون

قوت مقالهنقاط

است:ترينمهم شرح بدين مقاله قوت نقاط
بخش.1 در تبييمقاله،نخستنگارنده ميدر قرآن چيستي مقـدس،قـرآنگويد:ن مـتن

وحي شامل (آيهاسالمي استها وحياني) توسطهاي بـهaمحمدحضرتكه و شده تالوت
مك است.صورت شده نگهداري ثابت و توب

مي رد را مستشرقان از برخي ديدگاه نكته، مياين كه حضـرتكند سـوي از قرآن گويند:
تجربهaمحمد حاصل و شده اوست.نگاشته ديني هاي
قسمت.2 قرآن«در قرآن،»جمع جمع داستان از است: ميآمده كـهبرداشت هـيچشـود

است. نشده مفقود قرآن از بخشي
مياين تأييد را مسلمانان ديدگاه پيـامبرمطلب، عصـر قـرآن همـان فعلـي، قـرآن كـه كند

است.aاكرم تحريف از خالي و است شده كم آن از چيزي نه و اضافه آن به چيزي نه و است
قسمت.3 در مسلمانان«نويسنده انديشه و زندگي در مسـلمانان،مي»قرآن بـراي گويد:

مهم مقدسقرآن متن يك از غربيتر معمولي احساس هاست.در
نـزد در قرآن دارد. قرآن با مسلمانان برخورد و رويكرد نوع از حكايت نويسنده، سخن اين
كه است زندگي كتاب يك ـ مسيحيان و يهوديان نزد در مقدس كتاب خالف بر ـ مسلمانان
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حوزه همه هدر و ... و زيستي محيط المللي، بين ملي، خانوادگي، فردي، همـههاي در مچينن
منسـجم برنامه داراي ... و حقوقي علمي، رفاهي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ابعاد

(محمودي است. خاص علم،مؤدب،وو و قرآن سـبكويژگيمجله در مطلـوب خانواده هاي
قرآني، پيشرفته )15شزندگي

مي.4 قسمت همين در اكثهمچنين براي قرآن اساسي اهميت گسـتردهنويسد: ازريت اي
قرن طول در شفاهيمردم صورت به است.ها بوده ابدي صورت به اش

دارد كنـون تا آن نزول زمان از كريم قرآن آيات سينه به سينه تواتر به اشاره سخن، اين
ادعاي كه است مقاله فرازهاي از برخي در نويسنده ديدگاه رد براي دليل بهترين خودش، كه

دار را قرآن د.تحريف
نمي5 كه مواقع برخي در نگارنده، و. كـرده ذكر را بحث مورد اقوال تنها نمايد، نظر اظهار تواند

مي نظر صرف خود ديدگاه بيان آموزهاز با كه شخصي براي اين كه باورهـاينمايد و اسـالم هـاي
مي حكم بدان نيز عقل و وجدان است. ارزشمند بسيار ندارد، كامل آشنايي مايد.نمسلمانان

مقالهنقاطضعف

قرآن ضعفيداراي،مقاله مهمنقاط از برخي كه مـوردآنهاتريناست ادامه ودر بررسـي
مينقد د:گيرقرار

پيش1 دكتر. مقاله»ولچ«فرض در

قرآن مقاله ازمتن پيشحاكي قرآن، درباره نويسنده كه است ظـاهر،آن در دارد. فرضـي
ك مطلب اين داشتن نظر در با دروي تنها قرآن نزول سابقه اب20ه پيـامبرسال ظهـور تـداي

ميaاسالم ايـخالصه خـود، مباحـث تمـام در وي اسـت. پرداخته مباحث طرح به نشود،
گستر را ميشفرضيه تالش و تاداده پيشكند گوناگون، موضوعات به توجه رابا خود فرض

بر اثبات به قرآن در عقائد و افكار تحول ظهور بر واژگـانمبني حتي اساس، اين بر وي ساند.
نوع داراي را قرآن تعابير و بيان سبك و عملي احكام آيات، محتواي ميقرآن، تطور وي دانـد

تاريخ زمينه سورهدر مكتبگذاري پيرو بيشتر قرآن، در»بِل«هاي ويـژه به مسأله، اين است.
همانندبخش قرآناشتقا«هايي واژه محمد«،»ق و مـتنريختـا«،»قرآن تـاريخ«و»گـذاري

سال از پس قابل»قمري11قرآن پيمالحظه، پيشاست. اين قرآن،آمد كه است آن فرض،
اسالم پيامبر قلب بر دفعي نزول سابقه است.aهيچ نداشته
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پيشد برابر نظريهر و گفت:فرض بايد نويسنده
ق كه آنجا از مسلمان، دانشمندان از بسياري نظر اساس بر خـويشيكم: راسـتي سند رآن

خـ آيـات از را آن نزول سبك مشخصات بايد ترتيب، اين به كند. معرفي را خود بايد وداست،
مي نظر به نمود. استخراج آياتقرآن از برخي در كه مـيرسد ادعـا كه هست شواهدي كنـد،

اسالم پيامبر قلب بر امر، ابتداي در اسـتaقرآن، شده فرستاده فرو يكجا صورت بـبه راي؛
ازنمونه، قطعي آيهمراد ��Pخداوند ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ������ ���� ���� ������ ���� ����   Oدر«)؛1/(قدر را (قـرآن) آن مـا

كرديم نازل قدر است»شب شده نازل قدر شب در قرآن، كل كه است جـزواين قدر، سوره و
اسسوره آمده آيه، اين در و است مكي كههاي كرديم«ت نازل معلوم».ما كـهميپس شـود

اسالم پيامبر رسالت ابتداي همان نـازلaدر وي قلـب بـر قـرآن مدينه، به هجرت از قبل ،
قرآن. دفعي نزول يعني اين و بود شده

طول در قرآن آيات تحول و تطور الزمه سخنان20دوم: كه آننويسندهسال بـه نـاظر
فصاحت نظر از نزول، زمان مرور با قرآن، نص كه است اين شـواست، بهتـر بالغـت درو د،

نمي فني صاحب هيچ كه سورهتواندحالي بالغت و فصاحت كه كند دادعا از مكـي رجـههاي
سورهپايين به نسبت است.تري برخوردار مدني آيههاي كه كرد ادعا نبايد اوايلهمچنين هاي
آيهازبعثت به نسبت كمتري بالغت و بعثتهايفصاحت اواخر يا .استبرخورداراواسط

تعابير2 از برخي بودن مبهم .

قسمت در قرآنمترادف«نگارنده درباره»هاي بحثي مكنون«،»الكتاب«، لـوح«،»كتاب
الكتاب«و»محفوظ بـاور»أم ايـن بـر و خوانده مبهم و نامفهوم را تعابير اين و كرده مطرح

ا در تفسير هرگونه كه مياست مواجه جدي مشكالت با باره، شود.ين
وياب كه ميهامي پذيرادعا چندان ازفتنيكند، مقصـود كـه باورنـد اين بر برخي نيست.

مكنون« آن،،»كتاب به كه است محفوظ لوح تكوين«همان اصـليمي»كتاب نسخه گويند.
تنها و است دور به ناپاكان دسترس از ميقرآن، همـينپاكان بـه باشـند. بـاخبر آن از توانند

خداوند ��##""!!Pيد:فرماميدليل، $$�� %% !!&&''��$$�� ���� �� �� ((�� ����   *))&&**�� ���� ++�� ,, ))���� --�� %% ����*�� &&..��$$ ��//�� 00�� ���� ���� ��11��   �� (( ��22�� ���� ## ��11O

الكتاب«در).79ـ77(واقعه/ الفبـاي»أم به خواه ـ هجائي مكتوب و لفظ صورت به قرآن، ،
زبان الفباي به خواه و واالعرب و حكيمانـه بسـيار صـورتي آنجا در نيست. ـ ديگر داردهاي

قرآن،(بهبودي، در .)408و487ـ2/486تدبري
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مترادف بحث در اسالمنويسنده، پيامبر بر منزل وحي براي كه كرده اشاره قرآن aهاي

مانند است.»فرقان«و»مثاني«،»ذكر«،»ذكري«،»هتذكر«واژگاني رفته كار به
براي صفاتي نويسنده، سوي از شده مطرح تعابير اين گفت بـهبايد كـه هسـتند قـرآن

گرفته قرار استفاده مورد قرآن، جاي جاي در بحث، ابهـامتناسب موجـب كـدام، هيچ و اند
نمي بيشقرآن را آن آيات و قرآن محتواي و ماهيت بلكه مخاطبـان،شوند، براي بهتر و تر
مي دهند.توضيح

قرآن3 گوينده بودن نامشخص .

قسمت در محمد«نويسنده و دريسند:نومي»قرآن قرآن داستاني سبك درباره اصيل نظر
خداوند،آنسراسر كه است جبرئيل،محمد:گوينده،اين و كننده است،دريافت وحي ،واسطه

ظاهر حسب به كسي چه اينكه از نظر غض اسـت،با مخاطـب و آيـه؛گوينـده P33ماننـد�� ��
�� ((�� ���� ����   44�� ���� ��**�� 55�� ���� ## �� ������ ,, ��44�� ����   ��66�� 77�� 88 �� ���� 99 3322����O/آن)33(يوسف مخاطـب و يوسـف آن گوينـده كه
نش نص درباره تحليل يك است. ميخداوند وضعيتان كه پيچيده،دهد ازبسيار اسـت.تر اين

مي نظر به كه آياتي اجزادر نخستين وحييرسد منشأ و گوينده باشند، نشده،وحي مشخص
) آيات از برخي در قرينه...وعصر،تكاثر،قارعه،شمسهايسورهاست. هيچ حتي وجـود) اي

خدا از پيام كه آياتيندارد از بعضي در و است ��::��Pمانندي ;;�� ""�� 22�� <<�� 88��==������ >>�� ������ ??*�� ������ **�� 99�� ���� ��==������ ++�� ����
*�� @@�� ������������ ..���� AA��   ��==�� ����22�� 55*��BB�� �� ��CC������ ..���� AA��   ��==��DD�� ���� ��*�� ((�� ����   �� EE�� **�� ���� ��))EE**�� FF�� ��))""##�� $$�� %%*GG�� AA))HH��**�� <<�� ��II���� 55GG�� AA

��$$�� ���� ���� ��JJ))������ ++�� ,,*))KK���� 00�� ,,��""�� LL))������ ,,�� 88O)/و21ـ15تكوير (P��::�� ;;�� ""�� 22�� <<�� 88�� MM�� DD ��NN������ ??*�� @@�� ������������ ..���� ,,�� ..��MM�� FF�� ..
*�� $$�� ���� ���� ������ ..���� AA��   �� MM��22������*������ ���� %%��$$�� --�� ���� OO���� ���� PP���� 55))MM�� ���� PPO)/و19ـ16انشقاق (P�� ""�� ++�� ���� ���� QQ���� RR�� ;;�� OO������ ��SS��TT�� ���� ��*

���� UU��::��CC�� ## ��11��11��   �� ���� VV�� ��WW�� SS*GG�� QQ�� ���� �� ��QQ�� %%SS�� ���� **�� ���� ..*���� //�� �������� 99�� ���� FF�� ..SS�� ���� ���� ��WW��*GG�� QQ�� ���� ��XX��YY�� ##�� ((�� ������ ,,��ZZ�� ���� --�� ##*
���� ,, �� ..))���� 77�� ��WW�� ���� ������ 55���� ,,))���� ���� ��33 ��[[�� ���� 99�� ��*��11��   \\���� ]]�� --�� ??�� �� ((�� ^̂�� ..�� ((33??�� ��SS�� ���� 55�� ��WW��*��__�� **��22�� ���� ..��̀̀ ��$$�� ##O)/ليل

مي...و)21ـ14 نظر گبه محمد كه باشد.رسد وينده
كند ثابت است صدد در بخش، اين در ازكهنويسنده سـخن تنهـا قرآن، مكي فقرات در

مي فرو پيامبر بر را قرآن كه است شخص سوم مرورخدايي به سپس، و مـردمخواند كـه ايام
مـي تماس يهوديان ميبا آشـنا جبرائيـل و روح هماننـد تعـابيري بـا و پيـامبر.شـوندگيرنـد

بنيaاسالم تعابير همين از و شده كار به دست ميز استفاده جامعه با هماهنگي كند.راي
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نقدبررسي و

برابر گفت:هاادعاايندر بايد سخنان قـمـثالًو سـوره طبـقدر را آن نويسـنده، كـه در
مي»بِل«بنديتقسيم معرفي است.كندمكي قدر شب در قرآن نزول از قـدري؛سخن شـب

بهتر شب هزار از اجـازهكه بـا القـدس روح التزام در باال عالم فرشتگان شب، اين در و است
همه ميفرمانپروردگارشان فرود را چنانها مالحظهآورند. ازميكه روح«به»الروح«شود،

قاعدهتعبير»سالقد طبق كه است سبب بدين اين است. عـرب،شده ادبيـات و زبـان در اي
م جاي به الم و الف الگاهي ميضاف محذوف حـذفيعني؛آيديه اليه مضاف موارد برخي در

درمي مضاف سر بر الم و الف آن، جاي به و ايـنميشود بـا قـرآن آيـات از بسياري در آيد.
در الم و الف نيز اينجا در هستيم. مواجه واژگان برخي درباره مضـاف»الروح«قاعده جاي به

تعبير است. آمده محذوف آي»الروح«اليه زعم102و2اتدر به كه نحل بيشتر»بِل«سوره
در و است مكي فقرات بر مبتني ولي است ازمدني مكيآياتي وي، گمان به كه شعراء سوره

بردارنـده در و اسـت شـده بـرده كـار بـه است، مدني دوره از اضافاتي داراي حال، عين در و
اسالميگزارش پيامبر قلب بر قرآن نزول ��P:باشدميaدرباره ��aa������������ 33�� �� �� @@bb����--�� ((��   ..*

�� ��aa,,WW�� �� cc.. ��$$���� ((�� ?? �� EE�� ���� ��*�� ��bb���� QQ���� ������ �� ���� ,, �� &&**++�� --�� �� dd�� ������ << ee���� 55*))��aa��,, ))ff$$55 ))&&��22�� ���� ??O/26(شعراء.(
قرآن آيات از برخي به توجه ميبا معلوم است، يكديگر به ناظر صاحبكه رسول آن كه شود

شده، خوانده او قول قرآن كه شگرف القدس«قدرت األمين«يا»روح جبرئيـل»الروح همان
عنوان كه تفاوت اين با القدس«است. گسترده»روح معنايي و وجـوديعام هويـت از و دارد

مي خبر همـان،دهداو القـدس، روح نيـز شـيعه روايـات در اسـت. خاص اسم جبرائيل، ولي
(كليني، است شده معرفي .)274ـ1363:1/273كافي،جبرئيل

همـاندوم يعنـي القـدس، روح و فرشتگان از گروهي زبان از قرآن، كه است اين ظاهر :
شدهجبرئيل دارد.نازل داللت مطلب اين بر فراواني آيات آيهاست. ��**Pggدر //���� �� ���� 55 ��MM�� 00����bb ��,,�� ..

*hh**��bb !!hh��.. 11   �� **�� UU &&  Oمي4/(نجم اشاره نكته اين به مطلـق) نه شريعت، احكام كه شود
مسخن خواستهكه و بشريت عالم به هويربوط روي از باشد، انساني غريزي ازهاي هوس و

اسالم نميaپيامبر نرسد،،شودصادر دستور وي به تا تـالوتبلكه مـردم بـر را قرآن آيات
آيهنمي در ��**Pggكند. �������� ��bb���� VV �� ((�� �������� 55*gg**--FF���� ;; ))HH$$,, ..�� AAOمي6/(نجم قرآن) جبرئيل فرمايد:

آ محمد به آيـهرا در است. شگرف سرعتي صاحب و پرقدرت سخت، جبرئيل، �P((IIموخت.�  
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))""bb$$%% ))EE**FF�� �� EE**����*))��aa++,, ��JJ$$������ ggAA ����55 ))HH��**<< ggAA*��aa,,88 ��""�� LL KK��00�� ,, ��""�� LLO/21ـ19(تكوير(
شگرمي قدرتي صاحب آنكه واالست، پيامداري سخن قرآن، اين همانا، درفرمايد: و اسـت ف

رتبه عرش، خداي دارد.ايپيشگاه كامل اختيارات و است روان او فرمان دارد. بلند
معـين فواصـل در تكـرار، با الرحمن، سوره در است. فرشتگان زبان از نيز قرآن از بخشي

??��&&Pآيه 33QQ�� ++�� �� ������ ++33??�� \\11'' ggRR��;;Oمي چشم تكراربه كه باورند اين بر مفسران، از برخي خورد.
سوره سراسر در شعار صورت به آيه ازاين گروهـي وسـيله بـه شـعار ايـن و است يافته ادامه

س وسط در حتي ـ اعلي مأل در بـيفرشتگان است، شده تكرار ـ گوينده گوينـده،خنان آنكـه
آيه تكرار بدهد. دست از را سخن پيوند يا كند قطع را خود ��Pسخن &&ii ��,, �� .. OO��bbjj dd��AA kk ��&&  

�� ��aa��,,YY,, ""�� UU��$$ll%%88Oشعراء سوره نوعدر همين آياتاستاز قيامت سوره در صورت19ـ16. به
مي به ساعت اشراط بيان معترضه، جمله ميچند اكرمان رسول و ميaآيد مكلف كهرا سازد

اشـراط و حوادث عمومي، رستاخيز چراكه نكند؛ باز ساعت اشراط به زبان ناپختگي و شتاب با
تبيـي و تلفيق هم با و شود تالوت بايد بعدها كه دارد رابيشتري رسـتاخيز چهـره تـا گـردد ن

آيات اين سازد. است:نمودار ��Pچنين ((?? �� @@�� 99���� --�� �� ��dd�� ����22�� �� ((?? ��33$$�� mm�� ��11�((�� ��''$$�� << �� .. ((�� ������ ^̂ ����aa��55 ��&&  
��� ((�� ��''$$�� << nn�� ���� ������ ;; �� ������88�� $$�� << ��AAoo�� ;;��� ((�� ����aa�� ?? ����aa�� ���� 55 ��&&��   ��""�� LLO.دست يك كه است دليل همين دربه نبودن

مي چشم به قرآن چنينخورآيات با نمـيد. هرگز نامبرده، آيات از توقـعفهمي نبايـد و تـوان
شود. گرفته نظر در نفر يك زبان از سراسر قرآن، كه داشت

آي كه است فهميده كجا از مقاله نگارند سورهسوم: از شده ذكر آيات مانند تكوير،اتي هاي
پيامبر كالم ليل، و نميaاسالمانشقاق احتمال اين آيا هماننـدرواست. نيـز آيات اين كه د

ديگر ميآيات ياد قسم كه باشد خداوند كالم اسـالم، پيـامبر و دريافـتaكند تنهـا كننـده،
متكـياست؟ شخصـي اجتهاد اگر چيست؟ آيات، از دسته دو اين ميان افتراق كه آن خالصه

ايـن در اسـت، دليـل بـدون شخصـي اجتهـاد اگـر و چيست؟ دليل، آن است، معتبر دليل بر
نيست. حجت صورت،

قرآن4 آيات دريافت در جبرئيل وساطت عدم .

بخشنويسنده محمد«در و جبرئيـل،»قرآن رايـج، تصـور برخالف كه است باور اين بر
فرشـتگان، كـه است نشده گفته هرگز و است نشده شمرده فرشتگان از يكي قرآن، در هرگز

آيهواسطه و هستند وحي ��Pهاي ++�� ppqq�� ���� ���� �� EE 33���� ���� ##�� &&�� 88 �� ���� rr���� ���� 55 �� ���� ,, �� \\���� NN�� ## ���� ,, SS�� ���� 55 �� ���� $$�� ,,�� 88 �� ���� ,, ��cc.. ��$$�� ������ ?? �� ��
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�� &&**�� ���� ������ ;; �� ���� ���� 88 ��11��   �� ((�� ����   �� 11 �� ((�� ���� 88 �� ��..�� ���� QQ���� 88O/مس2(نحل اين بر را ميئ) شاهد .آوردله
بررسي و نقد

اين بودن پايه ميبي روشن نكته چند به توجه با شود:سخن
كه توضيحي به توجه با جايگاهيكم: شد، داده القدس روح مورد وجبرئيلدر شده روشن
آي اينكه در مناقشه صورت، اين ميدر شمار به فرشتگان از يكي وي مهما چندان خير، يا آيد

نمي نظر القـدسطبقرسد.به روح التـزام در باال عالم فرشتگان قدر شب در قدر، سوره آيات
فرمان همه خدايشان، اجازه فروبا را ميها فرشـتگاند شـعار دم، سـپيده از شـب آن و آورنـد

مي نظر به بنابراين، است؛ ازسالم نيز خود خواه باشد، فرشتگان فرمانده القدس، روح كه رسد
يا باشد فرشتگان مسلّنهجنس كه چيزي بيشـتريآنم. شتاب و قدرت داراي وي، كه است

است. فرشتگان ديگر به نسبت
در خداوند صدوم: تـامي3ـ1افات/سوره صـف، بـه صـف فرشـتگان بـه سوگند فرمايد:

پيا بر را خدا ياد سپس، و برانند خود راه سر از را نمايندمشيطان تالوت او .)3ــ1(صافات/بر
آيات اين تفسير از،در مقصود كه است و»الصافات«آمده پـس كـه هسـتند وحي فرشتگان ،

مي صف وحي امواج صفوپيش پس آن از و امـوبندند مسـير از را شـياطين پيشـين دورف اج
ميمي و واردكنند خللي وحي، امواج در تا ميرانند مراقبت پسين صفوف و كـهنشود نماينـد

تالوت پيامبر بر را قرآن نيز آن از پس نرسانند. وحي امواج به را خود كنند.ميشياطين،

اكرم5 پيامبر استفاده .aكتا درباز يهوديان مقدس قرآنهاي

بخش محمد«در و مـي،»قرآن بر چنين مدني فراز چند از است: آورده كـهنويسنده آيـد
كتاب،محمد از را اطالعاتي جستفعاالنه يهوديان مقدس مـيوهاي بـه؛كـردجو آنهـا زيـرا

شده محكوم او از كتابشان كردن نسـخهمخفي فرازهـا از برخـي ذكـرانـد. را مكتـوبي هـاي
محمدمي به كه ميكنند داده نشان پيروانش برايشديا آيـه؛ ��Pنمونه، @@�� <<�� ���� ,,�� EE�� ������ 88������ --�� ++�� ���� 

GG�� QQ�� ���� \\���� ^̂�� ((�� ??��ss**�� ,,�� OO��**�� ��[[ OO���� UU�� ..��tt��������33 ���� ((�� ��**�� ���� ���� 99�� ����==���� PP���� $$�� <<���� //�� ��..�� ���� ���� ���� &&**�� DD�� >>�� ���� ..�� OO$$���� ll�� %%""�� --�� ��33���� 55�� ..�� ��,,�� ""�� ��
�� ��**�� ���� ���� ���� ���� ""�� --���� 88�� 11�� ..�� ""�� %%��uu���� ??'' �� @@�� <<�� 		

�� ��""�� LL�� ""�� UU�� ���� AA ������ ""�� //��vv�� **�� ww�� &&**�� ���� ���� ���� ##O/مي)91(انعام بگوكه فرمايد:

كرد نازل كسي صحيفهچه را آن شما ... آورد موسي كه دادهكتابي قرار آشكارشهائي كه ايد
مي؛كنيدمي پنهان هم را آن از بسياري آيـهاما همانند ديگري فرازهاي ��@@!!Pداريد. ##�� **�� ;;�� ��##�� QQ����33 ��
�� ##�� &&**�� ���� --�� ++������ --�� ++�� ���� �� ""�� //##�� ���� ##�� RR�� ??��""�� LL�� &&**�� ��**�� ���� ##���� QQ�� UU�� ���� ,,�� ������ 55�� 		

�� �� ��..��$$�� --�� NN�� ���� ���� ((�� ??��OO���� ���� LLOO::���� ���� <<!!@@�� ##�� **�� ;;""�� //�� ���� ���� 33,,
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��xx�� ���� --�� %%�� ""�� //##�� ���� ##�� 88!!@@�� ##�� ..�� ..�� ""�� //�� ���� ���� 33,,�� &&**�� ���� 22�� ++�� ##O/خود)79(بقره پيش از آياتي نوشتن به را يهوديان
بعدش اينكه خداست«گفتندميو جانب از سازد.ميمتهم»اين

(بقره/همچنينوي آياتي به تمسك مائده/174و76،104با مي)15؛ ايـنگويـد:و در
راحتي،آيات محمدمي،به كه يافت مختلفداستان،توان مخبرين از را ديگري اطالعات و ها
ج مياز دريافت مسيحيان و يهوديان آنمله و دركرد وگاه سـبك به را مطالب وحي، مواقع

مي در قرآني نظريهاسلوب چنين گرچه بدعتآورد. امروزه مياي تلقي برخي،شودآميز با ولي
مي يافت اسالمي اوليه منابع ديگر و حديثي جوامع در كه رواياتي نيست.از متناقض شود،

ايـنهمان اسـت، كـرده ادعا نويسنده، كه اسـالطور پيـامبر سـخaمكـه خواهـان، ت
كتا از منتقـلباطالعاتي نويسـنده خـود بـه كـه است احساسي تنها بوده، يهود مقدس هاي

چنـين دربردارنده وجه، هيچ به كرده، استناد آن به باره اين در كه آياتي چراكه است؛ گرديده
نيستند پيـامبر،معنايي كـه اسـت كـرده ادعـا آيـات، همـين اساس بر انتها در اينكه ويژه به

اطالعاتيaالماس تلفيق ميبا ديگران و نصارا و يهود از اسـت.كه سـاخته را قـرآن گرفته،
سخ شگفتاين زماني مـين، اضافه وي كه است اسـالمانگيزتر پيـامبر كـه همـانaكنـد

مـي در قرآنـي شـكل به الهام زمان در را چنـاناطالعات كـه اينجاسـت پرسـش چـهآورد.
جاطال اكناف و اطراف از را ميعات الهامع به نيازي چه ديگر بـهنمود، چنانچـه و داشـت؟ م

مي الهام نصاروي و يهود خبرگزاران اطالعات به نيازي چه ديگر دراشد، چنانچـه و داشـت؟
مي الهام وي به هم باز شرايط چاين ميشد، الهام وي به چيزي وه يهود از كه خبرهايي شد؟

عباراتي و الفاظ يا بود؟ گرفته ميكنصاري خود پيش از ساخت؟ه
همچنين پيـامبرنويسنده يوسـف زنـدگي داستان كه است باور اين بـهaبر قـرآن، در

ميحكايت و است نزديك بسيار زمينه اين در تورات ايـنهاي در نظـر تجديـد نشـانه گويد:
مي ديده بـاداستان قرآن در يحيي و عيسي حضرت والدت جريان گزارش اختالف وي شود.

بـهمكتوبا قـرآن اينك كه نگذاشته مقدس كتاب شدن تحريف حساب به را مقدس كتاب ت
باشد پرداخته آن اسـت.،اصالح دانسـته قـرآن در افكار تحول از بازتابي را اختالف اين بلكه

گزارش همانوي معجزههايي و معبد در مريم استقرار ازند عناصـري را عيسـي حضـرت هاي
مي عيسوي مشكوك نامد.مكتوبات

نقدبررسي و
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شخصيت برخي و گذشته پيامبران و اقوام سرگذشت بيان در بـاقرآن مـوارد برخي در ها،
مقدس استكتاب برهماهنگ موارد، برخي در مقدستحريفو داردكتاب ؛75/(بقرهاشاره

مائده/46نساء/ مي)41و13؛ ادعا خوكو تنها كه بيـانند را حقيقـت و حـق كـه است دش
مائده/62عمران/(آلكندمي قـدرگزارش.)27؛ آن شده، ذكر قرآن در موارد اين در كه هايي

گزارش استبا متفاوت مقدس كتاب نميهاي نـزولكه زمان در افكار تحول حساب به شود
است مقدس كتاب تحريف هم آن و دارد محمل يك تنها بلكه گذاشت، كـهقرآن همچنـان .

صاحب از تصربرخي بدان نمودهنظران الميزان،انديح ).1417:3/198(طباطبايي،

مدينه6 در يهوديان با رابطه قطع از پس انجيل و تورات از قرآن تمايز .

قسمتنويسنده محمد«در و درگويد:مي»قرآن مدينـه در يهوديان با رابطه قطع از بعد
جـدا و متمـايز انجيل و تورات از تدريج به كتاب بدر، جنگ زمان آيـهگـرددمـيحدود بـه و

P�� ((�� ��33���� ���� ##�� ..������ --�� ++�� ���� �� ���� ���� ++�� mm�� ������ ..�� HH���� ���� **��--������ ..�� @@���� 99���� yy���� ..O)عمران ��Pو)48/آل AA��   �� EE���� <<�� 		

�� ���� ##zz���� 55�� ���� ??�� 
�� ""�� ##��$$�� ,,����� AA��   �� ..��{{�� --�� �������� 55������ --�� ++�� ���� �� ���� ���� ++�� mm�� ������ ..�� HH���� ���� **��--������ ..�� @@���� 99���� yy���� ..O)/ونمايدمياستناد)110مائده

مي دقيگويد:سپس طور وحيقبه بر ميايتر، نازل محمد به مـيكه تطبيق دروكنـدشود،
نمونادامه مدنيهبهبراي �� ����$$Pماننـدآيات ��||�� ����}}���� ##'' ������ --�� ++�� ���� �� ������ ���� ���� ����O)/آيـه)1يوسـف و
P!!���� --�� %%��xx�� �� 33CC�� ;;�� ((�� ������ ##'' ��OO ��''��$$�� <<��~~���� ??�� $$�� 55))���� **�� ��33 ���� &&**�� ���� ���� ���� ##O)/آيه)3فصلت ��Pو��II�� --�� ++�� ������ ..�� ����II�� ���� ���� ����O

تمسك2زخرف/( شده«تعبيرگويد:ميكرده،) داده كتاب كه از»اندآنان آيـاتي بـه استناد با
(آل نساء/23عمران/قرآن تعبير)51و44؛ شده«به داده كتاب از نصيبي كه تبديل»اندآنان

است.شد ه
بررسي و نقد

آيه آ48يكم: و عمران آل مقالـه110يهسوره نگارنـده كـه مائده اسـتنادبـه،سوره آن
اعطامي به مربوط بـهيكند، انجيل و تورات آموزش و آن اجراي شيوه با آسماني دستورهاي

واژه از مراد است. مريم بن است.»الكتاب«عيسي فرائض همان آيات، اين در
مقاله نويسنده نظر،دوم: از كه است كرده اثبات طريقي چه آيـهاز آل48زمـاني، سـوره

آيه از پيش تعبيـر23عمران، اساس بر وي است؟ شده نازل سوره ��Pهمين ��II�� ,, OO����aaCC�� �� ��**��..88
 ����--++����Oخـدا كتاب حكومت از منظور مفسران، از برخي باور به است. نموده برداشتي چنين

تخ را يكـديگر و داشـتند صـدوقيان بـا فرّيسـيان كـه است فقهي اختالفات رفع طئـههمان
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آيهمي در باره اين در خداوند ��PSSكردند. ���� 55 ������ ���� ## �� &&''��$$�� ���� ���� ���� QQUU ��&&��   �� ""�� UU GG�� QQ�� ���� �� $$�� ll�� %%�� 88 �� @@���� pp���� $$�� FF��   44�� ���� ??
�� &&**�� DD�� ���� --�� >>�� ## �� ((���� ;;��� ������ ���� ,,��YY�� ���� ��33 �� !!���� ���� 77�� ���� .. OO[[���� //�� �� �� ((�� ����   �� ..Oمي77/(نمل بني) بر قرآن اين همانا فرمايد:
بيش چيزهاياسرائيل دارندراتر اختالف هم با آن در مـيحك،كه قـرآن،ايت همانـا و كنـد

مؤمن براي رحمت و بياناهدايت تفسير، اين است. ون تـورات بـه نسـبت قـرآن جايگـاه گـر
درباره است. الكتابِ«انجيل مِنَ تعبير»نصيباً اين كه است آمده كـهبـديننيز اسـت اعتبـار

تورات كتاب از ش،قسمتي فراموش و ماندمفقود باقي نمونه،ده تفسير .)2/484(مكارم،

اسالم7 پيامبر سوي از قرآن تدوين و جمع ماندن ناتمام .a

بحثنويسنده قرآن«در تدوين و مـيگويد:مي»جمع بـر چنـين شـواهد محمـد،از كـه آيـد
سـالجمع زمـان در را مكتوب مقدس متن حـال،آوري عـين در نمـود، آغـاز مـدني اوليـه هـاي
تـاليتوئمس سـاخت مجبـور را او بـود، گسترش حال در سرعت به كه اسالمي جامعه هدايت هاي

سازد رها ناتمام را كار محمد.اين مكتوباينكه مقدس متن يك تهيه ميدر هدايتشركت و كرد
مي،نمودمي نظر به ميقطعي تأييد حديث طريق از حدي تا معنا اين آنگرددرسد. مـاجـا؛ بـه كـه

مي كهگفته بهشود ميكاتبانپيامبر وحـيامال آيـات تنظـيم چگـونگي مـورد در را آنـان و كـرد
مي تازهنيزگهگاهي.دادآموزش فراز ميآنها قبلي فراز يك درون را زيـاد.گنجاندنداي احتمـال ،به

ب نداد، انجام را مستقيم نگارش و ويرايش خودش ويژهپيامبر كه او كـه مدينـه بـرااتبـانيدر يرا
داشت جزئي امور محمد،انجام كه نيست بعيد مي،ولي را وحي آيات خودش وينوشـتگهگاهي .

آيات به باره اين ����..��uu��Pدر ^̂ �� ���� ���� ;; �� &&..��$$�� ww'' !!���� **�� << �� ((�� ���� ���� 55 �� ((�� ������ 55�� 88�� .. �� ������ $$�� --�� ;;�� !!{{�� ;;��   ��11��   ���� QQ�� UU �� &&��   ��..��$$�� DD�� %%�� ��##�� QQ�� ���� �� EE���� <<�� ..
��OO��..�� ���� .. ��OO���� ���� ��*���� PP���� FF�� 88 ��**�� ������ <<�� ..OO::�������� 88�� .. OOHH�� $$�� ++�� ?? �� ((�� ���� ���� 55 SS�� ���� ���� �� �� 44�� //�� ;; ���� //�� ���� --�� --�� %%�� �� ������ �� ��..�� ��WW�� �� $$*�� ""�� ���� ���� ## GG�� QQ�� ���� �� ((�� ���� ������ 88 �� @@�� <<

�� OO������ 77���� ��OO��**�� DD�� �� �� &&�� ii �� ((�� ����   ������ ���� ��WW���� .. ��}}���� ..���� �� ��22���� ���� ��$$ 3322����O/مي6ـ4(فرقان استناد كند.)
نقدبررسي و

مييكم: نويسنده پيامبراينكه مسـئوليتaاكرمگويد: دليـل جامعـهبـه هـدايت هـاي
جمعاس كار نداردالمي، دليلي هيچ كرد، رها ناتمام را قرآن متن بـ،آوري دليـل خـالفبلكه ر

اسالم پيامبر چه هست؛ حياتaآن لحظات آخرين نوشـتنشتا جمـعبر تـكو تـك آوري
مس اين براي را كساني و داشته ويژه اهتمام قرآن مأموئآيات مهم آخـرينله تا كه بود كرده ر

زندگي نازلمباركشلحظات قرآن آيه آخرين ميميكه مهم امر اين به پرداختند.شد،
شواهد آنهادوم: طبق كه هست اسالمزيادي قـرآنaپيامبر آيات كتابت به وقت هيچ
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بلكهنپرداخت مس، اين بر را اصحاب كرد.ئتنها كار اين مأمور را برخي حتي و تشويق له
بحثويسندهن قرآن«در تدوين و گزارش»جمع و روايات بـنبه زيد درباره تاريخي هاي

برخي نزد در و است گرديده نقل سنت اهل توسط بيشتر كه كرده اشاره كعب بن ابي و ثابت
علما پذيرياز نيست.شيعه گزارشويفتني اين اساس ميبر نتيجـه روايـات و كـهها گيـرد

ا پيامبر زمان در بودaسالمقرآن نشده مكتوب و جمع كامل، طور كتابـتبلكه،به و جمـع
پيامبر زمان از قرآن بودaمتن شده عثمانوآغاز زمان قابـلتا مكتـوب مـتن يـك هنـوز

نداشت. وجود مردم عامه براي پذيرش
نقدبررسي و

زمان در قرآن، كامل جمع اسالماولين پيامبر خود ايـنaحيات بر دليل گرفت. صورت
است:م معتبر دليل چندين طلب

حك.1 عقلي اعتبار و ميعقل اينم بر اسالمكنند پيامبر سـندقرآنaكه و معجزه كه را
مي است، واسالم كرده جمع حضرتبايست آن شأن در و باشد اهمالنوشته را آن كه نيست

از بعد ثابت بن زيد تا نباشد وي خانه در قرآن، از اثري و باشد ايكرده روششـانرحلـت بـا
قرآن آيات تكاتك مسلمانانراخودش، سينه نماجمعاز پيـامبرآوري آيـا كـهaاسـالميد.

مي قرآنگفته نزول زمان در كه بوده حريص قرآن ضبط در قدري به ميشود را تاآن خوانده
واژه يك حتي رامبادا آن شوداز ��Pآيـهبافراموش ?? �� @@�� 99���� --�� �� ��dd�� ����22�� �� �� ((�� ?? ��33$$�� mm�� ��11 ��II��aa�� ���� 55 ��&&  �� ((

�� ((�� ��''$$�� << �� .. �� ((�� ������ ^̂O/مي15(قيامت نهي كار اين از مي) تضمين خداوند، و راكنشود قـرآن كه د
ايشان سينه كنددر .حفظ
اينكه ميديگر كه روزپيامبري تـا اسـالمي مجـالس و دينـي محافـل در قرآن اين داند

اين با بود، خواهد محور نميقيامت را آن چگونه ونويحال، راسـد آن سـينهجمـع هـايبـه
مي حواله ثبـتدهدمسلمانان محلـي در را آن مسلمانان، از نفر دو گواهي با و بيايد زيدي تا

مي را آن سليمي عقل هيچ آيا پذيرد؟كند؟
اين از اسالممراد پيامبر عصر در قرآن، عصرaكه آن در قرآن، كه نيست اين شده، جمع

و گرفته آن بر جلدي و استنوشته شده دوخته سوزن با آن اين،صفحات مراد كهبلكه است
اسالم پيامبر عصر در متaقرآن، و متعدد صفحات در چند هر شد، بهنوشته است؛ بوده فرق

اسالم پيامبر كه خود،aطوري وصي عليبه تـاjامام كنـد جمـع را آنها كه نمود وصيت
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برود ميان از آن از چيزي قـومبادا خالف نكته اين مي. كـه اسـت كسـاني پيـامبرل گوينـد:
نگذاشتهaاسالم باقي رفقا،چيزي و ثابت بن زيد سينهبلكه از را قرآن بـايش، مـردم هـاي

ش يك يا شاهد دو جمعگواهي بوده، شاهد دو حكم در كه اسـتاهد نموده قضـيه.آوري اگـر
باي باشد، گونه اسالماين پيامبر جاويد معجزه گفت: آحاaد اخبار اسـتتوسط رسيده ما به د

و فكـر ايـن اما است. متواتر و قطعي سند، نظر از قرآن، كه است قطعيات از و مسلم اينكه با
خواسته كه عجيب چراباور باشـند، گفتـه مـدحي جـامعين، بـراي آنانـد نفـوذ ميـانيـي در

باعث تعصب و عصبيت دارد، امكان و نيست معلوم باشد.آنمسلمانان، شده
كه.2 اينكاخباري بر دارند اسـالمداللت پيـامبر حيات زمان در قرآن شـدهaه ،جمـع

است قرار :بدين
از برخـي حتـي و مسـلمانان همـه ميـان در معـروف و مشـهور كـه ثقلين احاديث الف)

جامع(ماليرياستخاورشناسان الشيعه، مقدمه1415:1،احاديث الجـامع،/ ترمذي، :1421؛
ح991 ح992و3794، مسـتدرك،؛3797، ايـن.)3/109حاكم، ازدر آنچـه بـر احاديـث،

شدaاسالمپيامبر اطالق كتاب مانده، ميباقي چراكه است؛ فـيكم«فرمايـد:ه تـارك إنـي

أهل عترتي و اهللا كتابَ ...الثقلين: اين.»بيتي واز قـرآن، بـر شـده،»كتـاب«اژهكه اطـالق
مي بـفهميده است. بوده شده نوشته كه اشود سـينهديهي در كـه آيـاتي بـه كـه هـايسـت

واژهمسل است، نمي»كتاب«مانان اشـعارگفته بـه چنانچـه مجـازي، صـورت بـه حتي شود،
سينهشاعر در كه وي دوستان نميهاي گفته ديوان است، وي بـهشاگردان اينكـه مگر شود،

مي گفته بلي، آيد. در تحرير هرشته سينه در كه است شاعر فالن شعرهاي كه نهشود است، ا
وي. ديوان

از گفتهبرخي و گذارده فراتر را پا سل»كتاب«واژهاند:محققان، يك نوشتهبه از ييهاسله
يك در ميكه گفته باشد، شده جمع ميشودجا گفته كتاب قرآن، به هرگاه بابشود،و مجازاز

(خو حقيقت نه البيان،ياست .)1418:251ي،
بر دارند داللت كه اخباري اسالماينب) پيامبر وحـيaكه وقتـي كه داشته نويسندگاني

مي را آن شد، مي ونازل اسـالمنوشـتند پيـامبر نبودنـد، كـه مـوقعي احضـارانآنـaدر را
تامي رافرمود شده نازل اينآنچه است. مسلمانان ميان معروف و مشهور معنا، اين و بنويسند

اكرم پيامبر كه دارند داللت خوبي به همانaروايات قرآن، آيات نوشتن كـهدر يـكطور از



»
ان

اس
شن

ور
خا

هي
ژو

نپ
رآ
ق

«
ال

س
،

د
اره

شم
هم،

هج
هم،

د
ان

ست
تاب

رو
بها

13
94

24

مي انتظار معصوم رهبر اسـتنفر كـرده حواله و نموده اهمال اينكه نه است، بوده كوشا رفت،
ثابت بن زيد مانند ديگري، شخص مسـلمانانبه سـينه از را آيـات تا رحلتش از بعد زمان در

باشدجمع درست نيست معلوم هم آن كه كند خير.آوري يا
دارندپ) داللت كه اسالماخباري پيامبر عصر در قرآن، جمعaكه از، است. شده آوري

رواي آنها، ميجمله نقل قتاده از بخاري كه است مـيتي كـه مالـككنـد بـن انـس از گويـد:
و:پرسيدم هسـتند انصار از همگي كه نفر چهار داد: پاسخ است؟ كرده جمع كسي چه را قرآن

پيامبرقرآن عصر در كردهaاسالمرا ثابـتجمع بـن زيد جبل، بن معاذ كعب، بن ابي واند:
مي قتاده مـنابوزيد. عموهـاي از يكـي گفـت: كيست؟ ابوزيد گفتم: انس به (بخـاري،گويد:

ح1421:1288صحيح، ،5003.(
نسا كه است روايتي ديگر، ازيروايت صحيح سند به ميي نقـل عمر بن كـهعبداهللا كنـد

قرمي من جمعگويد: را ميآن قرائت شب هر در را آن و وكردم شـنيد پيغمبـر اينكه تا كردم
االتقان، (سيوطي، كن تمام و قرائت ماه هر در را قرآن .)1416:1/124فرمود:

از حاكم كه است روايتي ديگر، مـيروايت زيـد كـه كرده نقل ثابت بن مـازيد درگويـد:
ورقه از را قرآن پيغمبر جمعهعصر ميآوا حاكم سپس كرديم. مبنـايري بر حديث اين گويد:

كتاب در بايد كه است صحيح ميشيخين، نقل خود (حـاكم،،كردنـدهاي نكردنـد نقـل ولـي
شـدهروايا.)2/211تا:بيمستدرك، وارد مضـمون ايـن به هم ديگر (ت سـيوطي،ر.ك:انـد

.)63ـ1416:1/62االتقان،
مس در درست نظر و قول صاحبلهئبنابراين، از بسياري كه (چنان طباطبايي،ر.ك:نظران

هستند125ـ1417:12/124الميزان، باور اين بر قرآن،آن،) كه پيـامبراست حيات زمان در
احاديجمعaاسالم بايد ناچار به و شده دارنـد،ثآوري منافـات نظـر ايـن بـا ظـاهر در كه ي

ح محاملي بر بودند، معارض چنانچه و كرد تـابررسي برسـد، نظـر بـه بعيـد گرچه شوند، مل
نباشد. اعتبار و عقل با مخالف

كه دارد،رواياتي منافات شده ذكر درست نظر با ظاهر استدر قرار :بدين
جدالاخبار.1 ابوبكر عصر در را قرآن زيد، اينكه كرد.معبر آوري
اخبار2 عمر. زمان در قرآن جمع اينكه است.ببر وده
اخبار3 است.بر. بوده عثمان زمان در قرآن جمع اينكه
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اخبار4 توسط. قرآن جمع اينكه عليبر اسـالمjامام پيـامبر رحلـت از انجـامaپس
چنان است، امـامگرفته كـه اسـت شـده نقـل فارسي سلمان از قيس بن سليم كتاب در چه

پيغمبرjعلي وفات از راaپس آن تـا گرديد قرآن متوجه و شده خود خانه ومالزم جمـع
كرد جمع را قرآن تا نشد خارج خود خانه از و نمايد كاغذ،تأليف در قرآن كه حالي و،در چوب

ميهچرم اينكه تا ... بود شده نوشته پارچها در را آنها پس مهـرايگويد: و كـرد جمـع واحـد
(ه قيس،نمود بن سليم كتاب ).1416:2/580اللي،

معا ادله بررسي و تحليل جايگاه ميدر بر ادله اين ظاهر از گفت: بايد ادلـهرض، ايـن كه آيد
مي كه آنهايي چراكه نيست؛ مطلوب نظر خالف بـود،بر ابـوبكر زمـان در قـرآن، جمـع گوينـد:

نسـخه روي از كه شود نوشته برايش قرآني تا داد دستور ابوبكر كه است اين درمقصود كـه اي
اسالم پيامبر حيات باaعصر بود، شده درنوشته ابوشـامه چه چنان گرديد، جمع يكجا در و شد

عصـر نسـخه روي از وي بـراي قرآنـي كـه اسـت بوده اين ابوبكر غرض است: گفته باره اين
االتقان،aپيغمبر (سيوطي، شود هـم1416:1/60نوشته بـا نيـز اخبـار گونه اين عالوه، به .(

مي ديده چنانچه دارند، ميتعارض گاهي بخاري كه كـردگويدشود اظهار و آمد ابوبكر نزد عمر :
نـداده، انجـام پيغمبـر كـه را كـاري گفت: پاسخ در ابوبكر و كنند جمع را قرآن تا بده دستور كه

مي اينكه يا دهيم؟ انجام تهمـتچگونه تـو بـه هسـتي، جـواني تـو گفت: زيد به ابوبكر نويسد:
مي اينكه يا ... زد مينخواهم اظهار زيد تتبگويد: من برگكند از را قرآن و نموده وع خرمـا هاي

سنگ سينهتخته از و صحيح،ها (بخاري، كردم جمع مردم ح1285ــ1421:1284هاي ؛4986،
البرهان، مي1408:1/233زركشي، نقل باال نقل مخالف هم گاهي و مي) انـس كه گويـد:كند

نفر؛ چهار مگر را قرآن نكردند جمع كه حالي در كرد، رحلت زيـدپيغمبر جبل، بن معاذ ابوالدردا،
برده ارث را آن ما و ابوزيد و ثابت صحيح،بن (بخاري، ح1289ـ1421:1288ايم ،5004.(

ميهمان ديده كه شود:گونه گفته اينكه مگر هستند، تنافي در هم با نقل دو اين شود،
سينه«جمله از مردمو ا»هاي از بـود، آمده زيد جمع در اول نقل بنابر راويـانكه ضـافات

مي ميان از تنافي بنابراين، است. ابوشـامهحديث كـه طـور همـان شود: گفته اينكه به رود
نسخه روي از قرآني ابوبكر براي است، اسـالمنوشته پيـامبر حيـات عصـر در كه aهايي

نوشتند. بود، شده نوشته
قرآ روي از را قرآني ابوبكر، كه ما گفته بر بنا كه است اين سؤال پيامبرحال امر به كه ني
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قـرaاكرم نسخه كدام روي از است، نوشته بود، شده پيـامبرجمع خانـه در كـه قرآنـي آن؟
قرآنaاسالم يا است مانده باقي وي رحلت از عـالپس وحـي، نويسـندگان كه بـرهايي وه

اسالم پيامبر چنانچـهنيزاينسخهaنسخه بودنـد؟ كـرده تهيـه خودشـان ازبـراي برخـي
ب كردهمحققان اشاره آن التمهيد،ه (معرفت، .)1412:1/221اند

ظاهر حسب نسخهبه همين روي از ابوبكر قرآن بـوده، نويسـندگان دسـت در كـه هايي
زيرا شد؛ نوشته اسالماست، پيامبر خانه در كه عليaقرآني امام بـهjبود، خـود با را آن

ب اسالمخانه پيامبر وصيت حسب بر آن، و گرفaرد ايـنانجام علي، يا بود: كرده امر كه ت
خداست ا،كتاب باش. داشته خود با و عليبردار پارچهjمام ميان در را آن ونيز گذاشـت اي

اكرم پيامبر رحلت از پس و برد منزل به خود تـأليفaبا بود، شده نازل آنچه طبق بر را آن
كهكرد چرا (؛ داشت خوبي آگاهي خدا كتاب به .)1/227،همانوي

جمع واحد)اما (كتاب مصحف در را قرآن كه بود كسي اولين او اينكه معناي به عمر آوري
بسيار كرد، استدورجمع معتبر مدرك بدون و دليل امااز سـبب، عمـر اينكه معناي به جمع

قـرآن يا قرآن روي از قرآني خواست ابوبكر از و اكـرمهـشد پيـامبر دسـتور بـه كـه aايي

شجمع نوشته و بودند،آوري نميده نظر به ذهن از دور تقاضـايبنويسند، هم ابوبكر و اورسد
شد. نوشته بود، مانده محفوظ زمان آن تا كه صحابه قرآن روي از قرآني و پذيرفت را

قرآن جمع مياما نظر به عثمان، وادارتوسط واحـدي قرائـت به را مردم عثمان، كه رسد
قرآ قرائت در زمان، آن در زيرا وكرد؛ كعـب بـن ابـي مانند قرّاء طرفداران ميان اختالفاتي ن،

بود كرده بروز مسعود بن مياز.عبداهللا كه است شده نقل غفله بن ابـيسويد بن علي گفت:
عثمان درباره كار:فرمودطالب خوبياين و خير بود.تنها انجـاماو كـه را كاري خدا، به قسم
بود ما اطالع با كرد.داد اظهار ميكهروزي فكر چه قرائات اين درباره كهشنيدهكنيد؟شما ام

ميبرخي تالوت را قرآن قرائتي ميبا و ايـن،نگويكند و اسـت بهتر تو قرائت از من قرائت د:
آورد در كفر از سر است ايـن.نزديك مـن رأي كـرد: اظهـار كردي؟ فكري چه تو گفتيم: ما

وادا واحدي مصحف قرائت به را مردم كه جـدااست و تفرقه اين تا كنيم بـرود.ير ميـان از ي
االتقان، (سيوطي، است رضايت مورد تو رأي و است خوب .)1416:1/61گفتيم:

اسـت شـده نقـل محاسـبي حـارث از كـه اسـت چيـزي آن مطلب، اين وي.تأييدكننده
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كردمي جمع را قرآن عثمان، كه است اين مسلمانان ميان مشهور ن،گويد: طور اين ،يستولي
اختيـا طبـق كرد وادار واحدي قرائت به را مردم او حضـوربلكه در و بـود وي بـراي كـه ري

مهاجرعده از ميااي چون داد؛ انجام را كار اين انصار و اهـلن ميـان كـه اختالفـي از ترسيد
االتقان، (سيوطي، شود برانگيخته فتنه و فساد بود، داده رخ عراق و .)1416:1/61شام

جمع علياما امام توسط پيـامبرjقرآن نسخه روي از را خود قرآن وي، كه معناست بدين
التمهيد،aاسالم (معرفت، نيـز1412:1/227نوشت را قـرآن تنزيل و تأويل روايتي، طبق و (

(همان، افزود آن، يعنـي1/219به تأويـل، و بـود شده نازل آن درباره قرآن آنچه يعني تنزيل .(
جمالت برگشت عليآنچه امام زيرا است؛ آن به كالم آگاهjو همه كلبياز از بود. قرآن به تر
مي كه است شده خدانقل فرستاده كه وقتي خانـهaگفت: از طالب ابي بن علي فرمود، رحلت

علـوم داراي شـود، يافت وي مصحف هرگاه و كرد جمع نزول ترتيب به را قرآن تا نيامد بيرون
التسهيل (كلبي، است مصحف1416:1/4،زيادي اگر كه است شده نقل سيرين بن محمد از .(

علي الخلفاء،jامام تاريخ (سيوطي، است علم از پر شود، ).1424:218پيدا
عمر ابوبكر، ثابت، بن زيد توسط قرآن جمع روايات نشوند، پذيرفته محامل اين كه فرض بر

ط بايد و است مسلمانان همه اجماع با مخالف عثمان اجمـاعيا مسـلمانان همه چراكه شوند؛ رد
البيـان، (خويي، است تواتر قرآن اثبات راه تنها كه قـرآن1418:254دارند جمـع اخبـار ولـي ،(

مي عثمـان يا عمر ابوبكر، ثابت، بن زيد ازتوسط اسـت عبـارت قـرآن، اثبـات راه تنهـا گوينـد:
است شاهد دو با برابر كه شاهد يك شهادت يا شاهد دو اينشهادت سخن اين الزمه بنابراين، ؛

مي ثابت هم واحد خبر با قرآن كه است.است تضاد در مسلمانان اجماع با اين كه حالي در شود،

قرآن8 آيات در تغيير و اصالح .

كهدننويس است آن بر مكتوبه مقدس متن تهيه در،كار تغييـر و اصالح يك بر مشتمل
بود وحي آيات اذعاقرآن.نخستين ميخودش گرفتهن انجام وحي در تغييراتي كه :اسـتدارد

آيه« هر يعنيبراي (تو كه شويم سبب يا كنيم نسخ ما كه مااي كني، فراموش را آن محمد)
مـيآيه آن مثل يا آن از بهتر ديگر و106(بقـره/»آوريـماي مـ«) كـه آيـههنگـامي راا اي

ميجاي ديگر آيه ميگزين بهتر خدا و چسازيم آنهـداند كند نازل را چيزي مـيه تـوا گوينـد:
جعل نيستيكننده(محمد) بيش آيه101نحل/(»اي شـده)ديگراي). (واقـع تغييرات دربراي

مي ارائه را ديگري تبيين پيامب«دهد:وحي، يا رسول هيچ هرگز (محمـد)ما تـو از پيش را ري
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(نفرستاده انتظـار چشم او كه هنگامي شيطان اينكه مگر جانـبايم از بـوده،پيـامي خداونـد)
انديشه در را استچيزي نموده القا شي،اش آنچه ميولي القا ميطان نسخ خداوند وكند، سازد

ميآن استوار را آياتش خداوند مي52(حج/»نمايدگاه ادامه در نويسنده بـهگويد:) آيات اين
مي پاسخنظر كه اتهامرسد يا اعتراضات به نسبت باشند تغييـراتهايي پيرامون وحـي.ات در

مي ارائه توضيح سه محمدقرآن اينكه مـيگهگاهي،دهد: فراموش را) وحي (از كـرد،قسمتي
مي وحي درون را چيزي شيطان قسمتاينكه تنها خداوند اينكه و بـايهاگنجاند را) وحي (از ي

ميآياتي جايگزين آن مثل يا آن از واژهبهتر فرا»آيه«نمود. اين كم،زهادر آيـه،كم معناي
را گرفتقرآني خود قرآن،به اشاره،ولي شدههيچ منسوخ كه وحي واحدهاي اين اندازه به اي

نميو شده، جايگزين ديگر آياتي كند.با
نقدبررسي و
است:مهم ذيل قرار به نويسنده، سخنان بر اشكاالت ترين

آيه در تبديل و انساء نسخ، از مراد ����Pالف) ,,�� 22���� ���� ���� ���� ,,))���� ##'' �� ..�� 88���� //�� 22���� ����}}�� RR�� ��))$$�� ���� >>�� ??���� //�� �� 33,,��..�� 88
���� //�� ���� ll�� ,,O)/آيه)106بقره ����Pو AA��   �� ..���� ���� �� ������ ??OO���� ##'' �� &&�� ����,,))���� ##'' �� 		

���� ..�� ""�� ���� 55�� 88���� ���� ??�� EE 33���� ���� ##�� ��**�� ������ <<���� ���� ����   ��xx���� 88))$$�� --�� DD�� ,,

�� @@�� ??�� ""�� UU��$$�� ll�� %%�� 88�� 11�� &&**�� ���� ���� ���� ##O)/يا101نحل كم و تغيير بلكـه)، نيسـت، قـرآن آيات كردن اضافه
است. ديگر آيات به اعتباربخشي و آيات حكم به دادن پايان مقصود،

����Pآيهب) ,,�� ..���� ���� ���� FF�� ���� 88���� ,,�� ��||�� ���� <<���� ,,))EE**�� FF������11�� ..��44�� ���� ����11��   ���� AA��   SS������ ���� ��SS�� ���� ���� 88�� &&���� 00�� �� ��NN���� ������ ((�� --������ ���� ,,�� 88
�� ���� 22���� ���� ;;�� ��

�� ���� ,,������ ���� ##��NN���� �� &&���� 00�� ����""�� LL�� ""�� ++��mm�� ##�� ��

�� �� ((�� ������ ##''O/اشاره52(حج يا تصريح هيچ تغيير) به اي

خداونـد سوي از كه است آياتي تغيير عدم براي مهمي دليل برعكس، بلكه ندارد، قرآن آيات
اسالم پيامبر قلب ميaبر چراكه است؛ شده چيـزنازل القاي اراده شيطان كه هنگامي گويد

از غير پيامبرديگري قلب در را آيـاتaآيات تنهـا و شده شيطان القاي مانع خداوند بنمايد،
مي تحكيم را خودش بخشد.واقعي

آيه سه جز به نويسنده اصـالحپ) و تغيير براي ديگري دليل شد، رد آنها به تمسك كه اي
نمي قرآن حآيات در ندارد، خودش ادعاي بر قرآني برون دليل هيچ بنابراين، ادلهآورد؛ ما كه الي

(معرفت، داريم قرآن در تغيير عدم بر ������فراوان� ��
نجارزادگان،78ـ1418:59، ����؛
����التحريف،96ـ1420:78،� نفي في التحقيق حسيني، ).27ـ1410:10؛

شفاهي9 صورت به قرآن اوليه آيات حفظ .
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مقالهنويسنده از قسمتي بهميخويشدر قرآن ابتداگويد: شـكليصورت بـه اساسي و ي
گرديد. حفظ شفاهي

نقدبررسي و

اسالم پيامبر زمان در دارند تصريح كه هست فراواني داليل كهaيكم) بودند اشخاصي
ورق روي بر را قرآن حريرها،آيات پوستاستخوانها، ليـفوهاچوبها،ها، درختـان، بـرگ

نوشسنگخرما، قابل كه چيزي هر و نازك ميهاي بـود، قـرآنتن تـاريخ (حجتـي، نوشـتند
قرآن،1379:315كريم، تاريخ معرفت، ).1381:30؛

اسالم پيامبر زمان در خاورشناسان، از گروهي و اسالمي محققان مطالعات طبق aدوم)

القرآن،45يا43 تاريخ (زنجاني، بودند مشغول قرآن آيات نوشتن به بـا1404:42نفر اين و (
تن قرآن است.حفظ تضاد در شفاهي صورت به ها

زيدسوم) توسط قرآن جمع داستان در مقاله اين در نويسنده ثابتخود شدنبن نوشته به
اسالم پيامبر زمان در قرآن ميaآيات اذعان اشخاص از برخي .داردتوسط

هم10 با آيات از بسياري ارتباط عدم .

فصلنويسنده قرآن«در كر»ساختار بيشذكر كه سـورهده فقـرهتر چنـدين از مركـب ها،
ارتباط تنها كه غالبـاًهستند و دارنـد هم با سستي انـدكصوري موضـوع، و فكـر جهـت از

ارتباطيظاهريارتباطي هيچ يا همدارند ندارند.با
نقدبررسي و

مثال با سخن اين كه بود بهتر و است كلي بسيار مقاله، از جمله روشـناين ميي وتر شـد
صارتبي به سوره يك آيات از فراز دو ميباطي بيان واضح مـيورت نظـر بـه كـهشـد. رسـد

آگاه اشتباه، سورهدريافت در قرآن بيان اسلوب از كم خطابي و متن دقيق فهم عدم هاييها،
عر ادبيات زمينه اصليدر مترجمان، و مفسران سوي از سببب ارتبـاطترين درك عـدم هاي
گوناگ فرازهاي ازميان ميون فراهم را سوره يك آورد.آيات

من علم دانشمندان، از برخي عقيده رابطهبه كشف پي در آيات، ميان خـارجياسبت هـاي
مت از بيرون و نمينيست استناد شاهدي هيچ به قرآني قرآنـي،،كندن مـتن علم، اين در بلكه

و مالك كه است همان و است خويش شاهد رابطهخود خـودمعيار درون اسـاسهاي بـر را
مي خود حسي يا عقلي زباني، متن،بافت معناي (ابوزيد، ايـن.)1380:285سازد بر همچنين
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دانشهستباور كه آيات«ند ميان دانش»مناسبت نزول«و گوناگون»اسباب وجه دو آنكه با
مياز ارائه را قرآني متن در قرآنيپژوهش متن از بخشي داللت و معنا كشف در گاه بـاكنند،

(همان، دارند تالقي .)296هم

قرآن11 در رخدادها دقيق تاريخ ذكر عدم .

قرآنتاريخ«بخشدرنويسنده متن گونه»گذاري ميبه سخن قـرآناي از گويي كه راند
مي همانندانتظار كه تعيـيننگارانتاريخرود و جزئيـات بيـان همراه به تاريخي وقايع ذكر به

بپردازد. آن دقيق وقت
نقدررسيب و

كـه است رخدادهايي دربردارنده قرآن نيست. تاريخي كتاب يك مانند وجه هيچ به قرآن
محور بر را كلياتي رخداد، زمان دقيق ذكر نظر از زمان مسير به اهتمام بدون اجمالي، طور به

امت و پيامبران انگيـزهعصرهاي به توجه با قرآن است. كرده بيان بـهها را امـور كليـات هـا،
نتايج با كه پرداخته باشد.عبرتشكلي بشر بيشتر تربيت و هدايت موجب آموز،

بي12 تكرارهاي وجود قرآن. در جا

قرآنبخشدرنويسنده زبان و موضوعواژگان برگرداندر و اشـارهسجع نكته اين به ها
بييم تكرارهاي قرآن، در كه آياتنمايد مانند دارد، وجود ��Pجا \\11'' 33gg�� RR�� ���� ;;�� &&��?? 33QQ�� ++�� �� ������ ++33??�� ��Oدر

آيه و الرحمن ��Pسوه ��aa?? 33QQ�� ++�� ������ �� ))QQ�� ���� ,,**��bb !!@@bb�� ..Oآيـه و مرسالت سوره ��Pدر &&''$$II�� ������ ����$$ ��22��bb ���� ���� ���� ..
))$$%% 		���� ,, ���� ,, @@�� //�� ;; $$%% 		QQ����Oهـيچ گـاهي تكرارهـا، ايـن كه است باور اين بر وي قمر. سوره در

ندارند. ديگر آيات معناي با ارتباطي
نقدبررسي و

بـاا يـك هـر و نبـوده مـورد بي تكرارها اين از يك هيچ اسالم، بزرگ دانشمندان نگاه ز
ارتباط داراي ديگر، آيات است.يمعناي لطيف و وثيق

آيه تكرار مورد ��Pدر &&��?? 33QQ�� ++�� �� ������ ++33??�� �� �� \\11'' 33gg�� RR�� ���� ;;Oكـه باورنـد ايـن بـر مفسـران از بسياري ،
س در جن و انس گروه دو به سوره اين ايـنخطاب كـه باورنـد ايـن بـر برخي است. سوره راسر

نعمت از بسياري شمارش بر بار، هر پس در اسـتتكرارها پذيرفتـه صـورت خـدا متنـوع هـاي
مجمع، التبيان،1406:1/371(طبرسي، طوسي، گونه1409:9/468؛ به تأكيـد،)، بـراي كه اي
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(ابن مطالب زادالمسير،تفهيم مبالغ1407:7/207جوزي، دو)، ايـن بر حجت اتخاذ و بيان در ه
الجامع، (قرطبي، باشد نظـران،1405:17/159گروه صـاحب از برخـي عقيـده به سبك اين .(

اسلوب از الجواهر،يكي (ثعالبي، است فصاحت به شده شناخت نيـز1418:5/349هاي برخي .(
و دارد ادامه سوره سراسر در شعار، صورت به تكرار كه باورند اين دربر جمعـي توسـط شعار اين

مي تكرار ـ گوينده سخنان وسط در حتي ـ اعلي بيمأل قطـعشود، را خـود سخن گوينده، آنكه
جـن، و انـس نـام از پـس شـعار اين تكرار با اينكه عالوه به برود. دست از كالم پيوند يا و كند

مي بيشتر را خود مخاطب آيه، قرآن،خطاب در تدبري (بهبودي، ).1378:2/477يابد
آيه تكرار مسلمان، مفسران عقيده ��Pبه ��aa?? 33QQ�� ++�� ������ �� ))QQ�� ���� ,,**��bb !!@@bb�� ..Oاز نيـز مرسالت سوره در

آيه در كه داليلي همان به و است برخوردار انسجام ��Pحسن &&��?? 33QQ�� ++�� �� ������ ++33??�� \\11'' ggRR��;;Oگفته
مي توجيه (شد، .)2/594،همانشود

آيه تكرار مورد ��Pدر ����$$ ��22��bb ������..$$%% 		���� ,, ���� ,, @@�� //�� ;; $$%%QQ���� �� &&''$$����Oگفته مفسران از اند:برخي
بودند معتقد گوينده سخن بطالن به رو،؛مردم اين اقـوامخداونداز عـذاب داسـتان ذكـر بـا

تكر را تذكر اين ميگذشته، التبيان،ار (طوسي، باورند.)1409:4/271كند اين بر ديگر برخي
اين كردن گوشزد تكرار، اين سبب عذابكه منتظر بايد رسولي، هر انكار از پس كه است امر

(فيض، بود قرطبي،1416:5/104صافي،الخداوند ديگـر.)1405:17/134الجامع،؛ برخـي
تقس قسمت پنج به قمر سوره عبارت، اين با كه باورند اين ميبر گونهيم به بعشود، كه ازاي د

بي كه را نوح حضرت داستان تلمقدمه، انظير پايان با و نموده مطرح شده، قسـمت،خيص ين
مي ذكر را بحث مورد قرآن،آيه در تدبري (بهبودي، .)1378:2/472كند

كاهن13 فال. و قسموار بودن قرآنگيرانه هاي

شكلنويسنده فصل قرآنـيدر سـوگندهاي بحـث اصـلي، موضوعات و ادبي چنـانهاي
مي قسمسخن اين گويي كه طوراند به رها، غالب، ترجمهر با كاهنمزي گاهي و دشوار واراي

و رفتارهـا از بازتابي قرآني، سوگندهاي گويي كه است شده تصريح سخن اين به حتي است.
فال ووردهاي است عربستان قديم پيشغالباًگيرهاي نوعي بهبا نويسنده است. همراه گويي

ميسورهآياتي اشاره مرسالت و نازعات صافات، ؛5ــ1نازعـات/؛4ــ1(صـافات/كنـدهاي
).6ـ1مرسالت/

بررسيبررسي و
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دارد. احتياج آن اصطالحي فرهنگ يادگيري به قرآن مطالب فهم يكم:
واقـع بـه اقـرب بيشتر فن، صاحب مفسران توضيح با قرآن مطالب از بسياري فهم همچنين دوم:

زمينه در دسترس در تفاسير به رجوع با لذا سوگنداست؛ سـوگندهاي هـر رمز سوره، هر در قرآني هاي
امكان راحتي به نيز سوگندها آن ترجمه و شده روشن ـ رمز وجود صورت در بود.ـ خواهد پذير

ب قرآن، در موجود سوگندهاي اينكه فالسوم: رفتار از پـيشازتابي و قـديمگيرهـا گويـان
اسالم پيامبر آنچه ميان شباهت وجود احساس و است بوده ميaعربستان بـاقرائـت كـرده

كاهنان اسالمآنچه پيامبر عصر چنانميaدر محـلخواندند، اسـت، آمده مقاله اين در كه
از نويسـنده مقصود كه نيست مشخص است. كاهنانـه«تأمل سـوگندها»شـكل ايـن بـراي

يـا اسـت نظـر مـورد عربستان قديم كاهنان تلفظ سبك كه نيست مشخص اينكـهچيست؟
همين عين ميكاهنان كار به را سوگندهاالفاظ توالي يا قـرآنبردند كاهنـاني وردهـاي بـه

قـديم كاهنـان سـبك نـوع تعيـين بـر دليلـي و شاهد هيچ صورت، سه هر در دارد؟ شباهت
اين آنها سبك اينكه و بوعربستان مـيگونه كـار به را سوگندها همين يا تـواليده يـا بردنـد

قرآنسوگندها بي آنها سوگندهاي است.مانند صرف ادعاي يك تنها اين و ندارد وجود وده،

گزارش14 بودن افسانه قرآن. تاريخي هاي

نويسنده حكايتالف) بخش غـرضدر نـوعي با قرآني، گـزارشهاي آشـكار، هـايورزي
قرآن امتراتاريخي و پيامبران ازدرباره سـبك ايـن بـا و نهـاده نـام حكايـت گذشـته هاي

خواسته داستانتعطبقنامگذاري، از اعم را آن نموده، ارائه كه جلوهريفي واقعي و خيالي هاي
مي ادعا وي نميدهد. يافـت قـرآن در تاريخي حكايت هيچ كه حكايـاتكند بيشـتر و شـود

قصه برخي از است رواياتي فرهنگقرآن، ديگر در موجود سنتي بـاهاي كه نزديك خاور هاي
آموزهجهان و دادبيني تطبيق قرآن شدههاي قصـهه كه است باور اين بر وي قـرآن،اند. هاي

افسانه از چند افسـانهرواياتي عناصـر و موضـوعات از بسـياري و نزديـك خاور قديم ايهاي
از كرسيرو،ايناست. و عرش زمين، و آسمان آفرينش جريان دراشارهبه وي اسـت. كـرده

آسمان روزه شش آفرينش ميجريان ادعا زمين و كها اسـتكند نيامـده قرآن جاي هيچ در ه
از زمـين و آسـمان اوضـاع كنتـرل وي است. شده آفريده چيزهايي چه روز، شش اين در كه

افسانه را است.عرش پنداشته موهوم اي
نقدبررسي و
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مي ادعا دليلي هيچ بدون گـزارشنويسنده كه وكند هسـتند افسـانه قرآنـي، غيـرهـاي
وليتاريخي كتابداردتصريحقرآنهستند، در موجود سرگذشت امتكه پيشـين،هاي هـاي

كشيده تحريف ميبه جبران را نقص اين خود و قالـبشده در را مطالب همان اينكه نه كند،
آيـه در خداوند بريزد. خود مكتب ��P33MMافكار mm����II�� ?? ""�� UU�� RRII�� ���� �� ��ddaa�� ���� 55 ������ ���� �� �� ��mm�� ��O13/(كهـف(

ماجرايمي ما درستيفرمايد: به را ميآنان روايت ميكنيم.برايت معلوم اينجا ازاز كـه شـود
كتاب در كه تاريخي وقايع از بسياري قرآن، مقـدسنگارانتاريخهاينگاه كتـاب يـا قديمي

افسا و موهومات انواع با آميخته هاست.نهآمده،
نويسنده گزارشب) بر اشكال جايگاه جرياندر قرآني، را»صور«هاي قيامـت زمـان در

افسانهمورد جمله از را مطلب اين و داده قرار امتاشكال فرهنگ در موجود قديميهاي هاي
مي كند.تلقي

نقدبررسي و

عده فرشتهااگر زماني، كه هستند باور اين بر دري بزرگـي شپيور زيبا، دختري سان به اي
مي آن در گرفته، مهيـبدست صدايي تا آندمد و رسـد گـوش بـه آن قاز برپـايامـتگـاه

اوهـاممي جـز مطلـب، ايـن و بوده مقاله نويسنده با حق افسـانهشود، تلقـيو قـديمي هاي
ا،شودنمي در نشـانهولي از متفاوتي تفسير ميان، درين آن از پـيش حـوادث و قيامـت هـاي

قرآن منطق كه است نشـانهكريماختيار رسـتدرباره پـردازشهـاي موهـوم تنهـا نـه را اخيز
ببل،كندنمي ميكه نظر تعـابيريه آيـات، از برخي در دارد. انطباق بيشتر طبيعي وقايع با رسد

بـه»الحاقّة«و»البطشة«،»الواقعة«،»الطارق«،»القارعة«همانند توجـه بـا كه دارد وجود
قرآ گويا آنها چهرهمفاهيم كريم، مين توصيف را مهم پديده يك از گوناگون زواياي و كند.ها

گزاج) طوفاننويسنده افسانهنوححضرترش از ورا شمرده نزديك خاور بههاي توجه با
افسانهآن، قرآننسبت به را است.كريمگويي داده

نقدبررسي و

نويسـنددقيقاً كـه نيسـت ميمعلوم افسـانه را نـوح حضـرت داسـتان كجـاي پنـدارد.ه،
آياتكامل در آمده، قرآن در نوح طوفان درباره كه شرحي اسـت.48ـ36ترين هود آيـاسوره

است مخدوش وي نظر از داستان آياكل است؟ كشتي كردن درست چگونگي مقصودش آيا ؟
فوران يا است؟ كشتي در حيوانات كردن سوار اسـتمنظورش اسطوره زمين و آسمان از ؟آب
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ماجر اين در كشتي ماندن سالم اينكه استيا غيرتاريخي حكايتي اگرا بهوي؟ توجهي اندك
اجاي ميگاه نوح حضرت پيامبري مقام و مـيعجاز مراجعـه نيـز تـواريخ به و بـه،نمـودنمود

اذعا داستان اين ميحقانيت داستانن وي اگر نوحقرآنكرد. طوفان خـودراي كـه داستاني با
مي حق را ميآن تنافي در تنهـاداند، اصـيل، مبنـاي بنـابر كـه شود گفته پاسخ در بايد بيند،
داس كه رمرجعي گذشتگان ميتان بيان حقيقي و درست صورت به اسـت،ا قـرآن خـود كنـد،

(آلهمچنان دارد تصريح مطلب اين به قرآن مائده/62عمران/كه .)27؛
نويسنده هبوطد) شيطانحضرتجريان و حوا و سورهراآدم در وهايكه اعـراف بقـره،

آمده افسانه،طه شدهجزو ذكر قرآن در كه پنداشته است.هايي
نقدبررسي و

از برخـي بـه نگارنـده و اسـت مسـلمان مفسـران ميان اختالفي مسائل از هبوط داستان
ايـنهايديدگاه بر و نديده علم و عقل با هماهنگ را آن و كرده مراجعه ضعيف و ناسنجيده

ديدگا همه به اگر و است كرده انكار را آن ميهاساس، مراجعه روايات و تفاسير و آننمـود،ها
افسانه جزو برنميرا قرآن شمرد.هاي

( آياتهـ در جانوران تسميه كه است نوشته مقاله و39تا30نويسنده بقره تـا11سوره
و25 اعراف افسانه44تا28سوره جزو حجر، هاست.سوره

اين ويشايد باشداوبرداشتسخن مفسران از برخي نظر كـهاز چـرا از؛ يـك هـيچ در
قرآن است.آيات نيامده ميان به جانوران تسميه از سخن كرده، اشاره آنها به وي كه

قرآن15 در احكام ناقص ابالغ .

صـورت بـه احكـام، ابالغ در قرآن بيان سبك مورد در را مطالبي احكام، بخش در نويسنده
آورده فـراهم مراحلي طي در را ديني عمده فرائض قرآن، كه گرفته نتيجه و كرده مطرح ناقص

ناهم مقررات، اين از برخي در كه ميسازياست يافت نيز واژههايي اينكـه مانند »زكـات«شود.
آيـه همانند مكي، فقرات ��POO����77در �� ��$$<<�� 88�� .. OOHH**%%�� �� �� ((���� ,, OO��$$aa�� ww ������ //��??�� �� ������ //�� ���� ������bb &&�� 88 ����rr���� RR�� ;;O/كهـف)

آيه81 و (POO��		aa���� �� �� &&ii�� .. OOHH**%%�� ���� .. ��		 ������ �� ���� ,, OO���������� 77�� ..O/معناي13(مريم به طهـارت«)، و در»پـاكي و
احتمال، طور به و است آن اصطالحي معناي به مدني، معنـاي»حج«فقرات بـه بـدر، از پيش ،

سال آخرين تا ولي است، اسالمي اسالمشعائر پيامبر زندگي بود.aهاي نشده معمول حج
نقدبررسي و
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مي گفته اشكال اين پاسخ شود:در
ادع كه نيست معلوم ناهميكم: بر مبني نويسنده بـهاي اسـالمي، قـوانين تقنـين در سـازي

جامعه هر قوانين اينكه در دارد؟ مثالي شاهد و مفهوم چه تدريجي، صـورتصورت بـه بايـد اي
يـك فرهنـگ ابتـدا، كه است گونه اين عقالئي، جوامع همه در نيست. شكي شود، القا تدريجي

سپ و شده داده سوق قوانين آن سوي به ميملت پرداخته قانون اعمال به جدي طور به شود.س
واژه آيه»زكات«دوم: و81در كهف اين13سوره در و آمده نكره صورت به مريم سوره

نيز آن اصطالحي مفهوم با ارتباط در نوعي البته كه لغوي معناي به دقيق، طور به جايگاه، دو
سببدارد شرعي، زكات پرداخت است. شده برده كار به وپاكيزگي، رجـس نـوع هـر از مال

مي كهپليدي آياتي در ديگر، جانب از نظـر»زكات«شود. در دينـي فريضـه يـك معنـاي به
است. آمده معرفه صورت به شده، گرفته

سامان آن مردم ميان در اسماعيل، راهنمايي با ابراهيم حضرت زمان از حج صورت سوم:
بود شده رايج و ادوار،معلوم طول در رضـايولي مـورد و شـده آلوده شرك، مظاهر با بعدي،
همين به نبود. تـادليلخداوند نمـوده ترسـيم را درسـت حـج حـج، و بقـره سـوره در قرآن ،

مسـ ورود از قـريش كه آنجايي از شوند. آشنا آن حقيقت با مكـهمسلمانان قلمـرو بـه لمانان
مي اسالمجلوگيري پيامبر ششمaكردند، سال گروهـيهجريدر پـيشبا در را مكـه راه

قـدرت،گرفت سـال، شـش ايـن ظرف در چون و شد رو روبه قريش شديد جلوگيري با ولي
بـا مقابلـه از قـريش ناكـامي احزاب، جنگ در ويژه به بود، رسيده اثبات به مسلمانان نظامي

شد آشكار اسالم لذاقدرت مدت؛ به و داد مصالحه به تن ناچار به بسدهقريش، آتش سال،
داع كه شد قرار و بازگشتند حج بدون سال، اين در مسلمانان و شد روزرالم سـه بعـد، سـال

هفـتم سـال در مسـلمانان ترتيـب، ايـن به بگيرند. اختيار در را حرم و كعبه ،هجـريكامل،
پيامبر گذاشت، پا زير را صلح مقررات قريش، كه هشتم سال در و شدند حج اعمال به مشرف

بزرaاسالم سپاه آنبا و شده مكه راهي خوداثرگي، سوي از آنجا در حاكمي و كرد فتح را
نهنمود.منصوب سال امامدر كه شدند مكه راهي تن چند هجري آنـانjعليم ميـان در

برهنـه گذشـته، ماننـد نـدارد حـق كسي پس، اين از كه كند اخطار همگان به كه شد مأمور
نزد حرم به ندارد حق مشركي هيچ و كند دهمطواف سال در كه آنجايي از شود. هجرييك

اسالم پيامبر بود، شده آماده جهت هر از مناسبي حـج،aفضاي مراسم درست آموزش براي



»
ان

اس
شن

ور
خا

هي
ژو

نپ
رآ
ق

«
ال

س
،

د
اره

شم
هم،

هج
هم،

د
ان

ست
تاب

رو
بها

13
94

36

رفت حج به مسلمانان از زيادي جمع با و نمود اعالم عمومي ويبسيج پايـاني حج همان كه
مي شمار نكاتبه اين به توجه با مـوردآيد. مرادر اجـراي در اگـرتـأخير عمـره، و حـج سـم

مس در كه كند تصور ناهمئشخصي آن، انجام و حج داشـتله وجـود جاهالنـهسـازي اسـت، ه
شبهه و كرده مغرضانهتصور وي، .استافكني

صحنه16 از بسياري منظم و كامل توضيح عدم قرآن. در نمايشي هاي

عباديشكلبخشدرنويسنده نمـودهنيزهاي تعـدمي،ايـراد وجـود ازگويـد: زيـادي اد
لـذتصحنه جـزا، روز مـرگ، معمـول، طـور به كه (نمايشي) دراماتيك وهاي بهشـت هـاي
ميعذاب ميان به آنها در دوزخ آتش ويـژههاي اهميـت داراي بخشآيـد، در مـدنياي هـاي

(منظم) سيستماتيك و كامل طور به موضوعات اين است. قـرآن،قرآن جاي هيج توضـيحدر
صحنه و نشده صـحنهداده ايـن آنهاسـت. وصـف و ذكـر عمـده وسيله دراماتيك، درهاي ها

مي ديده غالب، طور به هم بخشحكايت اين شفاهي خصلت از حاكي اين، و مدنيشود هاي
موضوع انواع درباره هم بسياري خطابي بيانات است. خطابقرآن بيشتر در مكي،هاست. هاي

موضوع از (نشانهسخن است خداشناسي پيامهايهاي وخدا، قـديم پيامبران ايـن...هاي از (
مي طبقهرو، مواعظ جزو را آنها كرد.توان بندي

نقدبررسي و

وقرآن است تربيت و هدايت دركتاب بشر، نوشت دست كتاب نگارشهمانند يكصدد
(محمودي، نيست تاريخي يا علمي مسائل بشـري،سري علوم و قرآن اعجـازمجله بررسـي

قرآن،شناسرويان مسائل)1391:58ي بيشتر از دليل، همين به كوتـاه، و گـذرا صـورت بـه ،
مي استعبور كرده واگذار سنت يعني ديگر ثقل به را آن توضيح و شرح و كههمچنان؛نمايد

است. شده اشاره بدان ثقلين حديث در

بيش17 نه و تحدي حد در قرآن اعجاز طرح تر.

فصلنويسنده زندگ«در در مسلمانانقرآن انديشه و وگويد:مي،»ي پيـدايش موازات به
جـدال محنـت،تحول دوران در بحثيعنـيها ظهـور توسـطدوران جنجـالي كالمـي هـاي

گرفت.فرقه شكل قرآن اعجاز به جزمي عقيده معتزله، و اشاعره زمانويهاي به را ادعا اين
واژه كارگيري نظر»اعجاز«به پيدايش و مسلمانان نزد اسـتمستند»صرفه«يهدر ونمـوده

پيامبر عصر در است است.aمعتقد بوده مطرح تحدي حد در تنها قرآن اعجاز
نقدبررسي و
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چهارم سده از مستقل طور به قرآن، اعجاز درباره يكهجرينگارش شك بدون بعد، به
اس تاريخي اسالمحقيقت پيامبر عصر در اينكه ولي اعجائمسaت، به جزمي اعتقاد قرآنله ز

بـوده، مطرح تحدي موضوع پيرامون تنها قرآن اعجاز كه امر اين يا نداشته داليـلوجود بـه
نامقبول است:ذيل

مبارزه معناي به تحدي اسـت،يكم: عجـز همـان كـه مـردم نـاتواني از قـرآن اگر و است طلبي
نمي تحدي نبود، مطـرحمطمئن قرآن اعجاز وجوه تمام تحدي، مسئله طرح با اگرچـهميكرد. شـود؛
مجموعه صورت به اسالمكه پيامبر عصر در مدون، مسـتقل،aاي طـور بـه چهارم، سده از زودتر يا

تعبيرنگاشته با زمان آن در يا باشد نشده تدوين زمينه اين در نباشد.»اعجاز«و»معجزه«اي مشهور
واقعيت از كدام هيچ بـدوم: بحـث مـورد زماني در كه تاريخي و علمي بـههاي ولـي وده

مسـتثن قاعـده و قـانون ايـن از باشـد، نيامـده در مكتـوب و مـدون برخـياصورت نيسـت.
ميغالباًموضوعات، در تحرير رشته به مستقل طور به مـوقعيتيزماني يـا جامعـه نياز كه آيد

از را قرآن اعجاز بحث بايد چرا اساس، اين بر كند. اقتضاء آن جدامانند قاعده واين انگاشت
بحثس فرايند را آن كالميپس همهاي آن فـروسـالو از پـس قـرآنهـا شـدن فرسـتاده

مس يك اين طبيعيئدانست؟ برههله در كه شبههاست زمان، از زمينهاي در مختلف هايهاي
شود القا جوامع در پاسخ،گوناگون به فن آن صاحبان ديـدگاهسپس و آرا بيـان و هـايگـويي

در و بپردازند كتابگوناگون زمينه، نماآن تدوين يند.هايي
اكرم پيامبر عصر همان در قرآن اعجاز از سخن تعـابيرaسوم: بـا قـرآن نزول زمان در

همانند هستند،»بصائر«و»سلطان«،»البينة«،»اآلية«ديگر معجزه به نزديك مفاهيمي كه
اسالم پيامبر معجزه و اعجاز درباره بسياري آيات بود. سـايرaمطرح همـينو بـا پيـامبران

(ر.ك: دارد. وجود آل211و118،145بقره/عناوين انعام/50ـ49عمران/؛ ،4،25،35،37؛
اعراف/124و109 رعـد/203و73،106؛ طـه/38و7،27؛ بـراي47و22؛ ،»البينـة«و
اعــراف/157و92،99،211بقــره/رك: يــونس/73؛ ابــراهيم/15و13؛ اســراء/9؛ ؛101؛

بينه/6صف/ ر.ك:»البرهان«براي؛1؛ قصص/، اعـراف/32به صـافات/71؛ غـافر/156؛ ؛
دخان/23 ر.ك:»سلطان«براي؛19؛ غافر/156صافات/، دخان/23؛ ،»بصـائر«بـراي؛19؛

اسراء/203اعراف/ر.ك: قصص/102؛ .)43؛
كلمه رفتـه»عجز«البته كـار به قرآن در مشتقاتش از برخي ماننـدو ،»بمعجـز«اسـت،
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ايـن،»معجزين«و»معجزي« در آن اصـطالحي مفهـوم بـه معجـزه و اعجـاز معنـاي ولـي
وج بـردنمشتقات كار به بنابراين، ندارد؛ دوران»معجـزه«و»اعجـاز«اصـطالحود از پـس

سممح و جامعه رشد از پس يا پاسخپاشينت به نياز و دشمنان بحثهاي ايجاد و هـايگويي
اعتقكالمي، وجود عدم بر نميدليل نزول عصر در قرآن به جزمي شود.اد

نتيجه


	����«در»قرآن«مقالهنويسنده��� نمـودهنكاتيبه»اسالم�� پـذيرفتنياشـاره كـه
تضادنيست در تشيع و اسالم مباني با بيو ضعف، نقاط اين بيشتر منشأ ازوياطالعياست.

ا تشيع و اسالم مسائل از ببرخي شناخت با داشت جا كه وست بپردازد مقاله تأليف به يشتري
موثق اطالعات و منابع كاملبه و پيشتر همچنين نمايد. مراجعه كهفرضتري اشتباهي هاي

مسير كه شده موجب داشته، ذهن در مقاله نگارش از قبل اعتدالنگارشوي حالت از مقاله،
بياو در تفريط و افراط از سر و شده رد.خارج
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منابع

دارالفكر،.1 بيروت: التفسير، علم في المسير زاد عبدالرحمن، جوزي، ق.1407ابن

كريمي.2 مرتضـي ترجمـه قـرآن، علوم در پژوهشي متن: معناي حامد، نصر نيـا،ابوزيد،

نو، طرح ش.1380تهران:

همكاران،سيدبجنوردى،.3 و دائـرةمركـزتهـران،اسـالمى،بزرگالمعارفدائرةكاظم

دوم،بزرگالمعارف چاپ 	ش1374اسالمى،
الفكر،.4 دار بيروت: البخاري، صحيح محمد، ق.1421بخاري،

سنا،.5 تهران: قرآن، در تدبري باقر، محمد ش.1378بهبودي،

العربي،.6 التراث إحياء دار بيروت: الصحيح)، (الجامع الترمذي سنن محمد، ق.1421ترمذي،

الجواهر.7 عبدالرحمن، التـراثثعالبي، إحيـاء دار بيـروت: القـرآن، تفسـير في الحسان

م.1418العربي،

بي.8 العلميه، الكتب دار بيروت: الصحيحين، علي المستدرك محمد، نيشابوري، تا.حاكم

نشـر.9 دفتـر تهـران: كـريم، قـرآن تـاريخ در پژوهشي باقر، محمد سيد كرماني، حجتي

پانزدهم، چاپ اسالمي، ش.1379فرهنگ

ميال.10 القرآنالشريف،القرآنمنالتحريفنفيفيالتحقيقعلي،سيدني،حسيني دار قم:

	ق1410الكريم،
سوم،.11 چاپ الثقلين، دار قم: القرآن، تفسير في البيان ابوالقاسم، سيد ق.1418خوئي،

دارالفكر،.12 بيروت: القرآن، علوم في البرهان محمد، ق.1408زركشي،

دارالفكر،االسالمية،لمعارفادائرةابراهيم،خورشيد،زكى.13 .تابىبيروت:

اسالمي،.14 تبليغات سازمان تهران: القرآن، تاريخ ابوعبداهللا، ق.1404زنجاني،

دارالفكر،.15 بيروت: القرآن، علوم في اإلتقان عبدالرحمن، ق.1416سيوطي،

دوم،.16 چاپ صادر، دار بيروت: الخلفاء، تاريخ عبدالرحمن، ق.1424سيوطي،

دفتـرالقرآن،تفسيرفيالميزانحسين،محمدسيد،طباطبايي.17 اسـالمي،انتشـاراتقم:

پنجم، .ق1417چاپ

العربي،.18 التراث إحياء دار بيروت: القرآن، تفسير في البيان مجمع فضل، ق.1406طبرسي،

اسالمي،.19 تبليغات دفتر قم: القرآن، تفسير في التبيان محمد، ق.1409طوسي،
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مدخل.20 سوسن، دانشفرهنگي، المعـارفپيرسون، دايـرة مؤسسه قم: اسالم، جهان نامه

اسالمي، ش.1375فقه

دوم،.21 چاپ الهادي، مؤسسه قم: القرآن، تفسير في الصافي محسن، محمد كاشاني، ق.1416فيض

العربي،.22 التراث احياء دار بيروت: القرآن، ألحكام الجامع محمد، ق.1405قرطبي،

جز.23 (ابن محمد غرناطي، ابـيكلبي بـن األرقـم دار بيروت: التنزيل، لعلوم التسهيل ي)،

ق.1416األرقم،

پنجم،.24 چاپ اإلسالميه، الكتب دار تهران: الكافي، محمد، ش.1363كليني،

بنيادتشيع،المعارفدائرةتدوينطرحمهدى،محقق،.25 ش.1362طاهر،اسالمىتهران:

شـمارهبشـري،علوموقرآنمجلهقرآن،شناسيروياناعجازبررسياكبر،محمودي،.26

.88ـ57صش،1391پاييزاول،

زنـدگيسـبكدرمطلـوبخـانوادههـايويژگيرضـا،سيدمؤدب،اكبر،محمودي،.27

/ش1393زمستانوپاييز،15شمارههشتم،سالعلم،وقرآنمجلهقرآني،پيشرفته

.269ـ231صق،1436

اسـالم،المعـارفدائـرةفشـردهلـوحمعرفـىپارسا،تحقيقاتوترجمههاىمعاونت.28

.ش1379پاييزدوم،شمارهاسالمى،هاىكتابفصلنامه

اسالمي،.29 انتشارات دفتر قم: القرآن، علوم في التمهيد هادي، محمد ق.1412معرفت،

چهارم،.30 چاپ سمت، تهران: قرآن، تاريخ هادي، محمد ش.1381معرفت،

القرآن.31 صيانة محمدهادي، دوم،معرفت، چاپ اسالمي، انتشارات دفتر قم: التحريف، ق.1418من

جامع.32 اسماعيل، ماليري، دوم،معزي چاپ قم: بروجردي، حسين نظر زير الشيعه، ق.1415أحاديث

دارنمونه،تفسيرهمكاران،وناصرشيرازي،مكارم.33 .نهمش،1370العلميه،الكتبتهران:

القر.34 سالمة اهللا، فتح آزادي،نجارزادگان، پيام تهران: التحريف، من ق.1420آن

كتاب.35 فصلنامه اسالم، المعارف دائرة محمد، شـمارهنوري، سـوم، سـال اسـالمي، هاي

بهار ص1381هشتم، .104ـ95ش،

الهادي،.36 قم: هاللي، قيس بن سليم كتاب قيس، بن سليم ق.1416هاللي،


