
ترويجي ـ علمي فصلنامه دو
خاورشناسانقرآن پژوهي

تابستان22ش،دوازدهمسال و بهار صفحات1396، 76ـ47ش،

��� ����	
 ��� ����
�	����� ���
� �� ����
����	
 	
� ����
�	�����

������ ����
� 	
� ���� ��� 

داستان و داستانمستشرقان و قرآنيمستشرقان قرآنيهاي ∗∗هاي

شورچه حياتيو∗∗عبدالحسين ∗∗∗سميرا

چكيده
العاده فوق اثر كه تربيت و تعليم مهم ابزارهاي از آنيكي تبـع به و افراد تربيت و رشد در اي

دارد قصه،جامعه هنر از دراستفاده نمونهقالبگويي و الگو ارزشارزشارائه ضـد و هاسـت.هـا
انسان ويژگيوقتي وها منفي و مثبت نمونههاي وجود در را بد و نيك عينيصفات و،هاي متبلور
مي عبرتبينند،متجلّي و اثرپذيري قصهبيشترين داشت. خواهند را غنيآموزي منبع تاريخي هاي

از سرشاري هستندعبرتو شدهزير؛ها بيان داستان قالب در كه تاريخي خواندن با افراد عوامل،ا
محسوس صورت به را گذشتگان شقاوت و ميسعادت آفرينـانوكننددرك نقش كنار در را خود

مي احساس مينمايندداستان عبرت چشم با را آنان شكست يا پيروزي عامل ازپذيرنـد.و قـرآن
د و برده بهره احسن نحو به هنر ازاين را آن مواردي جنبـهر و كـرده خـارج صـرف نقـل حالت

در و است بخشيده آن به هدايتي و استتربيتي كرده پرهيز جزئيات ذكر از هدف همين ،راستاي
قرآن بديل بي هنر اين مواردياما سويدر بـراز اشكاالتي و گرفته قرار خدشه مورد مستشرقان

وارد اآن اين حاضر، نوشتار در است. بررسيشكاالتشده نقدمورد دروگرفتهقرارو قـرآن هنر
قصه از كاربردي و درست شاخهاستفاده عنوان به تگويي دادهأاي نشـان انسـاني علوم در ثيرگذار

است .شده

كريم،:كليديواژگان قصهداستانقرآن مستشرقان، هنر.ها، گويي،

دريافت:∗ تاريخ تأييد:4/4/1396. تاريخ .20/6/1396و
C:قممعارفوعلومدانشگاهتطبيقي،تفسيردكتريآموختهدانش.∗∗	
�����/���	��
حديث.∗∗∗ و قرآني علوم ارشد، مسئول)كارشناسي /:(نويسنده-*�	���	()�����	���
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مقدمه
تحريف كتاب تنها كريم، قرآن كه آنجا مهـماز و آسـماني اصـلينشده و منبـعتـرين تـرين

مستشرقان آشنايي گام نخستين كه است طبيعي است، مسلمانان نزد در الهي معارف به دستيابي
انديشه (عـدمبا دليلي هر به ايشان اما است، مقدس كتاب اين محتواي از آگاهي مسلمانان، هاي

غرض ديني، تعصبات اسالمي، اصيل منابع با تحليـلآشنايي بيان ضمن ( ... يا خـودورزي هـاي
برداشت و غلط آراء بيان به گاهي قرآني، مطالب دربارهپيرامون خود ناصواب ميهاي پردازنـد.آن

آن آيات از چهارم) يك (حدود وسيعي بخش قرآن قصص اينكه به توجه مـيبا تشـكيل دهـد،را
قصه شبهاين و بحث مورد بسياري موارد در نيز گرفتـهها قرار مستشرقان افكني اشـكاله بـه و

كشيده چالش به را آنها نمودهگوناگون خدشه آنها در قرآنو بر ايشان كه شبهاتي عمده البته اند.
قصه ساختهو وارد بسـياريهايش در و اسـت كريم قرآن بودن وحياني به اعتقاد عدم دليل به اند،

مط اين اثبات دنبال به نيز خود آراء مصادراز صراحتاً ايشان از بسياري كه گونه همان هستند. لب
داستان براي را الهي وحي از غير كردهديگري ادعا قرآن اند.هاي

پيشينه
درباره مستشرقان از بسياري اينكه وجود سالبا قرآني خـودقصص آراي بيـان به كه هاست

پرداخته است مسلمانان عقايد با مخالف تاكنكه مسـلماناند، انديشـمندان توسط آثاري يا اثر ون
كتـاب از برخـي البتّـه بپردازد. آنها نقد و بيان به مستقل شكل به كه است نرسيده چاپ وبه هـا

قسمت به ديگر مسائل ضمن در و پراكنده شكل به پرداختهمقاالت موضوع اين از ازهايي كه اند
مي جمله طآن به كه كرد اشاره آثاري به كريمتوان قرآن درباره مستشرقان نظرات برخي كلّي ور

كرده نقد يا بيان :اندرا
الكريم«كتابـ1 القرآن حول ردود و كـهآيـتنوشته»شبهات معرفـت هـادي محمـد اهللا

پاسخ شبهات، از بسياري برشمردن ضمن كتاب اين در بدانايشان نيز دادههايي كتـابها اين اند.
سال توسدر اخير است.هاي شده ترجمه فارسي زبان به باشي حكيم حسن آقاي ط

خاورشناسان«كتابـ2 آراء دربرابر قرآن از و»دفاع ترجمـه و بدوي عبدالرحمن دكتر نوشته
سيدي حسين سيد دكتر درباره؛پژوهش خاورشناسان برخي آراء بيان ضمن كتاب اين در نويسنده

ب ايشان توسط شده مطرح شبهات به داسـتانقرآن، از برخي مـيه قـرآن ادعـايهـاي و پـردازد
مي دروغين را عهدين و قرآن قصص شباهت بر مبني شمارد.مستشرقان،
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�������5«كتابـ3 ��$
حجتـي»��@ علـي آقـاي توسـط كـه الجزايـري نبي بن مالك تأليف
نام با و قرآني«كرماني مط»پديده بيان از پس ايشان است. شده ترجمه فارسي پيرامـونبه البي

شـبهه بـه پاسـخ بررسـي بـه را كتاب مطالب از قسمتي كريم، قـرآنقرآن قصـص پيرامـون اي
يوسف حضرت قصه و داده است.gاختصاص كرده مقايسه تورات و قرآن بين را

الكريم«كتابـ4 القرآن حول المستشرقين اسـتنوشته»آراء رضـوان ابراهيم بن عمر دكتر
رساله كتاب اين ميكه ايشان انتشاراتدكتراي در و رسـيده»��������N«باشد چـاپ بـه ريـاض

همچـون مسـائلي بـه آن در و نمـوده تـأليف جلـد دو در را كتـاب ايـن ايشان شـبهات«است.
اسـلوب قرآنـي، قرائات آن، ظاهري شكل قرآن، جمع قرآن، نص قرآن، مصادر درباره مستشرقان

و... است.»قرآني داده پاسخ
قرآن«تابكـ5 و ازنوشته»مستشرقان پـس ايشان كه است زماني حسن محمد دكتر

از تعدادي شرح به استشراق جريان درباره كلياتي بيان و مشهور مستشرقان از برخي معرّفي
مي آن قصص جمله از قرآن درمورد ايشان بررسـيآراء مـورد را آنهـا و نقـدپـردازد قـرارو

ميمي حق به ايندهد. كاملتوان از يكي را دربارهكتاب موجود، فارسي منابع وترين قرآن
آورد. شمار به مستشرقان

قصه«مقالهـ6 شناسي اسلوب در آنهـاجستاري وحيـاني منشأ و قرآني خـانمنوشـته»هاي
نظـرات نقـد بـه قرآنـي، قصـص پيرامـون كلياتي بيان از پس نيز ايشان كه است دانش رخساره

در است.مستشرقان پرداخته آنها منشأ مورد

قصه اصطالحي تعريف
وواژه اسـت بـوده كشمكش و بحث مورد پيوسته آن، تعريف كه است كلماتي جمله از قصه

و اسـت نگرديـده حاصـل قـراردادي آن، اصطالحي معناي مورد در نيز امروز تا گفت بتوان شايد
نش ارائه نمايند، توافق آن بر همگان كه جامعي است.تعريف ده

وصاحب عـام مفهـومي كهن، متون در قصه كه باورند اين بر همگي نويسي قصه فن نظران
مي صادقي مير جمال كه چنان است؛ داشته در«نويسد:فراگير آنچـه هر بر را قصه اصطالح من

داشته قديم ميادبيات ياد و... حكايت سرگذشت، افسانه، عنوان به آنها از و اطايم است، القشده
شدهكرده قائل زيادي تفاوت اصطالحات قبيل اين بين امروز البته كـهام. چنـان »داسـتان«اند...

ميگسترده شمرده داستان از نوعي تنها قصه و يافته را مفهوم نـوترين تحليلي (ميرصادقي، شود
قرآن، قصص ).1376:21از
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است»داستان« شده تعريف گسترده«چنين مفهوم به پديدهداستان كـهآن هنـري است اي
ويژه هندسي وضعيتساختار نيز و حادثه چند يا يك نويس، داستان دارد. شخصـيتاي وهـا، هـا

برميمحيط را ميها تعبير زباني به را آنها و وگزيند پيوسـته روايـت گونه به گاهي زبان اين كند.
آميخته يا (ديالوگ) گو و گفت صورت به ميگاه دو هر از فكريبااي هدف اينها از كدام هر و شد

دايـره در را هـدف ايـن عناصـر نويسنده، بردارد. در را (نـهمعيني محتمـل و ممكـن رفتارهـاي
مي ممتنع) اساسرفتارهاي بر كار اين و انجـامويژه»گزينش«آورد مزبـور عناصـر همـان از اي

(شودمي جلوهبستاني،» در داستانپژوهشي هنري قرآني،هاي مقدمه).1376هاي :
است: آمده قصه اصطالحي معناي مورد يـكهقص«در كه است آن نظم، خواه باشد نثر خواه

باشـد داشته هم هدفي يك و كند تعقيب متوالياً و متناوباً متعاقباً، را عراقـي(»جريان نـژاد،فعـال
انبياء، تاريخ و قرآن ).1376:5قصص

تعا نيز قرآن در قصه تعريف مورد ازدر يكـي عنـوان بـه كـه اسـت رفته كار به مختلفي بير
مـيجامع اكتفـا معرفـت اهللا آيـت تعريـف به زمينه اين در تعاريف قـرآن«شـود:ترين در قصـه

عبرتـي آيندگان براي تا دارد حكايت بشر حيات عيني واقعيات از كه است سرگذشتي بازگوكردن
قرآني،»باشد علوم ).1369:272(معرفت،

پايا ميدر خاصن و محدودتر بسيار قرآن، قصص در مصطلح تعريف كه گرفت نتيجه ترتوان
قصـه تعريـف در بايـد را خـاص معيارهاي سري يك و دارد كاربرد ادبيات در كه است تعريفي از
همچـون معيارهـايي نيسـت. عام معناي به قصه اصطالحي تعريف جزء كه گرفت نظر در قرآني

و نبودن، تخيل و نبـودنافسانه وابسـته البته و بودن آموز عبرت بودن، حقّ اساس بر بودن، اقعي
شخصيت يا مكان و زمان ميبه قرآن در قصه تعريف اساس بر بنابراين، و...، قصـهها گفت: توان

پـي مشـخص پيامي و هدف با و علم روي از كه حقي وقايع نقل و روايت از است گيـريعبارت
زمامي آنكه از بيش و راشود بشـر افـراد آمـوزي عبـرت گيرد، نظر در را و... اشخاص مكان، و ن

مي قرار تأكيد دهد.مورد
مي مشخص قرآني آيات بررسي با لفظالبته كلّي طور به كه كـار»قصه«گردد بـه قـرآن در

قالب در بوده، نظر مورد واژه اين هركجا و است.»قَصص«نرفته آمده

هنر مفهوم
معن به لغت در آنهنر كـاري، ريـزه و ظرافـت بـا همراه امري معرفت، علم، صنعت، فن، اي

بنماياند، ديگران از برتر را هنر صاحب آن نمود و برداشته در را فضل و فراست كه كمال از درجه
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اسـت آمـده كمـال و كفايـت لياقت، زيركي، لغـتكياست، ).1377:15/23567نامـه،(دهخـدا،
اختال هنر، اصطالحي معناي ميفدر چشم به فراواني ميهاي نشان كه دليـلخورد بـه هنر دهد

گفتـه هنـر اصطالحي تعريف در بعضي ناپيداست. پيدايي، عين در خود، ظرافت و انـد:گستردگي
است« استوار تخيل عنصر بر كه است زندگي حقايق بيان از خاصي روش انساني، تجربه در »هنر

هنر،بستاني،(ر.ك: و ).1371:12اسالم
داستان از نمونه قصهچند بر مستشرقان كه گرفتههايي اشكال قرآن ميگويي بيان شود.اند،

ابراهيمدوگانهـ1 حضرت به قرآن gنگري

مـورد بسـيار كـه اسـت اولـوالعزمي پيـامبران جمله از و تاريخ شكن بت اولين خليل ابراهيم
را ايشان كه جايي تا است گرفته قرار كريم قرآن ميستايش امامت مقام (بقره/داراي ).124داند

مايه الشأن عظيم پيامبر است.اين آسماني اديان همه افتخار و مباهات
كرده بيان را آرائي ابراهيم حضرت به نسبت قرآن ديدگاه درباره خاورشناسان از كـهبرخي اند

شو تحقيق آنها سقم و صحت با رابطه در بررسيبايد مورد و نقدد گيرند.و قرار
مقاله]1[ونسينگ عنواندر با اسالم�داير«در»ابراهيم«اي اسپينگر«نويسد:مي»المعارف

تا يافته تطور و تغيير مرتبه چند قرآن آيات در ابراهيم شخصيت شد متوجه كه بود كسي اولين
مي خود به را كعبه مؤسس چهره وي نازله، آيات آخرين هگروني«گيرد.در از»سنوك پس نيز

گسترده اولينوي، در ابراهيم حضرت كرد: نظر اظهار چنين و شد پژوهشي ميدان اين وارد تر
(ذاريات/ قرآن نازله مريم/24آيات بعد؛ انبياء/42به بعد؛ عنكبوت/52به بعد؛ بعد)15به به

م پيامبران ديگر همچون الهي پيامبر يك عنوان به هـيچفقط آيـات ايـن در است. شده عرفي
بلكـه اسـت، نيامـده ميـان بـه اسماعيل حضرت و ابراهيم حضرت بين نسبي ارتباط از سخني

عرب كه شده جزيرتصريح (سجده/�هاي نداشتند پيامبري هيچ سـبأ/2العرب يـس/43؛ )5؛
باشد. آنها از يكي اسماعيل كه

توسط كعبه ساختن از سخن اصالً آيات اين بـهدر وي و نشـده مطـرح نيـز ابراهيم حضرت
سوره در اما است. نشده مطرح هم مسلمان اولين عنـوانعنوان بـه ابـراهيم چهـره مـدني هـاي

مسلم« و مي»حنيف پايهمعرّفي او ميشود. ابراهيمي آيين و ملّت اختالفگذار اين راز نظـرگردد.
اس آن ابراهيم حضرت شخصيت به راجع مدني و مكّي محمدآيات حضرت كه بـهaت مكّـه در

مي تكيه و اعتماد كهيهوديان شد ناچار برخاستند، وي با دشمني به يهوديان كه هنگامي اما كرد،
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رهنمود حل راه اين به را او ذكاوتش و هوش برگزيند. خود براي را يهود از غير پناهگاهي و ياور
مؤسس عنوان به ابراهيم حضرت براي مستقلي هويت كه رايـجكرد يهوديت از جداي عرب قوم

فرزنـدي به مفتخر بودند، يهودي غير حنيف عرب كه خويشاوندانش و حضرت خود تا كند ترسيم
بـه اسـحاق طريـق از كه معاصرش يهوديان به وابستگي از وسيله بدين حضرت و گردند ابراهيم

ابرا يهود آيين از جديد ترسيمي او يابد. رهايي بودند، منسوب گونـهابراهيم به را دادهيم ارائـه اي
زمينه بود،كه كرده اشغال را اسالم پيامبر ذهن تمام مكّه شهر اهميت چون باشد. اسالم آيين ساز

كرد معرّفي كعبه بنيانگذار نيز را (ابراهيم «���-���7 '(��� �< �)'��)�.(
نقدبررسي و

اسـپر ديـدگاه بيـانگر واقع در كه ونسينگ ديدگاه آنكه از نيـزپيش هگرونـي سـنوك و ينگر
بتوانمي تا گردد تفكيك ايشان سوي از شده مطرح مباحث است بهتر گيرد، قرار نقد مورد باشد،

كرد. بررسي بهتر را آنها
دارند: ادعا پنج مستشرق سه اين

اسالم.1 تكيـهaپيامبر آنـان به و بود اميدوار يهوديان حمايت به مكّه دوران لـذادر كـرد؛
وبرخور تنـد برخوردهـاي آنـان با و بود مأيوس آنان از مدينه در اما داشت، ايشان با اثباتي دهاي

داشت. منطقي
پيامبر2 .aابراهيم حضرت مكّه، در يهوديان حمايت دليل يهـوديgبه پيامبر عنوان به را
نمود.معرفي انكار را آن مدينه در اما كرد،
پيامبر3 .aع به شد ناچار مدينه حضـرتربدر بـه متّصـل و تـاريخي مسـتقل هويـت هـا

اسطورهgابراهيم شخصيتي لذا اسـماعيلببخشد؛ نـام بـه عـرب، پـدر عنوان به فرزنـدgاي
بود.gابراهيم نكرده معرّفي مكّي آيات در كه آفريد
اسماعيلaپيامبر.4 كه كرد ادعا مدني آيات بـوده،gدر عـرب سـوي به اعزامي پيامبري

د آنكه اسالمحال پيامبر كه است گفته مكّي آيات كـهaر حالي در شده، مبعوث عرب سوي به
نداشته پيشيني پيامبر اند.هيچ

اسالم.5 پيامبر ابراهيمaچون به كعبه انتساب با كعبـهgخواست براي اهميتي و قداست
ابراهيم توسط كعبه بناي كه كرد ادعا مدني آيات در كند، اسـتgايجاد شـده (زمـاني،»انجام

قرآن، و ).1385:366مستشرقان
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اشكاالت پاسخ
نگفتـه1 سـخن مسـلمانان و اسالم به يهوديان ياري و دوستي از هرگز تنها نه كريم قرآن .

سخت سر را آنان آشكارا حتي كه است:است شمرده اسالم دشمنان �����P  ppترين������� ��KK�� qq�� QQ ��66�� KK  CC�� JJ�� ��
�� ���� ��33�� ���� ��cc �� ��WW  >>����  �� --SS�� //���� KK�� ((88�� ������ee�� �� ���� ��  DD ��33�� ������ OO �� ��WW  >>�� ���� ��33�� ���� ��cc �� ��WW  >>����  �� --SS ��̀̀ �� 33�� �� �� ���� RR�� TT�� ++�� OO�� QQ ��66�� KK  CC�� JJ�� ���� // ��33�� ���� ++�� qq�� QQ �� ��WW  >>�� ������ //�� `̀33�� RR�� ��O

ورزيده«)؛82مائده/( شرك كه را كسانى و يهوديان دشـمنمسلماً بـهانـد، نسـبت مـردم تـرين
يافت خواهى ».مؤمنان

با آيه يهو«اين ذكر داشتن كهمقدم است كرده اعالن دريد، مشركان با مقايسه در حتي هود
بوده قدم پيش اسالم با الجـامع،دشمني جوامـع تفسـير (طبرسـي، «1377:2/116اند پيـامبر).

ميaاسالم مستخلفاني را انجـاميهوديان از خودشـان پيـامبر حيـات زمـان در هـم كه دانست
آزار و كرده سرپيچي بارها حضرت آن ميدستورهاي قـرارش الهـي عذاب و عقوبت مورد و دادند

موسيمي حضرت رحلت از پس هم و دسـتورهايgگرفتند بـه نيـز اسالم ظهور از پس حتي و
مي آن حقايق كردن پنهان و تحريف به اقدام و نكرده عمل وتورات انتقادي موضوع اين نمودند.

اكرم پيامبر است،aمصلحانه موجود مدني آيات در كه چنان چشم، به فراوان هم مكّي آيات در
آياتمي مانند آياتسوره162تا138خورد؛ جز كه تمـام170تا163اعراف است، مدني كه آن

اسالم پيامبر و است مكّي درaآياتش پرستي گوساله (مانند اسرائيل بني جرائم افشاي به آن در
موسي حضرت روزه چهل معgغيبت و خداوند) ديدن درخواست آسـمانيو عـذاب به شدن ذب

مي موسي دستور از تخلف سبب قرآن،به در مستشرقان (زماني، آيات1385:368پردازد اين در .(
رسول حضرت تكيه و اعتماد از نشاني زندگيaهيچ از حقايقي بيان به بلكه نيست، يهوديان به

است. شده پرداخته ايشان
ب.2 داشته را ديدگاه اين واقعاً كسي پيامبراگر كه عربaاشد پيوند از بود، مكّه در بـاتا هـا

خواسـت شد مواجه يهوديان دشمني با چون مدينه، به مهاجرت از پس ولي نگفت سخني ابراهيم
اسماعيل و ابراهيم وcاز ارزش قومش و خود زيربراي را قرآن آنكه از پيش شود، قائل اعتباري

بي را تورات ببرد، اعتسؤال فاقد و ميارزش ابـراهيمبار پيوند از آشكارا نيز تورات زيرا وgنمايد.
قبيلهgاسماعيل از برخي و گفته كتـابسخن (گلن، است دانسته اسماعيل تبار از را عرب هاي
پيدايش،،مقدس ).12ـ2002:25/18سفر
مي3 كه آنگاه ونسينگ سوره. از خويش سخن بر تنهـخواهد عمد به بياورد، گواه مكّي اهاي

سوره مياز نام ايـنهايي از است؛ آمده آنها در عرب و اسماعيل از جداي ابراهيم ياد كه ازبرد رو،
سورهسوره اينكه با ميابراهيم چشم است، مكّي سـازگارياي او ديـدگاه با سوره اين زيرا پوشد؛



»
آن

قر
ان

اس
شن

اور
يخ

ژوه
پ

«
ال

س
،

واز
د

اره
شم

هم،
د

وم
ود

ت
يس

ب
،

ان
ست

تاب
رو

بها
13

96

54

مي نشان آن آيات و اسماعيلندارد و ابراهيم كه وcدهد سـاخته را كعبه هم خـدابا از دعـا بـه
ميخواسته نشان نيز دارد. دور پرستي بت از و نمايد راه را آنان تا ذريـهاند و زن ابـراهيم كه دهد

و دهـد روزي را آنان تا خواست خداوند از و داد جاي خدا خانه كنار خشك بيابان آن در را خويش
(بيومي، گفت سپاس او به اسحاق و اسماعيل بخشيدن سبب به را قصـصخدا تـاريخي بررسـي

).1383:1/126قرآن،
است: آمده چنين باره اين در ابراهيم سوره �� P����--��  ��ccدر KK���� ���� ���� ���� ���� >>�� EE �� BB�� ���� ??�� ���� �� �� ����  EE���� ++�� TT  DD �� aa���� OO �� [[  DD�� //

�� 11���� ����VV�� ��==�� �� KK�� ���� ���� �� �� 66�� QQ ��jj  ���� TT�� // jj  ���� ���� ���� ??���� //  ���� �� �� ���� ���� ""   pp���������� �� ��  �� �� --++��  <<�� �� �� ���� ���� ���� rr�� QQ ������ RR�� ��  DD ���� ���� ������ ���� // jj����  �� �� AA�� ��  !!�� "" jj  ���� ��
GG����  ^̂�� �� GG��33�� ))�� .. ��HH�� ��  !!�� ""   ss����ee�� ((O/ابراهيم)پروردگـارا،«)؛35ـ36 گفت: ابراهيم كه را هنگامى كن) (ياد و

پسرانم و من و ده قرار امن را (مكه) سرزمين بتاين پرستش از دار!را دور درسـتىها به پروردگارا،
[بت آن مردمكه از بسيارى ان من] از او واقع در پس كند پيروى من از كس هر و ساختند گمراه را

را به پس كند، نافرمانى مرا كس هر و مهرورزىاست؛ آمرزنده بسيار تو كه ».ستى
مي مالحظه كه راچنان ابـراهيم كـريم قـرآن مـدني، آيـات در چه و مكّي آيات در چه شود،

ص بلكه نكرده، معرّفي مسيحي يا يهودي ابراهيمپيامبري بودن نصراني و يهودي ادعاي gراحتاً

اسـت: كرده اثبات را او بودن حنيف مسلمان و نموده نفي ������  ��P��mmرا ++��ee�� �� ��FF�� // ��mmWW  `̀33�� RR�� WW �� ����  EE���� ++�� TT  DD �� 66�� 77 ���� ��
�� ����  ��  ++�� tt�� ���� ���� �� ��  �� �� 66�� 77 ���� ���� // �� --��  ����44�� �� �� --))��  ���� ^̂ �� 66�� 77 �� ��  55�� ���� //Oمسـيح«)؛67عمران،(آل و يهـودى ىابراهيم

حق لكن و نبودنبود مشركان از و بود مسلمان المستشـرقين،»گرايى وشبهات االسالم (مقدادي،
ابراهيم1416:241 دين بودن حنيف همچنين .(gسـوره از مختلفـي آيات در ونيز مكّـي هـاي

(انعام/ است گرفته قرار تأكيد مورد آل61،78مدني ).95عمران/؛
مقايسه گفت، بايد واقع نشـانادر مدني، و مكّي آيات دسته دو ديـدگاهين وحـدت ودهنـده

مي نبوتش دوره دو در حضرت آن آيهبرخورد هيچ مكّه دوران در تنها نه زيرا برباشد؛ مبني را اي
ابراهيم با يهود معاصرشgارتباط يهوديان اعتقاد رغم به بلكه نكرد، تالوت مردم ديـن«براي

ابراهيم»حنيف حضرت دين موضعgرا و ديدگاه اين و نمود يافت.معرفي ادامه مدينه در گيري
مطـرح دوره دو ايـن در را حضـرت آن موضـع دوگـانگي ادعـاي مستشرقان برخي چگونه حال،

قرآن،كرده و مستشرقان (زماني، ).1385:371اند؟
پيامبر كه است اين ديگر ابراهيمaنكته حضرت به تنها را خود ،gبل نكرده، دينمتصل كه

است: دانسته سابق انبياي همه دين استمرار را ����P##uu33خويش �� ;;���� ��  DD ���� ���� ���� ^̂��//�� QQ ���� ���� �� ��HH�� ���� ��  DD ���� ���� ���� ^̂��//�� QQ ���� ��  DD
��vv��  ((�� //   ww���� ���� PP�� ��==���� // ��33�� ���� ���� WW�� // �� xx���� 00�� PP  DD�� // �� BB��  ((���� ���� PP  DD�� // �� ����  EE���� ++�� TT  DD ;;�� ��  DD ���� ���� ���� ^̂��//�� QQ�� //   II  KK�� ���� TT �� ��  �� �� ��������  ������������ //��33��WW�� QQ�� //
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33�� WW�� //--��33�� TT�� NN �� `̀�� //���� `̀ ���� ���� ���� ��cc�� // �� 66���� ���� ���� ���� PP�� // �� 66//�� ������ EE�� // ��yy�� ��O)/وحـى«)؛163نساء تـو سوى به ما كه درستى به
و ابـراهيم بـه (نيـز) و نمـوديم؛ وحـى او از بعـد پيامبران و نوح سوى به كه گونه همان نموديم،

و ايـوب و عيسـى و (او) فرزندان از) (پيامبران و يعقوب و اسحاق و واسماعيل هـارون و يـونس
داديم زبور داود به و نموديم؛ وحى ».سليمان

نمي را ملّتي عربهيچ اندازه به كه شيفتهشناسيم وها كوشـش بـا و باشد خويش تبار و نژاد
سلسلهپي ميگيري، آيا بسپارند. حافظه به پشت بيست تا بسا چه را خويش پـذيرفتپدران توان

شيوه چنين با نژادي چنين بياكه خويش اصلي تبار از ابراهيمي كه نداند و باشد؟ مانده وgخبر
عربgاسماعيل ميان در كعبه بودن عالوه، به نه؟ يا هستند ايشان اجداد كعبـهاز ـ كـههـا اي

مكانپاره از پيونداي از نشاني خود آيا ـ دارد پيشاني بر اسماعيل و ابراهيم نام آن، به وابسته هاي
اينعرب با كـهنامها ـ قـريش كـافران خاموشـي و سـكوت اينكـه ديگـر نيسـت؟ مبارك هاي
قرآنآگاه سخن اين برابر در ـ بودند خويش تبار و نژاد به مردم �������[ترين ����� 	
آيا�� خود]

عرب كه نيست اين بر آشكاري اسماعيلنشان و ابراهيم نژاد از نبـود،بودهcها چنـين اگـر اند؟
ابي برخي پيـامبرگمان بـه نسـبت كـه دشـمني و كينـه همه آن با اعراب بـرايaز و داشـتند

سـخنخرده ايـن برابـر در بودنـد، بهانـه دنبـال به همواره او سخنان شماري دورغ و او بر گيري
نمي مـيخاموش ابزاري را آن و پيـامبرماندند سـخنان خوانـدن دروغ بـراي (ر.ك:»aسـاختند

قرآن قصص تاريخي بررسي ).1383:1/127،بيومي،
داشته اشاره قرآن از آياتي به مذكور ادعاي در مستشرقان شد، مالحظه كه ظاهراًچنان كه اند

مي عرببيان كه جزيركند اسالم�هاي پيامبر از پيش ايـنaالعرب آنها نداشتند. پيامبري هيچ
مي آياتي با متناقض را اسـماعيلآيات حضـرت بين ارتباط كه حضـرgدانند ابـراهيمو راgت

اسماعيل حضرت و كرده ميgبيان معرفي اعراب پيامبر كند.را
است: ايشان ادعاي مورد كه شود اشاره آياتي به است الزم پاسخ در

��Pالف)   gg�� ���� OO �� ��  �� ##++WW  >>�� �� �� ��  �� �� ���� EE���� ���� QQ ���� �� �� --���� 33�� OO �� ��  >>�� ���� JJ  �� ��HH��TT�� �� �� ��  �� ��99�� 00�� ���� �� 33�� EE �� BB�� TT �� II���� ++�� JJ�� ""�� �� 6633�� ��33�� ���� WW �� 11�� QQ�� ���� RR������ ���� ��
�� 66//�� KK�� JJ�� RR�� WWO/مى«)؛3(سجده (مشركان) است،آيا داده نسبت خدا) (به را آن دروغ به (پيامبر) گويند:

كـه دهـى هشـدار را گروهـى تا توست پروردگار سوى از كه حالى در است حقّ (سخن) آن بلكه
شوند. رهنمون آنان كه باشد است، نيامده آنان براى هشدارگرى هيچ تو از پيش

��<<  P##++WWب) �� �� ��  �� �� ��gg�� ���� OO �� ��  RR�� ���� ��  DD ���� ���� ���� PP�� ���� QQ ���� ���� // ���� RR�� ��33�� PP�� ���� KK�� WW ##hh�� JJ�� �� �� ��  �� �� ���� EE���� ���� ���� ��cc ���� ���� //O/از«)؛44(سـبأ و
ندادهكتاب آنان به (الهى) سوىهاى به هشدارگرى هيچ تو از پيش و بخوانند درس را آن كه ايم

نفرستاديم ».آنان
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��<<  Pج) ���� QQ ���� �� �� --���� 33�� OO �� ��  >>�� ���� JJ  ���� 6633�� ��  ""���� .. �� ���� RR�� "" �� ���� EE��zz���� TTcc �� ��O/كـه«)؛6(يس دهـى هشـدار را گروهـى تـا
غافلند آنان و نشدند داده هشدار ».پدرانشان

مي بر آيات اين معناي از ازآنچه قبـل پيـامبري هـيچ كلّي، طور به اعراب كه نيست اين آيد
اسالم مينداشتهaپيامبر آيات اين بلكه پاند، معاصـران كه نزديكشـانaيـامبررساند اجـداد و

نداشته داشتهپيامبري وجود عرب جهان در منذريني وگرنه شعيباند، همچون صـالحgاند gو

هود دعوتgو دعوتو از هرگز زمين زيرا توحيد؛ و خداوند به خـداكنندگاني سـوي بـه كننـده
نمي العزيز،خالي الكتاب تفسير في الوجيز المحرر عطيه، (ابن ).1422:4/424گردد

گفته اينكه جمله از است؛ آمده مختلفي معاني آيات اين تفسير در ملّتـي«انـد:البته از منظـور
دهنده بيم ازكه قبـل پيـامبري كـه بوده قريش ملّت نيامده، ايشان بر پيامبر) (اي تو از پيش اي

خاتم بـوaپيامبر آمـده نـذيري عـرب، قبايل ساير بر اگرچه بود نيامده آنها (طبرسـي،»دبراي
البيان، درخشان،1360:19/206مجمع انوار همداني، حسيني ).1404:13/346؛

گفته بعضي عيسـي«اند:يا بـين مـا مـردم يعنـي فتـرت، اهل همه مذكور، قوم از وgمراد
فاصلهaمحمد اين در چون مقابـلاست؛ در كـه وظـايفي از و ديـن مسـائل از مـردم زمـاني،
داشنعمت الهي كلـيهاي بـه عبـادت، يعنـي بودند، شده خلق آن سبب به كه غرض آن از و تند

ماندند الغيب،»غافل مفاتيح رازي، ).1420:25/167(فخر
مي مردود را تفسير اين طباطبايي ميعلّامه و زيرا«فرمايند:شمرند نيست؛ صحيح تفسير اين

م كتاب و شريعت صاحب پيغمبر مدتي كه است اين فترت مـدتمعناي اين كه باشد نشده بعوث
مي فترت مدت بيرا پيامبران نشدن مبعوث و نـداريمنامند قبول ثانياً و نيست فترت اوالً شريعت
عيسي بين ما محمدgكه دوaو آن بـين فاصـل زمان اينكه با باشند، نيامده پيامبراني چنين

است بوده قرن شش الميزان،»پيامبر، تفسير ).1374:16/365(طباطبايي،
آيه تفسير در ��Pشريفهايشان 6633�� ��  ""���� .. �� ���� RR�� "" �� ���� EE��zz���� TTcc �� ��  >>�� ���� QQ ���� �� �� --���� 33�� OO �� ��  >>�� ���� JJ  ��O/درباره6(يس اينكه)

از مي»قوم«مراد مطرح شكل اين به را احتمال دو است؟ كساني اينكـه«سازد:چه اول احتمـال
قريش به ملحق كه آنان و قريش باشد.مراد، بوده پدراناند، قريش، آباء از منظور صورت، اين در

اهللا ذبـيح اسماعيل امت ايشان، دورتر پدران چون بودند. نشده انذار كه است ايشان وgنزديك
هـود ماننـد شـدند؛ عـرب بر مبعوث كه بودند ديگر پيغمبراني صـالحgهمچنين ،g.شـعيب و

از منظور اينكه دوم خـد»قوم«احتمال رسول معاصر مردم رسـولaاهمه چـون باشـند؛ بـوده
بـازaاكرم صـورت، ايـن در بـود. عمـومي و جهـاني رسالتش بلكه نبود، مبعوث قريش به تنها

است ايشان نزديك پداران همان بودند، نشده انذار كه روز آن بشر پدران از (طباطبـايي،»منظور
الميزان، ).1374:17/91تفسير
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مي كهبنابر، گرفت نتيجه آناصالً«توان آيـات اين مفهوم كند ادعا كسي كه نيست عاقالنه
نسل از يك هيچ كه آدماست حضرت تا حتي آنان پيشين آسمانيgهاي دين و پيامبر فاقد نيز

آيهبوده از پس آيات فقـدانسوره44اند. فقـط آيـه اين مقصود اينكه بر است شاهدي خود سبأ
اكرم پيامبر معاصر نسل در الهي يaپيامبر اقـدامو آنها تكذيب به كه بوده قبلشان نسل دو كي

شده الهي عذاب مستحق و قرآن،كرده و مستشرقان (زماني، ـ1385:374اند ايـراد اين درباره .(
مي اظهار جايي در قرآن كه است چگونه اسالمكه پيامبر از قبل كه بـرaكند ديگـري پيامبران

نشده مبعوث او بر دقوم جايي در اما و اسماعيلاند ابراهيمgيگر، قـومgفرزند ايـن پيـامبر را
شكلمي به نيز مستشرقان از ديگري كسان گفت: بايد ـ ايـرادخواند ايـن ديگري مطـرحهاي را

ميكرده جمله آن از كه مياند پرداخته بدان ادامه در كه كرد اشاره بول به شود.توان
بيان و ماوقع شرح پي در داستان بيان در خودقرآن هدف به توجه با بله نيست. جزئيات تمام

مي استفاده خود اهداف راستاي در داستان بيان از است، انساني جامعه تربيت و هدايت وكه كنـد
ابراهيم حضرت داستان بـهgدر توجـه بـدون مستشرقان ولي است، كرده عمل گونه همين نيز

اشكال صدد در قرآن هنر برآمدهاين اند.تراشي

اشك2 هود. و صالح داستان بر ال
مقاله]2[بول عنواندر با ليدن�داير«در»صالح«اي اسالمي اسـت:»المعارف نوشـته چنـين

مي« جلب را انسان توجه ميآنچه بيان را هود و صالح قصه قرآن، كه است اين ايـنكند، و كنـد
سوره در محمد گذشته دعوت با دارد جهتتناقض آن از مكّي، دوران ميهاي آنجا كـهكه گويـد
است نيامده عرب سوي به پيامبري او از ���7-���(»قبل '(��� �< '''�''�(.

سوره آن به ادامه در ميو اشاره (قصاص/ها سجده/46كند سبأ/2؛ يس/43؛ ).5؛
نقدبررسي و

بررسي نقددر ميو اشكال گفت:اين چنين توان
اشكالالف) به پاسخ در و اين از تنهـاپيش و شد داده پاسخ نيز اشكال اين مفصل طور به پيشين

اسماعيل حضرت داستان قبل، ديدگاه در كه است اين اينجا در حضـرتgتفاوت داسـتان اينجا در و
هودgصالح دانستهgو مكّي آيات از برخي با متناقض نميرا ايجاد پاسخ در تفاوتي اين و كند.اند.

عدمب) ادعاي در بول سـورهسخن در عـرب بـراي انبياء بعثت و رسل مكّـي،ارسال هـاي
همـه و عـرب سـوي بـه پيامبراني فرستادن و انبياء بعثت به آنها در تصريح و مكّي آيات مخالف

ملت و ��Pهاستاقوام --++WW  >>�� ���� // �� --++��  tt�� TT ��99�� 00�� ����  TT �� __���� ���� ���� PP�� ���� QQ ���� ��  DDO/حـق،24(فاطر بـه را تـو مـا واقـع، در .(
هش و المستشرقين،بشارتگر وشبهات االسالم (مقدادي، فرستاديم ).1416:249دارگر
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گونهج) به را اشكال اين سـورهبول در تنهـا هود و صالح داستان گويي كه كرده مطرح هـاياي
(اعـراف/ مكّـي آيـات از مواردي در بزرگوار پيامبر دو اين داستان كه حالي در است، آمده بـه73مدني

هود/ شعراء/ب61بعد؛ بعد؛ قمر/141ـ144ه حاقّه/23؛ بعد؛ است.4به آمده نيز بعد) به
مي نظر داستانبه وجود بر كه اشكالي براي پاسخ بهترين واردرسد هـود و صالح اسماعيل، هاي

اسالم پيامبر به خطاب قرآن كه است همان ميaشده، كهچنين شدي مبعوث قومي بر تو فرمايد:
منذر تو از بـرايپيش بلكـه نيسـت، عـام مطلـب يـك قـرآن سخن اين اما است. نيامده آنها بر ي

اسالم پيامبر (همان،aمعاصران خورده تخصيص ايشان نزديك آباء نيـز250و تناقضـي هـيچ و (
نمي يافت آن خدابراي رسول معاصران براي گرچه زيرا منذريaشود؛ يا پيامبر پيش، نسل چند و

آن از پيش ولي اسماعيلنيامده، حضرت چون بزرگواري پيامبران ،gصالح حضرت ،gحضـرت و
شدهgهود فرستاده ايشان بين در ... سورهو در و شدهاند ذكر صراحتاً مدني و مكّي اند.هاي

نوادهgيعقوبـ3 gابراهيم،

اسالم�داير«در»اسرائيل«مقاله خاور»المعارف ونسينگ، مياثر است. مشهور دانـيمشناس
نواده و اسحاق پسر پيامبر، يعقوب نام اسرائيل، ميكه شمرده خليل ونسـينگابراهيم ولـي شود.

اسالم پيامبر خود، مقاله ميaدر متهم روشن موضوع اين از آگاهي نا به بـارهرا ايـن در و كنـد
مي«نويسد:مي ابراهيم پسر را يعقوب كار، آغاز در محمد كه هنگپيداست زيرا ازشمرد؛ كـه امي

مي سخن ابراهيم) (همسر سارا به رساندن [نويد است: آمده قرآن در رود،��� ������ �������
����� ���� �به��� نيز مفسران يعقوب. به اسحاق پي در و داديم مژده اسحاق به را او يعني [

كلمه گفته»وراء«توضيح و شتافته آيه بهدر لزوماً واژه، اين دراشار»نواده«اند كـه چنان دارد، ه
است رفته كار به معنا اين هم عربي (زبان «���-���7 '(��� �< �(���(�(.

نقدبررسي و
مـورد در مستشـرقان ديگـر و او كـه شـده خطـايي همان دچار ونسينگ، اينجا در گفت بايد

مي مرتكب قرآني ديگر پنـدار«شوند؛مسائل كمـك بـا و گرفته نظر در را قرآني آيه يك ويعني
اسالم پيامبر كه رسيده نتيجه بدين دچـارaگمان تاريخي اشتباه به مكّه) دوران (در كار آغاز در

شده نازل مكّه در كه ديگر آيات به ونسينگ متأسفانه است! جمـعشده از تـا نكرده رجوع بنـدي،
نتيجه به آيـاآيات خالل در مكّه، دوران همان در كريم قرآن زيرا يابد؛ دست سـورهصحيحي ت

مي نشان نوادهيوسف بنابراين، است؛ اسحاق فرزند يوسف) (پدر يعقوب كه شماردهد به ابراهيم
ميمي يوسف به يعقوب قول از كه چنان گويد:رود.
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Pcc ;;�� ���� ((�� // ��HH�� ���� ���� (( �� AA�� JJ�� ���� ��  �� ����  JJ�� WW�� //   {{WW  `̀���� ^̂�� ��==��   BBWW  //�� oo�� �� �� ��  �� ��HH�� �������� ���� WW�� // ��HH��TT�� �� ��HH��  ���� JJ�� CC�� WW ��HH  ���� >>�� ���� //��33�� ���� ���� WW   aa
GG����  55�� ^̂ GG����  ���� (( ��HH��TT�� �� ��66  DD �� xx���� 00�� PP  DD�� // �� ����  EE���� ++�� TT  DD �� BB�� ���� OO �� ��  �� ��HH�� WW�� 33�� TT�� QQ ;;�� ���� (( ���� RR������ ���� QQ ���� ���� ��O/گونه6(يوسف اين و (

مى بر را تو خوابپروردگارت تعبير از و مىگزيند تو به خانـدانها بـر و تـو بـر را نعمتش و آموزد
مى تمام گونهيعقوب همان كردكند؛ تمام اسحاق و ابراهيم پدرت، دو بر [اين،] از پيش را آن كه

است فرزانه داناى پروردگارت .كه
نشده اشتباه دچار مفسران تعبيربنابراين، كه ��Pاند33�� ���� ���� WW �� xx���� 00�� PP  DD   LL���� ���� // �� ��  ���� //O)/به)71هود را

كرده تفسير اسحاق فرزند ميمعناي او پي در كه ااند برادر (نه طباطبايي،آيد (حسيني نقدسحاق)
خاورشناسان، كوتاهي1375:224آثار عربي زبان فهم در مستشرقان گاهي معتقدند برخي البته .(

است:مي اين آن، و است تقدير در لغتي آيه، اين در مثالً ����P  LLكنند؛ ���� // �� ����  ���� // �� xx���� 00����PP  !!  TT ���� EE���� ����++ ��tt�� ���� ""
��33�� ���� ���� WW �� xx���� 00�� PP  DDOدر مفسران آنچه گفتهو آيه اين كهمورد كند بيان خواسته آيه كه است اين اند،

كـالم ايـن دليـل بـه فرزنـدي؛ فرزنـدش، و آورد فرزندي او كه ماند باقي اينچنين ابراهيم نسل
��P--SSخداونـد KK�� ))�� ^̂�� // �� ����  ���� TT �� ���� 55  ??���� //�� NN�� QQ �� ��  �� �� ���� 55�� �� �� BB�� ���� ??�� // �� --??���� //�� NN�� QQ �� ���� 55  44�� ))�� ���� QQ �� ��  �� �� ���� 55�� �� �� BB�� ���� ?? �� ��

���� //O/نحـل)

و«)؛72 پسـران شما براى همسرانتان از و داد قرار همسرانى خودتان (جنس) از شما براى خدا و
كرد مقرر مـي».نوادگانى بيـان را حقيقـت ايـن كـه اسـت آياتي ساير با موافق آيه اين كنـدلذا

ذاريات/39(ابراهيم/ المستشرقينمقدادي،()28؛ وشبهات ).1416:248،االسالم
دردربار شده، داده ساره به كه بشارتي البيان«ه است:»مجمع آمده ايـن«چنين بـه آيـه اين

داده مـژده بـود، پيغمبـر و اسـحاق نامش كه ذكوري فرزند به را او ما كه ازمعناست پـس و ايـم
يعقوب به معناي»اسحاق است: گفته عباس ابن فرزند«،»وراء«و فرزند و او»نوه ما يعني است؛

پ به كـهرا بـود اسـحاق همـان منظـور و داديـم نويد داشت، قرار پيغمبر دو مابين در كه يغمبري
مجمـع (طبرسـي، بودنـد پيغمبـر سه هر بلكه و دو هر كه است يعقوب پسرش و ابراهيم پدرش

).1360:12/93،البيان
يعقـو قرآن كه نيست چنين اصالً اينكه بر است دليلي كه كريم قرآن آيات از ديگر رايكي ب

آيه باشد، آورده شمار به ابراهيم جـد133فرزند عنوان به ابراهيم از صراحتاً كه است بقره سوره
مي نام برد.يعقوب

ابراهيمgاسحاقـ4 gذبيح

ابراهيم حضرت بزرگ افتخارات از آنgيكي امتحـان شـده، اشـاره بـدان نيـز قرآن در كه
نسبت البته كه بود فرزندش ذبح در امتحـانحضرت ايـن در ذبيحش فرزند و ابراهيم پيروزي به

نيست ترديدي الهي .عظيم
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و مسـيحيان يهوديـان، بـاره، ايـن در است. ابراهيم ذبيح فرزند نام مناقشه، و بحث مورد اما
مي اسماعيل را او مسلمانان نيستند. رأي هم همديگر با مسـيحيان،مسلمانان و يهوديان و دانند

به البته قربانياسحاق. فرزند نام نكردن بيان و ذبح داستان به مربوط آيات در موجود اجمال دليل
اخـتالف نيـز اسـالمي مفسـران از برخـي بـين در او نام تعيين در اسالم صدر از او، ذبح محل و

مي ديده جزئي شود.نظرهاي
مسـلما نـزد در آن جايگاه از متفاوت جايگاهي يهوديان، تاريخ در ذبيح زيـراداستان دارد؛ نان

ميريشه بر ديگري چيز به برتراختالف نژاد كه مـيگردد تشكيل را، آن اساس امـروزهبر دهـد.
رفتـه مطلـب ايـن سراغ به خود مسيحي و يهودي ديدگاه همان با نيز مستشرقان از وبرخي انـد

برخـورد قـرآن اوليه مفسران بين در جزئي اختالفات سري يك به باره اين در ادعـايهچون انـد،
كرده طرح پيامبرديگري شخص و اسالم اوليه منابع اينكه بر مبني اسـحاقaاند حضرت ،gرا

عنوان اهللا«به كرده»ذبيح اسماعيلمعرّفي خواندن اهللا ذبيح و ازقرنgاند داليلـي بـه بعـد ها
جملـه از اسـت. شـده وارد اسـالمي تفاسير و متون به يهوديان با رقابت مستشـرقانايـنجمله

ميمي مطرح ذيل در كه نمود اشاره فايرستون و گلدزيهر به شود.توان

فايرستون و گلدزيهر
محمد كه رسيد نتيجه اين به اسحاقaگلدزيهر احتماالً قربـانيgخود فـرد عنـوان بـه را

مي بررقلمداد اساس بر نيز فايرستون نداشتند. شكي مورد اين در نيز اوليه مفسران و هايسيكرد
قـرار مفسـران استشـهاد مـورد كـه اوليـه منابع كه رسيد نتيجه اين به اسالمي آثار مفاد فراوان

اسحاقمي داشتند تمايل دوgگرفت، بر مروري (ايماني، آورند شمار به قرباني نامزد عنوان به را
اسالمي، سنّت در ابراهيم ذبيح مورد در ).1389:5ديدگاه

باورينگ هارد ]3[گرد

مدخل از اوليكي جلد مهم مقاله»قرآنالمعارف�����«هاي قـرآنتاريخ«ليدن و »گـذاري
آيـاتنوشته بـه اشاره با مقاله، اين از قسمتي در باورينگ است. باورينگ سـوره24-34گرهارد

و69-76حجر،51-60ذاريات، مـي31-32هود ادعا چنين اشـاره«كنـد:عنكبوت آيـات ايـن
آياتدارن از كه فرزندش ذبح به نسبت ابراهيم الوقوع قريب اقدام به وورهس100-113د صافات

آيه از مستقيم) غير صورت آيه28(به و ذاريات مي53سوره فهميده حجر اسحاقسوره كه شود
قرآن، گذاري (تاريخ است ش1383صادق،انديشهنشريهبوده :15.(
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نقدبررسي و
مي نظر خـودرسدبه بـه ابتدا است بهتر مسئله، اين پيرامون بررسي و بحث هرگونه از پيش

بـدين ابـراهيم حضـرت قربـاني جريـان شود. مرور باره اين در الهي آيات و گردد مراجعه قرآن
آمده ��Pاسـت:صورت ��tt�� ���� "" �� ����  00  ���� ��ee���� �� ��  �� jj  �� ��hh�� EE ���� ��   ��WW  KK�� RR�� ���� PP ��||�� �� ;;�� ��  DD GGhh  EE���� [[ ��ss  DD �� aa���� OO�� //�� II���� ����++

��HH���� 00�� TT�� [[�� QQ ��ss�� QQ   11������ ���� ���� ����   ii 88�� ���� QQ ��ss  DD ��jj�� ���� TT ���� WW �� aa���� OO �� jj�� �� ��44���� �� AA�� ���� �� �� }}�� ���� TT �� ������ ���� "" ##����  ���� ^̂ ##11��UU�� %%  TT���Oصـافات)/
گفت99ـ111 (ابراهيم) رهنمون)؛ [مرا] زودى به كه رهسپارم پروردگارم سوى به من حقيقت در :

(فرزندان از من به پروردگارا! وشود. داديـم مـژده بردبـار پسـرى بـه را او پس ببخش! شايسته (
خـواب در مـن حقيقت در پسركم! اى گفت: رسيد، او با كوشش و] [كار حد به (پسر) كه هنگامى

مىمى سر را تو من كه مي...»برمبينم دست به آيات اين ظاهر از آنچه ذكري؛ كه است اين آيد،
نشد جريان وقوع محل و ذبيح نام مياز آيات، اين متن از اما است، فرزنـده كه كرد برداشت توان

بود. شده داده ابراهيم به او تولّد بشارت كه است بردباري فرزند همان قرباني
اسـماعيلهمان حضـرت ذبيح، معتقدند مسلمانان شد، مطرح نيز بحث مقدمه در كه gطور

ريش كه شود پرداخته مطلب اين به است الزم است،پس كـهبوده چيسـت مستشـرقان ادعـاي ه
اكرممي رسول حتّي و اوليه مفسران اسحاقaگويند: ،gمي ذبيح بايـدرا بـاره اين در دانستند.

سده مفسران كرده، خودداري قرباني فرزند نام بيان از كريم قرآن كه آنجا از فهمگفت: براي اول
و فراوان كنجكاوي با تا شدند آن بر جريان اين نيـزجزئيات و متنـي درون شـواهد بـه رجـوع با

نتيجه نهايت، در و كنند كشف را ذبيح فرزند نام زمينه، اين در موجود روايات ايـنبرخي از برخي
اسحاقتالش حضرت معرّفي چـهgها، بـه اسـتناد با آنان و بوده چه ادعا اين داليل اينكه بود.

رسيده قول اين به شواهدي و بهقرائن احتياج جداگانهاند، ازپژوهش نبايـد هرحال به اما دارد، اي
و باورهـا كـردن وارد در سـعي كـه مسـلماني تـازه يهوديـان يافتن مرجعيت و اسرائيليات نفوذ

مـورداسطوره در ديدگاه دو بر مروري (ايماني، پوشيد چشم داشتند، اسالمي سنّت در يهودي هاي
اسالمي، سنّت در ابراهيم ).1389:5ذبيح

بـهالزم كه است فردي طبري، جرير بن محمد اسالمي، مفسران بين در كه است توضيح به
اسحاق بودن ذبيح درباره را خود ديدگاه لحنgصراحت با معموالً ديگران ولي است؛ كرده ابراز

پرداختهماليم موضوع اين به نكردهتري بيان را ديدگاهشان صريح طور به و كـالماند بـه يـا اند
اس نمودهطبري همان،تناد (رك: ).9اند

و زمـان گـذر بـا و شـد منسـوخ مسـلمانان بين در كلّي طور به مدتي از پس ديدگاه اين اما
شـواهددست مـرور و كـريم قرآن در بيشتر تأمالت انجام و زمينه اين در بيشتري شواهد به يابي
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آ مصداق كه شدند رهنمون نتيجه اين به اسالمي دانشمندان سورهتاريخي، بشارتيات و صافات
اسماعيل بايد حليم غالم اسحاقgبه نه و فضايgباشد خرق پيشگامان جمله از بتوان شايد .

انديشه اصالح و ابوالفـداء،حاكم را سـنت اهـل بين در اسحاق بودن ذبيح مورد در مقدس كتاب
(همان). دانست كثير ابن به معروف عمر بن اسماعيل

است: معتقد كـهذبي«وي اسـت اعرابي پدر اسماعيل چون و است اسرائيليات از اسحاق دانستن ح
خدا رسول و هستند ساكن حجاز اسحاقaدر و است ايشان از اسـتgنيز (اسرائيل) يعقوب پدر نيز

كالم لذا گردانند؛ خود نصيب را شرف اين كه خواستند يهوديان پس هستند، منسوب او به يهوديان كه
ن تحريف را تكـرارخدا را ايشان قول كه هم مسلمانان از كساني ولي كردند...، هم اضافه آن به و مودند

گرفته االحبار كعب از را كالم اين االنبياء،كردند، (قصص ).1388:1/214اند
ابراهيم حضرت ذبيح مسلمانان، ديد از اسـماعيلgبنابراين، حضرت جز وgكسي نيسـت

دال خود اعتقاد اين براي دارند:ايشان زير شرح به يلي
مي بيان صريحاً قرآن اول: اسماعيلدليل ذبيح، كه مـاجرايgكند قـرآن زيـرا اسـت؛ بوده
از پس بالفاصله و كرده نقل را (صافاتذبيح ابراهيم112/آن خداوند، ،(gديگـري فرزنـد به را

اسحاق نام سgبه ذكر از بعد اسحاق تولّد مژده بنابراين است؛ داده صـراحتمژده ذبح، رگذشت
وسيله به ابراهيم كه بود فرزندي از غير اسحاق كه اسـتدارد گرفتـه قـرار آزمايش مورد او ذبح

طباره، القرآن(عبدالفتاح في االنبياء ).1989:164الكريم،مع
صادق ميgامام اشاره مطلب اين به روايتي ضمن مـينيز ايشان از كه زماني پرسـندكنند.

چ«كه ذكرذبيح خود كتاب در را او داستان نخست خداوند زيرا بود؛ اسماعيل فرمود: بود؟ كسي ه
پ عنوان به اسحاق وجود به را ابراهيم ما و است: گفته سپس و بشـارتيكرده صـالحين از غمبري

اليحضره»داديم من صدوق، ).��5���،1367:3/72(شيخ
فرزن ذبح به دستور ابتدا نيست معقول ازبنابراين، پـس او. تولّـد به بشارت بعد و شود داده دي

مي مشخّص مـژدهاينجا كـه اسـت فرزنـدي از غيـر شـده، داده او ذبح دستور كه فرزندي گردد
سوره اين اساس بر معتقدند نيز برخي و شده داده ابـراهيموالدتش چـون (صـافات) gكريمـه

هديه درخواست و دعا به خداوند از كه را فرزندي درپذيرفت و كنـد ذبـح (اسـماعيل)، بود گرفته
او بـه نيز (اسحاق) ديگري فرزند ابراهيم، عمل اين پاداش به خداوند شد، پيروز الهي امتحان اين

) كرد الذبحر.ك:عطا قصة برهامي، بيحسيني تا).،
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تفسير در دوم: آيات»الكاشف«دليل �  ����##Pذيل��� ^̂ ##11��UU�� %%  TT �� II���� ����++ ��tt�� ���� ""*�� ���� TT �� ������ ���� ""�� aa���� OO �� jj�� �� ��44���� �� AA�� ���� �� �� }}
��HH�� 00�� TT�� [[�� QQ ��ss�� QQ   11���� ���� ���� ����   ii 88�� ���� QQ ��ss  DD ��jj�� ���� TT ���� WWO/به102ـ101(صافات دارد صريح داللت آيه اين كه آمده (

بشـارت و دارنـد حلـم و صبر چون واحدي صفات ذبيح، و شده داده او به بشارت كه كسي اينكه
است ابراهيم بزرگ فرزند همان شده وداده يهوديـان مسـلمانان، اتّفاق به ابراهيم بزرگ فرزند و

تفسيرالكاشف، (مغنيه، است اسماعيل همان ادعاي1424:6/351مسيحيان داليل سپس مفسر .(
مي نقل تورات از را كند.خود

سوم: در«دليل جمـرات رمـي و سـعي و كـردن قربـاني كـه بود الزم بود، اسحاق ذبيح اگر
مي شام فرزندشبود؛سرزمين و هاجر كه مكّه نه بودند آنجا در اسحاق فرزندش و ساره كه جايي

بودند آن در ).352(همان،»اسماعيل
است: شده گفته چنين نيز مكّه يعني قرباني مكان دليل درباره

ساله هر مراسم در همواره ـ آينده در نيز و ـ تاكنون ديرباز از يهوديان] نه [و بامسلمانان حج
مروهطوافشا و صفا سعي با كردنشان، قرباني با جمـرهن، رمي با ...،گونـهخودشان، و ايهايشـان

خاطره از داشتهنمادين نگه زنده را اسماعيل شدن قرباني مهـران،»اندشكوهمند بررسـي(بيومي
قرآ قصص ).1383:1/144ن،تاريخي

آيه به توجه با نيز برخي چهارم: استدالل71دليل هود كـهميسوره اسـماعيل«كنند ذبـيح
و شـده داده (اسـحاق) او تولّـد به بشارت هم اينجا، در زيرا باشد؛ اسحاق كه ندارد امكان و است

مي متولّد يعقوب نيز او از اينكه به دادههم اسـحاق ذبـح دسـتور ابـراهيم بـه چگونـه پس شود.
ازمي هنوز شده، داده وعده وجودش كه يعقوبي كه حالي در خداونـدشود، وعـده و نشده متولّد او

مشخّص اينجا از و كند او ذبح به امر خداوند نيست ممكن پس نيست. آن در تخلفي و است حق
استمي اسماعيل ذبيح كه العظيم،»شود القرآن تفسير كثير، اسـحاق1419:4/288(ابن نـه و (

است. شده داده نيز (يعقوب) فرزندش مژده حتّي كه
چن پنجم: تولّـددليل بـر مبنـي ابـراهيم حضـرت به فرشتگان مژده موضوع شد، بيان كه ان

عنوان با اسماعيل حليم«حضرت فرمـان»غالم بر مبني ابراهيم حضرت ديدن خواب جريان و
آيات در ذبح به سوره10ـ12الهي ايندر از مراد قطعاً است. آمده حليم«صافات مورد»غالم كه

اسحاق گرفته، قرار سورهذبح در زيرا مطرحنيست؛ اسحاق تولّد بشارت كه جا چند نيز ديگر هاي
عنوان عليم«شده، �  ����##P(»غالم��� (( ##11��UU�� %%  TT �� __��++ ��tt�� ���� �� ���� ��  DD �� BB�� ??�� 33�� �� ��FF ��33�� ������ OOO/و53(حجـر (P��yy�� ??��//�� oo���� ""

##����  ���� (( ##11��UU�� %%  TT �� II//��++ ��tt�� TT�� // ��~~�� ,,�� �� ��FF ��33�� ������ OO --$$�� ))��  �� �� ���� RR�� ��  ��O/ذاريات) عنـوان)28. و رفتـه كـار به غـالم«)
است.»حليم كرده پيدا اسماعيل به اختصاص
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تولد به مژده دو اين كه است اين قرآن در توجه شايسته و ديگر جالب نكته يك ششم: دليل
گونه دو به اسماعيل و قرآناسحاق اگر كه است شده مطرح قرآن در متفاوت غربيكامالً پژوهان

مي توجه آن نظريهكردند،به اين مياز رهايي اشتباه تولّـدپردازي بشـارت است: اين نكته يافتند.
قصه با همزمان ذاريات) و (حجر سوره دو هر در واسحاق شـده مطـرح قرآن در لوط قوم عذاب

يك در فقط اسماعيل تولّد مژده اما بودند، لوط قوم عذاب به مأمور مالئكه همان دهندگان مژده
م قرآن در نيـزمورد دهنـده بشارت و است نخورده لوط قوم جريان به پيوندي هيچ كه شده طرح

قرآن، و مستشرقان (زماني، خداست ).1385:373خود
مي خداوند درگاه به ابراهيم حضرت كه دعايي از هفتم: ��Pكنـد:دليل ����  �� jj��  �� ��hh���� EE ���� ��

�� ����  00  ���� ��ee����O/مي100(صافات بر چنين ابراه) دعاي اين كه فرزنـديآيد هنـوز كه بوده زماني يم
فرزنـد يك كم، دست كه خواست خدا از آرزويي چنين پي از و بوده فرزندي آرزومند ولي نداشت،

مي فرزندي اگر زيرا ببخشد؛ او نميبه فرزند يك درخواست يـكداشت، بر اينكه تأكيد علت كرد.
حرف كه است اين عبارت»من«فرزند الصالحين«در وتبعيضي»من بعضي نشانگر يعني است؛ ه
كم و چيز يك از بعض،برخي شمار رو،»يك«ترين اين از يـك»الصالحينمن«است؛ از بـيش

نمي ميرا نشان اين فرزنـديرساند. هـيچ كـه كـرده را درخواسـت اين هنگامي ابراهيم كه دهد
است اسماعيل ، ابراهيم فرزند نخستين كه است اين بر نيز اجماع و آشكارينداشت نشان اين و

ابـراهيم رؤياي داستان كه آنجا از است. شده داده پاسخ اسماعيل با شده ياد دعاي اينكه بر است
خـواب در را شـدنش قربـاني كـه پسري بايد بوده، درخواست و دعا اين از پس پسر قرباني براي

رازي، (فخر باشد اسماعيل همين يافت، الكبير،فرمان ).1421:26/134التفسير
همان زيرا است؛ درست استدالل آيهاين در شد مالحظه كه حضـرتسوره100طور صافات،

مي صالح فرزندي درخواست خداوند از ندارد فرزندي كه درحالي آيـهابراهيم در بالفاصـله و كنـد
مي101 بشارت حليم فرزندي به را او خداوند آيهصافات، در هم بعد و ماجراي102دهد صافات،

مي پيش فرزندش ذبح و ابراهيم اسـماعيلخواب همـان ذبـيح كـه اسـت گواه همه اينها كشد.
مي ابراهيم ارشد باشد.فرزند

اسـالم پيامبر نظر از كه بود اين مذكور مستشرقان ادعاي شد، بيان كه چنان هشتم: aدليل

كه است دست در حضرت از روايتي كه حالي در است، بوده اسحاق ذبيح، متناقضهم ادعا اين با
مي نشان و اسماعيلاست حضرت ذبيح، كه است:gدهد
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اكرم «اند:فرمودهaرسول���� !"� �� دو»#�� از مقصـود و ذبـيحم دو فرزنـد مـن يعني
اسماعيل حضرت عبداهللاgذبيح، پيامبرgو پدر ،aشـوند ذبـح دو هـر بـود قـرار كـه هستند

الجامع،تفسير(طبرسي، ).1377:5/302جوامع
مي شد، ذكر كه داليلي به توجه ابـراهيمبا حضـرت ذبـيح كـه گرفت نتيجه فرزنـدgتوان

اسماعيلبزرگ حضرت يعني ايشان، گلـدزيهر،مـيgتر ديـدگاه بطـالن شـكل بـدين و باشـد
مي آشكار ديگران و گردد.فايرستون

موسي5 عصاي به مربوط آيات تناقضدر .
كـريم قرآن جاي چند در تناقض وجود ادعاي كه است مستشرقاني جمله از حداد دره يوسف
حضـرت عصـاي شـدن تبـديل جريـان او، ادعـاي مورد تناقضات از يكي است. ساخته مطرح را

نقـلgموسي ضـمن و اسـت حضرت معجزات از يكي كريم قرآن در كه ماجرايي است؛ مار به
ايشانداستان به مربوط است.هاي شده مطرح

بررسي سپس و حداد دره يوسف ادعاي بيان به ابتدا ادامه، نقددر ميو پردازيم:آن
حداد مـورد،مي]4[يوسف يـك در كـه اسـت ايـن قـرآن در موجـود تناقضات از يكي نويسد:

مـي موسـي حضرت آساي معجزه شده تبديل عصاي از راترسيمي آن و كوچـك=«نمايـد مـار
آيهميمعرّفي»جان در و آنكند ديگر مبين«رااي ثعبانٍ بزرگ= اژدهاي شـمرد؛مـيبـر»يك

ترتيب: ����P��66بدين ?? ���� RR�� ���� oo�� �� ��@@�� JJ�� RR�� �� ���� EEcc�� �� �� ������ ���� "" �� __����ee�� ((   99�� ���� QQ�� //���O/و10(نمـل (P�� jj  EE ���� [[  !!�� "" �� II����ee�� (( ;;�� ���� ���� oo�� ""
GG����  ���� �� GG66���� ���� ���� ''O/قرآن،107(اعراف و مستشرقان (زماني، نقل1385:253) به كتاب؛ البشارات«از:
).390»والمقارنات

نقدبررسي و
آن در تناقضـي وجـود بـه قـرآن از آيـه دو دادن قـرار هم كنار با خود گمان به حداد يوسف

مـذكورپي آيـات از يـك هر با مرتبط جريان در اگر كه حالي در است، برداشته آن از پرده و برده
مي متأملّي راحتي به مينمود، نيفتـادهالحظه اتّفاق يكبار فقط اژدها يا مار به عصا تبديل كه كرد

مرتبه هر اندازه«و و شكل كردهخداوند، بيان مورد هر خاص شرايط مقتضاي با مطابق را مار آن
مـي بار اولين براي طور كوه در خداوند كه هنگامي لذا باشد؛ داشته را الزم تأثير اعجـازتا خواهـد

در را موسيوي خود به ميgعصا اكتفا كوچك مار يك به آن تبديل به فقط دهد، تانشان كند
كـرد: نشـيني عقـب و ترسـيد انـدكي كوچك مار همان برابر در موسي زيرا نكند؛ وحشت خيلي

P��hh������ ���� WW �� ���� ���� // �� --++  TT�� KK�� �� ;;�� ���� // ��66���� ?? ���� RR�� ���� oo�� �� ��@@�� JJ�� RR�� �� ���� EEcc�� �� �� ������ ���� "" �� __����ee�� ((   99�� ���� QQ�� //O)/كـه10نمـل هنگـامي امـا ،(



»
آن

قر
ان

اس
شن

اور
يخ

ژوه
پ

«
ال

س
،

واز
د

اره
شم

هم،
د

وم
ود

ت
يس

ب
،

ان
ست

تاب
رو

بها
13

96

66

مي قرار فرعون، زمان، بزرگ پادشاه برابر در موسي معجزهحضرت وي از مغرورانه فرعون و گيرد
مي بهطلب عصا كه است شايسته گردد:كند، تبديل بزرگ ����PGG66اژدهاي ���� ���� '' �� jj  EE ���� [[  !!�� "" �� II����ee�� (( ;;�� ���� ���� oo�� ""

GG����  ���� ��O/زما107(اعراف) قرآن،) و مستشرقان ).1385:354ني،
كرده اشاره پاسخ اين به نيز زمانمفسران دو در و مختلف جريان دو به مربوط آيات معتقدند ،

مي متفاوت مكان باشد.و
مي باره اين در طباطبايي كـهعالمه آيـه اين و است بزرگ بسيار مار معناي به ثعبان نويسد:

رامعجزه مبين«موسي آيه»ثعبان با ��Pخوانده EEcc�� �� �������� ���� ""��hh������ ���� WW �� ���� ���� // �� --++  TT�� KK�� �� ;;�� ���� // ��66���� ?? ���� RR�� ���� oo�� �� ��@@�� JJ�� RR�� �� ��O

كلمـه10نمل/( گرچه اينكه براي ندارد؛ منافاتي هيچ مـار»جـانّ«) معنـاي بـه عـرب زبـان در
موسي داستان به مربوط نظر مورد آيه در كلمه اين كه دانست بايد است، طورgكوچك شب در

درباره ديگر جاي در كه ااست فرموده ��;;Pسـتآن ����44�� �� GG$$������ ^̂ �� jj  EE ���� [[  !!�� "" ���� EE���� ���� ���� oo�� ""O/ولـي20(طـه ،(
مبين«كلمه آيه»ثعبان (طباطبـايي،در اسـت فرعـون بـا مالقـات جريان به مربوط كه است اي

الميزان، ).1374:8/272تفسير
مي مالحظه كه آيهچنان دو بر عالوه طباطبايي عالمه بشود، حداد يوسف كه اشارهاي آنها ه

آيه ميكرده، ذكر نيز را آيهديگري اين از حداد يوسف گويا است. معجزه همين با مرتبط كه كند
خو اشكال به را آن حتماً گرنه و است بوده ميدغافل تبديلاضافه از خداوند آيه اين در زيرا كرد،

به مار به مي»حيه«عصا (ثعبانتعبير قبلي لفظ دو بر عالوه و (حيه)كند نيز ديگري لفظ ( جانّ و
مي كار به عصا به تبديل برد.براي

مي چنين اشكال اين به پاسخ در و خود تفسير كتاب در حسني عبدالعظيم نويسد:شاه
نموده« نقل برابـرمفسران شـده، بـزرگ تدريج به بعد عصا قدر به زرد بود ماري اول، كه اند

جايي در را آن تعالي حق لذا گشت؛ موضعي»جانّ«شتر در و و».ثعبان«فرموده مبـدأ اعتبار به
ديگر محل در و ضـخامت»حيه«منتها بـه بعضـي نـزد و دو هر شامل است اسمي كه برده نام

مي جانّ جالدت به و هـرثعبان در اسـت ممكن يافت ظهور مرتبه چندين معجزه اين چون باشد.
ميدفعه ظاهر قسمي كاملهاي قدرت به عشري،»يسبحانشد اثنا تفسير حسني، عبدالعظيم (شاه

1363:8/257.(
كرده شك مفسران از برخي باشد، شده شتر اندازه به مار اين اينكه مورد در شـايدالبته و انـد

زده مثال را شتر مار، بودن بزرگ براي و تمثيل مقام در گفت است.بتوان
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پر اشكال بيان به خود تفسير در ابتدا آنسورآبادي سپس و ميداخته پاسخ ضمنرا وي دهد.
مي اعالم خود ميپاسخ اظهار و ندارد قبول آيات اين در را تناقضي هيچ كه ميكند كه تـوانكند
ويژگي اين سه ميهر باره اين در وي برد. كار به مار يك مورد در را در«نويسد:ها اينكـه سـؤال

گفت: آيت «اين��� $%���& '� جاي»�()� گفت:و ديگر +�%*«ي �,
حيه».-�� و بود اژدها ثعبان
چنين آن معناي و خير گوييم: جواب نيست؟ تناقض اين آيا خُرد. بود ماري جانّ و ميانه بود ماري

�",�.�	است: '� 	�/ � 	0�1"� '� *%�+ 2	��,"� '� %���سـورآبادي،»...& تفسـير (سـورآبادي،
1380:2/788.(

مي مالحظه كه سهچنان هر كه شد ماري به تبديل موسي عصاي مفسر، اين منظر از شود،
زيـادويژگي سـرعت بـا كـه بـود مـاري ولي شد، كوچكي مار به تبديل ظاهر در يعني داشت؛ را

مي ميحركت نظر به آور هراس و هيبت پر بزرگ، بسيار ماري مانند و رسيد.كرد
با مخالف كه است تفسيري نيز پاسخ اين چند نميهر ميعقل و پـذيرفت،نمايد را آن تـوان

مي نظر به كه پاسخي صحيحاما آنرسد نيز مفسران اغلب و باشد برگزيدهتر اسـترا همـان انـد،
چنـد ايـن بـين در صـورت، هر در گرديد. بيان طباطبايي عالمه از نقل به و شد ذكر ابتدا در كه

ت هيچ موسي حضرت معجزه با مرتبط آيات از نميدسته چشم به خورد.ناقضي

هارونhمريمـ6 موسيgخواهر gو

آيه به مربوط شده، وارد قرآن بر كه ايرادهايي از مـريم29يكي آنجا در كه است مريم سوره
مياين خطاب ����%!«شود:گونه 567� ��از» شـبهه و شـك آمـدن وجـود به موجب آيه اين و

چگ مريم كه شده پژوهان قرآن برخي ميسوي باشد؟ونه هارون خواهر تواند
و شده مطرح مستشرقان از گروهي توسط اشكال درمجموعه»رالند«اين را ايشـان نظرات
پاسخ بيان به حتي و داده ارائه و نموده خالصه باره بنـابراين،اين است؛ پرداخته نيز احتمالي هاي

بررسي به سپس كرده، اكتفا او گفتار ذكر به تنها اينجا نقددر ميو پردازيم.آن
رالند« كتاب]5[آنچه التين متن محمد«در مي»دين را كرد:نوشته خالصه زير صورت به توان

مسـيح عيسـي مـادر مريم، كه نموده تأكيد قرآن در محمد كه است شده ادعا چنين gالف)

است. موسي و هارون خواهر
كرده مطرح را ادعا اين كه كساني ميان از كتاباب) در است دمشقي يوحنّاي ؛»هـافرقه«ند،

كتاب در كوزايي نيكوالس را ادعا قـرآن«همين جـان»غربال همچنـين اسـت. نمـوده مطـرح
كتاب در را مطلب اين فرقـه«اندروس ائيمـوس»محمـدپريشاني و هورنبـك چـون كسـاني و
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كتاب در را آن نمودهزيجابينوس مطرح خود آنهاي از بسياري و كردهاند پيروي اينـانها همه اند.
الهـي انكار منظور به را قرآن به حمله پرچم و گشته متوسل مريم و هارون ميان زماني تفاوت به

برافراشته خاورشناسان،بودنش آراي برابر در قرآن از دفاع (بدوي، ).246و1383:245اند
ادام در است، پرداخته رالند نظر بيان به كه بدوي مـيعبدالرحمن اضافه مـدعي«كنـد:ه رالنـد

مي اندازهاست تا محمد كه كرد فرض خلـطتوان بـه وي تـا شـده موجب و بوده ناآگاه تاريخ از اي
مي نيز شود، واداشته عيسي و موسي زمان اسـطورهميان برخي از خوبي به وي كه كرد فرض �توان

دوره خوهاي او آنكه ويژه به نداشته، خبر تاريخي مختلف بيهاي پيامبري را توصـيفد امي و سواد
مسئله است، خوانده موسي خواهر را مريم قرآن اينكه اما است. چنـيننموده رالنـد اسـت. ديگـري

سورهمي در قرآن كه ميافزايد مريم به هارون!«گويد:مريم اخت بگوييـد:»يا رالنـد مـن به اگر و
كسي چه پس نيست، موسي تني برادر هارون اين مياگر پاسخ در مياست؟ كه جوابي دهـمگويم:

كرده مطرح را آن مسيحيان كه است تأويلي احتمـالفقط مـن. تأويـل ونه است محمد تأويل نه اند
نويسنده هيچ و داشته هارون نام به برادري مريم كه ذكـردارد را آن قرآن تنها و ننوشته را او نام اي

از كساني اينكه ديگر احتمال است. تـاكرده موسـي زمان از موسي خواهر مريم معتقدند مسلمانان
معجزه به مسيح مطـرحزمان هربلو كه سوم احتمال و گردد مسيح عيسي مادر تا مانده زنده الهي

خانوادهمي به مريم اينكه بر مبني مادركند طرف از چون است؛ منسوب هارون و موسي پدر عمران
ها نسل از كه كاهنان خانواده ميبه بر هستند، (اليزابـت)رون اليصابات انجيل در كه همچنان گردد؛

بـاب لوقا، جديد، (عهد شده دانسته مريم خويشاوند است، هارون نسل از آيـه1كه و36و5هـاي، (
پذيرفته را رأي اين نيز مسلمان مفسران از (همان،برخي ).247اند

به رالند گفتار ابتداي در كه توجهي جالب مـينكته وينظر كـه اسـت ايـن دربـاره«رسـد،
احتمال اين از يك هيچ نادرستي يا ميدرستي تأكيد عوض در اما است، نكرده نظر اظهار كنـدها

قلمـداد موسـي خواهر را عيسي مادر مريم قرآن، نمايد ثابت كه نيست ممكن كس هيچ براي كه
نمي اسالم و قرآن دشمنان نتيجه در است. تكرده با قرآنيتوانند عبارت به هارون«كيه اخت »يا

اتّهام اين (همان).تمام سازند قرآن متوجه ندارند، درستي اساس و پايه كه را ها

نقدبررسي و
شبهه مستشرقان ديگر از نقل به رالند شد، مالحظه كه ميچنان مطرح قرآن در را واي كنـد

خطاب مريم حضرت به قرآن در چون اينكه ����«آن 67� ��مادر»%! قرآن نظر از حتماً آمده،
حضـرت و اسـت تاريخي خطاي يك اين كه است بوده هارون و موسي خواهر عيسي، حضرت

عيسيaمحمد حضرت تولد داستان نقل است.gدر شده آن مرتكب
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چهـار دارد، اشـكال ايـن بـه پاسـخ در سـعي كه رالند شد، بيان اين از پيش كه گونه همان
آ براي را مياحتمال مطرح بـهن پاسخ براي ادامه در دارد. تأمل و بحث جاي نيز يك هر كه كند

مي قرار بررسي مورد مفسران ديدگاه ابتدا اشكال ايـناين ايشان نظر از كه شود مشخص تا گيرد
مي تفسير چگونه شريفه مفسـرانآيه به كه رالند توسط شده مطرح احتماالت صحت هم و شود

داده نسبت گيرد.اسالمي قرار بررسي مورد است، شده
تفسير.1 كتاب»الميزان«در از نقل كه:»سعدالسعود«به است آمده حرب«چنين بن سماك

���Nاز �� خدا	���2 رسول كه كرد حديث بـهaنقل كـنم. دعوتشـان تا فرستاد نجران به مرا
قـرآن كـه بود اين آن و ماندم عاجز آن جواب از كه گرفتند ايرادي مـريممن خـواهرhشـما را

گفته: و خوانده هارون«هارون اخت سـال»يا هارون تا مريم ميان اينكه فاصـلهبا بسـيار هـاي
خدا رسول نزد من درaاست. كه ندادي جواب ايشان به چرا فرمود: كردم، نقل را جريان و آمدم

مي خود پدران از صالحان و انبياء به را افراد بود رسم الميزان،»خواندندايشان :1374(طباطبايي،
مـي14/69 اضـافه ادامه در و نپذيرفته را حديث اين عالمه تفسـير). در حـديث ايـن در«كنـد:

در»المنثور و البيان«مفصالً مـي»مجمع ادامـه چنـين و اسـت آمده مختصر شكل به دهـد:نيز
جمله« در هارون از مراد كه است اين آن معناي هـارو«خالصه اخـت كـه»نيـا اسـت مـردي

طور آن برده نام مرد اينكه بر ندارد داللت هيچ و بوده موسي برادر پيغمبر هارون نام هم اسمش
پنداشته بعضي دركه كـه مـذكور حـديث مـورد در بدوي البته (همان). باشد بوده صالحان از اند،

جعلـي حـديثي است معتقد است شده نقل نيز روايي و تفسيري منابع از بعـداًبسياري كـه اسـت
مطـرح هـم اسـالم صدر همان از اشكال اين كه باشند داشته دليلي تا شده وضع يهوديان توسط
مطـرح دمشـقي يوحناي توسط بار اولين اشكال اين و نيست چنين اصالً كه حالي در است، بوده

(ر.ك: است شناسان،بدوي،شده خاور آراي برابر در قرآن از ).256و1383:257دفاع
تفسير.2 البيان«در هارون»مجمع مورد در مختلف عبارتgاقوال �����%«در 67� ��«

است: شده نقل ترتيب بدين
نسـبت او بـه بود، صالح اهل كس هر و بود صالح مردي اسرائيل بني ميان در هارون اين ـ

مي زيد،داده بن كعب قتاده، عباس، ابن از قول اين ��N�Wشد. �W� از	���2 مـروي aپيـامبرو

رفت دنيا از وقتي گويند: و جنازه40است هارون نام به نفر بنـابراين،هزار كردنـد؛ تشـييع را اش
است. هارون شبيه شايستگي لحاظ از كه كسي يعني هارون خواهر

نيكو مردي و مريم پدري برادر هارون است.ـ كعبي از قول اين بود. روش
بود موسي برادر هارون گويد: سدي داشت.ـ نسبتي او با مريم و



»
آن

قر
ان

اس
شن

اور
يخ

ژوه
پ

«
ال

س
،

واز
د

اره
شم

هم،
د

وم
ود

ت
يس

ب
،

ان
ست

تاب
رو

بها
13

96

70

آلـودگي و بـدي لحـاظ از تـو كه است اين منظور بود. بدكار مردي او گويد: جبير بن سعيد ـ
البيان، مجمع (طبرسي، هستي وي ).1360:15/162شبيه

درـ3 چهـارم مـورد همان يكي كه كرده بيان باره اين در را قول دو خود تفسير در طبري
البيان« و»مجمع هـاروناست نـام به برادري را مريم گويند: گروهي كه است اين ديگر قول

ازين خواندبود؛ باز برادرش به كه هارون! خواهر يا گفتند: او به البيـان،»رو، جـامع (طبرسـي،
1356:4/981.(
در4 صافي«. پيامبر»تفسير از مرفوعي حديث استناد به اسـت:aنيز آمده هـارون«چنين

در صالحي ميمرد شناخته شايستگي به هركس كه بود اسرائيل ميبني داده نسبت او به شدشد،
تفسيرالصافي، كاشاني، ).1415:3/279(فيض

الكاشف«در.5 است:»تفسير هارون«آمده نسل از مريم و است موسي برادر همان هارون،
اسمي بوده پاك مريم نسب و اصل كه بوده اين به تذكر هدف، و وباشد طيـب اصل، چون و ت

مي سر او از كاري چگونه پس باشد. پاكيزه نيز فرع كه است الزم بوده، اصـلشپاكيزه از كـه زند
است؟ نزده الكاشف،»سر تفسير ).1424:5/179(مغنيه،

الصادقين«در.6 اشاره»تفسيرمنهج آنها به اين از پيش كه مختلف اقوال و آراء بيان از پس
رابطه در است:شد، آمده چنين است، موسي حضرت برادر همان هارون، از منظور كه قول اين با

مـي« كه همچنان بود، او اوالد از كه است جهت آن از او به مريم دادن ���7«گوينـدنسبت ���
%�89� �7# �� � هـزار»:��9 هـارون و او ميان و اخوت طبقه در بود وي عقاب از مريم گويند و

(كاشاني، بود الصادقين،سال منهج ).1366:5/400تفسير
نسفي«.7 يا»تفسير كه برگزيده را قول اين مختلف اقوال بيان از پس �����%«نيز 67�«
رفتار«يعني در و نهاد در هارون مانند نسفي،»اي تفسير ).1367:1/577(نسفي،

عبارت در هارون باره در مفسران از برخي ديدگاه گذشت، اخـ«آنچه هـارونيـا در»ت بـود.
واژه پيرامون نيز قرآن آيه»اخت«مفردات هارون«شريفهدر اخت خـواهر»يا خطاب است: آمده

بـودن خـواهر در نـه اسـت شايسـتگي و صـالح در بودن همسان جهت از هارون به مريم بودن
خطـا لـذا اسـت؛ بـوده مريم حضرت از قبل سال هزار موسي حضرت برادر هارون زيرا بنسبي؛

هارون«نمودن اخت كه»يا اوست همسنگ شايستگي و پاكي در كه است اين جهت از مريم به
مي او شدهبه دار فرزند چگونه پاكدامني اين با تو اسـتگويند: مطلـب ايـن مؤيد بعد آيات و اي؟

اصفهاني، القرآن(راغب غريب في ).1412:1/159،المفردات
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شخصيت باره در نيز قرآن قاموس است:در آمده چنين و«هارون اسرائيل بني انبياي از وي
مباركش نام است. موسي از19برادر هـارون مراد زيرا است. شده ياد مجيد اهللا كالم در ����Pبار WW

##LL�� 33�� PP�� QQ�� ++�� ����   __33�� TT�� QQ �� 66�� 77 ���� �� �� 66//�� ������ EE ��ff�� ���� QQO/موسي28(مريم برادر هارون (gغير لفظ هارون نيست.
معن به و است مـيعربي نـوراني يـا نشين كوه قـرآناي آيـات اسـاس بـر و پيغمبـر وي باشـد.

مومنون/163(نساء/ قرآن،45؛ قاموس (قرشي، است بوده خداوند وحي مورد (1371:7/151.(
كتاب قرآن«در واژه»قاموس كه شده تأكيد نكته اين موسيروي برادر معناي به gهارون

ا و رفته كار به قرآن در بار درنوزده هارون از منظور كه است كساني نظر برخالف اخـت«ين يـا
موسي»هارون برادر بيسـتميgرا قـرآن در هارون واژه شماره آيه اين احتساب با زيرا دانند؛
مي رفتهبار خطا به نيز برخي البته ازشود. منظور اينكه وجود با و بـرادر»هارون«اند آيـه ايـن در

نمي موسي ولحضرت واژهدانند، نمودهآني شمارش قرآن در بار بيست ازرا دفـاع (بـدوي، انـد
آراي برابر در ).1383:270خاورشناسان،قرآن

مـي رالند شده مطرح احتماالت بررسي به نوبت مختلف، تفاسير بررسي از بـهپس كـه رسـد
كردهگفته مطرح مسيحيان كه است احتماالتي تنها او اند:خود

مر اول: عيسياحتمال مادر مسيحيgيم منابع از يك هيچ كه داشته هارون اسم به برادري
نكرده نقل را آن يهودي آنو قرآن فقط و نمياند نظر به صحيحي احتمال كه كرده ياد رسـد؛را

به برادري را مريم گويند: گروهي گفته كه ـ طبري تفسير مثل تفاسير از معدودي در كه چند هر
اي ـ بود هارون رانام مـريم مـادر و پدر كه قرآن آيات ساير با مخالفت دليل به ولي آمده، رأي ن

نمي ديگري فرزند هديهداراي را مريم و خانوادهداند به بـرالهي بـود فرزنـد بـدون و پيـر كه اي
(آلمي نمي135عمران/شمرد آن،)، بـر عـالوه است. داشته ديگري برادر مريم كه پذيرفت توان

ب مريم يهـودي،اگر منـابع از اعـم ديگـري مـدرك و سند هيچ در چرا است؛ داشته ديگري رادر
است؟ نيامده او از نامي اسالمي و مسيحي

باره در تفاسير بررسي در اينكه دليل دوم: هارون«احتمال مورد»اخت متنوعي و زياد تفاسير
مي رالند گرفت، قرار مسگويدبررسي از برخي مسيحيان، ادعاي خـواهربه مـريم معتقدند لمانان

معجزه با هارون و گردد.موسي عيسي مادر تا ماند زنده الهي
مر تفاسير بررسي در احتمال اين به بهبپاسخ هارون«وط مي»اخت چنـانروشن زيـرا شـود؛

هيچ ، شده ذكر مريم و هارون نسبت پيرامون مفسران از مختلفي اقوال چند هر شد، مالحظه كه
آن از نكردهيك مطرح احتمال يك عنوان به حتي طـورها بـه كـه بـوده ايـن قرآن منظور كه اند

جـاي پـس . گـردد عيسـي مادر اينكه تا مانده زنده سال هزار هارون و موسي خواهر وار معجزه
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از برخـي از نقـل به را احتمال اين مدركي و سند چه از استفاده با مستشرقان اين كه است سؤال
مطرح ايـنكردهمسلمانان در نيـز را ضـعيف چنـد هـر اقوال تمام مفسران اكثر كه حالي در اند؟
نموده بيان نيست.زمينه قولي چنين از نشاني هيچ آنها بين در و اند

مي چنين ادعا اين به پاسخ در نيز بي«نويسد:بدوي سخن يك صرفاً احتمال كـهاين است پايه
نوشته دستدر آن به قرآن مفسران چـههاي معجـزه ايـن حكمـت كه پرسيد بايد همچنين نيافتم.

اسـت. ننموده او به توجهي هيچ و نكرده ذكر را موسي خواهر مريم نام قرآن ضمن در ؟ است بوده
معجزه چنين او به چرا حال، اين ميبا داده نسبت مرتبهاي به وي تا بـردهشود عيسـي مـادر مريم
براب در قرآن از دفاع (بدوي، خاورشناسان،شود آراي مي1383:247ر قطع طور به مراد)، گفت: توان

قـرن آنـان كـه چرا است؛ بوده پيامبر كه نيست عمران بن هارون اينجا در هارون هـماز از دور هـا
گفتهمي كه آنان بنابراين، موسـيزيستند، خـواهر نتيجه در و پيامبر هارون مادري پدرِ خواهرِ وي اند

خ به بسيار رفتهبود، مهران،طا (بيومي قرآناند قصص تاريخي ).1383:3/247،بررسي
مي رالند سوم: بـهاحتمال مـادر طـرف از مـريم كـه شده نقل نيز مفسران از برخي از گويد:

ميخانواده بر هستند، هارون نسل از كه راكاهنان احتمال اين رالند شد، مالحظه كه چنان گردد.
از آياتي به توجه وبا اسناد آوردن به و پذيرفته را ديدگاه اين بدوي است. نموده مطرح لوقا انجيل

خاورشناسـان، آراي برابـر در قـرآن از دفـاع (بـدوي، است پرداخته زمينه اين در بيشتري مدارك
نيست.253و1383:258 آن پذيرش در مشكلي ظاهراً البته كه (

انتيجه در را مختلفي اقوال مفسران ساختهاينكه مطرح زمينه هـارونين اينكـه جمله از اند؛
هـارون بود؛ مريم پدري برادر هارون بود؛ بدكار و فاسد مردي هارون بود؛ نيكوكار و صالح مردي
هـر و . و... اسـت هارون شبيه شايستگي نظر از مريم داشت، نسبت او با مريم و بود موسي برادر

داده ترجيح را قولي ايشان از كهيك مياند متوجه آنها بررسي بـربا آنها از يك هيچ اعتقاد شويم
كه است اين آيه از منظور كه نيست قطعـاً»مريم«اين اسـت. بـوده هـارون و موسـي خـواهر

كرده مطرح را ديدگاه اين كه گفتهخاورشناساني ضمني طور به خود كه همچنان دنبالاند، به اند،
بوده قاين و قرآن كنند ثابت كه گفتـهصهاند بلكـه نيسـت خداوند جانب از شـخصهايش هـاي

بي و امي ايشان چون و است محمد پـسحضرت نداشـته، چنـداني اطّـالع تاريخ از و بوده سواد
تقربياً هارون و موسي حضرت و عيسي حضرت كه كرده گمان و شده تاريخي خطاي اين دچار

بوده مستشرقانمعاصر ديدگاه اين گفت بايد براند. آن بطالن و واضح خطايي گذشت، كه چنان
است. روشن همگان
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نتيجه
قصه از برخي محتواي به مستشرقان كردهگاهي وارد اشكال نيز قرآني ازهاي برخي مثالً اند؛

و اسـت نمـوده رفتـار گونـه دو به ابراهيم حضرت شخصيت به نسبت قرآن كه دارند ادعا ايشان
در وي به نسبت قرآن اينكـهنگرش يـا اسـت متفـاوت مصـالحي بـه بنا و مدني با مكّي قصص

كرده دراشكال دارد، اسـماعيل و هـود صـالح، چـون انبيايي داستان به اشاره قرآن چگونه كه اند
سـويحالي بـه محمـد حضرت از پيش پيامبري كه دارد اين به اشاره ديگر آيات از برخي در كه

. ... و است نيامده عرب
كوتاهممه و برداشـتترين بـا مستشـرقان متأسـفانه كه است اين آراء اين نقد در پاسخ ترين

و خـود در را شـبهه و شـك ايجـاد موجبـات دارنـد، آيات از برخي از كه اللفظي تحت و سطحي
مي ايجاد پيامبرديگران به خطاب قرآن كه آنجا كه دانست بايد مثالً پيشميaكنند؛ كه فرمايد

پي تو واز پيـامبر معاصـران براي تخصيص بلكه نيست عام مطلب يك نيامده، قوم اين بر امبري
بـا نـدارد تضـادي هـيچ كالم اين پس كنون. تا آغاز از عرب كلّ نه است آنها از پيش نسل چند

داشته وجود عرب قوم در پيامبراني مثالً اند.اينكه
اسـماعيل را او مسـلمانان كـه شـده وارد اشكال اين ابراهيم حضرت ذبيح مورد در ادامه، در

كرده حاليمعرفي در كوچكاند، فرزند او سـايركه و اشـكال ايـن اسـت. اسحاق يعني ابراهيم تر
وا قرآني قصص محتواي بر كه كنـاراشكاالتي و قـرآن نوراني آيات به مستقيم مراجعه با شده رد

طور به كه است پاسخ قابل آنها به مربوط احاديث و آنها تفسير به مراجعه با و آنها دادن قرار هم
است. شده داده پاسخ نوشتار اين در كامل
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هانوشتپي
]1[������%������و1882ـ1939(-� ايهلنديمستشرقيم) كه سالاست تا1927ز

عرب زبان استاد مرگش ليزمان دانشگاه متولّيدر و است بوده بسيدن موضوعات دريارينگارش
اسالمرةيدا فراوانيميالمعارف مقاالت و مهـميباشد ازجملـه و دارد مختلـف مجالت نيتـردر

مقاله دا»كعبه«و»ميابراه«يآثارش همچن�ريدر و است داريالمعارف كتاب دو بـان رابطه در د
س سنت:يفهرست و كنوز«ـ1ره الفاظ»��?'�مفتاح با رابطه سـيدر كتـاب چهـارده در ويكه ره

عبـدالباق فـؤاد محمـد دكتـر و شده وارد عربـيـايسنت بـه را كتـاب اسـت.ين كـرده ترجمـه
الحد«ـ2 اللفاظ المفهرس النبويالمعجم آن»يث عربراكه زبان ايبه از قبل و آننوشته تمـام

نموده تراجم)،زركلي،ر.ك:(وفات (قاموس )1986:1/289االعالم
]2[+��*$ عربـي1932-1850(�/�1 علمـي مجمـع اعضاء از و دانماركي مستشرقي وي ، م)

و دارد مسـلمان رجـال از بعضـي حال شرح در مقاالتي و بوده دانشگاهش در سامي زبان استاد او ، بود
كتاب قديمجغرا«همچنين فلسطين كتـاب»فياي و نوشـته آلماني و دانماركي زبان دو به حيـات«را

(»محمد است شده ترجمه نيز آلماني به كه است نوشته دانماركي زبان به نيز .)5/139،همانرا
]3[J��/�� سال�������1 از بيل، دانشگاه شناس اسالم پروفسور اسـالم1984، دكتراي او است. م

رشناسي سالاش در جامعـهم1975ا و ـا آمريك فلسفه انجمن عضو وي كرد. دريافت گيل مك دانشگاه ياز
صوفي بر او كاري .تخصص است آمريكا شناس ويرايشگرانشرق سرپرست او است. قرآن ادبي تفسير و گري

است.دانش اسالم سياسي تفكرات دانشنامه ايرانيكا،نامه(نويسندگان �ي�%�#���	���،10/07/95(
ده]4[ كه است معاصر لبناني مسيحي دانشمند حداد، يوسفدره وقفارشميتدريت را خويش عمر سال ها

است. نموده پژوهي حداد«قرآن از»يوسف بيش بـوده20كه تورات با كريم قرآن آيات مقايسه مشغول سال
پيد قرآن آيات اقتباس بر فراواني شواهد قرآن، آيات از كرده پيامبرتالش بعث عدم بر شاهد نيز آياتي و نموده ا

صـورت بـه را خـويش تحقيقات حاصل او نمايد. جو و جست وي بر مستقل الهي وحي انكار و اسالم بزرگ
قرآنيكتاب دراسات مهمههاي است. نموده چاپ و تأليف اسـت، ـاب الكت و القرآن سلسله، اين در او كتاب ترين

و تدوين جلد سه در ظاهراً (كه است شده قرآن،زماني،چاپ و .)1385:87مستشرقان
]5[����� "����سال متولد شمال1676، هلند در سـاليم بـه گذشـته در در1718و م

) اوسترخت م*/���*��شهر وي) ارزشمنديسندهينويباشد محمـديد«كتاب (ن «��� ��������

��/����مي� ا) او تقديباشد. را كتاب بهين (بم بـايـبرادرش رالنـد اسـت كـرده رالنـد) ار
عربيديبررس منبع به استناد و التزام و اسالم شكلين به راي، غرب در آنچه از متفاوت جيـكامالً

آگاه و تسلّط اسالم بر وييبود، ايافت. ميدر باره بررسـ«د:يـگوين از عقالنـيـدقيپـس يق
با جنبهياسالم، آن در كه كنم اعتراف دادهمتفاوياد نسبت اسالم به خاورشناسان آنچه از انـد،ت

اي معنايافتم. تا داشت آن بر مرا كار زوايقيحقين و جهانيايـاسالم بـه را آن بـه انيـمربـوط
(بشناسانم آرارالند،» برابر در قرآن از ).228و1383:229شناسان،خاوريدفاع
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