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  :دهكيچ

ها درباره قرآن و نقد  هاي پژوهشي آن هاي خاورشناسان و روش امروزه شناخت دقيق و مبنايي ديدگاه
ها بر اساس مباني ديني و عقلي استوار، ضرورتي انكارناپذير است. جرالد هاوتينگ  علمي اين ديدگاه

درباره آيات پژوه انگليسي، يكي از خاورپژوهاني است كه بر اساس روش نقد ادبي به پژوهش  قرآن
قرآن پرداخته است. انتقادات ادبي هاوتينگ بر قرآن، به طور مجموع از سه جهت مطرح شده است: 

اي؛ ماهيت جدلي آيات قرآن؛ هويت زماني متأخر قرآن و مخاطبان آن.  پيدايش قرآن در محيط فرقه
شوند: قرآن برخالف متون مقدس ديگر، ماهيت بشري ندارد و  مذكور به اين نحو رد مي هاي يدگاهد

اختالف در بيان مشتمل است كه همه اين  متن آن بر انواع اعجاز، مانند بالغت، علو معنا و نيز عدم
مسيحي - شود. مقايسه قرآن با كتب مقدس يهودي ها، از وحياني و غيربشري بودن آن ناشي مي شگفتي

از حيث ماهيت جدلي، نادرست است و آن نوع جدلي كه هاوتينگ از آن سخن گفته، قرآن نسبت به 
گر اصالت تاريخي  مخاطبان خود به كار نبرده است. سبك قرآن، برخالف سبك كتب مقدس ديگر، بيان

آن از دهد كه قر آن است. متن قرآن از طريق تواتر به دست مسلمانان رسيد و تواتر تاريخي، نشان مي
 .ص) نازل شده است( يامبرپطريق وحي بر 

  .متن قرآن يجدل، تأخر زمان ،يا فرقه يطمح ي،نقد ادب ينگ،قرآن، هاوت: ها يدواژهكل
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  مقدمه
 هاي يدگاهدو مبنايي ق يشناخت دقامروزه 
نقد  و قرآندرباره  ها آنو روش پژوهش  خاورشناسان

بر اساس مباني ديني و عقلي  ها يدگاهداين  يعلم
؛ زيرا مسلمانان است ير براياپذناركان يضرورت استوار،

 هاي يتفعالدر عصر حاضر، با توجه به گسترش 
پژوهشي در غرب، با حجم عظيمي از انتقادات نسبت 

هستيم؛ انتقاداتي كه ناشي از تطبيق  رو روبهبه قرآن 
 شده يرفتهپذجديد فهم متون است كه با مباني  يها روش

  ر اسالمي درباره قرآن تعارض دارند.يو انكارناپذ
فهم را  يها روشگفتني است كه تطبيق اين نوع 

غربي درباره كتاب  يگرا تحولن بار دانشمندان ينخست
يهوديان و  شده يرفتهپذردند كه با مباني كمقدس شروع 

مسيحيان درباره وحي بودن كتاب مقدس منافات 
ص ، 1381 ؛ ميشل،121 ص، 1372، كيهداشت. (

  )383ص  ،1386ن، يل؛ 46ص  ،1385، يمانيسل؛ 26
اينك به تبيين دو روش مهم فهم و نقد كتاب 

اهميت  ها روشكه بيش از ساير  پردازيم يممقدس 
داشته و به شكل يك جريان همواره در محافل علمي 

  :اند بوده مطرحغرب 
  ١نقد) تاريخي( يلتحلروش 

اب تك و نقدار فهم يخ معيتاربر اساس اين روش، 
 هاي يافتهبر اساس  آن يها دادهو  شود يم يتلق دسمق

؛ 383ص  ،1386ن، يل( گردد يمتاريخي ارزيابي 
 اين روش نقد، داران طرف). 62ص  ،1385، يمانيسل

تاريخي از قبيل  را توسط اطالعات كتاب مقدسمتون 
؛ به اين نحو كنند يم آزمايي يراستيونان و روم  ختاري
 در كه اي جغرافيايي و تاريخي صحنه در را متن هر كه

                                           
1. Historical Criticism. 

 شواهد از استفاده با و نمايند يم تفسير آمده، پديد آن
دگان و سنيت نويهوآن، به كشف  امثال و شناسي باستان

. پردازند يممختلف آن  هاي بخش نگارش تعيين تاريخ
- 102ص ، 1379؛ سليماني، 38ص  ،1368 (هوردرن،

  )62 ص ،1385، ؛ همو103
) از علماي .م 1164( عزرا بن يمابراه ن بار،ينخست

بزرگ يهود، به زبان رمز با استناد به مطالبي از خود 
نويسنده  ع)( يموسكه ممكن نيست  تورات اعالم كرد

باروخ  ،حدود پانصد سال بعد .اسفار خمسه باشد
نيز و از سخنان وي  ) با رمزگشايي.م 1677اسپينوزا (

ثابت كرد كه انتساب نگارش  ،ديگر يها استداللبيان 
 ،1378 ت. (اسپينوزا،درست نيس ع)( يموستورات به 

  )131ص  ،1362باربور، ؛ 116-101 ص

  2نقد) ادبي( يلتحلروش 
نقد  ،در قرن هجدهم.) م 1766ك (ستروآژان 

با عنوان روش  و تري يقعم نبهجدر را  كتاب مقدس
نخستين كسي بود كه چند وي  .درك گذاري يهپا نقد ادبي
 تورات هاي يتروامتفاوت را در و سبك جريان 

، 383 ، ص1 ، ج1365دورانت، تشخيص داد. (
  )1 پانويس

 زايجو ا ها يهالهدف نقد ادبي، تفكيك بين 
از آن رو، پيروان اين جريان، . مختلف كتاب مقدس بود

 را در نظر داشتند و گانه پنجاسفار  هاي يهالجداسازي 
كه متون اسفار خمسه بر اساس منابع گشت مشخص 

صليبي، . (اند شدهتلفيق  ديگر يكمتفاوتي نگاشته و با 
  )11-10 ، ص1998

اما چگونه روش نقد ادبي در حوزه قرآن پديدار 
اولين كسي بود كه روش نقد ادبي را » ولهاوزن«شد؟ 

                                           
2. Linguistic analysis. 
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بعد از او،  ت.وارد ساخ و قرآني ميالدر مطالعات اس
به  ٢و بينامتني، ١درون متني سوي اين جريان در دو

 ينتر شاخص. شدرهبري نولدكه و گايگر پي گرفته 
در قرن  گايگربه نمايندگي  ادبي قرآن نقدريان افراد ج

آن نقش مهمي  يساز گفتمانمعاصر كه در تبيين و 
و در نسل  فريجآرتور ، ونزبرو :عبارتند از، اند داشته

ص ، 2006، گكر. (ينگهاوتو  كالدر ،ديدتر ريپينج
  )37- 36ص  ،1383 ،يبدو؛ 477

و  ونزبروانداخير، از شاگردان  ور يشهاندسه 
. در اند پرداختهاستادشان  هاي يدگاهدبه تبيين  تر يشب

، يسيبرجسته انگل پژوه قرآناين ميان، جرالد هاوتينگ 
ر يفاره در قرآن، تفسكمانند  يدرباره موضوعات قيبا تحق

د، يدر قرآن، اسالم و توح يرسوره اسرا، گوساله سام
واژه جده و  هاي يشهررسوالن و فرشتگان در قرآن، 

 پرستان بتو  يپرست بتع)، ( يبشع يمسأله محل زندگ
عبه در قرآن، نقش كخ، ير قرآن و تاريدر قرآن، تفس
مربوط به حقوق زن  يث در بحث فقهيقرآن و حد

قرآن، مناصب  ي، سوگندهااش عدهمطلقه در دوره 
ت تا اسالم، يه از دوره جاهلكدر م يمقدس و مذهب

، سنت و رشد اسالم در خاورميانهعبادت در قرآن، 
ش از يپ العرب يرةجزعادات اقوام از منظر قرآن، قرآن و 

                                           
روي  صرفاً يواست.  »يمتن درون«شيوه مطالعاتي نولدكه . 1

و روابط ساختاري درون آن را  كند يمخود قرآن مطالعه 

ميان قرآن و ساير  اي يسهمقا ،در مباحثشو  نمايد يمبررسي 

 .دهد ينمانجام  ها كتاب

با  يعني متن را ؛است »بينامتني«مطالعه گايگر مطالعه . 2

 .كند يمخودش مقايسه  هاي متن يشپ

ه كص) ( يامبرپ نامه يزندگاسالم، حج در قرآن و 
، دهند يمل كيرا تش يو يپژوهش هاي ينهزم ينتر مهم

استادش نسبت به قرآن  هاي يدگاهددر تبيين نقش مهمي 
؛ همو، 475ص ، 2ج ، 2002، هاوتينگداشته است. (

؛ 372ص ، 2011؛ همو، 186ص ، 1ج ، الف 2001
؛ همو، 318ص ، 1984؛ همو، 25ص ، 1997همو، 
، 2006، گكر؛ 62ص ، 1990؛ همو، 408ص ، 2003

 ).477ص 

، به دستاوردهاي ها پژوهشاين  يال البهوي در 
خود در حوزه نقد ادبي قرآن نيز اشاره  يشناخت روش

، شده انجام يوجوها جستبر اساس  كرده است.
 هاي يدگاهد دربارهمشخص گرديد كه تاكنون پژوهشي 

قرآن انجام  ينگ در زمينه نقد ادبيهاوت يشناخت روش
با  كند يمن پژوهش حاضر، تالش ينشده است؛ بنابرا

نقد دستاوردهاي  بررسي و به، يليتحل- يفيروش توص
وي بر مبناي نقد ادبي قرآن بپردازد؛ اعم  يشناخت روش

از آن چه به پيروي از ونزبرو مطرح كرده و آن كه به 
صورت ابتكاري خود بدان رسيده است. پژوهش حاضر 

الف)  :دهد يمل پاسخ ينه به دو پرسش ذيدر اين زم
هاوتينگ مبني بر نقد ادبي  يشناخت روش هاي يدگاهد

وارد  ها يدگاهدبر اين  يينقدهاب) چه  قرآن چيست؟
  است؟

هاوتينگ مبني بر نقد ادبي  يشناخت روش هاي يدگاهد
  آنقرآن و ارزيابي 

هاوتينگ در نقد ادبي قرآن، بر سه دستاورد 
محوري تأكيد كرده است: پيدايش قرآن  يشناخت روش

، ماهيت جدلي آيات قرآن، و هويت يا فرقهدر محيط 
زماني متأخر قرآن و مخاطبان آن. در ادامه، به بررسي 

  .پردازيم يمو نقد اين دستاوردها 
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  يا فرقهپيدايش قرآن در محيط 
ونزبرو، هاوتينگ و ريپين، با بررسي قرآن به اين 

 يا فرقهكه اين كتاب، در پرتو محيط  اند يدهرسگمان 
ده يكل گرفته است. به عقمسيحي ش-توحيدي يهودي
از  ييها فرقه يرتأثتحت  كه است متني ونزبرو، قرآن

خود  هاي ينديهوديان و مسيحيان كه از جريان اصلي 
ص ، 2006، گكر، به وجود آمده است (اند شدهجدا 
) هاوتينگ نيز به اين مطلب، به اين نحو تأكيد 477

  كرده است:
ژه يكه به و يا جامعهقرآن، با  هاي يشهاندزبان و «

». است، سازگار است يا فرقه يها تنشدر معرض 
  )27ص ، 4ج ، الف 2004، هاوتينگ(

خود بيان  گفته يشپمسأله  يهاوتينگ شواهدي برا
واژه كرده است. وي در رأس همه اين شواهد، به 

ه اين كدر قرآن استناد كرده و معتقد است » جاهليه«
، بستري براي سنتي اسالمي هاي يدگاهدواژه، بر اساس 

، ولي در اصل معادل شود يمتبيين آيات قرآن شمرده 
»eqnoia « يوناني است و در سنت مسيحي به معناي

جهل مطلق نسبت به خداوند يگانه آمده است؛ بنابراين، 
اين واژه را به طور عام، در مورد انواع گوناگوني از 

 توان يمتاريخي و مصاديق مختلف جهل  هاي يتموقع
به معناي رايج جاهليت در سنت  كه آنبه كار برد، بدون 

ن سنت بر آداب خاصي ياسالمي التزامي داشته باشيم. ا
، زنده به گور كردن دختران، روابط يپرست بتمانند 

پياپي سنت نسيء  يها نزاعو  ها جنگنامشروع جنسي، 
تأكيد دارد.  بار خشونتدر محاسبات تقويمي و زندگي 

  )256-253ص ، 4ج ، ب 2004، هاوتينگ(
بحث كنيم،  يتر مشخصاگر بخواهيم به طور 

مذكور، به  يها سنت تر يشبهاوتينگ معتقد است كه 

نحوي در اديان پيشين مانند يهوديت نيز وجود داشته 
درباره مسأله شرك نيز به منظور است. وي 

پيشين، تفسير رايج  يها سنتآن با  يساز همسان
ته است. او آن را معادل اسالمي از آن را نپذيرف

و در اين  داند ينمو يا حتي شرك اعتقادي  يپرست بت
  :گويد يمباره به صراحت 

مقايسه مفاد مربوط به شرك و مشركان در قرآن «
پيش از اسالم  يها عرب يپرست بتو چيزي كه درباره 

. هاست آنبه ما گفته شده، حاكي از فاصله زياد بين 
كه خود را  رسند ينظرمدر قرآن، مردماني به  پرستان بت

، 2ج ، 2002، هاوتينگ». (انگارند يم يكتاپرست
  )260- 259ص ، 4ج ، ب 2004؛ همو، 476-480

  نقد ديدگاه
شايد براي ما مسلمانان تعبيراتي اين چنيني درباره 

ن بار يژه در صورتي كه نخستينحوه پيدايش قرآن، به و
نباشد؛  ساز مسأله، چندان شويم يمبا اين تعبيرات مواجه 

چنان كه امروزه برخي از اين قبيل تعبيرات را 
 يرپذيريتأث«معاصر مسلمان با عنوان  فكران روشن

و برخي به  سازند يممطرح » قرآن از فرهنگ زمانه
؛ در حالي كه خيلي گيرند يمآن قرار  يرتأث تحتشدت 

از ، اند شده هايي يدگاهداز افراد كه مجذوب چنين 
كه  دانند ينمو  اطالعند يبكامالً  ها آنمحتواي اصلي 

بلكه  گريزانه يندپشت اين نوع تعبيرات، مباني 
پنهان است. واقعيت مطلب آن است، به  اي ستيزانه يند

 پيدايش بدو همان از استشراقي همان سان كه حركت
 عنوان به قرآن با مخالفت را خود عمده هدف خود،
 غراب، ؛17ص  ،تا يب ،كفو( بود داده قرار الهي وحي

ص  ،1421 المحسن، محمد عبد ؛35-32ص  ،1411
آنان، به رغم اختالف  اساسي نيز هدف امروزه ،)31
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زير سؤال  اندكي كه در روش بحث با اسالفشان دارند،
بردن وحيانيت قرآن است. از اين رو خاورشناسان 
-امروزي، متن قرآن را برگرفته از متن كتب يهودي

؛ چنان كه معتقدند كه اين كتب نيز از دانند يمي مسيح
 ،1376ت، يوپكي. (است شدهپيشينيان گرفته  يها افسانه

  )111ص 
حالت آن است كه بگوييم منظور  ترين ينانهب خوش

شكل  يا فرقهاين ديدگاه كه قرآن در محيط  داران طرف
گرفته، آن است كه پيروان دين اسالم با پيروان اديان 
توحيدي سابق، در منطقه شبه جزيره عربستان مرتبط 

هاوتينگ با انتقاد از خاورشناساني كه  كه چنان؛ اند بوده
، نقد ادبي قرآن را يمتن درونبر اساس رويكرد 

و از همين رو، روايات اسالمي مربوط به  اند گرفته يپ
ا به عنوان بازتابي از حوادث تاريخي واقعي جاهليت ر

كه عربستان  گويد يم، اند يرفتهپذدر دوره صدر اسالم 
جنوبي، خود بخشي از جهان گسترده دوران باستان 

ه نواحي خاورميانه و مديترانه ارتباط يمتأخر بود و با بق
). يا ونزبرو 258ص ، 4ج ، ب 2004، هاوتينگداشت (

شمالي، در اثر ارتباط  يها عرب معتقد است كه احتماالً
جنوبي كه با مسيحيان ارتباط داشتند، به  يها عرببا 

صورت تدريجي و با تأخير زماني، با فرهنگ اسالمي و 
  )477ص ، 2006، گكرقرآني آشنا شده باشند. (

در اين صورت بايد بگوييم كه صرف ارتباط بين 
ين پيروان اديان، دليل بر تأثير يك دين در پيدايش د

ان و مسيحيان همواره يمثال، زرتشت يديگر نيست؛ برا
، ولي كسي كردند يمدر كنار هم در ايران باستان زندگي 

مدعي نيست كه مثالً مسيحيت كه از نظر زماني متأخر 
 ينچن همن دين گرفته شده است. ياز زرتشي است، از ا

پيروان دين مسيحي با پيروان  يكارتباط نزد كه آنبا 

بنابر گفته هاوتينگ، انكارناپذير است  دين يهودي
با اين حال همه  )27ص ، 4ج ، الف 2004، هاوتينگ(

؛ 110تعاليم مسيحيت، تعاليم يهوديت نيست. (مائده/
  )63؛ زخرف/13شوري/

 مكجِئْتُ قَد قَالَ﴿: گويد يمع) ( يسيعقرآن از زبان 
ةِكبِالْحم أُبلمكلَ نَيو ضعب فُو يالَّذنَتَخْتَل يفه﴾ 

ع) خطاب به يهوديان) گفت: ( يسيع«()؛ 63(زخرف/
تا براي شما  ام آمدهمن همراه با حكمت به سوي شما 

اختالف داريد،  ديگر يكبا  اش دربارهرا كه  چه آن
  ».روشن نمايم

از ديدگاه مذكور آن است كه  ها آناما اگر مقصود 
هسته اصلي پيروان اسالم را يهوديان و مسيحيان 

- دادند يمجداشده از جريان اصلي اين اديان تشكيل 
عهدين  از سرگذشت چه آن شود يمگاه گفته  كه چنان

 قرآن درباره مسيحي) وجود داشته، دقيقاً- (كتب يهودي
ف شواهد تاريخي كامالً خال - ١است شده تكرار نيز

. از جمله شواهد مهم كند يماين مسأله را اثبات 
فراواني است كه يهوديان با  يها كشمكشتاريخي، 

 هاي يكارشكنص) در مدينه داشتند و نيز ( يامبرپ
ص) به وجود ( يامبرپفراواني كه در امر حاكميت 

، 1414؛ واقدي، 183ص ، 1ج ، 1362(طبري،  آوردند
ص ، 2ج ، تا يب، هشام ابن؛ 563و  186ص ، 1ج 

. يدندچقتل وي را  توطئه)، و حتي 335و  242-244
ص ، 3ج ، 1372؛ طبرسي، 4- 2؛ حشر/11(مائده/

  )386ص ، 9ج ؛ 262
وقتي ديدگاه هاوتينگ را به متن قرآن عرضه 

 يا فرقهبر اختالفات  اي ينهقركه هيچ  بينيم يم، كنيم يم

                                           
  154ص ، 1985. ريپين، 1
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م توحيدي ميان پيروان اديان سابق وجود ندارد كه اسال
پديدار شود؛ به طوري كه حتي در  ها آناز دل 
مدني، خبري از اختالف بين اهل كتاب به  يها سوره

، مالحظه گويند يممعنايي كه ونزبرو و هاوتينگ 
قرآن در دوره مدني،  يها خطاب؛ ضمن آن كه شود ينم

به طور غالب، متوجه مؤمنان و مشركان است، نه 
 يامبرپاهتمام  ترين يشبيهوديان و مسيحيان. از اين رو، 

. استص)، رفع اختالف از عقايد و اعمال آنان بوده (
كه آياتي از قرآن، در جهت  بينيم يمبا اين حال، اگر 

از يهوديان مدينه نازل  ييها گروهرفع اختالف ميان 
سوره مائده كه مربوط به احكام  45؛ مانند آيه اند شده

ه يهودي فيقصاص بوده و درباره رفع اختالف دو طا
ج ، 1363نازل شده است (قمي،  نضير يبنو  قريضه يبن
ص  ،3ج ، 1419، حاتم ياب ابن؛ 169-168ص  ،1

)، بايد 192- 191ص  ،6ج  ،1364 ؛ قرطبي،109
به اثبات نظر  تنها نهتوجه داشت كه اين قبيل آيات، 

 ، بلكه از آن رو كه ناظر بهكنند ينمهاوتينگ كمكي 
حي قرآني در جهت رفع قرار دادن و الخطاب فصل

، مثبِت حقانيت و وحياني روند يم شمار بهاختالفاتشان 
  بودن قرآن هستند.

با تأمل در آيات ديگر قرآن كه درباره فلسفه بعثت 
، گويند يمانبيا و آوردن دين جديد از سوي آنان سخن 

فرض وجود اختالف در ميان پيروان اديان، در منطق 
حاكي از پيدايش دين جديد بر پايه دين  تنها نهقرآني، 

اختالفي نيست، بلكه به معناي لزوم فرستادن دين جديد 
از سوي خدا بر پايه وحي است؛ چنان كه خداوند 

 نَييالنَّبِ اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمةً النَّاس انَك﴿: فرمايد يم
 مكحيل بِالْحقِّ تابكالْ معهم أَنْزَلَ و نَيمنْذر و نَيمبشِّر

ايف النَّاسِ نَيبمردم امتي «)؛ 213(بقره/ ﴾هيف اخْتَلَفُوا م

واحد بودند (تا زماني كه دچار اختالف شدند) پس 
تبشير و انذار فرستاد و به  يخداوند پيامبران را برا

همراه آنان كتابي نيز فرستاد تا (به واسطه آن) در موارد 
مفسران بين دو عبارت  ».حكم كنند ها آناختالف بين 

، ﴾نَيمبشِّر نَييالنَّبِ اللَّه فَبعثَ﴿و  ﴾واحدةً أُمةً النَّاس انَك﴿
» فاختلفوا«و عبارت تقديري را  شدهقائل به تقدير 

؛ ابن ابي حاتم، 71ص  ،1ج ، 1363(قمي،  اند دانسته
- 30ص  ،3ج ، 1364 قرطبي، ؛376ص  ،2ج ، 1419

)؛ چنان كه عبارت 543ص  ،2ج  ،1372، ؛ طبرسي31
﴿يلكحم ايف النَّاسِ نَيببر  اي ينهقرنيز  ﴾هيف اخْتَلَفُوا م

  همين تقدير است.
 يها فلسفهيكي از  گر يانبآيه مذكور،  ترتيب ينبد

مهم در بعثت پيامبران و آوردن دين جديد توسط آنان 
است و آن رهايي مردم از اختالف در معارف دين 

اين اختالف از نوع اعتقادي باشد يا  كه آناست؛ اعم از 
عملي. يك شاهد روايي بر پيدايش اختالف اعتقادي 

، ها آنسابق به رغم سابقه توحيدي  يها امتميان 
ع) تا آدم (از زمان حضرت  :گويد يمروايتي است كه 

ع) كه حدوداً به مدت هزار سال بود، مردم نوح (زمان 
ن بار در زمان يبر كيش توحيد بودند تا اين كه نخست

 يپرست بتع)، اختالف عقيده در قالب شرك و نوح (
 ؛ قرطبي،62ص  ،29ج  ،1412طبري، پديد آمد. (

  )30ص ، 3ج ، 1364
، با آن كه در مدت زمان ميان حضرت ترتيب ينبد
ص) اديان توحيدي بزرگي اسالم (ع) و پيامبر نوح (

 ها امتشكل گرفتند، تفكر شرك براي هميشه در ميان 
ص) ظهور كرد و با اسالم (باقي ماند تا آن كه پيامبر 

استمداد از آيات قرآن، به صورت فراگيري با انواع 
 يپرست بت)، 100مختلف شرك اعم از ثنويت (انعام/
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؛ 108-106، 94، 23- 22، 19، 14(انعام/
و  66، 35-18؛ يونس/86؛ نحل/197- 191اعراف/

؛ 94؛ حجر/36و  33، 16؛ رعد/108؛ يوسف/105
؛ 110، 52؛ كهف/111؛ اسراء/86و  3، 1نحل/

، 68، 64، 42؛ قصص/63و  59؛ نمل/92-91مؤمنون/
؛ 66-61؛ عنكبوت/47؛ فصلت/88-87و  74

؛ 40و  14؛ فاطر/27- 24سبأ/ ؛40و  33روم/
؛ 43؛ طور/6- 3، احقاف/47؛ فصلت/84و  73غافر/
) 72؛ مائده/95و  67و  64/عمران آل)، تثليث (41قلم/

؛ 171و پرستش مخلوقاتي به عنوان فرزند خدا (نساء/
؛ 100؛ انعام/116-112و  75-72، 17مائده/
) 2؛ فرقان/92- 91؛ مؤمنون/111؛ اسراء/31- 30توبه/

  ه برخاست.به مقابل
مسيحي - ه كتب يهوديكممكن است بگوييم 

بشري و تلفيق  يبردها دستبه دليل  مغير، و محرَّف
 يا فرقهتاريخي، در محيط  يها افسانهبا  ها آنشدن 

اين متون، به هيچ  با قرآن رشد كرده باشند، ولي مقايسه
وجه درست نيست؛ زيرا قرآن وحي الهي است و دليل 

ي است كه از وجوه متعدد جريان وحيانيت آن، اعجاز
  دارد:

 انسان هر. است مشتمل بالغي اعجاز بر قرآن الف)
 آشنايي ،كاند حد در ولو عربي زبان به كه منصفي
 كنار را ديني تعصبات كه آن شرط به باشد، داشته

 رو، اين از. برد يم پي بالغي قرآن عظمت به بگذارد،
 بالغي اعجاز به حقيقت، جوياي خاورشناسان از برخي
 هاست آن ينتر شاخص آربري آرتور كه معترفند قرآن

. )17ص  ،1962 ل،يكه مقدمه؛ ،1423 ،يآربر(
دانشمندان، در طول حيات قرآن، از اعجاز بالغي آن 

-480ص ، 2ج ، 1410،يشك. (زراند برداشتهپرده 

، 1421، يوطي؛ س158ص ، 1ج ، 1372؛ طبرسي، 484
؛ 77-76، ص 1ج ، تا يب؛ بالغي، 241- 240ص ، 2ج 

؛ 43ص ، تا يب؛ خوئي، 58: 1ج ، 1390طباطبايي، 
ج  ،1415؛ معرفت، 81-80ص ، 1404، يالشاط بنت

  )475- 448ص  ،5
 محتواي و معنا در قرآن، اعجاز وجه باالترين ب)

 درباره را خاورشناسان ديدگاه اگر حتي. است نهفته آن
 بپذيريم، پيشين كتب و قرآن بين موجود يها مشابهت

 هر فطرت اراكآش قرآن، در اختصاصي معارفي باز
 خود مبهوت را عقلش كرده، شكوفا را انساني

عالمه بالغي به وجوه متعدد و متنوعي از  .سازند يم
اعجاز معنوي قرآن، مانند اعجاز تاريخي، اجتماعي، 

عقلي) ( يمنطققانوني)، اخالقي و ( يعيتشرسياسي، 
ص ، 1ج  ،تا يب ،ست (بالغيآيات قرآن، اشاره كرده ا

وي درباره اعجاز منطقي قرآن معتقد است كه  ).9-16
مختلفي مانند معارف  هاي ينهزماحتجاجات قرآن در 

با هيچ  ياسق قابلبوده،  نظير يباعتقادي توحيد و معاد، 
ص انديشه و تفكر بشري در اين باره نيست. (همان، 

15-16(  
كه بين كتب  ييها مشابهتبه رغم  وصف، اين با
مسيحي و قرآن وجود دارد و چه بسا برخي از - يهودي

 باشندروايات اسالمي نيز بر اين مشابهت اشاره داشته 
 ،2ج  ،1407 كليني، ؛25ص  ،1ج  ،1380 (عياشي،

  ،)601ص 

زيادي كه قرآن با اين كتب از نظر  يها تفاوت
 غيربشري جنبه تا است كافي دارد، مفاهيم و مضامين

، به ها تفاوتسازد. بخشي از اين  هويدا را آن
آن  سابقه يب و ابداعي مباحث برخورداري قرآن از

) و 9/؛ جمعه144و  85/؛ بقره6/(مائده گردد يبرم
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مسيحي - كتب يهودي يساز پاك و بخشي هم به تصفيه
، 113و  75توسط قرآن بازگشت دارد. (بقره/

  )31-30؛ توبه/64و  18؛ مائده/73-71نساء/
هاوتينگ درباره اين كه مخاطبان قرآن  يهنظرطرح 

و مشرك نبودند، ناشي از اين مسأله است كه  پرست بت
ش از يبه معناي مرسوم آن، پ يپرست بت پندارد يموي 

اسالم، در اثر تعاليم توحيدي اديان سابق مانند يهوديت 
 و مسيحيت، به طور كلي برچيده شده بود. 

رآن كه در از اين رو، وي در جواب آياتي از ق
ع) ( يموسآمده است در عصر خود حضرت  ها آن

كه  دارد يمشدند، بيان  يپرست بتپيروان او دچار 
ع)، براساس مضامين كتب ( يموسقوم  يپرست گوساله
نبوده است و قرآن  يپرست بتمسيحي، از نوع - يهودي

به  يپرس بتداستان گوساله، سخني از  قول نقلنيز در 
 پرست گوساله ها آنميان نياورده، بلكه صرفاً گفته است 

؛ 275-274ص ، 1ج ، ب 2001، هاوتينگ(شدند 
 ) 483ص ، 2002همو، 

قرائني كه در قرآن بر وي، به رغم  ترتيب ينبد
مقطعي قوم حضرت  يپرست بتشرك اعتقادي و حتي 

 .ع) داللت دارند، منكر اين قضيه شده است( يموس
او پرسيد كه چه تفاوتي است بين اين كه حال بايد از 
؟! پرست گوسالهشدند و يا  پرست بت ها آنقرآن بگويد 

از آن هم  يپرست گوسالهبد باشد، چه بسا  يپرست بتاگر 
 يها انسانرا نماد  ها بت، پرستان بتبدتر باشد؛ زيرا 

. هاوتينگ خود اين دانستند يمقديس و يا فرشتگان 
  )483ص ، 2002مطلب را گفته است. (همو، 

  ماهيت جدلي آيات قرآن در مواجهه با مخاطبان
كه هاوتينگ مدعي است بر  هايي يدگاهديكي از 
به آن دست يافته، اعتقاد به  شناسانه سبكاساس روش 

ماهيت جدلي آيات قرآن است. بنابراين، ابتدا بايد 
ي است آيات قرآن بر اساس ببينيم، جدلي كه وي مدع

 ، چيست و از چه نوعي است.اند گرفتهآن شكل 

اين نوع جدل، مستلزم تحريف و مبالغه  گويد يماو 
در مواضع مخالفان است. به اعتقاد وي، اين نوع جدل 

، پيروي يپرست بت: چون هم ييها اتهامدر قرآن، در قالب 
درباره  ييگو دروغاز ضالل، تحريف كتاب مقدس و 

، الف 2004، هاوتينگاست. ( شدهداوند به كار گرفته خ
  )26ص ، 4ج 

 يپرست بتهاوتينگ به طور مشخص در بحث از 
معاصران قرآن، نحوه جدلي بودن اين آيات را اين گونه 

به طرز جدلي، به  يپرست بتكه معناي  دهد يمتوضيح 
توسعه يافته كه عقايد و اعمال گوناگوني را  يا گونه

؛ مانند انگارد يمرا شرك  ها آنپوشش دهد كه قرآن 
به عنوان ابزار عبادي يا  ها تمثالاستفاده از شمايل و 

براي فرد  توانند يماين عقيده كه فرشتگان و قديسان 
مؤمن نزد خدا شفاعت كنند. بر اساس اين جدل، 

تش واقعي خدايان متعدد و مخالفان قرآن، در حال پرس
، هاوتينگ. (اند شدهترسيم  ها بتدلبسته به عبادت 

  )483-482ص ، 2ج ، 2002
از ديدگاه هاوتينگ، شرك در مسيحيت نيز اتهامي 
جدلي از سوي قرآن به مسيحيان است در حالي كه با 

همان، ( ندارد. يخوان همباور حقيقي آنان نسبت به خدا 
  )483ص 

  نقد ديدگاه
به منظور نقد اين ديدگاه، ابتدا الزم است جدل را 

 به لغت در م. جدلينكاز نظر لغت و اصطالح بررسي 
 كسي زدن و نيز زمين مو يا ريسمان بافتنمحكم  معناي

؛ سيد 79 ص ،6 ج ،1405 به كار رفته است (فراهيدي،
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 ،1408 حنبلي، ؛ طوفي267 ص ،2 ج ،1405مرتضي، 
 ؛ زبيدي،103 ص ،11 ج ،1414 ،منظور ابن؛ 4 ص

 استواري جدل، اصلي معناي ).100ص ، 14ج ، 1414
  )433 ص ،1 ج ،1404 فارس، (ابن است. چيزي

جدل در اصطالح فلسفي و منطقي نيز تعاريف 
متفاوتي دارد. جدل در فلسفه و منطق يونان، ابتدا به 

از  مخالفان فرضيات ردمعناي علمي كه بر 
به كار برده  ،از آن فرضيات مردود نتايج استنتاج طريق

يان از اين روش منطقي، يكه سوفسطا بعدها، ولي شد يم
 در نزد آناناستفاده نامطلوبي كردند، اين روش 

به طوري  شد؛ بدل مباحثه در پيروزي براي ابزاري به
 فاسد و فريبنده  منافع و مقاصد به نيل برايكه از آن 

. افالطون از نهادن نام جدل بر كردند استفاده مي خود
» مغالبه«و آن را  كرد يميان اجتناب يطامقاصد سوفس

 ؛ زيرا هدفي جز غلبه در آن نبود. (فولكيه،ناميد يم
- 102 ، ص1 ج ،1368 ؛ كاپلستون،19 ص ،1362
 ص ،3 ؛ ج787ص ، 2ج  ،1380 ؛ افالطون،104

1404(  
 است صناعتي جدل مسلمان، دانان منطق عقيده به

 قياسي مسلّم، يا مشهور مقدمات از توان مي آن با كه
 كرد، ابطال را اي عقيده يا رأي آن، با و داد تشكيل

، 1986 (فارابي، .آيد از اين جهت الزم تناقضي كه آن يب
 ،رشد ابن؛ 21 ص ،3 ، ج1385 ،يناس ابن؛ 13 ص ،3 ج

  )444 ص ،1367 طوسي، ؛ نصيرالدين29 ص ،1979
پي برد كه  توان يم، به درستي گفته يشپاز تعريف 

مسلمان از جدل معناي مثبت آن  دانان منطقمقصود 
يان و نيز يسوفسطا مدنظراست، نه معناي منفي كه 

هاوتينگ است. جدل مثبت، به دليل تعصبي كه گاه 
طرف مقابل مجادله به يك نظري دارد، بر اساس 

تا نتايج و  شود يممسلمات خود او ترتيب داده 
ن كه منفي آن نظر به صورت منطقي و بدون آ يامدهايپ

و دروغي به كار برده شود،  كاري يبفردر آن تناقض و 
  به وي نشان داده شود تا او تسليم نظر حق گردد.

كه قرآن،  بريم يمبا مراجعه به آياتي از قرآن، پي 
رده كبه جدل به عنوان يكي از ابزارهاي تبليغي توجه 

است؛ منتها جدلي كه قرآن از آن بهره گرفته، جدل به 
آن است. جدل از ديدگاه قرآن بر دو نوع معناي مثبت 

است: جدل نيكو و جدل غيرنيكو. قرآن در توصيه 
 يبِالَّت وجادلْهم﴿: فرمايد يمص) به جدل نيكو، ( يامبرپ
نُ يهسبا مشركان به جدل احسن «)؛ 125(نحل/ ﴾أَح

  »مجادله كن!
جدلي كه بر پايه دروغ  شك يبجدل نيكو چيست؟ 

و غلّو پا گرفته باشد و هاوتينگ مدعي است كه قرآن 
از اين نوع جدل استفاده كرده، طبق آيه پيشين مردود 
است؛ زيرا نيكو بودن، با دو صفت غيراخالقي دروغ و 

كه مقصود  شود يمغلو سازگاري ندارد؛ بنابراين، معلوم 
 يها ارزشقرآن از اين جدل، جدل با حفظ همه 

است. بر اين اساس، قرآن  ييگو راستاخالقي از جمله 
به افراد مختلف است و  يزن اتهامجدلي را كه مستلزم 

صرفاً به منظور اثبات سخن و به كرسي نشاندن آن به 
  ، هرگز به كار نبرده است.شود يمكار گرفته 

عالوه بر مطلب پيشين، بررسي آيات قرآن در 
دو مسأله  گر يانبز خصوص موارد و مصاديق جدل ني

  :كند يمكه خالف گفته هاوتينگ را ثابت  اند يمهم
و هر گروه  پرست بتاول اين كه قرآن با مشركان 

مخالف ديگري، همواره بر اساس جدل نيكو سخن 
ع) ( يحمس يتالوه عدمقرآن درباره مثال،  ي. براگويد يم

 يسيع مثَلَ إِنَّ﴿: فرمايد يمبا مسيحيان جدل نيكو كرده، 
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نْدع ثَلِك اللَّهم مآد نْ خَلَقَهتُرابٍ م قالَ ثُم ونيكفَ نْك لَه﴾
 خدا، نزد در يسيع همانا مثَل) «59/عمران آل؛ (
 به سپس و ديآفر كخا از را او هك است آدم چون هم
  ».شد موجود فوراً پس او "!باش موجود": فرمود يو

اين آيه در مورد مسيحيان نجران نازل شده است. 
كه  اي يدهدص) گفتند كه آيا تاكنون ( يامبرپبه  ها آن

فرزندي بدون پدر متولد شود و مقصودشان آن بود كه 
ع) از پدر، دليل الوهيت اوست و اين ( يسيع تولد عدم

ع) آدم (ع) مثل ( يسيعنازل شد كه  ها آنآيه در جواب 
ع) ثابت باشد، آدم (است؛ بنابراين، هر آن چه درباره 

آدم ، اگر ترتيب ينبدع) نيز ثابت است. ( يسيعدرباره 
ع) كه از خاك و بدون پدر آفريده شده فرزند خدا (
 ست، ين

ع) نيز كه بدون پدر آفريده شده، ( يسيعپس 
) ضمن 482ص  ،2ج  ،تا يبفرزند خدا نيست (طوسي، 

 يسيعع) است كه در آدم (ولويتي در اين كه يك وجه ا
ع) بدون پدر و مادر آدم (ع) نيست و آن اين كه (

ع) تنها ( يسيعتوأمان آفريده شده، درحالي كه حضرت 
-ع) ( يسيعبدون پدر آفريده شده است؛ بنابراين اگر 

نعوذ -ع) آدم (فرزند خدا باشد، حضرت  -نعوذ باهللا
 مان؛ فخر رازي،به طريق اولي فرزند خداست. (ه - باهللا

  )242ص  ،8ج ، 1420
بر اساس اين آيه، قرآن در مخالفت با عقيده خدا  

ع) بر اساس مسلمات خود ( يسيعبودن حضرت 
مجادله كرده است و با مقايسه خلقت  ها آنمسيحيان با 

ع) كه آن هم آدم (با خلقت  ع)( يحمسي ياستثنا
 ع) را رد كرده است.( يحمس تيي بود، الوهياستثنا
در اين جدل قرآني، تناقضي مشاهده  بينيم يم كه چنان

  و كامالً بر عقل و منطق منطبق است. شود ينم

قرآن با  تنها نهبرخالف گفته هاوتينگ، دوم اين كه 
جدل غيرنيكو نكرده،  ها آن يپرست بتمشركان بر سر 

س مشركان در اين باره با قرآن جدل كبلكه برع
در  ها آني از آيات، ؛ چنان كه بر اساس برخكنند يم

ع) كه ( يحمسو الوهيت  يشانها بتمقايسه بين الوهيت 
قرآن در . اند يمودهپمسيحيان بدان معتقدند، راه جدل را 

 أَم رٌيخَ آلهتُنا أَ قالُوا و﴿: فرمايد يممورد اين عقيده آنان 
وما ه وهالً إِالَّ كلَ ضَرَبدلْ جب مه مونَ قَومخَص﴾ 

 او اي بهترند ما انيخدا ايگفتند: آ و«)؛ 58(زخرف/
 در زين حيمس دوزخند، در ما معبودان (اگر! )؟يحمس(

 مثل نيا ها آن يول )!شده واقع معبود رايز است؛ دوزخ
 آنان نزدند؛ تو يبرا) لجاج( جدال قيطر از جز را

 ».پرخاشگرند و توز ينهك يگروه

  هويت زماني متأخر قرآن و مخاطبان آن
روش نقد  دراران طرفيكي از دستاوردهايي كه 

ادبي در بررسي متون تاريخي مدعي اثبات آنند، هويت 
از زماني متأخر متون ديني از جمله متن قرآن است. 

اين رو، ونزبرو با انتقاد از منابعي كه به طور سنتي از 
حوادث صدر اسالم و ارتباط آن با قرآن سخن 

 منابع چه آنن است ممك: «كند يم، بيان گويند يم
 ،كنند يمبيان  اسالمي درباره كيفيت پيدايش اسالم

 ،ما در دست داريم چه آنواقعي به نظر برسد، ولي 
باورهاي افرادي است كه اين منابع را درباره 

و تعبير آنان  و تفسير اند نگاشتهم الرويدادهاي صدر اس
  ».از اين رويدادهاست

حوادث صدر  يابي يقتحقهاوتينگ نيز نسبت به 
اسالم به طور مطلق، به اين نحو تشكيك كرده است كه 

ادعا  چه آنشواهد موجود در منابع اسالمي نسبت به 
به تشكيك  توان يماست. بنابراين، هنوز  ك، اندكنند يم
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به عنوان  در فهم و تصوير سنتي عربستان پيش از اسالم
دوره جاهليت و رابطه محكمي كه در روايات بين آن و 

، ب 2004، هاوتينگ، ادامه داد. (شود يمرآن برقرار ق
  )260ص ، 4ج 

كه  گردد يبرمبه اين مسأله  گفته يشپمنشأ تشكيك 
، ياز ديدگاه ونزبرو، قرآن تا ابتداي قرن سوم هجر

هاوتينگ نيز در  ١شكل ثابتي به خود نگرفته بود.
بحث خود درباره هويت تاريخي قرآن، بيان  يبند جمع

تمام شناخت ما از زمان جاهليت، بر كه  دارد يم
 ينتر متقدمروايات اسالمي و متوني متكي است كه 

ص) ( يامبرپ، به بيش از يك قرن پس از وفات ها آن
  تعلق دارد. (همان)

نقد ادبي در سوي بينامتني، پس از اين  داران طرف
متن قرآن بر اساس حوادث صدر  گذاري يختاركه به 

تاريخ  يابي يتهواسالم اعتقادي ابراز نكرده، در جهت 
قرآن و نيز مخاطبان آن، خود دست به كار  يريگ شكل
. بر همين اساس، هاوتينگ درباره هويت زماني اند شده

پيدايش قرآن و مخاطبان آن از قول ونزبرو ابراز 
 يتر گسترده كه اسالم را بايد محصول تحوالت دارد يم

، شود يمدر خود روايات اسالمي گفته  چه آننسبت به 
دانست. بسياري از اين تحوالت، در خارج از عربستان 

بعدي پس از فتح خاورميانه به  يها سدهطي آن قرن و 
  )259ص . (همان، اند افتادهاتفاق  ها عربدست 

در پايان اين بخش، توجه به يك نكته نيز اهميت 
نقد ادبي  داران طرفبر اساس آراي  كه ينادارد و آن هم 

منابع اسالمي از  با محوريت ونزبرو، محتواي يمتن درون
واقعي نيستند. از  حوادث تاريخي گر يانبجمله قرآن، 

                                           
 154ص ، 1985. ريپين، 1

اين رو، ونزبرو معتقد است اين منابع، به منظور 
  :كند يم. وي تصريح اند گرفتهپروراندن دين اسالم شكل 

، ساختن خود از يهوديان مسلمانان براي متمايز«
به همين  ؛ساختند مستقل براي خود الًكام اي يشينهپ

، 1977ونزبرو، ( ».را نگاشتند ٢نجات خآنان تاري ،دليل
  )50- 49ص 

  نقد ديدگاه
كه علت اصلي اعتقاد به تأخيري  رسد يمبه نظر 

بودن زمان پيدايش قرآن و يا هر متن مقدس ديگري، 
اين اعتقاد،  داران طرفبازگردد كه  اي يتلقبه طرز 

درباره هويت علم تاريخ دارند. روش نقد ادبي بينامتني 
(ذهني) و بالطبع  با توجه افراطي به ساختارهاي ادبي

                                           
تاريخ ريپين يكي ديگر از شاگردان ونزبرو، در توضيح  .2

عين عبارتي است كه براي  نجات ختاري« :گويد يم نجات
يهوديان صدها ": شود يمبيان به اين نحو مطالب تورات 
نشان دهند خداوند چگونه آنان را در  كه يناساال بعد براي 

تاريخي براي  ،مواقع مختلف ياري كرد و آنان را نجات داد
وي در بيان ديگري  .)152ص (همان، » "خود نشان دادند

 شده ثبتروايتي تاريخي از حوادث  ،نجات ختاري«: گويد يم
نجات اتفاق نيفتاده  خبراي بررسي مورخان نيست؛ چون تاري

شكل ادبي با بافت تاريخي خاص  نجات خيبلكه تار ،است
(همان). در توضيح اين مطالب بايد گفت كه در » خود است

ابتدا جرياني ديني در زمان متأخرتري صورت  تاريخ نجات،
و بعد به منظور توجيه بنيادهاي آن، به صورت  گيرد يم

آن پرداخته  يريگ شكلدرباره  ييها داستانبه نقل  وار افسانه
. تورات به همين نحو تبلور يافته است و كتب شود يم

مسيحي نيز همين طور. در هر دو دين مذكور، اعتقاد به 
ديني  يها گزارهراستي وقايع تاريخي، نوعي ايمان به صدق 

 )46-36ص ، تا يبآن اديان را دربردارد. (گالووي، 
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، هويت تاريخي اديان را ناديده ها متنبين  يها مشابهت
  .گيرد يم

به  بخشي يتهودر  كه آنبا اين وصف، به رغم 
صر اساسي حادثه، اختيار، چهار عن كم دستتاريخ، 

نگاه ونزبرو و  تحول و رابطه علّي، نقش دارند، از
، رابطه علّي بين جريانات سابق ها آنهاوتينگ و امثال 

و الحق تاريخي در تحول اديان نقش اصلي را دارند. از 
اعتقاد چنداني به بررسي صحت و سقم  ها آناين رو، 

وادث واقعي، از ح ها آن گري يتحكاتاريخي و  يها نقل
 كندارند و درباره قرآن و ساير منابع ديني، از حجم اند

؛ در حالي كه منابع اسالمي اعم گويند يمشواهد سخن 
از قرآن، روايات و تاريخ، حجم انبوهي از اطالعات را 

در جهان اسالم،  يافته نگارش يها كتابو  گيرند يدربرم
 ، به صدها هزار جلدگفته يشپتنها در سه زمينه 

به  ها آنكه  گيرد يم؛ بنابراين، اين فرض قوت رسد يم
دليل شانه خالي كردن از مسئوليت پژوهش، شواهد 

  .اند گرفتهتاريخي را ناديده 
ونزبرو و هاوتينگ، اعتقادي به اين ندارند  ينچن هم

كه تحقق حوادث تاريخي، به اختيار و اراده انسان رقم 
آن، گاهي مسير تحولي  يرتأث تحتو  خورند يم
، گاهي تدريجي و گاهي نيز قهقرايي را پشت رونده يشپ

تاريخي  هاي يانجر، ها آن؛ زيرا از نگاه گذارند يمسر 
قبل از خودند و به  هاي يانجراديان، همواره متأثر از 

همان سان كه ماركس معتقد است، تحول جامعه بشري 
ت در بستر تاريخ، به صورت قهري و تدريجي اس

 باب پنجم: پنج گفتار در ، فصل1390(زيباكالم، 
حكومت). ونزبرو نيز معتقد است اديان در بستر تاريخ، 

و تكامل  شوند يمبه صورت قهري و تدريجي متحول 
بر اساس اين  )11-10ص ، 1978(ونزبرو،  .يابند يم

و نيز تحول  رو يشپاز تحول  توان ينمديدگاه، ديگر 
در حالي كه از گذشته  قهقرايي اديان سخن گفت،

تاكنون، دين يهود با توجه به تحريفاتي كه در آن وارد 
موارد تحول قهقرايي در تاريخ  ترين يشبشده، شاهد 

و  يفتحر عدماديان بوده و دين اسالم به دليل 
نماد تحول  ترين يعال، رو يشپبرخورداري از معارف 

  در تاريخ اديان بوده است. رو يشپ
كه ونزبرو و هاوتينگ به منابع تاريخي به  جا آناز 

، حتي به متواترات تاريخي كه اعتمادند يبطور مطلق 
؛ در حالي كه يقيني كنند ينم، اعتنايي اند يقينيقضاياي 

بدون توجه به دين و يا مذهب  متواترات تاريخي، بودن
است. به همين  يرفتنيپذناقالنش، براي هر فرد انساني 

با عالمان بزرگ  اش مناظره) در عرضا (جهت، امام 
اديان يهودي، مسيحي، صائبي و زرتشي، وقتي از دليل 

و  پرسد يم يشانها كتابو حقانيت پيامبران و  ها آندين 
در جوابشان، بر تواتر تاريخي اين مسائل در  ها آن

تواتر اين  كه آن، حضرت بدون گويند يمدينشان سخن 
 يها كتابتا از  آيد يبرممسائل را رد كند، در صدد 

ص) ارائه كند. اسالم (، سندي بر نبوت پيامبر ها آنخود 
البته حضرت در وهله بعد، اختالف موجود در 

؛ كند يممعرفي  ها آنرا دليل بر تحريف  يشانها كتاب
ع) پديد ( يسيعمانند اختالفي كه در انجيل حضرت 

آمده و به صورت اناجيل مختلف و گاه متعارض 
  )421-417ص ، 1398سربرآورده است. (صدوق، 

مسيحي، - از اين كه كتب يهودي بدين ترتيب،
، معلوم اند يرعقالنيغمشتمل بر مسائل متعارض و 

انجام  ها آنبشري در متن  هايي يكار دستكه  شود يم
و  ها كتاب شده است و همين مطلب، متواتر بودن اين

؛ ولو اين كه كند يمبه پيامبرانشان را رد  ها آننسب 
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، ها كتاباصل نبوت پيامبرانشان و نيز نسخه اصلي اين 
  وحياني بوده باشند.

 يامبرپاما مسلمانان از يك سو، در انتساب قرآن به 
متواتري دارند و اين كه قرآن  يها نقلص) (
ازل شده ن آن حضرتبر  از سوي خداوند وكاست كم يب

 كرده الآن را بر كاتبان وحي امبه طور كامل نيز  اوو 
ج  ،1407طوسي، ؛ 8ص  ،3ج  ،1405جصاص، است (

 ؛ نووي،126ص ، 9ج  ،تا يب ،حجر ابن؛ 345ص  ،1
به  قرآن ) و از سوي ديگر، متن30ص ، 10ج ، 1405

هيچ وجه مشتمل بر مسائل متعارض و غيرعقالني نبوده 
نيز به قوت  ها نقلو نيست؛ بنابراين، تواتر تاريخي اين 

  خود باقي است.
در منابع » جمع قرآن«اما مباحثي كه با عنوان 

، اند كردهبحث  ها آناسالمي آمده و خاورشناسان درباره 
به  متواتر در انتساب قرآن يها نقلبه هيچ وجه با 

ص) كه از طريق وحي دريافت كرده، در ( يامبرپ
تعارض نيستند؛ زيرا جمع قرآن به اين معناست كه قرآن 
در طول دوران اوليه اسالمي، مراحلي به خود ديده 

  است كه عبارتند از:
 ظحفّا«مع به معناي به حافظه سپردن كه الف) ج

 كنندگان جمعيعني است؛  »قرآنالماع ج«يا و  »قرآنال
است و اين مرحله اول حافظان قرآن ي اآن به معنقر

به  ها سوره و آيات ب) نوشتن .قرآن است يآور جمع
محسوب  يآور جمعمرحله دوم  ،نده. اينكصورت پرا

و  ها يهآ با مجموعه كي در قرآن ج) نوشتن .شود يم
به احتمال ه كمرتب. اين مرحله سوم است  يها سوره
 د) تدوين داشته است.هم ادامه  زمان خليفه دومتا زياد 

 قرائت برحسب مرتب نصِّ و متن كي گردآوري و
در دوره خالفت طبق اسناد و مدارك كه نهايتاً  متواتر

ص  ،1363 ،راميارخليفه سوم به انجام رسيده است. (
212( 

خود شاكله اصلي قرآن در زمان ، ترتيب ينبد
 گانه سهاست و در مراحل شكل گرفته  ص)اكرم (پيامبر 

به  الدفتين ينببعدي، همين شاكله حفظ شده و در قالب 
براي  توان يمحداكثر زماني كه  و است سرانجام رسيده

 الفتزمان خ ،رسمي در نظر گرفت يريگ شكلاين 
؛ اگرچه بعد از تدوين رسمي، به مرور خليفه سوم است

زمان، به دليل اشكاالتي كه خط قرآن در آن زمان 
 يا گانه چهاردهو  گانه ده، انهگ هفت يها قرائتداشت، 

 ديگر يكظهور كردند كه در ضبط برخي از واژگان با 
از همان قرآن رسمي  ها آناختالف داشتند. منتها همه 

به قرائت متواتر و يا به اصطالح مصحف عثماني تبعيت 
  .كردند يم

مهمي نيز وجود دارند كه  يشناس باستانشواهد 
نمونه،  ي. براكنند يمتقدم تاريخي قرآن را تأييد 

كه بخشي  الصخره قبهاسالمي برجا مانده در  هاي يبهكت
مختلف قرآن هستند، داللت  يها سورهاز آن، منقوش به 

بر آن دارند كه آيات قرآن در زمان امويان قرن اول، 
مشتمل بر شهادت  ها يبهكت. اين اند بودهمعروف و مشهور 

 ينچن همد؛ الهي و شهادت بر نبوت پيامبر نيز هستن
بر انتساب آيات قرآن به خداوند به عنوان وحي و  ها آن
. دهند يم يص) گواه( يامبرپآن توسط  كننده يافتدر

  (همان)
 كه اصلي عوامل از يكي رسد يم نظر به
تاريخ نجات  سمت به را ادبي نقد نظريه هاي يسنتئور

 است اختالفاتي و انحرافات كشانده، دانستن منابع اديان
 با كه بود شده وارد مسيحي- يهودي مقدس كتب در كه

 وجود ،ياكبو سيمور. نداشت سازگاري عقلي مباني
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 در كه كند يم انيب گونه ينا را مقدس تابك در تناقضات
 قتيحق از يدور و تضادهااز  يريگ چشم تعداد ن،يعهد

يا مواردي كه به  و شده يكار دست موارد .وجود دارند
 يسيرونو هنگام به نويسي يهحاشعنوان ملحقات و يا 

ص  ،تا يب ،ياكبو(، بسيارند اند يدهگرد متن وارد تازه،
 كتابي قرآن كه است حالي مطلب در اين). 47-48

 و است اختالفي و انحراف هرگونه از مصون و گر روشن
 ؛يابد ينم راه آن در از حقيقت دور به و باطل سخن هيچ
 لَو و الْقُرْآنَ تَدبرُونَي أَفَال﴿: فرمايد يمخداوند  كه چنان

 ﴾راًيثك اخْتالفاً هيف لَوجدوا اللَّه رِيغَ عنْد منْ انَك
 از اگر! ؟انديشند ينم قرآن درباره ايآ« ؛)82نساء/(

  ».يافتند يم آن در يفراوان اختالف بود، خدا ريغ يسو
 بشري بين شرطيه، اي يهقض در آيه، اين

 مالزمت آن، معارف اختالف و بودن قرآن (غيروحياني)
 بشري كتاب هر قهري، طور به زيرا است؛ كرده ايجاد
 شده، نوشته علوم يها جنبه از يا جنبه درباره صرفاً كه
 به رسد است؛ چه آميخته نقيض و ضد سخنان برخي به
 همه از كه باشد داشته ديني ماهيت كتاب آن كه آن

 و دخل آن در بشر و گويد سخن انسان زندگي جوانب
 نقيض، و ضد سخنان موقع، اين در كه بكند تصرفي

 ،10ج  ،1420 رازي، فخر( بود خواهند قبل از تر يشب
 ؛)20ص  ،5ج  ،1390 طباطبايي، ؛152-151ص 
 ابدي سرنوشت با كه ديني امور ماهيت كه اين ضمن
 ديگرند؛ زيرا امور از تر ناشناخته دارد، سروكار انسان

  غيبي مربوطند. امور به
  گيري جهينت

به طور مجموع، از سه  انتقادات ادبي هاوتينگ
جهت اصلي مطرح شد: پيدايش قرآن در محيط 

، ماهيت جدلي آيات قرآن و هويت زماني يا فرقه

متأخر قرآن و مخاطبان آن. هاوتينگ شواهدي را در 
ن سه جهت مطرح كرد كه اين يجهت اثبات هر يك از ا

  مردود بودند.شواهد با تكيه بر ادله عقلي و نقلي 
بايد گفت  يا فرقهدر مورد پيدايش قرآن در محيط 

صرف ارتباط پيروان اسالم با پيروان اديان توحيدي كه 
پيشين، دليل بر تأثير اين اديان در پيدايش قرآن و نمو 
آن در محيط توحيدي اين اديان نيست. ضمن اين كه 

تاريخي  كننده قانعد داليل يهاوتينگ و امثال او، با
اورند براي اثبات اين كه پيروان اوليه اسالم، يهوديان يب

آن چه در كتب مسيحي آمده  مانند، اند بوده و مسيحيان
كه پيروان اوليه دين مسيحيت، همان يهوديان بودند. 
صرف ارتباط جهان اسالم با اديان توحيدي پيشين، 
دليل بر تأثير اين اديان در پيدايش قرآن نيست. سبك 

، كند يمدر متنش را تأييد  برد دستجود كتب پيشين، و
ولي سبك قرآن، ماهيت بشري داشتن آن را نفي 

بالغت لفظ، علو  مانند. قرآن، بر انواع اعجاز، كند يم
در معارف مشتمل است كه همه اين  اختالف عدممعنا و 
 آن ناشي بودن يربشريغ، از وحياني و ها يشگفت

  .شود يم
هيت آيات نيز گفته نه ادعاي جدلي بودن مايدر زم

شد كه مقايسه زبان قرآن با زبان ساير كتب مقدس 
- نادرست است. مقايسه قرآن با كتب مقدس يهودي

مسيحي از حيث ماهيت جدلي، نادرست است و قرآن 
آن نوع جدلي كه هاوتينگ از آن سخن گفته، نسبت به 

كه  بينيم يممخاطبان خود به كار نگرفته است. اگر 
مسيحي حالت -مقدس يهودي ياه كتاببخشي از 

مردم را به چيزهايي  ها آنجدلي دارند و نويسندگان 
سخنان جدلي  گونه ينا، اند يبركه از آن  كنند يممتهم 

، به منظور توجيه برخي از انحرافات و ها كتابدر اين 



  131/ سوره اعراف 190 يهآ يلذ يقينفر يريتفس هاي يافتره يلنقد و تحلهمكاران:  و يشياهللا درو احسان 

 

عقايد باطل صورت گرفته است؛ انحرافاتي كه در قرآن 
تا به منظور توجيه  خورند ينمبه هيچ وجه به چشم 

جدل از  كه ينا، جدلي ترتيب داده شود. ضمن ها آن
ديدگاه قرآن بر دو نوع است: نيكو و غيرنيكو. قرآن 

كه بر پايه  گيرد يمخود از همان جدل نيكو بهره 
استدالل عقلي شكل گرفته، در حالي كه مخالفان قرآن 

براي اثبات عقايد  يرنيكوغطبق بيان قرآن، از جدل 
. درباره هويت زماني متأخر قرآن كردند يماستفاده  خود

نيز به اين نتيجه رسيديم كه سخنان  آنو مخاطبان 
هاوتينگ در اين باره كامالً نادرست است؛ زيرا سبك 

  قرآن، برخالف
اصالت تاريخي آن  گر يانبسبك كتب مقدس ديگر، 

است. متن قرآن از طريق تواتر به دست مسلمانان 

آن است كه قرآن از  گر يانبرسيده و تواتر تاريخي، 

ص) اسالم نازل شده است؛ ( يامبرپطريق وحي بر 

درباره  يشناس باستانضمن اين كه اين ديدگاه، شواهد 

را نيز ناديده  تر يشپ يها زمانپيدايش قرآن در 

  .گيرد يم
  نابعم

 .قرآن كريم -

 .كتاب مقدس -

 يدراسة لترجمة معان)، ق 1423آرتور ( ،يآربر -
ة القرآن مترجما يزياإلنجل يم إليركالقرآن ال

 زيالعز بن عبد ثميترجمه ه ،يزيللمستشرق االنجل

فهد لطباعه  كالمل مجمع :مدينه احمد ساب،

 ف.يالمصحف الشر

)، ق 1419، عبدالرحمن بن محمد (حاتم ياب ابن -

 يتبة نزار مصطفكم :، رياضمير القرآن العظيتفس

 الباز.

فتح الباري في )، تا يبعسقالني، احمد ( حجر ابن -
 دارالمعرفه. :، بيروتشرح صحيح البخاري

  تلخيص)، م 1979( احمد بن محمد ،رشد ابن -
 ئةيهال :قاهره ، الجدل  في  ليس رسطوطاٲ  ب كتا

 .للكتاب العامة المصرية

 )،ق 1385عبـــداهللا ( بـــن ، حســـيننايســـ ابـــن -

  .نا يب :، قاهرهالمنطق الشفاء؛

 ،اللغه مقاييس معجم )،ق 1404، احمد (فارس ابن -

 .يغات اسالميدفتر تبل :قم

لسـان  )، ق 1414رم (كـ ، محمـد بـن م  منظـور  ابن -
 دارالفكر. :روتي، بالعرب

 ،النبويــه ســيرة)، تــا يبــعبــدالملك ( ،هشــام ابــن -

 .العربي التراث اءياح دار :بيروت

مصنف واقعي «)، ش 1378( باروخ، اسپينوزا  -

هفت ، ترجمه عليرضا آل بويه، »اسفار پنجگانه
 .103- 89، بهار، 1، ش آسمان

 ترجمه ،افالطون آثار دوره )،ش 1380افالطون ( -

  .خوارزمي :تهران لطفي، محمدحسن

، ترجمه نيدعلم و  ،)ش 1362(ان يباربور، ا -

 .يز نشر دانشگاهكمر :، تهرانين خرمشاهيدبهاءال

دفاع از قرآن در )، ش 1383، عبدالرحمن (يبدو -
ن يد حسي، ترجمه سخاورشناسان يبرابر آرا

 .نشر به :، مشهديديس

ر يتفس يآالء الرحمن ف)، تا يب، محمدجواد (يبالغ -
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 وجداني. :، قمالقرآن

 يانياإلعجاز الب)، ق 1404، عائشه (يالشاط بنت -
 دارالمعارف. :، قاهرهللقرآن

 تورات، انيم يا سهيمقا )،تا يبس (يمور ،ياكبو -
 :تهران ر،يدب ح اهللايذب ترجمة ،علم و قرآن ل،يانج

 .ياسالم فرهنگ نشر دفتر

الفصــول  )،ق 1405( يد بــن علــمــجصــاص، اح -
 ه.يتب العلمكدارال  :روتيب، صولفي األ

ـ الب)، تـا  يب( ابوالقاسمد ي، سيخوئ - ـ ي ر يتفسـ  يان ف
 .ياء آثار االمام الخوئيموسسة اح :، قمالقرآن

 تــاريخ)، ش 1365جيمــز ( ويليــام دورانــت، -
 .نا يب :تهران آرام، احمد ترجمه ،تمدن

 :تهران ،قرآن تاريخ )،ش 1363محمود ( راميار، -

 اميركبير.

 تاج)، ق 1414مرتضي ( محمد بن محمد زبيدي، -
  ر.كدارالف :بيروت ،القاموس جواهر من العروس

 يالبرهــان فــ )، ق 1410ن (ي، بدرالــديشــكزر -
 دارالمعرفة. :، بيروتعلوم القرآن

 به شناسي جامعه)، ش 1390صادق ( زيباكالم، -
 روزنه. :تهران ،ساده زبان

آشنايي با اديان  )،ش 1385( سليماني، عبدالرحيم -
 .انجمن معارف اسالمي :، قمكتاب مقدس

نقادي كتاب «)، ش 1379سليماني، عبدالرحيم ( -

- 97ص  زمستان، ،8، ش هفت آسمان ،»مقدس

110 

 رسائل )،ق 1405حسين ( بن ، علييدمرتضيس -

  م.يركدارالقرآن ال :قم ،المرتضي الشريف

ــ)، ق 1421( نيالــد جــالل، ســيوطي -  ياإلتقــان ف
 .يتاب العربكدارال :، بيروتعلوم القرآن

، ديــالتوح)، ق 1398( يصــدوق، محمــد بــن علــ -

 مدرسين حوزه علميه قم. جامعه :قم

ــليبي، - ــليمان صـ ــال سـ ــا )، م 1998( كمـ خفايـ
 .نا يب :بيروت ،اسرائيل شعب اسرار و التوراه

 يزان فيالم)، ق 1390ن (ي، محمدحسييطباطبا -
 يمؤسسة األعلم :، بيروتر القرآنيتفس

 للمطبوعات.

ان يمجمع الب)، ش 1372، فضل بن حسن (يطبرس -
  خسرو.ناصر  :، تهرانلعلوم القرآن

ــري، - ــد طب ــن محم ــر ( ب ــاريخ )،ش 1362جري  ت
ــوك  ــم و المل ــه ،األم ــم ترجم ــده، ابوالقاس  پاين

 .اساطير نشر :تهران

ان يجامع الب)، ق 1412ر (ي، محمد بن جريطبر -
 دار المعرفة. :روتي، بعن تأويل آي القرآن

 ريتفس يف انيالتب ،)تا يب( حسن بن محمد ،يطوس -
 .يالعرب التراث اءيإح دار :بيروت ،القرآن

الخالف في )، ق 1407( بن حسن محمد، يطوس -
 .يمالساالنشر الموسسه  :قم ،األحكام

)، ق 1408القوي ( عبد بن سليمان حنبلي، طوفي -

  .نريشتافرانز  :، ويسبادنالجدل علم في الجذل علم

ر يتفســ)، ق 1380، محمــد بــن مســعود (ياشــيع -
 المطبعه العلميه. :، تهرانياشيالع

ة ية اإلسالميالرؤ)، ق 1411(غراب، احمد  -
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  .نا يب :، لندنلالستشراق

 عند المنطق )،م 1986محمد ( فارابي، محمدبن -
  .دارالمشرق :بيروت ،الفارابي

ح يمفات )،ق 1420عمر (، محمد بن يفخر راز -
 .ياء التراث العربيدار إح :، بيروتبيالغ

 كتاب )،ق 1405احمد ( بن فراهيدي، خليل -
  .ياء التراث العربيداراح :روتيب ،العين

 ،االستشراق ةكحر خيتار)، تا يب، يوهان (كفو -

 دارالمدار :روتيب العالم، يلطف عمر ترجمة

 .ياإلسالم

 ترجمه ،ديالكتيك )،ش 1362فولكيه، پل ( -

  .آگاه :تهران رحيمي، مصطفي

الجــامع )، ش 1364، محمــد بــن احمــد (يقرطبــ -
 ناصر خسرو. :، تهرانام القرآنكألح

، ير القميتفس)، ش 1363م (يبن ابراه ي، عليقم -

 تاب.كدار ال :قم

 تاريخ)، ش 1368چارلز ( فردريك كاپلستون، -
 :تهران مجتبوي، الدين جالل ترجمه ،فلسفه

  سروش.

، يافكال)، ق 1407عقوب (ي، محمد بن ينيلك -

 دارالكتب اإلسالميه. :تهران

، ترجمة مانيا يايدر )،ش 1376( ت، دانيوپكي -

 .طرح نو :تهرانامشاد، كحسن 

ــالوو - ــن (يگ ــ، آل ــا يب ــانن)، ت ــرگ پ ــاله: ب  اتي
 :تهـــران فرهـــادپور، مـــراد ترجمـــه ،يخيتـــار

 .صراط يفرهنگ موسسه

، يحير مســكــخ تفيتــار ،)ش 1386( ين، تــونيلــ -

 .زوفرزان ر :ان، تهرانيبرت آسروترجمة ر

)، ق 1421( يالراضعبد  المحسن، عبد محمد -

مجمع  :مدينه ،القرآن أصالة يعل ةيريالتنص ارةالغ

 .فيفهد لطباعة المصحف الشر كالمل

 يد فيالتمه)، ق 1415( يمعرفت، محمد هاد -
  .يمؤسسة النشر االسالم :، قمعلوم القرآن

، ترجمه كالم مسيحي)، ش 1381توماس (ميشل،  -

مركز مطالعات و تحقيقات  :حسين توفيقي، قم

 ان و مذاهب.ادي

 )،ش 1367محمد ( بن طوسي، محمد نصيرالدين -

 .دانشگاه تهران :تهران ،االقتباس اساس

 ،المسلم شرح )،ق 1405( نيالد يمح ،ينوو -
  .إحياء التراث العربي دار :روتيب

 ،المغــازي )،ق 1414عمــر ( بــن محمــد واقــدي، -

 .اسالمي تبليغات دفتر :قم

 الهيات راهنماي )،ش 1368( اميليوهوردرن،  -
انتشارات  :تهران ميكائليان، طاطهوس ،پروتستان

 فرهنگي. علمي و

بهزاد ، ترجمة نيفلسفه د ،)ش 1372( ، جانكيه -

 .يداله يالملل نيشارات بتان :تهران، كيسال

 ،ديالشرق الجد )،م 1962( ني، محمد حسليكه -
 .ةيتبة النهضة المصركم :قاهره
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