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سكينه حقانى
آنىم قرشد علوشناس اركار

چكيده
آنق شناسان� كه قائل به تحري� قـرى از شرخالف شمار بسياران اخير،بردر دور

احت تمام و بـاى،با صرفسور آربركاى و پروادى همانند دكتر بـوكريم هستند� افر
ده�اند.اين مقاله،به بيان�وح كرا مطرآن از تحري� راهد متقن،مسأله صيانت قرشو
داخته است.تحري��پرآن،ازن مسأله صيانت قراموق،پيراى�اين دو�مستشرسى آربرر

آن،صيانت از تحري�.كاى،قرى،دكتر بوفسور آربرپروه�ها:اژكليد و

١كاىموريس بو

ى است كه منكـرانسوف فرشكان مشهور و نيز از اسالم شناسان معـروكاى»از پز«بو
فت و به�دورا پذيرآن ردن قرحيانى بوى،نخستين كسى است كه وآن مى�باشد.وتحري� قر

د،مهم�ترين اثـرآن داره قرى در بارى،هم چنين آثـارآن نگريست.واز حب و بغض،به قـر
ن بـهاست،كه تـاكـنـوآن و علـم ات،انجيـل،قـرمقايسـه�اى مـيـان تـورى،كتـاب مانـدگـار و

٢جمه شده است.ن ترناگوزبان�هاى گو

آن بيان�داشتهه اصالت قرا در بارد رگاه�هاى خوه اى از اين كتاب،نظركاى،در پاردكتر بو
تند از:ا به دست داده است،كه عباراهدى رو نيز،شو
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.(ص)مان پيامبرآن،در زدن قرب بوآن،بر مكتو.داللت آياتى از قر١
.(ص)مان حيات پيامبرى صحابه در زحى،از سو.به كتابت در آمدن تمام و٢
.(ص)مان پيامبرى شده،در زد آورآن گرت خلفا،بر قر.نظار٣

(ص)مان پيامبرآن در زدن قرب بوآن،بر مكتوداللت آياتى از قر

كاى»مى�نويسد:«موريس بو
ى،آيات و٣قائل است.(ص) مان حيات پيامبرد،از همان زدن خوب بوآن،به مكتوقر

ا شاهد مثال بيان مى�كند:�زير ر
).٢٥/٥قان،(فر» و أصيالًةلين اكتتبها فهى تملى� عليه بكرّا أساطير األوو قالو«

» العالمينّبتنزيل من ر*نروّ المطهّه إالّال يمس*نفى كتاب مكنو*آن كريمه لقرّإن«
).٨٠ ـ ٦٥/٧٧اقعه،(الو

امكرً*ةبأيدى سفر*ًةّر مطهًعةفومر*ًمةّفى صحJ مكر*هفمن شاء ذكر*ًةها تذكرّ إنّكال«
).١٦ـ٨٠/١١(عبس،»ةبرر

).٢٢ـ٨٥/٢١ج،(البرو»ظح محفوفى لو*آن مجيدبل هو قر«

).٣ـ٩٨/٢نة،ّ(البي»مةّفيها كتب قي*ةّرا صحفا مطهه يتلوّل من اللسور«

د�برد دارجوه�هايى داللت بر كتابت واژكاى»،با استناد به اين آيات� كه در آن�هـا و«بو
،به كتابت در آمده�است.(ص)آن در عصر پيامبراين باور است كه قر

(ص)مان حيات پيامبرى صحابه در زحى از سوآمدن تمام وبه كتابت در

(ص)مان حيات �پيامبرحى،در زدن تمام وكاى،به كتابت در آمدن و به حافظه سپردكتر بو

ع،با كتاب�هـاىضوا در اين موآن رى،قـرآن مى�داند.وا،يكى از داليل عدم تحري� قـرر
ده و چنين مى�نويسد:مقدس پيشين مقايسه نمو

ىسوحى موحى ديگر(وگذشت دو وتى،با سرگذشت اساسا متفاوآنى،سرحى قرو
لصول شده و به محض و نازًآن در مدت بيست سال،تدريجاد.قرى)دارو عيسو

منان،از بر شده و هـمسط مؤ،تو(ع)ئيل ب جبـرسيله� ملك مقـربه و(ص)به پيامبـر
دد.آخرين،از طريق كتابت،ثبت مـى�گـر(ص)مان حيات پيامبـرمان در همـان زز
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ـ از مقابله�هاى� نسخه�هاى قر ماندر ز(ص)فات پيامبر سال پس از و٢٤ تا ١٢آن� كه 
مان باا� كه هم زآن رقع،قرل كسانى�كه تا آن موا شده�اند،از كنترخالفت�عثمان � اجر

نـد.ودارخورداشتنـد،بـردند� از برانده بـوخته و دائما از حـفـظ خـوحى�آمـول ونزو
٤م حفظ شده است.ّآن،به طور قطعى و مسلمى�دانيم كه از آن به بعد،قر

و در جاى ديگر،مى�نويسد:
ا به قصد مدينه،مكه ر(ص)سما ثابت مى�كنند،پيش از اين كه پيامبرن،رخى متوبر
ديده تدوين و ثبت�گرًد�كتبـاحى شده بوقع وآن�كه تا آن موده باشد؛متن قـرك كرتر
(ص)م است كه محمدى معلوا مدلل مى�كند.بارد اين مطلب رآن خود قرد.و خوبو

انند.بنابر اين،غيرا از حفظ بخوحى شده رندگان به او عادت داشتند،متن وو گرو
ه كند،كهخدادهايى اشارانسته باشد بـه رآن،توقابل فهم است،اگر بگوييم كه قر

،يعنـى،(ص)افيان �پيامبرل آن�ها در اطرده و حال آن كه كنتـراقعيت نبومنطبق بـا و
٥ده است.لت ممكن بوكاتبان و مستنسخان،با كمال سهو

ا از بر كنند،و آنان نيز،تمـام يـاآن رمنان،قرد كه مؤموصيه مى�فـر،تو(ص) …محمد
دند.بدين طريق«حافظان»بهانده مى�شد� حفظ كرها خوا كه در نمازآن ربخشى از قر

ه�ساندند.پس،شيوان�ميرا به ديگرآن�را از بر مى�دانستند وآن رد آمدندكه تمام قرجوو
٦ده�است.ان�بها بوشتن و نيز،از طريق حافظه،بسيار گراه نوگانه�حفظ نص،از ردو

ه،استناد جسته وّفسور حميداللالبه�الى سخنانش،به گفته�هاى پروكاى،در دكتر بو
چنين مى�نويسد:
دهكرمنتشر١٩٧١آن ـ در سال جمه�اى،كه از قره،در ديباچ~� ترّفسور حميداللپرو

انجام�(ص) فات�پيامبـرآن تـا وا كه در آنها كتابت متن قـرالى رضاع و احـواست،او
ح مى�دهد:شده،به خوبى شر

حى مى�شد؛آن ومتفقندكه تمام دفعاتى كه بخـشـى از قـرگفتن اين امـرمنابـع،در
د،ا،به او ديكته�مى�كراند و آن رامى�خوا فرادش ر،يكى از اصحاب باسو(ص)پيامبر

ل شدهقع نازعه�اى كه تا آن موا،در مجموست بخش جديد ردر حالى�كه جاى در
،پس از ديكته از(ص)ايات،تصريح مى�كنند كه محـمـدد.رومود،تعيين�مى�فـربو

انداند،تا اين كه بتـواى او بخوده،برا يادداشت كراست،كه آن چه ركاتب مى�خو
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مايد.ا اصالح فراقصى،آن�ها رد نوجوت ودر صور
تمام(ص) مضان،پيامبرسال،در ماه رى،به ما مى�گويد كه هرايت مشهور ديگررو

مضان،پيشاند…،در ماه رئيل مى�خود جبرد،نزحى شده بوقع وآن چه كه تا آن مو
اند ….مى�دانيم كـه ازد او خـوا نزآن رئيل،دو بار قـرفاتش،به تقاضاى جـبـراز و

اى�انجام عبادات �اضافى در�ماهدند بر،مسلمانان عادت كر(ص)مان� پيامبرهمان ز
٧ى نمايند.نده دارآن شب زمضان،با ختم قرر

(ص)مان پيامبرى شده،در زدآورآن گرت خلفا بر قرنظار

ىدآورآن� گربر قر(ص)ت سه خليفه،بعد از پيامبركاى،بر اين باور است كه نظاردكتر بو
ى،درآن از تحري� است.ونيت قر،دليلى ديگر بر مصو(ص)مان حيات پيامبرشده،در ز

ه مى�نويسد:اين بار
لين كاتب ابوبكر…،از او٨ى،م)،جانشين و٦٣٢ ((ص)فات پيامبر«كمى�پس از و

آن تهيه نمايد،كه او هم اين�است كه نسخه�اى از قر،زيدبن ثابت،خو(ص)محمد
انستا كه مى�توكى ر زيد تمام مدار٩مين خليفه)،اهنمائى عمر( دود.با را كركار ر

دند از:شهادت�ت بوك،عبارد.(اين مـدارى كند� مطالعه نمودر مدينه جمـع�آور
شته شده و متعلق به اشخاصى اشياى مختل� نوحافظان و نسخ«كتاب»،كه رو

فت.بديننه خطا،در استنساخ انجام گراز از هر گود).اين كار،به منظور احتربو
ديد.سان،نسخه�اى بسيار اصيل از«كتاب»تهيه گر

ا درآن رم،قـر٦٣٢خليف~ جانشين ابوبـكـر،درند كه عمـرگاه مى�سازا آمنابع مـا ر
ش�حفصهگ،به دخترقع مرد و در مواهم ساخت و حفظ كريك�جلد (مصح�) فر

د، م بو٦٥٥ تا ٦٤٤مين خليفه� عثمان� كه خالفـتـش از ه�ى� پيامبر) داد.سـو(بيو
اى تهيه� نسخه�اى� كه به ناما برد كه مقابله� نسخ را مأمور كرگان رنى از خبركميسيو

مان خالفتا� كه در زكى رن،اصالت مداراو مشهور است� انجام دهند.اين كميسيو
آند،و با مسلمانانى� كه متن قرل كرد كنترابوبكر،تدوين شده و در ملكيت حفصه بو

ىآن)،در نهايت سخت�گيرد.نقد اصالت�متن (قرت نموا از بر مى�دانستند�مشورر
م تشخيص داده شده،تا از كمترين اشتباهىديد.و انطباق شهادات�،الزانجام گر
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دد.ى گرد،پيش گيرانگيزه�اى بركه مشاجر
اكزد به مرا� كه در نتيجه�ى� اين مقابله تهيـه شـده بـوآن رعثمان،نسخه�هايى از قـر

ه،ّفسور حميد الله طبق نظر پروتيب،امروزستاد.و بدين ترى اسالمى�فراطورامپر
بد است،كه به عثمان منسوجول موآن)،كه در تاشكند و استانبونسخه�هايى(از قر

نويسى قديمى�ترين قطعاتخى اغالط احتمالى هنگام روند.قطع نظر از برمى�دار
١٠نى و باز يافته شده در تمام عالم اسالمى، همانندند».آن كنوشناخته شده�ى� قر

ىآربرفسورپرو
آنجم قران شناس نامور انگليسى و نيز،متر اسالم شناس،اير١٢ى»تور جان آربر«آر

ار داشتـه و درآن قره معتقدان به عدم تحري� قـرى،در گروبه زبان انگليسى مى�باشـد،و
ابر تحري� اناجيـلا،در برآن ر،مسأله اصالت قرآن»جمان قر«خدمت و خيانت متـركتاب

ده است.ح نمو�مطر
ـ هزى،نيز بيان مى�كند كه«قرو چهارار وآن كريم»در حال حاضر،به همان شكلى� كه 

١٣ده مانده است.ل شده،دست نخور ناز (ص)صد سال قبل ـ بر پيامبر اسالم

تند از:ده،عبارح كرآن مطراى اصالت قرى،براهدى كه وشو
(ص)مان پيامبرحى در زآمدن و.به كتابت در١

نه تحري�آن از هر گو.ضمانت الهى بر حفظ آيات قر٢

(ص)مان پيامبرحى در زآمدن وبه كتابت در

مانحى،در زشته شـدن وده،نوح كرآن مطراى اصالت قـرى»،براز داليلى كه «آربـر
ى مى�نويسد: است.و(ص)پيامبر

ل مى�شد� گاه به گاه وبخشنـاز(ص)مل اكرسوحى و نيز الهاماتى� كه بـه رعه� ومجمو
ا به اصحابش ابـالغحى مى�شد،آن رد و به محض اين كه،بر او آيـه�اى وبخش بـو

اند؛بلكه آن�رد بسپارا به حافظه�ى� خـواست كه نه فقط آن رد و از آن�ها مى�خومى�كر
حىد كـه و،تعيين مى�كر(ص)ا تكثير كنند.پيغمبر اسـالمبنويسند و نسخه�هـاى آن ر

د.وآن است،و در چه محلى بايدثبت�شوجديد،متعلق به چه قسمتى از متن كلى قر
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تيبا به ترد كه آيات را مجبور نمى�كرلى اشخاص رد وموا معين مى�فرمحل ثبت آن ر
آن على»،ده،«قرتدوين�كرل ثبت وتيب نزوا به ترآنى� كه آيات رل ثبت كنند.تنها قرنزو

خى معتقدند كه در ذيل آيات بـهد كه بربـو(ع)منين علىالمؤمشهور به مصح� اميـر
ب و نگاشتهل آن،تأويل و تفسير حقايق�آن� نيز مكتو،شأن نزو(ص)مدستور پيامبر اكر

مان و تمامآن�هاى آن زآن،باديگر قره�هاى اين قرع آيات و سورلى،مجمومى�شد.و
١٤د….تى نداشته و ندارآن فعلى،هيچ اختالف و تفاومان�ها و قرز

ى،در ادامه مى�نويسد:و
سىد،با بررفته بوا گرا فرحيانى گذشته رجه به اختاللى كه دامن همه�ى� كتب وبا تو
ب،يعنىه و اسلوان اين شيوب،نمى�توهنگ و ادبيات آن روز دنياى عران فرميز

آن�ار نداد.و بدين�سان،قـرد تقدير قرل،مـورتيب نزوا،به ترثبت و ضبط آيـات ر
دند و درا حفظ كرشته شده و صدها نفر،آن رمان حيات پيامبر خدا،نوكريم در ز
١٥دند.دلها سپر

نه تحريJآن،از هر گوضمانت الهى،بر حفظ آيات قر
ا نحنّإند،به دست مى�دهد،آيه حفظ است:«اى عقيده خوى»برى كه«آربردليل ديگر

).١٥/٩(الحجر،»ن�ا له لحافظوّكر و إنّلنا الذّنز

ه،مى�نويسد:اين بارى درو
سد درئيل امين،بر مـرسيله�ى جبـرال به واصـوآن كريم� ـ كه سخن خداسـت� وقر

دن آيات و حفظ و نگهبانى آنحيانى بو القا شده،و(ص)انده�اى،به نام محمد�نخو
١٦ند تضمين شده است.سيله�ى� خداونيز،به و

چنين مى�نويسد:ده وه نمواشار) ١١/١٣د، (هوّىى هم چنين،به آيه تحدو
اند،يـا آن� رآن كريـم شـك داراجع به اصالت و اعتـبـار قـرابر كسـانـى� كـه ر در بر

ن و اعصار بازاى همه�ى قروا برى رّه و تحداه مبـارزند متعال�رند،خداونمى�پذير
اه قلن افترلوأم يقومايـد:«آن مى�فرجه به همين نكته است،كه قـرگذاشته و با تـو

»ه إن كنتم صادقينّن اللا من استطعتم من دوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوفأتو
ا (به خدا) نسبت داده (وآن) رغ،اين (قر؛آن�ها مى�گويند:او به درو)١٣/١١د،(هو
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ه ساختگى،هماننداست مى�گوييد،شما هم،ده�سورساختگى �است)!بگو:اگر ر
ـ [برا كه مى�توتمام كسانى رآن بياوريد وه] اين قر[سور ـ غير از خدا  اى اين�كار]انيد 

١٧ت كنيد!دعو

ىنتيجه�گير
آنع تحقيقات شان دين اسالم است،قائل به تحري��قرضوقان� كه موى از مستشربسيار

ند،ى هم به چشم�مى�خورفسور آربركاى و پروقانى،نظير دكتر بوكريم�مى�باشند.اما مستشر
ا،درتحري�� رآن ازنيت قراهد و داليل متقن،مصـوائه شواحت تمام و نيز،بـا اركه با صر

ده.شان آورآثار
تند از:ائه مى�دهد،عبارآن،از تحري� ارنيت قراى مصوكاى» براهدى كه «بوشو

.(ص)مان پيامبردنش در زب بوآن،بر مكتو.داللت آيات قر١
.(ص)مان پيامبرى صحابه در زدن آن،از سوحى و به حافظه سپرآمدن تمام و.به كتابت در٢
(ص).مان پيامبرى شده،در زدآورآن گرت خلفا بر قر.نظار٣

تند از:ده كه عبارح كرا مطرآن)،داليلى رد (عدم تحري� قراى عقيده خوى»،نيز بر«آربر
نه تحري�.آن،از هر گو.ضمانت الهى بر حفظ آيات قر١
.(ص)مان پيامبرحى،در زآمدن و.به كتابت در٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.MAURICE BUCAILLE.

.٢٥٣ /آنقرقان ومانى،مستشر.ر.ك:محمدحسن ز٢
آن وات،انجيل،قركاى،مقايسه�اى ميان تور.موريس بو٣

ان،دفتر نشـرم،تهرجمه ذبيح الله دبير،چـاپ سـوعلم،تر
.١٧٧ / ١٣٦٥هنگ اسالمى،فر
.٣٣٧ /.همان٤
.١٧٦ /.همان٥
.١٧٨ /.همان٦

.١٧٧ـ١٧٨ /.همان٧
ليـنم اسـت اوّا مسـل.به ظاهر جريان تـاريـخـى.زيـر٩و٨

(ص)امى اسالمگ پيامبر گـرف بزر از طرًاارخليفه�اى كه كر
سّد مقدجو در غدير خم)همانـا وًصاديده (خصوفى گرّمعر
دهمى�باشند.و خلفاى بعد از او نيز يـاز(ع)منان علىموامير
ت مى�باشند.ار آن حضرگوند بزرفرز
١٧٩/آن و علـمات،انجيـل،قـر.مقايسه�اى مـيـان تـور١٠

.١٨٠و



٩٦ علوم قرآنى   سال�هيجدهم

12.ARTHUR JOHN ARBERRY

ث» بهمـوتزم،در شهر «پور١٩٠٥ماه مه سال ١٢ى در * و
دهع شد.در پانزدنيا آمد.تحصيالت او،از سه سالگى شرو

س� تحصيـلـىد،كه يكـى�از ده�بـورفيق پـيـدا كـرسالگـى تـو
�داشت،د.شانزا به�دست�بياورث»رموتزسه«پورمدر�ده سال 

د وه عالى «كمبريـج» آمـاده كـرد به دوراى وروا برد ركه خـو
ك كالج ميكائيـل مـاس»،در سـالد به«پمـبـروقبـل از ورو

انانى رط به زبان�هاى التينى و يـواد مربوم،تمام مـو١٩٢٤
ى،درنامه ود.كارف كـرطرا برد رانده و اشكال�هاى خـوخو

جمه و يا تصحيحد كتاب،شامل تحقيق،ترد نونده� حدوگيربر
د،به اضـافـه�است.و تقريبا،همين تعـداد هـم،مـقـالـه دار

اكنده�ى ديگر.ازتاه و پرشته�هاى كوى نقد كتاب،و نومقدار
�شعـر�سى و عربى،ترن فـارجمله آثار او،تصحيح متـو�جمه

مينـهانى،تحقيقاتـى در زسى�و�عربى،مطالعات� قـركهن فار
سى و عربى،فان به زبان فـاركالم و فلسفه�ى اسالمى، عر

ست نويسى كتابخانـه�هـا،تـهـيـه�ى و فهـركتابنامـه نـگـار
سى دانشجويى ،ادبيات مالتايى و آثـارعه�هاى درمجمو

ن؛اسالم معاصر،عى چـومينه�هاى متنـودم پسند در زمر
الد اسـت.جرق شناسى بريتانيايى�و عمر�خيام �و� فيتـزشر
ان كريم به زبان انگليسىجمه� قرجسته�ترين كار او،تـربر

فتهجمه�هايى� كه تا آن روز انجام گـراست،كه از همه تـر
تر است.ده� بربو

آن،جمان� قرخيانت مترى،خدمت وتور جان�آربر.آر١٣
ان،انديشه اسالمـى،ل دريايى،تهـرسوجمه محـمـد رتر

.١١٤ /م١٣٨٣
.همان.١٤
.همان.١٥
.١١٥ /.همان١٦
.ر.ك:همان.١٧
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