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 چکیده
ی است که به صورت آکادمیک، در کانون  اسالم و قرآن از موضوعات،ي اخیردر دو سده

ي های این دوره از خاورشناسی، لزوم ارائهاز ویژگی. توجه خاورشناسان بوده است
های علمی معتبر و آمادگی برای پذیرش نقد علمی از سوی نظریات در قالب روش

 گیر نسبتپژوهی خاورشناسان، با تحوّلی چشماز این رو، قرآن. های رقیب استنظریه
ي آن آثاری پژوهان غربی دربارهیکی از محورهایی که قرآن. به گذشته همراه بوده است

فرضِ پیش. اند، میزان اصالت قرآن نسبت به متون مذهبی گذشته استرا پدید آورده
بسیاری از خاورشناسان این است که قرآن اثری بشری است که پیامبر اسالم براي 

با این . های تاریخی پیش از خود نیز بهره برده استرشها و گزاپدید آوردنش از آموزه
این مقاله چند هدف را . اندیشندباره یکسان نمیي خاورشناسان، در اینحال، همه
یکی آن که خوانندگان را با آثار خاورشناسان و سیر تاریخی آنها آشنا : کنددنبال می

نظر میان خودشان را فسازد؛ دوم این که، تحول دیدگاههای خاورشناسان و اختال
 . واگوید؛ و سوم آن که، به تجزیه و تحلیل دیدگاههای ارائه شده بپردازد
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 و آداب مردم مکّه، آئین صابئان و اشعار جاهلي اخذ کرده است و یا برآنند که فرهنگ
، فرهنگي و مذهبي عصرش، خود پذیري از شرایط اجتماعيآن حضرت با تأثیر

 خاورشناسان با تمسّک به .)٣٤ـ٣٣صغیر، : ـ نک(ي متن قرآن بوده است آورندهپدید
های نصرانی مانند ا مالقات ایشان با چهرهاکرم به شام ی اي همچون سفرهاي پیامبرادلّه

ورقةبن نوفل و بحیراي راهب و مصاحبت با برخي از عالمان یهود در مدینه، آن حضرت 
 عربستان و يرا متأثّر از اهل کتاب، و قرآن را برگرفته از مصادر دیني و فرهنگي جامعه

 سرزمینهای دیگر که با اش، به ویژه در برخورد با کاروانهای تجاریهاي پیرامونيمحیط
؛ ١٠٦٠ـ١٠٥٩الحداد، :  ـ نک(اند آوردند، دانستههایی را به همراه میخود مفاهیم و آموزه

، اسلوب تورآندرائه و  بروکلمانبه طور مثال، )٣٦٠ـ١/٢٩؛ سالم الحاج،١/١٠٠رضوان، 
سریاني قرآني را از مبشّران مسیحي جنوب عربستان و رژي بالشر، اصل قرآن را از لغت 

 از حنفاء تأثیرپذیر  برخي دیگر از آنان، پیامبر را.)٣٤ ،٣٣صغیر، : ـ نک(دانند متأثّر می
و برخي از ایشان، قرآن را به مفاهیم و عناصر و ) ٢٨٣؛ مقدادي، ١٧که، نولد(دانسته 

 را مقتبس همچنین برخي خاورشناسانِ مسیحي، قرآن. اندهاي یهودي ارجاع دادهآموزه
 . اند  مسیحي دانستهاز منابع

: نهاست، به این قرار استصدد یافتن پاسخ آهایي که این مقاله درپرسش
 چه بوده و چه تفاوتي با پیش هاي خاورپژوهان در بررسي این موضوع فرض پیش
 این بحث در میان خود خاورپژوهان چه تطوّري داشته است؟  هاي مسلمانان دارد؟ فرض

 
 در عصر نزولي بحث مصادر قرآن پیشینه

زیبایی بیان و جلوه های با شکوه ادبی قرآن، عرب عصر نزول را که خود سرآمد در ادب 
بسیاری . بود، در نهان خود به این اندیشه رساند که این سخن، فوق طاقت بشری است

خی نیز راه بردر مقابل، . از مشرکان، با شنیدن قرآن، طاقت از کف داده و اسالم آوردند
جت در پیش گرفتند و در این راه با انتساب اوصافی چون ساحر، مسحور، عناد و لجا

، سعی درتخریب حقانیت او و اصالت )ص(مجنون، شاعر، کاهن و کذّاب به پیامبر اکرم 
 .  قرآن داشتند

قرآن . ساحر و سحر، از شایع ترین تعابیر در برخورد مشرکان با قرآن و پیامبر است
؛ ١٥/؛ صافات٣/؛ انبیاء٧/؛ هود٧/انعام(در مورد قرآن کریم، نسبت سحر و ساحر را 

 موضع ٣ و ٦به ترتیب در ) ٥٢/؛ ذاریات٤/؛ ص٢/یونس(و پیامبر ) ٢٤/؛ مدّثّر٧/احقاف
در . مسحوریت، تحت تأثیر سحر دیگران واقع شدن است مراد از. گزارش کرده است

.یاد شده است) ص( بار از این نسبت مشرکان، در مواجهه با پیامبر اکرم ٢قرآن 
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کهانت، به معنای اتصال انسان به جنّ است تا خبرگذشتگان و ) ٨/؛ فرقان٤٧/اسراء(
ي بسیاري این  در عصر نزول قرآن، عقیده.)٤٤٢راغب اصفهاني، (آیندگان را کسب کند 

بود که کاهن، با فردي از جنّیان سر و کار دارد و آن جنّ با استراق سمع از اخبار غیبي 
همچنین . هاي آن بودکاهنان، زبان خاصي داشتند که سجع از ویژگي. شودآگاه مي

طاش : ـ نک(تافت سخنان آنها ابهام آلود بود؛ به طوري که تأویل هاي گوناگوني را بر مي
 خداوند در قرآن کریم در دو موضع تأکید .)٤٥ـ٤٤ ؛ شاکر،٧٥٤ـ٧٥٣کبري زاده، 

 درشماری از آیات .)٢٩/؛ طور٤٢/حاقه : ـنک(کند که قرآن از سنخ کهانت نیست  مي
قرآن، از تکذیب دشمنان نسبت به آیات و معجزات الهی و پیامبران سخن به میان آمده 

به ) ص(به عنوان وصفي که مشرکان در مورد پیامبر » کذّّاب«یک بار نیز از صفت . است
 خوابهای  ـ»الماَضغاث اح« برخی مشرکان، قرآن را .)٤/ص( اند، یاد شده استکار برده
خداوند ضمن ردّ آن، قرآن کریم را سخني که . اندنامیده» شاعر« و پیامبر را  ـآشفته
، تعبیر "قول بشر" .)٥/انبیاء: نک(سازد، دانسته است ي وحي آن را منتقل ميفرشته

ي مدّثّر، از قول یکي از در سوره. دادنددیگری است که مشرکان به قرآن نسبت می
گاهی هم مشرکان، ) ٢٥/مدّثّر(» .إن هذا االّ قول البشر«:  شده که گفته استمشرکان نقل

قرآن کریم دردو موضع این . رفتندانگشت اتهام را به سوی افراد و گروه خاصی نشانه می
   .)٥ـ٤/؛ فرقان١٠٣: /ـ نک(ادعاها را مطرح کرده است 

 قرآن کریم، خود نشان از و) ص(تعابیر گوناگون مخالفان اسالم در مورد پیامبر اکرم 
گویی و سردرگمی، در مقابله با قرآن دارد؛ حالتی که خداوند به نوعی تشویش، پراکنده

مریج به معنای مختلط و مضطرب است و به این ) ٥/ق: (تعبیر آورده است» امرمریج«
دلیل آنها را چنین توصیف کرده که آنها گاهی پیامبر را مجنون، گاه شاعر و زمانی 

 .)١٢/٣٦٩؛ ٩/٢١٢طبرسي، : ـ نک(ر نامیدند ساح
 

 قرآن پژوهي خاورشناسان و مصادر قرآن
خاورشناسی، به عنوان مکتبی فکری و سیاسی برای شناخت شرق، به ویژه جهان اسالم، 

اوّلین تالشهای علمی دراین زمینه توسط پیتر ارجمند . هاي صلیبي پدیدار شدبا جنگ
-Peter the Venerable- )ي قرآن با ترجمه ي کلونیرئیس راهبان فرقه) ١٠٩٤ـ١١٩٥

نتایج . ي دوازدهم در فرانسه آغاز شدبه زبان التینی و با اهداف تبشیری در سده
نامور گشت، ایجاد کانونی در غرب برای » مجموعه کلونیایی«های وي که به کوشش

 .)٥٤/٢٠آینه پژوهش، (پژوهشهاي اسالمي بود 
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، در   و روشنفکری  دینی، سیاسی  عمیق  و تغییرات  اصالحات ان دور با ورود اروپا به
) ص(ي اسالم، به ویژه زندگي پیامبراکرم درباره ژوهشهاي نویني ي شانزدهم، پاواخر سده
که در  ي این رویکرد پژوهشي و فضاي حاکم بر عصر روشنگري، این شدنتیجه. آغاز شد

  دانستند که می   دینی را مبلّغ) ص(محمد   مسیحی، حضرت  محقّقان  هجدهم، برخی قرن
  ي الهیفرستده  بعضی،  استدالل  به  حضرت آن.  بود تر از مسیحیت تر و عقالنی طبیعی
 .)٢٢ـ٢١ص پیشین،( بود  ، در پرهیز از اشتباهاتش  مسیحیت  به  کمک برای

ي قرآن هي قابل توجْه در این میان آن است که بیشتر خاورشناسانی که دربارنکته
اند، به تأثیرپذیری اسالم و قرآن از تورات و انجیل اشاره داشته و یا به آن سخن گفته
، )١٩١٥ـ٢٠٠٤ (-Maxim Rodinson-اند تا جایی که ماکسیم رودنسون معتقد بوده

ی آن بر ي عدم اصالت اسالم و تکیهمسأله": گویدتبار فرانسوی، میخاورشناس روسی
 .)٨٥الشرقاوي،  (". مشترک میان تمامی خاورشناسان استسایر ادیان، موضوعي

 
 ها در غرب در مورد مصادر قرآنسیر نگارش
 تر مورد توجّه مطالعات اسالمیي مصادر قرآن کریم، در قرن نوزدهم، بیشبحث درباره

 .این توجه، همزمان با ظهور رویکرد نقد تاریخی به متون مذهبی بود. غرب قرارگرفت در
 شد وهایی مانند پیدایش یک آیین جدید، تفسیری تاریخی مییدگاه، پدیدهدر این د

 .گرفتپیدایش آن، با توجه به ظرف زمانی و حوادث پیش از آن، مورد تحلیل قرار می
 غیر: ي منابع قرآن در غرب، به طور عمده بر دو پیش فرض بنا شده استمطالعه درباره

 نابع قبل از خود؛ به ویژه عهدین؛ به دلیلوحیانی بودن قرآن و اقتباس قرآن از م
 گرا که به بحثیکي از خاورپژوهان تاریخ. تشابهات موجود مابین متن قرآن و آن منابع

 منابع قرآن عالقه نشان داده و نظریات او همواره دستمایه دیگر خاورشناسان این حوزه
 محمد"ي مشهور خود، او در نوشته.  است-Abraham Geiger-قرارگرفته، آبراهام گایگر 

 ي اقتباس قرآن از منابع یهودیبار، ایده، اولین"از متون یهودی چه چیز برگرفته است؟
انگلیسی  به"یهود و اسالم"م با عنوان ١٨٩٦نوشته گایگر اولین بار در سال . کردرا مطرح

تاب گایگر در این کتاب، به زعم خود، در آیات قرآنی، باز. ترجمه و در هند چاپ شد
معارف و تعالیم یهودیت را می دید و در پی آن بود تا نشان دهد محتوای معارف و 

سنتها و تاریخ یهودی بر زبان مردم ": گویداو می. احکام قرآنی تحت تأثیر آنها بوده است
نداریم  نمود و ما شکیي کافی برای نبوغ شعری پیامبر جذّاب میجاری بود و به اندازه

 )Judaism and Islam, p17(".م برای اقتباس از یهودیت را داشته استکه او ابزار الز
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کتاب گایگر، در تمامي نوشته هاي بعد از خود در مورد تشابه میان اسالم و یهودیت 
نولدکه، از این کتاب تمجید کرده و نکات گایگر در . گذار بودو یا اسالم و مسیحیت اثر
هاي هوشمندانه و زیرکانه، هاي یهودي را مالحظهاش با داستانمورد منبع اسالم و رابطه

 با این حال، از آنجا که دیدگاههای گایگر همراه با .)٧نولدکه، : ـ نک(توصیف کرده است 
. نوعی اغراق بود، بعدها نقدهایی را از سوی برخی پژوهشگران غربی متوجه خود کرد

ي دیدگاههاي گایگر ره محقق انگلیسی، دربا،)Norman A. Stillman(نورمن استیلمن 
کتاب گایگر در زمان خودش تأثیر عمیقی بر جاي گذاشت؛ ": گویددر کتابش چنین می

گرچه اثر وی، تمایل به ارائه تصویری اغراق آمیز از وجود عناصر یهودی در قرآن 
 این در حالي است که در همین ایام، )Journal of Semitic Studies, 2/231( ".داشت

داند؛ به دین اسالم را اقتباس از مسیحیت می) ١٨١٩-١٩٠٥( -W. Muir- ویلیام میور
ای از آن، اشتباه گرفته ای از مسیحیت یا مقدمهای که به ادعای او، اسالم با گونهاندازه
 .)٢٤ـ٥٤/٢٣آینه پژوهش، (شود می

، زبان شناس آلمانی، که عنوان )١٨٣٦ـ١٩٣٠ (-Theodor Noldeke -تئودورنولدکه 
نبوت محمّد و « با موضوع »تاریخ قرآن« خاورشناسی به او داده شده، در بخش دوم پدر

ای تاریخی، نولدکه پس از اشاره به سابقه. پردازدمی) ص(، به مصادر تعلیم پیامبر »وحی
کند و این پیامبر روح خود را از تفکری دینی انباشته می": گویداز پیدایش نبوت مي

نمایاند که او با نیرویی الهی مأمور شده کند و چنین به او میمیتفکر بر او سیطره پیدا 
است تا آن فکر دینی را برای مردم تبلیغ کند و آن را حقیقتی از جانب خدا معرفی 

مصدر اصلی ": گویدنولدکه، در معرفی مأخذ و منبع تعالیم قرآن، می) ٣نولدکه،  (".کند
د قرون وسطی و بسیاری از معاصران ما، وحیی که بر پیامبر نازل شد، بر حسب اعتقا

ها ترین سورهدر قدیمی) ص(های یهودی بوده و تعالیم محمّد بدون هیچ شکی، نوشته
آشکاری به مصادر اصلی اشاره دارد؛ لذا لزومی برای تحلیل و کشف این  نیز به طور

احکام آن، های پیامبران در قرآن، بلکه بیشتر تعالیم و مطلب نیست که بیش تر داستان
) ٧همو،  (".اما تأثیر انجیل بر قرآن، بسیار کمتر از این است. ای یهودی داردریشه

الاله (تهلیل  برای مثال، او. پردازدنولدکه، در ادامه به ذکرشواهدی بر ادعای خود می
وي . داندمی) ٣٢ ،٢٢/١٨(را برگرفته از عبارتی یهودی در کتاب سموئیل دوم ) االاللَه

داند و البته برخی از موارد الیم مسیحی موجود در قرآن را نیز اصالتاً یهودی میبرخی تع
موجود در قرآن، مثل تهجّد، برخی از اشکال نماز و یا توصیف قرآن به فرقان را دارای 
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 تاریخ قرآن نولدکه، بعدها به دلیل خطاهاي فراوان .)٨همو، (داند ای مسیحی میریشه
اي که آثار آن هاي کودکانهها با عنوان خراب کاريلدکه از آنموجود در آن، که خود نو

 و ،-Friedrich Schwally- کند، توسط فردریش شواليتوان از بین برد، یاد ميرا نمي
-، گوتهلف برگشتراسر -August Fischer-پس از مرگ شوالي توسط آگوست فیشر 

Gotthelf Bergstraser- و اتو پریتزل -Otto Pretzl-ـ نک(رد بازنگري قرار گرفت  مو :
هایی در نقد  عبدالرحمن بدوی، پژوهشگر مصری، که نوشته.)XIمقدمه تاریخ القرآن، 

با این همه درمورد نولدکه، کم و بیش، با احتیاط ": گویداستشراق دارد، در این مورد می
این مهم کنیم؛ چه، وی با نپذیرفتن چاپ مجدد کتابش، تاریخ قرآن، و سپردن رفتار می

در همین ایام ) ١٥بدوي،  (".ای از آنچه نوشته، خشنود نبوده استبه شوالی، به گونه
 ١٨٧٨ در —Hartwig Hirschfeld  هرشفلدهارتویشتبار به نام مستشرقی آلمانی

 اثر بعدی در این موضوع، متعلق به. کرد  منتشر"درقرآن یهودی عناصر"کتابی به نام 
است ) ١٨٩٣ـ١٨١٣( -Aloys Sprenger-م آلویس اشپرنگر خاورشناسی اتریشی، به نا

که سالهای متمادی در هند با منابع اسالمی در تماس بود و آثاری نیز چون تحقیق 
او . به انگلیسی، به نگارش درآورد »زندگی محمد«به زبان فارسی و » گلستان سعدی«

به زبان آلمانی، تحت ای سه جلدی از زندگانی پیامبر، به اروپا، سیره پس از بازگشت
ي جلد سوم این سیره،  صفحه از مقدمه٣٦حدود . نوشت »زندگی و تعالیم محمد«عنوان 

ای با ، در مقاله١٨٥٢اشپرنگر،  در سال . های یهودی آن اختصاص داردبه قرآن و ریشه
های غیر عربی در قرآن، به منظور اثبات یابی واژه، به ریشه»واژگان دخیل قرآن«عنوان 

  در)A sprenger Qoran, pp. 109-11 (.تأثیر منابع خارجی در تدوین قرآن پرداخت
 Rudolf- ي نوزدهم، به محققی از چک، به نام رودلف دوورژاکسالهای پایانی سده

Dvorak- )معرفی  شناسی در کشور چکگذار خاوراو را پایه. خوریمبرمی) ١٨٦٠ـ١٩٢٠
» قرآن پیوستی درموضوع لغات بیگانه در«د، به نامهای ي خواو نیز در دو نوشته. اندکرده

-آلفونس مینگانا . گیرددیدگاههاي اشپرنگر را پی می» ي لغات بیگانه در قرآندرباره«و 
َA. Mingana- اگر برای «: نویسد، می»تأثیر زبان سریانی بر سبک قرآن«ي نیز در مقاله

ض کنیم، پنج در صد حبشی، ده درصد  را فر١٠٠های بیگانه در قرآن عدد مجموع واژه
 آرامی  ـ رومی، پنج درصد فارسی و حدود هفتاد درصد سریانی ـعبری، ده درصد یونانی

 .)A mingana, pp. 174-175 (».است
  با آغاز قرن بیستم، فعالیت خاورشناسان در این حوزه، شدت گرفت و توجه شمار
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همترین مباحث مورد توجه خاورشناسان یکی از م. یشتری از آنان را به خود جلب کردب
ي نوزده میالدی آغاز و تا چند دهه بعد در قرن بیستم میالدی نیز که از اواخر سده

های قرآنی بیشتر پژوهش. شناختی متن قرآن بودهای زبانادامه یافت، پژوهش در جنبه
ي یری سابقههای قرآن و پیگ های زبانی واژه ه اول قرن بیستم، در پی کشف ریشهدر نیم

های گذشته در قرن این رویکرد نسبت به پژوهش. آنها در ادیان گذشته متمرکز بود
اکنون، به جای طرح ادعای مستقیم اقتباس متن قرآن . دادنوزدهم، تغییری را نشان می

از منابع گذشته، تالش محققان در پیداکردن ارتباط و پیوند اصطالحات قرآنی، داستانها، 
و مطالب اعتقادی چون معاد با متون و مطالب مشابه در سنت و منابع احکام شرعی 

همانگونه که دیدیم کسانی . گرفتمسیحی و مقایسه آنها با هم صورت میي ـ یهود
چون گایگر، اشپرنگر و نولدکه و هرشفلد به تأثیرگذاري منابع یهودیت و مسیحیت بر 

ستقل، کاری در زمینه ردیابی نمادهای قرآن پرداخته بودند؛ اما در آثار آنان، به طور م
 .مسیحی و یهودی در قرآن انجام نشده بود

های های تورات دربخشبازگویه" کتاب )Israel Shapiro( ایزرئل شاپیرو ١٩٠٧در
 Wilhelm-گری آلمانی به نام ویلهلم رودلف ، پژوهش١٩٢٢سال .  را نوشت"قرآن

Rudolph- یوزف ١٩٢٥درسال. را نوشت» و نصاریوابستگی قرآن به دین یهود « کتاب ،
نامهای یهودی و "پژوهشی با عنوان ) ١٩٣١ـ١٨٧٤ (-Joseph Horovitz-هوروویتس 

در همان سال، کتابی .  را در مجله ساالنه کالج عبری منتشرکرد"مشتقات آن درقرآن
 توسط محقق آلمانی دیگری به نام "داستانهای کتاب مقدس در قرآن"تحت عنوان 

دکتر ولید صالح استاد و پژوهشگر . نوشته شد -Heinrich Speyer-ش اشپایر هاینری
دادن اشپایر همواره در پی نشان": نویسدقرآنی در دانشگاه تورنتو، درباره اشپایر می

 ".عدم مطابقتهای قرآن با انجیل یا دیگر منابع یهودی یا مسیحی  بوده است مطابقتها و
)Walid A.saleh, p266(.  

 - ي منابع قرآن، خاورشناس اسکاتلندی، واکرها دربارهي این تک نگاریامهاد در
Walker - دو سال پس از . را نگاشت »شخصیتهای انجیل درقرآن« کتاب ١٩٣١، در سال

های اصول اسطوره"محقق فرانسوی، در کتاب ، )D. Siderskey(واکر، دیوید سیدرسکی 
اشاره به برخی قصص قرآنی، چون داستان با  "ي پیامبراناسالمی در قرآن و سیره

حضرت آدم، ابراهیم، یوسف، موسی، عیسی، داود و سلیمان علیهم السالم، آنها را 
و انجیلهای مختلف مسیحی ) אגדה(برگرفته از منابع قدیمی یهودی مثل کتاب آگادا 

 .داندمی
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 William St. Clair-- سالهای ابتدایی قرن بیستم میالدی، ویلیام کلئر تیزدال در

Tisdall )شناس انگلیسی، اثر معروف خود را با عنوان تاریخدان و زبان) ١٨٥٩ـ١٩٢٨
های مورد تا مدتها پس از وی، یکی از نوشته که سازدمنتشر مي» منابع اصلی قرآن«

تیزدال . دادنداعتنا در موضوع منابع قرآن بود و محققان بسیاری به کتاب او ارجاع می
قبل از . وان دبیر جمعیت میسیونری کلیسای انگلیس، در اصفهان گذراندمدتی را به عن

این کتاب به . را نوشت» منابع اسالم« میالدي، کتاب ١٩٠٠نگارش این کتاب، در سال 
توان گفت که کتاب تیزدال، پس از اثر می. بود» منابع اصلی قرآن«نوعی چکیده کتاب 

ترده به بحث منابع قرآن پرداخته و منابع ترین اثری است که به طور گسگایگر، مفصّل
او در کتابش، به ذکر مصادیق مختلف در هر بخش . متعددی را مدعی شده است

پرداخته و البته در مواردی، مانند بخش چهارم کتاب، همانگونه که خود در پیشگفتار 
 )William st. Clair Tisdall( .کتاب اشاره کرده، از دیدگاههای گایگراستفاده کرده است

پس از پیشگفتار، در بخش اول، تیزدال . این کتاب در شش بخش تدوین شده است
ي قرآن اشاره کرده و با طرح شبهاتی در مورد نگارش و تدوین به اعتقاد مسلمانان درباره

در بخش دوم، . داردقرآن، اولین قدم را در تالش برای اثبات غیر الهی بودن قرآن برمی
بخش سوم کتاب، در مورد .  و آداب اعراب در قرآن پرداخته شده استبه تأثیر اعتقادات

های بخش چهارم به بررسی ریشه. تاثیر عقائد صابئین و اعتقادات یهود بر قرآن است
پردازد و بخش بعدی، در مورد عناصر موجود مسیحیت و انجیلهای مسیحی در قرآن می

 کتاب نیز به حنفاء و تأثیر آنان بخش پایانی و ششم. از فرهنگ زرتشتی در قرآن است
 .در اسالم پرداخته است

 مولوی محمد«پس از انتشار کتاب تیزدال، دو تن از نویسندگان مسلمان به نامهای 
در » امام فخراالسالم«و » خاستگاه الهی قرآن کریم«پاکستان، با نوشتن کتاب  از» علی

تیزدال نیز در جواب این . ردند، کتاب او را نقد ک»بیان الحق و الصدق المطلق«کتاب 
را منتشر کرد و  »کالمی با عقالء؛ دفاعی مختصر از منابع اسالم«، کتاب ١٩١٢نقدها، در

در آن، ضمن اشاره به نظریّات این دو منتقد، به ردیابی برخی لغات غیرعربی در قرآن 
 .برای اثبات نظریه خود پرداخت

بنیان «، کتاب )Charles C. Torrey(، چارلز کالتر تاری ١٩٣٣پس از تیزدال در 
این کتاب حاوی پنج سخنرانی تاری است که در سال . را منتشر کرد» یهودیِ اسالم

موضوعات این سخنرانیها شامل بررسی حضور یهود در جزیرة .  ایراد کرده بود١٩٣١
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. ستالعرب، ظهور اسالم، هللا و اسالم در تاریخ قدیم، داستانهای قرآن و شریعت پیامبر ا
آور و جالب آن، قرآن، تاری در پیشگفتار، هدف خود را نگاهی نو به اسالم و کتاب حیرت

او با اشاره به مهاجرت وسیع یهودیان در قرن ششم میالدی از مناطقی . کندذکر می
چون فلسطین به جزیرة العرب و غیر قابل قبول دانستن امّی بودن پیامبر، در مورد 

ای که نظریه": گویدوی می.  حوزه، عقیده جالب توجهی داردنظریه رایج دیگر در این
اکنون این . داند، نزدیک به نیم قرن است که مطرح استمسیحیت را اساس اسالم می

 بایستی توجه داشت که ) Charles C.Torry 2( ".نظریه به طور کامل مردود شده است
اسالم را  او. از خاورشناسان استي تاری، از جهتی فراگیرتر از برخی دیگر ي نظریهدامنه

ا نیز بالطبع متأثر از یهودیت داند و از این رهگذر، قرآن ردارای بنیانی یهودی می
رود؛ چه، او در برخی موارد، تأثیر او در این موضوع، حتی تندتر از نولدکه می. داند می

محققان غربی ي تاری، حتی مورد تردید انگاره. عقائد مسیحیت را در قرآن معتقد بود
در » انجمن سلطنتی آسیایی بریتانیا و ایرلند«ي تحلیلگر مجله. نیز قرار گرفته است

. ي تأکید نویسنده بر تأثیر یهودیت بیمناکممن درباره": نویسدبررسی کتاب تاری می
را مطرح کند؛ همان چیزی که » های یهودی قرآنریشه«ممکن است کسی عبارتی چون 

ر نویسنده است؛ اما اساس و بنیان اسالم، چیزی فراتر از یهودیت در نهایت مورد نظ
  .)Guillaume, p207( ".است

ي بیستم میالدي، به یکی ازتأثیرگذارترین متون غربی در این ي سوم از سدهدر دهه
ي نویسنده. خوریمبرمی» اشخاستگاه اسالم در محیط مسیحی«حوزه، یعنی کتاب 

کتاب، شامل . شناس اسکاتلندی است محقق و عرب-Richard- Bellکتاب، ریچارد بل 
در بخش اول و دوم کتاب، حضور کلیسای شرقی در . هفت سخنرانی مکتوب است

های سوم، بخش. جزیرة العرب و تأثیر محیط مسیحی موجود بر اعراب بررسی شده است
و و شیوه تعامل ) ص(چهارم و پنجم، به بررسی شخصیت و پیامبری حضرت محمد 

بخش پایانی نیز به تأثیر مسیحیت در اسالم . پردازدبرخورد ایشان با مسیحیان می
ي تأثیر مفاهیم موجود در بل، در بخشهای مختلف کتاب به نظریه. اختصاص دارد

ي مثالها و شواهدی از پردازد و با ارائهفرهنگ مسیحی در افکار پیامبر و متن قرآن می
و مشابهت آنها با مسیحیت، آنها را برگرفته از مسیحیت مفردات قرآنی و آداب اسالمی 

، »روز جزا«گیری مفاهیمی چون بل در بخش سوم کتاب، با اشاره به شکل. داندمی
اما هیچ شکی ": گیرد، چنین نتیجه می»قرآن«و تحلیل معنایی واژه » جهنم«و » بهشت«
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متعلق به ) مفاهیم(نها تواند وجود داشته باشد و اکنون پذیرفته شده است که اینمی
 )R.Bell, p. 90( ".واژگان دینی هستند که مسیحیت به جزیرة العرب شناسانده است

نیز به رغم رعایت اعتدال در ) ١٨٧٣ـ١٩٠٠( )Régis Blachère( رژی بالشر
هایش در مورد قرآن، در برخي از آثارش، ادعاي متأثر بودن قرآن از منابع پردازي نظریه

به طور مثال او در جایي گفته است که سور مکي، .  تأیید قرار داده استمسیحي را مورد
متأثر از برخي متون غیر رسمي مسیحي، مانند انجیل عربي طفولیت بوده و پیامبر 

مناهج المستشرقین في الدراسات : نکـ (اسالم نیز با فقراي مسیحي ارتباط داشته است 
 .)١/٣١ العربیه االسالمیه،
به » القرآن و الکتاب« های درازدامن در این زمینه، اثر سه جلدی گارشیکی دیگر از ن

به دنبال یافتن  اسقف مسیحی لبنانی، یوسف دُرّه حَدّاد است که در آن، نویسنده،خامه 
او در جلد اول پس از بررسی تاریخ صدر اسالم و پی . مصادر توراتی برای قرآن است

کند، با شواهد چندی که از آیات قرآن ذکر میگیری رد پای یهودیت در جزیرة العرب، 
نظر از متون صرف. به زعم خود در تالش است تا اقتباس قرآن از تورات را ثابت کند

های آن، باید اذعان کرد که رویکرد کامال جدیدی مورد استشهاد این نویسنده و ضعف
ست که براي قرآن ي جدید او در این اثر، آن ااندیشه. شودهای وی دیده میدر نوشته

نخستین مصدر براي : گویدوي مي. یک مصدر اوّلي و مصادر ثانوي فرض کرده است
رود و این، عقیده  که مبدأ هر چیزي به شمار مي) ١٧٣الحداد، (قرآن، خداوند است 

ایمانيِ مسلمانان نیز هست و کالم و جدالي در آن نیست؛ امّا این عقیده، مانع از بحث از 
شود؛ مصادري که پیامبر به سبب حضورش در آن محیط  یه درباره قرآن نميمصادر ثانو

حداد، همچنین با استناد ) همو. (ها بوده است هاي گوناگون تحت تأثیر آن خاص، از راه
ي برخی ازآیات گیری است که قرآن، ترجمه در پی این نتیجهبه برخی آیات قرآنی،

تورات و دیگر کتب آسمانی است و اسالم، در حقیقت، مخلوطی از توحید و شریعت 
 گرایی عربی استتوراتی، معاد انجیلی، عقائد حنفاء و رسوبات عقاید مشرکین و قومیت

 .)١٥٧زماني، : ـ نک(
ي یهودیت در اسالم، سابقه"ن سالها، کتاب یکی دیگر از آثار منتشر شده در ای

. است) ١٩٩٨ـ١٩٠٦( -I. Katsh -نوشته ابراهام ایزاک کاتش "انجیلی و تلمودی قرآن
نویسنده، در ضمن مباحث کتاب، به بررسی مفاهیم موجود در تفاسیر یهودی که در 

ي یکی از به عنوان نمونه، کاتش درباره. پردازدهای بقره و آل عمران آمده، میسوره
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نویسنده به [» صلح بخش«بسیار جالب است که قرآن، خدا را ": گویدصفات خداوند، می
» سالم«ي کلمه قرآنی مورد منظورش، اشاره نکرده، اما ممکن است منظور وی، واژه

اند، که خدا خواند که دقیقاً برابر مفهومی است که تفاسیر تورات ذکر کرده می].باشد
 )Abraham.I.Katsh( ".است» صلح«

خوریم که بر ای مشهور در مطالعات اسالمی بر میهمچنین در این دهه، به چهره
 خالف طیف وسیعی از محققان غربی که قائل به غیر آسمانی بودن قرآن بودند، در این

) William Montgomery Watt(اتو ویلیام مونتگمری .اندیشدای دیگر میموضوع به گونه

اند، معتقد بود، قرآن کتابی   برخی او را آخرین خاورشناس نیز نامیدهکه) ١٩٠٩ـ٢٠٠٦(
است که از طرف خداوند بر پیامبر الهام شده است و البته مانند انجیل، خالی از خطا و 

 رأي همکیشان و اسالف خود را قبول ندارد و در مونتگمريبنابر این، . اشتباه نیست
من بر آنم که ": نویسد خود، ریچارد بل، مياستدالل خود، در اصالح عبارات استاد

کند که ما نباید از قرآن به عنوان فرآورده ذهن و ضمیر حضرت تحقیق سالم حکم مي
ي عبارات و تعبیراتي را که به تصریح یا بنابراین، من، همه. سخن بگوییم] ص[محمد 

 آنهایي را مؤلف قرآن بوده است، همچنین] ص[رسانده است که حضرت محمد تلویح مي
 ".امکه از منابع او و از عوامل مؤثر بر او سخن مي گفته است، تغییر داده یا حذف کرده

تقریباً «: گویدوی می) ١٩ـ١٨،  بازنگاري درآمدي بر تاریخ قرآن ریچارد بلمونتگمري،(
ي حضرت محمد، همواره این نظر هایم، دربارهاز چهل سال پیش تاکنون در تمام نوشته

ام که محمد در این گفته که قرآن تصنیف او نبوده بلکه از باال به او وحی از کردهرا ابر
 میالدی تاکنون مدافع این نظر هستم که قرآن ١٩٥٣از سال . شده، صداقت داشته است

برخورد آراي مونتگمري، (فعلِ الهی است که از طریق شخصیت محمد عرضه شده است 
 .)٤٧ مسلمانان و مسیحیان،

های پایانی قرن بیستم، شاهد ظهور نظریاتی ابداعی در باب اصل و خاستگاه در دهه
. بردهای قبلی و کالسیک در این زمینه را زیر سؤال میقرآن هستیم که دیدگاه

) Gunter Luling( توسط گونتر لولینگ ١٩٧٤نخستین نظریه از این دست، در سال 
مات اولیه در بازسازی سرودهای ي قرآن اصلی؛ اقدادرباره"او در کتاب . مطرح شد

ي دکترای این کتاب، تکمیل رساله. دهد، نظریه خود را شرح می"شعری قبل ازاسالم
 تدوین ١٩٧٠ در سال " تفسیری از متن قرآن ـبررسی انتقادی"اوست که تحت عنوان 

ي او، متن قرآن، شامل سطوح مختلفی است که چندین بار در بر مبنای ایده. شده بود
 را اصالتاً دارای منشأ مسیحی ي قرآناو سطح پایه. ض کاهش قرار گرفته استمعر
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شده و در اصطالح لولینگ، داند که در قالب سرودهای مذهبیِ مسیحی خوانده می می
 مسیحی  ـاین سطح پایه، حاوی پیام مأموریت یهودی. شودخوانده می» قرآن اصلی«

ایندی کاهشی و به منظور تطبیق با این سطح، بعدها در فر. بوده است) ص(محمد 
 ،»سطح یک وجهی«سطح دیگر، یا در اصطالح لولینگ . عقاید اسالمی، تغییر کرده است

از اوّل، منشأیی اسالمی داشته و با جاگذاری در جاهای الزم متن، به تغییر معنای سطح 
 .)٦١ـ٦٠ /٣٨هفت آسمان، (دو وجهی به سوی آراء اسالمی انجامیده است 

ي متن فرضی قرآنِ اصلی یا همان سطح ي خود، به ارائهگ، برای اثبات نظریهلولین
دو وجهی قرآن پرداخته و در این راه، از تمام ذوق و ابتکار خود بهره برده است؛ اما این 
کار وی مستلزم تغییر تلفظ متن، عناصر صامت و ترتیب واژگان و حتی تغییر کل 

رچه بسیار مبتکرانه صورت گرفته، امّا مورد اعتراض این کار البته گ. واژگان بوده است
 .برخی از محققان غربی قرار گرفته است

، اسالم شناس انگلیسی، خطر تغییر دادن )Gerald R. Hawting(جرالد هاوتینگ 
به نظر من، این پیشنهاد اساساً ": کندمتن برای اثبات یک نظریه را اینگونه تحلیل می

اینکه این . وجود ندارد» قرآن اصلی«اهی برای نظارت یا بررسی بعید است و از این رو ر
کتاب، برای سازگاری با پیش فرض های پژوهشی یک نفر بازسازی شده، خطرناک 

   )Hawting 27 ,( ".است

 Ibn(ي مطالعات اسالمی و تبلیغی ضد اسالم، ابن ورّاق نام آشنای دیگر در حوزه

Warraq(سکوالریستی پاکستانی ١٩٤٦او متولد . استابن ورّاق نامی مستعار.  است ،
 فعالیتهای ضد "انستیتوی سکوالر کردن دنیای اسالم"االصل است که با تأسیس 

پدرش . ي بحث منابع قرآن نیز اثری منتشرکرده استاسالمی را سامان داده و در زمینه
تحصیل دانشگاه او فارغ ال. ي تحصیل، به انگلستان فرستاددر نوجوانی، او را برای ادامه
ي فلسفه است و عربی را نیز تحت نظر مونتگمری وات، ادینبورگ اسکاتلند در رشته

 به فرانسه رفت و پس از جریان ١٩٨٢در سال . مستشرق معروف انگلیسی، خوانده است
ي  در یک مجله"چرا مسلمان نیستم؟"سلمان رشدی، اولین اثر خود را تحت عنوان 

تاکنون هفت کتاب منتشر کرده که تمام آنها بر ضد اسالم و او . آمریکایی منتشرکرد
اثر دیگر او که مقاالت جمع آوری شده از خاورشناسان بزرگ غربی در مورد . قرآن است

کتاب در چهار فصل تدوین .  نام دارد"خاستگاه قرآن، کتاب مقدس اسالم"قرآن است، 
، نوشته تئودور »قرآن«قاله وراق، م ي ابن در بخش اول، عالوه بر مقدمه. شده است
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بخش دوم، در جمع قرآن .  که در دائرة المعارف بریتانیکا درج شده ـ آمده است ـنولدکه
هاي گوناگون قرآن، فراهم آمده از مقاالتي از لئون کاتیاني، آلفونس مینگانا،  و قرائت

ت، سه ي مصادر قرآن اسدر بخش سوم که درباره. آرتور جفري و دیوید مارگلیوث است
 پژوهان غربي آمده که موضوع مشابهت برخي مضامین قرآني با عهدین و  مقاله از قرآن

آبراهام گایگر، کلئر تیزدال و چارلز کالتر تاري از . کند دیگر کتب مقدس را بررسي مي
در این فصل، . اند باره مطالبي منتشر کرده پژوهاني هستند که در این  آورترین قرآن نام

بخش . هاي آنهاست از این افراد آمده است که برخي از آنها برگرفته از کتابسه مقاله 
 John (چهارم، تنها حاوي یک مقاله در بررسي رویکرد جدیدي است که جان ونزبرو

Wansbrough ( برای پژوهش هاي قرآني پیشنهاد کرده "مطالعات قرآني"در کتاب 
آن؟ قرائات، نسخ خطی و تأثیر شعر کدام قر"آخرین کتاب ابن وراق، تحت عنوان . است

 )Angelika Neuwirt(آنگلیلکا نویورت .  منتشرشده است٢٠٠٧ در سال "قبل از اسالم
ابن وراق در این زمینه تخصصی ندارد؛ ولی از لحاظ ": گویدي ابن ورّاق میدرباره

هفت : نکـ  ("!آوری کندداند هرچه را برضد قرآن است، جمععاطفی، خود را متعهد می
 .)٣٤/٢٨آسمان، 

اولین سال از قرن جدید، شاهد ظهور یکی از آخرین نظریات ارائه شده درمورد قرآن 
 Christoph(است که از طرف پژوهشگری آلمانی، به نام مستعار کریستوف لوکسنبرک 

Luxenberg( قرائت سریانی ـ آرامی "ي خود را در کتاب او نظریه. ارائه شده است
وي معتقد است برخی از عبارات مشخص از قرآن را .  مطرح کرد٢٠٠٠ در سال "قرآن

 آرامی ـنباید با توجه به معنای عربی لغات آن، بلکه با لحاظ معنی و مدلول سریانی 
گیرد که ي این نظریه، از این ادعای وی سرچشمه میریشه. لغات، معنی کرد و فهمید

داد، از گفتگو با یهودیان یا ائه میمفاهیمی را که به شنوندگان عرب خود ار) ص(محمد 
بنابراین، اگر . مسیحیان جزیرة العرب یا مسیحیان سوریه در سفر به آنجا، آموخته بود

های لغتی در قرآن، در معنای عربی آن غامض یا نامفهوم است، باید به سراغ ریشه
دس او همچنین، بخشی از قرآن را برگرفته از متون مق. سریانی ـ آرامی آن رفت

شده داند که در کلیساهای سوریه در مراسم مذهبی مسیحیان خوانده میمسیحی می
 .است
)Alfred Hackensberger: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y( 

خانم .  در غرب، با برخی واکنشها نیز مواجه شده استي جدید لوکسنبرک،نظریه
ای قرآنی در دانشگاه برلین ، با همکاری همکارانش در پروژه٢٠٠٧نویورت که از ژانویه 
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های ي برخی از سورهکنند که دو رکن، شامل مستندسازی متن قرآن و مقایسهکار می
: گویدي لوکسنبرک و طرز فکر وي ميقرآن، با نظائر آن در کتب مقدس دارد، درباره

رد که به نظرش، قرآن، نه در متأسفانه در کنار این جریان، جریان تندروی وجود دا"
طرح این دیدگاه برای من خجالت . دوره متأخر، که قبل از اسالم شکل گرفته است

ای از ، قرآن عبارت است از کپی برداری یا ترجمه]لوکسنبرک[به نظر وی . آوراست
قرائت «، کتاب وی تحت عنوان، ٢٠٠٠در سال ). ازسریانی به عربی( نصوص قدیمی

حوادث  اما پس از. منتشر شد که هیچ کس به آن توجه نکرد» قرآن ی از سریان ـآرامی
هایی چون مجله یازده سپتامبر، این کتاب مورد اقبال قرار گرفت و به مرجع نوشته

 .)٣٤/٢٨هفت آسمان، : نکـ  (".نیوزویک تبدیل شد
ي قرآن، از یکی از آخرین کتب منتشره در این موضوع، سلسله مقاالتی درباره

 تحت )Gabriel Said Reynolds( "گابریل رینولدز"قان غربی است که توسط محق
 صفحه ٢٨٩کتاب، سه بخش و . جمع آوری شده است "ي تاریخی قرآنزمینه"عنوان 

از گرهارت » ي تدوین قرآنآخرین پژوهشها درباره«دارد و شامل دوازده مقاله، از جمله 
کلود گلیوت  از» ي تألیف قرآنبارهبازنگری در«، )Gerhard Bowering(باوئرینگ 

)(Claude Gilliot،» از سمیر خلیل سمیر» قرآن عقیدتی مسیحیت در تأثیر)Samir 

Khalil Samir( از اندرو ریپین» قرآن؛ نظریات اسالمی زبان سریانی در«، و) Andrew 

Rippin ( است. 
 

 ي مصادر قرآنتجزیه و تحلیل آرای خاورشناسان درباره
ي اخیر های قرآن از اتهامات مخالفان اسالم و نیز دیدگاههای دو سدهه گزارشبا توجه ب

 .توان نکات زیر را مطرح کردخاورشناسان در مورد مصادر قرآن، می
 از آنجا که اتهام مصدریت برخی منابع بشری در زمان نزول قرآن نیز :ي اولنکته

داخته و به آن پاسخ داده است، مطرح بوده و قرآن کریم، به صراحت، به گزارش آنها پر
در چنین فضایي، اگر مخالفان شاهد صدقي براي گفتارشان داشتند، آن را آفتابي 

کردند و یا اگر کساني از یهود و نصارا یا شاعران معاصر پیامبر اسالم، خود یا کتب و  مي
 اِعالم آن ي پیامبر در القاي قالب و محتواي قرآن بود، نباید ازآثارشان، مورد استفاده

هاي دینشان چطور ممکن است عالمان و آگاهاني از یهود و نصارا آموزه. کردنددریغ مي
قرار دهند و یا شاعري غیر مسلمان، شاهد اقتباس ) ص(را در اختیار حضرت محمد 

ایشان از اشعارش باشد و آنگاه ایشان، با استفاده از آنها، دین جدیدي را سامان دهد و 



 ١٣٣  سیر تحوّل دیدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن

 

ید، مشروعیت دین یهود و مسیحیت و آیین شرك را به صراحت نفي در این دین جد
کند و پیروان آنها را کافر به شمار آورد و با این وجود، آن معلّمان فرضي، حاصلِ ذهن و 
زبان خویش یا تعالیم دینشان را سخاوتمندانه در اختیار ایشان قرار دهند و به عبارتي، 

 !  اعالم این واقعیت نیز خودداري کنند؟در تخریب دین خود شرکت کنند و حتي از
ای را برای بنابراین، می توان نتیجه گرفت که این اتهام، در زمان صدر اسالم، نتیجه

ها بعد، کسی چنین اتهامی را به قرآن وارد نساخت، اتهام زنندگان به بار نیاورد و تا قرن
اسالم، آهنگ جدیدی را در های اخیر، مبلّغان مسیحی و مخالفان دین تا این که در سده

ي نخست و مرحله اخیر این اتهام، خود ي طوالنی بین مرحلهوقفه. باره ساز کردنداین
در غیر این صورت، اتهام مزبور، توسط . تواند باشداساس بودن این اتهام مینشانگر بی

 . گیری می شدمخالفان، از همان ابتدا، پی
شابهات بسیارمابین قرآن و عهدین، در بسیاری از سوی دیگر، باید گفت که علیرغم ت

گیریها و پیامهای نهفته در جهت. از کلیات و جزئیات، اختالفهای اساسی وجود دارد
قرآن و منابع قبل از خود نشان قرآن به ویژه در قصص قرآنی، تفاوت اصولی را بین 

ر شده و در عهدین عالوه بر این، وجود داستانهایی از پیامبران که در قرآن ذک. دهد می
 . ي اقتباس قرآن از منابع پیش از خود استنیامده، دلیل دیگری بر ناصحیح بودن نظریه

 از آنجا که تفکر غالب در مسیحیان در مورد ماهیت وحی، با آنچه :ي دومنکته
اندیشند، متفاوت است، بحث از مصادر یک کتابِ موسوم به باره میمسلمانان در این

خالف مسلمانان و یهودیان، وحی بر مسیحیان، بر. نماید طبیعی میآسمانی، امری
. شمارنددانند؛ بلکه آن را الهامی از جانب روح القدس بر ميپیامبران را امالی الهی نمی

ي ذهن و زبان اندیشند که عبارات و الفاظ کتب آسمانی، ساختهاز این رو، چنین مي
های محتوایی کتب آسمانی را مچنین قالبه. نویسندگان و پدید آورندگانشان است

ي کالم آن است که آنها خالصه. دانندمتأثر از ذهن و روان مؤلف و فرهنگ زمانه می
: ـ نک(یکی الهی و دیگری بشری : گویند که کتب مقدس، دارای دو مؤلف استمی

تی  طبیعی است خاورشناسانی که دارای چنین ذهنی.)٨٦،١٦٣التفسیر، ؛ علم٢٧میشل، 
از این رو، دیدگاههای برخی از . هستند، در مورد قرآن نیز به دنبال منابع و مصادر باشند

گیری پیامبر اسالم از برخی منابع پیش از خود، با الهی بودن خاورشناسان، مبنی بر وام
در این تحلیل، پیامبر بسان . رسالت ایشان و حتی با الهی بودن قرآن نیز سازگار است

ه اطالعات خود را از میراث مکتوب و فرهنگ شفاهی محیط و زمان خطیبی است ک
یا . گویدهایی که دارد با اراده و الهام الهی سخن میگیرد، اما با همین اندوختهخود می
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توان به شاعری تشبیه کرد که با کمک گرفتن از ذوق شعری که اکتسابی نیست، می
رسد به نظر می. کندب اشعاری ارائه میاطالعات خود را که اکتسابی بوده است، در قال

-های بیان شده میکه یوسف حدّاد و مونتگمری وات، الهی بودن قرآن را در همین قالب
 . انددیده

مکتب فکری یا آیین مذهبي خاورشناسان، در دیدگاههای آنها تأثیر : ي سومنکته
اورشناس کمونیستی به طور مثال، بدیهی است که نباید انتظار داشت که خ. داشته است

چون ماکسیم رودنسون، قرآن را پیامی الهی و وحیانی تلقی کند که خداوند به طور 
نازل کرده ) ص(ای به نام جبرئیل بر قلب پیامبر اکرم ي فرشتهمستقیم یا با واسطه

تواند پیامی را به عنوان این که کند که یک ملحد است و نمیاو خود تصریح می! است
 .)٢٨١ـ٢٨٠شریعتي، : ـ نک( انسانی دارد، بپذیرد ای فراریشه

اند، در موارد زیر خن گفتهتوان کسانی را که در این حوزه سدر یک نگاه، می
 : ندی کردب طبقه
ـ کساني که اساساً اعتقادي به خداوند، غیب و وحي و مانند آن ندارند، مانند ١

 ماکسیم رودنسون و برخی دیگر از خاورشناسان روسی؛
کساني که به خدا و غیب و وحي ایمان دارند، اما پیامبر اسالم را پیامبر حقیقي ـ ٢

 دانند مانند گایگر و نولدکه؛که مرتبط با غیب بوده است، نمي
 . ـ کساني که وحیاني بودن قرآن را نیز قبول دارند، مانند مونتگمری و یوسف حداد٣

الهی بودن فرض بشری و غیردر این میان، بیشتر آثار سنتی خاورشناسان، بر پیش
. تمامی تالشها در حقیقت برای اثبات این فرض انجام پذیرفته است. قرآن استوار است

فضای بدبینی و دشمنی نسبت به اسالم، در طول چند قرن گذشته در غرب، به طور 
پروفسور آنه ماری . تأثیر نبوده استخودآگاه یا ناخودآگاه، بر فعالیتهای علمی نیز بی

 در این خصوص ،ي آلمانیشناس برجسته اسالم،-Anne Marie Schimmel-یمل ش
پردازد، ي اسالم، به مطالعه و تحقیق میغرب، هر کس در زمینه در" :چنین نظری دارد

ها نفرت و دشمنی در جهان ـ آنچنانکه طی سده) ص( با تصویرگری سنتی از محمد
با این حال، باید گفت ) ٤٧٧میمي، ص (".گیردمسیحیت گسترش یافته است ـ خو می

ي که خوشبختانه سیر تحول آرا در میان خاورشناسان، به سوی همگرایی با اندیشه
 .اسالمی است

 های بیگانه که عمدتاً گیری قرآن از واژهشناسان، بر وامبرخی از زبان: ي چهارمنکته
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 ، کرده و به این وسیلهدر فرهنگ و متون یهودیان و مسیحیان به کار رفته است، تأکید
دهد که ها با یکدیگر، نشان میتعامل زبان. اندقرآن را متأثر از متون پیش از خود دانسته

ای از های یک زبان به زبان دیگر، امری کامالً طبیعی است و هیچ زبان زندهورود واژه
بدون ها و عادی شدن آن، اهل زبان، حتی پس از ورود واژه. این امر مستثنی نیست
. گیرندها از زبان دیگر آمده، آنها را به کار میي برخی از واژهتوجه به این که ریشه

هایی که در میان عرب شناخته شده بوده، بدیهی است که وحی قرآنی نیز از واژه
شناختی قرآن، سعی بر برقراری باید گفت که اکنون مباحث زبان. استفاده کرده باشد

مارکو . های دینی پیرامون آن مانند یهودیت و مسیحیت داردحوزهارتباط ما بین قرآن و 
گرچه امروزه ": کند، این تطور مباحث را چنین ترسیم می)Marco Scholler (شولر

کمتر کسی مدعی است که اسالم در محیطی عمدتاً مسیحی تکوین یافته، یا مبانی آن 
اند، در اثبات این مدعا صورت گرفتههایی که اکثراً یهودی بوده باشد، ولی مسلّماً پژوهش

به عالوه، مطالعات . اندشواهد زیادی را از روابط واقعی میان ادیان توحیدی فراهم آورده
های قرن بیستم، توجهات را به انبوهی از روایات کتاب انجام شده در نخستین دهه
ر حساس شود، جلب کردند و ذهن ما را نسبت به این اممقدس که در قرآن یافت می

، تعدیل شده و به قرآن راه کردند که چگونه اطالعات کتاب مقدس و ملحقات آن
اما ادعاهای کساني چون لولینگ و لوکسنبرک ) ٣٤/٥١هفت آسمان، : ـ نک (".است یافته

 دانند که درهاي دیگر ميکه قرآن اصلي را حاوي عناصر وام گرفته از ادیان و فرهنگ
اند، ادعاهای عجیبی  پاك کردهعناصر را از قرآن اصليمراحل بعد، مسلمانان این 

پژوهان مسلمان با مباحث متأسفانه هنوز قرآن. ي نقد علمی استنماید که شایسته می
خوری در  های سامي کمتر آشنایی دارند و از این رو، شاهد آثار درزبان شناختی و زبان

 .د جدی بگیردباره نیستیم که این گونه ادعاهای گزاف را به نقاین
 
 نتیجه

 .توان بر موارد ذیل، به عنوان نتیجه، تأکید کرداز آنچه گفته آمد، می
خود . گیری پیامبر از فرهنگ و ادیان دیگر، به خاورشناسان اختصاص نداردـ ادعای وام١

گوید قرآن آشکارا می. پردازدقرآن برخی از این ادعاها را گزارش کرده و به رد آنها می
 .اندگویی شدهان در این باره دچار پراکندهکه کافر
پژوهی و یا به صورت مستقل،  در ضمن آثار قرآن،های اخیرـ خاورشناسان در سده٢

 . اندبه این امر توجه ویژه نشان داده
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ادعاها های اخیر، رخ داده، این است که اینـ تحولی که در طرح این مسأله در سده٣
از این رو، .  در آمده و قالبی آکادمیک به خود گرفته استهای بین ادیانیاز قالب جدل

آثار  نقد. های علمی معتبر عرضه کنندمدعیان باید بتوانند ادعاهای خود را با روش
 .پژوهی در غرب استخاورشناسان، توسط خودشان، از نتایج این رویکرد علمی به قرآن

ای مربوط به مصادر قرآن، هشناختی در پژوهشهای اخیر، رویکرد زبانـ در دهه٤
 .رویکردی غالب است

ـ سیر تحول مبحث مصادر قرآن در پژوهش غربیان، همگرایی با دیدگاههای ٥
 .دهدمسلمانان را در وحیانی بودن قرآن، حداقل در اصل و کلیت، نشان می

ترین نظریه را در این زمینه بیان کرده است و آرای ـ ویلیام مونتگمری وات، روشن٦
 .   یشترین همگرایی را با مسلمانان دارداو ب

 
 فهرست منابع

 ترجمـه سیدحـسین سـیدی،       آرای خاورشناسـان،   دفاع از قرآن در برابـر     بدوی، عبدالرحمن،   . ١
 .١٣٨٣انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد، چاپ اول، 

ترجمـه  ، بازنگري و بازنگـاري از ویلیـام مـونتگمري وات،            درآمدي بر تاریخ قرآن   بل، ریچارد،   . ٢
 .١٣٨٢بهاءالدین خرمشاهي، قم، مرکز ترجمه قرآن به زبانهاي خارجي، 

، اطـوار الـدعوة القرآنیـة، بیـروت، منـشورات المکتبـة           القـرآن و الکتـاب    الحداد، یوسـف درّه،     . ٣
 .١٩٨٢البولسیه، 

 .تا، بیروت، دارالمعرفة، بيالمفردات فی غریب القرآنمحمد، بنراغب اصفهاني، حسین. ٤
 .  ق ه ١٤١٦ طیبة، ، ریاض، دارالکریمآراء المستشرقین حول القرآنابراهیم، بنضوان، عمرر. ٥
 قـم،   ي قـرآن،  نقد و بررسی آراء مستـشرقان دربـاره       : قرآن و مستشرقان  زمانی، محمدحسن،   . ٦

 .١٣٨٥مؤسسه بوستان کتاب، 
 لیبیـا، دار الکتـب      ،میةالظاهرة االسالمیة و اثرهـا فـي الدراسـات االسـال          سالم الحاج، ساسي،    . ٧

 .٢٠٠٢الوطنیه، 
 .١٣٧٧بهمن واسفند ،٥٤شماره پژوهش،آینه، "پیشینه مطالعات اسالمی درغرب"مارتین،سی. ٨
 .١٣٨٧، قم، انتشارات دانشگاه قم، علوم قرآنيشاکر، محمد کاظم، . ٩

 .، بي تا، قاهره دارالفکرالعربی االستشراق فی الفکر االسالمی المعاصر،الشرقاوی، عبدهللا،. ١٠
دوره اول، شماره سـوم      (ي انسان شناسی  نامه ،"یادی از ماکسیم رودنسون   "شریعتی، سارا،   . ١١

 ).١٣٨٢و چهارم، پاییز و زمستان 



 ١٣٧  سیر تحوّل دیدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن

 

، المستشرقون و الدراسات القرآنیـة، قـم، مرکـز النـشر            دراسات قرآنیة صغیر، محمّدحسین،   . ١٢
 .ق   ه ١٤١٣لمکتب االعالم االسالمي، 

 .١٣٨٢، انتشارات اطالعاتتهران، ، ترجمه عباس مهر پویا، محمد در اروپایمی، مینو، صم. ١٣
 موسوعة مصطلحات مفتاح السادة و مصباح السیادة في موضـوعات           طاش کبري زاده، احمد،   . ١٤

 .١٩٩٨ بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، العلوم،
  .١٣٧٢ ناصرخسرو، ، تهران،مجمع البیان فی تفسیرالقرآنطبرسی، فضل بن حسن، . ١٥
، المنظمـة العربیـة     مناهج المستشرقین في الدراسات العربیـه االسـالمیه       عدة من المؤلفین،    . ١٦

 .١٩٨٥للتربیة و الثقافة و العلوم، تونس، 
 .، دار الثقافة، قاهره، بی تا علم التفسیرعزیز، فهیم،. ١٧
انتشارات وزارت   سازمان چاپ و   تهران،    کنزالدقائق وبحرالغرائب،  قمی، محمد بن محمدرضا،   . ١٨

 .١٣٦٨اسالمی،  ارشاد
 ترجمـه سـیدعلی آقـایی،       غـرب،  های قرآنی پس از دوره روشنگری در      پژوهشمارکوشولر،  . ١٩

 .٣٨هفت آسمان، شماره
،   قم، مجمع العالمي الهل البیت علیهماالسالم و شبهات المستشرقین،مقدادي، فؤاد کاظم،  . ٢٠

 .ق  ه ١٤١٦الطبعة االولى، 
 .٢٠٠١ بیروت، چاپ اول، ، دارالنفائس،موسوعة األدیان المیسرة، جمعي از نویسندگان. ٢١
مونتگمری، ویلیام وات، برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان، ترجمـه محمـد حـسین آریـا،                . ٢٢

 .١٣٧٣تهران،  دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
ز مطالعات و تحقیقات ادیان     ، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرک     کالم مسیحی میشل، توماس،   . ٢٣

 .١٣٨١و مذاهب، 
 .١٩١٩دیتریش،  نشر دار الطبعة الثانی، قاهره، مکتبه و ،تاریخ القرآننولدکه، تئودور، . ٢٤
 .٣٤، ش ١٣٨٦ مجله هفت آسمان، تابستانغرب،  قرآن پژوهی درنویورت، آنجلیکا،. ٢٥

26. A Sprenger, Foreign words occurring in the Qoran, Journal of the 
Asiatic Society of Bengal 21 (1852)  

27. A. Mingana, .Syriac Influence on the Style of the Koran,  in Ibn 
Warraq , ed. What the Koran Really Says .Amherst: Prometheus 
Books, 2002. 

28. Walid A. Saleh,King Saul(Talut)in the Qura'n and Post- Quranic 
Literature,Edited byCarl S. Ehrlich&Marsha C. White,Mohr 
Siebeck Tubingen,Germany,2006. 

29. William St. Clair Tisdall. The Original Sources of the Qur'an, 
Society For Promoting christian Knowledg.London,1905. 

30. Charle C. Torrey,The Jewish Foundation of Islam,Jewish Institute 
of Reiogion Press,New York :1933. 



  ١٣٨٩، چهل و سومسال ، ١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره                                               ١٣٨

 

31. R. Bell,"The origin of Islam in  its Christian environment" The 
Gunning Lectures. Edinburgh University Press, 1925. 

32. Norman A. Stillman, The story of Qain and Abel in the Qur'an and 
the muslim commentators, Journal of Semitic Studies,1974. 

33.  Abraham. I. Katsh, Judaism and Islam,Biblical and Talmudic 
backgrounds of the Qur'an, New York Univ. Press,1954. 

34. Guillaume A,Book Review,Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain & Ireland,January 1935. 

35. Hawting G. R,Review of Die Wiederentdeckung des Propheten 
Muhammad,Journal of Semitic Studies.Oxford Journals.27,1982. 

36. http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7025?eng=y 
 


