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چکیده
یک ــی از مباح ــث مه ــم و اصولی علوم ق ــرآن ،وحیانی بودن آیات قرآن کریم اس ــت .بـــا این وجود
در عص ــر حاض ــر علی ــه ق ــرآن نظریاتی جدیدی مطرح ش ــده اس ــت تا وحیانی و قدس ــی بـــودن قرآن،
متزل ــزل ش ــود .ش ــبهه «نامهان ــگاری آی ــات ق ــرآن» از مس ــائل و نظریاتی اس ــت ک ــه در رابطـــه با این
موض ــوع در کت ــاب «نامههای ــی ب ــرای محم ــد(ص) پیامبر» ادعا ش ــده اس ــت؛ بهطوری کـــه در این
نظری ــه آم ــده اس ــت که قرآن کری ــم یک س ــری نامهها و ملحقاتی اس ــت ک ــه از طرف فرقـــهای به نام
«ابیون ــی» ب ــر پیامبر اس ــام(ص) ارس ــال میش ــده اس ــت .در نظریه حاضر آمده اس ــت که بـــا طرح این
مطلب ،بس ــیاری از مس ــائل ق ــرآن از قبیل حروف مقطع ــه و ابهام در ضمایر ،ح ــلو فصل میگردد.
نوس ــنده کت ــاب «نامههایی ب ــرای محمد(ص) پیامبر» ب ــرای اثبات فرضی ــه نامه بودن قـــرآن کریم به
ذ ک ــر دالیل ــی همچ ــون عدم انس ــجام در آیات قرآن ،وج ــود لغات غی ــر عربی و ذکر ح ــروف مقطعه در
ص ــدر س ــور پرداخته اس ــت .در این جس ــتار با رویک ــردی تحلیلی و انتق ــادی به بررس ــی فرضیه نامه
ب ــودن ق ــرآن کریم پرداخته ش ــد و حاصل پژوهش آنکه هیچک ــدام از دالیل صاح ــب فرضیه با آیات
ق ــرآن و تاری ــخ منطب ــق نیس ــت و نویس ــنده کت ــاب «نامههایی ب ــرای محم ــد(ص) پیامبـــر» در فرضیه
خوی ــش بهجای اس ــتناد ب ــه ادله متقن ،بیش ــتر بر حدس ــیات و اوهام متکی اس ــت.
واژههایکلیدی :نامه ،ابیونی ،شبهه ،تاریخ قرآن.
Email: oshryeh@quran.ac.ir
 . .1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
Email: rezaee.quran@chmail.ir
 . .2استاد جامعه المصطفی(ص) العالمیه قم		
 . .3دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم Email: mortaza.1370@chmail.ir
پذی ــرش1397/6/6 :
						
دریافت1397/3/9 :

 .1مقدمه
ق ــرآن کری ــم از هن ــگام نزول تا کن ــون مورد توج ــه مس ــلمانان و غیرمس ــلمانان بـــوده و به جرئت
میت ــوان گف ــت هی ــچ کتابی ب ــه اندازه ق ــرآن در تکوین سرنوش ــت جوامع اس ــامی؛ بلکـــه در تکوین
سرنوش ــت بش ــریت مؤثر نبوده اس ــت.
از آغ ــاز ن ــزول ،هم ــواره ش ــبهه افکنان ــی بودهاند ک ــه ای ــن کالم هدایتبخش را خوش نداشـــتند
و ب ــرای منص ــرف ک ــردن مردم از آن نقشـ ـهها ریختن ــد .قرآن کریم ،ان ــس و جن را در تمامـــی اعصار و
ادوار ب ــه مب ــارزه طلبی ــده و ب ــا صدایی آش ــکار و بلن ــد به آنان اعالم داش ــته ا گ ــر میتواننـــد نظیر این
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ق ــرآن را بیاورن ــد و پس از گذش ــت چه ــارده قرن ،اح ــدی به این تحدی پاس ــخ نگفته اســـت .با این
وج ــود در ط ــول تاریخ با مخالفتها و ش ــبهات دش ــمنان اس ــام روبهرو بوده اســـت .لیکـــن همواره
دش ــمنان قرآن ،طعم شکس ــت را چش ــیده و به عظمت و اعجاز این کتاب آس ــمانی اعتراف کردهاند
و ب ــا س ــرافکندگی از صحنه خارج ش ــدهاند.
در ای ــن دوران نی ــز ای ــن تفکر هن ــوز وجود دارد ک ــه میتوان بر ق ــرآن کریم فائق آمـــد و این کتاب
را ب ــه حاش ــیه کش ــاند .از ایـ ـنرو یک ــی از معارضان جدید ق ــرآن کری ــم ،در نظریهای علیـــه این کتاب
آس ــمانی ،س ــعی بر خدش ــه وارد نمودن بر مبدأ آیات قرآن کرده اس ــت .آقای امین قضایی در کتاب
خوی ــش ی ــا عن ــوان «نامههای ــی ب ــرای محم ــد پیامبر؛ پژوهش ــی بر ریشـ ـههای قـــرآن» ،بـــا ادلههای
مختلف ــی س ــعی در بی ــان ای ــن مطلب اســـت که ق ــرآن کری ــم ،حاص ــل نامههایـــی پرا کنـــده و از هم
گس ــیخته اس ــت که این کت ــاب را تش ــکیل میدهد و ق ــرآن ،چیزی ج ــزء نامههای عالمان شـــریعت
موس ــی(ع) نخواه ــد ب ــود .نکت ــه در خور توج ــه در این نظریه آن اس ــت که نویســـنده ایـــن کتاب ،به
نح ــو دال ل ــت التزامی ــه وحیانی ب ــودن ،آیات ق ــرآن را رد نم ــوده و آن را حاصل یک ســـری نامهنگاری
دانس ــته است.
ب ــا توجه ب ــه مطالبی ک ــه بیان گش ــت در این جس ــتار ادل ــه این نظری ــه بهتفصیل بیـــان خواهد
ً
ش ــد و به پرس ــش اصلی پژوهش پاس ــخ داده خواهد ش ــد ک ــه اوال آی ــا نظریه نامه بودن قـــرآن دارای
ً
اتق ــان علمی اس ــت و ثانیا چه اش ــکاالت و نق ــدی بر این نظریه وارد اس ــت .روش بحـــث در پژوهش
حاض ــر نی ــز بدینصورت اس ــت ک ــه دالیل نویس ــنده کت ــاب «نامههایی ب ــرای محمـــد پیامبر(ص)»
ب ــرای اثب ــات فرضیه نام ــه بودن قرآن کریم بر اس ــاس آی ــات قرآن و مس ــتندات تاریخـــی در بوته نقد
و بررس ــی ق ــرار خواهد گرفت.
ب ــا توج ــه ب ــه اینکه صالبت و س ــامت دی ــن مبین اس ــام در گ ــرو دف ــاع از نظریاتی اســـت که از
س ــاحت واالی آی ــات ق ــرآن کری ــم حفاظت میکن ــد؛ بهنح ــوی که ه ــر معارضی بـــا ارائه هر اشـــکال،

ً
پرس ــش ی ــا ابهام ــی ک ــه در برداشـ ـتها و تحلیله ــای خ ــود دارد ،نهایت ــا منج ــر ب ــه خطا و اشـــتباه
در ش ــناخت ح ــق از باط ــل و نی ــز صحیح از س ــقیم میگ ــردد ،از ایـ ـنرو دانشپژوهان قرآنـــی باید در
ای ــن عرص ــه ب ــا رویکردی تحقیقی نس ــبت به ق ــرآن و دفاع معق ــول از آیات ق ــرآن و با حفـــظ مبانی و
قواع ــد تفس ــیری و رویکردی روش ــمند به دنبال پاس ــخگویی به این نظریات باش ــند و نیـــز با در نظر
گرفت ــن ای ــن مطلب که امروزه ب ــرای گمراه نمودن جوانان در بس ــترهای ارتباطاتی گســـترده موجود
و نی ــز فض ــای مج ــازی در نقلوانتق ــال مطال ــب بیاس ــاس و بیپش ــتوانه ،موجب گردیده اســـت که
پاس ــخگویی ب ــه چنین ادعاهای ــی در این زمین ــه ضروری جل ــوهنماید.
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طرح ش ــبهات درباره اس ــام و قرآن و نقد آنها به زمان نزول قرآن برمیگردد .نخســـتین شـــبهه
کنندگان ،مش ــرکین مکه و نخس ــتین ناق ــد ،خود قرآن کریم بود .اولین ش ــبههای ک ــه در اوایل نزول
قرآن توس ــط «ولید بن مغیره» مطرح ش ــد ،ش ــبهه س ــحر و بش ــری بودن قرآن بود که در سوره مدثر
َ َّ
َ َّ َ ُ ْ
ََ َ
َْ
بدان اش ــاره ش ــده اس ــت« :فقال ِإ ْن َه ــذا ِإل ِس ـ ْـح ٌر یؤث ـ ُـر * ِإ ْن َهذا ِإل ق ْول ال َب َش ـ ِـر؛ و ســـرانجام گفت:
«این (قرآن) چیزى جز افس ــون و س ــحرى همچون س ــحرهاى پیش ــینیان نیس ــت! این فقط سخن
انس ــان اس ــت (نه گفتار خدا)!» (مدث ــر )25-24/و همانجا م ــورد نقد قرآن کریم قرار گرفته اســـت.
پ ــس از رحلت رس ــول گرامی اس ــام(ص) ،تولید ش ــبهات درباره ق ــرآن فزونی گرفت و تـــا به امروز
نی ــز ادام ــه دارد .عترت رس ــول ا کرم(ص) در ص ــف اول نقد ش ــبهات نوظهور بودن ــد و مجامع روایی
گ ــواه ای ــن موضوع اس ــت .عالوه ب ــر معصوم ــان(ع) ،دانش ــمندان اس ــامی نی ــز دغدغه پاســـخگویی
و نق ــد ش ــبهات علی ــه دی ــن اس ــام را داش ــتهاند و در این رابط ــه تصنیفات بس ــیاری چـــه بهصورت
مزج ــی و یا تکن ــگاری نگاش ــتهاند.
پیشینه تحقیقات درباره موضوع مورد بحث را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
ال ــف -تحقیق ــات درب ــاره کتاب مز ب ــور و شـــبهه اصل ــی آن :در اینب ــاره باید متذکر شـــد که تا
کن ــون هیچ مقال ــه ،کتاب و یا رس ــالهای تدوین نش ــده اس ــت.
ب -تحقیق ــات درب ــاره پاس ــخ ب ــه ش ــبهات قرآن ــی :همانط ــور ک ــه بی ــان ش ــد در اینبـــاره
تصنیف ــات بس ــیاری در ط ــول تاری ــخ نگاش ــته ش ــده اس ــت ،بهط ــوری ک ــه گفت ــه ش ــده کـــه یکی از
انگیزهه ــای تأس ــیس عل ــم کالم پاسـ ـخگویی به ش ــبهاتی بوده ک ــه از راهه ــای گونا گ ــون وارد اذهان
میش ــد (س ــبحانی1379 ،ش :صّ .)9اما احصاء تمامی تصنیفاتی که درباره ش ــبهات قرآنی نگاشته
ش ــدهاند از س ــاختار پژوه ــش حاض ــر خ ــارج اس ــت ک ــه از مهمتری ــن آنها میت ــوان بـــه کتابهایی

تحلیل انتقادی شبهه نامهانگاری قرآن کریم

 .2پیشینه تحقیق

چ ــون ش ــبهات و ردود حول القرآن الكریم تألیف آیتاهلل معرفت و بررس ــی مبان ــی کتاب «نقد قرآن»
دکت ــر ُس ــها تألی ــف دکتر رضای ــی اصفهانی اش ــاره کرد.

 .3چهارچوب کلی نظریه نامهانگاری قرآن
کت ــاب «نامههایی برای محمد پیامب ــر» به قلم آقای امین قضایی نگارش یافته اســـت .موضوع
اصل ــی کت ــاب درب ــاره مصدر ق ــرآن اس ــت .س ــؤاالت نویس ــنده در کت ــاب مذک ــور بهقرار ذیل اســـت:
 .1قرآن چگونه گردآوری شده است؟
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 .2قرآن از چه منابعی اقتباس کرده است؟
 .3ریشه و مصدر قصص و آموزههای آن در کجاست؟
نویس ــنده مدع ــی اس ــت ک ــه در کتاب حاضر ،تفس ــیری س ــکوالر از ق ــرآن ارائـــه داده اســـت؛ زیرا
که تعصب مس ــلمانان مانع فهم صحیح قرآن ش ــده اس ــت .نویس ــنده ب ــا وجود اینکه پژوهشـــگران
س ــکوالر را از تعصب ــات مذهبی آزاد میداند ،اما معتقد اس ــت که آنان در بررس ــی متـــن قرآن چندان
پی ــش نرفتهان ــد؛ زیرا نتوانس ــتهاند ب ــا دیدگاه درس ــتی به متن ق ــرآن بنگرند.
ب ــر اس ــاس دی ــدگاه نویس ــنده کت ــاب ،پژوهش ــگران س ــکوالر و غربی که ب ــه مطالعـــه و تحقیق در
ق ــرآن کری ــم پرداختهاند ب ــه دو گروه تقســـیم میش ــوند:
گ ــروه اول :آن دس ــته از پژوهش ــگرانی هس ــتند که س ــنت و احادیث اس ــامی را بهعنـــوان پایهای
ً
ب ــرای تحقی ــق در ق ــرآن پذیرفتهان ــد و دقیقا توس ــط همین احادیث گمراه ش ــدهاند کـــه از آن جمله
میت ــوان ب ــه تئودور نولدکه ،شرقش ــناس آلمانی اش ــاره ک ــرد (قضای ــی1394 ،ش :ص.)9
ً
نولدک ــه معتقد اس ــت ک ــه پیامبر(ص) واقعا به رس ــالت خود ب ــرای تغییر بتپرســـتی غلط اعراب
و تبدی ــل آن ب ــه مذهب ــی عالیت ــر و نجاتبخش ایمان داش ــته اس ــت .از نظر وی چـــون پیامبر(ص)
ب ــه االه ــی ب ــودن پیام خ ــود ایمان داش ــته و برای آن هزین ــه داده و ت ــاش فراوان کرده اســـت ،پس
نمیتوانس ــته به همدس ــتی دوستان خود ش ــیادی کرده باش ــد؛ بنابراین بهراســـتی آنچه میگفته
را کالم ــی میدانس ــته که به او وحی میش ــود.
ً
گ ــروه دوم :پژوهش ــگرانی س ــکوالر و غالب ــا منتق ــد اس ــام و تجدید نظ ــر طلب هســـتند؛ یعنی در
اعتب ــار مناب ــع اس ــامی و تفاس ــیر موجود از آن تجدی ــد نظر ک ــرده و از ابتدا ،متن قرآن را نـــه در زمینه
ً
تاریخ ــی مف ــروض در روای ــات اس ــامی ،بلکه صرفا ب ــا اتکا به روشهای مختلف تفســـیر متـــن و دیگر
مس ــتندات تاریخ ــی بررس ــی کردهان ــد .از جمل ــه ای ــن پژوهش ــگران میتوان ب ــه مایکل کـــوک ،جان
وانزب ــروگ ،پاتریش ــیا کرون و کریس ــتف لوکزنبرگ اش ــاره ک ــرد .در این دیدگاه بیشـــتر تالش میشـــود

ت ــا با بررس ــی زبانش ــناختی و ریشـ ـههای غیر اس ــامی متن ق ــرآن ،آن را یک محص ــول متأخر معرفی
کنند (هم ــان :صص.)12-11
بیش ــتر تحقیق ــات گ ــروه دوم در جه ــت نمایان ــدن تأثیرپذی ــری ق ــرآن از کت ــب رســـمی (تـــورات
و انجی ــل) و دیگ ــر کت ــب مرب ــوط به فرقهه ــای الح ــادی مس ــیحی و کتب غی ــر کانونی یهود اســـت.
نویس ــنده کت ــاب «نامههای ــی ب ــرای محم ــد پیامب ــر» درب ــاره پژوهشه ــای محقق ــان دســـته دوم
مینویس ــد« :در تأثیرپذی ــری احکام ش ــریعت اســـام از مذه ــب یهود جای ش ــکی وجود نـــدارد .اما
س ــؤال اینجاس ــت ک ــه ای ــن تأثیرپذیری ب ــه چه ش ــکلی صورت گرفت ــه اس ــت؟ این محققـــان قادر
نیس ــتند توضی ــح دهند ک ــه چگونه متن ق ــرآن میتواند همزمان یک متن س ــریانی باشـــد و در عین
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ح ــال از محیط حج ــاز بی ــرون آمده باش ــد» (همان :ص ــص.)14-13

تحلیل انتقادی شبهه نامهانگاری قرآن کریم

قضای ــی مدعی اس ــت اس ــتدالل و نتیج ــه وی در کت ــاب مذک ــور ،در هیچکدام از دو دســـته فوق
نمیگنج ــد و نظری ــه وی نی ــازی به قب ــول منابع اس ــامی یعنی حدیث و س ــیره رس ــالت محمد(ص)
در مک ــه ن ــدارد .او ادع ــا دارد ک ــه قرآن ــی که ام ــروزه موجود اس ــت ،همان قرآنی نیس ــت کـــه متن به
آن اش ــاره دارد! ای ــن کت ــاب در واق ــع مجموع ــه نامههایی اس ــت که از س ــوی فرقهای از مســـیحیان
یه ــودی (ابیونیها) برای محمد ارس ــال میش ــده و ب ــه همراه ای ــن نامهها ،بخشه ــای مختلفی از
کت ــب مذهب ــی ترجمه میش ــده تا محمد از روی آنه ــا ذکر یا موعظه کند و این «ذ ک ــر» از روی کتاب
هم ــان چیزی اس ــت که نویس ــنده نامههای قرآن میخوان ــد؛ بنابراین وقتی در مت ــن از قرآن ،کتاب
و غی ــره صحب ــت میش ــود ،منظ ــور همین مت ــن نامهها نیس ــت؛ بلکه ملحقاتی اس ــت کـــه یک فرقه
مذهب ــی ب ــه همراه ای ــن نامه برای مس ــیونر مذهبی خودش ــان ارس ــال کردهاند .بخشهایـــی از این
موعظ ــات ،تأوی ــل و جمعبن ــدی آنه ــا در داخل متن وج ــود دارد ول ــی کلیت متن ســـورههایی که
ق ــرار ب ــوده خط به خط موعظه ش ــود ،نیس ــت (همان :ص ــص.)15 -14
ب ــه نظر نویس ــنده کت ــاب ا گر با این دی ــدگاه به متن قرآن توج ــه کنیم ،بس ــیاری از ابهامات متن
روش ــن میش ــود؛ بنابراین لحن خطابی قرآن ،عدم اش ــاره ب ــه موضوع بحث و زمین ــه ،پرا کندگی در
ش ــرح داس ــتانها ،اش ــارات جزئی به روی ــدادی بدون هی ــچ توضیح ــی ،همگی به این دلیل اســـت
که اص ــل موعظه در متن نام ه نیس ــت.
او ب ــر ای ــن باور اس ــت ک ــه پیامب ــر(ص) در مکه بر طب ــق نامههایی که برای وی ارســـال میشـــد،
موعظ ــه نمیک ــرد؛ بلکه کتب ــی که ضمیم ــه نامه بوده ب ــرای مردم بیان میش ــد.
قاب ــل توجه اس ــت که دیدگاه آق ــای قضایی فقط در قبال آیات مکی قرآن اس ــت و مدعی اســـت
ک ــه با ای ــن دیدگاه ،میت ــوان نتایج هر دو دس ــته از پژوهش ــگران پیشگفت ــه را بپذیری ــم؛ یعنی قرآن

ه ــم از زب ــان محم ــد در مک ــه و در حج ــاز نقل میش ــده اس ــت و ه ــم در خ ــارج از حجاز تولید شـــده
اس ــت و بین این دو هی ــچ تناقضی وج ــود ندارد.

 .4نقد و بررسی دالیل شبهه نامهانگاری قرآن
 .1-4انس ــجام نداش ــتن متن قرآن به جهت عدم جم ــع کامل :در این کتاب بـــا تأ کید نظریه
پژوهش ــگران غرب ــی ،ب ــا تکیه بر مطالب ــی ،قرآن را مته ــم به پرا کندگی و عدم انســـجام نموده اســـت؛
بهط ــوری ک ــه بر ای ــن مطلب تأ کی ــد میکند که لح ــن خطابی ق ــرآن ،عدم اش ــاره به موضـــوع بحث
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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و زمین ــه ،پرا کندگی در ش ــرح داس ــتانها ،اش ــاره جزئی به روی ــدادی بدون هیـــچ توضیحی و منظم
نب ــودن ترتی ــب زمان ــی نزول آیات ،نش ــان از ع ــدم پیوس ــتگی در آیات قرآن ــی دارد .البتـــه نظریه نامه
ب ــودن ق ــرآن کری ــم ب ــه نح ــو مس ــتحکمی ب ــا پرا کندگی آی ــات قرآن گ ــره خورده اســـت؛ بهطـــوری که
نویس ــنده کت ــاب بهعن ــوان اولین و مهمتری ــن دلیل نظریه خود بدان اس ــتناد مینماید و دســـتمایه
فرضی ــه نامهان ــگاری ق ــرآن ق ــرار میده ــد و چنی ــن مینویس ــد« :اول از هم ــه ،قـــرآن را نبایـــد کتابی
یکپارچ ــه و منس ــجم دانس ــت .ق ــرآن در واق ــع مجموعهای از نوش ــتههای پرا کنده اســـت کـــه بنا به
احادیث رس ــمی منابع اس ــامی ،در زمان حکومت عثمان ،خلیفه س ــوم ،جمعآوری و ســـرهمبندی
ش ــده اس ــت .در آن زم ــان نس ــخههای بس ــیاری از ق ــرآن موج ــود ب ــود ،اما عثمـــان تنها نســـخه زید
ب ــن ثاب ــت (ب ــا تأیید حفصه همس ــر محم ــد) را معتب ــر قلمداد ک ــرد و دس ــتور داد که دیگر نســـخهها
جمـ ـعآوری و منه ــدم ش ــوند .ای ــن در حال ــی ب ــود ک ــه نس ــخههای معتبری که نـــزد ابی بـــن کعب و
عبداهلل بن مس ــعود موجود بود ،نادیده گرفته ش ــد .عبداهلل بن مس ــعود با این ادعا که نســـخه وی
صحیح اس ــت حاضر نش ــد که قرآن خ ــود را نابود کند .بنا ب ــه احادیث ،وی معتقد بود که دو ســـوره
آخ ــر قرآن ،وحی خ ــدا نیس ــتند و نباید در کتاب گنجانده ش ــوند» (هم ــان :ص.)21
البت ــه نویس ــنده کت ــاب به ش ــواهدی دیگ ــر در رابطه ب ــا پرا کندگی متن قرآن متوســـل میشـــود
و ب ــه گزارش ــی در رابط ــه با پیدا ش ــدن ی ــک قرآن در ش ــهر صنع ــا تکیه میکن ــد و چنین مینویســـد:
«در س ــال  ،۱۹۷۲در مس ــجدی در ش ــهر صنعا در یمن ،بهط ــور تصادفی  ۱۲۰۰۰کاغذ پوســـتی از قرآن
ً
کش ــف ش ــد که قدم ــت آن ب ــه  ۶۷۱بعد از می ــاد یعنی تقریب ــا همزمان ب ــا خالفت عثمان میرســـد.
در ای ــن کاغذه ــای پوس ــتی دو الیه متن دیده میش ــود .یک الیه زیرین از متن قرآن شســـته شـــده
اس ــت و روی آن مت ــن جدی ــدی از قرآن بازنویس ــی ش ــده اس ــت .متن زیری ــن به خاطر وجـــود فلز در
جوه ــر در ط ــول زم ــان دوب ــاره ظاهر ش ــده اس ــت و هنگامیکه ب ــا متن رویی و نســـخه رســـمی قرآن
مقایس ــه میش ــود تغیی ــرات جزئ ــی زی ــادی در آن دی ــده میش ــود .قرآن صنع ــا قدیمیترین نســـخه

موج ــود از ق ــرآن اس ــت و تغییرات مت ــن زیرین با مت ــن رویین و قرآن رس ــمی اثبات میکنـــد که متن
ق ــرآن تم ــام و کم ــال حفظ نش ــده اس ــت و مانند هر مت ــن قدیمی (پی ــش از صنعت چـــاپ) در طول
زمان با بازنویس ــی دچار تغییرات ش ــده اس ــت» (هم ــان :صص)22-21
 نق ــد و بررس ــی :نظری ــه نامه ب ــودن قرآن بـــه پی ــروی از خاورشناس ــان ،اولین دلیـــل آن ،عدمانس ــجام در آی ــات و س ــور قرآنی عنوان گردیده اس ــت؛ ب ــا این وجود ای ــن دلیل تازگی نداشـــته و این
ً
مطلب قبال توس ــط دیگر نظریهپردازان بیان گردیده اس ــت .بهنحوی که در گذش ــته توســـط گروهى
از خاورشناس ــان همچون ریچاردب ــل ( ،)Richard_Beelآرتورجان آرب ــرى ( ،)Artur_Jhon_Arberyگلدزیهر

برخ ــی از خاورشناس ــان ب ــدان تکی ــه کردهان ــد .به س ــخن دیگ ــر بعض ــی از خاورشناســـان علت عدم
انس ــجام در آی ــات ق ــرآن را در ط ــرز كار صحاب ــه پیجویی كردهاند؛ یعن ــی آن زمانی ک ــه صحابیان به
تألی ــف و جمـ ـعآوری آیات ق ــرآن پرداختهاند ،این عی ــب و نقیصه در آیات قرآن به وجود آمده اســـت
(ر.ک؛ ش ــحاته ،هم ــان) .ام ــا در پاس ــخ ب ــه این س ــخن باید گف ــت که با توج ــه به ش ــیوه جمعآوری
ق ــرآن کری ــم كه بهاتفاق علماى اس ــامى توقیفى بوده و به دس ــت پیامبر(ص) و ب ــه امر وحى صورت
گرفت ــه ،بای ــد گف ــت که ای ــن دلیل ب ــرای عدم پیوس ــتگی در آیات ق ــرآن ناصحی ــح و ب ــه دور از بنیه و
اتق ــان علم ــی اس ــت ّ
(دراز1400 ،ق :ص)119؛ زی ــرا تناس ــب بی ــن آی ــات قرآن نش ــان میدهـــد پیوند و
ارتب ــاط ش ــگفتی م ــا بین آی ــات ق ــرآن وج ــود دارد ،هرچند این پیون ــد از نگاه ناآش ــنایان به اســـلوب
ق ــرآن ،دور بمان ــد .بهط ــوری ک ــه یك ط ــرح و نقشـ ـهپردازى واقع ــى و تعیینکنن ــده حـــدود و مرزها،
براى هر س ــوره وج ــود دارد (همان :ص ــص121ـ .)122
با این وجود برای رد این دلیل ،ورود به مبحث تناسب سور و آیات قرآن راهگشا خواهد بود؛ زیرا
این مبحث با توقیفى بودن ترتیب آیات و سور قرآن و نیز مسئله هماهنگى لفظ و محتوا پیوند دارد.
اولی ــن مطلب ــی ک ــه در نق ــد ای ــن مطل ــب جلوهگ ــری مینمای ــد ای ــن اس ــت ک ــه ارتباطـــی بیـــن
پرا کندگ ــی و ع ــدم انس ــجام آی ــات ق ــرآن و نی ــز نامه ب ــودن آیات ق ــرآن وجود ن ــدارد؛ یعنی نویســـنده
کت ــاب بهط ــور واضح حد وس ــطی که بتوان ــد این دو مقدم ــه را به یکدیگر مرتبط س ــازد بیـــان نکرده
اس ــت .از ط ــرف دیگ ــر نویس ــنده کت ــاب ب ــرای دلیل خ ــود یعنی ع ــدم پیوس ــتگی در آیات قـــرآن ،به
جری ــان جم ــع ق ــرآن اس ــتناد نموده اس ــت ک ــه در رابطه با ای ــن مطلب نی ــز همانطور که بیان شـــد
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( )Gold_Ziherوگوس ــتاولوبون ( )Gostave_Le_Bonارائه ش ــده اس ــت .آنها بر این نکته اشـــاره داشتهاند
ً
بىنظم بســـیارى از
ک ــه ق ــرآن از هر انس ــجامی به دور ب ــوده و خواننده قرآن بىش ــك از حال ــت ظاهرا
ِ
س ــورهها حیرت زده مىش ــود (ن ــكّ :
دراز1400 ،ق :ص118؛ ش ــحاته1976 ،م :ج ،1ص.)7
ً
جال ــب اس ــت دلیل ــی ک ــه در کتاب ریشـ ـههای ق ــرآن آمده اس ــت عین ــا هم ــان دلیلی اســـت که
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میت ــوان گف ــت ک ــه جمع زی ــادى از دانشـــمندان از جمله اب ــن اش ــته اصفهانى (ســـیوطی1421 ،ق:
ج ،1ص ،)167س ــید مرتض ــى (طبرس ــی1372 ،ش :ج ،1ص ،)42ابن شهرآش ــوب (ابن شهرآشـــوب،
1369ق :ج ،2ص ،)77طبرس ــی (طبرسی1372 ،ش :ج ،1صص )44-42و جمع زیادى از معاصران
از جمل ــه آیـ ـتاهلل خویی (خویی1430 ،ق :صص ،)240-252عالمه عس ــکری (عســـکری1374 ،ش:
ج ،1ص ــص ،)214-213صبح ــی صال ــح (صال ــح1372 ،ش :ص )71معتقدن ــد جمـــع قـــرآن بـــا ترتیب
كنون ــى در زم ــان رس ــول خ ــدا(ص) و ب ــا اش ــراف آن حض ــرت انج ــام گرفته اس ــت .حتى برخـــى بر آن
ادع ــاى اجم ــاع كردهاند.
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397

42

ب ــه ه ــر روى مدعی ــان جم ــع و تألیف ق ــرآن در زمان رس ــول خ ــدا(ص) ب ــا ترتیب كنونى بـــه ادله
نقل ــى و كالم ــى و عقل ــى اس ــتناد كردهان ــد اما ب ــرای جلوگی ــری از اطال ــه کالم و نیـــز به ایـــن دلیل که
نویس ــنده کت ــاب ریشـ ـههای ق ــرآن ب ــرای ای ــن قس ــمت از مباحث خ ــود فقط دلیـــل تاریخـــی آورده
اس ــت ،فق ــط به ارائ ــه مس ــتندات تاریخ ــی ا کتفا خواهد ش ــد:
ال ــف -ق ــرآن در زم ــان رس ــول خ ــدا(ص) تدریس ،حف ــظ و بر ایش ــان عرضه میشـــد (طبرســـی،
1372ش :ج ،1ص)43؛
ب -ب ــر پای ــه روایات ــى ف ــراوان ،اصحاب رس ــول خ ــدا(ص) ق ــرآن را خت ــم مىكردنـــد یـــا اینكه آن
حض ــرت آن ــان را ب ــه ختم قرآن تش ــویق مىك ــرد ،بنابرای ــن ق ــرآن در زمان آن حضـــرت آغـــاز و پایانى
داش ــته اس ــت (اب ــن عطی ــه1954 ،م :ص27؛ عبدالع ــال1421 ،ق :ص ــص)79-77؛
ج -بن ــا ب ــه روایتى كه بر طبق قواعد حدیثى اهل س ــنت صحیح ش ــمرده شـــده از زیـــد بن ثابت
نقل ش ــده اس ــت ك ــه نزد رس ــول خ ــدا(ص) بودی ــم و ق ــرآن را از برگهه ــا جم ــع میکردیم (شـــیبانی،
1414ق :ج  ،5ص185؛ ترم ــذى1394 ،ق :ج ،5ص)390؛

د -روایتى از رس ــول خدا(ص) كه قرآن را با ترتیب كنونى به  4قس ــمت (سبع ُط َول ،مئین ،مثانى
و ُم ّ
فصالت) قس ــمت ك ــرده اس ــت (کلین ــی1407 ،ق :ج ،2ص601؛ ش ــیبانی1414 ،ق :ج ،4ص)107؛
هـ ــ -آی ــات تح ــدى و آیات ــى ك ــه در آنها از ق ــرآن با عن ــوان «كتاب» یاد ش ــده اســـت و نیز حدیث
متوات ــر ثقلی ــن ك ــه در آن كت ــاب خ ــدا در كن ــار عترت آم ــده اس ــت ،داللت دارنـــد كه جمـــع و تألیف
ق ــرآن در زمان رس ــول خ ــدا(ص) بوده و بعید اس ــت م ــراد از كتاب مجموعـ ـهاى نامرتب باشـــد (ابن
عطی ــه1954 ،م :ص27؛ خویی1430 ،ق :ص252؛ مکارم ش ــیرازی1371 ،ش :ج ،1ص .)11هرچند با
دلی ــل یاد ش ــده و برخ ــى دیگر از ادل ــه پیشگفته نمىت ــوان جمع قرآن در زمان رســـول خـــدا(ص) را
ب ــا ترتی ــب كنونى ثابت ك ــرد؛ ولى اصل تدوین ق ــرآن در زم ــان آن حضرت ثابت میشـــود ،مگر اینكه
گفت ــه ش ــود آیات تح ــدى و اطالق كت ــاب بر ق ــرآن در دوران مكى نیز ب ــا وجود جمع نشـــدن قرآن در

ی ــك مجموع ــه بوده اس ــت .اف ــزون بر اینك ــه تحدى ب ــه خود آیات و س ــورهها بوده اســـت نـــه ترتیب
موجود بین آنه ــا (معرف ــت1410 ،ق :ج.)286-285 ،1
 .2-4دال ل ــت آی ــات ب ــر ع ــدم موجود ب ــودن تمام ق ــرآن :یک ــی دیگ ــر از دالیل نویســـنده برای
نامهان ــگاری مت ــن قرآن این اس ــت که در آیاتی ک ــه نامی از قرآن برده ش ــده منظور همیـــن قرآنی که
امروزه در دس ــت مس ــلمانان موجود اس ــت ،نیس ــت بلکه به کتاب ــی غیر از قرآن کنون ــی داللت دارد.
بهزع ــم نویس ــنده ای ــن م ــوارد نقص ــان را فق ــط با فرضی ــه نامه ب ــودن قرآن از س ــوی فرقـــهای خاص
میتوان توجی ــه کرد.

نش ــان از پرا کندگی متن و عدم در دس ــترس ب ــودن همه قرآن دارد و چنین مینویس ــد« :درهرحال،
در هی ــچ کج ــای دیگر قرآن اش ــارهای ب ــه این ش ــجره ملعونه نیس ــت .در حالی در این آیـــه بهوضوح
گفت ــه میش ــود که ش ــجره ملعون ــه در قرآن ذکر ش ــده اس ــت .پس بای ــد آیات ــی از قرآن وجود داشـــته
باش ــد ک ــه در آن ب ــه ش ــجره ملعون ــه اش ــاره ش ــده ،اما در دس ــت م ــا نیس ــت» (قضای ــی1394 ،ش:
صص.)23-22
 نق ــد و بررس ــی :در پاس ــخ ب ــه مس ــتند قرآن ــی نویس ــنده کت ــاب مبن ــی ب ــر پرا کندگـــی در قرآنمیت ــوان ب ــا توضیحاتی در رابطه با ش ــجره ملعونه در قرآن کریم ،این ش ــبهه را برط ــرف نمود .نکاتی
ک ــه در آیه ش ــریفه باید بدان پرداخته ش ــود آن اس ــت ک ــه از جمله روشه ــاى رایج قرآنى ،اســـتفاده
از زب ــان تمثی ــل اس ــت .اس ــتفاده از تمثی ــل و تش ــبیه در س ــخن ،در رس ــاندن مطال ــب و درك بهتر و
س ــریعتر كم ــك مىكن ــد .در بیان مطالب علم ــى و عقلى ،مثل و تش ــبیه بهترین وس ــیله براى تفهیم
مطالب اس ــت (احم ــدى1381 ،ش :ص.)195
مطل ــب دوم آن اس ــت که ب ــا نگاهی در آیه ش ــریفه ،چهار قس ــمت در آیه وج ــود دارد که هرکدام
بهط ــور جدا گان ــه ب ــه معنای ــی روش ــن داللت دارن ــد ام ــا از نظر ارتب ــاط هر چهار قس ــمت بـــا یکدیگر
میت ــوان اجمال ــی را در آی ــه مش ــاهده نم ــود و مىتوان س ــبب اجم ــال را در دو فقره دومى و ســـومى
(رؤی ــا و ش ــجره) بیان داش ــت ،چرا كه خداوند س ــبحان نفرم ــوده آن رؤیایى كه به پیامبـــر خود ارائه
داده چ ــه ب ــوده اس ــت و در س ــایر آی ــات ق ــرآن نیز آیـ ـهاى دیگر آن را تفس ــیر نكرده اس ــت .امـــا آنچه
روش ــن اس ــت م ــراد خداون ــد در آی ــه ،توضی ــح و بی ــان دو فق ــره «داس ــتان رؤیا» و «داســـتان شـــجره
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وی در اس ــتدالل قرآن ــی ب ــه پرا کندگ ــی آیات قرآن ،به ش ــجره ملعون ــه در قرآن اش ــاره میکند و با
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الش ـ َـج َرة ال َمل ُعون ــة ِفی الق ْر ِآن َونخ ّ ِوف ُه ْم ف َما ِیزیده ْم ِإل طغیانا ك ِب ًیرا» (اس ــراء )60/تمســـک جســـته
و
و اس ــتدالل میکن ــد به علت اینکه در جای دیگر از آیات قرآن ش ــجره ملعونه معرفی نشـــده اســـت،
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ملعون ــه در ق ــرآن» كه مایه فتنه مردم ش ــده نیس ــت ،بلك ــه مقصود ،اش ــاره اجمالى به آن دو اســـت
و چهبس ــا بت ــوان از س ــیاق آیات پ ــارهاى از جزئیات این دو داس ــتان را اس ــتفاده كرد .آیـــات قبلى در
مق ــام بی ــان ای ــن نكته ب ــود كه بش ــریت آخرش مانن ــد اول ــش در بیتوجهی ب ــه آیات خـــدا و تكذیب
آن ،الگ ــوى پس از خودش اس ــت و جوامع بش ــرى بهتدری ــج و قرنى بعد از قرن دیگـــر عذاب خداوند
را مىچش ــند ك ــه آن ع ــذاب ی ــا هالك كردن اس ــت ،ی ــا چیزى كمت ــر از آن .از ط ــرف دیگـــر ،آیات بعد
ْ ُْ ْ َ َ
از آیه َ«و ِإذ قل َنا ِلل َمل ِئك ِة ْاس ـ ُـج ُدوا ِل َد َم ( »...اس ــراء )61/ش ــروع مىش ــود و داســـتان ابلیس و تسلط
عجی ــب او را ب ــر اغ ــواء بنـ ـیآدم بی ــان مىكن ــد نی ــز همان س ــیاق آی ــات را دنب ــال مىكند .لذا روشـــن
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مىش ــود كه رؤیا و ش ــجره (ملعونه) دو امرى اس ــت كه یا بهزودی در بش ــر پیدا مىشـــود ،یا آنكه در
ای ــام نزول پیدا ش ــده و مردم بهوس ــیله آن دو ،دچار فتنه مىش ــوند و فس ــاد در میان آنـــان پرا كنده
نچ ــه گفته ش ــد بـــه دســـت مىآید كه
ش ــده ،طغی ــان و اس ــتكبار در بی ــن م ــردم رش ــد مىكن ــد .از آ 
خداون ــد ش ــجره م ــورد نظر را ب ــه وصف ملعونه در ق ــرآن توصیف كرده اس ــت و از این موضوع آشـــكار
مىگ ــردد ك ــه قرآن مش ــتمل ب ــر لعن آن اس ــت و لع ــن آن ش ــجره در می ــان لعنتهای قـــرآن موجود
َ َّ
َ ْ ْ ََ
ُْ
الش ـ َـج َرة ال َمل ُعونة ِف ــى الق ْر ِآن» (نک :طباطبایـــی1390 ،ق :ج،13
اس ــت ،چرا ك ــه در آیه آمده بود« :و
صص.)138-136
ب ــا فح ــص در آی ــات ق ــرآن کری ــم ،ابلی ــس (نس ــاء ،)118/یه ــود (مائ ــده13/و ،)64مشـــركان
(اح ــزاب ،)64/منافق ــان (توب ــه )68/و عناوی ــن دیگ ــر مانند كس ــانى كه در حـــال كفر از دنیـــا بروند
(بق ــره ،)161/ی ــا اش ــخاصى كه آیات نازل ش ــده را كتمان مىكنن ــد (بقره ،)159/یا كســـانى كه خدا و
رس ــولش را آزار مىدهن ــد (اح ــزاب )58/م ــورد لع ــن ق ــرار گرفتهاند.
با در نظر گرفتن معنایی که برای ش ــجره در نظر گرفته ش ــد (دودمان و ریشـــه) ،این نکته هویدا
میگ ــردد که منظور از ش ــجره ملعونه ،یك ــى از همان اقوام ملعونه در كالم خداوند اســـت که خداوند
رش ــد و نم ــو ای ــن خان ــدان را ب ــه درخ ــت تش ــبیه نموده اس ــت و همچ ــون درخـــت بـــوده و میوهاى
مىده ــد و آن در حقیق ــت هم ــان فتنـ ـهاى اس ــت كه امت اس ــام بهوس ــیله آن آزمایش مىشـــوند.
ب ــا کم ــی دقت میتوان برداش ــت نم ــود که چنی ــن صفاتى جز بر یكى از س ــه دســـته اهل كتاب،
مش ــركان و منافقان مطابقت ندارد .ا كنون كه ش ــجره ملعونه از این س ــه دس ــته خارج نیست ،باید
دی ــد اوض ــاع هر یك در زمان نزول قرآن چگونه بوده اس ــت .از دس ــته مش ــركان و اهـــل كتاب نه قبل
از هج ــرت و ن ــه پس از آن ،قوم ــى از چنین ویژگ ــى برخوردار نبوده؛ زیرا خداوند مســـلمانان را از شـــر
آنه ــا ایم ــن كرده و به آنها اس ــتقالل بخش ــیده اس ــت ،همچنان كه خ ــود در اواخر حیـــات پیامبر
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(ص) فرم ــود« :الی ـ ْـو َم ِیئ َس ال ِذی ـ َـن كف ُروا ِمن ِد ِینك ْم فل َتخ َش ـ ْـو ُه ْم َواخ َش ـ ْـو ِن» (مائده.)3/

بنابرای ــن تنه ــا دس ــته و گروهى ك ــه (با حذف اهل كت ــاب و مش ــركان) باقى مىمانـــد و نظرها به
س ــوى آن معط ــوف مىگردد ،منافقان هس ــتند ك ــه بهظاهر اس ــام آورده و در میان مســـلمانان یا از
راه توال ــد و ی ــا از راه عقی ــده و مس ــلك دوام یافتهان ــد و در بین آن ــان فتنهجویى مىكننـــد و در نهایت
میت ــوان عن ــوان نمود که منافقان ش ــجره ملعون ــه در قرآن میباش ــند (طباطبای ــی1390 ،ق :ج،13
صص.)140-138
بن ــا ب ــه مطالب یاد ش ــده میت ــوان چنین بی ــان نمود که س ــخنان نویس ــنده کتاب ریشـــههای
ق ــرآن بیاس ــاس ب ــوده و مطالبی که وی برای پرا کندگی در قرآن با استش ــهاد به آیه  60ســـوره اســـراء
آورده اس ــت ،ناتمام است.
آن میداند که منش ــأ قرآن غیرعربی اس ــت و خاس ــتگاهی خارج از س ــرزمین حجاز دارد و بهزعم وی
وج ــود ای ــن لغات را ب ــا فرض نامه ب ــودن قرآنکه از ط ــرف فرقهو ی ــا گروهی که بدین لغات آشـــنایی
و انس داش ــتهاند و برای رس ــول گرامی اس ــام فرستاده میش ــده اس ــت ،میتوان توجیه نمود .وی
ب ــر ای ــن موض ــوع تأ کید میکند ک ــه حتی مفس ــران از معان ــی این لغ ــات مطلع نیس ــتند و به حدس
و گم ــان بس ــنده کردهان ــد و ب ــرای واژه ق ــرآن و معن ــای آن چنی ــن مینویس ــد« :ریش ــه احتمالی این
کلمه ،واژه مس ــیحی س ــوری قریان ــی  qiryaniب ــه معنای خوان ــدن از یک مکتوب در هنـــگام موعظه
اس ــت؛ بنابرای ــن مس ــیحیان س ــوری (بالد ش ــام) بودند ک ــه از واژه قرآن ی ــا قریان ،بهعنـــوان معادلی
ب ــرای موعظهه ــا و خطابههایش ــان اس ــتفاده میکردن ــد .مث ــال دیگر کلم ــه الیاس در ســـورههای 6
(انع ــام ،)85/و ( ۳۷صاف ــات )123/اس ــت ک ــه منظ ــور هم ــان پیامبر  Elijahاس ــت .کلمـــه الیاس از
کلم ــه عب ــری این پیامبر مش ــتق نش ــده اس ــت بلکه از ترجم ــه س ــوری و یونانی این نام گرفته شـــده
اس ــت (ام ــری که نش ــان میدهد متن ق ــرآن ریشـ ـههای س ــریانی دارد) .همین گفته در مـــورد کلمه
یون ــس ص ــادق اس ــت که در زب ــان عب ــری  Yonahتلفظ میش ــود ام ــا در ترجمه یونانی عهـــد عتیق،
یون ــس اس ــت .بس ــیاری از کلم ــات مانن ــد کوث ــر ،زبانی ــه ،حورالعین نی ــز در مت ــن قرآن ریشـــه عربی
ندارن ــد و تنه ــا بر حس ــب ح ــدس و گم ــان ب ــه آن معنایی را نس ــبت دادهان ــد» (قضایـــی1394 ،ش:
صص.)25-24
 نق ــد و بررس ــی :ب ــدون تردی ــد ق ــرآن کری ــم ب ــه زبان عرب ــی نازل ش ــده اس ــت ،اما بایـــد به اینحقیق ــت توج ــه داش ــت که هی ــچ زبان معتب ــر و مهم ــى را نمیت ــوان یافت ک ــه کلمات ــى از زبانهاى
دیگر در آن وارد نش ــده باش ــد .منته ــا لغات خارجى در چارچوب زبان اصل ــى و تحت قواعد و ضوابط
آن تغیی ــر مییابن ــد و رفتهرفت ــه ج ــزو زبان اصل ــى بهحس ــاب میآیند .زب ــان عربى هم از ایـــن قاعده

تحلیل انتقادی شبهه نامهانگاری قرآن کریم

 .3-4وج ــود لغ ــات غیر عربی در قرآن :نویس ــنده کتاب وج ــود لغات عربی در قـــرآن را دلیل بر
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مس ــتثنا نیس ــت و در ط ــی ق ــرون قب ــل از اس ــام بهتدری ــج کلمات ــى از زبانه ــاى اقـــوام همســـایه و
همج ــوار مانن ــد حبش ــى ،مص ــرى ،ایران ــى ،روم ــى و  ...در آن راه یافت ــه و به شـــکل کلمـــات عربى و
تح ــت قواعد آن در آمده اس ــت (ر.ک :صافـــی1418 ،ق :ج ،12ص ــص378-377؛ معرفت1381 ،ش:
ص ــص334-331؛ مصب ــاح ی ــزدى1380 ،ش :ج ،1ص)86؛ بنابرای ــن در قرآن کریـــم واژههایی وجود
دارد ک ــه در اص ــل ،غی ــر عرب ــی بودهاند ،ســـپس در می ــان عربها نیز مرس ــوم گشـــته و در قـــرآن بکار
ً
ب ــرده ش ــدند و این واژهها ،کلماتی ناآش ــنا ب ــرای آنها نب ــوده و نمیتوان اینها را کلمـــات تماما غیر
عربی دانس ــت.
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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جاللالدی ــن س ــیوطی نی ــز واقعش ــدن کلم ــات غیر عرب ــی در ق ــرآن را ق ــوی دانســـته و میگوید:
«حکم ــت واقعش ــدن ای ــن الف ــاظ در ق ــرآن آن اس ــت ک ــه متضم ــن عل ــوم اولیـــن و آخریـــن و خبر از
همهچی ــز اس ــت ،پ ــس باید که اش ــاره ب ــه انواع لغته ــا و زبانه ــا در آن واقع گـــردد تا احاطـــه آن به
همهچی ــز تم ــام باش ــد ،پس در ق ــرآن ،از هر لغت ــى ،ش ــیرینترین و آس ــانترین آنها و آنکـــه از همه
بیش ــتر در بی ــن عربه ــا ب ــه کار مـ ـیرود ،انتخاب ش ــده اس ــت» (س ــیوطى1421 ،ق :ج ،1ص.)426
ب ــه ه ــر حال ویژگى س ــخن ق ــرآن نس ــبت به س ــایر زبانه ــا و زب ــان عربى این اســـت کـــه برترین
مرتبـ ـه فن ــون س ــخن در آن رعای ــت ش ــده اس ــت .از ایـ ـنرو ،کالم خ ــدا ه ــم از ســـایر زبانهـــا و هم از
نک ــه ب ــر اس ــاس هم ــان قواعـــد زبـــان عـــرب
زب ــان مت ــداول عرب ــى ممت ــاز ش ــده اس ــت ،در عی ــن ای 
اس ــت (دامنپ ــا ک مق ــدم1380 ،ش :ص )39و وج ــود اینگون ــه کلم ــات در ق ــرآن کریـــم ،منافاتی با
عرب ــی ب ــودن ق ــرآن ن ــدارد؛ بنابرای ــن مطالبی که نویس ــنده کتاب ب ــدان اش ــاره نموده اســـت از مایه
ً
علم ــی و اتق ــان و اس ــتواری برخ ــوردار نب ــوده و صرف ــا ب ــر اس ــاس ح ــدس و گم ــان ،مطالبـــی را بیان
نموده است.
 .4-4دال ل ــت ح ــروف مقطعه بر نام ــه بودن قرآن :وج ــود حروف مقطعه یکی از دالیلی اســـت
ک ــه ب ــرای نام ــه بودن قرآن کریم اقامه ش ــده اس ــت و ح ــروف مقطعه نش ــان میدهد که قـــرآن کریم
از ی ــک س ــری رموز پی ــروی ک ــرده و اس ــراری در درون آن وج ــود دارد .نویس ــنده کتاب خاطرنشـــان
میکن ــد ک ــه وجود رم ــز بهعنوان یک ــی از ش ــاخصههای نامههای یهودیان در گذشـــته بـــوده و از آن
در نامهه ــای خ ــود اس ــتفاده میکردهان ــد .او در کتاب خود مینویس ــد :فرضیه چهـــارم یعنی در نظر
گرفت ــن متن ق ــرآن بهعن ــوان نامههایی که همراه ب ــا دیگر ملحقات برای محمد فرســـتاده میشـــده
اس ــت ،ب ــه م ــا کم ــک میکن ــد ت ــا ح ــروف مقطع ــه را (مانن ــد «ال ــم»« ،ط ــه»« ،یاســـین») در ابتدای
س ــورهها رمزگش ــایی کنی ــم .از دیرباز بین یهودیان و مس ــیحیان رس ــم ب ــود تا برای شـــمارهگذاری از
ح ــروف گمتری ــک اس ــتفاده کنند .ج ــدول زیر عدد مع ــادل با ه ــر حرف را نش ــان میدهد:
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نامهه ــا ارس ــال میش ــده اس ــت و ب ــه ای ــن نکت ــه تأ کی ــد میکن ــد ک ــه در گذش ــته بهجـــای صفحه از
س ــطور ب ــرای تعیی ــن می ــزان یک متن اس ــتفاده میش ــده اس ــت.
البت ــه نویس ــنده کت ــاب داس ــتانی در رابط ــه ب ــا مناظ ــره حضرت رس ــول ب ــا یهودیان یثـــرب نقل
میکن ــد و ب ــه ای ــن داس ــتان استش ــهاد میکن ــد ک ــه ح ــروف مقطعه نش ــان از رموز و اســـراری اســـت
ک ــه در ق ــرآن کری ــم وجود داش ــته و این نش ــان از نامه بودن ق ــرآن کری ــم اس ــت و او در نهایت چنین
ً
نک ــه بگوید یه ــود به صـــدق دین
مینویس ــد« :ای ــن روای ــت ،ا گرچ ــه صرف ــا تالش ــی اس ــت ب ــرای ای 
ً
محم ــد اذع ــان داش ــتند و ب ــا این ح ــال صرفا از س ــر حس ــد و کینه ب ــه دین محم ــد درنیامدنـــد ،اما
ن ــکات جالب ــی در بر دارد .یهودیان حروف مقطعه را از حروف گماتریکال برداش ــت کردهاند و نشـــان
میده ــد ک ــه نویس ــنده اصل ــی این روای ــت ابن اس ــحاق یا هر کس ــی که از وی ش ــنیده اســـت از این
ً
موض ــوع آ گاه ب ــوده و نیز میدانس ــته که این اساس ــا ب ــه نگرشه ــای رازگون ــه و روش کار یهودیان و
اه ــل کت ــاب مرب ــوط اس ــت .حتی روای ــت بهگونـ ـهای بیان میش ــود ک ــه خود محم ــد گویـــی از این
ً
ح ــروف مقطع ــه چی ــزی نمیداند و صرف ــا این ح ــروف را به یهودی ــان اطالع میدهد .ایـــن در حالی
اس ــت ک ــه مفس ــرین مس ــلمان در عی ــن حال ک ــه به صح ــت روای ــات ابن هش ــام معتقدنـــد ،مدعی
هس ــتند که این رمزی اس ــت بی ــن خدا و پیامب ــرش!» (قضای ــی1394 ،ش :ص ــص.)66-61
 -نق ــد و بررس ــی :نویس ــنده کت ــاب اص ــرار و الحاح ف ــراوان بر این نکت ــه دارد که حـــروف مقطعه
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بنابرای ــن میت ــوان ح ــروف مقطع ــه در ق ــرآن را ش ــماره س ــطور مکتوباتی دانس ــت که بـــه همراه

بیانگر تعداد س ــطوری از کتاب مقدس اس ــت که همراه نامهها برای پیامبر ارســـال میشـــده اســـت
و این در حالی اس ــت که ادعای او بر حدســـیات اس ــتوار اس ــت و دلیل متقنی برای آن ندارد؛ زیرا که
او ب ــرای اثبات س ــخنش باید بهص ــورت واضح ،س ــطوری که بهزع ــم وی همراه نامهها برای رســـول
گرامی ارس ــال میش ــده را بیان میکرد تا امکان مقایس ــه و بررس ــی صحت س ــخن وی وجود داشـــته
باش ــد و ل ــذا به همی ــن جهت این س ــخن بر پایه حدس ــیات و اوهام اس ــتوار اســـت و حتـــی این نوع
اس ــتدالل در تناق ــض با ش ــیوه بح ــث مطرح ش ــده از س ــوی نویس ــنده در مقدمه کتاب اســـت؛ چرا
ک ــه مدعی ش ــده بود ک ــه در مباح ــث خود ب ــه احادیث اس ــامی تکیه نخواه ــد کرد و از اســـاس این
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روای ــات را قب ــول ندارد ولی در این موضوع به روایات اس ــتناد ش ــده اس ــت.
ب ــر حدی ــث نقل ش ــده نی ــز ای ــرادات بس ــیاری وارد اس ــت چرا ک ــه در منابع اهل ســـنت حدیث
مزب ــور ضعی ــف ش ــمرده ش ــده اس ــت (طبـــری1412 ،ق :ج ،1ص .)125اب ــن کثیر گوید :ایـــن روایت
ع ــاوه ب ــر ضعف ،بیش از آنکه مس ــتندی ب ــر اثبات و صحت این دیدگاه باش ــد ،دلیـــل محکمی بر
رد آن اس ــت (اب ــن کثی ــر1419 ،ق :ج ،1ص)38؛ زیرا که حی ــی و برادرش خود اعتراف به نادرســـتی
تأویلش ــان کردند.
ب ــر ف ــرض پذیرش ای ــن روایت ،هیچگون ــه تأییدی از جانب رس ــول خدا نســـبت به تفســـیر حیی
نک ــه س ــخن آن یه ــودی در تفســـیر آیـــه نیـــز باطـــل و
ب ــن اخط ــب در آن وج ــود ن ــدارد؛ بهع ــاوه ای 
نادرس ــت اس ــت (ر.ک :طباطبای ــی1390،ق :ج ،18ص13؛ ابن عاش ــور1420 ،ق :ج ،1ص .)206بنت
الش ــاطی نیز این تفس ــیر را از اس ــرائیلیات مردود ش ــمرده است (بنت الش ــاطی1376 ،ش :ص.)145
 .5-4اقتب ــاس ق ــرآن از عهدی ــن :نویس ــنده کت ــاب ریشـ ـههای ق ــرآن در کتـــاب خود ســـخن از
کتاب ــی دیگ ــر و مج ــزا از ق ــرآن به نام فرق ــان به زب ــان آورده و ادع ــا میکند کت ــاب فرقان بـــا نامههای
ارس ــالی توسط ش ــورای مسیحی بهس ــوی رس ــولاهلل ارس ــال میگردیده اس ــت .وی در زمینه پاسخ
ب ــه ای ــن س ــؤال که کت ــاب فرقان چیس ــت و از کدا می ــک از منابع مس ــیحی و یهودی پیش از اســـام
اس ــت ،مینویس ــد ک ــه کتاب فرق ــان جزء ملحق ــات به نامهها بوده اس ــت؛ ام ــا اینکه کتـــاب فرقان
چیس ــت ،س ــه نظریه را مط ــرح میکند:
1.1ت ــورات ،ا گرچ ــه در آی ــات مکی بهوض ــوح گفته میش ــود که خدا به موســـی فرقان بخشـــیده
َ َ
اب ب ْال َح ـ ّـق ُم َص ّ ِد ًقا ِّل َما َب َ
اس ــت .ب ــا توجه به دو آیه س ــوره آل عمران«َ :ن َّز َل َع َلی ـ َـك ْال ِك َت َ
یـــن َید ِیه َوأ َنزل
ِ
ِ
َّ
َّ ْ َ َ َ ْ
َ
َ ْ ُ ُ ً ّ َّ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ
ــــه َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب
اس وأن ــزل الفرق ــان ِإن ال ِذ
آیات الل ِ
ین كف ـ ُـروا ِب ِ
الت ــوراة و َ ِال ِنجی ــل * ِم ــن قبل ه ــدى ِللن ِ
ٌ ّ ُ َ ُ
َ
َ
ام» (آل عمران.)4-3/
ش ـ ِـدید َواللـ ــه ع ِز ٌیز ذو ِ
انتق ٍ
2.2ده فرمان یا قوانین موسی که بهطور جدا گانه ذکر شده است.

3.3فرق ــان کت ــاب  book of Jubileesباش ــد .در توضی ــح ای ــن نظریه آمده اس ــت کـــه :این کتاب
ً
را  Lesser Genesisب ــا پیدای ــش صغی ــر نی ــز میخوانن ــد .کتابی اس ــت نس ــبتا کوچک شـــامل پنجاه
فص ــل کوتاه که در آن خدا یا فرش ــتهاش برای موس ــی در کوه س ــینا ،داس ــتانهای پیدایـــش را بازگو
میکن ــد .ای ــن کت ــاب در انجیل رس ــمی ق ــرار ندارد ،ب ــا این ح ــال کلیس ــای ارتودوکس اتیوپـــی و نیز
یهودی ــان اتیوپ ــی آن را در تورات رس ــمی خ ــود قرار دادهان ــد .معتقدین به این کت ــاب ،متن را وحی
خ ــدا میدانن ــد (ام ــری که انع ــکاس آن در مت ــن قرآن نیز دیده میش ــود) .نویس ــنده کتـــاب ،دالیل
خ ــود برای ای ــن حدس س ــوم را از ق ــرار زیر مرتب نموده اس ــت:
ال ــف -ب ــه کت ــاب جوییلی ــز  book of divisionی ــا  book of sectionsه ــم میگوین ــد؛ یعنـــی کتاب
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بخشه ــا ی ــا ف ــرق .این کت ــاب به ای ــن نام خوان ــده میش ــود؛ زی ــرا ح ــوادث پیدایش تا خـــروج بنی
ً
اس ــراییل از مص ــر را ب ــا دورهه ــای زمان ــی  ۴۹س ــاله توصی ــف میکن ــد ک ــه احتم ــاال ه ــدف آن ترویج
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تقوی ــم خورش ــیدی بهج ــای تقویم قمری اس ــت؛ بنابراین کلم ــه فرقانکه به معن ــای بخش کننده،
جدا کنن ــده یا فرق گذارنده اس ــت میتواند معادلی برای کتاب بخشها یا  book of Jubileesباشـــد.
ب -در کت ــاب جوبیلی ــز ،چه ــره خ ــدا ب ــا فرش ــته خ ــدا به موس ــی ای ــام االه ــی را یاد میدهـــد؛ یا
بهعبارتدیگ ــر نش ــان میده ــد ک ــه چگون ــه مش ــیت اله ــی ب ــر اس ــاس دورهه ــای زمانـــی مشـــخص
ص ــورت گرفت ــه اس ــت .همچنین همانطور ک ــه گفتیم ادعا میش ــود ک ــه کتاب جوبیلیز به موســـی
وحی ش ــده اس ــت .در مت ــن ق ــرآن دو بار بهوض ــوح گفته میش ــود که کت ــاب فرقان به موســـی نازل
ون ْال ُف ْر َق َ
وس ــى َو َه ـ ُـار َ
ان َو ِضی ـ ًـاء َو ِذ ْك ـ ًـرا ِّل ْل ُم َّت ِق َ
ش ــده اس ــت«َ :و َل َق ـ ْـد َآت َینا ُم َ
ین؛ و در حقیقت به موســـى

و ه ــارون فرق ــان دادیم و کتابش ــان ب ــرای پرهیزگاران روش ــنایی و اندرزی اس ــت» (انبیـــاء )۴۸/و َ«و
ـان َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ـاب َو ْال ُف ْرق ـ َ
وس ــى ْال ِكت ـ َ
إ ْذ َآتین ــا ُم َ
ون؛ و آنگاه که موس ــی را کت ــاب و فرقان (جدا کننده
ِ
ح ــق از باط ــل) دادی ــم ش ــاید هدایت یابی ــد» (بقره .)53/همچنین خدا از موس ــی خواســـته اســـت
ت ــا ای ــاماهلل را ب ــه قومش ی ــادآوری کن ــد و در این ی ــادآوری عبرتهاس ــت (یعنی نشکســـتن عهد)«َ :و
َ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ُ
َ
َل َق ـ ْـد أ ْر َس ـ ْـلنا ُ
مات إ َل ــى ُّالنور َو َذ ّ ِك ْر ُه ـ ْ
اهَّلل ِإ ّن ِفی ذ ِل َك
ـ
ی
أ
ب
ـم
ل
الظ
ـن
ـ
م
ك
م
و
ق
ج
ـر
ـ
خ
أ
ن
أ
نا
ت
آیا
ب
ـى
ـ
وس
م
ِ
ِ
ـام ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ ّ َ َّ َ ُ
ور؛ و در حقیقت موس ــی را با آیات خود فرس ــتادیم (و دس ــتور دادیم ):که قوم
لی ـ ٍ
ـات ِل ــك ِل صب ٍار ش ــك ٍ
ً
خ ــود را از تاریکیه ــا بهس ــوی روش ــنایی بی ــرون آور و روزه ــای خدا را به آن ــان یادآوری کـــن که قطعا
ً
در ای ــن ی ــادآوری برای هر ش ــکیبای س ــپاسگزاری عبرتهاس ــت» (ابراهی ــم .)5/ای ــن دقیقا همان
ادعای ــی اس ــت که در کت ــاب جوبیلیز میش ــود؛ یعنی خدا در کوه از موس ــی میخواه ــد که رخدادها
و داس ــتانهای کت ــاب آفرین ــش را ب ــرای م ــردم بی ــان کند .در هم ــان ابت ــدای کتاب جوبیلیـــز گفته
میش ــود «و خداوند با موس ــی س ــخن گفت :نزد من به کوه بیا و من به تو دو لوح س ــنگی از قوانین

و فرمانه ــا را ک ــه برای ــت نوش ــتهام ،خواهـــم داد و باید اینه ــا را به ایش ــان یاد بدهی» و موســـی به
ک ــوه خ ــدا رف ــت و جالل خدا در کوه س ــینا جلوهگر ش ــد و اب ــری ،کوه را ب ــه مدت شـــش روز فرا گرفت
و در هفتمی ــن روز ،خ ــدا موس ــی را از می ــان اب ــر فراخوان ــد و ج ــال خداوند مانند آتشـــی شـــعلهور بر
ب ــاالی ک ــوه ب ــود؛ و موس ــی چه ــل روز و چه ــل ش ــب در کوه ب ــود و خ ــدا به موســـی تاریخ پیشـــین و
متأخ ــر تقس ــیمات تمام ــی روزهای قان ــون و عهد را ی ــاد داد؛ و خدا گف ــت :هر کلمـــهای را که در این
ک ــوه ب ــه ت ــو میگویم در س ــینهات جای ب ــده و آنه ــا را در کتابی بنویس تا نسـ ـلهای ایشـــان ببیند
ک ــه چگونه من با وجود تمامی ش ــرارتی که آنها با شکس ــتن عهدش ــان مرتکب شـــدهاند ،ایشـــان را
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ترک نک ــردهام ( chapter:1-6ب ــه نقل از قضای ــی1394 ،ش :ص.)83
 نق ــد و بررس ــی :در رابط ــه با دلیلی که نویس ــنده کتاب مبن ــی بر اینکه فرقان کتابی اســـت کهبهصورت جدا گانه توس ــط فرقه ابیونی ارس ــال ش ــده اس ــت ،دو دلیل قرآنی اقامه شـــده اســـت؛ الزم
ب ــرای آنک ــه معنای فرقان مش ــخص ش ــود ابت ــدا به معن ــای فرقان و اس ــتعمال آن در دو آیه ســـوم و
چه ــارم س ــوره آل عم ــران پرداخته ش ــود« :فرق ــان» در قرآن كریم ب ــه معنای چیزی اســـت كه حق را
َ ُ
ـوم الفرقان) میخوانـــد« :وما
از باط ــل ج ــدا میكن ــد ،به همی ــن جهت خداون ــد روز جنگ ب ــدر را (ی ـ
َ
َ َ
یوم َالت َقی َ
یوم ُالفرق ــان َ
بدنا َ
الجمع ــان» (انفال)41/؛ زی ــرا در آن روز جبهه حق از باطل
أنزلن ــا عل ــی ع ِ
ِ
ج ــدا گردید و ه ــر دو مقابل یكدیگ ــر صفآرایی كردند.
َ َّ
َ
َ
ب ــا توج ــه به آی ــات قرآن ،از ق ــرآن در بعض ــی از آیات به نام فرقان یاد ش ــده اســـت« :تبـــارك الذی
َن ـ َّـز َل ُالفرق ـ َ
ـان َعل ــی َعب ـ ِـده» (فرق ــان)1/؛ زی ــرا در پرتو روش ــنگریهایش ح ــق از باطل جدا میشـــود.
ـالكان صال ــح پدید میآیـــد و صحیح و
ب ــه نی ــروی علم ــی ی ــا گرایش عملی نی ــز كه در قل ــب و عقل س ـ ِ

ناصحی ــح را ب ــه آن ــان مینمایاند و س ــره را از ناس ــره تمییز میدهد« ،فرقان» گفته شـــده اســـت« :إن
ً
َ َ َ ُ ُ
َ
یجع ــل لكم فرقان ــا» (جوادی آمل ــی1389 ،ش :ج ،13ص.)68
َت ّتق ــوا اهلل
ب ــا توج ــه ب ــه آیهای ک ــه در مقام اس ــتدالل بر نامه بودن قرآن اقامه ش ــده اســـت میتـــوان گفت
ک ــه در ای ــن آی ــه کریمه ،فرق ــان ،صفت واقع ش ــده اس ــت؛ به ای ــن معنا ک ــه واژه فرقان صفـــت برای
موصوفی اس ــت .اما س ــؤالی که مطرح میش ــود ک ــه فرقان مربوط ب ــه کدامی ــک از موصوفها در دو
آیه ش ــریفه اس ــت؛ در پاس ــخ س ــه وجه وج ــود دارد که ب ــا در نظر گرفتن این س ــه وجـــه هیچکدام به
معن ــای نام ــه که از ط ــرف فرقهای خ ــارج از حجاز اس ــت ،نخواهد بود:
ال ــف -مانن ــد هدای ــت ،فق ــط وص ــف ق ــرآن كریم اس ــت ،چ ــون خ ــدای س ــبحان قـــرآن را فرقان
َ
َ
ـان َعل ــی َعب ـ ِـد ِه ِلیك ـ َ
مینام ــد«َ :تب ـ َـار َك َّال ــذی َن ـ َّـز َل ُالفرق ـ َ
ـون ِللعالمی ـ َـن نذیرا» (فرقـــان)1/؛
ََ
ب -وص ــف كت ــاب حض ــرت موس ــی(ع) و عیس ــی(ع) اس ــت ،چنانك ــه میفرمایـــد« :ولقـــد َآت َینا

ً َ
موس ــی َ
ون ُالفرق ـ َ
وه ُار َ
وذ ك ــرا ِل ُلم ّتقی ــن» (انبیاء)48/؛
وضی ـ ًـاء ِ
ـان ِ
ج -صفت ــی جام ــع میان تورات و انجیل و قرآن كریم اس ــت ،چون همه این كتابهای آســـمانی
جدا کننده حق از باطل هس ــتند (همان).
ب ــا توج ــه ب ــه مطال ــب مذک ــور فرق ــان ب ــودن ق ــرآن كریم ،ب ــه معن ــای هدای ــت عمومـــی آن برای
ـالك صالح اس ــت تا ه ــم از نظر عقل و
هم ــگان و فرق ــان علمی و عملی بودن آن برای انس ــانهای س ـ ِ
اس ــتدالل دارای ق ــدرت تش ــخیص ش ــوند و هم از نظر كش ــف و ش ــهود بین ــا گردند.
فرق ــان علم ــی ،هم ــان توان تش ــخیص حق از باطل اس ــت ك ــه با عمل ب ــر اس ــاس رهنمودهای
ش ــر ع مقدس در انس ــان نمودار میش ــود و گرای ــش قلبی به حق (فرق ــان عملی) را در وجود انســـان
حض ــرت یعق ــوب(ع) مزین به فرق ــان علمی و عملی بود كه از فاصلهای بس ــیار دور دســـت ،بوی
ُ َ ُ َ َ
َ
ّ
یوس ــف ل ــوال أن ُتف ِّن ــدون» (یوســـف)94/؛ ولی
ألجد ریح
پس ــرش یوس ــف را استش ــمام ك ــرد« :إن ــی ِ
ب ــرادران یوس ــف كنارش بودن ــد و او را نش ــناختند (همان ،ص.)76
فرق ــان عمل ــی از ش ــئون عق ــل عمل ــی اس ــت ك ــه درب ــاره آن فرمودهان ــد« :م ــا عب ــد بـــه ّالرحمن
وا كتس ــب ب ــه الجنان» (کلین ــی1407 ،ق :ج ،1ص .)11افزون ب ــر فرقان بیرونی (ق ــرآن) ،فرقانی درونی
نی ــز میتوان ــد باش ــد ك ــه از ادراك و اندیش ــه ش ــهودی یا حصولی ریش ــه میگی ــرد و ب ــه گرایش عملی
َ َّ
َ َ َُ ُ ً
َ
یجع ــل لك ــم فرقانا» (انف ــال( )29/جـــوادی آملی،
أیه ــا الذی ـ َـن َآمن ــوا إن َت ّتق ــوا اهلل
میانجام ــد« :ی ــا
1389ش :ج ،13ص .)76ب ــا توج ــه ب ــه مطالب ذکر ش ــده این نکت ــه هویدا گردید که فرقـــان در قرآن
ب ــه معن ــای نام ــه ی ــا الحاقاتی بر ق ــرآن نخواهد بـــود و این س ــخن بنا بر ع ــدم اقامه دالیل مشـــخص
ناتمام اس ــت.
 .6-4مش ــابهت آئین ابیونی با احکام اس ــام :نویس ــنده کتاب ریشـ ـههای ق ــرآن ادعا میکند
ک ــه ب ــه دلی ــل اینکه آئین ابیون ــی در چند مورد با احکام اس ــام ش ــباهت دارد بنابراین قـــرآن احکام
و مطال ــب خ ــود را از ای ــن فرق ــه اقتب ــاس و برداشـــت کرده اس ــت و چند دلی ــل را برای این امـــر اقامه
میکند :
ال ــف -ابیونیه ــا تثلیث را رد میکردند و عیســـی را نه پس ــر خدا بلکه بهعنوان ی ــک پیامبر و بنده
خ ــدا میش ــناختند .قرآن نی ــز بارها بهوض ــوح اعالم میکند که عیس ــی پس ــر خدا نیســـت بلکه بنده
پارس ــا و پیامبر خدا بوده است.
ب -ابیونیه ــا قوانی ــن ش ــریعت یه ــود را میپذیرن ــد و معتقدن ــد ک ــه همچنان عهـــد قدیم خدا
پابرجاس ــت و توس ــط عه ــد جدید باطل نش ــده اس ــت ،عیس ــی ن ــه باطلکنن ــده این عهـــد و قوانین

تحلیل انتقادی شبهه نامهانگاری قرآن کریم

نیرومن ــد میكند و ای ــن دو در یكدیگ ــر تأثیر دارند.
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قدیم ــی ،بلکه مفس ــر و ش ــارح آن بوده اســـت .قرآن نی ــز تصریح میکند که عیســـی تـــورات و قوانین
َ َ
یس ــى ْابن َم ْری ـ َـم ُم َص ّ ِد ًق ــا ِّل َما َب َ
آن را تصدی ــق میک ــرد«َ :و َق َّف َین ــا َع َل ــى َآثار ِه ــم ب ِع َ
ـــن ّالت ْو َر ِاة
یـــن َید ِیه ِم
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ً َُ ٌ َُ َ ّ ً ّ
َ
َ َّ ْ َ َ ُ ً َ َ ْ َ ً ّ ْ ُ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َآت َین ـ ُـاه ِال ِنجی ــل ِفی ـ ِـه هدى ون ــور ومص ِدق ــا ِلما بین یدی ـ ِـه ِمن الت ــور ِاة وه ــدى ومو ِعظـــة ِللمت ِقین»
(مائده.)۴۶/
ج -آموزهه ــای ابیون ــی تأ کی ــد فراوان ــی بر کمک ب ــه فق ــرا و یتیمان دارد .آنها عیســـی را کســـی
میدانس ــتند ک ــه بهوض ــوح اع ــام کرده اس ــت ک ــه با ث ــروت مادی ام ــکان رس ــتگاری وجـــود ندارد.
تأ کی ــد ب ــر کمک به فق ــرا و یتیم ــان بهخص ــوص در آیات مک ــی بارها در قرآن منعکس شـــده اســـت.
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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البت ــه محمد خ ــود نیز یک یتیم بوده اس ــت و این تأ کی ــد بیشازحد بر نوازش یتیمـــان که از معدود
ن ــکات مثب ــت اخالقی قرآن اس ــت را میت ــوان از این جهت دانس ــت .با این حال ،با توجـــه به اینکه
نش ــان دادهایم محمد نویس ــنده متن نیس ــت ،این تأ کید بر دس ــتگیری گدای ــان و یتیمان میتواند
انعکاس ــی باش ــد از عقاید ابیونیها.
ً
د -انجی ــل م ــورد قب ــول ابیونیه ــا ،انجی ــل مت ــی اس ــت .ا گرچ ــه معل ــوم نیســـت که دقیقـــا چه
انجیل ــی در دس ــت آنه ــا بوده اس ــت اما داس ــتان ق ــرآن درباره تولد عیس ــی نیـــز بیش از هـــر انجیل
دیگ ــری ب ــا انجیل مت ــی مطابق ــت دارد (قضای ــی1394 ،ش :ص ــص.)121-118
ً
 نق ــد و بررس ــی :چن ــد نکت ــه در رابط ــه ب ــا ای ــن مطل ــب وج ــود دارد ک ــه اجمـــاال بدان اشـــارهً
میش ــود :اوال انبی ــای اولوالع ــزم هرک ــدام دارای کتاب و ش ــریعت منحصربهفردی بودنـــد که با توجه
به عصر و زمانه خود توس ــط خداوند تش ــریع میش ــد و ش ــباهتهایی که وجود دارد نشـــان از منبع
و مصدر یکس ــان در کتب آس ــمانی گذش ــته اس ــت و تکرار بعضی از شرایع نش ــان از نامهانگاری قرآن
ً
کری ــم نخواه ــد ب ــود .ثانیا كتاب ،ب ــه اصطـــاح مجموعه قوانی ــن و مقررات اس ــت .انبیـــای اولوالعزم
دارای كتابان ــد و بقی ــه انبی ــاء صاحب و حافظ ش ــریعت انبیای َس ــلفاند و خودشـــان دارای كتاب
نیس ــتند .خداون ــد به داود زب ــور داد ،نه كتاب .ب ــه داود و س ــلیمان كتاب نداد آنهـــا حافظ تورات
موس ــی كلی ــم(ع) بودن ــد .ثالث ـ ًـا قرآن كری ــم ُ«م َص ّ ِدق ـ ًـا ِّل َم ــا َب َ
ین َید ِیه» اس ــت؛ ب ــه این معنـــا که کتب
انبی ــاء گذش ــته ،خ ــود مص ــدق یكدیگرن ــد؛ یعن ــی انجیل مس ــیح ،مصدق تورات اســـت .نســـبت به
ق ــرآن كریم گذش ــته از تصدی ــق ،هیمنه و س ــیطره هم وج ــود دارد چه اینکه فرمـــود«َ :و َأ ْن َز ْل َنـــا إ َل َ
یك
ِ
ِ
َُ َ ً ََ
َ ْ
َ
َ
ْ َ َ َْ ّ ُ َ ّ ً َ َ َ
یمنا علی ـ ِـه» (مائده.)48/
ـاب ومه ِ
ال ِكت ــاب ِبالح ـ ِـق مص ِدق ــا ِلما بین یدی ـ ِـه ِمن ال ِكت ـ ِ
بنابرای ــن ق ــرآن دو مطل ــب دارد یك ــی اینك ــه ت ــورات و انجیل ح ــق اس ــت و دیگر آنکـــه در تورات
و انجی ــل تحری ــف راه پی ــدا ك ــرد ،پ ــس ای ــن تصدی ــق ق ــرآن فیالجمل ــه اس ــت ،نـــه بالجملـــه و این
ً
مطلب ــی ك ــه در ت ــورات ی ــا انجیل اس ــت حق اس ــت یا ن ــه باید ب ــر ق ــرآن عرضه بشـــود .قهرا تـــورات و

انجی ــل بهمنزل ــه خب ــر و روایات ــی هس ــتند ك ــه از ائم ــه(ع) نقل ش ــدند و به همی ــن میـــزان میارزند؛
چ ــرا ک ــه آن ع ــزت و عظم ــت اول ــی را در اثر تحریف از دس ــت دادن ــد .با ای ــن وجود میتـــوان دریافت
ک ــه همانط ــوری ك ــه ت ــورات مفرد اس ــت ،انجی ــل هم مفرد اس ــت؛ یعن ــی بی ــش از یك كتـــاب نبود
و پیدای ــش اناجی ــل اربع ــه نش ــان میده ــد ك ــه دس ــت و تحریف ــی راه پی ــدا كرده اس ــت ،چـــون این
اناجی ــل اربعه س ــخن از اختالفات قرائت نیس ــت كه انس ــان بگوید یك كتاب اس ــت با چهـــار قرائت،
ً
بلك ــه چه ــار كتاب اس ــت که مضامی ــن و محتوای آنه ــا احیانا با هم اخت ــاف دارن ــد؛ بنابراین یكی
از اینه ــا باالخ ــره ح ــق و بقیه باطل اس ــت .حاال حق ممكن اس ــت در بی ــن اینها پرا كنده باشـــد.
نکت ــه مهمی ک ــه در ای ــن رابطه وجود دارد آن اســـت کـــه قرآن اصـــول دین ،معـــارف ،اخالقیات و
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خطوط كلی ش ــرایع گذش ــته را نهتنها نس ــخ نكرده ،تأیید و بلكه تكمیل نیز كرده اس ــت .فقط بخشی
ُّ َ ََْ ُ
نك ـ ْـم ِش ـ ْـر َع ًة َو ِم ْن َه ً
اجا» (مائـــده )48/وگرنه در
از مس ــائل فرعی وج ــود دارد كه فرم ــودِ « :ل ــك ٍل جعلنا ِم
همان س ــوره مبارکه «مائ ــده» وقتی جریان قصاص را شـــرح میدهد ،میفرماید«َ :و َك َت ْب َنـــا َع َلیه ْم فیهاَ
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(مائ ــده )45/و همینه ــا هم مس ــتند حكم فقهی ش ــریعت اس ــام اس ــت و با توج ــه به آیـــه مذکور در
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ت ــورات قصاص ه ــم وجود دارد .بهطور کلی ا گر دلیلی بر اســـاس حدس اســـتوار شـــود آن دلیل ناتمام
ن ک ــه نمیش ــود عقیده ســـاخت و یا
اس ــت زی ــرا فق ــط ی ــک نظری ــه و تئوری اس ــت و ب ــا ح ــدس و گما 
عقیـــدهای را تخری ــب کرد و باید «اس ــتدالل عقل پســـند» در اثبات نظریـــه ارائه کرد.
مطل ــب دیگر آن اس ــت که ِصرف مش ــابهت آئی ــن ابیونی با احکام اس ــام ،داللت بـــر نامه بودن
آی ــات کالماهلل مجی ــد نمیکند و الزم به ذکر اس ــت که نویس ــنده کتاب از این نکت ــه غفلت نموده که
در کت ــاب خ ــود به چن ــد مورد مخالف ــت فرقه ابیونی با آیین اس ــام اش ــاره کرده و س ــؤالی که مطرح
میش ــود این اس ــت که علت ط ــرح مطالب متناقض و بدون توجه چیس ــت؟! و دیگ ــر آنکه در متن
ً
کت ــاب آمده اس ــت «احتماال فرقهای خاص از ابیونی باش ــد» .ای ــن نوع از تلق ــی ،از مجامع علمی به
دور اس ــت و ورود ب ــا ح ــدس و گم ــان در بحث علم ــی کار ناصحیحی اس ــت و اینکه مـــدارک و کتبی
که نش ــان از فرقهای خاص از ابیونی باش ــد در این مدعا آورده نش ــده اس ــت که مجموع این مطالب
باعث میش ــود این دالی ــل از ّ
حیز انتفاع س ــاقط گردد.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
1.1صرفنظ ــر از انگیزهه ــای س ــتیزهجویانه ب ــا ق ــرآن و پیامب ــر(ص) و خاس ــتگاه (یـــا منشـــأ) بـــه
وج ــود آم ــدن توهم نظریات ــی از قبیل نامه بودن قرآن ،علتی که باعث ش ــده اس ــت ع ــدهای با قصد

ی ــا ب ــدون قص ــد ،گم ــان یا اعتق ــاد پی ــدا کنند ک ــه آیات ق ــرآن کری ــم ریش ــه وحیانـــی نـــدارد ،در نظر
نگرفت ــن مبان ــی و قواعد صحیح در تفس ــیر آیات قرآن اس ــت ،در حالیکه فهم و تفســـیر قرآن نیازمند
اتخ ــاذ مبان ــی و قواع ــد مبتنی ب ــر بدیهیات عقلی ،قطعیات و مس ــلمات ش ــرعی و ارتـــکازات عقالیی
اس ــت و تنه ــا ب ــر مبنای استحس ــان و قی ــاس نمیت ــوان به تفس ــیر آیات پرداخـــت و تفســـیری که بر
پای ــه غل ــط و ب ــدون در نظر گرفت ــن مبانی و قواع ــد صحیح باش ــد ،نتیجهای جز بدفهمـــی و اختالف
در تفس ــیر ی ــا توهم تناق ــض در آیات نخواهد داش ــت.
2.2ب ــا مالحظ ــه نظری ــه نامهان ــگاری آیات ق ــرآن ،معلوم میش ــود ای ــن نظریه مبتنـــی بر حدس
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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و گم ــان اس ــت و در خ ــال تحلیل و بررس ــی خود به روای ــات جعلی و اس ــرائیلیات تکیـــه مینماید و
تس ــلطی کاف ــی و واف ــی به مس ــائل ادبی در ای ــن نظریه به چش ــم نمیخ ــورد و همانطور که اشـــاره
گردید روش صحیح تفس ــیر که اتخاذ مبنای صحیح در تفس ــیر و نیز اس ــتفاده از قواعد و قرائن تفسیر
اس ــت در ای ــن نظری ــه بهرهای نب ــرده و تنها ب ــه تحلیل س ــطحی محتویات ق ــرآن ا کتفا کرده اســـت.
فهرست منابع:
1 .1قرآن کریم.
2.2ابنشهرآشوب ،محمد بن على1369( ،ق) ،متشابه القرآن و مختلفه ،بیدار ،قم.
3.3ابنعاشور ،محمدطاهر1420( ،ق) ،تفسیر التحریر و التنویر ،مؤسسة التاریخ العربی ،بیروت.
4.4اب ــن عطیه ،عبدالحق ب ــن غال ــب1954( ،م) ،مقدمتان فى عل ــوم القرآن ،مصحـــح :آرتور ،جفرى،
مكتب ــة الخانجى ،مص ــر ،چاپ دوم.
5.5ابنكثیر ،اسماعیل بن عمر1419( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،دار الكتب العلمیة ،بیروت.
6.6احمدی ،حبیباهلل1381( ،ش) ،پژوهشى در علوم قرآن ،فاطیما ،قم ،چاپ چهارم.
7.7بنت الش ــاطى ،عایش ــه عبدالرحم ــن1376( ،ش) ،اعج ــاز بیانى قرآن ،مترجم :حســـین ،صابرى،
ش ــركت انتش ــارات علمى و فرهنگى ،تهران.
8.8ترم ــذى ،محمد بن عیس ــی1394( ،ق) ،س ــنن الترم ــذی ،مصحح :عبدالرحمـــن ،محمد عثمان،
دارالفكر ،قم.
9.9جوادی آملی ،عبداهلل1389( ،ش) ،تفسیر تسنیم ،اسراء ،قم.
1010خویى ،ابوالقاسم1430( ،ق) ،البیان فى تفسیر القرآن ،موسسة احیاء آثار االمام الخوئی ،قم.
1111دامنپ ــا ک مق ــدم ،ناهی ــد1380( ،ش) ،بررس ــى نظری ــه عرف ــى ب ــودن زب ــان ق ــرآن ،نشـــر تاریـــخ و
فرهن ــگ ،ته ــران.

ّ 1212
دراز ،محمد عبداهلل1400( ،ق) ،مدخل الى القرآن الكریم ،دارالقلم ،کویت.
1313س ــبحانی ،جعفر1379( ،ش) ،رس ــالت حوزه در پاس ــخ به ش ــبهات ،درسهایی از مکتب اسالم،
سال  ،40ش ــماره چهارم.
1414س ــیوطى ،عبدالرحم ــن ب ــن ابىبك ــر1421( ،ق) ،اإلتق ــان فی عل ــوم الق ــرآن ،دار الكتـــاب العربی،
بیروت ،چ ــاپ دوم.
1515ش ــحاته ،عب ــداهلل محم ــود1976( ،م) ،اه ــداف كل س ــورة و مقاصده ــا ،الهیئ ــة المصریـــة العامة
للكت ــاب ،مصر.
1616ش ــیبانی ،أحم ــد ب ــن حنبل اب ــو عب ــداهّلل1414( ،ق) ،مس ــند أحمد ب ــن حنبل ،محقق :شـــعیب،
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األرنؤوط ،مؤسس ــة الرس ــالة ،بیروت.
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1717صاف ــى ،محم ــود1418( ،ق) ،الجدول فی إع ــراب القرآن و صرف ــه و بیانه مع فوائد نحوی ــة هامة ،دار
الرشید ،دمش ــق ،چاپ چهارم.
1818صالح،صبحى1372( ،ش) ،مباحث فی علوم القرآن ،منشورات الرضى ،قم ،چاپ پنجم.
1919طباطبایى ،محمدحس ــین1390( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات،
بیروت ،چاپ دوم.
2020طبرس ــى ،فضل ب ــن حس ــن1372( ،ش) ،مجمع البیان فی تفس ــیر الق ــرآن ،ناصر خســـرو ،تهران،
چاپ سوم.
2121طبرى ،محمد بن جریر1412( ،ق) ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،دار المعرفة ،بیروت.
2222عبدالعال ،سالم مكرم1421( ،ق) ،من الدراسات القرآنیة ،عالم الكتب ،القاهره.
2323عسكرى ،مرتضى1374( ،ش) ،القرآن الكریم و روایات المدرستین ،كلیة اصول الدین ،قم.
2424قضایی ،امین1394( ،ش) ،نامههایی برای محمد(ص) پیامبر ،انتشارات آزاد ایران ،سوئد.
2525كلینى ،محمد بن یعقوب1407( ،ق) ،الكافی ،دارالكتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم.
2626مصب ــاح ی ــزدى ،محمدتق ــی1380( ،ش) ،قرآنشناس ــى ،موسس ــه آموزش ــى و پژوهشـــی امـــام
خمین ــى(ره) ،قم.
2727معرفت، محمدهادی1381( ،ش) ،علوم قرآنى ،موسسه فرهنگى التمهید ،قم.
 2828ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1410( ،ق) ،التمهید فی علوم القرآن ،حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ سوم.
2929مكارم شیرازى ،ناصر1371( ،ش) ،تفسیر نمونه ،دار الكتب اإلسالمیة ،تهران.
30. Anonymous` Book of Jubilees`, Blacksmith. Retrieved from http://www.
blackmask.com.

