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  چکیده

نزول  خیتار یبازساز یبود برا یکتاب ،غرب یخیم. قرآن در مطالعات تار1970 ۀتا ده
برو و ونز یمطالعات قرآن. با انتشار کتاب یقرآن در قرن اول هجر نیو تدو یوح

 خیتار یبرا یکه قرآن را منبع افتیشکل  یتیشکاک انیاز کرون و کوک، جر سمیهاجر
از  یخیتار لیتحل روشمقاله به  نی. در اآورد یشمار م قرن دوم به ۀانیعرب از م اتیادب
 هاآن یکلّ مفروضات و مسئله آمده، انیمبه بحثگونه مطالعات نیا یشناس انیجر

  .است شده اشاره نینو تیشکاک انیجر بر انتقادات نیترمهم به و شده مطرح
، یفیتوص افتیاز چهار ره توان یقرآن، م یخیدر اصالت تار تیشکاک انیاز جر شیپ

 یآرا سپسنام برد.  یدر منابع اسالم تیشکاک افتینقد منبع، نقد سنت و ره
 قرن دوم ۀمین ازقرآن را  نیمطرح شد که تدو نیو شکاکان نو دنظرطلبانیتجد

در نقد  محققانند. کن یفرض م» نجات خیتار«را  یمنابع اسالم یهانند و گزارشدا یم
 نیا در. اند کرده استناد افتهینو یهاو سکه یها، مصاحف قرآنبهیکت بهشکاکان،  یآرا

 ـاسناد  لیتحل یعنی شکاکان، بر نقد در گرید روش دو برمنابع،  نیمقاله، افزون بر ا
  شده است. دیتأک ،اجماع گسترده ای توطئه فرض شیپ به ازین و اتیروا ۀدربارمتن 
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  درآمد
قرآن،  خیچون تارهم یمعاصر غرب را از جهات گوناگون دوراندر  یپژوهقرآن یهاانیجر

 از شیقرآن، تا پ خیکرد. در مطالعات تار یبند طبقه توان یقرآن م ریتفس ای اتیزبان و ادب
 یچون نزول وحهم یموضوعات یبه بررس یمحققان غرب ستم،یهفتم و هشتم قرن ب یهادهه
، یو مدن یمک یهاسوره ییو محتوا یادب یهایژگیو و یگذارخی، تار(ص)اکرم امبریبر پ

یها و قرائات قرآن منسخه ،یکاتبان وح قرآن، حافظان و نیو تدو یساختار، گردآور
گونه از نیگر اانینما ،یشوال /نولدکه) 1936ـ1909( قرآن خیتاربر کتاب  یپرداختند. مرور

بر  ینزول وح خیتار ۀمطالع یبود برا یمطالعات کتاب نیمطالعات است. در واقع، قرآن در ا
روش  نی. ایآن در قرن اول هجر نیو تدو یگردآور خیم)، و تار 632ـ610( (ص)اسالم امبریپ

  .شود یم دهیل و جان برتن هم دبِ چاردیاز جمله ر یدر آثار محققان بعد
جان ونزبرو و بالفاصله کتاب  ۀ) نوشت1977(یمطالعات قرآناما با انتشار کتاب 

 ینگاه سنت نیکوک، ا کلیکرون و ما ایشیاز پاتر ،)1977(: ساخت جهان اسالمسمیهاجر
 یبرا یمنبع را قرآن که گرفت شکل شکاکانه یافتیره بعد، به نیکرد. از ا رییبه قرآن تغ

 نیآورد و ایشمار مدوم قرن دوم) به ۀمیم. (ن 800 حدود از عرب اتیادب خیتار یبازساز
نوع از  نیا یشناسانیجر مقاله، نیا هدف. شد لیتبد انیجر کی به جیتدربه افتیره

 یبر محققان بعد یفراوان راتیتأث وحث قرار دارد که همچنان در محور مبا ـمطالعات 
 یینقدها و ت،یشکاک انیجر ژهیوها و بهانیجر شیدایبستر پ ی، بررسـ گذارده است 

  .است شده وارد انیجر نیا بر که است
  
  تحقیق ه و مسئلۀپیشین
گونه از مطالعات نیا یشناسانیصورت پراکنده به جر به یاز پژوهشگران غرب یتعداد

 و اعتبار تیمحمد: ماه ۀریسکتاب  ۀاز همه بر مقدم شیمقاله، ب نیاند. در ااره کردهاش
) و اعتبار 91ـ89: 15الگوها در خاستگاه اسالم: قرآن ( ۀسیمقا« ۀاز گرگور شولر، مقال

 خیخاستگاه اسالم: آغاز نگارش تار یهاگزارشکتاب  ۀاز هربرت برگ، و مقدم» دیاسان
 گونه نیا در مسئله نیتر که مهم دینما یم نیچن. است شده هیاز فرد دانر تکاسالم 

عبارت به. است »یدرون شواهد« گرید ریتعب به ای »یاسالم منابع« اعتبار ۀمسئل مطالعات،
اما کدام  دهند، یعرب را بازتاب م خیاز تار یبخش مهم ره،یس و ثیحد و قرآن گر،ید

 یالدیقرن هفتم م عیهمان وقا یالممنابع اس ایآ ؟یعرب یایو جغراف خیبخش از تار
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در  ،، نزول قرآن و..)(ص)اسالم امبریپ ظهور یعنیم،  660تا  610حدود  یهاسال ژهیو (به
وجود  یمتفاوت اریبس یآرا ان،یغرب انیمسئله، م نیا ۀدربار کنند؟ یحجاز را منعکس م

  دارد و از جوانب گوناگون در مورد آن بحث و جدال شده است. 
منتشر شده، از شکاکان و مخالفان  1996آن در  یکتاب خود که اصل آلمانشولر در 

، خوش1]. برگ از سه گروه شکّاک13-3 ,38ها را شناسانده است [ها بحث کرده و آنآن
خاورشناسان معاصر به  یهاافتیدانر ره ].fn.4 ,261 ,9کند [یم ادی 3گرا، و انتساب2نیب

 یخیتار بیترتبه یو تا حدّ ینگارخیتار در گوناگون اتیرا براساس نظر یمنابع اسالم
 ادی تیشکاک و سنت نقد منبع، نقد ،یفیتوص افتیکرده است. او از چهار ره یبندطبقه

ساز فهم ما از نهیکند، زمیم یکه دانر معرف ییهاافتیبا ره یی]. آشنا24-5 ,14کند [یم
 وندیتوان پ ینم آن بدون و ستا قرآن یخیتار اصالت به تیشکاک انیجر شیدایبستر پ

  .افتیدر ثیحد و رهیاعتبار قرآن را با وثاقت س ۀمسئل تنگاتنگ
 ای» شکّاکان«سو، و  کیدر  4»گرا سنت« ای» گراانتساب«دانشمندان  ها، یبند در طبقه

ر امیلیو ن،ی. فؤاد سزگرندیگیقرار م گرید یسودر  5»طلباندنظریتجد« وات،  یمُنتگُمِ
گروه اول؛ و جان ونزبرو،  شگامانیدر شمار پ یاعظم یو محمد مصطفعَبود  هیّنب

ندرو  یافرادند. شو یم یگروه دوم تلقّ انیشوایکوک پ کلیو ما کرون ایشیپاتر همچون اَ
طلبان دنظری. تجدکنند یدفاع م ونزبرونظرات  از نگینورمن کالدر و جرالد هاوت ن،یپیر
 خیند که اغلب منابع تارا یو مدع دهند یم 6»نیشکاکان نو«به خودشان نسبتِ  ریاخ

وو،  هودایاست.  یبعد یها نسل یها و دغدغه اتیمتقدم اسالم، صرفاً بازتاب نظر نِ
ن، کارل  تیجود رِ  ترز،یادوارد پ سیفرانس ،یسعد حیعبدالمس ر،یبش مانی، سلگیاولکُ

ردو ییآلفرد لو رد پو ،یشاب نیمار، ژاکلپِ رگ، اور ن،ییگِ و استفان  نیروب یهربرت بِ
  دانست.  نینو تیشکاک انیمتعلق به جر توان یرا م کریشوم

شهرت » نانیب خوش« ای» گراها سنت«شکاکان به  یاز سو ت،یشکاک انیمنتقدان جر
ل،یُ ریمانند خوت ی، افراداند افتهی  ،یموران کلوشیم ،یفوک، هارالد موتسک وهانی نبُ
ر، گئورگ اشتاوت، ک کلیما گرگور شولر و  ورت،ینو کایل ِوالن، آنجلاست خ،یوِرست سیلِکِ

 یموتسک نبل،ی یعنیافراد،  نیاز ا یبرخ یبرا نیعناو نیگورکه. از نظر شولر، ا اسیآندر
                                                                                                                                        
1. Skeptical. 
2. Sanguine. 
3. Ascriptionist. 
4. Traditionalists 
5. Revisionists. 
6. New Sceptics. 
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شده توسط شاخت را  آغاز یعلم سنت نبلی: دیافزا یم یو شولر کامالً خارج از محل است. و
 نی. همکنند یدفاع م» تیروا ینقاد« افتیو شولر از ره یکه موتسکیدر حال کند، یدنبال م

مربوط  یعده منابع سنت نی]. ا11-9 ,38[ »رسد یبه نظر م حیصح زیمارکو شُلِر ن یبرا کردیرو
 نیکه معتقدند انیا رغم یعل دانند، یم یخیاز ارزش تار یحد یرا دارا (ص)امبریپ یبه زندگ

از  عیوقا نیترو مهم یطوط کلها خاند. در واقع، آن شده یراتییانتقال دچار تغ ندیمنابع در فرا
   .کنند یم یتلق حیصح یخیرا از نظر تار (ص)امبریپ یسنت ۀریس

 ندگانینما آن در که، 1997 در هلند مخنینا کنفرانس ۀجیشولر معتقد است که نت
اعتبار گزارش ۀدر مسئل» بستبن« به دنیرس داشتند، شرکت بیرق گروه دو هر ۀبرجست

دو گروه  انیدر م 1»انهیم راه« کی، 2002شولر چند سال بعد در  صدر اسالم بوده است. یها
وات هستند که  یو تا حد نیهمانند سزگ یکسان کسویدو گروه، از  نیمطرح کرد. ا بیرق

چون ونزبرو، هم یکسان گر،ید یدارند؛ و از سو یها و منابع اسالمبه گزارش یادیز نانیاطم
  ]. 22-21 ,37[ دانندیمردود م یکلبه ار اسالم یسنت تیروا ۀکوک و کرون که هم

کنند که دو یم اظهار و ندارند اعتقاد انهیوجود راه مبه نینو شکاکان گر،ید یاز سو
]. هربرت برگ معتقد است که 257 ,25[ ینیبخوش ای تیوجود ندارد، شکاک شتریراه ب
 جینتا و تاس درست شکاک ای نیبخوش کردیرو دو از کیکدام دگاهیتوان گفت دینم
 یاجهیدو نت نیا نیب انهیم یراه یخودشان اعتبار دارد و جستجو یکدام فقط براهر

ها همواره روشن نیبخوش و شکاکان انی]. از نظر برگ، مرز م261 ,2003 ,9ندارد [
خوانده  دنظرطلبیتجد یشوند که گاهیم ونزبرو مانند یکسان شامل شکاکان. ستین

حال، ممکن است نیا با. رندیگیم قرار شکاکان ۀزمر در زین تشاخ و هریاند. گلدتسشده
ها را خوشآن دیاند، پس بالیاص ثیاز احاد یدو معتقد بودند که برخ نیا دیبگو یکس
روزگار  یها با توجه به استانداردهاآن رایز ست،ین یدرست استدالل نیا. میبدان نیب

خوش« ریکار بردن تعببه گر،ید یسو داشتند. از دیخودشان نسبت به منابع شک و ترد
 بلکه ندارند، منتقدانه کردیها روآن که ستین معنا نیاز محققان، به ا یاعده یبرا »نیب

 ۀدست ریناگز برگ ن،یاند. بنابرااغلب نسبت به منابع شکاک یها منتقد و حتآن برعکس
نامد یم »انیگراانتساب«ها را ها تفاوت دارند و آننیبکند که با خوشیم مطرح را یسوم

 یگرا و شکاک جا دو گروه انتساب انیان در منیبخوش 2).نیمانند فؤاد سزگ ی(کسان
                                                                                                                                        
1. middle way. 

و ونزبرو را در مقابل  نیسزگ ،)Early Muslim Dogma )1981کتاب کوک در  کلیبار، مانیظاهراً اول .2
یمـ  نیبرد و تنها در مورد سـزگ یکار نمرا به» گراانتساب«و » شکاک« ریر داده است. کوک تعابهم قرا

 گـر، ید یکـه در سـو   یدر حال رد،یپذیم کجایرا  یعرب ) کهنascriptionsمنتسب (که او متون  دیگو
  ].156 ,12[ کندیم رد را هاآن ۀونزبرو هم
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  ].fn.4 ,261 ,9ترند [کیو به گروه اول نزد رندیگ یم
دارند و در دو  گریکدیبا  یا که هرچند شولر و برگ اختالفات عمده رسد ینظر م به
بهره  یمشترک اریپژوهشگران از مع یبند در طبقهاما  رند،یگ یمتفاوت قرار م انیجر
ها براساس نگاه اما آن». منابع«افراد به  ۀنانیبخوش ای شکاکانه افتیره یعنیرند؛ ب یم

 افتیره نی: برگ اشوند یم زیمتما انهیم افتیره نیا یگذار خود به اعتبار منابع، در نام
که چرا برگ به  شود یروشن م ف،یصتو نی. با اانهیو شولر راه م داند یم ینیب را خوش

  . خواند یخود را شکاک م بیو شولر رق دهد یم نیب شولر لقب خوش
 و فیغرب تأل در یپژوهثیحد ای یپژوهقرآن ۀدربار که یمتعدد یفارس آثار انیم در

. اندکرده اشاره مقاله نیا در مذکور یکردهایرو ای هاانیبه جر یبرخ است، شدهترجمه 
 ۀدربار نینو تیشکاک یۀنظر یبررس« ۀمؤدب در مقال درضایمقدم و س یسومو دمحمدیس

که بخش  اند،برده نام دنظرطلبانیتجد و انیگراسنت از »(ص)امبریپ ۀریس و تیشخص
 نظرشولر به ۀگفتشیپ کتاب ۀترجم عمدتاً ،]61ـ47 ،6[ مذکور انیجر دو با مرتبط

 ،3[ خاورشناسان نگاه در ثیحدکتاب  ۀپارسا در مقدم فروغ ن،یهمچن 1.رسد یم
 ثیحد یخیتار اعتبار و اصالت از دفاع شکاکانه، اد،یبنیخیتار کردیرواز چهار  ،]28ـ8

 به زین هانوشته از گرید یبرخ در 2.است برده نام روانهیم یپژوهثیحد انیو جر ،یاسالم
 نیتر کهن«: یعیشف دیدو مقاله از سع نیاشاره شده است، از جمله در ا هاانیجر نیا

 و ثیحد به گوناگون یکردهایرو« و ،»قرآن و اسالم ظهور ۀدربار یاسالم ریغ مکتوبات
 کتاب در لسازین نصرت ن،یهمچن]. 81ـ79 ،4[ »معاصر دوران در یپژوه ثیحد

                                                                                                                                        
 مقالـه  عنـوان  جملـه  از دارد، زیـ ن یگـر ید اشـکاالت  مقاله نیااند.  موضوع اشاره نکرده نی. مؤلفان به ا1

  انیجر کیبلکه  ست،ین هینظر کی نینو تیکه شکاک ستاشکال روبرو نی) با ا»نینو تیشکاک یۀنظر(«
  شمار در شاخت و المنس هر،یگلدتس جمله از افراد از یتعداد مقاله، نیدر ا ن،یاست. همچن کردیرو ای

 از یدنظرطلبیـ تجد ۀدور از شیپ هاسالها )، حال آنکه آن52-49، 6( اند گرفته قرار دنظرطلبانیتجد
 اسـت،  نشده یتوجه هاشکاکان و مخالفان آن ۀمقاله به مسئل نیدر ا نکهیتر ا اند. اشکال مهم رفته ایدن

ابع اعتبار من« انیغرب مسئلة. باشد اشکاالت و مسئله به ناظر شود، انیب هابر آن یتا اگر قرار باشد نقد
بشـارت بـه نبـوت    «انـد:   سخن گفتـه  یمسائل نیاست، اما مؤلفان مقاله در هنگام نقد، از چن »یاسالم

، »(ع) بـه نبـوت حضـرت محمـد(ص) در قـرآن     یسـ یبشارت حضرت ع«، »(ص) در کتب مقدسامبریپ
 مباحـث  نیا). بعد به 61، 6( »حضرت محمد(ص) ۀدربار یغرب شمندانیاز اند یجمع یاظهارات اثبات«
  ندارد. یاعتبار منابع اسالم ۀمسئل با یارتباط چیه

در  »ادیـ بن یخیتار« ۀمنظور از واژ ن،یهمچن؛ 6 سی، پانو31 ، ص1ر.ک.  ،یگذارنام نیبر ا ینقد ی. برا2
  ارائه نداده است. یحیتوض زین سندهینو ست؛یروشن ن گرید کردینسبت آن با سه رو واول  کردیرو
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متن  یینها تیتثب ۀدربار وونزبر دگاهیو نقد د یبررس« ۀمقال زین و قرآن و خاورشناسان
  است.  پرداختهقرآن  خیتار ۀدربار زبروون یآرا نقد به »قرآن
 حاضر، ۀمقال یها لیتحل و مسئله با باال یها نوشته مسائل و موضوعات حال،نیا با

 مقاله، نیا در. دارد تفاوت قرآن، یخیتار وثاقت در آن ریتأث و یاسالم منابع اعتبار یعنی
 نینو شکاکان یکل هدگاید و شوند کیتفک هم از دقت به ها انیجر که است نیا بر تالش

 از یقو استدالل تا شود مطرح تر قیدق منتقدان یها استدالل زین و قرآن خیتار ۀنیزم در
 قرآن خیتار در تیشکاک »ۀنیزم« که است نیا مقاله نیا ۀمسئل. گردد زیمتما فیضع
 از دیبا پاسخ در ای کرد اریاخت شکاکان به پاسخ در واحد یروش توان یم ایآ و ستیچ

 همان قرآن در تیشکاک ۀنیزم که است نیا سندهینو یۀفرض. برد بهره شرو چند
 و است ثیاحاد سرانجام و )ص(امبریپ ۀریس اسالم، خیتار منابع در نیشیپ تیشکاک
 یاجمال اعتبار بتواند یعنی رد؛یدربرگ را جوانب نیا ۀهم دیبا شکاکان بر انتقاد نیبنابرا
  .افتی دست قرآن یخیتار اصالت به بتوان تا دیانم اثبات را ثیحد و رهیس خ،یتار منابع

  
  های مطالعات تاریخی قرآن در غرب جریان
 یهاانیجر یهرکدام، در دو بخش کل یگوناگون و باورها یهاانیحاضر، جر ۀدر مقال

و  دنظرطلبیتجد یهاانیقرآن و جر یخیاصالت تار ۀدربار ستم،یب قرن تِیشکاک از شیپ
 نیبه انتقادات وارد بر ا تیشکاک انیاند و در بحث از جرشده یمعرف نیشکاکان نو

  پرداخته شده است. انیجر
  

  های پیش از شکاکیت دربارۀ قرآن جریان. 1
 افتیره ۀرشاخیفرد دانر، در چهار ز میها برطبق تقسانیجر نیچنانکه گفته شد، ا

  .رندیگ یقرار م یدر منابع اسالم تیشکاک افتی، نقد منبع، نقد سنت و رهیفیتوص
  

  رهیافت توصیفی. 1. 1
صدر اسالم در غرب از قرن هجدهم است، که در کتاب  خیبه تار افتیره نینخست نیا

 نیا در. دارد نهیشی) پ1794ـ1737( بونیاثر ادوارد گ روم یانحطاط و سقوط امپراتور
 نایاز ظهور اسالم ب یفاتیمتأخر، توص یاز منابع عرب یتعداد یها  ترجمه براساس کتاب،

مانده است،  یداشته و تا عصر حاضر هم باق تیجذاب 1»یفیتوص افتیره«شده است. 
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توان در مطالعات  یم را یافتیره نیشود. چن یم نوشته عموم یبرا که یآثار در ژهیو به
از کلود کاهن،  یو در آثار متأخرتر یحت پیلیف ور،یم امیلیاز و یمانند آثار یتر میقد

و  دوسیالپ رایا ،یکند هوگ هاجسون، مارشال شابان،. ی. اگوستاو فون گرونباوم، ام
. یعصر خود، اس. د هم یهودیمورخ  ۀمشاهده کرد. جان برتن دربار یآلبرت حوران

 یو منبع یواقع خیتار کیبا سنت چنان مانند  ی: برخسدینو ی) م1985ـ1900( نیتیگو
و شاخت هرگز  هریلدتسگ ایگو کنند؛ ینسبت به قرن اول، رفتار م یمستندات، حت یبرا

آثار  نیفقدان نقد در ا یبه معنا نیحال، ا نی]. با ا409-408 ,10» [اند وجود نداشته
(ص) امبریپ یمربوط به زندگ یاسالم یها از گزارش یاریبسدر  ورینمونه، م ی. براستین

  ].see: 26, 106-118دانسته است [ یها را ساختگآن و کرده دیترد
 سند کیمنابع دارد: الف) متن قرآن  ۀمهم دربار یۀسه فرض افتیره نیا ،یطور کل به
(اخبار) که از  یخیتار اتیاست. ب) روا (ص)محمد حضرت میتعال و یزندگ یبرا معتبر

 یشده، برا لیدست مورخان مسلمان تشک مرتبط با سرآغاز اسالم به یها گزارش
منسوب به حضرت  ثیاحاداز  یاریاعتبار دارند. ج) بس» داده است یآنچه رو« یبازساز
کنند کامالً فرق  یکه مورخان گزارش م یخیاست و با اخبار تار ینید اتی، ادب(ص)محمد

 نیصدر اسالم ندارند. ا خیتار یبا موضوع بازساز یمیارتباط مستق نیدارند و بنابرا
قرن  کیاز  شتریبه خاستگاه اسالم است، ب یاسالم ینگاه سنت یهمتا باًیکه تقر افتیره
  ]. 8-5 ,14شد [ دهیبه چالش کش شیپ

  
  رهیافت نقد منبع .2. 1

 قبالً که یاسالم کهن متون یبرخ انتشار و چاپ با ستم،یب قرن لیدر اواخر قرن نوزدهم و اوا
محققان  اریدر اخت یمنابع کهن عرب نیتر مهم از یفاتیبودند، تأل یخط ۀصورت نسخ به تنها
ها را کردند که آن یمتون یراستاریو و یساز له، فهرستها شروع به مقابقرار گرفت. آن یغرب
سعد، ابن طبقاتاسحاق،  ابن رهیسدانستند، از جمله  یم ارزشمند اسالم صدر خیتار یبرا

 د،یحجم انبوه از اطالعات جد نی. اگریاز آثار د یاریو بس یطبر خیتار ،یبالذر فتوح البلدان
 یها یدگیچیتحوالت اسالم متقدم شد، اما پارزشمند بود و باعث روشن شدن  اریگرچه بس
 دیپد اسالم صدر خیتار یسنت ریتصو در ییدهایدر منابع را آشکار ساخت که ترد یا نامنتظره

 منابع، یبرخ انیتوان به تناقضات آشکار م یها م یدگیچیپ نیاز ا ییها نمونه یبرا. آورد
 یها شینامعقول و گرا ایممکن مطالب نا ،یخینادرست تار یها نشیچ ای یمنطق ییمعنا  یب

  . 9-8 ,14][ کرد اشاره یاسیس ای یا واضح فرقه
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توان  یرا مآن که آورد دیپد را دوم افتیره ،یاسالم منقوالت از دیجد برداشت نیا
به  لیمتما یغرب انیاز دانشجو یقرن نوزدهم، برخ ۀانی. از مدینام 1»منبع نقد افتیره«

 یمنطق یها ییمعنا یب و تناقضات تا کردند تالش اروپا یستیویتیپوز ینگار خیمکتب تار
 افتیره نیو فصل کنند. مفروضات ا حل منبع نقد قیدق مالحظات قیدر منابع را از طر

موجود اغلب معتبرند، اما با  ییمنابع روا یخیاست: الف) اطالعات تار ریبه شرح ز
  است:  زیچند چ ۀجیمنابع نتاند. وجود اطالعات نامعتبر در  ختهیاطالعات نامعتبر درآم

 به مورخ کی از نادرست انتقال مانند یلیدرست بوده اما به دال یها زمان گزارش .1
 فقدان ،یدیکل عبارات و کلمات فیتحر ای یآشفتگ نادرست، یخیتار بیترت ،یگرید

نه توسط  یعموم ایاطالعات جانبدارانه  .2 است؛ دهید بیآس آن مانند و یاصل بافت
 و یخیتار یها کنندگان داستان هیته ای »انیگو قصه«دست  مسلمان بلکه عموماً بهمورخان 
 انیراو یمتأخر از سو دیعقا ایمجادالت  .3اند؛  و مانند آن نوشته شده یا لهیقب مشاجرات

 نیتر افزوده شده است. به هرحال، فرض بر ا کهن یخیبه بافت اطالعات تار راستارانیو و
بود که  نیدوم ا یۀدارند. ب) فرض هیمکتوب تک یجود بر منابعمو یها گزارش که بود

 یخود منبع ،)یونانی و یانیسر یها زبان به یحیمس منابع ژهیو (به یراسالمیمنابع غ
 یابیارز یآورند که برا یفراهم م یمنابع اسالم یها مستقل از شواهد در مقابل گزارش

 افتیره با منبع نقد افتیارم از رهسوم و چه یها هیها کاربرد دارند. فرض گزارش نیا
 خیتار یبازساز در ثیها معتقد بودند که اطالعات برآمده از حدآن. است کسانی یفیتوص

 یها دغدغه بازتاب و یخیرتاریغ اساساً اطالعات نیا رایدارد، ز یا هیحاش تیاهم اسالم
  ].10-9 ,14ا ست [دار را قرآن متن یاستناد یژگیو شیکماب و است ینید

 بعد قرن کی تا یحت که نوشتند را ینافذ آثار از یبرخ افتیره نیا روانیپ نینخست
 ژهیو ) نوشت که به1909ـ1836( هی. دخویمهم را م.  اثر نینخست دیشا. ماند یباق ارزشمند
 نیاز ا یچاپ انتقاد کی نیداشت و همچن هیتک ،یبالذر فتوح البلدان د،یجد یبر منبع

کار او  ۀجیکرد که نت یرا بازساز هیدر سور یفتوحات اسالم خیتار هیکتاب فراهم آورد. دخو
ساخت.  یم انی) را نما207(د.  ی) و واقد150اسحاق (د. از جمله ابن یاعتبار مورخان مدن

و  یانیها با منابع سرآن عیوقا بیبود که ترت نیا هیمورخان از نظر دخو نیا یبرتر لیدل
) نقل نشده بود. 185(د. عمر بن فیس یکوف اتیها روار آندر آثا زیشد و ن یم دییتأ یونانی
 از یکی یادامه داد. و یتر راه را با مطالعات مهم نیا ،)1918ـ1844( ولهاوزن وسیولی
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 کاهنى منبع نکهی(ا او سوى از شده ارائه حل راه که است میقد عهد متخصصان نیبارزتر
 نیمشابه هم یموضوع است. و نیدر ا قیهمچنان اساس تحق ،)است تورات منبع نیآخر

  ]. xii ,24کار گرفت [ به انیاسالم مربوط به عصر امو خیمنابع تار لیروش را در تحل
 التیتما و دهیعق براساس را مختلف مکاتب توان یم که بود باور نیولهاوزن بر ا

بر در مورد اعتماد  توان یهاست. آنگاه مآن ۀزمر از ونیاخبار که کرد کیها تفکآن خاص
که  یصورت کرد، به فیاز آن دوره تأل یتر حیگزارش صح جه،یکرد و در نت یمنابع داور

 ۀ]. او با مطالع123 ,18[ دینما حیرا تصح یاسالم اتیموجود در اخبار و روا فاتیتحر
او اعتبار  اتیگرفت که روا جهینت ،یطبر خیتاردر  ژهیو به ف،یس یها تر گزارش قیدق

گوناگون را  یها گزارش ولهاوزن. شوند سهیمقا یاسحاق و واقدابن خصوصاً اگر با ،ندارند
 نه،یمد ژهیو به متقدم، یاسالم حکومت از مهم مراکز یبرخ در »یخیتار مکاتب« ۀندینما

تر از مکتب  مطمئن عموماً را نهیدانست. او مکتب مد یم خراسان و هیسور بصره، کوفه،
 که هیخصوص مکتب سور قرار داد، به یبعدمکاتب را در مراتب  گریشمرد و د یعراق م

 مکاتب یجداساز بر عمدتاً هیکه ولهاوزن و دخوی. در حالبود همسو یامو یپادشاه با
 صیبه تشخ شتری) ب1869ـ1935(یتانیکا لئونه بودند، متمرکز »بد« از »خوب« یخیتار
 یخیتار یاهیآشفتگ کردن روشن زیعمدتاً معتبر و ن یهانادرست از گزارش یهابیترت
ها ینابهنجار تا کرد تالش منبع نقد از استفاده با نیهمچن او. داشت عالقه ییایجغراف و

 نیا ایمتأخر، که آ یهاافزودن ۀمسئل زین و سازد برطرف را نیو تناقضات در منابع نخست
خاطر اعتقادات متأخر (از به یکاردست ایبوده است  یاسیو س یافرقه مناقشات ۀجینت

 را دهیپد نیا گرید یاریبس و یتانی). ولهاوزن، کا(ص)امبریپ ۀاز صحاب یسازآلدهیاجمله 
 در توانیم رامنبع  نقد افتیره تداوم]. 12-10 ,14اند [کرده نییدر آثارشان تب یخوببه
 وزفی ،پارِت یرود ،چون فرانتس بوهل، واتهم یکسان یو مطالعات اسالم ها ینگار رهیس

  ].4 ,38مشاهده کرد [ ستمیدر قرن ب ومیک و آلفرد گفو وهانی تس،یهورو
  
  رهیافت نقد سنت .3. 1

اسالم  خیسوم به منابع تار افتیره ۀ، شاخصیسنت شفاه یهایدگیچیتر به پ قینگاه دق
با انتشار بخش  افتیره نی. ادینام 1»سنت نقد افتیره«را توان آنیمتقدم است که م

رسماً آغاز شد.  ،)1850ـ1921( هریگلدتس گناتسیا یمطالعات اسالماز کتاب » ثیحد«
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 ،یاسیرا در بافت مجادالت س ثیبود که حد یمحقق غرب کی یاثر از سو نینخست نیا
را آن ن،یبنابرا و دیدیم یدر چند قرن اول هجر یاسالم ۀدر جامع یو اجتماع ینید

 بود معتقد هریدانست. گلدتسیمتقدم م یتمدن اسالم یفهم تمام یمرکز ۀچون نقطهم
رغم یمتأخر مسلمانان دانست، عل یهادغدغه بازتاب دیبا تنها را ثیاحاد از یاریبس که
 (ص)امبریپ ۀگفت فرض، بر بنا که است انیاز راو یاسلسله ایسناد إ یدارا ثیهر حد نکهیا

 از پس اسالم ییروا اتیاظهار داشت که ادب یورسد. یم اوبه  انیراو نیا قیاز طر
بلکه بازتاب  ست،ین (ص)امبریپ یگر زندگتیحکا ثیحد یعنی گرفته؛ شکل یربع فتوحات

 ثیاحاد گر،یعبارت دبه .است مسلمانان از نسل نیاختالفات و مجادالتِ نخست د،یعقا
 لیاوا و یامو دوران عیوقا بلکه ،یهجر هفتم قرن عیوقا نه اما دهند، یم نشان را تیواقع
  ]. see: 15, v.2, 11; 23, 206-207[ دهند یم بازتاب را یعباس

که  یثیاحاد ةندرت بر مجموعبه او که بود نیا در نیشیآثار پ با هریتفاوت کار گلدتس
 نیدانست، او با ا یم یبعد یهادوره ۀها را ساختاعتماد داشت و آن ،شدیدانسته م حیصح

ال برد. کار سؤ ریهستند ز ثیرا که حامل حد یدیو اسان ثیاحاد ۀکار اعتبار کل مجموع
داشت تا بر  یتکامل فقه و کالم اسالم ۀبر مطالع یترمیو مستق یفور ریتأث هریگلدتس

برخالف  ،ینبو ثیمشهور بود که احاد رایز ،یخینگارش تار ایاسالم  خیتار ۀپژوهش دربار
رغم موضعیعل هر،یگلدتس خود یحت. یموضوعات فقه اسالم یبوده است برا یاخبار، منبع

 ۀدربار قشیعم تیاسالم و شکاک یو کالم یفقه یهاسنت تکامل به نسبت تند یریگ
کامالً مثبت داشت و  یموضع ،یاسالم ینگارخیتار سنت وثاقت مورد در ث،یاحاد نقل ندیفرا

  ].15-12 ,14[ میده قرار منبع نقد افتیره روانیدر شمار پ ینگارخیتار ۀنیدر زم دیاو را با
فراهم  یمنابع اسالم ۀدر هم تیشکاک یرا برا نهیو سوم، زم دوم یها افتیهرحال، ره به

  .شد دهیکش چالش به زین قرآن خود یخیتار اصالتجمع قرآن و  اتیروا جیتدر آورد و به
  

  رهیافت شکاکیت در منابع اسالمی .4. 1
نقد منبع و نقد سنت سربرآورد که  یهاانیشکاکانه از جر افتیکه ره رفتیتوان پذیم
 ،یکارانواع دست ۀهم راتیها و تأث از افسانه ینیسنگ یۀوجود ال ،یطور قاطعدو بهنیا

را مبهم کردن سنت آن یکاردست. بودند کرده اثبات یاسالم سنت بر را جعل و فیتحر
ممکن است دروغ  خیتار »یواقع« ۀاز هست یکند که چه بخش یسؤال را مطرح م نیو ا

وجود  یایخیتار ۀهست چیکه ادعا کنند اصالً ه دیمان یشکاکان باز م یباشد، و راه را برا
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 یادیز یاطالعات ساختگ ۀ: سنت دربردارندنکهیاز ا ستین یدر واقع، گام بلند .ندارد
 یآن فقط حاو نکهیکه ناقدان کردند؛ تا گفتن ا یخاستگاه اسالم است، کار ۀدربار

خاستگاه اسالم  ۀدربار گرچه اطالعات معتبر نکهیا ایمحرَّف است؛  ای یاطالعات ساختگ
از مجعول وجود  حیصح صیتشخ یبرا یراه چیشود، اما ه افتیممکن است در سنت 

 منابع از میتوانیاست که ما نم نیمورخان معاصر ا یبرا دگاهید نیا یعمل ۀندارد. ثمر
 یبرا یگرید یجا یجستجو در دیبا و م،یببر بهره اسالم خاستگاه یبازساز یبرا یاسالم

  ].26-25 ,14[ میتالشمان را متوقف کن یکلبه ای م،یباش نشواهدما
 و دارد وجود زین یخیتار اتیروا از یاریبلکه در بس ثینه تنها در احاد دیاسان
 کردن زیمتما به هیدخو و ولهاوزن جمله از منبع ناقدان که است یدیاسان نیچن براساس

 یناگون اثبات شود که برخگو یهاپرداختند. حال اگر به روش ینگارخیتار »مکاتب«
 یاز قرون دوم و سوم و چهارم هجر یو مجعوالت ستندین )ص(امبریپ سخنان ثیاحاد

که  دگاهید نیا ستند؟ین یساختگ اتیروا گریتوان مطمئن بود که دیهستند، چگونه م
اما بر  است، هریگلدتس اثر یعیطب امدیپ م،یبنام 1»شکاکانه افتیره«را آن میبتوان دیشا
نقد منبع تفاوت دارد.  افتیجهت با ره نیکند که از ایم دیاز مسئله تأک یگرید ۀجنب

 یخیتار عیوقا از یافتنیباز ۀهست کی که رندیپذیبرخالف ناقدان سنت، شکاکان نم
برطبق ». داده است یواقعاً چه رو«در صدر اسالم  دیتواند به ما بگویم که دارد وجود

 تحوالت قالب در کامالً ای شده محو وجود از ای یخیتار اولدست اتینگاه شکاکانه، روا
  . ستیها ممکن نآن کردن جدا گرید و است شده دفن یبعد
از  یتوان در آثاریم را یافراط ۀشکاکان دگاهید نیا یهانمونه نینخست از یکی

 یمطالعات ستمیب قرن لیاوا در که افتی) 1862ـ1937( المنس یهنر ،یسوعیدانشمند 
 یامجموعه ۀدربردارند المنس مطالعات. کرد منتشر اسالم ظهور و نهیزم ۀربارد مفصل
مستقل از  ۀمجموع کی (ص)امبریپ ۀریاطالعات س نکهینقد منبع بود. نخست ا اتیاز فرض

 زیتر قرآن و نکهن ریبلکه برآمده از تفاس ست،ین (ص)امبریپ یخاطرات مربوط به زندگ
 که بود معتقد نیدانست. او همچنیم مجعول را ثیاحاد شتریب المنس و است، ثیحد
 دختر فاطمه از یمنف یریتصو عمر، و ابوبکر اول، ۀفیخل دو با مرتبط یمدن اتیروا
او در  یبرا زیآمدر واکنش به احترام مبالغه یحد تا نیاند، که اکرده میترس(ص) امبریپ

  مکتب کوفه بوده است.  اتیروا

                                                                                                                                        
1. Skeptical Approach. 
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مسلمانان  یاو با اسالم، هم از سو یاز جهت دشمن ژهیو و به نکرده دایپ یروانیاثر المنس پ
 شینری) و کارل ها1930ـ1836( نولدکهاز جمله تئودور  یو هم محققان منصف غرب

را ذکر  یاتیکه المنس تنها روا افتی. بکر دراست شده دهی) به چالش کش1933ـ 1876بِکِر(
مهم بود  یاتیروا ک،یکاتول شیکش کیالمنس به عنوان  یبود. برا شیمدعا ۀکرده که پشتوان

 (س)فاطمه ای (ص)امبریرا که پ یاتیداشت و روا ینامطلوب ۀها جلوو خاندان او در آن(ص) امبریکه پ
ثابت کرد که  ژهیو ییها براساس نمونه زین نولدکه. نهاد یمثبت داشت، وام یا ها جلوهدر آن

  هستند. یافراط تیو المنس در اغلب موارد دچار شکاک یتانیکا
گذاشت، از  یبرجا یراتیدوم قرن گذشته تأث ۀمیدر ن یو المنس حت یتانیموضع کا

خود را با توجه به  تیشکاک زیشاخت ن وزفی. ستیآن بر بالشر قابل انکار ن ریجمله تأث
همان مدعا  یو متیعز ۀبه المنس، اظهار کرد، اما نقط هیاسالم، شب یخیتار اتیروا

 رهیس اتیرا به ادب یفقه اسالم یها شهیخود براساس ر یها فتهایکرد  ینبود؛ بلکه سع
 شاخت آنِ از روشن و حیصر ۀشکاکان کردیرو نینخستتوان گفت یبخشد. م میتعم زین

گرچه حال، شاخت  نیکار گرفت. با ابه یفقه اسالم ۀرا در مطالعاتش دربارآن که بود،
برخالف المنس از ]، اما see: 36, 2را منکر شد [ اتیاز روا» معتبر ۀهست« کیوجود 

 یچگونگ فهم بر آن یجا به و کرد زیخاستگاه اسالم پره ۀمباحث مرتبط با مسئل
 . [22-19 ,14 ;4-3 ,38] د ش متمرکز یهجر نخست ۀسد چهار در یاسالم فقه شیدایپ

 از هسته« کیدارند که  یممحفوظ  زیرا ن هیفرض نیاز محققان، ا یادیاما تعداد ز
ها آن ن،یبنابرا. است گرفته یجا سنت ۀانباشت اطالعات عمق در »یخیارت قیحقا

تواند یم یاریبس موارد در تیروا کیگوناگون از  یهانسخه قیدق لیمعتقدند که تحل
را باز  تیمجموعه (خانواده) روا کیاز  ـصورت  نیترکم کهندست ای ـ لیصورت اص

دارد،  هیو نقد سنت تک یرتبط با نقد صورم یهابر دانش قاًیکه عم افتیره نی. ادینما
از  یاریمحققان بس یها از سوو سال افتهیتکامل  دیو عهد جد میدر مطالعات عهد قد

 می)، رودُلف زلها1996ـ1907( دنگرنی)، گئو و1961ـ1904( رکلندیب سیجمله هر
ت (2013ـ1928( ر حما می) و مناخ1999ـ1937)، آلبرشت نُ  یشده است. برا تیقِسطِ

در  هیسه ال میتوان یکه برطبق آن م د،یرا تکامل بخش 1»یا هیال یۀنظر« کی مینمونه، زلها
 ؛یخیتار عیوقا .1قرار گرفته است:  یگریبر د یکیکه  میده زییاسحاق تماطالعات ابن

  ]. 7-6 ,38[ یدتیعق ای یا درون فرقه یها کشمکش .3 ؛یا مواد افسانه .2

                                                                                                                                        
1. Stratification Theory. 



   81   )نوین ا رویکرد انتقادی به جریان شکاکیت(ب شناسی مطالعات تاریخ قرآن در غرب جریان

شکاکان  گریو د هریگلدتس جیقرآن نوشتند و نتا خیرتا ۀکه دربار یمؤلفان انیدر م
نتگمر امیلی)، و1952ـ1876ل (بِ چاردیر داشتند، رو شیرا پ میقد وات  یمُ
 انمحقق نیامشهورترند. گرچه  گرانی) از د2005ـ 1921) و جان برتن (2006ـ1909(
دند، اما نمو کیجمع قرآن تشک اتیو در روا رفتندیشکاکان اثر پذ یاز آرا یا گونهبه
قرآن  یل معتقد بود که شکل فعلنکردند. بِ دیمتن قرآن ترد یخیدر اصالت تار کی چیه

 نکهیاست و ا یگردد مبتنیباز م (ص)محمد یکه به دوران زندگ یبر منابع مکتوب
از ». است اوردهین دیوثاقت قرآن پد ۀدربار یچالش جد چیه«معاصر  یقرآن قاتیتحق
شد و  یخوش اصالحات معتنابهدست(ص) امبریپ یطول زندگدر  یقرآن ی، وحیو دگاهید

هشت  یعنینامد شکل گرفت، یم» دوران کتاب«آنچه او  یدر ط ییمکتوب نها ۀنسخ
شکاکان  یبرخ دی. چنانکه گفته شد، وات از دنهیدر مد (ص)محمد یزندگ یانیسال پا

خدا و  یه قرآن از سومعتقد بود ک ی. او حتردیگ یقرار م »انیگرا انتساب«در شمار  نینو
استدالل که  نیقرآن و کتاب مقدس موافق نبود، با ا ۀسیاست. وات با مقا یالهام اله

 (ع)یشد، حال آنکه از موس افتیدر (ص)ساله توسط محمد 25کمتر از  ۀدور کیقرآن در 
ستا   ،از همه زتریانگ ]. شگفت112-35,110وجود دارد [فاصله سال  1300، در حدود پولُ

را با مشورت و  جمع قرآنخود کتاب  ۀرتن است که همکار ونزبرو بود و به گفتجان ب
. برتن در دیکامالً مخالف ونزبرو رس یا جهیقرآن به نت خیتار ۀاو نوشت، اما دربار قیتشو

بر  هی) منتشر شد، با تک1977ونزبرو ( یمطالعات قرآنکتاب که همزمان با کتاب  نیا
]، روایات 6-5 ,11[ یو فقه یکالم اتیروا ۀخت دربارو شا هریگلدتس قاتیتحق جینتا

 میآنچه امروز در دست دار« نکهیجمع قرآن را جعل برخى فقیهان مسلمان دانست و ا
  ].240-239 ,11» [است (ص)همان مصحف محمد

  
  های شکاک به اصالت تاریخی قرآن جریان .2

 گرانید سپس و شد آغاز/کوک کرون و ونزبرو با قرآن ۀدربار تیچنانکه گفته شد، شکاک
شکاکان «ها آن روانی، و پ»دنظرطلبیتجد« انیجر نیا انیشوایپ. کردند یرویها پآن از
  .داد یجا شاخه دو نیها را در اآن توان یم ن،یبنابرا. شوند یم خوانده »نینو

  
  تجدیدنظرطلبی .1. 2

ه قرآن بود. نسبت ب یدنظرطلبیتجد افتیمدافعانِ ره نیشروتریاز پ یکیجان ونزبرو 
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سال پس از وفات  150نکته بود که قرآن تا حدود  نیبر ا دیتأک یو اتیاز مدع یکی
که  یا افسانه ایاست، و » نجات خیتار«جمع قرآن  یسنت اتیکامل نشد، و روا(ص) امبریپ
]. ونزبرو معتقد بود که 202 ,50-43 ,40ساخته شد [ یدست مسلمانانِ دوران اموبه

 یحیمس ـ یهودیدر سنت  جیکه از دل مجادالت را است یا فرقه اد،یز اسالم، به احتمال
کم دو قرن پس از  که دست است یندیمحصول فرا و] 81-78 ,40سر بر آورد [

  ]. ii-v ,17شد [ ریاعراب فراگ یها یروزیپ
شکاکانه به منابع  ی، نگاهسمیهاجَردر کتاب  زینکوک  کلیکرون و ما ایشیپاتر
مانند مصنوعات  یاسالم به شواهد خارج خیتار یبررس یبرا ن،ینابراداشتند و ب یاسالم

آوردند. از نظر کوک و کرون، اسالم پس از  یرو یراسالمیو متون غ یشناس باستان
از  شیبر وجود قرآن تا پ یمدرک موثق چیآمد و ه دیپد رانیو ا هیفتوحات مصر، سور

 یشکاف دآمدنینظرات باعث پد نی]. ا3 ,13وجود ندارد [ یالدیآخر قرن هفتم م ۀده
 یمکان ۀهم در جنب رییتغ نیشده است. ا یاز منابع اسالم یسنت رینسبت به تصو یافراط

 دیتصور شده که اسالم نه در حجاز پد یعنیاسالم مطرح است؛  خیتار یِزمان ۀو هم جنب
و پس  نیهرالن نیبلکه در ب شد، یدانسته م (ص)امبریکه تا کنون زمان پ یآمد و نه در زمان

 یاز سو ییها نظرات، واکنش نی]. ا4 ,27[ یو پس از فتوحات عرب (ص)امبریاز وفات پ
  ]. 5 ,38به همراه داشت [ نتی. سرجیوات و آر. ب ژهیو اِس، و به فان  وزفی

  
  شکاکیت نوین . 2. 2

وو و جود هودایهمچون  نیشکاکان نو یبرخ ن بس تینِ رِ  یخیافراط کرده و وجود تار اریکُ
 کیبا  دیبا یکه هر منبع اسالم معتقدند آنها. دانند یمجعول م یکل را به (ص)اسالم امبریپ

   دارد حیترج یراسالمیغ منبع ،ارزیابی شود و در صورت تعارض یراسالمیمنبع غ
گِب در فلسط یبه خط کوفى در صحرا ییها  بهیکت ،دونیا ).92-93 ,21(  یاشغال نینِ

 دگاهیکهن، د یها بهیکت نیدر ا ینبودن عبارات قرآنکشف کردند و ادعا کردند که 
 ینوو مدّع]. 185-174 ,83-82  ,29[ کند یم دییمتأخر قرآن را تأ یگذار خیونزبرو در تار
آمده و  (ص)امبریپ خود مورد در یزی، نه چیهجر 71 سال از شیپ یا بهیکت چیاست که در ه

در آن نقش بسته، » هللامحمد رسول«که عبارت  یئیش نیتر ، و کهنیمسلمان چیه ۀنه دربار
 زین گیاول]. 110-109 ,28[ سال است نیعبدهللا از هماز خالدبن یـ ساسان یعرب ۀسک کی

 توان ینم یقرار گرفته و بر منابع اسالم خیتار یۀدر سا یمعتقد است که دو قرن اول هجر
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که  یزمان یعنیشته شده است؛ نو ریدو قرن با تأخ باًیمنابع تقر نیاعتماد کرد؛ چون ا
 اتی، رواجهیدر نت و لیبزرگ و قدرتمند تبد یامپراتور کی تیهو یبرا ییبه الگو (ص)محمد

که  ردیگ یم جهینت گیاولرنگ شده است. هم دیجد طیبا شرا (ص)امبریپ یمربوط به زندگ
 یلتدال چی، هیسعد حیعبدالمس دگاهی]. از د8 ,31[ ستین یخیتار تیشخص کی (ص)محمد

 ایکرده  قیبا نام اسالم را تصد یدیجد نید شیدایپ ،یانیبر آن وجود ندارد که مؤلفان سر
  ].220 ,33کار نرفته است [ به یمنبع چیاصطالح در ه نیباشند، ا دهیشن یزیآن چ ۀدربار

  : برشمرد ریقرار زتوان بهیم را شکاک پژوهشگران از ریمفروضات آثار موج اخ
 فرض یاسالم سنت آنچه از رترید اریبس ،یرسم مقدس متن کی ۀمثاببه قرآن نیتدو. 1
 اول، قرن در نه ،یهجر سوم قرن یحت ای دوم قرن طول در یعنی داد، رخ ردیگیم

چون تواند همینم قرآن ن،یپندارند؛ بنابرایم یمحققان غرب شتریچنانکه مسلمانان و ب
اسالم  یتکامالت بعد یکه تنها براکار گرفته شود، بلخاستگاه اسالم به یبرا یشاهد
 شوند، دهید »نجات خیتار«چون هم دیهمه با یمنابع اسالم یهاگزارش.2 ؛دارد ییکارا

دارد؛  شهیمتأخر ر یادر دوره کهبه گذشته  زیبرانگجدال ایساز آلدهیا یباورها یعنی
 ای است، نبوده هرگز ای یاطالعات نیوجود ندارد، چن یخیاز اطالعات تار یا»هسته« چیه

 یجداساز که است ختهیدرآم یبعد یهاافزوده با چنان ای است، شده نابود و پنهان کامالً
دارد  یریتفس تیغالباً ماه (ص)امبریپ ۀریمرتبط با س یهاگزارش .3 ؛ستیها ممکن نآن

 خاستگاه ۀدربار متأخر یفقه سنت ایاز شواهد مستقل از خود متن قرآن  یاو مجموعه
 قرآن، متن که باور نیا دیطلبانه، شادنظریتجد اتیفرض نی. از ادیآیشمار نمبه اسالم

شود شکل یچند قرن پس از آنچه آغاز اسالم فرض م یاست که در ط یهمان قاًیدق
 ستمیقرن ب لیظاهراً در اوا ده،یا نیاز ا یتر است؛ گرچه صورتیگرفت، از همه افراط

که ونزبرو کتاب  1977تا سال  اوردیدست نبه یدارطرف دگاهید نیاما ا 1مطرح شده بود،
با الهام از  یظاهراً تا حد ،سمیهاجرکتاب  زیخود را منتشر کرد و ن یمطالعات قرآن

  ].24-22 ,14کرون و کوک به بازار آمد [ ینظرات ونزبرو، از سو
  

  رهیافت میانه و نقد جریان شکاکیت .3. 2
 ۀاند، که از جمل شکاکان را نقد کرده یون آراگوناگ یهابه روش انهیم افتیره روانیپ

                                                                                                                                        
بار در زمان  نیکند که قرآن نخستی) اظهار مTransmission of the Kuran' )1916'  ۀدر مقال نگانای. م1

  رد کرد. 1939ود در را عب دگاهید نیشد؛ که ا فیو رسماً تأل یعبدالملک گردآور
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 ـاسناد  لیتحل افته؛ینو یهاها و سکهروسیها، مصاحف، پاپبهیبه کت توان یها مآن نیتر مهم
طئه و تو کیمسلمانان متقدم در  ییشکاکان اشاره کرد که گو فرض شیپ نیا زیمتن؛ و ن
 شکاکان از یتعداد ن،ی. افزون بر اندکن پنهان را تیاند تا واقع گسترده شرکت داشته اجماع
 یقدر به ی. شولر معتقد است که مدارک خارجاند کرده دیترد خود نیشیپ مواضع به نسبت

   ].15-13 ,38را ثابت کند [ یاسالم یخیسنت تار اتیجزئ یست که حداقل برخا
است که  یضرورنکته  نی، اشاره به اتیشکاک انیاز ذکر انتقادات وارد بر جر شیپ

ها توجه شود. در آن یفکر یها و مبانشکاکان باشد و به روش راداتیناظر به ا دیقدها بان
متن  خیتاردر کتاب  ینمونه، اعظم یخواهد بود. بران متقن انتقاداتصورت،  نیا ریغ

 یسنت یمنابع ،یقرآن دفاع کند. اعظم یخیاز اعتبار تار کوشد یم فیتا تأل یقرآن از وح
 یها نفر از صحابه در دوره 65 باًیکه تقر دیتا استدالل نما کند یم از مسلمانان را ذکر

 شیقرآن را پ یها بخش ۀها هماند، و نقل شده است که آن بوده(ص) امبریگوناگون کاتب پ
از  یاریبس ات،یکه بر طبق روا کند یم انیب نینوشتند. او همچن (ص)امبریاز وفات پ

 دیچنانکه عبدهللا سع اما ،]69-68 ,8اند [ تهقرآن داش یها از بخش ییها صحابه نوشته
است. در واقع، شکاکان در  یاستدل دور کی یاعظم یپاسخ سنت نی، اکند یم انیب

گاه استدالالت  اند، آن کرده کیآن تشک فیمربوط به جمع و تأل اتیوثاقت قرآن و روا
  ].49 ,35ست [ا یو خود قرآن مبتن اتیروا نیطور کامل بر هم به باًیتقر یاعظم یِنقض

  
  افتهینو یهاسکه و یقرآن مصاحف ها،بهیکت. 1. 3. 2
کشف شده است، که نظرات شکاکان  ییها روسیو پاپ یها، مصاحف قرآن سکه ها، بهیکت راًیاخ

اشاره  یراسالمیمکتوبات غ یتوان به بازخوانیهم م نهیزم نی. در اکند یرا با چالش روبرو م
مورد استفاده  یمراسالیغ منابع لَندیهو رابرت. یمصاحف قرآن و یاسالم یهابهیکرد و هم کت

منابع اغلب با  نیکه ا دهد یکرد. او نشان م یرا از نو بررس سمیهاجرتوسط کوک و کرون در 
 عیدر مورد وقا یکه نکات یاسالمریغ منبع نیتر کهناند.  ها موافقو الحاقات آن یمنابع اسالم

 سال از عقوب،ی میاست با نام تعال یمتن کند، یارائه م دیجد (ص)امبریپ ظهور و اسالم صدر
 به صراحتاً آن در که یمنبع نی. نخست(ص)اسالم امبریدو سال پس از وفات پ یعنیم،  634
آن را در  فیاست که تأل شیتوماس کش ۀنوشت دست اشاره شده،» (ص)محمد: «(ص)امبریپ نام

سبئوس اسقف که در  یِارمن خیند. تارا کرده یگذار خیـ تار یهجر نوزدهمم ـ سال 640
 نیشتریاست که ب یراسالمیمنبع غ نیتر شده، کهن یگذار خیـ تار یهجر 39م ـ 660
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قرآن اشاره  اتیآ یکه به برخ یمتن نی. نخستدهد یدست م صدر اسالم به ۀاطالعات را دربار
زمان،  نیست. از ام نوشته شده ا700 حدوداست که در  اتوسیاز آناست یحیمس یا هیرد کند، یم

 از قرآن ریاز ادسا وجود دارد که همان تصو عقوبیبه نام  یاز فرد ییها نوشته دست نیهمچن
  ]. see: 20, 93-94, 160-166; 39, 144-145؛ 134- 121 ،5[ کند یم ارائه را میمربنیسیع

 نه تنها در گزارش یشکاکان، شواهد خارج دگاهیتوجه داشت که برخالف د دیالبته با
ها ندارند، بلکه نسبت به آن حیترج یمسلمانان صدر اسالم بر منابع اسالم ۀاز جامع

 عنوان به غالباً یحت و یاسالم ۀجامع از دور اغلب منابع نیا رایز دارند؛ زین یارزش کمتر
 کیکه  میما انتظار ندار«ِاس گفته است:  طور که فانهمان. اند شده فیتأل اسالم بر هیرد

از آنچه واقعاً  یتر نوظهور دارد، تصور روشن ۀاز واقع یتر ناقص یابیکه ارز یرونیناظر ب
 با مطابق را دهیپد او که میباش داشته انتظار دیبا یدست دهد. حت اتفاق افتاده است به

 ].289 ,19» [کند فیتوص خود قیسال
ست دبه 1999اشاره کرد که در  ریزه ۀنبشتتوان به سنگیم یاسالم یهابهیاز کت

شاهد  نیترعربستان) کشف شد و کهن یالمعتدل (شمال غربغبّان در قاع میابراهبنیعل
 ریبسم هللا أنا زه«آمده است:  نیچن بهیکت نیرود. در ایشمار منوع به نیاز ا یاسالم
است که  یهمان سال یهجر 24سال ». نیوعشر اربع سنة عمر یتوفّ زمن کتبت
از  یساسان- یعرب ۀدو سک گر،ید شاهد. رفت ایدن از نآ در دوم، ۀفیخطاب، خل عمربن
هللا محمد را در بر دارند (بسم یشهادت اسالم ۀاست، که خالص یهجر 67و  66سال 
 (ص)اسالم امبریرود که نام پیشمار مبه یمدارک اسالم نیها نخستسکه نیهللا). ارسول
ستل والن به شواهد قرآنبر آن  تی، در بهالصخرهب در قبمکتو یها نقش بسته است. اِ

فقط  یعنی شوند، یم یگذار خیتار یهجر 65ـ86که در حدود  کند یالمقدس، اشاره م
مکتوبات  نیتر تیرؤ از قابل یکه برخ رسد ی. به نظر م(ص)امبریقرن پس از وفات پمین

مطابقت دارد،  یمکتوبات با مصحف عثمان ۀقرآن گرفته شده باشند؛ عمد اتیمذکور، از آ
  اند شده قیتلف هیمورد، دو آ کیست و در اتفاوت  یموارد اندک یظاهراً در برخ اما
قرآن  اتیاز آ یفعال ۀدهد استفادیها نشان م تفاوت نی]. والن معتقد است که ا6–4 ,42[

]. 10-8 ,42شده باشند [» جامعه یعموم ییدارا« دیاز قبل با یعنی نیانجام شده است و ا
 بعد به 102 اتیآ یحاو آن نقوش که شده افتیالمراد خربه در یروسیپاپ ن،یافزون بر ا

 در. دارد یامو عهد اواخر در قرآن ثابت متن از نشان روسیپاپ نیعمران است. اآل ۀسور
 قرآن از یاتیآ به شده، یگذار خیتار 785تا  741 یهاسال نیب که زین یگرید روسیپاپ

  ].163، 7[ است شده استناد
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در  داشدهیپ اوراقبر  وکربنیراد روش بهاز محققان  یتعداد ،یآنمورد مصاحف قر در
گِرد  یبه سرپرست یاز محققان آلمان یاند. گروه کرده قیتحق 1972جامع صنعا در  مسجد

اوراق  نیاز ا یتعداد یابیارز یبرا یادیمدت ز نییبر آنها را آغاز کردند. پو قیتحق نییپو
بار پاک شده و خطوط  کی یعنیاست،  هیالمصحف دو نیگرفت که ا جهیصرف کرد و نت

کرد: بخش اریاخت یستیژورنال یکردیرو نییآن نوشته شده است. اما ظاهراً پو یبر رو یفعل
 ی) صادق237 ,229 ,22( »اند. تر از خود اسالم سال کهن کصدی یاحتماالً حت«از قرآن  ییها

 دیینسخه را تأ نیدن ابو هیمنتشر شد، دوال 2012که در  یبلند ۀدر مقال یو گودرز
و  1برگ متمرکز کردند 36اوراق و بر  نیریز یۀخود را عمدتاً بر ال لیها تحلکردند. آن

 یرعثمانیغ یتیروا تواند یم هیال نیها نشان داد که اآن لیتحل 2.دندی) نام1را صنعا (آن
کهن یهایابیرزکعب باشد. براساس ابنیّمسعود و اب به قرائت ابن کیاز متن قرآن و نزد

 یهاشیاست و با توجه به آزما یالدیاز قرن هفتم م ناًیقی نیریز ۀنوشت ،یشناسخط
 شی% پ99احتمال  اب نیریز یۀگرفت که ال جهینت توان یبر پوست، م وکربنیترِ رادقیدق
 یگذار خیتار ،م)646از  شی% پ75و با احتمال  661از  شی% پ95,5م (با احتمال 671از 
 وکربنیکه به روش راد یمصاحف گریمصحف نسبت به د نیا ن،یبنابرا. شود یم

 دهد ینشان م یو گودرز یصادق یمتن لی]. تحل8 ,34تر است [ اند کهن شده یگذار خیتار
 شیکه پ یاست، مصاحف یمرتبط با وجود مصاحف در زمان صحابه واقع یهاکه گزارش

 ,34اند [م. وجود داشته650 ودحد در) یمتن استاندارد قرآن (مصحف عثمان عیاز توز

کهن در دسترس است که مدرک  اریبس یقرآن ۀنسخ کیاز  ییها برگ ن،یهمچن]. 20
خط آن،  یفرانسوا دروش بوده است. براساس سبک نگارش و امال یبرا یمهم اریبس

  .]14 ,38[ کند یم یگذار خیمصحف را در ربع سوم قرن اول تار نیدروش ا
  

  متن ـ اسناد لیتحل. 2. 3. 2
متون  نکهیبر ا یشکاکان مبن دگاهیرد د یاست برا یگریمتن روش د ـاسناد  لیتحل

 دیپد یدوم قرن دوم هجر ۀمین ایم.  800در حدود  یعنیمتأخر،  یادر دوره یاسالم
جعلِ  ۀجینت ات،یاز روا یاریکه بس شود یشاخصه شناخته م نیروش با ا نیند. اباش آمده

را آن توان یدارند که م یخیمجعوالت، تار یبرخ رغم یبلکه عل ت،سیها نگردآورندگان آن

                                                                                                                                        
 .)8 ,34ها در دسترسشان نبوده است ( از برگ یکی ریتصو ،مقاله فیدر زمان تأل ییگو 1.
ستیپال یها نسخه گریکوتاه از د یگزارش ی[برا .2   ].,f.9  34 ,5ر.ک. ،یقرآن مپسِ
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 اتیمفاد مشترک در روا ای تیروا ۀهست ن،یهمچن کرد؛ یابیرد ،از زمان ینیمع ۀتا نقط
 کی یسند و یمتن اختالفات انیم نکهیتر امهم و دارد؛ یخیتار ۀشیر واقعه، کیگوناگون از 

  1.دهد ینقل را نشان م یواقع ندیفرا یهمبستگ نیوجود دارد و ا »یهمبستگ« لیاص تیروا
رغم فقدان یعل کهگفته بودند  یو اعظم نیمانند عبّود، سزگ یمحققان ن،یا از شیپ

از قرون سوم و چهارم  یبعد یهامجموعه ،یاطالعات مکتوب از دو قرن اول هجر
یود اظهار ماثبات نظر خ یها برااست. آن نیشیدرست از دوران پ یاطالعات ۀدربردارند

آمد یها مکتاب ایمتون  یاریبه  دیاسان قیمتقدم سنت مکتوب از طر ۀکردند که در دور
و معتقدند که درست  رندیپذیاستدالل را نم نیها بود. شکاکان او ضامن وثاقت آن

  ]. 261 ,9سؤال است [ ریز دیاسان نیاعتبار هم
 ییهاپژوهش ،و گورکه خیرستشولر، و ،یهمچون اشتاوت، موتسک یمحققان ن،یبنابرا

 قیطر نیبا متون ارائه کردند و اظهار نمودند که از ا دیاسان یاثبات همبستگ یبرا
 یکرد. برگ معتقد است اگر همبستگ یتر منابع را بازسازکهن یهاتوان نسخه یم

قبول  دیشود، با رفتهیها پذآن دیمتون و اسان انیم یواقع وندیپ ینشانه برا کیچون  هم
کند که ممکن یحال، او اظهار م نیاند. با اکرده دایپ انهیراه م کیمحققان  نیکه ا مینک

م. تنها  800در حدود  یعنیمتأخر رخ داده باشد،  یادر دوره یهمبستگ نیاست ا
مسلمان بر آن اجماع  یعلما ایسو بود ها همرا نوشتند که با تصورات آن یثیاحاد

 یکم در برخ که معتقدند دست انهیم افتیبرخالف ره ن،ی. بنابرا]283 ,9داشتند [
نقل را نشان دهند، شکاکان اعتقاد دارند جعل و  یواقع ندیفرا توانند یم دیاسان ات،یروا

هر  یریگ زمان و مکان شکل نییتع یها را برااز آن یریگ امکان بهره د،یاسان یدستکار
  ]. 179 ,16[ سازد یم ناممکن یثیحد

 دنظرطلبانیحجر، روش تجد ۀسور 91ـ89 اتیآ ریتفس ۀدربار یا لههربرت برگ در مقا
است و  ریانتقادپذ روشه کرده است تا نشان دهد هردو سیرا مقا انهیم افتیو ره
 از]. او see: 9, 275, 281[ ستین اسالم صدر خیتار تیواقع دنیبه رس یراه ن،یبنابرا
 ودرست است؛  دنظرطلبانیتجد هیشده علانتقادات طرح که رسد یم جهینت نیبه ا ییسو

                                                                                                                                        
 زیــش نرو نیــااسـت، گرچــه   میو بـالتبع قــرآن کــر  اتیــروا یخیاثبـات اصــالت تــار  یبــرا یخــوبروش  نیـ ا. 1

ـ (ص)  امبریـ پ یبـه سـو  ـ  مشترک ۀاز حلق توان یرا نم ثیحد یگذار خیتار نکهیاز جمله ا .دارد ییها تیمحدود
بـه   120، 2: ـ نکـ [ دیـ آ یکار م بهدارند  یمتعدد دیکه اسان یثیاحاد یروش فقط برا نیا نکهیا گریباالتر برد، و د

کـه هدفشـان    یمحققـان  یبـرا  لیـ از تحل نـوع  نیا که درس یم نظر به اما است، یجد اشکال کی اول ۀنکت .]بعد
  .کند یم تیو پاسخ به اشکاالت شکاکان است، کفا یبه قرن اول هجر ثیرساندن حد
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 ۀدربار یزیچ نیقیتوانند ادعا کنند به قطع و ینم زین بیپژوهشگران رق گر،ید یسو از
 ۀفاصل است شده موفق افتیره نیا گر،یدانند. به عبارت دیم ینخست هجر ۀسد
 ۀدربار را یزیچ نیبرساند، اما ا قرن کیحدود متون و زمان مورد بحث را به نیب یخیتار

  ]. 286 ,9[ کند ینم اثبات اول قرن
 یخیتار ۀفاصل انه،یم افتیره قاتیتحق جیگفت که نتا دیسخن برگ با نیدر نقد ا

سال رسانده است، اما برگ  50تا حدود  یگاه یسال و حت 100مذکور را به کمتر از 
 تیحیخاستگاه اسالم را با مس اومشکوک جلوه دهد.  زیرا ن ریزمان اخ نیکوشد همیم

دانند که در یم تیحی: محققان آشنا با مباحث خاستگاه مسدیگویکند و میم سهیمقا
 (ع)یسی، عیا دوره نیتواند رخ دهد. در چنیم یاگسترده راتییتغ چه ساله 50 ۀدور کی

 امبریپ کیشد، به  دهیفهم لیگرد اهل جلدوره کیچون که احتماالً در آغاز هم
مدرسه در مقابلِ  کیگذار انیبن د،یجد اسیال و یموس کی افت،یتحول  یآخرالزمان

بعد، او  ۀ. در چند دهیموجود اله کیو سرانجام  حیمرکز توجه مس ان،یو صدوق انیسیفر
 یها و در دهه شد یهانیک خداوند کیت یو در نها یباطن میحک کی ،یهودی یمنج کی

محققان در  نکهیتا ابود  دیشد، خاستگاه آن ناپد تیتثب یسیو بشارت ع امیفهم پ ،یبعد
: اگر خاستگاه دیافزایآن کردند. برگ م یسال بعد شروع به واکاو 1800حدود 

 نیکه خاستگاه اسالم چن میو آشفته است، چرا فکر کن ختهیدر هم ر نیچن تیحیمس
  ]286 ,9ست؟ [»استثنا« کیاسالم  ایآ ست،ین

متهم خواهد شد،  یافراط تیبه شکاک محققان، گرید یداند که از سویبرگ خود م
مرتبط با خاستگاه  یکوشد تا تحوالت باورهایکند. او مینم اذعان امر نیاما او به ا

یم جهینت نیبه ا تیدر نها و دهد جلوه اسالم ۀدربار خود دگاهیبر د یلیرا دل تیحیمس
   میاسالم بدان یهادهه نینخست ۀدربار نیقی به یزیچ چیه میتوانیرسد که ما نم

 مسئله نیا ۀسیرسد که مقاینظر مبه ،یافراط تیشکاک نی]. افزون بر ا286-287 ,9[
 ریتصو د،یگویطور که خود برگ مهمان. ستین درست تیحیمس و اسالم انیم

 ییکرده تا به وضع نها رییداشته و بارها تغ یادیاختالفات ز یسیاز ع نینخست انیحیمس
 یاختالف امبرشانیپ یزندگ خیقرآن و تارخاستگاه  ۀاست. اما مسلمانان دربار دهیخود رس

 تالش ۀهم. باشد یریتفس نیچن ازمندیکرده است که نن یرییها تغآن ینداشته و باورها
در دو دهه  یحت گسترده، یمذهب راتییتغ »امکان« که است نیا اثبات جهت در برگ

» وقوع«تا » امکان«حال آنکه از  دگاه؛ید نیا یاست برا یشاهد تیحیوجود دارد و مس
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 هیتک یراسالمیغ منابع بر صرفاً اسالم خیتار یبازسازاگر در  یحت. است اریفاصله بس
 با حاصله جینتا ،یاریبس موارد در رد،یگ قرار نظرمد رمسلمانانینظرات غ یعنی شود،
 اسالم، ظهور یهاسال نیآغاز همان از و است آن به کینزد ای کسانی یاسالم منابع
وجود قرآن  یو حت یاسالم دیاسالم و عقا یریگ شکل ،(ص)امبریپ وجود بر دالّ یشواهد

  ].120 ،5در دسترس قرار دارد [
  

  گسترده اجماع ای توطئه فرضشیپ به ازین.  3. 3. 2
 اجماعتوطئه و  کیگرفتن به فرض ازین ت،یشکاک انیبه جر انهیم افتیره نقد گرید

یکه شکاکان م یزمان و حالت در رهیاگر قرآن، سنت و س ،یاست. به عبارت گسترده
 دست یبزرگ ۀتوطئ به متقدم مسلمانان که میکن فرض دیبا باشند، آمده دیپد ندیگو
 یبازساز یونزبرو برا افتیپنهان سازند. ره ،اند تا آنچه را واقعاً اتفاق افتاده استزده
 از محققان یاریبس یبرا نیاست و بنابرا یفرض نیاسالم متقدم مستلزم چن خیتار
 باشد، داده رخ یبزرگ اسیمق نیدر چن یاامکان ندارد توطئه رایز ست،ین یرفتنیپذ

یم شکاکان افتیره نقد در خی]. ورست282-281 ,9به آن اشاره کند [ یکس نکهیبدون ا
 ۀهم آن برطبق که میداشته باش یانگارانه به سنت اسالمتوطئه ینگاه دیبا: سدینو

حوادث را کتمان  یواقع ۀکت کرده باشند تا رشتشر یاتوطئه نیچن در دانشمندان
 یاجتماع یحت ای یاسیس ،یمذهب لیدال به هینظر کی یکنند. درست است که گاه

است که  نیا نجایاما سخن در ا رند،یپذیرا مآن مردم تیاکثر نیبنابرا و د،ینمایم جذاب
 آنکه حال ،ور کندمخالفان و مسائل مهم را سانس یآرا ۀغالب، هم دگاهید ای ریتفس کی

  ].282 ,9[ دیمخالف را پنهان نما یهادگاهید ۀسنت بتواند هم ستیممکن ن
 انیب لینقاط ضعف آن در سه محور به تفص نیترمهم میاستدالل را با ترس نیدانر ا

 یو اجتماع یاسیس ،یها و اختالفات مذهبها و تنشرغم وجود رقابتیعل .1کرده است: 
 ۀها دربارآن ۀمرجئه و...)، هم ه،ی، اموعهیدم (از جمله خوارج، شمتق یاسالم ۀدر جامع

که بتوانند  »یمراجع« ،یاسالم ۀدر جامع .2 ؛دارند توافق اسالم خیتار یاصل یهایژگیو
 ،اندکرده بحث سنت ۀگسترد رییاند؛ شکاکان از تغآورند وجود نداشته دیپد یباور نیچن

یاز ما م تیشکاک انیجر .3؛اندپرداخته ییهاگروه ای افراد نیچن ییندرت به شناسااما به
 یارا در هر نسخه ینام موفق شدند هر کتاب و سنتیب »مراجع« نیا که میخواهد باور کن

 با مخالف دگاهید چیدست آورند و هبه ا،یاسپان تا هند از ،یاسالم ۀدر سرتاسر جامع
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قدر نیا آن، از باالتر و گسترده نیچن یاتوطئه و یتبان. نگذارند یباق را یشیکراست
 ].282 ,9 ;283 ,27-26 ,14است [ دیالعاده بعموفق، فوق

 ۀتوطئ ازمندین است که اجماع بر خاستگاه اسالم نیانتقاد چن نیپاسخ شکاکان به ا
 سال حدود در یاسالم اتیروا که یهنگام. ستیمسلمانان ن یاز سو ییایو جغراف یزمان

اعتقاد داشتند  نیشد، مسلمانان نخستیم یگردآور) یوم هجردوم قرن د ۀمیم (ن 800
اعتقادات  ب،یترت نیداده است. و بدیاعتقاد داشتند) که آن حوادث رو نیبه ا ازین ای(
 کی زبان«: دیگویم ینگارخیتار منابع و یادب آثار ۀسیمقا در ونزبرو. شدند »قیحقا«

 یشناختفرض روان کیدو نیا نیب رقف. است یداستان اتیادب زبان زین یخیتار گزارش
 یخیفرض است که گزارش تار نیا یگر است، و بر مبناو خوانش سندهینو انیمشترک م

]. در واقع، از 119–118 ,41» [شودیکند و سزاوار حفظ و انتقال میکسب م تیاهم
. شوند پنهان »مجعوالت« سود به که است نداشته وجود ی»قیحقا«شکاکان  دگاهید

یم« لیها را اصمتأخر آن ۀهستند که جامع ییهااند همانشده حفظ که یثیاحاد
 یهادهند که در سدهیرا نشان م ی/مکتوبیشفاه اتیاز ادب یو فقط بخش» دانستند
 ].283 ,9بوده است [ جیرا یاسالم نینخست
 نیبودن چن دیاصل بحث بر سر بع رایز د،ینمایدرست نم تیشکاک انیپاسخ جر نیا

باشد.  افتهیسازمان یتوطئه و تبان ازمندیاجماع ن نیلزوماً ا نکهینه ا ،است یا»ع گستردهاجما«
روان یها صرفاً باورهانیوجود نداشته و ا یقیسخن شکاکان که اصالً حقا نیدر پاسخ به ا

 ۀدربارباور  کی فقطمسلمانان متقدم  ۀهم ایتوان گفت: آیاست، م یمسلمانان بعد یشناخت
 نیبا ا ـها آن ۀکه هم رفتیتوان پذید؟ چگونه مداشتن امبرشانیپ یزندگ خیرتا و قرآن

 ایند؟ آباش هخاستگاه اسالم داشت ۀدربار دگاهید کیفقط  ـ یاو فرقه ییایجغراف یگستردگ
وجود نداشت و  نهیزم نیدر ا یمخالف دگاهید چیها ه ها و فرقه افراد و گروه ۀهم انیدر م

  مخالف را پنهان سازند؟ یآرا ۀانستند همتو جیرا دگاهید روانیپ
  
  نتیجه

  :که افتیدر توان یم شد، گفته آنچه براساس
از جمله  یمنابع اسالم گریدر د تیشکاکها  در قرآن محصول سال تیشکاک انیجر

و  ثیحد یۀسست شدن پا گر،یاست. به عبارت د ثیاسالم و احاد خیتار ،ینبو ۀریس
 زیآو دست ستم،یرن نوزدهم تا ربع سوم قرن بق ۀمیشکاکان از ن یدر آرا رهیس
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قرآن را فراهم  یخیانتقاد بر اصالت تار ۀنیشد تا زم نیان و شکاکان نودنظرطلبیتجد
 ثیو حد رهیس یاجمال اعتبار اثباتبر  یمبتنقرآن  یخیتاراثبات اصالت  ن،یآورند. بنابرا

 تیشکاک انیبر جر یورمعاصر توانسته است انتقادات درخ ۀدر دور انهیم افتیت. رهاس
  است.  دهیراه خود رس انیبه پا انیجر نیا رسد ینظر م وارد سازد و به

 رفتنیلجاجت در نپذ یبه نوع ییدست از تالش برنداشته و گو نینو شکاکانحال،  نیبا ا
 فیرا قابل نقد و ضع نیشیشکاکان پ یآرا نکهیا رغم یعل؛ اند گرفتار آمده بیرق دگاهید
ند؛ دان یم یناکاف» نبودن آور نیقی«مانند  یلیبا دال زیرا ن انهیم افتیات رهد، نظرشمرن یم
خود  زیراه گر نیرا آخرنید و اهستن یخیدر مباحث تار یمنطق نیقی یجستجو در ییگو

گوناگون  یهاروش به مسلمانو  یاز محققان غرب یاریبسکه  است یحال در نیا. اند قرار داده
منابع  یو حت رهیو س ثیمنابع گوناگون از قرآن و حد ۀدربار یشناسو نسخه یگذارخیتار
  .اند داده هاآنبه  یقاطع پاسخو  دهیشکاکان را به چالش کش نظرات ،یراسالمیغ
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