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 2، فتح هللا نجارزادگان1فاطمه نجارزادگان
  )30/6/99تاریخ پذیرش مقاله: -19/3/99تاریخ دریافت مقاله:(

 
 چکیده

بیانات « قرآن حاصل کنار هم قرار گرفتن )canon( ادعای ونزبرو،کانون براساس
ناگون پدید آمده و در پی فرآیند ای در جوامع گوبنا بر الزامات فرقه است که »پیامبرانه
موریت أآیات مربوط به م .اندبا کمک معدودی از قواعد بالغی سازوار شده ،سازیجامعه
و داستان گزارش جعفر و نجاشی  )46-76: الرحمن( توصیف چهار باغ بهشت شعیب،
رد کید بر کارکأت انکار اصالت تاریخی داستان شعیب، .هستند »بیانات نبوی«های  نمونه

های آن از عهدین؛ تأکید بر تدوین  مایهتمثیلی این داستان و اقتباس برخی از درون
(وصف دو باغ نخست)؛ اصرار  60-46 پیش از آیات وصف دو باغ دوم)( 76 - 62 آیات

ساختگی بودن  بر خیالی بودن گزارش هجرت به حبشه و گفتگوی جعفر با نجاشی،
در کالم  آن از توصیف ضروریات دین جدیدآیات مرتبط با این داستان و اقتباس 

از آنجا که وی با روش  این سه نمونه است. ۀمدعیات ونزبرو دربار ،مبلغان مسیحی
آرای  گیری از همین روش،این مقاله نیز با بهره تحلیل ادبی به بررسی پرداخته است،

  کند.وی را ارزیابی می
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 مقدمه
مطالعات شرقی و  ۀپژوه و استاد مدرسکتاب مطالعات قرآنی اثر جان ونزبرو قرآن

توسط انتشارات آکسفورد منتشر شد. این  م.1977) است که در سال soasآفریقایی (
توجه، چنان های قابلبه سبب روش و نوآوری یافرقه طیمحکتاب و اثر دیگر وی یعنی 

عطف مطالعات تاریخ  ۀنقط«هی در میان خاورشناسان دارند که از آن دو به عنوان جایگا
  »اسالم ۀای از مطالعات آیندواره طرح«و  ]p.20Kara ,2018 ,[ »قرآن

 ], 1985, p.166Rippin[، اند که هیچ محقق قرآنی یا مورخ صدر و اذعان نموده یادکرده
ا نادیده گیرد و بدون آشنایی با نظرات وی در و فرضیات ونزبرو ر  تواند روش اسالم، نمی

 .] Graham, 1980, 137-141]Ullendorff ;612-609 ,1977 , موضوعات مرتبط اثری بنگارد
اسالم را  ،مکرر قرآن از تصاویر توحیدی مسیحیت و یهودیت ۀبرو با تأکید بر استفادونز

با فرهنگ اعراب تطابق  مسیحی معرفی کرد که در قالب دینی نوظهور -ای یهودی  فرقه
یافته و سعی در فراگیری و گسترش خود در جهان عرب داشته است. تحلیل ادبی او از 

به این استنتاج تاریخی  ،تفسیر، حدیث، سیره و قرآن ۀترین متون اسالمی در حوز کهن
این آثار، اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم هجری و نه در حجاز بلکه  ۀرسید که هم

اند. گرچه شواهد تاریخی همچون وجود  بندی و تدوین شدهدر عراق صورت احتماالً
 parchment of the( )م 645-568حدود (های خطی مصحف بیرمنگهام نسخه

Birmingham Quran manuscript ،( پیش از) م  646م یا پیش از  661مصاحف صنعا
م)، تاشکند، طوپ قاپی،  750-690م یا  669-578م یا  690-645یا بین سال های 
  ههای قبکتیبه)، 187، ص3اول قرن دوم:  ۀدوم قرن اول تا نیم ۀلندن، قاهره (نیم

های نقوش سکه م) و 741-785های پاپیروس قرآن (م)، نسخه 688-685( هالصخر
های دیدگاه ونزبرو را با چالش ،)م 750- 697(عبدالملک بن مروان  برجای مانده از عصر

بدلیل جایگاه آرای  - های او  اما نیاز به نقد درون متن دیدگاه ؛سازندجدی مواجه می
 شود. همچنان احساس می - وی

اهمیت این کتاب به عنوان انجیل دوم و امتداد حضور نظریات ونزبرو در آثار شکاکان 
را مورد مداقه »بیانات پیامبرانه«هاینمونه را برانگیخت تا در اثر حاضر بعدی، نویسنده

 سخنان ونزبرو از کتاب مطالعات قرآنی در قسمت ۀقرار دهد. بدین منظور پس از ترجم
های وی  به شرح و بررسی دیدگاه »ارزیابی« و »تحلیل« ذیل عناوین ،»بیان دیدگاه«

ها در قالب جدولی تنظیم  رو و ارزیابی آندر مواردی سخنان ونزب شود.پرداخته می
 ها فراهم آید. تر آن تا امکان بررسی هرچه دقیق ،اند شده
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 پیشینه
 ،اصطالحات غریب و پراکندگی در بیان (حتی برای انگلیسی زبانان)، گویا نثر دشوار

 رو تنها چهار اثر برجسته بهبه همین ؛امکان نقد این کتاب را از محققان سلب کرده است
(با عنوان  کتاب نویورت ۀها ترجم اند که دو مورد از آنزبان فارسی به این امر پرداخته

 )سنن گوناگون در قرآن ۀیبولتمان و نظر ونزبرو، نخست: ۀمقال ،ین قرآنیمطالعات امروز
دیگر و دو اثر  )یبر کتاب مطالعات قرآن یبا عنوان مالحظات( ویلیام گراهام ۀمقال ۀو ترجم
 یخطاها) و کتابی (متن قرآن ییت نهایتثب ۀدگاه ونزبرو درباریو نقد د یرسبرمقاله (
) در این زمینه است که به نقدهای کلی یا امدهایها و پ شهیجان ونزبرو ر یپژوهقرآن

سنن گوناگون در  ۀیونزبرو، بولتمان و نظر« ۀمقال اند.ارزیابی مواردی خاص بسنده کرده
های ونزبرو در باب بیانات  اثر حاضر به ارزیابی دیدگاه هماننداز نویورت نیز »  قرآن

پردازد؛ با این تفاوت که نویورت این داستان را بر اساس پیامبرانه در داستان شعیب می
اعراف، هود، شعراء و عنکبوت و مبتنی بر هدف   ۀچارچوب و ساختار کلی چهار سور

 ۀرو، فرضیات ونزبرو دربارپیش ۀلکند؛ اما مقاپندآموز و بالغی مأموریت شعیب تحلیل می
 نماید.مذکور را به صورت جزئی و موردی بررسی می ۀاین داستان در هر یک از چهار سور

  
 موریت شعیبأ. م1

 بیان دیدگاه ونزبرو
شوند  اعراف، هود، شعراء و عنکبوت دیده می ۀموریت شعیب در چهار سورأآیات بیانگر م

 )1( گذاری کرد:گانه بدین صورت شمارهوین نهها را بر اساس عناتوان آن که می
 /منازعه )5(بینی عذاب؛ تهدید یا پیش )4(؛ انتقاد یا اتهام )3(مشروعیت؛  )2(موریت؛ أم

برگشت از  )8(بحث؛  ۀگیری و پذیرش نتیجکناره )7(تحقق تهدید؛  )6(کشمکش؛ 
 .سخن آخر یا ارزیابی نهایی )9(گفتگو به داستان؛ 

  
 اعراف  الف.

یْباً(  وَ إِلى عَ مْ شُ خاهُ نَ أَ یَ   ) 1()85مَدْ
مْ بَیِّنَ تْکُ هُ قَدْ جاءَ رُ نْ إِلهٍ غَیْ مْ مِ هَ ما لَکُ وا اللَّ بُدُ مِ اعْ وْ لَ وَ  ۀقالَ یا قَ وا الْکَیْ وْفُ أَ مْ فَ بِّکُ نْ رَ مِ
عْ أَرْضِ بَ وا فِي الْ فْسِدُ مْ وَ ال تُ هُ یاءَ شْ وا النَّاسَ أَ خَسُ بْ کُمْ الْمِیزانَ وَ ال تَ رٌ لَ مْ خَیْ کُ ها ذلِ الحِ دَ إِصْ

مِنِینَ مْ مُؤْ تُ نْ کُنْ نْ آمَنَ )85(إِ هِ مَ نْ سَبِیلِ اللَّ ونَ عَ ونَ وَ تَصُدُّ وعِدُ راطٍ تُ لِّ صِ وا بِکُ دُ عُ وَ ال تَقْ
جاً وَ ها عِ ونَ غُ هِ وَ تَبْ  )3(بِ
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فَ  وا کَیْ رُ کُمْ وَ اْنظُ رَ لِیالً فَکَثَّ مْ قَ نْتُ وا إِذْ کُ رُ ینَ ۀکانَ عاقِبَوَ اذْکُ سِدِ مُفْ  )4)(86(الْ
نْ کانَ طائِفَ هِ وَ طائِفَ ۀوَ إِ تُ بِ لْ سِ وا بِالَّذِي أُرْ مْ آمَنُ نْکُ کُمَ  ۀمِ حْ وا حَتَّى یَ رُ اصْبِ وا فَ نُ مِ مْ یُؤْ لَ

حاکِمِینَ رُ الْ وَ خَیْ نا وَ هُ هُ بَیْنَ  )2)(87(اللَّ
مِ وْ نْ قَ وا مِ رُ تَکْبَ ینَ اسْ ذِ أُ الَّ لَ نْ قالَ الْمَ کَ مِ عَ وا مَ ینَ آمَنُ بُ وَ الَّذِ عَیْ کَ یا شُ جَنَّ رِ خْ نُ هِ لَ

نا لَّتِ نَّ فِي مِ ودُ عُ وْ لَتَ یَتِنا أَ رْ  )5(قَ
هِینَ نَّا کارِ وْ کُ ا )88(قالَ أَ وَ لَ جَّانَ ذْ نَ عْدَ إِ مْ بَ تِکُ لَّ نا فِي مِ نْ عُدْ باً إِ هِ کَذِ لَى اللَّ یْنا عَ رَ قد افْتَ

ها وَ ما یَ هُ مِنْ لَّ شَيْاللَّ نا کُ بُّ عَ رَ سِ بُّنا وَ هُ رَ نْ یَشاءَ اللَّ ودَ فِیها إِالَّ أَ عُ نْ نَ نا أَ ونُ لَ لَى  کُ لْماً عَ ءٍ عِ
ینَ حِ فاتِ رُ الْ تَ خَیْ نْ حَقِّ وَ أَ الْ مِنا بِ وْ نَ قَ نا وَ بَیْ ا افْتَحْ بَیْنَ بَّنَ لْنا رَ وَکَّ هِ تَ  )6)(89(اللَّ

و رُ ینَ کَفَ أُ الَّذِ لَ ونَوَ قالَ الْمَ رُ خاسِ نَّکُمْ إِذاً لَ یْباً إِ عَ تُمْ شُ عْ نِ اتَّبَ هِ لَئِ مِ وْ نْ قَ  )7)(90(ا مِ
جْفَ مُ الرَّ هُ تْ خَذَ أَ هِمْ جاثِمِینَ ۀفَ وا فِي دارِ حُ أَصْبَ ا ) 91(فَ وْ غْنَ مْ یَ نْ لَ أَ عَیْباً کَ وا شُ بُ ینَ کَذَّ الَّذِ

رِ خاسِ وا هُمُ الْ باً کانُ عَیْ وا شُ بُ ینَ کَذَّ ذِ ا الَّ  )8)(92(ینَفِیهَ
فَ آسى کُمْ فَکَیْ تُ لَ حْ بِّي وَ نَصَ ساالتِ رَ غْتُکُمْ رِ لَ بْ دْ أَ وْمِ لَقَ هُمْ وَ قالَ یا قَ وَلَّى عَنْ لى  فَتَ   عَ

ینَ رِ وْمٍ کافِ  ) 9)(93(قَ
  

 هود  ب.
یْباً(  وَ إِلى عَ مْ شُ خاهُ نَ أَ یَ   )1)(8مَدْ

نْ إِل کُمْ مِ هَ ما لَ وا اللَّ مِ اعْبُدُ وْ مْ قالَ یا قَ نِّي أَراکُ کْیالَ وَ الْمِیزانَ إِ وا الْمِ هُ وَ ال تَنْقُصُ رُ هٍ غَیْ
حِیطٍ وْمٍ مُ کُمْ عَذابَ یَ لَیْ خافُ عَ نِّي أَ رٍ وَ إِ خَیْ سْطِ ) 84(بِ یالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِ وا الْمِکْ وْفُ وْمِ أَ وَ یا قَ

ا فِي الْ وْ عْثَ مْ وَ ال تَ هُ شْیاءَ وا النَّاسَ أَ خَسُ ینَوَ ال تَبْ فْسِدِ رْضِ مُ نْ ) 85(أَ مْ إِ کُ رٌ لَ هِ خَیْ تُ اللَّ قِیَّ بَ
حَفِیظٍ کُمْ بِ لَیْ نَا عَ مِنِینَ وَ ما أَ تُمْ مُؤْ  )3)(86(کُنْ

ا  نا ما نَشؤُ والِ مْ لَ فِي أَ عَ فْ نْ نَ وْ أَ نا أَ دُ آباؤُ عْبُ رُكَ ما یَ نْ نَتْ رُكَ أَ مُ أْ التُکَ تَ بُ أَ صَ عَیْ وا یا شُ قالُ
تَ نْ أَ نَّکَ لَ شِیدُ إِ یمُ الرَّ لِ حَ  )5)(87(الْ

لى تُ عَ نْ کُنْ مْ إِ تُ یْ مِ أَ رَأَ وْ یِّنَ  قالَ یا قَ نْ  ۀبَ یدُ أَ سَناً وَ ما أُرِ هُ رِزْقاً حَ قَِني مِنْ بِّي وَ رَزَ نْ رَ مِ
مْ إِلى کُ خالِفَ فِیقِ  أُ وْ تُ وَ ما تَ عْ الحَ مَا اسْتَطَ یدُ إِالَّ الْإِصْ نْ أُرِ هُ إِ مْ عَنْ هاکُ نْ هِ ما أَ لَیْ هِ عَ ي إِالَّ بِاللَّ

نِیبُ هِ أُ تُ وَ إِلَیْ لْ وَکَّ  )2)(88(تَ
وْمَ  وْ قَ ودٍ أَ وْمَ هُ وْ قَ وحٍ أَ وْمَ نُ لُ ما أَصابَ قَ کُمْ مِثْ نْ یُصِیبَ قاقِي أَ کُمْ شِ نَّ مَ رِ جْ وْمِ ال یَ وَ یا قَ

یدٍ عِ کُمْ بِبَ نْ وطٍ مِ وْمُ لُ  )4)(89(صالِحٍ وَ ما قَ
وا رَ رُ غْفِ ودٌوَ اسْتَ یمٌ وَدُ حِ بِّي رَ نَّ رَ هِ إِ وا إِلَیْ وبُ مَّ تُ کُمْ ثُ کُمْ )90(بَّ لَیْ زُّ عَ هْطِي أَعَ وْمِ أَ رَ قالَ یا قَ
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یطٌ حِ ونَ مُ لُ عْمَ بِّي بِما تَ نَّ رَ یا إِ رِ هْ کُمْ ظِ وهُ وَراءَ تُمُ خَذْ هِ وَ اتَّ نَ اللَّ  )6)(92(مِ
هُ کَثِیراً مِمَّا تَ بُ ما نَفْقَ عَیْ وا یا شُ کَ قالُ طُ هْ وْ ال رَ عِیفاً وَ لَ راكَ فِینا ضَ نَّا لَنَ ولُ وَ إِ قُ

یزٍ زِ عَ نا بِ لَیْ تَ عَ نْ جَمْناكَ وَ ما أَ رَ  )7)(91(لَ
حْمَ رَ هُ بِ عَ وا مَ ینَ آمَنُ یْباً وَ الَّذِ عَ نا شُ جَّیْ نا نَ رُ مْ ا جاءَ أَ وا  ۀوَ لَمَّ لَمُ ینَ ظَ خَذَتِ الَّذِ نَّا وَ أَ مِ

حَ وا  ۀالصَّیْ حُ أَصْبَ هِمْ جاثِمِینَ فَ تْ )94(ِفي دِیارِ عِدَ ما بَ نَ کَ یَ مَدْ عْداً لِ ا فِیها أَال بُ وْ غْنَ نْ لَمْ یَ أَ کَ
ودُ  )8)(95(ثَمُ

لى وا عَ لُ مِ اعْمَ وْ وَ   وَ یا قَ نْ هُ یهِ وَ مَ زِ خْ تِیهِ عَذابٌ یُ أْ نْ یَ ونَ مَ لَمُ عْ وْفَ تَ لٌ سَ نِّي عامِ مْ إِ کُ مَکانَتِ
نِّ وا إِ تَقِبُ کُمْ رَقِیبٌکاذِبٌ وَ ارْ عَ   ) 9)(93(ي مَ

 
 شعراء ج.

مِینٌ ولٌ أَ سُ کُمْ رَ نِّي لَ  ) 1)(178(إِ
ونَ بٌ أَ ال تَتَّقُ عَیْ هُمْ شُ ونِ)177(إِذْ قالَ لَ طِیعُ هَ وَ أَ وا اللَّ نْ )179(فَاتَّقُ هِ مِ لَیْ مْ عَ لُکُ سْئَ وَ ما أَ

لى رِيَ إِالَّ عَ جْ نْ أَ رٍ إِ جْ عالَمِینَ  أَ وْ )180(رَبِّ الْ ینَأَ رِ خْسِ نَ الْمُ وا مِ ونُ کُ لَ وَ ال تَ کَیْ وا الْ وَ )181(فُ
تَقِیمِ مُسْ طاسِ الْ وا بِالْقِسْ نُ رْضِ )182(زِ أَ ا فِي الْ وْ عْثَ هُمْ وَ ال تَ شْیاءَ وا النَّاسَ أَ خَسُ وَ ال تَبْ

ینَ  )3)(183(مُفْسِدِ
لَّ جِبِ کُمْ وَ الْ لَقَ ذِي خَ وا الَّ وَّلِینَ ۀوَ اتَّقُ أَ  )4)(184(الْ

ینَق رِ حَّ نَ الْمُسَ تَ مِ نْ نَّما أَ وا إِ نَ  )185(الُ نُّکَ لَمِ نْ َنظُ لُنا وَ إِ رٌ مِثْ تَ إِالَّ بَشَ نْ وَ ما أَ
بِینَ ادِقِینَ)186(الْکاذِ نَ الصَّ تَ مِ نْ کُنْ نَ السَّماءِ إِ سَفاً مِ لَیْنا کِ طْ عَ سْقِ أَ  ) 5)(187(فَ

یْکَ أَ صْحابُ الْ لِینَ ۀکَذَّبَ أَ سَ رْ لَّ) 176(الْمُ وْمِ الظُّ هُمْ عَذابُ یَ خَذَ أَ وهُ فَ بُ کَذَّ هُ کانَ عَذابَ  ۀفَ نَّ إِ
یمٍ وْمٍ َعظِ نَّ فِي ذلِکَ لَآیَ)189(یَ مِنِینَ ۀإِ مْ مُؤْ هُ رُ  )8)(190(وَ ما کانَ أَکْثَ

ونَ لُ عْمَ مُ بِما تَ لَ بِّي أَعْ  ) 9)(188(قالَ رَ
  

  د. عنکبوت
قالَ  وَ إِلى باً فَ عَیْ خاهُمْ شُ نَ أَ یَ دْ رْضِ  مَ أَ ا فِي الْ وْ عْثَ رَ وَ ال تَ مَ الْآخِ وْ وا الْیَ جُ هَ وَ ارْ وا اللَّ بُدُ مِ اعْ وْ یا قَ

ینَ جْفَ )36(مُفْسِدِ هُمُ الرَّ تْ خَذَ أَ وهُ فَ بُ مِینَ ۀفَکَذَّ هِمْ جاثِ وا فِي دارِ حُ أَصْبَ  )37(فَ
و به ترتیب بیشترین و کمترین سازواری  ،های اعراف و شعرا این داستان در سوره

 ۀ(خالص عنکبوت ۀدر سور اعراف و هود، ۀکه افزون بر سور)1( آیات.انسجام را دارد
و « :اند بکار رفته برای پیامبران خارج از کتب مقدس منحصراً شوند؛نیز دیده می داستان)

صالح برای  ؛50:و هود 65:اعراف هود برای قوم عاد( »قال یا قوم اعبدوا هللا... اخاهم... الی



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  222

 ،)36:و عنکبوت84:و هود85:؛شعیب برای قوم مدین اعراف61:و هود 73:اعراف قوم ثمود
ریزی و در گزارش وظایف انبیا به دقت طرح ای تزیینی هستند که برای معرفی وافزوده

شعراء،  ۀدر سور» اذ قال«فقدان این آیات و وجود . اندای بیان شدهقالب گفتگویی محاوره
گناهان قوم شعیب را  ،)3( آیات. دهداستان را نشان میمتقدم د فرم اولیه و احتماالً

ه ب( »اوفوا الکیل و المیزان«تجاری ۀعدم رعایت فعل عادالنه در معامل .الف: دهندشرح می
در صحبت  و مکرراً 59/88:و یوسف35 :و اسراء152:چنین انعام، هم2/3:ویژه مطففین

پنج سفر نخست  ۀمایدرون ،نجشسفارش به رعایت عدالت در س. با برادرانش )ع( یوسف
 میکا ؛15:8 عاموس ؛25:13- 16تثنیه ؛19:35- 36الویان :دهد عهد عتیق را نشان می

و 282:بقره( »و التبخسوا الناس اشیاءهم«عدالتی در سنجش اموال بی .؛ ب)11:6
 »ال تفسدوا فی االرض« تمایل آشکار به وارد کردن آسیب و خسارت .؛ ج)15:هود

غیرممکن  ها کامالًگیری از این نشانهبا بهره ).60:بقره( »التعثوا فی االرض« ،)85:اعراف(
 ۀهای مشابه همچون اندیشسایر اشاره. است که بتوان آن قوم یا آن پیامبر را شناخت

و 13:ص( االیکه در میان احزابو شمول اصحاب )88 :و هود 85 :اعراف( اصالح جامعه
اصحاب  .،همچنین نک14ق هامم خالی (= گذشتهیا در میان سایر جوامع  )78:حجر

) است سنت موسویالبته ارجاع قرآن به اصحاب مدین اغلب متعلق به  70:مدین توبه
بر این اساس داستان شعیب را باید تمثیلی انگاشت که کارکرد مثالی آن  .اندفایدهنیز بی

هود  ۀها در سورنت)4( آیات .نسبت به اصالت تاریخی غیرمحتملش اهمیت بیشتری دارد
هود به سرنوشت  ۀبینی وقوع عذاب در سور پیش .اندذکر نشده)3( بالفاصله پس از آیات

و  (ع) و پیامبران عربی مانند هود(ع)، لوط (ع) افرادی تشبیه شده که هشدارهای نوح
سرنوشت امم خالیه  های اعراف و شعراء،که در سورهحالی را نپذیرفته بودند در(ع)صالح 

 ۀبرخالف سور- هود  ۀتوان گفت که سور براین اساس می .اندر عمومی بیان شدهطوه ب
را  مشاجرههرسه ، )7( و )6( و )5( آیات .دهدرا نشان می »سنت«شکل نهایی  -اعراف

 ۀهای اعراف و هود برخالف سور سوره. ها برجسته است دهند و گفتگو در آننشان می
هود  ۀتر از سوراعراف منسجم ۀسور گرچه .شوند ینیز شامل م را )7( و )6( آیات شعراء،

به بازگشت از گفتگو به ) 8( آیات .دهدتری را نشان میجدل پیچیده است و بحث و
غالب  ۀمایکه درون-  )4( داستان با هدف توصیف پیامد انکار پیام الهی و تحقق تهدید

اند و زیابی نهاییسخن آخر یا ار )9( آیات .کننداشاره می -های قرآنی استداستان
 .رسدنظر میه قبول بمنطقی و قابل ،اعراف ۀها تنها در سور جایگاه آن
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 تحلیل
ای  داستان شعیب از جمله وقایعی است که منحصر به قرآن بوده و در عهدین هیچ اشاره

های  چه بسا همین امر سبب شده تا ونزبرو از میان تمامی داستان بدان نشده است.
اش صرفاً بر کارکرد تمثیلی ان را برگزیند و با انکار اصالت تاریخی آن،این داست قرآنی،

دین منظور . باصرار ورزد و جزییات وقایع را برای شناخت شعیب و قوم وی کافی نداند
هود و شعراء و ایجاد مشابهت بین  بندی آیات مورد بحث در سور اعراف،دسته وی با

تا اثبات نماید که این  ،ورزدتأکید می عهد عتیق اقتباس ازواحد و  أبر وجود منش ها، آن
. مهمترین به سه صورت تدوین شده است نهایتاً داستان خیالی پس از افزودن تزییناتی،

است » رعایت عدالت در سنجش«دهد، را مد نظر قرار میای که ونزبرو اقتباس آنهئلمس
انصافی در عدل هیچ بی«ت که بنا به ادعای وی از پنج سفر اول عهد عتیق یعنی عبارا

های راست و ترازوهای راست و سنگ یعنی در پیمایش یا در وزن یا در پیمانه. ،نکنید
راست و هین راست بدارید. من یهوه خدای شما هستم که شما را از سرزمین مصر  ۀایف

های مختلف بزرگ و کوچک نباشد. تو وزنه ۀدر کیس« )؛19:35- 36(الویان »بیرون آوردم
های مختلف بزرگ و کوچک نباشد. تو را وزن صحیح و راست باشد. تو تو کیل ۀخاندر 

دهد دراز تا عمرت در زمینی که یهوه خدایت به تو می ،را کیل صحیح و راست باشد
 »نزد یهوه خدایت مکروه است ،انصافی نمایدیعنی هرکه بی ،شود. زیرا هرکه این کار کند

تا غله را بفروشیم و روز  ،غره ماه کی خواهد گذشت گویند کهمی« )؛25:13- 16(تثنیه
ها را سبت تا انبارهای گندم را بگشاییم و ایفا را کوچک و مثقال را بزرگ ساخته؛ میزان

های های شرارت و با کیسه سنگآیا من با میزان« )؛15:8(عاموس »قلب و معوج کنیم
 برگرفته شده است.، )11:6(میکا »ناراست بری خواهم شد؟

  
 ارزیابی

فاقد دلیل  ،ادعای برگرفته شدن رعایت عدالت در سنجش از پنج سفر اول عهد عتیق .1
امور،  ۀاصل رعایت عدالت در هم کند. ب.یید نمیأرا تهیچ شاهدی آن زیرا الف. است.
شان تنها اند و اختالف را پذیرفتهدر تمامی ادوار آن ی عقلی و عرفی است که عقالًائلهمس

پذیرفته  سئلهافزون بر آن حتی اگر اقتباس این م اجرای آن است. ۀت و نحودر جزئیا
نفی کاستن از اموال  وزن با ترازوی درست، :شود، سایر مفاهیم داستان شعیب چون

 اند؟مردم و نهی از فساد در زمین از کجا برگرفته شده
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ها را در وی آن آیاتی که خاستگاه این داستان، ۀبرای ارزیابی ادعای ونزبرو دربار .2
در قالب جدول ذیل تنظیم و ، های مشترک)(آیات با شماره دهدیک ردیف قرار می

 شوند):آیات ذکر می ۀتنها شمار (برای رعایت اختصار، گردند بررسی می
 بررسی عناوین و آیات

   أموریتم 1
  )84:(هود     )85اعراف:(
 ) 178:شعراء(

 . عنوان صحیح است
 »قال یا قوم اعبدوا هللا...اخاهم...و الی« ایشی بودن عبارتای یا ویرکلیشه

به هرحال شروع داستان هر پیامبری باید  بر چه مستندی استوار است؟
قال ...اخاهم...و الی« با عبارتی از آیات قبل و بعد آن مجزا گردد و عبارت

و این عبارت بر د ضمناً .کندچنین نقشی را ایفا می، »یا قوم اعبدوا هللا
اغلب  - بشر بودند که همچون دیگران،- پیامبران .الف :کید داردأنکته ت

زیرا با فرهنگ و زبان آن گروه آشنا  .شدنداز میان قوم خود مبعوث می
افراد را نسبت به  شان در میان مردم، زندگی ۀچندین سال ۀبودند و سابق

که  داد ساخت و نیز به آنان نشان میزندگی ایشان مطمئن می ۀپیشین
 .ب. هر انسانی امکان رشد معنوی و رسیدن به مقام قرب الهی را دارد

 بیان مشترک تمامی انبیا دعوت به توحید در اندیشه و عمل بود
 هریک با دیگری کامالً.. اریخی وت - با آنکه شرایط جغرافیایی، )36:نحل(

 ریشه در تاریخ، ۀزیرا درمان تمامی انحرافات بشر در همار .تفاوت داشت
 .باور به توحید ناب دارد

 مشروعیت 
 )88:هود(     )87:اعراف(

ه«عبارات لْتُ بِ رْسِ الَّذِي أُ لى« و »بِ تُ عَ نْ نْ کُ نَ  إِ یِّ نْ رَبِّي ۀبَ مشروعیت را  »مِ
 .توان این عنوان را پذیرفت رو میاز این ؛دهند نشان می

 اتهام یا انتقاد 3
  )84-86(هود:    )85 :اعراف(
 )177/179/180/181/182/183:شعراء(

-دهند و میاین آیات انتقاد شعیب به افعال ناروای قومش را نشان می
 .ها را در یک دسته قرار دادتوان آن

 بینی عذابشتهدید یا پی 4
   )89:هود( ) 86:اعراف(
 )184:شعراء(

سوم  ۀاما آی ،دهند بینی عذاب را نشان میتهدید یا پیش ،اول ۀدو آی
به  کند و این امر ضرورتاًرا بیان می »تقوا هللا«رعایت  دعوت مردم به

 . تهدید ارتباطی ندارد

   منازعه 5
 )87:هود(  )88(اعراف:

 )185/186/187 :شعراء(

اما  ؛با منازعه مطابقت دارند، دهدآیاتی که ونزبرو در این دسته قرار می
 .نیز با این عنوان مرتبطند و باید بدان اضافه گردند )7( آیات

 تحقق تهدید  6
 )90/92:هود(    )88/89 :اعراف(

بلکه تنها پاسخ  ندارند،» تحقق تهدید« این آیات هیچ ارتباطی با عنوان
 .کنندشعیب به اعتراض مشرکان را بیان می

 بحث ۀگیری و پذیرش نتیجکناره 7
 )90:اعراف( 
 ) 91:هود(

یری و پذیرش گاین آیات برخالف ادعای ونزبرو هیچ داللتی بر کناره
زیرا اگر  .قرار گیرند)5( سمبحث ندارند و باید در کنار آیات قِ ۀنتیج

نیازی به  یافت،شدند و بحث پایان میمنان تسلیم میؤمشرکان یا م
 . ارسال عذاب نبود
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 برگشت از گفتگو به داستان  8
 )94/95:هود( )90/92:اعراف(
 )176/189/190:شعراء(

موضوع این آیات را نشان ، »به داستان بازگشت از گفتگو« عنوان
رو  بهتر بود عنوان بلکه تنها بر تغییر خطاب اشاره دارد؛ از این ؛دهد نمی
 .شدبرگزیده می )6( ۀشمار

 سخن آخر یا ارزیابی نهایی 9
 )93:هود( )93:اعراف(
 ) 188:شعراء(

ن جویاسف شعیب بر نابودی ستیزهأکه عدم ت-اول ۀاین عنوان تنها بر آی
دیگر  ۀاما دو آی ؛کندصدق می -دهدپس از وقوع عذاب را نشان می

 بیانگر خطاب وی به مشرکان قومش پیش از وقوع عذاب است و عنوان
 . ها خطا است بر آن »ارزیابی نهایی«

  
را )2( و تا حدودی )5( ،)3( ،)1( تنها عناوین ،بندی ونزبرواز دسته بنابر بررسی فوق،

را باید در این چهار قسم  -خاستگاه واحد آیات ۀدربار- پس ادعای وی .توان پذیرفتمی
 : ارزیابی نمود

اند و بدیهی است که شروع  اعراف و هود بیان شده ۀتنها در سور )1(آیات .الف
از  .را از آیات قبل و بعد متمایز سازدداستان هر پیامبری باید با عبارتی باشد که آن

 .مشترک تمام داستان دانست أشابه را دال بر منشتوان این عبارت مرو نمی این
نفی «، »از اموال مردم کاستن-نفی بخس « ،»ایفای کیل): «3(مفاد مشترک آیات  ب.

کُمْ بَیِّنَ«اما عبارات . است »فساد در زمین تْ کُمْ ۀقَدْ جاءَ بِّ نْ رَ راطٍ «و  »مِ لِّ صِ وا بِکُ عُدُ ال تَقْ
بِ نْ سَ ونَ عَ ونَ وَ تَصُدُّ وعِدُ جاًتُ وَ ها عِ ونَ غُ هِ وَ تَبْ نَ بِ نْ آمَ هِ مَ وا «اعراف؛  ۀدر سور» یلِ اللَّ نْقُصُ ال تَ

کْیالَ وَ الْمِیزانَ یطٍ«و  »الْمِ حِ وْمٍ مُ مْ عَذابَ یَ یْکُ لَ خافُ عَ نِّي أَ یظٍ« و» إِ حَفِ مْ بِ یْکُ لَ نَا عَ در » ما أَ
ونِ«هود؛  ۀسور طِیعُ هَ وَ أَ وا اللَّ لُ«و » فَاتَّقُ سْئَ لىما أَ رِيَ إِالَّ عَ جْ نْ أَ رٍ إِ جْ نْ أَ هِ مِ لَیْ مْ عَ بِّ   کُ رَ

عالَمِینَ قِیمِ« و» الْ مُسْتَ قِسْطاسِ الْ وا بِالْ نُ اند و شعراء؛ مفاهیم مختص به هر سوره ۀدر سور» زِ
 .ها حکم نمودتوان صرفاً بر اساس مشترکات، به خاستگاه واحد آننمی

اما موضوع اعتراض  ،اعتراض مشرکان استتنها بیان )5( محتوای مشترک آیات ج.
در ( کندمشترک حکایت می أبا هم متفاوت است و از فقدان منش در هر سه سوره کامالً

شان و صورت عدم بازگشت به آیین قبلی منان به او درؤاخراج شعیب و م :اعراف ۀسور
عدم  :وده ۀصورت تبعیت از وی؛ در سور نیز هشدار به مردم نسبت به تحمل خسارت در

صورت عدم حضور  در ـ ناتوان یافتن وی و تهدید به سنگسار درک سخنان شعیب،
بشر بودن و  سحر شدن شعیب و دروغ گفتن به ایشان، :شعراء ۀ؛ در سورـ  اشعشیره

 .)همانندی وی با سایر افراد و درخواست عذاب برای اثبات صداقت او
استنباط نمود، اما )2(از آیات  توانرسانی را مید. گرچه مشروعیت و فرم پیام



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  226

اعراف سخن شعیب خطاب به قوم  ۀدر سورزیرا . ها کامالً متفاوت است آن ۀمای درون
خود پیش از اعتراض مشرکان بیان شده که مؤمنان را به صبر تا تحقق حکم الهی فرا 

هود، کالم شعیب در پاسخ به علت مخالفتش با عملکرد مشرکان  ۀدر سور. خواندمی
از جانب خداوند و قصد اصالح قوم،  »رزق حسن« و» بینه«گو شده که وی با اشاره به باز

 و »رسالت«شعراء نیز تأکید بر دو وصف  ۀدر سور .داندتوفیق خود را از سوی خداوند می
 .قبل است ۀدر ابتدای نبوت بازتاب یافته که کامالً متفاوت با دو آی »امانت«

انسجام بر چه مبنایی  واری و انسجام آیات چیست؟معیار ونزبرو در تعیین ساز .3
حال آنکه بررسی  شود؟هود تعیین می ۀاعراف نسبت به سور ۀبیشتر این داستان در سور

 - هابا وجود تفاوت-ساختار و ترتیب طرح مباحث  هر سه دسته آیات از نظر محتوا،
اف چگونه اثبات اعر ۀتر بودن بحث در سورپیچیده .دهدانسجام یکسانی را نشان می

هود و شعراء مواردی از اعتراض  های اعراف،در صورتی که هرکدام از سوره ،گردد می
متفاوت است؟ به باور نویورت  کنند و محتوای هریک با دیگری کامالًمشرکان را بیان می

مذکور به آن اشاره  ۀروایت شعیب در سه سور ۀهای خاصی که ونزبرو دربارمغایرت
بندی داستان در فرم هایی از جهت تأکید هستند که از چارچوب واقع تفاوت  در کند، می

 ].33ص ش،19 ،1398شوند [ کالن آن ناشی می
ها  هود را مبتنی بر آن ۀدر سور »سنت«شواهدی که ونزبرو انعکاس شکل نهایی  .4
یگاه جا .الفگیرند: برای تعیین درستی یا بطالن ادعای وی مورد بررسی قرار می ،داند می

پاسخ به  هود: ۀتنها در سور، )3( بالفاصله پس از آیات )4( عدم ذکر آیات .ب)؛ 2( آیات
طور عمومی و در هسرنوشت امم خالیه در سور اعراف و شعراء ب ذکر ؛ ج.الف و ب گذشت

توان شاهدی بر نهایی اجمال و تفصیل را نمی: هود با تفصیل و اشاره به اسامی اقوام ۀسور
- صورت -برخالف ادعای وی کامالً- نهایی  ۀزیرا ممکن است نسخ ،ن دانستبودن یک مت

خر بودن یکی از این دو نسخه أاز سوی دیگر چرا ونزبرو بر مت .مجمل داستان باشدبندی 
  از دو بار بیان حکایت کنند؟ دهد که اجمال و تفصیل،اما احتمال نمی ،ورزداصرار می

خر و اختیاری أعنکبوت را تزیینی مت ۀسور 37 و 36 آیات توانبر چه اساسی می .5
ای دقیق از داستان شعیب و قوم او است که تمامی اجزای که خالصهحالی در ؟دانست

شامل امر به پرستش خدای واحد، نهی از فساد در زمین، عاقبت تبهکاری -اصلی داستان 
ور نویورت بحث ضمن آنکه به با .صورت موجز دربردارده را ب -و نپذیرفتن دعوت انبیا

عنکبوت از نظر محتوا و فرم با شرح کوتاه حوادث  ۀخیلی کوتاه مربوط به شعیب در سور
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 .]34ص ش،1398،19[ شده، تناسب دارد ئهمربوط به پیامبران دیگر که در این سوره ارا
بندی در نهایت برای تببین انسجام مطالب داستان و ترتیب وقوع حوادث، دسته

. 1: گرددشود و در قالب جدولی تنظیم می فوق ارائه می ۀچهار سورپیشنهادی از آیات 
شامل:  ها. تبلیغ آموزه2؛ )36:عنکبوت ،84:هود ،85 :اعراف( ارسال شعیب به سوی قوم

شامل: توحید، معاد، نبوت، به عنوان خطوط کلی رسالت انبیاء (الف. بیان دستورات کلی 
نهی پاداش در قبال انجام مسئولیت خویش و امر به تقوا هللا و نفی درخواست هرگونه 

ها یا کج نشان دادن راه، پند گرفتن از کفار از بازداشتن مردم از راه خدا با ترساندن آن
که در کالم سایر انبیاء نیز ، )فراخواندن مؤمنان به صبر و توکل بر خدا عاقبت مفسدان،
پیمانه، عدم نقص در / ایفای کیل و میزان( بیان دستورات خاص. ؛ ببیان شده است
اکتفا نمودن به حق  نفی کاستن از اموال مردم، وزن با ترازوی درست، مکیال و میزان،
، که مختص قوم شعیب است، چون این قوم )نهی از فساد در زمین خود در معامله،

 :عنکبوت ،177- 185:شعراء ،84-86:هود ،85-87 :اعراف( اند فروشی بودهمبتال به کم
اعراف این  ۀدر سور ):گفتگوی مشرکان با شعیب و مؤمنان به او( ها کنشوا .3 ؛)36

گفتگو به مأل نسبت داده شده و موضوع آن اخراج شعیب و مؤمنان به او درصورت عدم 
 ۀدر سور .شان و تحمل خسارت در صورت تبعیت از شعیب استبازگشت به آیین قبلی

. اندتوان گفت از مشرکان بودههود گویندگان این سخن مشخص نشده است و تنها می
موضوع بحث آنان با شعیب نیز سخن از علت مخالفت وی با آنان، ادعای عدم درک 

 - اشدرصورت عدم حضور عشیره - سخنان او، ناتوان یافتن وی و تهدید به سنگسار 
این عبارات  ۀهود، به طور مشخص مشرکان گویند ۀشعراء، همچون سور ۀدر سور .است

شان سحر شدن شعیب، بشر بودن او، دروغ گفتن وی اما موضوع سخن. اندتعیین نشده
-93:هود ،88-90:اعراف(به ایشان و درخواست نزول عذاب برای اثبات صداقت او است 

): جونزول عذاب بر مشرکان ستیزه( هاسرانجام و عبرت. 4؛ )185- 188 :شعراء ،87
 شعراء، ۀو در سور »صیحه« هود، ۀدر سور ،»رجفه« اعراف و عنکبوت، ۀعذاب در سور

است که بدون هیچ  -اندازدزا سایه میروزی که ابری تیره و صاعقه - » الظلهعذاب یوم«
-95:هود ،91- 93:اعراف(تعارضی هریک به مرحله و بخشی از کیفر آن قوم اشاره دارند 

 .)37:عنکبوت ،189- 190:شعراء ،94
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 . توصیف چهار باغ2
 بیان دیدگاه ونزبرو

توان در دو گروه قرار داد را می - بیانگر توصیف چهار باغ- الرحمان  ۀسور 77تا  46آیات 
فبای االء « ۀعبارت تکرار شوند): (62- 77و  46-61( گیرندآیه را دربر می 16که هریک 

مرتبه در کل سوره به کار  31 دهد که، نیمی از این آیات را تشکیل می»ربکما تکذبان
آهنگ متن را نشان  این عبارت،. دیگری در قرآن تکرار نشده است جایرفته، اما هیچ

که در  ،است» زیرا که رحمت او تا ابد اآلباد است« دهد و مشابه عبارت عبریمی
 .شود)به تناوب تکرار می 136مزامیر

دانند که ای از پاداش الهی برای اهل ایمان میها را نمونهمفسران معرفی باغبیشتر 
کند و اندک تأثیری بر آیاتی که منبع دشناسانه نقش مؤثری ایفا میدر سیاق معا

این باورند که صورت  در مقابل گروهی بر. فرضیات تعلیمی و نمادین هستند نیز دارد
برای رعایت فاصله ذکر شده و در حقیقت مفرد آن منظور  ،)46:الرحمان» (جنتان« تثنیه

اراد : «نویسدآن می ۀکه فراء دربار-» ه جنتانو لمن خاف مقام رب: «ۀبوده است؛ همانند آی
هِما « ۀو آی) 41:النازعات» (جنه کقوله فان الجنه هی الماوی فثنی الجل فاصله ونِ نْ دُ وَ مِ

به صورت مثنی ) ضیق( ها به سبب محدودیت، که تعداد کامل باغ)62:الرحمان» (جَنَّتانِ
بر این . کنددگاه دوم را تایید میدی بررسی اوصاف مشابه دو جفت باغ،. بیان شده است

 -62 را تفصیل آیات 61- 46 توان آیات اساس با کمک قواعد بالغی و بیانات تفسیری می
زمخشری با . گرچه تعیین ادبی یا نیایشی بودن این تزیین دشوار است. دانست 77

تر از را پایین 77- 62 این دو دسته آیات، عناصر توصیفی آیات ساختار کانونیپذیرش 
» من دونهما«از سخن او در تفسیر ). 62 ۀذیل و من دونهما در آی(داند می 61–46 آیات

 4660 ، میان توصیفات آیات)عامدانه( توان مشابهت ساختاری آگاهانه، می)62:الرحمان(
 را استنباط نمود. 76- 62و 

فات حاوی توصی ،ر متند )مشابه( ارتباط دقیق میان عناصر متناظراز آنجا که 
 یک احتمال تکثیر مانده است، بیشتر نامعین و حل و فصل نشده باقی ،مشابهی از دو باغ

 و نیز ارتقای مفهومی وضوحضمن آنکه گرایش به  توان انکار نمود. واحد را نمی »سنت«
 ؛)50( »تجریان« با )66( »نضاختان« ؛)48( »ذواتا افنان« با )64( »مدهامتان« ۀاز مقایس

 .آیدنظر نمیه بعید ب ،)52( »زوجان همن کل فاکه« با )68( »و رمانو نخل  هفاکه«
 زودتر از آیات 77 -  62 کنند که آیاتاین فرضیه را تقویت می ،شواهد ۀبنابراین مجموع
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دو توصیف احتماالت دیگر را پررنگ  ،ماندهگرچه عناصر باقی اند،تدوین شده  61 – 46
  و نیز عناصر آیات 56 ۀدر آی 74و  70، 72 آیات عناصر ۀبرای مثال وجود هم .سازندمی
 احتماالً -در قسم دوم ،(نظیری) بدون وجود قرینه-  اول ۀدر آیات دست 60و  58
 به اعتقاد من است؛» بیانات پیامبرانه«دهد که حاصل  های مجزا را نشان می»سنت«
تصویر  ۀی آگاهانبازساز ،54 ۀو آی )72( »حور«توصیفی از ، )58( »الیاقوت و المرجان«

در آیات ، )62-77( توان گفت که مفاد آیات قسم دوم رو میاز این .است 76ۀآی ۀناشیان
 ،افزون بر خاستگاه تفسیری شده که احتماالً بیانی دیگر گفتهبه ، )46- 61( قسم نخست

  .داردنیز  نیایشی أمنش
 
 تحلیل

–46 این است که آیا آیاتمبتنی بر  الرحمان ۀسور 77–46 آیات ۀفرضیات ونزبرو دربار
برای پاسخ  خاستگاه واحدی دارند یا دو بخش مجزا و بدون ارتباطند؟ 761-62و  61-

دهد: پردازد و در ادامه تقریر جدیدی را ارائه می به این سؤال، وی به شرح دو دیدگاه می
 ای از پاداش الهی ایمان است که در سیاقها نمونهبراساس دیدگاه اول، معرفی باغ

اما  ؛)یعنی این دو قسم آیات مجزا هستند(کند  معادشناسانه، نقش مؤثری را ایفا می
 توضیح و بیان مبسوط (تزیین ادبی یا نیایشی) 6061–46 طبق دیدگاه دوم، آیات

اش را بیان با تبیین مقدمات دیدگاه خود، فرضیه در گام بعد. است  76–62آیات
مشابهت ، بر )62:الرحمان» (من دونهما«ری ذیل با استناد به تفسیر زمخش .یک: کند می

. ورزدمی 61تأکید  76–62و  60–46 میان توصیفات آیات ،)عامدانه(ساختاری آگاهانه 
در آیات حاوی توصیفات مشابه دو باغ را ) مشابه(ارتباط دقیق میان عناصر متناظر . دو

. سازدحد را مطرح میوا »سنت«بیند و احتمال تکثیر یک نامعین و حل و فصل نشده می
 76–62 ای از شواهد، دیدگاه خود را مبنی بر تدوین آیات با استناد به مجموعه .سه

کند و آیات قِسم نخست را بیان دیگر مفاد آیات قسم  تقریر می 061–46 پیش از آیات
  شمرد.بر میدوم 

 
 ارزیابی

ها با تعیین نسبت آنفرض ونزبرو در برقراری ارتباط میان کانون دو دسته آیات و پیش
است. این امر با کنار هم  76- 62 با آیات 61- 60–46 یکدیگر، تشابه یا تطابق اوصاف آیات

 برای رعایت اختصار،( گیرد در جدول ذیل مورد بررسی قرار میقرار دادن آیات تقریباً مشابه 
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توان منشأ یآید که نماز مجموع ارزیابی ذیل به دست می). شوندآیات ذکر می ۀتنها شمار
بنابراین مبنای مدعیات ونزبرو با  .واحدی برای اوصاف دو قسم آیات مذکور در نظر گرفت

   .گردداعتبار می نهایی مدنظر وی نیز بی ۀشود و مقدمات و نتیجتردید روبرو می
 

  و آیات  60–46 آیات
 (آیات متناظر) 62-76

 بررسی

: دون از نظر فضـل و قـدر و منزلـت    .1 :دارنددو رویکرد کلی » دون« ۀمفسران دربار )62و46(
که خداونـد   مقربان)( به مخلصان 46 ۀبه اصحاب یمین و در آی 62 ۀدو جنت در آی

کننـد  بلکه به سبب پروای از مقام او عبادت مـی  ،را نه از شوق پاداش یا خوف کیفر
 نـد ترهای دو بهشت دوم، از دو بهشت نخست پـایین بر این اساس نعمت تعلق دارد.

ــت:   ــران اس ــر مفس ــول اکث ــن ق  ،19ج ،12 ؛467ص ،7ج ،5 ؛120ص ،14ج ،4 [ای
 با آیـات   60–46 اوصاف آیات ۀ؛ البته گروهی با مقایس]89ص ،27 ج ،15 ؛111ص
 ؛]120،ص14،ج3[ اندبرتر دانسته 46 ۀرا از دو بهشت آی 62ۀ، دو بهشت آی76–62
 62 ۀبه دو بهشت آی 46 ۀدو بهشت مورد بحث در آی :دون از نظر مکان و موضع. 2

 -یعنی خائفان از مقـام الهـی  -براین اساس هر چهار بهشت به یک گروه  اند؛نزدیک
 .]318،ص9 ج،15؛120،ص14،ج4[ تعلق دارند

 از دو بهشت آیـات  77- 62 های دو بهشت آیاتزمخشری دون را به پایین بودن نعمت
ین الجنتـین عـن   کیـف تقاصـرت صـفات هـات    : فإن قلـت : «تفسیر کرده است 61- 46

: و نضـاختان دون . مدهامّتان، دون ذواتا أفنـان : و من دونهما؟ قلت: األولیین حتى قیل
؛ اما گویـا ونزبـرو در فهـم مقصـود     ]454،ص4،ج10» [ۀکل فاکه:دون ۀو فاکه. تجریان

 نسبت به آیـات   77- 62 تر بودن اوصاف آیات وی به خطا رفته و تصور نموده که پایین
تفـاهم،  ایـن سـوء  . ظر وی به معنای خاستگاه واحد ایـن آیـات اسـت   از من 6061 - 46

 های وی قرار گرفته است.منشأ استدالل
تـانِ « ۀونزبرو با استناد به نظر فراء در آی نَّ و تسـری آن بـه    »وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَ

تانِ« ۀآی نَّ ونِهِما جَ یـه را مفـرد آن   در هر دو آ» جنتان« ، مراد از صورت تثنیه»وَ مِنْ دُ
تـوان  حال آنکه این قول تنهـا بـه فـراء منسـوب اسـت و نمـی       .داند می» هجن«یعنی

ضمن حتی سیوطی که ونزبرو دیـدگاه فـراء را از قـول وی     در .شاهدی بر آن یافت
 -از نوع اطالق المثنی علی المفرد- در این آیه ،»جنتان« با مجاز دانستن نقل کرده،

 .شمرداء را مردود بر مینماید و سخن فرمخالفت می

ـ  به ترتیب درختانی هستند که از شدت سبزی، 48 ۀو آی 64 ۀمقصود از آی )64و48( ه سیاه ب
 هـا یـا انـواعی از میـوه    )افنان جمع فـنن ( های تر و نرمرسند و دارای شاخهنظر می

 تندهسـ  ها)ها یا انواع نعمت به سبب انواع میوه( ها یا انواعی از رنگ)افنان جمع فن(
پـــــس  ؛]371ص،29 ،ج17 ؛86،ص27،ج15 ؛314،ص9 ،ج13 ؛111ص ،19،ج12[

 .متفاوت است اوصاف درختان دو قسم بهشت کامالً

به فوران زدن یا مملـو بـودن توصـیف     66 ۀها به جریان داشتن و در آیچشمه 50 ۀدر آی )66و50(
ـ   ،توان برای آن دو وجوه اشتراکی در نظر گرفتگرچه می اند؛شده ه هرحـال مشـابه   امـا ب

 .نیستند

 شـمرد میوه و خصوص خرما و انار را برمی ،68 ۀای و آیدو گونه از هر میوه ،52 ۀآی )68و52(
دهد و به دو ای عمومیت نمیبه هر میوه» کل«را با قیداما آن؛ )عطف جزئی بر کلی(

 .توان مفاد دو آیه را مشابه دانستپس نمی .کندها اشاره نمیگونه بودن آن
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شان از ابریشم ضخیم بسترهایی است که آستر درونی 54 ۀگاه بهشتیان در آیتکیه )76و54(
نوعى - یا طنفسه ( هاى نیکو های سبز یا جامهبالش 76 ۀبافته شده؛ اما در آی

ها و  های بافت حیره)؛ یا باغهاى بافته از مخلوط پشم و نخ یا جامه یا جامه - جامه
 ،13 ؛111ص ،19ج ،12 ؛452ص ،4ج ،10 ؛124ص ،27،ج4[ است منازل وسیع

 54 ۀدر ضمن آی .اندپس کامالً با هم متفاوت. ]86ص ،27ج ،15 ؛320ص ،9 ج
دهد که در دو باغ دیگر وجود های دو باغ نخست ارائه میوصف دیگری از میوه

 .های چیدنی آن دو باغ استمیوهو آن مهیا و در دسترس بودن  ندارد

کـامالً    7661 - 62و  61–46را در چهار بهشـت آیـات   توان آنتنها وصفی که می )70/72/74و     56/58(
شان را از غیر همسرانشـان فروافکنـده و بـا هـیچ     اند که نگاهمشابه دانست؛ حوریان

ویژگی دیگری نیز برای  58ۀالبته در آی .اندانس و جنی قبل از ایشان تماس نداشته
 .اندرجان تشبیه شدهها ذکر شده و به یاقوت و مآن

صاحبان دو باغ نخست بیان شده، اصلی عقالیی اسـت و   ۀدربار این عبارت که صرفاً )60( 
 .  ها اختصاص نداردتنها به آن

، »فبای االء ربکمـا تکـذبان  « ادعای ونزبرو مبنی بر نقش ساختاری مشابه دو عبارت
. تـوان پـذیرفت  قدیم را می در عهد ،»زیرا که رحمت او تا ابد اآلباد است« در قرآن و

خداوند « :شودمزامیر ذکر می 136 برای تبیین بهتر این مطلب، چند فراز اول فصل
خـدای خـدایان را    .را حمد گویید زیرا که نیکو است و رحمت او تـا ابـداآلباد اسـت   

االرباب را حمد گویید، زیـرا کـه   ربّ .حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابداآلباد است
البته اگر مراد وی از برقـراری ایـن شـباهت، اقتبـاس     ؛ ...»او تا ابداآلباد استرحمت 

نمـود و  را به قرائن یا حداقل شواهدی مستند مـی باید آن  قرآن از عهد عتیق است؛
طور طبیعی در متون خـود از  ه های گوناگون بکه زبان- بندصرف استفاده از ترجیع

 .این امر باشد تواند دلیلی برنمی -برندآن بهره می

 
 . گفتگوی جعفر با نجاشی (حاکم حبشه) 3

 بیان دیدگاه ونزبرو
ای را با هدف بازگرداندن مهاجران این گفتگو زمانی صورت گرفت که قریش فرستاده

 مسلمان به حبشه فرستاد و جعفر برای توضیح شرایط خود و همراهانش فراخوانده شد.
بازگو شده و در شرح حال پیامبر عربی مورد  -اقعهشاهد و - ه این نقل به اعتبار ام سلم
صورت پاسخ او به نجاشی همانند توصیف ضروریات دین جدید  استناد قرار گرفته است.

توان میو  )28:15اعمال  ؛20:15(اعمال شوداست که توسط مبلغان مسیحی بیان می
  :را بصورت ذیل تنظیم نمودآن
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احوال قبل از  
 بعثت

 بعثتاحوال بعد از 
 آیات مرتبط و توضیحات (عبارات متناظر)

ــا قومــا أهــل  1 کنّ
 ۀجاهلی

نعــــرف نســــبه و 
ــه و   ــدقه و أمانت ص

 عفافه

و  )55و نمـل:  138و اعـراف:  23و احقـاف:  29(هـود:  »اراکم قوما تجهلـون «
 )  26فتح: و 33احزاب: و 50:مائده و 154(آل عمران: »هجاهلی«اصطالح 

 ،»نسـب «یعنـی  -نسـبت داده شـده    در میان چهار صـفتی کـه بـه پیـامبر    
 کار نرفته اسـت ه در کتاب مقدس ب »عفاف«تنها -»عفاف« و »هامان« ،»صدق«

 ).58(نک.نساء:

ــى هللا   نعبد األصنام 2 ــدعانا إلـ فـ
ده و نعبـده و   لنوحّ
ـا نعبـد    نخلع ما کنّ
نحــن و آباؤنــا مــن 

و  ۀدونه من الحجار
األوثــان و أمرنــا أن 
نعبد هللا وحـده، ال  

 شیئانشرك به 

ارتبـاط   (ع) (که همواره به داستان ابـراهیم ، )71(شعراء: »قالوا نعبد اصناما«
 )؛26(هـود:  »ان التعبـدوا اال هللا «)؛ 42-49و مـریم:   74. انعام:ـ نک .یابد می
و قـال انمـا اتخـذتم مـن     «)؛ 17(عنکبوت: »انما تعبدون من دون هللا اوثانا«

تنا لنعبد هللا وحده و نذر مـا کـان   ئجقالوا ا« )؛25(عنکبوت: »دون هللا اوثانا
ــدی ــا عب ــراف: »ءاباون ــداال « )؛70(اع ــرک و هللا اال نعب ــه النش ــیئا ب (آل »ش

 ) 64:عمران
 اند. کار نرفتهه هرگز در قرآن ب »ههجر«و  »خلع« دو لغت

و الکــــفّ عـــــن   و نأکل المیته 3
 المحارم و الدّماء

و مــا اهــل بــه لغیــر و الــدم و لحــم الخنزیــر  ۀانمــا حــرم علــیکم المیتــ«
و الـدم   هحرمت علیکم المیت«)؛115و نحل:145مشابه انعام: ،173بقره:»(هللا

 ).  5(آل عمران: »و... هو لحم الخنزیر و ما اهل لغیر هللا به و المنخنق
نیـز بـرای خـون    »دماء«کار نرفته وه در قرآن ب» محارم«و » کف«هیچ یک از 

 قربانی مورد استفاده قرار نگرفته است.

ــن  و نأتي الفواحش 4 ــا عـــ و نهانـــ
 الفواحش

 »الفــواحش« و صــورت جمــع )15/19/25(نســاء: »هفاحشــ« صــورت مفــرد
 اند.کار رفتهه در قرآن ب )33(اعراف:

جهـت  ، )22(محمـد:  »و نقطـع االرحـام  « امـا  ؛قرآنی نیسـت  »االرحام هصل« الرحم ۀو صل و نقطع األرحام 5
 .هشدار و بازخواست مشرکان بیان شده است

دهـد و  )را بازتاب می36(نساء: »الجار ذی القربی« مفهوم تکلیف مورد بحث، و حسن الجوار ء الجوار و نسي 6
قل من بیده ملکوت کـل  «در (مجازی) طور استعاریه صورت فعلی آن نیز ب

-)دیـده مـی  88(مومنون: »شیء و هو یجیر و ال یجار علیه ان کنتم تعلمون
 شود.

ــوى   7 ــل الق و یأک
ا ال  ضعیفمنّ

ا الضعیف« و أکل مال الیتیم » اکل الیتیم«اما عبارت مکمل آن ،قرآنی نیست» و یأکل القوى منّ
و بـا صـورت    )10(نساء: »ان الذین یاکلون اموال الیتامی..«در  -واژه به واژه-

بیان شـده   )34و اسراء:152(انعام: »و ال تقربوا مال الیتیم...«کمی متفاوت در
 است.

أمرنـــا بصـــدق   و ـــــــــــ 8
ــدیث، و أداء  الحـــ

و (نهانا عن)  ۀاألمان
قول الزّور، و قـذف  

 المحصنات

این عبارت و دستورات بعدی در توصیف جعفـر از مکیـان پـیش از ظهـور     
 7 تـا  1 پس از موارد :توان گفتمورد استناد قرار نگرفته و می (ص)، پیامبر

لسان « به »یثصدق الحد« به زور تحمیل شده است. البته جمالت آن یعنی
منکرا من القـول  « و )30(حج: »قول الزور« به »قول الزور« )؛50(مریم: »صدق
 »الـذین یرمـون المحصـنات   « بـه  »قـذف المحصـنات  « و )2(مجادله: »و زورا
 اشاره دارند. )4/23(نور:

ــال  ـــــــــــ 9 ــا بالصّ و  ۀو أمرن
 و الصیام ۀالزکا

) 31/55و مـریم: 43بقـره:  ی نمونـه: (بـرا  اغلب در کنار هم »هو الزکو هالصال«
 »کتب علـیکم الصـیام  «(برای مثال: طور مجزاه نیز ب» صیام«اند و قرار گرفته

ک) هبا حج، صدق198)یا به همراه احکام مرتبط(بقره:183بقره: کار ه ب، و نُسُ
در قـرآن بـه   ، »و صـیام  هو زکـو  هصـال « اما ترکیب سه اصطالح رفته است؛
 خورد.چشم نمی
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 اما اگر .دقیق میان این پرسش و پاسخ و کانون قرآنی روشن نیستارتباط 
 ۀتوان دربار دو احتمال را می گفتگوی جعفر با نجاشی پذیرفته شود،)صحت( مندی تاریخ

مذکور قبل از هجرت به حبشه وحی شده  آیات.یک:چگونگی این ارتباط مطرح نمود
بعدها توسط متن قرآن تأیید شده  است که »بیانات پیامبرانه« این پاسخ،مفاد . دو. است

 توان احتمال دوم را پذیرفت:  اما به علل ذیل می .گردیده است)آمیخته( یا با آن یکپارچه
ه دهد که بساختار بالغی دقیق قرآن را نشان می صورت گزارش، قالب داستان: .الف
 . بعد از وقوع آن رویداد تدوین شده باشد ،رسدنظر می
از جعفر تقاضا کرد که بخشی از آنچه بر پیامبرشان نازل  نجاشی محتوای داستان: .ب

مریم را پیش خود ساخت و وی خاستگاه آن  ۀشده را تالوت کند و جعفر آغاز سور
روز بعد از رویکرد  ).هواحد هلیخرج من مشکا( یکسان دید (ع) سخنان را با تعالیم عیسی

هو عبدهللا و رسوله و « :داد پرسش نمود و وی چنین پاسخ (ع) جعفر نسبت به عیسی
احتمالی به  ۀاشار ذکر صریح نوزدهمین سوره، ».کلمته القاها الی مریم العذراء البتول

این فرضیه را پررنگ ، )17-30:مریم. نک(171-172قطعی به نساء: تقریباً ۀو اشار 35:نور
 . شنا بوده استای از عبارات قرآنی آگسترده نسبتاً ۀگزارش با دامن ۀسازد که نویسندمی

گزارش جعفر و نجاشی را  سهیلی در شرح سیره، های گوناگون داستان:ج. نقل
و  -  مریم ۀسور: گویدصراحت میه قمی ب .]213،ص1الروض االنوف،ج[ داندعیب می بی

 است پرسش و پاسخ در فرمی مشابه مفاد تبلیغ مبلغان مسیحی - ابتدای آن نه صرفاً
کند که با ای نقل میگونهه اثیر این داستان را بابن .]176-179ص ،1تفسیر قمی،ج[

 . ]60-63ص ،2ج الکامل،[ اندکی تفاوت دارد ،آنچه در سیره ذکر شده
  

 تحلیل 
داند که مبتنی بر توصیف ای خیالی میونزبرو قرآن را متنی ساختگی و داستان جعفر را قصه

ها و زنا و نیم که از نجاسات بتمگر اینکه حکم ک« ،مبلغان مسیحی از ضروریات دین جدید
القدس و ما صواب دیدیم زیرا که روح« )؛20:15(اعمال  »حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند

ها و خون و حیوانات خفه شده و های بتکه باری بر شما ننهیم جز این ضروریات که از قربانی
اند. درنهایت با استناد به یید یکدیگر ساخته شدهأدر ت و )28- 29:15(اعمال »زنا بپرهیزید

های (نقل اخبار متفاوت مربوط به سبب نزول آنصورت بالغی دقیق قرآن، محتوای داستان و 
بدون آن که منظور خود از این  ،دهدتقدم پدیداری داستان بر آیات را ترجیح می گوناگون)،

  فرم بالغی را روشن سازد و یا شواهد دیگری بر این امر اقامه کند.
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 ابیارزی
دعوت بدان است و در این امر  ۀ. توصیف ضروریات هر دین، الزمه و از مراحل اولی1

ای از عبارات جعفر ضمن آنکه پاره توان تفاوتی میان مسیحیت و اسالم قائل شد.نمی
در توصیف مبلغان  9و  2، 5، 6، 7، 8 یعنی موارد (ص)، مفاد دعوت پیامبر ۀدربار

توان پس نمی .که ونزبرو بدان استناد کرده وجود نداردمسیحی از ضروریات دین جدید 
  مشابه دانست و فرض اقتباس را مطرح نمود.  این دو را  کامالً

میان این گزارش و  ،. تناظر میان عبارات گزارش جعفر و ارتباطی که به باور ونزبرو2
از برقراری هدف وی  گیرند وآیات برقرار است، در قالب جدول ذیل مورد بررسی قرار می

در ادامه  - اندیعنی تعیین اینکه کدام یک از آن دو زودتر پدید آمده-این مشابهت 
 4، 5، 6موارد  پیوندهای میان عبارات جعفر و آیات قرآن در(از آنجا که  شودارزیابی می

  .اند)رسند، در جدول ذکر نشده نظر میهصحیح ب 7و 
 

احوال قبل از  
 بعثت

 احوال بعد از بعثت
 عبارات متناظر)(

 بررسی

ا قوما أهل  1 کنّ
 ۀجاهلی

نعرف نسبه و صدقه و 
 أمانته و عفافه

 ؛95 :آل عمران( صدق ،)158 صافات: ؛ 54:فرقان( های لغوی نسبریشه
قرآن  ۀطور ویژه صفت مصدق دربارهب ؛..و 113:مائده ؛152 عمران: آل

 ؛75 عمران: آل ؛8 :نمومنو(ه ، امان..) و 31 عمران: ؛ آل41 بقره: ؛41 بقره:
در  )60نور: ؛33نور: ؛6نساء: ؛273 :بقره( عفاف و)64یوسف: ؛11یوسف:
) ص( یک از آیات دال بر صفات رسول اکرماما در هیچ ،کار رفتهه قرآن ب

) ص(توان میان چهار صفتی که جعفر به پیامبرپس نمی. اندقرار نگرفته
 قرار نمود. دهد و کاربردهای قرآنی آن ارتباط برنسبت می

ده  نعبد األصنام 2 فدعانا إلى هللا لنوحّ
ا  و نعبده و نخلع ما کنّ
نعبد نحن و آباؤنا من 

و  ۀدونه من الحجار
األوثان و أمرنا أن نعبد 
هللا وحده،ال نشرك به 

 شیئا

 )ع(در داستان موسی ،)ع(افزون بر داستان ابراهیم  »نعبد االصنام«عبارت
 .کار رفته استه نیز ب)138:اعراف »ام لهمیعکفون علی اصن«با تعبیر (

و لقد ارسلنا نوحا الی « ۀنه تنها در آی» فدعانا الی هللا...« مشابه عبارت
قومه انی لکم نذیر مبین ان التعبدوا اال هللا انی اخاف علیکم عذاب یوم 

بلکه به عنوان غایت بعثت انبیاء در سایر آیاتی که ، )25:هود( »الیم
و ما ارسلنا من « :همچون، شودنیز دیده می معرفی کندرا رسالت آنان

 ).25:انبیاء( »قبلک من رسول اال نوحی الیه انه ال اله اال انا فاعبدون
یا تعابیر مشابه آن  »ال اله اال هو« در برخی از آیات عبارت افزون بر آن،

 ،22حشر: ،13 :تغابن( منان بیان شده استؤو م)ص(خطاب به پیامبر
 ...)و62افر:غ ،8دخان:

و الکفّ عن المحارم و  و نأکل المیته 3
 الدّماء

 ...»قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و« ۀدر آی »دماء«
و اذ اخذنا میثاقکم « ۀریزی و در آیبر میل انسان به خون، )30:بقره(

بر نهی  )84:بقره( »التسفکون دماءکم و ال تخرجون انفسکم من دیارکم
ریزی داللت دارد که مشابه عبارت جعفر در توصیف نهی ناز خو
 .ریزی و قتل یکدیگر استاز خون )ص(پیامبر

و أمرنا بصدق الحدیث،  ــــــــــــــ 8
و (نهانا  ۀو أداء األمان

عن) قول الزّور و قذف 
 المحصنات

در توصیف جعفر از مکیان پیش از ظهور  9و  8ۀعبارات شمار فقدان
تواند گنجانده شدن این جمالت در داستان مذکور را میپیامبر (ص)، ن

-زیرا در تناظر احوال قبل و بعد از بعثت الزامی به نظر نمی. اثبات نماید
اما ونزبرو صرفاً براساس . رسد مگر آن که حجتی بر این امر اقامه شود

  .فرضیات ذهنی خود این تناظر را برقرار ساخته است
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تان جعفر و دالیل تقدم پدیداری داستان بر آیات مبتنی شواهد جعلی بودن داس. 3
 شود تا صحت یا سقم ادعای وی مشخص گردد.بر دالیل وی ارزیابی می

 : محتوای گزارش. 3-1
تشابه  فرضیه، شرط صحت این مریم: ۀساختگی بودن آغاز سور ۀفرضی .1- 3-1

جزییات  ۀاز مقایس کهدرحالی .مریم و اناجیل است ۀدر سور (ع)، داستان تولد عیسی
-40:17؛1-15:2؛18- 25:1؛متی26- 38:1(لوقا کریم قرآنداستان در انجیل لوقا و متی و 

دست ه ب، (چون در انجیل مرقس و یوحنا از آن سخنی به میان نیامده است)، )16
و دلداري به ایشان در هنگام وضع  (س) آید که گفتگوي منادي با حضرت مریم می

 ،نخل ۀخشکید ۀبارور شدن شاخ ،(س) زیر پاي آن حضرتجوشیدن چشمه از  حمل،
و درخواست از مردم  (س) سکوت مریم هاي مردم نسبت به ایشان،گفتگوها و طعنه

در گهواره از مواردی  (ع)، و سخن گفتن عیسی (با اشاره به او) برای صحبت با فرزندش
سخنی از یوسف ضمن آنکه در قرآن هیچ است که تنها قرآن بدان اشاره کرده است. 

این  .پسر خدا خوانده نشده است (ع)، به میان نیامده و عیسی، (همسر مریم) نجار
 بنابراین عمالً ها میان قرآن و انجیل متی مشهودتر از قرآن و انجیل لوقا است. تفاوت

این است که گروهی از  ،ماند شود و تنها احتمالی که باقی میامکان اقتباس منتفی می
اثبات این فرض نیز  را از پیش خود ساخته باشند. (ع)، ستان تولد عیسیمسلمانان دا

زیرا قوای خرد و تخیل انسانی به هر میزان  ؛پذیر است تنها با کمک شواهد امکان
 باز از جعل چنین داستانی عاجز اند. قدرتمند باشد،

 ۀاشارعبارات قرآنی: اگر  ۀگسترد نسبتاً ۀگزارش با دامن ۀآشنایی نویسند .2- 3-1
کَا«احتمالی به آیات  مِشْ هِ کَ ورِ لُ نُ رْضِ مَثَ أَ الْ اتِ وَ اوَ مَ ورُ السَّ هُ نُ ... ۀاللَّ بَاحٌ ا مِصْ و  )35:(نور »فِیهَ

حَقَّ « قطعی آیات تقریباً ۀاشار ا الْ هِ إِلَّ لَى اللَّ وا عَ ولُ لَا تَقُ کُمْ وَ ینِ وا فِي دِ لُ غْ کِتَابِ لَا تَ لَ الْ هْ ا أَ یَ
نَّمَا الْمَسِ هِ إِ اللَّ وا بِ هُ فَآمِنُ وحٌ مِّنْ مَ وَرُ یَ رْ لَى مَ ا إِ لْقَاهَ هُ أَ لِمَتُ کَ هِ وَ ولُ اللَّ سُ مَ رَ یَ رْ نُ مَ یحُ عِیسَى ابْ

لَاثَ وا ثَ ولُ ا تَقُ لَ هِ وَ لِ سُ هُ  ۀوَرُ ونَ لَ ن یَکُ هُ أَ حَانَ احِدٌ سُبْ هٌ وَ هُ إِلَ ا اللَّ نَّمَ مْ إِ ا لَّکُ رً وا خَیْ هُ انتَ
... هَا (ن.ک. )171- 172نساء:»(وَلَدٌ لَ لَ ا فَتَمَثَّ نَ وحَ ا رُ هَ ا إِلَیْ لْنَ سَ أَرْ جَابًا فَ مْ حِ هِ ونِ ن دُ تْ مِ خَذَ فَاتَّ

بَ  هَ أَ بِّکِ لِ ولُ رَ سُ نَا رَ مَا أَ نَّ الَ إِ ا قَ ن کُنتَ تَقِی نکَ إِ نِ مِ حْمَ وذُ بِالرَّ نِّي أَعُ تْ إِ الَ یا قَ وِ ا سَ رً لَکِ بَشَ
ا زَکِیا.. مریم: لَامً باز مفاد این آیات کامالً  ،بنا به ادعای ونزبرو پذیرفته شود )17- 30غُ

 ۀنخست هیچ ارتباطی با این بحث ندارد و آیات سور ۀزیرا آی او است. ۀمغایر با فرضی
ورزند و الوهیت وی کید میأت (ع)، هللا بودن عیسیکلمه و روح نساء و مریم نیز بر بشر،
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-با آن مخالفت نمی ،ر قرآن از عهدین برگرفته شده بودکه اگحالی در سازند.را باطل می
داستان جعفر با آیات دیگر و  ۀآشنایی نویسند ۀفرضی افزون بر آن چگونه این آیات، کرد.

تواند اما نمی ،کندتقویت می - بدون وجود هیچ شاهدی- ساختگی بودن این داستان را 
 نجاشی باشد؟جعفر با  ۀای بر الهی بودن قرآن و وقوع مذاکرقرینه
های گوناگون این واقعه و منظور بررسی گزارشه ب :های گوناگون داستاننقل .3-2
 غیر واقعی یا حداقل غیر مرتبط بودن این داستان، ۀونزبرو دربار ۀسنجی فرضیصحت

نیز  اثیرو الکامل ابن هالنبو دالئل ،ییعقوب تاریخ  اریخ طبری،ت این واقعه در تفسیر قمی،
های مختلف آن روشن تا میزان تفاوت اجزای داستان در نقل د،گیرقه قرار میمورد مدا

اصل ماجرای هجرت جعفر و  دهد که تطبیق گزارش مذکور در این منابع نشان می شود:
یا عبد  -  بن ولید مخزومی هارسال عمرو بن عاص و عمار گروهی از مسلمانان به حبشه،

گفتگوی نمایندگان  ها،جهت بازگرداندن آن - یبن مغیره مخزوم هربیع یاب  هللا بن
ها امان دادن او به مهاجران و عدم تسلیم آن گفتگوی جعفر با نجاشی، قریش با نجاشی،

پاسخ  ۀهای مختلف دربارهمچنین نقل. ها مشترک استبه قریشیان در تمامی این نقل
یا همان  -  مریم ۀرها جعفر با تالوت سواند و در غالب آنجعفر به نجاشی بسیار نزدیک

پیامبر بودن او و القای وی بر مریم  ،)ع( هللا بودن عیسیبر کلمه و روح -  کهیعص
البته در  .گیردورزد که مورد قبول نجاشی نیز قرار میکید میأو پاک ت) س(دوشیزه 

اصل داستان را با  ها،آیند که جزئی بودن آنهایی به چشم میاجزاء داستان گاه تفاوت
برای نمونه سخن جعفر در شرح احوال قبل و بعد از بعثت  .سازدروبرو نمی تردید
ها آن ۀاما در هم ،های مختلف اندکی متفاوت نقل شده استدر گزارش ،)ص(پیامبر
 ،2 ج ،8 ؛82ص ،2 ج ،6[ مشابه دارد یا تقریباً یکسان و گاه تعابیری کامالً ۀمایدرون
 .]30ص ،2  ج ،20 ؛176ص ،1 ج ،18 ؛336ص ،2 ج ،14 ؛293ص

  
 نتیجه
کانون شدن قرآن با  در فرآیند که داندمی» بیانات پیامبرانه«قرآن را متنی متشکل ازونزبرو 

آیات مربوط به مأموریت شعیب، توصیف وی  .اندکمک معدودی از قواعد بالغی سازوار شده
 .شمردبرمی »مبرانهبیانات پیا« های چهار باغ بهشت و داستان گزارش جعفر و نجاشی را نمونه

داستان . الف .پردازد های های وی در این سه نمونه می اثر حاضر به تبیین و ارزیابی دیدگاه
صرفاً بر کارکرد تمثیلی آن اصرار   با انکار اصالت تاریخی این داستان، ونزبرو: شعیب
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 رو باناز ای. پنداردمیورزد و جزییات وقایع را برای شناخت شعیب و قوم وی کافی نمی
ها، بر بندی آیات مربوط در سور اعراف، هود و شعراء و ایجاد مشابهت در بین آندسته

تا اثبات  ورزد،تأکید می عهد عتیق، از »رعایت عدالت در سنجش«اقتباس منشأ واحد و 
نماید که این داستان خیالی پس از افزودن تزییناتی، نهایتاً به سه صورت تدوین شده 

 ۀسور 76–62و  60 61- 46 ونزبرو در بیان ارتباط آیات چهار باغ: ب. توصیف؛ است
پردازد و در ادامه تقریر جدیدی را  به شرح دو دیدگاه می، )توصیف چهار باغ( الرحمان
مشابهت ، بر )55:62» (من دونهما«با استناد به تفسیر زمخشری ذیل . یک: دهدارائه می

. ورزدتأکید می 76/61–62و  60- 46آیات ت میان توصیفا، )عامدانه(ساختاری آگاهانه 
در آیات حاوی توصیفات مشابه دو باغ را ) مشابه(ارتباط دقیق میان عناصر متناظر. دو

. سازدواحد را مطرح می »سنت«بیند و احتمال تکثیر یک نامعین و حل و فصل نشده می
پیش  76- 62ین آیات اه خود را مبنی بر تدوای از شواهد، دیدگ با استناد به مجموعه .سه

بر کند و آیات قسم نخست را بیان دیگر مفاد آیات قسم دوم  تقریر می 60- 46از آیات 
ونزبرو داستان  :گزارش هجرت به حبشه و گفتگوی جعفر با نجاشی. ج. شمردمی

داند که مبتنی بر را متنی ساختگی میای خیالی و آیات مرتبط با آنجعفر را قصه
در . اندیید یکدیگر ساخته شدهأدر ت و ی از ضروریات دین جدیدتوصیف مبلغان مسیح

اخبار متفاوت مربوط به محتوای داستان و  نهایت با استناد به صورت بالغی دقیق قرآن،
د، دهتقدم پدیداری داستان بر آیات را ترجیح می، )های گوناگوننقل( سبب نزول آن

ن سازد یا شواهد دیگری بر این امر اقامه بدون آنکه منظور خود از این فرم بالغی را روش
لیکن اجزای درونی فرضیات وی، در هر سه نمونه مخدوش بوده و با دیگر شواهد  .کند

 نیز ناسازگار است.
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