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  در باره تثبيت نهايي متن قرآنونزبروبررسي و نقد ديدگاه 
  

  ١ ٭ازسنصرت نيل

  فارغ التحصيل دوره دكتري دانشگاه تربيت مدرس

 )۱۸/۹/۱۳۸۷ :يريخ پذيرش نهاي ـ تا٢٩/٢/١٣٨٧ :تاريخ دريافت مقاله(

  

  چكيده

ترين رويکرد شکاکانة خاورشناسان به وثاقت متون کهن اسالمي، در اساسي

او با نامعتبر خواندن اسناد .  ارائه شد٢جان ونزبرو از سوي ۱۹۷۰اواخر دهة 

ها، اين نظريه را مطرح روايات و اطالعات منابع رجالي و فهرست نگاري

ساخت که در تاريخ گذاري همه متون کهن اسالمي، حتي قرآن، بايد از شيوة 

ترين متون اسالمي در حوزة تحليل ادبي او از  کهن. تحليل ادبي استفاده کرد

 ،د که همة اين آثارتفسير، حديث، سيره و قرآن به اين استنتاج تاريخي انجامي

اين مقاله به تبيين و . انداواخر قرن دوم يا اوايل قرن سوم هـجري تدوين شده

  .پردازدنقد نظريه ونزبرو در باره تثبيت نهايي متن قرآن مي

  

  .  تاريخ گذاري متون ـ تحليل ادبي ـ ونزبرو ـتدوين قرآنها  کليد واژه

  

  طرح مسأله 

خاورشناسان در مطالعة قرآن، استفاده از آن به مثابة يک         هاي  يکي از مهمترين انگيزه   

، رويـدادهاي صـدر     )ص(منبع تاريخي براي شناخت مراحل گوناگون رسـالت پيـامبر           

در اين رويکـرد    . اسالم و همچنين شناخت جامعه و مذاهب اعراب پيش از اسالم است           

شکيک بـسياري   علي رغم ت  . مهمترين مسئله، تعيين زمان تدوين نهايي متن قرآن است        
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   ١٥٢ 

از خاورشناسان در وثاقت تاريخي احاديث، در رابطه بـا جمـع و تـدوين قـرآن حتـي                   

 نيز، در وثاقـت گـزارش هـاي سـنتي           ۲ شاخت و ١گلدتسيهرپژوهشگران شکاکي مانند    

از اين رو عموماً قرآن را معتبرترين منبع سيرة نبوي مي . مسلمانان، ترديد نمي کردند

 در اعتبـار روايـات      ،۴تاريخ قرآن نولدکـه   در بازنگاري   ٢ ۳ي شوال نخستين بار . دانستند

پس از . جمع قرآن به وسيله ابوبکر ترديد کرد، اما روايات جمع عثمان را موثق دانست

 اين ادعا را مطرح ساختند که تدوين رسمي قـرآن           ۶مينگاناو سپس    ٣ ۵ کازانُوا او ابتدا   

: ـ نکـ ( صـورت گرفتـه اسـت     و به دست حجاج بـن يوسـف       ) ۸۶ـ۶۵(در عهد عبدالملک    

ي ا محـيط فرقـه    و)۱۹۷۷ (مطالعـات قرآنـي   در دو كتـاب   ونزبروجان). ۸ـ۱موتسکي، 

و " ي معتبـر و رسـم     يصـورت متنـ     تكـوين قـرآن بـه      "ةترتيب به مـسئل     به  که   )۱۹۷۸(

  مطرح ساخته، که علـي      را حث برانگيز بفرضيه  ن    يپردازد، ا يم"  و حديث  ينگار  تاريخ"

سنتي مسلمانان، تدوين نهايي قرآن در اواخر قرن دوم يا اوايل قـرن             رغم گزارشهاي   

   .سوم صورت گرفته است

  

  تحليل ادبي : شناسي ونزبرو روش

 يها را سـاختگ ي و فهرست نگاري منابع رجال  يهاات، و گزارش  يکه اسناد روا  ونزبرو  

تحليل  "هبا شيو  از جمله قرآن را بايد       يعقيده دارد متون كهن اسالم    داند،  يو نامعتبر م  

: زيـرا . رود، بررسـي کـرد     عهدين به کار مي    اتاي که در مطالع   يعني همان شيوه  " ادبي

خارج [طرف  يها و شواهد ب      نخست پيدايش اسالم، نوشته    يدر رابطه با حوادث سالها    

هـا،     ماننـد سـكه    يشناسـ   عـالوه بـراين اطالعـات باسـتان       . انـد   انـدك ] از جهان اسـالم   

بنـابراين  . اسـت ي   نيز بسيار ناكـاف    يگذار  و مستندات قابل تاريخ   ها و مدارك      پاپيروس

است كه  ي   تاريخ اين دوره در اختيار داريم، متون ادب        ي شناساي يتنها شواهدي كه برا   

: ـ  نک( نخست اهميت قرار دارند      ة، در اين ميان در درج     )ص(پيامبر   ةقرآن و كتب سير   

از آنجـا كـه     . )۱۵۸ـ۱۵۲؛ ريپين،   ۷،  رگِب؛  ۵۸،  ياط فرقه يمح؛  Xxi، ۴۵ ،يمطالعات قرآن 

 كـرد،   ي و ارزيـاب   يرا با توجه به ويژگيها و ماهيت آن بررسـ         ي  بايد هر شاهد و مدرك    

قرآن " تحليل ادبي  "، رويكرد مناسب  ،دارند" ماهيت ادبي " چون شواهد     در اين مورد هم   
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١٥٣

ر و تبيين  توجه به محتواي يک اثتحليل ادبيمنظور از .  منابع كهن اسالمي استةو هم

  .  متن در طول زمان استيسبک، ساختار و همچنين تغييرات تدريج

 ، منـابع كهـن اسـالمي      ة آن اسـت، كـه همـ       ونزبرو بسيار مهم ديگر از ديدگاه       ةنكت

 كـه   ياين منابع، نه معاصر رويـدادهاي     . ندامربوط به پايان قرن دوم يا آغاز قرن سوم        

 آدامـز،  :ـ نک( اند طرفيه در نقل اين تاريخ، باند و ن  بوده ـ صدر اسالم ـ  كنند بازگو مي

 دويست ساله   ة اين وقف  يشناسان پيامدها    بسياري از اسالم   .)۱۵۴؛ ريپين،   ۵رگ،  ِب؛  ۷۸

طـور    بر اينكه محتواي منابع پيشين را به      ي   منابع متأخر مبن   ياند، اما به ادعا     را پذيرفته 

 ي اگـر منـابع متـأخر، محتـوا        يحتـ آنان معتقدنـد    . اند  اند، اعتماد كرده    موثق حفظ كرده  

آنچـه  " اوليـه و موثـق       ةمتون اوليه را جانبدارانه تأليف و تنظيم كرده باشند امـا هـست            

توان به آن دست يافـت        دقيق مي ة  در آنها حفظ شده و با مطالع      " واقعاً روي داده است   

دي به  معتقد است در اين وقفة دويست ساله هم مطالب جدي          ونزبرو   اما). ۶ِبرگ،  : ـ  نک(

 بنـا   .نـد ا دسـتخوش بازنگـاري شـده      متـون،  شده، و هم      يا از آنها کاسته    متون افزوده 

: ـ  نکـ (توان از اين متون براي شـناخت تـاريخ صـدر اسـالم اسـتفاده کـرد                  براين نمي 

 مطالعـات   در، هم ونزبروةبه عقيد  از سوي ديگر...). ،۱۳۴،  ۱۳۳،  ۱۲۷ ،يمطالعات قرآن 

 كه اين منابع در واقع      شده، غربيان، از اين نكتة مهم غفلت        مطالعاتدر  مسلمانان و هم    

ن و  ي که در صدد اسـت نقـش خـدا را در تکـو             يخيند، تار اجامعة اسالمي "تاريخ نجات "

 . نشان دهـد   ين در سرنوشت بشر به طور کل      يامبر و همچن  ي عصر پ  يدادهايت رو يهدا

ريخي كه جانبدارانه شـكل     اند؛ و نه حتي تا      رآن، تفسير، سيرة پيامبر و سنت نه تاريخ       ق

كننـد،    آنچه واقعاً روي داده، ممكن است، با آنچـه ايـن منـابع حكايـت مـي                . گرفته است 

سازگار باشد؛ اما همة آنچه ما در اختيار داريم در واقع، اعتقادات و باورهاي افـرادي                

انـد؛ و تعبيـر و تفـسيري          است كه اين منابع را دربارة رويدادهاي صدر اسالم نوشـته          

  ).۶ِبرگ، ؛ ۱۵۴ن، يپي؛ رxxiii ،۴۳همان، : ـ نک(كردند  ميت كه آنها از اين رويدادها ارائه اس

عنـوان اسـالم ترسـيم      از ديدگاه ونزبرو، تصويري كـه نويـسندگان قـرن دوم بـه           

 دربـارة اي     نظريـه  ؛پذيرش متني مقدس به نام قرآن     : اند، سه عنصر اساسي دارد      كرده

 :ـ  نکـ ( است و زبان مقـدس يعنـي عربـي        " الگوي موسوي "نبوت كه به شدت متأثر  از        

او براين باور است که جامعة اسالمي در يك روند تدريجي كـه          . xxi)،  يمطالعات قرآن 

. كرد، در مـورد ايـن سـه اصـل بـه اجمـاع رسـيد                 براي كسب هويتي مستقل تالش مي     
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   ١٥٤ 

مـسلمانان   جامعـة      كه در آن   ،جمعي از نخبگان ديني، اين تالش را در يك محيط جدلي          

كرد   هاي مذهبي بويژه يهود قرار گرفته بود، رهبري و هدايت مي            روياروي ساير گروه  

. اي، سرزمين عراق در دوران عباسيان بود        اين محيط فرقه  ). ۱۲۷،  ياط فرقه يمح: ـ  نک(

به علت شباهت زياد انديشة اسالمي و يهودي، مـسلمانان بـراي كـسب هـويتي كـامالً                  

ايـن پيـشينه    . ي براي پيدايش و تـاريخ اوليـة اسـالم برسـاختند           اي عرب   مستقل، پيشينه 

توانست مسلمانان را كامالً از يهوديان متمايز سازد و عاملي واقعي بـراي تـضمين     مي

رو تـاريخ نجـات بـر نقـش پيـامبر عربـي در محـيط و                  از ايـن  . بديلي اسالم باشـد     بي

ط ميان مطالـب مـبهم قرآنـي        تفاسير اوليه ارتبا  . ورزد  سرزميني كامالً عربي تأكيد مي    

) كند  ياد مي " بيانات نبوي "قبل از تثبيت نهايي متن قرآن، از آن با عنوان           ونزبرو  آنچه  (

سهم بيانات نبـوي آن بـود كـه بـه ايـن      . وجود آوردنده با شخصيت پيامبر عربي را ب    

كه سيره، اين بيانـات را در حجـاز          پيامبر، يك شخصيت بارز موسوي بدهد، در حالي       

  ). ۹ـ۸؛ ِبرگ، ۱۲۳، ۵۶ ،۵۰، يمطالعات قرآن: ـ نک(كشاند  تصوير ميبه 

 اسـالم را مـردود      راجـع بـه صـدر     تنها همة مطالعات سنتي       نه ونزبرو   ترتيب بدين

ايـن  . دانـد   را منتفي مـي   ن باره   يدر ا شمارد، بلكه هرگونه امكان دستيابي به حقيقت          مي

ر و مجدانه منابعي كـه پـيش از      هاي خطي جديد يا مطالعة مستم       مشكل با كشف نسخه   

هـر صـورت مـا بـا منـابع       زيرا در. شود اين مورد بررسي دقيق قرار گرفته، رفع نمي

) يعنـي تـاريخ نجـات بـودن       (نسبتاً متأخري مواجهيم كه به سبب ماهيت خـاص خـود            

   ).۷۹آدامز، : ـ نک(عنوان اطالعات موثق تاريخي، مستند قرار گيرد  تواند به نمي

اي حقيقـت     ذره«شـود ايـن اسـت كـه آيـا              كه در اين رابطه مطرح مـي       سوال مهمي 

ها و حـوادث تـاريخي        نهفته است يا نه؟ يعني آيا حركت      " تاريخ نجات "در دل   » تاريخي

وجود داشته است كه هستة اصلي اين تاريخ را تشكيل داده باشد يا نه؟ و در صورت                 

آيـا قـادر بـه كـشف آن از          پذيرش وجود چنين هستة اصيلي از رويدادهاي تـاريخي،          

صريحاً شك و ترديد خود را نـسبت بـه           ونزبرو   طريق بررسي منابع موجود هستيم؟    

  ).x، ياط فرقهيمح: ـ نک(كند  بيان مي» آنچه واقعاً روي داده است«امكان كشف 

  

   تدوين قرآن در قرن سوم ةدر بار ونزبرو ةينظر

 اين است كه تثبيت نهايي مـتن  ،آنيمطالعات قربويژه در كتاب    ونزبرو   مهمترين نظرية 

قرآن در اواخر قرن دوم يا اوايل قرن سوم صورت گرفته است او معتقد است پيش از 
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١٥٥

» معيار و غيرقابل تغييـر   «اين تاريخ در ميان مسلمانان، توافق همگاني دربارة متني كه           

سـت  مبتني بر اين پـيش فـرض ا        ، ونزبرو نظريه و استدالالت  ن  ي ا .باشد، وجود نداشت  

گيـري جامعـة       در پيدايش و شكل     قرآن كه تثبيت نهايي متن قرآن و همچنين نقشي كه        

اسالمي داشته، دقيقاً مشابه روندي بوده كه كتاب مقدس يهوديان از سنت شـفاهي تـا             

). ۵۸ ،ياط فرقـه يمحـ  ؛۴۷، ۴۵، ۴۴، ۴۳ ،۳۳ ،يمطالعات قرآنـ  :ـ نک(تدوين گذرانده است   

در اين باره را شايد بتوان در قالب چنـد اسـتدالل            زبرو   ون سخنان پراكنده و نامنسجم   

  :سامان داد

  

   قرن اول هجري منابع غير اسالميعدم اشاره به قرآن در ـ ۱

اي  هشتم م، هيچ اشاره/ ـ پيش از قرن  دوم ه غيراسالمي معتقد است در منابع    ونزبرو

مـشتمل بـر      كـه  ،او ضمن اشاره به رسـالة يوحنـاي دمـشقي         . شود  به قرآن يافت نمي   

گويد حتي اگر اين رساله موثق باشد، بـه هرحـال               ، مي  است برخي آيات قرآن  محتواي  

وجـود متنـي نهـايي و تثبيـت شـده از كتـاب مقـدس         "عنـوان شـاهدي بـر       تواند به   نمي

  ). ۵۸، ياط فرقهيمح :ـ نک( ذكر شود "مسلمانان

  

  دو قرن نخست هجري اسالميعدم اشاره به قرآن در منابع ـ ۲

ورزد کـه روايـات اسـالمي     خود بسيار بر اين نکته تأکيـد مـي     ةزبرو در اثبات نظري   ون

طور كلي تنها از طريق منابع        و تاريخ صدر اسالم به    ) ص(دربارة وحي، زندگي پيامبر     

متأخر اسالمي مانند تفاسير و سيره كه اواخر قـرن دوم و اوايـل قـرن سـوم هجـري                 

 ) "۱( فقـه اكبـر    " ماننـد  و در منابع پيش از آن     دست ما رسيده است     ه  اند، ب شكل گرفته 

 آن را   ١ كـه ونـسينک    ) المعارف بـزرگ اسـالمي     ةرئ، دا »ابوحنيفه«پاكتچي، مدخل   : ـ  نک(

 او همچنـين  . شـود   اي به قـرآن يافـت نمـي         ، اشاره دانسته قرن دوم    نيمه دومِ متعلق به   

يعنـي نـشأت     ،ة اسـالمي   دربارة تكوين اولية ديدگاههاي فقهي در جامعـ        شاختنظرية  

 دليلي بر عدم وجود  را،  چند مورد استثناء    در  فقه اسالمي از محتواي قرآن جز      نگرفتن

ط يمحـ  ؛۸۲ ،   ۴۵، ۴۴ ،يمطالعات قرآنـ   :ـ  نک(کند  متني معتبر و رسمي از قرآن تلقي مي       

  ). ۲۲۴ شاخت، ؛۵۸، يافرقه

                                                                                                                   
1. Wensinck (1882-1939) 
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   تحليل ادبي متن قرآن ـ۳

دهد، تدوين    داند كه نشان مي     هايي مي   ويژگيونزبرو تحليل ادبي متن قرآن را نمايانگر        

تنها يك نسل طول نكشيده و حاصـل كـار   «قرآن برخالف گزارشهاي سنتي مسلمانان    

هـاي متـوالي صـورت        بلكه در يك روند طوالني و طي  نسل        » يك يا چند نفر هم نبوده     

  :ها عبارتند از اين ويژگي. گرفته است

ن، رآن در بيان تاريخ انبياء و اقـوام پيـشي         هاي ق   پراكندگي و عدم انسجام نقل    ) الف

 او ويژگي ناپيوستگي و قطعـه قطعـه بـودن كتـاب             ة به عقيد  .ساير موضوعات  و   معاد

   .، مشخص و آشكار است"داستاني"مقدس مسلمانان بيش از همه در فرازهاي 

  ). ۴۷، ۱۸، يمطالعات قرآن: ـ نک(ها و ابهامات موجود در آيات قرآن  حذف) ب

 دهـد کـه   ي نشان م  يژگين و ي ا  يك مطلب در مواضع گوناگون؛ به تعبير او        تكرار) ج

 كـامالً مـستقل     ي شـفاه  هـاي   از نقـل  " تحول سازمان يافته و منسجم    "قرآن حاصل يك    

بـه  . انـد   وسيلة معدودي قواعد بالغي، تا حدودي هماهنگ و منـسجم شـده           به  است كه   

قـرآن را توجيـه كنـد؛  و هـم           در  " تكـرار "توانـد وقـوع       ، هـم مـي       اين فرضيه  يدة و يعق

عبـارات  " ايـن    ونزبـرو .  شـود   همگوني و تجانسي را كه در سبك قـرآن مـشاهده مـي            

اين بيانات نبوي . نامد مي" بيانات نبوي"را كه سرانجام بصورت قرآن درآمده، " مستقل

] قـرآن [هاي ادبي مشخص اسـت كـه در شـكل رسـمي               خود نمايانگر شماري از گونه    

گزارشـهايي از   ] قـرآن [شوند؛ اما در خارج از متن رسمي          تلقي مي " داكالم خ "عنوان    به

طالـب بـا نجاشـي        گفتگوي جعفربن ابي   ،نمونة چنين گزارشهايي  . است] الهي[آن كالم   

       .)۵۰، ۴۹، ۴۷ همان، :نكـ (است 

 ديگـر   انيـ اد رويارويي آن بـا      ،هاي مهم قرآن    سبك جدلي قرآن؛ يكي از ويژگي     ) د

بيانات داند كه مجموعة       اين خصيصه را نمايانگر آن مي      ونزبرو . است ويژه يهوديت   به

اي، اما در عين حال در بـستر اصـلي يكتاپرسـتي مـشرق                 در محيطي كامالً فرقه    نبوي

  مدينـه  او تأكيد روايات جمع عثمان بر نقش اساسـي        . زمين، رشد و توسعه يافته است     

تكـوين قـرآن از بيانـات نبـوي،         گويـد مركـز اصـلي       کند و مي  ، رد مي  ارجمع قرآن   در  

همان، : نكـ  ( زيستند  بوده كه پيروان اديان بزرگ توحيدي در آن مي        النهرين    بينمنطقة  

" قـرآن  هاي متن   ويژگي"با استناد به اينكه      ونزبرو   ،عالوه بر موارد پيش گفته    ). ۵۰ـ۳۴

رسـي قـرار    مورد برالقرآن فراء معاني مانند   تفاسير متني طور دقيق در      نخستين بار به  
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، گزارشهاي سنتي دربارة تدوين قرآن را نـامعقول         )۲۲۷ـ۲۰۲همان،  : نكـ  ( گرفته است 

هاي اسالمي مربوط بـه جمـع قـرآن توسـط             از نظر ونزبرو پذيرش گزارش    . شمردمي

 ساله ميان تثبيت نهايي متن قرآن و تحليل ۲۰۰ تا  ۱۵۰اي    عثمان، مستلزم پذيرش وقفه   

 در ابتداي   تدوين دستور و قواعد زبان عربي     ] هنگام  به [ و  در تفاسير متني   محتواي آن 

  ). ۱۰۱ همان، :نكـ  (قرن سوم است

دربارة تدوين قـرآن، ايـن اسـت كـه      ونزبرو روش تحليل و تئوري   " ضمني"مفهوم  

يك جعل محـض اسـت، جعلـي        همة گزارشهاي اسالمي دربارة تاريخ اولية متن قرآن،         

مستقلي كه بتواند آن را افشا كند و معاصـر بـا آن             چنان نافذ و فراگير، كه هيچ شاهد        

  ). ۳الن، ِو: نكـ  (باشد، باقي نمانده است

  

  نقد روش ونزبرو

 ونزبرو هدف خود را تحليل ادبي متن قرآن و ساير متـون كهـن                تناقض در روش؛   ـ۱

نامـد و  او تحليل هاي خود را سبک شناختي مـي ". بازسازي تاريخ"داند، نه    اسالمي مي 

  همچنـين در    وي . استنتاجات دقيقاً تاريخي در پي نـدارد       ها، اين تحليل  کند که  مي تأکيد

 براين نکتـه     و ، ترديد دارد  پي برد " واقعاً روي داده  "تحليل ادبي بتوان به آنچه      اينكه از   

تـر منـابع،    تنها براي تحليل بهتر و دقيق    ،ورزد که ثمره و نتيجة تحليل منابع       مي اصرار

 :نكــ   " (آنچـه واقعـاً روي داده اسـت       "راي امر كامالً متفاوت شـرح       ارزشمند است نه ب   

   .)x ، xi، ياط فرقهيمح؛ xxi، يمطالعات قرآن

اصالً روي نداده يا    " فالن اتفاق "كند كه     اره مي بارها اش ، او    اين همه تأکيد   رغم علي

. ه است اي غير از آنچه كه مسلمانان يا ساير پژوهشگران باور دارند، روي داد              گونه  به

 قرآن در اواخر   :منجر به اين نتايج تاريخي شده     و تفاسير اوليه    تحليل ادبي او از قرآن      

قرن دوم يا اوايل قرن سوم تدوين شده، جمع قرآن توسط عثمان و هيئت تدوين قرآن 

 امـا     ميالدي در حجاز حضور نداشتند،      ششم و هفتم   واقعيت نداشته، يهوديان در قرن    

شـود و در نتيجـه تكـوين           ميالدي در عراق مسلم فـرض مـي        م نه حضور آنها در قرن   

حـدي    در اين دو كتاب بـه      ونزبرو   استنتاجات تاريخي . كند  قرآن در عراق را توجيه مي     

گفتنـي اسـت کـه      . داند آن را دغدغه و هدف اصلي او از تحليل ادبي مي           ركالِداست كه   

ده انگاشتن  يو ناد ضي  به دليل همين استنتاجات تاريخي فر      ونزبرو   اصوالً سوءشهرت 
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است و بيشتر نقدهايي كه بر او وارد شده نيز ناشي از همـين               يخيشواهد و قرائن تار   

 همـة آثـار      و قرآن ونزبرو   گفته شد كه   ).۴ـ۳؛ ِوالن،   ۸۱؛ آدامز، ۷ ِبرگ،     :نكـ  (امر است   

 بـه "توان از روي ايـن آثـار     نمي کهداند و بر اين باور است    مي تاريخ نجات اسالمي را   

چگونه براساس همـين     ونزبرو    مهم اين است كه    سؤال ؛پي برد " آنچه واقعاً روي داده   

 بسياري از رويدادهاي تاريخي بويژه واقعة مهم        هاي اسالمي، ، ضمن رد گزارش   متون

   ؟تدوين قرآن را ترسيم كرده است

  

  هاي تاريخِي متفاوت از تحليل ادبي گيري  امكان نتيجهـ۲

توان نتايج تاريخي گرفت، زيرا نتايج تحليل ادبي را  بي ِصرف نميبا استناد به تحليل اد

 پيش فرضـهاي فـردي   ،هاي مختلف تعبير و تفسير كرد؛ در اين مسير         توان به گونه    مي

مـثالً  . كند، بسيار مؤثر و تعيين كننـده اسـت          هاي ادبي يك متن را تفسير مي        كه ويژگي 

 دقيقـاً   ،سير تكوين و تدوين قرآن    كه  با توجه به اين پيش فرض او         ونزبرو   استنتاجات

مشابه همان روندي است كه كتاب مقدس يهوديـان از دوران نقـل شـفاهي تـا تـدوين                   

تا حدود زيادي از پيش تعيـين   ...)۲۲۶، ۲۲۳، ۲۰۸، ۲۰۷، يمطالعات قرآن: نكـ  (گذرانده

   .كند نحوي توجيه و رد مي از اينرو او هر شاهد خالف را به . شده است 

سـبک  ر ونزبرو   يا به تعب  ي،   مجادالت قرآن با اهل كتاب     خاورشناساناز   يبرخ مثالً

او ايـن   . داننـد    نشانگر وجود جوامع يهـودي و مـسيحي در حجـاز مـي              قرآن را،  يجدل

قرآن است صرفاً به اين دليل كه منابع يهودي در          " تحليل ادبي "استنتاج را كه مبتني بر      

 كه ديدگاه خـود او دربـارة   حالي  در.)۵۰ـ۴۹ همان، :نكـ ( كند اند، رد مي    اين باره ساكت  

   .است ادبيهجري، نيز مبتني بر تحليلتكوين قرآن در عراق، آن هم در اواخر قرن دوم

هـاي مختلـف تفـسير و تعبيـر           تواند بـه گونـه      نمونة ديگر از يك تحليل ادبي كه مي       

پـذيرش   ونزبـرو به عقيـدة    . طالب با نجاشي است    شود، ماجراي گفتگوي جعفربن ابي    

 كه در ييمانها احكام و فرـ۱: تواند باشد  مستلزم دو چيز ميو،وثاقت تاريخي اين گفتگ

 اين سخنان، نمايـانگر     ـ۲. ، قبل از هجرت به حبشه وحي شده است        آمدهسخنان جعفر   

هستند كه بعدها قرآن بر آنها مهر تأييد زده؛ و يا اينكه وارد متن قـرآن                " بيانات نبوي "

در " ذكـر داسـتان   "براي ترجيح احتمال دوم، اين است كه      ونزبرو   تنها دليل    .شده است 

اي از شرايط تاريخي يا حداقل، اشارات تـاريخي مبهمـي را فـراهم                منابع توراتي زمينه  
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. شـود   وسيلة آن، اعمال يا گفتار يك پيامبر عرضه مي        به  آورد كه در آن شرايط يا         مي

اب مقدس عبري تقدم زماني چنين گزارشـهايي        كتاز آنجا که در مورد       ونزبروبه نظر   

 ، اثبات شده است، فرض رونـدي مـشابه، اگرچـه نـه     "اظهارات نبوي "بر تدوين مكتوب    

در ). ۴۲ــ ۴۰همـان، : نكــ   (كامالً يكسان، براي كتاب مقدس مسلمانان، نـامعقول نيـست     

 شود كه پيش فرض اصلي ونزبرو، نتيجة تـاريخي تحليـل            اينجا به وضوح مشاهده مي    

  . ادبي او را مشخص ساخته است

 از  شـاخت استنتاج  .  است شاختبه نتايج مطالعات     ونزبرو    استناد ،نمونة مهم ديگر  

، امـا در مراحـل اوليـه تكـوين فقـه            "قرآن وجود داشـته   "متون كهن فقهي اين است كه       

 ونزبـرو  كـه از همـين شـاهد      صورتي  در؛شد عنوان منبع و مرجع تلقي نمي اسالمي به 

  .كه متن رسمي قرآن، در آن زمان تكوين نيافته بودگيرد مي  نتيجه

  

  در بارة تدوين قرآن در قرن سوم  ونزبرو ةينقد نظر

  

   اشاره به قرآن در منابع غير اسالمي قرن اول هجري     ـ۱

 نخـستين شـاهد،   )الـف  :كنـيم  ، ضروري اسـت بـه دو شـاهد مهـم اشـاره      هبارن ي ادر

.  اسـت  ،)۷۴۱ــ ۷۱۷.ح.د(امپراطـور بيـزانس      ،١لئوي سوم ا  مكاتبات، عمربن عبدالعزيز ب   

زيـست،     مـيالدي مـي    ۱۰ـ۹كه در قرن     ۲دِغونپاسخ لئوي سوم به عمربن عبدالعزيز را        

اي از اين نامـه بـه التـين           گفتني است که خالصه   . ذكر كرده است  " تاريخ ارمنستان "در  

 يـك كـشيش     ۱۹۸۳  سـال  در. وجود دارد؛ اما اصل نامه به يوناني نوشته شـده اسـت           

  ـ هـاي عقيـدتي   جـدل تـرين  کهنضمن مطالعة آثاري در بارة  ،۳ گوآِدئُلنام كاتوليك به 

نخـستين سـند، نـسخة خطـي        . كالمي مسلمانان و مسيحيان، دو سـند اسـالمي يافـت          

BNM    اي مختـصر     سند دوم، كتابچـه   .  در كتابخانة ملي مادريد است     ۴۹۴۴، به شمارة

ــامعلوم اســت از نويــسنده ــ .  كــشف شــد۱۹۶۶ كــه در اي ن  ةهــر دوســند حــاوي نام

لئوي هاي عمربن عبدالعزيز و     نامه  وثاقت ةدربار. عبدالعزيز به لئوي سوم است      عمربن

عبدالعزيز شده، با آنچه       عمربن ةتوصيفي كه در نامة لئوي سوم از نام       : سوم بايد گفت  

هـا    بر وثاقت اين نامه   شاهد ديگر   . كامالً مطابقت دارد   كه در اين دو سند اسالمي آمده،      

                                                                                                                   
1. Leo III                                                  2. Ghevond                                                 3. Guadeul 
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 به التـين اسـت و ديگـري اشـارة منـابع اسـالمي و                لئوي سوم يكي متن مختصر نامة     

   ).۴۷ نيومن، :نكـ ( و عمربن عبدالعزيز  لئوي سوممسيحي  به تبادل آراي 

 شواهد و قراينـي كـه نمايـانگر تـدوين قـرآن در قـرن نخـست                  لئوي سوم در نامة   

 و در   ،نـد ك يـاد مـي    فرقـان ز کتاب مسلمانان با عنوان      لئو ا . توان يافت   هجري است، مي  

با وجود اينکـه،    ز  ينکند که مسلمانان     فرقه، اشاره مي   ۷۲پاسخ به انشعاب مسيحيت به      

ميـان يـك ملـت كـه بـه زبـان واحـدي سـخن                 كمابيش صد سال است که دين آنها در       

حريف انجيـل،   سپس در پاسخ به اتهام ت      .اندگويند بوجود آمده، دچار انشعاب شده       مي

گويد با توجه به رواج مسيحيت در ميان ملتهاي گوناگون كه بـه زبانهـاي مختلـف                 مي

آنگـاه بـا ذكـر اقـدامات        . گويند، احتمال بروز تغييراتي در انجيل طبيعي است         سخن مي 

آوري كتابهـاي قـديمي و جـايگزيني آن بـا كتابهـايي كـه خـود،                   جمع«حجاج در مورد    

شـان     مسلمانان را متهم به تحريـف كتـاب مقـدس          ،»رده بود اش، تأليف ك    مطابق سليقه 

برخي آثار ابوتراب از نـابودي نجـات        "كند كه     كند؛ و البته به اين نكته هم اشاره مي          مي

  .)۷۴ـ۷۱ همان، :نكـ " (يافته است

نخـست آنكـه سـابقة      . بسيار مهـم اسـت     ونزبرو    در نقد ديدگاههاي    نامه  اين فراز 

داند كه دقيقاً با تاريخ حكومت عمربن عبـدالعزيز            سال مي  ۱۰۰پيدايش اسالم را حدود     

 مطابقـت   ـ  به عقيـده ونزبـرو غيرقابـل اعتمـاد اسـت     که  ـ  منابع اسالميبنا به گزارش

دوم آنكه اشارة او به اقدامات حجاج به لحـاظ تـاريخي صـحيح اسـت و مـسلماً                   . دارد

 كـه حجـاج در دوران       دانـيم   مـي . تغيير در يك كتاب امري متـأخر از تـدوين آن اسـت            

گـذاري شـود تـا از         داد حروف مهمل قـرآن نقطـه        دستور ،خالفت عبدالملك بن مروان   

 سـومين  ).۱۳۲، ۱۳۰، ۵۹ سجـستاني،  :نكــ   (١قرائت قـرآن جلـوگيري شـود       اشتباه در 

 اي بـه جمـع      تواند اشـاره    از نابودي است كه مي    " حفظ آثار ابوتراب   "تعبير مهم،   ةمسئل

  .  مخالفت شيعه با اقدامات خلفا در مورد مصحف باشدو) ع(مصحف توسط علي

 اعتقادات مسيحيان، اشـاراتي ضـمني بـه محتـواي      از لئوي سوم در ميان دفاعيات    

 ،خبر قرآن دربارة سجدة مالئكه در مقابـل حـضرت آدم           : مانند ،آيات قرآن وجود دارد   

نان بـه منـشأ      اشاره به اعتقـاد مـسلما      ، مريم بنت عمران و مريم مادر مسيح       اشاره به 

                                                                                                                   
 برخـي از    دربـارة اسـتناد   . خالف گفتة لئو تحريف قرآن نيـست      الزم به ذکر است که اقدام حجاج بر         . ۱

 .۲۱۹؛ خوئي، ۲۶۶زرقاني، : ـ ن به اقدام حجاج و پاسخ بدان، نکتحريف باورا
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بـه  " خانـة ابـراهيم   "الهي تورات و انجيل و تحريف آنها توسط اهل كتاب، رو كردن به              

شـود و   كـه كعبـه ناميـده مـي     " اي  خانـه " تقـدس    ،هنگام عبادت و رابطة ابراهيم با كعبه      

            ترجمة  ،لقبوسيدن حجراالسود و اعمال مختلف حج از قبيل قرباني، رمي جمرات و ح 

 مـاجراي ازدواج پيـامبر بـا         و  اشاره به تعدد زوجـات     ،» حرث لكم  نساءكم«تقريبي آية   

 داننـد  اش زيد و اينكه مسلمانان همة اين احكام را فـرامين الهـي مـي    خوانده  همسر پسر 

، ۴۸/ ، نـساء  ۹۷،  ۹۶،  ۳۵،۳۷/ آل عمران ، ۱۵۰،۲۲۳،  ۱۴۹،  ۱۴۴،  ۱۲۷،  ۱۲۵،  ۷۰،  ۳۴/بقره(

  ). ۹۳، ۸۳، ۷۷ن، نيوم: نكـ  ()۱۱/، اعراف۹۷/ مائده

.  اسـت  در رد اسالم   ) م ۷۵۲حـدود  ( يوحناي دمشقي دومين شاهد مهم، رسالة      )ب

  که بـه يونـاني نگاشـته، بـاقي    ي آثارميان کليساي شرقي، در ة اين متکلم برجست  ةدير

كتـاب  " در موارد متعدد براي اشاره به تعاليم پيامبر از الفاظي چون             يوحنا. مانده است 

او در ايـن رسـاله، آيـات متعـددي از            .كنـد   استفاده مي " تاباين ك  " و "كتاب او  "،"مقدس

اشاره به دعوت پيامبر به توحيد و يكتايي خـدا          : قرآن را نقل به معنا كرده است؛ مانند       

؛ ۴۵،۵۱/آل عمـران ) (ع(بيان آيات قرآن دربارة مسيح     و ترجمة تقريبي سورة اخالص ،     

 ).۱۱۷ـ۱۱۶/؛ مائده۱۵۸ـ۱۵۷، ۵۹، ۴/نساء

هاي خـود را بـه         است كه پيامبر گفته    اشاره به اين  ،  يوحنا ةيردمهم در   نكتة بسيار   

او نام سـه سـورة نـساء،        . داده است  "عنواني" تقسيم كرده و به هر بخش        "هايي  بخش"

، نيـومن  :نكــ   (كنـد      و به اختـصار بـه محتـواي آنهـا اشـاره مـي              ،بقره و مائده را ذكر    

  ).۱۴۴ـ۱۳۹

   

  شواهد باستان شناختي  ـ۲

  :  نقد است نيز قابل شواهد تاريخيةدربارة تدوين قرآن با ارائ ونزبرو ةينظر

 ميالدي بازسازي مسجد جـامع صـنعا در       ۱۹۷۲در سال   ؛  هاي خطي قرآن    نسخه) الف

ايـن مجموعـه،    . هاي خطي قرآن شد     نظير از نسخه    اي بي    منجر به كشف مجموعه    ،يمن

آن است كه بر پوست نگاشـته   مختلف قرة  نسخ ۹۵۰ هزار قطعه بازمانده از      ۱۵شامل  

اند اين مجموعه هم بـدين      خ کار کرده  س پژوهشگراني که بر روي اين نُ      ةبه گفت . اندشده

رسـد و هـم بـه دليـل عـدم           لحاظ که  قدمت برخي از قرآنها به قرن نخست هجري مي           
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 :نكـ   (١است ونزبرو   ةيوجود هرگونه اختالف در متن قرآن، شاهدي مهم بر ابطال نظر          

  ).۲۵، ۱۹، ٢ هولتسدرايب

در قـرن   " متن قرآن "دومين شاهد بر چگونگي وضعيت      ؛  الصخره ةبق هاي  كتيبه) ب

 و ،طاليـي حـك شـده    ـ  هـاي آبـي   نخست هجري، دو كتيبة بلند است كه بـر موزائيـك  

الـصخره در بيـت المقـدس را از خـارج و داخـل                قبةدورتادور ساختمان هشت ضلعي     

 هجري در دوران خالفت عبدالملك بـن مـروان          ۷۲ال  ها به س    اين كتيبه . پوشانده است 

شـود، تركيبـي اسـت از         متن كتيبة بخش داخلي كه با بسمله آغاز مـي          .اند  نگاشته شده 

ادغـامي از آيـة اول سـورة تغـابن بـا آيـة دوم               : شهادتين و فرازهايي از آيات مختلف     

 و  ۱۷۱آيـة   طور كامل و پس از آن ذكر صـلوات،             سورة احزاب به   ۵۶سورة حديد، آية    

ضـمير  غييربـا ت  سورة مريم ۳۳ سورة مائده كه در رد عقيدة مسيحيان است، آية       ۱۷۲

" واو"طور كامـل، بـا حـذف           سورة مريم به   ۳۶ تا   ۳۴ آيات   ،٣متکلم وحده به مفرد غايب    

 قـسمت   ۶متن كتيبة بخش خارجي، از      .  سورة آل عمران   ۱۹ و   ۱۸، آيات   ۳۶ابتداي آية   

 و پس از آن بر ، قسمت با بسمله آغاز ۵. اند  تي از هم جدا شده    ينايتشكيل شده كه با تز    

 بخش نخست، پـس از      ۴در  . شود  شهادت داده مي  ) ص( وحدانيت خدا و رسالت پيامبر    

 سورة اسري بـدون  ۱۱آية ،  سورة احزاب۵۶شهادتين سورة توحيد بدون بسمله، آية  

ة اول سـورة تغـابن بـا        در بخش چهارم بار ديگر ادغامي از آي       .  آمده است  "و قل "ذكر  

  . )۵ِوالن،: نكـ  (آية دوم سورة حديد ذكر شده است

هاي ديوار قبله در مسجد النبـي اسـت   شاهد ديگر، كتيبه هاي مسجد النبي؛   كتيبه) ج

ق آن  . هــ  ۲۹۰به هنگام حج در سـال       " ستهابن ر " كه ديرزماني است از ميان رفته؛ اما        

بنا بـه نقـل او، ايـن        . به خوبي توصيف كرده است     االعالق النفيسه را ديده؛ و در كتاب      

شده و دورتادور ضلع      در ديوار غربي شروع مي    ) باب السالم (ها از باب مروان       نوشته

جنوب غربي تا ديوار قبله، و سپس از ضلع جنوب شرقي تا باب علي و بـاب جبرئيـل،                   

                                                                                                                   
اگر چه اين سخن براي خاورشناس شکاکي چون ونزبرو قانع کننده نيست اما الزم به ذکر است کـه           . ۱

حاکي از همان الفاظي است که بـه عنـوان          ،  هاي مکتوب  آن است و نسخه    قرآن، تواتر تنها راه اثبات    

  ).۱۴۹، ۱۲۳؛ خوئي، ۴۰۱زرکشي، : ـ نک(نقل شده است ) ص( دد از پيامبرقرآن در طي نسلهاي متع

2. Dreibholz  
در بـاره تغييـرات جزئـي در آيـات        . (والسالم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيـا           : متن کتيبه . ۳

 .)۷ـ۶الن،  ِو:ـ ها،  نکها و کتيبهها يا نقش سکهقرآن در ايراد خطبه
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تـا  " والشمس  "شد و سپس با سورة         با سورة حمد آغاز مي     هاكتيبه. ادامه داشته است  

خالد بـن ابـي الهيـاج بـه         ها را   اين كتيبه ). ۷۲ ابن رسته، : نكـ  (يافت    آخر قرآن ادامه مي   

 در دورة خالفــت وليــد بــن ،۹۱ تــا ۸۸ بــين ســالهاي ،هنگــام بازســازي مــسجد النبــي 

هـا از ايـن جهـت         ايـن نوشـته   ). ۱۵ــ ۱۴ ابن نـديم،  : نكـ  ( نگاشته است     با طال  عبدالملك،

 تـا زمـان نگـارش ايـن كتيبـه،           ۱۱۴ تـا  ۹۱هـاي   هدهد ترتيب سـور     ان مي اند كه نش    مهم

طـور كلـي       احتماالً حاكي از اين است كه ترتيب تمام قرآن، كه به            و   مشخص شده بود  

   ).۹الن،  ِو:نكـ (هاست، تا آن زمان معين شده بود  براساس طول سوره

هـايي مربـوط بـه     هها، سك كتيبهن يا غير از هاي قرن نخست؛    ها و سكه    پاپيروس) د

دارد، " اهللا  محمـد رسـول   "ترين سكه كـه نقـش         قديمي. دوران پس از معاويه وجود دارد     

هايي كه از زمان عبدالملك بن مروان بـه بعـد        بر سكه .  هجري است  ۶۶مربوط به سال    

 رواج داشت، عالوه بر شهادتين، آيـاتي از قـرآن نقـش شـده               ۱۳۲ تا   ۷۷يعني از سال    

 خط مغشوش و مـبهم      ۱۶يافت شده كه    "  المرد ةخرب"پاپيروسي در   عالوه بر اين    . است

اين پاپيروس نشان از مـتن ثابـت        .  به بعد سورة آل عمران است      ۱۰۲آن، حاوي آيات    

 تـا   ۷۴۱اي پاپيروس كه بـين سـالهاي        همچنين قطعه . قرآن در اواخر دوران اموي دارد     

 به پادشاه نوبه، دربـارة      اي از حاكم مصر     گذاري شده، حاوي نامه      ميالدي، تاريخ  ۷۸۵

واهللا تبـارك و تعـالي يقـول        "در اين نامه، دو بار با ذكر عبارت         . روابط دو كشور است   

  ).  ۴۷، پاورقي۱۷رون، ِک: نكـ (به آياتي از قرآن استناد شده است " في كتابه

  

 طور پراكنده   شواهد گوناگون و غيرمستقيمي به اشارات غيرمستقيم منابع تاريخي؛ـ۳

دهندة تدوين متن معتبر و رسمي قرآن در قـرن   منابع تاريخي وجود دارد كه نشان   در  

اي   دهد كه در ربع آخر قرن اول هجري، عده          اين شواهد نشان مي   . نخست هجري است  

هـاي مـسجد النبـي،       ابن نديم در باره نويسندة كتيبه     . به استنساخ قرآن اشتغال داشتند    

ين كـسي بـود كـه در صـدر اسـالم بـه نوشـتن                گويد او نخـست   خالدبن ابي الهياج، مي   

او را به نوشتن مصاحف و ثبت اشعار و اخبار بـراي            " سعد. "مصاحف اشتغال داشت  

را بـا   " سـعد "،  االنـساب  در   سمعاني). ۱۴ ابن نديم،    :نكـ  ( وليدبن عبدالملك گماشته بود   

، نالِوبـه عقيـدة     )  ۵/۳۰۸ سـمعاني، : نكــ   (معرفي كرده است    " صاحب المصاحف "لقب  

مـوالي  " سـعد "گفتـه شـده     . به كتابت قـرآن اسـت     " سعد" نمايانگر اشتغال    "عنوان"اين  
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   ١٦٤ 

 بـه   شـت اد در مكـه      را که  يا  خانهحويطب  طبري  بنا به نقل    . حويطب بن عبدالعزي بود   

" اصـحاب المـصاحف  " هزار درهم بـه معاويـه فروخـت و در مدينـه نزديـك محلـة                ۴۰

دهد در قرن هفتم ميالدي در مدينه  ر نشان مياين تعبي). ۲۳ طبري،   :نكـ  ( سكونت گزيد 

مهـم دربـارة    ةئلمـس . شد  معامله مي واي وجود داشته كه در آن قرآن استنساخ       منطقه

 طور پراكنده در متوني با ويژگيهاي مختلـف كـه    اين شواهد آن است كه اين مطالب به 

ون، مطـالبي  هاي گوناگون است، آمده و نسبت به اخبار اصـلي ايـن متـ    متعلق به دوره 

اهميت هستند و افراد نام برده نيز از موقعيت و اهميت خاصي برخـوردار                جزئي و كم  

 جعل هوشمندانه توان اين گزارشها را بخشي از  يك           نيستند، بنابراين به هيچ وجه نمي     

: نكــ  ( در تـاريخ صـدر اسـالم تلقـي كـرد       ـ  ونزبـرو اسـت  ةيـ  نظركه مفهوم ضمني ـ

  ).۱۳الن،ِو

  

  ه قرآن در منابع اسالمي دو قرن نخست هجري اشاره بـ۴

طور پراكنده بدان     دربارة تكوين ديرهنگام قرآن كه بارها به         ونزبرو   مهمترين استدالل 

، عـدم   شـاخت گفته شد كه او با اسـتناد بـه          . است" برهان خلف "اشاره كرده، مبتني بر     

 فـي   ةرسـال "يـا   ) ۱ (يا متون کهـن ماننـد فقـه اكبـر         ارجاع به قرآن در منابع فقهي اوليه،        

را دليلي بر عـدم وجـود مـتن معتبـر و رسـمي              ) ۱۴۲م(منسوب به ابن مقفع     " الصحابه

در مقابل اين استدالل، بايد گفت، متـوني منـسوب بـه            . داند  قرآن تا اواخر قرن دوم مي     

  وجـود دارد، از     است فراوان حاوي شواهد قرآني  که  افرادي از دو قرن نخست هجري       

، هر دو منسوب به ابوحنيفه " الي عثمان البتيةلرسا"و " العالم و المتعلم "جملة اين آثار 

 اسـت؛ امـا   ) ۱۰۰متـوفي حـدود   (و رسالة منسوب به حسن بن محمد بن حنفيه          ) ۱۵۰م(

حسن بـصري بـه     " رسالة قدر " ).۲۹۴،  ١لنب ي :نكـ  (كند    اي بدانها نمي    هيچ اشاره ونزبرو  

 ،يمطالعـات قرآنـ    :نكــ   ( انـد،    موثق دانـسته   آن را   خاورشناسان ، كه )۱۱۰م(عبدالملك  

 ونزبـرو   ةينظرتعارض اين رساله با     . نيز حاوي استشهادات قرآني فراوان است     ) ۱۶۰

تنها به سبب ذكر آيات قرآن در آن نيست؛ اصل اين تعارض ناشي از شيوة اسـتداللي    

ي بـر  اي را كـه مبتنـ   حسن بصري هر عقيـده     .است كه در اين رساله به كار رفته است        

از شـيوة  ) سلَف( پيشينيان دي گويمو از سوي ديگر  داند كتاب خدا نيست، گمراهي مي  

                                                                                                                   
1.Juynboll  



 

  بررسي و نقد ديدگاه ونزبرو درباره تثبيت نهايي متن قرآن                                                       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٦٥

چيـز احتجـاج      و بـه هـيچ    ) اهللا   رسـول  ةبـسن اسـتنوا   (انـد     پيروي كرده ) ص( رسول خدا 

اين نحـو اسـتدالل   . كردند مگر آنچه كه خداوند در كتابش بدان احتجاج كرده است            نمي

 مـديگان،   :نكـ  (به هيچ نحو قابل توجيه نيست       " مي قرآن متن معتبر و رس   "بدون وجود   

كنـد كـه    ونزبرو به رسالة حسن بصري توجه دارد و بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي                  ).۳۵۷

كند امـا    زمان تأليف اين رساله را، به دليل اينكه صرفاً به آيات قرآن استناد مي   شاخت

ه برهـان خلـف، اوايـل قـرن         كند، با استناد ب     و صحابه را ذكر نمي    ) ص(روايات پيامبر   

پس از تحليل ادبي مختصر اين رسـاله، آن را پايـان قـرن               ونزبرو   اما. داند   مي  هـ دوم

، يمطالعات قرآنـ   :نكـ  (کند  گذاري مي    مباحث اصول فقه تاريخ     تکوين دوم، و در دوران   

  .)۱۶۳ ۲۲۹، ۲۲۴؛ شاخت، ۱۶۳ـ۱۶۱

دهندة همان مشكلي است      ندربارة اين رساله، نشا    ونزبرو    و شاختتفاوت ديدگاه   

 امكـان تفـسيرهاي مختلـف و        بـدان اشـاره كـرديم؛ يعنـي        ونزبـرو    كه در نقـد شـيوة     

 در هـاي مفـسر      پيش فـرض   و نقش گون از تحليل ادبي مشابه        ااستنتاجات تاريخي گون  

، همه جعلي است )ص(  از آنجا كه معتقد است روايات صحابه و پيامبر         شاخت. اين امر 

هاي ادبي اين رساله از جمله        ساخته و پرداخته شده است، ويژگي     و در دوراني متأخر     

و صحابه را، شاهدي بر مـدعاي       ) ص(استناد به قرآن و عدم استناد به روايات پيامبر          

 ةبـسن اسـتنوا   «كند كه مراد حسن بصري از          اصالً اشاره نمي   شاختالبته  . داند  خود مي 
 آيـه  ۹۹استناد بـه   ونزبرو ر،از سوي ديگ. در توصيف شيوة سلف چيست» رسول اهللا 

در اين رساله را، براي اثبات متنـي معتبـر از   ) ۱۶۱ ،يمطالعات قرآن   :نكـ( سوره   ۳۹از  

سازد بر چـه اساسـي        مشخص نمي  ونزبرو   نكتة مهم آن است كه    . داند  قرآن كافي نمي  

-را نمي" رسالة قدر"پذيرد، اما وثاقت  را مي" في الصحابه ةرسال"و )" ۱( فقه اكبر"وثاقت 

" دور"استدالل او دربارة تدوين قرآن مبتنـي بـر   ، اگر مالك او تحليل ادبي باشد    . پذيرد

  و شـيوة   هيـ نظر) ۳۵۷ص  ( مـديگان اين احتمال هم وجود دارد كه بـه تعبيـر           . شود  مي

  .كرده باشد" خاموش ساختن هر صداي مخالفي"ونزبرو، او را وادار به 

 در ميـان  . ان از ميراث مکتوب شيعه است      شايان ذکر ديگر، غفلت خاورشناس     ةنکت

در دو قرن نخست هجري، بي اعتنا به منـع کتابـت و             ) ع(آثار متعددي که اصحاب ائمه    

تدوين حديث از سوي حکومت، تأليف کردند، تفاسير متعـددي وجـود دارد کـه بـراي                 

د توان به تفسير ابوحمزه ثمالي، هشام بن سالم، ابوالجارود و جابر بـن يزيـ              نمونه مي 
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   ١٦٦ 

؛ براي نقل منابع کهن از اين آثار        ۴۳۴ ۱۷۰،  ۱۲۹ ،۱۱۵نجاشي،  : نكـ  (جعفي اشاره کرد    

عـالوه بـر ايـن      ). ۴۴۵ــ ۴۴۳،  ۳۲۹ــ ۳۲۷،  ۱۶۶ــ ۱۶۴،  ۱۳۶ـ۱۳۲مدرسي طباطبائي،   : نكـ  

 در ميـان ايـن آثـار همگـي          ةعناويني مانند غريب القرآن، فضائل القرآن و کتاب القـراء         

؛ ۱۴۵، ۳۷، ۱۱نجاشـي،  : نكــ  ( قـرآن در آن دوران دارد  نشان از تدوين و تثبيـت مـتن       

  ).   ۳۳۵، ۳۰۸ـ۳۰۷، ۱۵۵ـ۱۵۲مدرسي طباطبائي، 

اي متفاوت    گونه  توان به   را مي )" ۱( فقه اكبر  " عدم اشاره به قرآن در       از سوي ديگر  

تواند شاهدي بر اين باشد كه در نيمة قرن           هم تفسير كرد؛ از جمله اينكه مي       ونزبرو   از

 ماننـد سـاير     اعتقادنامهاي دربارة قرآن وجود نداشته، زيرا اين          گونه مناقشه  هيچدوم  

پردازد و تنها مسائل مورد اخـتالف را          مسائل اعتقادي نمي   همة   گونه، به بيان      آثار اين 

  ). ۳۵۹ مديگان، ؛۸۴ آدامز، :نكـ (كند   و دربارة آنها اظهار نظر مي،تحليل

بر برهان خلف است، اين است كه منابع قرن سوم، كه مبتني  ونزبرو استدالل ديگر

، آكنده از بحث دربارة متن، ساختار و واژگان قرآن است، بنابراين          تفاسير متني بويژه  

او پـذيرش گزارشـهاي    . زمان تدوين متن معتبر و رسمي قرآن بايد همان زمان باشـد           

 كه در آن هيچ     اسالمي دربارة جمع عثمان را مستلزم يك دورة طوالني سماع و قرائت           

  . شمرد داند و بدين جهت آن را نامعقول مي سوالي راجع به متن قرآن پيش نيامده، مي

نخست آنکه هر كتاب يا متن، فقـط         :خود مستلزم چند چيز است     ونزبرو   اين سخن 

حاوي آرا و افكار خود نويسنده است و هيچ پيشينة شفاهي يا مكتوبي ندارد؛ امري كه 

 جديد يا هـر پيـشرفت علمـي    ةينظر علمي غيرممكن است، زيرا هر   حداقل دربارة منابع  

ديگر آنکه ونزبرو در وثاقت منابع پايان       . مبتني بر تحقيقات و تالشهاي پيشينيان است      

سـوم اينکـه    . قرن دوم و ابتداي قرن سوم كه حاوي مباحث قرآني است، ترديد نـدارد             

  .ربارة متن قرآن وجود نداشته استبنابه باور ونزبرو پيش از آن تاريخ هيچگونه بحثي د

نيست؛ زيرا گزارشهاي    ونزبرو    پذيرش روايات جمع عثمان اصالً مستلزم استنتاج      

اسالمي و خود متن قرآن، حاكي از ايـن اسـت كـه نـزول قـرآن از همـان ابتـدا امـري          

هـاي گونـاگوني دربـارة      شـد و اظهارنظرهـا و پرسـش         العاده تلقي مي    شگرف و خارق  

 مطـرح   ،اي نداشـت     كه پيش از آن سـابقه      ،، ساختار و سبك خاص قرآن     محتواي آيات 

ايـن   ونزبـرو    درمقابل اين سخن، پاسخ   ..). ۱۵ /؛ فرقان ۱۵/؛ يونس ۲۶/بقره : نكـ(شد    مي

پاسخ  بي ونزبرو اما سوال مهمي كه. توان وثاقت منابع اسالمي را پذيرفت است كه نمي 
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١٦٧

 منابع قرن سوم به بعد پي برده اسـت؟           چگونه به وثاقت   ،گذاشته، اين است كه او خود     

  دست او رسيده است؟  آيا اين منابع به خط و امضاي نويسندگان اصلي به

ــه خــط     ــات مکتــوب جهــان، ب ــين ادبي قطعــاً بــسياري از متــون اســالمي، و همچن

هـاي   جا نمانده است و اين متون به نقل و روايت افـرادي از نـسل       نويسندگان اصلي به  

هاي خطي، نمايانگر اين  نگاري نسخه نگاهي به فهرست. رسيده استدست ما   متأخر به

هاي كهن كه تاريخ نگارش آنها خيلـي متـأخرتر از حيـات مؤلـف                 است كه تعداد نسخه   

  . نباشد، بسيار اندك است

 پـذيرش اينكـه منـابع قـرن سـوم           ،شمارد  مي" نامعقول"ونزبرو  در مقايسه با آنچه     

 بـارة ، حاوي اين همـه مطالـب تخصـصي در         كتوب پيشينة شفاهي و م    گونه بدون هيچ 

 هـاي گونـاگون در رابطـه بـا ايـن مـسائل       واژگان و ساختار قرآن و آكنده از پرسـش        

  .تر است ، بسيار دشوارتر و نامعقولباشند

بسياري از متون اوليه در گـذر زمـان، بـر اثـر             بايد توجه داشت که      از سوي ديگر  

هـا     نگاري  زارش آنها در منابع رجالي و فهرست       گ  اما اند،  عوامل گوناگون از ميان رفته    

هـستند، ضـمن    صورت نسخه خطـي     ه   هنوز ب  فراواني متون   ،عالوه بر اين  . آمده است 

  . هاي خطي جديد وجود دارد همواره امكان كشف نسخهاينکه 

  

   تحليل ادبي قرآنـ۵

چـون  هـايي     موشكافانه و دقيق است، اما وجود ويژگي       ونزبرو   هاي ادبي   اگرچه تحليل 

به هيچ وجـه    ... ، ناپيوستگي مطالب، سبك جدلي و       قرآن و ابهام در      وقوع تكرار، حذف  

دربـارة   ونزبـرو    كننده بر اسـتنتاجات تـاريخي و نيـز جغرافيـايي            تواند دليلي قانع    نمي

 ةنـ يو مدن قـرآن در مکـه   ي بـا تکـو    يچ منافات يها ه يژگين و يا  زيرا. تدوين قرآن باشد  

گيري كتاب مقـدس      براي تحميل روند شكل    ونزبرو    تالش .ارد ند يل قرن اول هجر   ياوا

يهوديان بر قرآن، باعث شده كه او هر شباهتي را دليلي بر اثبات فرضـية خـود تلقـي                   

اگرچه شباهت تعاليم قرآن با سنت يكتاپرستي يهودي و مسيحي غيرقابـل انكـار              . كند

توانـد   شـباهتها نمـي     اما ايـن   ،است و ناشي از سرچشمه گرفتن آنها از يك منشأ است          

گونـه اصـالتي از      دليلي بر تدوين ديرهنگام قرآن باشد، يا شاهدي بر اينكه اسالم هيچ           

خود ندارد و صورتي ضعيف شده از يهوديت است كه بعد از يك دورة طوالني تالش                
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: نكــ   (نـام اسـالم شـناخته شـده اسـت             و كشمكش بتدريج، ماهيتي خاص يافته و بـه          

  ). ۸۸؛ آدامز، ۲۹۴ل، نب ي؛۷۷: نتي؛ ِسرج۱۴۰گراهام، 

در تحليل ادبي قرآن، برخي عناصر قرآن را كه از وجود يك             ونزبرو   عالوه بر اين  

پيامبر حقيقي با احكام و مسائل شخصي خاص و رويدادهاي واقعي، آن هم در محيط               

بـه   قرآن بـا عهـدين       ةدر مقايس  اوهمچنين  . انگارد  حجاز حكايت دارد، كامالً ناديده مي     

"  روايي ـ ساختار خبري"پردازد كه چرا قرآن مانند ساير كتب آسماني،  اين مسئله نمي

بلكه ساختاري خاص خود و بسيار متفاوت از عهـدين دارد كـه در آن گوينـدة                 . ندارد

كند؛ دربارة خدا در كنار ضمير سوم شخص از ضـمير مـتكلم   سخن پيوسته تغيير مي  

شود كـه پيـام    ، به پيامبر دستور داده مي"قل"با فعل شود؛ و گاه  وحده نيز استفاده مي   

گون از انذار، تبشير، دعا،   اكه محتواي آن، صورتهاي گون     همچنان. خاصي را ابالغ كند   

: نكــ  ( را داراسـت ... تشريع احكام و قانونگـذاري تـا نقـل سرگذشـت اقـوام پيـشين و            

  ).۳۵۵ـ۳۵۴ ،گانيمد

تمـايز آشـكار ميـان سـاختار         توجه به    کاستي مهم ديگر تحليل ادبي ونزبرو، عدم      

 هجرت پيامبر و اطالعاتي کـه در        ة؛ تمايزي که با پذيرش واقع     سور مكي و مدني است    

اگر تكوين قرآن بنا به     .  حيات پيامبر آمده، کامال قابل توجيه است       ةمنابع سيره در بار   

 هجـري  ونزبرو در يك روند تدريجي كه به انتهاي قرن دوم يا اوايل قـرن سـوم                  ةگفت

بايـست ايـن تفاوتهـاي بـارز در محتـوا و سـبك                شود، صورت گرفتـه، مـي       منتهي مي 

 ). ۸۵؛ آدامز، ۲۹۴ل، نبي. نكـ (يافت  ها، كاهش مي سوره

  

  نتيجه

ونزبرو با اين پيش فرض که تثبيت نهايي متن قرآن، دقيقـاً مـشابه رونـدي بـوده کـه                    

 است، قرآن و ساير متون کهن     کتاب مقدس يهوديان از سنت شفاهي تا تدوين گذرانده        

 هـاي او   تحليل ادبي بررسي کرد؛ و علي رغم تأکيد بر اينکه تحليـل            ةاسالمي را با شيو   

سبک شناختي اسـت و نتـايج تـاريخي در پـي نـدارد، بارهـا از تحليـل ادبـي اسـتنتاج                  

توان هـيچ متنـي را تـاريخ گـذاري          نميتحليل ادبي ِصرف    در حالي که با     . تاريخي کرد 

توان تفـسير کـرد و در ايـن         هاي مختلف مي  زيرا نتايج يک تحليل ادبي را به گونه       . کرد

ن الزم اسـت بـراي کنتـرل    يهاي شخص بسيار مـوثر اسـت، بنـا بـرا         روند پيش فرض  
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هـاي ادبـي    ويژگـي . صحت آن به معيارها و شواهد و قرائن جنبي ديگر نيز توجه کرد            

اريخ آنها مشخص است قرار گيرند، به       يک متن تنها وقتي که در مقايسه با متوني که ت          

عنوان يک قرينه در کنار ساير معيارها مانند اطالعات منابع رجالي و فهرست نگـاري،               

بـر خـالف بـاور ونزبـرو مـستندات متعـدد و             . آيـد در تاريخ گذاري متون به کار مـي       

مختلف، از شواهد باستان شناختي تا شواهدي از متون اسـالمي و غيـر اسـالمي، نـه                  

ها نشانگر تثبيت نهايي متن قرآن در قرن اول هجـري اسـت، بلکـه نقـش اساسـي و                    تن

 عقيدتي مـسلمانان، جـدلهاي آنـان بـا اهـل کتـاب و        ـ بنيادي قرآن را در مسائل فقهي

  . اندي نماين اسالم، بازميکسب مشروعيت در همان روزگار آغاز
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