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Abstract 
Revelation is the "divine message to the prophets to guide the people". It is 
the basis and consistency of divine laws and the most valuable heavenly gem 
on the earth and has an inseparable connection with human nature and 
destiny. In recent centuries, with the spread of the wave of Islamic studies in 
the West, the hypothesis of adapting some of the contents of the Qur'an from 
past religious and literary texts became one of the fields of activity of 
Orientalists. Explaining this issue is necessary to prove the legitimacy of 
Islam and Quranic revelation and its superiority over all divine religions. 
The present dissertation is organized using descriptive and analytical 
methods and with a critical approach along with collecting and analyzing 
information to examine and criticize the most important claims and 
arguments of orientalists about borrowing the Qur'an from past religions and 
cultures such as Judaism and Christianity. Findings show that Western 
scholars and orientalists, based on these principles and considering the 
similarities in the Qur'an and earlier sources such as the Torah and the Bible, 
have proposed the existing hypotheses about the sources of the Qur'an, none 
of which are accepted by Muslims. Their claims have methodological 
problems even on their own merits. 

Keywords: Critique of Orientalist Opinions, Quranic Revelation, Sources 

of Quranic Revelation, Quran Adaptation, Judaism and Christianity Cultures. 
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 نیقرآن از عهد یریرپذیو نقد تأث یبررس

 رانیقم، ا ه،یالعالم یقرآن و مستشرقان، جامعه المصطف اریاستاد  مهر  یاحیباقر ر

 چکیده
هر آسمانی بر گو ترین ارزنده و الهی شرایع قوام و پایه «مردم هدایت جهت پیامبران�پیام الهی به »وحی همان 

های اخیر با گسترش موج  دامن زمینیان است و با سرشت و سرنوشت آدمی پیوندی ناگسستنی دارد. در سده

پژوهی در غرب، فرضیه اقتباس برخی از محتویات قرآن از متون دینی و ادبی گذشته نیز یکی از  ماسال

های فعالیت خاورشناسان قرار گرفت. تبیین این مسئله، الزم و ضروری است تا حقانیت دین اسالم و  زمینه

تن از شیوه توصیفی و وحی قرآنی و برتری آن بر تمام ادیان الهی اثبات شود. مقاله پیش رو با بهره جس

ترین  یافته است و به مهم وتحلیل اطالعات سامان تحلیلی و با رویکرد انتقادی همراه با گردآوری و تجزیه

های گذشته همچون یهودیت و مسیحیت،  گیری قرآن از ادیان و فرهنگ ادعاهای خاورشناسان در مورد وام

دهد که مشابهت اجمالی آیات  های پژوهش نشان می هبه بررسی و نقد ادله خاورشناسان پرداخته است. یافت

ترین دلیل مدعیان تأثیرپذیری قرآن از عهدین است اعم از مدعاست. به  های عهدین که عمده قرآن با آموزه

تواند به دلیل وحدت خاستگاه مشترکات این دو کتاب یعنی وحی آسمانی  نظر نگارنده این مشابهت می

کدام از دالیل و مستندات مدعیان شبهه  بات این مطلب است که هیچباشد. پژوهش حاضر درصدد اث

 تواند ادعای آنان را اثبات نماید. نمی

 انیاقتباس قرآن، متون اد ،یقرآن یمصادر وح ،یقرآن ینقد آراء مستشرقان، وح :ها واژهکلید

 .نیشیپ
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 مقدمه -0

شود که  موجب میادیان الهی از یک منشأ واحدی سرچشمه گرفته است و همین امر 

های  جوهره اصلی ادیان یکی باشد. در ادیان ابراهیمی وجود قسمتی از مشترکات در زمینه

ها امری انکارناپذیر است و قرآن  معارف احکام و اعتقادی اخالقی، قصص، سرگذشت

کریم به دعوت اهل کتاب به پایبندی به مشترکات انکارناپذیر است از سویی دیگر قرآن 

ر پیامبر را بدعت و امری تازه ندانسته است و اشاره دارد که برخی مطالبی که نزول وحی ب

در صحف اولین و کتاب پیشینیان وجود دارد. این دالیل و عوامل باعث شده است که 

 شده است. برخی از مستشرقان بر این باور باشند که قرآن از عهدین اقتباس

فرض بشری بودن قرآن، به دنبال  یشمستشرقان پس از قبول خودآگاه یا ناخودآگاه پ

اند. این  تبیینی بشری و طبیعی از این پدیده شگفت و یافتن مصادری دنیوی برای آن بوده

زمان  پژوهان غربی قرار گرفت. این توجه هم تر موردتوجه اسالم مسئله در قرن نوزدهم بیش

دینی را برخاسته از  با ظهور رویکرد تاریخی و نقد تاریخی متون دینی در غرب بود که هر

بیند و در همان بستر  تاریخی آن می-شرایط و نیازهای زمانی و مکانی خاستگاه جغرافیایی

 کند. بررسی می

البته کسی ادعای اقتباس در تمام قرآن ندارد چراکه رویدادهای مرتبط با مسلمانان و 

داری از سایر منابع بر شده قطعاً گرته تعامل ایشان با کافران و غیره که در قرآن منعکس

 نیست.

گذار تبیین  ( یهودی را بنیانAbraham Geigerتوان آبراهام گایگر ) به جرات می

محمد از متون یهودی چه »های قرآن از سایر منابع دینی دانست. کتاب  علمی نظریه اقتباس

دی به تأثیرگذارترین نگاشته در تبیین ایده اقتباس قرآن از منابع یهو« چیز برگرفته است؟

رود. نولدکه مالحظات این کتاب را هوشمندانه و زیرکانه توصیف کرده است.  شمار می

پژوهان غربی نسبت به آن  ( البته نقدهایی نیز از سوی برخی اسالم07م:  9191)نولدکه، 

آمیز  شده توسط گایگر را اغراق شده است و برخی چون نورمن استیلمن تصویر ارائه مطرح

م( در کتاب زندگانی محمد و  9191- 9171موازات کار گایگر، ویلیام مویر ) اند. به دانسته



 0311و زمستان پاییز  | 33شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 732

( 32ـ  37: 9700تاریخ اسالم بر اقتباس قرآن از مسیحیت تأکید کرد. )ریچاردسی، 

شناس آلمانی و پدر خاورشناسی نوین، در بخش دوم  م( زبان 9171 -9177تئودورنولدکه )

های پیامبران در قرآن، بلکه بیشتر  تر داستان ند، بیشبا ارائه شواهدی چ 9«تاریخ قرآن»کتاب 

ای یهودی دانست و تأثیر انجیل را کمتر دانست.  تعالیم و احکام آن را دارای ریشه

 (0م:  9191)نولدکه، 

عناصر »( در کتاب Hartwig Hirschfeldاین رویکرد توسط هارتویگ هرشفلد )

م(، آلویس  Judische Elemente in Koran, Berlin, 1878( )9101« )یهودی در قرآن

جلدی از زندگانی پیامبر به زبان آلمانی تحت  ای سه ( در سیرهAloys Sprengerاشپرنگر )

واژگان دخیل »م( و مقاله  9117) (A. Sprenger: 1861« )زندگی و تعالیم محمد»عنوان 

پیوستی »م( در  Rudolf Dvorak( )9137- 9117م(، رودولف دوورژاک ) 9113« )قرآن

« درباره لغات بیگانه در قرآن»( و R. Dvorak: 1884« )در موضوع لغات بیگانه در قرآن

(R. Dvorak: 1885( آلفونس مینگانا )Alphonse Mingana( )9107- 9170  نیز در )م

پیگیری شد. مینگانا پنج درصد واژگان دخیل « تأثیر زبان سریانی بر سبک قرآن»مقاله 

درصد عبری، ده درصد یونانی رومی، پنج درصد فارسی و حدود هفتاد قرآن را حبشی، ده 

 ,A. Minganaدرصد را از زبان سریانی که زبان علمی مسیحیان آن زمان بود دانست. )

2002, pp. 174-175) 

شناختی متن قرآن و رابطه آن با سایر متون دینی به  های زبان در قرن بیستم، به جنبه

ه معطوف گردید. برخی از آثار نگاشته شده در این دوره عبارتند ها توجهی ویژ سایر زبان

 از:

 Israelم( نوشته ایزرئل شاپیرو ) 9170) 3«های تورات در قرآن بازگویه»کتاب  -

Shapiro) 

م( نوشته ویلهلم رودولف  9133) 7«وابستگی قرآن به دین یهود و نصاری» -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1�.Geschichte des Qurans. 

2�.Die Haggadischem Elements in Erzahl.Teil de Korans, Berlin, 1907. 

3�.W. Rudolph. Die Abhangigkeit des Korans von Judentum und 

Christentum,Stuttgart, 1922 
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(Rudolph Wilhelmآلمانی ) .تبار 

 9«های قرآنی پژوهش»م( و  9131« )مشتقات آن در قرآنهای یهودی و  نام» -

 (Joseph Horovitzم( نوشته جوزف هوروویتس ) 9131)

( Heinrich Speyerنوشته هاینریش اشپایر )« های کتاب مقدس در قرآن داستان» -

 شاگرد هوروویتس.

های  اصول اسطوره»( محقق فرانسوی در کتاب D. Siderskeyدیوید سیدرسکی ) -

 (D. Siderskey,1933«. )در قرآن و سیره پیامبراناسالمی 

( نوشته ریچارد بل R. Bell, 1925: 224« )اش خاستگاه اسالم در محیط مسیحی» -

(Rochard Bell .که تأثیر فرهنگ مسیحی در افکار پیامبر و قرآن را بررسی نموده است )

(R. Bell, p. 90) 

م،  9117لبنانی. )درّه حداد،  نوشته یوسف دُرّه حداد کشیش« القرآن و الکتاب» -

9 :907) 

یهودیت در اسالم: جایگاه کتاب مقدس و تلمود در قرآن و تفاسیر آن: سوره » -

 -9171( نوشته آبراهام ایزاک کاتش )Abraham. I. Katsh, 1954: 26« )عمران بقره و آل

 م( آمریکایی است. 9111

 The Qur'an« )ه تاریخی قرآنزمین»ها در این حوزه باید از کتاب  از آخرین نگاشته

in its historical context, 2008: 294( با ویراستاری گبریل رینولدز )Gabriel 

Reynolds.نام برد که مجموعه مقاالت مرتبط با این موضوع را گردآوری کرده است ) 

ویژه  شده توسط مستشرقان برای قرآن، متون سایر ادیان و به ترین مصدر تعیین عمده

 یت و مسیحیت است.یهود

عنوان متن دینی خود به رسمیت  از آنجا که دین مسیحیت متون اصلی یهودیت را به

دانند، مسئله اقتباس از این دو دین را  شناسد و حتی گروهی خود را مسیحیان یهودی می می

 دهیم. درکنار یکدیگر موردبررسی قرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.�Die biblischen Erzahlungen im Qoran, Stuttgart, 1931. 
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 نظریه اقتباس قرآن از منابع یهودی و مسیحی -5

ترین ادیان الهی پیش از اسالم هستند و داستان انبیای آنان و  یهودیت و مسیحیت مهم

های ایشان در حوزه باورها، احکام شرعی و اخالقیات تشابه بسیاری با دین  بسیاری از آموزه

اسالم دارد که از نگاه اسالمی امری بسیار طبیعی است چراکه منشأ همه این ادیان خداوند 

کردیم؛  ها تردید می بود باید در صحت آن بالغه اوست و اگر غیر این می متعال و حکمت

ای از عدم اصالت اسالم و اقتباس از  نگر مستشرقان این تشابهات را نشانه اما رویکرد تاریخی

 های این دو دین الهی دیده است. آموزه

 ها تبیین دیدگاه -5-0

ه حضرت محمد)ص( از منابع یهودی و بنابر تحقیقات شپردسون مستشرقان نسبت به استفاد 

 اند: مسیحی سه دیدگاه عمده ابراز داشته

 .Dاند. ) افرادی چون اشپرنگر منابع مکتوب را مصدر اقتباس قرآن دانسته -9

Shepardson, 1890: 211-212) 

برخی چون کریستوف گروک بر این باورند که مصدر قرآن سنن یهودی،  -3

صورت  جزیره بوده است که به های مسیحیت جنوب شبه آموزههای رایج آن زمان و  داستان

 (Ibid: 60شفاهی در اختیار پیامبر )ص( قرارگرفته است. )

های مسیحی سهم بسیار کمی  بیشتر تعالیم قرآنی برگرفته از تلمود است و آموزه -7

بر های ساختگی و جعلی در دسترس پیام در قرآن دارند که از طریق منابع یهودی یا کتاب

تنها تلمود را ندیده، بلکه  هرچند احتماالً محمد )ص( نه (Ibid:16)ص( قرارگرفته است. )

ها و  حتی اسم آن را نیز نشنیده باشد. ریشه این دیدگاه را باید در مشابهت آموزه

 (Ibid:64اصطالحات فنی قران و تلمود جستجو کرد. )

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کنْتُمْ »...در نقد این دیدگاه با استناد به آیه  بن نبی مالک

کند که در آن زمان در میان عرب کسی قادر به خواندن  بر این نکته تأکید می 9«صادِقینَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 گویید تورات را بیاورید و بخوانید!(. )بگو: اگر راست می 17عمران، آیه  . سوره آل9
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اصلی نبوده است و ترجمه عربی تورات نیز در دسترس نبوده است. )ابن نبی،  تورات به زبان

9709 :717) 

 بایست به نکات ذیل توجه داشت: ذکور میبرای بررسی و نقد ادعاهای م

 گانه ذیل اثبات شود: برای اثبات این احتمال الزم است نکات سه

های این دو کتاب؛ سوم:  اول: تقدم زمانی تورات بر قرآن؛ دوم: مشابهت میان آموزه

 های انتقال و اقتباس و عملی شدن آن. فراهم بودن امکانات و زمینه

ها پذیرفتنی  طور نسبی و در برخی از آموزه و مطلب دوم به انکار مطلب اول غیرقابل

تواند معلول وحدت خاستگاه  است، اما دلیل مشابهت، اعم از مدعاست، چراکه می

باشد، احتمالی که  (Divine revelation)«وحی آسمانی»مشترکات این دو کتاب، یعنی 

ت دارد، بنابراین صرف دالیل و شواهد فراوان درون قرآنی و برون قرآنی بر آن دالل

تواند دلیل اقتباس یکی از دیگری باشد، اما مطلب سوم نیز  مشابهت میان دو کتاب نمی

 گونه دلیل و شاهد تاریخی برای آن ذکر نشده است. هیچ

 های ادعاشده در قرآن از منابع یهودی عبارتند از: هایی از اقتباس نمونه

اقرأ باسم »آیه « تین آیات سوره علقنکاتی در تفسیر نخس»یوری روبین در مقاله  -

( 9:971، مزامیر 1:91، اول تواریخ 2:93را شبیه برخی ادعیه عبری توراتی )اشعیاء « ربّک

 (Uri Rubin,1993: 216ها از اسم خداوند استعانت شده است. ) دانسته است که در آن

سنت در دایره المعارف اسالم الیدن این « ریاضت»جولیان بالدیک در مقاله  -

مسیحیت شرقی و شام را از خاستگاه ریاضت قرآنی دانسته است. وی برای نمونه به 

های سخت  کند و این دو را رقیق شده روزه های نافله و واجب رمضان اشاره می روزه

 کند. راهبان و روزة کفاره یهودیان معرفی می

های قرآن  داستانها و  شخصیت« زنان و قرآن»( در مقالة Ruth rodedروث رادد ) -

 های توراتی دانسته است. را دارای ریشه

تفصیل دیدگاه قرآن درباره تورات را  به« تورات»( در مقاله Kameliaکاملیا ) -

، 911، شعرا: 7عمران: کند )آل های پیشین را تصدیق می که قرآن کتاب دهد و این شرح می
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مطابق متن تورات تشخیص  طور کامل ( و مفسران برخی عبارات قرآن را به20عنکبوت: 

سوره فتح که اثر  31کند و آیه  مائده که قانون قصاص را ذکر می 21اند )مانند آیه  داده

سجود بر پیشانی را نشانه مؤمنان در تورات بیان داشته است( نشانی روشن از تأثیر تورات بر 

 قرآن دانسته است.

قرآن به رخدادهای که  این« آخرالزمان»( مؤلف مقاله Frederickفردریک ) -

توجه دانسته  پردازند را قابل ای ندارد و مستقیماً به رستاخیز مردگان می آخرالزمانی اشاره

شده در قرآن را یادآور متون آخرالزمانی رسمی و غیررسمی مسیحی و یهودی  تصاویر ارائه

هاده شدن توان به وان دانسته است که مطابق فرهنگ عرب تغییریافته است که برای نمونه می

 ( اشاره کرد.2ماهه )تکویر:  شتران باردار ده

چنین نتیجه گرفته است « سیاره و ستاره»( در مقاله Paul Kunizsehپاول کوینچ ) -

شناسی آن زمان نبوده بلکه به  های کیهان های هفتگانه در قرآن متأثر از دانش که آسمان

آسمان مذکور در کتاب عهد  هفت های الهیاتی تعلق دارد و شاید متأثر از پردازی نظریه

 ( و ادبیات تلمودی باشد.7گانه )الوی  مشایخ دوازده

از نقش « خدیجه»( در مقاله Barbara Freyer Stowdserباربارا فریر استودسر ) -

بن نوفل در تثبیت ایمان محمد )ص( در آغاز بعثت و نیز در اختیار قرار دادن تعالیم  ورقه

 ه است.مسیحی به آن حضرت سخن گفت

های فراوان داستان زندگی حضرت ابراهیم  به شباهت« ابراهیم»فایرستن در مقاله  -

های موجود میان این دو را  )ع( و فرزندانش در قرآن و تورات پرداخته است و البته تفاوت

 .(997، ص 9، ج 9713نیز گزارش کرده است. )فایرستن، 

خی از مستشرقان آمریکایی، در در عرصة پژوهش و نگارش دربارة خاستگاه قرآن، بر

ویژه یهودیت و مسیحیت،  های ادیان قبلی، به ها و آموزه پی اثبات پندار اقتباس از کتاب

بودند. این مطلب در آثار افرادی امثال واشنگتن ایروینگ، یعنی کتاب دوجلدی او تحت 

مشاهده است.  م، در نیویورک منتشر شد قابل 9121-17که در سال « پیامبر و خلفا»عنوان 

 ,Irving، )«نمای کلی از ایمان محمد»وی در فصل هشتم از جلد اول کتابش، تحت عنوان 
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ویژه، از میشنا و  صراحت جدلی، قرآن را برگرفتة از کتاب مقدس، به ( دربیانی به48-54

های ادبی  وجود، ایروینگ شیفتة زیبایی کند. بااین تلمود عهد عتیقِ یهودیت معرفی می

الکرسی و ...، بر  باشد و ضمن اشاره به آیاتی از قرآن، ازجمله سورة تکویر، آیه ز میقرآن نی

 ,Einbodenکند. ) ویژگی زیبایی قرآن و نیز مهربانیت و رحمانیت خالق آن تأکید می

2009: 3) 

رغم وجود  (، به9111–9117پژوهان آمریکایی، چارلز کاتلر توری ) در میان قرآن

آورد. او در اثری با عنوان  آثارش، درنهایت سر از پندار اقتباس درمینوعی تغییر نگرش در 

 :Torrey, 1892م منتشر شد، ) 9113که در سال « تجاری در قرآن -اصطالحات کالمی»

( در ابتدای بحثش مدعی است که الهیات قرآنی در فضایی ,41 ,27 ,20-21 ,14-17

یم تجاری، بدون استثنا، دارای ریشة گرفته است و واژگان حاکی از این مفاه تجاری شکل

اند؛ و به کنایه متذکر توسل و  های دیگر وام گرفته نشده محلی )عربی( هستند و از زبان

کند که ما به پندار اقتباس معتاد  شده و بیان می ازحد همفکرانش به پندار اقتباس استناد بیش

های مضامین و  ر پی خاستگاه( اما در ادامة بحث خودش نیز پیوسته دIbid: 63ایم. ) شده

 (Ibid: 14-17, 20-21, 27, 41ویژه توراتی، است. ) معارف قرآنی در منابع عهدینی، به

( به Torrey, 1922: 457-471، )«سه فقره مشکل در قرآن»ای با عنوان  وی در مقاله

بنیان »موضوع آیات مشکل و بحث تصحیف و تحریف نیز ورود کرد. توری با کتاب 

م در نیویورک نشر یافت، نشان داد که  9177( که در سال Torrey, 1933« )اسالمیهودی 

فرض اولیة او نیز پندار اقتباس بوده؛ او در این اثر، ضمن تصریح به مردودیت  پیش

گفت مسیحیت خاستگاه اصلی اسالم است، در پی اثبات فرضیة خود،  ای که می فرضیه

 (Torrey, 1933: 5- 6برآمد. )مبنی بر خاستگاه یهودی اسالم و قرآن 

لهستانی از دیگر افرادی  -(، یهودیِ آمریکایی9111-9171آبراهام آیزاک کاش )

م، اثری را با  9112شناسی ورود کرد. او در سال  بود که با پندار اقتباس به عرصة اسالم

 ,Katsh« )های عهدینی و تلمودیِ قرآن و تفاسیرش زمینه یهودیت در اسالم: پس»عنوان 

یهودیت و »م، همان اثر با عنوانی جدید  9113( در نیویورک منتشر کرد که در سال 1954
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( بازنشر یافت. Katsh, 1962« )های عهدینی و تلمودیِ قرآن و تفاسیرش زمینه قرآن: پس

ویژه عهد قدیم و  را در منابع عهدینی، به« عمران آل»و « بقره»وی در این اثر آیات دو سورة 

برداری قرآن از  کند و در پی اثبات اقتباس و گرته و سنت یهودی، ردیابی می دیگر آثار

 هاست. آن

های تحقیقی  ترین زمینه بحث کشف و تبیین خاستگاه قرآن پیوسته یکی از مهم

پژوهان غربی بوده و هست. این بحث در سه دهة پایانی سدة بیستم، از سوی جان  قرآن

-9121ییِ لندن نشین و شاگردانش، پاتریشیا کرون )(، محقق آمریکا3773-9131ونزبرو )

 (، مجدداً وارد مباحث قرآنی شد.9127( و مایکل کوک )متولد 3791

توسط  9100( که در Wansbrough, 1977« )مطالعات قرآنی»ونزبرو با آثاری مثل 

های مختلف تفسیری بررسی شد و نیز  انتشارات آکسفورد منتشر شد و در آن منابع و روش

( که درواقع، ادامة دیدگاه وی در مطالعات قرآنی Wansbrough, 1978« )ای محیط فرقه»

 منتشر شد، در پی نقد منابع سنتی قرآن برآمد. 9101بود و در 

، با همکاری «هاجریسم»، انگلستان(، در کنار آثاری مانند 9127مایکل کوک )متولد 

میالدی  3777، در سال «دیشة اسالمیمعروف و نهی از منکر در ان امربه»خانم کرون و یا 

 The Koran: A Very Short« )درآمدی مختصر بر قرآن»اثری را در معرفی قرآن به نام 

Introduction, 2000 نیز چاپ کرد. در این اثر مختصر، مایکل کوک، در چهار بخش و )

در دنیای پردازد؛ وضعیت و جایگاه قرآن  چهارده فصل به مباحث اصلی مرتبط با قرآن می

گیری قرآن از محورهای  مدرن؛ جایگاه قرآن در دنیای سنتی مسلمانان و موضوع شکل

 اصلی این اثر است.

« های اسالم محمد و مؤمنان: دربارة خاستگاه»دانر، در کتاب جدیدش با عنوان 

(Donner, Fred, 2010 که از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد در سال )منتشر شد،  3797

اده که نظریة او دربارة خاستگاه اسالم، دیدگاهی میانِ دیدگاه سنتی اسالم و دیدگاه نشان د

گرایانِ متمایل به تأخر تثبیت اسالم و قرآن، است. بنابراین، در مقابل نقطة قوت  شک

گرایی، باید گفت که دیدگاه وی دارای  تحقیقات وی مبنی بر مقابلة با جریان شک
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وان گفت که نقطة کلیدیِ دیدگاه وی در این کتاب این است اشکاالتی نیز است. شاید بت

که ازنظر او محمد )ص( رهبری و ساماندهی نهضت مؤمنانِ موحد، اعم از یهودی، مسیحی 

و دیگران را بر عهده داشته و هدفش تأسیس دین و مذهب جدیدی به نام اسالم و یا هر 

مثابة یک دین  مؤمنان موحد، به( ظهور این نهضت ibid: 56-90اسم دیگری نبوده است. )

ویژه در زمان حکومت عبدالملک  توحیدیِ جدید قریب به یک سده طول کشیده و به

ه. ق(، با افزایش اخراج یهودیان و مسیحیان از جامعة مؤمنان و  11تا  11مروان )حکومت 

م گیری دین اسال عنوان پیامبر و نیز نقش قرآن، شکل تأکید خاص بر نقش محمد )ص( به

 (371-393: 9711تسریع و تکمیل شد. )علوی، 

های تازه در مسئله اقتباس از منابع اهل کتاب توسط خانم پاتریشیا  یکی از دیدگاه

مسیحیت »ای تحت عنوان  شده است. وی در مقاله شناسان معاصر مطرح کرونه یکی از اسالم

نظریه را مطرح کرده شده این  ( که در دو قسمت تنظیمP. Crone, 2015« )یهودی و قرآن

العرب  است که قرآن کریم برگرفته از آراء و آثار مسیحیان یهودی است که در جزیرة

( یک اصطالح Jewish Christianity« )مسیحیت یهودی»اند. اصطالح  کرده زندگی می

مدرن است که به اعتقاد آن دسته از پیروان حضرت عیسی )ع( اشاره دارد که او را جزئی 

ای که خداوند برای نجات  عنوان وعده دیدند و نه به اسرائیل می اوند با بنیاز عهد خد

( منتقل ساخت. برخی از آنان عیسی Gentilesاسرائیل بسته بود و آن را به غیر یهودیان ) بنی

دانستند و برخی یک قدرت الهی؛ اما همگی آنان هویت یهودی خویش را  را پیامبر می

 (Crone, 2015: 225کردند. ) عمل می حفظ نموده و به شریعت یهود

 Jewish Christianity and the« )مسیحیت یهودی و قرآن»پاتریشیا کرونه در مقاله 

Qur’an که در دو بخش منتشرشده است بر این باور است که در صورت عدم پذیرش )

 نقش مسیحیت یهودی در قرآن توضیح چهار مسئله دشوار خواهد بود:

شده است و نه غیر  اسرائیل فرستاده پیامبری است که برای بنیعیسی در قرآن  -9

 یهودیان.

 شود. در قرآن شامل مسیحیان نیز می« اسرائیل بنی»رسد اصطالح  به نظر می -3
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از دیدگاه قرآن حضرت عیسی در جایگاه بعد از حضرت موسی قرارگرفته و  -7

 اش تأیید تورات است. وظیفه

 دارد که عیسی فقط یک انسان است و نه پسر خدا.قرآن بر این نکته تأکید  -2

های دیگری غیر  دو نکته دیگر نیز وجود دارد که گرچه به باور سایرین اشاره به گروه

 از مسیحیان یهودی دارد اما به نظر کرونه در همان راستا هستند:

 دانستند. مخالفان پیامبر اسالم )ص( هم مریم و هم عیسی را موجودات الهی می -9

پذیرد اما تصلیب او را تجسم مثالی  رسد قرآن وفات عیسی را می گرچه به نظر می -3

(Docetismمی )  داند و طبق آیات قرآن این عیسی نبود که مصلوب شد، بلکه امر بر آنان

 (Crone, 2015: 228-229مشتبه شد. )

نسل  های دیگری همچون تولد عیسی از باکره و از او بر این باور است که اندیشه

دهد سلسله  هارون بودن مریم نیز ریشه در عقاید مسیحیان یهودی دارد. همچنین احتمال می

انبیا در قرآن مرتبط با الخسائیه و سایر مسیحیان یهودی باشد. دو باور دیگر در قرآن وجود 

کند اما برخاسته از عقاید مسیحیت  دارد که او در تضاد با دیدگاه غالب مسیحیت معرفی می

 داند: دی نمییهو

 تولد حضرت عیسی زیر درخت خرما و نه در غار یا اصطبل. -9

هایی که مسیحیان برای  خواند اما ویژگی می کلمهو  مسیحگرچه قرآن عیسی را  -3

اش معرفی  ( در معنای مسیحیlogos) لوگوسپذیرد و او را  اند را نمی مسیحای خود قائل

 (Crone, 2015: 228-229کند. ) نمی

گیرد که هیچ بُعدی ندارد که مسیحیان یهودی در  مجموع چنین نتیجه میاو در

 (Crone, 2015: 229اند. ) عربستان وجود داشته

 اشکاالت کلی نظریه تأثیرپذیری قرآن از عهدین -5-5

ها  نظریه اقتباس دچار اشکاالت مهمی است که پژوهشگران بسیاری با بهره جستن از روش

برون دینی به بطالن آن متقاعد ساخته است. عمده این اشکاالت های درون دینی و  و شیوه

 عبارتند از:
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 الف: سرچشمه واحد ادیان الهی

علت اشتراک مضامین قرآن با کتب آسمانی پیشین و نه تورات فعلی، این است که از 

چیز بیش نیست و آن ایمان به خدا و تسلیم شدن در  دیدگاه قرآن پیام اصلی همه ادیان یک

، «در حقیقت دین نزد خدا، اسالم است»(؛ إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الْإِساْلَمُر اوست: )براب

بگو: )من( نو آمدی از فرستادگان )خدا( »(؛ قُلْ مَا کنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ(؛ )91عمران/  )آل

و »(؛ دُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُ(؛ )1، )احقاف/ «نیستم

ای برانگیختیم )تا بگوید( که خدا را بپرستید؛ و از طغیانگر )آن  یقین، در هر امتی فرستاده به

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِک مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیهِ أَ نَّهُ الَ إِلهَ (؛ )71، )نحل/ «کنید ها( دوری و بت

سوی او وحی  که به ای را نفرستادیم، جز این و پیش از تو هیچ فرستاده»(؛ ا أَنَا فَاعْبُدُونِإِلَّ

(؛ 31، )انبیاء/«کردیم که در حقیقت هیچ معبودی جز من نیست؛ پس ]مرا[ پرستش کنید

ا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی شَرَعَ لَکم مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحاً وَالَّذِی أَوْحَینَا إِلَیک وَمَا وَصَّینَ)

برای شما مقرر کرد از دین، آنچه را که نوح را »(؛ وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ

سوی تو وحی کردیم و آنچه را که ابراهیم و موسی و عیسی  بدان سفارش کرد و آنچه را به

 (.97، )شوری/ «افکنی نکنید و در آن تفرقه را بدان سفارش کردیم که دین را برپا دارید

 ب: عدم دسترسی پیامبر )ص( به منابع مکتوب اهل کتاب

اصلی  های زبان های عربی که حتی نسخه تنها ترجمه تحقیقات جدید نشان از آن دارد که نه

منابع یهود و مسیحیت در دسترس پیامبر )ص( نبوده است. آنچه امروزه تحت عنوان انجیل 

ها سال  هایی از زندگی و سخنان حضرت عیسی )ع( است که ده رس است نگاشتهدر دست

ویژه متی و لوقا از  نوا به شود اناجیل هم شده است. گفته می پس از وفات آن حضرت تدوین

به معنای « Quelle»اند که مخفف کلمه آلمانی  شده شود برگرفته نامیده می« Q»منبعی که 

 11-07ل دیگر از اناجیل اربعه، مرقس است که در حدود سرچشمه و منبع است. دو انجی

شده در اواخر قرن اول میالدی است.  میالدی نوشته و یوحنا که آخرین انجیل و نوشته

 (972: 9711)پویا، 

طور  اصلی یا به ترجمه عربی در آستانه بعثت پیامبر )ص( به وجود این اناجیل به زبان
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تأیید نشده است. برخی از مستشرقان مانند نیل  قطعی توسط هیچ شاهد تاریخی معتبری

داستان »رابینسون بر این باورند که معجزه دمیدن روح در هیکل پرنده و زنده شدن آن در 

آمده که ترجمه سریانی آن در دوره قبل از اسالم وجود داشته است. « طفولیت توماس

و داستان سخن گفتن « ی متّیانجیل ثانو»داستان خرما و نهر آب در انجیل التین با عنوان 

کند که این دو  آمده است. البته او تصریح می« انجیل عربی طفولیت»عیسی در گهواره در 

 (911: 9717اند. )رابینسون،  شان، مربوط به بعد از عصر نزول قرآن در شکل فعلی

باره را  های خویش دراین ( نیز حاصل پژوهشSidney H Griffithسیدنی گریفیت )

 گونه گزارش داده است: این

گذاری شده حاوی ترجمه عربی از  شده و تاریخ های خطی شناخته ترین نسخه قدیمی

عهد جدید در مجموعه صومعه سنت کاترین در طور سینا وجود دارد. مجموعه عربی 

های پدران  های پولس، اعمال رسوالن و نامه های عربی نامه سینا شامل نسخه 919شماره 

گذاری شده از عهد جدید هستند.  ترین موارد تاریخ ها، قدیمی . این نسخهکلیسا است

کند که بسربن سیری این ترجمه را از سریانی به  آخرین صفحه از این مجموعه مشخص می

 ,Sidney H Griffithم انجام داده است. ) 110ق مطابق با  317عربی، در رمضان سال 

1985: 131-132) 

در همان مجموعه نگهداری  03اناجیل چهارگانه را که با شماره ترین نسخه از  کهن

م نگارش یافته است و درنتیجه هیچ شاهدی بر وجود  110ق مطابق با  312شود در سال  می

 (Ibid: 66انجیل عربی در عصر پیامبر وجود ندارد. )
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شده در  ، نوشته25ای عربی سینا از انجیل به زبان عربی به شماره  صفحه 001تصویری از مجموعه 

 :Khalid al- Khazraj,1939ه.ق به خط کوفی قدیم توسط استفان معروف به الرملی. ) 083محرم 

133-134) 

عهد قدیم نیز داستانی مشابه در عربستان پیش از اسالم دارد. به اذعان پژوهشگران گسترش 

یهودیان و  های اسالم صورت گرفت و از آن به بعد بود که زبان عربی پس از پیروزی
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شده نیازمند ترجمه کتاب مقدس به عربی گشتند و پیش از  های فتح مسیحیان در سرزمین

 (Khalid al- Khazraj 1988, 1044ای وجود نداشته است. ) آن چنین ترجمه

 
ترین نسخه عربی عهد قدیم مربوط به نیمه اول قرن نهم میالدی موجود در موزه  تصویری از قدیمی

 .0322ماره بریتانیا به ش



 720 |  مهر  یاحیر؛  نیقرآن از عهد یریرپذیو نقد تأث یبررس

 بررسی برخی از موارد ادعایی اقتباس -5-4

افزون بر اشکاالت کلی نظریه اقتباس قرآن از منابع یهودیت و مسیحیت، در بسیاری از 

ای نیز  موارد ادعاشده متناسب با موضوع و منابع ادعاشده برای اقتباس، نقدهای ویژه

 شود. ارد پرداخته میارائه است. در این بخش به بررسی برخی از این مو قابل

 الف: داستان هابیل و قابیل

داستان تقابل دو فرزند حضرت آدم )ع(، یعنی هابیل و قابیل ازجمله مواردی است که 

اند. سرگذشت این دو برادر  ای از اقتباس قرآنی بررسی کرده عنوان نمونه مستشرقان به

 سوره مبارکه مائده آمده است. 30-73درآیات 

مصدر مورداستفاده قرآن در بخش گفتگوی هابیل و قابیل را دو منبع ویلیام تسدال 

( و مصدر آیاتی 1:2یهودی، ترگوم جاناتان و ترگوم اورشلیم، از عهد قدیم )سفر تکوین،

که در مورد فرستادن کالغی توسط خداوند برای تعلیم دفن هابیل به قابیل است را مشابه 

( او همچنین میشنا Tisdall William St. Clair, 1912: 63داند. ) می« پیرقا ربی الیعزر»متن 

( این ادعا ibid, 1912: 65( را مشتمل بر کل این داستان دانسته است. )1:2سنهدرین )

( M. Elass( و متین ایالس )(A. A. Shorroshتوسط افرادی دیگر همچون انیس شروش 

 (A. A. Shorrosh, 1988: 201-203نیز تکرار شده است. )

 پردازیم: نقد این نظریه به بررسی هرکدام از منابع پیشنهادشده برای اقتباس میدر 

 ترگوم جاناتان )یا ترگوم اورشلیم( -0

این نوشته منسوب به جاناتان بن یوزیا است و اولین کسی که جاناتان بن یوزیئل را نویسنده 

است؛ اما به  م( 9797-9317( )حدود Menahen Recanatiآن دانسته منایین رکاناتی )

 Michaelگران، نویسنده واقعی این ترگوم ناشناس است. مایکل ماهر ) عقیده پژوهش

Maher مترجم این اثر اذعان داشته است که این ترگوم مشتمل بر نکات تاریخی است اما )

گیری فرم نهایی آن را مربوط به دوره پس از تسخیر خاورمیانه  بسیاری از پژوهشگران شکل

( با ارائه شواهدی متعدد زمان نگارش Splanskyدانند. دکتر اسپالنسکی ) ب میتوسط اعرا
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 (M. S. M. Saifullah, 1992: 11-12میالدی دانسته است. ) 97و  1آن را قرن 

میالدی  0م( نیز اعتراف نموده که این نوشته قبل از قرن  9171المعارف یهودی ) دائرة

 (Targum", 1906: p. 60تواند نگارش یافته باشد. ) نمی

هایی از  م نقل 99که این ترگوم در قرون میانه پیداشده و گرچه از قرن  نکته دیگر این

 گردد. م برمی 91آن شده، اما تنها نسخه خطی موجود در کتابخانه بریتانیا است که به قرن 

 م( 008-81کتاب ربی الیعزر ) -5

فرستاده شدن کالغ و آموزش  طور که بیان شد، کتاب ربی الیعزر مصدر ماجرای همان

( اما تأمل Tisdall William St. Clair, 1912: 64شده است. ) تدفین جنازه به قابیل معرفی

سازد. به  روشنی عدم امکان استفاده از آن توسط پیامبر )ص( را آشکار می در این نوشته به

به سه پیروزی  ام این کتاب م( در انتهای قسمت سی 9171المعارف یهودیت ) گفته دائرة

شده و اسامی فاطمه و  بزرگ پیروان محمد )ص( در فتح عربستان، اسپانیا و روم اشاره

دهد کتاب در زمان حاکمیت و تسلط اسالم  کاررفته که نشان می عایشه در کنار اسماعیل به

م( نادرست  991-17بر آسیای صغیر نگارش یافته است؛ بنابراین انتساب آن به الیعزر )

 (Pirke De-Rabbi Eli'ezer,2012: 59است. )

 نویسد: ( با اشاره به این موضوع میNorman Stillmanرو نورمن استیلمن ) ازاین

تر منابع  شده است. امروزه با شناخت دقیق در اقتباس قرآن از یهودیت بسیار اغراق

شده که  روشنشود و  چنین انجام می های این اسالمی و یهودی بهتر از زمان گایگر پژوهش

بسیاری از موارد ادعایی تأثیر ادبیات یهودی بر متون اسالمی کامالً غیر صحیح است. برای 

 .M. S. Mنمونه کتاب الیعزر تنظیم نهایی خود را پس از ظهور اسالم یافته است. )

Saifullah, 1974: 231) 

 دراش تنحوما می -4

عنوان مصدر  دراش تنحوما را به پس از روشن شدن ضعف دو دیدگاه قبلی، استیلمن می

 (Ibid: 236تری برای این داستان معرفی نموده است. ) دقیق
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آمیز از اسفار تورات  دراش تنحوما چاپ و اصالح مجدد از یک تفسیر موعظه می

 (M. S. M. Saifullah, 1996: 10است. )

. 37) م از روی نسخه خطی دانشگاه آکسفورد 9111دراش اولین بار در سال  این می

OPPدراش مربوط به قبل از  ( در سه جلد منتشر شد و در مقدمه آن ادعا گردید که این می

م(  Leopold Zunz( )9012- 9111اسالم بوده است؛ اما افرادی چون لئوپولد تسونتس )

(L. Zunz, 1892: 246-247) ( و میر واکسمنMeyer Waxman این دیدگاه را نپذیرفتند )

 ,M. S. M. Saifullahم دانستند. ) 1نحوما را متعلق به نیمه اول قرن دراش ت و تاریخ می

1960:139) 

 ها ب: داستان ابراهیم و بت

یکی دیگر از مصادیق ادعایی اقتباس قرآن از متون اهل کتاب داستان حضرت ابراهیم )ع( 

 997- 17و صافات آیات  07-19، انبیا، آیات 12-02های انعام آیات  است که در سوره

 ,J. W. Sweetman, 1945: 10. Dr. A. A. Shorrosh, 1988ذکرشده است. گایگر )

205. R. Morey, 1992, 149( ویلیام سنت کلر تسدال )م(، سوئیتمن، انیس  9111-9131

 Normanشُروش، رابرت موری، متین ایالس، عبدالحق، کاپلستون، نورمن گایسلر )

Geisler( و عبدالصلیب )Abraham Geiger, 1954: 96دراش تکوین ریاح را مصدر  ( می

 دانند. اقتباس قرآن در این داستان می

برخی دیگر نیز مصادری چون سؤاالت عبری درباره تکوین، مجموعه سِوِری و 

 اند. کتاب جوبیلیز را پیشنهادهای بهتری دانسته

 در نقد این نظریه باید توجه داشت که:

ها در قرآن و  محتوای داستان ابراهیم و بت گفته، متن و با توجه به مطالب پیش -9

راحتی یکی را مصدر دیگری  توان به های زیادی دارند که نمی دراش رباح تفاوت می

 پنداشت.

دراش تکوین رباح تفسیری از کتاب اول تورات )سفر پیدایش( است،  کتاب می -3

زمان احتمالی آن را  نامة یهود تعیین تاریخ دقیق ویرایش آن را دشوار خوانده و اما دانش
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بعد از تدوین تلمود اورشلیم دانسته است. هری فریدمن مترجم جلد اول این کتاب و 

لئوپولد زونز نیز بر این نکته توافق دارند که ویرایش این اثر در قرن ششم میالدی بوده و 

د شده است. لوییس بارت نیز هم اصل متن و هم سن ازآن نیز بر متن کتاب افزوده حتی پس

بیند. وی علت  داند و جز حدس و گمان راهی برای آن نمی-این کتاب را نامشخص می

 گونه تبیین نموده است: این امر را این

برداری از متون  وسخت استنساخ از کتاب مقدس، نسخه برخالف قوانین سفت

 رو گاهی ناسخ اضافات و تغییراتی از پیش خود تفسیری یهود ضوابط سختی نداشته و ازاین

تواند انعکاس مطمئنی از اصل کتاب  نمی 77رو نسخة واتیکان  داده است. ازاین انجام می

پنج قرن فاصله  77باشد، چراکه میان زمان نگارش برشیت رباح و تألیف کتاب واتیکان 

وجود دارد که احتمال اضافه یا کم شدن و یا تغییر متون دشوار توسط ناسخان را افزایش 

 (L. M. Barth, 1973: 81-82دهد. ) می

بنابراین، حتی اگر گردآوری این کتاب را مقارن زمان حیات پیامبر )ص( در قرن 

اضافه در آن وجود دارد و  ششم و هفتم میالدی بدانیم بازهم به دلیل احتمال تحریف به

 9179-9117طور یقینی آن را متقدم بر قرآن کریم دانست، بلکه رودی پارت ) توان به نمی

گروه خاورشناسی دانشگاه تویینگن آلمان نیز بر این باور است که اقتباس معکوس  م( استاد

در این داستان صورت گرفته و در برخی از موارد، سنن و آثار متأخر یهودی تحت تأثیر 

 قران و روایات اسالمی بوده است.

 مستندات ویلیام تسدال را برای اثبات اقتباس داستان حضرت ابراهیم )ع( کتاب -7

عرائس المجالس ابواسحاق ثعلبی و المختصر فی اخبار البشر ابوالفداء است؛ اما این دو 

 اعتماد نیستند. کتاب از منابع دسته اول و قابل

شده و بیشتر مطالب کتاب از  م تدوین 119مجموعه تفسیری سِوِری در سال  -2

اتش متأخر از شده که زمان حی م( نقل 127- 071) (Jacob of Edessa)یعقوب اِدسا 

 Dirkتوان سخنان وی را مصدر قرآن دانست. ) پیدایش قرآن است و نمی

Kruisheer&Lucas Van rompay, 1998) 
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های  ها( شرح رخدادهای تاریخی است که بنا بر دوره کتاب جوبیلیز )مناسبت -1

شده است. توجه در داستان حضرت ابراهیم در این کتاب و قرآن  ساله مرتب 21جوبیلی 

 سازد: های زیر بین این دو گزارش را آشکار می کریم تفاوت

ها  طور ضمنی با او در مورد نادرستی پرستش بت در این کتاب پدر ابراهیم به -

 موافق است.

 شکند. ها را می کشد اما در قرآن، آن ها را به آتش می ابراهیم بت -

یابد اما در  میشود و او نجات  ها توسط ابراهیم باخبر نمی کس از شکستن بت هیچ -

بر او  اندازند و ماجرای سرد و سالمت شدن آتش قرآن، او به کیفر کارش او را در آتش می

 آید. پیش می

م( استاد  Wilfred Cantwell Smith( )9191-3777به اذعان ویلفرد اسمیت ) -1

ازنظر ترین و  ترین، فصیح ترین، قوی ادیان تطبیقی دانشگاه تصویر ابراهیم در قرآن، منسجم

 .Wilfred Cantwell Smith, 1999, pمعنوی، معنادارترین تصویر در سه متن دینی است )

که پیامبر اسالم )ص( برخالف نویسندگان سایر متون ذکرشده، در محیط  ( درحالی186

 ای و ... دسترسی نداشته است. علمی پرورش و تعلیم نیافته بود و به منابع کتابخانه

 گیری نتیجه

 توان در مطالب ذیل فهرست کرد: های مقاله را می یافته

درمجموع دو مصدر عمده که عبارت است از: منابع دینی یهودیت و مسیحیت، 

توان  توسط آنان پیشنهادشده و شواهدی برای آن ذکرشده است. همه این موارد را می

دام از موارد فوق ای که بر هرک دید و افزون بر نقدهای ویژه« نظریه اقتباس»تحت عنوان 

 ذکر شد، در این بخش مناسب است اشکاالت کلی که متوجه این نظریه است را بیان نمود.

ترین اشتباهات خاورشناسان در بررسی قرآن کریم، در نظر گرفتن  یکی از مهم -9

گیری آن  گونه عامل ماورایی در شکل عنوان یک متن تماماً بشری است که هیچ آن به

اند و هم به خطا در  رو آنان هم در تبیین ماهیت آن به خطا رفته است. ازاینتأثیری نداشته 

اند. البته  اند و همواره در این تالش خویش ناکام مانده پی منابع و مصادر زمینی آن گشته
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پژوهی در  معدود خاورشناسانی هستند که با وقوف به این اشتباه سعی در اصالح مسیر اسالم

 اند. غرب داشته

طور  ها تأثیر داشته است. به های آن ین یا مکتب فکری خاورشناسان در دیدگاهد -3

تواند قرآن را  مثال، بدیهی است که خاورشناس کمونیستی چون ماکسیم رودنسون نمی

ای به نام جبرئیل  طور مستقیم یا باواسطه فرشته پیامی الهی و وحیانی تلقی کند که خداوند به

کند که یک ملحد است و  ازل کرده است. او خود تصریح میبر قلب پیامبر اکرم )ص( ن

توان کسانی را که در  ای فرا انسانی دارد بپذیرد. می که ریشه عنوان این تواند پیامی را به نمی

 بندی کرد: اند در موارد زیر طبقه این حوزه سخن گفته

ندارند،  کسانی که اساساً اعتقادی به خداوند، غیب و وحی و مانند آن دسته اول:

 مانند: ماکسیم رودنسون و برخی دیگر از خاورشناسان روسی.

کسانی که به خدا و غیب و وحی ایمان داشته اما پیامبر اسالم را پیامبر  دسته دوم:

 دانند، مانند: گایگر و نولدکه. حقیقی که مرتبط با غیب بوده است نمی

ند، مانند: مونتگمری وات کسانی که وحیانی بودن قرآن را نیز قبول دار دسته سوم:

فرض بشری و غیر الهی بودن قرآن  و یوسف حداد. بیشتر آثار سنتی خاورشناسان، بر پیش

 استوار است.

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع 
 قرآن کریم

 تهران، هستی نما. مواجهه قرآن بافرهنگ مسیحیت،  (.9711) پویا، اعظم.

 مکتبه دار نشر دیتریش، الجزء الثانی  تاریخ القرآن، الطبعة الثانیه،م(.   9191 . )تئودور نولدکه

بغداد، نشر جامعة بغداد، چاپ   المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم،ق(.  9297. )جواد، علی

 دوم، 

سال   امی و مشتقات خاص یهودیان در قرآن، ساالنه کالج عبری،اس(.  9131 . )جوزف هوروویتز

 ، اوهایو99ششم. 

 بیروت: المکتبة البولسیه  القرآن و الکتاب،م(.  9117 . )درّه حداد، یوسف

درآمدی بر تاریخ قرآن، ترجمه بهاءالدین ش(.  9713. )بل، ریچارد.، بازنگری: مونتگمری وات
 های خارجی،  قرآن مجید به زبان مرکز ترجمه  خرمشاهی، چاپ اول،

 الطبعة الثالثه، بیروت، دارالفکر.  تاریخ العرب القدیم،تا،  عاقل، نبیه.، بی

 73آسمان،  هفت  کشیش پیامبرشناس،(.  9711 . )فرمانیان، مهدی.، مونتگمری، وات

، ترجمه سید حسن اسالمی، «پیشینه مطالعات اسالمی در غرب»ش(.   9700 . )مارتین، ریچارد سی

 .12پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، شماره  دوماهنامه آیینه پژوهش،

ترجمه سید علی  های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب، پژوهش(. 9711 . )مارکوشولر

 72آسمان، ش  آقایی، هفت

ساز، آینه پژوهش، سال  ترجمه: نصرت نیل  ،«شکل و ساختار قرآن»(. 9717 . )نویورت، آنگلیکا

 917و  921بیست و پنجم، شماره پنجم و ششم، پیاپی 

نیل رابینسون، عیسی در قرآن، عیسای تاریخی و اسطوره تجسد، ترجمه محمدکاظم شاکر، 

 9717: زمستان 32آسمان،  هفت
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