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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ می ١٨
  

  قرآن، نه کالم خدا، نه الھام محمد، نوشته ای تاريخی التقاطی
  )پنجمبخش (

  

  جالل ايجادی

ای گوناگون و اھميت ودبيگانگی نسبت به آن پرداخته و به توضيح قرآن ھ پيشين به نقد قرآن و ازخۀدر چھار شمار

 نزول ۀدر اين بخش به ھرمنوتيک زبانشناسی قرآن پرداخته، بر نظري.  قرآن اقدام نمودمۀ ريشکشف ھرمنوتيک

  .کيد می کنمأقرآن انتقاد نوشته، بر اھميت نسخه ھای صنعا و ضرورت نقد دين ت

  

  قرآن نازل نشده است

 آسمانی و الھی است يا محصول يک تاريخ متضاد و بسيار طوالنی می باشد؟ آيا ی دارای منشاءا قرآن از ابتداآي

 ۀقرآن دارای زبان عربی فصيح و روشن و اعجازی عربی است يا از زبانی گنگ و نارسا برخوردار بوده و نتيج

ار می آيد؟ مبلغان روانپريش دينی و رسانه شمه  و زبانی، بئیکارپردازی چند سده تالش سياسی و دستوری و آوا

ياھای پيامبر، الھام محمد يا کالم هللا که از طريق جبرائيل به پيامبر ؤر ھای مبلغ اعتقادات دينی خرافه گرا، قرآن را 

ھر يک از اين ادعا ھا جز افسانه گوئی و اوھام پراکنی و اعتقادات ضدخرد، چيز . ارسال شده است، می دانند

 انسانی نيست، بلکه باورھای ضد ۀ و ارزش ھای برجستئیاين اعتقادات بيانگر معنويت و آرمانگرا. نيستديگری 

ھدف اين گونه تبليغات ايدئولوژيک دينی بازتوليد وابستگی روانی به . علمی، ضد تاريخی و ضد خرد وعقل است

من در تحقيقات . گانگی انسانھا می باشدرکائيک و پاتولوژيک و بازتوليد مسخ شدگی و ازخودبيااوھام و احساسات 

 علمی و ھرمنوتيک و جامعه شناختی و تاريخی ۀ قرآن، نظريۀکنونی خود برای اولين بار در زبان فارسی در بار
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جديدی مطرح می کنم و تا کنون نشان داده ام که قرآن نه کالم الھی است، نه الھام محمد است، بلکه يک کتاب 

ھای گوناگون دينی و اجتماعی و نوشتاری أ ساله تنظيم شده است و دارای منش٢٠٠وند تاريخی است که طی يک ر

 نوزدھم در غرب شروع گشته ولی تبليغات و ۀ از سد اين گونه بررسی علمی و ھرمنوتيک.و زبانی می باشد

 پ و ملی وفشارھای سياسی و اسالمی حکومتی و نخبگان سنتی و نوانديش اسالمی و نيز دين خوئی روشنفکران چ

ما روشنفکران ناباور و .  اين روش ھای علمی در دنيای اسالمی شده استۀخواه مسخ شده، مانع توسعجمھوري

جوی  و ھدف ما جست. دانشگاھی با روش علمی و با دقت، کار خود را بايد پيگيری کنيم و از فشارھا نھراسيم

 به عقل و روش علمی، نادانی ھا و زخم ھا ءم، ما با اتکاحقيقت است، ما تابع روسانتيمان بدوی و انتقام جوئی نيستي

  .و آسيب ھا و ازخودبيگانگی ھا و بحرانھا را مورد بررسی قرار داده و در برابر ھيچ قدرتی تسليم نمی شويم

 قرآن شناسی، ما اعالم نموديم که اين کتاب خالف آنچه که خود اعالم نموده، به تاريخ تعلق دارد و خود ۀدر زمين

وجود آورده ه  قدرت الھی و آسمانی نيست، قرآن را انسانھا در دورانھای گوناگون بۀقرآن آفريد. دارای تاريخ است

  : قرآن، آيات چنين می گويندۀدر بار. اند

  : النحل می آوردۀسور

ان كسى كه زب] نه چنين نيست زيرا[آموزد   گويند جز اين نيست كه بشرى به او مى   دانيم كه آنان مى و نيك مى«

  )١٠٣(» به زبان عربى روشن است] قرآن[ دھند غير عربى است و اين  نسبت را به او مى] اين[

  : می گويدء الشعراۀسور

تا از )١٩٣(روح االمين آن را بر دلت نازل كرد )١٩٢(وحى پروردگار جھانيان است ] قرآن[و راستى كه اين 

  )١٩۵(وشن به زبان عربى ر)١٩۴(ھشداردھندگان باشى ] جمله[

در برابر اين ادعای قرآنی، بالفاصله بگوئيم که بنابه تحليل زبانشناسان و اسالم شناسان آکادميک، بخش مھمی از 

غيرعرب خارج از سرزمين حجاز بوده، زبان آغازين قرآن نه عربی » بشر« ناشی از ءمطالب اين قرآن در ابتدا

 و تنظيم و تغييروده، ساختار نوشتار قرآنی طی دويست سال بلکه پاره ھای ناشی از آرامی و سيرياک و عبری ب

اين ابھام ھا .  محکم می باشدئی ساختاری و دستوری و محتوائیدستکاری تھيه شده، و قرآن فاقد فصاحت و روشنا

 ۀبنابراين به تاريخ واقعی قرآن بايد رجوع کرد و با شيو. و ناروشنی ھا از تاريخ قرآن جدا ناپذير می باشند

 مشاھده ء الشعراۀ سورتالبته ھمانگونه که در آي. رمنوتيک تاريخی و تبارشناسی گسترده به واقعيت آن نزديک شدھ

به اين . می کنيم اعالم می شود که خدا قرآن را نازل کرده است و جبرائيل رابطه برای وحی به محمد بوده است

 جامعه شناس و متفکر علمی ۀمثابه ما ب. انی است ازلی و الھی و آسمیاز نظر قرآن دارای منشا» قرآن«ترتيب 

حال . ءازل يعنی چه؟ از نظر واژه شناسی ازل يعنی زمان بی ابتدا. نمی توانيم چنين جزميات غيرعقالنی را بپذيريم

 فلسفه؟ زمان پيدايش انسان؟ زمان کھکشان ھا؟ زمان بيگ ۀزمان بی ابتدای قرآن چيست؟ زمان ھستی شناسان

 ھندی با چرخه ھای پيوسته ۀپتاھوتپ در مصر باستان؟ زمان در فلسف اديان ابراھيمی؟ زمان از نگاه بانگ؟ زمان 

 جھان؟ زمان افالتون و ارسطو؟ زمان آلبرت انيشتن و استفن ھاوگينگ؟ زمان کانت ئیاز آفرينش ، نابودی و نوزا

دای ھستی قرآن نوشته شده است؟ اگر چنين که زمان هللا چيست؟ آيا از ازل يا از ابت و ھايدگر؟ پرسش ما اينست 

است پس چرا تمام فضای موجود در قرآن، جغرافيای آن، جدالھای قبايل، خشونت جنگی محمد، قواعد اجتماعی 

ص ھستند؟ خموجود در قرآن، ھمه و ھمه با شرايط معين و ويژه ای ارتباط برقرار می کنند و در پيوند با زمان مش

  . و بند بند آن با تاريخ ارتباط داردتمام قرآن زمانمند است
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ادعای دين مبنی بر ازلی دانستن و آسمانی دانستن قرآن مورد قبول علم نمی تواند باشد زيرا ھيچ نوشته ای از خالء 

 اديان متکی ۀعالوه روش ما در بررسی ھمه ب. زاده نمی شود، بلکه محصول يک محيط و تاريخ و زبان انسانھاست

قرآن مسلمانان به ھمان شکلی ارزيابی می گردد که ساير کتابھای مذھبی مانند .  علمی استۀنبر معيارھای يگا

. قرآن نازل نشده است، قرآن ساخته و تدوين شده است. تورات و انجيل و اوستا، مورد تحليل قرارگرفته شده اند

 نمی تواند تحليل علمی کند، کتاب کتاب دينی را ديدگاه دينی.  چنين کشفی استۀبينش تاريخی و ھرمنوتيک، پشتوان

در نوشته ھای پيشين نشان داديم که قرآن . دينی با بينش دانشگاھی و پژوھشگری تاريخی قابل ارزيابی درست است

حال در اينجا به کار . طور دقيق، با داليل فراوان، غيرآسمانی بودن قرآن را شکافتيمه محصول تاريخ است و ب

تمامی قرآن با انسانھا، حوادث، جدال ھا، منافع گروھی و شخصی، خشونت ھای . می دھيمتبارشناسی تاريخی ادامه 

 پيش از تولد خود درگير است و ۀاجتماعی و سياسی، اساطير و تابوھا، مقررات و سنت ھای دوران خود و دور

طور ه نيست، قرآن بقرآن جھانشمول و انيورسال . بنابراين کالم و روح قرآن سرشار از نشانه و بار تاريخ است

  .عمده بازتابی از دنيای اقوام سامی می باشد

   

  قرآن با ميراث ديگران

قرآن خود را . دانشمندان بسياری ھستند که قرآن را به بررسی انتقادی سپرده اند و رازھای آن را آشکار ساخته اند

نشان می دھد چگونه بند بند قرآن از ازلی و آسمانی و مقدس معرفی می کند، ولی تاريخ اين ادعا را نفی کرده و 

ثير گذاری خود را أيک کتاب دينی در پی حفظ راز و ابھام است تا قدرت ت. ثير گرفته استأداده ھا و پديده ھا ت

که بررسی تاريخی به اجزا و امور خرد و کالن پديده می پردازد تا به واقعيت آن پی ببرد و  حال آن. نگھداری کند

جوگری رازگشائی نموده و با توجه به نگرش و  و رخان جدی با پرسشگری و جستؤم.  می کندئیبناگزير راززدا

 آور ئیسليقه و ھدفی که دارند به انتخاب دست می زنند و از بستر ذھنی راز و جادو و تقدس بيرون آمده و روشنا

ن متعددی اين جنبه را مورد  قرآن است و دانشمنداۀ زبانشناسانۀ قرآن مطالعئیيکی از کليدھای رازگشا. ھستند

  .تحليل خود قرارداده اند

 ميالدی در قاھره متولد گشته، از پدر و مادر ١۴۴۶سال ه جالل الدين االسيوطی حکيم شافعی اشعری و صوفی ب

» متھم«او که فردی پرکار و کتاب خوان و تفسيرگر بود، . بوده است» فرزند کتاب«ايرانی زاده شده و معروف به 

او دارای شخصيتی عرفانی است و . شده و توسط روحانيون رسمی و سنتی مورد طرد قرار گرفت» ھاداجت«به 

او نگاه موشکافانه ای به قرآن دارد و با کار خود به .  بار محمد پيامبر را در خواب ديده است۶٢ادعا داشت که 

 علوم ۀدربار«ن االسيوطی بايد از از ميان کتابھای جالل الدي. دست زده است» قرآن مقدس« در مورد ئیرازگشا

او .  غير عربی وجود داردۀ واژ۶۶١۶جالل الدين االسيوطی در اين کتاب بيان می کند که در قرآن . نام برد» قرآنی

می گويد اين صفت ھا و قيدھا و واژه ھای خارجی در قرآن از زبان فارسی، نباتان، عبری، سيرياک، يونانی، 

معرفی می شود، از » الھی و مقدس«اين تحقيق نشان می دھد که متن قرآن، که . ستقبطی، ھندی وغيره آمده ا

  .زبانھای غير عربی مردم ديگر بسيار وام گرفته است

. قرآن خود را بيان فصيح عربی و کالم هللا می داند ولی در واقع دارای زبانی است که محصول محيط و تاريخ است

 عربی ندارند ولی شکل عربی به ۀ که ريش–ادث است و واژه ھای غير عربی ثر از حوأ زبانھا متۀقرآن مانند ھم

» المذھب فيما وقع فی القرآن من المعرب«در اين زمينه کتاب .  درآن وجود دارد–خود گرفته و معرب گرديده 

قرآن از قول صحيح ھمين است و ابوميسره تابعی بر اين باور بوده که در «:  جالل الدين سيوطی، می گويدۀنوشت
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اينک برخی . ».اين مطلب از سعيد بن جبير و وھب بن منبه نيز نقل شده است.  زبان ھای مجاور وجود داردۀھم

  :واژه ھای غير عربی که با دگرگونی معرب شده و در قرآن آمده است

  .آب ريز: معرب: اباريق، جمع ابريق

  .»اکواب و اباريقب. يطوف عليھم ولدان مخلدون«: فنجان، کوزه: اکواب، جمع کوب

  .»ھم و أزواجھم فی ظالل علی األرائک متکئون«. تخت: کهيارائک، جمع ار

  .»و فار التنور«. فارسی معرب است: تنور، جواليقی و ثعالبی گفته اند

  .»فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بھما«. جناح، معرب گناه

  .»ره من سجيلترميھم بحجا«.سنگ گل کلوخ : سجيل، اصل آن

  .»أحاط بھم سرداقھا«. سرادر، در سرا، سرا پرده: سرداق، معرب

  .»وجعل لکم سرابيل تقيکم الحر«. شلوار: سرابيل، جمع سربال

  .مسجد، که برخی آن را معرب مزگت دانسته اند که به معنای معبد يا عبادت گاه

عنوان نمونه برآنند که ه نظر االسيوطی دارند و ب نزديک به ۀبسياری از پژوھشگران معاصر نيز تحليل زبانشناسان

دينی که در » کتاب نيايش«معنای ه بوده و اين واژه ب» سيرياک «ی عربی نيست بلکه دارای منشاۀ قرآن واژۀکلم

عالوه کليسای شرقی در پيوند تنگاتنگ با مراسم و کتاب يھوديان بوده ه کليسای ھای سوريه رايج بوده می باشد و ب

 می گويد می يدنیپژوھشگر اسالم شناس سو» تور ژوليوس افريم آندرا«ھمانگونه که . ثر ساخته استأ را متو قرآن

عنوان ه ب. توان مطرح کرد يکسری آيات قرانی، در اصطالحات و سبک بيان خود ھمان دعاھای يھوديان می باشد

من بياموز ه ب خدايا « :تورات نيز آمده استحال آنکه در . »ما را به راه راست ھدايت کن«: نمونه در قرآن می آيد

محمد، «و » ھای اسالم و مسيحيتأمنش« در آثار خود مانند سويدنیاين پژوھشگر . »ومرا به راه راستی ھدايت کن

 به نگارش درآمد معتقد است که محمد از منابع عبری و مسيحی و نيز از ١٩۴۵که در سال » زندگی و دکترين او

  .ثير گرفته استأای نستوريان پارس تمبلغان مذھبی کليس

 عبری و آرامی می باشند و ۀ، سوره، عربی نيستند و از ريشتهللا، قرآن، آي:  مانندئیاز نظر زبانشناسان واژه ھا

طور فعال با مردم مناطق دمشق و مکانھای ديگر ه که محمد و اعراب بازرگان ب  اين کلمات اينستۀعلت استفاد

می سخن می گفته اند در ارتباط قرار داشتند و ھمچنين با اقوام يھود مناسبات تنگاتنگ سوريه که به زبان آرا

کارلو فون « برخی از پژوھشگران مانند ٢٠ و ابتدای قرن ١٩در اواخر قرن . اجتماعی و زبانی و آئينی داشته اند

ی المان »کارل ولر«، )١٨۵١/١٩١٨(یالمان» مارتين ھارتمن«، )١٨۴٨/١٩٢۴ (يدنیسو» الندبرگ

معتقدند که ) ١٨٧٨/١٩٣٧(ی المان» آلفونس مينگانا«، )١٨٣۶/١٩٣٠(ی المان» تئودور نولدکه«، )١٨۵٧/١٩٠٩(

» گونتر لولينگ «١٩٧٠در سال .  گرفته استأبخش بزرگی از قرآن از آواھا و سرود ھا و ترنم ھای مسيحی منش

رجوع شود به کتاب . (ل از تولد محمد بوده استقرآن، از آوازھای مسيحی قب اعالم کرد که بخش ھای مھمی از 

  ).١۵٠/١۵١ برگ ٢٠١۵، انتشارات سوی فرانسه »ژرم پريور«و » ژرار مرديال«، از »مسيح طبق نظر محمد«

» جان وانسبروق«يکی از پژوھشگرانی که در درک از اسالم و مطالعات قرآنی پرسش ھای اساسی توليد کرد 

او . لندن درس می داد» ئیفريقاا مطالعات شرقی و ۀمدرس« در امريکائیھشگر اين پژو. می باشد) ١٩٢٨/٢٠٠٢(

 يھودی مسيحی که در قرآن ۀتحليل از قرآن را متکی می کند به فھم و درک اسطوره ھا و تصورات تک خدايان

 خود در  يھودی مسيحی که در پی گسترشۀ يک فرقۀ و استحالتغييرکه اسالم از جھش و است او معتقد . ند اموجود

 جمع آوری دويست ساله، نتيجه کار تلفيقی از منابع ۀبه نظر او قرآن نتيج. سرزمين عرب بود ناشی شده است
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او اعالم داشت .  زمانی ميان محمد و متن قرآنی استۀکار مھم او قطع کردن رابط. گوناگون يھودی و مسيحی است

  . مورد مطالعه قرار گيردطور جدی تاريخ آنه  جدی است و بايد بۀکه قرآن يک پديد

 ويژگی ۀبطرابدين ترتيب متوجه می شويم که مطالعات زبانشناسی بخشی از رازھای قرآن را می شکافد و ما را در 

عنوان يک ه  است و بتغييرنيست بلکه زبان درحال شدن و » آسمانی و مقدس«زبان قرآن . زبان قرآن قرار می دھد

  .ر استثأ تاريخی، از دوران خود متۀپديد

 ھای انديشه و احساس ئی مالقات عقل و تجربه و افکار و تناقضات و ھمسوۀتمام نوشته ھا در تاريخ بشری نتيج

ثير را أاسطوره ھا و باورھای انسان ھا مھمترين ت. فرھنگ ھا و اديان و تجربه ھا درھم تنيده اند. بشری می باشند

که در مستندات تاريخی به چشم می خورد، در سنگ نبشته ھا و  چنان. در ھنر و بناسازی و پيدايش دين داشته اند

 سومريان، ھنر و خالقيت در جريان بود و ۀدر وصف مردوخ الھ» الحانی« مذھبی برای نمونه ۀمتون کشف شد

از اين ميان می توان به آثاری ھمچون بناھای بابل که ترکيبی از معماری با . بناگزير با باورھا ترکيب يافته بود

كتابخانه ھا مجموعه ھاى مرجع بزرگ براى . کوه آن دوران و نگاھی اساطيری به جھان ھستی است، اشاره کردش

 تمدن بابل و آشور در اواخر ۀك نھاد، وجه مشخصيك به عنوان ينسخه ھاى آثار دينی و علمى و تاريخی كالس

پيش ١٠٠٠(و عصر آھن ) ش از ميالدپي١٠٠٠م ـ ١۵٠٠(عنى اواخر عصر برنز يالد ي دوم و اول پيش از مۀھزار

ك را در ينى و ادبى كالسيمعابد و كاخ ھا و برخى شخصيت ھا، مجموعه ھاى متون علمى، د. بودند) از ميالد به بعد

 بخشى از معابد و كاخ ھا بودند و مورد بھره برداری افراد قرار می گرفته ۀل دھنديكتابخانه ھا تشك. اختيار داشتند

ھر اثر تازه ای افکار پيشينيان را در خود جای می داد و به . ه به سينه ديگر انتقال داده می شده انداند و از يک سين

ثيرپذيری أدر تمدن و فرھنگ و فلسفه و ادبيات جھانی کنونی نيز اين ت. اين ترتيب تمدن انسانی به جلو آمده است

، »تئودور نولدکه«رسی تاريخ قرآن و اسالم توسط  جديد در برۀ شيوئیعنوان نمونه بازگشاه ب. متقابل ادامه دارد

سرآغاز تحقيقات جديدی شد و به ديگران آموخت چگونه از زير نفوذ اسالمگرايان خارج شوند و تحقيق مستقل 

امروز در تحليل علمی قرآن، توليد فکری بی نظيری وجود دارد که منبع آموزش . علمی خود را سازماندھی نمايند

 از قرآن بوده تا ذھن ئیاين تحليل زبانشناسانه و ھرمنوتيک در خدمت رازگشا. وھشگر می باشدنسل ھای جديد پژ

  .بتواند با استقالل بيشتری عمل کند

  

   رازگشائی از زبان قرآن 

 المانی است که از تبار لبنانی مسيحی بوده ودر دانشگاه الماننام يک پژوھشگر و فيلولوگ » کريستف لوکزنبرگ«

 از زبان ئیمقدمه برای رازگشا: آرامی قرآن/ سيرياکقرائت« کتاب معروفی زير عنوان ۀاو نويسند. دکن تدريس می

. بوده است» لکسيونر«او برآنست که قرآن در اصل متکی بر . ی منتشر شدالمانزبان ه  ب٢٠٠٠که در سال » قرآن

ثير پذيری أبوده و منبع وامگيری و ت آوازھا و سرودھای دينی مسيحی ۀکتاب يا مجموعه ای دربرگيرند» لکسيونر«

  .قرآن است

آدلف فون «، »تئودور نولدکه«، »آلفونس مينگانا«ديگر پژوھشگرانی مانند » کريستف لوکزنبرگ«البته پيش از 

 تاريخی را گسترش داد و ۀ مطالعۀولی او اين عرص. ، به مطالعات زبانشنانه و تاريخ قرآن پرداخته بودند»ھارناک

 تحقيقاتی او پرسش ھای جدی برای اسالم شناسان ۀحققان ھميشه با او ھم نظر نبوده اند، ولی عرص مۀھرچند ھم

نشانه ھای روی  او نيز معتقد است که خط قرآنی از ابتدای دين محمد موجود نبوده، حتا . علمی و آکادميک باز کرد

 ۀحاکم ناحي» بن يوسفحجاج «مان گيرد و به فر  ھشتم زبان عربی شکل میۀحروف ناممکن بوده و فقط از سد
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» کريستف لوکزنبرگ«.  می زيسته است، نشانه گذاری ھای عربی آغاز می شود٧١۴ تا ۶٩۴عراق که در 

که قرآن در اصل از   اين امر، آنستۀيکی از علت ھای برجست. برآنست که قرآن اغلب گنگ و ناروشن است

کار تحقيقاتی کريستف لوکزنبرگ، تطبيق واژه ھای . استسرودھای دينی به زبان سيرياک و آرامی گرفته شده 

باشد و او معتقد است که برخی از آيات قرآنی از زبان سيرياک به عربی بد ترجمه  قرآن با واژه ھای سيرياک می

خاتم «يا . معنای انگور سفيد استه معادل باکره با چشمان سياه نيست بلکه ب» حوری«عنوان نمونه ه ب. شده است

بيانگر شھادت او » خاتم«است و » شاھد و نشانه«معنای ه ، نادرست بوده بلکه ب»آخرين«عنوان پيامبر ه ب» نييالنب

کيد می کند أبار ديگر ت  کريستف لوکزنبرگ اين واقعيت را يکۀمطلب زبانشناسان. به آمدن پيامبران پيشين می باشد

  .نيست زيرا از دقت علمی برخوردار نمی باشندکه ترجمه ھا و تفسير ھای دينداران مسلمان قابل اعتماد 

تفسير مسلمانان در .  کريستف لوکزنبرگ بايد يادآوری نمود که کار علمی از کار دينی جدا استۀ با گفتئیدر ھمسو

قرآن .  آن دور شده استئی خاتم که در يکی از سوره ھای قرآنی آمده، تفسيری جانبدار است و از معنای ابتداۀبار

ما کاَن محمٌد أبا أََحٍد ِمْن «: ن را برای محمد چنين به کار برده استيي احزاب تعبير خاتم النبۀ سور۴٠ تدر آي

 پيامبری است و مسلمانان ۀکنند ن به معنای ختميياز نظر مسلمانان خاتم النب. »نييرجالِکْم َولکن رسوَل ّهللاِ و خاتَم النب

ه ب» خاتم«که  عنوان آخرين گرفته اند، حال آنه را ب» خاتم«مسلمانان . را معادل خاتميت و ختم کننده می دانند آن

). غياث اللغات (کسر تاء و بفتح آن انگشتری استه خاتم، ب«:  دھخدا چنين آمده استۀی ُمھر است و در لغتنامامعن

فتح تاءفوقانی ه  بفتح است و يکی از ثقات در تٔاليف خود نوشته که خاتمه اين مٔولف نويسد که مختار فصحای عجم ب

فتح و کسر ه خاتم ب. ی ما يُختم باشد و آن انگشتريستامعنه پس خاتم ب. مھر و انگشتری و جز آن که بدان مھر کنند

ُمھر و انگشتری نگين کنده که با آنھا کاغذ و غيره را مھر کنند و در اين صورت . تاء انگشتری که در دست کنند

گر چه شيرين : حافظ می گويد . خاتِم مانند صاحب مھر و انگشتری). فرھنگ نظام .( فتح استعمال شودبيشتر با

کاندر آن /خاتم ملک سليمانی نگر: خاقانی می گويد. ولی آن سليمان جھان است که خاتم با اوست/ دھنان پادشھانند

گذشت و رفت و از او ماند /ال عمر برانددھر چون صد و ھفتاد سه ب: ناصرخسرو می گويد. ماھی نھان کرد آفتاب

  .».خاتم و افسر

معنای آخرين ه ن بيي کريستف لوکزنبرگ می باشد و خاتَم النبۀ زبانشناسانۀ نکتۀئيد کنندأ دھخدا تۀتوضيح لغتنام

. ترجمه مسلمانان جانبدار و ايدئولوژيک بوده و با اھداف اجتماعی و سياسی انجام شده است. پيامبر نمی باشد

ش بوده و کار ترجمه برای کتاب ته ھای سرود دينی قبل از پيدايشکريستف لوکزنبرگ برآنست قرآن متکی به نوش

دارای دشواری و مشکالت زيادی » متخصصان مسلمان«به ھمين خاطر . ، نادقيق و گاه گنگ است»قرآن«جديد 

 دارای حقيقت و تنند و برآنند که ھر آيک  درک قرآن اند و انواع و اقسام تفسيرھای متفاوت را مطرح میۀدر بار

البته اين گفته يک .  الھی، تمام حقيقت خود را آشکار نمی کندۀدارد و به اراد» آسمانی و الھی «ۀراز است زيرا جنب

 گنگ ناشی از انتقال از زبان سيرياک به رسم ۀ بی پايه است زيرا از نظر کريستف لوکزنبرگ، اين جنبیادعا

 يا اين مفاھيم را پيامبر و نزديکانش در تماس ھا و ارتباط ھای خود با عربھای يھودی و عربھای قرآنی می باشد و

از نظر اين محقق کلماتی وجود دارند که در قرآن گنگ و ناروشن . مسيحی و مسيحيان سوری کسب کرده بودند

از نظر او .  انتقال می دھندطور روشن تره ھستند، ولی ھمين کلمات در زبان آرامی و سيرياک معنای خود را ب

 مسيحيان سوری می باشد و کار طوالنی و متعدد ی سرود ھا و نيايش ھای رايج در کليساۀقرآن متکی به مجموع

او می . و سرودھای مسيحی به فضای قرآنی منطبق گردد» ليتورژيک«نسل ھای گوناگونی الزم بود تا اين ميراث 

که  حال آن. نازل از آسمان می دانند و يا تدوين را به قرن ھفتم متعلق می دانندطور سنتی مسلمانان قرآن را ه گويد ب
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ادبيات عرب دو قرن بعد، ھمزمان با کتاب . از نظر اين محقق در آن زمان زبان عربی و ادبيات عرب وجود ندارد

 درگذشت، آغاز ٨٢٨ مصری که در» بن ھشامابو محمد عبدالمالک «، نوشته »برزندگی پيام«يا » السيره النبويه«

خليل بن احمد « اعتبار فعاليت زبانشناسی دو متخصصه ادبيات پساقرآنی دارای پايه ای است که ب. می شود

  .گردد فراھم می» سيبويه«و» فراھيدی

بيشتر مسيحی بودند و زبان نيايشی آنھا » ميان رودان «ۀاز نظر کريستف لوکزنبرگ عربھای اطراف بصره و منطق

اين زبان برای گسترش مسيحيت و . اين چنين زبانی، تنھا زبان کتبی موجود در اين منطقه بود. می بودآرا/سيرياک

عالوه بر اين زبان، آنھا از گويش ھا و ديالک ھای ديگری از جمله گويش عربی . زندگی دينی استفاده می شده است

ين ترتيب يک ترکيب مخلوط از گويش ھای  عربی شفاھی بود، استفاده کرده و به اۀبيابانی حجازی که شکل اولي

کار ه که زبان فرھنگی و ادبی خود را ب مبلغان مذھبی مسيحی راه ديگری نداشتند جز اين. وجود می آيده شفاھی ب

اين وضعيت، ھمان زمينه ای است که بعدھا در . گيرند و با ھمين خصوصيت زبانی به مناطق حجاز نزديک شوند

آرامی /برای کريستف لوکزنبرگ قرآن انشعابی از کتاب نيايش سوری. ر ممکن می سازدمروه دل خود، قرآن را ب

دينی، با ھدف تبليغ » لکسيونر«اين کتاب نيايش يا .  از انجيل می باشدئی سرودھا و قسمت ھاۀاست که دربرگيرند

د دين جديد نبود بلکه ھدف اين ترجمه ايجا. احتمال قوی به عربی ترجمه شده استه در ميان جمعيت ھای ديگر، ب

ی، المانناگفنه نماند اين بخش از نظرات کريستف لوکزنبرگ متکی بر پژوھش متخصص . گسترش دين پيشين بود

نشان داد يکسری سوره ھای قرآنی در اصل ھمان ١٩٧٠ دکترای خود در سال ۀاست که در رسال» گونتر لولينگ«

 قرآن و اسالم روشن است که نظر يگانه ای وجود ندارد ۀار تحقيقات در بۀدر زمين. سرودھای مسيحی می باشند

ولی آنچه اساسی . بار می آورده زيرا پيچيدگی ھای تاريخی و روش ھای متفاوت پژوھشگران نتايج گوناگونی ب

  .است خروج از توضيح جانبدار دينی می باشد

  

  دستور زبان عربی را ديگران نوشتند

کزنبرگ می توان برداشت نمود مردم حجاز فاقد زبان و دستور زبان و نوشتار ھمانگونه که از تحقيقات کريستف لو

.  يک زبان مشخص و سامانيافته و کتبی وجود نداردۀمثابه در زمان ادعای پيامبری محمد زبان عربی ب. بودند

اشند و روشن  دور می ب و بدوی موجود در اين سرزمين از ساختار زبانی معمول کامالً ئیگويش ھای شفاھی و ابتدا

آغاز اسالم با ھجوم و جنگ آغاز می شود . است که قرآنی که ما امروز می شناسيم در چنين جامعه ای ناممکن بود

زيرا پيام صلح و آشتی و ھمزيستی ندارد و بيانگر تمايل غريزی بيابانگردان و قبايل رقيب و راھزنان و تاجران و 

پس از يک دوره . ثروت و تصاحب مال و امالک ديگران می باشندچپاولگرانی است که در پی کسب امتيازات و 

جنگ عليه قبايل و لشگر کشی و تخريب سرزمين ھای ديگر و شکل گيری قدرت خليفه گری، اين احساس تقويت 

قرآن نويسی به روند زبان .  يک منشور سياسی و حقوقی الزم استۀمثابه  خالفت متنی بۀمی گردد که برای ادام

در اين روند دين سازی  حاکميت خالفتی و مجموعه ای از کارگزاران واليت طی سدھا سال . يل می گرددسازی تبد

  .به جمع آوری يادداشتھا و پاره نوشته ھا و استفاده از اديان و آئين ھای ديگر می پردازند

 گويش عربی ئیل ابتداشک. ی و برده دارانه است و فاقد فرھنگ و زبان استئسرزمين حجاز دارای مناسبات قبيله 

مردمان حجاز در مناسبات بسيار پست اجتماعی بوده و نسبت . برای اولين بار در اطراف دمشق و بصره کشف شد

سنت .  در ساختاری نمودن زبان و دين بودئیسرزمين محمد فاقد توانا. به ھمسايگان خود حسود و کينه توز بودند

زبان عربی به اعتبار کار دو . ی داد تا ساختار زبانی متولد شودشعر شفاھی و نوع فرھنگ بيابانی اجازه نم
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درگذشت (» خليل بن احمد فراھيدی«يکی از اين دو متخصص زبان عربی . متخصص غير حجازی ساخته می شود

او متولد شھر بصره بوده ولی از بقايای . را پديد آورد» العروض«نام ه است که لغت شناسی عرب ب)  ميالدی٧٨۶

خليل بن «. ده ھای ايرانی است که به فرمان انوشيروان ساسانی يمن را تصرف کرده و در آنجا ماندگار شدندخانوا

ای به نام العروض  شود که رساله ھا به تنظيم و تدريس عروض عربی مشغول بود و گفته می ، سال»احمد فراھيدی

است که به » العين« ديگر او ۀنوشت. ختتدوين می کند و در آن به بررسی و طبقه بندی اوزان شعر عرب پردا

 نظام ۀبايد يادکرد که در بار» النقط و الشکل« نگارش واژگان عرب پرداخته است و ھمچنين از کتاب ديگر او 

او در پيشبرد کار خود در مورد زبان عربی، از تخصص دانشمندان زبانشناس ھندی . نوشتاری عربی می باشد

  .ی گيردبسيار بھره م» پانينی«مانند 

وجود آورد و با انتشار ه است که دستور زبان عربی را ب)  ميالدی٧٩۶درگذشت (ايرانی » سيبويه«متخصص دوم 

» مکتب بصره«ھمين لحاظ او را مبتکر ه  منطقی علمی زبان عربی را پايه ريزی و محکم کرد و بۀپاي» الکتاب«

ستان سپيدان از استان فارس متولد شد و به بصره و سيبويه شيرازی که در شھر بيضا در شھر. قلمداد نموده اند

او مبتکر و دانشمند صرف و نحو زبان .  سالگی در شيراز درگذشت۴٠سپس به بغداد نزد خالد برمکی رفت و در 

ابن « او ۀدر بار.  صرف و نحو در زبان عربی استۀدر بار» الکتاب« او نوشتن ۀاز کارھای برجست. عربی بود

کتاب . ».ليف خواھد کردأليف نموده و نه بعد از او کسی تأنه پيش از وی کسی مانند آن را ت «:می نويسد» نديم

اھميت تاريخی سيبويه بدين خاطر .  ترجمه شده است١٨٨٩ و ١٨٨١ی  زبان فرانسه در دو جلد در سالھاسيبويه به

ا را در اين زبان تعريف است که او نخستين شخصی بود که برای زبان عربی دستور صرف و نحو نوشت و صداھ

او با اين اختراع .  ايرانی استۀھا اختراع و کار سيبوي  مانند ضمه، فتحه، کسره و تنوينئینمود؛ بنابراين، نشانه ھا

بدون کار سيبويه تنظيم و . اين ابتکار سيبويه در آن زمان يک شاھکار بود. مشھور شد» سيبويه نحوی«نام ه ب

  .دپيشرفت زبان عربی ميسر نبو

برخی بر اين . نوشتند) صرف و نحو(به اين ترتيب، اين دانشمندان غير عرب بودند که برای اعراب دستور زبان 

) گويش( ايرانی برای زبان عرب صرف و نحو ننوشته بود اين زبان در نوشتار ھمانند لھجه ۀند که اگر سيبوياباور

، از نظر دستوری ءآنچه گفته شد در زمان محمد و خلفاباتوجه به . نمی توانست ھماھنگ باشد و دارای منطق گردد

 قرآن محصول وامگيری ھای تاريخی و ئیعالوه از نظر محتواه قران فاقد زبان بود و نمی توانست موجود باشد و ب

روشنی نشان می دھد که قرآن از آسمان نازل نشده است، قرآن بر ه اين تحقيقات ب. فرھنگی بسيار متعدد بوده است

ن است، محصول حداقل دوقرن آعنوان قره طور اساسی آنچه که امروز به  منظم و منطقی استوار نيست و بزبان

  . سياسی و دين سازی استۀزبان سازی، وامگيری از فرھنگ و دين ديگران، يک اراد

  

  و بن بست تحجر فکری اسالمی» صنعا«نسخه ھای 

واحد و يگانه ای نبوده است و در طول يک دوران دراز،  ۀگاه نسخ در نوشته ھای پيش نشان دادم که قرآن ھيچ

تمام تحقيقات و کشف متون قرآنی در نقاط مختلف، رازھا را . توسط کاتبان و قرآن نويسان متفاوت تھيه شده است

فصل جالب ديگری در اين » نسخه ھای صنعا «ۀتاريخچ. آشکار ساخته و تاريخ قرآن را در برابر ما قرار می دھد

 پژوھشگران بين ۀ جديدی برای ھمۀرويداد برجست» صنعا«پيدا شدن نسخه ھای . شمار می آيده نگری بتاريخ 

ی و فرانسوی نقش درجه يک در اين المانمتخصصان و پژوھشگران . شمار می آيده  تاريخ قرآن بۀالمللی در زمين

ت بيشمارديگری الزم است تا بخش ھای عنوان يک پژوھشگر ايرانی معتقدم که تحقيقاه کار تحقيق داشته اند و من ب
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ی و فرانسوی انجام داده اند اساسی و المانتاريک قرآن شناسی و اسالم شناسی روشن گردد، ولی آنچه که محققان 

نسخه ھای قرآن صنعا در يمن بنابرتحقيقات کنونی از قديمی ترين نسخه ھای قرآن محسوب می . تاريخساز است

ژرد روديگر «ی المانوليت پژوھشگر بزرگ ؤ زير مسءنسخه ھای جالب از ابتداتحقيقات بر روی اين . شوند

  .قرار گرفت و کاربزرگ ضبط و نگھداری سامان يافت» پوئين

ه دنبال بارش بسيار ديوار قديمی مسجد بزرگ صنعا فرومی ريزد و کارگرانی که در آنجا بودند به  ب١٩٧٢در سال 

 اين نسخه ۀک دستنوشته که روی کاغذ و پارشومن بود را کشف نموده و ھم متفاوت يۀطور اتفاقی حدود ھزار نسخ

دنبال اين رويداد، ه ب.  مسجد قرار می دھندۀھا را در بيست گونی سيب زمينی جمع آوری کرده و در پله ھای گلدست

 يک ١٩٧٩والن آثار باستانی يمن متوجه اھميت اين نسخه ھا شدند و خواستار کمک جھانی شده و در سال ؤمس

با .  الزم را در نظر بگيردۀ غربی دولت خود را تشويق می کند تا برای نجات اين نسخه ھا بودجالمانپژوھشگر 

 به ١۴با کربن » ھانس گاسپار گراف فون بوتر«و » ژرد رويگر پوئين«ی، دو محقق بزرگ المانوالن ؤتوافق مس

که فون   ميالدی دانسته حال آن۶٩٠ تا ۶۵٧ بين سال پوئين تاريخ گذاری نسخه ھا را. بررسی نسخه ھا پرداختند

جان وانسبروگ .  بنی اميه الواليد ارزيابی می کندۀ در زمان خليف٧١۵ تا ٧١٠بوتر تاريخ نسخه ھا را سال 

متخصص مجارستانی معتقد اند که نسخه ھای صنعا به اوائل ) اسحاق يھودا(، ايگناس گلدزيھر امريکائیمتخصص 

فرانسوی و » فرانسوا دروش«متخصصان ديگری مانند . يک قرن پس از مرگ محمد تعلق داردقرن ھشتم يعنی 

 ٧١٩ تا ٧١٠ اين نسخه ھا به سالھای ی دستنوشته ھای دوران بنی اميه احتمال می دھند که منشاۀبرپاي» ون بوتمر«

، نسخه »به منابع قرآن مقدسسفر « فرانسوادروش، در مقاله اش ۀبايد افزود که براساس گفت. ميالدی، برمی گردد

 جنوری ٣.(گردد  قرآن مختلف ريشه گرفته است و قديمی ترين آنھا به قرن اول ھجری برمی٩٢۶ھای صنعا از 

٢٠٠۵.(  

آغاز کار تحقيقی روی نسخه ھا بسيار سنگين بود زيرا حجم کار و نوين بودن روش تحقيق و محدوديت ھای سياسی 

، المان» سار« تدارکاتی، دکتر پوئين، استاد دانشگاه ۀپس از يک دور. می نمودو امنيتی، کار را بسيار دشوار 

متخصص خط ھای کھن و نوشته ھای تاريخی، با دقت علمی نسخه ھا را سامان دھی نموده و اعالم می کند که اين 

از نظر او . اشند در نگارش، رسم، ديکته و تزئينات می بئی مطابق بر سنت نيست و دارای تفاوتھانسخه ھا کامالً 

دنبال ه ب. برخی نسخه ھا در سبک حجازی است و برخی نسخه ھا روی نوشتارھای پاک شده تنظيم شده است

 صفحه با حفظ ١۵٠٠٠ کشف شده، تعداد ۀ صفح۴٠٠٠٠ ۀ از مجموع١٩٩۶ تا ١٩٨٣پيگيری دکتر پوئين از سال 

، در »اتالنتيک مونتلی«، امريکائی ۀنام معتبر، ماھۀنشري. تمام مشخصات اصلی و کھن خود، بازسازی گشت

برخی نسخه ھا به قرن ھفتم و ھشتم ميالدی برمی :  اعالم داشت١٩٩٩ جنوریگزارشی از کار دکتر پوئين در 

اين گزارش مقامات . گردد، ولی برخی نسخه ھا خالف اعتقاد رسمی مسلمانان، کھن تر از پيدايش قرآن ھستند

رغم  ھمانگونه که گفتيم علی. ديد آنھا را برای ھمکاری ھای بعدی افزايش داددولتی يمن را حساس نموده و تر

ه  بھره برداری نمودند و بۀ برگ نسخه ھای صنعا را پاک و آماد١۵٠٠٠ی الماندشواری ھا، گروه پژوھشگران 

ه کرده و  تصوير و ميکروفيش تھي٣۵٠٠٠ مقامات يمنی ۀبا اجاز» ھانس گاسپار گراف فون بوتر« عالوه پرفسور 

وجود نياورده زيرا نگران نتايح انتشار می ه با اين وجود مقامات يمنی شرايط کامل ھمکاری را ب.  انتقال دادالمانبه 

  .باشند

  

   مشخصات اين نسخه ھا کدامند؟ۀاز جمل
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مختلف يکم، در نسخه ھای صنعا، نه تنھا رسم نگارش متفاوت است بلکه واژه ھا ھميشه يکی نيستند و جمع و مفرد 

  .است

 قديمی تر وجود داشته که پاک شده و سپس دوباره روی آن ۀدوم، در روی کاغذھای اين نسخه ھای قرآن، نوشت

 زيرين با رنگ کمرنگ تری ۀنسخ. با پرتونگاری متن قديمی تر قرآن نمايان می گردد. بازنويسی شده است

  . کھن تر قرآن استۀمشخص می شود که در واقع نسخ

خه ھا دارای ساماندھی متفاوت از آيات می باشند و آيات از ترتيب قرآن رسمی کنونی برخوردار سوم، اين نس

  .نيستند

  .چھارم، در اين نسخه ھا واژه ھای غيرعربی وجود دارند

  .پنجم، در اين نسخه ھا آيات پشت سر ھم قطار شده و با عدد از ھم تفکيک و جدا نمی شوند

  .می باشند) ھا ُمَصـوِّت(ھا  اقد واکهششم، در اين نسخه ھا واژه ھا ف

  .ھفتم، بخش ھای زيادی از آيات اين نسخه ھا، گنگ و غيرقابل فھم می باشند

 اين واقعيت است که قرآن دارای يک ۀبار ديگر، نشان دھند در واقع کالبد شکافی نوشتاری نسخه ھای صنعا يک

ات گشته تغييراست با سليقه ھا و دانش افراد دستخوش تاريخ است و در طول تاريخ و در جغرافيای گوناگون و متن

قدرت سياسی نسخه ای را . نگاريمت قدرت سياسی زمانه را ناديده بيالبته در اين تحليل ما نمی توانيم خواس. است

ولی . نفع او رعايت شوده ھم نزديک شده و مصالح کشوری به  دولتی و قدرت آسمانی بۀرايج می سازد تا اتوريت

طرز مطلق ه ھای گوناگون و شخصيت ھای متفاوت بوده و ھرگز نمی توانست بأدارای منش» نسخه«ل اين در عم

آنچه که بعدھا قرآن ناميده شد، يادداشتھا و تکه پاره .  قرآن نبودءدر حقيقت امر قرآن از ھمان ابتدا. يگانه باقی بماند

مرور ه و نگارش، جمع می گردند و اين گردآوری بھا و نوشتارھای گوناگونی است که طی يک روند متضاد تنظيم 

 ۀتحليل تبارگرايانه و تاريخی نسخه ھای صنعا به پايان خط نرسيده است زيرا ھم. زمان دقيق تر می شود

 خصوص آنه ب. پژوھشگران علمی قرآن می دانند که حجم کار بسيار گسترده است و کار تحقيقاتی پايان نيافته است

مذھبی در کشورھای مسلمان در تناقض با پژوھش آکادميک و ھرمنوتيک می باشد و موانع که سياست و فرھنگ 

 باستانشناسی و بافت ھای تاريخی اسالم ۀعربستان سعودی مخالف تحقيقات گسترده در عرص. تحقيق بيشمارند

ه ای را پريشان بحران ھای دولت يمن و جنگ ھای داخلی و تروريسم موجود در اين کشور ھر کار سامانيافت. است

تمام دولتمردان سياسی اين کشورھا خواھان حفظ دگم ھا و جزميات قرآنی ھستند و براحتی ھر تحقيق و ھر . می کند

در سالھای اخير چند محقق عرب که با دانشمندان غربی در مورد نسخه ھای صنعا . نتيجه ای را قبول نمی کنند

خفی بمانند يا کشور خود را ترک کنند زيرا امنيت جانی برايشان ھمکاری می کنند مجبور شده اند تا در حالت م

  .فراھم نيست

 ۀ نسخه ھای صنعا ادامه يابد و دامنۀطور مسلم الزم است تا در جھان و در جوامع مسلمان کار پژوھشی در باره ب

ينی و سکوت،  سال دين خوئی و مسخ شدگی و پخش خرافات واستبداد د١۴٠٠بعد از . دانش علمی وسيع تر گردد

دنيای اسالم که در بيسوادی و اعتقاد دينی و بی تحرکی فلسفی . پژوھش علمی در مورد قرآن و اسالم بايد ادامه يابد

 دينی و قرآنی، تکان ۀ خرد علمی و با انتقاد از جزميات فلج کنندۀو سکون فکری غوطه ور است، بايد با توسع

دولتھا و . يه ازخودبيگانگی، کار تحقيقی و نقد دينی را بايد ادامه دادبرای ايجاد تحرک فکری و مبارزه عل. بخورد

ولی ما دانشگاھيان و . نخبگان مذھبی و روشنفکران مسخ شده به مانع تراشی ھای خود ادامه خواھند داد

ران  دانشمندان و پژوھشگۀپژوھشگران و روشنفکران آزادانديش با شجاعت کارفکری را بايد پيگيری کنيم و از ھم
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سور پوئين خود اعالم داشت که تنھا راه برای شکستن سکوت، اثبات اين يفوپر. مئيدر اين زمينه بايد پشتيبانی نما

سور يفوپر. امر است که قرآن دارای يک تاريخ است و نسخه ھای صنعا در اين راه به ما کمک شايانی می کند

 ۀ نيافتتغييرکه ھر چيزی در مجلد قرآن می يابند، کالم بسياری از مسلمانان بر اين باوراند «: می گويد» پوئين«

فتاده ئين نيطرز مستقيم از آسمان پاه آنھا می گويند تحقيقات نشان می دھد که انجيل تاريخ مند است و ب. خداست

  متحجرانه اين است که ثابتۀتنھا راه برای شکستن اين ايد.  قرآن صادق نيستۀاست، اما تا االن اين حرف دربار

  ).ادامه دارد.(». صنعا کمک می کند که ما اين را به مسلمانان نشان دھيمۀنسخ. کنيم قرآن ھم تاريخی دارد

  

  :منابع برای اين نوشته

  .»محمد، زندگی و دکترين او«و » ھای اسالم و مسيحيتأمنش«، »تور ژوليوس افريم آندرا«

  .٢٠١۵نتشارات سوی فرانسه ا» مسيح طبق نظر محمد«، کتاب »ژرم پريور«، »ژرار مرديال«

  » از زبان قرآنئیمقدمه برای رازگشا: آرامی قرآن/ سيرياکقرائت«، »کريستف لوکزنبرگ«

  .١٩٧٧، آکسفورد، » و روش تفسيرأمطالعات قرآنی، منش«، »جان وانبروگ«

  .»ھای جامعه ايران ھا و دگرگونی شناسی آسيب جامعه«جالل ايجادی، 

  :نوشته يادآوری شده اندنام پژوھشگرانی که در اين 
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