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 چکیده

پژوهان و مستشرقان بوده و آرای  میان قرآن و کتاب مقدس همواره مورد توجه قرآنۀرابط
وهانی است که پژآنجلیکا نویورت از جمله قرآن. متفاوت و گاه متضادی را سبب شده است

نویورت با تکیه بر . به بررسی این رابطه پرداخته و دیدگاهی جدید را رقم زده است
 باستان متأخر، سعی در اثبات این ادعا دارد که ۀمفاهیمی چون گفتاری بودن قرآن و دور

ماهیت گفتاری و پویای قرآن سبب شده است که قرآن، حول معلومات و معارفی که در 
 معارف و موضوعات جمله از. تأخر وجود داشته، به بحث و گفتگو بپردازد باستان مۀدور

 و سؤاالت طرح به منجر که بود مقدسی کتاب معارف متأخر، باستان ۀدور در موجود
این مقاله با بررسی این دیدگاه و وجوه احتمالی آن اعم از اقتباس، . گردیدمی هایی بحث

 قرآن و کتاب مقدس را ۀ رابطۀدگاه نویورت درباربازتاب و اثرپذیری سعی بر آن دارد، دی
آنچه از . تحت عنوان بازتاب یا اثرپذیری قرار داده و آن را مورد ارزیابی و نقد قرار دهد

آید نشان از این حقیقت دارد که دیدگاه نویورت در اکثر بررسی دیدگاه وی به دست می
بدون اثرپذیری است که دالیل و های کتاب مقدس در قرآن، موارد بیانگر بازتاب روایت

 .شواهد موردی متعددی نیز، برای آن بیان شده است
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 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢٣٦

 مقدمه
یکی از موضوعاتی که همواره در مطالعات متون مقدس بسیار مورد بحث و مناقشه بوده 

قرآن نیز همچون دیگر متون مقدس، از . وحیانی بودن این متون استاست، اصالت و 
 اصالت آن بوده و بارها در آیات گوناگون به این ۀهمان آغاز شاهد اختالفاتی دربار

 .ها پاسخ گفته استاختالفات اشاره کرده و بدان
ن، تأمالت اثرپذیری از فرهنگ و آداب مردم زمانه، اخذ از اشعار جاهلی، اخذ از آیین صابئی

و اقتباس قرآن از عهدین از جمله مواردی است که ) ص(و تصورات شخصی پیامبر
در ]. ١٧٠و  ٩، صص٣٢؛ ١٧٠ـ١٥٠، صص٧[اند خاورشناسان به عنوان مصادر قرآن بیان کرده

توان این میان اقتباس و اثرپذیری قرآن از کتاب مقدس بیش از سایر موارد اهمیت داشته و می
اند به تأثیرپذیری قرآن و  قرآن صحبت کردهۀ که بیشتر مستشرقانی که دربارچنین ادعا کرد

های این مستشرقان به شیوه. انداسالم از تورات و انجیل اشاره داشته و یا بدان معتقد بوده
 و ١٢٨، صص١٩[شناسانه  تاریخی، زبانۀمطالع. گوناگون، سعی در اثبات ادعای خود دارند

 میان ۀ از جمله رویکردهای مستشرقان در بررسی رابط1واندن قرآنو یا دو منبعی خ] ١٤٢
 ].٤٧، صص١٣؛ ١٩ـ١٨، صص٤[قرآن و کتاب مقدس است 

بحث اصالت قرآن از قرن نوزدهم میالدی به مجامع علمی و آکادمیک غربی راه یافت 
 از  منابع و مصادر قرآنۀای دربارو از آن زمان تاکنون شاهد تألیفات و تحقیقات گسترده

 عام موضوع این مقاله یعنی بحث اصالت قرآن، ۀرو پیشینبدین. سوی مستشرقان هستیم
 قرآن و کتاب مقدس ۀاین مقاله ذیل موضوع رابط. گرددبه حدود دو قرن پیش باز می

 قرآن و کتاب مقدس نیز به دیدگاه و رویکردی جدید ۀ رابطۀقرار گرفته است و در حوز
اکنون هیچ پژوهشی، چه در فارسی و چه در انگلیسی، به صورت ت. پردازدباره میدر این

مستقل به این دیدگاه نپرداخته است و آنچه تاکنون در بررسی دیدگاه نویورت صورت 
و یا ] ١٨ و ١٧؛ ١٥[ شمار اندکی از مقاالت ایشان به زبان فارسی ۀگرفته، صرفاً ترجم

 ان به زبان انگلیسی است ها و آثار وی توسط دیگر مستشرق مروری کتابۀمطالع
ها و مطالعات مروری  خاص این موضوع صرفاً بدین ترجمهۀرو پیشینبدین]. ٣١ و ٣٠[

 این مقاالت به زبان فارسی ۀهای انجام شده نیز تنها به ترجمترجمه. شودمحدود می
،. اندهای وی نپرداختهاکتفا کرده و به تحلیل و بررسی دیدگاه   2دون استوارت

                                                                                                                                            
به این معنا که برای قرآن دو منبع قائل هستند؛ یکی وحیانی و دیگر غیر وحیانی، همچون فرهنـگ و     . ١

 .آداب مردم زمانه
2. Deven Stewart. 



  ٢٣٧  بازتاب یا اثرپذیری؟ : رابطۀ قرآن و کتاب مقدس از دیدگاه آنجلیکا نویورت

 مروری آثار نویورت ۀپژوهانی هستند که در مطالع از جمله قرآن2 و آندرو ریپین1یینپو گرد
متن مقدس، شعر و شکل گیری  مروری کتاب ۀدر این میان مطالع. انددست به قلم شده

توان از مهمترین این  تحریر درآمده است را میۀکه توسط دون استوارت به رشتجامعه 
 دیدگاه نویورت ۀزارشی مناسب از کتاب، نکاتی دقیق دربارمقاالت دانست که افزون بر گ

 ].١٤٢ـ٥. ١. ٢،  صص٣١[ قرآن و کتاب مقدس به دست داده است ۀپیرامون رابط
 

 آنجلیکا نویورت
 و قرآن بررسی به هاسال که است پژوهانیمستشرقان و قرآن جمله از ٣نویورت آنجلیکا
 تحریر درآورده ۀباره به رشتعددی را در اینمت آثار و پرداخته آن در مقدس کتاب بازتاب
است که از آن جمله  رسیده چاپ به زمینه این در مقاله و کتاب هاده از بیش وی از .است
های بررسی ساختار سوره ،]٢٨[متن مقدس، شعر و شکل گیری جامعههای توان به کتابمی

] ٢٥[ یکردی اروپایی به قرآنقرآن به مثابه متنی از دوران باستان متأخر؛ روو ] ٢٠[ مکی
است که مقاالتی ) EQ(المعارف قرآن الیدن وی همچنین از نویسندگان دایره. اشاره کرد
. را نگاشته است] ٢٢[» ها در قرآنها و افسانهاسطوره«و ] ٢١[»شکل و ساختار قرآن«همچون 

مچون های مشترک در قرآن و کتاب مقدس ه شخصیتۀمقاالت تطبیقی فراوانی دربار
نیز از وی ) ع(و حضرت موسی) ع(، حضرت ابراهیم)ع(، حضرت عیسی)س(حضرت مریم

» ومککورانی سیکور« تحقیقاتی ۀپروژ این، سرپرستی و نظارت بر افزون .چاپ رسیده است به
 انسانی علوم آکادمی توسط پروژه این. رودشمار میهای قرآنی نویورت بهاز دیگر فعالیت

 قرآن ۀکه در چند بخش به تحقیق و پژوهش دربار شود می جراا براندنبورگ ـ برلین
 هاینسخه آن در که است قرآن متن مستندسازی به مربوط آن نخست بخش. پردازد می

 میان ۀمقایس با تا کنند می را بررسی اسالمی اول قرن چهار مصاحف و قرآن خطی
. برسند قرآن تدوین رایب واحدی تاریخ به حجازی و کوفی الخطرسم و گوناگون های نسخه
 و قرآنی هایسوره میان های تفاوت و ها شباهت ۀمقایس و مشاهده به مربوط آن دیگر بخش
نیز  سوم بخش. است مزامیر و عهدین چون مسیحیان، و یهودیان مقدس های کتاب متون

 و قدیم نظرات و انتقادی های تحلیل مختلف، های برداشت به توجه با بخش تفسیر است که
 ].٣٣[کند به تفسیری واحد دست یابد  می تالش دید،ج

                                                                                                                                            
1. Gred Puin.  
2. Andrew Rippin. 
3. Angelika Neuwirth. 
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  قرآن و کتاب مقدس از دیدگاه آنجلیکا نویورتۀرابط
دیدگاه  هایی است که برای فهم دیدگاه نویورت درباره ماهیت قرآن از جمله پیش فرض

نویورت پس از نقد  .وی درباره رابطه قرآن و کتاب مقدس، باید مورد بررسی قرار گیرد
خود را در این باره بیان  دو دیدگاه سنتی و شک گرایانه درباره ماهیت قرآن، دیدگاه

نویورت بر این باور است که مشکل  نوی بر این بارو است که مشکل اصلی بحرا. کند می
هایی است که بین این دو فرضهای قرآنی غرب، پیشاصلی بحران کنونی در پژوهش

بنابراین ماهیت قرآن از دیدگاه نویورت بر دو اصل مهم استوار . دیدگاه در نوسان است
نه و اصل اول بر این امر تأکید دارد که قرآن یک تألیف ادبی نیست، بلکه یک رسا: است
دهد؛ اصل دوم را بازتاب می نقل و انتقال است که یک ارتباط را شکل داده و آنۀواسط

 قطعی و ثابت نیست، بلکه ۀعبارت است از اینکه قرآن یک متن از پیش طراحی شد
های مختلف از متنی پویا و سیال است که نزاع و گفتگوهای الهیاتی و فلسفی بین طرف

 .کندتان متأخر را منعکس میفرقه های گوناگون عهد باس
نویورت بر این باور .  عهد باستان متأخر از دیگر اصطالحات کلیدی نویورت است

 ۀقرآن به مثاب باشد بدین معنا که ١است که قرائت ما از قرآن باید قرائت در زمانی
 باستان متأخر ۀهایی که در دورای از مناظرات، گفتگوها و پرسش و پاسخمجموعه

رو شرط اصلی و اساسی در فهم قرآن، بررسی بدین.  پیوسته است، قرائت شودوقوع به
های تفسیری، متون و فرهنگ آن دوره  باستان متأخر و آشنایی با مجموعهۀدقیق دور

ها برای های ذهنی آنفرضها، تصورات و پیشها، سؤالصورت دغدغهاست تا در این
قرآن در پرتو آگاهی از بافت فرهنگی و ای که گونه قرآن مشخص گردد؛ بهۀخوانند

 مسیحیان، ظهور که کندچنین ادعا می نویورت .اجتماعی آن دوران روشن گردد

به  که فضایی است، داده رخ مشابه معرفتی فضای یک در اسالمی هایسنت و یهودیان
 باستان ۀرو دور از این. باستان متأخر منحصر است ۀدور فرهنگ گفتگو و مناظرات

ر، فضایی است که در آن اسالم و قرآن شکل گرفته است و برای شناخت صحیح متأخ
 .قرآن، باید پیش از هر چیز فضا و بافت دوران نزول قرآن را شناخت

باستان اشاره  دوران از  پسۀو دور عصر به دوران باستان متأخر غالباً اصطالح امروزه
 موجبات و گسترش یافت حیتمسی و ای که در آن، دو دین یهودیتدارد، یعنی دوره

 معرفت صرفاً مفهومی متأخر را  باستان عهد نویورت. آورد فراهم را جدید قدرت توزیع

                                                                                                                                            
1. diachronic 
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 ۀدوبار تفسیر به متعهد بسیاری هایگروه آن در که ایفضای معرفتی داند؛می شناختی
 عبری، اشعار مقدس کتاب باستان، اعم از ۀدور از شده برده ارث متنوع هایمتن

 نویورت بر این باور است که با توجه به این پیشینه و بافت قرآن .بودند ان و فلسفهمشرک
توان از مطالعات قرآنی قرن نوزدهم فاصله  باستان متأخر است که میۀو تأکید بر دور

دسته مطالعات، قرآن را صرفاً یک متن منفعل و تأثیرپذیر از فرهنگ گرفت، چرا که این
اند، اما با توجه به نقش قرآن در دوران باستان متأخر، نستهدوران باستان متأخر دا

توان از قرآن به عنوان یک بازیگر مهم و خالق در مناظرات و مباحثات دوران باستان  می
 ۀاز دیگر ممیزات مطالعات قرآنی نویورت استفاد]. ١٩٩ـ١٩٨، صص٢٧. [متأخر نام برد

 ].١٨٠ـ١٧٩، صص٢٨[خی است وی از تفسیر و سنت اسالمی در کنار منابع تاری
شود ترین نظریات نویورت به فرآیند تطور و توسعه مربوط میترین و اصیلبرجسته

 از نظر نویورت ].٩٦ـ٩٤صص، ١[یابد گیری جامعه پیوند میکه از نظر او با شکل
گردد، بیانگر های قرآنی نخستین اضافه میها و اطالعاتی که به آیات و گزارش تکمله

این فرآیند تکامل به .  اسالمی نخستین استۀول و تکامل در متن قرآن و جامعسیر تح
های متعددی است که درون چنین پرسش و پاسخ تعامالت و ارتباطات و همۀواسط

رو نویورت وحی تدریجی قرآن را نوعی مکالمه میان خدا بدین. جامعه شکل گرفته است
ند که این ارتباط و گفتگو به صورت مداوم در دا قرآن بودند، میۀهایی که شنوندو انسان

 قرآن نولدکه، به بیان فرآیند ۀ وی با پذیرش تقسیم چهارگان١.جریان بوده است
 نخستین اسالمی پرداخته است و در هر مرحله ۀگیری قرآن و در کنار آن جامع شکل

دس و عناصر کلیدی در این فرآیند را بیان کرده است که از آن جمله عنصر کتاب مق
 ].٢٤٧ـ٢٤٥، صص٢١[ متأخر مکی است ۀنقش پر رنگ آن، در دور

 اسالمی نخستین، باید به تاریخ ۀوی بر این اعتقاد است که برای درک قرآن و جامع
های تاریخی قرآن توجه کرد؛ بدین معنا که قرآن تنها در مصحف و یک متن و گزارش

.  شفاهی نیز باید در پی قرآن بودمکتوب جای نگرفته است، بلکه در ارتباطات و تعامالت
نگرد، بلکه او قرآن را  یک آرشیو نمیۀمثاب بدین دلیل است که نویورت به قرآن به

که با مذاکره و ارتباط با ) و جامعه) ص(فرآیند پیامبر(گیرد همچون فرآیندی در نظر می
، ٢٧[ت های متنوع موجود در پی ایجاد هویت دینی جدید اسهای قدیمی و میراثسنت
 ]. ١٩٥ـ١٨٩صص

                                                                                                                                            
1. a persistent divine- human communication 
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 باستان متأخر در دانشگاه پرینستون را ۀ مورخ مشهور دور١نویورت ادعای پیتر برون،
مبنی بر اینکه فرهنگ نخستین اسالمی در زیر پرتو فرهنگ مسیحی دوران باستان 

اند، ردّ هایی مسیحی شدهمتأخر توسعه یافته است و مسلمانان نخستین تبدیل به مدل
نویورت به . دانداحت و بالغت ادبی قرآن را برای نفی دیدگاه او کافی میکند و فصمی

کند و شدت با این مطلب که قرآن اثری منفعل در مقابل مسیحیت باشد، مخالفت می
 . ترین بازیگر در دوران باستان متأخر استکند که قرآن فعالچنین ادعا می

 :گویدسازد و چنین میگاه مطرح مینویورت در نهایت رهیافت خود را در تعدیل دو دید
های ذهنی  مسلمانان باید افق.باشد پرواتربی باید مسلمانان هایبه نظر من پژوهش«

صورت یکسان در آن ای که سه فرهنگ بهخود را نسبت به تاریخ گسترش دهند، به گونه
 به نباید اهپژوهش این .باشد محتاط بیشتر باید غربی هایدر مقابل، پژوهش. ظاهر شود

 یک به را تاریخی بیندازد و قرآن مغالطات و اشتباه به را خود که دهد اجازه خود
 و وحی و قرآنی فرد به منحصر رویداد و فروکاهد مقدس کتاب از پساقانونی بازسازی

را به  آن،)ص(پیامبرحتی در صورت پذیرش واقعیت تاریخی  و بگیرد نادیده راآن بیان
 ].٢٠٠، ص٢٧[» ده تقلیل دهدیک حرکت اصالحی سا

هایی از قرآن را نویورت برای تبیین دیدگاه خویش به صورت مطالعات موردی، بخش
یهودی مقایسه کرده و شباهت این متون را ناشی از سنت شفاهی ـ با متون مسیحی 

 ۀ سورۀتوان به مقایسموجود در زمان نزول قرآن دانسته است که از آن جمله می
؛ ٣٨٤ـ٢٩٩، صص٢٨[ الرحمن و مزامیر اشاره کرد ۀ نیقیه و سورۀقادنامالتوحید و اعت

 ].٧٧٨ـ٧٣٢، صص٢٦
 

 ارزیابی دیدگاه نویورت
داند  نقل و ارتباط میۀسان یک رسانه و واسطگونه که بیان شد نویورت قرآن را بههمان

ی به عبارت دیگر، وی قرآن را سخن. کندو از آن به فراسخن و فراگفتمان تعبیر می
. داند سخن دیگران میۀ خود پیام قرآن یا دربارۀای دربار سخن و توضیح و تکملهۀدربار

وی با ادعای شفاهی بودن قرآن، در پی اثبات این مطلب است که قرآن همچون یک 
 شفاهی پویا است که در ۀشده نیست و بلکه قرآن یک سنت و مجموعمتن مکتوب بسته

 ].١٤٣ـ١٤١، صص٢٤[تگوها شکل گرفته است ها و گفها و پاسخفرآیند پرسش

                                                                                                                                            
1. Peter Brown 
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حال بنابر چنین تعریفی آنچه بسیار مهم است، توجه به این مطلب است که چه 
هایی در زمان نزول قرآن وجود ها و سخنها، ادیان و در نتیجه گفتگوها، فرهنگسنت

سخ ها سخن گفته و یا به گفتگو و پا آنۀ، که قرآن دربار)شرایط حیات(داشته است 
داند، العاده و شگفتی نمینویورت عصر قرآن را عصر کارهای خارق. ها نشسته استبدان

  را عصری دانسته است که در آن یک متن ادبی برتر و غالباً فرامتنی با تحتبلکه آن
ل بعدها در کالم اسالمی به کند که این عمالشعاع قرار دادن طرف مقابل بر وی غلبه می

شناخت دقیق شرایط حیات و بافت زمان نزول قرآن از مهمترین . ه استآور شدناماعجاز 
نویورت بر این اعتقاد است که قرآن . های نویورت برای تبیین دیدگاه خود استدغدغه
های شفاهی ادیان توحیدی همچون های بزرگ تفسیری و سنتای که مجموعهبا دوره

وی بر این باور . فته بودند، هم دوره استهای کلیسایی، تدوین و نشر یاتلمود، اعتقادنامه
های برگرفته از کتاب است که مخاطبان قرآن کسانی هستند که فرهنگشان با آموزه

رو، قرآن با سؤاالتی های پس از آن شکل گرفته است؛ بدینمقدس و باورها و فرهنگ
فته و ها پاسخ گ کتاب مقدس و تفاسیر پیرامون آن روبرو است که باید بدانۀدربار

 توان متنی تفسیری و در عین حال جدلیلذا قرآن را می. مخاطبان خویش را قانع سازد
یهودیت، (وی بر این باور است که هر سه دین ]. ٨٤ـ٨٣، صص١٨[ دفاعی دانست ـ

اند که از آن، به در یک فضای معرفتی واحد رشد و گسترش یافته) مسیحیت و اسالم
نویورت قرآن را در عرض عهد عتیق و عهد جدید . ت باستان متأخر یاد کرده اسۀدور

، ٣١[دانسته و برای قرآن، همچون دو متن دیگر نقشی فعال و خالقانه قائل است 
آید که وی به وجود های نویورت چنین بر میها و نوشتهاز بررسی دیدگاه]. ١٤٢ص

نکه بر تأثیر پرست، بدون آهای یهودی، مسیحی و بتارتباط و پیوند میان قرآن و سنت
سازد، ها تأکید شود، باور دارد، اما آنچه دیدگاه وی را بیشتر روشن مییکی از این سنت

 توجه به این سؤال است که این ارتباط و پیوند و یا تعامل و گفتگو به چه صورت است؟  
در پاسخ به این پرسش حداقل سه وجه محتمل است که در ادامه هر کدام را از 

 .دهیمت مورد بررسی قرار میدیدگاه نویور
  
 پرستمسیحی، یهودی و بت: های پیشین اعم ازگیری از سنتاقتباس و وام. ١

گیری قرآن از کتاب مقدس است و به  اقتباس و وامهنویورت از مخالفان سرسخت نظری
وی نقدهای بسیاری . شودعنوان ناقد این دیدگاه، در فضای آکادمیک غرب شناخته می

 را مردود دانسته هاشناسان زده و دیدگاه آنظرطلبان و همچنین بر سریانیبر تجدیدن
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 کورپس کورانیکوم مقابله با این ۀها یکی از اهداف نویورت در پروژافزون بر این .است
؛ ٤ـ٣، صص٢٣؛ ٢١، ص١٦[ها بیان شده است ها و نقد علمی و دقیق آندسته دیدگاه

وجه با دیدگاه نویورت همخوانی قتباس به هیچرو شبهه و دیدگاه ابدین]. ٣٦، ص٢٩
 .شودطور کامل مردود شمرده میندارد و این وجه به

 
  باستان متأخرۀهای دوربازتاب فرهنگ و سنت. ٢

بازتاب در لغت به معنای برگشت و انعکاس است و از لحاظ دستور زبانی، اسم مصدر به 
دسته   های کتاب مقدس در قرآن، آنوایتمراد از بازتابِ ر]. ٧٥٨، ص٢، ج٢[رود شمار می
های کتاب  ها و آیاتی از قرآن هستند که به گزارش و بیان باور، داستان و یا روایتاز گزاره

تر خواهد ساخت، بیان تفاوت این واژه با را روشن» بازتاب«آنچه معنای . اندمقدس پرداخته
ه بیانگر نوعی تأثیر و تأثر است که است، چرا که اثرپذیری معنای خاصی دارد ک» اثرپذیری«

به عبارت دیگر، اثرپذیری قرآن از . کندها داللت میدو طرف بر یکدیگر گذاشته و بر آن
کتاب مقدس که به تفصیل در بخش بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت، بدین نکته توجه 

 روایت کند و این نشان دارد که قرآن، باور و یا روایتی از کتاب مقدس را با علم به بطالن آن
پس با تفکیک میان این دو اصطالح روشن . از منفعل بودن قرآن در برابر کتاب مقدس دارد

های کتاب مقدس هستند، معنای ها و آیاتی که در قرآن بازتاب روایتشود که گزارهمی
دس در های کتاب مقاثرپذیری را در خود ندارند، بدین خاطر که پس از بازتاب و نقل روایت

ای، باور یا روایتی از  ارزیابی و نقد مثبت و منفی آن نیز وجود دارد و اگر در آیهۀقرآن، زمین
دانیم؛ چرا که نقد و یا تأیید  و یا کتاب مقدس نقد شود، آن آیه را گرفتار تضاد درونی نمی

. وایت و آموزه استابتدا نیازمند بیان و اشاره به آن ر... ارزیابی یک آموزه و روایت تاریخی و یا
. ها، بدون پذیرش و اثرپذیری از آن استپس بازتاب صرفاً به معنای نقل و انعکاس روایت

ها از سوی قرآن های کتاب مقدس، به معنای پذیرش آن روایتچرا که اگر بازتابِ روایت
 را دارای را از دست رفته بدانیم و در صورت نقد هم، آن آیه نقد آنۀشد، باید زمینقلمداد می

 .ناسازگاری درونی بیابیم
گانه را شامل شود، چرا که نویورت قائل تواند این وجه از وجوه سهدیدگاه نویورت می

ها جاری بوده است که مخاطبان قرآن، دانش و معلوماتی داشتند که در زبان و ذهن آن
. ه استها پرداختاساس آن معلومات به گفتگو و پرسش و پاسخ بداناست و قرآن بر

های جاری میان مردم، در قرآن نقل و انعکاس ها و سنترو این معلومات و دانشبدین
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، بدون اینکه بر اثرپذیری قرآن تأکید شود و دلیل برآن نیز ]٢٠٠، ص٢٧[یافته است 
های یهودی و ها و سنتاین است که نویورت به ردّ، تکمیل و یا تصحیح برخی دیدگاه

های اده است که این خود نشان از بازتاب و انعکاس روایتمسیحی در قرآن توجه د
گونه که بیان شد در ها دارد، چرا که همانکتاب مقدس، بدون پذیرش و اثرگذاری آن

صورتی که قائل به اثرپذیری قرآن شویم و بگوییم که قرآن فالن روایت و یا فالن دیدگاه 
س نقد آن نوعی نازسازگاری را نقل کرده است و این به معنای پذیرش آن است، پ

گونه که بیان شد اثرپذیری، بیانگر نقشی افزون بر این، همان. درونی را به همراه دارد
منفعل برای قرآن است و اگر قرآن نقشی تکمیلی و تصحیحی و یا انکاری داشته باشد، 

ه این در حالی است ک. دیگر نقش آن منفعل نخواهد بود، بلکه نقشی فعال خواهد داشت
 ].١٤٢، ص٣١[نویورت برای قرآن نقشی فعال قائل است 

 
 های انعکاس یافته در آنچگونگی برخورد قرآن با روایت. ١. ٢

توان به این نتیجه صورت مطالعات موردی، میبا بررسی دیدگاه نویورت و واکاوی آن به
های تهای بازتاب یافته از سنهای گوناگون، با روایتصورتدست یافت که قرآن به

تواند پرده از دیدگاه چنین رویکردی خود می. یهودی و مسیحی برخورد کرده است
گونه که بیان شد زیرا همان. نویورت برداشته و دیدگاه وی را بهتر برای ما تبیین سازد

 میان قرآن و کتاب مقدس، وجه بازتاب ۀتنها در صورتی که از میان وجوه احتمالیِ رابط
توانیم چنین برخوردهایی را برای اب مقدس را پذیرفته باشیم، میهای کتو نقل روایت

قرآن قائل باشیم و در این صورت است که قرآن دارای تضاد درونی نخواهد شد، چرا که 
های مسیحی و اگر قائل به اثرپذیری قرآن و یا اقتباس آن از کتاب مقدس و سنت

خوردی با این روایات از سوی یهودی آن دوره باشیم، دیگر هیچ وجهی برای چنین بر
ماند و قرآن به عنوان یک متن اقتباسی و یا اثرپذیر از کتاب مقدس باید قرآن باقی نمی

ها های یهودی و مسیحی را حداقل در گزارههای کتاب مقدس و سنتها و روایتدیدگاه
تاب های کهای اصلی پذیرفته باشد؛ حال آنکه مطابق دیدگاه نویورت روایتو آموزه

های یهودی و مسیحی، پس از نقل و بازتاب در قرآن با یکی از سه مقدس و سنت
 . تأیید و پذیرش، تصحیح و پیرایش، انکار و نکوهش: شودرو میبرخورد زیر روبه

مقصود از برخورد تأییدی آن است که قرآن پس از نقل و بازتاب سنت و روایتی از کتاب 
را دارد و درستی آنمیلی، رضایت خود را از آن اعالم میگونه تصحیح و تکمقدس، بدون هیچ
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ای که در نکته. کند کند و یا اینکه حداقل هنگام بازتاب آن، نسبت به آن سکوت میامضا می
رویکرد نویورت بدین موضوع وجود دارد این است که نویورت چنین برخوردی را با رویکردی 

گونه های تأییدی در قرآن را ناشی از وجود اینزهها و آموتاریخی تبیین کرده است و  روایت
گونه  باستان متأخر دانسته است، به عبارت دیگر آنچه به عنوان منشأ اینۀها در دورآموزه
 باستان متأخر و ۀها در دیدگاه نویورت معرفی شده است، وجود چنین معارفی در دوربازتاب

آنچه در رویکرد نویورت ]. ٥٠، ص٢٩[ بوده است هاآشنایی مردم آن دوره با این معارف و آموزه
خورد توجه به دیگر علل این بازتاب و برخورد تأییدی قرآن با آن است؛ چرا چشم میکمتر به

های یهودی باشد، خواه در سنتکه قرآن نسبت به هر آنچه مبتنی بر عقل، فطرت و وحی می
ها را مورد تأیید حه گذاشته و آنپرست، صهای جاهلی و بت مسیحی باشد و خواه در سنتـ

نیز های بازتاب یافته از کتاب مقدس هگونه روایات و آموزرو در اینبدین. قرار داده است
ها مبتنی بر عقل بوده و یا با فطرت انسانی سازگار گونه است و قرآن نظر بر اینکه آن همین

ها صحه گذاشته و مورد بر آناست و یا اینکه هر دو دارای منشأیی واحد و وحیانی هستند، 
البته ممکن است که این موضوعات در آن دوره نیز بیش از سایر . تأیید قرار داده است

اند که این نیز بر گفته ها سخن میموضوعات در میان مردم مورد توجه بوده و مردم درباره آن
ن مردم اساس حکمت خداوند و بیان قرآن است که به موضوعات جاری و ساری در میا

ها را مورد تأیید قرار داده پرداخته و با نقل و اشاره به میراث مکتوب و شفاهی گذشته، آن
العرب همچون سخاوت و ای در میان مردم جزیرهبنابراین اگر صفات پسندیده. است

ها را تأیید دوستی وجود داشته است، به دلیل مالئمت این صفات با عقل، قرآن نیز آن مهمان
را پذیرفته است ت و یا اگر قرآن، آموزه و یا داستانی از کتاب مقدس را نقل کرده و آنکرده اس

ها و قرآن نیز خود، بر مشترک بودن برخی از آموزه. ناشی از منشأ و خاستگاه واحد است
باورهای دین اسالم و دیگر ادیان تأکید و تصریح کرده است که خود بر پذیرش برخی از 

 :یافته از کتاب مقدس داللت داردهای بازتاب روایت
 مَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَ«
 ]. ١٣: الشوری[»  أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِیعِیسَ  وَیمُوسَ
 براى شما تشریع کرد و آنچه ، آن سفارش کردۀ در بار)ع(ه نوحرا که باز دین آنچه «

  )ع(ی و عیس)ع(ی و موس)ع(  آن به ابراهیمۀرا به تو وحى کردیم و آنچه را که در بار
 .»اندازى مکنید سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه

هایی است و روایتها برخورد تصحیحی و پیرایشی نیز مربوط به آن دسته از آموزه
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که منشأیی عقالنی و وحیانی داشته، ولی در طول زمان توسط مردم دستخوش تغییراتی 
هایی التقاطی گردیده است و در قرار گرفته است که منجر به پیدایش معارف و آموزه

نویورت . کندرا تصحیح میاینجاست که قرآن با پذیرش اصل روایت، معارف التقاطی آن
ها پرداخته است صورت مطالعات موردی بدانن ویژگی قرآن توجه داده و بهبارها بر ای

 ۀاسرائیل، دربارتوان به خدای همگانی اشاره کرد که قرآن دیدگاه بنیکه از آن جمله می
 الرحمن و مزامیر، خدای ۀ میان سورۀخدای قوم را تصحیح کرده است و یا در رابط

ا تصحیح کرده و رویکرد و توصیف درست از خدا را انگارانه در توصیفات مزامیر رانسان
 ].٧٧٨ـ٧٧٠، صص٢٦[بیان داشته است 

، نویورت بر این باور است که آیات سوره )ع(به عنوان مثال در داستان حضرت موسی
ای که مردمش را به طه، خداوند را دیگر به عنوان خدایِ گروهی برگزیده و نجات دهنده

 : کندکند، بلکه او خودش را چنین معرفی مینمیخارج مصر هدایت کرد، معرفی 
؛  این منم پروردگار تو پایپوش )ع(یپس چون بدان رسید ندا داده شد که ای موس«

ام پس خویش را بیرون آور که تو در وادی مقدس طوی هستی؛ و من تو را برگزیده
س مرا شود گوش فرا ده؛ منم من، خدایی که جز من خدایی نیست، پبدانچه وحی می

را خواهم آنپرستش کن و به یاد من نماز برپادار؛ در حقیقت قیامت فرا رسنده است، می
» ...؛ برو به سوی فرعون....کوشد جزا یابد؛پوشیده دارم تا هر کسی به موجب آنچه می

 ]. ٢٥ ـ١١: طه[
و  )ع(، اسحاق)ع(خدای ابراهیمخدای پدران شما، «ای به در این آیات هیچ اشاره

خدای «به جای آن، خدا، خودش را به عنوان . نشده است] ٦، ٣: ، خروج١١[» )ع(وبیعق
 3 سبعینیهۀ در ترجم2شناسانده است که تفسیر معمول از تتراگراماتون) ربک (1»تو
نویورت بر . استفاده شده است) ربک(های مکی از این عبارت باشد و در تمام سوره می

 از کتاب) ع(موسی روایت ۀ طه که بازتاب دهندۀاین باور است که این آیات از سور
مقدس بوده، نقشی پیرایشی داشته و سعی برآن دارد که باور یهودیان، مبنی بر اعتقاد 

 ].٦٦٧ـ٦٦٥، صص٢٥[به خدای قومی برگزیده را تصحیح کند 
های یهودی و برخورد انکاری و نکوهشی نیز نسبت به آن دسته از روایات سنت

عنوان نمونه به. کندها را نپذیرفته و نفی مین به صورت کامل آنمسیحی است که قرآ

                                                                                                                                            
1. ho kyrios. 
2. tetragrammaton. 
3. Septuagint. 
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هایی  نیقیه این سوره را در بخشۀ التوحید و اعتقاد نامۀنویورت در بررسی تطبیقی سور
 ۀ سوم سورۀهایی انکاری دانسته است که به تعبیر خود او آیتصحیحی و در بخش

ت؛ به این معنا که دیدگاه و روایتی از  نیقیه اسۀالتوحید، طنین وارونه از اعتقادنام
کند که در این سوره اعتقاد به بنوت و پسر خدا مسیحیت را به صورت کامل رّد می

 از یک ذات و نهاد مشترک ۀ نیقیه دربارۀ مذکور نه تنها اعتقاد نامۀآی. بودن مسیح است
ذشته از وجود بلکه گ  کرده، را وارونه«homoousios to patri»بودن مسیح با خداوند 

 ]. ١٠٨، ص١٨[ مرتبه بودن هر موجودی با خداوند را مردود دانسته استپسر، باور به هم
 
 بازتاب شعر. ٢. ٢

نویورت . از دیگر مواردی که نویورت بر بازتاب آن در قرآن توجه کرده است، شعر است
 سفیفل و شعری هایسنت همچنین و عرب باستانی شعر با براین باور است که قرآن

 افراد عمومی دانش که برآن است فرض که شود،می متجلی مشرکانه و مسیحی یهودی،
او همچنین در عنوان کتاب اخیرش . داده استمی تشکیل را زمان آن در کرده تحصیل

به شعر توجه کرده است که نشان از اهمیت و » گیری جامعهمتن مقدس، شعر و شکل«
 تنها به شعرگونه بودن قرآن اشاره دارد، بلکه به پیوند این واژه نه.  آن داردۀجایگاه ویژ

قرآن با اشعار عرب باستان توجه دارد، اما آنچه در ارزیابی و بررسی این نکته باید توجه 
که های کتاب مقدس در صورتیداد این است که بازتاب شعر، همچون بازتاب روایت

فی خاص صورت گرفته باشد، قابل ها و با تأکید بر اهدابدون تأثیرپذیری قرآن از آن
کند که در مقام گفتگو و پذیرش است؛ چرا که فرهنگ محاوره و گفتگو چنین اقتضا می

ها توجه داشت و تخاطب به دانش عمومی مخاطبان اعم از دانش شعری و دینی آن
شناسی یکی از بدین جهت است که لغت. ها سخن گفتگیری از آنمطابق و با بهره

لومی است که در فهم و تفسیر قرآن، از همان آغاز مورد توجه مفسران و مهمترین ع
پژوهان اسالمی قرار گرفته است و دیوان اشعار عرب از جمله مهمترین منابع قرآن

وقتی دنبال «: باره چنین گفته استعباس در اینابن. های قرآن هستندشناخت واژه
را در شعر بجویید؛ زیرا که شعر، کتاب فراهم های ناشناس قرآن هستید آنچیزی از واژه

شناسی، یکی سیوطی در بیان اهمیت شعر در لغت]. ٣٠٢، ص٢، ج٨[»  عرب استۀآمد
شناسان را حفظ اشعار عرب دانسته است و این اشعار را مشتمل از مهمترین وظایف واژه

، ٢، ج٨[تفسیر کرد توان قرآن و حدیث را ها می آنۀواسطبر پندها و آدابی دانسته که به
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 ۀبنابراین، آنچه از دیدگاه نویورت مهم است، دانش و معلومات مردم در دور]. ٣٠٩ص
ها، دانش کتاب مقدسی و دیگری دانش شعری باستان متأخر است که مهمترین آن

ها و معلومات با ای شفاهی و پویا با توجه به این دانشعنوان مجموعهاست و قرآن به
ها به گفتگو و پرسش و پاسخ نشسته است و این همان معنای و با آنمردم سخن گفته 

آنچه در تفسیر بازتاب و سخن گفتن به زبان . بازتاب و یا سخن گفتن به زبان قوم است
شود، تأثیرپذیری قرآن از دانش و معلومات و فرهنگ آن زمان است قوم دچار ابهام می

 .که باید مورد توجه قرار گیرد
گونه بودن قرآن نیز که نویورت در مواردی بدان توجه کرده و در عنوان در مورد شعر

کتابش به این ویژگی قرآن توجه داده است، مطلب دیگری نیز قابل بررسی و ارزیابی 
است؛ از دیدگاه مسلمانان، قرآن فراتر از آن است که به آن نسبت شعر دهند و اصالً 

حال باید بررسی کرد که مراد .  شعر استیکی از توصیفات مخالفان قرآن توصیف آن به
اولین نکته این است که اهمیت شعر . نویورت از شعرگونه خواندن قرآن به چه معناست

 نخستین است که مطابق این ۀدر مطالعات نویورت، بیشتر به خاطر دانش شعری جامع
 آن بهره پردازد و در توصیفات و روایاتش ازها میدانش است که قرآن به گفتگو با آن

برد؛ اما شاعرانه و شعرگونه بودن قرآن در نگاه نویورت اشاره به آهنگین بودن قرآن و می
 الرحمن را بسیار ۀبه عنوان مثال وی سور. اشاره به ویژگی ریتم و قافیه در قرآن دارد

بنابراین، شعر در مطالعات و . شعرگونه خوانده است که به آهنگین بودن آن اشاره دارد
 نزول اشاره داشته و ثانیاً به ۀهای نویورت اوالً به بافت و شرایط حیات دورپژوهش

های ادبی و آهنگین بودن قرآن، به همراه البته ویژگی. آهنگین بودن قرآن توجه دارد
مضامین عالی و فصاحت و بالغت آن است که هیچ هماوردی را توان رویارویی با آن 

 ].١٣٧ـ١٣٦، صص٣١؛ ٧٧٨ـ٧٧٧، صص٢٦[نیست 
 

 سخن گفتن قرآن با زبان قوم.  ٣. ٢
اند،  آن پرداختهۀاز جمله آیاتی که اندیشمندان و مفسران اسالمی به بحث و گفتگو دربار

 ما و» «لَهُمْ لِیُبَیِّنَ قَوْمِهِ بِلِسَانِ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا«: است) ع(ابراهیم ۀ چهارم سورۀآی
 ۀدربار. »کند بیان آنان براى] را حقایق [تا نفرستادیم قومش زبان به جز را پیامبرى هیچ

» لسان قوم«اینکه این آیه چه مقدار با دیدگاه آنجلیکا نویورت سازگاری دارد و آیا اینکه 
های کتاب مقدس دانست یا خیر، پیش از هر چیز باید توان به معنای بازتاب روایترا می

های کامالً متفاوتی وجود دارد و مفسران باره دیدگاهر ایند. معنای این آیه را تبیین کرد
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برخی مفسران برای این آیه معنایی محدود در . اندکار بردههریک، تعابیری گوناگون به
نظر گرفته و با توجه به معنای ظاهری آن، لسان قوم را به معنای زبان مردم منطقه 

. م نداشته باشند و معنای کالم را بفهمندای که دیگر نیازی به مترجگونهاند، بهدانسته
 :شیخ طوسی از این مفسران است که در تفسیر این آیه چنین آورده است

های گذشته پیامبری را به سوی دهد که در زمانخداوند بلند مرتبه خبر می«
قومی نفرستاده، جز به زبان قومش تا آنگاه که چیزی را برای آنان بیان 

، ١٠[» پردازد، نباشند و نیازمند کسی که به ترجمه میرا بفهمندکند آن می
 ].ذیل آیه

عالمه طباطبایی نیز در تفسیر این آیه، لسان را به معنای لغت دانسته و چنین بیان 
 :کرده است

مراد از فرستادن پیامبر به زبان قوم خود، فرستادن او به زبان کسی است که «
شست و برخاست، رفت و آمد کند و با آنان ندر میان آنان زندگی می

نماید و مراد، فرستادن او به زبان قومی که او از نظر نژادی از آنان است،  می
نیست؛ زیرا خدای سبحان به مهاجرت لوط از کلده که زبانشان سریانی بود 

ها را قوم لوط کند و با این حال آنبه مؤتفکات که عبرانی بودند تصریح می
 ].١٥، ص١٢، ج٩[» نامدمی

اند که مراد از زبان برخی دیگر زبان قوم را فراتر از لغت دانسته و چنین بیان کرده
قوم این است که قرآن مطابق سطح و افق فکری مخاطبان و موافق با معلومات و 

العرب نازل به عبارت دیگر چون قرآن در محیط جزیره. ها نازل شده استتجربیات آن
های خاص سر و کار پیدا کرده و با آنان ، رفتار و سنتشده است و با مردمی با اعتقادات

سخن گفته است، لذا از مفاهیم و معلومات و دانش مردم آن زمان و مکان برای انتقال 
بنابراین دیدگاه، زبان قوم هم شامل لغت . هرچه بهتر پیام قرآن استفاده کرده است

این ]. ٦٧ـ٦٥، صص٥[ کند شود و هم شامل زبانی که مقصودها را به دیگران منتقل می
های زبانشناختی زبان، توجه کرده و دیدگاه خود را با این  ویژگینظران بهگروه از صاحب

قدرت جابجایی که به :  های زبان عبارتند ازاز جمله ویژگی. اندها اثبات کردهویژگی
 زبان، قدرتِ توصیف چیزهای دور و نزدیک و حتی توصیف چیزهایی که اصالً وجود

دهد؛ قراردادی بودن زبان؛ باروری و  ذهن هستند، میۀندارند و صرفاً ساخته و پرداخت
های دیگری ها، ویژگیافزون بر این. های جدید؛ انتقال فرهنگیفعال بودن در تولید گفته
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نیز باید در کالم و زبان وجود داشته باشد تا آن کالم به صحت و سالمت توصیف گردد 
ایت ارتباط و انسجام در کالم، توجه به دانش مخاطبین و انتظارات رع: که از آن جمله

به عبارت دیگر هر کالم دقیق و صحیحی هم باید میان خود کالم ارتباط ]. ٥[ها استآن
را درک کند و هم اینکه باید با ای که مخاطب به خوبی آنگونهو انسجام داشته باشد، به

پس . و انتظارات مخاطبین خود را در نظر بگیردجهان خارج ارتباط داشته باشد و دانش 
های زبان شناختی را در خود دارد و قرآن هم از  این ویژگیۀنزول قرآن به زبان قوم هم

 .لحاظ درونی دارای انسجام و ارتباط است و هم با محیط خارج ارتباط و انسجام دارد
ز زبان قوم را بسیار شبیه توان این تفسیر ابا تفسیر و تعبیر برگفته از زبان قوم، می

های زمان نزول قرآن دانست که با دیدگاه نویورت نیز تا وجه بازتاب فرهنگ و سنت
 باستان متأخر ۀبدین معنا که قرآن در فضای معرفتی دور. حدود بسیاری همخوانی دارد

ا های خاص سر و کار پیدا کرده و بنازل شده است و با مردمی با اعتقادات، رفتار و سنت
ها و مشکالت آنان پاسخ گفته است، بنابراین طرح مسائل و آنان سخن گفته و به پرسش
گفتن با زبان قوم، برقرار کردن ها در قرآن، به معنای سخنموضوعات و روایات آن سنت

رابطه با آنان و استفاده از مفاهیمی است که مخاطبان قرآن با آن آشنا هستند و در 
های  نویورت به تفاوتۀتوجه ویژ. گیردتر و بهتر صورت مین آساننتیجه انتقال پیام قرآ

موجود میان قرآن و کتاب مقدس، از جمله مهمترین نقاط قوت دیدگاه نویورت است که 
 .شودمانع از به انحراف رفتن وی در بسیاری از موارد می

مراهی قرآن با اند و مقصود از بازتاب را هالبته برخی بازتاب را معنایی دیگر برگزیده
ها و نظریات اند، تا بدانجا که قرآن با علم به بطالن برخی از دیدگاهفرهنگ عصر بیان کرده

به عبارت دیگر قرآن این . ها را بازتاب داده است زمان، آنهای مورد پذیرش آنو سنت
ادی دانسته که این نظریات علمی و باورهای اعتقموارد را بازتاب داده است، اگر چه می

آنچه مسلم است ]. ٩٧ـ٩١، صص٦[ها ظاهر خواهد شد باطل است و در آینده بطالن آن
 دفاع از قرآن چنین تعبیری را از بازتاب ارائه ۀاین است که طرفداران این دیدگاه به انگیز

اند و در موارد به ظاهر متعارض دین و دانش با استناد به این دیدگاه که قرآن خود با داده
ها را بیان کرده است، به توجیه این تعارضات و اشکاالت طالن این موارد، آنعلم به ب
ها و گیری از دانستنیمنتقدان، این دیدگاه را به معنای همراهی و بهره. اندپرداخته

 ]. ١٢٧ـ١٠٧، صص٣[اند باورهای باطل عصر به طور آگاهانه در جهت اهداف الهی دانسته
 تعبیر بازتاب و زبان قوم شده است به این سؤال آنچه موجب اختالف در تبیین و
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ها و بافت زمان خود را گردد که آیا قرآن کالم الهی و وحیانی است که فرهنگ، سنت برمی
ای که در تمام موارد با گونهنیز بازتاب داده است و یا اینکه قرآن همان فرهنگ زمانه است، به

که به معنای سخن تعبیر اول در صورتی. ترا بازتاب داده اسآن همراهی کرده است و آن
های کتاب مقدس بدون اثرپذیری باشد، گفتن قرآن به زبان قوم و بازتاب فرهنگ و راویت

پردازد، قابل  میای که قرآن پس از نقل این روایات به تأیید، تصحیح یا انکار آنگونهبه
نی قابل طرح است که از آن پذیرش است؛ اما نسبت به تعبیر دوم، نقدها و اشکالت فراوا

تنافی با قداست . ها هدایت استکه مهمترین آنباشد جمله ناسازگاری با اهداف رسالت می
گیری از گونه تعبیر از بازتاب است، چرا که قرآن با بهرهقرآن نیز از دیگر نقدهای وارد بر این

ین دیدگاه همچنین با ا. های باطل صرفاً در پی اهداف خود بوده استدانش، فرهنگ و سنت
آیاتی از قرآن نیز در تنافی است، چرا که قرآن بارها خودش را با عناوینی چون قول فصل، 

: النجم[و سخن نگفتن از روی هوی و هوس ] ١٤ـ١٣: الطارق[ میان حق و باطل ۀنندجداک
ض های عصر خود در تضاد و تناق، معرفی کرده است که با چنین تعبیری از بازتاب سنت]٣

نگری در قرآن، تهی ساختن قرآن از محتوا و پیام و نفی  ناسازگاری با لزوم ژرف. است
 ها و فرهنگجاودانگی قرآن از دیگر نقدهایی است که بر این تعبیر و تفسیر از بازتاب سنت

 ].١٣٠ـ١٢٦، صص٣[عصر وارد است 
 
  باستان متأخرۀها و فرهنگ دوراثرپذیری قرآن از سنت. ٣

آید، یکی از مهمترین و میان می قرآن و کتاب مقدس سخن بهۀ از رابطهنگامی که
بدین معنا که آیا قرآن از .  اثرگذاری و اثرپذیری استۀباره، واژترین واژگان در اینکلیدی

ها و های یهودی و مسیحی دوران خود اثرپذیرفته و آن کتابکتاب مقدس و سنت
رو پیش از هر چیز باید به معنای بدین. اند یا خیرهای قرآنی اثر گذاشتهها بر آموزهسنت

دقیق این واژه توجه کرد و سپس دیدگاه نویورت را با این معنا تطبیق داد که آیا دیدگاه 
 باشد یا خیر؟وی به معنای اثرگذاری کتاب مقدس بر قرآن می

خورد ای عربی است که به معنای عالمت و نشانی است که پس از تماس و براثر، واژه
ماند و بر دیگری ها باقی میدو شخص، یا دو چیز با یکدیگر، در آن دو،  یا در یکی از آن

به عنوان مثال وقتی شخصی از ساحل شنی دریا ]. ١٧، ص١، ج١٢[کند داللت می
شود، چرا که بر ماند که از آن به اثر تعبیر میها باقی میگذرد، ردّ پای او بر روی شن می

افزون بر اثرپذیری و اثرگذاری امور مادی که در مثال .  ساحل داللت داردعبور او از آن
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شود که از آن جمله باال بیان شد، گاه این تأثیر و تأثر  در امور غیر مادی نیز مطرح می
در اینجا نیز بحث .  یونان باستان استۀاثرپذیری فلسفه و حکمت اسالمی از فلسف

ب از یکدیگر مطرح است که با توجه به تعریف اثرگذاری و اثرپذیری دو سنت و کتا
توان چنین گفت که سخن از اثرپذیری قرآن از واژگانی و اصطالحی این واژه، می

 باستان متأخر و کتاب مقدس بدین معناست که آیا نشان و نمادی از ۀهای دور سنت
که  باستان متأخر و کتاب مقدس در قرآن وجود دارد ۀ مسیحی دور ـهای یهودیسنت

ای قرآنی را پذیرفته و به عنوان آموزهها آنهای قرآنی متأثر از این سنتقرآن و آموزه
هایی از کتاب مقدس را با علم ها و روایتبیان کرده باشد؟ به عبارت دیگر آیا قرآن گزاره

 ها گزارش کرده است؟به بطالن آن
تأثیرپذیری . کنیمسه میرا با دو وجه برگفته مقایبرای تبیین بهتر تأثیرپذیری، آن

ای که گونهداند، بههای کتاب مقدس نمیگرفته از روایتهمچون اقتباس، قرآن را وام
قرآن از خود هیچ اصالتی نداشته باشد و تمام اصالت به منابع قرآن که همان کتاب 

 بازتاب به معنای صحیح آن، قرآن را حقیقتی ۀمقدس است بازگردد و همچون نظری
های موجود طور گریزناپذیر، با توجه به فرهنگ و سنتداند که بهو اصیل نمیجاودانه 

ها سخن گفته است؛ بلکه برای قرآن غیر از حقیقتی وحیانی و در میان مردم با آن
بدین معنا که قرآن تنها . گیردمیاصیل، اسباب و عللی در تاریخ و جامعه و فرهنگ پی 

مقدس که در میان مردم رایج و مشهور بوده نپرداخته های کتاب به نقل و بازتاب روایت
دهی کرده است و یا به تعبیری ها تأثیرپذیرفته و معارف قرآن را جهتاست، بلکه از آن
 .را بازگو کندرغم علم به بطالن گزاره و روایتی از کتاب مقدس آندیگر، قرآن علی

های یهودی و نتحال پس از بیان معنای اثرپذیری قرآن از کتاب مقدس و س
شود تر اثرپذیری قرآن از جامعه و بافت، این سؤال مطرح میمسیحی و یا به عبارت عام

که دیدگاه نویورت چه نسبتی با این معنا دارد؟ آیا نویورت نیز اثرپذیری قرآن از کتاب 
 مقدس را به این معنا پذیرفته است؟

رآن و کتاب مقدس و پذیرش  میان قۀمهمترین اشکال و ابهام در این وجه از رابط
اگر مراد نویورت از وحیانی . اثرپذیری قرآن از کتاب مقدس، چگونگی توصیف وحی است

ای گونهبودن قرآن، وحی برگرفته از بافت و شرایط اجتماعی و دینی آن زمان باشد، به
های موجود در آن زمان و مکان سیراب شده  محدود فرهنگ و سنتۀکه از سرچشم

 بطالن و نادرست بودن این دیدگاه هیچ تردیدی نیست؛ چرا که مطابق دیدگاه باشد، در
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 نامحدود الهی سیراب گردیده و تنها با توجه به ۀمسلمانان، وحی از منبع و سرچشم
های موجود در آن زمان و مکان در قالب و بیانی محدود ارائه شده است فرهنگ و سنت
توان دیدگاه نویورت را با این  باشد که البته نمیها و مخاطبانش قابل فهمتا برای انسان

تعبیر از وحی متناسب دانست؛ و اگر مراد وی از وحیانی بودن قرآن همین تفسیر اخیر 
 آن حقایق نامحدود الهی در ۀبه معنای سرچشمه گرفتن از منبع نامحدود الهی و ارائ

 یا بازتاب و نقل بدون قالبی مناسب با بافت جامعه باشد، این همان معنای زبان قوم
البته در این میان  احتمال دیگری نیز قابل طرح . اثرپذیری است که قابل قبول است

های اصلی را از منبع نامحدود خود وحی کرده است و آن اینکه، خداوند حقایق و ایده
های اصلی و کلی در برخورد با جامعه و مخاطبان قرآن و دانش و است و این ایده

 دو ۀها، بال و پر گرفته و گسترش یافته است که این احتمال همان نظریآنمعلومات 
به این معنا که قرآن دارای دو منبع است؛ یکی . کندمنبعی بودن قرآن را تداعی می

حال سؤال اصلی دوباره مطرح . خداوند و دیگری جامعه و فرهنگ و مواردی دیگر
 گیرد؟ت مذکور را دربر میشود که دیدگاه نویورت کدام یک از احتماال می

همانگونه که بیان شد، نویورت بر این اعتقاد است که در اثرپذیری قرآن از کتاب 
 و انگلیسی اصل در کلمه کرد، چرا که این استفاده influence  تعبیر از توانمقدس نمی
شود و در مورد قرآن و کتاب  می جاری پایین به باال از که رودی یعنی آلمانی بوده،

ای گونهبه عبارت دیگر اثرگذاری کتاب مقدس بر قرآن به. است نبوده گونهاین مقدس
نبوده است که قرآن معارف خود را از کتاب مقدس گرفته باشد و کتاب مقدس به عنوان 
خاستگاه قرآن شناخته شود، بلکه قرآن خود کتابی است مستقل که نقشی فعال در 

بر اساس گفتگوهایی که در آن زمان میان مردم بر  باستان متأخر داشته و صرفاً ۀدور
شان از معارف یهودی و مسیحی شکل گرفته، توسعه و های شفاهیمبنای آگاهی

های قرآنی را تصحیح و افزون بر این، نویورت بسیاری از بازتاب. گسترش یافته است
 خود نیز داند که اینهای کتاب مقدس میتکمیل و یا حتی انکار و عدم پذیرش روایت

صورت قرآن دلیلی آشکار بر عدم تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدس است، چرا که در این
های کتاب مقدس تأثیر شد، به این معنا که از یک طرف از روایتدچار تناقض درونی می

 ].٢٣ـ٢١، ص١٦[کرد ها را تصحیح و یا ردّ میپذیرفت و از طرف دیگر آنمی
های موجود میان قرآن و رغم دقت بسیار در تفاوتورت علیرسد نوینظر میالبته به

 فرهنگی به این معنا که فرهنگ و ۀرغم مخالفت با ترجمکتاب مقدس و علی
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های ذهنی پژوهشگر بر دیدگاه او تأثیرگذار باشد، در مواردی بس اندک به زمینه پیش
. ردیده استاین موضوع دچار شده است و رویکرد وی به موضوع، رویکردی مسیحی گ

میان وحیانی بودن قرآن از دیدگاه مسلمانان و وحیانی بودن کتاب مقدس از دیدگاه 
از دید مسلمانان، قرآن به چیزی جز وحی االهی . مسیحیان تفاوت بسیاری وجود دارد

قرآن وحی خدا، وحی حقیقی و پیامی با عبارات روشن و کامل و نهایی . وابسته نیست
برای دسترسی به وحی االهی به چیزی فراتر از خود دعوت قرآن . شودشناخته می

 آنان، ۀبه عقید. ای دیگر استگونهحال آنکه نظر مسیحیان به کتاب مقدس، به. کند نمی
مسیحیان باور دارند که . ترین وحی نه در کتاب، بلکه در انسان منعکس شده استکامل

 او در مورد بشر را بیان ۀارادسازد و مسیح در زندگی و شخص خود، خدا را منکشف می
 خویش از عیسی را ۀاند، در صدد بودن تجربکسانی هم که عهد جدید را نوشته. کندمی

ها و نهادهای کتاب مقدس به دیگران برسانند؛ در نتیجه این گواهی بشری، یکی از پایه
ای است که تعامالت و به عبارت دیگر عهد، جدید نوشته]. ٢٨، ص١٤[مسیحی است 

 خود را ۀبا مردم و جامععنوان خدا و مصداق بارز وحی الهی گفتگوهای مسیح به 
حال . اعتبار و قدرت یافته است» روح القدس «ۀگزارش کرده است و این گزارش به واسط

آید که نویورت وحی قرآنی را با وحی و گاه از تعابیر و عبارات نویورت چنین به ذهن می
است و در مورد قرآن به جامعه و نقش آن، بیش از وحی الهام کتاب مقدسی خلط کرده 

 جامعه، همچون تعامالت با) ص(تعامالت پیامبرو خداوند توجه کرده است، گو اینکه 
البته جامعه، تاریخ و سنت نبوی . گیری قرآن شده استاش، موجب شکلمسیح با جامعه

ها  توجه به آناز عواملی هستند که برای فهم صحیح قرآن ضروری هستند و بدون
توان بسیاری از ابهامات موجود در قرآن را مرتفع ساخت، اما اینکه بخواهیم به  نمی

 الهی ۀتر از خود قرآن به عنوان وحی و کلم نزول قرآن، نقشی پررنگۀجامعه و بافت دور
 .بدهیم، انحرافی است که ناشی از خلط مفهوم مسیحی و اسالمیِ وحی است

ها و رسد، نویورت پا را فراتر از بازتاب و نقل روایتنظر میهاز جمله مواردی که ب
. ها است قرآن و کتاب جشنۀهای مسیحی و یهودی گذاشته است، پیوند و رابطسنت

های یهودی بوده است که در ها، از جمله کتابنویورت بر این باور است که کتاب جشن
می را در زندگی دینی و مناسکی عصر نزول قرآن، مردم با آن آشنایی داشته و نقش مه

وی با ادعای شفاهی بودن قرآن و سعی در اثبات این ادعا، . کرده استیهود، بازی می
کند که قرآن دو چهره دارد، یکی مصحف و دیگری قرآن که این مطلب را پیگیری می
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 شفاهی آن است که ۀ متعالی و دور از دسترس است و قرآن نیز نسخۀمصحف آن نسخ
وی با استناد به آیاتی از قرآن سعی بر آن دارد که این ادعا را .  از مصحف استتفصیلی

فارغ از صحت و یا عدم صحت چنین ادعایی و اینکه ]. ١٥٢ـ١٤٩، صص٢٤[اثبات کند 
آیا بنابر دیدگاه اسالمی چنین ادعایی قابل پذیرش است یا خیر، بحث بر سر ادعایی 

وی . ادی همچون سینای، در پی اثبات آن استدیگر است که نویورت به پیروی از افر
آنچه در . ها گرفته است متعالی را از کتاب جشنۀ وجود نسخۀمعتقد است که قرآن اید

رسد، تأثیر پذیری قرآن از  ارتباط میان این دو متن مقدس در بادی امر به ذهن میۀنحو
 که بر سر قانونی کتاب مقدس و دریافت یک ایده از کتاب یهودیان است، آن هم کتابی

بنابراین . و یا غیر قانونی بودن آن در میان خود مسیحیان و یهودیان اختالف نظر است
اول اینکه آیا اصالً : باره وجود دارد که باید بدان پاسخ گفتسه مسئله و ابهام در این

های مطرح شده که ای با ویژگیمطابق دیدگاه اصیل اسالمی و قرآنی وجود چنین نسخه
هاست و با این قرآنِ در دسترس ما متفاوت است، قابل پذیرش ر از دسترس انساندو

 وجود ۀاست؟ دوم اینکه به فرض پذیرش این دیدگاه هدف قرآن از بازتاب دیدگاه و اید
گونه که بیان شد قرآن به اهداف گوناگون  متعالی چه بوده است؟ زیرا همانۀنسخ

وران خود را بازتاب داده است که از آن جمله های یهودی و مسیحی دها و سنتروایت
آخرین سؤال . های آنان استها و روایتهدایت و راهنمایی و یا تصحیح و تکمیل دیدگاه

 متعالی، چه دلیلی بر آن است که این ایده از ۀاینکه باز هم بر فرض پذیرش وجود نسخ
 ها دریافت شده باشد؟کتاب جشن

عنوان کتابی از جنس نوشته، توسط غالب مفسران مردود  متعالی از قرآن بهۀوجود نسخ
گیرد، حقیقت وجودات است که قرآن یکی شمرده شده است و آنچه در لوح محفوظ قرار می

 همین خاطر است که پس لوح محفوظ از جنس غیب و علم است و به.  وجودها استاز آن
اگر بپذیریم که لوح محفوظ با این حال، . آن جای گرفته است ها و وجودات در هستیۀهم

ای برای قرآن  متعالیۀ متعالی قرآن است، چه دلیلی برای وجود چنین نسخۀهمان نسخ
 مخاطبان دانسته است که های فرض را جواب به پیشتوان بیان کرد؟ نویورت دلیل آنمی

ها صورت شفاهی بر آنمنتظر کتابی از جنس نوشته و مکتوب بودند، حال آنکه قرآن به
فرض و ای متعالی برای قرآن در نظر گرفته شد، تا این پیشرو، نسخهبدین. نازل شد

حال آنکه بنابر تعریفی که از لوح محفوظ بیان . توقع ذهنی مخاطبان جواب داده شود
اما آخرین سؤالی . گو باشد تواند جواب فرضی را نمیشد، لوح محفوظ حداقل چنین پیش
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ت است، این است که به چه دلیل این ایده را برگرفته از باره متوجه نویورکه در این
ها دانسته است؟ دلیلی که نویورت بر این مدعا آورده است صرفاً به وجود کتاب جشن
رسد که این دلیل به نظر می. ها در دوره و عصر نزول قرآن توجه کرده استکتاب جشن

 ۀ و مدعای نویورت که گرفتن ایدتواند احتمالی را مطرح سازد و ما را به نتیجهتنها می
 .رساندها است، نمی متعالی از کتاب جشنۀنسخ

 
 گیرینتیجه

 ۀ رابطۀاش درباربا بازخوانی دیدگاه نویورت و همچنین بررسی و واکاوی مطالعات موردی
توان به این نتیجه دست یافت که دیدگاه وی بیشتر نشان از بازتاب قرآن و کتاب مقدس می

توان های کتاب مقدس در قرآن بدون اثرپذیری را دارد، ولی در این میان میتو نقل روای
ها و موارد اندکی را یافت کرد که رنگ و بوی اثرپذیری و یا بازتاب به معنای نقل و گفته

گاه به . ها را، به خود گرفته استهایی از کتاب مقدس، با علم به بطالن آنپذیرش روایت
 در نقش جامعه و بافت اجتماعی و فرهنگی آن اغراق کرده، رسد که نویورتنظر می

ای که این جامعه و شرایط موجود در آن است که موضوعات و معارف قرآن را شکل  گونه به
آنچه باید به صراحت بر آن تأکید شود این است که وحی و دریافت آن، اکتسابی . داده است

ای که به اطالعات، معلومات و باورهای نهگوو برگرفته از شرایط و بافت جامعه نیست، به
کند و را دریافت میجامعه وابسته باشد، بلکه وحی حقیقتی است خدادادی که نبی آن

حال با چنین تعریفی از وحی، بافت و . شودگاه در تلقی آن دچار تردید و اشتباه نمی هیچ
تر با مخاطب باید کاملشرایط حیات، از جمله فاکتورهایی هستند که برای ارتباط بهتر و 

 .ها خود ایجاد کننده وحی و تأثیرگذار بر آن باشندبدان توجه شود، نه اینکه این
 
 منابع

 . کریمقرآن]. ١[
سید علی آقایی، : مترجم. گیری امت اسالمیقرآن در فرآیند شکل). ١٣٩٥(استوارت، دون ]. ٢[

 .   ٩٨ـ٩٣، صص٤ ۀ، شمار٢٧ پژوهش، سال ۀآیین
 .چاپ دوم، تهران، سخن. فرهنگ بزرگ سخن).  ١٣٨٢(ی، حسن و همکارانانور]. ٣[
 .قم، انتشارات کتاب مبین. قرآن و فرهنگ زمانه).  ١٣٨٠(علیایازی، سیدمحمد]. ٤[
 بهاءالدین خرمشاهي، بازنگري و :مترجم .درآمدي بر تاریخ قرآن ).١٣٨٢(بل، ریچارد]. ٥[

 .هاي خارجي قرآن به زبانۀمرکز ترجم ویلیـام مـونتگمري وات، قم، :بازنگـاري



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢٥٦

نسرین حیدری، : مترجم. نگاهی به زبان یک بررسی زبان شناختی). ١٣٧٤(پول، جورج]. ٦[
 .تهران، انتشارات سمت

 . ٩٧ـ ٩٠، صص ٥ ۀبینات، شمار. »قرآن و بازتاب فرهنگ زمانه«). ١٣٧٤(الدینخرمشاهی، بهاء]. ٧[
 .اسالمی تبلیغات دفتر قم،. قرآن و نمستشرقا ).١٣٨٥(محمدحسن زمانی،]. ٨[
 .العربیهبیروت، دار احیاءالکتب. المزهر). تابی(الدین  سیوطی، جالل]. ٩[
باقر سیدمحمد: مترجم. المیزان فی تفسیر القرآن). ١٣٧٤(طباطبایی، محمدحسین ]. ١٠[

 . مدرسینۀموسوی، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامع
 .النعماننجف، مکتبه. التبیان، )١٣٨٣(حسن طوسی، محمدبن]. ١١[
 .انگلیس،  انتشارات ایالم). ٢٠٠٩ (کتاب مقدس]. ١٢[
 .تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم). ١٣٦٠(مصطفوی، حسن ]. ١٣[
 محمـد :مترجم. برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان ).١٣٧٣ (مونتگمری، ویلیام وات]. ١٤[

 .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی  آریـا،حـسین
 و مطالعات مرکز قم، .توفیقی حسین: مترجم. مسیحی کالم ).١٣٧٧(توماس میشل،]. ١٥[

 .مذاهب و ادیان تحقیقات
 قرآن اسکندرلو، جواد محمد :مترجم .»قرآن ساختار و شکل «).١٣٨٦(آنجلیکا  نویورت،]. ١٦[

 .٣ ۀشمار خاورشناسان، پژوهی
 .٢١، ص ٣٤ ۀمارش،  هفت آسمانۀ، مجل»قرآن پژوهی در غرب« ).١٣٨٦(ورت، آنجلیکا ینو]. ١٧[
 ،»مکی هایسوره آغازین هایبخش در استعارات و تصاویر« ).١٣٨٩(آنجلیکا  نویورت،]. ١٨[

 کوشش به شریف،  عبدالقادر/هاوتینگ جرالد (قرآن به هاییرهیافت حری، ابوالفضل :مترجم
 . حکمت انتشارات ن،، تهرا)عباسی مهرداد

 آراسته، عزتی مهدی :مترجم. مصحف و قرآن: قرآن از چهره دو). ١٣٩٣(آنجلیکا نویورت،]. ١٩[
 .١ ۀشمار ،)ع(بیتاهل تفسیر

[20]. Luxenberg, Christoph (2000), Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein 
Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Berlin, Verlag Hans Schiler. 

[21]. Neuwirth, Angelika (1981), Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 
W. de Gruyter, Berlin. 

[22]. Neuwirth, Angelika (2002),” Form and Structure of the Quran”, Encyclopedia 
of the Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, vol. 2, pp.245-266, 
Leiden. 

[23]. Neuwirth, Angelika (2003), “Myths and Legends in the Qur’an", Encyclopedia 
of the Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, vol. 3, Leiden. 

[24]. Neuwirth, Angelika (2007), Structural, linguistic and literary features, 
Cambridge University press. 

[25]. Neuwirth, Angelika (2010), “Two Faces of the Qur’ān: Qur’ān and Muṣḥaf”, 
Oral Tradition, 25/1, pp. 141-156. 



  ٢٥٧  بازتاب یا اثرپذیری؟ : رابطۀ قرآن و کتاب مقدس از دیدگاه آنجلیکا نویورت

[26]. Neuwirth, Angelika (2010), Der Koran als Text der Spätantike, Berlin, Verlag 
der Weltreligionen. 

[27]. Neuwirth, Angelika; Sinai, Nicolai; Marx, Michael (2010), The Quran in 
context: historical and literary investigations into the Quranic milieu. Leiden, 
Brill. 

[28]. Neuwirth, Angelika (2013), Locating the Qur’an in the Epistemic Space of 
Late Antiquity, Ankara, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 54:2, pp. 189-203. 

[29]. Neuwirth, Angelika (2014), Scripture, Poetry and the Making of a Community: 
Reading the Qur’an as a Literary Text. Oxford, OUP. 

[30]. Neuwirth, Angelika (2016), Qur’anic Studies and Historical-Critical Philology: 
The Qur’an’s Staging, Penetrating, and Eclipsing of Biblical Tradition, 
philological encounters 1, Brill, pp. 31-60. 

[31]. Rippin, Andrew, book review of “Der Koran als Text der Spätantike. Ein 
europäischer Zugang”, Religion, Vol. 40, No. 3, September 2011, 487–527, 
Routledge. 

[32]. Stewart, Deven (2016), “Book Review of Scripture, Poetry and the Making of 
a Community. By Angelika Neuwirth (New York: Oxford University Press, 
2014), Journal of Quranic Studies, 18:3, 135-142. 

[33]. Tisdall, William St. Clair (1905), The Original Sources of the Qur'an, London, 
Society for promoting Christian Knowledge. 

[34]. https://corpuscoranicum.de. 


