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Abstract
The orientalists’ method of expressing the history of the prophet of Islam influenced by
unwritten and accepted rules and through time, this method became a major discourse and was
influenced by the interpretation of some Jewish Orientalists. The aim of this paper is to examine
the components of Jewish discourse in the studies of the history of the Prophet of Islam. In
addition, based on Michel Foucault's theory, it tries to analyze these components and the
relationship between them. Some of the main components of Jewish discourse that are discussed
in this paper are discredit Islamic historical sources, the emphasis on the theory of adoption and
adaptation, non-divine nature of the Quran, Muslim’s illusions, and the method of using the
components in the Orientalism’s texts and documents.
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چكيده
روش روایتگری مستشرقان از تاریخ پیامبر اسالم ،از قاادالو و االاانا واوا التپ و پتیر تالپ الو ای تﺄثیالر پتیر تالپ و نالا
اثرپتیری از تفسیر نرخی مستشرقان یهادی کل گر تپ و نپ مرور زمان نپ گفتماوی حالام تبالویل الو اسالدف الو
مقاﻟﮥ حاار نررسی و وقو مؤﻟفپ ای گفتمان یهادی در مطاﻟعات تاریخ پیامبر اسدف این پژو ش تمش میمنو نا نررسالی
نرخی از مؤﻟفپ ا رانطپ و چگاوگی پشتیباوی و پیاوو نین آوها را نا روش تحلیل گفتمان نراسالا
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) (Michel Foucaultواماوی منوف نرخی مؤﻟفپ ای اصلی گفتمان یهادی مپ در این مقاﻟپ نررسی می اد دبالارتاوالو از
ادتبارزدایی مستشرقان از منانع تاریخی اسم،؛ تﺄمیو نر ورریﮥ اخت و اقتبا ؛ نشرینادن آیپ ای قالرآن؛ اسالطار اوگالاری
مسلماوان؛ وحاﮤ نپمارگیری مؤﻟفپ ا در متان و اسناد رق ناسیف
واژههای کليدی :تحلیل گفتمان ادتبارزدایی از منانع پیامبر اسم ،رق ناسی اخت و اقتبا
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این مقاﻟپ پژو شی اسد تاریخی مپ گفتمان یهادی را

مقدمه
ناتاجپ نپ جایگا تﺄثیرگتار پیامبر اسم ،در کا ایی

در نخشی از مطاﻟعپ ای اسممی ناسایی و معر ی

و پیشر د تمون اسممی این مقاﻟپ تمش میمنو در

دناصر و مؤﻟفپ ای آن را از آثار

مقا ،پاسخدادن نپ این پرسش ا مهمترین مؤلفههای

میمنو؛ سپس

رق ناسان استخراج و معر ی میمنوف نا این و

نا

حاکم در گفتمان یهودی کداماند؟ چگونه میتوان

استفاد از منانع مکتاب متانخاوپای و نا روش تاصیف و

مؤلفهها را نقد کرد؟ ارتباط و پيوند این مؤلفهها

تحلیل تاریخی تمش میمنو وشان د و چگاوپ این

چيست؟ امن ناسایی و معر ی نستر تاریخی نرخی

مؤﻟفپ ا در آثار رق ناسان یهادی نپ گفتمان و ممک

از مؤﻟفپ ا نپصارت مختصر آوها را نررسی و وقو منوف
پیشینﮥ نررسی و وقو نرخی از مؤﻟفپ ا نپصارت جوا از
سانقپای طاالوی دارد؛ وﻟی نررسی آوها نا وگا تحلیل
گفتماوی امری اسد مپ نپ آن تاجپ وشو اسدف نراسا

مطاﻟعپ ا و پژو ش ا تبویل و اسدف
رچنو نرخی پژو ش ا در زمینﮥ رق ناسی یهادی
صارت گر تپ اسد گفتمان یهادی و مؤﻟفپ ای حام
نر آن را تحلیل وکرد اوو؛ نرای مثال مقاﻟﮥ «کشف یهودی

ناسایی

اسالم» نوﺷتﮥ مارتين کرامر ) (Martin Kramerمپ

می اوو مپ در یک نستر تاریخی کل گر تپاووف این

مطاﻟعﮥ تاریخی کلگیری رق ناسی را نررسی میمنوف

مؤﻟفپ ا نپظا ر یچگاوپ ارتباطی نا یکویگر وواروو؛ اما

مقاﻟپ نا مممی از نروارد ﻟایس ) (Bernard Lewisروع

وقتی نپصارت یک منرامپ در ورر گر تپ می اوو

می اد مپ میگایو داوشمنوان یهادی وخستین مساوی

پیامی مشترک و واحو داروو و آن اصاﻟددادن نپ

نادوو مپ تمش مردوو اسم ،را مانگاوپ مپ مسلماوان

یهادید و غیراصیلداوستن اسم ،اسدف

میدیووو نپ خااونوگان اروپایی معر ی مننوف

دیوگا

اما وخسد مؤﻟفپ ای گفتماوی

در آثار و ا کار مجمادپای از مستشرقان غرنی

مرامر میگایو نسیاری از داوشمنوان و متفکران

یهادیسازی تاریخ اسم ،نپ کلی ورا،منو تکرار

یهادی نپ این امر دقیو دا تنو مپ اسم ،مویان یهادید

می اد و مین تکرار دستمایﮥ تاﻟیو حج دریمی از

اسد و آماز ای خاد را از این دین گر تپ اسدف در

آثار درنارﮤ تاریخ اسم ،و اسدف

سال 1249/،1333ق آنرا ا ،گایگر )(Abraham Geiger

از ویژگی ای مه

گفتمان یهادی آن اسد مپ

متانی منتشر مرد مپ در آن بهﮥ اقتبا

محمو از دین

میما و منشﺄ تاریخی اسم ،و قرآن و سیرﮤ رسال

یهادید را طرح مرد نادف اثر گایگر نر مطاﻟعپ ای مرناط

خوا(ص) را یهادی جلا د و تا ثاند منو اسم ،منشﺄ

نپ اسم ،تﺄثیر چشمگیری دا د (Kramer, 1999: 1-

یهادی دارد و اوسجا ،و قاامش را مویان اخت و اقتبا

)48؛ مچنین مقاﻟﮥ «ﺷرقﺷناسی یهودی و سيطرۀ آن بر

از آماز ای یهادی اسدف حضار یهادیان در میان

مطالعات اسالمی در غرب» (جاناحموی 1333

خاور ناسان غرنی مپ گا نا روش اظهار مسیحید و

38تا )102ازجملپ معوود پژو ش ای صارتگر تپ در

مخفیمردن ادتقاد ان نپ یهادید مرا ناد منجر نپ

این زمینپ اسدف این مقاﻟپ نپ ارسی تنری

و اسد و در

جهدد ی پژو ش ای خاور ناسان نپوفع یهادیان و

واع خاد واآوری ایی دارد؛ اما ناز مباحث گفتماوی یهاد

و نا گت د زمان گفتمان یهادی را در حازﮤ مطاﻟعات

را نررسی ومیمنو و تنها مباحث رق ناسی یهاد را

اسممی کل داد اسدف

نررسی میمنوف
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مقاﻟﮥ «از اروپای ﺷرقی تا خاورميانه :واژگونی در

معنی داروو یا مﮥ پار گفتار ا یا متن ایی مپ تﺄثیر ا یا

سياست صهيونيستی در برابر یهودیان کشورهای

جلا ایی در جهان واقعی داروو گفتمان

مرد

اسالمی» اثر اسثر مير-گليتزنستين ‐(Esther Meir

می اد؛ این تعریف مپ نیشتر در آثار وخسد اما

) Glitzensteinویز مپ رویکردی تاریخی دارد نپ نحث

مطرح و اسد درواقع تعریفی ملی از گفتمان اسدف

طی

 2ف مجمادﮥ متمایزی از احکا ،یا تعاریفی مپ نگا،

جنگجهاویدو ،جنبش صهیاویستی در لسطین نرای

صحبد از ساختار ای خاص درون گفتمان ا نپ مار

یهادیان مشار ای اسممی تهویو جوی ایجاد مردف تا آن

میرود؛ در این تعریف مسئلپ این اسد مپ نتاان

زمان عاﻟید صهیاویستی در اروپا متمرمز ناد؛ چان

گفتمان ا یعنی گرو ی از مؤﻟفپ ا و پار گفتار ا را مپ

نیشترِ یهادیان در اروپای رقی سامن نادووف از زمان

نپورر میرسو نپوادی اانطپمنو

و اوو و نپطار

جنگجهاویدو ،ماج مهاجرت یهادیان نپ لسطین آغاز

مشترک اوسجا ،داروو ناسایی و نپ

مرتبا مردف در

یهایان تاجپ مرد اسدف نپ ورر وایسنو

اینجا نرای مثال میتاان از گفتمان یهادی یا امپریاﻟیس

و )(Meir‐Glitzenstein, 2001: 24-48ف
مان گاوپ مپ ممحرپ

و این آثار نپ نحث

سخن نپ میان آوردف

رق ناسی یهادی تاجپ میمنو و حتی نرخی از

3ف رویﮥ اانطپمنوی مپ ماری از احکا ،را تاایح

را مطرح میمنو؛ وﻟی وپ در

مید وف تاجپ نپ قاادو و ساختار ایی مپ پار گفتار ا و

قاﻟب مباحث گفتماوی؛ ازاینرو مقاﻟﮥ حاار امن

متن ای خاص را تاﻟیو میمنو ما ید قادو منو

ناسایی و سر ماری نرخی از مؤﻟفپ ای حام در

گفتمان اسد مپ در این تعریف ا مید دمو دارد

بپ ا ماونو بهﮥ اقتبا

(میلز )14 1332ف.

گفتمان یهادی آوها را نررسی و وقو میمنوف

در تما ،تعریف ای یاد و واحو تحلیل از وگا
اما مؤﻟفپ و گزار اسد؛ یعنی مجمادپای از دمئ

مفهوم و کارکردهای گفتمانف
واژﮤ گفتمان از مفا ی نسیار مه و اساسی در تفکر

مپ درون گفتمان معنا داردف ننانراین مسئلﮥ محاری در

لسفی و اجتمادی و دلمی غرب اسد مپ نپویژ از د ﮥ

مار اما مشخصمردن این ماااع اسد مپ چپ

1339/،1960ش نپ این سا ا مید روزا زووی یا تپ

دنصری مباوی وحوت و اوسجا ،ر صارتننوی

اسدف ترجمپ ا و تعریف ای مختلف نیان و درنارﮤ

گفتماوی را تشکیل مید وف نپدقیوﮤ او ما ید گزار

این مفها ،نپرو نی ا مید و حساسید آن را وشان

استفاد ای مپ از آن می اد و

مید وف نپگفتﮥ مریستا ر واریس
)Norris

(Chrishtopher

رگا این واژ را ناتاجپ نپ مارنرد ای

وسبی اسد و نراسا

یاﮤ نپمارگیری آن واسان پیوا میمنو (خار یووا،
133 1391و)134ف

انها،

مقاﻟﮥ گفتمان در درصﮥ ورریپ ای ادنی لسفی

معنایی یا معاوی متضادی رو ن می اد مپ این واژ

جامعپ ناسی سیاسد رواوکاوی

رق ناسی حتی

دارد (واریس )17 1377ف اما ویز سپ تعریف اصلی از

روان ناسی اجتمادی و سایر حاز ا و ر تپ ای

گفتمان را نیان مرد اسد

دلا ،اجتمادی در ماوان تاجپ و دمل اوویشمنوان و

1ف حیطﮥ ملی مﮥ احکا ،و پار گفتار ا یا متن ایی مپ

ورریپ پردازان قرار گر تپ اسد؛ نرای مثال ادوارد سعیو

مختلف آن در ر تپ ای گاواگان نررسی منی
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ساختمان « رق ناسی» خاد را نر مین

زنان ناختی و تاریخی وففف ا ین واع قورت نا داوش

مفها ،ننا وهاد اسد آ کارا میگایو «مفها،

و رویپ ای چیزی مپ اما قورت/داوش (Power/

رق ناسی درک وخاا و و مگر آوکپ نپصارت

) Knowledgeمی وامو رنا وثیق دارد» (سعیو

یک گفتمانففف آن

نپ صارتی مپ اما نپ مار

.)73 1339

سعیو ماونو اما گفتمان را صارتِ زناویِ

می نرد مطاﻟعپ اد» (دضواولا )14 1330ف
ادوارد سعیو در این زمینپ می گایو نپ ورر ،مفیو

داوش و قورت می داووف نپ ﻟحاظ تاریخی غرنی ا از

خاا و ناد اگر در اینجا چگاوگی نردا د میشل

انزار قورت نرای گسترشِ نازومایی خاد از رق

اما را از گفتمان نرای ناسایی مشرق زمین ذمر من ف

استفاد می مننوف نازومایی ایی مپ منبع داوش گسترد

ورر اما نا نردا د از متاب ای او نپ دسد میآیو

درنارﮤ رقی ا و اسد (مهوی زاد )203 1339ف

مپ در متاب «دیرینپ ناسی و تبار ناسی» (The

) Archaeology of Knowledgeو «مراقبد و
تنبیپ») (Discipline and Punishآمو اسدف ادوارد

ﺷكل گيری گفتمان از گزاره ها و مؤلفه ها در نگاه
فوکو

سعیو در ادامپ می گایو دقیو دار ،نوون نررسی

مسئلﮥ محاری مشخص مردن این واقعید اسد

رق ناسی مچان یک گفتمان ومیتاان اوضباط

ر

و ساختارمنوی را درک مرد مپ نرای

نسیار منر

مپ چپ دنصری وحوت و مباوی اوسجا،

صارت ننوی گفتماوی را کل می د وف نپ دقیوﮤ او

ادار مردن ما قیدآمیز «مشرقزمین» و حتی صر

گزار ) (Enonceو مؤﻟفپ ا ماچک ترین واحو ر

«پویوآوردن» ما قیدآمیز «مشرقزمین» در درصپ ای

گفتمان اووف مؤﻟفپ ا و گزار ا جملپ ای اخباری ویسد؛

سیاسی جامعپ ناسی ورامی ایوئاﻟاژیک دلمی و

نرای مثال

تخیلی در دوران مترتب نر رو نگری کری و لسفی

مپ موی سرطا ن دارد؛ وﻟی تنها سخن مطرح و

ر نگ اروپایی ناد (سعیو

ازسای پز ک را می تاان گزار ای پز کی تلقی

قرن

اسا

جو

)22 1394ف.

من و

یک پز ک می تااوی نگایی

مرد؛ زیرا می تاان درنارﮤ آن قااوین الز ،نرای ارزیانی
نازتاب د نوﮤ

و ادتبارسنجی ایجاد مردف جملﮥ « ناران خاا و ناریو»

« رق ناسی

چگاوپ نادن مشار ای رقی نا و یعنی نوون آوکپ

یک منش مممی روزمر اسد مپ تنها معنا و ا مید

مشار ای رق را آن گاوپ مپ ستنو نازتاب د و

محلی و مکاوی دارد؛ اما این گزار را د ر صارتی مپ

گفتماوی اسد مپ ر نگ اروپایی ما ق و نا ممک

مار نا

اا ناسی نا تاجپ نپ قاادو خاصی ادا

آن رق را از ﻟحاظ سیاسی جامعپ ناختی ورامی

منو یک منش مممی جوی محساب می ادف

ایوئاﻟاژیکی دلمی و تخیلی در دوران پس از

ننانراین منش ای مممی) (speech act theoryآن

رو نگری ادار و منترل و حتی تاﻟیو م نوف یک رق

نگا ،نپ منش مممی جوی تبویل می اوو مپ مرهر

مناسب نرای مطاﻟعپ در نخش ای

نپ حقیقد نا نو (میلز )124 1339

پیچیو

نیش

از

آوکپ

داوشگا ی نرای ومایش در ماز ا نرای تاصیف
ورری

در

رساﻟپ ای

مرد ،ناختی

نیاﻟاژی

ارادﮤ معطا
آن

ازسای مساوی مپ جایگا دلمی نرای

اظهارورر دا تپ نا نوف
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اظهارورر مساوی ماونو ایکنا
) Goldziherو ژوز
جایگا

گلوتسیهر (Ignaz

اخد ) (Joseph Schachtدر

رق ناساوی مپ در ارتباط نا اسم ،مطاﻟعپ ای

ویرو ایی وجاد داروو مپ نپ گفتمان ور
مینخشنوف این ویرو ا

و ثبات

ماار نرای ما آ کار و

مشخص ویستنو؛ اما از ورر اما وظیفﮥ دیرینپ نا

گسترد ای داروو نپ مؤﻟفپ ای گفتمان یهادی ور

این اسد مپ این ور نخشنو ا را ناسایی منو و

نخشیوف ناتاجپ «نپ ورا ،داوایی ) (EPISTEMEمل

درنارﮤ آوها مطاﻟعپ منوف ادماﻟی وجاد داروو مپ نپطار

روانطی مپ در یک دصر خاص وحوتنخش

ورا،منو

کلد نوﮤ ماااداتیاوو مپ خاد سخن

مردار ای گفتماویای ستنو ا کال معر د ناساوپ

میگاینوففف ف گفتمان ا درنارﮤ مااادات صحبد

دل و احتماالً ورا ،ای صاری را پویو میآورووففف ف

ومیمننو و اید مااادات را تعیین ومیمننوف آوها

کلی از معر د یا وادی دقموید ویسد مپ نا

سازووﮤ ماااداتاوو و در راینو این سازووگی

ورا،

گتار از مرز ای دلا ،نسیار گاواگان وحوت غاﻟب

مواخلﮥ خاد را پنهان میمننو )(Foucault, 1974: 94ف

یک ماااع یا یک روح تاریخی یا یک دصر را وشان

حتی خاد وایسنو ویز تﺄثیر میپتیردف گفتمان نرای

د وف ورا ،داوایی مجمادپ روانطی اسد مپ در یک

این ویسد مپ وایسنو آن را نپ مار گیرد؛ نلکپ او

دصر خاص میتاان میان دلا ،یا د؛ نپ رط آوکپ این

(وایسنو ) نرای این وجاد دارد مپ گفتمان را نپ مار

دلا ،را در سطح قادو ننوی ای گفتماوی تحلیل منی »

گیردف از این منرر نایو تاجپ مرد گفتمان حام نر

(میلز )34 1339ف

مطاﻟعات تاریخ پیامبر مطرح ون نرخی از ماااع ا و

در اوویشﮥ اما در تاﻟیو گفتمان ور نخشنو نپ

مسئلپ ا را امکانپتیر ومیمنوف از یک چش اووار چنین

مؤﻟفپ ا وقش ملیوی داردف ماااع ا و مسئلپ ای

اددایی ممکن اسد مپ دﻟیل این امر مماوعد

رق ناسی آن نگا ،نپ گفتمان تبویل می اد مپ

ویراستاران و دسداوورماران اثر اسد؛ اما از

تاﻟیو ورا،منومؤﻟفپ ا و گزار ای ملیشپای را درنارﮤ

چش اووازی دیگر نایو نپ این وکتپ تاجپ مرد خادِ

روع منوف مؤﻟفپ ای ملیشپای

گفتمان مرز ا و محوودید ای خاد را نر

مچان نیادتباری منانع اسممی تاﻟو اسم ،از را

ر

اسم ،و مسلماوان
اقتبا

وایسنوگاوش تحمیل میمنوف نپ دبارت دیگر

از دین ا و مت ب ا و ر نگ ای مجاور

وایسنو زماوی میتااوو ساژﮤ گفتماوی خاص نا و مپ

اسطار اوگاری و خیالپردازی

خاد مرز ا و محوودید ای گفتمان را نر خاد تحمیل

نشرینادن قرآن

مرد نا وف این مان اصلی اسد مپ اما از آن در

مسلماوان در ارتباط نا پیامبر و ففف ف
در گا ،وخسد مؤﻟفپ ای تاﻟیوی مرتبا و ورا،منو
ویستنو؛ وﻟی میشپ در گفتمان ا ورمی نخشنو وجاد
دارد مپ نین مؤﻟفپ ا ارتباط نرقرار میمنو و از مجمادﮥ

حک

اصل ناژگاوی (خار یووا )140 1391 ،یاد

میمنوف
این صارتننوی ای گفتماوی

چارچاب ای

آوها منرامپای کری نا پیا ،واحو دریا د میمنوف

مفهامیِ رو منویاوو مپ معیار ای صوقشان را خاد

گفتمان ایی مپ در دمل در درصﮥ اجتمادی ظا ر

تعیین میمننوف معیار ایی مپ نناسد مسائل ویژﮤ داوش

می اوو ور نخشنو ایی تعیین میمننو مپ نپ کلی

نر مبنای آوها حلو صل ادف این معیار ا در نستر ور

نا وهاد ای اجتمادی پیاوو دارووف ور گفتماوی

و ترتیب ای وهادی خاص جای میگیروو و درواقع

متعار

ورمی خاداوگیختپ و ثاند ویسد؛ نلکپ

ماار

متضمن آوها ستنو (میلز )187 1332ف
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نرای نررسی وحاﮤ کلگیری مفا ی و مؤﻟفپ ای

از وگا اما دل و داوش ومیتااونو خاد را از

پرامنو و وا مگان و گسترد در نستر تاریخی تاﻟو ر

ریشپ ای تجرنی خایش متمایز مننو؛ نلکپ نپطار دمیق

گفتمان نایو سازمان گزار ا و مؤﻟفپ ای آن گفتمان

نا روانا قورت درآمیختپاوو؛ نپ گاوپای مپ ر جا قورت

اما نپ جای نررسی خاد

طرز تلقی

نررسی ادف نر این اسا
مفا ی

وحاﮤ ارتباط و پرامنوگی گزار ا و مؤﻟفپ ا و

دناصر آوها را در ر گفتمان نررسی مرد اسد2ف

ادمال اد داوش ویز تاﻟیو می ادف نراسا
حام

نر دصر رو نگری داوش تنها وقتی ممکن

می اد مپ روانا قورت متاقف و نا نو؛ اما از ورر
اما قورت و داوش ممز ،یکویگروو؛ ازاینرو یچ

فتحليل گفتمان فوکو مبتنیبر دانش و قدرت ،مبنای
بررسی گفتمان یهود در تاریخ اسالمف
.اگر نخاا ی وگا تحلیل گفتمان اما را در حک
چارچانی کری نرای تحلیل گفتمان یهادی در تاریخ
اسم ،در ورر نگیری

نایو امن نررسی مفها،

مؤﻟفپ ای گفتمان یهادی ماونو ادتبارووا تن منانع
بهپ اخت و اقتبا

نشرینادن قرآن وففف نپ نررسی

وحای ارتباط نین این مؤﻟفپ ا تاجپ منی ف نررسی وحاﮤ
ارتباط نین این گزار ا ما را وارد درصﮥ گفتماوی
میمنو مپ مفهامی دمیق از ظا ر گزار ا را تشکیل
مید و و از الیﮥ زنرین نپ الیپ ای زیرین گزار ا را
پیوا خاا ی مردف درواقع این مان امری اسد مپ
ادوارد سعیو نپ آن ا ار میمردف

روانا قورت وبا و و یچ رانطﮥ قورتی نوون تشکیل
حاز ای از داوش متصار ویسدف نپ ورر او «قورت و
داوش در درون گفتمان نا

3

یگاوپ می اوو»

)(Foucault, 1978: 101-201ف
ننانراین نگامیمپ از حام نادن گفتمان یهادی
سخن نپ میان میآیو درواقع از سیطرﮤ این گفتمان نر
دیگر جریان ا و تفکر ای رایج مطرح در حازﮤ
رق ناسی سخن اسد؛ نرای مثال

نگامیمپ نحث

ادتبارووا تن منانع اسممی نپ ناوری دمای در میان
رق ناسان تبویل می اد از حاممید این ناور در میان
دیگر اوویشپ ا وشان داردف آن اوویشپ ای مخاﻟف ویز
وجاد داروو؛ اما اوویشﮥ حام ویستنو و ومیتااونو ماونو
گفتمان حام تاﻟیو قورت مننوف اینجاسد مپ قورت و

در ورر اما گفتمان نا مفها ،قورت و دروهاید
نا مفها ،داوش مرتبا اسد و نایو نر این اسا

حاز ای از داوش را ومیتاان تصار مرد مپ متضمن

نپ

داوش نا

در درون یک گفتمان یگاوگی خاد را نپ

اثبات میرساونوف

گفتمان تاجپ مردف گفتمان نرای او نیان ایوئاﻟیستی
پنوار ا ویسد؛ نلکپ در چارچانی نپطار مامل
ماتریاﻟیستی نخشی از ساختار قورت اسدف ا مید

تحليل گفتمان یهودی
نر مبنای آوچپ تامنان مطرح

و میتاان چنین

گفتمان ا در این اسد مپ آ کارمننوﮤ نازی قورت در

وتیجپگیری مرد مپ گفتمان ظر ید ایجاد رصد و

جایگا ای مشخصاووف گفتمان ا نیانمننوﮤ ایو ای

تهویو را نرای ر جامعﮥ دلمی دارد؛ ننانراین الز ،اسد

ورری درنارﮤ جایگا ای طبقاتی ویستنو؛ نلکپ منش ای

نا یا ای دلمی و روش ای مناسب درصود ناخد

قورتیاوو مپ عاالوپ نپ زووگی و جامعپ کل مید نو؛

اعف ا و قات ای ر گفتمان نرآمو تا اینگاوپ امن

ننانراین در قلمرو ارتباط نا قورت دمل میمننوف

احاطﮥ دلمی نر گفتمان آن را نپسای ا وا

از پیش

پژو ش تاریخی ماﻟفپ ای گفتمان یهادی 48

تعیین و را بری مردف نرای این منرار یکی از

طراحی

بهﮥ اخت و اقتبا

و اوعکا

وففف مپ

یا ای مرسا ،در مجامع دلمی استفاد از روش

مختصات آن در الیپ ای زیرین گفتمان یهادی الوپ

تحلیل گفتمان اسد مپ در آن نپ ارتباط نین

مرد اسد چگاوپ در گفتمان و الیپ ای زنرین

ساختار ای گفتمان موار و ایوئاﻟاژی تاجپ می اد؛

ت صایرسازی یا نازومایاوو

و اووف

اما آوچپ در این وا تار ا مید نیشتری دارد استفاد
از ا ین روش نرای تعریفی جامع از « تحلیل گفتمان
یهادی» اسدف نراسا

مؤلفه های گفتمان یهودیف

آوچپ از تعاریف گاواگان

مان طار مپ نیان و ر گفتماوی مؤﻟفپ ا و

تحلیل گفتمان نپ دسد می آیو تحلیل گفتمان یهادی

گزار ایی دارد مپ از تجمیع و ترمیب آوها منرامپای

دبارت اسد از «تعبیپ و ادمال طرح وار یا سازومار

نپ پیاستپ نپ دسد میآیوف مجمادﮥ نپ پیاستﮥ این

مناسب نرای مشف و تبیین ارتباط متن یا گفتپ نا

ا زایی و پیشتیباوی از یکویگر

ایوئاﻟاژی حام

(یهادی) و مارمرد اجتمادی آن

نپ منرار تحقق ا وا

یهادی»ف.

دناصر و مؤﻟفپ ا نا

نپ گفتماوی تبویل می اوو مپ و ی خاص را دوبال
می منوف در ارتباط نا گفتمان یهادی ویز اینگاوپ اسد

در تحلیل گفتمان ارتباط ساختار ای گفتمانموار

مپ نایو وخسد مؤﻟفپ ای تشکیلد نوﮤ آن را ناسایی

و دیوگا ای اجتمادی حام نر تاﻟیو گفتمان نررسی

مرد و سپس نا تفکیک مؤﻟفپ ای اختصاصی و

و تاصیف و سپس تاجیپ می اووف ساختار ای

مشترک تﺄثیر آن را تبیین و تحلیل مردف ازاینرو در

گفتمان موار ویز مشخصپ ا و مؤﻟفپ ای زنان ناختی و

نررسی دملکرد رق ناسان یهادی این وکتپ آ کار

جامعپ ناختی اوو مپ ایوئاﻟاژی خاصی را منعکس

می اد مپ آوها نرای تضعیف جایگا پیامبر گرامی

مﮥ اجزای صاتی واژگاوی وحای و

اسم(،ص) تمش میمننو ریشپ ای اصاﻟد اسم ،و

ویژگی ای زنان ناختی و جامعپ ناختی گفتپ و

قرآن و سیرﮤ وبای و ویز ادتبار منانع اسممی را در آثار

گفتار خاا واخاا نپ وادی نا دیوگا ویژ ای مرتبااوو؛

خاد نپ چاﻟش مشنوف مه ترین این اقوامات مپ در این

وﻟی این مؤﻟفپ ا ا مید نیشتری داروو (یارمحموی

وا تار از آوها نا وا« ،مؤﻟفپ ای گفتمان یهادی» یاد

)161 1391ف.

می اد دبارتاوو از .

می مننوف

درواقع ما در این مقاﻟپ نپدوبال مشف ارتباط

 . 1اعتبارزدایی از منابعف

ساختار ای گفتمان مواری مپ مؤﻟفپ ای زنان ناختی

در غرب مطاﻟعپ ا در ارتباط نا پیامبر اسم ،در

از این مار اثبات آن اسد

اسد دورﮤ وخسد نا

و جامعپ ناسی دارووف و

مپ مؤﻟفپ ای زنان ناختی خاص یهادی در متن و
مچنین مؤﻟفپ ای جامعپ ناسی حام

سپ دور

نررسی

و

ردیپ وایسی نر سیر آغاز

و و در دورﮤ دو،

نر متن نا

رححا ل وگاری پیامبر(ص) جای ردیپوایسی را

دیوگا ای یهادیان مرتبااوو؛ نپ دبارت دیگر درواقع

گر د و دورﮤ سا ،نا مطاﻟعپ ای آمادمیک ادامپ پیوا

تحلیل گفتمان یه ادی در پی آن اسد مشف منو این

مردف ایو این گفتپ درسد نا و مپ دورﮤ چهار،

ماونو نی ادتبارمردن منانع

مطاﻟعپ ا تشکیک در منانع سیر وبای و وثاقد متان

تاریخی ایجاد ک در اسناد منانع اثبات تناقض ا و

اسممی و چرایی پتیرش وثاقد آوها ناد مپ نا ورود

مارمرد ای اجتمادی
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گلوتسیهر ) (Ignaz Goldziherیهادی

نپ ناوری دمامی در میان رق ناسان تبویل منو؛

مشهار

ازاین رو مصطفی اﻟسبادی می گایو گلوتسیهر از

مجاری چهر ای دیگر یا دف او معتقو ناد متان

پایپ گتاران استشراق جویو (گفتمان یهادی) اسد و

اسممی در اصل در روووی تاریخی و در ماران

ورریپ ای او مبنای نسیاری از مااعگیری ای

مجادﻟپ ا و منازدپ ای دینی و سیاسی قرن وخسد و

مستشرقان مرتبا نا تاریخ پیامبر اسممی اسد

(1380تا1266/،1921تا1339ق) خاور نا

دو ،قمری

کل گر تپاوو؛ ازاین رو نرای نررسی

حاادث صور اسم ،نپطار مامل نیادتبارووف.

(اﻟسبادی )18 1396ف
اخد در جایگا

پس از گلوتسیهر نایو از ژوز

او نپ گرو ی از حویثسازان ا ار میمنو و نیان

ور د نوﮤ نعوی یاد مردف اخد مپ خاد از گلوتسیهر

می منو پیروان پیامبر نپ راحتی احادیث مرناط نپ

تﺄثیر پتیر تپ ناد تﺄمیو میمرد وتایج نپدسدآمو در

سیر ناختی را جعل مرد اوو و نرای آوها این مار

پژو ش ای او رایپ ای ننیادین گلوتسیهر و یکی

امری دادی محساب می و؛ نرای وماوپ اوسننماﻟک

از داوشمنوان معاصر

یعنی نرووشایگ

در پاسخ آن صحانی مپ از او پرسیو آیا آوچپ از

) (Brunschvigرا تﺄییو می منوف اخد معتقو ناد در

پیغمبر وقل می منی از او نیو ای؟ نیان مرد «چنین

طال دوران گت تپ نپ ایو ا و رایپ ای گلوتسیهر

ویسد مپ رچپ وقل مردی از او نیو نا ی ؛ ﻟیکن

نی تاجهی و اسد و درداض

اخد طراح و

ما یکویگر را تکتیب ومی منی ؛ پس معنی پیغمبر

ورریپ پرداز و وایسنو اصلی این وتایج ناختپ وف

گفد این اسد مپ از ورر مت بی چنین مسئلپای

نعو ا گرو ی نا وا ،ناطنیان در گسترش دیوگا ای

درسد می نا و یا اینکپ آن ویکاسد و ممکن اسد

ایکنا

اخد تمش مردوو

پیغمبر نا آن ماا ق نا و» (گلوتسیهر )73 1387ف

)(Cook, 2004: 217-241ف

اخد

گلوتسیهر و ژوز

ازاینرو ومی تاان نرای مشف واقعید ا نپ این

سخنی مپ گلوتسیهر در رد منانع اسممی نیان مرد

منانع ادتماد مرد و نایو در صحد این گزارش ا

امروز نپ گفتماوی غاﻟب تبویل و اسد مپ حتی
حاز ای

تردیو مردف

حویثی

را

ویز

درنرمیگیردف

این

گلوتسیهر ما ق و نر جامعﮥ دلمی آن روزگار

ادتبارووا تن منانع قا مختص نپ اخبار تاریخی وشو

تﺄثیر راوان و گسترد ای نگتارد؛ نپ گاوپای مپ

و نلکپ نپ حازﮤ منانع حویثی ویز ورود پیوا مرد و

نسیاری از رق ناسان مپ استادان و آمازگاران تاریخ

اخد مسی ناد مپ نیشترین ورود را در این درصپ

اسم ،نادوو از آثار و ا کار و دقایو گلوتسیهر تﺄثیر

دا دف او در متاب خایش نا وا« ،مبادی قپ اسممی»

اخد ناد

نپ ادتبار و اصاﻟد منانع حویث در قرن وخسد قمری

پتیر تنو و ازجملپ آوها ژوز

خو پ وارد مرد ) (Schacht, 1950: 59و ر تپر تپ

(ایاءاﻟعمری )69 2001ف
اگر نخاا ی از دیوگا
تاجپ منی

اما نپ وقش گلوتسیهر

نایو او را ور نخشنو نپ گزار ایی نواوی

مودی صحد ورریپ خاد در دما ،رواید ای مهن
اسممی وف او حتی ما یو در ارتباط نا رواید ای

مپ نپ صارت پرامنو در آن دصر درنارﮤ ادتبار منانع

مغازی ویز ورریپ خاد را اثبات منو (Schacht, 1949:

اسممی وجاد دا تپ اسدف او ما ق و آن گزار ا را

)143-154ف
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نا گسترش این دیوگا و ورود ک در ادتبار منانع

او در رازی دیگر از اثر خاد نیان میمنو مسلماوان

وفاذ دیوگا معتبروبادن منانع اسممی را در آثار رژی

از دین یهاد و آماز ای تارات نهر نرداری مردوو و

نم ر )1900( (Regis Blachereتا )1973و ریس

این دین تاحیو و یکتاپرستی قرآن و ملمات وحی

نریکلنو ) (Harris Birkelandا وی ف نریکلنو مپ در

پیامبر نشارت پیامبر آخراﻟزمان پیا ،رستگاری و تاریخ

تکوگاری تاریخی خاد رواید ای واظر نپ ماجرای

وجات را طی سپ قرن نپ مسلماوان دراپ مرد تا

قِّ صور را نررسی میمرد امن نررسی آیپ ای

دروهاید اسم ،ما ق اد « راینو طاالوی و ذو وجپ

وخسد سارﮤ اوشراح نیان مرد رواید ای ق صور

امدسازی مپ نپ متن رسمی متاب آسماوی اسم ،منتهی

نرای تفسیر این آیپ را طر واران محمو جعل مرد اوو
) (Birkeland, 1955: 94و ادتباری وواردف

و» مشا و منو )(Graham, 1977: 137-141

آوچپ ووزنرو نیان میمنو درواقع یهادیسازی تاریخ

اینکپ رق ناسان ادتبار منانع را در موت زماوی

اسم ،اسدف او نپدوبال گلوتسیهر و ناخد ما ق و

طاالوی و در حاز ای تاریخی و حویثی و حتی

نا ایجاد گسستی تاریخی نپ موت سپ قرن ایو ای

تفاسیر قرآن زیر سؤال نبروو از تبویل ون یکی از

گفتمان یهادی را وتیجپنخش منوف از تﺄثیرات گفتمان

مؤﻟفپ ا و گزار ا نپ گفتمان وشان دارد؛ نپ گاوپای مپ

حام

ادمال قورت نر ا کار و اوویشپ اسد؛ ننانراین

آوور ریپین ) (Anderw Rippinمیگایو پس از ژوز

آن نگا ،مپ ادتبارووا تن منانع نپ ناوری دمامی در

اخد

ک در منانع ویژگی جواییواپتیر مطاﻟعپ ای

اسممی و )(Rippin, 1985: 151ف

میان نیشترِ مستشرقان تبویل می اد نسیاری از
وایسنوگان متﺄثر از گفتمان حام

اد از یهادی و

جان ووزنرو ) (John Wansbroughویز از دیگر

مسیحی وففف میوایسنو و اظهارورر میمننو؛ رچنو

رق ناسان غرنی اسد مپ ماونو گلوتسیهر و اخد

دو ای نا آن مخاﻟف نا نو؛ وﻟی ما ق ومی اوو در

درنارﮤ ماثقنادن منانع اسممی اظهارورر مرد اسدف

مقانل گفتماوی حام مننو و پس از آن وایسنوگان

اخد و

دیگر گفتماوی حام میمننو و نراسا

تخصص خاد

تقاید میمننوف نرای مثال ا رادی

مچان حاا

ورریپ ای جان ووزنرو در مقایسپ نا دیوگا

گلوتسیهر استحکا ،منطقی و آمادمیک نیشتری دارد
)(Burton, 1977: 149ف جان ووزنرو در اثر خاد نیان

الزارو

میمنو تاریخ اسم ،را منانع اسممی نرای ما گزارش

اسرائیلی درنارﮤ ادتبارووا تن منانع اسممی چنین

میمننو مپ وجاد خارجی وواروو؛ زیراحیات اسم ،تا

میگایو «اسناد تاریخی مپ میتااونو سیرﮤ محمو را نپ

قرن سا ،قمری مر ان و مویان یهاد اسد و طی سپ

ما معر ی مننو نسیار اووکاوو؛ چپ اینکپ قرآن ویز متاب

قرن وخسد رصتی در اختیار مسلماوان ناد تا دین

تاریخی ویسدففف ازطر ی متاب ای متعودی در سیر

خاد را از یهاد جوا و مستقل مننو و آن نگامی ناد

وجاد داروو مپ تمامی آوها واقصاوو؛ چان نا اصلﮥ

مپ اسم ،از آماز ای خاﻟص یهادی نهر گر د؛

زماوی زیادی نعو از پیامبر وا تپ و اووففف قویمیترین

آن یکتاپرستی

متاب سیر از آن انناسحاق [اسد] مپ انن شا ،آن را

خصید و سیمای پیامبر سخنان و نیاوات وبای

واع مرد و تقریباً دویسد سال پس از پیامبر تهیپ و

امتی مستقل و دارای اید وففف را نسازد

و ازاینرو ومیتااوو تما ،آن صادق نا و؛ زیرا نسیاری

سپس اسم ،تمش مرد نراسا
متانی مقو

)(Wansbrough, 2004: 106ف

یا پ ( )Hava Lazarus Yafehخاور نا

از مطاﻟب در آن نپ ا ساوپ ا و ااا ات مزین اسدف
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پیامبر(ص) و مسلماوان اقوا ،مردوو درواقع مقایسﮥ
تاریخ تووین منانع یهادیان و مسیحیان نا مسلماوان

نسیاری از دلمای اسممی نپویژ دلمای یعپ

اسدف نر مین اسا

مان طار مپ سخن حااریان

معتقووو نرخی از منانع مشتمل نر اعف ایی اسد مپ

سخن ماسی در سینا تلقی می اد (گلوتسیهر 1387

نا حقایق ثاند ارورت دقل و وجوان نپصراحد

 ) 39سخن صحانی ویز سخن پیامبر تلقی می اد؛

مخاﻟف اسد (داملی )140 1363؛ نرای وماوپ نایو نپ

رچنو پیامبر وفرماد نا وف پس چرا زماویمپ در

اسرائیلیاتی ا ار مرد مپ امامان یعپ(ع) نا آن نسیار

متاب مقو

مپ در طال سپ قرن دسدم دو مرتبپ

مخاﻟفد مردوو (داملی  )33 1363و آوها را

دستکاری و اسد حقیقد ا یا حکاید ای واماا ق

جعل و ایی میداوستنو مپ نسیاری از یهادیان

نا واقعید نیانی تعجب منی ؟ (نامای )88 1374ف

تاز مسلمان و نا دیوگا یهادی وارد منانع اسممی

آوها دهو دتیق را ماری ادنی و محصال قریب وپ قرن

مردوو (داملی )62 1363ف

تمش میداونو (نامای )338 1374ف نر این اسا

مپ نا تﺄثیرپتیری از اوویشپ ای

رق ناسان حتی قرآن را متن تاریخی ومیداونو؛ زیرا

اما دیوگا الزارو

دیگران کل گر د از تاﻟو مؤﻟفپای وشان دارد مپ

آن را ویز ماونو اوجیل و تارات متن ادنی میداونو مپ

اما نرای گفتمان قائل اسد؛ زیرا مان گاوپ مپ نیان

پیروان پیامبر وا تپاوو و نایو نا روش وقو ادنی آن را

و از دیوگا اما گفتمان مر ان کلگیری گفتپ ا

نررسی و تحلیل مرد و آوجا مپ الز ،نا و نایو درستی

و مؤﻟفپ ایی اسد مپ در طال تاریخ کل میگیروو و

گزارش ای تاریخی را نا اا و خارجی آزماد و وبایو

دروهاید پیامی واحو دارووف نا مراجعپ نپ دیوگا ای

نپ متن مکتاب امتفا مرد)(Martin, 1985: 151-163ف

اخد در سال

مان گاوپ مپ ممحرپ و وخستین مؤﻟفپ یا گزارﮤ

گلوتسیهر (1380تا )،1921ژوز

 ،1980و جان ووزنرو در سال  ،1998نپ این وکتپ پی

گفتمان در ورر اما کل گر د؛ وﻟی این ما ی

کاید ایی مپ آوها آغازمننو اش

ویسد و مؤﻟفپ و گزار ای دیگری وجاد خاا و

نادوو نی ادتمادی نپ منانع مسلماوان نرای مشف

دا د مپ آن را در رسیون نپ وتیجپگیری وهایی

واقعید ای تاریخی نادف آوها این ناور دمامی را نپ

پشتیباوی میمنو و آن مؤﻟفﮥ اخت و اقتبا

اسد مپ این

وجاد آوردوو و ما ق ووو یکی از مؤﻟفپ ای حام

وظیفپ را نپدهو میگیرد؛ زیرا این مؤﻟفپ تکمیلمننوﮤ

نر گفتمان یهادی را نپ ناوری دمامی در میان

یهادیسازی اسم ،اسدف

مینری

وتیجﮥ

خاور ناسان تبویل مننوف این مستشرقان نا منانع
اسممی نپ گاوپ ای دمل مردوو مپ امکان نهر گیری از

 .2اخذ و اقتباس

از مه ترین اخص ای گفتمان یهادی ناور نپ

آوها را از نین نردووف
این سخن مپ منانع اسممی در قرن ای دو ،و سا،

اخت و اقتبا

اسدف در این ورریپ نر ا ادﮥ دناصر

قمری وا تپ و اسد و در این اصلﮥ زماوی مردمی

دینی و دلمی و ر نگی از حاز ای غنیتر نپ

مپ تمایمت آداب ر نگ و متا ب متفاوت دا تنو

دیوگا

امنان نپ اسم ،گرایش پیوا مردوو و نراسا

تصارات

خاد نپ وا تن تاریخ صور اسم ،و زووگی

محوود ای اعیفتر تﺄمیو می ادف نراسا
سعیو

خادنرتراوگاری غرب و در منار آن

خادنرترنینی خاور ناسی یهادی تا قرن نیست نپطار
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دمو نر این پیش رض اساسی استاار ناد مپ در جهان

حال این گفتمان در نستر ر نگی و مت بی و سیاسی

ر نگی مسیحید و یهادید دو حازﮤ غنی ماﻟو و

صور اسم ،در مااجهﮥ یهادیان و مشرمان نا پیامبر

مهن نپ حساب می آینو و ضا ای ر نگی رودسد

گرامی اسم(،ص) کل گر تپ اسدف نپطار اتقاقی در

ازجملپ دین اسم ،از آنشخار ای آن منانع نرتر

اینجا ویز وقش ور د نوگان نپطار مامل مشهاد اسد و

ناالدسد تغتیپ و اوو8ف

میتاان در آثار و ملمپ ای گلوتسیهر

ننانراین پس از مطرح مردن ادتبارووا تن منانع
اسممی ناور نپ

بهﮥ اقتبا

اخد جان
را دیو و

ووزنرو و دیگر مستشرقان ناور نپ اقتبا

میتااوو در جایگا

امروز این دیوگا مسلا اسد؛ نپ گاوپای مپ نسیاری

دومین مؤﻟفﮥ گفتمان یهادی مطرح ادف مان گاوپ

از مستشرقان از این گفتمان استقبال مرد اووف در

مپ اما در تحلیل گفتمان نیان مرد گفتمان ا از

صارتی مپ اینگاوپ وباد یعنی مؤﻟفپ ا وپ از یکویگر

گفتپ ا و مؤﻟفپ ای مستقل تشکیل و اوو مپ رموا،

پشتیباوی میمردوو و وپ دیوگا ی مسلا دا تنو تشکیل

قادروو نا دیگری ارتباط نرقرار مننو و آن مؤﻟفپ را

گفتمان ومیدادووف

پشتبیاوی مننوف در اینجا ویز این اتفاق ا تاد اسد؛ زیرا
پس از اینکپ ادتبار منانع اسممی را زیر سؤال نردوو

تا پیش از قرن نیست میمدی/چهارد قمری آثار
وایسنوگان غرنی و یهادی از قضاوت ای نیاسا

نپصارت طبیعی این پرسش مطرح می اد اسم ،مپ از

آمنو ناد؛ نپ گاوپای مپ تنها نپ صِر

خاد استعوادی ووارد و یچ منبع مامل و دقیقی وجاد

مشانهد ایی میان دقایو و ر نگ اسممی و ر نگ و

ووارد تا اسم ،را معر ی منو پس این مپ احکا ،دینی

دقایو مسیحی و یهادی حک یقینی نر اخت و اقتبا

از

و وقل معجزات و قااوین و مقررات از مجا آمو اسد؟

آن منانع استنتاج و صادر می وف در این گفتمان

در اینجا را نرای ورود مؤﻟفپ دو ،گفتمان یهادی

رق ناسی یهادی مد خاد را نپ مار نرد تا اثبات

ماار می ادف در پاسخ

منو اسم ،اصاﻟتی ووارد و آوچپ در اسم ،وجاد دارد از

گفتپ می اد دینی مپ منانع معتبر ووارد تا قااوین و

متا ب و ر نگ ای جاامع دیگر وا ،گر تپ و اسدف

مقررات اروری را نپ پیروان خاد ارائپ منو پس

این گرو از رق ناسان نا پژو ش در متان اصلی و

نپ واچار از مقررات و قااوین ر نگ ا و دین ای

اساسی اسم ،ماونو قرآن و احادیث پیامبر(ص) تمش

میمنو و خاد را

مردوو این بهپ را وارد مننو مپ قرآن از تارات و اوجیل

نازسازی می منوف ننانراین اسم ،در جایگا دینی مپ نپ

اخت و و احادیث پیامبر(ص) نا اﻟها ،از آماز ای

وماز ویاز دارد نپ قبلپ ویاز دارد و نپ احکا ،جزایی

حکیمان یاوان و رو ،ناستان جعل

و اسد و

ویازمنو اسد و ازطر ی خاد منانع اصیل و معتبر

متاب ای مسلماوان گزارشمننوﮤ این رواید ای جعلی

ووارد نپصار ت طبیعی نپ دیگران ازجملپ منانع

اسدف

یعنی پتیرش بهﮥ اقتبا

دیگر نپ ویژ از یهادید اقتبا

یهادی مراجعپ میمنو و آن مقررات را از آوها اقتبا
میمنو (زیوان )14 1372ف
مان گاوپ مپ ممحرپ می اد نراسا

اما طرح

بهﮥ اخت و اقتبا

می اد مپ دمو نر

با د صِر

یا تن

نگامی ناورپتیر
میان دو حازﮤ

چارچاب

دقیوتی و ر نگی نتاان را ای تسری و وفاذ ر نگی

ورری اما مؤﻟفپ ای تشکیلد نوﮤ گفتمان یهادی

را ویز تبیین مردف از مه ترین اصال روش ناسی واین

نپطار مامل از یکویگر پشتیباوی میمننو و در دین

در پژو ش ای تاریخی نپویژ پژو ش در مقاﻟﮥ دین و
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از متاب ای دیگری مپ نا این و

ر نگ ردیانی را مشخص درخار تبیینی میان اوویشﮥ

وگا تپ و

وخسد و اوویشﮥ دو ،اسدف این اصل از اواخر قرن

اسد نایو نپ متاب «محمو و تلماد» و مچنین «اصل

نیست میمدی در میان پژو شگران این حاز ا نرای

یهادی اسم(The Jewish Foundation of Islam) »،

ناب و و نر

وا تﮥ تاری ) (Ch. C. Torreyو ویز «زمینپ ای تاراتی

آن تﺄمیو می ادف نرای مثال اگر ما ق وشای میان

و تلمادی قرآن و تفاسیر آن» (Biblical and Talmudic

اوویشپای در یاوان ناستان و اوویشپای مشانپ آن در رق

ف

یا اوویشپای در دین یهادی و مسیحی و اوویشﮥ مشانهی

)Commentariesف و «یهادید و اسم(Judaism in »،

طرح اخت و

) Islamا ار مردف وخستین متاب را گاستفارینو

اوویشﮥ دو ،از اوویشﮥ وخسد داوری نیاساسی

) (Gastfreundیکی از خاور ناسان یهادی در سال

دورماوون از آ د ریشپدار اخت و اقتبا

در اسم ،ردپای مشخصی پیگیری منی
اقتبا

خاا و ناد مپ ارزش دلمی وواردف

its

and

Koran

the

of

Background

 ،1378پویو آوردف متاب دو ،یعنی «اصل یهادی

امنان این اصل در نسیاری از دلا ،پتیر تپ و

اسم »،در سال  ،1933منتشر وف متاب سا ،ویز مپ نپ

اسد مپ اوسان ا در ماقعید مشانپ میتااونو نپ مسائل

قل انرا ا ،ماچ ) (Abraham. Katshاسد در سال

مشانپ وامنش ای مشانپ وشان د نو و نرای اینکپ نگایی

 ،1982اوتشار یا دف متاب چهار ،یعنی «یهادید و

اوویشﮥ دو ،تانع و مقلو اوویشﮥ وخسد قوی تر ناد

اسم »،را روزوتال ) (Erwin I.J. Rosenthalدر سال

اسد صر

وجاد مشانهد در وتیجپگیری ما ی ویسدف

درنارﮤ اخت و اقتبا

 ،1961وگا دف

قرآن از تارات نایو اثبات اد

مقاﻟپ ایی ویز نرای نیان این اددا وگا تپ و اسد

مسلماوان در منار یهادیان نا تارات اوس دا تپ و از

مپ از جملﮥ آوها مقاﻟﮥ آﻟفرد گیا (Guillaume) ،نا وا،

تارات امار مهمی را آماختپاووف این در حاﻟی اسد مپ

«تﺄثیر یهاد نر اسم(The Influence of Judaism on »،

پیامبر(ص) امد خاد را از راگیری معار

از ا ل متاب

) Islamاسدف

حتر میدا تنو و می رمادوو دینتان را از مساوی وگیریو

تﺄثیرپتیری اسم ،از یهادید یکی از مقومات وزدیک

مپ ا ل متاب ناد و مسلمان و اوو (محموقاسمی

اسد مپ مستشرقان میما نو

)143 1334ف

نحث اخت و اقتبا
وخسد

نرخی خاور ناسان نپ مطاﻟعپ ای تطبیقی نین دقایو

جااری اسم ،و ر نگ ا ازجملپ یهادید

را نپ ومایش گتاروو و سپس اقتبا

را نر مین اسا

یهاد و اسم ،و ویز مقایسﮥ نین قرآن مری و تارات

پیگیری مننوف در این نار آوها تمامی زووگی محمو(ص)

تمرمز مرد اوو؛ زیرا این مار را نرای ارجاع دقایو اسم،

از یهاد تحلیل میمننو؛

را نپ تﺄسی از یهاد و اقتبا

نپ اصال یهادی و ارجاع مااادات قرآن مری نپ اصال

نرای مثال الزارو

تارات یا تلماد الز ،میداونو (نووی 78 1999تا)32؛

محصال اﻟگانرداری از آیین یهاد میداوو و میما و

ازجملپ آنرا ا ،گایگر ) (Abraham Geigerمپ متانی نا

تمامی ماجرا ای مرناط نپ معجز ا و حتی مسئلﮥ

وا« ،محمو از یهاد چپ گر د؟» نپ زنان آﻟماوی تﺄﻟیف

جرت مسلماوان را نپ تﺄسی از یهادیان نواوو؛ ننانراین

ف،ف یاوگ ) (F.M. Youngنا

نیان میمنو «معجزات مخصاص پیامبر امر(،ص) و

وا« ،یهاد و اسم »،نپ زنان اوگلیسی ترجمپ مردف ترجمﮥ

روایات صحیح منقال از او نسیار نرتر از معجزات

اوجا ،و نپ دسد او در سال  ،1393چاپ وف

ماسی اسد ذمر دقیق جزئیات و داستان ا خاد

مرد اسدف این متاب را

یا پ معجز ای پیامبر اسم(،ص) را
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وشاوپای نر اقتبا
اقتبا

نرای

مینا و؛ رچنو الزارو

را در صحرا مممد و سرزوش مردوو6؛

پیامبر(ص) یچگاوپ دﻟیلی را ذمر ومیمنو و قا

ف وخستین اقوا ،مسلماوان در موینپ ساخد مسجو ناد؛

اددا ایی را مطرح میمنو مپ پاسخی دلمی نپ آن

در حاﻟی مپ یهاد نرای مرتو ون از یکویگر سبقد

ومیتاان داد؛ اما تاجپ نپ این وکتپ مناسب اسد مپ نین

گر تنو و پس از آوکپ خواووو آوها را از ظل

ردان

معجزات پیامبر اسم(،ص) و حضرت ماسی(ع)

وجات داد گاساﻟﮥ طمیی ساختنو و آن را پرستش

تفاوت ایی وجاد دارد؛ ازجملپ اینکپ پیامبر امر(،ص)
یک ما در غار حرا در مکپ ادتکا

میمرد مان گاوپ

7

مردوو ؛
ف در جرت حضرت محمو(ص) یک قطر خان

مپ ماسی چهل باوپروز را در ما سینا سپری مرد»

ریختپ وشو؛ اما خروج ننیاسرائیل تعواد چشمگیری

(جمء ادریس )72 2003ف

قرناوی نر جای گتا د آل ردان در دریا غرق ووو و

جرت پیامبر امر(،ص) و صحانی او را نپ خروج
ماسی از مصر تشبیپ میمننو و آن را اﻟگانرداری از

یا عننوان و یاران او مشتپ

ووو (جمء ادریس

)74 2003ف
ا نر جلعادی خاور نا

جرت ماسی میداونو مپ پیامبر(ص) نازآ رینی مرد

اسرائیلی احکا ،اسممی را

اسد تا تم ی نا و نرای ارتباط اسم ،نا یهادید؛ وﻟی

اقتبا

نایو میان آن دو تفاوت ایی قائل و؛ از جملپ اینکپ

وماز ای پنجگاوﮥ مسلماوان نپطار دمو چنین آمو تا در

ف خروج پیامبر ردی اما خروج ماسی(ع) گرو ی ناد؛

میاوﮥ سپگاوﮥ یهاد و فدگاوﮥ آن مپ گایا وزد ر بان

ف منطقﮥ خروج محمو(ص) نا خروج ماسی(ع) تفاوت

سریاوی مرسا ،ناد اسد قرار گیرد (خلیفپ حسن

جزئی و ملی دارد مپ اگر قرار نا و داستان ا و وقایع

)32 2003ف

جعلی نا و نایو در جزئیات و نرخی از ملیات ویز یکی

از یهاد میداوو و در این نارﮤ وماز میگایو

اﻟا ،زاوی ویز تمش مرد اسد میان روز در ما

میناد؛

رمضان و روزﮤ «روز میپار» (نپ معنای نخشش) وزد یهاد

ف آوها مپ پیش از محمو(ص) مهاجرت مردوو او را ر ا و

ارتباط نرقرار منو و از چگاوگی تﺄثیرپتیری پیامبر(ص)

رساا وکردوو؛ اما مساوی مپ نا ماسی(ع) خروج مردوو نر

از این روز نرای وجاب روزﮤ ما رمضان سخن

او و پروردگارش دصیان مردوو؛

نگایوف 3ناوجاد رانطﮥ اعیف میان روزﮤ یکما پ نا

ف خواووو مساوی را مپ نا ماسی(ع) خارج ووو نپ موت

روزﮤ یکروز و ویز اختم

چهل سال نپ نیرا پ نرد؛ در حاﻟی مپ نپ مهاجرتمننوگان

یهادیان نایو گفد تمش این خاور نا

نا محمو(ص) ثبات قو ،داد و رساﻟش نپ وسیلﮥ آوها

نپطار ملی ماا ق اددا ای مستشرقان سانق اسد و از

دوﻟد تشکیل داد و دین را منتشر مرد؛

دبریزنان

مین رو تکرار اقاال گت تپ اسد (جمء ادریس

ف مهاجران از سامنان موینپ امااﻟی وگر تنو و نلکپ اماال
و مایملک خاد را ر ا مردوو؛ در حاﻟی مپ یهادیان طم
و آوچپ را از مصریان نپ دسد آوها رسیو ناد در اختیار
گر تنو8؛
ف مهاجران و اوصار از پیامبر امر ،نا

در واع روزﮤ مسلماوان و

)74 2003ف
مان گاوپ مپ ممحرپ می اد

گفتماوی یعنی ماﻟفﮥ ادتبارووا تن منانع و مؤﻟفﮥ اقتبا
نرای تشکیل گفتمان یهادی در منار

لهلپ و

خا اموگایی استقبال مردوو؛ اما قا ،ماسی پیامبر خاد

ر دو مؤﻟفﮥ
خاد را وشان

مید نو و پیامی واحو داروو و آن اصاﻟددادن نپ یهاد
در مقانل اسم ،اسدف

 /82پژو ش ای تاریخی سال پنجا و چهار ،دور جویو سال د

9

ویرو ای اق طبیعی اسد ف ر فیلو )(Hirschfeld

 .3بشریبودن قرآن

سامین مؤﻟفﮥ گفتمان یهادی مپ نررسی می اد
اددای نشری نادن قرآن مری

مار چهار( ،پیاپی  )40زمستان 1397

پژو شگر یهادی و خاور نا

اوگلیسی ویز در وفی

اسدف در میان

وحی و وزول جبرائیل نر پیامبر(ص) می گایو یکی از

خاور ناسان دو ای نپ وحیاوی نادن قرآن گاا ی

تفاوت ایی مپ نین وحی مکی و مووی وجاد دارد نپ

می د نو (زماوی ) 127 1398؛ وﻟی نیشترِ آوها معتقووو

تحاﻟی مرناط می اد مپ در خاد مؤﻟف قرآن

قرآن متانی اسد مپ حضرت محمو(ص) وا تپ اسد

(محمو) پویو آمو )(Hirschfeld, 1902: 102ف

و نر نشری نادن قرآن تﺄمیو می مننو و در این زمینپ

جرج سیل )  (GEORGE SALEویز در مقومﮥ

متاب ا و مقاﻟپ ای متعودی وا تپ اووف تمامی این آثار

ترجمﮥ خاد می وایسو این ماااع مپ محمو در

در پی اثبات این ماااع اوو مپ محمو(ص) و

حقیقد مؤﻟف قرآن و مخترع اصل آن ناد از

ریعد

تردیوواپتیر اسد؛ گرچپ نیشتر

پیرواوش نا وا ،گیری از ادیان دیگر در

مااادات مسل

اخمق ادتقادات امار دلمی اجتمادی وففف دین

نپورر می رسو مکاری دیگران نا او ویز م وباد

اسم ،را ساختپ و پرداختپاوو و این دین یچگاوپ

اسد (حموی زقزوق )110 1409ف

اصاﻟتی وواردفف گلوتسیهر معتقو اسد پیامبر از

اﻟا ،زاوی نرای اثبات نشرینادن قرآن مری و

خصید ای یهادی و مسیحی مرتبا نا خاد چنان

اینکپ قا درنرگیرووﮤ سخنان و ملمات محمو(ص)

تﺄ ثیر پتیر د مپ گمان مرد نپ او وحی می اد

اسد وپ آیات واراوی و سخنان خواووو نار ا تکرار
10

(گلوتسیهر )7 1387ف

میمنو محمو می گایو یا محمو چنین مردف در این

نم ر ) (Blachereمعتقو اسد تشانهی مپ در

دبارت ا

زاوی اددای خلق قرآن نپ دسد

قصص قرآوی و قصص یهادی و مسیحی وجاد دارد

محمو(ص) را نار ا تکرار مرد

وشاوﮥ این اسد مپ قرآن متاب نَشری اسد و از

مستشرقان حتی رمایی نرای پیامبر امر(،ص) قرار

داامل خارجیمتﺄثر اسد (اﻟحاج )296 2002ف

مید نو و میگاینو « ا مید دهو قوی وزد مؤﻟفان

گلوتسیهر ویز امن وفی وحی اﻟهی در تاصیف قرآن

قرآن ناختپ و ناد» )(Motzki, 2001: 26ف

اسدف نرخی

می گایو می تااوو یکی از آثار ادنی جهاوی تلقی اد

ناتاجپ نپ داستان ای قرآن زاوی میگایو «نپورر

مپ وقا ی پرآب وروگ پایان جهان و روز نازخااسد

می رسو در پایان سارﮤ وه

(تانپ) مؤﻟفان قرآن

و تشایق نپ آماد سازی نرای آن روز وففف را در قاﻟب

نپ خانی تارات و اوجیل را ناختپ نادوو؛ چپ اینکپ

قرآن نپ ومایش گتارد (گلوتسیهر )1387 12؛ در

ننانر ا مید دبرت دینی و روحی نرخی داستان ا را

ح اﻟی مپ وحی مپ محمو در مکپ میپرامنو نپ دین

از آن دو اقتبا

مردوو» (جمء ادریس )30 2003ف او

واین ا ار ووا د (گلوتسیهر )1387 13ف

نا نیان این ورر وتیجپ می گیرد نپ جز حضرت

ا

نال ) (F.Buhlمستشرق یهادی و یکی از

محمو(ص) یهادیان و مسیحیان مسلمان و از

اسم ،پیامبر

گفتﮥ نرخی

وایسنوگان مقاﻟﮥ محمو در دایر اﻟمعار
را

خصی معماﻟی و نوون ارتباط نا داﻟ

مروجان قرآن نادوو و میگایو «نراسا

غیب

پژو شگران قرآن مری تاسا محمو وا تپ و و

تاصیف میمنو و می گایو محمو مپ در ماوان ادتقاد

تعوادی از یهاد و وصاری مسلمان و در اوتشار آن

مسلماوان مقامی نس امخ داردف در دین حال ننانر

در جهان نپ وی ممک مردوو» (جمء ادریس 2003

تﺄ میو قرآن و سند اسممی او ماجادی اوساوی نوون

)22ف
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پس از رحلد پیامبر(ص) و در دوران خلفاء تمش
عاﻟید ای ا ل متاب تاز مسلمان و

و

سخن نپ میان می آورد یا ماونو آیپ  13سار

اد مپ

ماونو

نپ آوردن د سار ماونو قرآن تﺄمیو می منو یا ماونو آیپ

معباالحبار وففف نرای تفسیر متاب خوا و ترویج دین

 37سار یاوس مپ می گایو یک سار

ماونو قرآن

اسم ،در تاریخ ثبد و اسد؛ وﻟی سیرﮤ رسال

نیاوریو و گا ی خااستار آوردن یک سار از مسی

خوا(ص) و مچنین ائمﮥ معصا(،ع) مسلماوان را از

ماو نو پیامبر اسد یا ماونو آیپ ای  23و  24سار

مراجعپ نپ ا ل متاب تاز مسلمان و نرای اخت دین

نقر نپ ماونوآوری ددات می منو و اینکپ خصی

وهی مردوو و نپ صراحد رمادوو «التاخُتوا دینِکُ

در واخااوو

مِن مُسلِ اَ لِ اﻟکِتاب دین خاد را از ا ل متاب

اسم(،ص) سار ای ماونو سار قرآن نیاوردف

تاز مسلمان و وگیریو» (اننحجر دسقموی 1407
)33ف

و نپ مکتب ور تپ

ماونو پیامبر

قرآن نا نیان این آیپ ا تمش می منو اثبات منو آن
را خواووو وازل مرد اسد و حضرت محمو(ص) در

در تفسیر اﻟمنثار آمو اسد دو ای از اصحاب

جایگا پیامبری تنها واسطﮥ انمغ وحی اﻟهی اسد و

رسال خوا(ص) از تارات مطاﻟبی می وا تنو و این

از خاد

یچ گاوپ سخنی وواردف مستشرقان غرنی

خبر نپ رسال خوا(ص) رسیو حضرت نپ وت

نپ صارت دمامی در پی گسترش این بهپاوو مپ

خشمگین ووو و رمادوو «احمقترین احمقان و

حضرت محمو(ص) قرآن را وا تپ اسد؛ وﻟی در

گمرا ترین گمرا ان مردمی ستنو مپ از متانی مپ

دین حال در النپ الی سخنان خاد نپ این حقیقد

خواووو نر پیغمبر ان وازل مرد رویگردان اوو و

ادترا

می مننو اگر قرآن را خاد محمو اوشاء مرد

دمقپ منو نپ متانی اوو مپ خوا نر غیر پیغمبر ان

ناد دیگران

وازل مرد و نرای امتی غیر آوان رستاد اسد»ف در

نیاوروو؛ پس نهترین دﻟیل نر حقاوید قرآن واتااوی در

مین جریان آیﮥ  81سار دنکبات 11وازل وف
آوچپ از قرآن مری
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دسدم می تااوستنو دو سطر وریر آن

آوردن وریرش اسد (دطایی اصفهاوی )72 1336ف

درنارﮤ وحی و اماودداری

اددای نشری نادن قرآن را نسیاری از متفکران و

رسال خوا(ص) در نیان مم ،اﻟهی دریا د می اد

صاحب ورران پاسخ داد اوو و حتی متاب ای ماملی

حکاید از این دارد مپ اددای نشری نادن قرآن ناطل

وجاد دارد م پ پاسخ مﮥ پنوار ای مستشرقان درنارﮤ

اسد و در آیﮥ مبارک  32از سارﮤ وساء می رمایو

قرآن در آوها آمو اسدف 13ننانراین در اینجا از پاسخ نپ

« اَ َم یَتَونَّرونَ اﻟقُرآن وَﻟا مانَ مِن دِنو غَیر اهلل ﻟَاَجووا

این اددا صر ورر

و اسد و قا این وکتپ

یپ اختِم اً مَثیرا آیا در قرآن تونر ومیمنیو مپ اگر از

یادآوری می اد مپ پس از تثبید دو مؤﻟفﮥ گت تپ

نسیار مییا تیو»ف

می اد؛ زیرا اگر

غیر خوا می ناد در آن اختم

نسیاری از مستشرقان اختم ی نین قرآن ومینیننو و
این در حاﻟی اسد مپ در تارات اختم

زمینپ نرای تثبید مؤﻟفﮥ سا ،را
ننانر اقتبا

اسم ،از آیین یهادید نا و نپطار حت

ای

اقتبا مننو ای می خاا و و آن مسی ویسد مگر

چشمگیری وجاد داردف در دین حال قرآن مری نپ

نشری مپ خاد را پیامبر دین جویو می داوو؛ ازاینرو

وادی تبیین دقلی ازسای

جان ووزنا و گلوتسیهر و دیگر مستشرقان نر این

خوانادن قرآن را اثبات میمنو؛ ماونو آیﮥ  33سارﮤ

دقیو اوو مپ محمو نا مکاری دیگران قرآن را وا تپ

اسراء مپ از واتااوی اوس و جن نرآوردن ماونو قرآن

اسدف

کلی اساسی و نراسا
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عر ا مپ نپورر میرسو مﮥ آوها از یک مصور ستنوف

 .4تورات منبع قرآن

از میان دیگر مؤﻟفپ ای گفتمان یهادی ایو این

چپ آوکپ در این متاب صوای اق و ا تیاق مؤمنان

پرسش ممکن نا و مپ مه ترین منبع ناخد اسم،

ماحو نپ واحو احو از ازل نیو می اد و روح

و اسد و

ریعد و صارت آن ما را نپ روح و ریعد سامی

یعنی قرآن از موا ،متاب آسماوی اقتبا

قرآن چپ ارتباطی نا تارات داردف مستشرقان تمش

یادآوری میمنو» (جمء ادریس )4 2003ف

میمننو نرای پاسخ نپ این پرسش ا رانطﮥ قرآن مری را

این دبارت ای ریفلین نپوادی نپ تﺄثیر تارات نر

نا تارات در حک منبع اصیل و وخستین قرآن وشان

قرآن مری ا ار میمنوف ریفلین قرآن مری را نرترین

د نوف

انواع زنان سامی معر ی میمنو تا صفد وحی اﻟهی را

در این زمینپ متاب ا و مقاﻟپ ای مختلفی وا تپاوو؛

از قرآن وفی منو و آن را نپ انواع دقموید سامی وسبد

ازجملپ متاب «روانا درب و اسرائیلی ا قبل از ظهار

می اد در اینجا منرار دقموید یهاد

اسم»،

(The Relations between Arabs and

د و مپ احسا

اسدف او قرآن را «مملا از اسلاب وبای تﺄثیرگتار»

) Israelites prior to the rise of Islamنپ قل

تاصیف مرد اسد؛ اما این دبارت نپمنزﻟﮥ ادترا

مارگاﻟیاث ) (D.S. Margoliouthو «یهاد و درب»

وبات حضرت رسال(ص) ویسد؛ نلکپ نپوادی ا ار

) (Jews and Arabsاز گُیتین )(S.D. Goiteinف متاب

نپ این ماااع اسد مپ قرآن مری سبک و روش

«تاریخ اﻟیهاد ی نمد اﻟعرب ی اﻟجا لیپ و صور

پیامبر امر ،در نازگایی از منانع یهادی اسد و نرگر تپ

االسم »،مپ اسرائیل وﻟفنسان نپ زنان درنی وگا د و

از تارات و دیگر اسفار اسد )( Katsh, 1954: 265ف

در سال  ،1927در قا ر چاپ وف

ماوتگمری وات )(Montgomery watt

مچنین مقاﻟﮥ «روانا یهادیدرنی در دوران قبل از

مسیحی اسد؛ اما نراسا

نپ

ردی

ادمال قورت گفتمان

اسم(Jewish – Arabic Relations in Pre-Islamic »،

یهادی انراز میمنو پیامبر(ص) تمش مرد نیشترین

) Timesمپ ارو یتز ) (J. Horovitzوا د و در آن

معار

خاد را ماونو یهاد قرار د و (وات )18 1344ف

ویز پیامبر اسم(،ص) را نپ یهادیان و منانع آوها مرتبا

جرجی زیوانِ مسیحی ویز در متاب تاریخ و تمون

داوسدف

اسم ،و درب میگایو مراس حج قرناوی وکاح
رق ناسان تصار میمننو نخشی از قرآن

طمق نرگزاری مراس دیو اوتخاب ما ن و امثال آن

این

نرگر تپ از تارات اسد؛ ازاینرو نرای اثبات آن

مطاﻟبی ناد مپ حجازیان از یهایویان آماختنو و نپ

مترجمان قرآن نپ زنان تارات پنا نرد اوو تا از این را

مین ترتیب داستان ای تارات و تلماد را یهاد نپ

تﺄثیرگتاری تارات نر قرآن را نرای خااونوﮤ یهادی
اثبات مننوف ژوز

یائلر لین (1390تا)1971

14

از

ادراب حجاز منتقل مرد (زیوان )12 1372ف
نروارد

ﻟائیس

)Lewis

(Bernard

میگایو

مترجمان قرآن در مقومﮥ ترجمﮥ خاد میوایسو قرآن

داستان ای وقل و تاسا قرآن در تارات و اوجیل

مری وزد یهادیان ارزش خاصی دارد؛ زیرا نپ تعبیر او

وجاد داروو و نپطبع پیامبر اسم ،این داستان ا را

«یکی از انوادات زنان سامی محساب می اد مپ مملا

غیرمستقی از نازرگاوان و مسا راوی آماختپ اسد مپ از

از روش وبای تﺄثیرگتار و مخصاص سامی اسد و

یهادیان راگر تپ نادوو (اﻟطیباوی )99 1411ف ریچارد

ویز مرا نا سجع عری و ماسیقایی در قویمیترین

نل ) (Richard Bellویز میگایو قرآن در نخش قصص
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نپ دهو قوی تکیپ دا د و موت حضار محمو در

ریعد و قااوین سیاسى و حقاقى اسد و

موینپ رصد مناسبی ناد مپ نیش از دوران مکپ نا

پنوآماز اسد و

متاب ای یهاد آ نا

اد و نا اقلید ای یهادی

وایونخش و شوارد نو ؛

نیانمننو

را نما و واید مننو نپ را راسد و

گفدوگا منو و نخشی از متاب ای ماسی را از آوان

قصپ داستان و حِکَ و امثال و ناالخر قرآن زیباترین

دریا د منو (زقروق )34 1408ف

اثر نپ زنان درنى اسد مپ در میان متاب اى متا ب

زاوی مپ پیش از این نپ اددا ای او درنارﮤ
نشرینادن قرآن ا ار
مقو

و درنارﮤ سار ای این متاب

چنین گفتپ اسد «حرو

سار ا

ماجاد در آغاز

ا زون نر تﺄثیرات مسیحی

متاب ریف تﺄثیر گر ى در دل و جان ناووگان
دارد»18ف

وشاند نوﮤ

تﺄثیرپتیری از تلماد اسدف در این زمینپ قرآن از ترجمﮥ
متاب مقو

جهان وریر وواردف نپ ادترا

دهوین در زمان پیامبر تﺄثیر پتیر تپ

اسد» (احمومردی )21 1934ف نا وجاد این او نرای
اثبات اددای خاد وپ از تلماد و متاب مقو

مسیحیان دربزنان این

مان گاوپ مپ ممحرپ و منرامپای کری مرتبا
نا

در حال کلگیری اسد و تامنان ناور نپ

نیادتباری منانع زمینپ را نرای ناور نپ اقتبا
مرد و ناور نپ اقتبا

را

ناورپتیری نشرینادن را نیشتر

دالیلی

مرد؛ مان گاوپ مپ اما نیان مرد ناد گزار ای نپ

ذمر مرد اسد و وپ از منانع دیگر (Pregil, 2007:

ظا ر نیارتباط در نستری تاریخی کل میگیروو و در

)643-659ف.

طال دوران نپ ناور و منرامﮥ کری قای تبویل
نپ اصاﻟد قرآن

می اوو مپ ما آن را گفتمان حام نر مطاﻟعات تاریخ

ون آن از یهادیان و مسیحیان میگاینو

پیامبر میداوی ف این گفتمان چان ریشﮥ اسم ،را یهادی

اﻟبتپ نرخی از مستشرقان نا ادترا
و غیراقتبا

یچ مجمادپای از آثار مرناط نپ تارات و اوجیل

معر ی میمنو گفتمان یهادی می ناسی ف گفتمان حام

نپصارت مشروع یا مجعال وجاد ووارد مپ مبنای

نا تاﻟیو داوش در طال ساﻟیان متمادی آنقور قورتمنو

(Pearson,

و اسد مپ قااوین و مقرراتی را نپصارت واوا تپ نر

مستقی

و منبع اصلی قرآن نا و

وایسنوگان و آثار آوها تحمیل منو؛ نپ گاوپای مپ ممتر

)Encyclopedia of Islam: 400-432ف
گرو ی دیگر از مستشرقان امن نیوریرداوستن

اثر و متاب معتبری را مینینیو مپ نرخم

این گفتمان

قرآن آن را زیباترین و پروفاذترین متاب میداونو و

حام حرمد منو؛ نرای مثال در سرتاسر مقاﻟﮥ محمو

نیان میمننو «قرآن متانى اسد نى متا مپ زیبایى

در دایر اﻟمعار

اسم ،و نلکپ در دمو مقاالتی مپ

ظا رى و درمد معناى آن نرانر اسدف استحکا،

نررسی و اسد خم

اﻟفاظ اوسجا ،ملمات و تازگى ا کار در سبک واظهار

دیو ومی ادف نلکپ ا و حکمراوی این گفتمان در

آن چنان جلا گر اسد مپ پیش از آوکپ خِرد ا

مقاﻟﮥ محمو اسدف در مان گا ،وخسد منانع اسممی

تسخیر معاوى آن گردوو دل ا تسلی آن مى اووف در

زیر سؤال میرود قرآن وادیو گر تپ می اد و

میان پیامبران یچ مس ماونو پیامبر اسم ،وتااوستپ اسد

متﺄثرنادن پیامبر از محیا اطرا

اسم ،از

این مپ وفاذ مم ،دا تپ نا وف قرآن نا سبک خاص

یهاد نپ چش میخارد و ریشپ ای یهادی نرای اسم،

خاد

سرود مت بى اسد و

ویایش اﻟهى؛

اثبات می ادف

این جریان گفتماوی مطلبی

و اقتبا
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در دین حال این گفتمان در نستر ر نگی و مت بی

نتيجهف
در این پژو ش چنو مؤﻟفپ از مؤﻟفپ ای گفتمان

و سیاسی صور اسم ،و در مااجهﮥ یهادیان و مشرمان نا

یهادی نررسی و وخسد ادتبارزدایی از منانع و

پیامبر گرامی اسم(،ص) کل گر تپ اسد و امروز ویز

و دروهاید تﺄثیرپتیری

سلطپ دارد؛ نپ گاوپای مپ نسیاری از مستشرقان از این

از محیا اجتمادی جزیر اﻟعربف مان گاوپ مپ اما

گفتمان استقبال مرد اووف در صارتی مپ اینگاوپ وباد

در تحلیل گفتمان نیان مرد گفتمان ا از گفتپ ا و

یعنی مؤﻟفپ ا وپ یکویگر را پشتیباوی میمردوو و وپ

مؤﻟفپ ای مستقل تشکیل و اوو مپ رموا ،قادروو

حاممید دا تنو تشکیل گفتمان ومیدادووف ننانراین مان

نا دیگری ارتباط نرقرار مننو و آن مؤﻟفپ را پشتبیاوی

گاوپ مپ نیان و نپواسطﮥ تحلیل مؤﻟفپ ای گفتماوی نا

مننوف در اینجا ویز این اتفاق ا تاد اسد؛ زیرا پس از

وگا اما تمامی مؤﻟفپ ای مستقل در یک منرامپ قرار

اینکپ ادتبار منانع اسممی را زیر سؤال نردوو

میگیروو و نا پیامی واحو نپ مخاطب دراپ می اووف

نپصا رت طبیعی این پرسش در ذ ن مخاطب مطرح

گفتمان یهادی ماونو مستشرقان غرنی نر واردمردن

می اد مپ اسم ،از خاد آماز ای ووارد و یچ منبع

بپ درنارﮤ اسم ،و قرآن و حتی تاریخ اسم ،تمرمز

مامل و دقیقی وجاد ووارد تا اسم ،را معر ی منوف

مرد اسد؛ اما وکتﮥ مه این اسد مپ در منار واردمردن

پس این مپ احکا ،دینی و وقل معجزات و قااوین و

بهپ ما یو اسد نپ منا ع یهاد تاجپ منو؛ نرای مثال

مقررات از مجا آمو اسد؟ در اینجا را نرای ورود

را ماونو مستشرقان غرنی دیگر

سپس واردمردن بهپ اقتبا

مؤﻟفپ دو ،گفتمان یهادی یعنی پتیرش بهپ اقتبا

نگامیمپ بهﮥ اقتبا

مطرح مرد در وتیجپگیری ما یو اسد درنارﮤ اقتبا

ماار می اد و در پاسخ گفتپ می اد دینی مپ منانع

پیامبر(ص) از یهادید نزرگومایی منو یا نگامیمپ

معتبر ووارد تا قااوین و مقررات اروری را نپ پیروان

نشرینادن قرآن را اثبات مرد تمش مرد اسد آن را

خاد ارائپ منو پس نپ واچار از مقررات و قااوین

متﺄثر از تارات و تلماد دیگر منانع یهادی جلا د وف

می منو و خاد را نازسازی میمنوف

وتیجﮥ چنین دملکردی این اسد مپ نخش چشمگیری از

یهادید اقتبا

ننانراین اسم ،در جایگا دینی مپ نپ وماز ویاز دارد

تاریخ اسم ،واموار یهادیان معر ی می ادف

نپ قبلپ ویاز دارد و نپ احکا ،جزایی ویازمنو اسد و
ازطر ی خاد منانع اصیل و معتبر ووارد نپصارت

پینوﺷت

طبیعی نپ منانع یهادی مراجعپ میمنو و آن مقررات را

1ف میشل اما ازجملپ متفکران و مسفپ راوسای

می منوف مان گاوپ مپ ممحرپ می اد

اسدف او در 18امتبر 1926در پاآیتپ راوسپ نپ دویا

مؤﻟفپ ای

آمو و در 24ژوئن 1934درگت دف اما پس از طی

تشکیلد نوﮤ گفتمان یهادی نپ طار مامل از یکویگر

تحصیمت انتوایی نرای تحصیل در ر تﮥ لسفپ نپ

پشتیباوی می مننوف نرای ر پژو شگر مستقل ادتقاد نپ

امال ورمال ساپریار ر دف او در سال  1943ﻟیساوس

ادتبارووا تن منانع آن نگا ،نپ گفتمان یهادی خت

لسفپ گر دف پس از راغد از تحصیل دمقپ ای

از آوها اقتبا
نراسا

چارچاب

ورری

می اد مپ او پس از آن نپ اقتبا
معتقو ادف

اما

اسم ،از یهادید

کری او از لسفپ نپ روان ناسی و تاریخ تغییر
یا د؛ پس در د پ  1980دیپل

خاد را در
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آسیب ناسی رواوی و ﻟیساوس را در روان ناسی

ننیاسرائیل را نپ اسم ،ددات میومایو و نرای آوها

گر دف رساﻟپ دمترای او «پژو شی در تاریخ

از تاریخ اسرائیل در روزگار ردان و خروج مصر و

دیااوگی» وا ،دا د مپ نعو ا نا وا« ،دیااوگی و

معجزات ماسی ذمر میمنو»؛ «محمو سپ یا چهار نار

نیدقلی؛ تاریخ دیااوگی در دصر ممسیک» منتشر

از تبویل ون نپ میمان در روز جزا نپدناان سزای
مساوی مپ نپ رساﻟد او ایمان ومیآوروو استفاد

وف
2ف اما در سال  1964استاد لسفپ داوشگا «ملرمان-

میمنو» (جمء ادریس )2003 44ف.

رامان» و و در مین دوران متاب «واژگان و

11ف أَوﻟَ ْ یَکْفِهِ ْ أَوّا أَوْزَﻟْنا دَلَیْکَ اﻟْکِتابَ یُتْلى دَلَیْهِ ْ إِنَّ

ا یا» را وا د مپ در ترجمپ اوگلیسی «ور ا یا» وا،

ِی ذﻟِکَ ﻟَرَحْمَﮥً وَ ذِمْرى ﻟِقَاْ ،یُؤْمِنُانَ (آیا نراى آوان

گر دف اما در سال  1970مرسی «تاریخ ورا ،ای

ما ى ویسد مپ این متاب را نر تا وازل مردی مپ

کری» در ملژ دو راوس را نپ دسد گر دف

پیاستپ نر آوها تموت مى اد؟! در این رحمد و

مه ترین آثار او دبارتاوو از تاریخ جنان مراقبد و

تتمرى اسد نراى مساوى مپ ایمان مىآوروو و این

تنبیپ تاﻟو زووان دیرینپ ناسی داوش و اراد نپ

معجز نسیار وااحى اسد)فف

داوستنف اما در نررسی سازمان مؤﻟفپ ا و گزار ا
و وقش آوها نپ ا کال تااﻟی مؤﻟفپ ا و ا کال
مزیستی و رویپ ای میاوجی تاجپ میمنوف نرای
مطاﻟعپ نیشتر رفک (میلز )1332ف
3ف نپ وقل از (دایان )1330ف

12ف رفک (تفسیر در اﻟمنثار 143/8و 149و ویر نپ تفسیر
اﻟمیزان 228/16ف
13ف رفک (مطعنی 89 1992؛ جاس اﻟنشمی 1934
71تا77؛ احمو مردی 286 1934ف
14ف یاسف یائل ر لین (1390تا )1971خاور نا

4ف در رق ناسیِ ادوارد سعیو در صفحپ ای 20 16
 36 21نپ این مطلب ا ار و اسدف

اسرائیلی مپ در هر قو

و در خاوااد متوین

یهادی نپ دویا آمو و آمازش سنتی یهادی را مسب

8ف خروج ناب 12جملپ38و36ف

مرد و در مرمز معلمان ارغاﻟتحصیل وف او در سال

6ف خروج ناب 18جملپ24ف.

 1917پس از ورود در ارتش ترمیپ دستگیر و و

7ف خروج ناب 17جملپ7؛ ناب 32جملپ1تا8ف

پس از آزادی در دمشق زووگی مرد و در جایگا

3ف نرای مطاﻟعپ تطبیقی در این نار رفکف The tradition

مویر در مورسپ دختراوپ مشغال وف در سال 1992

of fasting according to the Jewish, Christian
and Muslim scriptures,” Islamic Thought and
Scientific Creativity, (1994) pp. 7-54.
9ف رفک Encyclopedia of Islam, 2nd Ed, Entry of

نازگشد؛ سپس نرای تحصیل دلا ،درنی و

Muhammad

10ف ماونو اینکپ میگایو «محمو(ص) نپ تغییر قبلپ ا ار
میمنو» (وک سارﮤ نقر 137تا)140؛ «محمو(ص)
در سار ای مختلفی این تفکر را گسترش دادفففف»؛
«محمو(ص) خاد را خات

اوبیاء معر ی میمنو»

(سارﮤ احزاب )40؛ «در آیپ ای ناقیماوو محمو

نپ قو

دلا ،قرآوی نپ آﻟمان سفر مرد و در داوشگا
راوکفارت وزد خاور نا

یهادی یاسیف

ارو یتش اگردی مرد و روش و واع وگا نپ
ادراب و مسلماوان را از او دریا د مردف او در سال
 1927در مرمز پژو ش ای رق متعلق نپ داوشگا
دبری در قو

در مقا ،استاد استخوا ،و (وک

حات یکل )91 1338ف دمو نر ترجمپ قرآن
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مار چهار( ،پیاپی  )40زمستان 1397

مری متاب اﻟف ﻟیلﮥ و ﻟیلﮥ را در سال  1947و سیر

اﻟتشریع االسممی اﻟکاید اﻟمجلس اﻟاطنی ﻟلثقا پ و

انن شا ،را در سال  1932ترجمپ مردف او در سال

اﻟفنان و اآلدابف

 1987وامزد ریاسد حکامد اسرائیل ناد و او پور
اورنن ر لین رئیس منسد اسرائیلی اوزد

اسدف

18ف نرای آگا ى نیشتر در این زمینپ رفک (صادق را عى

جاناحموی اطمپ ( « )1333رق ناسی یهادی و
سیطرﮤ آن نر مطاﻟعات اسممی در غرب» ق
مایش نیناﻟمللی تشیع و خاور ناسانف

جمء ادریس محمو ( )2003االستشراق االسرائیلی ی

1361؛ نىآزار یرازى )1374ف

اﻟوراسات اﻟعبریﮥ اﻟمعاصرﮤ اﻟقا رﮤ مکتبﮥ االدابف

حموی زقزوق محماد ( )1409االستشراق و اﻟخلیفپ

کتابنامهف

اﻟفکریپ قا ر داراﻟمنارف

منابع عربی و فارسیف

خلیفﮥ حسن محمو ( )2003اﻟمورسﮥ اﻟیهادیﮥ ی

الف .کتابف
قرآن مری

االستشراق ش1تا 4ج 12اﻟقا رﮤ مجلﮥ اﻟرساﻟﮥ

متاب مقو

اﻟمشرقف

اننحجر دسقموی احمونندلی ( )1407ﻟسان اﻟمیزان

گفتمان» ترجمپ حسینعلی واذری تهران ر نگ

نیروت داراﻟفکرف

احمو مردی محجاب ( )1934منهجیپ دلی االجتماع
اﻟمعر ی دراسات استشراقیپ و حضاریپف

اﻟطیباوی دبواﻟلطیف ( )1411اﻟمستشرقان اﻟناطقان
ناالوجلیزیپ ریاض جامعپ االما ،محموننسعادفف
اﻟحاج ساﻟ ( )2002وقو اﻟخطاب االستشراقی ننغازی

اﻟسبادی مصطفی ( )1976 -1396اﻟسنپ و مکاوتها ی
اﻟتشریع االسممی دمشق اﻟمکتب االسممیف
نووی دبواﻟرحمن ( )1999إجنا

جاﻟوتسهر و

اﻟخاطئ مصر اﻟوار اﻟعاﻟمیپ ﻟلکتب و اﻟنشرف

نامای ماریس ( )1374مقایسپ تارات اوجیل قرآن
و دل

ذنیحاهلل دنیر چ 6تهران د تر وشر ر نگ

زماوی محموحسن ( )1398مستشرقان و قرآن وقو و
نررسی آرا مستشرقان درنار قرآن ق ناستان متابف
زیوان جرجی ( )1372تاریخ تمون اسم ،ترجمپ دلی
جاا رمم ،تهران امیرمبیرف
رق ناسی ترجعپ ﻟطفعلی

خنجی تهران امیرمبیرف
)1339( ---------

رق ناسی ترجمپ دبواﻟرحی

گاا ی تهران د تر وشر ر نگ اسممیف
صادق را عى مصطفى ( )1361ادجاز قرآن تهران
ننیاد قرآنف

ایاء اﻟعمری امر )2011( ،ماقف االستشراق من اﻟسنپ
و اﻟسیر اﻟنبایپ اﻟجامعﮥ االسممیﮥ  -ناﻟموینﮥ اﻟمنارﮤ

اسممیف
نىآزار یرازى دبواﻟکری

گفتمانف

سعیو ادوارد ()1394

داراﻟموار االسممیف

اﻟقیا

دایان مک داول (« )1330مقومپای نر ورریپ ای

( )1374ترجمپ تصایر و

تفسیرى آ نگین سار اتحپ و تاحیو چ 2تهران
د تر وشر ر نگ اسممىف

جاس اﻟنشمی دجیل ( )1934اﻟمستشرقان و مصادر

ملیﮥ اﻟوداﮤف.

داملی سیوجعفرمرتضی ( )1363اﻟصحیح من سیر
اﻟنبی االدر ترجمپ و تلخیص محمو سپهری تهران
پژو شگا ر نگ و اوویشپ اسممیف
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