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تحريف، عاملي است كه اصالت و اعتبار هر كتاب و كـالم معتبـري را بـا آسـيب     
نسبت تحريف به قرآن، خواسته و يا ناخواسته در همين راستاسـت،   .كندهمراه مي

ات نرسد اعتبار قـرآن بـه چـالش كشـيده     اثب ناپذيري قرآن به اگر مسئله تحريف
اي از دسـته  .شـود شود و هر گونه استناد به آن با مشكل اساسي روبـه رو مـي   مي

شناسان، در تحريـف قـرآن اسـت كـه بـا رويكـرد       هاي وارده از سوي شرقشبهه
شود. استاد و بزرگ آنان نولدكه آلماني است كه سامان اعتبار ساختن مطرح مي بي

گذار بر افراد پـس از  هاي شرق شناسان پيش از خود، تأثيرها و نظرمستند دهنده
شـبهه و   4هاي مربوط به تحريف به زيـادت،  شبهه .خود در طرح اين موارد است

آل  44مزمـل؛   20احقـاف؛   15سـجده؛   23شامل آيات ذيل است: بخشي از آيه 
 روش بـه  فتح. در اين پـژوهش كـه گـردآوري    2محمد و  2احزاب؛   40عمران؛ 
 كيفــي محتــوايي تحليــل صــورت بــه تحليــل و تجزيــه اســتنادي؛ و ايكتابخانــه

انجام شد، اثبات گرديد آيـات مـورد ادعـا در كمـال تناسـب       )تحليلي-توصيفي(
ها به دليل مبنـاي غلـط و   اعجازين با آيات قبل و بعد قرار دارند و تمام اين شبهه
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 طرح مسأله .1

اثبات تحريف ناپذيري قرآن، از مباحثي است كه مفسران و دانشمندان اسالمي مورد 
شناسان، از جمله تئودور نولدكـه   اما در دوره اخير، برخي ازشرق اند؛توجه قرار داده

اثبات وقوع تحريـف بـه زيـادت در    هايي سعي در شناس آلماني با طرح شبههشرق
افكني، با اين استدالل؛ كه حال آياتي در قرآن وجـود  قرآن كرده، از خالل اين ترديد

دارد كه از قرآن نيست و اضافه شده است، پس امكان دارد بقيه آيات هـم وحيـاني   
ايـن پـژوهش در جهـت بررسـي و نقـد آراء       .نباشد و تحريف به زيادت شده باشد

نولدكه آلماني است كـه نقـش مهمـي در    » تاريخ قرآن«يادت در كتاب تحريف به ز
 23ميان شرق شناسان دارد و به دنبال پاسخ به اين سؤاالت است كه آيا در آيـات:  

مزمل؛ و آيات در بردارنده نام حضرت محمد(ص) تحريـف   20احقاف،  15سجده، 
منشـأ اصـلي    صورت گرفته است؟ تناسب اين آيات با بافت و سياق چگونه است؟

 ها در مورد آيات مورد ادعا چيست؟شبهه

 تحريف و . نولدكه2

 :كند مي عمل شيوه چهار به قرآن تحريف با برخورد در نولدكه
 آيـه  قسـمت  ايـن  كه كند مي بيان صريحاً كند مي بررسي را آيات برخي .  وقتي2-1

و  146، 122، 118، 48،83، 42م، 2004اسـت،(نولدكه  رفتـه  بـين  از و شـده  حذف
 اسـت  شده اضافه قسمت اين به صحابه و) ص(پيامبر توسط آيه اين يا )،325-326

 ).129و 99-98و  88م، صفحات2004(نولدكه
 قـرآن  تحريف ها آن سخن مفاد كه كند مي مطرح را شناسانشرق ديگر . نظرات2-2

 تأييـد  ديگـر  شـواهد  بـا  را برخي و كند مي سكوت نظرات  برخي مقابل در و است
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 همان در را شبهاتي آنان، داليل از استفاده با ولي كند؛ مي نقد را ديگر اي پاره ند.ك مي
 ).322و  313-312و  312-311م، صفحات، 2004كند(نولدكه، مي طرح راستا

 قـرآن  تحريـف  به غيرمستقيم طور به كه كند مي بررسي طوري را آيات . برخي2-3
 ).88زند(نك: نولدكه،  مي دامن

ها، اين ذهنيت بـه وجـود آيـد كـه از     وهله اول با مشاهده اين شبهه. شايد در 2-4
شود، بلكه اجتهادي بـودن ترتيـب آيـات    برخي سخنان نولدكه تحريف برداشت نمي

شود؛ در حالي كه مبناي شرق شناسان و به خصوص نولدكه، متفاوت بـا  استفاده مي
جبرئيـل مشـخص   مسلمانان است؛ ايشان احاديثي كه جايگاه آيـات را بـه واسـطه    

جايي و الحـاق  ) و وقتي قائل به جابه42م،2004م، 2004پذيرد(نولدكه،كند، نمي مي
شود، هدف ايشان، القـاي دخـل و تصـرف در    آيات توسط صحابه و پيامبر(ص) مي
) و اين در حالي است 237و129و88م، 2004قرآن و در نتيجه تحريف است(نولدكه،

د به اضافه شدن بخشي از يك آيـه، هـر چنـد بـه     اي از مسلمانان اعتقاكه هيچ فرقه
 كه است طوري نولدكه سخن اساس بنابراين صورت توقيفي به آيات ديگر را ندارند.

هايي كه به ايـن شـكل طـرح شـده،     در ادامه به شبهه .زند مي دامن قرآن تحريف به
 شود.پرداخته مي

 .سجده سوره 23  آيه از بخشي شدن اضافه .3
» .. فَال تَكُنْ في مرْيةٍ منْ لقائه«  :سجدهي  سوره 23ش مياني آيه نولدكه در مورد بخ
 ).129 م،2004نولدكه،( متن آيه افزون شده است به مدعي شده كه بعداً

  نظريه طرح .3-1
ارتباط با بخش نخست و بخش پايان آيه و بي نولدكه، اين بخش آيه را بدون تناسب

 همان).(دهده بودن آن بخش نظر ميداند و از همين رو به افزودمي
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«: «چنين اسـت  23آيه 
 )ص(رسـول خـدا    )مالقات كننده(» لقائه«در صورتي كه فاعل  .»

داوند و فرشته وحي باشد، با بخش آغازين آيه مفعول به و مالقات شونده) خ» ( ه«و
و بخش پايـاني آن كـه تـورات را وسـيله      )ع(كه نازل كردن كتاب تورات به موسي 

كند، اندكي تناسب داشته و ارتباط بخش مياني آيه با دو هدايت بني اسرائيل ذكر مي
بـه   تواند دستآويزي بـراي چنـان ادعـايي   آيد و ميبخش ديگر، كم رنگ به نظر مي

 . شمار آيد

 . بررسي و نقد نظريه3-2
 :شود به چند دليل اثبات مي الهي بودن و افزوده نبودن اين بخش آيه،

 . تناسب با ديگر آيات و هدف اصلي سوره3-2-1
خدا يا فرشته وحي باشد، » ه«رسول خدا و مرجع » لقائه«با فرض نولدكه، فاعل در

دو بخش ديگر همين آيه در اوج تناسب باز هم اين بخش آيه با ديگر آيات سوره و 
««است؛ زيرا سوره سجده در جهت اثبات الهي بودن و حقانيت كتاب قرآن است. 

گـاه بـه آفـرينش    )؛ آن 3-1(سجده، »  
پـردازد و  ها و زمين و خلقت انسان و مرگ و معاد و تدبير امور از بـاال مـي  آسمان

(سجده،  كند ي هدايت انسان معرفي مينزول قرآن را در راستاي همين تدبير و وسيله
كنـد كـه بـدون     مـي  افراد ايمان آورنده به آيـات قـرآن را يـاد   گاه نشانه ) آن4-14

) سـپس مؤمنـان و   15كنند(آيه گويان، آنها را باور ميكنان و تسبيحسركشي، سجده
) و اعراض كننـدگان از قـرآن،   21-16شوند(رك: سجده، منكران قرآن توصيف مي
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(رك:  شـوند مـي شوند و به انتقام خداوند از آنـان تهديـد   ستمگر و مجرم معرفي مي
) براي اثبات الهـي بـودن،   23گاه در آيه مورد بحث(سجده، آيه )؛ آن22سجده، آيه 

آيات قرآن، در بخش مياني، هر گونه ترديد در مالقات فرشته وحي توسـط رسـول   
كند و نزول آيات قرآن را توسط فرشته وحي(جبرئيـل) تأكيـد   خدا (ص) را نفي مي

ر، به سابقه داشتن نزول كتاب آسـماني تـورات بـر    كند، سپس به منظور تثبيت اممي
كند و در آيه بعد  مي حضرت موسي(ع) و كتاب هدايت بودن براي بني اسرائيل اشاره

آورند و به آيات قـرآن ايمـان   به پيشوايان قوم يهود كه با بردباري به هدايت رو مي
امي كـه بـا   ) سپس سوره با اشاره به سرگذشـت اقـو  24پردازد(سجده،  آورند، ميمي

يابـد و گويـا   نپذيرفتن هدايت خداوند، به عذاب هالكت گرفتـار شـدند، ادامـه مـي    
تهديدي است كه مخالفت با قرآن مجيد و نپذيرفتن الهي بودن آن، هالكت و نـابودي  

شود بخش مياني آيه مـورد  پايان سوره). مالحظه مي 30-26(سجده، به همراه دارد
 ت و غرض اصلي سوره است.بحث، در اوج تناسب با ديگر آيا

  . معترضه بودن اين بخش آيه  3-2-2
، برخي بخش مياني آيه را »)لقائه«(در مورد فاعل و مفعول به  با همان فرض پيشين

 اند كه با اين حساب، بخش مياني با دو بخش ديگرجمله معترضه به شمار آورده
هدف از جمله اعتراضيه  افزايد. مي شود و بر بالغت و زيبايي كالمداراي تناسب مي

در اين آيه، اثبات درستي امري است كه براي رسول خدا (ص) پيش آمده و اقرار و 
اعترافي است بر اين كه آن، حقي ثابت و واحد است و آن را موسي(ع) در كتابش 
آورده و پيامبر (ص) همان فردي است كه دو پيامبر و دو كتاب آسماني از او ياد 

 ).5/2814 ق،1412قطب،( كنندمي
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 . استطرادي بودن اين بخش آيه  3-2-3
توان اين بخش از آيه را، استطراد به لقائه) مي -(در مورد با همان فرض گذشته

حساب آورد. با اين توضيح كه چون در بخش اول آيه، سخن از الهي بودن كتاب 
بود، تورات به ميان آمد كه به دنبال مالقات موسي با خداوند متعالي نازل شده 

فرشته وحي و الهي بودن و حقانيت  قرآن  گريزي به مالقات حضرت محمد(ص) با
گاه دوباره در بخش پاياني آيه به كتاب موسي(ع) برگشت و آن را مجيد زد، آن

هاي كتاب هدايت براي قوم او معرفي كرد. اين نيز از وجوه تناسب و يكي از جنبه
به گونه اي ديگر دانسته اند. با اين فرض  بالغت كالم است؛ گرچه برخي استطراد را

حضرت » ه«حضرت محمد(ص) اما مفعول به و مرجع ضمير» لقائه«كه فاعل در
موسي(ع) است. با اين توضيح كه رسول اسالم (ص) در شب معراج، موسي(ع) را 
مالقات كرد و چون در اين آيه سخن از او (موسي) به ميان آمد، به صورت 

گاه به كالم ه آن ماجرا زد و شك و ترديد را از آن امر زدود؛ آناستطرادي، گريزي ب
، ق1415 بغدادي، ؛3/603 ق،1420 بغوي،( در خصوص كتاب موسي (ع) بازگشت

 ثعالبي، ؛5/179 ق،1404 سيوطي، ؛7/334 ق،1422 نيشابوري، ثعلبي ؛3/407
 ؛6/331 ق،1419دمشقي،  كثير ابن ؛14/108 ش،1364قرطبي،  ؛4/331 ق،1418

 غرناطي، جزي ابن ؛7/537 ش،1371ميبدي،  رشيدالدين ؛1/420 ق،1416محلي، 
با  ).8/269 ش،1377 تهراني، حائري ؛4/208 ق،1413شيباني،  ؛2/144 ق،1416

 آيد.هاي آيه به دست مياين نگرش نيز، تناسب بخش
قبلي  يگاه كه در آيهاند؛ با اين بيان: آنبرخي ديگر، كلّ آيه را استطراد گرفته

««سجده) سخن از انكار و اعراض مشركان از آيات قرآن به وسط آمد:  22(
گريزي  23در آيه  »
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پذيرش كتابش به حضرت موسي(ع) و نزول سخن كتاب آسماني بر او زد و به عدم 
از جانب قوم موسي (ع) اشاره كرد و به منظور تسلي خاطر و تثبيت دل رسول خدا 

برطرف كند، (ص) از تنظير بهره گرفت و هر گونه ترديد را از آنچه مالقات مي
پيامبرانشان بحث از هالكت اقوامي كه به تكذيب  به 26ساخت؛ سپس در آيه 

 ).4/297 ق،1424شيرازي،  حسيني ؛3/70 ش،1390حجازي، ( پرداختند، بازگشت
اين نگرش نيز با اين فرض است كه مالقات كننده، رسول خدا(ص) و مالقات شده، 

 خدا و فرشته او باشد. 

 »الكتاب«به » ه«. بازگشت ضمير 3-2-4
 اند گرفته») تورات«(و نه  كتاب را در بخش اول آيه، جنس» الكتاب«برخي مراد از 

همـان  » لقائـه «را در» ه«رسول اسالم (ص)] و مرجـع ضـمير   »لقائه«و فاعل را در[
شود: بـه موسـي كتـاب    اند. در اين صورت معناي آيه اين گونه ميدانسته» الكتاب«

آسماني همانند كتاب تو داديم و با وحي همانند مالقات با تو، با او ديدار كرديم پس 
باش كه ايـن مالقـات    [و دريافت كتاب آسماني] هيچ ترديدي نداشته از اين مالقات

««كنـد.  اي ديگر تقويت مـي همانند مالقات با موسي (ع) است. اين معني را آيه

 آلوسـي،  ؛3/516 ق،1407 زمخشـري، ( )؛94 (يـونس،  » 
 عـاملي،  ؛4/222 ق،1418 بيضـاوي،  ؛21/117 تا، مراغي، بي ؛11/1345 ق،1415
 ابيــاري، ؛1/787 ق،1408 ســعدي، آل ؛5/125 ق،1497 شــبر، ؛2/534 ق،1413
اين فراز در تناسب با بخش پاياني آيـه چنـين اسـت: كتـاب      ؛)10/538 ش،1374
اسرائيل بـود؛ همـان طـور كـه      ني كه به موسي(ع) عطا كرديم، مايه هدايت بنيآسما
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 نـووي ( ي افـراد انسـاني اسـت   كتاب آسماني تو(قرآن)، هدايت كننده قوم تو و همه
 ).2/244ق، 1417 جاوي،

» لقائه« جنس كتاب و مرجع ضمير در» الكتاب«در گفتاري ديگر، مقصود از 
 به اعتراض آيه صورت، اين در است. كفار مورد در.» .. تَكُنْ فَال« در نهي قرآن و
 شك قرآن در اگر ها آن :گويد مي كه داشتند شك قرآن بودن الهي در كه است كساني
 به ارشاد و هدايت طريق آن، در كه كنند مراجعه) ع(موسي تورات به بايد دارند،
 ).10/185 ش،1361اصفهاني،  بانوي( است آمده قرآن

 (ع) با خدا  به مالقات موسي» لقائه«. بازگشت 3-2-5

 و مالقات كننـده] در توان افزود: فاعل [گذشته از موارد پيشين، مي در پاسخ نولدكه،
ي وحي اسـت.  خدا و فرشته ]»ه«و مرجع ضميرخود موسي (ع) و مفعول به [» لقاء«

يعني اي رسول ما، ترديدي در مالقات موسي(ع) با خدا از طريق وحي نداشته باش. 
شـود: مـا بـه    با اين معني، بخش مياني آيه، مرتبط و متناسب با دو بخش ديگر مـي 

(حضرت موسي) با  موسي(ع) كتاب آسماني تورات را عطا كرديم و تو در مالقات او
ي هـدايت  خدا [از طريق وحي] شـكي نداشـته بـاش و كتـاب آسـماني او، وسـيله      

و نفـي   "تورات" ي بر الهي بودنسان، بخش مياني آيه، تأكيد اسرائيل است. بدين بني
 ). 121-122ش، 1396؛ دهقاني، 3/516ق، 1407يد از آن است (زمخشري، ترد

توان به برخي در تناسب همه آيه با ديگر آيات سوره و غرض اصلي آن، مي
 داليل پيشين استناد كرد. 
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 اساس بودن انگيزه تحريف به زيادت در اين بخش آيه . بي3-2-6
 بايد به نولدكه گوشزد كرد، آن است كه اگر با او همراهي شود وسخن ديگري كه 

اي ي وحي برگردد؛ اساسا به چه انگيزهبه مالقات رسول اسالم(ص) با فرشته» لقائه«
و با چه هدفي بايد اين فزوني صورت گرفته باشد؟ اگر افزون كنندگان اين هدف را 

ي وحي ) از مالقات با فرشتهداشته باشند كه شك و ترديد را در دل رسول خدا (ص
«« اي ديگربزدايند، اين مفهوم در آيه

؛ )94 يونس،( » 
 گرديده بود.  بيان

اي ولي گويا نولدكه، گذشته از اثبات تحريف به زيادت در قرآن، القاي شبهه
ديگر نيز در سر داشته است و آن، اين كه پيامبر(ص) پيوسته از مالقات با فرشته 
وحي در شك و ترديد بود و اين بخش آيه، حكايت همان حالت است، دليل اين 

 و هيجانات محمد(ص) دستخوش«نويسد: ه ميه كتاب نولدكه است كاحتمال، مقدم
 ).25م، 2004(نولدكه،  »است. بوده آوري زور عواطف

 تحليل و بررسي:
ي وحي و الهي بودن و حقانيت فرشته» رؤيت«و» لقاء«رسول خدا(ص) از 

آيات قرآنش، كوچكترين شك و ترديدي در دل نداشت و آيات ديگري از قرآن كه 
«« نازل شده بودند، بر اين رؤيت و لقاء داللت دارند. ي سوره سجدهزودتر از آيه

]  قرآن[ ؛ كه)24-19(تكوير،  »
 در. است بلندپايگاه عرش، خداوند پيش]  كه[ نيرومند. است بزرگوارى فرشته سخن
 فرشته[ آن قطعاً و نيست مجنون شما رفيق و. است امين]  هم و[ مطاع]  هم[ آنجا
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«« نيست؛ بخيل غيب امر در او و. ديده رخشان افق در را]  وحى

 وحى كه وحيى بجز سخن ؛ اين)17-4/نجم(»
 كه رومندىني]  سروش[ آموخت، فرا او به القوى شديد]  فرشته[ را آن. نيست شود مى

 نزديكتر و آمد نزديك بود. سپس اعلى افق در او كه حالى در. درايستاد] مسلّط[
 اش بنده به گاه آن شد. نزديكتر يا كمان]  انتهاى[ دو]  طول[ قدرِ به]  اش فاصله[ تا شد،
 آنچه در آيا. نكرد]  ش[ انكار ديد دل را آنچه. فرمود وحى كند، وحى بايد را آنچه
 سدرة نزديك است، ديده را او هم ديگرى بار قطعاً و كنيد؟ مى جدال او با است ديده

 پوشيده آنچه را سدر درخت كه گاه آن. است المأوى جنّة كه جا همان المنتهى، در
  .درنگذشت] حد از[ و نگشت منحرف]  اش[ديده .بود پوشيده بود،

ول خدا يونس، با رس 94در آيه مورد بحث و نيز در آيه  خطاب گرچه روي
ن مورد هدف هستند كه به آنها (ص) است؛ ولي قطعا مشركان و كافران و بيمار دال

شود. اين مطلب را سياق آيات مستقيم پيشنهاد مراجعه به علماي اهل كتاب ميغير
 كند. مي ياد شده تأكيد

به جهت اينكه شبهه نولدكه، عدم تناسب و در نتيجه افزوده شدن اين قسمت آيه 
 هايي كه مفسران بدان پايبند بودند، بررسي شد.تناسب و ارتباط شريفه بود،

 هايي از اين نوع از طرف شرق شناسان و نقد آن. منشأ شبهه3-2-7
 و اندشده آيات معنايي پيوستگي منكر افراطي ايگونه به شناسان شرق از برخي

 كه بالشر رژي جمله از انديافته گسيخته هم از و پريشان بسيار را هاسوره مضامين
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 و ها عبارت و ها قصه تكرار با همراه مرسوم اصطالحاتي با خشك نثري را قرآن متن
 ).301ش، 1374(بالشر، كند مي معرفي قرآن نثر و آيات بين موضوعي ارتباط نبود

 هايويژگي از يكي قرآن، از خود ترجمه در اروپايي پژوهان قرآن از بل ريچارد
 ندرت به كه است آن بر و كرده معرفي گفتن، خنس جسته جسته را قرآن سبك
 كرد (نكونام، مشاهده معنايي انسجام سوره، يك از ايعمده بخش طول در توان مي

 قرآن، ترجمه بر خود مقدمه از بخشي در آبري جان آرتور نيز و )267 ش،1390
 و ردهك معرفي بيگانه و دور بسيار منطقي انسجام از كلي به را مسلمانان مقدس كتاب
 هم از محتوايي بر مشتمل مانند جنگ ايمجموعه قرآن كه است آن بر گويي

) داركش قرائتي( را قرآن كاراليل (همان). توماس است ارتباط فاقد و گسيخته
 تغييرات از بل نيز ريچارد و كندمي معرفي) بار كسالت ريخته هم به هايتكه(

 وات نيز مونتگمري. آوردمي ميان به سخن قرآن ايسوره بطن در موضوع ناگهاني
 كه چندان قرآن كه است معتقد نيز و كرده معرفي »نابسامان« را قرآني نسق و نظم
  ).260 ش،1391 (عبدالرئوف، ندارد منسجمي بندي تركيب بايد

 . نقد3-2-7-1

 جلوه ارتباط بي هاياليه اي ازاز توده سرشار متني را آن كه قرآن به نگاه نوع اين
 با مذكور شناسان شرق چون برخي. دارد كاوان متن نگاه نوع در ريشه دهد،مي

 نقطه يك از رمان كتاب يك مانند قرآن كه دارند انتظار كنوني كتب با قرآن مقايسه
 و برسد سرانجام به موضوع كتاب، انتهاي در و شود ختم ديگر اينقطه به و آغاز
 فصل با عربي متن يك قرآن متن كه دارند انتظار شرق شناسان شود. منتقل پيام
 رويكرد رويكرد، اين. باشد كتاب اصلي هدف و عنوان جهت در موضوعي بندي
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 يك كليت در را نظم زند ومي پيوند هم به يكجا را متن تمامي سير كه است خطي
 قرآن كه اندكرده فراموش هاآن كه است حالي در انتظار اين. كندمي جستجو متن
 آن به متعلق كه كندمي پيروي انتظامي از و است پيش سال 1400 به متعلق متني
شرق  رويكرد كه گفت توان مي است. بوده لمس قابل زمان آن براي و است دوران

 قرآن كه اند، بوده طريق اين از انتظام دنبال به و بوده نگر ذره-شناسان رويكرد خطي
 پژوهشگران رويكرد كه اليح در باشد؛ داشته منطقي سير بايد امروزي كتب مانند
 بررسي قابل است، متن اينكه لحاظ به قرآن است؛ يعني نگر كلي -وار اندام جديد
 مورد را آن اجزاء دتوان مي پژوهمتن يك كه است هاييعبارات و اندام داراي و است

 در تكرار قابل الگوهاي و هابرساخت به بيشتر رويكرد اين در دهد. قرار بررسي
 .)40-39ش، 1398شود (شهرياري نسب و همكاران، مي توجه قرآن سطح تمام

 احقاف سوره 15 آيه شدن اضافه .4
 احتمال و داند نمي قرآن احقاف را از  15 ي هآي وي كه آورد، مي وايل قول از نولدكه

 ).314 م،2004 نولدكه،( باشد شده اضافه دهد مي

  نظريه . طرح4-1

«: «سـت ا چنين احقاف  مباركه  سوره 15 آيه

 دربـاره  را انسـان  و ؛»
 بـاردار  را او زحمت و رنج تحمل با مادرش. كرديم سفارش نيكى به مادرش و پدر
 مـاه  سى شير از گرفتنش باز و باردارى دوران و زاييد؛ را او زحمت و رنج با و شد
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: گويـد  برسـد،  سـالگى  چهـل  بـه  و خـود  نيرومنـدى  و رشـد  به كه زمانى تا است،
 سـپاس  اى كرده عطا مادرم و پدر و من بر كه را نعمتت تا كن الهام من به! پروردگارا

 مـن  براى مرا نسل و ذريه و دهم انجام پسندى مى را آن كه اى شايسته كار و گزارم،
 شـدگان  تسـليم  از يقـين  بـه  و بازگشـتم  تـو  سوي به من كه گردان  شايسته و صالح

 اين به كند، طرح را شبهه اين وايل شده باعث كه چيزي» توام]  احكام و ها فرمان به[
 كـه  رود مـى  هم احتمال و دانند، مى ابوبكر سخن را آن روايات، بعضى كه است دليل
  ).314م، 2004باشند (نولدكه،  كرده جعل او نام هب را آن

 نظريه نقد .4-2
 و حـديثي  كتـب  در كـرده،  اسـتفاده  نظريـه  اين طرح براي ها آن از وايل كه رواياتي
؛ 3/288 تـا،  آيه (سمرقندي، بـي  نزول سبب ها آن از مراد و آمده سنت اهل تفسيري

 . است جدي موردنقد نظريه اين و است )6/41  ق،1404سيوطي، 

  نزول . سبب4-2-1

 در كـه  شـد  نازل صديق ابوبكر درباره آيه اين كند كه مى روايت عباس ابن از عطاء
 همسـفر  داشت سال بيست موقع، آن در كه) ص(محمد حضرت با سالگى هجده سن
 درخـت  كـه  آمدنـد  فـرود  منزلـى  در راه بين و شدند شام راهى تجارت براى و شد

 در كه راهبى سراغ به ابوبكر و نشست آن زير) ص(محمد حضرت و بود آنجا سدرى
 مـرد  آن: پرسـيد  ابوبكر از راهب. كند پرسش دين مسئله از كه رفت بود، حوالى آن
 بـن  اللّـه  عبـد  پسر محمد: داد پاسخ ابوبكر كيست؟ نشسته سدر درخت سايه در كه

 رختد اين زير كه است موعود) ص( پيغمبر او خدا به گفت راهب. است عبدالمطلب
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 و يقـين  حالـت  را ابـوبكر  و اهللا؛ نبـى  محمد جز ننشيند كسى مريم بن عيسى از بعد
 سـنّ  در محمـد  چون و شد نمى جدا حضرت از حضر و سفر در و داد دست پذيرش
 و آورد اسـالم  و كـرد  تصـديقش  ساله هشت و سى ابوبكر شد، پيامبر سالگى چهل
 نعمت اين حق تا وادار نعمتم شكر پروردگارا به: «گفت رسيد، سالگى چهل به چون
 ش،1383 ذكـاوتي،  ؛3/288 تـا،  سـمرقندي، بـي  ( »بگـزارم  اى داشته روا من بر كه
1/200-201.( 

  قرآن و اسالم در نزول اسباب ماهيت درست درك . عدم4-2-2
 انـدرو  نيسـتند و  برخـوردار  درسـتي  سندهاي از نزول اسباب روايات بعضاً هرچند
 را روايات اين صحت است، نزول اسباب درباره كه خود ايدكتر رساله در نيز ريپين

 روايـت  ايـن  كنيم فرض ما حتي اگر دهد، وليمي قرار ترديد مورد جدي صورت به
 در نزولش اسباب آيه، اين كه است معني اين به ،)دارد مناقشه جاي كه( باشد درست
 و قرآن در را نزول اسباب ماهيت بايد وايل است. عام اش حكم و است ابوبكر مورد
 بايـد  شـود،  اعتنـا  وايل قول به اگر نشود، اشتباه اين دچار تا كند درك خوب اسالم
 شـده  اضـافه  شـده،  نـازل  خاصـي  اشخاص و شخص مورد در كه را قرآن آيات تمام
 قبـول  را آن گـاه  هـيچ  سـليم  عقـل  كه است چيزي اين و شود دانسته آنان وسيله به

 مربوط كه تفسيرى احاديث با كه هركس. دهد مي حكم بودنش اساس بي به و كند نمي
. گـذارد  نمـى  گفتـه  ايـن  بـه  وقعـى  كمترين باشد، آشنا كافي اندازه به است، قرآن به

 اى آيه است ممكن كه هستند خاصى افراد دربارة گمان و حدس از سرشار احاديث،
 حكمى و ستا عام خيلى آيه اين. باشد شده نازل ايشان به اشاره با يا ايشان به راجع
 ).87 ش،1382 بل،( دارد نمونه و سابقه قرآن در ديگر بار چند هست، آن در كه
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  قرآن ديگر آيات .4-2-3
 شود؛ پنداشته شده تحريف هم آن كه است نيامده آيه اين در فقط مادر و پدر به نيكي
 آمده خدا عبادت از بعد آيه، چندين در و است مطرح قرآن آيات از بسيارى در بلكه
كه  )26/ نساء» («: «نظير است؛
 در است. حق ترينبزرگ خدا، از بعد ها آن حق است؛ چرا كه مطلب اهميت بر دليل
» ...«: «است آمده نساء نيز 36 آيه
«« همچنين و) 23 اسراء،» («« يا و

 .«.. ؛)23 بقره،...» ( 
: «... شريفه ي آيه بعدي قسمت همچنين). 151 انعام،...» ( 

 حق بزرگى مقام بيان در» 
 به مشكوك و است آمده قرآن در مضمون اين با هم ديگر اي آيه كه چنان است؛ مادر

«: «است عبارت كه باشد نمي تحريف
 پدر حق از باالتر را مادر حق نيز شريفه آيه اين كه) 14 لقمان،» (...

 .دهد مى نشان

   آن نقد و نظريه اين به گرايش . علت4-2-4
 خـاطر  ايـن  به شود، مطرح آيه اين شدن اضافه نظريه تا شده باعث كه چيزي ظاهراً
 مخصوصـى  شـخص  يـا  اشخاص حال بيان و منقطع قبلش ما از جمله اين كه است
 قبـل  مـا  به اتّصال موهم كه است جهت بدان »واو« لفظ و عطف ادات آوردن است،
 سـپس  خداسـت،  مـا  پروردگـار  گفتنـد  كـه  كسانى: باشد گفته چنين كه گويا باشد،

 توصـيه  انسـان  بـه  و نمـوديم  امر و كرديم توصيه آن به كه آنچه بر نمودند استقامت
 ).4/78 ق،1408 گنابادي،( باشد نيكوكار مادرش و پدر به نسبت كه كرديم
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  ماقبل با آيه تناسب . وجه4-2-5
 آيه در را مردم خداوند بعدازآنكه: گفت بايد ماقبل با شريفه آيه اين ارتباط وجه در
و » ظـالمين « دسـته  دو بـه  » «...  سوره اين 12

 كـه  اسـت  چنـين  ظالمـان  سرنوشـت  كه كرد اشاره اين به و كرد تقسيم» محسنين«
 نيز محسنين كه نمود بيان و دانند مي ذرح بر آن از را خود و ترسندمي آن از همواره

 همـان  آيـات،  ايـن  در دوباره است، آور مسرت برايشان هميشه كه دارند سرنوشتي
 كنـد؛  مـي  تقسـيم  دسته دو به را مردم دوباره دهد و مي شرح مفصل طور به را مطالب
 بـه  را اول طايفـه  آنگـاه  زيانكاران، و خاسران دسته و جنتند اهل از كه تابئين دسته
طباطبايي، (كند مي بيان را كارها آن ،15 آيه در كه كنند مي كارهايي كه زده مثل كسي

 ).18/200 ق،1417

  قرآن مورد در شرق شناسان شبهه ترين عامل طرح . اصلي4-2-6
 نگارش بالشر، و نولدكه خصوص به مستشرقان اكثر يكي از داليل اصلي طرح شبهه

 زمان در قران كه اند عقيده اين ها برت. آناس) ص(محمد حضرت وفات از پس قرآن
 مالحظـه  اسـت.  رسـيده  انجـام  بـه  خلفـا  زمان در و است نشده جمع) ص(حضرت

 و كننـد  شـبهه  طرح قرآن مورد در ندتوان مي حد چه تا فرض پيش اين كه با شود مي
 حـرف  تا بزنند جعلي و ضعيف روايات به چنگ راه اين در و شوند تحريف به قائل
بوده ) ص(محمد حضرت زمان در قرآن بنشانند؛ در حالي كه جمع كرسي به را خود
 داليـل  از جملـه . خلفاسـت  بـراي  شده، ساخته فضايلي خلفا زمان هاي جمع و است
 عبارتند از: )ص(پيامبر زمان در ها سوره و آيات ترتيب و آوري جمع

 پيامبر انزم در قرآن كه دارند داللت كه رواياتي و مدارك و اسناد مجموعه) 1
 ).23ش،1378است (ايازي،  شده تأليف) ص(
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 قرآن(همان). آوري جمع و حفظ به) ص(پيامبر ويژه اهتمام) 2
) ص( حضـرت  زمان در جزء تأليف، و جمع بودن غيرممكن بر عقلي شواهد) 3

 .آورد (همان) مي وجود به مخالف نظريه كه اشكاالتي و
 خلفـا  دوران بـه  مربـوط  را آنقـر  جمـع  كه رواياتي متن و سند در مناقشه) 4

 ؛ زيـرا )ص(حضـرت  زمـان  در قـرآن  جمع روايات با روايات اين تعارض و داند مي
). همـان ( اند داده نسبت عثمان و عمر عصر به برخي و ابوبكر زمان به را جمع برخي
 خلفـا  زمـان  در قرآن جمع اعتقاددارند كه دانشمنداني حتي كه كرد، خاطرنشان بايد
 را ايشـان  دسـتور  به و) ص(حضرت زمان در ها، سوره و آيات تنظيم و ترتيب بوده،
 شـد  انجـام  بعـداً  كـه  بـود  نگرفته قرار لوح دو بين اعتقاددارند پذيرند؛ جز اينكه مي

 در تمامـاً  قـرآن  كـه  اسـت  قطعي مؤكد). بيهقي از نقل به 1/221 م،2001سيوطي، (
 دسـتور  بـه  شـد،  مي نازل اي سوره وقتي است. شده جمع يكجا در) ص(پيامبر زمان

 بعـدها  ماند، مي باقي طور همان و نوشتند را مي بود شده نازل كه آنجا تا) ص(حضرت
 داد مي فرمان بود، وحي وسيله به كه) ص(پيامبر توقيف به شد، مي نازل كه ديگر آيات

 ).104 ق،1410الصباغ، ( كنند ثبت سوره فالن در را آيات اين وحي، كاتبان تا

 مزمل سوره 20 آيه شدن اضافه .5

 نياز اصحابش به ا يكي اي(ص) و امبريمزمل توسط پ 20 هينولدكه برآن است كه آ
  ).88م، 2004(نولدكه،  شده است  سوره اضافه

  نظريه . طرح5-1
«: «است اين مزمل سوره 20 آيه
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 مزمـل  سوره نولدكه . چون»
 م،2004 نولدكـه، ( اسـت  شـده  نـازل  مكه اول مرحله در كه داند مي هايي سوره از را

xxxvi (تفـاوت  خـاطر  بـه  وي نظريه اين و داند مي مدني و كرده استثناء را 20 آيه 
 راسـخ  اعتقاد مسلمانان كه است اينجا در تفاوت اين و است مسلمانان با يدگاهشد

 دستور به و خدا وحي طبق بگيرد قرار مكي اي سوره در مدني اي آيه اگر حتي دارند
 بـا  كامـل  تناسب و است گرفته صورت كار اين ايشان حيات در و) ص( خدا رسول

 خـدا  وحـي  از جزئـي  نيز ترتيب اين چراكه دارد؛ بعد و قبل آيات و سوره محتواي
 نولدكـه  بـراي  نظـر  ايـن  ولي )؛113ش، 1374؛ صالح، 71ش، 1379است (عرفان، 

 هـم  سـر  پشـت  را آيـات  اين خود، سليقه به صحابه گويد مي وي نيست. هضم قابل
نتيجـه   ).88 م،2004 است (نولدكه، شده اضافه سوره اين به مزمل 20 آيه واند  چيده

 شود.  به ديدگاه آشفتگي و از هم گسيختگي قرآن مياين ديدگاه منجر 

 نظريه . نقد5-2
 : گيرد مي قرار موردنقد دليل چند با نظريه اين

   مزمل سوره با آيه كامل . تناسب5-2-1

 )ص( محمـد  حضـرت  به سوره اول در را كه دستوري خواهد مي خداوند آيه اين در
 »«« سوره اين 19 آيه در و دهد تخفيف داد،
 شـب  نماز به پرداختن از بود عبارت آن كه داد تعميم مسلمانان همه به را دستور آن
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 از خداونـد  كـه  كنـد  بيان خواهد مي 20 آيه در سوره پايان در و داري، زنده شب و
 كه گيريم مي نتيجه كنند. تالوت قرآن از بتوانند كه مقدار هر به و كرد اكتفا مسلمانان

 ق،1417 طباطبـايي، ( دهـد  تخفيـف  را سـوره  اول دستور خواهد مي شريفه آيه اين
ــازي، ؛20/74 ــارم ؛3/772 ش،1390 حجـ ــيرازي،  مكـ  و ؛)25/193 ش،1374شـ

 تا كرد مأمور سوره اين اول در را) ص(پيامبر خداوند اينكه خاطر به اند گفته همچنين
 ايـن  ثـواب ) ص( حضرت پاخيزد، به قرآن قرائت و عبادت براي شب از يا پاره در

 اين اينكه تصور يا تأسي باب از يارانش از جمعي داد، بشارت اصحابش به را اعمال
 تعيين براي درستيي  وسيله چون شدند؛ اعمال اين انجام به مقيد است، عمومي حكم
 آنان بسا چه و بود مشكل انبرايش نداشتند، شب ثلث و نصف آوردن دست به و وقت
 آيـه  در جهت همين به خداوند ندهند. دست از را وقت آن تا ماندند مي بيدار صبح تا

 انجـام  را شريفه آيه اين دستورات آن، جاي به و كنند ترك را تهجد تا داد اجازه 20
 شــوكاني، ؛5/451 ق،1415حــويزي،  عروســي ؛2/393 ش،1367قمــي، ( دهنــد
ــائ5/386 ق،1414 ــي، ري؛ حـ ــعدي،  آل ؛11/285 ش،1377 تهرانـ  ق،1408سـ

 ).5/297 ق،1398تهراني،  ثقفي ؛1/1076

  دوم تا چهارم سوره آيات . تفسير5-2-2

 آياتي يا آيه سوره، آغاز در كه شود مي ديده قرآن هاي سوره اكثر در كه طور همان
 آن تفسير و كردن مبين براي آياتي سوره، ادامه در و شود مي آورده مجمل صورت به

 ،20 آيه كه گفت توان مي و است كاررفته به شيوه اين نيز سوره اين آيد، در مي آيات
«« آيات تفسير
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 آن بر يا بكاه، را آن از اندكى يا شب از نيمى اندكى، مگر را شب خيز پا ؛ به»
فخرالدين ( ) است4-2 مزمل،( بخوان شمرده شمرده را قرآن و بيفزاى]  نصف[

 ).20/53 ش،1364 قرطبي، ؛30/694 ق،1420رازي،

  بيستم سوره آيه بودن . مكي5-2-3

 نمـاز، : از انـد  عبـارت  كه است آمده مهم دستور چهار مزمل سوره 20 شريفه آيه در
 كـه  قـرآن  در تـدبر  و تـالوت  دستور ضميمه به استغفار و مستحب هايانفاق كات،ز

 و زمـان  و عصـر  هـر  در كه دهد مي تشكيل را خودسازي برنامه كامل يك مجموعا
 مكارم( دارد هم هنوز و داشته ناپذيري انكار تأثير مكه در اسالم آغاز در خصوص به

 و باشـد  شـده  نازل مكه در كه اردد سازگاري كامالً و )25/197 ش،1374 شيرازي،
 است؛ مدني اي آيه كه است، كرده گمان آيه، اين در زكات ذكر خاطر به نولدكه شايد
 بـر  و اسـت  عـام  قرآن در زكات لفظ اما است؛ شده نازل مدينه در زكات حكم چون
 و) 2/2347 م،2004حنفـي،  ( شـود،  مي شامل عفو و نفقه و مستحبه و واجبه صدقه
 است. واجبه زكات كنند، مي استفاده آن از مدني و مكي بندي تقسيم در كه معياري آن

 كـه  نگرديده بيان براي آن اياندازه و نصاب اما است؛ شده نازل مكه در زكات اصل
 .)129ش، 1396شد (دهقاني،  انجام مدينه در امر اين

 سور انتهاي و صدر در مفهومي يكساني طريق از بخشي. انتظام5-2-4
جديدي از نظم قرآن، يكساني مفهومي در صدر و انتهاي سوره است. اين نـوع  گونه 

 غـرض  يـا  و معنـا  سـوره،  يك در نظم، به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه چگونه
 هايياين انتظام بدين صورت است كه سوره .دهدمي اتصال بهم را آن انتهاي و صدر

 متنـوع  هـاي  موضـوع  ميـان،  ايـن  در اما يابد،مي پايان همان به و آغاز موضوعي با
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 زيرا است؛ چنين مزمل سوره. اندشده مطرح هستند، مرتبط ديگر برخي با كه ديگري
«: «يعنـي  شـود؛ مـي  شروع مرحله سه در داريزنده شب موضوع با سوره اين

 بـا  و) 4-1/مزمل... » (
«: «پذيردمي پايان همان

 )20/مزمل...» ( 

 نامعتبر منابع از استفاده. 5-2-5
 و بيروني رويكرد دو اساس بر ها، سوره زماني ترتيب در خود بندي متقسي در نولدكه
 : است مبتني زير امور بر وي بيروني رويكرد است؛ كرده اقدام دروني
 حديث،) 1
 يعقوبي، تاريخ طبري، تاريخ هشام، ابن سيرة همچون تاريخي هاي كتاب) 2
 نزول، اسباب به مربوط هاي كتاب) 3
 : است مبتني زير ورام بر وي دروني رويكرد و
 عبارت، و كالم هاي ويژگي سبك) 1
 است، آورده) ص(پيامبر رسالت تحول مطابق – وحي كه قوانيني) 2
 عرب پرستي بت و مسيحيان و يهوديان برابر در) ص(پيامبر گيري موضع) 3

 ).118ق، 1426بدوي، (

 . اعتبار منابع5-2-5-1
 اهميـت  حـديث  سند و وسقم صحت به دزيا وي كه گفت بايد نولدكه منابع اعتبار در
 نظر در اگر حتي كند؛ مي استناد بدان كند، تأييد را نظرش بتواند كه جا هر و دهد نمي

 تحريفـات  از اي پـاره  بـه  هشـام  سيره ابـن  كتاب در. باشد ضعيف حديثي مسلمانان
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 كه است طوري تحريفات اين و دارد اصحاب به اختصاص كه كنيم مي برخورد بزرگ
 سـاخته  منحرف خود اصلي مسير از را آن و است شده تاريخي حقايق قلب موجب
 مستشـرقان  نـزد  كـه  »هشـام  ابـن  سـيره « كتـاب  در محقـق  فرد يك هرگاه است.
 آوري دهشـت  طـور  بـه  بپردازد، بررسي و بحث به است، سيره در كتاب ترين مطمئن

 و). 3/53 ،ش1378 عسـكري، ( يافت خواهد تحريف از پر و دروغ به آلوده را ها آن
 و نـاظران  اگر«است كه:  كافي شاهدي خودش اعتراف همين طبري تاريخ اعتبار در

 وجـود  عقـل،  كه برخوردند ها قصه و ها داستان برخي به كتاب، اين اخبار شنوندگان
 گيري خرده من به نبايد نمايد، حاصل تنفر ها آن شنيدن از سامعه و كند انكار را ها آن
 مـا  و انـد  كرده نقل ما براي پيشينيان و ديگران را اخبار آنكه چه كنند؛ جوئي عيب و
 و). 46 ش،1363 شـهابي، ( »ايـم.  آورده خود كتاب در ايم شنيده چنانچه را ها آن نيز
 دقـت  با كه مسلمان قرآني علوم دانشمندان كه گفت بايد وي دروني رويكرد مورد در
 و مكي بندي تقسيم معيارهاي هب) مستشرقان ديگر و نولدكه برخالف( كامل احتياط و

 كـار  بـه  كـه  معيـاري  هر و اند نيافته دست كاملي معيار به حاال تا اند، پرداخته مدني
 اسـتثناها  سـري  يك داراي و نيست و مانع جامع   كه كنند مي بيان خودشان برند، مي

 ).70ش، 1396كاربرد (دهقاني،  به همزمان بايد را معيارها تمام اعتقاددارند كه است
 .دارد خود جاي نولدكه بندي تقسيم ديگر مطالب، اين به توجه با

 )ص( محمد حضرت نام دربردارنده آيات .6

» محمد«ها نام  كه در آن ياتيدر صحت آ يكه و آورد ينولدكه از قول هرشفلد م
  ).313(همان،  قبول ندارد كه از قرآن باشد وچرا كرده و  چون دشده،يق

  نظريه . طرح6-1
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 اسم كه) فتح 29محمد و  2احزاب،  40آل عمران،  144( آيات مورد در هرشفلد
 نام ،»محمد« كند كهمي كرده، استدالل تشكيك آمده، هاآن در »محمد« شريف
 اطالق ايشان به بلكه بعد از نزول اين آيات نيست؛] ص[ رسول حضرت حقيقى
  ). Hirschfeld, 1902, 138-143(است  گرديده

 نظريه نقد .6-2
 بـودن  موسـوم  و اسـت،  سـتوده  معنـايش  كه نامى، چنين در كه است ممكن گرچها

 نـه  و[باشد  بوده بعدى لقبى اين اگر حتى ولى باشد، روا ترديد آن، به ]ص[ حضرت
 ش،1382بـل،  ( باشد شده معمول ايشان حيات زمان در كه است ممكن ،]اصلى اسم
 هركـدام  بودند كه كنيه و قبل هم و نام داراي هم) ص(پيامبر زمان اعراب). 87-88

 مـردم  كـه  اسـمي  به را حضرت نيز قرآن در شناختند. مي آن با مردم بوده، مشهورتر
 شـريف،  اسم اين چرا صورت، اين در و است ياد كرده داشت، شهرت و شناختند مي
«« است؛ هماننـد:  آمده قرآن در ديگر پيامبران اسم كه درحالي باشد؛ قرآن در نبايد

انسـانيت،   از كـاملي  اسـوه  عنوان  به پيامبر(ص) ديگر، سوي از) 163نساء، » (
»»

  باشد! نشده خدا كتاب در ايشان به اشاره تواند مي چگونه) 21 احزاب،( »
دهـد كـه در مـورد    اين در حالي است كه لحن و سياق آيات ياد شده نشان مي

شود كه براي مخاطبان، شناخته شده بوده و اگر غير از اين بـود،  شخصي صحبت مي
كردند كه محمد كيست؟ اين شخصي كه در مورد ايشان بحث شـده  بايد اعتراض مي

 اين نوع ثبت نكرده است. براي ما شناخته شده نيست، اما تاريخ هيچ اعتراضي از
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  تاريخي اسناد بررسي .6-2-1
 احاديـث  دل در كـه  هـم  اسـنادى  در بلكه است، آمده قرآن در نه تنها» محمد«نام 

 اسـت  دسـت  در شـواهدى  و دارد وجـود  است، رسيده ما دست به و مانده محفوظ
 رسـول  حضـرت  زمـان  از پـيش  خاص نام عنوان به »محمد« كلمة كه  اين از حاكى
است و كافران به رسالت محمـد (ص)   نبوده شايع اگرچه است؛ رفته مى كار ) به(ص

 كه اين در تشكيك براى دليلى صورت، اين در. شناختند نيز حضرت را به اين نام مي
سه نمونه از اين اسناد براي تأييد . ماند نمى باقى است، بوده ايشان اصلى نام نام، اين

 شود: مي اين نظر بررسي

  حديبيه نامه . صلح6-2-1-1

بنويس بسـم اللّـه   : «فرمود (ع) على به (ص) خدا رسول واقدى، اسحاق ابن روايت به
بسمك « بنويس: شناسيم؛ نمى را »رحمان« ما گفت: عمرو بن سهيل، »الرحمن الرحيم

 جـز  و است رحمان خداوند«: گفتند و آمدند تنگ به موضوع اين از مسلمانان». اللّهم
» .كـرد  نخـواهم  صلح چيز هيچ بر من پس« گفت: سهيل ».ننويس ىديگر چيز رحمان
 آن از دورانديشى و بردبارى با الشأن عظيم پيامبر كه گردد منتفى صلح كار بود نزديك

بسمك اللّهم هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّـه  « بنويس:« : فرمود و كرد جلوگيرى
 جنـگ  تـو  با خدايى، رسول تو كه دادم مى گواهى اگر« گفت: سهيل، »سهيل بن عمرو

 ناراحـت  بيشـتر  سهيل سخن اين از مسلمانان ».بنويس را پدرت و خود نام كردم؛ نمى
 كردند اعتراض شدت به و خاستند بپا صحابه بزرگان از گروهى. شد بلند صداها شدند،

 بـن  اسـيد  ».ننـويس  "محمد رسـول اللّـه  "جز  چيزى« گفتند: طالب ابي بن على به و
 محمـد " جـز  چيزى مبادا« گفتند: و گرفتند را (ع) على دست عباده بن سعد و حضير
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 بايد بود. چرا خواهد شمشير ايشان و ما بين صورت،  اين غير در بنويسى، "اللّه رسول
 گرچه هستم؛ خدا رسول من همانا : «فرمود پيامبر ».دهيم خوارى به تن خود، دين در
 كـه  كـرد  اشـاره  آنـان  بـه  دست با و نمود رامآ را مسلمانان آنگاه. »كنيد تكذيب شما

: گفـت  وى ».كنـد  پـاك  را "رسول اللّه" لفظ «فرمود:  اميرالمؤمنين به و شوند ساكت
 از پيامبر. »ندارد نامتان كنار از شمارا رسالت كردن پاك ياراى دستم خدا! رسول اى«
» اللّـه  سولر« كلمه حضرت، آن خود سان بدين و دهد نشان را كلمه آن تا خواست او
 فراخوانـده  امـرى  چنين به زودي به نيز خود تو: «فرمود اميرالمؤمنين به و كرد پاك را
 جنـگ  حكميـت  ماجراى پيامبر(ص) مقصود. »دهى مى در تن آن به ناچار و شوى مى

 كنار از را »اميرالمؤمنين« كلمه ناچار، به على(ع) و افتاد اتفاق بعد ها سال كه بود صفّين
 ش،1370حسـني،   ؛154-153 ش،1385ميرشـريفي،  ! (كـرد  حذف ودخ مبارك نام
2/154 ،209-211.( 

  محمد نام مقيد به) ص(پيامبر هاي نامه از اي نمونه .6-2-1-2

 روم امپراتور( هرقل به كلبى دحيه توسط) ص(اسالم پيامبر سوى از كه اي نامه در
 :است چنين آن متن است كه قيدشده» محمد« شريف اسم شد، ارسال) شرقى
»»

 ق،1387 طبري،(» ..
 ).2/390 ق،1419 ميانجي، احمدي ؛2/649

 ) ص( حضرت هاي نامه اول نگارش شيوه. 6-2-1-3

 :نوشت مي چنين اين هايش نامه ولا در) ص( خدا رسول
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««يا » ««يا » «««
«« :نوشتگاهي چنين مي و »««يا » 

««يا  »««يا » ««يا » 
 تـا  كـرد  مي شروع را هايش نامه خود، شريف با نام اين، خاطر به حضرت و ،»
 و رسالت، مقام براي باشد داشتي بزرگ و ترفيع و نبوت براي باشد احترامي و تعظيم
 حفـظ  خـواري  از را شـريفش  اسـم  و داد مي قرار خود مخصوص جايگاه در را آن
 كننـد،  تعظـيم  را مقدسـش  ساحت تا بود اجبو نيز ديگران بر كه طور همان كرد؛ مي

 بر نماز در فرستادن صلوات كه طور همان نمود مي الزام اش كريمه نفس بر نيز خودش
 :گويـد  مـي  و دهـد  مـي  شـهادت  خودش نبوت بر همچنين و كرده واجب را خودش

 ميـانجى،  احمـدى ( »««
 چنين اين) ص(محمد حضرت به هايشان نامه اكثر در نيز صحابه) 69-1/68 ،ق1419
 ).70 همان،( »«« ،»«« :نوشتند مي

 تنهـا  نـه  اينكـه  براي است؛ اساس بي كامالً شبهه اين كه دهد مي نشان ها نامه اين
 بانـام  نيـز  ديگـر  هـاي  سـرزمين  حتي شناختند، مي محمد اسم به را حضرت قريش،
 .است آمده حضرت نام همين نيز قرآن در و داشتند آشنايي حضرت شريف

 گيرينتيجه .7

 نولدكه در طرح آراء خود، پيرامون تحريف به زيادت، تنها آسيب رساندن و .1
اعتبار ساختن قرآن كريم را هدف قرار داده؛ زيرا با اسـتناد بـه داليـل سسـت و      بي

اثبات و القاء نظرات خود كرده و در اين راستا، هيچ اساس، سعي در طرح  بي مطالب
 نتيجه ارزشمندي ارائه نكرده است.
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شناسـان، مفهـوم صـحيح برخـي از اصـطالحات       نولدكه و برخي از شـرق  .2
و با استفاده از آن، اند  تخصصي علوم قرآني چون اسباب نزول را خوب درك نكرده

 اند.در مورد قرآن طرح شبهه كرده
هاي غلط از جمله عدم جمع قرآن لدكه به خاطر پيش فرضاكثر شبهات نو .3

در زمان حيات پيامبر (ص)، اعتقاد به اجتهادي بودن ترتيب آيات قرآن و ... طـرح  
 شده است.

دهد كه وي برخي اوقـات،  بررسي شبهات نولدكه در اين پژوهش، نشان مي .4
 ه شده است.مفهوم صحيح بعضي آيات و روايات را درك نكرده و دچار شك و اشتبا

هاي طرح شده، عدم درك درست ارتباط و تناسـب بـين   منشأ بيشتر نظريه .5
 شود.آيات است كه منجر به شبهه از هم گسيخته بودن متن قرآن و وقوع تحريف مي

 موضـوع  به نداشتن علمي احاطه خاطر به تحريف، در نولدكه شبهات اغلب .6
 نسـخ،  چـون  مبـاحثي  و ربع ادبيات بالغت، علم از كافي آگاهي عدم بحث، مورد
 .است تناسب و نزول اسباب
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