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Abstract 

Andrew Rippin was one of the famous Western scholars whose Qur'anic and 

interpretive studies have had a great impact on Western Qur'anic studies. He 

has authored many books and articles in the field of Quranic sciences, 

commentary and hadith. Considering that the researcher's principles have a 

great effect on his method and cause certain biases in his works, in this 

article, the principles of Ripin Qur'anic studies were considered. In the 

Qur'anic studies, Ripin believes in propositions such as that the Holy Qur'an 

was compiled two centuries after the death of the Holy Prophet (PBUH), that 

the Qur'an was taken from the Testaments, that the Qur'an was written in a 

sectarian environment, that the Qur'an was taken from Mesopotamian 

civilization. Some concepts of the Qur'an are metaphorical, which has led 

Ripin to study in order to prove these principles and assumptions, which are 

shown in his works in this article. 
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 22-1 ،1041تابستان بهار و (، 1پژوهشي، سال اول، شماره اول )پياپي  –مقاله علمي 

 1قرآني اندرو ريپين مطالعاتنقد مباني 

 پرويز آزادی

 مجيد معارف

 چکيده
تأثیر  ایشان بود که مطالعات قرآنی و تفسیریی باندرو ریپین از دانشمندان مشهور غر

در حوزه  بسیاریو مقاالت کتب لیف مطالعات قرآنی غرب داشته است. تأ سزایی در به
به اینکه مبانی محقق در جای مانده است. با توجه وم قرآنی، تفسیر و حدیث از او برعل

شود، در  های خاصی در آثارش می گذارد و موجب سوگیری سزایی می هثیر بروش او تأ
در مطالعات قرآنی توجه قرار گرفت. ردمطالعات قرآنی ریپین مواین نوشتار مبانی 

اینکه قرآن کریم دو قرن بعد از رحلت پیامبر  هایی از قبیل گزاره ریپین باور به
ای  خذ شده است، قرآن در محیط فرقهأ تدوین شده است، قرآن از عهدین )ص(اکرم

النهرین گرفته شده است و همچنین برخی مفاهیم  نوشته شده است، قرآن از تمدن بین
قرآن استعاری است، موجب شده ریپین مسیر مطالعاتی خود را در جهت اثبات این 

 شود.  هایش قرار دهد که در این نوشتار در آثارش نشان داده می مبانی و پیش فرض

مفاهیم  عهدین، ای، محیط فرقه مطالعات قرآنی، مبانی، اندرو ریپین، :واژگانكليد 
 .استعاری
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 مقدمه
خوبی  به ه، امروزآورد دست می در شیوه انجام تحقیق و نتایجی که بهثیر مبانی محقق تأ

که  ،با ابزار تحقیق مشخص مشخصی محققان علوم انسانی در راستای هدفاست. شده 
ها قرار گرفته است وارد  ثیر ارزشتأ های بشری تحت تمامی دانسته براین داردکید تأ

بلکه آنها را در معرض  ،کند ال میؤها س شود؛ بنابراین نه تنها از آن ارزش عمل می
 .(Rippin, 2008: 1-3) دهد های انتقادی نیز قرار می اندیشه

نیافتنی  دستاز ارزش آرزویی   به اعتقاد برخی از دانشمندان عاری شدن نظریه
: 0031 ،اکاشا) معنی که پژوهش علمی همواره همراه با داوری ارزشی است است؛ بدین

نوعی نظریه باید  ،خالف نظر استقراگرایانبر ،مثال در بحث استقراءعنوان  به .(010-011
همان اندازه  ای به های مشاهده ای باشد و گزاره های مشاهده بر کلیه گزاره مقدم

د همان اندازه دقیق خواهند بو های مضمر در آنها خطاپذیرند و به خطاپذیرند که نظریه
و  (00-00: 0013 ،چالمرز) ا دقیق باشنداستفاده آنهکه چارچوب نظری یا مفهومی مورد

هایی  وسیله نظریه بر مشاهده به تفسیر زبان مبتنی»شود  بر این اساس است که گفته می
بریم و این تفسیر به  کار می کنیم به گردد که ما برای تبیین آنچه مشاهده می ن میمعیّ

 .(002 :0000 ،الزی) «شود ها تغییر یابند دگرگون می محض آنکه آن نظریه
که بیش از سه دهه در زمینه مطالعات  است یکی از دانشمندان معاصر غربیریپین 

اسالمی و قرآنی به تحقیق پرداخته است. در این نوشتار مبانی ریپین در مطالعات قرآنی 
 گیرد.  موردبررسی قرار می

 

 دو قرن پس از پیامبر ،جمع قرآن. 1

قرآن تا ابتدای قرن  بودمعتقد ، )ونزبور( پیناستاد ریبوده است.  ونزبرو ریپین شاگرد
اسالمی ن شواهد شامل شواهد اسالمی و غیر. ایسوم شکل ثابتی به خود نگرفته بود

مصحف رایج در دست اساس دیدگاه ونزبرو بر ،(Rippin, 1985: 154) شود می
 .(Donner, 2008: 31)ت خود را یافته اس کم شاکله بعد از دویست سال کممسلمانان 

لیف کتاب تأ ازیکی از اهداف اصلی ونزبرو  ،کند ای که ریپین از آن یاد می نظریه
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 :Rippin, 1991) مطالعات قرآنی افشاندن بذر شکاکیت درباره اصالت متن قرآن است

45). 

دهنده تمامی تحقیقات بعد از خود درباره قرآن  کتاب مطالعات قرآنی ونزبرو جهت
ی ندارد و متن آن ا ترویج کرد که قرآن هیچ اساس و پایهاست. ونزبرو این دیدگاه را 

گردد.  خر )چند قرن بعد از ظهور اسالم( بازمیهای متأ بسا به زمان مشکوک است و چه
ونزبرو همانند یک آتشفشان بنابراین بررسی چنین متنی )قرآن( ارزش ندارد. این کتاب 

ت تمام بر اهی آمریکایی با صراحثیر قرار داد و امروزه در مجامع دانشگتأ همه را تحت
حدی بود که بعد از این  تأثیر نظریه ونزبرو بهشود.  کید میصحیح بودن نظریات او تأ

 .(00: 0030)نویورت،  مهری قرار گرفت کتاب تحقیقات کالسیک درباره قرآن مورد بی
و مسلمانان تصور  نشد آوری کل قرآن جمع بودقد تمع ثیر از استادشریپین نیز به تأ

ای زیادی نقده 0اس فان. (Rippin, 1998: 453-456) کنند همه قرآن جمع شده است می
 داند و در های ونزبرو می های خود را در تضاد با یافته و یافته بر ونزبرو وارد کرد

 .(0: 0030)نویورت،  صحت ادعاهای ونزبرو تردید دارد
نوشته شده است از  )ص(عد از پیامبر اکرمریپین برای اثبات اینکه قرآن دو قرن ب

 النزول است. رائات و دیگری اسباببرد. یکی ق دو ابزار اساسی بهره می
 

 قرائات. 2

د پسند و قبول عموم از قرائات برای ارائه تفسیر مور دانشمندان مسلماناز نظر ریپین 
در سه  موضوع راریپین این  اند. ده عنوان ابزاری برای توجیه تفسیر خود استفاده کر به

بررسی  این سه مقاله عبارتند از ؛کند می ارائهتبیین و برای آن شواهد مختلفی  ذیلمقاله 
 سَمِّ  فی الْجَمَلُ یلِجَ حَتَّى ...»، 2«(00/29انبیاء َ) یرْجِعُون ال أَنَّهُمْ أَهْلَكْناها قَرْیةٍ  عَلى حَرامٌ وَ» آیات

-13/00نبا ً) غَسَّاقا وَ حَمیماً إِالَّ  شَراباً ال وَ بَرْداً فیها یذُوقُونَ ال»و  3«(1/01اعراف ) الْخِیاطِ
09)»4 . 

                                                                                                                                        
1. Fanes 

2. Rippin, “Qurān 21:95: A ban is Upon any Town”: 43-53. 

3. “Qurān 7.40: Until the Camel Passes Through the Eye of the Needle”: 107-113. 

4. Rippin, “Qurān 78.24: A Study in Arabic Lexicography”: 311-320. 



1041تابستان بهار و (، 1مطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره اول )پياپي    0

 همگیاو در مقاله اول با ذکر تمامی قرائات در قرون مختلف از سوی مفسران 
ها را در جهت توجیه یک وجه تفسیری دانسته است و در نهایت به این نتیجه رسیده  آن

اند و خود به ذکر یک وجه  تفسیر و معنای این آیه را متوجه نشدهاست که مسلمانان 
 پردازد. تفسیری با استفاده از تورات می

رسد که این  نتیجه میدر مقاله دوم با بررسی قرائات مختلف واژه جمل به این 
ثیر از فرهنگ مسیحی ایجاد شده است و اصالتی در فرهنگ اسالمی نداشته أقرائات به ت

های قطور دریانوردان تعبیر کرده است که با فرهنگ اسالمی  را به طناب جملاست و 
همان  در این مقاله در نهایت بهاند. وی  شده آشناآنها   های بعدی با بیگانه بوده و در قرن

گردد و آن را وجه درست این آیه  قرائت اصلی و اولیه مسلمانان از این آیه بازمی
 .داند می

پردازد که در تفاسیر  میهمانند ضحک و بَرد به بررسی لغاتی در مقاله سوم نیز وی 
در پس هر اختالف گیرد که  و نتیجه میربط آمده است  معانی بی قرآن به اشتباه به

مشخص اصل مطلب داستانی نهفته است که با بررسی آن  اختالف قرائتتفسیری یا 
های ها و نیاز خواسته قبمطا ،تالش مفسران برای ارائه تفسیر دلخواه؛ یعنی شود می

 هایشان است زمانشان و دانسته
 ،ندانی به حفظ متن اصلی قرآن بکندچ کمک تواست نمی قرائات ریپین نظر از

 ا. بندان باهم اختالفات زیادی داشتو خودش قرائات بسیار متنوع و مختلف بود کهچرا
خیر در أرا در اثبات اینکه دو قرن ت اش کند نظریه استناد به این موضوع ریپین سعی می

 .(Rippin, 2001, 12-14) گیری متن فعلی قرآن وجود داشته است را اثبات کند شکل
 

 النزول اسباب. 3

اولین بار وی این موضوع النزول پرداخته است.  ریپین در چندین مقاله به بررسی اسباب
 در تفسیر و کاربرد بررسى: قرآنى النزول اسباب متون» عنواناش با  را در رساله دکتری

دهد؛  سپس در سایر مقاالت به تحقیقات خود ادامه می و بررسی نمود 1«آن تحول
شناختی روایات تفسیری اسباب  شناختی و اصطالح بررسی کتاب» مقاالتی همانند:

                                                                                                                                        
1. “The Quranic asbab al-nuzul Material: an Examination of its use and Development in Exegesis”. 
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 «نزول
(Rippin, 1985: 1-15) نگرش زرکشی و سیوطی به کارکرد روایات اسباب نزول»؛» 

(Rippin, 1985: 243-258)کارکرد اسباب نزول در تفسیر قرآن»و  ؛»(Rippin, 1988: 1-20) 

هایش این است که  عبارتی اصل مطلب او در تمامی برررسی نظریه اساسی او یا به .
 .«موردنظر استر یتفس توجیه یبرا ینقل یاسباب النزول اساساً ابزار»

از قبیل اینکه  ،های فراوانی دارد پیامدفرضیه ونزبرو که ریپین نیز تابع آن است 
اثبات و یا توجیه وقایع و آیات قرآنی نوشته شده  راستایاسباب النزول دو قرن بعد در 

شود. وی  هایی که ریپین سعی در تبیین این نظریه دارد بیان می در اینجا از نمونهاست. 
کند در انتهای  ررسی میپس از اینکه صفات متعدد خداوند در قرآن را ب« خدا»در مقاله 

که  دهد ارائه میگیری را  مقاله در بررسی صفت پادشاهی )ملک( خداوند این نتیجه
براساس شواهد تاریخی مردم عربستان در آن زمان با مفاهیم پادشاهی و سلطنت آشنا 

همین دلیل است که  اند که این مفاهیم در قرآن برای آنان توضیح داده شده است. به بوده
النزول به این  سازی قرآن در موضوع اسباب نت تفسیری مسلمانان در جهت تاریخدر س

مفروض ریپین در اینجا این است که  .(Rippin, 2006: 232) بحث پرداخته شده است
النزول بعدها در جهت توجیه آیات ساخته شده است و برای موجه نشان دادن  اسباب

و قرن بعد ساخته شده است. شواهد کاربرد برخی مفاهیم توسط مفسران مسلمان د
ای از آن  مبهم است و نمونه کامالً ،برده است که ریپین در اینجا از آن نام ای تاریخی

 توسط ریپین ارائه نشده است.
 

 خذ قرآن از عهدینأ .4

 .کند به دو دسته تقسیم می یتفسیرتوضیحات و  ها تبیینریپین منابع را از نظر ارائه 
 یعنی برای خودشان سیستم زبانی خاصی دارند که در ،هستند 0ارجاع ای که خود دسته

نیازی به مراجعه  ها در این متند. نکن با مخاطب ارتباط برقرار می سیستم زبانی درون آن
صورت  دهد و تمام منظورش را به به بیرون نیست و متن نیز ارجاع به سند دیگری نمی

که تالش بیشتری برای ایجاد تفسیر و  های دیگری هستند متنند. ک مستقل بیان می

                                                                                                                                        
1. Self-reflection 
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ی رها و عالئمی بیرون از خود برای برقرا برقراری ارتباط با مخاطب خود دارند و نشانه
این عالئم چارچوب تفسیر را شکل خود  همین دلیل ، بهدهند ارتباط با مخاطب ارائه می

 .(Rippin, 1991: 153-4) دهند می
اطالعات بسیار اندکی برای تفسیر خود در اختیار قرآن کتابی است که ریپین از نظر 

 بیانیکه ساختار  صورت دینزند ب و برای مدعای خود مثالی میدهد. ا مخاطب قرار می
اساس اصول ارجاع دادن نیست. نحوی است که درصدد نمایش دنیای خارج بر قرآن به

ظرافت و هنر  .کند از نظر ریپین سطح اصلی زبان قرآن با مخاطب ارتباط برقرار می
است به  موجوددر همین ارتباط که در سطح تمدن عربی  اصلی قرآن در این است که
توان  و قبل از آن دست زده است و به سختی می خودتصفیه فرهنگ عربی زمان 

 .(Rippin, 1991: 4-153) شواهدی از مواد زبان عربی قبل از قرآن را در آن یافت
دهد و  به خودش ارجاع می اع است و مطالب را صرفاًبنابراین قرآن در مواردی خودارج

 توضیح آن را باید در درون خودش یافت و نه در جای دیگری.
از نظر ریپین خوانش متن باید در درون یک سیستم هماهنگ از پیش تعیین شده 

های مفهومی  معنی است که در قرآن باید برخی چارچوب صورت بگیرد. این امر بدین
تا تفسیر آن ممکن شود. ما باید متن را در درون یک چارچوب  آورده شودرا به متن 

 (صاکرم) سیره پیامبر مشترکی قرار دهیم تا مفهوم شود. این چارچوب مشترک معموالً
شناسان نیز برای مطالعه قرآن مجبور هستند به آن آگاهی کافی  است که حتی شرق

ود قرآن و سیره ساخته خ توسطچوبی که از نظر ریپین تفسیر قرآن در درون چار بیابند.
شویم مشکل  ولی از این چارچوب که خارج می ،دهد خوبی جواب می شده است به

  .(Rippin, 1991: 153-4) شود ایجاد می
قرآن به »و « قرآن به قرآن»این نظریه ریپین در ظاهر بسیار شبیه به نظریه تفسیر 

های تفسیری نزد مسلمانان  ترین شیوه لوبکه یکی از مط ،باشد می« سنت )تفسیر روایی(
به دو نتیجه  در عمل کامالً واین دو مطلب در ظاهر بسیار شبیه هم هستند  ولیاست. 

کند قرآن دو قرن  نحو که ریپین وقتی ادعا می انجامند. بدین متفاوت و حتی متناقض می
سوم در جهت  بعد از پیامبر اکرم)ص( نوشته شده است و سیره را نیز مسلمانان قرن

 ،اند دفاع از اسالم و قرآن و تثبیت و توجیه موقعیت اسالم )تاریخ نجات( نوشته
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ای از قرآن را مورد تحلیل  شود. او وقتی آیه هایش از عبارات قرآنی متفاوت می برداشت
معنای عبارت  تواند به راحتی و روشنی به بیند نمی وقتی می و دهد و بررسی قرار می

اند آن را  اند و یا وقتی خواسته شود مسلمانان در نگارش آن دقت نکرده مدعی می ،برسد
اند و عبارت صحیح عبارتی است که در تورات آمده  از عهدین نقل کنند اشتباه کرده

 کند این روایت که در توجیه معنای آیه آمده است است. در بررسی روایات نیز بیان می
خوبی  خته شده است. نمونه این فرآیند را بهبه دلیل فالن مشکل کالمی یا فقهی سا و

 مشاهده کرد. « حرام»توان در مقاله  می
برخی مطالب را به قدری مختصر و یا مبهم  است قرآن مدعیریپین  از سوی دیگر

از نظر  نیست.تورات و انجیل ای جز مراجعه به  چارهبیان کرده است که برای فهم آن 
که برای درک عناصر روایی فراهم آمده در  است ثله شدهقدر مُ آن ی قرآنیها داستاناو 

 .(Rippin, 1992: 250) ضروری است عهدین ارجاع به آنها،
ای  های قرآن همانند عهدین نگاشته نشده است و در هر سوره از اینکه داستان

برای ریپین  ،های دیگری آمده است های دیگر بخش بخشی از آن ذکر شده و در سوره
های عهدین  هایش همانند داستان له شدن است و گویا قرآن باید همه داستانمعنای مث به
فرض دیگر ریپین است که قرآن باید همانند  شد. این نیز پیش صورت پیوسته ذکر می هب

همین فصل بیشتر « تطبیق سرنوشت عهدین با قرآن»شد که در بخش  عهدین نگاشته می
ریپین در حالی است که رویکرد قرآن به مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرضیه 

سرایی و یا سرگرمی نبوده است:  جنبه هدایتی دارد و هدف داستان ذکر داستان صرفاً
 ما الرُّسُلِ أَنْباءِ مِنْ عَلَیْكَ نَقُصُّ كُالًّ وَ» ؛(1/010)اعراف  «یتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَ فَاقْصُصِ...»

این  .(00/001 :)هود «لِلْمُؤْمِنینَ  ذِكْرى وَ مَوْعِظَةٌ وَ الْحَقُّ هذِهِ  فی جاءَكَ وَ فُؤادَكَ بِهِ نُثَبِّتُ
اعتقاد به وحیانیت قرآن و در نظر نگرفتن جنبه  گیری ریپین نیز از نتایج عدم نتیجه

 رود. هدایتی این کتاب آسمانی است که البته انتظاری جز این نیز نمی
دارد که نیاز به توضیح دارد. قرآن کریم نیز این اصل را  در قرآن کریم مطالبی وجود

 الذِّكْرَ إِلَیكَ أَنْزَلْنا وَ...»ال از پیامبر اکرم)ص( ؤپذیرفته است که همواره مسلمانان را به س
 لِتُبَینَ إِالَّ الْكِتابَ عَلَیكَ أَنْزَلْنا ما وَ» ؛(00/00 :)نحل «یتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ وَ إِلَیهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَینَ

 مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ» علم اهل و (00/00 :)نحل «یؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ فیهِ اخْتَلَفُوا الَّذِی لَهُمُ
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و کسانی که  (00/00 :)نحل «تَعْلَمُونَ ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا إِلَیهِمْ  نُوحی رِجاالً إِالَّ قَبْلِكَ
 مَنْ وَ بَینَكُمْ وَ  بَینی شَهیداً بِاللَّهِ  كَفى قُلْ مُرْسَالً لَسْتَ كَفَرُوا الَّذینَ یقُولُ وَ»علم کتاب نزد آنهاست 

 دهد.  ارجاع می (00/00 :)رعد «الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ
ادش در این نظریات است در اینجا برای اینکه نظریات ریپین به روشنی تبیین شود به

ونز برو معتقد بود متن قرآن ارجاعی است یعنی برخی موارد را  زمینه نیز اشاره شود.
فرض که  مبهم باقی گذارده و به فهم خوانندگان واگذار کرده است و با این پیش کامالً

 دانند مطالبی را آورده است. از نظر ونزبرو دلیل این های محذوف را می مخاطبان بخش
تواند به آشنایی مسلمانان با سنت توارتی انجیلی بازگردد که آنان با این سنت  امر می

لذا توضیح برخی موارد لزومی نداشته است. او برای این ادعا دو مثال  ،اند آشنا بوده
خواهد آن برادری را  می شیوسف است که از برادارانحضرت یکی داستان آورده است: 

به  برادر، سخنی از این آیهبیاورند، در صورتی که تا قبل از این که در خانه است را نیز 
که اسماعیل تا قبل از سخن ابراهیم به  ،اسماعیل نیامده است و یا در داستان ذبح میان
که در متن  صورتیدر ،عنوان ذبیح خبر نداشته است وجه از انتخاب شدنش به هیچ

 :Rippin, 1985) ع آگاه بوده استنسبت به موضو از قبل و نه اسماعیل تورات اسحاق

159-60). 
ا در موضوع خداوند نیز دارد که قرآن حالت ارجاعی ر اظهار می ریپین در مقاله خدا

هایی که در فرهنگ پیرامون قرآن از قبیل خاور  نحو که تمامی ویژگی داراست. بدین
همانند  ،اعراب جنوبی و عهدین بوده در موضوع خداوند رعایت نشده است ،نزدیک

ازدواج او با  ،شوند فرزند داشتن خداوند که بر روی زمین تکثیر می ،ابعاد تاجگذاری
ها آمده است و این بدان دلیل بوده است که  که در عهدین و سایر فرهنگ ،بندگانش

قرآن مابقی موضوع را به فرهنگ زمانه و عهدین ارجاع داده است تا برای تکمیل 
در عین حال سایر موارد از  .(Rippin, 1985: 223) شود موضوع به آن منابع مراجعه

عهد و پیمان داشتن خداوند و  ،قاضی بودن خداوند ،قبیل شاه بودن خداوند
های نزدیک تمدن اعراب و  خانه بودن خداوند مفاهیمی است که در تمدن صاحب

 ه استکار رفته است و قرآن نیز به تبع آنها این مفاهیم را استفاده کرد عهدین به
(Rippin, 1985: 226-230). 
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این نحو نگاه به متن قرآن و مفروض داشتن نظر ونزبرو موجب شده است اصالت 
متن و تمامی ابعادی که مسلمانان برای قرآن قائل هستند از میان برود. در این بررسی 

 عنایت واقع نشده است. بودن دین اسالم به هیچ وجه مورد توحیدی
ثیر ونزبرو بیان تأ شدت تحت که به-قض در بیان ریپین متنا نکته جالب و تا حدی

این است که اگر در قرآن موضوعی مشابه با عهدین و یا فرهنگ زمانه  -کرده است
خذ و رونویسی کرده است و اگر موضوعی در عهدین و شود از آنها أ ، مدعی میباشد

اصول مسلم قرآن که هرچند این موضوع با  .یا فرهنگ زمانه باشد که در قرآن نیست
شود قرآن این موارد را به عهدین و  مدعی می ،اعتقاد به شریک برای خداست باشد عدم

ارجاعی قرآن است که برای درک برخی  مانه ارجاع داده است و این خاصیتفرهنگ ز
 موضوعات مخاطبان مجبور هستند به سایر منابع مراجعه نمایند.

برخی موضوعات در قرآن همانند عهدین  توجیه دیگری که ریپین برای نیامدن
استفاده از نمادهایی که در عهدین آمده است  آورده این است که عملکرد قرآن در عدم

 :Rippin, 1985) وجود آمده است به« ای محیط فرقه»نشانگر این است که قرآن در یک 

و  . یعنی قرآن برای اینکه نشان دهد دینی جداگانه و مستقل و با یهودیت(232
برخی مفاهیم را نیاورده است. در اینجا جنبه توحیدی دین  بودهمسیحیت متفاوت 

 توجه واقع نشده است.شدن ادیان یهودیت و مسیحیت مورد آمیز اسالم و شرک
های  توان به رویکرد ریپین در مقایسه تمامی سرگذشت و ویژگی بر این می عالوه

اند باید قرآن هم داشته باشد و  داشته عهدین با قرآن اشاره کرد که هر سرگذشتی آنان
هر ویژگی که آنان در بیان مطالب دارند در قرآن نیز باید باشد. این نکته به مکتب 

 گردد. تحلیل ادبی که ریپین برای انجام تحقیق انتخاب کرده است بازمی
ها و یا منابع مسیحیان در موضوعاتی که در قرآن  این امر که مسلمانان از دانسته

باید توجه . منتهی اند امری آشکار و پذیرفته شده است مطرح شده است استفاده کرده
که نباید استفاده مسلمانان از این منابع را با آمدن موضوعی در قرآن اشتباه  داشت

 گرفت. 
داستان ساره  ،نمونه دیگری که به استفاده مسلمانان از منابع اهل کتاب اشاره دارد

در روایات تفسیری  و همچنین ولی در تورات آمده است ،او نیامده که در قرآن نام بوده
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نیز نام او آمده است. وی مدعی است که داستان سارا و ابراهیم و سه دورغی که به 
ابراهیم نسبت داده شده است از منابع یهودی وارد منابع تفسیری شده است و این خود 

اند  نام سارا که برخی مدعی شده موجب منازعات فراوانی گشته است. یا درباره اصل
 نام او یاسارا بوده است و یا از نام او به نام یحیی یا حیی بوده است اضافه شده است

(Rippin, 2004: 249). توان رد پای روایات اسرائیلی را  خوبی می در این موارد به
 یافت. 

 .دهد میعنوان یک منبع ارجاع  ونزبرو معتقد است قرآن به تورات به همانند ریپین
در گفتمان مسلمانان عهدین کتاب آسمانی هستند و قرآن نیز در راستای آنها از همان 

ولی آنچه ریپین مدنظر  ،شود گاهی به مضامین عهدین اشاره میکه شود  منبع وحی می
 برداری کرده است.  دارد این است که قرآن از روی عهدین کپی

رد در قرآن از مسیحیت یا ارد که ثابت کند بسیاری از مواریپین تالش فراوانی د
ه کند و یا به کنای روی می گاه چنان زیاده ؛ برای اثبات مدعایشخذ شده استأیهودیت 
منابع »ریپین در کتابی به نام که چندان با انصاف علمی سازگار نیست.  گوید سخن می

گونه که در قرآن ترسیم  المی آندارد قوانین اس اظهار می« برای مطالعه اسالم مکتوب
کند که در  ها و کلیت از همان فرآیندی پیروی می نمونه ها، در ویژگی شده است دقیقاً

 .(Ahsan, 1986: 139) دین یهودیت وجود دارد
دهد که در اینجا به  خذ عهدین را ریپین از زوایای متعددی مورد بررسی قرار میأ

 شود: این موارد اشاره می
 

 خذ عين عبارت توراتی یا انجيلیالف. أ
است. وی خذ شده ی موارد ریپین اصرار دارد که این عبارت عینان از عهدین أدر برخ

له را نحوی نیز این مسأ کند و به خذ از عهدین اشاره میهای مختلف به أ در جایگاه
افتد که قرآن  جا میاینطور کند که ناخودآگاه در ذهن مخاطب  تکرار و بازگویی می

عنوان مثال در مقاله شهادتین در دایره المعارف  از عهدین اقتباس شده است. به واقعاً
 انعکاسی (0/00 :عمران )آل «فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ...»دارد که عبارت  قرآن اظهار می
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دهد که  ولی به دقت توضیح نمی ،(Rippin, 2001: 488-489) است از عبارت توراتی
 عبارت برداشت از کدام عبارت تورات است.این 

های جوامع  کید دارد که قرآن داستانتأ« وجه اهلل»اش در مقاله  نظریه او در معاضدت
کیدهای سنت رآن در این نقل با تأکند. ق های متوالی آنها را نقل می قدیمی و افول

یگاه ولی تکیه اساسی قرآن روی جا مطابقت دارد، عهدین در نقل این موضوعات
کند که  کید میاو در واقع بار دیگر تأ. (Rippin, 2000: 118) دیگری قرار گرفته است

خذ کرده و در آن تغییراتی ایجاد کرده ها را از عهدین أ وضوعات و داستانقرآن این م
 است.

  



1041تابستان بهار و (، 1مطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره اول )پياپي    12

 ب. واژگان دخيل
واژگان بحث  ،کند خذ از عهدین را از دیدگاه ریپین تقویت میه مسأله أیکی از ابعادی ک

خذ از تورات و انجیل سعی بر أ ن برای اثبات نظریه خود مبنیدخیل در قرآن است. ریپی
عنوان مثال  کند در مقاالت مختلف خود به این موضوع از زوایای متفاوت بپردازد. به می

آن هم با بررسی زبان سریانی پرداخته است. او به  ،او به بررسی واژگان دخیل در قرآن
این دلیل زبان سریانی را انتخاب کرده است که ارتباط میان سریانی و مسیحیت واضح 

خذ شده است نظریه قبلی تا حدودی ت شود واژگان فراوانی از سریانی أاست و اگر ثاب
های  ز انگیزها . از دیدگاه ریپین یکی(Rippin, 2008: 249-61) شود معاضدت می

چه  یل در قرآن این است که بدانند تاخیر از بررسی واژگان دخدانشمندان در قرون أ
این واقعیتی است که در  .خذ شده استقرآن اصالت دارد و یا از عهدین أ میزان

کند که  داران این موضوع یاد می عنوان سررشته به 0شود. او از مینگانا تحقیقات دنبال می
نفوذ واژگان دینی یهود در قرآن قابل اغماض و ناچیز است ولی »است: اظهار کرده 

 . (Rippin, 2008: 250) «مسیحیت منبع اصلی الهامات دینی در اسالم است
این مطلب یکی از اعترافات صریح ریپین در موضوع واژگان دخیل قرآن است که 

است. او در  هدینعخذ از ن اصالت قرآن و دامن زدن به بحث أال بردؤزیر س آن هدف
کند و اینکه از قرن نهم تا چند قرن این تفکر در  ادامه به نظریات مسلمانان اشاره می

میان دانشمندان مسلمان وجود داشته است که هرکس تصور کند چیزی غیر از قرآن در 
. نحوه بیان و (Rippin, 2008: 251) قرآن است در واقع علیه خداوند اقدام کرده است

دارانه نشان داده  علمی و جانبغیر که بیان کرده است نظریه مسلمانان را کامالًجایگاهی 
نه اینکه  ،که نظر مسلمانان این بوده است که تمامی قرآن وحی است ، درصورتیاست

خذ شده است ها به غیر از زبان عربی أ یر زبانای در قرآن وجود دارد که از سا اگر واژه
 .(03-01 :0/ 0 ،م0211 ،)ابوعبیده کند اشکالی بر قرآن وارد نمی

بحث از واژگان دخیل به جایی  ،گیری قرآن بدون دانستن نحوه شکل از نظر ریپین
که بحث از ریشه واژگان و  گیرد مینتیجه  «سریانی در قرآن»ریپین در مقاله رسد.  نمی

مبتنی ها به راحتی قابل اثبات نیست و بیشتر بر حدسیات  دخیل بودن آن از سایر زبان
                                                                                                                                        
1. Alphonse Mingana 
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بحث واژگان  ،گیری قرآن شرح داده شود خوبی نحوه شکل است. اگر در این موضوع به
. در (Rippin, 2008: 259) شود تر می باید و این حدسیات به یقین نزدیک دخیل معنا می

گیری قرآن اشاره کرد که باز هم اشاره به نظریه  منظور ریپین از نحوه شکل اینجا باید به
شکل گرفته است و  )ص(د است قرآن دو قرن بعد از پیامبر اکرمه معتقدارد، ک ونزبرو

اند. در ادامه  های مختلف در نگارش قرآن استفاده کرده در این فرضیه مسلمانان از زبان
دارد توسعه دانش ما درباره اسالم اولیه و قرآن در فهم ما از واژگان دخیل  اظهار می

 کمک
 گیری قرآن نحوه شکل ما از واژگان دخیل نیز به کند و از سویی توسعه اطالعات می

 کنند کند. در واقع امری دو سویه است که همدیگر را به مرور تکمیل می کمک می
(Rippin, 2008: 259-260). 

 

 های قرآنی . داستانج
معتقد است استفاده مسلمانان از عهدین در تفسیر قرآن  ونزبرو نظریه به پیروی از ریپین

 مسلمانانهای کتاب مقدس است.  ه دهنده شیوه قرآن در بازگوکردن داستاندر واقع ادام
از نظر او این اند.  های کتاب مقدس بوده سازی داده کار در صدد اسالمیدر واقع با این

به اوج خود رسیده  ،و به خصوص قصص االنبیاء «دالئل النبوة»در آثاری چون عملکرد 
 .(Rippin, 1992, 252) است

یری یهودیت و تا حد از سنت تفس آشکارا های قرآنی ریپین برخی از داستاناز نظر 
ثیر پذیرفته است. او معتقد است تحقیقات اخیر برای توضیح شکل و أکمی مسیحیت ت
کید أهای کتاب مقدس به سیاق عربی ت دهشدت بر انتقال شفاهی دا ها به محتوای روایت

ین مفهوم که قرآن موضوعات موجود در دارد. در عین حال خود ریپین اذعان دارد ا
 ؛کند اصل حقیقت را بیان نمی مفهوم مضیقی است و، عهدین را بازآفرینی و تکرار کرده

گذرد و از  بندی و اشاری می صورت جمع هعنوان مثال در موضوع ابراهیم ب چرا که به
 .(Rippin, 1992: 251) بیان جزیئات و تفاصیل خودداری کرده است
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 ها از سایر تمدن قرآن خذ. أ5

بی خاورمیانه در قرن عنوان بخشی از تصورات مذه قرآن را به بایست می از نظر ریپین
 .(Wild, 2011: 306-307)هفتم دانست 

کند که برخی مطالب  المعارف ادبیات عرب اعتراف می ریپین در مقاله قرآن دایره
 محیطولی به  ،خذ نکرده استأای ندارد و قرآن آنها را از تورات  در عهدین سابقه قرآن

های پیامبرانی از قبیل  عنوان مثال به داستان عربی زمان قبل از پیامبر اشاره دارد. وی به
کند که در عهدین سابقه ندارند و براساس  شعیب، صالح، و لقمان اشاره می  هود،
کند که این سوره  بیان می وی در داستان یوسف. اند یان شدههای عربی موجود ب زمینه

دارای یک داستان طوالنی است؛ جزئیات درون این داستان نشانگراین مطلب است که 
بلکه مطالبی نیز به آن افزوده  ،های تورات نیست صدد بازگویی داستاندر قرآن صرفاً

قرن  هدر فضای خاورمیاناست که در واقع نشانگر قالب مشهور و رایج این داستان 
 .(Rippin, 1998: 453-6) هفتم است

منتهی  ،خذ شده استأکند که قرآن از سایرین  اذعان میاو با این مطلب بار دیگر 
را در عهدین نیافته به تمدن و فضای فرهنگی زمان نزول  جزئیاتاین بار چون این 

در زمان نزول قرآن رایج بوده است. این  جزئیاتاینکه این  ، همچنینکند اشاره میقرآن 
ای برای اثبات  فرض که قرآن وحیانی نیست باعث شده است که او از هر وسیله پیش

اش استفاده کند هرچند که این فرضیه با ظاهر قرآن در تضاد است که بیان  فرضیه
 لَمِنَ قَبْلِهِ مِن كُنتَ إِن وَ الْقُرْءَانَ هَذَا إِلَیكَ أَوْحَینَا بِمَا الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیكَ نَقُصُّ نحَنُ»دارد  می

اگر در زمان نزول چنین مطالبی بوده است چگونه بر این  عالوه .(00/0)یوسف  «الْغَافِلِینَ
ای در خود قرآن و یا روایات به این  همچنین چرا هیچ اشارهخبر بوده است.  پیامبر بی

ها را تکراری بدانند و یا به بخشی  داستانموضوع نشده است که مردم عصر پیامبر این 
اشکال بگیرند. ریپین مطالب های موجود, به آن  دلیل مطابقت نداشتن با داستان از آن به

کند که مخاطب ناخواسته آن را  های متفاوت در آثار تکرار می نحوی با بیان را به
 کند. مفروض و قطعی تلقی می

پردازد که این عبارت در آنها  بررسی آیاتی میریپین در بررسی موضوع شهادتین به 
)انبیاء  «أَنْتَ إِالَّ إِلهَ ال» ؛(0/000 :)بقره «هُوَ إِالَّ إِلهَ ال»آمده است. پس از ذکر آنها همانند 
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دارد که عبارت شهادت  و... سرانجام بیان می (01/09 :)صافات «اللَّه إِالَّ إِلهَ ال«  ؛(00/31
گونه  این عبارت خود این است. او از 0یک موضوع فراقرآنیاولی در قرآن نیست و 

علت نیافتن این عبارت در قرآن به  گیری کرده است که برخی صورت کنایی نتیجه به
کند که  هایی برای آن در خارج از فضای اسالمی افتادند و اشاره می دنبال یافتن ریشه به

-Rippin, 2001: 488) اند فتهرای آن در فرهنگ سومری یاهای مشابهی ب برخی فرمول

489). 
و جایگاه آن در فرهنگ اسالمی و گفتمان قرآنی بیان « وجه اهلل»ریپین در بررسی 

این عبارت ریشه در ادیان توحیدی خاور نزدیک دارد و قرآن از آن درون  .کرده است
هایی که در این تمدن و فرهنگ  همانند سایر استعاره ،بهره برده است گفتمان توحیدی

در همین مقاله ریپین  .(Rippin, 2000: 118) کار برده است وجود داشته و قرآن آنها را به
کند  بیان می و رسد می (0/000 :)بقره «لِلَّه وَجْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ»وقتی به بررسی عبارت قرآنی 

طالح در میان عرب جاهلی مرسوم بوده است و اند این عبارت و اص که برخی گفته
ولی به نظر من این عبارت ریشه در نظام حاکم و  ،قرآن از آنها اقتباس کرده است

 کردند و او سر به زیر کم حاضر میرعیت و پادشاهی دارد که رعیت را در نزد حا
 ختاندا دوخت بلکه آن را به زیر می انداخت و حتی چشمش را نیز به حاکم نمی می

(Rippin, 2000: 151). ای به نام  نهصورت مفصل در نوشته جداگا ریپین این مطلب را به
 . (Rippin, 2000: 124)است بررسی قرار دادهمورد« خدا شاه است»

حال این مطلب در  ،توان نفی کرد این امر که مطلبی رایج و اصطالح بوده را نمی
چندان تفاوتی هم ندارد. قرآن  میان اعراب جاهلی بوده و یا در ساختار حاکم و رعیت

کند.  اساس زبان و فرهنگ مردم زمانه صحبت کرده و این امر خللی به آن وارد نمیبر
دارد و معتقد است قرآن  منتهی مطلبی که وجود دارد این است که ریپین منظور دیگری

 نه اینکه بر طبق درک و فهم آنان سخن گفته است. ذ کرده،خها أاز آن
 

 ای محیط فرقهقرآن محصول . 6

                                                                                                                                        
1. Post-Quranic 
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ای شکل گرفته است.  ونزبرو تالش دارند اثبات کنند قرآن در محیط فرقه ریپین و
و ریپین در مقاالت متعدد خود این اصطالح را تکرار  0«ای محیط فرقه»ونزبرو در کتاب 

عنوان  به قرآن به بایست میاز نظر ریپین  .(Rippin, 2008: 249-61) کرده است
شکل گرفته است  -ای به قول ونزبرو فرقه-که در محیط یهودی و مسیحی  محصولی
 نگریست

(Rippin, 2008: 260). 
است که مسلمانان نیز معتقدند  توان وارد دانست این ن اصطالح میاشکالی که به ای

به این معنی که از اوایل نزول قرآن تا  ،ای شکل گرفته است قرآن در محیطی فرقه
انتهای آن قرآن همواره با اهل کتاب در تقابل بوده است؛ آیات و سور متعددی که در 

پردازد خود بیانگر این موضوع است. منتهی در اینجا  قرآن به موضوعات اهل کتاب می
نظر مسلمانان و صراحت نص قرآن بر این امر داللت دارند که قرآن به شبهاتی که اهل 

اند را پاسخ گفته  هایی که برای ایمان نیاوردن خود داشته کردند و بهانه کتاب مطرح می
در (. 01/10 :)نمل «یخْتَلِفُونَ فیهِ هُمْ الَّذی أَكْثَرَ إِسْرائیلَ  بَنی  عَلى یقُصُّ الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ» است:

واقع راه قرآن با این عملکرد عذری برای ایمان نیاوردن آنان باقی نگذاشته است. در 
ای به این وجود داشته است و نه به آن صورت که منظور  این صورت این محیط فرقه

ی از محتوای ای است؛ به این معنی است که قرآن بسیار ریپین و ونزبرو از محیط فرقه
برداری شده  خذ کرده است و از محتوای عهدین در قرآن گرتهین محیط أخود را از ا

 است.

یعنی بعد از میالدی  0111ای در سال  نکته قابل توجه این است که ریپین در مقاله
ری بحث نقل متشابهات توراتی در قرآن یکند که پیگ نظریه فوق اعتراف میاز سال  00

ای است که با سوءظن فراوان به آن  شیوهای است که مملو از مشکالت بوده و  رویه
گوید که من با  شود. ولی در عین حال او از نظرش طرفداری کرده و می نگریسته می
 گویم که اگر ما بخواهیم پیام دینی قرآن را دریابیم باید وارد این بحث شویم اطمینان می

(Rippin, 2000: 119) .به این شیوه صورت  رسد با وجود انتقادات فراوانی که نظر می به
ولی بازهم به  ،کند گرفته است وی تا حدودی با این بیان به فضای موجود اشاره می

                                                                                                                                        
1. The Sectarian Milieu: Content & Composition of Islamic Salvation History (Oxford, 1978) 



17نقد مباني مطالعات قرآني اندرو ريپين   

گیری قرآن در محیط  تبع ونزبرو نظریه شکل دهد و به استفاده از این شیوه ادامه می
ای شکل گرفته  نماید. براساس نظریه ونزبرو قرآن در محیطی فرقه ای را پیگیری می فرقه

یکی از فروعات این نظریه این است که برای فهم قرآن باید به عهدین مراجعه است. 
کرد؛ در واقع به تعبیری یکی از منابع تفسیری قرآن عهدین است. ریپین در ترویج این 

 شود. هایی اشاره می نظریه در مقاالتش تالش فراوانی کرده است که در اینجا به نمونه
 تعاری بودن موضوعات قرآناس. 7

ادات  ،به مشبه ،تشبیه یعنی مشبه ارکانترین نوع تشبیه است که در آن از  عالی 0«استعاره»
ترین نوع تشبیه است که  عبارتی استعاره فشرده . بهاستکار رفته  به تشبیه و وجه شبه

 :0031،صفوی) انجامد میماهیت آن به دورتر شدن هرچه بیشتر مدلول از مصداق 

های ذکر  ی قالبات ونزبرو درباره قرآن این است که برخیکی از نظری .(0/001-000
عنوان مثال  دارد و حاکی از واقعیت نیست. به« استعاری»جنبه  صرفاًشده در آیات الهی 

برای انذار است و لزومی به  داند که صرفاً را از این نمونه می« امم خالیه»ونزبرو مفهوم 
.(Rippin, 1990: 163-164) بیند وجود واقعی و حقیقی آن نمی

  
به بررسی « های اعراب جنوبی و تفسیر قرآن کتیبه» ای با عنوان ریپین در مقاله

هایشان مربوط است  ای از آیات سوره سبا که به داستان قوم سبا و ویرانی باغ دسته
رسد که این داستان جنبه تمثیلی دارد و واقعی  پردازد و سرانجام به این نتیجه می می

 نیست
(Rippin, 1990: 170). 

های احتمالی  ریپین پس از بررسی معانی صورت گرفته از واژه به بررسی تاریخ
کند  کند. او سه قول برای وقوع این حادثه نقل می را نقد میوقوع سیل پرداخته و آنها 

دیگری بعد از ملکه سبا و نظر سوم در بازه زمانی حضرت مسیح  ،یکی قبل از ملکه سبا
 .(Rippin, 1990: 170-171) ص(و پیامبر اکرم)

کند که آنان به سادگی  له اشاره میدانشمندان غربی در بررسی این مسأ او به راهکار
اند که  اند و این قضیه را مرتبط با خرابی سد مارب دانسته را معادل سد نگرفته« العرم»

اساس تحقیقات صورت میالدی روی داده است. ولی بر 001تا  901های  مابین سال

                                                                                                                                        
1. Metaphor 
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)ص( ارجاع داد و به قبل از ظهور پیامبر اکرم توان دقیقاً گرفته این خرابی را نمی
مارب را همان واقعه دانست. این تصور که سدمارب اشاره به همان واقعه توان سد نمی

های دو طرف را  دارد از اینجا ناشی شده است که در قرآن گفته شده است سد باغ
تواند عمومیت داشته  که این یک الگوی قرآنی است و نمی صورتیدر کرد آبیاری می

 باشد و

 تواند نشانگر همان قضیه باشد نمی ،گونه بوده است صرف اینکه سد مارب نیز این
(Rippin, 1990: 172-173). 

ای معمول  کند که خرابی سدها حادثه ای اشاره می ریپین با رد تمامی اقوال به فرضیه
المثلی در افواه  جنوبی قبل از اسالم بوده است و به مرور زمان به ضرب در میان اعراب

تواند حاکی از واقعیت باشد بلکه تمثیلی انذاری در  مردم تبدیل شده بود؛ بنابراین نمی
 هم اتفاق نیفتاده است و در واقع این مطلب واقعیت ندارد قرآن است که لزوماً

(Rippin, 1990: 173). 
 

 ت عهدین با قرآنتطبیق سرنوش. 8

یکی از ویژگی های مشترک میان ریپین و ونزبرو این است که هر دو تالش دارند 
تطبیق دهند. گویی سرنوشتی که عهدین داشته است  سرنوشت قرآن را با عهدین کامالً

اساس این مبنای ریپین بر .(Rippin, 1985: 154) درباره قرآن نیز تکرار شده است دقیقاً
گریری و  ه قرآن در نحوه شکلقد بودتشکل گرفته است که معفرضیه استادش 

 اند؛ دین داشتههمان مسیری را طی کرده که عه ثیرگذاری بر جامعه مسلمانان دقیقاًتأ
 بنابراین

 دگیری قرآن باید به همان نحو مطالعاتی صورت گیر برای مطالعه نحوه شکل
(Whelan, 1998: 2). 

پین وجود دارد این است که ریپین در درجه اول نکته جالبی که در این رویکرد ری
داند و  برداری از عهدین می داند و سیستم دینی آن را کپی قرآن را متخذ از عهدین می

 در درجه بعد او خود عهدین را هم تا حدود زیادی متخذ از فرهنگ خاورنزدیک
 شود. با  های آسمانی قائل نمی ای برای کتاب داند. یعنی در نهایت هیچ ریشه می
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 خذ شده استو عهدین هم از فرهنگ خارو نزدیک أگیری او قرآن از عهدین  نتیجه
(Rippin, 2000: 119). 

مورد دیگر از پیاده کردن سرنوشت عهدین درباره قرآن این است که ونزبرو و 
تبع او ریپین قائل هستند مسلمانان در جهت توجیه قرآن به نگارش تاریخ نجات  به

شود که  تاریخ نجات عین عبارتی است که برای مطالب تورات بیان میروی آوردند. 
یهودیان صدها سال بعد برای این نشان دهند خداوند چگونه آنان را در مواقع مختلف 
یاری کرد و آنان را نجات داد تاریخی برای خود نشان دادند و در واقع تاریخ نشان 

از  .(Rippin, 1985: 152) ئیل استاسرا دادن دست یاری خداوند برای نجات قوم بنی
دیدگاه ریپین منابع سیره و سنت کمک بسیار اندکی به محقق در یافتن وقایع آن زمان 

؛ (Rippin, 1995: 310) دهد های فراوانی جلوی او قرار می کند و از سوی دیگر دام می
ثبت شده برای بررسی مورخان نیست چرا که تاریخ نجات روایتی تاریخی از حوادث 

بلکه تاریخ نجات شکل ادبی با بافت تاریخی  تاریخ نجات اتفاق نیفتاده،و همچنین 
 خاص خود است

(Rippin, 1985: 152). 
کار رفته است به  ای که در تحقیقات عهدین به شیوه اصرار ریپین بر استفاده از همان

های آسمانی یکسان هستند و به دست  گردد که همگی کتاب فرض هم بازمی این پیش
توان از شیوه  بنابراین می ،چون عهدین دست نوشته انسان است اند. شده  ها نگاشته انسان

کار رفته استفاده کرد. ولی تفاوت در اینجاست که طبق  نقد متن که برای عهدین به
است. اعتقادات مسلمانان قرآن وحی الهی است و تمامی الفاظ آن از طرف خداوند 

ارهایی که عقل انسان قرار داده است به نقد و تخطئه ها و معی الکتوان با م بنابراین نمی
واند این موضوع را درک کرده ت به همین دلیل است که ریپین نمی آن دست زد و دقیقاً

 و با آن همراهی نماید.
 موضوع دیگری که ریپین در راستای مشابهت قرآن با عهدین آن را به پیروی از

تورات و انجیل ریشه شفاهی ریشه شفاهی داشتن قرآن است.  ،سازد ونزبرو مطرح می
لیف تورات و انجیل گرفتند. أدارند و هر یک بعد از قرنها از فوت پیامبرشان اقدام به ت

ریشه  ،از آنجا که ریپین اصرار دارد سرنوشت قرآن را با تورات و انجیل یکی بداند
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کرده است. البته اولین بار ونزبرو آن را در کتاب مطالعات شفاهی داشتن قرآن را مطرح 
بعد از آن ریپین همانند سایر  (Wansbrough, 1977: 47-49). قرآنی مطرح کرد

نظر  نظریات ونزبرو به ترویج آن پرداخت. ریپین در این زمینه بیان کرده است که صرف
شفاهی اصلی قرآن )خواه در قالبی از اینکه کسی ایده ونزبرو را پذیرفته باشد یا نه، بیان 

 ,Rippin) رسد شناسیم یا در یک قالب مختصر( مسلم به نظر می که ما اکنون آن را می

1979: 44). 
ریپین با مقایسه مفاهیم قرانی با عهدین  ،بر تطبیق سرنوشت عهدین با قرآن عالوه

کار را در این ی قرآن نیز سیستم دینی درست کند. اودر تالش است همانند تورات برا
دهد. به عنوان مثال در  بررسی مفاهیم واژگان قرآنی و مقایسه آنها با قرآن انجام می

این نیست  در قرآن مقصود ریپین صرفاً« وجه اهلل»بررسی معانی و کاربردهای عبارت 
بلکه او با استفاده از شیوه مقایسه تطبیقی این  ،معنای این عبارت در قرآن پی ببرد که به

  خواهد به سیستم دینی قرآن پی ببرد رت در قرآن و عهدین به گفته خود میعبا

.(Rippin, 2000: 119) 
 

 گیری نتیجهبندی و  جمع

ثیر از ر وسیع است. وی به تأگستره مطالعات قرآنی اندرو ریپین قابل توجه و بسیا
ریپین  استادش ونزبرو تالش فراوانی در مطالعات قرآنی و میراث اسالمی داشته است.

ثر از ، آثاری را تولید کرده است که متأاش دلیل اتخاذ برخی مبانی در مسیر تحقیقاتی به
توان  خوبی می این مبانی است و تالش برای اثبات این مبانی را در آثار فراوان او به

مشاهده کرد. ریپین تالش کرده است نشان دهد قرآن حداقل دو قرن بعد از پیامبر 
ثیر ای و به تأ ده است و همچنین نشان دهد قرآن در یک محیط فرقهنوشته ش )ص(اکرم

النهرین نگاشته است. همچنین قرآن کریم مطالب فراوانی را از روی عهدین  از تمدن بین
جنبه استعاری دارد و حاکی از  نگاشته است و مفاهیم زیادی در آن وجود دارد که صرفاً

 واقعیت
 بیرونی نیست. 

گیری  های او جهت سوگیری اولیه از جانب محقق به نگاشته داشتن مبانی فوق و
های آن را مشاهده کرد. در  توان رگه خاصی داده است که با مطالعه آثارش به خوبی می
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های ریپین در آثارش نشان داده شود و  این نوشتار تالش شد، ردپای این مبانی و فرضیه
همچنین گذارد.  ثیر مینتایج تحقیق تأیق تا چه میزان بر اینکه داشتن مبانی قبل از تحق

دنبال  به کرد و واقعاً ثیر از استادش این مبانی را اتخاذ نمیاینکه اگر اندرو ریپین به تأ
شد که امروز از او  های او متفاوت از آن چیزی می بسا نوشته بود چه یافتن حقیقت می

ثری انجام کمک مؤ یافتن برخی حقایق به محققانتوانست در  جای مانده است و میبر
 دهد. 
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