
 

 

 

 

 

 
 

 نقد مغالطات مستشرقان در مطالعات قرآنی

 *محمدعلی محمدی

 

 چکیده

یص نقااط قاوت و ضاع  آ اار های مؤ ر برای سانجش کیفیات ماتن و تشاونقد از روش

هاا را پااالیش کارد و ساره را از توان گزارهگیری از این روش مینویسندگان است. با بهره

های نقد، نقد روشی از اولویت فراوانی برخوردار است  زیرا ناسره بازشناخت. در بین روش

برد. باا می هر پژوهشگری بر مبنای روشی که به آن اعتقاد دارد، ت قیا علمی خود را پیش

یااابیم آنااان در مااوارد فراواناای بااه وربااه هااای مطالعاااتی خاورشناسااان درمیبررساای روش

هاان پژوشناسی، ضمن تأکید بر خدمات قرآناند. در این مقاله پ  از مفهوممغالطات افتاده

پژوه اشاره شده است. ایان ت قیاا باه روش قرآن ای مستشرقان  منص ، به ده خطای مغالطه

ای تدوین شده و در پی ا بات این فرضایه اسات ت لیلی و بر اساک منابع کتابوانه-یتوصیف

هان، جادا  احسان و موعظاه حسانه اساتوار های مستشرقان، بیش از آنکه بر برکه پژوهش

هاای رو پذیرش نتاایک پژوهشباشد، در موارد فراوانی بر پایه مغالطات بنا شده است  ازاین

تاااری اساات. مستشااارقان باااه دالیلااای همانناااد اندیشااای افزونفمستشاارقان، نیازمناااد ژر

های نادرست، تفاوت فرهنگی و ناآشنایی با زبان عربی در موارد فراوانی مغالطاه فرضپیش

 پژوهی مستشرقان، بسیار حائز اهمیت است.شناسی در مطالعات قرآناند و مغالطهکرده

 هاکلیدواژه
 .طه، نقدهای قرآنی، مغالمستشرقان، پژوهش
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 مقدمه

پ  از ظهور اسالم یکی از ادیانی که مواجهه بیشتری باا اساالم داشات، مسای یت باود. باه 
های موتلا   استناد آیات قرآن و سنت نبوی، تا زمانی که مسای یان باا مسالمانان باه شاکل

داشاتند  کردند، مسلمانان همواره موضاعی همدالناه باا مسای یتعلمی یا عملی مبارزه نمی
 هانه و بدون تکبر با مسلمانان هماراهبرخی از مسی یان نیز همدالنه، آگا.  ....( 11آل عمرس : )،.ک: 
. (91)تثبحه: خواساتند   ولی برخی دیگر از آنان با اسالم به ستیز برمی(31-31)مائا:: شدند می

عااً شناساان، واقبندی اداماه دارد. برخای از شرقشناسی نیز همین تقسایمبا ظهور پدیده شرق
کنناد تاا حقیقتای را بیابناد و اند و از این جهت به همۀ منابع اسالمی رجوع میدنبا  حقیقت
  Edward Said« )ادوارد ساعید»تاوان باه افارادی همچاون کنند. در میان آنان میآن را بیان 

ه باتوان پژوهی خاورشناسان را از ل اظ انگیزه میاشاره کرد. صرف نظر از این دسته، قرآن
 بندی کرد:دو گروه اصلی دسته

ها هستند که برای دفااع از مسای یت های کلیسایکم. خاورشناسان تبشیری: اینان کشیش
هاای آن و جلاوگیری از گساترش روزافازون اساالم، راه پاژوهش در دیان و پوشش نقص

جماه ، بررسای و گااه تر«نقاد»ویژه قرآن را در پیش گرفتند و قرآن را فقط جهت اسالم، به

رو باه اناد کاه در مقالاه پایش  کردند. این دساته در ماوارد فراوانای از مغالطاه اساتفاده کرده
ای جهاان و پطارک های مغالطات آنان اشاره شده است. مارتین لاوتر رهبار پروتساتانهروش

دانناد، ریموناد   که او را اولین مترجم قرآن به زبان اروپاایی میPetrus ven rabilisمقدک )

  از نویسندگان مشاهور دوره اسکوالساتیک و راهباان دومینیکیاان از Raymond Lulleلو  )
 روند.شمار میاین دسته به

هاای اساتعماری مانناد انگلای ، دوم. خاورشناسان اساتعماری: ایان دساته ماأمور دولت

هاالی آن ابالعااتی را باه دسات زمین و افرانسه و امریکا بوده و هساتند کاه درباارۀ مشارق

آورند تا نقاط قوت و ضع  را شناسایی و از این راه زمینۀ سلطۀ سرب را بر شرق هموار می

: 2931)شحاها، اناد   از ایان بی Gibb« )گی »  و Régis Blachère« )رژی بالشر»سازند که 

 .(92 - 13ص

هااایی داشااتند کااه عبااارت اساات از: شناساای ذهنیااتبیشااتر خاورشناسااان پاایش از شرق

زمین، نبودن بااا روحیااه و فلساافۀ مشاارقبرزبااان و فرهنااگ شاارقیان، مااأنوکنداشااتن تسلط
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نداشتن به منابع اصیل، تقیلد به مذه  و مسلک و مرام خااص، رساوبات اعتقاادی، دسترسی

 ها بر اساک مبانی مادلی و روحیۀ قلدرمآبی و خودبرتربینی.اصرار در توجیه و تعلیل پدیده

اناد و دارای آن آسایاییان کمتار در پای درک حقیقتشناساان، در نگاه بسیاری از شرق

. منشاأ (13: ص2934)پث،طباطبحاری، نامند نیستند نیروی اخالقی که سربیان آن را عقل سلیم می

ورزی آنان با اسالم های سیرمنطقی و خصومتفرضبسیاری از مغالطات خاورشناسان، پیش

 .(24، ص2939)با  ،  سازد نصیشود آنان را از واقع نگری بیاست  که باعث می

« Orientalism»و در انگلیسای باا « استشاراق»شناسی در عربی باا واژه از خاورشناسی یا شرق
شد  سا   در فرهناگ زمین گفته میشود. این واژه در ابتدا به دانشجوی اهل مشرقیاد می

سااادۀ تعریاا  . (91: ص2934)سفححکنا،لث، کار رفاات بااه« شناساایشرق»آکساافورد بااه معنااای 

خاورشناسی، چنین است: مطالعۀ سربیان دربارۀ امور موتل  شرق از ل ااظ جغرافیاایی، ناژاد، 
گیری علمای و هادف   البتاه جهات(19: ص2ق، ج2129)،ضحثس ، زبان، هنر، مذه  دیان و... 

 بیشتر خاورشناسان، برتری و سیادت سرب بر شرق است.

عبارت و به ، ذر:  سژ:(2974)معی ، نداختن اسلطمغالطه نیز در لغت به معنای یکدیگر را به
. ، ذر:  سژ:(2979)دهخاس، دیگر به معنای کالمی است که مردمان بدان در سلط و اشتباه افتناد 

: 2931)،.ک: خناس ، های موتلفی ارائه شده است در اصطالز اهل منطا، برای مغالطه تعری 

یاا  1ه یعنی قیاسای کاه از وهمیااتترین تعری  این تعری  است: مغالط  ولی مناس (19ص
بیانی دیگر مغالطاه قیااک فاسادی   به(912، ص9:ج2933)مظدر، ترکی  شده باشد  2مشتبهات

است که منتک به نتیجه ص یع نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است یاا صاورت یاا هار دو 

 .(291: ص2924سلار  شیرسز ، )قطب

چناد جهات مهام و ضاروری اسات، از جملاه: شناساان از بررسی و ارائه مغالطات شرق

هاای مغاالطی آشانا شود  دانشاوران را باا روشباعث پیشرفت دانش و آگاهی مسلمانان می

کناد و باه بسایاری از شناسان منصا  را از فارو افتاادن در ایان دام حفاظ میکند  شرقمی

 گوید.شبهات پاسخ می
                                                           

شاوند و حاا  آنکاه داشاته میقیاک با امور م سوساه و یقینای مسالم پن ۀکه به واسطت قضایایی هستند وهمیا. 1
 ها مورد تصدیا عقل نیست.ص ت آن

 اند.در صورتی که کاذب ،شوندمشابهت با قضایای صادقه، خود صادق انگاشته می ۀمشبهات نیز به واسط. 2
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 . پیشینه1

از میالد با شاروع ارتبااط کنعانیاان و یونانیاان باا  شناسی به معنای عام از سده ششم قبلشرق

. ظهور دین اسالم مسای یان و یهودیاان سارب را (13: ص2 ، ج1221)حاج، ها آساز شد عرب

 برانگیوت تا باه شناساایی اساالم و نقاد آن ب ردازناد. اساتفاده از مغالطاه از هماان زماان در 

کردن حبار و وه  بن منباه در داخالاالشود  تالش کع آ ار مسی یان و یهودیان دیده می

 هایی از ویژه خلیفااه دوم، نمونااههااای اسااالمی در دوران خلفااا، بااهاساارائیلیات در آموزه

هااى تفسایرى و تااریوی مغالطه تفسایر نادرسات اسات. در بیشاتر اسارائیلیاتی کاه از کتاب

 هااى تفسایر و هااى آناان و رساتاخیز، باه کتابدرباره آفارینش موجاودات، پیاامبران، امت

 و ایاان دو  (242 : ص2334)سبث،رححه، اند انااد، ایاان دو نقااش داشااتهتاااریخ اسااالمی راه یافته

 انااد. در سااده نیااز بهااره گرفته« توساال بااه مرجااع کااذب»در بساایاری از مااوارد از مغالطااه 

)پث،طباطبحاری، دوم هجری، تالش مسی یان در رفتار و مطالعات یوحنای دمشقی اداماه یافات 

 .(27ص :2934

هاای شاود بسایاری از روشمانده از یوحنای دمشقی روشن میهای باقیبا بررسی نوشته

تااریخ »آلاود کاه باه شناسان از هماان زماان آسااز شاد. یوحناا کتاابی سرضمغالطاتی شرق

شهرت یافت، درباره اسالم تنظیم کرد که در آن ظهاور اساالم را عالمتای « یوحنای دمشقی

ا  می ترین کتاب در مناظره و جد  میان مسی یت و اسالم که با عناوان قدیمیشمرد. از دجل

: 2973)قثسقحب، چااپ شاده، نیاز متعلاا باه او اسات  ای میان مسیحی   مسلمانرساهۀ مباحث)

 .(247 -241ص

اند، یوحنا نیز اقاماه شناسان گرفتار آناکنون برخی از شرقبسیاری از مغالطاتی را که هم

قیااک »در دام مغالطه  (133: ص2917)حائر ، شبیه حجراالسود به صلی  کرده است. وی با ت

  نیاز در هماین دام افتااده Karl Brockelmannکاه بروکلماان )افتاده است  چنان« مع الفارق

است. سون او را نقل خواهیم کرد. اقتباک قرآن از دیگر متون که در ساونان یوحناا آماده 

شناسان دیگر نیز ز مغالطه علت جعلی است که بیشتر شرقای ا، نمونه(243: ص 2973)قثسقب، 

انااد. مغالطااه تفساایر نادرساات، گاارداب درآن، راه یوحنااا را ادامااه داده و در ایاان دام افتاده

 .(133: ص2917)حائر ، دیگری است که یوحنا در آن افتاده است 



 8931پاییز ، اولشماره  ،اولسال  011

ت علیه اساالم، باه اند پیشینه بسیاری از مغالطابرخی از اندیشمندان سربی نیز تأکید کرده

 نویسد:رسد. ویلیام مونتگمری وات مییوحنا می

عنوان یاک بادعت مسای ی باه هماان سابک نویسندگان بیزانسی نه تنها اسالم را به

اند، بلکه اسالم را به شکل یک مذه  سیرصاادق یوحنای دمشقی به تصویر کشیده

ه و او را ضدل مسای ی اند  نبوت م مد انکار شدپرستی ترسیم کردهو متمایل به بت

های اخالقای .. سعی فراوان شده تا مطالبی ذکار شاود کاه آنهاا را ضاع .انددانسته

اند م مد مطالا  درساتی از عهاد عتیاا و جدیاد در قارآن اند. گفتهم مد شمرده

آورده، اما موردی از بدعت نظیر آیین مانویت و نیز مطاالبی از خاود باه آن افازوده 

شناساان مسای ی اناد  دینآور مجسام کردهم را مذهبی زیاناست. بدین بریا اسال

)محثنگممر  های آن را توضیع دهناد اند تا ]به زعم خود  زیانآشکارا دوست داشته

 .(293: ص2979 ست، 

کردند، ایان شناسان آن را ترویک مینمونه دیگری از مغالطات که در قرون وسطی شرق

کردناد کاه اساقفی رومای )کاردیناا   معرفای میرا  بود که گاهی پیامبر بزرع اساالم

بنیاان  چون به مقام پاپی دست نیافت، به عربستان گریوت و آیین ناصوابی بر ضدل مسیع

نهاد! و این افترای شاگفت را بسایاری از نویساندگان مسای ی از جملاه ویلیاام لنگلناد نقال 

 . (237، ص2931)صمیمی،اندکرده

ق  و پطرک م ترم که راه یوحنا را ادامه 252)م  Théophane)تئوفان ) در افرادی همانند

شود  برای نموناه تئوفاان باا نیز موارد فراوانی از مغالطه دیده می (94: ص2934)زمانی، دادند 

کارد ناه استفاده از مغالطه علت بدلی، اساک نبوت پیامبر اعظم را آیین مسی یت معرفای می

 .(41 : ص2333)فثز ، وحی الهی 

های هشتم تا دهم میالدی سارب و   و دیگر فتوحات اسالمی در اروپا در سدهفتع اندل

 ، 1221)حاج، تری به خود گرفت شناسی شکل جدیمسی یت را به وحشت انداخت و شرق

هاای مغاالطی در مواجهاه باا مسالمانان باه شاکل در این زمان، اساتفاده از روش (12: ص2ج

 مواردی اشاره شده است.تری درآمد که در مقاله حاضر به م سوک
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 های مغالطه. روش2

یکی از عوامل اساسی در پیدایش منطا، مقابله با مغالطات بود. ارساطو فقاط سایزده ناوع از 

مغالطات را کش  کرد و در آ ار متفکران بعد از او این عدد به شانزده مغالطاه رساید  ولای 

. در (91: ص2973)علیح،سد:، ناد ادانان جدید بیش از سیصد نوع مغالطاه را کشا  کردهمنطا

شاود شناساان دیاده میبین مغالطات یادشده، ده مغالطه بیش از دیگر مغالطات در آ ار شرق

 که در ادامه شرز آن خواهد آمد.

 (ad hominemستیزی ). مغالطه حملۀ شخصی یا شخص1-2

دال  باا ها است که در آنها، یک ادعا یا اساتمقصود از حمله شوصی، گروهی از مغلطه
شود. دشامنان ادیاان راساتین در ارتباط با ادعا یا استدال   گوینده رد میاستناد به حقیقتی بی

 جای کردناد  بارای نموناه موالفاان حضارت ناوز باهبو  تاریخ از این مغالطه اساتفاده می
گفتناد: ماا تاو را جاز بشارى همچاون های آن حضارت جاواب دهناد، میآنکه به استدال 

لاوز، اناد، جاز گروهای اراذ  ساادهبینیم! و کسانی را کاه از تاو پیاروى کردهیخودمان نم
بینایم، بلکاه شاما را دروسگاو تصاور کنیم و براى شاما فضایلتی بار خاود نمایمشاهده نمی

  .(17)هثد: کنیم می
. آناان (92)،.ک: زخر:: گرفتند کار میمشرکان مکه نیز همین مغالطه را در باره پیامبر به

ودند پیامبر اعظم از بزرگان نیست و نبوت به کسای کاه از بزرگاان نباشاد، نوواهاد مدعی ب
سوره زخرف به ایان مغالطاه آناان  82. خداوند در آیه (33: ص23ق، ج2939)طباطباری، رسید 

. شبهات و اتهاماتی (42: ص12، ج2971؛ مکا،  شیرسز    درمرس ، 33)هما : صپاسخ داده است 
؛ 47؛ ذس،رات: 19؛ فب:: 3؛ فرقا : 9؛ سنبیاء: 7)سنعا : ، س ر، کهانت، جنون (4یاء: )سنبهمانند شاعری 

  (1:)صهایی نظیر کس  قدرت و  روت و انگیزه (129)سعرس:: بستن به خدا ، دروغ(13طث،: 
کردناد و هناوز نیاز گااهی مطارز مطارز می که مشرکان و معاندان درباره پیامبر اکارم

هااایی از مغالطااات حملااه شوصاای اساات. در ایاان بااین بساایاری از شااود، همگاای نمونااهمی
ها باه دالیال واهای باه جاای نقاد علمای و شناسان نیز از این مغالطه استفاده کرده و بارشرق

 اند.حمله کرده منصفانه اسالم و قرآن، به شوصیت پیامبر اکرم

رومای  را اساقفی شناسان در قرون وساطی گااهی پیاامبر بازرع اساالمبرخی شرق
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کردند که چون به مقام پااپی دسات نیافات، باه عربساتان گریوات و )کاردینا   معرفی می

 . (237، ص2931)صمیمی،بنیان نهاد!  آیین ناصوابی بر ضدل مسیع

داد تأ یر قارار مایزمین را ت تپایه، گاهی علمای مغربشگفت آنکه همین شایعات بی

 .(3: ص2974)حسینی طباطباری، نگریستند اه میو به اسالم و فرهنگ اسالمی از همان دیدگ

 نویسد:همچنین ویلیام مونتگمری وات با استناد به کتاب تئودور خوری می

پرساتی نویسندگان بیزانسی اسالم را به شکل یک مذه  سیرصادق و متمایل به بت

ر اند. آنان باا ذکااند  نبوت م مد انکار شده و او را ضد مسی ی دانستهترسیم کرده

)مثنگممر  های اخالقی م مد به حساب آورند اند آنها را ضع مطالبی سعی کرده

 .(271: ص2931؛ نی، ،.ک: بینش، 293: ص2979 ست،

گوید کاه پریدو در شرز حا  م مد می»نویسد: باره می  دراینMontesquieuمنتسکیو)

باا وی همواواب  ساالگیسالگی به حباله نکااز آورد و در هشتوی خدیجه را در سن پنک

 .(191: ص2911)منگسکیث، « شد

بودند شاهوترانی و خودکاامگی در دیان اساالم بر ا ر تبلیغات دروسین، اروپاییان معتقد 

بورکامل تجویز شده است. نویسندگان سربی، بیشتر آیاات قارآن را باه سلاط و مغرضاانه به

طالا  ماورد نیااز خاود را ترجمه و توجیه و تفسیر کردند که بتوانند از نظر اماور جنسای، م

 . (12: ص2933)پث،طباطباری، برداشت کنند و بر اسالم بتازند 

 ( fallacy of incomplete evidence. مغالطه نقل قول ناقص )2-2

مغالطه نقل قو  ناقص یا نقل قو  گزینشی بدین معنا است که فردی عمداً یا سهواً، فقط 

گزیند و نقل کند که م توای آن مغایر باا نظار بوشی از سون مرجع مورد استناد خود را بر

کننده، به ساب  اهاداف و دیگرسون اگر شوص نقل قو اصلی و واقعی آن مرجع باشد  به

ی خاصی که دارد، از سخنان مرجع مورد استناد، عباراتی را برگزیند که محتووای هاگرایش

مرتکا  مغالطاه نقال قاو   با نظر اصلی و واقعی آن مرجع باشد، در این صاورتمغایر نها آ

  نمونه بارز نقل قو  ناقص این است که کسی بگوید (31: ص2931)خناس ، ناقص شده است 

یَن »فرمایاد: از نگاه قرآن افراد باایمان نباید به نماز نزدیک شوند  زیرا قرآن می یاا َأیهاا الَّاذ 

اَلةَ   .(19)نساء: « آَمنُوا اَل تَقَْربُوا الصَّ
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کننااد  باارای نمونااه شناسااان از ایاان مغالطااه اسااتفاده میافکنااان و شرقبساایاری از شاابهه

کند مبنی بر هایی مطرز میابتدا شبه االیجاا  حس نصیرالدین الظافر نویسنده مسی ی کتاب 

اینکه برخی از مسلمانان نیز معتقدند ارائه متنی همانند قرآن ممکن است. وی در اداماه ساند 

ولی  هذا بأعجا  مماا »کند: گونه نقل میدهد و متن او را اینیجمله باال را باقالنی قرار م

موااببی کاه باه کتااب بااقالنی «. ذه  إلیه فریا منهم أن الکل قادرون علای اَلتیاان بمثلاه

رساد و نتیجاه کند جمله باقالنی در هماین جاا باه پایاان میدسترسی نداشته باشد، تصور می

بودند ارائه متنی همانند قرآن ممکن اسات و هماه  گیرد پ  برخی از مسلمانان نیز معتقدمی

گر ای دارد که شبههکه جمله وی ادامهتوانند همانند قرآن را ارائه کنند  درحالیها میانسان

وإنماا یتاأخرون عناه لعادم العلام بوجاه »آن را حذف کرده است. ادامه جمله چناین اسات: 

. سون باقالنی این است کاه برخای (11ق: ص2112)باقالنی، « ترتی  لو تعلموه لوصلوا إلیه به

بودند اگر اسرار ترتی  کلمات قرآن را خداوند باه هریاک از بنادگانش از مسلمانان معتقد 

ک  نتوانساته و تواناد همانناد قارآن ارائاه کناد  پا  اینکاه هایچعنایت فرماید، او نیاز می

ک  ن را خداوناد باه هایچتواند همانند قرآن ارائه کند، بدان دلیال اسات کاه اسارار آنمی

 نیاموخته است.

شاود  ماثاًل در جاایی های بروکلمان نیز دیاده میهایی از مغالطه یادشده در کتابنمونه

دهناد تاا عربای کاه باه اساالم وارد شاده در همواره برخی از احادیث اجازه می»نویسد: می

بارخادایا، بار مان و م ماد  اللُهمَّ ارحمنی وم ملاداً وال تارحْم معناا أحاداً؟»نمازش بگوید: 

. (23: ص2 ، ج2314)بر کلمحا ، « ک  را در رحمت خود با ما همراه مکنرحمت آور و هیچ

گوناه دعاا کارده باود، این در حالی است که در ادامه روایت، پیامبر اعظم، کسی را که این

نظار نظر کرده است. صرفمتوجه اشتباهش کرد  ولی بروکلمان از نقل ادامه روایت صرف

إنل أباا هریارة »بدین صورت آمده اسات:  صحی  بخااریاز بررسی سندی، اصل حدیث در 

االة: اللهامَّ ارحمنای  الله قا : قام رسو  فی صالة وقمناا معاُه، فقااَ  أعرابایٌّ وهاَو فای الصل

لبی   ارَت واساعاً، ی وم ملداً وال ترحْم معنا أحداً! فلملا سلَّم الن : لقاْد َحجَّ ریاُد قاا  لععرابای 

به نماز برخاست و ما نیز باا او باه نمااز  خدا رحمَةالله  ابوهریره گزارش کرده که رسو 

نشین گفت: بارخادایا، بار مان و م ماد رحمات آور و برخاستیم، در میان نماز مردی بیابان

ک  را در رحمت خود با ما همراه مکن! چون پیامبر سالم داد )و از نماز فارغ شد ، باه هیچ
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)بخحا، ، « نشین روی آورد و گفات: رحمات وسایع  خداوناد را تناگ گرفتایبیابان آن مرد

 .(1193: ص4ق، ج 2127

شود پیامبر خدا با لط  سون، اعرابی را از نادرساتی آن دعاا آگااه که مالحظه میچنان

کند احادیاث باه مسالمانان اجاازه کرد  ولی بروکلمان بوش آخر حدیث را قطع و ادعا می

 نین دعایی را در نماز بووانند!دهند تا چمی

 . مغالطه تفسیر نادرست 3-2

اگر کسی گفتار یا رفتار شوص دیگری را بوری تفسیر کند که مغایر باا منظاور اصالی 

افکنان در بو  . شبه(227: ص2931)خناس ، خود او است، دچار این نوع از مغالطه شده است 

تقتلاک »به عملار یاسار فرماوده باود: یامبرپاند  برای نمونه تاریخ از این روش بهره جسته

سلحارحا، سبی؛ سب 11، ص22ق، ج2121؛ سحمحا حنبح:، 39: ص12ق، ج2129)مجلسحی؛ « الفئة الباسیة

شهید شاد،  وقتی عملار یاسر در جنگ صفین در رکاب حضرت علی. (11: ص3ق، ج2121

شنیده بودناد، در جناگ  را دربارۀ عملار پیامبربرخی از جنگاوران لشکر معاویه که حدیث 

دچار شک و تردید شدند  ولی معاویه با اساتفاده از مغالطاه تفسایر نادرسات اعاالم  علیبا 

که عملار را باه جناگ  علیکرد آن کسی که عملار را به جنگ آورده، قاتل او است  یعنی 

ر د آورده، قاتل است، نه جبهۀ مقابل که عملار را به شهادت رساانده اسات. حضارت علای

کشاته اسات  چاون او را  گونه باشد، پ  عبیده را پیامبراگر این»پاسخ به این شبهه فرمود: 

است  چون او را باه نبارد احاد آورد و  به جنگ بدر آورد  همچنین قاتل حمزه هم پیامبر 

 «.است  چون او را راهی موته کرد الله قاتل جعفر هم رسو 

اناد  بارای نموناه یوحناای این مغالطه استفاده کرده شناسان نیز در موارد فراوانی ازشرق

زیساته و معناای الله اکبار را دمشقی با آنکاه در پایتوات خالفات اساالمی یعنای دمشاا می

، «الله »از سه واژه تشکیل شاده اسات: « الله اکبر»دانسته، در تفسیر آن گفته است: خوبی میبه

زهره. یوحنا در توضایع خاویش دربااره  به معنای ستاره« کوبر»به معنای حرف عط  و « و»

خواند و آن را ناه می« خبر»سان که کعبه را دهد، بدینپیوند می« کعبه»آن را به « کوبَر»واژه 

شاده ساتاره داناد و حجراالساود را سار حکاکیتنها نام ساختمان که نام حجراالسود نیز می

 . (133: ص2917)حائر ، آورد زهره به شمار می
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 ، گیاا  Regis Blachereاز مغالطاه تفسایر نادرساات کاه در آ اار بالشار ) نموناه دیگار

(Hamilton A. R. Gibbشود، ترجمه ناصاواب واژه شناسان دیده می  و برخی دیگر از شرق

رو دربااره کند و ازایانترجمه می« سیریهودی»است. گیپ واژه یادشده را به معنای « اْلملی»

لبی  اْلمل »به  توص  پیامبر لبای  اْلملای »نویسد: می« یالن یعنی پیغمبر  سیرمربوط به یهود یا الن

ها به وسیله عاملة مسلمین به پیغمبری که سواد خواندن و نوشاتن نداشاته تفسایر شاده که بعد

 . (73ص: 2917گیب، )«! است

شاود، آن اسات که از آ ار بالشر و جز او نیز فهیمده میانگیزه این تفسیر نادرست چنان

را در خواندن و نوشتن انکار و ادعا کند قرآن مجیاد هام پیاامبر  ناتوانی پیامبر اسالمکه 

معرفی نکرده است! با آنکه قارآن مجیاد « ناتوان بر خواندن و نوشتن»اسالم را أملی به معنای 

؛ 13)،.ک: عنکبثت: کناد در چندین آیه به ناتوانی پیامبر اعظم بر خواندن و نوشتن تصریع می

 .(243-247 سعرس::

  Joseph Schacht) توان در آ ار پروفسور شااختمی مغالطه تفسیر نادرست رااز  نمونه دیگری

  Islam Enyclopaedia of) اهمعار  اسا  نائرة   در(USULکه وی در مقاله اصو  جست  چنان

آن  نوستین مصدر قانونگذاری و ارزشمندترین آنها در اسالم، کتاب )یعنای قار»نویسد: می

رسم اینکه ممکن است بودن  بوت قرآن ندارند، علیاست. مسلمانان هیچ تردیدی در قطعی

 .(Schacht, 2000, p.928)شیطان آن را به بابل درآویزد 

نمونه دیگری از مغالطاه تفسایر نادرسات کاه در ساونان شااخت آماده، ادعاای امکاان 

، (.ibid)ساوره اعلای اسات  8ه بقره و سور 155فراموشی آیات از ذهن پیامبر با استناد به آیه 

سوره بقره، هیچ ربطی به ساونان شااخت نداشاته و دربااره عهدشاکنی  155که آیه درحالی

در لغات باه معناای « آیاه»همین سوره باشد، باز هم  158یهودیان است و اگر مقصود او آیه 

 158آن در آیاه و مقصاود از  (939: ص2، ج2971)مکحا،  شحیرسز    درمحرس ، عالمت و نشانه 

: 2 ، ج2331عاشحث،، ؛ سب 913: ص2، ج2971)،.ک: طبرفحی، سوره بقره، حکم یا معجزات است 

. خداوند در این آیه به برخی از شبهات یهودیاان  ...( 142: ص2ق، ج2939؛ طباطباری، 141ص

مقادک کاه الساوی بیتجواب داده است. آنان قبل از تغییر قبله، با این بهانه که مسلمانان به

رو یهااود معرفاای خواننااد دیاان اسااالم را دیناای ناااقص و دنبالااهقبلااه یهودیااان بااود، نماااز می

اى سااز هکردند. پ  از تغییر قبله وقتی این حربه از دست آنان گرفته شد، آنان نغمه تاازمی
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کردند و گفتند اگر قبله اولی ص یع بود، پ  دستور دوم چیست و اگر دستور دوم ص یع 

هااى آناان چناین پاساخ ما  گذشته شما بابل اسات! قارآن در ایان آیاات باه ایراداست اع

اندازیم  مگر بهتار از آن کنیم، یا نسخ آن را به تأخیر نمیهیچ حکمی را نسخ نمی»دهد: می

. درنتیجاه (933: ص2، ج2971)مکا،  شیرسز    درمحرس ، « سازیمیا همانندش را جانشین آن می

ساوره  8پیامبر امکان فراموشی داشته، مغالطه تفسیر نادرسات اسات. آیاه  تفسیر آیه به اینکه

صراحت آن را از آن حضرت اعلی نیز نه تنها بر امکان فراموشی پیامبر داللت ندارد، بلکه به

ئَُك فاَل تَنْسی»خوانیم: کند. در این آیه مینفی می کنایم و زودى بر تو قرائات مای  ما بهَسنُقْر 

خدا به پیاامبر اسات باه اینکاه علام باه قارآن و  این آیه وعده«. نوواهی کرد هرگز فراموش

شاده بور که ناز که پیامبر همواره قرآن را آنبورىحفظ قرآن را در اختیارش بگذارد، به

. درواقع خداوند (111: ص12ق، ج2939)طباطباری،شود کند و هرگز دچار نسیان نمیحفظ می

کردن آیاات هنگام نزو  وحی عجله نکند و هرگز نگاران فراماوشدهد به پیامبر دستور می

سوره قیامات  18سوره به و آیه  114الهی نباشد. سیاق این آیه نظیر مطلبی است که در آیه 

ُ »آمده است. جمله  سوره اعلی آمده، استثنایی است کاه فقاط باه  8که در آیه « إ الَّ ما شاَء الله

خواهد بفهماند چنین نیسات کاه خادا قش آورده شده و میمنظور بقاى قدرت الهی بر ابال

اى دیگر قادر نباشد آن را برگرداند. ایان اساتثنا نظیار اساتثنا در آیاه بعد از دادن چنین عطیه

اماواُت َو اْْلَْرُض إ الَّ ماا شااَء »شریفه  یَن ف یها ما داَمات  السَّ یَن ُسع ُدوا فَف ی الَْجنَّة  خال د  ا الَّذ  َو َأمَّ

 است. (223)هثد: « ب َك َعطاًء سَیَر َمْجُذوذ  رَ 

 (false cause. مغالطه علت جعلی )4-2

 این مغالطه خود بر دو گونه است:

 . علت بدلی1-4-2

چیازی دیگار بیاان « علات»عنوان مقصود از علت بدلی این است که فردی چیازی را باه

گیری ه تجربه نشان داده ساوتشود: امروزکه واقعا علت نیست  مثاًل گفته میکند  درحالی

شود  پ  بهتر است ایان شایوه و پیچیدگی قوانین جزائی منجر به افزایش جرم و جنایت می

 قانونگذاری کنار گذاشته شود.
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ورزی، علت افزایش جارم و جنایات را قاوانین در مغالطه باال فرد از روی جهل یا سرض

تاوان وجاود قاوانین گااه نمیقلای، هیچکه با ت لیل دقیاا و عکند  درحالیدقیا معرفی می

 (72: ص2931)خناس ، دقیا و پیشگیرانه را باعث افزایش جرم دانست 

خاورد  بارای شناساان باه چشام میاستفاده از مغالطه علت جعلی، هنوز نیز در آ ار شرق

نمونه آنان علت همسانی برخی از مطال  و م توای قرآن و کتاب مقادک را اقتبااک قارآن 

. شبهه یادشده در زمان نزو  (131: ص2 ، ج1221)حاج، کنند مقدک معرفی می کتاباز این 

هاای م تاوایی و پرستان و دیگار مشارکان وقتای باا نوآوریقرآن نیز مطرز بوده است. بت

عنوان قارآن بهشدند، تالش کردند وحی را انکار و آنچه را پیامبرروشی قرآن مواجه می

خته خاودش و ساون و نوشاته بشاری معرفای کنناد. بعضای او را کرد، سااآسمانی ارائه می

اب» های آشافته  و پیاامبر را و )خواب« اَضغاث احالم». برخی قرآن را (1)ص:خواندند « کذل

خصاوص قارآن، مکارر بودن در مورد وحی الهی، به«س ر». تهمت (4)سنبیاء: نامیدند « شاعر»

إن هذا »خواندن « قو  بشر»و  (…  11؛ ماقر: 24ات: ؛ صاف19؛ فب:: 29؛ نم:: 7)سنعا : اظهار شد 

اتهاام دیگار دشامنان توحیاد باه قارآن کاریم باود. اینهاا همگای  (14 )محاقر:« اال قو  البشر

 اند.هایی از مغالطه علت جعلی برای قرآننمونه

مغالطه علت جعلی بارای اقتبااک قارآن، باه کتااب مقادک اختصااص نادارد، بلکاه در 

ماوالى حویطا  بان عباد العازى، « عاداک»اقتباک قرآن از افارادی همانناد مواردی نیز از 

)،.ک: بیضحا  ، موالى عامر نیز نام بارده شاده اسات « جبر»موالى عالء بن حضرمی، « یسار»

که نه قرآن، مطال  خودش را از   درحالی(221: ص1ق، ج2121؛ بحرسنی، 223: ص1ق، ج2123

اکرم با یهودیان، سرباززدن آنان از اسالم بود. علت نبارد تورات گرفته و نه علت نبرد پیامبر 

سوووز بووه اسووالم، ی خانمانهاااتحمیوون نبوورد، ی پیوواپیهاااتااوان عهدشااکنیبااا آنااان را می

ناان، نفااق و مانناد آن با مشرکان و علیوه اسوالم، توه وه بورای کشوتار مسولما شدنهمدست

 . (17: ص2931)،.ک: محما ، دانست 

 جای کل . جزء علت به2-4-2

کردن بوشی از علت یک پدیده به جای کل علت نوع دیگر مغالطه علت جعلی، معرفی

ای که ده علت موج  بروز آن شده، فقط یک علت مطارز هآن است  یعنی در مورد پدید
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 .(72: ص2931)خناس ، شود و آن، تنها علت بروز آن پدیده معرفی شود 

کارد، قاارون باود. قاارون از قاوم موسای باود.  یکی از افرادی که از این مغالطه استفاده

کنندگان مغارور را این همه شادى مغرورانه مکن، که خداوند شادى»گفتند: قومش به او می

ات هدر آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطل  و بهار»و  (71)قص:: « دارددوست نمی

. (77)همحا : « رده، نیکای کانگونه که خادا باه تاو نیکای کارا از دنیا فراموش مکن و همان

وسایله دانشای کاه نازد مان ع لْم  ع ند ى  همانا این  روت را به إ نََّما أُوت یتُُه َعلیَ » قارون گفت: 

 .(73)هما : « امهاست به دست آورد

توان از نوع علت بدلی یا جزء علات دانسات  بادان ساب  کاه بارای پاسخ قارون را می

ها است  ولی قارون با انی وجود دارد که دانش، یکی از علتهای فراوافزایش  روت، علت

 جزء علت را به جای تمام علت نشانده است.« إ نََّما أُوت یتُُه...»جمله 

هاامیلتون گیا  اند  برای نموناه شناسان نیز در مواردی از این مغالطه استفاده کردهشرق

(Hamilton A. R. Gibb  به جهت ساجایای )م مد ه از اواستمداد مردم مدین»نویسد: می  

ایان در حاالی اسات کاه  (42: ص2917گیحب، )« اشاخالقی وی بود، نه به عللت تعالیم دینای

اخالق نبوی، یکی از اجزای نبوت بود و شاید این امر در رویکرد مردم به آیین اسالم ماؤ ر 

قارآن کاریم،  ویژهباه باشد  ولی تمام علات نیسات. اراده الهای، معجازات پیاامبر اکارم

کوشی و تالش اص اب از جمله دالیل رویکرد ماردم باه اساالم و های تبلیغی، سوتروش

 .(222 - 33: ص1ق، ج2127سقیر، ؛ سب 112: ص2ج ق،2124)،.ک: سبیا، ، بیعت با پیامبر بود 

 (claming without reasoning. مغالطات ادعای بدون استدالل )5-2

صی که در صدد ا بات مدعای خود است، بادون اساتفاده در این دسته از مغالطات، شو

: 2931)خنحاس ، کند تا ادعایش را مستد  نشان دهد هایی استفاده میهان از ترفنداز دلیل و بر

های فراوانای از ایان دساته از مغالطاات باه چشام شناسان نموناههای شرق. در نوشته(211ص

ای اسات، نموناه مقطعه، رمز یاران پیامبر خورد. ادعای نولدکه مبنی بر اینکه حروفمی

 از این دسته است.

ع»نولدکه در تاریخ قرآن پنداشته  )همچث  سلحم، سلمحر،  هادر آساز برخی از سوره« حروف مقطل

مصا فی  های ص ابه اشاره دارند! به گمان وی هرکدام از یاران پیاامبربه نام طه، حم،  (



 011 ینقد مغالطات مستشرقان در مطالعات قرآن

 

های قارآن نهااده بودناد تاا مصا   آنهاا از در آساز سوره« رمز»برای خود نوشته و نامشان را به 

هاا را در قارآن وارد مصاح  دیگر جدا باشد  ولای نویساندگان قارآن از روی سفلات ایان رمز

ع قرآن را با اسامی ص ابه بدین  تطبیا داده است: گونهساختند. نولدکه برخی از حروف مقطل

   R z = Zubairر یا ز، عالمت زبیر: 

   S = Hafsaعالمت حفصه: ص، 

   M = Mughiraم، عالمت مغیره: 

   N = Othmanن، عالمت عثمان: 

   H = Abu Huraira ه،:، عالمت ابوهریره

   K = Abu Bekrک، عالمت ابوبکر: 

 H = Hudaifaز، عالمت حذیفه: 

 S = Sa’d (bn.abI Waqqas)ک، عالمت سعدبن ابی وقلاص: 

 T = Talhaبل ه: ، عالمت ب

  O=omar oder AII, Ibn Abbas, Aisaعبلاک یا عیسی: ع، عالمت عمر یا علی یا ابن

. نولدکاه (213: ص2931)سحمحارا ، Q = Qasim bn. RabI’aبن ربیعاه: ق، عالمات قاسام

روشنی مرتکا  مغالطاه ادعاای بادون برای ا بات این تئوری نادرست هیچ دلیلی ندارد و به

ست که اشتباه مزبور چنان واضع است کاه باه قاو  بالشار در دلیل شده است. حقیقت آن ا

 .(Blacheret, 1977, p. 148)«! ها ساخت...ها خود نولدکه هم راین فرضیه را بعد»مقدمه قرآن: 

نمونه دیگر از مغالطه ادعای بدون استدال ، سون برخی از دانشمندان سربای اسات کاه 

 .(211: ص2937)نصیر ، کرد ش را هی نوتیزم میاند پیامبر اعظم، هنگام وحی خودادعا کرده

 (Claiming Obviously. مغالطه ادعای بداهت )6-2

در این نوع از مغالطه، گوینده برای آنکه سون خاود را درسات و صا یع جلاوه دهاد، 

گوید: این مطل  را هار کاودک دبساتانی کند یا میبرای مدعای خودش ادعای بداهت می

شنود، بارای اینکاه باه ناادانی ماتهم ه موارد، مواببی که مغالطه را میگونقبو  دارد. در این

کنناده باه پذیرد. در مغالطه ادعاای باداهت، مغالطهراحتی میکننده را بهنشود، سون مغالطه

پذیرید یا کاودن هساتید و موابا   کند که یا آنچه من گفتم را میمواببانش چنین القا می
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پاذیرد. جمالتای مانناد اه سومی وجود ندارد، مطل  را میکند برایش ربسیط که تصور می

ایان مطلا  نازد »، «این مطل  دو دو تا چهارتا است»، «داندهرکه الفبای علم را خوانده می»

در موارد سیربدیهی، اگر به جای ارائه دلیل بر مدعا استفاده شاوند، « دانشمندان بدیهی است

 اند.همگی از زمره این نوع از مغالطه

کنناد  بارای نموناه افکنان از مغالطاه ادعاای باداهت اساتفاده میموارد فراوانی شبهه در

در موارد فراوانای از ایان روش  فی ابطاد االعجا  حس  االیجا نصیرالدین الظافر در کتاب 

، «خوب بیندیش و انصاف ده»استفاده کرده است. وی به جای استدال ، به عباراتی همچون 

کسی که دیده بیناا دارد »، «نیک بیندیش و نظر بده»، «را دوست دارد دهندگانخدا انصاف»

عالماه سانت »، «فهمند که مطل  چناین اساتاندیشمندان نیک می»، «باید ببیند و تأمل کند

هاای نویساندگان مسای ی در کتاب»، «کلر در کتابش چنین گفته و این برای ما کافی اسات

تمساک جساته و بادون هایچ اساتدال  قابال تاوجهی،  (3تا: ص)خرسفانی، بی« اندخود آورده

 شبهات خودش را مطرز کرده است.

آساانی و شود  وی بهی ادعای بداهت، در کالم ماسینیون دیده مینمونه دیگر از مغالطه

جاای  کند و امر نادرست یا مشکوکی را بهبودن، برخی امور تاریوی را انکار میبا ادعای واضع

واضع است که هنگام مؤاخاه )پیمان برادری  در مدینه، م مد، »نویسد: نهد! مثاًل میآن می

سعد نشان داده است که ابن   بنا به گفتهSarasinعلی را به برادری برنگزیده است. سارازان )

 .(21: ص9ق، ج2122فعا،)سب .«بن حنی  را به برادری گرفتدر مؤاخاه، علی، سهل 

بادون  در مدعای باال، دو مغالطۀ ادعای باداهت و ادعاای در پاسخ ماسینیون باید گفت: اوالً 

 کند کاه پیاامبرتصریع می طبقااتسعد در همان کتاب شود.  انیاً خود ابندلیل دیده می

را به بارادری باا خاود مفتوار  بال بن ابیمیان یارانش پیمان برادری برقرار کرد و علی

اناد کاه پیاامبر یثی و تفسایری تأکیاد کردههای تااریوی، حاد.  الثاً سال  کتاب)هما (کرد 

 ..(111: ص12، ج2123)،.ک: شثشگر ، عنوان برادر خودش برگزید اکرم، حضرت علی را به

 (nscientificto u appeal. مغالطه توسل به مرجع کاذب )7-2

ای سیر از حوزه توصص یکی از انواع این مغالطه، استناد به نظر یک کارشناک در زمینه

داند بوواهد یک نظریه توصصی پزشکی شناسی می  مثاًل کارشناسی که فقط زمیناو است
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را رد کند یا فقیه و کارشناسی که تنها در مساائل دینای کارشاناک اسات بوواهاد نظریاات 

توصصی فیزیک کوانتم را رد کند یا برای رد مباحاث توصصای دینای از کسای کاه فقاط 

وارد از نوع مغالطه توسل به مرجع کاذب است کاه داند، استفاده شود. همه این مفیزیک می

شود. تبلیغات تجاری که در آن از باازیگران اکنون نیز در موارد زیادی از آن استفاده میهم

شود، نموناه رایاک های برتر و مانند آنان در تأیید یک کاال استفاده میمعروف یا فوتبالیست

هاای دان عاادی نیاز در تشاویص کیفیات کاالاین مغالطه است  زیرا چه بسا آنان از شاهرون

 .(271: ص2931)خناس ، تر باشند گوناگون ناتوان

از این مغالطه در مباحث دینی نیز بسیار استفاده شده است و افرادی کاه هایچ توصصای 

ها، در مباحاث در مباحث دینای ندارناد، صارفاً بارای شاهرت یاا توصاص در دیگار رشاته

اند  برای نمونه رشته ت صیلی سااموئل بنجاامین هاری  دهپردازی کرتوصصی دینی نظریه

(Samuel Benjamin Harrisکارد.   پزشکی بود  ولی در همه موضوعات دینی اظهار نظر می

خوانناد. خادایان او را فیلساوف میبا آنکه وی فقط مادرک کارشناسای فلسافه را دارد، بی

شناساای و   جانورClinton Richard Dawkins) رشااته ت صاایلی کلینتااون ریچااارد داوکینااز

های او در حوزه رفتارشناسای جاانوران باود  ولای از مشاهورترین افارادی بیشترین پژوهش

 است که در سرب به نقد ادیان پرداخته است.

نوع دیگر این مغالطه در جایی است که از کارشناسی در زمینه توصاص او ساونی نقال 

معرفی دقیا کارشناک گفته شود: یک منبع آگاه،  شود، ولی دارای ابهام باشد  مثاًل به جای

شاود یک فرد مو ا، یکی از متوصصان آگاه چنین اعتقادی دارد. در ایان ماوارد ساعی می

 .نااام و نشااان، بااا ذکاار برخاای از اوصاااف، خیلاای مهاام نشااان داده شااودآن شوصاایت بی

الظاافر نویسانده کتااب اند  برای نمونه نصایرالدین شناسان گاه در دام این مغالطه افتادهشرق

در ماوارد فراوانای باه جاای اساتدال ، باه عبااراتی همانناد  فی ابطاد االعجا  حس  االیجا 

نویساندگان مسای ی »و « عالمه سنت کلر در کتابش چنین گفته و این برای ما کافی اسات»

ابل تمسک جسته و بدون هیچ استدال  ق (3تا، ص)خرسفانی، بی« اندهای خود آوردهدر کتاب

توجهی، شبهات خودش را مطرز کرده است  در حالی که سانت کلار شوصایت گمناامی 

اند  وانگهی یادکرد از مطلبای است و معلوم نیست مقصود از نویسندگان مسی ی چه کسانی

 های نویسندگان مسی ی، دلیل بر حقانیت آن مطل  نیست.در کتاب
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 (emotional appeales. مغالطه توسل به احساسات )8-2

مقصود از این مغالطه تأ یر روانی بر مواب  و استفاده از احساسات و عواب  وی برای 

که سران و اشراف قوم نوز، برای آنکه ماردم کردن او از مقام استدال  است  چنانمن رف

دادناد و جاویی را باه ناوز نسابت میسوی نوز گرایش پیدا نکنند، صفاتی همانند برتریبه

َل َعلَیکُمْ  ما هذا»گفتند: می  .(11)مؤمنث : « إ الَّ بََشٌر م ثْلُکُْم یریُد َأْن یتَفَضَّ

داری، حقاوق کاودک، در بسیاری از شبهاتی که در موضوعاتی چون حقاوق زن، بارده

شاود، بارای نموناه، کریساتوفر شود، از ایان ناوع مغالطاه اساتفاده میوالیت فقیه مطرز می

ماناده های یتیم، دیوانه و درراهفقیه را سرپرستی بچه   والیتChristopher Hitchensهیچنز )

شاوند و از اکنون تمام مردم ایران یک بچه م سوب میگیرد همکند و نتیجه میتعری  می

 .(https://www.aparat.com/v/l1ABX)اند این رو والیت فقیه را پذیرفته

کنناد م، ساعی میشناساانی کاه بادون توجاه باه اهاداف جهااد در اساالبسیاری از شرق

 هااان از هاایچ چیااز گنامساالمانان را افااراد خشاان و خااونریزی نشااان دهنااد کااه در کشااتن بی

 کننااد نیااز در دام مغالطااه یادشااده گرفتارنااد. دیویااد هیااوم فیلسااوف انگلیساای دریااغ نمی

گیری بیشتر و خاونریزی شاروع کارد. حتای اماروز هام اسالم از ابتدا با اصو  سوت»نویسد: می

 ریاازد، آنهااا را از لعناات و وعااده جنااگ تشاای باار ساار پیااروان ادیااان دیگاار نمیآ اگرچااه

 Humbert of Romans)هاامبرت رومای ). (141: ص2931)عباسلمحما ،« گذاردنصی  نمیبی

ی بودناد کاه هار کجاا باه قادرت می گوید: آنان )مسلمانان  درباره دین خود تا آنجاا جادل

کردناد، اقادام سانی که علیه دیان آناان تبلیاغ میرسیدند، بدون هیچ ترحمی به کشتار کمی

 .)هما (کردند می

 . مغالطه تهدید9-2

 ، خصم به جای ارائه اساتدال ، باه appeal to forceدر مغالطه تهدید یا توسل به قدرت )
کناد از راه زور و قلادری، مادعای خاودش را باه کرسای جویاد و ساعی میزور توسل می

. ایان ناوع از مغالطاه (212: ص2931)خناس ، سر راهش بردارد  بنشاند یا حری  خودش را از
اى »گفتناد: نیز ریشه تاریوی بوالنی دارد  برای نمونه، کاافران در برابار حضارت ناوز می

 .(221)شعرسء: « دست برندارى، سنگباران خواهی شد ]هایتاز حرف[نوز! اگر 
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کنناد  بارای نموناه اساتفاده میافکنان از این مغالطاه در آ اار خودشاان امروزه نیز شبهه

هایش شابهات فراوانای مطارز ها، مقااالت و ساونرانیکه در کتاب« انی  شروش»کشیش 

م در دانشگاه هوستن به امریکاا 2551اش در روز دوازدهم س تامبر کرده است، در سونرانی

م هماۀ پیشنهاد کرد: همه مسلمانان را به خاور میانه منتقال کناد و سا   باه وسایلۀ بما  اتا

 منطقه را نابود سازد.

 الفارق. مغالطه تمثیل یا قیاس مع11-2

آیاد، پدیاد می اساتدال  اساتقراییدر این نوع از مغالطه که از بریا اهماا  در شارایط 

شود  بدون اینکه شباهت کاملی میان آنها وجاود حکم یک امر به امر دیگر سرایت داده می

 .(941: ص2931)خناس ، داشته باشد 

تااوان یافاات کااه اى از ایاان مغالطااه را در سااونان اشااراف و سااران قااوم نااوز مینمونااه

خواهد بر شما برترى جویاد. اگار خادا ون شما است که میاین مرد بشرى همچ»گفتند: می

کرد. ما چنین چیزى هرگز در نیاکاان خاود خواست پیامبرى بفرستد، فرشتگانی ناز  میمی

ایم. او فقط مردى است که مبتال به نوعی از جنون است. بایاد مادتی درباارۀ او صابر نشنیده

. در ایان گفتاار (11-19)مؤمنحث :  «]ی یابادهاایتا مرگش فرا رسد، یا از ایان بیماارى ر[کنید 

: 24، ج2971؛ مثفححث  همححاسنی، 13: ص24ق، ج2939)طباطبححاری، چناادین مغالطااه وجااود دارد 

الفارق است. آناان خودشاان را باا پیاامبران از جملاه که یکی از آنها مغالطه قیاک مع (93ص

گفتناد، شود می  نمیدیدند بر خودشان وحی نازکردند و چون میحضرت نوز مقایسه می

 شود.نیز فرشته ناز  نمی پ  بر حضرت نوز

آماده  مفهاو  شخاای  نر تااو  ای از این مغالطه در سون نیکلسون در کتااب نمونه

گانه )پادر، پسار، همان چیزی که مسی یت آن را تمایز میان اقانیم سه»نویسد: است. وی می

عنوان تمایز میان صفات تشابیه و صافات هشمرد، همان است که مسلمانان بالقدک  میروز

 .(41: ص2971)نیکلسث ، « اندتنزیه در ذات الهی قائل

گانه باا بااور باه توحیاد، دو بااور متضااد و سیرقابال جماع از آنجا که اعتقاد به اقانیم سه

است، نیکلسون در سون باال سعی کرده القاا کناد در اساالم نیاز در عاین بااور باه توحیاد، 

رای چند صفت همانند علم، قدرت و حیات معرفی شده است  پ  مسلمانان نیاز خداوند دا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 اند.همانند مسی یان در عین باور به توحید به صفات چندگانه خداوند قائل

الفارق متوسل شده است  زیرا مسالمانان باه نیکلسون در استدال  باال به مغالطه قیاک مع

د در عین حا  که واحد است، دارای صفاتی چاون توحید ذاتی و صفاتی باور دارند  پ  خداون

حیات، علم و قدرت است. هیچ مسلمانی بار ایان بااور نیسات کاه خداونادی کاه دارای صافت 

کاه حیات است، با خداوندی که دارای صفت علم است، دو موجود و دو خادا هساتند  درحالی

مسای یان در عاین  ت وگانگی کامل حکمفرما اسالقدک، سهدر مسی یت، بین اب و ابن و روز

زنند و این تناقضی است که هنوز دانشمندان گانگی از یگانگی خداوند نیز دم میباور به سه

 .(917-929: ص9، ج2931)،.ک: محما ، اند برای آن راه حلی بیابند مسی ی نتوانسته

 گیرینتیجه

هااای ریتاارین بیماهااای خااارجی مطااابا اساات و یکاای از مهمفرضاایه مقالااه، بااا واقعیت .1

 های لرزان مغالطات است.بودن آنها بر پایهشناسان، مبتنیهای شرقپژوهش

های نادرساتی را بارای ت قیاا دربااره اساالم شناسان، با علم و عمد روشبرخی از شرق .2

اند  ولی بسیاری از آنان، باا توجاه باه عاواملی اند و عامدانه راه مغالطه را پیمودهبرگزیده

های نادرسات، تفااوت فرهنگای و ناآشانایی باا زباان عربای در ماوارد فرضهمانند پیش

 اند.فراوانی در وربه مغالطه افتاده

پاژوه، شاناخت کامال شناساان قارآنبرای بررسای صا ت و ساقم مطالعاات هماه شرق .8

 های مغالطاتی بسیار ضروری است.روش

را پاذیرفت و ناه توان یکساره هماه گفتاار آناان هان، نه میپژودر بررسی مطالعات قرآن .4

 توان همه را به کنار نهاد.می

اناد: حملاۀ شناسان اکثاراً باه ده سرقااب زیار درافتادههای مغالطات بسیارند. شرقگرداب .3

شوصی، نقل قو  ناقص، تفسیر نادرست، علت جعلای، ادعاای بادون اساتدال ، ادعاای 

 ارق.الفبداهت، توسل به مرجع کذب، توسل به احساسات، تهدید و قیاک مع
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