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 مقدمه

تورات و انجیل یکی از تاثیرگذارترین کتب بر زندگی در کنار قرآن 
است.  کنون بودها صدها میلیون انسان از چهارده قرن پیش تا

بسیاري از کلمات آن وارد زبان روزمره مسلمانان شده و با 
صادر شده است که روي جان و کوچکترین اشارات در آن احکامی 

مال و سرنوشت میلیاردها انسان بر کره زمین تاثیر گذارده است. 
اگرچه مسلمانان مدعی فصاحت، بالغت و معناي هفت الیه آن 

اب با نگاهی بی طرف خوانده شود، که این کتهستند، اما هنگامی 
خواننده از پراکندگی، ابهام و مغالطات آن در شگفت خواهد ماند. 
قرآن با وجود محبوبیت فوق العاده در جهان اسالم به ندرت توسط 

شود و ایشان این می عامه مسلمانان به زبانی که بفهمند خوانده
 ته آنان نیز از متن. الباندهوظیفه را برعهده مفتیان و مالیان گذارد

کنند و تالشی می قرآن براي صدور احکام و فروش دین استفاده
براي رمزگشایی از قرآن و تفسیر آن با یک رویکرد علمی ندارند. 

دهند کتاب مقدس شان پس اگر اکثر مسلمانان به خود زحمت نمی
آورند و یا را بخوانند و اگر هم بخوانند به سختی از آن سر در می

شان مانع یک تفسیر درست از متن خواهد شد، پس زحمت تعصب
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ید پژوهشگران سکوالر بکشند. باید دید که قرآن براستی این کار را با
چگونه حاصل آمده، چگونه گردآوري شده، از چه منابعی اقتباس 

هاي آن در کجاست. کرده است و ریشه و منشا قصص و آموزه
ها نه به خاطر محتواي قرآن بلکه به سبب ایمان اهمیت این پژوهش

 ه آیات آن دارند.ها انسان بکورکورانه اي است که میلیون

من در این کتاب یک تفسیر سکوالر از قرآن بدست خواهم داد. 
پژوهش مطرح شده در این کتاب به نتایج شگفت آوري درباره قرآن 
رسیده است و درباره بسیاري از ابهامات موجود در متن قرآن، 

 فرضیات معقول و مستندي را ارائه داده است.

ا بر فرض ر به تمامی بر قرآن مسلمانان متعصبتفاسیر تمامی  
که متن قرآن کالم خداست که توسط جبرئیل بر  اندهاین نهاد

محمد وحی شده است و او نیز این پیام را تمام و کمال به مردم 
منتقل کرده است. این پیش فرض متعصبانه موجب شده است که 
مفسرین مسلمان در اغلب موارد قادر به درك منظور نویسنده متن 

شند چرا که اوال در تفسیر، متن را با متون و سنن دیگر (کتاب نبا
دهند و دوم اینکه از هرگونه مسیحی و یهودي) تطبیق نمی

دار شدن دانش و اولوهیت فرضی برداشتی که منجر به خدشه
و حتی در بسیاري از موارد فحواي  اندهنویسنده باشد طفره رفت

اند. ترجمه الپوشانی کرده کالم را با تفسیر دلبخواهی و تغییر در
تفاسیر مفصل ایشان چیزي جز تفاسیر دلبخواهی، اتکا به احادیث 

هاي بی اساس و گاها عجیب نامعتبر و جعلی و حدس و گمان
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هاي توخالی مفسرین پردازينیست. حجم عظیم تفسیرات و عبارت
مسلمان صرفا براي معتبر جلوه دادن متن است اما در واقعیت، این 

یر در اکثر مواقع تالشی هستند براي ستایش از قرآن و عمیق تفاس
هایی از این کتاب ضمن بررسی متن قرآن، نمونه جلوه دادن متن.

 این تعابیر و تفاسیر غلط را نشان خواهد داد.

خوشبختانه پژوهشگران سکوالر و غربی از این تعصبات مذهبی 
شده زین آن نآزاد هستند (البته اگر تعصبات مسیحی و غربی جایگ

هاي مدرن تفسیر و رویکردهاي زبان توانند به روشمی باشد) و
شناختی قرآن را بررسی کنند. با این حال، به نظر من ایشان به 

اند تهاند، زیرا نتوانسدالیلی در بررسی متن قرآن چندان پیش نرفته
ا توان این پژوهشگران ربا دیدگاه درستی به متن قرآن بنگرند. می

 د:و دسته تقسیم کربه د

را به عنوان پایه اي براي  سنت و احادیث اسالمی گروه اول،
و دقیقا توسط همین احادیث و  اندهتحقیق خود بر قرآن پذیرفت

اند. یکی از معتبرترین این افراد شرق شناس روایات گمراه شده
 "تاریخ قرآن"آلمانی، تئودور نولدکه است. وي در مقدمه کتاب 

 نویسد:می

هر قدر فرد با زندگی نامه محمد و منبع تحریف نشده از «
د که شوشناخت ما درباره ذهنیت او آشناتر شود، بیشتر متقاعد می
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و  1پرستی غلط اعرابمحمد واقعا به رسالت خود براي تغییر بت
تر و نجات بخش ایمان داشته است. در تبدیل آن به مذهبی عالی
 این چنین به کرات علیه منکرینتوانسته غیر این صورت چگونه می

هاي وحشت آور جهنم خود موعظه کرده باشد و آنها را به شکنجه
تهدید کند با اعتراف به اینکه اگر وحی کامل را منتقل نکرده باشد، 

شد؟ چگونه بسیاري از مسلمانان مستجوب عذاب الهی خواهد 
معقول و اصیل، خصوصا دوستان نزدیک وي ابوبکر صدیق و عمر 

توانستند کنار او باشند، اگر او بن خطاب، در روزهاي خوب و بد می
چیزي جز یک شیاد نبود... در نتیجه وي هرآنچه از بیرون، خویشتن 

دانست داشت، صداي خدا میدرونی اش را به جنبش و جوش وا می
که بر او مقدر شده است. تفسیر تحت الفظی و ظاهري از وحی که 

شود. در ارتباط با دهد از این جا ناشی میمبناي اسالم را شکل می
هایی را که با تالش آگاهانه با این واقعیت است که محمد سوره

هاي بیگانه بوجود آورده، به عنوان اولین ثمرات استفاده از داستان
 »2کند.ذهن به هیجان آمده و یک پیام الهی و واقعی معرفی می

                                                           
بدانیم. آنها به مانند برخالف نظر نولدکه این تصور غلط است که اعراب زمان قریش را بت پرست  -1

پرستیدند و تنها تفاوت در باورهاي الهیاتی این بود که ایشان قائل به شفاعت سه فرشته محمد، اهللا را می
 هاي الت، منا و عزاي بودند. براي بررسی بیشتر در این مورد رجوع کنید به :خدا به نام

http://burier.blogspot.nl/2014/02/blog-post_14.html 
 

2- Theodor Nöldeke (1860), ‘The History of the Quran’, Translated by 
Wolfgang H. Behn. Leiden. Boston (2013) 
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جه گیري عجوالنه کرده نولدکه از همان آغاز کتاب خود، یک نتی

کند که چون محمد به الهی بودن پیام خود است. وي تصور می
ایمان داشته و براي آن هزینه داده و تالش فراوان کرده است، پس 

توانسته با همدستی دوستان خود شیادي کرده باشد. بنابراین نمی
دانسته که به وحی شده است و میگفته را کالمی براستی آنچه می

یجه دوم اینکه محمد خود نویسنده قرآن بوده است. اما نولدکه نت
در اینجا از یک فاکت درست، یک نتیجه غلط گرفته است. از این 
فاکت که محمد به وحی بودن کالم خود ایمان داشته است الزاما 

شود. یک کرده به وي وحی میشود که وي تصور مینتیجه نمی
کنم در این کتاب تالش میامکان دیگري نیز وجود دارد و من 

درستی این امکان را نشان دهم. محمد واقعا ایمان داشته که پیام 
وي، وحی خداست اما نه به این معنا که مستقیما و شخصا باور 

شود. او به رسالت خود اي به وي وحی میداشته که توسط فرشته
 دانسته اما ويمی ایمان داشته است و پیام خود را وحی خدا

وانسته پیام الهی را از کس دیگري دریافت کرده باشد و از تمی
کرده است اگرچه او می شده موعظهمی کتبی که به وي داده

براستی معتقد بوده که متن این کتب پیام خداست. نولدکه این 
 گیرد.امکان را در نظر نمی

دسته دوم از پژوهشگران سکوالر غالبا منتقد اسالم و تجدید 
از  و تفاسیر موجودد یعنی در اعتبار منابع اسالمی نظر طلب هستن
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آن تجدید نظر کرده و از ابتدا متن قرآن را نه در زمینه تاریخی 
در مکه توسط مردي به نام محمد بن ( مفروض در روایات اسالمی

 هايبا اتکا به روشصرفا بلکه ) عبداهللا از سن چهل سالگی و...
. 1اندهتاریخی بررسی کردمختلف تفسیر متن و دیگر مستندات 

بنابراین ایشان صحت آنچه منابع متاخر اسالمی و تاریخ پذیرفته 
 گذارند یا به آنها دیده شکمی شده از اسالم نزد مسلمانان را کنار

نگرند. با این نگاه اصال معلوم نیست که آورنده قرآن حتما می
ر تالش تشخصی به نام محمد بن عبداهللا باشد و در این دیدگاه بیش

 متن هاي غیراسالمیشود تا با بررسی زبان شناختی و ریشهمی
 ها. برخی از این پژوهش2قرآن، آنرا یک محصول متاخر معرفی کنند

که خاستگاه و تاثیر پذیري قرآن از مذاهب  اندهبه این بسنده کرد
یهودي و مسیحی را اثبات کنند و به این ترتیب نشان دهند که 

مانان، قصص اشاره شده در قرآن بدیع نیستند برخالف نظر مسل
ب (انجیل و تورات) و دیگر کت بلکه اقتباسی هستند از کتب رسمی

                                                           
 )، جان وانزبروگMicheal Cookتوان به مایکل کوك (از جمله این پژوهشگران می-1 
)John E. Wansbrough) پاتریشیا کرون ،(Patricia Crone( رگو کریستف لوکزنب 
)Christoph Luxenberg.اشاره کرد ( 
 

هاي پنهان اسالم: پژوهشی جدید در خاستگاه "تحت عنوان  Ohligو  Ruinبراي نمونه نگاه کنید - 2
 : "تاریخ اولیه آن

Karl-Heinz Ohlig & Gerd-R. Puin (2012) ‘The Hidden Origins of Islam: New 
research into its early history’ Prometheus Books, 2012 (German edition, 
Verlag Hans Schiler, 2005) 
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. در 1هاي الحادي مسیحی و کتب غیرکانونی یهودمربوط به فرقه
تاثیر پذیري احکام شریعت اسالم نیز از مذهب یهود جاي شک 

 ري به چه شکلیوجود ندارد اما سئوال اینجاست که این تاثیر پذی
صورت گرفته است. گروهی دیگر از این پژوهشگران نیز روي تاریخ 

ظهور اسالم  وانزبروگ قرآن و نحوه جمع آوري آن متمرکز هستند.
-نه ناشی از صرفا التقاط فرهنگی بلکه تالش یک فرقه مسیحی را

). Wansbrough, 1977داند(یهودي براي نفوذ در اعراب می
کتاب اگرچه در روش و استدالل کامال مستقل  مطالعات من در این

د. از کنمی از بحث وانزبروگ است اما این نتیجه گیري وي را تایید
که رویکردهاي زبان شناختی پیش  گروه تجدید نظر طلبان

 رگ شایان ذکر است. وي بسیاري از، کار کریستف لوکزنباندهگرفت
ه داند کیانی میهاي متن قرآن را اصالتا یک مناجات نامه سربخش

به اشتباه تعبیر و ترجمه شده است (باید در نظر داشت که 
هاي اولیه قرآن نقطه گذاري نشده بوده و برخی از این ابهامات نسخه

). Luxenberg, 2007( در اثر نقطه گذاري اشتباه پدید آمده است)
دهد که متن قرآن هاي سریانی نشان میوجود کلماتی با ریشه

یک محیط صرفا عربی یا حتی عبري زبان به وجود نیامده اصالتا در 

                                                           
کنند اقتباسی بودن هاي مسیحیان در پاسخ به اسالم که تالش میبراي یک نمونه از پژوهش- 1

 ع کنید به :هاي نقل شده در قرآن را نشان دهند رجوداستان
Masud Masihiyyen ‘Muhammad and the Apocryphal Gospels’. Retrieved 
from at 2015-01-06 <http://www.answering-
islam.org/authors/masihiyyen/rebuttals/zawadi/infancy_gospels.html> 
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رگ و بسیاري دیگر از تجدید نظر طلبان است. با این حال لوکزنب
 تواند همزمانقادر نیستند توضیح دهند که چگونه متن قرآن می

یک متن سریانی باشد و در عین حال از محیط حجاز بیرون آمده 
 .1باشد

استدالل و نتیجه من در این کتاب، در هیچکدام از دو دسته  
در حالیکه نظریه من نیازي به قبول منابع اسالمی یعنی  گنجد.نمی

حدیث و سیره درباره رسالت پیامبري محمد در مکه ندارد، هیچ 
توانیم می نیازي هم به رد کلیت آن دیده نمی شود و براحتی

شود، حاصل می اي که ادعایوهبپذیریم که قرآن اگرچه نه به ش
نتیجه اي که من  موعظات مردي به نام محمد در مکه بوده است.

خواهم بگیرم در واقع شوکه کننده است: کتابی در این کتاب می
که در دست ماست در واقع قرآن نیست! آنچه چهارده قرن به عنوان 

 شناسیم در واقع کتاب یا قرآنی نیست که در خودکتاب قرآن می
هایی شود. این کتاب در واقع مجموعه نامهمتن به آن اشاره می

 ها) براي محمداست که از سوي فرقه اي از مسیحیان یهودي(ابیونی
هاي مختلفی از کتب ها، بخششده و به همراه این نامهارسال می

شده تا محمد از روي آنها ذکر یا موعظه کند و مذهبی ترجمه می
ها ب همان چیزي است که نویسنده نامهاز روي کتا "ذکر"این 

 صحبت... خواند. بنابراین وقتی در متن از قرآن، کتاب وقرآن می
                                                           

دهند که اسالم به عنوان یک مذهب یکپارچه اگرچه برخی از تجدید نظرطلبان به درستی نشان می- 1
توان قبول کرد که اعراب قبل از گرفت. اما نمیو داراي کتاب بعدها و بعد از فتوحات و به تدریج شکل 

 اند.فتوحات کامال عاري از عقاید مذهبی بوده
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شود، منظور همین متن نامه نیست بلکه ملحقاتی است که یک می
فرقه مذهبی به همراه این نامه براي میسیونر مذهبی خودشان 

ع بندي آنها هایی از این موعظات، تاویل و جماند. بخشارسال کرده
ها نیست که در داخل متن وجود دارد ولی این کلیت متن سوره

 قرار بوده خط به خط موعظه شود.

خوریم، منظور همین وقتی در متن به کلمه قرآن و یا ذکر برمی
خوانیم بلکه منظور از قرآن صرفا موعظه یا جمالتی نیستند که می

فرستاده شده ذکري از روي کتب و منابعی است که براي محمد 
و آنچه به عنوان  اندهها از دست رفتاست. این منابع و ملحقات نامه

ها و به اي از این نامهقرآن جمع آوري شده است، صرفا مجموعه
 ها است.هاي اندکی از تذکرههمراه بخش

وقتی به متن قرآن با این دیدگاه جدید برخورد کنیم، بسیاري 
حن خطابی قرآن، عدم اشاره به شود. لاز ابهامات متن روشن می

موضوع بحث و زمینه، پراکندگی در شرح داستانها، اشارات جزئی 
به رویدادي بدون هیچ توضیحی، همگی به این دلیل است که اصل 

 موعظه متن این نامه نیست.

این نظریه درك ما از کتاب قرآن را براي همیشه تغییر خواهد 
عنوان دلیل و گواه بر الهی کرده و به داد. آنچه محمد موعظه می

 هابا متن این نامه آورد ارتباط مستقیمیبودن کالم خویش می
ز هایی از قرآن اندارد. مسئله بر سر این نیست که بگوییم بخش

دست رفته است. مسئله این است که محمد در مکه با خواندن این 
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تبی داده است بلکه کها براي مردم، رسالت خود را انجام نمینامه
ها به دست او خوانده است که همراه با نامهرا براي مردم می

رسید. در واقع اصال احمقانه است که متن قرآن که در بسیاري می
دهد، براي کسی خوانده و از موارد شخص محمد را خطاب قرار می

 موعظه شود.

هایی هستند که با این نظریه که آیات مکی در متن قرآن نامه
توانیم نتایج هر می شده استمی طور متوالی ارسال براي محمد به

دو دسته مذکور را بپذیریم یعنی قرآن هم از زبان محمد در مکه و 
شده است و هم در خارج از حجاز تولید شده است می در حجاز نقل

و بین این دو هیچ تناقضی وجود ندارد. پژوهشگران مذکور براي هر 
ه نرا بآ اندهار دارند اما نتوانستدوي آن دالیل و مستندات در اختی

کمک یک نظریه منسجم توضیح بدهند. براي این ناتوانی چند دلیل 
 وجود دارد:

هر تحلیلی درباره متن قرآن مقدمتا باید بین آیات مکی و  .1
مدنی تفاوت قائل شود. نتایج حاصل از آیات مکی را نمی 

وا، حتتوان به آیات مدنی تسري دارد و بالعکس. این دو در م
 سبک، انتخاب کلمات، افرادي که خطاب قرار داده

متفاوت و بعضا متعارض  ...شوند، مواضع اخالقی ومی
توان تصور می هستند. هنگام مقایسه این دو، به سختی

کرد که این دو به یک نویسنده تعلق داشته باشد. بنابراین 
تحلیل و مطالعه متن قران بدون تمیز میان این دو به خطا 
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اهد رفت. در این کتاب، من صرفا آیات مکی را مورد خو
تحلیل قرار خواهم داد و استدالالت من تنها در مورد آن 

 رود.به کار می

دهد و نه می متن آیات مکی محمد را رسول خطاب قرار .2
نبی. بسیار گمراه کننده است که رسول را پیامبر 

)prophet تعبیر و تفسیر کنیم. رسول کسی است که (
شود تا مردم را به دین خدا دعوت کند. اما این می تادهفرس

بدان معنا نیست که وي نبی است یعنی مستقیما به وي 
شود و با خدا در ارتباط است. محمد زمانی که به می وحی

مدینه رفت این ادعا را کرد و در مدینه به عنوان یک کاهن 
و نبی مدعی دریافت وحی مستقیم از خدا شد. اگر کسی 

 عا کند که فرستاده خداست و کالم خدا را بر زبان جارياد
کند الزاما به معناي این ادعا نیست که فرشته خدا بر می
 ظاهر شده و از وي پیام خدا را دریافت کرده است. وي

و در هم  "ارسلنا"و  "انزلنا"به کار بردن افعالی مانند  .3
آمیختگی نقل قول خدا و کالم نویسنده، موجب شده است 

در برخی از موارد ها نشوند. ه پژوهشگران متوجه نقل قولک
شود و در برخی دیگر از زبان می متن از زبان خدا بیان

شخص دیگري. همچنین ضمایر نیز در متن بسیار متغیر 
 شود.می است و باعث ابهام بیشتر متن
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 که کلماتی اندهایشان این فرض را از مسلمانان قبول کرد .4
کتاب "، "کتاب مبین"، "آن عربیقر"، "کتاب"مانند 
خوانیم اشاره دارد. می و...همگی به همین متنی که "حکیم

ی و کلمات اندهها و تفاسیر نیز گمراه کنندهمچنین ترجمه
که در واقع در زبان عربی معنایی ندارند به گونه اي تعبیر 

 که ادعاي الهی بودن متن پذیرفته شود. اندهو معنا شد

سیره نبوي و احادیث نیز در این میان گمراه کننده  .5
هاي متاخري هستند براي درك هستند. آنها عمدتا تالش

منظور قرآن از سوي مسلمانان. پذیرش روایات و تفاسیر 
بررسی بی طرف و علمی از متن قرآن خواهد آنان مانع یک 

شد.
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 ها و ملحقاتنامه
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 پراکندگی متن قرآن
پیش از آغاز باید چند نکته را درباره قرآن بیان کرد. اول از همه، 
قرآن را نباید کتابی یکپارچه و منسجم دانست. قرآن در واقع 

 پراکنده است که بنا به احادیث رسمیهاي اي از نوشتهمجموعه
منابع اسالمی، در زمان حکومت عثمان، خلیفه سوم، جمع آوري و 

هاي بسیاري از قرآن زمان نسخه سرهم بندي شده است. در آن
موجود بود، اما عثمان تنها نسخه زید بن ثابت (با تایید حفصه 

 هانسخههمسر محمد) را معتبر قلمداد کرد و دستور داد که دیگر 
هاي معتبري جمع آوري و منهدم شوند. این در حالی بود که نسخه

که نزد ابی بن کعب و عبداهللا بن مسعود موجود بود، نادیده گرفته 
شد. عبداهللا بن مسعود با این ادعا که نسخه وي صحیح است حاضر 

وي معتقد بود که  ،نشد که قرآن خود را نابود کند. بنا به احادیث
ر قرآن، وحی خدا نیستند و نباید در کتاب گنجانده دو سوره آخ

 1شوند.

، به طور یمن در صنعا شهر در مسجدي در، 1972در سال 
کاغذ پوستی از قرآن کشف شد که قدمت آن به  12000تصادفی 

رسد یعنی تقریبا همزمان با خالفت عثمان. بعد از میالد می 671
شود. یک الیه زیرین در این کاغذهاي پوستی دو الیه متن دیده می

از متن قرآن شسته شده است و روي آن متن جدیدي از قرآن 

                                                           
 http://www.answering-islam.org/Gilchrist/Jam/chap3.htmlنگاه کنید به - 1
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زیرین به خاطر وجود فلز در جوهر در بازنویسی شده است. متن 
که با متن رویی و طول زمان دوباره ظاهر شده است و هنگامی 

زئی زیادي در آن شود تغییرات جقرآن مقایسه می نسخه رسمی
ترین نسخه موجود از قرآن است صنعا قدیمیشود. قرآن دیده می

کند اثبات میو تغییرات متن زیرین با متن رویین و قرآن رسمی 
که متن قرآن تمام و کمال حفظ نشده است و مانند هر متن 

(پیش از صنعت چاپ) در طول زمان با بازنویسی دچار قدیمی
 تغییرات شده است.

 قرآن در اختیار تمامی توان فهمید کهحتی در متن قرآن نیز می
 ما نیست:

اكَ نَیأَرَ یا الَّتِیوَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤ
دُهُمْ یزِیالقرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا  یإِالَّ فِتْنَۀً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَۀَ فِ

 ﴾60 آیه ،17 سوره﴿ رًایانًا کَبِیإِالَّ طُغْ

م پروردگارت احاطه کامل به یرا که به تو گفت یاد آور زمانیبه «
را به تو  یائیمردم دارد (و از وضعشان کامال آگاه است) ما آن رؤ 

ن شجره ملعونه را یش مردم بود، همچنیآزما يم فقط براینشان داد
م اما یکنیف (و انذار) میم، ما آنها را تخویاکه در قرآن ذکر کرده

 (ترجمه مکارم شیرازي) ».شودیانشان افزوده نمیجز بر طغ

در ترجمه فوالدوند شجره ملعونه، درخت ملعون ترجمه شده 
است. در هر حال، در هیچ کجاي دیگر قرآن اشاره اي به این شجره 

جره شود که شملعونه نیست. در حالی در این آیه به وضوح گفته می
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. پس باید آیاتی از قرآن وجود داشته ملعونه در قرآن ذکر شده است
 باشد که در آن به شجره ملعونه اشاره شده، اما در دست ما نیست.

مشکل قرآن تنها نقص آن نیست، بلکه ترتیب زمانی آیات نیز 
هاي قرآن (به جز سوره اول یعنی کامال نامشخص است. سوره

ول زفاتحه) از بزرگ به کوچک مرتب شده است و نه براساس زمان ن
ها مکی توان دانست که کدامیک از سورهآیات. از محتواي متن می

(قبل از هجرت) و کدامیک مدنی (بعد از هجرت) هستند. با این 
هاي مدنی، آیات مکی نیز مشاهده حال، در میان برخی از سوره

 شود و برعکس.می

مشکل دیگر بر سر راه تفسیر قرآن، عدم اشاره به زمینه متن و 
ا هخاص، نام مکانبت است. به ندرت اشاره اي به اسامیموضوع صح

شود. در بسیاري از موارد معلوم نیست که سخن و زمان حوادث می
از چه کسی و خطاب به چه کسی است. به همین دلیل، مفسرین 

شوند و به اصطالح براي براي درك متن، به احادیث متوسل می
حال، اکثر احادیث (در  شوند. با اینبرخی آیات شان نزول قائل می

دهند صورتیکه معتبر قلمداد شوند) تنها آیات مدنی را توضیح می
و در توضیح آیات مکی ساکت هستند. همچنین موضوع صحبت 

کند و نویسنده بدون مقدمه از یک موضوع به ناگهان تغییر می
رود. ضمایر نیز مشخص نیستند. خدا گاهی به موضوع دیگري می

شود و گاهی به شکل سوم شخص ع ظاهر میشکل اول شخص جم



 
24 

رسد که فرشتگان باشند مفرد. گاهی اول شخص جمع، به نظر می
 و نه خدا:

 ذَلِکَ نَ ینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیدِینَ أَیوَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّکَ لَهُ مَا بَ 
 ﴾64 آیه ،19 سوره﴿ ایوَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِ

چه م آنیشوفرشتگان] جز به فرمان پروردگارت نازل نمىو [ما « 
ن دو است [همه] یان ایسر ما و آنچه مش روى ما و آنچه پشتیپ

 »به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است
 (ترجمه فوالدوند)

اینکه ضمیر جمع فرشتگان باشد تنها حدس مترجم است. در 
 جا ضمیر جمع خدا نیست.هر حال مشخص است که در این

شود که ریشه عربی ندارند در نهایت، در قرآن کلماتی دیده می
ه دانند و تنها بنیز معناي واقعی آنرا نمی و حتی مفسرین اسالمی

. حتی اسم فعلی قرآن در زبان عربی اندهحدس و گمان بسنده کرد
شده است. ریشه احتمالی این کلمه، پیش از اسالم استفاده نمی

به معناي خواندن از یک  qiryaniواژه مسیحی سوري قریانی 
مکتوب در هنگام موعظه است. بنابراین مسیحیان سوري (بالد شام) 

ها و وعظهبودند که از واژه قرآن یا قریان، به عنوان معادلی براي م
کردند. مثال دیگر کلمه الیاس در هایشان استفاده میخطابه
 Elijahاست که منظور همان پیامبر  37:123و  6:85هاي سوره

است. کلمه الیاس از کلمه عبري این پیامبر مشتق نشده است بلکه 
از ترجمه سوري و یونانی این نام گرفته شده است(امري که نشان 
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هاي سریانی دارد). همین گفته در مورد هدهد متن قرآن ریشمی
شود تلفظ می Yonahکلمه یونس صادق است که در زبان عبري 

). Gilchrist, 1995اما در ترجمه یونانی عهد عتیق، یونس است (
بسیاري از کلمات مانند کوثر، زبانیه، حور العین نیز در متن قرآن 

آن معنایی را ریشه عربی ندارند و تنها بر حسب حدس و گمان به 
 اند.نسبت داده

به لحاظ محتوایی نیز بسیاري از آیات متن قرآن در تضاد با 
یکدیگر است (در ادامه، موارد بسیاري ذکر خواهد شد). لحن و 
محتواي آیات مکی کامال متفاوت از آیات مدنی است و به سختی 

 بتوان تصور کرد که نویسنده یا گوینده این آیات یک نفر باشد.

دهد که متن قرآن برخالف نظر این موارد نشان می تمامی
مسلمانان، نه فصیح است و نه پرمعنی، بلکه گنگ، پراکنده و گاهی 

 نماست.معنا و متناقضبی

تعصب و پافشاري بی جاي مفسرین مسلمان بر اینکه متن  
قرآن، کالم خداست، باعث شده که تفاسیر مفصل ایشان به جاي 

ن، به ابهام بیشتر و الپوشانی منظور متن منجر تر کردن متروشن
 شود.

به فارسی زبانان گفته شده است که متن قرآن از چنان بالغت 
و شیوایی برخوردار است که تا کنون هیچ عرب زبانی نتوانسته متنی 
مانند آنرا بیاورد. این ادعاي گزاف از متن خود قرآن اتخاذ شده 

د کننلمانان متعصب ادعا میگویند. مسمی "تحدي"است و به آن 
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که بعد از گذشت چهارده قرن هنوز به این ادعاي تحدي پاسخ داده 
نشده است و این نشانه اي بر اعجاز و منحصر به فرد بودن متن 

مطمئنا کسی جرات انجام  قرآن است. البته در کشورهاي اسالمی
این کار را نداشته و ندارد زیرا سریعا به الحاد، کفرگویی و 

انگیزي محکوم خواهد شد. این ادعاي گزاف مسلمانان البته فتنه
 هایی مثلیک مغلطه پوچ است. معلوم نیست منظور از آوردن سوره

قرآن چیست و منظور از تشابه از چه لحاظ است. چه معیاري براي 
قضاوت وجود دارد و چه کسی قرار است قضاوت کند؟ مشخصا 

نویسد و این ق خودش میهرکسی مانند خودش و به سبک و سیا
، دو نفر 1999نشانه اثبات چیز خاصی نیست. با این حال، در سال 

هاي (احتماال مستعار) و الصفی و المهدي از کمیته امگا به نام
رقان ف"و کتابی تحت عنوان  ندبه این ادعاي تحدي پاسخ داد 2001
. قابل حدس است )Al Saffee & Al Mahdi, 1999( ندتنوش "الحق

. آنها به جاي بررسی 1ه واکنش مسلمانان به این کتاب چه بودک
منصفانه، این کتاب را فتنه و خدعه اي براي تحریف قرآن دانستند 

کسی جرات ورود و ترویج این کتاب را  و در کشورهاي اسالمی
، یک گزافه گویی توخالی و "تحدي"ندارد. مسلم است که ادعاي 

                                                           
هاي مسلمانان متعصب ایرانی به ادعاي تحدي در فرقان الحق رجوع کنید پاسخبراي یک نمونه از - 1
 به:

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=774 
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و رویکرد تفسیري یدي علمی . پس بهتر است با د1پوشالی است
صحیح به متن قرآن نگاه کنیم و ببینیم که این متن براستی 

ه و براي چه منظور نوشت اندهچیست، چه کسی یا کسانی آنرا نوشت
 شده است.

 ملحقات -

اینکه متن قرآن چگونه حاصل آمده از چهار حالت خارج نیست 
ه یا ب هجرت (البته بحث ما در اینجا منحصر است به آیات پیش از

 ):اصطالح آیات مکی

مسلمانان بر این باور هستند که متن قرآن کالم خداست  .1
که به صورت شفاهی توسط جبرئیل براي محمد قرائت 
شده یا در سینه وي گنجانده شده و وي همه آنرا بی کم 
و کاست به خاطر سپرده است. براي یک تحقیق علمی 

ان یک دیدگاه توان چنین فرضی را مطرح کرد. بنینمی
بر عقل استوار است و نه خرافات و امور ناممکن.  علمی

هرگونه فرضیات مبتنی بر وجود ماورا طبیعت را باید کنار 
گذارد. با این حال، از آنجایی که برخی از خوانندگان ممکن 

ن توااست به الهی بودن متن قرآن باور داشته باشند، می
 ن داد:هایی از تناقضات متن را نشانمونه

                                                           
م تالش خواننده هوشیار متوجه خواهد شد که هم ادعاي تحدي کودکانه و مغلطه آمیز است و ه- 1

 براي نوشتن متنی مانند قرآن.
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عًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء یاألَرْضِ جَمِ یخَلَقَ لَکُم مَّا فِ يهُوَ الَّذِ
 ﴾2:29﴿ مٌ یءٍ عَلِیفَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَ

ن وجود دارد، یاست که همه آنچه (از نعمتها) در زم یاو خدائ« 
آنها را به صورت هفت ده سپس به آسمان پرداخت، و یشما آفر يبرا

 .»ز آگاه استیآسمان مرتب نمود و او به هر چ

شود که خدا ابتدا زمین را آفرید و سپس در آیه فوق گفته می
 به آفرینش آسمان پرداخت و هفت آسمان را از هم جدا کرد.

لَهَا یشَ لَ وأَغْطَ. رَفَعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَا .أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا
 الی 27 آیات ،79 سوره﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا .وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا

30﴾ 

ا آسمانى که [او] آن را برپا ی نش شما دشوارتر استیا آفریآ«
ن] درست یسقفش را برافراشت و آن را [به اندازه مع . کرده است

ن یو پس از آن زم . دیره و روزش را آشکار گردانیو شبش را ت .کرد
 .»دن گستردیرا با غلتان

بینیم که خدا ابتدا آسمان را آفریده اما در این آیات به وضوح می
و سپس زمین را با غلطاندن(!) بوجود آورده است. صرف نظر از 
غیرواقعی بودن این دعویات، از این دو شق منطقا تنها یکی میسر 

شود مانند ده میاست. تناقضات منطقی دیگري نیز در قرآن دی
اشتباهات در محاسبات سهم ارث و بسیاري از موارد دیگر که ذکر 

 آن از حوصله این بحث خارج است.
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کشد در تضاد کیهان و جهانی که اهللا در قرآن به تصویر می
کامل با دانش و شناخت علمی ما از جهان است. در متن قرآن بارها 

، 13:2مرئی است(هاي ناخوانیم که آسمان سقفی با ستونمی
، 31:10، 16:15ها ثابت نگاه داشتن زمین است (). نقش کوه31:10
). آسمان مانند یک سقف است که ستارگان مانند 79:32، 21:13

) و در باالي این 41:12، 25:61، 67:5چراغهایی آویزان هستند(
، 17:92سقف خداوند همراه با فرشتگان بر عرش نشسته است(

زمین و آسمان در شش یا هشت روز آفریده  و...). 25:59، 10:3
، 23:12، 55:14. انسان از گل سفال مانند بوجود آمده است(اندهشد

و...) و نطفه انسان از پشت مرد و استخوانهاي میان  38:71، 32:7
هاي باورنکردنی تورات نیز ). داستان86:7شود (می سینه زن بسته

ن در شش یا هشت روز، شود مانند آفرینش جهادر قرآن تکرار می
آفرینش اولین زن از دنده نخستین مرد، طوفان نوح، معجزات 

 موسی و مانند آن.

بر اساس این تناقضات منطقی و عدم تطابق آشکار با علم، 
توان فرض کرد که نویسنده متن قرآن، خدایی باشد که آسمان نمی

ه ب و زمین را خلق کرده است. چنین خدایی باید اول از همه نسبت
آفرینش کیهان و انسان آگاهی داشته باشد. اما نویسنده متن قرآن 
نه تنها شناختی نسبت به این مسائل ندارد بلکه شناخت او حتی از 

 رسد.می دانش زمان خودش هم عقب تر به نظر
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محبوب  ینکه در میان غیرمسلمانان و منتقد فرض دوم .2
 آن است که محمد متن قرآن را براي خود نوشتهاست 

آیه  25کرده است. در سوره است و از روي آن قرائت می
 خوانیم:می 5

ه ان است که آنها را براى خود نوشتینیشیهاى پو گفتند افسانه "
 ")5( شودمى امال و صبح و شام بر او

با این حال، این آیه، فرضیه فوق را نه تقویت بلکه تضعیف 
باشد، دیگر نیازي کند. اگر محمد خود نویسنده یا مبدع قرآن می

نیست کسی بر او آنرا امال کند. همچنین از احادیث مشخص است 
که محمد فرد بی سوادي بوده یا حداقل سواد اندکی داشته طوري 

. 1که حتی در مدینه نیز براي نوشتن نیازمند کاتب بوده است
توان دانست که می همچنین از روایات و به خصوص آیات مدنی

 ردي حکیم و اهل علم نبوده است.محمد به هیچ وجه م

این فرضیه ضعیف است. قبول این فرضیه بدین معناست که 
لحن خطابی قرآن کامال تقلیدي است و هیچ شخصیت بیرونی به 
جز محمد وجود نداشته است که در تولید این متن تاثیرگذار باشد. 
در اکثر موارد متن آیات مکی خطاب به محمد است و نه شخص 

                                                           
اینکه آیا محمد براستی مرد بی سوادي بوده است در این باب موضوعیتی ندارد. وي حتی اگر باسواد  -1

آیه  29کرده است و مردي اهل علم و حکمت نبوده است. سوره بوده، این مسلم است که کتابت نمی
و گر نه  نوشتىنمى خواندى و با دست خودنمى نو تو هیچ کتابى را پیش از ای«خوانیم: می 48

 امی هک اند کرده ادعا نولدکه مانند پژوهشگران از دیگر برخی. »افتادنداندیشان قطعا به شک مىباطل
 .نیستند کتاب اهل که کسانی یعنی. است مسیحی و غیریهودي افراد معناي به
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ر محمد نویسنده آن باشد دلیلی وجود نداشته که متن دیگري. اگ
را مستقیما خطاب به مردم ننویسد (کمااینکه در آیات مدنی به 

دهد). اگر به آیات مدنی دقت کنیم می کرات مومنین را خطاب قرار
ا ایها ی«بینیم که اکثر آنها خطاب به مسلمانان بوده و با عبارت می

و یا مستقیما منافقین را خطاب قرار  شوندآغاز می» الذین آمنو...
شود و دهد. این لحن سخن در آیات مکی به ندرت دیده میمی

 شود.معموال خود محمد خطاب قرار داده می

کند، عالوه بر این، نکته دیگري که این فرضیه را تضعیف می
این موضوع است که در برخی موارد نویسنده (فرضی) محمد را 

 تخطئه کرده است:

ضَى قْ یعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقرآن مِن قَبْلِ أَن فَتَ
 ﴾114 آیه ،20 سوره﴿ عِلْمًا یهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِیکَ وَحْیإِلَ

خدا فرمانرواى بر حق و در [خواندن]  پس بلندمرتبه است«
ابد شتاب مکن و بگو یان یش از آنکه وحى آن بر تو پایقرآن پ

 .» فزاىیپروردگارا بر دانشم ب

رَهُ یا غَنَیعَلَ يکَ لِتفْتَرِینَا إِلَیأَوْحَ يفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِیإِن کَادُواْ لَ
ئًا یهِمْ شَیوَلَوْالَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَ .لًایوَإِذًا الَّتَّخَذُوكَ خَلِ

نَا یاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ الَ تَجِدُ لَکَ عَلَیإِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَ .لًایقَلِ
 ﴾75 الی 73 آیات ،17 سوره﴿. رًاینَصِ
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م یاکه تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده بود زى نماندهیو چ«
ر از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به یگمراه کنند تا غ

 بود کینزد م قطعایداشتو اگر تو را استوار نمى .رندیبگدوستى خود 
در آن صورت حتما تو را دو برابر . ل شوىیکمى به سوى آنان متما

م آنگاه یدیچشان[در] زندگى و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب] مى
 ».افتىیاورى نمىیدر برابر ما براى خود 

الْکِتَابُ إِلَّا رَحْمَۀً مِّن رَّبِّکَ فَلَا کَ یلْقَى إِلَیوَمَا کُنتَ تَرْجُو أَن 
اتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ یصُدُّنَّکَ عَنْ آیوَلَا  ﴾86﴿ نَ یرًا لِّلْکَافِرِیتَکُونَنَّ ظَهِ

 86 آیات ،28 سوره﴿ نَ یکَ وَادْعُ إِلَى رَبِّکَ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیإِلَ
 ﴾87 الی

متى ن رحینبودى که بر تو کتاب القا شود بلکه ادوار یو تو ام«
بته و ال . مباش کافران بانیاز پروردگار تو بود پس تو هرگز پشت

ات خدا بعد از آنکه بر تو نازل شده است باز دارند و ید تو را از آینبا
 »ش.مبا به سوى پروردگارت دعوت کن و زنهار از مشرکان

وشته باشد که گویی از اگر محمد نویسنده باشد و آنرا طوري ن
طرف یک خدا و خطاب به خودش نوشته شده است، دور از ذهن 
است که در متن، علیه خود سخن بگوید یا خودش را تهدید و 
تخطئه کند (البته کامال ناممکن نیست). در هر حال، من دلیلی در 

و نه مدنی) ( دست ندارم که این فرضیه را در مورد آیات مکی
 بپذیرم.
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گویا محمد درباره نام خدایش هم چندان مطمئن همچنین 
نبوده است. براي مثال در اینکه هنگام نماز و دعا خدا را به چه 

 نامی صدا بزنند، محمد نیازمند سئوال از نویسنده بوده است:

ا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى یقُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَ
 ،١٧ ورهس﴿ لًاینَ ذَلِکَ سَبِیالَ تَجْهَرْ بِصَالَتِکَ وَالَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَوَ

 ﴾١١٠ آیھ

 دید هر کدام را بخوانیرا بخوان ا رحمانید یبگو خدا را بخوان«
ار یکوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیبراى او نامهاى ن

 »انه] جوىی[م ن [و آن] راهىیان ایاش مکن و مآهسته

اگر محمد همان نویسنده قرآن باشد باید براي وي مسلم باشد 
که رحمان همان خداست. اما این نام براي محمد و مردم قریش 

ات (و در بسیاري از آی رسیده استمی صفت غریبی براي اهللا به نظر
 شود):می شود و این صفت جایگزین اسممی خدا رحمان خوانده

د یرا سجده کن رحمان فته شودو چون به آنان گ«
زى که ما را [بدان] فرمان یا براى چیست آیچ رحمان ندیگومى
 )60 آیه ،25 سوره( »دیافزادنشان مىیم و بر رمیدهى سجده کنمى

فرضیه سوم این است که فردي که در مکه یا اطراف حضور  .3
داشته و پنهانی و به صورت حضوري این متون را براي وي 

زنند که این فرد می برخی حدس کرده است.می قرائت
مطابق سیره  ورقه بن نوفل یا سلمان فارسی بوده است.
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سازد که می نبوي نوفل کسی بود که محمد را مطمئن
جبرئیل فرشته خدا را در کوه دیده است. وي اولین کسی 

این  کند.بود که رسالت پیامبري محمد را تصریح می
ان فراوانی دارد، نسبتا ضعیف فرضیه با وجود اینکه طرفدار

است. فرض کنید آیاتی که در دست داریم سخنان مردي 
آموخته تا براي مردم نقل کند. باشد که آنها را به محمد می

در این صورت نیازي نیست که نویسنده از محمد سئوال 
 کند و یا خطابی بودن لحن را حفظ کند:

 ﴾9 یهآ ،20 سوره﴿ ثُ مُوسَىیوَهَلْ أَتَاكَ حَدِ

 »آیا خبر موسی به تو رسید؟«

 ﴾24 آیه ،51 سوره﴿ نَ یمَ الْمُکْرَمِیفِ إِبْرَاهِیثُ ضَیهَلْ أَتَاكَ حَدِ

 »؟دیم به تو رسیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیآ«

 ﴾اول آیه ،88 سوره﴿ ۀِ یثُ الْغَاشِیهَلْ أَتَاكَ حَدِ

 »ت؟ده اسیه به تو رسیا خبر غاشیآ«

محمد حضور داشته است، پس نیازي نبوده اگر گوینده در کنار 
است که این سئواالت در متن قرآن گنجانده شوند. همچنین یک 
مکالمه حضوري متن نهایی را منسجم تر خواهد ساخت حال آنکه 

 کنیم.ما چنین انسجامی را در متن قرآن مشاهده نمی
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دلیل دوم این است که در برخی از آیات، صحبت بین نویسنده 
رسد و حتی بهتر است کسی از آن می صوصی به نظرو محمد خ

 خوانیم:می 86خبردار نشود. براي مثال در سوره 

رنگ یز] دست به نیو [من ن )15( زنندرنگ مىیآنان دست به ن«
پس کافران را مهلت ده و کمى آنان را به حال خود  )16م (زنمى

 )»17ر (واگذا

ه به مکه و منطقو نهایتا اینکه نویسنده در آیات مکی نسبت 
رسد که شناختی از منطقه می حجاز اطالعاتی نمی دهد و به نظر

هاي خدا بیشتر منطقه اي ندارد. در عوض توصیف وي از نشانه
کند (براي می خوش آب و هوا و حتی کنار دریا را به ذهن متبادر

). تنها مورد استثنایی در اشاره 80مثال نگاه کنید به آیات سوره 
ر در مکه سوره ابی لهب است. اما همین اشاره نیز نشان افراد حاض

دهد که نویسنده در کنار محمد حضور نداشته است زیرا می
ضرورتی براي مکتوب کردن این سوره که چیزي لعن و نفرین 
نیست به نظر نمی رسد (البته رد این فرضیه که نویسنده در مکه 

میانی در مکه حضور نداشته است به این معنا نیست که محمد حا
که وي را در انجام کارش کمک و تشویق  اندهنداشته و کسانی نبود

 کنند).

فرضیه چهارم این است که محمد، متن را به صورت  .4
کرده است. من دالیل هایی از دوردست دریافت مینامه

بسیاري براي پذیرش این فرضیه دارم. عدم اشاره به محتوا 
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دقیقا به این خاطر است که ها، ها و مکانو مضمون، زمان
وي از س (یا پیام شفاهی) نویسنده در حال پاسخ به نامه اي

است و بنابراین نیازي به اشاره به موضوع نبوده است  محمد
زیرا موضوع و مشکل توسط محمد قبال در نامه اي بیان 
شده است. مثال سئواالت فوق تنها در یک مکاتبه معنا 

که آیا این داستان را شنیده یا پرسد یابد و از وي میمی
دریافت کرده است و سپس توضیح کوتاهی درباره آن 

دهد. کافی است متن قرآن را به چشم نامه اي بخوانید می
شده است. اجازه دهید چند که براي محمد ارسال می

 نمونه را بررسی کنیم:

خوریم که هیچ . در قرآن به جمالت بسیاري برمی 4-1
ن نتیجه یک مکالمه حضوري نیازي نیست به عنوا

ثبت شوند یا حتی به خاطر سپرده شوند. بسیاري 
مسائل شخصی هستند و تنها خود محمد را خطاب 

دهند بنابراین هیچ ضرورتی براي انتقال آن به قرار می
 خوانیم.شخص سوم نیست. در ابتداي سوره طه می

 ﴾دوم آیه ،20 سوره﴿ کَ الْقرآن لِتَشْقَىیمَا أَنزَلْنَا عَلَ

 »قرآن را نازل نکردیم تا به رنج افتی«

این آیه و بسیاري دیگر از آیات از یک دیالوگ شخصی خبر 
دهد و هیچ نیازي نیست که در یک مکالمه حضوري این جمله می

به مردم حفظ یا ثبت شود. مضحک است که  را به عنوان پیامی
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کرده تصور کنیم، محمد چنین عباراتی را براي مردم قرائت می
داده است و از مشکالتی که است. مشخص است که محمد پیامی

در هنگام موعظه قرآن برایش پیش آمده شکایت کرده است. در 
 :کندنویسنده عنوان می 114ادامه و در آیه 

خدا فرمانرواى بر حق و در [خواندن]  پس بلندمرتبه است« 
و و بگ ابد شتاب مکنیان یش از آنکه وحى آن بر تو پایقرآن پ

 .»فزاىیپروردگارا بر دانشم ب

رسد که محمد صبر نکرده است تا تمام محتوا از به نظر می
ها (احتماال داستان موسی) برایش ارسال شود. پس طریق نامه

دهد که متن از یک مکاتبه می ها نشانخصوصی بودن برخی پیام
 حاصل شده است و نه مکالمه.

صحیفه صحبت در متن بارها به وضوح از کتاب و  .4-2
 خوانیم:شود. در سوره نحل در اولین آیه میمی

 سوره﴿ شْرِکُونَیأَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا 
 ﴾اول آیه ،16

د او منزه و فراتر است ید پس در آن شتاب مکنیامر خدا دررس«
 »د.سازنک مىیاز آنچه [با وى] شر

 شود:همین سوره نوشته می 64سپس در آیه 

 وَهُدًى هِ یاخْتَلَفُواْ فِ ينَ لَهُمُ الَّذِیکَ الْکِتَابَ إِالَّ لِتُبَیوَمَا أَنزَلْنَا عَلَ
 ﴾64﴿ؤْمِنُونَیوَرَحْمَۀً لِّقَوْمٍ 
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را  نکه آنچهیم مگر براى این] کتاب را بر تو نازل نکردیو ما [ا«
دهى و [آن] براى مردمى  حیاند براى آنان توضدر آن اختالف کرده

 .»آورند رهنمود و رحمتى استمان مىیکه ا

شود که براي محمد کتابی فرستاده شده به وضوح گفته می
است تا اختالفی درباره یک موضوع را حل کند. احتماال منظور از 
رسیدن امر خدا، کتابی است شامل قوانین و یا موضوعی که محل 

شود که اختالف بر سر چه گفته نمیاختالف نظر بوده است. البته 
چیزي است و در هیچ کجاي متن این سوره صحبتی از وجود یک 
اختالف و امر یا قضاوت خدا در مورد موضوع محل اختالف دیده 

شود. پس کتابی که قرار است اختالفی را حل کند کجاست؟ نمی
خود متن، به اختالف و حل آن اشاره اي نشده است. پس باید  در

 ي در الحاق با این نامه براي محمد ارسال شده باشد.چیز

 خوانیم که:می چند بار 19یا در سوره 

وَاذْکُرْ ... ﴾41﴿ ایقًا نَّبِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیإِبْرَاهِ الْکِتَابِ  یوَاذْکُرْ فِ
کُرْ وَاذْ ...﴾51﴿ ایمُوسَى إِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَکَانَ رَسُولًا نَّبِ الْکِتَابِ  یفِ
 ...﴾54﴿ ایلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیإِسْمَاعِالْکِتَابِ  یفِ

 ﴾56﴿ ایقًا نَّبِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیإِدْرِ الْکِتَابِ یوَاذْکُرْ فِ

خواهد می در متن به وضوح از محمد الْکِتَابِ یوَاذْکُرْ فِعبارت 
را از یک کتاب ذکر کند. براي مثال در  هاي پیامبرانکه داستان

خواهد که در کتاب از ادریس براي مردم یاد می از محمد 56آیه 
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کند. هیچ داستانی از ادریس در متن قرآن به چشم نمی خورد. پس 
باید داستان ادریس در کتابی به جز متنی که در دست داریم موجود 

نی است خارج از در اینجا حتما اشاره به مت "کتاب" باشد. کلمه
 هایی در دسترس ماست.متن سوره

 رد که دانند می آیاتی همینمفسرین مسلمان معموال کتاب را 
اگر تفسیر آنان را بپذیریم، براي کتاب سه معناي  .ماست دست

. کتاب به معناي کتب پیشین مانند 1متفاوت در قرآن وجود دارد: 
. کتاب به معناي نامه اعمالی که در قیامت در 2تورات و انجیل. 
. کتابی که قرآن از آن نوشته یا ارسال شده 3دهند. دست مردم می

ن و کتاب تفاوتی وجود دارد است. در متن واضح است که بین قرآ
که گویا خدا همه قرآن  اندهبنابراین آنها متوسل به این توجیه شد

را در کتابی نزد خود محفوظ دارد و به تدریج آنرا براي محمد نازل 
ن انجامد. ایکند. این تصور به لحاظ الهیاتی به جبرگرایی میمی

مسلمانان و بدین معناست که سخنان خدا درباره رفتار کافران، 
ها همه از پیش نوشته شده است. البته منافقین، زنان محمد، جنگ

این تفسیر تلویحا اعترافی است به اینکه منظور از کتاب همین 
متنی نیست که در دست ماست و کتاب چیزي است که نزد 

هایی از آن به تدریج براي محمد نویسندگان محفوظ بوده و بخش
 شده است.نازل می

در برخی از آیات اشاره به ارسال نامه هست. در  .4-3
در پاسخ به مشرکین و کسانی  )74( مدثر سوره
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، اندهکه آیات فرستاده شده را انکار کرد
 خوانیم:می

 ﴾52﴿ ؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً یدُ کُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن یرِیبَلْ 

او  يبرا يالکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانهب«
 .»فرستاده شود

د گویدر اینجا به وضوح صحبت از یک نامه است. نویسنده می
که این انتظار بی جایی است که براي هرکسی نامه جداگانه اي 

 ارسال شود.

کند که شخصی براي محمد می گاهی متن به وضوح اشاره
 خوانیم:می 6ها را ارسال کرده است. در سوره نمل آیه نامه

 ﴾6﴿ مٍ یمٍ عَلِیکَ لَتُلَقَّى الْقرآن مِن لَّدُنْ حَکِوَإِنَّ

بر تو القا  یم دانائیحک ين قرآن از سویو بطور مسلم ا«
 ».شودیم

مفسرین مسلمان هیچ راهی ندارند جز اینکه با اطمینان مدعی 
شوند منظور از حکیم علیم همان خداست. طباطبایی در تفسیر 

 نویسد:می المیزان

م یف حکین همه اسماى حسناى خدا دو نام شرایو اگر در م «
ن ینکه نزول ایم را ذکر کرده، براى آن بود که داللت کند بر ایو عل

چ ناقضى نمى تواند یگر هیه سرچشمه حکمت است، دیقرآن از ناح
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چ عامل وهنى نمى تواند آن را موهون سازد و یآن را نقض کند و ه
، ستیدروغى در اخبار آن نچ یه منبع علم است، پس هیز، از ناحین

 ».ى در قضاوتش راه نداردیچ خطایو ه

اما دلیل اینکه چرا در ابتداي این سوره و قبل از شرح داستان 
شود که تو این قرآن را از حکیمی علیم می موسی و سلیمان، گفته

 ها مشخصبعد از پایان نقل داستان 76کنی در آیه می دریافت
 شود:می

هِ یهُمْ فِ يلَ أَکْثَرَ الَّذِیإِسْرَائِ یقُصُّ عَلَى بَنِیآن إِنَّ هَذَا الْقر
 ﴾76﴿ خْتَلِفُونَ ی

 ل در آن اختالف دارندیاسرائ یرا که بن یزهائین قرآن اکثر چیا«
 ».کندیان میآنها ب يبرا

خواهد محمد را مطمئن کند که این سخنان می پس نویسنده
یهودیان در موردش داند که می فرد حکیمی است که چیزهایی را

منظور داستان سلیمان است). تفسیر  اختالف نظر دارند(احتماال
ها از سوي سخنان توخالی است. اگر این داستان طباطبایی پر از

شود دیگر بی معناست که بر حکیم و علیم خدا به محمد القا می
 بودن خدا تاکید شود.

رضیه چهارم البته ما باید به عباراتی که ظاهرا در تعارض با ف
 6است نیز توجه کنیم. یکی از معدود تعارضات با این فرضیه آیه 

 است: 87سوره 
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 ﴾6﴿ سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى

م و هرگز فراموش یکنی(قرآن را) بر تو قرائت م يما به زود«
 مکارم شیرازي)»(دکر ینخواه

اگر این ترجمه فعل سنقروك .. را قبول کنیم، پس به نظر 
گوید بزودي قرآن براي محمد می د که نویسنده متن،خواهد رسی

اما  .شود تا وي فراموش نکندمی )reciteقرائت یا روخوانی (
رگ با رجوع به ریشه سریانی آن ، معناي اصلی آنرا کریستف لوکزنب

 داند. بنابراین وي این آیه را اینطور تصحیحمی )teachآموختن (
 کند:می

 "طوري که) فراموش نکنی.( خواهیم دادما بزودي به تو یاد "
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 ملحقات
پذیریم و تحلیل خود را می ما در ادامه بحث، فرضیه چهارم را

دهیم. در متن، بارها به قرآن، ذکر، می براساس این فرضیه ادامه
قرآن مبین، کتاب، کتاب مبین، کتاب حکیم، فرقان و...اشاره 

این کلمات را یکسان تعبیر کرده و  تمامیمفسرین اسالمی شود.می
دانند که تحت عنوان قرآن در دست ماست. اما آنرا همین متنی می

گذارد. در یک جا گفته متن بوضوح بین قرآن و کتاب تفاوت می
 شود که قرآن نازل شده است و در جاي دیگر کتاب.می

 براي مثال:

مِنُونَ بِهِ ؤْ ینَاهُمُ الْکِتَابَ ینَ آتَیفَالَّذِ الْکِتَابَ  کَ یوَکَذَلِکَ أَنزَلْنَا إِلَ
 اتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ یجْحَدُ بِآیؤْمِنُ بِهِ وَمَا یوَمِنْ هَؤُلَاء مَن 

ابَ نِکَ إِذًا لَّارْتَیمِیوَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِ
 . الْمُبْطِلُونَ 

اتِنَا یجْحَدُ بِآینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا یصُدُورِ الَّذِ ینَاتٌ فِیاتٌ بَیهُوَ آبَلْ 
 إِلَّا الظَّالِمُونَ 

اتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا یاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآیهِ آیوَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَ
 نٌ یرٌ مُّبِیأَنَا نَذِ

لِکَ ذَ  یهِمْ إِنَّ فِ یتْلَى عَلَیکَ الْکِتَابَ یأَنزَلْنَا عَلَ کْفِهِمْ أَنَّایأَوَلَمْ 
 ﴾51 الی 47 آیات ،29 سوره﴿ ؤْمِنُونَیلَرَحْمَۀً وَذِکْرَى لِقَوْمٍ 
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 میرا بر تو نازل کرد قرآن (در اصل کتاب است)ن ما یو همچن« 
ن ایآورند و از ممان مىیم بدان ایاشان کتاب دادهیپس آنان که بد

ما را  اتیگروند و جز کافران [کسى] آاند که به آن مىکسانى نانیا
ست خواندى و با دن نمىیش از ایچ کتابى را پیو تو ه. کندانکار نمى

شان قطعا به شک یاندنوشتى و گر نه باطلخود [کتابى] نمى
ه هاى کسانى است کنهیاتى روشن در سیبلکه [قرآن] آ د.افتادنمى

چرا  و گفتند . شوندات ما نمىیستمگران منکر آاند و جز افتهیعلم 
آسا] نازل نشده است ى [معجزهیهابر او از جانب پروردگارش نشانه

 .اى آشکارمش خداست و من تنها هشداردهندهیها پبگو آن نشانه
ن کتاب را که بر آنان خوانده یست که ایشان بس نیا براى ایآ

ن [کار] براى مردمى یا قت دریم در حقیشود بر تو فرو فرستادمى
 (ترجمه فوالدوند).» ادآورى استیمان دارند رحمت و یکه ا

مترجم کتاب را همان قرآن تعبیر و ترجمه کرده است. اما در 
شود که محمد از روي یک کتاب براي مردم تالوت و اینجا ذکر می

ها شود که اینکرده است! همچنین گفته مییا آنرا حفظ و تکرار می
نه . در سیاندههاي کسانی است که علم یافتوشن در سینهآیاتی ر

شود اهللا از طریق جبرئیل این چه کسانی؟ مگر نه اینکه ادعا می
آیات را به محمد وحی کرده است؟ اگر فرضیه چهارم را بپذیریم، 

امه ها را به صورت نمنظور سینه کسانی است که این آیات یا نوشته
 اند.ردهاي مکتوب براي محمد ارسال ک
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 شوداین در حالی است که در دیگر آیات، قرآن ذکر خوانده می 
 یا چیزي براي تذکر دادن یا ذکر کردن:

 ﴾22 آیه ،54 سوره﴿ سَّرْنَا الْقرآن لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ یوَلَقَدْ 

ا یم پس آیاو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده« 
 »اى هسترندهیپندگ

 و یا :

 آیه ،21 سوره﴿ هِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یکُمْ کِتَابًا فِیلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَ
10﴾ 

) شما يداریله تذکر (و بیم که وسینازل کرد یما بر شما کتاب«
ر بهت( (ترجمه مکارم شیرازي)» د؟یکنیشه نمیا اندیدر آنست، آ

 فرستاده ایم کهاست این طور ترجمه شود: ما به سوي شما کتابی 
 کنید؟)ذکر و مناجات شما در آن (فیه) است پس آیا اندیشه نمی

در اینجا قرآن عینا معادل با کتاب نیست، بلکه قرآن ذکري 
 خوانیم:می 37آیه  10است از روي کتاب. همچنین در سوره 

 يذِقَ الَّیفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَکِن تَصْدِیوَمَا کَانَ هَذَا الْقرآن أَن 
 ﴾37﴿ نَیهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِیبَ فِیلَ الْکِتَابِ الَ رَیهِ وَتَفْصِیدَینَ یبَ

ر خدا [و] به دروغ ین قرآن از جانب غیست که ایو چنان ن« 
ش از آن است یق [کننده] آنچه پیساخته شده باشد بلکه تصد
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[و]  ستیدى نیحى از آن کتاب است که در آن تردیباشد و توضمى
 .»ان استیروردگار جهاناز پ

در اینجا قرآن توضیح و تفصیلی است از کتابی که در الهی 
بودنش شک نیست. تفاوت بین قرآن (به عنوان ذکري از روي 
کتاب) و کتاب آنچنان واضح است که مفسرین مسلمان مجبور 

که به وجود کتاب یا لوح محفوظی اعتقاد بیاورند که نزد  اندهشد
شود. ی است که از روي آن بر محمد نازل میخداست و قرآن آیات

 شود زیرا بایدقبول چنین چیزي منجر به پذیرش جبرگرایی می
بپذیریم که همه رخدادهایی که در قرآن به آن اشاره شده از جمله 
واکنش مشرکین و منافقین یا مسلمانان، همگی در لوحی محفوظ 

ر این تعبیمشکل دیگر براي  از پیش نزد خدا نوشته شده است.
تخیلی مفسرین مسلمان این است که در بسیاري از آیات واضح 
است که منظور از کتاب، نه لوح محفوظ نزد خدا بلکه تورات است. 
اما اگر ما فرضیه چهارم را بپذیریم و قبول کنیم که نویسندگان 

ها و متون ترجمه شده (قرآن عربی) از مسیحی براي محمد نامه
 ، این آشفتگی و سردرگمیاندهکردارسال میروي کتب براي محمد 

رود. با قبول این فرض، کتاب همان تورات و دیگر کتب از بین می
مسیحی است که نزد نویسندگان در لوحی محفوظ است و -یهودي

بخشی از آن به صورت ذکر به عربی ترجمه شده و براي محمد به 
 شده است.تدریج ارسال می
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بینیم که کتاب و زیر به وضوح می هايدر آیات نخستین سوره
 :اندهقرآن دو چیز متفاوت هستند زیرا در کنار هم عنوان شد

 ﴾دوم آیه ،2 سوره﴿ نَیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیبَ فِیذَلِکَ الْکِتَابُ الَ رَ

 ﴾اول آیه ،10 سوره﴿ مِ یاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیالر تِلْکَ آ

 ورهس﴿ رٍ یمٍ خَبِیثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِاتُهُ یالَر کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آ
 ﴾اول آیه ،11

 ﴾اول آیه ،15 سوره﴿ نٍیاتُ الْکِتَابِ وَقرآن مُّبِیالَرَ تِلْکَ آ

 ﴾اول آیه ،27 سوره﴿ نٍ یاتُ الْقرآن وَکِتَابٍ مُّبِیطس تِلْکَ آ

 آیه ،41 سوره﴿ عْلَمُونَ یا لِّقَوْمٍ یاتُهُ قرآنا عَرَبِ یکِتَابٌ فُصِّلَتْ آ 
 ﴾دوم

 ،43 ورهس﴿ ا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ یإِنَّا جَعَلْنَاهُ قرآنا عَرَبِ.نِیوَالْکِتَابِ الْمُبِ
 ﴾3 و 2 آیات

دهد که عناوین مختلفی براي آنچه بر فهرست فوق نشان می
شده) به کار رفته است. ترجمه شده (یا ارسال میمحمد نازل می

 اتشیکه آ یکتابچنین است:  41وم سوره آیه د مکارم شیرازي براي
 يا برایح و گویخود بازگو کرده است، فص يرا در جا یهر مطلب

به  ات آنیکتابى است که آ و ترجمه فوالدوند: .که آگاهند یتیجمع
ان شده قرآنى است به زبان عربى براى مردمى که یروشنى ب

 .دانندمى
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آنرا در هنگام توان در این موارد قرآن آنچیزي است که می
موعظه یا مناجات قرائت کرد و این مجزا از کتاب است. در واقع 
منظور این است که کتابی است روشن که آیاتش به زبان عربی 

 .1تواند براي موعظه نیز از آن استفاده کنداست و بنابراین محمد می

در فهرست فوق دقت کنیم گفته  15اگر به آیه اول سوره 
ته افیات آن استحکام یالم راء کتابى است که آالف "شود که می

. کدام "ان شده استیمى آگاه به روشنى بیسپس از جانب حک
توان فهمید منظور این حکیم آگاه؟! اگر متن را یک نامه بدانیم، می

است که کتابی با آیات محکم براي محمد ارسال شده و مردي 
، نظور از کتابحکیم بر آن موخره اي نیز نوشته است. بنابراین م

 ادامه نامه نیست.

 در. فوق فهرست در 2 سوره اول آیه به کنید دقت همچنین
 هک است شده استفاده) آن( ذالک از هذا یا تلک کلمه جاي به اینجا
 .دارد اشاره متن از خارج کتابی به آیه دهد می نشان

شود و در برخی موارد در برخی موارد صحبت از کتاب می
صحبت از کتاب و قرآن در کنار یکدیگر. در حالت اول، کتاب براي 

رود یا شاید اصال به زبان عربی نباشد و در حالت موعظه به کار نمی
توان براي موعظه نیز استفاده دوم مراد این است که کتاب را می

                                                           
به معناي اصلی کلمه فصلت در زبان آرامی رگ در کتاب خود این آیه را با رجوع کریستف لوکزنب- 1

 گوییم مطابقت دارد. نگاه کنید بهترجمه دوباره کرده است و ترجمه او با آنچه در اینجا می
Luxenberg., C (2007) The Syro-Aramic of Reading of the Koran. Hnas Schiler 
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آن و نه کتاب الزاما متنی نیستند که ما کرد. در هر دو حالت، نه قر
خوانیم بلکه چیزي است خارج از متن که در متن به آن اشاره می
ها و امثال در متن هایی از مناجاتشود (البته نه همیشه و بخشمی

 ) دقت کنید:97موجود است). همچنین به سوره قدر(

 ﴾1﴿ لَۀِ الْقَدْرِ یلَ یإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِ

 در شب قدر نازل کردیم. ما آنرا

اشاره به نازل کردن چیزي دارد. » انزلناه«مفعول جمله در فعل 
این سوره پنج آیه کوتاه بیشتر ندارد. منطقی به نظر نمی رسد که 
منظور نویسنده همین پنج آیه باشد. پس چه چیزي در شب قدر 
نازل شده است؟ مسلم است که نویسنده به چیزي بیرون از خود 

متن اشاره دارد. در واقع متن (سوره قدر) نامه اي است که به این 
همراه آن (کتابی یا متنی) ضمیمه شده است و سپس در نامه گفته 

 شود که ما این (متن الحاقیه) را در شب قدر نازل کرده ایم.می

بنابراین در هنگام مطالعه متن ، کامال گمراه کننده خواهد بود 
، همه را همین متنی ببینیم "ذکر"، "ناتبی"، "قرآن"، "کتاب"اگر 

ه کنند بلکبه خود متن اشاره نمی که جلوي چشم ماست. آنها الزاما
 به ضمیمه یا متنی همراه با نامه اشاره دارند.

ها طرف هستیم که به پس ما در اینجا با مجموعه اي از نامه
شده است. کتاب، ها براي محمد ارسال میهمراه کتابها و مناجات

ند تواشود، نمیقرآن و بیناتی که از نزول یا ارسال آن صحبت می
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هایی از صرفا همین متنی باشد که در دست ماست. احتماال بخش
هاي کوتاه آخر قرآن بخشی از متن، به خصوص برخی از سوره

هاي اخالص و فاتحه) و یا ها باشد(مانند سورههمین مناجات
هایی ص انبیاست یا نقل قولهایی که شامل قصهایی از سورهبخش

شود. در هر حال، یک خوانده می "قرآن مبین"از آنچیزي باشد که 
 "قرآن"چیز مشخص است: قرآنی که ما در دست داریم، عینا همان 

 شود.نیست که در متن به آن اشاره می "کتابی"و 

ها مفسرین و مترجمین قرآن، براي الپوشانی عناوین اولیه سوره
، "قرآن عربی"، "کتاب مبین"، "قرآن مبین"، "کتاب حکیم"
 ها تعبیرهمین متن سوره را به تمامی غیره و "ذکر"، "قرآن مجید"

اند. اما همانطور که از نظر گذشت، در بسیاري از این موارد، کرده
کنند. این موضوع، این عناوین به چیزي خارج از متن اشاره می

ه هایی هستند ک، در واقع نامههافرضیه ما مبنی بر اینکه متن سوره
شده را تقویت هاي مختلفی از کتب ارسال میهمراه با آنها بخش

کند. حتی برخی مسلمانان براي توجیه بیشتر، با سوء تعبیر می
کنند که در واقع قرآن به ، ادعا می"قدر"عامدانه از کلمه مبهم 

 صورت یک کتاب کامل در شب قدر به طور یکجا بر محمد نازل
شده است(این در حالی شده است و سپس به تدریج بر او قرائت می

به صراحت اعالم  76:23، 25:32،  17:106، 15:9است که قرآن در 
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). این ادعا البته براي 1کند که قرآن به تدریج نازل شده استمی
توجیه و گمراه کردن اذهان از این واقعیت است که متن قرآن، 

، "کتاب حکیم"هایی تحت عنوان ا الحاقیههایی هستند همراه بنامه
و مانند آن. در واقع اصال مسلمانان  "قرآن مبین"، "فرقان"

دانند که منظور از شب قدر چیست؟ این شب به عنوان شبی نمی
شود و در که قرآن بر محمد یکجا نازل شده است جشن گرفته می

ه ا ککنند تا صبح به عبادت بپردازند چرمی آن مسلمانان تالش
کنند صواب مناجات در این شب چندین برابر است. با این می گمان

رسد منظور از قدر، شب تولد مسیح باشد، زیرا در حال، به نظر می
در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان  خوانیم:ادامه می

. در ندیپروردگارشان براى هر کارى [که مقرر شده است] فرود آ
 فرشتگان به چوپانان تولد مسیح را اعالمانجیل لوقا آمده است که 

). پس در واقع نزول فرشتگان به زمین Luke 2:8-20کنند (می
ارتباطی با تولد مسیح باید داشته باشد و نویسنده احتماال این 

کند که در شب تولد مسیح، فرشتگان می عقیده مسیحی را منعکس
                                                           

، و گرددبه قرآن برمى"انزلناه"یر درضم"نویسد: براي مثال طباطبایی در تفسیر خود از قرآن می- 1
خواهد بفرماید همه قرآن را در شب قدر نازل کرده، نه بعضى از آیات آن را، ظاهرش این است که: مى

مؤیدش هم این است که تعبیر به انزال کرده، که ظاهر در اعتبار یکپارچگى است، نه تنزیل که ظاهر در 
شود که قرآن کریم دو جور نازل شده، یکى یکپارچه ین مىنازل کردن تدریجى است. پس مدلول آیات ا

ناه و قرآنا فرق"در یک شب معین، و یکى هم به تدریج در طول بیست و سه سال نبوت که آیه شریفه
 ".کند، نزول تدریجى آن را بیان مى (2) "لتقراه على الناس على مکث و نزلناه تنزیال

مام متن قرآن یکپارچه و کامل نازل شده است و بعد به چنین تفسیري در خود داراي تناقض است. ت
تدریج دوباره نازل شده است. این بدان معناست که همه آنچه در مورد اتفاقاتی مانند پاسخ به مشرکین، 

 ها و اتفاقات دیگر در متن اشاره شده، همگی از قبل مکتوب بوده است!جنگ
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از آسمان  براي برآورده کردن دعاي مسیحیان و برکت دادن ایشان
 کنند.نزول می

و نیز ( هاتوان مجموعه اي از نامهپس متن قرآن را می
هایی از ملحقات همراه با نامه) دانست که به همراه فصول و بخش
شده است. متن قرآن هاي مختلف کتب براي محمد ارسال میبخش

 هایی میان آیاتکند که تفاوتخود در چند جا به وضوح اشاره می
 وجود دارد: نازل شده

نَاتٍ مِّنَ یهِ الْقرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیأُنزِلَ فِ يشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِ
ا أَوْ ضًیصُمْهُ وَمَن کَانَ مَرِیالْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْ

مُ الْعُسْرَ دُ بِکُ یرِیسْرَ وَالَ یدُ اللّهُ بِکُمُ الْ یرِیامٍ أُخَرَ یعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَ
 سوره﴿ وَلِتُکْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 

 ﴾185 آیه ،2

ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده «
 تیر هدال آشکایاست [کتابى ] که مردم را راهبر و [متضمن] دال

 (ترجمه فوالدوند)» ت.ص حق از باطل اسیزان] تشخیو [م

ترجمه غلط و گمراه کننده است. به وضوح مشخص است که 
قرآن، بینات و فرقان چیزهاي متفاوت از هم هستند و با حرف ربط 

را نادیده گرفته  "و"در حالیکه مترجم  اندهاز هم مجزا شد "و"
که ماه رمضان، ماهی است که در است. در واقع باید اینطور خواند 

نازل  "فرقان"و  "بینات من الهدي"و  "قرآن هدي للناس"آن، 
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شده است. کلمه فرقان به اشتباه به معناي جدا کننده حق از باطل 
 خوانیم:(فرقان) آیه اول می 25شود در حالیکه در سوره تعبیر می

 ﴾1﴿ رًاینَ نَذِیکُونَ لِلْعَالَمِیهِ لِنَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ يتَبَارَكَ الَّذِ 

اب کت =( فرقان بزرگ [و خجسته] است کسى که بر بنده خود«
ان یرا نازل فرمود تا براى جهان )جداسازنده حق از باطل

 »د.اى باشهشداردهنده

در این آیه مشخص است که فرقان کتابی است که براي محمد 
 ارسال شده است.

 ورهس﴿ نَ یاء وَذِکْرًا لِّلْمُتَّقِیمُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِنَا یوَلَقَدْ آتَ
 ﴾48 آیه ،21

م و [کتابشان] براى یداد فرقان هارونقت به موسى ویو در حق« 
 .»ى و اندرزى استیزگاران روشنایپره

پس فرقان کتابی است که اولین بار براي موسی نازل شده است 
مد فرستاده است. پس قرآن همان و سپس نویسنده آنرا براي مح

 .1فرقان نیست وبین آنها تفاوتی وجود دارد

همچنین سوره آل عمران به وضوح از تفاوتی بین آیات محکم 
 گوید:و متشابه سخن می

                                                           
 در همین کتاب. "فرقان"به بخش براي توضیح بیشتر درباره فرقان نگاه کنید - 1
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 هِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ یدَینَ یکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینَزَّلَ عَلَ
 ﴾3﴿ لَیوَاإلِنجِ

هِ اتِ اللّینَ کَفَرُواْ بِآیقَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِ مِن
 ﴾4﴿ زٌ ذُو انتِقَامٍ یدٌ وَاللّهُ عَزِیلَهُمْ عَذَابٌ شَدِ

اتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ یکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیأَنزَلَ عَلَ يهُوَ الَّذِ ...
هُ تَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ یغٌ فَیقُلُوبِهِمْ زَ ینَ فیبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِوَأُخَرُ مُتَشَا

 یلَهُ إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِیعْلَمُ تَأْوِیلِهِ وَمَا یابْتِغَاء الْفِتْنَۀِ وَابْتِغَاء تَأْوِ
 ﴾7﴿ ذَّکَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األلْبَابِیقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یالْعِلْمِ 

ش ید آنچه [از کتابهاى آسمانى] پین کتاب را در حالى که مؤیا
ج] بر تو نازل کرد و تورات و یباشد به حق [و به تدراز خود مى

ش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان یپ.  )3(ل رایانج
 ات خدا کفریکسانى که به آ[=جداکننده حق از باطل] را نازل کرد 

 خواهند داشت و خداوند شکستد عذابى سختیترددند بىیورز
را بر تو  ن کتابیاوست کسى که ا... )4(انتقام است ر و صاحبیناپذ

ح و روشن] است آنها یات محکم [=صریاى از آن آفرو فرستاد پاره
] اما درنیپذلیگر متشابهاتند [که تاویاى] داساس کتابند و [پاره

ل یى و طلب تاویجوشان انحراف است براى فتنهیکسانى که در دلها
لش یکنند با آنکه تاوروى مىیآن [به دلخواه خود] از متشابه آن پ

د نیگوداند [آنان که] مىداران در دانش کسى نمىشهیرا جز خدا و ر
م همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب یمان آوردیما بدان ا

 .شودت و جز خردمندان کسى متذکر نمىپروردگار ماس
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 هک است شده نازل کتابی که شود می گفته سوم و دوم آیات در
 و تورات مشابه کتبی محمد براي پس. است انجیل و تورات موید

 ،ودش می گفته هفتم آیه در بعد و شده فرستاده قرآن نیز و انجیل
اوست کسی که این کتاب را فرو فرستاد برخی از آیاتش محکم 
هستند و برخی متشابه. معموال آیات محکم و متشابه به ترتیب 

ن شوند که به نظر من چنیآیات صریح و آیات تاویل پذیر تعبیر می
 نیست(بعدا بحث خواهد شد).

با یک بررسی همه جانبه از متن قرآن و با قبول فرضیه چهارم، 
ها رسیم که کتب و متون مختلفی همراه با نامهاین نتیجه میبه 

ها را نشان براي محمد ارسال شده است که نمودار زیر، این بخش
 دهد:می

 
شناسیم در اصل مجموعه کتابی که ما تحت عنوان قرآن می

شده است. با این حال، هایی است که براي محمد ارسال مینامه
 "قرآن فجر"ها هستند که تحت عنوان برخی از سوره همان مناجات

شناسیم. می "قرآن مجید "، "قرآن کریم"(احتماال سوره فجر)، 
توان آنرا به این صفات در واقع نوع مناجات یا ذکر هستند و می

ترتیب مناجات یا ذکر صبحگاهی، ذکر بخشایش و ذکر عظمت 



 
56 

آن ترجمه کرد. احتماال تنها بخش اندکی از این مناجاتها در قر
ا هحاضر درج شده است و بسیاري از دست رفته است. همراه با نامه

کتابی تحت عنوان فرقان نیز ارسال شده است اما فرقان در متن 
ها از کتاب مبین یا قرآن مبین (بینات) وجود ندارد. در برخی سوره

هایی ها دقیقا همان سورهآید و این سورهنیز سخن به میان می
هاي انبیا در آن گنجانده شده است. قرآن استانهستند که بیشتر د

مبین را باید بخشی از کتاب مبین دانست که به زبان عربی ترجمه 
 حدستواند از آنها براي موعظه خود استفاده کند. شده و محمد می

 .دباش آن از بخشی یا اسفار تورات، مبین، کتاب که است این من
 انبیا از همین کتاب مبین احتماال بسیاري از آیات مربوط به قصص

باشد. دلیل اشارات پراکنده به قصص در متن این است که اصل 
داستان در ملحقات وجود دارد و نویسنده در متن نامه به این 

کند و به می هایی از آن که مهم هستند اشارهها و بخشداستان
 ها را براي مردم نقل کند.دهد که این داستانمی محمد تذکر

تواند ر کسی تصور کند که متن قرآن کالم خداست، نمیحتی اگ
کالم خدا در کتاب قرآن موجود از این نتیجه طفره برود که تمامی 

 نیست.

هاي قرآن کار بسیار دشواري است، زیرا تعیین توالی زمانی سوره
ند هایی هستهمچنانکه گفتیم متن قرآن از آنجایی که اصالتا نامه

کنند. اشاره بسیار اندکی به زمینه بحث می در پاسخ به پیام محمد،
ها، قرآن و کتاب مبین، با این حال، تقسیم بندي فوق (مناجات، نامه
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 کند تا درکی از ترتیبفرقان و در نهایت آیات مدنی) به ما کمک می
 زمانی قرآن بدست آوریم.

ها اولین چیزهایی باشد که به همراه آید که مناجاتبه نظر می
هایی که در آن پاسخ شده است. سورهراي محمد ارسال میها بنامه

به کافران داده نشده است و یا نسبت به واکنش اهل کتاب خوش 
هایی که نویسنده از واکنش و بین است، باید مقدم باشند بر سوره

هاي مشرکین و اهل کتاب دلسرد یا خشمگین شده است. پاسخ
د که درباره قیامت، هایی هستننخستین آیات ارسال شده، سوره

 کنند.رستگاري و عذاب قریب الوقوع صحبت می

به تدریج براي محمد کتابی شامل امثال، کتاب مبین و قرآن 
هایی که به زبان عربی ترجمه شده و در متن از آن به مبین (بخش

شود که اساسا شامل شود) نیز ارسال میعنوان قرآن عربی یاد می
شود(مانند هاي مختلف زده میمثال قصص انبیاست و یا در آنها

از سوي مشرکین و  ). اما گویا38، 27،28، 26، 15، 12هاي سوره
برخی از اهل کتاب در اعتبار این آیات شک و تردید روا داشته 

، از ارسال کتابی تحت عنوان فرقان سخن 25شود. سوره می
ن سیشود که قرآن مهجور مانده است. واپگوید و در آن گفته میمی

ی شود که آیاتهاي مکی آنهایی هستند که در ابتدا گفته میسوره
 شود که آیات محکمیمحکم هستند و در آن شکی نیست. ادعا می

 32ارسال شده است و دیگر متشابه نیستند. مثال در آیه اول سوره 
 خوانیم:) می11و  2(همچنین آیات اول سوره 
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 ﴾2﴿ نَیهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِیفِ بَ یلُ الْکِتَابِ لَا رَیتَنزِ﴾1﴿ الم

نازل شدن کتابی که شکی در آن نیست که از سوي پروردگار « 
 »عالم است.

پس اینجا معناي واقعی تفاوت بین آیات محکم و متشابه  
شود. گویا محمد با این واقعیت مواجه شده که برخی مشخص می

ه همین و ب از آیاتش عینا از کتب الهی نیست و صرفا شبیه آن است
که در الهی  اندهخاطر نویسندگان براي وي آیات محکم ارسال کرد

بودنشان شکی نباشد و اهل کتاب آنرا تایید کنند. در سوره الزمر 
 خوانیم:می 23) آیه 39(

لُودُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُ یمَّثَانِ مُّتَشَابِهًاثِ کِتَابًا یاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ
نُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ ذَلِکَ یخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینَ یالَّذِ

 ﴾23﴿ هادٍضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ یشَاءُ وَمَن یبِهِ مَنْ  يهْدِیهُدَى اللَّهِ 

عد متضمن و متشابه ن سخن را [به صورت] کتابىیباتریخدا ز«
هراسند پوست که از پروردگارشان مى د نازل کرده است آنانیو وع

اد خدا یافتد سپس پوستشان و دلشان به بدنشان از آن به لرزه مى
د یخدا هر که را بخواهد به آن راه نماتین است هدایگردد انرم مى

 .»ستیو هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى ن

بنابراین آیات محکم و متشابه، به معناي آیات صریح و یا تاویل 
دار نیست بلکه به معناي آیاتی است که مشخصا کالم خداست 
(یعنی از تورات و دیگر کتب معتبر یهود آمده است) و آیات متشابه، 
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هاي مسیحی؟) و صرفا شبیه کالم خدا هستند (منابع جعلی فرقه
گرفته شده است و در آنها امثال و احتماال از منابع دسته دوم 

سخنان حکمت آموز مختلفی آمده است. بنابراین تعبیر آیات 
متشابه به عنوان آیات تاویل پذیر کامال گمراه کننده است و بیشتر 
باید آنرا آیات و کتبی دانست شامل امثال و حکم که توسط 

 .اندهشدهاي الحادي مسیحی در کنار کتب رسمی موعظه میفرقه
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 حروف مقطعه
 هاییفرضیه چهارم یعنی در نظر گرفتن متن قرآن به عنوان نامه

شده است، به ما که همراه با دیگر ملحقات براي محمد فرستاده می
 )"یاسین"، "طه"، "الم"(مانند  را کند تا حروف مقطعهکمک می

ز دیرباز بین یهودیان و ها رمزگشایی کنیم. ادر ابتداي سوره
مسیحیان رسم بود تا براي شماره گذاري از حروف گماتریک 

 دهد:. جدول زیر عدد معادل با هر حرف را نشان می1استفاده کنند

 
 یعرب حروف کالیگماتر يهاارزش جدول

توان حروف مقطعه در قرآن را شماره سطور بنابراین می
شده است. در ها ارسال میمکتوباتی دانست که به همراه نامه

گذشته به جاي صفحه از سطور براي تعیین میزان یک متن استفاده 

                                                           
برخی از مسلمانان به جاي اینکه از حروف گماتریکال براي رمزگشایی و توضیح حروف مقطعه - 1

استفاده کنند، کلمات داخل قرآن را جستجو کرده و براساس ارزش گماتریکال کلمات و تعداد تکرار 
تذکر شد که بحث ما در اینجا تنها به کنند از ان معجزه بیرون بکشند. باید مشده در قرآن سعی می

 هاي کودکانه ندارد.حروف مقطعه مربوط است و هیچ ارتباطی با این بازي
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) از یک کتاب. پس 40 +30+1سطر ( 71 . پس الم یعنی1شدمی
(لقمان) را  31در سوره  ﴾2﴿ مِیاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیتِلْکَ آ﴾1﴿ الم
سطر از آیات کتاب حکیم. به  71توان اینگونه ترجمه کرد: می

 همین ترتیب:

 ایإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرآنا عَرَبِ ﴾1﴿ نِ یاتُ الْکِتَابِ الْمُبِیالر تِلْکَ آ: 12سوره 
 ﴾2﴿ لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ 

صورت یک مناجات سطر از آیات کتاب مبین که ما آنرا به  231
 عربی براي کسانی که عقلی در سر دارند، فرستاده ایم.

 ﴾1﴿ نٍ یاتُ الْقرآن وَکِتَابٍ مُّبِیطس تِلْکَ آ: 27سوره 

 سطر از آیات قرآن و کتاب مبین. 69

 ﴾1﴿ دِ یق وَالْقرآن الْمَجِ: 50سوره 

 سطر از یک کتاب به همراه مناجات نامه ستایش. 100

 ﴾1﴿ سْطُرُونَ یمِ وَمَا ن وَالْقَلَ : 68سوره 

 نویسند.آیه از یک کتاب به همراه قلم و آنچه با آن می 50

در آخرین آیه، به همراه سطوري از کتاب قلم و دیگر ملزومات 
 جهت نامه نگاري براي محمد ارسال شده است.

                                                           
 اندازه سطر اندازه گیري براساس شد و امروزه ایناندازه یک متن در طومار با تعداد سطور مشخص می-1

 گویند. ) میstichometry(شود که به آن استیکومتري به کار رفته در کتاب ایلیاد مشخص می
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که ما متن را به صورت نامه در نظر بگیریم، پس هنگامی
ف مقطعه و آیات نخستین هر سوره توانیم براحتی منظور از حرومی

 را رمز گشایی کنیم.

سیره ابن هشام در داستانی در منازعه محمد با یهودیان یثرب، 
 شود:می کند. داستان چنین نقلمی به حروف مقطعه اشاره اي

 »الف الم میم، ذلک الکتاب«و دیگر حکایت آن است که چون 
ابو  -یی ابن اخطبخواند و برادر حمی فرو آمد، سید روزي آن را

گذشت و قرآن خواندن سید بشنید. چون باز می -یاسر ابن اخطب
اي قوم یهود، من شنیدم «پیش برادر آمد و جماعت یهود، گفت : 

 »خواند.می که محمد الف الم میم

 د،یا محم«ایشان برخاستند و به حضرت سید آمدند و گفتند: 
 »قرآن.خواندي در می گویند که تو الف الم میممی

 »بلی«سید گفت : 

الف یکی باشد و الم سی و میم چهل. «حُیی ابن اَخطب گفت : 
اي «پس روي باز قوم خود کرد و گفت: » جمله هفتاد و یکی باشد.

قوم یهود، من حساب کردم و مدت ملک محمد هفتاد و یک سال 
افتد که به دین وي درشوید که مدت بقاي می باشد. شما را رغبت

و دیگر روي سوي سید کرد و » و یکسال خواهد بودن؟آن هفتاد 
 »اي محمد، هیچ از حروف دیگر بر تو آمده است از قرآن؟«گفت: 

 »بلی«سید گفت: 
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 »آن چیست؟«حیی ابن اخطب گفت: 

 »الف الم میم صاد.«سید گفت: 

بعد از آن، جمله به ». این دراز تر است«حیی ابن اخطب گفت: 
یکی باشد و الم سی و میم چهل و الف «حساب در اورد و گفت: 

 اي«و دیگر گفت: » صاد نود. این جمله صد و شصت و یک باشد.
 »محمد، هیچ دیگر از حروف بر تو فرو آمده است در قرآن؟

 »بلی«گفت: 

 »چیست؟«گفت: 

و این نیز جمله به حساب آورد » این درازتر است«حیی گفت: 
جمله دویست و سی الف یکی و الم سی و را دویست. این «و گفت: 

هیچ دیگر از این حروف به تو فرو «و دیگر پرسید که  »و یک باشد.
 »آمده است در قرآن؟

 »بلی«سید گفت: 

 »الف الم میم را.«گفت: 

و جمله به حساب آورد و گفت » این درازتر است از آنها«گفت: 
الف یکی و الم سی و میم چهل و را دویست. این جمله دویست «

اي محمد، کار بر تو معما و «آنگاه گفت: » ی باشد.و هفتاد و یک
د که بقا و ملکن امت تو چن اندهو معین و پیدا نکرد اندهملبس بکرد

 »خواهد بودن.
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اي یهود، دور «گفت:  -برادر حیی ابن اخطب -آنگاه، ابویاسر
نیست که مجموع این جمله مدت بقا و ملک محمد و امت وي 

هفتاد و یک و صد «گرفت و گفت:  زبا آنگاه، حساب از سر »است.
و شصت و یک و دویست وسی و یک و دویست و هفتاد و یک این 
جمله هفتصد و سی و چهار سال باشد و این جمله بقاي دین محمد 

 »خواهد بودن.

یا محمد، اگر تو «و دیگر آن بود که رافع ابن حریمله گفت: 
تو خداي را خواهی که ما متابعت تو کنیم، پس می رسول خدایی و

بگوي تا با ما سخن گوید و ما سخن وي بشنویم و آن وقت به تو 
 »ایمان آوریم!

و چون آیت فرو آمد و قبله از بیت المقدس با کعبه افتاد، علماي 
 اي محمد، تو دعوتی«یهود به خبث پیش سید آمدند و گفتند: 

کنی که ملت من و ملت ابراهیم هر دو یکی است. پس چرا قبله می
خواهی که ما به دین تو در آییم و می شام با کعبه افکندي؟ اگر از

 »1متابعت تو کنیم، قبله همچنان که بود، باز جانب شام افکن

این روایت، اگرچه صرفا تالشی است براي اینکه بگوید یهود به 
صدق دین محمد اذعان داشتند و با این حال صرفا از سر حسد و 

، اما نکات جالبی در بر دارد. یهودیان کینه به دین محمد در نیامدند
د دهاند و نشان میحروف مقطعه را حروف گماتریکال برداشت کرده

                                                           
. 1373 -نشر مرکز -ابن هشام (؟) سیرت رسول اهللا: ترجمه سیرت ابن اسحاق از عبدالملک ابن هشام- 1

 251صفحه 



 
66 

که نویسنده اصلی این روایت(ابن اسحاق یا هرکسی که از وي 
ا دانسته که این اساسشنیده است) از این موضوع آگاه بوده و نیز می

هل کتاب مربوط هاي رازورزانه و روش کار یهودیان و ابه نگرش
شود که خود محمد گویی از اي بیان میاست. حتی روایت به گونه

این حروف مقطعه چیزي نمی داند و صرفا این حروف را به یهودیان 
دهد. این در حالی است که مفسرین مسلمان در عین می اطالع

حال که به صحت روایات ابن هشام معتقدند، مدعی هستند که این 
 دا و پیامبرش!رمزي است بین خ
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 مسئله ضمایر در قرآن
کند. گاهی اهللا به صورت سوم ضمایر در متن قرآن مرتب تغییر می

شخص مفرد (او) به کار رفته است و گاهی ناگهان دوباره به شکل 
. گاهی در یک جمله مشخص 1شوداول شخص جمع (ما) ظاهر می

است و هم سوم شخص مفرد. اگر این  خدا هم اول شخص جمع
را نه خدا بلکه نویسنده این سطور فرض کنیم، این آشفتگی  "ما"

توان گفت که در اغلب موارد تاحدي توضیح داده خواهد شد. می
براي مثال زمانی  اول شخص جمع (ما) نویسندگان است و نه خدا.

نَزْلَنا ِإلَ  خوانیم :که در سوره الزمر می
َ
ا أ َه اْلِکَتاَب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد اللَّ  َك یِإنَّ

ُه الدِّ  ایم (همانا ما این کتاب را به حق به سوي تو فرستاده َن.یُمْخِلًصا لَّ
پس خدا را عبادت کن و دین خود را تنها به او اختصاص بده) اگر 
نویسنده متن را اهللا فرض کنیم پس اهللا در یک جمله هم به عنوان 

رفته است و هم سوم شخص مفرد که البته اول شخص جمع به کار 
عجیب خواهد بود. به همین خاطر مسلمانان گاهی ضمیر ما را به 

دهند تا جمله منطقی جلوه کند. اما اگر ضمیر فرشتگان نسبت می
ما را از آن نویسنده (که از طرف از یک فرقه مسیحی سخن 

طور ینشود. پس جمله فوق را باید اگوید) بدانیم مشکل حل میمی
فهمید: ما نویسندگان این کتاب را براي تو فرستاده ایم پس خدا را 

                                                           
 براي یک مقاله مفصل تر درباب ضمایر در قرآن رجوع کنید به :- 1

Rogers, Anthony. (?) ‘Allah's Use of Plural Pronouns: A Survey and Critique’ 
Retrieved from <http://www.answering-
islam.org/authors/rogers/pronouns1.html> 
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عبادت کن و.... در اغلب موارد، ضمیر ما به نویسندگان ارجاع دارد 
و منظور اهللا یا فرشتگان نیست. با این حال، در برخی از موارد به 

رسد که ضمیر ما اهللا باشد و نه نویسنده چون به وي اعمالی نظر می
آید(براي مثال آفرینش). شود که تنها از خدا برمیبت داده مینس

آیا این بدان معناست که نویسنده خود را در جایگاه خدا قرار داده 
 است؟

توانیم زمان ها را با ترتیب زمانی (اگرچه دقیقا نمیاگر سوره
ارسال هر سوره یا نامه را مشخص کنیم) مطالعه کنیم، متوجه 

ه به تدریج در نقش خدا یا فرشته خدا ظاهر شویم که نویسندمی
ر شویم که ضمیشده است یا در واقع به تدریج با جمالتی مواجه می

هاي کوتاه پایان کتاب آن تنها به خدا قابل اطالق است. در سوره
هاي مفصل قرآن که به لحاظ نزول یا ارسال مقدم هستند بر سوره

دا کند)، خمی نرا تایید(همانطور که کرونولوژي نولدکه نیز ای تر
شود. در سوره ناس، آخرین همیشه به صورت سوم شخص ظاهر می

سوره کتاب، مشخص است که اهللا سوم شخص مفرد است و متن 
 شکل یک دعا یا موعظه را دارد:

مِن  ﴾3﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴾2﴿ مَلِکِ النَّاسِ ﴾1﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 
 ﴾5﴿ صُدُورِ النَّاسِ یوَسْوِسُ فِی يالَّذِ ﴾4﴿ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

 ﴾6﴿ مِنَ الْجِنَّۀِ وَ النَّاسِ
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.  معبود مردم . پادشاه مردم.  برم به پروردگار مردمبگو پناه مى«
هاى مردم وسوسه نهیآن کس که در س.  گر نهانىاز شر وسوسه

 .»از] انسچه از جن و [چه  .کندمى

در همه جا اهللا  95تا سوره  113هاي به همین ترتیب از سوره
به صورت سوم شخص مفرد ظاهر شده و در اغلب موارد از کلمه 

شود. در جاهایی هم که ضمیر اول شخص به کار استفاده می "رب"
توان تصور کرد که منظور نویسندگان است. براي رفته براحتی می

شود که ما به تو کوثر عطا کردیم ثر گفته میمثال در سوره قدر و کو
این آیات، یا اینکه قرآن را در شب قدر نازل کردیم. در تمامی 

نویسندگان تصور کنیم و در همه جا خدا با کلمه  را "ما"توانیم می
(سوره تین) خداوند به انجیر و  95شود. اما در سوره رب ظاهر می

خورد که انسان قسم می "ناین سرزمین امی"زیتون، کوه سینا و 
 را در نیکوترین حالت آفریده است.

 ﴾3﴿ نِ یوَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِ ﴾2﴿ نَینِیوَطُورِ سِ ﴾1﴿ تُونِ ینِ وَالزَّیوَالتِّ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ  ﴾4﴿ مٍ یأَحْسَنِ تَقْوِ یلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِ

رُ یآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَنَ یإِلَّا الَّذِ ﴾5﴿ نَیسَافِلِ
سَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ یأَلَ ﴾7﴿ نِیکَذِّبُکَ بَعْدُ بِالدِّیفَمَا  ﴾6﴿ مَمْنُونٍ 
 ﴾8﴿ نَیالْحَاکِمِ

 .ن شهر امن و امانیو ا .نایو طور س .تونیر و زیسوگند به انج«
را به  سپس او. میدین اعتدال آفریکوتریبراستى انسان را در ن(که) 
ده یمگر کسانى را که گروم. یدین [مراتب] پستى بازگردانیترپست
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س پ.  خواهند داشت منتاند که پاداشى بىسته کردهیو کارهاى شا
ا خدا یآ. داردب جزا وامىین] به تکذیز تو را بعد [از ایچه چ

 »ت.سین داوران نیکوترین

ه به مکه و حجاز دقت کنیم زمینه متن به هیچ وج اگر کمی 
، به انجیر و زیتونی و سرزمین امین 1اشاره ندارد. خدا به کوه سینا

خورد. برخالف نظر مفسرین، منظور از شهر امین و امن، قسم می
مکه نیست. بعید است که نویسنده مکه را که از نظر وي شهري 
مملو از گناه و شرك است و به قول خودش هر لحظه عذاب الهی 

بخواند. بنابراین این  "امین"آنان فرود آید، شهري  ممکن بر سر
سوره یک بخشی از ذکر و موعظه اي است که به نظر نویسندگان 

شده و موضوع آن به هیچ عنوان به حجاز متنی الهی تصور می
شود. همچنین بعید است که متن محمد را خطاب قرار مربوط نمی

 ."تکذیب وا داشتچه چیز تو را به "شود که دهد. زیرا گفته می
احتماال محمد تکذیب کننده نبوده است(و حداقل این چیزي 

خواست نیست که یک مسلمان حاضر باشد بپذیرد) و اگر می
کرد. مشرکین را خطاب قرار دهند آنها را به صورت جمع خطاب می

رسد این تکه از متن (به اصطالح) الهی انتخاب شده به نظر می
 مشرکین بخواند.است تا محمد آنرا براي 

                                                           
مطابق کتاب پیدایش، خدا در کوه سینا بر موسی ظاهر شد و موسی چهل شبانه روز با خدا در کوه - 1

 توان مطمئن بود که در اینجا عبارت طور سینین دقیقا همان کوه سینا باشد.ن گفت. البته نمیسخ
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 95(که مانند سوره  90، به جز 86تا  95هاي باز هم از سوره
شود. از و سوم شخص مفرد ظاهر می "رب"خدا با کلمه  است)
(اعلی) نویسنده (اهللا در این سوره سوم شخص است)  86سوره 

 راند:سخن عجیبی بر زبان می

ن شکافدار یسوگند به زم )11ز (یانگسوگند به آسمان بارش«
قت قرآن گفتارى قاطع و روشنگر یکه] در حق[ )12(آماده کشت) (

د زننرنگ مىیآنان دست به ن )14ت (سیو آن شوخى ن )13ت (اس
پس کافران را مهلت  )16( زنمرنگ مىیز] دست به نیو [من ن )15(

 )»17ر (ده و کمى آنان را به حال خود واگذا

شخص مفرد است و  دقت کنید که در آیه شانزده ضمیر اول
خواهد مشخصا منظور شخص نویسنده است. نویسنده از محمد می

که موقتا دست از موعظه بردارد تا او به نیرنگی دست زند. ما 
دانیم او قصد چه نیرنگی دارد. آیا او متوجه شده است که این نمی

هاي کوتاه و ترساندن از عذاب قیامت قریب الوقوع جوابگو موعظه
یا وي به این نتیجه رسیده که براي تاثیرگذاري بیشتر نیستند؟ آ

باید مستقیما متنی به محمد داد که به زعم وي از زبان خدا یا 
 و رذک ترجمه به کنند شروع باید آیافرشته اي جاري شده باشد؟ 

 محمد؟ براي آنها تفسیر و تاویل و مقدس کتب از هاییداستان
خورد که قرآن روشن و واضح است؛ اما گویا از نویسنده سوگند می

نظر مشرکین چنین نبود و احتماال وي به این فکر افتاده که 
 ها و سخنان واضح تري را براي محمد ارسال کند.موعظه
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نیز خدا تنها به شکل سوم شخص ظاهر  77تا  85هاي از سوره
که بتوان الجرم آنرا به شود هیچ کجا جمله اي ذکر نمی شود ومی

 خدا نسبت داد.

 شود:(سوره انسان) در همان اولین آیه نوشته می 76اما در سوره 

 ﴾1﴿ ئًا مَّذْکُورًایکُن شَینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِ

 ».ز قابل ذکرى نبودیا زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چیآ« 

 شود:شکل اول شخص جمع ظاهر میسپس ناگهان خدا به 

ن یم بدییآزمام و او را مىیدیا انسان را از نطفه مختلطى آفرم«
م خواه یما راه را به او نشان داد) 2(مینا قرار دادیجهت او را شنوا و ب

رها و یما براى کافران زنج ).3( ا ناسپاسیرا گردد یشاکر باشد و پذ
 ....» )4( میاکردههاى سوزان آتش آماده غلها و شعله

 شود:به عنوان پایان نوشته می 29در آیه 

اى است تا هر که خواهد راهى به سوى ات] پندنامهین [آیا« 
د یو تا خدا نخواهد [شما] نخواه )29رد (یش گیپروردگار خود پ

هر که را خواهد به  )30ت (م اسیخواست قطعا خدا داناى حک
ن عذابى پردرد آماده کرده آورد و براى ظالماش در مىیخورحمت

 )»31ت (اس

بنابراین در این سوره نقل قول مشخص است و در انتها گفته 
شود که این یک ذکر است براي کسانی که پند گیرند. پس در می
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اینجا ما با یک نقل قول طرف هستیم که از زبان خدا بیان شده 
 است.

ور را همانط هاي کوتاه پایانی آخر کتاب قرآندر نتیجه، اگر سوره
که بسیاري از مفسرین و پژوهشگران قرآنی اذعان دارند، به لحاظ 

ابیم یهاي بلندتر بدانیم، با مطالعه آنها در میزمانی مقدم بر سوره
که خدا به تدریج و براساس یک ضرورت، به شکل اول شخص جمع 

چرا اینطور است؟ چرا بعد از مدتی، مولف  شود.در متن ظاهر می
 شود؟می نقش خدا یا فرشته خدا ظاهرگاهی در 

این مسئله براي فرضیه ما تا حدي چالش برانگیز است، همیشه 
هاي شخصی مجبور براي من سئوال بود که چرا نویسنده در نامه

بوده گاهی نقش خدا یا فرشته خدا را براي محمد ایفا کند. در نظر 
زیادي  ها تا حديگرفتن متن قرآن به صورت مجموعه اي از نامه

سازد. اما ما باید نکته می معناي آیات اولیه هر سوره را روشن
دیگري را هم باید در نظر بگیریم که منظور اصلی بسیاري از 

 یونس سوره در باید را پاسخهاي بلند). هاست (خصوصا سورهنامه
 :کرد جستجو 39 آیه) 10(

ذَّبَ لُهُ کَذَلِکَ کَ یأْتِهِمْ تَأْوِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یحِیبَلْ کَذَّبُواْ بِمَا لَمْ 
 ﴾39﴿ نَ یفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الظَّالِمِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ کَیالَّذِ

زى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و یبلکه چ«
ن ش از آنایامده است کسانى [هم] که پیشان نیآن برا لیتاو هنوز
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ب کردند پس بنگر که یامبرانشان را] تکذین گونه [پیدند همبو
 .»فرجام ستمگران چگونه بوده است

 شود:می (قیامت) گفته 75همچنین در سوره 

 ﴾16﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ 

 »براى خواندن آن [= قرآن] حرکت مده ر عجلهزبانت را بخاط«

 ﴾17﴿ وَقرآنهُ نَا جَمْعَهُ یإِنَّ عَلَ

 »کردن و خواندن آن بر عهده ماستچرا که جمع«

 ﴾18﴿ فَإِذَا قرآناهُ فَاتَّبِعْ قرآنهُ 

 »روى کنیم از خواندن آن پیپس هر گاه آن را خواند«

 ﴾19﴿ انَهُ ینَا بَیثُمَّ إِنَّ عَلَ

 »ز بر عهده ماستیح آن نیان و توضیسپس ب«

و صبر کند که از خواهد که عجله نکند می نویسنده از محمد
ها جمع بندي شود و منتظر آنچه برایش فرستاده شده در نامه

الوه ها عتوضیح و بیان کتب ارسالی از سوي ایشان بماند. پس نامه
بر پاسخ به مسائل پیش آمده در رسالت محمد، این هدف را دنبال 

کنند که خالصه و جمع بندي و اشاراتی به متن داشته باشند و می
 مهم کتب الحاقی را به محمد گوشزد شود. یا نکات
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شود محمد در بیان می بعد از مدتی، زمانی که نویسنده متوجه
موعظات خود دچار مشکل است(بسیاري از آیات به این موضوع 

کند به تاویل کتب و قرآن در نامه (به می اشاره دارند)، وي شروع
اه و هاي کوتهمین دلیل همانطور که از نظر گذشت در سوره

نخستین تاویلی دیده نمی شود و خدا به صورت اول شخص جمع 
یم شومی ظاهر نمی شود). بنابراین وقتی با جمله اي در متن روبرو

دهد در واقع می که نویسنده خود را در مقام خدا یا فرشته قرار
نویسنده در حال تاویل آن هست و ما به نوعی با یک نقل قول 

ن عبارات، تاویل، جمع بندي یا خالصه مواجه هستیم. در واقع ای
تواند آنها را تحت عنوان قرآن می اي از متن هستند که محمد

 موعظه کند.

در برخی از موارد نویسنده در تاویل و بیان متن، کلمات 
 :101دهد. مانند سوره می نامشخص را توضیح

 ﴾1﴿ الْقَارِعَۀُ 

 »کوبنده«

 ﴾2﴿ مَا الْقَارِعَۀُ 

 »ست کوبندهیچ«

 ﴾3﴿ مَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَۀُ وَ

 »ستیو تو چه دانى که کوبنده چ«
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 ...﴾4﴿ کُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِیوْمَ ی

 »روزى که مردم چون پروانه[هاى] پراکنده گردند«

هاي بلند، متن اشاراتی دارد به متن اما در اغلب موارد و در سوره
کند. به همین خاطر در می تاویلتر است و آنرا دیگري که مفصل

یا ذکر کن آمده است. گاها نویسنده در میان  "اذ"کلمه اکثر موارد 
 دهد و تالشمی تاویل خود از متن الحاقی، محمد را خطاب قرار

کند به مسائل و مشکالت وي پاسخ دهد. وي ال به الي تاویل با می
ه دهد که بمیزند و توضیح می استنتاج از آن، به مسائل محمد پل

مشرکین چه بگوید و چه کارهایی را باید انجام دهد؛ سپس در ادامه 
ه دهد(بمی ها پرداخته و یا به تاویل خود ادامهبه جمع بندي داستان

همین دلیل قصص انبیا کوتاه و عاري از جزئیاتی هستند که در 
توان دید). از همین رو گاه خدا به صورت سوم شخص می تورات

شود و گاه به صورت اول شخص جمع. در جاهایی می هرمفرد ظا
شود در واقع تاویل یا می که به صورت اول شخص جمع ظاهر

 تکراري است از متن الحاقی.

دلیل تمامی ابهامات، تغییر ضمایر و پراکندگی متن در این 
ها همواره به متن دیگري خارج از آن اشاره نهفته است که متن نامه

منظور اصلی نویسنده تنها با حضور متن ارجاعی دارند و معنا و 
 قابل درك است.

 خوانیم:می (قلم) 68براي مثال در سوره 
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فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُن کَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ 
 ﴾48﴿ مَکْظُومٌ 

ى ورز و مانند همدم یبایپس در [امتثال] حکم پروردگارت شک«
 داد مباش آنگاه که اندوه زده ندا درونس] یماهى [=

 ﴾49﴿ لَوْلَا أَن تَدَارَکَهُ نِعْمَۀٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ 

کرد قطعا اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك [حال] او نمى«
 »شدن خشک انداخته مىینکوهش شده بر زم

 ﴾50﴿ نَیالصَّالِحِ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ 

 »دیستگانش گردانید و از شایپس پروردگارش وى را برگز«

ظاهرا این آیات اشاره به داستان یونس دارند اما پیشتر در این 
سوره هیچ اشاره اي به داستان یونس نشده است بلکه داستان کامال 

شود درباره باغداران که ان شاء اهللا نگفتند و می متفاوتی نقل
فت زد. پس داستان یونس باید در جاي دیگري نقل شده باغشان آ

 دهد.می باشد و نویسنده به آن ارجاع

 خوانیم:می 14همچنین در سوره 

هَا ثَابِتٌ بَۀٍ أَصْلُیبَۀً کَشَجَرةٍ طَیفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا کَلِمَۀً طَیأَلَمْ تَرَ کَ
 ﴾24﴿ السَّمَاء یوَفَرْعُهَا فِ
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ه زه) را بیبه (و گفتار پاکیچگونه خداوند کلمه ط يدیا ندیآ
ه ن) ثابت و شاخیشه آن (در زمیه کرده که ریتشب يازهیدرخت پاک

 !آن در آسمان است؟

(آیا ندیدي) به کار رفته باشد؟ در هیچ » الم ترا«چرا باید عبارت 
کجاي متن اشاره اي به این مثل مشاهده نمی شود. مشخص است 

 ر جلبگمحمد را به قسمتی از داخل متنی دیکه نویسنده توجه 
 کند.می

د کامال توانمی اینرا نیز باید در نظر داشت که نظم و ترتیب آیات
، متن 30در سوره نمل آیه تصادفی یا اشتباهی باشد براي مثال 

سلیمان با عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیم  ناگهان نقل قولی را از
 همچنینشخص و واضح نیست. کند اما این نقل قول ممی آغاز
 مدنی برخی و مکی برخی که بقره سوره پراکنده آیات به کنید دقت

 و نامشخص آیات قرآن، گردآورندگان که رسدمی نظر به. هستند
 .اندکرده جمع بقره سوره در و یکجا در را متفرقه
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 فرقان
 ها از سوي یک شورايپیشتر گفتیم که کتاب فرقان همراه با نامه

مسیحی براي محمد ارسال شده است. اکنون این سئوال مطرح 
است که کتاب فرقان کدامیک از کتب منابع مسیحی و یهودي پیش 

تواند باشد. همانطور که قبال ذکر آن رفت، کتاب از ظهور اسالم می
ل شده است و شاید تنها بخش اندك یا ها ارسافرقان همراه با نامه

ها موجود باشد. از همین رو، به تنها انعکاسی از آن در متن نامه
سختی بتوان مطمئن بود که منظور از کتاب فرقان، کدام کتاب 

 در"هاست. است زیرا به سادگی این کتاب تنها یک الحاقیه به نامه
 زد؟ توان می حدس سه چیست فرقان کتاب اینکه

 هب خدا که شود می گفته وضوح به مکی ایات در اگرچه. تورات. 1
 عمران آل سوره چهارم و سوم آیه در اما است، بخشیده فرقان موسی

 :خوانیم می

 لَیاإلِنجِوَ  التَّوْرَاةَ وَأَنزَلَ هِیدَی نَیبَ لِّمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ  الْکِتَابَ کَیعَلَ نَزَّلَ
﴿3﴾ 

 از شیپ] آسمانى کتابهاى از[ آنچه دیمؤ که حالى در را کتاب نیا
 لیانج و تورات و کرد نازل تو بر] جیتدر به و[ حق به باشدمى خود

 )3( را

 هُمْ لَ اللّهِ اتِیبِآ کَفَرُواْ نَیالَّذِ إِنَّ الْفُرْقَانَ وَأَنزَلَ لِّلنَّاسِ هُدًى قَبْلُ مِن
 ﴾4﴿ انتِقَامٍ ذُو زٌ یعَزِ وَاللّهُ دٌیشَدِ عَذَابٌ
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 جداکننده[= فرقان و فرستاد فرو مردم رهنمود براى آن از شیپ
 دندیورز کفر خدا اتیآ به که کسانى کرد نازل را] باطل از حق
 و ریناپذ شکست خداوند و داشت خواهندسخت عذابى دیتردبى

 ﴾4﴿ است انتقام صاحب

 دهد می نشان و است آمده تورات کنار در فرقان عبارت اینجا در
 .هستند مجزا هم از دو این که

 .است شده ذکر جداگانه طور به که موسی قوانین یا فرمان ده. 2

. باشد "book of Jubilees کتاب که است این من سوم حدس. 3
یا پیدایش  Lesser Genesisاین کتاب را  ...جمله ادامه سپس و "

خوانند. کتابی است نسبتا کوچک شامل پنجاه فصل صغیر نیز می
کوتاه که در آن خدا یا فرشته اش براي موسی در کوه سینا، 

 کند. این کتاب در انجیل رسمیهاي پیدایش را بازگو میداستان
قرار ندارد با این حال کلیساي ارتودوکس اتیوپی و نیز یهودیان 

دین به این قت. معاندهخود قرار داد رات رسمیاتیوپی آنرا در تو
دانند (امري که انعکاس آن در متن کتاب، متن را وحی خدا می

 شود). دالیل من براي این حدس از قرار زیر است:قرآن نیز دیده می

 book of sectionsیا  book of Divisionبه کتاب جوبیلیز  .1
این کتاب به ها یا فُرَق. . یعنی کتاب بخش1گویندهم می

                                                           
این کتاب نزد مورخین مسیحیت اولیه کتاب کامال شناخته شده اي بود. هیچ نسخه آرامی، یونانی و - 1

 طر نزدعبري از این کتاب در دست نیست و تنها نسخه کامل آن به زبان اتیوپی است. به همین خا
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شود زیرا حوادث پیدایش تا خروج بنی می این نام خوانده
توصیف  ساله 49هاي زمانی با دوره اسراییل از مصر را

کند که احتماال هدف آن ترویج تقویم خورشیدي به می
جاي تقویم قمري است. بنابراین کلمه فرقان که به معناي 

تواند بخش کننده، جدا کننده یا فرق گذارنده است می
 باشد. book of Jubileesها یا معادلی براي کتاب بخش

در کتاب جوبیلیز، چهره خدا یا فرشته خدا به موسی ایام  .2
دهد که دهد یا به عبارت دیگر نشان میالهی را یاد می

هاي زمانی مشخص چگونه مشیت الهی براساس دوره
صورت گرفته است. همچنین همانطور که گفتیم ادعا 

ه کتاب جوبیلیز به موسی وحی شده است. در شود کمی
شود که کتاب فرقان متن قرآن دو بار به وضوح گفته می

 به موسی نازل شده است:

 ورهس﴿ نَ یاء وَذِکْرًا لِّلْمُتَّقِینَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیوَلَقَدْ آتَ
 ﴾48 آیه ،21

[کتابشان] براى م و یداد ن فرقانهاروقت به موسى ویو در حق« 
 .»ى و اندرزى استیزگاران روشنایپره

                                                           
کلیساي اتیوپی این کتاب به کتاب بخش یا تقسیمات نیز معروف است و در کتاب مقدس ایشان گنجانده 

 شده است.
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 آیه ،2 سوره﴿ نَا مُوسَى الْکِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ یوَإِذْ آتَ 
532:53﴾ 

جداکننده حق از باطل] [فرقان  و آنگاه که موسى را کتاب و«
 ».بیدای تید هدایم شایداد

اتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآ
 ،14 هرسو﴿ اتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ یذَلِکَ آل یإِنَّ فِ  امِ اللّهِ یبِأَ وَذَکِّرْهُمْ 

 ﴾5 آیه

م] یم [و به او فرمودیات خود فرستادیقت موسى را با آیو در حق«
رون آور و روزهاى یى بیاها به سوى روشنیکیکه قوم خود را از تار

ادآورى] براى هر ین [یادآورى کن که قطعا در ایخدا را به آنان 
 .»باى سپاسگزارى عبرتهاستیشک

را به قومش یادآوري  1خدا از موسی خواسته است تا ایام اهللا
هاست (یعنی نشکستن عهد). این و در این یادآوري عبرت کند

                                                           
این فرض را  "هاي تفسیر متنمطالعات قرآنی: منابع و روش"وانزبروگ در بررسی خود در کتاب - 1
کند که خداست. وي تصور میهاي پذیرند که منظور از ایام خدا همان روزهاي سرنوشت ساز و جنگمی

و حتما به پیروزي در جنگ مربوط است. عبارت  "ایام عرب"این برداشتی است از سنت عرب و عبارت 
 خوانیم:شود. در اینجا میتکرار می 14آیه  45ایام اهللا تنها در سوره 

به کسانى که ایمان  ﴾14﴿یَجْزِيَ قَوْمًا بِما کَانُوا یَکْسِبُونَقُل لِّلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ ال یَرْجُون أَیَّامَ اللَّهِ لِ
اند بگو تا از کسانى که به روزهاى [پیروزى] خدا امید ندارند درگذرند تا [خدا هر] گروهى را به آورده

 اند به مجازات رساند.شده[سبب] آنچه مرتکب مى
ه چندان غلط هم نیست. اما درست تر این مترجم عبارت پیروزي را به متن اضافه کرده است که البت

است که بگوییم که خدا روزهاي مشخصی را برگزیده و در آن سرنوشت بشر را مشخص کرده است حال 
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دا خ شود یعنیجوبیلیز میدقیقا همان ادعایی است که در کتاب 
هاي کتاب خواهد که رخدادها و داستاندر کوه از موسی می

آفرینش را براي مردم بیان کند. در همان ابتداي کتاب جوبیلیز 
 شود.گفته می

و خداوند با موسی سخن گفت: نزد من به کوه بیا و من به تو "
اد خواهم د دو لوح سنگی از قوانین و فرامین را که برایت نوشته ام،

و موسی به کوه خدا رفت و  "و باید اینها را به ایشان یاد بدهی.
جالل خدا در کوه سینا جلوه گر شد و ابري کوه را به مدت شش 
روز فرا گرفت. و در هفتمین روز، خدا موسی را از میان ابر فراخواند 
و جالل خداوند مانند آتشی شعله ور بر باالي کوه بود. و موسی 

و چهل شب در کوه بود. و خدا به موسی تاریخ پیشین و  چهل روز
را یاد داد. و خدا  روزهاي قانون و عهد تقسیمات تمامیمتاخر 

گویم در سینه ات گفت: هر کلمه اي را که در این کوه به تو می
جاي بده و آنها را در کتابی بنویس تا نسلهاي ایشان ببیند که 

ه آنها با شکستن عهدشان شرارتی ک با وجود تمامی چگونه من
 )chapter1: 1-6( "1، ایشان را ترك نکرده ام.اندهمرتکب شد

                                                           
چه روز قیامت باشد و چه روز آفرینش و روز عهد با قوم برگزیده یا مانند آن. این عقیده در کتاب یوبیلیز 

 نیز مشهود است. 
 

1 Anonymous (?) ‘Book of Jubilees’, BlackSmith. Retrieved from 
http://www.blackmask.com- 
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بنابراین از دو حالت خارج نیست یا منظور از کتاب فرقان، همان 
ده فرمان و قوانین است که بر دو لوح سنگی نوشته شده و یا همین 

هاي مختلف در کوه به موسی داستان آفرینش که به صورت بخش
شده است که البته حدس دوم قوي تر است. دلیل بعدي نشان  گفته

هاي اضافی که در تورات نیستند دهد که نویسنده به داستانمی
 آگاهی داشته است. اندهولی در کتاب جوبیلیز نقل شد

داستانی درباره ابراهیم پیش از  (االنبیا) 21در سوره  .3
ته و ها را شکسشود که وي بتعزیمت از شهر اور نقل می

 29 و نیز سوره( شودبراي این کار به آتش انداخته می
 ) 46تا  41آیات  19و سوره  25تا  16آیات 

 م ویرشد [فکرى]اش را داد ه ابراهیمش از آن بیقت پیو در حق
آنگاه که به پدر خود و قومش ). 51م (یستگى] او دانا بودیما به [شا

 ).52د (ستنید چیاى که شما مالزم آنها شدهیهان مجسمهیگفت ا
گفت قطعا شما  )53( میافتیگفتند پدران خود را پرستندگان آنها 

ا حق را براى یگفتند آ ).54( دیو پدرانتان در گمراهى آشکارى بود
گفت [نه] بلکه  )55ی (کنندگانا تو از شوخىیاى ما آورده

ن است همان کسى که آنها را یپروردگارتان پروردگار آسمانها و زم
و سوگند  )55م (ت] از گواهانین [واقعیورده است و من بر اد آیپد

 د قطعا در کار بتانتانید و رفتیبه خدا که پس از آنکه پشت کرد
ز کرد یز ریپس آنها را جز بزرگترشان را ر ).56د(رى خواهم کریتدب

ان یگفتند چه کسى با خدا )57د (شان به سراغ آن برونیباشد که ا
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 ).59ت (ه که او واقعا از ستمکاران اساى] کردن [معاملهیما چن
 راهیمو ابکرد که به ااد مىیم جوانى از آنها [به بدى] یدیگفتند شن
د یاوریدگان مردم بیگفتند پس او را در برابر د )60د (شوگفته مى

 انیا تو با خدایآ ي ابراهیمگفتند ا )61(باشد که آنان شهادت دهند
ن بزرگترشان کرده یگفت [نه] بلکه آن را ا )62ي (ن کردیما چن

پس به خود آمده و )63د (یند از آنها بپرسیگواست اگر سخن مى
سپس  )64د (یشما ستمکارقتیگر] گفتند در حقیکدی[به 

نها سخن یاى که اسرافکنده شدند [و گفتند] قطعا دانسته
 چ سودید که هیپرستزى را مىیا جز خدا چیگفت آ )65د (نیگونمى
ر از خدا یاف بر شما و بر آنچه غ )66( رساندانى به شما نمىیو ز
د او را یکنگفتند اگر کارى مى )67( دیشیاندد مگر نمىیپرستمى

ي م اى آتش برایگفت )68د(یارى دهیانتان را ید و خدایبسوزان
رنگى بزنند یو خواستند به او ن )69ش (ب بایآسسرد و بى ابراهیم

 )70م (ین [مردم] قرار دادیانکارتریولى] آنان را ز[

کتاب  12این داستان عینا (تنها با اندکی جزئیات) در فصل 
 ترین نسخه کتابجوبیلیز آمده است. شایان ذکر است که قدیمی

جوبیلیز به قرن اول میالدي یعنی پانصد سال قبل از ظهور اسالم 
ست گردد و احتماال تاریخ نوشتن آن از این نیز عقب تر ابرمی

 توان ادعا کرد که قرآن منبع اصلی این داستان است.بنابراین نمی
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 سبع المثانی
 خوانیم:(الحجر) می 15در سوره 

 ﴾87﴿ مَ یوَالْقرآن الْعَظِ ینَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِیوَلَقَدْ آتَ

را  و قرآن بزرگو به راستى به تو سبع المثانى [=سوره فاتحه] «
 .»میعطا کرد

مترجم مطابق نظر اکثر مفسرین قرآن سبع من المثانی را سوره 
شود: هفت تا از فاتحه دانسته است. ترجمه تحت الفظی آن می

حذف شده و معموال آنرا سبع  "از"به معناي  "من"دوگانه. کلمه 
خوانند و این عبارت تبدیل شده است به نام دیگري براي مثانی می

دانند سوره حمد یا فاتحه. دلیل اینکه سبع المثانی را سوره حمد می
این است که این سوره هفت آیه دارد و دوبار بر محمد نازل شده 

ع عده اي نیز سب .شوداست و یا اینکه در هنگام نماز دوبار قرائت می
دانند. با این حال اکثر طوالنی اول قرآن می المثانی را هفت سوره

سلمان معتقد اند که سبع المثانی همان سوره فاتحه مفسرین م
 .1خواننداست و آنرا ام القرآن نیز می

                                                           
گویند ) روایاتی که می1کند: طبري روایات مختلف از توضیح سبع المثانی را به چند دسته تقسیم می- 1

) روایاتی که سبعا من المثانی را هفت 2است. ترین هفت سوره قرآن مراد از سبعا من المثانی طوالنی
) روایاتی (در واقع، تنها یک روایت) دایر بر این که مراد از سبعا من المثانی 3دانند. آیه سوره فاتحه می

  .گویند کلّ قرآن مثانی است) روایاتی که می4هفت بخش قرآن است. 
 به نقل از

 http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,7010 
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این تفاسیر چیزي جز تخیالت بی معناي مفسرین نیست زیرا 
آنها حاضر نیستند بپذیرند که براي محمد به جز متنی که تحت 
عنوان قرآن در اختیارشان است، کتب و منابع دیگري نیز ارسال 

است. منظور از المثانی احتماال همان تثنیه یا کتاب پنجم شده می
اسفار است که هفت بخش (اول؟) آن براي محمد فرستاده شده 

بخش است و اگر عبارت را تحت  34. کتاب تثنیه در مجموع 1است
کنیم بدان معنی است که ما به تو هفت تا از الفظی ترجمه می

م. البته این تنها حدس من المثانی به عالوه قرآن عظیم را داده ای
) باشد که در زبان deuteronomy( است که المثانی همان تثنیه

گویند. با این حال، این حدس بسیار می Devarimعبري به آن 
 است.معنا و پوچ مفسرین اسالمیقوي تر از فرضیات بی

حال براي تایید این حدس اجازه دهید یک محاسبه ساده 
یعنی سوره اي که در آن گفته شده  15سوره بکنیم. آیه اول این 

 سبع المثانی به محمد اعطا شده است، چنین است:

                                                           
 کند:طباطبایی در تفسیر المیزان خود به استنتاج المثانی با تثنیه اعتراف می- 1

نکه نباشد به ای به نظر مى رسد آنچه که در معناى کلمه مثانى گفته شد کافى باشد، و دیگر حاجتى
اند معناهایى که دیگران از قبیل کشاف و حواشى آن، مجمع البیان، روح المعانى و غیر اینها نقل کرده

ده، که به گرفته ش) و یا از(ثنى) اند: از(تثنیهایراد کنیم، لیکن اسمى از آنها مى بریم: مثال بعضى گفته
مثانى نامیده مى شود که مطالب در آن تکرار شده  معناى تکرار و اعاده است، و از این رو آیات قرآنى

اند: اگر فاتحۀ الکتاب، مثانى نامیده شده بدین جهت است که در هر نماز دو بار است. بعضى دیگر گفته
باید خوانده شود، و یا براى این است که در هر رکعتى با خواندن سوره اى دیگر دو تا مى شود، و یا 

در آن تکرار شده  صراط(و)  ایاك(و)  رحیم(و)  رحمان) ماتش مانندبدین جهت است که بیشتر کل
 جلد سیزدهم) -(تفسیر المیزان است...

> http://www.aviny.com/quran/almizan/jeld-12/mizan-10.aspx< 
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 ﴾1﴿ نٍیاتُ الْکِتَابِ وَقرآن مُّبِیالَرَ تِلْکَ آ

 »ر.ات کتاب [آسمانى] و قرآن روشنگین است آیالف الم راء ا «

مطابق نظریه ما حرف مقطعه باید تعداد سطور کتاب باشد. یعنی 
 و ذکر یعنیز آیات کتاب به همراه قرآن مبین (یسطر ا 231

). اگر حدس ما در مورد .است شده اتخاذ کتاب یک از که ايموعظه
سبع المثانی درست باشد پس تعداد سطور هفت بخش کتاب تثنیه 
باید عددي در همین حول و حوش باشد. مجموع تعداد سطور هفت 

تغیرات احتمالی سطر است که اگر  244بخش نخست کتاب تثنیه 
هاي مشخصی در اندازه طومار ارسال شده (طومارها گویا در اندازه

بوده است به همین خاطر تعداد سطور مشابه است براي مثال 
چندین بار الر، و چندین ح.م تکرار شده است) با کتاب تنثیه را نیز 

در ابتداي سوره با  231توان قبول کرد که عدد در نظر بگیریم می
 خوبی به اندازه هفت بخش اول کتاب تثنیه است. تقریب
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 بررسی سوره قصص و یوسف
هاي تورات داشته است. براي مثال قرآن اشارات ناقص به داستان

داستان موسی (به عنوان مهمترین داستان) چندین بار تکرار شده 
تا به یک جا پایان است و هر دفعه از یک جاي قصه آغاز شده و 

ها اشارات کوتاهی وجود دارد به یافته است. در بسیاري از سوره
 توانیم بررسیچندین داستان نامرتبط به هم. به همین خاطر نمی

ها تکرار کنیم و حروف مقطعه را براي دیگر سوره 15فوق از سوره 
اده ها الزاما ارتباطی به آنچه همراه با نامه فرستزیرا محتواي نامه

(یوسف)  12 (قصص) و 28شده است ندارد. با این حال، در دو سوره 
به ترتیب داستان موسی از زمان تولد تا مالقات خدا و گرفتن 

و نیز داستان یوسف تقریبا به طور  ماموریت براي بازگشت به مصر
و توان براي این دکامل بیان شده است. بنابراین بررسی فوق را می

 سوره انجام داد.

روف مقطعه اولین آیه سوره قصص، ط.س.م است که ح .1
است. در نامه (یا سوره) داستان  109عدد متناظر با آن 

رود بیان موسی از زمان تولد تا زمانی که نزد فرعون می
شود البته داستان با یک اشاره کوتاه به عدم پذیرش می

شود. اگر به فرعون و سپس غرق شدن آن ناگهان تمام می
رجوع کنیم مجموعه سطور از ابتداي  "جخرو"کتاب 

خروج (بردگی قوم اسراییل در مصر و نیز تولد موسی) تا 
سطر  99هارون در دربار فرعون)، (موسی و 5بخش 
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 120شود و اگر بخش پنجم را هم لحاظ کنیم به عدد می
رسیم. این بخش از تورات دقیقا همان داستانی سطر می

ود. با این حال داستان شاست که در سوره قصص بیان می
در قسمت پایانی سوره قصص عجوالنه با یک نتیجه گیري 
یعنی غرق شدن فرعون و بدون اشاره به اتفاقات پیشین 

یابد. در هر حال، نمی توان با اطمینان گفت که پایان می
سطر اولی کتاب خروج براي محمد فرستاده  109دقیقا 

ا اندازه سطر سطر ب 109شده اما مشخص است که اندازه 
 الزم براي بیان این داستان مطابقت دارد.

است  "حروف مقطعه اولین آیه سوره یوسف الف. الم. را .2
اي است. سوره یوسف تنها سوره 231که عدد متناظر با آن 

 کند.را به طور کامل بیان میاز تورات است که داستانی 
 در قرآن داستان از زمانی که یوسف خوابی را براي یعقوب

کند آغاز شده و تا آنجا که یوسف خود را به تعریف می
برادران معرفی کرده و سپس یعقوب قصد عزیمت به مصر 

یابد. مجموع سطور در کتاب پیدایش کند، پایان میرا می
تا ابتداي  (خوابهاي یوسف) 37براي این داستان از بخش 

(رفتن یعقوب به مصر) و بدون در نظر گرفتن  46بخش 
که بی ارتباط به داستان است (داستان یهودا و  38بخش 

شود. برخالف دو بررسی قبلی، سطر می 273تامار)، 
توان نتیجه قطعی اختالف سطور اندکی زیاد است و نمی
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سطر براي  231گرفت. با این حال مشخص است که تعداد 
توصیف داستان یوسف با همان جزئیاتی که در تورات آمده 

د توان مطمئن شبا این بررسی نمی کند. اگرچهکفایت می
هایی از چه کتابی براي محمد ارسال که دقیقا چه بخش

شده است اما فرضیه ما درباره حروف مقطعه را تایید 
 کند.می
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 مقتسمین
 آمده است: (الحجر) 15در سوره 

 ﴾87﴿ مَ یلْقرآن الْعَظِوَا ینَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِیولَقَدْ آتَ

و به راستى به تو سبع المثانى [=سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را «
 .»میعطا کرد

 ﴾89﴿ نُیرُ الْمُبِیأَنَا النَّذِ یوَقُلْ إِنِّ

 .»و بگو من همان هشداردهنده آشکارم«

 ﴾90﴿ نَ یکَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِ

 »میکنندگان نازل کردمیهمان گونه که [عذاب را] بر تقس«

 ﴾91﴿ نَ ینَ جَعَلُوا الْقرآن عِضِیالَّذِ

همانان که قرآن را جزء جزء کردند [به برخى از آن عمل کردند «
 »].و بعضى را رها نمودند

 ﴾92﴿ نَیفَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِ

 »دیم پرسیپس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواه«

 ﴾93﴿ عْمَلُونَ یعَمَّا کَانُوا 

 »دادنداز آنچه انجام مى« 

 ﴾94﴿ نَیفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِ
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 »پس آنچه را بدان مامورى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب«

 ﴾95﴿ نَ ینَاكَ الْمُسْتَهْزِئِیإِنَّا کَفَ

 .»م کردیاهشخندگران را از تو برطرف خویکه ما [شر] ر«

 ﴾96﴿ عْلَمُونَ یجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ فَسَوْفَ ینَ یالَّذِ

دهند پس به زودى گر قرار مىیهمانان که با خدا معبودى د«
 .»قت را] خواهند دانستی[حق

 ﴾97﴿ قُوُلونَ یقُ صَدْرُكَ بِمَا یضِیوَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ 

 »ودشند تنگ مىیگوآنچه مىنه تو از یم که سیدانو قطعا مى«

 ﴾98﴿ نَ یفَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُن مِّنَ السَّاجِدِ

ان کنندگح گوى و از سجدهیش پروردگارت تسبیپس با ستا«
 »باش

 ﴾99﴿ نُیقِیکَ الْ یأْتِ یوَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى 

 .»نکه مرگ تو فرا رسدیو پروردگارت را پرستش کن تا ا«

 تفسیر خود و در شرح منظور از تقسیم کنندگانطباطبایی در 
 نویسد:می

ن معنا یاق کالم بى اشاره به ایس - نیکما انزلنا على المقتسم«
نى و قل ا( ن جمله متعلق است به جمله مقدر که جملهیست که این

ن یبدان اشاره دارد، پس معناى جمله مورد بحث ا) نیر المبیانا النذ
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هستم که شما را از آن عذابى که قبال  مى شود که من ترساننده اى
 نین نازل شده بود مى ترسانم و مقصود از مقتسمیبر مقتسم

) نین جعلوا القرآن عضیالذ( ند که خداى تعالى در جملهیهمانها
ش یات آمده طائفه اى از قریفشان کرده، و به طورى که در روایتوص

است، عده اى بودند که قرآن را پاره پاره کرده عده اى گفتند سحر 
هاى گذشتگان است، جمعى گفتند ساختگى گر گفتند افسانهید

ز راه ورودى به مکه را قسمت قسمت کردند، در موسم یاست، و ن
حج هر چند نفرى سر راهى را گرفتند تا نگذارند مردم نزد رسول 

ات مذکور یه و آله و سلم) بروند، و به زودى روایخدا (صلى اهللا عل
 .واهد آمد ان شاء اهللا تعالىتى خیدر بحث روا

علق به مت) نیجمله کما انزلنا على المقتسم( :اندهبعضى هم گفت
، و ) ناك سبعا من المثانىیو لقد آت( :قبل است آنجا که مى فرمود

م آنطور که بر ین است که ما قرآن را بر تو نازل کردیش ایمعنا
هود ین، یمقتسمن معنا، مقصود از یم، و بنا بر این نازل کردیمقتسم

و نصارى هستند که قرآن را قسمت قسمت نموده گفتند به بعض 
 .میمان نداریگرش ایم ولى به بعضى دیمان داریآن ا

نه ین حرف وقتى درست است که سوره مورد بحث در مدیکن ایل
نازل شده باشد، و حال آنکه در مکه نازل شده و در آن روز رسول 

ارى هود و نصیم) گرفتار مخالفتهاى ه و آله و سلیخدا (صلى اهللا عل
 هود و نصارىین معنا را از یه اى که ایم آینینشده بود، و لذا مى ب

 ن آمنوا وجهیآمنوا بالذى انزل على الذ( :نقل مى کند که گفتند
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نه یو نظائر آن، همه بعد از هجرت و در مد -) النهار و اکفروا آخره
سوره مورد بحث در مکه ل بر گفتار ما که ینازل شده است، و دل

 .ات آن استیاق آینازل شده خود س

ن یم ان اسیبه ا) نیمقتسم( هی: وجه تسماندهگر گفتیبعضى د
ن کتابهاى آنان را جزء جزء یاى خداى را و همچنیاست که انب

کن ید. لدنیگر کفر ورزیمان آوردند، و به بعضى دیکردند، به بعضى ا
ن فرموده: یرفى مقتسمرا در معیست، زیح نین حرف هم صحیا

ب اء و کتیى که قرآن را پاره پاره مى کنند، نه آنهائى که انبیآنها
 .اء را پاره پاره مى کنندیانب

اد آورى مى یه مورد بحث قومى را ین است که دو آیظاهر ا پس
ه بعثت و براى خاموشى نور قرآن یکنند که در اوائل بعثت بر عل

را  له مردمین وسیپاره کردند، تا به اام کرده بودند، و آن را پاره یق
شان نازل کرده و یاز راه خدا باز دارند، و خداوند هم عذاب را بر ا

ک فو رب( :شان فرمودهیهالکشان نموده است، آنگاه در باره مال کار ا
 )» عملونین عما کانوا یلنسئلنهم اجمع

طباطبایی قادر نیست بفهمد که منظور از تقسیم کنندگان چه 
ی هستند. این واقعا مضحک است که فکر کنیم محمد قرآن کسان

را در کاغذهایی نوشته و به دست مردم داده و سپس مخالفان قرآن 
و بعد خدا (احتماال در قیامت) قرار است از آنها  اندهرا پاره کرد

کنند. گویی محمد متن قرآن را بین مردم می سئوال کند که چه
 !اندهآنرا پاره کردکرده و حاال عده اي می منتشر
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پس براي مفسرین منظور از تقسیم کنندگان در این عبارات 
نیز تخیل کرده است که منظور کسانی  مترجممشخص نیست و 

با این  و بخشی را خیر. اندهاست که بخشی از قرآن را عمل کرد
حال، با اتکا به فرضیه چهارم، معنا واضحتر است: بگو من تنها کارم 

بیان کردن است همانطور که به توزیع کنندگان داده  هشدار دادن و
(و این  اندهشده است یعنی کسانی که قرآن را بخش بخش کرد

همانطور که در متن  اندهها را به تدریج براي محمد فرستادبخش
م) کنیبارها اشاره شده است که ما قرآن را به تدریج بر تو نازل می

تواند به که اهللا نمیمشخص است ( پس به پروردگارت سوگند
خودش سوگند بخورد) که از همه این توزیع کنندگان سئوال 

کنند. پس یک فرقه مسیحی، چند تن خواهیم کرد که چه کار می
از اعضاي خود را مامور کرده تا براي میسیونر (میسیونرهاي) خود، 

هایی از کتب را ترجمه کرده و بخش بخش براي وي ارسال بخش
این مورد اشتباهی از سوي توزیع کنندگان رخ داده  کنند. گویا در

و قرآن یا ذکري اشتباهی یا جابجا براي محمد ارسال شده است و 
احتماال به این خاطر توسط دیگران مسخره نیز شده است و حال 

کند که از این تقسیم کنندگان می نویسنده محمد را خاطرجمع
یح این اشتباهات کنند و با تصحمی متون خواهیم پرسید که چه

 ...م کردیرا از تو برطرف خواه کنندگانشخندیما [شر] ر در آینده
 .شودند تنگ مىیگونه تو از آنچه مىیم که سیدانو قطعا مى
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 خداوند کعبه؟

تنها در سوره پنجم (المائده) است که مستقیما از کعبه سخن 
ن همچنیشود. در سوره حج نیز که یک سوره مدنی است و گفته می

سوره بقره، به طور غیرمستقیم به کعبه اشاره  127و  125آیات 
شده است. اما آیا عجیب نیست که در هیچ کدام از آیات مکی هیچ 

آید در حالیکه کعبه از نظر مسلمانان ذکري از کعبه به میان نمی
خانه خداست و بنا به فرض ایشان، مهمترین رسالت محمد پاك 

رسد ها بوده است؟ به نظر میو بت کردن خانه خدا از شرك
نویسندگان هیچ اطالعات و درکی از کعبه، مراسم حج، طواف و... 

کنند (قریش) اشاره می 106کوتاه  . با این حال در سورهاندهنداشت
 که :

 ﴾1﴿ شٍ یلَافِ قُرَیلِإِ

 ش.یدادن قربراى الفت

 ﴾2﴿ فِ یلَافِهِمْ رِحْلَۀَ الشِّتَاء وَالصَّیإِ 

 انالفتشان هنگام کوچ زمستان و تابست

 ﴾3﴿ تِیعْبُدُوا َبَّ هَذَا الْبَ یفَلْ 

 دن خانه را بپرستنید خداوند ایپس با

 ﴾4﴿ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ  يالَّذِ
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م [دشمن] یشان داد و از بیى] که در گرسنگى غذایهمان [خدا
 (ترجمه فوالدوند) دخاطرشان کرآسوده

 را دفع شر سپاه ابرهه از یمن 1جمیع مفسرین دلیل الفت
دانند که توسط قریش شکست خورد و بازگشت. ایشان یک می

کنند که طی آن خدا پرندگانی را بر می داستان باورنکردنی را نقل
فراز سپاه یمن فرستاد و آنها را سنگباران کرد. بنابراین ایشان این 

به سوره فیل و مطمئن هستند که کنند می سوره را سریعا مرتبط
منظور از الفت دادن به (یا ائتالف) قریش همین کمک خدا براي 
شکست سپاه ابرهه است. به همین دلیل مترجم کلمه دشمن را در 

 ه بیم یا خوف اضافه کرده است تا این تداعی انجام شود.مکنار کل

 اند واما چرا ما باید فرض کنیم که این دو سوره به هم مرتبط 
اگر این فرض درست است چرا به سادگی اشاره نمی شود که خدا 
به ایشان در جنگ کمک کرد تا قریش همچنان خداي کعبه را 

نظور م بپرستند؟ اگر این فرضیات مفسرین مسلمان را کنار بگذاریم
متن (صرف نظر از اینکه به سوره فیل مرتبط است یا خیر) به 

ادن به قریش یا انس و الفت در سادگی این است که براي الفت د
میان قریش و نقش مهم کعبه براي تجارت و کسب و کار قریش، 

توانند که کعبه را به عنوان خانه خدا در نظر گیرند و این می آنها
به لحاظ مذهبی براي نویسندگان ایرادي ندارد. همچنین دقت 

 تکنید به استفاده از ضمیر سوم شخص مفرد در متن. به جاي عبار
                                                           

 ائتالف ترجمه شده است.  ها ایالف،در برخی ترجمه- 1
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(رب هذا  "خداي این خانه"، عبارت "خانه خدا"یا  "خانه من"
البیت) به کار رفته است. دعوت محمد به پذیرش اسالم و رها کردن 
شرك، بدون پذیرش کعبه به عنوان خانه خدا ممکن نبود. امکان 
نداشت که محمد از قریش بخواهد مراسم حج و طواف کعبه را رها 

ا نظر به این موضوع، در این نامه اذعان کنند. بنابراین نویسندگان ب
توانند خداي این خانه را کنند که براي الفت قریش آنان میمی

بپرستند. گویا آنان توسط محمد از این مسئله آگاه شده بودند و 
دیدند جز اینکه وجود کعبه را به عنوان خانه اهللا قبول چاره اي نمی

و  دختران خدا (الت، منیشفاعت کنند و بنابراین مسئله تنها نفی 
بینیم که ماند. در آیات مختلف در سوره قرآن میي) باقی میعز

تاکید روي توحید متمرکز است و خصوصا بر روي نفی قدرت 
 شفاعت فرشتگان یا دختران خدا.

دانست و محمد در مکه، مسجد االقصی را خانه مقدس خدا می
که به یثرب رفت  امیگذارد. اما هنگمی نه کعبه و به سوي آن نماز

قبله را از مسجد االقصی به مسجدالحرام تغییر داد. بعید است که 
این تغییر صرفا به خاطر دفع طعنه یهودیان باشد (تغییر قبله بیشتر 
مسئله برانگیز است تا در نظر گرفتن مکان مقدس یهودیان به 

همچنین در زمان تغییر قبله، کعبه همچنان مکان  -عنوان قبله
 رسد که این نشانه یک تغییرك بوده است)، بیشتر به نظر میشر

نگرش کلی در محمد و جدایی (نسبی) وي از تفکر نویسندگان 
 خوانیم:مسیحی بوده است. در سوره بقره می
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اى قبله ز آنان را ازیبه زودى مردم کم خرد خواهند گفت چه چ
داست گردان کرد بگو مشرق و مغرب از آن خیکه بر آن بودند رو

ن گونه یو بد )142د (کنت مىیهر که را خواهد به راه راست هدا
ر شما امبر بید و پیم تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادیشما را امتى م

 م جزیاى را که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردقبله گواه باشد و
کند از آن کس که از روى مىیامبر پیبراى آنکه کسى را که از پ

ن کار] جز بر کسانى یم هر چند [ایگردد بازشناسبرمى ده خودیعق
ت[شان] کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که یکه خدا هدا

را خدا [نسبت] به مردم دلسوز و یع گرداند زیمان شما را ضایا
ت در آسمان را یدن رویما [به هر سو] گردان )143ت (مهربان اس

وى اى که بدان خشنود شقبله م پس [باش تا] تو را بهینیبک مىین
د یم پس روى خود را به سوى مسجدالحرام کن و هر جا بودیبرگردان

ک یقت اهل کتاب نید در حقیروى خود را به سوى آن بگردان
از جانب پروردگارشان [بجا و] درست ] قبله ریین [تغیدانند که امى

و اگر هر گونه  )144ت (سیکنند غافل ناست و خدا از آنچه مى
نند کروى نمىیتو را پ قبله ]اورى [بازیاى براى اهل کتاب بعجزهم

گر یدکی قبله رویستى و خود آنان پیآنان ن قبله رویز] پیو تو [ن
ستند و پس از علمى که تو را [حاصل] آمده اگر از هوسهاى ین
د روى کنى در آن صورت جدا از ستمکاران خواهى بویشان پیا
)145( 
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امر با اجازه نویسندگان صورت گرفته  معلوم نیست که آیا این
(در این صورت باید بپذیریم که رابطه محمد بعد از هجرت با 

ها همچنان ادامه داشته است) و یا یک تغییر نویسندگان نامه
ئله توانست مسبنیادین در نگرش محمد است. اما تغییر قبله نمی

 خودبی اهمیتی باشد. حدس من این است که این سخنان از زبان 
محمد بیرون آمده و مکتوب شده است. اگر در ادامه همین سوره 

بینید که این دو در واقع دو شکل نگاه کنید می 150و  149به آیه 
 متفاوت از یک آیه هستند:

ثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ یوَمِنْ حَ
 ﴾149﴿ هُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَمِن رَّبِّکَ وَمَا اللّ

رون آمدى روى خود را به سوى مسجدالحرام یو از هر کجا ب
ن [فرمان] حق است و از جانب پروردگار تو است یبگردان و البته ا

 )149( ستید غافل نیکنو خداوند از آنچه مى

ثُ مَا یالْحَرَامِ وَحَثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ یوَمِنْ حَ
نَ یذِکُمْ حُجَّۀٌ إِالَّ الَّیکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَالَّ 

 کُمْ وَلَعَلَّکُمْ یعَلَ یوَألُتِمَّ نِعْمَتِ یظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
 ﴾150﴿ تَهْتَدُونَ 

آمدى [به هنگام نماز] روى خود را به سمت رون یو از هر کجا ب
هاى خود را به سوى آن ید رویمسجدالحرام بگردان و هر کجا بود

ر از ستمگرانشان بر شما حجتى نباشد ید تا براى مردم غیبگردان
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خود را بر شما کامل د تا نعمتید و از من بترسیپس از آنان نترس
 )150د (یشوتیگردانم و باشد که هدا

که نویسنده پشت سر هم در یک نامه دو جمله مشابه  بعید است
رسد که این دو آیه، دو نقل را به این شکل تکرار کند. به نظر می

قول مختلف از محمد باشند که توسط افراد مختلف نوشته شده یا 
هاي مختلف گفته شده است و بعدا هنگام توسط محمد در زمان

ود . وجاندهگذاشته شد جمع آوري و سرهم بندي قرآن کنار یکدیگر
 بر صحت این گفته است این دو آیه در سوره بقره نیز دلیل دیگري

چرا که سوره بقره به نظر من چیزي جز آیاتی اضافی نیست که 
به کدام سوره تعلق دارد و بنابراین  اندهدانستجمع کنندگان نمی

. به همین دلیل موضوعات اندههمه آنها را در یک سوره جاي داد
 در سوره بقره متفاوت و کامال بی ربط به هم هست.

ها (آیات مکی) هیچ آنچه مشخص است نویسندگان نامه
شناختی از شهر مکه، مردمان آن، کعبه، مراسم حج و حجر االسود 

خواستند که روي می . مانند یهودیان، از محمد و پیروانشاندهنداشت
کنند که چرا به خانه خدا به اورشلیم نماز گذارند. آنها اشاره اي نمی

ها و شرك بی حرمتی شده است، درباره نحوه درست بوسیله بت
انجام مراسم حج (مانند برهنه طواف نکردن) صحبتی نمی کنند. 

ها اشاره به ابی لهب و قریش نیز تنها پاسخی بوده است که به نامه
هاي محمد داده شده است. اگر نویسندگان در مکه حضور یا پیام

تند یا شخص محمد نویسنده متن بود، مطمئنا باید اشاراتی به داش
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کردیم همچنانکه در آیات مدنی این مسئله در متن مشاهده می
 توان دید.می
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 هاي عبس و مرسالتسوره
 خوانیم:می (مرسالت) 77 در سوره

 ﴾1﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

 ».شوندیفرستاده م یدرپ یکه پ یفرشتگانسوگند به «

 ﴾2﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا

 ».کنندیو آنها که همچون تند باد حرکت م«

 ﴾3﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا

 ».دسازنیگسترانند، و منتشر میو سوگند به آنها که (ابرها را) م«

 ﴾4﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا

 ».کنندیو آنها که جدا م«

 ﴾5﴿ اتِ ذِکْرًایفَالْمُلْقِ

اء) القا ی) را به (انبیدار کننده (الهیات بیو سوگند به آنها که آ«
 ».ندینمایم

 ﴾6﴿ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا

 »!ا انذاریاتمام حجت،  يبرا«

 ﴾7﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ 
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شود به وقوع یامت) وعده داده میکه آنچه به شما (درباره ق«
 ».ونددیپیم

نویسنده براي اطمینان دادن مخاطب خود از وقوع قیامت به 
خورد. تصور مفسرین بر این است که می چیزهایی نامعلومی سوگند

منظور در اینجا فرشتگان هستند اما در عین حال سخن از باد و ابر 
آید. در اینجا وصف عجیبی از عمل این فرشتگان صورت می به میان

، شوندمی کنند، مکرر فرستادهمی حرکتگرفته است: مثل باد 
کنند (چه چیزي را؟) و ذکرها و می دهند، جدامی ها را انتشارپیام

کنند. درگاه الهی در اینجا بیشتر به یک مرکز می مناجاتها را القا
م درك توانیانتشاراتی شبیه است. اما ما با اتکا به فرضیه چهارم می

رقه مذکور مرتبط است که افرادي کنیم که این سوگندها به اعمال ف
را به عنوان میسیونر مذهبی در مناطق مختلف، مامور کرده و براي 

 (فرستندگان) و نه فرشتگان را"مرسالت"آنها مکررا (عرفا) 
نظور رسد و ممی فرستادند که متون مانند باد سریع به دستشانمی

و  خشاز ناشرات کسانی است که متون الهی را به مناطق مختلف پ
هایی را از متن اصلی (ام الکتاب) جدا کرده کنند، و بخشمی منتشر

 کنند.ها را به رسوالن القا می(آیه چهارم) و مناجات

 خوانیم:می 16تا  11(عبس) آیات  80در سوره 

 ﴾11﴿ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ 

 .»است ياد آوریک تذکر و ین (قرآن) ین مکن، ایهرگز چن« 
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 ﴾12﴿ ذَکَرَهُ فَمَن شَاء 

 ».ردیگیو هر کس بخواهد از آن پند م«

 ﴾13﴿ صُحُفٍ مُّکَرَّمَۀٍ  یفِ

 »ت.ثبت اس یدر الواح پرارزش« 

 ﴾14﴿ مَّرْفُوعَۀٍ مُّطَهَّرَةٍ 

 ».زهیواالقدر و پاک یالواح« 

 ﴾15﴿ سَفَرَةٍ  يدِیبِأَ

 .»است یرانیبه دست سف« 

 ﴾16﴿ کِرَامٍ بَرَرَةٍ 

 (ترجمه مکارم شیرازي)» .کوکاریفرمانبردار و نواالمقام و « 

 نویسد:می طباطبایی در تفسیر این آیات

در الواح "ن کلمات بزرگ الهى یـد: ایسـپـس مـى افـزا
شان ن "صحف"ر به یتعب .)(فى صحف مکرمۀ "پرارزشى ثبت است

غمبراکرم (ص) در الواحى یات قرآن قبل از نزول برپیمى دهد که آ
مى آوردند الواحى  بود، و فرشتگان وحى آن را با خودنوشته شده 

ن صحائف و الواح ید: ایبعد مى فرما .ار گرانقدر و پرارزشیبس
باالتر از آن است که دست  ).(مرفوعۀ مطهرة"زه استیواالقدر و پاک"

ر ف آن باشند، و پاکتیا قادر بر تحرینااهالن به سوى آن دراز شود، و 



 
110 

ز پاك است ین آن را آلوده کند، و ناز آن است که دست ناپاکا
ات ین آین گذشته ، ایاز ا .ازهرگونه تناقض و تضاد و شک و شبهه

قام و واالم"رانى یسف) دى سفرةی(با"رانى استیبه دست سف"الهى 
نجا یدر ا "سفره"منظور از  ).(کرام بررة "کوکاریفرمانبردار و ن

 .داو هستنات یا کاتبان آیران وحى یفرشتگان الهى است که سف

باز هم در اینجا مترجمین و مفسرین مسلمان تعابیر ذهنی خود 
اند و از آنجا که پیش فرض ایشان این است را بر متن اعمال کرده

که متن قرآن از سوي فرشته است، پس سفیران، ناشرین، مرسالت 
همگی جز فرشتگان نیستند. این در حالی است که به ادعاي ایشان 

 کرد و نه چندینمی نی جبرئیل به محمد وحیتنها یک فرشته یع
رد توان برداشت کمی فرشته. آنچه از این دو سوره با دیدگاه اسالمی

این است که فرشتگان خدا الواح و کالم خدا را به سرعت در جهان 
کند که گویی همزمان می کنند. این تصویر به ذهن خطورمی پخش

نند کمی نقاط جهان وحی با محمد، فرشتگان به پیامبرانی در اقصا
امري که مسلما با ادعاي آخرین پیامبر بودن محمد در تضاد قرار 

 هايدارد. بنابراین آنها مجبور اند توجیه کنند که منظور در زمان
مختلف است. به همین ترتیب آنها مجبور اند به جاي تفسیر 

 تخیالت خود را گسترش دهند.

کلمات را به نفع خود  بنابراین مترجمین و مفسرین مسلمان،
کنند و حتی جایی که به وضوح از سفیر و پیام رسان می تعبیر

 غیرعرب ود. خوانندگانشمی شود باز فرشته برداشتمی صحبت
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کنند، می ها متکی هستند و اعتمادزبان که به این تفاسیر و ترجمه
پذیرند و دچار این تصور می هاي خیالی رابراحتی این برداشت

شود هیچ می نآشوند که متن قرآن با روایاتی که از می اشتباه
 تعارضی نداشته و ابهامی در کلمات وجود ندارد.
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 هانویسندگان نامه

ها چه کسانی بودند؟ به سختی بتوان با اطمینان به نویسندگان نامه
دادن محمد به عنوان این سئوال پاسخ داد زیرا ایشان با واسطه قرار 

یک میسیونر مسیحی، وجود خود را از چشم مردم مکه پنهان 
 کردند. بهترین راه براي پاسخ به این سئوال، مطالعه تمامیمی

هاي الحادي مسیحی از زمان پیدایش مسیحیت تا پیش از فرقه
هایش بیشترین ظهور اسالم در خاورمیانه است. فرقه اي که آموزه

د مطرح شده در قرآن (به خصوص در مورد عیسی) را تطابق با عقای
حادي هاي التواند پاسخ سئوال ما باشد. از میان فرقهداشته باشد، می

توان به مطرح در خاورمیانه به خصوص سوریه و آسیاي صغیر، می
ه کرد. ها اشارها، یعقوبیون، غنوصیان و نصرانیان و ابیونینسطورین

ن ها، بیشتریهاي ابیونیچگونه آموزه دهم کهدر این فصل نشان می
تطابق را با عقاید منعکس شده در قرآن دارد. با این حال باید به 

ها فرقه اي خواننده هشدار دهم که به نظر من نویسندگان نامه
 شهر رد صابئین مانند( ها هستندنزدیک به یا مشتق شده از ابیونی

دند خوانا ابیونی میو معلوم نیست که آیا نویسندگان خود ر )حران
دانیم و دانش ما ها چندان نمییا خیر. ما در مورد فرقه ابیونی
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محدود است به اشارات حکماي کلیساي ارتودوکس که به چند قرن 
 گردد.می پیش از ظهور اسالم باز

ه است کها نامیکه ابیونی اندههمچنین پژوهشگران متوجه شد
هاي مختلفی داده فرقه توسط این حکماي کلیساي ارتودوکس به

) Cernithusتوس (نشده است مانند نصرانیان، پیروان مکتب سری
). با این حال، همه این اشارات Elchasai )Finely, 2011و مکتب 

ها به کمابیش در چند نکته وجه اشتراك دارند: ریشه عقاید ابیونی
 گردد که همچنان پیرو احکام شریعتمسیحیان یهودي اولیه باز می

 ند.کنیهود هستند و الوهیت عیسی به عنوان پسر خدا را انکار می

الزم به ذکر است که بسیاري از پژوهشگران براي بررسی 
کنند. این کامال ثابت شده است می هاي قرآن به قصص رجوعریشه

هاي قرآن در کتب پیشین (چه کانونی و چه که اکثر داستان
 تنها تاثیرپذیري اسالم از شود. اما بررسی قصصمی الحادي) یافت

اند کند ولی نمی تومی محیط فرهنگی مسیحیت و یهودیت را اثبات
دم ها بین مرچیز زیادي درباره نویسندگانش به ما بگوید. داستان

هاي مختلف شود و کامال محتمل است که فرقهمی به سرعت پخش
د. نهاي یکدیگر اقتباس و الگو برداري کرده باشبراحتی از داستان

ها، نمی توان به طور دقیق گفت که بنابراین برخالف عقاید و آموزه
یک داستان به یک فرقه مشخص تعلق دارد. بنابراین بهتر است که 
به جاي قصص بیشتر روي عقاید و باورهاي منعکس شده در آیات 
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هاي مذهبی است که آنها را مکی قرآن متمرکز شویم. عقاید فرقه
 ها.ها و افسانهد و نه داستانکنمی از یکدیگر جدا
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 فرقه ابیونی
 به آنان قدمتها فرقه اي از مسیحیان یهودي هستند که ابیونی
ایشان توسط مسیحیان ارتودوکس و  .گرددمی باز میالدي 150

شدند. آنان را نباید به عنوان یک فرقه الحادي شناخته می رسمی
که درباره ، بلاندهیهودیانی در نظر گرفت که به مسیحیت گرویدصرفا 

عیسی عقاید خاص خود را داشتند. آنها بر این باور بودند که 
هاي همچنان باید به قوانین شریعت یهود (احکام موسی) و مراسم

آن (از جمله ختنه) پایبند بود، با این حال، عیسی را نه به عنوان 
یک پیامبر و بهترین مفسر شریعت یهود  پسر خدا، بلکه به عنوان

اتخاذ  )evyon( "فقیر"قبول داشتند. نام این فرقه از کلمه عبري 
شده است که به معناي فرد فاقد قدرت، تحقیر شده و ستم دیده 

و هم  مورخ مسیحی اهل کارتاژ) Tertullian(1است. هم ترتولیان
یشان به هااهل ساالمیس در نوشته) Epiphanius(2اپیفانیوس 

ند و این کنفردي به نام ابیون به عنوان بینانگذار این فرقه اشاره می
راساس باحتمال است که کلمه ابیون از نام یک فرد منتج شده باشد. 

شود که آنان گیاه ، گفته میان نخستینگفته مورخین مسیحی
کردند. تورات شفاهی یعنی خواري، فقر و ساده زیستی را تبلیغ می

و تلمود (یا حداقل بخشی از آنها) را قبول ي خاخامی هاآموزه
نداشتند و البته تغییراتی نیز در دین یهودیت داده بودند از جمله 

                                                           
1 -Tertullian, De Carne Christi, 14, 18, &c 
2 -Epiphanius (374-377).’Paranion: medicine-chest against all heresies’.  
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هاي بی نظیري بین باورهاي رد قربانی کردن حیوانات. شباهت
 ها و عقاید منعکس شده در قرآن درباره مسیحیت وجود دارد:ابیونی

و عیسی را نه پسر خدا  1ندردکها تثلیث را رد میابیونی .1
شناختند. قرآن بلکه به عنوان یک پیامبر و بنده خدا می

کند که عیسی پسر خدا نیست نیز بارها به وضوح اعالم می
 بنده پارسا و پیامبر خدا بوده است. بلکه

پذیرند و معتقدند که ها قوانین شریعت یهود را میابیونی .2
توسط عهد جدید همچنان عهد قدیم خدا پابرجاست و 

باطل نشده است. عیسی نه باطل کننده این عهد و قوانین 
بلکه مفسر و شارح آن بوده است. قرآن نیز تصریح قدیمی 

 :کردرا تصدیق می کند که عیسی تورات و قوانین آنمی

هِ مِنَ یدَینَ یمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیسَى ابْنِ مَرْینَا عَلَى آثَارِهِم بِعَیوَقَفَّ
نَ هِ مِیدَینَ یهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیلَ فِینَاهُ اإلِنجِیتَّوْرَاةِ وَآتَال

 ﴾46 آیه ،5 سوره﴿ نَیالتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَۀً لِّلْمُتَّقِ

م یدگر] درآوریامبران دیم را به دنبال آنان [پیپسر مر عیسی و« 
ل یق داشت و به او انجیتصدش از او بود یدر حالى که تورات را که پ

کننده تورات قیت و نورى است و تصدیم که در آن هدایرا عطا کرد
 .»زگاران رهنمود و اندرزى استیقبل از آن است و براى پره

                                                           
1 -http://answering-islam.org/Index/E/ebionites.html 
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 تصریح موکدا که 3:50 و 61:6 آیات به کنید نگاه همچنین
 کردهن نقض را قدیم عهد و داشته قبول را تورات عیسی که کنندمی

 .است

ز همین رو اسالم نیز قوانین شریعت یهود مانند منع خوردن ا
گوشت خوك، ختنه، روز و نماز، قوانین جزایی مانند قصاص و 

 سنگسار را پذیرفته است.

هاي ابیونی تاکید فراوانی بر کمک به فقرا و یتیمان آموزه .3
دانستند که به وضوح اعالم دارد. آنها عیسی را کسی می

مادي امکان رستگاري وجود ندارد.  کرده است که با ثروت
 یدر آیات مک به خصوص تاکید بر کمک به فقرا و یتیمان

 :1بارها در قرآن منعکس شده است

البته محمد خود نیز یک یتیم بوده است و این تاکید بیش از 
حد بر نوازش یتیمان که از معدود نکات مثبت اخالقی قرآن است 

این حال، با توجه به اینکه نشان توان از این جهت دانست. با را می
داده ایم محمد نویسنده متن نیست، این تاکید بر دستگیري گدایان 

 ها.تواند انعکاسی باشد از عقاید ابیونیو یتیمان می

ها، انجیل متی است. اگرچه معلوم انجیل مورد قبول ابیونی .4
نیست که دقیقا چه انجیلی در دست آنها بوده است اما 

                                                           
1 -17:34, 76:8, 93:6-10, 89:17, 2:4, 4:10, 4:36, 90:15-16, 59:7, 8:14 
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درباره تولد عیسی نیز بیش از هر انجیل  داستان قرآن
 دیگري با انجیل متی مطابقت دارد.

بار تکرار شده است و تمام دوازده بار  12در قرآن کلمه انجیل 
این کلمه به صورت مفرد به کار رفته است. پس از نظر نویسنده نه 

رسد اناجیل بلکه تنها یک انجیل مورد تایید است. بعید به نظر می
ها را به شناختند و بقیه انجیلندگان تنها یک انجیل را میکه نویس

شناختند. بنابراین به کار بردن کلمه انجیل به صورت رسمیت نمی
مفرد، اشاره به اعتقاد نویسنده به معتبر بودن تنها یک انجیل است. 

شود دانستند که گفته میها تنها یک انجیل را معتبر میابیونی
با این حال، این انجیل در دسترس ما نیست همان انجیل متی است 

دانیم که دقیقا تا چه حد با انجیل متی کنونی مطابقت دارد. و نمی
) معتقد است که اشاره به انجیل Claude Gilliot, 2008کلود گیو (

دهد که محمد یا آموزگارانش به صورت مفرد در قرآن، نشان می
که کتابی  اندهار داشت) را در اختیDiatessaronکتاب دیاتسارون (

هاي مختلف که توسط تاتیان سوري است منظوم و ترکیبی از انجیل
میالدي نوشته شده است. نسخه اصلی به زبان سوري  150در سال 

است اما از دست رفته است و بنابراین به سختی بتوان مشخص کرد 
که منظور از انجیل در قرآن کدام انجیل است. با این حال، اگه به 

ها متوسل شویم، این فرقه ابیونی است که قیده نویسندگان نامهع
 بوجود یک انجیل معتقد است.
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بودند یعنی بر این باور  Adoptionistها به تعبیري ابیونی .5
بودند که عیسی تنها بعد از غسل تعمید یافتن توسط 
یحیی به مسیح تبدیل شد (و نشانه آن کبوتر است) و 

متن قرآن چندان عالقه اي  . اگرچه1قدرت معجزه یافت
ندارد که درباره جنبه الوهی و جسمانی عیسی که موضوع 

هاي مختلف مسیحی بود، صحبت کند داغ مورد بحث فرقه
سوره  87در آیه  Adoptionismاما نشانه اي از این عقیده 

 شود:دیده می 2

سَى یا عِنَیسُلِ وَآتَنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّینَا مُوسَى الْکِتَابَ وَقَفَّیوَلَقَدْ آتَ
دْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَکُلَّمَا جَاءکُمْ رَسُولٌ بِمَا الَ ینَاتِ وَأَیمَ الْبَیابْنَ مَرْ

 ﴾87﴿ قًا تَقْتُلُونَ یقًا کَذَّبْتُمْ وَفَرِیتَهْوَى أَنفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِ

 امبرانىیاو پم و پس از یو همانا به موسى کتاب [تورات] را داد«
هاى آشکار م را معجزهیسى پسر مریم و عیسر هم فرستادرا پشت

پس چرا هر گاه  مید کردییبا روح القدس تام و او را یدیبخش
د یدیتان آورد کبر ورزیند شما نبود برایزى را که خوشایامبرى چیپ

 .»دید و گروهى را کشتیگروهى را دروغگو خواند

ضوح اشاره دارد به غسل تعمید تایید شدن با روح القدس به و
با این حال، اشاره به داستان معجزه عیسی در عیسی توسط یحیی. 

 "انجیل متی جعلی") که اصالتا در کتاب 5:110و  3:49کودکی (

                                                           
1 -Epiphanius (374-377).’Paranion: medicine-chest against all heresies’. 
Retreived from < http://www.masseiana.org/panarion_bk1.htm#30.> 
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رسد. در تعارض به نظر می Adoptionismروایت شده، با این عقیده 
ز اتاکید بر جنبه الوهی مسیح  "انجیل متی جعلی"هدف نویسنده 

مان غسل تعمید، زیرا در کودکی زکودکی دارد و نه فقط از 
توانسته مانند خدا که انسان را از گل آفریده، از گل پرنده می

بیافریند. فرقه مسیحی مورد بحث ما گویا این داستان را صرفا به 
عنوان یک معجزه تعبیر کرده است و نه دلیلی بر الوهیت مسیح. به 

ها مسیحی الحادي که نویسندگان این نامهآید که فرقه نظر می
هستند، عقاید التقاطی داشتند و اگرچه با الوهیت عیسی شدیدا 
مخالف بودند اما حاضر بودند هر داستانی که در اصل به منظور 

شود را به عنوان معجزه وي تاییدي بر خدا بودن عیسی ذکر می
 بپذیرند یا تعبیر کنند.

تا آیات مدنی دارد، محمد (و در سوره چهارم نساء که عمد
دهد که برداشت اشتباهی از عقاید احتماال نه نویسندگان) نشان می

 ها داشته است:ابیونی

لُوهُ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَ مَ یسَى ابْنَ مَرْیحَ عِیالْمَسِوَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا 
نْهُ مَا شَکٍّ مِّ یهِ لَفِینَ اخْتَلَفُواْ فِیوَمَا صَلَبُوهُ وَلَـکِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِ

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ  ﴾157﴿ نًایقِیلَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ 
 ﴾158﴿ مًایزًا حَکِیهِ وَکَانَ اللّهُ عَزِیإِلَ

امبر خدا را یم پیسى بن مریح عیشان که ما مسیو گفته ا«
کن امر یمصلوبش نکردند ل ل آنکه آنان او را نکشتند وم و حایکشت

بر آنان مشتبه شد و کسانى که در باره او اختالف کردند قطعا در 



 
123 

چ علمى بدان ندارند جز آنکه از یاند و همورد آن دچار شک شده
بلکه خدا او را به ) 157(نا او را نکشتندیقیکنند و روى مىیگمان پ

 »م استیتوانا و حکسوى خود باال برد و خدا 

یابد. ها معتقد بودند که مسیح در افراد مختلفی تجسم میابیونی
در هنگام غسل تعمید بود که عیسی به مسیح تبدیل شد و قبل از 
مصلوب شدن وي نیز جنبه الوهی یا همان مسیح از وي رخت 
بربست و وي مانند یک انسان عادي مصلوب شد. این آیه نیز همین 

کند منتها به شیوه شبهه برانگیزي به طوري که ار میعقیده را تکر
اند که عیسی همراه با مسلمانان امروزي بنا بر همین آیه معتقد

جسم خود به آسمان رفته و کسی شبیه وي مصلوب شده است! اما 
رسد که منظور این است که مسیح مصلوب نشده است به نظر می

مسیح تجسم یافته در کند که و نه عیسی. آیا این آیه اشاره می
عیسی را مصلوب نکردند یا اینکه نویسنده آن تصور کرده است که 

 بمصلو به اشاره من، نظر به؟ اندهخود عیسی را نیز مصلوب نکرد
 فسیرت اشتباه را آیه این مسلمانان و عیسی نه و است مسیح نشدن

به هر حال، هدف ما در اینجا این است که نشان دهیم  .کنند می
عقیده منعکس شده در قرآن، درباره تجسم مسیح در عیسی و این 

ها سپس جدا شدن آن از جسم عیسی، کامال از باورهاي ابیونی
 گیرد.نشات می

ها به قوانین یهود پایبند بودند اما دین یهود اگرچه ابیونی .6
و برخالف یهودیان  دانستندرا منحصر به نژاد یهود نمی



 
124 

) به دین خدا gentilesغیریهود (اقوام  خواهان وارد شدن
 د.کناي را منعکس می بودند. متن قرآن نیز چنین عقیده

ها مسیحیت را به عنوان یک دین جدید نپذیرفتند ابیونی .7
و معتقد بودند که دین یکی است و مسیحیان جدید تنها 

. متن قرآن نیز به اندهموجب تفرقه افکنی در دین شد
ارد. در واقع وقتی درمتن وجود این دین کامل اعتقاد د

شود منظور پذیرفتن دین خدا و کنار صحبت از اسالم می
گذاردن شرك است و صحبت بر سر یک دین جدید نیست. 
آنچه ما امروز به عنوان اسالم به مثابه یک دین متمایز 

شناسیم، امري است که بعدها یا بعد از فتوحات اعراب می
کل گرفت. در آیات یا بعد از مهاجرت محمد به مدینه ش
شود. کلمه اسالم از مکی هیچ صحبتی از دین جدید نمی

متن قرآن استنتاج شده و اصالتا به معنی تسلیم شدن در 
 مقابل خدا و کنار گذاردن شرك است.

ر یپروردگارا تو به من دولت دادى و از تعب«(از زبان یوسف) 
تنها تو در ن یدآورنده آسمانها و زمیاى پد .خوابها به من آموختى

ستگان یران و مرا به شایبم ا مسلمانا و آخرت موالى منى مریدن
 )101 آیه ،12 سوره( .»ملحق فرما

إِلَى اللّهِ قَالَ  يسَى مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِیفَلَمَّا أَحَسَّ عِ
 ،3 سوره﴿ مُسْلِمُونَ  ونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّایالْحَوَارِ

 ﴾52 آیه
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اران من در راه ی سى از آنان احساس کفر کرد گفتیچون ع«
م به خدا یین] خدایاران [دیون گفتند ما یخدا چه کسانند حوار

 »میهستا تسلیم م و گواه باش که میامان آوردهیا

در این دو آیه و بسیاري از آیات دیگر، مسلمان بودن و تسلیم 
یک دین جدید نیست و بارها از زبان دیگر پیامبران شدن به معنی 

شنویم که آنها تسلیم خدا و مسلمان بودند. در آیه آخر حواریون می
. بنابراین در اینجا حواریون "اشهد بانا مسلمون"دهند که ندا در می

گویند که کسی هنگام روي آوردن به اسالم بر را می همان کالمی
ان پیامبر کند که تمامیآن تصریح میکند. متن قرزبان جاري می

پیشین و حتی ابراهیم نیز تسلیم خدا بودند و در واقع این ابراهیم 
 ).78 آیه ،22 سوره( نامید "مسلمان"بود که ما را 

و کسانى که کتاب  است همان اسالم خدا نزد نید قتیدر حق«
 گر به اختالف نپرداختند مگریکدی[آسمانى] به آنان داده شده با 

پس از آنکه علم براى آنان [حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى 
کفر ورزد پس  خدا اتیان آنان وجود داشت و هر کس به آیکه م

 )19 آیه ،3 سوره.» (است زودشمار خدا [بداند] که

ها، بارها مخالفت خود همچنین متن قرآن، مانند عقاید ابیونی
 کند:را با فرقه سازي در دین خدا اعالم می

مودند [آن یشان آمد راه تفرقه پیبرا علم و فقط پس از آنکه«
گر و اگر سخنى یان همدیى] میهم] به صرف حسد [و برترى جو

 شىین پیر عذاب] از جانب پروردگارت تا زمانى معیر بر تاخی[دا
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انشان داورى شده بود و کسانى که بعد از آنان ینگرفته بود قطعا م
دى سخت یواقعا در باره او در ترد افتندیراث یکتاب [تورات] را م

 )14 آیه ،42 سوره( .»[دچار]اند

کو منزل یگاه[هاى] نیل را در جایبه راستى ما فرزندان اسرائ
م پس به اختالف یدیزه به آنان روزى بخشیزهاى پاکیم و از چیداد

براى آنان حاصل شد همانا پروردگار  علم نپرداختند مگر پس از آنکه
ان انشیکردند مر باره آنچه بر سر آن اختالف مىامت دیتو در روز ق

 )93 آیه ،10 سوره( داورى خواهد کرد

ف هاي مختلنویسنده ایجاد دین جدیدي به نام مسیحیت و فرقه
داند که موجب شده آن و جدایی از آن قدیم را ناشی از حسد می

دین خدا تکه تکه شود. از نظر وي آموزه عیسی در ادامه دین 
وي براي اشاره به این وحدت در دین خدا از کلمه  است.قدیمی

کند. براي وي مهم این است که تسلیم شدن و اسالم استفاده می
کتب پیشین(تورات و انجیل) را به فرد تسلیم خدا شود و تمامی

شود که بگوید من عنوان کالم خدا قبول کند. از محمد خواسته می
تسلیم بعدا معناي خود  تنها تسلیم خدا هستم. این کلمه اسالم و

را عوض کرد و مسلمانان چه در زمان حکومت محمد در یثرب و 
چه بعد از آن آنرا به عنوان یک دین جدید ارائه دادند. محمد در 

توانسته ادعا کند که دین جدیدي آورده خواسته و نه میمکه نه می
است. این تنها وقتی میسر بود که قدرت و پیروانی بدست آورد و 

هاي خود را از اهل کتاب ا به دالیل سیاسی الزم بود تا آموزهی
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(مسیحیان و یهودیان) متمایز سازد تا بتواند توجیهی براي جهاد با 
 ایشان و جزیه گرفتن از آنان بدست آورد.

ا با هبا این حال باید یادآوري کرد که هدف ما نه مقایسه ابیونی
رفتار محمد در یثرب (و اسالم به عنوان یک دین جدید و اعمال و 

یا آنچه بعدا به عنوان یک دین منسجم همراه با فقه و شریعت پدید 
آمد) بلکه مقایسه آن با متن آیات مکی در قرآن است. به بیان دیگر، 
قصد من در اینجا این نیست که نشان دهم، دین اسالم یک کپی 

 ایدخواهم نشان دهم که عقهاست بلکه میبرداري از مذهب ابیونی
 هايها به محمد، مطابقت بسیاري با آموزههاي نویسنده نامهو آموزه

کند که نویسندگان این ابیونی دارد و این احتمال را تقویت می
 .اندهها، فرقه اي ابیونی یا نصرانی در سوریه بودنامه

است  Elchasaiها کتاب فرقه ابیونییکی از منابع قدیمی .8
اول میالدي نوشته شده است. که احتماال در اوایل قرن 

در  این کتاب از دست رفته است، اما هیپولیتوس رومی
 به این کتاب اشاره "هاي الحاديفرقهابطال تمامی "کتاب 

کند که آلسیبیادس وي نقل می .)؟, Hippolytusکند (می
)Alcibiadesآپامئا ( ) اهلapamea(  ،شهري در سوریه

 کند. السیبیادسو ترویج میهاي این کتاب را تبلیغ آموزه
 الجثه عظیم اي فرشته را کتاب این که است بوده مدعی

و سپس وي این کتاب را به  است کرده وحی Elchasai به
 وي داده است. به نقل از هیپولیتوس، Sobiaïفردي به نام 
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به رعایت شریعت یهود پایبند بوده و مدعی بود که 
مطابق قوانین شریعت معتقدین باید ختنه شوند و باید 

کند. هایی از شریعت را رد میزندگی کنند اگرچه بخش
وي جنبه اولوهیت عیسی و زایش وي از باکره را رد 

کرده است. هیپولتیوس در یک جمله متناقض نما می
کند که مسیح مانند هر انسان وي ادعا می"نویسد: می

دیگري متولد شده است و اولین بار نیست که مسیح بر 
روي زمین از یک باکره به دنیا آمده است. پس مسیح در 
بین ما پیشتر از زمانی به زمان دیگر آمده و ظهور پیدا 

زاییده شده و روحش از  کرده است، به تناوب از جسمی
پس به نظر  "به جسم دیگر منتقل شده است. جسمی

که در آنزمان در منطقه تحت حکومت  Elchasai آید کهمی
هاي سته است، یکی از بنیانگذاران آموزهزیپارت می

 هاست.ابیونی

روان پی نزدهیپولیتوس در ادامه به شیوه بدعت آمیزي از تعمید 
Elchasai کند. به نقل از هیپوتیولس، پیرواناشاره می Elchasai 

خوردند و براي تعمید و بخشایش گناهان به هفت شی قسم می
رواح مقدس، فرشتگان دعاگو، هان! آسمان، آب، ا"کردند: اعالم می

گیرم این هفت تا را شاهد می گیرم.روغن، نمک و زمین را شاهد می
دهم که دیگر مرتکب گناه نشوم، نه مرتکب زنا شوم، و شهادت می
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نه حرص بورزم و نه نفرت، متکبر  نه دزدي کنم، نه بی عدالتی کنم،
 "نباشم و از هیچ عمل شرورانه اي لذت نبرم.

هاي طبیعی هم در مذهب یهود دن به اشیا و پدیدهسوگند خور
و هم مسیحیت یک بدعت است. در زمان محمد، صابئین (همان 
کسانی که در قرآن نیز از آنان به عنوان اهل کتاب یاد شده است) 

ر کردند و به همین خاطنیز به همین نحو به ستارگان سوگند یاد می
کردند. این احتمال میمسلمانان ایشان را به ستاره پرستی متهم 

در متن  Sobiaïیا صابئین از اسم فرد مرموز  sabianاست که کلمه 
هیپولیتوس که به معناي تعمید یافته است، نشات گرفته باشد. 
بدعت عجیب سوگند به اشیا، چیزي است بارها در متن قرآن تکرار 

 خوانیم:شود. در سوره شمس میمی

وَالنَّهَارِ إِذَا  ﴾2﴿ لْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَاوَا ﴾1﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
وَالْأَرْضِ  ﴾5﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾4﴿ غْشَاهَایلِ إِذَا یوَاللَّ ﴾3﴿ جَلَّاهَا

 ﴾8﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾7﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾6﴿ وَمَا طَحَاهَا
 ﴾10﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾9﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا

سوگند به ماه چون پى  .اشد و تابندگىیسوگند به خورش
 . ن را] روشن گرداندیسوگند به روز چون [زم. د] رودی[خورش

سوگند به آسمان و آن کس  .سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد
 .ن و آن کس که آن را گستردیسوگند به زم .که آن را برافراشت

ارى دکیسپس پل . به نفس و آن کس که آن را درست کردسوگند 
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د یکه هر کس آن را پاك گردان .اش را به آن الهام کردزگارىیو پره
 .اش ساخت قطعا درباختو هر که آلوده .قطعا رستگار شد

اگرچه این دقیقا (به جز آسمان و زمین) همان اشیا و 
عداد کند، اما تمیهایی نیستند که هیپولیتوس به آن اشاره پدیده

آنها دقیقا هفت تا است (باید توجه داشت که در مقایسه ما بین 
چند قرن فاصله است). بدعت  Elchasai ها و کتابصابئین و ابیونی

سوگند خوردن به اشیا (حتی به زیتون و انجیر) در جاهاي دیگر 
تواند انعکاسی باشد از آیین و رسم و شود و میقرآن نیز دیده می

ا هدر قرن اول میالدي باشد که نزد ابیونی Elchasai وم رازورزانهرس
کنند تالش میو صابئین برجاي مانده است. مفسرین اسالمی

هاي طبیعی (آن هم از زبان خدا) را سوگند خوردن به پدیده
 نویسد:الپوشانی کنند. مکارم شیرازي در تفسیر این آیه می

آغاز این سوره آمده، به سوگندهاى پى در پى و مهمى که در «
، سوگند است "هفت" سوگند و به حساب دیگر "یازده" یک حساب

و بیشترین تعداد سوگندهاى قرآن را در خود جاى داده، و به خوبى 
دهد: مطلب مهمى در اینجا مطرح است، مطلبى به  نشان مى

ساز و  ها و زمین و خورشید و ماه، مطلبى سرنوشتعظمت آسمان
 .بخش حیات

ست، باید به شرح و تفسیر این سوگندها بپردازیم، و بعد، به نخ
نخست،  ها از او است.بررسى آن مطلب پر اهمیت، که این همه آوازه

وَ الشَّمْسِ وَ » (به خورشید و گسترش نور آن سوگند«فرماید:  مى
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ایم، سوگندهاى قرآن عموماً  همان گونه که قبالً نیز گفته ).ضُحاها
نخست، اهمیت مطلبى که سوگند به  :کند ب مىدو مقصد را تعقی

چرا که  ;و دیگر، اهمیت خود امور مورد سوگند .خاطر آن یاد شده
شود، به همین دلیل، این  سوگند همیشه به موضوعات مهم یاد مى

اندازد، تا درباره این  سوگندها فکر و اندیشه انسان را به کار مى
ها راهى به سوى خدا موضوعات مهم عالم خلقت بیندیشد، و از آن

 »1.بگشاید

تفسیر مکارم شیرازي چیزي جز کلمات توخالی و من در آوردي 
کند از اصل موضوع منحرف شود. اگر نویسنده نیست و سعی می

متن به ادعاي مسلمانان خداوند است پس چه توجیهی دارد که 
ه دانیم کخدا آنچه را که خلق کرده است شاهد بگیرد. البته ما می

یک مناجات و شهادت نامه است و نه ابالغیه الهی و به همین این 
 شود.خاطر خدا به شکل سوم شخص ظاهر می

 74سوره  31و آیه ي  Elchasaiمشابهت دیگري نیز بین تفکر 
(المدثر) وجود دارد. در قرآن تفکر رازآمیزي به نسبت به فرشتگان 

ی ان فرشتگانمعتقد بودند که ستارگ Elchasaiشود. پیروان دیده می
اند که برخی از ایشان نیک و برخی شر هستند. به این آیه دقت 

 کنید:

                                                           
1 -http://makarem.ir/quran/?lid=0#91:1 
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نَۀً إِلَّا فِتْ عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا  وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَۀً
مَانًا ینُوا إِآمَ نَیزْدَادَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ وَیقِنَ الَّذِیسْتَینَ کَفَرُوا لِیلِّلَّذِ
لُوبِهِم قُ ینَ فِ یقُولَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِیرْتَابَ الَّذِیوَلَا 

اءُ شَیضِلُّ اللَّهُ مَن یمَّرَضٌ وَالْکَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کَذَلِکَ 
إِلَّا ذِکْرَى  یرَبِّکَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِعْلَمُ جُنُودَ یشَاءُ وَمَا یمَن  يهْدِیوَ

 ﴾31﴿ لِلْبَشَرِ

م و شماره آنها را یدیو ما موکالن آتش را جز فرشتگان نگردان« 
ه م تا آنان کیاند قرار ندادشى براى کسانى که کافر شدهیجز آزما

اند مان آوردهیمان کسانى که این به هم رسانند و ایقیاهل کتابند 
 ز] مؤمنان بهیشان داده شده و [نیآنان که کتاب به اافزون گردد و 

 مارى است و کافرانیشان بیفتند و تا کسانى که در دلهایشک ن
ن یزى را اراده کرده است ایکردن چه چن وصفیند خدا از ایبگو

ت یگذارد و هر که را بخواهد هداراه مىیگونه خدا هر که را بخواهد ب
ن یداند و اگارت را جز او نمىان پروردیمى کند و [شماره] سپاه

 .»ستیات] جز تذکارى براى بشر نی[آ

 یا ،نار اصحاب از صحبت اینجا در قبلی، آیات معناي به توجه با
 این تعداد که اینجاست نکته اما. است جهنم دهندگان عذاب

 ورتص متن حقانیت براي معیاري تواند می و دارد اهمیت نار اصحاب
 اجرام از تعدادي فرشتگان این از مراد که رسد می نظر به. شود

 معنایی فرشتگان تعداد با کسی آزمودن گرنه و باشد سماوي
 سوره) 86( طارق سوره ،)79(نازعات سوره اول آیات. داشت نخواهد
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 تعقیب را جنیان ها سنگ شهاب با فرشتگان آن در که) 72( جن
 به سماوي اجرام مختلف هاي نقش از تصور همین نیز کنند، می

 .دهد می نشان را فرشته عنوان

هاي منعکس اکنون بهتر است نگاهی نیز به وجه افتراق آموزه
 شده در متن آیات مکی و فرقه ابیونی بیاندازیم:

 دانستند یعنیها عیسی را پسر یوسف و مریم میابیونی .1
حتی این ایده که عیسی از یک باکره زاییده شده را رد 

د پذیرکردند. این در حالی است که قرآن این ایده را میمی
و داستان تولد عیسی را از باکره اي به نام ماري (مریم) 

 صهبه طور خال )لوقا حدي تا و(مطابق روایت انجیل متی 
 کند.بیان می

با وجود این مورخ مسیحی اوسبیوس در کتاب تاریخ کلیسا 
 کند که آنها درباره ایده زایش باکره اختالف نظر دارند:اشاره می

ها : اما شیطان پلید اگرچه قادر نیست وفاداري الحاد ابیونی«
مردم را به مسیح خدا از بین برد، آنان را به جهت دیگري  برخی

بکشاند. باستانیان به  شد تا ایشان به هدف پلیدکنمنحرف می
زیرا در فقر اند و عقاید  اندهدرستی این مردمان را ابیونی خواند

پلیدي نسبت به مسیح دارند. آنها وي را یک مرد عادي و معمولی 
ا شود و او ردانند که تنها به سبب پارسایی واالیش تایید میمی

نظر ایشان بر این اساس که با دانند. از فرزند یوسف و ماري می
توان رستگار شد، رعایت ایمان به مسیح و زندگی مانند او نمی
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ی کسان دانند. اما در کنار ایشانقوانین تشریفاتی را ضروري می
هستند با اینکه همین نام (ابیونی) را دارند، اما این عقیده پوچ و 

ند خدا فرزکنند که غریب (فرقه) نخستین را نداشته و انکار نمی
یک باکره و روح القدس است. اما از آنجایی که آنها نیز خدا، کلمه 

کنند، به همان بدکیشی و حکمت بودن پیشین عیسی را رد می
فرقه نخستین دچار اند. خصوصا وقتی که مانند آنها، در پی پرستش 

 )؟, Eusebius( »احکام شریعت اند.

چندان دور از ذهن بنابراین، صحبت از دو فرقه متفاوت است و 
نیست که نویسندگان نامه، فرقه اي از نوع دوم باشند. یعنی کسانی 

 کنند.که زایش باکره را تایید می

هیچ ردي از ترویج گیاه خواري و عدم پذیرش قربانی  .2
وجود ندارد. البته  حیوانی در متن قرآن و منابع اسالمی

این اختالف چندان مهم نیست زیرا منطقی به نظر 
رسد که نویسندگان یک فرقه از میسیونر خود انتظار ینم

داشته باشند مردم مکه را به گیاه خواري و فقر 
رد بسیار ظریفی از  حال، این با خودخواسته دعوت کند.

 نفی خوردن گوشت در قرآن هست:

قرآن داستان سه فرشته مهمان که به مالقات ابراهیم آمدند تا 
 کند:می دهند این چنین نقلبه او وعده تولد فرزندي را ب
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وا هِ فَقَالُیإِذْ دَخَلُوا عَلَ. نَیمَ الْمُکْرَمِیفِ إِبْرَاهِ یثُ ضَیهَلْ أَتَاكَ حَدِ 
قَرَّبَهُ فَ .نٍیفَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِ .سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنکَرُونَ

 ﴾27 الی 24 آیات ،51 سوره﴿. هِمْ قَالَ أَلَا تَأْکُلُونَیإِلَ

در آن  ده است ؟یم به تو رسیبزرگوار ابراه يا خبر مهمانهایآ«
زمان که بر او وارد شدند و گفتند: سالم بر تو! او گفت سالم بر شما 

اده خانو يبه سو یو به دنبال آن پنهاند. یاناشناخته یتیکه جمع
ک یو آنرا نزد .آنها) آورد يرا برا یانیخود رفت و گوساله فربه (و بر

برند) گفت! یغذا نم يد دست به سویبا تعجب د یآنها گذارد (ول
 »د؟یخوریا شما غذا نمیآ

عبارت داخل پرانتز را مترجم اضافه کرده است اما سئوال از 
اینکه چرا غذا نمی خورید دقیقا در تضاد با متن کتاب پیدایش در 

 تورات قرا دارد:

شتاب به خیمه برگشت و به ساره گفت: عجله  آنگاه ابراهیم با«
کن! چند نان از بهترین آردي که داري بپز. سپس خودش به طرف 
گله دویده، یک گوساله خوب گرفت و به نوکر خود داد تا هر چه 
زودتر آنرا آماده کند. طولی نکشید که ابراهیم مقداري کره و شیره 

گذاشت و در حالی و کباب براي مهمانان خود آورد و جلوي آنها 
که آنها مشغول خوردن بودند، زیر درختی در کنار ایشان 

 )9-6: 18پیدایش »(ایستاد.

 نویسد:می اپیفانیوس با اشاره به همین داستان
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آنها حتی تمام اسفار موسی را نیز به طور کامل قبول نداشتند. "
وقتی درباره خوردن گوشت از آنها بپرسی چرا ابراهیم از فرشتگان 

ه خورد و خدا بمی ا گوشت و شیر پذیرایی کرد؟ و چرا نوح گوشتب
 او گفت که بکش و بخور؟ چرا اسحاق و یعقوب براي خدا قربانی

 کرد؟ او که به اینمی کردند و همچنین موسی در بیابان قربانیمی
چیزها باور ندارد خواهد گفت: چه ضرورتی داره ببینم در کتاب 

 "1ده است؟قانون چیست وقتی انجیل آم

اگرچه در قرآن اشاره مستقیمی به نهی از خوردن گوشت نشده 
دهد که نخستین می است، اما ردي از تغییرات در داستان نشان

 بنیانگذاران فرقه مذکور گوشت خواري و قربانی کردن را نهی
رود که فرقه مذکور مخالف گوشت می . احتمال آناندهکردمی

قربانی کردن حیوانات براي خدا  بلکه مخالف اندهخواري نبود
و این مخالفت به صورت ترویج گیاه خواري تعبیر شده است.  اندهبود

در هر حال، این فرقه با یک عقیده اسالمی در ارتباط است: تورات 
 تحریف شده است و همه کتاب تورات را نباید پذیرفت.

*** 

را  داینکه نویسندگان دقیقا متعلق به چه فرقه اي بودند و خو
نامیدند برما روشن نیست. ولی با اتکا به متن قرآن و چه می

توان فهمید که هایی که محمد از ایشان وام گرفته است، میآموزه

                                                           
1 -Epiphanius (374-377).’Paranion: medicine-chest against all heresies’. 
Chapter 30- 18-7 
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هایی نزدیک به ایشان مانند و فرقه( هاباورهاي ایشان به ابیونی
صابئین و سامریون) نزدیک بوده است. دو چیز مسلم است : آنها 

و احکام  اندها کلیساي ارتودوکس داشتیک مرزبندي مشخص ب
. از کتب پنهان و اندهکردشریعت یهود را همچنان رعایت می

کردند و سرسختانه به درستی این منابع رازورزانه اي استفاده می
دانستند. مانند اعتقاد داشتند و آنرا کالم خدا یا فرشته اش می

 تقد بودند وهاي مسیونري و بشارت دادن معمسیحیان به فعالیت
دانستند. مانند برخالف یهودیان دین را صرفا از آن نژاد یهود نمی

 و اندهها به کتاب تلمود و تورات شفاهی اعتقادي نداشتابیونی
عقایدشان التقاطی و ترکیبی از مسیحیت و یهودیت بوده است. 

ا (و هها بیش از هر فرقه دیگري با فرقه ابیونیاین ویژگی تمامی
 هاي منتج از آنان) منطبق است. فرقهاحتماال

 و است بوده متاثر هاابیونی سنت از مذکور، فرقه حال، هر در
 این. ندکمی تقویت را است بوده صابئین از ایشان اینکه احتمال این

 طتوس محمد اسحاق ابن نبوي سیره مطابق که گفت باید نیز را
 از رااین که همچنان. است شدهمی متهم بودن صابئین به مخالفین،

 که هنگامی وي. شنویممی اسالم به آوردن ایمان از قبل عمر زبان
 شمشیر شده قریش در اختالف ایجاد باعث محمد شنودمی

 دبرخور عبداهللا بن نعیم با راه در اما. بکشد را وي تا گیردبرمی
 این بر گفت عمر": رويمی کجا که پرسدمی او از وي و کندمی

 و السالم علیه پیغمبر یعنی - آورم بر وي از دمار که روممی صابی
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 این "گفتندمی صابی را آمدي در اسالم به کسی جاهلیت اهل
 وردآ در اثبات به را قرآن کالم قدرت خواهدمی صرفا اگرچه روایت

 کند،می متقاعد اششنیدن با نیز را خود دشمنان حتی که طوري به
 .گفتندمی صابی محمد به مکه مردم. است مهمی نکته حاوي اما

 یا تهبرگش دین از معناي به عام کلمه یک تواندنمی اینجا در صابی
 مردم زیاد احتمال به. است داده تغییر را خود دین که باید کسی
 .است متاثر حران شهر صابئین از محمد که بودند برده پی مکه

اسالم ") در مقاله خود تحت عنوان 2008( عبدالمسیح سعدي
 کند که:نقل می "نوظهور در منابع سوري قرن هفتم

باز  644اولین منابع سوري (در اشاره به اسالم) که به سال "
گردد، از یک نشست مذهبی بین امیر مهاجرین (مسلمانان) و می

گوید. )، مهتر مسیحی سوري سخن میJohn Sedrehجان سدره (
کند که مانند ه میاین سند به مهاجرین به عنوان کسانی اشار

یهودیان و سامریون تورات را قبول داشتند. عالوه بر این، سند به 
کند که همراه با امیر مهاجرین یهودیان درس خوانده اي اشاره می

 ”دکردنبودند و نقل مسیحیان از متون مقدس را دقیق بررسی می

دانیم که رفتار محمد و پیروانش دست کم بعد از جنگ با می
یر، سپس با بنی قریضه و یهودیان خیبر، هرگز صلح آمیز بنی نذ

نبوده است. یهودیان حجاز هرگز محمد را به عنوان یک پیامبر عرب 
به رسمیت نشناختند. حضور یهودیان در کمک به مسلمانان براي 

رسد و از نظر من بعید بحث با مسیحیان اندکی عجیب به نظر می
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ی آمده باشند که محمد آنها را است که این یهودیان از همان قبایل
در حجاز کشتار کرد. شاید آنها همان مسیحیان یهودي از فرقه 

 ها (یا فرقه اي نزدیک به آنان) باشند.ابیونی
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 مکان حضور نویسندگان
چنانچه از نظر گذشت، باورهاي مذهبی نویسندگان و متون مقدس 

ها مطابقت دارد. البته دانش ما چیز با فرقه ابیونیایشان بیش از هر 
از این فرقه بسیار اندك است و معدود اشارات نیز به قرن اول 

 هاي بعديگردد و معلوم نیست که این فرقه در سدهمیالدي برمی
هاي دیگري منشعب چه فرقه هچه تغییراتی از سر گذرانده و یا ب

. با این حال، اندهن متاثر بودهاي دیگري از ایشاشده و یا چه فرقه
-چند نکته مسلم است. نویسندگان به یک فرقه الحادي مسیحی

. در آنها هیچ نشانی از عقاید و ادبیات اندهیهودي تعلق داشت
شود. زیرا هم شریعت مسیحیان ارتودوکس و یهودستیزي دیده نمی

کردند و بیش از هرچیزي درباره موسی سخن یهود را تایید می
. با این حال عیسی به عنوان پیامبر خدا مورد قبول آنهاست اندهگفت

یهودیان،  و برخالف اندهو نسبت به بنی اسراییل تصور مثبتی نداشت
به ترویج دین بین تمام مردم اعتقاد داشته و میسیونرهاي مذهبی 

دهد که آنها صرفا . این نشان میاندهمانند محمد در اختیار داشت
. اندهو در عین حال مسیحی ارتودوکس هم نبود دانهیهودي نبود

ها و صابئین ها بیش از هر چیز با باورهاي ابیونیتمام این یافته
ها از مطابقت دارد. اما این فرقه در کجا اسکان داشته و این نامه

هاي احتمالی رسیده است؟ گزینهکدام منطقه به دست محمد می
 . حبشه و یمن2 لی (یا فلسطین). سوریه و آناتو1به قرار زیر است: 
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تواند در تشخیص مکان یک رویکرد زبان شناختی تاحدي می
اینکه کلمات غیرعربی قرآن به  نویسندگان به ما کمک کند.

سریانی، عبري و قبطی..)  -هاي پیرامونی (آرامیکدامیک از زبان
نزدیکتر است زبان اصلی نویسندگان را نیز نشان خواهد داد. زیرا 

حتما در ترجمه به عربی، کلمات زبان خود را نیز منتقل  آنها
رگ، پژوهشگر آلمانی، در کتاب جنجال . کریستف لوکزنباندهکرد

، نشان "از قرآنآرامی-خوانش سوري"برانگیز خود تحت عنوان 
دهد که بسیاري از کلمات غیرعربی که حتی مفسرین مسلمان می

باه ریانی هستند که یا به اشتدانند، اصالتا کلماتی سمعناي آنرا نمی
 اندو یا به اشتباه تعبیر شده اندهنقطه گذاري شد

)2007Luksenburg رگ ذکر مواردي که لوکزنب). ذکر تمامی
کند از حوصله بحث خارج است. با این حال چند نمونه در اینجا می

 شود:ذکر می

هُمْ حُمُرٌ کَأَنَّ ﴾49﴿ نَیفَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَةِ مُعْرِضِ
 ﴾٥١ ا�� ٤٩ آیات ،٧٤ سوره﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ  ﴾50﴿ مُّسْتَنفِرَةٌ 

 . انددهیى گورخرانى رمیگو . چرا آنها از تذکر روى گردانند«  
 .»اندرى فرار کردهیکه از مقابل ش

شود. اما این ، شیر ترجمه می50آیه  74کلمه قسوره در سوره 
جمین، شیر ترجمه شده کلمه عربی نیست و تنها بنا بر حدس متر

 دهدنشان می رگ با رجوع به معادل آن در زبان آرامیاست. لوکزنب
که منظور االغ است. االغی که پیر است و قادر به حمل بار نیست. 
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ر مانند دن تذکبنابراین منظور متن این نیست که مشرکین با شنی
ند. کنترسند و فرار میگورخرانی هستند که از یک شیر ژیان می

خواهد بگوید که آنها مانند گورخرانی هستند که از االغ متن می
ترسد در حالیکه (این ذکر) هیچ تهدیدي براي آنها ضعیف و پیر می

 ندارد.

 خوانیم:می 43در سه آیه نخست سوره 

اتُهُ یکِتَابٌ فُصِّلَتْ آ ﴾2﴿ مِ یالرَّحْمَنِ الرَّحِلٌ مِّنَ یتَنزِ  ﴾1﴿ حم
 ﴾3﴿ عْلَمُونَ یا لِّقَوْمٍ یقرآنا عَرَبِ

وحى [نامه]اى است از جانب [خداى] رحمتگر  )1( میحاء م«
ان شده قرآنى یات آن به روشنى بیکتابى است که آ )2ن (مهربا

 )»3( داننداست به زبان عربى براى مردمى که مى

عربی فصل به معنی جدا کردن است و در اینجا مترجم در زبان 
کنند، اما آنرا به عنوان توضیح دادن و روشن کردن تعبیر می

دریافته است که  "فصل" لوکزنبورك با رجوع به ریشه سریانی
منظور اصلی ان در اینجا ترجمه کردن است بنابراین وي آیه فوق 

 کند:را این گونه ترجمه می

صورت یک قرآن عربی (یا ذکر عربی) ترجمه  کتابی که ما به«
 »کرده ایم.

رگ مطابقت کامل با فرضیه ما درباره ارسال این تصحیح لوکزنب
 ها دارد.کتب به همراه نامه
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کند از جمله کلماتی ها مورد دیگر نیز ذکر میلوکزنبورك ده
شان کنند اما وي نمانند حور عین که آنرا باکرگان بهشتی تعبیر می

د که در اصل این کلمه به معناي انگور سفید است و یا کلمه دهمی
شه، آنرا نهري در کوثر که مفسرین مسلمان بنا به روایتی از عای

 با چندان که چیزي است، شده اعطا محمد به کهدانند بهشت می
رگ با رجوع به معادل سریانی این . لوکزنبآیدنمی در جور عقل

 معنی استقامت در کار است.دهد که کوثر به کلمه نشان می

وجود کلماتی که اصالتا سریانی هستند و هنگام ترجمه وارد 
دهد که نویسندگان به زبان سریانی ، نشان میاندهمتن قرآن شد

کند که نویسندگان در بالد شام نوشتند اما این الزاما اثبات نمیمی
یا امیرزیرا بسیاري از علماي دین مسیحی به زبان آ اندهسکنی داشت
کردند. زبان سریانی یک زبان نوشتند و مطالعه میسریانی می

و معتبر در کل امپراتوري روم شرقی بود. به همین دلیل علمی
تواند چیزي از مکان دقیق این فرقه تفسیر زبان شناختی نمی

 مسیحی به ما بگوید.

هایی که در دست با این حال اشتباه است که فکر کنیم نامه
اشاره اي به مکان جغرافیایی نویسندگان نکرده است.  ماست هیچ

 خوانیم:می 52در سوره 

تِ یوَالْبَ ﴾3﴿ رَقٍّ مَّنشُورٍ  یفِ ﴾2﴿ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ  ﴾1﴿ وَالطُّورِ 
إِنَّ عَذَابَ  ﴾6﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ  ﴾5﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ  ﴾4﴿ الْمَعْمُورِ

 ﴾7﴿ رَبِّکَ لَوَاقِعٌ 
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در طومارى  )2ه (و کتابى نگاشته شد) 1( سوگند به طور«
(آسمان)  سوگند به بام بلند )4د (سوگند به آن خانه آبا )3ه (گسترد

ت شدنى اسکه عذاب پروردگارت واقع )6(اى سرشار یو آن در )5(
)7«( 

خواهد محمد و مردم قریش را متقاعد کند که نویسنده می
 خوردرسید و براي این سوگند می عذابی الهی یا قیامت فراخواهد

که اینها همه در کتابی مسطور داراي طومارهاي فراوان و در خانه 
اي مشخص مکتوب و نوشته شده است. مسلمانانی که مدعی 
هستند منظور از کتاب، لوحی است نزد خدا باید پاسخ دهند که 
پس چرا در اینجا به کتابی در یک خانه اشاره شده است و نه در 

گویند در عمارتی که احتماال ها. این آیات از کتابی سخن میمانآس
نزدیک کوه و دریاست. در آیات مختلف نویسنده بارها به کشتی و 

, 14:32کند(حرکت آن در دریا به لطف خدا اشاره می
16:14،35:12،35:22،30:46،17:66 ,40:80،45:12.( 

 خوانیم:می 35از سوره  12در آیه 

و] زدا [ن تشنگىیریک شین یستند ایسان نکیا یو دو در «
ى ک گوشتیمزه است و از هر ک شور تلخیدنش گواراست و آن ینوش

د یآوررون مىید بیپوشورى که آن را بر خود مىید و زیخورتازه مى
نى تا از فضل او [روزى خود را] یبشکاف مىرا در آن موج کشتى و

 »دید که سپاس بگزارید و امیجستجو کن

 خوانیم:می 31نیز در سوره و 
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ا گردند تروان مى ایدر خدا درها به نعمتیاى که کشتدهیا ندیآ
ن یاند قطعا در ایهاى [قدرت] خود را به شما بنمابرخى از نشانه

و ) 31( هاستباى سپاسگزارى نشانهیى] براى هر شکی[قدرت نما
قاد [خود] رد خدا را بخوانند و اعتیآسا آنان را فرا گچون موجى کوه

را براى او خالص گردانند و[لى] چون نجاتشان داد و به خشکى 
هاى ما را جز هر خائن رو هستند و نشانهانهیرساند برخى از آنان م

 )32( کندناسپاسگزارى انکار نمى

دهد که نویسندگان از تفاوت بین دریاي این آیات نشان می
رانه؟) و از توسل شیرین و شور (دریاي سیاه در مقابل دریاي مدیت

ملوانان به خدا در هنگام بروز طوفان آگاهی داشتند و آنرا نشانه اي 
ه کند کدانستند. این آیات این فرض را تقویت میاز قدرت خدا می

 نویسندگان در نزدیکی دریا و نه در وسط بیابان اسکان داشتند.

رسد) از وجود (که یک موعظه منظوم به نظر می 55آیات سوره 
 که به هم تجاوز است گوید که بین آن حد فاصلیدریا سخن می دو

 کنند:نمی

نَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یبَ﴾19﴿ انِ یلْتَقِینِ یمَرَجَ الْبَحْرَ
وَلَهُ الْجَوَارِ ...﴾22﴿ خْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ی....﴾20﴿ انِیبْغِی

 ﴾25﴿ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ  يفَبِأَ﴾24﴿ الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ یالْمُنشَآتُ فِ

د اى] روان کرد [که] با هم برخورد کننا را [به گونهیدو در«
 )...20د (کننان آن دو حد فاصلى است که به هم تجاوز نمىیم )19(
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ا یو او راست در در ..).22د (ید و مرجان برآیا] مرواریاز هر دو [در
ک از یپس کدام  )24ا (همچون کوههدار بلند هاى بادباننهیسف

 )»25د (ینعمتهاى پروردگارتان را منکر

در این آیه، احتماال منظور از دو دریا، دریاي سیاه و مدیترانه 
دریاي  شوند. آباست که از طریق تنگه بوسفور به یکدیگر وصل می

سیاه شیرین و آب دریاي مدیترانه یا اژه شور است. آیا این آیه نشان 
ست و یا د اندهکردکه نویسندگان در قسطنطنیه زندگی می دهدمی

لبته ؟ ااندهو چنین پدیده اي را تجربه کرد اندهکم به آنجا سفر کرد
توان با اطمینان چنین چیزي را گفت، اما این آیات حداقل نمی

دهد که آنان با محیط فرهنگی و جغرافیاي قسطنطنیه نشان می
 .اندهآشنا بود

(روم) نویسنده بالفاصله در ابتداي نامه خبر  30در سوره 
 دهد:شکست ارتش روم را از (پارسیان یا اسالوها) می

أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ  یفِ ﴾2﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ 
ذٍ وْمَئِینَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَیبِضْعِ سِنِ یفِ ﴾3﴿ غْلِبُونَ یسَ
 ﴾4﴿ رَحُ الْمُؤْمِنُونَ فْی

ن و[لى] بعد ین سرزمیکتریدر نزد) 2د (خوردنان شکستیروم
 دیروز خواهند گردیاز شکستشان در ظرف چند سالى به زودى پ

نده از آن خداست و در آن روز یکار در گذشته و آ (فرجام) )3(
 )4د (گردنارى خدا شاد مىیاست که مؤمنان از 
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هستند که منتظر پیروزي روم و شادي این مومنان چه کسانی 
کنند که مومنان همان براي آن هستند؟ مفسرین مسلمان ادعا می

تازه مسلمانان مکه و پیروان محمد در مکه هستند که در مقابل 
کردند، خواهان پیروزي روم قریش که از پیروزي ایرانیان دفاع می

کرکري  قابت وکنند که گویی مسئله بر سر ربودند. ایشان وانمود می
اما اگر این سطور را بخشی از نامه اي  مسلمانان و مشرکین است.

شویم که نویسنده در بدانیم که براي محمد ارسال شده متوجه می
ابتداي نامه سریعا مهمترین خبر بالد شام یعنی شکست روم را به 

کند که روم اطالع محمد رسانده است و سپس اظهار امیدواري می
هد دوروم نشان می رساندن این خبر از جنگ بین ایران پیروز شود.

که نویسنده در سرزمینی شمالی در نزدیکی وقوع این جنگ حضور 
داشته است و از سرنوشت جنگ مطلع شده است. معلوم نیست که 

 هايشود. با این حال از بررسی جنگدقیقا به کدام جنگ اشاره می
هاي نخستین پارسیان روم در آنزمان مشخص است که به پیروزي

کند که حتی اروشلیم و مصر را فتح کردند و بر رومیان اشاره می
حتی تا نزدیکی قسطنطنیه نیز جلو رفتند و شهر خالکیدون را نیز 
به تصور خود در آوردند. پیش بینی نویسنده درست از آب در آمد 

هاي بعدي امپراطوري روم توانست ساسانیان را چرا که در سال
نشانند، اما محصول این جنگ به تضعیف هر دو امپراطوري عقب ب

 منجر شد و راه براي هجوم اعراب باز کرد.
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توان نشان داد که منظور از مومنون، تازه در تفسیر این آیه می
مسلمانان مکه نیست بلکه مومنین مسیحی است که در 

کردند. اگرچه هاي امپراتوري روم شرقی زندگی میسرزمین
به عنوان یک فرقه الحادي همراهی کاملی با کلیساي  نویسندگان

بیزانس و امپراطوري روم ندارد، اما به هر رو آنها مسیحی بودند و 
بیشتر با مسیحیان همسویی داشته تا با پارسیان و یهودیانی که 

کردند و حتی به ارتش آنان عمدتا از پیروزي ایرانیان دفاع می
 پیوسته بودند.

توان حدس زد که نویسندگان در ات فوق، میپس با توجه به آی
شهرهاي نزدیک دریا در سرزمین امپراطوري روم شرقی (سوریه، 

 فلسطین یا آسیاي صغیر) سکونت داشتند.

توانیم جایگاه نویسندگان را در سوریه (شاید آخرین دلیل که می
آسیاي صغیر) یا منطقه اي نزدیک آن بدانیم، تجارت قریش از شام 

ست. نویسندگان براي ارسال نامه حتما باید در منطقه اي به یمن ا
انیم دداشتند. مینزدیک به مسیر تجاري شام به یمن سکونت می

که محمد نیز قبل از ادعاي پیامبري براي همسر خود خدیجه 
کرده است. هیچ بعید نیست که در حین یکی از این تجارت می

 تصمیم گرفته است عقاید فرقه مذکور آشنا شده است و سفرها با
 که به عنوان یک میسیونر مذهبی براي ایشان خدمت کند.

 دهد:می ها را چنین شرحاپیفانوس مکان رشد فرقه ابیونی
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هاي این رشد کرد اما ریشهمی ابیون در آسیا و روم موعظه"
(احتماال منظور شهر پترا در  )Nabataea(نباطیه نگران کننده از 

)، Moabitis)، موآب (Baniasو بانیاس (غرب اردن کنونی باشد) 
) Adrai) ماوراي آدراي (Bashanitisدر باشان ( )Cocabeکوکبه (

 "1آیدمی و همچنین قبرس

بنابراین توسعه باورهاي ابیونی در مناطقی نزدیک اردن و سوریه 
 محدود بود. اشارات متعدد به نابودي قوم عاد و ثمود نیز نشان

حوادث بالد شام، اردن و آسیاي صغیر  دهد که نویسندگان ازمی
(مانند دو زمین لرزه بزرگ شهر پترا اندهو تاثیر پذیرفت اندهآگاه بود

پایتخت نباطیان که تقریبا باعث نابودي این شهر شد). شهرهایی 
ه شلیم، قیساریحلب، انطاکیه، پترا، تارسوس، اور مانند حران، ادسا،

 که این فرقه در آنجا متمرکزتوانند مکانی باشند می و قسطنطنیه
بوده است. با این حال، چندان محتمل به نظر نمی رسد که 
نویسندگان در شهرهاي بسیار دور از مکه مانند قسطنطنیه باشند. 
 در مقایسه شهرهایی مانند حران و انطاکیه محتمل تر به نظر

 رسند.می

 توان مکان نویسندگان را در حبشه دانست؟ مطابقاما آیا می
سیره نبوي، مهاجرت برخی از مسلمانان در مکه به حبشه و 
همچنین اشاره به کشتار مسیحیان توسط ذونواس یهودي در سال 

                                                           
1 -Epiphanius (374-377).’Paranion: medicine-chest against all heresies’. 

Chapter 30. 18:1; 
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 اما کند.میالدي در قرآن این ظن را تقویت می 524(احتماال) 
 باورهاي اب متفاوتی عقاید بنیادا حبشی مسیحیان و قبطی کلیساي
 ها، باورهايه نویسندگان نامهدانیم کمی .داشتند ابیونی الحادي

ها را داشتند، احکام شریعت یهود را التقاطی نزدیک به فرقه ابیونی
دانستند. به علت سالها کردند و عیسی را پسر خدا نمیرعایت می

خصومت بین حکومت یهودي در یمن با حکومت حبشه، بعید است 
ر نستند دتواکه فرقه اي از مسیحیان یهودي با باورهاي الحادي می

هاي میسیونري داشته باشند و پیروان خود را آنجا آزادانه فعالیت
 که در مکه به خطر افتاده بودند به حبشه فراخوانند.

و اما یمن؟ یمن سرزمین حاصلخیزي است، در کنار دریا حضور 
دارد و نزدیک به شهر مکه هست. همچنین اشاره به داستان آدم 

به قتل عام مسیحیان توسط  اشاره 85سوزان خندق در سوره 
دهد که می ذونواس دارد. همچنین داستان اصحاب فیل نیز نشان

نویسنده از حوادث آن منطقه خبر داشته است. آیا ممکن است که 
فرقه مذکور در یمن حضور داشتند؟ من دالیل زیادي براي پذیرش 
 این فرض در اختیار ندارم. ما در واقع نمی توانیم با اتکا به متن

. اندهقرآن مشخص کنیم که نویسندگان در کدام منطقه حضور داشت
 است.بالد شام اما برحسب احتمال و مدارك موجود، ظن قوي بر 
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 توریه و پنهان کاري
هاي ارسال شده با اتکا به این فرضیه که قرآن مجموعه اي از نامه

ر مذهبی توسط فرقه اي نزدیک به به محمد به عنوان یک میسیون
عقاید ابیونی است، توانستیم بسیاري از نکات مبهم قرآن، از جمله 

شود را حروف مقطعه و نامهاي مختلفی که در قرآن ذکر می
رمزگشایی کنیم. این فرضیه بهترین توضیح را درباره اشارات 

 کتاب"، "کتاب مبین"، "قرآن عربی"، "ذکر"مختلف در متن به 
هاي آورد. حتی بسیاري از پژوهشو... فراهم می"فرقان"، "محکی

که تمام این  اندهسکوالر درباره قرآن دچار این سوء برداشت شد
کند و نه چیزي بیرون از متن. اما اگر نامها به خود متن اشاره می

هاي کوچکی از ها به همراه بخشمتن قرآن را مجموعه اي از نامه
ضمیر اول شخص جمع بصورت در آنها مناجات و قصص (که خدا 

شویم که براي مثال شود) در نظر بگیریم، متوجه میظاهر می
، متنی نیست که در ادامه آیه مذکور "کتاب مبین"منظور از 

ن همچنی خوانیم بلکه طوماري است که به نامه ملحق شده است.می
این پژوهش لحن خطابی قرآن، عدم اشاره به زمینه موضوع، مکان 

دهد. در واقع ما با مجموعه زمان، و پراکندگی متن را توضیح می و
ها روبرو هستیم که در بازه زمانی طوالنی براي محمد اي از نامه
به صورت پیام شفاهی یا کتبی) محمد ( و ما پاسخ اندهارسال شد

ها را در اختیار نداریم و از این رو به سختی متوجه به این نامه
دهد. دلیل دیگري ه به چه موضوعی پاسخ میشویم که نویسندمی

اي هکند وجود کلمات با ریشهکه صحت این فرضیه را تقویت می
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دهد نویسنده در حجاز حضور سریانی در متن است که نشان می
مه را به عربی ترج اندهنداشته و مکتوباتی که اصالتا سریانی بود

ات با کرده است. این فرضیه بهترین توضیح براي وجود کلم
 هاي غیرعربی در متن است.ریشه

توانیم درك بهتري از ماموریت همچنین با کمک این فرضیه می
محمد در مکه به دست آوریم. در منابع اسالمی، محمد معموال 

شود که زندگی معمولی داشته است هاشم تصور میمردي از بنی
، دشوراما ناگهان در سن چهل سالگی علیه باورهاي قبیله خود می

کند، به الهی بودن پیام خود ایمان دارد دین جدیدي را معرفی می
دانیم که این ماند. ما اکنون میو در این راه راسخ و استوار باقی می

تصویر صحیح نیست. محمد دین جدیدي را معرفی نکرد. در کار 
ها را نه فرشته اي به او وحی کرده میسیونري خود تنها نبود و پیام

نوشته و نه حتی از شخص دیگري نیز اقتباس کرده و نه خودش 
است. وي واقعا معتقد بود که رسول خدا است و پیام خدا را به 

رساند، اما نه به این دلیل که جبرئیل با وي سخن گفته و مردم می
شود(البته منظور یا تصور کرده است که چیزي به وي وحی می

خواند چون ا میزمان قبل از هجرت است). وي خود را رسول خد
یک میسیونر مذهبی بود و فرقه مسیحی که وي را مامور کرده بود، 

داد که موعظات و ذکرش همگی کالم خداست. به وي اطمینان می
ه توان گفت کبنابراین شخصا مذهبی را ابداع نکرد و همچنین نمی

شیاد یا جاعل بوده است. وي چیزي را با اقتباس از مذاهب مسیحی 
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ده شعل نکرده است بلکه صرفا آنچه براي وي ارسال میو یهودي ج
کرد. با این حال، است را به صورت ذکر و موعظه به مردم منتقل می

کار وي عاري از پنهان کاري نبود. هم محمد و هم فرقه مذکور 
که وجود این فرقه را پنهان کنند و محمد شخصا  اندهترجیح داد

شود. ایشان معتقد حی میمدعی شود که از فرشته خدا به وي و
بودند که کالم خدا از متن به یک نبی وحی شده است. نویسندگان 

و محمد کالم خدا را  اندهفرقه مورد نظر آنرا براي محمد فرستاد
کردند وجود نبی کند. آنچه ایشان پنهان میبراي مردم موعظه می

درون و نویسندگان به عنوان واسطه بود. از اینرو، محمد واقعا در 
گوید بلکه احتماال بر این تصور کرده که دروغ میخود احساس نمی

است که به گونه اي گفته کند. توریه کالمیبوده که توریه می
شود تا شنونده طور دیگري تعبیر کند بی آنکه گوینده دروغ می

گفته باشد. یک مثال (همانطور که یک حدیث از زبان محمد نقل 
هنگام مسافرت به مصر است. وي سارا همسر  کند) توریه ابراهیممی

کند تا مبادا آنان براي تصاحب خویش را خواهر خود معرفی می
سارا که زنی زیبا بود وي را بکشند. اما ابراهیم در عین حال، دروغ 

د. شوهم نگفته است زیرا سارا در اصل خواهر ناتنی وي محسوب می
 ارا همسر او نیست.کند که سبه این ترتیب، شنونده برداشت می

 کند. ويکرده است که در این مورد توریه میشاید محمد تصور می
راند اما شنونده خورد که کالم خدا را عینا بر زبان میسوگند می
کند که وي آنرا مستقیم از فرشته اي شنیده است. وي برداشت می

کند که کند اما شنونده برداشت میخود را رسول خدا معرفی می
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مستقیما از خدا ماموریت گرفته است. جالب توجه است که در وي 
شود و نه نبی. وي فرستاده متن آیات مکی، محمد رسول خوانده می

شود. خداست و نه نبی به عنوان کسی که مستقیما به وي وحی می
بینیم که متن محمد را نبی (احزاب) می 33اما در سوره مدنی 

 خواند:می

لَّهَ کَانَ نَ إِنَّ الینَ وَالْمُنَافِقِیتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِا یالنَّبِ هَایا أَی
 )1( مًایمًا حَکِیعَلِ

امبر از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مبر که یاى پ«
 »ست.م ایخدا همواره داناى حک

دهد که محمد در مدینه مجبور بوده است که این آیه نشان می
از زبان خدا براي خویش نقل کند. بین آیات مکی و مدنی فرامینی 

اختالف بسیاري هم در لحن، در سبک و انتخاب کلمات وجود دارد. 
دهد و براي آیات مدنی مستقیما مومنین و محمد را خطاب قرار می

ه ککند. اما هنگامیدرباب قوانین شریعت صادر میایشان حکمی
کند که مانند ولی خطاب میمحمد در مکه بود، متن محمد را رس

ه تو شود کپیشینیان انکار و تمسخر شده است و به وي گفته می
 ).88:21(براي مثال ی جز هشداردهنده و بشارت دهنده نیست

رسد که محمد حتی به عنوان یک میسیونر مذهبی به نظر نمی 
در مکه تنها بوده باشد. بنا به سیره نبوي ابن هشام، کسانی مانند 

. اندهو ورقه بن نوفل، وي را در این رسالت تشویق کرد خدیجه
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 بنابراین محمد مشوقان (مالی) و حامیان زیادي داشته است
) که بدون آنها جرات انجام ماموریت خود را 93:5،91:15،87:8(

 داشت.نمی

جود بنابراین، محمد در ماموریت خویش قطعا مسائلی مانند و
کرده است، اما همه چیز را از خودش جعل فرقه مذکور را پنهان می

کند وي تنها نکرده است و همانطور که متن قرآن بارها اشاره می
رسول و مبلغ کالم خداست و نه بیشتر.
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 گیريیک نتیجه

ما چهار فرضیه ممکن را درباره آیات مکی از نظر گذراندیم. با توجه 
یم که فرضیه چهارم قوي تر است و نه به متن قرآن، متوجه شد

توانسته نویسنده متن باشد و نه این متن از یک مکالمه می محمد
حضوري بین دو انسان یا انسان و فرشته حاصل آمده است. آیات 

کنند که محمد باید از روي کتاب یا می بسیاري به وضوح اشاره
ه است اتبصحیفه ذکري را بخواند. بنابراین متن قرآن حاصل یک مک

و نه مکالمه. همچنین این پیش فرض اشتباه را کنار گذاشتیم که 
کلماتی مانند کتاب مبین، قرآن مبین، قرآن مجید و...را همگی به 
متنی که در دست ماست اشاره دارند. مترجمین و مفسرین همه 

دانند. در برخی از آیات به وضوح به می اینها را نامهایی براي قرآن
شود که محمد باید آنها را ذکر کند اما در خود می ارهموضوعاتی اش

). با کنار گذاردن 19قرآن نیست (مانند داستان ادریس در سوره 
این پیش فرض گمراه کننده، به این نتیجه رسیدیم که کتاب و 
قرآن نه متن مذکور بلکه ملحقاتی است خارج از متن. بنابراین متن 

هایی از کتاب مراه با آن برگزیدهرا باید به چشم نامه اي دید که ه
 شده است.می از زبان آرامی به عربی ترجمه و ارسال
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در نظر گرفتن متن به عنوان یک نامه همراه با ملحقات، معناي 
د. سازمی ها و نیز حروف مقطعه را روشنآیات اولیه بسیاري از سوره

د نکلمات مبین، حکیم، فجر، عظیم، کریم و مجید تنها صفاتی نیست
شوند بلکه نوع متن ارسال شده را می که به کتاب یا قرآن داده

 سازند.می مشخص

این نظریه لحن خطابی متن به محمد و اشاره به برخی از مسائل 
ها به کند. در واقع قرار نبوده که متن نامهمی شخصی را مشخص

عنوان قرآن خط به خط موعظه شود. برخی از این آیات مختص 
 براي اطالع وي نوشته شده است.محمد بوده و 

با این حال، این گفته بدین معنا نیست که نویسنده یا 
تا وي بتواند کالمی را براي  اندهنویسندگان به محمد کمک کرد

خدا جعل کند. هم نویسندگان و هم محمد بر این باور بودند که 
شود کالم خداست اما نه به این معنا که می آنچه ارسال و موعظه

شود. اگرچه متن از می قیما از طریق فرشته اي بر محمد نازلمست
د رسمی کنند، اما به نظرمی براي ارسال متن استفاده "نزل"فعل 

ه درحالیک اندهآنها فعل ارسل را براي فرستادن انسان مختص کرد
 کنند. اینمی ها از فعل نزل استفادهبراي اشاره به ارسال صحیفه

اي فرو فرستادن از آسمان به زمین تعبیر کرد کلمه را نباید به معن
بلکه بیشتر به معناي ارسال از جایگاه باالي یک فرد مقتدر از یک 

 فرقه مذهبی به سوي یک میسیونر مذهبی خودشان است.
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 بنابراین محمد بر این باور بوده که کالم خدا را بر زبان جاري
است که کرده می کند با این حال رسالت مذهبی وي ایجابمی

وجود نویسندگان فرقه مذکور را کتمان کند و مستقیما ادعا کند 
شود. اما وي مدعی نبوده است که علم می که فرشته اي بر او ظاهر

 خوانیم:می (ص) 38داند. در سوره می غیب

 ﴾67﴿ مٌ یقُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِ 

 ن خبرى بزرگ استیبگو ا

 ﴾68﴿ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 

 دیتابآن روى برمىشما از 

 ﴾69﴿ خْتَصِمُونَ یمِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ  یمَا کَانَ لِ

چ دانشى نبود آنگاه که مجادله یمرا در باره مالء اعلى ه
 .کردندمى

 ﴾70﴿ نٌیرٌ مُّبِیإِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِ یوحَى إِلَ یإِن 

اى هشداردهندهنکه من یشود جز از] وحى نمىیچ [چیبه من ه 
 آشکارم

خواهد که اذعان کند که به وي درباره می نویسنده از محمد
عالم غیب وحی نمی شود. وي نمی تواند نقش پیامبري را ایفا کند 

 است دهنده توضیح و هشداردهنده یک تنها که بگوید باید و
شتر کند بسیار بیمی (توانایی آنچه عهد عتیق از پیامبران توصیف
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ردند و کمی ، پیشگوییاندهتوانایی تعبیر خوابها را داشت است. آنها
دادند). بارها می یا براي مردم دعا کرده و دیگر امور کاهنی را انجام

خواهد که بگوید تنها یک هشدار دهنده است می نویسنده از محمد
 و تکلیف دیگري ندارد. حتی نقش کاهنی نیز از وي سلب

 :در اینجا دچار یک مخمصه است) بنابراین محمد 52:29شود(می
شود و از طرف دیگر می از یک طرف باید ادعا کند که به وي وحی

دانش و علم آنرا ندارد که به سئواالت پاسخ بدهد. پس مجبور است 
که تنها پیام رسان باشد و بگوید که به جز این به من چیزي وحی 

 نمی شود.

 خوانیم:می االسراء 17در سوره 

تُم مِّن الْعِلْمِ یوَمَا أُوتِ یکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّسْأَلُونَیوَ
 کَ ثُمَّ الَ تَجِدُ ینَا إِلَیأَوْحَ يوَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِ ﴾85﴿ لًایإِالَّ قَلِ

 ﴾86﴿ لًاینَا وَکِیلَکَ بِهِ عَلَ

پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار و در باره روح از تو مى 
و اگر  .من است و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است

م آنگاه براى یبر م مىیام قطعا آنچه را به تو وحى کردهیبخواه
 .ابىی[حفظ] آن در برابر ما براى خود مدافعى نمى

ی مانند اینکه روح پس محمد حتی در مقابل سئوال ابتدای
چیست پاسخی در آستین ندارد (اگرچه نویسنده هم پاسخی نمی 
دهد جز اینکه بگوید روح از امورات مربوط به خداوند است!). پس 
محمد در نقش یک کاهن یا غیبگو یا نبی عمل نمی کرده است 
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بلکه مانند هر بشارت دهنده مسیحی صرفا یک پیام رسان بوده 
 و به همین اندهل خدا را مترادف با نبی دانستاست. مسلمانان رسو

دلیل اختالف در ماموریت محمد در مکه و مدینه الپوشانی شده 
است. البته این رسالت عاري از پنهان کاري نبود و محمد مجبور 
بوده وجود فرقه مذکور را کتمان کند زیرا مشخصا مردم قریش به 

ر واقع هدف از انتخاب بیگانگان و مذهب آنان اعتمادي نداشتند و د
محمد همین بود که مردي از خود قبیله قریش با زبان خودشان 

). پس آشکار کردن نام فرقه مذکور نقض 14:4برایشان موعظه کند(
 غرض بود.

بهترین عبارت براي توضیح موقعیت، کلمه توریه است. محمد 
ن، راند و مراد از ایمی کرده است که کالم خدا را بر زبانمی ادعا

دریافت مستقیم کالم خدا از طریق فرشته منظور وي نبوده است 
کند. با این حال، اگر از وي می اگرچه شنونده همین را برداشت

پرسیدند که اینها را از چه کسی شنیده است، مطمئنا او مجبور می
 بوده که پاي فرشته اي را وسط بکشد.

جرا از چه زدند که مامی البته مردم قریش نیز به خوبی حدس
کند پاسخ مناسبی به این می نویسنده سعی 25قرار است. در سوره 

 حدسیات بدهد:

هِ قَوْمٌ آخَرُونَ ینَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْکٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَیوَقَالَ الَّذِ
 ﴾4﴿ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا
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ن جز دروغى که آ ن [کتاب]یدند گفتند ایو کسانى که کفر ورز
اند ارى کردهیگر او را بر آن یست و گروهى دیزى] نیرا بربافته [چ
 ش آوردندین نسبتى] ظلم و بهتانى به پیو قطعا [با چن

 ﴾5﴿ لًایهِ بُکْرَةً وَأَصِیتُمْلَى عَلَ ینَ اکْتَتَبَهَا فَهِیرُ الْأَوَّلِیوَقَالُوا أَسَاطِ

که آنها را براى خود ان است ینیشیهاى پو گفتند افسانه« 
 »شودنوشته و صبح و شام بر او امال مى

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ غَفُورًا  یعْلَمُ السِّرَّ فِی يقُلْ أَنزَلَهُ الَّذِ 
 ﴾6﴿ مًایرَّحِ

بگو آن را کسى نازل ساخته است که راز نهانها را در آسمانها  «
 »آمرزنده مهربان استداند و هموست که همواره ن مىیو زم

 الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ یفِ یمْشِیأْکُلُ الطَّعَامَ وَیوَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ 
 ﴾7﴿ رًایکُونَ مَعَهُ نَذِیهِ مَلَکٌ فَیإِلَ

ها ر بازارخورد و دامبرى است که غذا مىین چه پیو گفتند ا«
نشده تا همراه وى اى به سوى او نازل رود چرا فرشتهراه مى

 .»هشداردهنده باشد

 محمد هک است ایراداتی به پاسخاینها نشانه تالش نویسنده براي 
اما پاسخ نویسنده  .است کرده گزارش آنان براي قریش مردم زبان از

 تنها این است که محمد باید بر الهی بودن پیام تاکید کند.

 خوانیم:می (انعام) 6در سوره 
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 األمْرُ ثُمَّ الَ  یهِ مَلَکٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَکًا لَّقُضِ یأُنزِلَ عَلَ وَقَالُواْ لَوْال
 ﴾8﴿ نظَرُونَ ی

اى فرشته اى بر او نازل نشده است و اگرفرشته و گفتند چرا« 
 .»دافتنیم قطعا کار تمام شده بود سپس مهلت نمىیآوردفرود مى

 ﴾9﴿ لْبِسُونَ یهِم مَّا یا وَلَلَبَسْنَا عَلَوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلً

م حتما وى را [به صورت] یداداى قرار مىفرشته و اگر او را«
 .»میساختم و امر را همچنان بر آنان مشتبه مىیآوردمردى در مى

البته این پاسخ منعکس کننده این تصور قدیمی است که اگر 
. پاسخ 1د خواهد مردکسی فرشته، همزاد یا موجودي آسمانی را ببین

نویسنده کامال مغلطه آمیز است. چرا خدا نباید فرشته را به ایشان 
آید که می نشان دهد؟ اگر فرشته حتما باید به صورت مردي در

هیچ ظاهر فراانسانی نداشته باشد پس خود محمد از کجا به فرشته 
 بودن وي پی برده است؟

آمیز نبوده است بنابراین این پنهان کاري چندان موفقیت 
 خصوصا اینکه مردم قریش از کودکی و نوجوانی محمد را

و برایشان قابل قبول نبود که وي ناگهان در نقش  اندهشناختمی
هاي فرقه مذکور دچار رسول خدا ایفاي نقش کند. پس ماموریت

یک تناقض درونی بود: از یکسوي اگر فرد بیگانه اي را به سوي 

                                                           
گوید: در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و . یعقوب می32:30براي مثال نگاه کنید به کتاب پیدایش - 1

 با این وجود هنوز زنده ام.
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فرستادند، مطمئنا به وي اعتمادي نمی کردند و می مردم قریش
دانستند. و وقتی کسی از قبیله می وي را جاسوس یا بدخواه خود

قریش مانند محمد مامور کردند، باز هم دچار مشکالتی بودند و 
قریش حاضر نبود از یکی افراد معمولی خودشان که حتی از بزرگان 

اف بر اینکه محمد )، تبعیت کنند. مض43:31قوم هم نبوده است(
مرد حاضر جوابی نبوده و از حکمت و دانش چندانی نیز براي پاسخ 

آیه  6گویی به مخالفان بهره مند نبوده است (براي مثال در سوره 
ز روند اات ما فرو مىینى کسانى در آیو چون بب خوانیم:می هشتم

و طان تیند و اگر شیر از آن درآیشان روى برتاب تا در سخنى غیا
گر] با قوم ین باره] به فراموشى انداخت پس از توجه [دیا [در ار

 ین).ستمکار منش

هنگامی که محمد به دعوت افرادي از قبیله خزرج به یثرب  
مهاجرت کرد هر دو مشکل فوق حل شد. از یکسو محمد براي مردم 
یثرب فردي تازه وارد بود و او را از کودکی نمی شناختند و وي طی 

ده سال رسالت خویش، تبحر و مهارت در امور (بر فرض) سیز
مذهبی و کاهنی نیز پیدا کرده بود. همچنین محمد و مردم یثرب 
هر دو عرب بودند. مردم یثرب مطابق روایات از پیش به تقلید از 

در سیره ابن  .گشتندیهودیان دنبال یک کاهن یا پادشاه می
 ) آمده است.ابن هشام، ؟هشام(

گوید چون سید به مدینه آمد، دو کس می محمد ابن اسحاق"
بودند در مدینه که در میان قوم سخت عزیز و شریف و بزرگ بودند 
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و اهل مدینه و قبایل نصارا جمله محکوم و مطیع ایشان بودند. 
لیکن چون سید به مدینه در آمد و اهل مدینه جمله به هواي او 

فقت و برخاستند و بیشترین ایشان به دین حق در آمدند و موا
متابعت سید پیش گرفتند و ایشان هر دو بدانستند که با حضور و 
وجود سید ایشان را در مدینه رونقی و حکمی و جاهی نباشد و 
هرچه بود باطل گردد، آن گاه حسد آوردند و شقاوت پیش گرفتند 
و یکی سر به نفاق برآورد(ابن سلول) و یکی (ابوعامر راهب) سر به 

 خروج کرد و به مکه رفت... خصمی سید و از مدینه

ن یکی که سر به نفاق برآورد عبداهللا ان اُبی ابن سَلول مهتر آاما 
و بزرگ مدینه بود و اهل مدینه بیشتر به هوا و تعصب وي بودند و 
عظیم در بند تمکین کار وي شده بودند، چنان که تاجی ساخته 

تند که بودند و به جواهر و لعلی آن را مرصع کرده بودند و خواس
وي را بر تخت نشانند و تاج بر سر وي نهند و او را پادشاه و حاکم 
خود گردانند و آن جاه و مملکت بر وي تباه و شد و آن حکم و 

 ل شد...ریاست از وي باط

راهب بود. و این ابوعامر  و دیگر ابوعامر راهب بود. و این ابوعامر
 ول، از برايسخت محترم بود و مقب -علی الخصوص -در قبیله اوس

که در جاهلیت ترك بت پرستی کرده بود و سر به زهد و رهبانیت آن
براورده بود و پالس پوشیدي و پیوسته از خلق عزلت گرفتی و قوم 
وي از این سبب او را دوست داشتندي و عظیم تقرب و تبرك به 
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ت و به حضرت خاسوي نمودندي. پس چون سید به مدینه آمد، بر
 محمد، این چه دین است که تو آورده اي؟ سید آمد و گفت: اي

 "این دین حق است و دین حنفیت و دین ابراهیم."سید گفت: 

 ابو عامر گفت: پس من در دین ابراهیمم.

 "تو بر آن نیستی"سید گفت که 

ابوعامر گفت: بلی من بر دین ابراهیمم. ولیکن اي محمد، تو در 
 ايها آوردهدین ابراهیم بدعت

 بل که من در دین حنفیت پاك و هویدا ام.سید گفت: ال 

ن کس که دروغ گوید، الجرم آآن گاه ابوعامر گفت: اي محمد، 
 "...1او را از خان و مان آواره کند خداي و در غربت و تنهایی بمیراند

 کنند.می سپس در ادامه داستان محمد و ابوعامر مباهله

 ل کسیپس اگر این روایت صحیح باشد، مردم یثرب، به دنبا
بودند که پادشاه یا کاهن ایشان شود و از قبل دو گزینه یعنی ابن 

. اما گویا کسانی از قبیله اندهسلول و ابوعامر راهب را در نظر داشت
رند گیمی خزرج که به مکه آمده بودند با محمد آشنا شده و تصمیم

که با وي عهد و شرط ببندند. خصوصا اینکه آنان با محمد براي 
کنند و مشخصا محمد می هاي قریش توافقچپاول کاروانغارت و 

                                                           
. 1373 -نشر مرکز -ن هشامابن هشام (؟) سیرت رسول اهللا: ترجمه سیرت ابن اسحاق از عبدالملک اب- 1

 257صفحه 
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هاي تجاري قریش آگاهی به عنوان یک مکی از مکان عبور و فعالیت
کافی داشته است. بنابراین این نه تصمیم شخصی محمد، بلکه نیاز 
مردم یثرب به وجود یک کاهن بود که موجب هجرت محمد شد. 

، اکثر اهل مدینه (غیر با این حال و برخالف گفته فوق در روایت
یهود) بالفاصله به دین محمد در نیامدند و تنها بعد از پیروزي در 

 جنگ بدر بود که تعداد یاران محمد در مدینه بیشتر شد.

نقش محمد در مدینه تغییر کرد. او دیگر یک بشارت دهنده 
کرد که مستقیما به وي نبود و برعکس خود را یک نبی معرفی می

حتی در احادیث و روایات فرشته نیز ظاهر نمی شود شود (وحی می
کند که آیاتی بر او نازل می و او بعد از حالت رعشه کوتاه، اعالم

شده است) در یثرب وي شخصا مسلمانان را براي دعوت به اسالم 
ه پیشتر سپرد کمی ایشان هفرستاد یعنی نقشی را بمی به نقاط دیگر

ما براي نقش کاهنی الزم بود که زمانی به خود او سپرده بودند. ا
وي شریعتی نیز براي دین خود دست و پا کند. وي این شریعت را 

 از مذهب یهود اقتباس کرد.

پس هم سخنان محمد و هم مشغله محمد در مکه و مدینه 
کامال متفاوت بود. وي از یک رسول به نبی پیشرفت کرده بود و 

جماعت نماز گذارد، بایست در مقام نبی و کاهن براي می اکنون
سخنرانی کند و احکام شریعت را تعیین کند. یک نگاه کوتاه به 

دهد که محمد چندان براي نقش می احادیث صحیح بخاري نشان
کاهنی نیز آماده نبوده است. اکثر آنچه ما به عنوان احکام فقه و 
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شیوه انجام مراسم مذهبی مانند وضو، غسل، نماز، روزه، حج و ..می 
، از مشاهده مستقیم رفتار و اعمال محمد حاصل شده و شناسیم

وي چندان اصراري بر انجام این مراسم به شیوه خاصی نداشته است 
شود. می و در برخی موارد تناقضاتی بین نقل صحابه مختلف دیده

محمد مجبور بوده به سئواالت در مورد مسائل مذهبی پاسخ دهد 
ایجاب و نهی نمی کرده است  اما خود او مستقیما چیزهاي زیادي را

و چندان در انجام مراسم مذهبی قائل به سخت گیري نبوده است. 
کرده است پاسخی است به می حتی آنچه به عنوان وحی خدا ابالغ

آمده (رفتار با زنان، می موانع و مشکالتی که براي وي پیش
چندهمسري، تالش براي حفظ حریم خصوصی، مسئله تقسیم 

مسلمانان به جهاد و دادن زکات و...). وي چندان  غنایم ، تشویق
 عالقه اي نداشته است که هر سخنی را به عنوان وحی معرفی

شده که براي امري ضروري نیازمند می کند و تنها زمانی مجبورمی
 هاياعتبار الهی بوده است. در اینجا دیگر خبر چندانی از داستان

فراوان و ترساندن از عذاب  هايلحن شاعرانه و قسم تورات و انجیل،
دانیم که تمامی این موضوعات از می الهی قریب الوقوع نیست.

هاي آخرالزمانی آن اتخاذ شده است. اما در و اندیشه مسیحیت
شود برخالف ادعاي می مدینه، محمد خصوصا بعد از اینکه متوجه

نویسندگان، اهل کتاب و یهودیان وي را تصدیق نمی کنند، اندکی 
 کند (مانند تغییر قبله).می دین حنفی و ابراهیمی رجعتبه 
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بایست کامال بین آیات مکی می بنابراین هر مطالعه اي از قرآن
و مدنی تفاوت بگذارد و آنها را جداگانه تحلیل کند. تفاوت بین 
مذهب محمد در مکه و مدینه، تنها به شریعت و نقش کاهنی محمد 

ه ارتباط محمد بعد از مدینه با رسد کمی محدود نمی شود. به نظر
نویسندگان فرقه مذکور قطع شده است. لحن آیات مکی به هیچ 
وجه شباهتی به آیات مدنی ندارد. در آیات مکی به وضوح گفته 

شود که محمد تنها بشارت دهنده است و هیچ وظیفه دیگري می
 ندارد (براي مثال نگاه کنید به سوره کافرون، در این سوره به محمد

کافران بگوید دین شما براي خودتان و دین  به شود کهمی گفته
 من هم براي خودم) در حالیکه در آیات مدنی، دستور جهاد صادر

شود و همه مردم باید به دین خدا در آیند. علماي اسالم معموال می
 این تفاوت عظیم میان دین محمد در مکه و مدینه را اینگونه توضیح

مسلمانان در ضعف بودند و محمد مجبور بود دهند که در مکه می
که تنها نقش بشارت دهنده را ایفا کند. این توجیه اگرچه بی پایه 
و اساس است اما به خودي خود ایرادي ندارد اما نمی تواند تفاوت 

 لحن و عبارات بین ساختار آیات مدنی و مکی را توضیح دهد.

ما کی که مداوآخرالزمانی آیات م و بخشایشگر ،لحن مسیحیایی
بر قیامت، عذاب الهی، نوازش یتیم و دستگیري از گدا توصیه 

 داتوجهی به خکند و دلبستگی به مال و منال دنیا را نشانه بیمی
دهد که صریحا خشونت می داند، جاي خود را به احکام شریعتمی
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کند. به سختی بتوان تصور کرد که نویسنده می و قتل را ترویج
 کی یک نفر باشد ولو اینکه شرایط تغییر کرده باشد.آیات مدنی و م

پس تحلیل فوق از آیات مکی را نباید براي آیات مدنی صادق 
دانست. منابع اسالمی بیشتر روي حوادث بعد از هجرت متمرکز اند 

 مدمح جوانی از طبري تاریخ و اسحاق ابن نبوي سیره هايداستان و
 روایات نقل تا دارد باهتش اسطوره به بیشتر مکه در وي اعمال و

به نظر من، احادیث و روایات اگرچه در شرح اتفاقات در  .1تاریخی
توانند کمی معتبر باشند اما براي تفسیر و توضیح آیات می مدینه

 مکی باید کنار گذارده شوند.

در نهایت، آنچه ما به عنوان کتاب قرآن در دست داریم، جمع 
همراه با محمد بوده و آیات مکی  هایی است کهآوري متاخر از نامه

شوند به عالوه احکامی که محمد در مدینه صادر کرده می را شامل
ها را کامل دانست و نه توان این نامهمی و کتابت شده است. نه

احکام را. ضرورت جمع آوري قرآن به عنوان یک کتاب در زمان 
 و حیات محمد احساس نمی شده است. تنها بعد از تشکیل خالفت

گسترش فتوحات اعراب بود که مسلمانان احساس کردند براي 

                                                           
اند تبار محمد را از اسماعیل مشخص کنند و براي او براي مثال ابن اسحاق و طبري تالش کرده- 1

هاي توان این تبارشناسی را واقعی دانست. همچنین داستاناصالت و اعتبار قائل شوند. مشخصا نمی
ود که شمحمد و آشکار شدن بعثت او نقل می باورنکردنی و تخیلی مختلفی درباره پیش بینی ظهور

اند (مانند حرکت درخت با اشاره محمد، معراج محمد به آسمان، همگی به لحاظ تاریخی فاقد اعتبار
پیداشدن لوحی از زبان داوود درباره حکومت آتی یمن، ظاهر شدن اژدها و...). اما وقتی نویسندگان 

 کنند.ها واقعی تر جلوه میحد زیادي داستان کنند تاحوادث بعد از هجرت را روایت می
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صدور قوانین و اداره امپراتوري جدید، نیازمند منبعی براي رجوع 
دیدند که پیروان هر مذهبی می به آن هستند. همچنین ایشان

خواستند که مانند آنان براي خود کتابی می د و پسرکتابی دا
هایی است که براي ود، نامهشمی داشته باشند. آنچه جمع آوري

محمد در دوران پیش از هجرت فرستاده شده است. امروزه 
کنند که کتابی که در دست دارند همان مسلمانان جهان تصور می

قرآن و کتابی است که در متن به آن اشاره شده است. اما واقعیت 
ها البه هاي کوچکی از قرآن و مناجاتاین است که آنها تنها تکه

 ها را در دست دارند.این مجموعه نامهالي 

  d 
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