
  
  
  
  

  1*یسانانو و ناخوانا یامبرپ 
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  مقدم یوسفی صادق محمد
  اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه استادیار

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بری آگاه عدم که چنان است، نوشتن و خواندن دانستن ،انسان کماالت از
 حقایق و قرآن آیات نظر ازی طرف از .آید یم شمار به نقص ،شتننو و خواندن

 .است بوده نانویسا و ناخوانا 6خاتم پیامبر که است قطعی ،یتاریخ
 عاشور، ابن( اند دانسته فضیلت 6پیامبري برا را آنی اسالم اندیشمندان

 استي ا وسیله ،6پیامبر نانویسایی و ناخوانا زیرا ،)285 /10 ،صالحی ؛5/133
 و تعلیم طریق از جز حضرت آن اینکه و منکران، برابر دری طلب هماوردي برا

 نیز مردم .است نداشتهی نقش او تربیت دری کس و نگرفته فراي چیز ،یاله تربیت

                                            
 .7/5/1391: ، تاریخ تأیید26/9/1390: تاریخ دریافت* 

 

 

 

  :چکیده
مورد  یدرون قرآن یبا نگاه 6پیامبردر این مقاله موضوع ناخوانا و نانویسا بودن 

یکى نظریه مشهور مبنى بر . بررسى قرار گرفته و سه نظریه عمده مطرح شده است
دوم نظریه . دانسته است اینکه پیامبر به طور مطلق، خواندن و نوشتن نمى

سوم دیدگاه . و نویسا بودن پیامبرند اخاورشناسان که به صورت مطلق، معتقد به خوان
قبل از  6شده، ثابت نموده است پیامبر یاد یدگاهت که با نقد دو دمنتخب اس

  .بعثت ناخوانا و نانویسا بوده، ولى پس از بعثت با خواندن و نوشتن آشنا گردیده است
  

  :ها کلیدواژه
  کتابت و قرائت/ قرآن/ امیون/ امى/ ناخوانا و نانویسا
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 عدم در آنان با کهی کس زیرا است،ی اله اعجاز 6پیامبر کتاب که یابند درمی
 استفاده همی کس کتاب و هنوشت از و بودهي مساو نوشتن و خواندن بای آشنای

  .عاجزند آن مانند آوردن از عالم سراسر که است آورده کتابی اکنون است، نکرده
 بودن امی ،)يیهود عالم( الجالوت رأس به خطاب 7رضا امام رو ازاین

 آن پیامبر دالیل جمله از« :فرماید می و دانسته قرآن ترا دلیل وحیانی 6پیامبر
 دیدهني استاد هیچ و نخواندهی کتاب هیچ ...و دستتهیخصی یتیم، ش او که است

 آن در آیندگان و گذشتگان خبر و پیامبران حکایت که آوردی کتاب حال این با .بود
 )430/ التوحید، صدوق،( ».است آمده
 6پیامبر بودن نویسا و خوانا نفی یا اثبات اهمیت، شد گفته آنچه به توجه با

 رویکردهاي با فراوانی گوهايو گفت و ها نوشته زمینه این در .گردد می آشکار
 موضوع به قرآنی درون رویکردي با نیز مقاله این در. است شده ارائه مختلف
 مورد تفسیري روایات البته .شود می پرداخته 6پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا
  .گیرد می قرار توجه

  
 6پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا درباره ها دیدگاه
 نظر .دارد وجود نظر سه ،نوشتن و خواندن از 6پیامبر آگاهی وردم در
 بوده نانویسا و ناخوانا آن، از پس و بعثت از پیش 6پیامبر که است این مشهور

 پس و بعثت از پیش حضرت آن که باورند این بر مستشرقان و خاورشناسان .است
 6پیامبر هک است این منتخب نظر .است دانسته یم نوشتن و خواندن آن، از

  .است شده نویسا و خوانا بعثت از پسی ول ،بوده نانویسا و ناخوانا بعثت از پیش
  

 مشهور نظری بررس
 به 6پیامبر اینکه بری مبن خود نظر اثباتي برای اسالم اندیشمندانبیشتر 

 .اند کرده استدالل قرآن از یآیات به ،است دانسته ینم نوشتن و خواندن مطلق صورت
 .گیرد یم قراری بررس مورد هاآن ترین مهم ارنوشت این در

 اإلنْجِیلِ و التَّوراةِ فی عنْدهم مکْتُوبا یجِدونَه الَّذي األمّی النَّبِی الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَ( .1
  )157-158/اعراف( )... األمّیِّ النَّبِیِّ رسوله و بِاللَّه فَآمنُوا ...
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 و تورات در را شصفات کهي پیامبر کنند، یمي پیرو »یام« پیامبر و خدا فرستاده از که آنان اناهم«
 درس پیامبر آن اش، فرستاده و خدا به بیاورید ایمان پس ...یابند یم نوشته است، نزدشان کهی انجیل

 »...یام و نخوانده

 کرده تصریح و نموده یاد »یام« صفت با ار 6پیامبر بار دو شده یاد آیات
  .است آمده حضرت آن براي نیز انجیل و تورات در صفتاین  که است

 هاآن از یک هر تحلیل به که است شده بیان اساسی دیدگاه دو »یام« معناي در
  .پردازیم یم
  

  نانویسا و ناخوانا )الف
 جبلّت بر که استی کسي معنا به ،»ام« به منسوبی ام که باورند این بر لغویان

 فارس، ابن( ندارد نوشتن و خواندن سواد و ماندهی باق خود تولّد وضع و لیهاو
 مردان انمی تنها کتابت چون که اند افزوده شیعه مفسران ).1/220 ،منظور ابن ؛1/28
 ؛317 /1 التبیان، طوسی،( اند داده یم نسبت مادرش به را سواد بی داشته، اجور

  :یدگو یمی طباطبای عالمه ).274 /1 ،طبرسی
 باز معلم نزد به رفتن از را اوي مادر عطوفت که شود یم گفتهی کس بهی ام«

  )1/215 طباطبایی،( ».کند اکتفا اش يمادر تربیت به و دارد
 دیدن، تعلیم با انسان که اند شده یادآور و نظرند همین بر نیز سنت اهل مفسران

 )593 /3 ،الجصاص ؛569 /1 ،يسمرقند( .شود یم خارج خود تولد وضع از
ی کس به خلقت، يمعنا به »امت« ازی ام که اند کرده نقل نیز سنی و شیعه مفسران

 طوسی،( است ماندهی باق )نانویسا و ناخوانا( خود اول آفرینش بر که شود یم گفته
 این دری همگ شده یاد یمعان ).1/223 ،يسمرقند ؛1/274 ،طبرسی ؛1/317 التبیان،

 با حضرت آن نبودن آشنا جهت به ،یام به 6رپیامب توصیف که ندشریک نظر
  .باورند این بر دینی اندیشوران بیشتر گفت توان می .است نوشتن و خواندن

  

  يالقر ام به منسوبی ام )ب
 یاد آیه در یام به 6پیامبر توصیف اند گفتهی برخ مشهور دیدگاه برابر در
 ازی یکي القر ام زیرا ؛است مکه به منسوب حضرت آن که است آني معنا به شده،
 اوائل مفید،( داند یم امامیه ازی جماعت مذهب را آن مفید شیخ .است مکهی اسام
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 کند یم تأیید را شده یاد نظر که هستی روایات نیز روایی متون در ).137/ ،المقاالت
 وی صوف روایت به ،روایات آن میان از ).1/413 عاملی، حر ؛246 و 245/ صفار،(

 این در .است شده توجه بیشتر اسباط بن علی و حسان بن یعل مشترك روایت
 نیز و حسان بن علی روایت بودن مرفوعه دلیل به صوفی، روایت بررسی به مقاله
 حر ؛1/124 الشرایع، علل صدوق،( .کنیم می اکتفا دو آن میان معنا تفاوت عدم

 )245/ صفار، ؛1/413 ،عاملی
 وي :کند یم نقلی صوف محمد بن جعفر از ،یبرق عبداهللا واب از محمد بن احمد

 است؟ شده نامیدهی ام 6پیامبر چرا !خدا رسول پسري ا :گفت 7مام جوادا به
 نامیدهی ام پیامبر که پندارند می مردم شوم، فدایت :گفتم گویند؟ یم چه مردم :فرمود
 بر خدا نفرین اند، پنداشته دروغ :فرمود حضرت .است نوشته ینم چون ،است شده
 محکم کتاب در برین و واال خداي اینکه با ؛است صحیح سخن این کجا !باد آنها

 خودشان از یرسول ،نخوانده درس جمعیت میان در که است یکس او :دفرمای یم خود
 حکمت و کتاب آنان به و کند شان تزکیه خوانده،  نآنا بر را آیاتش تا برانگیخت

 رسول سوگند خدا به داند؟ ینم نیک هک راي چیز آموزد یم چگونه پس .بیاموزد
 آني برا یام به 6پیامبر توصیف .نوشت یم و خواند یم زبان هفتادودو به خدا

 یادآور قرآن در خدا را مطلب این .شهرهاست مادر مکه و بوده مکه اهل که است
   ».یکن انذار ،هستند آن گرد که رای کسان و ]مکه اهل=[ي القر ام تا و« :است شده

 بنی عل روایت بودن مرفوعه وی صوف محمد بن جعفر دانستن مجهول با یبرخ
 ندا دانسته مردود راي القر ام به منسوبي معنا به بودن یام اسباط، بنی عل و حسان

 بهی صوف محمد بن جعفر روایت به اعتماد فرض بر ولی .)5/249 ،شیرازي مکارم(
 ،)2/202 شاهرودي، نمازي( است کرده تأیید راي و عقاید 7جواد امام اینکه دلیل
 نفی مطلق طور به را 6پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا ،روایت آن گفت توان می

سوره  16 آیه نیز و عنکبوتسوره  48آیه ( قرآن صریح اساس بر زیرا ؛کند نمی
 رو ازاین .است دانسته ینم نوشتن و خواندن ،بعثت از قبل تا 6پیامبر  ،)یونس

 تفسیر قرآن آیات با بعثت، از قبل به نسبت شده یاد روایات قاطال :گفت باید
 به توجه با بعثت از پس پیامبر که بفرماید اهدخو یم امام اساس، این بر .شود یم
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 این البته( است شده آشنا نوشتن و خواندن با شته،دا دوش بر کهی سنگین ولیتؤمس
   ).مشهور دیدگاه نه است، مطابق آمد، خواهد که منتخب دیدگاه با توجیه

 است،ي القر ام به 6پیامبر انتساب معناي به امی که نظر این رد در برخی
 شده اطالق )مکّی غیر و یمکّ( عرب مشرکان همه به قرآن دری ام کلمه :دنگوی می

 20 آیه عمران آل سوره در که چنان ،)3/290 طبري، ؛2/420 تبیان،ال طوسی،( است
 خدا تسلیم آیا )ینصران وي یهود غیر اعراب( امیین و کتاب اهل به بگو« :آمده

 و ناخوانا کهی اعراب همه به قرآن زبان در و روز آن عرف در شود یم معلوم »شدید؟
 کلمه نیز .است شده یم اطالق »امیین« ،اند هنبودی آسمان کتاب پیرو و بوده نانویسا

 شده اطالق اند، بوده کتاب اهل و نداشتهی معلومات و سواد که یهود عوام به امی
 خوانده »یام« را آنان قرآن کهی یهودیان استی بدیه ).78سوره بقره، آیه ( است
 آورده نیز دیگري لیدال .اند بوده آن اطراف و مدینه ساکن و هنبود مکه اهل است،
 آنها نقد و نقل از شدن، طوالنی از پرهیز جهت به ولی ند،اشکال داراي کهشده 
 .شود می نظر صرف
 )الْمبطلُونَ الرتَاب إِذًا بِیمینک تَخُطُّه وال کتَابٍ منْ قَبله منْ تَتْلُو کُنْت وما( .2

  )48/عنکبوت(
 در کهی کسان مبادا ،ینوشت ینمي چیز خود دست با وي خواند ینمی کتاب این از پیش هرگز تو«

 ».کنند تردید و شک هستند، تو سخنان ابطال )و تکذیب( صدد
 ییآشنا ،نوشتن و خواندن با 6پیامبر که دارد وجود دلیل سه آیه این در

  .است داشتهن
 رای کتاب هیچ ،بعثت از پیش 6پیامبر که است آن بیانگر آیه صدر. 1-2

 ازي بسیار .بود خواهد حضرت آن بودن ناخوانا دلیل این و است نکرده تالوت
 ؛6/277 ،جوزي ابن( است نوشته مطلق ،آیه در »کتاب« از مراد اند گفته نیز مفسرین

  :گوید یمی طباطبای عالمه. )6/80 ،طبري ؛25/68 ،رازي فخر
 از یا حفظ از تواند یم قرائت و است قرائتي معنا به شده یاد آیه در تالوت«

 تالوت، از مراد که دارد داللت مقام قرینه آیه، این دری ول .باشد کتابي رو
  )16/144 طباطبایی،( ».است کتابي رو از قرائت
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 دارد، اللتد 6پیامبر یینانویسا بر که چنان »وال تَخُطُّه بِیمینک« جمله. 2-2
 به »وما کُنْت تَتْلُو منْ قَبله منْ کتَابٍ وال تَخُطُّه بِیمینک« جمله که است آن دلیل نیز

  .است مقدس کتاب جمله از ،یکتاب گونه هر نکردن مطالعهي معنا
 اگر که است آن بیانگر )إِذًا الرتَاب الْمبطلُونَ( شده یاد آیه در علت. 3-2
 از ،آورده محمد آنچه بگویند توانستند یم انمخالف بود، نویسا و خوانا 6پیامبر

 مردم و کرده تشکیک حضرت آن نبوت در تا است گرفته فرا پیشینیان آثار مطالعه
 مردم دانست، نمی نوشتن و خواندن پیامبر اینکه به هتوج بای ول .سازند گمراه را

 آن ندمان آوردن ازي عاد بشر و استی الهی وح حضرت آن کتاب که دریافتند
 .است عاجز
 أَفَال قَبله منْ عمرًا فیکُم لَبِثْت فَقَد بِه أَدراکُم وال علَیکُم تَلَوتُه ما اللَّه شَاء لَو قُلْ( .3

  )16/یونس( )عقلُونَتَ
 آگاهتان آن از )خداوند( و خواندم ینم شما بر را آیات این من ،خواست یم خدا اگر :بگو«

 آیا ،)نیاوردمي ا آیه هرگز و( نمودمی زندگ شما میان در این، از پیش ها مدت اینکه چه کرد، ینم
 »فهمید؟ ینم

 از قبل 6محمد :کند یم استدالل گونه این قرآن بودنی وحیاني برا آیه این
 نوشتن و خواندن با او که اید دریافته یخوب به شما و داشته معاشرت شما با قرآن نزول
  :گوید یم یطبرس .است یاله یوح او کتاب اینکه بر است دلیل این و نیست، آشنا

 به تا خوانده فرا )دلیل و ادعا در( اندیشیدن به را  انسان »تَعقلون اَفَال« جمله«
 از بیغا آنچه به ،)6پیامبر ننوشتن و نخواندن( کند یم مشاهده آنچه وسیله

 )5/167 طبرسی،( ».شود آشنا ،)قرآن بودنی وحیان( اوست نظر

 منْ شُهداءکُم وادعوا مثْله منْ بِسورةٍ فَأْتُوا عبدنَای علَ نَزَّلْنَا مما ریبٍ فی کُنْتُم وإِنْ( .4
  )23/بقره( )صادقینَ کُنْتُم إِنْ هاللَّ دونِ

 آن مانند سوره یک د،گویی یم راست اگر دارید،ی شک ایم کرده نازل خود بنده بر آنچه در اگر«
 ».خوانید فرا ]يیار به[ خدا جز را خود یاوران و بیاورید

 و گردد میبر »نابدع« به »مثله من« ضمیر مفسران، از بسیاري نظر اساس بر
 کردهي تحد 6پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا به خداوند که است این ودمقص
ي معنا اساس، این بر ).1/168 ،یثعلب ؛2/118 ،رازي فخر ؛1/58 طباطبایی،( است
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 نزد از ،شده نازل 6محمد بر آنچه که دارید شک اگر« :شود یم چنین آیه
 ».باشد نانویسا و واناناخ محمد مانند کهی کس از را آن مانند بیاورید پس ؛خداست

  

  ی نظر خاورشناسانبررس
 دانسته یم نوشتن و خواندن پیامبر که باورند این بر خاورشناسان ازي بسیار

ی برخ و مکهي تجار وضع قرآن، آیات محور سه بر را خودي ها استدالل آنان .است
 درون ویژگی با اول محور بر تمرکز مقاله این در .اند کرده متمرکزی تاریخ قطعات
  .گیرد قراری بررس مورد باید جداگانه صورت به دیگر محور دو و است قرآنی

 به معتقد خاورشناسان چند هر که دهد می نشان آمده عمل به هاي بررسی
 با و پرداخته قرآنی درون هاي بحث به مواردي در ولی ،نیستند قرآن وحیانیت

جهت  این از بحث .اند داده رقرا نقد مورد را پیامبر بودن امی قرآن، وحیانیت فرض
   .کند می پیدا بیشتري اهمیت )المبنی علی یعنی(

 را خاورشناسان قرآنی درون هاي استدالل موارد اهم توان می اجمالی تفحص با
   :کرد تقسیم دسته سه به

 آنها در کهی آیات در شبهه ایجاد به گوناگون يها روش با خاورشناسان) الف
 یینانویسا و ییناخوانا بر را آنها داللت و پرداخته ،رفته کاره ب »امی« واژه

 .اند داده قرار سؤال مورد 6پیامبر
 مطرحي طبر زمان از نانویسا، و ناخوانا بهی ام تفسیر که اند کرده ادعای برخ .1
  :گوید یم )Goldfeild( گلدفلد .یستني خبر آن ازي تفسیر کهن منابع در و شده

 بعد به )ق310ي متوفا(ي طبر زمان از 6یامبرپي سواد یب بهی قطع عقیده«
 2)65/جعفریان، ( ».است کرده پیدای چیرگ تفاسیر بر

 و قرن یک از بیش )ق150ي متوفا( سلیمان بن مقاتل زیرا نیست، تمام ادعا این
  :گوید یم »یاالمی النّب« کلمه ذیل خود تفسیر در ،يطبر از پیش نیم

 خودش دست با را آنها و خواند ینم را ها کتاب که استی کسی ام از مراد«
  )1/418 سلیمان، بن مقاتل( ».نویسد ینم
 به را یام ،يطبر از قبل قرن یک حدودنیز  )ق211ي متوفا(ی صنعان عبدالرزاق

 )1/50 عبدالرزاق،( .داند یم معنا همان
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 کتاب که هستندی کسان یونام وی ام از مراد که باورند این بر آنان از برخی .2
  :گوید می )Noledek( نلدکه .ندارند مقدس

»که دهد یم نشان فقط بلکه ،کند ینم نوشتن و خواندن جهل بر داللتی ام 
  )14- 13/ ،نولدکه( ».شناخت ینم را عتیق عهد کتب 6پیامبر

  :دهد ادامه می يو
 و دانست یم نوشتن و خواندن پیامبر بود معتقد )Aloys Sprenger( اشپرنگر«

 و ادیان عقاید، درباره ابراهیم صحف و االولین اساطیر نام به یهای کتاب
 ,Life of Mohammad :رك نیز ؛15/ ،همان( ».بود خوانده گذشتگان يها داستان

p99.(  
  :گوید می رامیار

 غیر که رود یم کار به یکس مورد در »یام« کلمه خاورشناسان، نظر از«
  )508/ ،رامیار( ».باشد هنداشتي اعتقاد تورات کتاب به یا و باشدي یهود

  :کند یم تصریح وي
 :اند گفته که اند رسانده بدانجا راي دراز زبان کار مستشرقان ازی برخ«

 معجزه را قرآن تا داند ینم نوشتن و خواندن که کرد یم تظاهر 6پیامبر
  )همان( ».بنمایاند

 در زیرا ؛نیست صحیح ندارند مقدس کتاب کهی کسان به امیون وی ام تفسیر
 کتابي دارا آنان اینکه با ،است شده اطالق »ونامی« کلمه یهودیان ازی جمع به قرآن
 سواد بی افراد همان ،آیه در »ونامی« که معتقدند مفسران ).78/بقره( دهستنی آسمان

 )1/528 ،طبري ؛1/59 سلیمان، بن مقاتل( .یهودند قوم
 )...ءاَسلَمتُم واالُمّیِّینَ باالکت اوتوا ینَللَّذ وقُل( هآی در تابک اهل با امیین تقابل از

 کتاب که استی کساني معنا به تنها امیین که شود ینم استفاده نیز )20/عمران آل(
 اهل انسواد بی به نباید گاه هیچ نماید، انحصار بر داللت آیه اگر زیرا ؛ندارند مقدس
  :گوید میي راز فخر اساس این بر .شد یم اطالق امیین کتاب،

 و ناخوانا که استی کسان به آنان تشبیه ،یام به عرب مشرکین توصیف تعلّ«
 هرچند است؛ بوده آنهای عموم صفت نانویسا، و ناخوانا آنکه یا اند، بوده نانویسا
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  )7/227 رازي، فخر( ».دان بوده نویسا و خوانا برخی
 به و هکرد رعایت را انصاف جانب خود تحقیقات در خاورشناسان ازی برخ
 )Davenport( پورت دیون .اند کرده اعتراف 6پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا

  :گوید یم
 بوده، رایج اش قبیله میان در آنچه جز و نکرده تحصیل محمد که معتقدند همه«

 غافل آن از روزها آن ،نامیم یم ادبیات امروز را آنچه .است نیاموختهي چیز
 عصر آني ها یآموختن آنکه خالصه .اند کرده یم هم احتراز آن از شاید و اند بوده

  )18/ پورت، دیون( ».است نبودهی کتابي ها یدانستن
  :گوید یم لوبونو گوستا

 هم قیاسه ب مقرون آن و است بودهی ام پیغمبر که باشد یم معروف طور این«
 )119/ ،لوبونو گوستا( ».هست

 داللت رود، یم کار هب مقدس کتب قرائتي برا تالوت که ادعا این بای برخ )ب
 یینانویسا و ناخوانا بر )ابتک نم هبلقَ نم وتلُتَ نتکُ ام( عنکبوت سوره 48 آیه

  :گوید یم )Gostav Weil( ویل مثال طور به .اند کرده انکار را 6پیامبر
ي رو از را مقدس کتب پیامبر که است ایني معنا به )و-ل-ت( »تتلوا« کلمه«

 Mohammad :نک ویل نظر از بیشتر اطالع يبرا( ».است کردهن تالوت نوشته

der Prophet, p. 174 above(  
 کتاب تالوت معناي به تالوت کلمه قرآن در :اند گفته نظر این تشریح دری برخ
 خضر( است مکتوب مطلق تالوت معناي به قرائت ماده چنانچه .است مقدس
 مقدس کتب 6پیامبر که استمطلب  این بیان مقام در آیه بنابراین ).43/ ،شایب

 .است نبوده آگاه نوشتن و خواندن به پیامبر اینکه نه ،است نخوانده را
 :زیرا است، ناتمام ادعا این

 کرده غفلت »بِیمینک تَخُطُّه وال« جمله از ،آیه صدر به توجه عطف با ویل .1
 .دانست نمی نوشتن 6پیامبر که است این بیانگر صراحت به جمله این .است

ی مکتوب هر خواندن ،تالوت از مراد اینکه بر است قرینه شده یاد جمله همچنین
 و نوشتن گونه هر پیامبر از چنانچه یعنی ؛ندارد مقدس کتاب به اختصاص و است
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 کتب تالوت از اعم ،مطلق صورت به نیز تالوت است، شده نفی چیزي هر نوشتن
 .است شده نفی ،دیگر هاي کتاب و مقدس
 تالوت براي استعمال بر افزون تالوت ماده که آید می دست به قرآن آیات از .2
 /بقره()…الشَّیاطینُ تَتلوا ما واتَّبعوا( شیاطین يها آموزه مورد در مقدس،ي ها کتاب
نیز ) 8 /کهف()ذکراً منه علَیکُم ساَتلوا( القرنینوذ مانند اشخاصی سرگذشت و )102

 .است مقدس کتب به تالوت اختصاص عدم بیانگر نیز تعمالاس این .است رفته کار هب
 همین با آیات ازي بسیار در ،است قرائت مادهاز  و مقدس کتب از که قرآن .3

 استفاده قرائت ماده از قرآن تالوتي برا آیات، از بسیاري در نیز و است آمده نام
 ،)204/اعراف( )القُرءانُ قُرِئَ واذا( ،)98/نحل( )القُرءانَ قَرَأت فَاذا( مانند ؛است شده
 .)21/انشقاق( )القُرءانُ علَیهِم قُرِئَ واذا(

 به با و داده قرار توجه مورد را آیات به ناظر روایات خاورشناسان ازی برخ) ج
 ادعا ،خود نظر مورد احتمال ترجیح وي تفسیر روایات ذیل احتماالت دادن دست
  :گوید می وات مثال طور به .است دانسته می را نوشتن و خواندن پیامبر که اند کرده

 پاسخ دري و بخوان، گفت و شد نازل 6پیامبر بر خدا فرشته آنکه از پس«
 جمله آن ،پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا اثبات هدف با مسلمانان .»اقرأ ما« :گفت

 شامه ابن ولی .ندارم قرائت بری یتوانا من یعنی ؛اند کرده معنا منفی و خبري را
 شده معنا استفهامی صورت به »اقرأ ما« عبارت آن در که کند یم نقل رای مطلب
 خواندن از پیامبر آگاهی بیانگر این و؟ کنم الوتت راي چیز چه یعنی ؛است
 )85/، ویلیام مونتگمري وات(» .است

 :است اشکالي دارا جهت چند از وات سخن
 این بلکه ،نیست »اقرأ ذا ما« به »اقرأ ما« عبارت کردن معنا صدد در هشام ابن .1

 جبرئیل به نخست 6پیامبر که است شده نقل حدیث یک در عبارت دو
ي و بر جبرئیل آنکه از پس و )ندارم قرائت بر توانایی من( »...اقرأ ما« :گوید یم

 )1/155 هشام، ابن( .»اقرأ ذا ما« :گوید می آورد، یم واردي فشار
 ابتدا 6پیامبر آنکه یکی :باشد معنا دو یانگرب تواند یم »اقرأ ذا ما« تعبار
 جانب از کهی تصرف و الهی اعجاز با سپس دانم، ینم خواندن من است فرموده



 

 

128 

 سال
هم

هفد
/ 

اره
شم

4/ 
اپی

پی
68/ 

تان
مس

ز
13

90
 

 دوم باري برا رو ازاین .شود یم توانا قرائت به حضرت آن گیرد، می صورت جبرئیل
 از پس هک باشد آن بیانگر تواند یم نیز بخوانم؟ راي چیز چه ؛»اقرأ ذا ما« :پرسد یم

 را آن حضرت تا کند بیان را اش خواسته که واهدخ یمي و از پیامبر جبرئیل، اصرار
 .نماید بازگو
 خواب در 6پیامبر و جبرئیل میان گوو گفت ،هشام ابن نقل اساس بر .2

 مطالعه راي چیز خواب در حضرت آن استی بدیه ).همان( است گرفته صورت
 نیزي بیدار رد 6پیامبر که شود یمن دلیل ،مطالعه فرض بر و است نکرده

 .است دانسته می را نوشتن و خواندن
  

 منتخب دیدگاهی بررس
 همه اتفاق مورد بعثت، از پیش نوشتن و خواندن با 6پیامبری یآشنا عدم

 حضرت آن آیا اینکه و است بعثت از بعد به مربوط آنان اختالف و است مسلمانان
 است؟ دانسته ینم نوشتن و دنخوان ،بعثت از پیش مانند بعثت از پس

 ،مطلق صورت به 6پیامبر که است آن مشهور دیدگاه که شد روشن
 رو ازاین ).16/143 ،نووي ؛13/329 ،ثانی شهید( است دانسته ینم نوشتن و خواندن

 بری مبنی باجي ادعا« :دنگوی یم و پرداختهی باج ولید ابنی قاض تخطئه بهی برخ
 شدت به نوشت، را نامه صلح خودش دست با هحدیبی روز در 6پیامبر اینکه
 :اند گفته او کالم توجیه در یبرخ چند هر ».است گرفته قراري تبرّ و انکار مورد

 فقهی ف المبسوط طوسی، ؛3/427 کثیر، ابن( ».است اعجاز وجه بر کتابتي و مراد«
 )8/216 التبیان، همو، ؛8/120 االمامیه،
 یاسالم اندیشمندان از زیرا کرد، تلقی اسالمی دیدگاه تنها نباید را مشهور نظر
 علی سید( اند کرده اجماع ادعاي برخی و )2/322 هندي، فاضل( تصریح برخی

 دانسته نمی نوشتن و خواندن ،بعثت از پیش 6پیامبر که )13/41 ،طباطبایی
 اجماع ادعاي چند هر .است شده آگاه نوشتن و خواندن به بعثت از پس لیو ،است

 موضوع در توجه قابل دیدگاهی بیانگر اما ندارد، اعتبار اعتقادي و فکري مباحث در
 .است 6پیامبر بودن امی
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 پس و است بوده نانویسا و ناخوانا بعثت از پیش 6پیامبر که است این حق
 کرد ادعا توان یمی ول است، نوشته راي چیز که کرد ثابت توان ینم گرچه بعثت، از
 ادعا این باتاثي برا قرآن آیات .است بوده آگاه وشتنن و خواندن بر حضرت آن که

 درباره تعبیرات برخی و روایات وسیله به آیات مفاد آنکه ویژه هب کند، می کفایت
  .گیرد می قرار تأیید مورد نوشتن و خواندن به 6پیامبر آگاهی چگونگی

 )...تَخُطُّه الو باکت من قَبله من تَتلوا کُنت وما( آیه در »قبله من« عبارت .1
 .دارد نظر بعثت از پیش در نوشتن و خواندن بری آگاه عدم به تنها )48/عنکبوت(

 که است آن بیانگر شده یاد آیات در بعثت از قبل بهی آگاه عدم تخصیص
 صورت، این غیر در .است بوده نانویسا و ناخوانا بعثت از پیش تنها 6پیامبر
 آنکه ویژه هب .گردد شامل نیز را بعثت از بعد که شود ی نفي ا گونه به آیه زبان در باید
 قید تنها نه ،داشت می واقعیت اگر بعثت از پس نوشتن و خواندن به آگاهی عدم

 .شد می آورده آیه در مطلق آگاهی عدم بر اي قرینه بلکه آمد، نمی آیه در »قبله من«
  :گوید یم یمرتض سید رو ازاین

 و خواندن بعثت، از بعد 6پیامبر شود تهگف که کند یم اقتضا آیه ظاهر«
  )1/107 مرتضی، سید( ».است آموخته را نوشتن

  :گوید یم نیز مفید شیخ
 .است معقول غیر بعثت از قبل بهی نف تخصیص باشد، مطلق ،یآگاهی نف اگر«

 اتهام از قرآن مصونیت لزوم دلیل به( ،شعر از 6پیامبری آگاهی نف که چنان
 ندارد خاصی زمان به اختصاص که است گرفته صورت اي گونه به )گرایی خیال

» .)69/یس( )لَهی ینبغ وما الشّعرَ هاعلَّمن وما( ؛است شدهی نف همیشهي برا و
  )137/مفید، اوائل المقاالت، (

 مطلق صورت به نوشتن و خواندن از 6پیامبر آگاهی نفی اگر نیز اینجا در
 آن از خاص زمانی به اختصاص که شد یم نفی اي گونه به باید است، نظر مورد

 از حضرت آن آگاهی نفی از پیامبر از شعر آگاهی نفی آنکه ویژه هب ،نشود استفاده
 حضرت آن آگاهی عدم که کرد ادعا توان می بلکه نیست، تر مهم نوشتن و خواندن

   .است تر مهم گفتن شعر نفی از ،نبوت اثبات جهت در نوشتن و خواندن از
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 خدا اگر« :بگوید مردم به تا خواهد می 6پیامبر از یونس سوره 16 آیه در .2
 زیرا ؛کرد نمی آگاهتان آن از و خواندنم نمی شما بر را آیات این من ،خواست می

قُلْ لَو ( ؛»؟!کنید نمی تعقل آیا .ام کرده زندگی شما میان در من این، از پیش مدتی
و کُملَیع تُها تَلَوم اللَّه شَاءرًا ممع یکُمف لَبِثْت فَقَد بِه اکُمرلُونَال أَدقأَفَال تَع هلنْ قَب(.  

 به را عقال شده، یاد آیه در »تعقلون فالأ« و »قبله من« عبارات گیريکار به
 6پیامبر محیطی طیشرا به توجه با تا است خواسته آنها از و طلبیده قضاوت

 تجاوز نفر یک از باسواد زنان و نفرهفده  از وادباس مردان تعداد که بعثت از قبل
 خواندن پیامبر بعثت از قبل اگر که دریابند ،)بعد به 3/580 ،بالذري( است کرده نمی

 آیه در »قبله من« کلمه .گرفت می قرار شناسایی مورد خوبی به ،دانست می نوشتن و
 به را ها انسان قلع ،»تعقلون فالأ« عبارت و است داده توجه مهم این به شده یاد

  .است داشته معطوف محیطی الزامات
 و خواندن با آرام آرام مسلمانان و شد عوض محیطی شرایط بعثت از پس ولی
 آن اینکه به است اي کننده قانع دلیل ،توضیح این با شده یاد آیه و شدند آشنا نوشتن

 عدم اگر هآنک بر افزون .است بوده نوشتن و خواندن به قادر بعثت از پس حضرت
 ،باشد نداشته بعثت از قبل به اختصاص نوشتن و خواندن بر 6پیامبر آگاهی
 خداي شأن از این و است آیه در »قبله من«عبارت  گیريکار به بودن لغو اش الزمه
  .است دور هب حکیم
 سوره 16 آیه در و )المبطلون الَرتاب اذًا( عنکبوت سوره 48 آیه در تعلیل .3
 بودن نانویسا و ناخوانا که دارد داللت )قَبله من عمرًا فیکُم لَبِثت فَقَد( یونس
 با بعثت از پیش حضرت آن اگر زیرا ؛دارد اختصاص بعثت از قبل به 6پیامبر

 ،گوید یم 6پیامبر آنچه که کردند یم اشکال مخالفان بود، آشنا نوشتن و خواندن
ي ا شبهه چنین موجب بعثت از بعد حضرت آن آگاهی اما است، پیشینیاني ها کتاب از

  .داد سرایت حضرت آن حیات دوران تمام به را تعلیل آن توان ینم و شود نمی
 یبِالنَّ ولَسالرَّ ونَعبِتَّی ذینَالّ( آیه در مضارع فعل گیريکار به که شود اشکال اگر

 و الترس از پس 6پیامبر به آوردن ایمان جریان بیانگر )157/اعراف( )یماالُ
 اخبار مقام در شده یاد آیه که است آن پاسخاست،  حضرت آن بودن امی استمرار
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 آن با را حضرت آن انجیل و تورات اهل که است خاتم پیامبر هاي ویژگی از
  .اند شناخته می اوست، بودن امی آنها ترین مهم که ها ویژگی
 بعثت زمان تا 6پیامبر زیرا ،است واقع مطابق و حقیقت شده یاد خبر
 پس پیامبر ماندن امی ،شده یاد خبر صحت الزمه ولی .است بوده نانویسا و ناخوانا

 که باورند این بر اصولی اندیشمندان از برخی آنکه ویژه به بود، نخواهد بعثت از
 گذشته عالقه به شده، مرتفع او از اشتقاق مبدأ که کسی براي مشتق گیريکار به

 نیز حقیقت را آن برخی ).33/ عاملی، بهایی ؛3/178 بحرالعلوم،( است صحیح
 یک توصیف که باورند این بر دیگر برخی ).2/12 و 1 خراسانی، کاظمی( اند دانسته

 تلبس ظرف یا )44/ خراسانی، آخوند( تلبس حال لحاظ به صفتی به شخص
 آینده یا گذشته تلبس ظرف یا حال آن چند هر ؛است حقیقت )2/120-1 عراقی،(

 و ناخوانا حضرت آن آنکه با بعثت از پس امی به پیامبر توصیف یجهنت در .باشد
  .ندارد اشکال ،است نبوده نانویسا

 مؤید عنوان به ریز موارد به توان می قرآن آیات از برداشت این صحت براي
  :کرد استناد

  

  خاص روایات .1
 و حسان بن علی مشترك روایت و صوفی محمد بن جعفر( تروای دو بر افزون

 از پس 6پیامبر نوشتن و خواندن توانایی بر بسیاري روایات ،)اسباط بن یعل
 صفار،( ندا داده تخصیص آن به مستقل بابی صفّار، مانند برخی .دندار داللت بعثت

  .کنیم می نقل را روایات از برخی اکنون ).245/
  :گوید یم مفید شیخ

 صلحتم اساس بری ول ،دانست یمی نویسندگ بعثت از پس 6پیامبر«
 که گاه آن .گرفت نوشتن به تصمیم که عمر آخر در مورد یک جز .ننوشت
 گمراه گاه هیچ تا بنویسم چیزي شماي برا تا بیاورید برایمی قلم و دوات :فرمود
  ».گوید یم هذیان مرد این :گفت عمر پس .نشوید

  :گوید یم وي
 اقتضا یزن مقام .است روایت طرحي معنا به یسبب نوشتن بر روایت این حمل«
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 ،المقاالت اوائل مفید،( ».بنویسد خودش دست با داشته قصد پیامبر که کند یم
/405(  

 :گوید یم 7صادق امام اصحابی برخ از نقل به نصری اب بن محمد بن احمد
 این ،گذاشت منت 6پیامبر به خداوند کهی چیزهای از« :فرمود 7صادق امام
 7امام سپس( .ننوشت مصلحت يرو از ولی ،کرد یم قرائت حضرت آن که بود
 عباس از اي نامه متوجه مدینهي ها باغ ازی یک در ابوسفیان :)گوید یم نمونه عنوان به
 .ننمود باخبر آن فادم از را کسی ولی ،خواند را نامه حضرت آن .شد 6پیامبر به
 مطلع نامه مضمون از را آنان گاه آن .شدند مدینه وارد داد دستور اصحاب به

  )1/125 ،الشرایع علل صدوق،( ».ساخت
 همان،( الصیقل زیاد بن حسن سالم، بن هشام از نیز یروایات زمینه این در

 ماجه، ابن( مالک بن انس و )1/413 عاملی، حر( الحجاج بن عبدالرحمن ،)126/
 آنها اطالق آنکه جز ،دارند داللت پیامبر بودن خوانا بر که است شده نقل )2/813

 حل هاي راه از یکی این و ؛شود یم تقیید قرآن آیات با عثت،ب از قبل به نسبت
 ظاهر مخالف روایات باید صورت این غیر در .است روایات و آیات میان تعارض

  .گذاشت کنار را آیات
  
  نوشتن و خواندن با پیامبر آشنایی به مربوط هاي دیدگاه .2

 متفاوت تتعبیرا نوشتن و خواندن با 6پیامبر شدن آشنا چگونگی درباره
 فقیهان از برخی و )136/ المقاالت، اوائل مفید،( مفید شیخ عبارت ظاهر از .است

 محمد بن جعفر روایت به که )13/42 طباطبایی، علی سید ؛2/322 هندي، فاضل(
 دانسته زبان هفتادودو به آگاه را 6پیامبر ،روایت آن که اند کرده تمسک صوفی
 .دانند می اعجاز طریق به را حضرت آن یآگاه آنان که شود می استفاده است،

 که اند کرده اعتماد دیدگاه این بر ما اصحاب که کند می ادعا مرتضی سید همچنین
   )1/108 مرتضی، سید( .است آموخته لیئجبر از را کتابت ،بعثت از پس 6پیامبر

 اولین علوم 6پیامبر پذیرفت توان نمی که است باور این بر نیز مجلسی عالمه
 بر حروف نقش بری ول ،باشد آن از باالتر و القمر شق به قادر و بداند را رینآخ و
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 که تعبیرات این ).134 و 16/84 مجلسی،( باشد نداشتهی آگاه الواح و ها صحیفه
  .است منتخب دیدگاه کننده تأیید است، دیدگاه اختالف از ناشی حدودي تا

  

  :ها نوشت پی
 داند نمی نوشتن و خواندن که کسی براي سانانوی و ناخوانا صفت گیريکار به .1

 کار به را آن بقره سوره 78 آیه ترجمه در حلبی آنکه بر افزون زیرا ؛نیست نامأنوس
  :ستاید می عبارت همان به را پیامبر اشعارش از یکی در غزنوي سنایی برد، می

  خوانایی و نویسایی اندر کمال بودي اگر
  واناناخ و بود نانویسا کل قبله پس چرا

 ،آنها ازی یک که است اسالمی گرام پیامبر دربارهی مقاالت مجموعه اثر این .2
 منچستر دانشگاه از )Norman Calder( »کالدر نورمن« نوشته »کهن متون دری ام«

  .است شده انجامي بختیار شهال واسطه به آنی فارس به برگردان و است
  

  :مآخذ و منابع
 .ق1407 دارالفکر، بیروت، المسیر، زاد ، عبدالرحمن بن علی؛يالجوز ابن .1
 .تا ، بیصادر دار بیروت، احمد، مسند ؛احمد، حنبل بنا .2
 .ق1410، صادر دار بیروت، ،يالکبر الطبقات محمد؛ سعد، ابن .3
 .م1997 التونسیۀ، الدار تونس، والتنویر، التحریر ، محمد بن طاهر؛عاشور ابن .4
 .ق1409 دارالمعرفۀ، بیروت، العظیم، قرآنال تفسیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو؛ کثیر ابن .5
 .ق1395 ،یالعرب التراث احیاء دار بیروت، ماجه، ابن سنن ، محمد بن یزید؛ماجه ابن .6
 .ق1405 الحوزة، ادب قم، العرب، لسان، محمد بن مکرم؛ منظور ابن .7
 .ق1383 صبیح،ی عل محمد مکتبۀ مصر، النبویه، السیرة ، عبدالملک؛هشام ابن .8
  .ق1409 التراث، الحیاء البیت آلمؤسسه  قم، ،االصولۀ کفایمحمد کاظم؛  نی،خراسا آخوند .9

  .ق1415، بیروت، دار احیاء التراث العربی ،یالمعان روح ، سید محمود؛یآلوس .10
  .ش1362الصادق، ۀمکتب منشوراتجا،  بی ،الفقیه بلغه، محمد بن محمدتقی؛ العلوم بحر .11
  .ق1415 البعثۀ، قم، رآن،الق تفسیری ف البرهان ، سید هاشم؛یبحران .12
 .ق1401 دارالفکر، بیروت، ،يبخار صحیح ، محمد بن اسماعیل؛يبخار .13
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 .ق1404، قم، منشورات االرومیه، البلدان فتوحبالذري، احمد بن یحیی؛  .14
 .ق1424 العلمیۀ، دارالکتببیروت،  سلیمان، بن مقاتل تفسیر ؛سلیمان بن مقاتلبلخی،  .15
 .تا بی بصیرتی، مکتبۀ منشوراتقم،  ،المتین لحبمحمد بن حسین؛  عاملی،یی بها .16
 .ش1367 اسماعیلیان، قم، النهایه، ؛محمد بن مبارك اثیر بنا ،يجزر .17
 .ق1415 العلمیۀ، دارالکتب بیروت، القرآن، احکام ، احمد بن علی؛جصاص .18
 .ش1382 کبیر، امیر تهران، ،)مقاالت مجموعه( ينبو سیره دری پژوهش ؛رسول جعفریان، .19
 .ش1376 ،یاسالم فرهنگ تهران، کریم، قرآن تاریخ دری پژوهش ؛باقر محمدسید ،یحجت .20
 ،یاسالم معارف قم، ،:هاالئم اصولی ف المهمۀ الفصول ، محمد بن حسن؛یعامل حر .21

  .ق1418
 .ق1411 البالغ، بیروت، ،يالکبر الهدایۀ ؛حمدان بن حسین ،یخصیب .22
 ،يسعیدغالمرضا  :رجمهت قرآن، و محمد پیشگاه به تقصیر عذر ؛جان پارت، دیون .23

 .ش1334تهران، اقبال، 
 .ش1375 ،يرضو قدس آستان مشهد، ،و روح الجنان الجنان روض ؛ابوالفتوح، يراز .24
 .ش1346 کبیر، امیر تهران، قرآن، تاریخ ؛محمود رامیار، .25
 .ق1414 دارالفکر، بیروت، العروس، تاج ، محمد بن محمد؛يزبید .26
 .ش1377 ،اسالمی تبلیغات ردفت قم، ابدیت، فروغجعفر؛  ،یسبحان .27
 .تا ، بیدارالفکر بیروت، بحرالعلوم، ، نصر بن محمد؛يسمرقند .28
 .ق1400 دارالشروق، قاهرة، القرآن، ظاللی ف ؛قطب سید .29
 .ق1423 قتیبه، دار دمشق، ،اًیماُ 6محمد کان هل ؛خضر شایب، .30
 معارف قم، ،االسالم شرایع تنقیحی ال االفهام مسالک ، زین الدین بن علی؛یثان شهید .31

 .ق1416 ،یاسالم
  .ق1414 العلمیۀ، دارالکتب بیروت، ،يالهد سبل ؛یوسف بن محمد، یصالح .32
 .ش1363، مدرسین جامعه قم، التوحید، ، محمد بن علی؛صدوق .33
 .ق1385 ،يالحیدر مکتبۀ نجف، الشرایع، علل ؛ــــــــــــــــــ  .34
  .ق1404فی، ، قم، مکتبۀ النجالدرجات بصائر الحسن؛ بن محمد صفار، .35
 .ق1410 الرشد، مکتبۀ ریاض، عبدالرزاق، تفسیر ؛عبدالرزاق، یصنعان .36
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 .ق1412 ،یاالسالم النشر قم، المسائل، ریاض ؛سید علی، ییطباطبا .37
 .ق1393 ،یاعلممؤسسۀ  بیروت، المیزان، ، سید محمد حسین؛یطباطبای .38
 .ق1415 ،یاعلممؤسسۀ  بیروت، البیان، مجمع، فضل بن حسن؛ یطبرس .39
 .ق1415 دارالفکر، بیروت، البیان، جامع ، محمد بن جریر؛يطبر .40
 .تا ، بییالعرب التراث احیاء دار بیروت، ،فی تفسیر القرآن التبیان ، محمد بن حسن؛یطوس .41
 .ق1387، المرتضویه المکتبۀ تهران، االمامیه، فقهی ف المبسوط ؛ـــــــــــــــــــ  .42
 .ق1419 ،یاسالم نشرمؤسسه  ،قم الکرامه، مفتاح ؛جواد محمد سید، یعامل .43
   .ق1405 اسالمی، نشر سسهؤمقم،  ،االفکارنهایۀ  ضیاءالدین؛ ،عراقی .44
 .ق1405 دارالقرآن، قم، ،یالمرتض رسائل ؛یمرتض سیدعلم الهدي،  .45
 .تا ، بییالعرب التراث احیاء دار بیروت، ،يالقار عمدة ، محمود بن احمد؛یعین .46
 .ق1405 ،یالنجف مکتبۀ قم، ،االحکام قواعد عن اللثام کشف ، محمدبن حسن؛يهند فاضل .47
 .ق1413 ،اسالمی تبلیغات دفتر قم، الکبیر، التفسیر ، محمد بن عمر؛يراز فخر .48
  .ق1416، العلمیه المکتبۀ بیروت، التمییز،ي ذو بصائر ، محمد بن یعقوب؛يآباد فیروز .49
 .ق1404 ،مدرسین عهجام انتشاراتقم،  ،االصول فوائدمحمد علی؛  خراسانی، کاظمی .50
 .ش1380 افراسیاب، تهران، فخر، :ترجمه عرب، و اسالم تمدن تاریخ لوبون، گوستاو .51
 .ش1377 صدرا، تهران، آثار، مجموعه؛ یمرتض ،يمطهر .52
 .ق1414 دارالمفید، بیروت، االختصاص، ، محمد بن محمد بن نعمان؛مفید .53
 .ق1414 دارالمفید، بیروت، المقاالت، اوائل ؛ـــــــــــــــــــــــــ  .54
 .ق1421 ،7ابیطالب بنی عل امام مدرسه قم، االمثل، ناصر؛ ،يشیراز مکارم .55
 الهیئۀ قاهرة، حسن، الشیخ عبدالرحمن :ترجمه مکه،ی ف محمد ؛ویلیام وات،ي مونتگمر .56

  .م2002 العامه، المصریۀ
 .ق1412 شفق، تهران، الحدیث، رجال علم مستدرکات ؛یعل ،يشاهرودي نماز .57
 .م2000 دارالنشر،جا،  بی تامر، جورج :کوشش و ترجمه القرآن، اریخت ؛ودورئت نولدکه، .58
 .تا ، بیدارالفکر بیروت، المهذب، شرحی ف المجموع ؛ينوو .59


