
 

 

 )ص(اکرم امبریپي بودن امّ ۀ درباري آرای مستشرقان بررسنقد و 

 ابراهیم ابراهیمي
 دانشگاه ارا  دانشیار

 يبلداجي طهماسباصغر 
 را و حدیث دانشگاه ا قرآندانشجوی دكتری علوم 

 (19/83/6869تاریخ پذیرش: ؛ 88/86/6869 )تاریخ دریافت:

 چکیده

ی مبـاحثی از کی ناتوانی در خواندن و نوشتن، یمعنادر  )ص(اكرم امبریپی بودن امّ

مطلب را به  نیای خیتارو اسناد  اتیروا، اتیآدارد.  حیتصربر آن  قرآن كریم  كهاست 

تا زمان بعثت توانـایی خوانـدن و نوشـتن  )ص(اكرم امبریپ كه كنند یمطور حتم اثبات 

، نیـا. امّا بـا وجـود باشد یم نیقیفری اسالم شمندانیاندمهم مورد اتّفاق  نیانداشت. 

معتقدنـد  كـه دهیـگردی از مستشرقان مطری برخاز سوی  بارهشبهات فراوانی در این 

 نیشـیپ یآسمانی ها كتابو  دانست یمقبل از بعث، خواندن و نوشتن  )ص(اكرم امبریپ

مخـالب ارائـه  مفهـوم« یامّـ»ی واژة برااز مستشرقان نیز  گریدی برخرا خوانده است. 

نـدارد،  )ص(اكرم امبریپواژه داللت بر نخواندن و ننوشتن  نیا كهباورند  نیاو بر  اند داده

است. جستار پیش رو، ضمن نقد و  هودیریغ امبریپ اپرستان ی بُت امبریپی معنابه  بلکه

را  )ص(ی بـودن پیـامبر اكـرممّـأ حیصـح، مفهـوم بارهی مستشرقان در این ی آرابررس

 )ص(اكـرم امبریـپه نکای جهینتو  دینما یم انیبی خیتاریی و روا، قرآنی لیدالمستند به 

خود )بـااختالف( نـه  مبار  عمر آخری پس از آن، تا حتّتا زمان بعثت )به اتّفاق( و یا 

رسـالت  منکـرانی افکنـ راه شـبهه كـردنمسدود امر،  نیا تیغا كهخواند و نه نوشت 

 .شود یممطلب اثبات  نیابا  زیناعجاز قرآن و آورندة آن  كه بوده، همچنان شانیا

 .، امّی، خواندن و نوشتن، مستشرقان)ص(قرآن، پیامبر اكرم واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: e-ebrahimi@araku.ac.ir 
 E-mail: a-tahmasebi@phd.araku.ac.ir مسئول(  ةسند)نوی   
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 مقدّمه

آرای گونـاگونی  ارهكـه در ایـن بـ باشد یم، امّی بودن ایشان )ص(یکی از صفات پیامبر اكرم

، آن اسـت كـه ندهست ف متّمطری گردیده است. آنچه كه اكثر اندیشمندان اسالمی دربارة آن 

و آورندة  قرآنی اعجاز ها جنبهتا زمان بعث، نه خواند و نه نوشت و این یکی از  )ص(پیامبر اكرم

یـة آ، بندد یم حرفانافکنی معاندان و من دالیلی كه راه را بر شبهه نیتر مهم. یکی از باشد یمآن 

 وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب  وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَـابَ الْمُبْطِلُـونَ   مبـار 

 نیـا. بـا باشـد یمـ)ص(ی بودن )نخواندن و ننوشتن( پیـامبرمّأ بردالّ  كه( است 93)العنکبوت/ 

تشرقان مطری گردیده كه برخی از این شبهات، همه، شبهاتی پیرامون این مسئله از سوی مس

 شـتریببوده است.  قرآنو  )ص(آگاهانه و در مقام ایجاد تشکیک نسبت به شخصیّت پیامبر اكرم

و با  كنند ریتفسی عدم خواندن و نوشتن معنارا دور از « یامّ»واژة  كهی آنند پمستشرقان در 

یی خواندن و نوشتن را داشته است توانا )ص(ماكر امبریپ كه كنند انیبمطلب را  نیامفهوم،  نیا

 نیـای از حـاكمستشـرقان  انیـب نیارا خوانده است.  نیشیپی آسمان كتباساس،  نیهمو بر 

برگرفتـه  بلکه، باشد ینمی مستقل اله كتابی خداوند به عنوان وحقرآن كریم  كهمطلب است 

ی بررسی مستشرقان، به نقد و ها دگاهیداست. نوشتار پیش رو، با ارائة  نیشیپی آسمان كتباز 

را بـر خوانـدن و نوشـتن،  )ص(امبراكرمیـپآراء، نـاتوانی  نیـاو ضمن نقد  پردازد یمنظرات آنان 

 .دینما یم انیبمستند به ادلّة معتبر 

 1«امّي»شناسي واژۀ  ـ مفهوم1

در به این معانی به كار رفته است: كسی كه بر اصل خلقت از مـا« امّی»در كتب لغت، واژة 

سـخن  و فـرد نـادان و بَـددَهَن و كـم سـدینو ینم؛ كسی كه داند ینمباقی مانده است و نوشتن 

ــن ــور،  )ر. ؛ اب ــادی، 89: 61ق.، ج 6833منظ ــفهانی،  6877ق.: 6966؛ فیروزآب ــب اص و راغ

رفتـه  كـاری عدم خواندن و نوشـتن بـه معنابه « یمّأ »ة واژ، ثیاحادی از برخ(. در 37: 6836

هُوَ الَذِی بَعَـثَ  ة مباركآیة «. ُمَةٍ أُمِیَةًبُعِثتُ إِلَی أ»؛ «الَ نَکتُبُ وَ الَ تَحسَبُ أُمِیَةٌأُمَّةٌ  إِنَّا»است: 
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وَإِن  وَالْحِکْمَوةًَفِي الْأُمِیِینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکّیهِمْ وَیُعَلّمُهُـمُ الْکِتَـابَ   

)ر. ؛  باشـد یمـ( مثـالی بـرای معنـای یادشـده 1/الجمعة) قَبْ ُ لَفِي ضَلَال  مُبِین  کَانُوا مِن

واژة  مفـردات(. راغب در 99: 6ق.، ج 6969أثیر الجزری،  ؛ ابن89: 61ق.، ج 6833منظور،  ابن

كسـانی هسـتند كـه « امّیّـون»و  داند یم« اندكی معرفت»به معنای « أمّیّة»ة شیررا از « امّی»

اُمّ »ی منسوب به مّأ نیهمچن، مگر اینکه بر ایشان كتاب خوانده شود. دانند ینمواندن كتاب خ

وَمِـنْهُمْ  یة آة اُمّیّون در واژ(. 37: 6836یعنی شهر مکّه است )ر. ؛ راغب اصفهانی، « القُری

 وی اسـت مّـأ جمـع( 73)البقـره/  أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ یَظُنُونَ

ی مشر  باشد و كتاب آسمانی نداشته ها عربكه از  شود یمی در كالم عرب به كسی گفته مّأ

 (.66: 1، ج 6897باشد )ر. ؛ طریحی، 

امّی كسی است كه ناآشنا به نوشـتن » :سدینو یم« یامّ»ی واژة اصطالحی معنای در طبرس

 «خلقـت»به معنای  «امّت»از : اوّل نامند می «امّی»لیل چنین فردی را به یکی از چند د .است

مـأخوذ از  :دوّم .گرفته شده باشد؛ یعنی كسی كه بر خلقت و طبیعت اصلی خـود بـاقی اسـت

. مردم با نوشتن سروكار ندارد ةفردی كه همچون تود یعنیباشد؛  «جماعت»به معنای  «امّت»

همان حالت و طبیعت كه از مادر زاییده شـده، باشد؛ یعنی كسی كه به  «مأُ» برگرفته از :سوّم

ی كسـرا در مفهوم « یامّ»واژة  لیوأالتّمحاسن (. صاحب 699: 6ق.، ج6831ی، طبرس« )بماند

 .(1316: 7تا، ج  یبی، قاسم)ر. ؛  كند یم انیب، اموختهیندانش خود را از بشر  كه

بخوانـد و  توانـد ینمـكسی كـه  ة امّی را به معنایواژبنابراین، قریب به اتّفاق اندیشمندان، 

ی دوسـویه وجـود  ا رابطـهكه بین تعریب لغوی و مفهـوم اصـطالحی آن  اند كردهبنویسد، معنا 

بـاقی مانـده،  عـتیطبخلقت و  ادارد؛ بدین معنا كه همان شخصی كه بر اصل والدت از مادر ی

 كسی است كه نتوانسته چیزی اكتسابی را كسب كند و آن را به دست آورد.

 )ص(اکرم امبریپي بودن مّأ رامونیپآرای مستشرقان  ـ9

 ، عبارتند از:اند دهاظهار نظر كر باره نیادر  كهی مستشرقان نیتر مهم
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 1اشپرنگر سیالو( 1ـ9

زنـدگی »جلدی با عنوانِ  موضوع را در كتاب سه نیای بوده كه مستشرقان نینخستی از کی

العـرب جزیرة: مردم سدینو یمدر كتاب خود  مورد بررسی قرار داده است. وی« و تعالیم محمّد

. اهـل كتـاب را یهودیـان، شـدند یمـپرسـتان تقسـیم  قبل از ظهور محمّد، به اهل كتاب و بُت

پرسـتان، بـه  كه كتاب مقدّس داشتند، در حالی كـه بُـت دادند یممسیحیان و صائبان تشکیل 

ی در جلـد دوم كتـاب و (.11ــ16: 6839بدوی، هیچ وجه دارای وحی آسمانی نبودند )ر. ؛ 

ی غیریهودی است و معـادل ها تملّبه معنای « جنتایلس»ة واژامّی به معنای : »سدینو یمخود 

ی مّـأ  كـه)ر. ؛ همان(. اشپرنگر در جلد سوم كتاب خود بـر ایـن ادّعاسـت باشد یمپرست  بُت

معتقـد  ی همچنـینو. بنویسد )ر. ؛ همـان( تواند ینمبخواند، ولی  تواند یمشخصی است كه 

ة عقاید، ادیان درباررا « صحب ابراهیم»و « أساطیراألوّلین»یی به نام ها كتاب )ص(بود كه پیامبر

 (.987: 6838ی گذشتگان خوانده بود )ر. ؛ رامیار، ها داستانو 

 اشپرنگر دگاهیدي بررس( نقد و 1ـ1ـ9

گـر حتّـی یـک ا رایز؛ كند ینمی استناد متقن لیدلاشپرنگر در ادّعای نخست خود به هیچ 

« امّیّـین»كه بر تفکیک اهل كتاب و  شد یم دایپآن به قبل از اسالم بازگردد،(  خیتار كهمتن )

مطلب اعتقـاد  نیای به و(. 11: 6839ی، بدو)ر. ؛  آمد ینمتأكید كرده بود، مشکلی به وجود 

 93یـة آعـالوه بـر  كهی است حالدر  نیا 8نوشت یمو  خواند یمداشت كه پیامبر قبل از بعثت 

، اسـناد كنـد یمـی نفـ )ص(اكـرم امبریـپبه صراحت خواندن و نوشـتن را از  كه عنکبوتسورة 

ی مبنـی خیتـارسند  چیه كهمعنا  ن؛ بدیدهند یمی گواهی اشپرنگر عامدّبرخالف  زینی خیتار

ی اسـناد، وجود ندارد. عالوه بر این، نوشت یمو  خواند یمقبل از بعثت  )ص(اكرم امبریپ کهنیابر 

: 1تـا، ج یبـی، عقـوب؛ ی )ر. كنند یمی نف )ص(اكرم امبریپخواندن و نوشتن را از  كهجود دارد و

كـه  پرسـت اسـت. امّـا چنان ی به معنای بُتمّأ  كهی معتقد است و(. 17: 6868، میند و ابن 97

بـه  رایز؛ باشد یماست و از نظر عقلی نیز قابل رد  امدهینذكر شد، چنین معنایی در كتب لغت 

 باشـد یم شانیای یکی از صفات مّأ  كه، چراباشد ینمسازگار  )ص(چ وجه با شأن و مقام پیامبرهی
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« نیلوّاألریسـاطأ» كهباور است  نیاشده است. اشپرنگر به اشتباه بر  حیتصربه آن  قرآندر  كه

 كـهی حالآن را خوانده است، در  )ص(امبریپ كهی است كتابآمده، نام  9سوره فرقان 9یة آدر  كه

را  )ص(امبراكرمیـپی اسـتهزاء گفتـار رواز  شیقـر كـه كنـد یمـ ذكـر قـرآن کهصرف نظر از آن

 )ص(امبریـپوجود داشت، دشمنان  ها نام نیاهایی با  باكت، اگر خواندند یمی گذشتگان ها افسانه

بوده، به خود نسـبت  گرید كتبدر  كهآنچه را  )ص(امبریپ ستینمعقول  كه ، همچنانگفتند یم

 نیـیتبدر  مطهّـری دیشـه(. 987: 6838،اریرام)ر. ؛  كند ذكررا هم  كتبد نام آن دهد و بع

 انـد بودهی عمـدّ آنهـا كـه( صراحت نـدارد 9)الفرقان/ هیآ نیا» كهباور است  نیامطلب بر  نیا

آمده است و هم بـه « نوشتن»ی معنهم به « اكتتاب»ة كلماست.  نوشته یمخودش  )ص(امبریپ

 لیـذ. سدیبنوی او برا كهی بخواهد گریدی از شخص نکهیارت است از عبا كه« استکتاب»یمعن

گفتنـد  آنهـااسـت كـه  نیـا هیـآمضـمون  رایـزی دوم اسـت؛ معنامقصود  كهاست  نهیقر هیآ

بر او قرائت  نیپس(. پس هر بامداد و اند نوشته شیبرا گرانید ارا نوشته )ی انینیشیپی ها افسانه

اسـت؛  كرده ذكری و مستمر جاررا به صورت « امالء»ی و ماضرا به صورت « اكتتاب. »شود یم

سواد خواندن دارند، هر صبح و شـام  كه گرانیداست.  ساندهینورا  آنهاقبال   كهیی زهایچی عنی

خوانـدن  )ص(امبریـپ. اگـر كنـد یمـو حفـظ  ردیگ یم ادی آنهاو او از  خوانند یمو بر او  ندیآ یم

 ندیبگوی بود كاف، كنند یمهر صبح و شام بر او امالء  نگراید ندیبگوی نداشت لزوم، دانست یم

سـاز زمـان  زورگـو و تهمـت كـافرانی حتّـ. پـس سـپارد یمو به ذهن  كند یمخودش مراجعه 

، سـاحر و جـادوگرش خواندنـد یمـ اش وانـهیدو  زدنـد یمهمه گونه تهمت بر او  كه )ص(امبریپ

، نتوانسـتند كردندمتّهم  گرانیدی از افواه اهشفدادند و به تعلّم  لقب می ابكذّ، او رادندینام یم

ی بـرارا به نام خودش  گریدی ها كتاب اتیمحتو، داند یمكه چون خواندن و نوشتن  كنندادّعا 

 (.66ـ63: 6837،مطهّری« )خواند یمما 

 2( نولدکه9ـ9

ة أمّـی واژخود معتقد است كه  تاریخ قرآنتئودور نولدكه ـ خاور شناس آلمانی ـ در كتاب 

كه ایشان با خواندن و نوشتن ناآشنا بـوده، بلکـه بـه  دهد ینمنشان  )ص(به عنوان صفت پیامبر

را  آنهـای ادیان پـیش از خـود آشـنایی نداشـته اسـت و ها كتابمعنای این است كه ایشان با 
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ی داللـت بـر جهـل مّأ  كهی معتقد است و (.181: 6839ر. ؛ كاوند بروجردی، نخوانده است )

را   یـعتعهـد  كتـب )ص(امبریـپ كـه دهـد یمـفقـط نشـان  بلکـه، كند ینمتن خواندن و نوش

 (.987: 6837ر. ؛ رامیار، ) شناخت ینم

 نولدکه دگاهید( نقد و بررسي 1ـ9ـ9

ی بر آن خیتارو اسناد  اتیروا، قرآن كهی است مطلب )ص(اكرم امبریپعدم خواندن و نوشتن 

، اگـر در نیـادارد؟ عـالوه بـر  شـانیانوشتن  باور به خواندن و نولدكه. چگونه دهند یمی گواه

پرست( امّی گفته شده، نه از این نظر كه یکی از معانی امّـی  به غیر اهل كتاب )اعراب بُت قرآن

این است كه نسبت به كتب مقدّس یهود و نصاری ناآشنا باشد، بلکه از این نظر است كه غالبـا  

و خواندن هیچ متنی، اعمّ از سـامی و غیـر آن نخوانده بودند و با نوشتن  پرست، درس عرب بُت

ة محکمی داشتند و رابطسر و كاری نداشتند. امّا یهود و نصاری غالبا  با كتب مذهبی و جز آن 

موجود بود. از این رو، گاهی امّی در مقابل اهل كتـاب  آنهاخواندن و نوشتن در قشر وسیعی از 

فَإنْ حَآجُوکَ فَقُ ْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ : فرماید كه می هیآ نیابه كار رفته است؛ مانند 

تَوَلَـوْاْ  اتَبَعَنِ وَقُ  لّلَذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ وَاألُمِیِینَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَـدَواْ وَإِن  

ة دربار« امّی»واژة  نیهم(. گاهی نیز 18عمران/ )آل فَإِنَمَا عَلَیْکَ الْبَالَغُ وَاللّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ

آن دسته از اهل كتاب به كار رفته كـه درس نخواندنـد و بـا خوانـدن و نوشـتن سـر و كـاری 

( 73البقـره/) وَمِنْهُمْ أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ یَظُنُـونَ نداشـتند: 

 .(19: 6891سبحانی، )ر. ؛ 

 توانـد ینمـكسـی كـه »نخوانده و ننوشـته، یعنـی  اكثر مفسّران نیز امّی را به معنای درس

كه همان مشـركان عـرب هسـتند، چـه بـرای « امّیّین»، چه برای اند گرفته« بخواند و بنویسد

یهودیـانی  «امّیّون»منظور از   كهمعنا  ن؛ بدیباشند یمامّیّیون كه همان غیرعرب یا اهل كتاب 

ی مشر  هستند كـه قـادر بـه ها عرب« امّیّین»بخوانند و بنویسند و  توانستند ینمهستند كه 

؛ مغنیه، 16: 6ق.، ج 6961؛ قمی، 867: 6تا، ج  یب)ر. ؛ طوسی،  باشند ینمخواندن و نوشتن 

 (.163ـ167: 6ق.، ج 6836و طباطبائی،  688: 6ق.، ج 6919
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 3( رژی بالشر3ـ9

نویسـد، تفسـیر  می در آسـتانة قـرآنفرانسوی در كتـاب خـود بـا عنـوان این خاورشناس 

سواد و كسی كه خوانـدن  بی»است كه به غلط به معنای « امّیّون»و « امّی»ة كلمناصحیحی از 

 توانسـت یمـی كـه كسـ. در یک مركز بازرگانی مانند مکّه، اند كرده، تفسیر «داند ینمو نوشتن 

ی كـافری ها عرب« امّی»بخواند، از احترام زیادی برخوردار بود. ی را ا نوشتهچیزی بنویسد و یا 

بودند كه بر خالف یهودیان و مسیحیان، هیچ وحی را درنیافتند و در جهالت از شـریعت الهـی 

سواد نیست، بلکه به معنـای پیغمبـر  به معنی پیغمبر بی« النَّبِیُّ األُمّی». پس دردنك یمزندگی 

منظور از این : »سدینو یم« تتلو»ة واژیّة ویل دربارة نظرمطری كردن پرستان است. بالشر با  بُت

 وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب  وَلَـا تَخُطُـهُ بِیَمِینِـکَ إِذًا لَارْتَـابَ الْمُبْطِلُـونَ     آیة 

 كتب كلیمی و مسیحی را از حفظ نداشته یا رونویسی )ص((، این است كه محمّد93)العنکبوت/

آوریم؛ مثال  در  نکرده است.... برای اطمینان به برخی از آثار پراكنده در سنّت و حدیث روی می

ی بنویسند. پیامبر مُنشی خود ا نامه و سهیل تصمیم گرفتند كه پیمان )ص(ة حدیبیّه، پیامبرواقع

ب سـاخته، كند، ولی سهیل پیغمبر را صریحا  متوقّـ و امالی مقدّمة نامه را آغاز می خواند یمرا 

ی ا نوشـتهسهیل اشاره بـه  نجایای! واضح است كه در نوشت یمگونه كه  : بنویس، هماندیگو یم

 )ص(، خبرهایی اسـت كـه پیـامبرتر مهم. از این كند یمقبل از هجرت و شاید هم پیش از بعثت 

مـة نا نامه تقاضا كرد یک استخوان كتب شتر و یک دوات بیاورند تا وصیّت هنگام تنظیم وصیّت

سیاسی خود را بنویسد. هیچ كس از حاضران از این درخواست دچار شگفتی نشدند و اگر هـم 

اسـت  )ع(ة ابوبکر و عایشه با علیفرق، دلیل آن تنها مخالفت شد ینمعمل  )ص(به دستور پیغمبر

كـه  دگیـر (. بـا ذكـر ایـن دالیـل و مقـدّمات، بالشـر نتیجـه می19ـ 18: 6871)ر. ؛ بالشر، 

 به خواندن و نوشتن آشنایی داشته است. )ص(پیغمبر

 بالشر دگاهید( نقد و بررسي 1ـ3ـ9

 الّتَرََْا ِالَذِینَ یَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ األُمِيَ الَذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِي یة آدر 

فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَبِيِ األُمِيِ الَذِی  ....*  ....وَاإلِنْجِی ِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ
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بـه صـورت « اُمّی»(، واژة 693ـ697األعراف/) یُْْمِنُ بِاللّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَکُمْ تَهْتَدُونَ

یـامبر از پ قـرآن كـریمآمـده اسـت. اگـر قـرار بـود كـه « یِّالنَّبِ»ی برامفرد و به عنوان صفت 

و اگـر هـم در صـورت  بـرد یمـرا به كـار « نبیّ الوَثنین»پرستان یاد كند، تعبیری همچون  بُت

را به كـار بـرد « االُمّیّین نبیُّ» دیآ یمپرست یا غیر اهل كتاب باشد، الزم  ی امّی، بُتمعنافرض 

كتـب  )ص((. در باب این نظر كه بالشر معتقد است پیـامبر668ـ669: 6879)ر. ؛ طباطبائی، 

وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِـن قَبْلِـهِ مِـن    یة آكلیمی و مسیحی را از حفظ نداشته، باید گفت كه در 

(، كتاب بـه صـورت مطلـ  93/عنکبوتال) کِتَاب  وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

مطلب  نیا كهگیرد  بر میة كتب را در همآمده است و به معنی هر نوع كتاب و نوشته است و 

 ؛ ازجمله:شود یماثبات  لیدالبا برخی 

ه به صورت نکره و بدون الب و الم آمده است و نکـره پـس از مباركیة آ نیاكتاب در  الف(

برای نفی جنس كتاب، اعمّ از عربی، عبری، فارسـی و سـریانی  وَ ما کُنْتَ تَتْلُواة نفیجمل

اص، و این دسـتور هرگـز اسـتثناء نـدارد. گـواه بـر اینکـه خواهد بود، نه برای نفی یک نوع خ

خواه عبری، خـواه عربـی  ها نوشتهو  ها كتابمقصود از كتاب در آیه، مطل  كتاب است و همة 

، دیـگو یمـسـخن  توراتو  انجیلة باری در وقتیة قبل، آ، این است كه در ردیگ یمو... را در بر 

وَکَذَلِکَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ : برد یمروفیّت به كار را با الب و الم اشاره به مع« كتاب»لفظ 

فَالَذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یُْْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَُْلَاءِ مَن یُـْْمِنُ بِـهِ وَمَـا یَجْحَـدُ بِآیَاتِنَـا إِلَـا       

 (.97/عنکبوت)ال الْکَافِرُونَ

وَ ال ة جملـقدّس باشـد، در ایـن صـورت، ی مها كتاب، همان «كتاب»اگر منظور از  ب(

ی فـوق را نداشـت، ها كتابقدرت بر خواندن  )ص(هرگاه پیامبر كهزائد خواهد بود، چرا تَخُطُهُ

 (.99ـ96: 6891را نیز نخواهد داشت )ر. ؛ سبحانی،  آنهای است كه قدرت نوشتن هیبد

ش از هجرت، یـا بـه عبـارتی، پی )ص(استناد بالشر به خبر حدیبیّه برای اثبات اینکه پیامبر

، چراكـه كاتـب سـتین حیصـحپیش از بعثت، بر نوشتن توانا بود و مطالبی را هم نوشته، قطعا  

از  )ص(این بوده كـه پیـامبر« اُكتُب: بنویس»بود و منظور سهیل از فعلِ  )ع(نامه، امام علی پیمان

بنویسد « بِسم اللّهِ الرَّحمن الرَّحیم» را به جای« بلسمِکَ اللّهُمَّ»امام علی )ع( بخواهد تا عبارتِ 
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گونـه كـه قـبال   همـان»، چیزی نیست مگر «نوشتی گونه كه قبال  می همان»و منظور از عبارتِ 

(. در بـاب اینکـه 199ــ199: 6839)كاونـد بروجـردی، « ی تا كاتبان بنویسـندداد یمدستور 

بـر خوانـدن و  لیـدلکاتبـه نمـود، در زمان حیات خویش با زمامداران و یا با رؤسا م )ص(پیامبر

ی بــرادر مواضــع گونــاگون،  كــهی داشــتند مخصوصــ كاتبــان شــانیا رایــز ؛7ســتیننوشــتن 

 عبارتند از: كاتبان نیتر مهمی از برخ. دندكر یمی نگار نامه )ص(امبراكرمیپ

 .ها نامه و صلح ها مانیپنگارش وحی،  طالب: ـ علیّ بن أبی6

به مدینـه،  )ص(ی و نخستین كسی است كه پس از ورود پیامبرـ أبیّ بن كعب: از انصار خزرج1

 وحی الهی را نوشت.

 .شد یمیی كه بر ملو  و سران فرستاده ها نامهـ زید بن ثابت: نگارش وحی و برخی از 8

ی قبائـل ارسـال ها تیّشخصـكـه بـه  ها نامـهـ عبداللّه بن أرقـم: نگـارش اسـناد و برخـی از 9

 .دیگرد یم

 .رهیغی و نیدنگارش اسناد  :عقبةـ عالء بن 9

 ـ زبیر بن العوام: نگارش اسناد مربوط به زكات.1

)ر. ؛  شـد یمـة ایشـان نوشـته لیوسـی آن حضـرت بـه ها نامـهـ خالد بن سعید: برخـی از 7

 (.666ـ668: 6891سبحانی، 

را  )ص(امبراكرمیـپی بر خوانـدن و نوشـتن مبنبالشر  دگاهید توان ینمشد،  انیببنا بر آنچه 

 .رفتیپذ

 1 یوو گوستاو  8کیونس( 4ـ9

كه  شود یملفظ بر غیر اهل كتاب اطالق  نیاكه  كند یمی تأكید مّأ  ةواژ ریتفسونسیک در 

مشـت  از « أمّی»كه واژة  كند یمدر واقع، همان نظر اشپرنگر است. با این حال، ونسیک اضافه 

معادل آن است « گوی»ری ة عبكلماست كه « پرست و نژادپرست گروه بُت»به معنای « امّت»

دربـارة خوانـدن و نوشـتن  کیونسـهمـان بـاور  زیـن(. گوستاو ویـل 18: 6839ی، بدو)ر. ؛ 

وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب  وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ یـة آی با نظر به ورا دارد.  )ص(امبریپ
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با خواندن و نوشتن  )ص(معتقد است كه حضرت محمّد (93/عنکبوت)ال إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

، داشـتی یهودیان و مسـیحیان را كـه پـیش از بعثـت او وجـود ها كتابآشنا بود، ولی هرگز 

 (.98: 6839نخوانده بود )ر. ؛ شاهین، 

  یوو گوستاو  کیونس دگاهید( نقد و بررسي 1ـ4ـ9

اطـالق  كتـاباهـل  ریـغط بـر ی فقـمّـأ ة واژ کهنیای بر مبن کیونسدر پاسخ به استدالل 

اطـالق  زیـن دانسـتند ینمـخواندن و نوشـتن  كهی انیهود، بر ینیا برگفت عالوه  دیبا، شود یم

وَمِنْهُمْ أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ یـة آمطلب،  نیاو گواه بر  گردد یم

را « امّیّـون»لفظ  زینكه دربارة اهل كتاب است و اكثر مفسّران  شدبا یم( 73البقره/) یَظُنُونَ

سـورة  697یـة آشد، أمّـی در  انیبگونه كه پیش از این  . هماناند كردهاطالق « اهل كتاب»بر 

پرسـتان یـاد كنـد،  از پیامبر بُت قرآن كریماگر قرار بود  كهاعراف، به صورت مفرد به كار رفته 

 دگاهید(. 669ـ668: 6879)ر. ؛ طباطبائی،  برد یمرا به كار « وَثَنَیننبیُّ ال»تعبیری همچون 

وَمَـا  . ظاهرا  وی متوجّه عبـارتِ ستین حیصح عنکبوتسورة مباركة  93یة آدربارة  زین لیو

خـود  كـهی دارد، نشـده اسـت واضـحی معنا كه کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب  وَلَا تَخُطُهُ

و  انیحیمسـی هـا كتابی نخوانـده بـود و از زیـچهرگـز  )ص(اكرم امبریپاینکه داللت دارد بر 

 انیـبیّة بالشر نظردر باب نقد  زین(. پیش از این 96بود )ر. ؛ همان:  نکردهی سیرونو انیهودی

وَمَا کُنتَ یة آدر « كتاب»ة واژ. پس باشد یم« هر نوشته و كتاب»، «كتاب»شد كه منظور از 

(، تنهـا 93/عنکبـوت)ال هِ مِن کِتَاب  وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَتَتْلُو مِن قَبْلِ

در كتابِ مصطلح منحصر نیست، بلکه شامل هر نوع مطلب )مکتوب(، چه كتاب و چـه نوشـته 

  یمصـاددر « كتاب»واژة  زینقرآن كریم رفته است. در  كاربه  نکرهبه صورت  كه، چراگردد یم

ی آسـمان كتـاب(، 88(، قـرارداد )النّـور/16رفته است؛ از جملـه: نامـه )النّمـل/ كاری به مختلف

نوشـته  ایـ كتـاب( و 9(، اجـل )الحجـر/1)البقـره/قرآن كریم (، 98)البقره/تورات (، 91)البقره/

 فقط كتـب پیشـینیان را )ص(دریافت كه رسول خدا توان ینمیة مزبور آ(. بنابراین، از 87)القلم/

ی را نخوانده بودند و آن را ا نوشتهرا رونویسی نکرده بود، بلکه ایشان هیچ  آنهانخوانده بود و یا 
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بر ناتوانی در خواندن و نوشـتن آن  كاملداللت  كهبا دست مبار  خود رونویسی نکرده بودند 

 .كند یمحضرت 

 11ونّینالو 10بیگ( 2ـ9

بـه امّـی  )ص(وصـیب پیـامبر اسـالمة تدربـارهامیلتون گیـب ـ خاورشـناس اسـکاتلندی ـ 

ة مسـلمین، عامـة لیوساین واژه به  بعدهاامّی یعنی پیغمبر غیرمرتبط به یهود كه : »سدینو یم

 زین ونّینال(. 76تا:  یب)گیب، « به پیغمبری كه سواد خواندن و نوشتن نداشته، تفسیر شده است

گرایانه بخشیده اسـت،  ژادی و قوم، رنگ ن«امّی»ة واژی به و. كند یم تیتقورا  بیگباور  نیهم

. دانسـت یمـفقط خود را فرستاده و برانگیخته بـه سـوی امّـت عـرب  )ص(گونه كه محمّد بدین

برای امّت فلسـطین مبعـوث شـدند.  )ع(به سوی ملّت اسرائیل و مسیح )ع(گونه كه موسی همان

ی، بـدوه اسـت )ر. ؛ نالینّو، نوعی تقسیم كار میان پیامبران صورت گرفت دگاهیددرواقع، طب  

 (.13ـ17: 6839

 نّوینالو  بیگ دگاهیدنقد و بررسي  (1ـ2ـ9

و بـه معنـای  باشد یم )ص(یکی از صفات پیامبر« امّی»گونه كه پیش از این بیان شد،  همان

، دربـارة شـد یمـی به غیریهود مربـوط مّأ اگركسی است كه توانایی خواندن و نوشتن ندارد و 

 وَمِنْهُمْ أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَـانِيَ وَإِنْ هُـمْ إِالَ یَظُنُـون   یة آكه در « امّیّون»

، مبـار یـة آ نیـادر « ونَیُّـأُمِّ» منظـور از رایـز؛ آمـد یم( آمده، جای اشکال پیش 73البقره/)

 .اند بهره یباز خواندن و نوشتن  كهی هستند انیهودی

 :باشد یم حیناصح ریز لیالدبه  زین نّوینال دگاهید

 امبریـپ نیـاو  دانـد یمـ انیـجهان تمـامی برای امبریپرا  )ص(اكرم امبریپقرآن كریم الف( 

لّلنَاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَکِنَ أَکْثَرَ  کَافَة وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَا : دفرمای یمی فمعرّی را چنین جهان

 وَأَرْسَـلْنَاکَ لِلنَـاسِ رَسُـوالً وَکَفَـ  بِاللّـهِ شَـهِیدًا      (؛ 13 /سبأ)ال النَاسِ لَا یَعْلَمُونَ

همـة ایـن  (.693)األعراف/ قُ ْ یَا أَیُهَا النَاسُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا(؛ 76)النّساء/
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مگـان دارد و به صراحت ایشـان را پیـامبر ه)ص(اكرم امبریپآیات داللت بر جهانی بودن رسالت 

یی اسـتثناء نشـده هـا نییآو در این دعوت عمومی، شخص و اشخاص و یا قـوم و  كند یمذكر 

، در غیر این صورت، اصل دعوت عمومی و بشیر شود یماست. این خطاب شامل اهل كتاب نیز 

)ر. ؛ قـدردان قراملکـی،  شـود یمبا قید اطالق و عموم مخدوش  )ص(اكرم امبریپو نذیر بودن 

6873 :671.) 

میالدی به چهار پادشاه بزرگ روزگار خود، یعنی هرقـل  113در سال  )ص(اكرمپیامبر ب( 

دوم )امپراتور بیزانس(، خسرو پرویز )پادشاه ایران(، مقوقس )پادشاه مصر( و نجّاشـی )پادشـاه 

 نیا(. 988و  967، 868، 861: 1، ج 6818)ر. ؛ احمدی میانجی،  61یی نوشتها نامهحبشه( 

ی نبـوده خاصـّ یی ایجغرافمنطقة  امحدود به مردم ی شانیارسالت  كهآن است  ی ازحاكمطلب 

 .68است

نقل شده كه به این مهم اشاره دارد. مفادّ این  )ع(یی در این زمینه از معصومینها تیرواٍ( 

 امبریـپاسـت.  نیشـیپ عیشـراو نسـخ  )ص(اكـرم امبریـپی بودن رسـالت جهانروایات حاكی از 

إِنَّ اهللَ عَـزَّ وَ جَـلَّ جَعَـلَ »فرمایـد:  می قرآن كریمبه وسیلة  نیشیپ عیشرادربارة نسخ  )ص(اكرم

، «كتـابی»(. مـراد از 161: 6ق.، ج 6988)مجلسـی، « كِتَابِی المُهَیمِن عَلَی كُتُبِهِمِ النَّاسِخِ لَهَـا

 ناسـخ آنهـا قـرآن كـریماست كـه « ی آسمانی پیشینها كتاب»، «كُتُبِهِم»و از « قرآن كریم»

ی خطاب به زید بن جهور ـ حاكم مسیحی ـ صریح سـخن از ا نامهدر  )ص(اكرم امبریپ. باشد یم

 خواهـد یمو از تمام دینداران لزوما   دیگو یمنسخ و ناپایداری حقّانیّت تمام ادیان غیر از اسالم 

، 681كه دین پیشین خود را تر  كنند و به آیین اسالم مشرف شوند )ر. ؛ احمدی میانجی، 

ی حَیّـا  مَـا : »دیفرما یم گریدی جا(. در 619: 6 ج لَقَد جِئتُکُم بِهَا بَیضَاءِ تَقِیَّه وَاهللِ لَو كَانَ مُوسـَ

« كـرد زنده بـود، از آیـین مـن اطاعـت می )ع(وَسِعَهُ إِالَّ اتِّبَاعِی: به خدا قَسَم! اگر حضرت موسی

 است. )ص(اكرم امبریپودن رسالت ی بجهانی و جاودانگی از حاك اتیروا نیا(. 66: 1)همان، ج
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 14( وات3ـ9

بـا وجـود اینکـه اسـالم : »دیگو یمپژوه اسکاتلندی ـ  مونتگمری وات ـ خاورشناس و اسالم

، ولی دانشمندان جدیـد غـرب دانست ینمخواندن و نوشتن  )ص(كه محمّد كند یماصولی بیان 

از فنـونی  اش بهـره، )ص(محمّددر این مسئله تردید دارند. فرض این است كه تاجری فعّال مثل 

 .(868ق.: 6911)الخضر شایب، « مثل خواندن و نوشتن افزایش یافته است

 وات دگاهید( نقد و بررسي 1ـ3ـ9

پـیش از بعثـت، بـر خوانـدن و نوشـتن توانـا بـوده اسـت.  )ص(وات معتقد است كه پیـامبر

در بـر خوانـدن و نوشـتن پیش از بعثـت، قـا )ص(گونه كه پیش از این بیان گردید، پیامبر همان

در  زینی مطالب، نیامطلب وجود ندارد. عالوه بر  نیای دالّ بر خیتارسند  چیه رایزنبوده است؛ 

 همکّـهنگام ظهور اسالم در همـة  كه كند یم تیروای با سند بالذروات وجود دارد.  دگاهیدردّ 

 انیـب، دانستند یمنوشتن  كهی هفده نفر را اسامی وچند نفر باسواد )خواندن و نوشتن( بودند. 

و مقـارن ظهـور اسـالم خوانـدن و  تیّـجاهلدر دورة  كه برد یم زینزن را  کی نام یو. كند یم

مَت  نـهیمددر  كهی را كسان، نام نیا. عالوه بر دانست یمنوشتن  را  )ص(ی رسـول خـداریـدبسـِ

(، نـام دانسـتند یمـخواندن و نوشتن  كهی كسانی )اسام نیا انیمدر  كه كند یم ذكرداشتند، 

سـخن  ذكـرپـس از  مطهّری دیشه(. 16ـ66: 6837، مطهّری)ر. ؛  شود ینم دهید )ص(امبریپ

صفت خطّ تـازه  شود یممعلوم : »سدینو یم )ص(امبریپعدم خواندن و نوشتن  دأییتی و در الذرب

ی كسـاگـر  كـهبـوده  نیچنـآن روز حجاز  طیمححجاز شده بود. اوضاع، احوال و  طیمحوارد 

 نیـامقارن ظهـور اسـالم  كهی افراد. شد یم، معروف عام و خاص دانست یمدن و نوشتن خوان

نمـا و نیـز معـدود و  ، معـروف و انگشـتنـهیمدو چـه در  همکّـ، چـه در دانستند یمصنعت را 

در زمـرة آنـان  )ص(ثبت شده است. اگـر رسـول خـدا خیتارشمار بودند. لهذا نامشان در  انگشت

ی از اسـمو چون  شد یمو نامش در زمرة آنان برده  شد یمنعت شناخته ص نیا، قطعا  به بود یم

 كـاربا خواندن و نوشتن سـر و  شانیاكه قطعا   شود یم، معلوم ستینآن حضرت در زمرة آنان 

(. از سوی دیگـر، هـیچ ربطـی میـان تـاجر بـودن و توانـایی بـر 18ـ11)همان: « نداشته است

ی خود ها كتابتاجر، تمام اعمال تجاری و حساب و خواندن و نوشتن نیست؛ زیرا گاه شخصی 
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 )ص(تا آنان این كار را برای او انجام دهند. بنـابراین، در بـاب پیـامبر دهد یمی ا هعدّرا به دست 

و  انـد داده یمـی او را افرادی دیگر انجـام ها كتابنیز این مسئله قابل تصوّر است كه حساب و 

نـاتوانی در خوانـدن و نوشـتن بـوده اسـت )ر. ؛ كاونـد  تنها تفاوتی كه او با دیگـران داشـته،

 (.198ـ196: 6839بروجردی، 

 )ص(اکرم امبریپي بودن مّأ  یدالـ 3

 ریتفسـی بـر مبنی آرای مستشرقان بررسنقد و  لیذدر  كهیی ها استداللو  لیدالعالوه بر 

آورده شد، در ادامـه  )ص(اكرم امبریپی از صفات کی به عدم خواندن و نوشتن به عنوان یمّأ  ةواژ

 کدر یـ كـه شـود یمی اشاره خیتاریی و رواـ  قرآنیموضوع با استناد به ادلّة  نیا نییتبنیز به 

 .ردیگ یممورد نقد قرار  زینی، ادلّة مستشرقان كلّنگاه 

 قرآني  یدال( 1ـ3

 :كند یمرا چنین توصیب  )ص(اكرمپیامبر  قرآن كریم 

 بْلِهِ مِن کِتَاب  وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُـونَ وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَالف( 

ی؛ زیـرا در نوشت ینمخواندی و چیزی  ، كتابی را نمیقرآنیعنی پیش از نزول ؛ (93العنکبوت/)

شد كه منظور از كتـاب،  انیب. قبال  كردند یمغیر این صورت، كافران در آیین تو شکّ و تردید 

 (.99ـ96: 6891)ر. ؛ سبحانی،  ردیگ یمهر نوع نوشته را در بر  كهاست  كتابمطل  

 الّتَورََْا ًِالَذِینَ یَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ األُمِيَ الَذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِـي  ب( 

 (.697)األعراف/  وَاإلِنْجِی ِ

 امبریـپعدم خوانـدن و نوشـتن »ی معناه را به باركمیة آ نیادر « یمّأ»مفسّران واژة  اكثر

: 6، ج 6839؛ جـوادی آملـی، 819: 6ق.، ج 6836؛ طباطبائی،  )ر. اند دهكر ریتفس« )ص(اكرم

: 1تـا، ج  یبو طوسی،  937: 9ق.، ج 6831؛ طبرسی، 836: 69ق.، ج 6918ی، راز؛ فخر 166

168.) 
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را به هنگام بعثت  )ص(امبراكرمیپشتن كه عدم خواندن و نو قرآنیسومین دلیل از آیات  ٍ(

لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَ  الْمُْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُـوالً  اسـت:  مبار یة آ ن، همیكند یمتأیید 

مِـن قَبْـ ُ   وَإِن کَانُواْ  وَالْحِکْمَةَمِنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکّیهِمْ وَیُعَلّمُهُمُ الْکِتَابَ 

 (.619عمران/  )آل لَفِي ضاَلل  مُبِین 

خداوند بر مردم منّت نهاده، چون رسولی را از خود : »سدینو یمطبرسی در تفسیر این آیه 

ی بـود و خوانـدن ونوشـتن را مّـأ آنهـادر میانشان برانگیخت؛ یعنـی پیـامبری كـه ماننـد  آنها

ی، طبرسـ« )نـزل قـوانین آسـمانی اسـتتا بداننـد كـه دسـتاوردهای او، وحـی م دانست ینم

 (.991: 1ق.، ج 6831

هُوَ الَذِی بَعَثَ فِي الْأُمِیِینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُـزَکّیهِمْ  كـة مباریة آ د(

( نیـز یکـی از 1/الجمعةة ) وَإِن کَانُوا مِن قَبْ ُ لَفِي ضَلَال  مُبِین  وَالْحِکْمَةَوَیُعَلّمُهُمُ الْکِتَابَ 

ی امّـی مبعـوث تامّ بر. خداوند پیامبری را كند یمرا اثبات  )ص(ی بودن پیامبرمّأ  كهآیاتی است 

: 68اسـت )ر. ؛ همـان، ج  دانسـته ینمـبود و خواندن و نوشـتن  ها همانفرمود كه پیامبر از 

139.) 

 12یيروا  یدال( 9ـ3

 حیتصـر )ص(اكـرم امبریپبر عدم خواندن و نوشتن  نیقیفریی روای متعدّد از منابع اتیروادر 

: دیـفرما یم )ص(اكرم امبریپدربارة  انیاد گریددر مناظره با دانشمندان  )ع(امام رضا»شده است. 

بوده كه ایشان فردی یتیم، فقیر، چوپان و اجیر  نیا )ص(ی نبوّت حضرت محمّدها نشانهیکی از 

آورد  قرآنیبرای فراگیری دانش و علم نرفت. سپس بود كه كتابی نیاموخت و نزد هیچ معلمّی 

 آنهـای افرادی كه دوران خبرهاحرف و نیز  به و خبرهای آنان، حرف )ع(ی پیامبرانها داستانكه 

ر. ؛ صـدوق، سپری شده و كسانی كه تا روز قیامت خواهند آمد و رفت، در آن آمـده اسـت )

ــ؛ 698: 1ق.، ج 6989 ــمجلو  166: 1ق.، ج 6831ی، طبرس در  (.886: 68ق.، ج 6988ی، س

ی خـود را چنـین قسمتدر  شانیا )ع(یعلدر وصب مناقب امام  )ص(اكرم امبریپی منقول از تیروا

خوانـدن و نوشـتن  یكـه از كسـ  هسـتم یمّـأ امبریـمـن پی: مِّـاألُیُّ بِـنَأَنَا : »كند یمی فمعرّ
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ی بر عدم خوانـدن مبنی اتیروا زین(. در منابع اهل سنّت 663ق.: 6969ی، طوس[« )ام اموختهین

إِنَّ أَهـلَ »شـده اسـت؛ از جملـه:  انیـب عنکبـوتسـورة  93یة آ لیذ )ص(اكرم امبریپو نوشتن 

)أَی  یَةةِ اآلفَنُزِلَـت هَـذِه  ابـا تَكِأُ قـرَوَ الَ یَ هِنِیمِیَبِ طُّخَأَنَّ مُحَمَّدا  الَ یُ مهِبِتُكُی فِ ونَدُجِیَ ابَتَالکِ

 انَكَ»(؛ 969: 1ق.، ج 6916ی، وطیسو  8876: 6ق.، ج 6966حاتم،  یب)ابن أ(« 93/عنکبوتال

ی ذِالَّـی مِّـاألُوَ  ا یّـمِّأُ انَكَـوَ  هِنِـیمِیَبِ هُطَّـخَیُالَقَبلَـهُ وَ  ابـا تَكِأُ قرَوَ سَلَّمَ الَ یَ هِیلَعَی اهللُ لَّصَیّ بِالنَّ

ی اسـت منقـول از تیروا. (196 :1، ج تا بیی، شوكانو  939: 68ق.، ج 6911ی، طبر« )بُکتِیُالَ

را در كنار احجـار المـراء دیـدار كـردم و بـه او  )ع(من جبرائیل: »دیفرما یمكه  )ص(اكرم امبریپ

ی: جبرئیل! من به سوی امّتی امّی و ناآشنای به خواندن و نوشتن از زن و مـرد و غـالم و گفتم

« ز نبشـتاری نخواندنـدسال فرستاده شدم؛ به سـوی مردمـی كـه هرگـ كنیز و سالخورده و كم

بُ أُمَةًٌ أُمِیَّةةٌ إِنَّا : »دیفرما یم گریدی جا(. در 88: تا بی، ریكث )ابن أثیـر  )ابـن« الَنَکتُـبُ وَ الَ تَحسـَ

د: بن كعـب فرمـو یّبأخطاب به  )ص(امبریپی تیروا(. همچنین، در 99: 6ق.، ج 6969الجزری، 

. نَیمِالَالعَـ بِّرَ ندَعِ رتُكَد ذَقَ م وَعَ: نَالَ؟ قَیانِمَّسَ : اهللُالَقَ .رآنَقُال کَیلَعَ أَقرَأَن أ ینِرَمَأَ اهللَ نَّإِ»

 شـانیارا بـر  قرآن )ص(اكرمگاهی اصحاب رسول  (.66: 6، ج تا بی، ریاث )ابن «اهُنَیعَ تفَرَذَفَ :الَقَ

كردم: بـر تـو را بر من بخوان. عرض  قرآنفرمود:  )ص(پیغمبر: »دیگو یممسعود  . ابنخواندند یم

ة نسـاء را سوربر تو نازل شده است؟! فرمود: آری، بر من بخوان. من  قرآنبخوانم، در حالی كه 

در  كـهی است اتیروای از بخش اتیروا نیا(. 188: 6839)حجّتی، « 61خواندم )ص(بر رسول خدا

وانـدن با خ )ص(اكرم امبریپ كهی از آن است حاكشواهد  نیاموضوع وارد شده است و همة  نیا

سـورة  93یـة آ ریتفسـ اتیـروا نیـاگفـت  تـوان یمـیی نداشته است. در واقع، آشناو نوشتن 

 .كند یمی نف)ص(اكرم امبریپبه صراحت هر گونه خواندن و نوشتن را در باب  كهاست  عنکبوت

 يخیتار( شواهد 3ـ3

سـعد در  ثبت شـده اسـت، ابـن خیتاردر  )ص(امبریپو متون مربوط به  ها نامهی از اریبسـ 6

: 1، ج تـا بیسـعد،  اسـت )ر. ؛ ابـن كـردهرا نقـل  )ص(امبریپحدود صد نامه از  ریالکبالطّبقات 

ی بـه پادشـاهان، برخـمختلـب بـوده اسـت.  های در موضوع )ص(اكرم امبریپی ها نامه(. 83ـ68

ت معلوم اس ها نامهی از آن اریبس کهنیاة مهم نکتبخشنامه و دستورالعمل را دارند.  کمحُی برخ
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ی اسـت حـالدر  نیـااست.  كرده دیقنام خود را در آخر نامه  كاتبی است، كسبه خطّ چه  كه

 كـهنشـده  ذكـرجـا  چیهـنوشته نشده است. در  )ص(اكرم امبریپبه خطّ  ها نامهاز  کی چیه كه

 كـه شـود ینمـ دهیـدجـا  چیهـ كـهبا خطّ خود نوشت، همچنـان  )ص(اكرمفالن نامه را رسول 

در جواب  ا(. ی16ـ13: 6837، مطهّریبه خطّ خود نوشته باشد )ر. ؛  قرآنیة آ کی )ص(امبریپ

 (.88)ر. ؛ همان:  سدیبنوی كتببه صورت  )ص(امبریپی داشته، خود پرسش كهی كس

ة دربـارو  اند داشـتهـ اصحاب و یاران آن حضرت بـه احـوال آن حضـرت آگـاهی كامـل 1

كـه  انـد كردهی نقـل ا انـدازه مطالب بـی و صفات و خصوصیّات ایشان )ص(زندگانی پیامبر اسالم

ة زندگی آن حضرت در این كتب منعکس گشت و این در حـالی اسـت كـه سادحتّی جزئیّات 

است )ر. ؛  دانسته یمخواندن و نوشتن  )ص(كه پیامبر اند نشدههیچ یک از كتب مذكور یادآور 

 (.663: 6839حجّتی، 

كه آن حضرت به كتابـت و نگـارش وحـی  این است )ص(ی بودن پیامبرمّأ بر گریدـ دلیل 8

قرآن ی برای صیانت و حفظ ا لهیوسخواست از هر  و به طور كلّی، می دندیورز یمشدیدا  اهتمام 

بـه كتابـت و  )ص(. اگر پیامبركند یماز راه نگارش یا از راه سپردن آن در حافظه نگهداری  كریم

وحی را بنگـارد. در  توانست یم فنّ نگارش آگاهی داشت، در صورت فقدان كاتب وحی، شخصا 

، شـود ینمدیده  )ص(ی حتّی دربارة یک آیه نیز در زندگانی رسول خداا سابقهصورتی كه چنین 

ة وحی دسترسی نداشت، از نیروی سندینوبه  )ص(لذا وقتی در دل شب، یعنی زمانی كه پیغمبر

 (.98: 6839ین، )ر. ؛ عبدالصّبور شاه فرمود یماستمداد  قرآنحافظه برای صیانت از 

ة مدینه شـد، عبّـاس عمـوی روانة اُحُد هنگامی كه ابوسفیان برای جنگ از مکّه غزوـ در 9

 )ص(ی را به پیغمبـرا نامهكه در مکّه بود، مردی از بنی غفّار را مأمور كرد كه پنهانی  )ص(پیغمبر

داد تـا بخوانـد.  رسید، نامه را بـه أبـیّ بـن كعـب )ص(برساند. هنگامی كه نامة عبّاس به پیامبر

از او خواست كه موضوع را پنهـان دارد.  )ص(هنگامی كه أبیّ بن كعب نامه را خواند، رسول خدا

بخوانـد  داد ینمـة مهم را بـه دیگـری نام، این دانست یمخواندن  )ص(در صورتی كه اگر پیغمبر

 (.97: 1، ج تا بی)ر. ؛ یعقوبی، 
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چیزی نوشـته شـود، یکـی از  خواست یمنویسندگانی داشت كه هرگاه  )ص(ـ رسول خدا 9

: 6838)ر. ؛ رامیـار،  دیرسـ یمـخواست و شمار این نویسندگان به چهل نفر هـم  آنان را می

 كـه )ص(رسـول خـدا رانیدب: »كند یمگزارش  نگونهیارا  )ص(اكرم امبریپ رانیدبی عقوب(. ی961

، عثمان بن عفّان، عمرو )ع(ی طالببیّ بن أعل: نانندیا، نوشتند یمرا  ها نامه مانیپو  ها نامهی، وح

، معاذ بـن شعبةبن  ةریمغ، عبداهلل بن سعد، حسنةبن  لیشرحب، انیسفی ببن أ یةمعاوبن عاص، 

)ر. ؛ « یریالنم نیحصبن الصّلت،  میجه، كعبیّ بن ب، أعیبالرّبن  حنظلةبن ثابت،  دیزجبل، 

 (.16: 1، ج تا بیی، عقوبی

از شیعیان كوفی كه نامش محمّد بن الحسـین بـود، آشـنا  با یکی: »سدینو یمندیم  ـ ابن1

. او آن كتابخانه را از یک مرد شیعی كـوفی ام دهیندی داشت كه مثل آن را ا خانهشدم. وی كتاب

ی ثبت بود كه به خطّ چه كسـی ا ورقهدریافت كرده بود و عجیب این است كه در هر كتاب یا 

کـه خـطّ چـه كسـی اسـت، نوشـته بودنـد. در آن بود. جماعتی از علما شهادت خود را بـر این

موجـود بـود و نگهـداری  )ع(و حسـین بـن علـی )ع(كتابخانه خطوطی از امامین حسن بن علی

موجـود بـود و از  )ص(و سایر دبیران رسـول خـدا )ع(یی به خطّ امام علیها نامهو نیز عهد شد یم

، چگونـه هـیچ نوشـته و شـد یمچنین نگهداری  ها نوشته. اگر از خطوط و شد یممراقبت  آنها

كه از لحـاظ نوشـتاری  میرس یمبه جا نمانده است. پس به این نتیجه  )ص(خطّی از پیامبر اكرم

 (.17ق.: 6868، میند )ابن« باشد ینمنیز از آن حضرت چیزی موجود 

 قرآنو اعجاز  )ص(اکرم امبریپي بودن امّـ 4

 كـهی است اسلوب، معارف و میفاهمی، مشتمل بر آسمان كتاب نیآخربه عنوان  دیمجقرآن 

 كـه میكنـ یم در ی زمانی را آسمان كتاب نیآخر نیا. اعجاز ستین دهیپوش كس چیهاز نظر 

خـود  تیـنهااعجـاز بـه  نیـای وقت. امّا ستینمانند آن  كوچکسورة  کی قادر به آوردن یكس

و  نوشـت ینمـ و خواند ینم كهی انسانی پرمضمون از سوی آسمان كتاب نیا میبدان كه رسد یم

قـرآن : »سـدینو یمـ بـارهیی در ایـن خواهلل  تیآ، آورده شده است. دیند میتعلی ممعلّ چیهنزد 

نخوانـده  ی و درسمّـأ دمحمّ كه كند یم انیبمتعدّد و به صراحت  اتیآمطلب را در  نیا دیمج
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 افتهپرورش ی آنان انیمدر  كهخود  شاوندانیخوادّعا را در برابر اقوام و  نیا زین)ص(است. محمّد

 کی یـحتّی بودنش داللت دارند، برای آنان خواند كه مّأ بر كهرا  اتیآبود، اعالم نمود و همان 

روشـن بـر صـدق  لیـدلخـود  نیـاننمود و  بیتکذو او را  نکرد انکارمطلب را  نیاتن از آنان 

ه بـود، نگرفتـ ادی یـسـوادرسول خدا درس نخوانـده،  کهنیای با ولاست.  )ص(ی رسول خداعاادّ

 نیبزرگتـرخـود از  نیای است و فلسفی و علم  یدقای و عقلماالمال از معارف  كهی آورد كتاب

(. فراگرفتن خط برای همه، امری آسان 78: 6839یی، خو« )است دیمجقرآن ی اعجاز ها جنبه

ن فراگیرند. فرانگرفتن آن دالّ بـر نقصـا توانند یممردم نیز آن را  نیتر هوش است و یا حتّی كم

، خداوند هم علوم اوّلین و آخرین را به آن حضرت عطا كرد و حقـایقی باشد یمبزرگی در فهم 

به ایشان تعلیم داد كه به هیچ بشری چنین نکرده است، ولی با وجود قدرت شگرف در عقل و 

ی قرار داد كه خط )نوشتن( را فرانگیرد، جمـع بـین ایـن دو حالـت ا گونهرا به  )ص(فهم، پیامبر

. از (811: 8، ج 6876زاده خراسـانی و دیگـران،  )ر. ؛ واعـظالعاده اسـت  از امور خارق متضاد

ی گذشـتگان ها كتابكه  شد یم، متّهم دانست یمخواندن و نوشتن  )ص(، اگر پیامبرگریدیی سو

را با علوم فراوانی، بدون مطالعه و آموزش آورده است.  قرآنرا مطالعه كرده است و حال آن كه 

: 69ق.، ج 6918ی، راز)ر. ؛ فخـر  دیـآ یمبه شمار  )ص(های آن حضرت ار از معجزهپس این ك

836.) 

 گیری جهینت

 فهرست كرد: ریزدر موارد  توان یممقاله را   ینتا نیتر مهمبر اساس مطالب مذكور، 

بـر آن  اتیرواو قرآن كریم در  شانیای از صفات کبه عنوان ی )ص(اكرم امبریپی بودن امّـ 6

ی عـدم معنـابـه  اتیـرواو  اتیآبر اساس  )ص(اكرم امبریپی بودن مّأ مفهومده است. ش حیتصر

 امبریـپ كـهالقول هستند  متّف  باره نیای در اسالم شمندانیانداست.  شانیاخواندن و نوشتن 

و  دیـند میتعلـی مـمعلّدو، نزد  نیای ریادگی یبراقبل از بعثت نه خواند و نه نوشت و  )ص(اكرم

 مطلب اشاره دارد. نیابه صراحت بر  تعنکبو 93یة آ

ی از مستشـرقان برخـنخوانـد و ننوشـت،  )ص(امبریـپ كهمطلب  نیاـ با توجّه به صراحت 1

ی را ارائـه گـریدی معنـای بـودن مّـأ ازو  انـد برآمدهامـر  نیا کیتشکدر  رآگاهانهیغ اآگاهانه ی
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 دیـئأتل از بعثـت و بعـد از آن را قبـ )ص(امبریپاقوال خواندن و نوشتن  تمامة دیچک كه اند داده

و ...  میابراهمانند صحب  نیشیپ كتب )ص(امبریپ كهباورند  نیای مانند اشپرنگر بر برخ. كند یم

 امبریـپ ریتعب« یمِّاألُیُّ بِالنَّ»از عبارت کیونسمانند بالشر و  گریدی برخرا مطالعه نموده است. 

 امبریـپی معنـای بـه مّـأ  كهباورند  نیابر  ونّینالو  بیگ كه ، همچناناند دادهپرستان را ارائه  بُت

 است. هودیریغمبعوث بر 

گفـت:  دیـبا )ص(اكـرم امبریپی بر خواندن و نوشتن مبنمستشرقان  دگاهیدی كلّـ در نقد 8

 شـمندانیاندی و گفتمـان خیتـار، اسـناد اتیروا(، عنکبوتسورة  93یة آ)خصوصا   قرآن اتیآ

)تا قبل از بعث متّفقـا  و بعـد از آن بـا اخـتالف(  شانیان را از ی هر گونه خواندن و نوشتاسالم

رسـالت او  بلکـهی نبـوده، خاصّة فیطا امخصوص قوم ی )ص(امبریپ، گریدیی سو. از كنند یمی نف

 چیهـ، در نیـای از مستشرقان معتقدند. عالوه بـر برخ كه، نه آنگونه باشد یمی و جاودانه جهان

یّة فرضـ نیـا، گـرید اتیـآ كـه پرست وجود ندارد، همچنان بُت یمعنای، مّی ألغوی معاناز  کی

 .كند یممستشرقان را طرد 

ی پس از آن نخوانـد و ننوشـت و حتّتا قبل از بعث و یا  )ص(اكرم امبریپ کهآن كالمـ جان 9

، دیـنمارا ابطـال  شـانیارسـالت  منکـرانی افکنـ مهم به امر خداوند بوده تا هرگونه شبهه نیا

 .كند یمو آورندة آن را اثبات  قرآنمطلب اعجاز  نیا كه هنچنان

 :ها نوشت پي

در این مقاله، در پی اثبات این مطلب هستیم كه ایشـان نخوانـد و  )ص(درباره امّی بودن پیامبر اكرمـ 6

مسـدود كـردن  قـرآن كـریمننوشت و نزد هیچ معلّمی برای تعلیم نرفت كه این مطلـب بـه فرمـایش 

توانایی  )ص(ه است. در این باره دو مطلب باید از هم تفکیک شوند: اینکه پیامبرافکنی معاندان بود شبهه

الهـی بـر  های خواندن و نوشتن نداشت و دیگر اینکه به امر خداوند نخواند و ننوشت و با توجّه به الهام

توجّه خواندن و نوشتن توانایی كامل داشت. مطلب اوّل، مورد نظر این مقاله نیست، بلکه مطلب دوم با 

 طلبد. به ادلّة نقلی و عقلی مورد پذیرش است كه بحث آن پژوهشی دیگر می

 Aloys Sperenger ـ 1

 شود. بیان می )ص(ـ در ادامة مقاله، به تفصیل ادلّة نخواندن و ننوشتن پیامبر اكرم8

 (.9)الفرقان/ وَأَصِیلًا بُکّْرَ  وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ  عَلَیْهِ  ـ9
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5- Noldeke 
6- Regi Blachere 

قبل از بعثت نخواند و ننوشت، مطلب حتمی و مورد اتّفاق اسـت، امّـا پـس از  )ص(اینکه پیامبر اكرم ـ7

بعثت، میان اندیشمندان اسالمی اختالف وجود دارد كه برخی معتقدند پس از بعثت در برخـی مواقـع 

د و هم نوشت كه البتّه اثبات این مطلب نیاز به ادلّة محکم دارد، ولی آنچه كه پیامبر خواند یا هم خوان

 ای نکرده است. بر این مطلب اشاره قرآنهست، 
8- Arent Jan Wensinch. 
9- Gustav Weil. 
10- Gib. 
11- Nallino. 

 الَ هُحدَوَ ی اهللِلَإِ و َدعُأُی نِّإِ» آمده: ،ای كه خطاب به پادشاه حبشه است به عنوان نمونه در نامهـ 61

)ر. ؛ احمدی « اهللِ ولُسُی رَنِّلِنی فَائَی جَ ذِالَّ بِ ی وَن بِمِؤتُی فَ غِبتَن تَإِوَ هِتِاعَی طَلَعَ ةِاال وَالمُوَ هُلَ یکَرِشَ

 (.988و  967، 868، 861: 1، ج 6818میانجی، 
قبول نکردن  )ص(كردن رسالت پیامبرو از محدود توان گفت هدف ونسیک و نالینّ ه به نوعی میالبتّـ 68

پـذیرد، بـا  داند و نسخ را نمی كه یهود شریعت خود را جاودانه می چنان ،های پیشین است نسخ شریعت

مخصوص مردم عربسـتان یـا  )ص(فکرشان رسالت پیامبر تفسیر این دو مستشرق و دیگر مستشرقان هم

نسـخ  ،جهانی بـودن رسـالت ایشـان ةالزم چراكه ،اقل غیریهود است و رسالت ایشان جهانی نیستحدّ

در مقام آخرین كتـاب آسـمانی شـرایع پیشـین را نسـخ  قرآن كریما باید گفت شرایع پیشین است. امّ

 كند. فی میرا جهانی و جاودان معرّ )ص(و شریعت پیامبر است نموده
14-Watt. 

روایات البتّه بعد از بعثت،  مختلب است. برخی )ص(روایات در زمینة خواندن و نوشتن پیامبر اكرمـ 69

كنند و برخی دیگر توانایی بر خواندن و نوشتن را برای ایشان بیان  تائید می )ص(خواندن را برای پیامبر

و توانایی بر خواندن و نوشتن باید  )ص(گونه كه بیان شد، میان خواندن و نوشتن پیامبر كنند. همان می

به عنایت الهی( بر خواندن و نوشتن داشت، امّا به امر خدوند توانایی تام ) )ص(تفکیک قائل شد. پیامبر

افکنی معاندان بسته باشد. اگر روایاتی دالّ بر خواندن و نوشتن عینی  نخواند و ننوشت تا راه شبهه

باشند و نباید آنها را  عنکبوت می 93قبل از بعثت باشند، طب  احادیث عرض مخالب با آیة  )ص(پیامبر

 پذیرفت
 نبوده است. قرآنر، خواندن از روی منظوـ 61

 منابع و مآخذ

 .یةالمصرة المکتب: روتیب. میالعظالقرآن  ریتفس ق.(. 6966محمّد. ) حاتم، عبدالرّحمن بن یابابن 
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. تصـحیح محمّـد في غریب الحدیث و األثر النّهایوًة ق.(.6969األثیر جزری، مجدالدّین مبار . ) ابن

 بیروت: دار إحیاءالتّراث العربی. األولی، الطبعة ابوالفضل عاشور.

راث الثّـ اءیـحإدار: روتیـب. الّصوحابًة معّرفة یف الغابةًاسدتا(.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . )بی

 ی.العرب

 . بیروت: دار صادر.الطّبقات الکبریتا(.  سعد، محمّد. )بی ابن

 . بیروت: دار صال.ة الثانیةالطبع. لسان العرب(. 6833. )محمّد بن مکرم، مصریمنظور ال ابن

 .مطبعة اإلستقامة: القاهرة. الفهرست(. 6868، ابوالفرج محمّد بن اسحاق. )میند ابن

 .سیقم: انتشارات  .سولالرّ بیمکات(. 6818ی. )عل، یانجیم یاحمد

ة سیّد حسین سـیّدی. چـاپ دوم. ترجم. منّتقدیةدفاع عن القرآن ضدّ (. 6839بدوی، عبدالرّحمن. )

 انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد:

. ترجمة محمود رامیار. چاپ پنجم. تهران: دفتر نشـر فرهنـگ ة قرآنآستاندر (. 6871بالشر، رژی. )

 اسالمی.

. تنظیم حسن واعظی محمّدی. ویرایش علی اسـالمی. تفسیر تسنیم(. 6839آملی، عبداللّه. )  جوادی

 چاپ اوّل. قم: مركز نشر اسراء.

. چاپ بیست و یکم. تهـران: دفتـر . پژوهشي در تاریخ قرآن کریم(6839باقر. ) حجّتی، سیّد محمّد

 نشر فرهنگ اسالمی.

ی. چـاپ دوم. سـیهرزاده  ی و هاشم هاشمنجم. ترجمة محمّد صادق انیالب(. 6839ی، ابوالقاسم. )خوئ

 ی.اسالمتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 

 ی.العرب ثارالتّ اءیحإدار: روتیب. چاپ سوم. بیالغ حیمفاتق.(. 6918محمّد. ) نیفخرالدّی، راز

. تحقی  صـنوان عـدنان الـداودی. مفردات الفاظ القرآن(. 6836راغب اصفهانی، حسین بن محمّد. )

 القربی. . قم: ذویالطبعة الرابعة

 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیركبیر.تاریخ قرآن(. 6838رامیار، محمود. )

 . قم: انتشارات رسالت.)ص(ب وحي امّي بودن پیامبرمکت(. 6891سبحانی، جعفر. )

 ی.العربالتّراث  اءیح: دار إروتیب. الدرّ المنثورق.(. 6916. )نیالدّ ی، جاللوطیس
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. ترجمة دكتر سـیّد حسـین سـیّدی. چـاپ دوم. مشـهد: تاریخ القرآن(. 6839شاهین، عبدالصّبور. )

 انتشارات آستان قدس رضوی.

 العبیکان. مکتبةاالولی. ریاض:  الطبعة. في الفکر اإلستشراقي  نبرّ ق.(.6911لخضر. )اشایب، 

 دار األرقم. شركت: روتیب. ریالقدفتح تا(.  ی. )بیعل ی، محمّد بنشوكان

. تحقیـ  الشـیخ حسـین )ع(عیـون اخبـار الرضـا   ق.(. 6989علی. ) صدوق القمی، ابوجعفر محمّد بن

 می للمطبوعات.األعل مؤسسةاألولی. بیروت:  الطبعةاألعلمی. 

 دارالکتـب: تهران. الثانیة الطبعة. المیزان في التّفسیر القرآن(. 6836طباطبائی، سیّد محمّد حسین. )

 .اإلسالمیّة

 . تهران: انتشارات چاپخش.ي آرای خاورشناسانبررسنقد و  (.6879ی. )مصطفئی، طباطبا

تصـحیح شـیخ ابوالحسـن . مجمع البیان في تفسـیر القـرآن  ق.(. 6831حسن. ) طبرسی، فضل بن

 . تهران: كتابفروشی اسالمیّه.الطبعة الثالثةشعرانی. 

البحوث و  مركز. قاهره: یّ القرآنآ  یوأتعن  انیالبجامع ق.(. 6911. )ریجری، ابوجعفر محمّد طبر

 بدار هجر. هیّسالماإلو  یةالعربالدراسات 

. تهـران: . الطبعةة الثالثةة  د الحسـینی. تحقی  السیّد احمـالبحرین مجمع(. 6879طریحی، فخرالدّین. )

 .المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة

 .دار الثّقافة. قم: يمالألاق.(. 6969حسن. ) ی، محمّد بنطوس

. تحقیـ  احمـد حبیـب قصـیر التّبیان في تفسیر القـرآن تا(.  )بی حسن. طوسی، ابوجعفر محمّد بن

 .العاملی. بیروت: دارإحیاء التّراث العربی

 .مؤسّسة الرسالة. بیروت: الطبعة السادسة. القاموس المحیط ق.(.6966. )فیروزآبادی، مجدالدّین محمّد

 ی.عرب خیتار مؤسّسة: روتیب.  یوأالتّمحاسن تا(.  . )بینیالدّ ی، جمالقاسم

 .38. ش69. سال اندیشه کیهان«. اسالم و نسخ ادیان(. »6873قدردان قراملکی، محمّدحسن. )

األعلمـی  مؤسسةة األولـی. بیـروت:  الطبعةة . تفسیر القميق.(. 6961ابراهیم. ) والحسن علیّ بنقمی، اب

 للمطبوعات.

 ی: انتشارات سمیع.ر. چاپ اوّل. يمّأ امبریپ(. 6839. )رضایعلكاوند بروجردی، 
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انتشـارات  شركت. ترجمة منوچهر امیری. تهران: اسالم )بررسي تاریخي((. 6817گیب، هامیلتون. )

 ی.فرهنگی علم

 الوفاء. مؤسّسة. بیروت: بحار األنوارق.(. 6988مجلسی، محمّدباقر. )

 . تهران: انتشارات صدرا.يمّأ امبریپ(. 6837ی. )مرتض، هریمطّ

 األولی. قم: دارالکتاب اإلسالمی. الطبعة. التفسیر الکاشفق.(. 6919مغنیه، محمّدجواد. )

. مشـهد: القرآن و سـرّ بالغتـه   ةلغالمعجم في فقه . (6876زاده خراسانی، محمّد و دیگران. ) واعظ

 ی اسالمی.ها پژوهشبنیاد 

 .)ع(بیت . قم: مؤسّسه و نشر فرهنگ اهلتاریخ الیعقوبيتا(.  یعقوب. )بی ابی یعقوبی، احمد بن


