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شبهه :بریخ از اسالمس تزیان مدعی هستند که پیامرباکرم تواانیی خواندن و نوشنت داش ته
است و برای اثبات ادعای خود به بریخ از رواایت و اقوال بعیض از علامء مبین بر این تواانیی
آنحرضت استناد میکنند.
پاسخ:

این اعرتاض ،واهی و مردود است چراکه برای امی بودن پیامرباکرم دالیل اثبت و رصحی از
قرآن و سنت وارد است و استناد به بریخ از روااییت که حمل احامتل و ظن در مدلول (مفهوم)
هستند و ای س ند ًا خمدوش میابش ند ،منیتواند مستندی رصحی برای اثبات ابسوادی (خواندن
و نوشنت) تلقی شوند اب این حال به اتفاق علامی مسلمنی ،آنحرضت در هنگام مبعوث
شدنش به سوی معوم مردم ،سواد خواندن و نوشنت نداش ته است 1.و از ابب امانت علمی
الزم به ذکر است که بریخ از علامء اماکن خواندن و نوشنت را ابلفعل برای پیامرباکرم بعد از
بعثت (نه قبل از بعثت ای هنگام بعثت) بهعنوان معجزه قائل بودند 2.به عبارت دیگر متام علامء
بر اینکه پیامرباکرم قبل و هنگام بعثت ،تواانیی خواندن و نوشنت نداشت اتفاق نظر دارند،
لیکن بریخ از علامء اب توجه به بریخ از دالیل ظین (نه رصحی و حممک) فرمودند که آنحرضت
از ابب اجعاز این تواانیی بعد ًا به ایشان داده شده است که بتواند مه خبواند و مه بنویسد! در
حایل که اکرثیت (مجهور) علامء 3قاطعانه مضن رد دالیل آهنا ،ترصحی منودند که رسول هللا نه
قبل از بعثت و نه هنگام بعثت و نه بعد از بعثت هرگز خواندن و نوشنت منیدانس ته است و
چزیی را اب دست مبارک خود ننوش ته است.
نِ ِ
گار َمن کِه بِه َمکتَب ن ََرفت و َخط نَن ِ ِوشت

مزه َمسئَلِه ِ
بِه َغ ِ
آموز َصد ُمدَ ِرس ُشد

 -1املدخل دلراسة القرآن الكرمي ،محمد آ ُ
بوشهبة( ،ط ،2 :مكتبه الس نة ،القاهرة2003 ،م) ،ص.345
 -2الحادیث املشلكة الواردة یف تفسري القرآن الكرمي( ،ط ،1:دار ابن اجلوزی ،اململكة العربیة السعودیة1430 ،هـ) ،آمحد مقرن القصري،
ص.393
 -3نک :املنهاج رشح حصیح مسمل بن احلجاج ،النووی( ،ط ،2:دار احياء الرتاث العریب ،بريوت1392 ،هـ) ،ج ،12ص137؛ البحر
احملیط یف التفسري ،آبو حيان الندلیس( ،ط :دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ) ،ج ،8ص361؛ فتح الباری رشح حصیح البخاری ،ابن
جحر( ،ط :دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ) ،ج ،7ص504؛ مرقاة املفاتیح رشح مشاکة املصابیح ،املال عیل القاری( ،ط ،1:دار الفكر،
بريوت1422 ،هـ) ،ج ،6ص2616؛ املواهب الدلنیة ابملنح احملمدیة ،القسطالین( ،ط :املكتبة التوفيقية ،القاهرة) ،ج ،1ص324؛ ملعات
التنقيح یف رشح مشاکة املصابیح ،عبداحلق ادلهلوی( ،ط ،1:دار النوادر ،دمشق1435 ،هـ) ،ج ،7ص.124
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امّی بودن در لغت

در کتاب "فرهنگ قرآین" اثر راغب اصفهاین،از علامی مشهور عمل لغت ،آمده است:
«ا ُلمی؛ کیس است که نه تواانیی نوشنت دارد و نه تواانیی خواندن ،در اینکه فرمود " :النَّ َِّب
أ ُالم َّي( "...اعراف ،)157 :منظور از ا ُلمی نسبت دادن پیامرب به امیت است که منیتوانستند
چزیی بنویس ند 1».و اهل لغت نوشتند« :ا ُلمی در لغت یعین :منسوب به چزیی که مادرزاد
تواانیی نوشنت ندارند ،زیرا بر هامن حالیت که از مادر متودل شده ،ابیق مانده و تواانیی نوشنت
ندارد 2».صاحب "لسان العرب" مینویسد« :منظور از ا ُلمی کیس است که تواانیی نوشنت
ندارد ،زجاج - از دانشمندان لغت عرب -میگوید :به کیس امی گفته میشود که به روش
ملت ابشد به طوری که خواندن و نوشنت را بنابه هامن طبیعت و مادرزادی خود نیاموخته
ابشد[ ]...و به س یدان محمد رسول هللا ،امی گفته میشود چونکه -اکرث -ملت عرب توان
خواندن و نوشنت نداشتند و خداوند آنحرضت را به مقام پیامربی مبعوث منود در حایل که
تواانیی نوشنت و خواندن از روی کتاب را نداشت3».
دانشمند و مفرس انمی و بزرگ اندلس (اس پانیا) ،ابن عطیه اندلیس میگوید« :منظور از
امی در لغت کیس است که تواانیی نوشنت و خواندن چزیی را نداش ته ابشد؛ گفته شده که آن
به الم منسوب است ،یعین بر حالت مادرزادی ابیق مانده ابشد و گفته شده آن منسوب به
آمة است ،یعین بر طبیعت و رسشت انساین که بدون اینکه چزیی را آموخته ابشد ابیق مباند
و مهچننی گفته شده که به آم القری که هامن مکه است نسبت داده شده است و این قویل
ضعیف میابشد زیرا در این صورت واژه " أ ُالمي ننی" [مجعه ]2 :وصفی خمتص به قریش خواهد
بود ،درحایل که مراد از آن واژه ،متام عربهاست و پیامرب فرمودند :ما ملیت امی هستمي،
نوشنت و حساب كردن را منیدانمي .ماه ،گاهی اینقدر و گاهی این قدر میشود4».
 -1فرهنگ قرآین راغب ،تلخیص و ترمجه ،هجانگري ودلبیگی( ،سنندج ،آراس ،اول ،)1389 ،ص.31
 -2نک :هتذیب اللغة ،الزهری( ،ط ،1:دار احياء الرتاث العریب ،بريوت2001 ،م)؛ ج ،15ص456؛ مقایيس اللغة ،ابن فارس( ،ط:
دار الفكر1399 ،هـ) ،ج ،1ص.28
 -3لسان العرب ،ابن منظور( ،ط ،3:دار صادر ،بريوت1414 ،هـ) ،ج ،12ص.34
 -4احملرر الوجزی ،ابن عطیه( ،ط ،1:دار الكتب العلمیة ،بريوت1422 ،هـ) ،ج ،5ص.306
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مستندات امّی بودن پیامبراکرم

اتب
دلیل اول « :نوما ُك أن نت تن أتلُوا م أن قن أبِل م أن ك ٍ
تاب نوال ن َُت ُّط ُه ب نیمین نك اذ ًا نال أر ن
ِ
ون»[عنکبوت]48 :
الأ ُم أبطلُ ن
ترمجه« :و تو هیچ كتایب را پيش از این منیخواندى و اب دست [راست] خود [كتایب] منینوش یت،
و گر نه ابطلاندیشان قطع ًا به شک مافتادند».
وجه استدالل :اب توجه به این آیه اثبت میشود که پیامرباکرم سواد خواندن و نوشنت نداش ته
است و این صفت برای خشص پیامرب برای مدح و س تایش آمده است چراکه اگر تواانیی
خواندن و نوشنت را میداشت مرشاکن مکه به شک میافتادند که آنحرضت کتابهای
پيشنی را خوانده و از آن نسخهبرداری منوده است 1.و این آیه ردی بر کساین است که پنداشتند
پیامرباکرم سواد نوشنت داش ته است 2.و اثبات تواانیی خواندن و نوشنت بعد از بعثت نزی
مس تلزم دلیل حصیح و رصحی میابشد وگرنه حمک ظاهر آیه بر مطلق نفی است .از اینرو:
• عبدهللا بن عباس در تفسري این آیه میگوید« :ل یكن رسول هللا صیل هللا علیه وسمل
یقرآ وال یكتب» 3ترمجه« :رسول هللا توان خواندن و نوشنت نداشت».
• اتبعی جلیل القدر قتاده میگوید « :اکن نِب هللا ال یقرآ كتااب قبِل ،وال خيطه بميینه ،اکن
ُآميا ،والمي :اذلي ال یكتب» 4ترمجه« :پیامرب خدا قبل از آن (نزول ویح) هیچ کتایب را
منیخواند و اب دست راست خود کتایب را ننوش ته[،بلکه] امی بوده و منظور از امی کیس
است که منینویسد».
ون َّالر ُسو نل النَّ َِّب أ ُالم َّي َّاذلي نَيدُ ون ن ُه نم أك ُتو ًاب ع أندن ُ أمه ف التَّ أوراة نو
دلیل دومَّ « :اذل نین ینتَّب ُع ن
أاال أْنیل»[اعراف]157 :
ِ
 -1معال التزنیل ،البغوی( ،ط ،4 :دار طیبة للنرش والتوزیع1417 ،هـ) ،ج ،6ص249؛ احملرر الوجزی ،ابن عطیه( ،ط ،1:دار الكتب
العلمیة ،بريوت1422 ،هـ) ،ج ،4ص321؛ تفسري القرآن العظمي ،ابن کثري( ،ط ،2 :دار طیبة للنرش والتوزیع1420 ،هـ) ،ج،6
ص265؛ حماسن التأویل ،جامل ادلین القامسی( ،ط ،1:دار الكتب العلمیه ،بريوت1418 ،هـ) ،ج ،7ص.557
 -2االلكیل یف اس تنباط التزنیل ،جالل ادلین الس یوطی( ،ط :دار الكتب العلمیة ،بريوت1401 ،هـ) ،ص.205
 -3تفسري القرآن العظمي البن آیب حامت( ،ط ،3:مكتبة نزار مصطفی الباز ،اململكة العربیة السعودیة1419 ،هـ) ،ج ،9ص3071
ح17372؛ السنن الكربى للبیهقی( ،ط ،3:دار الكتب العلمیة ،بريوت1424 ،هـ) ،ج ،7ص 67ح.13286
 -4جامع البیان یف تأویل القرآن ،ابن جریر الطربی( ،ط ،1:مؤسسة الرساةل1420،هـ) ،ج ،20ص.50
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ترمجه« :هامانن كه از این فرس تاده ،پیامرب درس خنوانده -كه [انم] او را نزد خود ،در تورات و
اْنیل نوش ته میایبند -پريوى میكنند».
وجه استدالل :صفت امی بودن پیامرب در آیه که [امام] زجاج میگوید":آمی" به معنای
صفت امت عرب است؛ آنحرضت فرمودند" :ما ملیت امی هستمي ،نوشنت و حساب كردن
را منیدانمي" ،مردم عرب اکرثشان سواد خواندن و نوشنت منیدانستند و پیامرب نزی هامنطور
بوده ،از اینرو به این دلیل به امی توصیف شده است .اهل حتقيق فرمودند :امی بودن
آنحرضت اب این تفسري از دالیل ،از معجزات ایشان است که بیان و توضیح آن عبارتند
از:
اول :آنحرضت کتاب خدا را به صورت منظوم به ترتيب بدون تغیري و تبدیل در الفاظ و
لكامت ،بر آانن (حصابه) قرائت میمنود و خطیب عرب هرگاه خطبه بدهیهای را خبواند سپس
آن را ابزگویی کند الجرم در آن حذف و اضافه و مک و زاید میکند ،آنگاه پیامرب اب وجود
اینکه سواد نوشنت نداشت و منیتوانست خبواند ،کتاب خدا را بدون اضافه و حذف و تغیري
تالوت میمنود .و این از معجزات ایشان است و این فرموده حق تعایل بدان اشاره دارد:
"س ُن أقرئُ نك فنال تننأیس؛ ما بزودى [آایت خود را به وس یِل رسوش غیىب] بر تو خواهمي خواند ،ات
ن
فراموش نكین( ".اعیل.)6 :
دوم :اگر آنحرضت در خط نوشنت و خواندن تواانیی داشت به مهنی دلیل مورد اهتام قرار
میرفت که چه بسا از کتابهای پيش ینيان اطالع ایفته و از اینرو بدست آوردن این علوم از
آن مطالعات میبود در حایل که این قرآن عظمي الشأن را آورده که بس یاری از علوم را شامل
شده بدون اینکه [خواندن و نوشنت و کتاهبای پيش ینيان را] ایدگرفته ابشد و ای مطالعه منوده
ابشد و این از معجزات است.
سوم :به راس یت ایدگريی نوشنت اکریی آساین است چراکه مردمی که مکرتین هوش و ذاکوت را
داش ته ابش ند اب مکرتین تالش ممکن خط (نوشنت) را اید میگريند و عدم ایدگريی آن دلییل است
بر نقص بزرگی در فهم و درایت ،برای مهنی خداوند متعال به آنحرضت علوم اول و آخر
داده و علوم و حقائقی را که هیچکس بدان دست نیافته به آنحرضت خبش یده است و اب
وجود آن قوت بزرگ در عقل و فهمی که برایش قرار داده از این اببت نوشتین را که تعلمي آن
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برای مردمی که مکرتین عقل و فهم را مه داش ته ابش ند آسان است را آنحرضت اید نگرفته
است و مجع این دو حالیت که مجع شدن دو ضد مه است از امور خارق العادت حمسوب شده
و به صورت معجزهای درآمده است1.
دلیل سوم :در حدیث حصیح ،وارد است وقیت جربئیل اولنی ابر بر پیامرباکرم انزل شد
و به آنحرضت عرض کرد« :اقرآ = خبوان» ،پیامرباکرم در پاخس فرمودند« :ما آان بقارئ؛
خواندن منیدامن!»2
وجه استدالل :اب توجه به این حدیث معلوم میشود که پیامرباکرم خواندن منیدانستند و
دلییل بر اثبات عدم سواد خواندن و نوشنت ایشان میابشد .انگفته مناند که حرف "ما" در
عبارت "ما آان بقارئ"؛ حرف "نفی" است و این قویل حصیح میابشد3.
دلیل چهارم :پیامرباکرم فرمودند« :اانَّ ُآ َّمة ُآميَّة ،نال نن أك ُت ُب نو نال ن أَن ُس ُب» 4ترمجه« :ما ملیت امی
ِ
هستمي .نوشنت و حساب كردن را منیدانمي».
وجه استدالل :منظور از حدیث مذکور این است که بر هامن اصل مادرزادی که کتابت و
حساب منیدانستند ابیق ماندند 5و این حدیث دلییل است بر اینکه اکرث مردمان عرب سواد
خواندن و نوشنت نداش تهاند و معروف است که مردم عرب زماین به امت امی مشهور بودند

 -1التفسري الكبري ،خفر ادلین رازی( ،ط ،3 :دار احياء الرتاث العریب ،بريوت1420 ،هـ) ،ج ،15ص380؛ عون احلنان یف رشح
المثال یف القرآن ،عیل الطهطاوی( ،ط ،1 :دار الكتب العلمیة ،بريوت1425 ،هـ) ،ص.114
 -2حصیح البخاری( ،ط ،1:دار طوق النجاة1422 ،هـ) ،ج ،1ص 7ح3؛ حصیح مسمل( ،ط :دار احياء الرتاث العریب ،بريوت) ،ج،1
ص 139ح160؛ مهچننی بنگرید به( :حصیح السرية النبویة ،اللباین( ،ط ،1:املكتبة االسالمية ،الردن) ،ص84؛ السرية النبویة الصحیحة،
آكرم ضیاء العمری( ،ط ،6:مكتبة العلوم واحلمک ،املدینة املنورة1415 ،هـ) ،ج ،2ص.)596
 -3املفهم ،آبوالعباس القرطىب( ،ط ،1:دار ابن كثري  /دار اللكم الطیب ،دمشق /بريوت 1417هـ) ،ج ،1صص376 – 375؛ املنهاج
رشح حصیح مسمل بن احلجاج ،النووی( ،ط ،2:دار احياء الرتاث العریب ،بريوت1392 ،هـ) ،ج ،2ص199؛ رشح احلدیث املقتفى یف
مبعث النىب املصطفى ،آبوشامة( ،ط ،1:مكتبة العمرین العلمیة ،االمارات1420،هـ) ،ص114؛ فتح الباری رشح حصیح البخاری ،ابن
جحر( ،ط :دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ) ،ج ،1ص24؛ رشح البخاری للسفريی( ،ط ،1:دار الكتب العلمیة ،بريوت1425 ،هـ)،
ج ،1ص207؛ مهچننی بنگرید به( :اجلامع الصحیح للسرية النبویة ،سعد املرصفی( ،ط ،1:مكتبة ابن كثري ،الكویت1430،هـ) ،ج،3
صص.)597 – 596
 -4حصیح البخاری ،ج ،3ص 27ح1913؛ حصیح مسمل ،ج ،2ص 761ح.1080
 -5نک :لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،12ص.34
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که منیدانستند کتابت و نوشنت چيست 1به خصوص اهل مکه 2در خواندن و نوشنت یبسواد
بودند جز شامر اندیک از آانن 3که اگر در بنی آن افراد مه پیامرباکرم میبود قطع ًا بدان مشهور
میشد و پيشرت مه بیان شد که در قرآن  -که رصف نظر از جنبهی هداییت آن -به حلاظ اترخيی
به این نکته همم و اسایس ترصحی منوده است که آنحرضت سواد خواندن و نوشنت منیدانس ته
وگرنه مهنی دلیل ،دستآویزی برای رسان مرشکنی مکه در هجت اعرتاضات خود قلمداد میشد!
دلیل پنجم :جماهد بن جرب میگوید« :اکن آهل الكتاب َيدون ف كتبهم آن النِب صیل هللا
علیه وسمل ال خيط بميینه ،وال یقرآ كتااب» 4ترمجه« :اهل کتاب در کتابهایشان ایفته بودند که
پیامرب اب دست راستش منینوش ته و هیچ کتایب را مه منیخوانده است ».مؤید این خسن اتبعی
جلیل القدر ،آچنه است که در کتاب مقدس آمده است« :و اگر آن را به آدمی یبسواد بدهید
و از او خبواهید آن را برایتان خبواند ،او در جواب خواهد گفت که منیتواند خبواند 5».البته
انگفته مناند که این مطلب مه اب دلیل سوم مهخواین دارد و مؤید آن نزی است.
نقد اعتراضی مبنی بر سواد خواندن و نوشتن

هامنطور که قب ًال بیان منودمي علامء بر اینکه پیامرباکرم امی بودند و در هنگام بعثت سواد
خواندن و نوشنت نداشتند اتفاق دارند ،لیکن در خصوص اینکه بعد آن در طول سالهای دعوت
و تعلمي قرآن به مسلامانن این تواانیی را به دست آورده ابش ند که خواندن و نوشنت را آموخته
ابش ند اختالف است و مجهور علامء اب استناد به دالیل رصحی و حصیح اثبت منودند که
آنحرضت ،بعد از بعثت نزی ،سواد خواندن و نوشنت منیدانستند؛ در مقابل ،اندیک از علامء
اب چنگ زدن به بریخ از رواایت ،به این راه رفتند که پیامرباکرم بعد از اینکه قرآن و تعالمي
آن بر قلبها ساکن شد و این شائبه و شک و ش بهه در مورد منبع قرآن به عنوان ویح أمزنل

 -1مناهل العرفان یف علوم القرآن ،الزرقاین( ،ط ،3:مطبعة عيیس البایب احللِب ورشاکه) ،ج ،1ص.361
 -2فتوح البدلان ،البالذری( ،ط :دار ومكتبة الهالل ،بريوت1988 ،م) ،ص.453
 -3الطبقات الكربى البن سعد( ،ط ،1:دار صادر ،بريوت1968 ،م) ،ج ،3صص.613 ،604 ،555 ،536 ،531 ،450
 -4جامع البیان یف تأویل القرآن ،ابن جریر الطربی ،ج ،20ص51؛ س بل الهدى والرشاد یف سرية خري العباد ،محمد الصاحلی الشامی،
(ط ،1:دار الكتب العلمیة بريوت1414 ،هـ) ،ج ،10ص.410
 -5کتاب مقدس /اشعیا :ابب  29آیه  ،12ترمجه مژده برای عرص جدید ،چاپ 2012م.
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مکرنگ و انپدید شد از مهنیرو آنحرضت به صورت معحزه آسایی به تواانیی خواندن و
نوشنت دست ایفتند و در چند موقف این تواانیی را نشان دادند!
موقف اول :در صلح ُحدن یبيه بعد از اینکه سفري مرشکنی قریش به نوشنت لكمهی"رسول هللا"
بعد از اس (محمد )در عهدانمه ،اعرتاض منود ،آنحرضت به اکتب دس تور داد که آن لكمه
را پاک مناید و به جای آن "ابن عبدهللا" نوش ته شود ،لیکن اکتب که امام عیل بن ایب طالب
بود به خاطر اجالل و تکرمي انم پیامرباکرم خمالفت منود و در هنایت آنحرضت خود
فرمودند آن عبارت را به من نشان دهید و آن لكمه را به ایشان نشان دادند و در بدل آن
عبارت "ابن عبدهللا" را مکتوب منودند.
یکی از آشاکرترین دالیل برای اینکه اثبت گردد پیامرباکرم تواانیی خواندن و نوشنت داشتند
این روایت است که به طور خمترص اب استناد به مجموع رواایت پريامون این موضوع ،اثبت
خواهمي کرد که این حدیث خود دلییل بر نفی خواندن و نوشنت آنحرضت میابشد.
اوالً :اکتب انمه صلح ُحدن یبيه «عیل بن ایب طالب »بوده است؛ عبدهللا بن عباس
میگوید« :اکتب الكتاب یوم احلدیبية عل بن آب طالب» 1ترمجه« :اکتب و نویس نده روز ُحدن یبيه
عیل بن ایب طالب بوده است ».اس ناد این حدیث حصیح است و برای آن شاهدی در
حصیح [خباری] از حدیث مسور و دیگران وجود دارد2.
ثانیاً :در قسمیت از حدیث طوالین حصیح خباری از مسور بن خمرمه و مروان بن حمک
روایت است که گفتند:
«جفاء سهیل بن معرو فقال :هات اكتب بیننا وبينمک كتااب فدعا النِب صیل هللا علیه وسمل الاکتب،
فقال النِب صیل هللا علیه وسمل :بسم هللا الرمحن الرحمي ،قال سهیل :آما الرمحن ،فوهللا ما آدري
ما هو ولكن اكتب ابمسك اللهم كام كنت تكتب ،فقال املسلمون :وهللا ال نكتهبا اال بسم هللا
الرمحن الرحمي ،فقال النِب صیل هللا علیه وسمل :اكتب ابمسك اللهم .ث قال :هذا ما قاض علیه
محمد رسول هللا ،فقال سهیل :وهللا لو كنا نعمل آنك رسول هللا ما صددانك عن البيت ،وال
 -1مصنف عبد الرزاق( ،ط ،2:اجمللس العلمی ،الهند1403 ،هـ) ،ج ،5ص 342ح9721؛ فضائل الصحابة لمحد بن حنبل( ،ط،1:
مؤسسة الرساةل ،بريوت1403 ،هـ) ،ج ،2ص 590ح1001؛ مهچننی بنگرید به[ :الصحیح من آحادیث السرية النبویة ،محمد الصوایین،
(ط ،1:مدار الوطن للنرش1432 ،هـ) ،ص]365
 -2نک :املطالب العالیة ،ابن جحر( ،ط ،1:دار العامصة ،دار الغیث ،السعودیة1419 ،هـ) ،ج ،17ص.424
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قاتلناك ،ولكن اكتب محمد بن عبد هللا ،فقال النِب صیل هللا علیه وسمل :وهللا ان لرسول هللا،
وان كذبمتون ،اكتب محمد بن عبد هللا!»1
ترمجه« :سهیل بن معرو از راه رس ید و گفت :چزیی بیاورید ات بنی ما و شام عهدانمهای بنویس مي.
پیامرب اکتىب را خواست و فرمودند :بنوس":بسم هللا الرمحن الرحمي" .سهیل گفت :به خدا
سوگند منیدامن رمحن چيست؟ بنویس" :ابمسک اللهم" ،هامنطور که در گذش ته مینوش یت.
مسلامانن گفتند :سوگند به خدا چزیی جز "بسم هللا الرمحن الرحمي" منینویس مي .پیامرب
فرمودند :بنویس" :ابمسک اللهم" ،سپس افزودند :این ،عهدی است که محمد ،رسول خدا بس ته
است .سهیل گفت :سوگند به خدا ،اگر میدانستمي که تو رسول خدا هس یت ،تو را از زایرت
خانهی خدا منع منیکردمي و اب تو منیجنگيدمي ،لیکن بنویس" :محمد بن عبدهللا" پیامرب فرمودند:
به خدا سوگند که من ،پیامرب خدا هس مت اگر چه شام مرا تکذیب میکنید .بنویس" :محمد بن
عبدهللا"».
وجه استدالل :اب توجه به این حدیث معلوم است که خود آنحرضت چزیی را ننوشتند و
دس تور نوشنت را به اکتب می دادند.
شاید بریخ اعرتاض منایند و بگویند که وقیت در اینجا دس تور به نوشنت داده شد ،اکتب اطاعت
نکرد و خود پیامرباکرم اقدام به حمو و نوشنت عبارت "محمد بن عبدهللا" منودند! در جواب
گفته میشود که آچنه در مورد خمالفت اکتب بیان شده است -که قب ًال اشاره منودمي -مربوط به
نوشنت نبوده بلکه در رابطه اب حمو و پاک کردن انم "رسول هللا" بوده است در حایل که در این
حدیث حصیح مذکور خسن از نوشنت و امر بدان است و در لفظ این حدیث هیچ خمالفیت در
هجت نوشنت نشده و حیت در حدییث که برای اثبات نویس ندگی پیامرباکرم بدان استناد
میشود خسن از حمو و پاک کردن آن عبارت میابشد نه خمالفت اب نوشنت ،و بنی این دو مورد
فرق بس یار است ،زیرا وقیت که این احادیث را در کنار مهدیگر قرار گرفته شوند مفهوم درست
آن معلوم و مشخص میشود.
ثالثاً :در حدیث صلح ُحدن یبيه براء بن عازب یکی از راواین داس تان آن نقل کرده که« :آن
النِب صیل هللا علیه وسمل قال :ای عل ،امح رسول هللا .قال :وهللا ال آحموك آبدا ،فأخذ رسول
 -1حصیح البخاری ،ج ،3ص 193ح2731؛
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هللا صیل هللا علیه وسمل الكتاب وليس حيسن یكتب» 1ترمجه« :پیامرب فرمودند :ای عیل!
عبارت "رسول خدا" را پاک کن .عیل عرض کرد :سوگند به خدا هرگز آن را پاک منیکمن.
رسول خدا انمه را گرفتند و در حایل که منیتوانست بنویسد[ ،نوشت »].و در لفظ دیگر
از حصیح خباری از براء بن عازب روایت است که میگوید« :فقال لعل :امح رسول هللا
فقال عل :وهللا ال آحماه آبدا ،قال :فأرنیه ،قال :فأراه اایه مفحاه النِب صیل هللا علیه وسمل بیده2»...
ترمجه« :به عیل گفتند" :رسول خدا" را پاک کن ،عیل گفت :سوگند به خدا هرگز آن
را پاک منیکمن .پیامرب فرمودند :پس آن را به من نشان بده ،آنگاه آن عبارت را به ایشان
نشان داد و پیامرب نزی آن را اب دست خویش پاک منودند ».و در لفظی دیگر« :فأمر علیا آن
ميحوها  ,فقال عل :ال وهللا ،ال آحموها  ,فقال رسول هللا صیل هللا علیه وسمل :آرن ماکهنا ،فأراه
ماکهنا مفحاها ،وكتب ابن عبد هللا  3»...ترمجه« :آنگاه به عیل دس تور داد که آن [عبارت
رسول هللا] را پاک کند .عیل گفت :سوگند به خدا آن را پاک منیکمن .رسول هللا فرمودند:
ماکن آن [عبارت] را به من نشان بده ،سپس حمل آن را به ایشان نشان داد و آن را پاک
منودند .و نوشت "ابن عبدهللا"»...
اب توجه به این ،دو نکته همم قابل تأمل است:
اول اینکه :پیامرباکرم اگر خواندن میدانستند خود مس تقمي عبارت موجود در انمه را ش ناسایی
میکردند و آن را پاک میکردند در حایل که بعد از امتناع امام عیل از پاک کردن عبارت
"رسول خدا" ،آنحرضت درخواست کردند که حمل آن مجِل را به ایشان نشان دهند پس
این خود دلییل است مبین بر اینکه پیامرباکرم خواندن منیدانستند 4وگرنه چه لزومی داشت
طلب نشان دادن آن عبارت را کنند؟!
دوم اینکه :در روایت حصیح خباری بعد از پاک کردن آن عبارت توسط خود پیامرباکرم ذکر
نشده که آنحرضت اب دست خویش عبارت "ابن عبدهللا" را نوش ته ابش ند و در روایت
دیگر که اشاره شده رصف ًا بیان گردیده منیتوانستند بنویس ند و این نزی خود میتواند دلییل ابشد
 -1السنن الكربى للبیهقی ،ج ،7ص 68ح.13289
 -2حصیح البخاری ،ج ،4ص 103ح.3184
 -3حصیح مسمل ،ج ،3ص 1410ح.1783
 -4النكت ادلاةل عیل البیان یف آنواع العلوم والحاکم ،آمحد الكريج القصاب( ،ط ،1:دار القمي /دار ابن عفان 1424هـ) ،ج ،3ص.593
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مبین بر اینکه آنحرضت تواانیی نوشنت نداشتند هامنطور که کیس که انخواان و اننویسا است
اما بعد از سالها در حد نوشنت انم خود ای یک امضاء به سبب تکرار و دیدن بس یار ،به اندک
تواانیی در آن زمينه میرسد اما طبع ًا به چننی کیس اب سواد ای قاری و اکتب گفته منیشود بلکه
مهچنان امی تلقی میشود!
رابعاً :در لفظی دیگر از قضیهی ُحدن یبيه نقل شده که بعد از اینکه آن عبارت "محمد رسول هللا"
به پیامرباکرم نشان داده شد آنحرضت آن را اب دست خویش حمو و پاک منودند و سپس
بیان شده است که «وکتب...؛ نوشت »!...که در اینجا علامء فرمودند منظور از «کنتن نب»« ،امر
به کتابت» است؛ مانند اینکه گفته شود« :رمج ماعز ًا وقطع السارق وجدل الشارب» ،یعین:
دس تور به رمج ماعز داد و دس تور به بریدن [دست] دزد داد و دس تور به شالق زدن اللكی
داد! و به رواییت دیگر احتجاج منودند که« :فقال لعل رض هللا تعایل عنه اكتب محمد بن عبد
هللا» ترمجه« :پیامرب به عیل فرمودند :بنویس "محمد بن عبدهللا"» 1بنابراین در این مجِل
که «کتب» آمده حذیف صورت گرفته که تقدیر آن چننی است « :مفحاها فأعادها لعل فكتب؛
آن را پاک کرد سپس [انمه را] به عیل ابزگرداند و نوشت »...و شبيه آن این مجالت است:
«کتب ایل قيرص وکتب ایل کرسی ...؛ دس تور داد انمهای برای قيرص و کرسی نوش ته شود2».
موقف دوم :پیامرباکرم چند روز قبل از اینکه وفات منایند در بسرت بامیری درخواست قمل و
دوات کردند که وصییت برای مسلمنی بنویس ند ات هرگز گمراه نشوند!
این حدیث حصیح که در کتاب حصیح خباری و مسمل از ابن عباس روایت شده به حدیث
قرطاس نزی مشهور شده است و شاهد حدیث که اب موضوع ما ارتباط دارد این عبارت از آن
حدیث است که پیامرباکرم فرمودند« :ائتون بكتاب آكتب لمک كتااب لن تضلوا بعده آبدا»3
ترمجه« :دفرتی بیاورید ات برای شام چزیی بنویسم که بعد از آن ،هرگز گمراه نشوید».
 -1نک :الروض النف یف رشح السرية النبویة ،آبو القاس السهییل( ،ط ،1:دار احياء الرتاث العریب ،بريوت1421 ،هـ) ،ج ،7ص67؛
املنهاج رشح حصیح مسمل بن احلجاج ،النووی ،ج ،12صص138 – 137؛ مهچننی بنگرید به( :فتح الباری رشح حصیح البخاری ،ابن
جحر ،ج ،7ص.)504
 -2فتح الباری رشح حصیح البخاری ،ابن جحر ،ج ،7ص504؛ ارشاد الساری لرشح حصیح البخاری ،شهاب ادلین القسطالین( ،ط،7:
املطبعة الكربى المريیة ،مرص1323 ،هـ) ،ج ،6ص379؛ س بل الهدى والرشاد یف سرية خري العباد ،محمد الصاحلی الشامی ،ج،10
ص411؛ ملعات التنقيح یف رشح مشاکة املصابیح ،عبداحلق ادلهلوی ،ج ،7ص.125
 -3حصیح البخاری ،ج ،4ص 69ح3053؛ حصیح مسمل ،ج ،3ص 1259ح.1637
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اوالً :پیامرباکرم دارای اکتبان متعددی بوده که این نویس ندگان مس ئولیت کتابت ویح و نزی
انمههای ارسایل برای پادشاهان و عهدانمهها و  ...را اْنام میدادند 1و ماکنت و جایگاه رهرب
و حامک به عنوان رآس دولت اسالمی نزی چننی اقتضا میکرده که اینگونه معاهدات و انمهها و
وصاای را توسط مهنی اکتبان بنویس ند و در پاینی آن نزی ُمهری زده میشد و به مزنهل این بوده
که انمهها توسط خود آن خشص مکتوب شده است .و این بس یار معمول بوده است انمهای را
که توسط اکتب نوش ته میشد ،به سلطان و حامکی نسبت میدادند.
ثانیاً :منظور از لكمهی «آكتب لمک» -هامنطور که شارحان حدیث بیان منودند -به این معناست
كه «آمر ابلكتابة؛ من دس تور به کتابت میدمه!» 2و شاهد آن حدییث است که در مس ند امحد
بن حنبل 3از امام عیل نقل شده که وی مأمور بدان بوده است 4.از اینرو متام مواردی
که در حدیث لكمه «کنتب» ذکر شده به معنای دس تور دادن به اکتب میابشد5.
ثالثاً :بنابه رصاحت حدیث مذکور ،پیامرباکرم در بسرت بامیری بودند و از درد رجن میبردند6
حال چگونه در چننی رشایطی به خشصه اقدام به کتابت میمنودند در صوریت که در رشایط
عادی و مرسوم و در مناس بات دیگر ،اکتبان مس ئولیت نوشنت ویح و انمهها و  ...را داشتند؟!
بنابراین توضیح حدیث در خصوص نسبت کتابت به آنحرضت به صورت جمازی بوده نه
حقيقی و منظور این است که "به اکتبان دس تور میدمه ات وصيت را بنویس ند" نه اینکه اب
دست خود اقدام به نوشنت مناید ،و این توضیح اب سایر احادیث و دالیل مهخواین دارد و مفهوم
حدیث را به درس یت به ما منتقل میکند.
 -1نک :تفسري القرآن العظمي ،ابن کثري ،ج ،6صص.286 – 285
 -2املنهاج رشح حصیح مسمل بن احلجاج ،النووی ،ج ،11ص94؛ فتح الباری رشح حصیح البخاری ،ابن جحر ،ج ،1ص.208
 -3مس ند االمام آمحد بن حنبل( ،ط ،1:مؤسسة الرساةل1421 ،هـ) ،ج ،2ص 105ح693؛ مهچننی بنگرید به[ :الدب املفرد للبخاری،
(ط ،3:دار البشائر االسالمية ،بريوت1409 ،هـ) ،ص 66ح« :-]156آن النِب صیل هللا علیه وسمل ملا ثقل قال :ای عل ،ائتين بطبق
آكتب فيه ما ال تضل آميت بعدي».
 -4فتح الباری رشح حصیح البخاری ،ابن جحر ،ج ،1ص208؛ معدة القاری رشح حصیح البخاری ،بدرادلین العیین( ،ط :دار احياء
الرتاث العریب ،بريوت) ،ج ،2ص.171
 -5التلخیص احلبري ،ابن جحر( ،ط ،1:مؤسسة قرطبة ،مرص1416 ،هـ) ،ج ،3ص271؛ البحر احملیط یف التفسري ،آبو حيان الندلیس،
ج ،8ص361؛ حماسن التأویل ،جامل ادلین القامسی ،ج ،7ص.560
 -6حصیح البخاری ،ج ،4ص 69ح« :3053اش تد برسول هللا صیل هللا علیه وسمل وجعه»...
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موقف سوم :بریخ از آاثر و رواایت نزی وارد است که اشاره به سواد خواندن و نوشنت
پیامرباکرم دارد که در اینجا جمال ذکر آهنا نيست ،لیکن علامء بعد از نقل آهنا حمک به «ابطل
و مردود بودن» متام این رواایت دادند که اقوال بریخ از علامء مبین بر حمک مردود بودن این
رواایت را در اینجا ذکر میکنمي.
▪ امام آبو املظفر السمعاین( م489هـ) بعد از ذکر یکی از آاثری که از اتبعی عامر شعىب
نقل شده میگوید« :پیامرب از دنیا نرفت ات اینکه نوشت و خواند؛ این قویل ضعیف است
که بر آن اعامتد منیشود و گامن میکمن که این از شعىب حصیح نباشد چونکه او عال بس یار
بزرگی است1».
▪ امام ابن عطیه اندلیس( م542هـ) در تفسريش بعد از نقل روااییت مبین بر خواندن و
نوشنت پیامرباکرم ،مینویسد« :مجلگی اینها ضعیف هستند2».
▪ حافظ ابن کثري( م774هـ) ،میگوید« :این چزیی را که بریخها از حدیث نقل کردند که
پیامرب وفات نفرمودند ات اینکه نوشنت را اید گرفتند ،ضعیف است و اسایس ندارد3».
▪ امام رساج ادلین بن املُلنقن( م804هـ) ،میگوید« :حدیث رسول هللا وفات منودند ات
اینکه نوشت و خواند؛ بیهقی آن را تضعیف منوده است اینکه حدییث منقطع و در راواین
آن گروهی از ضعیفان و جمهولنی وجود دارند4».
▪ حافظ هیمثی( م807هـ) ،میگوید« :این روایت را طرباین نقل منوده و فرموده که
حدییث منکر است و [یکی از راواین آن به انم] ابوعقيل ضعیف است و این حدیث اب قرآن
در تعارض است5».
 -1تفسري القرآن ،آبو املظفر السمعاین( ،ط ،1:دار الوطن ،الرایض1418 ،هـ) ،ج ،4ص« :186ل خيرج النِب من ادلنیا حیت كتب
وقرآ .وهو قول ضعیف ال یعمتد علیه[ ،وآظن] آنه ال یصح عن الشعِب هذا؛ لنه اکن عاملا كبريا».
 -2احملرر الوجزی ،ابن عطیه ،ج ،4ص« :322وهذا لكه ضعیف»
 -3تفسري القرآن العظمي ،ابن کثري ،ج ،6ص« :286وما آورده بعضهم من احلدیث آنه ل ميت ،علیه السالم حیت تعمل الكتابة ،فضعیف ال
آصل هل»
 -4غایة السول یف خصائص الرسول ،ابن امللقن( ،ط :دار البشائر االسالمية ،بريوت) ،ص(« :134ما مات رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل حیت كتب وقرآ) ،وهاه البیهقي آنه حدیث منقطع وف رواته جامعة من الضعفاء واجملهولنی».
 -5مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهیمثی( ،ط :مكتبة القدیس ،القاهرة1414 ،هـ) ،ج ،8ص« :271رواه الطربان وقال :هذا حدیث منكر
وآبو عقيل ضعیف وهذا معارض لكتاب هللا تعایل».
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▪ امام تقی ادلین مقریزی( م845هـ) ،میگوید« :بریخ از آانن گامن کردند که آنحرضت
وفات نمنودند ات اینکه کتابت را آموختند ،درحایل که دلییل بر این قول وجود ندارد و مردود
و ابطل است1».
▪ حافظ ابن جحر( م852هـ) ،روااییت را که قائلنی به سواد خواندن و نوشنت پیامرباکرم
بدان استناد منودند را نقل و سپس در ادامه مینویسد« :مجهور [علامء] جواب دادهاند که
این احادیث ضعیف میابش ند2».
▪ امام س یوطی( م911هـ) ،بعد از نقل روایت مربوط به خواندن و نوشنت میگوید« :س ند
آن ضعیف است و [امام] طرباین فرموده این حدیث منکر میابشد3».
▪ عالمه محمد صاحلی الشامی( م942هـ) ،میگوید« :متام احادییث که در این ابب روایت
شدهاند حصیح نيستند4».
موقف چهارم :پیامرباکرم چون مشغول به جتارت بوده است ،بنابراین الزمهی این جتارت،
داشنت سواد خواندن و نوشنت بوده است!
البته این ادعا که الزمهی جتارت و ابزرگاین داشنت سواد خواندن و نوشنت میابشد ،خسین
مقبول نيست ،زیرا:
اوالً :بس یاری از اشخاص موفق در جتارت بودند که اب اینکه تواانیی خواندن و نوشنت چنداین
مه نداشتند ،اما در مسري جتارت و شغل خود موفق هستند؛ اکفيست مکی به اطراف خود
بنگرید ات متوجه شد که در این قرن  21مه چننی افرادی وجود دارند.
ثانیاً :یک اتجر فعال – هرچند یبسواد -میتواند مدیر و انظر خویب بر خدمه و اکرگران و
عوامل زیردس یت که دارای َتصص در عمل اقتصاد هستند ابشد و مهچننی اب داشنت مشاوراین
معمتد و اب رسپرس یت و منصب نظاریت خود مسري موفقيت را پيش بربد و این مدیر ،اب داشنت


 -1امتاع السامع ،املقریزی( ،ط ،1:دار الكتب العلمیة ،بريوت1420 ،هـ) ،ج ،13ص« :102وقد زمع بعضهم آنه صیل َّاَّلل علیه وسمل
ل ميت حیت تعمل الكتابة ،وهذا قول ال دلیل علیه ،فهو مردود».
 -2فتح الباري رشح حصیح البخاری ،ابن جحر ،ج ،7ص« :504وآجاب امجلهور بضعف هذه الحادیث».
 -3اخلصائص الكربى ،الس یوطی( ،ط :دار الكتب العلمیة ،بريوت) ،ج ،2ص « :409س نده ضعیف وقال الطربان هذا حدیث منكر»
 -4س بل الهدى والرشاد یف سرية خري العباد ،محمد الصاحلی الشامی ،ج ،10ص « :412ولك حدیث ف هذا الباب فغري حصیح».
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جتربه ،همارت ،ذاکوت ،اس تعداد و نزی صداقت و تعهد میتواند اتجری موفق ابشد هرچند اگر
یبسواد و ای مک سواد ابشد.
نتیجه :روااییت که بر تواانیی خواندن و نوشنت پیامرباکرم داللت دارند آچنه خارج از حصیحنی
(خباری و مسمل) ابش ند مهگی از نظر علامء ساقط میابش ند و بداهنا اعامتدی منیشود و مواردی
که در حصیحنی نزی وارد شده از مجِل حدیث داس تان ُحدن یبيه نه تنها داللیت بر نفی امی بودن
آنحرضت منیکند بلکه ابلعکس این حدیث خود دلییل بر اثبات امی بودن است!
فضیلت اُمّی بودن پیامبراکرم

عالمه محمد متویل شعراوی( مفرس بزرگ معارص مرصی) میگوید« :برحذر ابش از اینکه
گامن کین امی بودن ایرادی بر رسول هللا ابشد اگر چه در غري ایشان نقص تلقی میشود،
اما در مورد آنحرضت[ نشانهی کامل و] بزرگی است چونکه منظور از امی ،یعین بر
فطرت بوده هامنطور که بر [صفت] مادرزادی ابیق مانده و از هیچکس چزیی نیاموخته و
رسول هللا نزی اینگونه بود و از مردم چزیی نیاموخت بلکه تعلميش از جانب خدا بوده ،ذلا
درجه علمیاش از مردم ابالتر رفته است1 ».
دیدگاه برخی از مستشرقین دربارهی امّی بودن پیامبراکرم

• هرنی دی اکسرتی ( )Henry de Castriesمیگوید« :محمد تواانیی خواندن و نوشنت
نداشت بلکه ابرها خود را چننی وصف منوده" :نبي ًا آمي ًا" (پیامربی ُامی= درس خنوانده) ،و
این توصیفی است که هیچ یک از معارصینش اب وی خمالفیت نکرده است و بدون تردید
غريممکن است که خشیص در مرشق زمنی به علمی دست ایفته ابشد که مردم (زمانش) آن
را ندانس ته ابش ند چون زندگی مردم مرشق [بر] مهگی آشاکر و عیان بوده است .اب این
وجود خواندن و نوشنت در آن زمانه در آن مناطق چزیی [مک پیدا و ای] انپیدا بوده است و
در مکه جز یک نفر قاری (خواننده) ای نویس ندهای [دیگری] نبوده که آن را گارسن دواتیس
( )Garcin de Tassyدر کتابش که در سال 1874م به چاپ رس یده ذکر منوده است.

 -1اخلواطر ،محمد متویل الشعراوی( ،ط :مطابع آخبار الیوم) ،ج ،18ص.11221
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از مجِل اشتباهایت که اب وجود ش ناخت از اخالق مرشق زمنی مطرح شده و برای دانسنت
خواندن و نوشنت پیامرب بدان اس تدالل می شود این است که خدَيه ،آنحرضت را
برای امر ابزرگاین در شام انتخاب منوده و گفته میشود" :اگر او آگاه به خواندن و نوشنت
منیبود خدَيه او را برای امورات ابزرگاین خود به اکر منیگرفت!" در حایل که ما میبینمي در
بنی ابزرگاانن هر قومی – هرچند غري عرب مه ابشد -والکء و معمتداین وجود دارد که نه
توانیی خواندن دارن و نه نوشنت در صوریت که در غالب موارد بيشرتشان اهل امانت و
راس تگویی هستند.
از این رو ،اثبت گش ته که محمد هیچ کتاب مقدیس را خنوانده و در دین خود نزی به مذهب
پيشنی اسرتشاد نمنوده است1».
• ویل دورانت ( )Will Durantدر کتاب "اترخی متدن" مینویسد« :ویل ظاهر ًا هیچ کس
در این فکر نبود که وی (محمد) را خواندن و نوشنت بیاموزد .در آن موقع هرن خواندن و
نوشنت از نظر اعراب امهییت نداشت؛ به مهنی هجت ،در قبیِل قریش بيش از هفده تن
خواندن و نوشنت منیدانستند .معلوم نيست که محمد [ص] خشص ًا چزیی نوش ته ابشد .پس
از نیل به مقام پیامربی ،اکتب خمصوص داشت2».
• جاک ریسلر فرانسوی ( )Jack Resslerدر کتاب "اترخی متدن عرب" میگوید« :محمد مانند
مردان بزرگ قبیِلاش بود ،خواندن و نوشنت منیدانست ،اما بس یار ابهوش و اب اس تعداد
بوده است3».
• رچیارد بل ( )Richard Bellدر کتاب "درآمدی بر اترخی قرآن" اب ابزنگری و ابزنگاری
مونتگمری وات ( )Montgomery Wattبه صورت مفصل به برریس امی بودن
پیامرباکرم و اهل مکه پرداخته و مطالىب را بیان منوده که گوشههایی از آن را در اینجا نقل
و تفصیالت آن را به خواننده حمقق واگذار میکنمي که خود تعمق ًا به آن مطالب مراجعه مناید.
 -1االسالم خواطر و سواحن ،هرنی دی اکسرتی ،ترمجة :امحد فتحی زغلول( ،ط ،۱ :مکتبة النافذة۲۰۰۸ ،م) ،ص.39
 -2اترخی متدن ،ویل دورانت ،ترمجه :امحد آرام و دیگران( ،هتران :اقبال ،فرانلكنی ،)۱۳۳۷ ،ج ،۴ص.210
 -3احلضارة العربیة ،جاک ریسلر ،ترمجة :آمحد خلیل آمحد( ،ط ،1:عویدات ،بريوت  /ابریس 1993م) ،ص.35
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▪ «آای خود حرضت محمد [ص] میتوانست خبواند و بنویسد ای خري؟ برای مسلامانن این
امر به صورت یک امر اعتقادی درآمده است که بگویند حرضت نه خواندن
میدانست ،و نه نوشنت .زیرا اخالل به اجعاز قرآن میرساند که میابید توسط کیس
که اکم ًال امی بوده ،عرضه شده ابشد .اعتقاد مسلامانن صدر اول در این ابب ،چندان
راخس نبود ،ویل در مجموع مهنی نکته از آن برمیآمد .یکی از براهنی و احتجاجات اصیل،
اطالق صفت امی به حرضت محمد [ص] در آایت  157سوره اعراف ،و 158
سوره انعام است1».
▪ «حرضت محمد [ص] اکم ًال امی ای یبسواد بوده است ،اگر حبیث هست در این است
که آای از کتب مقدس هیودی و مس یحی عمل و اطالع داش ته است ای خري 2».البته
خود رچیارد بل در ادامه به این سوال نزی پاخس داده و میگوید« :میتوان به قطع و
یقنی اس تنباط کرد که حرضت محمد [ص] هرگز کتاب مقدس را خنوانده بوده ،ای حیت
آن را بر او ای برای او مه خنوانده بودهاند 3.این نتيجه گريیها عیل الظاهر متناقض اب
آن نظر نيست که قائل به جنبه اجعازآمزی برای قرآن جمید است4».
▪ «بعیض از آموزشگران برآنند که یک فرد ممکن است یبسواد و درعنی حال فرهیخته،
و دیگری ابسواد و درعنی حال انفرهیخته ابشد؛ فرد خنست ممکن است گنجینه
رسشاری از دانش و بینش فرهنگی داش ته ابشد ،و دومی ممکن است در طی روند
آموخنت قرائت خزعبالت مهه اینها را از دست داده ابشد .روشن است که حرضت
محمد [ص] چه ابسواد بوده ابشد ،چه یبسواد ،بر وفق معیار اهل مکه در روزگار

 -1درآمدی بر اترخی قرآن ،رچیارد بل ،ابزنگری و ابزنگاری مونتگمری وات ،ترمجه ،هباء ادلین خرمشاهی( ،مق :نرش اسوه،)1382 ،
ص.61
 -2منبع قبل ،ص.62
 -3در مورد اینکه آای پیامرباکرم ارتباطی اب اهل کتاب نداش ته است ،میتوانید به لینک کتاچبه «ارتباط پیامرب اسالم اب نصاری»
که در اکانل رد ش بهات ملحدین منترش شده است مراجعه منایید.
 -4درآمدی بر اترخی قرآن ،رچیارد بل ،ص.65
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خود یک فرد فرهیخته بوده است .و در هر دفاعیه نگاری امروزین درابره جنبه
اجعازآمزی قرآن جمید ،این نکته را ابید ملحوظ داشت1».
• جان دیونپورت ( )John Davenportمیگوید« :درابرهی حتصیل و آموزش ،آنطوری
که در هجان معمول است ،مهه معتقدند که محمد حتصیل نکرده است .و جز آچنه در ميان
قبیِلاش معمول و راجی بوده ،چزیی نیاموخته است و آچنه را امروز ادبیات میانممي آن روزها
از توجه به آن غفلت داش تهاند و شاید از آن احرتاز (پرهزی) مه داش تهاند [ ]...بنابراین
اعراب که هیچگاه معمل و آموزگاری نداشتند معذلک غالب ًا در ميان آهنا مردان عالميقامی
دیده میشد2».
• گوس تاو لوبون ( )Gustave Le Bonمیگوید« :اینطور معروف میابشد که پیغمرب امی
بوده است و آن مقرون به قياس مه هست ،زیرا اگر او از اهل عمل بود شاید ارتباط مطالب
و فقرات قرآن هبم هبرت میشد ،به عالوه این مه قرین قياس است که اگر پیغمرب امی نبود
منیتوانست مذهب جدیدی شایع و منترش سازد ،برای اینکه خشص امی اب احتیاجات
اشخاص جاهل بيشرت آش ناست و هبرت میتواند آهنا را به راه راست بیاورد3».
• توماس اکرالیل ( )Thomas Carlyleمیگوید« :چزی دیگری را که نباید فراموش کنمي این
است که او (محمد) هرگز درسهایی را نزد اس تادی فرا نگرفته است؛ در آن دوران ،صنعت
خط و نوشنت ،اتزه در رسزمنی عرب پیدا شده بود و حقيقیت که برامي آشاکر میابشد این
است که محمد اب نوشنت و خواندن آش نا نبوده و هر آچنه فرا گرفته بوده ،زندگی در حصراء و
پريامون آْنا بوده است4».

 -1منبع قبل.
 -2عذر تقصري به پيشگاه محمد و قرآن ،جان دیون پورت ،ترمجه ،س ید غالمرضا سعیدی( ،هتران :انتشارات اقبال ،)1334 ،ص.17
 -3متدن اسالم و عرب ،گوس تاو لوبون ،ترمجه ،س ید محمد تقی خفرداعی گیالین( ،هتران :چاپخانه علمی ،چاپ سوم ،)1318 ،صص129
– .130
 -4البطال ،توماس اکرالیل ،ترمجة ،محمد الس باعی( ،ط ،3:املطبعة املرصیة ابالزهر1930،هـ) ،ص.67
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• اکرن آرمسرتانگ ( )Karen Armstrongمیگوید« :قرآن محمد را امی ،یعین یبسواد
میخواند .ویل هدف قرآن از تکيه بر امی بودن پیامرب ،القای الهیی بودن پیام ویح است[]...
هیچ س ند اترخيی دقيقی از اینکه محمد میتوانس ته است بنویسد و خبواند ،وجود ندارد1».

***

 -1زندگیانمه پیامرباسالم ،اکرن آرمسرتانگ ،ترمجه ،کیانوش حشمیت( ،هتران :انتشارات حمکت ،)۱۳۸۶ ،ص.70
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نتیجه پایانی

در این مقاهل بعد از نقد و برریس دالیل افرادی که میخواهند امی بودن پیامرباکرم را نفی
کنند و مهچننی برریس متام دالیل تفسريی و حدییث که مستند به قرآن و سنت حصیح بودند،
به این نتيجه رس یدمي که:
اول اینکه :به اتفاق مسلمنی ،پیامرباکرم قبل و هنگام بعثت تواانیی خواندن و نوشنت نداش ته
است و این موضوع بنی مسلامانن از ثوابت بوده و خلیل در آن وارد نيست و حیت گروهی از
خاورش ناسان بدان اعرتاف منودهاند.
دوم اینکه :در خصوص سواد خواندن و نوشنت پیامرباکرم بعد از بعثت نزی مجهور علامء
مهچنان بر آن تأکید داش ته و آن عده انگشت شامر از مسلمنی مه که به سواد خواندن و نوشنت
آنحرضت بعد از بعثت قائل بودند -مضن آنکه آن را معجزه دانستند -و دالییل که بدان
استناد منودند مهگی مورد نقد علمی قرار گرفته و ای دالیل رصحيی نبوده و برداشت اشتباه از آن
صورت گرفته است و ای اینکه استناد به رواایت جعیل و یباعتبار بوده است که مردود و
ابطل تلقی شدند و ذلا فهمی که از این رواایت یباساس شده به تبعیت از آن نزی ساقط
میگردد.
سوم اینکه :اب استناد به اقوال بریخ از مسترشقنی (خاورش ناسان) اثبت منودمي که پیامرباکرم
امی بوده است ،هرچند ممکن است بریخ دیگر از مسترشقنی و ای اسالمس تزیان خالف آن را
قائل بوده ابش ند -که دالیل اینها هامین بوده که در مقاهل بعض ًا مورد نقد قرار دادمي -و ای از روی
غرض و مرض نفی امی بودن را میکنند که در این حالت منیتوان به مغرضنی و کساین که بدور
از توجه به اس تداللهای علمی بداهنا پاخس علمی داد چراکه گفتگو اب خشیص که مغرض و معرض
ابشد اس تدالل علمی کردن مانند آب در صایف رخينت است!!!
***
«رد شبهات ملحدین»
اسفند ماه 1399 /

