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 چکیده
ؼاوقًٌاواو بكای جكؾیؿ ؾق هّؿق وظی و يیم قوـاتث پیـاه ك  یهکه ؾوحما ییها ال ؾاوحاو یکی

ؾق ؾائكه اتمؿاقل اوـالم، بـا  7بعیكا8يكاق گكنحه، ؾاوحاو بعیكای قاهب اوث. يىیىًؿه هًاته اوالم 
اوث که پیاه ك، هؿاقل يكآو قا ؾق کىؾکی ال ایـى ايؿیٍه اؾؾای اِاتث جاقیؽی ایى ؾاوحاو، بك ایى 

ك قاهب هىیعی نكاگكنحه اوث و هىلماياو يیم ال ایـى ؾاوـحاو بـكای اذ ـات وذايـث قوـاتث پیـاه 
ايؿ. گماقي ایى ؾاوحاو ؾق هًابؽ جاقیؽی اهل وًث و يیم ؾق بكؼی آذاق ٌیؿی به يًل ال  اوحهاؾه کكؾه

هًابؽ اهل وًث، لهیًه وىء اوحهاؾه ؼاوقًٌاواو قا نكاهن آوقؾه اوث. اِاتث جاقیؽی ایى ؾاوـحاو 
اق گكنحـه هىقؾ يًؿ شؿی بىیاقی ال هعًًاو ٌیؿه و بكؼی ال پژوهٍگكاو يىايـؿیً اهـل وـًث يـك

هـای  هـای جـاقیؽی، جهاوت بكایى بكؼی ياوالگاقهای ؾقويی، ياهمؽىايی بـا وايؿیـث اوث. انموو
باقه جىظیؿ، ي ـىت، هؿـاقل و... يٍـاو ال وـاؼحگی بـىؾو ایـى  های هىیعی ؾق ؾمیى يكآو و آهىله

 ؾاوحاو ؾاقؾ.  
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 مقدمه
اتمؿـاقل اوـالم و يًـؿ آو، ٌایىـحه اوـث کًـؿ يکحـه  ةال ؾائـك 7بعیكا8پیً ال جكشمه هًاته 

 یاؾآوقی ٌىؾ:
ال ؾو هً ؽ گكنحـه  یقا به طىق کل یهمه هؿاقل يكآي یاه كهىحٍكياو هؿحًؿيؿ که پال  یبكؼ .7

 یگـككة اتؿكب، و بؽً ؾیشم یو نكهًگ یًیؾ ی،اؾاشحم یایی،شككان ی قا ال هعؿوؾه یاوث9 بؽٍ
بـه  یايؿ: هّاؾق يكآيـ قو گهحه یىها. ال ا هّلث یگكآؾاب و وًى ؾ یؿ،و ؾًا یعیثو هى یهىؾیثقا ال 
 ٌىيؿ. یه ینجًى 7یهّاؾق ؼاقش8و  7یهّاؾق ؾاؼل8 یاواو كوهؾو گ

 اوـث ال:  ، ؾ ـاقتٌـماقيؿ یه یيكآيـ یکه هىحٍكياو به ؾًىاو هّاؾق وظ یهًابؽ ؾاؼل یبكؼ
( و... یمـیم ابكاهیـى ظًیـظًهـاء دؾ، اتّـلث یبـى أبـ یةاٌؿاق أهی، اؾمال و قنحاق اؾكاب شاهل

و اهـا  9(797ـ711: 7956بكقوی ؾیؿگاه هىحٍكياو ؾق هىقؾ هّاؾق وظی يكآيی، ، یقياي یولطايد
 ٌىؾ: هی ینجًى یايؿ، به ؾو يىمث اواو کكؾه ییىيكآو جؿ یکه هىحٍكياو بكا یؼاقش هّاؾق

 ینؾهؿ يـؿ یها کحاب  با هطاتؿهکًًؿ که پیاه ك  : بكؼی ال هىحٍكياو اؾؾا هییهّاؾق کح اتم( 
 یؿ ال آيها اوحهاؾه کكؾه اوث. و شؿ

 یٍـیىپ یـاواؾ یهاکحاببا جىشه به ي ىؾ جكشمه ؾكبی ال هىحٍكياو  یا ؾّؿهی: ٌهاه ب( هّاؾق
قا بـه ِـىقت  یهؿاقل يكآيـیاه ك : پؾاقيؿ، اغهاق هییاه كبىؾو پ 7یُاهّ 8يیم جا ؾّك غهىق اوالم و 

، انـكاؾی کـه پیـاه ك اوـالم ال بیايـات گـكوه یـىى اوحهاؾه کكؾه اوث. به يػك ایٍیپ یاوال اؾ یٌهاه
  :ٌهاهی آياو اوحهاؾه کكؾه، ؾ اقجًؿ ال

ال بؿرـث، پـايمؾه وـال کًـاق او  یًپـ یاه ك(: پیصهظضكت ؼؿ یبى يىنل دؾمى وقية یک ـ
 یانث. او به جمام هؿاقنً ؾوث  یلهکكؾ و به وو یليؿگ

ث یعیى هىـیاه ك با آئیپ ییؾق آًٌا ییيًً بىما ،یجصاق یال وهكها یقاهب: بكؼ بعیكایؾو ـ 
جاقیس شـاهؽ اؾیـاو، . يان، یشاو بد ٌؿه اوث یاه كیپ یصه هىشب اّؾؾایث ؾاٌحه و ؾق يحیهىؾیو 

و  یـكآهىؼـث و ؾق هكـم نكاگ یماجیجؿل یكاوهك ال بع اوالم ؾق آو یاه كپ8گىیًؿ:  (. هی471: 7949
 یىقا اوان ؾ یماتهماو جؿل یؿاقوال ال آو ؾ یکكؾ و په ال گفٌث و یؼىؾ يگهؿاق یظانػه يى

هـایی ال جـاقیػ  ؾقن ی،هعالجـد 7ؼـىؾ آهىؼـث یـكواويكآو به پ و یؾًىاو وظه ؼىؾ يكاق ؾاؾ، و ب
 (.بؿؿ به 524: 7947جعلیلی اوالم، 

پا قا نكاجك  یًؿ و گكوهیى هّؿؾا قا اذ ات يمای، ایؼاقش یا ايؿ با اقائه اؾته ؿؾ بكآهؿهؾقِ یگكوه
ايـؿ  کًؿ، و هك شا هن که کن آوقؾه یؿ هییى هىضىؼ قا جأیم ایايؿ که ؼىؾ يكآو ي ٌؿه یگفاٌحه و هّؿؾ
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ؿ ؼاوقًٌاواو هىحً ،که بحىايؿ یايؿ که هحأوهايه ؾق آيها هطات  وًث قنحه اهل یریبه وكاـ شىاهؽ ظؿ
هايًـؿ ؾاوـحاو وقيـه بـى يىنـل و  ايـؿ. م اقائـه کكؾهیي یى شهث ٌىاهؿیىث. و ؾق ایكؾ کن يیيكاق گ

 بعیكای قاهب.
ىن بـىؾه اوـث و یكواو آقیؿ ال پیو ؾق جىظ یكا يىطىقیبع که ايؿ  ى اّؾؾا کكؾهیال هىحٍكي یبكؼ
كا یًؿ بعیگى یاو قا گكنحه اوث و هؿه ید قا هًکك بىؾه اوث و البؿ هعمؿ ؾًیو جرل یىیؾ یؼؿاويؿ

ؾاو و اؼحكًٌان و ظىابگك و شاؾوگك بىؾه اوث و هؿحًؿ بىؾه اوث ؼؿاويؿ بك او غاهك ٌـؿه  ئثیه
وظـی  ؿ قضـا،یقٌـد ط ؼىاهـؿ بـىؾیى هىـیـل بـه ؾیاوالؾ اوـماؾ یو به او ؼ ك ؾاؾه که او قاهًما

  (.44: 7692 هعمؿی،
 پكؾالین: ؾو يىمث هی ظال به يًل گهحاق بكؼی ال هىحٍكياو ؾق

یعی و هىـ یها اطالؾات ؼـىؾ قا ال ٌؽّـیث یاه كپ ايؿ ی که اؾؾا کكؾهؼاوقًٌاواي (اتم
ؾق کحاب  (Theodor Noldekeد يىتؿکه : جئىؾوق( نكا گكنحه اوثیدبؿوو اٌاقه به نكؾ هٍؽّ یهىؾی

اتؿًیـؿه  یهك،گلـؿلد( Ignaz Goldziherد یهكگلـؿل(، 4: 5111جاقیػ اتًكآو، ديىتؿکه،  يكآو یػجاق
االوحٍكاو واتؽلیهـه ليموو، .7 دؾ(، Richard Bellدقیچاقؾ بل، (75 :7665واتٍكیؿه نی االوالم، 
ــاقی،  ــكاؼ اتؽض ــىت، (55: 7776تلّ ــموو، ( دLootد ت ــىو د55لي ــین قوؾيى  Maxim(، هاکى

Rodinson52: جـابـیاالوحٍكاو نی اتهکـك االوـالهی هؿاِـك، ( داتٍكياوی، 7672-5111( د ،)
 یـىقی قوبـیى(، Bernard Lewis, 2002, p:38د هىحٍـكو یهـىؾی(، Bernard Lewisد بكياقؾ تىئیه

( Carl Brocklmannد بكوکلمـاو(، کـاقل Encyclopedia of Quran, v:3, pp:440-457( دUri-Rubinد
 .(47 /7 :7651جاقیػ اتٍؿىب االوالهیه، بكوکلماو، د

 ايؿ: طه پیاه ك و بعیكا ٌؿهؼاوقًٌاوايی که به ِكاظث هؿؾی قاب (ب
 یهـا ( بىؾ و ال کحابیدُاهّ  وىاؾ یب ،یاه كپ: 8گىیؿی( هMontgomery Wattوات د یهىيحگمك. 7

هـا بـه ِـىقت  کحاب یىکه هؿاقل ا یىثي یؿبىؾ9 اّها بؿ یؿهيؿ یقوم یماتجؿل یهىؾیو  یعیثهى
هـا  اقج ـا  ؾاٌـحه، و بـا آو یعیو هى یهىؾیال قشال  یباٌؿ، کكا که او با بؿض یؿهبه او قو یٌهاه

 .(376 :7629پیاه ك و ویاوحمؿاق، دوات، 7 اوث کكؾه یو هًايٍه ه صاؾتهه
يیم ایى هاليات قا با ؾًىاو هعمؿ و هاليات با بعیكا جاییؿ کـكؾه 7 هعمؿ ؾق هکه8او ؾق ؾقکحاب 

بـه همكاهـی اي بىؾ، شهث کىب جصكبه، ٌكوؼ  ويحی هعمؿ هًىل ؾق ؾوقاو يىشىايی8 :گىیؿ و هی
 .به ٌام کكؾ9 جصاقت جًها ٌكلی بىؾ که به قوی هعمؿ که یک یحین بىؾ بال بـىؾ  ؾمىیً ؾقهىانكت

بك اوان قوایث اوالهی، ويحی هعمؿ يه یا ؾوالؾه واتً بىؾ ؾق یکی ال وهكهای جصاقی بـه ٌـام، 
ا ؾق هعمـؿ ؾیـؿه های پیـاه كی ق يٍـايه ،یک قاهب یا لاهؿ هىیعی به يام بعیكا قا ؾیؿ که گهحه ٌؿه
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 ...کـاقواو8گىیـؿ: (. وات ؾق شای ؾیگك يیـم هـی۹۳: 7911هعمؿ ؾق هکه،  دهىيحگمكی،7 اوث 
 (وـكشیىند بـه هىوىم قاه او ال یکی .کكؾ هًمل يىطىقی ِىهؿه به يمؾیک و آهؿه نكوؾ ابىطاتب

 و کـاوتـ و ـهـى ال ؾقآهـؿ، ِـع ث به []7هعمؿ8 با کىو ايؿ، ياهیؿه (بعیكهد قا او یبؿض که
 او هـای هىٌکانی و ها کًصکاوی کىو و هايؿ ٌگهث ؾق وال و وى ایى ؾق هن آو وی اؾقاک و ؾًل

 هٍـكىل بـاهن هکـكق ؾو ایـى و آهـؿ ؼىٌـً لیـاؾ او ال ؾیـؿ هفاهب و اؾیاو ابىاب اوحهىاق ؾق قا
 آو قؾ لهاو آو جا هعمؿ که قا پكوحیبث بطالو که بىؾ بكایى پیىوحه قاهب وؿی و ٌؿيؿ هی ِع ث

 (.هماود 7گكؾايؿ ه كهى وی بك بىؾ یانحه پكوقي آییى
ؾق 8Chronology and the Quran 7(، يىیىـًؿه هًاتـه Gerhard Boweringبىئكیًگ د گكهاقؾ. 5

یـک 8يىیىـؿ: وـالؾ، کًـیى هـیاتمؿاقل يكآو الیؿو، ويحی يػك هٍهىق قكبیاو قا هطكض هـی ؾائكة
  []كض اوث که ظاکی ال آو اوث که ؾلن و ؾايً هعمـؿؾیؿگاه گىحكؾه ؾق هیاو هىّقؼاو ؾیى هط

ؾقباقه وًث جىقات و ايصیل هًعّكا و یا الايل به تعاظ هًٍاء اوتیه، ال هًابؽ ٌهاهی پیؿایً یانحـه 
گاهی ال طكیى جهاویك و اوث.  هكبى  به جىقات وايصیل جًىیث و قٌؿ یانحه و به لبـاو اضانات ایى آ

 (.Encyclopedia of Quran v:1, p:316د ثايحًال یانحه او هاؾقی هعمؿ

ويحی ؾق 7 ظیات هعمؿ اتكوىل8 ؾق کحاب (Bodllyی دبىؾتآقنًگ يام ه ب یىیايگل هىحٍكو. 9
 []ایى ؾًایؿ جالگی يؿاقؾ بلکـه بـكای هعمـؿ8گىیؿ: کًؿ هیهىقؾ ؾًایؿ پیاه ك اوالم  بعد هی

جهىـیك آيهـا پكؾاؼحـه اوـث. وـ ه  االو بـه []جالگی ؾاقؾ. ایًها ؾًایؿ کهًی اوـث کـه هعمـؿ
ایى اؾحًاؾات قا ال ايصیل وكيث کكؾه اوث يیم باطل اوث9 لیكا  []گىیؿ ایى گماو که هعمؿ هی

بـه  []هـا پـه ال هعمـؿآو قا هكگم يؿیؿه اوث. کىو ايصیل يكو وی ايصیل و بلکه ظحی جكشمه
گكؾؾ به جؿـاتیمی  ، بكهی[]لباو ؾكبی جكشمه ٌؿه اوث. وتی ظًیًث ایى اوث که ؾًایؿ هعمؿ

ظال یک نكؾ هٍكکی اوـث  []واؾؿه نكا گكنحه اوث. ظال هعمؿ بى که وی ال بعیكا و وقيه و يه
 .(711 :جابیاتكوىل ظیات هعمؿ، دبىؾتی، 7 که بؿیى طكیى ال ٌكک به جىظیؿ ؾؾىت ٌؿه اوث

7 ؾهًؿگاو پیاه ك جؿلین8اتمؿاقل يكآو تیؿو ؾق هؿؼل  (،ؾق ؾائكةClaude Gilliotکلىؾ ژیلیى د .1
(Informants) های هٍحكک  پكؾالؾ. وی ؾق بؽٍی هىحًل به ویژگی ای ؾاقؾ که به هًٍاء يكآو هی هًاته

کًؿ که ؾق جهاویك و هًابؽ هحًـؿم جـاقیػ اوـالم ال  های جاقیؽی ال انكاؾی هىیعی اٌاقه هی گماقي
  ك اوالم با ایٍاو پیً ال بؿرث اوث. ویایٍاو ياهی به هیاو آهؿه و ظاکی ال هكاوؾات و ؾیؿاق پیاه

ؾهًـؿگاو قا هطـكض و  پكؾاليؿ، پیٍـیًه ایـى جؿلین ایى هىضىؼ هیکه به  یهای جمام قوایث8گىیؿ:  هی
ايؿ و بـكؾه یـا بًـؿه قیـك  یا نًكای شاهؿه جؿلى ؾاٌحه7 هعكوهاو8کًًؿ که ایى انكاؾ به ط ًه  جاکیؿ هی

 .(7Encyclopedia of Quran, v:2, p:517 دايؿ بىؾهؾكب، یهىؾی یا هىیعی 
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وی ؾق پایاو ایى بؽً په ال يًل قوایات هحؿؿؾ جاقیؽی، يىمحی قا به ِىقت اؼحّاِـی بـه 
ؾهـؿ. او ؾق بؽـً پایـايی  ؾاوحاو بعیكا با يًل ال هًابؽ هىیعیاو و ؾیگك هىحٍكياو اؼحّـاَ هی

پـكؾالؾ و ایـى کًـیى  کـی هیگیكی يـكآو ؾق ؾوقاو ه ؾهًؿگاو پیاه ك ؾق ٌـکل هؿؼل به يًً جؿلین
جـىاو ایـى  جىاو يحیصه گكنـث کـه يمی ؾهًؿگاو هی های هكبى  به جؿلین ال بكقوی گماقي8گىیؿ:  هی

اهکاو قا کًاق گفاٌث که کل وىق هکی يكآو همکى اوث ٌاهل اِىتی باًٌؿ که اظحمـاال ابحـؿا ال 
کىـايی کـه شـمو ط ًـه شايب گكوهی ال ؼؿا شىیاو بیـاو ٌـؿه یـا بـیى آيـاو قایـس بـىؾه اوـث. 

بىؾيؿ و به هًابؽ کحاب هًؿن یـا پىـا کحـاب هًـؿن یـا اطالؾـات ؾیگـكی 7 نًكا8و 7 هعكوهاو8
ؾهًـؿگاو  دهماو(. ؼالِه ایى که ژیلیى با پفیكي قوایات جاقیؽی ؾقباقه جؿلین7 ايؿ ؾوحكوی ؾاٌحه

ق اقج ا  بـا ایـى انـكاؾ بـه قوؿ که پیاه ك ؾ پیاه ك آقال به يگاقي ایى هؿؼل يمىؾه و به ایى يحیصه هی
   گكنحه اوث. ای به يام اوالم، بهكه اطالؾاجی ؾوث یانحه اوث که بؿؿها ال آيها بكای جؿویى هصمىؾه

هعمؿ پیاه كی کـه ال يـى 8(، ؾق کحاب Constant Virgil Gheorghiuگیىکیى دکًىحاو ویكژیل . 2
اؾاهـه  کًـؿ. وی ؾقػ ط ـكی، يًـل هـیوؿؿ، ابى هٍام و جـاقی ؾاوحاو بعیكا قا ال ابى7 بایؿ ًٌاؼث

گىیؿ: کٍیً يّكايی هعمؿ قا به ابىطاتب و وایك کاقوايیاو و كؾ که ظهـع و ظمـایحً  هی ؾاوحاو
ؾايًؿ که پیاه كی بایؿ غهىق کًـؿ و ال یهىؾیاو او قا ال ظفق ؾاقيؿ کىو یهىؾیاو هی کًًؿ و هؽّىِا  

کٍـیً ؾق 8گىیـؿ:  و ه هی (.25ـ29 :جاى، بیکًىحاو ویكژیل گیىکیاو قا به يحل ؼىاهًؿ قوايیؿد
کكؾ کىو یهىؾیاو به هعمؿ کاقی يؿاٌحًؿ لیكا هـك يـىهی پیـاه ك ؼـىیً قا هطلب اؼیك اٌح اه هی

ی اؾیاو قا ظًیًث ایى بىؾ که ظهع هعمؿ ؾق هًابل ؾٌمًی ي یلـه يـكیً اللم ؾهکًٍؿ يه نكوحاهی
 .دهماو(7 بىؾ و به

هىحٍـكو هؿاِـك آهكیکـایی و ال م( 7611دجىتـؿ(، Karen Armstrongآقهىـحكايگ دکاقو . 1
ِاظب يػكاو ؾیى ؾق شهاو قكب، ؾاوحاو بعیكا قا پفیكنحه و به يًل آو پكؾاؼحه اوث دآقهىحكايگ، 

 (.66ـ717 :7959
قوؿ که بىیاقی ال ٌـ هات ؼاوقًٌاوـاو ؾقبـاقه اوـالم،  ( اگكکه ؾق يگاه آقالیى به يػك هی5

جىلايه ؼاوقًٌاواو به اوـالم اوـث اهـا بـا يگـاهی  ياٌی ال يگاه بؿبیًايه و کیًهيكآو و پیاه ك اوالم 
ه وًث دبـ یابین که بیٍحك ایى ٌ هات داگك يگىیین همه آيها( قیٍه ؾق بكؼی هًابؽ اهل جك ؾقهی ؾمیى

ی ؼـىؾ قا جًهـا یوـًث ال وـى کـه بكؼـی ال يىیىـًؿگاو اهل ویژه هًابؽ جهىیكی( ؾاقؾ و شاتب آو
، ٌیؿه قا به همؿوـحی بـا ؾٌـمًاو اوـالم ؾق ؾايًؿ و ال وىی ؾیگك او ه اقله با اوحٍكاو هیؾاق ؾاؾیه

ایى ؾق ظاتی اوث که ؾاتماو و ههىكاو ٌیؿه بـا  [7]کًًؿ. هؿكنی هی ه اقله با وًث و ویكه پیاه ك
همـاو ، ایى هطاتب قیكهىحًؿ و ياوالگاق با قوض ؾیـى و يـكآو قا ي فیكنحـه و ال بیث قاهًمایی اهل
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ال بمقگاو و يىیىـًؿگاو  جؿؿاؾیايؿ. ات حه ال ايّال ي ایؿ گفٌث که  انکًاو بىحه آقال، قاه قا بك ٌ هه
ِعث بكؼـی قوایـات واقؾه ؾق هًـابؽ  وًث يیم با يػكیات ٌیؿه هىانى بىؾه و به ؾؿم يىايؿیً اهل

ؾق ؾلـىم  یرِـ ع،، ه ـاظد ايؿ9 هايًـؿ ِـ عی اتّـلط، اـؾاو يمىؾه قوایی و جاقیؽی اهل وًث
برای   د و... (69/ 7: 7153 ی،اتً ـى یكههـى وـ یطاتّـع ی،ؾـاهلد یـه   (12ـ11: 7937يكآو، 

 یبارسر » برا نىرًین  وگاروردٌ  رسراهٍ  آگاَی یز وظایات ییه وًیسىدگان مایجعٍ شًد برٍ  
 (.7هیقیسىت ي وقد آن یز وگاٌ فا یستفادٌ خايرشىاسان یز مىابع یَل سًء

های اطالؾاجی يٍاو ال آو ؾاقؾ که ؾق هًابؽ جهىـیكی و ؾلـىم  بايکبكقوی هًابؽ پژوهٍی و ( 9
هؿكنث و ... بـه  اتلـه يكآيی هؿاِك نكیًیى هايًؿ جهىیكاتمًاق، اتمیـماو، اتحعكیـك و اتحًـىیك، آذـاق آیه

، بـكآيین انـموو بـك يىٌـحاقٌؿه اوث. ها ؾق ایـى  اوحهاؾه ؼاوقًٌاواو ال ؾاوحاو بعیكا پكؾاؼحه وىء
اوــحهاؾه  اتمؿــاقل اوــالم و يًــؿ آو، بــه وىء ةه ؼاوقًٌاوــاو بــا جكشمــه هًاتــه ؾائــكج یــیى ؾیــؿگا

هـای ٌـیؿه، يهىـياپـفیكی آيهـا ؾق  وًث اٌاقه کكؾه، اجًاو ؾیـؿگاه ؼاوقًٌاواو ال بكؼی هًابؽ اهل
 های ٌیؿه قا يٍاو ؾهین. وًث با ؾیؿگاه بكابك ٌ هه انکًاو و يیم همىىئی بكؼی ال يىايؿیٍاو اهل

 The Encyclopedia ofد اتمؿاقل اوالم ةؼاوقًٌاواو ؾائك یپژوه جكیى آذاق يكآو ال ههن یکی( 1

Islam) ى اوـالم، یـؾ هؾقبـاق یىیبه لباو ايگل هاجكیى ؾايًٍاهه ههنیکی ال اتمؿاقل  اوث. ایى ؾائكه
يـىام ا یو هؿكنـ یًی، هؿاقل ؾیًٌاو ا، قشالیػ و شككانی، لباو و اؾب، جاقینكهًگ و جمؿو اواله

ال هعًًاو  یم بكؼیکا، و يیى اوالم ًٌاواو اقوپا و آهكیجك ال بكشىحه یو هلل هىلماو، يىٌحه شمؿ
ى یٍـه جـؿویؾاقيـؿ، اوـث. ايؿ یؿو همکـاقیـاتمؿاقل ؾق ت ى ؾائكهیا یهىلماو که با والهاو هكکم

ؿ. یب قوـیّىؾق تًؿو به ج 7569ؼاوقًٌاواو ؾق  یاتملل ىیى کًگكه بیاتمؿاقل اوالم ؾق يهم ؾائكه
 Ignaz Isaakد هكیگلؿلایگًان آو ٌؿ. هؿجی  یىیيى و بكياهه یهأهىق بكقو یأت ؾوالؾه يهكیه یک

Yehuda Goldziher) ؼاوقًٌان ياهؿاق هصاقوـحايی هىـئىتیث آو قا بـك ؾهـؿه ؾاٌـث و پـه ال ،
ؾ جأییـؿ هًاالت جهیه ٌؿه هـىقى او ٌؿ، یشايٍ (Michael Jan Degoeyeد هیٍل ؾؼىیاوحؿهای او، ه

ى بكياهـه بـا یـٍ كؾ ایپ یبكا یؿیأت شؿیؼاوقًٌاواو يكاق گكنث، و ه یاتملل ىیى کًگكه بیمؾهمیو
 Barbier Deد ًاقیه ؾوهی، باقب(E.G. Browneد هك، اؾواقؾ بكاوویث کىايی کىو گلؿلیٌكکث و ؾضى

Meynard) د یگىییؿIgnazio Guidi) د هىجىـما یگكاو بـه وكپكوـحیؾ وM.Th. Houtsma) ل یجٍـک
ى طكض ؾاؾيؿ، و يـكاق ٌـؿ کـه یا یبكا یو اهؿاؾ هات یاقوپا، يىل همکاق یها وٌؿ. اقلب نكهًگىحا

 ابؿ. یايحٍاق  یوآتماي ه، نكايىیىیاتمؿاقل به وه لباو ايگل ؾائكه
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اتمؿاقل دط ـؽ اّول(  ةب هًاالت ؾائكیم و جهفیى و جأتیال ؼاوقًٌاواو بكشىحه ؾق جؿو یبؿض
ال  یا ًـهیگم 7629م هًحٍك ٌؿ. ؾق وال  7693ـ7679های  ى اذك ؾق ناِله والیؾاٌحًؿ. ا یهمکاق

 Shorterاتمؿـاقل هلؽـُ اوـالم د شلؿ به يـام ؾائـكه یک، ؾق یاتمؿاقل هٍث شلؿ ى ؾائكهیکل ا
Encyclopedia of Islamم بؿؿها یاتمؿاقل و ي ى ؾائكهیل، که ه اٌك ط ؽ و يٍك ایوالهاو بك ی( ال وى

ل و یـجکم اتمؿاقل اوالم که همكاه با اِـالض و ؿ. ط ؽ ؾّوم ؾائكهیبىؾه اوث، هًحٍك گكؾط ؽ ؾّوم آو 
ى هصلؿ آو هًحٍك ٌؿ یم يؽىح 7631م آقال ٌؿ و ؾق وال  7621اوث ال ؾهه  یاواو یهاً یانما

ــكه اتمؿــاقل، دبهاءاتــؿیى ؼكهٍــاهی،  ــا ايحٍــاق هصلــؿ 7192/ 7: 7937ؾای ــ(. و ب ــالؾهن، ای ى ی
 کاهل ٌؿ. اتمؿاقل ؾائكه

ايصـام  یو ناقوـ ی، ؾكبـیجكکـ یهـا هایی به لباو اتمؿاقل اوالم جكشمه ال ط ؽ اّول و ؾّوم ؾائكه
 یال وى7 كاو و اوالمیؾايًٍاهه ا8ى اذك هماو اوث که به يام یا یل ناقویگكنحه اوث. جكشمه و جکم

 یٍـك ٌـؿه و ؾنحكهـاي هًح 7921ى ؾنحك آو ؾق وال یه و يؽىحیبًگاه جكشمه و يٍك کحاِب وابى، جه
انحـه و یس جـا کًـىو ايحٍـاق یِهعه و با نىاِل ايحٍاق هؽحلم به جـؿق 751ؾق ظؿوؾ  یکگك هك یؾ

ؿ، و غاهكا  اؾاهـه آو هحىيـم یي هًحٍك گكؾ 7937ؾق وال 7( اؼىاو اتمىلمىو8ى ؾنحك آو دجا یؾهم
 (. 72/ 7 ،ًؿههه: 7937ؾایكه اتمؿاقل اوالم، ، ی، ؼكهٍاهی، نايیؿ شىاؾیو ،ٌؿه اوث دِؿق

ىـًؿگاو یاوث9 اگك که هعًًاو و يى یاتمؿاقل اوالم به يلن هىحٍكياو قكب اکرك هًاالت ؾائكه
 ايؿ.  ؾاٌحه یاتمؿاقل همکاق ى ؾائكهیً ؾوم، با ایكایژه ؾق ویم، به ویي یاواله

هـا قا گماو اذكی هعًًايه و اقلٌمًؿ و قوٌمًؿ اوث9 وتی ظىى آو ي ایؿ  اتمؿاقل اوالم بی ؾائكه
اتمؿـاقل بـه  گمكاه کًؿ و ؾیىب آو ـ که ايؿک هن يیىث ـ بك ها پىٌیؿه بمايؿ. ؾیب و يًُ ایـى ؾائـكه

های شمیـی و کلـی ال  ویژه آيصا که به ؾیى اوالم و اِىل اؾحًاؾی آو اقج ا  ؾاقؾ، آٌکاق اوث. تكمي
ی و اقشاؾـات ؾق ها جا ِـعث هطاتـب، اقيـام، وـًىات، اوـاه ايحؽاب ؾًاویى و جهّیل و اشمال آو

 کًؿ. ؼىقؾ که ال ضؿم اطالؼ و يًُ جعًیى ظکایث هی اتمؿاقل به کٍن هی وكاوك ؾائكه
 اهـام ِـاؾو هؾقباق كاو اوث. هرال  یؽ و ایؿه گكنحى جٍیاتمؿاقل، ياؾ ى ؾائكهیاّها يًُ ؾمؿه ا

وـطك دؾق  75ًهـا ٍاو هؿحكنًـؿ، ؾق ط ـؽ اّول جیا یهًام ؾلم یهحهًا  به بمقگ یِنَكو اواله یکه جماه
ا هًاتـه ابـىـق یـ، آهؿه اوـث. و ـ  ىثیال اٌح اه و قكْ ي یکه آو هن ؼاتـ وطك(  4 یجكشمه ؾكب

 یشلـؿ یـکم اٌاقه يٍؿه اوث. ؾق ؼالِـه یي یبىؾو و ؿهیبه ٌ یوطك اوث که ظحّ  1نًط  یقهاق
 Tusiيـام  یظّحـ ین هطلـب آهـؿه، وتـیدؾماهه( وه ِهعه و يـ Turbanاتمؿاقل ؾقباقة  ةى ؾائكیهم
ؽ و اوالم اوـث ؾق یشهاو جٍ یى ؾلمایجك ال بمقگ یکی( که یػ اتطائهه هعمؿ بى ظىى طىویدٌ

 اهؿه اوث.یآو ي
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هؿّكل کهكه اوالم  اهؿً یکاتمؿاقل به  ژه آيکه ؾائكهیؿه گكنث به ویى کم ىؾها قا ياؾیجىاو ا یيم
اوـث و هأؼـف و هكشـؽ  یهاوـال یال کٍـىقها یاقیؾق بى یو ظحّ  یك اوالهیق یؾق جمام کٍىقها

 (.  71/ 7هعًًاو اوث دهماو، هًؿهه، 

 المعارف اسالم ةاز دائر  «بحیرا، وام راهبی مسیحی»ترجمه مقاله 
ايؿ که ط كی هن آيها قا جأییؿ کكؾه  ابى وؿؿ و ابى هٍام ؾو قوایث هٍابه ال ایى ؾاوحاو اقائه کكؾه

[ يه یا پایه ایى قوایات، آيگاه که هعمؿ] (. بك7759 /7: 7932ابی وؿؿ، ط ًات اتک كی، اوث د
ؾوالؾه وال ؾاٌث، همكاه ابىبکك یا ابىطاتب ؾق کاقواو هکیاو به هًّؿ وىقیه، به طـىق اجهـايی بـه  
ظضىق قاه ی هىیعی یا لاهؿی گىٌه يٍیى قویؿ. گهحه ٌؿه وی قویؿو ایى شـىاو قا ؾق آیًـؿه بـه 

گـاهی ال  با هٍاهؿه يٍايه گىیی قا یا پیاه كی، بكهال کكؾ9 او ایى پیً های پیاه كی ؾق آو شىاو یا با آ
ای ابك ]باالی وك وی[ و یا ال کگىيگی ایصاؾ وایه ؾائمی بـكای وی جىوـط  آوای جکه ظكکث هؿصمه

يطؽ يػك ال ظكکث ؼىقٌیؿ، ايصام ؾاؾ. ایى ؾیكيٍیى دقاهب( ابىبکك دیا ابىطاتب(  ٌاؼه ؾقؼحی با
گاه واؼحه و هٍؿاق ؾاؾ که ایى کـىؾک قا بایـؿ ال کیًـه جـىلی یهىؾیـاو های پیاه ك قا ال ایى يٍايه ی آ

قوایـث وـىم، : 7619شـاهؽ ات یـاو نـی جهىـیك اتًـكآو، دابى وـؿؿ( یـا ال ٌـك قوهیـاو دط ـكی، 
 گىیـؿ ایـى قاهـب َبعیـكا دآقام، بؽیـكا، بكگمیـؿه( ياهیـؿه( ظهع يمایؿ. ابى وؿؿ هی 7759ظؿید

 [ قاکًـؿ کـه بعیـكای قاهـب هعمـؿ]مايًؿ ط ـكی، اؾـالم هـیٌؿ. ؾق ظاتی که ابى وؿؿ ه هی
های قیك هعّكل هىیعی کـه يـمؾ ؼـىؾ ؾاٌـث، ًٌاؼث9 لیكا وی ؼ ك بؿرث پیاه ك قا ؾق کحاب هی

آهـؿه  (75ـ6، 73 :7621ؾیؿه بىؾ دایى انىايه به ٌکل ؾیگكی ؾق کحاب نحىض اتٍام وايؿی دياهكه، 
( 55 /ؿهئـدها ( بـا جىضـیط واژه  يىیىـیى91، 193، 2داوث(. نؽكقالی ؾق کحاب ههاجیط اتكیب 

یکی ال کىايی وی اوث و بك پایه يػك ؾكوه بى لبیك، 7 قه كاو هىیعی8ی اگىیؿ: ایى واژه به هؿًهی
ووـیله ؾیگـك هىـیعیاو بـا ه ققن جعكیهاجی  کـه بـ بىؾ که ؾق يىؽه هؿح ك اياشیل بايی هايؿه بىؾ، به

 قاه یانحه بىؾ دق.ک: شؿال طىاليی ؾق کلمه ناقيلیط(. لؾوؾو قواتث پیاه ك، به اياشیل 
کًـؿ دنیًکـل، وـه هًاتـه، کیؿ هـیأج 527( ؾق وال 5، 24، 7625شاظع ؾق کحاب اتكوائل د

ٌىؾ، اؾضای  هی ؿه ال آياو با يیکی یاؾئوىقه ها 55( که هىیعیايی که ؾق آیه 71، 74، 7651ياهكه، 
 ايؿ که به ولماو ناقوی ؼؿهث کكؾيؿ.  هرال بعیكا و قاه ايیکلیىای بیمايه یا قیك آو يیىحًؿ بلکه ا

يحیصه همه ایى هطاتب ایى اوث که هن ؾق ايحهای يكو ؾوم/هٍحن و هـن ؾق ابحـؿای يـكو وـىم/ 
کًاو که بیاو ٌؿ ؾق ًٌاوایی بعیكای قاهب به ؾًىاو ٌاهؿی بك وذايث قواتث  يهن، ایى قوایث آو

جـكیى اؾیـاو ؾاقای کحـاب هًـؿن  ه ؾق يلـب یکـی ال ههـنپیاه ك اوالم هماهًگ اوث، ٌاهؿی ک
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ايحؽاب ٌؿه بىؾ. تفا اوالم بكای نًؿاو یک وؾؿه کح ی ؾقبـاقه بًیايگـفاقي، کـاقه شـىیی کـكؾ و 
های اواوی ه اظد شؿتی هىیعیاو قا ٌـکل  همايطىق که هؿكول اوث ایى ؼىؾ یکی ال اوحؿالل

ك گكنحه جا شایی که ٌهك ُبّكا یؿًی شایی که گهحه ؾاؾ. ایى قوایث ٌکلی هاؾی ]بكای ؾاوحاو[ ؾق يػ
ٌؿه هاليات ؾق آيصا قغ ؾاؾه اوث، ال هماو آقال يٍاو ال وشـىؾ ِـىهؿه بعیـكا ؾاقؾ و هًـىل هـن 

 74، 7629ویكایً: لوقؾل جىهى، ؾهٍـى،  ،Guide des lieux de Pelerinageکًیى اوث داتهكوی، 
 (.532-541ؾق وىقیه، ُبّكا،  (9 ظا. وی، بىتحك، هؿماقی يؿیمی19دجكشمه: 

هایی  یک هىلماو يكو وىم/ يهن، به ققن همه هؽاتهثال يػك ؾهؿ که قویکكؾ شاظع يٍاو هی
(. وًی کـه 595ـ ZDMG ،516،75وشىؾ آهؿه بىؾ، بعیكا ٌؽّیحی جاقیؽی بىؾ داٌ كيگك، ه که ب

ی اوتیى ايؿام ؼاقو [ بعیكا قا هاليات کكؾ یؿًی ؾوالؾه واتگی هماو وًی اوث که ؾیىهعمؿ]
( و ؾق ایى شا یک بعد شًصـاتی قا 15-16، 77اتؿاؾه ؼىؾ قا ؾق شؿل با پمٌکاو ايصام ؾاؾ دتىيا، 

جىاو هٍاهؿه يمىؾ. ؾق ظاتی که ؾق باوق قایس هىلماياو، بعیكا ٌاهؿ و ضـاهى اوـث، ؾق کـالم هی
[ قا وث که هعمـؿ ]اق افضؿ اوالهی هىیعی، هن ؾق لباو ؾكبی و هن یىيايی، قاه ی بؿؾث گ

[ بؽـــً و همؿوـــث قیـــك اقاؾی هعمـــؿ ]ؾق آقـــال کـــاق ؼـــىؾ هاليـــات کـــكؾ و اتهـــام 
کحـاب هًـؿن 8 يـكآو، ایـى وـاؼحى ق( ؾAnon,contremohamet, in Pair. Graeca, civ, I 449 bد

که بعیكا به آو ؼىايؿه ٌؿه بك پایه هًـابؽ اطالؾـاجی يىیىـًؿگاو و بـا جىشـه بـه بىؾ. ياهی7 ؾقوقیى
گىیؿ که ياهًؿ و هی هی اؾحًاؾات آيها هحهاوت اوث. ؾ ؿاتمىیط بى اوعاو اتکًؿی او قا وكشیىن

 (.43ـ44وی بؿؿها ؾوحىق ؾاؾ او قا يىحىقیىن بًاهًؿ دویكایً: ايحىو جیاو، 
ابحؿایی باٌؿ، ایى ٌؽّـیث 7 اؾحًاؾیات8قوؿ جهىیكی ال  هی ایى، ؾق آيچه که به يػك بكؾالوه 

ك ٌؿه اوث: وكشیىن هلًب به يىحىقیه و یىظًا دشىو( هلًب بـه بعیـكا. اللم بـه به ؾو يهك جکری
( ال طكل ؾیگك، يام بعیـكا و وـكشیىن قا جكکیـب وـاؼحه Murudj, 1, 146اوث که هىؿىؾی دـکك 

ٌـًاؼحًؿ. آيهـا يـام او قا بـایكا  اوث. هحکلماو بیمايه يیم په ال يكو وـىم/ يهـن يـام بعیـكا قا هـی
 (..Bart. d'Edesse, in P.G., civ, 1429 ff( يىٌحه ايؿ دakhyrasPیكان د( یا پؽBaeiraد

ک نكؾ يىحىقی اوث، او یک ٌؽّـیث که بعیكا بكای ؾ ؿاتمىیط اوعاو کًؿی یبا وشىؾ ایى
(. ؾق کحاب هٍهىق Ann. deI'Inst.dePhilologie et Hist. Or., Brussels, iii, 1935, 9ٌکى اوث دبث

(. بعیـكا بـه ؾًـىاو ZA ،7619-7564 ق. گحایل، انىايه بعیكای هىیعی، ؾق دآ7 هکاٌهات بعیكا8
و هـن بـه ؾًـىاو  (Anonymus, in P.G., civ, 1446یک هكجؿ، هن به ؾًىاو یک ؾضى نكيه یؿًىبیاو د

 ,Const. Porphyr. De Adm. Imp., in P.G., cvra, 192 = Euth. Zigab., P.G., cxxxدیـک آقیـایی 

1333 c) ٌد ُ يیىـثؽوی هٍـگیكؾ.گاهی هن اؾحًاؾات  هی اقه يكاقهىقؾ اTheophanes, inP.G., 

cvni, 685, b-c = Cedrenus, P.G. cxxi, 809 a-b .) 
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هًط ـى اوـث ؾق اذك بعیكا با هطاتب ؾقوحی که ؾق يكآو آهـؿه ال يػك همه يىیىًؿگاو هىیعی، 
 ,Barth. of Edessa, in P.G. cviاو دهايًـؿ ؾرمـآوقيؿگاو بؿؿی های قلط ال گكؾ ظاتی که جمام گماقه

 (.5ـ44، ویكایً: آ. جیى، ( یا ظحی هؿاِكاو یؿًی یهىؾیاو هًعكل اوث دؾ ؿاتمىیط428-32
هکاٌهات بعیكا که ؾق هًابؽ وكیايی و ؾكبی وشىؾ ؾاقؾ و همچًاو هحى آو ال يػك جاقیؽی يیـال 

مکً اوث دوـی، ال، شـی تیـىی به اذ ات ؾاقؾ و جكجیب جاقیؽی ٌكض ويایؽ آو هىقؾ بعد و کٍ
، 7، ٌـماقه799و  9، ٌـماقه 795اؾق، يگاه کى به کحاب هًؿن دايصیل(،  -ؾال وؾا و شی. بیگًاهی

، 5و اوـحاؾیى، اوـالهیکا،  4-6، 9، 7692با ای. آبـل، او، هىوىـه نیـل، ات هىـث یـا بكوکىـل
ـبـه هحى هًابؽ کاپی آهؿه اوث اهـو او.(. ؾاوحاو بعیكای قاهب ؾق  56، 7621 ا يكائًـی ال نكيـه کا

(، و هىٌمًؿايه آو يكائى بـا اوـحؿالل 549-563، 7697هحؿیىث قا ؾق بك ؾاقؾ دهىکى، بایميٍى، 
های هىیعیث ؾق هىقؾ هًٍاء کاـب يكآيی و با شً ه های هؽحلم ؾکحكیى ههـؿویث جكکیـب ٌـؿه 

کـاق ؾق (. ایـىGraf, Gesch. Der Arab. Christ. Lit., Studie Testi, Roma, 133, 147-9اوـث د
هـای ِـلی ی بـا هىنًیـث قوبـكو ٌـؿ، و ظحـی ؾق شًـگ و جا ؾوقاو های هىیعی ؼاوقهیايه ظلًه

، ام، جی، ؾی، اتـىقيی 795-9اوؾیك،  -های الجیًی هن قاه پیؿا يمىؾ دتیىی ؾال وؾا و بیگًاهی جكشمه
های ِـلی ی، شًگل (. اها ؾق قكب ظحی ي ل ا791، 775، 7، 7627، 73و شی. وشؿا، ؾق ايؿته، 

ًٌاؼحه ٌؿه بىؾ. همايطىق کـه ؾق اٌـؿاق ؾلیـه 7 هكؾ ؾايل8هىضىؼ اِلی پیاه ك ؾقوقیى به ؾًىاو 
( يى ث ؾاؾه ٌـؿه اوـث Hildebertبه هلؿبكت د8Historia Machumeti 7اوالم ایى هطلب با ؾًىاو 

 .Guy Cambier, Embricon de Mayence (1010-1077) est-ilI'auteur de la Vita Machumeti?, Patrد

Lot., cxxii, 1343-1366, Latomus, 3, Brussels 1957 and U. Monneret de Villard, Lo Studio 

deW Islam in Europa nel xii e xiii secolo, Studi e Testi, no, 34-5) اتمؿـاقل  ةؾائكؼكهٍاهی، د
 .(655 /7: 7937، اوالم

 «یحیبحیرا، وام راهبی مس»بررسی مقاله 

 زودگیىامه و معرفی اجمالی بحیرای راهب

و هًحؽب،  یؿهگم یابه هؿً یدؾق آقاه 7یكابع8( يام یىىیؾ یايادو اظ یهًابؽ هؽحلم اواله ؾق
گاه( به ؾًىاو تً  یابه هؿً یكبه ِىقت بع یايیؾق وك او ـکك ٌؿه، اها اوـمً قا  یبكا یهكؾ ؾايا و آ

 یـهشكشه به کً یه،شكش هؽحلم یها به ٌکل یگكاوو ؾیىن شىقش یو ظل  یىنوكش یهىؿىؾ
 [5]ايؿ. ـکك کكؾه یؿهپؿقي ابىقب یهابىؾؿان و کً
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او قا ال  یـاوبـىؾ کـه اؼ اق یمـاءج یهـىؾال اظ اق  یظ ك یاو  یهؾ ؿاتً یلهال ي  یيّكاي یقاه  او
لهايـه وـه  هكؾم یىکه بهحك ؾاؾ هی يؿا یا ؾهًؿه ال ه ؿد بىؾ که يؿا یًگىیًؿ پ ايؿ. هی ٌمكؾه یکاوي

 ًّ ٍّ  یىبـؿ یـاه ك.پ یؿًـیهًحػك هىؾىؾ  یاو  یاهؿهکه هًىل ي یگكیقاهب و ؾ یكایو بع یيهكيؿ: قئاب ات
قا هـاؾق  ینبـىؾ و هـك یطکـه هًکـك الهـىت هىـ یىناوث بك هفهب اق یيىطىق یاو قاه  یب،جكج

بـه يـام  یکـیؾاٌـث  یگىیًؿ ٌاگكؾاي قا هػهك کلمه، يه ؼؿا هی یىیؾايىث و ؾ هی یىیؾ یياوىج
 کٍـحه ٌـؿ یهـىؾال اٌـكاق  یبؿضـ یىـهاوث و بـه ؾو یکه هماو ولماو ناقو یگكیو ؾ7 هفهب8
 .(753: 7937يكآو،  یػجاق یاق،قاهد

 یىـایو ب، ال کل یىؿؼؿاويؿ بىؾ و ب یثيائل به وظؿايو ؾاٌث ج ّعك و يصىم  یئثاو ؾق ؾلن ه
ظصـك   بـه گهحـه ابـى یؿ.اياهث گم یّكؾق بُ  یكیؾق ؾ یكطكؾ ٌؿ و ياگم یًااتٍام و و ه طىقو بّكیة

  .(96/ ۹: 7961 یماو،ؾىًالي،، تىاو اتمد بؿرث قا ؾقک يکكؾه اوث یكابع یؾىًالي
 بكقوی ؾاوحاو بعیكا:

 ادعای اصالت داستان بحیرا .1

ای ایى ؾاوحاو قا گماقي کكؾه اوث که گىیا  اتمؿاقل اوالم به گىيه يىیىًؿه هًاته بعیكا ؾق ؾائكه
ؿی ؾق اِاتث آو يیىث و همه ؾاتماو هىلماو ؾقوحی آو قا پفیكنحه ايؿ. نكاوايی گـماقي هیچ جكؾی

ابـى  ایى ؾاوحاو ؾق هًابؽ قوایی و جاقیؽی اهل وًث هن به کمک آياو آهؿه اوث. هىقؼـايی هايًـؿ
ؾق  كیــکر 9 ابى(91، َ 5زیػ ط ــكی دجــاقط ــكی ؾق 9 (761-767َد هیــاتً ى كهیاتىــؾق  هٍــام،

یؿًـىبی ؾق جـاقیػ ؼـىؾ 9 (751، َ 7زیه دظل  یكهوؾق  ی9 ظل (975، َ 5زیة دًهاو اتیة ات ؿا
 ( و ... ایى ؾاوحاو قا يًل کكؾه ايؿ.661 ، 7َزد  وؿؿ ؾق ط ًات و ابى (9369، َ 7زد

 و نقد بررسی
آياو وذايـث آو  اتم( هك کًؿ ایى ؾاوحاو ؾق بكؼی هًابؽ جاقیؽی اهل وًث آهؿه اوث اها همه

هؿحًـؿ 7 ؾّقال8ؾکحـك ايـؿ.  ؾق اِاتث آو جكؾیؿ کـكؾهوًث  ال هعًًاو اهل یبكؼكيؿ بلکه پفی قا يمی
ى هاليـات ايصـام ؾاؾه اوـث، یـا یبـكا یؽیانحى وًؿ هعکن جـاقی یکه بكا یققن جالٌ یاوث، ؾل

م اؾـالم کـكؾه اوـث کـه یـي7 هىاقت8ال هىحٍكياو به يام  یکیذمك بىؾه اوث، کًاو که  یب ًجالٌ
 یِـ ع(. 715: 7954هىحٍـكياو و يـكآو، ، یلهـايد ؿه اوـثیيكو ییقاوحا به شا ىیجالًٌ ؾق ا

ضـكبه  یبـكا یا او اهل کحاب و هٍكکاو که ال هـك ظكبـهیؾٌمًاو آو ظضكت ؾق هگىیؿ:  هی ِاتط
او یـبـه ه یايؿ. اگك وؽً اوقؾهیاو يیبه ه یچ وؽًیؿاق هیى ؾیبكؾيؿ ال ا یاه ك و يكآو بهكه هیلؾو به پ
اه ك کـه یـکـه ؾق هـىقؾ اجهـام هٍـكکاو بـه پ ىیؾاؾ کمـا ا یاتؿمل يٍاو ه حما  يكآو ؾکهظ ،آهؿه بىؾ

کـه ؾق هکـه 7 ىـاقی8ا یـ7 یؾاهكبى ظضـكه8قالم 7 یش ك قوه8ات يكآو قا ال یال آ یاظحماال  بكؼ
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ن واؼحًؿ، نكاگكنحه اوث، ؾکه اتؿمل يٍـاو ؾاؾه و نكهـىؾه اوـث: یك هیٌمٍ َُُىد  
َ
ََدُ نن  ْ ََ ن  ْ َولََقد

َجِِمنَووَذانلَِساٌننَعَرِِبنُمبنٌِی...ی ع 
َ
وَننإََِلِهنأ ُْ نلَِّساُنناَُّلِینیَ ِح َُِّمُهنبَََشٌ َْ ََُمانی ِ  (712ـ719 يعل/د ُقيلُيَننإ

آهـىلؾ. ؾق ظـاتی کـه لبـاو  ى يكآو قا( جًها بٍكی به او هـییًؿ: دایگى ن که آياو هییؾاي ى هییًیو به 
ى ديكآو به( لباو ؾكبـی قوٌـى اوـث. یك ؾكبی( اوث و ایدو قؾهًؿ ه هن  کىی که به او يى ث هی

کًؿ و بكای آيـاو ؾـفاب  ی يمییآوقيؿ، ؼؿا آياو قا قاهًما ماو يمییات ؼؿا ایؾق وايؽ کىايی که به آ
بًؿيـؿ و آيـاو نًـط  آوقيؿ، دبـه او( ؾقوـ هـی ماو يمییات ؼؿا ایؾقؾياکی اوث. جًها کىايی که به آ

يًـل  یکًايچـه ال و یمي یجكهف(. 12ـ11 :7937ظد نی ؾلىم اتًكآو، ه ا، یِ عد 7ًؿیگى ؾقوـ
ٌـىؾ کـه  هی یؿهؾق وًؿ آو ؾ ؿاتكظماو بى قمواو ؾ8 ؾايىحه و گهحه اوث: یبقا قك یثقوا یىٌؿه ا

 یـه (. 31 :7154اظیاء ؾلىم اتؿیى، دقماتی، 7 اوثال او يًل ٌؿه  یىبك ؼالل هىال ییهایثقوا
اتىـیكها تعل ـه، دظل ـی، 7 ال آو ؾقوـ اوـث یباٌؿ و يىمح یکه واؼحگ قوؾ گماو هی8 گهحه: یمي

 یـمي یو هكلطـا یـاطیکریك و ؾه و ابى( 69 /7: 7963 یكه،هى اتى یطاتّعبه يًل ال  751/ 7 :7647
 (.69 /7 :7963اتّعیط هى ویكه اتً ىیه، دؾاهلی، 7 ايؿ کكؾه یؿآو جكؾ ؾق

بـه ٌـام ؾق  پیـاه كؾاوحاو وـهك وًث(  ل هًابؽ اهليگاقاو ٌیؿه يیم دبه يًل ا بكؼی ال جاقیػ
 یػٌـ :هايًـؿايـؿ. ؾاتمـايی  آوقؾه 7یـكابع8ظضـكت قا بـا  ابىطاتب و بكؼىقؾ آو یًؾمى همكاهی
و  ىیـؾ یایـيًً ائمه ؾق اظ ، ؾالهه ؾىکكی ؾقابى ٌهك آٌىب ؾق هًايب یى،ؾق اکمال اتؿ ِؿوو

اوـحهاؾه و  بـه ؾتیـل وىءهؿاِـك  یىـًؿگاويىاهـا  .ايـؿ قا يًـل کكؾه ؼـىؾ آو یهاکحاب ؾق یمي قیكه
ؾٌمًاو بك آهـؿه  ییايؿ، ؾقِؿؾ پاوؽگى ؾاوحاو کكؾه یىکه ؾٌمًاو اوالم ال ا یقلط یها بكؾاٌث

 .ايؿ قا واؼحه و پكؾاؼحه ؾٌمًاو اوالم ؾايىحه آویؿ يمىؾه و جكؾ وو ؾق ِعث اِل ؾاوحا
اٌـاقه  یـكجىاو به هـىاقؾ ل ايؿ هی اوحاو پكؾاؼحهؾ یىکه به يًل و يًؿ ا یؾايٍمًؿاو هؿاِكال شمله 

ــىت ــىؾ: قو ــ یيم ــاؾقن ی،هعالج ــاق ییه ــیجعل یػال ج ــالم، َ یل ــك آ547او ــی،9 ؾکح ــاق یح  یػج
 یـاق،به بؿـؿ9 ؾکحـك هعمـىؾ قاه 717، َ 7ز یث،نكوـ ابؿ ی،اتله و عاي یهآ  َ ،239اوالمیاه كپ

 یكه.و ق775، 5َز بمقگ اوالم،  اه كیپ یطِع یكهبه بؿؿ9 هكجضی ؾاهلی، و 752يكآو، َ قیػجا
 واؼحه و پكؾاؼحه ؾٌـمًاو ،یکىكهؾاوحاو قا  یىایىاو که يى یكهوبه ؾًىاو يمىيه وؽًاو ؾوجى ال 

ؾق 8یـؿ: گى هی یىباقه کً یىؾق ا [9]یاتمّطه یكةکحاب و یىًؿهيى کًین: ايؿ، قا يًل هی اوالم ؾايىحه
 یـؿهؾ ییهـا اؼـحالل یؿهقوـ یؾق آو بكهه ال ليؿگ قوىل ؼؿا یجصاقج یکه ؾق هىقؾ وهكها یاجیقوا
هىـحًؿ کـه  یآيهـا ال کىـاي یـاوؼّىَ که قاوه ٌىؾ ب ِؿوق آيها هی ؾق یؿٌىؾ که هىشب جكؾ هی

 و: 8گىیؿ و ه هی وی .7یؿهبه ذ ث يكو یؽیؾق ؾكْ ظىاؾخ جاق یاجٍاوهحهن به کفب بىؾه و قوا
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کكاهـات  یىوهكها با ا یىام که يًل ا ؾاؾه یطشهطلب قا جك یىا7 اتمىضىؾات8هى ؾق کحاب ؼىؾ بًام 
قا ؾق  یـؿجكؾ و یکابـىاب جٍـک وویله یىايؿ بؿ ؼىاوحه واؼحه و پكؾاؼحه ؾٌمًاو اوالم اوث که هی

واقؾ کـكؾه  ماوال یػها قا ؾق جاق انىايه یىو ي ىت آو بمقگىاق بالکًًؿ... و ا هعمؿ قواتث ظضكت
 .ظضكت قا نكاهن واليؿ ق اوالم و قواتث آوبمقگىا یاه كؾقباقه پ یًجا هىش ات جٍى

 یـىا یهـا اهرال آيها يهكهاو و یاتؿاقه ینو وهب بى هً ه و جم یكةکؿب االظ اق و ابى هك ٌایؿ و
 یـدکـه ؾق اظاؾ یعیاجیو هىـ یلیاتؾق واقؾ وـاؼحى اوـكائ یًـاوا یىهانىايه پكؾالاو بىؾه کًايچه ٌ

وـیك اتمّـطهی، ی، ظى7ً دکًؿ هی ییؿأقا ج یٍاوىضىؼ اه یىايؿ ا واقؾ کكؾه یكهو ق یكجهى و یاواله
 .(22ـ21 /5 :7949

 یعیِـع یـثاگك قوا8گىیؿ:  اوالم هی یلیجعل یػال جاق ییها ؾق کحاب ؾقنی هعالج قوىتی
 یهـا اگكکـه ؾق همـه کحـاب ینبكاذ ـات آو يـؿاق یوگكيه اِكاق یكینپف یقا ه  آو ینباقه ؾاٌح یىؾق ا
7 ین یانـثؾاوحاو ؾوـث يؽـىاه یىؾق ا یحیقوا یىه باٌؿ، و غاهكا به کًهن يًل ٌؿ یكهو و یؽی جاق

 .(546 :7947هایی ال جاقیػ جعلیلی اوالم،  ؾقنی، هعالجد
 یهًحهـ یگـكؾ یهؿّـىه یـاو  ؼـؿا قوـىل بـه ،وًث کؿام ال قوایات ایى ؾاوحاو اهل ( هیچب 
ال ابـى  یـايًـل ٌـؿه  یگـكؾ یو ط ًـات و شاهـا یط ك یػابى هٍام و جاق یكهٌىؾ، و آيچه ؾقو يمی

 یؿًـی-لهاو  ؾق آو یچکؿامٌؿه که ه یثقوا یىؾاوؾ بى ظّی و یا ال اٌؿك یال ابىهىو یااوعاو و 
ؾق  یـموًؿ ؼىؾ قا ي و هحىتؿ يٍؿه بىؾيؿ، و یاهؿهوشىؾ يه بـ  یكاو بكؼىقؾ با بع لهاو وهك قوىل ؼؿا

د هكوله یال اظاؾ یؿقا بافا ایى اظاؾید . تٌىؾ یىايؿ جا ؾق ِعث و وًن آو جعً باقه يًل يکكؾه یىا
که ایى ؾاوحاو قا يًل کكؾه اوـث، ابى ٌهك آٌىب  با جّكل(. 544، دهماو آوقؾ ٌماقه اِعاب ب

 ال ِعث ایـى يّـه قاکكؾه، و ضمايث  یثقوا یال ط ك یمقا ي ههىكاو و ؾي اته آوؾاوحاو قا ال آقال 
ویكه ابى هٍام، جـاقیػ  :وًث هايًؿ ال هًابؽ اهلقا  . ؾالهه ؾىکكی يیم آوؾهؿه ؼىؾ بكؾاٌحه اوث

 یـىکكؾه کـه طك یثقا قوا آو یىال ؾو طك یمهكظىم ِؿوو يکًؿ.  وؿؿ يًل هی ط كی و اتط ًات ابى
يابـل اؾحمـاؾ  کـؿام یچهكنىؾه اوث که هـ یمؾوم ي یثاوث، و قوا یماول ال يػك وًؿ هًطىؼ و ضؿ

 یىث. دهماو(ي
 یـىلهـاو ایـم وشـىؾ ؾاقؾ کـه ي یيـاؾق بـا بعیـكا، قوایـث یاه كز( ؾق هىقؾ لهاو ويىؼ گهحگى پ

 یـاوه یوگى گهـث یـث،قوا یـى. بكاوان اؾايؿ یه یکاقواو به ُبّك یؿوقو یوگى قا ِ ط نكؾا گهث
جـاقیػ بلؿمـی،  ی،بلؿمـد بىؾيـؿؼىابیـؿه  یاوِىقت گكنث که کاقواي یهًگاه یكاو بع هعمؿ
 (.۰6ـ۰۲/ 7 :7954
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کىجـاه  یآو قا گهـث و ٌـًىؾ ی. بكؼـیىـثي یات یکىاوؾق قواهحگى گآو  یلو جهّ یاتشمئؾ( 
 شهايیـاو وكوق او8ؾ اقت که  یىقا باگهحى ا []آو جًها ي ىت هعمؿ یط یكاکه بع ؿاي گماقي کكؾه

 هـكوز اتـفهب، هىـؿىؾی،د ايـؿ پكؾاؼحه یٍـحكب یلبـه جهّـ یو بؿض کكؾه اوث پیٍگىیی 7اوث
7116 :7/ 59.) 

 به عىوان شاهدی بر وثاقت پیامبر اسالم یه داستانادعای استفاده از ا .2

 وـىمدو هـن ؾق ابحـؿای يـكو هـیالؾی( / هٍحن يمكی ؾومدکًؿ ؾق ايحهای يكو يىیىًؿه اؾؾا هی
ٌؿ. و ایى ٌـاهؿ  هی ، ایى قوایث ٌاهؿی بك وذايث قواتث پیاه ك اوالم جلًیهیالؾی( / يهنيمكی

بكای  اوالمًؿن  دهىیعیث( ايحؽاب ٌؿه بىؾ. گىیا ؾق يلب یکی ال ههمحكیى اؾیاو ؾاقای کحاب ه
ش كاو نًؿاو یک وؾؿه کح ی ؾق باقه بًیايگفاقي، ال ایى ؾاوـحاو اوـحهاؾه کـكؾه اوـث و بـكای ایـى 
ؾاوحاو ٌکلی هاؾی ؾق يػك گكنحه جا شایی که ٌهك ِبّكا یؿًی شایی که گهحه ٌؿه هاليـات ؾق آيصـا 

 شىؾ ِىهؿه بعیكا ؾاقؾ و هًىل هن کًیى اوث.قغ ؾاؾه اوث، ال هماو آقال يٍاو ال و
ای ؾوث یانحه اوث که هىـلماياو  يىیىًؿه هًاته ال کصا و کگىيه به کًیى يحیصه :و نقد بررسی

ايؿ؟ آو هن ؾق ٌـكائطی  ال ایى ؾاوحاو به ؾًىاو ٌاهؿی بك وذايث قواتث پیاه ك اوالم اوحهاؾه کكؾه
ء اتًهك جا ايؿته اهحـؿاؾ یانحـه بـىؾر ِـكل گـماقي یـک ديكو ؾوم و وىم( که يلمكو اوالم ال هاوقا

جىايؿ ؾتیلی بك ایى هؿؾا باٌؿ. يـه جًهـا ؾق هـیچ  های جاقیؽی يمی ویژه ؾق کحابه ؾاوحاو ؾق کحابی ب
کحاب کالهی و اؾحًاؾی اوالهی ال ایى ؾاوحاو به ؾًىاو هؿقک و ٌاهؿی بك وذايث قوـاتث پیـاه ك 

حك هًابؽ اؾحًاؾی داگك يگىیین همه آيها( ظحی به ایى ؾاوـحاو اٌـاقه اوحهاؾه يٍؿه بلکه ؾق بیٍاوالم 
 هن يٍؿه اوث.  

 راهب به پیامبر اسالمبحیرای ادعای کمک  .3

کًؿ کـه ایـى قاهـب پیـاه ك اوـالم قا یـاقی کـكؾه اوـث. ال يػـك همـه  هی يىیىًؿه هًاته اؾؾا
هًط ى اوـث ؾق ظـاتی کـه جمـام  اذك بعیكا با هطاتب ؾقوحی که ؾق يكآو آهؿهيىیىًؿگاو هىیعی، 

 آوقيؿگاو بؿؿی هايًؿ ؾرماو یا ظحی هؿاِكاو یؿًی یهىؾیاو هًعكل اوث.های قلط ال گكؾ گماقه
 و نقد بررسی
یكا ظضكت يمؾ بع ؾاوحاو ال يػك وًؿ و ؾالتث، هگك هؿت جىيم آو یىبك نكْ ِعث ااتم( 

 یىٌؿه و آو آئ یمٌگهث ايگ یها ؾاوحاو و یههؿاقل ؾات یى همها ءکه بحىايؿ هًٍا یؿهطىل کٍ کًؿق
 یـکظـؿاکرك  یـاوـاؾحه و  ینهاليـات يـ (. آیا یـک551دهماو،  کًؿ یمیق یپ قا یو شهاي یايًالب

وـال  یجىايؿ په ال گفٌـث وـ ؾقن يؽىايؿه هی یاه یاه كپ یؾوالؾه واتگ ی یاواؾحه ؾق ؾه واتگ
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که همه نّعا و وؽًىقاو قا به ه اقله و هؿصمه آوا باٌؿ  یاتهمه آ آو یاوهمه جعىالت و ب هًٍا آو
ُعدياننوَن: یؿؾؾىت کكؾه و بگى یجعؿ ْ َِدِهنَوناع  نِم  ْ تُيانبُِسيَرٍةنِمد

 
نَانفَأ ِْ نَعب  َانلََعَ نِِفنَریٍبنِمُماننَُزْل  نُکن ُت   إِن 

نُعوِننا  ْ نِم اَءُک   َْ نَصاِعقنِیَننللِنُشَى نُکن ُت   نن،نفَإِن ننإِن   ْ َُيانَونلَ َْ نَتف  نَونلَ   ُُ َُيانفَاُتُقياناْلُاَرنالُِِتنَوقُيُعَواناْلُدا َْ َتف 
َْن نلَِ ََکفِِری ت  ُْ ِع

ُ
َِجاَرةُنأ

 
 .(59ـ55/ بًكهد  اْل

ؾايىـث و هًگـام  یبـىؾ و ؼىايـؿو و يىٌـحى يمـ یبه اجهاو هىقؼاو اه هعمؿب( ظضكت 
کًـؿ کـه طهـل ؾقن  یق هـباوايىاو ى وضؽ ؾًل یا با ایکكؾ. آ یهىانكت وى او ال ؾوالؾه جصاول يم

يـام ه بـ یكؾ و و ه آو قا ؾق وـى کهـل وـاتگینكاگقا ل یال جىقات و ايص یًیبحىايؿ ظًا یا يؽىايؿه
ؿ بـا ؾق یٌـا كوو اوـث ویب یى ؾاؾیال هىال یى هطل یال يى بىالؾ؟ کً یؿحیياتب بميؿ، و ٌك یوظ

 .ق ؾاؾيكا یه هعال ؾًلیماو اوحؿؿاؾ بٍك بحىاو آو قا ؾق ظاٌیيػك گكنحى ه
 یؾهؿ که ابىطاتب ؾق يػك ؾاٌث او قا همكاه ؼىؾ به ٌام ب كؾ و يًطه بّـك یه یػ گىاهیجاقز( 

کـاقواو جصـاقت بـه ؾًـىاو  یؾق اذًـاء قاه بـىؾ کـه گـاه یآياو ي ىؾ، بلکه هًطًه بّك یهًّؿ اِل
ل یى ِىقت کطىق قوىل ؼؿا ؾق آيصا قظل اياهث انکًؿ و به جعّـیکكؾ. ؾق ا یاوحكاظث جىيم ه

ا ال آيصا قاه ین که ابىطاتب او قا همكاه ؼىؾ به ٌام بكؾ ییل پكؾاؼث، ؼىاه بگىیهؿاقل جىقات و ايص
به هکه نكوـحاؾ، ؾق هـك ظـال هـؿل کـاقواو و  یا بكاؾقلاؾه ؼىؾ قا همكاه کىیً گكنث و یهکه قا پ

 .كؾالؾل ب یهن به جعّ گكم جصاقت ٌىؾ و قوىل ؼؿاكي ىؾ جا کاقواو و یابىطاتب هًطًه بّك
ٌـهكت ً یاو يـكیطىق هىلن ؾق هه گكنث، ب یه نكا یابىطاتب ال قاهب هطات  هبكاؾقلاؾؾ( اگك 

 یـاه كيؿاقؾ که پ یاؾبه  یػجاقکه  ؾق ظاتیکكؾيؿ.  یآو قا په ال بالگٍث يًل ه یکكؾ و همگ یؿا هیپ
بؿرث بـه ِـىهؿه ال  یًپ آيکه  یاآهىؼحه باٌؿ  یمیال اظ اق و قاه او يٍىحه و ک یبا بكؼ اوالم

اه ك ؾق بكابك يـىم ؼـىؾ یؼىؾ پ بكایى، ؾالوهیاهىلؾ. قا ب یعیثو هى ین یهىؾقنحه باٌؿ جا جؿات یكیؾ یا
 لن کـه قوـىیًیب یکه ها هیام. ؾق ِىقج هىحن ؾقن يؽىايؿه یجىايىث اّؾؾا کًؿ که هكؾمر هى اهّ  یيم

 یهعمؿر جى ؾق وى ؾوالؾه واتگ یيگهث هاو ا یى ؾًىاو آقال کكؾ و کىیقواتث ؼىؾ قا با هم ؼؿا
کـه هٍـكکاو  ی. ؾق ِىقجیقا ال او نكاگكنح کى جابًایى ظًایو ا یً قاهب ؾقن ؼىايؿیپ یؾق ُبّك

ؿا کًًـؿ، یپ یمیکكؾيؿ جا ؾوحاو یآياو ؾقباقه يكآو ؾيث ه یهمه يىؼ جهمث به او لؾيؿ و به يؿق ،هکه
م يـكاق ؾاؾيـؿ و یك و هاشكاشى آو قا ؾوـحاویگ هً بهايیى جهمث قا يه يكآو هحؿّكْ ٌؿه و يه يكیا یوت
 .ؿه نکك ؼاوقًٌاواو ؾّك ها اوثییاوث که آو لا یى ؼىؾ گىاه هعکمیا

هايًؿ قوىل ؼؿا  یاه كیؾاٌث که پ یًیو ؾ یى يؿق اطالؾات ؾلمیوايؿا  قاهب قاه ٌام اگك هـ( ا
قا  ك هعمـؿیـق ؿا يکـكؾ؟ پـه کـكایـپٌهكجی ى یل شاهؿه ؾهؿ، په کكا ؼىؾ او کىککحكیجعى

 .اقجگاه هكؾم بىؾیکه آوحاو او همىاقه لیث يًمىؾ؟ ؾق ِىقجیجكب
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والؾ جـا وايؿیـث. بـه  هایی وشىؾ ؾاقؾ که بیٍحك آو قا ٌ یه انىايه هی و( ؾق ایى ؾاوحاو يٍايه
، یـاه كها بـك پ وـًگ ینکىو جؿػـ یكط یؿیق یها يٍايه یبكؼ یؿوبا ؾ یكابعؾًىاو هرال آوقؾه که 

کـه بـه هصـكؾ  یو ؾقؼحـ انکًـؿه، یه یهوا یو بك و کكؾه یظكکث ه یاه كىاقه بك وك پکه هم یابك
 یـاوقا ؾق ه اوـث، هعمـؿ گٍـىؾه یاو ه یؼىؾ قا به وى یها ؾق پًاه آو، ٌاؼه یاه كيٍىحى پ

 ًٌاوؿ. یو هیاکاقواي
يـات ابىطاتب هال یًال قاه او قا همكاه ؾمى ی یکیؾق کىؾکیاه ك که پ یكینب ف اگك ( بكنكْ،ل

ال  یبكؼـ یـاآو ظضكت ٌكض ؾاؾه  یکه قاهب، کحاب هًؿن قا بكا کًؿ یيم هطلب ذابث  یىکكؾه، ا
 یعیهىـ اهـباوـث کـه ق یىذ ث ٌؿه ا یؿاقؾ یىقا به او آهىؼحه باٌؿ، آيچه ؾق هىقؾ ا یًیؾ ینجؿات
 یـمي اوؾايىـحه، یهىؾیـ یهـ آيچه قاهـب ال هعمـؿ یكال بكظفق ؾاٌحه9  یهىؾیاوقا ال  یاه كپ یؾمى

او قا ال  ی یهىؾیـاوباٌؿ وگكيه به لوؾ هعمؿ تفا به ابىطاتب هٍؿاق ؾاؾه که هكايب  ايؿ، ؾايىحه یه
 ؾاؾه یبه او اشاله يمـ یؿاقبه هًگام آو ؾ یاه كاکكمبك آو وى پ الوهؼىاهًؿ کٍث. ؾ یًهظىؿ و ک یقو

هـاو انحـاؾ و اگـك هًػـىق، بؿـؿ اج وال یظال آيکه بؿرث آو ظضكت و یىؿو بًى یاهىلؾقا ب یاوکه اؾ
ذابـث يٍـؿه  کكؾ، یه تجصاق  یصهؼؿ یهباٌؿ که ظضكت با وكهایاه ك پ یؾوقاو شىاي یها هىانكت

جعلیـل و  دهـىهًی، ؾاٌـحه باٌـؿ یـؿاققه ـاو ؾ یـاال اظ اق و  یکیها با  هىانكت یىاوث که او ؾق ا
 با جّكل(. :7956 بكقوی آقای هىحٍكياو پیكاهىو وظی،

ى یى وشىؾ ؾاقؾ. ظال پكوً ایيكآو و ؾهؿ یها او هؿاقل و آهىلهیه ییها  اهثؿ ٌیجكؾ ی( بض
ؿ یـك بایوـؽى آيـاو يـاگم یگـايگیو  یاو آومايیاؾ یىث؟ هماهًگیک یى هن وًؽیاوث که قال ا

، ال آيصـا کال ؼاوحگاه هٍحك یبكؼىقؾاق ـ هؿًىل باٌؿ که وه اظحمال وشىؾ ؾاقؾ: یک یلیؾت یؾاقا
ًکـه یل ایبه ؾت ـ ٍه هىحًؿ ط ؿا ؾق وكٌاؼه ها همگىو ؼىاهًؿ بىؾ. ؾویق یک بكگكنحه ال یکه همگ

 یهمىاي ـ ى ؾوث به ؾوث ٌؿو اوث. وهیصه ایيح یگك گكنحه ٌؿه ايؿ9 همىايیؾبؿضی ال  یبكؼ
 يؿاقؾ.  یل هؿًىتیاوث و ؾت یاجهاي

ك والگاق یجؿب كنث، کكا که با ظکمث ٌگكل ظاکن بك شهاویجىاو پف یًه وىم قا يمیؿ گمیجكؾ یب
ؿه گكنث یًه هىحؿل يؽىث قا ياؾیث، کكا بایؿ گموى ایاپكوً ًه يؽىث9 یهايؿ ؾو گم هی ىث.یي

 ه و وىث ؾوم قا پفیكنث؟یپا یًه بیو گم
ى یؾهـؿ یهـا وىث و ؾوث يىٌـحه یکه يكآو ؾكضه کكؾه، هكگم با انىايه ها یبلًؿ یآهىله ها

دهؿكنـث، ٌـ هات و  ؟ه ؾايىـثیـقا بكگكنحه ال آو نكو ها ى بلًؿ هكج هیجىاو ا یا هیيؿاقؾ، آ یهمؽىاي
 .(79: 7159قؾوؾ، 
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ٌىؾ با وشـىؾ اؼحالنـات  هی ى اوث که کگىيه اؾؾایم باؾد جؿصب اوث ایً ال هك کیآيچه ب
ى یى اوث. ؾؿم هماهًگی هؿاقل يـكآو و ؾهـؿیه اظد يكآو بكگكنحه ال ؾهؿ ،ىیى يكآو و ؾهؿیؾم

 ،ؿًـىبی ،ؾاووؾ ،نیابـكاه :اء همچىویهای اي  ى ؾاوحاویاؼحالنات ؾم ،ث و ي ىتیؾق باقه هًام اتىه
ى ال يػك اؾصال، هك ايىـاو هًّـهی قا بـه یىی و ههمحك ال همه جهاوت ٌگكل يكآو و ؾهؿیتى  و ؾ

پیاه كاو بیى يـكآو و ٌؽّیث ؾق باقه  ى باٌؿ.یگكنحه ال ؾهؿيؿ بكجىا قوايؿ که يكآو يمی هی ى باوقیا
يـكآو اوـث و ظـال  یژگـی، ویاه كاو اتهیگاه پیی وشىؾ ؾاقؾ. ظهع ٌأو و شاؾهؿیى اؼحالل شؿ

اه كاو یـن و اظحكام ال پیال جکك یا گاه آياو نكو کاوحه ٌؿه اوث. يكآو شم ؾق هاتهیآيکه ؾق جىقات شا
 /هـا ًٌاوـايؿه اوـث دق.ک: ِـانات یؿیـکىك بكکًـاق ال پلیٍاو قا یاؾ يکكؾه اوث، آو کًاو که ای

اق اوث. اها ؾق ین بىیاه كاو ؾاقؾ همكاه با اظحكام و جکكیال پ یکیال  یاؾیى هكگاه یچً(. هم795ـ52
ك اوث که گاه بـه ین، هگك آيکه پك ال اهايث و جعًیًیب یاه كاو قا يمیپ یها ال ؾاوحاو یجىقات، ؾاوحاي

يگـاه ىـث. ؾق یي یىحه بًؿگاو هؽلُ اتهـیکه هكگم ٌا ییها قوؿ9 همكاه با يکىهً هی ظؿ ابحفال
پـكوا يـؿاقؾ.  یو پلٍـح یچ لٌحیآبكو اوث که ال ه یؼىاق و ب ٌكاب یاء، هكؾیػ االي یجىقات يىض ٌ

کًـؿ  یقا جًهـا بـكا 7وـاقه8ً ی ـاین که همىـك لیًیب یه یل اتكظماو قا ؾق جىقات هكؾین ؼلیابكاه
ؾهؿ که  هیيى ث  قا به تى  ییً جىقات، کاقهایؿایوهك پ 76کًؿ. ؾق باب  هی هؿاهله یِ اض ليؿگ

 .یاه ك اتهیؿ اوث، که قوؿ به پیشاهؿه هن بؿ یيلن ال يگاقي آو ٌكم ؾاقؾ و ال انكاؾ ؾاؾ
 طل ـؿ. کگىيـه هـی جهاوت ؾیگك يكآو با ؾهؿیى، شً ه اؾصال يكآو اوث که همگاو قا به ه ـاقله

قا ؾؾىت کًـؿ  های نكؾ ؾیگكی باٌؿ آيگاه همه جىاو باوق کكؾ کحابی بكگكنحه ال کحاب ؾیگك یا گهحه هی
 که هايًؿ آو بیاوقيؿ و آياو يیم ؾق بكابك آو اغهاق ياجىايی کًًؿر

 در باره تفاوت قرآن و عهدیهمىصف دیدگاه خاورشىاسان 
يـكآو قا ال ايح ـان ال اؾیـاو وـلم و بكؼـی هـن وـاظث واظث هًّم هىحٍكياو ال  یبكؼ

ى یـال ا یٌـماقايؿ.  ِـانی ؾـاتی وـحىؾهوـاؼحه و او قا بـا اوهّ ـكا و ايح ان قا ال ؾقوـ اوالم اه كیپ
 ال:ايؿ  هعًًاو هًّم ؾ اقت

 An Apology forديام ه (، هىحٍكو ايگلیىی کحابی ؾاقؾ بJohn Davenportشاو ؾیىو پىقت د. 7

Mohammad and Koran)جكشمه ٌؿه اوـث. شـاو 7 ؾفق جًّیك به پیٍگاه هعمؿ و يكآو8يام ه که ب
يكآو هطابى جعًیًـات 8يىیىؿ:  يكآو بك ايصیل اٌاقه يمىؾه و هی ؾیىو پىقت ؾق ایى کحاب به بكجكی

کىهپ با ايصیل نكو ؾاقؾ. لیكا ايصیل ؾاقای هکحب و قوي نًهی يیىث بلکه بطىق کلی هعحىیـات 
آو هكکب اوث ال يُّ و قوایات و جكقیب بٍك به يٍك ؾىاطم و اظىاوات ؾـاتی و نـؿاکاقی و 
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قابطه هًطًی شاتب و شاـبی که ایـى هؿـايی قا بـا یکـؿیگك اؼاليیات ِعیط. و هیچ يىؼ ؾاهلی و 
قبط ؾهؿ ؾق ايصیل وشىؾ يؿاقؾ. ال ایى گفٌحه يكآو هايًؿ اياشیل، هؽـحُ ؾًایـؿ ؾیًـی و ؾ ـاؾت 

جًّـیك بـه دؾیىو پـىقت، 7 يیىث، بلکه ٌاتىؾه یک يػام ویاوی اؾاقه شاهؿه قا طكاظی کكؾه اوث
 .(63ـ66 :جابیپیٍگاه هعمؿ و يكآو، 

وايؿیـث آو 8گىیـؿ: ايح ان هؿاقل ال یهـىؾ هـی (، ؾق هىقؾBrockelmannبكوکلماو دکاقل . 5
یهىؾ ؾاٌـحًؿ،  اوث که یهىؾیاو شمیكه اتؿكب هؿاِك غهىق اوالم اطالؾات بىیاق ايؿکی ال هؿاقل

ؾق ایـى و پیاه ك اوالم يیم هًؿاق کمی ال آيها قا ال یهىؾیاو نكا گكنث، بًابكایى اطالؾات پیاه كاوالم 
 .(22 :7913جاقیػ هلل و ؾول اوالهی، دبكوکلماو، 7 لهیًه ؼیلی کن بىؾ

يهكهايـاو و 8ؾق کحـاب هؿـكول  (م7462د یلىـىل بـمقگ اوـکاجلًؿین7 لیجىهان کاقال8. 9
او 8يىیىـؿ: نّلی قا به ج ییى ابؿاؾ ٌؽّیحی پیـاه ك اوـالم اؼحّـاَ ؾاؾه و هـی7 پكوحی يهكهاو

یث ياًٌاؼحه به پیاه كی به وىی ها ه ؿىخ ٌؿه اوث، هك ياهی که بـك قوىتی اوث که ال شايب ابؿ
ؾايین که وؽى او ال ايىاو ؾیگكی ايح ان يٍؿه، بلکـه ال هىـحه او يهین: ٌاؾك، پیاه ك، ؼؿا و... هی

هـای غلمـايی ؾيیـای نكی ًـؿه  بیًؿ و پكؾههكکمی ظًایى ؾاتن بكگكنحه اوث. او باطى همه کیم قا هی
گىیـؿ: . وی همچًـیى هـی(29ــ25: 7115 االبطـال، ل،یـکاقال7 دًی او يیىث...هايؽ ظًیًث بی

آوق، هًحها ظه وغیهه جعًیى ؾلمی اوث  يكآو بكای هى کاقی اوث پك لظمث و ؼىحگی هطاتؿه8
ايگیمؾ. ایى يکحه واضط اوث که هك کؿام ؾقوث و ظًیًـی  که ؾايٍمًؿاو اقوپا قا به يكائث آو بكهی

ّىَ ؾاقؾ و ظى آو اوث که جمام کحب اؾن ال آومايی و قیك آو ؾق بكابـك يـكآو ها يهىـ به ؼ ؾق ؾل
 .(51 :جابیيكآو و ؾیگكاو، دِؿايث، 7 کىکک و ظًیكيؿ

7 جاذیكگفاقی و جكجیـب يـمول يـكآو8هًاته  (، يىیىًؿهGerhard Boweringبىئكیًگ دگكهاقؾ . 4
و، ؾلی ققن اغهاقات بؿـؿی ؼـىیً ؾق يكآو الیؿ اتمؿاقل ( ؾق ؾائكةChronology and the Quranد

ای ال آذـاق هكبـى  بـه هیچ هصمىؾه8گىیؿ: اؾاهه ایى هًاته، اؾحكانی ؾاقؾ که ایى گىيه اوث وی هی
جىقات و ايصیل، به ِىقت هٍكوؼ یا هصؿىل وشىؾ يؿاقؾ که ه ًـای هىـحًین و هً ـؽ اِـلی يـكآو 

 ،كجیب جاقیؽی ؾق هیاو اؾیاو بـمقگ شهـاوباٌؿ... با ایى که يكآو به ؾًىاو آؼكیى کحاب هًؿن به ج
هًؿ قوًٌی با وًث کحاب هًؿن یهىؾیث و هىیعیث ؾاقؾ، تکى هیچ هؿقکی ؾال بك ایى  قابطه لهاو

هـای هحهكيـه ای کاهل یا به گىيه کحـاببه ِىقت هصمىؾه []یى يى ث جا ي ل ال لهاو هعمؿکه ا
 .(7Encyclopedia of Quran, v:1, p:316 دوشىؾ يؿاقؾبه ؾكبی جكشمه ٌؿه باٌؿ، 
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7 ياهه پیاه ك اوـالم ليؿگی8( ؾق کحاب م7611دجىتؿ (،Karen Armstrongد آقهىحكايگکاقو  .2
، ( ؾلی ققـن وـؽًايی کـه ؾق گهحـاق ي ـل ال وی يًـل ٌـؿA Biography of Prophet Muhammadد

يگـكین،  ا هیهـای بـمقگ جـاقیؽی ق قا ال هماو ؾیـؿگاهی کـه کهكه []اگك ها هعمؿ8يىیىؿ:  هی
ى یـػ بٍـك بـىؾه اوـث. ایطىل جاق هى يابكیجك ؿ که او بمقگین قویى باوق ؼىاهب یًین، به قاظحی به ای

 یط ؼاِـی، بلکه به ؼـاطك ٌـكایا نحىظات يػاهیى بمقگ، یصاؾ ؾیا ایباوق يه به ؼاطك آوقؾو يكآو، 
آقهىـحكايگ، 7 دگـكؾؾ یصـاؾ هیؿه اوث، ؾق ها ایكول گكؾیکكؾه و پ یىحاؾگیانحه، ایکه او ؾق آو قٌؿ 

 .(39 :7959ياهه هعمؿ،  ليؿگی

يـايىيی اوـث کـه  ،يكآو یا يايىو هعمـؿی8گىیؿ: اؾهىيؿ بىقک ياطى ویاوی، ايگلیىی هی. 3
ؾهـؿ و آو يـايىيی اوـث  جكیى گؿا قا ٌاهل ٌؿه و به یکؿیگك اقج ـا  هی جمام هكؾم قا ال ٌاه جا پىث

اقی هًـّىق، جكجیـب و فگجكیى يايىوجكیى يضاوت ؾلمی و بمقگجكیى يػام يضایی و باال که: به هعکن
يكآو و ؾیگـكاو، دِؿايث، 7 ها به وشىؾ يیاهؿه اوث جًػین یانحه و هايًؿ آو ؾق ایى ؾاتن پیً ال ایى

 .(74 :جابی

هى یًیى ؾاقم که اگك يكآو و ايصیـل قا بـه یـک 8گىیؿ: نكايىىی هی يىیىًؿه وتحك نیلىىل و. 4
لیـكا کحـاب هعمـؿ ؾق غـاهك انکـاقی قا  ،ؿّیى اقائه ؾهًؿ او ظحما اوتی قا ؼىاهؿ بكگمیؿنكؾ قیك هح
جـك ال يـىايیى ؾهؿ که به ايؿاله کانی بك ه ايی ؾًلی هًط ى اوث. ٌایؿ هكگم يايىيی کاهـلجؿلین هی

 .(73دهماو، 7 طالو وضؽ يٍؿه باٌؿ يكآو ؾقباقه

يـكآو کـه کحـاب آوـمايی هىـلمیى 8گىیؿ: ی( ه7517ـ7697گىوحاوتىبىو نكايىىی دؾکحك. 5
اوث هًعّك به جؿـاتین و ؾوـحىقات هـفه ی جًهـا يیىـث، بلکـه ؾوـحىقات ویاوـی و اشحمـاؾی 
هىلماياو يیم ؾق آو ؾقز ٌؿه اوث... ٌّکی يیىث که بؿضی شاهای ایى کحاب ؾق نًـىو ٌـؿكی و 

جـىاو هفه ی يمیهای  کحابك ٌؿه که يػیك آو قا ؾق وای یهای ییيما قهىل ؼطابه و ظىى بیاو يؿقت
 .(51 :جابیيكآو و ؾیگكاو، دِؿايث، 7 به ؾوث آوقؾ

 وتیجه
 یها ، آهىلهیاه كبىؾه اوث که با ٌک ؾق قواتث پ یؾٌمًاي یهکه ؾوحما ییها ال ؾاوحاو . یکی7

 یًؼـى یاوالم ؾق وهكها یاه كايؿ که پ يلمؿاؾ کكؾه یؿیو ؾًا یاتال اؼ اق و قوا یا اوالم قا هصمىؾه
 قاهب اوث. یكایبع یاوث، ؾاوحاو واؼحگ یؿهًٌ یعیو قاه او هى یهىؾال اؼ اق 

ال بكؼـی   و وـًث واقؾ ٌـؿه اوـث اهل یؽیجـاق قاهـب ؾق هًـابؽ یـكایبع اگك که ؾاوحاو .5
بـه همكاهـی  قا بـه ٌـام  وـًث( ؾاوـحاو وـهك هعمـؿ هن دبه يًل ال هًابؽ اهل یؿهؾايٍمًؿاو ٌ
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 یایال يضـا یکیاها ایى ؾاوحاو ايؿ9  يًل کكؾه 7یكابع8ظضكت قا با  ؾ آوابىطاتب و بكؼىق یًؾمى
وًث  ال هعًًاو اهل یؿه آو قا ي ىل يؿاقيؿ بلکه بكؼیيه جًها هعًًاو ٌکه  وًؿ اوث یهٍهىق اها ب

 هىحًؿ.آو آياو آهؿه اوث، هًکك اِاتث  یؽیال کحب جاق یى ؾاوحاو ؾق بكؼیهن که ا
الهی و اؾحًاؾی اوالهی ال ایى ؾاوحاو به ؾًىاو هؿقک و ٌاهؿی بـك يه جًها ؾق هیچ کحاب ک .9

وذايث قواتث پیاه ك اوالم اوحهاؾه يٍؿه بلکه ؾق بیٍحك هًابؽ اؾحًاؾی داگك يگىیین همه آيها( ظحی 
 به ایى ؾاوحاو اٌاقه هن يٍؿه اوث.  

آو لهاو و... يٍاو های ؾمیى يكآو و هؿاقل قایس  های ؾقويی ایى ؾاوحاو، جهاوت ياوالگاقی .1
، جأذیك ایى نكؾ ؾق پیـؿایً يـكآو بـه هـیچ بهی قاال آو ؾاقؾ که بك نكْ اذ ات ؾیؿاق پیاه ك با بعیكا

 وشه يابل پفیكي يیىث.

 ها وىشت پی
یز ییره یهُامرات   پرا   «یهسىٍ یهىبًیٍ فی کتابات أندیء یالسالم»َایی َمچًن  کتاب[ 7]

 .نلیٍ شیعٍ یست
ايـؿ. ؾو جـى  يام بـىؾه یىکه کهاق جى ال ِعابه بؿ بىؾه، کًاو یسو لهاو قاؾق آ یايام گى یىا[ 5]

 یهـكؾ ٌـاه یـکال  یمي یك(. ابى االذ56: 9 ،دجاز اتؿكون یاالقاق یكو بع یؿهبى قب یكهٍهىقجك بع
ال  یـكق یـىکًـؿ کـه ا هـی یطيمؾ قوىل ؼـؿا قنـث و جّـك یگكکًؿ که با ههث جى ؾ هی یاؾيام  یىبؿ

 .قاهب اوث عیكایب
 یت ًاي یؿیم.( ؾاتن، هعًى و هىقغ 6۳۹4ٌ-6۳6۳د یهؿكول اتعىً یؿهاٌن بى و یؿو [9]
يـى و  یهؽحلم ال ؼىؾ بـه شـا گفاٌـث و يگـاه یها ؾق ظىله یهحؿؿؾ یهاتم اوث. او جأت۰۲يكو 

و  7ؾٍـك یاالذً یكةاالئمةو8به  جىاو یآذاق او ه یىجك كولػؾي ال کكؾ. ال هؿ یًیهعًًايه قا ؾق ؾلىم ؾ
 اٌاقه کكؾ. 7هیاتمّط یكةو8
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