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  چکیده

نوشته مستشرق معاصر آقاي » شناسی و قرآن باستان«مقاله  بررسی و نقدنوشتار حاضر 

 (EQ)المعارف قرآن لیدن  ةاي قرآن و علم در دایر رشته روبرت شیک است در حوزه میان

رخی اقوام و آثار باستانی مذکور در انتشار یافته است. نویسنده در این مقاله به بررسی ب

جزیره عربستان  شناسی شبه هاي باستان هاي تاریخی و سایر فعالیت قرآن و حکومت

کند که به  پردازد. وي که به نحوي محیط نشو و نماي اسالم را نیز مدنظر دارد اذعان می می

تاه به مطالعات اي کو نتایج مطلوبی در این زمینه نرسیده است. در پایان مقاله اشاره

  المقدس نیز نموده است. شناختی بیت باستان

و نقد اي از مقاله آقاي شیک ارائه شده و سپس به بررسی  در این نوشتار ابتدا خالصه

  آن پرداخته شده است.

و کثرت تتبع وي قابل توجه است، اما » شناسی و قرآن باستان«هاي نویسنده مقاله  دیدگاه

هاي اعتقادي وي به بروز اشتباهات غیر قابل اغماضی  و تأثیر زمینهعدم توجه به همه منابع 

  منجر شده است که از اعتبار پژوهش وي کاسته است.
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شناسی به روشنگري مفاهیم قرآن، تردید در وجود احتمالی برخی  هاي کمک باستان شیوه

ی سلیمان و مستندات تاریخی موجود در عربستان، یاد کرد ویژه قوم ثمود، تشکیک در همزمان

شناسی  ملکه سبأ، وضعیت سایر آثار و اماکن دیرینه مربوط به صدر اسالم، و مطالعات باستان

  .قرار گرفته استو نقد بیت المقدس از مباحثی است که در این نوشتار مورد بررسی 

  شناسی، شبه جزیره عربستان، روبرت شیک. قرآن، خاورشناسان، باستان واژگان کلیدي:
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  مقدمه

اي قرآن و علوم کمک شایانی  رشته هاي میان از علوم جدیدي که در حوزه بررسی یکی

شناسی است.  هاي باستان شناسی قرآنی از شاخه کند، علم باستان به فهم و شناخت قرآن می

دو متصور نباشد و نقش مهم این   هرچند در نگاه اول ممکن است ارتباط روشنی میان این

هاي قرآنی نادیده  یخی و جغرافیایی و برخی دیگر گزارهعلم در کشف از مبهمات تار

  شناسی هاي مختلف علوم اجتماعی، باستان توان گفت که در میان رشته انگاشته شود، می

برداري از مبهمات مذکور مؤثر باشد و  تواند در کشف و پرده قرآنی تنها علمی است که می

ن در قرآن و حتی سایر کتب مقدس ذکر هایی که از آ هاي گذشته را با تمام گزارش دوران

  شده است، مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهد.

شناسی دارند؛ چه آنان پس از مطالعه کتاب مقدس  خاورشناسان پیوند عمیقی با باستان

آگاهی بر تاریخ گذشته انبیاء و رسوالن الهی، از غرب رهسپار دیار انبیاء شدند و در این تالش و 

هاي  آثاري از ایشان دست یافتند و هم بر این علم افزودند. آنان در این مسیر، گزارشعلمی هم به 

ها بردند. این حرکت هنوز ادامه  قرآنی مربوط را نیز بهترین راهنماي خود قرار دادند و از آن بهره

مبران هاي نوینی از آثار سرزمین پیا شناسان، گزارش بینیم که هر روز، گروهی از باستان دارد و می

  گردد. کنند که در برخی موارد اعجاز علمی قرآن نیز اثبات می میرا بازگو 

  زیست شناخت

) است. این مؤسسه در زمینه Henry Martinهنري مارتین ( هرابرت شیک استاد مؤسس

کند و در شهر حیدرآباد هندوستان قرار دارد. وي در طرحی  پژوهی فعالیت می اسالم

المقدس دیدن کرد. او در این پژوهش، به بررسی  ی شهر بیتپژوهشی، از اماکن اسالم

الصخره و مسجداالقصی پرداخت. وي در پژوهش مذکور، توانست به  مناطق پیرامون 

هاي معماري شهر بیت المقدس و بناهاي تاریخی مهم در تاریخ اسالم دست یابد و  ویژگی

  تصویري معنوي از آن شهر ارائه کند.
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  :است از رت شیک عبارتبرخی از آثار راب

- The Christian communities of Palestine from Byzantine to Islamic rule, 

Princeton 1995. »جوامع مسیحی فلسطین از روم تا حکومت اسالمی«  

- «Place of Abraham», in Encyclopaedia of the Qurān, (Leiden, Brill, 

2004.) » مقام ابراهیم«   

- «Protection», in Encyclopaedia of the Qurān, (Leiden, Brill, 2004). 

  »حفاظت«

(Griffith, «Christians and Christianity», 1/316; Schick, «Place of 

Abraham» 4/104-105, id., «Protection», 4/307-308). 

  »شناسی و قرآن باستان«خالصه مقاله 

مک چندانی به درك قرآن و محیط نشو و شناسی ک ] در حال حاضر، رشته باستان1[

شناسی در مکه و مدینه حرام است و فقط معدودي  هاي باستان کند. حفاري نماي اسالم نمی

تواند در ایضاح  هاي انجام شده در شبه جزیره عربستان می برداري ها و نقشه از حفاري

  موضوع مذکور مؤثر باشد.

ه عربستان و نخستین پیمایش و گردآوري جزیر نخستین تحقیقات جغرافیاي تاریخی شبه

هاي آن دیار، در اواخر قرن نوزدهم در شمال عربستان و یمن آغاز شد، اما تا قبل از   کتبیه

 شناسی اندکی صورت پذیرفت هاي باستان ها یا حفاري برداري جنگ جهانی دوم، نقشه

)Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/148(.  

  تواند مؤثر باشد: گري مفاهیم قرآن می ی به دو گونه در روشنشناس ] باستان2[

یک. بررسی بقایاي گذشته دورِ پیش از اسالم که مربوط به پیامبران و اُمم اولیه انجیل و 

  عربستان است.

  باشد. گشاي درك حیات پیامبر تواند راه دو. بررسی بقایاي مادي که می

  ده در قرآنبرده ش هایی از آثار باستانی نام نمونه

) نیز در انجیل 85] قوم مدین که شعیب پیامبر براي آنان فرستاده شد (اعراف / 3[

شناخته شده است و آنان را با ساکنان شمال غربی عربستان در شمال حجاز و خلیج عقبه، 

  توان یکی دانست. در اواخر هزاره دوم قبل از میالد (در عصر مفرغی متأخر) می
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ز اسالم غیر انجیلی، قوم ثمود که صالح پیامبر براي آنان در خصوص اقوام پیش ا

و  32؛ قمر / 53/  45؛ نمل141و  159؛ شعرا / 61و  68؛ هود79و  73اعراف / (فرستاده شد 

اي شناخته شده در شمال غربی عربستان است. نام ثمود نخست  به لحاظ تاریخی قبیله )23

اي آشوریان به کار رفته  عنوان دشمنان قبیلهدر متون آشوري قرن هشتم قبل از میالد و به 

  خورد. اي از منابع مکتوب رومی و یونانی نیز به چشم می است. این نام در مجموعه

هاي عربی پیش از اسالم به کار رفته است. هزاران  ] نام ثمود تنها چند بار در کتیبه4[

بندي  امشخص و طبقهاي که در شمال عربستان، جنوب سوریه و اُردن با تاریخ ن کتیبه

انگیز کشف شدند ـ و محققان جدید آنان را به قبایل قرون پیش از اسالم منسوب  بحث

اند ـ هیچ ربطی با قبیله ثمود ندارند.  را بر آنان نهاده» ثمودي«کرده و براي سهولت کار نام 

االً هاي کوتاه از اسامی اشخاص هستند، احتم هاي ثمودي که عمدتاً دیوار نوشته کتیبه

  اند. اند که الزاماً هیچ ربطی با قبایل ثمود نداشته توسط قبایل متعددي نگاشته شده

اقوام دیگري که پس از تکذیب پیامبران خود هالك شدند، وجود خارجی مشخصی 

هایی بر  توان قوم عاد را نام برد که بناها و قلعه شناختی ندارند. از آن جمله می در باستان

ساخته بودند و به نظر قرآن، سرنوشت آنان را از بقایاي  )128و  129/  شعرا(اماکن مرتفع 

. به همین ترتیب، بقایایی یافت )25؛ احقاف / 38عنکبوت / (توان دریافت  منازلشان می

  ) باشد.38نشده است که مربوط به ساکنان الرَس (فرقان / 

 )16و  15سبأ / (ن ] مرکز حکومت سبأ در جنوب غربی عربستان و بندهاي آبیاري آ5[

به دقت مورد بررسی محققان، مخصوصاً محققان آلمانی، قرار گرفته است. بند مآرب، 

ترین بند آبیاري در جنوب غربی عربستان بوده است. واحه مآرب از  ترین و پیچیده بزرگ

ترین کتیبه موجود که به  شده است، اما قدیمی سوم پیش از میالد آبیاري می  هزاره

) مربوط 15/  سبأکند ( هاي شمالی و جنوبی واحه مآرب اشاره می اي جداگانه نیمهه آبیاري

ق.م است. تنها بند بزرگ موجود که در هشت کیلومتري شهر واقع است،  685به سال 

ق.م ساخته شد و همانند دیگر  528هاي مذکور در سال  نخستین بار پس از تاریخ کتیبه
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ی مدت آب نبود، بلکه براي کاهش سرعت دو سیالب بندها، وظیفه این بند ذخیره طوالن

بند منحرف شود  رفت تا آب از طریق دو دریچه آب ساالنه و باال بردن سطح آب به کار می

  ها در یک منطقه مزروعی وسیع توزیع گردد. اي از کانال و از طریق شبکه پیچیده

) یکی از 26و  9مناطق مختلفی براي غار اصحاب کهف پیشنهاد شده است (کهف / 

هاي اَلرَّقیم در جنوب  این مناطق محتمل، بقعه رومی بیزانسی، حفاري شده در دل صخره

  اَمان در کشور اُردن است.

حکومت سبأ در جنوب عربستان با مرکزیت مآرب، حکومت اصلی در هزاره نخست 

روایی  اي و به رهبري فرمان پیش از میالد بود. این حکومت به صورت یک اتحادیه قبیله

ابهام قرار  اي از شکل گرفته بود. سرگذشت اولیه حکومت سبأ در هاله» مکَرَّب«ملقب به 

دهم پیش از میالد رخ داده  قرن) باید در 44و  15نمل / زمانی سلیمان و ملکه سبأ ( هم. دارد

هاي سبایی  اما ملکه مذکور، شخصیت تاریخی مشخصی ندارد. در هیچ کجاي کتیبه. باشد

هاي اعراب در چند کتیبه آشوري قرن  اي نشده است، حال آن که ملکه ملکه اشارهاین به 

در شمال شبه جزیره عربستان  نآشوریا یهشتم پیش از میالد که به شرح عملیات نظام

به ارائه دو بازشناسی علمی متفاوت از تاریخ قوم  هاماتباند. این ا اختصاص دارد، ذکر شده

   سبأ منجر شده است.

گردد. در  هاي این حکومت به قرن هشتم قبل از میالد باز می یک بازسازي خاستگاه در

هاي عظیم جنوب عربستان حدود صدها سال بعد، یعنی در  بازسازي دیگر، آغاز فرهنگ

شود. در دیدگاه دوم به تاریخ سبأ که مدت آن  زنی می قرن پنجم قبل از میالد، گمانه

آید تا یک  اي از آب در می تر افسانه ملکه سبأ بیش تر است، برخورد سلیمان و کوتاه

  .واقعیت تاریخی!

) به جا نمانده است و براي یافتن 90و 3گویی (مائده/ ] هیچ اثري از تیرهاي غیب6[

هایی بسنده نمود که بسیار با محیط فرهنگی  ) باید به دوره31هایی از جواهرات (نور/  نمونه

) وجود 80هاي اولیه (انبیاء/ ه دارد. هیچ ردي از زِرِهفاصل ]  [ حجاز در روزگار محمد

بري شده سربازان در قصر اُموي  هاي گچ ندارد. نخستین تجلیات هنرمندانه اسالمی، مجسمه
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و وجه  ]  [و علی  ]  [متعلق به قرن هشتم میالدي است. امتیاز شمشیر مشهور محمد

  تسمیه آن، یعنی ذوالفقار، مشخص نیست.

  المقدس شناختی بیت باستانمطالعات 

المقدس، مسجد االقصی، قبۀ الصخره و  ] آقاي شیک ضمن بیان مطالبی پیرامون بیت7[

  المقدس ممنوع است. کند که حفاري در بیت در الخلیل، تصریح می آرامگاه حضرت ابراهیم

  بررسی و نقد

  الف) نقاط مثبت

با توجه به کثرت منابع  نکات مثبت و منفی دارد.» شناسی و قرآن باستان«مدخل 

گوناگون امروزي و قدیمی که نویسنده درباره این موضوع به آنها مراجعه کرده است، این 

مقاله از نظر اشاره به محتوا و کثرت مطالب علمی در سطح خوبی قرار دارد. همچنین 

نیز کند، به آیات قرآنی  نویسنده در مواردي که به موضوعات تاریخی ـ باستانی اشاره می

  دهد. شناسی توجه می اي قرآن و باستان رشته کند و به مباحث میان اشاره می

  ب) نقاط ضعف

بندي مناسبی براي مقاله ارائه  در ابتدا باید اشاره کرد که از لحاظ شکلی نویسنده عنوان

کند. نویسنده در برخی  دهد و همه مطالب را بدون رعایت ترتیب خاصی مطرح می نمی

کند و در برخی موارد خیلی کوتاه به بیان  ت طوالنی از یک مطلب ارائه میموارد، اطالعا

کند.  اي نمی پردازد و به بسیاري از مطالب که مرتبط با موضوع بحث است، اشاره مطلب می

ارائه  یتعامل آن با مباحث قرآن وهیو ش یشناس باستانهاي  گونهاهداف و ف، یتعرهمچنین 

  شود. وارد به این مقاله در ذیل ارائه می ترین نقدهاي مهمنکرده است. 

  شناسی در درك قرآن و محیط نشو و نماي اسالم نقش باستان

در حال حاضر باستان شناسی کمک «کند:  ] نویسنده در ابتداي نوشتار ادعا می1[

شناسی در  هاي باستان حفاريکند.  چندانی به درك قرآن و محیط نشو و نماي اسالم نمی

  ».ت...رام اسمکه و مدینه ح
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شناسی و قرآن را براي درك قرآن و  آقاي شیک بررسی موضوع مقاله یعنی باستان

 يابتدادر بهتر بود نویسنده . گیرد درك محیط پیدایش و نشو و نماي اسالم درنظر می

 ينشو و نما طیدرك مح قرآن وفهم  در یشناس نقش علم باستان نییدر تب یکیتفک ،نوشتار

نویسنده تواند نتایج متفاوتی در بر داشته باشد.  مییک بررسی هر ؛ چه ادد یاسالم ارائه م

کرده است عربستان محدود  رهیجز بررسی میدانی براي این موضوع را فقط به شبه همچنین

  شناسی در مناطق دیگر نپرداخته است. و به بررسی موضوع باستان

هاي  حیح و درست از گزارهشناسی در فهم و ارائه تفسیر ص در مورد نقش دانش باستان

 يبا استفاده از سازوکارها یشناس علم باستان ،، در واقعباید گفت قرآنی(درك قرآن)

به اکتشاف،  گریو علوم د يا رشته انیمختلف و متنوع مختص به خود و با کمک مباحث م

را به  یخیتار عیو وقا قیو حقا پردازد یمانده از گذشتگان م يآثار برجا يو بازساز نییتب 

مربوط به گذشته  یخیتار جهوالتو م ها یکیو پرده از تار کشد یم ریبه تصو یروشن

هایی که در راستاي هدایت بشر  برخی آیات قرآنی عالوه بر معناي عام و پیام. دارد یبرم

دارد، متضمن اشارات علمی است که فهم آن نیازمند استخدام علوم دیگر است. در 

شناسی به  فیایی قرآن به مواردي اشاره شده است که علم باستانیادکردهاي تاریخی و جغرا

شناسی از  تواند به فهم و تفسیر صحیح آیات قرآن کمک کند؛ براي مثال، باستان خوبی می

شود، با توجه به  میان سه مکانی که براي غار اصحاب کهف در زمان کنونی معرفی می

تواند به نتیجه برسد و  ه است، میاشاراتی که درباره خصوصیات آن در قرآن ذکر شد

  تر است، معرفی کند. مکانی که به مختصات قرآنی نزدیک

وجود دارد، با بررسی آیات  ،در مکه و مدینهبه ویژه بر آنچه در کشور عربستان افزون 

هاي جغرافیایی فراوانی در قرآن ذکر  یابیم که آثار، اشخاص، اماکن و موقعیت قرآن درمی

شناختی  باستانبررسی که بیرون از محدوده جغرافیایی عربستان قرار دارند شده است که در 

توجه نکرده نویسنده به این نکته که  دارد، در حالیاین موارد نیز نقش مهمی درك قرآن 
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مانند آنچه از آثار باستانی که در مصر یا عراق و سایر مناطق اسالمی قرار دارد و در  است؛

  است.قرآن به آنان اشاره شده 

رود و  شناسی که اعجاز علمی قرآن در این زمینه به شمار می از جمله کشفیات باستان

نقش مؤثري در تفسیر صحیح آیات قرآن و خارج از محدوده جغرافیاي عربستان قرار دارد 

  توان نام برد: را میذیل و رد اسرائیلیات در تفسیر و فهم درست قرآن دارد، موارد 

اسی قرآن درباره هامان وزیر فرعون که تا قبل از کشفیات شن اعجاز باستان. 1

ولی پس از  ،شد هاي علمی آن، در تفاسیر به اسرائیلیات توجه می شناسی و گزارش باستان

اعجاز علمی قرآن در باره این فرد  در دویست سال قبل، فییرمزگشایی از خط هیروگل

  ).14شالعجاز العلمی، ا ۀمجل، طارق جمال؛ ر.ك: 37و  36/ غافر (اثبات شد 

هاي مختلف  شناسی قرآن درباره حاکمان سرزمین مصر در دوره اعجاز باستان. 2

نام برده و از » کمل«با عنوان  تاریخی که قرآن از حاکم مصر در زمان حضرت یوسف

، 101/؛ اسراء54/ده است. (یوسفیاد کر» فرعون«هاي بعدي با عنوان  حاکم مصر در دوره

  )ر.ك: همان

؛ ر.ك: 92/شناسی قرآن در باره جسد فرعونِ غرق شده در آب (یونس اعجاز باستان .3

  .و جغرافیاي تاریخی قصص قرآن) شناسی باستان، آزار شیرازي بی ؛القرآن شوقی ابوخلیل، اطلس

اي از سرزمین پیامبران خارج  جغرافیایی گسترده  شناسی در حوزه هاي باستان گزارش .4

و درك تفسیر صحیح قرآن نقش مهمی در ین، ترکیه، عراق و ایران) از عربستان (فلسط

  ).شناسی قرآن باستان، میرابوالقاسمی ،کریم المعارف قرآنة دایرکند (ر.ك:  قرآن ایفا می

 که پیامبري مانند حضرت ابراهیماي نکرده است  توجهمهم  هآقاي شیک به این نکت

و عربستان است و حتی به آن بخش از مربوط به سه حوزه جغرافیایی عراق، فلسطین 

زندگانی آن حضرت که مربوط به عربستان و مکه است و آثار آن حضرت را در خود 

هیچ اي دارد و این آثار اکنون موجود است،  دارد و قرآن از این موضوع یادکرد ویژه

ی نیز که مربوط به حوزه جغرافیای کند. از پیامبري مانند حضرت موسی اي نمی اشاره
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که  کردي ندارد. همچنین از پیامبرانی مانند نوح فلسطین، مصر و عربستان است نیز یاد

اهل قریه که از سوي مفسران به ساکنان انطاکیه در متعلق به حوزه جغرافیایی عراق است، 

اند، ادنی االرض که از اخبار غیبی قرآن در رویارویی سپاه ایران و روم  ترکیه تطبیق داده شده

احقاف و  سرزمیناي ندارد.  هیچ اشاره ذوالقرنین و سد او و ماجراي یأجوج و مأجوجاست، 

  قوم ساکن در آن و پیامبر مبعوث بر آنان نیز مورد اشاره نویسنده قرار نگرفته است.

شناسان در صورتی که بتواند به نتیجه درستی  آري، بررسی این موارد از سوي باستان

کنند  هاي قرآنی دارد و به مفسران کمک می فهم گزاره بینجامد، نقش مهمی در درك و

به نتایج چه توجه که در دام اسرائیلیات و تفسیر اشتباه آیات الهی گرفتار نشوند؛ 

شناسی در موارد فوق که تاکنون ارائه شده، بسیاري از تفاسیر غلط و  هاي باستان گزارش

  اسرائیلیات را از حوزه فهم قرآن دور کرده است.

شناسی به درك محیط نشو و نماي اسالم که ظاهراً منظور آقاي  ورد کمک باستاندر م

به دلیل شیک بیشتر دو شهر مکه و مدینه و نواحی اطراف آن است، باید گفت: 

به ویژه در دوران معاصر، باستان شناسی  ،در کشور عربستانموجود  ها و موانع محدودیت

درك محیط پیدایش و نشو و نماي اسالم در  اي به تواند کمک شایسته نتوانسته و نمی

 بیتخر سندهینوهر چند پذیریم.  این مطلب را در این حد مینیز عربستان داشته باشد و ما 

از توسعه و گسترش آن در  یرا ناش نهیعربستان به خصوص مکه و مددر اماکن مقدس 

 يها ودن کاوشدر حرام ب یمتحجرانه تفکر سلف دهیو به عق داند یمختلف م يها دوره

. در عربستان طی یک کند ینم يا اشاره یخیو تار یاماکن مذهب بیو تخر یشناس باستان

توجه به آثار بر جاي مانده از پیشینیان را نوعی شرك قرن اخیر با حاکمیت تفکر وهابیت 

پندارند که باید از بین برده شود و تاکنون تخریب وسیعی از آثار صدر اسالم در  می

. هر چند در برخی مناطق عربستان به ویژه مکه و مدینه صورت گرفته است ،عربستان

مطالعه برخی از اماکن و آثار، مشکالت کمتري به همراه دارد و برخی نهادهاي علمی به 

  اند. حفظ این آثار کمک کرده
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فقط معدودي از خود (نویسنده از مبنا و ادعاي که بینیم  ادامه بررسی مقاله می با

تواند در ایضاح موضوع  هاي انجام شده در شبه جزیره عربستان می برداري و نقشه ها حفاري

خارج از عربستان را مورد استناد قرار  یفراوان يها عدول کرده و مکان) مذکور مؤثر باشد

رساند که نویسنده این مقاله اصول اولیه  دهد. این گونه مطلب نوشتن این نکته را می می

هاي آثار  مثالً براي ذکر نمونه ؛نکرده است یتالمعارفی را رعانگارش یک مقاله دایر

کند که همه آنها مربوط به منطقه جغرافیایی بیت  باستانی در قرآن از مواردي استفاده می

  المقدس و شام است.

 ؟!کند که به دنبال اثبات چه مطلبی است از ابتدا مشخص نمی آقاي شیک ،طور کلی به

شناسی  باستان يها جغرافیاي تاریخی عربستان را بررسی کند یا دانسته خواهد پیشینه آیا می

شناسی در  عربستان در خصوص پیدایش اسالم را تبیین نماید؟ یا اینکه نقش دانش باستان

طور  شود، همان استفاده میاو قرآنی را تبیین نماید؟ آنچه از مقاله  وعاتفهم قرآن یا موض

شناسی عربستان در  هاي باستان دانستهارائه آقاي شیک  یهدف اصلبا اینکه  ،که گفته شد

کند که خالف این مبناست و به ایضاح  لی را مطرح میئمسا ،خصوص پیدایش اسالم است

شناسی  که در حوزه علم باستان یبسیاري از مسایل به ضمن آنکه ؛کند موضوع کمکی نمی

ند. لذا به بسیاري از مباحثی که در ک اي نمی انجامد، اشاره گیرد و به درك قرآن می قرار می

  .پردازد گیرد، نمی شناسی و قرآن قرار می حوزه باستان

یعنی به فهم قرآن را در دو مورد  یشناس کمک مباحث باستان يها وهیش ] آقاي شیک2[

درك  در گشا بررسی بقایاي مادي راهو  دورِ قبل از اسالم کلی بررسی بقایاي گذشته

هاي  شیوهدر این باره، از توضیحات مختصري . و با ارائه کند یحیات پیامبر محدود م

  آورد. سخنی به میان نمیتر  ییجز

بندي اقوام  بررسی بقایاي گذشته دور از اسالم، در تقسیممبحث مربوط به نویسنده در 

 Schick, «Archaeology and( گذشته از تعبیر انجیلی و غیر انجیلی استفاده کرده است

the Qurān», 1/149( . در دهد. اما  بندي هیچ توضیحی ارائه نمی و در تبیین این تقسیما
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بندي توجه  تقسیم ینبه اعربستان اقوام تاریخی  برخی بردن در هنگام نامادامه مقاله 

کند که این قوم انجیلی است  در هنگام نام بردن از قوم لوط، ذکر نمی ،مثالبراي  ؛کند نمی

کند و آن را  شناسی فلسطین را عنوان می رد دیگري بقایاي باستاندر مو امایا غیرانجیلی؟ 

جامعی از این  رششمارد و گزا اسرائیل و دیگر اُمم مندرج در انجیل برمی مربوط به بنی

ارائه » بررسی آن در یک قرن گذشته مورد توجه فراوان بوده است« بقایا با استدالل به اینکه

ت که هنگامی که قرآن کتابی جامع و مهیمن بر کتب کند. لذا این ایراد وارد اس نمی

هاي تاریخی در آن موجود است که در دیگر  آسمانی پیشین است و یک دسته از گزاره

کند،  شده آن کتب را اصالح می مخدوشتاریخی هاي  کتب آسمانی نیست و حتی گزاره

قبل از اسالم براي بررسی بقایاي گذشته دور «نیست که بنویسد: دیگر این تعبیر شایسته 

شناسی به ایضاح قرآن، فقط بقایاي مربوط به پیامبران و اُمم اولیه انجیل و  کمک باستان

بررسی بقایاي گذشته دورِ قبل از اسالم «چنین بنویسد:  هبود کمناسب بلکه  ،»باشد میعربستان 

  ».کند ، به ایضاح قرآن کمک میپیشین ذکر شده است آسمانی که در قرآن و سایر کتب

همچنین مناسب بود در این بخش از مقاله به هدف قرآن از ذکر آثار پییشینیان اشاره 

هاي فراوانی از تاریخ پیشینیان ذکر شده است که قطعاً  کرد؛ چه در قرآن گزارش می

  اهدافی بر این یاد کرد قرآن مترتب است؛ اهدافی از قبیل:

  )؛98 و   96 /عمران آل( خداشناسی )الف

؛ 35 و   34 ، 31/عنکبوت؛ 40  /فرقان؛ 46 و   42 /حج؛ 15 ،  13 /قمر( آموزي تعبر )ب

؛ 77 و 74 /جر؛ ح45 / ابراهیم؛ 92  / یونس؛ 52  /نمل؛ 82و  21 /غافر؛ 138 و   136  / صافات

  )؛128 / طهو  52 / نمل

  )؛248  و  247 / بقره(نشانه حقّانیت  )ج

  ).58 / قصص(  ز پیشینیان است د) خداوند وارث آثار بر جاي مانده ا
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شناسی قرآن کریم منطبق بر اهدافی باشد که قرآن از یادکرد  به طور قطع، اگر باستان

تواند نقش مؤثري در فهم دقیق آیات قرآن  گذشتگان و آثار برجاي مانده از آنان دارد، می

  هاي الهی ایفا کند. و دریافت پیام

  ندات تاریخی موجود در عربستان] تردید در وجود احتمالی برخی مست3[

با این برخی مستندات تاریخی موجود شبه جزیره عربستان را  ،در ادامه آقاي شیک

دهد و با صریح آیات قرآن  مورد تردید قرار میعنوان که وجود خارجی مشخصی ندارند، 

ب در پهنه وسیعی از جنو هاي بعدي مقاله در مورد قوم عاد حتی در بخش. کند مخالفت می

که مکان زندگی آنان از سوي مفسران منطقه اطراف رود  و اصحاب رس غربی عربستان

و به احتماالت مطرح شده درباره  کند تردید میارس در شمال غرب ایران ذکر شده است، 

  .)ibid., 1/149-150( کند اي می این موارد اشاره

کند،  به آنان اشاره می هاي قرآنی که به گذشتگان و آثار مربوط در مورد بیان داستان

گاهی  خداوندجز آنکه است  قطعاً واقع شدهکند،  یم انیکه قرآن ب یحوادثباید گفت: 

 تیدر مقام هدا تاگو آورده است  در قالب گفت و این حوادث را نانیآفر زبان حال نقش

عد باشد. البته روشن است که بمنظور داشته  تلفنفوسشان را از جهات مخ تیها، ترب انسان

از عذاب و هالکت اقوام و در طول گذشت زمان، در بسیاري موارد نباید تاکنون آثار 

هاي قرآنی از  واضح و روشنی برجاي مانده باشد. براي مسلمان معتقد به قرآن، همه گزارش

پیشینیان، حاکی از وقایع حتمی است که انجام گرفته است و به دور از افسانه، اسطوره یا 

  باشد. زبان سمبلیک می

ضمن ارجاع به چند آیه  قوم لوطمربوط به در مورد وجود آثار تاریخی  نویسنده

آب و علفی منطقه  اي از هالك قوم لوط به جز بی هیچ ردپاي ثبت شده«گوید:  قرآن می

در صورتی که توجه به آیات متعدد قرآن که به قرار . )ibid.(»بحرالمیت موجود نیست

بر سر راه کاروانیان حجاز در صدر اسالم به شام تصریح  گرفتن آثار هالکت این قوم

کند، جایگاه مهمی در این بحث دارد و آقاي شیک به این نکته موجود در آیات اشاره  می
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: گوید کند که خود قرآن خطاب به مردم زمان نزول قرآن می نمی

ن امفسر »گذرید عاً شما صبحگاهان و شبانگاه برآنان میو قط) «137(صافات /  ؛

هاي مردم حجاز  شهرهاي قوم لوط در مسیر کاروان :اند در تبیین این موضع و این تعبیر گفته

 کردندبه سوي شام قرار داشت و اینها در سفرهاي روزانه و شبانه خود از کنار آن عبور می

بعد از معنا . حتی نظیر همین )5/287ر المنثور، ؛ سیوطی الد528ـ  8/527(طوسی، التبیان، 

و قطعاً آن شهر ویران، بر سر راه پایدار «؛ در آیه بیان داستان قوم لوط 

فی تفسیر  طباطبایی، المیزان؛ 11/114تفسیر نمونه، (ر.ك: مکارم شیرازي، » مسافران است

در متن مقاله و همچنین مورد استناد یات قرآن (آیات طبق گزارش آ). 16/126القرآن، 

؛ 35/؛ عنکبوت58/؛ نمل74/؛ انبیاء82/؛ هود84/اعرافناظر به هالکت این قوم:  آیات

کتب سیره و تاریخ،  هاي برخی گزارشو ). 74/؛ حجر34/؛ قمر173/؛ شعرا137/صافات

زمان  مصادیق آن در و ضبط شده است کهو آثار عذاب قوم ثبت  آثار مربوط به قوم لوط

هرچند امروزه ممکن است است.  بوده گستره جغرافیایی عربستان موجود نزول قرآن در

اند که آب محل زندگی این  نشان صحیح و دقیقی از این آثار مشهود نباشد. برخی نیز گفته

قوم را گرفته است و جزء دریاي سرخ گشته است. در صورت درست بودن این احتمال، 

آب و علفی منطقه بحرالمیت موضوع بحث نخواهد بود و مکان هالکت قوم لوط  دیگر بی

 را باید در اعماق دریاي سرخ کاوش کرد.

، به ویژه در حوزه کتاب مقدس و قرآن ،شناسی امروزه با پیشرفت دانش باستان

ي راند آثا ها توانسته اند و طبق برخی گزارش انجام داده اي گستردهشناسان تحقیقات  باستان

هایی از هالکت فرعونیان در  ، نشانهدر حجر صالح ، مدائناز زیستگاه قوم لوط

دریاي سرخ و دیگر آثار و اماکن نام برده شده در قرآن و سایر کتب مقدس را کاوش 

به آثاري از اند که  کرده و به اثبات برسانند. در مورد قوم لوط دانشمندان اثبات کرده

بحر «بحر لوط همان دریاچه  اند. دست یافته بحر لوط به سوممنطقه مودر  قوم لوطعذاب 

  .واقع شده است مرز بین اردن و فلسطین اشغالی غرب عربستان در است که در »المیت
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در دوران منتهی به چند قرن اخیر، دانشمندان در تبیین میان مرز واقعیت داشتن یا 

ازاي  که اگر آن گزاره تاریخی ما به نهند اسطوره بودن یک گزاره تاریخی، بنا را بر این می

اي  خارجی داشته باشد، مورد پذیرش و خارج از دایره اسطوره بودن است. اما اگر گزاره

رسد آقاي  ماند. به نظر می ازاي خارجی نداشته باشد، همچنان اسطوره باقی می تاریخی ما به

اي قرآنی مربوط به آثار، ه شیک نیز به مبناي دوم باور دارد و یادکرد او از برخی گزاره

زاري  اي است که چون براي آنها ما به آیات قرآنی به گونه  اقوام و اماکن مذکور در

هاي محض  خارجی مشخصی وجود ندارد، پس به دور از واقعیت است و در زمره گزاره

گیرد در حالی که هر آنچه در قرآن از پیشینیان ذکر شده است، مطابق  تاریخی قرار می

هاي  گونه تردیدي در آموزه ت و واقعیت است؛ زیرا قرآن وحی الهی است که هیچحقیق

  آن وجود ندارد.

و  کند یبه چند قوم خاص اشاره منویسنده عالوه بر تردید در مشهورترین آثار قرآنی، 

 ، قوم ابراهیم، قوم هودمانند قوم نوح یاقوام ذکر شده در قرآن نام ریاز ذکر سا

در ذکر اقوام وي . برد ینم جزیره داراي اهمیت است،  ان او که در تاریخ شبهو تبار و فرزند

اماکن مانند غار  ی. آقاي شیک به برخکند یآنان نم یندگز یزمان بیترت تیرعا زین

دارد.  یاشاره ناقص نیز العرب رهیدر جز شنیپ يها حکومت یاصحاب کهف و بررس

هایی که در  ب تاریخ عربستان درباره حکومتتوانست با مراجعه به کت همچنین نویسنده می

اند و امروزه آثاري از آنان برجاي مانده  گذشته شبه جزیره عربستان آغاز و انجامی داشته

  است، گزارش مفیدي به مخاطب ارائه دهد.

قوم ثمود «نویسد:  و می کند آقاي شیک درباره قوم ثمود بحث مفصلی مطرح می] 4[

، 158ـ 141، شعراء/68ـ 61، هود/79ـ73(اعراف/ن فرستاده شد که صالح پیامبر براي آنا

اي شناخته شده در شمال غربی عربستان  )، به لحاظ تاریخی قبیله31ـ23، قمر/52ـ45نمل/

این یادکرد برخالف نام بردن از  Schick, «Archaeology and the Qurān( »اند. بوده

  .گیرند د یا خیلی کوتاه مورد بحث قرار میگیرن سایر اقوام است که یا مورد اشاره قرار نمی
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به نکته اساسی درباره  ،دهد با اینکه در باره قوم ثمود بحث مفصلی ارائه مینویسنده 

. از آنچه از موقعیت زمانی این قوم ذکر شده ندارداي  اشارهموقیعت زمانی زیست این قوم 

اند و داراي  اقوام داشته تري نسبت به سایر آید که آنان دوره زیست طوالنی به دست می

اند. آنان  اند و در هنگام نزول عذاب در سرزمین حجر ساکن بوده فراز و فرودهایی بوده

 کند اند و قرآن از این جانشینی آنان به عنوان یک امتیاز یاد می جانشین قوم عاد بوده

قبل از هاي قرآنی زمان زندگی آنان به حدود هزاره سوم  ). براساس آموزه74(اعراف/ 

شناسان بر اساس آثار موجودي که  هاي مورخان و باستان گردد و طبق گزارش میالد باز می

شود، زمان زیست آنان به حدود هزار سال قبل از میالد باز  به این قوم نسبت داده می

هاي غیر  گردد. آقاي شیک و بسیاري از مورخان در بررسی تاریخ این قوم به روایت می

کنند، در حالی  جزیره استناد می هاي یافت شده در شبه نامی از آنان در کتیبهقرآنی و یافتن 

کند و بر این اساس زندگی آنان به زمان  که قرآن از آنان به عنوان جانشینان قوم عاد یاد می

گردد. با توجه به آیات قرآن این فرضیه را  هاي مورخان بازمی دورتري نسبت به گزارش

شکوه و جالل زندگی این قوم با عذاب الهی بر آنان و هالکت همه توان مطرح کرد که  می

هایی از آنان پس از عذاب باقی ماندند  ) به پایان رسید، اما گروه51کافران قوم ثمود (نجم/

) و به مدت طوالنی در گوشه و کنار شبه جزیره زندگی کردند و آثاري از 18فصلت/(

 کند. اي نمی ه    ام قوم ثمود هیچ اشارخود برجاي گذاشتند. آقاي شیک به این فرج

اي از منابع مکتوب رومی و یونانی به  نام ثمود در مجموعه«که  کند میتصریح نویسنده 

اما نام این منابع را  ،)Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/149(»خورد چشم می

 .م. ق1 يها در سده نیتال کیمنابع کالس یاز: برخ است کند. نام این منابع عبارت ذکر نمی

ثمود اشاره  مبه قو ماًیاو مستقبل از میالد ـ قـ  قرن اول یمتوف یهمچون دئُودور صقل .م2تا 

بزرگ که از  ینیپل .کنند یم یاحمر زندگ يایدر يها در کرانه نانی: ادیگو یکرده و م

را در  انیو ثمود داند یم ها یانیلح نیاحمر را سرزم يایدر يها کرانه ،معاصران دئُودور بود

، Hegraرا هگرا  شانیا يو شهرها دهد یم يجا رهیجز داخل خاك شبه ایدر یبخش شرق
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در قرن دوم میالدي از ثمودیان نام  وسیبطلم .نامد یم Badanataو بداناتا  Domataدوماتا 

از  یچنانکه شامل بخش بزرگ ؛کند یذکر م يتر عیوس يآنان را جا نیبرده است و سرزم

سخن بطلمیوس را  م.4و  3حدود قرن در  وسیاوران .گردد یم رهیجز شبه یشمال غرب

. این منابع به وصف قوم شود یم دهیثمود نام شانیا نیسرزم: دیگو یو م کند یم دییتأ

هرچند محل دقیقی را به عنوان سرزمین قوم  ؛اند پرداخته شانیا ستیثمود و محل ز

 ).36و  35قوم ثمود،  خیبه تار یآذرنوش، نگاه( کنند ثمود ذکر نمی

هاي ثمودي هیچ ربطی با قبیله ثمود  کند که کتیبه نویسنده با نظر قطعی بیان می

  اند ندارند و احتماالً توسط قبایل متعددي از غیرثمودیان نگاشته شده

)Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/150(محل کشف  . باید گفت که چون

 ها یا حداقل بخشی از آنها را شاید بتوان این کتیبه ،سرزمین ثمود استها در  این نوشته

دانست و به صورت کلی این انتساب را مردود ندانست. آقاي دکتر مربوط به این قوم 

ها و آثار غیرثمودي به طور قطع  گوید: با درنظر گرفتن محل کشف این نوشته آذرنوش نیز می

 )37ها باشد (همان،  تواند آفریننده این نوشته ت که میتوان گفت که ثمود تنها قومی اس می

کند که برخالف تمام  درباره محل سکونت قوم ثمود مطلبی را ذکر مینویسنده 

نظرات دو تن از  نزدیک به شناسی است. این مطلب روایات تاریخی و مدارك باستان

معموالً «کند:  ادعا می نویسنده). 34(همان،  ) استاكینی(ژوسان و ساو شناسان متأخر باستان

یا همان مدائنِ صالح در شمال غربی  »حجر«ها را  محل سکونت قوم ثمود در دل کوه

دانند، محل سکونت ثمودیان جایی است که در قرن اول بعد از میالد،  عربستان می

مگاه اوالن حکومت مرکزي نَبتی (و نه مردم محلی)، آرئفرمانروایان، امیران سپاه و دیگر مس

هاي مشهور آنها  متعددي را براي خود در نواحی کوهستانی حفر کردند که شبیه آرامگاه

قوم «البته به این نکته باید توجه داشت که طبق گفته استاد آذرنوش در مقاله ». در پِترا بود

کنند. به  منابع کهن اروپایی جاي کامالً دقیقی را به عنوان سرزمین قوم ثمود ذکر نمی» ثمود

رسد آقاي شیک نیز چون از این منابع استفاده کرده است، محل سکونت آنان را به  ینظر م



 ش 1392، بهار و تابستان 14سال هشتم، شماره پژوهی خاورشناسان،  قرآن/  136

طور مشخص تبیین نکرده است. حتی اینکه در ابتداي نوشتار ثمود، محل سکونت آنان را 

داند، نظرش فقط به همین مدائن صالح در حجر است. طبق نظر  شمال غربی عربستان می

بندي منابع کهن اروپایی و روایات آشوري است، باید  استاد آذرنوش که به مثابه جمع

العرب گفت: ثمودیان از هشت قرن پیش از میالد تا دو قرن بعد از آن در شمال جزیر

اند و گاه در شرق دریاي  کرده اند، اما گاهی به نواحی جنوبی نفوذ می کرده زندگی می

توان  )؛ لذا می37قوم ثمود،  خیبه تار یآذرنوش، نگاهاند ( یافته سرخ قدرت بیشتري می

گاه ثمودیان ذکر کرده، همان مکانی است  گفت محلی که آقاي شیک به عنوان سکونت

قوم نازل شده و آثار آن تاکنون باقی مانده است وگرنه محل سکونت که عذاب بر این 

ثمودیان در طول دوران زیست آنان در منطقه وسیعی از شمال، شمال غرب و نواحی جنوبی 

 .بستان بوده استعر

بر نویسنده وارد است که او خدشه درباره نوشتار مربوط به قوم ثمود این  ،به طور کلی

ترین منابع مربوط به مطالعات خاورشناسان درباره این قوم  در نگارش این بخش از مهم

از همه  شی) بVan den branden( غافل مانده است. خاورشناس معروف ون دن بِراندن

 ياز مقاالت متعدد ریغ يآنان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده بود. و خیود و تارقوم ثم

موضوع اختصاص داد. او پس  نیا را هم به شیخو يباب نگاشته، رساله دکتر نیکه در ا

در نگارش آقاي شیک منتشر کرد که  »ثمود خیتار« به نام يگریکتاب د ،سالهاز ارائه این ر

 است.نکرده استفاده دو هر از مقاله حاضر 

نویسنده همزمانی حضرت سلیمان و ملکه سبأ را به قرن دهم پیش از میالد نسبت ] 5[

هاي  دهد، اما درباره شخصیت تاریخی ملکه سبأ با این استدالل که در هیچ کجاي کتیبه می

سبأ را کند و در ادامه دو بازشناسی تاریخی قوم  اي نشده است، تشکیک می سبایی به ملکه اشاره

 خواند ذکر کرده و در بازشناسی دوم برخورد حضرت سلیمان و ملکه سبأ را افسانه می

)Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/151-152(.  
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ماجراي رویارویی سلیمان و بلقیس در بین مورخان از جهات متعدد مورد بررسی قرار 

و آن را اسطوره   آن را انکار کرده گرفته است. در نهایت، برخی از مورخان واقعیت داشتن

 973اند. مستند آنان این بوده است که تاریخ یمن در زمان پادشاهی حضرت سلیمان ( دانسته

ق.م)، بدون ملکه و پادشاهی زنان بوده است، بلکه پادشاهی زنان در تاریخ یمن به 933ـ 

زمان سلیمان در یمن  گویند اگر در گردد. آنان همچنین می سال قبل از میالد برمی 800

شد یا از نقوش  حکومتی برپا بود، باید گزارشی از آن از سوي مورخان آن دوران ذکر می

رسد آقاي  آمد. به نظر می هاي برجاي مانده به دست می باقی مانده از آن دوران و کتیبه

. پاسخ ملکه مذکور، شخصیت تاریخی مشخصی نداردگوید  شیک نیز روي همین مبنا می

ي شیک و دیگرانی که این چنین معیاري در واقعیت داشتن و اسطوره انگاشتن آقا

  ماجراهاي تاریخی دارند، پیش از این گذشت.

هاي خاصی روایت کرده است. در  قرآن رویارویی سلیمان و بلقیس را با ویژگی

روایات اسالمی نیز توضیحات بیشتري نقل شده است. همچنان که در تورات نیز به این 

عه اشاره شده است؛ لذا در واقعیت داشتن آن تردیدي نیست. از طرفی، چنین نبوده است واق

هاي دیگر در آن  اي نبوده است، بلکه در برخی حکومت که در تاریخ قدیم یمن هیچ ملکه

دوران ملکه وجود داشته است. از طرفی دیگر، هیچ کس در تجارت سبائیان با فلسطینیان 

ها و مسیرهاي  یمان تردیدي ندارد. ملکه سبأ نیز از همین راهدر دوران حکومت حضرت سل

  تجاري هدایاي بزرگی را براي سلیمان فرستاد.

اند که سبائیان در زمان حضرت سلیمان در قسمت شمال  برخی دیگر از مورخین گفته

هاي  اند و بعدها در اثر حمالت و فشارهایی که از سوي حکومت شبه جزیره حضور داشته

ه آنان وارد شده بود، به جنوب جزیره العرب مهاجرت کردند. پس ملکه سبأ از شمالی ب

شمال عربستان در قدس به زیارت سلیمان رفته است. همه این موارد در تعارض با روایت 

اي نکرده است و فقط به بزرگی  قرآنی نیست؛ زیرا قرآن به مکان زندگی سبائیان اشاره

لعالقات ملکه آنان اشاره کرده است (درادکه، ا حکومت آنان و کیفیت اسالم آوردن

  ).71و  70، العربیۀ الیهودیه
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هاي اولیه و ذوالفقار  گویی، جواهرات، زره ] یاد کرد آقاي شیک از تیرهاي غیب6[

. درباره تیرهاي )Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/155(ناقص است

 با آن را تحریم کرده استاستسقام زالم و ه اَقرآن در دو آیگویی (اَزالم) باید گفت:  غیب

از  ؛مورد نظر معین نشده استاستسقام گونه   . در این آیات، دلیل تحریم و)90و 3(مائده/ 

 هاي متفاوت دارند: رو، مفسران در تفسیر آن دیدگاه این

نند که ک و به سیاق آیه استناد می دانند می (قمار) ریسزالم را به معناي مگروهی اَ )الف

هایی، منظور این آیه همان قمار دانسته شده  یز در روایتنهاي حرام است.  درباره خوردنی

زمخشري،  ؛5/166المیزان، طباطبایی،  ؛6/59، الجامع الحکام القرآن (قرطبی،است 

  ).3/314مجمع البیان، طبرسی، ؛ 1/592الکشاف، 

دانند و  زار تعیین خیر و شر میبیشتر مفسران ازالم در این دو آیه را به معناي اب )ب

زبدة اردبیلی، ؛ 4/17التبیان،  (طوسی،اند  تحریم آن را به دلیل ادعاي علم غیب دانسته

  ممکن است یادکرد آقاي شیک این گونه از ازالم باشد. ).626، البیان

اند؛ زیرا هیچ یک با تعالیم اسالم  شماري نیز ازالم را به همه معانی آن گسترش داده )ج

المحرر الوجیز،  عطیه، (ابنآمیز است یا مانند میسر حرام است  یا شرك ؛ چهسازگاري ندارد

  ).2/293تفسیر بیضاوي، بیضاوي، ؛ 2/233

و نیز در هدف، یعنی تعیین تکلیف و خیر و شر، با هم  هر دو در ابزار استسقام و قرعه

اما انجام  ،آمیز دارد به شركهاست و جن جاهلی، بیانگر اراده بتاستسقام شباهت دارند؛ اما 

گونه شرك و  ، استقسام تهی از هر؛ بنابراینبه منزله قرعه، بر اراده خداوند داللت داردآن 

» طلب خیر از خداوند یا خواستن رهنمود و یاري از او هنگام تحیر و سرگردانی«در معناي 

؛ 23/174تنویر، التحریر والعاشور،  ابن ؛87ـ 5/89المعانی،  روح (آلوسی، جایز است

  ).6/118المیزان،  طباطبایی،

که به اندازه تیر  شدهچوب تراشیده هاي کلی تیرهاي ازالم عبارت است از  ویژگی

هایی متفاوت داشت و با آن استقسام  در عرف جاهلی هر یک نشانهکه  ودپر و پیکان ب  بی

). همچنین 58ـ  3/56، الموسوعۀ الفقهیۀ المیسرة ؛12لسان العرب، منظور،  (ابن کردند می
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ویژگی خاصی براي جواهراتی که منظور نویسنده است، متصور نیست؛ زیرا در آیات مورد 

استناد او، فقط حکم آشکار نساختن زیورآالت زنانه براي نامحرمان بیان شده است. 

کند،  اي که او به آن استناد می هاي اولیه که مورد نظر نویسنده است با توجه به آیه زره

  سازي را آموخته است. مربوط به حضرت داود است که خداوند به او صنعت زره

و وجه تسمیه آن در منابع و  و حضرت علی در مورد امتیاز شمشیر پیامبر

اسم  )و کسر آن ءبه فتح فا( ذوالفقارروایات اسالمی مطالب فراوانی ذکر شده است. 

اند: پشت آن خارهاي پست و مشیر گفتهدر وجه تسمیه این ش بود و پیامبر اسالمشمشیر 

روي تیغه آن از کنار دسته تا  :اندهمچنین گفته. بلندي مانند ستون فقرات آدمی داشته است

نوك شیاري بلند و باریک داشت که شیارهایی باریک از آن شیار بلند، به طرف نوك 

شهر آشوب، ؛ ابن 3/419ن، یمجمع البحر(طریحی،  شمشیر در دو طرف ایجاد شده بود

یعنی » ذوالفقار«کنند که البته برخی به خطا تصور می ).3/295طالب،  ابی مناقب آل

ها آن را دوتیغه فیلم در ها و حتیدر نقاشی ،اساس شمشیري که دو تیغه دارد و بر همین

  .دهندنشان می

که به نظر  غه داشتذوالفقار دو تی ؛ینتَعبقار ذا شُوالفَذُ کانَوتنها ابن شهر آشوب گفته است: 

  .)45(ص ،3/296طالب،  مناقب آل ابی( است» ذوالفقار«آید برداشت شخصی او از معناي می

هاي امامت هسروایاتی نقل است که سالح از جمله شنا و امام رضا از امام صادق

  ).بن حنبلا ؛4/418من الیحضره الفقیه،  (شیخ صدوق، است و در زمان ایشان نزد آنان بود

به علت کند، اما  ] آقاي شیک که به ممنوعیت حفاري در بیت المقدس اشاره می7[

کند و در  اي نمی اشاره قُبۀ الصخرهو  مسجد االَقصی، الحرم الشّریفممنوع بودن حفاري در 

هاي قصر اموي در جنوب و جنوب غرب حرم را انجام  مورد اینکه چه کسانی حفاري

  .برد را منتشر خواهند کرد، نام نمیها  ایج این حفارينت که هایی اند و کتاب داده

)Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/156( هاي گذشته با  که در دهه حالی. در

پیدایش رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین فلسطین، این رژیم در پی اهداف موهوم اعتقادي خود 

هایی از حرم شریف و  ناي آن، بخشبراي دسترسی به برخی آثار معبد سلیمان و تجدید ب
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اند تا از این رهگذر خود را  مسجداالقصی و اماکن موجود در بیت المقدس را تخریب کرده

  صاحب حق، پرچمدار و وارث فلسطین معرفی کنند.

این موضوع و موضوعات دیگر سیاسی ـ دینی که وي به سادگی از کنار آنها 

  سازد. ایره انصاف خارج میگذرد، تحقیق او را بیش از پیش از د می

  نتیجه

دهد و به صورت پراکنده از  بندي براي مطالب خود قرار نمی نویسنده مقاله عنوان

دهد.  بحث خود ارائه نمی گیري نهایی از شود و نتیجه مطلبی به مطلب دیگري وارد می

بحث او درك قرآن و درك محیط نشو و نماي صدر اسالم است که بدون تفکیک  محور

  پردازد که خارج از محور موضوع بحث است. دو موضوع به بررسی مسایلی می این

قرآنی بوده و فقط به ذکر موارد  رسد نگاه کلی نویسنده برون به طور کلی به نظر می

اي  پردازد؛ مثالً در مورد اصحاب مدین اشاره خاصی از قرآن و اشاره به آیات مربوط به آن می

کند یا اینکه  با او نمی عصر بودن حضرت موسی هم و به شهر مدین و حضرت شعیب

حضرت بر   که آناند  بودهقومی دیگر یا اینکه اند و  اصحاب مدین همان اصحاب اَیکه بوده

اصحاب اَیکه نیز مبعوث بوده است. وي همچنین در بحث تجارت و مسیرهاي تجاري اعراب، 

  ؛2و  1شود. (قریش/ آنی منطبق نمیهاي قر دهد که با آموزه اي بحث را ارائه می به گونه

. )Schick, «Archaeology and the Qurān», 1/152( )11؛ جمعه/18؛ سبأ/ 40فرقان/ 

کند که هیچ ارتباطی  اي مطرح می همچنین بررسی تاریخ مسیحیت و یهودیت را نیز به گونه

  شود. قرآنی می کند و صرفاً یک مطلب تاریخی برون با مباحث قرآنی پیدا نمی
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