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دانشیار دانشگاه ارا



اصغر طهماسبي بلداجي

دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه ارا
(تاریخ دریافت6869/86/88 :؛ تاریخ پذیرش)6869/83/19 :

چکیده
امّی بودن پیامبر اكرم(ص) در معنای ناتوانی در خواندن و نوشتن ،یکی از مبـاحثی
است كه قرآن كریم بر آن تصریح دارد .آیات ،روایات و اسناد تاریخی این مطلب را به
طور حتم اثبات میكنند كه پیامبر اكرم(ص) تا زمان بعثت توانـایی خوانـدن و نوشـتن
نداشت .این مهم مورد اتّفاق اندیشمندان اسالمی فریقین میباشد .امّا بـا وجـود ایـن،
شبهات فراوانی در این باره از سوی برخی از مستشرقان مطری گردیـده كـه معتقدنـد
پیامبر اكرم(ص) قبل از بعث ،خواندن و نوشتن میدانست و كتابهای آسمانی پیشـین
را خوانده است .برخی دیگر از مستشرقان نیز برای واژة «امّـی» مفهـوم مخـالب ارائـه
دادهاند و بر این باورند كه این واژه داللت بر نخواندن و ننوشتن پیامبر اكرم(ص) نـدارد،
بلکه به معنای پیامبر بُتپرستان یا پیامبر غیریهود است .جستار پیش رو ،ضمن نقد و
بررسی آرای مستشرقان در این باره ،مفهـوم صـحیح أمّـی بـودن پیـامبر اكـرم(ص) را
مستند به دالیل قرآنی ،روایی و تاریخی بیان مینماید و نتیجه اینکه پیـامبر اكـرم

(ص)

تا زمان بعثت (به اتّفاق) و یا حتّی پس از آن ،تا آخر عمر مبار خود (بـااختالف) نـه
خواند و نه نوشت كه غایت این امر ،مسدود كـردن راه شـبههافکنـی منکـران رسـالت
ایشان بوده ،همچنانكه اعجاز قرآن و آورندة آن نیز با این مطلب اثبات میشود.
واژگان کلیدی :قرآن ،پیامبر اكرم(ص) ،امّی ،خواندن و نوشتن ،مستشرقان.

E-mail: e-ebrahimi@araku.ac.ir
(نویسندة مسئول) E-mail: a-tahmasebi@phd.araku.ac.ir
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مقدّمه
یکی از صفات پیامبر اكرم(ص) ،امّی بودن ایشان میباشد كـه در ایـن بـاره آرای گونـاگونی
مطری گردیده است .آنچه كه اكثر اندیشمندان اسالمی دربارة آن متّف هستند ،آن اسـت كـه
پیامبر اكرم(ص) تا زمان بعث ،نه خواند و نه نوشت و این یکی از جنبههای اعجاز قرآن و آورندة
آن میباشد .یکی از مهمترین دالیلی كه راه را بر شبههافکنی معاندان و منحرفان میبندد ،آیـة
مبـار

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

(العنکبوت )93 /است كه دالّ بر أمّی بودن (نخواندن و ننوشتن) پیـامبر(ص)مـیباشـد .بـا ایـن
همه ،شبهاتی پیرامون این مسئله از سوی مستشرقان مطری گردیده كه برخی از این شبهات،
آگاهانه و در مقام ایجاد تشکیک نسبت به شخصیّت پیامبر اكرم(ص) و قرآن بوده است .بیشـتر
مستشرقان در پی آنند كه واژة «امّی» را دور از معنای عدم خواندن و نوشتن تفسیر كنند و با
این مفهوم ،این مطلب را بیان كنند كه پیامبر اكرم(ص) توانایی خواندن و نوشتن را داشته است
و بر همین اساس ،كتب آسمانی پیشین را خوانده است .این بیـان مستشـرقان حـاكی از ایـن
مطلب است كه قرآن كریم وحی خداوند به عنوان كتاب الهی مستقل نمیباشد ،بلکه برگرفتـه
از كتب آسمانی پیشین است .نوشتار پیش رو ،با ارائة دیدگاههای مستشرقان ،به نقد و بررسی
نظرات آنان میپردازد و ضمن نقد ایـن آراء ،نـاتوانی پیـامبراكرم(ص) را بـر خوانـدن و نوشـتن،
مستند به ادلّة معتبر بیان مینماید.
1

1ـ مفهومشناسي واژۀ «امّي»

در كتب لغت ،واژة «امّی» به این معانی به كار رفته است :كسی كه بر اصل خلقت از مـادر
باقی مانده است و نوشتن نمیداند؛ كسی كه نمینویسـد و فـرد نـادان و بَـددَهَن و كـمسـخن
(ر .؛ ابــنمنظــور6833 ،ق ،.ج 89 :61؛ فیروزآبــادی6966 ،ق 6877 :.و راغــب اصــفهانی،
 .)37 :6836در برخی از احادیث ،واژة «أمّی» به معنای عدم خواندن و نوشـتن بـه كـار رفتـه
است« :إِنَّا أُمَّةٌ أُمِیَةٌ الَ نَکتُبُ وَ الَ تَحسَبُ»؛ «بُعِثتُ إِلَی أُمَةٍ أُمِیَةً» .آیة مباركة هُوَ الَذِی بَعَـثَ
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فِي الْأُمِیِینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکّیهِمْ وَیُعَلّمُهُـمُ الْکِتَـابَ وَالْحِکْمَوةًَ وَإِن
کَانُوا مِن قَبْ ُ لَفِي ضَلَال مُبِین( الجمعة )1/مثـالی بـرای معنـای یادشـده مـیباشـد (ر .؛
ابنمنظور6833 ،ق ،.ج 89 :61؛ ابنأثیر الجزری6969 ،ق ،.ج  .)99 :6راغب در مفـردات واژة
«امّی» را از ریشة «أمّیّة» به معنای «اندكی معرفت» میداند و «امّیّـون» كسـانی هسـتند كـه
كتاب خواندن نمیدانند ،مگر اینکه بر ایشان كتاب خوانده شود .همچنین أمّی منسوب به «اُمّ
القُری» یعنی شهر مکّه است (ر .؛ راغب اصفهانی .)37 :6836 ،واژة اُمّیّون در آیة وَمِـنْهُمْ
أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ یَظُنُونَ( البقـره )73 /جمـع أمّـی اسـت و
أمّی در كالم عرب به كسی گفته میشود كه از عربهای مشر

باشد و كتاب آسمانی نداشته

باشد (ر .؛ طریحی ،6897 ،ج .)66 :1
طبرسی در معنای اصطالحی واژة «امّی» مینویسد« :امّی كسی است كه ناآشنا به نوشـتن
است .چنین فردی را به یکی از چند دلیل «امّی» مینامند :اوّل از «امّت» به معنای «خلقـت»
گرفته شده باشد؛ یعنی كسی كه بر خلقت و طبیعت اصلی خـود بـاقی اسـت .دوّم :مـأخوذ از
«امّت» به معنای «جماعت» باشد؛ یعنی فردی كه همچون تودة مردم با نوشتن سروكار ندارد.
سوّم :برگرفته از «أُم» باشد؛ یعنی كسی كه به همان حالت و طبیعت كه از مادر زاییده شـده،
بماند» (طبرسی6831 ،ق ،.ج .)699 :6صاحب محاسن التّأویل واژة «امّی» را در مفهوم كسـی
كه دانش خود را از بشر نیاموخته ،بیان میكند (ر .؛ قاسمی ،بیتا ،ج .)1316 :7
بنابراین ،قریب به اتّفاق اندیشمندان ،واژة امّی را به معنای كسی كـه نمـیتوانـد بخوانـد و
بنویسد ،معنا كردهاند كه بین تعریب لغوی و مفهـوم اصـطالحی آن رابطـهای دوسـویه وجـود
دارد؛ بدین معنا كه همان شخصی كه بر اصل والدت از مادر یا خلقت و طبیعـت بـاقی مانـده،
كسی است كه نتوانسته چیزی اكتسابی را كسب كند و آن را به دست آورد.

9ـ آرای مستشرقان پیرامون أمّي بودن پیامبر اکرم

(ص)

مهمترین مستشرقانی كه در این باره اظهار نظر كردهاند ،عبارتند از:
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9ـ )1الویس اشپرنگر

یکی از نخستین مستشرقانی بوده كه این موضوع را در كتاب سهجلدی با عنوانِ «زنـدگی
و تعالیم محمّد» مورد بررسی قرار داده است .وی در كتاب خود مینویسد :مردم جزیرةالعـرب
قبل از ظهور محمّد ،به اهل كتاب و بُتپرسـتان تقسـیم مـیشـدند .اهـل كتـاب را یهودیـان،
مسیحیان و صائبان تشکیل میدادند كه كتاب مقدّس داشتند ،در حالی كـه بُـتپرسـتان ،بـه
هیچ وجه دارای وحی آسمانی نبودند (ر .؛ بدوی16 :6839 ،ــ .)11وی در جلـد دوم كتـاب
خود مینویسد« :امّی به معنای واژة «جنتایلس» به معنای ملّتهای غیریهودی است و معـادل
بُتپرست میباشد(ر .؛ همان) .اشپرنگر در جلد سوم كتاب خود بـر ایـن ادّعاسـت كـه أمّـی
شخصی است كه میتواند بخواند ،ولی نمیتواند بنویسد (ر .؛ همـان) .وی همچنـین معتقـد
بود كه پیامبر(ص) كتابهایی به نام «أساطیراألوّلین» و «صحب ابراهیم» را دربارة عقاید ،ادیان
و داستانهای گذشتگان خوانده بود (ر .؛ رامیار.)987 :6838 ،

9ـ1ـ )1نقد و بررسي دیدگاه اشپرنگر
اشپرنگر در ادّعای نخست خود به هیچ دلیل متقنی استناد نمیكند؛ زیرا اگـر حتّـی یـک
متن (كه تاریخ آن به قبل از اسالم بازگردد )،پیدا میشد كه بر تفکیک اهل كتاب و «امّیّـین»
تأكید كرده بود ،مشکلی به وجود نمیآمد (ر .؛ بدوی .)11 :6839 ،وی به این مطلب اعتقـاد
داشت كه پیامبر قبل از بعثت میخواند و مینوشت 8این در حالی است كه عـالوه بـر آیـة 93
سورة عنکبوت كه به صراحت خواندن و نوشـتن را از پیـامبر اكـرم(ص) نفـی مـیكنـد ،اسـناد
تاریخی نیز برخالف مدّعای اشپرنگر گواهی میدهند؛ بدین معنا كه هیچ سند تـاریخی مبنـی
بر اینکه پیامبر اكرم(ص) قبل از بعثت میخواند و مینوشت ،وجود ندارد .عالوه بر این ،اسـنادی
وجود دارد كه خواندن و نوشتن را از پیامبر اكرم(ص) نفی میكنند (ر .؛ یعقـوبی ،بـیتـا ،ج:1
 97و ابنندیم .)17 :6868 ،وی معتقد است كه أمّی به معنای بُتپرسـت اسـت .امّـا چنانكـه
ذكر شد ،چنین معنایی در كتب لغت نیامده است و از نظر عقلی نیز قابل رد میباشد؛ زیرا بـه
هیچ وجه با شأن و مقام پیامبر(ص) سازگار نمیباشد ،چراكه أمّی یکی از صفات ایشان میباشـد
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كه در قرآن به آن تصریح شده است .اشپرنگر به اشتباه بر این باور است كه «أسـاطیراألوّلین»
كه در آیة  9سوره فرقان 9آمده ،نام كتابی است كه پیامبر(ص) آن را خوانده است ،در حالی كـه
صرف نظر از آنکه قـرآن ذكـر مـیكنـد كـه قـریش از روی اسـتهزاء گفتـار پیـامبراكرم(ص) را
افسانههای گذشتگان میخواندند ،اگر كتابهایی با این نامها وجود داشت ،دشمنان پیـامبر

(ص)

میگفتند ،همچنانكه معقول نیست پیامبر(ص) آنچه را كه در كتب دیگر بوده ،به خود نسـبت
دهد و بعد نام آن كتب را هم ذكر كند (ر .؛ رامیار .)987 :6838،شـهید مطهّـری در تبیـین
این مطلب بر این باور است كه «این آیه (الفرقان )9/صراحت نـدارد كـه آنهـا مـدّعی بودهانـد
پیامبر(ص) خودش مینوشته است .كلمة «اكتتاب» هم به معنی «نوشتن» آمده است و هم بـه
معنی«استکتاب» كه عبارت است از اینکه شخصی از دیگری بخواهد كه برای او بنویسد .ذیـل
آیه قرینه است كه مقصود معنای دوم اسـت؛ زیـرا مضـمون آیـه ایـن اسـت كـه آنهـا گفتنـد
افسانههای پیشینیان را نوشته (یا دیگران برایش نوشتهاند) .پس هر بامداد و پسین بر او قرائت
میشود« .اكتتاب» را به صورت ماضی و «امالء» را به صورت جاری و مستمر ذكر كرده اسـت؛
یعنی چیزهایی كه قبال آنها را نویسانده است .دیگران كه سواد خواندن دارند ،هر صبح و شـام
میآیند و بر او میخوانند و او از آنها یاد میگیرد و حفـظ مـیكنـد .اگـر پیـامبر(ص) خوانـدن
میدانست ،لزومی نداشت بگویند دیگران هر صبح و شام بر او امالء میكنند ،كافی بود بگویند
خودش مراجعه میكند و به ذهن میسـپارد .پـس حتّـی كـافران زورگـو و تهمـتسـاز زمـان
پیامبر(ص) كه همه گونه تهمت بر او میزدنـد و دیوانـهاش مـیخواندنـد ،سـاحر و جـادوگرش
مینامیدند ،او راكذّاب لقب میدادند و به تعلّم شفاهی از افواه دیگران متّهم كردند ،نتوانسـتند
ادّعا كنند كه چون خواندن و نوشتن میداند ،محتویات كتابهای دیگر را به نام خودش بـرای
ما میخواند» (مطهّری63 :6837،ـ.)66
2

9ـ )9نولدکه

تئودور نولدكه ـ خاور شناس آلمانی ـ در كتاب تاریخ قرآن خود معتقد است كه واژة أمّـی
به عنوان صفت پیامبر(ص) نشان نمیدهد كه ایشان با خواندن و نوشتن ناآشنا بـوده ،بلکـه بـه
معنای این است كه ایشان با كتابهای ادیان پـیش از خـود آشـنایی نداشـته اسـت و آنهـا را
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نخوانده است (ر .؛ كاوند بروجردی .)181 :6839 ،وی معتقد است كه أمّی داللـت بـر جهـل
خواندن و نوشتن نمیكند ،بلکـه فقـط نشـان مـیدهـد كـه پیـامبر(ص) كتـب عهـد عتیـ را
نمیشناخت (ر .؛ رامیار.)987 :6837 ،

9ـ9ـ )1نقد و بررسي دیدگاه نولدکه
عدم خواندن و نوشتن پیامبر اكرم(ص) مطلبی است كه قرآن ،روایات و اسناد تاریخی بر آن
گواهی میدهند .چگونه نولدكه باور به خواندن و نوشتن ایشـان دارد؟ عـالوه بـر ایـن ،اگـر در
قرآن به غیر اهل كتاب (اعراب بُتپرست) امّی گفته شده ،نه از این نظر كه یکی از معانی امّـی
این است كه نسبت به كتب مقدّس یهود و نصاری ناآشنا باشد ،بلکه از این نظر است كه غالبـا
عرب بُتپرست ،درسنخوانده بودند و با نوشتن و خواندن هیچ متنی ،اعمّ از سـامی و غیـر آن
سر و كاری نداشتند .امّا یهود و نصاری غالبا با كتب مذهبی و جز آن رابطة محکمی داشتند و
خواندن و نوشتن در قشر وسیعی از آنها موجود بود .از این رو ،گاهی امّی در مقابل اهل كتـاب
به كار رفته است؛ مانند این آیه كه میفرماید :فَإنْ حَآجُوکَ فَقُ ْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ
اتَبَعَنِ وَقُ لّلَذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ وَاألُمِیِینَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَـدَواْ وَإِن تَوَلَـوْاْ
فَإِنَمَا عَلَیْکَ الْبَالَغُ وَاللّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ( آلعمران .)18/گاهی نیز همین واژة «امّی» دربارة
آن دسته از اهل كتاب به كار رفته كـه درس نخواندنـد و بـا خوانـدن و نوشـتن سـر و كـاری
نداشـتند :وَمِنْهُمْ أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ یَظُنُـونَ( البقـره)73/
(ر .؛ سبحانی.)19 :6891 ،
اكثر مفسّران نیز امّی را به معنای درسنخوانده و ننوشـته ،یعنـی «كسـی كـه نمـیتوانـد
بخواند و بنویسد» گرفتهاند ،چه برای «امّیّین» كه همان مشـركان عـرب هسـتند ،چـه بـرای
امّیّیون كه همان غیرعرب یا اهل كتاب میباشند؛ بدین معنا كه منظور از «امّیّون» یهودیـانی
هستند كه نمیتوانستند بخوانند و بنویسند و «امّیّین» عربهای مشر

هستند كـه قـادر بـه

خواندن و نوشتن نمیباشند (ر .؛ طوسی ،بیتا ،ج 867 :6؛ قمی6961 ،ق ،.ج 16 :6؛ مغنیه،
6919ق ،.ج  688 :6و طباطبائی6836 ،ق ،.ج 167 :6ـ.)163
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9ـ )3رژی بالشر
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این خاورشناس فرانسوی در كتـاب خـود بـا عنـوان در آسـتانة قـرآن مینویسـد ،تفسـیر
ناصحیحی از كلمة «امّی» و «امّیّون» است كه به غلط به معنای «بیسواد و كسی كه خوانـدن
و نوشتن نمیداند» ،تفسیر كردهاند .در یک مركز بازرگانی مانند مکّه ،كسـی كـه مـیتوانسـت
چیزی بنویسد و یا نوشتهای را بخواند ،از احترام زیادی برخوردار بود« .امّی» عربهای كـافری
بودند كه بر خالف یهودیان و مسیحیان ،هیچ وحی را درنیافتند و در جهالت از شـریعت الهـی
زندگی میكردند .پس «النَّبِیُّ األُمّی» به معنی پیغمبر بیسواد نیست ،بلکه به معنـای پیغمبـر
بُتپرستان است .بالشر با مطری كردن نظریّة ویل دربارة واژة «تتلو» مینویسد« :منظور از این
آیة وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَـا تَخُطُـهُ بِیَمِینِـکَ إِذًا لَارْتَـابَ الْمُبْطِلُـونَ
(العنکبوت ،)93/این است كه محمّد(ص) كتب كلیمی و مسیحی را از حفظ نداشته یا رونویسی
نکرده است ....برای اطمینان به برخی از آثار پراكنده در سنّت و حدیث روی میآوریم؛ مثال در
واقعة حدیبیّه ،پیامبر(ص) و سهیل تصمیم گرفتند كه پیماننامهای بنویسند .پیامبر مُنشی خود
را میخواند و امالی مقدّمة نامه را آغاز میكند ،ولی سهیل پیغمبر را صریحا متوقّـب سـاخته،
میگوید :بنویس ،همانگونه كه مینوشتی! واضح است كه در اینجا سهیل اشاره بـه نوشـتهای
قبل از هجرت و شاید هم پیش از بعثت میكند .از این مهمتر ،خبرهایی اسـت كـه پیـامبر

(ص)

هنگام تنظیم وصیّتنامه تقاضا كرد یک استخوان كتب شتر و یک دوات بیاورند تا وصیّتنامـة
سیاسی خود را بنویسد .هیچ كس از حاضران از این درخواست دچار شگفتی نشدند و اگر هـم
به دستور پیغمبر(ص) عمل نمیشد ،دلیل آن تنها مخالفت فرقة ابوبکر و عایشه با علی(ع) اسـت
(ر .؛ بالشر18 :6871 ،ـ  .)19بـا ذكـر ایـن دالیـل و مقـدّمات ،بالشـر نتیجـه میگیـرد كـه
پیغمبر(ص) به خواندن و نوشتن آشنایی داشته است.

9ـ3ـ )1نقد و بررسي دیدگاه بالشر
در آیة الَذِینَ یَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ األُمِيَ الَذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الّتَرََْا ِ
وَاإلِنْجِی ِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ .... * ....فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَبِيِ األُمِيِ الَذِی
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یُْْمِنُ بِاللّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَکُمْ تَهْتَدُونَ( األعراف697/ـ ،)693واژة «اُمّی» بـه صـورت
مفرد و به عنوان صفت برای «النَّبِیِّ» آمـده اسـت .اگـر قـرار بـود كـه قـرآن كـریم از پیـامبر
بُتپرستان یاد كند ،تعبیری همچون «نبیّ الوَثنین» را به كـار مـیبـرد و اگـر هـم در صـورت
فرض معنای امّی ،بُتپرست یا غیر اهل كتاب باشد ،الزم میآید «نبیُّ االُمّیّین» را به كـار بـرد
(ر .؛ طباطبائی669 :6879 ،ـ .)668در باب این نظر كه بالشر معتقد است پیـامبر(ص) كتـب
كلیمی و مسیحی را از حفظ نداشته ،باید گفت كه در آیة وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِـن قَبْلِـهِ مِـن
کِتَاب وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ( العنکبوت ،)93/كتاب بـه صـورت مطلـ
آمده است و به معنی هر نوع كتاب و نوشته است و همة كتب را در بر میگیرد كه این مطلب
با برخی دالیل اثبات میشود؛ ازجمله:
الف) كتاب در این آیة مباركه به صورت نکره و بدون الب و الم آمده است و نکـره پـس از
جملة نفیوَ ما کُنْتَ تَتْلُوا برای نفی جنس كتاب ،اعمّ از عربی ،عبری ،فارسـی و سـریانی
خواهد بود ،نه برای نفی یک نوع خاص ،و این دسـتور هرگـز اسـتثناء نـدارد .گـواه بـر اینکـه
مقصود از كتاب در آیه ،مطل كتاب است و همة كتابها و نوشتهها خواه عبری ،خـواه عربـی
و ...را در بر میگیرد ،این است كه در آیة قبل ،وقتی در بارة انجیل و تورات سـخن مـیگویـد،
لفظ «كتاب» را با الب و الم اشاره به معروفیّت به كار میبرد :وَکَذَلِکَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ
فَالَذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یُْْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَُْلَاءِ مَن یُـْْمِنُ بِـهِ وَمَـا یَجْحَـدُ بِآیَاتِنَـا إِلَـا
الْکَافِرُونَ( العنکبوت.)97/
ب) اگر منظور از «كتاب» ،همان كتابهای مقدّس باشـد ،در ایـن صـورت ،جملـة وَ ال
تَخُطُهُ زائد خواهد بود ،چراكه هرگاه پیامبر(ص) قدرت بر خواندن كتابهای فـوق را نداشـت،
بدیهی است كه قدرت نوشتن آنها را نیز نخواهد داشت (ر .؛ سبحانی96 :6891 ،ـ.)99
استناد بالشر به خبر حدیبیّه برای اثبات اینکه پیامبر(ص) پیش از هجرت ،یـا بـه عبـارتی،
پیش از بعثت ،بر نوشتن توانا بود و مطالبی را هم نوشته ،قطعا صـحیح نیسـت ،چراكـه كاتـب
پیماننامه ،امام علی(ع) بود و منظور سهیل از فعلِ «اُكتُب :بنویس» این بوده كـه پیـامبر(ص) از
امام علی (ع) بخواهد تا عبارتِ «بلسمِکَ اللّهُمَّ» را به جای «بِسم اللّهِ الرَّحمن الرَّحیم» بنویسد
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و منظور از عبارتِ «همانگونه كه قبال مینوشتی» ،چیزی نیست مگر «همـانگونـه كـه قـبال
دستور میدادی تا كاتبان بنویسـند» (كاونـد بروجـردی199 :6839 ،ــ .)199در بـاب اینکـه
پیامبر(ص) در زمان حیات خویش با زمامداران و یا با رؤسا مکاتبـه نمـود ،دلیـل بـر خوانـدن و
نوشــتن نیســت7؛ زی ـرا ایشــان كاتبــان مخصوص ـی داشــتند كــه در مواضــع گونــاگون ،بــرای
پیامبراكرم(ص) نامهنگاری میكردند .برخی از مهمترین كاتبان عبارتند از:
6ـ علیّ بن أبیطالب :نگارش وحی ،پیمانها و صلحنامهها.
1ـ أبیّ بن كعب :از انصار خزرجی و نخستین كسی است كه پس از ورود پیامبر

(ص)

به مدینـه،

وحی الهی را نوشت.
8ـ زید بن ثابت :نگارش وحی و برخی از نامههایی كه بر ملو

و سران فرستاده میشد.

9ـ عبداللّه بن أرقـم :نگـارش اسـناد و برخـی از نامـهها كـه بـه شخصـیّتهای قبائـل ارسـال
میگردید.
9ـ عالء بن عقبة :نگارش اسناد دینی و غیره.
1ـ زبیر بن العوام :نگارش اسناد مربوط به زكات.
7ـ خالد بن سعید :برخـی از نامـههای آن حضـرت بـه وسـیلة ایشـان نوشـته مـیشـد (ر .؛
سبحانی668 :6891 ،ـ.)666
بنا بر آنچه بیان شد ،نمیتوان دیدگاه بالشر مبنی بر خوانـدن و نوشـتن پیـامبراكرم(ص) را
پذیرفت.

9ـ )4ونسیک 8و گوستاو وی

1

ونسیک در تفسیر واژة أمّی تأكید میكند كه این لفظ بر غیر اهل كتاب اطالق میشود كه
در واقع ،همان نظر اشپرنگر است .با این حال ،ونسیک اضافه میكند كه واژة «أمّی» مشـت از
«امّت» به معنای «گروه بُتپرست و نژادپرست» است كه كلمة عبری «گوی» معادل آن است
(ر .؛ بدوی .)18 :6839 ،گوستاو ویـل نیـز همـان بـاور ونسـیک دربـارة خوانـدن و نوشـتن
پیامبر(ص) را دارد .وی با نظر به آیـة وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ
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إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ( العنکبوت )93/معتقد است كه حضرت محمّد(ص) با خواندن و نوشتن
آشنا بود ،ولی هرگز كتابهای یهودیان و مسـیحیان را كـه پـیش از بعثـت او وجـود داشـت،
نخوانده بود (ر .؛ شاهین.)98 :6839 ،

9ـ4ـ )1نقد و بررسي دیدگاه ونسیک و گوستاو وی
در پاسخ به استدالل ونسیک مبنی بر اینکه واژة أمّـی فقـط بـر غیـر اهـل كتـاب اطـالق
میشود ،باید گفت عالوه بر این ،بر یهودیانی كه خواندن و نوشـتن نمـیدانسـتند نیـز اطـالق
میگردد و گواه بر این مطلب ،آیـة وَمِنْهُمْ أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ
یَظُنُونَ( البقره )73/میباشد كه دربارة اهل كتاب است و اكثر مفسّران نیز لفظ «امّیّـون» را
بر «اهل كتاب» اطالق كردهاند .همانگونه كه پیش از این بیان شد ،أمّـی در آیـة  697سـورة
اعراف ،به صورت مفرد به كار رفته كه اگر قرار بود قرآن كریم از پیامبر بُتپرسـتان یـاد كنـد،
تعبیری همچون «نبیُّ الوَثَنَین» را به كار میبرد (ر .؛ طباطبائی668 :6879 ،ـ .)669دیدگاه
ویل نیز دربارة آیة  93سورة مباركة عنکبوت صحیح نیست .ظاهرا وی متوجّه عبـارتِ وَمَـا
کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَا تَخُطُهُ كه معنای واضـحی دارد ،نشـده اسـت كـه خـود
داللت دارد بر اینکه پیامبر اكرم(ص) هرگـز چیـزی نخوانـده بـود و از كتابهـای مسـیحیان و
یهودیان رونویسی نکرده بود (ر .؛ همان .)96 :پیش از این نیز در باب نقد نظریّة بالشر بیـان
شد كه منظور از «كتاب»« ،هر نوشته و كتاب» میباشد .پس واژة «كتاب» در آیة وَمَا کُنتَ
تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ( العنکبـوت ،)93/تنهـا
در كتابِ مصطلح منحصر نیست ،بلکه شامل هر نوع مطلب (مکتوب) ،چه كتاب و چـه نوشـته
میگردد ،چراكه به صورت نکره به كار رفته است .در قرآن كریم نیز واژة «كتاب» در مصـادی
مختلفی به كار رفته است؛ از جملـه :نامـه (النّمـل ،)16/قـرارداد (النّـور ،)88/كتـاب آسـمانی
(البقره ،)91/تورات (البقره ،)98/قرآن كریم (البقـره ،)1/اجـل (الحجـر )9/و كتـاب یـا نوشـته
(القلم .)87/بنابراین ،از آیة مزبور نمیتوان دریافت كه رسول خدا(ص) فقط كتـب پیشـینیان را
نخوانده بود و یا آنها را رونویسی نکرده بود ،بلکه ایشان هیچ نوشتهای را نخوانده بودند و آن را
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با دست مبار

011

خود رونویسی نکرده بودند كه داللت كامل بر ناتوانی در خواندن و نوشـتن آن

حضرت میكند.
11

9ـ )2گیب10و نالینّو

هامیلتون گیـب ـ خاورشـناس اسـکاتلندی ـ دربـارة توصـیب پیـامبر اسـالم(ص) بـه امّـی
مینویسد« :امّی یعنی پیغمبر غیرمرتبط به یهود كه بعدها این واژه به وسیلة عامـة مسـلمین،
به پیغمبری كه سواد خواندن و نوشتن نداشته ،تفسیر شده است» (گیب ،بیتا .)76 :نالینّو نیز
همین باور گیب را تقویت میكند .وی به واژة «امّی» ،رنگ نژادی و قومگرایانه بخشیده اسـت،
بدینگونه كه محمّد(ص) فقط خود را فرستاده و برانگیخته بـه سـوی امّـت عـرب مـیدانسـت.
همانگونه كه موسی(ع) به سوی ملّت اسرائیل و مسیح(ع) برای امّت فلسـطین مبعـوث شـدند.
درواقع ،طب دیدگاه نالینّو ،نوعی تقسیم كار میان پیامبران صورت گرفته اسـت (ر .؛ بـدوی،
17 :6839ـ.)13

9ـ2ـ )1نقد و بررسي دیدگاه گیب و نالینّو
همانگونه كه پیش از این بیان شد« ،امّی» یکی از صفات پیامبر(ص) میباشد و بـه معنـای
كسی است كه توانایی خواندن و نوشتن ندارد و اگر أمّی به غیریهود مربـوط مـیشـد ،دربـارة
«امّیّون» كه در آیة وَمِنْهُمْ أُمِیُونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِالَ أَمَـانِيَ وَإِنْ هُـمْ إِالَ یَظُنُـون
(البقره )73/آمده ،جای اشکال پیش میآمـد؛ زیـرا منظـور از «أُمِّیُّـونَ» در ایـن آیـة مبـار ،
یهودیانی هستند كه از خواندن و نوشتن بیبهرهاند.
دیدگاه نالینّو نیز به دالیل زیر ناصحیح میباشد:
الف) قرآن كریم پیامبر اكرم(ص) را پیامبری برای تمـام جهانیـان مـیدانـد و ایـن پیـامبر
جهانی را چنین معرّفی میفرماید :وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَا کَافَة لّلنَاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَکِنَ أَکْثَرَ
النَاسِ لَا یَعْلَمُونَ( السبأ)13 /؛ وَأَرْسَـلْنَاکَ لِلنَـاسِ رَسُـوالً وَکَفَـ بِاللّـهِ شَـهِیدًا
(النّساء)76/؛ قُ ْ یَا أَیُهَا النَاسُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا( األعراف .)693/همـة ایـن
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آیات داللت بر جهانی بودن رسالت پیامبر اكرم(ص)دارد و به صراحت ایشـان را پیـامبر همگـان
ذكر میكند و در این دعوت عمومی ،شخص و اشخاص و یا قـوم و آیینهـایی اسـتثناء نشـده
است .این خطاب شامل اهل كتاب نیز میشود ،در غیر این صورت ،اصل دعوت عمومی و بشیر
و نذیر بودن پیامبر اكرم(ص) با قید اطالق و عموم مخدوش میشـود (ر .؛ قـدردان قراملکـی،
.)671 :6873
ب) پیامبر اكرم(ص) در سال  113میالدی به چهار پادشاه بزرگ روزگار خود ،یعنی هرقـل
دوم (امپراتور بیزانس) ،خسرو پرویز (پادشاه ایران) ،مقوقس (پادشاه مصر) و نجّاشـی (پادشـاه
حبشه) نامههایی نوشت( 61ر .؛ احمدی میانجی ،6818 ،ج  967 ،868 ،861 :1و  .)988این
خاصـی نبـوده
ّ
مطلب حاكی از آن است كه رسالت ایشان محدود به مردم یا منطقة جغرافیایی
است.68
ٍ) روایتهایی در این زمینه از معصومین(ع) نقل شده كه به این مهم اشاره دارد .مفادّ این
روایات حاكی از جهانی بودن رسـالت پیـامبر اكـرم(ص) و نسـخ شـرایع پیشـین اسـت .پیـامبر
اكرم(ص) دربارة نسخ شرایع پیشین به وسیلة قرآن كریم میفرمایـد« :إِنَّ اهللَ عَـزَّ وَ جَـلَّ جَعَـلَ
كِتَابِی المُهَیمِن عَلَی كُتُبِهِمِ النَّاسِخِ لَهَـا» (مجلسـی6988 ،ق ،.ج  .)161 :6مـراد از «كتـابی»،
«قرآن كریم» و از «كُتُبِهِم»« ،كتابهای آسمانی پیشین» است كـه قـرآن كـریم ناسـخ آنهـا
میباشد .پیامبر اكرم(ص) در نامهای خطاب به زید بن جهور ـ حاكم مسیحی ـ صریح سـخن از
نسخ و ناپایداری حقّانیّت تمام ادیان غیر از اسالم میگوید و از تمام دینداران لزوما میخواهـد
كه دین پیشین خود را تر

كنند و به آیین اسالم مشرف شوند (ر .؛ احمدی میانجی،681 ،

ُوسـی حَیّـا مَـا
ج  .)619 :6در جای دیگر میفرماید« :لَقَد جِئتُکُم بِهَا بَیضَاءِ تَقِیَّه وَاهللِ لَو كَانَ م َ
وَسِعَهُ إِالَّ اتِّبَاعِی :به خدا قَسَم! اگر حضرت موسی(ع) زنده بـود ،از آیـین مـن اطاعـت میكـرد»
(همان ،ج .)66 :1این روایات حاكی از جاودانگی و جهانی بودن رسالت پیامبر اكرم(ص) است.
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مونتگمری وات ـ خاورشناس و اسالمپژوه اسکاتلندی ـ میگوید« :بـا وجـود اینکـه اسـالم
اصولی بیان میكند كه محمّد(ص) خواندن و نوشتن نمیدانست ،ولی دانشمندان جدیـد غـرب
در این مسئله تردید دارند .فرض این است كه تاجری فعّال مثل محمّد(ص) ،بهـرهاش از فنـونی
مثل خواندن و نوشتن افزایش یافته است» (الخضر شایب6911 ،ق.)868 :.

9ـ3ـ )1نقد و بررسي دیدگاه وات
وات معتقد است كه پیـامبر(ص) پـیش از بعثـت ،بـر خوانـدن و نوشـتن توانـا بـوده اسـت.
همانگونه كه پیش از این بیان گردید ،پیامبر(ص) پیش از بعثـت ،قـادر بـر خوانـدن و نوشـتن
نبوده است؛ زیرا هیچ سند تاریخی دالّ بر این مطلب وجود ندارد .عالوه بر این ،مطالبی نیز در
ردّ دیدگاه وات وجود دارد .بالذری با سند روایت میكند كه هنگام ظهور اسالم در همـة مکّـه
چند نفر باسواد (خواندن و نوشتن) بودند .وی اسامی هفده نفر را كه نوشتن میدانستند ،بیـان
میكند .وی نام یک زن را نیز میبرد كه در دورة جاهلیّـت و مقـارن ظهـور اسـالم خوانـدن و
سـمَت دبیـری رسـول خـدا(ص) را
نوشتن میدانست .عالوه بر این ،نام كسانی را كه در مدینـه ِ
داشتند ،ذكر میكند كه در میان این اسامی (كسانی كه خواندن و نوشتن مـیدانسـتند) ،نـام
پیامبر(ص) دیده نمیشود (ر .؛ مطهّری66 :6837 ،ـ .)16شهید مطهّری پـس از ذكـر سـخن
بالذری و در تأیید عدم خواندن و نوشتن پیامبر(ص) مینویسد« :معلوم میشود صفت خطّ تـازه
وارد محیط حجاز شده بود .اوضاع ،احوال و محیط آن روز حجاز چنـین بـوده كـه اگـر كسـی
خواندن و نوشتن میدانست ،معروف عام و خاص میشد .افرادی كه مقارن ظهـور اسـالم ایـن
صنعت را میدانستند ،چـه در مکّـه و چـه در مدینـه ،معـروف و انگشـتنمـا و نیـز معـدود و
انگشتشمار بودند .لهذا نامشان در تاریخ ثبت شده است .اگـر رسـول خـدا(ص) در زمـرة آنـان
میبود ،قطعا به این صنعت شناخته میشد و نامش در زمرة آنان برده میشد و چون اسـمی از
آن حضرت در زمرة آنان نیست ،معلوم میشود كه قطعا ایشان با خواندن و نوشتن سـر و كـار
نداشته است» (همان11 :ـ .)18از سوی دیگـر ،هـیچ ربطـی میـان تـاجر بـودن و توانـایی بـر
خواندن و نوشتن نیست؛ زیرا گاه شخصی تاجر ،تمام اعمال تجاری و حساب و كتابهای خود
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را به دست عدّهای میدهد تا آنان این كار را برای او انجام دهند .بنـابراین ،در بـاب پیـامبر

(ص)

نیز این مسئله قابل تصوّر است كه حساب و كتابهای او را افرادی دیگر انجـام مـیدادهانـد و
تنها تفاوتی كه او با دیگـران داشـته ،نـاتوانی در خوانـدن و نوشـتن بـوده اسـت (ر .؛ كاونـد
بروجردی196 :6839 ،ـ.)198

3ـ دالی أمّي بودن پیامبر اکرم

(ص)

عالوه بر دالیل و استداللهایی كه در ذیل نقد و بررسی آرای مستشرقان مبنی بـر تفسـیر
واژة أمّی به عدم خواندن و نوشتن به عنوان یکی از صفات پیامبر اكرم(ص) آورده شد ،در ادامـه
نیز به تبیین این موضوع با استناد به ادلّة قرآنی ـ روایی و تاریخی اشاره میشـود كـه در یـک
نگاه كلّی ،ادلّة مستشرقان نیز مورد نقد قرار میگیرد.

3ـ )1دالی قرآني
قرآن كریم پیامبر اكرم(ص) را چنین توصیب میكند:
الف) وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُـونَ
(العنکبوت)93/؛ یعنی پیش از نزول قرآن ،كتابی را نمیخواندی و چیزی نمینوشتی؛ زیـرا در
غیر این صورت ،كافران در آیین تو شکّ و تردید میكردند .قبال بیان شد كه منظور از كتـاب،
مطل كتاب است كه هر نوع نوشته را در بر میگیرد (ر .؛ سبحانی96 :6891 ،ـ.)99

ب) الَذِینَ یَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ األُمِيَ الَذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِـي الّتَورََْا ًِ
وَاإلِنْجِی ِ( األعراف.)697 /
اكثر مفسّران واژة «أمّی» در این آیة مباركه را به معنای «عدم خوانـدن و نوشـتن پیـامبر
اكرم(ص)» تفسیر كردهاند (ر .؛ طباطبائی6836 ،ق ،.ج 819 :6؛ جـوادی آملـی ،6839 ،ج :6
166؛ فخر رازی6918 ،ق ،.ج 836 :69؛ طبرسی6831 ،ق ،.ج  937 :9و طوسی ،بیتـا ،ج :1
.)168
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ٍ) سومین دلیل از آیات قرآنی كه عدم خواندن و نوشتن پیامبراكرم(ص) را به هنگام بعثت
تأیید میكند ،همین آیة مبار

اسـت :لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَ الْمُْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُـوالً

مِنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکّیهِمْ وَیُعَلّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُواْ مِـن قَبْـ ُ
لَفِي ضَالل مُبِین( آلعمران.)619 /
طبرسی در تفسیر این آیه مینویسد« :خداوند بر مردم منّت نهاده ،چون رسولی را از خود
آنها در میانشان برانگیخت؛ یعنـی پیـامبری كـه ماننـد آنهـا أمّـی بـود و خوانـدن ونوشـتن را
نمیدانست تا بداننـد كـه دسـتاوردهای او ،وحـی منـزل قـوانین آسـمانی اسـت» (طبرسـی،
6831ق ،.ج .)991 :1
د) آیة مباركـة هُوَ الَذِی بَعَثَ فِي الْأُمِیِینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُـزَکّیهِمْ
وَیُعَلّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْ ُ لَفِي ضَلَال مُبِین( الجمعةة )1/نیـز یکـی از
آیاتی است كه أمّی بودن پیامبر(ص) را اثبات میكند .خداوند پیامبری را بر امّتی امّـی مبعـوث
فرمود كه پیامبر از همانها بود و خواندن و نوشـتن نمـیدانسـته اسـت (ر .؛ همـان ،ج :68
.)139
12

3ـ )9دالی روایي

در روایاتی متعدّد از منابع روایی فریقین بر عدم خواندن و نوشتن پیامبر اكـرم(ص) تصـریح
شده است« .امام رضا(ع) در مناظره با دانشمندان دیگر ادیان دربارة پیامبر اكرم(ص) میفرمایـد:
یکی از نشانههای نبوّت حضرت محمّد(ص) این بوده كه ایشان فردی یتیم ،فقیر ،چوپان و اجیر
بود كه كتابی نیاموخت و نزد هیچ معلمّی برای فراگیری دانش و علم نرفت .سپس قرآنی آورد
كه داستانهای پیامبران(ع) و خبرهای آنان ،حرفبهحرف و نیز خبرهای افرادی كه دوران آنهـا
سپری شده و كسانی كه تا روز قیامت خواهند آمد و رفت ،در آن آمـده اسـت (ر .؛ صـدوق،
6989ق ،.ج 698 :1؛ طبرســی6831 ،ق ،.ج  166 :1و مجلســی6988 ،ق ،.ج  .)886 :68در
روایتی منقول از پیامبر اكرم(ص) در وصب مناقب امام علی(ع) ایشان در قسمتی خـود را چنـین
معرّفی میكند« :أَنَا نَبِـیُّ األُمِّـی :مـن پیـامبر أمّـی هسـتم كـه از كسـی خوانـدن و نوشـتن

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،63پاییز 6868

011

نیاموختهام]» (طوسی6969 ،ق .)663 :.در منابع اهل سنّت نیز روایاتی مبنی بر عدم خوانـدن
و نوشتن پیامبر اكرم(ص) ذیل آیة  93سـورة عنکبـوت بیـان شـده اسـت؛ از جملـه« :إِنَّ أَهـلَ
الکِتَابَ یَجِدُونَ فِی كُتُبِهِم أَنَّ مُحَمَّدا الَ یُخَطُّ بِیَمِینِهِ وَ الَ یَقـرَأُ كِتَابـا فَنُزِلَـت هَـذِه اآلیَةةِ (أَی
العنکبوت( »)93/ابن أبیحاتم6966 ،ق ،.ج  8876 :6و سیوطی6916 ،ق ،.ج )969 :1؛ «كَانَ
النَّبِیّ صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ الَ یَقرَأُ كِتَابـا قَبلَـهُ وَ الَیُخَطَّـهُ بِیَمِینِـهِ وَ كَـانَ أُمِّیّـا وَ األُمِّـی الَّـذِی
الَیُکتِبُ» (طبری6911 ،ق ،.ج  939 :68و شوكانی ،بیتا ،ج  .)196 :1روایتی اسـت منقـول از
پیامبر اكرم(ص) كه میفرماید« :من جبرائیل(ع) را در كنار احجـار المـراء دیـدار كـردم و بـه او
گفتمی :جبرئیل! من به سوی امّتی امّی و ناآشنای به خواندن و نوشتن از زن و مـرد و غـالم و
كنیز و سالخورده و كمسال فرستاده شدم؛ به سـوی مردمـی كـه هرگـز نبشـتاری نخواندنـد»
َحسـبُ» (ابـنأثیـر
(ابنكثیر ،بیتا .)88 :در جای دیگر میفرماید« :إِنَّا أُمَةًٌ أُمِیَّةةٌ الَنَکتُـبُ وَ الَ ت َ
الجزری6969 ،ق ،.ج  .)99 :6همچنین ،در روایتی پیامبر(ص) خطاب به أبیّ بن كعـب فرمـود:
«إِنَّ اهللَ أَمَرَنِی أن أَقرَأَ عَلَیکَ القُرآنَ .قَالَ :اهللُ سَمَّانِی؟ قَالَ :نَعَم وَ قَد ذَكَرتُ عِندَ رَبِّ العَـالَمِینَ.
قَالَ :فَذَرَفَت عَینَاهُ» (ابناثیر ،بیتا ،ج  .)66 :6گاهی اصحاب رسول اكرم(ص) قرآن را بـر ایشـان
میخواندند .ابنمسعود میگوید« :پیغمبر(ص) فرمود :قرآن را بر من بخوان .عرض كردم :بـر تـو
بخوانم ،در حالی كه قرآن بر تو نازل شده است؟! فرمود :آری ،بر من بخوان .من سورة نسـاء را
بر رسول خدا(ص) خواندم( »61حجّتی .)188 :6839 ،این روایات بخشی از روایاتی است كـه در
این موضوع وارد شده است و همة این شواهد حاكی از آن است كه پیامبر اكرم(ص) با خوانـدن
و نوشتن آشنایی نداشته است .در واقع ،مـیتـوان گفـت ایـن روایـات تفسـیر آیـة  93سـورة
عنکبوت است كه به صراحت هر گونه خواندن و نوشتن را در باب پیامبر اكرم(ص)نفی میكند.

3ـ )3شواهد تاریخي
6ـ بسیاری از نامهها و متون مربوط به پیامبر(ص) در تاریخ ثبت شـده اسـت ،ابـنسـعد در
الطّبقات الکبیر حدود صد نامه از پیامبر(ص) را نقـل كـرده اسـت (ر .؛ ابـنسـعد ،بیتـا ،ج :1
68ـ .)83نامههای پیامبر اكرم(ص) در موضوعهای مختلـب بـوده اسـت .برخـی بـه پادشـاهان،
برخی حُکم بخشنامه و دستورالعمل را دارند .نکتة مهم اینکه بسیاری از آن نامهها معلوم است
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كه به خطّ چه كسی است ،كاتب نام خود را در آخر نامه قید كرده است .ایـن در حـالی اسـت
كه هیچ یک از نامهها به خطّ پیامبر اكرم(ص) نوشته نشده است .در هـیچ جـا ذكـر نشـده كـه
فالن نامه را رسول اكرم(ص) با خطّ خود نوشت ،همچنـان كـه هـیچ جـا دیـده نمـیشـود كـه
پیامبر(ص) یک آیة قرآن به خطّ خود نوشته باشد (ر .؛ مطهّری13 :6837 ،ـ .)16یا در جواب
كسی كه پرسشی داشته ،خود پیامبر(ص) به صورت كتبی بنویسد (ر .؛ همان.)88 :
 1ـ اصحاب و یاران آن حضرت بـه احـوال آن حضـرت آگـاهی كامـل داشـتهاند و دربـارة
زندگانی پیامبر اسالم(ص) و صفات و خصوصیّات ایشان مطالب بـیانـدازهای نقـل كردهانـد كـه
حتّی جزئیّات سادة زندگی آن حضرت در این كتب منعکس گشت و این در حـالی اسـت كـه
هیچ یک از كتب مذكور یادآور نشدهاند كه پیامبر(ص) خواندن و نوشتن میدانسته است (ر .؛
حجّتی.)663 :6839 ،
8ـ دلیل دیگر بر أمّی بودن پیامبر(ص) این است كه آن حضرت به كتابـت و نگـارش وحـی

شدیدا اهتمام میورزیدند و به طور كلّی ،میخواست از هر وسیلهای برای صیانت و حفظ قرآن
كریم از راه نگارش یا از راه سپردن آن در حافظه نگهداری میكند .اگر پیامبر(ص) بـه كتابـت و
فنّ نگارش آگاهی داشت ،در صورت فقدان كاتب وحی ،شخصا میتوانست وحی را بنگـارد .در
صورتی كه چنین سابقهای حتّی دربارة یک آیه نیز در زندگانی رسول خدا(ص) دیده نمیشـود،
لذا وقتی در دل شب ،یعنی زمانی كه پیغمبر(ص) به نویسندة وحی دسترسی نداشت ،از نیروی
حافظه برای صیانت از قرآن استمداد میفرمود (ر .؛ عبدالصّبور شاهین.)98 :6839 ،
9ـ در غزوة اُحُد هنگامی كه ابوسفیان برای جنگ از مکّه روانة مدینه شـد ،عبّـاس عمـوی
پیغمبر(ص) كه در مکّه بود ،مردی از بنی غفّار را مأمور كرد كه پنهانی نامهای را به پیغمبـر

(ص)

برساند .هنگامی كه نامة عبّاس به پیامبر(ص) رسید ،نامه را بـه أبـیّ بـن كعـب داد تـا بخوانـد.
هنگامی كه أبیّ بن كعب نامه را خواند ،رسول خدا(ص) از او خواست كه موضوع را پنهـان دارد.
در صورتی كه اگر پیغمبر(ص) خواندن میدانست ،این نامة مهم را بـه دیگـری نمـیداد بخوانـد
(ر .؛ یعقوبی ،بیتا ،ج .)97 :1
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9ـ رسول خدا (ص) نویسندگانی داشت كه هرگاه میخواست چیزی نوشـته شـود ،یکـی از
آنان را میخواست و شمار این نویسندگان به چهل نفر هـم مـیرسـید (ر .؛ رامیـار:6838 ،
 .)961یعقوبی دبیران پیامبر اكرم(ص) را اینگونه گزارش میكند« :دبیران رسـول خـدا(ص) كـه
وحی ،نامهها و پیماننامهها را مینوشتند ،اینانند :علیّ بن أبی طالب(ع) ،عثمان بن عفّان ،عمرو
بن عاص ،معاویة بن أبی سفیان ،شرحبیل بن حسنة ،عبداهلل بن سعد ،مغیرة بن شعبة ،معاذ بـن
جبل ،زید بن ثابت ،حنظلة بن الرّبیع ،أبیّ بن كعب ،جهیم بن الصّلت ،حصین النمیری» (ر .؛
یعقوبی ،بیتا ،ج .)16 :1
1ـ ابنندیم مینویسد« :با یکی از شیعیان كوفی كه نامش محمّد بن الحسـین بـود ،آشـنا
شدم .وی كتابخانهای داشت كه مثل آن را ندیدهام .او آن كتابخانه را از یک مرد شیعی كـوفی
دریافت كرده بود و عجیب این است كه در هر كتاب یا ورقهای ثبت بود كه به خطّ چه كسـی
بود .جماعتی از علما شهادت خود را بـر اینکـه خـطّ چـه كسـی اسـت ،نوشـته بودنـد .در آن
كتابخانه خطوطی از امامین حسن بن علی(ع) و حسـین بـن علـی(ع) موجـود بـود و نگهـداری
میشد و نیز عهدنامههایی به خطّ امام علی(ع) و سایر دبیران رسـول خـدا(ص) موجـود بـود و از
آنها مراقبت میشد .اگر از خطوط و نوشتهها چنین نگهداری میشـد ،چگونـه هـیچ نوشـته و
خطّی از پیامبر اكرم(ص) به جا نمانده است .پس به این نتیجه میرسیم كه از لحـاظ نوشـتاری
نیز از آن حضرت چیزی موجود نمیباشد» (ابنندیم6868 ،ق.)17 :.

4ـ امّي بودن پیامبر اکرم(ص) و اعجاز قرآن
قرآن مجید به عنوان آخرین كتاب آسمانی ،مشتمل بر مفاهیم ،معارف و اسلوبی است كـه
از نظر هیچ كس پوشیده نیست .اعجاز این آخرین كتاب آسمانی را زمانی در

میكنـیم كـه

كسی قادر به آوردن یک سورة كوچک مانند آن نیست .امّا وقتی ایـن اعجـاز بـه نهایـت خـود
میرسد كه بدانیم این كتاب آسمانی پرمضمون از سوی انسانی كه نمیخواند و نمـینوشـت و

نزد هیچ معلّمی تعلیم ندید ،آورده شده است .آیتاهلل خویی در ایـن بـاره مـینویسـد« :قـرآن
مجید این مطلب را در آیات متعدّد و به صراحت بیان میكند كه محمّد أمّـی و درسنخوانـده
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است .محمّد(ص)نیز این ادّعا را در برابر اقوام و خویشاوندان خود كه در میان آنان پرورش یافته
بود ،اعالم نمود و همان آیات را كه بر أمّی بودنش داللت دارند ،برای آنان خواند كه حتّی یـک
تن از آنان این مطلب را انکار نکرد و او را تکذیب ننمود و ایـن خـود دلیـل روشـن بـر صـدق
ادّعای رسول خدا(ص) است .ولی با اینکه رسول خدا درس نخوانـده ،سـوادی یـاد نگرفتـه بـود،
كتابی آورد كه ماالمال از معارف عقلی و دقای علمی و فلسفی است و این خـود از بزرگتـرین
جنبههای اعجاز قرآن مجید است» (خویی .)78 :6839 ،فراگرفتن خط برای همه ،امری آسان
است و یا حتّی كمهوشترین مردم نیز آن را میتوانند فراگیرند .فرانگرفتن آن دالّ بـر نقصـان
بزرگی در فهم میباشد ،خداوند هم علوم اوّلین و آخرین را به آن حضرت عطا كرد و حقـایقی
به ایشان تعلیم داد كه به هیچ بشری چنین نکرده است ،ولی با وجود قدرت شگرف در عقل و
فهم ،پیامبر(ص) را به گونهای قرار داد كه خط (نوشتن) را فرانگیرد ،جمـع بـین ایـن دو حالـت
متضاد از امور خارقالعاده اسـت (ر .؛ واعـظزاده خراسـانی و دیگـران ،6876 ،ج  .)811 :8از
سویی دیگر ،اگر پیامبر(ص) خواندن و نوشتن میدانست ،متّهم میشد كه كتابهای گذشـتگان
را مطالعه كرده است و حال آن كه قرآن را با علوم فراوانی ،بدون مطالعه و آموزش آورده است.
پس این كار از معجزههای آن حضرت(ص) به شمار میآیـد (ر .؛ فخـر رازی6918 ،ق ،.ج :69
.)836

نتیجهگیری
بر اساس مطالب مذكور ،مهمترین نتای مقاله را میتوان در موارد زیر فهرست كرد:
6ـ امّی بودن پیامبر اكرم(ص) به عنوان یکی از صفات ایشان در قرآن كریم و روایات بـر آن
تصریح شده است .مفهوم أمّی بودن پیامبر اكرم(ص) بر اساس آیات و روایـات بـه معنـای عـدم
خواندن و نوشتن ایشان است .اندیشمندان اسالمی در این باره متّف القول هستند كـه پیـامبر
اكرم(ص) قبل از بعثت نه خواند و نه نوشت و برای یادگیری این دو ،نزد معلّمـی تعلـیم ندیـد و
آیة  93عنکبوت به صراحت بر این مطلب اشاره دارد.
1ـ با توجّه به صراحت این مطلب كه پیـامبر(ص) نخوانـد و ننوشـت ،برخـی از مستشـرقان
آگاهانه یا غیرآگاهانه در تشکیک این امـر برآمدهانـد و از أمّـی بـودن معنـای دیگـری را ارائـه
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دادهاند كه چکیدة تمام اقوال خواندن و نوشتن پیامبر(ص) را قبـل از بعثـت و بعـد از آن تأئیـد
میكند .برخی مانند اشپرنگر بر این باورند كه پیامبر(ص) كتب پیشین مانند صحب ابراهیم و ...
را مطالعه نموده است .برخی دیگر مانند بالشر و ونسیک از عبارت«النَّبِیُّ األُمِّی» تعبیر پیـامبر
بُتپرستان را ارائه دادهاند ،همچنانكه گیب و نالینّو بر این باورند كه أمّـی بـه معنـای پیـامبر
مبعوث بر غیریهود است.
8ـ در نقد كلّی دیدگاه مستشرقان مبنی بر خواندن و نوشتن پیامبر اكـرم(ص) بایـد گفـت:
آیات قرآن (خصوصا آیة  93سورة عنکبوت) ،روایات ،اسـناد تـاریخی و گفتمـان اندیشـمندان
اسالمی هر گونه خواندن و نوشتن را از ایشان (تا قبل از بعث متّفقـا و بعـد از آن بـا اخـتالف)
نفی میكنند .از سویی دیگر ،پیامبر(ص) مخصوص قوم یا طایفة خاصّی نبـوده ،بلکـه رسـالت او
جهانی و جاودانه میباشد ،نه آنگونه كه برخی از مستشرقان معتقدند .عالوه بـر ایـن ،در هـیچ
یک از معانی لغوی أمّی ،معنای بُتپرست وجود ندارد ،همچنانكـه آیـات دیگـر ،ایـن فرضـیّة
مستشرقان را طرد میكند.
9ـ جان كالم آنکه پیامبر اكرم(ص) تا قبل از بعث و یا حتّی پس از آن نخوانـد و ننوشـت و
این مهم به امر خداوند بوده تا هرگونه شبههافکنـی منکـران رسـالت ایشـان را ابطـال نمایـد،
هنچنانكه این مطلب اعجاز قرآن و آورندة آن را اثبات میكند.
پينوشتها:
6ـ درباره امّی بودن پیامبر اكرم(ص) در این مقاله ،در پی اثبات این مطلب هستیم كه ایشـان نخوانـد و
ننوشت و نزد هیچ معلّمی برای تعلیم نرفت كه این مطلـب بـه فرمـایش قـرآن كـریم مسـدود كـردن
شبههافکنی معاندان بود ه است .در این باره دو مطلب باید از هم تفکیک شوند :اینکه پیامبر(ص) توانایی
خواندن و نوشتن نداشت و دیگر اینکه به امر خداوند نخواند و ننوشت و با توجّه به الهامهای الهـی بـر
خواندن و نوشتن توانایی كامل داشت .مطلب اوّل ،مورد نظر این مقاله نیست ،بلکه مطلب دوم با توجّه
به ادلّة نقلی و عقلی مورد پذیرش است كه بحث آن پژوهشی دیگر میطلبد.
1ـ Aloys Sperenger
(ص)
8ـ در ادامة مقاله ،به تفصیل ادلّة نخواندن و ننوشتن پیامبر اكرم بیان میشود.
9ـ وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَیْهِ بُکّْرَ وَأَصِیلًا( الفرقان.)9/
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5- Noldeke
6- Regi Blachere
7ـ اینکه پیامبر اكرم(ص) قبل از بعثت نخواند و ننوشت ،مطلب حتمی و مورد اتّفاق اسـت ،امّـا پـس از
بعثت ،میان اندیشمندان اسالمی اختالف وجود دارد كه برخی معتقدند پس از بعثت در برخـی مواقـع
پیامبر خواند یا هم خوان د و هم نوشت كه البتّه اثبات این مطلب نیاز به ادلّة محکم دارد ،ولی آنچه كه
هست ،قرآن بر این مطلب اشارهای نکرده است.
8- Arent Jan Wensinch.
9- Gustav Weil.
10- Gib.
11- Nallino.
61ـ به عنوان نمونه در نامهای كه خطاب به پادشاه حبشه است ،آمده« :إِنِّی أُدعُو َ إِلَی اهللِ وَحدَهُ الَ

شَرِیکَ لَهُ وَالمُوَاالةِ عَلَی طَاعَتِهِ وَإِن تَبتَغِی َفتُؤمِن بِی وَ بِالَّذِی جَائَنی فَلِنِّی رَسُولُ اهللِ» (ر .؛ احمدی
میانجی ،6818 ،ج  967 ،868 ،861 :1و .)988
(ص)

68ـ البتّه به نوعی میتوان گفت هدف ونسیک و نالینّو از محدود كردن رسالت پیامبر قبول نکردن
نسخ شریعتهای پیشین است ،چنانكه یهود شریعت خود را جاودانه میداند و نسخ را نمیپـذیرد ،بـا
تفسیر این دو مستشرق و دیگر مستشرقان همفکرشان رسالت پیامبر(ص) مخصوص مردم عربسـتان یـا
حدّاقل غیریهود است و رسالت ایشان جهانی نیست ،چراكه الزمة جهانی بـودن رسـالت ایشـان ،نسـخ
شرایع پیشین است .امّا باید گفت قرآن كریم در مقام آخرین كتـاب آسـمانی شـرایع پیشـین را نسـخ
نموده است و شریعت پیامبر(ص) را جهانی و جاودان معرّفی میكند.

14-Watt.
69ـ روایات در زمینة خواندن و نوشتن پیامبر اكرم(ص) مختلب است .برخی روایات البتّه بعد از بعثت،
خواندن را برای پیامبر(ص) تائید میكنند و برخی دیگر توانایی بر خواندن و نوشتن را برای ایشان بیان
میكنند .همانگونه كه بیان شد ،میان خواندن و نوشتن پیامبر(ص) و توانایی بر خواندن و نوشتن باید
تفکیک قائل شد .پیامبر(ص) توانایی تام (به عنایت الهی) بر خواندن و نوشتن داشت ،امّا به امر خدوند
نخواند و ننوشت تا راه شبهه افکنی معاندان بسته باشد .اگر روایاتی دالّ بر خواندن و نوشتن عینی
پیامبر(ص) قبل از بعثت باشند ،طب احادیث عرض مخالب با آیة  93عنکبوت میباشند و نباید آنها را
پذیرفت
61ـ منظور ،خواندن از روی قرآن نبوده است.

منابع و مآخذ
ابن ابیحاتم ،عبدالرّحمن بنمحمّد6966( .ق .).تفسیر القرآن العظیم .بیروت :المکتبة المصریة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .بیتا) .اسدًالغابة فی معّرفة الّصوحابةً .بیـروت :دارإحیـاء الثّـراث
العربی.
ابنسعد ،محمّد( .بیتا) .الطّبقات الکبری .بیروت :دار صادر.
ابنمنظور المصری ،محمّد بن مکرم .)6833( .لسان العرب .الطبعة الثانیة .بیروت :دار صال.
ابنندیم ،ابوالفرج محمّد بن اسحاق .)6868( .الفهرست .القاهرة :مطبعة اإلستقامة.
احمدی میانجی ،علی .)6818( .مکاتیب الرّسول .قم :انتشارات یس.
بدوی ،عبدالرّحمن .)6839( .دفاع عن القرآن ضدّ منّتقدیة .ترجمة سیّد حسین سـیّدی .چـاپ دوم.
مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
بالشر ،رژی .)6871( .در آستانة قرآن  .ترجمة محمود رامیار .چاپ پنجم .تهران :دفتر نشـر فرهنـگ
اسالمی.
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العاملی .بیروت :دارإحیاء التّراث العربی.
فیروزآبادی ،مجدالدّین محمّد6966( .ق .).القاموس المحیط .الطبعة السادسة .بیروت :مؤسّسة الرسالة.
قاسمی ،جمالالدّین( .بیتا) .محاسن التّأوی  .بیروت :مؤسّسة تاریخ عربی.
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(ع)

یعقوبی ،احمد بنابییعقوب( .بیتا) .تاریخ الیعقوبي .قم :مؤسّسه و نشر فرهنگ اهلبیت .

