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با تمایز میان نگاشــته های »رسمی«4 و »نیمه رسمی«5 یا »اسفار مشکوک 
)آپوکریفا(«6 و حتی بررسی اعتبار الیه های بعدی کتاب های به اصطالح 
»رســمی« به ویژه کتاب وحی،7 میان کتاب هایی که در نسخه هایشــان از 
کتــاب مقدس یافته بودند فرق قائل می شــدند. از این رو تنها گام منطقِی 
که عالمان  بعدی، حدودًا در اواخر قرن هجدهم برداشــته شــد. هنگامی 
کتاب هــای مجزای  مســیحی شــروع به بررســی الیه هــای مختلــف درون 
عهد جدید کردند. نقد عهد جدید بخشی از تاریخ فرهنگی غرب و یکی 

پا است. از مظاهر مهم مسیحیت زدایی8 جامعه ارو

در مقابــل نقــد »تجدیدنظرطلبــان« امــروزی از قــرآن، پدیده ای برخاســته 
از جامعــه اســالمی نیســت، بلکــه برآمــده از پژوهش هــای علمــی غــرب 
اســت. ایــن پدیــده نــه از درون خوِد اســالم، بلکــه از میان آنچــه که هنوز 
بــه عنــوان »مســیحیت« غربــی شــناخته  یــا غلــط(  در شــرق )درســت 
می شــود ظهور یافته اســت و مدافعان امروزی اسالم، آن را ادامه دشمنی 
دیرینــه  مســیحیان و یهودیان با اســالم و اســتمرار جنگ هــای صلیبی و 

پایی می دانند.  امپریالیسم ارو

اما من می خواهم از زاویه ای متفاوت به این مسئله بپردازم، نه از منظر زمینه ی 
سیاســی - اجتماعــی مطالعــات قرآنــی غربــی، بلکــه از نقطــه نظــر تحلیل 

انتقادی منبع دانش تاریخی مان از ابتدایی ترین تاریِخ اسالم و مسیحیت.

4. Canonical.

5. Deuterocanonic.

6. Apocryphal.

7. Book of Revelation

کتاب از عهد جدید.  ]م[.  کتاب وحی یا مکاشفه یوحنا، آخرین   
8. de-Christianization.

در دو تــا ســه دهه  گذشــته شــاهد ظهور مکتبــی نو از مطالعات اســالمی 
کــه طرفــداران آن غالبــًا خــود را »تجدیدنظــر طلبــان«  در غــرب بوده ایــم 
قــراردادن اعتبــار  تردیــد  مــورد  ایــن جریــان،  ایــدۀ محــوری  می خواننــد. 
گزارش های نقل شــده توســط مســلمانان در رابطه با زمان و مکان منشــأ 
اسالم است و اینکه آن را  به مکانی شمالی تر )مثاًل سرزمین بابل یا بادیه  
شــام(1 و زمانی متأخر )احتمااًلقرن هشتم یا نهم میالدی( نسبت دهند. 
گرایش تجدیدنظرطلبان به  در ســال های اخیر به شکل فزاینده ای محور 
سوی مورد تردید قراردادن اعتبار متنی قرآن و بازسازی یک نسخه  فرضِی  

کتاب مقدس مسلمانان جهت یافته است.  قدیمی تر از 

از همان ابتدا شــخصیت های اصلی مکتــب »تجدیدنظر طلبان« اعالم 
یخــی - انتقادی مطالعــه  متون مقدس  یه  اســتواِر تار کــه مرهون رو کردنــد 
که حدودًا از ابتدای قرن نوزدهم پدید آمده بود، اما به  مســیحی هســتند 
نظــر می رســد که یک تفاوت بنیادین میــان مطالعات عهد جدید از یک 

سو و مطالعات قرآنی از سویی دیگر وجود داشته باشد.

یــخ  مطالعــه تاریخــی - انتقــادی عهــد جدیــد، یــک پدیــده  مهــم در تار
مســیحیت و به ویــژه در شــاخه پروتســتان آن اســت. ایــن پدیــده همــان 
استمرار منطقی اصالحات پروتستانی است. این اصالحات با رد اجزای 
کتاب مقدس2 به عنوان تنها منبع موثق  اصلی سنت مسیحی و احیای 
اعتقادی آغاز شــد، اما پیش از آن لوتر3 و دیگر بنیان گذاران پروتستانیسم 

1. بادیة الشام یا صحرای سریانی عربی در شمال شبه جزیره عربستان ]م].
2. Bible.

3.Martin Luther.

اسالم در بستر عربی  آن
The Qurʾān in Context, Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, ed. 

Angelika Neuwirth,Nicolai Sinai,Michael Marx,Brill,Lieden,Boston, 2010“Islam In Its Arabi-
an Context”, Francois de Blois

مقــالــه آالء وحیدنیا
فرانسوا دو بلوا

چکیده: طی دو تا ســه دهه  گذشــته، مکتبی نو از مطالعات اســامی در غرب ظهور یافته اســت که طرفداران آن غالبًا خود را »تجدیدنظر طلبان« 
می خوانند. ایده ی محوری این جریان، مورد تردید قرار دادن اعتبار گزارش های نقل شــده توســط مســلمانان در رابطه با زمان و مکان منشأ اسام 
است و این که آن را  به مکانی شمالی ترو زمانی متأخر، نسبت دهند. در سال های اخیر به شکل فزاینده ای محور گرایش تجدید نظرطلبان به سوی 
مورد تردید قرار دادن اعتبار متنی قرآن و بازسازی یک نسخه ی فرضِی  قدیمی تر از کتاب مقدس مسلمانان جهت یافته است. نویسنده در نوشتار 

حاضر این گونه مسائل را مورد بررسی قرار داده است.
کلیدواژه: تجددنظر طلبان، اعتبار متنی قرآن، مطالعات اسامی در غرب، اسام، قرآن، زمان اسام، منشأ اسام.

دانشجوی دکتری علوم قرآن و 
حدیث، دانشگاه تهران
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تــا اواخــر قــرن دوم میالدی هنوز به شــکل مجوعه کتب رســمی درنیامده 
کهن مســیحی، عمومًا تنها یک نســخه از انجیل را  بود. بیشــتر فرقه های 
کتاب مقدس امروزی همسان نیستند،  که لزومًا با نسخه های موجود در 
به رســمیت می شــناختند. بــرای مثال فرقه »مســیحیان یهــودی«14 تنها 
کــه مــا بــه نــام متی15می شناســیم پذیرفته انــد، در مذهــب  نســخه ای را 
کنون لوقــا17 می نامیم،  مرقیــون16 نیــز نســخه ای کوتاه تــر از انجیلی که مــا ا
پذیرفته شــده است. اختالفات متنی قابل توجهی در نسخه های خطی 
کهــن از عهــد جدید وجــود دارد. در برخی از نســخه ها یک عبارت کامل 
از متن موجود نیســت. انجیل منســوب به مرقس18دو پایان متفاوت دارد 
)دو روایت اساســًا مختلف از رســتاخیز مسیح( و تقریبًا  تمام آیات عهد 
کهن ترین  جدیــد دارای اختــالِف قرائت هــای قابــل مالحظــه ای اســت. 
ی  بخــش از عهــد جدیــد که شــامل حدود شــش نامه پولس اســت، حاو
که او به  هیچ اطالعاتی از زندگی عیسی مسیح)ع(، جز بیان این مطلب 
کشیده شد و دوباره برخاست نیست. درواقع پولس عدم عالقه  صلیب 
خــود را بــه شــهادت حواریون از افعــال و گفته های مســیح)ع( در زندگی 
جسمانی اش اعالم می دارد. بنابر اظهار پولس تنها انجیل حقیقی همان 
کرده اســت.19 در  یافت  کــه او شــخصًا از مســیِح)ع( برخاســته در اســت 
بخش های روایی از چهار انجیل رسمی، عیسی)ع( منحصرًا به صورت 
که تعالیم  انجام دهنده معجزات ترســیم شــده اســت و از این رو مادامی 
نسبت داده شــده بــه عیســی)ع( در ایــن انجیل هــا، حداقل تا انــدازه ای، 
از منظــر الهیاتــی وابســته بــه دکتریــن پولــس اســت، نمی توانــد اســنادی 
کلمه به حســاب آید. بنابراین  یخی یا زندگی نامه ای به معنای واقعی  تار
ایــن انجیل هــا نمی تواننــد به عنــوان مدارکی ثبت شــده از تعالیــم واقعی 
گرفته شوند، بلکه بازتاب برخی موقعیت های خاص  مســیح)ع( در نظر 

یخ آموزه های مسیحی اند. در تار

از آغــاز قــرن نوزدهــم، بســیاری از پژوهشــگران دینــی در پــی تمایــز میــان 
یخــی« از عیســای افســانه گوِن فعلــی  شــخصیت و تعالیــم »عیســای تار
مربــوط بــه انجیل هــای رســمی، یعنــی عیســای مســیحت برآمدنــد، امــا 
که آیا این دو به واقع می توانند از یکدیگر جدا شوند  دیگران در این نکته 
یافتن تصویر  یا خیر تردید دارند. به تعبیر دیگر آیا ما به واقع ابزاری برای باز
یم  یخِی احتمالی که میان افسانه ها و اسطوره ها پنهان گشته است دار تار
یا خیر. دانشمند برجسته الهیات، یولیوس ولهاوزن،20 پژوهشگر معروف 
در زمینــه عهــد قدیــم، عهــد جدیــد و مطالعــات اســالمی در نخســتین 
یخی، دیر  که »عیســای واقعی و تار ســال های قرن بیســتم اظهار می دارد 

14. Jewish Christian.

15. Matthew.

16. Marcionites.

17. Luke.

18. Mark.

19.See Gal 1:6–12.

20. Julius Wellhausen.

کاماًل شــناخته شــده و  یخــی - جغرافیایــی  مســیحیت در یــک بســتر تار
معیــن، یعنــی در ایالــت فلســطین از امپراطــوری روم در قــرن نخســت از 
یخ سیاســی، اجتماعی و فرهنگی فلســطین در  روزگار ما ظهور یافت. تار
دوران حکومــت رومیان، به خوبی در نگاشــته های نویســندگان بی دین، 
یهــودی و مســیحِی هم عصــر ثبــت و ضبــط شــده اســت. بــه عــالوه این 
منطقه موضوع پژوهش های باستان شناسی بسیاری بوده است که شاید 
گزارش های  نســبت به دیگر مناطق جهان بی مانند باشــد، اما در مقابل 
کــه  روایــی دربــاره منشــأ اســالم، آن را واقع شــده در منطقــه ای می دانــد 
یخی مســتقلی از آن در دســت نیســت. هرچند  عماًل هیچ اطالعات تار
حاشــیه های شــمالی و جنوب غربِی صحرای عرب به نسبت، به  وسیله 
کاوش هــای باستان شناســی مســتند شــده اســت، اما  یخــی و  منابــع تار
از موطــن اصلــی اســالم، مکــه و مدینه و حجــاز صرف نظر از خــوِد منابع 
یم. همچنین هیچ  یخی در اختیار ندار اســالمی، هیچ گونه اطالعات تار
حفــاری باستان شناســی در مکه یــا مدینه صورت نگرفته اســت. از دید 
کارنشــده است. در  یک و  یخ دان، حجاز باســتانی یک منطقه تار یک تار
گونه پژوهش درباره قرآن و صدراسالم  که هر  هر حال این بدان معناست 

یخی واقع می شود. در یک خالء تار

از ســوی دیگــر اختــالف فاحشــی میــان تصویــر محمــد)ص( در قــرآن و 
کــه از عهــد جدید  روایــات نخســتین مســلمانان و تصویــر عیســی)ص( 

برمی آید وجود دارد. 

یــد چنــد نکتــه حقیقتــًا شناخته شــده درباره عیســی)ص( و عهد  بگذار
کتاب های عهد جدید در روزگاران مختلفی تألیف  کنم.  جدیــد را بازگو 
شــده اند و شــامل اختالفات چشــم گیری هم در محتوای روایت و هم در 
محتوای دینی شــان هستند. بخش رسمی عهد جدید، همان گونه که ما 
کنون می  شناسیم، با دارابودن چهار انجیِل9 تا حدودی متباین، اعمال  ا
رســوالن،10 نامه های پولس11 و نامه های ســاختگی پولــس،12 نامه های به 
کتــاب آشــکارا متأخِر وحی یا مکاشــفه یوحنا،  اصطــالح کاتولیکــون13 و 

9. Gospels.

منظور اناجیل منسوب به متی، مرقس، لوقا و یوحنا است. ]م]
10. Acts of the Apostles.

11. Pauline.

12. pseudo-Pauline epistles.

که به ترتیب عبارتند  کتاب عهد جدید رســائلی اســت منســوب به پولس حواری؛  چهارده بخش از 
از: نامــه بــه رومیان، نامه اول به قرنتیان، نامه دوم به قرنتیان، نامه به غالطیان، نامه به افسســیان،  
نامه به فیلیپیان، نامه به کولســیان، نامه اول به تســالونیکیان، نامه دوم به تســالونیکیان، نامه اول 
بــه تیموتاوس، نامــه دوم به تیموتــاوس، نامه به تیتوس، نامه به فیلیمون و نامــه به عبرانیان. هفت 
تیــان، فیلیپیان، تســالونیان اول و  ینتیــان دوم، گاال ینتیــان اول، کور بخــش از اینهــا، رومی هــا، کور
فیلمون را به طور قطع نوشــته او هســتند، اما  در انتســاب باقی  این نگاشته ها به پولس تردیدهایی 
رنــد که تیموتی اول، تیموتی دوم، تیتوس و عبری ها اساســًا  وجــود دارد و بیشــتر محققیــن بر این باو

متعلق به پولس نیستند.]م]
13. Catholic Letters.

شــامل هفت رســاله در عهد جدید که به ترتیب عبارتند از: رســاله یعقوب، رســاله اول پطرس، رساله 
اول یوحنا، دوم یوحنا، سوم یوحنا و رساله یهودا ]م].

اسالم در بستر عربی  آن
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که بســیار  کتبــی. ِوداها26 نیز  گرفته اســت تا  درجــه اول شــفاهی صــورت 
پیش تــر از قــرآن و عهد جدید پدید آمده اند و در قرن ها منحصرًا شــفاهی 
روایت می شده اند، دارای وضعیت مشابهی هستند. در وداها عماًل هیچ 
اختالفــات متنــی واقعی وجود ندارد، اما این بدان معنی اســت که روش 
که با موفقیت در مورد عهد جدید اعمال می شود،  نقد متنی و نقد منبع 
نمی توانــد بــه  طور خــودکار به قرآن منتقل شــود. گونه هــای متفاوت منبع 
گونه هــای متفاوتی از روش شناســی هســتند. همچنین پذیرش  نیازمنــد 
که ایده هــای جدیدی  ماهیــت شــفاهی روایــت قرآن بــدان معنی اســت 
ئم حروف مطرح شــده، بعید  کــه اخیرًا درباره بازنویســی قــرآن با تغییر عال
کتابی  که اخیرًا بر  که به نتیجه ای مفید منجر شــود. من در نقدی  اســت 
متعلق به نویســنده ای با نام مستعار »کریســتوف لوکزنبرگ«27 نوشته ام بر 

کرده ام.28 کید  این موضوع تأ

با وجود انجیل های مســیحی که عماًل تمام آن را داســتان های معجزات 
تشــکیل می دهد، ســیره، یعنی زندگی روایی محمــد)ص( »واقع گرایانه« 
کــه تقریبًا هیچ معجزه همگانی یــا معجزاتی که گروه  اســت. بدیــن معنا 
یادی از مردم شــاهد آن باشــند را شــامل نمی شــود. به طور قطع ســیره،  ز
یافت قــرآن از یک فرشــته را  معجــزه خصوصــی محمــد)ص( مبنــی بر در
کانه می تــوان پذیرفت  یتویســتی شــکا کــرده اســت، اما از نــگاه پوز ثبــت 
کــه مــردِم به شــدت خیال پــرداز پیشــامدرن صادقانــه باور داشــته اند که 
یافت می دارند. ما در اینکه مثاًل  معلومات خود را از طریق وحی الهی در
یلیام  که با فرشــتگان ســخن می گفته و یا و ک29 عمیقًا باور داشــته  ژاندرا
کــه در زیر  کــه حزقیال پیامبــر را در حالی  بلیــک30 صادقانــه معتقــد بوده 
درختی در یکی از روســتاهای انگلیس نشســته بود دیده اســت، تردیدی 
یــم و در اینکه حالت مشــابهی نیز بــرای محمد)ص( ممکن بوده نیز  ندار

کرد. نباید شک 

پیــش از ایــن به ولهاوزن، الهیات دان و اسالم شــناس بزرگ اشــاره کردم. 
کــه انجیل های  که همــان ولهاوزن  آیــا ایــن  موضوع جالب توجه نیســت 
مســیحی را بــه عنــوان منبعــی قابــل اعتمــاد بــرای اطالع یافتــن از زندگی 
گزارِش اساسًا واقع بینانه از  مســیح نمی پذیرد، در پذیرش سیره به عنوان 
که دربارۀ متون  زندگــی محمد)ص( تردید ندارد؟ آیا به راســتی ولهــاوزن 
کانه دارد، به متــون مقدس دینی  مقــدس دیــن خود نگاهی چنــان شــکا
که سیره،  دیگر آن چنان ساده انگارانه می نگرد؟ آیا تفاوت در این نیست 
کامــاًل صحیــح، اما حداقــل به لحــاظ روانشــناختی قابل  مــن نمی گویــم 

یــگ ودا، یجورودا،  26. وداهــا کتاب هــای مقــدس آییــن هندو اســت که خود حــاوی چهار کتــاب ر
سامه ودا و آتارواودا است.]م]

27. ChristophLuxenberg.

28. Review of ChristophLuxenberg, Die syro-aramäischeLesart des Koran.

که از    Joan of Arc .29 )1412-1431( قهرمان ملی فرانسه در جنگ های صدساله علیه انگلستان 
یت یافت تا فرانسه را نجات دهد. [م] دوازده سالگی با شنیدن نداهای آسمانی مأمور

William Blake .30 )1757-1827( شــاعر و نقــاش انگلیســی و صاحــب دو مجموعــه شــعر بــه 
نام های سروده های معصومیت و سروده های تجربه.] م]

کــه به یک اصــل مذهبــی در برابر مســیحیت تبدیل شــده  زمانــی اســت 
است«،21 اما در واقع ما تنها قادر به بنانهادن »مفهومی سرهم بندی شده 
کافی« هستیم.22 هیچ گونه  از تعالیم مســیح )ع( با اســتفاده از قطعاتی نا
که آثار خود را بر جامعه مســیحی  تصویــر دیگری از عیســی)ع( جز آنچــه 
یم، اما در اینجا شــخصیت مســیح  باقی گذاشــته اســت در دســت ندار

»تنها از طریق بازتاب باورهای مسیحیان پدیدار می شود«.23

یم. در مقایســه با  ید تــا نگاهی به محمــد)ص( و قرآن بینداز حــال بگذار
کتابی است با محتوای الهیاتی مستحکم  عهد جدید، قرآن در مجموع 
و ســاختاری اســتوار. هر چند فرقه های به جامانده از مســلمانان )شیعه، 
خوارج و آنانی که سرانجام سنی خوانده شدند( در یک دهه بعد از وفات 
محمد)ص( از یکدیگر جدا شــدند، اما همگی در محتوای قرآن رســمی 
کــه از دوران  اتفــاق نظــر دارنــد. در مقابل فرقه هــای به جامانده مســیحی 
امپراطــوری مســیحی رومیــان، در زمانی بســیار متأخر، یعنی پــس از قرن 
کتاب  چهارم میالدی منشــعب شــده اند، هر یک نســخه ای متفــاوت از 
کامل از  کلیسای حبشه دارای مجموعه ای  مقدس رسمی داشتند. مثاًل 
کتاب مقدس موجود نیست.  که در دیگر نسخه های  کتاب هایی است 
در قرآن به راســتی هیچ گونــه اختالف متنی قابل توجــه ای وجود ندارد.24 
کتب علوم  که به اصطالح »اختالف قرائات« نامیده می شــود و در  آنچه 
قرآن ســده های میانه ثبت شده است، بیشتر صرف اختالفات نگاره ای 
اســت. به تعبیــری دیگر، امال های متفاوت از متون تالوت شــده یکســان 
اســت و حتــی اختالفات به واقع متنِی بســیار اندک، بــه ندرت اختالفی 
کتاب بــه وجود می آورد. این مطلب عینــًا در مورد برگه های  در مضمــون 
قرآن کهن کشف شده در صنعاء، البته تا آنجا که فردی که تحلیل آنها از 
بیســت ســال پیش تا کنون بدو سپرده شده است، به جای ِصرف اظهار 
نظرهــای حاشــیه ای احساســی در مــورد آن در مجــالت جنجالــی واقعــًا 

اجازه انتشار آنها را داده است نیز صادق است.

که فقــدان اختالفات متنی  کرده ام  پیــش از ایــن در جایی دیگر25 اشــاره 
واقعــی در قــرآن، نتیجــه ایــن حقیقت اســت که همــواره روایت قــرآن، در 

21. Wellhausen, Einleitung, 104: “Der historische Jesus wird, nichterstseitgestern,zum-

religiosenPrinziperhoben und gegen das Christentumausgespielt.”.

22. Ibid., 103: “AusungenugendenFragmentenkonnenwirunseinennotdurftigenBegri! 

von der LehreJesumachen.”.

23. Ibid., 104: “OhnedieseNachwirkung in der Gemeindekonnenwir von derreligiosen-

PersonlichkeitJesuunskeineVorstellungmachen. Sieerscheintjedochimmernurim Re-

flex, gebrochendurch das Medium des christlichenGlaubens.”.

24. این موضوع توســط هیچ کس جز ونزبرو، پدر مکتب تجدیدنظرطلبی کاماًل روشــن نشــده اســت. 
ید: »حقیقتًا در قــرآن اختالفات متنی که نشــان دهنده  آنجــا کــه در کتــاب مطالعات قرآنــی می گو
موارد انحراف  از متن اصلی و رســمی باشــد، آنچنانکه در مورد متون مقدس یهودی و مسیحی در 
یات  دست است وجود ندارد. در واقع مسوره قرآنی سراسر تفسیری است، حتی در جایی که محتو

و مضمون آن با  ظاهری از اختالفات متنی نقل شده است«.
25. De Blois, “Hijāratun min sijjī�l,” 65, n. 10.

اسالم در بستر عربی  آن
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حــج در مکــه، طواف به دور کعبه، بوســیدن حجراالســود و دیگر مراســم 
و آیین هــای مرتبــط بــا آن، هیچ منطــق قابل تصوری در اصــول اعتقادی 
گذشــته بت پرســتی اســت.  توحیــد اســالمی نــدارد و آشــکارا بقایایی از 
معروفــی  حدیــث  در  اســالمی  چارچــوب  بــا  آنهــا  بنیادیــن  ناهمگونــی 
ی خطــاب بــه حجراالســود  کــه و از خلیفــه عمــر آشــکار می شــود؛ آنجــا 
گــر من نمی دیدم که پیامبر)ص( تو را می بوســد، من هیچ گاه  می گویــد: »ا
کرده  که ولهاوزن بار دیگر مطرح  تو را نمی بوسیدم«. چنین امری )آن گونه 
اســت( »قطعه ای نتراشــیده از شــرک« در قلب اسالم اســت.34 نمونه ای 
که روند تثبیت و شــکل گیری اســالم و پیشــینه عربی آن را در مکان های 
مقــّدِس ثابــت و معین شــرح می دهد، وضعیتی بســیار متفــاوت با عهد 
کــه یهــود در پرستشــگاه های موقت و غیرثابتی پرســتش  عتیــق، جایــی 
که تنها در دورانی متأخر در مکانی معین برای یهود در اورشــلیم  می شــد 
و برای ســامریان در نابلس اســتقرار یافت دارد. خدای فرزندان اســرائیل، 
خدایی خانه به دوش است، اما خدای پسران اسماعیل در یک محدوده 
گزیده اســت. این موضوع  مقــّدس ثابت و به شــکلی تغییرناپذیر اقامت 
بــه واســطه شــواهد موجــود در عربســتان جنوبــی تأییــد می شــود و قطعــًا 
که تــالش می کنند  اســتداللی در برابــر »تجدیــد نظرطلبــان« خواهــد بــود 
منشــأ اســالم را بــه جایــی غیر از عربســتان مرکزی نســبت دهنــد. کتاب 

مقدس »برخاسته از عربستان« نیست، اما قرآن هست.

امــا دربــاره عناصر آشــکارا غیرعربی یا همــان عناصر مســیحی و یهودی 
گفت؟ در یکــی از مقاالتم در خصوص  در اســالم نخســتین چه می توان 
عبــارت قرآنــی نصرانــی کــه نخســتین بــار در ســمینار مطالعــات عربــی 
در ســال 1998 ارائــه شــد و همچنیــن در مقالــۀ دیگــری دربــاره عبــارت 
ی  کــه هردو حنیــف کــه آن نیــز در همــان ســمینار در ســال 2000 ارائه شــد 
ایــن مقــاالت متعاقبــًا بــه شــکل مبســوطی منتشــر شــدند،35 پیشــنهاد 
شــده اســت که دکترین انتســاب اســالم به »نصارا«36 بیشــتر با کسانی از 
که در بیان  فرقه های »مســیحیان یهودی« باســتان، یعنی دقیقًا همان ها 
کاتولیک ها »نصارا« خوانده می شــدند، مطابقت دارد تا با جریان  جدلی 
اصلی جوامع مسیحی در عراق و شام. مسئله تأثیر »مسیحیت یهودی« 
)و همچنیــن شــرک و بت پرســتی عــرب( بــر اســالِم نخســتین در مقالــه 
کــه تا انــدازه ای  »الخســائیه - مانــی - محمــد«37 بیشــتر بســط داده شــد 
پیشــبرد خط فکری اســت که پیشــگام آن الهیات دان شهیر پروتستانی، 

34. Wellhausen, Reste, 68–69: “In demUmgange um die Kaʿba und demKüssen 

desschwarzenSteines, in demLaufezwischenalÇafa und alMarva, und in demFeste 

vonʿArafa hat sich der altarabischeCultus an einer seiner Hauptstätten, wennnichtan 

der Hauptstätte, bis in die Gegenwartlebendigerhalten. Muhammad hat dies klotzige

StückHeidentumzueinemTeil des Islam gemacht, nachdemereszuvorumgedeutet,gerein-

igt und verschnittenhatte.”

35. De Blois, “Religious Vocabulary.”

36. Nazoreans.

37. De Blois, “Elchasai – Manes – Muhammad.”

قبول است، در حالی که روشن است که انجیل یک گزاش زندگی نامه ای 
کی برای ایمان اســت؟ بنابراین استنتاج من  نبوده، بلکه دســتاویز و مال
که مســیح)ع( شــخصیتی ناملموس از منظر شــرح زندگی  چنین اســت 
یخِی به خوبی مســتند شــده قــرار گرفته، در  کــه در یــک محیط تار اســت 
کــه محمد)ص( شــخصیتی حداقــل مقبــول از نظر شــرح زندگی  حالــی 

یخی واقع شده است.  که در یک خالء تار است 

کــرد، اما می تــوان منتظر  چنیــن خــالء ای را در حــال حاضــر نمی توانــد ُپر 
کتشــافات باستان شناســی و  کــه مثــاًل می تــوان منتظــر ا بــود، همچنــان 
کاوش هــا و حفاری هــای شــهرهای  کــه احتمــااًل از  کتیبه هــای واقعــی 
مقــدس مکــه و مدینــه بــه دســت آیــد نیز بــود. در عیــن حال پی بــردن به 
برخــی از مشــخصه های جامعــه باســتانی و آیینــی مــردم در عربســتان 
مرکزی با اســتفاده از دانســته ها درباره دیگر فرهنگ های ســامی و به ویژه 
تمدن هــای جنــوب غربــی عربســتان و حاشــیه های شــمالی صحــرای 
کــه نســبتًا به خوبــی مســتند شــده اند و عرضــه این دانســته ها  عربســتان 
بــا اطالعــات موجــود در قــرآن، امــکان پذیــر خواهد بــود. در یک ســری از 
مقاالت که در خالل دوازده ســال گذشــته منتشر شده  اند، تالش کرده ام 
م و ثابت شدۀ عربی شرح 

ّ
تا عبارات مختلفی از قرآن را در پرتو نظایر مسل

دهــم. بنابرایــن در مقالــه ای در خصــوص عبــارت قرآنــی صابئــون کــه در 
ســمیناری با موضوع مطالعات عربی در ســال 1992 ارائه شد، پیشنهاد 
که منظور از این عبارت آنچنان  که ادعا شده، یکی از جوامع  شده است 
که منابع مســلمانان به نام  دینــی در جنوب عراق نیســت، بلکه به آنچه 
زنادقــه )پیــروان مانی( در میان قریش یعنــی قبیله و خاندان پیامبر)ص( 
می خوانند اشاره دارد.31 سپس در مقاله ای پیرامون عبارت قرآنی سجیل 
کــه در همــان ســمینار در ســال 1995 ارائــه شــد، ایــن عبارت نــه با لفظ 
ِگل« فارســی، آنچنان کــه مــورد پذیــرش بیشــتر مفســرین  مرکــب »ســنگ 
اســت، بلکه با نام خدای عربســتان شــمالی به نام ســجیل مرتبط شــده 
کــه در ســمینار مطالعــات عربــی ســال  اســت.32 متعاقبــًا در مقالــه ای 
2002 ارائــه گردیــد، در خصوص عبارت قرآنی نســئ، بــه معنای به تعویق 
انداختن غیرقانونی یک عمل آیینی به ماهی دیگر در تقویم دینی نشــان 
داده شد که شباهت قابل توجهی با یکی از کتیبه های عربستان جنوبی 
کــه نویســندگان آن به درگاه خــدای حلفان  متعلــق بــه حــرم دارد. جایی 
که ایشــان آیین دینی خاصی را دو ماه به تأخیر انداخته اند،  بدین دلیل 
توبــه می کننــد. همان کتیبه به حج نیز به مکانی خاص در زمان خاصی 
کتیبه حرم در هــر دو مورد، بر موارد مورد  از تقویــم اشــاره می کند. بنابراین 
اهتمام قرآن، پیش دســتی کرده اســت و بر اســتمرار آیین های مذهبی در 

کید دارد.33 عربستان پیش از اسالم و پس از آن تأ

31. De Blois, “Sabians.”.

32. De Blois, “Hijāratun min sijjī�l.”

33. De Blois, “Qurān 9:37.”
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کعبه )مشــرکان( را به عنوان خانه خدای یگانه حقیقی  نصرانیان، از نو، 
یارتگاهــی ساخته شــده توســط  کعبــه بــه عنــوان ز بــا تفســیری دوبــاره از 

ابراهیم)ع( به عنوان الگویی برای رهایی از مشرکان برقرار ساخت.

کــه ایــن رشــته از تحقیقــات و همچنیــن مســئله  امیــدوارم   
کهــن و عناصــر بــه ظاهــر »یهــودی«  یگانه پرســتی در عربســتان جنوبــی 
)ختنه، روز تعطیل یک شنبه و غیره( در مسیحیت حبشی در مطالعات 

آتی پیگیری شود.
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که هنوز  ک38 در نیمه دوم قرن نوزدهم اســت.39 در برابر این دیدگاه  هارنا
گســترده ای مورد قبول واقع شــده و »مســیحیت یهودی« را  هم به شــکل 
کلیســاهای باســتانی می دانــد، من بر شــواهدی از  پدیــده ای منحصــر به 
کــه مطابــق آن، پیــرواِن حداقل  نویســندگان مســلمان پافشــاری می کنــم 
یکــی از فرقه هــای »مســیحیت یهــودی« )الخســائیه( در مناطــق مردابی 
که الندیم آورده است( »بسیار  جنوب عراق تا قرن دهم میالدی )آن گونه 
فــراوان« بوده انــد. تــداوم محرز و مســجل الخســائیه در عراق تــا قرن دهم 
میالدی، الاقل می تواند مسئله احتماِل تداوم فرقه های »نصرانی« مشابه 
یادی  یخــی تا حــد ز کــه بــه لحــاظ تار را در مناطقــی از عربســتان مرکــزی 
که در  کنــد؛ چرا  نامشــخص مانده اســت، در ســه قرن پیــش از آن مطرح 
که اســالم هم با یهودیت و هم با »مســیحیت  کنــار ویژگی های متمایزی 
گوشت خوک و مردار  گذاشته است )ختنه، حرمت  ک  یهودی« به اشترا
و نماز خواندن به ســوی اورشــلیم(، مواضع بیشــتر در خور توجهی وجود 
کاتولیک جدا می کند  ی یهودیت و مســیحیت  که اســالم را از هردو دارد 
و بــا »مســیحیت یهــودی« پیوند می دهد. مــواردی چون تحریم شــراب و 
که بر یکسان بودن  مهم تر از این همه، نگاه این دو نســبت به نبوت اســت 
کید می کنــد و به ویژه به مســیح)ع( به عنوان  تعالیــم تمامــی پیامبــران تأ

پشتیبان شریعت موسی)ع( می نگرد تا ناسخ آن.

کــه من از چشــم انداز دینــی در مکه در ســرآغاز دوران  بنابرایــن تصویــری 
اســالمی پیشــنهاد می کنــم، وجــود یــک جامعــه ی »یهــودی مســیحی« 
کار  کــه زبــان عربــی را بــه عنــوان زبــان آیینــی خــود بــه  )نصرانــی( اســت 
گوشــت خوک  می بردنــد،40 ختنــه در میانشــان مرســوم بــوده، از مصــرف 
اجتنــاب می کرده انــد، بــه ســوی بیــت المقــدس نمــاز می خوانده انــد و 
کــه شــامل پــدر، یعنــی خداونــد، پســرش عیســی)ع( و روح  »تثلیــث« را 
کتابــی  دارای  و  می پرســتیدند  بــود  عیســی)ع((  مؤنث)مــادر  القــدس 
کتــاب پیامبــران از عهد  ی تــورات و بخشــی از انجیل به اســتثنای  حــاو
قدیــم بودنــد. ظاهرًا نصــارا هیچ پیامبری را بین موســی)ع( و عیســی)ع( 
بــه رســمیت نمی شــناختند.41 محمــد)ص( همچون یک مشــرک رشــد 
یافته بود. محمد)ص( در نخســتین وهله از مســیر نبوتش، آیین نصرانِی 
نمازخوانــدن به ســوی بیــت المقــدس را پذیرفت، اما پس از گسســتن از 

38. Harnack.

39. ر.ک به: بخش:
“Der Islam” in Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, vol.2, 529–538

که به تازگی پینس )Pines( نیز به این موضوع پرداخته است. توجه داشته باشید 
40. ر.ک به: بحث من در خصوص نام یحیی در:

de Blois, “Religious Vocabulary,” 12.

کلمنتاین اســت. نام های قرآنی مربوط  کلی این همان وضعیت موعظه های ســاختگی  41. به طور 
یــا و غیره( همه  بــه بــزرگان عهــد قدیم و شــخصیت های اصلی انجیل )عیســی، مریم، یحیی، زکر
از ســاختار ســامی مشــتق شــده اند )عبــری، آرامــی، هرچنــد گاه دچــار بازســازی و تغییر ســاختار 
شــده اند(، امــا در مقابــل نام هــای قرآنــی مربــوط بــه پیامبران پس از موســی )بــرای نمونــه یونس( از 
کــه در هفتادگانــی )ترجمــه یونانــی عهــد عتیــق.]م]( یافت می شــود مشــتق  ســاختار یونانی شــان 
گاهی محمد)ص( از این شــخصیت ها  شــده اند. ایــن موضــوع این را به ذهن متبــادر می کند که آ

برگرفته از نصارا نیست، بلکه برگرفته از ملکانیون مسیحی است.
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