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پیشگفتار مترجم
کتااابی کااه در پاایش روی ماساات ،در مب ااث دیاان ناساای اساات.
متأساافانه بااه دالیاال رو اانی جامعااهی ایااران از ساانت علماای دیاان ناساای
برخااوردار نیساات و در ایاان زمینااه مااا اساس ا ا ادبیاااتی نااداریم .علاات اصاالی
ایاان اساات کااه علاام دیاان ناساای ،فقاا در م اای هااایی ر ااد کاارده و
میکناد کاه در آن فرهناگ فلسافی یعنای فرهناگِ پرسشارری جاا افتااده
اساات .علاام دی ان ناساای و علاام کااالم دو حااوزهی کااامالا متفاااوت هسااتند
که با روش هاای گونااگون و حتاا متنااقا باداندا پرداختاه مای اود .بارای
رو اان ساااختن مواااوا ابتاادا بااه تعاااریفی کااه باارای دیاان ناساای و علاام
کالم ده است ،میپردازم.
آرامااش دوسااتدار در کتااابش« ،امتناااا تفکاار در فرهنااگ دیناای» ،از علاام
دین ناسی تعریف نسبت ا دقیقی ارایه داده است .او مینویسد:
« دیاان ناساای (تطبیقاای) ،علماای کااه بااه صااورت ر ااتهی دانشااراهی
ظاااهرا فق ا در آلمااان وجااود دارد ،وظیفااه و هاادفش دفاااا از «حقااایقی»
ال مسای یت یاا اساالم ،مادعی آنناد .ناه علام
نیست که این یا آن دیان ،ماً ا
کااالم اساات ،نااه تاااریخنراااری م ااا رویاادادهای دیناای و نااه ت قیاا
جامعااه ااناختی در دیاان بااه من لااهی پدیاادهای میااان دیراار پدیاادههااای
جامعه ساخته و جامعاه سااز ،در عاین حاال از محاالن و نتاای ایان زمیناه و
زمینااههااای پهوهشاای دیراار باارای پاارداختن بااه حااوزهی مواااوعی خااود و
مساایل آن کماای مایگیاارد .دیاان ناسای تطبیقاای کااه مانناد هاار دانااش
دیرر ناوابسته به ایان یاا آن بیانش دینایسات ،پهوهشایسات در پدیادهی
دین به منظاور فدمیادن و اناختن اکل هاا ،سااختارها و م ورهاایی کاه
ویااههی چنااین پدیاادهای هسااتند .پدیاادهی دیاان را فقا از طریا مطالعااه
نمودارهااای تاااریخی آن ماایتااوان ااناخت ،بااه ایاان سااب دیاان ناساای
بایااد تطبیقاای و «غیردیناای» با ااد« .غیردیناای» بااودن یعناای در همااهی
دینداااا ،اعااام از «ابتااادایی» و «عاااالی» باااه یااای چشااام نرریساااتن .در
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دیاان ناساای تطبیقاای پدیاادهی خاادا ،مااًالا در دیندااای یدااودی ،زرتشااتی،
مساای ی و اسااالم ،بااا همااان اهمیاات و برابااری مواااوا پااهوهش اساات کااه
تااوتم ،فتاایش ،جااانور ،درخاات ،ساانگ و آب مقاادد ،یااا دیوهااا و ارواح در
دیندای مربوط .چنین اسات کاه دیان ناسای تطبیقای مایتواناد نیروهاای
م وری را در پدیاده هاای دینای بیاباد ،آنداا را از نظار م تاوا ،اکل و ناوا
بااا هاام مقایسااه کنااد ،ت اات مقولااههااای همسااان و یااا ناهمسااان در آورد و
بدینرونه الروهاایی بارای اناختن و باویهه فدمیادن پدیاده هاای گونااگون
دیناای و ماهیاات واحااد ادیااان مختلااف بیابااد .بااه ایاان معنااا دیاان ناساای
تطبیقی را پدیده ناسی دینی نی میخوانند».
در مقابل آن ،علم کاالم ،یاا الدیاات یاا خدا ناسای وجاود دارد .دکتار علای
اصاا ر حلباای در کتااابش« ،تاااریخ علاام کااالم در ایااران و جدااان اسااالم»،
مینویسد:
«علاام کااالم ،کااالم در ل اات سااخن گفااتن اساات و در اصااطالح مرسااوم،
دفاااا از دیاناات ،بااه ویااهه اعتقااادات ،در براباار معاراااان بااه وساایلهی ادلااه
عقلی اسات» او اداماه مایدهاد« :در دیان تفکار حاد و مارزی دارد ،اگار از
آن ماارز بر ا رد ،جااای نیساات و بااه نظاار اهاال دیاان چنااین تفکااری جاا
گمراهی نتیجهیی نمیدهاد .کاالم ،خادمتر ار دیانات اسات و تاا جاایی کاه
دیاناات اجااازه ماایدهااد مجااال پیشااروی دارد[ ....در صااورتی کااه] روح
فلساافه مسااتل م آزادی در ت قیاا و تجسااس اساات .بااه هاار حجیاات و
اعتبار به چشم بادگمانی مای نرارد .وظیفاه ی آن ایان اسات کاه مفروااات
نقادی نشادهی فکار بشاری را دنباال کناد و باه ندانرااههاای آنداا برساد ...
در صااورتی کااه گااوهر دیاان ایمااان اسااتچ و ایمااان هم ااون مرغاای" ،راه
بینشان" خود را بیمدد عقال مایبیناد» و ساسس باا نقلای از ا اعار نظاامی
[خسرو و یرین] تفاوت آن دو نررش را مستند میسازد:
قیاد عقل تا آن جاست بر کار
مده اندیشه را زان بیشتر راه
چو دانستی که معبودی ترا هست

که صانع را دلیل آید پدیدار
که یا کوه آیدت در پیش یا چاه
بدار از جستجوی چون و چه دست
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اید هماین دو تعریاف ،از دوساتدار و حلبای ،بارای فار گا اری باین علام
دین ناسی و علم کالم کافی با ند.
منابع و مصادر قرآن
در حاادود  311سااال اخیاار کااه علاام دیاان ناساای ااکل گرفتااه اساات،
خاور ناسااان غرباای کتااابهااای بساایاری دربااارهی منااابع و محااادر قاارآن و
اسالم نو ته اناد .آن اه باین دیان ناساان غربای دربااره ی مناابع و محاادر
قرآن مشترک بوده ،این نکات بودهاند:
 -0غیر وحیانی بودن قرآن
 -3اقتباااد از منااابع پاایش از خااود بااویهه تااورات و انجیاال یااا بااه عبااارت
دقی تر عهدین
 -2اکًاار پهوهشاارران تااأویر یدودیاات باار قاارآن را بیشااتر از مساای یت
ماایداننااد ولاای در میااان ایاان پهوهشاارران هسااتند کسااانی کااه تااأویر
مسی یت را بر قرآن بیشتر میدانند.
 -4تقریبااا ا هماااهی ایااان خاور ناساااان اطالعاااات خاااود را درباااارهی
ااکلگیااری اسااالم از تاااریخ طبااری و احادیااث اسااالمی گرفتااه و ایاان
قرائااات از تااااریخ اساااالم را باااه عناااوان یااای موااااوا پ یرفتاااه اااده
می نرریساتند .باه ساخن دیرار ،تااکنون هایه پهوهشارری ،وجاود م ماد،
پیااامبر اسااالم ،و نااوا زناادگیاش را کااه در ساایرههااا [زندگینامااههااا] آمااده
زیر عالمت سوآل نبرده بود.
اکًریات پهوهشاارران بار ایاان توافا دا ااتند کاه قاارآن موجاود ،همااان
ِ
-5
قرآناای اساات کااه در دورهی عًمااان جمااعآوری ااد و سااسس در اختیااار
مردم قرار گرفت.
از جمله کتابهایی کاه دربااره ی نکاات بااال نو اته ادهاناد ،مایتاوان باه
آوااار آباارام گااایرر [«م مااد از متااون یدااودی چااه چیا برگرفتااه اساات؟»]،
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تئااودور نولدکااه [«تاااریخ قاارآن»] ،هااارتویش هیر اافد [«عناصاار یدااودی
در قرآن»] ،ویلدام رودلاف [«وابساتری قارآن باه دیان یداود و نحااری»] و
ویلیام کلیر تی دال [«منابع اسالم»] ا اره کرد.
این نوا نررش باه قارآن و اساالم تاا اواخار قارن بیساتم اداماه دا ات کاه
من در این جا آنداا را «نسال قادیم» پهوهشارران مایناامم« .نسال جدیاد»
پهوهشرران – که البتاه از ل ااس سانی جاوان نیساتند -کاالا بخاش ب رگای
از پااهوهشهااای گ ااته را کااه روی «ساار» قاارار دا اات ،روی «پاهااایش»
قرار دادند.
مدم ترین مواوعی که پهوهشارران جدیاد زیار عالمات ساوآل بردناد ،آغااز
تاااریخ اسااالم اساات کااه تااا کنااون باادون نقااد از سااوی پهوهشاارران قاادیم
پ یرفته اده باود .آغااز اساالم ،یعنای دو قارن نخساتین آن ،در هالاهای از
ابدام غر ده اسات .تااریخ طباری ،احادیاث نباوی و دیرار احادیاث تنداا
منبع بازسازی تاریخ آغاازین اساالم باوده و هسات .ولای آیاا ایان احادیاث و
تاااریخ طبااری ،از سااندیت تاااریخی برخااودار هسااتند؟ پاسااخِ پااهوهشگااران
«نساال جدیااد» منفاای اساات .همااهی آندااا  051تااا  311سااال پااس از
کلگیری اسالم باه نراارش در آمدناد .یکای از مدامتارین مناابع ،سایرهی
ابن هشام است که گفتاه مای اود بار اسااد سایرهی ابان اسا ا – بایاد
افا ود کااه مااا هاایه گونااه اطالعاااتی از ایاان نویسااندگان در دساات نااداریم-
نو ااته ااده اساات .مسااعود انحاااری در کتااابش« ،دیاانسااازان باایخاادا»،
دربارهی سیرهی ابنِ هشام مینویسد:
«"ابااان اسااا " ( 41 – 050هجاااری قماااری  011 – 104 /مااایالدی)،
نخسااتین تاااریخنویس تااازی اساات کااه زناادگی و اارح حااال م مااد باان
عباادار را بااه ر ااته نرااارش در آورده اساات« .اباان اس ا » اارح حااال و
رویاادادهای زناادگی م مااد را از "فاطمااه" ،دختاار "مناا ر" اانیده و در
کتاب خاود ارح داده اسات .فاطماه ،دختار منا ر و همسارِ المنا ر هشاام
باان عااروه از زنااان دانشاامند بااوده و فاطمااه نی ا آن چااه را کااه باارای اباان
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اس ا از اارح حااال م مااد و زناادگی او روایاات کاارده ،از مااادر ب ا رگش
«اسااما » دختاار ابااوبکر (خلیفااه اول) و "امااه ساالمه" یکاای از زنااان م مااد و
سااایر افاارادی کااه رویاادادهای زناادگی م مااد را بااه چشاام دیااده بودنااد،
نیده و در کتااب سایرت م ماد ارح داده اسات .پاس از او "ابان هشاام"
( 302یاااا  304هجاااری قماااری  434 /یاااا  422مااایالدی) آن کتااااب را
ویراستاری و پاالیش کرده است».
حاادود یاای قاارن پااس از اسااالم ،راوی [یعناای «فاطمااه»ی مجااازی] کااه
خااود اااهد زنااده نبااوده ،چی هااایی کااه از مااادرب رگش اانیده بااه اباان
اس ا ا ماایگویااد و او هاام بااه عنااوان «اسااناد و ماادارک تاااریخی» وباات
میکند! با اندکی اندیشیدن میتوان پای بارد کاه ایان ناوا تااریخنویسای تاا
چه اندازه میتواند سندیت و ص ت دا ته با د.
اساسا ا یای اصال خد اه ناپا یر در ماورد تااریخ افاهی را بایاد باه عناوان
اااخد در نظاار گرفاات :هاار چااه خبرهااا درباااره ی یاای واقعااه تاااریخی
دیرتاار نو ااته ااوند ،احتمااال فرامااوش اادن ج ئیااات و یااا دور اادن از
واقعیت آندا بیشتر است.
تاااریخ طبااری و احادیااث نبااوی و دیراار احادیااث کااه حااداقل پااس از 051
سااال قحااد بازنویساای تاااریخ اسااالم و اعااراب را دارنااد ،بااه ج ئیاااتی
ماایپردازنااد کااه گویااا وقااایع همااین چنااد ل ظااه پاایش ر دادهانااد .آندااا
اساسا هی رونه مادرک و ساندی بارای تااریخی باودن اظداارات خاود ارایاه
نماایدهنااد .از ای ان رو ،ایاان کتااابهااا [تاااریخ طبااری و احادیااث نبااوی و
غیرنبوی] از دیادِ ایان پهوهشارران فاقاد ارزشاناد و هار آن چاه بار اسااد
آندا نو ته ده باید مورد تجدید نظر قرار بریرد.
نسال قادیم» باه ایان احادیاث
این که چرا پهوهشرران غربایِ باه اصاطالح « ِ
و داستانسراییهاا یاا دقیا تار گفتاه اود ،اساطورهساازیهاا باه مًاباهی
سااند تاااریخی نرریسااتهانااد ،مب ااث جداگانااهای اساات .ولاای تاااکنون ایاان
گونه بوده است.
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دین ناسان «نسال جدیاد» بار ایان نظرناد کاه تااریخ اکلگیاری اساالم
کامالا به گونه ای دیرار طای اده اسات .اگار بخاواهیم باه نکاات اصالی آن
ا اره کنیم ،بدین گونه است که:
 -0پاایش از ااکلگیااری اسااالم ،جنبشاای وجااود دا ااته کااه جاا وی از
طیف مسی یت باوده [ زیارا عیسای مساین مرکا بااور آنداا باوده اسات] .و
از آنجا که مواوعات قرآنای طای ایان جنابش نو اته یاا گفتاه اده ،ایان
جنبش را «جنبش قرآنی» نام ندادهاند.
 -3ج رافیاای اکلگیاری جنابش قرآناای ناه در ابهج یاره عربساتان یااا
دقی تر گفتاه اود مکاه و مدیناه ،بلکاه در ایارانِ ساساانی ،یعنای در مارو
و سوریه بوده است،
 -2جناابش قرآناای تااا پاایش از تباادیل و اساات الهاش بااه اسااالم ،اساسا ا بااه
زبان آرامای – ساریانی خاود را بیاان مایکارده اسات و بعادها ،نو اتههاا و
گفتااههااای آندااا بااه تاادری در سااوریه بااه خاا ناااقد عرباای (باادون
نقطهگ اری حروف) بازنویسی د،
 -4از این رو ،نویسنده یاا الداام بخاش قارآن ،ناه م ماد بلکاه یای جنابش
طااوالنی بااوده کااه از خحاالت ایراناای – سااوری برخااودار بااود .بنااا باار ایاان
پهوهش ها ،اساسا فردی باه ناام م ماد باا ایان مشخحاات کاه در سایرههاا
نو ته ده ،وجود ندا ته است و ایان جا و اساطورهساازیهاایی اسات کاه
بسیاری از ادیانِ پیش از اسالم نی بدان مبادرت ورزیدهاند.
ارران «نساال جدیااد» ،بااازخوانی
یکاای از کارهااای بساایار مداام ایاان پهوهشا ِ
مدمترین مناابع مسای ی باوده کاه هم ماان باا اکلگیاری اساالم نو اته
اادهانااد .آندااا طاای بااازخوانی ای ان منااابع متوجااه اادند کااه مترجمااان و
پهوهشااررانِ نساال پاایش متااون نویسااندگان مساای ی ایاان مقطااع تاااریخی
را بااا اتکااا بااه منااابع اسااالمی [ماننااد ساایره اباان هشااام و تاااریخ طبااری]
ترجمه کرده اند .یعنای آنداا باه طریقای دیرار هماان اساطوره هاای سااخته
ااده را در ترجمااههااای خااود گنجاناادهانااد .ایاان مواااوا پی یااده را
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نویسااندهی همااین کتاااب ،کااارل – هاااینتس اولیااگ در کتاااب دیراارش بااه
نام «آغاز اسالم» زیر ذرهبین انتقادی خود برده است.
در همااین رابطااه ،مااارکود گاارود در پااهوهشهااای خااود دربااارهی
تأویرپاا یری قاارآن و اسااالم از بودیساام کااه در سااایت اناااره []inarah.de
منتشر اده اسات ،پاس از بررسای و ارزیاابی ایان تأویرگا اری ،باه تولاد و
مرگ م مد مایرساد و نشاان مایدهاد چروناه نویساندگان اساالمی تولاد
و ماارگ م مااد را از زندگینامااهی بااودا برگرفتااهانااد .در احادیااث اسااالمی
[اباان اساا ا و ویراسااتار بعاادی آن یعناای اباان هشااام] آمااده اساات کااه
«پیااامبر در روز دو اانبه 03 ،ربی اعاالول براباار بااا سااال فیاال در مکااه زاده
ااد» .ایاان محااادف اساات بااا  31آوریاال  511ماایالدی .نویساانده یااا
نویساندگان حادیث ،تولاد م ماد را محاادف باا ساالی مایداناد کاه ابرهاه
اال رم حبشی باه مکاه حملاه کارد .از آن جاا کاه ابرهاه حبشای بار فیلای
سااوار بااود ،ایاان سااالِ یااورش بااه مکااه را سااال فیاال [عااام الفیاال] گوینااد.
صرفِ نظر از ایان کاه چروناه فیال کاه روزاناه باه  051لیتار آب نیااز دارد
مایتوانااد در ایان کااویر بای آب و علااف زناده بمانااد ،ایان حاادیث عماالا در
صاادد توجیااه سااورهی  ،015یعناای سااورهی فیاال اساات کااه در آن آمااده
«مرر ندیاد پروردگاارت باا پیلاداران چاه ارد  /آیاا نیرنرشاان را بار بااد
نداد  /و بر سر آندا دساته دساته پرنادگانب ابابیال نفرساتاد  [ /اه] بار آناان
ساانردایب از گاال [سااخت] ماایافكندنااد  /و [ساارانجام خاادا] آنااان را ماننااد
اه جویده ده گردانید» ایان ،کال ساورهی فیال اسات .طبعا ا کسای کاه از
گ ااته و م اای پیاادایش قاارآن باایاطااالا با ااد قااادر نخواهااد بااود،
«مشااکل فیاال» را در قاارآن حاال کنااد .و بااه همااین دلیاال ،بعاادها از ایاان
سورهی کوتاه« ،حمله ی ابرهاه باه مکاه بارای ویاران کاردن کعباه» سااخته
د که با تولاد م ماد نیا هم ماان مای اود .هایه منباع تااریخی وجاود
ندارد که یورش حبشی ها به مکاه را باا فیال تأییاد کناد ،باه جا اساطورهی
ابن اس ا یا به عبارتی ابن هشام.
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در اسطورههای بودایی ،مادر باودا خاواب مایبیناد کاه پسارش از یای فیالِ
سااافید و باا رگ چاااون کاااوه هیماالیاااا زاده مااای اااود .اساساا ا فیااال از
اصاالیتاارین نمادهااا در بودیساام اساات و نقااش بساایاری در ادبیااات بااودایی
ایفا میکند.
دربااارهی ماارگ م مااد در احادیااث آمااده اساات کااه او درساات در همااان
روزی کااه متولااد ااد ،درگ اات .یعناای روز تولااد و درگ اات م مااد
درسااات در یااای روز [ 03ربیاااعاالول] ر داده اسااات و روز بعاااد (02
ربیعاالول) هم وحای باه او ناازل اده اسات .در اساطورهی باودا نیا آماده
کااه او نیا درساات در همااان روزی درگ اات کااه منااور ااده بااود (پیااامبر
د!) و روز پس از آن بشارتدهی خود را آغاز کرد.
این تشابدات اتفااقی نیساتند .ماارکود گارود بار ایان نظار اسات کاه در
ماارو و مناااط پیرامااونی آن ،جناابش قرآناای در کنااار بودیساام زیساات
میکرد [ اف انساتان اماروز با رگتارین مرکا بودیسام در خاورمیاناه باود و
بامیان دری باود کاه بای اباهت باه ادرهای پیشارفتهی یوناانی نباود].
به هر رو ،بنا بار پاهوهش هاای جدیاد ،منشاا اظداارات قارآن ناه در مکاه و
مدینه بلکه در جایی دیرر [بویهه مرو] بوده است.
یکااای از مدااامتااارین پاااهوهشهاااای «نسااال جدیاااد» ،پاااهوهشهاااای
زبااان ااناختی اساات کااه اور خااود را در کتاااب کریسااتوف لوکساانبرگ ب اه
نااام «قرائاات س اریانی – آراماای قاارآن» یافتااه اساات .البتااه پاایش از او ،ایاان
مساایر توس ا کسااانی ماننااد آلفااونس مینرانااا [«تااأویر زبااان سااریانی باار
ساابی قاارآن»] و رودلااف دووراک [«پیوسااتی در مواااوا ل ااات بیرانااه در
قاارآن»] اناادکی طاای ااده بااود .لوکساانبرگ توانسااته از ایاان طریاا آن
بخشهاایی از قارآن را کاه باه بخاشهاای تاریای یاا مابدم – تقریبا ا یای
چدارم قارآن -معاروف هساتند ،باا قرائات جدیاد ،معناا ببخشاد و خادمتی
ب رگ به «نسل جدید» پهوهشرران بکند.
بااه سااخن دیراار ،یکاای دیراار از «اصااالت»هااای قاارآن کااه گفتااه ماای ااود
«وحی به زبان عربی» بار پیاامبر اساالم ناازل اده اسات ،باا دالیال علمای
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مت لاا ل ااده اساات .اصااالت مواامونی قاارآن ،پاایشترهااا توس ا «نساال
قدیم» پهوهشرران باه اوباات رسایده باود .آنداا باه خاوبی و رو انی نشاان
دادنااد کااه بخااشِ ب رگاای از منااابع و محااادر قاارآن در ادبیااات دیناای
پیشااینیان یعناای تااورات و انجیاال ندفتااه اساات و بااه همااین دلیاال ،قاارآن
«اصیل» و من حر بفرد نیست.
اید باا ایان نرااه ناوین بتاوان ،سارانجام ،حادودا پای بارد کاه در دو قارن
نخساات پااس از «اسااالم» و بااویهه چنااد دهااهی پاایش از آن «دو قاارن
سکوت» چاه ر داده اسات .ایان باویهه بارای باازخوانی و بازنویسای تااریخ
ایااران و هم نااین تاااریخ ااکلگیااری اایعه از اهمیاات فااو العااادهای
برخوردار است.
در این جا اروری اسات کاه یای باار دیرار ،دو دهاهی آخار ساساانیان باه
ویااهه جنااگ روم بااه رهبااری هراکلیوو

بااا خساارو پرویاا  ،اهمیاات

لخموو هووا یااا بناای لخاام -کااه مساای یان نسااتوری بودنااد و در حیااره
حکوماات ماایکردنااد -و از سااوی دیراار نقااش عربدااای بنوو غسووان
[غسااانیان] کااه پیاارو روم و مساای یت روماای بودنااد ،بااازخوانی بشااود .آن
چااه کااه در اینجااا اهمیاات دارد ،بررساایِ ت ییاار آرایااش و صاافبناادی
عربهاای مسای ی بنایلخام و بنایغساان باه هنراام حملاهی هراکلیاود
به ایران در سال  033میالدی [به اصطالح «سال هجرت»] میبا د.
نکتااهی مداام در ایاان جااا ،نقااش عااربهااای ایراناایساات کااه از دوران
ا کانیان و ساسانیان باه ایاران کوچاناده اده بودناد .ایان کاه آغااز تااریخ
عااربهااا («هجااری») درساات بااا تاااریخ حملااهی هراکلیااود بااه ایااران
مطابقت پیدا مایکناد ،خاود جاای تفکار دارد .زیارا در سانگنبشاتهای کاه
در حمااام اادر قاادیمی قاادره [( ]Gadaraامااروزه م قاایس) در اردن از
معاویه کشف ده ،مرباوط باه ساال  002مایالدی مای با اد کاه عاالوه بار
نقااش صاالی باار آن ،آمااده اساات :سااال  43عااربهااا .در ایاان جااا اساس ا ا
سخنی از ساال «هجاری» نیسات .و ایان ساالی اسات کاه ایرانیاان مجباور
اادند سااساهیان خااود را باارای مقابلااه بااا هراکلیااود از آنجااا [اور االیم و
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سااوریه] بیاارون بکشااند و بااه سااوی ارمنسااتان روانااه کننااد .بااه هاار رو،
اروری است کاه هام تااریخ ایان مقطاع و هام تااریخ اکلگیاری اساالم،
یی بار دیرر مورد بازخوانی و بررسی قرار گیرد.
و تا آنجا کاه باه علام کاالم اساالمی مرباوط مای اود ،ااروری اسات کاه
بازتااب ن لاههاای گوناااگون مسای ی و گن سو [منوداییان و مان یووت]
در قرآن تواین داده اود .ماًالا صاابئین [یاا مناداییان] کاه جا و ن لاهی
گنوساای م سااوب ماای ااوند ،چرونااه و چاارا در قاارآن بااه عنااوان «اهاال
کتاااب» و یکتاپرساات معرفاای ماای ااوند ،در صااورتی کااه بنیاااد تفکاار آن
ونوی است و صدها پرسشِ کالمی دیرر ...
ایاان نو ااته در واقااع چکیاادهی چنااد کتااابِ اساات کااه نامشااان در آخاار
همااین کتاااب آمااده اساات .نویساانده تااالش کاارده کااه باایش از 3111
صف ه را در این نو اته خالصاه کناد .باه هماین دلیال ،ماا در ایان جاا باا
ارجاعااات بساایاری روباارو خااواهیم بااود کااه اناادکی ساارعت خواناادن را
کاهش میدهد.
از آن جااا کااه در ایاان کتاااب ا ااارات فراواناای بااه ن لااههااای دیناای،
خحیتهاا ،مکاانهاا و غیاره مای اود ،بارای ساادهتار کاردنِ ایان ماتن،
توااای ات مفاااهیم ناآ اانا را کااه در مااتن ساایاه اادهانااد جمااعآوری و
ترجمه اده و در آخار کتااب آماده اناد [عمادت ا از ویکایپادیا] .تواای اتِ
اامارهگ ا اری ااده از خااود نویساانده اساات ،و توااای ات اامارهگ ا اری
نشاااده در آخااار کتااااب ،از ساااوی متااارجم مااایبا اااند .هم ناااین ناااام
پهوهنادگان را باه ااکل اصالی [التینای] فدرساات کاردم تاا خوانناادگان در
صااورتِ ااارور بتواننااد بااه راحتاای در اینترناات دربااارهی آندااا بااه جسااتجو
بسردازند.
ب .بینیاز (داریوش)
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از بغداد به مرو
بازخوانی تاریخ اسالم از آخر به آغاز

کارل -هاینتس اولیگ

-1

مسایل تاریخ – انتقادی

 -1.1پیشدرآمد
اسالم در چه زمانی و در چاه ارای تااریخی باه عناوان یای دیان جداانی
نوین کل گرفتاه اسات؟ پاساخ باه ایان پرساش آساان نیسات .گرچاه بناا
بر سنت اسالمی و نظر اکًریاتِ اساالم ناساان غربای ،هماه چیا درباارهی
ان
تاااریخ اسااالم رو اان اساات و همااواره ادعااا ماای ااود کااه آغااازِ هاایه دیا ِ
جدانی مانند اسالم رو ن نیست.
بنااا باار باااور همرااانی ،اسااالم توسا م مااد ( 511-023ماایالدی) در اابه
ج یاارهی عربسااتان پایااهگاا اری ااد .گفتااه ماای ااود کااه بشااارتهااا و
الدامات افاهی او توسا انوندگانش ،نو اته اده یاا از بار مای ادند و
ساارانجام در دورهی خلیفااهی سااوم اسااالم ،عًمااان ،در سااالهااای  051تااا
 050ماایالدی در یاای مجموعااهی کاماال یعناای قاارآن کنااونی جمااعآوری
اادند .گفتااه ماای ااود کااه م مااد توانسااته اساات در طااول زناادگیاش
همااهی اابه ج یاارهی عربسااتان را زیاار رهبااری سیاساای و م ا هبی خااود
در آورد و پااس از ماارگش موفقیااتهااای اارفتانری ا ی نحاای ِ مساالمانان
ااد .هم نااین جانشااینان او ،یعناای خلفااایی کااه م مااد را در وظااایف
سیاساایاش یاااری رساااندهانااد ،توانسااتند طاای ماادت کوتاااهی تمااام خاااور
ن دیاای تااا مرزهااای هنااد و اامال آفریقااا تااا اسااسانیا را تحاارف کننااد و
همهی این قلمروها را در یی امسراتوری ب رگ اسالمی وحدت بخشند.
بجاست که در این جا از نرااه انتقاادی خاودم باه اساالم تواای اتی بادهم:
از سااال  0112همااواره بااه عنااوان یاای کار ااناد علااوم دیناای مواااوا
اسااالم را در کااالدهااای درساایام در دانشااراه مااورد بررساای قاارار دادهام.
طاای ایاان سااالهااا ،روز بااه روز باارایم رو اان ماای ااد کااه توصاایف باااال از
پیاادایش و گسااترش اسااالم ،باار منااابع م کماای اسااتوار نیساات .اکًاار
کتااابهااای تخححاای دربااارهی اسااالم را زیاار و رو کااردم تااا منااابع و
ماادارکی بیااابم کااه بتواننااد فرآینااد ااکلگیااری اسااالم را تأییااد نماینااد.
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البتااه باادون نتیجااه! و ایاان از سااویی باعااث اارفتیام و از سااوی دیراار
باعااث عحاابانیتم ااد .باارای ماان غیرقاباال درک بااوده (و هساات) کااه
صاحبان کرسایهاای ار ناسای و اساالم ناسای در دانشاراههاا باا چاه
ظرافتاای از ایاان مواااوا ماایگ رنااد و حتاای از ب ااث دربااارهی آن طفااره
ماایرونااد و اساساا ا حاااار نیسااتند در «دانااش» خااود از گنجینااههااای
روش ناساای علماای کااه ج ئاای از اسااتانداردهای علااوم تاااریخی و فلساافی
اساات ،بدااره جوینااد .در یاای تااینراااری [ ]0کااه در سااال  3111انتشااار
یافاات ،همااهی اظدااارات ساانتی را جمااعآوری کااردم و بااا بیااان مشااکالت
تاااریخی آندااا نشااان دادم کااه اطالعااات دربااارهی ااخد م مااد و آغاااز
اسالم نارو ن است.
از طری ا راهاناادازی «اناااره» [ ،]inarahمؤسسااهی پااهوهش تاااریخ آغااازین
اساالم و قارآن» ،ایان امکااان فاراهم اد تااا پهوهشارران سراسارِ جدااان در
ر ته های گوناگون علمی را بارای مطالعاات جمعای ،باا اسالوبهاای علمای
دقی دعاوت نماائیم تاا باه تادری بتاوانیم امای دوران آغاازین اساالم را
رو ان و مشااخد نماااییم .حاصاال ایاان همکااری تاااکنون سااه جلااد کتاااب
بوده است [ ]3که این کتاب ،چدارمین جلد آندا میبا د.
 -1.1تشخیصهای تاریخ
تا آن جاا کاه باه دورهی پایاهگا اری اساالم برمایگاردد ،خاود قارآن هایه
مدرکی ارایه نمیدهاد کاه در کجاا نو اته اده اسات .کساانی هام کاه در
قرآن ماورد خطااب ار قارار مایگیرناد ،موسای ،عیسای و یاا کاالا مارد یاا
پیااامبر باادون نااام و نشااان اساات .فقاا در چدااار مااورد (د  ،44آ  /3د
 ،22آ  / 41د  ،2آ  )044از «م مااد» سااخن رفتااه اساات کااه البتااه فق ا
در یی ماورد (د  ،22آ  – )41کاه باه ایان نیا یقینای نیسات -منظاورش
یی پیامبر عرب است [.]2
نام مکه فقا یای باار ذکار اده اسات ،آن هام باه طاور اامنی و بادون
ارتباااط بااا فااردی بااه نااام م مااد (د  / 44آ  .)34در ااامن معلااوم نیساات
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که منظور همان مکاهی عربساتان یاا مکاهایسات کاه از ل ااس ج رافیاایی
بین اور در کلده و حرّان واقاع باوده اسات ،یعنای کدانتارین مسایری کاه
میتاوان مکاه [یعنای زیارترااه] را بادان نسابت داد [ .]4ساه باار از مدیناه
نااام باارده ااده (د  ،02آ  / 4د  ،1آ  010و  )013کااه ماایتوانااد خیلاای
ساده به معنی « در» به طور کلی با د.
مکانهای دیرار کاه در سانتِ اساالمی باه ابه ج یارهی عربساتان نسابت
ال مکااان
داده ماای ااوند را نی ا بایااد بااه گونااهای دیراار ارزیااابی کاارد :مااً ا
نا اااااناختهی «بکّاااااه» (د  ،2آ  10و  )11بااااادون هااااایه توااااااین
قااانعکنناادهای بااا مکااه یکاای دانسااته ماای ااود .ولاای بااه نظاار کریسااتوف
لوکسنبرگ« ،بکّه» باه معنای مکاان مقادد اسات [ .]5مکاان یاا منطقاهی
«باادر» کااه طباا ساانت اسااالمی در آنجااا جنراای بااه فرماناادهی م مااد
صورت گرفته – و آغااز هماهی موفقیاتهاای نظاامی بعادی باوده -تااکنون
در اابه ج یاارهی عربسااتان کشااف نشااده اساات .در اینجااا نی ا توااای ات
زبان ناختی لوکسانبرگ مسائله را رو ان مایکناد (در دساتنو اتههاای
کدن ،ایان واژه یعنای «بادر» باا حارفِ «ا» اروا مای اد کاه بعادها باه
«ب» تبدیل د یعنی به صاورتِ «عادر» نو اته مای اد) [ ]0کاه باا ماتن
قاارآن همخااوانی دارد :باادین ترتیاا واژهی «باادر» نااه یاای مکااان بلکااه
چی ا ی ماننااد «قاادرت» معناای ماایدهااد (و همااهی  034فر ااتهای را کااه
در آیهی بعدی ذکر می وند به ل اس معنایی در برمیگیرد).
سااورهی  ،21آیااات  022تااا  024داسااتان لااوط و خااانوادهاش را روایاات
ماایکنااد (کااه بااه هنرااام مجااازاتی کااه خاادا باار ساار اادرهای سوودو و
عموو ر آورد نجااات یافتنااد ،ساافر پیاادایش باااب  .)01صاارفنظاار از
توااای ات و حوا اای نااامفدوم رودی پااارت ،در آیااات  021و  024آمااده
است:
«و در حقیقاات ،ااما صااب راهان  /و ااامراهان از کنااار آنااان ماایگ ریااد!
آیا به فکر فرو نمیروید؟!»
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دو آیااهی فااو  ،ایاان احساااد را برماایانری نااد کااه گویااا اانوندگانی مااورد
خطاب قارار مای گیرناد کاه هار روزه از کناار بااقیماناده هاای ادر ویاران
ده [سدوم] میگ رناد .ایان طاور باه نظار مایرساد :وقتای آنداا صابنهاا
خانههای خاود را تارک مایکنناد و ا هاا باه خاناه بااز مایگردناد .ایان
بخش از قرآن حداقل ایان گماان را تقویات مایکناد کاه ااید منشاا ایان
آیااات در حااوالی ساادوم و عمااوره در جنااوب فلسااطین با ااد .ولاای ایاان
گمان هم نمی تواند درست با اد .زیارا هایه آیاه ی دیراری از قارآن آنداا را
مااورد تأییااد قاارار نماایدهااد تااا بتااوان بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه احتماااالا
م ی پیدایش قرآن در فلسطین با د.
اید ساورهی  ،3آیاهی  054بتواناد کمکای باه ماا بکناد .رودی پاارت ایان
آیه را این گونه ترجمه کرده است:
«صفا و مروه از عایر [نشاانههاای] خداسات ،پاس هار کاه خاناه را زیاارت
(یعناای ح ا گ ا ارد) یااا بازدیااد کنااد (یعناای عمااره گ ا ارد) باار او گناااهی
نیست».
احتماالا در این جا منظاور از «ماروه» هماان ادر مارو و «صافا» (باه زباان
آراماای سااوری «صااخره») اور االیم اساات .بااه جااای « ااعایر» [نمادهااا یااا
نشانهها] ،معنی سوری آن یعنای «زیارترااه» مناسا تار اسات کاه مایبایاد
زیارتهاای (حا ) بعادی در آن جدات صاورت بریارد .از ایان رو ،مایتاوان
احتمااال داد – بنااا باار ارزیااابی کریسااتف لوکس انبرگ و فااولکر پااو  -کااه
منظورِ قرآن از صافا و ماروه هماان ادرهای مارو (در ار ایاران ،اماروزه
در ترکمنساااتان) و اور ااالیم با اااند .ایااان دو ااادر مااایتوانناااد مراکاا
نخسااتین نیااایش جناابش قرآناای با ااند .مااابقی ا ااارات ج رافیااایی در
قرآن فقا مکاان هاایی هساتند کاه در افساانه هاای مرباوط باه تنبیهوا
اله [( ]1در عداد عتیا ) آماده و در بافات قارآن تنیاده ادهاناد و بارای
تعیین ج رافیای پیدایش قرآن اهمیتی ندارند.
هم نااین ا ااارات غیاار مسااتقیم ج رافیااایی در قاارآن را (ماننااد باااغهااا،
میوهها یا خوک هاایی کاه اصاالا در مکاه وجاود ندا اتند [ – ]4پاس جادل
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قاارآن دربااارهی ممنوعیاات گو اات خااوک خطاااب بااه چااه کسااانی و باارای
چیست؟) به سختی بتوان به به ج یره عربستان نسبت داد.
کی نیست که خود قارآن باه عناوانِ یای منباع مدام بارای پرساشهاای
ما باقی میماند ،ولی آن هام چیا ی باه ماا نمایدهاد کاه بتاوانیم احادیاث
آغااازین اسااالم را توس ا آندااا تأییااد کناایم و مسااتند سااازیم .بااه عکااس،
احادیث اسالمی بار اسااد نو اته هاای سادههاای  1و  01مایالدی ( 2و 4
هجااری) ت ریاار اادهانااد .در ایاان جااا – در کنااار مکتوبااات افسااانهای /
ال زندگینامااهی م مااد [ساایره] را
دیناای -بااه ویااهه چدااار کتااابی کااه مااً ا
بازگو میکنناد و همرای باه گوناهای افساانهای ت ریار ادهاناد ،مبناا قارار
میگیرند:
-0

سیر محمود از ابون هشوا (مارگ  422مایالدی) .ظااهرا ابان

هشااام نسااخهی ساایره اباان اس ا ا (ماارگ  104ماایالدی) را بازنویساای و
پرداخت کرده است،
-3

کتاااب المغووازی (تاااریخ جنااگهااای م مااد) از ابوون واقوودی

(مرگ  433میالدی)،
از ابن سعد (مرگ  445میالدی)،

-2

طبقا

-4

تاریخ (سالنامه) طبری (مرگ  133میالدی).

این «زندگینامه»ها خیلی بعادتر نو اته ادهاناد (و دساتنو اتههاایی کاه
به ما رسیده اکًرا چند سده بعدتر از زمان «نویسندگان»اش،
نرارش ادهاناد) .ایان بارای سایره ابان اسا ا کاه ادعاا مای اود خیلای
پیش تر نو ته ده ،نیا صاد مایکناد .تقریبا ا باه یقاین مایتاوان گفات
که این کتااب پاس از دهاهی ساوم سادهی  1مایالدی نو اته اده اسات.
همهی این زندگیناماه هاای م ماد ،زماانی پدیادار ادند کاه دیرار م ماد
به یی نمااد هاویتی بارای امسراتاوری قدرتمناد اساالمی تبادیل اده باود.
اف ون بر این ،نوا روایتی بسایار عجیا ایان کتابداا [احادیاث] باه گوناهای
اساات کااه حتااا  311سااال پااس از ماارگ م مااد هاایه اطالعااات مسااتندی
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ارایااه نماایدهنااد .در ااامن ،اطالعااات مناادرر در ایاان احادیااث توساا
منابع دیرر هم عحر یا هم زماان خاود تأییاد و گاواهی نمای اوند .از ساوی
دیراار ،زندگینامااه و اطالعااات دربااارهی نویسااندگان ایاان احادیااث از ل اااس
تاریخی در هالهای از ابدام قرار دارد.
بدین گونه ماور در برابار پدیادهای باه ناام «آغااز اساالم» قارار مایگیاردچ
درساات ماننااد آن کااودک در قحاااهی «جامااهی جدیااد امسراتاااور» []1
هااانس کریسااتیان اندرساان :همااه ماادعی هسااتند کااه منااابع وجااود دارنااد،
ال منابعی وجود ندارند.
آن هم خیلیچ ولی اص ا
رساایدن بااه ایاان ااناخت کااه منااابع م کماای در دساات نیساات تااا بتااوان
آغاز اسالم را بازسازی کرد ،ربطای باه تجدیادنظار طلبای – ایارادی کاه باه
مااا گرفتااه ماای ااود -ناادارد .بااه عکااس ،مساائله باار ساار اایوهی سنجشاای
[متادلوژی] اساات کاه در علااوم تااریخی یاای امار باادیدی اسات کااه هاادف
آن ارزیابی فاکاتهاا ،انریا ه هاا ،رویادادها و رونادهایی اسات کاه یاا واقعای
هساااتند یاااا ادعاااایی .خیلااای «سااااده»  -مانناااد آن کاااودک در قحاااهی
اندرسن -از خود بسرسیم :به راساتی باا توجاه باه مناابع کناونی چاه چیا ی
میتوانیم به یقین دربااره ی آغااز اساالم براوییم؟ ااید منطقای ایان با اد
کااه چنااین پرسشاای را «از آخاار» یعناای از زمااانهااای بعاادی آغاااز کناایم و
سسس با پیریری مسیر زمانی تاا آن جاا کاه ممکان اسات باه مباد ن دیای
ویم.
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-1

از چه زمان دین ن ین اسال وج د دارد؟

 -1.1دربار ی مفه

دین

این مسئله کاه آیاا اساالم یای «دیان» ناوین اسات ،اساسا ا پرسشای اسات
که به علاوم دینای مادرن مرباوط مای اود .البتاه مفداوم «دیان» در زباان
التااین کداان و در ساادههااای میانااهی اروپااا وجااود دا اات ،ولاای بااه معناای
امروزی نبود .باه خااطر سااده کاردن موااوا ،در ایان جاا تواای ی را کاه
در مورد مفدوم دین ده ،نقل میکنم:
«مفدااوم التیناای  religioاساساا ا یاای مجموعااه از وظااایف تااابویی آئااین
رومااای را بیاااان مااایکناااد .جماااع آن یعنااای  religionesدر برگیرنااادهی
مقررات آئینی اسات .خاودِ اصال مفداوم نشاان مایدهاد کاه بارای رومیاان
مواوا در مرتبه ی نخسات بار سار یای سلساله وظاایف آئینای – حقاوقی
بااوده اساات کااه ماایبایااد در مقاباال الوهیاات یااا «ارادهی خاادایان» باارآورده
می دند تا بادین وسایله خاود را در برابار آسای هاا محاون نراه دارناد .از
ل اس ریشاه ناسای معلاوم نیسات کاه ایان مفداوم از کجاا برگرفتاه اده
اساات .سیساارو آن را بااه واژهی [ religereمااورد توجااه قاارار دادن] ماارتب
ماایسااازد و الکتاااد آن را بااه اصاال [ religareپیوسااتن ،وصاال اادن]
منتس ا ماایکنااد .در مساای یت نی ا مااًالا آگوسااتین از واژهی دیاان باارای
نامیاادن انجااام وظااایف ویااهه و هم نااین نامیاادن مجموعااهی صااومعههااا و
فرقااههااای ماا هبی (  religiosi & religiosaeیعناای راهاا و راهبااه)
اساتفاده ماایکاارد (در مجموعااه قااوانین کلیسااایی  codex juris canoiciتااا
به امروز).
پااس از نخسااتین رویکردهااای اومانیسااتی و آغاااز نقااد رو اانرران بااه
مساای یت در ساادهی  04و هم نااین کساا اطالعااات بیشااتر دربااارهی
آئینها و اساطورههاای خاارر از اروپاا ،باه تادری مفداوم «دیان» گساترش
یافت .این مفداوم در آغااز بارای نامیادن مسای یت باه کاار مایرفات ولای
طااولی نکشااید کااه بااه باورهااا یااا آئااین جماعااتهااا اطااال گردیااد .حتااا
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گدراااهی نی ا بااه حاااالت روحاای – دروناای انساااندا ،دیاناات گفتااه ماای ااد
[.]01
با توجه به مفداوم «دیان» و بکاار گیاری آن کاه مرباوط باه سادههاای 04
و  01در اروپااا ماای ااود – در ایاان اونااا بااه عنااوان یاای واژهی تخححاای در
علوم دینی بکار بارده مای اود -ا اتباه خواهاد باود اگار بخاواهیم آن را باا
ادبیاااات ااارقی سااادههاااای  1و  4ساااازگار کنااایم .از ایااان رو ،هماااهی
ترجمااههااای قاارآن و هم نااین متااون معاصاار کااه مفدااوم «دیاان» را باارای
اسااالم بکااار بااردهانااد ،ا ااتباه اساات .بطااور کلاای تاااکنون چنااین بااوده کااه
مفدااوم قرآناای «دیاان» کااه از زبااان فارساای ریشااه ماایگیاارد [،]00
 Religionترجمااه ااده اساات .ولاای «دیاان» در اصاال فارساایاش بااه معناای
«راساااتی و درساااتی» [ ]03اسااات (رفتاااار درسااات ،راه درسااات ،پنااادار
درست ،کردار درست ،کیش یا آئین و مقررات نیایشی درست).
هم نااین مفدااوم اسااالم کااه امااروزه بااه عنااوان دیاان جدااانی بردا اات
ماای ااود ،نااه در قاارآن و نااه در متااون کداان دیراار آمااده اساات .مااًالا در
سنگنبشتههای «قبه الصخر » باه ایان معنای باه کاار بارده نشاده اسات.
مفدااوم «اسااالم» در اصاال چیاا ی ماننااد «انطبااا » اساات (انطبااا بااا
نو ااتههااا یعناای بااا تااورات و انجیاال) یعناای آن چااه ساانگ نبشااتهی
قبااهالحااخره بیااان ماایدارد [ .]02اسااالم بااا همااین درک در ماادارد دیناای
سااوری – مساای ی باارای نامیاادن وظااایف تأویاالگااران (مفسااران) کُتاا
[تورات و انجیل] مورد استفاده قرار میگرفت]04[ .
پرساش مااا دربااارهی اسااالم بااه عنااوان یای دیاان جدیااد ،یاای پرسااش بااه
مفدااوم امااروزی علااوم دیناای اساات :از چااه زمااانی درک قرآناای از ادیااان
ماقبل خود رسم ا جدا د و خاود را باه عناوان یای دیان جدیاد و مساتقل
مطاارح کاارد؟ پاسااخ بااه ایاان پرسااش در متااون گ ااته کااه دربااارهی دیاان
اسالم نو ته ده ،یافت نمی ود .پاساخ باه ایان پرساش را فقا مایتاوان
از طریاا مشاااهدات و ارزیااابیهااایی بااه دساات آورد کااه منطباا بااا
معیارهای علوم دینی امروزی انجام میگیرند.
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 -1.1مسیحیت عرب در سد های  7و  8میالدی
از سااال  033ماایالدی ،بااا آغاااز پیااروزی هراکلیااود امسراتااور بی ا انس باار
ساسااانیان« ،عربدااا» بااه طااور ف ایناادهای قاادرت را در غاارب سااوریه بااه
دساات آوردنااد .آندااا در آغاااز بااه عنااوان مت اادان یااا هاامپیمانااان امسراتااور
عاارب» امسراتااوری بیاا انس را «قااریش»
ِ
عماال ماایکردنااد [مت اادانِ «
میگفتناد] .باا ساقوط ساساانیان در ار در نیماهی سادهی هفاتم ،آغااز
حاکمیاات عربدااا نی ا در آن جااا آغاااز ااد کااه بااا ااارب سااکهی حاکمااان
عاارب گااواهی و تأییااد ماای ااود [ .]05نخسااتین حاااکم تاااریخی و ملمااود
این امسراتاوریِ در حاال گساترش ،ماردی ساوری باود باه ناام ماآویاا []00
کااه معاارب اادهی آن «معاویااه» اساات ( .)000 - 041مرکاا خالفاات وی
در دمش ا بااود .در ساانت اسااالمی ،فاصاالهی بااین  023تااا  000ماایالدی را
«خلفای راشودین» کاه مقاام مراجاع دینای – ادبای باه آنداا نسابت داده
می ود ،پر میکنند [.]01
بنا بر باور اسالمی ،حاکمیت جدیاد عربداا یای دیان ناوین باه ناام اساالم را
نمایندگی میکارد .البتاه بارای تأئیاد ایان نکتاه ،مانناد بسایاری از حاواد
دیرر تاریخی -اساالمی ،مناابع مووا هامزماان و هامعحار موجاود نیسات.
رفتانری اسات کاه یای چناین تااریخِ با اکوهی در هایه یای از مناابع
ادباای آن زمااان نیامااده اساات .تااا تقریب ا ا دو قاارن پااس از «م مااد» هاایه
منبع اسالمی – به ج قارآن -وجاود نادارد (تاازه اگار قارآن را جا و مناابع
م سوب کنیم!).
در ادبیات اسالمی همواره از نو اته هاایی ناام بارده مای اود کاه ظااهرا در
آغازِ اساالم ت ریار ادهاناد ،مانناد کتااب «عاروه بان زُبیار» ()025 - 102
[ .]04ظاهرا این خد کاه پسار عماوی عایشاه (مجاازی) باوده باه دلیال
خویشاااوندیاش ،حتااا بااه «ا ااخاب بساایار ن دیاای بااه م مااد دسترساای
دا ااته» اساات [ .]01ولاای ایاان م حااوالت مکتااوب کااه باارای وجود ااان
حتااا یاای ماادرک هاام وجااود ناادارد ،آ ااکارا در زماندااای بعاادی ت ریاار
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اباان زُبیاار ،ماننااد بساایاری از
ِ
اادهانااد و زندگینامااهی مؤلااف یعناای
نویساندگان کااه بااه زمااان آغااازین اساالم ربا داده ماای ااوند ،ساااختری و
به دالیال قابال درک باه دوران آغاازین اساالم باه عقا کشاانده ادهاناد.
طبا ارزیااابی و ساانجشِ جااوزف فااان اد ،بااه جا چنااد ساانگ نبشااته در
دو ساادهی نخساات اسااالم ،مااا هاایه ماادرک مسااتند اسااالمی قاباال اتکااا در
دست نداریم [.]31
در مقاباال ،مقااادیر فراواناای نو ااته موجااود اساات کااه مساای یان زیاار
حاکمیاات عربدااا نو ااتهانااد [ .]30ایاان نو ااتههااا اص االا هاایه ا ااارهای بااه
تداجمات اساالمی از ساوی عاربهاای ابهج یارهی عربساتان نمایکنناد.
عرب ها خیلی سااده آنجاا هساتند و قادرت را در دسات دارناد (طبعا ا بارای
پیشبرد کارهاای خاود یاا حفاق موقعیات خاود کام و بایش جنرداایی هام
ر میداد).
در اغل نو ته های مسای یان ،عربداا باا مفداومی کاه از عداد باساتان بجاا
مانده بود ،نامیده مای ادند :یعنای ساراساین هاا یاا ارقیون .ولای بیشاتر،
عربها باا ناامهاایی مشاخد مای ادند کاه از سادهی چداارم مایالدی در
تبار ناساای انجیلاای رایاا بااود (طباا ساافر پیاادایش ،باااب  )00یعناای
«پسااران هاااجر» (هاجریااان) یااا «پسااران اسااماعیل» (اسااماعیلیان) .در
نو ته های مسی یان ،عارب هاا در زماان معاویاه مًبات ارزیاابی مای ادند.
آن گونااه کااه پاتریاااک [ اایخ باا رگ] ایشااو یداا سااوم []Iso yahb III
( 041تاااا  ]33[ )051ماااینویساااد ،در آن دوره صااالن حااااکم باااود و
مساای یان زیاار پو ااش حمااایتی بودنااد .ولاای از زمااان بااه قاادرت رساایدن
«عباادالملی باان مااروان» ( )045 - 115یاای سیاساات سااختریرانه اعمااال
می اد .در نو اته هاای مکا افی (آخرزماانی) ساوری ،اساماعیلیان پاس از
کتاااب دانیاال بااه عنااوان چدااارمین پاد اااهی اارور توصاایف اادهانااد کااه
پاایش از آماادن دجااال (مسااین دورغااین) یعناای پاایش از پایااان جدااان و
پیروزی مسین ،ظدور میکنند.
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در این دوره ،مسی یان – ساوریهاا ،یوناانیهاا و قبطایهاا -هناوز مشا ول
مشاجرات و جادل هاای کلیساایی و دیان ناسای خاود بودناد و هایه چیا
نشااان نماایدهااد کااه یاای دیاان نااوین در حااال ااکلگیااری اساات.
اارفتانریا ایاان اساات کااه اگاار دیاان نااوینی وجااود ماایدا اات ماایبایااد
مسی یان این دوره از آن آگاهی میدا تند و با آن برخورد میکردند.
ولی چناین چیا ی وجاود نادارد .فقا ساه ماتن کوتااه موجاود اسات کاه
کالا مرباوط باه تحاورات دینای اساماعیلیان مای اود .ایان نو اتههاا ،ایان
احساااد را در خواننااده برماایانری نااد کااه آندااا [اسااماعیلیان] یکاای از
ا کال مسای یت هساتند کاه ویهگای اان انکاار درک تًلیًای خادا و نفای
مسین به عنوان «پسار خادا» اسات یعنای نفای تناساخ روح خادا در مساین
[پیکریافتری یا تجسید خدا در عیسی مسین].
ایاان مواااوا بااه بدتاارین ن ااو در یکاای از نو ااتههااای ی حنووا دمشووق
(مااارگ پاااس از  141و پا ایش از  154مااایالدی) باااه ناااام ال ااااد (
 )haeresibusخود را نشاان مایدهاد .فحال  011ایان کتااب کاه هم ماان
بررسی  011ماین ناوا ال ااد اسات باه اساماعیلیان اختحااب یافتاه اسات.
از نظاار یوحنااا دمشااقی ،ایاان یاای درک ال ااادی از مساای یت اساات ،ماننااد
 11مااورد بر اامردهی پیشااین .البتااه نساابت بااه اصااالت ایاان مااتن اای
وجاااود دارد و ایااان فحااال در اااکلی کاااه باااه دسااات ماااا رسااایده –
دسااتنو ااتهی اولیااه مربااوط بااه ساادهی  00اساات -قطعاا ا دسااتکاری و
بس داده اده اسات .ولای هساتهی ایان اظداارات مایتواناد از آنِ یوحناا
با ااد کااه در آنجااا درک قرآناای را در ردیااف ن لااههااای مساای ی ولاای
ال ادی طبقه بندی کارده اسات .یوحناا ،هام حاکمیات عارب و هام م ای
زندگی عربهاا را باه خاوبی مای اناخت .و حتاا اگار کال نو اتهی یوحناا
دمشقی کاه باا قطعیات نمای تاوان آن را نفای کارد ،توسا نویساندگان یاا
ویراستاران دیرر کام و زیااد اده با اد ،بااز هام بادان معناسات کاه حتاا
در زمااانهااای بعاادی جریااان اعتقااادی عربدااا بااه عنااوان گونااهای از
مسی یت نرریسته می د.
De
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نماایتااوان پاا یرفت کااه متکلمااان مساای ی -راهاا هااا ،صااومعهدارهااا،
کشیشها ،اسقفهاا و پاتریااکهاا -کاه بعوای از آنداا جدااندیاده بودناد و
آوار دینی فراوانی نو اتند ،تواناایی تشاخید یای دیان ناوین مانناد اساالم
را ندا ااتند .و دلیلاای هاام وجااود ناادارد کااه آندااا بخواهنااد در ایاان باااره
سااکوت کننااد .طب ا پااهوهشهااای سباسااتیان بااروک ،نخسااتین متکلماای
که از باور عرب ها یعنای اساالم باه رو انی باه عناوان یای دیان ناوین ناام
باارد ،دیونیااود فااون تلماااره سااوری بااود کااه در سااال  445ماایالدی
درگ ت [.]32
از اینجا -و متأسفانه هیه منباع دیرار عربای یاا مسای ی کاه چیا دیراری
بروید وجود ندارد -مای تاوان باه خاوبی تشاخید داد کاه جنابش ما هبی
عربدااا در دو ساادهی پااس از «م مااد» یاای ااکل ویااههای از مساای یت
باود .ایان ارزیاابی از طریا الدیاات [کاالم /خدا ناسای] قارآن و هم ناین
توس ا اامایل ناساای روی سااکههااای ااارب ااده و ساانگنبشااتهه اای
حاکماان عارب تأییاد ماای اود .تاازه از اواخار صاادهی  4و  1باود کاه یاای
گُسساات بااا مساای یت صااورت گرفاات و اسااالم بااه مًابااهی یاای دیاان
مستقل کل ندایی خود را به دست آورد.
وظیفه ی احادیاث اساالمی باه مًاباهی مدامتارین و کدانتارین نو اتههاا،
به ویهه سیره ها [زندگینامههای م ماد] ،ایان اسات کاه ایان روناد را باازگو
کنند .ولی همهی این نو اتههاا ،هماان طاور کاه در هماهی ادیاان معماول
حااول پیااامبر [م مااد] بااه یاای مبااد زمااانی
ِ
بااوده ،آغاااز ایاان دیاان را
اسطورهای در به ج یرهی عربستان به عق میکشانند.
 -1.2نگاه ک تا  :پیدایش ادیان جهان []34
 -1.2.1مشاهدا بنیادین
ادیااان جدااانی یااا بدتاار گفتااه ااود ادیااان همرااانی فرقشااان بااا ادیااان
نخسااتین [( ]35قااومی  -چندخاادایی) کااه حاادود  2111سااال پاایش در
میان انساندا پدیادار ادند ،در ایان اسات کاه آنداا بارای تفدایم معنای یاا
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امید زندگیِ انساندا ،طرحهاای کلای و همراانی عرااه مایکنناد کاه اصاو اال
هر انسانی در هر نقطه از جداان مای تواناد آنداا را بسا یرد .علات ایان اسات
که در مرکا مساایل دینای ایان ادیاان جداانی ،فارد قارار دارد .در صاورتی
که در ادیان نخساتین ،قبیلاه یاا قاوم در مرکا دیان قارار دا ات و درسات
بااه ایاان دلیاال کااه «پاسااخ»هااای دیناای بااه نیازهااای تاای تاای افااراد
میپردازد ،اصوالا «هماه»ی افاراد مایتوانناد باا آنداا ارتبااط برقارار کارده و
آندااا را تجربااه نماینااد .و بااه همااین دلیاال کیفیاات «همرااانی» بااه خااود
ماایگیرنااد .طبع ا ا در اینجااا نی ا زمینااههااای فرهنراای افااراد نقااش بساایار
نیرومناادی ایفااا ماایکننااد .بنااابراین عجی ا نیساات کااه بساایاری از ادیااان
جدانی بر بساتر باومی اان ،یعنای در م ادودهی فرهنرای یاا قاومی خاود
باقی میمانند.
ولاای همااهی ایاان ادیااان [جدااانی] از یاای سااو ت اات تااأویر ادیااان پیشااین
یعنی ادیاان نخساتین قارار دا اتند و از ساوی دیرار متاأور از ویهگایهاای
فرهنراای م اای خااود بودنااد .هاایه کاادام از آندااا «از آساامان نااازل
نشده»اناد .هار یای از آنداا باه مًاباه اداماهی ادیاان پیشاین قابال توااین
است – و گااهی باه مًاباهی اداماهی «انقالبایِ» گ اته« .دیان همراانی»
هندویساام اوپانیشااادی ادامااهی ما ه ودایاای اساات و طاارحهااای همرااانی
دیاان تووای ی و کنفوسیوساای در تعااالیم رای ا چااین کداان ریشااه دارنااد.
هم نااین دیاان زرتشااتی باار مبنااای ساانتهااای دیناای و آئیناای گ ااتهی
ایرانیااان قاارار دارد ،و وحاادانیت یدودیاات از زمااان تبعیااد در باباال (ساادهی
 0پاایش از ماایالد) باار بسااتر دیاان یدااوه ااکل گرفتااه اساات و ساانتهااای
یونانی (و رقی) پایش ارط طارح هاای دینای همراانی هلینساتی باود ،و
سااارانجام مسااای یت ،اداماااه یدودیااات و اساااالم ،اداماااهی یدودیااات و
مسی یت میبا د.
هاار آن چااه کااه در ایاان ادیااان جدااانی «نااوین» بااه باااور تباادیل ااده ،باار
«مواد» یعنی تحورات ،امیادها ،تاردهاا ،انریا ه هاا و ظرایاف فکاری ادیاان
پاایش از خااود اسااتوار ااده اساات .ولاای ایاان «مااواد» در مراحاال نااوین
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تکاماال ااان و در طاای گُسسااتهااا و دگرگااونیهااای تاااریخی -فرهنراای بااه
صورت گ ینهای و دساتچاین اده ماورد اساتفاده قارار مایگیرنادچ بعوای
از عناصاار ایاان «مااواد» انتخاااب ماای ااوند و بااه عنااوان مواااوا اصاالی
انت
برجسااته ااده و آن نااان مااورد پرداخاات قاارار ماایگیاارد کااه ورای سا ِ
اولیهی [قومی] خودش« ،همه جاا» مای تواناد باه عناوان یای تعبیار دینای
از زندگی انسانی مورد استقبال قرار بریرد.
ایاان تااداخل و فحاال مشااترک بااا دیاان پیشااین دلیلاای اساات کااه چاارا
نمایناادگان ادیااان «نااوین» ،حتااا طاای زمااانهااای طااوالنی ،طاارح دیناای
جدید خود را به عناوان گُسسات باا گ اته ارزیاابی نمایکنناد بلکاه آن را
فقاا بااه مًابااهی یاای تعبیاار عمیاا تاار و اصااالح ااده از گ ااته درک
مینمایند .به همین ترتیا  ،اکًار ادیاان جداانی هماواره خاود را باه هماین
ااکل درک کااردهانااد ،یعناای ساانتهااای ادیااان نخسااتین پاایش از خااود را
در نظااام اعتقااادی خااود گنجاناادهانااد :دیاان همرااانی هندوئیساام امااروزی
تقریباا ا یاای تلفیاا ِ دیناای آ ااکار از ساانتهااای (چنااد خاادایی) ادیااان
نخستین با یی تحاور و ذهنیات جداانی – همراانی اسات .ادیاان تاائویی و
کنفوسیوسااای ،آداب و آئاااین ادیاااان کدااان چینااای (و جاااادوگری) را رد
نماایکناادچ یدودیاات توحیاادی هنااوز بااه ریشااههااای دیاان نخس اتین [دیاان
قااومی] متحاال اساات :یعناای ساامتگیااری قااومی و قااوانین آن تااا آداب
طدااارتِ باسااتانی وابسااته باادان .از ایاان رو ،اکًاار ادیااان جدااانی ،ادیااان
جدااانی «ناااب» نیسااتند بلکااه نسااخههااای تعمیا ااده و همرااانی ااده از
ادیان نخستین هستند.
دیاان
ِ
فقاا مساای یت و بودیساام بااه رو اانی و بالواسااطه بااه حااوزهی
جدانی گاام گ ا اتند .زیارا پایش ارط مسای یت ،دیان یداود اسات کاه
مرحلااهی تکاااملی و انتقااال بااه دیاان همرااانی را بااه گونااهای پشاات ساار
گ ا ته باود و باه یکتاپرساتی ،تحاورات آفارینش و نجاات ،فرجاام ناسای،
فلسفهی اخال ِ دقیا تار و غیاره رسایده باود .مسای یت باه طاور کامال از
تاریخ پیشین خاود نمایگسالد و نو اته هاای مقادد یداودی را باه عناوان
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نو ااتههااای مقاادد خااود حفااق ماایکنااد .ولاای از آنجااا کااه مساای یت،
یدودیاات را بااا تأویاال مساای ی خااود قرائاات ماایکاارد ،توانساات عناصاار
ساانتهاااای بااااقیماناااده از ادیااان نخساااتینِ ندفتاااه در آن را باااا نرااااه
هرمنااوتیکی نااوین خااود بااازخوانی نمایااد و خااود را بااه عنااوان دینای نااوین
کااه یدودیاات نویااد آن را داده بااود درک کنااد ،البتااه باادون آن کااه ارتباااط
خود را به طاور کامال باا یدودیات قطاع نمایاد .باه ایان ترتیا  ،مسای یت
توانست خود را به عنوان یای دیان جداانی عرااه کناد .مسای یت باا ایان
درک کااه دیراار یاای دیاان نااوین مسااتقل اساات ،خیلاای سااریع «تبشوویر
غیریه دیوووان» و جااادایی رسااامی خاااود را از کنیساااه آغااااز کااارد و
مشااکالتاش تااا دورهی ااکلگیااری ندااایی اناجیوول چهارگانووه ادامااه
دا ااتند .احتماااالا ،ایاان جاادایی قطعاای از یدودیاات در مساای یت سااوریه
رقی بسیار دیرتر ر داد.
اگرچه بودیسم به آخارین مراحال تکامال دیان پیشاین خاود یعنای الدیاات
اوپانیشادها متوسل مای اود و آن را اداماه مایدهاد ،ولای ایان گوناه باه
نظر میرسد که بودیسامِ توراوادا و هینایانوه از هماان آغااز کاامالا از دیان
پیشااین خااود بریااده اساات .البتااه در ایاان مساایر تکاااملی ،بودیساام وداهووا،
آئینِ برهماانی و نظاام کاساتی را رد کارده و از دساتراه فکاری خاود خاارر
میکند .ولی این پرساش بااقی مای ماناد کاه آیاا ایان دگرگاونی و گسسات
با گ اته ،توسا کسای باه ناام باودا صاورت گرفتاه یاا در مسایر تکااملی
خااود ساارانجام توانسااته اساات در یاای قاارن پاایش از ماایالد بااه کتاباات
شووریعت پووال برسااد .اااید در اارای تاااریخی توصاایف ااده بایااد در
جسااتجوی علتاای بااود کااه چاارا فق ا بودیساام و مساای یت یاای جناابش
تبشیری [تبلی ی و دعوتکننده] را بوجود آوردند.
 -1.2.1نقشِ ویژ ی مسیحیت و اسال
اکًاار ادیااان همرااانی بااه دنبااال گسسااتهااایی در ساااختارهای قبیلااهای ر
دادهاند .یعنی میتاوان گفات کاه در حادود  511ساال پایش از مایالد یای
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رونااد ااکلگیااری فردیاات باار بسااترِ دگرگااونیهااای سیاساای ،اجتماااعی و
فرهنرااای پدیااادار اااد .از منظااار تااااریخی ،مسااای یت و اسا االم جا ا و
«دیرآمدگان» یا متأخرین این روند هستند.
ایاان دو دیاان ،فحاال مشااترک دیرااری بااا هاام دارنااد :بااه دلیاال تأخر ااان،
مبااانی خااود را روی ادیااان نخسااتین پایااهگاا اری نکردنااد .مساای یت،
یکتاپرسااتیِ یدااودی را بااه «ار » باارد ،یعناای جنبااهی جدااانی بااودن آن
دیاان را .و درساات بااا همااین اباا ار ،خااود را از قیااود قااومی یدودیاات رهااا
ساااخت (مساای ی اادن باادون ختنااه و « ااریعت») .اسااالم از مساای یت
ایراناای – سااوری برآمااده اساات .و از آن جااا کااه در اسااالم ،زبااان و ذهنیاات
عماادت ا آراماای اساات ،تااورات و تحااورات یدااودی در آن نقااش قدرتمناادی
ایفااا ماایکننااد .در اینجااا ن دیکاای زبااانی مساای یان آراماای بااه م اای
یدااودی پیرامااونش مداام بااوده اسااتچ ولاای باار خااالف ادعاهااای تاااکنونی،
مسوویحیان یه و دی باار اسااالم تااأویری ندا ااتهانااد ،زیاارا وجااود آندااا بااه
هنرام پیادایش قارآن باه اوباات نرسایده اسات .باه عکاس ،کالِ مسای یت
سااوری ،بااه ویااهه در ا ااکال آغااازینش ،عمیقاا ا در ساانت تااوراتی ریشااه
دا اات و بااه همااین دلیاال بااا ذهنیاات مساای یان یدااودی ااباهتهااای
بساایاری دارا بااود .تقریبااا از همااان ابتاادا ،تااورات بااا ترجمااهی پشوویتا
[ساده] در سوریه خواناده مای اد ،در صاورتی کاه ترجماهی انجیال بسایار
پس از آن انجام د .از اواهد بار مایآیاد کاه تاتیوان ،اناجیال چدارگاناه
را در حاادود پایااان ساادهی دوم ماایالدی ترجمااه کاارده و باادین ترتیاا
دسترساای بااه آن را در سااوریه ممکاان ساااخت .ایاان ترجمااه ،باارای زمااانی
طااوالنی «انجیاال» منطقااهی سااوریه بااود و اواارات خااود را در قاارآن بااه جااا
گ ا ته است .ایان ویهگای ،باه طاور منطقای جنابش قرآنای و آغااز اساالم
را سمت و سو داد.
مسی یتِ آن روزگاار ،یعنای سادههاای  0تاا  1مایالدی بسایار متناوا باود.
در کنااار ن لااههااای اصاالی «غرباای» ،یعناای مساای یت یونااانیاناادیش کااه
خااودش بااه چالساادونی ،چالساادونی نااو ،مونااوفی ی ،م نووهنرگووت و
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م نو تلت تقساایم ماای اادچ در بخااش غرباای ،سااوریه مساای یت التیناای و
در اار آن مساای یت سااوری از دریااای مدیترانااه تااا هنااد و چااین ادامااه
دا ت که خاود نیا باه فرقاه هاای گونااگون تقسایم مای ادند .در ساوریه
حتا اخههای مسی ی وجاود دا اتند کاه هناوز هام باه الدیاات «پایش از
ش رای نیقیه» باور دا اتند کاه بعادها ت ات تاأویر دساتمایههاا و عناصار
جدان بینی ایرانیاان قارار گرفتناد .ولای با رگتارین آنداا ،ن لاهی مسای ی
اار سااوریه بااود کااه ت اات تااأویر کاتولیاایهااا قاارار دا اات .البتااه ایاان
ن لهی مسای ی ساوری ،فرمولبنادی مجماع «غربای» را نسابتا خیلای دیار
در اااورایی کاااه در ساااال  401مااایالدی در زماااان یزدگووورد اول در
تیسووف ن (ماادائن) برگ ا ار ااد ،پ ا یرفت [ش و رای تیسووف ن] ( ااورای
نیقیه ،بعادها نیا

اوراهای قساطنطنیه و چالسودون) ولای آن را باا علام

کااالمِ قاارون  4و  5انطاکیااه -کااه در آن زمااان نقاااطِ تاانش و افتاارا بااین
مساای یت سااوری و هلنیسااتی امسراتااوری را بیااان ماایکاارد -تفساایر
مااینمااود و باادین ترتی ا توانساات ماادلهااای زبااانی و فکااریای را باارای
مسایل مسی یت ساوریه ارقی عرااه کناد کاه تاو م باا هلنیساتی ادن
آن بروز میکردند« :پدر کلیسا» یای آنداا اساساا فاردی باه ناام تئاودور فاون
موپسوسااتیا بااود (ماارگ  434ماایالدی) .بااه همااین دلیاال ،بعاادها ایاان
ن لااهی مساای یت بااه ا ااتباه بااه نااام اااگرد او ،یعناای نسااتوریود (ماارگ
 )450نامیااده ااد و هنااوز هاام ماای ااود ،یعناای مساای یان نسااتوری .در
کنار این جریاان مسای ی ،فرقاه هاای عرفاانی بسایاری وجاود دا اتند کاه
اکًریت آندا را بایاد مسای ی خواناد ،زیارا عیسای مساین بارای آنداا نقاش
مرک ی دا ت.
 -1.2استقالل جنبش قرآن و تبدیل آن به یک دین ن ین یا اسال
 -1.2.1جدای از مسیحیت و مشخصا این جدای

همان گوناه کاه در پاائین ارح داده خواهاد اد ،جنابش قرآنای در آغااز
یاای ااکل ویااهه از مساای یت سااوری – ایراناای بااوده اساات .ایاان ن لااه بااا
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چنگ و دندان از درستیِ ویهگایهاای خاود دفااا مایکارد ،البتاه بادون آن
که خود را از مسی یت یا به سخنی دیرر از تورات و انجیل جدا کند.
ظاااهرا پاایش از آغاااز قاارن  1ماایالدی بااین درک دیناای حاکمااان عاارب و
مااابقی مساای یت ،بیرااانری و ااکاف بوجااود آمااد .آنرونااه کااه یافتااههااای
باسااتانی نیاا نشااان ماایدهنااد ،حاکمااان سیاساای عاارب بااه تأساایس و
توسااعهی وساایع کلیساااها و دیرهااا در قلماارو خااود پایااان دادنااد .از ایاان
پس ،دیرر ساختن کلیساها نه ت مال مای اد و ناه حمایات .از آن جاا کاه
چنین ت ییارات اوبااتپا یر تااریخی حتما ا پاس زمیناههاای تااریخی خاود
را دارند ،میتوان گفات کاه ایان فاصالهگیاری تادریجی از مسای یت خیلای
پیشتر یعنی از نیمهی دوم قرن  4میالدی آغاز ده بود.
این طور باه نظار مای رساد کاه جادایی نداایی جنابش قرآنای از مسای یت
در حاادود پایااان قاارن  4و آغاااز قاارن  1بااه تاادری ر داده با ااد .محااادی
مکتااوب در ایاان باااره« ،ساایره» و دیراار «زندگینامااه»هااا و هم نااین
احااادیًی هسااتند کااه هسااتهی اصاالی آندااا را م مااد تشااکیل ماایدهااد .در
همااین زمااان اساات کااه گدراااهی در بعواای از احادیااث بااه رو اانی از ایاان
جدایی سخن باه میاان مایآیادچ ایان گارایش ،باویهه در حادود پایاان قارن
 1ماایالدی در بعواای از احادیااث نشااان داده ماای ااود .البتااه «ساایره» کااه
طباا الرااوی کتاااب داوران تااورات (طباا ارزیااابی هااانس یااان ن [ )]30و
داسااتاندای حماساای ایراناای تنظاایم ااده ،هن اوز بااه طااور مسااتقیم ماادعی
این نیست کاه نقاش عیسای باه م ماد تفاویا اده اسات .ولای م ماد،
«قدرمااان» جدیااد و وقاالِ یاای جناابش دیناای – سیاساای ماای ااود کااه از
به ج یره ی عربستان آغااز گشاته و باه تادری باه من لاهی «دیان» ویاهه
و قائم به ذات (از منظر دین ناسی امروزی) معرفی می ود.
آن ااه کااه ایاان جناابش را بااه یاای دیاان خاااب تباادیل ماایکنااد ،از منظاار
دیاان ناساای و کااالم ،تعاادیل و نساابی کااردن مرجعیاات اصاالی مساای یت
یعنی عیسی مساین باه ساودِ م ماد و هم ناین تعادیل جایرااه «تاورات و
انجیل» به سود قرآن باه من لاهی کتااب مقادد جدیاد اسات .البتاه هناوز
34

مسین یی خحیت مدم بااقی مای ماناد ولای دیرار ایان م ماد اسات کاه
دریافتکننده و پیامبر ندااییِ وحایهاای الدای منادرر در قارآن مای اود.
همانرونه که الروهاا و ارجاعاات انجیلای فاراوان در سایره نشاان مایدهناد،
هنوز قرآن از اعتبار قائم باه ذات خاود بدارهمناد نشاده باود .اساالم جدیاد،
اعتقادات مدام مسای یت ساوری  -ایرانای را حفاق کارد (باه ویاهه آنداایی
کااه بخشا ا بااا یدودیاات مشااترک بودنااد) ،و در ایاان مساایر از دسااتمایههااای
ن لااه گنوساای ،آپ کریفووا یااا نو ااتههااای قاارون وسااطای متااأخر اسااتفاده
مای اد :باه ویااهه توحیاد نااب« ،مسای یت ناساای» ،باورهاای مرباوط بااه
آفرینش و فرجام ناسی.
ولی در اینجاا دو ویهگای کاه گاوهر مسای یت را تشاکیل مایدهناد حا ف
می اوند :یکای نقاش رساتراری مساین و دیراری تعداد باه مناابع ارعی
عددین.
در طول تاریخ ،مسای یت ا اکال گونااگون و ویاهه ای باه خاود گرفتاه باود
و اااخههااای آن اادیدا علیااه یکاادیرر مبااارزه ماایکردنااد و مشااروعیت
مسی ی یکادیرر را زیار ساوآل مایبردناد .ولای تاا ماادامی کاه ن لاههاای
م ا هبی هنااوز مسااین را کاام و باایش در مرکاا س امتگیااری دیناای قاارار
ماایدهنااد ،از منظاار الروهااای دیناای ،جا و مساای یت م سااوب ماای ااوند،
هر چند که آندا می توانناد ابعااد عجیا و غریا باه خاود بریرناد .اماا اگار
نقش مرکا ی و کاارکرد مساین حا ف یاا نسابی اود ،دیرار نمایتاوان از
مساای یت سااخن گفاات .ایاان نراااه از بعواای جنبااههااا ماایتوانااد ،مااًالا،
ااکل ایراناای از
ِ
توااایندهناادهی مانویاات با ااد کااه بااه نااوعی یاای
مسی یت قلمداد مای اد [ .]31باا ایان کاه نقاش مساین در مانویات مدام
اساات ولاای بواسااطهی برتااری نقااش مااانی نساابت بااه مسااین ،ماایتااوان از
گُسساات مانویاات از مساای یت سااخن گفاات .همااین نیاا باارای جناابش
قرآناای از قاارن  1ماایالدی بااه بعااد صااد ماایکنااد .در ایاان مساایر ،مسااین
علااایرغااام هماااهی ارزشهاااای بااااقیمانااادهاش ،اعتباااار مبناااایی و
فرجااام ااناختیاش را بااه نفااع یاای وحاای نااوین و ندااایی از سااوی خاادا و
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توس یای پیاامبر عارب از دسات مایدهاد -بادین گوناه یای دیان ناوین
پدیدار می اود .حااال دیرار ناه مساین ،تبلاور «کاالم» خادا بلکاه ساخنان
م مااد بااه کااالم خاادا باارای جدانیااان تباادیل ماای ااوند .باادین ترتیاا ،
«اخااال معتباار» [ ]34مساای یت سااوری ،مرجعیاات مساای یت ااناختی
خااود را از دساات ماایدهااد و در همااین مساایر بعااد عمی ا انسااانی (ماننااد
موعظااه باااالی کااوه ،اصاال مداارورزی و بخشااش بااه عنااوان وظیفااهای
همیشری) خاود را باا «بردا اتن» نجاات و بخشاش یعنای خادایی کاه باه
چشم بخشش به گناهکاران مینررد ،از دست میدهد.
ویهگاای دوم مساای یت ،تعدااد آن نساابت بااه عداادین اساات و نو ااتههااای
بعاادی باارای آن فق ا «تأویاال»هااایی هسااتند کااه ص ا ت و سااقم ااان بااا
کتاااب مقاادد تشااخید داده ماای ااود .بااا برتاار اامردن قاارآن – اگرچااه
خود قرآن چی دیراری بیاان مایکناد -ایان کتااب باه یای مرجاعِ عظایم
ارعی تعیااینکننااده و صاادر تباادیل ماای ااود .آنرونااه کااه نو ااتههااای
ا ِ
اسااالمی ساادهی  1ماایالدی نشااان ماایدهنااد ،قاارار دادن قاارآن در صاادر
کت مقادد ،آرام آرام منجار بادان اد کاه ایان کتااب باه من لاهی یای
مرجااعِ باایهمتااا ،باادون اتکااا بااه عداادین مااورد تأویاال هرمنااوتیکی دروناای
خود قرار بریارد .علایرغام باه عاریاه گارفتن انباوهی از واژههاا ،مواامین و
مواااوعات تاااریخی از ساانت انجیلاای (عداادین) ،باارای مساالمانان عمااالا
کتااابهااای پیشااین (عداادین) زایااد اادند .ب ار خااالفِ ویهگاای تاااریخی و
واقعاای قاارآن ،بااه تاادری تأویاال ساانت م مااد [ اایوهی زناادگی ،آداب و
سلوک م مد] خود را جاا اناداخت ،ولای ایان روناد از ل ااس زماانی از آخار
به آغاز طی د.
ولای هنااوز هاام اسااالم بااه ایان ااکل امااروزی و ااناخته اادهاش نرساایده
باود .ظاااهرا ایان مرحلااه در زمااانهاای بعاادی یعناای از اواخار قاارن  1آغاااز
ده است:
«باااور بااه اهمیاات قاارآن و ساانت پیااامبر کااالا یاای رونااد پراگماااتیکی و
تاادریجی بااود کااه زمینااهای گردیااد باارای ااکلگیااری یاای باااور یکسارچااه
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[اسااالم]چ ایاان اااخه بعاادها از اایعه جاادا گردیااد و بااه عنااوان تساانن
مشدور د]31[ ».
پس از تکانهاای ادید قارون متعاقا  ،ابتادا ای بیوان و ساسس نخساتین
حاکمااان مملوو ک در قاارن  02ماایالدی یاای نااوا مجموعااه اسااالمی
بیرون دادند که در آنداا ا اکال «اماروزی» اساالم باه خاوبی نمایاان اسات.
بااه نظاار ماایرسااد کااه اواار طبااری [تاااریخ طبااری] در ااکل کنااونیاش در
همااین دوره مجااددا ویراسااتاری و بازنویساای ااد -زبااان ایاان اواار بااا زبااان
عرباای «ماادرنتاار» آن زمااان محاار ،ن دیکاای بساایار دارد (طباا ارزیااابی
ِ
لوکسنبرگ و پو ).
 -1.2.1نگاه ک تا به اسالم کردن اسپانیا
تعیین زماان اکل گیاری اساالم باه یای دیان ناوین – جادا از درکهاای
تاااکنونی -از طریاا توسااعهی اسااالم در اسااسانیا نیاا مااورد تأییااد قاارار
ماایگیاارد .ااکی نیساات کااه اگاار توصاایف ساانتی را مبنااا قاارار باادهیم،
جریان اساالمی کاردن اساسانیا کاامالا باه گوناه ای دیرار خواهاد باود :طبا
درک ساانتی ،در سااال  100ماایالدی مساالمانان از طری ا دریااا بااه اسااسانیا
هجااوم آوردنااد و طااولی نکشااید کااه توانسااتند بااه سااوی اامال آن کشااور
پاایش برونااد و قلمااروی گااوتهااای غرباای را کااه مرکاا آن تولاادو بااوده
تسخیر کنند.
منااابعی کااه توصاایف فااو را عراااه ماایکننااد از ل اااس تاااریخی اادیدا
پرسشبرانری هساتند [ .]21باه عکاس ،باه نظار مایرساد کاه مسایر ایان
ت ااوالت تاااریخی بااه گونااهای دیراار طاای ااده اساات :گااوتهااای غاارب
اساسانیا ،مسای یان آریاانی [آریانیسووم] بودناد ،در صااورتی کاه درباار زیاار
فشااار بیا انس مجبااور ااد «کاتولیاای» بشااود .هم نااین ،بیا انس از پایااان
قاارن  0تااا پایااان قاارن  1تااالش ماایکاارد از طری ا یاای سلسااله مجااامع و
ااوراهای کلیسااایی ،الدیااات بی انساای را جااا بیناادازد .در همااین اونااا نی ا
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کارل کبیار در امال اساسانیا علیاه فرقاهی مسای یِ «پسارخواندهگرایاان»
[مسی یت پسرخواندگی] میجنرید [.]20
در میااان اسااقفهااا و ا اارافِ گااوتهااای غرباای ،مخالفااان دربااار وجااود
دا اااتند .در قااارن  4مااایالدی توطئاااهای از ساااوی ا اااراف و بعوااای از
اسقف ها علیه درباار کاتولیای صاورت گرفات (باه ویاهه در جناوب اساسانیا).
ا ااراف باارای غلبااه باار دربااار کاتولیاای از ساارزمینهااای خااود در اامال
آفریقا ،هم بِربِرها [ ،]Berberکاه مسای ی حیاره ای یاا باه عباارت دقیا تار
اباضوویهی متااأور از مساای یت ناساای بودنااد ،و هاام عربدااا را بااه عنااوان
نیروهای کمکی باه اساسانیا آوردناد .پاس از پیاروزی بار درباارِ کاتولیای باه
تدری عربها به سوی اسسانیا رواناه ادند و نفاوذ آنداا باه ویاهه باه عناوان
سرداران نظامی در طی زمان است کام یافت.
در سااال  421ماایالدی «خلیفااهی امااوی» ،عباادالرحمن دوم در کوردوبااا
ورای عمومی اسقف هاا را بارای هماهی اساسانیا فارا خواناد .در ایان اورا،
مواااوعات مساای یت ناساای مااورد ب ااث قاارار نررفاات – ظاااهرا همااه باار
سر آن تواف دا اتند .ولای در ایان جاا باه خطاری دیرار بارای مسای یت
کااه منشااا آن فرقااهی کاساایان بااود ،پرداختااه ااد .خطاار جدیااد باارای
اسقفها ،اسالم نباود .در صاورتی کاه طبا گا ارشهاای سانتی و متعاارف
میبایاد ایان خطار جدیاد ،اساالم با اد .اینکاه واقعا ا کاسایان چاه کساانی
بودند و چاه مای کردناد دقیقاا در اساناد ایان مجماع توصایف نشاده اسات.
احتماالا آندا پیاروان فاردی باه ناام یوحنااد کاسایانود بودناد کاه معاصار
آگوستین باوده و در ابتادا باه عناوان راها و کشایش ساالدای طاوالنی در
محاار زناادگی ماایکاارده و ساارانجام در اادر مارساای فرانسااه دو دیاار بنااا
کرده باود .او علیاه تعاالیم رحماتالدای آگوساتین باه مخالفات برخاسات و
بااه دنبااال آن در جنااوب ساارزمین گااال [فرانسااهی امااروزی] ناااآرامیهااایی
را سااازمان داد .احتماااالا در آن زمااان« ،کاساایان» یاای مفدااوم کلاای باارای
نامیاادن جناابش راهبااان در اسااسانیا بااود کااه ریاااایتکشاای افراطاای و
احتما اال تعالیم غیر ارتدوکس را تبلیغ میکردند.
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اگاار در سااال  421ماایالدی در اسااسانیا اسااالم وجااود ماایدا اات ،حتماا ا
مجمااع اسااقفهااا بااا سااکوت از کنااار آن نماایگ اات .از ایاان رو ،مس و د
جووامع قرطبووه [مًکیااه] در کوردوبااا در آن زمااان ،بااه دلیاال آن کااه یاای
کاتاادرال [کلیسااای جااامع] مساای ی بااوده ،جداات آن بااه سااوی مکااه قاارار
ندا ت.
مناساابات دیناای آن زمااان توس ا نامااهای کااه اسااقف آلبااار فااون کوردوبااا
حدود  441مایالدی باه راها با رگ نو ات ،ماورد تأییاد قارار مایگیارد.
اسقف آلبار در این نامه گلاه مای کناد کاه ماردم کوردوباا اعتقااد دارناد کاه
عیساای مسااین فقاا یاای انسااان بااوده و نااه پساار خاادا .او هم نااین
مااینویسااد کااه مااردم ،محاادا ادعااای خااود را بااا انجیاال متاای توجیااه
ماایکننااد .بنااابراین ،در ایاان جااا مواااوا مااورد مشاااجره حااول مساای یان
می چرخاد و ناه مسالمانان کاه محاادی خاود را باا اتکاا باه قارآن اوباات
میکنند .در اامن هماین اساقف در ناماهاش از کشاشِ جواناانی کاه هناوز
التین نمی دانند ولای باه زباان و ادبیاات عربای کشاش دارناد ،اباراز نررانای
میکند.
در زمان هماین اساقف آلباار یای حادواهی مدام ر مایدهاد .اساقفی باه
نااام اویلوگیااود از ساافرش بااه اار یاای نو ااتهی جاادلی مساای ی علیااه
م مد با خود میآورد .به نظر مای رساد کاه هم ماان باا ایان حادواه ،اساالم
نیا ا در اساااسانیا توساااعه یافتاااه اسااات .و در ایااان مسااایر ،مسووویحیت
فرزنوودخ انوودگ و اباااایه بااه اسااالم «دگااردیس» ااده کااه خلیفااه
عبدالرحمن دوم و جانشینانش آن را تبلیغ میکردند.
در ایاان مقطااع زمااانی ،یعناای حاادود سااال  451ماایالدی ،باارای نخسااتین
بااار اسااقف آلبااار و اویلوگیااود علیااه اسااالم مواااعگیااری ماایکننااد .ایاان
اسااناد ،کداانتاارین ماادارک و ااواهد باارای حوااور اسااالم در اسااسانیا
هسااتند .حاااال دیراار اسااالمی کااردن مناااط ِ ت اات حاکمیاات عربدااا ،بااا
اادت بیشااتر پاایش باارده ماای ااد .ولاای تااا قاارن  01ماایالدی هنااوز یاای
سلسااله جناابشهااای مخااالف و مناااط نیمااهمسااتقل ا ااراف گااوتهااای
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غربی که مسای ی بااقی ماناده بودناد ،وجاود دا ات .تاازه ت ات حاکمیات
مُرابطووان در قاارن  03بااود کااه نظااام اسااالمی افراطاای بااه اجاارا در آمااد و
بدین ترتی یی اسالم سنی خشی توانست خود را جا بیندازد.
ت ییاار مساای یت فرزناادخواناادگی و اباااایه بااه اسااالم پااس از سااال 441
میالدی ،نتیجه ی ت ول درک قرآنی به دیان ناوینی باه ناام اساالم باود کاه
چنااد دهااهی پاایش در اار ر داده بااود .ایاان تااوالی ،تاااریخ ااکلگیااری
اسالم را «از بیرون» تا اندازهای تأیید میکند.
 -1.2.2جاب ای های بدون اصطکاک
فرااایهی پیاادایش دیناای نااوین بااه نااام اسااالم در حاادود پایااان قاارن  4و
آغاز قارن  1مایالدی باه ا ااراتی برمایگاردد کاه علایرغام ن دیکایهاای
اارفتانری ا بااین مساای یت و اسااالم ،توانساات باادون مااانع بااه توسااعهی
خود ادامه دهد.
در رابطااه بااا تعبیاار بعواای ااواهد گ ااته کااه بتواننااد گسساات جناابش
قرآنی را از مسای یت نشاان بدهناد ،هناوز یقاین وجاود نادارد ،زیارا انادک
بااودن ایاان ااواهد ،تشااخیدِ دقی ا زمااانیِ ایاان گسساات را بساایار د ااوار
میسازد .پیش رط اکل گیاری دیان ناوین [اساالم] ایان باوده کاه بایاد
ابتاادا بااه لق ا یااا عنااوان «م مااد» کااه اساس ا ا ریشااه مساای یت ااناختی
دا ااته کیفیاات تاااریخی داده ااود [ .]22تااازه پااس از آن کااه ایاان عنااوان
در ماتن قاارآنِ «عرباای» بااه عنااوان پیااامبر عاارب در نظاار گرفتااه ااد ،ایاان
خحاایت
ِ
نااام خااابِ یاای پیااامبر درک ااد و ایاان
لقاا بااه من لااهی ِ
تاریخی ده توانست در صف اول قرار گیرد.
بنا بر سنگنبشاتههاای قباهالحاخره هناوز ناامِ م ماد نا دِ عبادالملی بان
مااروان یاای لق ا باارای عیساای مسااین تلقاای ماای ااد [ .]24همااین نی ا
توسا ساکههاایی کااه او در طای حرکات خاود از اار [ایاران] باه غاارب
ارب کرده بود ،مساتند اده اسات :در یای روی ایان ساکههاا [در ار ]
«م مات» نقاش بساته باوده کاه در غارب یعنای ساوریه باا توااین عرباای
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«م مااد» نمایااان ااده و روی دیراار آن یاای نراااره کااه بااا اامایلنراااری
مساای ی مطابقاات دارد [ .]25ولاای پاایش از سااال  151ماایالدی یوحنااا
الدمشااقی در «کتاااب ارتااداد»( ،اگاار ایاان پاااراگراف اصااالت دا ااته با ااد)،
ممااد [( ]Mamedم ماات/م مااد) را بااه عنااوان نااام خااابِ پیااامبری کااه
کتااابی نو ااته بیااان کاارده اساات .]20[ .باادین ترتی ا ماایبایااد گ ا ر یااا
تباادیل لق ا ِ م مااد [باارای عیساای] بااه یاای چداارهی تاااریخی در نیمااهی
نخستِ قرن  4میالدی ر داده با د.
ولاای خیلاای پیشااتر ،در حاادود سااال  11هجااری ( 110ماایالدی) در اار ،
یعنی در در مارو ،ساکه هاایی باا ناام مخمنتاان [(]machmatanم مادان)
ااارب اادند .اگاار ایاان واژه را بااه صااورتِ فارساای بخااوانیم ،آنراااه پیشااوند
مااردم  »...معناای ماایدهااد و تمااام واژه بااه معناای
ِ
«ان» چیاا ی ماننااد «
نساابت «ان»] خواهااد بااود .امکااان
ِ
مااردم (طرفاادار) م مااد» [پیشااوند
ِ
«
دیراار ،قرائاات سااریانی اساات کااه در آن «ان» یاای معناای صاافتی در خااود
دارد ،یعناای «متعلاا بااه م مااد»  -در هاار دو قرائاات ،فارساای و سااریانی،
تقریب ا ا معناای یکاای اساات .وقتاای واژهی مخمااد  /م مااد ترجمااه ماای ااود
(«سااتایش ااونده» یااا «کساای کااه بایااد سااتایش ااود») آنراااه منظااور
مردماای اساات کااه بااه «سااتایش ااونده» (مسااین) تعلا دارنااد یااا پیاارو او
هستند .ایان خاوانش اخیار از ل ااس دساتور زباانی امکاانپا یر اسات ولای
باارای درک عمااومی بساایار پی یااده اساات (مراار ایاان کااه بااا واژهی
کریسااتیانوی  christianoiمساای یان مقایسااه ااود کااه معناای ت ااتالفظاای
آن «مااردمِ پیاارو مسااین یااا طرفااداران مسااین» ماایبا ااد) .بااا ایاان حااال،
فار را مقادمت ا باار ایان بریاریم – و ایاان ساادهتارین راه حاال اسات -کااه
معنی سکههای ارب ده همان «مردم یا طرفداران م مد» با د.
حااال ایاان پرسااش پاایش ماایآیااد کااه آیااا پااس از آن کااه عباادالملی باان
مروان  ،مرو را ترک کارد ،دوبااره باا ایان سارعت تحاور یای پیاامبر باه ناام
م مااد ر ااد و توسااعه یافاات؟ ماایتوانااد ایاان طااور با ااد ،و ایاان تحااور
ماایتوانااد سااسس در غاارب نیاا گسااترش یافتااه با ااد .بااه هاار رو ،یاای
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فرمولبندی مشابه («م ماد عارب») نیا در یکای از وقاایعنرااریهاایی کاه
بااه توماااد پرساابیتر منسااوب اساات ،دیااده ماای ااود (نیمااهی اول قاارن
هفااتم) .البتااه ایاان بخااش از نو ااته بعاادا بااه م اتن اصاالی ااااافه ااده و
تعیااین تاااریخ آن ممکاان نیساات ( اااید پاایش از پایااان قاارن  4با ااد)
[.]21
وقتاای یاای گااروه – ایاان گااروه قاعاادت ا بایااد در حاکمیاات با ااد کااه باارای
خود ح اربِ سکه قایال اسات -بار خاود ناام «م مادان» ماینداد ،ایان
بااه چااه معناساات؟ قطع اا ایاان گااروه اجتماااعی باارای خااود هااویتی بوج اود
آورده کااه اساساا ا متااأور از م مااد (احتمااالی) اساات .آیااا باادین وساایله
ن لهای دینی یا حتا یی دین ناوین اعاالم مای اود یاا موااوا «فقا » بار
سر لقبایسات کاه مای بایساتی آنداا را از ماابقی ن لاههاای مسای ی جادا
سازد ،همانرونه کاه ماا از کوتریاانهاا یاا کالونیساتهاا ساخن مایگاوییم؟
به ایان پرساش در حاال حااار نمای تاوان پاساخ داد .ولای دالیال فراوانای
موجااود هسااتند کااه در ایاان مقطااع ،حااداقل بااه زمینااههااای جاادایی یااا
گسست بعدی از مسی یت ا ااره مای اود :هار چاه یای خحیحاهی ویاهه
برجسته تر بشود ،به همان انادازه آساانتار مای تاوان آن را باه پیاام مرکا ی
تبدیل کرد.
گااام بعاادی آ ااکارا بااا اااربِ سااکه در حاادود سااال  051هجااری (سااال
 113ماایالدی) مسااتند ااده اساات .ولاای تأویاال آن هاام مطماائن نیساات،
زیاارا چنااد واژهای کاااه روی سااکه هساااتند بیااانرر یااای مااتن کامااال
نمیبا ند که بتاوان آن را دقیا ارزیاابی کارد .طبا ارزیاابیهاای متعاارف
و رای  ،نامهای ارب اده روی ایان ساکههاا ،مرباوط باه خلفاا مایبا اند.
ولی بنا بر نظر فولکر پو  ،این نامهاا ،ناه ناامهاای خااب [حکاام یاا خلفاا]
اان معااین کااه نامشااان قیااد
بلکااه عناااوین مکا اافهای هسااتند کااه حاکما ِ
نشده از آندا پیاروی مایکردناد [ .]24در روی دیرار ساکههاا« ،ولایِ عداد»
ارب ده که ایان مفداوم « ،ااه اده» (وار سالطنت) ترجماه مای اود.
مفداوم «ولاای» در زبااان عرباای ماایتوانااد «وار » هاام معناای بدهااد ،یااا بااه
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زباان سااریانی [سااوری] باه معناای «یاااریدهناده»« ،حااامی» و یااا «مااأمور/
گما ااته» نیا ماایبا ااد کااه وقتاای بااا «عدااد» همااراه ماای ااود بااه معناای
«وار یا مأمور عدد» میبا د.
اید منظاور از مفداومِ «عداد» [پیماان] در ایان جاا ،هماانی اسات کاه در
قرآن از آن یاد ده اسات ،یعنای «عداد خادا باا اباراهیم» ،چیا ی کاه آدم
باارای درکااش بایااد از فااانت ی قااوی برخااوردار با ااد .بااه احتمااال قااویتاار،
«عداد» مایتوانااد عناوانی با ااد بارای کتاااب مقادد ,و اگاار چناین با ااد،
آنراه ،مانند آن چه در قارآن آماده ،اعتقااد قااطع ااارب ساکه را باه کتااب
مقدد می رساند .ولای احتماال ایان کاه ساخن از یای ناوا پیماان جدیاد
با د ،باز هم کمتار اسات .در ایان جاا باا قطعیات نمایتاوان ساخن گفات.
ممکاان اساات کااه کااارگ ار ایاان جماعاات بااا دا ااتن مقااام ویااههای [در
حاکمیاات] ماایخواسااته بااا عطااف بااه ابااراهیم یااا انجیاال خااود را از مااابقی
ن لااههااای مساای ی متمااای سااازد .آنراااه ایاان ماایتوانااد اااهدی با ااد–
حداقل در آغااز -بارای روناد اساتقالل جنابش قرآنای باه یای دیان خااب
خااود کااه بااین سااالهااای  11قاارن ( 4از سااال « 051هجااری») ر داده
اساات .باادین ترتیا  ،ماایتااوان درک کاارد کااه چاارا از آن بااه بعااد یعناای از
سال « 051هجاری» داساتان هاای فراوانای دربااره ی م ماد بوجاود آمدناد
کااه بعاادها در طاای قاارن  1بااه ر ااتهی ت ریاار در آمدنااد .زیاارا بساایاری از
احادیث برای پیدایش خود به یی پیشدرآمد زمانی نیازمند هستند.
 -1.2.2گذر از مسیحیت به اسال
همانرونه که گفته د ،تااریخ دیان نشاان مایدهاد کاه ادیاان همراانی بار
بسااتر ادیااان پیشااین خااود بنااا اادهانااد .معمااوالا چنااین اساات کااه ادیااان
همرااانی ساانتهااای معیناای را از ادیااان پیشااین خااود برماایگ یننااد،
هسااتهی فکااری ایاان گ یاادههااا را آن قاادر تعمی ا و بس ا ماایدهنااد تااا
سرانجام از آندا یی طرح یاا انراارهی (ناه کاامالا) جدیاد بوجاود آیاد .طبعا ا
طای ایان رونااد ،یای دیان کااامالا ناوین بوجااود نمایآیاد زیاارا هام عناصاار
ِ
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گ ینااه ااده و هاام عناصاارِ ژرف ااده در درون ساااختار و نیااات ادیااان
پیشااین قاارار دارنااد .ایاان گونااه اساات کااه مااًالا م نیسووم اوپانیشاااد،
گرایشات مونیسمی ندفتاه در دیان ودایای را مایگیارد و آنداا را باه کاانون
پیاام خاود تبادیل مایکناد .ادیاان همراانی چینای نیا باه هماین ترتیا
عماال کااردهانااد :دیاان تااائویی طاارز تفکاار مونیساامی خفتااه در دیاان کداان
رسمی چاین را مایگیارد و آن را باه یای ایاده ی من حار باه فارد تبادیل
ماایکنااد و ساارانجام ساانتهااای نیرومنااد اجتماااعی – اخالقاای دیاان
امسراتوری کدان چاین در دیان کنفوسیوسای باه اور خاود مایرساند و باه
همین ترتی نی  ،آئاین یراناهپرساتی ندفتاه در دیان یداوه ،در طای تبعیاد
باباال بااه یاای نظریااهی توحیاادی تطااور یافاات کااه در همااین مساایر نی ا
اخالقیات آندا به تعالیم اخالقی دقی و ظریف تبدیل دند.
ایاان نااوا ارزیااابی کااه در مااورد همااهی ادیااان همرااانی یااا جدااانی صااد
میکند ،به نظار مایرساد فقا در ماورد اساالم صاد نمایکناد .ایان کاه
اسااالم توانسااته دیناای عراااه کنااد کااه مساای یت سااوریِ پاایش از ااورای
نیقیااه را عمیاا تاار یااا بااارورتر کاارده با ااد ،باارای دیاان ناسااان قاباال
تشااخید نیساات .همااین ارزیااابی ،حتااا باارای وحاادانیت ناااب کااه میاارا
اسالم به مار میآید ،نی صد مایکناد .ایان گوناه باه نظار مایرساد کاه
گویا اسالم به این دلیال یای دیان ناوین اده اسات ،چاون توانساته بارای
جناابش خااود – باار خااالف تاااریخ واقعاایاش -یاای اسااطورهی آغااازین
ِ
عناصاار
بیافرینااد و آن را مسااتقل از مساای یت پایااهریاا ی کنااد .همااهی
دیررِ به عاریه گرفته از عددین عمالا در اسالم حفق دهاند.
تأساایس دیاان جدیااد و صناارف وجااود آن ،موجاا یاای سلسااله ت ییاارات
می ود :مًالا از یی ساو مسای یت ناسای قارآن حفاق مای اود و توسا
کیفیت وحیاانی قارآن اسات کام ماییاباد ،و از ساوی دیرار عیسای مساین
فاقااد نقااش رسااترار کننااده [ناااجی] اساات و ایاان نقااش از طاارف خاادا بااه
م مد داده اده ،باه هماین علات اقاوال مسای یت اناختی قارآن (مانناد
عیساای ،پساار مااریم ،مسااین اساات ،رسااول ،بناادهی خاادا ،سااتایش ااده)
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دیرر کاارکرد بااور آفرینای باه مساین را ندارناد .باه ساخن دیرار ،از منظار
کالم مسای ی مایتاوان (و بایاد) از مسای یت ناسای قارآن ساخن گفات،
ولااای – علااایرغااام ایااان کاااه حا ارفهاااا ت ییاااری نکااارده اسااات -از
مسی یت ناسی اسالم نمیتوان حرفی به میان آورد.
احتمااالا اساالم باه دلیال ندا اتن ایادههاای ناوین و عمیا و حفاق اقااوال
سااانتی و پیشاااین ،مااادتهاااای طاااوالنی رساااالت تبشااایری [تبلی ااای و
دعاااوتگاااری] بااارای خاااود قایااال نباااود و در بسااایاری از منااااط
مساای ینشااین ،گرویاادن بااه اسااالم نیازمناادِ «ت ییاار کاایش» نبااود.
مسی یت توانسات در ایان ماوارد تقریبا ا باه گوناهای نام ساود باه اساالم
«اساات اله» ااود .چی هااای بساایاری کااه دربااارهی خاادا و عیساای مسااین
گفته اده باود ،وجاود دا ات ،هام در جنابش قرآنای و هام در دنبالاهاش
اسالم .تازه به مرور زماان مشاخد اد کاه ایان روناد باه یای دیان ناوین
تعلا دارد .همااین نیا ماایتوانااد توااایندهناادهی ایاان با ااد کااه چاارا در
بخااشهااایی از مساای یت سااوریه اارقی و هم نااین فرقااههااای اباااایه و
فرزندخواناادگیِ گااوتهااای غااربِ اسااسانیا ،اساات اله بااه اسااالم ایاان چنااین
باادون مشااکل و اصااطکاک پاایش رفاات .حتااا تااا چناادین قاارن کساای
نم ایدانساات کااه ایاان جااا [جنااوب اسااسانیا] (هنااوز) مساای ی یااا اسااالمی
است.
البتااه از سااال  401ماایالدی در بخااشهااایی از مساای یت سااوریه اارقی
(«نستوریهاا») باا قاطعیات هار چاه بیشاتر تعاالیم تًنیاه []Binitätslehre
و تًلیااث [ ]Trinitätslehreو هم نااین فرزناادبااودگی مسااین ندادینااه ااد.
اااید ایاان باارای مساای یان ساااده در بیابااانهااا کااه باادون زحماات و
اصطکاک به اساالم ت ییار دیان داده بودناد ،کمتار صاد بکناد (البتاه اگار
فق گرویادن رسامی ماد نظار با اد) ،ولای مایتاوان تحاور کارد جاهاایی
که هر روز نیاایش ساوری -مسای ی اجارا مای اد و تعاالیم وابساته باه آن
نیایشها باه کاانون ایماان ماردم تبادیل اده باود ،مقاومات سرساختانهای
در جریان باود .ن لاههاای گونااگون مسای ی در ساوریه ارقی بالفاصاله از
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بااین نرفتنااد ،ولاای یاای رونااد کوچاای اادن را پشاات ساار ندادنااد.
جماعتهای مسی یِ باقیماناده و پیشاوایان دینای اان باه مارور زماان باه
زور به تبعیاد فرساتاده ادند و در گاروههاای کوچای باه زنادگی خاود در
م ی غربی ادامه دادند.
البتااه ایاان «اساات اله» بااه اسااالم باارای مناااطقی کااه در آندااا مساای یت
یونانی یاا هلنیساتی یاا بعادا التینای وجاود دا ات ،صاد نمایکناد .کاالا
مساای یان یونااانیاناادیش – بااه ویااهه پااس از ااورای نیقیااه -مساای یت
اوری پاایش از ااورای نیقیااه را قبااول ندا ااتند .از نظاار آندااا ،ایاان نااوا
سا ِ
مساای یت ،ارتااداد بااود .پااس از آن کااه ایاان نااوا مساای یت در جامااهی
اسالم ظاهر د ،مسای یان یوناانی انادیش باه آن باه من لاهی انکاار جاوهر
مساای یت مااینرریسااتند .بااه همااین دلیاال ،اااخههااای مساای یت در
آسیای کوچای ،یوناان و محار (قبطای هاا) خاود را از ل ااس نظاری از ایان
دیاان جدیااد متمااای ساااختند و بااه مًابااه اقلیااتهااای کوچاای و ب ا رگ در
زیاار حاکمیااات اسااالمی بااااقی ماندناااد .بیشااتر در منااااط حا ااایهای،
گرویاادن مساای یان بااه اسااالم ،کااه البتااه رهااا از زور و اجبااار نبااود ،ر داد
ال مقامااات دولتاای یااا وروتمناادان) .هماین طااور نیا مساای یان التیناای
(ماً ا
بعاادها بااه هنرااامِ تقاباال خااود بااا امسراتااوریهااای عارب بااه ایاان نکتااه پاای
بردنااد کااه هاار آن چااه باارای آندااا مساای یت معناای ماایدهااد ،ماننااد پساار
خدا ،تًلیث و رستراری صلی  ،عربدای مسلمان انکار میکنند [.]21
این تجااربِ مسای یان غربای – التینای از اساالم متأسافانه تاا باه اماروز –
هم از منظار اساالم ناسای و هام علام کاالم -در ادبیاات مسای ی بازتااب
مااییابنااد .همااواره گفتااه ماای ااود ،اسااالم درساات آن پیااامهااایی را انکااار
میکناد کاه باه هساتهی مسای یت تعلا دارناد .ولای آن چاه در ایان جاا
مااورد توجااه قاارار نماایگیاارد ایاان اساات کااه ت هااای اسااالمی دربااارهی
مسااای یت همرااای از مجاااادالت و تااااریخِ علااام کاااالم مسااای ی ریشاااه
مایگیرناد .در حقیقات ،مسای یت در ایان گفتراو باا اساالم باا خااودش در
زمان های پیشین حارف مایزناد (کاه در اامن ،سااختارهایش منطبا بار
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علاام کااالم اناجیاال همنااوا – متاای ،ماارقس و لوقااا -ماایبا ااند) .و چنااین
اساات کااه هنااوز ایاان خواسااتهی اسااالم ااناد اادیر ،فریاادریش ااوالبی،
کااه در سااال  0101اعااالم کاارده بااود باارآورده نشااده اساات« :هنااوز
متکلمین [مسی ی] باه ایان آگااه نیساتند کاه اساالم باه تااریخ مسای یت
تعلاا دارد» [ .]41علاام کااالمِ قرآناای و مساای ی ،هاار دو جاا و الدیااات
مسی ی یا دقی تر گفته ود ،الدیات مسی ی سوری بودند.
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-2

احادیث

 -2.1ارزیاب کل
در ایان احادیااث کااه ساخن از یاای دیاان ناوین یااا حااداقل انتقاال بااه یاای
ال ساانن مساای ی
دیاان نااوین را مسااتند ماایسااازند ،ساانن انجیلاای یااا ک ا ا
مدمترین دستمایههاا یاا دورنماهاای فدامِ دینای را عرااه مایکنناد .البتاه
این سانن باا درکای جدیاد و متفااوت ارزیاابی اده و ماورد اساتفاده قارار
مااایگیرناااد .ماااًالا آن گوناااه کاااه آلبااارت ناااوت و هاااانس یاااان ن در
ال ت اات تااأویر الروهااای
«زندگینامااهی م مااد» نشااان دادهانااد ،ساایره کااام ا
انجیلی قرار گرفتاه اسات .باا ایان حاال ،هناوز هام در «تااریخ» طباری کاه
حاادود صااد سااال بعاادتر نو ااته ااده ،الروهااا و دسااتمایههااای انجیلاای بااه
خاادمت گرفتااه ماای ااوند تااا تاااریخ رسااتراری انجیلاای روایاات ااود [.]40
ولی علیرغام ندادیناه کاردن و بدارهگیاری از ایان الروهاا و دساتمایههاای
انجیلاای یاای چی ا نااوین ااکل ماایگیاارد :داسااتانهااایی از آغاااز و تاااریخ
صاادر یاای دیاان نااوین بااه نرااارش ماایآیااد کااه م مااد ،پیااامبر عاارب ،بااه
فرمان خدا پایهگ اری میکند.
در ایاان جااا بایااد از خااود پرسااید کااه آیااا ساایره ،واقع ا ا م مااد را فق ا بااه
عنوان قدرمان ،پیاامبر و خحایتی کاه بارای اقتادار خاود مباارزه مایکناد
معرفای ماینمایاد یااا ایان کاه رسام ا او را بااانی دیان [جدیاد] هام قلمااداد
ماایکنااد .اقااوالی کااه دال باار یاای دیاان برنامااهریاا ی ااده با ااند ،در
حرف هاای خاود م ماد نیسات .باا ایان وجاود ،پاسزمیناهی داساتاندا بار
این اعتقاد بنا ده کاه در هیئات م ماد ،آغااز جنابش قرآنای را کاه خاود
را از مساای یت متمااای ساااخته ،متبلااور سااازد .بساایاری از داسااتاندا کااه در
احادیث آمده نشاان مای دهناد کاه منشاا آنداا داساتاندای رایا و معماول
در میااان مااردم بااوده اساات .ایاان داسااتاندا در کنااار دنبااال کااردن منااافع
دینی  ،هم ناین قحاد سارگرم کاردن ماردم را نیا دا اتهاناد و باه هماین
48

دلیاال ایاان داسااتاندا لبریاا از صاا نههااای هیجااانانریاا و گاااهی بساایار
تخیلی و عجی و غری است.
حتااا مااا در احادیااث ،اظدااارات دیناای جاادی دربااارهی اسااتقالل جناابش
قرآنی از مسای یت را نمای یاابیم [(اساالمِ در حاال اکلگیاری فاقاد یای
خحیتی مانناد پو ل

باود) ،زیارا هماهی حاواد در احادیاث باه اکل

حکایااات بیااان ماای ااوند .باارای نمونااه :م مااد بااه عنااوان معجاا هگاار،
پایشگاو ،مبااارز ،ستایشارر ،قااوی و بایرحام و غیااره] باا ایاان حاال ،او بااه
وقل و اخحی تبدیل می اود کاه بارای اکلگیاری قارآن مدام اسات .و
این احادیث کالا سامتگیاری مسای ی نخساتین را لاو نمایدهناد .حاداقل
از ایان زاویااه ،ماایبایاد ساایره و دیراار زندگینامااههاای م مااد را ،علاایرغاام
ابدامات و نارو نیهایشان ،به عنوان اعالم یی دین نوین نرریست.
ایااان احادیاااث ظااااهرا وقاااایع ،حاااواد  ،مباااارزات و تحااارفات را ااارح
مایدهنااد .افا ون باار ایاان ،در ایان احادیااث تبار ناسای ،ا ااعار ،مقااررات و
قااوانین اجتماااعی و غیااره نی ا دیااده ماای ااوند .البتااه از قاارن  01خحاالت
افسااانهوار [غیرتاااریخی] ایاان احادیااث تشااخید داده ااد .باارای نمونااه
ساای .ایااه .بکاار نشااان داده اساات کااه احادیااث «هاایه منبااع مسااتقل
تاریخی» نیستند.
«سیره چی ی باه جا یای ر اته ماواد ردیاف ادهی متاوالی بیوگرافیای
نمی با د .ولی تی تی حادیث هاا یاا تأویالِ اقاوال قرآنایاناد یاا اختراعاات
ج ماای – حقااوقیای هسااتند کااه باارای زمااانهااای آینااده در نظاار گرفتااه
اادهانااد .کاالا عالقااه و کشااش بااه تفساایر و پاارداختن بااه اصااول ج ماای از
عالقه به نررش تاریخی کدانتار اسات .نرارش تااریخی و تااریخساازی تاازه
زمااانی اهمیاات یافاات کااه ماایبایسااتی باارای مقابلااه بااا منااابع تاااریخی
مساای ی ،منااابع تاااریخی مشااابدی باارای بااانیِ اسااالم عراااه ماای ااد.
نو ااتههااای تاااریخی واقع اا بساایار ناچی نااد .در ایاان جااا بااه ا ااارات قاارآن
چنگ انداخته می ود و به آنداا پار و باال داده مای اود .در ایان مسایر باه
ویاهه هماهی احادیااث ج مای و حقااوقی موجاود جماعآوری ماای اود و باار
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حس تاریخ طبقهبنادی مایگردناد .بادین ترتیا سایره بوجاود مایآیاد»
[.]43
به نظار ایرناار گلادزیدر ،احادیاث ،نو اته هاای متاأخر هساتند کاه هار آن
چااه بااا «احساااد مااؤمن سااادهدل» مطابقاات دا اات« ،بااه عنااوان سااخن
پیامبر اعالم می ود .این یوهی حدیث است» [.]42
ویهگاای حکایااتگونااه و افسااانهای بساایاری از احادیااث باعااث ماای ااود کااه
به دل خواننادهی ساادهلاوح بنشاینند .آلبر ات ناوت در ساال  ،0112طای
نو ااتهی خااود ا ااکال و الرااوهااای ادباای در احادیااث اسااالمی را بااه خااوبی
نشااان داده و گفتااه اساات همااین باعااث ماای ااود کااه اسااتفاده از آندااا بااه
عنوان منابع تاریخی نه تندا مشکلساز بلکه ناممکن گردد [.]44
 -2.1مشوواهدا دیوونشووناخت دربووار ی آغوواز و شووکلگیووری
اسط ر ها در ادیان همگان
اکًاار ادیااان همرااانی [جدااانی] ،اسااطورههااایی را خلاا کردناادهانااد کااه
مربااوط بااه آغاااز و دورهی تأساایس آندااا ماای ااود .بااه ایاان دلیاال بااه آندااا
«اسطوره» گفته می اود زیارا در فواصال زماانی دو قارن یاا بیشاتر از ها ار
سال ،دیرار دسترسای تااریخی باه موااوعات روایات اده نااممکن اسات.
کتابتِ عدد عتیا از زماان تبعیاد یدودیاان [باه بابال] یعنای قارن  0پایش
از میالد آغاز د .در این جاا ،مایبایاد باین داساتان اباراهیم کاه باه 0111
سال پیش از کتابت عداد عتیا یاا داساتانِ موسای و خارور او از محار کاه
بااه  011سااال پاایش از آن برماایگااردد ،پلاای زده ماای ااد .نو ااتههااای
زرتشتی حتی باید فاصله زمانی ب رگتری را پر میکردند.
بااین کداانتاارین متااون اوسااتا و زناادگی زرتشاات
ِ
«تقریباا ا  3111سااال
احتمااالی و پیاادایش متااون "اوسااتایی کداان" فاصااله وجااود دارد» [.]45
ادبیات باودایی انادکی پایش از مایالد در اریعت پاالی ت ریار اد و آن را
مربااوط بااه پیااامبری ماایداننااد کااه ظاااهرا  511سااال پاایش از آن زناادگی
ماایکاارده اساات .در رابط اه بااا نو ااتههااای انجیاال جدیااد ،فواصاال زمااانی
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کوتاهتر می اوندچ ولای حتاا اینجاا نیا باین عیسایِ تااریخ و مساینِ دیان،
یعناای عیساایِ تاااریخی و مسااین پیااامبر اصااطکاک و ناسااازگاری وجااود
دارد.
اسطوره هاای آغاازین ناه مایتوانناد و ناه مایخواهناد کاه تااریخ را روایات
کننااد ،آندااا فقاا باااور دیناای راوی و نویسااندگان را بااه اعحااار پیشااین
فرافکناای ماایکننااد .قحااد آندااا گاا ارش دربااارهی رویاادادهای پیشااین
نیست ،بلکه جا اناداختن و اساتقرار گا ارهی کالمایِ آغااز یای دیان اسات.
یعناای دیاان آن گونااه درک ااود کااه در زمااان نرااارش اولیااهاش درک
مای ااد .ایاان اساطورههااا باادین دلیال ایاان چنااین مدامانااد چااون در آندااا
ویهگی هاای مرکا ی ایان ادیاان باه گوناه ای داساتانی وبات اده و از ایان
رو ،دارای یی اعتبار بنیادین می وند.
اسااتًناهای ایاان قاعااده فقاا آن دسااته از ادیااان همرااانی هسااتند کااه
بالواسااطه از ادیااان نخسااتین برآمااده و صاارف ا آندااا را بااه گونااهای عمیا تاار
کردهاند .در این جاا ،ایان ادیاان نیاازی باه سااختن اساطوره ندا اتند .ایان
به ویهه برای هندوئیسم صد مایکناد کاه البتاه باا قیاد و ارط مایتاوان
آن را «دیاان جدااانی» نامیااد .زیاارا عناصاارِ دیناای – همرااانی آن یعناای
مونیسم اوپانیشادها ،فق باه ایان دلیال تحاوری فراگیار بااقی ماناد کاه در
خاادمت تعمیاا چندگانااهپرسااتی و هنوتئیساام
ِ
صااورت لاا وم بتوانااد بااه
(سااتایش اایوا و ویشاانو) موجااود در هندوئیساام در آیااد .اگاار بخااواهیم
طرح های دینیِ مکات

فلسفی هلنیساتی یاا آیوین هوای مرمو ز (غامواه)

را به عنوان طرحهاای دینای – همراانی بنراریم ،هماین در ماورد آنداا نیا
صد میکند ،زیرا آنداا ناه بارای غلباه بار طارحهاای دینای گ اته بلکاه
«فق » برای تعمی سانت هاای دینایِ قاومی خاود عمال مایکاردهاناد .در
ایاان مااوارد ،ساااختن اسااطورههااای آغااازین ااارورت ندا اات ،زیاارا ادیااانِ
نخسااتین بالفحاال آندااا ،از پاایش اسااطورههااای مربوطااه را عراااه کاارده
ِ
بودند.
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ولی مابقی «ادیاان جداانی» ،آغااز خاود را بار اساطورههاا بناا کردناد .دیان
کنفوسیوساای اسااطورهی خااود را حااول و حااوش یاای ااخد «واقعاای» در
گ ااته ااکل ماایدهااد و دیاان تااائو بنااای خااود را باار ااخد اسااطورهای
الئوتساه ماایگا ارد .دیان زرتشااتی نیا  ،طبا آخارین پااهوهشهااا ،تقریبا ا
پس از ها ار ساال ،سانت دینای خاود را روی یای زرتشات مجاازی اساتوار
ماایسااازد و باارای او یاای زندگینامااه تنظاایم ماایکنااد .طباا ارزیااابی
میشااائیل ا ااتانبرگ [« ]40کداانتاارین متااونی کااه بااه زندگینامااهی
زرتشاات ماایپردازنااد ،مربااوط بااه قاارن  1ماایالدی هسااتند» .جال ا ایاان
جاست که تدوین زندگیناماه ی زرتشات باه ماوازات ت ریار زندگیناماه هاای
م مااد صااورت ماایگیاارد .ایاان زندگینامااهی زرتشاات کااه در نو ااتارهای
کدن یافت نمای اود ،باا دقیا تارین ج ئیاات کاه «روزهاا و مااههاا» را در
برمیگیارد ]41[ ،و در کناار آن یای «تبار ناسای کاه باه  04نسال پایش
ارجاا داده می ود» بدون هیه گونه منبع تاریخی تدوین می ود.
این نوا اسطوره سازی بارای دوران آغاازین بودیسام باه اور خاود مایرساد:
بنااا باار ااریعت پااالی از ساادهی نخساات پاایش از ماایالد -قاادیمیتاارین
نو ااتههااا مربااوط بااه دسااتراه فکااری بودیساام -چرخااهی آیااین [چرخااهی
دارما] توس یی «پیامبر» باه ناام سایدارتا گوتاماا کاه بعادها باودا (منّاور)
نامیده د ،باه حرکات در آماد .اگرچاه ( ااید باه هماین دلیال) زنادگی او
به چند صد سالی پیشتار برمایگاردد ،ولای افساانه هاای زیباایی از او نقال
اش او ،از محااونیت زناادگی او ،از
ماای ااود :از زناادگیِ پاایش از هسااتی و زایا ِ
ساافرهای چدارگانااهاش بااا اس ا  ،از سااالدای مداااجرتش و از بنااارد .ایاان
داسااتاندا ،جنبااههااای مدماای از تعااالیم بااودایی را نشااان ماایدهنااد و
گنجینه ی فرهنرای ایان دیان را در آحااد ماردم کاه قاادر باه درک تعاالیم
انت اعی و فلسفهی مو کافانهی آن را ندا تند ،تشکیل میدهند.
داستاندای عمدت ا افاهی کاه در اسارائیل درباارهی تااریخ واقعا ا ناه چنادان
درخشااان آن رایاا بودنااد ،اساس ا ا نااه در ساارزمین اساارائیل کااه در زمااان
تبعید (بابل) به ر اتهی ت ریار در آمدناد .ولای بارای تکامال موفقیاتآمیا
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آئین بنی اسرائیل باه تحاورات توحیادی الزم باود کاه اساطورههاای آغاازین
عظیمی پایه ری ی اود .ایان اساطوره هاا تاا باه آغاازِ آغاازین جداان (سافر
پیدایش ،بااب  ،0بناد  )0باه گ اته برمایگردناد :پیادایش آ اوب و نظام
جدان ،آفرینش نخساتین انساان تاا اکلگیاری تااریخ اقاوام و پاتریااکهاا
تاااا موسااای و سااارانجام فاااتن سااارزمین اسااارائیل .ایااان پااایش در آماااد
اسااطورهای اارفتانری ا بااا تحااوراتی کااه از عظمااتِ یدااوه وجااود دا اات،
مطابقاات دارد و درساات در اور ناااتوانی یدودیااان یعناای دوران تبعید ااان
در بابل ،تاریخ اکلگیاری دیان یداود نو اته مای اود و در هماین راساتا
نقش مرک ی اسرائیل برای «رستراری» ملل و اقوام تًبیت میگردد.
مسی یت ،این اسطوره ی آغاازین را از یدودیات باه عاریاه گرفات ولای بایاد
برای است کام ویهگی خاود باه آن یای کیفیات مسای ی مایداد تاا بتواناد
ایمااان بااه مسااین را تواااین دهااد .ایاان تأویاال نااوین عماادت ا از طریاا
جمع آوری احادیاث مرباوط باه مساین کاه قادمت آنداا چناد نسال بیشاتر
نبااود مت ق ا گردیااد .ایاان رونااد هم نااین توس ا داسااتاندای اسااطورهای
مرباوط بااه کااودکی مسااین تقویاات ااد ،بااه ویااهه توسا مقدمااهی انجیاال
یوحنااا کااه مسااین را بااه گونااهای بااه آغااازِ آغااازین یعناای ساافر پیاادایش
ماارتب ماایسااازد (ماننااد نامااهی جعلاای پااولس بااه کولساایان ،باااب ،0
بندهای  04تا .)01
فکر میکنم این نمونهها کافی با ند.
 -2.2اسط ر ی آغاز اسال
زمااانی کااه جناابش قرآناای در اارفِ تباادیل بااه یاای دیاان مسااتقل بااود،
متون قرآنی هیه ماوادی بارای سااختن اساطورههاا عرااه نمایکردناد و از
این رو نمی اد کاه بار اسااد خاود قارآن اساطورههاای ناوین خلا کارد.
هم نین از زمان های گ ته مناابع دیراری کاه بتاوان بار آنداا تکیاه کارد،
وجااود ندا ااتند .از ایاان رو ،بایااد داسااتانهااای جدیاادی باارای آغاااز خااود
نو ته می دند :اساالم ،آغااز خاود را در هیئات یای پیاامبر عارب باه ناام
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م مااد بنااا کاارد کااه ظاااهرا تااالشهااای مااؤور او در مکااه و مدینااه مبنااای
اسااالم گردیدنااد .اابهج یاارهی عربسااتان باارای ایاان اسااطورههااا ص ا نهی
مناسبی بود ،زیارا ایان منطقاه مانناد یای لاوح سافید [ ،]tabula rasaبِکار
بااود .ایاان مکااان ،هاام از مراک ا و معاباادِ آئیناای ساانته اای دیناای بیرانااه
عاااری بااود و هاام  -باار خااالف مناااط پاار جناا و جااوش کااه مملااو از
فاقاد نقااط مشاترک باا دیرار ادیاان مدام باود .ااید
ِ
سنتهای کدن بود-
ههمااونی رو بااه اف ا ایش عربدااا در ایاان منطقااه تااا اناادازهای جدااتگیااری
«عربی» آن را پیشااپیش در خاود حمال مایکارد .احتمااالا «عربساتان» باه
این دلیل مناس واقاع اد کاه حاکماان آنجاا هناوز از «امسراتاوری عارب»
بااین دجلااه و فاارات یااا اسااتان عاارب [ ]arabia provinciaروماایهااا در
اار ساارزمین یدااود ،خاااطراتی در ذهاان دا ااتند .ولاای ماادتدا بااود کااه
دیراار اوااری از ایاان دو وجااود ندا ااتچ اااید مفدااوم «عاارب» در ایاان اونااا
عمدت ا به ج یرهی عربستان را تداعی میکرد.
به هار رو ،بارای سااختن یای زندگیناماه بارای م ماد و باه ویاهه ،اهمیات
دینااای او ،الروهاااای انجیلااای (عدااادین) وجاااود دا اااتند کاااه ماااردم
[نویسااندگان] ماایتوانسااتند از آندااا اسااتفاده کننااد .ایاان الروهااای انجیلاای
ماااورد اساااتفاده قااارار گرفتاااه بااارای زندگیناماااهی م ماااد خا اود را در
داسااتاندای گوناااگون نشااان ماایدهنااد .باارای نمونااه :تولااد عیساای از مااادر
باکره که به گونه ای تولاد م ماد نیا هماین کیفیات را باه خاود مایگیاردچ
نامرا اری عیسای توسا یای فر اته کاه هماین نیا بارای م ماد صااد
ماایکناادچ معاارار عیساای و معاارار م مااد ،اگرچااه کوتاااه اسااتچ جبرئیاال
فر ااته ،تولااد عیساای را بااه مااریم اعااالم ماایکنااد ،در ساانت اسااالمی نی ا
جبرئیل ،ن ول قرآن را اعالم مایکنادچ عیسای مساین یای معجا هگار اسات
که معلومات بسایار نااچی ی از الدیاات دارد ،م ماد هام یای بیساواد اسات
که معج هی قرآن دارد و غیره.
هم نین کیفیاتی که در متاون قارآن باه مساین داده مای اوند ،بعادها باه
م مااد نساابت داده ماای ااوند .ماننااد عنااوان رسااولار« ،فرسااتاده (یااا
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حااواری) خاادا» .در سااورهی  ،4آیااهی  051مسااین ،پساار مااریم ،رسااولار
نامیااده ماای ااود ،در ساانت پااس از قاارآن همااین عنااوانِ «رسااولار» بااه
لق ِ اصالی م ماد تبادیل مای اود .در ایان جاا مایتاوان مراحال پیشاین
این انتقال را مشاخد کارد :در ساکهای کاه در ادر بیشواپ ِر ایاران (کاه
در سااال  041ماایالدی) ااارب ااده باارای نخسااتین بااار یاای عبااارت
م هبی برای م ماد رساولار دیاده مای اود کاه البتاه در ایان جاا هناوز
اتقالل
ِ
منظااور از م مااد (قاباال سااتایش) همااان مسااین اساات [ .]41بااا اسا
ذات تاااریخی،
خحاایت م مااد [عاارب] و تبادیل او بااه یاای فاارد قااائم بااه ِ
این لق بعدها به او داده د.
این که باه هنراام پیادایش داساتاندای مرباوط باه م ماد در عربساتان باه
ایاان توجااه ماای ااده کااه آندااا در تناااقا بااا قاارآن قاارار نریرنااد و
حتاایاالمکااان بااه ااباهتهااای قرآناای توجااه ااود و از تأویاالهااای
خودساارانه پرهیاا گااردد ،از ویهگاایهااای اجتنااابناپاا یر مکانیساامهااای
دیناای اساات .ولاای همانرونااه کااه تناقوااات بساایار در زندگینامااههااای
گونااگون م ماد و اارح چنادبارهی حاواد نشااان مایدهناد ،تخاایالت در
این جا حد و مرزی نمی ناسند.
باادین ترتی ا داسااتانهااای مربااوط بااه م مااد در مکااه و مدینااه هدفشااان
ایاان اساات کااه پیاادایش دیاان نااوین را بااه اوبااات برسااانند :هاام از طری ا
سیره های م ماد و هام در احادیاث بعادی .ایان نو اته هاا فاقاد هار گوناه
منبااع تاااریخی هسااتند و فق ا اهااداف و نیااات دیناای را دنبااال ماایکننااد:
این احادیث بارای دیانِ نوبنیااد باه مًاباهی «تااریخ مقادد» [تااریخ فاارغ
از زمااان و مکااان] عماال ماایکننااد و هاار آن چااه را کااه باارای نویسااندگان
مداام اساات بااه ااکل داسااتانی یااا حکایااتگونااه دربااارهی آغاااز دیاان خااود
روایاات ماایکننااد .تااازه باار ایاان بسااتر بااود کااه قاارآن (متااون غیاار روایاای)
توانست باه عناوان یای ساند ارعی پایاهگا اری و اعاالم اود .قارآن باه
تندااایی هاایه مناساابت و مااوجبی باارای ایجاااد یاای دیاان نااوین عراااه
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نمیکناد .ایان اساطوره هاای نو اته اده در قارن  1باود کاه از آن اساالم
«ساخت».
 -2.2ویژگوو اسووط ر هووای آغووازین یووا :چوورا همیشووه جنوو
پیروزی و ناب دی مخالفان؟
داستاندای مربوط باه م ماد مملاو از جناگ هاای بای امار ،د امنانی کاه
نابود یا رانده می اوند ،کساتهاا و پیاروزیهاا ،جناگهاای بایرحماناه و
غیااره هسااتند .همااین ویهگاای تااا توسااعههااای بعاادی اسااالم و ساارانجام تااا
تحرف اسسانیا در احادیث اسالمی بازتاب مییابد [.]51
اید همه ی ایان حاواد یاا بخشای از آنداا در عمال اتفاا افتااده با اند.
حواد روایت ده از زماان م ماد را نمایتاوان رد یاا اوباات کارد ،زیارا در
آن زمااان خراباایهااای عظیماای کااه آواااری باار جااا گ ا ااته با ااند ،وجااود
ندارند .ولی اگار گ ار اات درباارهی فتوحااتی با اند کاه منجار باه ویرانای
درها ،کلیساها و دیرها اده با اند ،آنرااه مای تاوان از طریا یافتاههاای
باستان ناسی یاا مناابع معاصار باه رد یاا اوباات آنداا اقادام کارد .ولای بار
خالف احادیث مربوط باه آغااز اساالم ،هماه چیا بایاد اساساا باا مساالمت
روی داده با ااد و ایاان ارزیااابی باارای زمااان خااود م مااد کااه هاایه گونااه
منبع هم مان و هامعحاری وجاود نادارد (حتاا اگار هام موجاود مایباود)،
صد میکناد .پاس علات نراارش ایان هماه داساتاندای لبریا از جناگ و
خون چیست؟
همین پرسش دربارهی گ ار اات تاورات (عداد عتیا ) نیا طارح مای اودچ
یعناای گ ار اااتی کااه از تحاارف ساارزمین کنعااان تااا تأویاالِ بعاادی آن در
سفر تًنیه اداماه ماییاباد .حفااری هاای باساتان اناختی نشاان مایدهناد
کااه در آن زمااان هاایه ویراناای قاباال توجااهای در فلسااطین ر نااداده بااود.
برای نمونه در عدد عتی آماده کاه باه هنراام تحارف کنعاان ،ادر ری اا
[ ]Jerichoنااابود ااد ،در صااورتی کااه در آن زمااان ایاان اادر ،مسااکونی
نباود .ااید اصاالا چیا ی باه ناام تحارف سارزمین وجاود ندا ات و قوایه
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فقاا باار ساار اسااکان یااافتن قبایاال نیمااهکااوچی در پیرامااون اادرهای
کنعان و تبدیل آندا به قبایل اسارائیلی باوده اسات .ولای سافر تًنیاه باه ماا
یی یدوهی بسیار جنرجو و خاونریا معرفای مایکناد کاه پاس از پیاروزی
اساارائیل باار کنعانیااان حکاام نااابودی همااهی کسااتخوردگااان را صااادر
میکند .جالا ایان جاسات کاه ایان اساطوره زماانی تادوین مای اود کاه
خود بنیاسرائیل در بابل در تبعید باه سار مایبارد و باا هار بادبختی تاالش
میکرد جاان خاود را نجاات دهاد .طبعا ا در ایان ارای  ،یداوه بارای آنداا
هاار چی ا ماایتوانساات با ااد بااه ج ا یاای خاادای مقتاادر جنااگ .ولاای در
هماین تبعیااد ،تحاویر نااوینی از خادا (توحیاادگرایی) بوجاود آمااد و در ایاان
مسیر تعالیم اخالقی دقی تری ر د و نمو یافت (تا فرمان مدر ورزی).
اااید اگاار تمااامی ادبیااات خاااور ن دیاای و میانااه را از نظاار برا رانیم آنراااه
بتااوانیم ایاان مواااوا را رو اان کناایم .یاای نمونااه از آندااا ،اسااطورههااای
آفاارینش اساات [ .]50در دیاان محاار کداان ،جد اان نظاااممنااد بااه گونااهای
مسالمتآمی از جداان آ اوبمناد بیارون مایآیاد :از نخساتین دریاا یعنای
ناون [ ،]Nunنخسااتین تساه (یااا یاای درخات لوتااود  /وعلااه بااقال) ساار باار
میآورد .سسس خادای خاال ِ پدیاد آماده ،انساان را طبا تحاورات خاویش
از ا یِ چشم اش میآفریند .اساطوره هاای آفارینش ساومر نیا مانناد محار
بدون خاونریا ی هساتند .در ایان اساطورههاا خادایان و جداان از آمیا ش
نخستین جفتها (زمین و آب) سر بر میآورند.
ولاای بنااا باار ساارودههااای آفاارینش باباال ،ئااهنومااه ئلاایش (کااه حاااال دیراار
سااامی اادهانااد) ،جدااان طاایِ یاای جنااگ عظاایم و خااونین میااان خاادایان
گوناااگون ،بااه ویااهه مااردو علیااه خاادای آ ااوب اپسااو و تیااهماات یعناای
والاادین خااود ،زاده ماای ااود .باادین ترتیاا  ،آفاارینش جدااان بااا قتاال و
جنااگهااای خااونین صااورت ماایگیاارد ،و ساارانجام کااینگااو ،خاادای گناااه،
کشته می ود تا از آن انسانها ساخته وند.
این خ و مشای جناگ هاای خشانِ نخساتین نیروهاا ،هم ناین در سانت
ایرانِ باستان و میانه به چشم میخورد:
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«زناادگی و هسااتی انسااانهااا و جدااان ماننااد یاای نمااایشِ تکاااندهنااده
نرریساته ماای اوند کااه در آن نیروهااای خاوب و بااد بارای کسا چیرگاای
با هم میجنرند» [.]52
همااین نراارش بعاادها در اسااطورههااای آفاارینش منووداییان و مانویااان نی ا
جای خود را پیدا میکناد .باه نظار مایرساد کاه در سانتِ ادبیاات ساامی،
ایرانی و ساامی – ایرانای ت قا و انجاام جداان ،و پیکرگیاری عوامال ماؤور
جدانی به گوناه ای دیرار قابال بیاان نباودهاناد .ولای حقیقات آن اسات کاه
ایاان نیروهااای متخاصاام و متواااد ،تجساام هاایه چی ا نیسااتند مراار بیااان
ایاادههااایی کااه طب ا تحااورات آن روزگاااران جدااان را ساااختهانااد :یعناای
آ ااوب و نظاام (خاادایی) بااا هاام تالقاای ماایکننااد و جدااان را ماایآفریننااد.
چیا ی کااه یونانیااان ابتاادا بااه ااکل داسااتانی (هااومر و ه یااود) -البتااه نااه
کااامالا مسااالمتآمیاا  -و سااسس بااه صااورت انت اعاای بیااان کردنااد .باارای
نمونه به آپیارون (بایکاران) ،عادد یعنای چیا ی متعاین افا وده مای اودچ
یاااا :هماااه چیا ا توساا مااااده [ ]Hyleو فُااارم [( ]Morpheفقاا بااارای
بر مردن چناد تاا از دساتمایههاا) سااخته مای اود .آن چاه ساومریان یاا
محااریان البتااه بااه ااکل داسااتانی ،ولاای باادون تخاایالت خشاان بااازگو
کردنااد ،در ساانت باباال بااا داسااتاندای لبریاا از خشااونت همااراه ااد.
«ایاادههااا» از طریا داسااتانهااایی دربااارهی نیروهااا و طاارفهااای متواااد و
متخاصاام متمااای و مرزبناادی اادند .همااان گونااه کااه یاای تکااه از زبااور
 ،014بند «( 1از سارزنشهاای تاو کاوههاا فارار کردناد») نشاان مایدهاد،
احتمااا اال تحااورات مشااابدی نی ا در روایااتهااای کداان یدااوه وجااود دا اات.
ولی ر د الدیاات دیان یداوه باه تادری دساتمایهی جناگ را زایاد سااخت:
خدا همه چیا را مانناد کشااورز یاا صانعتگار خلا کارد (سافر پیادایش،
باب  )3یا خیلی ساده توس کلمه آفرید (سفر پیدایش ،باب .)0
یاای اایوهی مشااابه توصاایف حااواد در داسااتانهااای مربااوط بااه فااتن
ساارزمین در اساارائیل« ،زندگینامااههااای م مااد» و «گ ار ااات» دربااارهی
اسااتقرار حاکمیاات عااربهااای مساالمان وجااود دارد .همااه چی ا بااا جنااگ،
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کساات و پیااروزی طاای ماای ااودچ خااونهااای فراواناای ریختااه ماای ااود و
باایوقفااه خشااونت اعمااال ماایگااردد .آ ااکارا توصاایفات ساایره [م مااد] در
بساایاری از مااوارد بااا روایااتهااای مربااوط بااه موساای و داسااتاندای فااتن
ساارزمین تشااابدات فراواناای دارد (م مااد نیاا ماننااد موساای خحاا ا بااه
فلسطین نرفت).
در ایاان جااا ،آدم ایاان احساااد قااوی را دارد کااه طاارفهااای متخاصاام و
متواد ،در واقعیت فقا ایاده هاا ،علاوم کالمای و طارحهاای دینای خاود را
بیااان ماایکننااد و «جنااگهااا» صاارف ا وساایلهای اساات باارای نشااان دادن
اختالفااات نظااری بااا دیرااران .ولاای از آنجااا کااه در بیااوگرافیهااای م مااد،
ایاادههااای کالماای بنیااادین وجااود ندارنااد ،داسااتانهااا گاا را و جنباای و
«بدون فاراز و نشای » عرااه مای اوند .آنداا باه جا رویاارویی و تعاار
ن لههای دینی ،چی دیرری برای حدد و گمان باقی نمیگ ارند.
زمانی که ماا ایان نو اته هاا را از ایان زاویاه بنراریم ،دیرار نبایاد در صادد
رد یا انکار تاریخیات ایان توصایفات بارآئیم ،زیارا مسائلهی ایان داساتانهاا
نااه وباات رویاادادها و مساایرهای تاااریخی بلکااه نشااان دادن طاارحهااای
گوناگونِ دینی و مرزهای آندا باا یکادیرر اسات .و در ایان مسایر ،هار کاس
ماایخواهااد برتااری نسااخهی دیناای خااود را نساابت بااه دیرااری از طری ا
پیااروزی در جنااگهااا رو اان سااازد .و طبعاا ا در ایاان جااا ،خواننااده یااا
نونده ،بسته به نراهِ دینایاش ،از ایان اعماالِ فجیاع ،مشاعوف یاا مرعاوب
ماای ااود .در پااس ایاان الیااهی [داسااتانی] بااه ظاااهر باایاهمیاات و ساااده
میتوان کشمکشهای آرمانی را حدد زد.
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م اای دیناای در خاااور ن دیاای باایندایاات متنااوا بااود .تولیااد وساایع
نو ااتارهای مقاادد پااس از ماایالد مسااین یکاای از برجسااتریهااای ایاان
م ی است.
پیش ترها کتاب مقدد یدودیاان در ایان منطقاه بوجاود آماده باود ،اگرچاه
نمی توان دقیقاا گفات کاه ایان کتااب در چاه حجام و م تاوایی رایا باود.
ظاااهرا در میااان یدودیااان فلسااطین مجموعااهی کااوچکی از کتاااب مقاادد
یدود رایا باود کاه عمادتا بار اسااد نو اتارهای موجاود باه زباان عباری
جمع آوری اده باود (نو اته هاای مقادد فلساطین) .در منااط ِ بیراناهی
یونانیزبان باا مرک یات اساکندریه نیا نو اتارهای ارعی باه زباان یوناانی
پدید آمدند که در کناار آن داا نیا کتابداای ناه چنادان مفحالی در دساترد
بودند (نو تههاای مقادد اساکندریه) .در ایان جاا نیا هماهی نو اتارهای
عبااری بااه یونااانی ترجمااه اادند (توو را هفتادگووان یااا بااه عرباای
سبعینیه) [.]septuagaint
پس از ویرانای اور الیم توسا رومیاان در ساال  11مایالدی (و تاازه پاس
از پایااان ااورشهااای بارکوخبااا در آغاااز قاارن دوم) ،یدودیاات و دیاان یدااود
توانستند فقا در غربات [ ]Diasporaباه بقاای خاود اداماه بدهناد .بناا بار
نظرات رای  ،در ایان وااعیت کاه هویات یدودیاان در معار ناابودی قارار
دا ت پیشوایان یداود در ادر سااحلی کوچای یبنوه (باه یوناانی یمنیاه)
در آغاز سادهی  3مایالدی در یای باه اصاطالح مجماع باه توافا رسایدند
که فق نو ته هاایی را کاه باه زباان عباری و منطبا بار تاورات اسات باه
رساامیت بشناسااند .ولاای مساای یتِ نوپااا در منطقااهی مدیترانااه هنااوز از
ترجمااهی یونااانی تااورات یعناای تااورات هفتادگانااه و یاای ااریعت بساا
یافتااه کااه در میااان یدودیااان در غرباات پاایش از مساای یت رایاا بااود،
اسااتفاده ماایکاارد .باارای مساای یت نوپااا نیاا ایاان مجموعااه مکتوبااات
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یدااودی« ،کتاااب مقاادد» بااود کااه مساای یان در نیااایشهااای خااود
می خواندند و تفسیر مایکردناد .البتاه در سادهی نخساتِ تااریخِ مسای یت
یی سلساله نو اتههاا باا کیفیات مسای ی بوجاود آماد [ ]54کاه در آغااز
نه به عناوان مکتوباات مسای ی بلکاه باه عناوان خطابیاههاای زناده ( viva
 )voxمسااین یااا پیااامبر درک ماای اادند .نقاالِ قااولهااایی از ایاان نو ااتههااا
ایاان گونااه آغاااز ماای اادند« :پاادر (یااا دقی ا تاار :پیااامبر) ماایگویااد  »....از
حاادود سااال  051ماایالدی در نیااایشهااا ،در کنااار «کتاااب مقاادد»
(یدودیان) ،ایان نو اته هاای مسای ی نیا خواناده مای ادند .آغااز قرائات
مااوازی ایاان دو نو ااته بااه هنرااام عبااادت نشااان ماایدهااد کااه حاااال دیراار
نو ااتههااای مساای ی نی ا بااه عنااوان «کتاااب مقاادد» تلقاای ماایگردیااد.
هم مان ،نقال قاول هاا از ایان نو اته هاا مانناد کتااب مقادد یدودیاان باا
« »gegraptaiیعناای «نو ااته ااده  » ...یااا « »legetaiیعناای «(از طاارف
خدا) گفتاه اده  »...آغااز مای اد .سارانجام ایان درک کاه دو ناوا کتااب
مقاادد وجااود دارد ،خااود را جااا انااداخت .ترت لیووان ( )Tertullianاولااین
کساای بااود کااه ایاان درک را بااه مفاااهیم «کُتاا عدااد قاادیم و جدیااد»
( )veteris et novi testamentiارتقا داد [.]55
ایاان کااه چااه نو ااتههااایی بااه عدااد جدیااد تعلاا دارنااد ،کلیسااای هاار
منطقهای بردا ت خود را دا ات .ولای باویهه در مباحًاه باا گنوسایهاا کاه
دست به تولید یی کتااب «عداد جدیاد» زدناد ،یاا ماارکیون (مارگ حادود
 001ماایالدی) کااه اعتبااار بعواای از نو ااتههااای عدااد جدیااد را انکااار
میکارد ،سارانجام در حادود ساال  041مایالدی در بخاشهاای وسایعی از
کلیساهای مسای ی ایان توافا حاصال آماد کاه اناجیال چدارگاناه ،تااریخ
رسوالن و ناماههاای (واقعای) پاولس متعلا باه عداد جدیاد مایبا اند .در
خحااوبِ مشاامولیت نو ااتههااای دیراار ،ماننااد نو ااتههااای مقاادد
آنتااایلرومیناااا [( ]Antilegomenaکاااه هناااوز ماااورد مشااااجره اسااات)
سااالهااای متمااادی ب ااث گردیااد .حاادود سااال  251ماایالدی باااالخره
چداارچوب کتااب مقاادد مشاخد ااد ،باه اساتًنای نامااه باه عبرانیااان و
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مکا فه (یوحناا) کاه ایان آخاری البتاه در اواخار قارن  4مایالدی – یعنای
پایان کلگیری کتاب مقدد عدد جدید -به آن ااافه د.
در مساای یت سااوریه اارقی ابتاادا ااکلگیااری کتاااب مقاادد بااه گونااهای
دیرر طی د .عدد قادیم از مادتدا پایش باه زباان ساریانی (ساوری) وجاود
دا اات یعناای ترجمااه پشاایتا [ ]peshittaیااا بااه اصااطالح ترجمااه «ساااده».
ولاای ترجمااهی اناجیاال ،تااازه از زمااان تاتیااان [( ]Tatianماارگ تقریباا ا در
پایان قرن  )3به کل «انجیل آمیخته» یا دیاتسارون بوجود آمد.
اواس ا قاارن  0ماایالدی تاادوین نداااییِ انجیاال از طری ا ترجمااهی همااهی
اناجیاال و سااسس نو ااتههااای دیراار ،جااای ترجمااهی انجیاال دیاتسااارون را
گرفاات و حتااا ربااوال فااون ادسااا [( ]Rebbula von Edessaماارگ 425
ماایالدی) آن را ممنااوا کاارد ،اگرچااه ایاان ترجمااه باارای ماادتدای طااوالنی
در نیااایشهااای مساای یت سااوری مااورد اسااتفاده قاارار ماایگرفاات .تاااریخ
دقی ا تاار مااابقی نو ااتههااای عدااد جدیااد هنااوز بااه اناادازهی کااافی مااورد
پااهوهش قاارار نررفتااه اساات .ولاای بااه هاار صااورت ،آندااا بعاادها بااه بخااش
انجیل عددِ جدید پشیتا وصل دند.
ایاان کااه آیااا ااکلگیااری کتااابِ مقااددِ عداادِ جدیااد خااود انریا های ااد
برای پیدایش نو اتههاای مقادد دیرار یاا دیان مکتاوب دیرار ،موااوعی
جداگانه است .به هر رو ،طای قارون بعادی یای سلساله نو اتههاای دینای
و «مقدد» بوجود آمد.
در ایاان جااا بااویهه تطااور در درون یدودیاات قاباال ذکاار اساات .در سااه قاارن
نخساات پااس از ماایالد مجموعااهای از مقااررات دربااارهی قااوانین دیناای
یدودی باه ناام «میشانا» [( ]Mishnahتکارار) بوجاود آماد .میشانا در واقاع
به نوعی تورات افاهی اسات کاه (ظااهرا) موسای در کناار تاورات مکتاوب
تعلاایم ماایداد .مواامون میشاانا در واقااع نظاارات و تعااالیم فقیدااان یدااودی
است کاه بردا ات هاای متفااوت دینای – حقاوقی خاود را باه زباان عباری
به نرارش در آوردهاند.
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میشنا بعدها به هساتهی اصالی تلماود (تعلایم) تبادیل اد کاه در آن یای
بخش ااافی به ناام گماارا (آماوزه ،داناش) وجاود دارد کاه باه زباان آرامای
ت لیاال و تفساایر ماای ااود .اغلا ت اات نااام تلمااود ،تلمااود بااابلی فدمیااده
ماای ااود کااه اوااری وساایع اساات کااه یدودیااان در غربااتِ ساااکن قلمااروی
ساسااانیان تااا قاارن  4ماایالدی نو ااتن آن را بااه فرجااام رساااندند .در کنااار
آن یاای تلمااود (کوچاایتاار) وجااود دارد کااه بااه نااام تلمااود اور االیمی یااا
فلسطینی معروف است.
در کنااار ایندااا هنااوز تااارگومهااا («ترجمااههااا») قاباال ذکاار هسااتند کااه
نو ااتههااای مقاادد عبااری بااه زبااانهاای دیراار ،بااه ویااهه آراماای را در باار
ماایگیرنااد کااه عماادت ا در کنیسااههااا باارای نیااایش مااورد اسااتفاده قاارار
ماایگرفتنااد .بااه جاا یاای تااارگوم از کتاااب ایااوب ،کااه در قمووران
[ ]Qumranپیدا اد ،هماه ی تاارگوم هاا پاس از مایالد مساین یعنای باین
قرون  2و  5میالدی ویراستاری و نرارش دهاند.
در دین زرتشاتی بارای وبات متاون آئینای اوساتا در قارن  4یاا  0مایالدی
یی خ کاه از ل ااس آوایای بسایار دقیا باود اختاراا اد ( 52حارف باا
 00حاارف صاادادار) و باادین ترتیاا اوسااتای مکتااوب بوجااود آمااد []50
(اوسااتا« :دانااش»« ،مااتن پایااه»« ،وصااایا»؟) .بعاادها ،توساا تفاساایر و
نو ااتههااایی بااه زبااان پارساای میانااه (زنااد [تفساایر] ،دیاانکاارد یااا دینکاارد
[کرده های دینای یاا نو اته هاای دینای]) تکمیال اد .زناد یای برگاردانِ
پارسی میانه از اوستا باا قطعاات تفسایری اسات و اباهت ظااهری ب رگای
با تارگومهاای یداودی دارد .دینکارد پارسای میاناه در قارن  1مایالدی یای
سر هم بندی از متون متفرقه است [.]51
در قرآن ،منداییان (یعنای نحارانی هاا و صاابئین هاا) نیا «اهال کتااب» باه
مار میروند .آندا مدام تارین کتااب هاای خاود را باه خطای مخحاوب باه
خود در قرن  3یاا  2باه ر اتهی ت ریار در آوردناد .باویهه مدامتارین آنداا،
گِنووزا [گنجینااه] «راساات» و «چ ا » بااوده اساات .واباات ااده اساات کااه
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ق ادیمیتاارین نو ااتهی آندااا یعناای ُقلسااتا [( ]Qolastaسااتایش ،مجموعااه
قوانین) به سدههای  2یا  4میالدی برمیگردد [.]54
در کنااار آن ،از زمااانهااای پاایش ،جریااانهااای گوناااگونِ گنوساای آن قاادر
تولیدات نو تاری دا تند کاه مای تاوان از مواامین مسای ی آنداا– آنروناه
که یافتههاا در ن وع حموادی نشاان مایدهناد -یای انجیال عداد جدیاد
گنوسی جمعآوری کرد.
متااأخرترین و هم نااین ااایعتاارین جناابش گنوساای – ایاان جناابش از
زادگاااه خااود در میااانرودان تااا اار و از ماااورالندر بااه چااین و هنااد و از
غاارب بااه اامال آفریقااا ،ایتالیااا و مااابقی مناااط  -مانویاات بااود .مانویاات
رسالت تبشیری بارای خاود قایال باود ،و بارای خاود سااختارهای کلیساایی
بوجااود آورد و از همااان آغاااز خااود را بااه من لااهی یاای دیاان اهاال کتاااب
ااب
ماااینرریسااات .مؤساااس آن ،ماااانی (مااارگ  )311/310خاااودش کتاا ِ
مقدسی را به ر ته ی ت ریار در آورد کاه اامل هفات کتااب اسات کاه باه
آن هشااتمین («تحااویر») نی ا اف ا وده ااد .مااانی باارای نو ااتن ایاادههااای
خااود از یاای «نااوا زبااان آراماای» بااا «ظرایااف و ویهگاایهااای میااانرودان
جناوبی» و «خا ماانوی مخحااوب باه خاود» اسااتفاده مایکارد [ .]01بااه
دلیل فعالیتهای وسایع تبشایری ایان فرقاه ،ایان نو اتههاا باه بسایاری از
زباندا ترجمه دند و متعاق آن ادبیات مانوی بیشتری آفریده د.
تا سدهی بیستم ایان کتابداا و نقال قاولهاای منفارد از آنداا در جادلهاای
کتباای متکلمااان مساای ی و بعاادها نویسااندگان عاارب ااناخته ااده بااود.
تاااازه باااا کشااافِ یافتاااههاااایی در واحاااهی تورفاااان [ ]Turfanدر ااار
ترکمنسااتان و سااسس در محاار ،قطعاااتی از نو ااتههااای مااانی در دسااترد
ما قرار گرفت.
ااااافه باار ایاان ،ترجمااههااای بساایاری از انجیاال در کشااورهای گوناااگون
انجام د که اکًرا با خلا خا مخحاوب باه خاود نیا تاو م باوده اسات.
قاباال ذکاار در اینجااا ترجمااههااای فارساای از انجیاال اساات کااه البتااه فق ا
پااارههااای کماای از آندااا باااقی مانااده اساات [ .]00هم نااین ترجمااه انجیاال
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بااه زبااان قبطاای ،و پاایش از آن بااه گااویش ساااهدی [( ]sahidischمحاار
ساافال) و بااین قاارن  5و  1ماایالدی نی ا بااه گااویش بااوهری []Bohairisch
(گویش دلتای نیال) صاورت گرفات .در ایان جاا نیا ترجماه گاوتیِ اساقف
ولفاایال  /اولفاایالد [ ]Wulfila / Ulfilasدر ساادهی  4ماایالدی را بایااد
یااادآوری کااردچ از سااال  410یااا  411یاای ترجمااه بااه زبااان ارمناای ،و
تقریب اا هم مااان بااا آن ترجمااه بااه زبااان گرجاای کااه اکًاارا بااا رساامالخ ا
مخحوب به خود انجام د ،و غیره.
بخش ب رگی از این مجموعاه هاای نو اتاری را مایتاوان بارای م ای هاای
دینی یا فرهنری مربوطاه باه عناوان کتااب مقادد باه مفداوم کامال خاود
نرریساات (مقاادمت ا آن را «اساافار مقاادد اول» بنااامیم) .بخااش دیراار ،تااا
جایی که به عنوان تفسیر یاا تکمیال بکاار بارده مای اد ،از جایرااه واالیای
برخورد باود و باه طاور غیار مساتقیم اعتباار مقادد بخاش دیرار را تأییاد
میکرد .از ایان زاویاه مایتاوان  -اگار ایان قاعادهی زباانی پ یرفتاه اود-
نو ااتههااای «اساافار مقاادد اول» را از ادبیااات «اساافار مقاادد وااانی»
متمااای ساااخت .البتااه ایاان مرزبناادیهااا آن نااان دقی ا و رو اان نیساات.
مًالا بعادها ،باه دینکارد زرتشاتی «تلوی ا ا حتاا عناوانِ با رگتارین مرجاع
داده د»]03[ .
در ایاان جریااان اارفتانریا و سر ااار از تولیاادات نو ااتههااای مقاادد در
اار  ،ماایتااوان قاارآن و یااا کاالا احادیااث اسااالمی را طبقااهبناادی کاارد .در
این جا می توان رو ان سااخت کاه ابتادا قارآن باه عناوان توااین و تأییاد
تااورات و انجیاال درک ماای ااده ،یعناای جا و «اساافار مقاادد وااانی» تلقاای
می ده است .ولای باا پیادایی اساالم باه مًاباه ی یای دیان مخحاوب باه
خود ،قرآن به مًابهی یای کتااب مقادد قاائم باه ذات یاا باه اصاطالح باه
من لااهی «اساافار مقاادد اول» درک گردیااد .تاادوین ساانت بعاادی اسااالمی
و دیراار احادیااث از همااان آغاااز بااه عنااوان تواااین و تأویاال ارکااان قاارآن
ت ریر دند ،یعنی خاود آنداا بارای قارآن در حکام «اسافار مقادد واانی»
بودند .ولی اگار دقیا باداندا بنراریم ،خاود ایان نو اتههاا بارای اساالم در
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حقیقت در حکم «اسافار مقادد اول» مای با اند ،زیارا اساالم توسا ایان
نو تههای مرجع یعنی احادیاث و سانت پایاهگا اری اد و آنداا باه قارآن،
مستقل از عداد قادیم و عداد جدیاد ،جایرااه «اسافار مقادد اول» را اعطاا
کردند.
 -2.1دربار ی شکل متن و ویژگ زبانِ قرآن
 -2.1.1م اد قابل دستر

کن ن

قاارآن در زمااانی بوجااود آمااد کااه در آن م اای دیناای ،همااهی ادیااان،
جناابشهااا و گاارایشهااای دیناای نیاا از یاای رویکاارد چشاامریر باارای
مکتوب سازی برخوردار بودناد .در اامن هار جریاان دینای از سیساتم هاای
خطی خاب خود اساتفاده مایکارد .عجیا مایباود اگار – ایان جنابش را
این گونه بنامیم  -جنبش قرآنی چنین اسناد مکتوبی بوجود نمیآورد.
مانند مابقی نو ته هاای مقدسای کاه در آن زماان خلا ادند ،بایاد بارای
قرآن نی یی روناد طاوالنی پیادایش را پا یرفت کاه دقیقاا نمایتاوان آغااز
آن را مشااخد کاارد .مااتن ندااایی و کاماال آن در حاادود پایااان قاارن 1
میالدی (سوم «هجری») صورت گرفته است.
قاادیمیتاارین دسااتنو ااتههااا فقاا بااه صااورت قطعاااتی در اختیااار مااا
هستند .وسیع تارین تکاههاای قارآن چاا هاایی مایبا اند کاه باه عناوان
رونو ت در اختیار ما قارار دارناد :دساتنو اته پااریس (قارار اسات با ودی
ایاان دسااتنو ااته چااا و منتشاار ااود) ،دسااتنو ااتهی رونو ااتی لناادن
(ایاان هاام قاارار اساات با ودی بااه چااا برسااد) و دسااتنو ااتهی ساامرقند.
دسااتنو ااتههااای صاانعا ،کااه تاااکنون ویاارایش نشاادهانااد ،قاباال دسااترد
هساااتند (میکااارو فااایلم آن در دانشاااراه زارلناااد) و دساااتنو اااتهی
سنتپترزباورگ ،و در کناار آنداا تکاههاای کام و بایش وسایع دیراری هام
وجود دارند .با توجاه باه ماواردی کاه ممکان اسات تااکنون نادیاده گرفتاه
ااده با ااند ،همااین قطعااات ماایتواننااد باایش از نیماای از مااتن قاارآن
امروزی را تشکیل بدهند [.]02
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تعیین تاریخ این دسات نو اته هاا د اوار اسات .ارزیاابی و ت لیال از طریا
روشِ کااربن  04باارای پااهوهش ایاان دسااتنو ااتههااا کااه صاارف ا فقاا
میتواند عمر نو ته هاا را بررسای کناد ،بسایار ناادقی اسات .تعیاین تااریخ
دقی – در این ماورد حاداقل موااوا بار سار دقاتِ دهاههاسات -مشاروط
بااه ااناخت تقریباای اارای نردااداری و هم نااین تااأویرات آب و هااوایی
بر دستنو ته هاست ،به طاوری کاه نتاای ممکناه یای پدناای باناد بسایار
ب رگ دارند (چی ی که برای تعیاین تااریخ یافتاههاای پایشتااریخی کاه باا
طول زمان بسیار دراز سر و کار دارد مشکلساز نیست).
هم نین تا زمانی که حداقل یای قطعاه از قارآن باه ل ااس زماانی باه طاور
دقیا مشااخد نشااده با ااد کااه بتااوان آن را بااه عنااوان می ا ان و اااخد
بکااار گرفاات ،تعیااین تاااریخ متااون قرآناای و احادیااث آسااان نخواهااد بااود.
مطالعااات زبااان ااناختی ولاای باار ایاان نظرنااد کااه اکًاار دسااتنو ااتههااای
ااناخته اادهی کنااونی متعلا بااه رونویساایهااایی هسااتند کااه دو یااا سااه
نساال بعااد صااورت گرفتااهانااد و از ایاان رو بااه نیمااهی دوم قاارن  1ماایالدی
تعل ا دارنااد .در مقاباال ،کسااانی ماننااد میشااائیل مااارکس ،م ادیر پااروژهی
 Corpus-Coranicum-projectماادعی هسااتند کااه ماایتواننااد از طریاا
دسااتنو ااتههااای قاادیمی واباات کننااد کااه باایش از نیماای از مااتن قاارآن
مربااوط بااه سااال  001ماایالدی ماایبا ااد .البتااه باارای ایاان ادعااا هنااوز
استدالالت و مدارکی عراه نکردهاند.
 -2.1.1دربار ی شکل متن قطعا قرآن
اگرچااه ایاان مواااوا از خیلاای پاایش رو اان ااده ولاای در ایاان جااا باارای
درک بدتاار الزم اساات بااه چنااد نکتااه دربااارهی خاا عرباای ا اااره ااود
[.]04
خ عربی تازه در ارتباط با نو اتن قارآن باه تادری باه اکل نداایی خاود
تکامل یافت .ایان خا « هایه تااریخ قابال ذکار پایش از اساالم نادارد .باه
جاا چنااد حکاااکی کوتاااه و گرافتاایماننااد [ ]graffitiهاایه چیاا دیراار از
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ل اااس تاااریخی نماایتااوان از آن یافاات» [ ،]05و ا اااره بااه چیاا ی ماننااد
ا عار عربی پیش از اسالم هماه باه ناکجاآبااد مایرود ،زیارا آنداا مرباوط باه
پیش از اسالم نیستند ،حاداقل باه ایان اکلی کاه اماروز در برابار ماا قارار
دارند.
قدیمی ترین قطعاات موجاود قارآن ،باه خا ِ باه اصاطالح حجاازی و کمای
بعد به خا کاوفی نو اته ادهاناد .نراارش هار دوی آنداا باا خا نااقد
[ ]scriptio defectivaصااورت گرفتااه اساات ،یعناای باادون اعاارابگ ا اری و
نقطهگ اری .ایان ماورد آخاری ،یعنای نباودِ نقطاهگا اریِ حاروف بایصادا
که از یی تا سه نقطه را اامل مای اوند ،چنادین حارف بایصادا در زباان
عربی را در برمیگیرد[ب ،ت ،ر ،ح ، ،چ ،س ،ط ، ،ب و غیره].
خاا عرباای دارای  34حاارف اساات کااه «فقاا  1تااای آندااا کااه نقطااه
نماایگیرنااد ،کااامالا مشااخد ماایبا ااند .در قاادیمیتاارین دسااتنو ااتهی
قاارآن ،حروفاای کااه چنااد معناای دارنااد باایش از نیماای از مااتن را ااامل
می وند» [ .]00تازه پس از گ ا اتن نقطاه هاا معلاوم مای اود کاه معنای
آندااا چیساات .اگاار حااروف صااامت نقطااهگا اری نشااده با ااند ،یاای حاارف
صااامت ماایتوانااد دو تااا پاان عالماات گوناااگون را نمایناادگی کنااد .باادین
ترتی بناا باه ارزیاابی ابان ورا ماًالا نمایتاوان باین «ف» و « »« ،ر» و
« »« ،ذ» و «د»« ،ر» و «ز»« ،د» و «ش» ،و سااااااااارانجام «ط» و «س»
تفاوت قایل د [ .]01میتاوان تحاور کارد کاه باا ایان خا نااقد تاا چاه
اندازه قرائتها مایتوانناد متفااوت با اند ،حتای اگار فقادان اعارابگا اری
را هم نادیده بریریم.
بااه سااخن دیراار :ایاان متااون قاباال خواناادن نیسااتند .ب اه همااین دلیاال در
سنت اسالمی ادعا مای اود کاه خواننادگان در آن زماان هماه ماتن قارآن
را از باار ماایدانسااتند و متااون فق ا وساایلهی کمکاای بااوده باارای قاریااان
قاارآن – کااه بااه هاار حااال قاارآن را از باار ماایدانسااتند .ولاای ایاان ساانت
اافاهی قرائاات بیشااتر یاای آرزوی غیرواقعاای اساات .زیاارا واباات ااده کااه
قرائت های گوناگون قارآن کاه در طاول زماان بوجاود آمدناد ،ناه باه سانتِ
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فاهی متفااوت بلکاه نا ای از قرائاتهاای گونااگون هماان ماتن واحاد باا
رسمالخ چند معنایی است .ایان قرائاتهاای گونااگون «باه هایه وجاه باه
ا تباهات بازخوانی افاهی برنمایگاردد بلکاه خیلای سااده از خا ِ نااقد
سرچشمه میگیرد» [.]04
تازه در طای سادهی  1مایالدی باا اااافه کاردن نقطاههاا و ساسس اعاراب
به متن قرآن ،این کتاب باه تادری باه اکل نداایی ن دیای مای اود .ایان
کااه باارای نخسااتین بااار در چااه زمااانی خ ا کاماال [ ]scripto plenaبااه
فرجام رسید ،در حال حاار دقیقا نمیتوان مشخد کرد.
کی نیسات کاه باه هنراام تکمیال خا  ،دسات نو اته هاای قارآن ماورد
تفساایر و تأویاال قاارار ماایگرفتنااد .ولاای حاااال دیراار مفسااران ،عااربهااای
مسلمان بودند و باه هماین دلیال -صارفِ نظار از ایان کاه مفداوم بسایاری
از بناادها را نماایتوانسااتند بااه درسااتی درک کننااد (طبع اا خ ا ماایبایااد
حفق می د) -آندا قطعاات قارآن را از یای ساو عربای و از ساوی دیرار باا
درک اسااالمی خااود مطالعااه ماایکردنااد .آخاارین نسااخه قاارآن کااه تااا بااه
امروز به عنوان کتاب مقدد مسالمانان عرااه مای اود باا اتکاا باه آخارین
تفاسیر کل گرفته و کتاابی اساالمی اسات کاه باا هماین موامون نیا باه
زباندای دیرر ترجمه می ود.
 -2.1.2دربار ی زبان قرآن
مدتدای طاوالنی ایان توافا همراانی وجاود دا اته کاه قارآن ناه تنداا باه
خ عربی بلکه به زباان عربای نو اته اده اسات .ایان کاه در ماتن قارآن
واژههای آرامی به وفور یافات مای اود ،باه تاالشهاای آلفاونس مینراناا در
آغاااز قاارن بیسااتم برماایگااردد .هم نااین گرهااارد اناادرد نی ا در همااین
مسیر میاندیشید [.]01
یی ت ییر پاارادایم کامال در زباان اناختی قارآن توسا کتااب کریساتوف
لوکساانبرگ یعناای «قرائاات سااریانی – آراماای قاارآن» در سااال 3111
صااورت گرفاات [ .]11او توانساات اوبااات کنااد کااه بساایاری از بخااشهااای
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قرآن نه به زبان عربی کاه باه خا عربای ولای باا واژههاا و جماالت آرامای
نو ته دهاناد .از ایان طریا بارای نخساتین باار ایان امکاان بوجاود آماد
کااه بتااوان بخااشهااای ماابدم قاارآن را – کااه یاای چدااارم آن را تشااکیل
میدهد -به درساتی و ساازگار باا کال ماتن ترجماه کارد .مفااهیم ساریانی
– آرامی نه تندا در بخش هاای مابدم قارآن بلکاه در تماام بخاشهاایی کاه
تاااکنون بااه عنااوان عرباای تشااخید داده ااده بودنااد ،حوااور دارنااد.
هم ناین حاروف ربا  ،حاروف [ونادها] و ن او [جملاهساازی] در بسایاری
مااوارد فق ا بااا اتکااا بااه زبااان آراماای قاباال تواااین هسااتند .معناای آراماای
واژههاااا اغلااا – ولااای ناااه فقااا  -باااا قااارار دادن گوناااهای دیرااار از
«نقطهگ اری» روی حاروف بوجاود مایآیاد ،کاه ایان نشاانرر آن اسات کاه
آخااارین نویساااندگانی کاااه روی قااارآن کاااار مااایکردناااد فقا ا عربااای
ماایدانسااتند ولاای بااا زبااان اصاالی آن [سااریانی  -آراماای] آ اانا نبودنااد.
ممکن است که ایان قرائات هاای ا اتباه باه دلیال ن دیکای ایان زباانهاای
سااامی بااه یکاادیرر ر داده با ااد کااه یاای واژهی اصاالی در هاار یاای از
زبانها معانی متفاوتی به خود گرفته با د.
به نظر می آید کاه زباان قارآن ،یای زباان آمیختاه از عربای – آرامای باوده
یا به یی عربی ای نو ته اده کاه باا اصاطالحات یاا مفااهیم ساریانی غنای
اااده باااود و نویساااندگان و ویراساااتاران آغاااازین قااارآن آن زباااان را
مای ااناختند و باه احتمااال قاوی گااویش یاا زبااان عامیاناه («قاباال فداام»)
آندا نی بوده استچ ولی تو م باا عربای ساازی ،هار چاه بیشاتر ایان زباان باه
اناا وا رانااده و ساارانجام بااه فرامو اای سااسرده ااد .از طریاا ترجمااهی
لوکساانبرگ ایاان امکااان فااراهم ااده کااه ارتباطااات و پیوناادهای دروناای
مااتن قاارآن معنااا پیاادا کنناادچ در اینجااا هم نااین رو ان ماای ااود کااه در
قارآن خیلاای باایش از آن چااه کااه گماان ماایرفاات عناصاار مساای ی وجااود
بدشااات
ِ
دارد :بقایاااای نیاااایشهاااای ساااریانی قااادیم [ ،]10توصااایفات
مساای یان ،نقاالقااولهااای تاااکنون ااناختهنشااده ،ساارودها ،فرمااولهااای
گرویدن به دین [در اسالم دادتین] و غیره.
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بااویهه رو اان ماای ااود کااه در ترجمااههااای تاااکنونی قاارآن کااه مترجم اان
تحور مای کردناد ایان یاا آن واژه یاا جملاه عربای اسات ،در بسایاری ماوارد
بایاد تجدیاد نظار باه عمال آیااد .ایان در ماورد خواننادگان مسالمان قاارآن
که به زبان عربی تسل دارند ،نی صد میکند.
هم نااین در کنااار ایاان آگاااهیهااای نااوین نساابت بااه گ ااته ،رو اان و
رو اانتاار ماای ااود کااه یاای سلسااله تحااورات ،الروهااا و مفاااهیم از ساانت
دیناای ایراناای – بااویهه بخااشهااایی کااه در م اای سااریانی جاا ب ااده
بودناااد  -نیا ا وارد قااارآن ااادهاناااد [ .]13افا ا ون بااار ایااان ،تاااأویرات
دستمایههای بودایی نی قابل تشخیداند [.]12
 -2.1.2قرآن سریان – آرام («قرآن اصل »)
اد خااود دربااارهی بقایااای حااروف
کریسااتوف لوکساانبرگ در مقالااهی جدیا ِ
سااریانی – آراماای در دسااتنو ااتههااای اولیااهی قاارآن ،اطالعااات خااود را
دربااارهی زبااان قاارآن و خا قاارآن بااه گونااهای وساایع توسااعه داد [ .]14او
هم نین نتای پاهوهش هاای خاود را در ایان مجموعاه گنجاناده اسات .باه
هنرام ت لیالِ و ارزیاابی قطعاات قادیمی قارآن بار او معلاوم اد کاه یای
سلسله از عالیم حرفی عربای آن ناان باا حاروف ساریانی – آرامای اباهت
دارند کاه یکای دانساته مای اوند ،در حاالی کاه حاروف صاامت دیراری را
نمایناادگی ماایکننااد .اگاار آدم آن واژههااا را در ااکلِ سااریانیاش و نااه
عرباای اادهاش بخوانااد ،آنراااه معااانی آندااا منطقاای و توجیااهپا یر خواهنااد
بود.
این بررسیهای تجربای نشاان مایدهناد کاه نراارش قارآن باه خا عربای
نااه از ساانت اافاهی بلکااه از روی نو ااتههااایی بااه زبااان سااریانی – آراماای
صورت گرفته است .زیارا فقا از ایان طریا اسات کاه مایتاوان خطاهاای
نو تاری را تواین داد.
لوکس انبرگ بااه ساانتِ مساای یانِ خاااور ن دیاای کااه بااه زبااان سااریانی –
آراماای مااینو ااتند ا اااره ماایکنااد کااه هاام در متااون نیایشاای و هاام در
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«ادبیات وسیع مسای ی – عربای» و هام بارای نو اتن عربای از یای خا
سریانی – آرامی اساتفاده مای کردناد ،یعنای خطای کاه در آنجاا کرشو ن
[جر ااونی] نامیااده ماای ااد« .نتااای ساانجش در حااال حاااار رو اان
میکنند که قارآنِ نخساتین باه ایان خا نراارش اده باود» [ .]15یعنای
ایاان کااه بخااش ب رگاای از قاارآن ،منااابعِ مکتااوب بااه زبااان تلفیقاای عرباای-
سااریانی -آراماای دا ااته (یااا :یاای زبااان عرباای کااه اادیدا متااأور از عناصاار
سریانی – آرامی بوده است) کاه ابتادا باه یای رسامالخا کر اونی ،یعنای
با حروف ساریانی – آرامای نو اته اد و بعادها ایان ماتن باه خا نااقد
عربی برگردانده د.
اگر چنین با د ،ماتن قارآن یاا حاداقل بخاشهاای ب رگای از آن باه زماان
پاایش از «عباادالملی مااروان» باااز ماایگااردد .ااواهد بساایاری حاااکی از آن
اسااات کاااه عبااادالملی ماااروان ایااان متاااون را از مااوطن خاااود [مااارو]
می ناخته است .امکاان دارد کاه او آنداا را باا خاود باه دمشا آورده باوده
با دچ این احتماال هام وجاود دارد کاه ایان متاون در منطقاهی میاانرودان
در میان مردم رای بوده با ند.
ظاهرا عبدالملی مروان در تولیاد قارآن کاه سارانجام باه خا نااقد عربای
نو ته د – از این قارآن هناوز دساتنو اتههاای قادیمی موجاود اسات -
سدم ب رگی دا ته است [ .]76باه نظار مایرساد کاه پاروژهی عربایساازی
عباادالملی و تًبیاات یاای امسراتااوری باا رگ عرباای-مساای ی باارای او
«تکیاهگااهی» بااوده کاه دسات بااه ایجااد یای قاارآن مکتاوب عربای ب نااد،
طبع ا تا آنجا که دستنو تهها در اختیارش بود.
 -2.2قرآن به مثابهی یک ن شتهی پیش از اسال
همانرونااه کااه گفتااه ااد ،قاارآن در ساادهی  1ماایالدی بااه یاای نو ااتهی
مقاادد اسااالمی تباادیل ااد ،اگرچااه خااود قاارآن پاایش از تکمیاالِ
نداییاش ،اسالمی نبود .جالا ایان اسات کاه اخیارا حتاا آنرلیکاا نویاویرت
در برلین گفته کاه قارآن پایش از اساتفادهی آن باه عناوان «ماتن مؤساس
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دین اساالم» در اصال «هناوز یای ماتن اساالمی نباوده» اسات ،بلکاه «آن
دسته از خواننادگان باساتان متاأخر را ماورد خطااب قارار مایدهاد کاه باه
دنبااال پاسااخ بااه پرسااشهااایی هسااتند کااه بااا یدودیااان و مساای یان
مشااترک ماایبا ااند» [ .]11جااای خو ا الی اساات کااه اناادکی در نظاارات
خانم نویاویرت ت ییار بوجاود آماده! البتاه آ .نویاویرت از کناار ایان پرساش
کااه :مراار اانوندگان باسااتان متااأخر چااه پرسااشهااایی دا ااتند کااه بااا
یدودیااان و مساای یان «مشااترک» بودنااد ،ماایگ ا رد .آیااا بااه ایاان دلیاال
نبااوده کااه آندااا مساای ی ،سااوری مساای ی ،بودنااد و اادیدا ت اات تااأویر
عدد قدیم قرار دا تند؟
اگر قرآن همان گوناه کاه هسات خواناده اود یعنای بادون تفاسایر متقادمِ
سنت و احادیاث بعادی و بادون فرآیناد بازتفسایری کاه طای بازنویسای آن
برای تکمیل نداایی صاورت گرفتاه ،ایان اناخت قابال انکاار نیسات .قارآن

بااه خااودی خااود هاایه مبنااایی بااه من لااهی سااندِ مؤسااس اسااالم عراااه
نمیکند .ولی وقتی قرآن با اتکا باه اساطورههاای مرباوط باه اساالم خواناده
می ود ،یای پو اش تاأویلی ناوین بار آن کشایده مای اود کاه عماالا در
آن هیه زمینه و پیشانهای وجاود نادارد .ایان مسائله مایبایاد در بعوای از
جنبهها رو ن ود.
 -2.2.1دربار ی الهیا [علم کال ] قرآن
ظاااهرا از منظاار علاام کااالم ،مواااوا اصاالی قاارآن باار ساار آن اساات کااه
تفااوتهااای ماااهوی فکاری خااود را -بااه من لاهی نااوعی ویااهه از مساای یت
سوری /ایرانی که مبتنای بار مسای یتِ «پایش از اورای نیقیاه» باوده -از
مااابقی جریانااات درون مساای یت رو اان کنااد[ .]14در ایاان رابطااه ،ایاان
ن لااهی مساای ی ،همااواره تااالش ماایکاارد درک متفاااوت خااود را از
وحاادانیت ناااب (در مقاباال تعااالیم ونااوی و در مااواردی تًلیااث) [،]11
مسی یت ناسایِ مبتنای بار تااریخ رساتراری (عیسای باه مًاباهی مساین،
پیااامبر ،رسااول خاادا و غیااره در براباار درک فرزناادبودگی «جساامانی» او یااا
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بااه عبااارتی تعااالیم دو طبیعتاای مسااین یعناای تجسااید او) ،آفاارینش،
فرجام ناسای و اخالقیاات رو ان ساازد .قارآن بارای اساتدالالت خاود باه
تورات و انجیل متوسل می ود که مدعی تأویل درست از آنداست.
ایاان تعااالیم اغلاا – نااه همیشااه -جاادلوار و بااا ل ناای فرقااهگرایانااه و
ت کّماای اعااالم ماای اادندچ بااویهه در آغاااز ،علیااهی توسااعهی آن درکاای از
مسی یت سمت و ساو دا ات کاه از زماان اورای تیسافون در ساال 401
میالدی ،بر اسااد اعتقادناماهی نیقیاه (تعاالیم مرباوط باه همراونی مساین
و خاادا و در ندایاات تًلیااث) و بعاادها توساا ااوراهای «یونااانی» بااه
رسمیت ناخته د.
البته ایان فرآیناد از طریا تاأویرات بعادی تفکار ساوری نارم تار اد و باا
ابا ار «علاام کااالم انطاکیااه» در ساادههااای  4و  5ماایالدی ،بااویهه بااا ارجاااا
بااه نو ااتههااای تئااودور فااون موپسااوتی (ماارگ  434ماایالدی) «م لااوب»
گردید .ولای تقابال هساتهی فکاری جنابش قرآنای باه «هلنیساتی» ادن
مساای یت سااوریه برماایگااردد .در ایاان جااا ،گدراااهی نیاا علاام کااالم
مسی یت یونان یا م ن فیزیهی غسانیان مورد خطاب قرار میگرفت.
اگار باه قارآن بااه عناوان یای ساند در خااود بنراریم – و ناه در ارتبااط بااا
اسااطورههااای ساااخته ااده باارای آن  -آنراااه متوجااه ماای ااویم کااه ایاان
کتاب بردا ات هاای یای گاروه خااب مسای ی را بازتااب مایدهاد .طبعا ا
این کتااب متاأور از بسایاری حاواد دیرار باوده کاه رد پاهاای خاود را در
آن بر جای گ ا ته است و میتوان آندا را مشاهده کرد.
 -2.2.1نقش مسیح
جایراااه مسااین بااویهه در نقااش عیساای مسااین در قاارآن کااه در علاام کااالم
سااوری «پساار مااریم» خوانااده ماای ااود ،رو اان ماای ااود .قاارآن در ایاان
هسته ی فکاری باا مسای یت کاه عیسای مساین نقطاهی وقال و پایاهی آن
است ،در چدار چاوب مسای یت بااقی مایماناد .البتاه قارآن ،پیاامبری را از
آدم آغاااز ماایکنااد تااا بااه مااابقی ماایرسااد – کااامالا در ساانت علاام کااالم
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اول
سااوری و سااوری – ایراناای .ولاای باااز از نظاار قاارآن عیساای ،پیااامبر ،رسا ِ
خاادا ،بناادهی خاادا (عباادار) ،قاباال سااتایش و مسااین [ناااجی] اسااتچ او
میمیرد ،زنده می ود و دوباره خواهد آمد.
در قرآن اخد بایناامی کاه باا «تاو» یاا باا عناوان پیاامبر ماورد خطااب
قارار مایگیارد وظاایف مدماای دارد ،باویهه یکای از وظاایفش اعاالم ایمااانی
است که مطاب بار «کتااب» اسات .واژهی م ماد فقا چداار باار در قارآن
آمده است .در سه مورد باه احتماال بسایار قاوی ناه ناام یای پیاامبر عارب
بلکااه یاای لق ا باارای عیساای اساات [ .]41فق ا یاای بااار در سااورهی 22
آیهی  41به نظر میآید کاه ساخن از یای پیاامبر عارب اسات – خاود مان
تاکنون هماین بردا ات را دا اتهام ،زیارا در آیاات  21تاا  21هماان ساوره
از ازدوار او بااا همساارِ فرزناادخواناادهی خااود گ ا ارش ماای ااود [ .]40اگاار
این گوناه با اد ،مایتاوان کاه در ساورهی  ،22آیاه  41آغااز و سانگبناای
حرکت به سوی یی دین نوین را دید:
«م مد پادر هایه یاز از ماردان اما نیسات ولای فرساتاده خادا و پایاانِ
پیامبران است »...
پایااان پیااامبران» [خاااتم النبیااین] (حااداکًر) از زمااان ترتولیااان
ِ
مفدااوم «
ِ
(ماارگ پااس از  331ماایالدی) عنااوانی باارای عیساای [ ]43و در مانویاات
عنوانی برای مانی [ ]42باوده اسات .ایان عناوان مایگویاد کاه پیاامبری در
قال عیسی ،مانی و م مد به اور یا انتدای خود میرسد.
ایان ماورد ،یعنای ساورهی  ،22آیاه  41مایتواناد اساتًنایی با اد کاه نااام
م مد به هنرام ذکار نخساتیناش ،نقاش مساین را ت ات اعاا خاود قارار
میدهد .اواهد بسایاری دال بار آنناد کاه ایان بخاش بعادها اااافه اده
که می بایستی به عناوان پایش ارط اکلگیاری یای دیان جدیاد تلقای
ااود .احتمااال ایاان نی ا هساات کااه آیااه [ 41از سااورهی  ،]22اااید هاام
آیات  ، 40-42عبارات منفاردی بودناد کاه باه هنراام جماعآوری قارآن باه
طور اتفاقی در این بخاش گنجاناده ادند .ساسس مای بایاد باه عیسای کاه
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در قرآن با لق ِ رساول ار آماده ،ربا داده مای اد تاا باا ماابقی اظداارات
دیرر دربارهی اهمیت عیسی مطابقت پیدا کند.
 -2.2.2قرآن به مثابهی ت ضیح کتب ِ کتب مقد
همانرونه که در بعوای از آیاههاا آماده ،قارآن خاود را باه من لاهی تفسایر،
تأئیااد و تأویاال کت ا مقاادد ،یعناای تااورات و انجیاال عراااه ماایکنااد ،بااه
سااخن دیراار خااود را بااه مًابااهی «اساافار مقاادد وااانی» مااینراارد .هاام
عنوان کلی ایان کتااب یعنای ناامش (قارآن) ،هام «مفااهیم تقسایمبنادی»
آن بااه سااوره و آیااه و هاام قاارار دادن «حااروف مرمااوز» در آغاااز سااورههااا
نشان می دهند کاه تاا چاه انادازه باه سانت ساوری – مسای ی و رابطاهاش
با کاربردهای نیایشی از کتابهای مقدد ن دیی بوده است [.]44
قاارآن بااا صااراحت طاای یاای سلسااله از بناادهایش ماایگویااد کااه «فق ا »
ماایخواهااد کتااابِ مقاادد را تأییااد و بااه درسااتی تأویاال کنااد .سااورهی ،5
آیه  04از مردم میخواهد:
«برااو ا اهاال تاااب تااا [هنرااامب ااه] بااه تااورات و انجیاال و آن ااه از
پروردگارتااان بااه سااو ااما نااازل ااده اساات عماال نكااردهایااد ،باار هاایه
[آئین بر حقی] نیستید .]45[ » ...
خواسااتههااای مشااابدی در جااای دیراار نیا آمااده اساات (ن.ک مااًالا بااه د
 ،4آ  ،41د  ،4آ  ،020د  ،5آ  ،00د  ،1آ  000و غیااااااره) .همااااااهی
ایاان اظدااارات در سااورههااای بااه اصااطالح ماادنی (مدینااه) آماادهانااد [.]40
احتماال در مرحلهی آخار سانت قرآنای ،ب اثهاای کالمای فراوانای صاورت
گرفته که باعث کل گرفتن چنین جمالتی ده است.
در این مرحلهی آخرِ جنابش قرآنای ،خاود قارآن هار چاه بیشاتر باه مًاباه
کتابی مدام کاه توااین درسات از کتا مقادد ارایاه مایدهاد ،در مرکا
قرار میگیرد .سورهی  ،2آیات  2و  4میگوید:
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آیه « :2آن خدایی که کتاب را باه راساتی بار تاو فرساتاد ،تأییادیسات بار
کت آسامانی قبال از خاود کاه بار اما ناازل کارده اسات یعنای تاورات و
انجیل» ،آیه « :4و پیش از این برای هدایت مردم فرستاد »...
در اینجا منظور از «کتااب» ،قارآن اسات .ایان «کتااب» بایاد آن چاه را کاه
در تااورات و انجیاال اساات ،تأییااد کنااد (مشااابهی آن :سااوره  ،3آیااه ،41
سوره  ،4آیه  020و سوره  ،5آیات  40و .)44
وقتاای قاارآن ،ماننااد سااورهی  ،2آیااه « ،2کتاااب» نامیااده ماای ااود ،باادین
معنی است که باه تاورات و انجیال ن دیای مای اود ،حتاا وقتای کاه قارار
اساات «فق ا » بااه عنااوان تأییااد آندااا با ااد .هم نااین سااورهی  ،05آیااه 0
«کتاب و قارآن» را در یای ردیاف قارار مایدهاد و مایگویاد« :ایان اسات
آیات کتااب [آسامانی] و قارآن رو انرر[مباین]» .هماین طاور ساورهی ،1
آیاهی  ،000تااورات ،انجیاال و قاارآن را در کنااار یکاادیرر نااام ماایباارد .ایاان،
باادین معناساات کااه تواااین درساات کت ا مقاادد در قاارآن ،کااه اااید از
کیفیات مساتقل
ِ
پیش بخاشهاای ب رگای از آن وجاود دا اتند ،باه تادری
و مقدد بدست آورد.
ال سااورهی  ،2آیااات  01و 31
اهمیاات ب ا رگِ درک ص ا ین از کتاااب را مااً ا
تواااین ماایدهنااد« :در حقیقاات ،دیاان ناا د خاادا همااان اسااالم اساات و
کسااانی کااه کتاااب آساامانی بااه آنااان داده ااده بااا یکاادیرر بااه اخااتالف
نسرداختند مرار پاس از آن کاه علام بارای آنداا حاصال آماد  »...و آیاه 01
می گوید« :و اگر با تو باه م اجاه پرداختناد ،پاس براو .... :آیاا مایخواهیاد
حاال اسالم بیاورید؟»
چنین بندهایی در قرآن اغل باه عناوان ا ااره باه یای دیان جدیاد یعنای
اسالم درک ده است .ولای هماان طاور کاه گفتاه اد نمایتاوان «دیان»
را بااا « »Religionترجمااه کااردچ زیاارا اسااالم بااه معناای «تطبی ا بااا کتاااب
[مقادد]» ماایبا اد .در ایاان جااا – باویهه مساای یان -سارزنش ماای ااوند
که به م ا این که «علم» بارای آنداا حاصال آماد -یعنای وحای باه مًاباه
«علاام» -بااه م اجااه دربااارهی کتاااب [مقاادد] در غلتیاادهانااد (چیا ی کااه
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منطب ا بااا واقعیاات اساات) .ظاااهرا بعواای از ایاان تفاساایر از کتاااب ح ا ف
ال در ارتبااط باا پسارِ خادا باودن مساین یاا
دهاناد ( آنروناه کاه قارآن ماً ا
تًلیث اظدار مایدارد) .در ایان جاا ،قارآن باه مًاباهی «حاافق عقیادهی بار
ح » یا راهی «درست و حقیقای» ،از رقباا مایخواهاد کاه باه اساالم یعنای
بااه تطبی ا بااا کتاااب [مقاادد] رو آورنااد .جناابش قرآناای معتقااد بااود کااه
بردا ات خاودش مطاااب باا کتاااب مقادد اسات – در مقاباال دیراران کااه
اهاال کتاااب بودنااد -و ایاان را در قاارآن مسااتند ساااختند .و البتااه بااه زبااان
رو اان «عرباای» (سااوره  ،00آیااه  ،012مقایسااه کنیااد بااا سااوره  ،05آیااه
 ،)0درسات مانناد ترجمااهی انجیال سااوری کاه «ساااده» [بسای ] (پشاایتا)
نامیده می د.
این ارجاا قارآن باه کتااب مقادد ،بعادها ،یعنای پاس از اساتقرار اساالم و
قاارآن بااه مًابااهی «سااند مؤسااس» ،دیراار مااورد توجااه قاارار نررفاات .ت ا ِ
«غیرقاباال تقلیااد» بااودن قاارآن ،مااانع از آن ااد کااه کااارکرد و وظیفااهی
اعالم ده توسا خاود آن باه مًاباه توااین درسات کتااب مقادد ماورد
توجه قرار بریرد.
طی پهوهشهاای دقیا از مادتدا پایش مشاخد اده کاه در قارآن ماواد
و موااااوعات بسااایاری از عدااادین و آپوکریفاااا وجاااود دارد .ولااای مدااام
ت قیقااات جدیاادتر هسااتند کااه بااه متااون قرآناای واقعاا ا بااا روشهااای
تفساایری دقی ا برخااورد ماایکنااد و تنیاادگی عمی ا آن را بااا ایاان ساانت
نشان میدهد ،چی ی که تاکنون اسالم ناسی بدان عمل نکرده است.
ا اره ای کوتاه باه چناد نموناه :برتارام ا امیتس ،ساوره « ،3بقاره  /گااو» را
همااین گونااه ت لیاال ماایکنااد [ .]41او کااامالا متکاای باار ساانت و احادیااث
فکار مایکناد و معتقااد اسات کاه «ایان سااوره  ...اناختی کلای از فرآینااد
پیدایش اسالم باه مًاباهی دینای مساتقل» باه دسات مایدهاد [ .]44ولای
او هم نین تواین می دهاد کاه مبناای قارآن «جداانبینای ادیاان انجیلای
در ساادههااای  0بااه  1ماایالدی» اساات« ،یعناای مفاااهیم در ایاان سااوره،
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مساابو بااه یدودیاات تلمااودی و هم نااین مساای یت آن زمااانی هسااتند»
[.]41
او هم نین در تأویلهای منفارد خاود نشاان مایدهاد کاه تقریبا ا هار یای
از آیااات سااورهی  3ارجاعااات و تااداعیهااای انجیلاای دارد و آندااا را بااه
خاادمت ماایگیاارد .او از همااان آغاااز ،ارجاعااات بااه کتااابهااای پیاادایش،
خاارور ،م امیاار ،ا ااعیا  ،مالکاای ،ایااوب ،انجیاال متاای و یوحنااا ،تاااریخ
رسااوالن ،نامااه بااه رومیااان را نشااان ماایدهااد – همااهی ایندااا در آیااات
آغاازین سااورهی  3ماورد اسااتفاده قارار گرفتااهاناد .برتاارام ا امیتس اوبااات
ال حارفهاای انجیلای را ماورد بدارهبارداری قارار
میکند که این ساوره کاام ا
میدهد و با آندا به جدل مایپاردازد .ولای ،باا ایان وجاود ،او تا خاود را بار
مبنااای تأویاالهااای آیااات منفاارد کااه چیاا دیرااری را بیااان ماایکننااد،
نمیگ ارد.
از منظر تأویلی ،کارهاای فرانای فاان در فلادن دقیا تار هساتند ،اگرچاه او
نیاا معتقااد اساات کااه منشااا قاارآن م مااد بااوده اساات .او در رسااالهای
عنااوان «متااون
ِ
«مراحاال تطااور سااورهی  ،2آیااات  22تااا  » 04را ت ااتِ
متقاارب مسای یت ناسای ساوری و عربای» ماورد پاهوهش قارار مایدهاد
ِ
[ .]11او نی ا بااه انبااوهی از ارجاعااات انجیلاای در قاارآن ا اااره ماایکنااد و
نتیجه میگیرد:
«بااویهه گنجاناادن و اسااتفادهی کار ناسااانه و مجاارب از ارجاعااات عداادین
که هدفش اوبات نااجی باودن مساین اسات ،از تاوان نویساندگانی کاه فاقاد
علم کالم مسی ی هستند خارر است» [.]10
او باارای متااونی کااه مااورد پااهوهش قاارار داده ،از پاایش فاار ِ خااود کااه
م مد نویسندهی آندا بوده ،دست میکشد :او هم نین مینویسد:
«نویسااندگان ،ااناختِ بساایاری دقیقاای از مساای یت ناساای موعااودگرایی
کااه بااه اواار دوگانااهی لوقااا یعناای انجیاال لوقااا و کتاااب اعمااال رسااوالن و
هم نااین ارجاعااات فااراوان عداادین مربااوط ماای ااود ،دا ااتند .هم نااین
ایاان نویسااندگان بااا پاادر تأویاال سااوری (افاارام سااریانی) ،هاام از ل اااس
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روش اااناختی (سااانتِ تأویااال تااااریخ رساااتراری و موعظاااه باااه سااابی
مِدراش ،متاون کااربردی و موعظاه هاا باه هنراام عباادت) و هام از ل ااس
متن ناسی (متون مقدد و آپوکریفا) آ نا بودند» [.]13
اوان «متااون متقااارب– اهمیااتِ متااون
فااان در فلاادن در جسااتاری بااا عنا ِ
انتقااادی گوناااگون و متااون مرجااع مساای ی باارای ویراسااتاران سااورههااای
 00و ( 5آیااات  001تااا  »)001کااه هنااوز منتشاار نشااده اساات ،بااه نتااای
مشابدی میرسد.
امیدوارم که این نمونههاا کاافی با اند .در اینجاا رو ان مای اود :هار چاه
تأویل قرآن دقی تر و مو کافانه تار پایش بارود ،باه هماان انادازه نیا تاأویر
عمی ا تاار انجیاال و آپوکریفااا و علاام کااالم سااوریه اارقی باار آن آ ااکارتر
می ود .آن ه که به هادف و برناماهی قارآن تبادیل مای اود ،یعنای تأییاد
و تأویل درست از تاورات و انجیال ،در کال ماتن قارآن مساتند اده اسات.
طبع ا عکاس ایان هام درسات اسات :بادون انجیال و سانت ساوریه ارقی،
نمی توان قرآن را درک کرد .بایاد اینجاا باه رساالتِ برناماه ای قارآن ،کاه در
سوره  ،5آیه  04آمده ،اتکاا کارد«« :براو ای اهال تااب تاا [هنراامب اه]
به تورات و انجیل و آن اه از پروردگارتاان باه ساوی اما ناازل اده اسات
عمل نكردهاید ،بر هیه [آئین بر حقی] نیستید » ...
قاارآن حاااوی ارجاعااات دقی ا بااه عدااد قاادیم ،عدااد جدیااد و دیراار مااواد
انجیلی است کاه مانناد «نخساتین صا یفههاای وحای» یاا انجیال یعقاوب
و انجیل تومااد باه عناوان «ناازل اده» ماینرریسات .مسای یت ساوری،
ظاااهرا ماننااد مساای یت بیاا انس و التااین کااه ساااختارهای بوروکراتیاای
سااختی دا ااتند حااد و ماارز قاااطع و رو اانی باارای ااریعت مقاادد
[نو اتههااای مقادد] قایاال نباود .ولاای رو ان ماای اود کااه تأویال کُتا
مقدد از منظر قرآنای – بارای گاروه خاود -هماواره مدامتار اد و ساسس
در خود قرآن ،مرتبهاش با تورات و انجیل در یی سطن قرار گرفت.
همااواره ایاان خطاار باارای مساای یت و نی ا جناابشهااای کالماای و فرقااهای
قدرتمند آن وجود دا اته کاه هار گاروه باا تفسایرِ باه زعام خاود درسات،
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بااه گونااهای اعتبااار اارعی کتاااب [انجیاال] را در سااایهی خااود قاارار دهااد:
اعتقادناماااهی نیقیاااه ( 235مااایالدی) و اااورای اول قساااطنطنیه (240
میالدی) توانستند خاود را باه مًاباه ااخدِ دیان و ساسس حتاا اخحای
باارای تفساایر کتاااب مقاادد تعیااین نماینااد .مشااابه آن ،باارای نمونااه،
نو اتههااای اعتقااادی پروتساتانهااا یااا تحامیمات ااورای تریناات []Trient
است .ولی تا زمانی کاه کسای اصاول اعتقاادی را باه گوناهای نظااممناد بار
فااراز کتاااب مقاادد قاارار نااداده ،حااداقل از ل اااس اصااولی در حااوزهی
مشااترک مساای ی باااقی ماایمانااد .ولاای در خااود قاارآن هاام ،ایاان گااام
بردا ااته نشااده اساات ،بنااابراین از ایاان زاویااه کااه بنرااریم ،قاارآن در طیااف
مسی ی باقی مایماناد .ولای از ساوی دیرار ،باا قارار دادن هار چاه بیشاتر
خااود [قاارآن] در کنااار تااورات و انجیاال ،ایاان امکااان بوجااود ماایآیااد کااه
ت اات اارای نااوین ،اارایطی کااه در حاادود پایااان ساادهی  4ماایالدی بااه
تدری بوجود آمد ،این رویکرد ادامه یابد.
 -2.2.2یک دین جدید؟
همواره ادعا می اود کاه در قارآن از یای دیان جدیاد یعنای اساالم ساخن
رفته و برای آن هم یی سلساله نقالقاولهاا ذکار مای اود .ولای در اینجاا
باید توجاه اود کاه «دیان» هماان ««( »Religionدیان» باه مفداومی کاه
مااا امااروز آن را بردا اات ماایکناایم) نیساات ،بلکااه بااه معنااای «راسااتی،
درسااتی» ،یعناای «درسااتی یااا راسااتی» بردا اات مااا از اعتقاااد ،باااور ،راه و
غیره است.
در مجموا مایتاوان باا توجاه باه هماهی ساورههاا و آیاههاا ،کاه در اینجاا
فرصاات بررساای مو ااکافانهی آندااا وجااود ناادارد (باارای نمونااه :د  ،5آ / 2
د  ،1آ  /22د  ، 01آ  / 010د  ،44آ  / 34د  ،00آ  ،1و غیاااااااااااره)،
نتیجااه گرفاات کااه مااردم اهاال قاارآن نی ا بااه درسااتی ،برتااری و مطابقاات
ال سااوره ،2
(یعنای اسااالم) ن لااه یااا باااور خاود بااا کتاااب مقاادد [م.ک مااً ا
آیااات  01و  ]45اعتقاااد دا ااتند .وقتاای آندااا تحااورات خااود را در مقاباال
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طیف های متفااوت مسای یت ،یدودیات یاا دیرار جنابش هاای ما هبی باه
مًابه ی دینِ راساتین قارار مایدادناد ،چیا عجیبای نیسات .درسات مانناد
آن میماند که ماًالا فرقاههاای کاتولیای ،لاوتریهاا ،اصاالحگاران یاا دیرار
مساای یان آزاد و فرقااههااا در تفاااوت خااود نساابت بااه مااابقی چنااین
ادعاهایی را عنوان کنند.
در اینجا مشاکلی کاه ظااهرا وجاود دارد ایان اسات کاه ترجماههاای قارآن
باه زباانهاای اروپاایی باا تحاوراتی رقام خاورد کاه مترجماان باا اتکاا بااه
تاااریخ خااود [اروپااایی] عماال کااردهانااد (مااًالا «دیاان» را «»Religion
ترجمااه کااردهانااد) .و البتااه در کنااار آن ،ایاان مترجمااان بااه توااای ات
طبری نی تکیاه کارده اناد ،در صاورتی کاه تااریخ طباری در زماانی نو اته
ااد کااه دیراار اسااالم خااود بااه یاای دیاان جدیااد بااا درکِ امااروزی تباادیل
ده بود .باه هماین دلیال ،دیرار باه آن اه کاه خاود قارآن اظداار دا اته،
توجه نشده است.
یی نمونه سوره  011است که رودی پارت ،اینرونه ترجمه کرده است:
«برو ای کافران ،آن ه مایپرساتید نمایپرساتیم ،و آن اه مایپرساتیم اما
نمیپرستید ،و نه آن اه پرساتیدید مان مایپرساتم ،و ناه آن اه مایپرساتم
ما میپرستید ،دین ما برای خودتان و دین من برای خودم».
ساورهی باااال ،بیااان رو اان اعااالم یای دیاان جدیااد و مسااتقل از مساای یت
اساات و آن هاام در مرحلااهی آغااازین در مکااه! زیاارا ایاان سااوره جاا و
نخستین سورهها در مکه است.
گااارد -رودیرااار پاااوئین در ساااخنرانیای در دانشاااراه ناااوتردامِ آمریکاااا
دربااارهی «الااف» در نرااارش قاارآن روی چنااد مااورد مداام انرشاات گ ا اات
– کااه در ایاان جااا چکیاادهی آن بااازگو ماای ااود [ .]12در بساایاری از
زبانهاای ساامی دو حارفِ ا و یکای بارای نفای یعنای «ال» [«ا» در آخار]
و دیرااری باارای تأکیااد یعناای «ال» [« » در آخاار] در نرااارش بااا هاام یکاای
هستند و می باید در ماتن متوجاه اد کاه نفای یاا تأکیاد اسات .در عربای
ایاان تفاااوت اساساا ا گ ا ااته ماای ااودچ قاارآن هاام نرااارش تلفظاای را
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ماای ناسااد ،یعناای اگاار واژهی بعااد از حاارف تأکیااد بااا یاای هیاااتود
[( ]Hiatusباااز اادن چاکنااای یااا حنجااره) آغاااز ااود ،آنراااه حاارف تأکیااد
کشیده می اود یعنای «ا» خواناده مای اود .و ایان در ماورد ساورهی 011
صد میکند ،یعنی مای تواناد هام باه معنای نفای و هام باه معنای تأکیاد
بردا ت ود ،بستری باه ایان دارد کاه هار کاس ماتن را چروناه مایبیناد.
اگر «ال» در این جاا باه عناوان حارف تأکیاد خواناده یعنای مًبات خواناده
ود ،آنراه معنی این سوره چنین خواهد بود:
«مان درسات هماان را کاه مایپرساتید ،مایپرساتم ،و آن اه مایپرسااتیم،
ما همان را مای پرساتید ،و آن چاه پرساتیدید مان مایپرساتم ،و آن چاه
میپرستم ،ما [نی ] میپرستید »....
اگاار ایاان چنااین برگردانااده ااود ،سااورهی  011دقیق ا ا عکااس آن چااه کااه
تاکنون خواناده اده ،معنای مایدهاد :یعنای در اینجاا اساسا ا بار ا اتراک
آئین تأکیاد مای اود .آیاه  0از هماین ساوره اااافه مایکناد« :دیان اما
باارای خودتااان و دیاان ماان باارای خااودم» .ولاای «دیاان» در ایاان مااورد بااه
معناای «راه» و «ن لااهی اعتقااادی» از یاای باااور دیناای اساات .سااخنرو در
راه
کنااار تأکیااد اساساای باار ا ااتراک یااا حتااا هویاات مشااترک ،باار درسااتی ِ
ویهه ی خود نی تأکید مایکناد – ادعاایی کاه فرقاه هاای مسای ی اماروزی
با سمتگیریهای گوناگون نسبت به یکدیرر دارند[.]14
پااوئین ماایگویااد کااه در راسااتای یاای چنااین تفساایری ،ماایتااوان آیااات
دیرااری از قاارآن را تعبیاار کاارد ،چی ا ی کااه از سااوی مساالمانان تااا کنااون
ال توس ا م مااد اسااد) در مساایر ماادارای
فق ا بااه صااورت پراکنااده (مااً ا
باایناالدیااانی مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه اساات .سااورهی  ،5آیااه  44در
ترجمهی رودی پارت آمده است:
« ...باارای هاار یاای از ااما راه و رو اای معااین دا ااتهایاام و اگاار خداونااد
ماایخواساات همااهی ااما را یاای اماات ماایگردانیااد ،ولاایکن (ایاان کااار را
نکرد) تا ما را در آن اه باه اما بخشایده اسات بیازمایاد .پاس باه انجاام
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نیکی ها بشاتابیدچ بازگشات همرای اما باه ساوی خداسات ،آنرااه اما را
حقیقت] آن ه اختالف دا تید آگاه خواهد ساخت»
ِ
به [
یا سورهی  ،3آیه 044
«هاار یاای را جدتاای [قبلااهای] اساات کااه وی روی خااود را بااه آن سااوی
ماایگردانااد [بسااتری دارد کااه یدااودی ،مساای ی یااا مساالمان با ااد] .در
انجام نیکی ها از هم پیشای بریارد! هار جاا کاه با اید [باه هنراام آخارت]
خدا همری ما را باز میآورد ،چرا که بر همه چی تواناست»
یا سورهی  ،30آیات  13تا 14
 ... ،13ایاان اماات ماساات کااه امتاای یرانااه اساات .و ماان پروردگااار ااما
هساتم .پااس ماارا بسرسااتید (احتماا اال منظااور معاصااران عیساای اساات) ()12
ولی آندا به گروه هاای مختلاف تقسایم ادند (احتمااالا آنداا در اماور دینای
خود پااره پااره ادند) .ولای هماه روزی باه ساوی ماا بااز خواهناد گشات.
( )14پااس هاار کااه کارهااای ایسااته انجااام دهااد و مااومن با ااد ،در براباار
تاااالشهاااای او ناسساسااای نخواهاااد اااد و ماااا نویساااندهی [اعماااال] او
هستیم».
سوره  ،32آیات  53تا 00
( )53و در حقیقاات ایاان اماات ماساات ااه امتااب یرانااه اساات و ماان
پروردگاار امایم پاس از مان پااروا داریاد )52( ،و آنرااه ماردم امار [دیاان]
خااود را پاااره پاااره کردنااد و هاار گروهاای بااه آن ااه ن ا د خااود پسااندیدند
دلخااوش کردنااد )54( ،پااس بر ا ار آندااا در ورطااه [گمراهاای] خااود با ااند
تااا هنرااامی معااین [کااه روز ماارگ و قیاماات با ااد] ( )00( .... )55آناننااد
ه در ارهاا نیاز اتاب مابورزناد و آنانناد اه در انجاام آنداا سابقت
مبجویند ...
باار خااالف ایاان سااورههااا ،سااورهی  ،01آیااات  014ت اا  010اادیدا جاادلی
فرموله ده اند که ظاهرا علیاه بات پرساتان بیاان اده اسات و بارای طارح
پرسشهای ماا اهمیات ندارناد .ولای تاا هنراامی کاه موااوا حاولِ نقاش
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عیساای و ارجاااا بااه عدااد قاادیم و عدااد جدیااد اساات ،همااهی گااروههااا در
طیاااف مسااای یت قااارار دارناااد .در هااار حاااال ،در قااارآن اظداااارات
آ تیجویانهی دیرری نسبت باه اهال کتااب یافات مای اود ،یعنای نسابت
بااه یدودیااان ،مساای یان و صااابئین (مقایسااه کنیااد ،مااًال د  ،3آ  / 03د
 ،2آ  002و  /011د  ،5آ  /01د  ،33آ  )01و باااااویهه نسااااابت باااااه
ال سوره  ،51آیه )31
ن لههای دیرر مسی ی (مً ا
البتااه قاباال ذکاار اساات کااه در قاارآن یاای سلسااله اظداااراتی نساابت ا
آ ااتیناپاا یر و حتااا باایرحمانااه یافاات ماای ااود کااه بااه سااادگی در
چدارچوب مسی یت جاای نمایگیرناد .ایان بنادها بایاد هناوز دقیقاا ماورد
مطالعه و ت قی قرار گیرند که آیاا باا قرائات سانتی واقعاا ساازگار اسات یاا
خیر .هم نین باید ایان امکاان در نظار گرفتاه اود کاه آیاا چناین آیااتی
بعدها در طی بازنویسای هاای قارآن از سانت هاای دیراری وارد آن اده یاا
خیاار .بااا ایاان حااال ،ایاان آیاااتِ [پرسااشبرانری ا ] ساااختار اساسا ا مساای ی
قرآن را از بین نمیبرد.
 -2.2منابع ادب و تاریخ – دین قرآن
بااازگویی بساایار وساایع داسااتانهااای انجیلاای و اتکااای زبااانی ،کالماای و
ال ااناخته
تفساایری بااه متااون مساای ی و آپوکریفااا در قاارآن ،امااروزه کااام ا
ااده و غیرقاباال ب ااث هسااتند .همانرونااه کااه گفتااه ااد ،پااهوهشهااای
تأویلی مو کافانهی مادرن نشاان مایدهناد تاا چاه انادازه عمیا اظداارات
قرآنی با متاون انجیلای تنیاده ادهاناد .ولای در ایان زمیناه نیا کشافیات
ناوینی وجاود دارد ،مااًالا «صا یفههااای گ اته» و «صا فیههاای ابااراهیم
و موسااای» در قااارآن (ساااوره  ،41آیاااات  04و  )01کاااه باااه من لاااهی
«وصااایای ابااراهیم»« ،مکا اافهی ابااراهیم» و «وصااایای موساای» نرریسااته
می وند و ژنویه گوبیلو آندا را تشخید داده است [.]15
گ .گوبیلااو توانسااته تااأویرات ادباای دیرااری از باسااتان متااأخر را باار متااون
قرآناای و طاارز فکاار آن نشااان بدهااد :نویسااندگان قاارآن بااا «م م عووهی
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هرمسوو » نوافالتااونی – گنوساای و هم نااین بااا فورفوریااود نوافالتااونی
آ اانا بودنااد و از آندااا اسااتفاده کردنااد [ ،]10ااااافه باار آن بااا «تعااالیم
الدااای» [ ]Göttliche Unterweisungenالکتاااانس (مااارگ پا اس از 201
ماایالدی) [ ،]11معلاام پساار کنسااتانس نیاا آ اانایی دا ااتند .گوبیلااو در
ایاان مجموعااه جسااتارها ،اسااتفاده از نو ااتههااای کلمنتااین (کلمنیتااین
دروغااین یااا مسااتعار) ،رمااان اسااکندر [ ،]14[ ]Alexanderromanحقیااار
[ ]Akhikarو نمونااههااای دیراار را نشااان ماایدهااد [ .]11فااولکر پااو ،
ارجاعااات بااه ترتولیااان [ ]Tertullianرا نشااان داده اساات [ .]011از آن جااا
که ایان ناوا پاهوهش هاا در ساالدای اخیار باه طاور جادی آغااز ادهاناد،
حتما ا در آینااده منااابع ادباای دیرااری [کااه باار قاارآن تااأویر گ ا ااتند] نی ا
تشخید داده خواهند د.
اف ا ون باار ایاان ،ماایتااوان ارجاعااات بساایار زیااادی در قاارآن یافاات کااه بااه
ادیااان پاایش از آن مربااوط ماای ااوند ،ماننااد ن لااههااای گوناااگون گنوساای.
ایندا انباوهی از ماواد و دساتمایههاایی هساتند کاه در گ اته بارای قرنداا
در خاور ن دیای و میاناه گساترش یافتاه بودناد کاه در ایان جاا نمایتاوان
همهی آندا را نام برد .قابل توجه ایان اسات کاه ایان باه عاریاه گارفتنهاای
قاارآن البتااه در بعواای مااوارد منجاار بااه ت ییاار الروهااای برگرفتااه از ساانت
انجیلاای ااده اساات – ماننااد معرفاای پیااامبران [ ]010یااا نااوا و بردا اات
متفاوت از داستاندای آفرینش [.]013
ولی در اکًر ماوارد ایان اساتقبال و باه عاریاه گارفتنِ تحاورات و الراوهاای
دیرااران ،منجاار باادان نشااد کااه الدیااات قاارآن در اسااادِ [مساای ی] خااود
ت ییر کند ،مًالا به هنراام اساتفاده از دساتمایه هاای گنوسای ،اندیشاههاای
واقعیاات حقیقاای و خااوب ،از
ِ
دوگانااه [ونااوی] آن را جاا ب نکاارد (یعناای:
جاانسِ روح اساات ،هاار آن ااه مااادی اساات ،باایارزش و بااد اساات) .اکًاار
اوقااات ،تحااورات و دسااتمایههااا بااه طااور مًباات و باادون «عااوار جنباای»
قوی کالمی ،وارد بازی می وند.
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علااتاش را بایااد در ایاان اارای دیااد کااه در زم اان پیاادایش اقااوال قاارآن
دیرر ن له هاای گنوسای مانناد سادههاای  3تاا  4مایالدی و انادکی بعادتر
یعنی در سادهی  5بارای مسای یت تددیادی جادی باه امار نمایآمدناد.
به عکاس ،مسای یت توانسات اساسا ا بار ن لاهی گنوسای «غلباه» کناد یاا
به عبارت درست تار باا جا ب آن در خاود توانسات باه روال عاادی خاویش
ب ایاان ن لااهی ما هبی در خااود بااه معنااای ادامااهی
باااز گااردد .بدااای جا ِ
اات الرااوهااا ،دسااتمایههااا و تحااورات گنوساای – البتااه رهااا از ونویاات
حیا ِ
عمیا ایاان ن لااه -در اااخههااای مسای ی و علاام کااالم آن بااود .بااه نظاار
ماایرسااد کااه قاارآن در ایاان مقطااع زمااانی کااه دیراار نیااازی بااه جاادل بااا
گنوسیها نبود ،ر د یافت .چند نمونه:
 وقتااای ماااًالا در ساااورهی  ،4آیاااهی  051یااای دساااتمایهی وناااوی[دوآلیستی] مورد اساتفاده قارار مایگیارد (درباارهی مارگ و تحالی « :هار
دو برای آندا یکی باه نظار مایرساد») ،خیلای زیباا توانساته توااین بدهاد
که عیسی در واقع باه خادا ارتقاا یافات و زناده اسات و مارگ و باه صالی
کشاایدنش حاارف آخاار دربااارهی او نیسااتند .بااا وجااود ایاان ،در قاارآن
هی کاادام از الروهااا و عناصاار ونااوی ماارتب باادان مااورد اسااتفاده قاارار
نمیگیرد [.]012
 در اقااوال قاارآن آمااده کااه خاادا پااس از خلقاات انساااندا از فر ااترانخواساات در مقاباال آدم بااه سااجده بیفتنااد کااه یکاای از فر ااتران یعناای
ابلیس از ایان خواسات خادا سار بااز زد (ساوره  ،24آیاات  10تاا  .)14ایان
دسااتمایه ظاااهرا در خاااور زمااین بساایار ااایع بااوده اساات .احتماااالا از
داسااتانهااای مشااابه رایا در آنجااا ،وارد کتاااب «گنا ای راساات» مناادائیان
[صابئین] اده اسات .در گنا ا آماده اسات« :آدم و حاوا سااخته ادند... .
فر اترانِ آتاش آمدنااد و باه خادمت آدم در آمدناادچ آنداا آمدناد و در براباار
او باااه خااااک افتادناااد و ساااخنانش را ت ییااار ندادناااد» [ ]014و اداماااه
ماایدهااد« :و خاادای با رگ نااورانی گفاات" :قارار ااد چنااد تااا از فر ااترانِ
آتااش بااه خاادمت آدم در آیناادچ قاارار ااد آندااا بیاینااد و در براباار آدم بااه
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سجده افتناد و ساخنانش را ت ییار ندهناد ".یکای از آنداا ،آن فر اتهی باد،
که از آن پلیادی سااخته اد ،از ساخنان پروردگاار سار بااز زد ،و پروردگاار
او را باا زنجیاری بااه بناد کشاید» [ .]015اگاار ایان دساتمایهی تحااویری از
گن ای منداییان وارد قارآن اده با اد -ابلایس هام نافرماانی خاود را ایان
گونه توجیه میکناد کاه او «از آتاش» آفریاده اده اسات (ساوره  ،24آیاه
 .)10ولااای باااا وجاااود اساااتفاده از ایااان دساااتمایه ،الروهاااا و ساااتی های
دوآلیستی (ونوی) مندایی دربارهی آفرینش وارد قرآن نشده است.
ِ
 همین برای ساوره « 5میا » [مائاده] (سافره/خاوان) نیا صاد مایکنادکااه در آیااات  003تااا  005از یاای میاا [ساافره] اساارارآمی حاارف زده
ماای ااود کااه حتاای عیساای در یاای عبااادت دعااا ماایکنااد کااه بااه زمااین
فرسااتاده ااود .طباا ارزیااابی ام .اف .فااان ریاات ،مواااوا باار ساار یاای
دسااتمایه از جشاان [عیااد] «بمووا» در مانویاات اساات کااه در قاارآن بااا
ااباهتهااایی در قال ا عشااای ربااانی و فرجااام ناساای بااازگو ااده اساات
[ ،]010هم نااین ااباهتهااایی از مانویاات یااا بااه طااور کلاای از گنوساایی
یافت می وند ،البته بدون آن کاه ونویات آنداا در قارآن از خاود اواری بجاا
گ ا ته با د.
 در سوره  ،52آیات  0تا  04ساه رویاا توصایف مای اود کاه در آنداا خادایا به عبارتی دقی تار یای رساول قاادر خاود را باه «صااح اما» (ساوره
 ،52آیه  )3یاا باه «بناده» [خادا] (ساوره  ،52آیاه  )01نشاان مایدهاد .در
نخسااتین و سااومین رویااا در «اف ا اعااال» (سااوره  ،52آیااات  1و  )32و در
دوماااین رویاااا «در ناا د درخااات سااادر» (ساااوره  ،5آیاااات  02و  )00ر
میدهاد .طبا ارزیاابیهاای زباان اناختی کریساتوف لوکسانبرگ ،قرائات
«درخاات ساادر» ا ااتباه اساات و بااه جااای آن واژهی «پاارده» را پیشاانداد
میکند [.]011
ولی «پارده» یای دساتمایه از سانت گنوسای اسات کاه نماادِ جداکننادهی
این جدان [ماادی] و جداان االهای اسات .در گنا ای راسات «پارده» دوباار
ذکر ده است:
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(( )0پاایش از آن پتاهیوول کااه خااود از خاادای خااوب زاده ااده ولاای
باای اارمانه بااه جدااان ظلماات روی ماایآورد ،جدااان را ماایآفرینااد [جدااانی
کااه تلفیقاایساات از جدااان روحاای و مااادی ،خااوب و بااد]) «خشااکی پدیااد
آمااد / ،و انبااوهی متااراکم گردیااد و در آب فارود آمااد /.پااردهای باار افرا ااته
د  /به باال رفت و در برابر قل آسمان قرار گرفت .]014[ ...
(« )3وقتاای پتاهیاال ایاان را گفاات / ،خانااهاش گرفتااه ااد  /خانااهاش را از او
گرفتنااد  /و او را در زنجیااری باا رگ بااه بنااد کشاایدند  /او را در زنجیااری
به بناد کشایدند / ،تاا سارانجام تیبیال ،ایان جداان ماادی ،از باین رفات/ .
زیاارا او سااخنان پاادرانش را ت ییاار داد  /و بااه سااخنان پاادرانش وفااادار
نمان اد / .او کارهااایی کاارد کااه پاادرانش بااه او اماار نکاارده بودنااد / ،بااه ایاان
دلیاال او را بااه سااختی بااه بنااد کشاایدند / .پااردهای فاارود افتاااد  /بااین او و
پاادرش باااتور / ... .هیبیاال -زیااوا نااازل ااد /،تااا ایاان جدااان را بااه نظاام در
آورد / ،کارهااا را سااامان دهااد / ،پتاهیاال را آفریااد و بااه پایااان نباارد ...
[.]011
اگاار بااه جااای «درخاات ساادر» در سااورهی  ،52آیااات  02و « ، 00پاارده»
خوانااده ااود ،آنراااه بااا هاار دو اظدااار دیراار از «اف ا اعااال» (د  ،52آ )1
جور در میآید .اگار ایان تحاویر از ن لاهی گنوسای گرفتاه اده با اد ،باه
نظر مای رساد کاه ا اارات نماادین وناوی در قارآن نقشای ایفاا نمایکنناد
[.]001
ظاااهرا قاارآن بااا اانوندگانی سااخن ماایگویااد کااه در ایاان ساانتهااا قاارار
دا ااتند ،تحااورات آندااا را برماایگیاارد و در ایاان رابطااه بااه آن چیاا ی
مایپاردازد کاه خااود را موظاف مایداناد .قارآن باه مواااع و گارایشهااای
دیناای فعااال آن زمااان عکااسالعماال نشااان ماایدهااد .اگاار کساای بخواهااد
قرآن را بدون این ارجاعاات بفدماد و تأویال کناد ،ناکاام مایماناد .اگار ایان
راه ناااهموارِ پااروژهشهااای تاااریخی -دیناای و تاااریخی – ادباای طاای نشااود،
قاارآن تااا سااطنِ فرافکناای یاای ر ااته تحااورات نامنسااجم و باادون ارتباااط
درونی باقی مای مانادچ خاواه ایان «تحاورات» از ناوا اساالمی با اند ،خاواه
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از نواِ «علمی» غربی .خود قارآن هام باه تااریکی و ابداام ساقوط مایکناد،
که این خود ،در تناقا با اعتبار مقدد اعالم دهاش است.
« -2.4محیطهای متقارب» قرآن (ژن یه گ بیل )
 -2.4.1اشارات به مرو
تازه بار زمیناه هاای زباانی و علام کاالم قارآن و ارجاعاات ادبای و تااریخی-
دینی قرآن مای تاوان در ایان بااره ب اث کارد کاه کجاا و چاه موقاع قارآن
بوجااود آمااده اساات .زیاارا بایااد بااه ایاان اندیشااید کااه «هاار مااتن مقدساای،
صاارفِ نظاار از کیفیاات فاارا ماارزیاش ،توساا م اای اولیااهاش متعااین
می ود» [ .]000باا کمای خاود ماتن مایتاوان باه م ای پیادایش ماتن
پی برد.
ایاان حااوزهی فرهنراای ،منطقااهای و زمااانی را ،کااه دساات کاام ماایتااوان
حاادود آن را مشااخد کاارد ،و احتماااالا قاارآن در آن بوجااود آمااده اساات،
خانم ژنویاه گوبیلاو« ،م ای هاای متقاارب» در متاون قارآن خواناده اسات
[ .]003او میپرسد« :آیاا مای تاوان م یطای را مشاخد کارد کاه در درون
آن تمااامی ارجاعااات (یعناای تمااامی ارجاعااات ادباایای کااه توساا خااانم
گوبیلو تشخید داده ده /نویسنده) رای بوده با ند...؟» [.]002
پاسااخ بااه ایاان پرسااش قطعا ا منفاای اساات :اظدااارات قاارآن نماایتواننااد در
به ج یارهی عربساتان یاا دقیا تار گفتاه اود در مکاه و مدیناه بوجاود
آمده با ند .تقریبا ا تماامی ویهگای هاای متاون قارآن ،و باه طاور رو انتار
پااسزمینااههااای فااراوان ادباای و دیاان ناساای نشااان ماایدهنااد کااه مکااه و
مدینه م ال اکل گیاری قارآن نباوده اسات .چروناه مای اود در ادری
مانند مکه (حتا اگر آنروناه کاه روایات اده پر اکوه مایباود – کاه البتاه
درساات نیساات) آن طااور کااه احادیااث توصاایف ماایکننااد ،ایاان انبااوه از
ادبیات دینی ایع و رایا باوده با اد؟ چروناه ایان هماه موااوعات دینای
ماایتواننااد در آنجااا [مکااه و مدینااه] ااایع و متااداول با ااند کااه قاارآن
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انوندگان خاود از آنداا مایگا ارد و باه
ِ
نقطهی اروا خاود را بار آگااهی
تحورات آندا پاسخ می دهد؟ چروناه یای پیاامبر کاه ظااهرا بایساواد باوده
تمااامی ایاان ساانن دیناای متنااوا را ماای ااناخته و ماایتوانساات بااا آندااا
برخااورد کنااد؟ چرونااه ماای ااود کااه یاای پیااامبر بااا مشا ولیات فااراوان در
مدینه و در م یطای کاه از ل ااس فرهنرای نسابتا بادوی باوده ایان امکاان
را بدساات آورد و حتااا دلیلاای دا ااته با ااد تااا چنااین اظداااراتی را فرمولااه
کند تاا ماردم آنداا را ااب و وبات کنناد؟ ایان کاه چاه چیا ی بارای او و
مردم در آنجا احتماالا جال بوده را میتوان در سیره خواند.
پس اگر بادین ترتیا عربساتان و پیاامبری کاه در آنجاا زنادگی مایکارد،
از رده خااارر بشااوند ،آنراااه بااه ایاان پرسااش دربااارهی یااافتن م اای
متقااارب ،تندااا کورمااال و مشااروط ماایتااوان پاسااخ داد .البتااه بااا قطعیاات
ماایتااوان از ایاان تاا دفاااا کاارد کااه قاارآن در منطقااه سااوریهی اارقی
ریشااههااای خااود را دارد .همانرونااه کااه کریسااتوف لوکساانبرگ نشااان داده
اساات ،تااأویرات «گااویش» سااوریه اارقی در زبااان قاارآن باار ایاان نظریااه
صاا ه ماایگ ارنااد ،هم نااین علاام کااالم قاارآن ،مفاااهیم ،دسااتمایههااا و
الروهای بی ماری از سنت ایرانی را در خود دارند.
باارای درساات بااودن ایاان تعیااین مکااان ،ج ئیااات فااراوان دیرااری وجااود
دارند که ذکار گیاهاان ،میاوه هاا و باغاات تاا نامیادن مسای یان باه عناوان
نحااارا در قاارآن (نحاارانی؟) .در ساانگنبشااتهای از کرتیوور ،موبااد باا رگ
زرتشااتی (پااس از  311ماایالدی) بااین «مساای یانی کااه در آن زمااان در
منطقااهی غاارب ایااران ساااکن بودنااد  ...یعناای مساای یان یونااانی زبااان
(کرساتیانی) و مساای یان سااوری زبااان (نحارایی)» فاار گ ا ااته ماای ااود
[ .]005ایاان عنااوان مساای یان سااوری یعناای «نحاارایی» کااه در قاارآن
«نحارا» نامیاده مای اود بارای ایان باوده کاه آنداا را از مسای یان یوناانی
(کریساااتیانی ،از زباااان یوناااانی کریساااتانوی  )christianioتمیااا دهناااد.
ظااهرا ایان ااخهی مسای یت در م ای قرآنای بخاش مسال مسای یان
را تشااکیل ماایدادنااد .مساای یان یونااانیزبااان و سااوریزبااان در ااورای
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تیسفون در سال  401باه یای جماعات با رگ مسای ی ساوری ارقی باه
وحاادت رساایدند ،بااه طااوری کااه در هنرااام پیاادایش قاارآن ،بااه ویااهه در
ر  ،عمدتا مسی یت نحارا وجود دا ت.
ولاای ایاان مکااان یعناای « اار ایااران» بساایار وساایع اساات و تااا مناااط
اارقی امسراتااوری ایااران ماایرسااد و از اسااتخر [در اسااتان فااارد] در
جنااوب تااا مناااطقی در اف انسااتان امااروزی و ترکمنسااتان در اامال (و بااه
سوی هندوستان و از جااده ی ابریشام باه ساوی چاین) را در بار مایگیارد.
بااه دلیاال آن کااه در عحاار ساسااانیان همااواره کااوچهااای اجباااری مااردم
سااوریه غرباای و سااوریهااای بااینالنداارین بااه اار ایااران وجااود دا اات
[ – ]000دههااا یااا صاادها هاا ار مساای ی از سااوریه ،کلیکیااه ،کاپادوکیااه
(فقاا ) باااه دساااتور ااااپور اول [ ]001کاااوچ داده ااادند -کاااه البتاااه
مساای یت آندااا متااأور از علاامِ کااالم مساای ی پاایش از ااورای نیقیااه بااود
[ .]004ایندا کاه در یای سلساله از منااط پخاش اده بودناد ،پایاههاای
فکری قرآن را بوجود آورند .ایان تا  ،توسا اارب ساکههاایی کاه از ساال
 40عربهاا ( 002مایالدی) در منطقاه ی ار ایاران باا عناوان «عبادار»
باارای مسااین  -باارخالف عنااوانش کااه پساار خاادا با ااد -تأئیااد ماای ااود
[ .]001آیا میتوان در اینجا منطقهی ویههتری مشخد کرد؟
وقتی ماا ،ورای علام کاالمِ پایش از اورای نیقیاه ،در قارآن باا انباوهی از
ا ااارات ادباای کااه نشااانرر همجااواری گاارایشهااای دیناای متفاااوت اساات
مواجاه ماای ااویم ،آنرااه بااه ایاان نتیجاه ماایرساایم کاه بااه هاایه وجااه آن
خطااهی کاام جمعیاات و بادیااهنشااین [مکااه و مدینااه] نماایتوانااد خاسااتراه
قاارآن با ااد ،بلکااه خاسااتراه قاارآن ماایبایااد منطقااهای پویااا و پرجمیع ات
با د .کدام منطقاهی پار جمعیات مایتواناد خاساتراه آغاازین قارآن با اد
کااه در کنااار ویهگاایهااای قاباال تشااخید آن یعناای بنیادهااای اعتقااادی
پاایش از ااورای نیقیااه ،باارای عیساای لقاا م مااد برگ ینااد؟ زیاارا ایاان
عنااوان با ااکوه باارای عیساای ،صاارف نظاار از تقاادد در عبااادتهااای
کلیسااایی ،بساایار نااادر بکااار باارده ماای ااد [ .]031البتااه قاارآن یاای طیااف
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وساایعتااری از عناااوین واال باارای عیساای قایاال اساات ،ولاای در هاار حااال،
واژهی م مااد چدااار بااار در آن آمااده اساات .پرسااش دربااارهی منشااا قاارآن
را نمیتاوان باا گماناه زنای مشاخد کارد ،بلکاه فقا از طریا آوااری کاه
قاباال اوبااات هسااتند بایااد معلااوم کاارد .ولاای مااا چااه ا ااارات واقعاایای در
دست داریم که بتواند خاستراهِ مشخدتری برای قرآن ممکن سازد؟
ابتدا بایاد گفات کاه جنابش قرآنای و هم ناین ویهگای مسای یت ناسایِ
م مااد در ارتباااط بااا «عباادالملی مااروان» قاباال مشاااهده اساات .ایاان را
ااارب سااکههااای او ،ساانگنبشااتههااای قُبااه الحااخره در اور االیم و
ِ
نخسااتین بازنویساایهااای قاارآن بااه زبااان عرباای تأییااد ماایکننااد .ولاای
«عباادالملی» طب ا اادادت یکاای از سااکههااایی کااه در سااال  15هجااری
ال «ماارو» بااوده اساات و نااه آن طااور کااه
( 010ماایالدی) ااارب ااده ،اها ِ
سنت بعادی اساالم در تفکار قاوم اناختی و تبار اناختی او را باه خانادان
مروانیان که خاستراه اان مکاه باوده ،وابساته سااختند .باه عکاس ،او اهال
اادر ماارو کااه امااروز در جنااوب ترکمنسااتان قاارار دارد ،بااوده اساات .زیاارا،
ال  »...یااا
پیشااوند «...ان» را بایااد بااه زبااان فارساای فدمیااد کااه معناای «اها ِ
«از »...میبا د [.]033
یاای ارزیااابی دیراار کااه باار ااواهد قاباال اوبااات قاارار دارد بااه آن ااااافه
می اود :در ارتبااط باا جانش قرآنای ،ااربِ ساکههاا باا اعار «م مات»
(عرباای :م مااد) مربااوط بااه سااالهااای  41 ،24و  53عرباای [بااه اصااطالح
امروزی هجری] است .منااطقی کاه در آنجاا ایان ساکههاا اارب ادهاناد،
به ترتی زمانی از « خوزساتان تاا خراساان» [ ]032باوده اسات ،کاه خاود
ماادرکی اساات باارای «حرکاات جناابش عباادالملی از اار بااه غاارب»
(ایااران) [ ]034کااه طاای آن ،ایاان سااکههااا ااارب اادند .عباادالملی کااه
حاکمیاات قطعاای او در سااال  01عرباای آغاااز گردیااد ،در سااال  00عااربهااا
فرمااان ااارب یاای سااکه داد کااه «م ماات» باارای نخسااتین بااار بااا عنااوان
«رسااولار» (فرسااتادهی خاادا) تاا ئین ااد [ .]035اامایلنراااری روی
این سکهها و هم نین سانگنبشاتههاای قباه الحاخره مایگویناد کاه ایان
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م مااد ،فرسااتادهی خاادا ،چااه کساای بااوده اساات :بناادهی خاادا (عباادار) و
عیساای مسااین ،پساار مااریم (طباا ساانگنبشااتهی قبااهالحااخره) [.]030
سومین رد پای در مرو در خود قرآن در سورهی  ،3آیه  054است.
این واهدِ کام ،تاا کناون تنداا ا اارات قابال اوباات در خحاوب خاساتراه
ج رافیااایی جناابش قرآناای [جناابش م ماادان] اساات .طب ا ایاان ااواهد،
آغاز ایان جنابش قرآنای را بایاد در منطقاهی مارو ،باه عباارتی در مارگیاناا
(نام یونانی برای اساتان ایرانای مرگاوش ،یعنای «مرغا ار» یای منطقاه کاه
توس کوهها م ی ده باا مرک یات ادر مارو) جساتجو کارد .حااال ایان
پرسش پیش می آیاد کاه آیاا در ایان منطقاه یای مرکا پرجمعیات کاه در
آن گوناااگونی و تنااوا ادبیااات باسااتان متااأخر و گاارایشهااای دیناای کااه در
قاارآن مسااتند ااده ،هسااتی دا ااتندهانااد یااا خیاار .باارای پاسااخ بااه ایاان
پرسااش بایااد همسااایهی مارگیانااا (ماارو) یعناای بلااخ (در اامال اارقی
اف انستان) ماورد توجاه قارار گیارد کاه مارو باا آن طای قارون متماادی در
زیاار یاای واحااد حکااومتی (نظااام اداری) بودنااد .در اینجااا ا اااراتی بااه
توسعهی تاریخی و فرهنری این منطقه اروری است.
 -2.4.1مرو مارگیانا و بلخ
از سااالدای  11قاارن بیسااتم ،طاای حفاااریهااای باسااتان ناساای در ایاان
منطقااهی پدناااور کااه البتااه مرت ا بااه دلیاال ت ااوالت سیاساای و نظااامی
قطع و وصال مای اد ،یای فرهناگ اولیاه ی عحار مفارغ کشاف اد ،کاه
اااملِ مناااطقی در ترکمنسااتان امااروزی ،اامال اف انسااتان ،جناااوب
ازبکساااتان و غااارب تاجیکساااتان هساااتند .چاااون بسااایاری از ااادرهای
قاادیمی آنجااا در کنااار واحااههااای ن دیاای رودخانااه یااا دلتاااهااا برپااا ااده
بودنااد ،ایاان منطقااهی وساایع« ،فرهنااگِ واحااهای» نی ا نااام گرفتااه اساات.
نامراا اریهااای دیرااری نیاا وجااود دارنااد ،ماننااد «فرهنااگ آمودریااا»،
«فرهنااگ ماارو و بلااخ» یااا – در حااوزهی زبااان آنرلوساکسااونBactria-« -
.»Margiana-Archaeological
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از حاادود پایااان ها ارهی سااوم تااا تقریبا ا  0111سااال پاایش از ماایالد ،ایاان
منطقااه از یاای فرهنااگ با ااکوه برخااوردار بااود کااه باای ااباهت بااه
فرهنااگهااای ب رگاای ماننااد بااینالنداارین ،محاار و یااا هنااد نبااود .بااه دلیاال
پرآباای ،کشاااورزی در ایاان منطقااه رون ا دا اات ،از جمعیاات نساابت ا زیااادی
برخااوردار بااود و امااور تجاااری خااود را از طریاا جااادهی ابریشاام پاایش
ماایباارد .ایاان کااه آیااا خطاای اختااراا کاارده بودنااد یااا خیاار یااا عالیاام
تحویرنرا تی [پیتوگرامی] دا تند ،هنوز مورد ب ث است.
دربااارهی زوال ایاان فرهنااگ کااه باایش از هاا ار سااال از آن ماایگاا رد،
تاااکنون آگاااهیهااای پراکناادهای وجااود دارد .ولاای ایاان گونااه بااه نظاار
میرسد که اورات این فرهنگ در اعحار متعاق هنوز وجود دا تهاند.
در سااال  524پاایش از ماایالد ماارو (منطقااهی مارگیانااا) و بلااخ توساا
کااوروش ،اااه با رگ ایااران ،بااه تحاارف در آمااد و بااه یکاای از اسااتانهااای
ایااران («امسراتااوری ه ا ار اادران») تباادیل ااد کااه از درجااهی باااالیی از
درنشینی برخوردار باود .اولاین باار کاه از ایان منطقاه ناام بارده اد ،در
زمااان داریااوش اول ،پاد اااه هخامنشاای (ماارگ  440پاایش ازماایالد) ،در
سنگ نبشته هاای بیساتون اسات (باه ناام مرگاوش) .در ایان زماان در مارو
یی قلعهی عظیم ساخته د.
در سال  234پایش از مایالد ،اساکندر با رگ ایان منطقاه را باه تحارف در
آورد ولی نظاام اداری واحاد بلاخ و مارو را حفاق کارد .او نیا مارو را کاه از
عحر نوسانری مساکونی باود و ت ات ااهان هخامنشای باه مرکا تبادیل
ده باود« ،مجاددا» سااخت - ،باه عباارتی دقیا تار آن را باه عناوان یای
پااااولیس ( اااادر) یونااااانی توسااااعه داد -و آن را مارگیانااااای اسااااکندر
[( ]Alexandreia margianeمرو اسکندر) نامید.
پس از مارگ اساکندر قیامداایی ر داد کاه باه هنراام سارکوبِ آنداا ،مارو
نیاا بااه ویرانااه تباادیل ااد .در سااال  210پاایش از ماایالد ،ساالوکیان
توانسااتند حاکمیاات خااود را باار ماارو و بلااخ مسااتقر کنناادچ دوباااره ایاان دو
اام
اادر زیاار یاای نظااام اداری قاارار گرفتنااد .ماارو بازسااازی ااد (ت اات نا ِ
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آنتیوخااا مرگیانااا) .چااون ادارهی ایاان مناااط کااه از مرکاا امسراتااوری
ساالوکیان بساایار دور بودنااد ،خیلاای مشااکل بااود ،دیااودوت ،حاااکم آنجااا،
توانساات در نیمااهی قاارن سااوم پاایش از ماایالد اعااالم اسااتقالل کنااد .او
توانساات باارای ماادت زیااادی پاد اااهی یونااانی بلااخ را کاه تمااام خراسااان و
گاهی بخش هایی از هناد را اامل مای اد ،حفاق کناد .حادود ساال 001
پاایش از ماایالد مناااط هنااد (قلمااروی هنااد -یونااانی) از قلمااروی بلااخ –
یونانی برای همیشه جدا د.
ایاان دو قلماارو همااواره توساا پااارتهااا و چیناایهااا مااورد حملااه قاارار
می گرفتند و گااهی هام ت ات نفاوذ آنداا در مایآمدناد .تقریبا ا خیلای زود
مساای یت در ایاان مناااط توسااعه یافاات ،ظاااهرا توساا توماااد پیااامبر.
حاادود سااال  311ماایالدی ،خاناادان کو ااان کااه گویااا از قبایاال سااکاها
بودند و خود را تخاریاان ،از تیاره هناد و ژرمان ،ماینامیدناد ،موفا ادند
که باه قادرت برساند .تخاریاان باه مارور زماان از ل ااس زباانی و فرهنرای
در مااردم بااومی آنجااا حاال اادند و توانسااتند تااا ساادهی  5ماایالدی بااه
حکومت خود ادامه بدهند.
در آن زمااان ایاان پاد اااهی بساایار قدرتمنااد و از ل اااس فرهنراای تکاماال
یافتااه بااود .خراسااان بااه مرک ا علاام و علاامِ کااالم بودیساام  -بااه واسااطهی
نف اوذ بودیساام از طری ا جااادهی ابریشاام  -و هندویساام تباادیل ااده بااود.
در همااین زمااان بااود کااه مجساامههااای عظاایم و پر ااکوه بااودا در درهی
بامیااان اف انسااتان بنااا ااد کااه در ساادهی پاایش توساا طالبااان ویااران
اادند .هیااوئن تساایانگ [ ]Hiuen-Tsiangراهاا ِ چیناای کااه در سااال
 023میالدی از این منطقاه دیادن کارد ،باا اور تماام ،اواهد فرهنرای و
دیناای بااودایی آنجااا را توصاایف ماایکنااد .سااکههااای ااارب ااده نشااان
می دهناد کاه در دوران سلسالهی کو اان «جداان خادایان یوناانی ،رومای،
آساایای ن دیاای و مرکاا ی و هندوسااتان همااراه بااا بودیساام بااه گونااهای
من حر بفارد» باا هام گاره خاورده بودناد [ .]031و ایان آمیا ش باه هایه
وجه اتفاقی ،بازیررانه یاا بارای زیباایی نباوده بلکاه در خادمت «مشاروعیت
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دینی حاکمیات» باوده اسات« .باه ویاهه اارب ساکه باه عناوان وسایله ای
باارای نشااان دادن مشااروعیت حاا حاکمیاات در درون و باارون ماارز بکااار
برده می اد» [ .]034البتاه مارو از آغااز سادهی  2مایالدی باه امسراتاوری
ساسااانی تعلاا دا اات .در ایاان دوره ،ایاان منطقااه از یاای ااکوفایی
برخااوردار گردیااد .ارتباااط و تبااادل بااا همسااایهاش یعناای بلااخ هم نااان
تنراتنگ و فشرده ادامه یافت.
در ساادهی  5ماایالدی پاد اااهی کو ااان بااه طااور روز اف وناای زیاار فشااار
ساسااانیان و هفتالیااان قاارار گرفاات .هفتالیااان کااه «هااونهااای ساافید» نی ا
نامیااده ماای اادند ،یاای نااام کلاای باارای قبایاالِ کااوچی هنااد و ژرماان بااود.
ساارانجام هفتالیااان توانسااتند قاادرت را بااه دساات بریرنااد ،ولاای طااولی
نکشید که خسرو انو ایروان ،پاد ااه ساساانی ،باا کمای قبایال تارک ،آنداا
را کساات داد .سااسس غاارب یعناای بلااخ ،ایراناای و اار (فاارارود  /ماااورا
الندر) ،ترکی د.
پااس از پیااروزی هراکلیااود ،امسراتااور بیاا انس ،در غاارب ( ااام) از سااال
 ،033سلساالهی ساسااانی توانساات فق ا حاادود دو دهااهی دیراار بااه بقااای
خود ادامه دهاد .آخارین پاد ااه ساساانی ،ی دگارد ساوم ،بناا بار گ ار اات
سنتی ،در سال  050مایالدی در مارو باه قتال رساید .در ایان زماان قبایال
عاارب ،کااه از زمااانی طااوالنی در ایاان منطقااه اسااکان داده ااده بودنااد،
قدرت را به دست میگیرند .اصاالا چیا ی باه ناام «تدااجم اساالمی» وجاود
ندا ت.
مرو در طول تاریخ چنادین باار ویاران اد و از ناو سااخته اد .بار خاالف
دیرر ادرها کاه دوبااره بار ویراناه هاای قبلای سااخته ادند ،آباادیهاای
جدید در مرو در کناار ویراناههاای سااب برپاا مای ادند ،باه هماین علات
این در در مقایساه باا ادرهای باساتانی یای منطقاهی بسایار وسایعی را
در باار ماایگیاارد (اناادازهای کااه بااین  11تااا  031کیلااومتر مربااع نوسااان
ماایکنااد) .علاات ایاان نااوا درسااازیهااای بعاادی ایاان بااود کااه دلتااای
(د ااتهااای حااول محاا رودخانااه) رودخانااه مرغاااب کااه آبااش باارای
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کشاورزی استفاده می اد ،ت ییار مایکارد[ .ایان ویراناههاای مارو از ساوی
یونسااکو بااه عنااوان میاارا فرهنراای جدااان بااه رساامیت ااناخته ااده
است].
ت ت حاکمیت عارب هاا نیا ادر با رگ مارو یای مرکا مدام فرهنرای و
هم نااین مساای ی باااقی مانااد .ویلدلاام بااام کااه تاااریخنراااری اسااالمی را
بدون انتقاد میپ یرد ،مینویسد:
«ماادتی طااوالنی پااس از تحاارف مساالمانان ،هنااوز مساای یان در محاار،
فلسااطین ،سااوریه و بااینالنداارین نساابت بااه مساالمانان در اکًریاات بودنااد.
گندی ااپور ،ن حایبین و مارو باه عناوان مراکا فکاری مسای یت در ار
باااقی ماندنااد .در ایاان اادرها ،نویساانده ،معلاام ،متاارجم و دیااوانساااالر
ترتیاا ماای اادند» [ .]031مساای یان هنااوز نیاا در ساادههااای  1و 4
میالدی از مارو از طریا جااده ی ابریشام تاا چاین باه فعالیاتهاای دینای
خود میپرداختند [.]021
از نیمهی دوم سادهی  4مایالدی ،جنابش عباسایان کاه هناوز ت ات تاأویر
دسااتمایههااای مساای ی بودنااد ،آغاااز ااد .خلیفااه مااأمون ()402 - 422
پاایش از رفااتن بااه ب ااداد ،مرکا حکومااتاش باارای ماادت طااوالنی در ماارو
بود .چه موقع در این جاا نیا اساالم باه عناوان یای دیان جاا افتااد ،یقاین
وجود ندارد .کالا می تاوان دورهی حکومات ماأمون را باه عناوان آغااز اساالم
در آنجااا قاارار داد .ولاای در زمااان حکوماات او ،در ماارو دو کلیسااای مساای ی
و یاای معبااد بااودایی جدیااد ساااخته اادند .ماارو ،یکاای از باا رگتاارین
اادرهای باسااتان بااود .تااا ساارانجام در سااال  0330ماایالدی توساا
م ول ها ویران اد ،گفتاه مای اود کاه حادود یای میلیاون نفار باه قتال
رسیدند.
 -2.4.1مرو به عن ان خاستگا جنبش قرآن
واهد ملمود حااکی از آنناد کاه مایبایساتی در ادر با رگ مارو ،مرکا
مارگیانا و همساایهی بلاخ – کاه طای اعحاار طاوالنی زیار یای نظاام اداری
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واحااد بودنااد -منشااا اقااوال قاارآن را جسااتجو کاارد .در ایاان منطقااه
ن له های فکاری گونااگونی گارد آماده بودناد :در کناار تحاورات هلنیساتی،
زبااان و فرهنااگ سااوری بساایار قدرتمنااد بودناادچ زبااان مساای یان و نیااایش
آنداا سااوری اارقی بااود ،ولای طااولی نکشااید کااه ترجماههااای کتااابهااا و
متون نیایشی مسای ی باه فارسای میاناه صاورت گرفتناد .در کناار آن ولای
هنااوز آئااین زرتشااتی روار دا ااتچ بعاادها نیاا «زنااد» ،کااه خالصااهی
تفساایری از ساانت زرتشااتی اساات ،در ایاان جااا گااردآوری ااد .ظاااهرا
مانویات در اینجاا هاام طرفاداران بساایاری دا اته اسات .نفااوذ بودیسام کااه
از جادهی ابریشم وارد ده باود ،نیا بسایار قاوی باودچ م یطای کاه منشاا
تأویرات بودیسام بار جنابش قرآنای و آغااز اساالم باوده و تواایندهنادهی
یافتههای بودایی مارکود گرود در قرآن و آغاز اسالم است.]020[ .
حتا اگر فعالیات تبشایری تومااد پیاامبر در حاوزه ی افساانه برنجاد ،ولای
باز می توان گفت که مسای یت در ایان جاا رایا باوده اسات .داساتانهاای
بعدی به زبان سا دی -ااید سامرقند یای مرکا بارای مسای یان سا دی
بوده است -از « فعالیات تبشایری مسای ی توسا اساقف باار اابا در ادر
مرو» گ ارش میدهند [.]023
علاام کااالم قاارآن و مساای یت ناساای ایاان گمااان را تقویاات ماایکننااد کااه
یاای مساای یت سااوری پاایش از ااورای نیقیااه کااه اادیدا متااأور از عدااد
قاادیم بااود بااا اتکااا بااه ترجمااهی دیاتسااارون انجیاال هااواداران بساایاری
دا ته است .این ااخهی مسای ی ابتادا باه صاورت گاروههاای پراکناده در
پادشوواه عوورب

[Arabia

 ]Reichدر بااینالنداارین مسااتقر بودنااد ولاای

ال از اواس ا
بعاادا طاای کااوچهااای اجباااری توس ا پاد اااهان ساسااانی (مااً ا
قاارن  2ماایالدی ،از هتاارا [عرباای :ال واار] پایتخاات پاد اااهی عاارب) در
این منطقه اسکان داده دند.
ولی اکًریات مسای یان ایان منطقاه در زماان پیادایش قارآن باه ااخهی
باا رگ مساای ی سااوری اارقی (کااه بااه ا ااتباه «نسااتوری» خوانااده
می وند) تعل دا تند .از ساال  552مایالدی ،مارو باه مقار اساقف کاه باا
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کاتولیاایهااای مسااتقر در پایتخاات ساسااانیان ،تیساافون ،ماارتب بااود،
تباادیل ااد .اااید بتااوان پاا یرفت کااه پاایش از ایجاااد مقاار اسااقف،
مساای یت سااوری در ماارو هنااوز ساااختارهای سلساالهمراتباای بااه خااود
نررفته باود و بیشاتر از راها هاای مساتقل تشاکیل اده باود .آیاا ممکان
است که ایجاد سااختار سلسالهمراتبای کلیساا -و طبعا ا علام کاالم کلیساای
ب ا رگ سااوری -در نیمااهی قاارن  0ک االا منجاار بااه آن ااده کااه «مؤمنااان
ساانتی» از آن امتناااا کننااد و خااود را جاادا سااازند؟ امکااانش زیاااد اساات،
ولی هنوز قابل اوبات نیست.
ویهگاای جناابش قرآناای ،از ل اااس مواامونی ،مرزبناادی در براباار کلیسااای
باا رگ سااوری اارقی اساات کااه طاای رونااد تکاماال خااود از سااال 401
میالدی باا باه رسامیت اناختنِ اعتقادناماهی نیقیاه و تحامیمات دیراری
کااه توساا مجااامع دیراار مساای ی در امسراتااوری روم گرفتااه ااد ،آغاااز
گردیااد .البتااه هلنیسااتیسااازی آغاااز ااده بااه دگرگااونی کاماال مساای یت
سوری رقی منجار نشاد .الروهاای فکاری و دساتمایههاای ساوری ارقی
باقی ماندند ،و تانشهاا باین تفکار هلنیساتی و ساوری از طریا ارجااا باه
متکلمااین سااوری غرباای یعناای «مکتاا انطاکیااه» [ antiochenische
( ]Schuleدیااودور فااون تارسااود ،تئااودور فااون موپسوسااتیا ،نسااتوریود)
ت اات کنتاارل در آماادچ سااوریهااای غرباای بااه واسااطهی تعلاا ااان بااه
کلیسااای امسراتااوری از قاارون  4و  5نظاماااتی طراحاای کردنااد تااا مساای یان
سوری [ رقی و غربای] بتوانناد باا علام کاالم هلنیساتی کناار بیایناد .ولای
حتا این هلنیساتی ساازی معتادل باا مقاومات سرساختانهی جنابش قرآنای
(بعدی) مواجه د.
این گروه هاا کاه علام کاالم پایش از نیقیاه را حفاق کارده بودناد ،در برابار
مااابقی مساای یان سااوری اارقی ،یعناای نحااارا ،در اکًریاات بودنااد .اااید
دلیاال جاادلهااای پر ااور کااه خااالی از ل اان زمخااتِ فرقااهگرایانااه نبااود،
همین با د .این گونه به نظار مایرساد کاه گویاا ایان گاروههاای مسای ی
حتا خیلای بیشاتر از مسای یانِ کلیساای با رگ ساوریه ارقی باا فرهناگ
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ایرانااای تلفیااا اااده بودناااد .در تحاااورات و مفااااهیم آنداااا الروهاااا و
دساتمایه هاای فراوانای از سانت دیناای ایرانیاان وارد ادند ،باه طاوری کااه
پیامد آن یی تفسیر ایرانی از تحورات و ایدههای مسی ی بود.
هم نااین بایااد ن دیکاای اادید بااه گاارایشهااای گنوساای کااه بااه ویااهه در
اادرهای باا رگ مسااتقر بودنااد ،بااویهه ن دیکاای بااه مانویاات ،را در نظاار
گرفت .البتاه موعظاهگاران قارآن مجباور نبودناد کاه از ل ااس ایادئولوژیکی
با آندا برخورد کنناد ،چاون دیرار دورانِ جریاان فکاری گنوسای کاه زماانی
برای مسی یت تددیادی واقعای م ساوب مای اد ،گ اته باود .باا وجاود
این ،بعوی از تحورات و الراوهاای گنوسایهاا آن ناان متاداول باود کاه باه
گونهای وارد متون قرآنی هم دند.
ایاان مساای یان [متعل ا بااه جناابش قرآناای] ،بنااا بااه آیااات قاارآن ،تااالش
میکردند باا دساتمایه هاای عداد قادیم ،بار وااعیت خاود در غربات غلباه
کننااد :فراعنااهی محااری انجیاال در قاارآن ماننااد پاد اااهان با رگ ساسااانی
که این جنبش در تنش باا آنداا قارار دا ات ،ظااهر مای اوند [ .]022ایان
هم نااین نشااان ماایدهااد کااه آغاااز اقااوال قاارآن را بایااد در دورهی
آساای ندیاادهی ساسااانی جسااتجو کاارد .قاارآن یاای تاااریخ طااوالنی دارد.
هم نااین ا ااتیا وافاار بااه یاای هجاارت کااه قاباال قیاااد بااا «خاارور»
بناایاساارائیل با ااد و بااا دسااتمایههااای فرجااام ناساای و مکا اافهای گااره
خااورده با ااد ،خااود ا ااارهای اساات بااه منشااا تبعیاادی یااا کااوچ اجباااری
آندا .به هر رو ،به نظر می رساد کاه حرکات عبادالملی باه ساوی غارب ،باه
فلسطین و اور لیم ت ت تأویر چنین تحوراتی بوده است.
بااه ویااهه مناااط ماارو ،مارگیانااا و بلااخ پاایش اارطهااای ج رافیااایی باارای
اسااتفاده از ادبیااات باسااتان متااأخر در قاارآن اساات .در بلااخ کااه چنااد قاارن
یاای پاد اااهی هلنیسااتی در آن حاکمیاات دا اات ،حتااا پااس از ال ااا آن
به امسراتوری ساساانی در قارن  ،5باه احتماال زیااد هناوز در آنجاا از سانت
ادباای یونااانی پاسااداری ماای ااد .بااه هاار حااال ،هاایه منطقااهی فرهنراای
دیراری را نماایتااوان پیاادا کاارد کااه اارای قاباال مقایسااهای دا ااته با ااد
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که بتواند منشا ج رافیاایی قارآن را توااین بدهاد .قابال توجاه ایان اسات
که با ال ا ایان منطقاه باه امسراتاوری ساساانی طاولی نکشاید کاه جلاوی
ورود ادبیات باستان متاأخر گرفتاه یاا م ادود اد یاا فقا بارای تعادادی
م اادود قاباال دسااترد گردیااد« .آخاارین» بازتااابهااای ادبیااات باسااتان
متااأخر در قاارآن (فورفوریااود و الکتااانس  /التااانیود) مربااوط بااه آغاااز
قرن  4میالدی است.
ایاان کااه چاارا مااردم اهاال قاارآن درساات در زمااان عباادالملی بااه سااوی
فلسطین راه افتادند ،باه آساانی نمایتاوان پاساخ داد .ااید علات آن ،خطار
حملهی هفتالیان [معاروف باه «هونداای سافید»] باه ایان منطقاه باود کاه
در گ ااته یاای بااار بااه سااوی غاارب پیشااروی کاارده بودنااد و توانسااتند
بااینالنداارین را از دساات معاویااه بیاارون آورنااد .بعاادها ،عباادالملی توانساات
آندا را به عق نشینی وادارد [.]024
همانرونااه کااه کریسااتف لوکساانبرگ نشااان داده اساات ،قرآناای کااه از زمااان
عبدالملی به خ عربای نااقد [بادون نقطاهگا اری و اعاراب] نو اته اد
از روی یاای نمونااهی نو ااته اادهی سااوری بااوده اساات .ولاای زبااان ایاان
نمونه ی قرآن ،یی زباان تلفیقای عربای-آرامای یاا زباان عربایای باوده کاه
دیدا ت ات تاأویر زباان ساریانی-آرامای قارار دا ات .ایان بادان معناسات
کااه گااروههااایی کااه در اار  ،قاارآن یااا بخااشهااای ب رگاای از آن را خل ا
کرده بودناد ،از ایان زباان در م ای فرهنرای ساوری اساتفاده مایکردناد.
احتماااالا پیشاینیان ایاان «عربدااا» بااه کوچیااان اجباااری یااا تبعیاادیان تعلا
دا ااتند .ولاای ایاان امکااان هاام وجااود دارد کااه آندااا در ماارو و حومااهی آن
ت اات تااأویر جناابش قرآناای قاارار گرفتااه با ااند .قطعاا ا آندااا از طریاا
اان «رو اان» (باارای خود ااان) ،یعناای عرباای ،در براباار
بکااارگیری ایاان زبا ِ
جماعت های کلیساای با رگ ساوری از یای نقاش ویاهه برخاوردار بودناد و
ارو ری دیدناد کاه تاورات و انجیال را باا اب ارهاای زباانی و کالمای خاود و
بکااارگیری ارجاعااات ادباای و تاااریخی – دیاان ااناختی کااه در ایاان م اای
ناخته ده بودند ،تواین بدهند.
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کااارکرد سااخنان قاارآن و جمااعآوریاش تقریباا ا بااا تلمااود یدودیااان و یااا
«زند»  -که احتمااالا در مارو نو اته اده -در دیان زرتشاتی ابیه اسات.
احتمال دارد کاه ایان تفاسایر ابتادا باه طاور افاهی توسا موعظاهگاران
مااورد اسااتفاده قاارار ماایگرفاات ولاای بعاادا (بااه خاا سااوری) نو ااته و
جمع آوری ادند .ولای بسایاری از بنادها -آنروناه کاه ماًالا توسا برتارام
ا میتس و فرانی فان در فلاد ماورد پاهوهش قارار گرفتاهاناد -آن ناان جا
به ج و مو کافانه با هم ترکی ادهاناد کاه مایتاوان باه عناوان نتیجاهی
یاای پیااام اافاهی بردا اات بشااوند .نااه فقاا ویاارایشهااای مختلااف در
قاارآن ،بلکااه یاای سلسااله از متااون نیا از فعالیااتهااای ادباای بوجااود آمااده
است .اید مای خواساتند بادین ترتیا باه «منشاا واقعای» پیادایش ایان
مواد و کل ویههاش فکر بشود.
پسزمینهی تولید این ماتن ،ظااهرا تفسایری از مسای یت باود کاه مبناای
فکااری آن تفکاارات دیناای پاایش از نیقیااه ،سااوری اارقی و ایراناای و بااا
روحیااهای اادیدا مکا اافهای [باادفرجامی جدااان] بااوده اساات .سااخنان
قرآن مایبایساتی در ایان اواااا و احاوال ،دیان خاود را یعنای راه درسات
خااود را ،تااأمین و تواامین کنااد و بااا اسااالم یعناای تطاااب ِ آن بااا کتاا
مقدد به تشرین و تحرین آن بسردازد و همهی «ابداعات» را رد نماید.
مکااه و مدینااه بااه عنااوان «منشااا واقعاای» قاارآن هاایه گونااه اتکااایی در
«واقعیاات» قاارآن و آغاااز اسااالم ندارنااد .ایاان یاای داسااتان ساااختری اساات
که برای اسطورههای آغاازین اساالم نو اته اده اسات .اگار قارآن در مکاه
یا مدینه بوجود میآمد ،حتما طور دیرری میبود.
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 -4جمعبندی
ایاان فرااایههااا دربااارهی تاااریخِ پاایش از اسااالم و آغاااز آن ،نتیجااهی
همکاااری و ب ااثهااایی اساات کااه پهوهشاارران از اااخههااای گوناااگون
علماای در مؤسسااه ناااره [ ]inarah.deانجااام ماایدهنااد .ایاان پااهوهشهااا از
یاای سااو بااا اتکااا بااه روشهااای تاااریخی – انتق اادی و از سااوی دیراار بااا
بداارهجااویی از زبااان ااناختی و تأویاال قاارآن انجااام ااده اساات .هنااوز بااه
بسیاری از پرسش ها پاسخ داده نشده یاا بایاد دقیا تار ماورد پاهوهش قارار
گیرندچ بعوای از پرساشهاا را هام باه دلیال نباود مناابع ،نمایتاوان کاامالا
رو ن ساخت.
همااین اطالعااات تاااکنونی کااه سااندیت تاااریخی آندااا قاباال اوبااات هسااتند،
نشان می دهند که مسیر تطور اسالم باا ایان درکای کاه ماا ارایاه مایدهایم
ن دیاای اساات یااا حتااا اجتنااابناپ ا یر ماایبا ااد .باادین ترتی ا ماایتااوان
ج رافیااای پیاادایش قاارآن را در م یطاای تعیااین نمااود کااه ویهگاایهااای
زبانی ،ادبای و کالمای آن از ل ااس تااریخی ،منطقای و توجیاهپا یر با اند.
هم نااین در مساایر تاااریخ بعاادی جناابش قرآناای ،تااا تباادیل آن بااه دیاان
جدیااد ماایتااوان انطبااا آن را بااا ااواهد و ماادارک بااه جااا مانااده ،ماننااد
سکهها و سنگنبشتهها و ادبیات مسی ی مشاهده کرد.
اسااالم کااه تقریبا ا از ساادهی  4ماایالدی جاادایی خااود از مساای یت را آغاااز
کرد و به عناوان یای دیان جدیاد در حاال اکلگیاری باود -البتاه هناوز
ارآن «پاایش از اسااالم» را بااه سااند
ایان ااکل امااروزی خااود را ندا اات ،-قا ِ
مؤسس خاود تبادیل کارد .نراارش قارآن باه خا عربای نااقد و ن دیکای
زبان عربی باه ساریانی ،مبناایی اد کاه سارانجام طایِ نراارش نداایی آن،
یی تفسایر عربای و اساالمی از رسامالخا بااقیماناده امکاانپا یر اود و
هم مان راهای بارای ایان اساتدالل کاه ایان نراارش ناوین چیا ی باه جا
رو ن ساازی و تحارین متاون کدناه ی موجاود نیسات بااز کناد (اگار اصاالا
به این کل پرسشی ده با د).
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این پهوهشها نشان مای دهناد کاه تااریخ پایش از اساالم و آغااز تااریخ آن
یی مجموعاه در هام تنیاده و بسایار پی یاده اسات .باه دلیال عادم توجاه
به این پی یادگی هاا در احادیاث اساالمی ،هماواره تواای ات بسایار سااده
و خطاای عراااه ااده اساات .ایاان احادیااث اسااالمی تقریب ا ا در تناااقا بااا
همااهی «واقعیااتهااا» قاارار ماایگیرنااد و یاای درک علماای و مساائوالنه را
ناممکن میسازند.
روش های عقالنای -تااریخی ،جدانشامول هساتند و نمایتوانناد حاوزههاای
معینی را برای همیشاه از ایان پاهوهشهاا مساتًنی ساازند .بکاارگیری ایان
روشهااا دربااارهی تاااریخ دیاانِ جدااانی اسااالم ،ل وماای بااه توجیااه و
پاساخرویی ناادارد ،ایان یاای خواسات علماای اسات و خیلاای پایش از ایندااا
میبایستی صاورت مایگرفات .ایان کاه ایان پاهوهشهاا تاا چاه انادازه باه
آینادهی اسااالم خاادمت خواهنااد کاارد ،بساتری باادان دارد کااه آیااا آن ااه را
کااه در اروپااا «رو اانرری» خوانااده ماای ااود ،مساالمانان ،اااید ابتاادا
مساالمانان حااوزهی یااورو -اسااالم ،از ل اااس مواامونی (طبع ا ا نااه بااا همااان
ا ااکال) ماایتواننااد برگیرنااد و هواام نماینااد .در غیاار ایاان صااورت ،تعاماال
جدااانی و درک متقاباال کااه پایااهای باارای مناساابات آ ااتیجویانااه در ایاان
دهکدهی جدانی است ،تحور ناپ یر خواهند بود.
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پاورق های ن یسند :
 -0مؤلااف« ،ماادخلی باار دیاانِ جدااانی اسااالم .بااا جسااتاری از اولریکااه
Matthias-Grünewald-Verlag,
اساااااتولتینگ ،ب  ،240انتشاااااارات:
Mainz und Edition Exodus: Luzern 2000

« -3آغاز نارو ان :پاهوهش هاای ناوین دربااره ی پیادایش و تااریخ آغاازین
اسالم» ،نا ر :کاارل – هااینتس اولیاگ و گارد -رودیرار پاوئین ،انتشاارات:
;Verlag Hans Schiler: Berlin 2005

«آغاز اسالم :بازساازی تااریخی – انتقاادی باه کمای مناابع معاصار» ،نا ار:
ارن آغااازین
کااارل – هاااینتس اولیااگ ،باارلین  3115چ پرتااو افکناای باار دو قا ِ
اسااالم ( ناااره [ .]inarahنو ااتههااا درباااره ی تاااریخ آغااازین اسااالم و قاارآن،
جلد سوم)Verlag Hans Schiler: Berlin 2008 ،
 -2م .ک ،از مؤلااف« :از مسااین م مااد تااا پیااامبر عااربهااا .تاااریخی کااردن
یی لق مسی ی» در «آغاز اسالم» از مؤلف ،صد 255 -200
 -4م.ک .وقایعنراری از نیمهی دوم قرن  4در:
Add.
)(itamenta
IV.V:
continuatio
Hispalensis
historia
Gothorum Wandalorum historica, tomus XI: Chronicorum
saec. IV, V, VI, VII, Vol. II: Chronica minora, edidit
Theodorus Mommsen, Berlin 1844.

درباااره مکااه آنجااا گفتااه ااده ،کااه عبدالمالااه [عباادالملی] علیااه عباادال
[عبدار] لشکرکشای کارد .در گ اته پادر عبادالملی نیا چناد باار علیاه
عبدار جنریاد و آخارین باار در حاوالی مکاه ،خاناه ی اباراهیم ،آنطاور کاه
[عااربهااا] باااور دارنااد جااایی اساات بااین اور در کلااده و کاارد ،اادری در
بینالندرین ،که در کویر قرار دارد.
 -5م .ک .با «از مسین م مد تا پیامبر عربها» از مؤلف ،ب 211
 -0مااًالا در دسااتنو ااتهی قاارآن ساامرقند کااه ایاان کلمااه بااا یاای «ا»
سااوری آغاااز ماای ااود ،و طااوری اساات کااه بااه آسااانی بااا «ب» ا ااتباهی
گرفته می ود.
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 -1م .ک .مقالاه از گارد -رودیرار پاوئین درباارهی ناامهاای پایش از اسااالم
در قرآن ،در« :آغاز نارو ن» ،نا ر ک.ه اولیگ ،صد  201تا .241
 -4م.ک .مااارکود گااارود« ،تاااأویرات بودیسااتی باار آغااااز اساااالم» در
«پرتااوافکنی» ،ب  .301در آنجااا آمااده اساات« :چاارا پیااامبر در منطقااهای
بی آب و علاف مانناد مکاه کاه احتماا اال هایه نموناهای از خاوک حتاا یای
هفته هام نمای تواناد دوام بیااورد ،خاوردن گو ات خاوک را بارای سااکنان
مکه حرام اعالم میکند؟»
 -1باارای خوانناادگانی کااه افسااانههااای اروپااایی را نماای ناسااند :در
«افسااانه»ی جامااهی امسراتااور ،کریسااتین اندرسااون از امسراتااوری روایاات
میکند که برایش جاماههاای ناو «بایندایات» مدام اسات .دو کالهباردار از
ایاان تفاارعن و اااعف امسراتااور اسااتفاده ماایکننااد و ماادعی ماای ااوند کااه
ماایتواننااد جامااههااایی از پارچااههااای بساایار زیبااا و ارز اامند بریسااند و
ببافنااد .البتااه ایاان جامااههااا از «کیفیتاای برخوردارنااد کااه آدمهااایی کااه
صااالحیت مقااام خااود را ندارنااد یااا خیلاای احما هسااتند ،قااادر بااه دیاادن
آندااا نیسااتند» .چااون کساای نماایخواساات باایصااالحیت یااا احم ا با ااد،
وقتاای امسراتااور در جشاانی ایاان «جامااه» را بااه تاان کاارد ،همااه بااه بااه و
چه زدند که چه لبااد زیباا و فااخری اسات .فقا یای ب اهی کوچای
چه َ
َ
در معحااومیت خااود فریاااد زد« :ولاای او کااه لباااد نسو اایده!» تااازه پااس از
[اعترا ] آن ب ه« ،تمام مردم همان را فریاد زدند!»
 -01م .ک« .دیاان در تاااریخ بشااری .تطااور آگاااهی دیناای» دارمشااتات،
چااا اول3113 ،چ باارای اطااالا بیشااتر ،رجااوا کنیااد بااه جسااتار ماان
«دیاان» ،در جلااد سااوم «دانشاانامه فرهنااگهااای کداان» ،نا اار و ویراسااتار:
ح .بروناار ،ک .فساال ،اف .هیلاار و هیئاات ت ریریااهی دانشاانامهی مااایر،
ماندایم ،وین ،زوریخ ،0112 ،صد  351و 350
 -00م .ک« .دربااارهی منشااا فارساای مفدااوم دیاان در ادیااان ایراناای»
(ادیااان بشااری ،نا اار کریسااتل ماتیاااد ،جلااد  ،)04ا ااتوترارت ،0105
ب « :15دیان م دایسانا» (« )Y. 35:1در ایان جاا بارای نخساتین باار ایان
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مفدوم که در دوران بعدی نقش ب رگای ایفاا مایکناد ظااهر مای اود .ایان
مفداوم یعناای دیاان ،بااه مظداار جماعااتهااای زرتشااتی و تحااورات اعتقااادی
آندا تبدیل می ود».
 -03م .ک .کریساااتف لوکسااانبرگ« ،تأویااال ناااوین از سااانگنو اااتهی
قبااهالحااخره در ارو االیم» ،در« :آغاااز نارو اان» ،نا اار :ک -ه اولیااگ و
گرد پوئین ،ب 020
 -02م .ک .همانجا ،کریستف لوکسنبرگ ،صد  024و 021
-04
Jan M.F. Van Reeth, Le coran et ses scribes, in: Acta
Orientalia Belgica (publisher: C. Cannuyer), XIX: Les scribes
et la transmission du savoir (volume edite par C. Cannuyer),
Bruxelles 2006, 67-81

 -05م .ک« .تااااریخ آغاااازین اساااالم طبااا ِ مااادارک حکااااکی اااده و
سااکه ناساای» ،از فلکاار پااو  ،در «آغاااز نارو اان» ،نا اار اولیااگ و پااوئین،
صااد  00تااا  ،032یااا« :از اوگاریاات تااا صااامره .یاای ساافر باسااتان ناساای
در مساایر ارنساات هرتساافلد» ،در« :آغاااز اسااالم» ،اولیااگ ،صااد  02تااا
333
 -00م.ک .جستار فلکر پو در همین مجموعه
 -01م.ک« .ساااختارهای انجیلاای توصاایفهااای تاااریخی اسااالمی» ،از فلکاار
پااو  ،در« :پرتااو افکناای» ،مااارکود گاارود و کااارل -هااینتس اولیااگ ،ب
 25تا 13
« -04قاادیمیتاارین گ ا ارش دربااارهی زناادگی م مااد .عااروه باان زُبیاار» از:
گرگور ولر و آندرهآد گورکه
نا رThe Darwin-Press, Princeton (2009?) :
 -01محااااحبه گرگاااور اااولر در مجلاااهی فرهنرااای در روزناماااه باااازل
[ ]Basler Zeitungبه تاریخ  35مه  ،3111ب 5
« -31علاام کااالم وجامعااه در قاارون  3و  2هجااری :تاااریخ تفکاار دیناای در
آغاااز اسااالم» ،از جااوزف فااان اد ،جلااد اول ،باارلین و نیویااورک ،0110
مقدمهی جلد سوم :صد  03تا 00
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 -30م.ک« .ا اااراتی بااه یاای دیاان جدیااد در ادبیااات مساای ی "ت اات
حاکمیاات اسااالمی"؟» در« :پرتااوافکنی» ،نا اار :اولیااگ و پااوئین .صااد
 332تا 235
 -33اسقف و پاتریاک سوری ایسویاو سوم درLiber epistularum :
نا اااار و متاااارجم :آر .دووال ( corpus scriptorum christianorum
 )orientalium, vol. 12, Schriptores Syri II, tomus 12انتشااارات:
Löwen 1904, pp. 177.182

« -32آغاااز اسااالم از منظاار سااوری» ،سباسااتیان بااروک ،در «باسااتان
متااأخر از نراااه سااوری» ،لناادن  ،0144ب 30چ هم نااین در «مساایرهای
متقاطع به اسالم .منشاا دیان عارب و حکومات عارب» از :یداودا دی .ناوو،
یودیت کورنچ نیویورک 3112
 -34م.ک« .دین در تاریخ بشری» از مؤلف ،صد  051تا 002
 -35ت اات عنااوان «ادیااان نخسااتین» همااهی فرهنااگهااای اولیااه درک
ماای ااوند کااه از هاا ارهی سااوم پاایش از ماایالد ظدااور کردنااد و بااه
چندخدایی اعتقاد دا تند.
« -30زندگینامااهی م مااد» ،از :هااانس یانساان ،ترجمااه از هلناادی توس ا
مارلنه مولر-هاد ،مونیخ 3114
 -31مااًالا در «مانویاات :نااوعی از مساای یت ایراناای؟ تال اای باارای تعریااف
یااای پدیاااده» از :آلکسااااندر ال .خسااارویف .نشااار در :تلفیا ا فرهنرااای
مساای یت در امسراتااوری ساسااانی .نا اار :عااارف محااطفی و یااورگن توبااا ،
در ارتباط با گ .سوفیا واسکالومیدز ،ویسبادن ،3111 ،صد  42تا 52
 -34در علاام کااالم سااوری کااه «تواامینات مساای ی بااودن» را ماایپ ا یرد
(باارای آگاااهی بیشااتر بااه «مساای یت سااوری و عرباای و اسااالم ،در کتاااب
«آغاااز نارو اان» ،نا اار پااوئین و اولیااگ مراجعااه کنیااد) ،مطاااب ِ آن مسااین
«رستراری» ما را بشاارت مای دهاد ،زیارا او تاا دم مارگش مطیاع خادا باود
و بااه همااین دلیاال انسااانی نمونااه اساات ،مساای یت موظااف بااه پاا یرش
جانشااین اوساات .مسااین نی ا بایااد بتوانااد خااود را باارای ایاان جانشااینی در
براباار خاادا «تواامین» نمایااد تااا بتوانااد مااورد قبااول واقااع ااود .ایاان
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اخالقیات مای توانسات ،حاداقل در اکل عامیاناه و بسای خاودش ،خیلای
ساده به اخالقیات باده بساتانی ب لتاد :قباول ادن در دادگااه ،پیاماد عمال
ماست!
 -31برای نموناه« ،تااریخ ماردم عارب» ،از :آلبارت حاورانی (عناوان اصالی:
 )A History of the Arab Peoples, London 1991ترجمااه بااه آلمااانی
توس  :ام .عول و سارتوریود ،چا دوم ،فرانکفورت  ،0110ب 05
 -21م.ک« .اساااناد نخساااتین در اساااسانیا درباااارهی اساااالم .پیشااانداداتی
باارای یاای بررساای دقی ا تاار در خحااوب کشاامکشهااا و ا ااتراکات دیناای
بااااین اااار و غاااارب امسراتااااوری عاااارب» ،یوحناااااد توماااااد ،در:
«پرتوافکنی» ،نا ر :اولیگ و مارکود گرود
 -20م.ک« .مبااانی مساای یت ناساای .در مناساابات پاارتنش مساای یت و
فرهنگ» ،کارل – هاینتس اولیگ ،مونیخ  ،0140صد  221تا 221
 -23حاکمیاات اعااراب در اامال آفریقااا پاایش از نیمااهی قاارن هشااتم،
آ کارا مناسبات مالکیتی ا راف جنوب اسسانیا در آفریقا را ت ییر نداد.
 -22م.ک« .از مسین م ماد تاا پیاامبر عاربهاا» ،از مؤلاف ،صاد  231تاا
210
 -24م.ک« .تأویاال نااوینی از ساانگنبشااتهی قبااهالحااخره در اور االیم» ،از:
کریستف لوکسنبرگ ،صد  034تا 041
 -25م.ک« .تااااریخ آغاااازین اساااالم طبااا مااادارک حکااااکی اااده و
سکه ناسی» ،فولکر پو  ،صد  034تا 041
 -20م.ک« .ا اااراتی بااه یاای دیاان جدیااد در ادبیااات مساای ی» ،کااارل-
هاینتس اولیگ ،صد  314تا 210
 -21همانجا ،ب 305
 -24م.ک .جستارِ فولکر پو در همین مجموعه
 -21م.ک« .ب ااث دربااارهی صاالی  .بازاندیشاای دربااارهی مشاااجرات حااول
جااای هی فرهنراایِ ایالاات هساان» ،در imprimatur :سااال  ،3111صااد
 322تا 320
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« -41بازپرداخاات جدیاادی از "تاااریخ قاارآن» تئااودور نولدکااه» فریاادریش
والی ،الیس یی  ،0101ب 311
 -40م.ک« .ساااختارهای انجیلاای در تاااریخنویساای اسااالمی» ،فااولکر پااو ،
صد  25تا 13
« -43اصاااول اساسااای بااارای پاااهوهش زنااادگی م ما اد» ،در :مطالعاااات
اسااالمی« .دربااارهی فرآینااد و ماهیاات جدااان اسااالم» ،جلااد اول ،الیس یاای
 ،0134ب 531
« -42سااخنرانیهااا درباااره ی اسااالم  0101تااا  ،»0135ایرناااز گلاادزیدر،
چا در دارما تات  ،0102ب 12
« -44مطالعااات انتقااادی منااابع دربااارهی مواااوعات ،ا ااکال و گاارایشهااا
در روایات تاریخی آغاز اسالم» ،بخش اول :نا ر دانشراه بن0112 ،
« -45دین زرتشت» ،ام .ا تاوسبرگ ،ب 10
« -40دیااان زرتشااات .تااااریخ -حاااال -مراسااام» ،جلاااد اول ،ا اااتوترارت
 ،3113ب 40
 -41ا تاوسبرگ ،همانجا ،ب 45
 -44ا تاوسبرگ ،همانجا ،ب 42
« -41ماادارک حکاااکی ااده و سااکه ناساای» ،فلااوکر پااو  ،صااد  15و
10
 « -51ااواهد نخسااتین در اسااسانیا دربااارهی اسااالم» ،یوحناااد توماااد،
صد  12تا 040
 -50م.ک« .جدااان مخلااو خداساات .گیتاای و انسااان در دیاان ،فلساافه و
علوم طبیعی» ،از مؤلف ،ماینتس 0144
 -53فق در رابطه باا اساطورههاای مرباوط باه آپاوفیس [خادای تااریکی و
یطان] که نظام گیتای و حفاق آن توصایف مای اوند ،مساایل باه طاور
خونین حل می وند.
« -52ادیان ایرانی» ،گ .ویدنگرن ،ب 255
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 -54م.ک« .دربااارهی تقاادد عدااد جدیااد» از مؤلااف« ،انجیاال اقتاادار خااود
را از کجااا برماایگیاارد؟ دربااارهی مناساابات ااریعت مکتااوب ،کلیسااا و
عیساای» ،دوساالدورف  ،0111و« :اوبااات کالماای تقاادد عدااد جدیااد در
کلیسااای قاادیم (تفاساایر و جسااتارهایی دربااارهی عدااد قاادیم و عدااد
جدید)» ،دوسلدورف 0113
-55
Tertullian, Adversus Praxean 20,2: instrumentum utriusque
testamenti; de resurectione mortuorum 39,1: ... veteris
testamenti ... et novi ...; vgl. Adversus Marcionem IV 1,1.

« -50دین زرتشت» ،م .ا تاوسبرگ ،صد  14تا 42
 -51همانجا ،م .ا تاوسبرگ ،ب 14
 -54م.ک « .گنوساای  .)Gnosis II( 3منااابع قبطاای و مناادائی» ترجمااه و
تواااین از مااارتین کاارازه و کااورت ردولااف .نا اار :ورناار فورسااتر (چااا از
تحاا ین اادهی سااال  ،)0111دوساالدورف و زوریااخ  ،0115صااد 015
تا 041
 -51م.ک« .گنوساای  .)Gnosis III( 2مانویاات» ،بااا همکاااری یااس پیتاار
آسموسااان ،ترجماااه و تواااای ات از آلکسااااندر بولیاااگ (چاااا از روی
نسااخهی تح ا ین ااده سااال  ،)0141دوساالدورف و زوریااخ  ،0115صااد
 44تا 54چ در این جا نی این نو تهها لیست و طبقهبندی دند.
 -01گنوسی  ،2همانجا ،ب 44
 -00م.ک« .نسااخهی پازنااد ساارور مااا» ،تلفیاا فرهنراای مساای یت در
امسراتااوری ساسااانی ،صااد  12تااا « ، 11ادبیااات ایااران» ،مااانفرد هااوتر ،در:
«کلیسااای آپوسااتلی اار  .تاااریخ مساای یان بااه اصااطالح نسااتوری»
(مدخلی بار مسای یت ار  ،جلاد اول) ،نا ار :کالگاهفاورت  ،3111صاد
 044تا 044
« -03دین زرتشت» ،م .ا تاوسبرگ ،ب 14
 -02یاای ویراسااتاری نقادانااه از ایاان متااون بااا مستندسااازی مااتنهااای
گوناگون و بدین ترتی امکاان دساتری باه آغااز تااریخ ایان ماتن تاا کناون
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وجود نادارد .دو درخواسات بارای کمای هاای ماالی بارای چناین ویرایشای
از سااوی کار ناسااان اسااالم ناسااای «جامعااهی پهوهشاای آلماااان» رد
اادند .باادون کماایهااای مااالی تاااکنون یاای نشاار دیجیتااالی بیاارون داده
طاارح یاای پااروژهی  04ساااله ،یعناای corpus coranicum
ااده .در عااو
مااورد قبااول قاارار گرفاات ،اگرچااه انتظااار ماایرود کااه ایاان پااروژه از ل اااس
علمی نتای درخشانی نخواهد دا ت.
« -04دین جدانی اسالم» ،مؤلف ،صد  01تا 01
« -05آغاااز نرااارش قاارآن .مشاااهدات رساامالخطاای و تاااریخی -هنااری در
خحااوب تکااههااای قاارآن یافاات ااده در صاانعا» در« :راههااای نااوین
پااهوهش قاارآن» ،گااراف فااون بااوتمر ،کااارل-هاااینتس اولیااگ و گاارد-
رودیرر پوئین ،درmagazin forschung, 2000, p. 41 :
« -00درباره ی اهمیت قادیمی تارین تکاه هاای قارآن در صانعا بارای تااریخ
دستور خ قرآن» ،در :همانجا ،ب 21
ِ
« -01منشا قارآن .رسااله هاای کالسایی درباارهی کتااب مقادد اساالم»،
نا ر :ابن ورا  ،امدرست ،نیویورک  ،0114ب 05
« -04راههااااای نااااوین پااااهوهش قاااارآن از منظاااار زبااااان ناساااای و
فرهنااگ ناساای تطبیقاای» ،از :مااارکود گاارودچ در «آغاااز اسااالم» از:
ک.ه .اولیگ ،ب 410
« -01ادبیاااات علمااای» از :گرهاااارد انااادرد ،در« :مباااانی زباااان ناسااای
عربی» ،جلد  ،2ویسبادن  ،0113صد  2تا 32
« -11قرائاات سااریانی -آراماای قاارآن» ،کریسااتف لوکساانبرگ ،باارلین،
چا اول  3111و چا سوم 3111
 -10م.ک« .نیااایش سااوری و "حااروف مرمااوز" در قاارآن  -یاای مطالعااه
مقایسااهای در نیااایش» در« :پرتااو افکناای» از :اولیااگ و پااوئین ،صااد 400
تااا 450چ و «عشااای ربااانی در قاارآن» از :فااان ریاات ،در :همانجااا ،صااد
 451تا 401
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 -13پاایشترهااا ایرناااز گلاادزیدر بااه آن ا اااره کاارده بااود ،م.ک .ترجمااهی
جسااتارش ت اات عنااوان «اسااالم و پاااردگرایاای» ،در« :آغاااز اسااالم» از:
اولیااگ صااد  405تااا 421چ و «تااأویر الروهااای دیاان ایراناای باار قاارآن»،
همانجا ،صد  440تا 455
« -12تأویرات بودیسام بار آغااز اساالم» ،ماارکود گارود ،صاد  331تاا
314
« -14بقایااای حااروف سااریانی-آراماای در طومارهااای قاارآن نخسااتین بااا
امااالی حجااازی و کااوفی» در« :آغاااز اسااالم» از :اولیااگ ،صااد  211تااا
404
« -15بقایای حروف سریانی -آرامی» ،همانجا ،ب 402
 -10م.ک« .عباادالملی باان مااروان و فرآینااد پایااهگ ا اری قاارآن» از :آلفاارد
لااویی د پرمااار ،در« :آغاااز نارو اان» از :اولیااگ و پااوئین ،صااد  011تااا
301
 -11آنرلیکا نویویرت در یی سخنرانی در دانشراه بامبرگ:
_uni-bamberg.de/dogmatik/die_macht_des_einen_s
monotheismus_monismus_und_gewalt

 -14دربااارهی تًبیاات مساای یت اار سااوریه ،م.ک .بااا «مساای یت
سوری و عربی و قرآن» از مؤلف
 -11م.ک« .ار و خااادای مسااای ی .ویهگااایهاااای تااااریخی -کالمااای و
مواامونی» ،از مؤلااف .در« :دعااوا باار ساار خاادا .تحااویر خاادا در حااوزهی
پاارتنش ایمااان ذهناای و ساانت دیناای (علاام کااالم ملمااود ،نا اار :بااه
ساافارش دانشااکدهی الدیااات کاتولیاای دانشااراه بااوم .از رایندااارد گااولنر،
جلد  ،)05برلین  ،3114صد  15تا 000
 -41م.ک« .از مسااین م مااد تااا پیااامبر عااربهااا» ،صااد  255تااا .200
مطالعات درباره ی ویهگای هاایی کاه مدار سانت ایرانای خاوردهاناد خواهناد
آمد.
 -40همانجا ،باال ،صد  254تا 201
 -43ترتولیانAdversus Iudaeos 8, 12 ،
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 -42البتااه ایاان عنااوان تااازه پااس از  511سااال پااس از ماارگ مااانی «فقا
در ساانت عاارب ظاااهر ااده» (طباا گفتااهی کارسااتن کولسااه ،عیساای
مسااین و پایااان پیااامبری [خاااتماالنبیااا ] ،در :مجلااهی علاام کااالم باارلین،
 ،0141دفتر اول ،ب 04
 -44م.ک« .نیاااایش ساااوری و حاااروف مرماااوز در قااارآن» ،کریساااتف
لوکسنبرگ
 -45اگرچه ترجماهی قارآنِ رودی پاارت گااهی مشاکلسااز اسات ولای باا
وجود این ،در این جا مورد استفاده قرار میگیرد.
 -40جاادا کااردن سااورههااای مکاای و ماادنی باار اساااد ایاان فاار صااورت
گرفتاه کااه سااورههااای مکاای در مکاه و سااورههااای ماادنی در مدینااه گفتااه
دهاند .اگرچه ایان ناام گا اری غیرتااریخی اسات ،ولای بارای سااده کاردن
حفق ده است ،زیارا ایان دو ناوا ساوره (کاه طبعا ا در ساورههاای مادنی،
دسته آیه های ناوا مکای نیا یافات مای اوند) واقعا ا در بسایاری جنباههاا
با هم فر دارند.
« -41قاارآن ،سااوره  ،3یاای تفساایر تاااریخی دیناای» ،از برتاارام ا اامیتس،
ا توترارت 3111
 -44همانجا ،ا میتس ،ب 1
 -41همانجا ،ا میتس ،ب 30
« -11متااون متقااارت مساای یت ناساای سااوری و عرباای :مراحاال تطااور
متااون سااورهی  ،2آیااههااای  22تااا  ،»04از فراناای فااان در فلاادن ،در:
دفترهای ناختِ مسی یت ر  ،3111 ،10 ،صد  004تا 312
« -10متون متقارب» ،فلدن ،همانجا ،ب 013
« -13متون متقارب» ،فلدن ،همانجا ،ب 014
« -12حاااروف صااادادار و آوانرااااری در قااارآن» ،گااارد-رودیرااار پاااوئین.
خالصااهی آن در پروناادههااای ساامسوزیوم «قاارآن در بافاات تاااریخیاش»
[ ]The Quran in Its Historical Contextویاارایش ااده توس ا گابریاال
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ساااعید رینالااادز ،لنااادن ،نیویاااورک .در آنجاااا مااایتاااوان اساااتدالالت
مو کافانهی زبان ناختی و دستور خ قرآن را مطالعه کرد.
 -14باارای یااافتن مااتن مااوازی بودیسااتی در رابطااه بااا سااوره  ،011بااه
جسااتار مااارکود گاارود در «آغاااز اسااالم و بودیساام .ااواهد تااازه» در
همین مجموعه رجوا کنید.
« -15مبااانی علاام کااالم قاارآن» از :ژنویااه گوبیلااوت ،در« :پرتااو افکناای» از:
گرود و اولیگ ،صد  231تا 201
-10
Genevieve Gobillot, La demonstration de l´existence de Dieu
comme element du caractere sacre d`un texte. De
l`hellenisme tardif au Coran; in: Al-Kitab. La sacralite du
texte dans le monde de l`Islam, hg. von D. De Smet, G. de
Cattatay u. J.M.F. Van Reeth (Acta Orientalia Belgica,
subsidia III), Brüssel 2004, 103

« -11مبااانی علاام کااالم قاارآن» از ژ .گوبیلااو ،م.ک« .ساااختارهای انجیلاای
در توصیفات تاریخنویسی اسالم» از :فولکر پو
« -14از اوگاریت به صامره» ،فولکر پو  ،صد  20تا 40
 -11احتماالا عنوان این جستار:
(Roman

„Les legendes des ancien“ dans le Coran
)d`Alexandre, Histoire d`Akhikar et autres exemples

« -011ساااختارهای انجیلاای در تاااریخنویساای اسااالمی» ،فااولکر پااو  ،ب
40
« -010وحاادت پیااامبر بااا خاادایش» ،فااان رت ،در« :پرتااو افکناای» از:
اولیگ و گرود ،صد  211تا 242
-013
Genevieve Gobillot, La demonstration de l`existence de Dieu
comme element du caractere sacre d`un texte, p. 103-142

 -012م.ک« .ب اااث درباااارهی صااالی  .بازاندیشااای درباااارهی مشااااجرات
حول جای هی ایالت هسن»
« -014گناا ای راساات» ،یاای بررساای انتقااادی ،در« :گنوساای .منااابع
قبطی و مندائی» ،ب  ،344در آنجا منابع بیشتری داده ده.
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 -015همانجا« ،گن ای راست»
« -010عشاااای رباااانی در قااارآن» ،فاااان رت ،صاااد  451و 401چ م.ک.
هم ااین «قرائاات سااریانی – آراماای قاارآن» ،کریسااتف لوکساانبرگ ،صااد
 223و 222
« -011از م مد مسین تا پیامبر اسالم» ،مؤلف
 -014گنوساای  ،2نقاال قااول ااده طباا ِ گنوساای  ،3منااابع قبطاای و
مندائی ،ب  ،321در آنجا منابع دیرر نی آمده است
 -011گنوساای  05 ،2و ( 02یااا 4 ،241چ دادههااا نااادقی انااد) ،نقاال قااول
ده مانند باال 014 /
 -001م.ک« .پااردهی اباادیت» ،تحااویر گنوساای از جدااانی در قاارآن (سااوره
 ، 52آیه  ،)04درimprimatur 42, 2009, 147-151 :
« -000مبانی علم کالم قرآن» ،ژ .گوبیلو ،ب 231
 -003ژ .گوبیلو ،همانجا230 ،
 -002ژ .گوبیلو ،همانجا
« -004نحااارانیهاااا و قااارآن .باااه دنباااال رد پاااا» ،از :یاااوآخیم گنیکاااا،
فرایبورگ 3111
« -005زباااان و ادبیاااات کلیساااای ااار » ،از دیتماااار و .وینکلااارچ در:
«کلیسای حواری ر » ،از :و .بام و د .و .وینکلر ،ب 044
« -000کاااوچهاااای اجبااااری در دوران پاااارتهاااا و ساساااانیان» ،در:
دانشاانامهی ایرانیکااا (ویاارایش احسااان یار اااطر) ،جلااد هفااتم ،فاساایکل ،2
کوستا میسا (کالیفرنیا ،آمریکا) ،0114 ،صد  314تا 214
« -001دین زرتشتی» ،از :م .ا تاسبرگ ،ب 321
 -004م.ک« .مسی یت سوری و عربی و قرآن» ،از مؤلف
 -001م.ک« .تااااریخ آغاااازین اساااالم طبااا اااواهد حکااااکی اااده و
سکه ناسی» ،از فولکر پو  ،ب 10
 -031م.ک« .عشااای ربااانی مقاادد و م مااد .آوااار علاام کااالم مشااترک» از
مؤلف ،درimprimatur 40, 2007, 73 – 75 :
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 -030م.ک« .از اوگاریت به صامره» ،فولکر پو  ،صد  10و 13
« -033از اوگاریت به صامره» ،فولکر پو  ،صد  01تا 13
 -032همانجا ،ف .پو  ،ب 11
 -034همانجا ،ف .پو  ،ب 40
 -035همانجا ،ف .پو  ،ب 42
« -030تاااأویلی ناااوین از سااانگنبشاااتهی قباااهالحاااخره» ،کریساااتف
لوکسنبرگ ،صد 041 -034
« -031سکههای هلنیساتی از ار  .بازتااب تباادل دینای پویاا باین ار
و غرب» ،پیتر ویای ،در :دفتار اامیمه بارای نماایش مجموعاههاای هناری
دانشااراه بوخااوم بااه تاااریخ  00اکتباار  3114تااا  04ژانویااه  ،3111چااا
دانشراه بوخوم ،3114 ،ب 01
 -034همانجا ،پیتر ویی ،ب 5
« -031دورهی دوم عااربهااا ( 051 – 0354ماایالدی)» ،از :ویلدلاام بااام،
در« :کلیسای حواری ر » ،از :و .بام و د .وینکلر ،ب 42
 -021همانجا ،و .بام ،صد 50-41
« -020تأویرات بودیسم بر آغاز اسالم» از :مارکود گرود
« -023ادبیااات ایااران» ،از مااانفرد هااوتر ،در« :کلیسااای حااواری اار » ،از:
و .بام و د .وینکلر
« -022از اوگاریت به صامره» ،فولکر پو  ،ب 40
« -024ساااختارهای انجیلاای در تاااریخنویساای اسااالمی» ،ف .پااو  ،صااد
 41تا 13
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پاورق های مترجم:
ایاان توااای ات از ویکاایپاادیا بااه زبااانهااای فارساای ،آلمااانی و انرلیساای
برگرفتااه ااده اساات .باارای درسااتی یااا نادرسااتی ،ت ییاارات یااا دخاال و
تحرف در کل و م توای متون ویکیپدیا مترجم مسئول است.
آپ کریفا:

Biblical apocrypha

اَپوکریفااا یااا اساافار مشااکوک در اصااطالح بااه کتااابهااایی باسااتانی بااا
م تااوای یدااودی و مساای ی گفتااه ماای ااود کااه برخاای از گااروههااای
یدودیت ،کاتولیی ،ارتدکس و پروتستان ،آندا را نیمه رعی نامیدهاند.
اسفار مشکوک املِ  05رسااله اسات کاه بعادا باه ماتن «عداد عتیا » اا
کت مقادد یدوداا اااافه اده اسات و از ایانرو در میاان «عداد عتیا »
عبری ا که امروزه نا د یداود معتبار اسات ا منادرر نیسات و پروتساتانهاا
نی پس از ب ث و جدل بسیار بار سار اعتباار یاا عادم اعتباار آنداا سارانجام
از  0431ماایالدی آندااا را از میااان کتاااب مقاادد خااود خااارر کردنااد ولاای
جداگانه آندا را چا میکنند و بهکلی آندا را طرد نکردهاند.
ترجمااه هفتادگااانی [ ]Septuagintaعااالوه باار متااون اارعی ،اساافار
مشااکوک عدااد عتیاا را نیاا در باار ماایگیاارد .ایاان کتااابهااا را دو
گااروه کاتولیاای و ارتاادکس نو ااتههااای اارعی درجااه دو ماایداننااد ،امااا
یدودیااان و پروتسااتانهااا چنااین باااوری ندارنااد .پروتسااتاندا باارای ایاان
مجموعه عنوان آپوکریفاا یاا اسافار مشاکوک را باه کاار مایبرناد .در مقابال
کاتولیاایهااا عنااوان قااانون وااانی را باارای ایاان مجموعااه برگ یدنااد کااه بااه
قانونی بودن این کتاابهاا ،هار چناد در رتباه دوم ،ا ااره دا ات .آنهاا باه
کتابهای موجود در نسخه عبری عنوان قانون اول را دادند.
آ پوکریفا در یونانی باه معناای پو ایده یاا پنداانی اسات و ایان ناامی اسات
که جروم ( 220تاا  431مایالدی) دانشاور با رگ مسای ی بادین کتاابهاا
داد و آنداااا را در ترجماااه التینااای خاااود (وولراااات) وارد نکااارد و اماااروزه
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آپوکریفا را به معنای کناار گ ا اته اده مایدانناد و برخای باه غلا آنداا
را کتاا مجعااول مااینامنااد در صااورتیکااه کاتولیاایهااا و ارتااودوکسهااا
آنها را پ یرفتهاند و پروتستانها هم آندا را بکلی رد نکردهاند.
بخش اصلی مجموعاه عداد جدیاد هماان انجیالهاای چدارگاناه اسات کاه
در واقع ،زنادگیناماه و ساخنان عیسای باه امار مایآیاد .باه گفتاه بیشاتر
دانشامندان قادیم و جدیااد ،ایان چدااار انجیال باین سااالهاای  05تااا 011
ماایالدی نو ااته ااده و بااین سااالهااای  051تااا  041ماایالدی رساامی و
قاانونی ادهاساات .باه مااوازات ایان چداار انجیاال ،از دههاا کتاااب دیرار بااا
عنوان انجیل ناام بارده اده اسات کاه از آن هاا ،ت ات عنااوین غیررسامی،
غیرقانونی یا اپوکریفایی نام برده می ود.
آریانیسم:

Arianism

آریانیساام یاای مکتاا فکااری دیناای اساات کااه توساا آریااود (- 220
 ،)351کشیشاای از اسااکندریه محاار ،بااه وجااود آمااد .ایاان اعتقاااد بیشااترین
تمرک ش روی مواوا تًلیث بود .ایان مکتا بار ایان تفکار باود کاه فرزناد
(عیسی) در واقاع مخلاو پادر (خادا) اسات و دارای مقاام الوهیات نیسات.
آریانیساام بااا وجااود آن کااه طرفاادارانی در اولااین ااورای نیقیااه دا اات در
سال  235توس همان ورا عقیدهای کفرآمی ناخته د.
آنتیلگ منا:

Antilegomena

آنتیلرومنااا بااه آن دسااته از متااون مساای ی گفتااه ماای ااود کااه اصااالت و
ارزش آندااا مااورد ب ااث اساات .اویساایبود در کتاااب «تاااریخ کلیسااا» خااود
دربااارهی سااه دسااته از متااون تااا ااکلگیااری ندااایی «کتاااب مقاادد»
مساای یان سااخن ماایگویااد .یاای دس اته کااه ک االا رد اادهانااد [،]Notha
دسااتهی دوم کااه مااورد پ ا یرش همرااان بااوده اساات []Homologomena
و دسااااتهی سااااوم کااااه هنااااوز مااااورد مشاااااجره و ب ااااث هسااااتند
[.]Antilegomena
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آیین مرم ز [غامضه]:

Greco- Roman mysteries

کالا آئین مرموز یا غامواه باه آن آئاین یاا آماوزه هاا یاا رساوم دینای گفتاه
می ود که می بایاد در برابار غیرخاودی هاا پنداان بااقی بماناد .عواویت در
یاای چنااین آئااینهااایی بااا تشااریفات مقاادماتی طااوالنی همااراه بااود .در
حقیقاات بایااد آن را آئااین م رمانااه یااا خااودی یااا بسااته نامیااد .زیاارا واژهی
 mysterionاز واژهی یوناااانی  myeinریشاااه مااایگیااارد کاااه باااه معنااای
«بسااتن» یااا «بسااته» در براباار غیرخااودیهاساات .آئااین میتاارا ،آئااین
دیونیسود ،آئین ایسایس یاا اوریسایس و غیاره را مایتاوان در ایان رابطاه
نام برد.
اباضیه:

Ibadi

اباااایه یکاای از م ا اه اسااالم اساات کااه از جریااان خااوارر نشااأت گرفتااه
است .اصطالح خوارر نا د ابااایه باه کساانی کاه بناا باه احادیاث اساالمی
علیه علی بن ابیطالا اوریدند ،گفتاه نمای اود ،بلکاه خاوارر را کساانی
می دانند که از اساالم خاارر اوند و معتقدناد خارور از اساالم یاا باا انکاار
یکاای از احکااام واباات و قطعاای دیاان یااا بااا عماال بااه آن ااه قطع اا خااالف
نحوب احکام دینی است ،م ق می ود.
ایاان فرقااه از کداانتاارین م ا اه اسااالمی اساات و نااام ایاان مکت ا از نااام
عبدار بن ابا تمیمی ،نخستین پیشوای آن گرفته ده است.
اباایه از سنیگری و ایعهگاری جداسات .هار چناد تعداد اان نسابت باه
سنیها و یعهها کمتار اسات ولای در آغااز اکلگیاری اساالم در پدناهی
بسیار گستردهتری ،حتی در اندلس ،میزیستند.
اباااایه ماا ه خااود را الاادعوه ،ماا ه ال اا  ،فرقااه الم قااه و فرقااه
الناجیااه ماایخواننااد و آن را کداانتاارین ماا ه اسااالمی ،ن دیاایتاارین
م ا ه بااه عحاار نبااوت و ن دیاایتاارین م ا ه بااه روح اسااالم ماایداننااد.
آنان بر این عقیدهاند که نمیتوان باه کسای ماؤمن یاا کاافر گفات ،چارا کاه
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وحی منقطع د .زیرا ابوبکر و عمار از دنیاا رفتاه اناد و اماروز کسای نیسات
که حقای را بیان کناد و کاافر را از ماؤمن تمیا دهاد .بادان جدات ماا باه
کسی نمیگوییم که او مؤمن است یا کافر
اناجیل چهارگانه:
منظااور چدااار انجیاال اصاالی اساات کااه توساا چدااار حااواری عیساای
نو ااتهانااد :انجیاال متاای ،ماارقس ،لوقااا و یوحنااا .البتااه بااه کاال انجیاال
مساای یان« ،کتاااب اعمااال رسااوالن»« ،نامااههااای حواریااون مسااین» و
«مکا فه یوحنا» نی تعل میگیرد.
اوپانیشادها:

Upanishaden

اوپانیشااادها (تلفااق دقی ا تاار ولاای کمتاار رای ا  :اوپَااهنیشَاادها) یااا ودانتااا از
کدنتاااارین متااااون مینااااوی آئااااین هناااادو هسااااتند کااااه بااااه
دوره برهمااایی بااازمیگردنااد .اوپانیشااادها تااأویر ااررفی باار فلساافه و دیاان
هندو دا تهاند و مفاهیم باطنی این آئین را بیان نمودهاند.
از میااان متااون دیناای هندوئیساام ،اوپانیشاااد ،توجااه دیاانپهوهااان را بیشااتر
به خود جلا کارده اسات ،زیارا ایان متاون اور و پایاان آماوزههاای ودایای
(ودانته) اسات ،کاه نمایاانرر گا ر از چندخادایی و گارایش باه یای خادایی
و وحدت وجود است.
در اوپانیشاااادها تبیاااین « حقیقتااای» کاااه سااااری و جااااری در هماااه
پدیااادههاااای جداااان اسااات ،جاااایر ین سااارود و ساااتایش ایااا دان
ی ایان متاون گا ر از عاین باه ذهان و
و ای دبانوان دهاست .مشخحاه اصال ِ
عبور از اندیشیدن درباره رفتی جدان خارر به تأمل درونی است.
در اوپانیشاااد ،نمودهااا و پدیاادههااای طبیعاای ماننااد :باااد ،آب ،آتااش،
آساامان ،و خور ااید کااه ای ا دان مااورد پرسااتش هناادوان بودنااد بااه عنااوان
جلوهای از وجود خدا پندا ته دند.
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اور و حران:

Ur / Harran

بنااا باار داسااتانهااای «عدااد قاادیم» نخسااتین خحاایت تاااریخی یدااود
حورت ابراهیم بان تاارح مایبا اد .روایات اسات کاه او در ادر اور ،یکای
از درهای جناوبی کلاده و ن دیای باه ادر بحاره کناونی و خلای فاارد
متولااد ااده و چااون افکااارش بااا م اای آن سااامان سااازگار نبااوده آنجااا را
ترک و با پدر و پسر بارادر خاود لاوط در ابتادا باه حاران ناحیاهای واقاع در
اامال سااوریه فعلاای رفتااه و بعااد در ساان  15سااالری بااه طاارف ار
کنعان یا فلسطین [اسرائیل امروز] مداجرت کرده بود.
ای

بیانAyyubid dynasty :

ایوبیاان دودماانی کردتباار بودناد کاه از  0010تاا  0353مایالدی در محاار،
سااوریه و عاارا فرمااانروایی کردنااد .پایتخاات آندااا دمشاا و قاااهره بااود.
بنیادگ ار این سلسله نجمالدین ایوب ،پدر صالحالدین بوده است.
پااس از افااول فاطمیااان در محاار ،حمااالت صاالیبیونِ پاد اااهی اور االیم
علیه محار ادت یافات .فاطمیاان از زنریاان کاه بار ساوریه حااکم بودناد،
درخواساات کماای کردنااد .طاای همااین مااراودات سیاساای و نظااامی،
ساارانجام در سااال  0001صااالحالاادین بااه مقااام وزیااری رسااید کااه او در
ساااال  0010سلسااالهی خلفاااای اساااماعیلی -فااااطمی را از باااین بااارد و
سلسلهی کردتبار ایوبیان را پایهگ اری کرد.
بما
بیشاپ ر:

مانویت
Bishapur

بیشااااپور یکااای از ااادرهای باساااتانی ایاااران در کاااازرون و در اساااتان
فااارد اساات کااه در زمااان ساسااانیان ساااخته اادهاساات و امااروزه تندااا
ویرانه هاایی از آن برجاای ماناده اسات .بیشااپور باا دویسات هکتاار وساعت،
از درهای مدم آن زماان باوده اسات و اهمیات ارتبااطی دا اتهاسات .ایان
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اادر از قاادیمی تاارین اادرهایی اساات کااه تاریخ ااه ساااخت آن بحااورت
مکتااوب در ساانگ نو ااته ای موجااود اساات .بیشاااپور در اامال غاارب
اادر کااازرون قاارار گرفتااه و از اادرهای خااوش آب و هااوا و دارای طراحاای
و مدندسی ویهه آن روزگار باوده اسات .در کتابداای تااریخی ،ناام ایان ادر
بااا عنواندااای بیشاااپور ،بیشااابور ،بااه اااپور ،بیشاااور و «بااه اندیو اااپور»
اااب اادهاساات .اادر بیشاااپور ج ا وه ایالاات ارد اایرخوره بااوده اساات.
بیشااپور تااا قاارن هفااتم هجااری آباااد و مسااکونی بااوده و پااس از آن ویااران
ااده اساات .بیشاااپور گنجینااهای از آوااار ارز اامند ساسااانی ماننااد معبااد
آناهیتا است.
ایان ادر بااه ساال  300ماایالدی و باه دساتور اااپور اول پاد ااه ساسااانی
ساااخته اادهاساات .پااس از پیااروزی اااپور باار والاارین امسراتااور روم ،او
دسااااتور داد در ناحیااااهای خااااوش آب و هااااوا باااار ساااار راه تخاااات
جمشااید بااه تیساافون اادری بنااا کننااد .ایاان جاااده در زمااان هخامنشاایان،
درهای تخات جمشاید و اساتخر را باه اوش وصال مایکارد .ااپور ناام
خود را بر این در نداد.
پادشاه عرب:

Reich Arabiya

از حاادود قاارن اول ماایالدی بااین امسراطااوری ا ااکانیان (پااارتهااا) و
امسراتااوری روم بااه تاادری قبایاال کااوچی عاارب اسااکان یافتنااد .ابتاادا در
ادری کوچاای بااه نااام هتاارا [عرباای «ال واار»] کااه بعاادها بااه یاای اادر
باا رگ و مسااتقل تباادیل ااد .ایاان اادر در ارتباااط ن دیاای سیاساای بااا
امسراتااوری ا ااکانی قاارار دا اات .بااه همااین دلیاال امسراتورهااای روم ،ماننااد
ترایااااان (در سااااال  )001و سااااستیمیود (در سااااالهااااای  011و 011
ماایالدی) تااالش کردنااد کااه ایاان قلماارو را بااه تحاارف خااود در بیاورنااد .در
سالهای  01قارن دوم مایالدی ایان قلمارو باه یای پاد ااهی کوچای کاه
«پاد اهی عرب» نام گرفت با مرک یت هترا تًبیت د.
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بعاادها ،در دوران ساسااانیان بااه ویااهه در دورهی اااپور اول هاا اران نفاار از
این منطقاه باه اجباار باه ادرهای دیرار ایاران باویهه باه خراساان با رگ
کوچانده دند.
پتاهیل

مندائیان

پتاهیااال یکااای از موجاااودات اویاااری در آئاااین منااادایی اسااات .پتاهیااال
آفرینناادهی جدااان مااادی و انسااان اساات .روح علااوی را در نداااد انسااان
میندد و معرفت را بادو مایآموزاناد .انساان از طریا هماین معرفات اسات
کااه روحالقاادد را در مااییابااد و بایااد روح را از قفااس آزاد کنااد .زمااان و
فوا ،دیوی و اهریمنیاند.
جدان از دید اساطیر منادایی بار ساه قسام اسات :جداان بااال کاه سارزمین
نااور و نام اادود اساات و در جنااوب ،جدااان زیاارین قاارار دارد کااه من ادائیان
آن را سیناویس مینامند .برز میان زمین و جدان رو نایی است.
پشیتا:

Peshitta

به زبان سریانی به معنای «سااده» یاا «بسای » اسات و ایان یای ترجماهی
ساااده از انجیاال بااه همااین زبااان ماایبا ااد .قاادیمیتاارین نسااخههااای
دسااتنو ااتهی آن مربااوط بااه قاارن  5ماایالدی هسااتند کااه منشااا آن بااه
قرن  0میالدی باز میگردد.
پ ل

:

Paul the Apostle

پااولس یااا بولااود از مدمتاارین مبل ااان مساای یت و بنیانراا ار الدیااات و
خدا ناسااای ایااان آئاااین باااودچ بااارخالف حواریاااون ،پاااولس هرگااا
با عیسی دیادار مساتقیم ندا اته اساتچ باا ایان حاال ایان پاولس باود کاه
مسی یت را از یدودیت جادا سااخت و باه یای دیان مساتقل تبادیل کارد.
در کتاااب اعماااال رسااوالن ،پاااولس پیشااوای نحااااری (جنتیاالهاااا یاااا
مسوویحیان غیریهوو دی ،مساای یان بااا منشااا
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اارک) و حواریااون

پیشااوای مساای یان (بااا پیشااینهی یدااودی) خوانااده اادهانااد .بیشااتر
قسمتدای عدد جدبد توس او نو ته ده است.
هم نااین مطالاا در مااورد زناادگی پااولس از نو ااته هااای کتاااب اعمااال
گرفتاه اده اسات .گقتاار خاود پاولس در ماورد زنادگی خاویش در کتاااب
گاالتیان آماده اسات .باا ایان حاال در ماورد زنادگی او قبال از گارایش باه
مساای یت اطالعااات جااامعی در دساات نیساات و اخااتالفِ نظاار بااین تاااریخ
پاااردازان در ایااان ماااورد وجاااود دارد .پاااولس  -کاااه در انجیااال گااااهی
«سااولس» هاام نامیااده ااده  -در اادر طرسااود در کیلیکااه [در ترکیااه
اماااااروزی] در حااااادود ساااااال دهااااام مااااایالدی ،در خاااااانوادهای
یدااودی فریساای زاده ااد .وی پااس از آن کااه کارمناادِ روم ااد نااام یونااانی
پولس (که به معنی کوچای اسات) را باه جاای ناام عباری اائول برگ یاد.
پااولس ،زبااان یونااانی و روماای را آموخاات و بااا نو ااتههااای ااناخته ااده
ادبیااات باسااتانی یونااان آ اانا اادچ وی حرفااه چااادردوزی را آموختااه بااود و
چناادین ساافر نیاا بااه اور االیم دا اات .وی در اور االیم ،از گملیئاال باان
هیلاال کااه یکاای از مراجااع مداام ساانددرین بااود علااوم دیناای و تلمااود را
آموخاات .او نخساات بااه نااام آئااین یدااود بااه مبااارزه اادید بااا مساای یت
پرداخت و در اور لیم بسیاری از مسی یان را کشت.
بنااا بااه روایاات خااود او در «انجیاال» در یکاای از ساافرهای وی در حاادود
سااال  20 - 20بعااد از ماایالد ،در مساایر جاااده دمشاا  ،اابانراه ااخد
«عیسی مساین بار وی ظااهر اد» ،او را باه ناام عباریاش خطااب نماود و
این جملاه را گفات « :اائول ،اائول چارا مارا آزار مای رساانی؟» در اداماه
«مسین» خحاا باه او ماموریات داد تاا سافیر خداوناد بارای غیار یدودیاان
[جنتیل  /گاوئیم] با اد« .مساین» هم ناان باه او گفات کاه بینااییاش را
از دسات خواهاد داد و باه او خحاای در مقحاد راهاش  -دمشا  -معرفاای
نمود تا به نا دش بارود .پاولس ،ارفتزده از ایان اتفاا فارا طبیعای و در
نابینایی کامل به آن ادر رساید و باه مالقاات آن اخد  -ماردی باه ناام
«حنانیا»  -می رود و سسس بیناییاش را باز مییابد.
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بادین ترتیا  ،پااولس آئااین یدااود را کنااار گ ا اات و بااه مساای یت گرویااد.
یدودیااان ،فرماناادار دمشاا را بااه دسااتریری پااولس وادا ااتند .بنااا بااه
روایاات مساای ی ،پااولس در میااان ساابدی از فااراز دیوارهااای اادر گ اات.
پولس ،چندی باه عربساتان رفات و باه ناام مساین باه ساخنوری پرداخات.
بر اساد کتاب اعماال رساوالن ،پاولس یای سافر تبلی ای باه اور الیم نیا
دا ااته اساات .ولاای اناادکی پااس از آن عااازم سااومین ساافر تبلی اای خااویش
د .او به سائواالت ارعی مسای یان جاواب مای داد ،ناماه هاایی کاه از او
اماااروزه در دسااات اسااات ،حااااکی از ایااان موااااوا مااای با اااد .قرنداااا
بعااد کنسااتانتین امسراتااور روم ،مساای یت معتقااد بااه عقایااد پااولس را بااه
عنوان دین رسمی روم اعالم نمود.
در نو ااته هااای پااولس بااه نظاارات او نساابت بااه یدودیااان نیا ا اااره ااده
اساات .او نظاار یدودیااان در مااورد برتااری اخالقاای و نااهادی ااان را اادیدا
مااورد انتقاااد قاارار ماایدهااد .ولاایکن در عااین حااال او واااعیت ویااهه
فرزندان اسرائیل را قبول دارد.
چدارده بخاشِ عداد جدیاد باه پاولس نسابت داده میشاود .هفات بخاش از
اینداااا ،رومیداااا ،کورینتیاااان اول ،کورینتیاااان دوم ،گاالتیاااان ،فیلیسیاااان،
تسااالونیان اول و فیلمااون بااه طااور قطااع نو ااته او هسااتند .در مااورد چدااار
بخااش دیراار بیشااتر م ققااان معتقدنااد نو ااته او نیساات کااه ایاان قساامتدا
عبارتنااد از  :تیمااوتی اول ،تیمااوتی دوم ،تیتااود و عبریدااا  .در مااورد سااه
بخااش دیراار:افساایان ،کولوساایان و تسااالونیان دوم بااین م ققااان اخااتالف
نظر وجود دارد.
بعوی معتقد هستند کاه رفتاار پاولس در چداارچوب قاوانین فریسای باوده
و کااامال بااا یدودیاات همخااوانی دارد .ولاایکن بعواای دیراار معتقدنااد کااه او
کامال با یدودیت در تقابل است.
دیاادگاه پااولس باعااث ساارعت گاارفتن جاادایی کسااانی کااه عیساای را قبااول
کاارده بودنااد از یدودیاات ااد .او معتقااد بااود کااه ایمااان دا ااتن بااه مسااین
تندا مساله مدام در رساتراری بارای یداود و غیریداود اسات .او معتقاد باود
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کااه غیریدودیااانی کااه عیساای را قبااول میکننااد احتیاااجی بااه تبعیاات از
قوانین یدودی ندارناد و نیاازی باه ختناه ادن و تبعیات از قاوانین غا ایی
حالل (کو ر) نیست.
تاتیان:

Tatian

تاتیااان یاای «رسااالهنااویس ماادافع» [دفاااا از مساای یت] در قاارن دوم
میالدی بود که در ساوریه متولاد اد .باه هماین علات او را تاتیاان ساوری
نی میگویند .او ت ات تاأویر ژوساتین ادید باه مسای یت گرویاد ولای در
سااال  013ماایالدی بااه مخالفاات بااا او پرداخاات و بااه وطااناش سااوریه
بازگشاات .او اادیدا علیااه تااأویرات هلنیسااتی باار مساای یت بااود و یاای
جماعاات از ریااااتکشااان را بنیاااد گ ا اات کااه همساار گاارفتن و اسااتفاده
از گو ت و راب را ممناون اعاالم کارد .هماین باعاث اد کاه باه عناوان
گنوسی مورد سارزنش قارار بریارد .مدام تارین اوار او دیاتساارون اسات کاه
بااا عطااف بااه همااهی اناجیاال یاای انجیاال آمیختااه و واحااد را دربااارهی
زندگی و تأویرات مسین به نرارش در آورد.
تای گرای :

Taoism

یکی از ادیان رسمی چینی های قادیم آئاین تاائو یاا دائاو اسات کاه در قارن
 0پاایش از ماایالد در چااین بااا مجموعااهای از معتقاادات و مناساای و اعمااال
م ا هبی کااه اغل ا بااا خرافااات و اوهااام همااراه بااود پیاادا ااد و بعاادها بااا
مسایل فلسفی و عرفانی نقش بست.
بنیانر ا ار ایاان دیاان ،فااردی بااه نااام الئااوت ا یااا الئوتااان بااود کااه یکاای از
فیلسوفان پس از کنفوسیود م سوب می ود.
تائو باه معنای «راه و فوایلت» اسات .از آن جاا کاه تائویساتهاا کتابات را
امااری اهریمناای ماایپندا ااتند ،تعااالیم آندااا عماادت ا بااه گونااهی اافاهی
توسعه مییافت.
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از سااال  005ماایالدی آیااین تااائو رنااگ دیناای پیاادا کاارد و در آن سااال
خاقااانی بااه نااام «هااو آن» از سلساالهی هااان بااا ساااختن معباادی بااه آن
کیفیت دینی داد ولی نتوانست به عنوان دین ر د و نمو کند.
در قاارن هفااتم در سراساار چااین آیااین بااودا روار پیاادا کاارد و آیااین
کنفوساایود نی ا پیااروان فااراوان دا اات .بااا آن کااه فوااال بااه آیااین بااودا
گاارایش دا ااتند امااا بااه ل اااس اخالقاای بااه آیااین کنفوساایود تمایاال
دا تند .بناابراین تاائو از نظار رو انفکران و طالباان علاوم غیبای یای ناوا
مقبولیاات دا اات ولاای هاایه یاای از آیااینهااای تااائو و کنفوساایود افااراد
بیسواد را راای نمیکارد و باه هماین دلیال آنداا باه آیاین باودایی بیشاتر
گرایش نشان میدادند.
تبشیر مسیحیان غیریه دی
تراوادا:

مسی یان غیریدودی

Theravada

تااراوادا [یااا تعااالیم گ ااتران] ،کداانتاارین مکت ا بودیساام اساات کااه بااه
سنت راهبان بودایی که ج و اولین پیروان بودا بودند ،برمیگردد.
تااراوادا هاام اکنااون در سااریالنکااا ،برمااه ،تایلنااد ،کااامبور ،الئااود ،تااا
اناادازهای در ویتنااام و چااین (ایالاات یااونآن) وجااود دارد .مدایانااه (راه
ب رگ) ،آن را به هینایانا (راه کوچی) منسوب میدارد.
ترت لیان:

Tertullian

کوینیتااود ترتولیااانود در حاادود سااال  001ماایالدی در کارتاااژ (تااونس
فعلی) در یی خاانوادهی رومای و باتپرسات چشام باه جداان گشاود .او در
زمینااهی علاام معااانی و حقااو بااه ت حاایل پرداخاات .او حااوالی سااال 011
میالدی مسای ی اد و پاس از آن بقیاهی عمار خاود را باه صارف نراارش
آوااار متعااددی در دفاااا از مساای یت کاارد .او ابتاادا حااامی کلیسااای رساامی
کاتولیی باود ،اماا حاوالی ساال  311مایالدی از رهباران کلیساا سارخورده
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ااد و بااه نفااع ندواات مونتانیساام سااخن گفااتن آغاااز کاارد .مونتانیساام یااا
چنانکااه پیااروان آن ماایخواندنااد« ،نبااوت نااوین» در دهااهی  011ماایالدی
یعناای زمااانی کااه مونتااانود و دو زن دیراار در فریجیااه (ترکیااه فعلاای)
روا به نبوت کردند ،آغااز اد .آنداا تعلایم مایدادناد کاه« :پایاان جداان
بااه زودی فاارا خواهااد رسااید ،پااس زهااد و ریاااات پیشااه کنیااد و از ازدوار
بسرهی یااد ،روزهی طااوالنی نرااه داریااد و از اادادت نرری یااد» [در تقاباال
با انجیال متای  .]32:01در ابتادا رهباران کلیساای کاتولیای نمایدانساتند
با این ندوات چروناه برخاورد کنناد .ولای سارانجام ایان ن لاهی مسای ی
از مساایر اصاالی خااارر ااد و ت اات عنااوان «باادعت فریجیااه» رد و م کااوم
ااد .او ماااابقی عماارش را باااه انتقااااد از کلیسااای کاتولیااای و دفااااا از
مونتانیسم پرداخت.
ترتولیااان نخسااتین خحاایت برجسااتهی مساای ی اساات کااه بااه زبااان
التین مینو ت .او را پادر الدیاات التینای غربای مایدانناد .او آواار فراوانای
از خود به جا گ ا ته است.
ترتولیااان اادیدا منتقااد فلساافهی یونااان بااود و آن را پاادر باادعتهااا
ماایدانساات .او همااواره باار ماهیاات متواااد مساای یت و فلساافه تأکیااد
ماایکاارد .البتااه او ماننااد دیراار ماادافعان مساای ی ،عناصااری از فلساافهی
یونااان را بااه کااار ماایگرفاات کااه بااا مساای یت همخااوانی دا اات .می ا ان
تأویرپ یری او از فلسافه باویهه افالتاون و رواقایگاری ،بایش از آن باود کاه
خود تحور میکرد.
تنبیها اله :

Straflegenden

تنبیدات الدی باه افساانههاایی گفتاه مای اود کاه خداوناد یاا سارور عاالم
انساندا را به دلیل گنااههانشاان ماورد عا اب قارار مایدهاد .ایان افساانههاا
پیش از اکل گیاری ادیاان توحیادی نیا وجاود دا اته اسات و در تاورات،
انجیاال و قاارآن فااراوان هسااتند .توفااان نااوح و نااابودی اادر ساادوم از
نمونههای مشدور این تنبیدات الدی هستند.
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ت را هفتادگان :

Septuagint

ایاان تااورات در عرباای ساابعینیه نامیااده ماای ااود و نسااخهای اساات از
نسااااخ تااااورات کااااه در قاااارن سااااوم قباااال از ماااایالد و در دوران
فرمااااانروایاااای بطلمیااااود فیالدلفااااود در محاااار ،بااااه دسااااتور او،
یدودیان اسکندریه به زبان یونانی ترجمه کردند.
نام این نساخه برگرفتاه از ایان روایات اسات کاه ایان کتااب را ن دیای باه
هفتاد تن از دانشمندان یدودی ترجمه کردهاند.
نسخه هفتادگانی باا ماتن عباری تفااوتهاایی دارد .مدامتارین تفااوتهاای
آن این است کاه کتاابهاایی در ایان نساخه وجاود دارناد کاه ماتن عباری
آن در دسااااات نباااااود .ایااااان هفااااات کتااااااب عباااااارتاناااااد
از طوبیاات ،یودیاات ،حکماات ساالیمان ،حکماات یشااوا باان ساایرا  ،بااارو
و کت مکابیان.
نسااخه هفتادگااانی باارخالف نسااخه عبااری کااه دارای  21ساافر (کتاااب)
اساات ،دارای  40ساافر ماایبا ااد .در بااین سااالهااای . 311م تااا 011
مااایالدی بسااایاری از یدودیاااان و مسااای یان ،از ایااان نساااخه اساااتفاده
میکردناد .تاا ایان کاه در حادود ساال  11مایالدی ،ساران یداود اورایی
در اادر یبنووه تشااکیل دادنااد و  21کتااابی را کااه در مااتن عدااد عتیاا
عبااری بااود بااه رساامیت ااناختند و اساافار هفااتگانااه ااااافی موجااود در
ترجمااه هفتادگااانی را غیرقااانونی اعااالم کردنااد .هااماکنااون ،هفاات کتاااب
موجود در نساخه هفاتگاناه ،از اسافار مشاکوک یاا آپوکریفاای عداد عتیا
است.
تفاوت هاای نساخه هفتادگاانی باا نساخه عباری تنداا باه ایان هفات کتااب
من حر نیستچ سافر دانیاال و سافر اساتر در نساخه هفتادگاانی طاوالنی تار
هستندچ در ایان نساخه یای م ماور اااافی وجاود دارد و دعاای منساه کاه
در این نسخهاست در دیرر نسخ یافت نمی ود.
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تیسف ن:

Ctesiphon

تیساافون در زمااان ا ااکانیان بنیاااد گ ا ااته ااد .ایاان اادر پایتخاات
اهنشاهی ا کانیان و ساسس ساساانیان تاا پیاروزی اعاراب بار ایاران باود و
در کشور عرا امروزی جاای گرفتاه باود .ایان ادر در دوران ا اکانیان باه
عنااوان پایتخاات غرباای ایااران در منطقااهی میااانرودان ساااخته ااد ،و در
دوران ساسااانی ارزش خااود را بااه عنااوان مرکا نیااروی سیاساای و اقتحااادی
نرددا ت .پس از حملاه اعاراب باه ایاران ،ادر تیسافون باه تاارار رفات و
رفتهرفته متروکه گشت.
تیساااافون ن دیاااای بااااه شحااااد سااااال پایتخاااات ایااااران بااااود.
در ایاان اادر در زمااانی کااه پایتخاات پاد اااهان ا ااکانی بااود گویااا زبااان
پارتی ،زبان اه و درباریان و مردم پایتخت بودهاست.
خلفای راشدین:
طباا داسااتانهااا و اسااطورههااای اسااالمی ،خلفااای را اادین بااه ترتیاا
عبارتند از :ابوبکر ،عمر ،عًمان و علی.
به ج احادیث اساالمی ماا هایه اواری ،چاه در ااربِ ساکه ،سانگنبشاته،
پاااپیرود [برگااههااای ححاایری] ،پرگامناات [پوسااتِ حیوانااات] و یااا اسااناد
غیر اسالمی مانناد نو اته هاای روحاانیون یاا ماورخین مسای ی یاا رومای،
خالصه در هیه سند تاریخی ایان افاراد وبات نشادهاناد .از ایان رو ،تاا آنجاا
که به اطالعات کنونی و مستند ما مرباوط مای اود ،ایان افاراد غیار واقعای
و اسطورهای هستند.
دیاتسارون:

Diatessaron

انجیاال دیاتسااارون انجیلاای اساات بااه روایاات تاتیااان سااریانی کااه در حاادود
سااال  051ماایالدی بااه زبااان سااریانی ترجمااه ااده اساات .آن را انجیاال
آمیختااه نیاا ماایگوینااد .ایاان نااام اساساا ا در مقاباال اناجیاال چدارگانااه و
جدا اده و بارای تفکیای آنداا بکاار بارده مای اد .ایان انجیال تاا ساادهی
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پاانجم ماایالدی تندااا انجیاال مااورد اسااتفاده کلیسااای سااوری بااود .در قاارن
پاانجم بااه کو ااش ربااوال نسااخ ایاان انجیاال ح ا ف و بااا اناجیاال چدارگانااه
جایر ین د .نساخه هاای اصالی ساریانی ایان انجیال از میاان رفتاه اسات
و تندا نقل قول هاایی از آن در میاان تفاسایر چناد قارن بعادی یافات اده
اساات .از دیاتسااارون ترجمااههااای عرباای [متعل ا بااه قاارن  00ماایالدی] و
فارسی [قرن  02میالدی] موجود است.
سدو و عم ر :

Sodom & Gomorrah

نام دو دری است که در «عدد عتیا » آماده اسات .ناام سادوم کاه باا ناام
قوم لوط گره خاورده ،بیشاتر اناخته اده اسات .بناابر سافر پیادایش ایان
در در کناار رود اردن و در جناوب کنعاان جاای دا اته اسات و باه دلیال
گناه لاواط ،مردماان ادر ماورد عا اب و تنبیاه الدای قارار گرفتاه و ناابود
دند .در قرآن نامی از در سادوم بارده نشاده ولای باه داساتان قاوم لاوط
و نابودیشان ا اره رفته است.
شریعت پال :

Pali-Canon

ریعت پالی یای مجموعاه بسایار کدانِ بودیسام اسات کاه باه زباان پاالی
نو ته ده و امل سخنان و تعالیم بودا میبا د.
ش رای تیسف ن:

Council of Ctesiphon

ورا یاا مجماع تیسافون در ساال  401مایالدی باه ابتکاار اساقف اسا ا
تیسفونی و ماروتااد مرتیاری ( ادری در ترکیاه فعلای) تشاکیل اد .ایان
نخستین مجماع مسای ی در امسراتاوری ساساانی باود .پاد ااه وقات ایاران،
یعناای ی دگاارد اول ،خحا ا فرمااان ایاان گردهمااایی را اعااالم کاارد .احتماااالا
ماروتاد کاه رابطاه ی دوساتی طاوالنی باا ی دگارد اول دا ات ،ایان امکاان
را فراهم ساخت.
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هاادف ایاان ااورا ایاان بااود کااه بااه مساای یهااای ایااران وحاادت بخشااد و
تیساافون را مرکاا آندااا کنااد .در ایاان مجمااع ،نمایناادگانی از مساای یان
امسراتوری روم نی رکت کردند.
ش رای چالسدون:

Council of Chalcedon

ااورای چالساادون [یااا کالساادون] از  4اکتباار تااا  0نااوامبر سااال 450
ماایالدی در چالساادون (اسااتانبول  /ترکیااه امااروزی) برگاا ار ااد .ایاان
چدااارمین مجمااع یااا ااورای جدااانی کلیسااای مساای ی بااود .هاادف از
برگاا اری ایاان ااورا ،تًبیاات موااااع مساای یت روماای – التیناای علیااه
اخه ی نستوری و موناوفی ی باود .مسای یان نساتوری خادا باودن عیسای
مسااین و بااه همااین ترتیاا تعااالیم تًلیااث را زیاار سااوآل ماایبردنااد و
مونااوفی یهااا بااه عکااس معتقااد بودنااد کااه عیساای مسااین الوهیاات کاماال
است و فاقد طبیعت انسانی است.
اااورای چالسااادون در اعتقادناماااهاش ،تعاااالیم تًلیاااث و دگااام خاااود را
تحوی کارد .در آنجاا مساین هام از طبیعات خادایی برخاودار اسات و هام
طبیعاات انسااانی .ایاان دو کیفیاات ماننااد دو روی یاای سااکه از یاای سااو
جداناپ یر و سوی دیرر غیرقابل آمی ش با یکدیررند.
اعتقادنامااهی ااورای چالساادون بعاادها مبنااای کلیسااای ارتاادوکس و
کاتولیی د.
ش رای نیقیه:

First Council of Nicaea

مجمااع یااا ااورای نیقیااه ،نخسااتین ااورای کلیسااایی بااود کااه در سااال
 235ماایالدی بااه فرمااان کنسااتانتین امسراتااور بیاا انس فراخوانااده ااد.
هدف این ورا اساساا پاساخ باه نظارات آریاود ،روحاانی اهال اساکندریه،
بود .در این ورا حدود  211نفار اساقف ارکت کردناد تاا نظارات خاود را
علیااه آریااود (آریانیساام) جمااعبناادی نماینااد .مساائلهی اصاالی «تًلیااث»
بود کاه آریاود باه آن اعتقاادی ندا ات .پیاماد ایان اورا« ،اعتقادناماهی
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نیقیه» اسات کاه مای تاوان آن را نخساتین ساند رسامی مسای یت بعادی
یا کلیسای کاتولیی[رومی  -التینی] نامید.
عهدین]Bible- The Old and New Testament[ :
عدااد در ایاان جااا بااه معناای «پیمااان» اساات .کتااابهااای یدااودی کااه در
فارساای بااه آندااا «تااورات» یااا تااورا گفتااه ماای ااود« ،عدااد قاادیم» خوانااده
می ود ،یعنی پیمانی که خادا باا بنادگان خاود از طریا موسای مایبنادد.
انجیاال مساای یان« ،عدااد جدیااد» خوانااده ماای ااود و بااه معناای پیمااان
جدیاد خادا بااا بنادگانش از طریا عیسای مسااین اسات .ایاان دو را باا هاام
«انجیل» یا عددین میگویند.
غسانیان:

Ghassanids

یکاای از قبایاال باا رگ عاارب بودنااد کااه مساای یت روماای – التیناای را
پ یرفتااه بودنااد و در کنااار نیروهااای روماای علیااه امسراتااوری ساسااانی و
هم پیماناان عارب آن مای جنریدناد .ریشاه ی آنداا اصاالا از یمان اسات کاه
حاادود قاارن  2ماایالدی بااه سااوی سااوریه ،اردن ،لبنااان و فلسااطین روانااه
دند .آنداا از یای پاد ااهی کوچای برخاوردار بودناد [ت اتال مایاه روم]
و مرک ان در بلنادیهاای جاوالن [ساوریه اماروزی] باود .وظیفاهی اصالی
آندااا جلااوگیری از حمااالت و یااورشهااای لخماایهااا بااود کااه مرک ااان در
حیااره [ن دیاای کوفااهی امااروزی] بااود و زیاار حمایاات امسراتااوری ساسااانی
قرار دا تند.
قُبه الصخر :

Dome of the Rock

باه عربای «قباه الحاخره المشارفه» ناام دارد و قادیمیتارین بناای اساالمی
بااه اامار ماایرود .ایاان ساااختمان در اور االیم واقااع اساات و باار صااخرهای
ب رگ بناا اده اسات .مسالمانان معتقدناد کاه م ماد از روی ایان صاخره
به آسمان معرار کارده اسات .در سافرنامه ی ناصار خسارو ادعاا اده اسات
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کااه بااه هنرااام ورود پیااامبر بااه مسااجد ،آن صااخره پاایش پااایش از زمااین
بلند د و پس از عروراش ،آن سنگ دیرر روی زمین برنرشت.
در سااال  010یااا  013ماایالدی بااه دسااتور خلیفااهی امااوی عباادالملی باان
مروان بنای قُبه روی این صخره آغاز د.
قُمران:

Qumran

ویرانااهی قُمااران در بخااش اامال غرباای دریااای ماارده [ب اار المیاات] قاارار
دارد .این مکاان در ساال  04مایالدی طای اورش یدودیاان علیاه رومیاان
توساا لریااو ایکااس فرنتنساایس [ ]Legio x Frentensisویااران ااد .از
حدود  411پیش از میالد مردم در این مکان زندگی میکردند.
اهمیت این مکان باه دلیال دسات نو اتههاا [طومارهاا] ،ساکههاا و ظاروف
ساافالی اساات کااه بااین سااالدای  0141تااا  0150در ایاان منطقااه کشااف
دهاند.
نویسااندگان ایاان طومارهااا جمعاای از یدودیااان بودنااد کااه دارای نرر اای
عرفانی بودند .ایان گاروه باه ناام سانیهاا ادرت یافتناد .یدودیاان اسانی
به خاطر آن کاه باا آماوزههاای یدودیاان صادوقی (یدودیاان معباد) مخاالف
بودنااد ،ناچااار اادند از اادرها خااارر ااوند و در منطقااه قمااران سااکنی
گ یننااد .ایاان عرفااای یدااودی ،در ایاان منطقااه آزادانااه بااه عبااادت و انجااام
اعمال عبادی خاود مشا ول ادند «پلینای کبیار» ماور رومای باه وجاود
این تجمعات در این منطقه ا اره کرده است.
یافتااههااا ،تقریباا ا تمااام کتااابهااای موجااود در عدااد عتیاا ( اااید بااه
استًنا کتااب اساتر) را در برمایگیرناد .ایان موااوا اهمیات اایانی دارد
زیارا نساخههاای موجاود و پایش از ایان اکتشاافات ،قارنهاا دیرتار نو ااته
ده بودناد .ایان موااوا قابلیات مقایساه نساخه هاای کناونی عداد عتیا
با نسخ قدیمی آن را فراهم میکند.
در حااالی کااه برخاای از کتاا مقاادد یافاات ااده تفاااوت ناااچی ی بااا
متن عداد قادیم سانتی (یاا مساورهای) دارناد ،برخای از دساتنو اتههاای
136

یافاات ااده از ساافر خاارور [یکاای از کتابدااا یااا اساافار عدااد قاادیم]
و سااموئیل کااه در غااار ااماره چدااار یافاات اادهانااد ،تفاااوت چشاامریری،
هاام در ن ااوه بیااان و هاام در م تااوا ،بااا مااتن امااروزی ااان دارنااد .وجااود
اختالفات متنای زیااد ،کار ناساان را باه سامت پا یرش ایان نظریاه ساو
داده اساات کااه مااتن عدااد قاادیم کنااونی باار پایااه سااه خااانواده از منااابع
تاااادوین اااادهاساااات :یعناااای مااااتن مسااااورهای ،مااااتن عبااااری
اصلی هفتادگانی و تورات سامری.
این طومارهاا از چناد بعاد در مسای یت ناسای ،حاائ اهمیات اسات .آنداا
در زمانی باین قارن دوم پایش از مایالد تاا نیماهی دوم قارن اول مایالدی،
نرا ااته اادهانااد و ایاان هم مااان بااا زناادگی عیساای مسااین در منطقااه
بیااتل اام و ناصااره و اور االیم اساات .و ایاان سااه منطقااه در فاصااله بساایار
ن دیکی از قمران واقع ادهاناد .هنراامی کاه خبار کشاف ایان طومارهاا در
قمااران بااه دساات آمااد ،م ققااان امیااد دا ااتند کااه اطالعااات جدیاادی از
زندگی حورت عیسای باه دسات بیاورناد .ولای نکتاه عجیا ایان جاا باود
کااه ایاان طومارهااا هاایه ا ااارهای بااه عیساای مسااین و زناادگی وی نکاارده
بودند.
نکتة حاائ اهمیات آن باود کاه ایان طومارهاا حااوی  311نساخه خطای از
عداد قادیم بودناد .از آنجاا کاه قاادیمیتارین نساخه خطای عداد قادیم بااه
قرن دهام مایالدی بار مایگاردد ،اکتشااف ایان نساخههاا در مستندساازی
عدد عتی و رفع اختالف نسخههای آن اهمیت بس ائی دا ت.
در سااال  0113نشااریه ایندیسناادنت ،قساامتی از طومااار مکا اافهای آراماای
به ماره  Q246 4کاه در غاار اماره  4کشاف اده باود را منتشار نماود.
در این طومار در ماورد آخرال ماان مایگویاد کاه فرزناد خادا در آخرال ماان
ظدااور ماایکنااد و اوصااافی کااه باارای او باار ماای اامارد بااا اوصاااف حواارت
عیسی (که مسای یان او را تنداا فرزناد خادا مایدانناد کاه در آخار ال ماان
ظدور میکند) مطابقت ندارد.
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پااس از جاادلهااا و مشاااجرات علماای و هم نااین پیاادایش یاای سلسااله
نظریااههااای توطئااه مبناای باار توافاا بااین واتیکااان و دولاات اساارائیل،
ساارانجام از سااال  0144یاای مجمااع علماای از اساارائیل بااه کااار انتشااار
یافتااههااا پرداخاات .تااا سااال  41 ،3101جلااد کااه گفتااه ماای ااود ااامل
همهی متون یافت ده در قمران است ،انتشار یافتند.
کرتیر
کرتیاار یااا کردیاار موبااد پرنفااوذ دوران ساسااانی بااود .او در زمااان پاد اااهی
ااش اهنشاااه ساسااانی بااه ترتی ا

ارد اایر بابکااان ،اااپور یکاام ،هرم ا

یکم ،بدرام یکام ،بدارام دوم ،و نرساه مایزیساته اسات .گماان مایرود کاه
اقاادامات کرتیاار نااه تندااا در پیاادایش دیاان رساامی ایااران بلکااه در کااار
سیاساات داخلاای کشااور نی ا دارای اهمیاات قاااطع و فااراوان بااودهاساات .او
توانست دیان زرتشاتی را کاه در آن زماان ،باورهاای چنادی بادان پیوساته
بودند ،یکدست کناد و باه اوساتا تقادد بخشاد .کرتیار باا آئاین ماانی باه
عنوان یی بادعت باه مباارزه برخاسات .سارانجام ماانی باه فرماان او اعادام
د.
قی اام نرساای و پاد اااهی وی ،در واقااع بااه قاادرت کرتیاار پایااان داد .بعااد از
آن دوران خاااطرات دوران کرتیاار چنااان فرامااوش ااد کااه حتاای در اوایاال
دورهی اساااالم وقتااای زرتشاااتیان کتااااب پدلاااوی دینکااارت را تااادوین
ماایکردنااد ،ذکااری از نااام او در آن کتاااب نکردنااد .در واقااع ،کرتیاار نماااد و
تبلور تعح  ،خشونت ،نارواداری و آزار غیرخودیها بود.
کرش ن (جرش ن ):

Garshuni/Karshuni

منشااا رساامالخ ا کر ااونی در قاارن  1ماایالدی اساات .زبااان عرباای کااه
امروزه ما می ناسایم ابتادا باه ایان خا نو اته اد و بعادها زباان عربای
نااوین را اادیدا ت اات تااأویر قاارار داد .مساای یان سااوری نیاا از ایاان
رسمالخ نی استفاده میکردند.
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گن س :

Gnosis

ن لااهی گنوساای در قاارن دوم ماایالدی در مناااط روم توسااعه یافاات.
گنوساایهااا بااه ونویاات اعتقاااد دا ااتند .بنااا باار قااول گنوساایهااا ،خاادا در
ماورا عالم است که از ناام و نشاان و گماان برتار اسات و فکار بشاری را باه
دامن کبریای او دسترد نیست.
گنوسی ها را در ردیف ن لههاای مسای ی دساتهبنادی کاردهاناد .زیارا آنداا
بارای جدااان یای نجاااتدهنااده یاا منجاای قایاال بودناد کااه تبلااور آن را در
عیسی مسین میدانستند.
اکًاار گنوساایهااا از مااردم والیااات اارقی امسراتااوری روم بودنااد .یکاای از
فرقههاای گنوسای باینالندارین و بابال ،فرقاهی منادایی (صاابئین) اسات و
فرقااههااای دیراار کااه در کت ا عاارب آندااا را م تسااله نامیاادهانااد ،یکاای از
مآخد کیش مانوی م سوب مای اود .عارب هاا هماه ی فرقاههاای گنوسای
آغاااز اسااالم روار دا ااته اساات ،حنیااف یااا
ِ
اار را کااه افکار ااان در
صائبون میخوانند.
لخم ها یا بن لخم:

Lakhmids

لخمیهاا یاا بنای لخام ناام دودماانی عارب باود کاه در روزگاار ساساانیان و
میان سدههای سوم تا هفتم میالدی بر حیره فرمان میراندند.
خاسااتراه نخسااتین آندااا یماان بااود و در ساادههااای دوم و یکاام پاایش از
میالد به ساوی امال عربساتان ،عارا  ،اسارائیل و ساوریه کوچیدناد .آناان
در آغاز کیش بت پرساتی داساتند ،ساسس مسای ی نساتوری ادند و پاس
از چیرگی مسلمانان دیان اساالم را پ یرفتناد .لخمای هاا پیارو یاا دقیا تار
گفتااه ااود دسااتنشاااندهی ساسااانیان بودنااد و د اامن آندااا غسااانیان یااا
بنیغسان ،پیرو یا دستنشاندهی روم بودند.
ویرانااههااای حیااره امااروز در  2کیلااومتری جنااوب کوفااه و در کرانااهی
باختری فرات جای دارد.
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پاد اااهی لخماایهااا مرک ا مداام ما ه نسااتوری بااود و ساسااانیان از ایاان
ن لااهی مساای ی بواسااطهی د اامنیاش بااا مساای یت روماای حمایاات
میکردند.
مان یت:

Manichaeism

دیاان مااانوی آئیناای عرفااانی و ترکیباای از ادیااان مساای یت ،زرتشااتی و
گنوسی بود کاه ماانی ،پسار فاتای همادانی در سادهی ساوم مایالدی آن را
در ایران [میاانرودان] پایاهگا اری کارد .در ایان دیان از مسای یت ایادهی
مسااین منجاای وارد ااده اساات و از دیاان زرتشااتی یااا زُرواناای اعتقاااد بااه
نیکاای و باادی .تأویرپ ا یری دیاان مااانی از م ا ه بااودایی نی ا بااه صااورت
اصاال تناسااخ بااه ایاان دیاان مشاادود و آ ااکار اساات .دیاان مااانی باار پایااهی
ونویاات اسااتوار اساات و همااین مااورد ،آن را ماننااد دیاان مناادایی [صااابئین
در قرآن] در رستهی ادیان ایرانی قرار میدهد.
عالقه ی مانویاان باه نو اتن آواار خاود هماراه باا خالقیات هناری ،موجا
گسااترش فنااون کتااابآرایاای ،نقا اای ،موساایقی و خو نوساای گردیااد.
پیااروان دیاان مااانی کااه دیناااور نامیااده ماای اادند در نشاار عقایااد و
خالقیااتهااای ادباای و اااعرانه خااود بساایار کو ااا بودنااد و همااین باعااث
بوجود آمدن ادبیات و خا ماانوی اد کاه عمادتا باه زباانهاای ساریانی،
پارساایمیانااه ،پدلااوی ا ااکانی ،ساا دی ،قبطاای ،ترکاای ای ااوری و چیناای
بااود .آوااار مانویااان معمااوالا باار روی چاارم یااا پاااپیرود نو ااته ماای ااد و
نو ااتههااا بااا رنااگ و ااکل و طاارح ت ا ئین ماای اادند .مااانی را بااه دلیاال
نرا ااتن کتاااب ارژنااگ کااه سرتاساار نقا اای بااود پیااامبر نقاااش نیاا
خواندهاند.
مااانی در دوران ساسااانیان بااه ویااهه در دورهی اااپور یکاام ،علاایرغاام
مخالفاات روحانیااان زرتشااتی ،توانساات اجااازه تبلیااغ بریاارد و بااه گسااترش
دین خود اداماه بدهاد .مانویات کاه از جملاه فرقاه هاای گنوسای اسات باه
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فروتنی و سایر عرفاانی گارایش دارد و باه مادت هشاتاد ساال دیان رسامی
دولت ای ورستان در چین بود.
آنداا باارای گساترش آیااین خااود ایوهی خاصاای را اتخااذ ماایکردنااد و آن
ایاان بااود کااه در هاار منطقااه کااه نفااوذ ماایکردنااد نااام خاادا و ایاا دان و
اهریمنان اصلی دین را با حفاق ویهگایهاا باه ناام اسااطیر و خحایتهاا و
قدرمانان آن منطقاه در مایآوردناد .باه هماین دلیال ایان دیان باه راحتای
جای خود را در میان اهالی باز مینمود.
مانویان چداار نمااز روزاناه دا اتند کاه دو باار در روز رو باه خور اید و دو
رو به مااه گا ارده مای اد .آنداا دو ناوا روزه دا اتند کاه یکای
بار در
از آندا دو روز کامال و دیراری از صابن تاا غاروب باود و زماانش بار اسااد
ااواهد نجااومی تعیااین ماایگشاات .آندااا عیاادی نی ا دا ااتند کااه در روز
پایانی ماه روزه برگ ار می د .این عید را «بما» مینامیدند.
ماااانی در دوران ساساااانیان باااه دساااتور روحاااانی با ا رگ ،کرتیووور ،در
خوزسااتان اعاادام ااد .آخاارین بقایااای مانویااان در چااین تااا ساادههااای
هفدهم یا هجدهم دوام آورد.

م م عه هرم

:

Corpus Hermeticum

این مجموعهای ست از رساله ها به زباان یوناانی کاه باه اکل ناماه ،گفتراو،
دعا و موعظه درباارهی پیادایش جداان ،اکل گیتایِ بایکاران ،خردمنادی
خاادا و خردمناادی انسااان نو ااته ااده اساات .ماایگوینااد نویسااندهی آن
فااردی بااوده بااه نااام هاارمس تااریسمریسااتود و بااین سااال  011تااا 211
مااایالدی جماااعآوری اااده اسااات .نویساااندگان و ویراساااتاران آن هماااه
یونانی بودند.
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مِدراش:

Midrash

ماادراش در یدودیاات بااه معناای تأویاال متااون ماا هبی اساات و از واژهی
عبااری «درش» یعناای «جسااتجو و پرسااش» ریشااه ماایگیاارد .ایاان تأویاال
بویهه به تنخ (تورات) مربوط می ود.
ماادراش در آغاااز فقا تأویاال اافاهی از متااون ما هبی را در برماایگرفاات.
اهمیت مدراش از ساال  11مایالدی در یدودیات باه طاور جادی آغااز اد.
از این تا اریخ باه بعاد اسات کاه ماا باا یای سلساله مادراش کتبای مواجاه
می ویم کاه در کناار میشانا و تلماود قارار مایگیرناد .ج رافیاای پیادایش
مدراشِ کتبای در فلساطین اسات یعنای در رابطاه باا تلماود اور الیمی یاا
فلسطینی بوجود آمد .تلمود بابلی کمتر از مدارش برخوردار است.
مُرابطانAlmoravid Dynasty :

مرابااااِطان ،از اقاااوام بِربِرهاااا [ ]berberدر موریتاااانی ،صااا رای غربااای،
مااااااراکش ،الج ایاااااار و آناااااادلس بودنااااااد .آندااااااا از قبایاااااال
برباار مسااوفه و لمتونااه و جدالااه از اااخههااای قبیلااه ب ا رگ صاانداجه بااوده
کاااه آنهاااا را ملًماااین مااایخواندناااد .ایااان قبایااال در مساااافتی میاااان
جنوب م رب دوردسات تاا سارزمین ساودان پراکناده اده بودناد .در نیماه
ساادهی پاانجم وارد د اات مااراکش اادند .ورود و اسااتقرار مرابطااان در
اناادلس ،آنجااا را والیتاای م رباای نمااود و ت اات ساالطه سیاساای و فرهنراای
خود قرار داد.
مرابطااان از سااالهااای  0140تااا  0041ماایالدی باار مااراکش حکوماات
کردند.
آن ااه در خحااوب مرابطااان اهمیاات دارد مبااارزه اادید و سااازشناپاا یر
آندااا بااا خااوارر و دیراار اااخههااای اسااالمی بااود تااا باادین ترتی ا بتوانااد
وحادت دیناای در مااراکش را کاه از اااخهی مااالکی باود حفااق و نردااداری
کند.
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قلماارو آنهااا از اامال باااختری آفریقااا تااا اابه ج یااره ایبااری و جنااوب
ص را امتداد دا ت.
مس د جامع قرطبه یا مثکیه:

Mosque- Cathedral of Cordoba

مسااااجد جااااامع قرطبااااه یااااا مًکیااااه ،در اااادر قرطبااااه واقااااع
در اندلس یاا اساسانیای اماروزی اسات .بناای ایان مساجد تقریبا ا دو قارن و
نایم بااه طااول انجامیااد .نااام قاادیم ایاان مسااجد «جااامع حواار » بااود .ایاان
مسااجد در سااال  140ماایالدی توسا عباادالرحمن اول ساااخته ااد و بعااد
از تحرف مجدد در کوردوبا توس اسسانیاییها به کلیسا تبدیل د.
مسیحیان غیریه دی:

Gentile

منظاااور از مسااای یان غیریداااودی ،آن دساااته از مسااای یان اسااات کاااه
ریشاهی غیاار یدااودی یااا اارک دا اتند و بااه مساای یت گرویدنااد .از آنجااا
کااه منشااا نخسااتین مساای یان از دیاان یدااودی اساات ،بااه تاادری بااین
تااازهمساای یان کااه منشااا یدااودی و غیااریدااودی دا ااتند ،فاار گ ا ااته
ااد .طب ا گ ار ااات مساای یان صاادر ،پااولس کساای بااود کااه وظیفااهی
دعوت غیریدودیاان باه مسای یت را باه عداده گرفات .تاازه مسای یان غیار
یدودی ،نیازی به ختنه و استفاده از غ ای کو ر (حالل) ندا تند.
مسیحیان یه دی:

Jewish Christian

مساای یان یدااودی بااه آن دسااته از یدودیااان گفتااه ماای ااود کااه در آغاااز
کل گیری مسای یت باه ایان دیان جدیاد گرویدناد .تاا حادود ساال 011
میالدی ،اکًریت را در مسای یت تشاکیل مایدادناد و اخاالف آنداا تاا قارن
 4میالدی یکای از ااخه هاای مدام مسای ی باه امار مایرفتناد کاه باه
یدودیت بسیار ن دیی بود.
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مساای یان یدااودی در اصاال یدودیااانی بودنااد کااه در چدااارچوب آئااین و
مقررات یدودی باقی ماناده بودناد ولای باه عیسای مساین اعتقااد دا اتند و
از سوی مراجع یدودی نی به عنوان یی گروه ویهه ت مل می دند.
«مساای یان یدااودی» در ااامن مفدااومی اساات باارای جداسااازی آندااا
[مساای یان یدااودی] از مشاارکانِ مساای ی ااده [ .]Heidenchristenیکاای
از تفاااوتهااای مداام آندااا بااا مشاارکان مساای ی ااده ،در ختنااه اادن و
نشاادن آندااا بااود ،کااه همااین مواااوا طاای قاارون بعاادی باعااث و منشااا
اختالفات گسترده در مسی یت د.
مسیحیت فرزندخ اندگ :

Adoptionism

اااخهی مساای ی فرزنااد خواناادگی از منظاار مساای یت ااناختی باادین
معناست کاه مساین از ذات خادا ،الوهیات ،برخاوردار نیسات ،بلکاه انساانی
است که از سوی خدا به فرزندی پ یرفته ده است [فرزند خوانده].
در قااارن دوم مااایالدی ،مسااای یانی کاااه ریشاااهی غیریداااودی دا اااتند
[ ]Heidenchristenتااالش کردنااد توحیااد مساای یت را از منظاار فلساافهی
یونانی تواین بدهناد .آنداا خادا باودن مساین را انکاار مایکردناد و معتقاد
بودند کاه عیسای ناصاری باه دلیال خداترسایاش باه هنراام غسال تعمیاد
از سوی خدا به فرزنادی پ یرفتاه اد .خادا او را باا روح خاود تجدیا کارد
ولی این بدان معنا نیست کاه خاود عیسای باه خادا تبادیل گردیاد ،آنروناه
که تعالیم تًلیث میآموزند.
در ااورای نیقیااه تحااوی ااد کااه عیساای مسااین «خاادای حقیقاای از
خاادای حقیقاای» اساات و باادین ترتیاا  ،ن لااهی فرزندخواناادگی مرتااد
ناخه د.
معاویه:

Mu´awiya

نااام اصاالی او ماآویااه [ ]Maaviaبااود کااه «معاویااه» معاارب آن اسااتچ او
نخسااتین حاااکم «اسااالمی» ماایبا ااد کااه پایتخااتاش در دمشاا بااود.
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سکههایی کاه او در ایاران اارب کارد [در داراب فاارد] باه زباان پهلو ی
و بااا نااام «ماآویااه امیااری وریو اانیران» بااود کااه آن را بااه عرباای «امیاار
المؤمنین» ترجمه میکردناد .ایان ساکه پان ساال پایش از مارگ ی دگارد
سوم ارب ده باود .معاویاه ،طبا ارزیاابیهاای کناونی دیان ناسای ،ناه
«مساالمان» بلکااه جاا و یکاای از ن لااههااای مساای ی بااود .سااکههااا و
سنگنبشته های بدست آماده نشاان مایدهناد [مجدا باه عالمات صالی ]
کااه او «مساالمان» بااه مفدااومی کااه مااا امااروز ماای ناساایم نبااود .اکًاار
کااارگ اران او در حاکمیاات نیاا مساای ی بودنااد .مداامتاارین مقااام یعناای
خ انهداری [بیتالماال] در دسات منحاور بان سارجون باود کاه خاود جا و
مسی یان التینی – رومی م ساوب مای اود .پسار سارجون کاه باه یوحناا
دمشااقی معااروف اساات ،یکاای از ب ا رگتاارین متکلمااین مساای ی بااود کااه
حتااا ماادتی ریاساات ااورای اادر دمش ا را بااه عدااده دا اات .بااه هاار رو،
برخالف تاریخ نویسی اسالمی ،معاویاه ناه تنداا «مسالمان» نباود بلکاه اهال
مکه هم نبود.
ممل کیان:

Mamluk

مملوکیان در اصال باردههاایی بودناد کاه ریشاهی تارک و قفقاازی دا اتند
و اساس ا به عناوان نیروهاای نظاامی ماورد اساتفادهی خلفاای اساالمی قارار
میگرفتند .خلفای عباسای قادرت خاود را مادیون آنداا مایدانساتند و طای
همااین دوره قاادرت نظااامی ایاان بردگااان در قلمااروی عباساایان ندادینااه
ااد .ساارداران و جنرجویااان تاارک و قفقااازی از قاارن  1ماایالدی تااالش
کردنااد کااه از زیرساااختهااای نظااامی خااود باارای کس ا قاادرت سیاساای
بدره جویند.
آندااا توانسااتند در هنااد [پاد اااهی دهلاای ،از  0310تااا  ]0530و محاار (از
سااال  0341ماایالدی) قاادرت سیاساای خااود را تًبیاات کننااد .سلساالهی
مملوکیاااان سااارانجام در ساااال  0501از عًمانیاااان کسااات خوردناااد و
قاادرت سیاساای خااود را در محاار از دساات دادنااد .البتااه از سااال 0021
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توانسااتند قاادرت را از عًمانیااان پااس بریرنااد .در سااال  0400م مااد علاای
پا ااا ،پاد اااه محاار ،توانساات باارای همیشااه بقایااای مملوکیااان را از بااین
ببرد.
منداییان:

Mandaeism

مناادائیان پیااروان ی یاای تعمیددهنااده و یکاای از اقلیااتهااای ماا هبی در
ایااران ،عاارا و سااوریه ماایبا ااند .مناادائیان بااا نااام صااابئین نی ا ااناخته
می وند .کیش مندایی ج و مکت های گنوسی به مار میآید.
واژهی «مندا» از زباان آرامای ارقی برگرفتاه اده و باه معنای «آگااهی و
دانااش» اساات کااه متاارادف بااا «گنااود» ماایبا ااد .بااا ایاان کااه اندیشااهی
مندائیان هماان ونویات یاا دوبانگاری اسات ،ولای در قارآن در ساه آیاه از
صااابئین نااام باارده و آندااا را در ردیااف ادیااان آساامانی قاارار داده اساات .در
خوزستان به آندا صبی میگویند.
در کاایش مناادایی ،خاادای ب ا رگ نااورانی و روحااانی« ،هیاای» یااا «حیااات
اعظاام» نااام دارد کااه براباار ندااادن «زُروان» در کاایش مااانی اساات .یکاای از
موجودات اویری« ،پتاهیل» ،آفرینندهی جدان مادی و انسان است.
کتاااب مقاادد مناادائیان« ،گن ا ا رب ا ا» [«گاان عظاایم»] نااام دارد و بااه دو
بخش گن ای راست و گن ای چ تقسیم می ود.
م ن تلت
م ن فیزیه:

مونهنرگت
Monophysitism

یکی از آماوزه هاای کالمای مسای ی اسات .ایان درک کالمای بار ایان بااور
بااوده کااه مسااین فقاا یاای طبیعاات دارد و آن هاام «طبیعاات خاادایی»
اساات و دیراار هاایه .ایاان درک بااا درک چالساادونی یااا خلقیاادونی [مبتناای
باار اعتقادنامااهای کااه در چالساادون ن دیاای اسااتانبول امااروز تحااوی ااد]
کااه ماایگفاات مسااین از دو طبیعاات برخااوردار اساات در تواااد بااود .طب ا
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اعتقادنامااهی چالساادون ،مسااین دو طبیعاات دارد ،یکاای خاادایی و دیراار
انسااااانی .ایاااان دو طبیعاااات در مسااااین از یکاااادیرر مسااااتقل ولاااای
جداییناپ یرند.
م نهنرگت:

Monenergeten

(طرفااداران) آمااوزههااای کالماای کااه هسااتهی فکااری آن ایاان بااوده کااه
عیسی مساین تنداا نیارو یاا انارژی بارای انسانداسات .ایان درک کالمای از
مساای یت بااا درک کالماای مونااوتلتی یعناای عیساای مسااین بااه من لااهی
«تبلاور اراده» واحااد تکمیال ااد .ایان دو درک کالماای در قارن  1ماایالدی
روار دا تند.
م نیسم:

Monism

یاای درک کالماای -متااافی یکی از جدااان اساات .باار اساااد آن ریشااهی
همااهی روناادها و پدیاادههااای جدااان بااه یاای اصاال واحااد برماایگااردد.
مونیساام در واقااع ،یاای درک فلساافی در براباار دوآلیساام [دوگانااهگرایاای] و
پلورالیساام [چناادگرایاای] اساات کااه منشااا جدااان را در دو عنحاار [ماااده و
روح] یااا چنااد عنحاار [عناصاار گوناااگون] ماایداننااد .درک کالماای مونیساام
ایاان اساات کااه باار «حوااور خاادا» در همااهی چی هااا تأکیااد دارد و خاادا را
ریشهی همه چی میداند.
ن ع حمادی:

Nag Hammadi

نو ته های نجاع حماادی ،مجموعاه ای از متاون صادر مسای یت اسات کاه
عمدت ا به ن لهی گنوسی نسبت داده می وند.
ایاان نو ااتههااا در دسااامبر  0145در منطقااهی کوچاای نجااع حمااادی در
محاار کشااف اادند .تااا آن زمااان ،فق ا پااارههااایی از ایاان متااون ااناخته
ده بود .انجیل توماد ،ج و مدمترین این یافته میبا د.
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هراکلی

:

Heraclius

هراکلیااود یااا هرقاال نقااش بساایار مداام و تعیااینکنناادهای در فروپا اای
ساسااانیان و جابجااایی قاادرت سیاساای در ایااران دا ااته اساات .پااس از یاای
دورهی صاالن بااا امسراتااوری روم ،دوبااارهی اختالفااات ایاان دو امسراتااوری
[ایااران و روم] منجاار بااه جنااگ اادند .بااا روی کااار آماادن هراکلیااود
مناساابات ایاان دو امسراتااوری حتااا باادتر ااد .ایااران در سااال  000ماایالدی
سااوریه و آناااتولی را تحاارف کاارد و سااه سااال بعااد بااا کماای یدودیااان
توانساات اور االیم را بااه ا ا ال در بیاااورد و صاالی راسااتین (دار مقاادد)
را که برای جدان مسی ی مقدد باه امار مایرفات ،باا خاود باه پایتخات
امسراتوری ساسانی ،تیسفون ،ببرد.
ایاان جنااگهااا هم نااان ادامااه یافاات تااا ساارانجام هراکلیااود توانساات بااا
ات ادها و پیمانهای خود باا قبایال عارب [کاه باه عربای «قوریش» خواناد
ماای ااد] و تقویاات نیااروی دریاااییاش ،قاادرت نظااامی خااود را دو چناادان
کنااد .او توانساات در سااال ( 033سااالی کااه بااه هجاارت معااروف اساات)
سااوریه را از ایااران پااس بریاارد .هراکلیااود باارای پرهیاا از جنااگهااای
داخلاای ،قاادرتهااای م لاای را بااه دساات بااومیهااا کااه اکًاارا عاارب بودنااد،
سسرد .در زمان او عمالا عربها در آن منطقه قدرت را بدست گرفتند.
هراکلیااود تندااا امسراتااوری اساات کااه در تاااریخ اسااالم از او بااه تفحاایل
سااخن رفتااه اساات و مساالمانان در نو ااتههااای خااود هاایه د اامنی بااا او
نشان نمیدهند.
هینایانه:

Hinayana

در ل اات بااه معناای «وساایلهی نقلیااه کوچاای» اساات .مرجااع اصاالی ایاان
اااخهی بااودایی ،تااراوادا اساات .هینایانااه یکاای از دو اااخهی اصاالی دیاان
بوداساات ،اااخهی دیراار آن مدایانااه نااام دارد .بودائیااان اااخهی مدایانااه،
ماا ه خااود را مدایانااه (راه باا رگ) و ماا ه تااراوادا را هینایانااه (راه
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کوچاای) مااینامنااد .طبعاا ایاان تقساایمبناادی از نظاار هینایانااه مااورد قبااول
واقع نشده است.
یبنه:

Yavne

یبنااه نااام اادری اساات در اساارائیل کنااونی بااا جمعیتاای حاادود 23111
نفر .در قرون وساطا در ساال  0024توسا صالیبیون باه تحارف در آماد و
بااه یاای مرکا مسااتقل در پاد اااهی اور االیم تباادیل ااد .در سااال 0041
میالدی توس صالح الادین بااز پاس گرفتاه اد .بعادها اهمیات خاود را از
دست داد .پاس از تشاکیل دولات اسارائیل در ساال  ،0141دولات وقات بار
ویرانه هاای یبتاه ی سااب ادرکی باا هماین ناام بارای تاازهمدااجرین بناا
کرد.
یزدگرد اول:

Yezdegerd I

ی دگاارد یکاام یااا ی دگاارد باا ه گاار یااا باا هکااار از  211تااا  431ماایالدی،
اهنشاه ساساانی باود .در نو اته هاای مؤرخاان عیساوی و مؤلفاان ایرانای،
اخااتالف بساایار راجااع بااه احااوال ی دگاارد یکاام ،مشاادود اساات .یکاای از
منااابع سااریانی او را ی دگاارد نیکوکااار و عیسااوی رحاایم و مقااددتاارین
پاد اااهان خوانااده و از احسااان او بااه فقاارا و بینوایااان تمجیااد کااردهاساات.
مؤرخااان عاارب و ایراناای کااه نو ااته هایشااان ،مبتناای باار تااواریخ عدااد
ساسااانی ،اساات و مااأخوذ از عقایااد روحااانیون زرتشااتی و اعیااان و نجبااا
ماایبا ااد ،او را باه صاافاتی از قبیاال ی دگاارد با ه گاار (با ه کااار) و فریبنااده
آراسااتند .سااب عماادهی ناخرسااندی نجبااا و بااویهه روحااانیون زرتشااتی از
ی دگاارد ،تسااام ی بااود کااه وی نساابت بااه مساای یهااای ایااران ،نشااان
میداد.
نعمان ،فرمانروای م لی حیاره ،کاا معاروف خورنا را بارای ی دگارد یکام
ساخت.
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در زماااان او امسراتاااور روم ااارقی ،ت ااات حمایااات ی دگااارد در آماااد.
آرکااادیود ،امسراتاااور بیاا انس چاااون زماااان ماارگ را احسااااد کااارد و
ولیعددش تئودوسایود دوم در گداواره باود ،بارای اینکاه پسارش بای ماانع
باار تخاات نشاایند و امسراتااوری روم اارقی از جنااگهااای ایااران در امااان
بمانااد ،در وصاایت نامااه اش از ی دگاارد خااواهش کاارد کااه امسراتااوری را
حمایاات کنااد .ی دگاارد همااین کااه باار مفاااد وصاایت نامااه اطااالا یافاات،
خواج اهی دانااایی کااه نااامش آنتیوخااود بااود بااه قسااطنطنیه فرسااتاد تااا
تئااودود را تربیاات کنااد .از ایاان پااس رابطااه میااان ایااران و روم اارقی بااه
مرحلهی ناویی رساید و دو کشاور در حال مساائل درونای یکادیرر را یااری
میرساندند .ی دگرد قباول کارد کاه باین دولات و اتبااا عیساوی او طریقاه
و رو اای معااین برقاارار با ااد و فرمااان داد ،کلیساااهایی را کااه خااراب کاارده
بودند ،مجاددا بناا کنناد و کساانی کاه باه جارم عیساوی باودن باه زنادان
افتاااده بودنااد ،آزادی دهنااد و بااه روحااانیون عیسااوی نی ا اجااازه داده ااد
که به همه جای ایران سفر کنند.
مسالمتی که ی دگرد یکم در روابا خاود باا عیساویان اظداار مایکارد ،بای
ای معلااول مقاصاد سیاساای باود زیاارا کاه بااا اساتوار کااردن بنیاان صاالن
ایران و روم میتوانسات در ت کایم اقتادار سالطنت خاویش بکو اد اماا باه
نظر می آید کاه غیار از اارورت سیاسای ،ی دگارد طبعاا مایال باه مساام ه
در امااور دیااانتی بااودهاساات .اگاار ی دگاارد در اواخاار ساالطنت ،رفتااارش را
نساابت بااه عیسااویان ت ییاار داد ،گناااه از آندااا بااود .عیسااویان بااه تاادری
چنان از فرط جساارت ایرانیاان را رنجیاده کردناد کاه پاد ااه چاارهای جا
ساااختریری و تنبیااااه ندیااااد .ماااًالا در اااادر هرم دارد اااایر واقااااع
در خوزساااتان یااای اساااقف ،آتشاااکدهای را کاااه در ن دیکااای کلیساااای
عیسویان بود ،ویاران کارد و بعاد از دساتریری ،ااه خحاا از او اساتنطا
کرد .این اسقف در حواور ااه معتارف اد کاه خاود او آتشاکده را خاراب
نموده و الفاظی رکیی نسبت باه دیانات زرتشاتی بار زباان آورد .ااه باه او
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دسااتور داد کااه خااود آتشااکده را دوباااره بنااا کنااد و چااون او محاارا امتناااا
کرد ،م کوم و اعدام د.
ماارگ ی دگاارد اول و بااه هاام ریخااتن سیاساات تسااامن وی را اساساا ا بااه
روحانیت زرتشاتی منساوب مایکنناد کاه حااار نبودناد ادیاان دیرار را در
قلمرو ساسانی ت مل نمایناد .طباری ،تااریخ ناویس اساالم ،ماینویساد کاه
ی دگرد اول توس اسبی که از آسمان فرود آمد کشته د.
ی دگاارد اول رواباا بساایار خااوبی بااا یدودیااان دا اات .او هم نااین دارای
همسری یداودی باه ناام و ااندخت باود کاه دختار راد الجاالوت (رهبار
یدودیااان) بااود .او هم نااین بااه یدودیااان اجااازه داد کااه در اادرهای
اصاافدان و هماادان ساااکن ااوند .در تلمااود بااابلی (کسااوبود 00ا) آمااده
اساات کااه خاخامدااای آمیمااار ،رو آ اای و ماار زتاارا در دربااار او قاادرت
دا تند .هم نین خاخاام هناا بان ناتاان نیا روابا خاوبی باا ی دگارد اول
دا ت و از نظر او بسیار قابال احتارام باودچ هم ناین روایات اده کاه ااه
حتاای یکبااار بااه صااورت خحاای کمربنااد او [خاخااام باان ناتااان] را م کاام
کرد .بعوی روایتداا معتقدناد کاه مقباره اساتر در همادان ممکان اسات در
واقع مقبره و اندخت همسر یدودی ی دگرد اول با د.
ی حنا دمشق :

John of Damascus

به عربای «ی یای ابان سارجون ابان منحاور» کاه حادود  051مایالدی در
دمشاا متولااد ااد و حاادود  145ماایالدی در دیاار مااار سااابا در حااوالی
اور االیم درگ اات .او یکاای از متکلمااین و نویسااندگان مشاادور مساای یت
بااود و کلیسااای کاتولیاای او را بااه عنااوان یکاای از پاادران و آموزگاااران
کلیسا به رسمیت ناخته و ارر میندد.
در زمااان حیاااتش ،دمشاا زیاار حاکمیاات امسراتااوری «اسااالمی» بااود و
معاویااه باار آن حکوماات ماایکاارد ( .)041- 000در همااین زمااان ،دمشاا
پایتخاات امسراتااوری «اسااالمی» بااود و پاادر یوحنااای دمشااقی رئاایس
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خ انااهداری [بیااتالمااال] معاویااه  -و خااود یوحنااا همبااازی پساار معاویااه
بود.
یوحناا پاس از مارگ پادرش ریاسات اورای ادر را صااح اد ولای بااا
روی کار آمادن عبادالملی بان ماروان کاه گرایشاات ادیدا ااد مسای یِ
یونانی و التینای دا ات ،تارک خادمت کارد و باه دیار ماار ساابا در حاوالی
اور ااالیم رفااات و همانجاااا درگ ااات .در واقاااع او نااااظرِ بالواساااطهی
ااکلگیااری اسااالم در پایتخااتِ امسراتااوری اسااالمی ،یعناای دمش ا بااوده
است .از این رو ،نو تههای او از اهمیت تاریخی برخوردارند.
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