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 پیشگفتار

 و متکلمین مسلمان اسالمگرایانیکی از دالیلی که    

برای اثبات نبوت محمد و اعجاز قرآن می آوردند این است 

". پیامبر اسالم امی و بی سواد بوده است"که می گویند :   

سپس نتیجه می گیرند که آورنده قرآن یک شخص بی سواد 

بوده است تا به این طریق قرآن را معجزه یک شخص بی 

.نشان دهند سواد  

از  به هیچ گونه نمیتواند صحت داشته باشد و اما این ادعا   

ین زاویه جای بحث دارد.چند  

 کلمه امی معنای بی سوادمی کنیم  در این کتاب ثابت  

 کالم ائمه قرآن و و برای اثبات این موضوع بهنمی دهند 
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سوره  48شبهاتی که پیرامون آیه می کنیم و سپس استناد 

بیان می کنند را پاسخ می دهیم.عنکبوت   

تنها کتابی  این اثر تفبه جرئت می توان گ تنی است کهفگ  

مسلمین  است که پاسخی کوبنده به ادعاها و شبهات

پیرامون سواد پیامبر داده شده است ؛ لذا رسما به تمام 

اسالمگرایان متعصب اعالم می کنم : برای اثبات نبوت محمد 

زیرا  انه بی سوادی محمد روی نیاوریدسفو اعجاز قرآن ! به ا

و تالش کنید تا شاید بتوانید  که پاسخ کوبنده ای داده ایم

بیاورید و هرچند که می دانم دلیلی ندارید!.دلیلی   

 

خورشیدی 1395آید برهان ؛ شهریور    
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 مقدمه ضروری

 

تنها در تمامی این کتاب منظور از سواد داشتن پیامبر ؛     

در این کتاب  فو مول خواندن و نوشتن می باشدتوانایی 

محمد با تکیه بر اسناد معتبر اسالمی عربی ثابت می کند 

  .توانایی خواندن و نوشتن داشته است
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معناست؟ چه به امی کلمه  

در شش جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ کجای     

اما متکلمین مسلمان بدون ؛آن بی سواد مطرح نبوده است   

نظر داشتن سیاق آیات و تاریخ اسالم ونظر ائمه اهل بیت  در

امی را بی سواد معنا می  کلمه و بزرگان اسالم و... به دروغ

کنند تا بدین وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه 

 دهند. 

می اندازیم: آیات نگاهی به هم بهتر ابتدافحال برای       

سوره آل عمران چنین آمده : 20*در آیه   

 لِّلَذِينَ وَقُل ۗ اّتَبَعَنِ وَمَنِ لِلَـهِ وَّجْهِيَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ حَاّجُوكَ فَإِنْ

 وَإِنۖ  اهْتَدَوا فَقَدِ أَسْلَمُوا فَإِنْۚ  أَأَسْلَمْتُمْ وَالْأُمِّيِّينَ الْكِتَابَ أُوّتُوا

.بِالْعِبَادِ بَصِيرٌ وَاللَـهُۗ  الْبَلَاغُ عَلَيْكَ فَإِّنَمَا ّتَوَلَوْا  
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 و ام، نموده خدا تسلیم را خود من: »بگو برخاستند، محاجّه به تو با اگر پس ترجمه :

 آيا: »بگو  مشرکان به و کتابند اهل که کسانى به و ».کرده پیروى مرا که هر

 روى اگر و اند، يافته هدايت قطعاً آوردند، اسالم اگر پس «ايد؟ آورده اسالم

.بیناست بندگان  به خداوند و توست، عهده بر پیام رساندن فقط برتافتند،  

 

به این آیه خوب توجه کنید ؛ آیا در این آیه امی به معنای   

؟خیر.آمده استبی سواد   

 

ترجمه شده است که ما  مشرکاندر این آیه کلمه امی به   

والدوند را آوردیم اما برای اینکه بحث به خوبی فترجمه آقای 

از مترجمین دیگر هم می آوریم. تدفبیا جا   
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 در پیروانم و من: بگوى برخیزند داورى به تو با اگرترجمه آقای آیتی : 

 به هم شما آيا: بگو مشرکان و کتاب اهل به. ورزيديم اخالص خدا به خويش دين

 اگر و اند يافته هدايت پس اند ورزيده اخالص اگر ايد؟ ورزيده اخالص خدا

(20). بیند مى را بندگان خدا و بس، و است تبلیغ تو بر اند، شده رويگردان  

 

 خود روى من: بگو کنند، گفتگو و ستیزه تو با اگرترجمه آقای مجتبوی : 

 کتابشان که آنان به و ،[اند کرده چنین] نیز پیروانم و ام نهاده خدا سوى به را

 به] هم شما آيا: بگو -مشرکان -ندارند[  آسمانى] کتاب که آنان به و اند داده

 اند نهاده گردن[ را خداى] اگر پس ؟-ايد نهاده گردن را خداى -ايد نهاده روى[ خدا

 خدا و بس، و است پیام رساندن تو بر بگردانند روى اگر و اند يافته راست راه

  .بیناست بندگان[  حال] به
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چنین آمده :  آل عمرانسوره  75*در آیه   

 

 إِن مَنْ وَمِنْهُم إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ بِقِنطَارٍ ّتَأْمَنْهُ إِن مَنْ الْكِتَابِ أَهْلِ وَمِنْ

 بِأَّنَهُمْ لِكَٰذَۗ  قَائِمًا عَلَيْهِ دُمْتَ مَا إِلَا إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ لَا بِدِينَارٍ ّتَأْمَنْهُ

 الْكَذِبَ اللَـهِ عَلَى وَيَقُولُونَ سَبِيلٌ الْأُمِّيِّينَ فِي عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوا

  يَعْلَمُونَ. وَهُمْ

 امین را او اگر که است کسى کتاب اهل میان ازترجمه آقای آیتی : 

 کسى ایشان از و گرداند، مى باز تو به را آن بسپارى او به قنطارى و شمرى

 آن مطالبت و تقاضا به جز بسپارى او به دینارى و شمرى امینش اگر که است

 ما کس و است بسته ما بر مکه مردم اعتراض راه: گوید مى زیرا. بازنگرداند را

.بندند مى دروغ خدا به که دانند مى خود اینان. نکند مالمت را  

 درستکارند حد آن به) کتاب اهل از بعضیترجمه آقای الهی قمشه ای : 

 آن تا) کتاب اهل از ديگر برخی و کنند، امانت ردّ بسپاری آنها به بسیار مال اگر( که

 آن مطالبه بر آنکه جز نکنند رد دهی امانت او به دينار يک اگر( که نادرستند اندازه
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 وسیله هر به( تورات پیروان) ما برای: گويند که رو اين از کنی، گیری سخت

 به دروغ به را سخن اين و ندارد، گناهی (تورات اهل غیر) امیّان مال خوردن

دهند(. می دروغ نسبت خدا به که) دانند می که صورتی در دهند نسبت خدا  

 

 مال بر را او اگر که است کسی کتاب اهل از وترجمه آقای انصاریان : 

 او اگر که است کسی آنان از و گرداند؛ بازمی تو به را آن شماری، امین فراوانی

 باالی همواره آنکه مگر گرداند، بازنمی تو به را آن شماری، امین دینار یک به را

 آن خاطر به این[. بستانی او از گیری سخت با را خود مال و] بایستی سرش

 اهل غیر حقوق کردن رعایت[ کتابیم اهل ما چون: ]گفتند آنان که است

 عقوبتی و گناه دیگران حقوق کردن ضایع در و] نیست، ما عهده بر کتاب

 دروغ خدا بر دانند می[ را خود گفتار بودن باطل که حالی در] اینان و[ نداریم

بندند. می  

 



12 
 

 

 دارائی اگر که هستند کسانی کتاب اهل میان در وترجمه آقای خرمدل : 

 آنان میان در و. دهند می بازپس تو به را آن بسپاری، بديشان امانت رسم به فراوانی

 بازپس تو به را آن بسپاری، بديشان امانت رسم به ديناری اگر که هستند کسانی

 که است خاطر بدان اين. باشی ايستاده سرشان باالی پیوسته که آن مگر دهند، نمی

 بازخواستی و نبوده مسؤول( يهود غیر يعنی) امّیها برابر در ما: گويند می ايشان

 که آن حال و( نیست خدا حکم چیزی چنین و) بندند می دروغ خدا بر و! نداريم

.دانند می( را اين) ايشان  

 

 او به هنگفت مالی اگر که هست کسی کتاب اهل از وترجمه خرمشاهی : 

 او به ديناری اگر که هست کسی ايشان از هم و داد، بازخواهد تو به دهی، امانت

 باز و] باشی ايستاده سرش بر پیوسته آنکه مگر داد، نخواهد باز تو به دهی امانت

 و حقی ما بر [ عرب] کتاب بی قوم گويند می که است آن از اين ،[ بخواهی پس

بندند. می دروغ خداوند به آگاهانه و ندارند حکمی  

 



13 
 

 

 

 مال بر را او اگر که است کسى کتاب، اهل از ووالدوند : فترجمه آقای 

 بر را او اگر که است کسى آنان از و برگرداند؛ تو به را آن شمرى، امین فراوانى

 پا به وى[ سر] بر دايماً آنکه مگر پردازد، نمى تو به را آن شمرى، امین دينارى

 که کسانى مورد در: »گفتند[ خود پندار به] آنان که است سبب بدان اين. ايستى

 اينکه با بندند مى دروغ خدا بر و.« نیست راهى ما زيان بر ندارند، آسمانى کتاب

دانند. مى[  هم] خودشان  

 

 پوست بر را او اگر که هست کس کتاب اهل از وترجمه آقای مجتبوی : 

 تو به را آن -سپارى بدو -دارى امین -بسیار مال از کنایه -زر از پر گاوى

 تو به دارى امین دینارى بر را او اگر که هست کس آنها از و بازگرداند،

 آن از این -شود ناچار که -باشى ایستاده او سر بر پیوسته مگر بازنگرداند

 به] راهى -کتاب اهل غیر -ها امى باره در ما بر: گفتند که روست

بندند. مى دروغ خدا بر که دانند مى خود و. نیست[  اعتراض  
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 ثروت اگر که هستند کسانی کتاب، اهل میان در وترجمه آقای مکارم : 

 که هستند کسانی و گردانند؛ می باز تو به بسپاری، آنها به امانت رسم به زیادی

 باالی که زمانی تا مگر گردانند؛ نمی باز تو به بسپاری، آنان به هم دینار یک اگر

 ما: »گویند می که است آن بخاطر این! باشی( مسلّط آنها بر و) ایستاده آنها سر

 بندند؛ می دروغ خدا بر و.« نیستیم مسؤول ،[یهود غیر]=  امّیّین برابر در

است(. دروغ سخن این دانند می که حالی در  

 

 75همانطور که مشاهده کردید ما تمام ترجمه های آیه    

معنای  کلمه امی چ کدامهیدر سوره آل عمران را آوردیم و 

و اساسا این کلمه ارتباطی با سواد و  بی سواد در آن نبود

.عدم سواد ندارد  

سوالی که در اینجا مطرح است ؛ آیا کلمه امی معنای بی    

 سواد می دهد؟ یقینا خیر.
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 کلمه امیممکن است از خود بپرسید پس حقیقتا معنای   

 به چه معناست ؟

و ما  ندداده ا و امام باقر پاسخ این پرسش مهم را امام جواد  

 از ایشان نقل می کنیم.

 بن أحمد عن ، اهلل عبد بن سعد حدثنا:  قال ـ اهلل رحمه ـ أبي _6

 ّجعفر عن ، البرقي خالد بن اهلل عبد أبي عن ، عيسى بن محمد

 الرضا علي بن محمد ّجعفر أبا سألت:  قال الصوفي محمد بن

 النبي سمي لم اهلل رسول ابن يا:  فقلت السالم عليهم

 يزعمون:  قلت الناس يقول ما:  فقال األمي؟ وآله عليه اهلل صلى

 ، كذبوا:  السالم عليه فقال. يكتب لم ألّنه األمي سمي أّنه

:  كتابه محكم في يقول عزوّجل واهلل ذلك أّني ، اهلل لعنة عليهم

 آياّته عليهم يتلوا منهم رسوال األميين في بعث الذي هو» 

 ال ما يعلمهم كان فكيف«  والحكمة الكتاب ويعلمهم ويزيكيهم



16 
 

 

 ويكتب يقرء وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول كان لقد واهلل يحسن

 سمي وإّنما لساّنا ـ وسبعين بثالثة ، قال أو ـ وسبعين باثنين

 قول وذلك القرى، أمهات من ومكة مكة أهل من كان ألّنه األمي

.«حولها ومن القرى أم لتنذر»  عزوّجل اهلل  

 منبع : 

54:  صفحه  1:  جلد    الصدوق الشیخ:  نويسنده األخبار معانی:  کتاب نام  

:  جلد    المجلسی العالمة:  نويسنده التراث داراالحیاء ط - األنوار بحار:  کتاب نام

132:  صفحه  1  

124:  صفحه  1:  جلد    الصدوق الشیخ:  نويسنده الشرائع علل:  کتاب نام  

: صفحه  1:  جلد    الصفار الحسن بن محمد:  نويسنده الدرجات بصائر:  کتاب نام  

245 
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کردند: جواد سؤال امام از)ترجمه :   

 حضرت ؟ گفتند می « امی»  اسالم پیامبر به چرااهلل  رسول فرزند ای

 آن که کنند می فکر مردم:   گفتند ؟ گویند می چه مردم  ":  کرد سؤال

.  بنویسد توانست نمی چون ؛ بود شده نامیده امی خاطر این به حضرت

.  باد ها آن بر گویند لعن می فرمود : دروغ جواب در جواد امام

 قرآنش محکم آیات در اهلل که حالی در ؛ بنویسند توانستند نمی چطور

 برای تا برانگیخت را رسولی از میان امیین که است خدای او:  فرماید می

 به حکمت و کتاب و سازد پاکیزه را ها آن و تالوت را خداوند آیات ها آن

 را کتاب تواند می ، بنوسید تواند نمی که کسی چطور بیاموزد. ها آن

 و هفتاد یا دو و هفتاد بهاهلل  رسول قسم خدا به ؟ بیاموزد دیگران به

!.نوشتند می و خواندند می زبان سه  

 بود مکه اهل از او چون ؛ گفتند می« امی» حضرت آن به دلیل این به

 چنانچه ؛ است شده می محسوب«  القری ام»  زمان آن در مکه و

«  القری ام» اهل تا فرستادیم را تو ما:  فرماید می قرآّنش در خداوند

.(کنی انذار ، کنند می زندگی آن اطراف در که کسانی و را[ مکه]  
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همانطور که مشاهده کردید کلمه امی معنای بی سواد    

لذا به نمی دهد و منتسب به مکه و اهل مکه است و 

به پیامبر و همچنین  مشرکین مکه امی می گفتند

و این کلمه  گفتند اسالم هم چون اهل مکه بود امی می 

سوره  75  در ترجمه آیهندارد و  هیچ ربطی به سواد  

خطاب به تمام مترجمین کلمه امی را که  عمران آوردیم آل

سخن  مشرکین مکه به کار بردند و برای اثبات کالم خود به

مشابه همین روایت با در آخر امام جواد هم استناد کردیم و 

را عینا می آوریم و  است شده نقل باقرسندی دیگر از امام 

 به این بخش پایان می دهیم:

 عبد بن سعد حدثنا قال عنه اهلل رضى الحسن بن محمد احدثن_2

 حسان بن علي عن الخشاب، موسى بن الحسن حدثنا قال اهلل

 الناس ان قلت " ع " ّجعفر أبى عن رفعه وغيره اسباط بن وعلي
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 يقرأ وال يكتب لم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول ان يزعمون

 اهلل قال وقد يكون وقد ذلك يكون أّنى اهلل لعنهم كذبوا فقال

 يتلو منهم رسوال االميين في بعث الذي وهو) عزوّجل

 من كاّنوا وان والحكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياّته عليهم

 وليس والحكمة الكتاب يعلمهم فكيف( مبين ضالل لفى قبل

 الّنه قال االمي النبي سمي فلم قلت قال ويكتب، يقرأ ان يحسن

 ومن القرى أم لتنذر عزوّجل اهلل قول وذلك مكة إلى ّنسب

.لذلك أمي فقيل مكة القرى قام حولها  

 منبع :

125:  صفحه  1:  جلد    الصدوق الشیخ:  نويسنده الشرائع علل:  کتاب نام   

   المجلسی العالمة:  نويسنده التراث داراالحیاء ط - األنوار بحار:  کتاب نام

133:  صفحه  16:  جلد   
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  2:  جلد    العیاشی مسعود بن محمد:  نويسنده العیاشی تفسیر:  کتاب نام

  31:  صفحه

  1:  جلد    الصفار الحسن بن محمد:  نويسنده الدرجات بصائر:  کتاب نام

246:  صفحه  

 اهلل که رسول می کنند گمان مردم که باقر گفتم به امامترجمه : 

باد. ها آن بر لعن گویند می دروغفرمود:  بنویسد و بخواند نمیتوانست  

 قرآنش محکم آیات در اهلل که حالی در ؛ بنویسند توانستند نمی چطور

 وَ آياّتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُولًا الْأُمِيِينَ فِي بَعَثَ الَذِي:  فرماید می

.مُبِينٍ ضَاللٍ لَفِي قَبْلُ مِنْ كاّنُوا إِنْ وَ الْحِكْمَهَ وَ الْكِتابَ يُعَلِمُهُمُ وَ يُزَكِيهِمْ  

 تا برانگیخت را رسولی )اهل مکه(امیین میان از که است خدای او

 و کتاب و سازد پاکیزه را ها آن و تالوت را خداوند آیات ها آن برای

 ، بنوسید تواند نمی که کسی چطور. بیاموزد ها آن به حکمت

بیاموزد؟ دیگران به را کتاب تواند می  



21 
 

 

 اهل چون او: فرمود ؟تندفاهلل امی می گبه رسول  چرا پس: عرضکردم

 أُمَ لِتُنْذِرَ: رموده فاهلل  که چنان میگویند «ام» را مکه و بود مکه

 اهل کسی هر و( است مکه القری ام از مراد که) حَوْلَها مَنْ وَ الْقُری

.می گویند امی به او و دهند می نسبت به آنجا را او باشد مکه  
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عنکبوتسوره  48 آيه شبهه به پاسخ  

در قسمت قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و    

دریافتیم که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد 

ندارد و صرفا منسوب به ام القری مکه است و لذا به اهل 

می گفتند. "امی"مکه   

سوره عنکبوت می پردازیم ؛ این  48در این قسمت به آیه   

دلیلی است که اسالمگرایان و متکلمین  آیه قوی ترین

برای اثبات بی سوادی محمد بدان  بزعم خود مسلمان

استناد می کنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک 

انه برخی از مترجمینِ فشخص بی سواد نشان دهند و متاس

تا عمد به اشتباه ترجمه کرده اند  از روی قرآن این آیه را

ند این آیه به بی سوادی محمد تصریح کرده چنین وانمود کن

 است.
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قبل از پرداختن به این آیه؛ ضروری می دانم نظر     

سوره عنکبوت بیاورم لذا به  48اسالمگرایان را پیرامون آیه 

را می آورم.آخوند مرتضی مطهری  نظرعنوان نمونه   

آقای مرتضی مطهری در کتاب پیامبر امی ادعا می کند آیه 

عنکبوت داللت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سوره  48

ی نیست؛ سپس بعد از فادعا می کند در این مورد هیچ اختال

 آوردن آیه مذکور می نویسد :

 

اين آيه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالت نه می خوانده و نه " 

"می نوشته است.  

16ه حفهان صفمنبع : کتاب پیامبر امی نسخه رايانه ای قائمیه اص  
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قبل از پاسخ به شبهات اسالمگرایان و متکلمین دروغپرداز    

 مسلمان ابتدا اصل آیه را می آورم :

 إِذًا ۖ بِيَمِينِكَ ّتَخُطُهُ وَلَا كِتَابٍ مِن قَبْلِهِ مِن ّتَتْلُو كُنتَ وَمَاسوره عنکبوت : 

﴾٤٨﴿ الْمُبْطِلُونَ لَارّْتَابَ  

 دست با و خواندی، نمی کتابی اين از پیش هرگز ترجمه آقای مکارم شیرازی : تو

 هستند، تو سخنان ابطال( و تکذيب) صدد در که کسانی مبادا نوشتی، نمی چیزی خود

کنند. ترديد و شک  

 

            ر این آیه چند نکته مهم وجود دارد :د   

اقا فاین آیه نه تنها تصریح بر بی سوادی محمد نیست بلکه ات

بر توانایی خواندن نوشتن محمد تصریح کرده است زیرا اگر 

تو پیش از اینبه آیه توجه کنید ؛ می گوید : خوب   
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خواندی و نمی نوشتی؛ یعنی االن می خوانی و می نمی  

. برایتان یک مثال می زنم تا به خوبی متوجه این آیه نویسی

 بشوید.

من می گویم رضا قبال درسش خوب بود این  کنیدرض ف  

یعنی اینکه االن درسش خوب نیست یا مثال می گویم علی 

 قبال پولدار بود این یعنی اینکه االن پولدار نیست.

لذا آیه می گوید : تو قبال چیزی نمی خواندی و نمی نوشتی 

االن هم می خوانی و هم می نویسی.یعنی   

 

خواندن و ننوشتن دلیل بر ننکته بعدی این است که      

 نگفته تو نمی توانستیلذا آیه  و عدمی توانایی نیست

 بخوانی و بنویسی.
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پیامبر بعد  : بگیرند و بگویند بهانهممکن است اسالمگرایان 

خواندن و نوشتن را از اهلل  فاز بعثت به روشی غیر متعار

 آموخت.

در پاسخ می گوییم : آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن 

و این نشان می دهد پیامبر  یک شَـبهِ امکان پذیر نیست 

  و  قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است

اما در خصوص بهانه دیگر ؛ می گوییم : امکان آموزش به   

وجود ندارد و اگر ادعا کنید پیامبر یک  فروش غیر متعار

است ؛ این ادعا در  تهفیادگر از اهلل شَـبِه خواندن و نوشتن را

اهل مکه  که تضاد و تناقض با آیه دیگر قرآن است زیرا وقتی

از محمد درخواست آوردن یک معجزه به عنوان اثبات نبوت 

من بشری محمد در جواب آنها می گوید: کردند خویش 

(.110آیه ف)سوره کهمثل شما هستم  



27 
 

 

کن است بشری مثل اهل مکه به گونه ای پس چگونه مم  

و یک شبه خواندن و نوشتن بیاموزد؟ فغیر متعار  

جالبی  فجالب اینجاست عالمه محمد باقر مجلسی اعترا  

 می کند و می نویسد:

 يقدر كان ص أّنه االول:  بوّجهين االخبار هذه بين الجمع يمكن:  بيان "

 ّنحمل أن الثاّني ، المصلحة من لضرب ، يكتب ال كان ولكن ، الكتابة على

 االخبار وسائر ، البشر من ّتعلمها عدم على والقراءة الكتابة عدم أخبار

 بعلوم عالما كان من يعلم ال وكيف ، باالعجاز عليهما يقدر كان أّنه على

 كان ومن ، الحروف لهذه موضوعة النقوش هذه إن ، واآلخرين االولين

 على يقدر ال كيف منه وأكبر القمر شق على له ّتعالى اهلل بإقدار يقدر

".يعلم ّتعالى واهلل وااللواح؟ الصحائف على والكلمات الحروف ّنقش  

 

 العالمة:  نويسنده التراث داراالحیاء ط - األنوار بحار:  کتاب ناممنبع : 

134:  صفحه  16:  جلد    المجلسی  
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 آنکه اول بگوئیم وجه دو به و نمائیم أخبار بین جمع است ممکن: ترجمه : 

 لیکن و( آن از بعد چه و بعثت از پیش چه) بوده بنوشتن قادر حضرت آن

 آنکه دوم نمینوشته( باشد مردم ترديد و شک آن که) مصلحتی برای

 (غیر از اهلل)کسی از را خواندن و نوشتن يعنی نمیخوانده و نمینوشته

 شق میتوانسته و بوده آخرين و أولین بعلوم عالم که کسی إال و نیاموخته

 نبوده خواندن و بنوشتن قادر چگونه میداده انجام را آن از باالتر بلکه القمر

 است؟

http://www.ghbook.ir/index.php?name=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D9

%84%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%B4%DB%8C%

D8%AE%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82&option=com_mtree&task=readonline&link_id=14407&p

age=340&chkhashk=407E4A09C1ang=fa 

عالمه مجلسی تصریح کرده بر اینکه توجه کنید     

و در  پیامبر حتما سواد خواندن و نوشتن داشته است

وجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن در قبل و بعد 

شته است تا مبادا بعثت داشته است و بنابر مصلحت نمی نو
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 وجه عقالنی و قابل قبول این د کهکسی در نبوتش شک کن

 است.

خواندن و در وجه دوم عالمه مجلسی ادعای یادگیری     

نوشتن توسط اهلل را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر 

.و این وجه قابل قبول نیست این ادعا دادیم  

 

در ادامه وجه دوم ایشان شق القمر را مطرح می کند که   

پانزده  در قرآن آمده است و این یک دروغ بزرگی است که

و منطقی علمی و عقلی  ته اند و هیچ دلیلفقرن بر ما گ

ناسا به سازمان توسط دانشمدان و ندارد و حتی 

رد شده است.و به طور رسمی صراحت تمام   

 

 



30 
 

 

 

در  کهلینک زیر مربوط به سایت رسمی سازمان ناسا است 

به صراحت تمام رد  را محمد شق القمرِ ؛ناسا سازمان آن

است. کرده  

 

http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multime

dia/lroimages/lroc_20090928_ariadaeus.html 
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سنت اهل نزد پیامبر داشتن سواد به تصريح  

سوره  48در بخشهای قبل به کلمه امی و شبهه آیه    

صل پرداختیم و دیدیم نه تنها قرآن به فعنکبوت به صورت م

نکرده بلکه برعکس به توانایی بی سوادی محمد تصریح 

 خواندن و نوشتن او صراحت داشته است.

انه و عمیق فدر این بخش به کتب اهل سنت نگاهی موشکا  

می اندازیم تا ببینیم آیا تصریحی بر توانایی خواندن و 

یا خیر؟ و از علمای بزرگ اهل  است نوشتن محمد داشته

کنیم محمد ثابت می سنت و اسناد و روایات و تاریخ ؛ 

 توانایی خواندن و نوشتن داشته است.
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عالمه عامر شعبی از علمای بزرگ اهل سنت می گوید :     

 أيضا وأسند كتب حتى وسلم عليه اهلل صلى النبي مات ما: قال أّنه الشعبي"

 بن لعيينة صحيفة قرأ السالم عليه أّنه مضمنه السلولي كبشة أبي إلى حديثا

."بمعناها وأخبر حصن  

: پیامبر از دنیا نرفت مگر اينکه می نوشت... ترجمه  

 آّن در چه آن از و کرد مطالعه شخصاً را عیینه نام به شخصی نامة پیامبر

داد. خبر ، بود شده نوشته  

 منبع : 

 العزيز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر=  عطیة ابن تفسیر:  کتاب نام

322:  صفحه  4:  جلد    عطیة ابن:  نويسنده  
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؛ نويسنده : شمس الدين القرطبی   )موسسه رساله(قرطبی تفسیرنام کتاب : 

373ص  16جلد:   

 8:  جلد    األندلسی حیّان أبو:  نويسنده التفسیر فی المحیط البحر:  کتاب نام

  361:  صفحه

 

تیم عامر شعبی از علمای بسیار بزرگ اهل فپیش تر گ   

خواندن و نوشتن سنت است و معتقد بوده پیامبر توانایی 

ی نماند جایگاه او را نزد فداشته است حال برای اینکه حر

 اهل سنت می آوریم.

 

امام شمس الدین ذهبی در خصوص جایگاه عالمه عامر 

 شعبی می گوید : 
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 اإلِمَامُ، ،الیَمِنِ أقیال من قیل: کِبَارٍ وَذُوْ کِبَارٍ ذِی بنِ عَبْدِ بن شراحبیل بن عامر

 اهللِ، عَبْدِ بنُ عَامِرُ هُوَ: وَيُقَالُ. الشَعْبِیُ ثُمَ الهَمْدَانِیُ، عَمْرٍو أَبُو ،العَصْرِ عَالَمَةُ

جَلُوْالَءَ. سَبْیِ مِنْ أُمُهُ وَکَانَتْ  

 الدين شمس الذهبی،:  نويسنده الحديث ط النبالء أعالم سیر:  کتاب نام منبع : 

171:  صفحه  5:  جلد     

 

توجه کنید ایشان جایگاه بسیار واالیی داشته است چنانچه   

.امام و عالمه عصر یاد شده استاز او به عنوان   
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عالمه سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت چنین نقل می    

 کند :

 

 عتبَة بن اهلل عبد بن عون حَدثنِي: الَقَ مجَالد طَرِيق من الشَيْخ أَبُو وَأخرج

 فَذكرت وَكتب قَرَأَ حَتَى وَسلم عَلَيْهِ اهلل صلى النَبِي مَاتَ مَا: قَالَ أَبِيه عَن

.ذَلِك يَقُولُونَ أَصْحَابنَا سَمِعت صدق: فَقَالَ لِلشَعْبِيِ الحَدِيث هَذَا  

 

پیامبر از دنیا نرفت مگر اینکه می خواند و می ترجمه : 

و این حدیث را شعبی نقل کرده و گفته به درستی  نوشت

 که از اصحابمان آن را شنیده ام.

 منبع :

  3:  جلد    السیوطی:  نويسنده بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر:  کتاب نام

574:  صفحه  
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موضوع تاریخی دیگری که از طریق آن به داشتن سواد    

جریان صلح  ؛پی می بریم محمدخواندن و نوشتن توسط 

 بین هجری ششم سال در پیمانکه این  حدیبیه است

که  شد امضا حدیبیه منطقه در مکه مشرکان واسالم  پیامبر

 سر بر حدیبیه صلح جریان درجریان از این قرار است که 

 بود شده اختالف نامه عقد در«  اهلل رسول»  کلمۀ نوشتن

 را نامه عقد متنشخصا  و گرفت را نامه لذا محمد عقد

و نشان از این است که پیامبر توانایی خواندن و  نوشت

نوشتن داشته است که این جریان در کتب متعدد اسالمی با 

سند صحیح نقل شده است که به عنوان نمونه از صحیح 

 بخاری می آوریم:

 

 عَنِ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ مُوسَى، بْنُ اللَهِ عُبَیْدُ حَدَثَنَا_2699

 عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اللَهِ رَسُولُ فَأَخَذَ ......قَالَ: عَنْهُ، اللَهُ رَضِیَ عَازِبٍ بْنِ البَرَاءِ
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 مَکَةَ یَدْخُلُ الَ اللَهِ، عَبْدِ بْنُ مُحَمَدُ عَلَیْهِ قَاضَى مَا هَذَا فَكَتَبَ ،الکِتَابَ وَسَلَمَ

....القِرَابِ فِی إِلَا سِالَحٌ  

:  صفحه  3:  جلد    البخاری:  نویسنده البخاری صحیح:  کتاب نام : منبع

184 

 هذا نوشت شخصاو  گرفت را نامه عقد اسالم ترجمه : پيامبر

محمد... قاضي ما  

 

 عَنِ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ مُوسَى، بْنُ اللَهِ عُبَیْدُ حَدَثَنِی_4251

 وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى الّلَهِ رَسُولُ فَأَخَذَ :....قَالَ عَنْهُ، اللَهُ رَضِیَ البَرَاءِ

 عَبْدِ بْنُ مُحَمَدُ عَلَیْهِ قَاضَى مَا هَذَا: فَكَتَبَ یَکْتُبُ، یُحْسِنُ وَلَیْسَ الکِتَابَ،

...القِرَابِ فِی السَیْفَ إِلَا السِالَحَ مَکَةَ یُدْخِلُ الَ اللَهِ،  

 

:  صفحه  5:  جلد    البخاری:  نویسنده البخاری صحیح:  کتاب نام منبع :

141 
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مطابق جریان صلح حدیبیه که پیش تر عرض کردیم    

محمد خود شخصا با دستان خود نوشته است که این قضیه 

بسیار مشهور است و در کتب بسیاری از شیعه و سنی با 

بخاری اسناد معتبر آمده است و مواردی از آن را از صحیح 

 نشان دادیم و از کتاب سنن الکبری هم می آوریم:

 

 أَخْبَرَنَا: قَالَ مُوسَى بْنُ اهللِ عُبَیْدُ حَدَثَنَا: قَالَ سُلَیْمَانَ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا_8525

 اهللِ رَسُولُ فَأَخَذَ ...: قَالَ عَازِبٍ بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ إِسْرَائِیلُ،

 رَسُولِ مَکَانَ فَکَتَبَ یَکْتُبُ، یُحْسِنُ وَلَیْسَ ،الْكِتَابَ وَسَّلَمَ عَّلَيْهِ اهللُ صَّلَى

 بْنُ مُحَمَدُ عَّلَيْهِ قَاضَى مَا هَذَا فَكَتَبَ ،مُحَمَدًا وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اهللِ

....الْقِرَابِ فِی السَیْفَ إِلَا سِلَاحٌ مَکَةَ یَدْخُلُ لَا ،اهللِ عَبْدِ  

  7:  جلد    النسائی:  نویسنده للنسائی الکبرى السنن:  کتاب نام منبع : 

483:  صفحه  
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همین جریان نوشتن پیامبر اسالم در صلح حدیبیه در   

 کتاب سنن الدارمی هم آمده است :

 

 بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ إِسْحَاقَ، أَبُو حَدَثَنَا إِسْرَائِیلَ، عَنْ يُوسُفَ، بْنُ مُحَمَدُ حَدَثَنَا _2702

 يُحْسِنُ وَلَیْسَ الْکِتَابَ وسَلم عَلیهِ اهلل صَلى اهلل رَسُولُ فَأَخَذَ  :...قَال عَازِبٍ

 بْنُ مُحَمَدُ عَلَیْهِ قَاضَى مَا هَذَا: وسَلم عَلیهِ اهلل صَلى اهلل رَسُولِ مَکَانَ فَکَتَبَ, يَکْتُبُ

...الْقِرَابِ فِی السَیْفَ إِالَ بِسِلَاحٍ مَکَةَ يَدْخُلَ لَا أَنْ -: اهللِ عَبْدِ  

 

    محمد أبو الدارمی،:  نويسنده الغمری ت الدارمی سنن:  کتاب ناممنبع : 

  603:  صفحه  1: جلد 
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همین جریان که تصریح بر سواد پیامبر می کند در کتاب   

 تاریخ طبری هم آمده است :

 

 بْنُ سُفْیَانُ وَحَدَثَنَا الْمِقْدَامِ، بْنُ مُصْعَبُ حَدَثَنَا: قَالَ إِسْحَاقَ، بْنُ هَارُونُ حَدَثَنَا

 إِسْحَاقَ، أَبُو حَدَثَنَا: قَالَ إِسْرَائِیلُ، حَدَثَنَا: جَمِیعًا قَاال أَبِی، حَدَثَنَا: قَالَ وَکِیعٍ،

 مَکَانَ فَکَتَبَ -یَکْتُبُ یُحْسِنُ وَلَیْسَ -ص اهلل رسول فأخذه قَالَ:... الْبَرَاءِ، عَنِ

 بِالسِالحِ مَکَةَ یَدْخُلُ ال مُحَمَدٌ، عَلَیْهِ قَاضَى مَا هَذَا: فَکَتَبَ مُحَمَدٌ اللَهِ رَسُولُ

الْقِرَابِ... فِی السُیُوفَ إِال  

 تاریخ وصلة والملوك، الرسل تاریخ=  الطبری تاریخ:  کتاب منبع : نام

636:  صفحه  2:  جلد    جعفر أبو الطبری،:  نویسنده الطبری  

 

همانطور که عرض کردیم در جریان صلح حدیبیه که میان    

پیامبر اسالم و مشرکین بسته شده است ؛ پیامبر اسالم 

که  ؛شخصا نامه را می گیرد و خود با دستان خود می نویسد
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مبر اسالم این عمل به صراحت تمام نشان می دهد پیا

 توانایی خواندن و نوشتن داشته است.
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موضوع تاریخی دیگری که صراحت دارد بر اینکه محمد    

 توانایی خواندن و نوشتن داشته ؛ حدیث قرطاس است.

مطابق حدیث قرطاس ؛ پیامبر اسالم در اواخر عمر خود 

درخواست می کند که قلم و کاغذ برایش بیاورند تا چیزی 

 بنویسد که بعد از او گمراه نشوند...

در این حدیث که کامال معتبر و صحیح است ؛پیامبر اسالم 

درخواست قلم برای نوشتن می کند که نشان از این است که 

 او توانایی خواندن و نوشتن داشته است.

 

اما در خصوص حدیث قرطاس باید عرض کنم که این   

است و کامال معتبر  ت جا از صحیح بخاری آمدهفروایت در ه

ت روایت را می آوریم.فو صحیح می باشد که ما هر ه  
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 بْنُ اللَهِ عَبْدُ وحَدَثَنِی مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٌ، حَدَثَنَا مُوسَى، بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَثَنَا _5669

 عَبْدِ بْنِ اللَهِ عُبَیْدِ عَنْ الزُهْرِیِ، عَنِ مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الرَزَاقِ، عَبْدُ حَدَثَنَا مُحَمَدٍ،

 عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اللَهِ رَسُولُ حُضِرَ لَمَا: قَالَ عَنْهُمَا، اللَهُ رَضِیَ عَبَاسٍ ابْنِ عَنِ اللَهِ،

: وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى النَبِیُ قَالَ الخَطَابِ، بْنُ عُمَرُ فِیهِمْ رِجَالٌ، البَیْتِ وَفِی وَسَلَمَ

ُ....بَعْدَه تَضِلُوا الَ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ هَلُمَ»  

:  صفحه  7:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب نام منبع :

120 

 

 دنیا، از رحلت آستانه درپیامبر  که هنگامىابن عباس می گويد : ترجمه : 

 حاضراو  خانه در خطاب بن عمر جمله از گروهی شاطراف و گرفت قرار

 شما براى چیزی تا بیاوريد کاغذى و قلم: گفت ، پیامبر بودند شده

  .نشويد گمراه هرگز آن، برکت به که بنويسم
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 جُبَیْرٍ، بْنِ سَعِیدِ عَنْ األَحْوَلِ، سُلَیْمَانَ عَنْ سُفْیَانُ، حَدَثَنَا قُتَیْبَةُ، حَدَثَنَا _4431

 اهللُ صَلَى اللَهِ بِرَسُولِ اشْتَدَ الخَمِیسِ؟ يَوْمُ وَمَا الخَمِیسِ، يَوْمُ: عَبَاسٍ ابْنُ قَالَ: قَالَ

...أَبَدًا بَعْدَهُ تَضِلُوا لَنْ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ ائْتُونِی: »فَقَالَ وَجَعُهُ، وَسَلَمَ عَلَیْهِ  

9:  صفحه  6:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب نام منبع :  

 شما براى چیزی تا بیاوريد کاغذى و قلم: گفت پیامبر ترجمه : ،

.نشويد گمراه بعد از من هرگز که بنويسم  

 

 عَنِ مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الرَزَاقِ، عَبْدُ حَدَثَنَا اللَهِ، عَبْدِ بْنُ عَلِیُ حَدَثَنَا _4432

 عَنْهُمَا، اللَهُ رَضِیَ عَبَاسٍ ابْنِ عَنِ عُتْبَةَ، بْنِ اللَهِ عَبْدِ بْنِ اللَهِ عُبَیْدِ عَنْ الزُهْرِیِ،

 النَبِیُ فَقَالَ رِجَالٌ، البَیْتِ وَفِی وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اللَهِ رَسُولُ حُضِرَ لَمَا: قَالَ

...بَعْدَه تَضِلُوا الَ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ هَلُمُوا: »وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى  

9:  صفحه  6:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب نام:  منبع  
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 سَمِعَ األَحْوَلِ، مُسْلِمٍ أَبِی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُیَیْنَةَ، ابْنُ حَدَثَنَا مُحَمَدٌ، حَدَثَنَا _3168

 بِکَتِفٍ ائْتُونِی: »يَقُولُ: ... فَقَالَ عَنْهُمَا، اللَهُ رَضِیَ عَبَاسٍ ابْنَ سَمِعَ جُبَیْرٍ، بْنَ سَعِیدَ

«...أَبَدًا بَعْدَهُ تَضِلُوا الَ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ  

99:  صفحه  4:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب نام منبع :  

 

 بْنِ سَعِیدِ عَنْ األَحْوَلِ، سُلَیْمَانَ عَنْ عُیَیْنَةَ، ابْنُ حَدَثَنَا قَبِیصَةُ، حَدَثَنَا _3053

 لَنْ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ بِکِتَابٍ ائْتُونِی»...  :عَنْهُمَا اللَهُ رَضِیَ عَبَاسٍ ابْنِ عَنِ جُبَیْرٍ،

«...أَبَدًا بَعْدَهُ تَضِلُوا  

  69:  صفحه  4:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب منبع : نام

 

 شما براى چیزی تا بیاوريد کاغذى و قلم: گفت پیامبر ،:  ترجمه

.نشويد گمراه هرگز من از بعد که بنويسم  



46 
 

 

 عَنِ يُونُسُ، أَخْبَرَنِی: قَالَ وَهْبٍ، ابْنُ حَدَثَنِی: قَالَ سُلَیْمَانَ، بْنُ يَحْیَى حَدَثَنَا _114

 بِکِتَابٍ ائْتُونِی»قال: ...  عَبَاسٍ، ابْنِ عَنِ اللَهِ، عَبْدِ بْنِ اللَهِ عُبَیْدِ عَنْ شِهَابٍ، ابْنِ

«...بَعْدَهُ تَضِلُوا الَ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ  

34:  صفحه  1:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب نام منبع :  

 

 عَنْ الزُهْرِیِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى، بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَثَنَا _7366

 وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى النَبِیُ حُضِرَ لَمَا: قَالَ عَبَاسٍ، ابْنِ عَنِ اللَهِ، عَبْدِ بْنِ اللَهِ عُبَیْدِ

 لَنْ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ هَلُمَ: »قَالَ الخَطَابِ، بْنُ عُمَرُ فِیهِمْ رِجَالٌ البَیْتِ وَفِی قَالَ،

«...بَعْدَه تَضِلُوا  

 

:  صفحه  9:  جلد    البخاری:  نويسنده البخاری صحیح:  کتاب منبع : نام

111 
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قط در صحیح بخاری بود فروایت  7حدیث قرطاس که با   

 دوتنی است که این روایت در فبه صورت کامل آوردیم و گ

مورد را هم به  دوجای صحیح مسلم هم آمده است که آن 

 صورت کامل می آوریم :

 شَیْبَةَ، أَبِی بْنُ بَکْرِ وَأَبُو سَعِیدٍ، بْنُ وَقُتَیْبَةُ مَنْصُورٍ، بْنُ سَعِیدُ حَدَثَنَا _1637

 عَنْ الْأَحْوَلِ، سُلَیْمَانَ عَنْ سُفْیَانُ، حَدَثَنَا: قَالُوا لِسَعِیدٍ، وَاللَفْظُ النَاقِدُ، وَعَمْرٌو

 لَا کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ ائْتُونِی: »عَبَاسٍ: ... فَقَالَ ابْنُ قَالَ: قَالَ جُبَیْرٍ، بْنِ سَعِیدِ

بَعْدِی... تَضِلُوا  

1257:  صفحه  3:  جلد    مسلم:  نویسنده مسلم صحیح:  کتاب نام منبع :  

 

 شما براى چيزی تا بياورید کاغذى و قّلم: گفت پيامبر:  ترجمه 

.نشوید گمراه هرگز من از بعد که بنویسم  
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 بْنِ مَالِكِ عَنْ وَکِیعٌ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِیمَ، بْنُ إِسْحَاقُ حَدَثَنَا _(1637)21

:  قَالَ أَنَهُ عَبَاسٍ، ابْنِ عَنِ جُبَیْرٍ، بْنِ سَعِیدِ عَنْ مُصَرِفٍ، بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مِغْوَلٍ،

 اللَوْحِ أَوِ - وَالدَوَاةِ بِالْکَتِفِ ائْتُونِی: »وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اهللِ رَسُولُ ... قَالَ

« ...أَبَدًا بَعْدَهُ تَضِلُوا لَنْ کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبْ - وَالدَوَاةِ  

 

1259:  صفحه  3:  جلد    مسلم:  نویسنده مسلم صحیح:  کتاب منبع : نام  

 

ترجمه : رسول اهلل گفت : برایم کتف و قلمی یا لوح و قلمی بیاورید تا 

که بعد من هرگز گمراه نشوید...چيزی بنویسم برای شما   

 

این حدیث که تصریح دارد به سوادِ خواندن و نوشتنِ    

محمد ؛ در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت آمده است و 

مسلم نیست لذا به قط منحصر به صحیحین بخاری و ف
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صل مواردی دیگر از اسنادِ این حدیث را فعنوان پایان این 

 می آوریم.

این روایت در کتاب معجم االوسط طبرانی از زبان عمر بن   

خطاب نقل شده است که به صراحت به داشتن سواد 

محمد تصریح شده است : خواندن و نوشتنِ  

 لِی ادْعُوا ": قَالَ( ص) النَبِیُ مَرِضَ لَمَا: قَالَ الْخَطَابِ، بْنِ عُمَرَ عَنْ_5338

 أَشَدَ ذَلِكَ فَکَرِهْنَا ،" أَبَدًا بَعْدَهُ تَضِلُوا ال کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبُ وَدَوَاةٍ، بِصَحِیفَةٍ

 بَعْدَهُ تَضِلُوا ال کِتَابًا لَکُمْ أَکْتُبُ بِصَحِیفَةٍ لِی ادْعُوا ": قَالَ ثُمَ الْکَرَاهَةِ،

..."أَبَدًا  

:  صفحه  5:  جلد    الطبرانی:  نویسنده األوسط المعجم:  کتاب نام منبع :

287 

 بیماریش هنگام در پيامبر که است شده نقل خطاب بن عمر ازترجمه : 

 بنویسم کتابي تا بياورید دواتي و کاغذ من برای: »گفت

  ...«نشوید گمراه آن از بعد که
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روایت که تصریح بر سواد خواندن و نوشتن همچنین این    

پیامبر می کند با سند صحیح در مسند ابویعلی از جابر بن 

 عبداهلل انصاری نقل شده است.

 عَنْ خَالِدٍ، بْنُ قُرَةُ حَدَثَنَا الرَبِیعِ، بْنُ سَعِیدُ حَدَثَنَا نُمَیْرٍ، ابْنُ حَدَثَنَا_1871

 مَوْتِهِ عِنْدَ دَعَا وَسَلَمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اللَهِ رَسُولَ أَنَ» ،جَابِرٍ عَنْ الزُبَیْرِ، أَبِی

 فِی وَکَانَ ،«یُضَلُونَ وَلَا بَعْدَهُ یَضِّلُونَ لَا کِتَابًا فِيهَا لِيَكْتُبَ بِصَحِيفَةٍ

وَسَلَمَ  عَلَیْهِ اهللُ صَلَى اللَهِ رَسُولُ فَرَفَضَهَا الْخَطَابِ بْنُ عُمَرُ وَتَکَلَمَ لَغَطٌ، الْبَیْتِ

.الصحيح رجال رجاله  

    الموصلی یعلى أبو:  نویسنده الموصلی یعلى أبی مسند:  کتاب نام منبع : 

  394:  صفحه  3:  جلد

 کاغذی رفتن، دنیا از هنگام درپیامبر  که است شده نقل جابر ازترجمه : 

 گمراه نه آن از بعد که بنویسد چيزی آن در تا که خواست

 عمر بود، فراوانی صدای و سر خانه در. کنند گمراه را کسی نه و بشوند

.کرد رد را آن خدا رسول پس گفت، سخن الخطاب بن  
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و در آخر اسکن این روایت از ترجمه صحیح بخاری     

 می آوریم تا حجت را تمام کنیم.
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شیعه نزد پیامبر داشتن سواد به تصریح  

در مورد سواد داشتن پیامبر در کتب شیعه هم اسناد      

بسیاری وجود دارد و بسیاری از علمای شیعه در کتابهایشان 

ابوابی را به عنوان اثبات سواد پیامبر اسالم نوشته اند و در 

آن اسناد بسیاری را آورده اند که این خود نشان از داشتن 

 ن نمونه شیخ سواد خواندن و نوشتن پیامبر دارد؛ به عنوا

که از علمای بسیار بزرگ شیعه  الصفار الحسن بن محمد

 است در کتاب بصائر الدرجات بابی را آورده تحت عنوان:

 "لسان بکل ویکتب یقرء کان ص هلل رسول ان فی باب"

.!(!)یعنی اینکه پیامبر می خواند و به تمامی زبانها می نوشت  

    الصفار الحسن بن محمد:  نویسنده الدرجات بصائر:  کتاب منبع : نام

245:  صفحه  1:  جلد  
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ایشان روایاتی را برای اثبات سواد پیامبر اسالم می آورد به   

 عنوان نمونه :

 عبد عن حماد بن خلف عن هالل بن احمد عن على بن الحسن حدثنا

 علیه اهلل صلى النبی ان السالم علیه اهلل عبد أبو قال قال الحجاج بن الرحمن

یکتب. لم ما یقرأ و ویکتب یقرأ کان وآله  

 حتی و نوشتند مي هم و خواندند مي هم  اسالم پيامبرترجمه : 

.خواندند می ، بود نشده نوشته هنوز که را چیزهایی  

    الصفار الحسن بن محمد:  نویسنده الدرجات بصائر:  کتاب نام منبع :

247:  صفحه  1:  جلد  

 المجلسی العالمة:  نویسنده التراث داراالحیاء ط - األنوار بحار:  کتاب نام

134:  صفحه  16:  جلد     

ثابت شد که پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است و   

 این مورد به قدری روشن است که حتی باعث افراط در میان 



58 
 

 

اسالمگرایان شده است و در خصوص جایگاه ویژه شیخ  

اشی چنین می آورد : ار در نزد شیعه ؛ نجفص  

فروخ بن الحسن بن محمد« 948»  

 مالك بن السائب بن عبیداهلل بن طلحة بن موسى بن عیسى مولى ، الصفار

 القميين أصحابنا في وجها کان ، االعرج جعفر أبو ، االشعری عامر بن

.الروایة في السقط قّليل ، راجحا ، القدر عظيم ثقة ،  

 علی بن أحمد العبّاس أبی:  نویسنده النجاشی رجال:  کتاب نام منبع :

354:  صفحه  1:  جلد    النجاشی  

 

ثقه  اطمینان، مورد قم، شیعیان شده شناخته چهره عنوان به وى از نجاشى  

 مى یاد روایت نقل در کم خطاى داراى و برترى صاحب بلندمرتبه،و 

.کند  
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یکی از دالیل تاریخی که صراحت دارد بر اینکه پیامبر می   

خوانده و می نوشته صلح حدیبیه است که پیش تر از کتب 

صل نقل کردیم و در کتب شیعه هم فاهل سنت به صورت م

صل آمده است که یک مورد را به عنوان نمونه فبه صورت م

 می آوریم.

بیده... وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول در تفسیر قمی چنین آمده : ... فمحاه  

  2:  جلد    القمی إبراهیم بن علی:  نویسنده القمی تفسیر:  کتاب منبع : نام

313:  صفحه  

 مشرکان توافق با و کرد پاك را آن خود دست با اهلل رسول ترجمه : پس

که... کرد  

و از اسالمگرایان می پرسیم اگر سواد خواندن و نوشتن 

تشخیص داده و پاک کرده است؟نداشته چگونه   
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دلیل تاریخی دیگری که صراحت دارد بر خواندن و نوشتن   

پیامبر اسالم حدیث قرطاس است که به صورت کامل و 

صل از منابع اهل سنت آوردیم و به صورت مختصر از فم

 کتب شیعه هم می آوریم.

مطابق این روایت صحیح پیامبر اسالم درخواست قلمی   

می کند که نشان از این است که ایشان توانایی برای نوشتن 

 خواندن و نوشتن داشته است.

 

 قوله والعامة الخاصة نقله علی اتفق الذی الوحید شیخ مفید می گويد : المورد 

 أو)  وقلم بدواة إيتونی:  قال حیث عمره آخر فی سلّم و آله و علیه اهلل صلی

...أبدا بعده تضلوا لن کتابا لکم اکتب(  کتف  

:  صفحه  1:  جلد    المفید الشیخ:  نويسنده المقاالت أوائل:  کتاب نام منبع :

406 
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پیامبر  سخن اند نموده سنّی و شیعه آن نقل در که موردی تنهاترجمه : 

 برايتان تا بیاوريد ای صحیفه برايم : تفگ کهش است عمر آخردر

.نشويد گمراه وجه هیچ يه من از بعد که بنويسم مطلبی  

 

می پرسیم چگونه پیامبری بی سواد بوده در حالی که 

برای نوشتن می کند ؟ این نشان از  صحیفهدرخواست قلم و 

این است که پیامبر اسالم توانایی خواندن و نوشتن داشته 

است وگرنه شخصی که بی سواد باشد که چنین درخواستی 

  نمی کند.

   

 

 



62 
 

 

نقل شده است روایت قرطاس از سلیم به قیس الهاللی هم   

 و در کتب بسیاری از شیعه آمده است :

 کنت إنی: قال سلیم، عن عیاش أبی بن أبان الکتف قضیة يحکى عباس ابن _27

 رسول فذکروا: قال. الشیعة من رهط وعنده بیته فی عباس بن اهلل عبد عند

 صلى اهلل رسول قال: وقال عباس، ابن فبکى وموته، وآله علیه اهلل صلى اهلل

 بیته أهل وحوله - فیه قبض الذی الیوم وهو - االثنین يوم وآله علیه اهلل

 بعدی تضلوا لن کتابا فیه لکم أکتب بکتف ايتونی: أصحابه من رجال وثالثون

بعدی. تختلفوا ولن  

 در شیعیان از جمعی اتفاق به: کند می نقل سلیم از عیاش ابی بن ابان ترجمه :

 که شد او آن وفات هنگاماهلل  رسول از يادی که بوديم عبّاس بن اهلل عبد خانه

 ای دوشنبه روز دراهلل  رسول: گفت و افتاد گريه به عبّاس ابن جهت اين به

 از نفر سی و بیتش اهل که حالی در کرد تسلیم آفرين جانم به جان که
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 تا بیاوريد(  گوسفندی) کتف برايم: تفگ بودند حاضر او نزد اصحابش

.نکنید اختالف هم با و نشده گمراه آن از بعد که بنويسم چیزی برايتان  

:  جلد    األنصاری باقر محمد:  نويسنده قیس بن سلیم کتاب:  کتاب ناممنبع : 

324:  صفحه  1  

  1:  جلد    النعمانی إبراهیم بن محمد:  نويسنده الغیبة کتاب:  کتاب نام 

81:  صفحه  

 أکتب وکتف، بدواة ائتونی ": لهم قال الذين : وهم ابوالفتح کراجی می نويسد

.يهجر.. فإنه دعوه: أحدهم وقال يفعلوا، فلم ، " بعدی تضلوا لن کتابا لکم  

 ای صحیفه برايم: فرمود آنها پیامبر به که بودند کسانی آنها وترجمه: 

 آنها امّا.  نشويد گمراه هرگز من از بعد که بنويسم مطلبی برايتان تا بیاوريد

.گويد می هذيان او که سازيد رهايش: گفت آنان از يکی و نکردند را کار اين  

:  نويسنده اإلمامة مسألة فی العامة أغالط من التعجّب:  کتاب منبع : نام

89:  صفحه  1:  جلد    الکراجکی  
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روایت قرطاس را دیدیم که شیعه و اهل سنت هر دو بر    

صراحت بر  )قرطاس(اق داشتند و این روایت صحیحفآن ات

این دارد که پیامبر اسالم توانایی خواندن و نوشتن داشته 

 است ؛ زیرا که درخواست قلم و کاغذ برای نوشتن می کند.
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نیکوئی به سواد پیامبر اهلل حجت استاد پاسخ  

 آسمانی و اسالم پیامبر نبوت اثبات برای مسلمان متکلمان  

 نتیجه یک و مقدمه دو از که اند کرده اقامه دلیلی قرآن بودن

از :  عبارتند دلیل مقدمات. است شده تشکیل  

بود: اُمّی ـ است قرآن آورندة که ـ اسالم پیامبر. الف  

 معلوماتی جز فرد که است اين آن از مقصود و است(  اُم)مادر به منسوب معنای به اُمی

 ندارد ديگری معلومات آورد می بدست خود مادرزادی استعدادهای و فطرت طبق که

)محمد است نوشتن و خواندن بر قدرت پرتو در آمده بدست اکتسابی معلومات فاقد و

(163و  162تقی مصباح يزدی؛قرآن شناسی ص   

 مکتب( بعثت از پیش) جوانی و نوجوانی دوران در اسالم پیامبر ديگر عبارت به    

.دانست نمی نوشتن و خواندن و بود نخوانده درس و نرفته  

 اوالً آن محتوای و نظیر بی شاهکاری بالغت و فصاحت زيبايی، نظر از قرآن نثر. ب

 و ترين ژرف :شامل ثانیاً و است، بیهوده و لغو سخن و تناقض خطا، هرگونه از عاری



66 
 

 

 ترين عادالنه و اخالقی دستورهای ارزشمندترين و واالترين و معارف بلندترين

(164و  163است.)همان ص  تربیت و تعلیم های شیوه ترين وسازنده...  مواعظ  

 تا و اعصار همه در تواند می که دارد وجود بلندی معارف و حکیمانه تعالیم قرآن در

.باشد بشر مشکالت و مسائل ترين بنیادی و ترين عمیق گوی پاسخ قیامت، روز  

. شود می گرفته نتیجه قرآن بودن آسمانی و اسالم پیامبر نبوت مقدمه دو اين از   

 از مرتبه اين با آياتی تواند نمی هرگز نرفته، مکتب و ناخوانده درس فرد يک زيرا

 و مسلّم حقايق و حکیمانه تعالیم شامل حال عین در و زيبايی و بالغت و فصاحت

 که تعالیمی و حقايق بسازد، خود پیش از... و اجتماعی فلسفی، علمی، ناپذير خدشه

 قرآن محتوای به توجه با ديگر عبارت به. گیرند نمی خود به کهنگی رنگ هیچگاه

 فراتر ای مجموعه چنین در حقايق و معارف همه اين آوردن فراهم :که شود می معلوم

(164)همان صاست عادی انسانهای توان از  

 

 آن، اول مقدمۀ مورد در. نیست محکم چندان دلیل این اما

تأملند:  قابل زیر نکات  
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 خواندن و بود نایافته تعلیم و ناخوانده درس پیامبر که ـ را مدعا این _1

 اثبات ناپذیر  خدشه و قطعی ای گونه به توان نمی ـ دانست نمی نوشتن و

 از ما. کند می ساقط اعتبار از را فوق دلیل مهم، نکته همین و کرد،

 و اسناد و دانیم نمی زیادی چیز اسالم پیامبر جوانی و نوجوانی دوران

 از قبل حضرت آن زندگی جزئیات مورد در معتبری تاریخی مدارک

 روایی و تاریخی کتب همان جز نیست، موجود( بعثت) سالگی چهل

 بیست و یکصد حدود در( اسحاق ابن سیرة) آنها اولین که مسلمانان

 به سینه و شفاهی بصورت که هایی نقل روی از و پیامبر از پس سال

. است شده نوشته شد، می منتقل بعدی نسل به نسل یک از سینه

 ابهام و شک از ای هاله در پیامبر جوانی دوران به مربوط حقایق بنابراین

 خودشان برای حتی منطقی لحاظ به مسلمانان تاریخی کتب و ماند می

 قاعدتاً که) مخالفان برای رسد چه باشد، داشته تواند نمی چندانی اعتبار

 اقل حد یا سکوالر نویسان تاریخ مدارک و اسناد و منابع میان از باید

(. آورد شاهد آنها برای _ باشند بوده پیامبر عصر هم که _ غیرمسلمان

 بسیار نیز مسلمانان تاریخی منابع در موجود اطالعات اینکه از بگذریم

است. ناچیز و اندک  
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 نرفته مکتب رسمی ای بگونه نبوت، از پیش اسالم پیامبر کنیم فرض _2

 که _ سالگی چهل در آیا اما. دانست نمی هم نوشتن و خواندن و بود

 استعداد بی تجربه، بی سواد، بی عامی، کامالً فردی _ کرد پیامبری ادعای

 با زندگی، سال چهل طول در آیا بود؟ جا همه و چیز همه از خبر بی و

 نداشته مالقاتی جوانی و پیر و شاعر و تاجر و راهب و حکیم و عالم هیچ

 در آنکه با ـ انجیل و تورات تعالیم با و نیاموخته کسی از ای نکته هیچ و

 عموی حتی و کردند می زندگی مسیحی و یهودی هزاران دیارش و شهر

 هیچگونه ـ بود مسیحی دانشمند یک(  نوفل بن ورقه) همسرش

؟)در این خصوص سندی را از صحیح بخاری در پایان نداشت آشنایی

 همسر طرف از نمایندگی به مدت، این در آیا کتاب می آورم(

 تجربۀ و دانش آیا بود؟ نرفته خارجی و داخلی سفرهای به ثروتمندش

 دیگری چیز شترچرانی جز که بود بیابانگردی عرب حد در پیامبر

 راحتی به توان می. است معلوم سؤاالت این همۀ پاسخ دانست؟ نمی

 نیز نوشتن و خواندن و بود نخوانده درس پیامبر که کرد فرض

 و پرفراز زندگی و سرشار هوش و ذاتی نبوغ و استعداد اما دانست، نمی

 و معرفت و دانش از باری کوله برایش سال چهل طول در او نشیب

 برای که( کرد می گمان یا) دانست می و بود آورده ارمغان به تجربه
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 از بسیاری. ندارد نبوت ادعای جز راهی خود اهداف به رسیدن

 و بودند ناخوانده درس و نرفته مکتب افرادی تاریخ، بزرگ های شخصیت

 ماندگار هایی چهره به تبدیل اما دانستند، نمی نیز نوشتن و خواندن

 شدند.

 معنای به( آمد اول مقدمه در که همانطور) بودن اُمی دیگر بیان به    

 بر قدرت پرتو در که است ای اکتسابی معلومات فاقد فرد، که است این

 کس هیچ از چیزی هیچ اینکه نه باشد، آمده بدست نوشتن و خواندن

)گرچه در باشد نداشته تجربیاتی و معلومات و دانش هیچ و نیاموخته

این خصوص در قسمت اول کتاب صحبت کردیم و با اسناد مستند ثابت 

 است ممکن بنابراین. کردیم این کلمه ربطی به بی سوادی ندارد(

 فرد هزار از معلوماتش و دانش و ذکاوت و هوش اما باشد، اُمی شخصی

 داشته واقعیت هم اگر اسالم پیامبر بودن اُمی پس. باشد بیشتر اُمی غیر

.کند نمی اثبات را چیزی باشد،  

 اخالقی ادبی، علمی، شاهکاری را قرآن که ـ دوم مقدمۀ مورد در اما و  

! الکالم اول هذا: گفت باید ـ داند می تناقض و خطا هرگونه از عاری و

 که حالی در پذیرفت، آسانی به توان می چگونه را بزرگی این به مدعایی
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 علوم دانشمندان و تاریخ بزرگ اندیشمندان از بسیاری اعتقاد به

 و عیب صدها … و ادبی علمی، عقلی، لحاظ از قرآن محتوای مختلف،

 که شده نوشته آن ردّ در فراوانی مقاالت و کتابها تاکنون و دارد ایراد

 نقدها بعضی به که هایی پاسخ و) است مانده پاسخ بی آنها از بسیاری

 منطقی روش ؟( باشند کننده قانع حد چه تا که نیست معلوم شده، داده

 که دید آنگاه و گذاشت ناقدان نقد معرض در ابتدا را قرآن که است این

 در قرآن علمی نقد آیا اما ماند؟ می چه آن از دشوار، آزمون این در

 مجاز ایران اسالمی جمهوری یا و عربستان نظیر اسالمی کشورهای

 است؟

 اثبات قابل وجه هیج به تنها نه نیز دلیل این دوم مقدمه حال هر به     

 شگفتم در من و چراست و چون و تردید و شک هزار محل بلکه نیست،

 اتفاقاً که _ را لرزان و مشکوک چنین مدعایی توان می چگونه اینکه از

 هم آن) عقلی دلیل یک در ای مقدمه عنوان به _ دعواست اصلی محل

 مقدمات که است این نه آیا آورد؟( قرآن منتقدان و مخالفان برابر در

.باشند( شده اثبات پیش از و) یقینی و قطعی باید عقلی دلیل یک  
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پايانی سخن  
صل مطرح فدر قسمت اول کلمه امی را به صورت م     

ا ف این کلمه معنای بی سواد نمی دهد و صرکردیم و دیدیم 

ه امی تند چون کلمفبه مشرکین مکه و اهل مکه امی می گ

 منسوب به ام القری مکه است.

سوره عنکبوت را آوردیم و شبهاتی که در  48سپس آیه   

خصوص آن مطرح می شود پاسخ دادیم و دیدیم این آیه نه 

به صراحت تنها بر بی سوادی محمد تصریحی ندارد بلکه 

توانایی خواندن و نوشتن محمد را می رساند سپس کتب 

اهل سنت را باز کردیم و دیدیم در خصوص توانایی خواندن 
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و نوشتن محمد روایات و اسناد صحیح بسیاری وجود دارد 

که بیان کردیم و سپس توانایی خواندن و نوشتنِ محمد را از 

محترم ؛  کتب شیعه آوردیم و در آخر مقاله ای از استاد

رزانه جناب آقای حجت اهلل نیکوئی که پاسخ فاندیشمند 

ی بر امی بودن پیامبر بود آوردیم و ایشان در کوتاه و مختصر

ل که از دانشمندان فمقاله اش به رابطه محمد و ورقه بن نو

مسیحی بود اشاره کرد که در این خصوص سند معتبری را 

م استاد نیکوئی از صحیح بخاری می آوریم تا تاییدی بر کال

 باشد.

 بن اللَهِ عبد حدثنی و شِهَابٍ بن عن عُقَیْلٍ عن اللَیْثُ حدثنا بُکَیْرٍ بن يحیى حدثنا

 عَائِشَةَ عن عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِی: الزُهْرِیُ قال مَعْمَرٌ حدثنا الرَزَاقِ عبد حدثنا مُحَمَدٍ

 من[ آله و] علیه اهلل صلی اللَهِ رسول بِهِ بُدِئَ ما أَوَلُ: قالت أنها عنها اهلل رضی

 الصُبْحِ فَلَقِ مِثْلَ جَاءَتْ إال رُؤْيَا يَرَى لَا فَکَانَ النَوْمِ فی الصَادِقَةُ الرُؤْيَا الْوَحْیِ

 ثُمَ لِذَلِکَ يَتَزَوَدُ وَ الْعَدَدِ ذَوَاتِ اللَیَالِیَ التَعَبُدُ هو و فیه فَیَتَحَنَثُ حِرَاءً يَأْتِی فَکَانَ
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 فَجَاءَهُ حِرَاءٍ غَارِ فی وهو الْحَقُ فَجِئَهُ حتى لِمِثْلِهَا فَتُزَوِدُهُ خَدِيجَةَ إلى يَرْجِعُ

 بِقَارِئٍ أنا ما: فقلت[: آله و] علیه اهلل صلی النبی فقال اقْرَأْ: فقال فیه الْمَلَکُ

 بِقَارِئٍ أنا ما فقلت اقْرَأْ: فقال أَرْسَلَنِی ثُمَ الْجَهْدُ مِنِی بَلَغَ حتى فَغَطَنِی فَأَخَذَنِی

 أنا ما فقلت اقْرَأْ: فقال أَرْسَلَنِی ثُمَ الْجَهْدُ مِنِی بَلَغَ حتى الثَانِیَةَ فَغَطَنِی فَأَخَذَنِی

 بِاسْمِ اقْرَأْ: فقال أَرْسَلَنِی ثُمَ الْجَهْدُ مِنِی بَلَغَ حتى الثَالِثَةَ فَغَطَنِی فَأَخَذَنِی بِقَارِئٍ

 حتى بَوَادِرُهُ تَرْجُفُ بها فَرَجَعَ يَعْلَمْ لم ما الْإِنْسَانَ عَلَمَ بَلَغَ حتى خَلَقَ الذی رَبِکَ

 يا: فقال الرَوْعُ عنه ذَهَبَ حتى فَزَمَلُوهُ زَمِلُونِی زَمِلُونِی: فقال خَدِيجَةَ على دخل

 أَبْشِرْ کَلَا: له فقالت نَفْسِی على خَشِیتُ قد: قال و الْخَبَرَ وَأَخْبَرَهَا لی ما خَدِيجَةُ

 وَ الْکَلَ تَحْمِلُ وَ الحديث تَصْدُقُ وَ الرَحِمَ لَتَصِلُ إِنَکَ أَبَدًا اهلل يُخْزِيکَ لَا اللَهِ فَوَ

 وَرَقَةَ بِهِ أَتَتْ حتى خَدِيجَةُ بِهِ تْانْطَلَقَ ثُمَ الْحَقِ نَوَائِبِ على تُعِینُ وَ الضَیْفَ تَقْرِی

 وکان أَبِیهَا أخی خَدِيجَةَ عَمِ بن وهو قُصَیٍ بن الْعُزَى عبد بن أَسَدِ بن نَوْفَلِ بن

 الْإِنْجِیلِ من بِالْعَرَبِیَةِ فَیَکْتُبُ الْعَرَبِیَ الْکِتَابَ يَکْتُبُ وکان الْجَاهِلِیَةِ فی تَنَصَرَ امْرَأً

 اسْمَعْ عَمِ بن أَیْ خَدِيجَةُ له فقالت عَمِیَ قد کَبِیرًا شَیْخًا وکان يَکْتُبَ أَنْ اهلل شَاءَ ما

 و] علیه اهلل صلی النبی فَأَخْبَرَهُ تَرَى مَاذَا: أَخِی بن وَرَقَةُ فقال أَخِیکَ بن من
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 جَذَعًا فیها لَیْتَنِی يا مُوسَى على أُنْزِلَ الذی النَامُوسُ هذا: وَرَقَةُ فقال رَأَى ما[ آله

 أو[:  آله و] علیه اهلل صلی اللَهِ رسول فقال قَوْمُکَ يُخْرِجُکَ حین حَیًا أَکُونُ

 وَإِنْ عُودِیَ إال بِهِ جِئْتَ ما بِمِثْلِ قَطُ رَجُلٌ يَأْتِ لم نعم: وَرَقَةُ فقال هُمْ مخرجی

 الْوَحْیُ وَفَتَرَ تُوُفِیَ أَنْ وَرَقَةُ يَنْشَبْ لم ثُمَ مُؤَزَرًا نَصْرًا أَنْصُرْكَ يَوْمُکَ يُدْرِکْنِی

 مِرَارًا منه غَدَا حُزْنًا بَلَغَنَا فِیمَا[ آله و] علیه اهلل صلی النبی حَزِنَ حتى فَتْرَةً

 منه يُلْقِیَ لِکَیْ جَبَلٍ بِذِرْوَةِ أَوْفَى فَکُلَمَا الْجِبَالِ شَوَاهِقِ رؤوس من يَتَرَدَى کَیْ

 جَأْشُهُ لِذَلِکَ فَیَسْکُنُ حَقًا اللَهِ رسول إِنَکَ محمد يا: فقال جِبْرِيلُ له تَبَدَى نَفْسَهُ

 بِذِرْوَةِ أَوْفَى فإذا ذلک لِمِثْلِ غَدَا الْوَحْیِ فَتْرَةُ علیه طَالَتْ فإذا فَیَرْجِعُ نَفْسُهُ وَتَقِرُ

ذلک. مِثْلَ له فقال جِبْرِيلُ له تَبَدَى جَبَلٍ  

7:  صفحه  1:  جلد    البخاری:  نویسنده البخاری صحیح:  کتاب نام  

173:  صفحه  6:  جلد    البخاری:  نویسنده البخاری صحیح:  کتاب نام  

29:  صفحه  9:  جلد    البخاری:  نویسنده البخاری صحیح:  کتاب نام  

139:  صفحه  1:  جلد    مسلم:  نویسنده مسلم صحیح:  کتاب نام  
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 رؤیای شد وحی محمد به که بار اولین: گوید می عایشهترجمه: 

 به شد، مند عالقه نشینی خلوت به ایشان سپس بود درخواب صادقه

 می بر خانواده نزد سپس کرد می عبادت ها شب رفت، می حرا غار

 شد نازل وی بر حرا غار در فرشته. رفت می و گرفت می توشه و گشت

 حدی به را حضرت فرشته. دانم نمی خواندن: فرمود. بخوان: گفت و

. بخوان: گفت فرشته باز. شد تمام طاقتم: فرمود ایشان که داد فشار

 که داد فشار حدی به رااو  دیگر بار فرشته. دانم نمی خواندن: فرمود

 خواندن فرمود. بخوان: گفت فرشته باز. یافت پایان طاقتم: فرمود ایشان

 سوره سوم ی آیه تا آفرید که پروردگارت نام به بخوان: گفت. دانم نمی

 نزد حال آن با و بازگشت لرزید می دلش که حالی در او. علق ی

 ترسش و اضطراب تا بپوشانید مرا بپوشانید، مرا: گفت و رفت خدیجه

. بیمناکم خویشتن بر: گفت و کرد نقل خدیجه برای را داستان. ریخت

 که دهم می بشارت نترس، هرگز: گفت و داد داری دل را او خدیجه

 جا به رحم ی صله تو زیرا کند؛نمی زبون و خوار را تو هرگز خداوند

 نواز مهمان و کنی می کمک فقیران به و هستی گو راست و آوری می

 پیامبررا خدیجه. کنی می تحمل را ها سختی حق، راهِ در و هستی

 در و بود نابینا پیرمردی که ،«نوفل بن وُرقة» عمویش پسر نزد
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 و دانست می عبری زبان و بود گرویده مسیحیت به جاهلیت

 را داستان او برای پیامبر و برد نوشت، می زبان این به را انجیل

 بر که است[ فرشته] ناموس همان این: گفت ورقه. داد شرح

 که هنگامی کاش ای: گوید می ادامه در ورقه. است شده نازل موسی

 مرا آیا: فرمود پیامبر. شدم می جوان من کنند می بیرون را تو قومت

 تو مانند الهی تعالیمی مردی هر آری،: گفت ورقه! کنند؟ می بیرون

 یاری را تو کنم درک را روز آن اگر است، شده دشمنی او با آورده

 ورقه سپس: گویدمی ادامه در عایشه. گردم می پشتیبانت و کنممی

 اندوهگین پیامبر. نشد نازل پیامبر بر وحی و گذشت مدتی. رفت دنیا از

 که این تا یافت فزونی اش ناراحتی بعد روزهای در طور همین و شد

 تا رسید می کوه باالی که همین و رفت می باال کوه از مهابا بی بارها

 می و گشت می آشکار برابرش در جبرئیل کند، پرتاب پایین به را خود

 حرف این با ، پیامبر. هستی حق بر پیامبر تو راستی به محمد ای: گفت

 دیگر. گشت می باز و یافت می آرامش نفسش و شد می آرام جبرئیل،

 که رفت می کوه باالی پیامبر باز افتاد، می تأخیر وحی نزول اگر نیز بار

 را خود که رسید می کوه باالی که همین و کند پرتاب پایین به را خود
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 همان و گشت می آشکار برابرش در جبرئیل کند، پرتاب پایین به

.کرد می تکرار را هاحرف  

 

همانطور که مشاهده کردید در این روایت که اشاره ویژه به   

 نبوتش از رابطه بین محمد و ورقه دارد ؛ محمد ترسیده و

دانشمند  و نابینا فردی که نوفل بن ورقۀ و ندارد خبر

 این بر عالوه. سازد می آگاه پیامبریش از را است او مسیحی

 در وقت هر رو این از ندارد؛ کامل ایمان نبوتش به محمد

 دل و کند خودکشی خواست می افتاد، می تأخیر وحی نزول

نداشت. ای فایده بار، هر در نیز جبرئیل داری  

به موضوع سواد داشتن  در این نوشتار پاسخ دندان شکن  

پیامبر دادیم و اسالمگرایان که  برای اثبات توهم اعجاز قرآن 

و نوبت محمد به بی سوادی او روی آوردند دیدیم که 

  ادعایشان دروغی بیش نیست.
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 بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد المحاربی،أبو األندلسی (2

 العزيز،بیروت،دار الکتاب تفسیر فی الوجیز المحررعطیة، بن تمام
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التراث داراالحیاء ،طبیروتاألنوار، ،بحارمحمد باقر،(المجلسی5  
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 فروخ،بصائر بن الحسن بن محمد جعفر الصفار،أبو (6

االعلمی الدرجات،طهران،منشورات  

 العلمیة العیاشی،طهران،المکتبة مسعود،تفسیر بن العیاشی،محمد (7

 اإلسالمیة

هانفنسخه رايانه ای قائمیه اص،پیامبر امی،مرتضی،(مطهری8  

خ1378، نیما ،نشر ،آلمان قرآن ،بازشناسی ،مسعود انصاری (9  

موسسه رساله،القرطبی تفسیر ،شمس الدين،(القرطبی10  

 أثیر حیان بن يوسف بن علی بن يوسف بن محمد حیان أبو األندلسی،( 11

  الفکر دار: ،الناشربیروتالتفسیر، فی المحیط الدين،البحر

هـ 1420: الطبعة  
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 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين الذهبی،شمس (12

القاهرة -الحديث دار: النبالء،الناشر أعالم قَايْماز،سیر  

م2006-هـ1427: الطبعة  

 فی المنثور الدر الدين، جالل بکر، أبی بن الرحمن عبد السیوطی، (13

الفکر دار: بالمأثور،بیروت،الناشر التفسیر  

: البخاری،الناشر عبداهلل،صحیح أبو إسماعیل بن البخاری،محمد (14

 محمد ترقیم ترقیم بإضافة السلطانیة عن مصورة) النجاة طوق دار

 بن زهیر محمد: المحقق؛هـ1422 األولى،: الطبعة (؛الباقی عبد فؤاد

 أستاذ البغا ديب مصطفى. د وتعلیق شرح: الکتاب مع؛الناصر ناصر

دمشق جامعة - الشريعة کلیة فی وعلومه الحديث  

 الخراسانی،السنن علی بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد النسائی،أبو (15

: أحاديثه وخرج حققه ؛بیروت – الرسالة مؤسسة: الکبرى،الناشر
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 اهلل عبد: له قدم  األرناؤوط شعیب: علیه أشرف ؛شلبی المنعم عبد حسن

؛م 2001 - هـ 1421 األولى،: الطبعة ؛الترکی المحسن عبد بن  

 الرحمن عبد بن اهلل عبد محمد أبو السمرقندی، التمیمی الدارمی (16

 بـ المعروف الدارمی الدارمی،مسند الصمد عبد بن بَهرام بن الفضل بن

 المغنی دار: الناشر؛الدارانی أسد سلیم حسین: تحقیق )سنن الدارمی(؛

 هـ 1412 األولى،: الطبعة؛السعودية العربیة المملکة والتوزيع، للنشر

م 2000 -  

 

 اآلملی،تاريخ غالب بن کثیر بن يزيد بن جرير بن محمد الطبری، (17

 دار: الطبری،الناشر تاريخ وصلة والملوك، الرسل تاريخ=  الطبری

هـ 1387 - الثانیة: بیروت،الطبعة - التراث  



82 
 

 

 الحسن،صحیح أبو الحجاج بن النیسابوری،مسلم القشیری (18

 العربی التراث إحیاء دار: الباقی،الناشر عبد فؤاد محمد: مسلم،المحقق

بیروت –  

نیکوئی؛حجت اهلل؛امی بودن پیامبر(19  

معجم الشامی، اللخمی مطیر بن أيوب بن أحمد بن الطبرانی،سلیمان (20

 اهلل عوض بن طارق: القاهرة،المحقق - الحرمین دار: الناشراالوسط؛

الحسینی إبراهیم بن المحسن عبد,  محمد بن  

 بن عیسى بن يحیى بن المثُنى بن علی بن أحمد يعلى أبو الموصلی، (21

 - للتراث المأمون دار: يعلى،الناشر أبی التمیمی،مسند هالل

1984 – 1404 األولى،: أسد،الطبعة سلیم حسین: دمشق،المحقق  

 صحیحترجمه عبداهلل، أبو إسماعیل بن البخاری،محمد (22

؛مترجم:عبدالعلی نور احراری؛ناشر:شیخ احمد جام چاپ اولالبخاری  
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 مؤسسة :النجاشی،الناشر علی،رجال بن أحمد العبّاس النجاشی،أبی (23

الزنجانی الشبیری موسى السیّد:اإلسالمی،المحقق النشر  

القمی تفسیر ، إبراهیم بن القمی،علی (24  

 العکبری، اهلل، عبد ابی المعلم ابن النعمان بن محمد بن المفید،محمد (25

 جمیع توزيع - نشر - طباعة المفید المقاالت،دار أوائل البغدادی،

 میالدية 1993 - هجرية 1414 الثانیة الطبعة محفوظة الطبع حقوق

 اللفیة العالمی المؤتمر على المشرفة الخاصة اللجنة بموافقة طبعت

لبنان. بیروت والتوزيع والنشر للطباعة المفید دار المفید الشیخ  

الهاللی قیس بن سلیم باقر،کتاب ،محمد الزنجانی األنصاری (26  

 الغفاری اکبر على: الغیبة،تحقیق ابراهیم،کتاب بن النعمانی،محمد (27

".طهران " الصدوق مکتبة  
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 أغالط من التعجّب عثمان، بن علی بن محمد الفتح الکراجکی،أبی (28

کريم حسون فارس وتخريج: اإلمامة،تصحیح مسألة فی العامة  

      

 


