
 
 
 
 
 
 

  ريشه ها و منابع قرآن 
 
 

چند سال پيش که کتاب ريشه ها و منابع قرآن را در سايت دکتر علی سينا ديدم تصميم گرفتم که بخشهايی از 
آن را ترجمه کنم. اما وقتی تأثير حنفيان، زرتشتيان، نصرانيان، و يهوديان را ترجمه کردم؛ ديدم که ديگر 

خود گفتم بهتر است تأثير عربهای پيش از اسالم و تأثير مسيحيان بر چيزی از کل کتاب نمانده است.  با 
اسالم را هم ترجمه کنم تا اين کتاب به پايان برسد و از طرفی هم وطنانی که با زبان انگليسی آشنايی ندارند و 

در اينجا   يا اينکه حوصله خواندن کتابهای انگليسی ندارند نيز از اين کتاب بهره مند شوند. اگر مقدمه کتاب
می آيد به علت اين است که در روز نخست تصميم نداشتم همه کتاب را ترجمه کنم. اميدوارم که خوانندگان 

عزيز اين بی نظمی مرا ببخشند. در آينده ای نزديک تمام بخشهای ترجمه شده کتاب را به ترتيبی که در کتاب 
  اصلی است به صورت پيوسته در سايت می گذارم.

  
  مقدمه:

ه دينها از يکجا ريشه می گيرند. دين اسالم که آخرين دين محسوب می شود از اين قاعده جدا نيست. هم
رساله هايی در رد کتابهايی که ريشهای قرآن را بيان کرده اند نوشته شده است، که نه مسيحيان و نه 

ندگانی سعی کرده اند که از  يهوديان هيچ کدام آنها را قبول ندارند. در کتابهايی نظير ميزان الموازين نويس
اسالم دفاع کنند، اما شوربختانه دانش اين نويسندگان از اسالم بسيار کمتر از عالقه آنها به اين دين بوده 

است. کتاب ريشه ها و منابع قرآن در نظر دارد که به تئوريهايی که درباره ريشه ها و منبع قرآن است  
و بررسی قرار دهد. نويسنده ابتدا نقطه نظرات مسلمانان را بيان می بپردازد و آنها را مورد تجزيه و تحليل 

کند، سپس به شرح توضيحات کسانی می پردازد که معتقدند قرآن يک کتاب بشری است و ريشه الهی و  
  آسمانی ندارد.

  
  

  فصل يک
  منابع قرآن بر پايه گفته های اسالم

  
و دستورات آن مستقيماً از جانب خدا آمده است. به  مسلمانان می گويند که دين آنها يک دين آسمانی است 

انگاره آنها تمام قرآن توسط فرشته ای به نام جبرئيل بر محمد نازل شده است. بيشتر سنتهای مسلمين نيز  
دست به دست از پيروان اوليه اسالم به مسلمانان رسيده است. نويسنده اين کتاب، به دليل اينکه بين شيعه و  

د است، منبع تحقيق خود را خود قرآن قرار داده است که بنا بر باور مسلمين قرآن لوح سنی اختالف زيا
محفوظ است و نسخه ای از آن در بهشت است و از روز ازل قرآن در لوحی محفوظ نوشته شده است. بنابر 

باطل  نوشته های قرآن ؛ تنها خداست که سرچشمه اسالم است و جستجو برای پيدا کردن ريشه های انسانی
و بيهوده است. حاال اگر ما بتوانيم ريشه های انسانی اين آيات را پيدا کنيم و يا اگر بتوانيم اين ريشه ها را به  

  تعاليمی که پيش از اين وجود داشته است مرتبط کنيم پايه های اسالم به يکباره فرو می ريزد.
  

ند، در مورد اين ادعاها تحقيق کنند. اگر بنا براين شايسته است که تمام کسانی که خود را مؤمن می دان 
مسلمين بتوانند خالف اين ادعاها را ثابت کنند برای هميشه از مقدس بودن دين اسالم خشنود خواهند شد. در 
غير اين صورت بايد خود را از اين دين مهلک بيرون بکشند. ابتدا بگذاريد ببينيم که آيا ادعای کسانی که می 

  انی دارد و تعاليم آن در گذشته وجود داشته است صحت دارد يا خير؟گويند قرآن ريشه انس
  
  

  ٢فصل 
  مراسم و سنتهای اعراب پيش از اسالم که تأثير خود را بر اسالم به جای گذاشته است. 

  



برخی می گويند سنتهايی که از اعراب در دين اسالم وجود دارد به اين دليل است که محمد می خواست مردم   
ت پرستی بازدارد و به سوی خداوند متعال رهنمون سازد. او می دانست که ابراهيم از نياکان خود را از ب

اوست و می دانست که جد او به خدای يگانه باور داشته است و  بسياری از مراسم طی ساليان سال از دين 
  آيين خود بردارند.  ابراهيم به مردم آنجا ارث رسيده است. محمد نمی خواست آنها را مجبور کند که دست از

  
او می خواست سنت های آنها را پااليش کند. او می خواست اين مراسم را به صورتی که معقول و پسنديده 

می خوانيم که:  کدام دين بهتر از آن است که مردم خود را  ١٢۴است حفظ کند. در قرآن سوره نساء آيه 
م نيکو کار باشند و پيروی از آيين ابراهيم حنيف ه تسليم حکم خدا نموده و سر زير بار فرمان حق آورند و

نيز  ٩۴کنند. آن ابراهيمی که خدا او را به مقام خاص دوستی خود بر گزيده است. در سوره آل عمران آيه 
می خوانيم که : " ای پيغمبر بگو سخن خدا راست است.  بايد از آيين ابراهيم پيروی کنيد که دينی پاک و بی 

  هيم هرگز از آنان که به خدا شرک آورده اند نبوده است. راآاليش است و اب
  

به غير از بعضی از سنتها مثل بت پرستی و پرستش خدايان چندگانه و کشتن دختران ، محمد تمامی سنتهای 
اعراب را به همان صورت که بود باقی گذاشت و آنها را جزئی از دين خود کرد. اگر چه قبيله های جنوبی و 

ن حام در آميختند اما چناچه از گفته های تورات، ابن هشام و طبری بر می آيد ، قبيله های ادگاشرقی با نو
  غربی و شمالی با نوادگان سام آميزش کردند. قبيله قريش نيز از نوادگان ابراهيم بود.

  
دادند. دست نوادگان سام به ميزان بسيار زيادی خلوص ايمان خود را به واسطه معاشرت با قبايل سوريايی از 

همه به جز يهوديان باور به خدای يگانه را از دست دادند. تنها در شمال و غرب شبه جزيره عربستان عده 
ای باقی ماندند که به خدای يگانه باور داشتند. داليل زيادی وجود دارد که بيانگر اين هستند که در آن روزها 

  در عربستان ماه و خورشيد و ستاره پرستش می شده است.
  
هار قرن پيش از ميالد مسيح هرودوت به ما می گويد که عربهای آين دوره تنها دو خدا داشتند که نام آنها چ

بود. هرودوت به خاطر بيگانه بودنش؛ با اين نامها درست آشنايی نداشته  )Alitat) و اليتات(Orotalارتال(
. نام هللا پياپی در کتاب المعلقات و است. اما در متون قديمی پيش از رسالت محمد نام هللا ديده شده است

ديوان البيد که پيش از محمد می زيسته اند برده شده است. ششصد سال پيش از ميالد مسيح، دئودروس 
سيکولوس از کعبه که عبادتگاه اعراب بوده است سخن می گويد. کعبه پرستشگاه بتهای زيادی بوده است. 

يگانه می خواند. اما داستانی در اينجا از قول يکی از نويسندگان  هللا در قرآن مسلمانان را به پرستش خدای
به آيه   ۵٣مسلمان نقل می کنيم که به خوبی همه چيز را روشن می کند. اين نويسنده می گويد وقتی سوره 

"الت و منات و عزی غرانيق االولی و شفاعتهن الترضی" که شيطان بر لبان محمد جاری کرده بود رسيد ؛ 
از مهاجران حبشه ای به مکه باز گشتند. گفته شده است که پس از خواندن اين سوره همه کسانی که  عده ای 

در آنجا حضور داشتند همراه با بت پرستان به سجده افتادند. زيرا می پنداشتند که خدايان آنها توسط محمد  
باور  ۵١آيه  ٢٢به سوره ارج گذاشته شده است. بسياری از نويسندگان قديمی اين داستان را با استناد 

  دارند. اين آيه می گويد:
   

« و ما پيش از تو هيچ رسول و پيامبری را نفرستاديم جز آنکه چون آياتی برای هدايت خلق تالوت کرد 
شيطان در آيات الهی القای دسيسه کرد و آنگاه خدا آنچه را شيطان القا کرده محو و نابود می سازد و آيات 

  توار می گرداند. و خدا دانا به حقايق امور و درستکار در نظام عالم است.»خود را تحکيم و اس
  

اگر چه در عربستان بتهای زيادی بود و بت پرستی در همه جا رايج بود، اما در جاهايی اعتقاد به خدای 
د  محقيقی و يگانه وجود داشت. شهرستانی در کتاب خود از بتهای گوناگون نام می برد و مراسمی را که مح

از ميان بت پرستان گرفته شرح می دهد. بعضی از قبايل عرب به آفريدگار و همينطور دنيای پس از مرگ  
باور نداشتند. بعضی از قبايل هم به هر دو باور داشتند. شهرستانی فهرستی طوالنی از بتهای محلی نام می 

می برد. سپس از فرشتگان و  مبت از جمله الت و منات و عزی و حبل در کعبه را نا ١١برد. سپس مکان 
جنيانی که نصرانيان عبادت می کردند نام می برد. سپس ما از مراسم عربهای کافر که در آنجا رواج داشته  
است آگاه می شويم. بعضی از اين مراسم  را اسالم حفظ کرده است. مثل سنگ زدن به شيطان و سعی بين 

  اف کعبه و چندين مراسم کوچک ديگر.وصفا و مروه ، وضو گرفتن ، محدوديت ازدواج، ط
  

نتيجه می گيريم که اولين منبع قرآن سنتها و مراسم و ايده ها وباورها و مذاهبی است که در اطراف محمد  
بودند. اين مراسم از زمان ابراهيم وجود داشتند. سپس به دين اسالم وفق داده شدند و در زمان محمد ادامه  



يم که  اعتقاد به توحيد و همينطور رسم ختنه از زمان ابراهيم وجود داشته نپيدا کردند. در تورات می خوا
است. اما در اين کتاب هيچ توضيحی در مورد کعبه، طواف مردم در اطراف کعبه، سنگ سياه و ديگر 

  چيزهای مقدس  نمی بينيم. 
  

اسم هيچ ربطی به ربدون شک، اين مراسم را به مرور زمان بت پرستان عربستان بدعت گذاشتند و اين م
  ابراهيم ندارند.

در اينجا جالب است که خاطر نشان کنيم بعضی از آيه های قرآن از کتابهای شعر شاعران پيش از محمد  
معلقات از جمله 1گرفته شده است. در گذشته در عربستان بهترين شعر شاعران را بر کعبه می آويختند. هفت 

ده بود. روزی فاطمه دختر محمد آياتی از قرآن را با خود زمزمه می  ششعرهايی بود که به ديوار کعبه آويخته 
کرد. دختر امرالقيص فرياد می زند و می گويد : اين جمالتی  است که پدر تو از يکی از شعرهای پدر من 

  برداشته است و می گويد که از آسمان بر او نازل شده است. 
  

. ارتباط بين شعرهای امروالقيص آنقدر واضح است که  تاين داستان تا به امروز در بين عربها معروف اس
معلوم نيست چگونه مسلمانان می توانند آن را لوح محفوظی بدانند که در بهشت نگهداری می شود. در 

جواب می گويند اين شعرها از امرالقيص نيست. از شخص گستاخی است که پس از آمدن قرآن آنها را از 
  دن چنين چيزی بسيار دشوار است.رقرآن برگرفته است.اما ثابت ک

  
در نتيجه گيری اين فصل هيچ مشکلی برای اثبات اينکه اسالم بسياری از آئين های خود را از عربهای بت 

  پرست بدوی گرفته است، نداشتيم.
  
  

  پايان بخش يک . دو از کتاب ريشه ها و منابع قرآن
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