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مجتبی زروانی ،1قربان علمی ،2محمد باقر سعیدی
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(تاریخ دریافت مقاله – 15/18/91:تاریخ پذیرش مقاله)16/13/18 :

چکیده
خاورشناسانِ قائل به تأثیرات مسیحی در اسالمِ آغازین را میتوان به گروههاا
مختلفی تقسیم کرد .برخی از ایشان قائل به تأثیرات اناجیل غیررسمی و به طور
مشخص اناجیل کودکی در اسالم آغازین بودهاند.گابریل رینولادز باا طاری ایان
نظر که قرآن را باید با نظر به نوشتهها عهدینی فهم کرد ،آیات  22-35سورۀ
آلعمران در باب تولد و کودکی و کفالت حضرت مریم را در پرتو یکی از اناجیل
کودکی به نام «پیشا انجیل یعقوب» تبیین کارده اسات .باه تبیاین و از ایان
آیات نقدهایی وارد است که نتیجۀ غفلت و از فقراتای از ماتن عهادین باوده
است.
کلیدواژهها :زکریا ،خاورشناسان ،عهدین ،قرآن ،گابریل رینولدز ،مریم.

 .9دانشیارگروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول).
 .4دانشیارگروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران.
 .3دانشجو دکترا ادیان و عرفان دانشگاه تهران.
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 .1مقدمه
شمار عمدها از خاورشناسان را از گذشته تاکنون در زمیناۀ شاناخت اساالم آغاازین،9
میتوان به دو دستۀ بزرگ تقسیم کرد .دستۀاول ،قائالن باه تاأثیرات یهاود در اساالم
آغازین بودهاند .اثر آبراهام گایگر به نام محمد چه چیز از یهودیات اخاذ کارد  4و اثار
چارلز کاتلر تور به نام مبانی یهود اسالم 3را میتوان دو کتاب عمده در این موضاو
دانست .این رهیافت از جمله در ترجمها که آندره شاورقی از قارآن باه زباان فرانساه
منتشر کرد ،ادامه یافت.2
دسااتۀ دوم ،خاورشناسااانی هسااتند کااه قائاال بااه تااأثیرات مساایحی در اسااالم
آغازین بودهاند .ایان دساته را خاود مایتاوان از جهاات مختلفای تقسایمبناد کارد.
در یاات تقساایمبنااد  ،دوگااروه قائاال بااه تااأثیرات مساایحیت رساامی و قائاال بااه
تااأثیرات مساایحیت باادعتآمیااز را ماایتااوان از یکاادیگر بازشااناخت .گااروه اول بااه
جستجو تأثیرات مسایحیت رسامی و درساتکایش برخاساته و درصادد برآمادهاناد
که انطباقهایی را میاان برخای فقارات قارآن کاریم و عهادین نشاان دهناد .از جملاه
میتوان به جفریپریندر 5اشاره کرد که در کتاب خویش ،عیسی در قرآن ،کوشیده اسات
به رغم قول غالب در میان علما مسلمان ،نشان دهد که قرآن منکر مرگ و باه صالیب
کشیده شدن حضرت عیسی نیست و از این حیث اختالف بنیاد با روایت انجیالهاا
چهارگانه ندارد و بناابراین دلیلای وجاود نادارد کاه در قارآن کاریم باه دنباال ردپاا
شبحانگار ِ 6مورد اعتقاد برخی فِرَق بدعتگذار مسیحی گشت [ ،99ص .]998اماا گاروه
دوم که میتوان گفت اکثریت را شامل میشود ،قائل به تأثیرات مسیحیت بدعتآمیاز در
اسالم آغازین بودهاند .میتوان گفت مستمست این گروه از خاورشناسان ،سه چیز باوده
است:
7
الف) جملها منسوب به تئودوریت قورسی پارسا و فیلسوف سدۀ پانجم مایالد و

1. Early Islam
?2. Was hat Mohammed aus dem Judentume aufgenommen
3. The jewish foundation of Islam

 .2در این باره رک :حدید  ،جواد« ،ترجمها یهود وار از قرآن مجید به زبان فرانسه» ،ترجمان وحای،
شماره .6
5. Geoffrey Parrinder
6. Docetism
7. Theodoret of cyrrhus
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مؤلف تاریخ کلیسا [ ،3ص  ]926که عربستان را حامل (مادر) بدعتها 9خوانده است [،94
ص .]23
ب) ناهمخوانی برخی عقاید که در قارآن باه مسایحیت منتساب شاده اسات ،باا
مسیحیت رسمی .در این خصوص میتوان به آیاۀ 996مائاده اشااره کارد کاه باه نظار
میرسد در آن به تثلیثی متشکل از خدا و مسیح و مریم اشاره شده است.
ج) کتاب ها سیرۀ پیامبر اکرم(ص) دو ویژگی برا ظهاور اساالم برشامردهاناد :اول
ظهوراسالم در حجاز که در دنیا آن روزگار محیطی دورافتاده محسوب مایشاد و دوم
ناخوانا و نانویسا بودن پیامبر اکرم(ص) .این امر کاه فارد ناخواناا و نانویساا در محیطای
دورافتاده از دنیا متمدن آن روزگار،کتابی واال همچون قرآن برا انسانها بیاورد ،نازد
مسلمانان گواه وحیانیت قرآن و مصون بودن پیامبر اسالم از آموختهها بشر است اما
همین دو ویژگی نزد مجادلهگران مسیحی و بعدها نزد برخی خاورشناسان ،باه گوناها
کامالً متفاوت فهم و تعبیر شده است .آنان دورافتادگی محیط پیدایش اسالم را قرینها
بر رواج عقاید بدعت آمیز مطرود از بدنۀکلیساا در آن ،و ناخواناایی و نانویساایی پیاامبر
اکرم(ص) را قرینها بر تعلّم آن حضرت از دیگران ادعا کردهاند.
در یت تقسیم بند دیگر ،خاورشناسانِ قائل به تأثیرات مسیحی در اسالم آغازین را
می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :کسانی که ادعاها خویش را بر پایۀ کتاابهاا
سیرۀ پیامبر اکرم بنا میکنند و کسانی که ادعاهایشان بر عدول از چارچوبۀ کتاابهاا
سیره بنا نهاده شده است .گروه اول که اکثریت را شامل میشاود ،چارچوباۀ کلای ارائاه
شده توسط کتب سایره را از چگاونگی زماان و مکاان پیادایش اساالم ،حیاات پیاامبر
اکرم(ص) ،پیدایش و جما و تادوین قارآن کاریم و وثاقات ماتن آن مایپذیرناد .ماواد
تاریخیا که این گروه از خاورشناسان دستمایۀ پیجویی تأثیرات مسایحی مایکنناد،
همان است که در کتابها مسلمانان آمده است .از این حیث ،این گروه اداماه دهنادۀ
راه ردیهنویسان مسیحی در سده ها میاناه هساتند .ایناان یاا بار مقااط و فقراتای از
کتابها سیره  -همچون داستان بحیرا [ برا گزارش این اقوال ،نت ،]93 :حنفا [،92
ص  ،]479اشعار امیۀ بن ابیصلت [ برا گزارش و ارزیابی این اقاوال ،نات- ]4 :تاکیاد
دارند و آنها را دالّ بر تأثیرات مسیحی قلمداد میکنند ،یاا باه تاأثیرات آرار فرقاههاا و
اشخاصی اشاره میکنند که در کتابها سایره نامشاان نیاماده اسات ،همچاون فِارَق
1. Haeresiumferax
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یهود  -مسیحی [ ،95صص ]392 -445و به طور مشخص فرقاۀ ابیاونی [ ،96ص-59
 ]54یا بزرگان مسیحیت سریانی مانناد افارام ساور  ،97[9صاص ]88 -87یاا یعقاوب
سِروجی ،98[4صص .]451-421گروه دوم با عدول از چاارچوب ماذکور در کتاابهاا
سیره میکوشند روایتی دیگرگونه از محیط و زمان و مکان پیدایش اسالم و تکوین قرآن
ارائه دهند .نزد این گروه عالوه بر حقیقت اسالم ،واقعیت آن نیز محل تردید اسات .ایان
جریان که از دهۀ هفتاد سدۀ بیستم ظهور یافت ،به «جریان تجدید نظرطلب» 3موساوم
است .این جریان نوپا را از آن حیث که روایت دیگرگونۀ خود از پیدایش اسالم را بر چاه
چیز بنا کند ،میتوان به سه گروه کوچکتر تقسیم کرد:
الف) گروهی که روایت جایگزین را بار متاون و گازارشهاا برجاا ماناده از غیار
مسلمانان ِ زیسته در اوایل ظهور اسالم بنا میکنند [ برا دیدن بررسی جام این متون
نت.]91 :
ب) گروهی ازقبیل گونترلولینگ2وکریستفلوگزنبرگ 5که روایت جایگزین را بر قرائتی
دیگرگونه از برخی عبارتها و فقرات قرآن–اغلب توأم با دست بردن در نصّ قرآن کریم-
بنا میکنند.
ج) گروهی ازقبیل فلکرپپ 6و کارل هاینتس اولیاگ 7کاه روایات تجدیادنظرطلباناۀ
خویش را بر برخی شواهد باستانشناسانه استوار میکنند.

 .2گابریل رینولدز8و کتاب قرآن و زیرمتن عهدینی آن

9

گابریل رینولدز یکی از خاورشناسان پرکار در زمینۀ پژوهشها نوین قرآنی و مناسبات
میان اسالم و مسیحیت است .و نویسنده یا ویراساتار کتاابهاایی همچاون متکلمای
مسلمان در محیط فرقها  :عبدالجبار و نقد ریشاه هاا مسایحیت 91و قارآن در بساتر

1. Ephraim the Syrian
2. Jacob of Serugh
3. Revisionist
4. Gunter Luling
5. ChristophLuxenberg
6. Volker Popp
7. Karl Heinz Ohlig
8. Gabriel Said Reynolds
9. The Quran and its Biblical Subtext
10. Amuslim theologian in the sectarian milieue: Abd al- jabbar and the critique of christian
origins
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تاریخی آن 9است .بررسی آرار و در نوشتهها گوناگونش ،4در مجمو تصویر از یت
اسالمپژوه ترسیم میکند که کمابیش کوشیده است از دیادگاههاا افراطای پاارها از
خاورشناسان احتراز ،و بابی نسبتاً همدالنه بارا شاناخت اساالم بااز کناد .کتاابی کاه
احتماالً بیش از سایر آثار و حاو اندیشهها اصلی و در باب قارآن اسات ،قارآن و
زیرمتن عهدینی آن نام دارد که نخستین باار ساال  4191باه وسایلۀ انتشاارات راتلا
منتشر شد .پرسش ذهنی و همچون بسیار از خاورشناسانِ گذشته تا حال ،این بوده
است :چه نسبتی است میان قرآن و عهدین و در این کتاب طرحی را در باب نسابت
قرآن با نوشاتههاا عهادینی 3پیشانهاد داده اسات .در صافحۀ اول کتااب مایگویاد:
«قرآن پژوهان این فرض اساسی مناب اسالمی سدهها میانه را پذیرفته اند که قارآن را
باید در پرتو زندگی محمد[ص] توضیح داد...شاید کسی گمان کند که اطالعاات مبساو
در باب زندگی پیامبر[ص] ،البد به محققان اجازه میدهد که دستکم معنا تحتاللفظای
قرآن را بدون دشوار توضیح دهند ،اما چنین نیست » .و ادامه می دهد « :اساتدالل
ن سادههاا میاناه ،میاان
کلی اثر حاضر این اسات کاه پیوناد کاه مفساران مسالما ِ
زندگینامۀ پیامبر و قرآن برقرار میکردند ،نباید مبنا پژوهش انتقااد قارار گیارد .در
عوض ،قرآن را باید در پرتو گفتگو با نوشتهها پیشین ،باه ویاژه نوشاتههاا عهادینی
درک کرد ،98[ » .ص ]4و مشخص میکند که مرادش از نوشتهها عهدینی ،عهادین،
اپوکریفاها و آثار تفسیر ِ یهود و مسیحی است [همان]  .رینولدز این رأ را که قرآن
باید در پرتو زندگینامۀ [حضرت] محمد[ص] فهمیده شود ،میراث نولدکه میداناد و آن را
مردود میشمارد [همان ،ص .]8در عوض ،از این رأ هنر المانس دفاا میکناد کاه
سیره ،خود فرآوردۀ تفسیر قرآن است و مشکل بتوان از آن برا توضیح قارآن اساتفاده
کرد [همان ،ص .]1آنگاه جان کالم خویش را چنین میگوید « :استدالل خواهم کرد که
قرآن را– دستکم از منظر نقادانه– نه در گفتگو با مابعدش (تفسیر) ،بلکه در گفتگاو
1. The Quran in its historical context

 .4مشخصات ترجمهها آثار و به فارسی از این قرار است :آیاا «تثبیات دالئال النباوۀ» عبادالجبار را
میتوان منبعی جدید برا تاریخ مسیحیت دانست ترجمۀ منصاور معتماد  ،معاارف ،آذر -اسافند
9384؛
«فراز و فرود قاضی عبدالجبار معتزلی» .ترجمۀ سید مهد حسینی اسافیدواجانی ،اطالعاات حکمات و
معرفت ،تیر .9387
3. Biblical literature
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با ماقبلش (نوشتهها عهدینی) بایاد خواناد » .و از ایان رو کتااب خاویش را باا روش
پژوهشیِ غالبِ امروز ،در تقابل معرفی میکند [هماان ،ص .]93و باا اشااره باه اقاوال
پراکنده و ناهمخوان مفسران در باب دو موضو مهم «ماهیت حروف مقطعاه» و هویات
«صابئان» [همان ،صص ]41-91اظهار می دارد کاه مفساران خاود را باا متنای مواجاه
میدیدند که از اساس برایشان ناآشنا بود [همان ،ص .]49به زعم و مفسران نه در کار
یادآور  ،بلکه در کارِ گمانهزنی بودند [همان ،ص .]44شکافی میان قرآن و مفسران بوده
است و پژوهشگران امروز برا بررسی معناا اصالی عباارتهاا قرآنای ،صاالحیت
بیشتر دارند زیرا مالحظات عقیدتی و فرقها مفسران گذشته را ندارند و با زباانهاا
سیاق تاریخی قرآن همچون سریانی ،آرامی ،یونانی ،عبر  ،حبشی و غیره و متون دینایِ
نوشته شده با این زبانها آشنایی دارند [همان].
رینولدز درصدد است نشان دهد که خاوانش ثماربخش قارآن در پرتاو نوشاتههاا
عهدینی صورت میگیرد و معقتد است انتقال پیام دینی قرآن به دانش خوانناده از ایان
زیرمتن 9متکی است [همان ،صص  .]43-44مراد و از زیرمتن ،مجموعاه سانتهاایی
است که قرآن در بیان خویش از یت پیام دینی جدید به آنها ارجا مایدهاد [هماان،
ص .]36رینولدز در اینجا آشکارا طری فکر خویش را از بسیار از خاورشناسان متمایز
میکند [و میگوید« ]:کلید این نیست که چه منابعی به قرآن راه یافتهاند ،بلکه [مهام]
ماهیت پیوند میان متن قرآن و زیرمتن یهاود و مسایحی آن اسات .از ایان رو مان از
قرآن در گفتگو با سنت ادبی بزرگتر سخن میگاویم[ ».هماان] .ایان ساخن رینولادز
نشان میدهد که و بر خالف بسیار از خاورشناسان ،قرآن کریم را نه اخذ و اقتبااس
از متون دینی پیش از خود ،بلکه گفتگوکنندۀ با آن متنهاا و ارجاا دهنادۀ باه آنهاا
قلمداد میکند .و آنگاه به پژوهش مورد  4میپاردازد و مایکوشاد سایزده نموناه از
فقرات قرآنی را که میان مفسران بحثانگیز و موجب اختالف باوده اسات ،باا باه میاان
آوردن نوشته ها عهدینی روشن سازد و گره از کار فروبستۀ ماتن قارآن نازد مفساران
بگشاید.
در اولین مورد ،و به موضو سجدۀ فرشتگان بر آدم میپردازد و میکوشد زیارمتن
این آیات را دو کتاب کهن مسیحی به نامها زندگی آدم و حوا و غار خزائن نشان دهد
[همان ،صص  .]59-28از سایر موارد بررسی شده میتاوان باه خنادۀ همسار اباراهیم،
1. Subtext
2. Case study
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یونس و قومش ،مسخ یهودیان ،و اصحاب کهف اشاره کرد .یکی از این موارد سیزدهگاناه
که موضو بحث این نوشتار است ،موضو چگاونگی تولاد و کاودکی حضارت ماریم در
قرآن است که در ادامه مفصل بدان خواهیم پرداخت.
رینولدز پس از آنکه در گام اول بیان میکند قرآن را باید در پرتو ماقبل فهم کرد نه
مابعد ،پس از پایان پژوهش مورد  ،در گام دوم پیشنهاد میکند کاه قارآن را بایاد باه
مثابه موعظه 9در نظر گرفت [همان ،ص  .]431به نظار و رابطاۀ قارآن و نوشاتههاا
عهدینی این است که قرآن نوشتهها عهادینی را دساتمایۀ موعظاۀ خاویش قارار داده
است .و اظهار میدارد همانگونه که اناجیل از خوانناده ،وقاوف باه سانتهاا کتااب
مقدس عبر را میطلبند ،قرآن نیز از خواننادهاش وقاوف باه سانتهاا نوشاتههاا
عهدینی را میطلبد [همان ،ص  .]434به گفتۀ و رابطۀ قرآن با زیارمتن آن همچاون
رابطۀ موعظه با متن مقدس است .گویاترین شاهد بر اینکه قارآن گوناها وعا اسات،
توسل فراوان آن به ارجاعات و تلمیحات است .قرآن به جا بازگو کاردن یات داساتان،
اغلب کلمها واحد یا عبارتی ساده را به کار میگیرد که باید سراسر داستان را به ذهان
مخاطبِ آشنا با عهدین متبادر کند [ هماان ،ص  .]433رینولادز بار هماین اسااس باه
شبهات برخی خاورشناسان دایر بر وجود اشتباهاتی در قرآن کریم همچون انتقال هامان
از ایران به دربار فرعون ،پاسخ میدهد و اظهار میدارد که در چنین موضوعاتی نه دقات
تاریخی ،بلکه موعظۀ اخالقی مورد نظر قرآن بوده است [همان ،ص  .]431و به خالف
بسیار از خاورشناسان اظهار میدارد که قرآن نه بادفهمی روایاتهاا عهادین ،بلکاه
حاصل به کارگیر ماواد عهادینی بارا مقاصاد موعظاهگراناۀ خاویش اسات [هماان،
ص .]425به زعم و اینکه قرآن خویش را «ذکر» معرفی میکناد ،نتیجاۀ هماین امار
است [همان ،ص  .]435رینولدز پس از برشمردن نمونههاا مشاابه در سانت موعظاۀ
مسیحی ،کتاب خویش را با این جم بند به پایان میبرد که این روش مایطلباد کاه
قرآنپژوه ،عهدینپژوه نیز باشد [همان ،ص.]458
 .3تولد ،کودکی و کفالت حضرت مریم در قرآن
در سورۀ آلعمران آیات  37-35و  ،22-24چگونگی تولد و کاودکی و کفالات حضارت
مریم روایت شده است .در آیاات  36-35همسار عماران پاس از آبساتن شادن ،فرزناد
( شری و تفسیر که در پی قرائت متن مقدس گفته شود)

1. Homily:
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خویش را نذر خدا می کند .پس از وض حمل ،و را مریم مینامد و او و ذریاهاش را از
شیطان به خدا پناه میدهد .در آیۀ  37ابتدا چنین میآید که «فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّلَها زَکَرِیَّا» و در ادامه گفته میشاود کاه زکریاا هار باار کاه در
محراب بر او وارد میشود ،نزدش رزقی مییابد و آنگاه که میپرسد این رزق از کجا آمده
است ،پاسخ می شنود که از جانب خادا .در آیاات  23-24فرشاتگان خطااب باه ماریم
می گویند که خدا تو را برگزیده و پاک گردانیاده و بار زناان جهاان برتار داده اسات؛
فرمانبر او باش و سجود و رکو به جا بیاور .آنگاه در آیۀ  22چنین میآید که «ذلِتَ مِنْ
أَنْبارِ الْغَیْبِ نُوحیهِ إِلَیْتَ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ ماا کُنْاتَ
لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُون».
مفسران در تفسیر آیۀ  22خود را با دو دشوار مواجاه مایدیدناد .نخسات معناا
اَقالم در این آیه است .مفسران گاه مراد از اَقالم را در این آیاه تیرهاایی (قادای ،ساهام)
دانستهاند که با آنها قرعهکشی میشده است [ 5ج ،9ص364؛  ،7ج ،3ص416؛  ،8ج،3
ص ،]467گاه مراد از آن را قلمهایی دانستهاند که وسیلۀ نگارش وحی و تورات بودهاند [
 ،5ص 364؛  ،1ج  ،8ص  ]25و گاه اقالم را به معناا عصااها [ ،8ص423؛ ،1ص ]25
دانستهاند .با آنکه در متن آیه ذکر از آب نشده است ،مفسران در توضیح آیه آوردهاناد
که داوطلبان کفالت مریم ،که گاه شمار آنان بیست و هفت تن دانساته شاده اسات [،5
ص357؛  ،1ص  ،]48اقالم خود را (به هریت از ساه معناا فاوق) در آب افکندناد [،5
ص357؛  ،8ص 429؛  ،1ص  .]25طبر ایان آب را مشخصااً رود اردن معرفای کارده
است [،8ص  .]429به نظر مفسران،کسی که قلمش خالف جریان آب مایرفات [،1ص
 ]25یا رو آب میماند و ته نشین نمیشد [،5ص 357؛ ،1ص  ]48برنده بود.
دومین دشوار مفسران این بود که چرا با آنکه پیش از این در آیاۀ  37باه انتخااب
زکریا برا کفالت مریم اشاره شده بود (وَ کَفَّلَهَا زَکَرِیّا) ،در آیۀ  22دوبااره از نازا میاان
داوطلبان کفالت مریم سخن به میان آمده است .مفسران در اینجا گاه این دو آیه را ناظر
به دو رویداد جداگانه دانسته و آیۀ دوم را به پس از بزرگ شدن مریم و ضعف و نااتوانی
زکریا از کفالت و مربو دانستهاند [ ،8ص426؛  ،7ص ]417و گاه احتمال دادهاند که
آیۀ  22صرفاً اعادۀ همان رویداد باشاد کاه در آیاۀ  37نیاز بادان اشااره شاده باود و
سورۀیوسف را مثال آوردهاند که در آیۀ  914همان مضمون آیاۀ  91تکارار شاده اسات
[،7ص .]417
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 .۴رأی رینولدز
رینولدز تشتت آرا مفسران در تفسیر آیات مربو به تولد و کاودکی حضارت ماریم را
ناشی از ناآشنایی ایشان با ارجاعات قرآن به زیرمتن یهود -مسیحی این روایت میداند.
به نظر و زیرمتن این آیات یکی از اناجیل غیررسمی9به نام پیشا انجیل یعقوب 4اسات
[،98ص .]921در یت تقسیمبند کلی ،اناجیل غیررسمی در چند دسته قرار میگیرند:
اناجیل مربو به کودکی و والدین حضرت عیسی ،اناجیل مربو به مصایب و رساتاخیز
حضرت عیسی ،اناجیل یهود  -مسیحی ،و اناجیلی که کلیسا آنها را بدعتآمیاز تلقای
کرده است از قبیل اناجیل گنوسی کشاف شاده در نجا حمّااد [ ،41ج ،9ص.]989
پیشاانجیل یعقوب درزمرۀاناجیل دستۀ اول ،یعنی اناجیل کودکی ،قرار دارد .این اثر کاه
ادعا میشود نوشتۀ یعقوب برادر ناتنی حضرت عیسی از ازدواج قبلای یوساف اسات ،باه
زبان یونانی در نیمۀ دوم سدۀ دوم میالد تألیف ،و در سدۀ پانجم باه ساریانی ترجماه
شده است [ ،94ص .]921پژوهشگران برآنند که ایان اثار احتمااالً در مصار ،و باه قلام
نویسااندها ناآگاااه از آداب و رسااوم فلسااطین نوشااته شااده اساات [ ،41ج ،9ص.]984
چنانکه از عنوان پیشا انجیل برمیآید ،این نوشته به رویادادها پایش از آغااز رساالت
مسیح میپردازد [ ،98ص ]929و بیانگر چگونگی تولاد ،کاودکی و ازدواج ماریم اسات.
مطابق این انجیل ،مرد ثروتمند به نام یواخیم و همسرش حنّا صاحب فرزند نمیشوند.
پس از تضّر حنّا به جانب خدا ،فرشتها به او مژدۀ آبستن شدن میدهد .حنّاا ساوگند
یاد میکند که اگر صاحب فرزند  ،چه پسر و چه دختر ،شود ،او را پیشکش خدا کند تا
در تمام عمرش خدمت خداوند کند .کودکِ متولاد شاده ماریم ناام میگیارد و در ساه
سالگی به هیکل3سپرده میشود .مریم در آنجاا پارورش ماییاباد و از دسات فرشاتها
خوراک دریافت میکند ،تا اینکه به دوازده سالگی میرسد و کاهناان هیکال نگاران آن
میشوند که محراب از و آلوده شود .فرشتها بر زکریا کاهن اعظم ظاهر میشود و باه
او دستور می دهد که مردان بیوۀ قوم را جم آورد و از آنان بخواهد کاه عصاا خاود را
بیاورند و به هریت از ایشان که خدا آیتی عطا کند مریم همسار او خواهاد شاد .زکریاا
عصاها داوطلبان را میگیرد .از عصا یوسفِ پیر ،کبوتر بیرون مایآیاد و گارد سار
یوسف پرواز میکند .یوسف مریم را تحت مراقبت خویش قرار میدهد .فرشتها بر مریم
1. Apocryphal Gospels
2. Protoevangelium of James
3. The Temple
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ظاهر میشود و به او مژده میدهد که از کلمۀ خدا آبستن خواهد شد .یوسف کاه هناوز
با مریم نزدیکی نکرده بود ،متوجه آبستنی مریم می شود و به او گمان باد مایبارد ،اماا
فرشتها در خواب به و میگوید که کودک مریم از رویالقدس اسات .ایان روایات باا
تولد حضرت عیسی و کشته شدن زکریا به دست هیارودیس باه پایاان مایرساد [،49
صص231 -249؛  ،6صص.]954-936
رینولدز پس از اشاره به شباهتها میان این روایت و آیات سورۀ آلعمران همچون
نذر کردن فرزند برا خدمت در معبد خدا و نازل شدن غذا از جانب خدا برا ماریم در
معبد [ ،98ص ،]923-929درصدد برمیآید که دو دشوار مفسران را با رجو باه ایان
زیرمتن حل کند .در مورد اول ،یعنی ماهیت اقالم ،رینولدز میگوید که در اینجا قرآن نه
از ابزارها نوشتن ،بلکه از عصاها سخن میگوید .به گفتۀ و این کااربرد واۀۀ قلام ،باا
معنا اولیۀ این لف که مشتق از واۀه یوناانی  Kalamosاسات ،همخاوانی دارد [ ،98ص
 .]923واۀۀ قلم و مشتقات آن مجموعاً چهار بار در قرآن به کار رفتاه ،و غیار از آیاۀ 22
آل عمران ،در سه مورد دیگر مطمئنا به معنا ابزار نوشتن به کار رفته است .جفر واۀۀ
قلم را در قرآن در زمرۀ واۀگان دخیل قرار میدهد و آن را مأخوذ از واۀۀ یونانی Kalamos
به معنا گیاهِ نی میداند و به تأسی از نولدکه برآن است که ایان واۀه باا واساطۀ زباان
حبشی به عربی راه یافته است [ ،44ص .]423در المنجد نیز آمده است که قلام معارّبِ
قَلَموس یونانی به معنا قَصَبه (گیاهِ نی) است [ ،91ص .]659لسلو نیز ضمن بیان آنکه
قلم در عربی از  Kalamosو  Kalameیونانی گرفته شده است ،ذکر میکند که فرانکل ایان
لغت عربی را وامواۀها از  qulmosآرامی میداند [،43ص  .]248خود رینولدز قلم عربای
را نه همچون نولدکه و جفر وام گرفته شده از حبشی ،و نه همچون فرانکال از آرامای،
بلکه به جهت تأثیر زیاد زباان ساریانی در واۀگاان قرآنای ،وام گرفتاه از  qalmaساریانی
میداند [،98ص .]923چنانکه میبینیم ،در اینکه واۀۀ قلم ،ولو با واسطه از سایر زبانهاا،
برگرفته از واۀها یونانی به معنا نی است ،اختالفی وجود ندارد .حال باید دید که ایان
سخن رینولذز که قلم در آیۀ 22آلعمران همان عصاست ،قابل تأیید است یا خیر.
واۀۀیونانی  Kalamosچندین بار در عهد جدید به کار رفته است .پس از صادور حکام
مصلوب شدن عیسی ،سربازان رومی تاج خار بر سر و نهادند و نی به دسات راسات او
دادند و پیش و زانو زده ،استهزارکنان او را میگفتند« :ساالم ا پادشااه یهاود و آب
دهان بر و افکنده ،نی را گرفته بر سرش میزدند» [عهدین ،ترجماۀ قادیم ،متای :47
 .]31-41در ادامه «آنگاه که عیسی بر صلیب است ،یکی از حاضران دویاده اسافنجی را
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گرفت و آن را پر از سرکه کرده بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشاد[ » .متای :47
 .]28از این دو فقره که در آنها نی در ترجمۀ  Kalamosیونانی آمده ،به ترتیب ضخامت و
بلند نی برداشت میشود .روشنتر از این دو نمونه ،جایی اسات کاه در مکاشافۀ یوحناا
[ ]9:99به صراحت نی ( )Kalamosبه عصا تشبیه شده است « :و نیا مثل عصا باه مان
داده شد،41[ » .ج  ،2ص  .]63عالوه بر ایان ،در مکاشافۀیوحنا [ Kalamos ]95 :49باه
عصا ترجمه میشود [ ،41ج ،2ص .]417بنابراین سخن رینولدز که منظور از اقالم را در
آیۀ  22آلعمران عصاها میداند ،قابل تأیید است .چنانکه پیشتر دیدیم ،پارها مفسران
نیز منظور از قلم را در این آیه عصا دانسته بودند.
رینولدز می کوشد دومین دشوار مفسران در این آیات را چنین حل کناد :در آیاۀ
 37سخن از سرپرستی زکریا بر مریم و در آیۀ  22سخن از آزمونی است کاه بار اثار آن
یوسف به نامزد مریم برگزیده میشود [ ،98ص  .]923بدین ترتیب رینولدز آیۀ  22را
نه اعادۀ ماجرا آیۀ  37بلکه همچون برخی مفسران ناظر به رویاداد جداگاناه ،یعنای
تعیین یوسف به نامزد مریم ،معرفی میکند .جالب آنکه طبر آورده است کاه زکریاا
ناتوان شدن خود از به دوش گرفتن مسئولیت مریم را به بنیاسارائیل اعاالم مایکناد و
ایشان پس از قرعهکشی ،مسئولیت مریم را به مرد نجار از بنیاسرائیل باه ناام جاری
میساپارند [ ،8ج ، 3ص  .] 426گفتنای اسات مسایحیان کاه یوساف را همسار ماریم
می پندارند ،او را نجّار و حضرت عیسی را ادامه دهندۀ حرفاۀ و تلقای مایکنناد [،41
ج ،4ص.]9931
برا جم بند میتوان گفت که رینولدز با استناد به پیشا انجیل یعقاوب و معرفای
آن به مثابه زیرمتن آیات تولدو نشو و نما مریم در سورۀ آلعمران ،آیۀ  22را ناظر باه
ماجرا عصاها داوطلبان نامزد مریم میداند .و کوشیده است به ایان پرساش کاه
چرا قرآن پدر حضرت مریم را عمران معرفی میکند ،نه همچاون پیشاا انجیال یعقاوب
یواخیم ،پاسخهایی بدهد [ ،98صص.]927-922
 .۵نقد رأی رینولدز
پذیرش نظر رینولدز در باب آیۀ  22آل عمران به وسیلۀ مسلمانان ،باا دو چاالش عماده
روبرو است .نخست آنکه به طور کلی اعتبار اناجیل غیررسمی محال تردیاد اسات .ایان
آثار ،دست دوم و افسانهآمیز و جانبدارانه ارزیابی شادهاناد [ ،41ج ،9ص .]987چنانکاه
ذکر شد ،زمان نگارش پیشاانجیل یعقوب را نیمۀدوم سدۀدوم میدانند ،و مقایسۀ آن باا
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اناجیل رسمی که نگاشتۀ سدۀ نخستاند ،از اعتبار آن مایکاهاد .دوم آنکاه در سراسار
قرآن و از جمله در سورۀ مریم ،هیچ اشارها به اینکاه حضارت ماریم دارا شاوهر یاا
نامزد بوده ،نشده است .با توجه به این دو چالش ،به نظر میرسد که رأ رینولدز برا
مسلمانان پذیرفتنی نباشد .اما فارغ از جنبۀ اعتقااد  ،چگوناه مای تاوان رأ و را باا
استفاده از روش علمی نقد کرد چنانکه دیدیم ،مدعا اصلی رینولدز در کتاابش هماناا
ضرورت رجو به نوشتهها عهدینی به مثابه زیرمتن قرآن است .در اینجاا مایکوشایم
نشان دهیم که رینولدز به رغم این مدعا خویش ،در بررسی آیات مورد بحث شاناخت
کافی از عهدین نداشته و نتوانسته است به لوازم مدعا اصلی خویش پایبند بماند.
به آیۀ  37برمیگردیم و آرا مفسران در تفسیر عبارت « وَ أَنْبَتَهاا نَباتااً حَسَاناً » را
مرور میکنیم .طبر عبارت را دال برکامل و بالغ شدن حضرت مریم بار اثار خاوراک و
روز خدا میداند [ ،8ص .]429زمخشر آن را مَجاز از تربیت حسانه مایانگاارد [،5
ص .]358فخر راز دو احتمال میدهد :عبارت یا ناظر است به امر دنیا و یا به امر دین.
در حالت اول به این معناست که رشد و نموّ مریم در یت روز ،به اندازۀیت سالِ دیگران
بوده است و در حالت دوم بر رُستن و در صاالی و نیکای و پاکادامنی و فرماانبردار
داللت دارد [،1ص  .]41طباطبایی مراد آن را اعطا رشد و زکاات و افاضاۀ حیااتی بار
کنار از آلودگی به وسوسۀ شیطان ،به مریم و ذریهاش مایداناد [ ،7ص .]988مایتاوان
نتیجه گرفت که مفسران این عبارت را یا ناظر به رشد جسمانی حضرت مریم ،و یا مَجاز
از تربیت نیکو معنو و تلقی میکنند .ترجمها که رینولادز از عباارت ماذکور باه
دست میدهد ( )and brought her up wellنشان میدهد که و در این مورد اختالف نظر
با مفسران ندارد [ ،98ص.]939
عبارت «فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً» که باه طاور کامال بیارون از
دایرۀ توجه رینولدز قرار داشته است ،میتواند ارجا به فقراتی از عهدین باشاد .در سافر
اعداد پس از بیان فرونشانده شدن شورش قوری (قاارون) در اعتاراض باه تعیاین شادن
هارون به کهانات ،در بااب هفادهم خادا باه موسای فرماان مایدهاد کاه از هریات از
خاندانها دوازدهگانۀبنیاسرائیل عصاایی بگیارد و آنهاا را در خیماۀاجتما بگاذارد ،و
بنگرد که شخصی را که خدا اختیار کند ،عصا او شاکوفه خواهاد آورد .موسای چناین
میکند و فردا آن روز میبیند که عصا هارون که نمایندۀ خاندان الو باود شاکفته
بود و شکوفه آورده و گل داده و بادام رسانیده بود [ .]8 :97آنگاه خدا به موسای فرماان
میدهد که عصا هارون را در معرض دید قرار دهد تا همهمۀ متماردان برطارف شاود.
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بعدها در عهد جدید به این فقره از تورات اشاره شده و آمده است که عصا هاارون کاه
شکوفه آورده بود درون تابوت عهد نگهدار میشود [عبرانیان.]2 :1 ،
چنانکه پیشاتر دیادیم ،مفساران در وجاه رباط آیاات  37و  22آلعماران ماردد و
سرگردان بودند .گاه آیۀ  22را ناظر به رویداد جدا از آیۀ  37تلقی میکردند و گااه آن
را صرفاً اعادۀ آیۀ  37میانگاشاتند .رینولادز رأ اول را برگرفات و آیاۀ  22را نااظر باه
رویداد ثانو  ،یعنی انتخاب نامزد مریم ،دانست .این رأ و ناشی از توجّه تامّ و تمام
او به روایت پیشا انجیل یعقوب ،و به قیمت غفلت و از احتمال اشارۀ عبارت «فَتَقَبَّلَهاا
رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً» باه فقراتای از عهادین (سافر اعاداد و رسااله باه
عبرانیان) بیان شده است .این عبارت را در آیۀ  37میتوان دنبالاۀ آیاۀ  22تصاور کارد.
بدین ترتیب که در آیۀ  22آمده است که «تو نزد ایشان نبود آنگاه که اقالم (عصاها )
خویش را میافکندند تا مشخص شود که چه کسی کفیل مریم گردد» و آیاۀ 37دنبالاۀ
آن است که میگوید« :پس خدا آن اقالم (عصاها) را خوش پذیرفت ،و بر آنهاا گیااهی
خوش رویانید و زکریا را کفیل مریم گردانید» .در ایان حالات ،ضامیر موناث «هاا» در
«فتقبّلها» و «ربّها» و «انبتها» به اقاالم باازمیگاردد و در «کفّلهاا» باه حضارت ماریم.
بنابراین آیۀ  22نه چنانکه برخی مفسران گفتهاناد اعاادۀ مضامون آیاۀ  37اسات و ناه
چنانکه رینولدز و برخی دیگر از مفسران گفتهاند ناظر به واقعها است پس از واقعۀ آیاۀ
 ،37بلکه پیشدرآمد آیۀ  37است .در این صورت در آیات ماورد بحاث ناه ارجااعی باه
روایت اناجیل غیر رسمی وجود دارد و نه اشارها به ناامزد یوساف نجاار باا حضارت
مریم .آیات  37و  22اشاره به واقعۀ واحد دارند و آن انتخاب زکریا به کفالت حضارت
مریم پس از گل دا دن و شکوفه کاردن عصااها زکریاسات .بار ایان اسااس هریات از
داوطلبان کفالت مریم چند عصا را همراه آورده بودهاناد و در آن میاان عصااها زکریاا
شکوفه کرد .بنابراین استناد به پیشاانجیل یعقوب کاه در آن از عصاا یوساف کباوتر
بیرون میآید و گرد سر و پرواز میکند ،بیوجه است.
ممکن است ایراد گرفته شود که با توجه به اعتقااد مسالمانان باه تحریاف عهادین،
استناد به فقراتی از آن برا فهم آیاتی از قرآن چه توجیهی میتواناد داشاته باشاد در
جواب باید دو نکته را خاطرنشان کرد .اول اینکه آموزۀ تحریف را مایتاوان از دو حیاث
تقسیم بند کرد .در تقسیم بند اول میتوان گفت مراد قرآن از تحریاف ،یاا تحریاف
کلی متون وحیانی پیش از خود بوده ،یا تحریف جزئی .بناا بار معناا اول ،هرآنچاه در
کتب وحیانی کنونی وجاود دارد ،برسااخته و محارّف اسات ،یعنای اماتهاا پیشاین،
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کتاب ها وحیانی خویش را نابود کرده و آنگاه کتابی دیگر از جانب خود برساخته و باه
خدا بربسته اند .بنا بر معنا دوم ،کتاب ها کنونی آمیزه ا از حاق و باطال اناد ،یعنای
جزئی از این متون دستخوش تحریف شده و جزئی دیگر برخوردار از وثاقت است .منظور
قرآن از تحریف کتابها آسمانی پیشاین ،ناه تحریاف کلای و سراسار آنهاا ،بلکاه
تحریف جزئی است زیرا قرآن یکجا سخنی را به زبور منتسب می کند [انبیار ]915 ،کاه
در کتاب مزامیرِ موجود نزد یهودیان و مسیحیان عیناً هست [مزامیر  ]41:37و در جایی
دیگر [مائده 22 ،و  ]25میگوید «در تورات قانونِ جاان در برابار جاان ،چشام در برابار
چشم و دندان در برابر دندان را بر ایشان مقرر داشتیم» که این قانون در توراتِ موجاود،
در سفر خروج 45-43 :49 ،وجود دارد .همین موارد به تنهایی میتواند نشان دهاد کاه
منظور قرآن از تحریف ،تحریف سراسر عهدین نیست .ضمنا باید توجه داشت کاه قارآن
گاه میگوید که «تورات را بیاورید و بخوانید اگر راست میگویید» [آلعمران ]13 ،و نیز
گاه میگوید که «یهودیان دلیلی ندارد که از پیامبر اسالم داور بخواهند زیرا تورات نزد
ایشان است که حاو حکم خدا است» [مائاده .]23 ،دوم اینکاه حتای در صاورتی کاه
عهدین موجود را کامالً تحریف شده و بی بهره از وحی بدانیم ،نمیتوان تردید کارد کاه
عهدین منبعی تاریخی است برا شناخت آداب و رسوم و احوال قاوم بنایاسارائیل .باه
عبارت دیگر ،گر آن را نه کتابی وحیانی بلکه صرفاً منبعی کهن برا شناخت تاریخ قاوم
بنی اسرائیل بدانیم ،کافی است تا به وجود رسمی در بنیاسرائیل پی ببریم که عبارتست
از آزمون راستی آزمایی 9از رهگذر عرضۀ عصااها و برناده دانساتن فارد کاه عصاا یاا
عصاهایش شکفته و گل برآورده باشد.
احتمال تفسیر اخیر سه مزیت دارد .نخست اینکاه ریشاۀ «ن ،ب ،ت» و مشاتقات
اسمی و فعلی آن در مجمو  46بار در قرآن به کار رفته است .غیر از «انبتها» و «نباتااً»
در آیۀ  37آل عمران ،در  42مورد دیگر همه جا مشخصاً ناظر به گیااه و روییادن گیااه
است .در هیچ یت از این موارد ،مشتقات این ریشاه باه معناایی مجااز کاه بار رشاد
جسمانی یا تربیت معنو انسان داللت داشته باشد ،به کار نرفته است .دوم اینکه بر این
اساس ،همچون متن این آیات که در آنها سخنی از آب و رود به میان نیامده ،نیاز به
سخن از آب و گمانهزنیها مفسران در باب نام رودخانه و چگونگی سااز و کاار تعیاین
برنده ،نیست .سوم اینکه پیوند میان ماجرا انتخاب کفیل مریم و باه کاار باردن روش
1. Ordeal
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گل کردن و شکوفه دادن عصا که پیشتر در ماجرا هارون به کار رفتاه باود ،مایتواناد
پرتو بر یکی از معماها قرآن بتاباند .این واقعیت که قرآن حضرت مریم مادر مسیح را
دختر عمران [آل عمران ]35 ،و خواهر هارون [مریم ]48 ،خوانده است ،موجب شده که
برخی مدعی شوند که قرآن میان او و مریم خواهر حضرت موسی خلط کرده است [نت:
 ،44ص.]497
برخی خاورشناسان کوشیدهاند با بیان پارها پیوندها وشاباهتهاا میاان دو ماریم،
غرابت آیات مذکور را بزدایند و توجیههایی برا جایگزینی این دو بایکادیگر باه دسات
دهند [ ،2صص .]954-959جالب آنکه رینولدز خود کوشایده اسات در کتااب خاویش
دالیلی را برا قابل فهم کاردن ایان جابجاایی ارائاه کناد [ ،98ص .]927 -922حاال
می توان با بازگرداندن شیوۀ انتخاب کفیل مریم به شیوۀ انتخاب شادن هاارون از میاان
خاندانها دوازدهگانه ،پرتو تازها بر پیوند حضرت مریم و هارون در قرآن تابانید.
 .6نتیجه
دو دشوار مفسران در تفسیر آیات مربو باه تولاد و نشاو و نماا حضارت ماریم در
سورۀآل عمران عبارت بود از معنا اقالم ،و نسبت آیات  37و  22باا یکادیگر .رینولادز
کوشید با در میان آوردن یکی از اناجیال غیررسامی باه ناام پیشااانجیل یعقاوب ،ایان
دشوار ها را حل کند .رأ سومی که در این نوشتار مطری گردید ،کوشیده است باا در
میان آوردن فقراتی از عهدین ،آرار مفسران و رینولدز را توأمان نقد کند .عهدین زیرمتن
این آیات نیست زیرابه واقعۀ تعیین کفیل مریم در عهادین اشاارها نشاده اسات بلکاه
صرفاً شاهد است بر وجود چنین رسمی در میان بنیاسرائیل برا آزمون گزینش یت
فرد .نظریۀ کلی رینولذز مبنی بر لزوم توجه به سنتها عهدینی برا فهم قرآن ،جد
و قابل توجه و تأمل است .با این حال به نظر مایرساد کوشاش و بارا جاماۀ عمال
پوشاندن به این نظریۀ کلی که «میطلبد قرآنپژوه همان عهدینپژوه نیاز باشاد» [،98
ص ،]458دست کم در مورد موضو کفالت حضرت ماریم چنادان قارین توفیاق نباوده
است.
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