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چکیده

جرالد هاوتینگ ،از شاگردان ونزبرو ،در کتاب بتتپرستت و هوتور

اسالم ،محیط هوور استالم و قترنن را بررست کترده و معتقتد استت

تثبیت و تدوين قرنن را نم توان به دو شور مکه و مدينه و نیز دوران

حیات پیامبر (ص) محدود کرد؛ زيرا در شکلگیری ستنت دينت ای
بزرگ مانند اسالم نم توان صرفاً بر نقش يک فرد و يتک محتدود

زمان کوتاه تکیه کرد؛ بلکه هوور چنین دين نیازمند زمان طوالن

و منطقتهای کتامالً وستتی استت او در کتتاب ختتود ،درکنتار عرضتة
 1استاديار دانشگاه توران؛ azampuya@gmail.com

 2دانشجوی دکتری علوم قرنن و حديث ،دانشگاه توران؛ Peyrov.m@gmail.com
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شواهد و قراين مختلف ،از روش تحلیتل ادبت متتن قترنن نیتز بترای
اثبات ديدگاهش استفاده کرده است؛ بدين صتورت کته مشترکان و
ويژگ های اين گتروه را در قترنن بررست کترده و کوشتیده استت

نشان دهد ننها افرادی بتپرست بهمعنای واقع کلمه نبودهانتد وی

اين گروه را يکتاپرستان دانسته است که قرنن در گفتمتان جتدل ،

ننان را «مشرک» خطتاب کترده استت؛ بنتابراين ،مخاطبتان قترنن را

يکتاپرستان دانسته است که ازقضا ،در محیط زندگ پیتامبر (ص) و

بهويژه مکه ،حضوری چندان درخور توجه نداشتند جرالد در مقدمة

کتابش گفته است اين نظر را که قرنن بته بتتپرستتان واقعت حملته
کرده است ،تنوا م توان در تفسیرهای رواي از اين کتتاب نستمان

يافت و از نيات قرنن ،چنتین مطلبت برداشتت نمت شتود او معتقتد
است اين فوم رواي که اسالم را نتیجة مجادله با بتتپرستتان حجتاز

م داند ،اسالم را از کل سنت يکتاپرستت جتدا مت کنتد؛ زيترا همتة

اديان مبتن بر يکتاپرست  ،دراثر مجادله با ديگر گروههای يکتاپرست

شکل گرفته و سپس تکامل يافتهاند در اين مقاله ،ديدگاه هاوتینتگ
در اين کتاب را بیان و نقد کردهايم

واژههاي کلیدي :چندخداپرست  ،مشرکان ،بتپرست  ،رویکرد

سنت  ،رویکرد شکاکانه ،گفتمان جدل
 .1بیان مسئله

در اين مقاله ،اين ديدگاه هاوتینگ را بررس کردهايم کته مشترکان متوردحملته در قترنن،

يکتاپرستان بودهاند که در گفتمان جدل اين کتاب نستمان  ،مشترک خطتاب شتدهانتد و
دراصل ،افرادی بتپرستت نبتودهانتد؛ پتس از ننجتا کته محتیط حجتاز بترای هوتور دينت

توحیدی همچون اسالم ،نامساعد بوده است ،بايد در زمان و مکان هوور قترنن تجديتدنظتر

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) ،سال  ،11شمارة 35 / 3

کرد با توجه به اين ديدگاه خاص که بهتدريج ،مورداقبال قرننپژوهتان رربت قترار گرفتته
است ،قرنن ،وحی الو نیست که بهطور کامل ،درزمان پیامبر (ص) و ازجانب او دراختیتار
مسلمانان قرار گرفته باشد؛ بلکه بهاعتقاد نويستندگان ،مستلمانان بعتداز فتوحتات و برقتراری

ارتباط گسترده با پیروان ديگر اديان توحیدی و احساس نیاز به داشتن کتاب نستمان ماننتد
ننها ،به تدوين قرنن اقدام کردند هاوتینگ برای اثبات ديدگاه ختود ،شتواهد و متدارک

متعدد از تاريخ ،قرنن و تفسیرها بهدست داده است بهنظر م رسد نقد ديدگاه هاوتینگ که

موردقبول بسیاری از قرننپژوهان ررب نیز واق شده ،بهمنزلة نقد ديدگاه ننان نیتز هستت و

از اين روی ،اهمیت بسیار دارد

 .2مهمترین محورهاي دیدگاه هاوتینگ در کتاب بتپرستی و ظهور اسالم
هاوتینگ در کتاب بتپرست و هوور اسالم ،درپ اثبات اين مطلب بوده است کته ممکتن
نیست قرنن بهطور کامل در حجاز و درزمان پیامبر (ص) پديتد نمتده باشتد او متدتزمتان

حیات پیامبر (ص) و وضعیت نن دوران را برای شکلگیری قرنن ،مناسب ندانسته و با بیتان
نظر ونزبرو مبن بر اينکه تثبیت قرنن و ارتقای نن به جايگاه کتاب نسمان  ،بخش از فرايند

تتدريج پیتدايش استالم بتهشتمار مت رود ،اعتالم کترده استت رویکترد کلت ونزبتترو را
م پذيرد (ر ک هاوتینگ1999 ،1م )17 :او دربار اين مسئله که نيا همتة نيتات قترنن يتا

تنوا بخش از نن ،مربوط به دوران بعداز پیامبر (ص) است ،بهصراحت سخن نگفته است

هاوتینگ اسالم را يک دين اصیل يکتاپرستانه مانند مستیحیت و يووديتت دانستته استت
که مراحل هوور و تکامل نن بايد مشابه ديگر اديان يکتاپرستانه باشد (همتان 5 :و  )6او بته
وح اعتقادی ندارد و تکامل زمین برای اين اديان قائل استت؛ از ايتن روی ،بترای ايجتاد
يک دين يکتاپرستانه ،محیط يکتاپرستتانه را الزم مت دانتد تتا در نن ،پیتروان ديتن جديتد
دراثر مجادله بتا پیتروان ديگتر اديتان توحیتدی ،اطالعتات الزم را از ننهتا بگیرنتد و ديتن
نوهوور را کامل و دگرگون کنند وی با تکیه بر ديدگاههای جامعهشناسان گفتته استت هتر
دين در نراز ،يک فرقه است که در دل يک دين بزرگتر پديد م نيد و کمکم ،به يتک
1. Hawting
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دين مستقل تبديل م شود و همین مطلتب دربتار شتکلگیتری استالم نیتز صتدق مت کنتد
(همان)11 :؛ بنابراين ،بهاعتقاد او ،اسالم برای اينکه تکامل يابد و بته شتکل کته امتروزه ،از
نن م شناسیم ،درنيد ،به محیط يکتاپرستانه نیاز داشتته استت (همتان) وی در ايتن کتتاب
گفته است حجاز ،محیط مناسب بترای هوتور يتک ديتن يکتتاپرستتانه نبتوده استت؛ زيترا
مدارک تاريخ مبن بر حضور گسترد اديان يکتاپرستانه در حجاز ،قابل اطمینان نیستند او
معتقد است روايات که براساس ننها ،يکتاپرست ازطريق حضرت ابراهیم (ع) ،به عربستتان
وارد شد و مؤلفههاي از نن تا زمان پیتامبر (ص) در ديتن شترکنمیتز جتاهل بتاق مانتد،

ازنوع مستند نیستند؛ زيرا در قرنن ،اين موضوع بهصورت واضت گفتته نشتده استت ازنظتر
هاوتینگ ،اين روايات را مسلمانان ساختهاند تا بدين صورت ثابت کنند اسالم ،همتان نيتین
ابراهیم (ع) و دنبالة نن است؛ بنابراين ،نويسند کتاب ،وجود عناصر يکتاپرستانه و گروهت
بهنام «حنفاء» در دوران جاهلیت را هتم نپذيرفتته (همتان )16-15 :و معتقتد استت استالم در
زمان و مکان ديگر ،شکل اصل خود را بهدست نورده است

هاوتینگ در اين کتاب نوشته استت محیطت کته در نن ،استالم تکامتل يافتت و قترنن

هوور کرد ،جاي نیست جز کشورهاي مانند عراق و سوريه که مستلمانان بعتداز فتوحتات،

در ننها با مسیحیان و يووديان ارتباط برقرار کردنتد و قترنن ،متنعکسکننتد مجادلتههتای
مسلمانان با اين گروههای يکتاپرست است (همان)13 :

او از سوی ديگر ،در فصل دوم کتابش نيات را کته در ننهتا ،از بتتپرستت مخاطبتان
قرنن سخن گفته شده و مثالً کلمههاي مانند «اوثان»« ،اصنام»« ،جبت»« ،طااوت »« ،الها »،
«ال »« ،عزی»« ،منا »« ،اولیا» و «شفعا» در ننها ذکر شده ،بررست کترده و بته ايتن نتیجته

رسیده است که براساس هیچيک از نيات قرنن نم توان به بتپرستبودن مخاطبان قترنن
پ بترد؛ بلکته از ايتن نيتات ،چنتین برداشتت مت شتود کته همتة مخاطبتان قترنن ،افترادی

يکتاپرست بودهاند و از ننجا کته ديتن رايتج درمیتان اعتراب حجتاز درزمتان پیتامبر (ص)،

بتپرست بوده است ،اين نيات قرنن متعلق به نن دوران نیستند (همتان )58-55 :او معتقتد
است اين نيات به دوران بعداز فتوحات اسالم تعلتق دارنتد کته مستلمانان در منطقتههتاي

همچون عراق و سوريه ،با مسیحیان و يووديان ،ارتباط نزديک و گستترده داشتتند (همتان:
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 )13استدالل هاوتینگ دربار اين نيات ،در قسمت «نيات مورداستتناد هاوتینتگ» بررست
خواهد شد
هاوتینگ در فصل سوم کتابش ،درپ اثبات اين مطلب بوده است که اتوام بته شترک و
بتپرست  ،همواره درمیان گروههای مختلتف يکتتاپرستت وجتود داشتته استت و مستئلهای

ریرمعمول نیست و قرنن نیز بهطرزی مشابه ،مخالفان خود را به شترک و کفتر متتوم کترده
است؛ بنابراين نم توان اين دو اصطالح و بهويژه «شرک» را پرستش بتها بهمعنتای واقعت

کلمه دانست؛ درحال که در روايات تفسیری ،برای اينکته قترنن ،مربتوط بته دوران پیتامبر
(ص) نشان داده شود ،مشرکانِ قرنن را اعراب بتپرست در دوران جاهلیت تفسیر کردهاند

(همان)67 :

در فصتتل چوتتارم کتتتاب ،هاوتینتتگ در اصتتالت منتتاب رواي ت استتالم ترديتتد کتترده و
شباهتهای موجود میان روايات اسالم و مطالتب موجتود در متتون يوتودی و مستیح را

ذکر کرده است تا نشان دهد قرنن در محیط يوودی -مسیح و تحتت تتیثیر ننهتا شتکل
گرفته است

هاوتینگ برای اثبات اين مسئله کته استالم ،ويژگت هتای واقعت ختود را -کته اکنتون،
ازطريق ننها شناخته م شود -از قرن سوم بهبعد بهدست نورده ،داليل بدين شرح را ذکتر
کرده است:
الف) از قرن سوم بهبعد ،حجم نثار اسالم بهسرعت افزايش يافت (ر ک همان)8 :
ب) فقه اسالم تا اواخر قرن دوم ،بهصورت تدريج تکامل يافت؛ امتا در اواختر قترن
دوم ،فقه اسالم  ،مبان نظری خود را در کتاب شافع بهدست نورد (ر ک همان)12 :
ج) اسالم مانند ديگر اديان يکتاپرستانه ،برای تکامل و تبديلشتدن از فرقته بته ديتن ،بته
زمان طوالن  ،منطقة جغرافیاي ای وسی و محیط يکتاپرستانه نیاز دارد (ر ک همان-11 :
)12
د) پژوهشهای محققان دربار ديگر جنبههای اسالم (نرای کالم نن ،پتذيرش استالم
ازسوی افراد و جوام بهعنوان دين و شکلگیری استالم شتیع در اكشتکال مختتلفش) ،ايتن
مسئله را تیيید م کنند که بسیاری از ويژگ های موم کته توستط ننهتا ،استالم در ستنت
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يکتاپرست  ،بهعنوان دين متمايز و مستقل شناخته م شود ،تنوا در قرن سوم يا حتت چوتارم
تثبیت شدهاند (ر ک همان)13-12 :
ه) حجاز برای رخدادن تحول بزرگ در سنت يکتاپرستت  ،محیطت نامستاعد بتود؛ امتا
برخ مناطق خاورمیانه همچون سوريه ،فلستطین و عتراق کته ستنت يکتتاپرستت در ننهتا

کامالً تثبیت شده بود ،میتوانستند محیطی مناسب برای این تحول باشند؛ زيرا بسیاری از
دگرگون های فرهنگ و دين الزم برای پیشرفت اسالم ،مطمئناً قبلاز رستیدن اعتراب در
اين مناطق نراز شده بودند (ر ک همان)13 :
 .3نقد و بررسی دیدگاه هاوتینگ

هاوتینگ برای اثبات ديدگاه خود ،عالوهبتر عرضتة متدارک و شتواهد روايت و تتاريخ ،

مانند ونزبرو از روش تحلیل متن قرنن نیز استفاده کرده است او در ايتن کتتاب ،درپت نن

بوده است که با بررس نيات قرنن ثابت کند هیچيک از مخاطبان قرنن ،افرادی بتپرست

نیستند و بنابراين ،قرنن نم تواند منعکسکنند وضعیت مکه و مدينته درزمتان پیتامبر (ص)
باشد

هاوتینگ اين مسئله را از جوات مختلف بررس کرده است او ويژگ های مشترکان را

در نيات از قرنن بررس کرده و نتیجه گرفته استت ايتن نيتات درواقت  ،نتاهر بته گروهت

نیستند که خدايان متعدد را م پرستیدند و درمقابل بتها تعظیم م کردند؛ بلکه گروهت را
معرف م کنند که در بعض مفاهیم بنیادين همچتون ختدا بتهعنتوان ختالق ،فرشتتگان ،روز
قیامت و شفاعت ،با يکتاپرستان مشترکاند؛ ؛ باوجتود ايتن ،ننهتا اعتقتادات دارنتد کته در
مجادلههای قرنن  ،معادل شرک و بتتپرستت قترار مت گیرنتد و ازجملته ننهتا مت تتوان
تقديس صلیب و اعتقاد به تثلیث را نام برد
او سپس با بررس کلمههاي همچتون «اوثان»« ،اصنام»« ،اله »« ،ال »« ،عزی»« ،جبت» و

«طاوت » در قرنن نشان داده است هیچ واژهای در قرنن وجود ندارد که بهوضتوح ،بیتانگر
بت ويا بتپرست مخاطبان قرنن باشد او گفته است کلمههای «اوثاان» و «اصانام» همتواره
دربار اقوام گذشته بهکار رفتهاند و ديگر کلمههاي که در تفسیرهتای استالم « ،بتت» معنتا
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شدهاند ،درواق  ،به فرشتگان ويا انسانهاي ناهرند که موردتکريم واق شدهاند (همان-45 :
)66

هاوتینگ معتقد است همواره در مناب رواي اسالم و تفسیرهای قرنن نمده استت کته

مشرکان مخاطب قرنن ،همان اعراب چندختداپرستت و عبتادتکننتد بتتهتا در حجتاز و

درزمان پیامبر (ص) بتودهانتد؛ درحتال کته از ختود نيتات قترنن ،چنتین مطلبت برداشتت
نم شود (همان)45 :

در اينجا ،استداللهای هاوتینگ با استفاده از نيات قرنن ،در چند مرحله نقتد و بررست

خواهند شد:

 -نخست ،تعريف را بررس م کنیم که مفسران قترنن از شترک و بتتپرستت عرضته

کردهاند؛ زيرا هاوتینگ معتقد است در مناب اسالم که تفسیرهای قترنن ،بخشت از ننهتا

هستند ،شرک ،معادل بتپرست قرار گرفته است

 -سپس معنای لغوی و اصطالح «شرک» در قرنن را بررس م کنیم تا از نن رهگتذر

دريابیم نيا میان قرنن و تفسیرهای بیتانشتده دربتار نيتات مربتوط بته مشترکان ،چنتانکته
هاوتینگ معتقد است ،تعارض وجود دارد يا نه

 -ننگاه با استناد به تعدادی از نيات قرنن نشان م دهتیم قطعتاً بتتپرستتان ،جمعت از

مخاطبان قرنن هستند

 -بعداز نن ،نيات مورداستناد هاوتینگ را بررس و بدين ترتیب ،ديدگاه وی را دربتار

نيین مشرکان مخاطب قرنن تحلیل م کنیم

 -در پايان ،روش هاوتینگ را نقد م کنیم

 .3-1شرک در تفسیرهاي قرآن

هاوتینگ معتقد است مشرکان مخاطب قرنن ،يکتاپرست بودهاند و بتپرستبودن ننهتا از

مضمون نيه برداشت نمت شتود شتايد ايتن برداشتت نادرستت هاوتینتگ را بتتوان بته فوتم
نادرست او از معنای شرک و بتپرست مربوط دانست او بتپرست را کس دانستته استت

که سنگ ،چوب يا موجودات ديگر را خدای خود م داند و ننها را عبادت م کنتد و بته
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خداونتتد يکتتتا هتتیچ اعتقتتادی نتتدارد؛ البتتته شتتايد بتتتوان ايتتن تعريتتف را دربتتار گروهت از
بتپرستان پذيرفت؛ اما مطمئناً دربار همة ننها صدق نمت کنتد تعريفت کته هاوتینتگ از
شرک بهدستت داده ،بتدين شترح استت« :شترک بتهمعنتای شتريککتردن ستاير ختدايان ويتا
موجودات با خدا است؛ بهطوری که عبادت و احترام که تنوا شايستة خداوند است ،به ننها اعطا

شود» (همان)3 :؛ درنتیجه ،او شرک و بتتپرستت را دو مقولتة کتامالً متفتاوت از يکتديگر

بهشمار نورده است؛ درحال که بهعقید او ،مفسران قرنن ،بتهاشتتباه ،شترک را عبتارت از

بتپرست تفسیر کردهاند؛ بنابراين ،الزم استت در اينجتا ،ديتدگاه بعضت مفستران مستلمان

دربتتار تعريتتف شتترک را بیتتان کنتتیم :پرستتتش اوثتتان و اصتتنام (طیتتب1378 ،ش100 /5 :؛
طبرس 1372 ،ش304 /1 :؛ طوست  ،بت تتا ،)336 /1 :اعتقتاد بته تتیثیر اشتیاي ریتراز ختدا
(مکارم شیرازی1421 ،ق ،)117 /1 :ريا (قمت 1367 ،ش47 /2 :؛ بحرانت 1416 ،ق38 /1 :؛
عروس حويزی1415 ،ق35 /1 :؛ سیوط 1404 ،ق ،)257 /4 :معصیت خدا (قم مشتودی،
1368ش421 /3 :؛ بحران 1416 ،ق ،)212 /3 :عبادت ریرخدا (بحرانت 1416 ،ق،)170 /1 :
مؤثردانستن چیزی جز خدا (میبدی1371 ،ش ،)510 /2 :نفتابپرست و ماهپرست (میبتدی،
1371ش )726 /1 :و اعتقاد به تثلیث (مکارم شیرازی1421 ،ق)117 /1 :
در اين تفسیرها ،تعريف جام و کامل از «شرک» عرضته نشتده استت؛ امتا بتا توجته بته
همین اشارههای پراکنتده کته در تفستیر نيتات مترتبط بتا شترک و مشترکان نمتده استت،
درم يابیم برخالف ادعای هاوتینگ ،در تفسیرهای اسالم  -که متون باال تنوتا نمونتههتاي
از ننها هستند -دامنة معناي ای وسی برای شرک بیتان شتده استت نمونتههتای بتاال نشتان

م دهند در تفسیرهای قرنن ،بتپرست و چندخداپرست  ،تنوا يک از مصداقهتای شترک

بهشمار م رود و شرک و بتپرست  ،دقیقاً معادل يکديگر نیستند؛ مثالً اعتقاد به تثلیتث کته

درمیتتان مستتیحیان رواج دارد ،شتترک دانستتته شتتده استتت؛ حتتال ننکتته در ختتود قتترنن هتتم

مسیحیان ،بتپرست دانسته نشدهاند اين مشکل از ننجا ناش شتده کته هاوتینتگ در تیيیتد

ديدگاه خود ،تنوا به تفسیر طبری مراجعه کرده است

در هر حال ،تعريفهای کاملتری از شترک نیتز در تفستیرهتا وجتود دارنتد در تفستیر

المیزان ،در مقايسه با ديگر تفسیرها ،تعريف مفصّلتری از شرک نمده و اقسام نن بیان شده
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است براساس مفاد اين تفسیر ،شرک بهلحاظ هوور و خفا دارای مراتب است؛ متثالً اعتقتاد
به اين مسئله که خدا دوتا ويا بیشتر است و نیز شفی گرفتن بتتهتا در درگتاه ختدا ،شترک
هاهر است و شرک پنوانتر ،اعتقاد به پدر و فرزند بودن ختدا و مستی درمیتان مستیحیان و
پدر و فرزند بودن خدا و عزير درمیان يووديان است مؤلف المیزان حت اعتقاد بته استتقالل

استتباب ،ماننتتد شتتفادهنتتدگ داروهتتا را نیتتز يکت از مراحتتل شتترک دانستتته استتت (ر ک

طباطباي 1417 ،ق )203 /2 :اين تعريف از شرک نشان م دهد بترختالف ریی هاوتینتگ،

مفسران ،شرک را معادل بتپرست نشمردهانتد و بتهويتژه در المیتزان ،اهتلکتتاب بتااينکته

مشرک دانسته شدهاند ،بتپرست بهشمار نرفتهاند

گنابادی نیز در تفسیر بیان السعاده ف مقامتات العبتاده ،شترک را بتر هفتت نتوع دانستته

است که ازجمله ننها م توان شرکنوردن به خدا در وجوب وجودش ،شترکنوردن در
الویت و اشراک در عبادت را نام برد (ر ک گنابادی1408 ،ق)501 /5 :
 .3-2بتپرستی در تفسیرهاي قرآن

برای تشخیصدادن تفاوت شرک و بتپرستت  ،الزم استت ديتدگاه مفستران دربتار نيتین
وثنیت و بتپرست را نیز بدانیم در بیشتر تفسیرها ،شرک و بتپرست بتهصتورت معطتوف
نمدهاند و بهنظر م رسد معادل يکديگر قلمداد شدهانتد و تفتاوت میتان ننهتا تبیتین نشتده
است در اين تفسیرها ،ايتن دو مفوتوم بتهطتور کلت  ،درمقابتل توحیتد و ختداپرستت قترار

گرفتهاند در بعض تفسیرها ،پرستش بتهتا (اوثتان و اصتنام) ،شترک خوانتده شتده استت
(طیتب1378 ،ش100 /5 :؛ طبرست 1372 ،ش304 /1 :؛ طوست  ،بت تتا336 /1 :؛ داورپنتاه،
1375ش56 /11 :؛ مکارم شیرازی1421 ،ق )117 /1 :شفاعت متورداعتقتاد وثنیتون بته ايتن
صورت بیان شده است که ننها شفعا را عبتادت مت کننتد و ننتان را بتر زنتدگ  ،وجتود و
سرنوشتشان مؤثر م دانند؛ درحال که مسلمانان شفعا را مؤثر نم دانند و عبادت نمت کننتد
(مکارم شیرازی1421 ،ق )117 /1 :وثنیون نلوهای داشتند که نن را عبادت م کردند و در
پیشگاه خدا شفی مت گرفتنتد (ختوي 1426 ،ق )61 :وثنت هتا يتا بتتپرستتان ،ریترازختدا
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مخلوقاتش را عبادت م کنند تا بدين وسیله ،به خدا نزديتک شتوند (گنابتادی1408 ،ق/5 :
)501

توضیحات کاملتر نیز دربار بتپرست و وثنیت ،در تفسیر المیزان نمده استت در ايتن

تفسیر ،شرک اينگونه تعريف شده است« :کس هم خدا وهم ریرخدا را بپرستد» اين تعريف

با اصول وثنیت و بتپرست  ،سازگار دانسته نشده است؛ زيترا طبتق اصتول وثنیتت ،شتخص
بتپرست اجازه ندارد خدا را چه بهتنواي وچه شريک با ریرخدا بپرستد؛ بلکه انسان ،اليتق
پرستش خدا دانسته نشده و گفته شده است بايد نلوة پايینتر ازخدا را بپرستیم تا ننها متا را
ازطريق شفاعت ،به خدا نزديک کنند (طباطباي 1417 ،ق)241 /15 :

همین تعريف از بتپرست در تفسیر مفتاتی الغیتب هتم بیتان شتده استت (ر ک رازی،

1420ق)227 /17 :

عالمه طباطباي در تفسیر نية  23از سور شعرا ،نيین وثنیت را اينگونته تعريتف کترده
استتت کتته وثنی تون ماننتتد پیتتروان اديتتان توحیتتدی ،وجتتود تمتتام موجتتودات را منتو ت بتته
پديدنورندهای واحد م دانند و کس را با او در وجوب وجود ،شريک قلمداد نمت کننتد
وثنیون او را بزرگتر و بشر را کوچکتر از نن م دانند که عبادت خود را متوجه او کنتد؛
به همین دلیل ،مخلوقات را که وجودی شريف و نوری يا ناری دارند ،رب و اله م داننتد و
معتقدند هرکدامشان تدبیر يک از امور عالم را برعوده دارند وثن مستلکان بترای پرستتش
نامبردگان ،بتهاي م سازند و ننها را حقیقتاً م پرستیدند نن معبودها برايشان شفاعت و
ننها را به درگاه خداوند نزديک م کردند و نیازهای ننها را برم نوردند ننها هتر بتت
را بهشکل خاص م ستاختند کته نمايتانگر ويژگت هتای نن رب بتود؛ امتا هتیچگتاه بترای
خداوند متعال بت نساختند ننها اگر خیل روشنفکتر بودنتد ،ختود رب را مت پرستتیدند؛
ول از پرستش خدای سبحان ،هیچ خبری نبود کم اتفاق م افتاد که معبتودی جتز ختدا را
بپرستند و بت برای نن معبود نگیرند (ر ک طباطباي 1417 ،ق)267 /15 :
عالمه طباطباي حت اعتقاد به معاد را دربار برخ گروههای بتتپرستت ،بتدين شترح
بیان کرده است:
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در ملل قديم ،از وثن ها و ديگران ،اين طرزفکر وجود داشت که نظام زندگ نخرت
نیز مانند نظام زندگ دنیوى است و قتانون استباب و مستببات ،و نتاموس تتیثیر و تتیثر
مادى طبیع  ،در نن زندگ نیز جريتان دارد؛ لتذا بتراى اينکته از جترايم و جناياتشتان
صرفنظر شود ،قربان ها و هدايا براى بتها پیشکش م کردند تا به اين وسیله ،ننها

را در برنوردهشدن حوايج خود برانگیزند (طباطباي 1417 ،ق)155 /1 :
البته نم توان اعتقاد به معاد را دربار همتة بتتپرستتان پتذيرفت؛ زيترا بتراستاس نيتات

قرنن ،برخ از اين افراد از حیات دوبار انسانها و بازگشت ننان متعجب م شدند و پیامبر

(ص) را بهدلیل اعتقاد به معاد مسخره م کردند و اين مسئله برايشان بسیار دور از ذهن بتود؛

چنانکه در قرنن کريم م خوانیم« :وَضَرَبَ لَنا مَثَالً وَنَسِيَ خَلْقَ ُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمیمٌ»
(يس)78 :
بنابراين ،با توجه به مطالب يادشده ،دو نکته را درم يابیم :نخست ،ننکه در تفستیرهتای
اسالم  ،شرک کامالً معادل بتپرست دانسته نشده؛ بلکه بتپرست  ،يکت از مصتداقهتای
شرک قلمداد شده است؛ دوم ،ننکه براساس تعريفهتای بیتانشتده دربتار نيتین وثنیتت،
بتپرستان ،در بیشتر موارد ،بته ختدا ،فرشتتگان ،شتفاعت و حتت معتاد اعتقتاد داشتتند؛ امتا
درعین حال ،بتهای سنگ يا چوب را م پرستیدند و ننها را تنوا نمادی از ختدايان ختود
م دانستند و بهندرت پیش م نمد که معبودی را بپرستتند و بتت بترای نن درنظتر نگیرنتد؛

بنابراين م توان گفت اقوام که در قرنن ،مشرک خوانده شده و پرستند متاه ،خورشتید و
ستارگان معرف شدهاند ،در بیشتر متوارد ،بتتپرستت هتم بتودهانتد و ايتن مستئله در نيتات
مربوط به قوم حضرت ابتراهیم (ع) ،کتامالً نمايتان استت (ر ک انعتام )81-74 :در بعضت

نيات قرنن ،دو اصطالح شرک و بتپرست دربار يک گروه واحد بهکار رفتته استت؛ بتر
اين اساس م توان نيتات از قترنن دربتار برخت مشترکان را کته فرشتتگان را شتفی قترار

م دادند و به خدا اعتقاد داشتند ،مربوط به بتپرستان مکه و مدينه دانستت و نتیجته گرفتت
اعتقاد به اهلل ،فرشتگان ،شفاعت و قیامت ،از ويژگ های مختص يکتاپرستان نیست
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 .3-3معناي لغوي و اصطالحی شرک در قرآن

فعتتل شتترک در قتترنن و تفستتیرهتتای نن ،دربتتار بتتتپرستتتان ،يووديتتان ،مستتیحیان و حتت

مسلمانان بهکار رفته استت؛ امتا بايتد توجته کنتیم کته بتراستاس هتاهر نيتات قترنن ،کلمتة

«مشرک» ،معناي اصطالح و بار معناي ای خاص دارد و بنابراين ،دربار هتر شخصت کته
مرتکب شرک شده است ،بهکتار نمت رود ايتن اصتطالح در قترنن ،صتفت بتتپرستتان و

افرادی است که برای موجودات ریراز خدا مقام الوهیت قائلاند و ننها را عبادت م کننتد
و درواق  ،مرتکب شرک در عبادت شدهاند؛ البته فعل شرک و حت کلمة «مشرک» دربار

يکتاپرستان که بهنوع مرتکب شرک شدهاند نیز بهکتار مت رود؛ امتا دربتار ايتن گتروه،
معنای اصطالح شرک ،موردنظر نیست و به بیتان ديگتر ،در قترنن ،يکتتاپرستتان بتهستبب

ارتکاب شرک ،بتپرست خوانده نشدهاند در اينجا ،به اين اشتباه هاوتینگ پ م بريم کته
در کتابش نوشته است مسلمانان ،مخالفان خود را بهسبب تکريم و تقديس صلیب يتا اعمتال
و اعتقتتادات شتتبیه نن ،مشتترک و بتتتپرستتت دانستتتهانتتد او در اينجتتا درواق ت  ،شتترک را
بتپرست معنتا کترده استت؛ درحتال کته چنتین نیستت در ايتن نيتات ،شترک درمعنتای
لغویاش موردنظر است و معنای اصطالح بتپرست از نن برداشت نم شود

البته بايد توجه کنیم که اگر گاه در قرنن و تفسیرهتا ،مستیحیان و يووديتان ،مشترک يتا

کافر خوانده شدهاند ،تنوا يک گروه از ننها موردنظرند؛ نه همة ننها اين گتروه ،کستان

هستند که براساس نيات قرنن ،بعض پیامبران را حقیقتاً فرزندان ختدا مت دانستتند« :وَقالَاتِ
الْیَهُتدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّ ِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسیحُ ابْنُ اللَّ ِ ذلِكَ قَتْلُهُمْ بِأَفْتاهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَتْلَ الَّذينَ كَفَرُوا
مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّ ُ أَنَّى يُؤْفَكُتنَ» (توبه )30 :ويا قائل به الوهیت ننها بودند« :لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُتا

إِنَّ اللَّ َ هُتَ الْمَسیحُ ابْنُ مَرْيَمَ» (مائده)72 :

در تفسیر المیزان نیز اين مسئله ذکر شده و عالمه طباطباي معتقد است نمت تتوان کلمتة

«مشرک» را بر همة دارندگان مراتب شرک اطالق کرد او ايتن مطلتب را دربتار کفتر نیتز
پذيرفته و معتقد است اگر مسلمان نماز يا واجب ديگر را تترک کنتد ،بته نن واجتب کفتر
ورزيده است؛ ول نم توان کلمة «کافر» را بر او اطالق کرد عالمه در اين زمینه ،به نية 97
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از سور نلعمران استتناد کترده کته در نن ،تترک عمتل حتج ،کفتر خوانتده شتده استت؛
درحال که چنین شخص کافر دانسته نم شود (ر ک همان)205 /2 :

افزونبر نن ،عالمه برخالف هاوتینگ نتیجه گرفته است در قترنن ،کلمتة «مشترک» بته

ریراهلکتاب اطالق شده است و اطالق نن بر اهلکتاب ،ثابتت و معلتوم نیستت وی بتدين
منظور ،به نية اول از سور بیّنه استتناد کترده استت کته در نن ،مشترکان و اهتلکتتاب ،دو
گروه جدا از هم دانسته شدهاند او به کسان که نية  135ستور بقتره را نتاقی ايتن مطلتب

دانستهاند ،اينگونه پاستخ داده استت کته در ايتن نيته ،منظتور از مشترکین ،يوتود و نصتارا
نیست؛ بلکه نيه هوور در ریراهلکتاب دارد (ر ک همان)203 /2 :

مؤلف تفسیر المیزان تیکید کرده است نيتات کته در ننهتا ،کلمتة «مشترکین» نمتده و

منظور از نن ،ریربتپرستان است ،بتا گفتتار قبلت او منافتات نتدارد؛ چتون در ايتن نيتات،
منظور از اين کلمه ،معناى وصف و استم نن نیستت؛ بلکته کستان متوردنظرنتد کته گتاه

شرک از ننان سر م زند؛ مانند نيتة «وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّ ِ إِالَّ وَهُمْ مُشْرِكُتن» (يوستف)106 :
و «إِنَّما سُلْطانُ ُ عَلَى الَّذينَ يَتَتَلَّتْنَ ُ وَالَّذينَ هُمْ بِ ِ مُشْرِكُتن» (نحل )100 :دلیل عالمته ،ايتن استت
که چون مؤمنان هم که احیاناً گناه مت کننتد ،درحتال گنتاه ،تحتت تستلط شتیطانانتد ،ايتن
شرک ،ازنوع شرک با معنای اصطالح نن نیست؛ بلکه شرک است کته بعضت مؤمنتان و
بلکه همة ننان جز افرادى انگشتشمار ،يعنت اولیتاى مقترب و عبتاد صتالحین ،گرفتتار نن
م شوند (طباطباي 1417 ،ق)203 /2 :
با توجه به مطالب گفتهشده نتیجه م گیريم عالمه طباطبتاي در تفستیرش اهتلکتتاب را
بهطور کل  ،مشرک ندانسته است؛ هرچنتد در برخت نيتات نمتده استت کته ننهتا مطیت
احکام خالف پیشوايان خود بودند و مرتکب شرک م شدند؛ متثالً در تفستیر نيتة «اتَّخَاذُوا
أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ ِ وَالْمَسیحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ال إِلا َ إِالَّ

هُتَ سُبْحانَ ُ عَمَّا يُشْرِكُتن» (توبه )31 :نمده است ننها هرگز علمای خود را پرستتش نکردنتد؛
بلکه حالل و حرامِ خودساخته و احکام خالف ننان را پذيرفتند و از اين راه ،تحت ربوبیتت

ننها درنمدند (عروس حويزی1415 ،ق )209 /2 :همین مطلب در تفسیر البرهان ،از امتام

صادق (ع) ،دربار اين نيه نقل شده است که فرمودند« :به خدا قسم که بترای ننهتا [احبتار و
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رهبان] نماز نخواندند و روزه نگرفتند؛ بلکه ننها [احبار و رهبان] حرام را حالل کردند و حالل

را حرام و [مردم] از ننها تبعیت کردند»( 1بحران 1416 ،ق )768 /2 :فخرالتدين رازی نیتز در

تفسیرش همین مطلب را اينگونه بیان کرده است« :بیشتر مفسران گفتنتد :متراد از اربتاب ،ايتن
نیست که به ننها بهعنوان خدايان عالم اعتقاد داشتند؛ بلکه منظور ،اين است که از اوامتر و نتواه

ننها اطاعت م کردند»( 2رازی1420 ،ق)31 /16 :؛ البته بايد توجه کنتیم کته گتروههتاي از

مسیحیان و يووديان طبق نيات قرنن ،برای خداوند متعال در عبادت او شريک قائتل بودنتد

و مشرک دانسته شدهاند

همانگونه که پیشتر نیز گفتیم ،هاوتینگ ادعا کرده است مفسران اسالم اصترار دارنتد

شرک و مشرک در قرنن را به اعراب بتپرست زمان پیتامبر (ص) ارتبتاط دهنتد؛ درحتال

که او معتقد است از نيات قرنن ،اينگونه فومیتده مت شتود کته مشترکان مخاطتب قترنن،
همان يکتاپرستان و اهلکتاب هستند او از اين مطلب نتیجه گرفتته استت قترنن در محیطت

يکتاپرستانه شکل گرفته و بنابراين ،دو شور مکه و مدينه که محیطت بتتپرستتانه بتودهانتد،

نم توانند محیط هوور قرنن باشند؛ اما همانگونه کته پیشتتر نیتز گفتتیم ،بتراستاس مطالتب
موجود در تفسیرهای قرنن و همچنین با توجه به معنای اصتطالح و لغتوی شترک در ايتن

کتاب نسمان  ،در قرنن و تفسیرها ،شرک به گروه خاص منحصر نم شود
 .3-4بتپرستان ،جمعی از مخاطبان قرآن

در اينجا الزم است دربار قستمت دوم ستخن هاوتینتگ ،بته تعتدادی زيتاد از نيتات قترنن

استناد کنیم که از هاهرشان کامالً مشخص است مشرکان مخاطب در ننها ،گروهت ریتراز
اهلکتاب و يکتاپرستان بودهاند و در اين نيات ،معنای اصطالح شرک و مشترکان ،يعنت
بتپرست  ،موردنظر است:

 1واهلل ما صلتا لهم وال صامتا ،ولكن أحلتا لهم حراما ،وحرمتا علیهم حالال ،فاتبعتهم
 2األكثرون من المفسرين قالتا :لیس المراد من األرباب أنهم اعتقدوا فیهم أنهم آلهة العالم ،بل المراد أنهم أطااعتهم فاي
أوامرهم ونتاهیهم
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 «ما يَتَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالَ الْمُشْرِكینَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ» (بقره:)105
در اين نيه ،کامالً مشخص است که مشرکان ،گروه متمايز از اهلکتاب هستتند؛ البتته
هاوتینگ خود نیز ايتن دستته از نيتات را کته در ننهتا ،مشترکان و اهتلکتتاب ،دو گتروه
مختلف دانسته شدهاند ،ذکر کرده است؛ اما بترای تیيیتد نظتر ختود مبنت بتر اينکته متراد از

مشرکان در قرنن ،همان اهلکتاباند ،چنین استدالل کرده است که چتون گفتمتان قترنن،
ازنوع جدل و جدال ،انعطافپذير است ،امکان دارد ايتن اتوتام بته شترک ،بته گتروههتای

مختلف مربوط باشد (ر ک هاوتینگ1999 ،م )47 :در پاسخ به هاوتینگ مت تتوان گفتت

حت اگر بپذيريم گفتمان قرنن ،ازنوع جدل است ،نم توان نتیجه گرفت اهلکتاب ،همان

مشرکاناند و ازروی جدل ،دو گروه دانسته شتدهانتد داليلت قتان کننتدهتتر الزم استت تتا

براساس ننها بتوان از جدل بودن يک گفتمان ،چنین نتیجهای گرفت
« -ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذينَ آمَنُتا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكینَ وَلَتْ كانُتا أُولي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَایَّنَ لَهُامْ

أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحیمِ* وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهیمَ لِأَبی ِ إِالَّ عَنْ مَتْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّااهُ( »...توبته-113 :
)114
از هاهر اين دو نيه برم نيد که در نية اول ،از استغفار بترای مشترکان نوت شتده و در
نية دوم ،دلیل استغفار حضرت ابراهیم (ع) برای «ابی » بیان شده است طبق نية  74از ستور
انعام ،يعن «وَإِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبی ِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَة» ،نيین اين شخص ،بتتپرستت بتوده
است؛ بنابراين ،منظور از مشرکان در نية اول ،بتپرستان است

 -از جمله نيات ديگری که نشان م دهند مراد از شترک در قترنن ،بتتپرستت استت،

م توان نيات  74تا  81از سور انعام را نام برد؛ البته هاوتینتگ نیتز معتقتد استت در قترنن،
پرستش بتهای سنگ و چوب تنوا دربار اقوام گذشته بهوضوح بیان شده استت؛ درحتال

که دربار مخاطبان قرنن ،لفظ بت نیامده است و از شرک و مشرک مرتبط با ننها ،معنتای

بتپرست برداشت نم شود در اينجا ،با نشاندادن اين مستئله کته در برخت نيتات قترنن،
شرک بهمعنای بتپرست بهکار رفته است ،م توانیم نتیجه بگیريم در گفتمان قرنن ،شرک
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م تواند بهمعنای بتپرست باشد و بنابراين ،شرک مربوط به مخاطبان قرنن را نیز مت تتوان

بهمعنای بتپرست دانست

نيات «وَإِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبی ِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَتْمَكَ في ضَاللٍ مُبینٍ» (انعام:
 )74و «قالُتا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفین» (شعرا )71 :نشان م دهند قوم حضرت ابتراهیم (ع)
بتپرست بودند و همواره نزد بتها بهسر م بردند؛ بنتابراين مت تتوانیم نتیجته بگیتريم ايتن
الوه ،بتهاي از سنگ ،چوب و بودند هاوتینگ نیز «اصنام» در قرنن را بهمعنای بتهتای
سنگ و چوب دانسته است؛ بنابراين ،دربار قوم حضرت ابتراهیم (ع) ،بتااطمینتان مت تتوان
گفت ننها بهمعنای واقع کلمه ،بتپرست بودهاند
در نيات بعدی سور انعام ،اين موضوع بیان شده استت کته ايتن قتوم متاه ،خورشتید و
ستارگان را نیز م پرستیدند؛ سپس سخنان حضرت ابراهیم (ع) بتدين شترح ذکتر شتده کته
اين افراد بتپرست را مشرک خطاب کرده استت« :إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّاذی فَطَارَ السَّاماوا ِ

وَالْأَرْضَ حَنیفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكینَ» (انعام)79 :

اين نيه نشان م دهد مشرک در قرنن ،بهمعنای بتپرست نیز بهکتار رفتته استت و ايتن

مسئله ،تنوا يک اتوامِ ناش از گفتمان جدل قرنن نیست کته دربتار يکتتاپرستتان مختالف

اسالم بهکار رفته باشد

 -نية «وَإِذا ذَكَرْ َ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّتْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُاترا» (استراء )46 :نیتز ازجملته

نيات است که نشان م دهد گروه از مخاطبان قرنن ،افرادی بودند که به يگانگ ختدا و

خدای يگانه اعتقادی نداشتند در اين نيه ،مطمئناً يکتاپرستان ،موردنظر نیستند

 -در نية «وَإِذا ذُكِرَ اللَّ ُ وَحْدَهُ اشْامَأَزَّ ْ قُلُاتبُ الَّاذينَ ال يُؤْمِنُاتنَ بِالْاةخِرَة» (زمتر )45 :نیتز

گروه ديگر از مخاطبان قرنن ،موردنظرند که عالوهبر ويژگ قبل  ،به نخرت هتم ايمتان

نداشتند عبارت «وقت خدا به يکتاي ياد م شتود» در المیتزان ،ايتنگونته تفستیر شتده استت:

«يعن وقت خدا را ياد م کنند و نام از خدايان ايشان نم برند ،که مصداق روشن نن ،کلمتة "ال

ال اال اللَّ " است» طباطباي اساس نفرت اين افراد از شنیدن نام ختدا را ايمتاننداشتتن ننهتا
به نخرت دانسته است (طباطبتاي 1417 ،ق )271 /17 :طبرست نیتز معتقتد استت مشترکان
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وقت سخن «ال ال اال اللَّ وحده ال شريك ل » را م شنیدند ،نفرت م کردند؛ چون بتتهتا را
نیز خدا م دانستند (طبرس 1372 ،ش)189 /21 :
حال ،اين سؤال مطرح م شود که نيا م توان ننگونه که هاوتینگ ادعتا کترده و همتة

مخاطبان قرنن را افراد يکتاپرستت دانستته استت ،افتراد مخاطتب در نيتات يتادشتده را نیتز

يکتاپرست دانست و نيا باوجود چنین نيات بازهم مت تتوان گفتت در قترنن ،هتیچ نيتهای

نداريم که خطاب به بتپرستان باشد توجه به اين نکته ،الزم است که شرک متوردنظتر در
اين نيات ،ازنوع شرک نشکار است؛ درحال که فرد موحد ،ممکن است به شترک خفت

دچار شود؛ حال ننکه شرک موردنظر در اين نيات ،دربار يکتاپرستان صدق نم کند

البته ذکر اين نکته نیز الزم است که اگر جمع از مخاطبان قرنن را افرادی يکتتاپرستت

بدانیم ،بازهم نم توانیم تصور کنیم قرنن در محیط ریراز مکه و مدينه پديتد نمتده باشتد؛
زيرا شواهد و مدارک تاريخ ای فراوان وجود دارند که براساس ننهتا مت تتوان نشتان داد

در حجاز و بهويژه مدينه ،يکتاپرستان زندگ م کردند و با مسلمانان درارتباط بودند

 -برخ نيات نیز در قرنن وجود دارند که در ننها« ،فعل شرک» با معنتای اصتطالح

شرک به مخاطبان نسبت داده شده است در اين نيات نیز بهوضتوح مشتاهده مت شتود کته
مخاطبان ،گروه متمايز از يکتاپرستان و اهلکتابانتد (ر ک بقتره ،96 :نلعمتران،186 :
مائده ،82 :حج)17 :
در اين چوار نيه ديده م شود کته مشترکان يتا کستان کته مرتکتب شترک شتدهانتد،
گروه کامالً متمايز از اهلکتاباند
در نيات  80و  81سور انعام ،کسان که مرتکب شرک شدهاند ،همان بتپرستانانتد و
در نيات  51و  54از سور نحل ،شرک ،معادل اعتقاد بته دو ختدا و پرستتش دو ختدا قترار
گرفته است
عالوهبتر نيتات يتادشتده ،در برخت نيتات ديگتر هتم «شترک» و «مشترک» بتهمعنتای
لغویشان استعمال شدهاند در بعض نيات نیز شرک درمقابل شکر قرار گرفته است؛ ماننتد
نية  42از سور کوف که عالمه طباطباي درتفسیر نن گفته است« :شرک موردنظر ايتن نيته
به اين صورت تفسیر شده است" :اى کاش به ننچه دل بسته بودم ،دل نم بستم و رکتون و اعتمتاد
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نم کردم و اين اسباب هاهرى را که مستقل در تیثیر پنداشته بودم ،مستقل نم پنداشتم و همة امور

را از خدا م دانستم!"» (طباطباي 1417 ،ق)316 /13 :
در نية  65از سور عنکبوت نیز شرک درمقابل اخالص قرار گرفته است برخ نيتات
ديگر نیز همینگونهاند که در اين نوشتار ،مجال برای بحث دربار ننها وجود ندارد

با توجه به نمونههای بیانشده ،ارتبتاط نزديتک میتان نيتات قترنن و تفستیرهتا مشتخص

م شود هاوتینگ معتقد است مفسران م کوشند نيات قرنن را بهگونهای تفسیر کننتد کته

هدف ننها تیمین شود و قرنن ،منعکسکنند وضعیت مکه و مدينه بهنظر نيد بهعقیتد او،

مفسران ،نيات مبوم و کل قرنن را چنان با بیان جزئیات ،از ابوام خارج مت کننتد کته ايتن

نيات ،يادنور داستان نقتلشتده از دوران پیتامبر (ص) بتهنظتر نينتد احتمتاالً ايتن ديتدگاه
هاوتینگ ،ادامة ديدگاههای شکاکانة گلدتسیور است اين صاحبنظتر نیتز دربتار روايتات

تفسیری ،چنین اعتقادی دارد و در کتاب گرايشهای تفسیری درمیان مستلمانان ،در فصتل

باعنوان «تفسیر درپرتو عقیده» ،به اين موضوع پرداخته است او معتقد است عالمان مسلمان،

خألها و ابوامهای قرنن را ازراه ارتباط با يووديان و مسیحیان و با دستاورد خیال خود کامتل

کردهاند و بعض مفسران به هیچ نظام خاص اعتقاد نداشتتند و درواقت  ،نمتال و نرزوهتای
خود را بر قرنن حمل کردهاند (گلدتسیور1384 ،ش)78-77 :

شايان ذکر است که تعداد نيات که اين ديدگاه را رد م کننتد ،بستیار زيتاد استت؛ امتا

بهعلت گستردگ اين موضتوع در قترنن و تفستیرهتا ،و بترای جلتوگیری از طتوالن شتدن
بحث ،تنوا به تعدادی از اين نيات و مراجعه به بعض تفسیرها بسنده کردهايم

 .3-5بررسی آیات مورداستناد هاوتینگ

در اين مرحله ،الزم است نيات را که هاوتینگ برای اثبات ديدگاه ختود ،بته ننهتا استتناد
کرده است ،نقد و بررس کنیم اين دسته از نيات ازنظر هاوتینگ نشان م دهنتد مخاطبتان
قرنن ،افرادی يکتاپرست بودند؛ امتا در تفستیرهتا ،بتتپرستت و مشترک معرفت شتدهانتد

هاوتینگ برای اثبات اين ديدگاه خود ،دو دسته نيات را ذکر کرده است:
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دستة اول ،نيات هستند که از نظر هاوتینتگ نشتان مت دهنتد مشترکان مخاطتب قترنن،

ويژگ هاي يکتاپرستانه دارند پیشتر دربار اين موضوع ،سخن گفتهايم؛ امتا الزم استت در
اينجا ،نيات را که هاوتینگ به ننها استناد کرده است و نیز استداللهای او را ذکر کنیم

هاوتینگ در نراز ،نيات را ذکر کرده است که نشان مت دهنتد مخاطبتان قترنن انتظتار

داشتند خدايانشان برای ننها نزد خدا وساطت کنند او نيات را مثال زده است که براساس
مفاد ننها ،اين وساطت برای کسب منفعت دنیاي صتورت مت گیترد (هاوتینتگ1999 ،م:
:)52
 «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماوا ِ وَالْأَرْضَ لَیَقُتلُنَّ اللَّ ُ( »...زمر)38 :هاوتینگ با استناد به سه دسته نيات نشان داده است اين شفیعان ،فرشتتگان هستتند کته
اين افراد ،ننها را دختران و فرزندان خدا م دانستند مشرکان برای ختدا قائتل بته فرزنتدان
دختر بودند« :أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنا ٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنین» (زخرف )16 :ننها فرشتگان را مؤنث
م دانستند« :وَجَعَلُتا الْمَالئِكَةَ الَّذينَ هُامْ عِباادُ الارَّحْمنِ إِناثاا» (زخترف )19 :موجتودات کته
مشرکان ،ننها را فرزندان ختدا مت دانستتند ،بنتدگان گرامت ختدا بودنتد کته بتهاذن ختدا
شفاعت م کردند« :وَقالُتا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَ ُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُتنَ( »...انبیا)28-26 :
او در اينجا ،دو نتیجه گرفتته استت :نخستت ،اينکته منظتور از ايتن شتفیعان ،بتتهتا ويتا
خدايان مشرکان نیستند و ننها فرشتتگان هستتند کته متوردتکتريم و تقتديس ننهتا قترار
گرفتهاند؛ دوم ،اينکه اعتقاد به شفاعت فرشتگان ،ازجمله باورهای يکتاپرستان استت کته در

مناب يوودی و حت قرنن هم ذکر شده است؛ چنانکه در قرنن م خوانیم« :تَكادُ السَّاماوا ُ

يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَتْقِهِنَّ وَالْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُتنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَال إِنَّ اللَّ َ هُتَ الْغَفُاترُ

الرَّحیم» (شورا)5 :
هاوتینگ همچنین نيات ماننتد نيتة  255از ستور بقتره و نيتة هجتده از ستور رتافر را
بیانگر اين مسئله دانسته است که مخالفتان بته حاکمیتت ختدا و احتمتاالً روز قیامتت اعتقتاد
داشتند که البته اين مسئله بهراحت  ،با تصويری که در روايات ،از ننها بهعنوان بتتپرستتان
مشرک عرضه شده است ،سازگار نیست (هاوتینتگ1999 ،م« :)52 :مَنْ ذَا الَّذی يَشْافَُُ عِنْادَهُ

إِالَّ بِإِذْنِ » (بقره)255 :؛ «وَأَنْذِرْهُمْ يَتْمَ الْةزِفَةِ إِذِ الْقُلُتبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمینَ( »...رافر)18 :
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در دستتتة دوم از نيتتات کتته هاوتینتتگ بتته ننهتتا استتتناد کتترده ،از کلمتتههتتاي دربتتار
موجودات موردپرستش استفاده شده است کته ختدابتودن نن معبتودات را درنگتاه عابتدان
ننها ثابت نم کند «جبت»« ،طاوت » و حت «ال »« ،عزی»« ،منا » و در اين زمرهانتد
هاوتینگ از اين کلمهها معنای بت را برداشت نکرده و ننها را موجتودات ماننتد فرشتتگان
دانسته است که مشرکان ،ننها را مقدس م شمردند وی تنوا دو کلمة «اوثاان» و «اصانام»
در قرنن را بهمعنای بت دانسته و معتقد است اين دو کلمه ،البته جز در نيتة ست ام از ستور
حج ،همواره دربار اقوام گذشته بهکار رفتهاند وی واژ «اوثان» را در نيتة ست ام از ستور
حج ،بهمعنای بت ندانسته و بنابراين نتیجه گرفتته استت ايتن معبتودان ،ختدايان يتا بتتهتای
موردپرستش نیستند و درنتیجه ،مشرکان ،بتپرست نبودهاند؛ بلکه يکتاپرستان بودهانتد کته
اين موجودات مقدس يا فرشتگان را مقدس و مکرم م شمردند؛ بنابراين ،الزم است مفوتوم
اين کلمهها را با توجه به تفسیرهای اسالم بررس کنیم
در اينجا ،برای جلوگیری از طوالن شدن بحث ،تنوا به مطالب م پردازيم که هاوتینتگ
دربار سه نام «ال »« ،منا » و «عزی» بیان کرده و معتقد است در نيات بعدی ،اين استمهتا
به مسئلة تکريم فرشتگان ربط داده شده است که مشرکان ننها را دختران خدا مت دانستتند

و به شفاعتشان اعتقاد داشتند (هاوتینگ1999 ،م )54 :او گفته است مفسران قرنن ،ننهتا را

بتهاي دانستهاند که اعراب بتپرست زمان پیامبر (ص) م پرستتیدند هاوتینتگ در اينجتا

کوشیده است با بحث دربار اين مسئله که الت ،منات و عزی بت نبودند ،ثابت کنتد قترنن

خطاببه بتپرستان و بنابراين ،متعلق به زمان پیامبر (ص) نیست اين سه نتام تنوتا در نيتات
نوزدهم و بیستم از سور نجم ذکر شدهاند
همانگونه که هاوتینگ نیز گفته است ،با مراجعه به تفسیرها درم يتابیم تقريبتاً در تمتام
ننها ،اين اسمها عبارت از بتهای مشرکان حجاز تفسیر شده است که در اينجتا ،برخت از
ننها را ذکر م کنیم :بتهای سنگ و چوب که مشترکان معتقتد بودنتد جتنهتا در ننهتا
زندگ م کنند ويا تمثال مالئکاند (بیضاوی1418 ،ق )159 /5 :بت (نیشابوری1415 ،ق:
733 /2؛ اندلس 1420 ،ق16 /10 :؛ ابنعجیبه1419 ،ق505 /5 :؛ بحرانت 1416 ،ق201 /5 :؛
زحیل 1418 ،ق108 /27 :؛ قم مشودی1368 ،ش)130 /9 :؛ بتهاي بودند بهنتام مالئکته
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(سمرقندی)361 /3 : ،؛ الت ،متردی و عتزی زنت بتود و منتات نیتز يتک بتت بتود (قمت ،
1367ش)338 /2 :؛ عزی يک درخت ،الت يک بت و منات يک سنگ بتود کته مشترکان
ننها را م پرستیدند (طوس 1426 ،ق)427 /9 :؛ ننان االهگان بودند که مشرکان ننهتا را
با فرشتگان م پرستیدند و مشترکان ايتن فرشتتگان را دختتران ختدا مت دانستتند (طبرست ،
1372ش)266 /9 :؛ بتهاي بودند که مشرکان ننها را تمثال از مالئکه م دانستند و ادعتا
م کردند مالئکه ازجنس زناناند اين بتپرستان قائتل بته الوهیتت و ربوبیتت ختود بتتهتا
بودند و مالئکه را اربتاب بتتهتا مت دانستتند کته مالئکته در الوهیتت ،ربوبیتت ،انوثیتت و
شفاعت مستقل بودند (ر ک طباطباي 1417 ،ق)38 /19 :
همانگونه که م بینیم اگرچه مفسران ،الت ،منات و عزی را بت دانستهاند ،میتان ننهتا

و مالئکه ،ارتباط قائلاند و چنانکه پیشتر نیز در تفسیر المیزان ديديم ،وثن مسلکان ،جتن،
مالئکه و حت پادشاهان را مقدس ،رب و اله م دانستتند و بترای پرستتش ننهتا بتتهتاي

م ساختند ننها اين بتها را حقیقتاً م پرستیدند و برايشان مقتام الوهیتت قائتل بودنتد؛ نته
اينکه ننها را تنوا نمادی از نن موجودات مقدس بدانند ،و کم اتفاق م افتتاد کته معبتودی
جز خدا را بپرستند و بت برای نن معبود نگیرنتد (ر ک همتان 281 /15 :و  )280 /18ايتن
ديدگاه در بعض تفسیرهای موردبحث نیز ذکر شده است؛ بنابراين ،طبق ديدگاه هاوتینگ،
اينها نامهای فرشتگاناند و بدين ترتیب ،افراد مخاطب ،يکتاپرستان بودنتد کته از مالئکته
انتظار شفاعت داشتند؛ به همتین دلیتل ،او انتظتار شتفاعت از فرشتتگان را از عقايتد مختتص
يکتاپرستان دانسته است؛ درحال که براساس تعريفهای يادشده ،اينگونه نیست
سخن هاوتینگ دربار اوثان و اصنام ،صتحی استت بتهاعتقتاد او ،ايتن دو کلمته ،تنوتا

کلمههاي هستند که در قرنن ،نشکارا معادل بت بهکار رفتهاند اين واژهها در تمتام نيتات،

جز نية س ام سور حج که مربوط به قوم پیامبر (ص) است ،مربوط به اقوام گذشته هستتند
(ر ک هاوتینگ1999 ،م)55 :

واژ »اوثان« عالوهبر نية س ام ستور حتج ،در دو متورد ديگتر ،در قترنن بتهکتار رفتته
است :يک نية هفدهم و ديگری نية  25سور عنکبوت که هردو به قتوم حضترت ابتراهیم
(ع) مربوط مت شتوند واژ »اصانام« نیتز در نيتة  74از ستور انعتام و نیتز نيتة  35از ستور
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ابراهیم ،دربار قوم حضرت ابراهیم (ع) و در نية  138از سور اعراف ،دربار قوم حضترت
موس (ع) بهکار رفته است
نکتة جالب ،نن است که همین نيات که هاوتینگ به ننها استناد کرده استت ،ديتدگاه

او را رد م کنند در قرنن ،دو اصطالح «شرک» و «مشترک» دربتار قتوم حضترت موست

(ع) بهکار نرفتهاند؛ اما به قوم ابراهیم (ع) نسبت داده شدهاند در نيات  74تا  81سور انعام،
پرستش اصنام و شرک دربار ايتن قتوم درکنتار هتم نمتدهانتد و در نيتات  17و  25ستور

عنکبوت ،ننها به پرستش اوثان ،متوم شدهاند با توجه بته ايتن نيتات نتیجته مت گیتريم در

قرنن ،پرستش اصنام و اوثان ،دستکم يک از مصداقهای شرک بهشمار م رود و شرک

م تواند بهمعنای بتپرست نیز باشد؛ پس اين ديدگاه هاوتینگ که براساس نن ،تمام نيات

قرنن که دربار شرک و مشرکان نازل شدهانتد ،مربتوط بته اهتلکتتابانتد ،رد مت شتود و
م توان گفتت دستتکتم ،در بعضت از ننهتا ،شترک مربتوط بته اهتلکتتاب نیستت و بته

بتپرستان ،مربوط م شود
نية س ام سور حج خطاببه قوم پیامبر (ص) است« :ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماا ِ اللَّا ِ فَهُاتَ
خَیْرٌ لَ ُ عِنْدَ رَبِّ ِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِالَّ ما يُتْلى عَلَیْكُمْ فَاجْتَنِبُتا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُاتا قَاتْلَ

الزُّورِ» هاوتینگ معتقد است بااينکه در اين نيته ،از کلمتة »اوثاان« ،دربتار مخاطبتان قترنن
استفاده شده است ،بدان سبب که در نراز نيه ،به بحتثهتای مربتوط بته رتذاهای حتالل و
حرام پرداخته شده است و اينگونه بحثها در مناب اهلکتاب نیز وجتود دارنتد و اتفاقتاً در

قرنن و ديگر مناب يکتاپرستانه ،بسیار شبیه هماند؛ درنتیجته ،ايتن نيتات ،مربتوط بته مستائل

رذاي يکتاپرستان مخاطب قرنناند؛ زيرا از يک سو ،مخالفان در من خودسرانة استتفاده از

حیوانات يا مصرف گوشت ننها اشتتباه مت کردنتد و از ستوی ديگتر ،شترايط ذبت ننهتا

نادرست بود (ر ک هاوتینگ1999 ،م)60 :
هاوتینگ درواق  ،مفسران مسلمان را به اين مسئله متوم کرده است که نيات را با توجته
به اين پیشفرض تفسیر م کنند کته ديتن در دوران پیتامبر (ص) ،بتتپرستت بتوده و البتته
مؤلفههاي يکتاپرستانه اززمان حضرت ابراهیم (ع) درمیان ننها بتاق مانتده بتود؛ بنتابراين،
مفسران مسلمان اين نيه را مربوط بته اعمتال حتج و قربتان در ايتام حتج دانستتهانتد کته بتا
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بتپرست نمیخته شده بود و مشرکان بتپرست برای بتها قربان م کردند و بنتابراين ،در
نية موردبحث ،ننها از اين اعمال من شدهاند نکتة درخور توجه دربار ديدگاه هاوتینگ،
اين است که او خود نیز به اين مشکل دچار بوده و نيات را بدون توجه به پتیشفترضهتای

خود معنا نکرده است پیشفرض موردنظر او اين است که مخاطب نيات قرنن ،مسیحیان و

يوودياناند؛ بنابراين ،وی قسمت انتواي نيه را که به رذاهای حالل و حرام مربوط م شتود

و با ننچه در کتاب مقدس يووديان و مسیحیان نمده استت ،شتباهتهتاي دارد ،خطتاببته
اهلکتاب معنا کرده و درنتیجه ،معنای »اوثان« در قسمت ابتداي نيه را مربوط به بتپرست

ندانسته است؛ درحال که مضمون نيه ،بیشتتر ايتن مطلتب را بته ذهتن مت رستاند کته ديتن
مخاطبان اين نيه ،ترکیب از بتپرست و يکتاپرست بوده است؛ زيرا در نيته هتم از رعايتت
محرّمات الو سخن گفته شده و هتم از اجتنتاب از پرستتش اوثتان کته ختود هاوتینتگ نیتز
معتقد است در زبان عرب  ،بهمعنای بت است؛ بنابراين ،نظر مفسران اسالم دربتار ديتدگاه
هاوتینگ ،به محتوای نيه نزديکتر است؛ افزونبر ننچه گفتتیم ،هاوتینتگ ختود ترديتدش
دربار معنای موردنظرش از اين نيه را اعالم کرده است (ر ک هاوتینگ1999 ،م)60 :
 .3-6نقد روش هاوتینگ

درپ مطالعة دقیق کتاب بتتپرستت و هوتور استالم درمت يتابیم کتامالً مشتوود استت کته
الگوي تاريخ از مسیحیت و يووديت بر ذهن هاوتینگ ،مسلط است که وی براستاس نن،

به اسالم نیز م نگترد؛ بته همتین دلیتل ،او بتا رد تمتام متدارک و شتواهد تتاريخ  ،حضتور

يکتاپرستان در حجاز را منکر شده و مشرکان مخاطب قرنن را افترادی يکتتاپرستت معرفت

کرده و کوشیده است ثابتت کنتد در هتیچيتک از نيتات قترنن ،افتراد بتتپرستت خطتاب

نشدهاند و مخاطب همة نيات قرنن ،يکتاپرستاناند او مدارک موجود مبن بر حضور قرنن

درمیان مسلمانان از ابتدای بعثت را ناديده گرفته و ارتباط قرنن با پیامبر (ص) را منکتر شتده

است؛ درحال که پیوند قرنن با پیامبر (ص) و دوران حیات ايشتان ،نشتکارا در متتن قترنن
ديده م شود؛ همچنتین وی هتیچ دلیلت بترای رد بعضت اطالعتات تتاريخ ماننتد حضتور
يکتاپرستان در حجاز بهدست نداده و تنوا گفته است مطالب بیانگر حضتور يکتتاپرستتان در

 / 56نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بتپرستی و ظهور اسالم

مکه ،قان کننده نیستند او دربار روايات حاک از حضتور يووديتان در مدينته ستخن گفتته
است؛ اما نظر خود دربار حضور يوود در مدينه را بیان نکرده و گوي از کنتار ايتن مطلتب
گذشته است؛ همچنین دربار امکان ارتباط اهلکتاب در ديگتر منتاطق عربستتان بتا اعتراب
حجاز ،چیزی نگفته است (ر ک هاوتینگ1999 ،م )16 :بهنظر مت رستد پتیشفترضهتای
هاوتینگ در شکلگیری اين ديدگاه ،نقش تعیینکننده دارند
هاوتینگ در اين کتاب ،صحت شواهد تاريخ و باستانشناس و نیز روايتات را کته بتا
ديدگاه او مغايرت دارند ،موردترديد قرار داده است؛ اما از سوی ديگر ،شواهد و قراينت را
که ديدگاهش را تیيید م کنند ،پذيرفته است او اعتقاد دارد مناب اسالم و تاريخ  ،بترای
ترستتیم وضتتعیت دوران جاهلیتتت و دور پیتتامبر (ص) ،قابتتل اطمینتتان نیستتتند و شتتواهد و
مدارک پذيرفتن برای پ بردن به حضور يکتاپرستان در حجاز وجود ندارد او ديتن متردم
حجاز درزمان پیامبر (ص) را بتپرست دانسته است؛ اما معلوم نیست چگونته بتدون وجتود
مدارک و شواهد ،به نيین بتپرست در حجتاز پت بترده استت نيتا نبتودن متدرک بترای
حضور يکتاپرستان در حجاز م تواند دلیل بر بتپرستبودن مردم نن منطقه باشد؟
مطلب ديگر دربار روش کار هاوتینگ ،اين است که او هترگونته شتباهت در روايتات

اسالم يا قرنن با حوادث بیرون يا تمايالت مسلمانان را دالّبتر ستاختگ بتودن نن مطلتب

دانسته است؛ مثالً از تمايل مسلمانان به اثبات محیط بتپرستتانه بترای هوتور استالم ستخن
گفته و هدف ننها را اثبات اثرنپذيرفتن اسالم از ديگر اديان توحیدی بیتان کترده استت او
به همین دلیل ،روايات تفسیری را که در ننها ،محیط هوور قرنن ،ازنوع بتپرستانه ترستیم

شده ،جعل و ساختة مسلمانان دانسته است؛ درحتال کته هماهنتگبتودن تمتايالت پیتروان
يک نيین با مطالب موجود در مناب دين ننها ،رريتب و دور از ذهتن نیستت؛ حتال ننکته
هاوتینگ خود نیز معتقد است نيین رايج در حجاز عصتر پیتامبر (ص) ،بتتپرستت بتوده و
باوجود اين ،در وثاقت اين روايات ترديد کرده است؛ تنوا به اين دلیتل کته ايتن روايتات بتا
خواستة مسلمانان هماهنگ هستند
مسئلهای ديگر که به روش تحقیق هاوتینگ مربوط م شتود ،استتفاد او از تحلیتل متتن

قرنن و روايات تفسیری برای رسیدن به نتايج تاريخ است ننچه اساس اين ديدگاه دربار
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تثبیت نواي متن قرنن در سدههای بعد را موردترديد قرار مت دهتد ،ايتن استت کته تحلیتل
ادب متن قرنن به هیچ وجه نم تواند دلیل قان کننده بر استنتاجهتای تتاريخ و جغرافیتاي

دربار تدوين قرنن باشد و ازطريق تحلیل ادب صرف نم توان هیچ متن را تتاريخگتذاری

کرد اين مطلب دربار ديدگاه ونزبرو هم صدق م کنتد (ر ک نیتلستاز1387 ،ش-168 :

)169؛ زيرا ويژگ هاي که در اين ديدگاه ،دربار متن قرنن ذکر شدهاند ،با تکتوين قترنن

در مکه و مدينه در اوايل قترن اول هجتری ،هتیچ منافتات ندارنتد ريپتین هتم معتقتد استت

نم توان ازطريق تحلیل متن ،به نتايج تاريخ رسید (ر ک ريپین1383 ،ش)149 :

مشکل ديگر در اين ديدگاه ،نن است که ننچه هاوتینگ دربار تدوين قرنن گفته ،اين

است که همة گزارشهای اسالم دربار تاريخ اولیتة متتن قترنن ،جعلت انتد و ايتن جعتل،

چنان برنامهريزی شده است که هیچ مدرک و شاهدی از نن زمتان ،بترای افشتای نن بتاق

نمانده است؛ درحال که نم توان پديرفت مسلمانان اين جعل را چنان انجام داده باشند کته
هیچ اثری از حقیقت ،باق نمانده و به بیان ديگر ،حت يک روايت به دست ما نرسیده باشد
که از وقوع چنین جعل خبر دهد
اشکال ديگر در پژوهشهای مستشرقان ازجمله هاوتینگ ،برداشتهاى نادرستت ننتان
از برخ نيات و روايات است علت اين مسئله ،دقیقنبودن نشناي خاورشناسان بتا ادبیتات
عرب ،لسان نيات و روايات ،زواياى تاريخ اسالم و ابعاد فرهنگ دين مسلمانان از يک سو
و مراجعهنکردن ننان به همة نصوص و قراين واردشده دربار يک موضوع از ستوی ديگتر
است (ر ک معارف1384 ،ش )54 :هاوتینگ نیز عالوهبر اينکته در بررست مصتداقهتای

مشرکان در قرنن ،به همة نيتات مربتوط بته ايتن موضتوع توجته و استتناد نکترده ،بته همتة

تفسیرها نیز مراجعه نکرده و نرای تفسیری طبتری را ديتدگاه همتة مستلمانان دربتار نيتات
قرنن قلمداد کرده است؛ درحال که در فصتل اول نقتد ،بتا بررست همتة نيتات مربتوط و

رجوع به ديگر تفسیرها به نتايج متفاوت رسیديم
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 .4نتیجهگیري

تعريتف هاوتینتتگ دربتتار شتترک ،مشترک و بتتتپرستتت بتتا تعريتفهتتای مفستتران از ايتتن
اصطالحات ،متفاوت است هاوتینگ ،بتپرست را کس دانسته که ستنگ يتا چتوب را بته
خداي پذيرفته است؛ بنابراين ،مشرکان قرنن را بهدلیل اعتقاد بته اهلل يتا شتفاعت فرشتتگان،
افرادی يکتاپرست دانسته است؛ درحال که مفسران ،چنین اعتقادات را برای بتپرستان نیتز

بیان کردهاند

در برخ نيات قرنن ،مشرکان ،گروه کامالً متمايز از يکتاپرستان نشان داده شدهانتد؛

درحال که هاوتینگ اين نيات را ذکر نکرده و معتقتد استت روايتات تفستیری ،مطتالب را
دربار نيات مربوط به مشرکان بیان م کنند که از خود نيات برداشتت نمت شتود در ايتن
مقالتته نشتتان دادهاي تم مطالتتب بیتتانشتتده در بستتیاری از تفستتیرهتتا بتتا نيتتات مربتتوط ،کتتامالً
هماهنگاند

همچنتین بتتا استتتفاده از روش هاوتینتتگ ،يعنت تحلیتل متتتن قتترنن ،شتتواهدی متعتتدد را

بهدست دادهايم که نشان م دهند قرنن ،متعلق به دوران پساز پیامبر (ص) و ستاختة دستت

مسلمانان نن زمان نیست؛ بلکه متن قترنن ،کتامالً بتا وضتعیت حجتاز درزمتان پیتامبر (ص)

هماهنگ است

در اين پژوهش ،برخ اشکالهای روش هاوتینگ را ذکر کردهايم؛ ازجمله اثرگذاشتن

پیشفرضهای او بر تحقیقاتش ،استنتاجهای تتاريخ او بتا استتفاده از تحلیتل متتن قترنن و

روايتتات ،پتتذيرفتن برختت روايتتات و متتدارک تتتاريخ و رد بتت دلیتتل برختت ديگتتر،

جعل خواندن روايات اسالم مربوط به دوران جاهلیتت بتهعلتت هماهنتگبتودن ننهتا بتا
تمايالت مسلمانان مبن بر بتپرستانهبودن محیط هوور قترنن ،مراجعته بته تنوتا يتک تفستیر

(تفسیر طبری) برای پ بردن به ديدگاههای تفسیری مسلمانان و تعمیمدادن ديدگاه طبری به
همة مسلمانان
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