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  موالنا امرالدين بطحا 

  ٢٠١٧ می ٣٠
  

  چرا پيغمبر در زمان حياتش اقدام به ترتيب قرآن نکرد؟
به ذھن ھر انسان چنين سؤالی به مورد می تواند  .دوستان بالشبھه بيشتر ازصد بار سؤال باال را از من پرسيده اند

 دوران ھا بود چرا پيغمبر اين ۀ انسان ھا و در ھمۀاگر رسالت محمد ابالغ پيغام خدا برای ھم. عاقلی خطور کند

 انسان ھا در ادوار و ۀرسالت را به طور کامل و جدی عالوه بر اعراب شھر مکه و مدينه و نواحی آن برای ھم

مکه و مدينه و چند شھر و ده اطراف آن ھا نيز از روی وظيفه اعصار بعدی و در مکان ھای غير از شھر ھای 

  جدی نگرفت؟ 

طور موثق نمی توانم در اين زمينه چيزی بگويم ه ب: جواب من در برابر اين گونه سؤال ھا ھميشه اين بوده است که

  :ولی گمان می کنم که چھار دليل می تواند برای اين کوتاھی وجود داشته باشد

  .تباهـ مسامحه و اش١

  .ـ جدی نبودن يا جدی نگرفتن وحی٢

  .ـ مصروف شدن در امور دنيوی٣

آن ) شھرھا و دھات اطراف(ـ وجود آياتی که حاکی وحی قرآن و دين اسالم تنھا برای مردم مکه و حول و حوش ۴

  .می باشد

ی دانيم که پيغمبر نيز م) البته بر اساس قرآن و گفتار خود پيغمبر( در مورد مسامحه و تکاھل و اشتباه ھمه اول ـ

َعفَا هللاُ َعنَک لَِم أَِذنَت لَھُْم : " توبه نگاه کنيدۀ سور۴٣ تبه آي.  انسان ھا دارای کمبودات و اشتباھاتی بودۀمانند ھم

راستگويان برايت که  خدا از تو در گذرد، چرا پيش از آن: "يعنی." َحتَّى يَتَبَيََّن لََک الَِّذيَن َصَدقُوْا َوتَْعلََم اْلَکاِذبِينَ 

  " و دروغگويان را بشناسی ، به آنان اجازه دادی؟ آشکار شوند

 جنگ ۀکه بھانه می آوردند و نمی خواستند به جبھ( باال پيغمبر درشناخت راست گويان و دروغ گويان تنظر به آي

 اشتباه و پشيمانی و از شتابزدگی کار گرفت و شتابزدگی که يکی از خصلت ھای انسانی است غالباً ) در تبوک بروند

  . گاھی ھم تأديب و تعذيب در قبال دارد

پيغمبر چنان ناراحت و عصبانی شد که سه بار ) کاکای پيغمبر(عالوه بر اين در جنگ احد بعد از کشته شدن حمزه 

اين " . کنمرا مثله می ھا  آن؛را مثله می کنم ھا  آن؛را مثله می کنم ھا ھا چيره شوم آن آن من بر اگر ":تکرار کرد

  ! سخن پيغمبر طوری که ديده شد مقبول خدا واقع نشد؛ پس سخن درستی نبوده است
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َر َو يُتِمَّ نِْعَمتَهُ * إِنَّا فَتَْحنَا لََک فَْتحاً ُمبِيناً : " فتحۀ سور٢ و١ ت از آيھمچنان َم ِمْن َذْنبَِک َو َما تَأَخَّ ُ َما تَقَدَّ لِيَْغفَِر لََک هللاَّ

ما اين فتح و پيروزی را نصيب تو کرديم تا اين که گناھان گذشته و : "؛ ترجمه" يَْھِديََک ِصَراطاً ُمْستَقِيماً َعلَْيَک وَ 

به وضوح فھميده ."  تو آمرزيده شود و نعمت خود را بر تو تمام کرده باشيم و تو را به راه مستقيم ھدايت کنيمۀآيند

  . د می ش گناه مرتکبنيز  بلکه بعد آن مرتکب گناھی شده بودت قبل از نزول اين آيمی شود که پيغمبر نه تنھا

 کسانی است که می ۀ فخر رازی از جملنوشته می کند که" گناه پيغمبر در اسالم "ۀ در جزومحمد ھادی معرفت

ی از ئی صدق می کند که گناھی يا خطائ داللت دارد که پيامبر مرتکب گناه شده چون مغفرت در جاتاين آي: گويد

  .  سرزده باشدشخص

کارجمع . پيغمبر وظيفه و رسالتی را که خدا به دوش او گذاشته بود، جدی نگرفته در انجام آن غفلت ورزيد :دوم

ازجانب خدا و ترتيب آن در يک مجلد در زمان حيات پيغمبر خواھی نخواھی ) فرو فرستاده شده(آوری آيات ُمنَزل 

  . پيغمبر نظر به شھادت تاريخ به چنين موضوع بااھميتی توجه نکرديکی از وظايف اصلی و جدی پيغمبر بود؛ اما 

آخرين فرستاده ( احزاب خاتم االنبياء ۀ چھل سورتضرورت اين کار چون پيغمبر مطابق آياتی از قرآن ازجمله آي

 باقی خوانده شده بود به خوبی احساس می شد؛ زيرا بعد از او پيغمبر ديگری برای ادامه يا تکميل کارھای) خدا

بناًء پيغمبر بايد در جمع آوری و ترتيب و تدوين آنچه . فرستاده نمی شد) اگر کار ھای او تکميل نمی شد( او ۀماند

ظاھراً از جانب خدا به وی الھام شده بود به شکل يک کتاب معتبر و با کيفيت و مشخصات واحد که بايد در دسترس 

  . ردمسلمانان ادوار بعد قرار می گرفت غفلت نمی ک

اگر اين کار توسط خود پيغمبر انجام می شد يقيناً تشويش کمتری نسبت به وجود اختالف در مفھوم و معنی آيات و 

مثل حکايت خورده شدن برگی که روی آن آيتی نوشته شده بود از زير بالش عايشه (تحريف يا ناپديد شدن آن ھا 

  .  موجود می بود!!!) توسط بزی

..." اَْليْوَم أْکَمْلُت لَُکْم دينَُکْم َوأْتَمْمُت َعلَيُکْم نِْعَمتی َوَرضيُت لَُکُم اإِلْسالَم ديناً : "...  مائدهۀور س٣ تمطابق بخشی از آي

امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را برشما تمام نمودم؛ و اسالم : "که ترجمۀ فارسی آن عبارت است از

ی اين امعن. ا دين اسالم را من حيث يک نعمت برای مسلمانان کامل اعالم نمود، خد."ين شما پذيرفتمئرا به عنوان آ

سخت اين است که بعد از اسالم نه کتابی نه دينی و نه پيغمبری فرستاده می شود؛ سخنی باقی نمانده بود که گفته می 

شدن پوست و " ُگم و ُگور"با چنين يک پيغام و با در نظر داشت . شد؛ ھر آنچه که بايد گفته می شد گفته شده بود

 آن ھا نوشته شده بود بربرگ درختان و چوب و سنگ و استخوان و مواد و مصالح فاسد شدنی ديگر که آيات قرانی 

ن در معرض تباھی قرار آطبيعيست که آيات قر) کمتر از ده نفر(دود حفاظ قرآن عو مرگ و مير عده ای بسيار م

ک می کرد و برای جلوگيری از اتالف آيات قرآن که ضرورت و اھميت آن برای پيغمبر بايد اين نکته را در. داشتند

ولی ديديم که پيغمبر . انسجام امور دين و دنيای مسلمانان بی نھايت مھم بود بايد تدبيری می سنجيد و اقدامی می کرد

شايد مصروفيت :  گفت از قرائن می تواناين کار را نکرد؛ چرا؟ با يقين در اين مورد نظر دادن کار آسانی نيست اما

       .   ھای زندگی پيغمبر يکی از داليلی باشد که او نتوانست به انجام اين مأمول توفيق حاصل کند

رخان و سيره نويسان می گويند که پيغمبر ضرورت اين کار را درک ؤ در خصوص گمان باال عده ای از م:سوم

 امور قضائی، حل مشکالت و رفع ۀ کار سياست و حکومت داری، ادارمی کرد، اما چون در زندگی روزمره و

اختالفات، رسيدگی به امور زنان و منزل، سبق گفتن، توضيح مسايل ضروری دينی و اخالقی و مدنی و صدور 

 بدر و حمله به کاروانی از مردم ۀکه سريه و غزوه ناميده می شد و از سال دوم ھجرت با غزو(دستورات، جنگ 
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کار امامت و غيره و غيره آنقدر مصروف بود که وقتی برای اقدام و نظارت بر جمع آوری آيات ) غاز يافتمکه آ

  . ُمنَرل و ترتيب آن ھا برايش باقی نمی ماند

اين تصور مخصوصاً با داشتن زن ھای متعدد که در اکثر موارد برای پيغمبر مشکالت ايجاد می کردند به احتمال 

بن اسحق يکی از سيره نويسان پيغمبر نقل می کنند که پيغمبر از زبان محمد ( بوده باشد زياد می توانست درست

اين سيره نويس حتی نام زن .  نکاح خوانده بود در خانه داشت که با آن ھا خطبۀ زن٩در زمانی که رحلت می کرد 

ام حبيبه، زينب دختر جحش، عايشه، حفصه، ام السلمه، سوده، : ھای پيغمبر را ياد می کند که عبارت بودند از

 اما آيا کار ترتيب و تنظيم آيات ) زن داشت١٣ابن اسحق نوشته می کند که پغمبر جمعاً . جويريه، صفيه و ميمونه

قرآن و تدوين يک مصحف و دست آويز برای ابالغ آن ھا به مردمانی که در آينده می آمدند در برابر ميل و اشتياق 

آنقدر بی اھميت بود که پيغمبر نمی توانست به جای ) بيشتر دعوا ھا(امور آن ھا پيغمبر به زن و رسيدگی به 

  مصروف شدن با آن ھمه زن و خورد و خواب خود را مصروف کار جمع آوری وحی الھی و ترتيب قرآن کند؟ 

و غيرمستقيم به کار اصلی پيغمبر ابالغ دين بود؟ رسيدگی به امور دين و رساندن پيغام خدا به مردم به شکل مستقيم 

طور شفاھی يا از راه ترتيب يک مصحف از آيات و تعاليم و ديگر بايد ھا و نبايد ھای دينی و تنظيم يک خط درسی 

ـ عقيدتی و قانون واحد و معتبر برای آيندگان اگر پيغمبر به شکل جدی در فکر آن ھا و در فکر دين می بود بسيار 

رسالت و وظيفه اصلی . منزل و امور ديگری که در اين رده قرار داشتند بودمھم تر از رسيدن به امور زنان، امور 

  !!!بود" رب العالمين"پيغمبر گرفتن زن ھای بی شمار و خوردن و خوابيدن و مانند اين ھا نبود بلکه ابالغ پيغام 

 آخرين سال ھای حيات قبل از آن ـ تا. فتوحات مسلمانان نظر به تاريخ اسالم از زمان خلفای راشيدن آغاز شده است

ـ مسلمانان که در مدينه زندگانی می کردند شھر ھای مکه و اطراف ) سال نھم ھجری آخرين جنگ واقع شد(پيغمبر 

ی با روم شرقی بود بيشتر دفاعی و برای حفظ و تحکيم ئجنگ ھای موته و تبوک که جنگ ھا. آن را فتح کرده بودند

  . روميان بودحدود و ثغور سرزمين اسالمی در برابر 

جنگ ھای تھاجمی وسيع و کشور گشايانه که به فتح شام و يمن ايران و مصر و شمال افريقا و کشورھای ديگر 

مراد از حکايت جنگ ھای مسلمانان که منتج به . انجاميد ھمه در دوران خلفای راشدين آغاز و به پيروزی رسيدند

به فکر صدور دين اسالم از طريق جنگ به کشور ھای  روسعت سرزمين ھای اسالمی شد اين است که چون پيغمب

ديگر نبود و ھنوز مشکالت وی با مردمان مکه و مدينه و شھر ھا و دھات اطراف آن به کلی تمام نشده بود بيشتر 

از جانبی مردمان اين مناطق که ھمه عربی زبان . خود را به امور شھر مکه و اطراف آن مصروف می ساخت

طريق رفت و آمد به شھر ھای يک ديگر و لفظاً و حضوراً با ھم در تماس بودند و به خاطر اين بودند بيشتر از 

ذکر لسان . موضوع شايد از نظر پيغمبر ضرورتی برای جمع آوری آيات قرآن و وجود يک کتاب ديده نمی شد

  ! ده بود فوق نيز حکايت از آن دارد که دين اسالم تنھا برای عرب ھا نازل شتفصيح عربی در آي

 خدا حداقل دو بار اين مطلب را که قرآن به زبان عربی و برای مردمان شھر مکه و دوروبر آن فرو :چھارم

بناًء احتمال دارد که پيغمبر نظر به اين دو ).  انعامۀ سور٩٢ ت شوری و آيۀ سور٧ تآي(فرستاده شده ذکر می کند 

بعد ھا به مردمان شھر ھای مدينه (ان مکه و حول و حوش آن  خود را مسؤول ابالغ و انتشار دين در ميان مردمتآي

می دانسته است و بر اساس ھمين پنداشت به صدور ) و حجاز و تھامه و عمان و قطيف و احساء و طائف و غيره

جنگ . دين اسالم به شھر ھا و کشور ھای خارج از مرز ھای شھر ھای اطراف مکه و مدينه اقدام نورزيده است

اين جنگ در واقع مانند . گرفتن انتقام خون قاصد پيغمبر به راه افتاد که منتج به شکست مسلمانان شدموته برای 

بيشتر جنگ ھا در زمان پيغمبر به شمول . جنگ ھای خلفای راشيدن که برای انتشار اسالم بود صورت نگرفته بود
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جنگ ھای . از رحلت پيغمبر آغاز يافتگسترش اسالم و فتوحات مسلمانان بعد . جنگ تبوک جنگ ھای دفاعی بودند

  . اين دوره و دوره ھای بعد از آن ھمه جنگ ھای تھاجمی بودند

که فھميده (حاصل سخن اين که علت خواه عدم اطمينان پيغمبر به جھانی بودن و جھانی شدن دين اسالم بوده باشد 

 اطراف ۀا عرب ھای شھر مکه و چند قرينمی شود چرا خدا باوجود داشتن صفت رب العالمين و رحمة للعالمين تنھ

يا )  رب العالمين و رحمة للعالمين را جدی نگرفتۀآن را مورد لطف خويش قرار داده بود و چرا پيغمبر مسأل

مصروفيت ھای مختلف وی يا نبود فرھنگ تاريخ نويسی و تدوين کتاب در ميان اعراب باديه نشين يا سھل انگاری 

  . مبر کرد غيرقابل درک استو يا اشتباه، کاری که پيغ

ی که متوجه ھر امری است آن ئعجب تر از ھمه اين بود که اگر پيغمبر متوجه ضرورت اين کار نشده بود چرا خدا

  ... را به پيغمبر تفھيم نکرد؟ 

  

  

  

 

 


