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 حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۵ اگست ٢٩

  
 تاريخ نگارش و تحريف قرآن توسط خلفای اسالم
  در آزمون دست نوشته ھای کشف شده در صنعا

  
  :پيشگفتار مترجم 

تاريخ نگارش و « دقيقه ای است که تحت عنوان ١٩ً دقيقه از  يک ويدئوی تقريبا ١١ًجمۀ تقريبا نوشتۀ حاضر تر

  . در يوتوب منتشر شده است) ١(»در آزمون دست نوشته ھا: تحريف قرآن توسط خلفای اسالم 

ت، زيرا دست کم به بی گمان جامعۀ ايران شايد بيش از ھر جامعۀ ديگری به نقد دين و آزاد سازی نقد دين نيازمند اس

باور بسياری از فرھيختگان ايرانی در قرن گذشته يکی از داليل واپس ماندگی ايرانيان و بن بست ھای فرھنگی در 

 سال گذشته بوده ١۴٠٠سطح عمومی برای پيشرفت و پاسخگوئی به نيازھای زمانه در حاکميت ايدئولوژی مذھبی طی 

ن جمھوری اسالمی ايران به دنيا آمده اند، حاکميت دين اسالم و حتی احيای  که در دورایاز ميان نسل ھای جديد. است

در حالی که حاکميت ايدئولوژی اسالمی از دوران تصرف وحشيانه و ... دين اسالم در ايران را مديون خمينی می دانند

 نفر از ۴٠٠٠٠ست کم  خونبار ايران توسط بيابان نشينان و راه زنان تازه مسلمان شدۀ عرب، و پس از بريدن سر د

و تجاوز به زنان و کودکان و به بردگی کشيدن بازماندگان در نخستين سال تھاجم ) استان فارس کنونی(اھالی اصطخر 

  .اسالم به ايران، يک روز نيز متوقف نشده است

م  و به نام هللا و محمد  البته کشتار نياکان ايرانی ما در اصطخر تنھا بخش کوچکی از جناياتی است که به نام دين و اسال

 با ممنوعيت استفاده از زبان مادری و اجبار در زبان ءاستقرار اسالم در ايران ابتدا. رسول هللا در ايران مرتکب شدند

يعنی .  گرديدءعربی آغاز شد که تحميل اين دين و زبان به ايرانيان در دوران جمھوری اسالمی به شکل پر رنگی احيا

 سال حاکميت اسالم در سطح عمومی شرکت داشته است ١۴٠٠ش ازخودبيگانگی دست کم طی عناصری که در گستر

چه زيرا موضوع از خودبيکانگی فراتر از اين دوره نيز قابل بررسی می باشد .. اگر خودمان را به دوره محدود کنيم(

و در . ھورامزدا در زمين می دانستندنبايد فراموش کنيم که حتی پيش از اسالم ايرانيان فرد پادشاه را جانشين خدا يا ا

  ).واقع واليت فقيه موضوع تازه ای در تاريخ ايران نيست

امروز نيز مجازات خارج .  تحميل دين و زبان و فرھنگ بيگانه بی گمان با سرکوب و اختناق و تھديد دائمی ھمراه بود

 عنوان مجموعه ای از فرامين الھی حکمش مرگ شدن از دين اسالم و نفی محمد بن عبدهللا به عنوان پيغمبر و قرآن به

ّدستگاه دين اسالم برای مسلمان فطری و حتی مسلمان ملی که از دين خارج شده باشد و يا حتی برای فردی که . است

به .  خدا و يا اسالم را نفی کرده باشد حکم مرگ صادر می کندً رسمی تعريف کند بی آن که کامالدين را خارج از دين
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ديگر ھر فردی که در سرزمين ھای تحت سيطرۀ دستگاه دين اسالم و از يک پدر و مادر مسلمان به دنيا آمده عبارت 

با چنين قانونی که جزء جدائی ناپذير قوانين دين . باشد، در واقع يک گروگان تمام عيار برای جھان اسالم خواھد بود

نظر می رسد و گريز از آن نيز، از ديدگاه دين، تنھا به ه اسالم است، دين و اعتقادات برای عموم مسلمانان اجباری ب

جز مرگ ندارند، مفھوم نھائی دين ه البته اديان يکتاپرست ابراھيمی به طور کلی پيغامی ب. مرگ فرد خاطی می انجامد

ی اديان يکتاپرست يعنی مرگ ھر چيزی که رنگ و بوئی از زندگی داشته باشد و چنين نگرشی ب. يعنی مرگ زندگی

  .گمان به نام جھان باالئی توجيه می شود

با اين وجود نظم طبقاتی و سياست ھای روزه دارانۀ ليبراليسم در دوران ما بی ارتباط با بزرگداشت مرگ و از 

برای رضای خدا و رستگار شدن در جھان مصنوعی ... خودگذشتی و تحمل درد و رنج و گذشت از لذات زندگی نيست

  .زيک نيستکالھبرداری و قاچاق متاف و باالئی که چيزی جز

در اين قطعه ھمان گونه که در آغاز گفته شده است، تقابل يکی از اعتقادات و تبليغات دين اسالم در مورد اصالت کتابی 

البته ما ھنوز از بررسی جامع قرآن فاصله . است که آن را آسمانی تلقی می کنند و نظريات و کشفيات علمی و عينی

است که مؤمنين  برای اين کتاب به کار می » نور علی نور«عنوان مثال يکی از دعاوی رايج مسلمانان صفت به . داريم

برند که در بررسی جايگاه اين کتاب در جوامع اسالمی و به ويژه جوامعی که  به زبان عربی تسلط ندارند و تعابير 

  .مختلف از آن دچار ريزش می شود

به تجربه درمی ... بايستی بر اساس اعتقادات رايج مذھبی روشنگر باشد به داليل متعدد به عبارت ديگر کتابی که می 

بی گمان بخش مھمی از اين اعتقادات در بررسی . يابيم که بيشتر به تاريکترين و ابھام آميز ترين کتاب ھا شباھت دارد

 وجود آوردن کتاب آسمانی برای و تحليل خود متن قرآن دچار ريزش می شود، و موضوع سھم دخالت انسانی در به

 عثمانی به عنوان تنھا قرآن رسمی و حذف قرآن ۀمسلمانان جھان به شکلی که در اين پرونده مطرح شده از انتخاب نسخ

در پايان بايد اضافه کنم، که در بحث با يکی از دوستان . ھای ديگر به فرمان عثمان خليفۀ سوم نيز فراتر خواھد رفت

پی بردم که او در توھم است که قرآن رايج نسخۀ علی می باشد، در حالی که نسخۀ رايج ھمان است که مسلمان ايرانی، 

قرآن ھای رقيب ھمه . عثمان جمع آوری کرده و به شکل مستبدانه در امپراتوری اسالم جھان اسالم رايج ساخته است

نعا کشف شده، به گزارش ميشل اونفره در کتاب با اين وجود عالوه بر نسخه ای که در ص. سوزانده و يا تخريب شده اند

فريقائی ھنوز رايج است که با نسخۀ رسمی اگويا يک قرآن ديگر نيز در برخی از کشورھای » رسالۀ بی خداشناسی«

  ...تفاوت دارد

  ٢٠١۵ بروری ف٢٨ /پاريس/حميد محوی

  تاريخ نگارش و تحريف قرآن توسط خلفای اسالم
   شده در صنعادر آزمون دست نوشته ھای کشف
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اعتقاد جزم انديشانه به قرآن به عنوان کتابی اصيل و دست نخورده، و به عنوان ستون اصلی سنت مسلمانان در پی يک 

 بام قديمی ترين مسجد ١٩٧٢در سال . کشف پيشبينی ناپذير توسط پژوھشگران علمی اروپائی زير عالمت سؤال رفت

قعه مخفی گاھی که طی قرن ھا ھزاران دست نوشته را از ديد ما پنھان بزرگ شھر صنعا فرو ريخت، و در اين وا

پائولو کوستا باستان شناس ايتاليائی که ھنگام اين کشف در محل حضور داشت، مقامات يمن .  کشف شد،نگھداشته بود

استفاده از گروه تجسس علمی در اروپا با . آنچه کشف شده بود در واقع يک نسخۀ قديمی قرآن بود .را مطلع ساخت

يد کرد که اين ئسرانجام گروه تجسسی تأ.  تالش کردند تا تاريخ نگارش صفحات کشف شده را مشخص کنند١۴کربن 

اين دست نوشته ھا به عنوان قديمی ترين قرآن .  ميالدی۶٣٠در اطراف . نوشته ھا به نخستين قرن اسالم تعلق دارد

ش اين دست نوشته ھا خيلی بدوی بوده و تنھا با حروف بی صدا سبک نگار. کشف شده در جھان قابل بررسی می باشد

کشف اين کتاب از ديدگاه دانشمندان اروپائی برای شناخت تاريخ کتاب مقدس اسالم دارای ارزش بی . نوشته شده است

  .بديلی است

د، و با اين اين يادماندۀ باستانی در حال حاضر در دست بررسی می باش« : François Déroucheفرانسوا دروش 

کشف بود که ما به اطالعات تازه ای در مورد متن قرآن در آغاز اسالم دست يافتيم و برای نخستين بار بود که ما با 

  ». رو شديمه ترکيب متفاوتی نسبت به نسخۀ رايج و رسمی از قرآن روب

 صفحات را نيز می بينيم، يعنی تقسيم بندی و نظم متفاوت سوره ھا، و در عين حال سايۀ نوشتۀ قديمی شسته شده روی

در عين حال حضور کلمات خارجی نيز ). ٢(قطعاتی از نوشته ھای قديمی که پاک شده و متن تازه جايگزين شده است 

ًطور مشخص نسخه ای از قرآن که با کتابی که امروز به نام قرآن می شناسيم به شکل کامال بارزی ه مشھود است، ب

  .متفاوت است

در کوران نخستين قرن اسالم، . ه قرآن نيز مانند کتاب ھای مقدس ديگر دارای تاريخ خاصی بوده استبايد دانست ک

کتاب قرآن، از ديدگاه نگارش متن، ترکيب و حتی شکل، بر حسب چگونگی گسترش اعتقادات، تسخير سرزمين ھای 

. حولی خاصی را نشان می دھد و بر حسب بازی قدرت ھای مذھبی و سياسی سير ت جديد، پيدايش نسخه ھای رقيب

کشف تاريخ منشأ قرآن امروز بين سنت مذھبی و تحليل علمی مورد بررسی قرار می گيرد و محققان اروپائی و مسلمان 

  .را فرامی خواند تا تعابير و دانسته ھايشان را با يکديگر تالقی دھند

ران تمام عربستان به يکتاپرستی اسالم گرويده  ميالدی چشم از جھان فرو بست، در اين دو۶٣٢پيغمبر اسالم در سال 

در نتيجه بين چھار نفر از . بود، ولی پيش از مرگ ھيچ وصيتی در مورد جانشين خودش بر جا نگذاشته بود

ولی علی با استناد به پيوند خونی اش با پيغمبر مدعی جانشينی او را . ھمراھانش، ابوبکر به عنوان خليفه انتخاب شد

اھل سنت که : و ھمين اختالف نظر دو قرن بعد جھان اسالم را به دو شاخه تقسيم کرد . ای او پذيرفته نشدداشت ولی ادع

 و خالفت ابوبکر و عمر و عثمان را به رسميت می شناسند، و شيعيان  اکثريت مسلمانان در جھان را تشکيل می دھند

  .که خالفت را از آن علی می دانند

وليت نگارش قرآن را به عھده گرفت ؟ با چه انگيزه ای ؟ مذھبی و ؤمرگ پيغمبر چه کسی مسحال بايد بدانيم که پس از 

ًيا صرفا سياسی ؟ اين گزارش سھم مداخالت انسانی در مورد ماندگار ساختن کالم خدا و کتاب آسمانی را روشن می 

  سازد ؟

  

   ۶٣٢- ۶۵۶قرآن عثمان 

او در . از متخصصان جھانی تاريخ دست نوشته ھای عربی استفرانسوآ دروش يکی .  پاريس-کتابخانۀ ملی فرانسه

کتابخانۀ ملی فرانسه که يکی از مھمترين کلکسيون نوشته ھای قديمی نگھداری می شود، روی قرآن ھائی  که از قاھره 
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ا به او به عنوان کتيبه شناس و خط شناس، او در بررسی قرآن تحليل مضاعفی ر. و دمشق فرستاده شده تحقيق می کند

  .قديمی شکل کتاب صحافی شده). دفتر نامه شناسی(» کودکس«تاريخ نوشتار، و تاريخ : کار می بندد 

نظر می رسد که برای جامعۀ مسلمان به نوشته آوردن کتاب قرآن به ه ب« : François Déroucheفرانسوا دروش 

 بود تا جامعۀ مسلمان مانند جامعۀ يھودی نگارش قرآن پاسخگوئی به نيازی فوری. موضوع بسيار مھمی تبديل شده بود

  ».اھل کتاب: و مسيحی دارای کتاب آسمانی باشد 

 يکی از قديمی ترين نسخه ھای قرآن است که روی پوست گوسفند نوشته شده و قدمت آن به ٣٢٨دست نوشتۀ عرب 

، طی ) حومۀ کنونی قاھره(ستات اين دست نوشته در يک نھانخانه در مسجد امر در فو. نيمۀ دوم قرن ھفتم باز می گردد

  .اردوی ناپولئون بناپارت در پايان قرن ھجدھم کشف شد

ًفرازھائی که دراين دست نوشته وجود دارد و توسط چند نفر کاتب نوشته شده، تقريبا نيمی از متن قرآن را در بر می 

يگری در کتابخانۀ ملی روسيه در گيرد، عالوه بر بخشی که در کتابخانۀ ملی فرانسه نگھداری می شود، بخش ھای د

  .سن پترزبورگ، در کتابخانۀ واتيکان در رم و در يک کليسيون خصوصی در لندن نگھداری می شود

اين دست نوشته به شکل خاصی حائز اھميت است زيرا شيوۀ انتقال متن « : François Déroucheفرانسوا دروش 

وان مثال، در آن دوران ھا رايج بود که چند نفر برای نسخه برداری به عن. قرآن را در دوران ھای قديمی نشان می دھد

  ».ما از روی تفاوت دست خط ھا می توانيم به اين موضوع پی ببريم. از متن مقدس با يکديگر ھمکاری می کردند

اين شيوۀ . دهاين نوشته در شکل حجازی استفاده کرده است به نام حجاز يعنی منطقه ای که مدينه و مکه در آنجا واقع ش

نگارش تنھا از حروف صدا دار استفاده می کند، و فاقد زير و زبر و عالمات ديگر بوده و در نتيجه خواندن چنين متنی 

خالف قرآن کنونی که ھيچ . سوره ھا نيز تنھا با يک فضای خالی از سورۀ پيشين قابل تفکيک است. خيلی مشکل است

ولی آيا نخستين مسلمانان . می توانست موجب اشتباه و يا تعابير متفاوتی شودجای نامشخصی باقی نگذاشته، در گذشته 

  در چنين وضعيت مخاطره آميزی در رابطه با کالم مقدس قرار داشتند ؟

در گذشته دست نوشته ھا تنھا به عنوان کمک حافظه به کار برده می شدند، به نوشته آوردن قرآن با وجود کاستی ھای 

تنھا کاری که باقی مانده . عتماد مسلمانان نسبت به قابليت کتاب در پاسداری وحفظ کالم مقدس بودنوشتاری حاکی از ا

  .بود، تضمين وضعيت مرکزی و يگانه و خالصه تضمين وضعيت رسمی کتاب بود

ه نقل و داستان چگونگی آن در سنت مسلمانان ب. در نتيجه عثمان خليفه سوم اسالم بود که به اين امر مھم می پردازد

و به ھمين گونه در ) سوريۀ کنونی(در دوران عثمان امپراتوری اسالم گسترش يافته، در شمال تا منطقۀ شام . آمده است

شرق تا ايران و در غرب تا مصر، اين تصرفات موجب شد که ملت ھائی که به زبان عربی حرف نمی زدند ضميمۀ 

  . امپراتوری اسالم شوند

ھمين امر موجب شد که در قرائت قرآن اختالف نظر به وجود بيايد، به ويژه در مناطقی که «: فريد دانشجوی اال زھر 

به ويژه در جنگ عليه . ديگر جدال می کردند مسلمانان با يک. خيلی از مکه و مدينه يعنی از گھوارۀ اسالم دور بودند

وقتی از اردوی جنگ بازمی گشت به ) ؟...اودايفابه نام ھوديفا يا (آذربايجانی ھا و ارامنه، يکی از ياران نزديک پيغمبر 

ه ای عثمان اين امت را پيش از آن که تجزيه شوند و ب«مالقات عثمان رفت که در آن دوران خليفه بود و به او گفت 

و عثمان اين اخطار را خيلی جدی گرفت و به ھمين علت جلسه ای » خاطر کتاب مقدس يکديگر را بکشند نجات بده

  ». و فرمان داد که چند نسخه از قرآن تھيه کنندتشکيل داد 

خليفه عثمان نسخۀ . به مکه، بصره، کوفه، دمشق و قاھره: از مدينه چند نسخه به اطراف امپراتوری اسالم فرستاده شد 

رسمی خود را تحميل کرد که سنت اسالمی آن را به عنوان نسخۀ رسمی عثمانی بازشناسی می کند که امروز به عنوان 

 يک تصميم مستبدانه بود، در آن ۀولی تحميل اين نسخه نتيج. جع و نسخۀ رسمی قرآن برای جھان اسالم رايج استمر
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دوران قرآن ھای ديگری وجود داشت، معروفترين آنھا قرآن به تعبير علی ابن ابی طالب بود که حجم آن به سه برابر 

عثمان اين نسخه ھای رقيب را . ی از نزديکان محمد بود و به ھمين گونه نسخۀ ابن مسعود يک نسخۀ عثمان می رسيد

ابن مسعود که نمی خواست زير بار چنين فرمانی برود، . مردود اعالم کرد و فرمان داد که اين نسخه ھا را از بين ببرند

  .در مأل عام مجازات شد

  

  لينک ويدئو در يوتوب) ١

Histoire de la Fabrication-Falsification du Coran par les Califes : la preuve par les manuscrits   

uA8Ij-0FWXo=v?watch/com.youtube.www://https  

در برخی . در دوران باستان وقتی که ھنوز کاغذ وجود نداشت روی پاپيروس و پوست گوسفند و غيره می نوشتند) ٢

ًولی غالبا نوشته .  صفحات نوشته شدۀ  قديمی را می شستند و از آن دوباره برای نوشتۀ جديد استفاده می کردندموارد

  .ًھای قديمی کامال پاک نمی شد و سايه ای کم رنگ از آن روی صفحۀ شسته شده باقی می ماند

  

  

 

 

 


