
©2022 ASP Ins.,Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:5(4): 738-746 

The Social-Historical flow of the Prophet's (pbuh) Prophethood at 

the Time of Receiving Revelation Foundation 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 One of the important topics of Quranic sciences that has always been 

discussed and disputed is the issue of whether the Prophet (PBUH) 

benefited from reading and writing or not? In this regard, personal 

ijtihads and mental constructions and some researchers, especially 

intellectuals, have reached the point where they have taken a 

position against the clear text of the Quran and the clear history of 

the Prophet's life and want to impose their personal opinions and 

opinions on the verses and historical evidence. This research 

explains the views and opinions of Orientalists and criticizes their 

views on the Prophet's (PBUH) being a mother. The main goal was 

to answer the doubts raised by Western and Islamic thinkers 

regarding the Prophet's Umi. The main question: Was the Holy 

Prophet (PBUH) in the process of receiving Ummi revelation? The 

main hypothesis: the verses of the Qur'an, including the opening 

verses of Surah Al-Alak, which are based on reading the verses and 

not writing them by the Holy Prophet (PBUH), as well as the verses 

which refer to the fact that he did not write them down, all refer to 

the fact that the Holy Prophet (PBUH) was an Ummi. ) is at the time 

of receiving revelation. Findings of the research: The Holy Prophet 

(PBUH) was illiterate at the time of receiving the revelation, and 

after communicating the revelation and reaching the rank of Prophet 

and establishing the Islamic government, he began to read the verses 

of the revelation. The Prophet's motherhood in the Holy Qur'an was 

not only used in the sense of illegible or illiterate, but it also had 

different meanings such as Arab nation and Umm al-Qari; 

Therefore, the use of Ummi to the Prophet means someone who 

lacked human literacy, although it has strong and stable 

documentation in terms of history, but other historical documents 

such as the inclusion of Muhammad's name by the Prophet in the 

peace treaty of Hudaybiyah and his request for duaat at the end The 

age of these historical documents poses a serious challenge. The 

current research method was analytical-descriptive and based on 

library sources. 
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 چکیده

 اختالف و بحث مورد همواره که قرآنی علوم  مهم مباحث از یكی  
  شتننو و ازخواندن( ص)پيامبر آیا که است مسئله این است بوده نظر
 ساخته و شخصی اجتهادات باره این در ؟ نه یا است داشته ای بهره
 رسيده جایی تا روشنفكران بویژه پژوهشگران برخی و ذهنی های
 پيامبر زندگانی تاریخ صریح و قرآن صریح نص مقابل در که

 بر را خود آراء و شخصی عقاید خواهند می و کرده موضعگيری
 و آراء تبيين به پژوهش، این. نمایند تحميل تاریخی ادله و آیات
 پيامبر بودن امّی باب در آنها نظریات نقد و مستشرقان عقاید
 از شده مطرح شبهات به پاسخ:  اصلی هدف. پردازد می( ص)اکرم

 دهبو پيامبر بودن امی خصوص در اسالمی و غربی اندیشمندان جانب
 بوده امّی وحی اخذ جریان در( ص)اکرم پيامبر آیا: اصلی سوال. است
 هک علق سورة آغازین آیات جمله از قران آیات: اصلی فرضيه ؟ است
 می (ص)اکرم پيامبر سوی از آن کتابت نه و آیات قرائت بر مبنی
 مگیه باشد می ایشان کتابت عدم به ناظر که آیاتی همچنين و باشد،
 تهیاف. باشد می وحی اخذ زمان در( ص)اکرم پيامبر بودن امّی بر ناظر
 بوده( نانویسا)=امّی وحی اخذ زمان در( ص) اکرم پيامبر: تحقيق های

 حكومت تشكيل و رسالت مرتبه به رسيدن و وحی ابالغ از پس و
 بودن امّی. است ورزیده مبادرت وحی آیات خواندن به اسالمی
 و شدهن استعمال نانویسا و ناخوانا معنی به تنها کریم قرآن در پيامبر
 فلذا است؛ بوده هم القری امّ و عرب امّت نظير متفاوت معانی دارای
 بوده بهره بی بشری سواد از که کسی معنی به پيامبر به امّی اطالق

 است، استواری و محكم مستندات دارای تاریخی حسب به چند هر
 طرف از محمّد نام گنجاندن نظير دیگر تاریخی مستندات لكن

 آخر در ایشان سوی از دوات طلب و حدیبيه نامه صلح در پيامبر
 روش. سازد می مواجه جدّی چالش با را تاریخی مستندات این عمر

 ای بخانهکتا منابع بر متكی و توصيفی-تحليلی روش حاضر تحقيق
 .است بوده

 

 قرآنی،-تاریخی دالئل امی، جامعه ، امی پيامبر  :ها واژه کلید
 وحی مستشرقان،

  
 02/09/1400: افتیدر خیتار
 13/11/1400:  رشیپذ خیتار
 a.h.ehteshami.47@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
 در نوشتن و نه خواندن، ناتوانی معنای در( ص)اکرم  پيامبر بودن امّی
 آیات،. دارد تصریح آن بر  کریم قرآن که است مباحثی از یكی

 پيامبر که کنندمی اثبات را مطلب این تاریخی اسناد و روایات
 همم این. نداشت نوشتن و خواندن توانایی بعثت زمان تا( ص)اکرم
 این، وجود با امّا. باشدمی فریقين اسالمی اندیشمندان اتّفاق مورد

 مطرح مستشرقان از برخی سوی از باره این در فراوانی شبهات
 وشتنن و خواندن بعث، از قبل( ص)اکرم پيامبر معتقدند که گردیده

 ردیگ برخی. است خوانده را پيشين آسمانی هایکتاب و دانستهمی
 بر و اندداده ارائه مخالف مفهوم «امّی» واژة برای نيز مستشرقان از

( ص)رماک پيامبر ننوشتن و نخواندن بر داللت واژه این که باورند این
 .ستا غير یهود پيامبر یا پرستانبُت پيامبر معنای به بلكه ندارد،

علمای اهل سنّت و قاطبه علمای شيعه خواندن و نوشتن پيامبر 
نی را در مع« امی»اکرم)ص( در قبل و بعد از بعثت رانپذیرفته اند و 

 آشنا نيست بكار« خواندن و نوشتن»و کسی که به « درس ناخوانده»
برده اند. سخن ایشان در خصوص عدم تالوت و کتابت آیه ای از 

مستند به آیه مشهور قرانی است که فرموده  جانب پيامبر اکرم)ص( ،
وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِکَ إِذًا لَّارْتَابَ : 

اما پس از جریان وحی با استناد به آیه  (؛48الْمُبْطِلُونَ )العنكبوت/
كم عمرا يقل لو شاء اهلل ما تلوته عليكم و ال ادریكم به فقد لبثت ف"

می توان استنباط کرد که حضرت به تالوت  "من قبله افال تعقلون
قرآن کریم توانا شده اند و این امر را می توان از مقوله اعجاز الهی 
بشمار آورد. اما در خصوص اینكه نانویسا بودن ایشان به پيش از 
بعثت مربوط می شود یا پس از بعثت بطور قطع ایشان در پيش از 

مكتوبی به خط خویش ننگاشته اند و هيچ یک از  بعثت هيچ
مورخان هم به کتابت ایشان در پيش از بعثت اشاره نكرده اند. اما 
پس از بعثت در سه موضع سخن از نویسا بودن حضرت شده است : 
یكی صلح حدیبيه ، دیگری نامه به پادشاهان وقت و سوم خواستن 

ح مورخان اسالمی دوات و قلم در لحظات پایانی عمر. طبق تصری
مفاد صلح حدیبيه و نامه به پادشاهان جهان با دست خط پيامبر 
نگاشته نشده است و معمول این بوده که این نامه ها به دست کاتبان 
نگاشته می شده است. اما این که پيامبر اکرم پس از واقعه غدیر 
خم، از صحابه طلب قلم و دوات کرده تا در خصوص والیت و 

المومنين)ع( مطلبی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند و وصایت امير
عمر بن خطاب مانع این کار شده است؛ دال بر آن است که ایشان 
قدرت نوشتن و کتابت را داشته اند زیرا در آن مجلس جز حضرت 
رسول و بعض از صحابه ، اشخاص دیگری نظير کاتب حضور نداشته 

ری است که تا پایان عمر اند. پس نانویسا بودن رسول خدا)ص( ام
حضرت رسول)ص( ادامه داشته است و هيچ مكتوبی در قبل و بعد 
از بعثت ازیشان در دست نيست و هيچ مورخی به نویسا بودن ایشان 
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 همکاران  و بنیاد بهرامی رضا حمید 740

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اشاره نكرده است؛ اما نویسا بودن حضرت رسول)ص( از جانب 
مستشرقان در راستای تنزّل کتاب وحی به کتاب بشری آن هم کتابی 

عه احكام شرایع قبل از اسالم را در خود جمع نموده است که مجمو
صورت گرفته است و کامالً عمدی و مغرضانه بوده است. سوال 
اصلی پژوهش حاضر انست که آیا پيامبر اکرم)ص( در جریان اخذ 
وحی امّی بوده است یا نه؟ اگر امّی بوده این امّی بودن به چه معنایی 

 بوده است؟
هش پس از بيان وجوه لغوی و معنایی امّی در پژوهشگر در این پژو

قران و روایات و کتب تاریخی، به تبيين آرای مستشرقان در خصوص 
امّی بودن حضرت هنگام نزول وحی پرداخته است و صحّت و سقم 
ادعاهای مستشرقان در خصوص توانایی پيامبر به نوشتن پيش از نزول 

 است.  قران کریم را مورد نقد و تحليل قرار داده 
 

 ضرورت تحقيق
 نوشتن، و خواندن در ناتوانی معنای در( ص)اکرم پيامبر بودن امّی
 آیات،. دارد تصریح آن بر  کریم قرآن که است مباحثی از یكی

 که کنندمی اثبات حتم طور به را مطلب این تاریخی اسناد و روایات
 این. نداشت نوشتن و خواندن توانایی بعثت زمان تا( ص)اکرم پيامبر

 ین،ا وجود با امّا. باشدمی فریقين اسالمی اندیشمندان اتّفاق مورد مهم
 مطرح مستشرقان از برخی سوی از باره این در فراوانی شبهات
 وشتنن و خواندن بعث، از قبل( ص)اکرم پيامبر معتقدند که گردیده

 ردیگ برخی. است خوانده را پيشين آسمانی هایکتاب و دانستمی
 بر و اندداده ارائه مخالف مفهوم «امّی» واژة برای نيز مستشرقان از

( ص)رماک پيامبر ننوشتن و نخواندن بر داللت واژه این که باورند این
. ستا غيریهود پيامبر یا پرستانبُت پيامبر معنای به بلكه ندارد،
 باره، این در مستشرقان آرای بررسی و نقد ضمن رو، پيش جستار
 نی،قرآ دالیل به مستند را( ص)اکرم پيامبر بودن أمّی صحيح مفهوم
 تا( ص)اکرم پيامبر اینكه نتيجه و نمایدمی بيان تاریخی و روایی
 ودخ مبارک عمر آخر تا آن، از پس حتّی یا و( اتّفاق به) بعثت زمان

 کردن مسدود امر، این غایت که نوشت نه و خواند نه( بااختالف)
 نقرآ اعجاز کههمچنان بوده، ایشان رسالت منكران افكنیشبهه راه
 می باشد. اثبات مطلب این با نيز آن آورندة و
 

 پيشينة پژوهش
نگاهی دوباره به مسأله »همامی و شایسته فرد در پژوهشی با عنوان 

بررسی ریشه لغوی این واژه, پس از « امی بودن پيامبر اکرم)ص( 
 هک نتایج دست یافته اندبه این برخی روایات و متون تاریخی  ،آیات

را که صفت پيامبر اکرم )ص( است به معنای  «امی» واژه استعمال
وجهی از جانب اغلب مفسران « بی سواد»یا « ناخوانا و نانویسا»

حداقل قرآن کریم این صفت را برای نبی مكرم اسالم )ص( ندارد و 
بلكه به معنای اهل ام القری یا  ،به چنين معنایی به کار نبرده است

 .                                                                                          مكه است
 «بودن پيامبر اسالم بازخوانی امّی»واثقی راد در پژوهشی با عنوان 

بودن رسول خدا )ص( می  امی موضوعبه این نتيجه دست یافته اند : 
، آیات، از منظر مقام معنوی و حقيقت وجودی آن حضرت دتوان

 کاو . کندومورد بررسی قرار گيردو جریان طبيعی  عقلروایات، 

می کند که  و بررسی های عقالنی ثابت روایات قرآن و آیات در
         .                                                                   آن حضرت می توانسته بخواند و بنویسد

نقد و بررسی » ابراهيمی و طهماسبی بلداجی در پژوهشی با عنوان 
به این نتيجه « آرای مستشرقان درباره امّی بودن پيامبر اکرم)ص(

ا زمان بعثت )به اتّفاق( و یا حتّی )ص( ت پيامبر اکرمرسيده اند که : 
پس از آن، تا آخر عمر مبارک خود )بااختالف( نه خواند و نه 

افكنی منكران  که غایت این امر، مسدود کردن راه شبههنوشت 
که اعجاز قرآن و آورندة آن نيز با این رسالت ایشان بوده، همچنان

 .                                شودمطلب اثبات می
تحليل انتقادی دیدگاه »فقهی زاده و همكاران در پژوهشی با عنوان 

« بودن پيامبر اکرم)ص( "امّی"محمد عابد الجابری درباره مراد از 
استدالل اغلب مفسران، منتج به پذیرش به این نتایج دست یافته اند:

بی سواد بودن پيامبر اکرم)ص( و عدم توانایی ایشان بر خواندن و 
تقویت می نوشتن قبل از آغاز نزول وحی، نمی شود. این ادعا وقتی 

شود که ایشان در تفاسير خود در ذیل آیات مختلف که در آن ها 
مورد استفاده قرار گرفته است، بر معنای  "امّيين"و  "امّيون"کلمات 

غير اهل کتاب و امتی که بر آن ها کتابی از طرف خداوند نازل 
نشده است، اشاره کرده و در ردّ آن نيز مطلبی را بيان نكرده اند. از 

 "امّی"دیگر، استدالل جابری، نظریه ی غالب در معنای کلمه طرف 
را مخدوش می کند ولی به طور قاطع توانایی پيامبر اکرم)ص( را بر 

                                 خواندن و نوشتن قبل از بعثت اثبات نمی کند.                                                                                    
سيری تاریخی درباره مسأله کتابت و خواندن و نوشتن در زمان 

 پيامبر اکرم
بحث خواندن و نوشتن رسول خدا)ص( قبل از بعثت در بين شيعه از 

( 10طرف عده ای محدود با سكوت روبرو شده است.)عاملی، بی تا : 
سول رولی اکثریت قریب به اتفاق علمای شيعه بر این باورند که 

خدا)ص( قبل از بعثت نه چيزی نوشته  و نه خوانده است. شيخ 
ادعای اجماع می کند که « مذهب علمائنا کافّه»طوسی با تعبير 

( در ميان اهل 1رسول خدا)ص( هرگز چنين کاری انجام نداده است.)
سنت نيز این بحث مطرح می باشد. آنان نيز در این مسأله به دو 

ه ای بر این باورند که پيامبر اسالم)ص( گروه تقسيم می شوند. عد
چنين توانایی نداشته و عده ای معتقدند که او چنين توانایی را داشته، 
ولی خداوند اجازه نداده است او چيزی بنویسد. قرطبی پس از نقل 
این دو دیدگاه درباره دیدگاه دوم می نویسد  : نظریه درست در این 

ی یک حرف هم ننوشته مسأله این است که رسول خدا)ص( حت
است و تنها دستور    می داد بنویسند. همچنين او هرگز چيزی 

 (.                    2نخوانده است، حتی به صورت هجی کردن حروف کلمه )
 امی بودن حضرت رسول)ص( پس از بعثت  از منظر اهل سنّت

اهل سنت در مورد خواندن و نوشتن بعد از بعثت بر این عقيده اند 
که پيامبر اکرم)ص( هرگز چيزی ننوشته است. همان گونه که 

ما  »پيشتر از قرطبی نقل کردیم. ذهبی پس از نقل روایتی می گوید : 
روایت نداریم :»این گونه آورده است « مات النبی حتی قرأ و کتب

باشد، جز آنچه در صحيح بخاری آمده است که پيامبر چيزی نوشته 
که او روز حدیبيه نام خودش را به صورت محمد بن عبداهلل نوشته 
و قاضی ابوالوليد الباجی به استناد همين روایت گفته بود که رسول 
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خدا)ص( قدرت نوشتن داشته ولی عده ای از دانشمندان عليه او قيام 
 ( .3او را تفكير نمودند.) کردند و او را بدعت گذار ناميدند و حتی

با توجه به اینكه مسأله عدم توانایی رسول خدا)ص( بر نوشتن تا 
پایان عمر آن حضرت در ميان اهل سنت مورد اتفاق بوده بجز آنچه 
در صحيح بخاری آمده است، دانشمندان اهل سنت در صدد توجيه 

 این روایات برآمده اند:
 

در منابع قدیمی: یک از نكات عدم وجود متن نقل شده توسط بخاری 
قابل تأمّل در این مساله آن است که متن یاد شده در منابع قدیم و 

، 5( و چه از شيعه مثل )4دقيق حدیثی و تاریخی چه از اهل سنت)
 ( یافت نمی شود.6
 

تعارض متون: نكته دیگری که باید مورد توجه قرار گيرد اینكه 
ل با رسول خدا)ص( را نقل روایاتی که این بخش از بگو مگوی سهي

 کرده اند به این شكل تعارض ندارند.
روایت بخاری که منشأ استدالل دیگران قرار گرفته است اختالف 
دارد. به این معنا که بخاری این روایات را در دو جا از کتابش آورده 

 و ليس»در روایتی که نقل می کند جمله « عمره القضا»است.در باب 
( و در باب شروط صلح با 7را آورده است.)« یحسن یكتب فكتب

 اینكه همين راوی می باشد این جمله را ندارد.
ارنی مكانها فأراه مكانها فمحاها و کتب ابن »روایاتی که می گوید: 

 (8« )عبداهلل
این گونه روایات به روشنی داللت می کند که رسول خدا توانایی 

کلمه »ع( می فرماید: خواندن نداشته است؛ از این رو به امام علی)
 «رسول اهلل را به من نشان بده

روایاتی که می گوید رسول خدا )ص( خطاب به امام علی)ع( فرمود: 
 (10، 9« )اکتب من محمد بن عبداهلل»

 (6« )امر رسول اهلل عليا فكتب»روایاتی که می گوید : 
چه در شيعه و چه در اهل  -با توجه به اینكه قدیم ترین متون

بخش را نياورده اند و آنان که آورده اند، این اندازه با هم  این-سنت
تعارض دارند، این نقل از درجه اعتبار ساقط و قابل استدالل نيست؛ 
ولی اهل سنت از یک سو اعتبار خاصی برای کتاب بخاری قائل 
هستند و از سوی دیگر این موضوع مورد اتفاق آنان می باشد که 

از بعثت توانایی خواندن و نوشتن  پيامبر)ص( چه قبل و چه بعد
 نداشته است؛ از این رو در صدد توجيه این نقل برآمده اند.
 امی بودن حضرت رسول)ص( پس از بعثت  از منظر شيعه

خواندن و نوشتن رسول خدا)ص( بعد از بعثت در ميان شيعه مورد 
اختالف است. عده ای بر این باورند که آن حضرت بعد از بعثت 

 (11یی را داشته اند.)این توانا
این گروه افزون بر تأویل آیات قرآن به قبل از بعثت، به روایاتی 
استدالل کرده اند: از جمله به روایت صدوق از امام جواد)ع( که در 

ای پسر رسول »جواب شخصی که از حضرتشان سوال کرد : 
امّی می  -که درود خدا بر او و آل بود -خدا)ص( چرا به رسول خدا

د؟ فرمود : دیگران چه می گویند؟ گفتم تصور می کنند بدین گوین
خاطر به او امی می گویند که چيزی ننوشته است. آن حضرت 
فرمود: دروغ می گویند.لعنت خدا بر انان باد. چگونه این مسأله 

اوست » قابل تصور است. در حالی که خداوند در قران می فرماید: 
ه پيامبری را از بين خودشان خدایی که از ميان مردم درس نخواند

برانگيخت تا بر آنان آیاتش را تالوت کنند و آنان را پاک سازد و 
پس چگونه آموزش می داد چيزی « به انان کتاب و حكمت اموزد.

را که نمی دانست. به خدا قسم پيامبر)ص( به هفتاد و دو زبان می 
 ( 12نوشت.)

لت می کند که به فرض پذیرش روایت از حيث سند، به روشنی دال
این امر به صورت معجزه بوده است همان گونه که فقهای اسالمی 

( عده ای بر این باورند که پيامبر 13بر این مسأله تأکيد کرده اند.)
 «ولكن ال یكتب بضرب من المصلحه»اسالم این توانایی را داشته 

(14) 
یكی از استدالل های بالشر برای سواد داشتن رسول خدا)ص( حدیث 

ایتونی بدواه و کتف اکتب لكم کتابا لن »نبوی است که فرمود : 
برایم دوات و کتفی بياورید تا برایتان نوشته ای « تضلوا بعده ابدا

(  توجيه شيعه برای 15«)بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید.
این روایت چنين است : همان گونه که نویسندگان نامه ها و 

به آنها دستور می دهند، می نویسند ولی  دستورات برای کسانی که
در عين حال نوشته ها به دستوردهندگان نسبت داده می شود نه به 

( بنابراین در 16« )نویسندگان؛ گرچه نوشته کار نویسندگان است.
این روایت نيز چون دستور دهنده رسول خدا)ص( است، کتابت را 

ات ست که مكاتببه خودش نسبت داده است. اکنون نيز همين گونه ا
شخصيت ها و مدیران ادارات را خود آنان نمی نویسند، بلكه به 
عهده دیگران است، ولی به دليل تأیيد آنان، نامه ها را به آنان نسبت 

 می دهند. 
 

 شواهد تاریخی
در خصوص بی سواد و با سواد بودن پيامبر)ص( باید در دو مرحله 

 :بحث شود
 قبل از بعثت

 .بل از بعثت سواد خواندن و نوشتن را نداشتبی تردید پيامبر ق
( بر این مطلب داللت دارند. شهيد مطهری 18) و روایات (17آیات)

ها می نویسد: قطعی و مسلّم و مورد اتفاق علمای مسلمان و غير آن
ترین آشنایی با خواندن و است که ایشان قبل از رسالت کوچک

وشتن برای هر درست است که خواندن و ن. نوشتن نداشته است
انسانی کمال محسوب می شود، ولی گاهی وضعی پيش می آید که 

وشتن کمال است. این مطلب در مورد پيامبران ننخواندن و ن
)ص( کامالً صدق می کند، چه این که اگر  مخصوصاً خاتم انبيا

دانشمندی درس خوانده، و فيلسوفی آگاه و پر مطالعه ادعای نبوت 
، به عنوان کتاب آسمانی، در چنين وضعی کند و کتابی ارائه دهد

ممكن است وسوسه و تردیدهایی پيش بيآید که این کتاب و مكتب 
های او است یا از جایی آموخته است، ولی اگر از ميان مولود اندیشه

یک قوم عقب افتاده، انسانی که هرگز استادی را درک نكرده و 
م هستی، ه عظمت عالکتابی نخوانده و ننوشته است، برخيزد و کتابی ب

با محتوای بسيار عالی ارائه دهد، می توان درک نمود تراوش فكر 
( یكی از .19او نيست، بلكه وحی آسمانی و تعليم الهی است.)
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 همکاران  و بنیاد بهرامی رضا حمید 742

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

معجزات پيامبر همين است که در حال امّی بودن قرآن را آورده 
 .است

 
 بعد از بعثت

 پيامبر)ص(اندیشمندان اسالمی در خصوص بی سواد و با سواد بودن 
 .بعد از رسالت اختالف نظر دارند

بعضی باور دارند که حضرت در دوران رسالت هم می خوانده و هم 
برخی مانند سيد مرتضی از طرفداران این نظریه  .می نوشته است

گيری از آیات و روایات ( طرفداران این رویكرد با بهره19است.)
يز را می آموخته که همه چ -اند چگونه ممكن است وحی قایل شده

برخی عقيده دارند ( 20)خواندن و نوشتن را نياموخته باشد؟! -است 
 بعضی احتمال نوشت. که پيامبر بعد از رسالت می خواند، ولی نمی

اند حضرت بعد از رسالت نه می خوانده و نه می نوشته است. داده
حقيقت  .البته این احتمال ضعيف بوده و فاقد دليل معتبر می باشد

مر آن است که احتمال اوّل و دوّم قابل قبول بوده و شواهد و قرائن ا
ها را تأیيد می کند. شاید بتوان دو نظر را به این نحو جمع کرد آن

 .که پيامبر خواندن و نوشتن می دانست، اما چيزی ننوشت
بر اساس هر دو دیدگاه، پيامبر بعد از رسالت بی سواد نبوده، تا بين 

امبر)ص( و اهميت دانش از دیدگاه اسالم تضاد ایجاد بی سواد بودن پي
گردد؛ مضافاً بر این که کسب علم اختصاص به مدرسه رفتن ندارد، 

ای خاص اعطا می شود. بلكه بعضی از علوم وجود دارند که به عده
 .مانند علم غيب. پيامبر اسالم از این علم برخوردار بود

نه م پس از بعثت دالیل ششگااز دالیل دیگر بر امّی بودن پيامبر اکر
 زیر است:

در تاریخ ثبت شده  )ص(ها و متون مربوط به پيامبربسياری از نامه
ا نقل ر )ص(سعد در الطّبقات الكبير حدود صد نامه از پيامبراست، ابن

های مختلف در موضوع )ص(های پيامبر اکرم(. نامه21کرده است )
بخشنامه و دستورالعمل  بوده است. برخی به پادشاهان، برخی حُكم

ها معلوم است که به را دارند. نكتة مهم اینكه بسياری از آن نامه
خطّ چه کسی است، کاتب نام خود را در آخر نامه قيد کرده است. 

 )ص(ها به خطّ پيامبر اکرماین در حالی است که هيچ یک از نامه
 نوشته نشده است. در هيچ جا ذکر نشده که فالن نامه را رسول

شود که با خطّ خود نوشت، همچنان که هيچ جا دیده نمی )ص(اکرم
(. یا در جواب 22یک آیة قرآن به خطّ خود نوشته باشد ) )ص(پيامبر

 د.به صورت کتبی بنویس )ص(کسی که پرسشی داشته، خود پيامبر
اصحاب و یاران آن حضرت به احوال آن حضرت آگاهی کامل 

و صفات و خصوصيّات  )ص(پيامبر اسالماند و دربارة زندگانی داشته
اند که حتّی جزئيّات سادة زندگی ای نقل کردهاندازهایشان مطالب بی

آن حضرت در این کتب منعكس گشت و این در حالی است که 
خواندن و  )ص(اند که پيامبرهيچ یک از کتب مذکور یادآور نشده

 (.22دانسته است )نوشتن می
 این است که آن حضرت به کتابت )ص(پيامبردليل دیگر بر أمّی بودن 

خواست ورزیدند و به طور کلّی، میو نگارش وحی شدیداً اهتمام می
ای برای صيانت و حفظ قرآن کریم از راه نگارش یا از از هر وسيله

_________________________________ 
1. Aloys Sperenger  

بت به کتا )ص(کند. اگر پيامبرراه سپردن آن در حافظه نگهداری می
ان کاتب وحی، شخصاً و فنّ نگارش آگاهی داشت، در صورت فقد

ای حتّی توانست وحی را بنگارد. در صورتی که چنين سابقهمی
شود، لذا دیده نمی )ص(دربارة یک آیه نيز در زندگانی رسول خدا

ی به نویسندة وحی دسترس )ص(وقتی در دل شب، یعنی زمانی که پيغمبر
فرمود نداشت، از نيروی حافظه برای صيانت از قرآن استمداد می

(23.) 
در غزوة اُحُد هنگامی که ابوسفيان برای جنگ از مكّه روانة مدینه 

که در مكّه بود، مردی از بنی غفّار را  )ص(شد، عبّاس عموی پيغمبر
برساند. هنگامی که  )ص(ای را به پيغمبرمأمور کرد که پنهانی نامه

 رسيد، نامه را به أبیّ بن کعب داد تا بخواند. )ص(نامة عبّاس به پيامبر
از او خواست  )ص(هنگامی که أبیّ بن کعب نامه را خواند، رسول خدا

خواندن  )ص(که موضوع را پنهان دارد. در صورتی که اگر پيغمبر
 (.6داد بخواند )دانست، این نامة مهم را به دیگری نمیمی

خواست چيزی نویسندگانی داشت که هرگاه می )ص(رسول خدا 
واست و شمار این نویسندگان به خنوشته شود، یكی از آنان را می

 را این )ص((. یعقوبی دبيران پيامبر اکرم24رسيد )چهل نفر هم می
ها و که وحی، نامه )ص(دبيران رسول خدا»کند: گونه گزارش می

 ، عثمان بن)ع(نوشتند، اینانند: علیّ بن أبی طالبها را مینامهپيمان
رحبيل بن حسنة، عفّان، عمرو بن عاص، معاویة بن أبی سفيان، ش

عبداهلل بن سعد، مغيرة بن شعبة، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، حنظلة 
 .«بن الرّبيع، أبیّ بن کعب، جهيم بن الصّلت، حصين النميری

با یكی از شيعيان کوفی که نامش محمّد بن »نویسد: ندیم میابن
ام. دهندیای داشت که مثل آن را الحسين بود، آشنا شدم. وی کتابخانه

او آن کتابخانه را از یک مرد شيعی کوفی دریافت کرده بود و 
ای ثبت بود که به خطّ عجيب این است که در هر کتاب یا ورقه

چه کسی بود. جماعتی از علما شهادت خود را بر اینكه خطّ چه 
کسی است، نوشته بودند. در آن کتابخانه خطوطی از امامين حسن 

شد و نيز موجود بود و نگهداری می )ع(لیو حسين بن ع )ع(بن علی
 )ص(و سایر دبيران رسول خدا )ع(هایی به خطّ امام علیعهدنامه

ها چنين شد. اگر از خطوط و نوشتهموجود بود و از آنها مراقبت می
ه ب )ص(شد، چگونه هيچ نوشته و خطّی از پيامبر اکرمنگهداری می

که از لحاظ نوشتاری نيز رسيم جا نمانده است. پس به این نتيجه می
 (.25« )باشداز آن حضرت چيزی موجود نمی

 )ص(آرای مستشرقان پيرامون أمّی بودن پيامبر اکرم*

 از: اند، عبارتندترین مستشرقانی که در این باره اظهار نظر کردهمهم
 

 1الویس اشپرنگر
یكی از نخستين مستشرقانی بوده که این موضوع را در کتاب 

مورد بررسی قرار داده « زندگی و تعاليم محمّد»نوانِ جلدی با عسه
نویسد: مردم جزیرةالعرب قبل از ظهور است. وی در کتاب خود می
شدند. اهل کتاب را پرستان تقسيم میمحمّد، به اهل کتاب و بُت

دادند که کتاب مقدّس یهودیان، مسيحيان و صائبان تشكيل می
هيچ وجه دارای وحی آسمانی پرستان، به داشتند، در حالی که بُت
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 743...  پیامبر بودن امی اجتماعی-تاریخی شناسی جریان 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

امّی به معنای واژة »نویسد: نبودند. وی در جلد دوم کتاب خود می
پرست های غيریهودی است و معادل بُتبه معنای ملّت« جنتایلس»

أمّی  . اشپرنگر در جلد سوم کتاب خود بر این ادّعاست کهدباشمی
ر.ک؛ تواند بنویسد )تواند بخواند، ولی نمیشخصی است که می

هایی به نام کتاب )ص(همان(. وی همچنين معتقد بود که پيامبر
را دربارة عقاید، ادیان و « صحف ابراهيم»و « أساطيراألوّلين»

 د.های گذشتگان خوانده بوداستان
 

 نقد و بررسی دیدگاه اشپرنگر
ند؛ کاشپرنگر در ادّعای نخست خود به هيچ دليل متقنی استناد نمی

متن )که تاریخ آن به قبل از اسالم بازگردد،( پيدا  زیرا اگر حتّی یک
لی تأکيد کرده بود، مشك« امّيّين»شد که بر تفكيک اهل کتاب و می

(. وی به این مطلب اعتقاد داشت که پيامبر 17آمد )به وجود نمی
این در حالی است که عالوه بر  ؛نوشتخواند و میقبل از بعثت می

سورة عنكبوت که به صراحت خواندن و نوشتن را از پيامبر  48آیة 
کند، اسناد تاریخی نيز برخالف مدّعای اشپرنگر نفی می )ص(اکرم

دهند؛ بدین معنا که هيچ سند تاریخی مبنی بر اینكه پيامبر گواهی می
ندارد. عالوه بر نوشت، وجود خواند و میقبل از بعثت می )ص(اکرم

 )ص(این، اسنادی وجود دارد که خواندن و نوشتن را از پيامبر اکرم
پرست است. أمّی به معنای بُت(. وی معتقد است که 25کنند )نفی می

که ذکر شد، چنين معنایی در کتب لغت نيامده است و از امّا چنان
قام باشد؛ زیرا به هيچ وجه با شأن و منظر عقلی نيز قابل رد می

أمّی یكی از صفات ایشان  که باشد، چراسازگار نمی )ص(پيامبر
باشد که در قرآن به آن تصریح شده است. اشپرنگر به اشتباه بر می

آمده،  سوره فرقان 5که در آیة « أساطيراألوّلين»این باور است که 
آن را خوانده است، در حالی که صرف  )ص(نام کتابی است که پيامبر

کند که قریش از روی استهزاء گفتار قرآن ذکر می نظر از آنكه
هایی خواندند، اگر کتابهای گذشتگان میرا افسانه )ص(پيامبراکرم
 کهگفتند، همچنانمی )ص(ها وجود داشت، دشمنان پيامبربا این نام

آنچه را که در کتب دیگر بوده، به خود  )ص(معقول نيست پيامبر
هم ذکر کند. شهيد مطهّری در نسبت دهد و بعد نام آن کتب را 

( صراحت 5این آیه )الفرقان/»تبيين این مطلب بر این باور است که 
نوشته است. کلمة خودش می )ص(اند پيامبرندارد که آنها مدّعی بوده

« باستكتا»آمده است و هم به معنی« نوشتن»هم به معنی « اکتتاب»
برای او که عبارت است از اینكه شخصی از دیگری بخواهد که 

بنویسد. ذیل آیه قرینه است که مقصود معنای دوم است؛ زیرا 
 های پيشينيان را نوشتهمضمون آیه این است که آنها گفتند افسانه

اند(. پس هر بامداد و پسين بر او قرائت )یا دیگران برایش نوشته
را به صورت جاری « امالء»را به صورت ماضی و « اکتتاب»شود. می

کرده است؛ یعنی چيزهایی که قبالً آنها را نویسانده و مستمر ذکر 
آیند و بر است. دیگران که سواد خواندن دارند، هر صبح و شام می

 ص()کند. اگر پيامبرگيرد و حفظ میخوانند و او از آنها یاد میاو می
دانست، لزومی نداشت بگویند دیگران هر صبح و شام خواندن می

ه کند و ببود بگویند خودش مراجعه می کنند، کافیبر او امالء می

_________________________________ 
1. Noldeke  

 ص()ساز زمان پيامبرسپارد. پس حتّی کافران زورگو و تهمتذهن می
خواندند، ساحر اش میزدند و دیوانهکه همه گونه تهمت بر او می

دادند و به تعلّم شفاهی کذّاب لقب می ناميدند، او راو جادوگرش می
تند ادّعا کنند که چون خواندن از افواه دیگران متّهم کردند، نتوانس

های دیگر را به نام خودش برای داند، محتویات کتابو نوشتن می
 .«خواندما می

 
 1نولدکه

تئودور نولدکه ـ خاور شناس آلمانی ـ در کتاب تاریخ قرآن خود 
دهد نشان نمی )ص(معتقد است که واژة أمّی به عنوان صفت پيامبر

که ایشان با خواندن و نوشتن ناآشنا بوده، بلكه به معنای این است 
های ادیان پيش از خود آشنایی نداشته است و آنها که ایشان با کتاب

أمّی داللت بر جهل  (. وی معتقد است که11را نخوانده است )
 ص()دهد که پيامبرکند، بلكه فقط نشان میخواندن و نوشتن نمی

 (.16شناخت )عهد عتيق را نمی کتب
 

 نقد و بررسی دیدگاه نولدکه
مطلبی است که قرآن، روایات  )ص(عدم خواندن و نوشتن پيامبر اکرم

دهند. چگونه نولدکه باور به و اسناد تاریخی بر آن گواهی می
خواندن و نوشتن ایشان دارد؟ عالوه بر این، اگر در قرآن به غير اهل 

ت( امّی گفته شده، نه از این نظر که یكی از پرسکتاب )اعراب بُت
معانی امّی این است که نسبت به کتب مقدّس یهود و نصاری ناآشنا 

وانده نخپرست، درسباشد، بلكه از این نظر است که غالباً عرب بُت
بودند و با نوشتن و خواندن هيچ متنی، اعمّ از سامی و غير آن سر و 

ری غالباً با کتب مذهبی و جز آن کاری نداشتند. امّا یهود و نصا
رابطة محكمی داشتند و خواندن و نوشتن در قشر وسيعی از آنها 
موجود بود. از این رو، گاهی امّی در مقابل اهل کتاب به کار رفته 

فرماید: فَإنْ حَآجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِیَ است؛ مانند این آیه که می
لِّلَّذِینَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَاألُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ  لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل

فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْکَ الْباَلَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 
دربارة آن دسته از اهل « امّی»(. گاهی نيز همين واژة 20عمران/)آل

رفته که درس نخواندند و با خواندن و نوشتن سر و  کتاب به کار
کاری نداشتند: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِالَّ أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمْ إِالَّ 

 (.78یَظُنُّونَ )البقره/
کسی »نخوانده و ننوشته، یعنی اکثر مفسّران نيز امّی را به معنای درس

ه همان ک« امّيّين»اند، چه برای گرفته« بخواند و بنویسدتواند که نمی
مشرکان عرب هستند، چه برای امّيّيون که همان غيرعرب یا اهل 

 ندهست یهودیانی «امّيّون» از منظور  باشند؛ بدین معنا کهکتاب می
 مشرک هایعرب «امّيّين» و بنویسند و بخوانند توانستندنمی که

 باشند.نمی نوشتن و خواندن به قادر که هستند
 

 2رژی بالشر
این خاورشناس فرانسوی در کتاب خود با عنوان در آستانة قرآن 

است که به « امّيّون»و « امّی»نویسد، تفسير ناصحيحی از کلمة می

2. Regi Blachere  
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 همکاران  و بنیاد بهرامی رضا حمید 744

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

فسير ، ت«داندسواد و کسی که خواندن و نوشتن نمیبی»غلط به معنای 
ت توانسسی که میاند. در یک مرکز بازرگانی مانند مكّه، ککرده

ای را بخواند، از احترام زیادی برخوردار چيزی بنویسد و یا نوشته
های کافری بودند که بر خالف یهودیان و مسيحيان، عرب« امّی»بود. 

هيچ وحی را درنيافتند و در جهالت از شریعت الهی زندگی 
كه به لسواد نيست، ببه معنی پيغمبر بی« النَّبِیُّ األُمّی»کردند. پس می

پرستان است. بالشر با مطرح کردن نظریّة ویل معنای پيغمبر بُت
منظور از این آیة وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن »نویسد: می« تتلو»دربارة واژة 

قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِکَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ 
ب کليمی و مسيحی را از کت )ص((، این است که محمّد48)العنكبوت/

حفظ نداشته یا رونویسی نكرده است.... برای اطمينان به برخی از 
آوریم؛ مثالً در واقعة آثار پراکنده در سنّت و حدیث روی می

نویسند. ای بنامهو سهيل تصميم گرفتند که پيمان )ص(حدیبيّه، پيامبر
کند، آغاز میخواند و امالی مقدّمة نامه را پيامبر مُنشی خود را می

گوید: بنویس، ولی سهيل پيغمبر را صریحاً متوقّف ساخته، می
نوشتی! واضح است که در اینجا سهيل اشاره به گونه که میهمان
کند. از این ای قبل از هجرت و شاید هم پيش از بعثت مینوشته

قاضا نامه تهنگام تنظيم وصيّت )ص(تر، خبرهایی است که پيامبرمهم
امة نتخوان کتف شتر و یک دوات بياورند تا وصيّتکرد یک اس

سياسی خود را بنویسد. هيچ کس از حاضران از این درخواست دچار 
ل آن شد، دليعمل نمی )ص(شگفتی نشدند و اگر هم به دستور پيغمبر
یل با ذکر این دال .است )ع(تنها مخالفت فرقة ابوبكر و عایشه با علی

ن به خواندن و نوشت )ص(گيرد که پيغمبرو مقدّمات، بالشر نتيجه می
 آشنایی داشته است.

 
 نقد و بررسی دیدگاه بالشر

در آیة الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ األُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ 
لِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ....*....فَآمِنُواْ بِاللّهِ فِی التَّوْرَاةِ وَاإلِنْجِي

وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ األُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 
به صورت مفرد و به عنوان صفت « اُمّی»(، واژة 158ـ157)األعراف/

آمده است. اگر قرار بود که قرآن کریم از پيامبر « لنَّبِیِّا»برای 
برد یرا به کار م« نبیّ الوَثنين»پرستان یاد کند، تعبيری همچون بُت

پرست یا غير اهل کتاب و اگر هم در صورت فرض معنای امّی، بُت
در باب این نظر که . را به کار برد« نبیُّ االُمّيّين»آید باشد، الزم می

کتب کليمی و مسيحی را از حفظ  )ص(معتقد است پيامبر بالشر
نداشته، باید گفت که در آیة وَمَا کُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلَا 

(، کتاب به 48تَخُطُّهُ بِيَمِينِکَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ )العنكبوت/
ت و صورت مطلق آمده است و به معنی هر نوع کتاب و نوشته اس

گيرد که این مطلب با برخی دالیل اثبات همة کتب را در بر می
 شود؛ ازجمله:می

الف( کتاب در این آیة مبارکه به صورت نكره و بدون الف و الم 
آمده است و نكره پس از جملة نفيوَ ما کُنْتَ تَتْلُوا برای نفی جنس 

 رایکتاب، اعمّ از عربی، عبری، فارسی و سریانی خواهد بود، نه ب
نفی یک نوع خاص، و این دستور هرگز استثناء ندارد. گواه بر اینكه 

ها ها و نوشتهمقصود از کتاب در آیه، مطلق کتاب است و همة کتاب
گيرد، این است که در آیة خواه عبری، خواه عربی و... را در بر می

را با  «کتاب»گوید، لفظ قبل، وقتی در بارة انجيل و تورات سخن می
برد: وَکَذَلِکَ أَنزَلْنَا إِلَيْکَ الم اشاره به معروفيّت به کار می الف و

الْكِتَابَ فَالَّذِینَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن یُؤْمِنُ بِهِ وَمَا 
 (.47یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ )العنكبوت/

های مقدّس باشد، در این مان کتاب، ه«کتاب»ب( اگر منظور از 
 )ص(صورت، جملة وَ ال تَخُطُّهُ زائد خواهد بود، چراکه هرگاه پيامبر

های فوق را نداشت، بدیهی است که قدرت قدرت بر خواندن کتاب
 .نوشتن آنها را نيز نخواهد داشت

يش از پ )ص(استناد بالشر به خبر حدیبيّه برای اثبات اینكه پيامبر
ه عبارتی، پيش از بعثت، بر نوشتن توانا بود و مطالبی را هجرت، یا ب

 ع()نامه، امام علیهم نوشته، قطعاً صحيح نيست، چراکه کاتب پيمان
از  ص()این بوده که پيامبر« اُکتُب: بنویس»بود و منظور سهيل از فعلِ 

بِسم اللّهِ »را به جای « بإسمِکَ اللّهُمَّ»امام علی )ع( بخواهد تا عبارتِ 
گونه که قبالً همان»بنویسد و منظور از عبارتِ « لرَّحمن الرَّحيما

ی تا دادگونه که قبالً دستور میهمان»، چيزی نيست مگر «نوشتیمی
ا در زمان حيات خویش ب )ص(در باب اینكه پيامبر. «کاتبان بنویسند

زمامداران و یا با رؤسا مكاتبه نمود، دليل بر خواندن و نوشتن نيست؛ 
ایشان کاتبان مخصوصی داشتند که در مواضع گوناگون، برای زیرا 

توان کردند. بنا بر آنچه بيان شد، نمینگاری مینامه )ص(پيامبراکرم
 رفت.را پذی )ص(دیدگاه بالشر مبنی بر خواندن و نوشتن پيامبراکرم

 
 گیرینتیجه

توان در موارد ترین نتایج مقاله را میبر اساس مطالب مذکور، مهم
                            فهرست کرد: زیر

ن قرآ در ایشان صفات از یكی عنوان به )ص(امّی بودن پيامبر اکرم
و روایات بر آن تصریح شده است. مفهوم أمّی بودن پيامبر  کریم
 نوشتن و خواندن عدم معنای به روایات و آیات اساس بر )ص(اکرم
 هک هستند القولمتّفق باره این در اسالمی اندیشمندان. است ایشان
 يرییادگ برای و نوشت نه و خواند نه بعثت از قبل )ص(اکرم پيامبر

عنكبوت به صراحت بر این  48معلّمی تعليم ندید و آیة  نزد دو، این
               مطلب اشاره دارد.

 ننوشت، و نخواند )ص(با توجّه به صراحت این مطلب که پيامبر
 امر این تشكيک در غيرآگاهانه یا آگاهانه مستشرقان از برخی

 چكيدة که اندداده ارائه را دیگری معنای بودن أمّی از و اندبرآمده
 آن از بعد و بعثت از قبل را )ص(ل خواندن و نوشتن پيامبراقوا تمام
 کتب )ص(رپيامب که باورند این بر اشپرنگر مانند برخی. کندمی تأئيد

 ردیگ برخی. است نموده مطالعه را...  و ابراهيم صحف مانند پيشين
 پيامبر تعبير «األُمِّی النَّبِیُّ»عبارت از ونسيک و بالشر مانند

که گيب و نالينّو بر این باورند اند، همچنانارائه داده را پرستانبُت
 أمّی به معنای پيامبر مبعوث بر غيریهود است.که 

بر پيام در نقد کلّی دیدگاه مستشرقان مبنی بر خواندن و نوشتن
 ،(عنكبوت سورة 48 آیة خصوصاً) قرآن آیات: گفت باید )ص(اکرم

دان اسالمی هر گونه اندیشمن گفتمان و تاریخی اسناد روایات،
خواندن و نوشتن را از ایشان )تا قبل از بعث متّفقاً و بعد از آن با 

 ای قوم مخصوص )ص(کنند. از سویی دیگر، پيامبراختالف( نفی می
 نه باشد،می جاودانه و جهانی او رسالت بلكه نبوده، خاصّی طایفة
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ک هيچ ی در این، بر عالوه. معتقدند مستشرقان از برخی که آنگونه
که آیات پرست وجود ندارد، همچناناز معانی لغوی أمّی، معنای بُت

                                                                                           کند.دیگر، این فرضيّة مستشرقان را طرد می
 آن زا پس حتّی یا و بعث از قبل تا )ص(جان کالم آنكه پيامبر اکرم

 هرگونه تا بوده خداوند امر به مهم این و ننوشت و نخواند
 که اینهنچنانان را ابطال نماید، ایش رسالت منكران افكنیشبهه

 کند.می اثبات را آن آورندة و قرآن مطلب اعجاز
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