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  چكيده

، ديدگاه »هاجريسم«در قرن گذشتة ميالدي، پاتريشيا كرون و مايكل كوك با ارائه نظرية 
افراطي به منابع اسالمي و استفادة جديدي را دربارة اسالم معرفي كردند كه مبتني بر شكاكيت 

ها  گسترده از منابع غيراسالمي است، و مدعيات جديدي را در آن مطرح كردند كه يكي از آن
هاي ظاهري  ها بعضي شباهت آن. تأثيرگذاري سامريت بر پيدايش و توسعة اسالم بوده است

يت را دليل تأثيرپذيري ميان مفاهيم اسالمي و اصطالحات مورد استفاده در فرقة يهودي سامر
هاي اسالم را در سامريت بايد  اند بعضي از ريشه اند و مدعي شده اسالم از اين فرقه دانسته

به عنوان نامي براي دين جديد، ارتباط مقدس بين حرم و كوه، » اسالم«انتخاب واژة . جست
سامريت، از  در» كهانت«در تشيع و » امامت«ماجراي تغيير قبله و شباهت ساختاري بين 

در اين مقاله، به تحليل و نقد مدعاي نظرية . ترين نكات مورد استناد در اين فرضيه هستند مهم
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  درآمد
محقق انگليسي، كه هر دو » مايكل كوك«گر دانماركي و  پژوهش» پاتريشيا كرون«
شناس مشهور انگليسي هستند، در  اسالم» جان ونزبرو«آموختة دانشگاه لندن و شاگردان  دانش

ديني و با تكية صرف بر منابع غيراسالمي ارائه  كه بر اساس ديدگاهي برون» هاجريسم«نظرية 
ها تأثيرگذاري سامريت بر پيدايش  اند كه يكي از آن اي را مطرح نموده اند، مدعيات تازه كرده

هاي ظاهري ميان مفاهيم  ها بعضي شباهت آن 1.اسالم و توسعه و بسط مفاهيم اسالمي است
اسالمي و اصطالحات مورد استفاده از سوي فرقة يهودي سامريان را دليل تأثيرپذيري اسالم از 

البته . ا در سامريت بايد جستهاي اسالم ر اند كه بعضي ريشه اند و مدعي شده اين فرقه دانسته
گويند اين فرقه با  گويند كه سامريت خاستگاه پيدايش اسالم بوده، بلكه مي ها صراحتاً نمي آن

با اين . ارائه بعضي مفاهيم و اصطالحات، به بسط و توسعه بعد عقيدتي اسالم كمك كرده است
  . م و سامريت قائلندتري بين اسال اي ها به ارتباط ريشه رسد آن حال، به نظر مي

هاي كرون و كوك از سوي ديگر انديشمندان غربي مورد نقدهاي فراوان قرار  كه فرضيه با آن
هايي كه آنان درباره تأثيرپذيري اسالم  اي در نقد فرضيه گرفته، اما ظاهراً تاكنون مقالة جداگانه

هاي انتقادي نيز به حد  هاند، منتشر نشده و اين موضوع در ساير نوشت از سامريت مطرح كرده
روش ما در اين پژوهش، روش تحليلي ـ انتقادي است، و . كافي مورد بررسي قرار نگرفته است

  :كنيم گر مطرح مي هاي اين دو پژوهش دو پرسش كلي را دربارة ديدگاه
  از نظر كرون و كوك، ميزان تأثيرپذيري اسالم از سامريت تا چه اندازه است؟. 1
  ها دربارة تأثيرپذيري سامريت بر اسالم وارد است؟ بر ديدگاه آنچه نقدهايي . 2

ها از  اسالم در برخي آموزه. الف: هاي فوق عبارتند از هاي ما در پاسخ به پرسش فرضيه
ها از منابع و  كرون و كوك و چگونگي استفادة آن  روش. سامريت تأثير پذيرفته است؛ ب

  . ستهاي آنان قابل نقد ا چنين استنتاج هم

                                                        
 1977در كتابي كه به همين نام در سال را پديدآورندگان آن پاتريشيا كرون و مايكل كوك » هاجريسم« هنظري 1.

بسيار » جان ونزبرو«هاي استاد خويش  خود از ديدگاه همؤلفان در ارائه نظري. اند ميالدي منتشر كردند، مطرح كرده
مبناي اين . شناسي دانسته شده است اسالم هآكادميك غرب در حوز هنظريه هاجريسم، آخرين نظري. اند تأثير پذيرفته
. تاريخ اسالم با تكيه بر منابع غيراسالمي است هاعتبار كلي از منابع اسالمي و ارائه ديدگاهي نو دربارنظريه، سلب 

حاضر،  همقال. كتاب هاجريسم از سوي پديدآورندگان همين مقاله به فارسي ترجمه شده و در فرايند ويرايش قرار دارد
 .پردازد هاجريسم مطرح شده، مي همريت كه در نظرينخستين بار به تحليل و نقد ادعاي تأثيرپذيري اسالم از سا
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  ها  انديشة سامريت؛ پيشينه و آموزه
شوند، اقليتي قومي ـ ديني از مردم شام  خوانده مي» شومرونيم«سامريان، كه به عبري 

از لحاظ مذهبي، سامريان . رسد شان به ساكنان كهن سامي اين منطقه مي هستند كه ريشه
اي به قدمت  شود و پيشينه ياي از يهوديت تلقي م پيروان آيين سامريت هستند، كه عمدتاً شاخه

آنان را از نسل  تلمودنَسب سامريان هميشه مورد مناقشه بوده، اما . خود آيين يهود دارد
سامريان باور دارند كه پيروان يهوديت راستين . دانسته است» شومرون بن يساكار بن يعقوب«

در سرزمين فلسطين جمعي يهوديان به بابِل هستند كه توسط مردمي كه  پيش از تبعيد دسته
اند، حفظ شده است؛ از اين رو با يهوديت رسمي مخالفند و آن را شبيه  مانده) اسرائيل باستان(

به همين دليل، هميشه . دانند آورد بازگشتگان از تبعيد مي شده و دست دين خود اما تحريف
اي  هاز لحاظ تاريخي، سامريان جمعيت عمد. حس رقابت شديدي با يهوديت رسمي دارند

كاهش جمعيت بدين . اند هزار نفر كاهش يافته اند، اما به تدريج در قرون بعدي به چند ده داشته
ترينشان، سركوب خونين سومين قيام  شكل، نتيجة چندين حادثه تاريخي بوده كه از جمله مهم

ل دورة ها در اواي اي از آن هاي عمده سامريان به دست امپراتوري بيزانس، و اسالم آوردن جمعيت
در كرانة » لوزه«بيشتر سامريان در دو نقطه از فلسطين، يعني قرية . اسالمي فلسطين بوده است
سامريان . كنند و عدة كمي هم در غزه ساكنند زندگي مي» خولون«باختري رود اردن و شهر 

هاي مقدس خود را با خط عبري فنيقي ـ كه به نام خط سامري  هنوز كتاب تورات و ساير كتاب
هاي اين فرقه، تفوق نظام كهانت بر ساير نظامات  از ويژگي. اند شود ـ حفظ كرده هم شناخته مي

اجتماعي و جمع بودن هر دو مرجعيت مذهبي و دنيوي در كاهن اعظم، وسواس خيلي زياد در 
رعايت مسائل مربوط به طهارت و پرهيز از هرگونه تماس با بيگانگان، و تأكيد بر جدا نگه 

ويژه  و حفظ متون مذهبي كهن به) خصوص يهوديت رسمي به(امعه از ساير جوامع داشتن ج
رابطة سامريان با مسلمانان در قرون گذشته همواره خوب بوده است و هيچ  .تورات سامري است

  .برخورد مهمي بين اين دو در منابع تاريخي ثبت نشده است

 تحليل و نقد ابعاد تأثيرپذيري اسالم از سامريت 

ارة ارتباط تأثيرگذارانه سامريت و اسالم، ابتدا بايد اشاره كنيم كه اين موضوع ادعايي درب
طبق آنچه . ها پيش، در آثار متأخري از خود سامريان نيز مطرح بوده است است كه از قرن
در كتاب تاريخ خود .) م1355(هجري  756الحسن، مورخ سامري، در سال  ابوالفتح بن ابي

وگوها و  ، تحت تأثير گفتJنوشته، اصالً آغاز دعوت پيامبر اسالم سامري سالنامهموسوم به 
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بوده كه همراه با دو منجم ديگر كه يكي يهودي به » صرماصه«القائات يك منجم سامري به نام 
اند، ديداري با  بوده) عبداهللا بن سالم؟(» عبدالسالم«و ديگري مسيحي به نام » االحبار كعب«نام 

وگوهايي با آن حضرت، نخستين بار فكر نبوت را در  اند و ضمن گفت شتهدا Jحضرت محمد
اي واقعاً منعقد شده  البته اگر چنين عهدنامه 1).175ـ172: 1865ابوالفتح، (ذهن او القا كردند 

داشت، مسلماً منابع اسالمي كه تمام وقايع حيات پيغمبر را غالباً با جزئيات زياد  بود و وجود مي
چنين مسلّم است كه صرف وجود اين گزارش در  هم. كردند اند، به آن اشاره مي دهنقل و ثبت كر

شود، زيرا در قرون بعد از اسالم به دليل گسترش  يك منبع سامري، دليل درستيِ آن تلقي نمي
نزد مسلمانان كه اكثريت غالب را در عالم  Jفرهنگ اسالمي و جايگاه ممتاز حضرت محمد

، اين حس در ميان برخي پيروان ساير اديان به وجود آمده بود كه به دادند اسالم تشكيل مي
هاي آن ايجاد  اي برقرار كنند، و شايد يكي از انگيزه نحوي ميان آيين خود و آن حضرت رابطه

بينيم كه شبيه  مثالً مي. كيشان خود با مسلمانان بوده است گرايي و وفاق بيشتر بين هم هم
هايي  ها گزارش ر هندو نيز با اسالم برقرار شده، و نويسندگان آنهمين رابطه، در متون متأخ

مسلّم  2.اند آورده Jوگوي بعضي بزرگان قديم آيين خود با حضرت محمد دربارة ديدار و گفت
ها، با توجه به سكوت منابع اسالمي، تا وقتي كه سند محكمي در  گونه داستان است كه اين

  . م از نظر علمي نخواهند داشتتأييدشان به دست نيايد، اعتباري ه
اما به صورت علمي، موضوع تأثيرگذاريِ سامريت بر پيدايش اسالم و توسعة مفاهيم اسالمي، 

هاي نظرية  نخستين بار از سوي پاتريشيا كرون و مايكل كوك، و به عنوان يكي از جنبه
خودشان نشانه تأثير  كه به بيان مواردي كه از نظر ها پيش از آن آن. هاجريسم، مطرح شده است

سامريت بر اسالم هستند بپردازند، ابتدا براي نشان دادن اهميت سامريت در زمان پيدايش 
طبق يك منبع، سامريان در زمان فتوحات . كنند اي فكري براي خواننده فراهم مي اسالم، زمينه

عقايدشان در  اند كه به شده گير شدن حضور اعراب در خاورميانه، گروه مهمي تلقي مي و چشم
منبع مورد نظر، متني مسيحي است كه به اواخر دورة امويان . شده است ها اشاره مي مناظره

                                                        
 !كنند اي به اين منبع سامري نمي جاي شگفتي است كه كرون و كوك در كتاب خود، هيچ اشاره 1.
هايي از آن متعلق به قرون بعد از اسالم است، گفته شده كه در  مثالً در يكي از متون مقدس متأخر هندو كه بخش 2.

براي ديدن او از هندوستان به عربستان رفت و » بهاج«، يكي از پادشاهان هندو به نام Jزمان ظهور حضرت محمد
اي از خمير چوب صندل  مقدس گنگ كه با خود برده بود، غسل داد و با آميزه هجا آن حضرت را با آب رودخان در آن

ي، آيينش را پذيرفت وگو كرد و پس از اداي احترام به و سپس با او گفت. و روغن محصوالت گاو مسح كرد
 ).150ـ149: 1390اوپادهي، : ؛ و نيز نك28ـ5: 3: 3بهاويشيا پورانا، (
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و يكي  1»بيت حيل«اي به زبان سرياني است كه بين يك راهب اهل  تعلق دارد، و حاوي مناظره
اين مناظره،  در بخشي از. انجام گرفته است) از امراي عرب در عصر اموي(از پيروان امير مسلَمه 

هاي مسيحي در  خواهد كه به او گفته شود اگر انجيل يكي است، پس چگونه فرقه امير مي
چنان كه تورات يكي  هم«: دهد پاتريارك جواب مي. مسائل عقيدتي ميان خود اختالف دارند

اي است  ها، و يهوديان و سامريان و هر جامعه است و مورد پذيرش ما مسيحيان و شما مهگرايه
كه از نظر عقيدتي منشعب شده است، عقيده به انجيل نيز چنين است، و هر مسلكي آن را به 

  ).14: 1977كرون، (كند  فهمد و تفسير مي شكلي جداگانه مي
بعداً در همين متن، سخن از موضوع الوهيت مسيح و جايگاه او به عنوان پسر خدا به ميان 

وقتي پاتريارك با نقل مطالبي از كتاب مقدس، كه . كند آيد، و امير دليلي از تورات مطالبه مي مي
گويد كه از  اي مي دهد، امير در واكنش به او جمله هستند، به امير پاسخ مي 2همگي از كتب انبيا

ها را از كتب انبيا نپذيرفت، بلكه  مند، اين امير شوكت«: شود نظر كرون و كوك مهم تلقي مي
كرون، (» ]نقل قول شود[دا بودن مسيح، برايش از موسي براي اثبات خ] كه[خواستار آن شد 

1977 :14.(  
پذيرش تورات و رد كردن «: نويسند كرون و كوك بالفاصله بعد از نقل اين جمله، مي

: 1977كرون، (» است كه سامريان دربارة كتاب آسماني دارند  گيري هاي انبيا همان موضع كتاب
14 .(  

گيري اسالم از سامريان به  پردازان براي القاي عاريه نظريه اولين چيزي كه :»اسالم«نام . 1
به » سلم«از ريشة (اين كلمه . است» اسالم«دهند، خود كلمة  ذهن خواننده مورد اشاره قرار مي
» تسليم شدن«كه در زبان عربي وجود داشته و با مفهوم ) مفهوم صلح، كامل بودن، سالمتي

البته در . خانواده با عربي است، وجود ندارد رسمي كه همشده است، در زبان عبري  استفاده مي
وجود دارد و با ) و با همان مفهوم» سلم«معادل با همان ريشة عربي (» شلم«زبان عبري ريشة 

: در عبري(» اسالم«رود، اما هيچ صرف فعلي با مصدر شبيه  هاي مختلف به كار مي اشتقاق
در نوع خاصي از گويش عبري كه خاص ) اشالم( اما اين مصدر فعلي. در آن نيست) »اشالم«

سامريان است ـ و فقط در همين گويش ـ با همين معنا وجود دارد و شواهدي از كاربرد آن در 
                                                        

1. Beth Hale.  
 jها بعد از خود موسي نبوت آنان قرن هاسرائيل است كه دور هاي منتسب به پيامبران بني منظور از كتب انبيا، كتاب 2.

هاي تاريخي  اسفار خمسه تورات و عمدتاً بعد از بخش كتاب ها بعد از عهد عتيق، اين كتاب هدر مجموع. بوده است
 .گيرند قرار مي
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، متعلق به »ممار مرقاه«در متن سامري موسوم به (متون سامري در قرون پيش از اسالم هست 
گيرند كه پيغمبر اسالم ـ يا  مي بر همين اساس، كرون و كوك نتيجه). قرن چهارم ميالدي

و مفهوم ديني آن، يعني تسليم شدن در برابر خدا را از فرهنگ » اسالم«هاجريان اوليه ـ كلمة 
  ).19: 1977كرون، (اند  سامري اخذ كرده

براي ريشة » تسليم كردن«جا بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه مفهوم  اي كه در اين نكته
را پيدا » تسليم كردن خويش به خداوند«فرهنگ اسالمي مفهوم خاص  ـ كه در» شلم«فعلي 

هاي كنعاني و اوگاريتي كه  مثالً در زبان. كرده ـ از اشتراكات دو زبان عربي و عبري بوده است
به معناي » شلم«شود، ريشه  هاي سامي دانسته مي اصل و ريشة بسياري از كلمات رايج در زبان

اين ). 322ـ321: 2008حليقا، (ن و تحويل دادن وجود داشته است بازپرداخت كردن و بازسپرد
؛ 557: 1344حييم، (هاي عبري و سرياني نيز با همين معنا مورد استفاده است  ريشه در زبان

؛ پس عجيب نيست اگر اين ريشه با همين معنا در زبان عربي باقي )371ـ370: 2002كوستاز، 
هاي باستاني  توان آن را گنجينة ريشه كهن است كه مي زبان عربي، زباني بسيار. مانده باشد

اند كه پيغمبر، يا هاجريان اوليه، اين  سامي دانست، و معلوم نيست چرا كرون و كوك تصور كرده
در ) اسالم(كاربرد اين كلمه . اند كلمه را در زبان خود نداشته و آن را از عبري سامري وام گرفته

معناي كلّي تسليم شدن به غير ـ و نه لزوماً خداوند ـ نيز به  قرآن بسيار وسيع است و حتي در
، و همين بهترين گواه آن است كه اين كلمه در آن زمان عاريتي يا )31: نمل(كار رفته است 

ساختگي از سوي آورندة قرآن نبوده و در محيط عربي كه قرآن در آن ارائه شد، كلمة رايجي 
  . بوده است

اند و نه  ديگري كه كرون و كوك در پاورقي كتابشان بدان اشاره كردهنكتة  :شهادت توحيد. 2
. به شهادت سامري است) اقرار مسلماني(در متن اصلي، شباهت يكي از دو جزء شهادتين اسالمي 

از نظر شكل و قالب ظاهري، سبك و » ال اله الّا اهللا«گويند اين شهادت و اقرار، يعني  ها مي آن
جا هم مثل اسالم،  آن. خورد متون سامري پيشااسالمي بسيار به چشم مي سياق سامري دارد و در

مقايسه » شهادت دهيم كه«توان آن را با عبارت  مي(شود  محسوب مي) اقرار(» شهادت«اين يك 
: 1977كرون، ) (شود عمدتاً در آغاز اين اقرار آورده مي» ممار مرقاه«كرد كه در متن سامري 

170 .(  
: هاست آورند كه ردكنندة ادعاي آن جا توضيحاتي در ادامه مي وك در ايناما خود كرون و ك

هاي بيان  كه شكل هاي سامري و اسالمي در بخش آخر شهادت با هم تفاوت دارند، اين كه شكل اين
كه قالب رايج  ، و اين)13: ؛ تغابن35: ؛ صافات30: رعد(شهادت در خود قرآن هم گوناگون هستند 
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. كه در شكل سامري نيست) الصخره  مثالً در كتيبه قبة(را اضافه دارد » حدهو«اسالمي آن كلمة 
ضمناً به اعتراف خود كرون و كوك، احتمال تأثيرپذيري متون سامري از فرهنگ عربي و اسالمي 

گران مطرح بوده، و اصالً ممكن است اين شكل از شهادت كه در اين متون  هميشه در نظر پژوهش
كه شهادت اسالمي يك  در واقع، اين. تأثير فرهنگ اسالمي پديد آمده باشدهست، بعداً تحت 

  . گيري از شهادت سامري باشد، ادعايي است كه قابل اثبات نيست عاريه
كنند، شباهت  نكتة بعدي كه كرون و كوك بدان اشاره مي :ارتباط مقدس بين حرم و كوه. 3

ت، يعني شهرهاي مكه و شخيم، با هاي مقدس اسالم و سامري متناظري است كه بين حرم
شهر مكه، در ارتباط با كوهي نزديك به آن، يعني كوه حرا، كه : هاي اطرافشان وجود دارد كوه

شود، و شهر شخيم نيز با كوه  طبق روايات اسالمي محل نزول وحي بر پيغمبر بود دانسته مي
كه در ابتداي فصلي كه به  با آنپردازان  نظريه. گرزيم كه براي سامريان مقدس است، ارتباط دارد

: 1977كرون، (اند  اين موضوع اختصاص داده به قداست شهر اورشليم براي يهوديان اشاره كرده
كنند كه به همان ترتيب كه شخيم در نظر سامريان با گرزيم در ارتباط  ، اما فراموش مي)21

بينيم يكي از مواردي كه  مياست، اورشليم نيز براي يهوديان با كوه صهيون ارتباط دارد؛ پس 
اند، يعني  كرون و كوك براي اثبات ادعاي تأثيرگذاري سامريت بر اسالم بدان استناد كرده

منظور، (ارتباط شهر مقدس با كوه مقدس در هر دو آيين، دربارة شباهت اسالم با خود يهوديت 
يست، اگرچه قداست نيز قابل بيان است و امري مختص سامريت ن) بدنه يهوديت ارتدوكس است

اما در همين باره، نكتة . كوه گرزيم براي سامريان از قداست صهيون براي يهوديان بيشتر است
طبق نظر همة مفسران ) (1: اسراء(قداستي كه قرآن براي مسجد األقصي : ديگري نيز وجود دارد
  ،1)13: سبأ(ده قائل شده و نبوتي كه براي داوود و آل داوود تصديق كر) مسلمان در اورشليم

البته كرون و كوك . كامالً برخالف عقيده سامريت است كه نگاه انكارآميزي نسبت به هر دو دارد
اند داللت آية تغيير قبله به اورشليم و مسجداألقصي به عنوان قبلة اول مسلمانان را  سعي كرده

، اما ارجاعات )22: 1977كرون، ( به سبب عدم تصريح به آن در خود آيه، مورد ترديد قرار دهند
گذارد كه نبوتي كه در قرآن به رسميت  صريح قرآن به پيغمبران داوودي جاي شكي باقي نمي

شناخته شده، مربوط به يهوديت رسمي است نه سامريت، و بنابراين روايات اسالمي مربوط به 
منطقاً قابل قبول قبله بودن اورشليم و مجادالت يهوديان مدينه با پيغمبر دربارة تغيير قبله، 

طور كه  آن(ترديد، اگر اسالم در تعيين قداست اماكن تحت تأثير سامريت گرفته بود  بي. است

                                                        
 .چنين آيات فراوان ديگري كه بر نبوت راستين داوود و سليمان و ساير پيامبران يهوديت رسمي داللت دارند هم 1.
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، پس بايد براي اماكن مقدس سامريان بيش از يهوديان اهميت قائل )كنند كرون و كوك ادعا مي
بينيم كه برعكس،  ماند؛ اما مي شد، و حتماً انعكاسي از آن در قرآن و احاديث نبوي باقي مي مي

شهر اورشليم و خاندان داوود است كه از نظر اسالم مقدس محسوب شده، و در مقابل، 
اي به سامريت و اماكن مقدس آن در قرآن و روايات اسالمي به چشم  ترين اشاره كوچك

همين مخالفت آشكار، نادرستي حدس كرون و كوك درباره تأثيرپذيري اسالم از . خورد نمي
  .دهد موضوع قبله را به خوبي نشان مي سامريت در

نكتة ديگري كه كرون و كوك در ايجاد ارتباط بين اسالم و سامريت مورد  :»بكّه«واژة . 4
كرون و كوك در . آمده است) 96: عمران آل(است كه در قرآن » بكّه«دهند، كلمه  اشاره قرار مي

هاي محل سكونت  كه به سرزمين اي از تورات كنند كه در جمله اين رابطه، ابتدا اشاره مي
با تلفظ » ּבֲֹאָכה«، فعل عبري )18: 25پيدايش (مربوط است ) فرزندان اسماعيل(اسماعيليان 

كنند به  سپس به متني سامري اشاره مي 1.آمده است) در مسير: آمدن تو؛ معناً: لفظاً(» بئكه«
نكتة مورد توجه . معلوم نيست ، كه به زبان آرامي است و تاريخ دقيق نگارش آن»اساطير«نام 

كه فرزندان اسماعيل شهر مكه را  كرون و كوك اين است كه در متن مزبور، ضمن تأكيد بر اين
در گويش عبري سامري، » بئكه«ساختند، همان جملة تورات نيز آورده شده كه در آن، كلمه 

در قرآن است » بكّه«شود و اين كلمه، بنا به ادعا، اصل و ريشة همان كلمه  تلفظ مي» باكا«
  ).22: 1977كرون، (

تر ماجرا اين است كه در متن كتاب  جا ناقص است، و شرح دقيق البته توضيح كرون در اين
نام مكه به صورت (» و مكه را ساختند«با عبارت ) 18: 25پيدايش (، جمله تورات اساطير

ي و خط عبري در كه به زبان عرب 2تكميل شده، و سپس در تفسير پيترون) آمده» מכה«
حاشية متن مزبور نوشته شده، عين همين جمله تكرار شده؛ با اين تفاوت كه به جاي كلمة 

اما اين ). 243: 1927گاستر، (» و بكه را ساختند«: آورده شده است) بكه(» בכה«، كلمه »مكه«
 دهد، مشكالتي دارد كه پذيرش آن را سامري هم كه كرون به دست مي» سرنخ«به اصطالح 
در قرآن، از تلفظ سامري واژة » بكّه«سازد؛ اوالً، ما هيچ دليلي نداريم كه كلمه  دشوار مي

مفسران عرب و مسلمان، . خصوص از اين منبع سامري اخذ شده باشد كاررفته در تورات، و به به
                                                        

؛ و »ָנָפל ָכל־ֶאָחיו ַעל־ְּפֵני ַאּׁשּוָרה ָכהּבֹאֲ  ִמְצַרִים ַעל־ְּפֵני ֲאֶׁשר ַעד־ׁשּור ֵמֲחִויָלה ַוִּיְׁשְּכנּו«: عبارت عبري 1.
او پيش روي تمام برادرانش . آنان از حويله تا شور ساكن شدند كه در برابر مصر است، وقتي كه به سمت آشور بروي

 ).18: 25پيدايش (ساكن شد 
2. Pitron.  

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

111 

الم
 اس
 بر
ت
مري

 سا
ثير
ة تأ

ضي
 فر

نقد
 و 
يل
تحل

 

در  »م«و » ب«اند، بر اين مبنا كه دو حرف  را تلفظ ديگري از همان نام مكّه دانسته» بكّه«واژه 
و اين ) 6: 1973حتّي، (هاي مختلف بسيار به يكديگر قابل تبديلند  كلمات عربي، در گويش
از نظر   ،1هاي فراوان ديگري كه براي آن در زبان عربي وجود دارد توجيه، با توجه به مثال

نيز بايد گفت، اگرچه  اسرار موسييا  اساطيردربارة كتاب . منطقي قابل پذيرش است
گاستر، (دانستند  ر ابتدا آن را متني متعلق به حدود قرن سوم پيش از ميالد ميگران د پژوهش
تر اخير نشان داده است كه اين متن بسيار متأخر و در  هاي دقيق ، اما بررسي)مقدمه: 1927

اختالف نظري كه دربارة ). 27: 2001كرون، (واقع مربوط به حدود قرن دهم ميالدي است 
كه تحقيقات جديدتر، آن را  خصوص با توجه به اين ن وجود دارد، بهزمان دقيق نگارش اين مت

دهد ـ حتي تا قرون بعد از اسالم ـ، امكان  شد نشان مي بسيار متأخرتر از آنچه ابتدا تصور مي
استناد به آن به عنوان متني پيشااسالمي را براي ارائه هرگونه توجيهي دربارة اصطالحات و 

از سوي ديگر، كلمة مورد نظر كرون و كوك، نه در متن اصلي . برد مفاهيم اسالمي از بين مي
اين كتاب، بلكه در تفسيري كه به زبان عربي بر حاشية صفحات آن نوشته شده، آمده است و 

دهد در زمان  عربي بودن زبان تفسير، نشان مي. اين تفسير البته از خود متن متأخرتر است
و ) بعد از اسالم(يان، يعني بعد از دورة فتوحات عرب تسلط اعراب بر مناطق محل سكونت سامر

تحت تأثير فرهنگ عربي حاكم بر آن روزگار نوشته شده و همين نكته، هرگونه استناد به آن 
. سازد اعتبار مي هاي آغازين پيدايش اسالم را بي براي توجيه مفاهيم و اصطالحات سال

كوك، اين است كه هم در متن اصلي سامري  آشكارترين نشانه از اشتباه بودن استدالل كرون و
، عين »را ساختند) بكه(و مكه «و هم در تفسير عربي ـ يهودي پيترون، بالفاصله بعد از جمله 

است نيز آورده شده است، و بنابراين، شكل عبري » ּבֲֹאָכה«عبارت تورات كه حاوي واژه 
ش يا قرائت فعل مذكور نيست، و شده براي كلمات مكّه و بكّه، ناشي از خطا در نگار نوشته

. اند ها آگاهي داشته كاتبان سامري اين كلمات را با يكديگر اشتباه نگرفته و به تفاوت بين آن
ضمناً، اين پرسش كه اصالً چرا بايد از بين همة كلمات تورات، اين يك كلمه از سوي هاجريان 

                                                        
تلفظ دو حرف بسيار به هم نزديك باشد، اند كه در زبان عربي، اگر مخرج  دانشمندان عرب از ديرباز معتقد بوده 1.

قلب و «افتد، كه اصطالحاً آن را  ها به ديگري اتفاق مي ها هستند، تغيير يكي از آن گاهي در بعضي كلمات كه حاوي آن
نيز كه اصطالحاً حروف لبي و داراي مخرج نزديك هستند، گاهي دچار همين » ب«و » م«دو حرف . گويند مي» ابدال

الزم و الزب، دائم و دائب، راتم و راتب، و مغمطه و مغبطه را : شناسان عرب كلماتي همچون اند، و لغت شده تبديل مي
دو كلمه » بكّه«و » مكّه«زمخشري در تفسير كشاف گفته است كه ). 183: 1430زمخشري، (زنند  براي آن مثال مي

 ). همان(هستند » دهناء«يك مكان در  نيز نام» نبيط«و » نميط«هاي  طور كه نام هستند با يك مصداق، همان
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توضيح مانده است و  ن و كوك بيبراي اشاره به حرم ابراهيمي انتخاب شده باشد، از سوي كرو
  .آيد اين، خود نقطه ضعف ديگري براي ادعاي آنان به حساب مي

پردازند و  كرون و كوك سپس با استداللي دور و دراز، به ماجراي تغيير قبله مي: تغيير قبله. 5
اورشليم كوشند روايت تاريخي تغيير قبلة مسلمانان از اورشليم را، با ديدگاه سامري كه به جاي  مي

طور كه  اما داستان تغيير قبله، آن. بر قداست شخيم و كوه گرزيم تأكيد دارد، متناظر نشان دهند
اي به آن نيز در قرآن هست، هيچ ارتباطي با سامريان پيدا  در منابع اسالمي روايت شده و اشاره

از سامريان به حساب كند و معلوم نيست چرا بايد اين تغيير قبله از سوي مسلمانان را تقليدي  نمي
اي از تأثيرگذاري سامريان بر موضوع قبله نزد مسلمانان ارائه  خود كرون و كوك هم نشانه. آوريم
دهند و به اين ترتيب، تنها دستاويز آنان، همين است كه مسلمانان و سامريان، هردو از  نمي

تواند در طرح  وضوع نمياند؛ روشن است كه صرف اين م گردان شده اورشليم به عنوان قبله، روي
در حالي كه هم منابع اسالمي و . كننده باشد اي ميان اسالم و سامريت، قانع گونه رابطه ادعاي هيچ

اي به تأثيرگذاري سامريان در ماجراي تغيير قبله خالي  هم منابع سامري به كلي از هر گونه اشاره
فاً با تكيه بر فرض و گمان به چنين توانيم بدون داشتن مدرك محكم تاريخي و صر هستند، ما نمي

هايشان به تفاوت مهمي در رويكرد  خود كرون و كوك در پايان استدالل. چيزي قائل شويم
تواند  كنند كه فرد مغرض، حتي برعكس، مي اسالمي و سامري به موقعيت قبله و حرم، اشاره مي

در حالي كه «: ن استنباط كندتأثيرپذيري مسلمانان از يهوديت رسمي را، به جاي سامريت، از آ
كند، محتواي مناسكي آن  شكل ظاهري حج، زيارت سامريان از كوه گرزيم را مطرح مي

اسرائيل در كنار كوه سينا را نشان  گيري با گزارش كتاب مقدس از اقامت بني هاي چشم شباهت
آن، خانة خدا  مجتمع مكه در يك جنبة عمده، از مجتمع شخيم تفاوت دارد، چراكه در... دهد مي

به اين ترتيب، ادعاي ). 25: 1977كرون، (» از كوه به شهر انتقال يافته است) اهللا بيت/ بيت ايل(
تأثيرپذيري مسلمانان از سامريان در ماجراي تغيير قبله، فاقد هرگونه مدرك تاريخي است و تنها 

  .ود داردهاي مهمي نيز در ضمن آن وج بر يك شباهت مناسكي استوار است كه تفاوت
هاي  نشانه«نكتة ديگري كه كرون و كوك به عنوان يكي از  :شباهت امامت و كهانت. 6
) خصوص در تشيع به(كنند، موضوع امامت در اسالم  گيري از سامريان بدان اشاره مي عاريه» بارز
، به معناي جمع شدن مرجعيت ديني و سياسي »امامت«به اعتقاد كرون و كوك، مفهوم . است
و برادري (زمان در يك شخص واحد كه از ساللة علي، برادر پيغمبر و جانشين اوست  ر همبه طو

، نظير خوبي )كند اثبات مي» منزلت«علي و پيغمبر را كرون با استناد به همان حديث مشهور 
  براي اين عقيدة سامري است كه هر دو نوع مرجعيت بايد در يك فرد واحد از نسل هارون
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خصوص كه در تشيع  به رسميت شناخته شود؛ به» كاهن اعظم«حت عنوان ـ برادر موسي ـ ت
گويند  كرون و كوك سپس مي. اي دارد گرايانه هم مثل سامريت، معرفت ديني حال و هواي باطن

كه به ترتيب در ميان مسلمانان و سامريان متداول هستند، هر » كهانت«و » امامت«كه كلمات 
جالب است كه اين دو . براي همان مفهوم به كار رفته است كدام در ادبيات گروه مقابل نيز

گر چون قصد دارند تماميت اسالم را نهضتي تأثيرپذيرفته از سامريت معرفي كنند،  پژوهش
گران غربي، تلويحاً تشيع را تنة اصلي اسالم و تسنّن را  برخالف عقيدة رسمي رايج بين پژوهش

  ). 26: 1977كرون، (اند  فرع و جداشدة از آن دانسته
، »گيري عاريه«جا هم كرون و كوك به جاي ارائه سندي براي اين به قول خودش  اما اين

خصوص در غياب هرگونه سند  كنند، در حالي كه وجود شباهت، به ها استناد مي صرفاً به شباهت
آن  بودن» عاريتي«تواند اصالت چيزي را زير سؤال ببرد و دليلي بر  تاريخي، به خودي خود نمي

، Jبعد از پيغمبر jاز سوي ديگر، داليل شيعه دربارة خالفت حضرت علي. محسوب شود
اند ـ نيست و از سوي عالمان شيعه،  منحصر به حديث منزلت ـ كه كرون و كوك نقل كرده

را با آن معنايي كه » امامت«كرون و كوك ابتدا مفهوم . داليل فراواني براي آن اقامه شده است
گير بودن آن  ان است، يك مفهوم متداول اسالمي معرفي كرده و سپس به چشممورد نظر خودش

كنند؛ اين در حالي است كه اين مفهوم، از همان ابتدا فقط نزد  در اعتقادات شيعه اشاره مي
هاي هميشگي شيعيان با اهل تسنن، همين  شيعه مورد پذيرش بوده و اساساً محور اصلي بحث

هدف كرون و كوك از تعميم اين موضوع از شيعه به كل جهان  احتماالً 1.موضوع بوده است
اي كوتاه و بدون تأكيد صورت گرفته ـ آن است كه بتوانند مطابق عقيدة  اسالم ـ هرچند با اشاره

در هر صورت، آنان براي ادعاي . خود، تماميت اسالم را تأثيرپذيرفته از سامريت معرفي كنند
پذيري كلّيت اسالم از سامريت مطرح كنند و چه از اين لحاظ خود ـ چه آن را با عنوان تأثير

فقط به شيعه محدودش نمايند ـ هيچ پشتوانة محكمي ندارند و تمام استداللشان صرفاً بر 
كه توضيح دهند اين تأثيرپذيري چگونه و از چه طريق صورت  هاست؛ بي آن اساس شباهت

  .گرفته است
و » امامت«دان اشاره شده، كاربرد كلمات نكتة ديگري كه در سخن كرون و كوك ب

در ادبيات هر دو گروه مسلمان و سامري به طور متقابل براي مفهومي مشترك ـ جمع » كهانت«

                                                        
العامه از سيد مرتضي، االفصاح  اإلمامه و ابطال حجج   الشافي في: توان مي» امامت«از منابع شيعي مربوط به بحث  1.

 .طالب از شيخ مفيد، و المفصح في اإلمامه از شيخ طوسي را مورد اشاره قرار داد في امامة اميرالمؤمنين علي بن ابي
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دانيم كه در يهوديت رسمي،  شدن هر دو مرجعيت ديني و سياسي در فرد واحد ـ است، زيرا مي
و مرجعيت ديني، يعني  به بعد، دو جايگاه مرجعيت سياسي jاز زمان وفات حضرت موسي

اند، در حالي كه در سامريت، اين دو  همواره از يكديگر جدا بوده» كهانت«و » حكومت«مقام 
شده است  مقام همواره در فردي واحد جمع بوده و كاهن اعظم، حاكم جامعه نيز دانسته مي

و سامريت ) خصوص تشيع به(شباهتي كه در اين موضوع ميان اسالم ). 31: 1907مونتگمري، (
وجود دارد، سبب شده تا كرون باز هم فقط به استناد همين شباهت، رويكرد اسالمي را يك 

  ).26: 1977كرون، (ها تلقي كند  گيري از سامري عاريه
اما بايد گفت كه در هر دو طرف سامري و اسالمي، شواهدي در رد اين استدالل وجود 

، بلكه در فرهنگ يهوديت رسمي نيز به عنوان يك نه فقط در سامريت» كاهن«دارند؛ اوالً، لفظ 
از آن جمله، در كتاب مزامير، . رفته است به كار مي» فرمانرواي مقدس«مقام معنوي، براي 

) كه رسماً در مقام حاكم و پادشاه بوده و نه كاهن(سرودي هست كه خطاب به حضرت داوود 
تو كاهن هستي تا ابداآلباد، به رتبة خداوند قسم خورده و پشيمان نخواهد شد، كه «: گويد مي

حتي اگر طبق نظر گروهي از مفسران يهود، قائل باشيم كه اين ). 4: 110مزامير (» ملكيصدق
، باز هم مسئله فرقي )261: 1959برود، (مزمور اشاره به مسيحاي موعود است و نه خود داوود 

پادشاهي از نسل داوود دانسته كند، زيرا در عقيدة سنتي يهود، مسيحاي موعود نيز خود  نمي
براي حاكم و فرمانرواي سياسي، مختص » كاهن«بينيم كه كاربرد لفظ  پس مي. شود مي

براي حاكم جامعه دليل جمع شدن هر دو » كاهن«سامريان نيست، و اگر استفاده از لفظ 
كنيم، و مرجعيت سياسي و ديني در او باشد، لزومي ندارد كه حتماً آن را به سامريان منتسب 

ثانياً، معناي . هاي اين موضوع را در همان فرهنگ يهوديت رسمي نيز رديابي كرد توان ريشه مي
ها و منابع  اين واژه اگرچه در كتيبه. اي دارد در اسالم با مفهوم يهودي آن تفاوت عمده» كهانت«

خدمات مذهبي  اش ـ برگزاري مناسك ديني و ارائه عربي پيش از اسالم تقريباً با مفهوم يهودي
هاي نزديك به ظهور اسالم معناي سابقش را از دست داده و مفهوم  ـ استفاده شده، اما در زمان

: 1938جفري، (را پيدا كرده است » گويي از طريق برقراري رابطه با ارواح و اجنّه غيب«كفرآميز 
بدون هيچ (رفته  فقط دو بار به كار» كاهن«ترين منبع اسالمي، لفظ  در قرآن، مهم). 248ـ247

و در هر دو بار نيز صفتي با همين معناي اخير ) استفاده ديگري از ساير مشتقات ريشة كهانت
آوردن اين صفت در زمرة ). 42: ؛ حاقه29: طور(شود  است كه اتصاف پيغمبر به آن نفي مي

؛ 30ـ29: طور(» مجنون«و » شاعر«صفات سلبي از پيغمبر در كنار صفات ديگري همچون 
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اند كه مشركان قريش براي بد معرفي كردن  ها اتهاماتي بوده دهد اين ، نشان مي)42ـ41: اقهح
  اند؛ با اين هدف كه شأن الهي را از مقام وي بزدايند و او را به زده به آن حضرت مي Jپيغمبر

ي از همين رو، در تمام منابع اسالمي، كهانت همواره عمل. گويان و ساحران جلوه دهند سان غيب
شده  گشته و با حسي بسيار منفي با آن برخورد مي در رديف سحر و جادوگري محسوب مي

در حديثي از پيغمبر نقل . اند است، به طوري كه روايات اسالمي كهانت را برابر با كفر دانسته
» هر كس كهانت كند يا به كاهن مراجعه كند، از دين محمد بيرون رفته است«: شده كه فرمود

! اي مردم«: نقل شده كه فرمود jاز حضرت علي البالغه نهجدر ). 351: 1386رازي، مكارم شي(
اي كه براي پيدا كردن راه در بيابان يا دريا به  از آموختن علم نجوم بپرهيزيد، مگر به اندازه

خواند، و منجم مانند كاهن است، و  فرا مي) گويي غيب(آيد، چراكه اين علم به كهانت  كارتان مي
). 178: 1379، البالغه نهج(» مانند ساحر است، و ساحر مانند كافر، و كافر در آتش است كاهن

جزيره، يعني  مسلّم است كه در تمام اين موارد، كهانت با مفهوم رايج آن در ميان اعراب شبه
گويي از طريق برقراري ارتباط با ارواح و اجنّه مدنظر است، نه مفهوم مرجعيت ديني كه  غيب
اژه در يهوديت دارد، و مسلمانان نيز در تمام گسترة فرهنگ اسالمي، آن را با همان معنا و اين و

از سوي ديگر، در قرآن و احاديث نبوي براي اشاره به پيشوايان . اند برده مفهوم رايجش به كار مي
) 34، 31 :؛ توبه63، 44: مائده(شده  استفاده مي» ربي«و » حبر«ديني يهوديت، همواره از الفاظ 

، و عموم مسلمانان نيز تحت تأثير قرآن و احاديث، رؤساي ديني يهوديت را »كاهن«و نه لفظ 
  . بردند ها به كار نمي را براي آن» كاهن«اند و كلمة  شناخته فقط با همان الفاظ مي

در طرف . كند، چيست حال بايد ديد مدركي كه كرون براي اثبات ادعايش بدان استناد مي
به امام، فقط يكي است و آن، كتاب » كاهن«مدرك مورد استناد كرون در اطالق عنوان  اسالمي،

زيست و دربارة  است كه در اواخر قرن اول هجري مي» حسن بن محمد بن حنفيه«نوشتة  اإلرجاء 
، 14: 1974قاضي، (شمرده » كيسانيه«اي او را ابتدا از  عده. مذهب او حرف و حديث بسيار است

؛ ضمن )111: ق1415طوسي، (پيوست  jاند كه بعداً به حلقه اصحاب امام سجاد هو گفت) 127
و گروهي نيز وي را از ). 130: تاحجاج، بي ابن(اند  سنت هم از او حديث نقل كرده كه اهل آن
اصوالً به » حسن بن محمد«). 229ـ228: 1ق، 1368ـ1367شهرستاني، (اند  شمرده» مرجئه«

گفت كه بعد از قتل عثمان، كار انتخاب حاكم و پيشوا را بايد به  شت و مياعتقاد ندا jامامت ائمه
خدا واگذار كرد، چون معلوم نيست كه خليفة پيغمبر بعد از عثمان چه كسي است؛ و كشف رأي 

به اين فرد منتخب از طريق » كاهن«شايد وجه اطالق لفظ (شود  خدا هم از طريق كاهن انجام مي
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مخالف بود  jپدرش محمد حنفيه با عقيدة او دربارة حضرت علي. )كهانت، همين امر باشد
پشيمان ) اإلرجاء(و مشهور است كه وي بعداً از نوشتن كتاب خود ) 555: 12ق، 1418كثير،  ابن(

همه حرف و حديث كه دربارة اين شخص و  با توجه به اين ). 122: 1، 1984ذهبي، (گرديد 
ه ميان عقيدة او با عقيدة روشن شيعيان و عامه چنين فاصله آشكاري ك كتابش هست و هم

توان نظريات او را نمايندة اسالم رسمي دانست و آن  مسلمانان دربارة امامت وجود دارد، مسلماً نمي
اساساً مغهومي كه قرآن در مفاهيم سياسي . اي دربارة كليت اسالم قرار داد را مبناي هيچ فرضيه

دهد چنين  و اين خود نشان مي 1است» امام«بلكه كلمه » اهنك«خود بر آن تأكيد دارد نه كلمه 
از سوي ديگر، مدرك مورد استناد . شده بود ، شناختهJمفهومي براي واژة مذكور در زمان پيغمبر

از يوسف بن سالمه العسكري،  الكافي كتاب كرون و كوك در طرف سامري، اثري است موسوم به 
مان نگارش اين كتاب، از دورة وقايع صدر اسالم، يعني ز. نويسندة سامري قرن يازدهم ميالدي

براي » امامت«توان استفادة آن از كلمه  قرن هفتم ميالدي فاصلة زيادي دارد، و به سهولت مي
كرون و . را ناشي از تأثير فرهنگ اسالمي ـ عربي رايج در محيط دانست» كهانت اعظمي«مفهوم 

- دهد سامريان مفهوم امامت را پيش از زمان فوق و بهكنند كه نشان  كوك هيچ مدركي ارائه نمي
  . اند برده هاي آغازين اسالم هم به كار مي خصوص در سال

  گيري نتيجه
» هاجريسم«شده در نظرية  موضوع تأثير سامريت بر اسالم، كه از موضوعات جديد مطرح

اين . رخوردار نيستهاي علمي و تاريخي الزم ب اي است كه به هيچ وجه از پشتوانه است، فرضيه
هاي ظاهري ميان مفاهيم اسالمي و اصطالحات مورد استفاده از سوي  فرضيه، بعضي شباهت

داند، و بر اين اساس مدعي است  فرقة يهودي سامريان را دليل تأثيرپذيري اسالم از اين فرقه مي
گاه  هت هيچهاي اسالم را در سامريت بايد جست؛ اين در حالي است كه شبا كه بعضي از ريشه

خصوص در مسائل مهم تاريخي،  به. تواند داليل ديگري داشته باشد دليل بر اقتباس نيست، و مي
براي اثبات ادعاهاي بزرگي از اين دست، بايد مدارك تاريخي محكم و به تعداد كافي در اختيار 

ت بوده، اما كوشد نشان دهد اسالم از جهاتي تحت تأثير سامري كه فرضية مذكور مي با آن. باشد
دهند اسالم، برخالف اين  چنين روايات معتبر سنت اسالمي، نشان مي خود مضامين قرآني و هم

                                                        
؛ 73: انبياء(گر با امر خدا  يا ائمه هدايت) 41: قصص(برند   ائمه نار كه پيروان خود را به سوي آتش جهنم ميمثالً 1.

 ).24: ؛ سجده5: ؛ قصص73: ؛ انبياء12: ؛ توبه71: ؛ اسراء74: ؛ فرقان124: بقره(، و موارد ديگر )24: سجده
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مدعا، به پيامبران يهوديت رسمي همچون خاندان داوود و عبادتگاه آنان كه مورد نفي سامريان 
ها،  باهتفقدان مدارك تاريخي كافي، استناد صرف به ش. اي داشته است اند، توجه ويژه بوده

توجهي به حقايق تاريخي مستندشده در سنت اسالمي، همگي  پردازي و بي بدفهمي متون، خيال
هاي آنان در  اعتبار شدن استدالل هاي كرون و كوك هستند، كه سبب بي از نقاط ضعف تحليل

  .شود اين فرضيه مي
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