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  پوربياتمقدمه بهزاد 

نام دارد كه نگارندة آن شادروان علي  »سال رسالت 23«كتابي كه اكنون پيش روي شماست 
اين نويسندة بزرگوار كه حقيقتا بايد در برابرش سر به كرنش گذاشت تقريبا اولين . دشتي است
آنگونه كه ديده و شنيده ايم تاكنون افراد بسياري . كه كتابي در نقد اسالم نگاشتهكسي است 

سال كتاب بسيار ارزشمندي است كه به نظر  23كتاب . از خواندن كتاب وي منقلب گشته اند
 را بخواند ولي متاسفانه بر هر مسلمان زاده اي واجب است حداقل يكبار در عمر خود آنمن 

كمتر بدان  گانمطالعه كنندعث مي شد كه با شتدا ي بسياريتايپ نسخة قديمي اش ايرادات
بر حسب  ،لذا بندة حقير پس از حدود ده بار مطالعه .چه رسد به مردم عادي رغبت كنند

   .منمودوظيفه اي كه احساس ميكردم ايرادات تايپي آن را اصالح 

تايپ  ظالم، بصورت عالمبراي مثال . معناي كلمات را عوض مي كرد اشتباهات تايپيبرخي از 
 نبود عالمتهاي سجاوندي. بودنديا نام سوره ها اشتباه مواردي شماره آيات در . شده بود

برخي نيز  .باعث مي شد خواننده در درك معاني و مفاهيم گيج شود بخصوص ويرگول
آخرين : براي مثال كه كامال نامربوط بودند جابجايي داشتفصلهاي ديگر  بامطالبشان  ،صفحات
  .بودجاي گرفته  98به اشتباه در صفحة در نسخة قديمي،  111حة صف هايپاراگراف

دن آنها در تايپ ش يا اضافه..) كه، را، در، بر، به و (حذف بي دليل حروف ربط اينها  عالوه بر
 برخي جمالت، تكرار بي دليل برخي جمالت بصورت پشت سرهم، اشتباهات تايپي آيات و

. بنده اصالحشان كردم وكه بايد اصالح مي شد همه و همه ايراداتي بود  ناقص بودن معاني آنها،
معاني  .كه خط زيباتري است تغيير دادم» B Nazanin«همچنين خط كتاب را از آريا به 

براي كتاب فهرست به همراه شمارة صفحات گذاشتم و منابع استفاده  ،آيات را برجسته كردم
اميد است اين تالش ناچيز مثمر ثمر  .ات كتاب نوشتمواپسين صفحشده در كتاب را نيز در 

شناساندن اين كتاب ارزشمند و نويسندة گرانقدرش به جامعة بيشتر افتد و چراغي باشد در راه 
  . مسلمين و جويندگان حقيقت و راستي

  ميالدي 2021ربماتپس/بهزاد پوربيات
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 بينم مي  كه  پويم مي بتخـانه  و  كعبه جـز رهي

  آنجا      خودپرست مشتي و اينجا پرست بت گروهي
  مولوي                                                                  

  تولد قهرمان 

 محمد را او و گشود يزندگ به چشم مكه در وهب دختر آمنه از يكودك يميالد 570 سال
 يسالگ پنج در و آمد دنيا به عبدالمطلب بن عبداهللا خود پدر مرگ از پس نوزاد اين.  ناميدند

 بود يو نگهبان و يحام يگانه كه كريمش و توانا جد ياندك از پس و داد دست از را خود مادر
 يسرپرست تحت داشت، متمكّن نستباً و متعدد يعموها كه طفل اين.  شتافت ديگر جهان به
 دارد يانگيز شگفت و حيرتزا سرگذشت گرفت، قرار آنها جوانمردترين يول فقيرترين، از ييك
  .باشد مانند يب جهان آفرين حادثه و خودساخته مردان تاريخ در شايد كه

 و كردارها همه و او افول و ظهور ساله سه و بيست حوادث و يزندگ درباره كتاب هزارها
 دسترس در او از كه يخيتار  مدارك و اسناد و شده نوشته العاده فوق مرد اين يگفتارها
 روشن كتاب هنوز معذالك است، گريد يتاريخ رجال از شيب گرفته قرار پژوهندگان و محققان

 و اَغراض غبار و گرد از يعار را او يسيما كه است نشده نوشته يو درباره يخردپسند و
  .ام نيافته دست بدان من باشد، شده نوشته هم اگر و دهد نشان تعصبات و پندارها

 ،يخيال موجود يك يو از اند كوشيده پيوسته و نياورده يرو يحقيق تاريخ به نيز مسلمين
 را او يبشر ذات خصايص غالباً و بسازند انسان يك لباس در خدا ينوع و بشر مافوق يوجود
 يچيز به است حيات اصل كه را معلول و علت رابطه يحت كار اين در و اند گرفته ناديده

  .اند داده معجزه صورت آنها همه به و نشمرده

 يمهم اثر است رسيده يسالگ چهل سن به كه يهنگام ييعن يميالد 610 سال تا طفل اين از
 يول مينيب ينم يريچشمگ خبر زمان آن يخيتار اتيروا و رهيس در يحت و نيست تاريخ در

 بدون است نوشته قرآن بر يتفسير يهجر سوم قرن اواخر در كه كه  يطبر جرير محمدبن
 از انحراف نمودار نويسدكه يم يمطلب او تولد به راجع بقره، سوره 23 آيه ذيل در مناسبت

 آن نقل و عاميانه؛ يها افسانه ساختن به است گذشتگان يمهارنشدن رغبت و يبين واقع جاده



 

٧ 

 

 اساطير و پندارها دستخوش و بماند مورخ تواند ينم نيز مورخ يحت كه دهد يم نشان ما به
  .نشود

  :است چنين بقره سوره 23 آيه

 ان اهللا دون من اشُهداكُم وادعو مثله من بِسورة فَتُوا عبدنا يعل نَزّلنا مما ريب يف كُنتُم وان
  .صادقين كُنتُم

  .بياوريد آن مثل سوره يك داريد شك ايم فرستاده خود بنده به كه قرآن باب در اگر

  :نويسد يم آيه اين ذيل در يطبر جرير بن محمد

 و شرق كه محمد نام به كرد خواهد ظهور يپيامبر كه درافتاد يا آوازه مكه در بعثت از قبل«
 آنها از يك هر و داشتند بار مكه در زن نه و چهل روزگار بدان. درآيد او فرمان به جهان غرب
  »باشد موعود پيغمبر همان او مگر تا گذاشت يم محمد را خود پسر اسم زائيد يم كه

 آوازه نه. آيد گفته يچيز آن درباره كه است آن از آشكارتر گفتار اين يمغز سبك و سخافت
 يحام كه هم ابوطالب يحت و محمد، نام به يمرد رسالت از ياثر كمترين نه و بوده مكه در يا
. رفت دنيا از نياورده اسالم يرو همين از بود، خبر يب ها نشانه و ها آوازه اين از بود او يول و

 داشته وجود مكه در آمار كدام. 1نداشت ياطالع خود رسالت از بعثت از قبل تا نيز حضرت خود
 همه و بوده آبستن بيشتر نه و زن نه و چهل فقط ي ميالد 570 سال در دهد نشان كه است
 محمد حضرت و است بوده محمد پسرها آن همه نام و اند زائيده پسر استثناء بدون هم ها آن
  است؟ داشته سال و سن هم محمد چهل يكودك دوران در

 گفت شد متولد مادر از كه همين« :گويد يم سخن حضرت آن تولد از ديگر شكل به  يواقد
 يم چهارم ماه رفت، يم راه سوم ماه ايستاد، يم دوم ماه سريد، يم اول ماه در  .كبيرا اكبر اهللا

  »انداخت يم تير نهم ماه و دويد،

                                                        
١

 : كه است اين آن مفاد ، عمراً فيكم لبئث فقد به ادراكم وال عليكم تلوته ما اهللا شاء لو قل:  امر اين بر گويا است يشاهد يونس سوره 

 .است رسيده يوح من به خداوند طرف از اكنون. نداشتم يادعائ و كردم يزندگ شما ميان يعمر
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 باخبر آن از مكه كوچك شهر ساكنان تمام و باشد داده يرو يچيز چنين است ممكن آيا
 اين باشند؟ نيفتاده خاك به محمد قبال در پرستيدند يم يسنگ بت كه يمردمان و باشند نشده
 اغراض نيهم ديگر طرف از. است مسلمين يسرائ افسانه و ينويس تاريخ طرز از نمونه يك
 جاهل، دروغگو، را محمد كه است داشته آن بر را يباختر مسيحيان و ترسايان يا پاره يدين

 اند نتوانسته طايفه دو اين از يك هيچ كه است يبديه. بگويند شهوتران و طلب جاه جو، حادثه
  .كنند دنبال هست چنانكه را وقايع

 خود خرد انسان كه است آن از مانع ،يمذهب خواه و يسياس خواه معتقدات كه است اين علت
 كشيده بحث موضوع يرو يبد يا يخوب از يا پرده پيوسته. بينديشد روشن و اندازد كار به را
 تخيالت بخار در را مطالعه مورد شخص ،يتلقين عقايد و لجاج و تعصب كين، و مهر. شود يم

 وجه و است ممتاز خويش اقران از محمد حضرت كه نيست يا شبهه اين در. پيچد يم فرو
 همه از و است زمان متداول خرافات و اوهام از بيزار روح و عميق انديشه حاد، هوش او تمايز
 با. كشاند يم اهريمن جنگ به را او تنه يك كه است يا العاده خارق ينيرو و اراده قوت مهمتر

 را يخودخواه و دروغ و فجور و فسق دارد، يم برحذر يتباه و فساد از را مردم گرم يزبان
 اين از را خود قوم خيزد، يبرم مستمند و محروم طبقه از يجانبدار به كند، يم نكوهش
 و كند يم سرزنش برند يم ستايش يسنگ يبتها به بزرگ يخدا پرستش يبجا كه حماقت
  . داند يم تحقير ةشايست و ناتوان را آنها خدايان

 سخنان به دارند ياستوار مقام و هستند ياعتبار و شأن صاحب اجتماع در كه يمردمان طبعاً
 و رسوم و آداب تمام فروريختن مستلزم سخنان بدين نهادن گردن. گذارند ينم يوقع يو

 رخنه و مسلم يامور ،يموروث عقايد تمام مثل و اند گرفته يخو بدان قرنها كه است يعقايد
 ياجداد بنياد و زند برهم را آنان ياجتماع نظام خواهد يم يكس بدتر همه از. نمايد يم ناپذير
 است آنها خود قبيله از ييتيم كودك.  ندارد آنها خود چون ياعتبار و شأن كه ريزد فرو را آنها
 را يكودك دوران و است شده بزرگ او رعايت تحت در و خويش يعمو خانه در ترحم راه از كه
  آمده در مالدار يبانوئ خدمت به يجوان آغاز در و گذرانيده همسايگان و عمو شتر چرانيدن در
  .است گرديده يشأن و اعتبار يدارا رو آن از و
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 و امتياز هيچگونه و شده يم محسوب قريش قبيله از يعاد يفرد ديروز تا كه يكس چنين
 اين كه است يمدع و كند يم را آنان يرهبر و ارشاد يدعو اكنون است نداشته يتشخص
 بنام يرؤسا از كه مغيره بن وليد سخن اين. است شده تفويض يو به خدا طرف از رسالت
 و با خشم مغيره وليدبن. كند يم مجسم خوب را قبيله سران روحيه و فكر طرز است قريش
 در  مسعود بن عروه چون يمرد و قريش طايفه أس ر بر من بودن وجود با زد يم فرياد تكبر
   . بني ثقيف چگونه ممكن است محمد دعوي پيغمبري كند طايفه صدر

 رياست و يبزرگ سر بر مناف عبد بنو وما « :گفت يم شريق بن اَخنس به يروز هم ابوجهل
 يدعو و برخاسته  آنها از ييك شديم، برابر آنها به ما كه اكنون داشتيم؛ رقابت و مناقشه
 سخنان گونه اين» يابند تفوق ما بر خواهند يم مناف عبد بنو وسيله بدين و كند يم يپيغمبر

 اين بر عالوه و كند يم آگاه محمد حضرت دعوت با قريش سران برخورد طرز و فكر نوع از را ما
 ينم ر خطو ها آن فكر به ابداً ييعن نگرند، ينم مثبت ديده به نبوت امر به كه دهد يم نشان
 در مكرر چنانكه و ساخته ارشادشان و هدايت مأمور را ها آن افراد از ييك كه هست يخدائ كند
 فرد يك چرا كند ارشاد را ما خواست يم خداوند اگر كه گرفتند يم ايراد است آمده قرآن
 قرآن در باز كه...  دفرست ينم ما يسو به را يا فرشته و هكرد كار اين أمورم را يبشر و يعاد

 بر فرشتگان از هم ما كردند، يم يزندگ فرشتگان زمين در اگر كه است شده داده ها آن جواب
 ابداً مطلب اصل به اينكه مالحظه شايسته و تأمل قابل نكته و فرستاديم يم رسول ها آن

 ببينند تا دادند ينم گوش او تعاليم و محمد يها گفته به مطلقاً ييعن كردند ينم يتوجه
 .است اجتماع صالح و يعقل موازين بر منطبق و صحيح درجه چه تا گويد يم او كه يمطالب

 كه هستند انديش نيك و بين روشن يا عده باشد فاسد و تباه هرچند يا جامعه هر در اما
 از ييك را  ابوبكر بايد كه ستايند يم باشد درآمده كس هر دهان از و پسندند يم را حق سخن

 يب عبدالرحمن چون قريش متعينان از تن چند او از يپيرو به و دانست افراد اين پيشقدمان
 .آوردند اسالم وقاص ياب سعدبن و  عبداهللا بن طلحة و العوام زبيربن و عفان بن عثمان و عوف
 نيست مند بهره متنعم طبقه نعمات از كه است موجود يا طبقه يا جامعه هر در اين بر عالوه

 يو ستودن در و گروند يم يو به طبقه دو اين.  دهد يم تشكيل را جامعه يناراض قشر طبعاً و
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 اكثريت.  دهد يم يرو اكثريت و اقليت نبرد طبعاً وقت آن.  شوند يم داستان هم يو افكار و
 تبليغ يبرا و پردازد يم خويش طريقه و روش ستايش به اقليت و نازد يم خود پول و زور به

 .شود يم قائل خود يهاد و رهبر يبرا يخصايص و مزايا ناچار ديگران

 روز به روز يو مرگ از پس يول نمايد يم معقول يحدود تا رهبر حيات زمان در روش اين
 بشر ديگر واهمه قوه و پندار ينيرو به يچند از پس رهبر آن كه يحده ب گيرد يم يفزون

 شاهد و نمونه يك .شود يم جهان گرداننده و مدير يحت و آفرينش يغائ علت خدا، پسر نبوده
 گيرد يم جان پندارها و تصورات از يبسيار چگونه كه دهد يم نشان بما انكار غيرقابل و روشن

 سوره آغاز در. است مسلمين سند استوارترين و ترين محكم قرآن. شود يم اصل بر زايد فرع و
 و ساده است يا آيه گيرد يم سرچشمه آن از معراج قضيه و است يمكّ يها سوره از كه ياسر
 :تعقل و توجيه قابل

 لنُوِيه حولَه باركَنا يالّذ اُاالَقصا الَمسجِد يالَ الحرَام اُلمسجِد منَ لَيالً بعبده ياَسر ياَلّذَ سبحانَ
 يرالبص هوالسميع انَّه اآياتن من

  : فرمايد يم. نيست آيه اين در يابهام گونه هيچ

 كه يمسجداالقص به مسجدالحرام از شبانه را خود بنده كه يخدائ است منزه و بزرگ

 )1اسراي ( .دهد نشان بدو را خود آيات تا داد سير ايم ساخته مبارك را آن پيرامون

 در كه ياشخاص يبرا سيرها گونه اين. كرد حمل يمعنو سير يك بر توان يم را آيه اين
 مسلمين ميان در يول دهد يم يرو خويشند يروح يرويا سرگرم و روند يم فرو خويش
 يعقل موازين با هيچوجه به كه است شده پيدا انگيز حيرت يها داستان ،ساده آيه اين پيرامون
. آوريم يم جاللين تفسير از را تر معقول روايت و ساده شكل فقط اينجا در و نيست سازگار
 انتساب از آن نويسندگان زيرا است قرآن يتفسيرها ترين موجه و معتبرترين از جاللين تفسير

 .آنند و اين از يجانبدار و تعصب به آلوده كمتر بوده و دور ،مختلف يها فرقه به

 يبعض نزول شأن يگاه و كرده قناعت آن مفاد توجيه و قرآن يمعان توضيح به آن نويسندگان
 مناسبت يباسري،  سوره اول آيه همين به راجع وي اينها همه با.  كنند يم بيان را آيات



 

١١ 

 

 مبهم يمعن و بيان را آيه اين نزول علت اند خواسته آيا. كند يم نقل پيغمبر قول از را مطالب
 صورت هر در بياورند؟ را مسلمين ميان شايعه روايات از ياجمال يا كنند تفسير و توجيه را آن

 اين كه كنند ينم يا اشاره يحت و است سند بدون اند آورده پيغمبر قول از كه را يمطلب
 نشان امر اين خود و نباشد وثوق قابل و معتبر يراو آن چند هر گفته يراو كدام را مطلب
 يبار. ندارند اطمينان كنند يم نقل كه يروايت به محترم مفسر دو كه است يمعن اين ةدهند
 :است چنين كنند يم نقل پيغمبر زبان از كه يمطلب

 رنگ، سفيد كوچكتر، استر از و بزرگتر االغ از كه بود همراهش يچارپائ و آمد جبرئيل شب آن
 راقب افسار رفتم، المقدس بيت به.  شدم سوار آن بر بود، خارج به مايل و پا ةكنار در سمهايش

 پس خواندم، نماز ركعت دو ياالقص مسجد در بستند، يم انبياء معموالً كه بستم يا حلقه به را
 و كردم اختيار را شير ظرف من .آورد برايم شراب و شير از ظرف دو جبرئيل آمدن، بيرون از

 آسمان در دم. كرديم پرواز اول آسمان يبسو سپس كرد، تحسين اختيار بدين مرا جبرئيل
 تست؟ همراه چه كسي: پرسيد موكل.  است جبرئيل: گفت جبرئيل كيست؟ پرسيد موكل
 باز را آسمان در پس. يآر: گفت جبرئيل اند؟ كرده احضار را او آيا: پرسيد موكل. محمد: گفت
 .گفت خيرمقدم و شتافت پيشوازم به آدم حضرت كرد،

 استقبال به انبيا از ييك آسمانها از يك هر در و پيمايد يم را آسمان هفت ترتيب همين به(
 فرشته هزار هفتاد يروز كه المعمور به بيت كه ديدم را ابراهيم آسمان هفتم در) شتابد يم يو

 كه برد يالمنته سدرة به مرا نآ از پس. است كردهتكيه  آيند ينم بيرون و شوند يم آن وارد
 نماز پنجاه روز شبانه كه شد يوح من به سپس... اش ثمره و بود فيل گوش مثل برگهايش
 بخواه خداوند از است، زياد نمازبار  پنجاه:  گفت من به مراجعت در يموس حضرت بعد بخوانم،
 نماز 45 به را آن خداوند. كردم تخفيف يتقاضا و برگشتم ا خد يبسو پس بدهد، تخفيف
 شبانه توانند ينم مردم ام آزموده خود قوم در را مطلب اين من: گفت يموس باز. داد تخفيف

 يراض خداوند تا است زده چانه آنقدر خالصه( بازگشتم خدا يبسو دوباره بخوانند، نماز 45 روز
 ).شود خوانده نماز بار پنج فقط كه است شده

   نوشته جنب در را آن اگر و است آورده معراج باب در جاللين تفسير آنچه از بود يا خالصه اين
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 .كند يم جلوه موجه و تر معقول يبس دهيم قرار  يطبر تفسير و  ينيشابور عتقيق ابوبكر يها
 قصه به چنانكه ندا داده بال و پر را معراج قضيه يآميز افسانه شكل به ياسالم روايات

   .دارد شباهت بيشتر اميرارسالن

 قول از است يجسمان معراج منكر كه يروشنفكر و عقل يادعا همه با هيكل حسين محمد
 حوادث كه قرآن مطالب با يآشناي يول كند يم نقل را افسانه اين از ديگر يشكلدرمنگ هايم 

 چنين پيغمبر كه كنديم مدلل ما بر است منعكس آن در محمد رسالت ايام ساله سه و بيست
 يلوح ساده عاميان روح مولود ،كودكانه و آميز افسانه تصورات اين و است نفرموده يمطالب
آيات  در زيرا ،ندا كرده درست خود اميران و شاهان گرده يرو از را يخداوند دستگاه كه است
در پاسخ به  حضرت است شده خيالبافيها اين ظهور باعثش اول ةآي كه سوره همين 93تا  90

 : فرمايد يم اند خواسته معجزهكسانيكه از او 

    رسوالً بشَراً االَ كُنت هل يرب سبحانَ قُل

 )93اسري (م؟هست او شده فرستاده كه بشرميك  جز منسبحان اهللا مگر 

 :فرمايد يمنيز  يشور سوره 51 آيه در

   وحياً اُال اهللا يكُلمه اَن لبشرِ كانَ وما

 .يوح راه از مگر بگويد سخن يو با خداوند كه نشده داده امكان اين يبشر هيچ به

 مگر چرا؟ االغ با يك ،ي باشدضرور حتي اگر. نيست آسمانها به رفتن به ينياز يوح وجود با
 موكالن بندگاناست؟ نماز به ينياز چه را يغن خداوند است؟ يمسجداالقص از راهش آسمان
 لوحان ساده ذهن درجالب است كه  بودند؟ اطالع يب پيغمبر مسافرت برنامه از چرا آسمانها
 محتاجپس  بپيمايد دور يراه بايد پيغمبر چون. خورد ينم همه ب معلول و علت ةرابط متعبد
 خدا. آيددر پرواز به كبوتر چون تا باشد داشته بال بايد يول است نيز االغ بمرك است، بمرك

 عجائب دهد يم دستور جبرئيل به پس كند، خود جالل و جاه خيره را محمد چشم خواهديم
 خود مأموران به كه قهار ي استپادشاه چوندر اين قصه  خداوند .بدهد نشان يو به را آسمانها
 )موسي( يدارائ وزير ليو كنند تهيه دولت يخرجها يبرا يبيشتر )نماز( ماليات داده دستور
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براي همين تعداد نمازها را  شوند يم معترض رعايا وگرنه نشود يرو زياده كه كند يم شفاعت
 .دمي ده تنزلنماز  پنجبه   نماز پنجاهاز 

. است بشر ياجتماع تحوالت و يسياس تاريخ نوابغ ترين برجسته از محمد يترديد هيچ بدون
 حوادث آفرينندگان و تاريخ سازندگان از هيچيك باشد، نظر در يسياس و ياجتماع اوضاع اگر

 چنگيز، و بزرگ ش كور نه هيتلر، و ناپلئون نه سزار، و اسكندر نه كنند، ينم يبرابر او با خطير
 و ينظام يقوا به آنان همه. كرد نتوان مقايسه يو با را هيچيك گوركان تيمور امير و آتيال نه

 عناد و مخافت با و يته دست با محمد كه يصورت در بودند يمتك خود ملت يعموم افكار
 .نهاد قدم تاريخ ميدان به اش يزندگان محيط

 ،يانديش چاره پشتكار، با كه گذاشت يو برابر در را لنين بيستم قرن مرد قويترين بشود شايد
) 1905 - 1924( سال بيست قريب خويش يعقيدت يمباد از انحراف عدم و يناپذير يخستگ

 تا بازنايستاد مبارزه از لحظه يك و كرد اداره دور از را يانقالب يحركتها نوشت، چيز كرد، فكر
 يطبيع نامساعد شرايط و برخالف يخارج و يداخل موانع رغم به را كمونيسم حكومت نخستين

 پشت يانقالب نهضت قرن نيم او كه كرد اعتراف بايد يول. ساخت برقرار روسيه در ياجتماع و
 يزندگان سراسر ليو كردند يم يپشتيبان يو از يانقالب و يناراض هزار صدها داشت، خود سر

 .فاحش است و اين تفاوتي شده يسپر زاهدانه يزندگان و محروميت بامحمد 

 و شود يم درست او درباره يا افسانه ،متعين شخص هر مرگ از پس كه است يطبيع امر اين
 از يياربس. گردد يم بازگو او خوب يها جنبه و فراموش او ضعف يها جنبه يمدت از پس

 از پس يول اند داشته قرار يناپسند وضع در ياخالق موازين حيث از متفكران و هنرمندان
 نصيرالدين خواجه دانيم ينم ما. است گرفته قرار ستايش مورد و مانده يبرجا آنها آثار مرگ،
 با غالباً كه يتدبيرهاي است، رسيده هالكو وزارت مقام به تا بسته كار به يتدابير چه يطوس

 .است داده قرار ايران مفاخر از ييك را او ،شا يعلم آثار يول نبوده جور ياخالق يها ضابطه
 يب فضايل و مكارم يو يبرا و فتدبي كار بهخيالي  تصورات، يروحان يقائد فوت از بعد اگر پس
 و معقول حدود در امر اين كه است اين در كار اشكال يول. نيست تعجب يجا بسازد، شمار
 .گرفته است خود به تمسخرة شايست و عاميانه و يبازار يشكل و نمانده يباق موجه
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 يا حادثه و اثر كمترين و گرفته صورت ديگر نوزاد ميلياردها تولد مثل محمد حضرت تولد
گويند . است كشانيده ها افسانه و تخيالت به را مردم ،يساز معجزه تب اما.  است نداده يرو

فرض كنيم  .شد خاموش فارس آتشكده و آمد پديد مداين ايوان در يشكاف ،حضرت تولد شب
 خارق است يامر يا است رسول حضرت تولد بخاطر يطبيع اثر اين آياقضيه اتفاق افتاده ولي 

 خداوند؟ جانب از اخطار منزله به العاده

 جهان يرويدادها تمام. نيست علت بدون يمعلول هيچ يرياض و يحس برهان و عقل حكم به
 آشكار علل اين يگاه. هستند يعلل معلول ،ياجتماع و يسياس خواه و يطبيع خواه ،يهست
 سوزاند، يم آتش. شود يم حاصل اوست يذات خاصيت كه نور و يم گر تابد، يم آفتاب.  است
 ينيروئ آنكه مگر رود يم يسراشيب به آب.  شود او يذات خاصيت مانع مؤثر يعايق اينكه مگر
 از يبسيار چنانكه. برد يپ بدان بايد و نيست آشكار حوادث علل نيز يگاه. بردب باال را آن جبراً

 و امراض بروز يا برق و رعد مانند است برده يپ آن كشف به بشر و نبود معلوم سابقاً رويدادها
 .هاآن عالج راه

 وجود عليت ةرابط هيچگونه ايران در يا آتشكده شدن خاموش و مكه در ينوزاد تولد ميان
 مؤمنان اما. دانست آن ديوار كردن نشست معلول بايد برداشته ترك يكسر طاق اگر .ندارد

 ساكنان به خواهد يم خدا ييعن. گويند يم خداوند جانب از اخطاري نوع را آن تراش معجزه
 و مؤبدان به يا است ظهور شرف در يمهم امر بگويد ايران پادشاه به مخصوصاً و تيسفون
 و راه كه است گذاشته حيات عرصه به يپا امروز يمرد كه بفهماند فارس آتشكده نگهبانان

 .انداخت برخواهد را يپرست آتش رسم

 خوردن ترك مي توانند چطور يزردشت پيشوايان يا ايران پادشاه .بيايد عاقالنه بينديشيم اما
آن هم  بعد سال چهل كه بدانند يطفل تولد عالمت را آتش يك شدن خاموش و يكسر طاق

 دانا و حكيم خداوند ؟خواهد خواست بر اسالم دعوت به و در مكه ادعاي پيامبري خواهد كرد
 شوند؟ باخبر يو پيامبر شدن از محمد بعثت از قبل سال چهل ايران مردم كه توقع دارد چرا

 پيامبر روزي اينكه از هم محمد خود كه دهد يم نشان بعثت از قبل در زمان عربستانتاريخ 
 و بزرگ يا حادثه را محمد تولد خواست يم قادر خداوند اگر .نداشت خبر شد خواهد
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 بتان و دورنيا پديد يشكاف است اسالم ظهور محل كه كعبه خانه در چرا دهد جلوه غيرمترقبه
 مؤثرتر اخطار آيا اين. قريش يبرا هشداري باشد الاقل كه تنريخ فرو خود جايگاه از را بيجان

 كه دكرن ظاهر يا معجزه ،بعثت خداوند همزمان با چرا ود؟نب در ايران آتشكده شدن خاموش از
 در چرا نگيرد؟ قرار عناد و آزار مورد شمحبوب رسول سال سيزده و ندبياور ايمان قريش تمام
 هاي خونينجنگ از آن تبعيت بهو  نكند پاره را حضرت ةنام تا نتابيد يفروغ پرويز خسرو دل

 ؟كه صدها هزار مردم بيگناه را به كشتن داد رخ ندهد نهاوند و قادسيه

» زندگي عيسي«با عنوان  رنان ارنست ،فرانسه بزرگ نويسنده از ، كتابياين از پيش سالها
 مسيح حضرت از يا زنده و روشن يسيما ،دست چيره نقاش يك مهارت با آن در كه خواندم
با عنوان  لودويگ اميل ،يآلمان موشكاف نويسنده از يديگر كتاب بعد يچند. است شده ترسيم

 و اعتماد قابل يتاريخ مدارك فقدانوجود  با شخود قول به كه افتاد دستم به »پسر آدم«
 .است داده نشان روشن و موجه يا گونه به را يو شخصيت ،يعيس از يتصوير نداشتن

 بدون و ندارم را محمد ةسال 63 عمر از سال سه و بيست ترسيم ادعاي ،مختصر اين در من
 يكاف يشكيبائ نه و بينم يم خود در راارنست رنان  يفكر ظرافت و موهبت نه ،دروغين تواضع

 ترسيم را يمرد يروح قدرت و يقو شخصيتاميل لوديگ را دارم كه بتوانم  تحقيق ينيرو و
 پشت كه تفاوت اين با د،نامي بايد بشريتش تاريخ موجود ترين آفرين حادثه لنين مانند كه كنم
 يپا معدود، بسيار يياران و يخال دست با محمد يول داشت قرار مؤثر و نيرومند يحزب لنين سر
 هنري چنين خود در نه من آري. بود قرآن نيز او كار ةوسيل يگانه و گذاشت تاريخت ساح به

 ستيزه به مسلمين خرافات ناپذير مقاومت و پيكر كوه امواج با كه را همت آن نه و دارم راسراغ
  . برخيزم

  از كه است يشبح انداختن بيرون و چند يخطوط كشيدن بيرون ،مختصر اين از من قصد
 :گويمب تر صريح و راست است، آمده پديد ذهنم در اسالم پيدايش ياجمال سير و قرآن واندنخ

 اين بيان آن و است برانگيخته يادداشتها اين نگاشتن به مرا يروانشناس ةمالحظ يا انديشه يك
 طفوليت از كه يعقايد افتد، يم كار از يآدم ادراك و خرد عقيده، تأثير تحت كه است مطلب

 ةهم خواهد يماو  وقت آن گيرد يم قرار او يها انديشهة زمين مي شود تلقين شخص به
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 دانشمندان يحت. سازد منطبق ندارد، يعقالي مصدر هيچ كه يتلقين معتقدات آن به را حقايق
 كار به را خود ادراك قوه توانند ينم و دچارند درد اين به شمار انگشت يا عده بجز نيز
نسبت به  امتيازش وجه كه يبشر. است يتلقين عقايد تأييد يبرا بتوانند هم اگر و ندارندبي

 امور در كند، يم حل را يطبيع و يرياض مسائل خود، ادراك قوه با و است ادراك ةقو حيوانات
  خود را لگد مال مي كند مشهودات يحت و عقل ،يدين خواه و يسياس خواه يا عقيده
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  كودكي

 مادر پدرو وجود بدون يطفل.  نيست دست در يزياد اطالعات محمد حضرت يكودك دوران از
 يبرا وي. بضاعت كم يول شفقت و رأفت با يعموئ كند، يم يزندگ خويش يعمو خانه در

 را ديگران و ابوطالب اشتران باشد كرده يكمك عمويش يزندگ به و نمانده باطل و عاطل اينكه
لحظه هايش را  مكه عبوس و خشك يصحرا در غروب هنگام تا مي برد و صحرا به چرا يبرا

 يم شام به را روز گونه بدين يسال چند كه حساس و باهوش يكودك. در تنهايي مي گذاراند
 دنيا به پدر يبو   يتيم چرا. يديخا يم تلخ يسقز چون را رنج پيوسته و برد يم رنج رساند،
 است؟ داده دست از يزود بدين را نوازش و مهر كانون يگانه و جوان مادر چرا است؟ آمده

 خانه به ناچار تا ربود كَفَش از مادر مرگ از پس را توانايش و بزرگوار جد چرا ،كور سرنوشت
 ينم رو اين از است استطاعت فاقد و عيالوار اما كردار، نيك و خوب او يعمو برد؟ پناه عمو
  .كند ينگاهدار ششأن هم اطفال و عموزادگان مانند را او تواند

و  ناماليمات اين .ندارند يتوجه يو به و ندثرتمند ابولهب و عباس چونش  ديگر يعموها
 در .است ريخته مرارت و يتلخ وي حساس و كودك روح در سالهاست كه سواالت بي پاسخ

 مگر تاصرف مي كنند  را خود ينيرو تمام شتران كه بركت يب يصحرا اين يتنهاي و يخاموش
 چه ذهني مالل انگيز دادن پرورش و يناخشنودجز  بيابند، يعلف و خاري بيابان سنگها يال از

 را اعصاب و تلخكام را يشخصهر  ،سرنوشت از يناخشنود ؟سراغ داشت توان يمچيز ديگري 
 و شود واگذار شخود به شخص كه يهنگام خاصه كند، يم حساستر حرمان رنج چشيدن در

  .نباشد فراهم يناسازگار موجباتو تغيير  انصراف يبرا نيز يموجب

 كه فهميد توان يم يخوب بهپس . كند يم پيدا يمسير ناچار و است حركت در پيوسته انديشه
 در را بد بخت منشأ و خواهد رفت ياجتماع نظام يبسو زمان، مرور با طفل اين ةانديش سير
 زيرا برند يم سر به يخوش و رفاه در او سن هم و شأن هم يپسرها .دخواهد كر جستجو آنجا

 و فروشند يم آب و نان كعبه زائران به حج مراسم در.  اند كعبه خانه امور مباشر پدرانشان
 و فروشند يم يخوب يبها به اند آورده شام از كه يكاالهاي. كنند يم رفع را آنها حوايج
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 طبعاً و گيرند يبرم فراوان سود راه اين از و خرند يم يارزان قيمت به را آنان محصول
 .شوند يم نشينان باديه با ستد و داد و كعبه توليت اين از مند بهره نيز فرزندانشان

 يبرا شوند؟ يم قريش سيادت و ثروت ةماي و آورند يم يرو كعبه به چرا شمار يب طوايف
 نظر در كه دارد قرار يسياه سنگ كعبه در اينكه يبرا است، نامدار يبتها مقرّ كعبه خانه اينكه
 بايد اينكه يبرا دانند، يم نجات و يخوشبخت ةماي را آن دور به طواف و است مقدس اعراب
 دارد قرار تپه دو اين قله بر كه يبت دو بر تا بپيمايند كنان هروِله را مروه و  صفا ميان ةفاصل

 يا طايفه هر مروه و صفا ميان دويدن ياثنا در و طواف حين در اينكه يبرا برند، نياز و نيايش
 .نمايد مسئلت را خود حاجات انجام و بخواند بلند يصدا به را خود بت

 يم خود از نوجوان محمد روشن، انديشه و اعصاب شديد حساسيت آن با و تند هوش آن با
 حركت و حس يب يها مجسمه اين از آيا و است نهفته ينيروي سياه سنگ اين در آيا: پرسد
با  .را آزموده گوناگون بتان و سياه سنگ محمد آن هيچ بعيد نيست كه؟ است ساخته يكار
از آنها طلب كمك كرده  و آورده يرو بدانها اش با شوق و اميد رنجديده روح و شكسته قلب
  :است به همين خاطر سي سال بعد به خودش گفته است نيافته ياثر ولي

  )5مدثر ( كن اجتناب يپليداي محمد از     فَاهجر والُرّجزَ

  :و از آن مهمتر اين آيه ؟باشد فرض اين مؤيد آيا اين آيه نمي تواند

كدجد ضَاالً و7ضحي ( فرمود هدايتت پس يافت گمراه ترا خداوند   يفَه( 

ولي بعدها كه محمد قبال به بتها معتقد بوده  نيست احتمال اين بر مثبت يا قرينه ،آيا اين آيه
 بزرگانخود  آيابزرگان قريش چه؟  ؟فهميده است كه بتها نمي توانند كمكي به او بكنند

 مقيم پيوسته كه آنها است ممكن چگونه د؟ستندان ينم را يبديه و واضح مطلب اين، قريش
 يواقعيت چنين اند نيافته بتهايشان در رحمت و فيض و حركت و حيات از ياثر و بارگاهند اين
 احترام است؟ يمصلحت چه بر يمبننسبت به بتها  و احترام ايشان سكوت پس ندانند؟ را

 آنها عايد يچيز شود، گرفتهالت و منات و عزّي از آنها  تتولي اين اگر. است يمتول با امامزاده
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 ينم مكه به يكس ديگر زيرا افتد يم رونق از دارند شام با كه هم يتجارت همان و دخواهد شن
 .بفروشد ارزان را خود متاع و بخرد گران را آنها متاع كه آيد

 كردن پيدا سرگرم شتران كه يروزهاي اين وحشتناك يتنهاي در و صحرا پايان يب يخاموش در
 محمد يرؤيازا و حساس روح در تابيد، يم بدون توقف ،گدازنده آفتاب و بودند اليموت قوت

 او آفتاب غروب زيرا نشست يم فرو شب رسيدن فرا با كه يا همهمه شد، يم برپا يا همهمه
 آنها يبرا د،برو شهرسمت  به و جمع كند را اشتران بايد. دگردان يبرم يواقع يزندگان به را

دست  به درست و سالم شبانگاه تا درا بگير پراكندگيشان جلوي ند،ك هي يه آنها بر بخواند،
 . دسنبر صاحبانشان

 سن در .گذاشت او جان در يا تازه اثر كه داد يرو يا واقعه تا گذشت نحو بدين يسال چند
 رسيد، يدرون يغوغا و حركت بدينجديد  يا مايه و رفت شام به ابوطالب با يسالگ يازده
 در مكه ساكنان خشونت و يزمخت از ينشان و تاخراف و جهالت از ياثر كه روشن و تازه يدنياي
 مسلماً كه شد مواجه برتر يآداب و عادات و روشنتر يمحيط پاكتر، يمردمان با آنجا در .نبود آن

 قوم خرافات به آلودهو  يبدو يزندگانبود كه عمق  آنجا در. گذاشت يو جان در ژرف يتأثير
 يپليد و خرافات از تر منزه و تر منظم يا جامعه داشتن يآرزو شايد و كرد حس بهتر را خود

 .گرفت جان يو در يانسان يمباد به آراسته و

 نه، يا است گرفته تماس يتوحيد يديانتها اهل با سفر نخستين اين در نيست معلوم تحقيقاً
 او كشيده رنج و حساس روح در مسلّماً يول است نداشته را يامر چنين ياقتضا او سنّ زيرا 
 اخبار حسب بر و باشد كرده تشويق ديگر يسفر به را او اثر همين شايد و است گذاشته ياثر

 گرفته ديانات ارباب از وافر يا بهره او كنجكاو و تشنه فكر و نبوده چنين يبعد سفر در متواتر
 .است

 يخيل امر اين و نيست دست در ياخبار محمد حضرت يكودك دوران از شد اشاره چنĤنكه
 يم روزگار خويش يعمو كفالت در كه يتيم يكودك يزندگان دوره. است معقول و يطبيع

 يو از تا نداشته يتوجه يو به يكس.  باشد مهم يحوادث متضمن تواند ينم است گذرانده
. نيست خارج حدس و فرض حدود از نويسيم يم اكنون ما آنچه و باشد داشته يا خاطره
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 در يكنواخت يروزها اين يتنهاي در رود، يم صحرا به ان شتر با روز هر تنها و تك كه يكودك
 .شود يم رؤياها و تخيالت سرگرم و رود يم فرو خود

 از باشد يا نمونه است ريخته فرو او متالطم روح از بعد سال يس كه يقرآن عديده آيات شايد
 .خلقت عالم از تأثر و تأمالت اين

 كَيف الجِبِال ياَل و) 18( رفعت كَيف الّسماء يوال) 17( خُلقَت كَيف االبِلِ يال ينظُرُونَ اَفالَ
تب19( نُص (لااالَرِض يو ت كَيفحطس )20غاشيه(  

 به يزندگان تنعمات از كه دهد يم نشان را يكس يرؤيا از پر جان ،يمكّ يها سوره در تأمل
 يب و مغرور متكبران بر را خود خشم يگاه و دارد ينجواي طبيعت يا و خويشتن با و افتاده دور
 . ريزد يم فروابوالشد  چون  يارزش

ة خزان از مؤمنان ،بخصوص پس از رسيدن به موفقيت برخاست ي نبوتدعو به محمد كه بعدها
 و يطبر از ،پيش فصل در را آن از يا نمونه كه آفريدند يحوادث برايش، خود تخيالتثروتمند 

 :دارد ضرورت مطلب يك به مختصر چند هر يا اشاره اينجا در. آورديم يواقد

 كنند يم ترسيم هست آنچه از تاريكتر را بعثت از قبل ةمك بخصوصو  حجاز اوضاع مسلمانان
 و سخيف عادات جز و نتابيده آن در خداوند به توجه و سليم فكر از يهرگز اثر معتقدند و

 بدين امر اين در اصرار شايد .است نشده مشاهدهدر آن  يديگر چيز اصنام ستايش ةاحمقان
 نويسندگان از يبسيار اما. بدهند رسول دعوت و ظهور به يبيشتر ارزش كه است بوده منظور
 دروزه، عزت محمد هيكل، حسين حسين، طه سمان، عبداهللا جواد، يعل چونهم عرب محقق
 و داشته تمدن از يا بهره يميالد ششم قرن در حجاز كه معتقدند غيره و حداد استاد

 .است نبوده مجهول كنند يم خيال كههم  آنقدرها يخداشناس

 قرن دوم نيمه در كه آيد يم بر چنين عديده روايات و قرائن از و محققان اين يها نوشته از
 تا العمل عكس اين .بود شده ظاهر حجاز در يپرست بت ضد بر يالعمل عكس يميالد ششم
 و آمدند يم حجاز به شام از كه است مسيحيان و يثرب ييهود طوايف تأثير مرهون يا درجه

 آمده هشام ابن سيره در. مشهورند حنفيان نام به كه است ياشخاص فكر مولود يا درجه تا
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 يبرا و كرده اجتماع طائف نزديك ينخلستان در قريش يروز: اسالم به دعوت از قبل كه است
 با و شدند جدا ميان آن از تن چهار. بودند گرفته عيد بود ثقيف يبن بزرگ معبود كه يعزّ

 بر سپس. اند داده دست از را ابراهيم پدرشان دين و روند يم باطل راه مردم اين گفتند يكديگر
 بيند يم نه كه كنيد يم طواف يسنگ دور چرا كنيد، اختيار اين از غير يدين: زدند بانگ مردم

 بن ورقة از بودند عبارت تن چهار اين. يزيان نه و برساند تواند يم يسود نه شنود، يم نه و
 و ناميدند حنيف را خود روز آن از. عمرو زيدبن حويرث، بن عثمان جحش، بن عبيداهللا نوفل،

 يم كه اند كرده روايت يدعاي يا ينماز اخيرالذكر شخص به راجع. درآمدند ابراهيم دين به
 يفان يجشمن مهما راغم لك يانن ابراهيم عاذبه بما عذت ورقا تعبداً حقاً، حقاً لبيك« گفت
 . كرد يم سجده آن از پس» جاشم

 اصنام پرستش و بودند رفته فرو خرافات و جهل يتاريك در العرب جزيره قاطع اكثريت آنكه با
.  خورد يم چشم به يخداپرست آيين آن كنار و گوشه در بود، سرزمين اين ساكنان غالب شيوه

 يگانه يخدا پرستش ييهود و يمسيح طوايف وجود سبب به يثرب مخصوصاً حجاز خود در
 ينه و مردم دعوت به عربستان مختلف نقاط در يانبياي محمد حضرت از قبل .نبود يا تازه امر
 قوم در هود: مانند است آمده قرآن در آنها از تن چند ذكر كه بودند برخاسته اصنام پرستش از

  .مدين در شعيب و ثمود قوم در صالح و عاد

 نام يقضاع عبداهللا و يعدوان ظرب عامربن و سنان خالدبن و صفوان بن حنظله از عرب راويان
 با عكاظ بازار و كعبه در فصيح يشاعر و توانا بود يخطيب كه ياياد ساعده بن قس. برند يم

 طائف اهل از كه ابوصلت بن اميه .كرد يم منع اصنام پرستش از را مردم خود اشعار و ها خطبه
 و يخداشناس به را مردم كه است نفاءح مشاهير از ييك بود محمد معاصر و ثقيف يبن قبيله و

 يمسيح و يهود يعلما و راهبان با و كرد يم سفر شام به زياد او. كرد يم دعوت يپرست يزدان
 با محمد مالقات كرد و شنيد را محمد ظهور خبروي  كه بود آنجا در. پرداخت يم گفتگو به
 و كتاب از محمد از بيش من: گفتچنين  خود ياران به و رفت طائف به و نياورد اسالم يول

 .مبرازنده تر نبوت به پس دانم يم يعبران و يآرام زبان اين بر عالوه و دارم اطالع ملتها اخبار
   ان ابوالصلت بن اميه كاد: مي فرمايد كه هست رسول حضرت از يحديث، يبخار صحيح در
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 .بياورد ايمان ابوصلت بن اميه بود نزديك. يسلم

 يابيات به جاهليت دوره اشعار در. آنهاست عادات و عواطف ةآين ،و طوايف مللسنتي  اشعار
 :زهير بيت دو اين مانند. است گفتهآنها را  مسلمانان يك يگوي كه خوريمي برم

 يعلم اهللا يكتم مهما و يليخف         نفوسكم يف ما اهللا تكتمو فال

  فينفقم ييعجل او الحساب ليوم       فيدخر كتاب يف فيوضع يؤخر

 :گويد يم ابرص بن عبداهللا

 يخيب اهللا رسائل      يحرموه الناس يسئل من

 تغليب يعضه يف والقول           خير كل بدرك باهللا

  القلوب اخفت ما عالم           شريك له ليس واهللا

 :فرمود يم استشهاد لبيد بيت اين به يگاه محمد حضرت خود

  زائل محاله ال نعيم كل و         باطل اهللا سو ما يش كل الاَ

 از يبسيار و آمده شعرا از يبسيار آثار در اهللا ةكلم اسالم از قبل كنيد يم مالحظه چنانكه
 اين و است محمد حضرت خود پدر نام جمله آن از كه اند داشته عبداهللا نام قريش مشركان

 وسيلهرا  بتها است اشاره قرآن در چنانكه يحت و اند نبوده بيگانه اهللا كلمه با كه است آن نشانه
 .ندبه اهللا مي دانست تقرب

و الت و  بوده اعراب مشهور بتان منكر صريحاً فضل عمروبن نام به جاهليت يشعرا از ديگر ييك
 :استعزي را براي هميشه كنار نهاده 

 الصبور الجلد يفع كذالك      حميعاً يالعز و االت تركت

  ازور غنم يبن يصنم وال          ابنتيها وال ازور يالعز فال
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  صغير يحلم الدهراذ يلناف        ربا وروكان از هبالً وال

 يل و است نبوده بيسابقه امر يك بزرگ خداوند به آوردن يرو و يپرست بت ترك به دعوت پس
 يپا از كه است اين در محمد اعجاز. است امر اين در يپافشار و اصرار است بيسابقه آنچه

 بر را اسالم تا نگردانيد يرو يتدبير هيچ از و كرد مقاومت آزارها و اهانتها تمام با و ننشست
 ماوراء امور از كه ياعراب درآورد، لوا يك تحت را اعراب مختلف قبائل كرد، تحميل العرب جزيره

 جز و آوردند يم يرو محسوسات به خود يبدو طبيعت مطابق و بودند بيگانه يكل به الطبيعه
 ساخته آنها از يكار ديگران خواسته به يدراز دست و يتعد جز ،شتندند يهدف يآن نفع جلب
  . حكومت و تسلط جز ي نداشتندهدف و ،نبود

 :گفت يم شريق بن اخنس به ابوجهل شد، اشاره چنانكه

 »كنند يم يبازرياست  به رسيدن يبرا مناف عبد پسران كه است ينقش ،يپيغمبرباز اين«

 در كه يآنهاي كاش: كرد و گفت تكرار يهجر 61 سال در معاويه ابن يزيد را حرف همينكه 
 و كرده غلبه هاشم يبن بر چگونه كه ديدند يم اكنون خوردند شكست محمد از بدر جنگ
 :گويد يم صريحاً آخر در و. ايم كشته را حسين

 نزل يوح وال جاء خبرٌ          فال بالملك هاشم لعبت

 الكلمه متفق جاهليت دوران ادبيات در عرب محقق يادبا همه كه افزود بايد فصل اين آخر در
 آثار كه است اين مسلّم امر يول. دارند شك آنها از يبعض اصالت و يدرست به و نيستند

و قبل از  بود شده آغاز حجاز در يميالد ششم قرن در يپرست بت اوهام از نفرت و يخداپرست
 .محمد وجود داشت
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  رسالت

 و بالشر متز، ماآد كريمر، گولدزيهر، نلدكه، چون اروپا همچون از يبزرگ محققان اواخر اين در
 شأن و قرآن تفسير و تنظيم در اسالم، ينما و نشو و پيدايش تاريخ در ديگر دانشمند دهها
 يدار دامنه تحقيقات آن نمو و بسط و تحوالت و حديث پيدايش كيفيت در آن، آيات نزول
 پايين در يتعصب هيچگونه و گذاشته تحقيق بين ذره زير يعلم لحاظ از صرفا را مسئله و كرده

 .اند كرده استفاده ياسالمعتبر م منابع از خود تحقيقات در و اند نداده نشان اسالم شأن آوردن

 و طلب رياست ماجراجو، را محمد حضرت و كرده تار را آنها بينش ،يدين تعصب كه يكسان اما
 به رسيدن و يشخص مقصد به نيل يبرا يا وسيله را قرآن و خوانده دروغگو نبوت يادعا در

 يم ابراز يعيس و يموس حضرت درباره را عقيده همين اينان اگر اند، گفته قدرت و رياست
 و دانند يم خدا مأمور را يعيس و يموس آنها زيرا.  خارج ما بحث موضوع از بود يمطلب داشتند
 .نه را محمد

 نخست است خوب اينان با شود؟ ينم ديده آنان يها گفته در يپسند عقل دليل هيچگونه چرا
 سبك مقام در تا دانند يم مسلّم و يضرور امر يك را نبوت چرا . كرد گفتگو نبوت اصل در

 دانشمندان از يياربس .كنند انكار را يديگر و تصديق را ييك آنگاه و برآيند آن كردن سنگين
را  آنچه و نبوتند اصل منكر  يمعرّ ابوالعالء و  يراز يزكريا بن محمد چون بين روشن و فكور
 علم يعلما. دانند يم منطق با ناسازگار و نارسا دي گوينم عامه نبوت اثبات در كالم يعلماكه 
 دور يبدكار و شرّ از را خاليق كهخداوند پيامبران را فرستاد  گويند يم نبوت اثبات در كالم
 :گويند يم عقل اصالت طرفداران اما. كند

 خوب را همه چرا داشت عالقه مردم آسايش و نظم و ينيك و يخوب به درجه اين تا خداوند اگر
 شود؟ پيدا رسول فرستادن به ينياز تا نهاد خلق نهاد در را يبد و شرّ چرا نيافريد؟

 طبيعت اين و است محض خير خدا زيرا نيافريده را يبد و شرّ خداوند: گفت خواهندمومنان 
 اين: گفت خواهيمما نيز  .وجود دارد آن در دو هر، شرّو  خير استعداد كه است يآدم خود

، چه كسي به ينيك و خير امكان در او هست و هم يبد و شرّ امكانهم  كه را يطبيع استعداد
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 خواص و مادر و پدر طبيعت. گذارد يم حيات عرصه به پا مخلوق، انسان است؟ داده بشر
 ةالزم كه و روحي يجسم خصايص با نوزاد و دگذار يم تأثير نطفه بستن در ايشان يمزاج

 و چشم رنگ در يآدم اراده كه همانطور.  نهد يم دنيا به قدم اوست يماد و يجسم تركيبات
 ياثر كمترين او ةكلي ضعف يا ديد قوه قامت، يكوتاه يبلند قلب، حركت كيفيت و يبين شكل
  . ندارد يدسترس نيز خود يدرون تمايل و اعصاب و مغز تركيب كيفيت در ندارد،

 يآزاد خلّم اول گروه. ندا يافراط و سركش ذاتاً ديگر اشخاص و معتدل و آرام فطرتاً ياشخاص
 دست يزورگوي هيچگونه ازلي گروه دوم و كنند ينم تجاوز سايرين حق به و شدهن ديگران

 ممكن موعظه با مگر دهد؟ تغيير را طبايع اين كه است اين يبرا پيامبر ارسال آيا .دارند يبرنم
 ساخت؟ خير به يلام طبع به بدلم را شرّ به مايل طبع بتوان تا كرد سفيد را يسياهپوست است

 جرائم لوث از كه هزاران پيامبر هم بخود ديده، بشر تاريخ چيزي امكان داشت هرگز چنين رگا
  ؟نمي شد لبريز يغيرانسان هايخشونت و

 به و شوند نيكو كه مردم بر انبياء فرستادن از خداوند كه برسيم نتيجه اين به بايد ناچار پس
هرگز چنين كار بيهوده اي را  بين واقع شخص يك پس نگرفته را مطلوبة نتيج گرايند خير

 كه است اين آن و دارد وجود هدف اين به رسيدن يبرا و آسانتري مطمئن راهزيرا  نمي پسندد
  .بيافريند خوب را همه متعال قادر

 از خوب بايد.  است امتحان سراي دنيا كه دارند حاضر يجواب ،مالحظه اين برابر در متشرعين
 از كه هر تا است حجت اتمام ينوع انبياء فرستادن. الطيب من الخبيث لتميز: شود متمايز بد

 منكران. برسد خويش بد كردار يسزا به زد باز سر آنكه و رود بهشت به كرد يپيرو آنها دستور
  :گويند يم نيز پاسخي دندان شكن دارند و نبوت اصل

 هستند؟ يا اينكه بر خود آن بندگاناينكه بر خداوند معلوم شود كه آنها بد  چه؟ يبرا امتحان
 از آگاهتر ،بندگان اسرار دروني از خداونداوالً . غلطد؟ هر دو سخني است معلوم شود كه شرورن

 و نددا ينم بد را خودثانيا هيچ كسي . پس نيازي به امتحان كردن ندارد است بندگان خود
به عبارت بهتر هر  .دمي شو مرتكب به همين خاطر شمارد ينم شرّ كارهايي را هم كه مي كند

كسي كه چنين مي پندارد كارهايي كه مي كند خير است و به نفع جهانيان حتي اگر هيتلر 
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 شرّ و خير و يبد و يخوب استعدادآنگونه كه دينداران خيال مي كنند  همچنين .باشد يا چنگيز
 بود، يكسان افراد تمام طبيعت اگر. هرگز به صورت مساوي در نهاد انسانها قرار داده نشده

يا  ،اگر اين نسبت مساوي بود. نكنند يا عده و كنند يپيرو پيغمبر از يا عده كه نبود يدليل
  .مي كردند يا همگي منكر مي شدند يپيرو يهمگ

 هدايت و يگمراه در دهها آية مختلف، قرآن كه كنند فراموش نبايد متشرعين گذشته اين از
نسبت مي دهد و تاكيد مي كند كه پيامبر در هدايت مردم هيچ به خواست خداوند  را مردم

  :كاره است

   يشاء من ييهد اهللا لكنَّ و اَحببت من يتَهد ال انّك

 كهكس را  هر خداوند يولكس را كه دوست داري هدايت كني  نمي تواني هر تو

  )56قصص( كند يم هدايتبخواهد 

  :فرمايد يم زمر سوره 23 آيه در و

   هاد من فَمالَه اهللاُ يظللِ ومن

  .داشت نخواهد يا كننده هدايتهيچ  دنك گمراه هر كش را كه خداوند

  :فرمايد يم جاي ديگري

   هديها نَفَسِ كُلَّ تَينا ال شئنا ولَو

  )13سجده ( .كرديم يم هر كسي نصيبرا  هدايت خواستيم يمخودمان  اگر

 مسلّم مطلب اين دانكش يم درازا به را سخنكه آوردنشان  ديگر عديده يها آيه واز اين آيات 
با وجود چون  اين بر عالوه. گيرد ينم صورت هدايت ياله مشيت بدون كه شود يم حاصل

اي  نتيجه انبياء فرستادن ازمي توان گفت  پس نشد كنده يانسان جامعه ازشر  ةريشپيامبران 
  .برند يمبيهوده   رنج نبوت اثبات در متكلمان و نيامده دست به مطلوب

   كوشيده بدان سخت اديان ساير در خواه اسالم يدنيا در خواه كالم، علماء كه عامه نبوت اثبات
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 كه يپروردگار وجود اثبات زيرا. است اثبات غيرقابل يعقل موازين با و پذير شك امر يك اند،
 عدم به مسبوق و حادث را جهان كه است اين بر نوطم دانند، يم او فرستادة را خود ،انبياء
 كرده ايجاد را آن يا آفريننده طبعاً يافته، موجوديتسپس  و نبوده يهست يدنيا اگر. بدانيم
 بگوييم يقطع شكل يك به توانيم يم چگونه ما. نيست اثبات قابل امر اين خود يول است
  است؟ نبوده يهست از ينشان و نبوده جهان كه است بوده يزمان

 و تصور قابل اند، نداشته وجود اطرافش اتكر و خورشيد كه است بوده يزمان كه فرض اين
 آمده وجود به عدم از آنها يهست و نبوده نيز آن دهنده تشكيل موارد اينكه اما است تصديق
 داشته وجود يمواد ييعن. است آن خالف ،معقول بلكه رسد ينم نظر به معقول چندان است،
 و تركيب اين عوامل از اينكه بدون شده متولد يخورشيد ،يكديگر به آنها ستنوپي از كه است

 است معقول و موجه فرض اين دليل همين به. باشيم داشته يقطع ياطالع پيدايش اين كيفيت
 گذارند يم يهست عرصه به پا يديگر يخورشيدها و شوند يم خاموش خورشيدها پيوسته كه
 وجود اثبات باشد چنين اگر و ماهيت به نه گيرد يم تعلق ،صورت به حدوث ديگر عبارت به و

  .شود يم دشوار صانع

 اراده به و نبوده يهست جهان كنيم فرض اگر حل، غيرقابل و دشوار ةقضي اين از نظر صرف
اين حل به تواند ينم و شود يم حيران آن يغائ علت در عقل شده، هست قادر، خداوند 

 چه نداشت؟ وجود يعالم چرا آن از قبل و آمد وجود به عالم چرا كه يابد دستموضوع غامض 
  برانگيخت؟ آفرينش به را خداوند يامر

 ينف يا صانع وجود اثبات چنانكه ماند يم الينحل ،صرف يِعقل استداللِ در امور اين تمام پس
 غيرقابل امر يك دار و گير اين درولي  .است ممتنع تقريباً و دشوار صرف يِعقل استدالل با آن

 خواهند ينم آدميان كه است اين آن و.  زمين كره ساكنان ما يبرا هم آن ماند يم يباق انكار
 بشر حافظه كه يزمان دورترين از. دارند انديشه چون باشند زمين كره جانوران ساير رديف در
 اين يوجود اند پنداشته پيوسته و بوده عالم در يمؤثر به قائل مي آورد انسانها خاطر به

  .است بوده مؤثر شرّ و خير در و انداخته كار به را دستگاه

   ساير از بودن متمايز يا يخودپسند و غرور خواه انديشه، خواه باشد، چه هر عقيده اين يمبنا



 

٢٨ 

 

 طوايف ترين يوحش و ترين يابتداي در .است برانگيخته ديانات ايجاد به را بشر حيوانات،
 اوليه اقوام در ،انهايت .اقوام ترين فاضل و ترين يمترق به برسد تا هست و بوده ديانت ،يانسان
 و دانشمندان فكر پرتو در راقيه ملل در ليو است خرافات و اوهام به آلوده ،معتقدات اين

 حال از را آنها كه درآمده ياجتماع نظامات و ياخالق تعاليم صورت به ديانت ،انديشه بزرگان
  .است كرده يرهبر يزندگان آسايش و عدالت و نظم ايجاد به و درآورده توحش

 به يگاه فيلسوف، اسم به يگاه كه است يبزرگان مرهون يخوب طرف به سير اين و تحول اين
  .اند شده ظاهر پيغمبر عنوان به يگاه و قانونگزار نام به يگاه مصلح، نام

  ...و افالطون سقراط، زردشت، بودا، كنفوسيوس، ،يحموراب

 طرف از مبعوث را خود ييعن.  اند درآمده پيغمبر صورت به مصلحان پيوسته ،يسام اقوام در
 يبن شئون اصالح در يقوانين و كرده نازل الواح رفته طور كوه به يموس.  اند گفته خداوند
 به و برافراشته قد پس يافته، خرافات و اوهام سرگرم را يهود ،يعيس .است كرده وضع اسرائيل
 او. كرده يمعرف خيرخواه و مشفق يپدر صورت به را خداوند و پرداخته ياخالق تعاليم

 يانجيلها .اند داده يو به يعنوان چنين حواريون يا و خوانده يآسمان پدر آن پسر را خويشتن
  .او مجمل يها گفته از است يمبسوط و مشوش صورت نيز چهارگانه

 است داده در اصالح يندا و كرده قيام حجاز در محمد نام به يمرد يميالد ششم قرن اواخر
 معجزه را نبوت صدق دليل لوح، ساده متشرعان هست؟ يعيس و يموس و او ميان يتفاوت چه
 شرح محمد يبرا معجزه هزارها بلكه صدها اسالم نويسان تاريخ يرو همين از و دهند يم قرار

 به است كرده تأليف يكتاب حداد، نام به يمسيح دانشمند يك اينكه انگيزتر شگفت. دهند يم
 كتاب اين در وي. شاطالعات دامنهو  تحقيقات وسعت ي است برگواه كه» الكتاب و القرآن« نام
 را قرآن و نشده ظاهر يا معجزه محمد حضرت از كه است داده نشان يقرآن متعدد شواهد با

 به استشهاد و آورده نبوت بر دليل را اعجاز يلوح ساده كمال در وقت آن داند، ينم معجزه نيز
 غيرقابل پندارها و اوهام ميان در معجزات آن كه يحال در كند يم يعيس و يموس معجزات

  . است رؤيت
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 بر كه شد يم پيدا نفر يك ،تاريخ آن يانيهود ةجامع در كرد، يم زنده را مرده مسيح اگر آيا
 كه فرمايد عطا را قدرت اين بندگانش از ييك به خداوند اگر نياورد؟ ايمان او به و نيفتد او يپا

 مردم تا كند سلب آتش از را سوزاندن خاصيت بازدارد، جريان از را رودخانه آب كند، زنده مرده
 كه نيست تر يعقالن و تر ساده آيا بندند، كار به را او سودمند يدستورها و بياورند ايمان او به

  پس ؟مي آفريد خوب را مردم يا و مي داد يو به را مردم طبايع در تصرف ينيروبه جاي آن، 
 و يروح خصوصيت و موهبت نوع يك را آن و نگريست ديگراي  زاويه از بايد را انبياء رسالت
  .كرد تصور يغيرعاد يفرد يدماغ

 يم بر نادر و ناپلئون اسكندر، سزار، كوروش، چون ياشخاص به يگاه جنگجويان بين در مثالً
. است موجود حريف بر غلبه فن و يكش نقشه موهبت ،آنها در يخاص تعليمات بدون كه خوريم

 ،يوينچدا ميكالنژ، هومر، اديسون، ارسطو، ن،يانيشت چون ياشخاص هنر و دانش عالم در يا
 فيلسوف، عالم، صدها و يمعرّ ابوالعالء ،يطوس نصيرالدين سينا، ابن حافظ، ،يفردوس بتهوون،
 نور را بشر تمدن تاريخ خود نبوغ و انديشه با كه اند كرده ظهور مكتشف و مخترع هنرمند،
 يمعنو و يروح امور در نبايد چراپس اگر در امور علمي و هنري چنين است . اند بخشيده
  باشد؟ بشر افراد از ييك در يخصوصيت و امتياز چنين

 از و مي انديشند مطلق يهست به خود روح كُنه در كه يافرادوجود دارد تا  يعقل كداو مانع
در جوامع انساني پيدا  مي دهد دست آنان به يباطن و الهام اشراق ينوع رفته رفته، تفكر فرط

  د؟وادار نكن ديگران ارشاد و هدايت به را آنهانشوند و اين حاالت دروني، 

 به ،شام به خود هايمسافرت در رو اين از. بوده طفوليت دوران از محمد حضرت در حالت اين
 هنگام يحت و مي گرفت متعدد يتماسها يمسيح كشيشان و راهبان با و نكرده اكتفا تجارت
 خود در و مي داد گوش آنها روايات و اساطير به مدين و ثمود و عاد يسرزمينها از گذشتن

 نشست يم ساعتها جبر دكان درآنگونه كه نوشته اند . است داشته شد و آمد كتاب اهل با مكه
 كرده ترجمه يعرب به را انجيل از يقسمت گويند يم كه خديجه يپسرعمو نوفل بن ورقة با و

به  بود يو اندرون در پيوسته كه يا همهمه آن بدينوسيله و بود دائم معاشرت در است،
  .است دهش مبدلغوغايي 
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 جنب و حركت يكپيداست  شود يم ديده احاديث و ها سيره در كه يروايات و بعثت داستاناز 
 كه بود ساخته يا عقيدهبه  مسخر را او و شده پيدا محمد روح در ياختيار غير جوش و

  .گرديد علق سورهاز  نخستين آيات نزول و رؤيا به يمنته سرانجام

 الانسانَ علَم بِالقَلَمِ، علَم ياَلَّذ االكرَم، ربّك و اقَرأ علَق من االنسانَ. خَلَقَ يالّذَ ربك بِاسمِ اقرَأ
  .يعلَم مالَم

 را، كريمت پروردگار بخوان.  بسته خونِ از را انسان آفريد كه پروردگارت نام به بخوان

  .دانست ينم آنچه را انسان و آموخت قلم، به را نوشتن داد تعليم آنكه

 يمو ،يسرخ به مايل سبزاي  چهرهو  متوسط يقامتبا . داشت سال چهل بعثت هنگام محمد
 دهان يجلو دست. خنديد يم كمتر و كرد يم يشوخ كمتر. بود سياه شچشمان رنگ و سر
 و يسو بدين و نداشت رفتار دري خرامش و كرد يم تكيه يگام بر رفتن راه هنگام. گرفت يم

 خود قوم آداب و رسوم از يبسيار درپيداست  نشانه ها و قراين از.  نگريست ينم يسو آن
 و امانت و يدرست به و بود بركنار قريش جوانان يسبكسر و يجلف هرگونه از يول داشت شركت
 تالش از كه خديجه با ازدواج از پس. شهرت داشت خود، مخالفان ميان يحت گفتار، صدق
 ابراهيم حضرت پرداخت، يم يمعنو و يروح امور به حنفيان اغلب چون بود شده آسوده معاش

 طه دكتر عقيده به. بيزار خود قوم يپرست بت از طبيعتاً و بود يخداشناس سرمشق يو نظر در
 رايج عقيده چون يول نداشتند كعبه بتان به يا عقيده حقيقتاً قريش بزرگان غالب حسين
  .كنند احترام سخيف عقايد بدان كردند يم يسع بود، جاه و مال كسب وسيلهبتها،  به اعراب

 بيانش ينيرو. بود باحياتر يا دوشيزه از يحت گويند يم و داشت آهنگ و تأمل گفتن سخن در
 يم را يو گوش از يا نيمه تا تقريباً و بلند او سر يمو. نداشت گفتار در زوايد و حشو و يقو

 به مايل يطبع. زد يم عطر يمو و ريش بر و گذاشت يم سر بر سفيد يكاله غالباً. پوشانيد
 ينم يپيش دست كشيدن پس وا در داد، يم دست يكس به گاه هر و داشت رأفت و تواضع
 يم زمين بر.  كرد يم معاشرت زيردستان با. دز يم وصله خود را خود كفش و لباس. جست
 مخصوصاً نطق هنگام. خورد يم جوين نان يو با و كرده قبول نيز را يا بنده دعوت و نشست

  .شد يم پيدا سيمايش بر خشم يسرخ و بلند صدايش فساد از ينه موقع در
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 تشجيع جنگ به را مسلمانان كرده، تكيه يكمان بر جنگ هنگام و بود شجاع محمد حضرت
 از و شده پيشقدم محمد شد، يم يمستول اسالم جنگجويان بر دشمن از يهراس اگر و كرد يم

 كه مرتبه يك جز نكشت خود دست به را يكس معذلك.  شد يم نزديكتر دشمن به همه
  .رساند هالكتش به و كرده يپيشدست حضرت و كرد حمله يو به يشخص

  :اوست سخنان از

  » است دين نصف خُلق حسنِ «

  » بگويند ظالم يپيشوا به كه است يحقّ كلمة جهادها بهترين «

  »شود يمستول خويش خشم بر كه است يكس شما نيرومندترينِ «

  » باشد داشته يا گرسنه يهمسايگ در و باشد سير كه يكس نيست مؤمن «

  » نيست مسلمان است، ستمگر او كه بداند و كند يهمراه يستمگر با كس هر «
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  بعثت
 العبور صعب مرتفعات بر. مكه يشرق شمال يكيلومتر سه در خشك و يسنگ است يكوه حرّا
 آنجا انگيزِ خيال يتنهاي در چند يروز نهاده يرو بدان زاهد حنفيان كه هست يغارهاي آن

 رغبت يگاه. كرد چنين نيز محمد حضرت يمدت .پرداختند يم تفكر و تأمل به شده معتكف
 و برد يم يكاف آذوقه يگاه .كشانيد يم بدانجا را او يزندگان يغوغا از يدور و يتنهاي به شديد

  .آمد يم خانه به شامگاهان و رفت يم بامدادان يگاه و گشت، يبرنم بود نشده تمام تا

 از.  برنگشت موقع به برگردد خانه به بود بنا كه) يميالد 610 سال( پاييز يغروبها از ييكدر 
 آستانه در محمد خود ياندك از پس يول. فرستاد يو دنبال به يكس شده نگران خديجه رو اين
 پس و پوشانيدند را او. بپوشانيد مرا:  زد بانگ درنگ يب. لرزان و رنگ پريده اما.  شد ظاهر خانه

 موجب كه را يپيشامد شد برطرف ينگران و وحشت حالت و آمد يجا به او حال كه يمدت از
  .كرد نقل خديجه يبرا بود شده حالت اين

 مسلم، چون معتبر و بزرگ محدثان غالب كه شود نقل عايشه از يحديث است خوب اينجا در
 احمدبن چون مشهوري فقيه و سسيدالنا ابن ،ينوير ،يطياس داود ابو، عبدالبر ابن ،يبخار

  :اند آوردهمسند  در حنبل

.  بود روشن بامداد ه سپيد مانند و داد يم دست يو به صالحه يرؤيا شكل به رسول يوح آغاز
 و! بخوان:  گفت و شد ظاهر يو بر يملك د،مي گذران حرّا غار در كه يروزهاي از ييك غروب در

  .بخوانم توانم ينممن  داد جواب محمد حضرت

  :است قرار بدين كرده نقل خديجه يبرا محمد حضرت آنچه

 ييعن! اقرأ: گفت باز آمدم خود به چون. رفتم حال از كه يحد به پيچيد فرو مرا فرشته آن
 كرد رها مرا آنگاه. شدم ناتوان كه يحد به فروپيچيد مرا باز.  بخوانم توانم ينم گفتم باز! بخوان

       سپس و پيچانيد فرو پوشانيد، مرا باز. توانم ينم گفتم باز! بخوان:  گفت سوم بار يبرا و
   علم يالذ. االكرم بك و اقرأ.  علق من االنسان خلق خلق، يالذ ربك باسم اقرأ: گفت كرده رها
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  .يعلم مالم االنسان علم. بالقلم

 پيش را خانه راه مي آيد سپس خود به حضرت و مي شود ناپديد فرشتهبعد از اين صحنه 
 بر من » ينفس يعل خشيت« گويد يم خديجه حضرت به بعد از بازگشت به منزل .ميگيرد

 خويشتن جان برمحمد  چرا كرد؟ حمل بايد چهاين عبارت را بر . شدم بيمناك خود جان
 در يجادوي و سحر يا داده خر ياختالل يو مشاعر در است كرده خيال آيا است؟ شده بيمناك

  است؟ شده يمستول يو بر يناپذير چاره يبيمار يا و اند كرده او كار

 رسد يم نظر به ممكن ياحتمال چنين كند يم آرام را او و دهد يم يو به خديجه كه يجواب از
 يم يدستگير مستمندان از كه تو چون يدرست مرد بر خداوند هرگز: گويد يم يو زيرا به

  .شد نخواهد عنايت يب يكن يم كمك زدگان آسيب به و يهست مهربان خويشان، با يكن

 كرده ترك را خانه خديجه.  يابد يم باز را خود آرامش محمد آنكه از پس و گفتگو اين از پس
 پرستان بت از كه ورقة.  كند يم نقل يو يبرا را حادثه و شتابد يم نوفل بن ورقة يسو به

 تشويق قريش سخيف عادات از يدور و خويش يروحان تأمالت به را محمد پيوسته و بيزار مكه
 را محمد و ودهب يخداوند توجه دليل حادثه اين كه نيست بعيد: گويد يم خديجه به كرد، يم
  .باشد دهكر مأمور خود قوم هدايت به

 اصول با را آن توان يم بلكه و نيست باشد يطبيع موازين برخالف كه يچيز عايشه حديث در
 يمدر شده واقع و ظهور صورت به را امر آن ،يامر به شديد رغبت. ساخت منطبق يروانشناس

 با هاي مكررشتماس واسطه به و انديشيده يموضوع به سال يس كه يمرد يآرزو صورت. آورد
 به سپس شده اشباع فكر آن از احر غار در اعتكاف با و سوخ كردهر يو نفس در كتاب اهل

 او و جسته بيرون ناخودآگاه ضمير اعماق از تصوراين . گيرد يم جان گرديده، ظاهر رؤيا شكل
 او از توان و تاب كه يحد به فشارد يم را او ،امر اين به اقدام هول يول خواند يم اقدام به را

 تصور واقعه اين بر توان ينم يديگر توجيه ورنه. دهد يم دست يو به يخفگ حالت شده سلب
 ناخودآگاه ضمير صورت فرشته. كند تابش يب كه يحد به باشد فشرده را او اي فرشته كه كرد

  .اوست خود وجود اعماق در نهفته يآرزو و
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 است اين آن و سازد يم موجه را تحليل و فرض اين كه هست باب اين در يديگر معتبر خبر
   : گفت خديجه به محمد كه

 من يبرا بود پيچيده ديبا از يا پارچه در كه را يكتاب بودم خواب من كه يحال در )فرشته( او«
  ».بست نقش كتاب قلبم در يوگوي جستم خواب از. بخوان گفت من به و آورد

 حالِ اين در و افكند يم يمانند خلسه خواب به را او ،تأمل و تفكر از پر روز يك يخستگ
 يم وحشت به را او اقدام، و كار عظمت ليو دنشو يم ظاهر نهفته يآرزوهاء، استرخا و خلسه
  .دنانداز

  :است چنين عبارت عايشه حديث در

 را او پس. بپوشانيد مرا گفت خديجه به و تپيد يم دلش كه يحال در برگشت خانه به حضرت 
 اين و بود افتاده لرزه به هراس و هول فرط از اينكه مثل. شد برطرف او وحشت تا پوشانيدند

 يديگر و يعاد يزندگان ييك ،افتد يم اتفاق دارند يزندگان نحو دو كه ياشخاص يبرا حالت
  .و متوهم مجهول آفاق در يزندگان

 ظاهر يا فرشته نه ديگر يول برد پناه احر غار به و رفت بيرون دوباره واقعه اين از پسمحمد 
 يخيال و خواب واقعه آن تمامنميتوان گفت  آيا. رسيد ينداي نه و داد دست يرؤياي نه و شد

 اين از است؟ بوده گزاف و يواه يسخن شرسالت نويد و نوفل بن ورقة يپيشگويو  نبوده بيش
 يحد به مي شود غالب محمد بر يأسو  خورد يم را او جان خورنده تيزابِ چون يكّش به بعد

 اما پرت كند كوه از را خويش كه مي آيد و به اين فكر مي افتد پديد يو در انتحار قصد كه
  .ددهن يم اميد كرده آرام را اوورقه بن نوفل و خديجه  هربار

 سه است مشهور »يوح انقطاع« به اسالم تاريخ در كه ،يغيب يندا نرسيدن و يخبر يب اين
 يوح ديگر سپس و شد نازل مدثر ةسور تا كشيد طول سال سه يروايت به يا و هفته سه، روز

  :است ليلحت قابلبلحاظ روانشناختي   نيز يوح انقطاع.  نشد منقطع

 فروكش هيجان و التهاب حالت شده، مك روح يتشنگ ،و اشراق دروني رؤياظهور آن  از بعد
 پس. مي ريزد يدرون شعله بر يخاموش و يسرد ينوع ،ساله چند يآرزو گرفتن صورت ،ميكند
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 محمد تا پر شود تفكرات و تأمالت شدة يخال مخزنِ و فتدبي كار به دوباره يأس و شك بايد يم
 به و شود بيدار است خفته يظاهر محمد اين اعماق در كه يمحمد آن و بيفتد راه بهدوباره 
  .آيددر حركت

 يبرا اسحق ابن سيره از يسطر چند نقل ،بعثت كيفيت به راجع عايشه حديث حاشيه در
اولين نگارنده اي كه تاريخ زندگي محمد را نوشته . است سودمند خردمندو  ياب نكته مردمان

 نگاشتن به دوم قرن اوائل يا اول قرن اواخر در پس ردهم يهجر 150 در  وي. است اسحق ابن
 فاصله، سال صد ايندر ببينيد . يعني حدود صد سال بعد از محمد. است پرداخته ينبو سيره

 و يخيالپرداز .است هرا تغيير داد واقعيات چه كرده و چگونه دنياي مومنين يخيالپردازنيروي 
  .شود يمنيز  تر گسترده و فزونتر زمان مرور به كه يسازيهاي معجزه

  :نقل از سيره ابن اسحاق

 شد يم دور مكه يها خانه از حاجت يقضا يبرا محمد حضرت هرگاه بعثت از قبل يروزها در
 آنها از كهمگر  گذشت ينم يدرخت و سنگهيچ  بر شدند يم ناپديد نظر از شهر يها خانه و

 يم نگاه خود اطراف به پيغمبر. اهللا رسول يا عليك السالم:  و مي گفتند خاست يم بر يصداي
  ...نبود او پيرامون يچيز درخت و سنگ از غير و ديد ينم را يكسولي  كرد

 در صوت آلت كه آشكار دليل بدين. سنگ نه و گويد سخن تواند يم درخت نه است يبديه
 صورت به را آن و باشند داشته اراده و فكر تا نيستند جاندار كه تر مسلّم دليل به و نيست آنها
  .درآورند لفظ

 را آن نيز مفسرين و فقها از يبسيار كه است قبول غيرقابل و نامعقول يا درجه به روايت اين
 نرسيده آنها از هيچيك ذهن به كه است يبديه و اند دانسته فرشتگان از را صدا و شده منكر
 يك از روح شدن اشباع و تفكر سالها چه،.  است محمد خود روح يصدا صدا، اين كه است

 كه يكس جان در حقيقتاً و درآيد واقع صورت به انديشه آن كه است اين مستلزم ،انديشه
  .افكند يم طنين يصداي چنين است شده يا انديشه مسخر

   اند گفته فرشتگان از را صدا دانسته و مردود را اسحق ابن حرف اند نداشته جرأت چون ايشان
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 حضرت به فرشتگان بود بنا اگر كه بدهند راه خود فكر به را يبديه امر اينولي نتوانسته اند 
 يو بهببينند و  همگان تا نه در تنهايي بيابان كردند يم را كار اين مردم حضور در كنند سالم
 دردسر يب است اعراب آوردنِ اسالم كه خداوند مقصود كه اگر چنين مي شد ورندبيا ايمان
 به يصداي چنين و مي رفت بيرون تنها و تك پيغمبر اگر از اين ها گذشته. مي گرفت انجام
 به را يمطلب چنين پيغمبر خود زيرا. اند شده مستحضر كجا از سايرين ،مي رسيد يو گوش
 مخلوق طبعاً پس. وجود ندارد باب اين درنيز  معتبر و مستند يحديث و است نگفته يكس

  .هستند خوارق جعل و اعجاز بيان مقام در دريغ يب كه است يكسان تخيالت

 مطابق چون ليو است نداشته دروغ گفتنِ قصد و شنيده يكس از هم اسحق ابنالبته شايد 
 و يتعبد عقايد اسيرِ انسان زيرا كرده شقبولنسنجيده  است، بوده او مؤمن طبع و ذوق

 و شده تيره تعقل قوه ،چنين حالتي در. است خويش ياننفس و يجسمان يخواهشها فرمانبردار
 او ينوعم و يجسم شتهياتم و عقيده به كهرا  يمخالف دليل هر پس ببيند روشن تواند ينم

 خود خواهشهاي و پندارها تا زند يم چنگ ياحتمال هر به و گيرد يم ناديده كند وارد يخراش
  .نيست اين جز نيز اوهام و خرافات شيوع راز. دهد جلوه حقيقت را
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  بعثت از پس

 چهل سن در كهآيات نخستين سورة علق  از بعد زيرا نيست معين قطع بطور اسالم دعوت آغاز
 اين، بر عالوه. گرديد منقطع يوح يمدت فرمود، مقرر را بعثت و شد نازل محمد بر يسالگ

 بعد كه سورهچند  همان از يول. گرفت يم صورت معدود اي عده ميان و مخفيانه يمدت دعوت
 نتيجه در گرديده ظاهر مردم در تمسخر و مخالفت آثار است، مشخص شده نازل علق سوره از

  .شده استمستولي  ديده محمد بر تزلزل و ترديد و شك حالت

 مطالعه و است رفته كار به آن تدوين در يذوق يب نهايت و شده تنظيم بد قرآن متأسفانه
 پيش در را تدوين روش ترين يمنطق و ترين يطبيع چرامسلمين  كه متحيرند قرآن كنندگان
 و نمايد يمعن بيشتر كه اند نكرده تدوين و يآور جمع نزول، تاريخ حسب بر را قرآن و نگرفته
 آشناتر آن شارع روحيات و فكر طرز به هم و اسالم ينما و نشو كيفيت به هم ،را آينده مردمان

 تدوين و يآور جمع قرآن ورزيد اصرار و رفته ابوبكر نزد كه بود عمر قرآن، تدوين باعث .كند
 در پيغمبر صحابه از يا عدههمچنين . بود شده زياد قرآن قرائت و متن در اختالف زيرا شود،
توسط  ،ندبود نوشته درختان برگ بر آنان يي را كهقرآنها وبودند  شده كشته يمامه جنگ

 خود بود، الزم اگر گفت يم زيرا داشت اكراه كار اين از ابوبكرولي . بودشده  خورده حيوانات
 كه ثابت بن زيد عمر، اصرار از پس ناچار.  ورزيد يم مبادرت بدان حياتش زمان در پيغمبر
 عمر، خود خالفت در آن از پس و شد قرآن يآور جمع مأمور و احضار بود يوح كاتب آخرين
 كه كردند تنظيم شكل اين به را قرآن ،يا عده يهمكار با و گرديد كار اين مأمور عثمان
 يمدن يها سوره در را يمكّ آيات يبعضاز اين گذشته  .هاست سوره يكوچك و يبزرگ بر يمبتن

  .دندگنجان يمكّ يها سوره در را يمدن يها آيه بعضي و

 و وقايع و حوادث و يتاريخ امارات و قرائن يرو از )نُلدكه مخصوصاً( يفرنگ و ياسالم محققان
 هر در .اند كرده سجلم تقريب بطور را ها سوره نزول تاريخ و ترتيب آيات، مفاد همچنين
 يم مطلع اسالم اوليه يسالها منازعات از را ما يا درجه تا ،نخستين يمكّ يها سوره صورت

  :فرمايد يم چنين آوردن چند سوگند از پس يضح سوره در مثالً. كند
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 يجِدك اَلَم. يفَتَرض ربك يعطيك لَسف و ياالول منَ لَك خَرَ لَالَخرَه و يقَل ما و ربك ودعك ما
  ...يفَاَغن عائالً وجدك و يفَهد ضالّاً وجدك و يفَاَو يتيماً

 نه كرده تركت نه پروردگارت كه دشو تاريك كه دم آن شبقسم به  و روز به قسم

و تبر  پروردگار به زودي دنياست، اين از بهتر تو يبرا ديگر يدنيا شده، دشمنت

اينكه تو را يتيم ديد و پناهت داد،  گمراهت  مگر ،يشو خشنود چندان ببخشد كه

  ...ساخت تنياز يب و ديد محتاجت. ديد و هدايتت كرد

 از پس سوره اين آيا. كند يم تشويق و دهد يم تسليت را محمد خداوند كه افتاده ياتفاق چه
 است؟ هدشمنت نشد و نكرده تركت خداوند گويد يم سوم آيه در كه است آمده يوح انقطاع

 كه يصورت در. باشد دوم ةسور اين بايد پس اند، كرده تفسير چنين جاللين و است، چنين اگر
 خاطر تزلزل رفع و تشويق يبرا اتآي اين. اند داده قرار ميازده سوره را آن ،كنندگان تدوين
. بود خواهد تآغاز از بهتر تو كار عاقبت فرمايديم كه مخالفان انكار مقابل در است پيغمبر
او  ؟ينبود گمراه .داد او پناهت ؟ينبود يتيم آيا. يشو يراض كه بدهد تو به آنقدر خداوند
  .كرد او بي نيازت ؟ينبود چيز يب. كرد هدايتت

 محسوب دوازدهم سوره نزول، ترتيب به و دارد قرار سوره اين از بعد كه انشراح سوره همچنين
 و خاطر تزلزل رفع يبرا يگوي ة قبلي را داراست كهسور مضامين همان نيز سورهاين . شود يم

 لحاظ از را مطلب و بنگريم بين واقع ةديد با بخواهيم اگر .شده نازل محمد يروح تقويت
  :مناميب محمد دروني تمنيات و روح يصدا را سوره دو اين بايد كنيم توجيه يروانشناس

  زركوِ عنُك وضَعنَا و ركدص لَك نَشُرَحاَلم 

از كه نزديك بود كمرت را بشكند  ات را گشاده نكرديم و بار گناهي آيا ما سينه

  .دوشت بر نداشتيم

 محمد حضرت االَقرَبينَ عشيرَتَك واَنذر ةآي و مطابق با ،اسالم بهمخفيانه  دعوت يمدت از پس
 برخاست ميانه از لهب ابو. خواندفرا  اسالم دين به را آنها و كرد دعوت صفا به را قريش يرؤسا

براي  را ما آيا. محمد يا دستت بريده باد »دعوتنا اَلهذَا. محمد يا لَك تَباّ« :زد فرياد خشمگين و
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 يمعن كه را كلمه همان و است ابولهب پرخاش اين جواب مسد سوره ؟يه اكرد دعوتاين 
  :است كرده فادهاست دهد يم بريده باد

  )1مسد ( .ابولهب اندستبريده باد      تَب و لَهبِ ياَب يدا تَبت

  :  همين دليل در ادامه مي گويدبه . نازيد يم خود پسران و مال به او

  )2مسد( .نيايد كارش به بگيرد قرار آتش شرارهدر  كه يهنگام ،او اوالد و مال

 آتش از نصيب يب ريخت يم خاشاك و خار پيغمبر راه در كههم  را جميل ام شزن حتي
   :است نگذاشته

  )5-4. (خرما ليف ازاست  يطناب شگردن بر كه است كش هيزمنيز  زنش

 حمالَه امرَاتُه و. لَهبِ ذات ناراً يسيصل. كَسب ما و لُه ما عنه ياَغن ما. تَب و لَهبِ ياَب يدا تَبت
  » مسد من حبلُ جيدها يف. الحطَبِ

 حماسه قرآن، يمكّ يها سوره در مرور از مخصوصاً بعثت از بعد ةسال سيزده تاريخ سير از
 يا وسيله هر به توسل از برافراشته قد اش طايفه برابر در تنه يك كه شود يم ظاهر يمرد
 و نگردانيده يرو خود قوم يسركوب يبرا ينجاش از استمداد و حبشه به يا عده فرستادن يحت
  .است نمانده باز آنها يبدزبان و استهزا با مبارزه از

 يب پس زده  و ابترش مي نامد سركوفت را او ،پيغمبر فرزند قاسم مردن از پس وائل بن عاص
 سرزنش آنكه تو را ييعن  هواالبتر شانئك ان: فرمايد يم كه شود يم نازل كوثر سوره درنگ
 آنها يرؤسا به محمد آوردند، يم رو كعبه به طوايف كه حج ايام در .است ابتر خودش ميكند،

 دنبالش به جا همه ابولهب او متشخص يعمو. كرد يم دعوت اسالم دين به را همه زد يم سر
 التفات يو سخن به است ديوانه من برادرزاده اين گفت يم آنها به محمد حضور در و رفت يم

 از يا گوشه است، يمكّ يها سوره ترين خوشاهنگ و ترين فصيح از كه  طور سوره در .نكنيد
  :است شده ترسيم خود قوم با محمد مجادله اين

   تَرَبصوا قُل. المنُونِ ريب بِه نَتَربص شاعرُ يقُولُونَ اَم. المجنُون و بكاهنِ ربِك بِنعمه اَنت فَما فَذكر
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  .صادقينَ كانُوا ان لهمث بِحديث فَلَيأتُوابل اليومنون  تَقَولَه يقُولَونَ اَم... الَمتُرَبِصينَ منَ معكُم يفَان

 محمد گويند يم. ديوانه نه يكاهن نه پروردگار عنايت به زيرا بكن را خود كار تو

 .شود يم پيچيده بهم دهر حوادث در يزود به و بافد يم بهم يچيزهاي كه شاعريست

 گويند يم. رفت خواهيم ميان از ما از يك كدام كه منتظرم شما چون هم من بگو

 آن مانند گويند يم راست اگر .است ساخته را آن محمد و نيست خدا كالم قرآن

  )34-29طور (.بسازند

  :است شده بيان اند زده محمد به كه ياتهامات نوع فرقان سوره 8تا  4آيات در 

ن كَفَرُوا الَّذينَ قالَ واال هذا ا فكا افتَريه و اَعانَه لَيهع ظُلماً جاؤُ فَقَد آخَرُونَ قَوم ور واً ز .قالُوا و 
 السموات يِف السرّ يعلَم يالَّذ اَنزَلَه قُل. اصيالً و بكرَه عليه يتُمل يفَهِ اكتَبها ساطيراالَولينَاَ

 اُنزلَ لَوال االسواقِ يِف ييمش وِ الّطَعام ياكُلُ الرَّسولِ مالهذَا قَالُوا و رحيماً، غَفُوراً كانَ انَّه واالَرضِ
اَليه لكفَيكُونَ م هعلق اَو .اً نَذير مليِه يينُ كَنزًُ ااَوتكُو لَه نَهاكُلُ جنها يم ونَ قالَ ومن الظّالا 

  .مسحوراً رجالً اال تَتَّبِعونَ

 مجعوالت اين پرداختن در را او ديگران و است دروغ و جعل قرآن :گويند يم كافران

 يها افسانه قرآن اينمي گويند  !ندي هستمردمان انصاف يب چه. اند كرده ييار

 .كنند يم تلقين ايشبر شام و صبح و نويسند يم برايش ديگران كه است گانگذشت

 چه اين:  گويند يم .است فرستاده را آن داناست زمين و آسمانها اسرار بر آنكه بگو

 ازي ا فرشته نبود بهتر آيا. رود يم بازار به هم و خورد يم غذا هم كه پيامبريست

 مي فرستاد برايش يگنج يا كند تصديق را هايش گفته كه آورد يم زمين به آسمان

  ؟باشد نداشته بازار رفتن به ينياز تا ميكرد ارتزاق آن از كه داشت يم يباغستان يا

 بيان آن در اتهامات نوع كه شود يم ديده مجادالت از يفراوان يها صحنه يمكّ يها سوره در
 يمطالب محمد اظهارات گفتند يم نيز شياطين، به وابسته زده، جن جادوگر، ديوانه،: است شده
 بودند ماليمتر كه يآنهاي.  داند ينم نوشتن و خواندن زيرا اند آموخته يو به ديگران كه است
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 خود يپندارها خياالت و كه شاعريست يا آشفته يخوابها اسير و خيالباف مرديست: گفتند يم
  .آورد يمدر  مسجع نثر صورت به را

 يم دور مستمر ةمجادل اين سياق از كه خوريم يبرم يآيات به يگاه يمكّ يها سوره در اما
 يسستنوعي  او مقاومت ينيرو در يرو اين از داده دست حضرت به ينوميد حالت گويي. شود
 با يدوست نويد مقابل در كه شود يم استنباط آن از مخالفان با سازش يبو و آمده پديد

 اين اسرا سوره 75 تا 73 اتآي. برسد سازش ينوع به آنها با خواهد يم آنان يمدارا و مشركان
  :دنده يم نشان را يمعن

ن وو اكاد نَكفتُنونِ الَيينا اَو يالّذَ عح لَيكتَفتَرِ الَينا يلع غَيرَه اَذا و خَليالً التَّخَذُوك .اَن لو و 
تناكلَقَد ثَب دتلَيهِم تَركَنُ كذا. قَليالً شَيئاً اا عقَ الذَقناكيوِه ضيالح و عفض ماتالم ال ثُم تَجِد 

لَينا لَكنَصيراً ع   

  :فرمايد يم شپيغمبر به خداوند كه است تفكر و دقتبسي  شايان فوق آيات ياجمال مفهوم

 صورت اين در. يبگوي ايم كرده يوح تو به ما آنچه جز تا دهند فريب را تو بود نزديك

به سمتشان مايل مي  داشتيمنمي  نگاه لغزش اين از را تو ما اگر .شدنديم دوست تو با

  .مي كردي ذخيره خود يبرا را آخرت و دنيا عذابشدي آنگاه 

 ستوه به قريشبا  عنودانه تخالفم و لجاج از كه داده دست محمد به يحالت چنين يراستبه  آيا
  ... شايد ؟با ايشان افتاده است مماشات و سازش فكرو به   آمده

 دور چندان يواكنش چنين موفقيت، از يميداان و دشواريها با مواجهه در يآدم طبيعت از
 در نيز غرانيق قصهو  اند دانسته غرانيق قضيه را آيات اين نزول شأن مفسرين از يبعض. نيست
  .است آمده و ها سيرهو  روايات از يبسيار

  

  غرانيق قضيه

  نجم . خواند قريش از يا عده بر را نجم سوره محمد حضرت ،كعبه نزديك يروز گويند يم
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 از كه در البالي آياتش او يروحان حماسه و پيغمبر يخطاب ينيرو نمودار و زيبا ستا اي سوره
 يط در يو .است كرده نازل او بر يوحة فرشت كه گويد يم سخن خود يادعا صدق و رسالت

  :كند يم عرب مشهور يبتها بهنيز  يا اشاره خود بيان

   ياالُخر الثّالثَه منوه و يوالعزّ الالت اَفَرَاَيتُم

  .نيست ساخته آنها از يكار كه است بت سه اين تحقير مقام در تقريبا 21 و 20 يها آيه

 گويند يم زيرا شده حذف قرآنها اغلب متن از كه هستنيز  ديگر ةآي دو آيه، دو اين از پس
آن . شد پشيمان آن گفتن از پيغمبر بعداً كه ساخت يجار پيغمبر زبان بر را آيه دو اين شيطان

  :است اين آيه دو

لكيقُ تل غَرَانيالع .شَفَا فَسوفنَّعتُه يلَتُرج  

   .باشد آنها شفاعت به ياميد شايد. بلندپروازند يمرغان )هشد برده نام بتهاي( آنها

 محمد مي بينند چون حاضر قريشيان و مي افتد سجده به گفتن اين آيات، محمد از پس
 سجده به است، دانسته شفاعت و وساطت قابل را آنها و كرده احترام آنان يخدا سه به نسبت
  .ندمي افت

 وارد اصل بدان يخلل يامر چنين وقوع چون دانند يم مسلّم يامر را عصمت اصلِ كه يا عده
 از را جمله دو آن يحت و اند شده آن وقوع منكر يكل به و گفته مجعول را حكايت اين كند، يم

، اين مفسرين از يبعض تفسير و گوناگون تعبيرات و متواتر روايات يول. اند كرده حذف قرآن
  .كند يم الوقوع محتمل را حادثه

از  52 آيه نزول شأن اند، شائبه يب متشرعان و متدينان از آن نويسندة دو كه جاللين تفسير
 يبرا است خداوند جانب از تسليت معتقدند نوعي و ذكر كرده اند ماجرا هميننيز  را حج سوره
  :است چنين حج سوره 52 آيه .ة كفرآميزجمل دو اين گفتن محمد بخاطر شديد ندامت رفع

لنا ما ون اَرسم كن قَبلولِ مسال رنَبِ وال يذا انّ ايف الشَّيطانُ ياَلَق يتَم هتنَيخُ اُمنسما اهللاُ فَي 
لقالشَّيطانُ يي ثُم كمحه اهللا يآيات م اهللاُ وليكيم عح.  
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 يجار آنها زبان بر يمطالب شيطان نفرستاديم مگر اينكه تو از قبل هيچ پيامبري را

  .فرمايد يم نسخ را شيطان القائات و كند يم استوار را خود آيات خداوند يول ساخته

 از يبعض، ناچار ستبسيار ا مي باشد عصمت اصل با يمناف كه قرآن در موضوع اين نظاير چون
 قضيه توجيهبدين ترتيب  اند، پذيرفته رسالت ابالغ در فقط را عصمت ،ياسالم دانشمندان

  .شود يم آسان

مي  مماشات و سازش يتمنا ،حاضران قيافه در است شده خسته مخالفان عناد از كه محمد
 با شده خشنود نيز آنها. مي گويد آنها كردن رام يبرا جمله دو ييك پس طبيعي است يابد

 روح اعماق از ينداي مي شوند متفرق جماعت كه بعد ياندك يولمي افتند  سجده به محمد
 و يتاريك لكه را خود قوم شرك و انديشيده توحيد به سال يس از بيش كه يمحمد محمد،

 73ات آي وقت آن كند يم بازخواست مماشات اين بخاطر را او و شود يم بلند دانسته، يپليد
 .است منطبق كامالً كرديم فرض آنچه با آنها مفاد كه شود يم نازل يپ در يپ اسرا سورة 75تا 

 به است خواسته پيغمبربگوييم  ييعن. كنيم فرض يساز صحنه نوع يك را آنها همه آنكه مگر
 شما يدوست جلب يبرا و آمدم در مماشات و مسالمت در از شما با من بگويد قريش مشركان

 يامانت و استقامت و صداقت با احتمال اينولي  فرمود ينه آن از مرا خداوند يول برداشتم يگام
  .دارد مغايرت يقدر است معروف محمد از كه

  

  

  

  

  

  

  



 

۴۴ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  دين اسالم
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  اسالم پيدايش محيط

 به را آنان هم امروز تا و ندارد يمحكم ريشه نشين باديه اعراب در يحقيق مفهوم به ديانت
 بركت يب و خشك يسرزمين در فقير يمردم .نيست يتوجه الطبيعه مافوق و يروحان عوالم
 آنها بر ياستوار ياجتماع نظام هيچگونه رسوم، و عادات يا پاره جز كه كنند يم يزندگ

 ديگر يبيت از و آمده نشاط و وجد به شعر يبيت از االنفعال، سريع يمردمان.  كند ينم حكومت
 به يحت كنند يم تفاخر خويش چيز همه به و مغرورند و خودخواه.  افتند يم كينه و خشم به

 انباشته و اوهام دستخوش و نادان يمردم. خود عنيف اعمال و خشونت و جرم به و ضعف نقاط
 كمين در يشيطانيا  جنّ ،يسنگ تخته هر زاويه كنند در يم تصور كه يحد به يخراف پندار از

  .آنهاست

 و بيزارند است يانسان تمدن اساس كه زراعت از خويش سرزمين خشك طبيعت واسطه به
 و يآن و يضرور حوايج انجام جز. جويند يم اسب يپيشان در را عزّت و گاو دم در را يخوار
.  جويند يم ييار آنها از و پرستند يم مقصود همين يبرا را بتها و ندارند يهدف خود يحيوان
 .باشند خويش از دفاع آماده و مجهز ديگران اينكه مگر رايج و متداول امريست ديگران به تجاوز
 .سرايند يم آن يبرا يحماس ياشعار و شوديم مباهات مايهبرايشان  غير حقوق به تجاوز يگاه
 فاش را او اسرار و انداخته كار به يجوانمرد شيوه اينكه يجا به ندبيا دست يديگر زن به اگر

  .دهند يم شرح شانشعر در را يو اندام و ساخته رسوا را زن آن عكس بر نسازند،

 مقام در رو اين از. نيستند قائل او يبرا ياالمر نفس. است يقرارداد موجود يك آنها نظر از خدا
 آن ستايش به و آفرينند يم ديگر يبت خويشتن يبرا دارد، يمعروف بت كه يا قبيله با رقابت

 مقدس يمكان و احترام مورد بايد پس. است عرب طوايف قبله و بزرگ بتخانه كعبه. پردازند يم
 در بياييد كه كرد پيشنهاد جهينه خود قبيله به حديب عبدالداربن روزي. دمحسوب شو

 شا قبيله چون و آورند يرو بدان عرب قبائل تا كعبه برابر در بسازيم يا خانه حوراء سرزمين
  .كرد هجو را آنها نددانست خطير را يكار چنين به اقدام

  :دهد يم نشان يحد تا را اعراب روحيه كه ستا يروايت االصنام تنكيس كتاب در
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 عرب از دست گفت و ساخت گرانبها ييچوبها و سنگ از قليس نام به يكليساي صنعا در ابرهه
 تا فرستاد يافراد عرب سران از ييك .آورند يرو معبد بدين و كرده رها را كعبه تا برندارم
  .  اندودند نجاست و كثافت به شبانه را قليس

 يرو ذوالخلصه نام به يبت يسو به قبالً يول خيزد يبرم پدر يخونخواه به يا كشته پدر مرد
 نه؟ يا برود پدر قاتل دنبال به كه پرسد يم يو از )استخاره با تير( ازالم وسيله به. آورد يم

 مرد اما.  كند يم منع كار اين دنبال به رفتن از را او ذوالخلصه ييعن ده،يآمي  بد فال اتفاقاً
 بودند كشته را تو پدر من چون اگر:  گويد يم مي كند و ذوالخلصه به پشت درنگ يب عرب
  .ايستمب باز پدر يخونخواه از يداد ينم دستور هرگز

  الموتورا ذوالخلصه يا كنت ان

  المقبورا شيخك كان و يمثل

  زورا العداة قتل عن تنه لسم

 به و بودند سنگ شيفته يبدو اعراب اند، پرستيده را ستارگان و ماه و آفتاب ،يابتداي اقواماگر 
 يم پيدا سنگ چهار نخست رسيد يم كه منزل هر به باديه مسافر . كردند يم طواف آن دور
. كرد يم بار را خود ديگ ديگر سنگ سه بر و گذاشت يم طواف يبرا بود زيباتر آنكه كرد،

  .كند رنگين را سنگ خونش و شود يقربان سنگ برابر در بايد حتماً شتر و بز و گوسفند

 يحت دهدمي  نشان كه بياوريم االصنام تنكيس كتاب از يديگر روايت نيست بد مناسبت بدين
 تا بردسعد  به موسوم يبت يسو به را رانششت يعرب مرد .اند نبوده يجد نيز يپرست بت در

 از عرب مرد. رميدند بود ساخته رنگين را آن قربانيها خون كه يسنگ از شتران. جويد تبرّك
 اين و! كناد دور مردم ستايش بركت از را تو خدا: زد فرياد و كوفت بت آن سر بر يسنگ خشم
  :است حادثه آن يادگار ابيات

  سعد من نحن فال سعد فشتتنا         شملنا ليجمع سعد يال آتينا

  والرشد يلغ ياليدع االرض منه          بتنوف االخصره سعد هل و
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 جز سعد مگر.  كرد پراكنده را ما او ليو دهد نجات يپراكندگ از را ما كه آمديم سعد نزد ما
  كند؟ يم گمراه نه و بخشد يم هدايت نه كه ايست افتاده بيابان در سنگ تكه

كه  خورد يم چشم به خوب يقوم خصوصيت اين هجرت نخستين يسالها تاريخ در سير از
 مسلمين هايشكست و ردب يم مسلمانان يسو به را مدينه طوايف غنايم، به اميد يا ترس
سمت  به شد يم موجب و ساخت يم دور از مسلمين را آنان احد در جنگ شكست چونهم

  .ندبرو نيمسلم مخالفان

 يم بر يآيات به مكرر قرآن در رو اين از.  بود آشنا كامالً آنها روش و يخو به محمد حضرت
 به و يقرآن سوره آخرين كه توبه سوره در مخصوصاً پروراند، يم را يمعن همين كه خوريم
  :فرمايد يم اًيحصر 97 در آية. است پيغمبر نامه وصيت منزله

اَالَعراب راً اَشَدكُف فاقاً ون و روا اَالَّ اَجدعلَمي وبدهللاُ ا اَنزَلَ ما ح   

 كه ندارند را آن يشايستگ ابداً و گرايند يم نفاق و كفر به يقوم هر از بيش راباع

  .بندند كار به را يخداپرست اصول

  .بود شده نازل عرب غير بر قرآن كاش كنند يم آرزو رو اين از و

 در اما پرستيدند يم روزانهو  زودگذر ،يضرور حوائج انجام يبرا نيز را بتها يحت آري اعراب
 يثرب مخصوصاً شهر دو اين ساكنان. د نبو چنين امر مدينه و مكه شهر دو در خصوصاً و حجاز

 رواج آنان ميان اهللا كلمة.  بودند گرفته قرار ترسايان و يهوديان عقايد تأثير تحت يزياد حد تا
 تورات روايات و اسرائيل يبن اخبار از.  دانستند يم ابراهيم حضرت اعقاب از را خود.  بود يافته
 فرشتگان وجود به.  بود يافته رواج آنها ميان در شيطان و آدم قصه. داشتند اطالع بيش و كم

 باطل عقيده اين به مكرر قرآن در. كردند يم تصور دختر صورت به را آنانولي  بودند معتقد
  :است شده اشاره

   .يشْتَهونَ ما ولَهم سبحانَه الْبنَات للَّه ويجعلُونَ

   يبرا يول است؛از داشتن فرزند  منزّه او ،مي شمارند خدا دخترانفرشتگان را 
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   ﴾57نحل ﴿ .مي پذيرند فرزند عنوان به دارند دوستكه  را آنچه خودشان

 غسل ختنه، قبيل از بود شده متداول آنها ميان يهوديان عادات از يبسيار اينها بر عالوه
 دعوت براين، بنا .شنبه مقابل در جمعه روز تعطيل و يقاعدگ حال در زنان از يدور جنابت،
 وجود بر عالوه.  نبود ياجتماع محيط مباين يكلّ به و نوظهور كامالً امر يك حجاز در اسالم

 بت همان ذهن در داشتند، اجتناب يپرست بت از و شدند يم ناميده حنيف كه روشن ياشخاص
  :است شده تصريح آن به اًمكرر قرآن در كه بود تابيده يلرزان فروغ نيز پرستان

   اهللاُ لَيقُولَنَّ خَلَقَهم من سألَتهم ولَئن

  )87زخرف (.اهللا البته گويند ه استآفريدچه كسي شما را  يبپرس ايشان از اگر

ن وم لَئألَتهن سخَلَقَ م مواتالس االرضو خَّرَ وس الشَّمس رَ وقُولُنَ القَمؤفَكُونَ يفَاَنّ اهللاُ لَيي  

 گويند كيست ماه و آفتاب كنندة مسخّر و زمين و آسمانهاخالق  يبپرس ايشان از اگر

  )61عنكبوت (.شويد يم برگردانيده كجا به پس اهللا، البته

 وسيله و يمعنو قدرت رمز را بتها قريش مشركان ،شده اشارهنيز  زمر سوره سوم آيه در چنانكه
  :دانستند يم اهللا به تقرب

   يزلف اهللاَ ياُل ليقَرِبونا االّ مهنَعبد ما

  )3زمر ( .وسيله اي باشند براي نزديكي ما به اهللا اينكه جز پرستيم يمن را آنها ما

 معجزه نزول و مستمر دعوت سال سيزده و نيافت نما و نشو مكه درهرگز  اسالم اينها وجود با
مكه  در آورندگان اسالم تعداد كه يطور كندحاصل  يتوفيق نتوانست يمكّ يها سوره يآسا

 نتوانست سال سيزده يط در محمد يروز شبانه و مستمر، يواقع جهاد .نبود نفر ازصد بيش
 ابوبكر، چون يشمار انگشت عده جز اسالم به وگروندگان شكند هم در را قريش لجاج و عناد
 يب و پايين يقشرها از غالباً وقاص ياب بن سعد و عوف بن عبدالرحمن حمزه، عثمان، عمر،

 رسماً خود كه نوفل بن ورقه .نداشتند ياعتبار و ارزش حجاز جامعه نظر در كه بودند بضاعت
 به را ابوبكر بود كرده توصيه محمد به كرد يم تأييد را محمد پيوسته يول بود نشده مسلمان
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 خواهدتأثير  اسالم گرفتن رونق در او ايمان است يمحترم مرد چونزيرا  كند دعوت اسالم
 ،عوف بن عبدالرحمن ،عفان بن عثمان ابوبكر مسلمان شد سپس .شد هم همينطور كه داشت
  .شدند مسلمانبه پيروي از وي  نيز عوام بن زبير و وقاص ياب بن سعد ،عبيداهللا بن طلحه

 ياستوار و رسوخ. است محمد حضرت استقامت و يپايدار ،اسالم دعوت مشخص صفحات از
 و وعده نه. نكرد منصرف خود دعوت از را محمد يمانع هيچ. هويداست آن از ياعل مقصد يك

 است جو چاره محمد گذشته اين از. شضعيف يارانو اذيت  آزار نه و استهزاء و تمسخر نه وعيد،
 حبشه به را خود ياران از يا عده بعثت پنجم سال در.  شود يم متوسل يا وسيله هر به و

 يمسيح و خداپرست حبشه پادشاه.  بشتابد يو ييار به حبشه پادشاه كه اميد بدين فرستاد
  .بشتابد اند كرده قيام يپرست بت ضد بر كه يمردم ييار به بايد حقاً پس.  است

 بدين فرستادند ينجاش يسو به هدايا بارا  يا عده نيز آنان و ساخت نگران را قريش امر اين
 و منحرف مردمان عنوان به را نيمسلم و ندهد مهاجران سخنان به گوش ينجاش كه اميد
 ادعا بدين چندان قريش اسالم، دعوت آغاز و امر بدايت در شايد .كند تسليم بدانها يعاص

 شاعر، ديوانة را او. كردند يم اكتفا محمد تحقيرِ و استهزاء و تمسخر به و دادند ينم اهميت
 خود دعوت در محمد اصرار يول گفتندمي  شياطين و اجنّه با طتبمر و كاهن دروغگو، سرا، ياوه

  .ساخت نگران را آنها رفته رفته ،متشخص و متعين يا عده آوردن يرو و

 قريش يرؤسا. دارد آشكار يدليل گرفت يفزون محمد با قريش مخالفت و عناد روز به روز اينكه
 .خواهد ريخت فرو آنها يزندگان بنياد گيرد، باال محمد كار اگر كه بودند حقم تصور اين در

 و صحافُ يتالق محل. آورند يم يرو بدانجا تن هزاران سال هر. است عرب قبايل زيارتگاه كعبه
 گذشته، اين از. است عربستان جزيره شبه در باعرا ستد و داد محل و مكاره بازار. است شعرا
 يبرا كه است اعراب شد و آمد بر متوقف قريش يرؤسا حيثيت و شأن و مكه مردم يزندگ

  .نديآ يم مكه به كعبه يبتها زيارت

 به. دكن ينم رغبت كعبه به يكس ديگر شود ريخته فرو كعبه هايبت جديد، ديانت مطابق اگر
 مشركين بر را كعبه در ورود پيغمبر و شد فتح مكه يهجر مده سال در وقتي مالحظات همين
   رفع يبرا توبه سوره 28  آيه لذا شدند نگران خود معيشت امر يبرا مكه مسلمانان كرد، حرام
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  :شد نازل آنها ينگران

   فَضله من اهللاُ يغنيكُم فَسوف عيلَه خفتُم ان

  .كرد خواهد نياز يب را شما از فضل خود خداوند هستيد نگران بازار كساد و فقر از اگر

 در يتر يجد روش قريش يرؤسا ،ندشد مأيوس كردن محمد منصرف از قريش كهآن از بعد
 در او سخن كردند يم تصور و بود قوم ريش سفيد كه ابوطالب به نخست. گرفتند پيش

 كند منصرف كار اين از را محمد خواستند او از ايشان. آوردند يرو كندمي  تأثير اش برادرزاده
  .بدهند دركعبه يمنصب و مقام محمد به عوض در نيز آنهاتا 

 تحريم را هاشم يبن ،قريش تمام بازدارد، دعوت از را خود برادرزاده نتوانست ابوطالب چون
 در يعرب تحمياينكه  تا افتادند مضيقه در آنها يمدت و نكند معامله آنها با يكس كه كردند
 واقعه اين از پس .آوردند بيرون مخمصه اين از را هاشم يبن و آمد جوش به افراد يبعض

به قريش سران از دنيا رفت و چون محمد همچنان بر دعوت خويش اصرار مي كرد  ابوطالب
 از پس سرانجام كه قتل يا تبعيد يا حبس يا. بگيرندآخرين راه چاره را در پيش فكر افتادند تا 

 همه دست بايستولي مي  يافتند راه ترين عاقالنه را يو كشتن ،مورد سه اين كردن رو و زير
 در فكرت اين .كنند يخونخواه يخاص طايفه از نتوانند هاشم يبن تا شود آلوده محمد خون به
  .گرديد مدينه به پيغمبر مهاجرت موجب كه آمد پديد بعثت مسيزده و دوازدههاي سال
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  معجزه

 النسب، مجهول يحت ،يا امامزاده هر و بارد يم معجزه ديوارش و در از كه يايران يك يبرا
 .نيست آن در معجزه از ياثر كه افتد يم يشگفت به قرآن مرور از كند، يم معجزه پيوسته

 او ليو خواسته اند معجزه محمد از منكران كه شود يم ديده قرآن در موضع بيست از بيش
 يبشر من بگويد كه است كرده اكتفاءسخن  نه ايبتنها  و زده باز سر يا كرده سكوت ياهربار 
  .شما چون هستم

  :استري اس سوره 93 تا 90 اتآي موارد اين روشنترين

 فَتُفَجرَ عنب و نَخيل من جنَه لَك تَكُونَ اَو. اً ينبوع االَرضِ منَ لَنا تَفُجر يحتّ لَك نُؤمنَ لَن وقالُوا
 اَو. الً قَبي المالئكَه و هللاِ بِا تَأتي اَو كسفاً علَينا زعمت كَما اّلسمĤء تُسقطَ اَو. تَفجيراً خاللَها االَنهار
 نَقرُؤه كتاباً علَينا تُنَزَّلَ يحتّ لرُقيك نُؤمنَ لَن و اّالسماء يِف يتَرق اَو زخرُف من بيت لَك يكُونَ

  .رسوالً بشَراً االّ كُنت هل يرب سبحانَ قُل

 يا يبجوشان زمين از يا چشمه اينكه مگر آوريم ينم ايمان تو بههرگز  مامي گويند 

 چنانكه يا باشد، روان آن در نهرهايي كه يباش داشتهانگور  و نخل از يباغستان اينكه

 ما به را فرشتگان و خدا اينكه يا آيد، فرود ماسر  بر آسمان از يا قطعه وعده داده اي

 و يبرو آسمان به اينكه يا و يباش داشته جواهر از اي خانه اينكه يا ،يدهد نشان

 خود گفتار صدق بر يا نامه آسمان از اينكه مگر كنيم ينم قبول آسمان به را تو عروج

 فرستاده م كهبشر جز يك منسبحان اهللا مگر  بگو آنها به. بخوانيم را آن ما كه يوربيا

  ؟است شده

  :فرمايد يم كرده تعجب منكران يتقاضا ازآيات  اين از پس درنگ يب

نَع ما وم نُوا اَن الّناسؤمذا يا جاء مد هال يالهثَ قالُوا اَن اعشَراً اهللاُ اَبو بسيِف لَوكانَ قُل. الً ر 
  رسوالً ملكاً اّلسماء منَ علَيهمِ لَنَزَّلنا مطَمئنّينَ يمشُونَ مالئكَه االَرضِ



 

۵٢ 

 

 آنها به باشد؟ مالئكهبايد از  خدا فرستاده دارند توقع ايمان نمي آورند ي كهمردم چرا

  .مي كرديم شانپيامبر اي را فرشتهحتما  ند،بود فرشتگان زمين ساكنان اگر بگو

 انديشد، يم بهتر.  خيزد يبرم يقوم ميان از يشخص. است يمنطق و روشن ،آيه دو اين
 زيان عادات و دهد يم نشان آنها به را آنها عقايد سخافت و خرافات بطالن بيند، يم روشنتر
 اما. نيست يگير بهانه مستلزم او روشن سخنان. كند يم ينه را آدميت خالف و بخش

 عادات بدينكه  يمردم. است روشن نيز است يگير بهانه و مخالفت موجب كه يچيزهاي
 در.  است گرفته ريشه آنها در و شده القاء آنها به يكودك از اند گرفته خو جاهالنه و سخيف

 تابع بشر ميليونها مگر نيست؟ چنين مگر است شده ناميده يروشن و عقل قرن كه بيستم قرن
  هستند؟ يتلقين معتقدات و عادات از منزه و خود عقل

 بريزد، هم در را آنها ياجداد عادات و عقايد خواهد يم كه يمرد يپيرو از مردم طبيعي است
 ،خواهند خواست دليل او از گويم، يم خدا طرف از را سخن اين من بگويد اگر. ندنز يم باز سر
از معجزاتشان نيز قصه ها  و شده قائل گوناگون معجزات گذشته انبياء يبرا مرد اين خود زيرا

 بايد رسيده شخودبه  نوبت كه اكنون پس داده زمستان ياد سروداو خودش . است كرده بازگو
 يم رو اين از بروند خود امثال از ييك بار زير خواهند ينم قريش مردم .دكن ظاهر اي معجزه
  :گويند

ولِ مالهذَا قالُو واكُلَ الرَّسعالّطَ يام مش وف يياَنزِلَ لَوال االسواقِ ي لَك اَليهفَيكُونَ م هعاَو. اً نَذير م 
  .مسحوراً رجالً االّ نَوتَتَّبِع ان الظّالمونَ قالَ و منها ياكُل جنَّه لَه تكُونَ اَو كَنزُ اَليه ييلق

 يم راه بازار در هم و خورد يم طعام هم كه كند يم يپيغمبر يدعو چگونه مرد اين

 كند تصديق را او مطالب كه وردآ يم خود همراه يا فرشته گفت يم راست اگر رود؟

 نداشته بازار به رفتن به ينياز معاش يبرا كه فرستادنديم برايش آسمان از يگنج يا

   )7فرقان (.است ديوانه يا شده يجنّ يا اينهاست فاقد چون پس. باشد

پيامبري بيايد كه  بودند منتظر آنها يگوي. است نبوت مقام مخالف ،رفتن بازار به و خوردن انگار
 ينم يجواب پيغمبر ،ها يجوي بهانه اين مقابل در .باشد نداشته آشاميدن و خوردن به ياحتياج



 

۵٣ 

 

 از ايشان اتايراد از ييك به بعد آيه چند يول. كند يم ارزبرگ سكوت با را معجزه يتقاضا و دهد
  :و مي گويد دهد يم پاسخ وندخدا قول

 در هم و خوردند يم غذا هم كرديم خلق هدايت مأمور كه را يپيغمبر هر تو از قبل 

  .رفتند يم راه بازارها

   :شده تكرار قضيه رحج سوره در

ا يا قالُوا وهنُزَّل ياّلَذ اَي لَيهكرُ عاّلذ نَّكجنُونَ اماتَاُتينا لَو. لم كَهالئالمن با نَ كُنتقينَ مادالص  

 اگر. يا ديوانه تو شده، نازل تو بر قرآن يكن يم خيال كه يكس يا گويند يم منكران

  )7-6حجر (.بياور خود با يا فرشته يگوي يم راست

  :ندا شده تكرار مطالب ينهم باز انبياء سوره اوليه آيات در

 هو بل افتَريه بلِ اَحالم ثاَضغا قالوا بل ... تُبصرونَ اَنتُم و السحرَ اَفَتَاتُونَ مثلُكُم بشَرُ الّاَ هذا هل
  .االّولُونَ اُرسلَ كَما بĤِيةِ ناتفَلَيأ شاعرُ

 يخوابهااو  شويد؟ يم او شعر مجذوب چراپس  شما خود مانند ستا يشخص بشر اين

 راست اگر كند، يم نقل برايتان خداوند نام به را خويش شاعرانه تخيالت يا پريشان

  )5-3انبيا (.بياورد اند آورده قديم انبياء معجزاتي كه نظير گويد، يم

  :فرمايد يم خداوند از زبان آنها پاسخ به در محمد

 جسدا جعلْنَاهم وما تَعلَمونَ لَا كُنْتُم إِنْ الذّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا إِلَيهِم نُوحي رِجالًا إِلَّا قَبلَك أَرسلْنَا وما
   .خَالدينَ كَانُوا وما الطَّعام يأْكُلُونَ لَا

 غذا نيز آنها ،كرديم يم يوح آنها به كه فرستاديم هدايت يبرا يمرداننيز  تو از قبل

 و يهود دانايان از دانيد ينم اگر. نبودند مند بهره جاويد يزندگان از و خوردند يم

  )8-7انبيا (.بپرسيد )مسيحيان( نصارا



 

۵۴ 

 

 يمكّ يها سوره در خواستن معجزه و يجوي بهانه اين بار پنج و بيست از بيش رفته رويهم
 صراحت كمال با اينكه يا هبود سكوت يا محمد جواب تقاضاها، اين برابر در ليو است آمده

 در .كنم يم دريافت يوح خداوند طرف از كه شما مانند هستم يبشرهم  من است فرموده
  :است آمده يمعن ينهم عين يونس سوره

   المنتَظرِينَ من معكُم يِانّ فَانتَظرُوا هللا اَلغَيب انَّما فَقُل ربه، من آيه علَيه أُنزِلَ لَولĤَ يقُولُون

 امور بگو آنها به شود؟ ينم ظاهر خدايش از يعالمت و نشانه چرا مي گويند مشركان

 يتعال حق اراده و يغيب مكنونات از شما چون هم من ييعن( استخد غيبي دست

  )20يونس . (منتظرم شما چون هم منمنتظر بمانيد  ،)ندارم ياطالع

 ابالغ مأمور را خود فقط نجامحمد اي يول شده تكرار يمعن نيهم هفتم آيه رعد سوره در باز
  :دهد ينم شود ينم نازل يا معجزه چرا اينكه به يجواب و نامد يم اوامر

قُولُ واُنزِلَ لَوال كَفَرُوا اّلَذين ي لَيهع هن آيم هبنَّما. را اَنت نذرم كُلّ وقَومِ ل هاد   

 ظاهر شيخدا طرف از او گفتار صحت بر معجزه اي و نشانه چرا پس گويند يم كافران

 تو تكليف ييعن. (دارد يپيشواي قوم هر و يا دهنده بيميك  فقط توهمانا  شود؟ ينم

  ).نيست تو كار معجزه است،آوردن اوامر ابالغفقط 

 و آوردن يك بشارتگرم فقط من محمد مبني بر اينكه جواب و مشركان اعتراضهمين  عين
قرآن  محمد اين بار كه تفاوت اين با شده تكرار ديگر يجاي در استخد ذات مخصوص معجزه،

  :گويد يم معرفي مي كند و خود معجزهرا 

اُنزِلَ لَوال قالُو و لَيهع ن آياتا قُل منّما اهللاِ االياتندع نَّما ور اَناَ ابينُ نَذيم   

 ذات مخصوصمعجزات  كه بگو آنها به فرستد، ينم معجزه اي خدايش چرا مي گويند

  )50عنكبوت ( .ام دهنده بيميك  فقط من و خداست

  :فرمايد يم آن از پس امااين قسمت مي گويد محمد معجزه اي ندارد 



 

۵۵ 

 

   يؤمنُونَ لقَومِ يذكر و لَرَحمه ذلك يِف انَّ علَيهم ييتل الكتاب علَيك اَنزَلنا اَنّا هِمفيك اولَم

ي رحمت و تذكر آن در كه كند ينم كفايت بعنوان معجزه را آنها تو، بر قرآن نزول آيا

  )51عنكبوت ( .ايمان اهل يبرا است

معجزه  اگر اينكه بر ايشان نخورد سوگند و معجزه خواستن در مشركان مكرر و يمتوال اصرار
 روح كنه در يحت و مسلمانان نفوس در رفته رفته آورد، خواهند ايماناي ظاهر شود حتما 

 مشركان يتقاضاها از ييك و كرد يم يلتفضّوند خدا كاشاي  كه برانگيخت را آرزو اين محمد
 اين. آوردند يم ايمان شده مبهوت و مات منكران همه تا ساخت يم برآورده اعجاز باب در را

  :بخوانيد را انعام سورهاز  آيه سه

 اَنَّها يشعركُم ما و عنداللَه آاليات انَّما قُل بِها لَيؤمنَّ آيه جائتهم لَئن اَيمانهم جهد بِاهللا قَسموااَو
 طُغيانهمِ يِف نَذَرهم و مرَّه اَولَ بِه يؤمنُوا لَم كَما اَبصارهم و اَفئدتَهمِ قَلّبنُ و. اليؤمنونَ جأت اذا

 ما قُبالً ءيشَ كُلّ علَيهِم حشَرنا و يالموت كَلّهمِ و المالئكَه الَيهِم نَزَلنا اَنَّنا ولَو. يعمهونَ
  .يجهلونَ اَكثَرَهم ولكَّنَ اهللاُ يشاء اَن اَالّ ِليؤمنوا كانُوا

 يم ايمانحتما  د،كن ظاهر يا معجزه محمد اگر كه خوردند سوگند خدا به مشركان

 اگر. )نيست من دست در ييعن( استخد نزد اتمعجز بگو آنها به محمد يا. آورند

ما دلهايشان را دوباره به همان زماني كه  مومن نخواهند شد همباز معجزه اي هم بيايد

 اگر. خواهيم گذاشت يباق خود يگمراه در را آنها تغيير خواهيم داد و ندايمان نداشت

 برابر دريا گذشتگان را  نددرآي سخن به مردگان و شود نازل اي فرشته آسمان از

 وند خودشخدا اينكه مگر بياورند ي توانند ايماننم بازچشمانشان محشور كنيم 

  )111-109انعام (.دانند ينم آنها اغلب اما بخواهد

  :كنيممي  يبررس اجماالً را آيه سه اين مطالب اكنون

 دكن ظاهر اند خواسته محمد از كه را يمعجزات از ييك اگر كه قسم مي خورند مشركان - 1
 بلكه دست نيست من دست اعجاز بگو آنها به گويد يم محمد به خداوند و آورند يم ايمان



 

۵۶ 

 

 چند هر نيست آدميزاد دست در )معجزه( عادات خرق كه است صحيح اينآري . استخد
 آتش، خاصيت.  گيرد ينم صورت آن خالف و است اليتغير طبيعت قوانين ييعن. باشد مبراپي

  .اوست با هميشه خاصيت اين و است سوزاندن

 به ينقض جواب توان يم. آورند ينم ايمانايشان  باز بدهد خر هم يا معجزه اگر: فرمايد يم- 2
 خرق هر ؟آوردند ينم ايمان داد يم يرو يا معجزه اگر معلوم كجا از گفت و داد قضيه اين
 كه نيست بعيد هيچ پس مي ستايد را كننده عادت خرق و اندازد يم يشگفت به را بشر يعادت

اگر معجزه اي  كه داند يم نمي فرستد زيرا معجزه خداوند گويند يم مفسرانولي . شود تسليم
  .نخواهند آورد ايمان آنهابيايد 

  ... اَبصارهم و افئدتهم بقلّنُ و : مي فرمايد - 3

 در را آنها ما دلهايشان را دوباره به همان زماني كه ايمان نداشتند تغيير خواهيم داد و

  .خواهيم گذاشت يباق خود يگمراه

ند و ك كور حق ديدن از را مردم متعال قادر خداوند اگر. توست از فتنه گويم راست خدايا 
 بر پيامبر چرا و داشت آنها از توان يم يتوقع چه ديگر ،دلهايشان را به سمت ايماني تغيير دهد

   شود؟ يم مبعوث آنها

 چيست؟ سابق از مقصود ،»ولي ايمان نياوردند فرستاديم سابقا معجزاتي« فرمايد يم اينكه اما
 مشركان قرآن همين شهادت بهو محمد نيست زيرا  است گذشته انبياء ،بي شك منظور

 بيممن فقط يك  كه است داده جواب آنها به پيوستهاو  و اند خواستهاز وي معجزه پيوسته 
 سابقاًمي گويد  كه باشد يقرآنشايد هم منظورش همين آيات . ام نه معجزه گر دهنده
 مشركان زيرا كه اگر چنين باشد پاسخ نادرست است نياوردند ايمانولي  فرستاديم، يتمعجزا

  .كنند يمو معجزه   دليل ةمطالب محمداز  بياورند ايمان يقرآن آيات همين به اينكه يبرا

   : فرمايد يم - 4

   برابر دريا گذشتگان را  نددرآي سخن به مردگان و شود نازل اي فرشته آسمان از اگر



 

۵٧ 

 

 وند خودشخدا اينكه مگر بياورند نمي توانند ايمان بازچشمانشان محشور كنيم 

  .دانند ينم آنها اغلب اما بخواهد

 بياورد زمين به آسمان از يا فرشته خود يها گفته تأييد يبرا كه خواستند يم پيغمبر از آنها
 صورت امور اين از ييك كه است داشته آرزو هم محمد و كند زنده را يا مرده يعيس چون يا

 اين در .آورند ينم ايمان آنها شود، واقع هم امور اين اگر فرمايد يم او به خداوند يول گيرد
 يمرد فرستادن آيا شده، ثبت آنها كفر يخداوند علم در و آورند ينم ايمان آنها كه يصورت

 يامر كه دانا و حكيم خداوند به شود يم آيا ؟نيست بيهوده امر يك آنها هدايت و دعوت يبرا
 و انصبمتع قطعاً داد؟ نسبت عبث كار زند، ينم سر يو از حكمت و مصلحت برخالف

 امر اين گفت خواهند اند انداخته سو يك به معتقدات برابر در را عقل كه يقشر  مذهبيون
 هستند يتبهكار مردمان شود ثابت آنها خود بر كه است خلق آزمايش يبرا و حجت اتمام يبرا
 :فرمايد يم كه است آمده آيه همان آخر در اين ابلهان جواب اما آخرت عذاب مستحق و

  .دانند ينم آنها اغلب اما بخواهد وند خودشخدا اينكه مگر بياورند نمي توانند ايمان

كه حتي اگر مي  نياوردند ايمان آنها نخواست، خدا چون كه است اين قضيهدر اين  الزم نتيجه
 در را آنها و مي داددلهايشان را دوباره به همان زماني كه ايمان نداشتند تغيير آوردند اهللا 

  .ذكر شده است 110 آيه در صريحاً مطلب اين. گذاشتمي  يباق خود يگمراه

  :   فرمايد يمنيز كه قبل از اين آيات است  107 آيه در

    اَشرِكُوا ما شاءاهللا ولُو

  . شدند ينم مشركاگر خدا خودش نمي خواست ايشان 

 يم چه توانا يخدا خواست با ضعيف بنده. شوند مشرك كه است خواستهخودش  خدا پس
 آنكه يبرا كند منصرف يپرست بت و شرك از را آنها تواند ينم هم محمد پس كرد؟ تواند
 مشّيت اگر د؟ده يم بيم آخرت عذاب به را آنها چرا براين بنا است،خد اراده معلول آنها شرك

 هدايت و ينيك به ،مشيت آن كه نبود عاقالنه تر و عادالنه تر آيا است، مردم ايمان مالك ياله



 

۵٨ 

 

 نخواهند معجزه رسول از خدا بندگان و نباشد انبياء فرستادن به ينياز تا گرفت يم تعلق مردم
  د؟نياور معجزه نياوردن يبرا تا پيامبر بيچاره نيز اينهمه بهانه

 دست به را مشركان يتقاضا انجام ،حضرت كه آيد يم بر چنين ديگر آيات و آيات اين سياق از
 از تكوير. قابل فهم است يخوب به تكوير سوره از يمعن اين .درو يم طفرهآن  سپرده از مسامحه

نيز مي  آهنگ خوش و مسجع، موزون است كه يمكّ يها سوره ترين شاعرانه و ترين بليغ
 در. كند يم اجتناب بارز ينحو به مشركان به مستقيم جواب ازمحمد در اين سوره . باشد
 خدا طرف از مطالبتمام  البته. مطرح مي سازد يمؤثر و گرم شكل به را خود يادعا عوض
  .شده است گفته

 هذيان محمد يها گفته بودند يمدع كه را مشركان خداوند آيه، 18 در سوگند 18 از پس
  :فرمايد يم ساخته مخاطب است مصروع يشخص توهم مولود و كاهنان

نَّهولِ لَقَولُ اسه يذ. كَريمِ رقُو نديذ ع رشطاعِ مكينِ العم آمينِ، ثَم كُم ما وبونِ صاحجنبِم و 
   بِضَنينِ الغَيب يعلَ هو ما و المبينِ بِاالُفقِ راه لَقَد

 كه .)است جبرئيل مقصود( گرامي، فرمانبردار و امين ستا اي فرستاده سخن قرآن

 ديوانه )محمد(ي كه با شما صحبت مي كند مرد .است مستقر يباريتعال پيشگاه در

  .نيست بخيل خداوند پيام ابالغ درو  است ديده روشن افق در راآن فرشته  او. نيست

 آنها دربارهدائم  خداوند و شوند مسلمان تا خواستند يم معجزه محمد از دايم كه يكسانهمين 
و صدها معجزه بياوريم بازهم مومن نخواهند شد درست  كنيم نازل فرشتهحتي  اگر گفتيم

 .همگي ايمان آوردند و مسلمان شدند يارانش و محمد شمشير برقبا درخشيدن  بعدچند سال 
دلهايشان را دوباره به همان و خداوند نيز فراموش كرد كه قبال گفته بود حتي اگر ايمان بياورند 

  .گذاشت خواهد يباق خود يگمراه در را آنها داد و تغيير خواهد ايمان نداشتندزماني كه 

   ورأَيت النَّاس يدخُلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا

  )2نصر (. و ديدي كه مردم گروه گروه به دين خداوند گرويدند



 

۵٩ 

 

 سرسخت مخالفان از كه ابوسفيان. است ابوسفيان دنشاهد بارز اين قضيه نيز مسلمان ش
 مسلمان يهجر دهم سال در داشت، شركت مسلمين ضد بر عديده يجنگها در و بودمحمد 

 نزد را ابوسفيان عبدالمطلب بن عباس آمد، مكه فتح به تن هزار چند با محمد كه يهنگام. شد
 پروردگار جز يخداي كه يدان ينم هنوز تو، بر يوا: و گفت زد بانگ او بر رامبپي .آورد مبراپي

 هنوز: باز حضرت فرمود. گرايم يم عقيده بدين دارم كم كم چرا، گفت ابوسفيان؟ نيست عالم
 عباس. بينديشم بيشتر بايد باب اين در: با تامل گفتابوسفيان  ؟اوست رسول محمد كه يمنكر
. بزنند را گردنت كند يم امر محمد اكنون هم وگرنه شو مسلمان اي ابوسفيان زودتر گفت

 يبرا محمد نيز .آورد يم اسالم مسلمين ياردو ميان در ناچار و شود يم مستأصل ابوسفيان
 قرار كعبه مأمن حريم چون را شا خانه ،عبدالمطلب بن عباس توصيه بنابرو  او خاطر رضايت

  .هر كه در خانه ابوسفيان برود در امان است. اآمن كانِ بيته دخَلَ من مي دهد و مي فرمايد

 سران شمار، يب غنايم آوردن دست به و هوازن ةبيلق بر غلبه از پس سال همين درمحمد 
 كه حدي تا گردانيد مخصوص شاهانه يبخششها و عطايا به را ابوسفيان علي الخصوص قريش
 مثله را او جسد و كشته را حمزه كه يوحش فوق، موارد بر عالوه .آورد در را انصار يصداحتي 
كه  درحاليكهپذيرفت  را او اسالممحمد  آورد، اسالم و رسيد مبراپي حضور به يوقت بود كرده
خواهد  او از را خود محبوب و شجاع يعمو انتقام بود كرده ياد سوگند غضب و خشمبا  قبال

 را آنان دروغين آوردن اسالم همين مبراپي يول بود ترس از آنها اسالم است يبديه. گرفت
  .پذيرفت

 قرائت ديگر آيات. نيست فرض و حدس هرگز شد، گفته انعام سوره آيه سه باب در آنچه
 كه اين از محمد خود دهد يم نشان و كند يم تأييد را فرض و حدس اين كه ستا ديگري
 آنها صريحترين. است شده شك ينوع دچار فرستد، ينم او نبوت تصديق يبرا يآيت خداوند
  :است يونس سوره 95 و 94 آيات

 من اَلحقّ جاءك لَقَد قَبِلك من الكتاب يقرَؤُنَ اّلّذينَ فَسئَلِ الَيك اَنزَلنا مما شَك يف كُنت فَان
كبنَ تَكُونَّنَ فَال رمتَرينَ مالم .نَ تَكُونَنَّ ال ووا الَّذينَ مبِا كَذَّب نَ فَتكُونَ اهللاِ اياترينَ مالخاس  

  . بپرس تورات خوانندگان از يدار شك ايم كرده نازل تو به ما آنچه در اگر اي محمد
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 كه مباش مرمان آن از و مكن شك آنها در و است رسيده تو به خداوند از حقيقت

  .شد يخواه زيانكاران از ورنه اند دانسته دروغ را يخداوند آيات

 شكّاك و ضعيف مردم اقناع يبرا محمد كه كرد فرض بايد يساز صحنه ينوع را آيه دو اين آيا
 شك خداوند اينك و شده شك دچار آنها مانند نيز او خود كه بگويد آنها به تا است خوانده فرو
 محمد ناخودآگاه ضمير و عميق وجدان يصدا آيه دو اين اينكه آيا است؟ ساخته برطرف را

  است؟ معجزه از مأيوس

 يم را آنها نظير يمكّ يها سوره در.  دنرسان يم را يمفاهيم چنان كه نيست آيه دو اين تنها
 سورهچهاردهم  آيه از. دهد يم خبر حضرت روح در گونه بحران يانقالب از را ما كه يافت توان
  :شود يم استنباط مالمت و عتاب ينوع هود

 معه جاء كَنزُاَو علَيه اُنزِل لَوال يقُولُوا اَن صدرك بِه ضائقُ و الَيك ييوح ما بعض تارِك فَعلَّك
لَكنَّم ما او اهللا علي كل شي وكيل نَذيرُ اَنت.  

از  زيرا يگوي ينم مردم به ايم كرده يوح تو به كه را آنچه از برخي شايداي محمد 

 اينكه به تو مي گويند چرا هيچ فرشته يا گنجي برايت فرستاده نمي شود احساس

  .نگهبان امور استخداست كه  و يهست مبلّغيك  فقط تو. يكن يم يناراحت

 حضرت نشان مي دهد كه گيرد يم قرار عتاب مورد محمد ديگر يا گونه به انعام 35 آيه در باز
  :است نداده اعجاز قدرت او به خداوند چرا كه است دلگير امر اين از

 فَنَاتيهم السماء يِف سلَّماً اَو االرضِ يِف نَفَقاً يتَبتَغَ اَن استَطَعت فَانِ اعراضَهم علَيك كَبرَ كانَ وان
يهĤِلَو بو م اهللاُ شاءهعملَ لَجد يعنَ تَكُونَنَّ فَال يالهلينَ مالجاه.  

 آسمان در ينردبان  يا زنب زمين در ينقب از اينكه به تو ايمان نمي آورند در عذابي، اگر

 يهمگ خواست يم خداوند اگر. يساز فراهم معجزه اي برايشان يتواناگر ب تا بساز

  .مباش نادان تو يول شدند يم هدايت

   كه اند خواسته معجزه يو از نيز يانيهود يگوي. است كتاب اهل به راجعسخن،  نساء سوره در
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  :مي گويد از اين تقاضا چنين آنان و منصرف كردن ساختن متقاعد يبرا

سئَلُكتابِ اَهلُ يلَيهِم تُنَزّل اَن الكتاباً عنَ كماء مالُوا فَقَد اّلسوس سرَ يمن اَكبم كاَرِنَا فَقالُوا ذل 
 ذبِك عن فَغَفَونا البينات جائتهم بعدما من العجلَ اتَّخَذُوا ثُم بِظُلمهِم الصاعقَه فَاَخَذَتهم جهرَه اهللاَ
وس آتَينا ولطاناً يمبيناً سم 

 يموس اين از از يشپ. يوري بياكتاب آنها يبرا آسمان از خواهند يم تو از كتاب اهل

به ستمكارانه  يتقاضادر جواب اين  ولي دهد نشان آنها به علناً را خدا خواستندي م

 آوردندي رو پرستي گوساله به داليل همه آنبا وجود  سپس. صاعقه گرفتار شدند

 )153نسا ( .يمعطا كرد مسلّم اي سيطره نيز يموس به و ولي ما ايشان را بخشيديم

 :مي كند توجيه چنين اينرا  نياوردن معجزهيكي از داليل  ياسر سوره 59 آيه در

 نُرسلُ و بِها فَظَلَموا مبصرَه ثَمودالناقَه آتَينا و االَولُونَ بِها كَذَّب اَن اال بِااليات نُرسلَ اَن منَعنا وما
تَخويفاً الّا بِااليات.  

هيچ مانعي براي ظاهر كردن معجزه وجود ندارد جز اينكه پيشينيان آنها را تكذيب 

ما به به قوم ثمود شتري را بعنوان معجزه ظاهر كرديم ولي ايشان به شتر ظلم . كردند

 .ميفرست ينم مردم به ترساندن يبرا جز را معجزات ما. كردند

با اينكه  ثمود قوم در سابقاً كهاينكه االن معجزه نمي فرستيم اين است  سببِمي خواهد بگويد 
 يا معجزه شما نيز يبرا اگر پس. كرديم هالكشان رو اين از نياوردند ايمان فرستاديممعجزه 
 بيشتر به شما خواهيم يم ما كه يصورت در. هالكتان خواهيم كرد يدنياور ايمان و سازيم ظاهر
 ).جاللين تفسير مطابق( شود تمام محمد كار تا دهيم مهلت

 :است تأمل سزاوار و يخواندن نيز يبعد آيه

ذقُلنا وا نَّ لَكا كببِالنّاسِ اَحاطَ ر لنَا ما وعا جيالَّت اّلرُي يناكال اَرا تنَهلنّاسِ فل و رَهالشَّج ونَهلعالم 
ِالقُرآنِ يف م فَما فُخُم نُخّوِ وهزيدال يكَبيراً طُغياناً ا 
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 را خود حرف و ترسن ييعن( است مردم بر لطمس و محيط تو يخدا كه گفتيم تو به ما

كه در ) زقوم(و آن درخت ملعونه  )معراج( ساختيم ظاهر تو بر كه يرؤياي نيز آن). بزن

  )60اسري ( .بود مردم امتحان يبراقرآن ذكر شده، هر دو 

اول اين سوره آيه اي است كه ادعا مي كند محمد در يك سير شبانه از مكه به بيت المقدس  
 دليل و مي گذارد آن بر رؤيا ناماينجا كه اواسط سوره است و سپس به آسمانها رفته است ولي 

 مسخره را اوشد مكيان  معراج محمد بعد از اينكه مدعي زيرا ،ذكر مي كند مردم آزمودن را آن
نيز دقيقا  زقوم درختيا همان  ملعونه، شجره در مورد. برگشتند اسالم از نيز يا عده و كردند

 .شود يم سبز آتش در چگونه درخت گفتند تمسخرهمگي با  عربها زيرا همين اتفاق افتاد

 همين در چنانكه است، كار در دوزخ به تهديد ،معجزه دادن نشان يجا به جا همه درآري 
 :فرمايديم 58 آيه اسرا سوره

ن اَن وم هالّ قَريكُوها نَحنُ اهلومِ قُبلَ مه ييموها اَو القذّبعذاباً مشَديداً ع  

 ي سختعذاببه  يا يمك كردهال همه را قيامت روز از قبل كه اقوام و قبايلي بساچه 

 .گرفتارشان ساختيم

 :فرمايد يم خود كه است يعادل و رئوف يخدا عجباهللا 

  هديها نَفَسِ كُلَّ لَاتَينا شئنا ولَو

 )13سجده (.ديمرا به هدايت مي رسان يسك هر خواستيم يمخودمان  اگر

 تهديد شديد عذاب و هالكت به شوند، هدايت نخواسته خودش كه را يآنهاي ،با اين حال يول
 اسالم همه تا شد يم ظاهر معجزه يك همه تهديد و بهانه، اين يجا به نبود بهتر آيا. كند يم
 گرفت؟ ينم صورت يخونريز و جنگ همه آن و آوردند يم

 به تهديد از كمتر كه ذكر مي كند بهانه ديگري براي معجزه نياوردن عامنا سوره 37 آيه در
 :نيست عذاب
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  .يعلَمونَ لَا اَكثَرَهم ولكنَّ آيه ينَزّلَ اَن يعل قادر اهللاَ انَّ قُل ربه من آيه علَيه نُزّلَ لَوال وقالُوا

 قادر خدا بگو آنها به فرستد؟ ينم گفتارش تاييد بر)  يا معجزه( يآيت او يخدا چرا گويند يم
 .دانند ينم آنها اكثر يول بفرستد يآيت است

و خواهش آنها نيز به  خواهند يم معجزه منكران كجاست؟ آيه اين در يمنطق و يعقل تالزم
 البته .»كند نازل يمعجزه ا است قادر خداوند« شود يم گفته آنها بهحق است ولي در پاسخ 

 يم معجزه است كه يرو همين از و است قادر خدا كه دانند يم منكران است، قادر خداكه 
 شود ينم ظاهر يا معجزه يول. دبفرست معجزه بايد است قادر كه دليل همين به پس. خواهند

 دانند؟ ينم را يمطلب چه مردم .شود يم اكتفا »دانند ينم آنها اكثر «اين جمله كه  گفتن به و
 .خواهند يم معجزه دليل همين به دانند يم را اين قضا از است؟ قادر خدا اينكه

 يم جاللين تفسير كه است نامربوط پيغمبر جواب و مردم درخواست ميان يعقل تالزم بس از
 ند،نياور ايمان آنها و بيايد معجزه اگر كه دانند ينم معجزه كنندگان درخواست اين اكثر :دنويس

 .شد خواهند هالكت مستحق

 نياورند؟ ايمان آنها ،بگيرد صورت معجزه اگر چرا اوالً

 ينم ايمان هم باز ،معجزه وقوع صورت در كه جاهالنه عناد و فكر سخافت بدين يمردمان ثانياً
 يزيان چه شدند كشته بدر جنگ دركه  آنها نفر هشت و چهل مگر .شوند هالك كه بهتر آورند،

  رسيد؟ جهان به
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 قرآن معجزه

 است )يمنف( يسلب ،از طرف مردم معجزه خواستبرابر در در محمد روش گفتيم پيش فصل در
 قرآن باب در او روش يول. مفقط يك بيم دهنده ا من كه است اين مشركان به او جواب و

 فوراً ندنام يم ديگران تلقينات يا او خود جعليات را قرآن ،كراننم كه يهنگام.  نيست چنين
 .بياوريد آن مانند سوره ده گوييد، يم راست اگر: دهد يم جواب

 كُنتُم ان اهللاُ دونَ من استَطَعنُم منِ ادعوا و مفتَرَيات مثله سورِ بِعشر فَأتُوا قُل افتَريه يقُولُونَ اَم
   .صادقينَ

 شما گوييد، مى راست اگر: بگو! است ساخته و بافته خود پيش از را قرآن او: گويند

 كه را خدا غير از كس هر كار اين براىبياوريد و  خود پيشِ از اين مثل سوره ده هم

  )13هود (.بجوييد كمك به نيز خواهيد مى

 بخواهيم اگر ندي گويم و خواندند يم اساطيراالولين را قرآن كه مشركانبه  پاسخ درسپس 
 :فرمايد يم ،آوريم يم را آن مانند

 بعضُهم كانَ لَو و بِمثله اليأتُونَ القُرآنِ هذَا بِمثل يأتُوا اَن يعل والجِّنُ االنس اجتَمعت نِئلَ قَل
  ظَهيراً لبعضِ

د حتي اگر به يكديگر بياورن را آناين قر مانند توانند ينم شوند جمع انس و جنّ اگر

 )88اسري (.رسانندياري 

 كه دارند اتفاق امر اين بر نيز اسالم علماء. داند يم خويش رسالت سند را قرآن محمدپس 
 حيث از يا است معجزه بالغت و فصاحت و لفظ حيث از قرآن اينكه در اما است قرآن او معجزه

 دو هر از اسالم يعلما غالباً و گرفته در يفراوان بحث حيث، دو هر از يا آن مطالب و يمعان
 .اند دانسته معجزه را قرآن حيث

   از. غرضانه يب تحقيق محصول نه است ايمان شدت از يناش ت،يقاطع بدين بيرأ است يبديه
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 كه دارند قرآن بالغت و فصاحت بر يشمار يب انتقادات مسلمان غير اديبان و محققان رو اين
 و توجيهبا اين تفاوت كه اين ايرادات را . داستانند هم ،نيز ياسالم دانشمندان آنها از يا پاره در

 .است هداد اختصاص موضوع اين به را از كتاب اتقان يفصلسيوطي،  چنانكه.  ندمي كن تفسير

  

 لفظ حيث از قرآن

 ابراهيم چون يكسان به نگرفته اوج در وي مبالغه و تعصب هنوز كه اسالم پيشين يعلما از
 نيست معجزه آن يها جمله تركيب كيفيت و قرآن نظم گويد يم صريحاً كه خوريم يبرم نظام

قرآن از   گويد يم آن از بعد ليو بياورند آن از بهتر يا نظير توانند يم نيز خدا بندگان ساير و
 به بلكه كاهنان، يغيبگوي وجه بر نه هم آن دهد، يم خبر آينده از كهاين جهت معجزه است 

 عبادبن چون ديگر معتزليان از يياربس نيست تنها يرأ اين در اوالبته  .الوقوع محقق امور شكل
 و اسالم مباين را عقيده اين و رأيند هم يو با بنامند، مؤمنان از همه كه يفوط ون، سليما
 .دانند ينم خود ايمان

 ابراهيم به اعتراض و طعن يبرا يراوند ابن از ،الفرق بين الفرق كتاب در يبغداد عبدالقادر
 :گويد يم نظام

   اليأتون القرآن هذا بمثل يأتوا ان يعل والجن االنس اجتمعت لو

 خالف بر نظامنظر ابرهيم  پس. بياورند را قرآن اين مانند توانند ينم شوند جمع جن و انس اگر
است قرآن نص. 

  معتزله سران از يبس و كنند يم دفاع يو از  خياط و  حزم ابن چون نظام، پيروان و شاگردان
 وجه. نيست يمنافات قرآن آيه مفاد و نظامگفته هاي  ميان گويند يم و ندا عقيده هم يو با

 نظير تا نتوانند كرد سلب محمد زمان انمردم از را يتواناي اين خداوند كه است اين قرآن اعجاز
 .استآسان  بلكه و ممكن براي مردم امروز يقرآن آيات شبيه آوردن ورنه بياورند را قرآن
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 قرآن با رقابت قصد به را الغايات و الفصولكتاب  يمعرّ ابوالعالء كه است اين بر عقيده را يبعض
 كه مقصود و يمعن به يواف غير و نارسا تركيبات. است برآمده اش نيز عهده از و كرده انشاء

 متداول، غير يمعن در كلمه استعمال ،عرب زبان اب نامأنوسو  بيگانه يها واژه ،ندتفسير نيازمند
 خالف بر ضمير ارجاع ،موصوف با صفت يا فاعل با فعل تطابق عدم ،مؤنث و مذكر مراعات عدم

 اين از يا عديده مواردو  سجع مناسبت به عليه معطوف از معطوف افتادن دور دستور، و قياس
 گشوده قرآن در بالغت و فصاحت منكران يبرافراخ  يميدان كه هست قرآن در انحرافات قبيل
   .اند برده يپ بدان نيز متدين مسلمانان خود كه

 علل از ييك شايد و برانگيخته توجيه و تأويل تكاپو به را مفسران ي است كهامرهمان  اين
  :نساء 62 آيه براي مثال باشد اين نيز قرائت در اختالف

 الزُكاه والمؤتُونَ الصاله والمقيِمينَ المؤمنُونَ و منهم العلم يفِ الرّاسخُونَ لكنِ

 صورت به و رفع حال در »راسخون«و » مؤمنون« ،»مؤتون« بايد مانند »هالصال نيمقيم« جمله
  .كه اشتباه است مقيمون نوشته مي شد

  ا اقتَتَلو المومنينَ منَ طائفَتانِ وان

خود  فاعل با تانوشته مي شد  »اقتتال«يبايست يم »ا اقتَتَلو« فعل يعرب زبان مطابق با دستور
  .كند مطابقتيعني طائفتان 

ا اَن رّالبِ لَيسلّوكم تُووهجل وبشرِقِ قالم المغَرِبِ و نَّ ونَ رّالبِ لكنَ مبِاهللاِ آم ومِ ورَ الياالخ 

 به كه است يكس ينيكبلكه . دييا مغرب كن مشرق به يرو كه نيست اين دري نيك

  )177بقره (.وردآ يايمان م قيامت روز و خدا

.  در اين آيه وجود دارد كه دومي با توجه به مفهوم آيه اشتباه است )رّالبِ(دو مورد كلمة نيكي 
بدين  يعني. نوشته مي شد تا مفهوم جمله درست باشد )راالب(بايد بجاي نيكي دوم، نيكوكار 

  .قيامت ايمان مي آورد روز و خدا به كه است يكس نيكوكار: صورت

   به من اگر گفت يم لرز و ترس با است عربي نحو صرف و يعلما بزرگترين از ييك كه دمبر
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 و تا مخفف كلمه البار  باشد مرا به صورت برّ مي خواند كلمه اين بودم قارياناز  ييك يجا
 .لقب گرفت ايمان سست وشد  مطعون از سوي سايرين دليل همين به .دهدب كوكارين يمعن

لساحرانِ هذانِ نا .  

 »هذين«بايد » هذان«لذا . باشد بونصم حال در بايدمي آيد »  نا « حرف از بعد ي كهاسم
 .مي كردند قرائت» هذين« نيز عايشه و عثمان كه است معروف. نوشته مي شد

 دانشمندان از ييك يرأ است خوب ببريم، يپ اشخاص عقيده در جمود و تعصب به اينكه يبرا
 قرآن اسم به كه ياوراق اين گفت يم دانشمند اين.  كنم نقل ام خوانده يجاي در كه را ياسالم

 راه اشتباه خدا كالم در. است خدا كالم اجماع مسلمين به است گرفته قرار جلد دو ميان در
 و فاسد اند، خوانده »ينهذا» «ناهذ«يجا به عايشه و عثمان كه روايت اين پس.  يابد ينم

  .است نادرست

 :كند يم آگاه زمان آن در ناپسند و زشت رسم يك وجود از را ما كه است يا آيه نور سوره در

 اهللاَ فَاَنَّ يكرِههنَّ من و الدنيا الحيوه عرض لتَبتَغُوا تَحصنا اَردنَ ان البِغاء يعلَ فَتَياتكُم التكرهوا
 .رحيم غَفُور اكراههِنَّ بعد من

 كند مجبور را آنها كه يكس. نكنيد مجبور زنا به مال تحصيل يبرا را خود دختران

 )33نور (.است رحيم و آمرزنده خداوند ،آنها كردن مجبور از پس

 مي خواهد بگويد. است ناپسند و زشت كار يك از ينهدر اين آيه  پيغمبر قصد كه است واضح
 .نكنند مجبوربا ديگران  زنا به خاطر گرفتن پول به را آنان دارند، برده و كنيز كه يكسان

 تن خود يموال امر  به كه را يا برده و كنيز خداوند مي خواهد بگويد كه است واضح همچنين
جمله بندي طوري است كه بخشش خداوند مجبور كننده را  يول بخشايد يم مي دهد زنا به

 ،پيغمبر شريف مقصود به و نارسا عبارت پس .شامل مي شود نه كنيزي را كه مجبور شده است
  .نيست يواف

   در قرآن قبيل اين از يعرب زبان يبند استخوان و اصول از انحراف مورد هاصد از بيش يبار 
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و ايرادات رنجها برده اند كه  انحرافها اين توجيه در قرآن شارحان و مفسرين كه اند كرده ثبت
 شمار به كريم قرآن مفسران بهترين از و عرب زبان ائمه از كهوي  .از جملة آنهاست يزمخشر

 اين ما تكليف. سازيم منطبق يعرب زبان دستور بر را قرائت ايم نيامده ما: مي گويد رود يم
 ناقدان از ييك .سازيم منطبق آن بر را عرب زبان قواعد و كنيم قبول دربست را قرآن كه است
 ي استاشتباه يك مرد اينسخن  گويد يم يو درباره ندارم، خاطر به را امشن كه ،ياندلس

 ملت زبان دستور نماينده يقوم هر بزرگ يفصحا.  است درست يا درجه تا سخن اين .فاحش
 دور عامه قبول قابل و متداول اصول مطابق با تجمال تركيب و كلمات استعمالو از  خويشند

 در اسالم از قبل خوب شعر و بيان سنح. بكشاند مسامحه به را آنان يضرورت مگر شوند ينم
 در قرآن كه معتقدند مسلمين. بود گرديده استوار عرب زبان قواعد و كرده نما و نشو عرب ملت

 از كمتر بايد پس است برتر خود از قبل فصيحان قريحه و مواليد يتمام از بالغت و فصاحت
 .باشد شده منحرف فصاحت ضوابط و زبان اصول از آنها همه

 يمكّ يها سوره در. جاهليت ادبيات در سابقه يب و مانند يب است يابداع قرآن اينها همه با
 قوت از يا نشانه كه يمخور يم بر يروحان حماسه و حساس شعر نوع يك به نجم سوره مانند
 چرا مشخص نيست و است يمدن آيات از كه را 23 آيه اگر. است محمد يخطاب استدالل و بيان

 لطيف، سليمان يغزلها مانند برداريم، اند گنجانيده سوره اين در را آن يارانش و عثمان حضرت
 مغازله و اورشليم دختران يزيباي از سوره اين در كه تفاوت اين با.  است انگيز خيال و شيرين

. شود ينم ديده يچيز خفته، جلعار كوه بر سفيد گوسفندان چون پستانشان كه يدوشيزگان با
 يرؤياها و اشراق و يوح كيفيت و داند يم خدا فرستاده را خود كه است يقهرمان يرجزخوان
 :كند يم بيان را خويش پيامبرانه

 علَّمه ،يوحي يوح هوالّا ان ،يالهو عنِ ينطقُ ما و ،يماغَو و صاحبكُم ماضَلَّ ،يهو اذا والنَّجمِ
 ،ياَدن اَو فَوسين قاب فَكانَ يفَتَدلّ يدن ثُم ،ياالَعل فُق بِاال هو و يفَاستَو مرَّه ذُو ،يشَديدالقُو

 ،ييغش ما السدرِه ييغشَ اذ يالمأو جنَّه عندها ،يالمنتَه سدره عند...  ياَوح ما عبده يال يفَاَوح
 يالكُبر ربه آيات من يرأ لَقَد ،يطَغ ما و البصرُ زاغَ ما

   را خواننده محمد گرم روح آن در كه سوره يزيباييها از يمقدار آيات ترجمه در است يبديه
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   :دهد يم يمعن چنين اختصار به ناچار يول رود يم ميان از آورد يم وجد به

مي  يوح او به بدكار، نه و است گمراه نه شما يار كند، يم غروب كهوقتي  ثريا بهقسم 

 به او. است آموخته را ياله اوامر او به شده ظاهر او بر افق در توانا يا فرشته و شود

 و كشف دراين گفت، بگويد بدو بايد آنچه و كمان دو از كمتر حد تا شد نزديك پيغمبر

 كه يصورت در كنيد يم مجادله يو با اشراق و كشف بدين شما گويد ينم دروغ يوح

 خيانت بدو او ةديد بود، ديده بهشت نزديك و يالمنته سدره در را او نيز ديگر دفعه

 ديده چيزها بزرگ خداوند آيات عجايب از است، ديده گويد يم آنچه و است نكرده

 .است

 :آيد يم سخن به خداوند باز موعظه و پند از پس

 هو ربك انَّ العلمِ منَ مبلَغُهم ذلك الدنيا، الحيوه االَّ يرِد ولَم ذكرنا عن ،يتَول منُ عن فَاَعرِض
ن اَعلَمن ضَلَّ بِمع هسبيل و وه نِ اَعلَمياهتَد بِم. 

 اند كرده خوش دل جهان اين ظاهر يزندگان به و اند تافته بر يرو ما از كه يكسان از

 حال به كس هر از بهتر تو يخدا و ندارند خرد و دانش اين از بيش اينان برگردان يرو

 )30-29نجم (.است آگاه آنان

 شيطان اميدوارم :گويد يم زنان طعنه و به او مي رسد جميل ام پيغمبر يعمو زن يروز
 فكر به اندوهگين و مأيوس محمد و گرديد قطع يوح كه بود يهنگامو آن . باشد كرده رهايت
 اين.  شود يم نازل يوالضح مترنم سوره ،واقعه اين از پس. بود افتاده كوه از خويش كردن پرت
 انگيز نويد و بخش تسليت نيست آميزش استهزا گفتار و بولهب زن از ينام آن در كه زيبا سوره
 :است

 لَسوف و ياالول منَ لَك خَيرُ لَالخرَه و يقَل ما و ربك ودعك ما ،يسج اذا والّلَيلِ ،يوالضُّح
عطيكي كباَلَم يفَتَرض ر جِدكتيماً يو يĤَيف و جو كد ضاالً ديفَه و كدجالً وا يفَاَغن عائفَأم 
تيمر فَال اليتَقه ا ولَ اَمائر فَال الستَنه ا واَم هعمبِن كبث ردفَح. 
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 عنايت يب و نكره رها را تو يتخداقسم به روشني صبحگاه و قسم به آرامش شب كه 

 كه بدهد تو به نقدربه زودي آ بود، خواهد آن آغاز از بهتر تو كار فرجام. است نشده

 مگر. ساخت نيازت يب ينبود فقير مگر.  داد پناهت ينبود يتيم مگر.  يشو خشنود

 پيوستهو  مران خود از را مستمندان و بنواز را يتيمان پس .كرد هدايتت ينبود گمراه

 .باش داشته خاطر به را حق حضرت نعمت و عنايت

 اقناع، قوه و تعبير ينيرو از سرشار كوچك و يمكّ يها سوره. است يابداع قرآن داد انصاف بايد
 ينم نوشتن و خواندن كه يمرد زبان از آن شدن يجار. عرب زبان در است يا تازه سبك

 اين از اگر و نظير كم است يموهبت است، نديده يتربيت ادب كار يبرا و نخوانده درس دانسته،
 معجزه محتويات حيث از را قرآن كه يا دسته آن. اند نرفته خطا بر گويند، معجزه را آن لحاظ

 نيست آن در باشند نگفته ديگران كه يا تازه چيز زيرا شوند يم اشكال دچار بيشتر خوانند يم
 روايات و اخبار از مقتبس ه هايشقص. است رايج و مسلّم امور از قرآن ياخالق اتدستور تمام
 و راهبانر، احبا با مذاكره و بحث و شام يسفرها ضمن در محمد كه استنصارا  و يهود

 كرده بازگو يانحرافهاي اندك با يا شكل همان به قرآن در و گرفته فرا ثمود و عاد بازماندگان
  .است

 يافته پرورش ياُم يمرد اينكه. كاهد ينم محمد حضرت شأن از امر اين كه داد انصاف بايد اما
 به ندارد، وجود قساوت و زور جز يا ضابطه كه يمحيط در خرافات و اوهام به آلوده يمحيط در

 اقوام از آنها يبرا پيوسته و كند ينه يتباه و شرك از را مردم و برخيزد فاضله ملكات نشر
 اين يدكن گوش. اوست يانسان و پاك وجدان يصدا و يفطر نبوغ نشانه گويد، سخن گذشته

 يموسيق از است يكامل نمونه سوره اين. گويد يم سخن عبس سوره در چگونه بيسواد مرد
 يم را محمد گرم قلب طپش يگوي ،آهنگ خوش آيات اين ضمن در. يروح ينيرو و يروحان
  :شنويد

 اَماتَه ثُم يسرَه، السبيلَ ثُم فَقَدره، خَلَقَه نُطقَه من خَلَقَه ءيشَ ياَ من اَكفَرَه، ما االنسانُ قُتلَ
رَهفَاَقب ذا ثُما شاء ،قضِ لَما كالً اَنشَرَهما ي رَهنظُر اَمالنسانُ فَليل ايا ،هبنَا اَنّا طَعامباً، الماء صبص ثُم 
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 متاعاً اَباً و فاَكه و غُلباً حدائقَ و نَخالً و زيتُوناً و قَصباً و عنَباً و حباً فيها فَاَنبتنا شَقّاً االَرض، شَقَقنَا
  الصاخَّه جأت فَاذا لَانعامكُم و لَكُم

  :  چنين است خالصه بطورايش معن

 شده برازنده چنين سپس ،يا نطفه از شده؟ خلق چه از او، كفر و انسان سر بر خاك

 خود خوراك بهانسان بايد  شود، يم زنده باز خواست شيخدا اگر و ميرد يم او. است

 و گوناگون يخوراكها يم،ساخت مهيا برايش را زمين. كرديم عطا او به آب ما ند،ك نگاه

  )33-17(.حيواناتشان و خودشان يبرا رويانديم شيبرا لذيذ

 يك گرم دهان از نيست، ترجمه قابل حافظ غزل چونهم كه آهنگ خوش جمالت يتوال اين
 با محمد كه حال عين در .دارد يهماهنگ تبدارش قلب ضربان با كه آمده بيرون ياُم مرد

 يم آن از روحانيت گونه همه و كند هدايت را خويش قوم كوشد يم خود يزيبا يها خطابه
 ياصول بازگوكننده محمد. دانست معجزه ياخالق اتدستور حيث از را قرآن توان ينم تراود،
 زردشت، كنفسيوس، بودا، و در كالم بزرگاني چون گفتهپيش آنها را  قرنها از انسانيت كه است

  .فراوان است يموس و يعيس سقراط،

  شرايع و احكام حيث از اما

 شده وضع نيازمندان مراجعه و روزانه وقايع مناسبت به آنها غالب كه داشت نظر در بايد نخست
 فقه كه كرد فراموش نبايدنيز . منسوخ و ناسخ هم و هست آنها در تغاير هم رو، اين از. است
 مدون چنين يهجر اول قرن سه يط در كه است مسلمان علماء مستمر كوشش مولود اسالم
 وجود به هجرت از پس قرن يك كه است يبزرگ جامعه بهنسبت  يقرآن شرايع ورنه است شده
 و عادات يا يهود شريعت از مقتبس احكام اين اغلب ،عالوه بر اين. است يغيرواف و ناقص آمد

  .است اعراب جاهليت زمان آداب

كه به روزة كيپور گرفتند يم را روزه را محرم دهم روز كه است آمده اسالم به يهود از روزه مثالً
 معدودات ايام به نيز روزه كرد، تغيير قبله كه يهنگام مدينه، به هجرت از پس .شهرت دارد
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 خود قبلة آنكه از پس ليو گرفتند يم روزه را محرم اول روز دهقبل از آن مسلمين . شد مبدل
  .يافت اختصاص روزه به رمضان ماه كردند، جدا كامالً يهود از را

 طرز و شكل اگرچه وجود دارد اديان همه در و ستايش خداست ديانت اوليه ركنكه  نيز نماز
 ورنه است شده مستقر سنّت راه از ولي اين شكل و طرز است اسالم ديانت مخصوص اداي آن

 رسالت ساله سيزده مدت تمام در هم قبله. نيست يخبر آن جزئيات و تفصيل از قرآن در
  .بود ياالقص مسجد ييعن يهود قبله همان هجرت، از پس نيم و سال يك و مكه در محمد

 عمره، و حج مناسك تمام.  است شده مقرر عرب يقوم عادات تثبيت و تأييد يبرا تحقيقاً حج
 دوره در يهمگ جمره، يرم و عرفات در وقفه مروه، و صفا بين يسع حجراالسود، لمس احرام،

 داده يرو جاهليت دوره به نسبت ياسالم حج در تعديالت يبعض تنها و بود متداول جاهليت
  .است

 يم »الت يا لبيك« ،»يعزّ يا لبيك« ،»منات يا لبيك« طواف هنگام اسالم از قبل اعراب
 بدين عبارت آن و گرفت را بتها يجا »اللهم« اسالم در .مي خواند خود بت يقوم هر و گفتند
 حرمت پيغمبر. دانستند يم حرام حج ماه در را صيد عربها. لبيك اللهم لبيك: شد تعديل شكل
 يم كعبه طواف به لخت يگاه عربها .فرمود مقرر احرام هنگام و حج ايام مخصوص را صيد

 از عرب .كرد مقرر را نشده دوخته لباس پوشيدن همان و كرد منع را آن اسالم. پرداختند
  .ساخت مجاز را آن پيغمبر. داشت اكراه يقربان گوشت خوردن

 مروه و صفا بين يسع از قريش اصنام برانداختن و مكه فتح از پس مسلمانان كه است مشهور
 زائران و حاجيان كه داشت قرار يسنگ بت دو ،كوه دو اين بر اسالم از قبل زيرا داشتند اكراه
انجام  را مروه و صفا بين يسع تبرك كسب و آنها بوسيدن و كشيدن دست يبرا جاهليت دوره

 بقره سوره 158 آيه در بلكه كرد، مجاز را مروه و صفا بينسعي  تنها نه پيغمبر يول. دنددا يم
  .داد قرار اهللا شعائر از را آن

 عاداتهمان  ادامه ياسالم سنن و تكاليف از يبسيار: نويسد يمل نح و ملل در يشهرستان
 حرام دختر و مادر با ازدواج زمان آن. بودند گرفته يهود از را آنها اعراب كه است جاهليت دوره
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 سر، مسح ،ميت مس غسل جنابت، غسل. حرام پدر زن با نكاح و قبيج خواهر دو با ازدواج. بود
 دست بريدن و ختنه زهار، يمو تراشيدن و بغل يمو كندن ناخن، گرفتن استنجاء، مسواك،

  .ياد گرفته بودند يهود از غالباًكه  بود متداول اسالم ظهور از پيش همه دزد، راست

   زكات و جهاد دو آن و است ياسالم شريعت مخصوص كه وجود دارد فريضه دو فرائض ميان در

 يدارا ديگر شارعان كه است اين يبرا نيست، ياثر فريضه دو اين از شرايع ساير در اگر. است
 يدولت چنان طبعاً و دهد تشكيل يدولت خواست يم محمد. نبودند داشت محمد كه يهدف

  .بماند پايدار توانست ينم و شود تشكيل توانست ينم پول و لشكر بدون

 بايد را آن و است كرده وضع بشر كه است يقانون ترين سابقه يب و اسالم خاص شرايع از جهاد
 نه است يافته برّان شمشير را مشكل حل راه يگانه كه دانست محمد يبين واقع و كياست مولود
 قادر و سالم شخص هر كه حاضر يسپاه داشتن .يمكّ يها سوره يروحان و آهنگ خوش آيات

 آوردن دست به وجنگي  غنائماگرچه . است نيازمند مال به باشد، سهيم آن در بايد ،جنگ به
  دارد ضرورتنيز  تر مطمئن و مستمر يعايد يولتحريك مي كند  جنگ بهرا  سپاهيان مال،

  .دشو يم تأمين زكات قانونكه با 

  قمار و باده

 نزديك هدف به را او آنچه و گرفته نظر در را جديد جامعه مقتضيات و موجبات پيوسته محمد
 ياسالم شرايع مختصات از هم آن كه مسكرات ينه است جمله آن از. بندد يم كار به كند، يم

 ياحساسات خونگرم اعراب هچ است، شده وضع ياجتماع لحاظ از بيشتر قانون اين نهايت .است
 يناش آن از فساد و شرّ آورند، يرو بود متداول و رايج كامالً كه مسكرات به اگر بار و بند يب و
  .فرمود منع را آن مرحله سه در يرو همين از و شود يم

  للناس منافع و كبير اثم فيها قل والميسر الخمر عن ويسئلونك

 هم يسود و شرّند و گناه مستلزم دو آن بگو پرسند،مي  قصاره و باده به راجعاز تو 

  )219بقره ( .دارند مردم يبرا
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 زدن سر و يمست حال در مهاجران از ييك گزاردن نماز مناسبت به كه است يا آيه بعدي
  :است شده نازل حال آن در او از ياشتباه

   يسكار اَنتُم و الصلَوه التَقرَبوا آمنو اَلّذينَ اَيها يا

  )43نساء (.زماني كه مست هستيد نماز ادا نكنيداي گروه مومنان 

 يا لهجه با 90 آيه در. است آمده مائده سوره 91و  90ات آي در مطلق بطور آن حرمت يول
  :فرمايد يم آمرانه و قاطع

   .فَاجتَننبوه الشَّيطانِ عملِ من رِجس االَزالم و االَنصاب و الميِسرَ و الخَمرَ انَّما

  .كنيد يدور هاآن از است شيطان پليد يكارها از ها، قمار، ازالم و شراببت به توسل

 و اهللاِ ذكر عن يصدكُم و والميسرِ الخَمر يف البعضاء و العداوه بينكَم يوقع اَن الشَّيطانَ يريد انَّما
  .منتَهونَ اَنتُم فَهل الصلوِه عنِ

 از را شما و انگيزد يم بر خصومت و كينه شما ميان قمار و مشروب راه از شيطان همانا

  گيريد؟ يم پند آيا. كند يم غافل يخدا ياد و نماز

 آنها ميان قمار ارتكاب و مسكر نوشيدن با كه كند يم تأييد گذشته سطور در را ما نظر آيه اين
 طالق و زوجات تعدد به مربوط مسائل و لواط و زنا به راجع احكام. افتاد يم راه جنجال و نزاغ

 ميان متداول عادات در است ياصالح و يهود شرايع از است يتعديل ديگر احكام از يبسيار و
  .عرب

 يها افسانه ي ازغبار در كه سايرين يها معجزه مانند نه اما. است معجزه قرآن اينها همه با
 حيث از نه و بالغت و فصاحت حيث از نه يول است معجزه قرآن. دان شده پيچيده گذشته قرون

 تنها و تك محمد وسيله به كه است معجزه حيث اين از قرآن. يشرع احكام و ياخالق محتويات
. ساخت پا بر يبنياد و شد پيروز خود قوم بر نوشتن و خواندن سواد نداشتن با و يته دست با

 همه بر را اش آورنده ةاراد و كشانيد انقياد به را مخالفان خود اينكه يبرا است معجزه قرآن
   .كرد تحميل
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 كه شده استعمال يلغو يمعن همان به غالباً و آمده قرآن در بار شصت از بيش »يوح«كلمه 
 از. ينهان زودگذر اشاره يا انداختن يديگر خاطر به را يمطلب ذهن، به القاء از است عبارت
 در. كند ثبت را آن يوح كاتبان از ييك كه داشت شتاب حضرت يوح هر از پس ،يرو همين

  :است شده يشتابزدگ اين به يا اشاره قرآن يجا سه دو

  )16قيامت ( بِه لتَعجلَ لسانَك بِه تُحرّك ال

  )114طه ( الَيك ييقض اَن قَبلِ من بِالقُرآنِ تَعجل وال

 در كه يفروغ و است يخاص حالت يوح حالت كه است نهفته دقيق يا نكته يشتابزدگ اين در
 يحديث بنابر رو، اين از و است يزندگان يعاد مطالب از غير تابد يم پيغمبر ذهن بر حال آن
 نقل يچيز من از قرآن جز فرمود يم پيغمبر است، كرده نقل يخدر سعيد ابو از مسلم كه

  .كند محو است نوشته چيز من از قرآن نص جز يكس اگر. نكنيد

 يم يكار حضرت بر يوح هنگام يغيرعاد يحالت كه است اين توجه شايان و يشنيدن نكته
 حارث: مي گويد عايشه از نقل به يبخار.  است داده يم يرو يدرون و شديد يجهد يگوي. شد
 يآوا چون ينشانشديدتر: فرمودند حضرت و پرسيد را يوح كيفيت رسول حضرت از هشام بن

 ظاهر يمرد صورت به فرشته يگاه.است بسته نقش ذهنم در يخاموش از پس كه است يجرس
  .شود يم ناپديد مطلب دريافت از پس و شده

 تأييد در و ريخت يم پيشانيش از عرق سرد، يروزها در يحت يوح هنگام :گويد يم عايشه
 حال در را حضرت داشت آرزو يبعل كه كند يم نقل يبعل بن صفوان از يبخار عايشه، حرف

 حج احرام آيا مي تواند كرد سئوال پيغمبر از معطر يا بهج با يمرد يروز. كند مشاهده يوح
 به او و كرد اشاره يبعل به عمر. داد دست حضرت به يوح حالت دهد؟ انجام جبه آن با را عمره
 سرخ مباركش رنگ و كند يم خُرخُر است خواب در كه يكس مثل حضرت ديد آمده، داخل
 سه فرمود يو به و خواست را كننده سئوال ،آمد بيرون حالت آن از كه ياندك از پس. شده
  .آور يجا به حج احرام چون نيز عمره احرام و بشوي عطر از را خود جبه مرتبه
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  است بشر محمد
  خويش الطاف از گرنه يعامبودند  انبياء

  يريخت يم  كيميا  آنان يهست مس بر

  يمولو    

 با مطابق اسالم پيشين يعلما تمام ميان ،يروح اتامتياز با ستا بشري پيغمبر كه يمعن اين
 را علم و عصمت سنّت، اهل يعلما يحت. بود اتفاق مورد يالَ ييوح مثلُكُم بِشَرُ اَنَا انَّما قُل آيه

 بدين. اند گفته خداوند طرف از يموهبت را آن بلكه اند، ندانسته او صفات از و ينب ذات الزمه
 العاده فوق صفات ساير و علم و عصمت يدارا كه جهت بدين را يآدم فالن خداوند كه توجيه

 فوق يمواهب فرموده، خلق هدايت مأمور را او چون بلكه است، برنگزيده رسالت به است يبشر
  .است كرده اعطاء او به يبشر مواهب

 كنيم يم فرض يوح حامل را او كه آوريم يم ايمان يشخص به حيث اين از بودند معتقد آنها
 و دانيم يم پيغمبر است داده قرار اخالق و علم از برتر يسطح در را او خداوند چون اينكه نه
  :كردند يم استناد قرآن آيات به مورد اين در

و كينا كَذلاَوح حاً اَلَيكن روما اَمرِنا م يتَدر كُنت تاباالكم االيمانُ الَ و ن ولك لناهعنُوراً ج 
  عبادنا من نَشاء من بِه ينَهد

 وسيله به. ينداشت ياطالع ايمان و كتاب از تو آن از قبل ليو رسانيديم يوح تو به ما

  )52شوري ( .كنيم يم هدايت بخواهيم كه را بندگان از يك هر قرآن

 جواب در انعام سوره 50 آيه بخصوص. دارد يمعناي چنين بر داللت تقريباً هم اين از قبل آيه
  :كند يم بيان صريح شكل به را مطلب اين خواستند، يم معجزه پيغمبر از كه يكسان

   .يالَ ييوح ما اال اَتَّبِع ان ملَك يانّ لَكُم اَقُولُ وال الغَيب الاَعلم و اهللاِ خَزائنُ يعند لَكُم الاَقُولُ قَل
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 يخبر غيب از و است من نزد خداوند يگنجها گويم ينم من بگو آنها به محمد يا

  )50انعام (.هستم يوح رسانيدن و ضمير الهام تابع من. ام فرشته اينكه يا دارم

  :فرمايد يم اعراف سوره 188 آيه در

 ما و الخَيرِ منَ ستَكثَرُت الَ الغَيب اَعلَم كُنت لَو و شاءاهللاُ ما اال ضَرّاً ال و نَفعاً يلنَفس اَملك ال قَل
نسيم ءون السال اَنَا انَذير ا شير وقَومِ بنُونُ لؤمي.  

 اگر. بخواهد خدا آنچه مگر ندارم امر اين در يزيان و سود من بگو آنها به محمد يا

 من. ساختم يم دفع خويش از را يبد هم و كردم يم خير جلب هم دانستم يم غيب

  .نيستم مؤمنين يبرا حق يداع جز

 كار و سر غيب عالم با و يگوي يم راست اگر گفتند يم كه است مشركان جواب نيز آيه اين
  ؟ينيست بردن سود و تجارت مقام در چرا يدار

 مؤيد همه معتبر يها سيره مندرجات و احاديث و است روشن و صريح باب اين در يقرآن آيات
 به صداقت و يسادگ كمال با و نداشت غيب كشف و عصمت داعيه پيغمبر كه است اين

  .بود واقف خويش يبشر يضعفها

 يم كه مشركان يپال و پرت سئواالت برابر در كه كنند يم نقل پيغمبر از يمعتبر حديث
 آنچه جز و خدايم بنده من دارند، توقع چه من از اينها: فرمود يم كنند عاجز را يو خواستند

 يانگيز ستايش شكل به عَبس سوره در محمد يدرست و صداقت. دانم ينم است آموخته من به
 كمال با محمد يول هويداست آن از محمد به نسبت يخداوند آميز مالمت عتاب و است ساطع
  :گويد يم را آن يراست

سبع لّ واَن. يتَو ياالَعم جاء ما و دريكي لَّهزَّكّ لَعذَّكَّرُ اَو. ييي هن اَما. يذِّكر ال فَتَنقَعياستَغن م 
فَأنت لَه ديتَص .ما و لَيكزَّكّ اَالّ عيي ا ون اَمم جاء سع كيي و وخش هيي .فَاَنت نهع كالّ يتَلَه 
  .تَذكرَه انَّها

  .  درآيند اسالم به متنعم و متمكن مردمان خواست يم كه داشت را يبشر ميل اين پيغمبر
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  :گفتند يم تفاخر مقام در مشركان زيرا بود محق رغبت و ميل اين در شايد

   نَدياً احسنُ و مقاماً خَيرُ الفَريقَينِ ياَ

   )73مريم (تريم؟ محترم اجتماع در) مشركان و مسلمانان( طرف دو ما از يك كدام

 ييك با كه يروز. كند جمع خود گرد را محترمين و نشخصيمت داشت ميل پيغمبر طبعاً پس
 بن عبداهللا نام به يكور بود، مذاكره گرم او اقناع يبرا قطعاً و كرد يم صحبت طبقه اين افراد از
 ما به يچيز است آموخته تو به خدا آنچه از گفت و رسيد يو به بود آورده اسالم كه مكتوم ام
  :شد نازل سوره اين وقت آن. رفت خانه به و نكرد ياعتناي او حرف به پيغمبر. بده ياد

 يم تزكيه شايد يدان يم چه تو رسيد، او به نابينا كه يهنگام گرداند يرو و كرد اخم 

 يزيان چه او از ،يآورد يرو متشخص به تو اما داد، يم آرامش يو به تو سخنان و شد

 بدو تو و گرويده خدا به شتافت، تو يسو به آنكه اما. ينياورد ايمان رسد كه يم

  .گفتيم ييادآور به عنوان را اين و باشد اينطور نبايد نه،. ينداشت يالتفات

 خداوند كه يكس آمد خوش فرمود يم ديد يم را مكتوم ام بن عبداهللا وقت هر پيغمبر بعدها
  .فرمود عتاب مرا او خاطر يبرا

  :فرمايد يم 55 آيه غافر سوره در

   االبكارِ و يبِالعش ربك بِحمد سبِح و لذَنبِك استَغبِر و حقّ وعداهللاِ انَّ فَاصبِر

 و كن استغفار خداوند درگاه به خود گناهان از است، استوار خداوند وعده باش، شكيبا

  .آور يبجا را پنجگانه ينمازها

 با است يمناف ،قرآن نص در گناه آن از بخشايش طلب به امر و محمد به گناه دادن نسبت
 شكل به فتح حاشرنا هاي سوره در. شدند قائل پيغمبر يبرا مسلمين بعدها كه يمطلق عصمت

  :است شده تكرار يمعن اين يديگر

  ظَهرَك اَنقَض يالَّذ. وِزرك عنك وضَعنا و صدرك لَك نَشرَح اَلَم
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 يسنگين تو دوش بر كه را) خطاها( گناهان بار و نكرديم باز يوح يبرا را ات سينه آيا

   نداشتيم؟ بر تو از كرد يم

 و علَيك نعمتَه يتم و تَاَخَّرَ ما و ذَنبِك من تَقَدم ما اهللاُ لَك ليغفرَ. مبيناً فَتحاً لَك فَتَحنا انّا
كيهدراطاً يستَقيماً صم.  

 و ببخشد را ات آينده و گذشته گناهان خداوند تا داديم تو به يدرخشان يپيروزما 

  ) 2-1فتح (.فرمايد هدايتت راست راه به و كند تمام تو بر را خود نعمت

 حضرت خود كه آيد يم بر چنين يقرآن آيات خدشه قابل غير و صريح ينصها از رفته رويهم
 خويشتن و نداشته كردند درست او يبرا ديگران بعدها كه يانسان فوق مرتبه و عصمت يدعو
 ارزش و برده باال تحقيق و فكر اهل نظر در را او شأن امر همين و است گفته جائزالخطا را

  .كند يم برابر چندين را او يروح ينيرو و ملكات

 مقوالت از نسبتاً كه يطبيع امور در جز و دارند ثابت حقايق كه يرياض امور در جز انسانها
 عقل عامل ابداً ياجتماع عادات و يسياس و يمذهب عقايد مانند امور ساير در اند عقيله و مثبت

 آن اثبات يبرا را انديشه و عقل سپس و شونديم معتقد يامر به نخست. اندازند ينم كار به را
 از نخست. نگشتند منحرف يكلّ اصل اين از نيز اسالم علماء .انگيزانند يم بر تالش و تكاپو به

 تأويل را يقرآن مصرّحات اين تمام آن از پس. است معصوم پيغمبر كه شدند معتقد ارادت فرط
  .كردند

 خاطر به را) 273 يمتوف( يتستر سهل قضيه زنند، يم باب اين در مفسران كه يپاي و دست
 سهل .يرو يم راه آب يرو تو گويند يم مردم گفت و آمد يو نزد مريدان از ييك كه آورد يم

.  پرسيد را قضيه و مؤذن نزد رفت مريد.  است يراستگوي آدم كه بپرس مسجد مؤذن از: گفت
 يبرا سهل يروز كه دانم يم را اين يول نه يا رود يم راه آب يرو او كه دانم ينم:  گفت مؤذو

  .شد يم خفه آوردم ينم در را او و نبودم من اگر و افتاد آب در و آمده حوض كنار به تطهير

 .است مستندات كثرت كند، ينم گمراه را يجو حقيقت و طرف يب پژوهنده كه يامر 
 شارع از روشن و يقطع يصورت كه يهاي سيره و احاديث، روايات است معتقد نيز گولدزيهر
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 را محمد آنها همه و شود ينم ديده جهان يدين تواريخ از يك هيچ در كنند، يم ترسيم اسالم
 از را يو كه است نگرفته صورت يتالش مستندات اين در .دهد يم نشان يبشر عوارض تمام با

 چنانكه سازند يم نزديك اطرافيانش و مؤمنان به را او بالعكس بلكه كنند، دور يبشر تمايالت
 يزندگ يخوش درباره و پرداخت يم زمين كندن به سايرين چون خندق جنگ در: اند گفته

  : فرمايد يم

ن اَحبنيا مد ساء اَلطَيب:  ثَالث كُماَلنين قُره و واَلصاله يِع.  

  .را نماز و زن، عطر .دارم دوستسه چيز را بيشتر  شما يدنيا ازمن 

 با .ندارد دنيا ترك و زهد با يتناسب چندان كه كنند يم روايت يو از ياعمال يرو همين از
 خصائص تمام رسول حضرت رحلت از پس، ها سيره و احاديث، قرآن در فراوان مستندات وجود
 كف به شمشير بزرگ، يها صحابه از ييك يا عمر، او وفات يفردا.  شود يم سلب يو از يبشر

 ابوبكر پدر خدا. زد خواهم را يو گردن شمشير اين با مرد محمد بگويد كس هر زند يم فرياد
  .تُونَيمِ اَّنهم و ميت انّك است آمده قرآن در نه مگر زد بانگ يو بر كه بيامرزد را

 مسلمانان پندار قوه گيرد، يم يفزون يهجر ميازده سال ةمدين از يمكان و يزمان فاصله قدر هر
 دو ييعن خدا فرستاده و بنده كه گيرد يم باال چنان مبالغه و اغراق كار و افتد يم كار به بيشتر
 آيات در و پنجگانه ينمازها در را دو آن و بود قائل خود يبرا محمد حضرت خود كه يصفت

 لوالك«مصداق و آفرينش جهان يغائ علت را او. شود يم فراموش است كرده ذكر قرآن عديده
 گفتن با كه جهان ةآفرينند و قادر خداوند كه يآنجاي تا كنند يم يمعرف »االفالك خلقت لما
 يم ناچار خلقت اوليه مواد يبرا بپوشاند، كائنات بر يهست لباس توانست يم» باش – كن«

 بر شرم عرق نظر آن تأثير از تا افكند نظر نور آن بر سپس و بيافريند يمحمد نور نخست شود
  . دآور وجود به را فرشتگان و انبياء روحبتواند  عرق، آن نتيجه در تا نشيند نور

 بود بشر ديگر انبياء چون محمد: نويسد يم بشر رسول محمد كتاب در السمان عبداهللا محمد
 خارج بشريت حدود از را او ،رسالت شئون.  مرد و كرد يزندگ شد، متولد آدميان ساير مانند
   ابن عبدالمطلب بن اسود به. شد يم مغموم و يراض خشنود، خشمگين، مردم همه مثل و نكرد
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  .يتيم را پسرش و كن كورش خدايا كه كرد يم نفرين اسد

 است بوده مقيد و نوشته رسول حضرت سيره در يكتاب يفلسطين نويسنده ،دروزه عزت محمد
 جلد دو سراسر در كه روشنفكر مسلمان اين. سازد يمتك يقرآن نصوص بر را خود عقايد و آراء

 با است، ساطع ياسالم شريعت و رسول حضرتبه  او ايمان و خلوص خود جليل و شريف كتاب
 يمبالغات به و گرفته پيش در كجراهي  يقسطالن چون يمسلمين كند يم اعتراف تأسف كمال
 صدر موثق و معتبر احاديث در يحت و نيست سازگار كريم قرآن نصوص با ابداً كه اند زده دست
 از محمد كه آفريد اين يبرا را آدم خداوند آنها ناموجه عقايد در. يابيم ينم آنها از ينشان اسالم
 و عرش و قلم و لوح يحت است بوده، محمد يانسان نوع خلقت از مقصود و آيد وجود به او نسل
 نور پرتو در كائنات تمام خالصه و دوزخ و بهشت انس، و جنّ زمين، و آسمانها تمام بلكه يكرس

  .ندا آمده وجود به محمد

 يعاد يبشرها انبياء همه ،يقرآن نصوصبا  مطابق كند يم اضافه مسلمان روشنفكر نويسنده
  :است برگزيده مردم هدايت يبرا را آنها يتعال حق كه اند

لنا ما واَرس الّ قَبلَكلَيهِم ينُوح رِجاالً اا ارِ اَهلَ فَسئَلوونُ ال كَنتُم ان الذّكلَمتع م ما ولناهعج 
  .خالدينَ كانُوا ما و امعاّلطَ كَلُونُ اليا جسداً

 يم نيز آنها ،براي رسالت فرستاديم كه به ايشان وحي ميكرديم را يمردان تو از پيش

  )7انبيا (.يدانيد از دانايان بپرسيد اگر نم. نبودند جاويد و خوردند

 و يوح مزيت جز پيغمبران ثابت مي كنند كه كند يم نقل قرآن از يا عديده يها آيه يو
  :مانند. اند نداشته يديگر مزّيت حق، حضرت طرف از شدن برگزيده

  الً رسو بشَراً االّ كُنت هل يرب سبحانَ قُل

  )93اسري . (شدم برگزيده رسالت به كه هستم يبشر جز من آيا سبحان اهللا بگو

ما و نَعم نُوا اَن اّلناسؤمذا يا جاء مد هالّ يالهثَ قالُوا اَن اعشَراً اهللاُ اَبو بسالً ر  

   از راامبرش پي خداوندچرا  گفتندهيچ چيز مانع از ايمان آوردن مردم نشد جز اينكه 
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  )94اسري (. است برگزيده بشر ميان

هذَا اما قالُو وولِ لاكُلُ الرَّسي الطَّعام مش ويي االَسواقِ يف  

  )7فرقان (.رود يم بازار به هم و خورد يم غذا هم كه پيغمبريست چگونه اين گويند

  الغافلينَ لَمن قَبله من كُنت ان و القُرآن هذَا الَيك اَوحينا بِما القَصصِ اَحسنَ عليك نَقُص نَحنُ

 غافالن از نيز تو، يوح از قبل گرچها يم،برايت نقل كرد قرآن در را حكايتها بهترينما 

  )3قصص ( .يبود

لنا ما وعشَرَّ جبن لم قَبِلك نَ الخُلداَفَا تم مونَ فَهدالخال  

 جاويدان آنها و يبمير تو كه ايم نكرده مقرر جاويدان عمر بشر هيچ يبرا مابه تحقيق 

  )34انبيا (.باشند

ما و دمحالّ مولُ اسن قَدخَلَت ره ملُ قَبِلالرّس  

  )144آل عمران ( .اند آمده يو از قبل كه پيغمبران از ييك مگرمانند نيست محمد

  االيمانُ الَ و الكتاب ما يتَدر كُنت ما

  )52شوري ( .چيست ايمان و چيست كتاب يدانست ينم خود تو

 اال اَنَا ما و يالّ ييوح ما اال اَتَبع ان البِكُم و يبِ يفعلَ ما ياَدر ما و الرسلِ منَ بِدعاً كُنت ما قَل
   .مبينُ نَذيرُ

 چه شما به و من به خداوند دانم ينم و نيستم پيغمبران ميان در يا تازه بدعت من

نصيحت  فقط يك من. گفتم يم سخن است فرموده يوح من به آنچه جز اگر كرد يم

  )9احقاف (.ستمكننده ه

 اين با را بامداد نماز روز چندين شدند، كشته مسلمانان از تن هفتاد كه معونه يبن غزوه در
  . بكوب هم در را مضر يبن خداوندا مضر بني يعلَ طأتَك و اَشّدد اَللهم :كرد يم آغاز عبارت
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 از پس .است مشهود پيغمبر احوال در جا همه شدن آن يضعفها دچار و بودن بشر آثار
 زن هند و بريد را او گوش و دماغ ،يحبش يوحش عبدالمطلب، بن حمزه قتل و اُحد شكست

 مشاهده از پيغمبر كه آنجا تا جويد و آورد بيرون را جگرش و شكافت را او سينه ابوسفيان
 را قريش از تن پنجاه بخدا: زد فرياد جويانه انتقام كه شد خشم در چنان حمزه شده مثله جسد
 دهد يم نشان را اعراب يجوي كينه و روح خشونت آن نظائر و قضيه اين خود. كرد خواهم مثله
 يغذا چون و بخورد و آورد در را او جگر شكافته، را يا كشته ةسين متشخص يزن يحت كه

 تشويق يبرا ديگر متشخص زنان از يبعض و هند همين. اندازد بيرون است، نبوده يا خوشمزه
 يم تشجيعشان ديگر فريبنده يها وعده و خود زنانه لطف نويد با افتاده آنها ميان جنگجويان

  .كردند

 او از آمده پيغمبر نزد بيمار و زار ،بحيره قبيله از نفر چند است آمده هشام ابن سيره در
 شفا و بنوشند شتر شير از تا فرستاد خود شتربانان نزد مدينه بيرون را آنها. خواستند مساعدت

 فرو چشمش در خار كشته، را شتربان رنج، از شدن آسوده و شتر شير از استفاده از پس. يابند
 كرز درنگ يب كه آمد خشم به چنان رسيد پيغمبر به خبر چون. بردند خود با را شتر و كردند

 امر آوردند، محمد حضور به و كردند اسير را همه آنكه از پس.  فرستاد آنها دنبال به را جابر بن
  .كنند كور را چشمانشان و قطع را پايشان و دست كرد

  :مي گويد كه پيغمبر از است يحديث يبخار صحيح در

  البشّر يغضب كَما آسف و اَغصب بشَرِ انا 

  .شوم يم متأثر و آيم يم خشم به آدميان ساير چون بشرميك  من

 از ييك يغفار رهم ابو.  كند يم تأييد را گفتار اين كه ستا يشمار يب روايات و حكايات
 به اتفاق حسب بر آنها مركب.  راند يم مركب پيغمبر صف در غزوات از ييك در.  است صحابه
   آثار. ساخت متألمش و خورد پيغمبر ساق به او زمخت كفش كه يطوره ب شد نزديك يكديگر

 ناراحت چنان كند يم نقل شخص اين خود. زد رهم ابو يپا بر تازيانه با و شد ظاهر او بر خشم
  .گردد نازل من ناشايست كار و من درباره يا آيه ترسيدم كه شدم
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 شام به هجوم مأمور كه گماشت يلشكر يفرمانده به را زيد بن اسامه حيات، آخر يروزها در
 بر چرا را يا ساله بيست جوان كه داده يرو خواص ميان يبگومگوهاي و نارضاييها طبعاً.  بود

 به خبر اين است؟ كرده امير داشته شركت آن در ابوبكر چون بزرگ يا صحابه كه يلشكر
 رسانيد مسجد به را خود برخاسته يناخوش بستر از كه شد برآشفته چنان.  رسيد پيغمبر گوش

 اعتراض و رسد يم گوش به كه است يسخنان چه اين: دز بانگ و شد منبر بر نماز، از پس و
 اغماء دچار كه يبيمار روز آخرين در همچنين ؟يا داده لشكر امارت را اسامه كه كنند يم

 حضرت دهان در را دارو آن. كرد حاضر بود گرفته ياد حبشه در كه را يداروي ميمونه بود،
 ميمونه گفتند كرد؟ را كار اين يكس چه زد فرياد خشمناك آمد خود به حضرتوقتي . ريختند

 در را دوا عباس از غير: گفت. ريختند دهانت در عباس عمويت دست به بود كه ساخته را دوا
  .خورد دوا آن از بود روزه كه ميمونه خود يحت. بريزيد حاضرين همه دهان

 يزياد شواهد مدينه در اقامت ايام در مخصوصاً محمد يزندگ ساله سه و بيست حوادث در
 يا و خود بر او تحريم و قبطيه ماريه افك، قضيه چون يبشر تأثرات و يروح انفعاالت از هست
 به او عده ايام رفتن سر از پس درنگ يب و داد نشان خود از زينب به رسيدن يبرا كه يشتاب
 نكرده اعجاز يدعو پيغمبر قرآن در اينكه وجود با و شواهد اين همه وجود با .رفت اش خانه
 و عادت خرق كه افتاد كار به نيمسلم يساز معجزه كارخانه حضرت آن رحلت از پس است،
اين  حجم است، گرفته يفزون يمكان و يزمان فاصله قدر هر. دادند نسبت او به محال امور انجام

 آنها ياسالم محققان و علماء از يبسيار تا حدي كه شده بزرگ يناموجه شكل بهنيز  معجزات
  .اند دانسته قبول قابل غير و ناروا را

 نام به دارد يكتاب ،كرد يم يزندگ يهجر 6 و 5 قروندر  كه ياندلس عياض يقاض نام به يمرد
 انساب به عالم هم و يقاض هم محدث هم شاعر هموي  »يالمصطف حقوق تعريف به الشفاء«

 و تدبير قوه و فضايل، مكارم شرح به كتاب اين در ي توقع داردشخصهر  است، بوده عرب
 حيرتاست كه اگر بخوانيد  يمطالب كتاب اين در متأسفانه اما كند برخورد پيغمبر سياست

 تربيت و فهم حداقل از بهرهمند و خوانده كتاب انساني است ممكن چگونه خواهيد كرد كه
 از را جماع در پيغمبر ةالعاد خارق قدرت مثالً. بنويسد پيغمبر درباره را يمطالب چنين ،يعلم
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 شبانه هر حضرت آن كه كند يم روايت مالك بن انس از و آورده شمار به حضرت آن فضايل
  دارد، وجود مرد يس قوه يو در كه بود مشهود ما بر و رسيد يم خود گانه يازده زنان به روز

 سخاوت،: است مزيت چهار ديگران بر مرا است فرموده پيغمبر كه كند يم روايت همچنين 
 بن انس از هم آن روايت اين صحت در دارد حق يخردمند هر. كشتن و جماع كثرت شجاعت،

 هرگز قرآن در خود شجاعت و كَرَم از و كرد ينم يخودستاي هيچگاه محمد.  كند شك مالك
 وجود با .است كرده اكتفا »عظيم خلق يلعل انك« جمله به خويشتن به راجع و نگفته سخن
 جماع كثرت به باليدن يول است توجيه قابل ببالد خود يدالور و دهش به شخص اين اگر اين
 دهان از يمطالب چنين هرگز و نيست مباهات موجب چندان ديگران كشتن در يباك بي و

  .است نيامده بيرون محمد حضرت

 يم بيرون را خود ينفسان يخواهشها و روح مكنون او .نگرد ينم چيزها اين به عياض يقاض
 بول از كه رسد يم يا درجه بدان شود قائل يبشر غير صفات محمد يبرا اينكه تب در و ريزد

  :اين قصه يكي از هذيان گويي هاي اوست. مي گويد سخننيز  محمد غايط و

 حضرت قتيو .نوشيد استشفاء نيت به حضرت آن بول از محمد، خدمتكار ايمن، ام يروز 
  . شد نخواهد درد شكم دچار است زنده تا فرمود او به مطلع شد

 يصورت چه به يكار چنين انجام كه است نكرده خطور ذهنش به ابداًاو اين قصه را نوشته ولي 
 يقضا يبرا پيغمبر كه يهنگام:  نويسد يم اينكه همه از تر مضحكو  .دهد يرو است ممكن
 يم يحصار او پيرامون آمده در حركت به درختان و سنگها رفت، يم مكه بيرون ت بهحاج

  .بماند پنهان انظار از تا ساختند

 و صفات دارد اصرار كه يمرد اين پرسد يم خود از سراييها ياوه اين مورد در شخص اختيار يب
مي  را تفصيالت اين او حاجت قضاء يبرا كه آنجا تا كند دور محمد از را يبشر خصوصيات

 داشتهن دفع به ينياز تا خورد ينم غذا پيغمبر بگويد كه نبود تر يعقالن و تر يمنطق آياآفريند 
باالخره يك . بماند مستور كه يستن يچيز خود يجا از درخت و سنگ حركت يوانگه؟ باشد
   معجزه آوردنشان مشتاقچون بيصبرانه براي ايمان  و شدند يم مستحضر آن از مكه اهلروز 
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  .شدند يم مسلمان ندبود

 يقسطالن مانند نويس سيره دهها.  ندارد عياض يقاض به اختصاص آلوده تب يهذيانها اين
 تخفيف معرض در را محمد نظير يب شخصيت كه اند كرده نقل سخيف مطالب اينگونه از صدها

 در مرا آفريد را آدم خدا كه يهنگام كنند يم نقل پيغمبر زبان از يحت. دهد يم قرار استهزاء و
 و اصالب در همينطور ... ابراهيم صلب در سپس نوح صلب در آن از پس و داد قرار او صلب
 در بوته زير از مرتبه يك بشر افراد ساير اينكه مثل .شدم متولد مادر از اينكه تا پاكيزه يرحمها
 رحم از كه شود يم موجود آنگاه شخص ،بالفعل يول وجود دارند انسانها همه بالقوه. اند آمده
  . آيد يم بيرون مادر

 درآمده صدا به درخت و سنگ گذشت يم كه هركجا از پيغمبر است يمدع عياض يقاض باز
 الاقل زيرا چيزيست باز آيد در گفتار به حيوان اگر .اهللا رسول يا عليك السالم :گفتند يم

 جامد جسم از يول.  آيد در يبانگ است ممكن آنها حركت از و دارد زبان و حنجره و حلقوم
 تا ندارند اراده و درك قوه بالنتيجه و مغز و روح گياه و سنگ درآيد؟ صدا است ممكن چگونه
  .كنند سالم بدو و بشناسند نبوت به را يشخص

 يتقاضا مقابل در يا معجزه چنين يك چرا گفت خواهم. است همين در معجزه گفت خواهند
 از كمتر يخيل آنان يتقاضا كه يصورت در. آورند ايمان همه تا نگرفت صورت قريش مشركان

 زر به مبدل را سنگ يا دبجوشان سنگ از يآب چشمه محمد حضرت خواستند يم و بود اين
 آسيب مباركش دهان به يسنگ احد، جنگ در چرا كردند، يم سالم يو به سنگها اگر. كند

  .است بوده كافر سنگ آن گفت خواهند ناچار رسانيد؟

.  عقب از هم ديد يم جلو از هم.  نداشت سايه حضرت اند نوشته شيعه و يسنّ كتاب دهها در
 مثل را اشياء شب در. ديد يم اربعه جهات از پيغمبر: مينويسد الغمه كشف در يشعران يحت
 يم كه يهنگام و نمود يم بلندتر او از رفت،يم راه يبلند مرد با اگر. كرد يم مشاهده روز

  .بود سايرين از بلندتر دوشهايش نشست،

   و يظاهر امور جز ،محمد مانند يشخص يبرتر و تفوق يبرا يمعيار بيچاره لوحان ساده اين
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 و روح ينيرو سايرين، بر يشخص يبرتر دانند ينم كه نظرند كوته آنقدر و ندارند يجسم
 صرافت بدين سازان معجزه اين از يك هيچ اينكه انگيز حيرت .سجاياست قوت و ادراك قدرت
 آيا .بگيرد ياد نوشتن و خواندن حضرت تا نداده يرو معجزات ضرورترين چرا كه است نيفتاده

 دست به را قرآن نبود بهتر بودن بلندتر گردن و سر يك سايرين از يا نداشتن سايه يجا به
  نكنند؟ اجير قرآن كتابت يبرا را ييهود تا نوشت يم خود مبارك

 دانند يم يعرب خوانند، يم قرآن مسلمانند، تراشان معجزه اين اينكه حيرتزا و انگيز شگفت باز
 دستخوش قرآن روشن نصوص برخالف معذلك. كنند يم درك يخوب به هم را قرآن يمعان و

  .كنند يم نقل مسلّم حقايق چون را نامعقول يها افسانه شده، اوهام

 مشتهيات و يجسم غرائز تمام در و است يآدم فرد يك پيغمبر كه باب اين در يقرآن آيات
 طه سوره 131 آيه در. است تأويل قابل غير و روشن بسيار است شريك آدميان ساير با يروح
  :خوانيم يم است يمكّ يها سوره از كه

نَّ الَ ودتم ينَيكل عتَّعنا ما يام م اَزواجاً بِهنهم هرَهز يوهنيا الحم الدنَهنَفتل رِزقُ فيهو كبرُيخَ ر و 
   .يابق

 يبرا اينها. منگر حسرت چشم با گذرانند يم يخوش و رفاه در كه ياشخاص به

  .مي باشد و بهتر جاويد براي تو خداوند يِروز. است آزمايش

 خواست يم و شده هويدا محمد جان در رشك ينوع كه آيد ينم بر چنين آيه اين مفاد از آيا
  باشد؟ مند بهره ذكور فرزند و مال داشتن از قريش سران همچون

 هر مايلند و مخالف يتغيير هر با طبعاً و اند عمنمت و مرفه يمردمان معارضان، قاطع اكثريت
 دسته طبعاً پس. شود خاموش باشد آن در آنها مسقتر وضع به رسانيدن خلل شائبه كه يصداي
 خاطر گرفته و آزرده بابت اين از پيغمبر و اند شده جمع پيغمبر گرد مستمند مردمان و يناراض
 اين از الاقل يو چشم پس. آورند يرو اسالم به توانا و متمكن مردمانكاش  دارد آرزو و است
 سوره 35 و 34 آيات .كند يم ينه را يو خداوند رو اين از. است دوخته آنان يسو به حيث
  :رساند يم يخوب به را يمعن اين سبأ
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لنا ما ويف اَرس هن قَريال نَذيرِ مترَفُوها قالَ انّا مبِما ا لتُمساُر نُ بِهروكاف .ا واَمواالً اَكثَرُ نَحنُ قالو و 
  .بِمعذَّبينَ نَحنُ ما و اَوالداً

 ينم را تو يها گفته و تو ما گفتند ثروتمندان رفت خداوند فرستاده كه يشهر هر در

  )34سبا ( .نيستيم رنج در و داريم يبيشتر خواسته و فرزند ما.  پذيريم

  :كند يم خيره را ينظر صاحب مرد هر چشم كه ستا يا آيه انعام سوره در

 من علَيهِم حسابِك من علَيك ما وجهه يريدونَ يِالعشّ و الغَدوِه بِ ربهم يدعونُ الذّينُ تَطرِد وال
  .الظّالمينَ من فَتَكُونُ هم فَتَطرُد ءيشَ

 كار حساب و نيست تو بر آنها كار مران، خود از اند آورده يرو يخدا به كه را يمردمان

  )52انعام (.يستمگران از يكرد طرد را آنها اگر. نيست آنها به تو

 آن در رسول حضرت يبشر و يطبيع حالت و دهد يم يمعن يخيل آميز عتاب لهجه اين
 نزديك تو به ما كه آنست از مانع پا و سر يب جمع اين گفتند يم مشركان زيرا شود يم خوانده
 حالت و شده پديدار محمد ذهن در نيز يا وسوسه متمكن، طبقه جلب يبرا شايد. شويم
  .باشد آمده وجود به او در خود فقير اتباع به نسبت يتحقير

 تفسير حسب بر كه است كهف سوره 28 آيه كند، يم تأييد را نظر و فرض اين كه يچيز
 سر يب شدند خواستار محمد از آنها.  است شده نازل يارانش و حصن بن عيينه شأن در جاللين

  :دهد يم فرمان چنين پيغمبر به خداوند. آورند يرو يو به تا براند خود گرد از را پايان و

 تُريد عنخُم عيناك تَعد ال و وجهه يريدونُ يالعش و بِالغَدوه ربهم يدعونُ الّذَينَ مع نَفسك واصبِر
ي زينَهالحنيا وهالّد مع ال ون تَطاَغفَلُنا م هن قَلبكرِنا عذ و عاَتَب ويهه اَم كانَ و هفُرُطاً ر قُ قَلِ والح 
  ناراً للّظالمينَ اَعتَدنا انّا فَلَيكفُر شاء من و فَليومن شاء فَمن ربكُم من

 يبرا آنان از عنايت چشم و باش جويند ينم خدا جز روز و شب كه يبينوايان همان با

 باز خود ذكر از را لبشق كه يكس سخن به. مدار باز ديگران يدنيو يزندگان زينت

 طرف از قرآن، حق، بگو. مكن گوش ندارد يكار نفس يهوا از يپيرو جز و ايم داشته
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 چنين يسزا و. كفرگرايد به خواست كس هر و بياورد ايمان خواست كس هر خداست

  .است آتش يستمگران

 را يمعن يك كنند يم نقلش نزول شأن كه براي ياختالفات همه با اسراء سوره 77تا  75آيات 
 بودن بشر ييعن لغزش است و اين و خطا از پيغمبر نبودن مصون آن و دهد يم نشان يخوب به
  .امعن تمام به

 اَن ولَوال. خَليالً التّخَذُرك اذاً و غَيرَه علينا يلتَفتَر الَيك اَوحينا يالّذ عنِ لَيفتنُونَك كادوا وان
تناكلَقَد ثَب دتلَِهِم تَركَن كذاً. فَليالً شَيئَاً اا الَذَفناك عفيوِه ضوش الح عفض ماتالم ال ثُم 

تَجِد لَينا لَكنَصيراً ع.  

 بر ناروانسبت  و يشو منحرف كرديم يوح تو به آنچه از و امانت جاده از بود نزديك

 ايمان بر را تو ما اگر. گراييدند يم توبا  يدوست به مشركان صورت اين در. يدهب ما

 و عنايت صورت اين در يرفت يم آنها مقاصد يسو به ياندك بوديم نكرده استوار خود

  .يشد يم دچاردنيا و آخرت  عذاب به و داده دست از را ما لطف

شرح كامل اين ماجرا را پيش از اين در قصة غرانيق ذكر كرديم لذا ديگر نيازي به بازگويي 
 ممكن كه دهد يم نشان را محمد يبشر فطرت و طبيعت، آيه سهاين  مفادولي  .مجدد نيست

  :دنده يم يگواه امر اين بر نيز قرآن ديگر آيات و گيرد قرار اغوا معرض در است

  :96 و 95 آيات يونس سوره جمله از 

 الحقُّ ك جاء لَقَد قَبِلك من الكتاب يقرَؤنَ الّذينش فَسئَلِ الَيك اَنزَلنا مما شَكي ف كُنت فَان
  .الخاسرينَ منَ فَتكُونَ اهللاُ بĤِيات كَذَّبوا الّذينَ منَ تَكُونُنَّ ال و. رينَماَالمت من تَكُونَنَّ فَال ربك من

 از حقيقت.  كن سئوال تورات خوانندگان از يدار شك ايم فرستاده تو بر آنچه در اگر

 آيات به كه ياشخاص گروه ازهمچنين  .مباش شكاكان مانند. است آمده تو بر خداوند

  .ديد يخواه زيان ورنه باشن نهند ينم گردن يخداوند
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 تفسير چگونه را آيات اين بداند، خداوند كالم را قرآن و باشد داشته ايمان خداوند به يكس اگر
 كه آورد توان يم يمحمل اين جز آيا چيست؟ يبرا آميز تشدد امر و تأكيدهمه  ينا كند؟ يم

  بود؟ شده يمستول محمد بر يبشر فتور و ضعف

 ،يغوث عبد بن اسود و عبدالمطلب بن اسود قيس، بن يعد وائل، بن عاص مغيره، بن وليد
 شايد و شود يم متألم و متأثر سخت حضرت. گيرند يم استهزا باد به را شيها گفته و محمد

 رها را قضيه كند يم خيال كه يحد به گردديم ظاهر دعوت اين از يندامت او ضمير كنه در
  :فرمايد يم يو به خداوند چرا ورنه واگذارد خودشان به را مردم و كند

   المستَهزِئينَ كَفَبيناك انّا. المشرِكينَ عنِ اَعرِض و تُؤمرُ بِما فَصدع

 استهزا و مخالفان كار خود ما. بگردان يرو مشركان از و بندب كار به را ما دستور

  )95-94حجر ( .سازيم يم را كنندگان

 دو آن از بعد درست كه است سوره همين 99تا  97 تآي كند يم تأييد را ما فرض كه يچيز
  :است آيه دو آن مبين و مفسر گفت توان يم و است آمده آيه

لَقَد و نَعلُم صيقُ اَنَّكي كدرقُولُونَ بِما صبح. يفَس مدبِح كبر نَ كُن واجِدينَ مالس .د واعب كبر 
  اليقينُ يأتيك يحتّ

 آور يرو خود يخدابه  تو يول آيد يم تنگ به آنان گفتار از ات سينه كه دانيم يم ما

  )99-97حجر ( .شود حاصل يقين تا كن ستايش را او و

 يم است رسيده خود، حقانيت در شك حد سر به كه را محمد يناراحت كامالً آيه سه اين
 و اعتماد ييعن يقين كه شود يم موجب او درگاه به سجده و پروردگار ستايش و رساند

 به صريحاً خداوند احزاب، سوره آيه نخستين در. دآي حاصل او يبرا خود دعوت به اطمينان
  :نكنيد يپيرو منافقان و كفّار از و بترسيد خدا از كه فرمايد يم امر محمد

  المنافقينَ و الكافرينَ والتُطعِ اهللاَ اَّتقِ ياَيهاالنَّب يا

   تفسير .بده ادامه را يپرهيزكار: نويسد يم )بترس خدا از( اهللا اتق يمعن در جاللين تفسير
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 تفسيرها اينگونه.  مي باشد امت مراد اما است رسول به خطاب كهاگرچه : گويد يم يديگر
  :فرمايد يم صريحاً سوره همين دوم آيه در چه آورد، يم خاطر به را آش از گرمتر كاسه

    ربِك من الَيك يمايوح واتَّبِع

   .به تو وحي ميشود خداوندآنچه را كه از  كن يپيرو

 يبشر طبيعت حسب بر و است داده يرو يفتور پيغمبر در كه آيد يم بر چنين فوق آيه دو از
 كرده ينه شدت به كار اين از را او خداوند و شود تسليم مخالفان خواسته به است خواسته

 مطابق حضرت كنيم فرض بايد كنيم تفسير يعقل و يعلم شكل به را آن بخواهيم اگر و است
 او وجود اعماق در كه توانا روح آن يول است شده يم نااميد و خسته خود يبشر طببيعت

 اين مگر. نكن ترك را خود راه كه است كرده امر يو به و بازداشته تسليم از را او است كامل
 به است خواسته حضرت كه يمعن اين به كنيم توجيه يساز صحنه ينوع را مطالب اين كه

 يتقاضا با است داشته ميل و برآمده مماشات مقام در و شده نرم يو كه دهد نشان مخالفان
  .است كرده منع را يو خداوند يول دهد نشان سازش يرو آنان

 قدرت و ييكدندگ و صداقت از يول نيست بعيد فرض اين محمد حضرت سياست و هوش از
 را آن و داشت ايمان گفت يم هآنچ به محمد حضرت مسلّماً زيرا است دور يقدر او يسجايا

  .دانست يم خداوند يوح

 بعد يقرنها مسلمانان فكر طرز كه دهم يم خاتمه كمبريج تفسير از يمطلب نقل به را فصل اين
  .است قرآن نزول زمان اوضاع مباين يكلّ به و شود يم آشكار يا درجه تا هجرت از

   حضرت. كافرم قرآن نجوم به من داد پيغام حضرت به نجم سوره نزول از پس لهب ياب بن عتبه

 مطلع آن از عتبه چون. »سباعك من سبعاً عليه سلط اللهم« كه كرد نفرين را او و شد خشم در
 در. شد يم يجاي به يكاروان با روزگار آن در. ترف ينم يجاي به هرگز و شد وحشت دچار شد،

 ياران ميان از را او و برگماشت را يشير خدا. بخفت ياران ميان عتبه و آمد فرود كاروان حران،
 كه بدانستند مردم همه تا نخورد، يچيز و كرد پاره و بشكست را او يجا همه آنگاه.  برد بيرون
  .خوردن يبرانه  بود برده پيغمبر يدعا يبرا را او شير
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  نفرين يجا به توانست يم العالمين رحمه كه است نرسيده داستان اين جاعالن ذهن به ابداً
  آورد اسالم كه كند عتبه درباره يخير يدعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩٣ 

 

  

  

  

  

  

  

  سياست
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  هجرت

 يم يدگرگونيهاي و حوادث مبدأ كه رسيم يم يروزهاي به يگاه. خورد يم ورق پيوسته تاريخ
 اكتبر( االول ربيع دوازدهم .مانند يم جاويد انسان ذهن در داده تغيير را تاريخ مسير و شوند
 زمان اين لوح ساده مسلمانان .روزهاست اين از ييك آمد يثرب به محمد كه) يميالد 662 سال

. نداشتند الفيل عام جز يصحيح مبدأ اعراب. دادند قرار تاريخ مبدأ را هجرت ت،حمي راه از
تحت نام كه  خويش به باليدن بخاطر پس، .نبود متداول ترسايان درميان جز نيز يميالد تاريخ

  . ندداد قرار تاريخ مبدأ را هجرت ند،شد ملحق محمد به انهشجاع خزرج و اوس بزرگ قبيله دو

 سابقه يب تحول مبدأ االول ربيع 12 روز كه كرد ينم خطور اعراب مخيله به ابداً روزگار آن در
 ياعتبار و قدر ،مدنيت تاريخ در كهرا  بيابانگرد مردم يمشت كه آنها يزندگان در ستا اي

 از يارانش و محمد كردن كوچ .مسلط خواهد كرد جهانة معمور از يبزرگ قسمت بر نداشتند،
 از بود يگريز. كم بسيار يا عده شامل و اهميت يب و كوچك بود يا حادثه يثرب به مكه

 شمار به يبزرگ تحول مصدر ،اهميت يب ظاهراً مهاجرت همين يول. قريش مشركان يبدرفتار
  .گرفت انجام سال ده ظرف در كه يتحول. رود يم

 و سير عنوان به يگاه و فرار عنوان به يگاه آشكار، يگاه مخفيانه، يگاه كه يقليل جماعت
 تمام كردند، فتح را مكه سال ده از پس شدند، ملحق محمد به كرده ترك را مكّه سياحت
 با كه را كعبه توليت اساس و شكستند هم در را آنها خدايان آوردند، در زانو به را مخالفان
 كه يجاي تا كندند بن و بيخ از بود آنها سران تنعم و تشخص و عزّت مصدر و بود قريش

 معاندان تمام و شد تسليم جان بيم از ابوجهل و ابولهب جانشين و سركش و مغرور ابوسفيان
  .آوردند ايمان نيز

 نمونه.  شود يم يمنته يبزرگ حادثه به و گيرد يم قرار هم سر پشت كوچك حوادث يگاه
 انقالب فرانسه، بزرگ انقالب. شود يم ديده قبيل اين از يبشر تحوالت تاريخ در يبسيار يها

 مواجه قريش سران مخالفت با و كرد شروع را يدعوت محمد .ايران به مغوالن هجوم و روسيه
 ديانت دو شبيه و دارد پسندانه خرد يبنيان كه يو دعوت كرد ينم تصور امر بدو در شايد .شد
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 مستلزم ش،دعوت پيشرفتولي چون . شود روبرو يعناد و لجاج چنان با است يسام ديگر
 از قبل. برآمد يپيروز راه يجستجو در او انديش چاره فكر ناچار بود قريش سيادت خاتمه
 حبشه به مسلمانان هجرت اقدام، نخستين و شود يم ديده يو از اقدام دو يثرب به هجرت
 و ضعيف مسلمانان قريش كه بود اين امر ظاهر.  گرفت صورت مرتبه دو مهاجرت اين كه است
 هجرت تفضيالت از اما روند حبشه به كرد توصيه بدانها پيغمبر.  كردند يم آزار را يحام بدون
 و بود آنها همراه ابوطالب بن جعفر چون يشخص و بيشتر آنها عده كه حبشه به مسلمانان دوم
 يخاص سياست و نقشه يرو از مهاجرت اين كه آيد يم بر چنين داشتند، كه يدستورهاي از

. كند جلب را ينجاش حمايت بود اميدوار محمد انديش چارهو  تالشگر فكر. است گرفته صورت
  :بود بسته نقش چنين قضيه او تصور در

 بر مكه در موحد يا عده بداند اگر. يپرست بت و شرك مخالف طبعاً و است يمسيح ينجاش
 خداپرستان از حمايت به نيست بعيد آزارند، و زحمت در پيوسته و اند برخاسته يپرست بت ضد

 از ييعن بود، قريش محترمين از كه را ابوطالب بن جعفر رو اين از و دارد گسيل مكه به يلشكر
 و العاص بن عمرو نيز قريش. فرستاد آنها همراه گيرد، قرار اذيت و آزار مورد كه نبود يكسان

 حرف تأثير تحت تا فرستادند حبشه به ينجاش يبرا يهداياي با را ربيعه ابو ابن عبداهللا
  .دهد تحويل بدانها را مسلمانان باشد ممكن هم اگر و نشتابد آنها كمك به مسلمانان

 يرو آن از پس قضيه اين. يميالد 620 در طائف شهر به است محمد حضرت رفتن دوم، واقعه
 بيش و داد دست از را خديجه او از پس و ابوطالب ييعن خود يقو پشتيبان دو حضرت كه داد
 ييار داشت اميد او. گرفت قرار قريش عناد و مخالفت معرض در يآشكارتر طرز به و سابق از
 ياعتبار و شأن و بودند طائف در ثقيف يبن .كند جلب بودند او يمادر قبيله كه را ثقيف يبن

 يم رشك عرب قبايل ميان در قريش حيثيت و مكه ممتاز موقعيت بر طائف مردم. داشتند
 قريش يبرتر به ت صور اين در و گردد عرب قبايل قبله آنها شهر داشتند آرزو طبعاً و بردند
  . ننهند گردن

 حضرت اگر كه ندگفت به او ثقيف يبن از تن چندروزي  زيرا نبود حدس و تصور صرف امر اين
 مسلمانان مقدس شهر را آنجا و بشناسد حرام منطقه مكه چون را طائف خود جديد ديانت در
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 .كنند قبول را او دعوت و آورند يرو اسالم به طائف اهل كه رود يم يقو احتمال دهد، قرار
 آنها ييار اثر بر اگر كه بود شده يو به يپيشنهاد چنين نظير نيز عامر يبن طرف از آن، از قبل
 و كند واگذار آنها به را قريش مقام حضرت شود، استوار جديد ديانت و گيرد باال حضرت كار
 به يافتن دست و يانديش چاره ينوع طائف به رفتن پس،. فرمايد مقرر طوايف اشرف را آنان

 پذير امكان قريش كردن خاضع برخيزند، يو ييار به ثقيف يبن اگر.  بود مؤثر يا وسيله
 طائف راه مخفيانه شخودة خواندپسر حارثه بن زيد با نقشه اين انجام در رو اين از. بود خواهد

  .زدند باز سر يو ييار از ثقيف يبن و آمد در غلط نيز حساب اينولي . گرفت پيش در را

 بعثت، از قرن چهارده گذشتن از پس امروز تا. ندارند يگرايش يروحان و يمعنو امور به اعراب
 منافع از بودند، روزانه يزندگ دنبال كه ثقيف يبن .دنياست به رسيدن وسيله آنها نظر در دين
و شد و آمد از. است مكه ييالق طائف .پوشيدند ينم چشم آخرت وعده يبرا خود يآن و يماد 

 قريش با را آنها محمد از حمايت و برخاسته محمد ضد بر قريش. است مند بهره مكيان تجارت
 نايافته تحقق يها وعده به را خود مرفه و ثابت اوضاع نيست خردمندانه پس. كند يم درگير
 رذالت بلكه كردند، دريغ يو ييار از تنها نه زيان و سود حسابِ اين با.  بدهند دست از محمد
  .نكردند يكوتاه او اهانت و آزار از ساخته پيشه

 اين تا نسازند فاش را مسافرت اين اينكه بر يمبن را محمد درخواست آخرين يحت اهل طائف 
 برگشتن از پس رو، اين از نپذيرفتند نسازد، تر يجر را آنها و نرسد قريشيان گوش به شكست
 يبرا و كردند اجتماع دارالنَدوِه در كه يحد به يافت شدت مشركان خصومت مكه، به محمد
 به كرد، يم يباز آنها زندگي و شأن با كه دعوت بدين دادن خاتمه و يو كار ساختن يكسره
  .دادند ترجيح را او كشتن شد، مطرح آنجا در كه يا وسيله سه از و نشستند مشورت

 خانه مكه در. ياجتماع شأن حيث از هم و تجارت لحاظ از هم. بود رقابت مكه و يثرب ميان
 و مطاف شهر آن جهت همين به داشتند يجا ربع نامدار بتان كعبه خانه در و بود واقع كعبه
 تنظيم و توليت يمتصد و محر دار پرده كه قريش طبعاً. بود عرب مختلف طوايف گاه قبله

 گرچه. دانستند يم عرب قبايل شرفا را خود و داشتند يخاص شأن بودند، كعبه زائران حوائج
 اهل كه ييهود قبيله سه واسطه به و بود مكه از تر رونق با تجارت و زراعت حيث از يثرب
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 يمترق يا جامعه داشتند، معرفت و فضل از يبيشتر بهره قبايل ساير به نسبت و بودند كتاب
 يمقام در مكه به نسبت و رفت يم شمار به حجاز دوم شهر مزايا اين همه با يول داشت تر

  .گرفت يم قرار تر پايين

 يم يزندگ بودند يمن قحطانيان از كه خزرج و اوس نام به عرب بزرگ قبيله دو يثرب در
 با آنها از يك هر و داد يم يرو شديد منازعات و اختالفشان ميان غالباًاين دو قبيله . كردند

 رقابت نيز مكه عدنانيان با خزرج و اوساز اينها گذشته  .داشتند يدوست يهود طوايف از ييك
 برخوردار يمرفه يزندگ از تجارت و زراعت امور به يآشناي عدم و يتنبل واسطه به يول دميكردن
 يهود، طوايف با يدوست يپيمانهالذا با وجود  آمدند يم در انييهود استخدام به غالباً و نبودند

   .بردند يم رنج و برتري ايشان تفوق از

 چند يكشمكشها و هامخالفتاسالم با  بهاز مكيان  يا عده گرويدن و مكه در محمد ظهور خبر
 يثربيان شد و آمد. بود رسيده يثرب به جا همه از بيش و شده منتشر حجاز تمام دراش  ساله

 كه انداخت فكر بدين را خزرج و اوس سران از يبعض ،محمد با آنان از يا پاره مالقات و مكه به
 شوند، پيمان هم يو با و يندبيا يثرب به يارانش و محمد اگر .بگيرند يماه آلود گل آب از

 قريش مستحكم ديوار به يشكاف پس قريشند از يارانش و محمد :شود يم آسان دشوار چندين
 و يداخل نفاق شرّ از را آنها خود است ممكن يارانش و محمد با يپيمان هم .شود يم وارد

 يجديد دين محمد اين بر عالوه.  دهد يرهاي داد يم يرو آنها ميان پيوسته كه يمنازعات
 برگزيده قوم و كتاب اهل اند يمدع كه را يهودان ديگر بگيرد، دين اين كار اگر و است آورده

 يهودطوايف  مقابل در يارانش و محمد با يپيمان هم از. زيرا بود نخواهد برتري آنها بر خدايند
  .آيد يم وجود به يجديد قوه ،يثرب

 گوش او سخنان به و كرده مالقات محمد با يثربيان از نفر شش يميالد 620 سال حجايام  در
 محمد كه يحرفهاي ديدند و كردند مالقات يو با ينفر 12 ةعد يكبعد،  سال حج در. ندداد
 دروغ نخوريد، ربا نكنيد، زنا گويد يم. خواهد ينم يزياد چيز آنها از و است خوب زند يم

 و است جهان آفريدگار كه را بپرستيد يخداي بشرند دست مخلوق كه بتها يجا به نگوييد،
   يثرب به مراجعت در و كردند بيعت يو با نفر دوازده آن .پرستند يم را او نيز كتاب اهل ساير
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  .نهادند ميان در خويش كسان با را محمد با يپيمان هم فكر و خود شدن مسلمان

 يك بعد، سال يرو همين از گرفت قرار يبيشتر عده قبول و پسند مورد سياست و تدبير اين
 مالقات محمد با عقبه نام به شهر از بيرون يمكان در) زن 2 و مرد 73( ينفر پنج و هفتاد عده

 و نبود بيگانه محمد حضرت ذهن با مهاجرت فكر .شد بسته آنها ميان دوم عقبه پيمان و كردند
  :است يمعن بدين اشاره زمر سوره 10 آيه در حبشه به مسلمانان مهاجرت

   واسعةُ اهللاِ اَرض و حسنَةُ الدّنيا هذه يِف اَحسنُوا للَّينَ ربكُم اتَّقُوا آمنُوا عبادالّذينَ يا قُل

 خواهد ينيك پاداش ينيك بدانند و باشند پرهيزكار بگو اند آورده ايمان كه يكسان به

  .است فراخ خدا زمين و بود

  .كنند مهاجرت بينند، يم آزار مكه در اگر ييعن

 موفقيت مكه در دعوت سال سيزده. بود محمد يپنهان يآرزوها يجوابگو عقبه پيمان
 يكسان بسا. بود انگيز يأسنيز گاهي  مسلمانان از يبعض ارتداد و بود نياورده بار به يدرخشان

 طبع مطابق شده خسته ديدند، ينم محمد كار در يپيشرفت چون ولي بودند، آورده اسالم كه
 شد يم آنها تحقير و آزار موجب ،يمسلمان كه مخصوصاً.  گشتند يم بر اسالم از يقوم ناپايدار

  .كردند يم شويقت ارتداد به را آنان بودند مكنت و نعمت اهل كه مشركان و

 معكوس نتيجه بلكه نبخشيد، ياثر تنها نه نيز ثقيف يبن حمايت جلب و طائف به آوردن يرو
 يم حمايت يو از هاشم يبن كه است درست. كرد شديدتر را قريش مخالفت و آورد بار به

 كشيده بدانجا كار و كرد يم مصون مخالفان آزار از را يو شخص فقط حمايت اين يول كردند
 و اوس با يپيمان هم اما .شوند همداستان يو با قريش با مبارزه در هاشم يبن كه شد ينم

 يپا اسالم مكه در اگر. ساخت يم ممكن را قريش با مبارزه آنان ييار و بود يديگر چيز خزرج
 باشد، كه هم قريش با خزرج و اوس رقابت مناسبت به چند هر مدينه، در است ممكن نگرفت،

 رواج تجارت و زراعت يثرب در كه مخصوصاً.  گيردب يپا اسالم و محقق شود يطالي خواب اين
  .شوند كار مشغول توانستند يم سهولت به مهاجران و داشت يبيشتر

   با عبدالمطلب بن عباس شد، بسته عقبه در خزرج و اوس سران و محمد بين كه يا معاهده در
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 از ينطق يط و داشت حضور اش برادرزاده بخاطر حمايت از بود، نياورده اسالم ظاهراً آنكه
 يپوش پرده بدون و بگويند آشكار هستند مصمم آن بر و دارند دل در آنچه كه خواست يثربيان

 كه دهيد يم قول مردانه اگر. استوخ برخواهد شما ضد بر و محمد ضد بر قريش گفت آنها به
 يها وعده به مرا برادرزاده وگرنه. بگوييد اكنون كنيد، حمايت خود فرزند و زن مانند يو از

 ينم جنگ از نبرديم اهل ما گفت هيجان و حماسه با معرور بن براء .نسازيد فتنه دچار بيهوده
  .بود خواهيم همراه هم با دشواريها تمام در و هراسيم

 اكنون: گفت محمد به موصوف، يپختگ و حزم به و دورانديش بود يمرد كه تيهان ابوالهيثم
 رابطه اين يارانت و تو با پيمان شدن بسته از پس. هست يارتباط كمابيش انييهود و ما ميان

 را ما صورت اين در آيا. يكن سازش خود طايفه با و گيرد باال تو كار است ممكن.  گسلد يم
  : و گفت فرمود يتبسم محمد حضرت ؟كرد يخواه رها

  سالمتم من اسلم و حاربتم من احارب. يمن انتم و منكم انا. الهدم الهدم، الدم، الدم بل

 با و جنگم يم كنيد، جنگ كس هر با. منيد از شما شمايم، از من. يويران ،يويران خون، خون،
  )هشام ابن سيره( .كنم يم سازش كنيد، سازش كس هر

 به را فرانسه معروف يانقالب »مارا« معروف جمله » خون«  و»  انهدام«  يها كلمه تكرار آيا
   .خواهم يم خون من: نوشت يم كه آورد ينم خاطر

. اوست يدرون يها خواسته صورت ديگر تعبير به يا محمد تمايالت كنه دهنده نشان جمله اين
 يآرزوها. است نهفته يظاهر محمد اين اعماق در كه ستا محمدي صريح فرياد ها جمله اين

 دريچه خزرج و اوس جماعت. آيد يم در عبارت اين قالب در كه است محمد روح در خفته
 معاندان. دهد يم نويد يو به را اسالم دعوت پيشرفت امكان. گشايد يم او يرو بر يبخش فروغ

 كه يمحمد و شود يم آشكار اش نهفته خود رو اين از و شوند يم منكوب وسيله بدين قريش
 و كرده موعظه سال سيزده كه يمحمد گريبان از آورد، در اطاعت به را العرب جزيرة بايد
  .كشد يم بيرون سر است، نياورده بار به يسود
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  محمد تازه شخصيت

 يم تغيير ناچيز ظاهراً يپيشامدهاي دادن يرو يا كوچك يا حادثه نتيجه در غالباً تاريخ مسير
 هجرت .رويدادها اين از ايست نمونه هيتلر شكست و يپيروز و ناپلئون سقوط و ظهور. كند

 يشگرف تغيير آن از پس و داد يرو عرب قوم سرنوشت در كه يعظيم تحوالت يثرب به محمد
 يك ظاهراً رويداد اين .پيشامدهاست اينگونه از آمد، پديد زمان آن جهان تاريخ سير در كه

 زمينه تاريخ محققان يبرا كه شد ياتفاقات و حوادث يتوال موجب يول است يمحل ناچيز حادثه
 بيان را حوادث آن بروز موجبات و داده ربط يكديگر به را حوادث تا ساخت فراهم يا گسترده

  .دنساز هويدا را عصر آن اجتماع در پنهان علل خالصه و كنند

 شخصيت تغيير است، حيرت باعث و توجه جالب ديگر چيز هر از بيش كه يامر ميان اين در
آن را  اگر و نباشد رسا چندان شخصيت، تغيير كلمة شايد. است يبشر تاريخ سازندگان از ييك

 .باشد نزديكتر حقيقت به ،بود نهتفه محمد يژرفا در كه بناميم يجديد شخصيت بروز و ظهور
 يشگرف تحول معلول ،رويداد اين خود يول بزرگ است يتحول مصدر و تاريخ مبدأ ينبو هجرت
 و دانشمندان، روانشناسان بين ذره زير است سزاوار و آمد پديد محمد شخصيت در كه است

  .گيرد قرار يآدم روح اسرار جويندگان

 مي كرد تصور ،خود آخرين مراحل در را دنيا كه خود زمان يآلودگيها از وارسته و زاهد يمرد
 را خود قوم مي انديشيد و آخرت به پيوسته كه يمرد ،ستدان يم الوقوع قريب راقيامت  روز و
 در افراط و نكوهش را ستم و زورمردي كه  د،رك يم دعوت جهان خداوند ستايش به

 ،مسيح همچون كه يمرد چنين د،رك يم مالمت را مستمندان حال از غفلت و يخوشگذران
 خواهد يم كه گذشت يب و سرسخت شود يم يجنگجوي به مبدل يكباره ،بود شفقت سراپا
 تحقق راه در كه آيد يم بر يدولت تأسيس مقام در لذا دهد رواج شمشير زور به را خود ديانت

  . نيست رويگردان يا وسيله هيچگونه از آن

 و بيست يزن با سال بيست از بيش كه يآرام مرد شود، يم اين بار تبديل به داوود مسيحاين 
مي  ويلز .آورد يم يرو انزن به يآميز اغراق شكل به بود، برده بسر، خود ازبزرگتر  سال پنج
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 گيرد يم انجام مرور و يآهستگ به تبديل اين و تغييرند و تحول حال در پيوسته آدميان گويد
 بيست شخص همان ساله پنجاه شخص كنيم يم خيال و نداريم توجه آن به يرو همين از و

 كرده تغيير تدريج به و نيست او در ساله بيست جوان آن از يچيز كه يصورت در. است ساله
 از و گذارند يم افول و ضعف به رو يحيات يقوا كه است صحيح لحاظ اين از فرض اين .است
 تفاوت. گرايند يم كمال يسو به آزمودن و انديشيدن خواندن، اثر در يمعنو يقوا ديگر طرف

 يخواهشها و شهوات هيجانها، نشستن فرو ساله، بيست آدم همان با ساله شصت پنجاه شخص
 و مطالعات و تجربه واسطه به فكر يتدريج شدن پختهبه خصوص  است يروح و يجسم شديد
  .معنويات يتدريج نمود و معقوالت گرفتن شكل

 در او زيرا.  كند ينم صدق محمد درباره ابداً است ارزش واجد خود يجا در كه فرض اين
 يمعنو و يجسم يقوا همه كه يسن همان در ييعن. است شده مدينه وارد يسالگپنجاه و سه 

 محمد گريبان از ديگر يمحمد يثرب، به ورود آغاز از يول. اند برگشته يعاد و متوسط حال به
 فرق كرد يم دعوت انسانيت به را مردم مكه در سال ده مدت همين محمد كه. آورد يم در سر
مامور بود  »االَقربينَ عشيرتَكَ واَنذر«اينجا از لباس همين محمد كه در مكه به حكم . كند يم

 تا آيد يم بيرونديگري  محمد، برهاند جاهليت سخيف عادات يتاريك ازخويشاوندان خود را 
مي  مسخره را او سال سيزده كهرا  يكسان همان و سازد زبون را خويشاوندانش همان نخست
  .آورد در زانو به رسانيدندمي  آزار و كردند

 تن به رزم لباس پشت گوش انداختهرا  »حولَها من و يالقَر اَم لتَنذر«اينجا اين محمد كسوت 
 آورد در خود يلوا زير شام، تا گرفته يمن از را، العرب جزيرة تمام كه آنست مقام در و كند يم

  .زيرا ديگر فقط به مكه و اطرافش قانع نيست

 يم زنده خاطر در را ينب ارمياء و اشعياء سخنان يگاه كه يمكّ يها سوره آهنگ خوش آيات
 است خويش رؤياگون يها انديشه مجذوب كه دنگوي يم سخن يمرد يروح هيجان از و دنكن
 يم يخاموش به يمدن آيات در يموسيق طنين و شعر آهنگ. شود يم ديده كمتر مدينه در

 امر. شود يم صادر حكم و امر مدينه در .دنشو يم تبديل برّنده و قاطع ياحكام به و گرايد
   او فرمان و امر انجام در اهمال و يسست و بخشد ينم را يانحراف و تخلف هيچگونه كه يسردار
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  .دارد يپ در يا گدازنده يكيفرها

 كه كرد حمل يامر آن بر بايد را تغيير، مراحل يط بدون و يناگهان تغيير اين گولدزيهر قول به
 آنها شگفت ينيرو ةسرچشم و نهاده نام العاده فوق مردان مخصوص يبيمار را آن »راك«

 يخستگ حركت و كوشش منبع و همت و عزم سرچشمه ،يروح ينيرو اين. است دانسته
 را بزرگ موانع و نيست راه آنها جان به را يسست و يميداان ،نيرو اين پرتو در. است آنان ناپذير

 بر متعادل و يعاد اشخاص از كه زند يم سر آنان از يكارهاي رو اين از. گيرند ينم يچيز به
  . آيد ينم

 و يمكّ اتآي شود، يم ظاهر تاريخ ةآين در محمد از ديگر يسيماي يثرب، به هجرت از پس
  :فرمايد يم او به خداوند مكه در. دنده يم نشان يخوب به را سيما اين تفاوت يمدن

ل صبِراوقُولُونَ يعماي م ورهجراً اهجميالً، هذَرن جبين يوكَذالمل وةِ يِاوالنَّعم م ولههنَّ قَليالً ما 
  يماًجح و اَنكاالً لَدينا

 يرو ماليمت و يآرام به آنان از و ساز پيشه يبردبار) مخالفان( شانگفتار مقابل در

 و زنجير و غُل ما نزد. ده مهلت ياندك و واگذار من به را متنعم معاندان اين ،بگردان

  )12-10مزمل ( .مهياست و افروخته ،دوزخ آتش

 امر از قبل »بگردان يرو ماليمت و يآرام به آنان از«سخن، يعني اين: گويد يم جاللين تفسير
  .است آمده قتال و جهاد

 حمايت از قبل ،رفتار و روش اين نوشت يم اگر بود نزديكتر حقيقت و واقع به يبسسخنش 
 ،كفار كشتن و قتال به امر زيرا شده توصيه به محمد قدرت به رسيدنو  خزرج و اوس قبايل

 دليل همين به شد، مطمئن يارانش در مدينه شمشيرزن يبازوها از محمد كهزماني نازل شد 
  :شود يم نازل چنين آيه مدينه در

ماوي قتُلُوهمث ثُحوهفتُمقَق م ووهن اَخرِجي موكُم ثُحاَخرَج تنَةُ والف نَ اَشَدالقَتلَ م  

   را شما چنانكه. كنيد آواره هايشان خانه از را آنها و بكشيد يافتيد را مشركان كجا هر
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  )191بقره (.است كشتار از بدتر آنان انگيز فتنه يكارها، كردند آواره

  :خوانيم يمرا  108 آيه انعام يمكّ سوره در

 يال ثُم عملَهم اُمةٍ لكُلَّ زينّا كَذلك علمٍ بِغَيِر عدواً اهللاَ فَيسبوا اهللاِ دونِ من يدعونَ اّلذَينَ والتَسبوا
  .يعلَمونَ كانُوا بِما فَينَبهم مرجِعهم ربهِم

 خدا دهند يم دشنام اگر چنين كنيد ،دهيدن دشنام پرستند يم اهللا از غير كه را آنان

 يگروه هر يبرا داديم زينت كه يدرست به .باشند آگاه آنكه بدون يدشمن يرو از را

 يم كه ياعمال از و است، پروردگارشان يسو به آنها بازگشت عاقبت، و را كردارشان

  .دهد يم خبرشان اند كرده

 يتندخو و سركش ياران از يبعض به پيغمبر، يا فرمايد يم خداوند نيست معلوم آيه اين در
 يرو از نيز آنها زيرا ندهيد دشنام قريش خدايان به كه دهد يم دستور حمزه و عمر چون خود
 ببالد خود كردار به طايفه هر كه ايم خواسته چنين خود ما. دهند يم دشنام را خداوند ينادان
 مدينه، در اما. رساند يم كردارشان كيفر به را آنها او و خداست به آنها بازگشت سرانجام يول

 نيست،چنين مسالمتي  از صحبت تنها نه ،گرفت يفزون مسلمانان قوت آنكه از پس مخصوصاً
  :فرمايد يم ينه كافران به دادن نشان خوش يرو و مسالمت از را آنان بلكه

   اَعمالَكُم يتركُم لَن و معكُم اهللاُ و االَعلَونَ اَنتُم و اَلسلم يال وتَدعوا تَهِنُوا فَال

 به خداوند و قويتريد و برتر شما زيرا دكنين صلح و ندهيد خرج به يسستهرگز 

  )35محمد ( .دارد ينم روا نقض شما يكارها

 از پس كه ستا اي سوره نخستين بقره سوره. است آمده سوره يك در مختلف دستور دو يگاه
 دو ييك يط در آن تمام كه دارد احتمال است يمفصل سوره چون و است شده نازل هجرت

  :شده نازل امر اوايل همان در كه است اين مثل 256 آيه. باشد شده نازل سال

كراهالا ينِ يفنَ. الديقَدتَب نَ اَلرُشدن. يالغَّ مكفُر فَمي بِالطّاغُوت ن وؤمفَقَد بِاهللاِ ي كستُمسا   
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  يبِالعروةِالوثق

 منكر كس هر شده داده تشخيص بيراهه از راه نيست، آوردن اسالمدر  ياجبارهرگز 

  .است رسيده محكم و استوار يگاه تكيه به آورد، يرو خدا به و بشود طاغوت

را  عمل شدت شده، نازل در مدينه مسلمين گرفتن قوت از پس كه سوره همين 193 آيه يول
  :دكن يم توصيه

   للّه الّذينُ يكُونَ و فتنَة التَكُونَ يحتّ هم وقاتلُو

  .باشداهللا  مخصوص دين فقط و ندهد يرو فتنه تا بجنگيد آنها با

  :است صريحتر عمل شدت دستور و قاطعتر لهجه است قرآن سوره آخرين كه توبه سوره در اما

   االخرِ بِاليومِ ال و بِاهللاُ اليؤمنُونَ الّذينَ قاتلُوا

  )29(.آورند ينم ايمان قيامت روز و خدا به كه را يكسان بكشيد

  للمشرِكينَ يستَغفرُوا اَن آمنُوا والَّذينَ يلَّلنَبِ كانَ ما

  )113(.بخشند ينم را آنها و نيست يمداراي مشركين با را مؤمنان و پيغمبر

   المصيرُ بِئس و جهنّم ماويهم و علَيهِم واغلُظ والمنافقينَ الكُفّار جاهد ياَيّهاالّنَبِ يا

  .است دوزخ در آنها يجا ،ده خرجب شدت آنها بر و بجنگ ننافقيم و كفار با پيامبر يا

   غلظَةً فيكُم ليجِدوا و الكُفّارِ منَ يلُونكُم الّذينَ قاتلُوا آمنُوا الّذينَ اَيهاَ يا

 را بي رحمي بايد آنان. كه به آنها دسترسي داريد را كافران بكشيد مؤمنان، گروهاي 

  )123(.كنند احساس شما در

  :شوديم ديده نيز است هجرت يسالها اواخر يها سوره از كه تحريم سوره در عمل شدت به امر

   علَيهِم واغلُظ والمنافقينَ الكُفّار جاهد ياَيّهاالّنَبِ يا



 

١٠۵ 

 

  )9تحريم (.ده خرجه ب شدت آنها بر و بجنگ ننافقيم و كفار با پيامبر يا

 آن كه حج سوره در براي مثال شتندا وجود ي كارابتدا در غلظت و شدت به دستورهمه  اين
  :است اجازه تعبير با بلكه نيست امر صيغه به كفّار با قتال دانند، يم جهاد حكم آيه نخستين را

   ا ظُلمو بِانَّهم يقاتَلُونَ لَّلذينُ اُذنَ

  )39حج ( .كساني كه به ايشان ظلم شده است اجازه دارند به جنگ بروند

 يستم بعد آيه در. است شده ظلم آنها به زيرا شود يم داده قتال ةاجاز مسلمانان به آيه اين در
   :شود يم بيان چنين است رفته مسلمانان بر كه

   اهللاُ ربنَا يقُولُوا اَن االّ حقَّ بِغَيِر ديارِهم من اُخرِجوا اَلّذينَ

) 40حج ( .پروردگار به ايمان جز و جرمي نداشتندشدند  رانده خود ديار از كه آنان

 اين بود آمده قتال از ينه يقرآن آيات از ياند و هفتاد در آنكه از پس است معتقد يزمخشر
   است، ساخته روا را مشركين با جنگ كه استاي  آيه نخستين

 مكه از مسلمانان كردن بيرون و انداخته كار به را يجبل فراست براي صدور اجازة جنگ، محمد
 يجا در چنانكه. برانگيزد قريش به نسبت را مهاجران كينهوسيله بدين تا است شده يادآور را

  :لاسرائي يبن قوم زبان از نهايت است، برده كار به را يخطاب تدبيرِ اين عين ديگر

   اَبنائنا و ديارِنا من اُخرِجنا قَد و اهللاِ سبيلِ يف نُقاتلَ اَلّا لَنا ما

  )264بقره (.كردند بيرون را ما فرزندان و ما كه يصورت در نكنيم جنگ خدا راه در چرا

 و انتقام حس تحريك يبرا را يشخص يزيانها اما گذاشته خدا راه در جنگاگر چه نامش را 
 از يحت نبود كار در يجنگ مكه در. مي كند ييادآور به آنها جنگ به است مؤمنان شتافتن
 آنها يگاه و داشت برخاست و نشست و شد و آمد مشركان با حضرت كه آيد يم بر انعام سوره

  :اند آمده يم بر او تمسخر مقام در كرده يادب يب

   ينسينّك اما و غَيرِه حديث يف يخُوضُوا يحتّ عنهم فَاَعرِض آياتنا يف يخُوصونَ الَّذينَ راَيت واذا



 

١٠۶ 

 

  الظّالمينَ القَومِ مع يالّذكر بعد فَالتَقعد لشَيطانُاّ

 نانآ باو  برگردان يرو هستند ما آيات استهزاء و يگير خرده مقام در كه يآنهاي از

 از را دستور اين شيطان است ممكن. شوند مشغول ديگر يسخن به تا مكن معاشرت

 گروه با اين از پس يول يكن يم برخاست و نشست آنان با كه باشد زدوده تو ذهن

  )68 آيهانعام ( .مكن مجالست ايمان يب و مغرور

  :فرمايد يم مؤمنان به يا پيغمبر به خداوند مكه در

 و الَينا اُنزِلَ يبِالّذ آمنّا قُولُوا و منهم ظَلَموا اَلَذينَ االّ اَحسنُ يه يبِالَّت االّ الكتابِ اَهلَ تُجادلُوا وال
  مسلمونُ لَه نَحنُ و احد و الهكُم و والُهنا كُمالَي اُنزِلَ

 آنها به و كنيد مجادله منطق زبان و خوب طرز به د،ظالمن كه يآنهاي جز كتاب، اهل با

 شما يخدا و ما يخدا. ايم آورده ايمان است شده نازل شما و ما بر آنچه به ما بگوييد

  )46عنكبوت (.است ييك

 اهل با را رفتار حسن نازل شده، هجرت اوايل درنيز كه  يمدن يها سورهآن دسته از  در يحت
  :كند يم توصيه كتاب

اُوتُوا لَّلذينَ قُل و تابينَ الكاالَّمين اَسلُمتُم ووا فَاوا فَقَد اَسلَماهتد ن ونَّما تَولّوا افَا لَيكالغُ عالب   

 پس شدند مسلمان اگر آوريد؟ يم اسالم آيا بگو مشرك اعراب و كتاب اهل به

  )20آل عمران ( استخد مرا ابالغفقط  تو وظيفه گردانيدند، يرو اگر و رستگارند

 و... صالحاً عملَ و االخرِ اليومِ و بِاهللاِ آمنَ من اّلصابِئينَ و يالنَّصار و هادوا الّذَينَ و آمنوا الَّذينَ انَّ
  يحزَنُونُ هم ال و علَيهِم خَوف الَ

 نيكو كار و ندوربيا ايمان قيامت روز و خدا به كه صائبين و ترسايان و يهود مؤمنانبر 

  )62بقره ( .نيست ياندوه و بيم كنند

   سال دو ييك در كه دهد يم نشان و است شده تكرار 69 آيه مائده سوره در مطلب اين عين



 

١٠٧ 

 

 سوره و نيست چنين امر ،مكه فتح از پس يهجر دهم سال در اما. ندا شدهنازل  هجرت اول
 پيغمبر به مكه در خداوند كه كتاب اهل ينا. كند يم نازل صاعقه ،كتاب اهل سر بر توبه

 صورت دره ك كتاب اهل همين و كن جدل و بحث آنها با خوش زبان با دهد يم دستور
 ابالغ فقطرا در قبال ايشان  پيغمبر وظيفة و شود ينم تعيين برايشان يمجازات دن،مسلمان نش

 كمال با هم آن شوند، يم محكوم دادن جزيه به يهجر دهم سال در د،معرفي مي كن ياله مرا
  .اعدامند به محكوم خفت كه اگر نپردازند و يخوار

 دينَ يدينُونَ ال و رسولُه و اهللاُ حرَّم ما يحرّمونَ ال و االخرِ بِاليومِ ال و بِاهللاُ يؤمنُونَ ال الَّذينَ قاتلُوا
  .رُونَغصا هم يدو عن الجِزيةَ يعطُوا يحت الكتاب اوتُوا الَّذينَ منَ الحقَّ

 را پيغمبرش و خداوند حرام و دارندن ايمان آخرت روز و خدا به كه را يكسان بكشيد

 به خفت و يخوار با شوند متعهد اينكه مگر را كتاب اهل همچنين .دانند ينم حرام

  )29توبه (.دهند جزيه خود دست

به اهل مكه مي گفتيد اگر چيزي را . زماني محمد خودش را به اهل كتاب نزديك مي دانست
نمي دانيد برويد از اهل كتاب بپرسيد، مي گفت خداي ما و خداي آنها يكي است و آنها نيز 

به يارانش توصيه مي كرد با آنها به بهترين زبان سخن . همچون ما به روز قيامت ايمان دارند
شرّالبريه يعني بدترين كافر و كه شخصيت محمد تغيير يافته اهل كتاب را زمان اين  بگوييد اما

  :موجودات خلقت معرفي مي كند

  ةِيالْبرِ شَرُّ هم أُولَئك هايف نَيخَالد جهنَّم نَارِ يف نَيوالْمشْرِك الْكتَابِ أَهلِ منْ كَفَرُوا نَيالَّذ إِنَّ

بدترين موجودات خلقتند كه تا ابد در آتش جهنم  ،مشركين به همراهكتاب كفار اهل 

   )6بينه ( .خواهند سوخت

 اوج در ييعن مكه فتح از پس و فدك و خيبر فتح از پس و يهود قمع و قلع از پس آيات كه اين
محمد ميان بت پرستان و يهودي و  كه رساند يماين معني را  ندا شده صادر اسالم قدرت

  . مسيحي كه پيامبري او را باور نكند هيچ فرقي قائل نيست



 

١٠٨ 

 

  سالم اقتصاد ايجاد

  يهود بردن ميان از

 انصار و آنان ميان حضرت. شدند يثرب وارد تدريج به محمد ياران و گرفت صورت مهاجرت
 مهاجران گرچه. آمدند فرود خويش برادرخوانده خانه در آنها از يك هر و بست يبرادر پيمان

 يول شدند، مشغول بازار يا مزارع در يمزدور يا كسب به و برآمدند يكار كردن پيدا مقام در
 به قريشند با مبارزه معرض در كه يمردم زيرا نبود دوام قابل و خوشايند چندان وضع اين

حتي . بايستند خود يپا سر بايد يزندگان امور و معيشت حيث از. نيازمندند ياستوارتر يزندگان
 يسخت دچار روزگار مي گذراند انصار و مهاجر ايايهد از و كرد ينم كار كه حضرت خود

 خرما چند خوردن با يگاه و گذاشت يم زمين بر شام يب سر احياناً كه يبطور بود معيشت
كه ياساس و مهم مقصد اين به وصول راه چيست؟ چاره يوضع چنين با. كرد يم جوع سد 

  است؟ كدام باشند، داشته ياستوار معيشت و بايستند خود يپا سر مسلمين كوچك جامعه

  بدر غزوهو  النخله سرّية

 قبيله به دولت و مال به رسيدن يبرا كه بود متداول عادت اين عرب قبايل ميان ديرباز از
 زمان آن در يثرب مسلمين يبرا. آورند چنگ به را آنها دارايي و مال و كنند هجوم تر ضعيف

 حمله ييعن غزوه. شد آغاز ياسالم يها غزوه اينجا از .نداشت وجود يديگر راه راه، اين جز
 شبه در بقا تنازع شكل ترين ساده .آنها زنان و اموال تصاحب و ديگر قبيله يا كاروان به يناگهان
  .عربستان جزيره

 مكه يسو به شام از يخضرم بن عمرو يسرپرست به قريش از يكاروان كه رسيد خبر حضرت به
 هجوم مأمور ،مهاجر يا عده يسركردگ به را جحش بن عبداهللا.  دارد يفراوان امتعه و رود يم
 بر رسيد بدانجا كاروان كه همين و كردند كمين نخله مقام نزديك يجاي در. كرد كاروان آن به
 رهسپار اموال تمام با هكرد اسير را ديگر نفر دو و كشتند را قافله سرپرست كردند، هجوم آن

  .شد ثبت » النخله سرية« نام به اسالم تاريخ در هحادث اين .شدند مدينه



 

١٠٩ 

 

 سنّت حسب برزيرا  آورد پديد يبزرگ مشكل و برانگيخت يهياهيوي ياسالم غزوه نخستين اين
 كاروان به هجوم. بود حرام جنگ محرم و ذيحجه ذيقعده، رجب، ماه چهار در جاهليت دوران
 حرام ماه حرمت خرق از را قريش اعتراض و خشم فرياد بود، گرفته صورت رجب اول روز چون
 همين از داشت ينامطلوب انعكاسنيز  قبايل ساير يعموم افكار در اعتراض اين طبعاً. كرد بلند
  .گيردب پيش يروش چه مورد اين در دانست ينم مستاصل شد و حضرت روي

مي  ،موضوع اين خود و گرفته صورت يالثان يجماد آخر روز هجوم كه بود يمدع عبداهللا
 غنايم اين و بود پيش در غنايم موضوع اين بر عالوه. اشدب مشكل رفع يبرا يحلّ راهتوانست 

 از را آن قريش يواه اعتراض به بايست ينم و داد يم محمد ياران يزندگ به يسامان و سر
  .داد دست

 پس گذشته ستا كاري كه باشند شده يادآور يو به اصحاب از يبعض كه نيست بعيد هيچ
 همه بر عالوه ،مخالفان حقانيت به است ياذعان و تقصير به است ياعتراف ،از آن ينشين عقب
 اين كه يتر ياساس و قاطعتر حل راه .داد خواهد مهاجران حال به يصورت و سر غنايم آن اينها

  :بود بقره سوره 217 آيه نزول برد، بين از را مشكل

سئَلُونَكنِ يرامِ الشَّهرِ عتالٍ الحق تالُ قُل فيهق كَبيرُ فيه و دن صبيلِ عاهللاِ س كُفرُ و بِه سجِدالمو 
 يرُدوكُم يحتّ يقاتلُونَكُم اليزالُونَ و القَتلِ منَ اَكبرُ الفتنَه و عنداهللاِ اَكبرُ منه اَهله اخراج و الحرامِ

  استَطاعواَ انِ دينكُم عن

 يآر بگو است؟ مجاز يخونريز و جنگ حرام شهر در آيا كه كنند يم اعتراض تو به

 منع و مكه از مردم كردن بيرون و كفر آن از نارواتر ولي نارواست حرام ماه در جنگ

  .است بدتر يآدمكش از برانگيختند مكه در كه يا فتنه. است كعبه زيارت از مسلمين

 اوضاع تأمين وسيله يگانه مخالف، يها طايفه و قريش يها قافله به هجوم النخله سرية از پس
 حضرت يسياس و يمال اوضاع كه ديگريست يها غزوه آغاز سريةالنخله شد مسلمين يمال

 عربستان جزيره شبه بر استيالء و قدرت يسو به را آنها و بخشيد بهبود را يارانش و محمد
   د،كر تقويت را مسلمانان شأن ازدياد و يمال  بنيهاز همه  تربيش كه يا حادثه اما. دش رهنمون



 

١١٠ 

 

  .بود يثرب يهوديان اموال بر انداختن دست

  يثرب يهوديان تصفيه

 به كه كردند يم يزندگ قريظه يبن و نضير يبن قينقاع، يبن نام به يهود قبيله سه يثرب در
 واسطه به همچنين. بودند تنعم و رفاه در ستد، و داد و تجارت و زراعت امر به اشتغال واسطه
 قرار خزرج و اوس ديگر قبيله دو از برتر يسطح در نوشتن و خواندن سواد و يدين تربيت
  .داشتند

در  مباشرت يا مزارع در يمزدور عنوان به يهوديان خدمت از اوس و خزرج افراد از يبسيار
 و رشك قبيله سه آن به نسبت حيث اين از كردند يم معاش امرار ،آنان يتجارت يكارها

 به خزرج و اوس آوردن يرو ياساس علت شد اشاره چنانكه و داشتند حقارت و يزبون احساس
 حضرت اما. بود يهودان بر تسلط و حقارت عقده همين از يرهاي عقبه، پيمان بستن و محمد
 به يتدبير متمكن هم و بودند يقو هم كه آنها با خود رفتار در مدينه به ورود يابتدا در محمد

 تعرض عدم پيمان نوع يك بلكه نشد، آنها معترض تنها نه يانديش مĤل و كياست با و بست كار
 يول باشد خود دين به كس هر شد مقرر آن موجب به كه كرد منعقد آنها با يهمكار احياناً و

 يثرب از مشتركاً يهود و مسلمين مدينه، به يا طايفه هجوم يا قريش يجوي ستيزه مقابل در
   .دهند انجام خود خرج به را متخاصم قبايل با جنگ طرف، دو هر و كنند دفاع

 يپرست بت و شرك از دو هر. بود يهود و مسلمانان ميان نيز يمشترك وجه يك اين بر عالوه
 بودند، ضعيف مسلمانان كه يهنگام تا. خواندند يم نماز قبله يك يسو به دو هر و بودند متنفر
 آن و داد تغيير را قبله محمد حضرت هجرت، از پس نيم و سال يك فقط. نداد يرو يا حادثه

 آيه و گرديد يهوديان اعتراض باعث قضيه اين خود كه برگردانيد كعبه به ياالقص مسجد از را
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لُوا اَن ربالَّ لَيسكُم تُووهجلَ وبشرِقِ قغرِبِ المالمو نَّ ون البِرَّ لكنَ مبِاهللاِ آم ومِ ورِ الياالخ   

 كه است كس آن ينيك كنيد، مغرب و مشرق يسو به را خود يرو كه نيست آن ينيك

  .دارد ايمان پيغمبران و يآسمان يكتابها و فرشتگان و جزا روز و خدا به



 

١١١ 

 

 به هجوم و كوچك يمتوال يها غزوه و رفت يم شمار به يخطر زنگ قضيه اين يهوديان يبرا
 آنها ينگران بر شد، محمد ياران يپيروز و بدر جنگ به يمنته كه مكّيان يتجارت يها قافله
 استخدام به غالباً گذشته در كه يا مايه يب و اثر يب خزرجِ و اوس يجا به آنها اكنون. افزود
 ترتيب بدين و درآمده محمد يلوا زير كه اند شده يخزرج و اوس با مواجه آوردند، يم در خود
  .است آمده پديد آنان برابر در اسالم نام به يمصمم و محكم صف

 شيانيقر باضمن همدردي  و رفتند مكه به شرفا بن كعب چون يهود سران از يبعض رو اين از
 سوره 52 آيه. كردند تشويق يارانش و محمد با جنگ به را آنان، بدر جنگ در خورده شكست

  :است موضوع اين به اشاره نساء

 هؤالء كَفَرُوا للَذينَ يقُولُونَ و الطّاغُوت و بِالجِبت يؤمنُونَ الكتابِ منَ نَصيباً اوتُوا الَذينَ الي تَرَ اَلَم
  سبيالً آمنُوا الُّذينَ منَ ياَهد

 در مسلمانان از بيش اينان گويند يم كافران به دانند يم كتاب اهل را خود كه يآنهاي

  .هستند راست راه

 و شرك مخالف آنها كتاب و دانند يم كتاب اهل را خود كه يمردمان به است يصريح نكوهش
 بهتر خداپرستند، كه محمد ياران از را آنان و شده دمساز مشركان با اينككه  است يپرست بت
  .دانند يم برتر و

 يبن با جنگ به يمنته كه داد يرو مدينه بازار در اهميت يب و كوچك يا حادثه ضمن اين در
 يبن از ييهود يزرگر نزد انصار از يزن كه بود قرار اين از قضيه. گرديد آنان محاصره و قينقاع
. برآمد استنكاف مقام در مسلمان زن و كرد آغاز مغازله يو با ييهود زرگر. بود رفته قينقاع

 اش جامه يباال به يخار با را يو جامه پشت آهسته يو تخفيف و اهانت يبرا ييهود مرد
  . انداخت خنده به را مردم و شد نمايان زن تنه پايين برخاستن هنگام كه يبطور بست

 .برانگيخت او حمايت به را يمسلمان فريادش و آمد خشم به ناشايست كار اين از مسلمان زن
 را مسلمان مرد برخاسته خود كيش هم حمايت به يهوديان. كشت را زرگر ييهود مسلمان مرد

 يبن يكو يو دستور به و بردند پيغمبر نزد به شكايت مسلمانان و برخاست يغوغاي. كشتند



 

١١٢ 

 

 تسليم قينقاع روز پانزده از پس عاقبت تا بستند آنها بر را آذوقه راه و كردند محاصره را قينقاع
 واشياء اثاث جز و كنند كوچ يثرب از يول باشند امان در جان حيث از كه شرط اين به شدند
 خود يداراي همه باشند، داشته را آن حمل توان آنها چهارپايان كه يبقدر هم آن خود، منقول

  .شود توزيع يزندگ لوازم فاقد و خانه يب مهاجران ميان تا گذارند يجا بر را

 باز بعد ياندك و انداخت يهوديان دل در يهراس و كرد تقويت را مهاجران يمال بنيه حادثه، اين
 به خود ياران از يا عده با حضرت روزي .رسيد نضير يبن به نوبت ديگر يا حادثه نتيجه در

 شدن كشته از كه يهوديان. كند تصفيه را يا كشته به مربوط اختالف تا رفت نضير يبن محله
 مقام در بودند خشم در رسول حضرت دستور به اشرف، بن كعببه نام  ودخ يرؤسا از ييك

 و آمد راه كرده، محاصره را نضير يبن يكو ،مسلمانان و داد قتال به امر محمد. برآمدند طغيان
  .بستند آنان بر را آذوقهآب و  و شد

 آماده را خويش گرفته، عبرت آنان سرنوشت از شايد و بودند قينقاع يبن از مجهزتر نضير يبن
 پيغمبر كه يحد به شد يطوالن محاصره و كردند مقاومت مردانه رو اين از. بودند ساخته تر

 خانه به و شوند خسته محاصره از يقوم نااستوار و ناپايدار طبعبا  مطابق مسلمانان ترسيد
  .نددز آتش را نضير يبن نخلستان تا داد دستور رو اين از. برگردند

 فرياد دليل همين به. است اعراب ارتزاق منبع و ياساس ثروت گوسفند و شتر چونهم نخل
 مردم و يدان يم مصلح يمرد را خود كه تو زدند بانگ محمد بر و شد بلند نضير يبن اعتراض

 درختان و يزن يم يانسان غير كار بدين دست چرا يكن يم منع فساد و يتباه و يويران از را
  ؟يبر يم بين از را ثمربخش

 تا خواند فرو آنها بر و كرد نازل را حشر سوره آنها جواب در و نكشيد كار از دست محمد اما
  :دهد جلوه مشروع و موجه را خويش اقدام

 شاقُوا بِاَنَّهم ذلك النّارِ عذاب خرَةِ اال يف لَهم و الدنيا يف بهم لَعذَّ الجالء علَيهمِ اهللاُ كَتَب اَن ولَوال
 يعل قائمةً تَركتُموها اَو لينَةٍ من قَطَعتُم ما العقابِ شَديد اهللاَ فَانَّ اهللاَ يشاقَّ من و رسولَه و اهللاَ

  الفاسقينَ يليخزِ و اهللاِ فَبِاذنِ اُصولها
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 آن در و شدند يم عذاب دچار جهان اين در بود نشده نوشته ديار ترك آنها بر اگر

همگي به  داريد نگاه يپا سر را آن يا كنيد قطع را ينخل شما اگر .آتشند در هم جهان

  .است فاسقين مجازات يبرا آن قطع يول خداستاذن 

 به زدن دست ييعن روش اين. است مشروع و مجاز يا وسيله هر مقصود، به رسيدن يبرا ييعن
 رايج و متداول عرب طوايف در باشد، يانسان غير چند هر مقصود، به رسيدن راه در يكار هر
 كرد امر پيغمبر و رفت كار به وسيله همين طائف محاصره و ثقيف يبن با جنگ در چنانكه بود

  كربال يصحرا در يهجر 61 سال اگر نبود آور تعجب يخيل پس .زنند آتش را آنها تاكستان
 به را يعل بن حسين تا بستند يو اطفال و زنان بر يحت و او خود نواده بر را آب كوفه لشكريان

 يبعض شفاعت واسطه به و شدند تسليم نضير يبن روز بيست از پس يبار .كنند مجبور تسليم
 ميان تا گذارند يجا بر را خود يداراي تمام و روند بيرون مدينه از سالم شد بنا خزرج سران از

  .شود توزيع پيغمبر ياران

 آنها كار خندق واقعه از پس كه بود قريظه يبن ،يثرب در يهود از و باقيمانده معتبر ةقبيل تنها
 را مدينه كه قريشيان ييار به داخل ازمي خواستند  آنها كه دستاويز ينا اب. شد ساخته نيز

 نتيجه در و انداخت نفاق آنها ميان يتدبير با محمد حضرت يول بشتابند بودند كرده محاصره
 را حصار و شد مأيوس مدينه فتح از ابوسفيان اينكه از پس معذلك. نرفتند ابوسفيان ييار به

.  بود آن محاصره و قريظه يبن يكو به حمله كردند كه يكار نخستين مسلمانان كرد، ترك
 يداراي ديگر قبيله دو همچون شدند حاضر نيز قبيله اين. كشيد طول روز پنج و بيست محاصره

 به آنها از زيرا خواست ينم چنين محمد يول شوند خارج مدينه از سالم و گذاشته را خود
 شوكت ازدياد باعث را نآنا ينابود و داشت دل در يا كينه ابوسفيان با يهمداستان واسطه
  . دانست يم ديگران كردن مرعوب و اسالم

 يرؤسا وساطت با كه يرفتار همان تا شد متوسل اوس طايفه به تصميم اين بيم از قريظه يبن
 شفاعت قريظه يبن از آنها يوقت .شود بسته كار به نيز آنان با بود، شده ديگر طايفه دو با خزرج
 بدان گفت او چه هر كنم يم حكَم كار ينادر را اوس يرؤسا از ييك منفرمود  پيغمبر كردند
 يبن از معاذ بن سعد دانست يم زيرا داد، قرار حكَم را معاذ بن سعد سپس كرد خواهم عمل



 

١١۴ 

 

 تمام كرد حكم و بخشيد تحقق كامالً را پيغمبر ميل و حدس هم سعد. دارد پرخون يدل قريظه
 بين اموالشان تمام و بگيرند يبردگ به را آنان فرزند و زن و بزنند گردن را قريظه مردان

 سعد يداور به طرف دو هر زيرا كرد شود يم چه يول بود ظالمانه حكم.  شود تقسيم مسلمانان
 مخالف چند هر قاطع تدابير و عمل شدت اينها همه بر عالوه. بودند نهاده گردن معاذ ابن

  . است يضرور و الزم دولت يبنيانگزار يبرا باشد يانسان شروط

 پس ييك را خواسته امان و شده تسليم ييهود هفتصد. شد كنده گودال چندين مدينه بازار در
 بر ميان آن از. اند كرده ذكر نفر هزار تا را مقتول اسيران عده يبعض .زدند گردن يديگر از

 و زدند گردن نيز را زن يك ببرند، يبردگ به را زنان بود گفته كه معاذ بن سعد حكميت خالف
 كه يهنگام. كرد يم گفتگو و نشسته عايشه نزد مرگ هنگام تا كه بود يالقرظ حسن زنِ آن
 محاصره هنگام كه بود اين جرمش. رفت قتلگاه يسو به خنده و يروي گشاده با بردند را او نام
 و يخوشروي بدين يزن كنون تا گويد يم عايشه. بود كرده پرتاب يسنگ قريظه يبن يكو

 يم گفتم او به برود كشتارگاه به كه برخاست يوقت. بودم نديده ينفس نيك و يخوشخوي
  .ندارد يارزش من يبرا يزندگ: داد جواب خنده با. بكشند را تو خواهند
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  قدرت يسو به جهش

  دولت تشكيل مقدمات

 تأسيس شرف در يدولت كه شود يم احساس يخوب به هجرت اول ساله ده حوادث در سير از
 ينيك به تشويق و جزا روز از مردم ترساندن پند، و وعظ صورت از مكه ساله سيزده نبوت. است
 ناخواه و خواه و كند حكومت مردم بر بايد ناچار كه آيد يم در يدستگاه صورت به شده خارج
 يتدبير و وسيله هر به زدن دست هدف، اين به رسيدن يبرا. بقبوالند آنها بر را جديد آئين
 هدايت و ارشاد يدعو كه باشد يكس شأن مغاير و روحانيت مقام يمناف چند هر است، مجاز
  .دارد

 به هجومو  ،بي مجوز در ماههاي حرام يها غزوه و، ترورهاي شبانه و پنهاني، يسياس يقتلها
مين است همه و مسل با مخالفت شاننيت شايد يول اند برنيامده هجوم مقام در هنوز كه يطوايف
 ضربت يبرا هم ،نيز قريش يتجارت يكاروانها به حمله. است يهدف ه چنينب رسيدن يبراهمه 
 يم الزم مسلمين شوكت ازدياد و رعب ايجاد يبرا هم و غنايم كسب يبرا هم كردن، وارد
 .دباش

 بر مشعر يمكّ آيات گويد يم گولدزيهر كه يحد به بود نشده وضع يشرايع و احكام مكه در
 به يكتا خداوند ستايش زهد، ترغيب در بيشتر قرآن يمكّ آيات. نيست يجديد دين آوردن
 مكه در. است نوشيدن و خوردن در اسراف از اجتناب و ديگران به كردن ينيك نماز، صورت
  :بود شده مقرر اصل پنج فقط

  رسالت به اقرار و توحيد - 1

  نماز - 2

  ياختيار انفاق شكل به يول زكات - 3

  يانيهود روش به هم آن روزه - 4
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  عرب يقوم معبد زيارت ييعن حج - 5

 ياحكام هنوز كه مسلّم دليل بدين نداشت وجود يشرع مجازاتمكه  در است معتقد يسيوط
 يها سوره از حتماً ست،ا يا فريضه آن در كه يا سوره هر: گويد يم يجعبر .بود نشده صادر
 حرام و حالل است، دوزخ و بهشت از سخن فقط يمكّ قرآن در: گويد يم عايشه .است يمدن
  .آمد پديد اسالم نمو از پس

 اسالم .گرديد مقرر و صادر اخير ساله ده در فرايض و احكام تمام. نيست چنين امر مدينه در اما
 نخستين. شد فراهم يعرب دولت يك تشكيل مقدمات بلكه آمد در نو يشريعت شكل به تنها نه

 جدا يهود از را مسلمانان خرج تدبير اين .بود كعبه به ياالقص مسجد از قبله برگرداندن اقدام،
 را يقوم حميت ينوعنمود؛ نيز  زايل داشتند خود در مدينه اعراب كه را يحقارت عقده و كرد
 اصنام يتمركز اين بر عالوه كعبه. داشتند ام احتر كعبه به قبايل همه چه برانگيخت، اعراب در
  .دانستند يم آنان نسل از را خود اعراب كه بودهم  اسماعيل و ابراهيم خانه ستايشگاه، و

 كه را آنها معمول روزه و كرده ترك روزه امر در را يهود از تبعيت اسالم شارع كيفيت همين به
 را رمضان ماه تمام سپس و كرد مبدل معدوده ايام به نخست گرفت، يم انجام محرم دهم در

 تعدد حيض، ارث، محارم، تعيين حدود نكاح، و طالق به راجع احكام .داد اختصاص بدان
 و نجاسات همچنين يمدن و يجزاي احكام ساير و ديه و قصاص سرقت، و زنا حد زوجات،
 و تعديالت با است، يجاهل زمان عادات يا يهود شرايع از مقتبس يا غالباً كه...  ختنه و محرمات
  .گرديد مقرر مدينه در يتغييرات

 باشد، پذيرفته رنگ جاهليت دوره عادات و يهود ديانت از چند هر شخصيه امور و يمدن احكام
 ملل تمدن عناصر تمام مانند و است انكار قابل غير معامالت ساختن مرتب و اجتماع نظم يبرا
 يا طرز. تهذيب ينوع مستلزم و هست اديان يتمام در عبادات. پذيرند يم رنگ يكديگر از

 در كه ياعمال انجام و حج فلسفه از تواند ينم متفكر انسان اما. ندارد اهميت چندان آن كيفيت
  .آورد در سر شود ينم ديده تييعقالن آنها

  . رسد يم نظر به معما مانند يحد تا كعبه زيارت به يهجر هشتم سال در محمد حضرت عزم
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 كعبه زيارت كه خود ياران خاطر ارضاء يبرا اينكه يا خداست خانه كعبه كرد يم فكر واقعاً آيا
 با كه ،يناگهان تصميم اين خود آيا زد؟ كار اين به دست بود ياجداد و كهنه يعادات آنها يبرا

 يك شكست،را  حديبيه صلح و شدمواجه  مكه به مسلمين ورود از ممانعت و قريش مخالفت
 تا بكشد قريش رخ به را مسلمين شوكت و كثرت كه نبود يسياس تدبير و يساز صحنه نوع

   ؟متمايل شوند جديد دين به مكّيان متعصب غير و متوسط ساكنان و ضعفا

 خرافات و معتقدات همه به پا پشت و آورده جديد يشريعت و تازه يدين مدعي است كه يكس
 آيا كند؟ يم احيا يديگر صورت به را قديم عادات همان اغلب چگونه است، زده خود يم قو

اساس واش بود  يصلا هدف يكتا پروردگار ستايش فقط كه اسالم شارع و خداپرست محمد 
 خواهد يم درآمده ينژاد تعصب و يقوم حميت تأثير تحتمي دانست،  اتقو و فضيلت را تقرب

  دهد؟ قرار قوميت شعار را اسماعيل خانه ستايش

 از يبسيار كه ت داشتمغاير اسالم شريعت يمبانبا  وبود  انگيز شگفت يتا حد امر اين
 حفظ ليو بود پرستان بت عادتزيرا اين كار  داشتند اكراه مروه و صفا بين يسع از نيمسلم
  .دش قبوالنده آنها بر قرآن آيه زور به عادت اين

  ان الصفا و المروه من شعائر اهللا

  )158بقره (.همانا سعي ميان صفا و مروه از شعائر خداست

 حواريون فكرترين خوش از و پيغمبر صحابه بزرگترين از كه عمر مستند روايات حسب بر
 اين هرگز بوسد، يم را حجراالسود حضرت كه ديدم ينم خودم من اگر است گفته اوست،
من هيچگونه دليل موجهي : نويسد يم صريحاً يغزال محمد امام .بوسيدم ينم را سياه سنگ
 روزنه توبه 28 آيه .كنم يم اطاعت ناچار است شده امر چون يول ام نيافته حج مناسك براي

  :بدهد سئوالهااين  به يجواب بتواند شايد و گشايد يم انديشه يرو يا

 عيلَةَّ خفتُم وان هذا عامهِم بعد المسجِدالحرام فَاليقرَبوا نَجس المشرِكُونَ انَّما آمنو اَيهاالّذينَ يا
وففَس غنيكُمن اهللاُ يم هفَصل  

   كعبه به)  هجرت دهم سال( سال اين از پس نبايد و نجسند مشركان مؤمنان، گروه يا
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  .ساخت خواهد نياز يب خود فضل به را شما خداوند ترسيد يم فقر از اگر. يندبيا

محمد . ساخت نياز يب را اعراباهل كتاب،  جزيه و فتوحات با خداوند جاللين، تفسير حسب بر
 طوايف بر را كعبه زيارت شده نازل يهجر دهم سال در مكه فتح از پس كه توبه سورهدر 

 رونق باعث و مكه اهل ارتزاق وجه عرب قبايل و طوايف شد و آمد .فرمايد يم حرام غيرمسلمان
. اويندو خويشاوندان  قبيله مكه مردم. شوند يم يناراض مكه مردم پس. آنهاست كار و كسب
 با پس. دارد بر درهم  ارتداد خطرراه ارتزاق قبيله اش را مي بندد و  مكه افتادن رونق ازاگر 

  .رود يم بين از خطر اين مسلمين بر كعبه زيارت دنكر واجب

 يبرا حال هر در يول باشد منطبق االمر نفس و واقع با حد چه تا هتوجي اين نيست معلوم البته
 عقل توجيه دادند يم انجام آنها را جاهليت دوران پرستان بت كه ياعمال ييعن حج مناسك

 روشنفكر فيلسوف و عرب بزرگ شاعر رو اين از. يافت توان ينم نيز پسند شرع و حتي ذيرپ
  :گويد يم يمعرّ ابوالعالء يجهان

  الحجر ولثم الجمار يلزم البالد ياقاص من اتوا قوم و

  بشر تا كل الحق عن يايعم مقاالتهم من عجبا ا فو

ي ديگر را سنگ سپس بيندازند ي به سنگيسنگ يجمع دسته تا آيند، يم دور بالد از مردمان
  هستند؟ نابينا حق ديدن از مردمان آيا ،يا مسخره كار عجب ببوسند، را) و حجراالسود كعبه(

 يم يخوب به شده، صادر مدينه در و است ياسالم خاص شرايع از كه قمار و خمر حرمتاز 
 صورت از زكات مدينه در. است شده آنها صدور باعث ياجتماع مقتضيات كه كرد تصور توان
اما  .باشد بنياد تازه دولت هزينه يجوابگو تا آمد در يماليات شكل به ياختيار انفاق و خير امر
 است جهاد حكم يافت، توان ينم را آن نظير يبشر و يآسمان شرايع از هيچيك در كه يقانون
 همچون  يمدن يها سوره آن در از پس ليوشكل گرفت » صدور اجازه« صورت به نخست كه

  .تبديل شد عمل شدت و امر گوناگون يها صيغه به توبه و انفال بقره،

  نيست مشركين با قتال و جهاد از ينامهرگز  يمكّ يها سوره در كهاين است  ترهتوج قابل
   هيچ درباره شود يم تصور كه ستا فراوان جهاد و قتال آيات يقدره ب يمدن يها سوره در يول
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   :با خود دارد نكته دو مطلب اين ليو باشد، نگرفته صورت تأكيد اينقدرموضوعي 

 با جز كه مي دانست وا ست زيراآنها بر ياستيال راه و اعراب روحيه بر محمد بصيرتنشانة - 1
  .داد تشكيل ياجتماع واحدو  آورد وجود به ياسالم دولت يك توان ينم شمشير

 يانسانهر  حقو مسلم ترين   ترين شريف كه است عقيده و فكر يآزاد حق شدن پايمال - 2
 توجيه را آن توان ينم يآسان به و كرده بلند را متفكران از يبس اعتراض يصدااين نكته . است
 سازگار انسانيت و عدل يمباد با، شمشير زور بهتحميل يك عقيده به مردم آن هم  آيا .كرد

 و ستم كمابيش مكان هر در و زمان هر در يبشر گوناگون يها جامعه در است يبديه است؟
 اين از تر ينامردم و نامعقولتر تاريكتر، يستم هيچ فكر اهل نظر از يول است موجود يتباه

  . نباشند قائل عقيده و فكر يآزاد حق مردم يبراة كشوري حاكم هيئت كه نيست

 بقاء تنازع از است يصورت اين و دنرمي ب بين از را خود انمخالفيان، فرمانروا ان وپادشاه
باشند  او چونبايد هم كه به اين مردم ساختن مجبور اما است يانسان اصول مخالفكه  هرچند

 در با اين حال .نيست يپوش چشمتوجيه و  قابلهرگز  ند،او بينديش مشرب و ذوق مطابق و
 به ياحترام يب اين و داده يرو مردم حق به اجحاف اين جهان ملل تمام در و تاريخ طول

و حتي  مستبدان و طاغيان يخودرأي و يخودكام، استبداد. است بوده رايج انسان شخصيت
 و تاريك اتصفح ندارند را خود معتقداتبا  مخالف يداعق شنيدن تابكه  عامة مذهبيون

ندن سوزا ،يجمع دسته هايكشتاردار زدن،  .است گشوده انسان سرگذشت در را يسياه
از اين  است يبارز يها نمونه ،پا و دستقطع كردن  تاريك، يزندانهادر  آدميان، انداختن
، يناز يكشورها. شاهد بوده ايمنيز  بيستم قرنيعني  مانخود عصر در كهصفحات تاريك 

  .از اين نمونه ها فراوان به خود ديده اند كمونيست و فاشيست

 طرف بر روش ينا آيا يول گرفته صورت اقوام و اعصار تمام در عقيده يآزاد به ياحترام يب پس
 در كه يمرد هم آن رواست؟ و ادعاي نبوت مي كند گرفته دوش بر هدايت پرچم كه يكس
مي گفت هيچ اجباري در دين نيست و خودش رحمتي براي همگان مي دانست؟ مگر او  مكه

  شما دين خود را داشته باشيد من  »دين يول دينكم لكم«: نبود كه روزي به مكيان مي گفت
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  .هم دين خودم را

 بر را بلد سوره خود و محبت ايمان از پر و گرم يصدا بامگر همين مرد نبود كه در مكه 
  :خواند يم فرو ابواالشد

 و العقَبةَ ما اَدريك ما و العقَبةَ اقتَحم فَالَ النَّجديينِ هديناه و شَفَتَينِ و ولساناً عينين هلَ نَجعلَ اَلَم
 ثُم ذامترَبةٍ مسكيناً اَو مقرَبظ ذا يتيماً متغَبةٍ يذ يومٍ يف عامطا اَو رقَبةَ فَك العقَبةُ ما اَدريك ما

  الميمنَةٍ اَصحاب كئاول بِالمرحمةِ وتَواصوا بِالصبرِ تَواصوا و آمنُو الَّذينَ منَ كانَ

  . است دشوار دهد يم نشان را محمد يخطاب ينيرو كه آهنگ خوش آيات اين ترجمه كه دريغ

 و خير راه و نبخشيديم؟ لب دو و زبان را او و نكرديم عطا بينا چشم دو ما به انسان آيا

 از يرهايراه . چيست آن از يرهاي راه و يدشوار داند ينم او يم؟نشان نداد او به را شرّ

 گَرد ،است مستمندان ييار به شتافتن ،خدا راه در است اي دهرب كردن آزاد، يدشوار

 و آورند ايمان خدا به روش بدين باشد. است دنكر رحم صله و زدودن ييتيم چهره از

 يرستگار شايسته آنها كه كنند سفارش خلق با يمهربان و صبر اهميت به را يكديگر

  .سعادتند و

چه شد كه  گفت، يم سخن روحانيت و رأفت از سرشار و گيرا لحن چنين با مكه در كه يمرد
  :فرمود و ددا روش تغيير تدريج به مدينه در

بكُت لَيكُمتالُ ع216بقره (.دش واجب شما بر كشتار و قتل      الق(  

  )29توبه (.بكشيد آنهايي را كه به من ايمان نمي آورند    اليؤمنُونَ الّذينَ قاتلُوا

ايمان به خدا نبود ايمان به خودش بود زيرا يهود و مسيح به خدا با مردم، آري مشكل محمد 
  :ايمان داشتند ولي او آنها را نيز كافر خواند و نابودشان كرد و گفت

  منه يقبلَ فَلَن ديناً غَيرَاالسالمِ يبتَغِ ومن

  )85آل عمران ( .نيست پذيرفته ديگري داشته باشد دين اسالم جز هر كس كه
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   الوثاقَ فَشُدوا اَثخَنتُموهم اذا يحتّ الرَّقابِ فَضَرب كَفَرُوا الَّذينَ القَيتُم فَاذا

 محكم را اسيران. شود رنگين خونشان از زمين تا بزنيد گردن يافتيد كجا هر را كفار

  )4محمد (.نباشند فرار به قادر كه ببنديد

  :است شده نازل مدينه در فقط شديدتر و قبيل اين از آيه دهها

اَنزَلَنا و ديدالح فيه أسد بشَدي و عنافلنّاسِ مل و علَمياهللاُ ل م رُهنصي و لَهسبِالغَيبِ ر.  

 و او يكسان چه بداند خداوند تا دارد نيز منافعي كه فرستاديم ترساندن يبرا را آهن

  )25حديد (.كنند يم ييار را پيامبرش

 رو، اين از. بازشناسد را رسولش و خود دشمن حكيم، و عليم خداوند تا نبود آهن مكه در يگوي
  :داده بود دستور پيغمبر به مكه، در

ل اَدعبيلُ ياس كبةِ ركمبِالح ظَةِ ووعنَةِ المسالح م ولهالّت جاديب نُ، يهنَّ اَحسا كبر وه اَعلَم 
  بِالمهتَدينَ اَعلَم هو و سبيله عن ضَلَّ بِمن

 بحث آنها با يخردمند و مالطفت با بخوان خدا راه به نيكو يپندها و حكمت با را آنان

 راه ياشخاص چه و گمراهند ياشخاص چه كه است داناتر خود خداوند. كن جدل و

  )125نحل (.اند گرفته پيش در راست

 و رزمجو شد مبدل يدستگاه به يروحان صرفاً يدعوت صورت از رفته رفته اسالم ترتيب بدين
 .گرديد استوار زكات گرفتن و غنايم كسب ،يناگهان يها حمله بر آن ينما و نشو كه منتقم
 محمد امر با كه يسياس يقتلها و اسيران كشتن قبيل از هجرت ساله ده حوادث از يبسيار
 بوده يدين دولت يمبان تحكيم منظور به كشانيده، اعتراض به را يخارج ناقدان و گرفته صورت

 از آيا. كند چه آنها با بود مردد پيغمبر و افتاد مسلمين دست به ياسيران بدر جنگ از پس. ندا
 برده چون يا برسد مجاهدان جيب به يپول راه اين از تا كند آزادشانو  يگيرد فديه آنها

  فكند؟بي زندانشان به يا كند نگاهداريشان
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 يم اوضاع به بصيرت حدت و سجايا قوت ،انديش مĤل يفكر، بين واقع يديد با كه عمر
 بود آنها كشتن به معتقد ناميد، ياسالم دولت و اسالم بنيانگذاران از را او توان يم و نگريست

 به صورت آن در بود معتقد و دانست يم مصلحت خالف را آنها كردن آزاد و گرفتن فديه زيرا
 و برده شكل به چه آنها ينگاهدار اما. خيزند يبرم جنگ به يبيشتر كينه با پيوسته مخالفان

 دستهبه  كنند و فراروجود دارد كه  خطراين  پيوسته و است خرج مستلزم ،يزندان شكل به چه
 اسالم شوكت و افتاده قبايل در يرعب آنان كشتن با كه يصورت در. وندش ملحق مخالف هاي

  :گرديد نازل انفال 67 آيه مناسبت همين به. شود يم افزوده

   االخرَةَ يريد اهللاُ و الدنيا عرَض تَريدونَ االَرضِ يف يثخَنِ يحتّ ياَسر لَه يكُونَ اَن يِلنَّب كانَما

هاي خون نگهدارد تا زمانيكه اسير) كه براي گرفتن فديه( نيست شايسته را مبراپي

 خداوندمال دنيا مي خواهيد ولي ) اسيران صاحبان( شما. در زمين بريزد بسياري

   .را آخرت يسرا

  اسير دو كشتن

 به محمد تن دو اين ةمشاهد از. بودند حارث نضربن و معيط ياب بن عقبة بدر، اسيران جمله از
 مقداد و بود مقداد اسير نضر. بزنند را دو آن گردن كرد امر ،افتاد مكه در آنهاتهاي مخالف ياد

 است من حق ييعن. است من اسير اين: گفت پيغمبر به رو اين از. داشت فديهگرفتن  به طمع
 اگر: مي گفت قرآن پليد درباره اين كه يا كرده فراموش مگر: گفت پيغمبر. غنايم جزء و

  .ندنيست يچيز كهنه يها افسانه جز اينها ،بگوييم را آن نظيرمي توانيم  بخواهيم

  .االَولينَ اَساطيرُ الّا هذا انَ هذا مثلَ لَقُلنا نَشاء لَو سمعنا قَد

 و كشيد در دم مقداد.  شود يم مرگ به محكوم و هدر او خون ،ناچيز ةجمل اين دليل گفتن به
 كشتن به امر را ثابت بن عاصم و احضار را عقبه ،يبعد منزل در .زدند گردن را حارث نضربن

  .آتش: ؟ محمد گفتشوند يم چه هايم بچه پس و گفت زد فرياد وحشت از عقبه. كرد يو

   آنها فرمود امر و كرد يمستثن را تن چند پيغمبر يول شد صادر يعموم عفو دستور مكه فتح در
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 عبداهللا اميه، يبن صفوان. باشند برده پناه كعبه يها پرده به چند هر بكشند، يافتند كجا هر را
 .سرح ياب سعد بن عبداهللا و نقيذ بن حويرث ابوجهل، پسر عكرمه صباب، بن مقبس خطل، بن

 پيغمبر اجازه با را آيات آخر يگاه يول. بود يوح نويسندگان از مدينه در يمدت اين ششمي
 بگذاريم است چطور: گفت يم او .»حكيم عليم واهللا«: مي گفت پيغمبر مثالً. داد يم تغيير

 ،قبيل اين از تغيير چند تكرار از پس. ندارد يمانع گفت يممحمد نيز . »ميرح عزيز واهللا«
 من القاء با ياله يوح است ممكن چگونهو گفت  برگشت اسالم از  سرح ياب سعد بن عبداهللا
 قريبه و فرتنا نام به بود جاريه دو را مرد اين. رفت قريش يسو به مدينه از سپس كند تغيير

 به زن دو همچنين. شدند كشته دو هر. كردند يم زمزمه پيغمبر هجو در يتصنيفهاي كه
  .رسيدند قتل به ندبود داده شآزار مكه در محمد اقامت ايام در كه ساره و هند هاينام

 چند عثمان. شد پناهنده ي و به بود، عثمان يرضاع برادر كه السرح ياب بن سعد بن عبداهللا
 ياستدعا و آورد پيغمبر نزد را او آنگاه. يافت تسكين خروشها و جوش تا كرد يمخف را او يروز

 را عثمان شفاعت اكراه با ييعن. نَعم: فرمود سكوت يمدت از پس پيغمبر. كرد بخشش براي او
 از پس .شدند بيرون پيغمبر محضر از عثمان با سپس و آورد اسالم مجدداً عبداهللا.  پذيرفت

 و بود ترس از و ياجبار او اسالم: فرمود. پرسيدند حضرت از را يطوالن سكوت علت آنها رفتن
 قبالً زيرا بزند را او گردن و برخيزد شماها از ييك بودم منتظر و داشتم اكراه آن قبول از من

  .باشد آويخته كعبه پرده به چند هر بكشيد، شيافتيد كجا هر بودم گفته

 تواند ينم خدا پيغمبر:  فرمودند حضرت ؟ينفرمود يا اشاره چشم با چرا:  گفت انصار از ييك
 همين. دهد كشتن به امر چشم با اما كند سكوت ظاهراً ييعن. باشد داشته خيانتكار چشمان
 شمال فتح مأمور كه شد يسپاه سردار عثمان خالفت در )سرح ياب سعد بن عبداهللا( شخص
 عثمان، رو همين از آمد بيرون كار از سزاوار و شايسته مأموريت اين در يو .بودند آفريقا

  .شد مصر يوال جايش به او و كرد عزل مصر حكومت از را العاص عمروبن

  يسياس يقتلها

 محمد قدرت و نفوذ بسط از بدر جنگ از پس كه بود نضير يبن يهودان از شرفا بن كعب
 اين پيغمبر مدينه به برگشتن از پس ،تا با قريش همدردي كند رفت مكه به و شد نگران
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و  برخاست مسلمه بن محمد بسازد؟ را پليد اين كار كه كيست: فرمود كرده بهانه را مطلب
  يو با را اوس قبيله از نفر پنج. بساز يتوان يم اگر: فرمود حضرت. سازم يم را او كار من: گفت

 از ود ونش بدگمان كعب حيله ينا اب تا بود كعب شيري برادر نائله ابو آنها از ييك كه كرد همراه
 شما يار خدا خدا، نام به برويد: گفت و كرد مشايعت شهر خارج تا را آنها سپس. آيد بيرون خانه
 واسطه به كعب است يطبيع. رسيد خيبر به تا افتاد راه به شبانه ينفر پنج اي دسته .باشد

 حصار از تا شد گفتگو گرم زبان چرب دوستان با و آمد بيرون خانه از و نشد بدگمان ابونائله
 رسيدند، مدينه به يوقت. ساختند را كارش ريخته سرش بر تن پنج آنگاه. شدند دور خيبر

  .بود خوش خبر منتظر و بيدار هنوز پيغمبر

 اجازه پيغمبر از خزرجيان. بود اوس قبيله دوستان ازو  يهود سرشناساناز حقيق  ياب بن سالم
 عتيك بن عبداهللا و داد اجازه پيغمبر. بكَشند بود هم پيمان اوس طايفه با او را كه تا خواستند

 ياب بن سالم و دادند انجام دلخواه نحو به را خود مأموريت نيز آنان. برگماشت آنها يرهبر به را
  .اكبر اهللا زد فرياد يخوشحال از دادند خبر پيغمبر به و برگشتند كه يهنگام .كشتند را حقيق

 بن يسير محمد .كرد يم تشويق محمد با جنگ به را مردم غطفان يبن در رواحه بن عبداهللا
  .كرد و چنين شد او كشتن مأموررا  امرز

 اُنَيس بن عبداهللا فرمود امر. انگيخت يبرم محمد ضد بر را مردم نخله در يهذل سفيان بن خالد
  .كرد چنين نيز او و بسازد را او كار

 طرف از حدرد بن عبداهللا. كرد يم تحريك محمد با مخالفت به را قيس طايفه ،قيس بن رفاعة
 و نشست او كمين در نخست كه ترتيب بدين. كرد چنين و بياورد را او سر شد مأمور پيغمبر

  .آورد حضرت نزده بريده را سرش سپس ناكار كرد را يو يتبر با

 عمرو. برد سالمت به جان شده مطلع ابوسفيان يول گرديد ابوسفيان قتل مأمور، اميه عمروبن
  .كه دست خالي نماند كشت را يبيگناه يقريش مدينه، به برگشتن در بود نيافته توفيق چون

محمد از  بود، كرده هجو ششعر در را پيغمبر عفك ابو نام به يا ساله بيست و صد پيرمرد
   .او نيز به قتلش رساند. نش كردكشت را مامور عمير بن سالم شنيدن آن برآشفت و
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محمد از شنيدن آن . گفت يناسزاي بيچاره محمد را پيرمرد آن قتلبخاطر  مروان دختر عصماء
  .دو كودك شيرخوار خوابيده بود كشتندبا را شبانه در حاليكه  ءعصما. نيز آشفته شد

 از پس. نداقامت داشت مدينه دركه  بودند بدر اسيران از مغيره بن معاويه و يجمح عزة ابو
 يب محمد. كن آزاد يا ببخش مرا گفت محمد به عزة ابو. بود شده ناپديد معاويه ،احد شكست
 دست او بر تا فرستاد مغيره بن معاوية دنبال به يكس و بزند را گردنش كرد امر زبير به درنگ
  .شد اجرا نيز دستور اين و برسانند قتلش به يافته

 و ياجتماع نفوذ بسطة مشاهد از پس بود آورده اسالم كه خزرج سران از ياب بن عبداهللا
 اين از. نداشت ينشان ايمان و خلوص از ديگر كه يحد به تا شد ناراحت سخت پيغمبر يسياس

 و مي دانست نيز پيغمبروي را  دسيسه و نفاق. آورند يم شمار به منافقان رأس در را او رو
 تو خداوند. كن مدارا يو با گفت پيغمبر به عباده بن سعد يول بود يو قتل به مصمم عمر يحت
  .شويم راحت او يطلب رياست شرّ از كه فرستاد ما يبرا را

 رفتار تو يرأ به اگر گفت عمر به محمد يروز: نويسد يم باب اين در هيكل حسين محمد
 او رفتار يول خاستند يبرم يو يخونخواه به يكسان بودم، كشته را ياب بن عبداهللا و كرده
 كن مأمور مرا خود ،يبكش را پدرم يخواه يم پسرش به من گفت اگر كه است ناپسند يطور
 يخونخواه به شد خواهم مجبور عرب معموله رسم ب من كنند قيام امر اين به ديگران اگر زيرا
  .برخيزم او

 است ياب بن عبداهللا از اين آيه، مقصود: نويسد يم نساء سوره 88 آيه نزول شأن در يسيوط اما
 پيوسته كه يشخص وجود شرّ از مرا كه كيست فرمود لذا. بود آمده تنگ به يو از پيغمبركه 
 اوس ميان يول دهد؟ نجات آورد يم گرد خويش خانه در مرا مخالفان و است من آزار صدد در
  .داد نجات كشتن از را او امر همين و افتاد يدستگ دو خزرج و

   من تَهدوا اَن اَتُريدونَ كَسبوا بِما اَركَسهم واهللاُ فئَتَينِ المنافقينَ يف فَمالَكُم

 ديخواه يم آيا. مردودند آنها ايد، شده دسته دو منافقان درباره كه را شماچه شد 

  كنيد؟ هدايت است، ردهك گمراه خدا كه را يكس
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 به و كشتند يم را يكس يشخص غرض راه از يا يخدمت خوش راه از يامسلمين  نيز يگاه
 و كرد يم شد و آمد مسلمانان با كه ييهود يتاجر يبرا امر اين .شد يم گذاشته اسالم حساب
 كه يهود رجال از يك هر بر: فرمود پيغمبر يروز. آمد پيش داشت با همه هم يخوب روابط
 جز و بكشت را گناه يب نةنيس ابن و جست جا از مسعود ابن محيصة!  بكشيد يافتيد، دست

  .نكرد مالمت كار اين بر را او يكس برادرش

 در يجمع كه رسيد خبر حضرت به اندازندبي راهجنگي  روميان با خواستند يم ي كههنگام
 با را طلحه دارند، مشورت با يكديگر جنگ اين عليه و كنند يم اجتماع ييهود شويلم خانه
 او كه كند فرار توانست نفر يك فقط. زدند آتش كرده محاصره را خانهكه  كرد مأمور يا عده
  .شكست پايش هم

 جنگ در خواستند ينم شديد يگرما خاطرب هك است يكسان به راجع توبه سوره 81 آيه 
  :كنند شركت

  اً حرَر اَشَد جهنَّم نار قُل الحرَّ يف تَنفروا ال وقالُوا

  .است سوزانتر يبس دوزخ آتش بگو آنها به نرويد، جنگ به گرمامي گويند د
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  امارت و نبوت

 يمكّ يها سوره به بايد ناچار كند، مشاهده نبوت كسوت در را محمد بخواهد يكس اگر
 مسيح روحانيت. كند مراجعه آن امثال و نجم سوره مؤمنون، سوره چون آنها از يبعض مخصوصاً

 و امارت مسند بر را محمد بخواهد اگر برعكس .است ساطع آنها آيات از يدرخشان شكل به
 سوره مخصوصاً و حمدم نساء، بقره، مانند يمدن يها سوره به بايد ببيند يقانونگذار و رياست

 و مدينه يهود از يثرب تصفيه از پس مخصوصاً هجرت از پس سال چهار سه .آورد يرو توبه
 ظاهر محمد خود رفتار از هم و احكام از هم، )پادشاهي( امارت آثار ،مصطلق يبن كردن منكوب

  .شود يم

 آمده فرود يو دامن به ماه دايد خواب اخطب بن يح دختر كه است آمده هشام ابن سيره در
 او صورت بر يسيل چنان شده خشم در شوهر.  كرد نقل خود شوهر يبرا را خود خواب و است

 پس قضا از؟ يشو حجاز پادشاه زن يدار آرزو تو: زد فرياد و جهيد چشمش از برق كه نواخت
 نام به يهود متعينان از ييك كه يهنگام گويند يم. پيوست پيغمبر زنان جمع به خيبر فتح از

 يبن در نبوت كه يدان يم بهتر تو: گفتند يو به انييهود شد، مسلمان سالم بن عبداهللا
  .پيغمبرشاه است نه  تو يآقا. عرب در نه است اسرائيل

 يكشور ات برادرزاده: گفت عبدالمطلب بن عباس به ياجبار آوردنِ اسالم هنگام ابوسفيان
  .است نبوت قلمروِ اين: داد جواب يو به عباس. دارد بيكران

 وا .بود پيغمبر احترام و اعتماد مورد و اسالم يشخصيتها ترين برجسته و بزرگترين از ييك عمر
 به زيرا درآيد مسلمانان جرگه در داشت آرزو بعثت اول يسالها در پيغمبر كه است يكس همان
 را معاهده آن و برآشفت حديبيه صلح از پس. بود موصوف صراحت و شجاعت ،سجايا قوت

 اين در عمر. بود قبوالنده محمد بر را خود شرايط تمام قريش چه خواند، يرسواي و شكست
 آري .بنشيند عزايت به مادرت زد فرياد خشم با و برآشفت پيغمبر كه كرد يتند يحد به بحث
 آرزو قبل سال دوازده نيست كه محمد آن ،مي كند امضاء را حديبيه صلحامروز  كه محمد اين
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اين محمد با آن محمد زمين تا آسمان فرق مسلمان شود،  عمر چون يصشخكاش  كرد يم
  .دارد

 يپيروز را قريش دستور به شدن تسليم و ينشين عقب، فتح سوره كردن نازل با محمد اين
 و باوقار كه ابوبكر يحت كنند يم قبول نيز همه و )مبينا فتحا لك فتحنا انا( نامد يم درخشان

  .كند يم متقاعد را او و نشاند يم فرو را عمر ينارضاي و خشم ، يذات يپختگ

 اين حال همين در يول شد خشمگين عمر به همين خاطر بود ينشين عقب ينوع حديبيه صلح
 قريش جنگ، و يدرگير صورت در اطمينان نداشت كه بود زيرا محمد يسياس تدبير صلح

 در اگر زيرا است مشكوك مجادله از بهتر ،خطر يب متاركه و مسالمت او فكر در. شوندمنكوب 
نيزهمراه  يو نفوذ ازدياد از نگران اعرابِ و شده يجر قريش خوردند، يم شكست يجوي ستيزه
 يم يسخت به يارانش و محمد كار در نتيجه شدند يم ملحق بديشان، خورده زخم انييهود

  . گراييد

 حادثه مقام در ديگر كه باشد گذشته يشخص ذهن در خردمندانه مالحظات اين تمام شايد
 بدين پذيرد يم را قريشيان شروط تمام او. است يدولت تأسيس صدد در بلكه نيست يجوي
 را حج شكست، خطر بدون و دردسر يب و شود افزوده او شوكت و قوت بر آينده سال تا كه اميد
 را ما فرض اين حديبيه صلح از پس او شجاعانه اقدام شايد .كند تأمين يارانش و خود يبرا

  . دنماي مسجل را يو يكشوردار تدبير و تأييد

 در. نيست چنين خيبر به هجومولي  باشد، و دشوار مشكوك يامرشايد  قريش با يدرگير
 قريش نفوذ يا قريش اعراب با قرابت واسطه به مهاجران از يبسيار است ممكن قريش با جنگ
شرايطي  چنين) خيبر( يهود سنگر آخرين به هجوم يول ورزند كوتاهي جنگ در آنها ميان
  :است شده داده وعده آنها به نيز فراوان غنايم كه مخصوصاً ندارد

 علَيهِم السكينَةَ فَأَنْزَلَ قُلُوبِهِم يف ما فَعلم الشَّجرَةِ تَحت اذيبايِعونَك المؤمنينَ عنِ اهللاُ رضي لَقَد
مهأَثَابا وا فَتْحقَرِيب و مغاننَها كَثيرَةُ مأخُذُوي زيزاً اهللاُ كانَ وكيماً عح.  
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او آنچه را كه در . بستند پيمان تو با درخت زير كه يمؤمنان از شد يراض خداوند

 با يك پيروزي نزديك را نازل كرد و آنها آرامش دلهايشان بود دانست پس برايشان

همانا خداوند دانا و  .پاداش خواهد داد استكه غنيمتهاي بسياري در آن  )فتح خيبر(

  )18فتح ( .حكيم است

با اين آيه، و وعدة غنيمتهايي كه محمد به مسلمين داد مشكل نارضايتي ايشان نسبت به صلح 
 پانزده از بيش ليو بازگشت مدينه به سرعت به حديبيه صلح از پس رو اين از. حديبيه حل شد

 مشاجره به حديبيه صلح درباره مسلمانان نظر اختالف ترسيد يم زيرا نماند مدينه در روز
 مشغول خود به كامالً را مسلمانان ،خيبر فراوان يغنيمتها به يافتن دست كه بخصوص. انجامد

  .برد بين از را قريش مقابل در تسليم و مماشات اثر و كرد

 چنان ،خيبر غنايمِ به يافتن دست اميد و حرص كه آيد يم بر چنين فتح سوره پانزده ةآي از
 ورزيده يسست قريش با مقابله در كه يآنهاي كه بود انداخته اعراب دل در يهيجان و شوق
  :بپيوندند خيبر به حمله در اسالم مجاهدان به خواستند يم اكنون بودند،

  .نَتَّبِعكُم هاذَرونا لَتَأخُذُو مغانم يال انطَلَقتُم اذا المخلَّقُونَ سيقُولُ

 دنبال هم ما دهيد هزاجا رويد يم غنايم كسب يبرا يوقت گفت خواهند جاماندگان

  .بياييم شما

  :فرمايد يم بعد آيه در

 تُطيعوا فَإِنْ يسلمونَ أَو تُقَاتلُونَهم شَديد بأْسٍ أُولي قَومٍ إِلَى ستُدعونَ الْأَعرَابِ منَ للْمخَلَّفينَ قُلْ
كُمؤْتي رًا اللَّهنًا أَجسإِنْ حا ولَّوا تَتَوكَم تُملَّينْ تَولُ مقَب كُمذِّبعا يذَابا  عيمأَل  

 يا. را براي جنگ با قومي نيرومند دعوت خواهيم كرد شما جاماندگان بگو به زودي به

 داشت خواهيد نيكو پاداش كنيد اطاعت اگر. بايد مسلمان شوند يا آنها را بكشيد بايد

  )16فتح ( .شد خواهيد عذاب دچار ورزيد سستي گذشته همچون باز اگر و

   دژ به نخستين روز مسلمانان. بود قلعه چند از مركّبدر صد كيلومتري شمال مدينه و  خيبر
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 با ابوبكر. يافتند دست آن بر تا ندكشت را آنان از تن پنجاه قريب و بردند حمله مشكم بن سام
 تا خورد شكست و كرد حمله عمر سپس. نبرد پيش از يكار و كرد هجوم ناعم قلعه به يا عده

 جنگ يبرا آن ساكنين و بستند آب زبير قلعه بر سپس. گشود را آن ابيطالب بن يعل سرانجام
 دو به رسيدند تا گشودند يديگر از پس ييك را ديگر قلعه چند گريختند عاقبت و شدند بيرون
 پيغمبر و خواستند امان انييهود ناچار .بودند آن در كودكان و زنان كه وطيح و ساللم قلعه

 آن از آنان مزارع و ياراض بشرطيكه دكن نظر صرف آنها خون ريختن از كه داد رضايت
 در كه بود اخطب بن يح دختر صفيه شد، پيغمبر نصيب كه يغنائم جمله از. دشو مسلمانان
  .شد بستر هم يو با حضرتو به روايتي در همان ميدان جنگ درون چادر،  مدينه به مراجعت

 را خود يداراي نصف كه كرد قبول و شد تسليم جنگ بدون گرفته عبرت درس خيبر از فدك
همگي  آمد يم دست به جنگ بدون كه يغنايم زيرا. كند تسليم اهللا رسولبه  خالصه عنوان به
ند و شد تسليمكه » يالقر يواد« و» تيما« ييهود قبايل همچنين .بود اهللا رسول آن از

  .شد مسلّم را محمد حجاز شمال بر يپيروز طريق بدين و دبدهن جزيه پذيرفتند كه

 ممكن كه را غطفان يبن و داد خرج به تدبير محمد ،خيبربه  حمله در كه افزود بايد نيز را اين
 خيبر غنايم از ينيم گذاشت قرار و كرد همراه خويشتن با دنبشتاب خيبر انييهود كمك به بود
 ديگر حوادث و جريان اين. مي شد دشوار مسلمين كار صورتدر غير اين  كند واگذار بدانها را

 كار به سياست و تدبير بلكه نپرداخته وعظ به مدينه به هجرت از پس محمد كه دهد يم نشان
  .است بسته

 قبل از اين روي داشت گرايش يناگهان هجوم و كردن غافلگير اصل به غالباً ها غزوه درمحمد 
 مورد و مكشوف بدانگونه قريش يتجارت قوافل. گماشت يم تجسس به را ياشخاص اقدام، از

 زيان و ضربه هم.  زد يم را نشان دو كه بود يتير منزله به اقدام اين و گرفت يم قرار تهاجم
 ياستراتژ به اگر احد جنگ در. موافقان يدلگرم يبرا يغنايم كسب هم و بود مخالفان بر يمال
 كردند ينم ترك را خود يجا غنايم طمع به ،مرتفعات محافظين و بودند كرده عمل كامالً يو
  . شد ينم اسالم محاربان متوجه فاحش شكست آن هرگز پرداختند، ينم غنايم كسب به و

  نيز وجود داشت  خطر اين و بود شده دشوار مسلمانان بر كار و محاصرة مدينه، خندق جنگ در
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 ترديد يب مسلمانان گرفت، يم صورت كه اگر ملحق شوند مكه مهاجمان به قريظه يبن كه
 و تدبير با ولي رفت، يم بين از يمحمد نهضت يقو احتمال به و مي شدنديقطع شكست دچار

  .انجاميد مكّيان ينشين عقب به و شد گشوده كار گره پيغمبر سياست

و  نفاق ايجاد مأمور بود، آورده اسالم يپنهان كه را غطفان يبن از يشخص واقعه، آن در محمد
 انييهود با) مسعود بن نعيم( شخص اين چون. كرد مكّيان ياردو و قريظه يبن ميان فتنه
 يم محمد مخالفان از ار او طرف دو هر و داشت رابطه حسن نيز قرشيان با و جا بر پا يدوست

 وزيدنِ اتفاقاً .ساخت بدگمان يكديگر به را طرف دو و پرداخت نفاق تخم پاشيدن به پنداشتند،
قريظه يبن يهمكار از چون و ساخت ناراحت را كنندگان محاصره و كرد كمك نيز يتند باد 
  .برگشتند مكه به بودند شده مأيوسنيز 

 يبن يسو به را مجهز محاربان محمد حضرت قريش خطر از شدن ايمن و محاصره رفع از پس
 سود به جنگ جهت همين به و بودند زده باز سر ابوسفيان ييار از قريظه يبن .فرستاد قريظه

 اين با. مي گرفتند قرار محمد يمدارا الاقل يا رأفت مورد يبايست پس بود يافته پايان مسلمين
 خطر متضمن پيوسته مدينه داخل در آنها وجود زيرا گرفت آنان انهدام به تصميم پيغمبر وصف
 نصيب يفراوان غنايمو  ردبيشتر ميك دلها در را اسالم رعب آنها بردن بين از اين، بر عالوه. بود

  .شدند يم استوارتر او يلوا زير خزرج و اوس و شد يم مسلمانان

 آوردن در زانو به مستلزم چون است نكوهيده يعمل ذاتاً كه نضير يبن نخلستان زدن آتش
 رفتار تأييد و توجيه يبرا يحت .نشد ياعتناي آنها اعتراضات به و گرفت صورت بود حريف
  .يا نازل كرد شد نازل هم  يآيات پيغمبر

 ،كردند محاصرهرا  ثقيف يبنمسلمين،  .نيز تكرار شد يهجر دهم سالشبيه همين عمل 
 و دارند آذوقه يكاف بقدر محصورين كه دريافتند چون سپس. بستند آنها بر را آذوقه راه نخست
   .كرد آنها تاكستان زدن آتش به امر حضرت انجامد طول به محاصره است ممكن

 كه است يگوياي اسنادترين كُتب مسلمين است مستنداز  گي منابعشانهمكه  روايات اين
 سال در. دهد يم نشان را حمدم كار پيشرفت و اسالم گسترش علت وعرب  مردم اتروحي
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 هنگام و آمد دست به آنان از يبسيار غنايم داد، يرو هوازن قبيله شكست و مكه فتح كه دهم
 تازه به نسبت پيغمبر بخشش و بذل از كه شد يمستول مسلمانان بر يحرص چنان غنايم توزيع

، معاويه ،ابوسفيان به پيغمبر زيرا شود كم آنها سهميه ترسيدند يم چه شدند، نگران مسلمانان
 از مكه فتح از بعد كه يالعز عبد بن حويطب و عمر بن سهل، هشام بن حارث، حارث بن حارث

 بقدر نيز قريش نامداران ساير به و بخشيد شتر صد يك هر به بودند، آورده اسالم اضطرار راه
 آن خبر عباده بن سعد و برانگيخت انصار ميان يشديد ينارضاي امر اين. داد يعطاياي مقامشان

 و تدبير قوه كه كرد القاء يمؤثر خطابه آنها بر و كرد جمع را انصار پيغمبر. رسانيد پيغمبر به را
 يا آيا: گفت به آنها و .است محسوس آن در جماعت كردن رام ينيرو و يكشوردار هوش

 نصيب گوسفند و شتر كه نيست تر شايسته و سزاوارتر شما يبرا )اهل مدينه( انصار جماعت
 در را غنايم به حرص آتش وسيله بدين و ببريد؟ همراه را خدا پيغمبر شما ليو شود ديگران

  .نشاند فرو آنها

 و رفتار در برد، بسر مدينه در محمد كه ياند و سال ده طول تمام در سياست و تدبير آثار
 تواند يم دقيق يابِ نكته شخص كه يحوادث از است پر سيره يكتابها و شود يم ديده او گفتار
  .كند استخراج گفتيم ما آنچه برابر صد

 يالَّت فَقاتلُوا ،يالُخر يعل بِهِما احد بغَت فَان بينَهما فاًصلحوا اَفتَتَلوا المؤمنينَ منَ طائفَتانِ وان 
  بِالعدلِ بينَهما فَاَصلحوا فاءت فَان اهللاُ اَمرِ يال ءيتَف يحتّ يتَبغ

.  دهيد صلح يكديگر با را آنها برخاستند يكديگر با جنگ به مؤمنان از طايفه دو اگر

 اگر. بگرايد خدا يسو به تا بتازيد متجاوز بر كند، تجاوز يديگر بر خواست ييك اگر

  )9حجرات (.دهيد يآشت را آنها گراييد

 كه است يحكايت آيه اين زير جاللين تفسير در. است حكيمانه و روشن ذاته حد يف آيه اين
 اوضاع مبين كه است سودمند حيث اين از آن ذكر و كند يم بيان را آن نزول شأن گويا

  :دهد يم نشان را محمد از يجانبدار و تعصب آغاز و است عصر آن ياجتماع

   و انداخت آب االغ هنگام همين در. گذشتمي  ياب بن عبداهللا بر و بود سوار يخر بر پيغمبر
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 به: گفت عبداهللا به بود آنجاكه  رواحه ابن. گرفت استنشاق از اجتناب يبرا را خود يبين عبداهللا
 حرف اين سر بر. يا زده خود به تو كه عطريست از خوشبوتر پيغمبر االغ شاش يبو قسم خدا
  .افتاد راه يكار كتك كفش و چوب با و افتادند يكديگر جان به كسان از دسته دو

 دلهاست در او رعب آمدن پديد و پيغمبر شأن رفتن باال دهنده نشان همه احوال و اوضاع اين
 مكه در كه را ياشخاص پيغمبر كه نوشت كعب برادرش به زهير بن بجير مكه فتح از پس

 اند داشته دست كارها اين در كه شعرا تمام و كشد يم اند رسانيده آزارش يا اند كرده هجوش
 گذشته از كه را يكس زيرا ببر پناه او خود به يبمان سالم يخواه يم اگر. اند گريخته مكه از

 كعب.مشو ظاهر ينواح اين در و ده نجات را خودت وگرنه كشد ينم كند توبه و شده پشيمان
  . يافت نجات مرگ از و آورد اسالم و گفت پيغمبر مدح در يا قصيده هم

 جز و ميكردند رفتار تكلف بدون خود رهبر با كار آغاز درآنها  نبودند، تشريفات اهلاعراب 
 يم خود چون ينيز شخص را محمد يرو اين از نداشتند يتكليف قرآن ينواه و اوامر از اطاعت

ديگر وضع  يول .زيرا خودش نيز بارها و بارها گفته بود من نيز بشري هستم چون شما دانستند
 پادشاه و امير خور در كه را ياحترام و كرده جمع را خود يقدر يبايست پيروان و فرق كرده

 يتشريفات اصول منزله به كه حجرات سوره تا چهارم آيات دوم. دارند منظور محمدبراي  است
  :كندمي  معين را آنها رفتار حدود است

   رسوله و اهللاُ يِيد بينَ تُقَدموا ال آمنوا الَّذينَ اَيها يا

  .نكنيد يدست پيش او فرستاده و خدا بر عمل و سخن در مؤمنان، گروه يا

 اينجا در پس. جويد سبقت كار و چه در سخن درچه  خداوند بر تواند ينم يكس است يبديه
 يكار او اجازه بدون يا كنند عقيده اظهار يو از پيش نبايد مردم كه ستمنظور فقط محمد ا

  .انجام دهند

  لبعض كُمضبع كَجهرِ بِالقَولِ تَجهرواَله وال يالنَّبِ صوت فَوقَ اَصواتَكُم تَرقَعوا الَ آمنُوا الّذينَ اَيّها يا

   خود روابط آنگونه كه و نكنيد پيغمبر يصدا از بلندتر را خود يصدا مؤمنان، گروه يا
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  .دآنگونه سخن نگويي پيغمبر با مي گوييدسخن  يكديگر با

 و بلند كه مخالف راي پيغمبر بود را خود يرأ حديبيه صلح از پس كهنباشيد  عمر مثل ييعن
  »  اهللا رسول يا« :بگوييد »محمد اي«اينكه بگوييد  يجا به وگفت  قاطع

 و مغفَرِةَ لَهم يللتَّقو قُلوبهم اهللاُ اَمتَحنَ الَّذينش اولئك اهللاِ رسولِ عند اَصواتَهم يغُضُّونَ الّذينَ انَّ
  .عظيم اَجرُ

و  عنايت سزاوار و پرهيزكارند گويند،مي ن سخن بلند پيغمبر حضور در كه يكسان

  .هستند خداوندرحمت 

 لَكانَ الَيهِم تَخرُج يحتّ صبرُوا اَنَّهم ولَو اليعقلُونَ اَكثَرُهم الحجرات وراء من ينادونَك الّذينَ انَّ
   .لَهم خَيراً

 تا كنند صبر آنها اگر .داكثرشان جاهالنن زنند يم صدا خانه پشت از را تو كه يكسان

  .بود بهتر آنها خود يبرا يآي در خانه از تو

 يمصدا  و بود زنانش عديده يها حجره بر مشتمل كه آمدند يم پيغمبر خانه پشت اعراب
 و كند يم آنها يشعور يب بر حمل و نمي آيد خوشش كار اينمحمد نيز از .  محمد يا زدند
 يو پيغمبر با خواهد ينم خدا. خداست سخن اين كردم اشتباه...  است پيغمبر با هم حق

 كه سابق مثل ديگر و شده موفق امبرشپي زيرا شود كاسته او شأن ازتا مبادا  كنند رفتار چنين
  .نيست كرد يم شركت يخاكبردار و خندق كندن در خود ياران با

 با ديخواه يم اگر مي كند امر مؤمنان به زيرا ي سوره مجادله بيش از همه استتشريفات جنبه
  :ديبده صدقه قبالً ديكن مذاكره پيغمبر

  صدقةٍ نَجويكُم ييد موابينَ فَقَّد الرّسولَ ناجيتُم اذا آمنُوا الَّذينَ اَيّها يا

  )13(.بدهيد يا صدقه قبالً شويد يا مذاكره وارد پيغمبر با خواهيد يم كه يهنگام

   سوره، همانبا يك آيه در  رو اين از. شد آنها يناخشنود باعث و آمد گران مسلمانان بر كار اين
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  .شد منسوخ رسم اين

  :است آمده نيز احزاب سوره در آيات اين نظير

 اذا لكن و انيه ناظرينَ غَيرَ طعامٍ يال لَكُم يؤذَنَ اَن االّ يالنَّبِ بيوت تَدخُلُوا ال آمنُوا الَّذينَ اَيها يا
 يفَيستَحي يِالنَّب ييوذ كانَ ذلكُم اَّن لحديث مستĤَنسينَ وال رُواشفَانتَ طَعمتُم فَاذا فَادخُلُوا دعيتُم
  الحقِ منَ ييستَحي ال واهللاُ منكُم

زماني . يدباشن غذا طبخ منتظر و نشويد پيغمبر خانه واردجز با اجازه  مؤمنان گروه يا

 از پيغمبر. دنيشينن صحبت براي و شويد متفرق خورديد غذا و شديدهم كه دعوت 

 شرم حق گفتن از ا خد اما بگويد شما به كند يم شرم يول شود يم ناراحت عمل اين

  .ندارد

 خواهند يم اصحاب.  است واقعيات كننده بيان خود و ندارد تفسير و شرح به احتياج آيه اين
 غذا صرف از پس و شوند اش خانه مهمان سرزدهگاهي  كنند، رفتار پيغمبر با يخودمان يخيل

 دولت رييس اكنون كه پيغمبريست شأن دون اينها متماولي . بزنند حرفدوستانه  و بنشينند
 كند ينم شرم خدا يول بگويد، آنها به دارد شرم پيغمبر خود. باشد يحريم بايد آنها ميان. است

 يم را دولت رييس با معاشرت آداب آنها به خدا زبان از محمد ديگر عبارت به يا گويد يم و
  .آموزد

  :است استنباط اين مؤيد كه شود يم اشاره يديگر مطلب به آيه همين دنباله

ذا ونَّ اوهاَلتُمتاعاً سنَّ من فَاسئَلُوهم راءجابٍ وكُم حرُ ذلقُلُوبِكُم اَطهل قُلُوبِهِنَّ و   

 و شما يبرا هم اين كار .بخواهيد پرده پشت از خواستيد، يچيز پيغمبر زنان از اگر

  )53احزاب ( .است تر ناسبم آنان يبرا هم

 عمر خورديم يم غذا يظرف در پيغمبر باروزي : مي گويدكه  عايشه از است يحديث باب اين در
 به عمر انگشت خوردن، غذا ضمن در. كرد غذا هب دعوت را او پيغمبر. گذشتمي  آنجا از

 ينم را شما يچشم كردند، يم گوش من سخن به اگر افسوس:  گفت عمر.  خورد من انگشت



 

١٣۶ 

 

 را آنها. نيستند زنان ديگر چون تو زنان: گفت پيغمبر به عمر گويد يم عباس بن عبداهللا. ديد
  :شد نازل حجاب آيه لذا. كن حجاب در

   النَّساء منَ كاَحد لَستُنَّ يالنَّبِ نِساء يا

  )32احزاب ( .دينيست زنان ديگر شما مانند پيغمبر زنان اي

 شأن. نيست مردان ساير رديف در محمد اينكه يبرا نيستند؟ ديگر زنان چون پيغمبر زنان چرا
 حجاب در مشرق يخانمها شاهزاده چون يو زنان و باشد محفوظ بايد زن حيث از او مقام و

  :فرمايد يم را گفتيم آن از يقسمتهاي كه احزاب 53 آيه آخر در يرو همين از و بروند

ا اَن لَكُم كانَ ما وولَ تُؤذوساهللاِ ر وا ال وحتَنك هن اَزواجم عدهداً باَب   

 از هيچيك با يو مرگ از پسهرگز نبايد  وشويد  پيغمبرو شايسته نيست كه مزاحم 

  .كه اين كار در نزد خداوند گناهيست بزرگ نكنيد ازدواج او زنان

 شاهان چون هم مرگ از پس يحت و است حساس باب اين در محمد زيرا است يبزرگ گناه اين
  .شود همخوابه او زن با ندارد حق يكس اسرائيل يبن

 يب و است محسوس خوب قرآن عبارت اين درات مخلوق ساير طلبي بر يبرتر و امتياز اين آثار
  .تراود يم آن از استغنا و ياعتناي
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  اسالم در زن

   شيئاً نفسهنّ ال اليمكن عوان فانهن خيراً بالنساء استوصوا و

  دندارن خود از ياختيار هيچ و مردانند اسير آنها باشيد، خود زنان مواظب خوب

 از ياختيار آنها كه كرد توصيه چنين زنان درباره پيغمبر) يهجر دهم سال( الوداع حجة در
  .كنيد ينيك آنها درباره. مردانند اسير و ندارند خود

 يم شمار به مرد دارايي جزء. نداشت ياستقالل و شخصيت اسالم از قبل عرب جامعه در زن
 منتقل او وارث به ميت تَرَكه ساير مثل زن. بود متداول و مجاز يو با يرفتار هرگونه و رفت
 و كند تصاحب را او مهريه بدون داده اختصاص خود به را يو زن توانست يم وارث و شدمي 
 مجدد ازدواج اجازه و داشت يم نگاه خود اسارت قيد در را او داد، ينم رضايت امر بدين گاه هر
 و بميرد تا ماند يم آنقدر ورنه ببخشد وارث مرد به را خود االرث حق اينكه تا داد ينم يو به

 شده نازل يغيرانسان عمل اين از ينه يبرا نساء سوره از 18 آيه. شود مالك مرد ارث او يداراي
  :است

   آتَيتُموهنَّ ما بِبعضِ لتَذهبوا والتَعصلُوهنَّ كَرهاً النِّساء تَرِثُوا اَن لَكُم اليحلِ آمنُوا الَّذينَ اَيها يا

 را آنها يا سازيد خود آن از را زنان ارث اكراه و اجبار به نيست جايز مؤمنان، گروه يا

  .واگذارند شما به را خود مهريه از يقسمت تا داريد نگاه خود اسارت و بند در

 مردان كه كند يم برقرار را اصل اين نساء سوره 34 آيه در »النَّساء يعلَ قَوامونَ اَلرَّجالُ« عبارت
 بر سيادت و تسلط دليل آيه همين در. نيستند يمساو يمدن حقوق و در فرمانروايند زنان بر
  :فرمايد يم زيرا است مبهم آن اول قسمت كه شده ذكر اجمال بطور زن

   اَموالهِم من اَنفقُوا بِما و بعضٍ يعل بعضَهم اهللاُ فَضَّلَ بِما

آنها  كهو به اين دليل  است داده يبرتر ديگر بعض بر را يبعض خداوند كهبه اين دليل 

  .از اموالشان انفاق مي كنند
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  .است گفته واليت و علم و عقل ،را زن بر مرد تفضيل وجه جاللين تفسير

 مرد ياستيال و تفوق :گويند يم كرده بيان مشروحتر را آن ديگر يبعض و يبيضاو، يزمخشر
مي  برآمده يتراش علت و يباف فلسفه مقام در سپس. رعيت بر است حكام تسلط مانند زن بر

 آنها به واليت و امامت نبوت، رو اين از اند، آراسته تدبير و زور و خرد به مردان :ندگوي
 دو و معتبرتر يشرع يها محكمه در آنها شهادت و برند يم بيشتر ارث. است يافته اختصاص

 و گيرد ينم تعلق زنها بر جمعه نماز و جهاد ،هاستزن برابر دو ارث از آنها سهم. است زن برابر
 شهادت و يتيرانداز ،يسواركار جماعت، نماز امامت خطبه، اذان،. نيست آنها با نيز طالق حق
  .مردهاست مخصوص همه غيره و يشرع حدود اجراء در دادن

 اند نشانده علت يجا به را معلول غالباً و است ضعيف بسيار استدالل كنيد يم مالحظه چنانكه
 مخصوص رسوم، و عادات و ياجتماع نظامات را كارها از يبسيار چون اند كرده خيال ييعن

 و ندارد را كارها آن لياقت و استعداد ييعن دارد قرار پايينتر مرتبه در زن پس است كرده مردها
 قضيه كه يصورت در است شناخته مسلّم زن بر را مرد تسلط ياسالم شريعت جهت همين از

  .است آن معكوس

 نه است داده قرار مرد نصف شهادت و ارث در را او حق دانسته ضعيف را زن چون اسالم شرع
 يم قرار مرد از پايينتر مرتبه در پس است، مرد صفن شهادت و ارث در زنحق  چون اينكه
. بگردانند تاريك يداالنها در را انديشه ،آن تعليل يبرا كه است آن از روشنتر حكم اين. گيرد

 زنه بود مرد با يروز براي تالش چون دارد ياد به تاريخ كه يوقت آن از و يابتداي اقوام تمام در
  .است شده دوة شمار بشر نيچه، يآلمان فيلسوف قول به و گرفته قرار دوم مرتبه در

 يرسواتر و تر وحشيانه يشكل به باعرميان ا در زن بودن دو ةشمار بشر اصل ييعن اصل اين
 وحشيانه روش اين حدت از گوناگون يها توصيه و تشريعها ضمن در محمدلي و داشت وجود
 بِما« جمله در .است آمده آنها از يبسيار نساء سوره در كه شد قائل يحقوق زن يبرا و كاست
 است سازگارتر يعقل موازين با كه شده تصريح زن بر مرد بودن افضل وجه ،»اَموالهِم من اَنفَقُوا
 و اوامر مطيع بايد و اوست ةمتعلق زن پس است زن مخارج متكفل مرد چون :فرمايد يم زيرا
آقا و  مرد مفسرين، از يبسيار و يزمخشر و يبيضاو يرأ مطابق صورت اين در. باشد او ينواه
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 كه ديگريست جمله قرآن جمله همين سر پشت رو همين از ستاو تابعو  رعيت زن و حاكم
 است يزن شايسته، زنِ پس » بللغَي حافظات قائنات فَالّصالحات«: كند يم واضح خوب را آن
 ديگر، عبارت به، دارد نگاه يو يبرا را خويشتن شوهر، غيبت در و اشدب خود مرد مطيع كه

 اسالم شارع كه نساء سوره در. نكنند فراموش هستند خود مرد به متعلق كه را يمعن اين زنان
 جنس به ارفاق و جاهليت عادات تعديل يخوب به كند، يم معين را مرد و زن حدود و حقوق

  :شود يم داده نشان زن

 بهتاناً اَتَأخُذُونَه. شَيئاً منه تأَخُذُوا فَال قنطاراً احديهنَّ وآتيتُم زوجٍ مكانَ زوجٍ استبدالَ اَردتُم وان
  .مبيناً واثماً

 نگيريد پس يچيز ايد داده سابق زن به كه يكابين از بگيريد يديگر زن خواستيد اگر

  )20نسا (.يده اكرد يتراض يكديگر با زيرا

 شود، جدا خود زن از خواست يم يوقت عرب مرد كه شود يم استنباط يخوب به آيه اين از
 را آن ياسالم شريعت كنيد يم مالحظه چنانكه و گرفت يم پس بود داده يو به كه را يكابين

 را جاهليت دوران عادات از يبعض در آياتي ديگر، متاسفانه و در كمال شگفتي اماكرده  ينه
 يجسم قدرت واسطه به مرد. بزندكتك  را خود زن دهد يم اجازه مرد به زيرا كند يم تجويز

 اصل با يمناف و يجوانمرد مخالفكه  عمل اين بيستم قرن در يحت. است كرده چنين ديرباز از
با هيچ عقل و منطقي  ،و جايز شمردن آن دادن قرار شريعت جزء ولي وجود دارد است عدالت

  :است چنين آيه متمم. سازگار نيست

   واضرِبوهنَّ المصاجِعِ يف واهجرُوهنَّ فَعظُوهنَّ نُشُوزهنَّ تَخافُونَ يوالّالت

 يهمخوابگ از ،دهيد پند را آنها مي ترسيد زنانتان از شما اطاعت نكنند اگر

  )34نسا ( .بزنيد راسپس آنها  يدكن انمحرومش

 و متداول يامر زن زدن.  آنهاست يزندگان نحوه و اخالق و عادات با متناسب يقوم هر شرايع
 مرد كه آيد يم بر يخوب به آيه اين خود از و عرب قوم تاريخ در سير و روايات از.  بود رايج
 از ييك عوام بن زبير .آورد يم سرش بر خواست يم يبالي هر و مي كرد فرض زن مالك را خود
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م اوست مي چهار زن كه ابوبكر دختر اسماء. است مبشّره عشَره از و پيغمبر خاص اصحاب
 يم چوب كه زديم را ما چنان چوب با شد، يم خشمگين ما از ييك بر زبير وقت هر :گويد

  .شكست

 حكمِ وگرنه شود استخوان شكستن به يمنته نبايد زدن كه معتقدند فقها و مفسران از يبعض
در  معتقدند بعضيها: نويسد يم آيه اين تفسير در يزمخشر. شود يم وارد آن بر قصاص
 فوق آيه از كه يكس قطعاً  .است مجاز هوسيل سه هر به توسل )نافرمان(ه ناشز زن مجازات
بوده  تيميه ابن يا حنبل بن احمد شبيه عرب متعصب علماء از كرده، استنباط را يمعن چنين
  :دهد يم نشان يخوب به را آن يبعد آيه و است واضح قرآن آيه يمعن يول .است

   اصالحاً يريدا ان اَهلها من حكَماً و اَهله من ماًكح فَابعثُوا بينهِما شقاقَ خفتُم وان

 شود معين زن طرف از يداور و مرد طرف از يداور شد، شديد آنها ميان اختالف اگر

  )35نسا (.كنند جدا هم از يا و دهند صلح را آنها يا كه

نيز وجود  يهود شريعت در آنها غالب كه شده معين زن و مرد ارتباطات تكليف سوره اين در
 كه را پدر زنبا  نكاح كه 22 آيه جز است بوده معمول نيز جاهليت دوره اعراب ميان در و دارد

. است هدانست ناپسند و زشت عمل را آن و كرده ينهبوده  معمول جاهليت دوران درشايد 
 حرام مطلقاً را شوهردار زن با ازدواج كه است نساء سوره 23 آيه، باب اين در توجه قابل مطلب
 اين در. باشده شد اسير ،جنگ نتيجه در يا شده مملوك ،خريد راه از زن آن اينكه مگر فرموده
 ابن از است يروايت آن علت و باشد داشته شوهر چند هر است، حالل مادر شير چون صورت
  :گويد يم كه سعيد

 آنها با داشتيم كراهت ما چون و داشتند شوهر كه افتادند ما دست به اوطاس قبيله از ييراناس
   :شد نازل جمله اينكه  ديمكر تكليفكسب  پيغمبر از شويم، همخوابه

ناتحصالمنَ وم ال النُّساءلكَت ما ااَيمانُكُم م .  

  .زنان شوهرداري را كه اسير كرده ايد همخوابه شدن با آنها بر شما حالل است
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 عين در و زن حقوق به را پيغمبر توجه كه ستا دستوري باز نساء سوره 23 آيه همين در يول
  :فرمايد يم چه دهد، يم نشان زمان آن در متداول و مذموم يعادت به حال

 شرط به شويدهمخوابه  ديگر انزنبا  توانيد يم است، شده حرام شما زناني كه بر جز 

  .باشيد شده زنا مرتكب اينكه بپردازيد بدون را آنها مزد تمتع اين در اينكه

 علماء يول. شد مباح ياسالم شريعت در موقت ازدواج ياكه متعه  است آيه همين بر يمبتن
 روز سه آن مدت كه شد نازل مكه فتح هنگاماين آيه  معتقدند زيرا دانند ينم جايز را آن يسنّ
كه به معناي آن مزد است  »اُجورهنَّ« كلمه هم شاندليل. لغو شد آن از پس و بود شده ينيعت

  .اند دانسته مباح را ازدواج نوع اين شيعه اما). صداق(نه كابين يا مهريه 

 امور اينكه بر و زمان اين ياجتماع وضع به را ما ،آن آوردن كه ستا يديگر آيه باب اين در
  :كند يم واقف است، شده مالحظه زن و مرد روابط در حد چه تا يمال

 اَن علَيكُم جناح وال اَنفَقُوا ما وآتُوهم... الكُفّارِ يال فَالتَرجِعوهنَّ... مهاجِرات المؤمنات جاءكُم اذا
  .اَنفَقُوا ما لَيسئَلُوا و اَنفَقتُم ما الكَوافرِواسئَلُوا بِعصمِ تُمسكُوا وال اُجورهنَّ آتَيتُموهنَّ اذا تَنكحوهنَّ

 خود زن اگر پس ندارد يحق او بر شوهرش ديگر كرد، مهاجرت و شد مسلمان يزن اگر

 او به است كرده زن آن درباره كه را يخرج بلكه ندهيد او به را زنش ،كرد مطالبه را

 مشركين يسو خواهد يم مانده يباق خود شرك بر شما زن اگر همچنين. بدهيد

 آنچه عوض در يول) شود پنجم ستون مبادا( نكنيد او ينگاهدار در ياصرار برگردد،

  )10ممتحنه (.كنيد مطالبه او از ايد كرده او خرج

 اما شد يمنقض او عده و داد طالق را زنش يمرد اگر فرمايد يم 232 آيه بقره سوره در
 معقل خشونت و شدت درباره آيه اين. نكنيد ممانعت كند، ازدواج دوباره خود شوهر با خواست

 در كند، ازدواج دوباره خود شوهر با اش مطلقه خواهر خواست ينم كه است شده نازل يسار بن
 يول است خارج موضوع از هرچند كه خوريم يبرم و شگفت آور بديع يمطلب به سوره همين

 پيغمبر به ياتموضوع نوع چه دركه  دهد يم نشان را پيغمبر عصر ياجتماع اوضاع نچو
  .است انگيز عبرت و خوب بدان اشاره كردند، يم مراجعه
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پاكيزگي  حالتزمانيكه  تا يقاعدگ ايام در است زن به ينزديكحرام بودن  حكم بقره سوره 222
  :سپس مي گويد. رسد فرا

   هللاُ ا اُمركُم حيثُ من فَاَتُوهنَّ تَطَهرنَ فَاذا

پس زمانيكه پاكيزه شدند دخول كنيد برآنان از جايي كه خداوند حكمش را برايتان 

  .بيان كرد

 شده منع سو بدان رفتن از حيض واسطه به كه يسوي همان از جاللين، تفسير حسب بر ييعن
 يقبل مفهومبا  مخالف يمفهوم مشُعرِ تقريباً واي مي گويد  تازه چيز يبكلّ آيه بعدي اما. بوديد
  :است

  شئتُم ياَنّ حرَثَكُم فَاُتُوا لَكُم حرثُ نساؤُكُم

  .پس در كشتزار خود بكاريد از هر سو كه مي خواهيد شمايند زاركشت شما زنان

  .شويد وارد توانيد يم خود كشت يجا هر در و

 و پيش از، خوابيده، ايستاده نشسته، ييعناين جمله : نويسد يم »شئتم يانّ« تفسير در جاللين
 از اگر گفتند يم كه است شده نازل جهودان عقيده رد در آيه اين نويسد يم آن از بعد. پس از

  .شد خواهد چپ او بچه آورند، يرو زن پيش به پشت

 كه يدبرو يسوي آن از خود زنان نزد فرمايد يم صريحاًكه  223 آيه است معتقد يسيوط
 كتاب اهل زيرا است شده نسخ صحابه از يجمع و عمر اعتراض بر بنا است، فرموده امر خداوند

 و حجب با كه را روش اين بودند مدينه اهل كه انصار طبعاً و خوابيدند يم خود زنان يپهلو
 به را زن مكه، اهل و قريش عادت به بنا مهاجران اما. بودند پذيرفته بود، مناسبتر زن يمستور
 را آنها اينكه از بردند يم يلذت و غلتانيدند يم را او طرف هر از و كرده يدستمال مختلفه انواع

  .باشند داشته كار و سر دو، هر او، پيش و پس با يا و بيندارند دمر و بيفكنند پشت بر

 و نداد در تن زن. كند چنان يو با خواست يم و بود برده را انصار از يزن ،مهاجران از ييك
 شد نازل آيه اين جهت بدين و رسيد رسول حضرت به خبر. خوابيم يم پهلو يك به ما گفت
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 از يترمذ و حنبل بن احمد. برآيد او با تواند يم اوست دلخواه هرگونه و است مرد مالِ زن كه
. هالك شدم خدا پيغمبر يا: گفت و آمد پيغمبر نزد يبامداد عمر كه كنند يم نقل عباس ابن

 وقت آن. نشد و دهم انجام خواستم يكار كرد عرض عمر؟ يا يشد هالك چگونه فرمود پيغمبر
  :شد نازل آيه اين

  شئتُم ياَنّ حرَثَكُم فَاُتُوا لَكُم حرثُ نساؤُكُم

 رفتار و عرب جامعه در زن ناهنجار وضع يخوب به ياسالم تعاليم و قرآن عديده آيات در
 فرمايد يم حكم پيغمبر كه نور سوره 35 آيه مثل. شود يم روشن زنان با مردان يغيرانسان
  :نكنند مجبور زنا به يدنياي سود يبرا را خود مملوك يزنها مردان

   الدّنيا الحياة عرض لتَبتَغُوا تَحصناً اَردنَ ان البِغاء يعلَ فَتَياتكُم التُكرِهوا

 در ياب بن عبداهللا كه آيد يم بر ظواهر از و است شده نازل ياب بن عبداهللا درباره آيه اين گويند
 وا زنا كار به را خود بردگان يشخص كه بود كسب ينوع زيرا نبوده بفرد منحصر زشت عمل اين

  .كند دريافت آن ي ازوجه تا مي داشت

 رسيدند پيغمبر حضور به آوردن اسالم و بيعت يبرا مكه يزنها از يزياد عده مكه، فتح از پس
  :شد نازل ممتحنه سوره سيزدهم آيه كه

 وال يزنينَ وال يسرِفنَ وال شَيئاً بِاهللاِ اليشرِكنَ اَن يعل يبايِعنَك المؤمنات جاءك اذا يالنَّبِ اَيها يا
 معرُوف يف اليعصينَك و اَرجلهِنَّ و اَيديهِنَّ بينَ يفتَرينَه بِبهتانٍ يأتينَ وال اَوالدهنَّ يقتُلنَ

  .فَبايِعهنَّ

 نكنند، يدزد نشناسند، خدا يبرا يشريكاي نبي با آنان بيعت كن به اين شرط كه 

 خود شوهر ريش به را خود نامشروع كودك نكشند، را خود اوالد نشوند، زنا مرتكب

  .كنندو از تو اطاعت  نبندند،
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 :گفت نكنند زنا زنها اينكه در معاويه مادر و ابوسفيان زن هند شروط، اين بيان هنگام گويند
  . داد سر خنده بود، حاضر كه عمر وگردند  ينم يكار چنين گرد هرگز آزاده و شريف زنان

 باب اين از است دختر مولود كشتن است، كرده منع را آن اسالم تعاليم كه زشت عادات از ييك
 فرط از و كردند يم مباهات بدان و بودند پسر خواهان دانسته ننگ مايه را دختر اعراب كه
 بشر نسل آمد، ينم دنيا به يدختر و شد يم چنين امر اگر كه انديشيدند ينم هيچ ينادان

 شده توصيف يخوب به نكوهيده يخو اين نحل سوره 59 و 58 يها آيه در. شد يم منقرض
  :است

ذا وشَّرَ ام بهدظَلَّ يبِاالنث اَح هجهاً ودسوم و وه تَوار كَظيمنَ يين القَومِ موِء مما س شّرَبِهب 
كُهمسلَ اَيونٍ يعاَم ه هسدي التُّرابِ يف  

 شد، يم سياه خشم فرط از ،زائيده يدختر زنش دادند يم خبر آنان از ييك به وقتي

 در و نشود، شماتت و سرزنش دچار تا گرفت يم كناره خود كسانِ از اندوه شدت از

  .كند خاك را معصوم طفل يا با خفت نگهدارد را دختر آيا كه رفت يم انديشه
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  پيغمبر و زن

 ،يروشن و وضوحهمه  اين جز اسالم، جهان يدين هايادبيات از كدامهيچ است معتقد زيهر گولد
 يزندگان از كه يتوصيف و تحليل اينزندگي پيامبر و موسس خود ندارند و  جزئيات به نسبت
 ديانات مؤسسين از هيچيك به نسبت گرفته، صورت ها سيره و احاديث ضمن محمد يخصوص
  .است نداده يرو ديگر

 در شريعت و عقيده«به نام  او گرانقدر كتاب فصول از ييك دروي  آميز ستايش بيان اين
 يم يتاريخ يحقيقت را آن و آمده زن به اكرم رسول افزون روز رغبت دليل بهاست كه  »اسالم
 غبار و گرد در كه يعيس و يموس يزندگان از ما .دارد تكيهو معتبر  موثق ياسناد به كه نامد

 دانيم ينم يچيز اند شده ناپديد يدين و ينژاد يها تعصب و يقوم آميز مبالغه يها افسانه
 در او رحلت زمان به نزديك يهاي سيره و معتبر حديث و آيه صدها محمد يزندگان يبرا يول

  .ندا نساخته تباه و مسخ را هاآن هنوز اتتعصب كه داريم دست

 كه ينزول شأن و آيات خالل از كه است قرآنين سند ما مهمترعالوه بر احاديث و روايات، 
 چنانكه آيد يم دست به زمان حوادث و وقايع از ارييبس كنند يم بيان آنها يبرا مفسران
مي  زن به اكرم رسول رغبت بر انيهودي يگير خرده را نساء سوره 58 آيه نزول شأن مفسران

  :ندارد يكار گرفتن زن جز محمد مي گفتند كه دانند

 اَتيناهم و الحكمةَ و الكتاب ابراهيم الَ آتينا فَقَد فَضله من اهللاُ اتيهم ما يعل النّاس يحسدونَ اَم
  عظيماً ملكاً

 بر ييعن( ندكن يم حسادت محمدنسبت به  پروردگار عنايت و فضل بر) يهودان( آنها

 عطا حكمت و كتاب هم ابراهيم خاندان بهپيش از اين نيز ما) او زنان كثرت و مقام

  .دارايي بسيار هم و فرموديم

 داشت زن 99 اولي كه است هستند ود و سليمانداواز خاندان ابراهيم،  آيه به طور قطع منظور
 از امر اين ولي محمد معتقد است كرد يم ينگاهدار حرم در بنده و آزاد زن هزاردومي  و
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 يبن ملوك يها افسانه ساير مثل مطالب اين خود غافل از اينكه نكاسته آنان يپيامبر مرتبه
 را زن به مفرط رغبت اين يفرنگ گيران خرده .است افسانه به مزين و اغراق به آلوده اسراييل
 توجه اند و معتقدند ندانسته كند يم توصيه را قناعت و زهد كه يمرد روحانيت مقام شايسته

 محمد يشخص ميل از يناش شده زن حقوق و شئون اصالح به اسالم شريعت در كه اندكي هم
  .بوده است زن به

. گيرد يم كاهشكمي  آنان ايراد ارزش بسنجيم، يعاطف نه يعقل منطق با صرفاً را قضيه اگر
 آدمي غرايز جزء نيز يجنس تمايل. نيست يخال ضعف يها نقطه از بشر و است بشر محمدزيرا 

. ين انسا جامعه به يونان از و يونان تمام به آتن از و ريخت يم نور آتن بر سقراط فكر از. ستا
 نكرده وارد يزيان ديگران بر كه باشد داشته يخاص تمايل خود يشخص يزندگان در سقراط اگر

 اين از و نبود، سركش يا نبود، يا يجنس غريزه هيتلر در. گيرد قرار بحث موضوع نبايد است،
 آتش و خون به را دنيا كه داشت يشوم افكار عوض در يول.  گفت پاكيزه را او توان يم حيث
  .افكند

 از را خود خواهد يم و نهاده گردن خدا يبندگ به كه خواند يم يبشر را خود رسول حضرت
 دعوت اصول به يآسيب نه يو زوجات تعدد و زن به او تمايل.  دهد نجات اصنام ستايش يپليد

 بايد زاويه اين از اجتماع بزرگ مردان افكار و اعمال بر. ديگران حقوق به يزيان نه و رسانيد او
 ازمحمد را بيشتر بايد . كرد قضاوت انسانيت خير و جامعه مصلحت لحاظ از را آنها و نگريست

 ديگران ازرا  عقيده و فكر يآزاد حقمورد بحث قرار داد و بر او خرده گرفت كه  لحاظ اين
 شدن مسلمان ميان )اهل كتاب(گروهي را به اين خاطر مي كشت و گروهي را . مي كرد سلب

  .مخير مي ساخت ،يزبون و يخوار با آنهم دادن، جزيه و

 يچيزهاي اسالم بزرگ يپيشوا از تجليل يبرا و رفته غلط راه نيز مسلمانانخود  ديگر، يسو از
براي مثال . است اسالم صدر مسلّم روايات و قرآن مصرحات در تضاد با كه اند نوشته و گفته

 رسول حضرت از دفاع مقام چنان در ،برآشفته اروپاييان يگير خرده ازمحمد حسين هيكل كه 
  :نويسد يممي شود و  زن به حضرت آن تمايل منكر يبكلّ كه مي آيدبر 

   جز و است يطبيع امر اين...  نكرد ديگر زن گرفتن هوس و برد بسر خديجه با سال 28 محمد



 

١۴٧ 

 

 در كه را يدرستكار و يجد يول فقير جوان ،متشخص و توانگر ةخديج باشد تواند ينم اين
 مقتضيات حسب بر يا ذاتاً چون. آورد يم خانه به و گزيند يبرم يشوهر به است بوده خدمتش

 شوهر از افتاده جا و پخته خديجه است، بركنار قريش جوانان جلف عادات و هوس از يزندگ
 فراهم را او رفاه موجبات خود ثروت با.  كند يم يپرستار و مراقبت خود از جوانتر سال پانزده

 و نعمت اين .كند فراموش را عمو خانه در بودن يطفيل و يكودك دوران محنت تا سازد يم
 خود ساله دوازده ده يها انديشه تعقيب به تا دهد يم مجال يو به خديجه خانه يآسودگ
 است داده نشان موافقت يرو يو پرهيزكارانه افكار و تصورات با خديجه كه است يقين. بپردازد

 مبدأ در دليل همين به. دارد حنفيان به يتمايل طبعاً و است نوفل بن ورقة يعمو دختر زيرا
 محمد به كه است يكس نخستين خود و داند يم ياله يوح نشانه و صادقه را او يرؤيا بعثت
 فاطمه و كلثوم ام رقيه، زينب، او دختر چهار مادر خديجه گذشته، اينها از. آورد يم ايمان
 به بگيرد؟ ديگر زن خديجه وجود با توانست يم چگونه محمد احوال و اوضاع اين با. است

 هنوز عايشه چون و كرد يخواستگار را عايشه درنگ يب خديجه وفات از پس دليل همين
  .گرفت يزن به كه بيوه بود را سوده نداشت، سال هفت از بيش و بود خردسال

 سوده: ادامه مي دهد كند تبرئه زن به رغبت از را محمد خواهد يم كه هيكل حسين محمد
  .بود سرپرست يب زن نوازش و خير امر به اقدام ينوع يو با ازدواج.  نداشت يمال و يجمال

 جاافتاده زن بود كه خود جوان دختر چهار از يسرپرست و يدار خانه يبرا بنويسد نبود بهتر آيا
 عايشهقبل از او  مي شد زيرا اعتراض يو به آري اگر چنين مي گفت ؟را گرفت سوده چون يا

نيز  ديگر علت. شد موكول بعد سال دو بهشان ازدواج بود طفل عايشه هنوز چون ليو را گرفت
 ميان و دادند ينم زن محمد به قريش زيرا نبود ازدواج دسترس در يديگر زن كه بود اين

 رو اين از نداشت وجود محمدبا  ازدواج مناسب يزن يا دختر ،تاريخ آنانگشت شمار  مسلمانان
 از پس اما. برد بسر مكه در كه خديجه فوت از پس يكم مدت تا آنهم. كرد اكتفا سوده به

 و نمودار شد زن به اكرم رسول ميل افراطي امكانات، حصول از پس مخصوصاً مدينه، به هجرت
  :بيفكنيم وار فهرست و ياجمال ينظر يو زنان تعداد به است يكاف.  نيست انكار قابل

   محمد حضرت او شوهر سومين كه يمتمكن و متشخص يبانو خويلد، دختر خديجه حضرت- 1
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  .زاييد نماندند زنده كه طاهر و قاسم نام به پسر دو و دختر چهار محمد از و بود

 به .كرد وفات نيز همانجا كه حبشه نهاجرام از عمرو بن سكران ةبيو و زمعه دختر سوده - 2
  .گرفت نباشد بيوه اينكه يبرا و ترحم راه از را سوده پيغمبر هيكل محمدحسين عقيده

 تفاوت با يسالگ نه در و شد نامزد يسالگ هفت در كه است صديق بكر ابو دختر عايشه - 3
 هفده يا شانزده حضرت رحلت هنگاموي . درآمد پيغمبر زوجيت به سن سال چهل از بيش
 مهم منابع از و قرآن حافظين جمله از عايشه. بود عالقه مورد ديگر زنان از بيش و داشت سال

 كرد قيام ابيطالب بن يعل خالفت ضد بر عثمان قتل از پس و رود يم شمار به سنّت و حديث
  .انداخت راه به را جمل جنگ و

4 - مرد و برداشت يمهلك زخم احد جنگ در شوهرش كه اميه يبن دختر سلمه اُم.  

 ازدواج اين توان يم و شد ملحق پيغمبر يحرمسرا به يگ بيوه از پس كه مرع دختر حفصه - 5
  .آورد شمار به يمصلحت و يسياس يازدواجها از را

 توان يماي مورد را . بود محمد خوانده پسر حارثه بن زيد زنوي قبال . جحش دختر زينب - 6
 از .شده سروده آن درباره زينب و زيد منظومه كه محسوب كرد پيغمبر يعشق يداستانها جزء
 رقيب را اومي توان  داشت، يو به نسبت رسول حضرت كه يمحبت و عنايت و لطف حيث
  .دانست عايشه

 با زن كه صفوان بن مسافع زن و مصطلق يبن قبيله رييس ابوضرار بن حارث دختر جويريه - 7
 از ييك نصيب مصطلق يبن ياسرا و غنايم جزو يهجر ششم سال در و بود يكمال و فضل

 در به رو اين از. بود عاجز آن اداء از جويريه ولي خواست يم فديه او از شمالك. شد مسلمانها
 و زيبا جويريه: گويد يم عايشه. آورد پايين را فديه مبلغ فرموده شفاعت كه رفت پيغمبر خانه

 خويش حجره در بر را او كه يهنگام. شد يم شا شيفته ديد، يم را او كس هر. بود جذّاب
خواهد  يو مفتون فتدبي او به كه پيغمبر چشم داشتم يقين زيرا كردم يناراحت احساس يافتم،

 من فرمود حضرت خود، حاجت بيان و پيغمبر حضور به رسيدن از پس. شد هم همينطور. شد
 جويريه. گيرم يم يزن به را تو و داد خواهم خودم را تو فديه. دهم يم انجام برايت يبهتر كار
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 به مصطلق يبن اسيران از يبسيار شد، همخوابه يو با پيغمبر اينكه از پس و پذيرفت شادمانه
در  است عايشه اين سخن .شدند آزاد مسلمانان طرف از شده آنها داماد پيغمبر اينكه مالحظه
  .باشد شده بركت و خير حامل اينقدر كسانش يبرا يزن هيچ كنم ينم گمان :مورد او

8 - بود مرده حبشه در كه جحش بن عبداهللا بيوه و ابوسفيان خواهر حبيبه اُم.  

 از پيغمبر. بود خيبر يرؤسا از كه ربيع بن كنانه زن و ييهود اخطب بن يح دختر صفيه - 9
 يم مراجعت مدينه به خيبر از كه يروز همان شب در و كرد انتخاب را صفيه ،اسيران ميان
  .شد همخوابه يو با فرمود

.  وليد بن خالد خاله و عبدالمطلب بن عباس و ابوسفيان زن خواهر حارث دختر ميمونه -  10
 چند او به پيغمبر و آمد مسلمين اردوگاه به و آورد اسالم خالد وصلت، اين از پس گويند يم

  .داد اسب

  .سريح دختر فاطمه -  11

  .يزيد دختر هند -  12

  .سياء دختر اسماء -  13

  .يزيد دختر زينب -  14

  .اشعث خواهر و قيس دختر هبله -  15

  .نعمان دختر اسماء -  16

   ضحاك دختر فاطمه -  17. 

 دوران در كه ابراهيم و بودند فرستاده هديه حضرت يبرا مصر از كه قبطيه ماريه -  18
  .است شده متولد او از درگذشت، طفوليت

به »  ايمانكم ملكت ما« يقرآن اصطالح مشمول و بود برده قبطي ماريه مانند كه ريحانه -  19
 جزء ريحانه. كرد ينم ايجاب را يتشريفات و مراسم هيچگونه آنها با يهمخوابگ همين علت
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 و گردد محمد يعقد زن شد حاضر نه و آورد اسالم نه اما بود پيغمبر سهم و قريظه يبن ياسرا
  .بماند يو خانه در يبردگ حال به داد ترجيح

20  - غير. بودند بخشيده پيغمبر به را خويشتن كه است يزن چهار از ييك او .دوسيه شريك اُم 
 و است يول رضايت و گواه حضور مهر، چون يتشريفات مستلزم آنان با ازدواج كه يعقد زنان از

 در شوهرداري كه اسير شده اند و محمد همخوابگي با آنان را حالل دانسته، بردگان از غير
 به را خويشتن كه بودند يزنان آنان و داشت وجود زنان از نيز يديگر طبقه پيغمبر يحرمسرا
 زن سه. (بود كرده هبه پيغمبر به را خود نيز شريك اُم. )مي بخشيدند( كردند يم هبه پيغمبر
  ).اند خوله و زينب ميمونه، ديگر

 يب حضرت و بود زيبا شريك ام زيرا ساخت آشفته را عايشه پيغمبر، به خويشتن كردن هبه
 يزن دانم ينم است گفته رشك و غيظ فرط از عايشه گويند يم. پذيرفت را يتقديم اين درنگ

 سوره 50 آيه اخير قسمت رو اين از و دارد يارزش چه كند تقديم يمرد به را خويشتن كه
. حق حضرت طرف از است پيغمبر قبول و شريك اُم عملِ تصويب و تأييد كه شد نازل احزاب
  :است چنين 50 آيه اخير قسمت

  المؤمنينَ دونِ من لَك خالصةً يستَنكحها اَن يالنَّبِ اَراد ان يللنَّبِ نَفسها وهبت ان مؤمنَةً وامرَاُةً

 به را او تواند يم بخواهد اگر پيغمبر ببخشد، پيغمبر به را خويشتن مؤمنه يزن هرگاه

  .مؤمنين براي نه است پيغمبر مخصوص امتياز اين و درآورد خود نكاح

 به خدايت بينم يم: گفت حضرت به يا شجاعانه گستاخانه ديداين آيه را  چنين چون عايشه
 مشاجره شيخين،از  نقل به يديگر معتبر روايت در .شتابد يم تو ينفسان يخواهشها انجام
  :است آمده ديگر صورت به عايشه و پيغمبر ميان

 كه يزنهاي: گفت غيظ فرط از عايشه گرديد آگاه آن از عايشه و شد نازل 50 آيه كه يهنگام 
 سوره 51 آيه او تنبيه يبرا آنوقت دارند؟ يارزش چه كنند، يم عرضه يمرد به را خويشتن

  :شد نازل احزاب

   تَشَاء منْ إِلَيك وتُؤْوِي منْهنَّ تَشَاء منْ تُرْجِي



 

١۵١ 

 

 نزد يدار ليم كه را كدام هر و ندازبي ريتأخ به يبخواه كه را زنانت از كي هر نوبت

  )51( دهب يجا خود

  :است چنين كند يم معين زنان درباره عموماً را پيغمبر تكليف كه احزاب سوره 50 آيه

 و علَيك اهللاُ اَفاء مما يمينُك ملَكَت ما و اُجورهنَّ آتَيت يالالت اَزواجك اَحلَلنالَك انّا ياَيهاالنَّبِ يا
ناتب كمع و ناتب كماتع ناتبو خالك و ناتب كرنَ يت االّ خاالتهاج كعم نَةً امرَاُة وؤمن ما 

 فَرَضنا ما علمنا قَد المؤمنينَ دونِ من كل خالصةً يستَنُكحها اَن يالنَّبِ َراد ان يللنَّبِ نَفسها وهيت
  رحيماً غَفُوراً اهللاُ كانَ و حرَج علَيك يكُونَ للَيال اَيمانُهم ملَكَت ما و اَزواجِهِم يف علَيهِم

 كنيزاني همچنين يا پرداخته را شانمزد كه را يزنان كرديم حالل تو بر ما پيغمبر، يا

 و يداي دختران عمه، دختران عمو، دختران و يا آورده دست به غنيمت از كه

 مؤمنه يزن هرگاههمچنين  اند، كرده مهاجرت تو با كهرا   يتها خاله دختران

 درآورد خود نكاح به را او تواند يم بخواهد اگر پيغمبر ببخشد، پيغمبر به را خويشتن

 كرده معينقبال  را مومنان تكليف .مؤمنين ساير نه است پيغمبر مخصوص امتياز اين و

 نباشد يحرج تو بر كه است اين يبرا حكم اين .)نز چهارفقط  داشتن حق ييعن( ايم

  .است بخشنده و رحيم خداوند و) ينباش مضيقه در زن حيث از(

 يآزاد بلكهنه تنها حدود اختيارات محمد را در مورد زنان معين مي كند  احزاب 51و  50ات آي
 سوره 51 آيه .كند يم محروم يتقاضاي و ادعا هرگونه از را يو زنان و دهد يم يو به مطلق
 هر. يكن مراعات را نوبت خود يزنها با شدن همبستر در نيست الزممي خواهد بگويد  احزاب
 مطلق اختيار و يآزادتو  بگذار، كنار يخواستكه ن را يك هر و بخوان خود نزد يخواست را كدام
  . است بهتر همين نيز آنهاخود  يبرا و نيست يايراد تو بر ،يدار آنها ترك در

  :مي كند بيان چنينرا  آيه نزول شأن افكشّتفسير

 روايت بر بنا مي خواستند يبيشتر نفقه پيغمبر از و كردند يم رقابت يكديگر با پيغمبر زنان 
 در را پيغمبر دست و شد نازل آيه اين و كرد ترك را آنها با معاشرت ماه يك حضرت عايشه،



 

١۵٢ 

 

 خود مال و خود وجود از گفتند رسول حضرت به و شدند نگران زنها. گذاشت باز زنانش با رفتار
  .كن رفتار خود دلخواه به و توست با مطلق اختيار ييعن. بده ما به يخواه يم كه قدر هر

  :مي گويد تفصيل بطور يزمخشر

 در و مختار آنها از يك هر از گردانيدن يرو يا خود زنان از يك هر به آوردن يرو در پيغمبر
ي آزاد و ارنيز اختي امتش زنان از يك هر با ازدواج در همچنين است آزاد نيز آنها ترك و طالق

 د،نمو يم يخواستگار يزن از پيغمبرهرگاه : كنند يم نقل يعل بن حسن حضرت از. كامل دارد
  .كرد يم نظر صرف پيغمبر اينكه مگر آورد يرو زن آن به نداشت حق يكس ديگر

 از تن پنج به نسبت كه داشت زن 9 در آن تلريخ پيغمبر: گويد يم باب اين در يزمخشرباز 
 و انداخت يم تأخير به را آنها سهم و نمي كرد رعايتنوبت را  آية ترجي من تشاء مفاد به آنها
 عايشه، بعدي يعني نفر چهار ليو حبيبه ام و ميمونه صفيه، جويريه، سوده، از بودند عبارت آنها

 در عايشه. دخوان يم خود يسو به را آنها منظماً و بودند لطف مورد زينب و سلمه ام حفصه،
 مي كرد مباشرتبا كسي  يول نزند سر ما همه به پيغمبر كه بود يروز كمتر: گويد يم باب اين
 طالق را او پيغمبر ترسيد يم سوده چونگويند . برد يم بسر او نزد را شب آن و بود شنوبت كه

 خود شب و ندارم را تو با يهمبستر توقع من .مكن مراعات مرا نوبت گفت حضرت بهلذا  دهد
  .شوم محسوب تو زنان جزء حشر روز خواهم يم زيرا دهن طالق مرا يول دهم يم عايشه به را

 زنان ومي دهد  تفويض پيغمبر به را عمل يآزاد و اختيارات همه آنكهپس از احزاب  51 آيه
  :فرمايد يم آخر قسمت در محروم مي كند يبازخواست حق و تقاضا گونهرهرا از  يو

  .قُلُوبِكُم في ما يعلَم واللَّه كُلُّهنَّ آتَيتَهنَّ بِما ويرْضَينَ ولَايحزَنَّ أَعينُهنَّ تَقَرَّ أَنْ أَدنَى لكذَ

كه چشمشان روشن شود  است بهتر نيز آنهاخود  يبرا )رعايت نكردن نوبت(كار  اين

  .عطا كرده ايو اندهگين نشوند و بايد راضي باشند به آنچه به ايشان 

 و خشنود پيوستهآيه مي خواهد بگويد اگر محمد ميان زنانش نوبت را رعايت نكند زنانش 
، به گزاف و ضربه اي است مستهلك بر شخصيت زنان ي استكه البته سخن بود خواهند يراض

 آنها نفس عزّت به كه يا جريحه ساختن آرام و ضربه اين اثر كردن خنثي يبراهمين دليل 



 

١۵٣ 

 

 ايجاد و تسليت و تلطف ينوع توان يم را آن حقيقت در چه گرديد، نازل 52 آيهبود  رسيده
  :شمرد يخشنود

 يمينُك ملَكَت ما االّ حسنُهنَّ اَعجبك ولَو اَزواجٍ من بِهِنَّ تَبدلَ اَن وال بعد من النَّساء لَك اليحلُّ
ل اهللاُ كانَ وقيباً شَئ كُلَّ يعر  

) يكن توجه ديگر زنان به يندار اجازه( نيستند حالل تو بر زنها پس اين ازاي محمد 

 تو زيبائيشان هرچند يآور يرو ديگر زنان به اينها يجا بهي ندار حق ديگر همچنين

  .ندشو تو آن از) اسارت به خواه ،يخريدار به خواه( كه به جز كنيزاني كند خيره را

 صحت به محدثين تمام كه دارد وجود عايشه از يحديث زيرا ستا حرف يجا باز باب همين در
 حالل يو بر زنها تمام اينكه مگر نكرد وفات پيغمبر حضرت كه ست اين آن و اند داده يرأ آن
اي  آيه دليل به احزاب سوره 52 آيه كه آنست بر دليل حديث اين است معتقد يزمخشر .بود
گويد زنان را بر تو حالل  كه مي 50يعني آيه (. است شده نسخ شده، نازل آن از قبل كه

 يسيوط يرأ اخير، قسمت اين و باشدآية قبلي  ناسخ يبايست يبعد آيه حاليكه در ).كرديم
  .كتاب اتقان در است

 دايره كه آيد يم دست به انگيز شگفت نتيجه اين احزاب سوره در متعدد آيات مجموعه از
  :است وسيع زن باب در پيغمبر امتيازات

 حالل يو بر اند كرده مهاجرت كه خويشاونداني.  باشد داشته تواند يم زن چهار از بيش
 تواند يم شهود و مهر بدون كند عرضه بدو را خويشتن كه يا مؤمنه زن هربا . هستند

 هر نوبت. است معاف خود زنان ميان يتساو حق شناختن و عدالت رعايت از. كند يهمخوابگ
 و خواستكه  را يزن هر. كند ترك را يو يحت و اندازد تأخير به تواند يم را آنها از يك

 او زنان از ييك با ندارد حق يكس او مرگ از پس. است حرام مؤمنان ساير بر كرد يخواستگار
 يتقاضا حق پيغمبر زنان گذشته، اينها همه از و). احزاب سوره 55 و 53 آيات( كند ازدواج
  .ندارند بيشتر نفقه

   و تكليف زنانش ولي بالعكس، عمل است يآزاد و امتيازاتپيامبر در اين عرصه داراي اينهمه 



 

١۵۴ 

 

 بايد و شوند ظاهر مردم بر بايست ينم. نيستند زنان ساير مثل آنها :دارند بسيار يمحدوديتهاي
 نفقه به. بپوشند چشم جاهليت دوران متداول يزينتها از. گويندب سخن مردان با پرده پشت از
  .نشوند دلتنگ خود تنوب مراعات عدم از و باشند قانع شود يم داده آنها به كه يا

  :فرمايد يم صريحاً احزاب سوره 53 آيه آخر در

ا اَن لَكُم كانَ ما ولَ تُؤذوسواهللاِ ر وا اَن ال وحتَنك هن اَزواجم عدهداً باَب   

  .كنيد ازدواج يو همسران با او از پسنبايد  و دبيازاري را مبراپي كه شما بر نيست روا

  .است آمده يهود شاهان زنان به راجع حكم اين عين تلمود در

 نبايد پس اين از فرمود يو به حضرت .مشغول سخن بود همسران از ييكبا  پيش يشخص
 سر ناروا يعمل من از است، من يعمو دختر زن، اين:  گفت مرد.  زند سر تو از يكار چنين

. نيست غيورتر من از و غيورتر خداوند از يكس يول دانم يم را اين :فرمود پيغمبر. ه استزدن
 كند، يم منع عمويم دختر با گفتن سخن از مرا :گفت قرقركنان و رفت آنجا از و شد دمغ مرد
 بدين احزاب سوره 53 آيه گويد يم عباس ابن .كرد خواهم ازدواج يو با مرگش از پس

  .شد نازل مناسبت

 يحرمسرا در زن بيست اين يتمام هيچوقت كه است اين افزود باب اين در بايد كه يچيز
 آنها با پيغمبر ليو اند آمده ينب ازواج وجز آنها از نفر دو اسماً و ظاهراً .اند نبوده پيغمبر

قبل از خود  خزيمه دختر زينب و ، ريحانهخديجه چون آنها از يبعض. است نشده همبستر
 ميان و اش حضور نداشت خانه در بيشتر زن نُه رحلت هنگام كه طوري ه بودنددرگذشتمحمد 

 در و داشتند قرار صفيه و سوده حفصه، عايشه، سمت يك در.  بود رقابت و يدستگ دو نيز آنها
  .زوجات ديگر و سلمه ام و جحش بن زينب ديگر يسو

 ييعن افك حديث است جمله آن از. دارند يماجراي اسالم تاريخ در پيغمبر زوجات از يا پاره
 نوكرِ بين ما مصطلق يبن غزوه از پس يهجر سوم سال در. معطل بن صفوان با عايشه اتهام
 بود مدينه معروف منافقان از كه ياب بن عبداهللا.  گرفت در ينزاع خزرج مردمان از ييك و عمر

 اين: گفت خود كسان به و برآشفت قضيه اين از ،شتدا يخاص عنوان اسالم صدر تاريخ در و



 

١۵۵ 

 

 مهاجران پذيرفتن و هجرت كردن قبول ييعن( آورديم خودمان سر بر ما خود كه است يبالي
 يم حمله خودت به ،يكرد سير را خود سگ يوقت كه است صادق ما درباره مثل اين و )قريش
 به سخن اين .ريزيمب بيرون را خوار اقليتاين  عزيزان، اكثريت با تا يثرب به برگرديم .كند

 و تحريك از را ياب بن عبداهللا تا كرد شتاب مدينه به مراجعت در و رسيد محمد حضرت گوش
  . كرد يم توقف كمترنيز  استراحت به همين خاطر حتي براي دارد باز دسيسه

 از ييك در مختصر يتوقف ياثنا در كه بود پيغمبر همراه قرعه حكم به نيز عايشه سفر، اين در
 از را يو آن، يجستجو كه كرد گم را يچيز ضمناً و رفت بيرون حاجت يقضا يبرا، منازل
در  بود افتاده راه به شتران ساير با كرد يم حمل را يو هودج كه يشتر .انداخت عقب كاروان
 يو به كرد يم حركت قافله عقب در كه معطل بن صفوان تا ماند تنها صحرا در عايشهنتيجه 
. بماند يمخف كه نبود يامرموضوع  اين. آورد مدينه به كرده سوارش خود شتر بر و رسيد

 ميان كه يرقابت با و شد مطلع موضوع اين از جحش بنت زينب خواهر حمينه كه مخصوصاً
 بن حسان. كرد متهم صفوان با رابطه به را او و تش افتاددس به بهانه اي بود، زينب و عايشه
 يتوز كينه و نفاق كه ياب بن عبداهللا.  شدند همزبان يو با اثاثه بن مسطح و معروف شاعر ثابت

  .ساخت منتشر شهر در را خبر و ننشست بيكار نيز بود مسلّم پيغمبر با يو

هم  ست وزيبااو هم . نبود مساعد چندان عايشه يبيگناه و برائتبراي  احوال و اوضاع ظاهراً
 بزرگوارش شوهر كه ه استكرد پيدا جحش بنت زينب چون يرقيببه تازگي  ولي جوان بسيار
 مصطلق، يبن بر يپيروز از پس همچنين. ياوردب يافتن دستبه  نازل كرد تا او را عديده يآيات

 به. دآور در خود يهمسر به و خريد شمالك از درهم صد چهار دادن با را حارث دختر جويريه
 است ممكن طبعاً پس. آورد او سر بر زيبا يووه دودر مدتي اندك،  حضرت واضحتر، عبارت

. باشد زده سر يو از يانحراف چنين يي انتقامجو راه از شد دار جريحه او ةزنان و لطيف روح
 چگونه كند وگرنه مجازات و تنبيه درست كرده تا شوهرش را يا صحنه چنين الاقل شايد هم

 هودج كه نشوند متوجه ليو بگذارند شتر بر را عايشه هودج و كند كوچ يكاروان است ممكن
  خاليست؟
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 نكرده استفسار او حال از رحيل از قبل داشت او به كه يا عالقه همه آن با محمد خود چرا
 در آنقدر است سپس نشده خبردار عايشه ليو اند آمده حركت به مجاهد صدها چگونه است؟
 حتما ،مي كرد حركت كاروانعقب  دراگر  هم قدر هر صفوان برسد؟ بدو صفوان تا مانده بيابان
 كاروان حركت از پس مدتها كه اين موضوع پس مي رسيد كاروان به تراقاُ و استراحت هنگام

  .نيست واقعيت با منطبق چندان يافته تنها و تك و عايشه را رسيده استراحت محل به

. دهد يم نشان صفوان با يتبان و نوعي يعمد امر يك را عايشه ماندن عقب ظواهر، اين ةهم
 جان يبدزبان و يبدگمان اين كرد مدينه وارد سوار بر شتر را عايشه صفوان كه يبامداد همان
 و با رسيد پيغمبر گوش به خبر روز بيست از پس. پيچيد شهر در يمدت اندك در و گرفت
  .رفت پدر خانه به و كرد بهانه را يناخوشعايشه  ،ياعتناي يب و يسرد آثار ظهور

 پيغمبر گوش به ناخواه خواه كه مردم يبدزبان و يبدگويالبته شايد هم عايشه بيگناه بوده ولي 
 يعل خود، محرمان از نفر دو با باب اين در كه يحد به ساخت ناراحت را او سخت ،رسيدمي 

 بطوراست پس  صديق ابوبكر دختر عايشه گفت اسامه .كرد مشورت زيد، بن اسامه و ابيطالب
 نيست، قحط شما يبرا زن: گفت ابيطالب بن يعل اما. مبرّاست آلودگيهاو اتهامات اين از قطع
 زدكتك  را بدبخت كنيزك آن يعل يحت و. كرد تحقيق عايشه كنيز از مي توان اين بر عالوه

  . خورد سوگند عايشه برائت به دانست، ينم يچيز چون هم او و بگويد راست تا

 ابوبكر خانه به ناچار. نيافت تسكين پيغمبر يناراحت و ترديد و شك اينها، همه وجود با ليو
 تا اينكه نمايد يم رخ انكار و گريه از يهاي صحنه آنجا در طبعاً. شد مواجه عايشه با و رفت

 يم سرش زير يچرم يمتكائ و پوشانند يم را او و دهد يم دست پيغمبر به يوح لتاح
   سوره اين در. شود يم نازل نور سوره و آيد يم بيرونعبا  زير از عرق غرق يمدت از پس. گذارند

  :است آمده عايشه ةتبرئو  زدن تهمت، زنمجازات  به راجع يمتعدد آيات

 آن شاهد بهترين و نشده تعقيب شدت اين به قرآن در يموضوع هيچ است معتقد يزمخشر
  :است 23 آيه

  عظيم عذاب لَهم و واالخرةِ نيا الد يف لُعنُوا المومنات الغافالت المحصنات يرمونَ الَّذينَ انَّ
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 آن در و نفرين مي شوند دنيا اين در زنند يم تهمت را مؤمنه و عفيف زنان كه يكسان

  .عذابي بزرگ خواهند داشت دنيا

 بِما عطف قانون ييعن. زدند شالق داشتند شركت بهتان در كه را نفر سه آن ماجرا، پايان در
  .بود نشده معين يحد زدن تهمت يبرا قضيه اين از قبل زيرا است شده سبق

  زينب داستان

 دار آهنگ دارد يطنين يقرآن آيات يحت و روايات و ها سيره در زينب با محمد ازدواج داستان
 را زيد. است حارثه بن زيد زن زينب .ناميد يعشق ازدواج را آن توان يم كه است يازدواج و

 و كرد آزاد را او نيز حضرت. بخشيد محمد به و خريد خديجه حضرتزماني كه نوجوان بود 
 داشتواقعي را  فرزند حكم خوانده فرزند نت اعرابس در. پذيرفت يفرزند به عرب رسم مطابق

زنش  و مي برد ارثمانند فرزند واقعي . در موردش اجرا مي شد يفرزندو  پدر احكام تمام و
توانست با وي كه عروسش محسوب مي عروس خانه به شمار مي رفت و پدر خوانده هرگز نمي 

 احزاب سوره 8تا  4 آيات شدن نازل هنگام تا نيز مسلمانان. شود ازدواج كند زيرا حرمت داشت
 يم محمد بن زيد را زيد پيغمبر، اطرافيان ماگويد  يم عمر بن عبداهللا. دكردن يم عمل بدان

  .شد يم محسوب محمد فداكار و صديق ياران از يپسرخواندگ بر عالوه او چهخوانديم 

 بن زيد يبرا را او پيغمبر كه بود پيغمبر عمه دختر ييعن ،عبدالمطلب بنت اميمه دختر زينب
 اين قبول از عبداهللا برادرش و زينب بود، د سابقا يك بردهزي چون ليو كرد يخواستگار حارثه

   :شد نازل) احزاب 36( آيه يول داشتند اكراه يخواستگار

نٍ كانَ ما وؤممل ال و نَهؤمذا ماهللاُ يقَضَ ا و ولَهسكُونَ اَن اَمراً ري ملَه ن رَةُيالخم ماَمرِه ن وم 
  مبيناً ضَالالً ضَلَّ فَقَد رسولَه و اهللاَ يعصِ

 جز ياختيار را مؤمن ان و زنانمرد مي كنند اراده را يامر رسولش و خدا كه زماني

  .هر كس كه از فرمان خدا و رسولش اطاعت نكند گمراه مي باشدپس . يستن اطاعت

   عقد زيد يبرا را زينب و نهادند گردن پيغمبر درخواست به عبداهللا و زينب آيه، اين از پس
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 ضهور و بروز كيفيت در يول شود يم آغاز واقعه اين از پس محمد حضرت عشق داستان. كردند
 انجام از پس دم همان كه آيد يم بر چنين جاللين تفسير از. هست اختالف و نوسان يقدر آن
هر و افتاد زينب بر چشمش و آمد پديد حضرت در يحالت تغيير زينب، با زيد نكاح عقدزينب م 
  .دميد قلبش در

 چشمش نكاح انجام از پس رسول حضرت :نويسد يم احزاب سوره 37 آيه تفسير در يزمخشر
پاك . القُلوب مقَلَّب اهللا سبحانَ گفت اختيار يب كه آمد خوشش يو از چنان و افتاد زينب به

 او از ليو بود ديده را زينب سابقاً پيغمبر زيرا. است خدايي كه قلبها را دگرگون مي كند
اما اكنون قلبش دگرگون شده و خوشش  كرد يم يخواستگار او از ورنه بود، نيامده خوشش

  .آمده است

 نزد پس دريافت فراست بهموضوع را  زيد و ،گفت زيد به و شنيد را پيغمبر جمله اين زينب 
 شبه آيا افتاده؟ ياتفاق چه:  فرمود پيغمبر. شوم جدا زنم از خواهم يم گفت و شتافت پيغمبر

 يم من از شريفتر و برتر را خود او يول ام، نديده او از ينيك جز ابداً، كرد عرض ؟يدار او از يا
 سوره 37 آيه .باش پرهيزكار و نگاهدار زنت را :پيامبر به او گفت .كرده ناراحتم امر اين و داند

  :شان نزولش همين ماجراست احزاب

 نَفسك يف يتُخف و اهللاَ واتَّقِ زوجك علَيك اَمسك علَيه اَنعمت و علَيه اهللاُ انعم يلُلَّذ تَقُولُ واذ
 يكُونَ اليلكَ زوجناكَها وطَراً منها زيد يقَض فَلَما تَخشيه اَن اَحقُّ واهللاُ النّاس يتَخشَ و مبديه مااهللاُ

  مفعوالً اَمرُاهللاُ كانَ و طَراً و منُنَّ قَصوا اذا اَدعيائهِم اَزواجِ يف حرَج المؤمنينَ يعلّ

 يبرا رات زنبه او گفتي ) زيد(رسولش به او نعمت عطا كرده اند و  خدا كه يشخص

 يمخف را يامر مردم ترس از خود باطن درپرهيزكار باش در حاليكه  و نگاهدار خود

 كه يصورت درو از مردم مي ترسيدي  ساخت خواهد فاش را آن خداوند كه رديك يم

 به) را زينب( را او ما داد انجام را خود حاجت زيد پس وقتيكه. يبترس خدا از بايد

 خوانده پسر انزن با نيز مانعي براي ازدواج ديگر مؤمنان يبرا تا آورديم در تو زوجيت

  .هايشان نباشد
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 كه يوقت يول آيد يم خوشش زينب از پيغمبر. ندارد تفسير به ينياز و است روشن يخيل آيه
 و دهن طالقش: فرمايد يم يو به دهد، طالق را او خواهد يم اجازهمي رسد و  حضورش به زيد
 زن كه دهد يم پند زيد به گذاشته پا خود يدرون خواهش يرو بيان اين با. نگاهدار خود يبرا

 زيد از زينب طالق كه را خود يباطن آرزوي تو: گويد يم او به خداوند اما.  نگاهدارد را خود
 .يبترس خدا از بايد فقط كه يصورت در ،مي ترسيدي بدگويان زبان اززيرا  .ينساخت ظاهر است
 در مانعي مؤمنان بر تا دهم يم تو همسري به را او داد، انجام را خود حاجت زيد چونپس 
  .نباشد شان خوانده پسر زن با ازدواج

 حضرت خدمت به زيد آمدن يول است ممكن عقد انجام از پس پيغمبر يشيفتگ و حالت تغيير
 يمدت كه آنست مستلزم كردن توجيه زينب يبدرفتار را طالق دليل و خواستن طالق اجازه و

 تفسير بايد صورت اينغير  در باشند داشته مشترك يزناشوي يزندگ زينب و زيد كم چند هر
 دهان از القُلوب مقَلَّب اهللا سبحانَ شنيدن پس اززينب  كه كرد تصوير چنين را يزمخشر
شديدي به  رغبت و ميل حقيقتش بود فهميده است كه ديدگان دركه  يا بارقه شايد و پيغمبر

 و مقتدرترين زن كرده و خواسته است محمد بر يافتن دست هوس او دارد از اين روي
 به مايل نخست روز از اينكه بهانه به و دليل همين بهپس . باشد قريش مردان ترين متشخص

هم  زيد .است كشيده او رخ به را خود يبرتر و گذاشته زيد با يبدرفتار يبنا نبود زيد با وصلت
كرده بود تأكيد  پيغمبره كاين وجود با و آمده بر زينب طالق مقام در امر اين از يآگاه از پس
  .است داده طالق را او نگاهدار، را خود زن

 به زينب به عشق و پيغمبر حالت تغيير ةقضي نيست معلوم آن نويسنده كه كمبريج تفسير در
  :است آمده ديگر يا گونه

 در ايستاده ديد را زينب. جست يم را زيد و آمد زينب خانه به عليه اهللا صلوات رسول يروز
اي كاش زينب زنش  افتاد دلش در و آمد خوشش. كوفت يم خوش يبو يداروو  سماخچه

 هم يشكرين هم زينب يا.  گفت پيغمبر. نهاد يرو بر دست بديد، را رسول زينب چون. بود
    رفته چه هر بيامد، زيد چون. بازگشت و بگفت اين دوبار. القلوب مقلب اهللا سبحان يزيباي
   زيد و. يده طالق مرا تا خواه يدستور برو داشت، مرا ينتوان تو سپ گفت و بگفت او پيش بود
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  .ديد نتوانست او يرو پيش چنانكه گرفت دشمن را زينب

 يتعال خداوند كه يبگو زينب به برو گفت و كرد مأمور را زيد خود ،حضرت طالق انجام از پس
:  گفت كيست؟: گفت زينب. بكوفت را در. آمد زينب در بر زيد. است داده من همسري به را او

 اهللا رسول پيغام:  گفت است؟ داده طالق مرا كه من از زيد خواهد چه: گفت زينب. است زيد
 مبادا: گفت زيد. گريست يم او و درآمد زيد بازكرده، در. اهللا رسول مرحبا: گفت زينب. ام آورده
 ال: گفت. داد يشوي من از تربه را تو يتعال يخدا فرمانبردار، يبود يزن نيك گريان، تو چشم

  .افتاد سجده در زينب. يخدا رسول داد جوابزيد  ؟يشو آن كيست لك؟ ابا

  :گويد يم زيد كه است منطبق كامالً نيز ديگر روايت با روايت اين

 خواهد پيغمبر زن يزود به دانستم يم چون. بود آرد خميركردن مشغول. شدم زينب يسرا به
 او به پشت كه همينطور و كنم يرو در يرو نتوانستم چنانكه گرفت مرا او احترام و هيبت شد،

 كه است آمده جاللين تفسير در يرو همين از و دادم او به را پيغمبر يخواستگار خبر داشتم،
 بدون و مقدمه بدون رسيد، بسر زينب عده كه همين. كرد يم يشمار روز يگوي حضرت

 مردم به گوشت و نان ديرگاه تا و كشتند يگوسفند آنجا در و رفت محمد خانه به تشريفات
  .گرفتند جشن را خود يعروس ترتيب بدين و دادند يم

 در زينب به را خود يباطن ميل اين كند، پنهان را يچيز پيغمبر بود بنا اگر: گويد يم عايشه
 يپروا وي. است زياد يقرآن آيات در رسول صراحت و تقاصد داليل آري. نمي آورد قرآن

 دهندمي ن رضايت امر بدين آش از ترداغ يها كاسه يول نداشت يبشر يضعفها به اعتراف
 راويان و مفسران كهبا اين نيز آيه همين در. را اشاره كرديم يا شمه معجزات باب در چنانكه
 كه شود ينم يراض و نمي دهد گردن امر بدين يطبر جرير بن محمدولي  دارندنظر  اتفاق

 يف يتخف« فاعل گويد يم لذا ردك يم يمخفدر دلش  را چيزي مردم ترس ازبپذيرد محمد 
  :سخنان زير از تفسير طبري است. است زيد» نفسك

 يم پنهان را يچيز خود ضمير در تو كه بپرهيز خدا از و نگاهدار را زنت به زيد گفت پيغمبر«
   يبرا و كرد يم يمخف را آن كه داشت يمرض زيد .خواهد ساخت آشكار را آن خداوند كه يكن
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 »است مرض آن داشتن يمخف مقصود، اينجا در و دهد طالق را زينب خواست يم مرض نيهم
حيات  كتاب در نماند محروم مادر از دلسوزتر ةداي سمت از اينكه يبرا هم هيكل حسين محمد

  :محمد مي نويسد

 از نداشت يو با ازدواج به يرغبت ابداً و بوداش  عمه دخترزيرا  بود هديدرا  زينب قبالً پيغمبر«
 را خود يموال دستور زيد اينكه از بعد يول. ندهد طالق را خود زن زيد كه ورزيد اصرار رو اين
 را اعراب يجاهل سنّت كه گرفت آن يبرا را زينب پيغمبر داد، طالق را خود زن و نبست كار به
 فرزند زنِ با شود يم كه دهد نشان مؤمنان ساير به و بشكند يخواندگ فرزند آثار باب در

 از پس شتاب آن با دليل همين به شايد و كرد، ازدواج زينب با لذا.  كنند يزناشوي خود خوانده
  »داد وليمه را خود يعروس و شتافت يو خانه به عده سرآمدن

  حفصه

 و گويد يم يمصلحت و يسياس يازدواجها را پيغمبر يازدواجها غالب هيكل حسين محمد
  :نويسد يم آن تأييد يبرا

 دو به ييك و مشاجره يبنا زنشكه  كرد يم صحبت يامر باب در خويش زن با عمر يروز
 از و كرده جادلهم مردان با يزندگ امور در نبايد زنان: گفت و شد خشمگين عمر. گذاشت كردن
 بحث خدا پيغمبر با خدا پيغمبر با يحد به يگاه تو دختر: گفتش زن. باشند داشته يرأي خود

 سخن، اين شنيدن محض به. برد يم سره ب خشمگين را روز تمام رسول كه كند يم مناقشه و
 به تو:  گفت سپس ساخت برحذر پيغمبر غضب و خدا عقاب از را او و رفت حفصه خانه به عمر
 به پيغمبر عالقه و عشق از و نازد يم خود يزيباي به كه ،)است عايشه مقصود( جوان دختر اين

 .ندارد تو به يعشق ورنه گرفت من خاطر يبرا را تو پيغمبر. مكن نگاه است آگاه خويشتن
 بر حمل بايد را پيغمبر يازدواجها از يبعض و است قبول قابل و معقول قضيه اين است يبديه

محمد  قول به را عثمان و يعل و شود تقويت اسالم تا كرد يخويش پيوند ايجاد و مصلحت
 پس وليد بن خالد كه است مشهور و .بود برگزيده خود يداماد به يرو همين از هيكل حسين

  .آورد اسالم القضا عمرة هنگام يهجر نهم سال در ميمونه اش خاله با پيغمبر ازدواج از



 

١۶٢ 

 

  خود بر ماريه كردن حرام

 زمان آن در زيرا است قبطي ماريه اشاره ماجراي بايد پيغمبر و زن باب در كهديگر  يحوادث از
  :است قرار اين از حادثه آن و. گرديد چند يآيات نزول باعث و انداخت راه به يصداي و سر

 حضرت. نبود خانه در حفصه و بود حفصه خانه در پيغمبر روز آن. آمد پيغمبر نزد ماريه يروز
 چرا كه انداخت راه بيداد و داد و رسيد سر حفصه اثنا اين در و شد همبستر ماريه با همانجا
 و حفصه خاطر تسكين يبرا پيغمبر. است خوابيده او بستر در و خانه در خود كنيز با حضرت

 به يا بحران رفع از پس .و براي آن نيز قسم خورد كرد حرام خود بر را ماريه يو كردن آرام
و قسمي كه  خويشتن بر ماريه كردن حرام از حضرت ،داشت ماريه به كه يا عالقه واسطه

  :شد نازل تحريم سوره پنجم تا اول اتآية وي تزكي و تبرئه يبرا سپس كرد عدولخورده بود 

  رحيم غَفُور واهللاُ اَزواجِك مرضات يتَبتَغ لَك اهللاُ اَحلَّ ما تُحرَّم لم يالنَّبِ اَيها يا

 خويشتن بر خود زنان رضايت يبرا است كرده حالل خدا كه را يچيز چرا پيامبر يا

  .بخشد يم) بيجا كار( تحريم اين بر را تو خداوند ؟يكن يم حرام

مي گويد خداوند واجب كرده است كه قسمت را بشكني البته به شرط دادن كفاره  بعد آيهدر 
نيز مدعي  و حسن رومي. كرد آزاد را يا بنده و داد كفّاره پيغمبر: گويدمي  مقاتل رو اين از

  .است بخشيده را او خداونددر انتهاي آيه،  رحيم غَفُور واهللاُاست به دليل وجود 

كامال  امر يك كهاز اين اندازد يم يشگفت به را شخص ولي است قضيه همين ةدنبالنيز  سوم آيه
  :شود يم مطرح قرآن دراينگونه  شوهر و زن يگفتگو به مربوط و يخانوادگ و يشخص

ذاَ ورَّ االنَّبِ سل يعضِ ياب ديثاً اَزواجِها حأت فَلَمنَب بِه و رَهاهللاُ اَظه لَيهع رَّفع عضَهب و ن اَعرَصع 
  الخَبيرُ العليم ينَبان قالَ هذا اَنباك من قالَت بِه نَباها فَلَما بعضٍ

 زن آن چون اما)  خود بر ماريه تحريم( گفت يراز) حفصه( خود زنان از ييك به مبراپي

 و ساخت آگاه آن از) را مبراپي ييعن( را او خداوندخبر داد، ) عايشه( يديگر به را راز

آن . كرد يخوددار يقسمت گفتن از و گفت )حفصه(آن زن  به را آنها از يبخش مبراپي
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 اسرار بر خدايي كه: گفت مبراپي ساخت؟ خبر با را تو يسكچه : پرسيد )حفصه(زن 

  .استدانآگاه و 

 نوع يبرا يقطع دستور و يابد شريعتمدعي است  كه قرآن در يخصوص مطالب اين ذكر آيا
 تفسيري مانند مفسران بسط و شرح انگيزتر شگفت آن از و نيست؟ آور شگفت است يانسان

  :دهد يم شرح چنين را قضيهكه  كمبريج

 خويش پيغمبر بر جل و عز يخدا و كرد خبر السالم عليه پيغمبر راز از را عايشه حفصه چون« 
 با حرفهايي كه يبعض از را حفصه پيغمبر ،گفته است عايشه پيش را تو راز حفصه كه رسانيد
  » .كرد آگاه بود گفته عايشه

 هزاران مانندش اتفاق مي افتد ،جهان ةگوش هر درو  روزه هر كه يزنانگ يمگوها بگو اين آيا 
يك  حد تا را كائنات ةآفرينند و بزرگ خداوند و بيايد قرآن متن دربايد  كه ستا امري

را به پيامبرش  عايشه و حفصه حرفهاي پنهاني رد و بدل شده ميان كه دده تنزل خبرچين
  گزارش مي دهد؟

 تعقيببا  ورا ادامه بدهيد  وضع اين مي گويد اگر كه است حفصه و عايشه تهديد 5 و 4 اتآي
 يحام خداوند كنيد، فراهم را پيغمبر يناراحت موجبات ورزيدن، رشك و يزنانگ اصول و ادا اين

  :شود شما دادن طالق به منجر است ممكن يحت و اوست

 الْمؤْمنينَ وصالح وجِبرِيلُ مولَاه هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تَظَاهرَا وإِنْ قُلُوبكُما صغَت فَقَد اللَّه إِلَى تَتُوبا إِنْ
 مؤْمنَات مسلمات منْكُنَّ خَيرًا أَزواجا يبدلَه أَنْ طَلَّقَكُنَّ إِنْ ربه عسى .ظَهِيرٌ ذَلك بعد والْملَائكَةُ
تَاتقَان اتبتَائ اتابِدع اتحائس اتبا ثَيكَارأَب5- 4﴿ و﴾  

 پيدا انحراف دلهايتان )از اشتباهات قرآن -كنيدتوبه ن(كنيد  توبه زن دو شما اگر

 سپس اوست سرپرست شخود خدا  كنيد كمك يكديگر بهپيامبر  عليه اگر و كرده

دهد  طالق را شما پيامبر اگر. بود خواهند پشتيبانش صالح مؤمنان و جبرئيل

 ،مؤمن ،مسلمان جايگزينتان خواهد كرد كه شما از بهتر همسرانى پروردگارش

  .و باكره هستندبيوه  دار  روزه ،عابد ،كار توبه ،فرمانبر
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 آمده يمطلب كمبريج، يا يطبر تفسيرها، از ييك در يول است واضح آن نزول شأن و آيه يامعن
 مفسر. شود يم عارض خنده افراطي شان ايمان و مفسران يلوح ساده از اختيار يب كه است

 بيوه، از مقصود :نويسد يم كند درست پيغمبر يبرا يشأن خواهد يم پيوسته كه مقدس خشك
 و پيغمبرند منتظر بهشت در كه است مريم حضرتة باكره كلم از مراد و است فرعون زن آسيه

  .كرد خواهند ازدواج يو با

 آمده تحريم سوره اوليه آيات نزول شأن در كه يديگر روايت نباشد بد شايد مناسبت بدين
  :شود نقل است

 راه از حفصه و عايشه آمد، بيرون يو نزد از يوقت. بود خورده عسل زينب خانه در پيغمبر
). دارد ناخوش يبو مغافير( آيد يم دهانت از مغافير يبو: گفتند داشتند زينب با كه يرقابت

 خود سوگند ازپيامبر  بعدها. كرد حرام خود بر را عسل شنيد، را اين حضرت كه يهنگام
 ،خود سوگند شكستن يبرا لذا شد نازل سرزنش عنوانب تحريم سوره كه بود، شده پشيمان

بي  يولاين روايت نيز گفته شده . كرد تهديد طالق به را خود زنان و فرمود معين را كفّاره اصل
 حفصه به يسرّ گفتن از آيات زيرااست  صحيح يعني تحريم ماريه نخستين روايت همان شك

از اين گذشته خوردن يا نخوردن عسل چيزي نيست كه  .مي گويند سخنيك راز  شدن فاش و
   .بخاطرش زني را تهديد به طالق كنند
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  قرآن در خدا

  اـدري يرو بر  ودـب ـيخشخاش چو     مينا  طاق  نُه  اين  بـجن در  زمين

  يبخند خود) ريش(روتب گربر دسز     يچند خشخاش كزين بنگر خود تو  

  )يشبستر محمود شيخ(

 به يمحيط و »3به توان  تُن 10ضربدر 6« وزن به يا توده با دريا بر افتاده خشخاش دانه اين
 سيارات از ييك مربع كيلومتر 00/100/510 معادل يسطح با و كيلومتر 400766 طول
 گردش اين در نيز ديگر سياره هشت .چرخد يم خورشيد دور به روز 536 در كه است يكوچك
 در كه پلوتون نام به عطارد يكوچك به ايست كره آنها آخرين كه انبازند يو با ياجبارو  بيهوده
 .دارد فاصله خورشيد از كيلومترو نيم ميليارد  7و نيم تا   4 چيزي ميان خود هوسناك مدار
 هزار حداقل كه را يالسير سريع جت بايد ناچار كنيم مصور ذهن در را بعد اين بخواهيم اگر

  .برسيم يو به تقريباً سال هفتاد از پس تا شويم سوار پيمايد يم ساعت در كيلومتر

 بلكه نيست، خورشيد جاذبه قلمرو اليه منتها پلوتون آيد، يم بر يرياض و يعلم قرائن از آنچه
 در كيلومتر هزار يك سرعت با سال هزار هفت بايست يم ييعن پيمود را راه اين برابر صد بايد

 ييك جالل و جاه اين با ما خورشيد زيرا رسيد يديگر خورشيد جاذبه مرز به تا كرد يط ساعت
 آسمان بر رنگ يشير يخط مانند تابستان يشبها كه است يكهكشان اين متوسط ستارگان از
 هر كه اند كرده ثبت را ستاره هزار هفت كهكشان اين يكيهان غبار ميان از تاكنون. نگريم يم

 يبرا است ممكن آنها از يك هر عقل، به نزديك فرض و احتمال به و است يخورشيد كدام
  .باشند داشته يشمس منظومه مانند بيش كما يا منظومه خود

 مقابل در اما. دارد مساحت مربع كيلومتر 00/100/510 دريا بر افتاده خشخاش دانه اين
يك ميليون   كنيم فرض يته ميان يجسم را خورشيد اگر كه است خُرد يا درجه به خورشيد

 را خود منظومه مواد درصد 86/99 يتنهاي به خورشيد زيرا گرفت يم يجا آن در زمين كره
 تشكيل را آن اقمار ةسيار نُه خورشيد، توده صدم يك از درصد 14 ديگر، عبارت به.  داراست
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 در. است خورشيد صدم يك صدم چهارده از صدم يك از كمتر آن ماه و زمين سهم و دهد يم
.  داد يجا آنها جوف در را خورشيد پانصد ميليون توان يم يبزرگ از كه هست يستارگان فضا

ميليارد  000/000/200/1كيلومتر محيط دايره و با توده اي قريب به  000/392/1 با خورشيد
  .است يشير كهكشان ستارگان از ييكميليارد تُن 

 ارقام با تاكنون مسافتهايي كه با زنند يم تخمين ستارهصد ميليارد  حداقل كهكشان هر در
 معادل يسال هر تقريباً كه سنجند يم ينور سال با را آنها رو اين از. نيست بيان قابل يمعمول
 ستارگان از يا پاره يدور. است) ثانيه در كيلومترهزار  300( كيلومتر 9/ 000/000/008/046

  .رسد يم ما به سال هزارها تا صد از پس ا آنه نور كه است يحد به زمين كره از

 كره و آيد يم ذهن در كائنات عظمت از يبخارآلود و مبهم تصور ،كننده گيج ارقام اين از
 ،كائنات عظمت تصور از .نمايد يم حقيرترهم  كبير اقيانوس در افتاده خشخاش دانه از زمين
 و گسترده جهان اين يا بر اگر. دهد يم دست انديشمند شخص هر به يدردناك حقارت و عجز

 و دور آدميان پندار حوصله از يحت و انديشه حدود از باشد، يا كرانه و مرز ،ينامتناه ظاهراً
  .باشد راهبر يجاي به تواند ينمهم  خيال و وهم ةگستاخان پرش يحت. است دور و دور

 ادراك و فهم خور در) مكان حيث از چه( باشد يانجام و آغاز كرانه، ناپيدا جهان اين يبرا اگر
 عظمت بدين يجهان يبرا اگر. است ناتوان آن دريافت از هم پندار يتوانا هقو يحت. نيست ما

 دهشت دستگاه اين اگر. باشد آن بر محيط و آن از بزرگتر بايد ناچار باشيم، قائل يا آفريننده
 برايش ينامتناه و نامحدود يتواناي بايد ناچار باشد، داشته يا گرداننده ،حدودناپذير و انگيز
 حدود تصورات از و گيرد قرار پندارها و توهمات مافوق صانع ذات بايد نيست يا چاره .شد قائل

 تر عظيم و تر عظيمو  برتر، و برتر تر، منزه و تر منزه فراتر، و فراتر حقير بيچارگانِ ما آفرين
  .ودب آن نايد وهم اندر آنچهمولوي  الدين جالل قول به و باشد

 چنين است نتوانسته بشر كه دهد يم نشان يدين عقايد يبررسيها و مطالعات و مشاهدات اما
 يرو از يبزرگتر صورت به را يخداوند پايان يب دستگاه شمار، انگشت يا عده جز و بينديشد

 انفعاالت تمام با( خود وجود ةنمون را اومتاي ه يب ذات و كرده قياس خود حقير يزندگان ةگَرد
 .بزرگتر ياندك نهايت اند، ساخته) شهوات و اغراض تمام با و نقصها و ضعفها تمام با تأثرات، و
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 در يعرب عبارت اين قالب در كه ،عتيق عهد از يمضمون يا است حديث جمله اين دانم ينم
  »شاكلته يعل االنسان خلق« :است آمده

  .است آفريده خود صورت به را انسان خداوند

 نزديكتر حقيقت به آفريده، خود صورت به را خداوند انسان بگويند و كنند وارونه را جمله اگر
 در. »آفريد را خدا يموس« عنوان زير افتاد دستم به طنزآميز و پرمغز يكتاب پيش يچند.  است

 تصور ييعن. بود كرده معكوس »آفريد را دنيا داوند«  ويدگ يم كه را تورات عبارت او حقيقت
  . آفريد را يخداي چنين است كه يموس

 يب ،الغضب سريع ،قهار است يموجود شود، يم ظاهر ما بر عتيق عهد سراسر در كه يخداي
 يم دوست را ابراهيم خود، مخلوق ميليونها ميان از رو اين از. عبادت و ستايش تشنه و اغماض

 و سازد يم خود ةبرگزيد قوم را او )نسل( ذُريه بنابراين است نهاده گردن يو يبندگ به كه دارد
 خدمتگزار يو چون يا بنده نوح از پس زيرا كنند سلطنت جهان بر بايست يم كه هستند آنها

 و شود يم آبستن سارا يپير سنّ در مالحظات همين به. است نيافته خود ذات ستايشگر و
 به و اسحاق يهمسر اليق كه يا دوشيزه كنعان سرزمين تمام در. آيد يم وجود به اسحاق
 كلده به را يكس شود يم امر ابراهيم به پس. نيست باشد خدا برگزيده قوم آوردن وجود

 اسرائيل يبن قوم از آنگاه. بياور فلسطين به نك يخواستگار را ربكا خود برادر دختر و بفرست
  . باشد آنها از زمين يرو سلطنت عوض در و نكنند ستايش را يكس او جز كه گيرد يم يعهد

 زمين كره به يشمس منظومه به خدا توجه تمام. نيست ينشان عظمت بدان كائنات از تورات در
 دو در بيند يم مرتبه يك .است گرديده معطوف فلسطين سرزمين به فقط زمين كره از و

 به تصميم و شده خشم در لذا. اند آورده يرو فجور و فسق به مردم گموره و سدوم يآباد
 و بخشد ينم اثر است، تر رئوف خدا از كه ابراهيم شفاعت و تضرع. گيرد يم شهر دو آن هالك
 هالكت به بيگناه كودكان يحت و مرد و زن و سوزند يم هم با خشك و تر. آيد يم فرود صاعقه

 قتل اين ازش لوط را برادر پسر تا فرستد يم را يا فرشته ابراهيم خاطر يبرا فقط. رسند يم
 و خودكام پادشاهان از ييك صورت به تورات سراسر در خدا نحو همين به...  بخشد نجات عام

 آنگونه خواست يم يموس كه آيد يم در يصورت به. آيد يم در اغماض يب و پرتقاضا و يخودرأ
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 از يحت طوري كه كردند سلطنت يهود بر يآل ايده صورت آن يرو از داود و سليمان و باشد
  .پوشيدند ينم چشم ديگران زن تصاحب

 و حكيم شنوا، بينا، نياز، يب توانا، دانا،.  است آراسته كماليه صفات تمام به خداوند قرآن در
 قهار، جبار، چون يديگر صفات اما .اوست مشيت تابع يهست جهانِ تمام ييعن. است مريد

 يوافر بهرهخشم  و مكر و كيد از يحت. است شده داده نسبت يو به نيز توز كينه و انتقامجو
 ينم چشم به يتناقض اينها در آيا. شود يميعني بهترين حقه باز  »خيرالماكرين«يگاه و دارد

 چون يعرَضهاي چگونه است، مطلق كمال نمونه و بالذات قائم و جوهر پروردگار ذات اگر خورد؟
 خشم دچار است ممكن چگونه مطلق نيازِ يو ب قادر شد؟ تواند عارض او بر يانتقامجوي و خشم
 و ميل مطابق يامراگر . دهد يم دست يناتوان از و است عرَض )يناگهان تلحا( خشم زيرا شود

 ينادان از چگونه مطلق نيازِ يب. شود يم عارض او بر غضب حالت گيرد،ن صورت شخص رضايت
 دهند، تشخيص را كائنات يحقيق خالق و صانع توانند ينم كه ضعيف آدميان يمشت حقارت و

هرگز آنها را نمي بخشد و  است الراحمين ارحم يحت و رحيم و غفور آنكه با و آمده خشمبه 
  .فرمايد يم مقرر جاويدان عذاب شانيبرا

  به يشرك من يغفر ال اهللا ان

  )48نسا (.خداوند هرگز نمي بخشد كسي را كه براي خداوند شريك قرار مي دهد

 گناهكاران ،)للعبيد بِظَلّامٍ لَيس اهللاَ اَنُّ(نيستم چنين خدايي با آنكه خودش مي گويد من ظالم 
 از پس نكنند خيال اينكه يبرا و اندازد يم و ابدي جاويدان يآتش در را اين دنياي چند روزه

  :فرمايد يم شوند، يم معدوم ،دوزخ در افتادن

  قُوالعذاب غَيرَهاليذُو جلُوداً بدلَّناهم جلُودهم نَضجت كُلَّما

  )56نسا (. دوباره بسوزند تا رويانيم يم آنها بر تازه يپوست سوخت، آنها پوست هرگاه

 خود و يافت توان يم يتوجيه ،ناپذير تسكين و افروخته خشم جز عمل شدت اين يبرا آيا
 يشمار يب آيات قرآن در انتسابست؟ قابل مطلق قادر به است يناتوان و عجز نشانه كه خشم

 معين يتكاليفلي با اين حال و دست خداست يگمراه و هدايت هرگونهمي گويند  كه ستا
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 مطلق يدانا يگاه. است داده وعده شديد يعقاب و عذاب به را تكاليف آن از متخلفان كه دهكر
  :شود يم آدميان ييار و كمك نيازمند مطلق يتوانا و

   رسلَه و ينصرُه من اهللاُ ليعلَم و للنّاس منافع و شَديد باُس فيه الحديد واَنزَلَنَا

 اش فرستاده و خدا يكسان چه يمبدان تا فرستاديمكه قدرت و منافعي دارد  را آهن ما

  )25حديد ( .دكر خواهند ييار را

 چندين طول در كه كالم علم دانشمندان و قرآن شارحان يبرا بگذاريم را ياصول مباحث اين
 و بزدايند آنها از را تخالف و تغاير الاقل يا تناقض رنگ تا اند پرداخته تفسير و تأويل به قرن

سال  23 يجار حوادث به كه قرآن محتويات يبعض در زودگذر و ياجمال يسير به اكنون
  .كنيم اكتفا دارد اختصاص ترسال

 بود اين محمد، تو بر نفرين،  يعني دعوتنا الهذا محمد يا تبالك :گفت پيغمبر به ابولهبروزي 
 دراو چنان  يادب يب از انجام يب و آغاز يب جهانِ اين گرداننده و بزرگ خداوندآنگاه  تو؟ دعوت
 تحقير صاعقه ازنيز  را او زن يحت و فرمايد يم نازل را مسد سوره درنگ يب كه مي شود خشم
  :فرمايد ينم معاف خود

 حمالَةً امرَاَتُه و. لَهبٍ ذات ناراً يسيصل. كَسب ما و مالُه غَنه ياَغن ما. تَب و لَهبٍ ياَب يدا تَبت
  مسد من حبلُ جيدها يف. بِ الحطَ

 به وار تازيانه يجواب بلد سوره در و آمده تنگ به ابواالشد يخودستاي و غرور از بزرگ خداوند
 بن امية و مغيره بن وليد دهان به است يمشت مزهه سوره چنانكه. دهد يم او يخودنماي و كبر

 خود مكنت به و كرده استهزاء را محمد ،نيشدار كلمات و چشمك با محمد حضور در كه خلف
  .باليدند يم

 ابتر را او پيغمبر پسر مرگ از پس كه است وائل بن عاص سركوفت جواب كوثر سوره همچنين
  . است گفته عقب بال و

   در سخت مكه به بدر جنگ از پس اشرف بن كعب ازمسافرت كائنات آفريننده و بزرگ خداوند
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 مشركانِ با معذالك است، كتاب اهل و ييهود كعب كه بابت اين از مخصوصاًد شو يم خشم
 در كه داند يم موحد و خداپرست محمد از برتر آنها را و كند يم يهمدرد خورده شكست

  .شود يم ديده بابت، اين از يتلخ شكايت نساء سوره 54تا  51ات آي

 كف را آنها ييهوديگر يسزا كه نضير يبن قمع و قلع در است خداوند يرجزخوان حشر سوره
  .است نهاده نام نضير يبن سوره را سوره آن عباس ابن رو اين از و گذاشته دستشان

 راه در كه يكسان بر خود خشم ريختن و خود پيغمبر مخالفان با معارضه به قرآن در خداوند
 فرستاده كه يمشكالت و يداخل امور به نكرده اكتفا كردند يم اشكال توليد محمدتهاي موفقي

 به او فرستاده يقلب تمايل مشكالت آن از ييك. شود يم وارد است داشته متعدد زنان با يو
 يم زينب به نسبت يكراهت زيد دل در رو اين از. است حارثه بن زيد زن جحش، بنت زينب
 در. دهد يم زوجيت به خود محبوب رسول به را او ،عده سرآمدن و طالق از پس اما آفريند
 عام قتل از بعد زيرا آيد يم پيش پيغمبر زنان خواستن ياضاف ةنفق مشكل احزاب سوره همين

 وا بيشتر نفقه يادعا به را پيغمبر زنان امر اين خود و آيد يم دست به يفراوان غنائم قريظه يبن
 اين با كه بگيريد طالق يا بسازيد نفقه همين با بايد فرمايد يم آنها به خداوند يول. دارد يم

  . شود يم حل مشكل تهديد

 و يافته اختصاص بدان تحريم سوره از يزياد آيات كه آيد يم پيش يديگر مشكل آن، از پس
 آن شرح پيش فصل در كه است حفصه غوغاكردن و قبطي ماريه با پيامبر يهمخوابگ قضيه آن

 خويش رسول خاطرِ مزاحمت و حفصه و عايشه يورز حسادت از خدا صورت، هر در .رفت
 و خدا شويد، رنجش باعث و نكنيد توبه اگر كه كند يم اخطار زن دو آن به و شده ناخشنود
 را يبهتر زنانو  داد،خواهد  طالق را شما سپس شتابند يم او ييار به صالح مؤمنان و جبرئيل
  ...باكره و بيوه مهاجر، نمازگزار، گير، روزه مطيع، مسلمان، زنان:  فرمود خواهد پيامبرش نصيب

 مريم حضرت باكره از مقصود و فرعون زن آسيه بيوه، زنان از مقصود مي گويد تفاسير از ييك
 عقده انعكاس تفسير، اين البته و شد خواهند رسول حضرت زن بهشت در دو هر اين كه است
  .نيست يمطلب چنين قرآن در ورنه است، مفسر خود يروح
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 سوره آن در يرو همين از .دارد قرار عايشه حضرت اتهام و افك قضيه بر نور سوره اساس
 حميه و ثابت بن حسان به كه يا تازيانه هشتاد با ومي شود  معين عفيفه زنان بر افترامجازات 

  .دگرد يم مسلّم عايشه يپاكدامن زنند يم جهش دختر

 و رفته يفراموش و اهمال دست به ياليتناه كائنات آن تمام يميالد 632 تا 622 يسالها در
 فكر نجد و حجاز اعرابِ يمشت زيرا است نشده يتوجه نيز زمين كره يكشورها ساير به يحت

 ينم شركت يا غزوه در يتنبل يا ترس از يگاهكه  بودند كرده مشغول خود به را بزرگ خداوند
 يكسانبراي  برعكس ليو بتابند يبيشتر شدت به را دوزخ آتش فرمود يم امر رو اين از. كردند

 جنات اند داده خرج به جالدت و رشادت غنائم، بر يافتن دست طمع به يا و ايمان راه از يا كه
 ،رسانديم رنج طعن و تمسخربا  محبوبش رسولكسي  هرگاه و. كنند مهيا  االنهار تحتها يتجر
  .المستهزئين كفيناك انّاكن  واگذار ما به را او كار كه دهد يم يدلداررا  او

 انفال سوره و داد يرو بدر جنگ در اعراب، امور در يباريتعال دخالت ترين برجسته و مهمترين
 يم مكه به دمشق از ابوسفيان رياست به فراوان يكاال با يا قافله .است واقعه اين به راجع
 شمار يب اموال تصاحب و كاروان زدن يبرا خود ياران با گشته مطلع قضيه اين از محمد. رفت

 به قريش جنگجويان با ابوجهل. خواست كمك مكه از و برد بو ابوسفيان.  شد خارج مدينه از
 از را احتياط كمك، خواستن عين در ابوسفيان. شتافت بيرون مكه از يتجارت كاروان حمايت
  .رسانيد مكه به سالم را كاروان و گرفت پيش را يساحل راه و كرد كج را خود راه نداده، دست

 با بدر نام به يجاي در برسند، ابوسفيان كاروان به اينكه يجا به يارانش و محمد حضرت
 سر درد يب و شمار يب غنائمبه  يافتن دست يبرا كه يكسان. شدند مواجه قريش لشكريان

كه شدند معتقد و ندافتاد ترديد بهپس  اند، شدهمواجه  قريش جنگاوران با اكنونآمده بودند 
 وعده و فرمايد يم تشويق كفّار با جنگ به و مالمت را آنها خداوندلي و يمبرگرد مدينه بهبايد 

  : نيز شما را كمك خواهند كرد سپس به رسولش مي گويد فرشتگان مي دهد كه

يتممارذ وا يتمر و َم اهللاَ نلكير  

   پرتاب تو شدند كور آنها و يكرد پرتاب مشركان طرف به تو كه يشن مشت اين
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   .بلكه خدا پرتاب كرد ينكرد

طوري ناهي خودش نيز آمده تا در جنگ بدر شركت كند تخالق آن همه كائنات الي جالب است
و جالبتر  را به خودش نسبت مي دهد و به آن افتخار مي كند پرتاب كردن مشتي شنكه 

 ينهم به اشاره انفال سوره. دگوييم پاسخ انفال نوزدهم آيه در نيز را ابوجهل نفريناينكه 
  .ستماجرا

 را غنائم خمس خداوند باز آيد، يم پيش غنائم تقسيم مشكل كه مشركان شكست از پس
 از پس .دهد يم غنائم توزيع در يترتيب و فرمايد يم مقرر خويشاوندانش و رسول مخصوص

 بود معتقد كه را عمر يرأ خداوند نخست كه آيد يم پيش اسرا با رفتار يچگونگ مشكل آن،
 يرأهفتاد  آيه در پشيمان شده سپس كند يم تأييد بزنند را آنها همه گردن رعب ايجاد يبرا

 انفال سوره تمام خالصه و سازند آزادشان و گيرند فديه آنها از كه پذيرد يم را ابوبكر معتدل
  .است يانيهود و مشركان و مسلمانان بين مشكالت حل شارح

 قريش و غطفان يبن اتحاد كه يمشكالت در است خداوند مداخله از يحاك احزاب سوره 9 آيه
  :پرداختند مدينه محاصره به نفر هزار چند كه بود آورده پيش

   تروها لم جنوداً و حاًير عليهم فارسلنا جنود اذجائتكم عليكم اهللا نعمت اذكروا آمنوا ايهاالذين اي

 محاصره و مهاجم لشكريان برما . نكنيد فراموش را خداوند ينيك مؤمنان، گروه يا

   .نديديد شما كه فرستاديم آنها دفع يبرا يلشكر و گماشتيم يتند باد مدينه كننده

  :دهد يم شرح گونه بدين را قضيه كمبريج تفسير

 و كُشت را ايشان يآتشها و كندرا  ايشانه خيمه يها ميخ تا فرستاد يباد يتعال يخدا پس«
   »كردند تكبير فرشتگان و افتادند يكديگر در همه تا بگسست را اسبان طويله

 روز بيست را باد اين چرا خداوند كه است نكرده خطور عقيده خوشو  مؤمن مفسر ذهن به ابداً
 معاف هول و ينگران از و خندق كندن رنج از را يارانش و محمد تا نفرستاد مدينه به قبل

 در خداوند چرا كه نرسيد بعد اعصارِ و وقت آن مسلمانان از يك هيچو  او ذهن به باز و. فرمايد
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 خندق جنگ در كهرا  يطوفان يا بود، فرستاده بدر به كه را فرشتگان دسته همان احد جنگ
 از تن هفتاد و نگيرد صورت دردناك شكست آن و ندهد يرو فاجعه آن تا نفرستاد برانگيخت
 آن اگر نشوند؟ شهيد بود آنها ميان در نيز پيغمبر محبوب و جوان و دلير يعمو كه مسلمانان

 آن و خورد ينم پيغمبر دندان به سنگ بودند، كرده شركت احد جنگ در فرشتگان آن با باد
 خود نبود، ابيطالب يب يعل شجاعانه و مردانه دفاع اگر كه آمد ينم پيش شرمگين و تلخ اوضاع

  .شد يم كشته نيز حضرت

 اگر و شود يم گسترده چشم برابر در حجاز ياجتماع اوضاع يدورنما كريم قرآن در سير از
 زمان آن حوادث و ها معارضه از يچشمگير بخش بگذاريم، كنار را ياخالق تعاليم و احكام

 يقضايا دادن فيصله ناسزاگويان، جواب مجادله، از يحاك يقرآن آيات صدها. گردد يم مشاهده
 در تهاون و يسست كه است يكسان كردن مالمت يحت و جنگ به تشويق ،يشخص و يخصوص

 تهديد انواع ديگران، زن و مال تصاحب كثيره، غنائم وعده همچنين. اند داده نشان باب اين
 شمشير همچون خداوند غضب صاعقه. اند نكرده اطاعت كه يكسان بر جاويد عذاب و مخالفان
 عده ينافرمان يبرا را يشهر و سوزاند يم هم با را خشك و تر و است معلق فضا در دموكلس

  .كند يم منهدم شمار انگشت يا

 يراض: كنيم يم مشاهده خداوند در است، يآدم وجود برازنده كه ياوضاع آن يتمام قرآن در
 كينه، خالصه و گردد يم خشنود آيد، يم بدش دارد، يم دوست و كند يم غضب شود، يم

 يآدم االنفعال سريع و نياز پر ضعيف روح عوارض همه و حيله و مكر و كيد يحت و خشم مهر،
 يمؤثر صانع و خالق كرانه، ناپيدا جهان اين يبرا اگر. شود يم يطار يباريتعال منزه ذات بر

 نامتناسب اوصافاين  بايد ناچارپس  باشد اوصاف اين از منزه، عقل بداهت بهبايد  كنيم، فرض
 من :فرمايد يم كه دانست رسول حضرت خود يبشر روح انفعاالت صورت را كائنات آفريننده با

 از يا گريد يم خود فرزند مرگ بر رو اين از و. شوم يم متأثر و گيرم يم خشم بشرم، هم
 يس خورد يم سوگند كه شود يم خارج يطبيع حال از چنان حمزه شده مثله جسد مشاهده

  .كند مثله را قريش از تن

   يكديگر با قرآن در يتأمل قابل طرز به محمد و خداوند كه رسد يم ذهن به موضوع يك اينجا
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 از و آورد قرآن مشكالت از يبسيار در توان يم كه است يتوجيه تنها اين و شوند يم مخلوط
 اين بر مسلمين تمام. شويم روشن يقدر شايد اندازيم، نظر موضوع بدين اگر يرو همين
  :است شده تصريح مطلب اين مكرر نيز قرآن متن در و خداست كالم قرآن كه متفقند

  ييوح يوح هواالّ ان يالهو عنِ ينطقُ وما..............   القَدرِ لَيلَةِ يف اَنزَلناه انّا

 ار قر آنان اجالل و تكريم موضوع و مسلمين خدشه غيرقابل سند يگانه جهت همين به قرآن
 ميانبودن آن  )ازلي(قديم  يا )مخلوق( محدث درباره قرن يك از پس كه طوري است گرفته
 .شد كشيده قرن چندين تا آن دامنه و داد يرو يطوالن يمشاجرات و مباحثات اسالم يعلما
 و است يعقل موازين و مشهود و محسوس با مباين مطلب اين كه نداريم بحث اين به كار حال
 حنبل بن احمد سنّت، اهل بزرگ امام و است كالم علم اصول و يشرع موازين برخالف يحت
 قرآن و برگردد خود عقيده از نشد حاضر و رفت هوش از كه خورد تازيانه آنقدر معتصم زمان در
 خداوند ذات مانند تب و لهب ياب يدا تبت جمله بود معتقد بلكه بگويد، محدث و مخلوق را
  .است يازل

 و خاموش را آن توان ينم استدالل و حرف با شود، يم يمستول يجماعت بر يتب كه يهنگام
 كه گردد يم پديدار و آشكار آن مطالب يبعض آن در و تعمق قرآن خواندن از اما. كرد آرام
 از را آن و شده ناميده يالثان سبع كه فاتحه سوره به نمونه يبرا. است انسان فكر مخلوق قرآن

.  افكنيم نظر است گرفته قرار مصحف صدر در رو اين از و دانند يم يقرآن يها سوره مهمترين
 كالم كه رسد يم نظر به چنين آن مضمون از بلكه باشد، خداوند كالم تواند ينم فاتحه سوره
 و است عالميان يخدا درگاه به يبندگ اظهار است، حق ستايشِ زيرا است پيغمبر حضرت خود
  :فرمايد ينم خود خداوند. است عنايت و هدايت يتمنا

لّهلمداَلح بنالرّ. العالَمينَ رالرَّحيمِ حم كينِ يومِ مالالد  

 صاحب و بخشنده و مهربان كه يخداوند. سزاست را جهان خداوند سپاس و ستايش

  .است رستاخيز روز

   آيات يا ها سوره از يبسيار در چنانكه بود، شده آغاز يعني بگو »قُل« كلمه با فاتحه سوره اگر



 

١٧۶ 

 

  :آمد مانند ينم پيش اشكال اين است، چنين

  »  اَحد هواللّه قُل«  »  الكافرُونَ اَيهاَ يا قُل«    » مثّلكُم بشَر انا انَّما قُل

  :بفرمايد خداوند خود كه نيست يمنطق و معقول

  الضالين وال علَيهِم غَيرالمغضوب علَيهِم اَنعمت الّذينَ صراطَ.  المستَقيم الصراطَ اهدنا

 و گمراهند كه يآنهاي نه عنايتند مورد كه يكسان راه. كن هدايت راست راه به را ما

  .هستند غضب و خشم مشمول

 كه كرد فرض بايد و نيست خدا كالم پس.  خداست درگاه به نياز و ستايش فاتحه سوره سراسر
 مسعود بن عبداهللا دليل همين به. است داده نماز به اختصاص را آن كه است محمد خود كالم
 ينم قرآن جزء را معوذتين سوره دو و را آن بود، قرآن حفظه و يوح كاتبان معتبرترين از كه

  . داند

 و پرخاش زيرا فقط جواب نيست عالم پروردگار به انتساب قابل موضوع حيث ازهم  سدم سوره
 آنها بر را اسالم كه فرمود يدعوت قريش بزرگان و اقوام از حضرتروزي . است ابولهب يادب يب

 »محمد يا كل تب«: زد فرياد و برآشفت ابولهب گفت، را خود سخنان حضرت يوقت .كند عرضه
نيز با همين  مسد سوره رو اين از ؟يا خوانده اينجا را ما ته و سر يب مطالب اين گفتن يبرا آيا

 قادر و جهان آفريننده يكبرياي ساحت از و  كه نوعي فحش است شروع مي شود »تب« كلمه
  .بنامد »الحطب حمالة« و كند نفرين را او زن يا دهد دشنام نادان يعرب به كه است دور مطلق

 نخست اينكه مثل.  شود يم سوم شخص يگاه و است، اول شخص جمله، فاعل يقرآن آيات در
 نخست نجم سوره در مثالً محمد، حضرت تبديل مي شود به ليو گويد يم سخن خداوند
  :كند يم تأييد را پيغمبر رسالت و گويد يم سخن خداوند

  ييوح يوح االّ هو ان ،يالهو عنِ ينطقُ وما. يماغَو و صاحبكُم ضَلَّ ما

  ه و ديوانه نيست و از هواي نفس سخن نمي گويد اكسي كه با شما صحبت مي كندگمر
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  .همانا به او وحي مي شود

  به محمد تغيير مي يابدگوينده  28تا  20ولي از آيه 

  ياالنث وله الذّكر الكم

  دارد؟ دختر) خداوند( او و داريد پسر شما آيا

 به تفاخر اين بر عالوه. دارد دختر او گويد ينم خود بههرگز  خداوندگوينده محمد است زيرا 
 چنانكه.  كرد جستجو حجاز عرب عادات و اخالق بايد در را دختر شمردن ننگ و پسر داشتن

  :است آمدهاين معني  ديگر آيات در

   عظيماً قَوالً لَتَقُولُونَ انَّكُم اناثاً المالئكَةِ منَ اتَّخَذ و بِالبنينَ ربكُم اَفَاَصفيكُم

فرزند  فرشتگان از خود يبرا ليو ساختهممتاز  پسر داشتن شما را به خداوند آيا

  )40اسري ( است؟ كرده اختيار دختر

 ليو ساخته امممتاز  پسر داشتن شما را به من آيا: بگويد بايد باشد خداوند طرف از كالم اگر
 ينم سخن اينگونه هم خداوند است يبديه ؟ام كرده اختيار فرزند دختر فرشتگان از خود يبرا

 تنگ چنين نيز متمدن ملل ميان يحت .ندارند يفرق دختر و پسر خداوند نظر در زيرا گويد
 يا كردند يم فخر پسر داشتن به كه بودند عربها. وجود نداشت تحقير نسبت به دختر و ينظر
 پسر يآرزو يقوم عادت بر بنا نيز محمد. كشتند يم را ان دخترگاهي  يوحشيگر فرط از

 سخت مرد قاسموقتي  و بياورد يو يبرا يپسر كه بود اميد بدين گرفت يم يزن هر و داشت
 پسر رازيرا اعراب  خواند، بالعقب و زد سركوفت را او وائل بن عاص كه مخصوصاً. شد ناراحت
 :حال همين محمد است كه مشركان را خطاب مي كند و مي گويد. دانستند يم يحقيق وارث

  .بِالبنينَ ربكُم اَفَاَصفيكُم

 يم مخلوط يكديگر با محمد و خدا و آميزند يم هم با آيه يك در گوينده دو كه يمعن اين
 كه يا آيه تنها. است اسراء سوره نخستين آيه آشكار، نمونه يك. است بسيار قرآن در شوند

  :گويند يم معراج دليل را آن مسلمين
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 لنُرِيه حولَه باركنا ياَلَّذ االَقصا المسجِد يالَ الحرامِ المسجِد منَ لَيالً بِعبده ياَسر يالَّذ سبحانَ
  البصيرُ هوالسميع انَّه آياتنا من

  :است چنين كلمه به كلمه ترجمه

داد سير مسجداالقصا به مسجدالحرام از شبانه را خودش ندهب كه خدايي است هنزّم .

 م،نشان دهي يو بر را خود قدرت عجايب تا پيرامون آن را بركت داده ايمجايي كه 

  .بيناست و شنوا اوهمانا 

  :گوينده محمد است زيرا خدايي را مي ستايد كه بنده اش را سير داده است، نخست قسمتدر 

داد مسجداالقصا سير به مسجدالحرام از شبانه را شا ندهب كه خدايي است نزهم  

  .....زيرا مي گويد بركت داديم  در قسمت دوم گوينده خداست

  م،نشان دهي يو بر را خود قدرت عجايب تا جايي كه پيرامون آن را بركت داديم

  .بيناست و شنوايعني خدا  اودر قسمت سوم دوباره گوينده محمد است زيرا مي گويد 

  .بيناست و شنوا اوهمانا 

 به شود يم مبدل اول شخص از فعل فاعلِ مقدمه بدون كه هست قرآن در يا عديده موارد
  :فتح سوره آغاز مانند سوم شخص

   تَأخَّرَ ما و ذَنبِك من تَقَدم ما اهللاُ ليغفرَلَك. مبيناً فَتحاً فَتَحعنالَك انّا

  .ببخشد را تو آينده و گذشته گناهان خداوند تا كرديم تو نصيب يدرخشان يپيروز ما

 ببخشيم را تو آينده و گذشته گناهان تا ييعن....  لَك نغَفرل :اينجا سياق آيه بايد چنين مي شد
مي  دشوار را ديگر يبعض يول است توجيه قابل فوق شاهد مانند اينها از يبعض است يبديه. 

  :احزاب سوره از 21 آيه مانند كرد توجيهتوان 

  . كنند يپيرو اهللا رسول از باشد، يراض آنها از خداوند خواهند يم كه يكسان
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 فرستاده از بايد خواهند يم مرا كه يكسان: شود گفته ينبايست آيا باشد حق طرف از خطاب اگر
  :فرمايد يم 23 و 22 اتآي در صادق مؤمنانِ ستودن از پس احزاب سوره در كنند؟ يپيرو من

   علَيهِم اَويتُوب شاء ان المنافقينَ يعذَّب و بِصدقهِم الصادقينَ اهللاُ يليجزِ

 اگر را منافقين و دهد يم نيك يسزا)  خندق جنگ در( يپايدار به را راستان خداوند

  .بخشد يم يا دهديم جزا خواست

 بايد باشد گفته خداوند اگر چه خداوند، نه گويد يم سخن حضرت كه است اين عبارت ظاهر
 يگاه. آميزند يم در بهم قرآن در محمد و خداوند ،يآر. مي شد آورده اول شخص صيغه در

 كه است يطور عبارت سياق يگاه. بگو كه كند يم خطاب حضرت به و گويد يم سخن خدا
  . شود يم مستفاد آن از خداوند به يبندگ اظهار و گويد يم سخن مدمح خود

 يم مأمور مردم هدايت به را او كه است نهفته يكس او ناخودآگاه ضمير و وجدان كُنه در يگوي
 يم پايش پيش را مشكالت حل طريقه و بخشد يم الهام بدو و دارديم باز لغزش از و كند

. فهميد مي دهند خدا بهكه نسبت كيد و مكر  را آيات يبعض توان ينم توجيه اين با جز. گذارد
  : فرمايد يم 45 و 44 آيات قلم سوره در

  متينُ يكَيد انَّ لَهم ياُمل و اليعلَمونَ حيثُ من سنَستَدرِجهم الحديث بِهذاَ يكَذَّب ومن يفَذَرن

 به را آنها بدانند آنكه بدون من واگذار من به اند پرداخته تو تكذيب به كه را آنها كار

   .انداخت خواهم دام

  :است آمده نيز 183 و 182 اتآي اعراف سوره در مطلب اين عين

  ... سنَستَدرِجهم بĤِياتنا كَذّبوا والَّذينَ

 به مكر نسبت باز راند، يم سخن دارالنُدوه در قريش كنكاش از كه انفال سوره 30 آيه در
  :است شده داده خداوند

  خَيرُالماكرِينَ واهللاُ ويمكُرُاهللاُ ويمكُرُونَ اَويخرِجوك يقتُلُوك اَو ليثبِتُوك كَفَرُوِا الَّذينَ يمكُرُبِك واذ
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   حيله آنها. بكشند يا كنند بيرون شهر از يا يزندان را تو كه كنند يم حيله كافران

  .كنندگانست حيله بهترين خداوند يول كند يم حيله هم خداوند و كنند يم

 خود از زورمندتر يحريف با شخص يوقت. گيرد يم را قدرت و زور يجا حيله و كيد و مكر
 را يجهان »نكُ«ة كلم گفتن با كه مطلق قادر خداوند. شود يم مكر متوسل به ناچار شد، روبرو

 از ييك صورت به اينجا در گيرد، يم صورت بخواهد چه هر اش اراده محض به و آفريند يم
 مقابل در را عاص عمرو و است مقابل طرف از تر فراست با و تر زيرك كه مدهآدر عرب شيوخ
  .آورد يم خاطربه  حكميت در ماجراي ياشعر يابوموس

  :شود يم ديده نيز يونس سوره از 100 و 99 اتآي در محمد سخن و خدا سخن شدن مخلوط

لَو و شاء كبنَ رن المم م االَرضِ يفميعاً كُّلُهج .اَفَانت تُكرِه تّ النّاسنينَ يكُونُوا يحمؤم .ما و 
  .يعقلُونَ ال الَّذينَ يعلَ الّرِجس ويجعلُ اهللاِ بِاذنِ اال تُؤمنَ اَن لنَفسٍ كانَ

 يتوان يم تو آيا.  آوردند يم ايمان زمين كره ساكنان يهمگ خواست يم تو يخدا اگر

 ينم ايمان) ا خد اراده به( خدا اذن به جز يآدم فرد هيچ ؟يبكشان ايمان به را آنها

  .است ساخته غيرعاقل مردمان مالزم را يپليد و آورد

 و محمد حضرت خود سخن يگوي دوم آيه يول محمد به است حق حضرت خطابِ اول ةآي
 دعوت نپذيرفتن در است مشركان اصرار توجيه و خويشتن به تسليت ينوع و اوست فكر مكنون
 به آنها نياوردن ايمان از طبعاً آورند، ايمان مردم است نخواسته خود كه يخداي چنين. خود
 داده رخ شخص اراده و ميل مخالف يامر كه دهد يم يو ر يهنگام خشم زيرا آيد ينم خشم
  .باشد

  رحيماً غَفُوراً كانَ اهللاُ انَّ علَيهِم اَويتُوب شاء ان المنافقينَ يعذَّب و بِصدقهِم الصادقينَ اهللاُ يليجزِ

 دهد يم عذاب خواست اگر را منافقان و خير يجزا را) راستگويان يا( راستان خداوند

  )24احزاب (.است رحيم و بخشاينده خداوند. كند يم قبول را شان توبه يا و

   و ناپايدار اعراب. وندخدا نه گويد يم سخن رسول حضرت كه است چنين آيه سراسر يفحوا
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 از يا عده بدر جنگ در رو اين از. مي روند سو بدان بوزد، باد طرف هر از. المزاجند متلون
 و يناپايدار اين از خداوند. آمدند محمدبا  جنگ به ابوجهل لشكريان همراه نيز مكه مسلمانان

 آنها درباره را نساء سوره 99 تا 96 اتآي كه آمد بدش چنان مستضعفين مزاج تلون و يايمان يب
  :فرمود نازل

 قالُوا. ضاالَر يف مستَضعفينَ كنّا قالُوا كَنتُم فَيمِ قالُوا اَنفُسهم يظالم المالئكةُ تَوفّيهم الَّذينَ انَّ
 المستَضعفينَ الّا. مصيراً سأت و جهنُم مأويهم فَاولئك وافيها فَتُهاجِرُ واسعةً اهللاِ اَرض تَكُن اَلَم
 يعفُو اَن اهللاُ يعس فَاولئك سبيالً يهتَدونَ ال و حيلَةً اليستَطيعونَ والوِلدانِ والنِّساأ الرِّجالِ منَ

  غَفُوراً عفُواً اهللاُ كانَ و عنهم

 بوديد مسلمان كه شما مي گويند آنها بهروزي كه فرشتگان جانشان را خواهند گرفت 

 خدا مينز دهند آيا مگر پاسخ بدانهاپس . بوديم ضعيف ويند ماگ كرديد؟چنين  چرا

 يا ضعيف مردان مگر است جهنم در شما يجا پس نكرديد؟ مهاجرت چرا بودن فراخ

  .كند عفو را آنها خدا است ممكن كه اوالد و زنان

  :فرمايد يم محمد حضرت به خداوند مكه در

ل اُدعبيلِ ياس كبةِ ركمظَةِ بِالحوعالمنَةِ وسالح م ولهيبِالَّت جاد نُ يهنَّ اَحسا كبر وه اَعلَم 
  بِالمهتَدينَ اَعلَم هو و سبيله عن ضَلَّ بِمن

 ياخالق ماليم صورت به شو، متوسل سودمند ياندرزها و حكمت به خلق يراهنماي در

  .را شدگان هدايت هم و شناسد يم را گمراهان هم خود خداوند. كن مجادله آنان با

 آن و آمده مكه به يزياد عده با محمد و گرفته قوت اسالم كه سال چندين گذشت از پسحال 
  :فرمايد يم اغماض يب يجبار چون و كند يم تغيير خداوندحن ل است، كرده فتح را

 واقعدوالَهم احصرُوهم و خُذُوهم و تُموهم وجد حيثُ المشرِكينَ فَاقتُلُوا االَشهرُالحرُام انسلَخَ فَاذَا
  مرصد كُلَّ

   خانه در را آنها بكشيد، يافتيد را مشركان جا هر شد يمنقض حرام يماهها كه همين



 

١٨٢ 

 

  )5توبه (.نشينيدب كمين به آنها شكار يبرا گوشه هر در و كنيد محاصره هاشان

 يا يزندگ يدشواريها و مشكالت با مواجهه در طبعاً ،است محدود و ضعيف انسانچون توانايي 
 و كندمي  بروز يو از و روش متغاير حالت نهوگ دو است ممكن يكامرواي و موفقيت هنگام در
 كه مطلق حكيم و مطلق يدانا و مطلق قادر درباره امر اين يول. زندمي  سر يو از بيان نوع دو

 صادق شود، ينم پيدا اش اراده برابر در يمانع و رادع هيچ و نيست پوشيده يو بر چيز هيچ
بعد  يمدت ليو شود يم نازل » الدين يف اكراه ال« آيه هجرت اول سال دربا اين حال  .نيست

  :فرمايد يم )سال يك شايد(

لُوا وقات ِبِيلِ يفا خد راه در بكُشيد     اهللاِ س  

  اَنفُسهم و بِاَموالهِم اهللاُ سبِيلِ يف والمجاهدونَ المؤمنينَ منَ القاعدونَ يالَيستَوِ 

  با كساني كه در راه خدا با جان و مال خويش مي جنگند نشسته مؤمنين نيستند برابر

 يك در حاليكه شوند مسلمان خواهند ينم كه دهد يم را ياشخاص با محاربه حكم در اين آيه
 يم صريحاً نيز مؤمنان به عالوه براين نبود، كار در شانشدن مسلمان يبرا ياجبار قبل سال

 جنگ به مال بخشيدن يا شمشير زور با كه يآنهاي ييعن نيستند، يمساو نيز آنها كه فرمايد
   .برترند كنند، يم عبادت و شده مسلمان فقط كه يآنهاي از اند برخاسته مشركان

  :و مي گويد دهد يم ياخالق دستور خود پيغمبر به مكه در يباريتعال حضرت

  .يولَ كَاَنَّه عداوةُ بينَه و بينَك يالَّذ فَاذَا اَحسنُ يه يبِالَّت ادفَع. السيئَةُ والَ الحسنَةُ يوالتَستَوِ

 با را خشونت مهر، با را خشم( دهب پاداش يخوب اب را يبد نيست، يكسان يبد و يخوب

  )34فصلت (.شود يم يصميم دوست تو با دشمن آنگاه) عفو با را آزار و يبردبار

  علَونَ االَ اَنتُم و السلمِ يال تَدعوا و نُواهتَ فَال  :دهد يم دستور را آن خالف مدينه در اما

  .گراييدن مسالمت و صلح به و ندهيد خرج به يسست برتريد، كه اكنون

   آفريننده كه خوريم يم بر يآيات به قرآن در يگاه لهجه، تغيير و روش تغيير اين بر عالوه



 

١٨٣ 

 

  :فرمايد يم حجاز اعراب يمشت به توابع و خورشيد ميلياردها مدبر و مدير و كائنات

   المنزِلُونَ نَحنُ اَم المزُنِ منَ اَنزَلَتَموه اَنتُم

  )69واقعه ( ما؟ يا آورديد فرود ابر از را باران شما آيا

 تا فرستد يم را آهن رو اين از. شود يم ييار نيازمند كس يب و ناتوان مردمان مثل نيز يگاه
  :خواهد شتافت او ييار به يكس چه شود معلوم

   رسولَه و ينصرُه من اهللاُ وليعلَم للنّاسِ منافع و شَديد بأس فيه الحديد واَنزَلنَا

و آهن كه داراي قدرت و منافعي است فرستاديم تا مشخص شود چه كساني خدا و 

  .ي خواهند كردررسولش را يا

  :فرمايد يم خود مشيت و اراده به منوط را مردم هدايت خداوند مرتبه پنجاه از بيش قرآن در

   اليؤمنُونَ ربك كَلمت علَيهِم حقَّت الَّذينَ انَّ

  )96يونس (.آورند ينم ايمان بر ايشان نوشته شده خداوند قهر و عذاب كه يكسان

  اَجمعينَ والنّاسِ الجِنَّةِ منَ جهنَّم ملَئَنَّ الَ يمنّ القَولُ حقَّ ولكن هدايها نَفَسٍ كُلَّ الَتَينا شئنا لَوو

 دوزخ و است حق من حرف اما انداختيم يم هدايت نور يشخص هر بر خواستيميماگر 

  )13سجده ( .كرد خواهيم پر انس و جنّ از را

  :فرمايد يم درنگ يب سپس

  تَعلَمونَ كُنتُم بِما الخُلد عذاب ذوقُوا و نَسيناكُم انّا هذا، يومكُم لقاء نَسيتُم بِما فَذوقُوا

 شما اكنون هم ما. را عذاب بچشيد كرديد فراموش را قيامت روز كه اين يسزا به پس

  )14سجده ( .بود خواهيد ي ابديعذاب در شما و كنيم يم فراموش را



 

١٨۴ 

 

 مردم كه است نخواسته خود خدا. شود يم راست شخص اندام بر يمو آيه دو اين خواندن از
 نخواسته او خوداينكه . ابدي عذاب آنهم است، عذاب نشدن، هدايت يسزا آنوقت شوند هدايت
  :ديگر نيز آمده است آيه چند در صريحاً شوند هدايت مردم است

   وفراً اذانهِم يف و يفقَهوه اَن اَكنَّةً قُلُوبِهِم يعل وجعلنا

 يسنگين آنان گوش در و نتابد آنان بر ايمان فروغ تا ايم كشيده پرده آنان قلب بر ما

  )25انعام ( .نشنوند را حق كلمه كه ايم گذاشته

 نخواسته شخود كه يمردم يبرا و ابدي اليم عذاب كه هست آيه شصتتا  پنجاه از بيش باز و
 كه خوريم يبرم يديگر موضوع به درگذريم كه موضوع اين از .است دهكر ذخيره شوند، هدايت

 محقق يفقها و تفسير دانشمندانِ. است زياد منسوخ و ناسخ قرآن در. است يشگفت مايه يبس
 آيه بعداً ليو شده نازل نخست كه ستا اي آيه از عبارت منسوخ. اند كرده تدوين را آنها تمام
  . است يقبل آيه ناسخ طبعاً كه است گرديده نازل آن مخالف و مغاير يديگر

 است يامر ي ديگر و تغيير روش،ه ادر مرحل آن از عدول ليو در ابتداي امر تصميميك  گرفتن
 شده يامر فريفته او محدود انديشه. ندارد ياطالع واقعيات كُنه از كه يآدم يبرا يجار و يعاد
 اما كشاند يم يتصميم اتخاذ به را انسان حوادث ظواهر .است برده يپ خود يخطا به سپس و

 نخستين يرأ ازبراين بنا برد يم يپ خود يخطا به يواقعيات بروز يا دقيق سنجش از پس
 همينبه  است توجيه غيرقابل توانا و دانا خداوند يبرا پيشامد اين اما. كند يم عدول خويش
 را آن فردا و كند يم صادر يامر امروز محمد:  گفتند يم گشوده طعن به زبان مخالفانخاطر 
  :هااعتراض بدين است يجواب بقره سوره 106 آيه. كند يم نسخ

   قَديرُ شَئٍ كُلَّ يعل اهللاَ اَنَّ تَعلَم اَلَم مثلها اَو منها بِخَيرٍ اَونُنسهانَاُت آيةٍ من نَنسخ ما

  . بياوريم را آن مانند يااز آن  بهتر اينكه مگر يمش نمي كنفرامويا  نسخ را يا آيه ما

  .تواناست يامر هر بر خداوند يدان ينم مگر



 

١٨۵ 

 

 نسخ سپس و بفرستد را يا آيه نبايدهم  دليل همين به تواناست يامر هر بر خداوندكه  البته
 نسخ قابل كه باشد داشته را ياحكام فرستادن يتواناي بايد بالضروره مطلق يتوانا زيرا كند

 را يخداي مدرِك و متفكر بشر. است يباريتعال حضرت ضروري صفات از يتواناي و يداناي. نباشد
 از پس كه كند يم صادر يامر چرا توانا و دانا يخدا اين اما. كند يم ستايش ياوصاف چنين با

 از چرا است، » قدير شئ كل يعل«  او يوقت.  است آيه خود در تناقض فرمايد؟مي  نسخ آن
   نفرمود؟ صادر را بهتر امرِ آن نخست

 يم نيز يپافشار خود اعتراض بر يحت كه است بوده هم عصر آن در گستاخ و فضول افراد گويا
  :است آمده يديگر شكل به جواب همين نحل سوره در رو اين از. اند كرده

ذا ولنا اداهللاُ آيةٍ بو نَّما قالُوا ينَزَّلُ بِما اَعلَما فتَرٍ اَنتل مم بو اَكثَرُهقُل. نَ اليعلَم ر نَزَّله حس والقُد 
  آمنُوا الَّذينَ ليثَبِت بِالحقَّ ربك من

ولي  داناست فرستد يم بدانچه خداوند كنيم يم نسخ ديگر اي آيه با را يا آيه وقتي

 نازل را آن القدس روح بگو آنها به. دانند ينم آنها اكثر اما ندنام يم مفتر را تو آنها

  )101(.سازد قدم ثابت را مؤمنان تا است كرده

ناقص  يپندارها رنگ بايد طبعاً گويد يم سخن خداوند وقتي. خداست سخن قرآن كنيم فرض
 آنچه به خداوند البته. آيد يم چشم به صريح تناقض آيه دو اين در باز. نيابد راه آن در آدميان

 شك به را مخالفان ديگر آيه به يا آيه تبديلاست كه  دليل همين به داناست كند يم نازل
 حجاز لوح ساده و يعام مخالفان يحت زيرا يا نه استخد طرف از آنها اينكه در شك. اندازد يم

 از بايد پس. دهد يم تشخيص را خود بندگان مصلحت ،توانا و دانا خداوند دانستند يمنيز 
 نادان و ضعيف بندگان لوازم از يرأ تغيير چه فرمايد، نازل است مصلحترا كه  آنچه آغاز همان
  .است

 است اين آن و يافت توان ينم بيشتر توجيه يك ناچار تخالف و تغاير اين در تأمل و مطالعه از
 وجود اعماق در يخداي. اند آميخته هم به يتفكيك غيرقابل شكل به محمد و خداوند كه

. سازد يم خويش قوم ارشاد مأمور و فرمايد يم مبعوث را او كند، يم ظهور محمد ناخودآگاه



 

١٨۶ 

 

 دو اين از يقرآن آيات و كند يم قيام رسالت بدين يبشر خصايص يدارا و بشر محمد آنگاه
  .ندنك يم تراوش شخصيت

 عجيب ييرأ» اسالم در شريعت و عقيده« نام به خود ارزنده كتاب سوم فصل آغاز در گولدزيهر
وي . كند نزديك معما حلّ به را انديشمند شخص آن، نقل شايد كه است آورده دقت سزاوار و
  :نويسد يم

 يعلم ضابطه و قاعده تحت در را خود مطالب رو اين از. متكلم نه و فيلسوفند نه پيغمبران«
 عمق از. اند نكرده يريز يپ قبالً يكالم و يفلسف سيستم يك ديگر عبارت به. اند درنياورده

.  گروند يم بدانها يمردمان. خويشند يدرون الهاماتيرو پ و جهد يم بيرون يمطالب آنان وجدان
 پس. شود تشكيل ديانت آن اساس بر ينوين جامعه تا گيرد يم يفزون روز به روز مؤمنان تعداد

 .برآيند عامه معتقدات يبرا يفكر يا منظومه ايجاد مقام در تا شوند يم پيدا يدانشمندان آن از
 و سازند يم سازگار را آن تفسير و تأويل با يافتند، يتناقض اگر. كنند يم پر يافتند، يخالف اگر
 به يمتك فقط كه او يالهام اظهارات يبرا. ندشو يم متصور يباطن پيغمبر، ساده جمله هر يبرا
 يمفاهيم و يمعان خالصه و كنند يم درست يمنطق و يعقل استدالل است، بوده ضمير يوح

 ابداً كه ياعتراضات و سئواالت بر. است نگذشته پيغمبر آن مخيله از ابداً كه كنند يم كشف
 و يفلسف يسيستم خالصه و كنند يم تهيه يجوابهاي است، نكرده ناراحت را دعوت صاحب

 معارضين يا يداخل شكّاكين برابر در ناپذير رخنه يدژ خود خيال به و آفرينند يم يكالم
 ولي كنند يم استناد پيغمبر خود اقوال به يبنيانگذار اين تمام در و كنند يم استوار يخارج
 اقوال همان از ديگر متكلمان و مفسران. مانند ينم معارض يب كالم، يعلما و مفسران اين

 دسته معارض يكلّ به آفرينند يم يديگر منظومه و كرده استخراج مخالف يآراي پيغمبر
  ».نخستين

 است آورده ديانات كليه به راجع يبطوركلّ را مطلب و داشته ينافذ بسيار ديد گولدزيهر قضا از
 يهجر اول قرن از كه يمشاجرات و مباحثات بگوييم اگر نباشد خطا شايد و شود يم تصور يول

 مصدر انداخت، يكديگر جان به را  خوارج و هئمرج، شيعه، يمعتزل، ياشعر طوائف و گرفت جان
 است اطالع با كامالً مسيحيت يكليسا تحول سير از و است ييهود خود او. است بوده او الهام



 

١٨٧ 

 

 در كه يدار دامنه اطالعات يول. است داده يرو نيز ينصار و يهود ديانت در قضايا اين همه و
 مختصر و كوچك يخيل نمونه. است ساخته بين روشن درجه بدين را او دارد ياسالم مباحثات

  :آوريم يم اينجا در است فصل اين مناسب چون را مباحثات و اختالفات اين از

 و كند يم درك يخوب به را آن يبين روشن شخص هر و سليم ذوق كه ستا يتعبيرات قرآن در
 آنهاست دست از برتر خدا دست  »ايديهم فوق يداهللا« مانند نيست يايراد و شك هيچ مورد
 الرّحمن« تعبير اين يا. است قدرتها مافوق خداوند قدرتيعني  است واضح آن يحقيق يمعن كه
 تخت بر تا نيست جسم خدا طبعاً .شد مستقر تخت بر خداوند ييعن» ياستو العرش يعل

 روز توصيف در يا. است استوار ربوبيت تخت بر پروردگار كه است اين آن يمعن و بنشيند
  :فرمايد يم قيامت

  ناظرة ربها يال ناضرة يومئذ وجوه

  )23-22قيامت ( نگرند، يم خويش يا خد به شكفته رخسار با مؤمنان ييعن

 اهللا ان. دارند توجه بدو اينكه يا نگرانند خدا يسو به نيكان: دهد يم يمعن چنين يخوب به كه
 .نيست پوشيده يو بر يچيز هيچ ييعن كه بيند يم و شنود يم خداوند ييعنبصير  سميع
 عقل دخالت و داده قرار منقوالت و حديث بر را بنا كه جامدالفكر و خشك مسلمانان از يبسيار

 يمعن همان به را تعبيرات اين و آيات اين دانستند، يم يگمراه باعث و ناروا يديانت امور در را
 و دهان و چشم و پا و دست و آدميانست چون خداوند كه شدند معتقد و گرفته ياللفظ تحت
 گويد اين جز كس هر گفت يم)  يهجر 236 سال به يمتوف( يهذَل معمر ابو .دارد گوش و سر

 كنار حركت يب و جامد رهبرشان همچون و بودند حنبل بن احمد امام تابع حنبليان. است كافر
  .داشتند ينم روا خويشتن به را يذهن تحرك هيچگونه و ايستاده منقوالت

 تعصب، فرط از كه)  يهجر 7 و 6 قرن بين( است طايفه اين بزرگ يعلما از ييك تَيمية ابن
 به و كرد يم وعظ دمشق در يروز. دانست يم منحرف را يغزال محمد امام و كافر را معتزليان
 خداوند آمدم، فرود منبر از من كه همينطور: گفت و آمد فرود منبر از يحديث يا آيه مناسبت

 اقوال كه است يا درجه به جماعت اين يفكر جمود و تعصب .آيد يم زير به خود تخت از هم



 

١٨٨ 

 

 و سخيف يآرا از انحراف نوع هر و دانسته باطل را اشاعره يحت و معتزليان و ياسالم متكلمان
  .گويند يم بدعت را خود عوامانه

 ليس« آيه كه است يگذار بدعت اين گفت يم)  يهجر 524 سال به يمتوف( يقرش ابوعامر
 كه است اين آيه يمعن. نيست خدا مانند يچيز هيچ كه دانند يم يمعن بدين را »شئ كمثله
سپس با خواندن آية  دارد جوارح و اعضاء شما و من چون وگرنه ندارد مانع اولوهيت در خداوند

يوم ن يكشَفساقٍ ع ونَ ولَ يدعو ياجيساقهاي خداوند: گفت و زد خود يپا ساق به دستد، الس 
  .دارد من يپا ساق چون

 آنها يبدو عادات و جاهليت اعراب ياد به اختيار يب جماعت اين آراء و عقايد در سير ازآدمي 
 امور از دوربودن و محسوسات به گرايش و يماد بينش همان با اعراب همانگويي  افتد يم

 يهاي فرقه پيدايش و يآرياي ملل با امتزاج و كرده اند بيرون سر مسلمانان گريبان از ،يروحان
 آورده يرو يعقل مقوالت به كه يهاي فرقه ساير و صوفيان باطنيان، ،االصف اخوان معتزله، چون
 فصل اين صدر در كهو دوباره به همان جمله اي برگشته اند . است نكرده تأثير آنها در اند

  .» آفريد خود شكل به را خداوند انسان« يعني  آورديم

 متعين اعراب از ييك به)  يهجر 10 سال( بود روميان با جنگ تدارك در پيغمبر كه ياوقات در
 شركت دهيد اجازه: داد جواب قيس ابن جد: ؟ يآي ينم روميان با جنگ به امسال آيا فرمود
 اختيار يروم زنان ديدن از ترسم يم و دارم دوست زياد را زن من زيرا نشوم فتنه دچار و نكنم

  :است آمده باب اين در توبه سوره 49 آيه. مبده دست از

  .بِالكافرينَ لمحيطَةُ جهنَّم انَّ و سقَطُوا الفتنة يف اَال. يوالَتَفتنّ يل ائذَن يقُولُ من ومنهم 

 و اند افتاده فتنه در آنها. مساز فتنه دچار و دار معذور مرا گويند يم اشخاصبرخي 

  .است يمستول كفّار بر دوزخ

 جنگ در كه بود خواسته اجازه او از قيس جدبن زيرا است محمد زبان از آيه است معلوم
 يبرا را دوزخ آتش و شتابد يم اش فرستاده ييار به زود خدا يول. خدا از نه نكند شركت
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 يم نكند، شركت جنگ در خواهد يم كه است رسانيده بدانجا را يگستاخ و جرئت كه يكس
  .افروزد
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  يجادوگر و جنّ

 است ممكن يحت و شود يم ظاهر آدميان بر يگاه. ينامرئ اما آدميان چون است يموجود جنّ
 بدن در يگاه شريره ارواح. گردد آدميان از يزن عاشق ينر جنّ يا. شود يبشر عاشق پريزداه
  .است داشته رواج ملل همه ميان اوهام اينگونه. كنند يم مصروع را او رفته آدميزاد

 ياوراد خواندن با يشخص اينكه از عبارتست و بوده متداول يبشر اقوام ميان قديم از يجادوگر
 انجام قابل يطبيع بطور كه دهد انجام يكارهاي يداروهاي تركيب يا يطلسم كردن درست يا

 موم از يعروسك اندازد، يديوانگ به را يزن كند، عاشق را يمرد بكشد، را يشخص مثالً نباشد،
 اين. شود كور دورتر فرسنگ صد يشخص درنگ يب و كند فرو يسوزن آن چشم به و بسازد

 هم هنوز متأسفانه و است آمده وجود به يبشر اقوام در و اعصار قديمترين از اباطيل و مهمالت
  .رشديافته يكشورها در يحت. دارد وجود

 يم تكاپو به را او ،انديشه. است انديشه مدرِك انسان كه است اين قضيه مسلّم و آشكار علّت
 و فرض دستخوش ناچار كند روشن را مجهوالت يتاريك تواند ينم انديشه ينيرو به ولي اندازد
 يآدم. افتد يم كار به توهم قوه ببرد، پيش از يكار نتواند انديشه كه يهنگام. شود يم حدس

 دست يعاد وسايل با كه دارد يرغبات و شهوات ترسد، يم است، ضعيف طبيعت مقابل در
 گيرد، يم فال. افكند يم خرافات ورطه در را او طراز، اين از يعوامل. است دشوار بدانها يافتن
 يمستول او بر وحشت يتاريك در آورد، يم رو جفر و رمل به نگرانست، آينده از بيند، يم طالع

  . و ال آخر آورند يم هجوم يو بر مختلفه اشكال به يوهم موجودات شود، يم

 داشته اوهام اين از يكاف يا بهره يميالد ششم قرن يعربهااگر  نيست يشگفت يجا پس
 صورت به آنهم. است شده منعكس قرآن در موضوع دو هر اين كه است اين شگفت يول. باشند
 راجع »الفلق برب اعوذ قل.« و» الناس برب اعوذ قل« سوره دو. عيواق امر يك مانند و يايجاب

 يتقاضا بر بنا اعصم بن لبيد كه آنند بر قرآن مفسران غالب و است بد چشم و جادو تأثير به
 را او و آمد جبرئيل تا شد بيمار پيغمبر كه بست كار به يجادوي پيغمبر كار در قريش مشركان

  .ساخت خبر با يامر چنين از
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 پايين و سر يباال را فرشته دو. بود خفته يبيمار حال در پيغمبر است آمده كمبريج تفسير در
 از گفت يدوم است؟ ناالن و ناراحت چه از مرد اين پرسيد يديگر از ييك. ديد خود يپا

 بيدار خواب از پيغمبر. است كرده دفندروان  چاه در را آن و كرده او كار در لبيد كه يسحر
 و كشيدند را چاه آب دو آن. فرمود سحر آوردن بيرون مأمور را عمار و طالب ياب بن يعل و شد

 يازده يدارا است يا رشته فرشتگان، مطابق با قول ديدند سپس گرفتند بر را چاه ته سنگ
. شد نازل است آيه يازده بر مشتمل كه مذكور سوره دو آنوقت. آوردند پيغمبر نزد را آن. گره
  .يافت شفا پيغمبر نتيجه در و گشت يم گشوده يگره شد، يم خوانده كه آيه هر

 تاب، و آب بدون جاللين تفسير و دهد يم شرح را قضيه يبيشتر تاب و آب با هم يطبر
 افسانه اين به يا اشاره ابداً كشاف تفسير. داند يم گره يك شدن باز مستلزم را آيه هر خواندن

 از آنها امثال يا زهر با است ممكن مي گويد شده جادو و سحر تأثير منكر يحت و نكرده ها
 اند نشده منكر اسالم علماء و مفسران از هيچيك كه يمطلب امارسد  زيان ديگر بشر به يبشر

 را آنها خلقت يحت و شده تصريح آنها وجود به قرآن يجا ده از بيش در زيرا است جنّ وجود
 آيه 28 با به اسم جن يا سوره قرآن در اين، بر عالوه.  است كرده ذكر آتش عنصر از نيز

 و بيان فصاحت از و كردند گوشرا  قرآن از يآيات اجنّه از نفر چندمي گويد  كه است موجود
لُورا مطلب اين رفته خود قبيله و قوم به سپس آوردند اسالم هآمد شگفت و وجد به آن يمعان ع 

  .كردند بازگو

 يدشتها و محيط طبيعت،. بودند پريان و ارواح وجود به معتقد يبدو اقوام همه چوننيز  عربها
 يمسافر هرگاه گويند يطور كرد يم ييار سخت اوهام اينگونه در را آنان خلوت، و خاموش
 پناه به را خود يعبارت يط وحشت شدت از آمد، يم فرود يا سكنه يب دشت به شب هنگام
 نص حسب بر .نمايد محافظت يجنّ سفيهان شرّ از را او كه سپرد يم جنّيان مير و پريان شاه
  .كشانيد انكار و غرور به را آنان جنّيان، به انس يپناهندگ اين سوره، همين در قرآن آيه

 تعجب چندانمردمان عوام  يحت يا ،يبدو اقوام در يعقل موازين از دور يپندارها و اوهام شيوع
 كه يشخص طرف از آنهم ،ستخدا كالم مدعي است كه يكتاب در آنها آمدن آيا يول نيستآور 
   تأمل موجب كرده، قيام خود قوم جاهالنه عادات و خرافات ضد بر ،اخالق و فكر اصالح مقام در
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  شود؟ ينم حيرت و

 به الحرام مسجد از شبانه و ماجراي سيربعثت  آغاز در فرشته ظهور و يوح حالت مانند آيا
 تصور يا مكاشفه و رؤيانيز  را سوره اينشده اند بايد  ناميده صالحه يرؤياكه  ياالقص مسجد

 از پر روح در چنان محمد قوم يعموم معتقدات آيا ؟است داده دست محمد حضرت به كه كرد
 ديده كه در زمين وجود دارد ياقوام است كرده تصور واقعاً رفته رفته كه گذاشته اثر او يرؤيا
 دعوت معاد و ييكتاپرست به را آنها بايد لذا دارند ادراك و عقل آدميان مانند ليو شوند ينم

 به مكرر قرآن همين در چه، نشود؟ مبعوث آنها بر جنّ نوع از يپيامبر چرا صورت اين در كرد؟
 تكلم آنها زبان به و باشد قوم همان نژاد از يقوم هر رسولبايد  كه است شده اشاره يمعن اين
 از زيستند، يم فرشتگان زمين در اگر كه است شده تصريح قرآن يجا چند در يحت و كند

 كه است يساز صحنه ينوع جنّ سورهشايد هم . فرستاديم يم آنها بر يپيامبر فرشتگان
وانمود كند  كه است آفريده يداستان ،خود قوم عقول مطابق و فرموده بيان در يابداع پيغمبر
  :يمولو به قول اند؟ شده مسلمان و آمده وجد به قرآن يمعان و الفاظ از نيز جنّيان

  گشاد بايد يكودك زبان پس     فتاد كارت و سر كودك با كه چون

حوادث  تعليل و بلند افكار آن با نيز يونان بزرگ فالسفه. نيست محمد بر يايراد صورت هر در
 يدين يميتولوژ و اساطير در و انگارند ناديده را خود قوم معتقدات اند نتوانسته ،يزندگان

نه  خداست كالم قرآن معتقدند مسلمين كه مشكل اينجاست يول. اند كرده شركت يونانيان
 حجاز اعرابِ عقايد با يپر و جنّ باب در هم خداوند آيا. است شده آغازكالم محمد كه با قُل 

  است؟ شده يجار رسول حضرت زبان از اعراب يقوم عقايد يا است همساز

 پيدايش در مورد يابتداي اقوام يلوح ساده كه است يبشر فكر تاريخ يگرانبها مواريث از تورات
 اين حسب بر. است منعكس آن در دارند كائنات خالق از كه يا حقيرانه تفكر طرز و جهان
 به بود شنبه كه هفتم روز و آفريد روز شش ظرف در را زمين و آسمانها خداوند كتاب،

 طلوع از تا نداشت وجود يخورشيد طبعاً زمين و آسمانها آفرينش از پيش. پرداخت استراحت
 آيا. است داده قرار زمان معيار خود يبرا را آن بشر كه شود پديد يشب و روز آن، غروب و

 كه يروز شش آيا است؟ بوده معيار اين محتاج ،آفرينش زمانِ دادن نشان يبرا هم خداوند
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 علت نپتون؟ سياره يروزها مثالً يا است زمين كره يروزها شده، مصرف جهان آفرينش يبرا
 هنوز خداوند كه كنيم فرض اگر. زمين كره بر است آفتاب غروب و طلوع شب، و روز حدوث

  شود؟ يم حادث شب و روز چگونه است، نيافريده را آنها

 هر قضيه ،يبار باشد؟ داشته وجود علت از قبل معلول است ممكن يموس حضرت ذهن در آيا
  .است آمده مكرر قرآن در آفريده روز شش در را دنيا خداوند كه مطلب اين باشد چه

  3 آيه يونس سوره - 1

   العرشِ يعلَ ياستَو ثُم اَيامٍ ستَّةِ يف واالَرض السموات خَلَقَ يالَّذ اهللاُ ربكُم اَنَّ

 عرش بر سپس آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه است يكس شما يخدا

  .گرديد مستقر

  54 آيه اعراف سوره - 2

   العرشِ يعلَ ياستَو ثُم اَيامٍ ستَّةِ يف االَرض و السموات خَلَقَ يالَّذ اهللاُ ربكُم انَّ

  هود سوره 7 آيه - 3

و وخَلَقَ يالَّذ ه مواتالس االَرضتَّةِ يف وكانَ اَيامٍ سو رشُهلَ عيع يبلُو الماءنُ اَيكُم مكُلالً اَحسمع   

 قرار آب يرو بر او عرش در حاليكه آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه اوست

  .نيكوكارتريد يك كدام كه بيازمايد را شما تا داشت

 آفرينش هنگام اينجا كه تفاوت اين با است روز شش در زمين و آسمانها تخلق تكرار همان
 وجود زمين و آسمانها تخلق از قبل آب و عرش ييعن. است بوده استوار آب بر خدا عرش
 كه شد يم مستقر عرش بر خدا آسمانها، و زمين آفريدن از پس اول، آيه دو در يول. اند داشته

عالوه بر  شود يم مستفاد آن از است آمده تورات در كه هفتم روز استراحت همان يا درجه تا
 شده، بيان ثالث شخص صيغه به آسمان و زمين خلقت آيه سه هر در چنانكه مي بينيد اين
  :گويد يم سخن خداوند ق سوره 38 آيه در اما. گويد يم سخن محمد حضرت ييعن
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  لُغُوبٍ من مسنا ما و اَيامٍ ستَّةِ يف بينَهما ما و واالَرض السموات خَلَقناَ ولَقَد- 4

 راه ما به يخستگ و آفريديم روز شش در آنهاست مابين را آنچه و زمين و آسمانها ما

  .نيافت

 آفرينش و نشده اكتفا زمين و آسمان ذكر به تنها كه است اين پيشين آيه سه با آيه اين تفاوت
 به يخستگ سترگ، و خطير عمل اين در عالوه به گيرد يم تعلق نيز آنهاست مابين آنچه به

  .است نيافته راه يباريتعال ذات

 انهدام قابل و محدود و ضعيف اتموجود به كاهش اين و است يحيات ينيرو كاهش يخستگ
 عوارض و ضعف و كاهش هرگونه از و است يابد و يازل كه پروردگار ذات به نه دارد اختصاص

 يبرا آيا چيست؟ يبرا ام نشده خسته آفرينش از كه مطلب اين آوردنِ پس،. بركنار يخارج
 آن از يخستگ يمعن بالمالزمه كه پرداخت استراحت به هفتم روز خدا كه است تورات به جواب

  شود؟ يم استنباط

   فصلت سوره از 9 آيه- 5

   يومينِ يف االَرض خَلَقَ يبِالَّذ لَتكفُرُونَ انَّكُم قُل

  است؟ آفريده روز دو در را زمين كه ديشو يم يكس وجود منكر آيا بگو

 كرده معين روز دو را زمين خلقت مدت و محمد نه گويد يم سخن خداوند باز يهآ اين در
 است شده خلق روز دو در زمين كه دانستند يم مكه اعرابنشان مي دهد  آيه يفحوا. است

 اما. است داده انجام روز دو در را عظمت بدين كار كه شوند يشخص وجود منكر نبايد بنابراين
 خداوند گرچه. شود بازخواست آنها از تا نه خدا را زمان خلقت ديده بودند نه آن دو روز را عربها
را نه  آن كه دارد توقع به چيزي را ايمان آنها از زيرا نيست خداوندانه استدالل يول گفته سخن

  .دانست رسول حضرت خود تصور مولود را آن بايد ناچار پس. ديده اند و نه اطالعي از آن دارند

 وسايل ايجاد صرف خداوند را روز چهار اينكه بر است مشعر 10 آيه فصلت سوره همين در- 6
  :است فرموده زمين كره معيشت
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لَ وعفيها ج واسن يرها مفَوق و كفيها بار رقَدةِ يف اَقواتَها بيها وعاَيامٍ اَرب واءلينَ سائلسل   

 يزندگ يبرا را خود يبركتها و بماند استوار زمين كه داد قرار را كوهها زمين يرو و

  .ساخت فراهم روز چهار در جانداران

 آيه در عوض در يول. آيد ينم ميان به سخن عرش بر خداوند استقرار از ديگر سوره اين در- 7
  :فرمايديم سوره همين 11

لَ ياستَو ثُميا ماءالس هخانُ يولَها فَقالَ د الَرضِ ويا لعينَ اَتَينا قالَتا كَرهاً اَو طَوعاً ائتطائ   

 من مراد به گفت زمين به و آسمان به و پرداخت نبود بيش يدود كه سمانآ بر پسس

  .اوامريم مطيع ما گفتند آنها اجبار، راه از يا رضا يرو از يا بگرديد

 تثنيه صيغه به باشد » قالتا« كه آنها فعل رو همين از مؤنثند آسمان و زمين آيه همين نص در
 از تخلف كه است يموارد از و آمده مذكر جمع» طائعين« كلمه با آيه آخر در يول .است آمده
  . است داده يرو عرب زبان اصول

  :است يافته اختصاص آسمان هفت يبنا به روز دو سوره همين 12 آيه در- 8

  اَمرَها سماء كُلَّ يف ياَوح و يومينِ يف سموات سبع فَقَضيهنَّ

  .فرمود معين را يك هر تكليف و پرداخت آسمان هفت ساختن به روز دو پس

 شود يم بالغ روز هشت به خلقت ايام عدد است، زمين و آسمان يبنا از سخن كه آيه اين در
  .در حاليكه آيات قبل گفته بود شش روز

  روز آسمانها 2+ روز كوهها و رزق و روزي 4+ روز زمين 2

  .دانست خدا سخن را آن توان ينم كه دهد يم يرو نيز يديگر موضوع در تشويش اين

 حرُم اَربعةُ منها واالَرض السموات خَلَقَ يوم اهللاِ كتابِ يف شَهراً عشَرَ اثنا عنداهللاِ الشُهورِ عدةَ انَّ
كالَّذينُ ذل.   
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 از ماه چهار كه فرمود مقرر دوازده را ماهها عدد آفريد را زمين و آسمانها كه يروز

  .است درست يآئين اين و) محرّم و ذيحجه ذيقعده، رجب،... (حرامندي ماهها آنها

 خورشيد دور به مرتبه يك زمين كره كه است ياند و روز 365 زمين ساكنان اصطالح در سال
 يرو از را خود يزندگان يكارها مردم و شود يم حادث اربعه فصول گردش، اين از و چرخد يم

 ايرانيان، چينيان، مصريان، بابِليان، چون پيشرفته يملتها رو اين از. كنند يم تنظيم آن
 ماه دوازده ييعن ماه سهتا  چهار به تقسيم را آن و كرده معين يشمس را سال غيره و يونانيان

 مختلف مناطق در خورشيد سير آن و داشتند يا ضابطه و مالك عمل اين در و اند كرده
  .بود آسمان

ة وسيل آسانترين به رو اين از بود دشوار كار اين رياضيات از اطالع يب و يبدو اقوام در اما
 زراعت امر تنظيم مالك تواند ينم طبعاً است كه يقمر ماه كه شدندمي  متوسل زمان تعيين

 از يتاستراح اينكه يبرا اعراب اما. گيرد قرار است يزندگان وسيله مهمترين و نخستين كه
 اين. كردند اعالم حرام يخونريز و جنگ يبرا را آن ماه چهار باشند، داشته خصومت و جنگ
 چنين پس.  است آمده در طبيعت عالم ناپذير تخلف اصل يك شكل به قرآن در يقوم عادت
 يقوم عادات اين خواسته محمد يا است العرب جزيرة مخصوص و يمحل يخدا يك يا يخداي

 فرايض جزء را حجنام  به ديگر يقوم عادت يك چنانكه. كند االتباع الزم و مسجل امري را
 189 آيه در جهت همين به. داد قرار اهللا شعائر از را مروه و صفا بين يسع و ساخت مسلمين

  :دهد يم قرار احكام از ييك و عادات از ييك علت را طبيعت مظاهر از ديگر ييك بقره سوره

نِ يسئَلُونَكلَةِ االَ عقَل ه يه واقيتلنّاسِ مل جِ والح   

 يبرا را مختلفه حاالت اين بگو آنها به پرسند يم ماه يفزون و يكاست به راجع تو از

  .ايم ساخته مقرر غيره و حج نظير وقتها تعيين

   :كند يم تفسير چنين را آيه اين جاللين كه است مضحك

» .است افطار و روزه و حج موسم و زراعت فصل به مردم ساختن آگاه يبرا ماه حالت تغيير«
 مراسم ساير و باشد سودمند مردم حال به زراعت امر در تواند ينم يقمر يماهها است يبديه



 

١٩٧ 

 

 در يشمس يماهها كهاند  گرفته قرار يقمر يماهها به اين علت بر غيره و روزه و حج چونهم
ربطي به اين احكام  بدر تا گرفته هالل از ماه مختلفه حاالتوگرنه  .نبود متداول عربستان
 ماه مختلفه حاالت اين ديگر عبارت به. زمين دور به اوست يانتقال حركت زيرا علتشندارند 
 در عرب نام به يقوم اينكه از پيشحتي  است كه وجود دارند قرن هزاران بلكه سال هزاران
. ودش پيدا زمين كره سطح بر بشر نوع اينكه از پيش شايد يحت و باشد داشته وجود حجاز
 و معلول يجا را علت طبعاً پس داند يم را مطلب اين است كائنات آفريننده كه خداوند محققاً
  .نهد ينم علت يجا را معلول

  :اندازد يم حيرت به را آدم كه انبياست سوره در ديگر يا آيه

   هما فَفَتَقنا رتقاً كانَتا االَرض و السموات اَنَّ كَفَرُوا يرَالَّذينَ اَولَم

  )30انبيا (.كرديم باز را آنها ما و بودند بسته زمين و آسمانها كه بينند ينم كافران آيا

 چگونه و بودند بسته چگونه آسمانها كه دانند ينمنمي بينند و  هم كافران غير كافران، تنها نه
  !شدند گشاده
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  پس از محمد
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  خالفت

 قبل سال سه و بيست تقريباً كه يا ستاره.  شد خاموش يا ستاره يهجر يازده سال اوايل در
 هنوز. برخاست يغوغاي نخستين ساعت همان از. بود گرفته درخشيدن عرب قوميت آسمان در

 يبن سقيفه در »اشم از امير يك و ما از امير يك« فرياد كه بود نشده سرد اسالم پيغمبر جسد
  .آورد جوش بهرا  انصار و مهاجر خون رياست يسودا و شد بلند ساعده

 كه است يمستمر تالش. نيست قدرت به رسيدن تاريخ جز اسالم تاريخ بنگريم نيك اگر
 بوده وسيله اسالم ديانت و اند بسته كار به سلطنت و امارت به وصول راه در طلبان رياست
 آيات. است يروحان صرفاً حضرت دعوت هجرت، و بعثت ميان ساله سيزده در .هدف نه است
 و يزشت از اجتناب و ينيك به مردم خواندن و ارشاد و است وعظ همه دوره اين در يقرآن
 تا آمده پديد يشرايع و احكام و شد كمرنگ يروحان دعوت هجرت، اوائل همان از اما .يپليد

 شود ريخته يقوم و يسياس واحد يك بنيان و بخشد نيرو مخالفان با مبارزه راه در را مسلمين
 دولت يك تشكيل و نوين يا جامعه ايجاد به گرايش مساعد، يپيشامدها. شد نيز چنين و

  .ساخت ممكن را ياسالم

 جنبه از چه و يقرآن مطالب حيث از چه هست، مدينه و مكه دوره دو ميان كه يتفاوت همه با
 در كه بود اسالم يگذار پايه آن و نشد فراموش هيچگاه امر يك محمد، حضرت كردار و روش
 اقدامات و تدابير تمام كه بود يمحور اسالم ديانت نشر .آمد وجود به يدولت آن پرچم زير

 يخونريزيهاي و يسياس يقتلها  و تخشون انداختن كار به يحت چرخيد يم آن گرد بر حضرت
  .نداشت ياخالق و يشرع مجوز ظاهراً كه

 نقطه امارت به وصول ديانت، يجا به كرده تغيير محور رسول، حضرت رحلت از پس اما
 علت آن طبعاً بود، اسالم ديانت ،تازه دستگاه اين موجِده علت چون نهايت،. گرديد يمحور
 حاصل ديانت راه از سيادت و امارت چون تر، ساده عبارت به. باشد نيز )بقا( مبقيِه علت يبايست
 سال دوازده در يرو همين از. يابد راه آن اصول به يا مسامحهه و يسست بايست ينم بود شده

. گرفت صورت دقيقاً اهللا رسول سنّت و اسالم اصول از يپيرو عمر و ابوبكر خالفت ايام ياند و



 

٢٠٠ 

 

 يم مبدل وسيله به هدف از ديانت شويم، يم دورتر رسول حضرت رحلت زمان از قدر هر يول
  .رياست و امارت به وصول يبرا يا وسيله هم آن. شود

 جامعه رياست آوردن دست به مقام در عباده سعدبن رسول، حضرت رحلت از پس درنگ يب
 بن سعد و نشاند خالفت مسند به را ابوبكر ماهرانه شست ضرب يك با عمر. برآمد مسلمين

 ادا عمر به را خود وام خالفت، ياند و سال دو از پس ابوبكر. افكند هالكت خاك به را عباده
 يبرا را ينفر شش يشورا مرگ بستر در عمر. دنمو توصيه پيغمبر يجانشين يبرا را او و كرد

 با بيعت عثمان، قتل .برگزيد را خليفه عوف بن عبدالرحمن عمالً يول كرد نمعي خليفه تعيين
 دسايس او خالفت سال پنج طول در نهروان و جمل و صفّين جنگ سه و ابيطالب بن يعل

 يافتن دست يبرا كعبه حرمت هتك كربال فاجعه ،يامو خالفت پيدايش و معاويه و عاص عمرو
 نهضت عباسيان، آمدن كار يرو اميه، يبن دولت سقوط و هاشم يبن دعوت زبير، بن عبداهللا بر

 يرو بغداد بر هالكو ياستيال تا كه يحوادث و اسماعيليان يانقالب حركت مغرب، در فاطميان
 قدرت به رسيدن و امارت تب. بود شده يمستول عرب مزاج بر كه است يتب عالمات همه داد،
  .پيغمبر يجانشين عنوان زير اما

  پيغمبر يجانشين

 چگونه او رحلت از پس بود آمده پديد يقرآن آيات مدد به و محمد روح ينيرو به كه يدستگاه
 جامعه تكليف عمل اين با و كند معين را خود جانشين يبايست يم پيغمبر آيا بچرخد؟ بايد

 پيغمبر از پس يتبان و توافق ينوع با پيغمبر صحابه يا سازد روشن را مسلمين جديداالحداث
 يپيشواي و امامت ،يخداي ايست وديعه رسالت كه همانطور آيا برگزينند؟ را او جانشين
 معين يجانشين بود بنا پيغمبر اگر آيا باشد؟ مند بهره خصوصيت اين از بايد يم نيز مسلمين

 فرد ترين متشخص و عمو پسر و داماد آيا گزيد؟ يبرم خود يجانشين به را يكس چه كند
 مردي نخستين و يافت پرورش يو دامان در يكودك از كه كرد يم معين را هاشم يبن خاندان

 پيرمرد نام به قرعه اين يا ؟بود اسالم ترويج راه در يو زن تيغ يبازو و آورد ايمان بدو كه ستا
 و شأن راه اين از و آورد ايمان بدو اسالم دعوت فجر همان از كه كرد يم اصابت يمحترم
 و وفادار يصديق پيوسته و او شد غار يارِ مكه از فرار هنگامهمان كه  ؟داد اسالم به ياعتبار
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 يقو يمرد به او نظر اينكه يا .آورد در يو عقد به نيز را خود يزيبا دختر و ماند پايدار يمؤمن
 متوجه خطابن ب عمر چون اسالم ديانت ناپذير تزلزل يِحام و دار سياست و تدبير با و ادهار
  شد؟ يم

 از يآثار صورت اين در است؟ بوده خود يبرا يجانشين تعيين مقام در رسول حضرت آيا اساساً
 به يمرد كرد تصور شود يم چگونه چرا؟. شود ينم ديده هجرت دهساله حوادث در قصد اين

 از را يدستگاه چنين كرده آغاز صفر از كه يمرد رسول، حضرت يدورانديش و تدبير و فراست
 گفته يزندگان اخير يروزها در كه يمرد كند؟ غفلت يخطير امر چنين در آورد وجود به هيچ
 بايد اسالم ديانت با عرب قوميت ييعن باشد، داشته وجود ديانت دو نبايد العرب جزيرة در است

 اتفاق و تصادف دست به را االحداث جديد دولت سرنوشت است ممكن چگونه باشد، ييك
  بسپارد؟

 قاطع و صريح يجوابها توان ينم كه بندد يم نقش ذهن در قبيل اين از يشمار يب سئواالت
 از يبسيار منشأ. نيست بيرون احتمال و فرض صورت از شود گفته چه هر و داد هابدان

 .گيرد يم سرچشمه اينجا از شود يم ديده اسالم ديانت تاريخ در كه يهاي يآشفتگ و اختالفات
 يبرا جانشين و برنيامده مشكل اين حل مقام در صريح و يقطع شكل به رسول حضرت ظاهراً

  .است نكرده معين خويشتن

 نم است فرموده رسول حضرت و گرفته صورت الوداع حجة از بازگشت در كه خُم غدير قصه
 را آن كنند، قبول را آن وقوع هم اگر و نيست سنّت اهل قبول مورد ،مواله يعل فَهِذا موالَ كُنت
 خدمات از است يستايش رسول فرمايش اين آنان يرأ به بلكه دانند ينم يعل خالفت بر دليل

 هقرين را آن بخواهيم اگر يول. دارند اذعان بدان همه و اسالم پيشرفت راه در طالبياب بن يعل
 خالفت، به ابوبكر تعيين بر دال دارد وجود نيز ديگر قرينه بگيرند، خالفت به يعل نصب بر يا

 بر رفته مسجد به يو يجا به كرد مأمور را ابوبكر ،رسول حضرت مرض شدت هنگام در چه
  . گزارد نماز مردم

 شيعيان يمباد مخالف با كه دارند خالفت باب در تريموجه و آراسته ظاهراً ييرأ سنّت اهل
 حضرت، ينعمت علَيكُم اَتممت و دينَكُم لَكُم اَكملت اَليومة آي مفاد به ايشان مي گويند. است
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 ينقص پس  است فرموده مقرر قرآن در را مسلمين تكاليف و داده انجام را خود رسالت محمد
 .    عصمت يدارا و خدا طرف از لهمم باشد يجانشين به نياز تا ندارد وجود ياسالم شريعت در
 اجراء در كه گيرد قرار مسلمين رياست مسند بر يشخص است يكاف بلكه) شيعيان يرأ مطابق(

 به را يكس توانند يم صحابه پس. كند يپيرو پيغمبر كردار و رفتار از و بوده يجد قرآن احكام
 اين. باشد داشته رسول سنّت و قرآن مطابق را مسلمين امور اداره اهليت كه برگزينند خالفت

 تنظيم راشدين يخلفا دوران حوادث از ييعن است وقوع از بعد تعليل سنّيان موجه ظاهراً يرأ
 را آن خالف يناپذير خدشه و روشن شكل به ياسالم خالفت تاريخ در سير يول است شده
  .است داده نشان

 نه كرد يم حكومت نفوس بر رياست به رسيدن شوق دهد يم نشان ساعده يبن سقيفه يقضايا
 آنجا در. كند اجرا سنّت و قرآن اصل دو مطابق را مسلمين امور كه يجانشين كردن پيدا فكر
 ييار و قرابت راه از آنهم. بودند خالفت به خود اولويت اثبات مقام در انصار و مهاجر از يك هر

 يبن از يك هيچ شد يم معين خالفت سرنوشت كه سران اجتماع نخستين اين در تازه،. پيغمبر
 حضور پيغمبر منسوبان نزديكترين ييعن عبدالمطلب بن عباس و ابيطالب بن يعل چون هاشم

 كار يعل خانه در بودند، مبشره ةعشر جزء عمر و ابوبكر همچون كه زبير و طلحه. نداشتند
  .را انجام مي دادند پيغمبر دفن مقدمات و غسل

 بر دليل اين به قريش كه شنيد و شد مطلع طرفين اجتماع از و رسيد يعل به سقيفه خبر يوقت
 دانستهخود را شجره رسول : فرمود خواندند اهللا رسول شجره را خويشتن كه آمدند فايق انصار

 سقيفه در امر جريان شنيدن از عوام بن زبير. نشاند فرو را .كردند فراموش را شجره ميوه يول
. گيرم بيعت يعل يبرا تا نگذارم نيام در را شمشير :زد فرياد و آمد خشم به ساعده يبن

 توان ينم خوش سخن با كه است برخاسته يخاك و گرد مناف، عبد پسران يا: ابوسفيان گفت
 كه اند نيافته تر ضعيف و خوارتر يعل و عباس از اندازد؟ دست شما كار به ابوبكر چرا. فرو نشاند

 گفت و كرده يعل به يرو آن از پس ؟اند گذاشته قريش يها تيره ترين در پايين را خالفت
ولي  كنم يم پر پياده و سوار از را مدينه ،يبخواه اگر كنم و بيعت تو با تا كن دراز را دستت
 به او صداقت و خلوص كه ابيطالب بن يعل جز يگوي. كرد امتناع بيعت قبول از يعل حضرت
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 به همه سايرين بود، درگذشته جاهليت دوره اخالق و عادات مرز از اسالم اساس و پيغمبر
 هشام ابن سيره در هم و يطبر تاريخ در هم كه را يا قضيه مناسبت بدين. بودند رياست دنبال
  :آوريم يم يرأ اين تأييد در آمده،

 حال از و گرفتند را يو دور مردم.  آمد بيرون او خانه از پيغمبر يبيمار آخر روز در يعل
 بن عباس. خوبست كه را يخدا شكر ييعن بحمداهللا ابارئ گفت يعل. شدند جويا حضرت

 يبن كه را يآثار تمام. بينم يم يرفتن را رسول حضرت: گفت كشيد يكنار به را او عبدالمطلب
 برو پيغمبر نزد و برگرد. كردم مشاهده او چهره در داشتند چهره بر مرگ هنگام در عبدالمطلب

 به اگر و شويم آگاه ماست، با)  يجانشين ييعن( امر اگر.  بود خواهد كه با كار او از پس بپرس و
 نكنم يسئوال چنين هرگز من :گفت يعل .كند توصيه را ما و دهد دستور دارد، تعلق ديگران

  .آورد نخواهد يرو ما به ديگر هيچكس كرد، دريغ ما از اگر زيرا

. گذشت يخوب به دوم و اول خليفه دو خالفت كه است اين كرد انكار توان ينم كه يامر
اجماع كه باشد داشته وجود شبه اين قدر هر و باشد چه هر خالفت به دو آن رسيدن كيفيت 
 سنّت و اهللا كتاب از كه داشت جريان يخوب به اصل اين الاقل اما است نشده حاصل صحابه
 ياب يب يعل آنكه با. آمدند در آب از پاكيزه و پاك خليفه دو هر و نداد يرو يانحراف اهللا رسول
 عمر با بيعت در اما كرد تأخير ماه شش ابوبكر با بيعت در خالفت مدعيان ترين شاخص طالب
  .اند نكرده نقل يو از يترديد يا امتناع چنين

 عالم كه يحد به. داد يرو زياد روش از انحراف و نيست چنين امر سوم خليفه درباره يول
 يدموكراس جنبه بيشتر عثمان انتصاب ظاهر، حسب بر .كشانيد يسركش و طغيان به را اسالم
 بين از كه كرد معين را نفر شش عمر زيرا بود مسلمين يعموم افكار به يمتك بيشتر و داشت

 ياب بن سعد زبير، طلحه، عثمان، ،يعل از بودند عبارت نفر شش آن و كنند انتخاب خليفه آنها
 سايرين سپس كرد بيعت عثمان با عبدالرحمن كه است درست .عوف بن عبدالرحمن و وقاص
. پذيرفت عثمان و نپذيرفت را او پيشنهاد يعل كه بود آن از بعد امر اين يول.  كردند بيعت

 معذلك. بود كرده يعموم افكار به مراجعه و رفراندوم ينوع روز سه ظرف در عبدالرحمن
 شده خليفه امت اجماعِ به كه داد يرو اي خليفه همين دوران در اهللا رسول سنّت از انحراف
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 در همه سنن حدود از تجاوز اين. اند برشمرده فقره پنج و بيست تا تسن از را او يتخط و بود
  .است داده يرو مقام به رسيدن حرص و عثمان خاندان مطامع نتيجه

 عمر مقابل نقطه در حيث اين از و بود ضعيف اقوام خواهشِ مقابل در و محجوب يمرد عثمان
 او انتخاب كه يا خليفه .نكرد اثر يو در كُبار صحابه يراهنماي و نصايح يحت و داشت قرار

 ياب بن يعل گرفته، صورت رسول صحابه و مدينه مسلمين يعموم افكار به يمتك همه از بيشتر
 و دسيسه و حيله با سو هر از و شد روبرو جنگ سه با خود خالفت كوتاه دوره در كه بود طالب
 او يرو بر و كردند بيعت نَكث و گردانيدند يرو يو از زبير و طلحه يحت. گرديد مواجه غدر

  .بود كرده دريغ آنها از را كوفه و بصره حكومت يعل اينكه يبرا. كشيدند شمشير

 مبنا حيث از خالفت درباره تسنّن اهل يرأ اگر گفت توان يم قبيل اين از مالحظه دهها بر بنا
 به كه است داده نشان يتاريخ حوادث و است پذير خدشه عمل حيث از باشد، تصديق قابل
 احكام ياجرا بر مكنت و قدرت به رسيدن حرص و نيانجاميده ياسالم جامعه صالح و خير
 شود يم هويدا ذهن برابر در مسلّم قضيه اين باز رو اين از .گرديد غالب اهللا رسول سنّت و قرآن
 يمرد آيا. است داشته صالحيت جماعت هر از بيش جانشين تعيين در محمد حضرت خود كه
 خود ياران همه بر يانسان يمزايا ساير و اخالق قوت و فكر حيث از نبوت، مقام از نظر قطع كه
 يشناس مردم فراست و بود او ياساس هدف اسالم ديانت ياستوار و بسط و داشت مسلّم يبرتر

 جانشين تعيين يبرا يكس هر از سزاوارتر ،داشت فراوان خويش ياران يمعنو ارزش شناخت و
 يو با مخالفت ييارا را يكس كه خويش قدرت اوج در و حيات زمان در معذلك نبود؟ خود
  . نزد دست كار بدين نبود،

 آينده و نرسيده آن موقع هنوز كرد يم تصور يا داشت غفلت خطير امر اين انجام از آيا چرا؟
.  نداشت يزياد سنّ پيغمبر زيرا است؟ يباق مجال و وقت هنوز و دارد مقابل در يفراخ نسبتاً

 محتمل و ممكن يخيل پس. نشد يطوالن نيز او يبيمار و شد بيمار يسالگ سه و شصت در
 و است بوده يقو يو در يافتن شفا اميد آخر روز تا و نكرده فرض مهلك را يبيمار آن كه است

سپس  شود، يبستر عايشه خانه در تا گرفت اجازه خود زنان از يبيمار اول روز دليل همين به
 را تو خودم تا يبمير من از قبل يندار ميل آيا: فرمود يشوخ با به عايشه كه سردرد داشت
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 عيش به خود زنان با من خانه در خاطر آسوده تا: گفت طنز به نيز عايشه ؟دهم غسل
 احتمال اين كه يا قرينه. كرد ينم تصور خود عمر خاتمه را يبيمار اين حضرت پس ؟يبنشين

  :زيراست حادثه كند يم موجه را

 اسامة به فرماندهي عرب مسيحيان با جنگ و شام به حمله يبرا بود كرده گرد يسپاه حضرت
 در انتصاب اين از رضايت عدم زمزمه كه رسيد او گوش به. بود ساله بيست يجوان كه زيد بن

 جزء انصار و مهاجر از معتبر اشخاص و سالمندان از يبس زيرا است آمده پديد مسلمين ميان
 يا عصابهبا  تب حال در كه شد خشمگين چنان پيغمبر خبر، اين شنيدن از. بودند سپاه اين
 و شمرد ينافرمان ينوع را مردم يناخشنود و شد منبر بر رفته مسجد به بود بسته سر بر كه

 اين خود. كرد ختم را غائله و فرمود اعالم انتصاب اين شايسته حيث هر از را زيد بن اسامة
 خود يشفا به و دانسته زودگذر يا عارضه را مرض رسول حضرت كه دهد يم نشان عمل

  .است بوده اميدوار

نيز  قرآن تدوين و يآور جمع به كه است اين بخشد يم قوت را فرض اين كهديگر  يا قرينه
 اسالم ديانت سرنوشت در تأثير و اهميت حيث از نپرداخت در حاليكه اين كار خود نظر تحت
 كردار و رفتار دستورالعمل و رسول حضرت رسالت سند قرآن. نبود جانشين تعيين از كمتر

 پرتو در قرآن تدوين. بود پراكنده يوح كاتبانِ و صحابه ميان تاريخ آن تا ليو است مسلمين
 اختالف. كرد يم حل را مفسرين و فقها مشكالت از يبسيار حضرت خود يراهنماي و دستور
 حسب بر آيات و ها سوره اگر مخصوصاً. شد يم معين منسوخ و ناسخ و آمد ينم پيش قراآت
  .بود كرده چنين طالب ياب يعل چنانكه گرديد يم تدوين آنها ينزول نظم

 كه كند يم اصرار من به است يمدت عمر گفت و كرد احضار مرا ابوبكرگويد  يم ثابت بن زيد
 تدوين قرآن بود الزم اگر زيرا داشتم ه اكراه كار اين از من. كنيم تدوين و يآور جمع را قرآن
 صحابه از يبسيار كه يمامه جنگ از بعد يول فرمود يم مبادرت بدان رسول حضرت شود

 را عمر يرأ رفت، بين از آنها همه و داشتند همراه را قرآن از يقسمت يك هر و شدند كشته
  .بينم يم صواب
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 كرد مجبور كار بدين را خليفه و افتاد ياصول و ياساس فكر اين به عمر باز كهكنيد يم مالحظه
 عثمان نظر تحت يهيئت وسيله به و كشيد طول سال چند آن يگردآور كهي قرآن متأسفانه اما

 نسخه يحت و طالب ياب بن يعل قرآنِ از آن تدوين در و است ينزول نظم فاقد شد، انجام
 چه است، مغشوش يكلّ به آن يها سوره ترتيب چنانكه نكردند، استفاده مسعود بن عبداهللا
. يمدن يها سوره سپس و گيرد قرار قرآن در يمكّ يها سوره نخست كه بود اين نظم حداقل
 و دادند يجا يمدن يها سوره ضمن را يمك آيات از يبس كردند،ن را كار اين اينكه بر عالوه

  .يمك يها سوره خالل در را يمدن آيات از يبس

 را او اجل اينكه بر است يمعقول قرينه قرآن، تدوين به رسول حضرت نكردن اقدام ،يبار
 با مصادف تقريباً كه يهجر يازدهم االول ربيع 12 يا صفر 28 آخر روز تا يحت.  كرد غافلگير
 شدت مرض كه روز آخرين در. كردند ينم فرض مهلك را يبيمار ميالديست، 632 سال تيرماه
 احساس را آخر دمِ رسيدن يگوي آمدن هوش به از پس داد، دست بدو ياغمائ حالت و يافت
 .ابداً بعده تَضلوا لَن كتاباً، لَكم اكتب صحيفة و بدواةٍ ياَيتون: گفت حاضرين به رو اين از. فرمود

 بدين كه دريغ. نشويد گمراه هرگز آن از بعد تا بنويسم يا نامه كه آوريد يكاغذ و دوات: ييعن
 يا مناقشه سپس و داد دست يبهت نخست. نشد داده يمساعد جواب رسول درخواست آخرين

 دختر زينب. بخوانيد )رفتن غزل( عزيمت است خوب گويد؟ يم هذيان آيا گفت ييك. درگرفت
 شدت نظر به: گفت عمر. بياوريد برايش است خواسته اهللا رسول آنچه:  گفتند يارانش و جحش

  .كشيد طول مناقشه.  كافيست را ما اهللا كتاب و داريد قرآن شما شده، چيره او بر تب

 اين از ديگر يا دسته. نشويد گمراه كه نويسد نامه شما يبرا بگذاريد گفتند يم يا دسته
:  فرمود آمده تنگ به مشاجره اين از پيغمبر. گفتند يم يكاف دستورالعمل را قرآن كرده، امتناع

 خواست يم چه پيغمبر داند ينم يكس. نيست پيغمبر محضر شايسته اختالف اين برخيزيد،
 مطلب يا كند معين را خود جانشين خواست يم آيا. بلد نبود نوشتن كه يپيغمبر. بنويسد
 امالء خواست يم را عرب قوم آينده سياست آيا بگويد؟ خواست يم كه بود قرآن در يا ناگفته
 چرا داشت، تأثير اسالم آينده در كه بود يمهم امر اگر فرمايد؟ نسخ قرآن از را يحكم يا كند

   خواهد مكتوم هميشه آن حل كه يمعماي پاسخ بدون است يسئواالت اينها همه نفرمود؟ شفاهاً
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  .ماند

 شارع و اسالم دستگاه به يبستگ و قه عال همه با عمر چون ياستوار و محكم مرد ديگر طرف از
 اظهار را خود وصيت آخرين پيغمبر كه داشت اصرار و شد كاغذ و قلم آوردنِ مانعِ چرا اسالم
 اخير اظهار اين يراست آيا برد؟ پناه )است يكاف ما را خدا كتاب( اهللا كتاب كفانا به و نكند
 تعيين مقام در پيغمبر كه بود آن فكر به يا دانست يم هيجان و درد شدت از يناش را برمپيغ

 احتمال اين ،انديش مĤل فكر و يگرا واقع فراست و يسياس شم آن باعمر  آيا است؟ جانشين
 مسلمين رياست و خالفت به را يعل ،يزندگ واپسين دقايق در حضرت كه دانست يم ممكن را

 اكثريت صورت اين در چه، رفت؟ خواهد در به او دست از رشته صورت اين در و كند؟ معين
 يبرا امور عقد و حل و فعاليت و حركت ميدان كرده، يپيرو پيغمبر وصيت از مسلمين يقطع
  . شد يم تنگ و محدود او

 آخرين اين با مخالفت يبرا ورنه باشند، نرفته بيراه چندان شايد و اند عقيده اين بر شيعيان
 معتبرترين از و اسالم يبنا اركان از ييك عمر .كرد پيدا توان ينم يديگر محمل پيغمبر يتمنا

 بعالوه،. اوست پشتيبان و يار ياسالم سياست در و است پيغمبر صحابه نفوذترين با و
 فراست به شايد و است نظر و يرأ صاحب امور همه در و دورانديش فراست، با يسياستمدار

  .زند يم دور يعل و ابوبكر ميان امر باشد، جانشين تعيين پيغمبر قصد اگر كه باشد دريافته

 داماد ،يهاشم خاندان متشخص فرد. است اراده صاحب و الفكر مستقل او خود چون يعل
 گيرد ينم قرار يديگر نفوذ تحت ذاتاً بعالوه. است يوح كاتب و نخستين صف مجاهد و پيغمبر

 رفت و يدوست رابطه هجرت، اول سال همان از. است يصميم و شفيق دوست يو با ابوبكر اما
 اگر.  بودند يكديگر متحد و فكر هم امور اغلب در و بود اصحاب ساير از بيش ابوبكر با او آمد و

چون  .دارد رجحان يعل بر ابوبكر او نظر در شوند، پيغمبر جانشين دو اين از ييك باشد بنا
 هاشم يبن تمام يعل كه يصورت در شد خواهد او مجريه قوه عمر پس ندارد يكار و كس ابوبكر
 يم قرار حاشيه در پس عمر دارند احترام يو به بزرگ صحابه از يبسيارو  اوست سر پشت
  .متندر  نه گيرد

   است ابوبكر سنّ آن و نمانده دور عمر انديش مĤل و بين واقع فكر از ديگر مهم نكته يك قطعاً
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 كند، يم احترام جلب اينكه بر عالوه سنّ اين و داشت سال شصت از بيش تاريخ آن در كه
 خالفت پس. داشت سال 32 تاريخ آن در كه است طالب ياب بن يعل از اميدپرورتر عمر يبرا

 ينگران تواند يم مالحظات اينگونه .است تر نويدبخش و ارجح او يسياس ينظرها يبرا ابوبكر
 در خالفت هم نبوت هم بعالوه،. كند تفسير و توجيه ،وصيت نوشتن و پيغمبر يتقاضا از را عمر

 يم طلبانه جاه تمنيات يرو بر را اميد دريچه و نيست يالقبول سهل و ساده امرِ يهاشم خاندان
  .بندد

 ينم عمر يول بگويد خواست يم يديگر مطلب و نبوده جانشين تعيين پيغمبر قصد شايد هم
 يحت طوري كه قرار دهد شده واقع امر مقابل درخودش را  و بگيرد دار شك روزه خواست

 بلكه باشد خليفه تعيين پيغمبر قصد است ممكن كه نداد نشان آشنا احتمال اين به را شخود
 يحال چنين در و گويد يم سخن يناراحت شدت و درد فرط از حضرت كه كرد وانمود چنين

 تمام شامل شده نازل پيامبر سالمت هنگام كه يقرآن. كند اضافه قرآن بر يچيز تواند ينم
  .هست احكام

 خود جانشين تعيين پيغمبر قصد اگر كه آيد يم ذهن به درنگ يب ديگر مطلب يك اينجا در
 با كاغذ و دوات و قلم آوردن و داد يرو اختالف آنكه از پس. نفرمود بيان شفاهاً را آن چرا بود،

 يعل تعيين شيعيان عقيده به كه را خود مقصود توانست يم الاقل شد، روبرو عمر مخالفت
 آخرين و نبودند كم مجلس حاضران كه بخصوص. بفرمايد بيان شفاهاً خالفت، رايب است

 بيان يچيز شفاهاً چرا پس. شد يم پخش مسلمانان جامعه در يزود به او اراده و تصميم
  نفرمود؟

 مهم مطلب يك اما. نيست آسان بدان پاسخ و گيرد يم خود به معما رنگ باز سئوال اين ظاهراً
 يجديد جامعه ايجاددر فكر  ديرباز از رسول حضرت كه است اين آن و كرد فراموش نبايد را

 جزو را اين فكر توان يم كهبگونه اي  .بگنجد آن در نيز عرب قوميت كه اسالم اساس بر بود
 يشناس مردم مانند كم موهبت و يذات فراست با محمد حضرت. دانست حضرت آن شخصيت

 و تدبير اخالق، قوت عمر، شخصيت از مخصوصاً. آشناست خود ياران ارزش و تمايل، هروي به
 بدون و استوار خود عقايد در و بين واقع پيشامدها در كه داند يم و است آگاه او يدورانديش
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 اسالم كه يوقت از عمر.  داند يم ابوبكر با را او يمعنو يپيوستگ و روابط حسنِ. است تزلزل
 تصميم خود يگرا واقع فكر با بسيار مواقع در يحت و بوده پيغمبر ياران نزديكترين از آورده

 اصرار و كرده القا حضرت آن به است، بوده مؤثر كار پيشرفت در كه يتدابير و جديد يها
 خود از بلكه است نبوده محض پيرو و مطيع ابوبكر، خالف بر عمر ديگر، عبارت به. است ورزيده

زمانهايي كه  بسا و گذاشت يم ميان در پيغمبر با را خود آراء و عقايد و داشت نظر و يرأ
  .است كرده يم اقدام او نظر وفق بر و هدانست صائب را او نظر و يرأ حضرت

 نازل اصحاب يرأ و زبان به قرآن در آنچه«عنوان  تحت دارد يفصل اتقان كتاب در يسيوط
مي گويد عمر  مجاهدقول  از يحت. دارد اختصاص عمر به آن اعظمكه قسمت » است شده
 مورد سه در كه بود معتقد عمر خود .شد يم نازل آن موافق يآيات سپس كرد، يم ابراز ينظر
 باب، اين در. ابراهيم مقام و درب اسيران حجاب،: است شده نازل او يرأ مطابق يقرآن آيات

 مسلّم مطلبِ اين آنها مجموع از كه كنند يم نقل يزياد مطالب سيره و حديث اهل و مفسران
 است بوده پيغمبر اعتماد مورد و نظر و يرأ صاحب فكر، خوش عمر كه آيد يم دست به

. يافت توان ينم عمر چون نفر پنج پيغمبر صحابه ميان در گفت توان يم تحقيقاً كه يبطور
 و دارد سر در ينيت و قصد است معلوم كند، مخالفت وصيت نوشتن با يشخص چنين اگر پس
 مواجه او فوت از پس انتصاب اين است ممكن كند، معين خالفت به را يعل شفاهاً پيغمبر اگر
 او مخالفت. است اسالم محكم اركان از عمر. شود آنان همدستان و ابوبكر و عمر مخالفت با

  .كند يم خراب را كار بپيوندد، يو به هم ابوبكر كه مخصوصاً

 ياقدام هر است، داده يو به نبوت مقام كه ينامحدود اعتبار و شأن واسطه به حيات زمان در
 تند جمله يك با زيرا. سپاه يسردار به زيد بن اسامة كردن معين يحت است سهل پيغمبر يبرا

 مرگ از پس اما. كند يم خفه ها سينه در را اعتراض يصدا و نشاند يم خود يجا سر را همه
 جلو تواند يم كه نشاند؟ فرو را يا قبيله اختالفات تواند يم چه كسي نباشد او يوقت چطور؟ او

 صورت، اين در بخواباند؟ را امارت و سيادت طرف به جهش و بگيرد را مطامع خروشان سيل
 همان دچار عرب باز آيا و افتاد خواهد يروز چه به اسالم جديد جامعه ييعن ياساس هدف

 بود كه محمد قبيل اين از يمالحظات شايد شد؟ نخواهد يا قبيله مناقشات و مشاجرات
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 و رسول حضرت گزيدنِ يخاموش يبرا. ختسا دور خود محضر از را آنهاكرد و  اختيار يخاموش
  .كرد فرض توان يم نيز يديگر احتماالت خليفه تعيين از كردن نظر صرف

 بت هرگز او. دارند اذعان بدان دشمن و دوست كه ستا يمزاياي و فضايل طالب ياب بن يعل در
 در و كرده شركت مهم يها غزوه تمام در. است آورده ايمان يگالس نه سنّ از و نپرستيده

 عمرو عرب، بزرگ پهلوان خندق جنگ در. داد نجات مرگ خطر از را پيغمبر جان احد جنگ
 بستر در هجرت شب در. گشود را ناعم مهم قلعه خيبر جنگ در. آورده در يپا از را عبدود بن

 همه از بيش مخالفان كشتنِ در. تاس گرفته قرار شدن كشته معرض در و خوابيد پيغمبر
 او. است موصوف رسول از يپيرو در دقت و شجاعت و فصاحت و صراحت به ،دارد سهم صحابه

 جوانترين يعل مزايا، اين همه با. است يهاشم خاندان افراد ترين متشخص و ترين برجسته
 يخويشاوندپرست بر حمل خالفت به او تعيين آيا. اوست داماد و عمو پسر. است پيغمبر اصحاب

 در يتباه و خالف و انگيزد يبرنم سايرين در را يا قبيله حميت امر همين و شود ينم
   گيرد؟ ينم در مسلمين

 ،يخوي نرم مستلزم كشاند، يم ماجرا و شور به را آنها رياست يسودا كه يمردمان بر امارت
 كمال حد به صفات اين پيغمبر شخص در. است زيردستان تمنيات و حوائج مراعات، گذشت
 ميان را هوازن غنايم و كرد نظر صرف معاندين از يبس كشتن از مكه فتح در. داشت وجود
 در و دنده يك قاطع، موارد اينگونه در يعل اما. نمود تقسيم قريش گرويده اسالم به تازه سران
 كار مشكل سوم خليفه يوقت جهت همين به. است ناپذير انعطاف نامناسب، يتقاضاها مقابل
 قتل مقابل در را يو تأمل و مسامحه بدون يعل گذاشت، ميان در يو با را عمر بن عبداهللا
 از را عمر پسرِ ديه، دادن با نكرده عمل يو يرأ به عثمان يول. دانست قصاص مستحق هرمزان
  .كرد عراق روانه و داد نجات شدن كشته

 غنايم خواستند يم كه مجاهدان يتقاضا به يعل. آمد دست به يزياد غنايم يمن جنگ در
 تا آورد پيغمبر حضور به نخورده دست را آنها همه و نداده گوش شود توزيع آنان ميان همانجا

 .كرد تزكيه را يعل يمن، محاربان يناخشنود مقابلِ در و كرد توزيع را آنها عادالنه حضرت خود
 ياجرا در. نيست مدارا و مماشات اهل او دانست يم. بود آگاه او فضايل و يعل روحيه به پيغمبر
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 ستايش قابل ذاته حد يف آنكه با روش اين و است ناپذير انعطاف است، حق يو نظر به آنچه
 هستند، يمطامع و اغراض يدارا خود ايمان و ديانت حاشيه در كه يمردم مقابل در است،

 ديگر كه يهنگام و شد خواهند نگران او امارت و سياست از رو اين از نيست مطلوب چندان
 اين در و بكشاند مشاجرات و خالف به را كار بسا چه نيست، يزندگان صحنه در پيغمبر خود
   .شود پايمال مقصود اصل ميان

 بر را يفاسق حكومت نتوانست يعل. پيوست وقوع به يعل خالفت كوتاه دوره دراين نگراني 
 تن دو و برانگيخت خويش ضد بر را معاويه رو اين از. بپذيرد باشد، روز يك چند هر مسلمين،

 علت ،يبار .پيوستند مخالفان صف به بالنتيجه نيز آنها و رنجانيد خويش از را بزرگ صحابه از
 و درايت بر دالّ امر اين خود شايد و ماند معلق خالفت امر رحلت هنگام باشد، چه هر

 تا برانگيزد ديگر دسته برابر را يا دسته است نخواسته كه باشد رسول حضرت يدورانديش
 نيانجامد يا نتيجه به انسب بقاء اصل بر و بگيرد يطبيع يسير امارت و قدرت يسو به جهش

  .مانَد يجا بر اسالم الاقل كه

 به لنين كه است يا نامه آن و رسد يم خاطر به گذشت آنچه مانند يا حادثه معاصر، تاريخ در
 در لنين. گرفت خود به لنين نامه وصيت عنوان بعدها كه نوشت يشورو كمونيست كميته
 يمزايا آن در و نويسد يم يا نامه ناچار. ناتوان كميته جلسه در حضور از و است يبيمار بستر

 دستگاه اين يبرا را دو هر و برد يم نام را  يتروتسك و استالين ييعن حزب برجسته عضو دو
 دو آن ميان است ممكن كه يا معارضه از را خود ينگران ولي داند يم يضرور جديداالحداث

 او يول. كند يم اشاره نيز دو آن از يك هر ضعف نقاط به يحت و كند يم كتمان شود، درگير
  .كند يم واگذار) ياقو( انسب بقاء قانون به و كرده اختيار سكوت مشكل حل در هم

 تفاخر يكديگر بر مختلف يها تيره يحت و باليد يم خود نسب و قبيله به عرب اسالم، از قبل
 كشتن، در زور در يبرتر. آمد ينم ميان در هم فضايل و مكارم يپا مفاخره اين در.  كردند يم

 امتياز وجه و شد منكر را اصل اين اسالم تعاليم. بود ديگران ناموس به تجاوز در يحت و غارت
  .نيافت دوام بيشتر يهجر 25 سال تا متأسفانه يول گرفت قرار يتقو و ايمان بر اشخاص

   و مطرود ياسر عمار و ابوذر. گرفت را يتقو و زهد يجا يخويشاوند عثمان، خالفت زمان در
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 يكلّ به اميه يبن خالفت ايام در .گرفتند يجا حكومت مسند بر معاويه و عاص بن حكم امثال
 زمينه در يول. گرديد رايج قوميت و نسبت به تفاخر اصل و شد فراموش ياسالم بزرگ اصل آن
 مغلوبه يملتها مقابل در يروح يتشنگ اين و آغاز عرب قوميت به تفاخر بار اين پهناورتر يا

  .گرديد سيراب

. يافتند دست جهان معموره از يقسمت بر عربستان حاصل يب و خشك يصحرا از يمردمان
 غرور يمست ينوع بودند، معروف يجهانگشاي و تنعم و شوكت به ديروز تا كه يمردمان بر غلبه

 يم بدانها تحقير نظر با و ديدند يم تر پايين را مغلوبه اقوام و برتر را خود نژاد. بخشيد اعراب به
  .دانستند ينم برابر خود با را آنان يمدن و يشرع حقوق در يحت ابداً و نگريستند

 مدينه به بشير ابن محمد. كرد ازدواج قبيله همان از يزن با سليم يبن يموال از يايران يمرد
 فرستاد يمأمور يوال. كرد شكايت كار اين از مدينه، يوال مغيره، بن هشام بن ابراهيم به و رفت

 را زنش طالق و تراشيدند ا ر ابروانش و صورت و سر يمو. زدند تازيانه دويست را يايران مرد تا
   :آمده ياغان در كه است گفته يا قصيده مناسبت بدين بشير بن محمد. گرفتند

  بعيد من الحكومة ترث ولم عدالً حكمت و بسنة قضيت

  والحدود الحواجب سلب يف و نكال يللمول تين الماء يف و

  مزيد من يالموال يجد فهل يكس ببنات كافئتهم اذا

  اعبيد يال العبيد اصهار من يللموال انصف الحق يفا

 يموال. بود او يسزا ابرو و ريش تراشيدن و تازيانه دويست.  يكرد رفتار عدل و سنّت به ييعن
  .كنند ازدواج بندگان با بايد بندگان. بگيرند را يكسر دختران بايد

  : دهيم يم خاتمه را فصل اين و كرده االخبار نقل از عيون انگيز عبرت اي قصه نمونه يبرا

 تقسيم هجين يك و برادر دو ميان را خود اموال و مرد پدرم:  گفت و رفت يقاض نزد يعرب
  شود؟ يم چقدر يك هر سهم. است كرده
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)  برده و كنيز از يا( آمده دنيا به غيرعرب مادر از كه شود يم اطالق يفرزند به را هجين كلمه
  .دانستند يم فرزندان ساير با غيربرابر و حقير را او كه اعراب

 متوجه گويا: گفت ياعراب .رسد يم اموال ثلث برادر دو از يك هر به طبعاً: داد جواب يقاض
 در ياعراب .بريد يم ارث متساوياً: گفت يقاض .هجين يك و برادريم دو ما. نشديد ما مشكل
  .خداست حكمِ اين: گفت است؟ برابر ما با هجين چطور: گفت و شد خشم

 اين بر است يقرابت كه شود يم ديده يهجر اوليه يقرنها تاريخ در قبيل اين از حكايات صدها
 رو، اين از. اقوام ساير بر سيادت تحميل و قدرت به وصول يبرا بودهاي  وسيله اسالم كه امر

 تفوق و تفاخر همان پيوسته و شود ينم عمل بدان و ماند يم قرآن در يانسان تعاليم و احكام
 عنداهللا اَكرمكُم انّ و اصل انساني .شود يم ظاهر ياسالم حوادث در جاهليت دوران يطلب

 علت و .غيرعرب مسلمانان مقابل در دفعه اين يولمي شود  سپرده يفراموش دست به اَتقاكُم
 ابوبكر، روشِ آن از پس و عبداهللا بن محمد اسالمِ اگر وگرنه است همين نيز  شعوبيه پيدايش

  .شدند ينم پيدا شعوبيه هرگز شد، يم دنبال يعل و عمر
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  غنيمت يسودا

 از يبسيار معتقدند و دانند يم يمحل حادثه يك را اسالم ،غرب انديشمند محققان از يا پاره
و نماز  گرفتن وضو مرتبه پنج: گويند يم لمثا رايب .است يمترق اجتماع با آن نامتناسب احكام

 روزه ماه يكو مهمتر از همه  ،يقمر يماهها دادن قرار سال مأخذ ،روز شبانه يك در خواندن
 از يبعض در روزها كه زمين كره يجغرافياي عرض با هم آن آفتاب غروب تا فجر طلوع از گرفتن
 آفتاب يروز چند ينقاط در و رسد يم ساعت چهار به يگاه و ساعت بيست به يگاه كشورها
 هفتم قرن حجاز هم آن حجاز محيط فقط روزه شارع كه دهد يم نشان كند، ينم غروب
  .است بوده خبر يب دنيا ديگر يجاها از و داده قرار مالك را يميالد

جايز . نيست سازگار سرمايه انداختن كار به و ياقتصاد رشد با تنزيل و رِبا از ينه همچنين
 با بردن ارث در مرد و زن يتساو عدم درآوردن، چهارپايان رديف در را يآدم و يبردگ شمردن

 بر نيست، ثروت توليد و كار مشغول اجتماع در زيرا است ارث مستحق مرد از بيش زن آنكه
  .است يانسان حقوق مخالف كردن فرض مرد نصف را او شهادت يادا در و منطق خالف

 ناقص و عليل افراد شدن زياد مستلزم يو يپا يك بريدن تكرار صورت در و سارق دست بريدن
 اجازه و برده زنان بودن نامحدود و يعقد زوجات تعدد. است اجتماع مصالح مخالف و بيكار و

 درباره يهوداحكام  پذيرفتن و تأييد است، آمده در اسارت به كه يشوهردار زن با يهمبستر
 تعيين از شخص كردن محروم و نيست سازگار يانسان يمباد با او كردن سنگسار اجازه و زناكار
 خالف خود اموال ثلث در فقط وصيت مفاد شدن محصور و مرگ از پس خود يداراي تكليف
 يعل مسلطون النّاس فرمايد يم كه است ياسالم شريعت خود اصل خالف يحت و مالكيت اصل

  .خويشند اموال و نفوس اختياردار مردميعني  انفسهم و اموالهم

 تواند ينم يكيش چنين كه است كشانيده نتيجه بدين را آنان دست اين از يهاي يگير خُرده
 از يبسيار در احكام اين از يبسيار رسانيده تاثبا به مشاهدات چنانكه. باشد يدائم و يجهان

 يا سارق دست بريدن وسنگسار زناكار  مانند است افتاده تعطيل حال به ياسالم يكشورها
 يكشورها همه در بانكها چنانكه. قصاصها ساير و گوش به گوش چشم، به چشم قصاص
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 كردهاشاره  حج به خراشنده يطنز با غرب انديشمندان آنگاه...  اند انداخته كار به را ربا ياسالم
 5 قرن پرستان بت رسم به سياه يسنگ بوسيدن سپس ناميدن اهللا بيت را يا بتخانه مي گويند

 مخالف ادعا مي كند كه است يشريعت با يمناف ،حج مناسك يتمام خالصه و يميالد 6 و
 همه ايشان. دهد نجات جاهليت دوران خرافات و اوهام از را مردم خواهد يم و است شرك
 را مردم كه باشد يدائم و يجهان تواند يم يدين دعتقدنم و ندمي دان ينژادپرست ينوع را اينها

 يگير كناره ينژاد و يقوم و يملّ تعصب هرگونه از و شود رهنمون بشريت صالح و خير به
  .كند

 و شرّ ضد بر و كند پر را يعميق چاله كه است آن شرايع بهترين كه اند كرده فراموش اينها
 مال و حقوق به تجاوز ،يراهزن نفس، قتلِ كه يسرزمين در. برخيزد خود جامعه در موجود فساد

 سخت احكام. نيست عمل شدت جز يا چاره است، متداول و يجار يامر ديگران ناموس و
 اقوام تمام در يبردگ. است عالج راه يگانه يزان كردن سنگسار و سارق دست بريدن و قصاص
 كفّاره عوض در يول است بوده رايج مور و كلده و آشور در خاصه آن از پيش و عصر آن متمدن

  .ستا بنده كردن آزاد اسالم، در گناهان از يبس

 يحت و نداشت يحيثيت و شأن، اسالم از قبل زناشاره شد  » اسالم در زن«فصل در چنانكه
 تحول و انقالب ينوع زن باب در ياسالم احكام. رسيد يم او وارث به ارث چون ميت تَرَكه جزء
 قرن اوايل در كه را يرهبر احكام و اعمال كه نيست هم موجه و نبايد. رود يم شمار به يمترق
 حضرت از مثالً. بنگريم 20 و 19 قرن ديد و افكار زاويه از است، كرده يم يزندگ يميالد هفتم
  .كند ايفا را لينكلن آبراهام نقش انبردگ مسئله در كه باشيم متوقع محمد

 و عقيده و فكر يآزاد مهم مسئله يحت. داد جواب ينقض داليل با توان يم را ايرادها از يبسيار
 يم مخير جزيه يادا يا اسالم ديانت قبول بين را مردم مغلوبه يكشورها در مسلمين اينكه
 نيست عادالنه هرگز كار اين بيستم قرن مترقيانه افكار با است يبديه. است توجيه قابل كردند

 تواند ينم يبشر يامروز فكر و كنند مجبور اسالم ديانت قبول به را مردم شمشير زور به كه
 اگر زيرا باشد كرده مردم هدايت مأمور را العرب جزيرة اعراب متعال خداوند كه كند قبول



 

٢١۶ 

 

 آسانتر يبس داشت، ايران و مصر و سوريه ياهال شدن مسلمان به عالقه درجه اين تا خداوند
  . دمي كر هدايت اسالم به را آنها خودش يشاء من يويهد يشاء من آيه يضلُّ با مطابق كه بود

 عن هلَك من ليهلكة جمل و نشده است يتلق پسنديده و مطلوب روش اين نيز قرآن خود در
بنةٍّي حي ون ييم حن ينةٍ عين، برا مردم شمشير ضرب به توان ينم كه است يمعن اين مبي 

  :كرد هدايت

  ديِن يول دينُكُم لَكُم

  .است من آن از من دين و شما خود يبرا شما دين

 حسب بر رو اين از كند درست يسياس واحد يك العرب جزيرة از خواست يم محمد حضرت
 فتح از پس و. باشد داشته وجود نبايد العرب جزيرة در ديانت دو: است فرموده موثق يحديث
 .شد نازل شوند، نزديك مسجدالحرام به نبايد و پليدند مشركان اينكه بر مشعر يا آيه مكه
 قصد كه دارد داللت اين بر آيد يم دست به برائت سوره مفاهيم از كه قبيل اين از چند ينكات

 كار به و سخت تدابير. است اسالم يلوا تحت عرب يقوم واحد يك ايجاد رسول حضرت
 شده اشاره بدانها سوره همين در كه است يمردمان كردن رام يبرا خشونت و شدت انداختن

  :است

اَالَعراب كُفرَاً اَشَد فاقاً ون راَجدوا اَالّ وعلَمي ودداهللاُ اَنزَلَ ما ح   

 درك را ديانت فاضله يمباد اينكه شايسته و است اعراب يفطر شيوه نفاق و كفر

  )97توبه (.نيستند كنند

 بهتر را آن مطالب و قرآن عرب غير اقوام كه است يمعن بدين اشاره 198 آيه شعراء سوره در
  . پذيرفتند يم زودتر و كردند يم درك

  االَعجمينَ بعضِ يعل نَزَّلناه ولَو

 جواب بدون تقريباً كه است موضوع دو اند، ساخته وارد يفرنگ محققان كه يمالحظات همه از
 شمشير با را حجاز اعراب خداوند كه نيست عقل تصديق و تصور قابل اينكه ييك: ماند يم



 

٢١٧ 

 

 تصور چون و بياموزد جهانيان به را يشناس يكتا و فرمايد مردم تربيت و تهذيب مأمور ،آخته
 يجهانگشاي به را آنها ياقتصاد عامل: كه رسيم يم دوم مطلب به پس است دشوار يامر چنين

  .است برانگيخته

 مخصوص شمشير ضرب به اسالم قبوالندن روش كه كرد تصور توان يم اول مالحظه جواب در
 و. گيرد يپا اسالم نبود ممكن روش اين با جز داد نشان حوادث چنانكه و بوده العرب جزيرة

 يم نتيجه اين به شخص ،يتاريخ حوادث در يكاوش و مثبت يديد با دوم مالحظه درباره اما
  .كشانيد عربستان يمرزها از خارج به را اعراب غنيمت يسودا كه رسد

 رحلت از بعد را اسالم تاريخ حوادث تمام امارت و رياست يسودا ديديم گذشته فصل در
 به را اعراب ديگران ثروت بر يافتن دست يسودا همانطور و است آورده بار به رسول حضرت
 روزگار يسخت به خشن يمردمان بركت يب و خشك يسرزمين در. است برانگيخته يجهانگير

 حوائج از لبريز و آباد يشهرها حاصلخيز، و سبز يسرزمين مرزهايشان يسو آن در. گذرانند يم
 يسرزمينها اين افسوس اما. كند يم خيره را چشم و موجود خوبيها و تنعمات انواع ،يزندگان
 وسائل فاقد و دست يته بيابانگرد يمشت يبرا و دارد تعلق روم و ايران نيرومند دولت به آباد

 و زد. شد چيره آنان ينظر كوته و نفاق بر اسالم اما. است محاالت از بدانها يافتن دست
 جمعِ آن از و درآورد خود پرچم زير در را همه. برداشت ميان از را يا طايفه حقير يخوردها
  .گرديد ممكن ،محال آن و آورد وجود به نيرومند يواحد متفرق

 شتر سيصد دويست بردن غنيمت و خود از تر ضعيف يا قبيله بر هجوم با كه فقير مردم اين
 يها غنيمت به توانند يم كه اند شده يبزرگ واحد اينك نشاندند، يم فرو را خود حرص آتش

 يب احشام و اغنام به و زيبا و سفيد يزنان به نعمت، از پر و خيز بركت يسرزمينها به بزرگتر،
 از و انداختند يم مخاطره به را خود ،حقير يها غنيمت يبرا كه يمردم اين .يابند دست شمار
 به اسالم لواء زير در اينك هراسيدند، ينم يروح و يماد يها يتشنگ كردن سيراب يبرا مرگ
 چه و روند يم بهشت به شوند كشته چه كه اقدام اين در و رهسپارند فراوان يها غنيمت يسو

  . شود يم تأمين آنها يروح مبرم احتياج يك روند، يم بهشت به بكشند



 

٢١٨ 

 

 يا خزرج، بر اوس يا تغلب، بر تميم اينكه يجا به اينك .دهستن يطلب تفوق و تفاخر تشنه اينان
گرفتن  اساساً .آورند يم يرو عراق و سوريه به آنها همه بفروشد، تفاخر و بتازد غطفان بر ثقيف

 سرية شد، اشارهقبال  چنانكه. بود مسلمين بنيه تقويه و اسالم گرفتن يپا اساس ،غنيمت
 روبراه را مسلمانان وضع يهجر دوم سال در قريش يتجارت كاروان يك تصرف ييعن النخله
 يمال اوضاع قريظه يبن و نضير ي، بنقينقاع يبن اموال بر يافتن دست ،نيز آن از پس. كرد

  .ساخت استوار را مسلمين

  :دهد يم نشان يخوب به غنيمت به را اعراب ينشدن خاموش يسودا اين فتح سوره 15 آيه

   نَببِعكُم هاذَرونا لتَاُخُذو مغانم يال انطَلَقتُم اذَا المخَّلُفونَ سيقُولُ

 شركت) الشجره تحت( بيعت درو  ورزيدند تسامح سستي و قريش با جنگ در كه يآنهاي
 به را مسلمين قرآن در صريحاً خداوند .روند خيبر يهودان جنگ به خواهند يم اكنون نكردند،

 و آييم شما دنبال هم ما بگذاريد گويند يم اعراب اينلذا  .تاس داده وعده »كثير غنائم«
  .ببريم غنيمت از يسهم

ا ب بودند خيبر انييهود با پيمان هم كه را غطفان يبن رسول حضرت خيبر جنگ همين در
 از مورد دهها .بازداشت خيبر انييهود به رساندن ييار از خيبر غنائم از يسهمبه  دادن وعده
 غنيمت به رسيدن در را اعراب خروش و جوش كه شود يم ديده هجرت ساله ده در قبيل اين

 انصار شدن يناراض و قريش سران ميان غنائم تقسيم و هوازن شكست جمله از دهد يم نشان
 يخو و فكر طرز روشنگرِ دست، اين از يمالحظات. شد اشاره بدان سابق فصول از ييك در كه

 روحيه به را رسول حضرت يآگاه و يروشنفكر حال عين در و بود تواند پرست غنيمت اعراب
  .دهد يم نشان خود قوم

 و وسائل بدين زدن دست در رسول حضرت كه است اين افزود بايد امر بدين كه يمهم نكته
 يمرد او.  داشت اعراب ياندوز مال حرص از برتر يقصد ،يهود قمع و قلع يا يزن كاروان اجازه
 ناپسند رساند هدف به را شخص اگر ،چه باشد هر يلهوس سياست اهل نظر در و يسياس بود

  .است ياقدام گونه هر مجوز مطلوبه نتايج=  يالمباد تبرر الغايات .نيست



 

٢١٩ 

 

 اسالم لواء در يمتحد يعرب حكومت و زايل نفاق و شرك لوث و گيرد يپا اسالم خواست يم او
 اين نتيجه. است مجاز شود راهبر يعال مقصد بدين كه هر اقدامي بنابراين،. شود يريز يپ

 منظور كمتر يشخص استفاده و شد يم وقت آن ياسالم كوچك جامعه عايد ها غزوه و هجومها
  .بود

 كردند، نفقه يتقاضا يو زنان هنگفت، غنائم آمدن دست به و قريظه يبن يكو تصرف از پس
 به قناعت و طالق بين ساخت مخير را آنها و نداده نشان خوش يرو آنان تمنيات به حضرت
 بر مال حرص و كردند يم يزندگ قناعت در كُبار صحابه رسول حضرت از تبعيت به .نفقه همان

 خارج به ياسالم فتوحات اينكه از پس مخصوصاً يو رحلت از پس اما.  نشد يمستول هيچيك
 مزاج بر مال جمع حرص شد، سرازير مدينه به فراوان غنائم و شد كشيده العرب جزيرة از

  .كرد غلبه اكثريت

 يمقرر دادن و غنائم تقسيم در و داد ينم دست از را احتياط و حزم روش دوم خليفه نهايت،
 عدل از و داشت يم نگاه را اعتدال جانب ،مدينه خواران شهريه ساير و انصار و مهاجر سران به
 زاهدانه نيز خود و شوند دور حضرت روش از مردم خواستينم و كرد ينم فروگذار انصاف و

 و كاله از عمر لباس يسراپا خالفت، هنگام:  گويد يم شده، آزاد بنده سالم، .كرد يم يزندگ
 40 لباس خالفت از قبل كه يصورت در نداشت ارزش درهم 14 از بيش كفش تا گرفته عمامه
  .كرد يم تن به يدينار

 به يو از خالفتش اواخر در: نويسد يم يطبر كه بود يحد به باب اين در عمر يسختگير
 شديد نطق و شد منبر بر يروز. رسيد او خود گوش به رضايت عدم اين و بودند آمده تنگ
 اكنون است شده برومند چنين تا ام كرده كوشش اسالم رشد در من كه كرد ايراد ياللحن

 چنين است زنده خطاب پسر تا. بربايد خدا بندگان دهان از را خدا اموال خواهد يم قريش
 راست راه از كه گيرم يم را قريش جلو و ام ايستاده بزنگاه سر من. گرفت نخواهد صورت يامر

  .نيفتند دوزخ آتش به و نشوند منحرف

 خارج مدينه از يو اجازه بدون توانستند ينم صحابه سران: نويسد يم باب اين در يطبر باز
 كرد يم تصور زيرا بود حجاز داخل به سفر يبرا يا كم مدت يبرا داد يم اجازه هم اگر و شوند



 

٢٢٠ 

 

 از ييك اگر يحت. ياسالم جامعه وحدت يبرا است يخطر متضمن مفتوحه بالد به آنها رفتن
 يا غزوه گفت يم يو به عمر كند، شركت خارج يجنگها از ييك در خواست يم قريش سران

 خارج يدنيا كه است بهتر تو خود يبرا كند، يم كفايت را تو يا كرده اهللا رسول ركاب در كه
  .نبيند را تو دنيا و ينبين را

 عمر :نويسد يم عمر يسختگيريها توضيح و تفسير در حسين طه دكتر مصر روشنفكر محقق
 سود و يجو تفوق و طلب افزون يمردمان كه بود آگاه خود طايفه روحيه به و نگران قريش از

 را كعبه امور توليت كه راه اين از فقط دانست، يم عرب طوائف اشرف را خود قريش. پرستند
 قريش حقيقت در. بود آنان نامدار بتان جايگاه و عرب طوائف قبله كعبه خانه. داشت دست در

 به. بود شده طوائف ثروتمندترين راه اين از و كرد يم استثمار را عرب يدين عادات و عقايد
  .بود شده زبردست باب اين در و پرداخت يم تجارت كار به مكه اطراف امنيت واسطه

 بتان بدان ورنه است، مال جمع و شأن كسب وسيله اش طايفه يبرا كعبه دانست يم عمر
 محمد حضرت آنكه از پس و ناچاريست از اند ده آور اسالم كه هم اكنون و نداشتند يا عقيده
 مخاطره و قمار ينوع نيز را اسالم اردوگاه به پيوستن يحت و شدند مسلمان ترس از شد پيروز

 شدن كشته از پس. داد ميدان نبايد يطلب فرصت و سودجو مردم چنين به پس. دانستند يم
  . بود صائب نظرش و بود ديده روشن او كه داد نشان حوادث عمر

 تغييرات و گذاشت يباق خود يجا بر سال يك تا را او عمال تمام عثمان او وصيت بر بنا گرچه
 المال بيت از بخشش و بذل درِ خالفت آغاز همان از يول بست كار به سال يك از پس را

 .گشت افزوده صد در صد مرتبه يك مقرريها و شد گشوده انصار و مهاجر يرو بر مسلمين
 هيچگونه و نكرده تجاوز پيشين خليفه دو روش از يشخص يزندگان در سوم خليفه خود گرچه

 و حرص آتش او ناسزاوار يعطايا اما داشت ينم روا را مسلمين المالت بي از يخصوص استفاده
  .برد بين از را دنيا مال به ياعتناي يب و زهد اصول و افروخت ها سينه در را طمع

 عنوان مسلمانان كه است يكس نخستين و اسالم يخلفا مقتدرترين از ييكعمر 
 عمامه از مرگ هنگام او لباس گفتيم، چنانكه عمر حال درعين. دادند بدو »اميرالمؤمنين«

 مورد و مشهود طالب ياب بن يعل زهد .نداشت ارزش بيش درهم كفشش چهارده تا گرفته



 

٢٢١ 

 

 خجالت كننده وصله از حضرتش كه داشت وصله چندان يو لباس. است دشمن و دوست اتفاق
 تأديه يبرا مسلمين المال بيت از يمال مساعدت يتقاضا كه را عقيل خود برادر. كشيد يم

 ياب بن معاويه او دشمن به ناچار عقيل كه داد پاسخ خشونت و قهر با داشت، خود قروض
  .مال به آنهاست حرص و اعراب يطلب افزون از يديگر نشانه خود اين و آورد يرو سفيان

 اسالم نخستين از و بود مبشره عشره جزء و پيغمبر صحابه بزرگترين از كه وقاص ياب بن سعد
 معين خالفت تعيين و شورا يبرا عمر كه است يتن شش از ييك رفت يم شمار به آوردگان

 زيرا گفتند يم اسالم )جنگجو و دلير( سفارِ را او و بود اهللا رسول خالفت نامزد طبعاً پس. كرد
 55 سال اين وجود با. داشت را مداين و كوفه حكومت عمر خالفت ايام در و بود عراق فاتح
 هزار سيصد تا دويست ميان درگذشت، مدينه در عتيق به موسوم خود قصر در كه يهجر
  .گذاشت يجا بر درهم

 به يهجر 61 در زياد بن عبيداهللا طرف از بزرگ يصحاب همين پسر كه كرد فراموش نبايد
 يلشكر يسركردگبه  كه كرد اين بر منوط را آن زياد ابن يول بود شده منصوب ير حكومت

 سعد ابن. بجنگد يو با وگرنه كند مجبور يزيد با بيعت به را او و دبندب يعل بن حسين بر را راه
 از را يو همه و نشست شور به خود كسان با شب و داشت ترديد مأموريت آن پذيرفتن در ابتدا
 پيغمبر معتبر يصحاب وقاص، ياب بن سعد پسر شايسته گفتند و كردند منع كار اين قبول
 و بود يجد باب اين در زياد ابن چون يول. برخيزد اكرم رسول نوه با يجوي ستيزه به كه نيست
 قبول ير حكومت اميد به ناچار بفرستد، يعل بن حسين با جنگ به را او خواست يم حتماً
 روز سه تا و گرفت خود به نصيحت و يجوي صلح روش يعل بن حسين با مواجهه هنگام و كرد

 و كشيد درازا به مذاكره كار چون و بكشاند يزيد با بيعت و تسليم به را يعل بن حسين كوشيد
 به كرده غلبه سعد ابن عمر مزاج بر ياسالم حميت و شرافت اصل كه بود بيمناك زياد ابن

 با جنگ در سعد ابن اگر كه كرد مأمور را الجوشن يذ بن شمر بپيوندند، يعل بن حسين
 ابن .گيرد برعهده را لشگر رياست او خود و شود بركنار سپاه يساالر از ورزد، تكاهل حسين
 به را رسول خاندان به احترام اند كرده فراموش اسالم در را پدرش سابقه ديد، چنين چون سعد
   هر بر ير حكومت زيرا كرد پرتاب اهللا رسول نواده طرف به را تير نخستين و انداخت يسو يك
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   .داشت رجحان عدالت و حق مراعات و ياخالق و يدين اصل

 نفر شش از ييك عمر وصيت بر بنا و پيغمبر صحابه بزرگان از و مبشره عشره از ييك نيز طلحه
 مدينه در عمر مرگ هنگام طلحه. بود خالفت نامزد طبعاً و است خالفت يشورا دهنده تشكيل

. گرديد انتخاب يو يرأ بدون خليفه و شد تشكيل او حضور بدون يشور رو اين از و نبود
 به خود عثمان. نكرد بيعت عثمان با و گرفت خود به تعرض حال مدينه، به مراجعت هنگام
 چون طلحه. بروم كنار حاضرم من يهست خالفت داوطلب تو اگر گفت يو به و شد او خانه

 بيت از درهم هزار پنجاه عثمان عمل، اين مقابل در. كرد بيعت عثمان با و ماند در ديد، چنين
 را آن و نگرفت يو از را هنگفت مبلغ آن بعدها يول. داد يو به قرض عنوان به مسلمين المال

  .گذاشت يو كردن بيعت و يجوانمرد حساب به

 دو آن ميان كه يحد به شد عثمان دوستان صديقترين و نزديكترين از ييك طلحه آن، از پس
 در يمال يا يملك طلحه اگر كه يمعن بدين داشت وجود )بستان و بده ستد، و داد( يشرائ و بيع

 و داد يم انجام يو يبرا عثمان باشد، داشته مصر يا حجاز در را آن خواست يم و داشت عراق
  .كرد يم مدد يو به دريغ يب ياسالم كشور قلمرو در يو امالك تبديل در

 يول كرد يم يجانبدار يو از سوم خليفه با مخالفت نغمه شدن بلند آغاز در طلحه همين
 هنگام اينكه انگيز عبرت و كرد يگير كناره يو از گرفت، باال عثمان با مخالفت كار همينكه
 يجاي در چنانكه دليل، همين به شايد. شد همراه و صدا هم مخالفين با عثمان خانه محاصره
 و شد كشته بود يعل دشمنان از خود كه الحكم بن مروان تير به جمل جنگ در ام، خوانده
  .كنم ينم مطالبه يكس از را عثمان خون ديگر من: گفت يو قتل از پس مروان

 بود، الحال متوسط يمرد عمر خالفت آخر در و نبود ثروتمند طلحه اسالم، از قبل آنكه با
مليون و دويست  2كه از اين مبلغ  . سي ميليون درهم  تخمين مي زنند را او تَرَكه مرگ هنگام

 يچرم كيسه صد را او نقدينه ديگر، يرايت در. بود احشام و مستغالتهزار درهم نقد و مابقي 
 ناب زر )باشد ناب زر از پر كه گاو پوست از يخيك( قنطار سه يك هر در كه اند كرده برآورد
  .است بوده
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 ديگر جهات از و رسول حضرت عمه پسر مبشره، عشره جزء و كُبار اصحاب از نيز عوام بن زبير
 يحوار را او حضرت و كرد شركت يبسيار غزوات و جنگها در است، منسوب حضرت بدان نيز

 و كرده خالفت نامزد را آنها عمر كه است ينفر شش از ييك او. فرمود يم خطاب خويش
 به درهم ششصد هزار المال بيت متن از سوم خليفه كه نويسند يم. دادند تشكيل را يشور

 را يو يارانش از يبعض و اندازد كار چه به را گزاف مبلغ اين دانست ينم او خود كه بخشيد يو
 هنگام رو اين از. كند مختلف يشهرها در مستغل و خانه خريد صرف را آن كه كردند يراهنماي
 يازده مدينه شهر خود در. داشت كوفه و بصره مصر، فسطاط در يزياد امالك و خانه ،مرگ
  . زنند يم تخمينميليون درهم  35 ميان را يو تَرَك ما و داشت يا اجاره خانه

 گذارد امانت به يو نزد را خود پول يكس كرد ينم قبول زبير است آمده سعد ابن طبقات در
 اگر و شود وارد يزيان النّاس حق به و رسد يآسيب مردم وديعه به ترسيد يم زهد فرط از زيرا

 يم هم صورت اين در چه پذيرفت، يم قرض عنوان به را آنان مال كردند، يم اصرار ديگران
 به مجبور وارثان مرگ، از پس هم و برد سودها و اندازد كار به خويش مال چون را آن توانست
 پسرش كه بود بدهكار درهمميليون  2 حدود در مرگ هنگام رو اين از. باشند يو ديون تأديه
  . كرد تأديه را آنها

 و رسول حضرت عنايت و لطف مورد و است مبشره عشره از هم او كه عوف بن عبدالرحمن
 تنها نه او. بود يكارآمد مرد و ستد و داد و تجارت اهل شخصاً بود، عمر و ابوبكر اعتماد طرف

 ماند يجا به يو از كه يثروت معذلك. شد يم پيشقدم نيز خيريه امور در بلكه نبود، بضاعت يب
 ميان يك هر به كه داشت زن چهار مرگ هنگام.  بود مدينه بازار در فروش و خريد با متناسب

 گوسفند 3000 و شتر 1000 اضافه به طالهزار دينار  50هزار دينار ارث رسيد و  100تا  80
  .كرد وصيت خدا راه در انفاق يبرا

 گرفتن از و پذيرفت ينم المال بيت از يدينار كه حزام بن حكيم امثال سوم خليفه زمان در
 ابوذر. بود شده كمياب زد يم باز سر كردند يم تقسيم انصار و مهاجر ميان كه يا شهريه
 رام ألي بِعذابٍ فَبشَّرهم اهللاِ سبيلِ يف ينفقُونَها ال و والفضَّةَ الذَّهب يكنزُونَ الَّذينَ ةآي كه يغفار
 را زر و سيم كه است ينمسلم همه وظيفه آيه مفاد به عمل بود معتقد و كشيد معاويه رخ به
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 با و شد داده تشخيص اخاللگر و نامطلوب عنصر رسانند، مصرف به خدا راه در بلكه نكنند انبار
 خود حق حرف هم مدينه در چون و فرستاد مدينه به و اخراج شام از را او معاويه عثمان، اجازه

 و زاهد يصحاب و كردند تبعيد يا بيغوله به و مضروب را يو كرد، گوشزد سوم خليفه به را
  .سپرد جان فالكت و نكبت در همانجا در مؤمن

 مرد يحت.  بود شده يمستول مزاجها بر مال بر حرص و بودند پول دنبال همه معدود يافراد جز
 مشغول يحمال و يپادوي به مكه درقبل اسالم  كهو بيكاره اي به نام جناب  نسب و حسب يب

 كه يسهم. داشت خود گنجينهنقد در ن پول درهمچهل هزار  كوفه در مرگ هنگام بود،
 يم دريافت المال بيت از صلح هنگام كه يحقوق با آوردند يم دست به غنائم از جنگجويان

  .داد يم يتوانگر فرصت بدانها كردند

 يم جنگ به السرح ياب بن سعد بن عبداهللا پرچم زير آفريقا شمال يلشكركش در كه يسواران
 .مثقال هزار يك هر ها پياده و كردند يم دريافت ناب زر مثقالسه هزار  يك هر پرداختند

 يم آنها مجموع از كه است شده ثبت اسالم صدر معتبر كتب در اينگونه از شاهد و مثال صدها
 يجوار اسارت و مردم يزراع امالك تصاحب و غنيمت به يافتن دست كه دريافت توان

 از هدفها اين به وصول راه در و انداخته تكاپو به را اعراب حد چه تا )كنيزك و دختربچه(
  .نكردند دريغ يبيرحم و قساوت يحت و رشادت هيچگونه

 اكرمكم انّ بزرگ اصل رو اين از و جست يم تفوق و ، ثروتسيادت ،اسالم سنگر پشت در عرب
 ملل. ماند نخواهد يخال العمل عكس از يروش چنين طبعاً. انداخت سر پشت را اتقاكم عنداهللا
مي  يانسان و مقدس اصول آنها. نهادند ينم گردن استبداد بدين ايرانيان مخصوصاً ديگر

 و خواندند شعوبيه را آنها رو اين از. را اعراب ياندوز ثروت و حرص و ينژاد تفوق نه خواستند
  .دانستند زندقه برابر را آنها يحت

» شعوبيه و زندقه« عنوان تحت شد منتشر و نوشته مصر در يكتاب قبل سال چند دارم خاطر به
 يسع كتاب اين در. بود نوشته مقدمه آن بر قاهره دانشگاه استادان از ييك بيستم قرن در كه

معرفي  اسالم اصول از انحراف و زندقه ينوع خود مليت و قوميت به ايرانيان گرايش است شده
 ان«  گفته بود كه تعاليم محمد از اعراب خود ياساس انحراف از سخن هيچ كه يحال در شود
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 خواندند يم اميرالمؤمنين را يكسان آنها .ورده استنيا ميان به»  االحسان و بالعدل يأمركم اهللا
 بر و كردند يم سلغ شراب حوض در و بودند شده غرق فجور و فسق منجالب در گردن تا كه

 خواستند يم بود، ساخته يمتك يتقو و يدرست به را انسانها ارزش كه پيغمبر روش خالف
 .دهند تفوق عرب طوائف ساير بر را اميه يبن عرب ميان از و ياسالم ملل ساير بر را عرب
 صحابه اعلم و ياتق و ازهد ييعن طالب ياب بن يعل كه خواندند يم اميرالمؤمنين را يكسان

 ييعن يعباس متوكل كه شد كشيده بدانجا كار يحت و گفتند يم ناسزا منابر بر را اهللا رسول
 و رقص به طالب ياب بن يعل شكل به را يدلقك خود مجلس در عباس بن عبداهللا نواده

 با از ييك آثار تا بست آب آن بر و كرده شيار را يعل بن حسين قبر و آورد يم در يمسخرگ
 حسنِ اين و ثابت ايمانِ اين و روشن فهمِ اين ايرانيان .ببرد بين از را پيغمبر اوالد ترين شهامت

 عنوان اليق را محمد حضرت تعاليم از منحرف زنبارگان و فاسقان كه اند داشته را تشخيص
  .اند ندانسته المؤمنين امير
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  كتاب خالصه

 به بردن يپ. است تاريخ نظير يب حوادث از ييك اسالم تسلط و انتشار نمو، و رشد پيدايش،
 جانبه همه و دار دامنه تفحص و كاوش مستلزم و دقيق غالباً يتاريخ حوادث اسباب و علل
 روشن را معلول و علتها يا علت ميان ارتباط و بازيافت را آنها آشكار و پنهان بتوان تا است

 چندان فراوان مستندات و منابع وجود واسطه به اسالم تاريخ درباره يبحث چنين انجام .ساخت
 داشته يكاف بهره استنباط و اجتهاد ملكه از آنكه شرط به نيست، دشوار بين روشن محققان بر
  . باشند يعار تعصب و غرض از حال عين در و

 را آن يپدر تلقينات يا يتعبد عقايد و بوده ساده ،ضمير لوح بايد حتماً تحقيقات اينگونه در
 و نگرفته صورت يارزشمند و مهم يتحقيق كار چنين مختصر، اين در. باشد نكرده شمشو

 كه مجمل، چند هر سال، 23 يرويدادها مجموع از يدورنماي ترسيم يبرا است يتالش حداكثر
  :شود يم خالصه زير يقضايا در

 مهر و پدر نوازش از محروم. است شده رها خويشتن به يسالگ شش سنّ از يتيم يكودك - 1
 است محروم خود شأن هم و سنّ هم اطفال تنعم از. كند يم يزندگ اقوام از ييك خانه در مادر

 روشن ذهنش و حساس او روح. گذراند يم روزگار مكه خشك يصحرا در اشتران چراندن به و
 را رؤيا و احالم قوه ماندن صحرا در تنها و تك سال شش پنج. دارد تخيل به مايل يفطرت. است
 عقده اين. كنديم ايجاد عقده او در ديگران يبرتر احساس و محروميت. دهد يم پرورش يو در

 و رود يم آنها متمكن خانواده به سپس. است خويشان و همساالن توجهم نخست. دارد يمسير
 مشهور يتهاب مركز، كعبه خانه توليت تمكن، مصدراين . رسد يم آنها تمكن مصدر به آنجا از

 مكه در يادراك و بافهم مردمان هم و كتاب اهل هم.  نيست تنها فكر طرز اين در او .است عرب
 منزله به اشخاص اينگونه وجود. دانند يم سخافت را بيجان بتان پرستش كه هستند

 سنين در شام به يمسافرتهاي .دهند يم مساعد جواب او ضمير مكنون به كه است يهمدستان
 و حقير آن برابر در او خود قوم و مردم عقايد و يزندگ كه گشايد يم يدنياي او يرو به مختلف
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 دادن گوش معابد، آن متصديان با يگفتگو و كتاب اهل معابد به آوردن يرو. شود يم مسكين
  .سازد يم استوار خويش عقيده در را او آنها عقايد بر يآگاه و انبياء نوشت سر به

 دايره يمركز نقطه است، شنيده )مسيحيان( ترسايان و يهودان از آنچه و خدا به انديشيدن - 2
 يم نياز يب معاش تالش از را او كه يثروتمند زن با ازدواج از پس.  شود يم او ذهن حركت

 در وي راسخ و به شكل را فكر اين پسرعموي همسرش، نوفل بن ورقة با مستمر معاشرت ،كند
 از او يخدا .شود يم لبريز جبار و غيور خداوند فكر از يو جان. آورد يم در جنون و يشيفتگ
 ثمود و عاد قوم بر كه يحوادث. شود يم خشمگين كنند يم پرستش را يديگر مردم، اينكه

 پس. نباشد نزديك او قوم يبرا يشوم فرجام چنين كجا از و است بوده بابت همين از داده يرو
  .بشتابد آنان هدايت به بايد

 به الهام و يوح صورت شده مخلوط او نگران جان يرؤياها با سمج و مستمر انديشه اين كم كم
 الهام نشانه و صادقه يرؤيا را آن نوفل، بن ورقة عمويش، پسر و خديجه. گيرد يم خود

 اسرائيل يبن از فقط پيغمبران چرا نباشد؟ صالح و هود مانند چرا او پس .گويند يم يخداوند
 يروح بحران بلكه ،يروح سير اين نكند؟ طلوع يپيغمبر آنان يپسرعموها ميان از و برخيزند

  .كشاند يم خود قوم دعوت به را او يسالگ چهل سنّ در شدن يا انديشه مسخّر و

 آن بطالن و سخيف يكار است، يآدم دست مصنوع و مخلوق خود كه يموجودات پرستش - 3
 صورت اين در طبعاً و آورد بيرون غفلت اين از را مردم بايد پس. است آشكار يخردمند هر بر

 تأييد و تصديق را آن هم يشمار انگشت و معدود عده كه مخصوصاً گرويد خواهند يو به مردم
 استهزاء خنده با نخست روز همان از مارسد ا ااجر به بايد و نيست درنگ يجا پس. اند كرده
 يخوب كه بود نشده ياساس و مهم قضيه اين متوجه او مؤمن و ساده روح زيرا شود يم روبرو

.  هستند خود عادات تابع مردم. است مردم اذعانِقبول و  مستلزم يمطلب يدرست و يا انديشه
 سران مكنت و شأن مصدر كه است يدستگاه ريختن فرو مستلزم او دعوت گذشته، اين از و

 در كه يكس نخستين ،يرو همين از. خواست برخواهند آن حمايت به مردانه پس. است قريش
 مرا مهمالت اين يبرا آيا زد كه فرياد بود او خود يعمو زد چنگ او يرو بر قريش اجتماع
   ؟يا خوانده اجتماع بدين
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 منافسه و رقابت پيوسته عبدالمطلب يبن و ما ميان گفت اخنس بن شريق به يروز ابوجهل - 4
 يبرتر ما بر كه اند داده بيرون پيغمبر خود از ايم، رسيده آنها به جهت هر از كه حال. بود يا

  :آورد يم خاطر به بعد سال پنجاه در را يزيد به منسوب شعر سخن، اين. يابند

  نزل يوح ال و جاء خبر فال للملك هاشم لعبت

 در كه يتيم و فقير محمد. دهد يم نشان خوب را مخالفان فكر طرز شريق و جهل ابو مذاكره
 نداشت يشخصيت و عنوان قريش متمكن سران مقابل در كرد، يم يزندگ خود زن مكنت سايه
 الاقل كرد، ينم محو يكلّ به اگر هم را آنان عنوان و شأن ،شد يمموفق  شدعوت اگر اين بر بنا

 شدند يم مقدم قريش يها تيره ساير بر عبدالمطلب يبن و گرفت يم قرار آنها مقابل نقطه
 ميان نخواستند اعمام ساير و ابوطالب يحت و نكردند يپيرو يو از عبدالمطلب يبن قضا از يول

  .اندازند اختالف و يجداي قريش و خود

 يط در كه را يلجوج و عناد اين و مردم جمود اين و صعوبات اين محمد امر آغاز از اگر شايد
 رايگان و سهولت بدان كرد، يم يبين پيش گرديد، روبرو آن با مكه در خود دعوت سال سيزده

 و صلت ياب بن امية نوفل، بن ورقة چون گذاشت يم هم اگر يا و گذاشت ينم ميدان به قدم
 و امارات و قراين اما .گرفت يم پيش را خود راه كرده اكتفا خود حرف گفتن به ساعده بن قس

 و راسخ خود فكر در كه است يطبايع آن از محمد كه دهد يم نشان بعثت از بعد حوادث
 يا عقيده مسخّر محمد. هراسند ينم دشواريها و موانع از مقصد به رسيدن يبرا و پايدارند

 راسخ او در عقيده و فكر اين سال يس قريب و داند يم مردم هدايت مأمور را خويشتن و شده
 ينظير يب فصاحت آن و است برخوردار نيز يديگر موهبت از ،ايمان ينيرو بر عالوه. است شده
 به را مردم فصيح و گرم زبان اين با. است انگيز اعجاب نخوانده درس و ياُم يشخص از كه است

. خيزد يبرم ضعيفان و مستمندان ييار به و كند يم دعوت انسانيت و يدرست و فضيلت
 سلف انبياء و گذشتگان اخبار از و داند يم نجات مايه را عفاف و تقوا و يدرست و يراست

  .آورد يم انگيز عبرت يسخنها

 بت از كه يكسان عده بر روز به روز. است مكه اوضاع العمل عكس تحقيقاً ياسالم دعوت - 5
 بضاعت يب يا طبقه زورمند، و متمكن افراد مقابل در. شد يم افزوده بودند، شده ار بيز يپرست
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 تمام .شود يم اسالم رونق و پيشرفت موجب طبقه اين از حمايت پس. دارند قرار ضعيف و
 آزار از و ننشستند بيكار زورمندان يول. اند شده باعث مظلوم و محروم طبقه را تاريخ ينهضتها

 افراد و محمد خود به آنها. كردند ينم فروگذار پناه يب و فقير مسلمانان شكنجه يحت و
 يول كردند ينم تعرض داشتند، يخويشان كه يكسان ساير و حمزه و عمر ابوبكر، چون يمعدود
 امر دهد، تشكيل را جديد دين هرَمِ قاعده يبايست يم كه مستمند و عاجز طبقه به نسبت
 يا نفر صد يك از بيش نتوانست محمد مستمر دعوت سال سيزده در يرو همين از. نبود چنين
 يم غيرمترقب و عجيب نتيجه يك به را ما امر اين خود و كند پيدا پيرو حدود اين در يتعداد
 نه گفتار، فصاحت نه او، زاهدانه روش نه محمد، دعوت صحت نه :كه است اين آن و رساند

 به و حل را قضيه است نتوانسته هيچكدام او يِانسان و ياخالق تعاليم نه و آخرت از ترسانيدن
  .كند كمك يا شايسته و مؤثر بطور اسالم انتشار

 شدت و دريغ يب كشتن شمشير، دمِ آن، انتشار و اسالم گرفتن يپا در ياساس و مهم عامل - 6
 از بلكه نيست محمد حضرت ابتكار و ابداع روش، اين كه كرد اضافه درنگ يب بايد و بود عمل

. نبودند صنعت و زراعت اهل حجاز و نجد اعراب .گيرد يم سرچشمه عرب يقوم سنن و عادات
 به هجوم و حمله. يآسمان شرايع نه و بود يانسان و يمدن قوانين نه آنها يزندگان محيط در

 تجديد و كشيدن نفس يبرا را سال ماه چهار ،يرو همين از.  بود رايج و يعاد يامر يكديگر
 كه بود اين شد يم ديگران ناموس و مال تصاحب از مانع كه يامر يگانه. بود ام حر جنگ قوا،
  .باشد دفاع به حاضر و هشيار يديگر آن

 كار به اصل همين ،خزرج و اوس مساعدت و حمايت از يبرخوردار و مدينه به هجرت از پس
 و مدينه يهود طوايف مطمئن، و بزرگ هدف و بود اصل اين ياجرا غالباً محمد غزوات. افتاد

 شخص آن فرمانده و يمجر و قانونگذار كه ياسالم دولت يريز يپ براين بنا. بودند آن اطراف
  .شود يم آغاز اينجا از است، اهللا رسول

 وجد به يبيت از. خويشند يآن احساسات اسير و يماد عمق، كم عموماً اسالم از قبل اعراب - 7
 از و بند يپا روزانه و محسوس امور به آورند، يم يرو قتل به يناخوشايند جمله از آيند، يم

 از و قدرتند و زور تابع. دورند باشد الطبيعه مابعد به مربوط چه هر و عرفان و روحانيت عوالم
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 قول به و كشاند يم طرف هر به را آنها غنيمت به حرص .رويگردان حقانيت و انصاف نوع هر
 اردوگاه به و گريخته است، شدن مغلوب حال در كه خود اردوگاه از يگاه يفرنگ نويسنده يك

 ياجتماع چنين در ).هستند و بوده يجماعت هر در يمستثن و نادر افراد( شوند يم ملحق غالب
 يكديگر از ترس و قوا تعادل ،امنيت و نظم حافظ يگانه نيست، برقرار ينظامات و حكومت كه

  .است

 اوالد و زن و مال از دفاع و باش آماده حال در پيوسته يا خانواده هر و طايفه هر رو اين از
 يم خويشتن طايفه و خويشتن به دارند، دوست را يخودستاي و تفاخر اعراب .است خويش

 برابر چند را خود مزيت هرگونه. كنند يم مباهات نيز خود معايب و نقايص به يحت و بالند
 را آن فردا آمدند، كنار نامشروع بطور يزن با اگر .كورند خود نواقص ديدن از و كنند يم بزرگ

 و يبدو يسادگ. كنند يم رسوا را بدبخت زن يخودستاي فرط از و كنند يم وصف يشعر در
 غرايز از را آنها متابعت و حيوانات يسادگ احياناً خود اين و است غالب آنها مزاج بر يابتداي

  .آورد يم ياد به خويش

 طرز اين و كنند يم تصوير خود يبدو يزندگان يرو از را الطبيعه مافوق عوالم و يروحان امور
 يحت كه شود يم ديده نيز ها يحنبل مخصوصاً عرب يعلما ميان اسالم از پس مدتها تفكر

  .اند گفته زندقه و كفر را يعقل مقوالت به توجه هرگونه

 يقوم خصايص اين محمد كه شود يم مشاهده يخوب به هجرت ساله ده حوادث در سير از - 8
 يضعيف طايفه به يشكست جبران يبرا يگاه. است ساخته اسالم ياستوار و پيشرفت وسيله را

 به است يكوچك قبيله تمايل مستلزم يفتح هر. نگرايد يپست به اسالم شأن تا است شده حمله
 از ييك غنائم بر يافتن دست .است تعرض عدم و يدوست عهد بستن باعث الاقل يا اسالم

 آسان غنائم، بر يافتن دست شوق را جهاد حكم يحت. مي باشد اسالم پيشرفت عوامل مؤثرترين
  وعده كثيره غنايم به را مسلمانان قرآن در نيز خداوند حديبيه صلح از بعد. ساخت يمجر و
 مؤثر آنها نفوس در » االنهار تحتها من يتجر جنات« تر از نسية بيش نقد ةوعد آن و دهد يم
  . افتد يم

   از را محمد يحقيق ياران كه است نشده تنظيم هنوز ياعتماد شايسته و درست آمار گرچه
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 هنگام گفت توان يم اجمال بطور يول باشد، كرده مشخص و تفكيك يمصلحت مسلمانان
 ارتداد. مصلحت راه از يا بودند شده مسلمان ترس از يا مردم درصد 90 رسول حضرت رحلت
  .دهد يم نشان يخوب به را يمعن اين رده يجنگها و عرب طوايف

 عمار ،طالب ياب بن يعل امثال رود، يم شمار به اسالم كانون و ايمان مركز كه مدينه خود در
 از مطلق يپيرو و ايمان ةحاشي در كه است يا عده آن از كمتر يخيل صديق ابوبكر و ياسر

 و مهاجرين مشاجره رياست، يسودا جهت همين به.  دارند نيز يدنيو مقاصد و نيات ،محمد
 خانه در زبير و طلحه و يعل. افتاد تأخير به روز سه حضرت جسد دفن و انداخت راه به را انصار

 خانه در جراح عبيده ابو ،عمر، ابوبكر. خبر يب طلبان رياست خروش و جوش از و اند فاطمه
 اند كرده تجمع عباده بن سعد دور انصار جماعت گفت آنان به و شد وارد يشخص كه اند عايشه

 يسو به برويم برخيز: عمر به ابوبكر گفت. بشتابيد نرود در به دستتان از رشته خوهيد يم
 كرده آنها به يرو عباده بن سعد ساعده، يبن سقيفه در. كارند چه مشغول ببينيم انصار برادران
 شما البته شد استوار ما يبازو زور به اسالم پيغمبريم، كننده ييارما  اسالميم، سپاه ما: گفت

 خواست تند يخو با عمر .پذيريم يم خويشتن به را شما و داريد يسهم نيز مهاجر جماعت
 انصار شأن در آنچه: گفت خود يفطر آرامش و وقار با و گرفت را او دست ابوبكر يول برخيزد
 طوايف ساير از كه است قريش حقوق از)  پيغمبر يجانشين( امر اين يول. داريم قبول گفتيد

 عمر. كنيد بيعت تن دو اين از ييك با گفت گرفته را عبيده ابو و عمر دست آنگاه .عرب برترند
 در كه دانست يم چه نشد، غَرّه پيشنهاد اين از بود، انديش مĤل و مدبر ذاتاً و بين واقع مرد كه

 او پيغمبر مرض، حال در و بوده پيغمبر غارِ يارِ كه ابوبكر انتخاب احساسات هيجان و شور ميان
 تنها است، مهاجرين ساير از موقرتر و تر مسن شخصاً و كرده مسلمين بر نمازگزاردن مأمور را
 را خود دست خواست ابوبكر از و برخاست يجا از درنگ يب رو اين از. بود خواهد قضيه حل راه

  .كرد بيعت يو با و گذاشت شده واقع امر مقابل را همه آنگاه. آورد پيش

 با گرفته قرار شست ضرب اين تأثير تحت نيز انصار و كردند يپيرو يو از نيز مهاجران طبعاً
 بن سعد نماند، يباق يدل دو و ترديد يجا و شود يكسره كار اينكه يبرا و كردند بيعت ابوبكر
 كه زدند چنان را ناخوش پيرمرد آن ديگر تن چند ييار با و افكند زير به خود يجا از را عباده
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 مستلزم ابوبكر با يعل نكردنِ بيعت دانست يم كه عمر همين باز و .داد جان مجلس همان در
 يبن يطرفدار و بيعت با مگر شد نخواهد استوار ابوبكر خالفت و است هاشم يبن نكردن بيعت
 گردن و ابوبكر با كردن بيعت به را او تا ورزيد اصرار و كرد آمد و رفت يو با ماه شش هاشم،
  .كرد يراض او خالفت به نهادن

 تاريخ يكسره اسالم تاريخ برداريم، اسالم تاريخ از را هجرت تا بعثت ساله سيزده اگر - 9
 قصد بود، زنده رسول حضرت تا نهايت. است قدرت به يافتن دست سرگذشت و يزورآزماي

 است يمستمر تالشِ پس آن از يول بود پرستان بت بر آن قبوالندن و اسالم ديانت بسط ياصل
.  ساخت مسلّم ابوبكر يبرا را خالفت يزبردست چه با عمر ديديم .امارت و رياست به وصول در

 بدون عمر او خود توصيه با و كرد راست عمر اندام بر را خالفت يردا مرگ بستر در هم ابوبكر
 يزندگ لحظات آخرين در ياند و سال ده از پس و كرد تكيه پيغمبر خالفت مسند بر منازع
 كرد تعيين وقاص ياب بن سعد و زبير و طلحه و عوف بن عبدالرحمن و عثمان و يعل از يشوراي

  .برگزينند خالفت به را ييك خود ميان از كه

 يم آنها از يك هر زيرا نكرد نامزد خالفت به را يكس حضار از هيچيك يول. آمد گرد اشور
 باز يول.  كرد بركنار خالفت ينامزد از را خويشتن عبدالرحمن ناچار. شود خليفه خود خواست

 بعد روز سه به را امر فصل و قطع عبدالرحمن رو اين از. نكرد ابراز يرأ و نيامد سخن به يكس
 حل اهل نظر روز سه مدت در عبدالرحمن .شود مطلع نيز انصار و مهاجر آراء از تا كرد موكول

 نفر چهار از نگيرد، تعلق تو به خالفت اگر: پرسيد عثمان از گويند يم يحت و شد جويا را عقد و
 خالفت به احق و ياول را يعل عثمان و ؟يدان يم پيغمبر يجانشين شايسته را يكس چه ديگر
 به سزوارتر را عثمان ديگر، چهارنفر ميان از نيز يعل و كرد يعل از را سئوال عين. كرد يمعرف

  .گفت خالفت

 نفر دو از ييك كه بود معلوم همه بر تقريباً و كردند اجتماع اهللا رسول مسجد در روز سه از پس
 و معروف طبع سخاوت و حيا و يخوي نرم به عثمان. رسيد خواهند خالفت به عثمان و يعل
 دقت از كه ،دوست دنيا مردم. بود مشهور ديانت اصول در يسختگير و يتقو شجاعت، به يعل
 يم چه شدند، بيمناك يعل آمدن كار يرو از بودند، شده خسته عمر ساله ده يسختگير و
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 نزد به شب او.  شدند متوسل عاص عمرو به لذا. يافت خواهد ادامه عمر روش همان دانستند
 تو به را رسول يجانشين و آورد يم يرو تو به نخست عبدالرحمن: گفت يو به و رفت يعل

 و امر استحكام يبرا بلكه ،يبپذير درنگ يب كه نيست تو شأن شايسته يول كند يم پيشنهاد
  .كند تكرار را خود پيشنهاد عبدالرحمن كه است سزاوارتر خالفت ياستوار

 مخاطب را طالب ياب بن يعل نخست و شد پيغمبر منبرِ بر عبدالرحمن و رسيد فرا موعود روز
 اگر و يمجاهد بزرگترين و مسلمان نخستين او، داماد پيغمبر، يعمو پسر تو:  گفت و ساخت

 خالفت به تو با يكن عمل شيخين سيره و اهللا رسول سنّت و اهللا كتاب به كه يده يم قول
  .كنم يم بيعت

 .كرد خواهم رفتار خود روش به يول دارم قبول را پيغمبر سنّت و خدا كتاب: فرمود يعل
 ينامزدها ترين موجه تو يعل از پس: گفت كرده خطاب را عثمان درنگ يب عبدالرحمن

 يم بيعت تو با كرد يخواه عمل شيخين سيره و اهللا رسول سنّت و خدا كتاب به اگر. يخالفت
  .رسيد خالفت به بدينگونه و كرد قبول درنگ يب عثمان. كنم

 اوضاع به را سنج نكته مرد آن نقل كه است داده شرح يا گونه به يطبر تاريخ را واقعه اين
 سران از يا پاره بر عمر يسختگيريها از يرهاي و رياست يبرا كه يسوداي و زمان آن ياجتماع
  :كند يم آگاه بود، يمستول اصحاب

 و تعزيت به مهتران از آمدند يهم مدينه به بود كس باديه اندر چه هر بمرد عمر چون و«
 شب پس .به عثمان گفتند همه. حديث اين اندر پرسيد يهم مشورت ييك هر از عبدالرحمن

 بر كار اين گفت و آمد من نزد عبدالرحمن امشب گفتا و آمد عاص عمربن يسو سفيان بوا اندر
 آمده نيز من نزد به گفت عمرو. خواستم را عثمان من و ،يعل و عثمان: است آمده گرد تن دو
 است نرم يمرد عثمان كه كنيم؟ چگونه پس گفت ابوسفيان .خواستم را عثمان هم من و بود

 عمرو با شب آن سفيان ابو .دريابد كار اين يزيرك به يعل و افكند باز خويشتن از كار اين مبادا
 به شب همان عاص عمرو افت؟ عثمان به كار اين تا كنيم چگونه گفت يهم و بود يهم عاص
 و تو ميان و آمد بيرون همه از كار اين و ،را تو به من ميل يدان تو گفت را او و شد يعل خانه

 را كه تن دو اين از كه برگشت مهتران همه بر امشب عبدالرحمن و. است مانده عثمان



 

٢٣۴ 

 

 تو گفتم من. آمد من يسو و. را عثمان يلخت و خواستند را تو )يبرخ( يلخت مردمان خواهيم؟
 يعل. ودب را تو كار اين فردا .يبپذير اگر كنم نصيحت را تو كه آمدم تو يز اكنون و خواهم را

. هرگز ينگوي را كس اين، كه يكن عهد من با كه شرط بدان گفتا. يفرماي چه هر بپذيرم گفتا
 كه بايد چنين. عفاف و صالح با مرديست عبدالرحمن اين گفت عمرو .پذيرفت و كرد عهد يعل

 رغبت و بيند يآهستگ تو از چون كه ينكن رغبت آن اندر تو كند عرضه تو بر كار اين فردا چون
 يعل. بگرداند تو از يرو ،شپذير شتابِ و بيند رغبت تو از اگر و كند رغبت اندر تو به ناكردن،

  .كنم چنين گفت

 فردا يبپذير من نصيحت اگر گفت را او و گاه همان. شد عثمان خانه به شب همان در هم پس
 گفتا. يبگو پذيرم گفت عثمان. ربايد اندر تو از كار يعل ينپذير اگر و باشد را تو كار اين

 تو بر كار اين چون فردا. دارد ييك اعالنيت به سر و راست درست است يمرد عبدالرحمن
 گفت. كن اجابت زود گويد چه هر. نتوانم ينگو كند يشرط اگر و ينكن يگران تا نگر كند عرضه
  .آمد باز خانه به و برخاست و كنم چنين

 پايه بر شد، منبر بر عبدالرحمن بكرد بامداد نماز چون. آمد )مسجد( مزگت به ز رو ديگر پس
 كس كه نخواست داشت را كار اين كه كراهيت از عنه اهللا يرض عمر كه بدانند گفت و پيشين

 ما. كرد تن پنج ما گردن در كار اين. باشد رسته كار اين )گناه( بزه و مزد از تا كند هخليف را
 كار اين اكنون.  بخشيدند مرا خويش نصيب زبير و سعد و آورديم بيرون كار اين از خويش يپا

 مجلس اين از يكس هر و كنم بيعت را او تا گزينيد را كه شما است مانده عثمان و يعل ميان
 را عثمان گفتند يگروه. خواهيم را يعل گفتند يگروه كيست؟ اميرالمؤمنين كه بداند بازگردد

 را خويشتن اگر پسنديم را تو و يخوشتر تو را ما گفت زيد بن سعد. كردند اختالف و خواهيم
 كدام تن دو اين از تا بنگريد.  گذشت اين از كار گفت عبدالرحمن .نكند خالف كس يكن بيعت

  . كنيد كوتاه سخن اين و صوابتر

 گفت مقداد. كن بيعت را طالب ياب بن يعل برنخيزد خالف كه يخواه اگر گفت ياسر عمار
 سرح ياب بن سعد بن عبداهللا. نكند اختالف كس يكن بيعت را يعل اگر. گويد يم راست عمار

 و برخاست خلق ميان از شده مسلمان باز و بود شده مرتد يكبار و بود عثمان شيرخورده



 

٢٣۵ 

 

 د را عبداهللا عمار .كن بيعت را عثمان نكند خالف كس كه يخواه اگر گفت را عبدالرحمن
 كه است نصيب چه يمسلمان از را تو و است؟ چكار سخن اين با را تو مرتد يا گفت و داد شنام
 بنده و بنده يا گفت را عمار مخزوم يبن از يمرد ؟يگوي سخن يهم مسلمانان امير كار اندر
  است؟ چكار قريش حديث با را تو زاده،

 و خاست يپا بر وقاص ياب بن سعد. برخاست آشوب و لجاج و شدند گروه دو به قوم آن پس
 خاست يپا بر عبدالرحمن پس. برخيزد فتنه آنكه از پيش برگزار، زودتر كار اين مرد، يا گفت

. شدند خاموش مردمان. بكنم دانم اين اندر من كه حكم آن تا باشيد خامش گفت و
 دست عبدالرحمن .آمد عبدالرحمن پيش و برخاست.  خيز يپا بر يعل يا گفت عبدالرحمن

 و دهد يعل راست دست بر كه برآورد راست دست و گرفت خويش چپ دست به را يعل راست
 و پيامبر سنّت و كتاب بر يبران مسلمانان كار اين كه يپذيرفت يخدا ميثاق و عهد يعل يا گفت

  بودند؟ او پس از كه خليفه دو ابن سيرت بر

 كار اين گفت را عبدالرحمن. بود گفته شبانه را يو كه آمد ياد عاص بن عمرو سخن آن را يعل
 قدر بدان ولكن پيغامبر؟ سنّت همه و يخدا كتاب حكم همه داند يك و بود دشوار شرط بدين
 دست عبدالرحمن .خواهم توفيق يخدا از و كنم جهد من، يتواناي و طاقت و است من علم كه

 بدين گفت را يعل و داشت يهم خويش برابر راست دست و داشت باز يعل دست از چپ
 عبدالرحمن. بيامد و برخاست عثمان. يبيا عثمان يا شرط؟ بدين و يسست بدين و يضعيف
 كه يخدا ميثاق و عهد يپذيرفت عثمان يا گفت و بگرفت چپ دست به را عثمان راست دست
 گفت عثمان ؟يبران خليفه دو اين سيرت و پيغامبر سيرت و يخدا كتاب حكم بر امت اين كار

  .پذيرفتم

 كرد بيعت و زد عثمان دست بر و آورد زود بود نزده بر را يعل كه راست دست آن عبدالرحمن
 يپا بر همچنان يعل و كردند بيعت و برخاستند خلق و. اليك صيره فيما لك اهللا بارك گفت و

  .يفريفتن مرا بفريفتيد ييعن. خدعة يعتمون خد گفت را عبدالرحمن. متحير ماند

 و سعد و عثمان و عبدالرحمن اتفاق به بود گفته عاص عمرو كه سخن اين كه پنداشت يعل
 يا گفت عبدالرحمن بگردانيد، يرو چون. بازگشت متحير همچنان يعل پس.  بود گفته زبير



 

٢٣۶ 

 

 بر نه و نفسه يعل ينكث فانما نكث ومن گفت يخدا ؟يكن ينم بيعت و يشو يهم كجا يعل
 يرأ كه هر گفت عمر نه و ؟يبپسند كنم حكم من چه هر كه آوردم بيرون كار اين از خويشتن

 آن و كرد بيعت و بازگشت شنيد حديث اين چون يعل بكشيدش؟ شود مخالف را عبدالرحمن
  ».كرد عثمان يِامام و شد تمام بيعت ديگر نماز روز

 از و كرد يانديش چاره عثمان خالفت يبرا عاص عمرو با) يطبر قول به( كه ابوسفيان اين
 با كرد پيشنهاد يعل به و شد خشم در ابوبكر انتخاب از پيش سال 12 بود بيمناك يعل خالفت

 عثمان و يعل ميان امر كه اكنون اما. سازد قريش جنگجويان از پر را مدينه و نكند بيعت يو
 از و برسد ينواي به تواند يم عثمان سايه در زيرا دهديم ترجيح يعل بر را عثمان گرفته، قرار
  .است بيمناك يعل يتقوا

. كشيد يم طول بيشتر اسالم يطالي دوره رسيد، يم خالفت به عمر از پس يعل اگر محققاً
 عثمان يسودجو اقوامِ. پيوست ينم وقوع به ياسالم اصول از انحراف. داد ينم يرو اختالفات

 معاويه سلطنت به يمنته كه حوادث از يبسيار و يافتند ينم دست يحكومت بزرگ مقامات بر
  .شد ينم واقع شد يامو سلسله و

 :كرد تقسيم مشخص دسته دو به توان يم يو رحلت از پس را رسول حضرت ياران -  10
 در خود و داده تشخيص يدستگاه آفريننده را يو محمد نبوت به اذغان بر عالوه كه يا دسته

 و حفظ به مكلف و دستگاه اين وارث را خويشتن يشب و كم اينك و داشته يسهم آن پيدايش
  .بودند داستان هم يو شأن ياعال و تكريم و تعظيم در دو هر و دانستند يم آن حراست

 را مردم كف به شمشير پيغمبر مسجد در بر رو همين از و دسته اين بارز فرد عمر ترديد بدون
 آيه ابوبكر اما. است كرده غيبت روز چهل يموس چون بلكه نمرده محمد كه كرد يم تهديد
 را محمد اگر گفت و شد منبر بر آن از پس . ميتون انهم و ميت انك كه خواند فرو او بر را قرآن

 آيه سپس. ميرد ينم هرگز خداوند پرستيد، يم را يخدا اگر يول. مرد محمد پرستيد، يم
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ما و دمحالّ مولُ اسن خَلَت قَد رم هلُ قَبلاَفَائنِ الرّس لَ اَو ماتلتُم قُتل انقَببِكُم اَعقبا يع  



 

٢٣٧ 

 

 يم بر خود دين از شد كشته يا مرد اگر آيا. سابق پيامبران چون پيامبريست محمد

  گرديد؟

 را آن يتردست با و كشيد بيرون انصار و مهاجر مشاجره از را خالفت رشادت و تدبير آن با عمر
 آوردن در زانو به يبرا و برانگيخت را رده اهل با جنگ آن، از پس و ساخت مسلّم ابوبكر بر

   .نكرد دريغ عمل شدت هيچگونه از مرتد طوايف

 مقصود اسالم ديانت نفس آيا عمر نظر در كه بندد يم نقش ذهن در سئوال اين اختيار يب
 از بايست ينم كه بود آمده وجود به يدستگاه صورت هر در ؟ياسالم حكومت يا ؟بود بالذات

 و جاهالنه اوضاع به و آورده وجود به محمد كه يبنياد نو سلطنت و حكومت اين. برود بين
 اعراب ينظر كوچك و اختالفاتبايد . بماند برقرار يبايست بود داده خاتمه عرب طوايف حقيرانه

  .گيرد يپا يجديد جامعه اسالم يلوا تحت و برود بين از نشين باديه

 يب و خطير يامر متوجه را موجود يقوا مرتدين جنگ از فراغت از پس عمر يرو همين از
 ايران با جنگ عرب، قوم طبيعت بر يآگاه و روشن ديد و يگرا واقع فكر با عمر. ساخت سابقه

 آرام تجارت و صنعت و زراعت به آشنا نا طوايف اين دانست يم او. كشيد پيش را روم و
 و جنگند و تفاخر اهل آنها. جويد يم يمخرج آنها وجود در پنهان ينيرو و نشست نخواهند

 شود سودآور و بزرگتر يهدف متوجه ينشدن رام ينيرو اين كه بهتر چه پس. مالند و زن دنبال
 در كه داد نشان تاريخ.  گردد منعطف مرزها يسو بدان شهوت و مال كسب به اعراب حرص و

  .بود صائب اش يرأ تدبير، اين اتخاذ

 يول. بود كرده سست را دو آن يسياس و ياجتماع بنيه ،روم و ايران يپ در يپ يجنگها -  11
 از پيش قرن سه دو از كه بود عربستان جزيره شبه شمال در اعراب وجود آن از مؤثرتر و مهمتر
 روم و ايران حمايت تحت يحت و كرده مهاجرت عراق و اردن و هيسور به تدريج به هجرت
 يبرا يا برازنده همدستان آنها، پايين طبقه مخصوصاً اينان،. بودند داده تشكيل نيز يدولتهاي

 اقدام بدين نيز را يو شايد و آمدند يم شمار به عمر يجهانگير ياصل مايه و اسالم لشكريان
 يم حمايت را عرب قوميت كه است شده يدستگاه به مبدل اسالم زيرا باشند كرده تشويق



 

٢٣٨ 

 

 فرورا  شمار يب غنائم بر يافتن دست و ديگران بر ياستيال يتشنگ كه است يا حماسه. كند
  .رهاند يم بيگانه اطاعت و خضوع خواري از را آنها اين بر عالوه و نشاند يم

 يمباد به ايمان اينكه در و اند گرويده اسالم به عقيده خلوص يرو از يمردمان اينكه در -  12
 يول. نيست يترديد ساخت، روانه عراق و شام يسو به را يا عده جهاد امر ياجرا و ياسالم
 بر استيالء ،ياساس محرك كه دهد يم نشان ياسالم فتوحات حوادث در سير و امارات و قراين
. مانده يباق محصور و تنگ يا دايره در دنيا مال به التفات عدم و زهد. است ديگران يداراي

  .رسيدند فراوان مكنت و مال به فتوحات اين از پيغمبر بزرگ صحابه يحت و مسلمين

 يبرا عمر كه بودند يشوراي عضو دو هر و مبشره عشره جزء و بزرگ صحابه از زبير و طلحه
 چهل يس از بيش مرگ هنگام آتشه دو مؤمنانِ اين از يك هر. بود داده تشكيل خليفه تعيين
 از پس دو هر. داشتند عراق و مصر و مدينه وه مك در مستغل و ملك و نقد پول درهم ميليون

 به را عثمان بخشش و بذل شيوه يعل ديدند اينكه از بعد يول كردند بيعت يعل با عثمان قتل
  .كردند خروج يو بر كند يم يسختگير مسلمين المال بيت در و بندد ينم كار

 حفظه جزء و رود يم شمار به اسالم خواتين ترين محترم از كه پيغمبر محبوب زن عايشه
 عثمان قتل بودند، برگزيده خالفت به را يعل كه امت اجماع برخالف است موثق راويان و قرآن

 يو بر مسلمين المال بيت از عثمان چونعلي  زيرا انداخت راه به را جمل جنگ كرده بهانه را
 صفين يجنگها علت. بود نداده يرأ او ميل مطابق» افك«  قضيه در شايد و كرد ينم بخشش

 ينرمخوي و عثمان روش توانست ينم يعل كه كرد حمل توان ينم اين جز را نهروان و جمل و
 رسيده ينواي به عثمان خالفت دوره در عمر روش از پس كه يكسان آن تمام و دهد ادامه را او

 با معاويه يو مقابل در كه مخصوصاً. بودند ناراحت سخت يعل پرهيزكارانه روش از بودند،
  .نداشت دريغ ياقدام هيچ از خود كار اساس تحكيم در و بود گرفته قرار تدبير و سياست

 و شمشير باالخره و سياست و تدبير قرآن آيات ينيرو به بود زنده رسول حضرت تا -  13
 از او جانشينان رحلت، از پس اما. كرد تحميل يروحان عوالم از بيگانه طوايف بر را اسالم ارعاب

 از يا پرده كه است تاريخ اين از .ساختند استوار را عرب يقوم سلطنت و كرده استفاده او نام
 تمام در كه يمحمد.  شد كشيده محمد نام پيرامون در العاده خارق اعمال و معجزات و كبريا



 

٢٣٩ 

 

 مقام به و شد خارج بشر صف از مرگ از پس خواند، يم يخدا بنده را خويشتن رسالت، مدت
  .پيوست خداوندان قدس

 هر انسان.  شود يم درست يو پيرامون يهاي افسانه يبزرگ و متعين شخص هر مرگ از پس
 يم تشنه شود، يم گرسنه. ضعف نقاط يدارا ناچار و است بشر باشد، بزرگوار و متشخص قدر

 حدود از است ممكن آن انجام در و دارد يجنس تمايل گردد،يم متأثر گرما و سرما از شود،
 هنگام در و شده يسست دچار دشواريها و صعوبات با برخورد در. شود خارج اعتدال و حشمت
 او بر رشك يموجبات و داليل به شايد و گرايد يم كينه و خشم به ديگران خصومت و مخالفت
 ش فرامو است ديگران با اصطكاك نتيجه كه امور اين همه مرگ، از پس اما. شود يمستول

 نگريسته اغماض ديده به يا ماند يم يباق او انديشه و قريحه مواليد و خوب آثار فقط. شوديم
  .شود يم

 يحجم در دارد، مؤمن و تابع هزار هزاران كه يديانت بنيانگذار به نسبت يحالت چنين طبعاً
 محمد نزد را حصن بن ينةع قريش خندق، جنگ در. دهد يم يرو برتر بس يسطح و بيشتر

 غطفان و قريش لشكر تا بدهند كنندگان محاصره به را مدينه سال آن يخرما كه فرستادند
 در قبايل اتحاد از كه حضرت. گرديم يبرم يبده هم ينيم اگر گفت قريش فرستاده. برگردد
 خواست چون و كرد قبول بودند كنده خندق را مدينه دور دليل همين به و بود هراس

 يخداوند يوح ،پيشنهاد اين قبول آيا پرسيد اوس يرؤسا از معاذ، بن سعد بنويسد را صلحنامه
 با يهودان يهمكار خطر و اند شده متحد عرب طوايف تمام چون اما نه، فرمود پيغمبر است؟
. تازيم يم يهودان بر سپس و گردانيم يم بر را آنها تدبير اين به رود، يم مدينه داخل از آنها
 كه اكنون. بگيرند ما از خرما يك نتوانستند يحت جاهليت عصر و كفر دوران در آنها گفت سعد

 آنها جواب. دهيم ينم باج آنها به و كنيم ينم قبول را ننگ اين ماست همراه خدا و مسلمانيم
  .كرد امتناع دادن باج از و پذيرفت را او سخن پيغمبر. است شمشير دمِ

 پيغمبر يرأ صحابه از ييك كه است داده يرو مكرر قضيه اين شبيه رسالت ساله 23 تاريخ در
 و چيست باب اين در خداوند يرأ كه اند پرسيده آنها و كرده مشورت آنان با پيغمبر يا زده را

 يبشر ضعف يها نقطه تمام رحلت، از پس اما .است كرده موكول آنها يرأ به را تصميم پيغمبر
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 در امور متصديان. تشگ يخداوند اراده مظهر و كمال نمونه يو در چيز همه و شد فراموش
 آن ،ايام آن لوح ساده مؤمنان. كردند استناد او كردار و رفتار به يمشكل هر در و يامر هر

 اينكه از كرد يم درست يشأن خود يبرا كس هر و كردند يم تصوير بزرگتر و بزرگتر را بزرگوار
  .است شنيده پيغمبر از را جمله فالن

 از بايد را خود تكاليف حدود مؤمنان پس. نيست معين و واضح همه يقرآن شرايع و احكام
 آن تعداد و كيفيت يول شده واجب قرآن در مجمل بطور نماز. كنند معين پيغمبر رفتار و كردار
 زياد روز به روز و شد آغاز سنّت و حديث كه بود اينجا از. شود معلوم پيغمبر كردار يرو از بايد
 يسو يك از نفر صدها و كرد تجاوز هزارها از احاديث عده چهارم و سوم قرن در كه يبطور شد

 در كه محدثين طبقه. كنند يآور جمع حديث تا شتافتند يم ديگر يسو به ياسالم يكشورها
  . داشتند حفظ از حديث هزارها بودند، احترام و اعتبار مورد ياسالم يكشورها سراسر

 حفظ از اسناد با حديث هزار پنجاه و دويست ،يهجر 332 سال به يمتوف عقده، ابن گويند يم
 عدم بر دليل خود حديث همه اين وجود و است نزدن نشانه بزرگ سنگ است يبديه. داشت
 در و كرده رها را خود كار همه مردم چرا كه است مهم امر اين نماياننده يول. آنهاست صحت

 نمانده يباق ارزش يآدم تفكر و عقل يبرا ديگر كه يجاي تا كردند يم تالش حديث جمع يپ
 چون يدانشمند يا. ندارد وجود است رسيده ما به محمد از آنچه جز گفت يم تيميه ابن. بود

 اهللا. سينا ابن كذب و اهللا صدق: گفت مرگ هنگامهجري،  660متوفي  ياربل محمد بن حسن
  .دروغگوست سينا ابن و راستگو

 11 سال از مكان و زمان حيث از قدر هر كه است اين انكار قابل غير و محسوس امر -  14
 به تخيالت و پندارها زيرا گيرد يم يفزون معجزات حجم شويم، دور حجاز محيط از و يهجر
 رو اين از و آراسته ياخالق و يفكر مكارم و مواهب به كه يانسان نفر يك از و افتد يم كار

 توان ينم ها افسانه در جز كه آفريند يم يموجود دهد، تغيير را تاريخ مسير است توانسته
  .يافت

 بطور. خورد شكست همدان و قادسيه در. خورد شكست متوالياً. خورد شكست ايران -  15
 آن جنب در مغول ايلغار و اسكندر ياستيال كه يشكست. خورد شكست يدردناك و ننگين
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 با پاشاه و تدبير با مدير كشور هرگاه كه داد نشان ديگر بار را حقيقت اين يول. است كمرنگ
 آئين از اطالع يب و نامجهز اعراب يمشت مقابل در يحت اشته باشدند يكفايت و شخصيت
  .دهد يم دست از را خود چيز همه ،يسلحشور

 كمال در يا و آورد اسالم يا شد ناگزير و گرديد تسليم ايالت به ايالت و شهر به شهر ايران
 يبرا ديگر يگروه و شدند مسلمان جزيه، از فرار يبرا يگروه.دهد جزيه يفروتن و يخوار
 گرفت يم صورت شهادتين گفتن به كه اسالم ساده ديانت. موبدان نامعقول سلطه از يرهاي

  .بود آن سر پشت برنده تيغ دمِ كه مخصوصاً. يافت عموميت

 و اطاعت در از و برآمدند فاتح قوم به شدن نزديك مقام در خود يمل شيوه مطابق ايرانيان
 زبان. گذاشتند خود جديد ارباب اختيار در را خود معلومات و فكر و هوش. شدند وارد خدمت

 درست را آن نحو و صرف و تدوين را فاتح قوم لغات. گرفتند فرا را آنها آداب و آموختند را آنها
 خود يفروتن و انقياد اظهار هيچگونه از بگيرند يباز به را آنان ،فاتحان اينكه يبرا و كردند

 عادات و دين تحقير مقام در يحت و گرفتند يپيش عربها خود از يمسلمان در. نكردند يدار
 و كردند تالش عرب بزرگان و عرب شأن بردن باال در نسبت همان به و برآمدند خود گذشته

  .يافتند عرب در همه را يبزرگوار و سيادت مايه و يجوانمرد و شرف اصل

 و حكمت نمونه جاهليت اعرابِ ته و سر يب جمله هر و جاهالنه مثل هر و يبدو شعر هر
 سفره ليس كاسه و قبيله فالن يموال اينكه به. شد شناخته يزندگان اصل و معرفت چكيده
 كه كردند يم مباهات و بگيرد را دخترشان عرب كه كردند افتخار. كردند اكتفا باشند امير فالن
 و افتاد كار به عرب ادب و كالم و حديث و فقه در آنان معرفت و فكر. گذارند خود بر يعرب نام

 دو از پس يول شدند مسلمان ترس از امر يابتدا در .آورد بار به را ياسالم معارف درصد هفتاد
 يبنا حاكمه دستگاه به تقرب يبرا.  افتادند جلو نيز مسلمان يعربها از يمسلمان در نسل سه

 مبادا كه كرد ينم نگاه آينه در آنها نظير يب وزير كه يحد به گذاشتند را مداهنه و يچاپلوس
 براي فرمانبردار ةبند نخست شوند، امير و حاكم اينكه يبرا. ببيند آينه در را يعجم يك صورت

 شد مشتبه نيز آنها خود بر امر رفته رفته و ببرند ينصيب يغما خوان آن از تا شدند عرب يامرا
 يخداوند انعام تمام منشأ را حجاز و ،صفر را شخود يايران چهارم و سوم قرن در كه يطور
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 نكته همين معجزات حجم شدن زياد و نامعقول يپندارها و خرافات مبدأ شايد .كرد يم تصور
 ساله ده و مكه ساله سيزده حوادث تمام و مدينه و مكه اوضاع توانستند يم اگر ليو باشد
  بحاراالنوار در يمجلس كه رسيدند ينم اينجا به كنند مصور ذهن در هست چنانكه را مدينه
  :كند نقلچنين 

 بزرگوار جد از حسين امام حضرت و حسن امام حضرت عيد روز يك در كه شده روايت«
 دو آن يبرا از و شد نازل جبرئيل. كردند يعيد لباس يتقاضا اكرم رسول حضرت خودشان

 پوشند يم رنگين يلباسها عيد روز در كودكان : فرمود رسول حضرت.  كرد عرضه سفيد لباس
 حاضر بهشت از ابريق و طشت جبرئيل! يا آورده سفيد يلباسها حسين و حسن يبرا ولي تو

 همان لباسها دهيد، شستشو شما و ريزم يم آب من. كنيد اراده بخواهيد رنگ هر:  گفت و كرد
  .آمد خواهد در ايد كرده نيت كه رنگ

 رنگين لباسها يوقت.  برگزيدند را قرمز رنگ حسن امام حضرت و سبز رنگ حسن امام حضرت
 گريه چرا تو شدند، مسرور امروز من اطفال: فرمودند رسول حضرت. افتاد گريه به جبرئيل شد
 است دليل آن به اين و برگزيد را سبز رنگ حسن حضرت اهللا رسول يا:  كرد عرض ؟يكن يم

 را قرمز رنگ حسين حضرت و گراييد خواهد يسبز به بدنش زهر اثر از شهادت هنگام به كه
  ».شد خواهد قرمز حضرتش خون از زمين شهادت دروقت كردچون انتخاب

 يم بسر يتنگدست و يسخت نهايت در يارانش و محمد نخله، غزوه از قبل و هجرت اول سال
 بازار به مدينه به ورود اوان همان از و داشت كسب شم كه عوف بن عبدالرحمن امثال.  بردند
 كار يهود يها نخلستان در يمزدور به يمابق. نبودند زياد برد، سود و شد كار مشغول و رفته

 .كردند يم اكتفا كشيدن آب چاه از و زدن بيل به نداشتند ياطالع زراعت از چون و كردند يم
 يگاه و كرد يم معاش امرار ديگران هاي هديه و تعارف از و كرد ينم كار محمد حضرت خود
  . كرد يم جوع سد خرما چند خوردن با يگاه و گذاشت يم زمين بر شام يب سر

 اين در او ارزش و شأن برعكس،. گوييم ينم محمد شأن آوردن پايين و تحقير يبرا را اين
 از و شد يمستول العرب جزيرة بر تا ننشست يپا از يماد وسائل فقدان و يته دست با كه است
 زمان آن احوال و اوضاع بر ع اطال و است نظير كم دنيا خودساخته مردان تاريخ در حيث اين
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 فوق قوه هيچ و آدميان ساير چون است بوده يبشر محمد كه است يمعن اين دهنده نشان
  .است نشتافته يو كمك به يانسان و يطبيع

 هزار نه رسانيد يپيروز به قريش يسست و تهاون و مسلمين شجاعت و رشادت را بدر جنگ
 مسلمين شكست به محمد ياتژ استر از تخلف را احد جنگ چنانكه. قرآنفته شده در گ ةفرشت
 نه و آمد يم الزم ها غزوه نه بشتابد، مسلمين ييار به پيوسته خدا بود بنا اگر. ساخت منجر
 كه بود نزديكتر عقل موازين به بلكه. قريظه يبن عام قتل نه و مدينه شهر دور به خندق كندن
 .تاباند يم منافقان و كفّار تمام بر را اسالم فروغ» هداها نفس كل التينا شئنا ولو« آيهبا  مطابق
 محمد يهود، تسليم و آنها يرو بر آذوقه و آب بستن و قينقاع يبن يهود محاصره روز 15 از پس

 پيغمبر. كرد وساطت بود پيمان هم آنان با كه ياب بن عبداهللا. بكشد را آنان همه خواست يم
 كه گرفت را او گريبان تقريباً و كرد تنگ محمد بر را عرصه چنان ياب بن عبداهللا و نپذيرفت

 دستوي  حمايت از كه كند يم ياد قسم ياب بن عبداهللا ديد چون و شد سياه خشم از محمد
 كرد قناعت بدين و نظر صرف آنها كشتن از كرد، يعلن مخالفت به تهديد يحت و كشيد نخواهد

  .گويند ترك را مدينه روز سه ظرف در كه

 شواهد و شده ثبت اسالم صدر تاريخ و سيره كتب در مورد صدها يبشر يضعفها اينگونه از
 مانند زمان آن حوادث و نشده كار اندر دست يطبيع فوق يقوا هيچگونه اينكه بر است يگوياي

 تنها نه امر اين و آمده وجود به يطبيع علل و اسباب بر بنا اعصار تمام در و جهان تمام حوادث
  .كند يم بيان را او روح قوت و يغيرعاد شخصيت بلكه كاهد، ينم محمد شأن از

 را حوادث يمنطق و يطبيع سير تواند ينم يگوي و بنگرد چنين ندارد عادت بشر متأسفانه اما
 ينم نادان و يبدو اقوام كه همانطور. آفريند يم خدا او يبرا پيوسته واهمه قوه لذا. كند تعليل

 و قهر نشانه و خدا يصدا را آن ناچار كنند تعليل را برق درخشيدن و رعد غرش توانستند
، پيوسته ظهور به او اوامر از تخلف يبرا كه پنداشتند يم توز كينه و قهار يموجود خشم
 چند هر يچيز هر در ،گردانده يرو معلولها و علل دادن ربط از نيز دانشمند و عاقل يبشرها
 گرداننده ييعن قادر و بزرگ خداوند و اند دانسته يضرور را خداوند مداخله ناچيز، و پست
 اي جامه حسين و حسن يبرا كه اند كرده فرض خود چون يموجود را انجام و آغاز يب جهان
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 بعد و آورد يم در سبز و سرخ رنگ به را آن رنگرزان چون ،يو جبرئيل و فرستد يم بهشت از
  .كند يم گريه هم

 سخن صرصرة بن عرعرة بن كركرة نام به يهاي ماهي از كه نيست ياستثناي كتاب االنوار بحار
و  المتقين حلية، الخلود جنات، ينعمان انوار، العباد مرصاد ،االنبياء قصص .آورد يم ميان به

 يملت افكار نساخت تباه و كردن مسموم يبرا آنها از ييك تنها كه هست ايران در كتاب صدها
 داند يم. گذارد يم كنار را خود عقل يكلّ به يتراش معجزه تب در عاقل انسان. است يكاف

 يقضا يبرا مردم مثل باز طبعاً و خورد يم غذا و شد يم گرسنه مردم ساير چون محمد
 لذا د،شو خاموش دهد ينم اجازه او به يدين غيرت ديگر اينجا در يول. رفت يم بيرون حاجت

 دور و كردند يم حركت خود يجا از درخت و سنگ حاجت يقضا هنگام كه شود يم يمدع
 فرض اين آنان واهمه قوه به اينكه شگفت و باشد پنهان مردم نظر از كه كشيدند يم حصار يو

 هم آفتاب در چنانكه. باشد رفتن بيرون محتاج تا خورد ينم غذا او بگويد كه است نيافته راه
 بايد پس خورد يم غذا پيغمبر دانستند يم مردم تمام كه مسلّم دليل بدين. نداشت سايه

 اين و شود متمايز بشر افراد ساير از يديگر شكل به محمد تا آورد ديگر يجاي در را معجزه
  .باشد يبشر امكانات حدود در نبايد تمايز
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  يادي از علي دشتي در واپسين روزهاي زندگي

  نوشته جواد وهاب زاده

  

  

  اتريش 1973 تابستان – زاده وهاب جواب و يدشت يعل شادروان

  

 زنده يمسكون منزل مجاورت در زيبا، يباغستانها با يا منطقه. بود قلهك تيغستان در ام خانه
 اين با پدرم يآشناي .زمان آن رجال از ديگر يجمع و يمسعود عباس شادروان ،يدشت يعل ياد

 اين ،يمل يشورا مجلس ينمايندگ دوره يك و يو شغل. نبود يهمسايگ سبب به تنها دوستان،
 مطالعه شيفته و كتاب اهل همه آنان اينكه ويژه به. بود ساخته تر يعاطف و دارتر ريشه را پيوند

 كند پيدا يدرخشش توانست يم يهنگام تنها يجمع چنين حال اين با. بودند يفارس ادب در
 اين فروزانِ شمع و جاذبه ميدان و كشش مركز. باشد داشته وجود آن در يكشش مركزِ كه
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 را يادب و ياجتماع ،يسياس رجال اين همه كه بود او و نبود يدشت شادروان جز يكس محفل
 يشنود و گفت به محضرش در بسيار شعف با تا آورد يم گرد خود خانه در آدينه يروزها در

 جمع اين در ييكرنگ و يهمدل. بود سخن و ادب اهل مجلس او خانه .بنشينند خردمندانه
  :موالنا شعر مصداق به و بود نمايان آشكارا

  يشد بيرون گفتشان از اختالف    يبد يشمع اگر كس هر كف در

 اين خانه به پدر همراه بار، نخستين يبرا يسالگ هشت هفت در ،يمناسبت چه به دانم ينم
 و يبزرگوار با خود ميهمانان با او. بود يخورشيد 1312 سال سال، آن. رفتم نامور اديب

 راه حكمت قلّه يسو به خود همراه را مرغان كه ماند يم را يسيمرغ. كرد يم رفتار صميميت
  .برد يم

 و دلير ياجتماع و يسياس مباحث در. داشت گرم يبيان و بود پرشور يمرد يدشت يعل ياد زنده
 بشر مسالك و مشارب و ادب يها زمينه در و نظر صاحب يادب مسايل بيان در و بود مطلع

 او رفتار و گفتار. بود مهربان يدل و حساس يروح يدارا اين، بر افزون. داشت يوسيع تحقيقات
 تا و شدم او شخصيت مفتون نخست روز از من. كرد يم احترام ايجاد همنشينانش و شنونده در

 را بزرگوار روح آن حرمت و شمردم يم يگرام را ايشان مصاحبت او حيات يسالها آخرين
  .داشتم يم يگرام

 آن همه نيست آن فرصت اكنون كه دارم خود حافظه در ايشان از يفراوان ييادبودها و خاطرات
 بوده گشوده هميشه يدشت ياد زنده با من خاطرات دفتر از ورق يك اما. بياورم كاغذ يرو بر را
  .كنم بازگو را خاطره آن اكنون بايد يم و رسيده آن زمان كنم يم احساس و

 ينزديك بادگشتاين استراحتگاه به هفته سه بار هر و تابستان در ساله همه يدشت يعل شادروان
.  پرداختند يم آسايش و استراحت به آنجا در و آمدند يم اتريش كشور در سالزبورگ شهر
 كه بودند معقتد. داشتند دوست را طبيعت در آرامش و بودند طبيعت شيفته ايشان اصوالً

 يجسم يبيمار ايشان. شود يم عمر شدن يطوالن و روح آرامش سبب طبيعت در استراحت
 كنار در ساعتها . رسيدند يم نظر به تندرست بسيار بودند يباالي سنين در اينكه با و نداشتند
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 در يدشت ياد زنده موارد اين در. كرديم يم يپيماي راه بادگشتاين اطراف يجنگلها در ايشان
 و بود ينشدن فراموش و يداشتن دوست لحظات. داشت يم صحبت يادب و يسياس يها مقوله

 يم ايام آن به هرگاه. روند يم شمار به من يزندگ ايام ترين پرخاطره و زيباترين اغراق يب
  .كند يم يسنگين روانم و جان بر اندوه و غم از يا سايه انديشم،

 با را يشتد ياد زنده من يافت، يم پايان بادگشتاين در ايشان يا هفته سه اقامت كه زمان هر
 هوف كونيگس هتل در يروز سه دو ايشان. بردم يم خود اقامتمحل   مونيخ شهر به خود

) 1972 سپتامبر( 1351 تابستان اواخر در .شدند يم تهران عازم سپس و اقامت مي كردند
 كونيگس هتل در يدشت ياد زنده بار اين.  آوردم مونيخ به را ايشان ساله همه مرسوم طبق
» سال 23« عنوان آن نخست صفحه در كه فرمودند مرحمت من به شده استنسيل يكتاب هوف
 نظر و انم بخو بعداً را آن كه كردند تأكيد ايشان. بود نشده برده كتاب نويسنده از ينام اما. بود
 آن نويسنده نام به يپ يتوان يم آيا: فرمودند ضمن در. دارم ابراز كتاب مطالب مورد در را خود
  !؟يببر

 اسالم تاريخ نقد در يكتاب هرگز يفارس ادبيات در زمان آن تا من. خواندم تمام ولع با را كتاب
 نگارش سبك. داشت مشغول خود به ديگر فصول از بيش مرا كتاب آخر فصل.  بودم نخوانده
  .نيست يدشت ياد زنده جز يكس كتاب نگارنده كه گذاشت ينم يا شبه يجا برايم كتاب

 ايشان با مالقات به مايل كه يعاصم محمد دكتر يآقا خود، يقديم دوست اتفاق به بعد روز
 و من و رفت و كرد يخداحافظ يعاصم يساعت از پس. رفتيم يدشت ياد زنده ديدار به بود،
 كتاب نويسنده آيا و است آمده خوشم كتاب از آيا كه پرسيدند من از ايشان .مانديم تنها يدشت

 پر اين كه گفتم ايشان به و كردم گوشزد را كتاب يارزشمند و ييكتاي من شناسم؟ يم را
 همراه را من گفته ايشان. باشد تواند ينم يديگر كس شما جز كتاب نويسنده كه است واضح

  .كردند تأييد يلبخند با

 در مطالعه يبرا را كتاب كه كردند توصيه من به ايشان يخداحافظ حين در يساعت از پس
 شدهكتاب  مطالب مسحور دو هر يعاصم دكتر و من. بگذارم يعاصم دكتر دوستم اختيار
 اجازه آيا كه پرسيدم يدشت ياد زنده از يبعد ديدار در من او خواهش و تشويق به لذا بوديم
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 تهران از بعداً كه دادند پاسخ ايشان.  كنيم چاپكاوه  مجله در را كتاب از يبخشهاي دهند يم
 مجله در كتاب از يبخشهاي چاپ كه فرستادند پيغام من به تهران از. كنم يم مطلع را شما
سال را  23 كتاب آخر فصل ،يعاصم دكتر مشورت با .ايشان نام ذكر بدون اما ندارد، يمانعكاوه 

 1352 فروردين در و كرديم انتخاب بود» خالفت يماجرا سال، 23 از پس«كه تحت عنوان 
  :نيست فايده از يخال آن نقل كه رسيد چاپ به نگارنده از يا مقدمه با همراه)  1973 مارس(

 است يمرد و سرشناس يا نويسنده كه من بزرگوار و ارجمند دوستان از ييك عزيز، يعاصم
 من به نوشته» سال 23« عنوان تحت كه را پيوست كتاب از راه لطف و مهرباني مردستان،

 آن نشر و چاپ درباره تو نظر با كه افتادم فكر اين به خواندم را كتاب يوقت .است سپرده
 اين در تو كارِ مشكالت از و هستم آشنا مجله يمال وضع با چون يول. كنيم اتخاذ يتصميم
 و ندارد امكانكاوه  يبرا نفيس اثر اين جداگانه چاپ حاضر حال در كه دانم يم آگاهم، زمينه

 يوقت تا يبرسان چاپ به مجله در را كتاب اين از يقسمتهاي كنم يم پيشنهاد جهت همين به
  ...يورز مبادرت آن جداگانه چاپ به شد، باز دستت يمال نظر از كه

 من كه يدراز يسالها. است ايران معروف ياجتماع و يادب رجال از عقيده صاحب نويسنده اين
 دو اعداد از تأليفاتش شماره و است بوده بنام ينويس روزنامه شناختيم، ينم را خود هنوز تو و

 تفحص از ما سرزمين برجسته متقدمين دواوين در سلوكش و سير و است گذشته در يرقم
  .است بوده اخير دوران جاندار و مؤثر يها

 هر سبك گويند يم. شود نشر خودشان نام با فعالً مطالب اين خواهد ينم دلشان ايشان
 به مجله هوشيار خوانندگان فتوا اين با كه است يطبيع و است نويسنده آن خود با يا نويسنده
 هنرمند كدام خامه از دلپذير و سنگين و مستدل و محكم نثر اين كه يافت درخواهند فراست

  زاده وهاب جواد سپاس، و اخالص و سالم با .است تراويده يخالق

 يا نامه در بالفاصله ايشان.  فرستادم تهران به يدشت ياد زنده يبرا يا نامه همراه رامجله كاوه 
 شود يم متوجه كس همه مقدمه اين خواندن با كه شدند متذكر تشويقو  تفقد از پس يطوالن

 ينشان و نام فقط مقدمه اين كه ودندب نوشته يشوخ به يحت و هستم من كتاب نويسنده كه
 آن اصالح كاوه، به نحوي به يبعد درشماره حتماً كه كردند تأكيد و داشت كم را من منزل
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 تحت دوم بخش 1973 ژوئن با برابر 1352 ماه خرداد 23مجله كاوه،  يبعد شماره در .بپردازم
   : رسيد چاپ به زير شرح به من از كوتاه يا نامه با» غنيمت يسودا سال، 23« عنوان

.  دارم را آن رفع اميد تذكر اين با كه داشت ياشتباه گذشته، شماره مقدمه عزير، يعاصم
 اند، گذاشته من اختيار به را مطالب اين كه بنده نظر صاحب دوست كه است اين قضيه

 آنچه حال، هر به. شناسند ينم هم ايشان را ياصل نويسنده متأسفانه و نيستند آن نويسنده
 و پرمغز عميق، است يمطالب آنست، مؤيد هم مجله خوانندگان العمل عكس و است مسلّم

 بر بنا. گويد يم كه كه، منگر گويد، يم چه كه بنگر:  است فرموده السالم عليه يعل و روشنگر
 باشد، كه هر نويسنده. كرد كمك انديشه يغنا به و گرفت بهره ها نوشته اين از بايد اين

 با .است رسانده ينصيب رهگذر اين از نيز را ما كه بدهد انديشيدن در بيشتر يتواناي خدايش
  زاده وهاب جواد سپاس، و اخالص و سالم

 بعدها و كند منتشر و چاپ ايران در را»  سال 23«  كتاب داشت ميل يدشت يعل شادروان
 من كه ايام، آن يسياس لارج مهمترين از ييك به راسال  23كتاب   كه كردند تعريف من يبرا

 يدشت ياد زنده به اما پسنديدند هم بسيار و خواندند. دادم كنم، افشا را او نام ندارم ميل اكنون
  .شود چاپ ايران در نيست صالح گفتند

 چند ايشان آمدند، اروپا به كه يبعد سفر در. شد منتشر لبنان در يكوتاه مدت از پس كتاب
 كتابخانه در را آن نسخه يك من هنوز كه آوردند هديه من يبرا خود همراه كتاب جلد

 و دستگيرسال  23 كتاب نوشتن اتهام به را يگوناگون افراد انقالب از پس .دارم خود يخصوص
 شادروان ايام همين در. بود بند در مدتها يمنزو ينق يعل دكتر جمله آن از. كردند يزندان
  . است بودهتاب ك همين نوشتن ايشان يدستگير داليل از ييك. شد دستگير هم يدشت

 و دوستان با مرتباً بگيرم، ايشان از يخبر آنكه يبرا و بودم يدشت شادروان حال نگران من
 و وفادار ييار كه يسيرجان يسعيد مرحوم به متوسل باالخره. گرفتميم تماس ايشان آشنايان
 من، اصرار و د متعد يتلفن مكالمات از پس. شدم بود ايشان يصميم دوست و بزرگوار يمصاحب
 گذاشتند من اختيار در بود يبستر آن در يدشت شادروان كه را يبيمارستان تلفن شماره ايشان

 من يتلفن مكالمه آخرين. كردم صحبت ايشان با كوتاه بار چند. كنم صحبت يتلفن ايشان با تا
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 بسيار ما يگفتگو. بود ايشان فوت از قبل روز چند كه رسد يم 1360 ديماه اواسط به ايشان با
 از بارها. بود پراكنده و مقطع بسيار ها جمله و ضعيف بسيار يدشت شادروان يصدا و كوتاه
 كردند رد را من خواهش ايشان. بفرستم برايشان تا دارند احتياج يداروي آيا كه پرسيدم ايشان

  .شد قطع ما مكالمه. ندارند خود درمان به يميل اصالً كه دريافتم چنين و

 يروز چند كشور از خارج به يسفر در ،يدشت ياد زنده فوت از پس يسيرجان يدعيس مرحوم
 آخرين از مشروحاً يسيرجان يسعيد مرحوم سفر اين در. بودند مونيخ شهر در من مهمان
 .كنم يم بازگو را آن نكته چند من كه كردند صحبت من يبرا يدشت ياد زنده حيات يروزها

 اثر بر زندان در يحت و كنند يم وارد يدشت يعل شادروان به يزياد شكنجه و آزار زندان در
 جم بيمارستان به زندان از را او سبب همين به و بيند يم آسيب ايشان خاصره لگن شكنجه
 از بيمارستان در بود شده موفق آشنايان كمك به كه كرد يم تعريف يسعيد. دهند يم انتقال
 يسم مواد يتقاضا يسعيد از يدشت بارها آنكه توجه جالب. كند عيادت يدشت ياد زنده

  .دهد خاتمه خود يزندگ به تا كند يم) سيانور ،يسيانكال(

 نگران چيز هر از بيش اما بود گرفتار اندوه و درد بستر در خود حاليكه در يدشت يعل ياد زنده
 باالخره و نداشت فنا دره به را ايران سقوط ديدن تحمل و تاب و بود ميهنش و كشور سرنوشت

 غم بسيار يفضاي در و اندوه و درد با بود هويدا او ياستخوان پيكر بر شكنجه آثار حاليكه در
  .درگذشت جم بيمارستان در يسالگ 88 سنّ در 1360 ديماه 26 در انگيز

  ∗باد يگرام هميشه يادش

  جهان در باشد عشق و يعاشق حديث تا

  قـعش وانِـدي سرِ بر تهـنوش بادا او نام

  

 از پس 1297. شدند فنج و كربال عازم تحصيل يبرا پدر همراه يجوان در و متولد دشتستان در 1277 در يدشت ياد هزند آورد فصلنامه ره زيرنويس
 مجلس ينمايندگ به مجددا1318ً.  شدند يزندان 1314 در. شدند انتخاب يملّ يشورا مجلس ينمايندگ به 1306. بازگشتند ايران به تحصيالت خاتمه
 ازدواج هرگز يدشت شادروان. بودند سنا مجلس در سناتور 1358 تا 1333 سال از. بودند مشغول مجلس وكالت به سالها و شدند انتخاب يملّ يشورا
 پس 62 سال تابستان در كه يماحوز»  يتصويري مهد نام به كنند يم يزندگ تهران در كه دارند خواهرزاده يك تنها.  نداشت يزياد خويشاوند و نكرد

  .كردند منتشر عنوان تحت خسرو ناصر پيرامون را يدشت شادروان نشده منتشر ييادداشتها ،يدشت فوت از
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  توضيحاتمنابع و 

 متولدي ايران مورخ و دانشمند و فقيه يطبر جرير بن محمد تأليف القرآن تفسير يف البيان جامع به موسوم يطبر تفسير-
  .دارد شهرت يطبر ترجمه نام به يفارس به آن ترجمه كه ، 310 مرگ. ق. ه 226 حدود

  اسالم شهير محدثان و مورخان از 207 مرگ. ق.ه 130 تولد يواقد عمرو بن محمد عبداهللا عمر ابو-

 بعداً ليكن بود، اهللا رسول مخالفين لشكر فرمانده نخست. شد متولد مكه در يميالد 580 درحدود عرب سردار مغيره بن وليد-
 قرار پيغمبر موردتوجه يمسيح و ييهود طوايف بر يو نخستين يپيروزيها. رسيد مسلمين لشكر يفرمانده به و شد مسلمان
  .شد مشغول ايران و سوريه فتح به سپس و مأمور عرب يشورش قبايل سركوب به اهللا رسول مرگ از پس. گرفت

 كار گرفتن باال با اما داد، يم نشان مخالفت و يدشمن پيامبر با بعثت آغاز در ثقيف، يبن طايفه رئيس مسعود، بن عروة-
  .كرد فوت يميالد 653 سال در. شد اهللا رسول نزديك ياران از ييك بعدها رسالت،

 دشمنان ترين سرسخت از ييك يو. اند داده مكه اشراف از و حكما از ابوالحكم به مسلمين كه است يآميز كنايه نام ابوجهل-
  ..شد كشته مسلمين دست به بدر جنگ در. بود مسلمين و اهللا رسول

  .بود اهللا رسول مخالف و اسالم صدر شاعران از ييك شريق بن اخنس-

 مرگ از پس ابوبكر.  بود اهللا رسول جوان زن تنها يو دختر عايشه مكه، در اهللا رسول اوليه ياران و ثروتمندان از ييك ابوبكر-
  .است مدفون مدينه در يو. شد آغاز ايران و بيزانس يامپراتور يورش او زمان در شد، مسلمين خليفه و جانشين اهللا رسول

 تجارت به مدينه در و كرد مهاجرت مدينه به اهللا رسول همراه يو اهللا، رسول اوليه ياران از ييك عوف بن عبدالرحمن-
  .است مدفون مدينه در و. برداشت مهلك زخم بيست از بيش و داشت شركت اهللا رسول يجنگها يدرتمام. پرداخت

 و اشراف از. شد متولد يميالد 580 حدود مكه در اهللا رسول داماد و اوليه ياران از مسلمين، خليفه سومين عفان بن عثمان-
 مفتوح ايران مهم يشهرها او خالفت زمان در. شد يو نزديك ياران از و كرد مهاجرت مدينه به رسول با. اميه يبن موفق تجار
  .شد كشته عثمان و زدند شورش به دست او عليه مسلمين. شد

  رسول ياران از و اهللا رسول و خديجه نزديك خويشاوندان از العوام زبيربن-

  اهللا رسول ياران از و قريشيان از عبيداهللا بن طلحة-

 غنايم از. برد يورش ايران به و شد الم اس لشكر فرماندهان از بعدها و گرويد اسالم به يسالگ هفده سن در وقاص ياب سعدبن-
  .شد آنجا حاكم خود و كرد بنا را كوفه شهر ايران، يجنگ

  است معراج به سفر در اهللا رسول مركب نام براق-

  هفتم آسمان در ستا اي خانهسدره المنتهي -

   ينويسندگان وسيله تفاسير اين دو هر كه است سبب اين به آن تسميه وجه شود، يم اطالق قرآن تفسير دو به جاللين تفسير-



 

٢۵٢ 

 

 تفسير يديگر و يسيوط عبدالرحمن الدين جالل تأليف يجلد 8 تفسير ييك. است بوده الدين جالل آنان نام كه يافته تأليف
  يالمحل الدين جالل از قرآن

. گذاشت سر پشت يفراوان يماجراها مقصود به رسيدن يبرا و شد لقا فرخ شاهزاده عاشق كه يا افسانه قهرمان اميرارسالن-
 تحرير رشته به سيزده قرن اواخر شاه ناصرالدين دختران از ييك فخرالدوله توسط و تعريف الملك نقيب وسيله افسانه اين

  .شير ييعن يترك به ارسالن.  است درآمده

 جلد، دو در حيات محمد جمله از يمختلف يكتابها مؤلف ،يمصر نگار روزنامه و نويسنده سياستمدار، هيكل حسين محمد-
   پاينده ابوالقاسم ترجمه

   »  محمد« كتاب مؤلف هايم درمنگ اميل-

 از نخست در. خراسان طوس در يميالد 1200 حدود در تولد ،يطوس حسن بن محمد جعفر ابو ،يطوس نصيرالدين- 
.  پيوست هالكوخان به و جدا آنان از اسماعيليان به خيانت با ايران، به مغول هالكوخان يورش با. بود اسماعيليه فرقه طرفداران

 هال دست به بغداد سقوط عامل را يو ياسالم مورخين.  كرد اسماعيليه از يوحشتناك كشتار هالكوخان سبب همين به
 تعيين يبرا يا رصدخانه و شد هالكوخان وزير يو.  شد يعباس خليفه آخرين و مسلمين كشتار سبب كه دانند يم كوخان
 در و نوشته ياسالم مسائل و نجوم در يفراوان آثار. كرد بنا مراغه در يشناس ستاره و مغول خان يبرا نحس و سعد ساعت
  كرد فوت يميالد 1273

 يخواندن يآثار يباب جنبش و ايران پيرامون يو  .مسيح يزندگانكتاب مولف  ،يفرانسو شناس دين و نويسندهرنان  ارنست-
  .  دارد

  است نوشته بسيمارك و آنژ ميكل روزولت، ،مسيح استالين، پيرامون كتابهايي لودويگ اميل-

  رفتن راه پا يك با رفتن، و دويدن ميان يرفتارهروله -

 بود آن از يجزي يكنون لبنان يسرزمينها و دمشق دشت. گفتند يم آرام را آن عبرائيان كه است يمملكت همان قديم در شام-
 مفتوح يميالد 632 سال در شام سرزمين.  بود انطاكيه آن پايتخت و افتاد روميان دست به مسيح ميالد از قبل 64 سال در. 

 جنگ از بعد.  افتاد يعثمان سالطين دست به يميالد 1517 سال در و صليبيون دست به كوتاه يمدت. گرديد اسالم لشكر
  .است معروف سوريه نام به و مستقل شام سرزمين اكنون. درآمد فرانسه قيموميت تحت يجهان

 يم را » سختگيران پدر« يمعن يعرب به و اند داده ابولهب به مسلمين كه است يآميز كنايه نام فراوان احتمال به ابواالشد-
 فتح مال تفسير به كنيد مراجعه.  شدند داده طالق يو دستور به بعثت، از پس و ازدواج رسول دختران با فرزندش دو زيرا .دهد
  .يكاش اهللا

  .اند شده ساخته مدينه و مكه يشهرها ناحيه همين در. نامند يم حجاز سرزمين را عربستان جزيره شبه يغرب جنوبحجاز -

 عرب ادبيات استاد و نوشته مختلف يزبانها به يفراوان آثار يو. شد نابينا يسالگ سه در . يمصر مشهور نويسنده حسين طه-
  .بود آلمان و فرانسه انگليس، مصر، يدانشگاهها در
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  » الكتاب و القرآن« نام به يو كتاب دانشمند، يمسيح حداد-

 يپرست بت به يا عقيده و ناميدند يم چنين را خود بعثت از قبل اعراب از يا عده. راست راه ييعن حنيف جمع حنفيان-
  .ناميدند يم ابراهيم پيروان از را خود و داشته حسنه روابط مسيحيان و يهوديان با و نداشتند

 يزندگ و اسالم تاريخ پيرامون كتب معروفترين و كهنترين از ييك)  اهللا رسول يزندگان( اهللا رسول سيرت ياهشام  ابن سيره-
 درگذشته يقمر يهجر 218 تا 213 يسالها بين يو. است هشام بن عبدالملك محمد ابو تأليف كه رود يم شمار به محمد
 هشام ابن و شد نوشته يعباس خليفه منصور يبرا ،محمد بن اسحاق وسيلهبه  هشام ابن از پيش سال ده كتاباصل . است
 بهار در جلد دو در و ترجمه يفارس به يرسول هاشم سيد توسط كتاب اين. است كرده يبازنويس ياضافات اندك با را آن بعدها
  .است شده منشتر تهران در يخورشيد 1364

 اعراب بين را عقيده اين و داشت اعتقاد ييكتاپرست به اهللا رسول از قبل يو.  حنفيان از و خديجه خويشاوند فل نو بن ورقة-
  .نشد مسلمان هيچگاه يول بود، اهللا رسول مشوقين از يو . كرد يم تبليغ

 سپس و رفت حبشه به انان مسلم از يا عده با يو.  پيامبر به مؤمنين اولين از ييك و اهللا رسول يپسرعمو جحش بن عبداهللا-
  .شد كشته احد جنگ در و نخله به حمله در مسلمانان فرمانده. بازگشت مدينه به دوباره

  جاهليت دوران در عرب معروف يبازارها از ييك عكاظ-

   يبخار صحيح مشهور به الصحيح الجامع« مؤلف و سنّت اهل محدثان و علما بزرگان از يمكن ابراهيم بن اسماعيل بن محمد-

   .دارد اشتهار عارشاش كه عرب مشهور شاعران از ييك كالب بن ربيعة بن لبيد-

  سبعه معلقات اصحاب از و جاهليت عهد شاعر فضل عمروبن-

  »  قرآن تاريخ«  او برجسته اثر. شرقشناس استادنلدكه  تئودور-

  .گذاشته يادگار به يوسيع تحقيقات اسالم تاريخ در يو. بوداپست دانشگاه در شرق زبان و ادبيات استاد گولدزيهر-

« .  شد منتشر اليپزيك در 1868 سال در كهاست  »  مصر«  او آثار مهمترين از ييك.  دارد اسالم پيرامون يفراوان آثار كريمر-
 تاريخ«  يسالها در كه جلد دو در شد منتشر 1863 سال در آلمان اليپزيك شهر در كه است جلد دو. »  اسالم در عقايد تاريخ
  .يافت انتشار وين در » اسالم تمدن ياجمال تاريخ«  شد منتشر شهر همان در 1873 سال در كه. » خلفا دوران در شرق تمدن

  .است جلد دو در او مهم اثر»  اسالم تجدد«  1922 هايدلبرگ چاپ متز آدام-

  » قرآن«  او تأليف مهمترين. قرآن و اسالم در محقق و يفرانسو شرقشناس بالشر-

 باد به را اسالم سنن شد نابينا حصبه يبيمار علت به يچهارسالگ در يو. عرب بزرگ شاعر و شناس لغت يمعرّ ابوالعالء-
 ابوالعالء يمسلمان در يو مخالفين. است سروده يم شعر قرآن با رقابت در كه كنند يم متهم را يو و گرفته تمسخر

  .ترديددارند
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 نوح يكشت داخل خود زوجه با يو. دهند يم نسبت بدو را يسام نژاد كه گيرد يم نشأت نوح رگ بز پسر سام از يسام اقوام-
 .يافت نجات توفان از و شد

 لوقا و مرقس يوحنا، ،يمت چهارگانه يانجيلها-

 ياد جبر از را سخنان اين محمد گفتند قريش.  نشست يم و رفت يم او نزد زياد محمد و داشت يدكان مروه ينزديك در جبر-
 اشخاص نام همچنين .است فصيح و يعرب قرآن و است ياعجم جبر كه است شايعه اين جواب نحل سوره 103آيه.  گيرد يم

 آمد و رفت يو با بعثت از قبل حضرت و بود معلومات و كتاب يدارا كه هست ها سيره در .حوبطب عالم عايش چون يديگر
  . اند داشته مذاكرات و تفاهم رسول حضرت با بعثت از قبل نيز صديق ابوبكر يحت و يحبش بالل ،يفارس سلمان. داشت

 كتاب. است يهجر سوم قرن مشهور و بزرگ محدثين از و خراسان مردم از اسحاق ياب به يمكن ينيشابور حجاج ابن مسلم-
)  معروف كتاب شش( سته كتب جمله از و رود يم شمار هب حديث كتب معتبرترين از ييك و معروف بسيار حديث علم در يو

 ]يقمر يهجر 261 وفات. است حديث علم در

  .دارد ياسالم فقه و حديث در يفراوان آثار يمراكش محدث عبدالبر ابن-

 او خانواده ايران، به اعراب يورش با.  كرد يم يزندگ بصره در يول بود فارس اهل اصالً. يطيالس داود بن سليمان بن ابوداود -
 از حديث يزياد تعداد و داشت معاشرت اهللا رسول نزديك ياران از يا عده با يو.  شدند عربستان روانه يجنگ اسير عنوان به

   .كشيد تحرير رشته به در را احاديث آن همه كه بود آموخته آنان زبان

 االدب نهايت« و »  مسند« كتاب.  ياسالم بزرگ مورخين و خوشنويسان از يكند ينوير به معروف يمصر يكند بن محمد-
 .كرد وفات م 1350 حدود در يو. اوست مهم آثار از » االداب فنون يف

 آثار.  گرديد ياسالم علوم مدرس قاهره در بعداً و كرد تحصيل دمشق در سيدالناس ابن به معروف يآندبس ابوالفتح اهللا فتح-
 .كرد وفات م 1350 حدود در و نگاشت رسول فضايل در نثر و نظم

 يميالد 780 حدود در حنبل بن احمد اما.  بود مرو اهل پدرش و يايران يا خانواده از حنبل بن محمد بن احمد عبداهللا ابو-
 به ياسالم يفقه مكاتب از ييك بنيانگزار و حنبليه فرقه مؤسس و ياسالم يعلما بزرگترين از ييك يو. شد متولد بغداد در

  . است كرده يآور جمع آن در حديث 29000 حدود كه است مسند يو اثر مهمترين. رود يم شمار

 و احاديث مدينه در يو  يافت رشد مدينه در يامو عهد اواخر در) اسحاق بن محمد ابوبكر( اسحق بن محمد عبداهللا ابو-
 مالك با ياختالفات دليل اين به و شمرد يم مهم را آنها و كرده يآور جمع شد يم نقل اهللا رسول پيرامون كه را يهاي افسانه

 شهر همين در او.  برود بغداد به سپس و مصر به و ترك را مدينه شد مجبور و كرد پيدا يمالك يفقه مكتب مؤسس انس بن
«  در يو تحقيقات از يزياد مقدار و كرده نقل فراوان او از يطبر. است تاريخ مهمترين از يو.  كرد وفات م 768 تاريخ در

  .است موجود هشام ابن النبويه سيره او معروف آثار از و اسالم صدر نگاران»  المبتدأ«  و»  يالمغاز

  .كه محمد آنها را بهشتي خوانده بودرسول  ده نفر از ياران  عشره مبشره-

   رسول تهديد با مكه فتح در. جاهليت ايام در قريش اشراف از ييك.  يزيد و معاويه پدر يامو يفريش مناف عبد بن ابوسفيان- 
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 يم نسبت يروي دو و نفاق يو به سبب همين به و اند كرده ترديد او ايمان در ياسالم مورخين. د آور ايمان اسالم به اهللا
 آيد در او خانه به كس هر كه يفرما اجازه:  گفت پيامبر به و داد نجات مرگ از را او اهللا رسول يعمو عباس نويسند يم. دهند
 و است ايمن باشد كعبه داخل كس هر و است ايمن آيد در سفيان ابو خانه به كس هر فرمود و پذيرفت اهللا رسول و ماند، ايمن
 .ابوسفيان واژه زير دهخدا، لغتنامه به كنيد مراجعه. است ايمن ببندد خويش خانه درِ كس هر

 از جاللين تفسير.  نوشت ياسالم مختلف موضوعات در كتاب ششصد از بيش و كرد تحصيل قاهره در يسيوط الدين جالل-
  .شود يم تدريس ياسالم علوم مدارس در كنون تا يو آثار. دارد اشتهار يو

 دنيا به بصره در يميالد 840 حدود در يو.  يهجر دوم قرن ياسالم يعلما مشاهير از ييك و بزرگ اديبان از نظام ابراهيم-
  .  آمد

.  است بوده يو شاگردان از يمعتزل جاحظ.  بود شهر آن در معتزله فرقه ياصل مؤسس دو عبيد، بن عمرو و عطاء بن اصل-
  .نيست خدا كالم و است حادث قرآن كه بود معتقد يو. باشد يم كتاب جلد صد حدود در يو تصنيفات و تأليفات

 اهتمام و قلم به ارزشمند بسيار كتاب اين.  يهجر 429 يمتوف الفرق بين الفرق كتاب مؤلف يبغداد عبدالقادر منصور ابو-
 .است شده منتشر و ترجمه اسالم مذاهب تاريخ عنوان زير مشكور جواد محمد دكتر استاد

(  رود يم شمار به معروف متكلمان از كاشان و ان اصفه ميان راوند، مردم از اصالً يراوند بن ييحي بن احمد ابوالحسين-
 )يهجر245

 يازده قرن اواسط و متولد يميالد دهم قرن اواسط او.  بودند يجنگ اسيران او اجداد تبار، يايران ،يآندلس حزم بن ابومحمد-
 .دارد ياسالم موضوعات و ادبيات در يعرب زبان به يفراوان آثار.  كرد وفات

 يجسمان ياعضا يدارا خداوند كه بود معتقد يو.  معتزله مكتب بنيانگزاران از ييك خياط محمد بن عبدالرحمن ابوالحسين-
 .است

.  گذاشتند تأثير ياسالم مسائل در قرن چند تا و كردند ظهور اميه يبن عصر اواخر در كه اسالم در بودند يمعتبر فرقه معتزله-
 پديد را فرقه اين عبيد عمروبن كمك با كه بود)  ق ه 110 مرگ( يبصر حسن شاگردان از عطا بن ل واص فرقه اين مؤسس

 و شد اسالم در يفكر بزرگ تحول و نهضت يك ايجاد سبب فرقه اين ظهور.  گفتند يم نيز در را فرقه اين پيروان.  آورد
 ينف توحيد، قبيل از خود وافكار عقايد اثبات يبرا اينان زيرا كرد آشنا يفارس»  مذهب يعدل«  فلسفه و علوم با را مسلمين
 متوسل يمنطق و يعقل مباحث به و كردند يم استفاده فلسفه از غيره و اختيار و عدل خدا، رؤيت امكان عدم خدا، جسميت

 در فرقه اين.  بودند اشاعره و محدثين مخصوصاً ياسالم فرَق اغلب شديد كينه و بغض مورد اصل همين يرو شدند يم
 تقسيم فرقه بيست حدود به معتزله.  كردند يم توجيه و تأويل را قرآن آيات و هستند اسالم در كالم علم بنيانگزار حقيقت
 .شدند

 سودمند تأليفات و است عرب ادب مشاهير از لغت و نحو در ،يقمر يهجر 285 حدود.  يبصر ينحو يزيد بن محمد. مبرّد-
  .درو يم شمار به كالم و ادب اركان از كه دارد لغت در فراوان

 .دارد يفراوان آثار او. بود فوط عمرو بن هشام طرفداران از و معتزله سران از. كرد فوت يميالد 870 حدود در سليمان بن عباد-
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 .درگذشت يميالد نهم قرن اواخر در معتزله سران از يفوط عمرو بن هشام-

 كتابو مولف  ياسالم بزرگ يعلما و زبانشناسان از.  شد متولد سمرقند در يميالد 1075 سال حدود در يزمخشر محمد-
  االكشاف است

 از پس. پرداخت تحصيل به خود موطن در و آمد دنيا به خراسان در يميالد 1076 حدود در يشهرستان محمد ابوالفتح-
)  يميالد 1153(  عمر آخر تا و بازگشت خراسان به اما.  گزيد سكونت بغداد در سال سه آنگاه و رفت كعبه زيارت به تحصيل

 .است»  نحل و ملل«  است رسيده چاپ به بارها كه است مهمترين.  پرداخت تأليف و تحقيق به

  .درگذشت يميالد 875 سال حدود در او. است منقول يو از يفراوان احاديث كه مدينه در رسول ياران از يخدر ابوسعيد-

 .درگذشت يميالد 886 حدود. ايران خوزستان در شوشتر اهل معروف صوفيان از ييك) يشوشتر( يتستر سهل-

  اسالم از يدرسهاي كتاب اين كتاب مؤلف يآلمان گولدزيهر خاورشناس-

 . دايه الدين نجم شيخ العباد مرصاد كتاب-

  .نالقرآ بفنون االشارات لطايف يو كتاب مهمترين. يشافع ياندلس يقسطالن محمد بن احمد ابوالعباس- 

  

 پيغمبر نزديكان از بعدها و شد اهللا رسول به يم تقد يسالگ ده سن در.  شد متولد يميالد 612 حدود يانصار مالك بن انس-
 خليفه عثمان قتل از پس مالك بن انس. داشت شركت رسول يجنگها يتمام در و ماند او خانه در اهللا رسول مرگ تا و گرديد
 .است منقول يو از يشمار يب احاديث. زيست بصره در يمدت .پرداخت يعل از يپشتيبان به سوم

  .دارد حديث و تصوف در يزياد كتبكه  يصوف يشعران احمد بن عبدالوهاب-

 .يانگليس نويس داستان و نويسندهويلز -

.  بود پروتستان يكليسا كشيش او پدر.  شد متولد يميالد 1851 سال به يمذهب يا خانواده درهارناك  فون دولف راك،- 
 يو از قرار گلدزيهر توجه مورد » مسيحيت انتشار و تبليغ« عنوان زير او كتاب.  است نوشته مسيحيت پيرامون يفراوان آثار يو

  . كند يم نقل را يجمالت

  .كرد وفات 1930 سال به هايدلبرگ در هارناك ادولف-

 و فقه در. يسلجوق دوره معروف دانشمند االسالم، حجة به ملقب و يغزال محمد ابوحامد به يمكن يطوس احمد بن محمد-
ي كيميا جمله از دارد يعرب و يفارس به يفراوان آثار و آورد يرو عرفان به عمر آخر در.  بود عصر سرآمد كالم و حكمت
  .سعادت

 .ياردكان يطباطباي محمود دكتر تأليف .اسالم يتحليل تاريخ-

   يقاض فارس در يو پدر. آمد دنيا به عالم يا خانواده در فارس در ياسالم عالمان بزرگ از ييك يبيضاو عمر بن عبداهللا-



 

٢۵٧ 

 

 و تدريس قضاوت، به آنجا در عمر آخر تا و رفت تبريز به سپس و پرداخت قضاوت به شيراز در ابتدا در يبيضاو .بود القضات
  .دارد صرف و قضاء تصوف، در يآثار يشدو مشغول تأليف

 بود معتقد يو.  بود حنبل ابن طرفداران از.  شد متولد دمشق در يميالد 13 قرن اواخر در تيميه ابن ابوالعباس الدين يتق-
  .داشت اعتقاد مجسم يخدا به و است حقيقت تأويل و تفسير بدون است آمده قرآن در آنچه كه

 اسالم، دعوت آغاز از بعد. شدند ابولهب فرزندان عتيبه و عتبه زن كلثوم ام و رقيه و خديجه زاده خواهر ابوالعاص، زن زينب-
 حضرت و گرفت يزن به يديگر از بعد را آنها از ييك عثمان و دهند طالق را محمد دختران كرد امر خود فرزندان به ابولهب
 . است ابيطالب ابن يعل زن فاطمه

 زيديه مذهب محدثين از يمروز يخراسان بشير بن سليمان بن ابوالحسن توسط كربال واقعه مورد در كه است يكتاب مقاتل- 
 .دهخدا لغتنامه به كنيد رجوع بيشتر اطالعات يبرا. است شده تأليف

 .بود معتزله مخالف يو.  ياشعر اسماعيل بن يعل ابوالحسن پيرو اشعريه فرقه- 

 كه يكسان بودن يجهنم باب در دنيا در ندارد حق هيچكس كه بودند معتقد. شدند يداپ معاويه خالفت زمان در هئمرج فرقه-
  .ناميدند ارجاء را حكم تأخير اين. كرد موكول قيامت روز به را اشخاص اين حكم بايد دهد حكم اند شده كبيره گناهان مرتكب

 ارسطو افكار كه داشت يسع و كرد يم تدريس بغداد در و آمد دنيا به بصره در كه است يمعتزل متفكر و متكلم كه ابومحمد -
  .كرد يم يزندگ يميالد 840 حدود در و دهد توافق يقرآن آيات با را

 يايران يا و يايران الصفا اخوان نويسندگان بيشتر. برد نام يعوف راميناس بن يعل ابوالحسن ،يمهرجان احمد ابو ،يزنجان هارون-
 .بودند تبار

 به كه يكسان جمله از. مشهورند باطنيه يا اسماعيليه به اسماعيل خاندان در امامت طرفداران اسماعيليه، از يا فرقه باطنيان-
 اشتغال فعاليت به شام و عراق و خوزستان در كه است قداح به معروف ديصان بن ميمون اند كرده مبادرت مذهب اين بنيان
.  كنند يم يزندگ آفريقا شمال و ايران و فلسطين و شام يمن، ينواح در و اند فرقه اين از يبخش هم مصر فاطميان.  داشت

  .هستند يتوجه قابل جمعيت پاكستان و هند در اسماعيليه

 در و شد تبعيد روسيه از استالين با اختالف سبب به يو. .يملّ كميسر و لنين همكار يروس تبار ييهود يانقالب يتروتسك-
 .شد كشته استالين عوامل توسط مكزيك

  .دارد اشتهار طبقات ش بهكتاب درگذشت يميالد 850 حدود در يواقد شاگرد يبصر سعد بن محمد عبداهللا ابو-

  .يبلعم تاريخمولف كتاب  يسامان نوح منصور زير و ،يميالد 974 فوت تاريخ ،يبلعم محمد يعل ابو-

 مهمترين. بود صفويه عصر اواخر در ايران القضات يقاض بزرگترين يو.  يشيع عالم معروفترين يمجلس باقر محمد مال-
 و المتقين حلية .دانند يم است خرافات از مملو سراسر كه افاغنه دامان به ايران سقوط مسئول را يو صفويه تاريخ محققين

 .آثار اوست بحاراالنوار
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 .يقمر 654 فوت دايه، به معروف يراز الدين نجم شيخ تأليف تصوف، در يكتاب العباد مرصاد-

  .اند نوشته يفراوان كتب عنوان اين زير ياسالم يعلما. يروم الداند حسن بن محمدتاليف  االنبياء، قصص-

 قرن از را شيعه علماء از تن 153 حال شرح يو.  يتنكابن سليمان بن محمد تأليف ،يفارس به است يكتاب العلماء قصص-
  .است كرده نقل يقمر يهجر سيزدهم تا چهارم
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