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  مقدمه 
به  از تاریخ بشر    انکارنشدنی   بخشی   ، عنوان یک پدیده تاریخیدین اسالم بهشکی نیست که  

در مورد    هاي مختلف به زبانزیادي    آثار تاکنون  طبیعی است که  نتیجه،    در و    آیدحساب می
دنیاي   بر  اسالماثر قابل توجه    و   با توجه به ابعادحال،  با این  به نگارش درآمده باشند.آن  

نسل    سازيآگاهاهمیت    البتهو    زبان فارسی به  مستقل    هاينوشتهتعداد  ، کم بودن  امروز
  نسل   .شود احساس می نوشتن آثار جدید هنوز نیاز به ، خصوص با ادبیاتی امروزيبه  ،جدید 
از  روزافزون طبیعی و ییتعصبانخشم و   هم، آنعصبانیست که بداند، آنبیشتر از  ماجوان 
دست به قلم    و در این زمینه  جسارت کنم. موضوعی که مرا بر آن داشت تا  موجود  وضع
بنویسم و    برده جوانان    مخاطبکه    البته  .چیزهایی  صرفا  اثر  هم    دیگرانو    نیستند این 
  توانند از مطالب آن بهره ببرند. می

مهم توجه شود. نکته اول در مورد منابع ما  بسیار  نکته    چندر باید به ثپیش از خواندن این ا
 چه که ما امروزغالب آن   ،است. در واقعاز دوران پیش از اسالم، صدر اسالم و پس از آن  

اسالمبه از دوران صدر  که   ،دانیممی  خصوص  موثق  و  تاریخی مستقل  منابع  از طریق    نه 
ما در مورد    ترین منبع اگرچه مهم  قرآن   .است   خود مسلمانان  هاينوشته  و  قرآن از    ناشی 
 ،است  و غالبا مبهم  دهپراکنآن نیز    تااشاربسیار کمی در آن آمده و    جزئیاتاست اما    اسالم

  بر . عالوهکنند نفع خودشان تفسیر میبه  طوري که مسلمانان هر طور دلشان بخواهد آن را  به
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و  مستقل  صورتبهتوان نمی یعنی . پذیري ندارداز لحاظ وثوق تاریخی هم اثبات قرآن، این
 است که هاییحرفدقیقا همان  امروزي قرآنمطمئن شد که  ،بدون تکیه بر منابع اسالمی

  شده نجعل    توسط دیگرانیا اساسا  کم و زیاد    ،کاريدست  و مثالمحمد گفته    فردي به نام
روایتاست مورد  در  اسالمی.  مهم  هم  هاي  ساختن  که  در  را  نقش  از ما  فکر    طرزترین 
باید گفت    ،قرآنتر از خود نقشی حتی مهمهم آن ،زندگی محمد دارند  گیري اسالم و شکل

شود،  واقعیتی که سبب مید.  نگردبرمیشفاهی  ها و خاطرات  نقل قولنهایتا به    هاکه همه آن
همچنین  و  ها  نآبا فرض صحت  غیرممکن باشد. در واقع،    اعتماد کامل به چنین منابعی 

که خود موردي بعید  ها  توسط آنهایی از واقعیت  یا حذف بخش  کاريدستنوع    عدم هر
هولوکاست،   اتفاقاتکه تنها منبع ما از    شبیه آن است  تقریبا  احادیث اسالمی  اعتماد به  ،است

،  نیبنابراطرات پدربزرگش را در کودکی شنیده است.  باشد که خا  آنیکی از نوادگان قربانیان  
نوشته شده    قرآندر  چیزهایی است که    ،دوران صدر اسالمد و  محم  ما از  بعاتقریبا تنها من
  ، رو از همین  اند.نقل کرده  هاآنکه خود    شوددیده میدر روایاتی    ن آمده یاناتوسط مسلما

چرا که به    اسالمی حساب خاصی باز کرد  منابعتوان بر روي صحت و وثوق تاریخی  نمی
  . » !وید ماست من ترش استگفروشی نمیهیچ ماست«قول معروف 

  ، دارند   براي ما تاریخ اسالم  بازسازيدر  نقش را   ترینمهمکه    طرفی دیگر، روایات اسالمیاز  
هاي زندگی  در مورد برخی از بخش  که  . به این صورت هستند  و مشکوك  بسیار ناهمگون

گویی    دانیم کهفی را مییالعاده ظرفوق  جزئیات   ،در مدینهدوران زندگی او  مخصوصا    محمد،
صرفا کلی    ترياما در مورد مسایل مهم اند زیستهمحمد می در کنار قا، دقینویسندگانخود 

  مدل ما    مثال  اند. هاي زمانی اصال چیزي ارایه نکردهکه براي برخی از بازهیا اینگویی شده  
  تري موارد بسیار مهمجزئیات دقیق    درباره اما  دانیم  میرا    محمد  توصیفات چهره یا    موها

دیگر،  موارد  از   بسیاري  و   بر او  قرآن  الهام شدنفرزندانش، نحوه  و    او  مثل زمان تولد و مرگ
  15دوران  به ،هاي مایک نکته برجسته در مورد نادانسته. اطالعات قاطعی در دست نداریم

براي اتفاقات  شود. دورانی که  مربوط می  سالگی محمد   40تا    25سنی    بازه  مربوط به  ساله
آنبه در  پیوسته  پراکنده  جزبه،  وقوع  ناچیز  اطالعات بسیار  سفید  و  با یک صفحه  ، عمال 

  عجیب است!  شدتموضوعی به این که روبرو هستیم خیلی بزرگ 
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. با  اندکرده  نامه اوشروع به نگارش زندگی  ،ز مرگ محمد از یک قرن پس ابیش    مسلمانان
  ، معاصر با محمد   هاي غیرمسلمانانتوان در نوشتهمی  اما  محدود  صورتبهل، هرچند  حااین

ویان مسلمان  ارهاي  زودتر از نوشته  حتی  هایی که. نوشتهرا مالحظه کرد  اودرباره  اشاراتی  
غیراسالمی که به    منبعاولین  عنوان  بهاند.  به رشته تحریر درآمده  رد زندگی محمد ودر م

  توماس هاي کشیشی سوري به نام نوشته  ازتوان  می  ،محمد اشاره کرده استنام   به  صراحت
سال پس از مرگ محمد باز    2  و  میالدي   634به سال    انکه قدمتش  یایه. نوشتهنام برد

لیت  کُ   فرض کنیم که  شوند مااین هستند که باعث میمانند  هایی  نوشتهدر واقع،  . گرددمی
به  وجود اساسامحمد   نامفردي  پرداختهافسانه  ،  و  توسط  اي ساخته    ن ذهن مسلمانا  شده 
  . نیست 

  نام فردي به    ،فراوانبه احتمال    توان گفت این است کهصورت کلی میچه به، آنبه هر روي
، شتحت نامایی که پس از او و  ه (نه آن  اوخود  که  محمد در طول تاریخ وجود داشته اما این

  ، دقیقا چه کارهایی کرده و چه ادعاهایی داشته است  اسالم را توسعه دادند)چیزي به نام  
مسلمانان مدعی  اگرچه    قابل اثبات نیست.  ،و البته مستقل از مسلمانانتاریخی    صورتبه

او هستند  از جانب  اسالم  نام  به  دینی  شدن  آورده  و  اهللا  از طرف  او    از برخی  اما    رسالت 
د.  نافکناي می هاي تیرهسایه  ،هایی از این ادعابر بخش  وجود دارند که  هاي تاریخیواقعیت

د که آیا محمد اصال چنین ادعاهایی را از  ن اندازصورتی که ما را به این شک میهم بهآن
س  چیزي است که پ عمال   دین جدید آوردن مساله پیامبري و   که کال اینبروز داده یا   خود

هاي هاي دوم و سوم هجري توسط مسلمانان سرهم شده و شاخ و برگاز مرگ او و در قرن
می که  مخصوصا  است.  شده  افزوده  آن  به  اوالزم  مرگ  از  پس  دهه  چندین  تا   ، دانیم 

  فراوانی   احادیث رونق  کاريدستجعل و    ،آوري احادیث ممنوع بوده و پس از آن همجمع
  داشته است. 

  ، کنیم  صحبتاسالم    و اتفاقات صدر   محمد، اگر خواسته باشیم در مورد زندگی  از طرف دیگر
داشته باشیم    خاطربهاین را    باید   اما  نداریم اسالمی  عو مناب  اي جز رجوع به این روایاتچاره

موارد اشاره  بر  عالوه  نیست.تمام واقعیت    دقیق یا برابر باکامال    لزوما  ،شودکه هرچه بیان می
با ذکر منابع دقیق مشخص    ،مهم  موارد سعی شده تمام    در این اثر   که واقعیت  شده و این  
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  ، هم   آننگارش  زاو هدف اصلی   نیستاثر یک نوشته تاریخی   این  که   شودباید تاکید ،  شوند 
ارجاعات واشاراتعلت حضور    . در واقع،است  بودهنتاریخ    دقیق و موشکافانه  مرور سیر    ، 

تغییر و تحوالت رخ داده  کلی روند  دادننشان  بیشتر براي ،تاریخی نوشته شده در این اثر
انجام    هايگیرينتیجه مبناي    مشخص کردنو  قرن گذشته    15در دنیاي اسالم در طول  

این  است.  بوده  شده اثبات  در مجموع  دنبال  به  اثر  این  مسلمانان    تاریخی  هايروایتکه، 
غالبا    چهبه لحاظ تاریخی موجود است و آن  چه کند بر اساس آنبیشتر سعی مینیست و  

  مشکالتش  و  برداشتی منطقی از اسالم به ،شودیافت مینامه خود محمد و زندگی قرآندر 
از    گیرد. برسد و نشان دهد که ریشه مشکالت امروز مسلمانان در واقع از کجا سرچشمه می

و خواندن نظرات مورخان مستقل    دنبال وثاقت تاریخیبهیک مسلمان معمولی    ،دیگر  طرف
به آن عمل میچه که میو آن  نیست اسالم    در مورد    ، صورت کاملتقریبا به  ،کند داند و 

ها نیز این آن  .اند برایش خوانده  مروجین اسالم  که  هاي اسالمی استاز همین روایت  ناشی
نسل به نسل به فرزندان خود  عمیق،  تفکربدون هیچ مطالعه، جستجو یا حتی  ها را  دانسته
اثرازمان نگارش  در نتیجه مهم بوده که در    .اند آموخته را کامال رها    اسالمی   روایات  ،ین 

    داشت.ها آنگوشه چشمی هم به ، مقدور باشد جایی که تا نکرده و  

  قرآن رسد، این مورد است که تمامی آیات  نکته دومی که اشاره به آن ضروري به نظر می
حال،  اند. با اینترجمه فارسی واحد (ترجمه فوالدوند) ارایه شده با این اثر،استفاده شده در 

  قالب با باز کردن ، آنبراي کاهش ابهام ذاتی آیات    عادت دارند که قرآنمترجمین فارسی 
به   .ها را توسعه دهندکلی آنمعناي  یا افزوده به ترجمه مستقیم آیات  ،متعدد و پرانتزهاي

مترجمان    ، ترزبان خودمانی کار  دهان    رسمااین  در  حساب  به  قرآننوعی گذاشتن حرف 
هاي ارایه  تمامی ترجمهجا که مقدور بوده،  سعی شده تا آندر این اثر    حال،آید. به هرمی

د،  نشو خوانده می  طور کههمان   قرآنتا معناي آیات  ند  یبیا  پرانتزیا    قالبگونه  بدون هر  ،شده
  د. ن برداشت شو

، این واقعیت است که که باید پیش از خواندن این اثر به آن دقت شود  و آخري  سومنکته  
مسلمان یک  همانند  را    معتقد،  نویسنده  محمد  بهپیش  صورتبهشخصیت  عنوان  فرض، 

هاي  ویژگیکه در ادامه صرفا به دنبال    فرستاده خدا و پیامبري الهی در نظر نگرفته است
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  مسلمان نویسندگان    در میان  که  روشی  . ریف مسلمانان از او باشد اتعبازگو کردن    و   خوب
براي درك تاریخ اسالم و شخصیت در زمان نوشتن این اثر سعی شده است که    .رایج است 

غیراسالمی رجوع شود و سپس باتوجه به    منابع تاریخی مستقل و  به  ، در مرتبه اولمد مح
که توسط    نامه محمد زندگی  و  قرآن همچون    دیگري  به منابع   ناچیز بودن چنین منابعی،

این متن، پیش از   عنوان خوانندهبهشما  در نتیجه،  شود.   توجه خود مسلمانان نگاشته شده  
احتماال  اگر فردي غیرمسلمان هستید که    کجاي داستان قرار دارید.   شروع آن باید بدانید 

خاصی عقیدتی  مشکل  لحاظ  از  داشت  حداقل  نخواهید  نوشتار  این  که  با  چرا  احتماال  ، 
هایتان آن را هم قرار است به آرشیو دانسته  دیگر  هايو بخشنستید  داهایی از آن را میبخش

  باید تکلیف   ،خواندن این نوشتهبه  حال، اگر مسلمان هستید، قبل از شروع  . با ایناضافه کنید 
را است  مطابق اعتقاداتتان  چه  خواهید آنموضوع مشخص کنید که میاین    خودتان را با 
اگر   . شود دریافت می  نامه محمدو زندگی  قرآن،  تاریخی  اسناد  که از مطالعه  چه بشنوید یا آن

  که از شما دوا نخواهد کرد، جز این  زیادي  مورد اول هستید، خواندن این اثر درد   به دنبال 
  به شکلی که هم  آن  د.سیبر آخرش    به   بار یک  و  کردهتحمل    آن را  در بهترین حالت بتوانید 

  حال، اگر به دنبال مورد با این  .اید هکشید ابروان خود را در هم و زیدهگهاي خود را دایم لب
چشمان  مشتاق  ،  است  در مورد اسالم   مهایکه بخش کوچکی از حرف  این اثرهستید،    دوم
  . ست شما

    1400پاییز 
    بلوجک -با مِهر 

@BlueJakk  
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ن    سرآغاز داس
که بیشتر   ، پر از آبِ چشم قصهاین   ،پریشانیدرد و سراسر  این داستان آغازسر  دیدنبراي 

اوایل قرن هفتم میالدي  به  اند  چه مسلمانان روایت کردهمطابق آنباید    ، ماند میبه افسانه  
فردي    زمانی کهبه    برویم.  جزیره عربستانکرانه غربی شبه  واقع در  ،منطقه حجاز  جایی درو  

نام   عبداهللا  محمد به  خودش    احتماالکه    ابن  نام  نوشتن  در  بودهم  حتی  طی  ،  هناتوان 
به بهشت    هم   دیگران را که حاال وقت آن است که    کند میاي مخصوص، احساس  تجربه

برد  سر می  به در مکه  او  شاید زمانی که    چنین کرد امااو  واقع که  به  .د خود ببر  مورد عالقه
اینآیاتی مانند «و   ام قرآنگونه  و  القري (مکه) و کسانی که  ی عربی بر تو وحی کردیم، تا 

دید که  هم نمی خودش خواند، حتی در رویاهايمیرا  1» ...  اطراف آن هستند را انذار کنی
او   بتوانافکار  برگیرشبه  سرتاسرد  نروزي  را در  به  نجزیره عربستان  برسد  از    کهایند، چه 

و  خارج  جزیره  شبه شوندمعال شده  بعد،   1400حدود    که شکلی    بههم  آن  . گیر    سال 
در حال  هزار کیلومتر بر ساعت    27  با سرعت   مظفر شکور  خ یش   مانند مالزیایی    يفضانورد

به دور زمین معاما بزرگ  باشد   2تخت   ی گردش  که  خودِنه    ، لشض ترین    پیدا کردن  پرواز 
  . باشدقبله و خانه کعبه   و سوي سمت

 
 7آیه ، سوره شوري 1
  33 هی، آجن؛ سوره 20 هیآ ه،یسوره غاش؛ 19سوره نوح، آیه ؛ 48 هیآ ات،ی؛ سوره ذار22 هیسوره بقره، آ 2

بدون شک   م  تیجذابمیزان    نیکمتر  يدارااسالم    ان ی در 
که بر اساس    يااست. مجموعه  یکتاپرستیبر    یمبتن  انیاد

  ی عنی  قبل از خود  ان یاز ادخود    نیادی بن  میقرض گرفتن مفاه
 که  خط روایی کلی آنبنا شده است.    تیحیو مس  تیهودی

، پردازدمی کننده  خسته  يالهی قب  يهاع غالبا به دعواها و نزا
منطقه  محدود روااستکوچک    اریبس  ايبه  که   ییهات ی. 

  با یو تقر ستیها امروز موجود ناز آن  کدامچ یه  یاسناد اصل
 یآن هم به زبان عرب ،یشفاه خاطرات يبر مبنا هاتمام آن 
  . هستند

 خدا بزرگ نیست  ،کریستوفر هیچنز -
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  برسد به جایی ش  کارسرانجام  که  شد  در مکان و زمان درست، موجب محمد بودن از قضا، 
که    . سرزمینیهم بیافتد  شامسرزمین    حمله بهحتی به فکر    ،که در واپسین روزهاي عمر

هاي مهم  . اگرچه بیشتر بخشبود  (بیزانس)  در آن زمان تحت سلطه امپراتوري روم شرقی
تعداد قابل    ،حالبا این  ، قرار داشت  اوتحت تسلط    محمد ، در زمان مرگ  جزیره عربستانشبه

بودند، بالفاصله پس از مرگ    او  ها که ظاهرا مطیعتوجهی از قبایل ساکن در این قسمت
شدت  شود که  گفته می.  کشیدند  شهایو آموزه  اواز پیروي از  دست  و    هکردنافرمانی    ،محمد 

ادعاي پیامبري  حتی  جزیره، برخیکه در گوشه و کنار شبه هاي بودها به گونهاین نافرمانی
ابن مالک    تیاسد، لقیبن   لهیاز قب  لد یبن خوا  حهیطل  فه،یحنیبن  لهیاز قب  لمه یمُسَنیز نمودند.  

  در واقع،   از جمله این مدعیان جدید پیامبري بودند.   سنَعَ  له یاز قب  ی زد، اسود عنساَ  له یاز قب
صرفا در مقابل محمد تسلیم    ،نشینبادیه  هايبخشمخصوصا    ،جزیرهشبه  هايبخشاز    برخی

قدري  به  نیز   این عدم پذیرش قلبی   . ظاهري پذیرفته بودند   صورت به  هایش راشده و گفته
اي اختصاصی  هم در آیه  قرآن  شود، بلکه میخود محمد متوجه آن    نه تنهاکه    واضح بوده 

  . کند به آن اشاره می

اید لیکن بگویید اسالم نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردهبادیه : «سوره حجرات
و پیامبر او را فرمان برید   اهللاهاى شما ایمان داخل نشده است و اگر آوردیم و هنوز در دل

  » .)14آمرزنده مهربان است ( اهللاکند هایتان چیزى کم نمىاز کرده

بهبه هرحال،   او  که  ابوبکر، هرچند  کار آمدن  ادعاي با روي  عنوان جانشین محمد، دیگر 
ساله خود، تحت یک    2توانست در طول حکومت  رهبر اعراب  پیامبري نکرد اما در نقش  

کند. ابوبکر نهایتا ها را سرکوب  نافرمانی  ، یا ارتداد  1رِدّه هاي  جنگموسوم به    ،سري جنگ
را به یک قدرت محلی منسجم    اعرابجزیره عربستان، عمال  با تصرف کامل شبهموفق شد که  

  در نقش عُمَر ابن خطاب    ،تبدیل کند. پس از او  هاي دیگربراي سرزمین  تهدیدي جدي  و
یره  جزبهاز ش   هاي محمد آموزهردن  کامال واضحی موفق به خارج ک  صورتبه ،  امیرالمومنین
به    ، در نهایتامیهو البته خلفاي بنی  در زمان او، عثمان  هااین آموزهتوسعه    . عربستان شد 

 
  ه لرِدَّٱحُروب  1
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  ه، ی ارمنستان، گرجستان، سور  جان،یآذربا  ران،یعراق، امانند    هاییسرزمین  جایی رسید که 
فلسط اسرائ  ن،یاردن،  حت  ل،یلبنان،  و  و   ییهابخش  یمصر  ترکمنستان  افغانستان،  از 

  . ندشد  مهیضم اعرابحکومت به  يپاکستان امروز

حتی    . دورانی که در آنامیه به وقوع پیوستنیدر زمان خالفت ب  اعراباوج توسعه حکومت  
میلیون    11به بیش از    اعراباسپانیا و پرتغال هم فتح شدند و مساحت تحت امر حکومت  

هاي پس از آن،  روي کار آمدن عباسیان و حکومت  حال، با. با این] 1[   کیلومتر مربع رسید 
هاي تصرف شده که تحت حکومت واحد اعراب  نبود و سرزمین  وسعتآن    خبري ازدیگر  

تکه  ،تدریجی  صورت به  قرار داشتند، به  شدن کردشروع  بهندتکه  اتمام  که  طوري.  از  پس 
  ها این سرزمیناز    هر قسمت،  هاي پس از آنروي کار آمدن حکومتو    ن ومت عباسیاکح
دو سال پس از فروپاشی  و    1924در سال  . در نهایت،  داشت قرار  دست فرقه و گروهی    در

آخرین    هاي اسالمی تحت امرسرزمیناز  ترین تکه  در حالی که بزرگ  ،امپراتوري عثمانی
داستان    ،از سمت خود خلع شد و به نظراو    ،داشت  قرار  دوم  د یعبدالمجیعنی  خلیفه اسالمی  
هاي بعدي شاهد تالش  براي همیشه به پایان خود رسید. هرچند در سال  خالفت اسالمی

ایم اما گري اسالمی بودهاحمدیه و یا اخیرا داعش براي زنده کردن خلیفه  ی مانند هایفرقه
هایی که در  اند. تالشنداشتهبا خود کدام همراهی جمعیت زیادي از مسلمانان را عمال هیچ

سال از    100حدود  حداقل  که    اند بودهجسدي    اتنفس دهان به دهان ب  ،ن حالتشانبهتری
  . گذشته استمرگش 

 

  و خداوند فرمود 
در تاریخ به  بیشتر  بهتر است کمی    ،که به داستان محمد و زندگی او بپردازیمقبل از این

از  هنوز    ،زمان  در آنکه    زنیمدورانی ب  رفته و سري به  عقب  هایشو آموزه  محمد خبري 
و    اند هاي داشتساختاري قبیله  جزیره اکثر نقاط شبه  ،بوده است. در دوران پیش از اسالمن

  هاي بزرگی مانند ایران و روم تمدن  رایج در سیاسی و اجتماعی  ساختارهاي  آن  خبري از  
از   چنین شهرهایی  اجتماعدر واقع،  نبوده است.   ازمجموعه  متشکل  و هر  بوده    لیقبا  اي 

ایل به نحوي  بساختار اجتماعی این ق.  ه است بود   یخانوادگ  يهارهیمتشکل از تنیز    لهیقب
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 افراد   روزانه، توسط  صورتبهمایحتاج و امنیت افراد قبیله نیز    تهیهبوده که مواردي مانند  
قبیله   است. عالوهمی  تامینخود  این،  شده  قببر  و رسم  لهیهر  راه  را    یدر درون خودش 

م م  کردهیدنبال  منتقل  به نسل  ااعراب  است.    شدهیکه نسل  با عنوان    نیاز  و رسم  راه 
سنت    نیبر اساس ا  لهیمردم قب  انیم  يگریانجیو م  يداور  ت یکه مسئول  يفرداز  و    » سنت«

نام  را داشته قانون  يزیچ.  ] 2[  ند اهکردیاد می  »امام«  با  اسم  و مدون  به  به آن    مکتوب 
که هنوز هم چنین چیزي در  تر اینجالب  و  نبوده  در کار  میسراغ دارامروزه  که ما    یصورت 

قانونی   وضعیت  هرحال،  به  ندارد.  وجود  که   ایلقباین    درعربستان  بوده  صورت  این    به 
قبیله، خطایی  چنان عضو  یک  می  فردي  کشتنمانند  چه  مرتکب  را  دیگر  قبیله  شده،  از 

فرد   قبیله  با  است.  ضارب مسئولیت آن  به سه    بوده  هم  سوگند    مانند  طریقاثبات جرم 
اند که  اگرچه همه مردان بالغ مجبور بودهخوردن، مبارزه یا ارایه مدرك میسر بوده است.  

مانند ازدواج   ییکارهانبوده است. راه  یشگیخشونت هم ي به معنا نیاما ا اموزند یمبارزه را ب
گروه  ،يگریانجیم  ،يالهیقب  نیب مورد  يهاجشن  ،یمراسمات  و  رسم    يساالنه  مانند 

  ج ی از ترو يریجلوگ  موجباند که بوده  ياز جمله موارد ه یو دادن و گرفتن هد  ينوازمهمان 
  . ] 2[ اندشدهیخشونت م

اعراب سخن  یکی  انیکه م  ياهم مکالخواندن    د یشا خود  و    ی ساسان  يامپراتوردربار    وراز 
مسعود  یمورخ که    زیپرو  خسرو نام  کرده    يبه  نقل  را  توصیفو  آن  اعراب    در  زندگی 

  ی زندگ ابانیها در بکه چرا آن پرسد یم زیپرو خسرو  از لطف نباشد. یاست، خالجزیره شبه
ها اربابان که آن  دهد یور عرب پاسخ م . سخنکنندیرا رها نم   ی نینشهیباد  یو زندگ  کنند یم

  وار یبه ساختن د يازیها نباشد. آن مسلط هاآن  برکه صحرا  ستی ن طورنیصحرا هستند و ا
کنند. خسرو    هیخودشان تک  زینوك ت  يهازهیران و نبُ  يرهایبه شمش  توانند یم  رایندارند ز

  ر، یکه گوشت، ش  دهد یاو پاسخ م دارد؟ یها را زنده نگه مآن يزیکه چه چ پرسد یم زیپرو
خسروو  خرما   خرما.  ارزش  دیگویم  ز یپرو  شراب  چآن  يها که  سخنست یها  عرب  ور  . 

کردن   انعفا، جبرمردمان تحت امر، پناه دادن به ضُ  يبرا  تی: قدرت، افتخار، امند یگویم
استاد حمله    کنند،یها در شب سفر مسخاوت. آن  دستی والبته گشاده  لطف و بخشش و

ها به گرما خو  و علفند. آن  آبیب  يهانیسرزم  زبانیو م  ابانیهستند، ساکنان ب  انهیمخف
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از نوکرگرفته را مانتقام خو  زارند،یب  يارزگو خدمت  ياند،  شدن آبرو    ختهیاز ر  رند،یگید 
  . ]2[  شان ضرورت استیو حفظ شرافت برا س دارند اهر

  
  هاي آن و موقعیت پستی بلندي ستانبجزیره عرشبه :1شکل 

دیگر باید درباره شبهنکته  که  است  ي  واقعیت  این  کرد  اشاره  آن  به  که  جزیره عربستان 
با    1الخالی ربعو بیابان بزرگی مانند  اي بیابانی است  ناحیه  ، جزیرهاگرچه قسمت اعظم شبه

تمام  اما  را به خود اختصاص داده  از آن  منطقه بزرگی  کیلومتر مربع،    هزار   650مساحت  
بهتر  مانند غرب و جنوب غربی اوضاع    ،در حواشی آن  و  نبودهجزیره بیابانی شبههاي  قسمت

اي که در جنوب غربی عربستان قرار داد، منطقه  یفاکوهستانی فَمثال، ناحیه    عنوانبه. است
مورد دیگر که معموال تصور خالف آن در ذهن غالب  وهوا و سرسبز است.  نسبتا خوش آب

نشین  ، بادیهزمان ظهور محمد جزیره در  همه ساکنین شبه  که  افراد نقش بسته، این است
  حتی در همان دوران ظهور   کننده،یا همان قبایل کوچ هانشین، بادیهحال. با اینند اهبود

 
1 Empty Quarter 
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  . ]3[اند دادهجزیره را تشکیل میتنها کسر کوچکی از کل ساکنان شبه ،اسالم

  قابل توجه نقطه    کی شهري مانند مکه    ،و قبل از آن  صدر اسالم   شود که روزگارگفته می
که    ي ری. مسآمده استبه حساب میجزیره عربستان  در شبهمهم   ي تجار  ر یدو مس انیدر م

و    سوریه، شرق مدیترانه   به سمت  یکیها هم  و مقصد آن  یا حتی عمان  منیها  مبدا آن
طی آن کاالهایی    است. مسیري که ودهب ایران و نهایتا رهیبه سمت ح يگریمصر و د تاینها

  چاه آب زمزم و خانه کعبه   ازمسلمانان همچنین    شده است.جا میمانند ادویه و عطر جابه
حال، این ادعاها مخالفان خاص  با این.  ]4[   اندکرده  یادمکه  دو نقطه قوت دیگر شهر    عنوانبه

است.  بوده شناس دانمارکی  ، مورخ و شرق1پاتریشیا کرون  هایکی از آن خودش را هم دارد.
، این ادعا که مکه پیش از ظهور اسالم  2تجارت مکّی و ظهور اسالم تحت عنوان    ی او در کتاب

و معتقد    ههاي تجاري بوده را رد کردلحاظ قرار داشتن بر سر راه کاروان   در جایگاه مهمی از
بود که مسیر اصلی تجارت جنوب یمن با مناطق شمالی مانند سوریه از طریق دریا بوده  

  . ] 5[ است

مشخص و دقیقی در مورد طرز  کامال    صورتبهتوان  متاسفانه از لحاظ تاریخی، خیلی نمی
، در دوران منتهی مکهشهر ویژه و به(مکه، مدینه، تبوك و یَنبوع) فکر اعراب منطقه حجاز 

که امروز از آن    چیزي  بیشتر آندر واقع،  صحبت کرد.    هاي اوبه پیدایش محمد و آموزه
در بهترین حالتش و با فرض    هایی است کههمانند تاریخ صدر اسالم، گفته  ،دانیمدوران می

از دو قرن و  پس حداقل ، مسلمانانتوسط   و انتخاب گزینشی کاريدستگونه تحریف، هیچ
اعراب  هاي شفاهینقل قولو    ، اشعاربر مبناي خاطرات   ، . منبع دیگراندشدهروایت    خود 

دانیم که  ما میآمده است.    قرآنه و گریخته در  محدود و جست  صورتبه  اشاراتی است که
دهنده طرز فکر و آئین و رسوم مردمان پیش از اسالم بوده است،  بسیاري از آثاري که نشان

  و   مناسبفقدان شواهد تاریخی  توسط مسلمانان از بین رفته است. در کنار این موضوع،  
عصر  «که آن را    اسالمظهور  پیش از    دورانمنفی و جانبدارانه مسلمانان به    نگاه  همچنین
میمی  »جاهلیت باعث  کهنامند،  ق  نتوانعمال    شود  فکر  طعیت  ابا  طرز  مورد   اعرابدر 
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هاي  مقایسه گفته  توان بامی  حال،با این  اظهار نظر کرد.   دورانآن در   مکه  خصوص ساکنبه
  به نتایجی کلی رسید.  ،مسلمانان و شواهد اندك تاریخی

یره  جزبهتوان گفت که تا حدود قرن چهارم میالدي، اکثریت ساکنان ش صورت کلی میبه
آئین میعربستان،  دنبال  را  چندخداپرستی  بر  مبتنی  احتماال  کردههاي  که  خدایانی  اند. 

د عشق،  اند و در اموري ماننراستا با خدایان پرستیده شده در نقاط دیگر کره زمین بودههم
شده است. البته  ها استمداد میرخدادهاي طبیعی از آنمواجهه با  مرگ، سالمتی، باروري و  

عنوان  جزیره عربستان نبودند و بهکه در همین دوران هم چندخداپرستان تنها ساکنان شبه
.  است جزیره  کم در شمال و جنوب شبهدست  ،حضور یهودیان  موید   تاریخی  شواهد نمونه،  

هاي پس از آن، حضور مسیحیان  ندخداپرستان و یهودیان، در این دوران و سالبر چعالوه
ي ساسانی  امپراتورکه کلیساهاي موجود در قلمرو    طوري بهشود.  جزیره دیده میهم در شبه

بازه زمانی قرن چهارم تا ششم میالدي و فرستادن مبشرین مسیحی    در   ،جزیرهدر شرق شبه
جزیره از نیمه قرن پنجم میالدي به بعد در همین  ي بیزانس به جنوب شبهامپراتورتوسط  

  خمی (سلسله لخمیان) دو دودمان لَسالم،  در دوران منتهی به ظهور اضمنا    .] 2[راستا است  
مرکزیت حیره تیسفون    به  غَ در جنوب  (سلسله غسانیان)و  مرکزیت    سانی  در    هیالجاببه 

  تدریج اند که سابقا چندخداپرست بودند اما بهی بودهاز جمله اعراب  ،هاي جوالنبلنديحوالی  
پیرو  بههایی که  شدند. دودمانمسیحی   و امپراتوريترتیب  بودند  بیزانس  و    هاي ساسانی 

هاي آئینهمچنین، اعراب از    را در اختیار داشتند.  جزیرهال شبهشمهاي وسیعی از  قسمت
خصوص در جایی مانند قبیله  به هاآناند و به نظر برخی از  ایرانی مانند زرتشتی مطلع بوده

،  در همین راستااند.  رویده بودهگ   آئینجزیره، حتی احتماال به این  تمیم در شمال شبهبنی
زنادقه    و کلمهکنند  از منابع اولیه از ازدواج برخی از افراد قبیله قریش با زنادقه یاد می  بعضی

هاي ایرانی احتماال آئینیعنی    . اینتوانسته به پیروان مانی یا مزدك اشاره داشته باشدمی
  . ]3[اند کامال آگاه بوده هااند و اعراب از آنداشته وجود در خود مکه هم حتی 

جزیره، یک تحول مذهبی در میان  دست آمده در جنوب شبههاي بهنبشتهبر اساس سنگ
سه قرن پیش از  حدود  تقریبا در  یعنی    ،جا، در حدود قرن چهارم میالديقه حاکم آنبط

صورت  به  تقریبا  ظهور اسالم به وقوع پیوسته است. تحولی که طی آن، رسم چندخداپرستی
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کامل از میان رفته و پرستش خدایی واحد در دستور کار قرار گرفته است. خدایی که از او 
اتفاق دیگري که در همیبا عنوان خداي بخشنده و مالک بهشت یاد   ن دوره  شده است. 

به داده،  رخ  آمدن  زمانی  حاوي  هایی  نبشتهسنگدست  که  با  یهودي    اصطالحاتی است 
  . ]2[  باشند می) شلوم(  و «تسلیم» »صلح« مفاهیمی مانند 

  
) که  عربستان  جزیره(شرق شبه  لیب جُواقع در شهر    یمانده از کلیسای: آثار باقی2شکل  

می باز  میالد  از  پس  چهارم  قرن  به  آن  قدیمی  گرددقدمت  از  یکی  کلیساهاي و  ترین 
 شود. جزیره محسوب میشبه

  حتی   شودکه ادعا میی  هایخصوص کاروان هب  تجاري،  ارتباطی  وطبر این، وجود خطعالوه
امروزي و شرق  ها به مناطخود محمد هم به همراه آن نزدیک مانند سوریه  قی در خاور 

گذاشته است. در همین  کرده، عمال راه را براي تبادل آرا و افکار باز میمدیترانه سفر می
از زندگی قدیسی سوري به    1تئودورت سایروس هاي اُسقفی به نام  توان به گفتهراستا می
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و بیش از یک قرن قبل   اشاره کرد که در نیمه قرن پنجم میالدي 1سایمون استایلیتس نام 
هاي چندصدنفري به  اعراب در دسته  ها،این نوشته  مطابق است.    زیسته میاز تولد محمد  

اند  کردهین اجدادي خود را ترك میئزي را شکسته و آ هاي خود مانند عُبت  ،نزد او رفته
]3[ .  

اساس   بهروایتبر  اسناد  و  ماند ها  میجا  گفت  ه،  سمت  که یک  توان  به  تدریجی  حرکت 
قرن قبل از پیدایش اسالم، در    3نگرشی جدید و پرستش خدایی واحد، حداقل از حدود  

مشبه موجب  که  جریانی  است.  بوده  جریان  در  مردم  یجزیره  میان  در  یکتاپرستی  شده 
توان  حتی در جایی مانند مکه هم دیده شود. اشاره به چنین رخدادي را میو  جزیره  شبه

سوي پرستش  افرادي که قبل از پیداش اسالم، به  قرآنهم مالحظه کرد.    قرآنخود  در آیات  
  . پیروان دین حنیف نامیده است را  خدایی واحد رفته بودند 

کن با همان سرشتى    ف یحن   ن یپس روى خود را با گرایش تمام به سوى د: «رومسوره   
این است همان دین   ، که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست

  . »)30(  دانندپایدار ولى بیشتر مردم نمى

  بود و از مشرکان نبود   فی بلکه حن ، یبود و نه نصران ي هودینه  میابراه: «سوره آل عمران
)67«.(  

که   دهدنشان میبه ما   ، قرآنتاییدیه آیات هاي قبل و موارد تاریخی ذکر شده در پاراگراف
با آن    صورتی که. بهاند یکتاپرستی بوده  یا هماندر جریان دین حنیف  جزیره  شبه  ساکنان

مردم را به یکتاپرستی  ظهور کند و  محمد  فردي مانند  که  اند و حتی قبل از اینبرخورد داشته
منطقه حجاز  در  حتی  و  جزیره  مخصوص خودش دعوت کند، یکتاپرستی در میان مردم شبه

عدي در قبیله قریش، از  عنوان یک نمونه، زید ابن عامر از تیره بنیبه داشته است.  وجود
این   بوده که یکتاپرستی او بر کسی از جمله خود محمد پوشیده نبوده است. يادجمله افر

را   عامر  ابن  یعنی زید  که    خاطربهفرد  باشید، چرا  اودر همین فصل  داشته  به  و   مجددا 
گشت.یباز خواه  شمهم  داستان یک  به  م  دعنوان  برجسته  به  می  گر،یمورد  ابوعامر توان 
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و قرب   ارج  يدارا جاآن میان اهالیبود و در   نهیاوس در مد  لهیکه اهل قب اشاره کردراهب 
  1بوده است.  يادیز

که اعراب مسیحی خدا را با نام اهللا پرستش    را در نظر بگیرید این موارد، این  همه  در کنار  
اي که متشکل از دو بخش ال (حرف تعریف) و اله (به معناي واژه  2کنند. کرده و هنوز میمی
باشد و احتماال    مسلمانانمختص  عبارتی مانند انشااهللا اصطالحی نیست که  حتی  دا) است.  خ

با در  در نتیجه و  .  است رایج بوده    در میان مسیحیان عرب   ظهور اسالم هم پیش از    حتی 
جزیره حضور  از پیدایش اسالم در شبه  پیش نظر گرفتن این مهم که مسیحیت از چند قرن  

  اسالم  محمد و از پیدایش قبل ، عنوان خدایی واحد توان گفت که پرستش اهللا بهداشته، می
اهللا    دنیکسان بو  موضوع  این واقعیت و همچنین  اشاره به   . ]6[   مرسوم بوده استجا  نآدر  

  کنیم. هم مشاهده می  قرآن مردم اهل کتاب را در خود    مورد پرستشمورد نظر محمد با اهللا  
شده  نمی  اسمی ختم  تشابهجزیره و اهللا محمد فقط به  شباهت میان اهللا اعراب مسیحی شبه

هایی بوده که در میان  کرده است هم دقیقا همان و توصیفاتی که محمد از این خدا ارایه می
است.  دانا  مهربان،  ند بخشنده،وخدا  اعراب مسیحی وجود داشته  و    مطلق  يقادر مطلق، 

که مسیحیان   هستند شوند مواردي  به اهللا نسبت داده می  قرآنتمامی صفات خوبی که در  
  معتقد بوده و هنوز هستند. ها هم به آن

با اهل کتاب مجادله مکنید مگر کسانى از آنان که ستم  بهتر است  و  : «سوره عنکبوت
آوردیم    چه به سوى ما نازل شده و به سوى شما نازل گردیده ایماناند و بگویید به آنکرده 

  .» )46و ما تسلیم اوییم (  خداى ما و خداى شما یکى استو 

  مانند  ايقومی و قبیله  یرسم  ،یا بهتر بگویم  آئین،  ی که به آن پرداخته شد در کنار ادیان
جزیره  در میان مردم شبه  ،شهایآموزهاز ظهور محمد و  قبل    هاقرنز  اهم  چندخداپرستی، آن

    - شود که اینمی به آن دوران سبب مسلمانانمنفی رویکرد  حال،است. با این وجود داشته

 
  258ابن سلول و ابوعامر راهب، صفحه  یاُب نبعبداهللا ا تیهشام، حکا اهللا، ابن رسول رتیس 1
) به Eloah( مانند الوه  یهایشود. مثال در زبان عبري با واژه هاي دیگر هم دیده می خانواده در زبان براي واژه اهللا، کلمات هم   2

  روبرو هستیم. به معناي خدایان  )Elohim( الوهیم معناي خدا و شکل جمع آن،
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  است اند، مواردي  مسلمانان از آن دوره نقل کردهکه  که بیشتر چیزهایی    آیدوجود  ظن به
است.    رخ دادهبیاوردند تا چیزهایی که واقعا در آن دوران    خاطربهاند دوست داشته  هاآنکه  
را عینا   چندخداپرستاصطالح    که محمد تعداد قابل توجهی از رسومات اعراب بهبا این   مثال

آموزه اما در هیچدر  ازنمی  قرآن کجاي  هایش دنبال کرد  براي    چندخداپرستان  بینیم که 
  . ید شده باشد جتعریف و تم یچنین رسم و رسومات 

ین مناطق در آن دوره از  توان گفت که چندخداپرستان امی  ، ی که داریمبر اساس اطالعات
اند  پرستیده، خدایان متعددي را میشانتاریخ، فارغ از جمعیت و میزان اثرگذاري فرهنگی

. از میان این چندصد خدا، اهللا، الت،  شده است مورد هم بیان    360ها تا  که بعضا تعداد آن
ها  خدایان مهمی که باورمندان به آن  . اند رفتهها به شمار میترین آنل مهمنات و هُبَزي، مَعُ

هایی  نامرو،  از همین  دانستند وها میرا بندگان آن  از شدت عالقه و احترام، فرزندان خود 
. نکته دیگر  اندکردهانتخاب می  برایشان  مناتالو عبد   عبدالعزي،  عبدالالت  همچون عبداهللا،

این خدایان داراي بتکه بهاست    این این اند و در میان  مشخصی بودههاي  جز اهللا، همه 
نبطی بوده، داراي باالترین جایگاه و صاحب کعبه   ی وارداتی وخدایدر اصل ها، هُبل که بت

خداي آسمانی نادیدنی و سازنده آسمان   عنوانبهآمده است. از طرفی، از اهللا  به حساب می
  که مردم قبیله قریش اشاره شده    موضوعهم به این    قرآن. در  ]7[شده است  و زمین یاد می

  . چیز است که اهللا سازنده همه اندبودهباور حتی پیش از ظهور محمد هم بر این  

خورشید  ها و زمین را آفریده و و اگر از ایشان بپرسى چه کسى آسمان« سوره عنکبوت:
  و   . )61(  شوندپس چگونه بازگردانیده مى  اهللاحتما خواهند گفت    رام کرده است  و ماه را 

اگر از آنان بپرسى چه کسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمین را پس از مرگش به وسیله 
از آن    اهللاحتما خواهند گفت    ، آن زنده گردانیده است با این همه  است    اهللابگو ستایش 

  ».) 63( اندیشندمیبیشترشان ن 

 اهللا.  مسلما خواهند گفت  ،و اگر از آنان بپرسى چه کسى آنان را خلق کرده«سوره زخرف:  
  » .)87(  شوندپس چگونه بازگردانیده مى

قطعا خواهند  ،ها و زمین را خلق کردهها بپرسى چه کسى آسمانو اگر از آن«سوره زمر: 
چه را به  اى به من برساند آیا آنبخواهد صدمه  اهللاکنید اگر  بگو چه تصور مى  اهللا.  گفت 
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توانند صدمه او را برطرف کنند یا اگر او رحمتى براى من اراده کند  خوانید مىیم اهللاجاى  
مرا بس است اهل توکل تنها بر او توکل    اهللابگو    .توانند رحمتش را بازدارندها مىآیا آن

  .» )38( کنندیم

گمانهبه از  یکی  از  عنوان  فرهنگی  تقلید  یا یک  قرینه  اهللا یک  است  تاریخی، ممکن  هاي 
که در مقام خداي خدایان در میان مردمان شام مورد    ]3[  باشد  1اِل خدایی سامی به نام  

بر این، اعراب چندخداپرست، خدایانی مانند الت، عزي و منات را احترام بوده است. عالوه
، الهه یونانی  2آفرودیتاي براي  قلید یا قرینهعزي ت  اند که ممکن است دانستهدختران اهللا می

یثرب  اوس و خزرج در    لیقبا  انیالهه در م  نیترمنات محبوبعشق، لذت و تفریح باشد.  
است. در مجموع، به    هدر طائف بود  ف یثق  لهیقب  ین پیروان دربیشترو الت داراي    )نهیمد (

ترین و  ظ قدمت نیز، منات قدیمیگانه بوده و از لحاترین الهه در این سهنظر عزي محبوب
گانه الت، عزي و منات،  بر این، سه. عالوه]7[   اند آمدهعزي جدیدترین الهه به حساب می

هاي زیادي از آن در تاریخ ادیان در مناطق مختلف  باشد که مثال 3الگوکهنتواند نوعی می
(خدایان شهر    6بول یآگلو    5ل بِ  ،4بول یارهی  گانهسهتوان به  ها میدیده شده است. از جمله آن

  گانهو یا مثال سه) خدایان روم باستان( 7تول یگانه کاپسه، پالمیرا)
  اروپاي غربی) اشاره کرد.  ایزدبانوهاي( 8مادران و کدبانوها  

خصوص  جزیره عربستان و بهچه تاکنون در مورد طرز فکر ساکنان شبهاگر خواسته باشیم آن
توان گفت که در دوران پیش از ظهور اسالم  نواحی غربی آن گفته شد را خالصه کنیم، می

ادیان مختل  اواخر  (مخصوصا اول قرن هفتم میالدي)،  اعراب  قرن ششم و دهه  فی توسط 
احتماال هنوز رسم چندخداپرستی   در این دوران اگرچهاند. شدهشناخته و حتی پیروي می

وجود داشته اما رشد فکري  جزیره و حداقل در جایی مانند منطقه حجاز  در میان مردم شبه

 
1 El 
2 Aphrodite 
3 Archetype 
4 Yarhibol 
5 Bel 
6 Aglibol 
7 Capitoline Triad 
8 Matres and Matronae 
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ر  ها و ساکنین سوریه، تاثیها با افکار ایرانیان، رومیمردم آن دوران و همچنین آشنایی آن
امري کامال شناخته  ،  یکتاپرستی، فارغ از ابعاد آن  صورت کهاست. به این  خود را گذاشته بوده

  . عجیب و غریبی نبوده است عنوان خدایی واحد موضوع پرستش اهللا بهو  شده بوده

  
دهنده تصویري از  پیش از میالد و نشان 43سکه دِناریوس رومی، متعلق به سال  :3شکل 

دیانا. دیانا یکی از ایزدبانوان یونان باستان بوده است که بعضا در کنار ایزدبانوانی همچون  
  شده است. تجسم می 2گانهایزد سهو لونا به شکل یک   1هکاته 

یکتاپرستی که احتماال حداقل از حدود  جزیره به سمت  تحول فکري و حرکت اعراب شبه
توان در ادامه تغییر و تحول فکري مردمان قرن چهارم میالدي آغاز شده بوده است را می

هاي مجاور دانست. در واقع، مردمان نقاط مختلف دنیا، هرکدام در  ها و ملتسایر فرهنگ
و نهایتا از چندخداپرستی   بردهاي به سر اي از تاریخ پیدایش خودشان در چنین مرحلهبازه

رفته یکتاپرستی  سمت  بهبه  اولین  اند.  مصریان  که  دارد  وجود  عقیده  این  مثال،  عنوان 
ی برداشته و به سمت یکتاپرستی روي آوردند.  پرستاند که دست از چندخدامردمانی بوده

اي از خدایان، که در یک تالش محدود سعی کردند که به جاي پرستش مجموعه طوريبه
سال پیش به    3300اقدامی که توسط آخناتون در حدود  ه سمت پذیرش یک خدا بروند. ب

 
1 Hecate 
2 Triple Deity 
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خدایی    1رسمی به سمت پرستش ایزد خورشید هدایت کرد.   صورتبهانجام رسید و مردم را  
. با وجود این، در دوران فراعنه پس از او  ه استشد که پیش از آن نیز با نام رَع پرستیده می

به یعنآمونعنختوتدوران    در خصوص  و  قبلی  دین  مجددا  پرستش    ی ،  و  آمون  دین 
عنوان خداي یکتا و در غالب یک دین دولتی  چندخدایی بازگردانده و پرستش خورشید به

گوید که محکوم به نابودي بود چرا که  دین آمون اگرچه باقی ماند اما تاریخ می مُلغی شد.
هاي چهارم  ها در حدود قرنرفت و نهایتا هر دوي آن  2ایزیساي به نام  بعدا به زیر سایه فرقه

 تا ششم پس از میالد، توسط مسیحیت کنار زده شدند. 

اي از  ی رفتند که از پرستش مجموعهزرتشتی به سمت  آئینایرانیان نیز با ظهور زرتشت و  
دست برداشته و خداي خدایان این پانتئون،   شانپانتئون خدایان خود در  موجود    ایزدهاي

هاي آن حتی به  آئینی که ریشه  3خدایی واحد و یکتا بپذیرند.   عنوانبهیعنی اهورامزدا را  
باز می  4حدود   از حدود  هزار سال قبل  به دین    این آئین پیش نیز،  سال    2600گردد و 

میالدي در این   650رسمی ایرانیان تبدیل شد و تا زمان حمله اعراب، یعنی تا حدود سال 
پرستیدند. خدایانی که غالب  موقعیت باقی ماند. رومیان نیز زمانی خدایان متعددي را می

این آن با  بودند.  باستان  یونان  خدایان  از  فرهنگی  تقلیدي  آنها  تحول  شروع  ها  حال، 
به مسیحیت، آغاز شد و    4میالدي و با تغییر دین کُنستانتین اول  313خصوص از سال  هب

از ها به سمت خداي واحد دین مسیحیت رفتند. دینی که در آن زمان هنوز فرقهآن اي 
تالش کرد   5ژولیاني به نام امپراتورآمد. هرچند پس از کُنستانتین، یهودیت به حساب می

  ی رومیان را بازگرداند اما اقدامات او پرست ا مُلغی و آئین چندخدامسیحی ر یکتاپرستیکه 
  ور غیرمسیحی لقب گرفت.تماندگار نشد و او رسما آخرین امپرا

 
ترویج    1 آخناتون  اقدام  این  که  است  اختالف  محل  هنوز  (البته  تک Monotheismیکتاپرستی   ،() یا Monolatrismپرستی   (

 ) بوده است. Henotheismازچندپرستی (یک
2 Isis 

 خیر و شر نوعی دوگانگی بهد، نکه به یکتاپرستی خالص اشاره داشته باشزرتشتی بیشتر از این باستانی هاي آموزه  ،حال این با 3
  . پردازندمی 

ي به امپراتورو قبل از او، که به دین مسیحیت گرویده  نباشد رومی امپراتوراولین  کنستانتین،ممکن است  که شودگفته می 4
 زیسته، اولین نفر از این لحاظ باشد. یک قرن پیش از کنستانتین می  حدودکه در  )Philip the Arabفیلیپ عرب (نام 

5 Julian 
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یکتاپرستی،   از مساله  نظر دیدگاهاعراب  فارغ  آموزهاز  و  فلسفی  اخالقی هم در  هاي  هاي 
هاي  صورتی که فرهنگدر جایگاه مستقلی قرار نداشتند. به  ،هاي مجاورمقایسه با فرهنگ

قرن  مثال  دیگر،  بودند.  یافته  فهم دست  و  اندیشه  برجسته در  به تحولی  اعراب  از  قبل  ها 
ها  يهاي اوستا را داشتند، یونانیان آثار فالسفه کهن یونانی، هند ایرانیان چیزي به اسم آموزه

پ  آئین (   شادهایاوپانمتون   و  چینیهندو)  بودایی،  فلسفه  آموزهندهاي  و    الئوتسههاي  ها 
حال، قرن هفتم  دیدند. با اینرا در کنار خود می  عهد عتیقساکنان شرق مدیترانه متون  

یره عربستان رسیده بود تا در حرکتی  جزبهقرنی بود که باالخره نوبت به مردمان ش   ،میالدي
برداشتنش حداگامی که نخستین نشانه  ،تاریخی از حدود  هاي  از ظهور    3قل  قرن پیش 

  را تکمیل کنند.    شروع شدهجزیره اسالم در شبه

می توضیحات  این  شبهبا  فکري  و  فرهنگی  فضاي  که  رسید  نتیجه  این  به  جزیره  توان 
خصوص در بخش غربی آن یعنی ناحیه حجاز، عمال فضایی آماده براي یک تحول فکري  به

ن در  با  است.  بوده  جدید  نگرشی  آمدن  و  و  مسیحیت  پیروان  که  موضوع  این  گرفتن  ظر 
مخصوصا در اواخر قرن ششم  یهودیت نیز به آمدن یک منجی براي خودشان معتقد بوده و  

براي    شرایط  توان گفت کهمی  ، بودند   همیالدي بر شدت تبلیغات خود در این زمینه افزود
کري ملتهب و شده است. کاري که محمد در این فضاي فعمال تشدید می  ز تفکري نووبر

گر که در واقع اصالح برخی  هاي جدید به انجام رساند، نه انقالبی ویران مستعد پذیرش ایده
افکار   واقع،  بود.  مردمان آن دوراناز  که  ما می   در  او حتی خودش  دانیم  ابتدا    را یک در 

نمیهم    گراعمل  گراصالح نظر  آیات    گرفتهدر  در  وفور    قرآن و  هدف    بینیممیبه  او  که 
  . رده است کدادن انذار و هشدار معرفی میمحدود به  تنهاخودش را 

  ».) 115اى آشکار نیستم ( : «من جز هشداردهنده شعراسوره 

  ).» 56دهنده نفرستادیم (  «و تو را جز بشارتگر و بیم: سوره فرقان

  ).» 82: «پس اگر رویگردان شوند بر تو فقط ابالغ آشکار است ( سوره نحل

  ). تا قومی را انذار  5است که از سوي عزیز و رحیم نازل شده ( یقرآن: «این سیسوره 
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  ).»6ها غافلند (ها انذار نشدند و لذا آنکه پدران آن یکن

ایندر   اسالم،    کهمجموع  به  منتهی  دوران  شبهدر  در  جدیدي  مساله  جزیره  یکتاپرستی 
جزیره  دایان متعدد در سطح شبهدر کنار آئینی مانند پرستش خ حضور آن  و    هعربستان نبود

گر  بوده که فردي مانند محمد در نقش یک اصالحدر چنین شرایطی    است.  شدهدیده می
از آنظاهر می قوم خودش، برخی  میان  رایج در  از رسومات  برخی  با حفظ  تا  را  شود  ها 

اگرچه  اصالح کند.   این   براي  عنوان نمادت بهوجود خدایان دیگر و ساختن بُمحمد  مثال 
اما اهللا را همچنان   انجام  کردتایید می  خداي آسمانی  عنوانبهخدایان را ممنوع کرد  به   ،

کرد و به  پرستان مانند شنا، تیراندازي و سوارکاري توصیه میهاي مورد توجه بتفعالیت
هاي حرام، انجام مراسمی مانند حج، قربانی،  کعبه، وجود ماه  دانستنمانند محترم  ی  رسوم

  ذر و مواردي از این دست پایبند ماند. ن

مورد سال تولد محمد هم قطعیتی وجود ندارد اما مطابق    ایات اسالمی، در ور  هرچند در 
میالدي در مکه متولد شد که چند ماه قبل    570تر است، او درحالی در سال  چه معروفآن

به  هم  خودش را  مرده بود. محمد در همان دوران کودکی، مادر و پدربزرگ  ش  از آن، پدر
نهایت تحت سرپرستی عموي خودش    9و    6ترتیب در سنین   از دست داد و در  سالگی 

سفرهاي محمد به سمت سرزمین شام آغاز  در آن،  شد. دورانی که  یعنی ابوطالب بزرگ  
  لَدی دختر خُوَسالگی، یک زن بیوه و ثروتمند به نام خدیجه    25د. با رسیدن محمد به وش می

دهد. مانند سایر  واج میدبرده به او پیشنهاد ازسالگی به سر می  40در    شودکه گفته می
هاي صدر اسالم، ابهام زیادي در مورد شخصیت و زندگی خدیجه  اطالعات ما از شخصیت

از  فرزندانی چه مشهور است، او در زمان ازدواج با محمد، داراي وجود دارد اما بر اساس آن
در مورد خدیجه، سن او در زمان ازدواج دیگر  آمیز  نکته ابهامهمسران قبلی خود بوده است. 

 1فرزند  7را در نظر بگیریم که محمد از خدیجه    ادعاي مسلمانانبا محمد است. اگر این  
    - با سنی بیش اززنی  کهشود. از این لحاظ غیرقابل قبول میعمال ، داستان 2داشته است 

 
 شود.گزارش می  8تا  6بر سر تعداد فرزندان محمد از خدیجه، اختالف وجود دارد و تعداد آن از  همیشه،مانند   1
 90، صفحه جهیخد ج یتزو ثیباز رفتن به سفر شام و حدهشام،  اهللا، ابن سیرت رسول 2
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  . زاده باشد  هم در دورانی با آن وضعیت بهداشتی نآسالم   1فرزند 7 سال، توانسته باشد  40

سالگی محمد رخ    36نصب حجراالسود که در  بازسازي کعبه و ماجرايموردي مانند جز به
، 2است تا واقعیت  هاي کُمیک شرکت مارولداستانداده و محتواي تعریف شده بیشتر شبیه  

او  در زندگی مورد    زیادياطالعات  نامه  از    جزئیاتدر    25در    جازدوازمان  زندگی محمد 
قبل و   دوران روایات اسالمی در مورد وجود ندارد. سالگی  40در تا شروع الهاماتش  سالگی

اند. با  زندگی محمد کرده  داستان  بازگوییی مثال زدنی اقدام به  جزئیات پس از این دوره با  
توانست  می  اي کههم دوره. آناند سکوت تقریبا سنگینی کرده  سال  15این    حال، در مورداین

پیش از شروع الهاماتش دقیقا   دورانمحمد در   تا بدانیم هاي بسیار مهمی به ما بدهد  سرنخ
زندگی او در این    جزئیات، مشخص نیست که  در مجموعبا چه شرایطی روبرو بوده است.  

بهدوره پیوستهبه  نامناسب  اتفاقاتخاطر  ،  شده  اعمد   ،وقوع  مسلمانان حذف  یا    اند توسط 
او  که  این صحابه  و  نزدیکان  شدهکال  جمعی  فراموشی  اشاره    دچار  دوره  این  به  دیگر  و 

او در سال  . به هراند نکرده نزدیکی مکه، در    610حال،  میالدي در غاري در کوه حرا در 
ها را  واهد که آنخگوید و از او میبیند که چیزهایی را به او میرویاي خود فردي را می

شود. او پس از بیدار  سوره علق یاد می  آیات  ها با عنوانتکرار کند. جمالتی که بعدا از آن
طوري که تقریبا ، بهبیند در آسمان میاین بار  هم همان فرد را    ، بازشدن و خروج از غار

ه  بود  گی اودر تمام دوران زند   این براي دومین بار به نظر،  .  است  بوده   پرکرده  را  آنتمام  
آن نبودند. مرتبه اول    درك که دیگران قادر به    ردهکمیتجربه   بیداريکه چیزي را در   است

برهنه   صورتیبهو به همراه دوستانش   ه بردبه سر می  کودکیگردد که او در  به زمانی باز می
کند که فردي نامریی از پشت به او مشت  . در آن حال، او حس میه استبودمشغول بازي  

. نباید مانند  هاي دیگر برهنه باشیگوید که تو نباید مانند بچهزند و میاي میقُلمهُسیا  
 

  ) کلثوم و فاطمه مّاُ ه،یرق نب،یزدختر ( 4) و بیّقاسم، طاهر و طپسر ( 3 1
نویسد:  می و در اشاره به ماجراي نصب حجراالسود    »در عمارت خانه کعبه«بخش    در  اهللاکتاب سیرت رسول ابن هشام در    2

  بازسازي کنند. مجددا    ،دیوارهایش   تخریب شدنخاطر  به  کعبه را  چهاردیواريکه  قریش تصمیم گرفتند  بزرگان قبیله    روزي
گیرند  تصمیم می ، شدنددزدیده می  و نبود سقف  وتاه بودن دیوارهاکعبه به سبب ک  داري شده درنگه  لا امو کهخاطر این به ها آن
 کعبه بوده، داخل خانهاي که در حفرهاژدهایی از هر روز حال، اینبا  به آن سقف هم اضافه کنند. بر بازسازي دیوارها،عالوهکه 

با خود براي همیشه  و آن اژدها را    آیدمی از آسمان    ايپرنده   سرانجام، روزي  .ندکحمله می ش  مردم اطرافبه  و  آمده  بیرون  
 کنند. شوند و بازسازي کعبه را شروع می قریش آسوده می  اهالی به این صورت .بردمی 
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بازي    هاآن باید خود  ناحیه شرمگاهیت پیدا باشد در حین  زیرا تو مانند  را بپوشانی  تو   ،
ه این صورت با دوستانش  گاه بشود محمد دیگر هیچرخدادي که سبب می . دیگران نیستی

  1. بازي نکند 

که ممکن است به    باز کنیم  تربزرگ  یسوالبهتر است یک پرانتز بزرگ براي  قبل از ادامه،  
  ، پرسد . سوالی که مینباشد  خاصی  بسیاري اصال سوالبراي  شاید  و    رسیده باشدذهن برخی  

بود؟ معتقد  چه  به  الهاماتش  شروع  از  پیش  هم    محمد  او  قومش  آیا  مردم  به  مانند 
این  باور داشتچندخداپرستی   یا یا  یهودیت، مسیحیت  نوع  از  مثال  یکتاپرستی  نوعی  که 

طبیعی است که در   ؟ه استکردمعنوي را دنبال می صورتیبهبدون وابستگی دینی و حتی 
هاي  جز همان روایتبه  يچیز  نهایتا  ن پیش از شروع الهاماتش،در دورا  عقاید و افکار او مورد  

ها حساب کرد و با توجه  طرفی آنبی  روي  توان برهایی که نمیاسالمی نداشته باشیم. روایت
بر روي یک جواب  ها  توافق آن  بر رويتوان  مسلمان به این سوال، حتی نمیعالمان  به پاسخ  

معتقدند که محمد دینی نداشته،    عالمان اسالمیي از  اعدهدر واقع،  .  امید داشت  هم  قاطع
یکتاپرست  دیگر  برخی و دسته دیگر هم کال نظر خاصی    و حتی مسلمان  معتقدند  بوده 
توانند  نهایتا می   هاآنزیرا  داشت    عالمان اسالمیي از  بیشترانتظار  توان  نمیطبیعتا    .ندارند

 ها آن اگر    . در واقع،عتقد باشندمراستا یا حداقل خنثی در مقابل باورهایشان  به چیزي هم
یا مسلمان   دیگر مسلمان ماندن  ،باشد ناقض باورهایشان    د که ن باش   ي باور داشتهموردبه  

    د.وش معنی میها بیآن  نخواند 

  ، یات زندگی اوئو جز   ما در مورد محمد   یبهتر متوجه شویم چرا منابع اطالعات  کهاین براي  
سري    باید   ،د ن ند خیلی هم قابل اطمینان باش نتوانمی  حتیبلکه    ند نه تنها خیلی وسیع نیست

  ، از راویان مختلف را کنار بگذاریم  پراکندهاگر احادیث    به تاریخ ثبت و نگارش زندگی او زد.
در    ابن اسحاقفردي به نام  محمد کرد،    براينامه  زندگی  م به نوشتناولین کسی که اقدا
  ، محمدمرگ  بیش از یک قرن پس از  او  یعنی    بوده است. به بیان دیگر، قرن هشتم میالدي

. حاال خودتان تصور کنید که این خاطرات شفاهی، آن هم  ه استدست به چنین کاري زد
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از یک قرن، چقدر کم و زیاد شده ابن اسحاق هم  نوشتهنسخه اصلی  اند. حتی  پس  هاي 
و   و نوشتهآنبیشتر  امروز در دست نیست  او  از    که   هستند  موارديدانیم،  هایش میچه 

قرن نهم  در    ابن هشامبه نام  توسط فردي    ،با ویرایش و دخل و تصرفها  هایی از آنبخش
چه که  همه آن  هم   ابن هشام   طور که اشاره شد،همان  .اندرشته تحریر درآمده  به   میالدي

نادرست   هایی که به نظرشروایت و برخی از آن بازنویسی نکردهابن اسحاق روایت کرده را 
بی راحتی  را    بوده ربط  یا  همین  است.به  کرده  جمله    حذف  میاز  توانسته  این حذفیات 
  اند. دادهتش را نشان میاپیش از شروع الهام محمد که مثال خطاکار بودن  باشد هاییروایت

عالمان اسالمی غالبا تالش دارند که بگویند شروع الهامات محمد تاثیري بر قدرت تشخیص  
عاري از  ، همواره معصوم و  الهاماتششروع  و درك او نداشته و او چه پیش و چه پس از  

این با  است.  بوده  و حتی  هشام  ابننامه روایت شده توسط  ما در همان زندگی  حال،خطا 
را می  ،منابع دیگر را رد میمواردي  از خطا  بودن محمد  ادعاي عاري  که  در    . کند بینیم 

در بخش «در کیدهاي قوم قریش» به گفتگویی میان ابوطالب و قوم قریش  نامه او و زندگی
کبرمی اهانت  هاآن  هخوریم  ناراز  به خدایان خود  که  اهاي محمد  گفتگویی  ضی هستند. 

  ، و شناخته شده  آشکار  یصورت ، حداقل بهتشامحمد پیش از شروع الهام  دهد کهنشان می
ی  اننوعی چرخش ناگه  عمال  او  تازه  هايقوم خودش نداشته و رفتار  مخالفاي  و عقیده  کردار

  ند. اهشدمحسوب میجدید  حرکتیو 

 ي. ما همواره رضایقوم  يشوایابوطالب، تو مِهتر ما و بزرگ و پ  يا  بزرگان قبیله قریش:
آبا و    نیبرادرزاده تو د  حال،نی. با ا میکه خاطر تو را برنجان  میخواهیو نم  م یخواهیتو را م
مردم را از راه    دهد،یما را دشنام م   انی. خدااست  افتهی  گری د  ینیما را رها کرده و د ياجداد

کار    نیکن تا از ا  حتیتو او را نص  ای. اکنون  کشدی و ضاللت بر ما م  کفر و    کندیبه در م
کار  فیبده تا خودمان تکل يبه ما دستور کهنیا ایما اهانت نکند  انیدست بردارد و به خدا

  1. میاو را مشخص کن 

  ــ براي مدتی ند  اهبزرگان قریش مجبور بود  که ه استاین گفتگو پس از آن صورت گرفت
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اي خود را تحمل کنند. با  قبیله  آداب و رسوم و    هاي محمد به خدایانها و دشنامتوهین
توهیناین آنحال، چنین  اجدادیشان،  هایی،  و  آبا  و  کهن  رسومات  به  آن بهم  که راي  ها 
عنوان یک قبیله عرب بسیار به رسومات خود پایبند بودند، بسیار سخت و ناگوار بوده  به

  است. 

افراد دیگري نیز از او   اسحاق نیست و هاي ابن هشام تنها منبع ما از گفته ابنبر این، عالوه
در    مانپاسخ سوالبه ما در یافتن  د  ن وانبتشاید    هایی کهروایت  .اند هایی را نقل کردهروایت

 که ابن  هاایتدر یکی از این رو  .کمک کنند  اسالمپیش از  در دوران  مورد طرز فکر محمد  
بُکَفردي به نام    امانقل نکرده    از ابن اسحاقرا    هشام آن نقل  از ابن اسحاق  یر  یونس ابن 

داده است.  انجام میقربانی  ها هم  خوریم که محمد حتی براي بتبه این نکته برمی  ،کرده
و ابن    سهیلیابوالقاسم    ،صحیح بخاري  روایتی که اثرات آن را حتی در منابع دیگري مثل

  . ] 8[ توان دیدهم می کثیر

در حال حرکت از طائف به سمت    1ابن حارثه   دیمحمد به همراه ز  جوانی، روزيدر دوران  
بوده مسیر  که    است  مکه  این  زدر  عامر    دیبا  میکتاپرست  ابن  و  شوندیمواجه  محمد   .

  ، اندکه به همراه داشته يااز داخل بقچه ،انیم نیو در هم روندیماو به نزد  شاپسرخوانده
 يا دیگوی. محمد به او مکنندیدعوت مآن آورده و او را به خوردن  رونیب گوشت يمقدار

ب قدر  ایعموزاده  ا  يو  ز  نیاز  بخور.  دختران دیگویممحمد  واب  جدر    دیگوشت  از  اگر   :
 شده  یقربان  يهاگوشت  نیبه تو خواهند گفت که من هرگز ا  اهآن ،يشو ایعبدالمطلب جو

 اند و نامها قربانی شده هایی که براي بتگوشت ( ندارمقصد چنین کاري هم و  امنخوردهرا 
ها و  بت  دنیپرست  خاطربهاو محمد را    ،. در ادامه)در زمان ذبحشان برده نشده است  اهللا

قربان ها نه هستند. آن  یثعب  يزهایها چ: بتدیگویو م  کندیسرزنش م  شانیبرا  یانجام 
  گر یاتفاق، د نی: من بعد از ادیگویوارد کنند. محمد م  يررض توانندیدارند و نه م  ياده یفا

خودش   يامبریمرا به پ اهللا کهنیکردم تا ا یقربان شان یرا لمس کردم و نه برا یهرگز نه بت
  کرد. لینا

  تري که باید به آن دقت کرد این  هاي اسالمی، نکته مهمروایت تاریخی میزان وثوق فارغ از

 
 . به پیروي از محمد پرداختکه  يافراد نیاز اول یکیپسرخوانده محمد و  1
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در    محمد هیچ حرفی در مورد یکتاپرست بودن    نه تنها  هم  قرآنحتی در خود    است که
  حتی در جهت عکس آن هایی  توان نشانه، بلکه میزده نشدهالهاماتش    شروعدوران پیش از  

 به احتمال فراوان،گفت که  توان  صورت یک فرض منطقی میبه  ،نیبنابرا  را هم مشاهده کرد.
وتافته جدابافته  او نبوده  قوم خود  از  سایر  اي  قبیله    رایج آن زمان  به رسومات  ،ینمانند 

  خالف رسومات اعراب پیش از شروع الهاماتش، براگر او  است. در واقع،پایبند بوده خودش 
عنوان این موضوع بهبه  گرفت و  قرار می  شقومکرد، حتما مورد شماتت  آن زمان عمل می  در

از گذشته محمد، در   از آمدن اسالم  اگر    .شد اشاره می  قرآنیک برگ زرین  محمد پیش 
به   قرآنکه    حداقل زمانی  یک یکتاپرست شناخته شده بود،  ،مانند فردي مثل زید ابن عامر

عنوان  به خود محمد هم بهحتما   ،کرداشاره میپیروان حنیف و یکتاپرستان پیش از اسالم 
«آیا ندیدید زمانی که محمد یکی    :مثال به این صورت  .کردیکی از همین پیروان اشاره می

بود و حتی هاي شما  به بت  باز هم  ،ي اهللا برگزیده نشده بودپیامبربه    هنوز  از خود شما 
نه تنها    ، و آیات مربوطه  قرآن بررسی  حال، با این.  بود؟»حنیف  داشت و پیرو آئین اعتقادي ن

  ، قرآن   . در آیاتکنداشاره میاین قضیه    خالف به  کامال  که  بل  ،دهد را نشان نمیچنین چیزي  
شده و تاکید شود  یاد    عنوان یک یکتاپرست و پیرو دین حنیف که از محمد بهجاي اینبه

که به دین   شودمی دستور داده، به او  حتی پیش از آمدن اسالم هم چنین بوده است که او
شروع ترین حالتش این است که او پیش از  حنیف بپیوندد. معناي چنین چیزي در سرراست

قل پیرو آئین حنیف و یکتاپرستی نبوده  اکه بوده، حد   ايو عقیده  ، پیرو هر آئینالهاماتش
نیازي    ،آئین حنیف بود  روپیش از شروع الهاماتش یکتاپرست و پی  در واقع، اگر محمد   است.

گرو دستور  او  به  که چنین چیزيینبود  شود، چرا  داده  آئین  این  به  و   ثعب  یحرف  ،دن 
  است.  احمقانه

  . »)105به دین حنیف روى آور و زنهار از مشرکان مباش («سوره یونس: 

از  «سوره نحل:   که  کردیم  تو وحى  به  ابراهیم حقسپس  کنآیین  پیروى  از    .گراى  او 
  . »)123مشرکان نبود (

پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى  «سوره روم:  
  این است همان دین    .تغییرپذیر نیست اهللاآفرینش   .مردم را بر آن سرشته است اهللاکه 
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  ». )30دانند ( پایدار ولى بیشتر مردم نمى

مُبه تایید  عنوان  بیبزرگ  هر  بر  دیندیگري  و  محمد،ایمانی  نبودن  در  اآی  دار  موجود  ت 
بهسوره شوري  و  قصص  میهاي  نشان  آشکاري  شروع  صورت  از  پیش  محمد  که  دهند 

و نه    ایمان داشته  خداي واحد   نعنوابه  ، نه به اهللاچیست  قرآندانسته که  الهاماتش نه می
شود که در نتیجه آن،  کرده که ممکن است روزي الهاماتی بر او آشکار  حتی به این فکر می

  او ایمان آورد و خود را رسول خدا بنامد. 

بلکه این رحمتى از پروردگار   تو امیدوار نبودى که بر تو کتاب القا شودو «:  قصصسوره  
  .»)86پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش (  .تو بود

دانستى  تو نمىهمین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم    و«:  شوريه  سور
ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم کتاب چیست و نه ایمان  

  » .)52کنى ( خوبى به راه راست هدایت مىنماییم و به راستى که تو بهبه وسیله آن راه مى

حداقل  که گذشته محمد    واقعیت این استفارغ از طرز فکر محمد پیش از شروع الهاماتش،  
عمال    ،قرآننقل چیزي خالف آن در  و    براي ساکنین مکه و قبیله قریش کامال مشخص بوده 

، تنها چیزي  در نتیجه  . آمده استبراي محمد به حساب می  و سیاسی   یک خودکشی فکري
  یکتاپرستی پس از شروع الهاماتش به  مانور دهد، روي آوردن او    توانسته بر روي آن  قرآنکه  
گفتگوهاي نقل شده از محمد و  در    هموارهکه ما توان گفت در همین راستا میاست.  بوده 

محمد    جدید   خوریم که مردمان قبیله قریش از حرکات و رفتاراهالی قریش، به این برمی
.  با ما فرق داشتی همواره  اي و  بگویند تو قبال هم چنین بوده  ایم که هستند و ندیدهمتعجب  

هاي  آموزهاسالم در  پیش از  دوران  رسم و رسومات    تن برخی از فادامه یادر کنار    موضوعی که 
  قبیله قریش پرست بودن یا حداقل پایبند بودن محمد به رسومات  بت  نظریهباز هم   ،محمد 

  کند. می یدتایرا  شروع الهاماتشپیش از دوران  در

  حرا غار کوه  که در  هولناکی  به هر روي، او پس از تجربهمحمد بازگردیم.  به ادامه ماجراي
زده و منقلب  به خانه رفته و ماجراي این تجربه تازه را با حالتی وحشت  ،داشت و بیرون آن

ـ  گذارد. خدیجه پس از آرام کردن او، موضوع را با پسر عموي خودبا خدیجه در میان می   ـ
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گذارد. او نیز که کامال در جریان ورقه ابن نوفل که فردي مسیحی بوده در میان می  یعنی
محمد، به او در  با  هودیت قرار داشته است، پس از مالقات  مسیحیت و ی  ادیانهاي  داستان

دهد  گوید. ورقه به محمد بشارت میآوري او میاي به نام جبرئیل و داستان پیاممورد فرشته
اند و به این صورت عمال  نجی است که گذشتگان در مورد آن صحبت کردهکه او همان مُ

به محمد نشان می را  که  راه  نبوده  احتماالدهد. راهی  ناآشنا  با آن  ما   زیرا  محمد خیلی 
هاي تجاري بارها به سرزمین  خود او قبال در قالب کاروان   دانیم کهاسالمی می  مطابق روایات

ها هاي آنداستاناز    فراوان  احتمالبه  جا را دیده و مسیحیان و یهودیان آن،  شام سفر کرده
این، همانعالوه  آگاه شده است. اش بر  اره شد، مسیحیان و یهودیان در خود  طور که قبال 

.  ها مساله نادر و عجیبی نبوده است و برخورد محمد با آن  اند جزیره هم حضور داشتهشبه
. مسیحیان نجران  وده استمسیحیان ساکن مکه بهمین  از    خود ورقه ابن نوفل یک نمونه

در  ستند که  هاي دیگري هجزیره و یهودیان ساکن مدینه و اطراف آن، بخشدر جنوب شبه
 اند. کونت داشتهس  جاآن در  صورت مشخصی یکتاپرستان بهزمان زندگی محمد، 

محمد پس از اولین تجربه بصري خود در کوه حرا، در شوکی عجیب فرو رفته و به  خالصه 
این است که مسلمانان    جایک نکته مهم در این  .گیرد تحت تاثیر این واقعه قرار می  شدت

  . صورت کامل یا در چند قسمت بر محمد الهام شده است دانند که سوره علق بههنوز نمی
  بر اساس   قرآنهاي  سورهمشخص کردن ترتیب  قطعی و موثق براي  راهنماي  هیچ  همچنین  

ند  تواحال، در حال حاضر دو ترتیب نزول میبا اینها بر محمد در کار نیست. توالی الهام آن
  . بر مبناي روایت ابن عباس، سوره دوم، سوره مورد استناد قرار گیرد

، سوره دوم، سوره  آلمانی  پژوهقرآنخاورشناس و  ،  1تئودور نُلِدکه   پیشنهاد قلم و بر مبناي  
، تا  کمی بعدتر به این خواهیم پرداخت که محمد پس از شروع الهاماتش  است. بوده  ثر  َدمُ

وآن  هامدت نگذاشت  میان  در  کسی  با  را  ترین  نزدیکاز    او  دعوتشروع  حتی    ها 
و    5آیات   حال، دربا اینسال طول کشیده است.   چند طبق بعضی روایات تا  شخویشاوندان

حتی    قرآنطوري که  به  اند،بودهار او آگاه  خوانیم که مخالفین محمد از افکمی  سوره قلم  6

 
1 Theodor Nöldeke 
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. بر همین اساس، بسیار دشوار است  کشد ها خط و نشان میدر آیاتی اختصاصی براي آن
دي ابن عباس،  اترتیب نزول پیشنه  الهام شده بر محمد، مطابقکه بپذیریم، دومین سوره  

الهام شده بر    سوره قلم باشد. را هجدهمین سوره  محمد در نظر گرفته  نُلِدکه سوره قلم 
  است. 

  .» )6( یدجنون دچاریک از شما ) کدام5زودى خواهى دید و خواهند دید ( به : «سوره قلم

،  بوده استمحمد  شده بر  الهام    سوره  که واقعا کدام سوره دومینفارغ از اینو    يرو  به هر
این  اشاره کرد، حالتی است که محمد در زمان  واقعیتی که  به آن  دریافت چنین  جا باید 

خواسته  خدیجه می  از  ،اتیداده است. او در زمان وقوع چنین الهامالهاماتی از خود نشان می
الهامات،   ایندر زمان تجربه    معموال  محمدبر این،  اي بکشد. عالوهکه بر روي او ردا یا پارچه

می  یعال آورده و دچاردر می 1خروپف یا زنگ مار زنگیصداي بعضا از خود صداهایی شبیه 
مانند برافروختگی و قرمز شدن، کف کردن دهان، درد زیاد، عرق شدید (حتی در روزهاي  
به   سرد)، شنیدن صدایی شبیه زنگ و همچنین صدایی مانند کوبیدن آهن، خیره شدن 

بر همه  شده است. عالوههوشی و غش مییک سمت مشخص، احساس مرگ و حتی بی
در   یکامال فیزیکی و به شکل مرد جوان صورتبهه را نامید چه جبرئیل میها، او گاها آن این

اگر هایی که  . نشانه] 9[اند  دیگران قادر به دیدن آن نبوده  که  البته  و  دیده جلوي خود می
آن ببیند،  امروز یک پزشک  را در شما  و  آزمونبرایتان    احتماالها  مغزي  نوار  مانند  هایی 

یص اولیه خودش در مورد ابتالي شما به صرع مطمئن  ختا از تش  کند را تجویز میآي  آرام
 شود. 

تجربه دیدار    ،بارمات محمد این است که از زمانی که او براي اولین موضوع دیگر درباره الها
خدیجه و   جز بهپشت سر گذاشت، موضوع را با هیچ کس دیگري  را  حرا  کوهدر با جبرئیل  

مدت آن را حتی    بعضااي که  پسرعموي خدیجه یعنی ورقه ابن نوفل در میان نگذاشت. دوره
هایی که ورقه ابن  محمد حتی با وجود اطالعات و دلگرمی  .] 10[   اند سال هم ذکر کرده  2تا  

 ،نوفل درباره جبرئیل، وحی الهی و منجی به او داده بود، فورا تجربیات خود را با دیگران

 
1 Rattle 
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به نفس الزم    این یعنی   .حتی خویشاوندان خود در میان نگذاشت  اعتماد  او هنوز به آن 
  از   ند و دیگران را به چیزي دعوت کند.نرسیده بوده است که بخواهد خود را پیامبر بخوا

  اند، همین دو نفري هم که قبل از همه در جریان الهامات محمد بوده  بین  دیگر، از  طرف
بدون   نوفل  ابن  سال    کهاینورقه  همان  در  بیاورد،  ایمان  او  و    میرد میمیالدي    610به 

محمد دیگران را به   . در واقع، وقتیکرده استاز او پیروي نمیآغاز  همان  خدیجه هم در  
افکار خودش دعوت می از  با چنان برخورد سردي روبرو میپیروي  احتماال    شود کهکند 

شود تا مدتی دیگر چنین الهاماتی بر  سبب می  یاس ناشی از این چنین برخوردي بوده که
مشخص نیست    شود،که با عنوان «فترت وحی» شناخته می  او آشکار نشود. مدت این دوره

اند. به  اشاره کرده  سال  3روز تا حتی    15اي بین  مانان در روایات خودشان به بازهاما مسل
خاطر ترس از دیوانگی یا ناامیدي  که به  شودمتاثر میبه قدري    از این وقفههرحال، محمد  

رسد  اي، حتی به فکر خودکشی و پرت کردن خودش از کوه حرا هم میاز تکرار چنین تجربه
  د وش میمتوجه که  کردخدیجه تنها زمانی شروع به پیروي از افکار محمد حال،  با این. ]9[
عنوان اولین فرد مسلمان،  یعنی خدیجه بهاین    1از انکار دیگران محزون و غمگین است.   او

که دیگران از افکار محمد آگاهی داشتند ولی به او ایمان   آورده استزمانی به محمد ایمان  
محمد در کوه حرا تا ایمان آوردن    اتآوردند. مشخص نیست که فاصله میان اولین الهامنمی

توان گفت که ایمان می  نامه اوزندگیبر اساس  یعنی خدیجه، چقدر بوده است اما    اولین فرد
، رخ داده  2آوردن خدیجه به محمد، پیش از الهام شدن سوره ضُحی یعنی یازدهمین سوره 

این دلگرمی  است. از پیروي  با  از مدتی  الهامات محمد  خدیجه،    ناشی  از سر  مجددا  پس 
  . شود ضحی روبرو می  اي مانند با الهامات سورهاي تازه،  تجربه  طی  دوباره شوند و او  گرفته می

، بیشتر  کرده استکه باالخره یک نفر حرف او را باور  با آرامش ناشی از اینو    در ادامهمحمد  
.  کنددر این باره صحبت می  افراد بیشتريو آرام آرام با    شدهبه تجربیات خودش مطمئن  

علی چون  حارثه،  ،3افرادي  ابن  ابی    زید  ابن  سعد  زبیر،  طلحه،  عثمان،  وقاص،  ابوبکر، 

 
 114، صفحه جهیخد هشام، در اسالم اهللا، ابن سیرت رسول 1
 عباس و سیزدهمین سوره مطابق ترتیب نزول پیشنهادي نُلدِکه مطابق ترتیب نزول پیشنهاد شده توسط ابن  2
 . نیستخیلی عاقالنه  اوکار بردن عبارت ایمان آوردن براي به در نتیجه و ساله بوده  10- 12علی در آن زمان، نهایتا کودکی  3
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به  محمد از جمله کسانی هستند که پس از خدیجه  عبدالرحمن ابن عوف و دیگر صحابه  
دیدن  از    ناامیدي خودشباالخره ترس و    نظربهکه  او  ،  در ادامه نیز.  اندمحمد ایمان آورده

کنار گذاشته را  تما  ،مخالفت دیگران  توان آنبا  ادامه میم  را  است  دهد.  چه شروع کرده 
  شود. از سوره حجر دیده می 95و   94  اتهاي آن در آیتصمیمی که نشانه

) که ما  94چه را بدان مامورى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب (پس آن: «حجرسوره 
  ». )95ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد (

تري  حالت متداول  عنوان خداي یکتا توسط محمد پرستش اهللا به  بهکه دعوت  پس از این
  ، تعارضات میان محمد و ساکنان مکه هم شدت و او پیروانی پیدا کرد  در مکه به خود گرفت

هاي مداوم محمد و پیروان او  ها و جسارتخصوص تحمل توهین. قوم قریش که بهگیردمی
دیدند، او را شماتت  ي خود را نداشتند، در هر فرصتی که محمد را میبه خدایان آبا و اجداد

با توجه به اعتقاد اعراب در پیش از ظهور اسالم به جن   نامیدند.می  کاهنکرده و مجنون و 
زده  جا مقصود از مجنون همان جنهاي اسالمی هم ادامه یافته است، در اینکه در آموزه

در آیاتی  حتی    ،مجبور بوده است  قرآنمد اثر داشته که  ها به قدري روي محاین حرف  است.
  . به او دلگرمی بدهد  یو اختصاص مشخص

  ».)6-5د ( یاز شما دچار جنون کیکه کدام  نند،یبیو م  ینی بیم يزودپس به: «سوره قلم

حال که چنین است تذکر ده و به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی  : «سوره طور
)29(. «  

باشد که از آن  یاو نم يبرا  یباغ ایشود؟  یاو افکنده نم يسوبه یگنج ا«ی :فرقانسوره 
  » .)8( دیکن ینم يرو یجادو شده را پ   يمند شود؟ و ستمکاران گفتند: شما جز مردبهره

همان چیزي  انداز  چشمتوان  ، میبرخوردهاي محمد با اهالی قبیله خودش در مکهدر یکی از  
به اجرا گذاشت. روزي پس    ، عمالرسید   به قدرت  مدینه  درکه  را دید که محمد پس از آن

  ، جمالتی را در نقد افکار و رفتارش به او نسبت دادند   ، چندین بارکه چند نفر از قریشاز این
که جان من در    ییبه آن خدا  ؛د ی بشنو  ش،یقوم قر  يا«گوید:  رود و میاو از کوره در می
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کارد به گلو نهم و بکشم.    يام تا شما را همچون گوسفند دست اوست، من از بهرِ آن آمده
جا  این خشمی که محمد در این  1.»خواهید گریختاز چنگ من    گانیکه شما را  د یمپندار

در عمل    بعداکه او قرار است  چیزي است  کوچکی از آن  چشمهنظر  به، دهد میاز خود نشان  
از سلطه قریش در   ست نتوا  د محمکه  است  زمانی منظور  جزیره نشان دهد. ردمان شبهبه م

هاي را داشته باشد که ابایی از انجام هیچ یک از فرمان  خودش پیروانی  در کنار و    مکه بگریزد 
  صاحب که    کسیوقتی  حدس زدنش کار سختی نیست که  واقع،    . درنداشته باشند   اواجرایی  

کشد اگر روزي به قدرت  می  را  چنین خط و نشانی  ،خاطر آزار کالمیصرفا به ،قدرت نیست
بعدا محمد تصمیم می  چه کار خواهد کرد. قعا  اوبرسد،   گیرد که دیگر به خدایان اگرچه 

  . اندهکه دیگر این رفتارها دواي درد نبود  هبود  قدري پیچیدهقریش توهین نکند اما اوضاع به

خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى به  مى   اهللارا که جز    هایىو آن«:  انعامسوره  
گاه بازگشت آن .گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم این  . را دشنام خواهند داد  اهللانادانى 

دادند آگاه خواهد ساخت  چه انجام مىآنان به سوى پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آن
)108(. «  

عنوان یکی از بزرگان  به  بیعهرَ ابن تبهعُگرفتن اختالفات میان محمد و اهالی قریش،  با باال
که با زبانی منطقی، نرم و با فروتنی با محمد گفتگو کند تا مشکل به   کند میقریش، سعی 

  ، راه به جاي دهد میالبته او هم در نهایت با پاسخی که محمد به او  .  وجود آمده را حل کند
  2. برد مین  خاصی

  نو  دینی و ايبیامده  تو لیکن. مایی بهترِ و مِهتر . تومایی عزیز و بزرگ تو محمد، اي عُتبه:
 تباه  را  ما  دین  و  کنیمی  عیب  را  ما  خدایان  و  ايافکنده  قوم  میان  در  رقتفُ  و  اينهاده

 و  رنجندمی  تو  از  و  شوندمی  خاطر  پراکنده  عظیم  معنی  این  از  قریش  قوم.  کنیمی
  که   است نعمتی  و  مالی  کار،  این   از تو  مقصود  اگر  اکنون، .  کنندمی  تو  حق   در  بد  هاياندیشه

 کنیم  حاصل  را  تو  مال چندان  و  کنیم  توزیعی  قریش  در  تو  بهرِ  از  ما  بگو تا  آید،  دستبه   را  تو
  است،   حشمتی  و  جاهی  مقصود  را  تو  اگر.  نباشد  تو  ثروت  و  نعمت  به  کسی  عرب،  اندر  که

 
  130صفحه  در سفاهت قوم قریش،هشام،  اهللا، ابن رسول رتیس 1
 133اهللا، در سخن گفتن ُعتبه، صفحه سیرت رسول 2
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  و  کنیم  آن ما فرمایی تو چه  آن هر و  آییم تو خدمت به روز هر قریش مِهتران  جمله تا بگو
 تو  با  جمله  ما  تا  بگو  دادن،   فرمان  و  است  مملکت  مقصود  را  تو  اگر.  نرویم  در  به  تو  حکم   از

 را   تو  اگر.  ببندیم  خدمت  کمر  تو  پیش  جمله  و  گردانیم  خود  پادشاه  را  تو  و  کنیم  بیعت
توانی آن را  نمی تو که  است نموده روي  ايوسوسه  را تو دیو از  و است شده مستولی  خیالی

  تا  کنیم بذل ،کردن بایدمی بذل  چه هر و  کنیم جمع  عالم  اطباي   تا بگو ، از خود دفع کنی
 تو  تا  برگیریم  تو  مراد  همه  این  ما.  برند  بیرون  تو  از  وسوسه  و  خیال  این  و   کنند  تو  يمداوا

  . نرسانی ما خدایانِ  و ما دینِ تعرضِ و بگذاري را ما

  گر رحمت  جانب  از  است  اىیخواند. وح سوره فصلت را می  4تا    1او در ابتدا آیات  محمد:  
  براى   عربى  زبان  به  است  ىقرآن  شده  بیان   روشنى  به  آن  آیات  که  است  کتابى )  2(  مهربان
  در   شدند، گردانروي  آنان بیشتر  و  است هشداردهنده و گربشارت) 3(  دانندمى که مردمى
  . )4( شنوندنمی نتیجه

  جاه   نخواها  نه  و  شما   اموال  و   مال  دنبال  به  نه   من   که   گوید تبه میمحمد به عُ  ، نیز  ادامه   در
حال، گذر زمان نشان با این .امآمده ایمان به دعوت و قرآن خواندن براي من. هستم مقام و

اولیه بودهت  صرفا  ،حالت  ترینبینانهخوشدر  ها  این حرفکه    داد ادامه فکراتی  او در    اند و 
به جاي پندهاي به ظاهر اخالقی،    طوري که،کند. بهعبور میها  آناز    تحوالت فکري خودش

االجرا  هاي سیاسی و اجتماعی الزمدوستانه و غیرسیاسی، شروع به صدور قوانین و فرمان
ترین  شاید بزرگ.  ه است داشتها بهاي سنگینی را در پیکند که سرپیچی یا مخالفت از آنمی

د که روزي  وش میتال  مبچیزي    همانکه او سرانجام به    حقیقت تلخ داستان محمد، این باشد 
انتقاد می از آن  وقتی درکرد.  خودش  و موضع ضعف    او  را  قرار داشتمکه  این  ، دیگران 

.  1» کند مى سرکشىکه   حقا ،پندارد نیازبى را  خودانسان  که همین : «کرد چنین توصیه می
کار او به جایی  ، نهایتا  شد قدرت سوار  اریکه  کم بر  و کم  رفتوقتی به مدینه  حال،  با این

  . کند میصادر هم  را  شدري دست و پاي مخالفینفرمان بریدن ضربکه رسد می

ادامه، این  در  به  با قریش  متوجه    شیقر  اهالی   رسد کهجا میداستان محمد و اختالفش 
  د که  نرس به این نتیجه می ها نهایتا. آنگفتگو یا حتی تمسخر چاره راه نیست که د ن شومی

 
 7و  6آیات ، سوره علق 1
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  بزرگان از    ی کیصورت که مثال    نیبه ا  د.ناي براي اثبات ادعاهایش بخواهنشانه و معجزهاز او  
مکه را از    نند،یاو را بب  هاآناز آسمان نازل شود تا    يارا زنده کند، فرشته  شیقر  درگذشته

  که نیافرود آورد یا    شیاز آسمان بر قر  یعذاب،  نجات دهد   زرعیگرم، خشک و لم  تیآن وضع
توصیهبه  قلاحد  یا  گذشتگان  درباره  ناقص  و  پراکنده  جمالت  اخالقی  جاي خواندن  هاي 

شده آن  تابیک  ،شناخته  بر  کند.آسمانی  عرضه  مصداقدرخواست  ها  که  آن  هایی  هاي 
و سر و ته  ه  ها منفی بودطبیعتا پاسخ محمد به همه آنشود و  دیده می  قرآنوضوح در  به

  نند شما هستم، جمع شده است. با گفتن این که من هم ماصرفا قضیه 

اى براى ما نجوشانى هرگز به تو ایمان نخواهیم و گفتند تا از زمین چشمه «:  اسراسوره  
براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها   یا   )90آورد (

 ) فکه ادعا مىیا چنان  ) 91روان سازى  بر ما  پاره  پاره  را  یا  کنى آسمان  اندازى  و    اهللارو 
اى از طال باشد یا به آسمان باال روى و به  یا براى تو خانه  )92فرشتگان را در برابر آورى ( 

  بگو پاك   .باال رفتن تو اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابى نازل کنى که آن را بخوانیم
  » .)93است پروردگار من آیا جز بشرى فرستاده هستم (

ناسازگاري میان بزرگان قریش که براي عقاید و رسومات خود احترام قایل بودند و محمد  
این حق می او نیز خود را صاحب  قریش توهین کرده یا آنکه  به رسومات  ها را دید که 

تا   پیروان محمد شد. تنشی به قدري جدي که  ارزش جلوه دهد، سبب افزایش تنش میبی
، حتی جرات نزدیک شدن به کعبه و برگزاري نماز  هاي محمد هاز آموز  مرعُپیروي پیش از 

سالی که در مکه بود، اگرچه    13که محمد در    کردفراموش  این را  البته نباید    1اند. را نداشته
قبله او   المقدسو بیت  هخواند نماز نمی  آناما به سمت    هدانستکعبه را مقدس می  احتماال

نمازي که محمد و در سوره هود، ظاهرا    114آیه  به  با توجه  که  نکته دیگر این.  بوده است
بوده  و انتهاي روز    شروعدر زمان    ، اند هخواند در دوران حضور محمد در مکه می  پیروانش

درگاه    .است به  دعایی  واقع  در  نمونه  اهللانماز  که  آناست  با  مشابه  میان    هاي  در 
رایج بود  ی قریش  چندخداپرستان اهم  ها  ه و آنهم  در    با مسلمانان  اتی مشابه قوبعضا در 

    از  35آیه  در  قرآن کهموضوعی  اند.کردهدعا می اهللابه درگاه   ،زمان طلوع و غروب آفتاب
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  به آن اشاره کرده است. سوره هود 

که  پس به سزاى آن  .و نمازشان در خانه جز سوت کشیدن و کف زدن نبود «سوره هود:  
) و  طلوع و غروب آفتابو در دو طرف روز (  .)35این عذاب را بچشید (  ،ورزیدیدکفر مى  

خوبی زیرا  دار  برپا  را  نماز  ساعات شب  بدينخستین  مىها  میان  از  را  براى  ها  این  برد 
  » .)114پندگیرندگان پندى است (

ا این  ، نماز میانهظهر یا همان  خواندن نماز    و تاکید بر  توجه  رسد کهنظر میصاف، بهوبا 
محمد  ورود  با  که  است  برخورد  مدینه  به  موضوعی  مشابه    او  و  رسمی  که  یهودیانی  با 

آیه  نشانه  . آغاز شده استاند،  داشته این موضوع در  از  بقره که سوره  238هایی  اي  سوره 
  شود. مدنی است، دیده می

 » .)238به پا خیزید ( اهللابر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه براى «:  سوره بقره

و مواردي   نبوده در مکه، حجاب بر مسلمان اجباري    محمد   بر این، در تمام مدت حضورعالوه
مانند اذان، خمس، زکات، روزه، احکام طهارت و بسیاري دیگر از احکام اختصاصی اسالم،  

عمال  هاي خود مسلمانان،  مطابق روایتتوان گفت  در واقع، می  1کدام در کار نبودند. هیچ
  ها در مدینه که اجراي آنند  بود  آدابیچه واقعا اسالم را به رسم و آئینی نو تبدیل کرد،  آن

در میان این آداب، .  ند سال از شروع الهامات محمد، آغاز شد   13  حداقل  و بعد از گذشتن
تولد عیسی از مریم باکره  احترام محمد به پیامبران پیشین مانند عیسی، موسی و ابراهیم، 

گوید  کند. ظنی که میانسان بودن عیسی، ظن بزرگی را تقویت میخصوص بر  بهتاکید  و  
بوده یا حداقل رفتار و )  نسطوري(  2گرا دوطبیعتترویج نوعی مسیحیت    در ابتدا مشغول  او

که بر    طرز فکريساخته است.  متبادر می  یک فرد ناظر  کردار او چنین چیزي را به ذهن 
مسیحیان بوده، معتقد   کلی  که باور غالب و(یعقوبی)  3گراطبیعتتک مسیحیت خالف باور

 
)، 60)، زکات (سوره توبه، آیه 41، خمس (سوره انفال، آیه )59و سوره احزاب، آیه  31آیات مربوط به حجاب (سوره نور، آیه  1

نان: سوره بقره، آیه ؛ عادت ماهیانه ز6؛ وضو: سوره مائده، آیه  43، آیه  نسا) و طهارت (غسل: سوره  183روزه (سوره بقره، آیه  
 همگی در مدینه بر محمد الهام شدند.  )222

2 Dyophysitism 
3 Monophysitism 
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و متشکل از یک جسم و یک روح غیرمادي بوده  است عیسی یک وجود الهی پیوسته نبوده  
از نشانهدر واقع، ما    است. که ممکن است    در دست داریم   این نظریه   هایی در پشتیبانی 

عنوان یک مبشر مسیحی یا مانند به  محمد یک شاخه از مسیحیت و    عنوانبهاسالم در ابتدا  
به  در واقع،  .  شده است آن معرفی یا شناخته می بهبا توجه  از آن دوران،  اسناد  جا مانده 

حتی  جزیره، مردمان خارج از شبهو  غیرمسلمانان اسالم،  توسعه  اوایل در توان گفت که می
را   اوحداقل  که  اینیا    اند نامیدهنمی  هم  پیامبرمحمد  به   پیروانش  پیامبر معرفی را  عنوان 

صحبت    بیشتر  گیري جهانیهمهیعنی    ،بعدي  بخش  در  ،در مورد این شواهد   .اند کردهنمی
  شود. می

از   ،هاشماو یعنی بنی رسد که تیرهمی ی قریش به جای با محمد و تنش او اختالفسرانجام 
هاي سختی را به او و همراهانش تحمیل شود. تحریمی که سالتحریم می  قریشقبیله  طرف  

، هر دو  اند هآمد یاو به حساب م  انترین حامیخدیجه و عمویش ابوطالب که بزرگ  .کند می
این میالدي می  619در همین دوره و در سال   ابوطالب  نکته بسیار مهم در مورد  میرند. 

اما هیچ از حمایت محمد برنداشت  او اگرچه دست  به آئین مسلمانی است که   او   گاه هم 
ابن نوفل که به محمد در مورد جبرئیل و رسالتش اطالع    دانیم که ورقهاز قبل می  1نپیوست. 
ایمان نیاورد  داد هم   او  ترسایی مُرد. عالوهبه  آئین  به همان  این، نحوه  و  آوردن    ایمانبر 

طور که قبال اشاره شد، خدیجه  خدیجه و حمزه عموي محمد نیز جاي بحث دارد. همان
نشدنش    و جدي گرفتهد گروید که متوجه حال پریشان او از انکار محم پیروي از زمانی به 

که  توسط   گروید  او  به  بود، زمانی  قریش  بزرگان  از  که  او هم  دیگران شد. حمزه عموي 
آمیزي  صورت توهینرا بهمسلمانان او  که    عمرو بن هشامهاي  متوجه شد، محمد از سرزنش

است.   نامند،ابوجهل می به نظر می  با  2رنجیده خاطر شده  موارد،  این  از  که  آگاهی  رسد 
این  بیشترو مهم محمد،    حداقل خویشاوندان بزرگ اعتقادي داشته که به گفتهاز  او  هاي 

با در نظر گرفتن    شاصطالحا پشت  ،او  از  حمایتاند با  باشند، قصد داشته را خالی نکنند. 
  در میان اعراب وجود  ان  خصوص در آن زمبهاي که  روابط خویشاوندي و قبیلهباالي  اهمیت  
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  رسد.  داشته، چنین چیزي منطقی به نظر می

تاکید    محمد در مکه  حضور  یکی از وقایعی که مسلمانان خیلی بر روي وقوع آن در زمان
فرض کنیم واقعا از طرف محمد نقل شده و صرفا    اگر  که  داستانیدارند، سفر معراج است.  

اسالمی  افسانه راویان  قریش  در    ،نباشد پردازي  او توسط  انکار  که  پیوسته  وقوع  به  زمانی 
چه عایشه نقل کرده است،  شده است. به احتمال فراوان و مطابق با آنروز تشدید میروزبه

از کیفیت و وثوق چنین رخدادي،  این تجربه   براي محمد رخ داده است. فارغ  در خواب 
برداري آن  نسخه  ،ل فراوانآید شباهت و به احتماچه با خواندن داستان آن به ذهن میآن

خوانیم  در این داستان می.  هستیمشاهد آن    نامهاز ماجرایی است که در داستان ارداویراف
  فردي به نام ویراف   اند،شدهموبدان زرتشتی که از پراکندگی و اختالف در دین ناخرسند  که  

پس    ده تا ویرافوها این ببفرستند. هدف آنتا او را به درگاه اهورامزدا    کنند را انتخاب می
براي مردم تعریف کند و اتحاد را به جامعه  تجربیات خودش را    ،خود از این سفر  از بازگشت 

شود.  ش وارد سفري می یخود شده و در رویاهااز حال خود بی  ،1برگرداند. او با خوردن منگ 
ید و ماجراهایش از آبه هوش می  کهاینماند تا  آن حالت باقی می  روز در  7به مدت  ویراف  

چینود  می2پل  بازگو  را  جهنمی  خطاکاران  و  بهشتی  نیکوکاران  فرشتگان،  دیدن  کند.  ، 
  است.   شدهتقریبا مشابهی تکرار   صورت به  شمحمد نیز در سفر معراجبراي موضوعی که  

از جزئیات آن  به هر روي بر سر محمد و فارغ  او که   چه  در زمان حضورش در مکه آمد، 
صحبت کرده بود، نهایتا موفق به جلب نظر  یثرب  چندباري در بازار مکه با برخی از اهالی  

  خودشان   ايها از محمد براي داوري و کمک به حل اختالفات درون قبیلهشود. آنها میآن
فشار قبیله قریش خواهند و او نیز فرصت را غنیمت شمرده و براي رها شدن از  کمک می

النبی یا  ا به مدینههکه بعد   ايهح . واگریزدکه نهایتا قصد کشتن او را داشتند به یثرب می
توان مصادف با زمانی  . ورود محمد به مدینه را میکندپیدا میتغییر نام  همان شهر پیامبر

لحاظ احکام و اي که هم از  شود. مرحلهدانست که تعلیمات محمد وارد مرحله جدیدي می
   ــ کند که به پشتوانه شود و هم محمد این شهامت را پیدا میتر میدستورات اختصاصی

 
 هم بوده است.  تخدیرکنندهنوعی شراب که احتماال حاوي مواد  1
 شود.گفته می  صراط ی که محمد هم مشابه آن را در اسالم وارد کرده و به آن پلهمان پل 2
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تري از  تر و خشنشده، رفتارهاي رادیکالافزوده می  نیز  تعدادشان  رروز بپیروانش که روزبه
  خود به نمایش بگذارد. 

دست تهدیدات قریش رهایی  کرده که با فرار از مکه، از به احتمال فراوان، محمد تصور می
که    استحال، واقعیت این  با این  .ه است خواهد جُست که تقریبا تصور اشتباهی هم نبود 

در کجا او    کهاینفارغ از  گوید که  تاریخ میو    اند هبود  و افکارش  عامل ایجاد تنش خود او
گرچه اهالی . از طرفی دیگر، اه استآمد تنش هم به همراه می  ش، همواره در کنارقرار داشت

این خشم و    محمد و پیروانشهاي  توهین و جسارت  خاطربهقریش   اما  خشمگین بودند 
آن پایهعصبانیت  نداشتها  عمیقی  صرفا    ههاي  به    خاطر بهو  توهین  از  ناشی  احساسات 

هاي  ها نه کتابی در مورد خدایان خود نوشته بودند که حاوي پایه. آنه استرسوماتشان بود 
باش  نظري  آنمحکم  فرهنگی  و  فکري  لحاظ  به  نه  و  که  د  بودند  مستقل  و  پیشرفته  قدر 

هاي  تحت تاثیر توهینها به آسانی  آنها را متزلزل کند. در نتیجه،  هاي محمد نتواند آنحرف
به   قرار    هايسنتمحمد  می  گرفتهخود  خشمگین  مساله  این  از  احتماال  و  شدند. 

تر از اهالی مکه بودند هم  چندخداپرستان مدینه که از لحاظ سطح زندگی و پیشرفت، عقب
در مقابل    ادقیق  ها اما مشخص نیست که آن  اندنداشته  ساکن مکه   دست کمی از اهالی قریش

ندخداپرستان مکه عمل  اند. اگر بگوئیم برخالف چچه برخوردي از خود نشان داده  محمد 
؟  چنین کردند  ، باید پرسید چراندخود را رها کردکهن  رسومات آبا و اجدادي    ناگهانو    کرده
ند چندخداپرستان  ندر مقابل محمد، رفتاري ماو    ند مقاومت کردها  آن  که  یم ئبگوهم  اگر  

از خود   که  ،دادند   نشانمکه  پرسید  است؟سرانجام آن  باید  م  ها چه شده  که  ا  مخصوصا 
 آیات قتال کافرین  شروع به خواندن  تدریجبه،  دانیم محمد از زمانی که وارد مدینه شد می

  کرد.  و مشرکین

هاي  یافته و داراي اصول و آموخته، داستان پیروان ادیان سازمانرخالف چندخداپرستانب
  صورتی بهثبت شده مانند یهودیت، مسیحیت و زرتشت، داستانی کامال متفاوت بوده است.  

جا برخورد  که وارد مدینه شد و با یهودیان آنآن، محمد پس از این  مورد  که در بارزترین
عمال به محمد    و همچنین مسیحیان نجران  مدینه  کرد، پی به آن برد. در واقع، یهودیان
  ها قرناز    این مردم  ی مقابله کند که کهن  هايآموزهنشان دادند که او قادر نخواهد بود با  
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محمد  پیدایش  از  آن  ،قبل  می  هااز  نتیجه  .ند اهکردپیروي  اعراب توانست  او  اگرچه    ،در 
اورد  دستبهرسیدن  د کند اما در  زیادي را به اسالم وار  انمشرکچندخداپرست و اصطالحا  

این میان  . ناتوان بود  جزیره عمالشبه  در مورد یهودیان و مسیحیانمشابهی   به دو    در  و 
. علت  بوده استاز مسیحیان    ترگیرتر و برجستهچشمحتی   یهودیانبرخورد محمد با   علت،

در  و    جا مهاجرت کرده بودکه یهودیان در همان جایی بودند که محمد به آن  اول این بود
این  ها همواره برخوردهایی در مدینه و پیرامون آن وجود داشت.میان آننتیجه   حال،  با 

که فاصله   و نزدیکی یمن بودند   جزیرهشبهمسیحیان غالبا در جایی مانند نجران در جنوب  
ان نجران به مدینه براي مناظره ی مواردي مانند مسافرت مسیح  جزداشت و به  مدینهزیادي با  
میان آن1با محمد مهم  ها وجود نداشت.، برخوردهاي روزمره  و  که  علت دوم  بود  این  تر 

 هاي یهودیت بود.موزهآداد عمال بر مبناي آن را ترویج میستون فقرات تفکراتی که محمد 
هاي و آموزه  قرآنیهودیان از همان برخوردهاي آغازین با محمد و شنیدن آیات    موضوعی که

  بردند. به آن پی توصیه شده از جانب او،

است، نشان میمطالعه آن شده  نقل  آن دوران  از  یهودیان چه  با  برخورد محمد  که   دهد 
یکی عمال  کلیدي بزرگ  از   مدینه،  نقشی  و  بوده  اسالم  تاریخ  در  عطف  نقاط  در    ترین 

ها  او هرچه بیشتر با آنگوییم.  گیري چیزي داشته است که امروزه به آن اسالم میشکل
از آن بیشتر  را عمال  و همان آموخته  ها آموختبرخورد داشت،  کار  بهضد خودشان    بر ها 

جایی    کنیم.هم مالحظه می  قرآندر آیات خود  حتی  آن را  هاي  نشانه  . موضوعی کهبست 
هایشان را براي مسلمانان که دانستهها از اینگوید آنبا اشاره به یهودیان مدینه می  قرآنکه  

  بازگو کنند در اختالف هستند. 

ایم  گویند ما ایمان آوردهاند برخورد کنند مىو چون با کسانى که ایمان آورده «:  بقرهسوره  
شما گشوده است براى  بر    اهللاچه  گویند چرا از آنکنند مىو وقتى با همدیگر خلوت مى

آیا    .آن پیش پروردگارتان بر ضد شما استدالل کنند ا کمک کنید تا آنان بآنان حکایت مى
  »)76(  اندیشیدنمى

 
نهایتا    ها که مسیحی باقی ماندند،آن  قانع کند وهاي خودش  با استدالل ها را  در همان مناظره هم محمد نتوانست آن حتی    1

 در امان باشند.  پیروان محمدتا از گزند حمله  ترس از عواقب کارشان، پذیرفتند که به محمد جزیه بدهند خاطربه
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طبق همان چیزي که معموال از    مدینه این بوده که  یهودیان  نکته برجسته دیگر در مورد 
و بعضا حتی براي خودشان داراي قلعه اختصاصی هم    ثروتمند   هاآنرود،  ها انتظار میآن

تر از اعراب بودند و  پیشرفته همچنین در کار کشاورزي و ساخت ابزار این یهودیان. اند بوده
ها  شد آنعی که باعث  . موضواند کردهفعالیت میدر زمینه قرض دادن پول هم    این،بر  عالوه

براي نشان  . داشته باشند تريبا محمد و کال سایر قبایل عرب منطقه، دست باال  برخورددر 
براي   را  زمینه  که  برخوردها  این  در    اتفاقاتدادن  کردند،  فراهم    صورت بهو    ادامهبعدي 

  شود. مختصر به چند مورد اشاره می

مس از  پیروي  همچنین  و  پیامبري  در  محمد  و ادعاي  ابراهیم  مانند  پیشین  پیامبران  یر 
از همان آغاز آشنایی    ، موضوعی بود که حساسیت و توجه ویژه یهودیان مدینه را1موسی 

کم موجب بروز اختالفات و آشکار شدن  کم  کرد. توجهی که  به خود جلب  ها با محمدآن
اولین مورد، یهودیان مدینه، مطابق باورهایشان، انتظار داشتند که    عنوانبهها شد.  شکاف

حالیپیامبر جدید آن کند. در  تکلم  زبان عبري  به  بتواند  و  بیاید  از سمت سوریه  که  ها، 
از سمت مکه می تنها به زبان عمحمد  ادامهربی حرف میآمد و  یهودیان متوجه   ،زد. در 

ها ندارد اما توانسته با همان  هاي مقدس آنشدند که اگرچه محمد دانش زیادي از کتاب
ناآگاه از کتب مقدس  چندخداپرست و در میان اعراب  مخصوصا  دانش کم، پیروان زیادي را  

بیشتر    سبب برانگیخته شدن  احتماال  یهود به دور خود جمع کند. موضوعی که حسادت 
به    در یک نمونه،  توانمیبه این وضعیت  یهودیان    واکنش. براي دیدن  ه است یهودیان شد 

  عتیق با ترجمه بخشی از کتب عهد   تا کندسعی می  هاآنهمین یکی از  این اشاره کرد که 
  اب ابن خط  مربرمال کند. او این متن را به عُ  او  ناآگاه  براي پیروانگاهی محمد را  آ، نابه عربی

گوید: اگر امروز حتی خود موسی هم زنده شود،  دهد و عمر بدون خواندن آن مینشان می
شود که یکی از پیروان  پیروي از محمد ندارد. مورد دیگر به زمانی مربوط می جزبهاي چاره

کند که با سوزاندن زخم، فرد زخمی را نجات  دارد و او سعی میمحمد زخمی کاري بر می
اقدا این  اوضاع فرد مجروح را وخیمدهد.  اینتر میم محمد  که در مجموع موجب  کند یا 

محمد   اي که یهودیانمیرد. حادثهمیزخم    همان  خاطربهدر نهایت  بهبودي آن نشده و فرد  
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هایشان کتاب بر اساسها ، چرا که آنکنند می مسخره  را بابت ناتوانی در درمان فرد زخمی
پیشینمی پیامبران  که  بوده  همواره  دانستند  موفق  بیماران  درمان  رفتارهاي در  اند. 

طور که  همان  .شود جا ختم نمیمحمد براي یهودیان به همین  و خالف انتظار  برانگیزشک
عنوان یک  بهاند.  قبال اشاره شد، یهودیان مخصوصا در دانش کشاورزي دستی در کار داشته

محمد رخداد   موضوع،  این  با  است،    مرتبط  نداشته  کشاورزي  از  زیادي  دانش  عمال  که 
عدم باردهی این  . موضوعی که موجب  دارد هاي ماده باز میرا از بارور کردن نخل  پیروانش

به اشتباه خودش    انهایت  ،فرصت داشتن محصول  دادن هدر  از  پس  او  البته  .  شود درختان می
  گیرد قرار میار اشتباه و ناآگاهی او کامال مورد توجه یهودیان  رفت  حال،با این.  کند اقرار می

]11 [ . 

که یهودیان مدینه    ند بود  ديرموااي از  هایی که در پاراگراف قبلی آمد، گوشهها و نمونهمثال
و  پذیرش ادعاي نبوت  از  ها آنباعث سرباز زدن کرد و عمال  نسبت به محمد بدگمان میرا 

. محمد نیز که هم در معرض نقد یهودیان قرار داشت و هم از چنین  شد می  اوحتی تمسخر  
دهد، رسما ورق بازي  در ادامه با تغییر رویکردي که در رفتارش می ، وضعیتی خشنود نبود

سطح دنبال کرد. سطح اول تغییر قوانین دو  توان در ر رویکرد او را میتغیی گرداند.را بر می
  . است ها  و احکام اسالمی و سطح دیگر برخورد مستقیم با یهودیان و حتی حذف فیزیکی آن

  پس از   تغییر رفتار خودش و پیروانش را در دستور کار قرار داد. او  محمد در سطح اول،  
مدینه   کهاین را  به  و مدتی  از  نهایتا،  اند رگذجا  در آن  وارد شد  و    کاسه صبرش  تمسخر 

انش اعمال مشابه با یهودیان  وپیر  ،به هیچ وجهکه    داد دستور   لبریز شد و  یهودیان  انتقادات
ندهند.  انجام    مسلمانان   که   اند هبود  چنین  تدستورا   این  از  مورد   چندمثال،    عنوانبه  را 

  بعد  یا  قبل  روز   یک   هاآن  ، گیرند می  روزه   1روز آمرزش   در   یهودیان  اگر  هستند که   مستلزم 
  با   مشابه  حالتی  از  را  موهایش  کردن  شانه  طرز  قبال  که  محمد خود  .  بگیرند  روزه  آن  از

  تغییر )  آویخته  و  رهاشده(  یهودیانبا    مشابه  یحالت  به)  سمت   یک  به  شده  شانه(  مشرکین
.  گرداندمیباز) مشرکین با مشابه( قبلی حالت  به مجددا ،اختالفات همین خاطربه بود، داده
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بوده  تشییع جنازه    به  مربوط  آداب  کند، می  ایجاد  راستا  همین  در  او  که  دیگر  تغییر  یک
  که   ایستادن   به را  رایج بود   میان مسلماناندر    یهودیان  نشستن که به تقلید از رسماو .  است
  به   خود  ماهانه  عادات  در   که  زنانی  به   مربوط  قوانین  حتی   او.  داد   تغییر  ،بود  مشرکان  رسم 
ترین تغییري حال، مهمبا این  .باشد   یهود  قوانین  خالف  که  داد  تغییر  نحوي  به  را  برند می  سر

بسیاري از   برتغییر قبله بود. موضوعی که  ،که او براي جدا شدن از یهودیان به انجام رساند 
، قربانی  نماز  ن خواندندر زما  هاچرا که آن  ،تاثیر داشتمسلمانان    روزانه  هاي زندگیجنبه
بر روي زمین به جهت قبله    آب دهاندفن مردگان، اجابت مزاج و حتی انداختن    ،کردن

 . ] 12[  کردند دقت می

برخورد  گردد.  می  سطح دیگر تغییر رویکرد محمد در مقابل یهودیان به نوع برخورد او باز
مربوط به برخورد موردي    ،اول  روش به دو روش تقسیم کرد.توان  مدینه را می  او با یهودیان 

برخورد با قبایل   به ،تري به انجام رسید دوم که در سطح وسیع روشبا افراد مشخص بود و 
افرادي که  شد.مربوط می یهودي   این دوران  تعداد دقیق  ور  دستبه  موردي  صورتبه  و  در 

که   هاترین آنرد از مهموچند مند مشخص نیست اما اهکشته شد اوپیروان محمد و توسط 
  و  ابوعفک، عصما بنت مروان، کعب ابن اشرف اند از: نامشان در روایات اسالمی آمده عبارت

تر از برخورد موردي با  طور که اشاره شد، محمد در سطح وسیعبر این، همان. عالوهابورافع
کرد. در میان یهودیان مدینه و اطراف آن، سه قبیله  افراد، به قبایل یهودي هم رسیدگی  

به    کدامهیچقینقاع وجود داشتند که سرنوشت  نضیر و بنیقریظه، بنیهاي بنیمهم به نام
یهودي ساکن   قبیله  این سه  تکلیف  از مشخص شدن  بعد  است.  نشده  جاي خوبی ختم 

رفت که    ساکن قلعه خیبرمدینه، محمد کار را به همین جا وانگذاشت و به سراغ یهودیان  
اي از  صورتی خالصه به گوشهبه  شودسعی می بودند. در ادامهساکن در شمال غربی مدینه  

  . پرداخته شود چه محمد در برخورد با یهودیان به انجام رساند، آن

که طاقت او در برابر یهودیان طاق شد    ه بود سال از حضور محمد در مدینه نگذشت 2حدود  
هاي ابوعفک و عصما ها را در دستور کار خود قرار داد. دو شاعر به ناما آنو برخورد جدي ب

  معروف  از اولین قربانیان اند،کردهاو انتقاد می آئینکه در اشعارشان از محمد و  بنت مروان
و در همان سال برخورد  ادامه همین روش  بودند. در  این زمینه    624یعنی سال    ،او در 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 سرآغاز داستانفصل اول: 

47 

و اموالشان را تصرف و   هازمین  کرد،  حمله  نقاعیقیبناي به قبیله  میالدي، محمد با بهانه
تراشی که مسلمانان نقل  . داستان این بهانهکرد ها را مجبور به کوچ اجباري سپس همه آن

روبنده    مسلمانی   به این دلیل که زن  روزي یک زرگر یهوديکه    این قرار است اند، از  کرده
نداده،  را نشان  و صورتش  نزده  کنار  را  گره    صورتبه  خودش  را  او  لباس  مخفیانه گوشه 

  بر اثر آن، شود که موقع حرکت زن، لباسش کشیده یا پاره شده و سبب می. این کار  زند می
مسلمانی که آن حوالی بوده و ماجرا را دیده، به  مرد  د.  پا یا عورتش نمایان شوقسمتی از  

شوند و  کشد. یهودیان هم به تالفی جمع میمیجا  همان سراغ آن مرد زرگر رفته و او را  
را می قاتل  به محمد میفرد  او  کشند. خبر  و  خواند،  می  1عهد  چه نقضآن  خاطربهرسد 

  کند. را تصرف میقینقاع بنیو نهایتا قلعه قبیله   کرده جمع  را لشکري

العمل  عکس  کهاینحتی اگر فرض کنیم روایت مسلمانان از این واقعه صحیح است، بیشتر از  
دار دیده  یک فرصت طلبی هدف  صورتبه  ،باشد منطقی    ، عملکرديانجام شده توسط محمد 

و به استمداد    شدهاي جور  هانهصورتی که گویی محمد از قبل منتظر بوده تا ب شود. بهمی
  هم   از سرزمینشانرا    هارا تصرف کند بلکه آن  آن، نه تنها مال و اموال این قبیله یهودي 

 براند و به این صورت از دستشان خالص شود. چون حتی اگر به فرض محال، جزاي کنار
  ورت صبهاوال اجراي چنین حکمی آن هم    ، مرد مرگ باشد!یک  زدن لباس یک زن توسط  

و بدون مح به فرض محال، چنین  اخودسرانه  اگر  است. دوما حتی  عمل  کمه، خود جرم 
را هم جایز بدانیم، کشته شدن مرد مسلمان توسط یهودیان خیابانی  اصطالحا  و  انهخودسر

در واقع، بها یا در بدترین حالت، قصاص ضارب اصلی حل شود.  توانسته با پرداختن خونمی
اخیر توضیحات  از  ماجرا  هدف  ابعاد  به  نسبت  خواننده  ذهن  کردن  روشن    گرنه و  است، 

که دیگري را  جزیره  هم در جایی مانند شبه، آنهاي قرن هفتم میالديتوان از انساننمی
حقوق    داري و پایبندي بهاند، انتظار منطق، خویشتنکشتهصرفا براي سرودن یک شعر می

  بشري امروزي را داشت. 

 
یهودیان مدینه را  جا برقرار کرد و این عهد مدینه با مردمان آنورودش به همان عهدي است که محمد پس از  نهیمد ثاقیم 1

 شده است.هم شامل می 
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 قینقاعاتفاقی است که پس از حمله به قبیله بنی ،نام کعب ابن اشرفقتل شاعر دیگري به 
بار در نقد  دهد. شاعر سرشناس یهودي و از مخالفین محمد که یکو در همان سال رخ می
شود که دستور قتل او توسط محمد صادر  سراید و همین سبب میزنان مسلمان شعري می

محمد به  واقعه،  شود و پس از این  کشته میفرستادگان محمد    دست بهنهایتا کعب    1شود. 
  شود . دستوري که سبب مییهودي دیدید او را بکشیدفردي  هرجا    که  د گویپیروان خود می

دیدند که امکان کشتنش فراهم  هرجا فردي یهودي میها  آنو    کنند پیروان او نیز چنین  
طرز فکر محمد نسبت به  دهد،  دستوري که عمال نشان می 2رساندند. ، او را به قتل میبوده

هایی مانند عهدشکنی مربوط باشد، یک کینه شخصی یا  به بهانه  کهاز این  بیشتریهودیان  
  بینیم پیروان محمدکه امروز میاین ریزي شده بوده است. برنامهاز قبل  یه حساب سویک ت 

  ، کنند میصادر  محمد    نقد   خاطربه  را  مانند سلمان رشدي  حکم مرگ افرادي ،مانند خمینی
البته کشتن    کرده است.ریشه در همین واقعیت دارد که محمد منتقدین خود را تحمل نمی

در    بر موارد اشاره شده، عالوهشاعرین و هجوگویان منتقد، فقط به یهودیان ختم نشده و  
به  دو کنیز متعلق  پیدا کردن و کشتن    پس از فتح مکه به دنبال  محمد   ،دیگر  یک نمونه

ش  هایو آموزه  اودر نقد    یهجویاتاشعار و  سابقه خواندن   که  ه استبود هم  خطّل  نبعبداهللا ا
  3شود. ختم می و فرار کنیز دیگر هایکی از آن موضوعی که در نهایت به کشتن اند.داشته را

  شهامت محمد به آن جا رسید که دستور ترور افراد یهودي را بدهد و همچنین    کهاینپس از  

به یک قبیله یهودي حمله کند، نوبت قبیله بعدي بود که مانند یک دومینو   یعلن صورت به
 ،قینقاعاز ماجراي حمله به قبیله بنیپس  یک سال    حدودقینقاع دچار شود.  به سرنوشت بنی

  آن   اي که مدتی قبل یکی از اعضاي سرشناشهمان قبیله بود. نضیر  بار نوبت قبیله بنیاین
ور محمد به قتل رسیده بود. شرح ماجرا این است که یکی  دستبهبه اسم کعب ابن اشرف  

کشد و محمد براي گرفتن کمک مالی جهت پرداخت دیه به  از پیروان محمد دو نفر را می
رود. نکته جالب در مورد محمد این است که او با وجود رویکرد بدي  مینضیر  نزد قبیله بنی

 
  317هشام، مقتل کعب ابن اشرف، صفحه  اهللا، ابن رسول رتیس 1
 320، صفحه حکایت مُحیّصه و حُویّصه هشام، اهللا، ابن رسول رتیس 2
  448و پنجم: غزوه فتح مکه بود، صفحه   ستیزوه بغ هشام،  اهللا، ابن رسول رتیس 3
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از آن اما رسم قرض گرفتن پول  ها را تا آخر عمر خود رها  که نسبت به یهودیان داشت 
  خاطر بهمحمد در زمان مرگش،    زرههاي مرتبط،  یکی از مثال  عنوانبهکه    طوريبهنکرد،  

. به هرحال، محمد و پیروانش به نزد قبیله  ]11[د  قرض گرفتن پول، نزد یک یهودي گِرو بو
او بدون خبر دادن    در ادامه،  اماکنند  ها نیز به گرمی از او استقبال میو آنروند  نضیر میبنی

پیروانش به مدینه    کهاینگردد. بعد از  ناگهانی به مدینه بازمیکامال    صورتیبهو    به پیروانش
شوند. او نیز بدون نشان دادن هیچ مدرك مشخصی، صرفا  گردند، علت را از او جویا میبرمی

حدس  اند.  گوید که از طریق وحی متوجه شده که اعضاي این قبیله قصد ترور او را داشتهمی
را   پیروانشلشکري از  او  ،  مورد انتظارمطابق روال    ت.زدن ادامه داستان هم کار سختی نیس

بنی  کرده جمع   قبیله  به  میو  حمله  بنینضیر  یهودیان  نهایتا  قبیله  کند.  مانند  نیز  نضیر 
  د.  ن آیدر می محمد و پیروانشها به تصرف ها و اموال آنقینقاع تسلیم شده و زمینبنی

  ، رنامه محمد در برخورد سریالی او با یهودیانترین نقطه در کا، سیاهزدنیمثالبا اختالفی  
کشی  . برخوردي که طی آن عمال با یک نسله استقریظه بودماجراي برخورد او با قبیله بنی

ل قبیله  اتصرف امو  ،جایی که او دیگر به کوچ دادن  . هستیمریزي شده طرف  از قبل برنامه
را از این قرار است که بعد از  قناعت نکرد. کلیت ماج  از یهودیان  یا حتی کشتن چند نفر

حرکت لشکر قریش و سایر مخالفان محمد به سمت مدینه که نهایتا منجر به جنگ خندق  
طرف بمانند در  کردند مطابق عهد خود، بیقریظه که سعی میشود، اعضاي قبیله بنیمی

نماندند. آن موفق  کاو، در ساخت  این عمل خیلی  و  کند  وسایل  با قرض دادن  اگرچه  ها 
خندق به مسلمانان کمک کردند اما از طرف دیگر هم به دشمنان محمد آذوقه فروختند و  

مد داشتند. گفتگویی که گویی مح  به   ها در باب پشت کردنبا فرستاده آنگفتگویی  هم  
از آن مطلع می ایجاد اختالف در    فرستادهکند با فرستادن یک  شود و سعی میمحمد  و 

گفتگو سرانجام به جاي خاصی    ها، جلوي موفقیت آنمیان آن این  به هرحال،  را بگیرد. 
مام نبرد  حال، محمد پس از اتشود. با اینقریظه هم به جنگ وارد نمیرسد و قبیله بنینمی

قریظه پیامی براي  کند. بزرگان بنیها را محاصره میرود و قلعه آنها میخندق، به سراغ آن
ها اجازه دهد زنان، فرزندان و اموال قابل خواهند تا به آنفرستند و ابتدا از او میمحمد می

و    جا کوچ کنند. همچنین در عوض، خانهشان را بردارند و براي همیشه از آنخود  حمل
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تعلق بگیرد که محمد  محمد و پیروانش  ماند به  چه از اموالشان که باقی میو هرآن  زمین
کنند که فقط خودشان به همراه زن و فرزندانشان کوچ پذیرد. در پیامی دیگر تقاضا مینمی

پذیرد و فقط تسلیم  نمی اوواگذار کنند که باز  محمدبه را چه از اموال دارند  کنند و هر آن
قریظه به امید بخشش محمد  خواهد. در نهایت یهودیان بنیها میید و شرط را از آنقبی

خواهند که حکمیت  روند و از او می شوند. اهالی قبیله اوس به نزد محمد میتسلیم او می
ها واگذار شود تا به این طریق جلوي اجراي احکام خشن را بگیرند. محمد  این قبیله به آن

یکی از اعضاي این   دستبهاي  بسیار زیرکانه صورتبهها را  ا سرنوشت آنپذیرد اماگرچه می
در  سپارد که خود در خنگ خندق زخمی کاري برداشته و  قبیله به نام سعد ابن مُعاذ می

زخمش و هم    خاطربههم    ،. او که به نظرمیردمیهمان زخم    خاطربههم مدتی بعد  نهایت  
، دل خوشی از این قبیله ندارد، پیش از مرگش حکم  مشکلش با یهودیان  خاطربهاحتماال  

گردن زده شوند، زنان و فرزندانشان به بردگی درآیند و    بالغ قبیلهکند که تمام مردان  می
میان   اموالشان  و  مال  بلوغش  تقسیم شود.    پیروان محمد تمام  که  نیز  هر پسر مشکوکی 

محمد  .  است  گرفتهقرار می  گاهیناحیه شرمظاهري نمایان نبوده، تحت بررسی    صورتبه
اصالحیه حداقل  یا  اعتراض  هیچ  بدون  مینیز  را  او  با خوشحالی حکم  میزان اي،  پذیرد. 

توان از اظهار نظر او پس از شنیدن آن دریافت. او  رضایت محمد از این حکم سعد را می
  ي در باال  ییچنان است که گو  ي کرد  ظهیقریکه تو در مورد بن   یسعد، حکم  ياگوید:  می

،  نظیردر ادامه، محمد فرمان اجراي این حکم احتماال بی  شده است.   نییهفت آسمان تع
هاي ، مطابق روایتدهد و طی آن در یک روزجزیره را میشبهآن دوران  در تاریخ    حداقل
  . ]13[شوند ، گردن زده میبالغ مرد  900تا  400بین   مختلف

بنی یهودیان  کار  حکمیت  واگذاري  با  توانست  عمل  در  محمد  صورت،  این  به  به  قریظه 
، بلکه براي همیشه  ردشی در تعیین سرنوشت این قوم ندادیگري، نه تنها وانمود کند که نق

  قرآن . یهودیانی که کامال از تقلید  ی یابد خالصنیز  از تهدید ایدئولوژیک یهودیان اطراف خود  
هایشان داشتند، مطلع بودند و این موضوع به  ها در کتابچه آناز آن  هاي محمد و آموزه

  خوشایندي نبوده است. هیچ عنوان براي محمد موضوع 

  ــپس از او البته برخورد محمد با یهودیان فقط به ساکنین مدینه و اطرافش ختم نشد و 
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.  رفت یهودیان مناطق دورتر  سراغ  تعیین تکلیف یهودیان مجاور خودش، در گام بعدي به  
ي ابار آهنگ قلعهقریظه، اینمیالدي، یعنی یک سال پس از ماجراي بنی  628در سال    محمد 

اي  کیلومتري شمال غربی مدینه قرار داشت. بهانه  150موسوم به خیبر کرد که در حدود  
اه از  این جنگ داشت، حضور برخی    ، رئیس آن   مانند   نضیرلی قبیله بنیاکه محمد براي 

اَا  یَیّحُ  یعنی براي جنگ  همچنین  و  خطب بن  توطئه  و محمد اتهام  قریش  میان  افروزي 
فتحی    هایشان را تصرف کرد.جا را هم فتح و زمینل، محمد آنها بود. به هرحاتوسط آن

محمد  شود.  محمد دیده می  رفتاراز    ابعاد دیگري  طی آن  ریزي هم نبود وکه بدون خون
  کنانه ابن ربیع یعنی  یهودیان خیبر  رئیس  نضیر در نزد  دانست که ثروت و مال قبیله بنیمی

را   کنانه  ،پیروان محمد   کهنضیر هم بود. پس از اینرئیس قبیله بنی  داماداست که از قضا  
  لی ها را نشان دهد و خواهد که جاي گنجمی  کنانهآورند، محمد از  می  اوکرده و نزد  دستگیر  

  مورد نظر   نهایتا به بخشی از گنجاز طریق فردي دیگر  محمد    کند.می  اطالعیظهار بیاو ا
همچنان اظهار ه است،  ول شکنجه شدن بودور محمد مشغدستبهکنانه که    یابد امادست می

  1را بزنند.  کنانه دهد که گردنکند. در پایان نیز محمد دستور میمیاطالعی بی

  
 توسط گماشتگان محمد  قریظهگردن زدن مردان بنییک نگاره در توصیف  :4شکل 

 
 421بود، صفحه  بریو سوم: غزوه خ  ستیزوه بغ هشام،  اهللا، ابن رسول رتیس 1
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  دختر   .دهدرا هم می  خطببن اَا  یَیّحُیعنی  بر او، محمد دستور کشتن پدر همسر او  عالوه
  نیز با آگاهی از کشته شدن  نام داشته است صفیه  نضیر و همسر کنانه که یرئیس قبیله بن

برادرش   و  پیروان  محمد   دست بهپدر، همسر  عمال  گویند،  طور که مسلمانان میآن،  او  و 
خاك  و  پس از خوابیدن گرد . نداشته است محمد  »همسريپیشنهاد « پذیرش اي جز چاره

جا بمانند و روي  که یهودیان در آن  شودمی، قرار  هاي قبلیویه حسابست تکمیل  جنگ و  
محصوالتی   .مسلمانان بدهندبه نیمی از محصوالتشان را   هر سال ها کار کنند و البته زمین

براي درك    .شده است شامل می  را  و سبزي  ا غالتگرفته ت  انگور و کشمشو    که از خرما
  ها که آناشاره کرد  به میزان خرمایی  توان  ، میتحمیل شد   اي که بر یهودیانابعاد هزینه

  ابن عبداهللا،   جابر  روایت نقل شده از. مطابق  دهند هر سال به مسلمانان تحویل    مجبور بودند
  20  ساالنه برابر با  را  مقدار آن   که مسئول رسیدگی به این موضوع بوده،   عبداهللا بن رواحه 

  .2تعیین کرده است خرما  1ق َسهزار وَ

  ها آنکه    استاین    ،شودنسبت داده میبه پیروانش  محمد  وصایاي  اردي که به  ویکی از م
سال بعد   14موضوعی که    3اسالم ماندگار شود.   جزبه، دینی  ستانجزیره عرب نگذارند در شبه

 یهودیان خیبر و مسیحیان نجران ابن خطاب و عمر شودپیگیري میمیالدي  642در سال 
  . کند میو به سرزمین شام تبعید  کرده جزیره بیروناز شبهرا 

ادامه محمد و همراهانش در آنها  دهدر کنار   بودند، نبرد ریز و درشتی که در    ها درگیر 
  سال مانده به مرگ  2. اتفاقی که در  رسد مینهایتا نوبت به شکست قبیله قریش و فتح مکه  

در  دغدغه  و انجام مراسم حج بینماز  خواندن  محمد رخ داد و او به رویاي دیرینش یعنی  
  کعبه رسید. 

خدا    شما بدون شک به خواست .یاى پیامبر خود را تحقق بخشیدوحقا خدا ر: «سوره فتح
  اید با خاطرى آسوده در مسجدالحرام درخواهید  در حالى که سر تراشیده و موى کوتاه کرده 

  .» )27دانستید دانست و غیر از این پیروزى نزدیکى قرار داد (چه را که نمىآن اهللا .آمد

 
 . است) کیلوگرم  200تا  120اي حدود (گستره برابر یک بار شتر  وَسَقهر  1
  90، حدیث 23سنن ابوداوود، کتاب  2
 424بود، صفحه  بریو سوم: غزوه خ  ستیزوه بغ هشام،  اهللا، ابن رسول رتیس 3
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از نقاط عطف  ن به چنین  رسید از  او پس  است.  بوده  زندگی محمد    فتح مکه یکی دیگر 
مطابق   دهد. شدت می را اهل کتاب یکتاپرستان و حتی  با کافرین خود برخورد  دستاوردي،

بعد از   ،اي مانند توبهسورهشدید آیات هر دو ترتیب نزول پیشنهادي از ابن عباس و نلدکه، 
  شده است.  الهامچنین فتحی بر او 

هر کجا یافتید بکشید و آنان  هاى حرام سپرى شد مشرکان را  پس چون ماه: «سوره توبه
گاهى به کمین آنان بنشینید پس  را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمین

زیرا خدا  برایشان گشاده گردانید  راه  برپا داشتند و زکات دادند  نماز  توبه کردند و  اگر 
آورند  یمان نمىبا کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ا  .)5آمرزنده مهربان است ( 

فرستاده و  خدا  را  آنچه  گردانیدهو  نمىاش حرام  حرام  دین حق  اند  به  متدین  و  دارند 
  » )29خود جزیه دهند (  دستبهگردند کارزار کنید تا با خوارى نمى

چه در حُنین و طائف رخ  در همان سال، در نبردهایی مانند آن  و  پس از فتح مکه  محمد 
این   بهو    آوردمی، سایر قبایل شهرهاي اطراف مکه را هم تحت فرمان خود دره استداد

  . گذاردمیاي بیشتر نیستم را کنار  من تنها هشداردهنده  ادعا که  این  براي همیشه  ،صورت
اند،  رخ دادهدر همین سال  که  یمن و عمان    حمله بهمحمد با صدور فرمان  بر این،  عالوه

به جایی میشبه  نهایتا وضعیت را  بیشتر قسمت  رساند کهجزیره  مهم  تقریبا  در    آنهاي 
  . ه است قرار داشتو پیروانش  محمد ، تحت سلطه 632در سال  اوزمان مرگ 

ناگهانیبه  با مرگ سال    نظر  مسلمانان در  سالگی،    63و در سن  میالدي    632محمد در 
ترین؟ پاسخ را باید در دوران  قرار گرفتند. چرا حساس  ترین لحظه تاریخ خودشانحساس

  صورت بهعمال    اوزندگی  توان گفت از همان روزهاي آخر  که حتی می  کرد  پسامحمد جستجو
و صحابه محمد هم    بزرگان  است که حتی  محال.  ه است گیري بودرنگی در حال شکلکم

توان از این مطمئن  حال، میبا این  . بینی کرده باشندرو را پیشت پیشابعاد مشکال  تمام
اند، به وضعیت جانشینی  نگرتر بودهکمی آینده  ها کهاز آن  برخیها یا حداقل  بود که آن

  ه و هنوز جامعه اسالمی بود   فکري  هايچالهاز سیاهیکی    موضوعی که  .اندکردهفکر میمحمد  
، مشخص نبودن احکام  قرآنپراکنده بودن  بر آن، مسلمانان با مواردي مثل  عالوه  .م هست ه

و همچنین فقدان چیزي به اسم سلسله  کشی شده به شکلی دقیق و خطو قوانین اسالمی 
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بودند  کارهاي تعیین آن ومراتب قدرت و ساز گسیخته شدن    بهکه  ی  هایچالهسیاه  .روبرو 
محمد    روزافزون کردندپیروان  پیروانی کمک  رهبري  حداقل    که  .  زمان  در  ،  اودر  ظاهرا 
انگاري برنامگی و سهلاثرات این بیبه    . اند مشغول پیروي از محمد بودهپارچه  یک  ساختاري

  شود. پرداخته می  فصل بعدي  هم در بخش بعدي و هم در  ،براي دوران پس از مرگش  محمد 

 
  ) میالدي 632سال مرگ (در زمان  تحت تسلط محمد  هايسرزمین تقریبی محدوده :5ل شک

  

  جهانی  گیريهمه
سال    پس در  محمد  مرگ  مهم  632از  موضوعمیالدي،  تعیین    ،بازماندگان  براي  ترین 

امت  هاي محمد و  آموزهکه  ه  اي بوداوضاع به گونهدر آن فضا،    .ه استبودبراي او  جانشین  
  هاي محلی قدرتبه    شدن  و تبدیل  نشد   چندپاره  هراحتی در آستانبه  ،اوپارچه  ظاهرا یک

اسالم، بر این باور بودند که هر منطقه باید    اگرچه برخی از بزرگان  . ه استقرار داشت  پراکنده
  نیست   اعرابحاکم خودش را داشته باشد و با مرگ محمد هیچ کسی شایسته رهبري همه  

از    اما انجام شده در پس  به  کردن  مر با پیشنهادقیفه، نهایتا عُس   گفتگوهاي  عنوان  ابوبکر 
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راه با خود همراه   این  را هم در  بقیه  این موافقت چیز  .  کند میجانشین محمد،  البته که 
  که توسط مسلمانان نقل شده،   کافی است کمی به سوابق ابوبکرچرا که  عجیبی هم نبود،  

  نگاهی بیافکنیم. 

ترغیب دیگران به اسالم در روزهاي و نقشی اساسی در    ترین مسلمانان بودپرسابقه  بوبکر ازا
که اهالی قریش    المَبیت  یله لاو کسی بود که در شب    نخست دعوت محمد از دیگران داشت.

، صداقت و  دوستی  محمد کمک کرد تا به مدینه بگریزد.   هب  ،را داشتند   محمد قصد جان  
که ادعاي    بود   تر از هر فرد دیگريکهنسابقه او  به نظر  ود و  ب  دیرینه  وفاداري او به محمد

  . کنند برخی او را اولین فرد بالغ مسلمان ذکر می  در همین راستا،  داشت.  پیروي از محمد را
که او اولین فردي بود که بدون هیچ درنگ   درباره ایمان او گفت محمد او را صدیق نامید و

آمد  و دوست قدیمی محمد نیز به حساب میپدرزن  و تاملی به من ایمان آورد. او همچنین  
زمانی که  در واقع، در  . رسید مید  از شروع الهامات محمپیش  به و سابقه این دوستی حتی 

ده ساله    حدودا  کیدقبیله قریش بود، علی کو  بزرگانمحمد در مکه و تحت تاثیر ترس از  
هنوز    و  بود نداشتعالقهعمر حتی  محمد  از  پیروي  به  بوداي  ابوبکر  این    صورت بهکه    ، 

تنها کسی بود    ها، او اینتر از همه  مهم  .کردمیمحمد آشنا    هايآموزهخصوصی دیگران را با  
محمد  روزهاي  وقتی  که  مسئولیت  آ  در  شد،  ناتوان  جماعت  نماز  خواندن  از  عمرش  خر 

زنده بود به ابوبکر    خود اوزمانی که هنوز پیروان محمد در  و    او واگذار کرد   را به  نمازيپیش
در  گیري  در زمان تصمیم  صحابه بزرگ محمد مواردي که به خوبی در ذهن    .اقتدا کردند 

  . ندحک شده بود ، اومورد جانشین 

عنوان اولین خلیفه از  بهسال با محمد اختالف سنی داشت،   2  حدود که تنهابه هرحال، او 
  ساله اما بسیار حیاتی   2در یک حکومت کوتاه   ابوبکر  . محمد شد  جانشین خلفاي راشدین، 

بدون ادعاي رهبري  توان آن را را مرسوم کرد که می ، وجود چیزي براي اعراب پیرو محمد 
اگر فرد    واو در این مدت نشان داد که احتماال بهترین انتخاب بوده است  پیامبري خواند.  

  عنوان بهشاید ما امروز با چیزي به اسم اسالم    ،رسید دیگري به جاي او به این منصب می
توانست  ابوبکر   ،اشاره شد   به آن  که قبال  طورهمان  دومین دین پرجمعیت دنیا روبرو نبودیم.
حکومتش،   اول  سال  همان  در  جنگتنها  ردهطی  به  موسوم  و    دگاننتمردکن  ،هایی 
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از   سرتاسر  حکومت مسلمانانسرباززدگان  ادامهرا شکست    جزیرهشبه  در  در  اودهد.  با    ، 
تمامی  ها توجهی نشده بود، عمالتکمیل مناطقی که یا فتح نشده بودند یا خیلی به آن  

    تحت یک حکومت متحد به رهبري خودش درآورد. جزیره رامناطق شبه

با    .جانشین خود معرفی کرد   عنوانبهرا    ابن خطاب   مرابوبکر در روزهاي پایانی عمرش، عُ 
ابوبکر در سال   امیرالمومنین  عنوانبهعُمر    ، 634مرگ  یا   دومین خلیفه راشدین، خود را 

ادامه  فرمانده مومنین ادامه داد    نامید و در  عمال سرآغاز  که    طوريبهفتوحات اسالمی را 
(در   رموكسازي مانند یَسرنوشت هايجنگ. او در را بنا گذاشت جزیره اسالم از شبه خروج
هاي امپراتوريبه ترتیب  شد که    موفق  ) میالدي  637(در سال    و قادسیه   )میالدي  636سال  

و    ، فلسطینایران، عراق، سوریه  و در نهایت  را شکست دهد   و ساسانی  قدرتمند روم شرقی
  . را به قلمرو اعراب وارد کند مصر 

اعراب    عُمر  اي کهرویه از شبه  پیرو محمد در گسترش قلمروي  پیش    درجزیره  به بیرون 
در  ابوبکر و حتی خود محمد  داخلی  توسعه  هاي  در ادامه سیاست  تقریبا  توانمی  را  گرفت

در زمان خلفاي پس از او هم دنبال   تقریبا  شد ونجا قطع  در همین  اي که. رویهنظر گرفت
میالدي    644در سال    ایرانی به نام پیروز نهاوندي  ايبرده  دستبهعُمر  شد. با کشته شدن  

از میان علی و عُ  ،او  منصوب  شوراي،  اشساله  12اتمام حکومت    و را عثمان  ثمان،  نهایتا 
میبه انتخاب  عمر  جانشین  نشیب حکومتش    نیز  عثمان  کنند.عنوان  و  پرفراز  دوران  در 

ند فارس، سیستان،  نبرخی از مناطقی که سر به طغیان گذاشته بودند ماکه د  وش میمجبور  
  فتح این،    برعالوه  درآورد.  اعرابمجددا فتح و تحت انقیاد    را  ن، خراسان و مَکراناطبرست
(لیبی)  ، (پاکستان)  بلوچستان  قبرس، کِ،  طرابلس  و  رودس  تسخیر  رتجزایر  مناطق  ، 
رود جیحون  درت اعراب در هرات،ق، نفوذ در قفقاز و همچنین تثبیت ي از ارمنستانبیشتر

  14و پس از  میالدي    656در سال    عثمان  اند. دیگر او بوده  دستاوردهاياز جمله    ندِس  و
شود  کشته می ،و نحوه حکومت اوجامعه ناراضیان از وضعیت   دست بهنهایتا  ،سال حکومت

در زمان خالفت    ن و همچنی  علی  خالفت  در زمانشود.  عنوان جانشین او انتخاب میو علی به
رخ   میان اعراب، اتفاق خاص دیگري  ی جز چند جنگ داخل، بهچندماهه پسر او یعنی حسن

این  کند.نمی  مشخصیتغییر    اسالمی  هايدهد و وسعت سرزمیننمی حال، با روي کار  با 
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  میالدي   661در سال    امیهیعنوان اولین خلیفه از خاندان بنبه  ،ابن ابوسفیان  آمدن معاویه
هاي تحت تسلط اعراب افزوده  باز هم به ابعاد سرزمین  او،  خلفاي پس ازهمچنین در زمان    و

الجزایر، مراکش و طوري که بخششود. بهمی آفریقا مانند تونس،  از شمال  هاي بیشتري 
  ). 6شوند (شکل همچنین کشورهایی در جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال فتح می

  
  . )4(ضمیمه عباس فتح شده است بنی امیه و گستره مناطقی که توسط خلفاي راشدین، بنی :6 شکل

امروزه هیچ سند تاریخی موثق و  نکته بسیار جالب در مورد خلفاي راشدین این است که  
اختصاصی سکه  ضرب  مانند  نامه، مستقیمی  سنگ  پاپیروس  نوشته،دست  ،  هاي نبشتهو 

سال    30  بیش ازشود  خلفایی که در مجموع گفته میها در دست نیست.  آن  بهمنتسب  
کرده و  حکومت  امپراتوريبزرگاند  شکست  یعنی  اعراب  فتوحات  و  ترین  ساسانی  هاي 

به نام    موثق از لحاظ تاریخی   یا نامهها رخ داده است اما حتی یک سکه  بیزانس در زمان آن
  درباره این که مسلمانان  چه  موضوعی که ظن زیادي را نسبت به آن  ها در کار نیست. آن

  ، دانیمدر مورد این خلفا می  امروز  هایی کهداستان  ،در واقع  انگیزد.اند، برمیخلفا تعریف کرده
تعریف    استناد به خودشان  اب  چیزهایی است که همانند داستان زندگی محمد، مسلمانان

هرحالاند.  کرده دا  مطمئنی   د ن س ترین  قدیمی  ، به  اسالمی  خلفاي  از  ما  ،  ریمکه 
    و  کمی بعدتر کهمربوط است ها یعنی معاویه به ششمین نفر آن  که ی استیاهنبشتهسنگ
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  بخش به آن خواهیم پرداخت.  ن مجددا در همی

  
به7شکل   قدیمی:  سنگعنوان  اسالمنبشته  ترین  صدر  تاریخ  به  میمربوط  به  ،  توان 

. سمینویدر زمان مرگ عمر م  ریبه نام خدا. من، زه(متن:    اشاره کرد  1نبشته زُهیرسنگ
اي یافت شده در شمال غربی عربستان سعودي که احتماال  نبشته. سنگ))ي(هجر  24سال  

گردد. با  میالدي باز می  645تا    644به زمان مرگ عُمر اشاره دارد و قدمت آن به سال  
یا خیرحال، ایناین بوده  از عُمر، حتما همان عُمر ابن خطاب  نویسنده  ، بحث  که منظور 

  . ]14[ دیگري است 

ورالعملی  دست  به  صحبت شد که محمد چطور الهامات خودش را  در بخش قبلی، در مورد این
اما این است که چطور میراث محمد که تسلط بر  براي زندگی دیگران تبدیل کرد. سوال  

و همچنین تعداد نامعلومی روایت   قرآناي از آیات پراکنده  جزیره، مجموعهچند شهر شبه
و خاطرات شخصی اطرافیان او بود، به چیزي تبدیل شد که تقریبا در اواسط دوران خالفت  

ابعاد  بنی به  وسعتی  بر  واحد  حکومت  یک  قالب  در  حکم  11امیه،  کیلومتر  رانی  میلیون 
بیابانی   کرد؟ چطور آئینی محلی که در بهترین حالتش، رویاهاي یک فرد ساکن مناطقمی

 
1 The Inscription of Zuhayr 
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آرمانی تبدیل   امروزي است، به  در توصیف یک روستاي معمولی در سوئیس یا نیوزیلند 
  کننده داشته باشد؟ میلیارد نفر دنبال 2شده که امروز اصطالحا حدود 

،  میالدي  720تا سال را  فتح شده هاي  ابعاد سرزمین  توانستند  اوپس از  جانشینان  محمد و 
 هزار کیلومتر   7بیش از  به  ،  آنشرقی و غربی    هايمیان مرزکه فاصله    به حدي توسعه دهند 

هاي متعددي را  سوال  ،1سال  100از    کمترهم در  آن  ي،آورچنین توسعه سرسام  . ]1[   رسید 
در    ،پیشرفتهمچنین میزان  و    فنی   تجهیزات،  کند. اعراب قطعا از لحاظ نفراتایجاد می

  امپراتوري ساسانی و بیزانس   دو  چطور توانستند  حال، . با اینتري بودند وضعیت بسیار ضعیف
سوال    را فتح کنند؟  اند بوده  دو چشم جهان  ،2تئوفیلکات سیموکاتا   مورخ بیزانسی   به قولکه  

اعراب چطور توانستند بر این گستره پهناور حکومت کنند و به قولی   این دوم این است که
بربیایند؟از  از پس نگهداري   توانستند  اصال    آن  مردمانی که خود    را  آئین خودچطور  به 

  کنند؟   و آن را تثبیت   ، منتقلبودندتر از اعراب  بسیار غنی  آئین داراي گذشته، فرهنگ و  
شوربایی از تنوع فرهنگی، فکري و زبانی    را توان آنیچنان پهناور که م ايگستره  هم درآن

سرزمین.  نامید  این  تنوع  درك  دورانبراي  آن  در  که  شود  توجه  این  به  است  کافی   ، ها 
مانند زبانی  به  ایران  خوارزمیيپهلو  ساکنان  زبان  ،  همچنین  محلیو  به    انیمصر،  هاي 

به    قایآفر  شمال   مردمانی،  و آرام  یونان ی  هايزبان، به  هی سوری، اهالی و قبط  یونانیهاي  زبان
  ودندبمسلمان  نه   مردمانی که  .اند کردهصحبت می  یمحل  يهاو زبان  یونانی  ن،یالت  هايزبان

نه   اعراب    ازاطالع چندانی  و  ادامه سعی می  . داشتند فرهنگ  این سواالت  در  براي  شود، 
  هاي درخوري ارایه شود. پاسخ

  سوزي هاي عظیم مانند آتشاي تاریخی از نبردهاي بزرگ و قتل و غارتهتا به امروز، یافته
با توجه به  کنند.  نمی  پشتیبانیهاي بزرگ در دوران منتسب به فتوحات اسالمی  و خرابی
ها را ها و ملتاعراب چطور توانستند سایر سرزمین  کهایندر مورد  امروزه  وضوع،  همین م

دارد. کنند، نظرات مختلفی وجود  اشاره می  فتح  به عواملی  که  نظراتی که هرکدام  کنند 
توان در دو دسته  را می  عواملصورت کلی این  موجب تسهیل چنین رویدادي شده است. به

 
 برد. امیه در پهناورترین دوران خود به سر می میالدي که بنی   720میالدي تا سال    622از زمان ورود محمد به مدینه در سال    1
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داد. دسته   بیشتر  عواملی  ،اولجاي  که  سرزمی  هستند  و دولتنبه ضعف  مغلوب  ها  هاي 
هایی اعراب تمرکز روي قدرت و تواناییبر  هستند که    مواردي و دسته دوم    ربوط هستند م

  شود. دارند. در ادامه به دالیل مربوط به هر دو دسته اشاره می

هاي  امپراتوري  ترین دالیل ضعف درترین یا حداقل یکی از مهممهماگر خواسته باشیم به  
نبردهاي فرسایشی و طوالنی  باید به اشاره کنیم،   در مقابل تهاجم اعراب و بیزانس ساسانی

این   میان  قدرت  مدت  کرد.  دو  و    که  ییهاجنگاشاره  از شدت  تکرارفارغ  ،  هانآ  دفعات 
.  اندهشکست داده شد، وجود داشت  هایرانیکه کراسوس توسط ا يالدیم 53حداقل از سال  

میالدي    602در سال  پراتور بیزانس  ام  ،سیمورقتل    پیهایی که در  سلسله جنگ  حال،نیبا ا
از همه  مخرب  ادامه داشت،میالدي    628  سال  و تا  وستیبه وقوع پ ه  ها بود جنگ  نیاتر 

  آمد، او به حساب می  همسر که پدر  ،مقتول  خواهی موریسبهانه خون بهپرویز   خسرو .است
بسیاري از مناطق روم شرقی  میالدي،    622تا سال  به بیزانس تاخت و  میالدي    604در سال  

و  شام،  مانند  کرد.  اورشلیم  تصرف  را  توهین  مصر  بسیار  اقدامی  در  حتی  براي آاو  میز 
باقیقسمت  ،انیباور مسیحبه  که    1ن یراست  بیصلمسیحیان،   از  هاي  لیبی  صهمان  مانده 

با روي کار   آورد.یران میآن کشیده شده است را برداشته و با خود به ا  بوده که مسیح بر
  رخ داد میالدي    622بیزانس بود که این اتفاق در سال    پاسخآمدن هراکلیوس، حاال نوبت  

پایتخت  هراکلیوس در نهایت  ها،  طی این جنگ  . ادامه داشتمیالدي    628  سال   و حمالت تا
پادشاه امپراتوري ساسانی    ،پرویز  ، خسرو اینبر  عالوه  . کرد   تسخیرساسانیان یعنی تیسفون را  

  رسد. به قتل می شسردارانتوسط   در همین حین  نیز

سرزمین  بارهموضوع مهم دیگر در به  اعراب  شبهحمله  از  که  هاي خارج  است  این  جزیره 
باره به معضل امپراتوري ساسانی و بیزانس تبدیل شده  که یک  هاعراب، چیزي نبودتهاجم  

هاي  براي رسیدن به سرزمین  همواره  هم  هاي اوآموزهمحمد و  باشد. اعراب پیش از ظهور  
می تالش  شرقی  روم  و  آن  کردندایران  سرزمینو حمالت  به  شبهها  شمالی    ، جزیرههاي 

ها  مقابله با آن  يارنحوي که دو امپراتوري فوق ب. بهه استبود   و آشنا  شناخته شده  يمورد
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در دفع حمالت    هاتا مدت  و به همین صورت توانسته بودند  از خود اعراب کمک گرفتند 
غَسانیان از دودمان    ،رومیانلَخم) و  لَخمیان (قبیله بنیدودمان  از  . ایرانیان  ها موفق باشند آن

جزیره  هاي مرزي خود با اعراب شبهدر سرزمینرا  ها  استفاده کردند و آنغَسان)  (قبیله بنی
  ه بودند. اظ دینی نیز به مرور به پیروان دین مسیحیت تبدیل شداعرابی که از لح.  ند قرار داد

مسیحیان یعقوبی    ،گرا) و غسانیانوري (دوطبیعتطمسیحیان نس  ،لخمیانبا این تفاوت که  
مناطق تحت    هاي میان ایرانیان و رومیان عمال موجب شد کهجنگ  . گرا) بودند طبیعت(تک

  د. نگرفته و تضعیف شو تحت تاثیر قرار نیز تسلط این دو قبیله 

دیگر   کهمورد  است  سرزم  ی زمان  این  سمت  به  اعراب  نزد  ییهانیکه  خاور  در    ک ی واقع 
  اد یمجددا تحت انق  هانیسرزم  ن یا  برخی از  که   بودسال    تا دو  ک یتنها    ، کردند   یلشکرکش 

  مجدد بیزانس قرار نگرفته بودند.   سلطه  برخی دیگر حتی هنوز تحت  و  درآمده بودند   زانسیب
این، در زمانی که خسرو پرویز هنوز زنده بود، دستور قتل رئیس لخمیانوهعال   یعنی   ،بر 

موجب    ، موضوعاین  آورد.  را بر سر کار می  یک ایرانی  او  دهد و به جاي را می  عمان ابن منذر نُ
،  کنند طور که مسلمانان روایت میکه آن  صورتیبه  ،دوش میاعراب لخمی    شدید   نارضایتی

و طی نبردي موسوم به   کردهبه سربازان ساسانی حمله  این موضوع، اعراب لخمی به تالفی
توانسته  میعمال  این چنین، جنگیدهند.  ها را شکست میآن ،میالدي 610در سال  ذوقار

  ناپذیر نیستند. تساسانی شک که سربازان س   کند جزیره ثابت  بار به اعراب تمام شبهبراي اولین
گردد این واقعیت  باز می از اعرابنکته دیگر که در واقع به علل ضعف و شکست ساسانیان 

اعراب  یعرب   شهی ر  یاز سربازان ساسان  یبرخ  است که ها  به آن  ،داشتند و در زمان حمله 
هم  .  وستندیپ شرقی  روم  بیشتر  در  موجب ضعف  که  داشته  وجود  دیگري  ارتش  شرایط 

 قایو شمال آفر ه یمردمان سور که به این شکل بودوضعیت  در واقع،. شده است بیزانس می
سبب    نیهم  ومواجه بودند  تبلیغ شده توسط امپراتوري بیزانس    یونانی  یبا تعصبات مذهب 

در زمان حمله اعراب به کمک    ها خیلی دل خوشی از رومیان نداشته باشند وآن  ه کهشد می
توان در میان ایرانیان از عابدان زرتشتی و فساد  نارضایتی مشابهی را هم می  نروند. ها  نآ

  حاکم در سیستم حکومتی ایران مشاهده کرد. 

  کمبود  توان به آن اشاره کرد،  هاي شکست خورده میآخرین موردي که در زمینه ضعف ملت
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که    اشاره کردمبودي  کدو علت اصلی براي چنین    توان بهمی  در واقع  است.   ی انساننیروي  
  ، هاي مستمرجنگ  طاعون است.   کشنده قدیمی و    یکی جنگ و دیگري عاملی مانند بیماري

  اندشدهمورد دیگري را نیز سبب می  ،خصوصبر افزایش مرگ و میر، در آن دوره بهعالوه
  که   ی، زمانعنوان یک نمونهکوچ اجباري ساکنین یک سرزمین بوده است. به  که این مورد 

فتح کردند،    يالدیم  573و    540  يهادر سال  بیرا به ترت  ای و افام  هیانطاک  ي شهرها  ،انیرانیا
از سرزم  نیا  انمردم  بخشی  درون  به  را  اجبار  یساسان   يامپراتور  يهانیمناطق    ي کوچ 

ا. موضوعی که  دادند انسانیز اهمیت  حاکی  ارزشمند  به  نیروي  است که  عنوان یک منبع 
ي که سبب  دیگر  مورد ،اجباري  کوچ جنگ و بر عالوه .کرد  جاجابهه توان آن را به دلخوامی

موجب  عاملی که    ، بیماري طاعون بوده است.شدهمی  یک منطقه  نیروي انسانی  کاهش تعداد
مخصوصا  چنین چیزي  .از بین رفتن تعداد زیادي از مردمان امپراتوري ساسانی و بیزانس شد

پس    يهاو سالمیالدي    541در سال  )  1ن ینیژوستطاعون  (   پس از شیوع طاعون خیارکی 
  جمعیت   کاهش میزان  شود.هایی که بعدا توسط اعراب فتح شد، دیده میدر سرزمین  از آن

مناطق گونه،  این  که  به  بوده  مهم  گوییاي  خاور    شهرهاي  خصوصبه  ،شهرهاي  واقع در 
و تقریبا    اند نداشته  را  اعراب مهاجمحمله  در برابر  مقاومت    يبرا  یکاف  یانسان  يروین  ،نزدیک

  . ] 15[ اند توجهی تسلیم شده  بدون دفاع قابل

  گیرد که در ادامه نقاط قوت اعراب قرار میساسانیان و بیزانس،    هايضعفدر نقطه مقابل  
  اعراب داراي تجهیزات ساده و سبکی بودند که عمال عنوان مثال، به  شود.ا اشاره میهبه آن

باال میآن  ییجاجابهسرعت   را بسیار  توانایی  ها  است.  بهتر در شببرده  و    ،مبارزه  اتحاد 
باال نافرمانی  ،انسجام  کم  میزان  بسیار  دستور  کلی  سلسله  ،فرماندهان  اتاز  مراتب  فقدان 

سربازاندرجه مفصل  بودن  نهایتا  و    بندي  براي  کوتاه  الزم  زمانی  از  فاصله  پیام  رسیدن 
ها اشاره  توان به آناز جمله موارد دیگري است که می  ترین سربازترین فرمانده به سادهعالی
هاي هدف  زمینکه اعراب ابتدا سرتوان به این اشاره کرد  میعنوان آخرین مورد هم  به کرد.

چنین    اند.بردههاي مورد نظر میو سپس خانواده و خویشان خود را به سرزمین  کرده را فتح  
  شده است. بابت همراهان خود می  رفع نگرانی ازها و عمال موجب فراغ بال آن تاکتیکی
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  شد، قوت اعراب فاتح اشاره  نقاط  هاي مغلوب و  عف ملتض   هايتبرخی از علبه  حال که  
که اعراب چطور توانستند ممالک فتح    کنیم ت  بهتر است کمی در مورد این واقعیت صحب

آیا واقعا حرف    ن چطور توانستند اسالم را توسعه دهند؟آتر از  شده را حفظ کنند؟ و مهم
شده، مسلمان شدن ساکنین  زده است و وقتی سرزمینی فتح میاول و آخر را شمشیر می

تقریبا هیچ سند و مدرك به درد  امروزه    شده است؟آن با شمشیر آخته فاتحان عملی می
چه  و آن  که همزمان با انجام فتوحات اعراب ثبت شده باشد در دست نیست   و جامعی   بخور

استبیشتر  شود،  نقل می تاریخ خودشان  از  این  .روایات مسلمانان  با  با  بتوان  شاید  حال، 
  غیرمسلمانان به نتایجی رسید.  هاينوشتهدست مطالعه

سوریه،    در میان آثار نویسندگان مناطقی همچون  اشاره شده  ها و توصیفاتبررسی نوشته
می  متناقضی  بعضاو    متفاوتنکات    ، یونان  و  مصر نشان  ما  به  مثال  را  از  دهد.  برخی 

،  اند که حمله اعراب را خشم خداتمایل داشته  بیشترساکن عراق و شرق سوریه    هايکشیش
در میان  حتی ما  .ناشی از گناهان مسیحیان قلمداد کنند جزایی الهی و یا نوعی آخرالزمان

ها،  مطابق این نوشته .اندهایشان کمک هم کردهبه اعراب در جنگ  که خوانیمها میآثار آن
ها هدیه ها و کلیساهاي آنبه صومعه  ها احترام گذاشته و حتیاعراب نیز در مقابل به آن

چه که واقعا  د تا توصیف آننمانمی  ایدئولوژیک  به خودزنی  بیشتر هایی که  نوشته  اند.دادهمی
است.   بوده  جریان  در  بیرون  و  آن  نمونه  همبراي  نوشته  توانیم   ،راستا  ن یدر   يهابه 

پیدا شدن سر  که همزمان با    2يکا جان بار پنو    1سوم   هبیشوعیگان مسیحی مانند  سند ینو
کله   فاتحو  میسرزمیناین  در    ، اعراب  کرد.    ، اند زیستهها  یک    سوم  هبیشوعیاشاره  که 

  648یا    647هاي خود در سال  در نوشته  ، وري در عراق بوده استطکشیش مسیحی نس
 ن یفرام  یبلکه حت   جنگند،ینم  انیحینه تنها با مسنویسد:  میالدي در توصیف اعراب فاتح می

نآن د  زیها  کش  نیمانند  به  نسبت  است.  همچنصومعه  ها،شیخودمان  و    ها سیقد   نیها 
  .  دهندیهم م ه یها هد و صومعه ساهای به کل  یو حت گذارند یحترام ما

    ـهایی درزیسته، نوشتهمی هیشرق سور بوده و در  ی حیمسکه او نیز یک  يکاجان بار پن
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در زمان پنجمین  او    گردد. باز میمیالدي    688  ای  687سال    که به   توصیف اعراب فاتح دارد 
هاي او در مورد اعراب تحت تاثیر عدم شناخت  زیسته است که یعنی حرفامیه میخلیفه بنی

  دست بهو تازه وارد بودن اعراب براي او و مردمش نبوده، چرا که اعراب از زمان فتح سوریه  
  ی شاه پاد  ،سد ینویاعراب م  فیدر توص کاي  اند. پنعُمر، همواره در آن منطقه حضور داشته

تمام  جا نمادي براي  که در این  جزیره شبه  باعرا  و شناخته شده  بزرگ  لیاز قبا  یک ی(  یطَ
به مردم اجازه داده است    حال،نی) درخواست خراج کرده است با اآیدحساب می  اعراب به

مهاجمان    ، بسیاري ازسد ینویم  نیهستند، همان را ادامه دهند. او همچن  ینیهر د  ه که ب
آکه    یعرب کردهنبه  حمله  مسها  گزارشات    .]16[   اند بوده  یحیاند،  در  مشابهی  مورد 

می دیده  هم  یهودي  گفتهنویسندگان  که  میانشود  در  حضور   اند  مهاجم،  اعراب  لشکر 
  یهودیان هم قابل رویت بوده است. 

  این   ب سوریه و یونان شاهد غر  در آثار مربوط به   خصوص به  در حالی است که  ها همهاین
در حمله و غارت  اند و  بردهناند که بویی از تمدن  خوانده شده  هستیم که اعراب بربرهایی

ها هم رحم نکرده و  و راهب  انکه حتی به کشیشطوريبه  . اند را کشته  نفر  انهزار  شهرها
به    مثال  توانیم  یفاتیتوص  نیچن  دنید  يبرا  اند.از دم تیغ گذراندهرا نیز  ها  بسیاري از آن

جزیره  آناستازیو از شبهو    2نو ِشماکسیموس اقرار  ،1ش یتوماس کشچون  هم  يافراد  يهانوشته
میالدي    636و    635هاي  هاي خودش در حدود سالدر نوشته  توماس رجوع کرد.    3سینا

ترک  يهااز کوهستان  اعراب  که  سد ینویم ز  هی واقع در جنوب  تعداد  و    از   يادیباال رفتند 
صومعه  يهاراهب همچنآن  يهاساکن  او  رساندند.  قتل  به  را  اولبه  نیجا  فرد   نیعنوان 

اشاره کرده است  مایکه مستق  یرمسلمان یغ هاي خودش در سال  در نوشته  ،به نام محمد 
اعراب  د یگویممیالدي    634 با    يلومتریک  20حدود  محمد در    (پیرو)  که  نوار غزه  شرق 
نفر هزار   4در ادامه در حدود  هاآنها را شکست دادند.  آندر نهایت شدند و  ریدرگ انیروم
  نموده را قتل عام    جاآن  يو سامر  ي هودی  ،یحیمسساکنین  از جمله    ی نیفلسط  انییروستااز  

یالدي  م  662  سال  ماکسیموس نیز که تاریخ مرگش به حوالی  و تمام منطقه را غارت کردند.
 

1 Thomas the Presbyter 
2 Maximus the Confessor 
3 Anastasiu's of Sinai 
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قی  طاز منا  نامد کهها را بربرهایی برخاسته از بیابان میآن  ،گردد، در توصیف اعراببازمی
سرزمین به  تمدن  از  حملهدور  دیگر  شدههاي  سال    اند.ور  حوالی  در  که    700آناستازیو 

ور  جا حملهبه آن  1ن س سارابه نام    ین یاطیش   نویسد،مینیز در این باره  میالدي مرده است  
 ي سایکل  ای  بیاز آب، صل  نیاطیهم بدترند، چرا که ش   نیاطیاز خود ش   یاند که حت شده

و خراب    هسوزاندها را  ندارند که آن  ياواهمه چنین  نه تنها    هانیمقدس واهمه دارند اما ا
مانند  .] 17[   کنند یم فردي  اعظم)  (اُ  2پاطریارخ   صفرونیوس،  حتی  اورشلیم هم در  سقف 

به  نامه که  اعرصتو  ،نویسد فلسطین می  يکلیسا  رئیس اي  مورد  بهیفات خوبی در  کار  اب 
اند. آن خدانشناسان خشن،  کرده  امیخاطر گناهان ما قبه  هاساراسننویسد:  . او میبردنمی

  ها و اموال ما هستندمشغول غارت و تاراج جان  ،انهیوحش  یو به شکل   رمنتظرهیغ  صورتبه
]18 [ .  

آید اوضاع خیلی  مسلمانان هم به چشم می  دستبهشهرهاي فتح شده    چه از وضعیتآن
ر واقع این شهرها ندارد. د  در مقایسه با توصیفات نویسندگان غیرمسلمان از اعراب  بهتري

اند یا تسلیم اعراب شوند یا مقاومت کنند که بسته  صورت کلی دو راه در پیش خود داشتهبه
  دست بهتسخیر دمشق    .وجود داشته استجنگی تمام عیار    امکان وقوعبه میزان مقاومت  

نبرد یرموك از نتایج شکست رومیان در  از   ،هبود  میالدي  636در سال    اعراب که    حاکی 
که تعداد    خوانیماست. مثال در توصیفات این نبرد می  بیزانسیسرباز  هزاران  ر وحشیانه  کشتا

سربازان    دستبهی حاشیه رودخانه یرموك  ل گِهاي  زمین  گرفتار شده در   زیادي از سربازان
از    پرت شدنخاطر بهاز دست اعراب و   فرار در حال  و بسیاري دیگر نیز    اند شدهکشته   عرب

هاي تتنها بخشی از خشون  . این رخدادانددادهجان خود را از دست  دار رودخانه  لبه شیب
سرزمین  فتحی که عمال دروازه شهرهاي دیگر  هاي نو بوده است.رف سرزمینصاعراب در ت

ریزي  عنوان مثالی از شهرهایی که تقریبا بدون جنگ و خونبه  باز کرد.  هاآنرا براي  شام  

 
براي اشاره به اعراب مسلمان    قرون وسطی  در  نویسندگان مسیحی اروپاییتوسط  نامی است که    )Saracen(  نزن یا ساراسسارا  1

سارقین یا شرقیون داشته   عربی  ریشه در کلمات  نهایتا   گذاري مشخص نیست اما شایددقیقا علت این نام   .رفته استمی کار  به
مردمان  يو لفظ عرب را برا اندگفتهیساراسن م ای یخودشان ط يبه اعراب ساکن مرزها یانو روم انیرانیا بر این،عالوه  باشد.

  .اندبرده یبه کار م رهیجزشبه  نیکجانشی
2 Patriarch 
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  اشاره کرد. حُمص  توان به شهر  اعراب مهاجم افتادند می  دستبهتقریبا به آسانی    چنانی وآن
و  شده  که اعراب در طول زمستان از محاصره خسته   کردندمیتصور    آن   ساکنانشهري که 

مقاومت   هاآنمحاصره    برابر آغاز تسلیم نشده و در در  رو،از همین  .خواهند کرد رها   اها رآن
اینکردند اعراب  . با  یتا مجبور انههم    ساکنان حُمصو    را رها نکردند   شهر  محاصرهحال، 
پرداخت ساالنه    شدهکه تسلیم    شدند با  معمولی    110و  بتوانند زندگی  هزار سکه طال، 

از    پیرويبسیاري از شهرهاي دیگر هم به    شد موضوعی که سبب    .ادامه دهندخودشان را  
از خطر کشته یا تاراج   ت وعدم مقاوم  مص و صرفا باحُشهر   اعراب،    شدن   دادن پول به 

از    .بگریزنداموالشان   نیز باالخره پس  اورشلیم  باالخره  محاصره،    هاماهحتی شهري مانند 
  . ]18[ ه بودکه شهري مانند حُمص رفت  رودمیو نهایتا همان راهی را    شودمیتسلیم اعراب  

برد شهري به نام قیساریه  جا پیاوت اعراب در آنستوان به قشهرهایی که مییکی دیگر از  
  ل یدر اسرائ کهاحلی  شهري س  .میالدي رخ داده است   641لی سال  اکه فتح آن در حو  است
در آن دوران داراي دیوارهاي   این شهر خوانیم کهمی . در توصیف این شهرقرار دارد یکنون

ماه    نیپس از چند   هیمعاوها آسان نبوده است. به هرحال،  مستحکمی بوده که نفوذ به آن
خاطر مقاومت شهر و به زحمت افتادن معاویه کند. بهشهر را تصرف    شود کهموفق میتالش  

او تصمیم می ماه،  که  براي چندین  این شهر  يبرا  یبه نشانه درس عبرتگیرد  که    اهالی 
باقدر آنهنوز  که    يهزار نفر  7  یتمام،  بودند   ختهیگر   کند مانده بودند را قتل عام    یجا 
]17 [ .  

هاي نو  اعراب در سرزمین اولیه به هرحال، موارد اشاره شده تنها بخش کوچکی از فتوحات 
جا  و در آن  و مصر رفتند ایران  مانند    هاییسرزمینپس از فتح شام، به سراغ    ها . آنند بود

سرزمین با  مشابه  رفتاري  پیهم  را  بودند  کرده  فتح  پیشتر  که  و گرفتند.  هایی  شهرها 
و  هایی  سرزمین آسیا  و  کهآفریقا  شمال  در  فتح شدند  دیگري  از    به ن  تپرداخ  یکی پس 

یکی از منابع خوب    جداگانه و بسیار مفصل نیاز دارد.   چندین جلد اثرها خود  ئیات آنجز
  فتوحات راه خدا، به نام  1رابرت هویلند  این روند، مراجعه به اثر ارزشمندي از براي خواندن

 
1 Robert G. Hoyland 
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  است.  1ی اسالم يامپراتور کی يریگاعراب و شکل 

  ]18[ فتوحات و نبردهاي مهم اعراب رخدادها، برخی از وقوع  زمان :1جدول 

  رخداد   (میالدي)  سال
  تولد محمد  570
  شروع الهامات محمد   610
  شروع دعوت محمد به یکتاپرستی   613
  نهی به مد محمد ختنیگر  622
  مکه  تصرف  628
  محمد مرگ  632

  هاي ارتداد) (جنگ رده يهاجنگ  632-633
  رموكی نبرد  636
  (حمله به ایران) هینبرد قادس - میاورشل فتح  638
  (پایتخت زمستانی ساسانیان) فتح تیسفون   640
  هیساریق فتح  641

  مصر فتح  640-642
  نهاوند  نبرد  642

  (آخرین پادشاه ساسانی) مرگ یزدگرد سوم   651-652
  ها) (نبرد دکلاولین حمله بزرگ اعراب به قُسطنطنیه   654-655

  کارتاژ  فتح  698
  (مراکش) طنجه  فتح  708
  بخارا  فتح  709
  سمرقند  فتح  712
  ل یفتح اردب  730

ریزي جزئی از روش تصرف مناطق دیگر  توان گفت که قطعا خشونت و خوندر مجموع، می
صورت منطقی مردمان هیچ سرزمینی حاضر نیستند که در مقابل  توسط اعراب بوده زیرا به

ها تقاضاي پول و ادعاي مالکیت  شوند، از آنسربازانی مسلح و خارجی که وارد خاکشان می

 
1 In God’s Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire 
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را میزمین نشان دهند. کنند هایشان  از خود روي خوش  ساکنان   1،  نتیجه، هرجا که  در 
اعراب تسلیم نشدند، بسته به میزان مقاومت آنسرزمین ها، جنگی هاي جدید در مقابل 

  ها که به این خاطر به هدر نرفته است.  ها و جانسخت درگرفته است و چه خون

ها بوده است. به  مشکالت آنرسد که جنگ کلید گشایش همه حال، بعید به نظر میبا این
ها بگذاریم، محتمل به نظر  زبان دیگر، اگر فتوحات اعراب را صرفا به پاي قدرت شمشیر آن

هاي فتح شده را براي  رسد که همین قدرت شمشیر به تنهایی توانسته باشد سرزمیننمی
د نفرات و  داشته باشد. در واقع، اعراب چه از لحاظ تعداچندین قرن تحت تسلط اعراب نگه

چه از لحاظ سلسله مراتب قدرت و ساختار سیاسی و همچنین آگاهی از امور کشورداري،  
تر از آن بودند که بخواهند تنها با تکیه بر قدرت و شمشیرهاي آخته، سلطه  بسیار ضعیف

حال پس  خود را در مجموع براي چندین قرن بر چنین گستره وسیعی حفظ کنند. با این
موفق اعراب  کاري شده  چطور  را میبه چنین  پاسخ  کردار اند؟  از  مهم  توان در دو جنبه 

ها با  اعراب جستجو کرد. مورد اول طرز فکر اعراب مهاجم و دومی نحوه رفتار و برخورد آن
  مغلوبان غیرعرب است. 

اند این است که وقتی  چه معموال به ما آموختهتوان گفت که آندر مورد طرز فکر اعراب می
هاي دیگر کردند، هدفشان توسعه و نشر اسالم بوده است. زیاد  وع به فتح سرزمیناعراب شر

اند و معتقد  کردهعنوان پیامبر یاد میشود، اعراب همواره از محمد بهایم که گفته میشنیده
اینبوده با  باید مسلمان شوند.  دنیا  مردم  تمام  که  با  اند  واقعیت  تاریخی،  از لحاظ  و  حال 

چه بررسی فتوحات اعراب،  ایم تفاوت دارد. در واقع، آنر مورد اسالم شنیدهچیزهایی که د
هاي متعلق به امپراتوري بیزانس به  حداقل در چندین دهه آغازین و مخصوصا در سرزمین

که تالشی براي جهانی  دهد، حاکی از این است که این فتوحات بیشتر از اینما نشان می
یک دینی  به  کردن  مشخص  و  سیاسیپارچه  توسعه  نوعی  باشند،  اسالم  و  قبیله-نام  اي 

اند، هنوز چیزي  اند. حتی اگر اعراب مهاجم چنین قصدي هم داشتهآوري غنایم بودهجمع
ها بخواهند آن را جهانی  شناسیم شکل نگرفته بوده است که آنبه اسم اسالمی که امروز می

 
 مراجعه کنید.  2براي مشاهده شکل و شمایل توصیف شده از جنگجویان اعراب صدر اسالم و پس از آن، به ضمیمه  1
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که   است  واقعیت  این  موضوع،  این  بزرگ  گواهان  از  عثمان    قرآناگرچه  کنند.  زمان  در 
خوانیم، از دل احادیث  چیزي که امروز اسالم میآوري شده بود اما جزئیات دقیق آنجمع
قرنجمع در  شده  دوران  آوري  در  که  احادیثی  است.  درآمده  میالدي  نهم  و  هشتم  هاي 

ه  آوري و سروسامان هم داده نشده بودند، چه برسد بفتوحات اولیه اعراب حتی هنوز جمع
  و فقهی را بیرون بکشند.   ها دستورات دقیق دینیکه اعراب بخواهند از درون آناین

به    اهللا  را خلیفه   ، خودمر به بعد مخصوصا از عُ  ،محمد   جانشینانمورد دیگر این است که  
و    معناي محمد  نام  جانشین  به  خود  بهو    خواندندنمی  اهللا خدایی  مشخص  را صورت 

فرمانده  امیرالمومنین   آورندگان)  یا  (ایمان  که  .  نامیدند میمومنین  است  در  این درحالی 
  . با نام خلیفه یاد شده است  ،از جانشینان خدا (و پیامبرش) بر روي زمین،  قرآنجایی مانند  
  قرآن کشی خطقطعا از این پس از او،  جانشینانو سایر مر فردي مانند عُ کهاینبا توجه به 

میبه  اند،بوده  آگاه تفسیر  یک  که    توانعنوان  امیرالموگفت  لقب  او   نینمانتخاب    توسط 
است. بوده  دینی  نه  و  سیاسی  هدفی  دیگر،  داراي  زبان  او  به  توسط  لقب  این  و    انتخاب 

  (یکتاپرست و مومن)   رهبر اعراب  ها خود راآنکه    دانست این  در راستاي  توان  می  را   ینسایر
نام خلیفه که امروزه براي جانشینان محمد  استفاده از    .اند دانستهمی  مسلمانانرهبر  نه    و

انتخاب عنوان خلیفه اهللا  رسمی است که عبدالملک مروان  مرسوم شده،   براي خودش   با 
و بر الهی بودن موقعیت    نشان دهد   قرآن  کامال پیروخودش را    به این صورت  تا  رایج کرد

  . خودش بیافزاید 

اند وعده داده  خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده : «سوره نور
گونه که کسانى را که پیش از همان قرار دهدخلیفه حتما آنان را در این سرزمین است که 

یده است به سودشان مستقر  آنان بودند جانشین قرار داد و آن دینى را که برایشان پسند
مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند    کند و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند

  .» )55و هر کس پس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند (

پس میان مردم به حق داورى کن    اى داوود ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم: «سوره ص
پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا    و زنهار از هوس 

  ).» 26خواهند داشت (  اند عذابى سختکه روز حساب را فراموش کرده روند به آنبه در مى
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  خواهم گماشت   فهیمن در زمین خل: «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت  سوره بقره
که ما  ها بریزد و حال آنگمارى که در آن فساد انگیزد و خون  گفتند آیا در آن کسى را مى

دانم که شما  پردازیم فرمود من چیزى مىکنیم و به تقدیست مىبا ستایش تو تنزیه مى
  ).»30( دیدان ینم

نگاهی    اند را کنار گذاشته و مثالهایی که مسلمانان در مورد خودشان نقل کردهاگر گفته 
به   ، بیاندازیممنابع مسیحی مرتبط با فتوحات اعراب در قرن هفتم و هشتم میالدي هم به 

  مرتبط با منابع    ثراکهایی که حاکی از این هستند که  یافته  خوریم. هاي جالبی برمییافته
عنوان  به  که غالبا از اویا ایناند  به محمد اشاره نکردهحضور اعراب نورسیده، در واقع یا اصال 

نام  کرده،  میدعوت    یکتاپرستی که مردم را به    یکس   ایراهنما، پادشاه، تاجر    ،رهبر، معلم
به نظر میاین  اند. برده از نظر    و اساسا طرز فکر   گفتار  ، رفتاررسد که  طور  مردمان اعراب 

ها  اي نبوده که آنبه گونه ،اند که ناظر ورود اعراب بوده  یمخصوصا مسیحیان  ،ممالک مغلوب
کنند  هستندجدیدي    آئین  پیامبر  پیروانبا  که    فکر  آنروبرو  نظر  از  اعراب .  ها، 

که    صرفا به پیروي از مرشد و رهبري نوجزیره،  شبه  افتادهمحروم و عقبچندخداپرست،  
هاي  سرزمین  فتح  به دنبال   دیگر متحد شده و، با یکاتفاقا مانند خودشان یکتاپرست بوده

    اند.بوده  غنایم کسب و بیشتر

بهاز طرف دیگر،   این واقعیت را نشان میاسناد  از آن دوران، به خوبی  دهد که  جا مانده 
حتی توسط    ، رسمی  به شکل  و  در دوران آغازین فتوحات اسالمی حداقل  محمد هرچه بوده،  

ه  ب   هایی که امروز داریم مطابق یافتهدر واقع،  شده است.  پیامبر نامیده نمی  خود اعراب هم
عنوان یک دین  رسد که پیامبر خوانده شدن محمد و در نظر گرفته شدن اسالم بهنظر می

ابراهیمی،   ادیان  از سایر  اوایل قرن هشتم  تدریج  بهمجزا و متفاوت  اواخر قرن هفتم و  از 
تا  هم    قرآنمورد مشابه در همین زمینه این واقعیت است که    .است شروع شده  میالدي  

اسالم و احکامش در   نییتع يبرا  یمقدس و منبع ی عنوان متنبه ي الدیقرن هشتم م لیاوا
  در راه  هاي نخست گامتوان گفت که برداشته شدن می، نیبنابرا  است. شدهینظر گرفته نم

، تقریبا از اواسط دوران ستقل به نام اسالمبه دینی نو و کامال م  محمد   طرز فکر  شدن  تبدیل 
  امیه شروع شده است. حکومت بنی
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تا قبل   اشاره کرد که موضوع وان به اینتمیف قبل، ادر راستاي موارد اشاره شده در پاراگر
عبارت معروف    جا مانده،ها و سایر اسناد بهها، پاپیروسمیالدي، بر روي سکه  685از سال  
اله   دانیم، شهادت کامل در  ما می  این درحالی است که   . رفته استکار میبه  »اهللاال  «ال 

  بدانیم شود که  این نکته وقتی مهم می اهللا» است. اهللا، محمد رسول اال اسالم برابر با «ال اله
ایید یکتاپرستانی  اهللا» به معناي «تنها یک خداي واحد وجود دارد»، مورد تاال  عبارت «ال اله  

قرن پس  ، بیش از نیم»اهللامحمد رسول«عبارت    . مانند مسیحیان و یهودیان نیز بوده است
  687  تا  685هاي  در سالی ظاهر شد که  هایبار بر روي سکهبراي اولین  مرگ محمد و  زا

بود  بیشاپوردر  توسط حکومت زبیریان و  میالدي   بیشتر یک    .ند ضرب شده  حکومتی که 
هاي  گستره وسیع سرزمیندر  که بخواهد بر روي تمامی مسلمانان  حکومت محلی بوده تا این

  حسادت سیاسی و    موضوع احتماال حساسیتحال، این  با این  بگذارد.   خاصیفتح شده اثر  
ها نیز  که نهایتا آن شده استو سبب  گیختهاناند را برامیه که رقیب اصلی زبیریان بودهبنی

عبدالملک  امیه که دست به چنین کاري زد،  اولین خلیفه بنی  به چنین کاري دست بزنند.
که  مروان سال    بود  اولین  697در  براي  تاریخ  میالدي  در  و  بار  راشدین  حکومت خلفاي 

از جمله    ). 8(شکل    کند هایش از محمد با عنوان رسول اهللا یاد می، بر روي سکهامیهبنی
و پس از  کردند  عبدالملک شروع همین دورانتقریبا از امیه ي بنیفاه خلکارهاي دیگري ک

گزینش شده،    ، ساختن شخصیتی تاریخی براي محمد با کمک احادیثنیز ادامه دادند   آن
  . ] 16[  ه استبود  کامال ساختگی  شده و حتی کاريدست

مانده از خلفاي ترین اسناد تاریخی باقیتر به آن اشاره شد، یکی از قدیمیطور که پیشهمان
هایی است که به معاویه ابن ابوسفیان اشاره دارد. بررسی این آثار نشان  نبشتهاسالمی، سنگ

نام محمد یا منصب پیامبري او در کار حتی در آندهد که  می اشاره به  از  ها هم خبري 
در    1حمت گادر نبشته مربوط به حمامی واقع در  توان به سنگعنوان مثال، مینیست. به

). فارغ از  9گردد (شکل  میالدي بازمی  662شمال اُردن اشاره کرد که قدمت آن به سال  
اي منتسب به یک «خلیفه مسلمان» که خود  نوشته  هم در ابتداينشان واضح صلیب، آن

عالمت سوالی بسیار بزرگ است و جاي بحث فراوانی دارد، در شروع متن که به زبان یونانی  

 
1 Hammat Gader 
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شود  شود. در ادامه هم اگرچه به نام معاویه اشاره میاست، تنها به نام خداي یکتا اشاره می
  شود.  خدا نمی اي به محمد یا حتی اصطالح پیامبراما هیچ اشاره

 

دستورالعمل لحاظ  آناز  به  را  خود  فاتح  اعراب  که  دینی  میهاي  مقید  نیز  دانستهها  اند 
این می شبهتوان  از  اعراب  خروج  اوایل  در  واقع  در  که  گفت  یعنی  طور  عربستان  جزیره 
امروز میقرن قدرها  شناسیم، آنهاي هفتم و هشتم میالدي، احکام و قوانین اسالمی که 

شده هاي ضربتغییر عبارت روي سکه  :8شکل  
  در دوران حکومت اعراب: 

و    الف) ساسانیان  حکومت  سال  آخرین  آخرین 
.  )میالدي  651سال  (یزدگرد سوم  شاه آن یعنی  

در یک طرف شاهد چهره پادشاه و در سمت دیگر  
  شود. دیده می کدهآتشیک نمایی از 

دوران    ب)   بعدي خلفاي  و  عثمان  حکومت  در 
سکه    طرح. )میالدي و پس از آن 651هاي سال(

  به اهللا  تنها یک عبارت بسمتغییر خاصی نکرده و  
  . افزوده شده است آن  حاشیه

زُساله    9  شورش  دوران  ج) ابن   علیه  بیرعبداهللا 
بنی او    ).میالدي  686/685سال  (  امیهحکومت 

اهللا در حاشیه  محمد رسولبار از عبارت  براي اولین
کرد  شیهاسکه عمال    حال،این  با  .استفاده  او 

گستره آمد و  مسلمانان به حساب نمیهمه  خلیفه  
  حوالی حجاز بود.  محدود به تحت امرش غالبا

  697سال  ( عبدالملک مروان  حکومت  دوران    د)
اولین.  )میالدي دوران  براي  در  یک  بار  خالفت 
طرح،  رسمی  خلیفه امپراتوري شاهد حذف  هاي 

و   رسولساسانی  محمد  عبارت  در  حضور  اهللا 
  هستیم.  اعرابحکومت   متعلق به حاشیه سکه
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اند. در واقع، هیچ راهنما و مرجع قاطعی در کار نبوده است  بودهگیرانه نمشخص و سخت
  جزئیات احکام اسالمی دست پیدا کنند.    که اعراب به آن رجوع کنند و بر اساس آن به

  
 متنکه    ]19[نبشته موجود در حمت گادر  نمایی با کیفیتِ افزایش یافته از سنگ:  9  شکل

آب    يهاچشمه  ن،یفرمانده مومن  ه،یبنده خدا، معاو  )حکومت(در روزگار  :  آن چنین است
)  ابوهاشم(توسط پسر ابوساموس    )لیدر شمال اسرائ   يا حمت گادر، نقطه(گرم مردم منطقه  

  شد.  يماه دسامبر نجات داده و بازساز  در پنجم

عنوان یک مثال، تعداد دفعات نماز اگرچه امروز پنج بار در روز است اما این تعداد در  به
نیامده و احکام مربوط به آن نیز بعدا توسط فقهاي اسالمی تعیین شده است. مورد    قرآن

اب احکام یا چیزي شبیه  طور که قبال اشاره شد، محمد از خود کتکه هماندیگر این است 
بهدایره اسالمی برجاي نگذاشت که هر کسی  باید  المعارف  بداند که چطور  دقیق  صورت 
که، عُمر نقل و نوشتن احادیث بازگوشده  کار ببندد. ضمن اینهاي او را در زندگی بهآموزه

ممنوع   قرآناز اطرافیان و بازماندگان محمد را براي جلوگیري از تحت الشعاع قرار دادن  
سال پس از هجرت محمد به مدینه برقرار بود و عمال راه    100کرد. موضوعی که تا حدود  

ـ بازماندگان محمد   هاي مشخص براي احکام اسالم بررا براي تهیه هرگونه دستورالعمل   ـ
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  1بست. 

این اعراب صحبت کردیم،  تا  اینجا در مورد طرز فکر  بد نیست کمی به رفتار و  حال،  با 
این    ،اعراب فاتح برداشت کردرفتار و برخورد   توان ازچه که میآنها هم بپردازیم.  کردار آن

اشاره می، آنهااست که در واقع آن به    ،فتوحاتشان  حداقل در آغاز  شود،طور که معموال 
هاي واقع در  در سرزمین  هاآن  رفتار در توصیف    اند. نبوده  غیراعراب  مان کردن دنبال مسل

و کسب    فتوحات بیشتر  حال تالش برايدر    بیشتر  اعراببینیم که  امپراتوري بیزانس می
  در تشبیهی   .بخواهند مردم را به پیروي از دینی مشخص مجبور کنند  کهاینتا    اند هبود  غنایم

روبرو بودن با هواي    علت به    هانگیکیواها هم مقایسه کرد.  توان اعراب را با وایکینگمی
  اعراب   و  اند کردهمیحمله    یتر جنوبمعتدل  يهانیبه سرزم  ،به منابع  ی و فقدان دسترس   سرد
  . اندبردههجوم می یتر شمال معتدل يهانیبه سرزم یمنابع کاف نبود خاطر گرما و به نیز

اند،  گذاشتهرا بر سر دوراهی مسلمانی یا مرگ میدیگران    ،، این گفته که اعرابدیگر  از طرفی
  ، خوانیم می  »مسلمان شدن«چه که امروز  تسلیم شدن، پیروي از اعراب یا آن  .صحیح نیست 
اگر    است.  بوده هاي روي میز بوده و پرداخت جزیه و حفظ دین گزینه دیگر  یکی از گزینه

وقتی اعراب به سرزمینی  طور گفت که توان اینمی مردمان غیریکتاپرست را کنار بگذاریم،
مجموع مبتنی    سرزمین بوده است که در   چند راه کلی پیش روي ساکنان آن   ، رسیدند نو می

پیش  چند راه    ،ماندند باقی می  قردن بوده است. اگر ساکنان این مناطبر ماندن یا فرار ک
  و پرداخت جزیه یا تسلیم شدن    جنگیدن، تسلیم شدنمقاومت و ها عبارت بوده از آن پاي

 . شده است میشامل آن نهاي اعراب که پرداخت جزیه  و پیروي از آموزه

خود    ند، حتیاهح ممالک دیگر بودنسل اول از اعرابی که مشغول فت  کهاست    ایندیگر    مورد
.  اندخواندهاند و در عوض خود را «مومنون» یا «مهاجرون» مینامیدهرا «مسلمان» هم نمی

هاي دیگر، سرزمین ساکن  مانند یکتاپرستانکه چندخداپرستی را رها کرده و    یکتاپرستانی
تا پیش از شروع حکومت  دانیم این است که چه امروز میآناند. به خدایی واحد باور داشته

میالدي، یعنی تا بیش از نیم قرن پس از مرگ محمد،    685ابن مروان در سال    کل عبدالم
 

  . بودمر ابن عبدالعزیر ُعامیه به نام ث اسالمی را داد یکی از خلفاي بنیاي که اجازه نوشتن احادیاولین خلیفه  1
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ت مسیحیو  واژه مسلمان به معناي تسلیم شده (در برابر خداي یکتا) براي پیروان یهودیت
  . ]16[  پیرو محمد نبوده استیکتاپرست و قابل استفاده بوده و صرفا مخصوص اعراب  هم

هاي در پیروي از آموزه  دیگرانمجبور کردن  اعراب به    زیاد  عدم تمایلمیلی یا  در تایید بی
ب اشاره کرد. در واقع، زمانی که  اعراب و غیراعراتوان به تفاوت آشکار میان  ی، مخودشان

برقراري    جزیره بودند، هر غیرعربی که قصد هاي خارج از شبهاعراب مشغول فتح سرزمین
یا   اعراب  با  برادري  باید  هداشترا  مسلمان شدن    قصد   ،امروزي  اصطالحبه  پیمان  چنین  ، 

  . به این رسانده است به انجام میولیت او  ئبا مس  شناخته شده و  یک عرب  کاري را با کمک
نیاز به    و در آن زمان  شود گفته می  نومسلمانان غیرعرب  هابه آن  برادران جدید که امروزه

شده است. در  دوست و یاور گفته می  یا هماناند، موالی  ضمانت و تاییدیه یک عرب داشته
  همان   یاموالی    این  ، چرا که هجزیره بوداي اعراب شبهت قبیلهواقع، این سنت ادامه همان سن

ند.  اهآمد شده یک عضو قبیله به حساب می  تضمینغیرعرب، مشخصا دوست یا رفیق    برادران
اعراب سایر  از نظر  نتیجه،  موالی سرمی  که   هرگونه خطایی  ،در  این  آن  مسئولیت    ه، زداز 

ها پیش، گوگل در اوایل  . اگر سنتان قد بدهد، سالوده استاو ب  عرب  ضامنمشخصا متوجه  
جی سرویس  میمعرفی  فعال  کسانی  براي  تنها  را  سرویس  این  خودش،  از  میل  که  کرد 

جی دعوتدارندگان  رفتار  میل  این  واقع،  در  باشند.  داشته  درباره  نامه  را  جیگوگل  میل 
که هر رف گوگل  طاز  نانوشته  توان مشابه رفتار اعراب با غیراعراب دانست، با این مفاد  می

اي از یکی از افراد مورد تایید  میل داشته باشد باید اصطالحا تاییدیهخواهد جیکسی که می
با  را   میل سرویس جی گوگل تمامی مشترکین جدید در آن زمان،  البته اگرچه   داشته باشد. 

برابر نبوده   یک عرب  با در عمل اعراب، یک موالی   نظراز    اما  گرفتدر نظر می  برابردیگر  یک
شهروندان درجه دومی  شده که اعراب فاتح، در مقایسه با . موضوعی که خود سبب میاست

داشته باشند.  از لحاظ حقوق اجتماعی و فردي  ، دست باالتري  تحت امر خود  موالیمانند  
کوب، توصیفات فراوانی قرن سکوت عبدالحسین زرین  2واقعیت دردناکی که در کتابی مانند  

  عمل آمده است. آن به از

سایر  پیروان  سازش و عدم فشار اعراب بر    ی ازهاینشانه  توان در آنیکی از جاهایی که می
ي  هايحفار  آن دوره است.   مسیحیانمربوط به    کلیساهاي  را دید،  ادیان براي تغییر دین 
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و    می اورشل  ن یب  ییو در جا  یروم شرق دوران  که در    1میمر  گاهیجا  يسایدر کل  انجام شده
  ي نحوبه  خودش،  در مراحل آخر ساخت  سا یکه کل  دهدینشان م  ،بنا شده است  لحم تیب

 نیا  ،محراب هم داشته باشد. در واقع  کیخود  داخل  شکل داده شده که بتواند در    رییتغ
)  م یبه سمت شرق (اورشل  يگری(مکه) و د   جنوببه سمت    یک یکه    بودهدو وجه    يدارا  سایکل

آن را به  گویی  ، اعراب نه تنها این کلیسا را خراب نکردند بلکه  به زبان دیگر  . ]16[  است
بار دیگر نشان  چنین چیزي یک جایی براي عبادت مشترك خود و مسیحیان تبدیل کردند.

هاي خود را اختصاصی نکرده بودند که مشترك  آموزه  قدرهاآن  ز، هنودهد که اعراب فاتحمی
  قرار دادن محل عبادت خودشان با مسیحیان را باطل بدانند. 

اعرابدیگر  کلیدي    هنکتتوان به یک  بر موارد اشاره شده، میعالوه اشاره    در زمینه رفتار 
و حضور خودشان را به    نکرده هاي ساکنین را مصادره  خانه  ،پس از فتح شهرها  هاکرد. آن

نشینی و عادت  موضوعی که احتماال ناشی از خوي حاشیه  .اندکردهمردم شهر تحمیل نمی
ها نیز پس از فتح  مغول  است.  بودهمناطق پر رفت و آمد شهري  زندگی در  به ها آننداشتن  

زندگی   در با دقت   اند. ز خود نشان دادهپرجمعیت ا ایران رفتاري مشابه در دوري از مناطق 
در همان   تا پایان عمر  و  به مکه برنگشتدیگر براي زندگی  توان دید که او هم  محمد می

  . ه استتري داشتکه در مقایسه با مکه محیط سادهباقی ماند مدینه 

 جمعیت متمرکز پس از فتح هر شهر، در جایی به دور از    طور که اشاره شد، اعرابهمان
جا را تاسیس  اعراب آنهایی که  هاي مختلف چنین مکاننمونهند.  ا هکردري زندگی میشه

مالحظه  هاي مختلفی  توان در سرزمیناند را میبعدا به شهرهایی جدید تبدیل شدهکردند و  
کوفه،    که امروزهجاهایی  در  در عراق  اعراب مهاجم    . مثالاندرفتهجا  که اعراب به آنکرد  

در روستاهاي حاشیه شهر   ایرانمناطق مرکزي . در ساکن شدند   خوانیم،می بصره و موصل
،  ند ی که به منطقه وارد شده بودعرب  تیجمع  نیتربزرگ  زیدر خراسان نقم سکنی گزیدند. 

در مصر  اعراب  .  قرار داشت   یساسان  پادشاهی  يارهاوید  رونیدر مرو ساکن شدند که در ب
هاي خالی ساخته شد.  اقامت کردند که تقریبا اکثر آن در زمین  سطاطفُ در جایی به نام  

 
1 The Seat of Mary 
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در  اعراب  .  دندیگز  ی سکندر تونس امروزي    روانیقمانند    ییجادر نیز    قایدر شمال آفرها  آن
  . ] 15[  را براي سکونت برگزیدند  حلب شهري مانند    ترخلوتحاشیه و اطراف    هم هیسور

دیگر اعراب  مورد  رفتار  مورد  که  در  است  نظر  این  اوایل  ،به  در  آن  حتی  در  حضور  ها 
از مقدار مالیات   شدهمی گرفته ی که از مردم هر سرزمین میزان مالیات هاي جدید،سرزمین

شکایتی ، نحوي که تا اواخر قرن هفتمبه  کمتر بوده است، ساسانی و بیزانسهاي امپراتوري 
اشاره  ن به این  اتوبر این، میعالوهبینیم.  ها نمیدر این زمینه از طرف مردم این سرزمین

تنها   ،حضور اعراب  اند کهکردهکرد که شاید مردمان تحت سلطه اعراب در اوایل تصور می
وري مالیات و گرفتن تعهد دیگر برنخواهند  آباره است و مهاجمین بعد از جمعکیک هجوم ی 

. در نتیجه، این رفتار را منطقی  ها را نابود خواهد کردنآ  اختالفات داخلی   که اینگشت یا  
بدهند و سعی نکنند که    هم  مراي جدید به اُ  اند را دادهاند که مالیاتی که همیشه میدیده

  اند. دادههمیشه انجام میبه کشتن دهند که   ياز کار نخاطر سرباز زدخودشان را به

ها  که عمال معضل تعداد نیروي انسانی کم آنعنوان آخرین مورد مربوط به رفتار اعراب  به
  داده، معافیت مالیاتی پوشش میدر انجام فتوحات جدید و کنترل مناطق تحت سلطه  را  

.  هایشان براي غیراعراب در نظر گرفته بودندجنگکنندگان در  ها براي شرکتاست که آن
هستند. جراجمه  ساوره  اُ  یراجمه و واحد نظاممردمان قوم جَ  نه یزم  نیدو مثال مهم در ا

اند. واحد  ساکن بوده  يامروز  هیوب ترک ننور در ج  يهابودند که در رشته کوه  یحیمس  یمقو
  ن یبود که قبال در هم  یزرتشت   یرانیا  زادگانبیجهم متشکل از ن  )2(ضمیمه    ساورهاُ  ینظام

دو دسته،    نیکه ا  د یگویم   هاي فعلیدانسته.  کردندیم  تیفعال  یساسان  ی پست در پادشاه
حضور مردمان   .]17[  اند سابق خود بوده  نیهمچنان بر همان د  يالدیقرن هشتم م  لیتا اوا

و    هایی از حضور سربازان دیلمیجراجمه و گروه اساوره در ارتش اعراب و همچنین روایت
دهد که ارتش اعراب  نشان می  ]18[  اند کردهها کمک میکه به اعراب در جنگ  حتی یهودي

ها، آنها نبوده و در کنار  ها یعنی همان موالیصرفا متشکل از اعراب و برادران جدید آن
که با حفظ دین   افرادي اند. حضور داشته  هم مانند مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان افرادي
هاي در راه فتح سرزمین  اعراب،از جنگ در کنار    صلمندي از مزایاي حابراي بهره  وخود  

 اند. جنگیدهبیشتر می
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جا در مورد طرز فکر و رفتار اعراب ارایه شد شاید توانسته باشد تا حدودي  مواردي که تا این
را داده    ؟» هاي فتح شده را حفظ کنند چطور توانستند سرزمین  «اعرابپاسخ این سوال که 

ها مسلمان ي سوال «چطور مردم این سرزمیناما به نظر هنوز باید به دنبال پاسخی برا  باشد 
دو نکته مهم که قبال هم اشاره    روي  بر  توانبراي پاسخ به این سوال می  شدند؟» باشیم. 

  ی که اسالم چیزي نبوده که همان اول چهارچوب کامال مشخصاول این  ، دست گذاشت.شد 
  ي فتح شده هامردم سرزمینگرایش که و دینی مجزا محسوب شود و دوم این باشد  داشته

  . غالبا از روي اختیار بوده استبه نظر صورت تدریجی و پیروي از اعراب به به

هاي آموزهدر مورد اعراب و  دقیقا    ،بهاي مغلوسرزمین  ساکنانار است که بتوان فهمید  ودش 
توان گفت که اسالم می  ،جاهاي ارایه شده تا ایناند اما مطابق گفته اندیشیدهچه می  هاآن

تدریجی به چیزي به اسم دینی مجزا تبدیل شده است.    صورت بهصورت دفعی بلکه  نه به
متوجه  هم  و حتی شاید خود اعراب    جزیره مردمان بیرون از شبهید که  آبه نظر می ،در واقع

  این تحوالت   ، چرا که به چه صورت بوده استاین تغییر تدریجی دقیقا  روند  نشده باشند که  
اتی  تغییر است.بوده  در جریانمتمادي  هايقرن حتی ها وطی یک یا دو سال نبوده و دهه

  ي از رشد فکرهاي مختلف با اعراب نورسیده و هم ناشی  کنش فرهنگکه هم محصول برهم
حکومت   در زمان چنین تغییراتیهاي مهم و قابل رویت اولین نشانه  اعراب بوده است.   خود

این  پس از آن هم،    . قابل رویت است  میالدي  705تا    685هاي  در سال  عبدالملک مروان
که در   طوريبهشود. عباس دنبال میه بنیل امیه و همچنین سلسدر خلفاي بعدي بنیرویه 

قرن   و نهم میالدي (قرنطول  سوم هجري)  هشتم  و  زندگی  هاي دوم  و  محمد  داستان 
حد و حدود  تدریج،  به  است که  . در همین دوراندن شوتکمیل می  او  هاي منسوب بهآموزه

و    شده  احادیث نامناسب کنار گذاشته   شود، توسط فقهاي اسالمی مشخص می  اسالماحکام  
انجام شده    قرآن اصالحات الزم روي    بر این،. عالوهشوندآوري میمورد تایید جمع  احادیث

کم  کم،  خوانیمچه که امروز اسالم میآن  نیز  در نهایت  . شودبه کتابی مقدس تبدیل می  و
و   برادري فرهنگ  یکتاپرستی مبتنی بر نوعی  در آغازچیزي که در واقع، آن گیرد. شکل می

اعرا  برابري میان  بود،  در  و  ب  محمد  بازماندگان  آموزهتوسط  به  استناد  خاطرات    هابا  و 
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  و احکام کامال اختصاصی   معین  داراي چهارچوب  ،مشخص  به دینیکم  کم  ،او  منتسب به
  . شدتبدیل  

جزیره  که اعراب شبه  ییهاسرزمین  ساکن  مردمان   احتماال  توان گفت کهمی  ،علت  چند به  
تر به آن  طور که پیشهمان. علت اول این است که  دان به اجبار مسلمان نشده  فتح کردند، 

هاي نو  اشاره شد، مردمان پیروان ادیان دیگر در میان لشکر اعراب در زمان فتح سرزمین
هشتم    هایی مانند قوم جراجمه یا واحد نظامی اساوره حتی تا قرناند و گروهحضور داشته

اگر پیروان  اند. علت دوم این است که  بدون هیچ مشکلی دین خود را حفظ کرده  میالدي
سایر ادیان مانند مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و امثالهم به اجبار اعراب مسلمان شدند و  

، باید به این سوال پاسخ  ها وجود داشتهبراي قرنحکومت مسلمانان   خاطربهچنین اجباري  
که   سرزمینچرداد  همین  در  امروز  ادیا  این  پیروان  دارند؟ ا ها  وجود  اجباري    ن  چنین 

دستنمی و  گزینشی  اجراتوانسته  صورت  در  و  باشد  شده  آنچین  حتما  ي    صورتی به، 
میهمه اجرا  است. گیر  عده  شده  توانستهاگر  بقیه  اي  چرا  کنند  حفظ  را  خود  دین  اند 

این    سومعلت    ین خودشان را حفظ کنند؟هاي دیگر دنتوانستند به همان شیوه یا روش
  ، شده بودند مسلمان  اعراب با اجبار سیستماتیک  هااین سرزمینهمه مردمان  است که اگر

ها صرفا ظاهري اسالم آن  ها،تر آنبا توجه به فرهنگ غنی و تفکرات مذهبی بسیار کهن
کردند. در نهایت  مینسل به نسل حفظ    صورت مخفیانه دین خود رابهها حتما  آنو    هبود
ازاین مردم می  نیز   اسالم   همانفورا    ،اندر کارهاي دستفروپاشی حکومت  توانستند پس 

به    امروز وقتیحال،  با این  گردند.زظاهري را هم رها کرده و به سنت آبا و اجدادي خود با
  بیم که یادرمی  ،اند ها را فتح کردهاعراب آنروزگاري  که    کنیم نگاه می  کشورهاي مختلفی

از  جوري  اسالم   بسیاري  و خون  گوشت  آندر  است    هاساکنان  رفته  بعضا  فرو  حتی  که 
شبهاز خود  تر  مسلمان نمی.  اند شده  جزیرهساکنان  چیزي    صورت بهصرفا  توانسته  چنین 

  باشد. صورت پذیرفته   صرف اجبارقهري و با 

کم  هاي مغلوب کمتوان درباره این موضوع بیان کرد که چرا مردمان سرمیندالیل زیادي می
مسلمان شدن  اند. یکی از موارد مهم این بوده که  تدریجی به اسالم روي آورده  صورتبهو  
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 1نصیر فردي به نام  توان به  مینمونه،    ک یعنوان  داشته باشد. به  يادیز  يایمزا  توانسته یم
در  و    داشته  یارمن  ياشهیکه احتماال ر  هاعراب بود   ی جنگ  انیاز زندان  یک ید که  اشاره کر

و در ادامه کارش   شودیشده بوده است. او مسلمان م  ریاعراب در عراق دستگ  ينبردها  نیاول
ادامه می  قایآفر  لشما  يبه مقام فرماندار  ،یکه پسرش موس   رسد یم  ییبه جا   رسد و در 

  . ] 15[  کردند را فتح  ایکه اسپان  شوددار میرا عهده  یمسلمانانلشکر کل  یفرمانده

 ت یرع  کیمثال    توان گفت کهمی  ترساده  يهادر مثالعنوان مزایاي دیگر مسلمان شدن و  به
خواسته در شمال آفریقا  که می  یقبط  ک ی،  ورات اربابش بدهد دستبهخواسته تن  که نمی

که در    یمعمول   ی فرد محل  کی  ی حت  ایر به کوچ اجباري به مصر نشود  وباقی بماند و مجب
اند  توانستهخواسته زندگی بهتري داشته باشد، همگی میو می  کرده یارتش اعراب خدمت م

شدن به چنین مهمی برسند. در واقع،  ا اعراب یا اصطالحا مسلمانبستن پیمان برادري ببا  
جامعه که در وضعیت رفاهی نامناسبی به سر    تخصوص براي اکثریبه  پیوستن به اعراب، 

شرایط خود را تغییر دهند و خود را از آن    اند، گزینه جدیدي بوده است که بتوانند بردهمی
اعراب  نواز مخصوصا که یکی از شعارهاي گوش قبلی نجات دهند. و طبقاتی  ساختار سنتی 

اي هاي قبیلهدر سنت  خود ریشهبراي مردمان آن دوران، برابري و برادري بوده است که    فاتح
تقلید    فی افراد طبقه ضع  یتمامتوانسته به سرعت توسط  رفتاري که می  2داشته است. اعراب  

به یک همه و عمال  سرزمینگیري در سرتاس شود  شود.ر  تبدیل  فتح شده  واقع  هاي    ، در 
از وضعیت جاري    جزیره بودند کهپیروان اولیه خود محمد هم از میان همین مستمندان شبه

فارغ از جایگاه اجتماعی  را  همه مومنین    که هاي برابري و برادري محمد  ناراضی بودند و پیام
  اند. دانستهت میاي امیدبخش به تغییر وضعیدریچه گرفت،در برمی هاآن

باید به آن اشاره کرد میزان   هاي اوآموزهمحمد و  نکته دیگري که در مورد نگاه غیراعراب به  
از شریعت (آگاهی آن بوده است. در واقع، همان محمد و سنت    قرآنها  بعدا در  )  طور که 

 
1 Nusayr 

تم میالدي که سدر قرن بی  چقدر موثر بوده، به این فکر کنید که  گذشتهقرن    15که بدانید چنین شعارهایی در  براي این  2
یکی از نوادگان همین اعراب  ، فریبها ایرانی با وعده آب، برق، گاز، اتوبوس و خانه مجانی میلیون  ،گذاشت انسان پا بر روي ماه 

 هم کسی که معتقد بود اقتصاد مال خر است. آن ند.خوردرا 
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چندین  تا   قرآندانیم که  می  م پرداخت،یبه آن خواه  شعارهاي خیلی واقعیفصل مربوط به 
حتی اگر   . در نتیجه زبان دیگري ترجمه نشدبه    ،صورت کاملبه  ، پس از مرگ محمد   قرن

سرزمین  مردم به نسخهسایر  از  ها  امکانات  دست می  قرآناي  نبود  به  با توجه  که  یافتند 
براي   نویس شده، چنین احتمالی هاي دستچاپ، نایاب بودن و البته ارزشمند بودن نسخه

اند.  توان خواندن آن را به زبان خود نداشته  حتی  هاآن  بوده است،  عامه مردم تقریبا محال
مانند امروز از سنت محمد چیزي نبوده است که    اعرابکه، وقایع و توصیفات  نکته دیگر این

دایره باشند.  المعارفدر  رسیده  چاپ  به  همگانی  و  بزرگ  از    غیرعربمردمان  هاي  خارج 
اند توصیفاتی مختصر و کلی که قطعا حاوي نکات گلچین شده  توانستهنهایتا می  ره جزیشبه

یا  خراسان ساکن مثال یک ایرانی بشنوند. از اعراب مهاجم  را اند بوده  محمد مثبت درباره و 
برخورد  یهودیان مدینه    چگونه بادانسته که محمد  از کجا باید می  یک مصري ساکن تبس

  . قریظه داده است نفر را در ماجراي بنی  900  زدنگردن  فرمان  و او کسی بوده که   کرده است
 يهادر واقع، روایت   ،ها آگاه هستیمواسطه منابع اسالمی از آنبه  و  این جزئیاتی که ما امروز

  . اندوري شدهآها جمعول قرنطند که در  اهاي بودبسیار پراکنده شفاهی  خاطرات   و اسالمی
اصال به  ها  این روایت  ،اعراب  دستهاي نو بهیکی دو قرن اول فتح سرزمین  در   رو،از همین

نبوده هم  دانش  داراي  عالقمندان  و  محققین  دسترس  در  حتی  صورت  مردمان    .انداین 
  محمدند که  ادانستهحالت می  ن در بهتری  جزیرههاي خارج از شبهمعمولی ساکن سرزمین

از طرف خداوند  هدایت مردم  مدعی  جزیره ظهور کرده و  که در میان اعراب شبه  استفردي  
اگر  است. بودجه  حتی  با صرف  دوران،  آن  اسالمی،  در  از طرف خلفاي  هنگفت  تمام  اي 

آمد، به چند دلیل همه مردم قادر به خواندن  جزئیات زندگی محمد به رشته تحریر در می
بوده   دوم بحث توان مالی تهیه چنین اثري  .واد نداشتندها س که همه آنآن نبودند. اول این

بودجه کافی    امکان چاپ و   سوم فقدان  . آمده است تامینش برنمی  کسی از عهده   که هر  است
در    بوده است.   ها در میان مردم و توزیع آن  به تعداد انبوه   هاي نوشته شده تکثیر کتاب  براي

از    هم  ارمین مسالهه، چنهایت   چنین چیزي واقعا دغدغه عامه مردم این بوده که آگاهی 
و تکرار روال همیشگی  اي نان  که نهایتا دنبال پیدا کردن لقمه  مردمی  هم ، آننبوده است

اوضاع خیلی فرق نکرده    . حتی همین امروز هماند بودهزندگی به ارث رسیده از نیاکانشان  
شود که آن را کامل  جود دارد، کمتر کسی پیدا میو  اندر خانه اکثر مسلمان  قرآن  کهو با این
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باشد. خوانده  خودش  مادري  زبان  به  مناسب  دقت  با  اعتماد    و  واقع،  جمع،  در  افکار  به 
هاي  روشیکی از    سرشاخ نشدن با افکار رایج،گذشتگان و    آزموده شده  مخصوصا تجربیات

ما استفاده  مورد  زندگی  در    هاانسان  اولیه  و  داشتن  است بیمطمئن  انسان  .خطر  ها ما 
که بار نیاکان خودمان را عینا تکرار کنیم تا این دهیم زندگی رقتترجیح میصورت کلی  به

  هاي نامطمئن بگذاریم. هاي نو و روشمسیر تجربه پا درخطر کرده و 

اسالم  شدن  تغییر طرز فکر اعراب به سمت تبدیل  آید که  نظر میبهطور که اشاره شد،  همان
و    به قرن هفتم میالدي  اختصاصیدینی مجزا  اواخر  از  و در دوران حکومت عبدالملک  ، 

هاي هشتم و نهم میالدي (دوم  در قرن  در زمان خلفاي بعديو این تغییر    هشروع شد مروان  
آوري احادیث  ها جمعنترین آ. تغییراتی که از جمله مهمه استدنبال شدو سوم هجري)  

مثال بسیاري    خوانیم.اسالم می  آن را   مناسب براي شکل دادن به چیزي بوده است که امروز
ابتدا    ،امروزياز احادیث   هاي ي نسخه بودند که تفاوتبیشترداراي دو یا حتی تعداد  در 

این  دیگریکبا    جزئی  با  جمعداشتند.  زمان  در  دنبال  حال،  رویه  این  که    شده میآوري 
با اسالمهماهنگ  يهانسخه امروزه م  و محمدي  تر  بق  ی باق  م یشناس یکه  کنار    هیمانده و 

به    مانیا  ست؟ یکار چ  نی«بهتر  گفتهیکه م  يانسخه  نیاز ب  عنوان نمونه، بهگذشته شوند.  
به خدا، رسولش و جهاد در راه   مان ی«ا گفتهیکه م يگری» و نسخه داوخدا و جهاد در راه 

دانیم که حتی همان اسناد  بر این، ما میعالوه  .تاس  شدهیانتخاب م  ی خدا»، نسخه دوم
هستند    هاییدهند هم همگی نسخهاسالمی موجود که امروزه به دوران صدر اسالم ارجاع می

اند  ها ارجاع دادهکه بعدا نوشته شدند و منابع اولیه و اصلی که نویسندگان این اسناد به آن
ندار گفته  د.ن دیگر وجود  کنار  را در  موارد  این  قُ  هايوقتی همه  تقریبا   ذاریم،بگ  بهیتابن 

شود، در  تبلیغ و ترویج می اسالم عنوان چه امروز بهکه آن بندي رسید توان به یک جمعمی
  اند که تصمیم گرفتههاي هشتم و نهم میالدي  واقع، چیزهایی است که اعراب در اواخر قرن

  ، است  يالدیم  نهمقرن    که یکی از نویسندگان  بهیتابن قُ  .دنشو   گرفته  در نظرعنوان اسالم  به
  ی . موقعم ی«ما عرب هست:  کند ینقل م   انمیابن ال  فهیذ از همراهان محمد به نام ح   ی کیاز  

ضافه  ا  ایکم    به آن،  خودمان  لی و به م  میکنیم  ادیرا کم و ز  خیتار  م،یکنیکه گزارش م
  . ]3[  »! مییکه دروغ بگو ستین نیقصد ما او اما منظور  میکنیم
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براي   اند سعی کرده  میالدي  هاي هشتم و نهمدر قرن  خصوص بهکه مسلمانان  بر اینعالوه
  کردند که در این دوران   تالشها همچنین  اسالم چهارچوب و ساختاري مشخص بسازند، آن

  و همچنین غیرانسانی   عیب و نقصپس از آن، براي خود محمد نیز شخصیتی کامال بی  و
را به  به او  آمیز  کار نسبت دادن صفات و توصیفات اغراقها  آن  ،مثال در این مسیر  بسازند.

تاریخ تکرار    گاه در هیچکه نمونه آن  تبدیل کردند  قدیسی    جایی رساندند که محمد را به 
این  نشده است.  نبودند و نشانه  هم  ها کامالحال، آنبا  این کار موفق  روایات هایی در  در 

مثال در توصیفاتی که از   اي شخصیتی محمد است.هکه حاکی از ضعف اسالمی وجود دارد 
دهد او بیشتر از  که نشان می  شوددیده میموارد زیادي    ، خوانیمنامه میمحمد در زندگی

کینه  این مانند  احساساتی  بقیه  بوده که همانند  معمولی  فردي  باشد،  ماورایی  انسانی  که 
  شخصی و بعضا حتی تنبلی بوده است. 

، بلکه او در خواندن  شدهقضا میم که نه تنها نماز او هم مانند بقیه  خوانیدر یک نمونه می
پس از بازگشت محمد و  مثال در یک مورد،  است.    عجله نداشتههم  خیلی    ،نماز قضا شده

خ  انشیاطراف مد   بریاز  منزل   ی همگ  نه،یبه  م  یدر  م  کنند یاقامت  قرار  بالل    شودیو  که 
در کنار    ستادهی صورت ابعدتر به  یاما کم  شودیبدهد. او به نماز م   یشب را نگهبان  یحبش

م به خواب  برود یشتر  آفتاب همه در خواب  تا طلوع  م  ه.  ا  اند بردهیسر  باالخره    کهنیتا 
ب بق  شودیم   داریمحمد  ب  هیو  را    ی. محمد حتکندیم  داری را هم  موقع هم نمازش  همان 

در ادامه نیز   .خواند یادامه دهند و سپس نماز م  به سفر  یکم  دهد یو دستور م  خواند ینم
در    1مد، آن را بخواند. آنمازش را فراموش کند، هر موقع که یادش    ی کس  گوید که هر می

رسیم که او هم مانند بقیه  به این نتیجه می  خوانیمنامه او میدر زندگی  که  مورد دیگري
موفق به فتح کعبه  که  پس از این  او  .داشته است ها درون و برون متفاوت و متظاهري  انسان

اگر به   یحتچند نفر  که د یوگیاما م کند یصادر م ساکنین مکه را یدستور عفو عموم ،شد 
بوده که به    یاز کاتبان وح  ،هااز آن  ی کی  هم باید کشته شوند.  چسبیده باشند پرده کعبه  

.  زدیگریو به مکه م  کند میاو را رها  پیروي از  در نتیجه،  ،  شودیمحمد مشکوك م  ياهگفته
او را به نزد محمد برده    و بعد عثمان  بردیبه عثمان پناه م  ،به مکه  د او در زمان ورود محم
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او را    تایو درنگ، نها  یخاموش  ی بعد از مدت  ز ی. محمد نکندیم  محمد  نزد   شفاعت او را  و
چرا   د،یگویبه اصحابش م  ،به محض خروج عثمان و فرد مورد نظر  حال،نی. با ابخشد یم

او را نکشتد که من خاموش بو  یوقت اش   ،میدانستیمنما  که    گویندمیها  آن  د؟ی م    اره چرا 
بیشتر  تایید    نهایت و در   در   1. کند یاشاره نم   یخدا به کس  امبریپ  ، د یگویمحمد م  د؟ ینکرد

ار بودن  کگناه  در سوره محمد،   رجوع کرد که   قرآن توان به خود  می  خطاکار بودن محمد نیز 
کند که براي گناهان خودش و دیگران و به او توصیه می  پذیرفتهصورت ضمنی  را به محمد 

کند که محمد  رسما بیان می  قرآنخوانیم که  بر این، در سوره فتح میعالوه  استغفار کند.
  مجددا مرتکب گناه خواهد شد.  ه هم در گذشته مرتکب گناه شده است و هم در آیند 

نیست و براى گناه خویش آمرزش جوى    اهللا: «پس بدان که هیچ معبودى جز  سوره محمد
  ).»19داند (ل شما را مىاکه فرجام و ماست   اهللاو  . و براى مردان و زنان با ایمان

) تا خداوند از گناه گذشته و  1را پیروزى بخشیدیم پیروزى درخشانى (ما تو : «سوره فتح
  .» )2خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدایت کند (  آینده تو درگذرد و نعمت 

خوریم که به  به مواردي بر می  قرآن بر بحث خطاکار بودن محمد، ما در میان آیات  عالوه
می اعالم  و  صراحت  است  بقیه  همانند  انسانی  هم  محمد  و  کند  روایات  برخالف 

موجودي  هايسراییداستان او  نیست  مسلمانان،  بشري  مافوق  و  تافته    آسمانی  که 
  اي از بقیه باشد. جدابافته

شود که خداى شما مىکه به من وحى بگو من بشرى چون شمایم جز این : «سوره فصلت
بر   واى  و  بخواهید  آمرزش  او  از  و  بشتابید  او  به سوى  مستقیما  است پس  یگانه  خدایى 

  .» )6مشرکان (

شود که خداى شما  بگو من هم مثل شما بشرى هستم و به من وحى مى: «سوره کهف
دازد  خدایى یگانه است پس هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپر

  .» )110و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد (
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موفق شدند مناطق بسیاري  اعراب  توان گفت که اگرچه  بندي این بخش میعنوان جمعبه
 بدون کمک مردمان حداقل حفظ چنین دستاورديفتح کنند اما جزیره در خارج از شبهرا 

هدف   آید که می نظربه از طرفی، ت. میسر نبوده اس  ، جا را فتح کردند همان مناطقی که آن
اعراب مهم  و  بوده    ، اولیه  غنایم  کسب  منظور  به  فتوحات  بخواهند  اینتا  است  انجام  که 

اوایل در    ،در واقع  .نه چندان منسجم و مشخص خود را ترویج دهند  اولیه و  باورهاي دینی
ها و  با دستورالعمل  و  مجزاصورت  اسالم بهاصال چیزي به اسم  جزیره،  خروج اعراب از شبه

هاي  در سرزمینحال، با استقرار اعراب  با این  در کار نبوده است.   کامال مشخصچهارچوب  
  کم کمرا    اهدار مناطق فتح شده، آنها با فرهنگ کهن و ریشهبرخورد آن  تصرف شده و
خصوص از دوران  و به . در ادامهنمود خود   و تاریخی فرهنگی خصوصبههاي متوجه کاستی

که براي خودشان چیزي دست و پا کنند که بتوانند   رفتند به سمتی  ها، آنامیه به بعد بنی
عنوان (به  اند کردهمحمد نقل می  عنوان گفتار و کرداربه  چه کهآن  ازترکیبی    به آن ببالند.

  شود و هنوز می شده میگفته چه به آن سیادت و برتري نژاد عرب و آن طرز فکر و عقیده) 
که  این طرز فکر    . کم به آن رسیدند که اعراب فاتح کم  بوده   فرمولی   ، عنوان اصل و نسب)(به

را حتی در گفتار عمر ابن خطاب هم  گردد  نشین باز میتبار و اصالت اعراب به قبایل بادیه
تبار  و    شهیا رهچرا که آن  د یخوب رفتار کن  هانینشهیبا باد: «گفته استتوان دید که  می

شاخ و برگ    حتی  رسد نظر میبه  .] 18[   شوند»و پشتوانه اسالم محسوب می  اعراب هستند 
همین  در راستاي  نیز   1يفالو  وسفییهودي مانند    مورخیهاي  گفته  بر   اعراب  دادن و تاکید 

د اسماعیل و پدرش ابراهیم به  نگویهایی که میساختن اصل و نسب باشد. گفته  داستان
مواردي که    .] 2[ هستند   اسماعیل  از نوادگان  نیز  ند و اعرابد کعبه را بنا نمو  ،عربستان آمده

اواخر قرن هفتم میالدي   هایش ازطور که قبال اشاره شد، برداشته شدن نخستین گامهمان
در زمان خلفاي بعدي  تدریج  بهاین روند    وشود  دیده میو از دوران خالفت عبدالملک مروان  

 انجام  درواقعا  اعراب    توانیم به جرات بگوییم کهمی  فمانااطرنگاهی به    اب  .شود میتکمیل  
  اند. براي دیدن آن هم کافی است به شیعیان نگاهی بیاندازید که بوده  موفقچنین کاري  

از   به  بار کامال خفت  ی صورتبه  ،سال  1400پس    ، »ادعا شده «خونی    تخاطر نسبو صرفا 
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  اند را براي نوادگان این اعراب ساخته امثالهم، شریف و میرزامیر، اي مانند سید، القاب ویژه
صورتی  به  .گیرند مینزدیکان خود در نظر    باالتر ازحتی    ايبرایشان احترام و جایگاه ویژه و  

کند  سال، حتی براي پدر و مادر خودش نیز رخت عزا بر تن نمییککه یک شیعه بعد از  
نه اشتراك زبانی و فرهنگی  که    اریخ سوي تدر آن  ايسال براي مرده  1400اما بعد از حدود  

  کند. چنین می، هر سال  شناسد و نه حتی به درستی او را می دارد با آن 
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  اسالم واقعی
از    ترین چالشی است که مسلمانانبزرگ  ،اسالم واقعیکه بحران  گفت    توانبه جرات می

.  اندبا آن روبرو بوده  ،شانخود طول تاریخ  تمام    تقریبا در   یعنی   ،لحظه مرگ محمد تا به امروز
که حتی معضلی مانند اصالح بنیان و چهارچوب    است حدي وسیع  بحرانی که ابعاد آن به

المللی  در مجامع بینبحثی داغ  تطبیق با دموکراسی و حقوق بشر که امروزه  راي  باسالم  
اي کمی احساسی و  چنین مقایسهنظر بیاید که بهشاید   . کند کمر خم می  ش مقابلاست، در  

  موضوع طور به قضیه نگاه کنید که  ، این مقایسهاین  بهتر ابعاد    درك  اما براي  است  زدهشتاب
اسالم واقعی، مشکلی درونی و متعلق به ساختار اسالم است که تقریبا همیشه با آن همراه  

  ، حال، مساله دموکراسی و حقوق بشر . با اینو خود مسلمانان هم به آن واقف هستند   بوده
خارجی است که نه    است اما موضوعی جدید و البته  اساسیاگرچه براي اسالم یک چالش  

  مسلمانان معتقد، بسیاري از تنها در ساختار اسالم جایی براي آن در نظر گرفته نشده بلکه 
ممکن است مسلمانان بگویند که    به زبان دیگر،  گیرند.نمی  هم  جديآن را    ضرورتحتی  
را    گاه اینهیچ  با دموکراسی نداریم اما شماآن  نیازي به اصالح اسالم براي تطبیق    چما هی

آن که  شنید  همه  نخواهید  و  نیست  واقعی  اسالم  تعیین  به  نیازي  بگویند  و  ها  مذاهب 
اسالمی همین    این مذاهب مختلفاصال فلسفه وجود    گویند.هاي اسالمی حقیقت را میفرقه

از اسالم واقعی در دنیاي  ترینصحیح  کنند هرکدام فکر میاست که   ، همان  امروز  نسخه 
  . گویندمی خودشاناست که 

  هایی که و سو استفاده   تایجنا  زانیاست که م  نیا  قتیحق
انجام  کودکان    در موردو محمد    ح ینام خدا، مس  اب  ،ن یمعتقد

به    طانیاست که با نام ش  چیزيفراتر از آن    اریبساند  داده
رس بس  یموضوع   .است  دهیانجام  از    ياریکه  مردم  از 

  . شوندی خوشحال نم دنشیشن

: علم زدهاهریمن   يایدن ینگ،  لَن ت  نِکارل ساگان به نقل از کِ-
 یکیدر تار یعنوان شمعبه
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بر مشکالتی که معضل پیدا کردن اسالم واقعی در طول تاریخ بر مسلمانان تحمیل  عالوه
. دنیاي امروز بوده استبغرنج   واقعیتیاین موضوع حتی براي غیرمسلمانان نیز  ،کرده است

هایی منزوي نیستند و مسایلی  جزیره  مثلاي است که دیگر همانند گذشته، کشورها  به گونه
تروریستی،مانند   سمت  مسلمانان  فرار  یا  مهاجرت    حمالت  به  اسالمی  کشورهاي  از 

به خود مسلمانان   خصوصبه  کشورهاي اروپایی عمال موجب شده که مشکل اسالم فقط 
مشکل  نباشد.  مانند مربوط  واقعی  ی  هم    ،اسالم  غیرمسلمانان  اگر  حتی  که  شده  موجب 

خیلی  ي مدعی اسالم واقعی انجام دهند  هابخواهند تالشی در راستاي اصالح هر یک از فرقه
نباشند.   کردن  موفق  وارد  براي  برابري  مقولهتالش  آزاد،  آموزش  دموکراسی،  مانند  هایی 

هاي حقوق  مولفهدر کل  تغییر دین و    یا  جنسیتی، آزادي بیان، آزادي پوشش، آزادي انتخاب
ورتر شدن  جب شعلهموبیشتر  ،ي اسالمی هادر هریک از فرقهشناسیم بشري که امروزه می

هاي دیگر این تغییرات  شود فرقهمی  سببشود. اختالفاتی که  ها میاختالفات میان این فرقه
براي ضربه زدن به اسالم طراحی کردهرا بدعت اند و در  هایی بخوانند که عوامل خارجی 

الم  . در واقع، مشکل اس شود رانده و طرد    ان نتیجه فرقه اصالح شده، از نظر سایر مسلمان
دست به ساخت    ، برخی از مسلمانان براي رسیدن به آنهنوز  قدري بزرگ است که  واقعی به

به  ها بوده است.  آن  داعش یکی از آخرین شاهکارهاي  وزنند  جدید می  هايو گروه  هافرقه
  ، آیا اصال اسالم واقعی وجود دارد و اگر وجود دارد قابل اصالح است یا خیر کهاین ، هر روي

  . به آن پرداخته شوددر ادامه  شودسعی می  خود بحث دیگري است که

ادامه   بخش سه    دررا بشناسیم، کار را    این بحران یا بهتر بگویم این ابربحرانکه  اینبراي  
اگر   شود.  ترابعاد بحران اسالم واقعی روشن،  هاي شکل گرفتهبحثکنار    درتا  داد    خواهیم

باشم   م، آن سه پرسش عبارت  یمطرح کن  هاییالب پرسشقدر    رابحث    سهاین  خواسته 
  اسالم واقعی   علت به وجود آمدن بحران) ۲؟  معناست  چه  بهاسالم واقعی )  1  خواهند بود از:

را    مشکل اسالم واقعیاند نتوانستههنوز  مسلمانانقرن،  15پس از  چرا ) 3چه بوده است و 
  ها داده شود. به آنهاي مناسبی پاسخ شودمیهایی که سعی پرسش حل کنند؟
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  و مفهوم  معنا
طبیعتا اگر    آغاز کنیم. اسالم واقعی یعنی چه؟ش اول پرس همان  ا باین بخش را بهتر است 

نباید انتظار داشته باشیم  بپرسیم،    شیعه   مسلمان پیرو مذهب   از یک مثال  چنین سوالی را  
بدون  حال، اگر خواسته باشیم  بشنویم. با اینرا  »  گوید شیعه میچه  آنجز « پاسخی بهکه  

و  جانب گروه خاصی  و  فرقه  از  کنیماز  داري  نگاه  به موضوع    روش به دو  حداقل    ،بیرون 
  ر مبناي انکار دوم بو روش  تجمیع    بر مبناياولی    که  پاسخ دهیم  این سوال  بهتوانیم  می

اهاپاسخ اول می  ست. ي موجود  ایندر روش  پاسخ داد که تمام نسخهتوان  هایی که  طور 
اسالم واقعی  از    هر یک بخشیاسالم واقعی که    تمام  نه معادل،  د ن امروزه از اسالم وجود دار

  ها آن از اسالم نیست و هر کدامکاملی براي اي به تنهایی نماد این یعنی هیچ فرقه .هستند
هر فرقه و    در این رویکرد،  هستند. به نام اسالم  تري  هویت بزرگ  بخشی از گر  تنها نمایان

.  استبوده    محمد هاي  از آموزه  ناشی خود    شکل گرفته  اسالم  تحت نام  تا امروز  ی کهمذهب
ها  شاخهکه از تمام    استبوده  اي  به گونه  هاي محمدیا همان آموزه  اسالم ذات  به بیان دیگر،  

کند. در  پشتیبانی می ،آینده چه  حال وچه  چه در گذشته،   ،و انشعابات ایجاد شده در خود
مدند  آها اصال به وجود نمی، آننبود چنین تنوعی  ایجاد  ظرف مناسبی براي    واقع، اگر اسالم

افکار    افی بانداشتن قرابت کخاطر  بهوجود آمدن عمر چندانی نداشته و  که پس از بهیا این 
کردار خاموش  مسلمانان،    توسط  کافی  حمایت  فقدانهمچنین  و    محمد   و  سرعت  به 

گرفتند و پس از  شکل  شماري  هاي بیطور که در طول تاریخ اسالم، فرقههمان  شدند. می
چنین پاسخی ما را فورا به این از بین رفته و کامال منقرض شدند.  به دالیل مشابه  مدتی  

افزوده  شاهد  پیوسته    متشکل از ماهیتی متکثر است کهرساند که اسالم واقعی  نتیجه می
تکثري   چنین  به  حتی  بخش  .هستیم شدن  و  متفاوت  ظاهري  اگرچه  که  جدیدي  هاي 

از یک  ها  همه آن  فلسفه و علت وجوديمتناقض دارند اما   طبیعی  البته    است.چیز  ناشی 
، چرا که هر کدام خود را متعلق  نباشند چنین تعریفی موافق با  اکثریت مسلمانان ه است ک
فرقه میبه  و  اي  ایندانند  فکر    ،چنینتجمیعی  طرز  بر  تیري خالص  به  ها  آنهمه  عمال 

    . آید حساب می

  طور که اشاره شد بر مبناي انکار  همان ،توان به سوال مورد نظرمان دادپاسخ دومی که می
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این معنی به  از نسخهاست.  واقعی  هاي  که هیچ یک  اسالم  اسالم،  سابق  یا  و فعلی  نبوده 
در این  محمد است.    خوداسالم    ،به آن داد  واقعی  توان لقبی که میتنها اسالم  ونیستند  

به آن  اعراب  ي  رهبرسال    23مدت    در   تعریف، اسالم واقعی همان چیزي است که محمد
برخالف پاسخ  تعریفی که    و در عمل به آن پایبند بود.  کرد، قوانینش را بیان  نموداشاره  
از  فا  ، هاآنغالب  و    هستنیز  مسلمان  اکثریت  مورد قبول  اول،   به کدام فرقه و    کهاین رغ 

  ،مسلمانان امروزي  در واقع، مشکل.  مذهب تعلق داشته باشند، بر این موضوع اتفاق نظر دارند 
این قضیه نیست، بلکه مشکل آن از  از فرقه ناآگاهی  این است که کدام یک  هاي فعلی  ها 

  است.  اجرا شده توسط محمد  مصداق امروزي اسالم ،اسالم

حتی اگر تعریف دوم از اسالم واقعی که مورد تایید اکثریت مسلمانان  جاست که مشکل این
حل نخواهد شد. در واقع،    معضل مورد نظر باز هم   ،بگیریمعنوان مبنا در نظر  بههم است را  
به   اسالماگر  اجرا میهمان  زمان محمد  نگاه  شده ی که در  بنگریمدقیق  با  متوجه    ،تري 

از  شویم که حتی همین  می نبوده  اسالم هم کامال خالص و یکنسخه  و مسلمانان  دست 
دو نوع اسالم، کافی است به امتیازاتی  اند. براي دیدن این  اسالم روبرو بوده  نوع   عمال با دو

که   امتیازاتی  بیاندازیم.  نگاهی  بود،  قایل  براي خود  تمامی مسلمانان،  که محمد برخالف 
بنیادین اسالم  ه کهشد عمال موجب می برابري  ،برخالف شعار  همه مسلمانان با    مبنی بر 

براي    نوع اسالمی که محمدنوع اسالمی که مردم معمولی به آن پایبند بودند با  ،  دیگریک
ها که خود مسلمانان آن  عنوان برخی از این امتیازاتکرد، متفاوت باشد. بهخود تجویز می

محمد برخالف همه مسلمانان دیگر،   توان به این موارد اشاره کرد کهمی  ،اند را ذکر کرده
زنان او اج کند،  بدون تعیین مهریه ازدو  و  1می داشته باشدیزن دا  4از    بیشتره  توانستمی

اي را در نظر بگیرید که در زمان (عایشه 2حق نداشتند پس از مرگ او مجددا ازدواج کنند
سالگی، مجبور به ماندن   65سال داشت و تا زمان مرگ یعنی حدودا  18مرگ محمد تنها 

حکم مرگ  ،  اوخود  در تجرد بوده است)، سهم اختصاصی از غنایم داشت و تمسخر یا نقد  

 
 ! )24و  3 آیات نسا،سوره باشد (نامحدود  تواند می ال  مو ع  نداشتهخاصی  محدودیتاي یا کنیز تعداد زنان صیغه  1
 . )549هشام، صفحه  اهللا، ابن (سیرت رسول  از وي باقی مانده بود )مییدا(زن  9ل در زمان مرگ محمد حداق 2
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توان به این اشاره  می  ،بر مسلمانان این مورد آخربراي نشان دادن اثر    1. ه است داشتپی  را در
  ، شاعر کافی است یک کارتونیست  ،قرن از مرگ محمد گذشته  15حتی امروز که    کرد که

منتشر  درباره محمد  برخالف میل مسلمانانرا متنی   یا ، شعرکارتونبه ترتیب  ،نویسنده ای
جا رفته و سر  که به آنشود  میمسلمانی پیدا    الحتماا  ،بگریزدهم  ماه    به . او حتی اگر  کند 

  .  ببرداو را 

اى حالل کردیم اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده: «سوره احزاب
هایت  و را که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه

منى که خود را وزن ماند و  هایت که با تو مهاجرت کرده ى تو و دختران خالهو دختران دای
  منان وتوست نه دیگر م  در صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد ویژه  به پیامبر ببخشد

ایم تا براى تو مشکلى  دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کردهما نیک مى
 .» )50نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است ( پیش 

در طول روند    او  تغییر رویه مشهود  ، قعی منتسب به محمد ااسالم و  مربوط به   نکته دیگر
از دیگران به قدرت هم  آن  ،دعوتش  از رسیدن  که    طرز فکر و آئینی در واقع،  است.    پس 

  ، دوري از چندخداپرستی  اصلی  محورسه    حولاساسا    کرد،ن را تبلیغ میآ  در ابتدامحمد  
و همچنین اعتقاد    اهللا  نام   به   خدایی معروف و شناخته شده  پرستش مطلق روي آوردن به  

  اي از مجموعه  کارش در مکه، صرفا مشغول خواندن  هاي آغازینسالاو در    بود.  به روز جزا
توسط    که   بوددر همین راستا    خیرخواهانهبه ظاهر    هشدارهایی اخالقی و    پندهاي  ،هاداستان

  . ند شد جدي گرفته نمی هم  و حتی خویشاوندان نزدیک او عامه مردم

من مامورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزى  :«:  نملسوره  
را بخوانم پس    قرآنکه  و این  )91از آن اوست پرستش کنم و مامورم که از مسلمانان باشم (

من بگو  گمراه شود  که  هر  و  است  یافته  راه  خود  سود  به  تنها  یابد  راه  که  از   هر  فقط 
  ».)92هشداردهندگانم (

 
اعراب در فرهنگ    ،کند   عاديرا    هامحمد آن  کهاینتا پیش از    نظربه  که  اندموارد هم بوده از  یک سري    ،بر این مواردعالوه  1

ج با همسر پسرخوانده بوده است  ها ازدواکه از جمله آن  شدندمحسوب می   حرام و ناپسند  صورت کلی، حداقل بهجزیرهشبه
  ). 37 آیه احزاب، در سوره پسرخوانده محمد ،(بنگرید به داستان زینب همسر زید 
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و پس از افزایش پیروانش و رسیدن به قدرت  او در ادامه  طور که اشاره شد،  حال، همانبا این
  سیار فراتر از آن گذاشت. ب   را  و پایش  نگه نداشت  خط مشی اولیهخود را محدود به    ،اجرایی

تغییر رویه نداد بلکه پس از رسیدن    اوتوان گفت که  دیگري از محمد می  در توصیف محتمل
  تدریج نمایان ساخت. که از ابتدا به دنبالش بود را بهچیزي    همانبه قدرت و اطمینان از آن،  

با   رفتاري مشابه  که  را میعجیب نیست  پیروان    توانمحمد  اودر  اهللا  روح  مانند   امروزي 
ابوبکر البغدادي (رهبر  و    (رهبر طالبان)مالعُمر    ،گذار جمهوري اسالمی ایران)خمینی (بنیان

کرد  بود، بیان می  موضع ضعفدر  و    پاریس  زمانی که در  خمینیمشاهده کرد.  هم    داعش)
، به تهران بیاید   اما کافی بود  که قصدش حکومت نیست و همه مردم قرار است آزاد باشند 

.  روزگار مردم ایران را به تباهی بکشاند   ،فقیه  یول  رهبري  با ابداع منصب  وبه قدرت برسد  
  ه رگجَاحزاب مختلف و  در گرفتن تصمیمات با  گفت که  مر هم پیش از تصرف کابل میمالعُ

پس از تصرف  و  اما او هم چنین نکرد خواهد کرداي پشتون مشورت یا همان شوراي قبیله
امیرالمومنین  با فرورفتن درکامل و تکمیل قدرتش،   را به حاکم مطلق    نقش  مردم  خود 

باز به همین شیوه روي   همین اخیرا همطالبان  است که نکته جالب این تبدیل کرد. افغان 
حال،  موجب تباهی و آسیب به مردم افغانستان شود. با اینآورد و ادعا کرد که قصد ندارد  

خاطرات  .  ها همان تقیه معروف اسالمی بوده استو این  طور نبود در عمل دیدیم که این
ابتدا در  حاکی از این است که داعش    ه،در سوری  ، پایتخت داعشهقَنقل شده از اهالی شهر رَ

به  را  دو گروه ظاهر شدند. گروه اول، افرادي بودند که زبان نرمی داشتند و مردم    قالب در  
حال، با گذشت  کردند. با ایندعوت میرویاي حکومت بر دنیا تحقق و پیوستن به خودشان 

و خشنی    که رویه کامال متفاوتسروکله گروه دومی پیدا شد    ها،و افزایش قدرت آن  زمان
  1داشت. 

تبلیغ می  محمد  رفتار   دیدن گستره تغییرات براي   او آن را  نتیجه اسالمی که    ، کردو در 
به    کافی است  نیز  این منظور  ايبر  رجوع کرد.  قرآنعنوان بهترین منبع به خود  توان بهمی

ادبیات آیات مکی (زمانی که محمد در مکه و در موضع ضعف بود) و آیات مدنی (زمانی که  
در  شد) دقت شود.  قدرتش افزوده  در نتیجه  ن و  ابه تعداد پیروروز  بهروزبه مدینه رفت و  

 
 ) The Raqqa Diariesتحت عنوان خاطرات رقه ( ،سیبیبی  4 رادیوبه مجموعه تلویزیونی پخش شده از  شودرجوع  1
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سوره آخر    10آیات مربوط به کافران در  ،  2، در جدول  عنوان نمونههمین راستا و صرفا به
    شود.  بهتر دیده اتتا سرعت این تغییر شده  سوره اول مدنی آورده  10مکی و 

  1سوره ابتدایی مدنی   10سوره پایانی مکی و   10مقایسه آیات برگزیده در مورد کافران در : 2جدول 

  اتآی  سوره 
  مکی  هايسوره 

  ملک

و کسانى که به پروردگارشان انکار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه  «
  .» )6( تسرانجامى اسبد 
مرا و هر که را با من است هالك کند یا ما را مورد   اهللابگو به من خبر دهید اگر  «

  .» )28(  رحمت قرار دهد چه کسى کافران را از عذابى پر درد پناه خواهد داد
  .») 31و   30(  گاه میان آتشش اندازیدبگیرید او را و در غل کشید. آن«  هحاق

واقعپرسنده«  معارج عذاب  از  پرسیدشوندهاى  دارد  اى  کافران  به  اختصاص  را  ،  که  آن 
  .» )2و  1( اى نیستبازدارنده 

خویش  چه را با دست ما شما را از عذابى نزدیک هشدار دادیم روزى که آدمى آن«  ا نب
  .» )40( پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید کاش من خاك بودم

  .» )1(  سختى جان ستانندفرشتگانى که بهسوگند به «  نازعات
  .» )14( شک بدکاران در دوزخندو بی«  انفطار
  .» )24( پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده«  انشقاق 

  .» )45کافران را دوست ندارد (  اهللا«  روم

دروغ بندد یا چون حق به سوى او آید   اهللا کارتر از آن کس که بر  ستمو کیست  «  عنکبوت 
  .» )68( تکذیب کند آیا جاى کافران در جهنم نیستآن را 

  مطففین
  (آخرین سوره)

رسند  اند تا ببینند کافران به سزاي عملشان میهاي خود نشسته«مومنان بر تخت
  .» )36و   35(

  مدنی  هايسوره 
  بقره 

  (اولین سوره) 
  .» )18( 2«کافران کرند، کورند و اللند

 
  (مورد تایید مسلمانان)  بر مبناي ترتیب نزول پیشنهادي توسط ابن عباس 1
همین جمالت را به خود محمد نسبت   آید، اگرمی هنوز  مده و  آسر کافران یا حتی مسلمانانی می  بر تصور کنید که چه بالیی 2

 !برعکسش مستحق مرگ است عمل به مخالفین جایز است اما اوتوهین پیروان محمد منطق مطابق  .  دهند
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کافران ترس م  يزودبه«  انفال کوب  شانیاندازم، پس سرهایدر دل  و همه   دیرا در هم 
  .» )12( دیانگشتانشان را قطع کن 

کنم  یسخت شکنجه م  یو آخرت به عذاب   ایدنکه کافر شدند، آنان را در    یاما کسان«  آل عمران 
  .» )56(نخواهد بود  ياوری چیآنان ه يو برا

  احزاب 

افکنان در مدینه باز   هایشان مرضى هست و شایعه اگر منافقان و کسانى که در دل «
  کنیم تا جز اندك در همسایگى تو نپایند نایستند تو را سخت بر آنان مسلط مى

)60(«.  
شد   خواهند  کشته  سخت   و   گرفته  شوند یافته  کجا  هر   و  گردیده  دور  اهللا  رحمت  «از

)61(«.  

ایمان آورده«  ممتحنه  رانده به دوستى اى کسانى که  بر آنان خشم  را که خدا  اید مردمى 
  .») 13( [...]مگیرید 

پس اگر روى برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان    بر  [...]  «  نسا
  .» )89(  دو از ایشان یار و یاورى براى خود مگیری

  -  زلزال 

 اند آنان همدمان آتشندتکذیب کرده و کسانى که کفر ورزیده و آیات ما را  «[...]    دیحد
)19( «.  

  محمد

را بزنید تا آنان    یشانهاگردن  ،اند برخورد کنیدپس چون با کسانى که کفر ورزیده«
تا   جزیهو یا    سپس یا منت نهید  ،استوار در بند کشید  را   هاآن  .را از پاى درآوردید

بر زمین گذاشته شود است و اگر    .در جنگ اسلحه  از ایشان  مى  اهللاین  خواست 
  .» )4( [...]کشید انتقام مى

  .» )35( و فرجام کافران آتش است«[...]   رعد

بیشتر    ،هاي مکی در مورد کافراندهد که ادبیات سورهمقایسه این آیات به وضوح نشان می
اند  بوده  هایی که صرفا در حد حرفاست. وعده  هشدارهاي بدون سند در مورد دنیایی نادیده

هیچ احتماال  مکه و  زمان  آن  اعراب  توسط  حتی  تلقی    یا  جدي  هم  کدام  تهدیدکننده 
حال، با رفتن محمد به مدینه و صدور آیات مدنی، داستان کامال عوض اند. با اینشدهنمی

آمیز، ایجاد وحشت، تهدید  هاي مدنی رسما شاهد حضور ادبیات توهینسوره . در شده است 
شدن ترس  به شکنجه و دستور به قتل هستیم که به خوبی افزایش قدرت، جسارت و ریخته

  دهد. محمد از مخالفین را نشان می

    ش ازتعریف به  نسبت  و حتی تغییر رویه او چشم بر دوپارگی اسالم خود محمد شاید بتوان 
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را بهآندر مجموع  بست و  سالم  ا او عرضه کرد  اسالم واقعی در نظر گرفتچه  اما   عنوان 
در واقع،    .شود جا ختم نمیه همینب ت مربوط به اسالم واقعی،  مشکالمساله این است که  

بزرگ  مشکلِ است که کدام  حتی  این  قراتر  واقعی محمد    ت شدهئنسخه  اسالم  همان  از 
عنوان مالك  کدام منبع را باید به  است.  رخ دادهواقعا  اي است که به لحاظ تاریخی  نسخه

از کجا باید مطمئن شد که    قاطع در مورد زندگی و کردار محمد مبنا قرار داد؟تاریخی  
  گوید نادرست است؟ چه فرقه دیگر میگوید صحیح و آنچه یک فرقه درباره محمد میآن

در مورد    واحد  صورتبههمه مسلمانان  حتی    که   چیزهایی  ، د مطمئن شد اصال از کجا بای
  بدون کم و زیاد شدن،   د یا حداقلن داشته باش لحاظ تاریخی واقعیت    از  ،کنند محمد بیان می

تاریخی؟  د ندقیقا به همان شکل رخ داده باش  ،  موثقمستقل و    با توجه به فقدان شواهد 
محمد   قرآن به  محمد  براي  ما    اصلی   منبع   منتسب  زندگانی  افکاربررسی  با  .  ستا  ش و 
ا ر  قرآنبار  یک  کافی است،  انتساب و ادعایینین  چیح فرض کردن  حتی با صححال و  این

چیز زیادي از احکام    که  د شوی به سرعت متوجه  تا  بخوانید  و با دقت کافی  خودتان به زبان  
ناقص،  بسیار    ،ر آن آمدهدهم که  چه  و آن  در آن وجود ندارد  و زندگی خود محمد   اسالمی

  است.   نتیجهبی فراوان هايو بحث تفسیر نیازمند  مبهم و غالبا کلی،

را مجبور کرده که براي فهم  مسلمانان    بوده که   قرآنهاي  مشکالت و کاستیهمین  در واقع،  
یا همان   به منبع دیگري روي بیاورند. منبعی به نام حدیث  قرآنتر اسالم، در کنار  دقیق

گیري  که به لحاظ اثرگذاري در ساخت و شکلمسلمانان از محمد    خاطرات و روایات شخصی
نحوي که امروزه حتی  به  .عمل کرده است  قرآنبسیار فراتر از   حتی  شناسیم،اسالمی که می
است که  زیاد  به قدري  ها  آنوابستگی به و    شوداز احادیث استفاده می  قرآن براي فهم آیات  

  ین در صورتی که چن  قابل فهم نیستند!   عمال ،  بدون رجوع به احادیث قرآنآیات  بسیاري از 
سنجیده شوند، زیرا طبق    قرآنصحت احادیث با آیات  بایستی  چیزي باید وارونه باشد و  
نه    شود، محسوب میو معجزه    ست است که عاري از خطا  قرآن منطق خود مسلمانان این  

آن اسالمی  راویان  که  بیرون    را  ها احادیثی  شفاهی  شده  نقل  احادیث  هزاران  میان  از 
برخی از مسلمانان  نه مسلمانان کار را به جایی رسانده است که ورویکرد وار ایناند. کشیده

که حتی از عقل مسلمانان   قرآننه تنها از  اسالمیاحادیث  معتقدند که نظربزرگ و صاحب
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بههستندتر  هم مهم این منطق عجیب!  تایید  در  مثال  گفته  توانمی  ،عنوان یک  هاي به 
و    دیآیحساب مبه  یاسالم  انیراو   ن یتراز بزرگ  یک ی  او کهابن حنبل مراجعه کنیم.  احمد  

  ن یبه احکام و قوان  بردنیپ  ي: برادیگویباره م  نیدر ا  است   زیستهمیالدي میدر قرن هشتم  
  شود   ه یبهتر از آن است که صرفا بر عقل تک  ،فاقد سند   ث یحد   کی رجوع به    ی اسالم، حت

]20 [ . 

مجموع بهحتی    کهاین  در  اسالمی  احادیث  گرفتن  نظر  تاریخی  نعنوادر  مورد    منبع  در 
.  کندروبرو میچهار مشکل  با  حداقل  را  ما    اشکال نیست وبی  نیز  و طرز فکر اوزندگی محمد  

هاي ها بر اساس گفته، زیرا مبناي آنهاي نقل شده استوثاقت تاریخی گفته،  مشکل اول
، صحت  مستقل از مسلمانان  صورتیبهتوان  نتیجه نمی  در  .خاطرات شفاهی استفردي و  
سال اول حکومت    300ها در طول  احادیثی که سر و کله آن  ها را تایید کرد.آن  تاریخی

اسالمی بنیبه  ،خلفاي  دوران  در  بنیخصوص  و  شدهعباس  امیه    دوم،   مشکل  است.  پیدا 
.  انداحادیثی است که نادرست خوانده شدهدي از  شمار زیااز میان    انتخاب احادیث صحیح 

این مشکل  دیدن  براي به    ،ابعاد  است  کنیم  نمونهیک  کافی  بهاشاره  مثال،  .  گفته عنوان 
که  می کهبُشود  و  خاري  قرن نهم میالدي  نویسندگان  در    از  اصلی حدیث  منابع  از  یکی 

  600 آور تعداد سرسام سال وقت صرف کرد تا از میان  16آید، بیش از اسالم به حساب می
  . ] 20[ ند  عنوان حدیث معتبر معرفی کمورد را جدا کرده و به  7400هزار حدیث، حدود  

  دانسته است! یاحادیث در دسترس خودش را مردود ماز  درصد   99خاري حدود  این یعنی بُ
  آن،   در واقع او همانند سایر راویان مورد تایید مسلمانان، احادیث را بر اساس محتوا و راوي

الک می است.  اصطالحا  نشان میمکرده  که  اسالمی  وضوعی  راویان  اعمال  دهد  زمان  در 
.  اندباور داشتهبا منشا نامعلومی   از قبل به یک داستان و خط روایی کلی ،چنین معیارهایی

داده و احادیث  تطبیق    هاآموخته  ما خود را با آنیدا  ،در زمان انتخاب احادیث  شکلی کهبه
روایت    . چنین رویکردي در بهترین حالتش ند اکردهمناسب با این خط داستانی را جدا می

گیري فکري از قبل تعیین  یک جهت  ناشی از کند و محصول آن عمال  طرفانه را نقض میبی
این  .است شده   گرفتن  نظر  در  نیستکه  واقعیت    با  خطا  از  مصون  انسانی  اوضاع  هیچ   ،
  موارد نتخاب  ا  احادیث اسالمی،   مشکل سوم .  شودتر میاسفناك  حتی   هاي اسالمیروایت

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل دوم: اسالم واقعی 

97 

افراد مختلف میاست  متناقض  احادیث  مواجهه با  درست در زمان اي هاند روایتتوانسته. 
اما وزن این روایات و  مختلف و گاها متضادي روایت کنند. مساله  روایت    تصدیقدهی به 

مربوط به زندگانی محمد و اسالم    طبیعتا بر اساس همان خط داستانی   درست است که 
  چهارم مشکل    .است   در ذهن نویسندگان وجود داشتهاز قبل    کهشده  انجام می  مورد تایید او

در  مثال  دیث است.احاین اهاي نقل شده در از گفته انجام شدهتفسیر و برداشت  هم و آخر
به غدیر استخوانده    » مولی«صرفا  علی    ، حدیثی موسوم  این.  شده  این    ، حالبا  شیعیان 

  ث حدی   دقیقی در زمانی    ظرف که هیچ  اند و با وجود اینتعبیر کرده  »جانشین « توصیف را به  
اهل سنت آن را صرفا    از طرفی، اند.وجود ندارد، آن را به بعد از مرگ محمد هم تعمیم داده

  ي هیچ راه حل جامع و مستند   ،کهاین  . در مجموعاندکردهابراز عالقه محمد به علی اعالم  
  اسالمی   هر فرقهاز لحاظ تاریخی براي تحلیل و استفاده از احادیث اسالمی وجود ندارد و  

  کاملی   وافقهیچ تعمال  دنبال کرده و    این مسیردر  را  خودش    مورد تاییدهاي  حلو راه  روش
  در کار نیست.  هاي مختلففرقه در میان

کدام یک    يرا بر مبنا یاسالم واقع  که  کندینم زیادي  فرقواقعا    که  گفتباید   رفتههم  يرو
انکار همه پاسخ  میکن  فیتعر  که اشاره شد   یمالک  از دو یا  مشکالتی که در    ،ها)(تجمیع 

هاي اسالمی را آیند. اگر همه فرقهنظر میناشدنی بهشود، حلادامه پیش روي ما سبز می
اي شکل  به گونهها  هاي درخت اسالم بدانیم، مشکل اینجا خواهد بود که این فرقهشکوفه
محمد  تر، اسالم  شده  اگر در روشی پذیرفته  پذیر نیستند.اساسا با دیگري جمع  اند کهگرفته

نام روایت اصلی روبرو خواهیم بود.   بزرگی به  با مشکل  بگیریم  را اسالمی واقعی در نظر 
  دانیم کدام روایت از زندگی محمد روایت اصلی است و در نتیجه ما نمیگوید  معضلی که می

 او  قاطعی از جزئیات افکار و کردار   صورت بهتوان  نمی  ، قرآنجز کلیات مبهم موجود در  به
    .مطمئن شد

  

  بحران  ابعاد
    . مشکالت موجود در مسیر تعریف آن پرداخته شد  و اسالم واقعی به معناي   در بخش قبلی
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ا واقعیدر  اسالم  ابعاد  به  بخش  بزرگبه  ،ین  اسالم  عنوان  بحران  میترین    . شودپرداخته 
،  در همین راستا  حال و با این  براي آن در اسالم یافت. مشابهی  توان نمونهنمی  که بحرانی  ابر

و چه    ؟ شودمیمحسوب  یک ابربحران    عنوانبهچرا اسالم واقعی  :  شود دو سوال مطرح می
   ؟اسالم واقعی شده است  به وجود آمدن بحران  سببعواملی 

  ؟ شود عنوان یک ابربحران یاد می چرا از اسالم واقعی بهم که  ی به این بپرداز  بهتر است  در آغاز
خبر خود  جا بیهایی که مسلمانان از دوران کودکی به فرزندان از همهیکی از اولین آموزه

هاي مختلف اسالمی است. البته  ، وجود همین تفاسیر مختلف از اسالم و فرقهدهند می  یاد
فرزند    سبک این آموزش از نوع «ما برحقیم» است، جوري که مثال یک مسلمان شیعه به

نی اشتباه  ُسمسلمان  میلیارد نفر    7/1 آن و م شیعی، اسالم واقعی استگوید که اسال خود می
به کودکان   عمال  ايناخواسته  صورتبهمسلمانان  ،  هاییکنند. در نتیجه چنین آموزشمی

لحاظ لغوي، واژه اسالم به یک دین مشخص اشاره دارد    ازاگرچه    دهند کهخود نشان می
هایی  هایی با قدمتآن بیرون در جریان است. نسخه  ، اسالمهاي فراوانی از  نسخهاما در عمل،  

  ترین تی واقعیو به عبار هاي محمد از آموزه ترین قرائتخود را صحیح  کدام متفاوت که هر
خوانند که از روي نادانی مسیر  گمراهانی می ،التدانند و سایرین را در بهترین حمی اسالم

  اند. اشتباهی را انتخاب کرده

ها آشنا نشوید  ها به نحوي است که تا وقتی شخصا با آنو فرقه  انشعاباتشدت تفاوت این  
  عنوان یک مثال هب  برید.نمی  ماجرایا در موردشان به مطالعه نپردازید، پی به میزان شوري  

مرکز  هاي انجام شده توسط  نتایج نظرسنجی  توان بهمی  ،هاي اسالمیرقهفاز نگرش متفاوت  
سال    1پیو  تحقیقاتی می  2009در  نشان  که  نتایجی  کرد.  از    ،دهند اشاره  نیمی  حدود 
در  شرکت  مسلمانان همگی نظرسنجی  این  کننده  آفریقا  که  شمال  و  خاورمیانه   ساکن 

با توجه به اصول فکري شیعه،    البته که  .] 21[ند  تسداننمیلمان  اصال شیعیان را مس   ،اند بوده
صورت ضمنی و نانوشته وجود  ولو به  شیعیانخود  در میان    و متقابلی   طرز تفکر مشابه  اساسا
که بدانیم نظر هر شاخه و فرقه  این  رايبدر واقع،    . حتی اگر خودشان به آن اقرار نکنند   دارد،

 
1 Pew Research Center 
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از  ها  از آن  هر یک  تعریفکافی است به    نسبت به مسلمانان داراي عقاید متفاوت چیست،
، ارکان اسالم بر  و پیروان فرقه احمدیه  از نظر مسلمانان اهل سنت  .نگاه کنیم  ارکان اسالم

. به زبان دیگر، از  حج   و  ، نماز، روزه، زکات1ن یشهادت  اند از ست که عبارتر ااستوا  ستون  5
پایبند    ،واجباصل    5که یک فرد مسلمان باشد باید به تمامی این  اهل سنت، براي ایندید  

  د، ی توح  رکن  5به    هاي دیگر اسالم نظر کامال متفاوتی دارند. شیعهحال، شاخهباشد. با این
نماز، زکات،    د،یتوح  ت،یوال  رکن  7به    اسماعیلیاناعتقاد دارد.    امامت  و  نبوت، معاد، عدل 
به آن خواهیم    تر که کمی بعد   2کریسالم و فرقه نوپدیدي مانند    باور دارند روزه، حج و جهاد

  هایی رکن  .] 22[رکن عشق، رحم، خوشی، کردار نیک و درستی باور دارد    5به    پرداخت،
اسالم و    اساس و مبناياز دید هر شاخه و گروه اسالمی،  که  د  ن دهنشان می  خوبی   به   که

ها را برخود  و طبیعتا هر فردي که به این ارکان پایه معتقد نباشد یا آن  مسلمانی چیست
  شود. مسلمان محسوب نمیطبق تعریف مورد نظر، واجب نداند، عمال 

ها از اسالم  آن  نظري   ف یفقط محدود به تعار  ی اسالم  يهافرقه  انیم  و گسیختگی  تفاوت
واقعشودینم در  رفتار  چهآن  ،.  همچنین،  که  و  مسلمانان  میان  در  جاري    فرهنگ 

انجام شدههاینظرسنج ا  یحاک  ،دهد یبه ما نشان م  ي  ها  آن  انیشکاف م  که  است  نی از 
  همان  توان به میدر تایید این موضوع،  . شدنی باشد اصال حلن است که آاز  ترعیوس  ار یبس
اشاره    2009در سال  در کشورهاي داراي جمعیت مسلمان    و یپموسسه    ی نظرسنج  جینتا

  39کشور از    32  رنشان داده است که دظرسنجی  ن. این  تر به آن اشاره شدکه پیش  کرد
  ر یتفس  کیاند تنها  کننده معتقد بودهدرصد از افراد شرکت  50حداقل    ،یابیمورد ارز  کشور

از اسالم وجود دارد   حیصح زبان ساده.  و درست  از نظر آنبه  ها تنها یک اسالم  تر، یعنی 
در میان این کشورها،   ها به آن معتقدند.واقعی وجود دارد و آن اسالم، همانی است که آن

کنندگان  درصد شرکت  50) شاهد این هستیم که بیش از  تنها در دو کشور (تونس و مراکش
داشته  از اسالم وجود  صحیح  بیش از یک تفسیر  تواند  میاند که  از این موضوع حمایت کرده

پیو  یمشابه  یبررس   جینتا  .]21[  باشد سال    توسط موسسه  با جامعه    2013در  البته  که 

 
 اهللاعبارت ال اله اال اهللا، محمد رسول گفتن  1

2 Chrislam (Christianity+Islam) 

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF
https://T.me/AVAYeBUF


 فصل دوم: اسالم واقعی 

100 

 نیمطابق ا  ،واقع  در .  ه استاوضاع را بهتر نکردخیلی    زین هد ی به انجام رس   محدودتري  يآمار
  بوده که   یکشور مورد بررس  21از    نس) (مراکش و تو  کشور   2تنها در  باز هم    ، ینظرسنج

از اسالم   حیصح ریتفس کیاز  شی اند که بکنندگان معتقد بودهاز شرکت درصد  50از  شیب
  . ]23[  وجود دارد

رستی تفاسیر مختلف از اسالم  نگرش مسلمانان به داسالم و    بر تفاوت در تعریف ارکانعالوه
اي به  گسترههاي اسالمی مختلف است.  گستره وسیع اعتقادي فرقه  ،محمد، مشکل دیگر

رسانند که  عمال کار را به جایی می  ،ترتر شناخته شدههاي کمقدري وسیع که مثال در فرقه
تبدیل می اسم  به یک  فقط  میان    شود.اسالم  و جنبشفرقهین  ادر  بههاها  نمونه ،    عنوان 

محمد آخرین پیامبر خدا نیست. این    ،معتقد استاشاره کرد که  احمدیه    توان به مورد می
که فردي    است   و پیرو قانون پیشینیان، معتقد   گذارقانونبندي پیامبران به  فرقه با تقسیم

این فرقه  که بنیان  1میرزا غالم احمدبه نام   این همین  آید شمار میبهگذار  از  ، خود یکی 
  قرآن فرقه معتقد است که اگرچه  این  . در واقع،  پیامبران پیرو قانون پیامبران پیشین است

گفته اما محمد آخرین  آخرین  ندارد  تغییر آن وجود  امکان  و دیگر  است  شده  نازل  هاي 
  تر پایینان آمدن پیامبران دیگر هرچند در مرتبه  پیامبر نبوده است و پس از او باز هم امک

عنوان به  و  3فرد محمد   واالسدیگري است که توسط    فرقه  2اسالم   امت  .]24[  وجود دارد
گذاشته شد. این فرقه باور  بنا    1930در سال  مریکا  آتبارهاي  در میان آفریقایی  نو  جنبشی 

ها یعقوب  ها توسط فردي به نام یعقوب به وجود آمده است. از نظر آندارد که نسل انسان
زیسته و او همان پیامبري است که سال پیش می  6600پوست بوده که در دانشمندي سیاه

اشاره کرده ابراهیمی نیز به آن  این فرقه، یعقوب که تعالی ادیان  باور  م خود را در  اند. در 
پوستان خلق  تر سفید را از زادگیري گزینشی سیاهنژاد پست هاي مکه کسب کرده،دانشگاه

است دانشگاه  ،کرده  در  شنیدید،  درست  کامال  آنبله  مکه  در  هاي  پیش   6600هم    سال 
قبال  که  زمانی پیرو همین فرقه بود و حتی نامش را    نیز محمد علیزن معروف،  شتمُ.  ] 25[
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اگر از شنیدن این   تغییر داد.  به محمد علی  این فرقه  بود، پس از پیوستن به  1کاسیوس کلی 
اي نوپدید  فرقه کریسالم که فرقهاید پس این یکی را بشنوید.  هاي اسالمی تعجب کردهفرقه

از    ش کهنواندیاي  فرقه  و کوچک است، خود گامی جدید در توسعه اسالم برداشته است. 
توسط فردي    و  میالدي  70در دهه    این فرقه  ! ترکیب اسالم و مسیحیت حاصل شده است

ادعا  رسما  که    يگذاشته شده است. فرد  نظر قبال مسلمان بوده، بنیانکه به  2ال ال تِتِبه نام  
  . کند کند الهامات الهی را دریافت میمی

  
  امت رهبر فرقه    ،3االیجا محمدمحمد علی (ردیف وسط، نفر دوم) در سخنرانی    :10شکل  

  ) میالدي 1964اسالم (سال 

بداند  احمقانه    را  هاتعجب کند و آنعقاید  این  شنیدن    شیعه یا سنی از  شاید یک مسلمان
آن را احمقانه    او  کهندارد  چیزي  آن    از  یهم دست کم   اوخود  عقاید    اما واقعیت این است که

میلیارد    92به طول  هوا و    عاري ازی  در فضایهم  آندار  بال  یاالغ محمد با  پرواز    خواند.می

 
1 Cassius Clay 
2 Tela Tella 
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  ، ي ساله فردي به نام مهد   1200یا عمر    ، شکافته شدن ماه،یک شبطول  در    سال نوري
باورهاي   ايعدهکه  اینعلت    در واقع،  . با عقل سلیم داشته باشند   تطابقیمواردي نیستند که  

که  این است  د  نداند اما باورهاي دیگران را احمقانه مین دانان را احمقانه نمیش خود مذهبی  
عده باورهاي خود   این  می   شانبه  ایمان  عینک  باورهايننگربا  اما  را    د  و  با  دیگران  عقل 

  د. نسنجمی شانمنطق

  ظاهر به  ،هاآنهمه که    د ن اسالمی وجود دارمختلف  هاي  در میان فرقه  هاتفاوت  این  در حالی
  که   هاي اسالمی ها و شاخهپیرو یک خدا، یک پیامبر و یک دین هستند. از طرفی، این فرقه

  اسالم واقعی شوند، همگی خود را  متعددي تبدیل می  انشعاباتو    هاغالبا هر یک به زیرشاخه
با قدمت هر فرقه است. بهعمال  ها  هایی که تعداد آنخوانند. زیرشاخهمی عنوان  متناسب 

در مجموع  و    آید هاي اسالمی به حساب میترین فرقهشیعه که یکی از قدیمی  مثال، فرقه
، در طول تاریخش به  ]21[دهد  درصد از کل جمعیت مسلمانان را تشکیل می  15کمتر از 

  ه، یناووس   ه،یاماماند از:  ها عبارتتقسیم شده است که برخی از آن  ها، بلکه صدها زیرشاخهده
 ه، یسکاک  ه،ینعمان ه،یعسکر ه،یمحمد  ه،یابیَس ه،یمتوال  ه،یواقف ه،یفطح ه،یطیسماسماعیلیه، 

  ه، یجارود  ه،یناصر  ه،یقاسم  ه،یمان یسل  ه،یعَجل  ه، یصالح  ه،یکوکب  ه،یخَشب  ه، ید یز  ه،یسینف
ناصریخالص،  هیمانی  ه،یعُمَر  ه،ینیحس  ه، یسیدرا   ه، یدروز  ه، یفاطم  ه،یقرمط  ه،یمبارک  ه، یه، 

  و ... .  هیخیش  ه،یمختار ه،یحافظ

شاخه سنی و  سر دو  به  ،  عبور کنیم  یتر اسالم کوچک  و انشعابات  هااگر از فرقهدر مجموع،  
به حساب    حال حاضر دنیاي اسالمانشعابات و تاثیرگذارترین    ترینبزرگکه   رسیممی  شیعه

اي  تري دارند، به گونهمسلمانان اهل سنت در مقایسه با تشیع، ابعاد بسیار بزرگآیند.  می
  اهل سنت، .  ]21[دهند  درصد از جمعیت مسلمانان را به خود اختصاص می  85که بیش از 

معتقد  به کلی  به    هستند صورت  با توجه  و  براي خود مشخص نکرد  جانشینی  که محمد 
محمد، جانشین برحق او بوده و پس از آن    همسر  اجماع مسلمانان در سقیفه، ابوبکر پدر

اند. طرز فکري که  علی خلیفه مسلمانان بودهو  عثمان ،هم سایر خلفاي راشدین یعنی عمر
البته که  م افراد در روایات اسالمی است.  این  به قدرت رسیدن  تاریخی  طابق همان رویه 

، جماعت واحدي نیستند و  اهل سنتسنی یا اهل سنت یک عبارت کلی است و مسلمانان 
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ترین  شوند که حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی مهمهاي متفاوتی تقسیم میهدست بهخود  
هاي کالمی  ترین فرقهو ظاهري هم از مهم  ریدياشعري، ماتُ  همچنین  و هاي فقهی  شاخه

این، شاها هستند. عالوهآن ،  القاعده  ،(مانند داعش  گريو سلفی  هایی مانند وهابیتخهبر 
  روند. و امثالهم) هم از انواع نوپدید آن به شمار می بوکوحرام

  
  ها آن هاي اصلیعههاي اسالمی فعلی و برخی از زیرمجموترین شاخهمهم :11شکل 

  ــدر این ماه  7تنها حدود   جانشین او شد و برايحسن،   ، پسر بزرگ اوپس از مرگ علی
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همان منصب را  ،  1چندین میلیون درهمی   نهایتا در یک معامله  کهمنصب باقی ماند تا این
امیه، شیعیان رویکرد مشابهی با دوران  . با شروع خالفت بنی] 26[به معاویه واگذار کرد  هم

اول راشدین را   خالفت بوده  هان. آدر پیش گرفتند  سه خلیفه  باور  این  اند که  همواره بر 
کدام خلیفه مسلمین نشدند اما هیچ  و،ا  پس از  ننداحسین و فرزپسر دوم علی یعنی  اگرچه  

ن براي شیعیان  یکه گویا هم  کار خود ادامه دادند بهامام    اعتقادي یا همان  رهبردر نقش  
امیه، خلفاي بنی  مانند  و   ندبود   شیعیان  معنوي  رهبرکه صرفا    پیشوایانی کافی بوده است.  

  . ندبود نقدرت اجرایی یا رهبري سیاسی مسلمانان    دارايخود محمد،  حتی    و  خلفاي راشدین
که   زمانی  دادند،    شیعیاناز  دست  از  را  اسالمی  جامعه  حکومت  در  خود  اجرایی  قدرت 

کم به سمت رفتارهایی رفتند که  کم  ،و فرعی از جامعه اسالمی  کعنوان یک فرقه کوچبه
نسبت    که ی  افزود. رفتارها و اعتقاداتبقیه مسلمانان میها و  بر اختالفات میان آنروز  بهروز
و رادیکال    ، بسیار متفاوتمعتقد به پیروي از سیره و سنت محمد   اکثریت مسلمانانرفتار  به  

، به این معنی که پیروي از سنت و  صورتی که شیعه از آن پس رافضی نامیده شد به . بودند 
  مقایسه با سایر مسلمانان در پیش گرفته است. کرده و مسیر متفاوتی در    هاسیره محمد را ر

عنوان یک واقعیت در  ها اگرچه خالفت سه خلیفه اول مسلمین را از سر اجبار و بهمثال آن
عنوان جانشین محمد قایل نبوده  ها حقانیتی بهکنند اما اساسا براي آنتاریخ اسالم رد نمی

و    رفتارهاهایی دیگر از  عنوان نمونهو بهبر این  عالوهدانند.  ها را غاصبان حکومت میو آن
اولیه  می  ،شیعیان  متفاوت و رادیکال  اعتقادات انکار  آوري شده توسط  جمع  قرآنتوان به 
سنگ  هایی همبودن ارزشقایل    ،ایجاد منصبی به نام امامت در دنباله پیامبري محمد عثمان،  
،  اختصاصی  اعتقاد به منجی  ،امامانبراي این  تقدس و حتی معجزه    ،مانند عصمتمحمد  
  جمالت استفاده شده در مناسک اسالمی مانند    شکل اعمال، آداب و و تغییر    کاريدست

در مسیر جدا شدن از سایر مسلمانان،    ها اشاره کرد. اذان، نحوه خواندن نماز و مانند این
،  دختر محمد بر   باور دارند کهحتی به جایی رسیده است که   از بدنه اسالم یانشیع انحراف
به نام    نامعلوم  ر کتابیکه به گفته شیعه، د  الهاماتیفاطمه نیز وحی نازل شده است.  یعنی  

 
 گردداراب  به همراه پرداخت خراج فسا و  میلیون درهم  یک  کوفه، پرداخت ساالنه  المالبیت   موجود در  میلیون درهم  5واگذاري    1

 توسط معاویه به حسن. 
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از لحاظ محتوایی، سه    مطابق کتابی که    فاطمه گردآوري شده است.  صحفمُ باور شیعه، 
  آورد. است و زمانی که مهدي ظهور کند، همراه خودش آن را می قرآنبرابر 

تصمیم  اي معدود با  تر نوعی دعواي سیاسی عدهها در آغاز بیشسنی  اختالف شیعیان با
بود  جامعه اسالمی  اکثریت تعیین جانشین محمد  ایندر  افزایش    حال، با گذر زمان. با  و 

  بر   شوریدن  یل سیاسی و اجتماعی مانندمخصوصا به دال  ،تعداد شیعیان به دالیل مختلف
میزان اثرگذاري و اهمیت این فرقه نیز بیشتر    ،که در اکثریت بودند   اهل سنتعلیه حاکمان  

اسماعیل صفوي  .شد شاه  شیعه در دوران  اولین  ، مذهب  به  براي  ایران مذهب  بار    رسمی 
و دورشدنش    رسما وارد مرحله جدیدي از جدایی  شد و این سبب شد که این مذهبتبدیل  

که    ه استجایی رسید به  شیعیان و اهل سنتتفاوت  امروزه  .  شود از بدنه جامعه اسالمی  
  هم اگرچه  .  دارندروایت خاص خودشان از زندگی محمد را    از این دو شاخه  عمال هرکدام 

از منابع مشابهی مانند   ،جزئیات زندگی او  در نگاه به اسالم محمد و ،ها و هم شیعیانسنی
سنت قرآن استفاده می1،  عقل  و  اجماع  پیش،  اما  متفرضکنند،  وفهاي   هايرویکرد  اوت 
نظر  به  مستقلسبب شده که تفاوت این دو مذهب عمال به اندازه تفاوت دو دین    هاآن  خاص
  ، یعهش   از نظر  حال . با اینسنت یکی از اشتراکات این دو شاخه است  ،عنوان مثالبه  برسد. 
  فرزند و نواده   11عالوه بر رفتار و گفتار محمد، شامل حال دختر او فاطمه، علی و  سنت  

او نیز می از  اینبعد  با  اي را نادرست و بدعت دانسته و  حال، اهل سنت چنین رویهشود. 
اگر خواسته باشیم فقط    ،در واقع  داند.سنت را انحصارا مختص اعمال و رفتار خود محمد می

ا یکی  زیانبه  بهز  از  ناشی  کنیم،  هاي  اشاره  اسالم محمد،  شکافی در  وجود آمدن چنین 
طول  می در  که  کرد  اشاره  واقعیت  این  به  بزرگ  1400توان  گذشته،  دشمن  سال  ترین 

رسد، تعداد  دقیق مشخص نیست اما به نظر می  صورتبهاند. هرچند  مسلمانان خودشان بوده
اند کمتر از تعدادي  خود مسلمانان کشته شده  دست بهمسلمانانی که در دوران پسامحمد،  

  اند. نباشد که توسط غیرمسلمانان کشته شده

 
 یاالحکام، االستبصار. منابع اصل  بیتهذ  ه،ی الفق  حضرهیمن ال    ،ی همان الکاف  ای): کتب اربعه  عهیش  دیسنت (از د  یمنابع اصل  1

سنن ابن    ،يسنن ابوداود، سنن ترمذ  ،ییمسلم، سنن نسا  ح یصح  ،يبخار  ح یهمان صح  ایاهل سنت): صحاح سته    دیسنت (از د
 ماجه. 
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اند اسالم محمد را  اند؟ کدام یک توانستهبا این حساب، این دو فرقه غالب چقدر موفق بوده
اسالمی توانسته به چیزي به اسم اسالم    پیاده کنند؟ آیا فارغ از این دو فرقه، اصال هیچ فرقه

محمد برسد؟ متاسفانه یا خوشبختانه، پاسخ به همه این سواالت منفی است و دلیل آن هم  
هایی که امروزه از اسالم باقی مانده  ساده است. نه تنها این دو فرقه، بلکه تمامی فرقه  بسیار 

هایی از اسالمی هستند  یا همچنان در حال تولید شدن هستند، در بهترین حالت، تنها سایه
تا زمانی که محمد زنده  آورد.  میالدي به اجرا در  632تا    610هاي  که محمد در بین سال

توانست از یک سرفه معمولی  کرد و این میچیزي بود که محمد اجرا میر آنبود، اسالم ه
این با  اوحال،  تا دستور قتل یک غیرمسلمان را شامل شود.  از مرگ  اسالم عمال به    ،بعد 

توانست در  هاي سیاسی خود مییا وابستگی  چیزي تبدیل شد که هر کس مطابق سلیقه
اسالم تفسیري و فقهی  به بعد از مرگ او،  محمدالم اس در نتیجه، آن اعمال قدرت نماید و  
  هم مُرد.  واقعی اسالمعمال تر، با مرگ محمد، تبدیل شد. به زبان ساده

ترین ادعایی که محمد در  نکته دیگري که باید به آن دقت کرد، این واقعیت است که بزرگ
حجت بر اعراب  تمام کردن  تمیت پیامبران واخ سال پایانی عمر خودش داست، ادعاي 23

روي سخنشان در آغاز،  طور که قبال به آن اشاره شد،  همانهم ادعاهایی که  آن  بوده است.
  تنها به قبیله قریش محدود بوده است. 

  پیامبران   خاتم  و  خدا   فرستاده   ولى   نیست  شما  مردان  از  یک  هیچ  پدر  : «محمدسوره احزاب
  .» )40(  داناست  چیزى هر بر همواره خدا و است

  ایشان   از  پس  اندگردیده  نومید  شما  دین  از  اندشده   کافر  که  کسانى  امروز[...]  : «دهئماسوره  
 تمام  شما  بر  را  خود  نعمت  و  کامل  برایتان  را  شما  دین  امروز  بترسید  من  از  و  مترسید

  که آنبى  شود  گرسنگى  دچار  که  کس  هر  و  برگزیدم  آیینى   شما  براى   را   اسالم  و  گردانیدم
  » )3(  است مهربان آمرزنده خدا تردیدبى باشد متمایل گناه به

یا  اهللا    خدایی یکتا به نام  تسلیم شدن در برابر  و  پیروي از محمد ادعا که  ن  حال، ایبا این
است و روي برگرداندن از آن موجب گمراهی است، به این معنی   ی کاملدینهمان اسالم،  

تري بعد از آن هم نخواهد  لی است، بلکه دین کامل تر از ادیان قباست که نه تنها اسالم کامل
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اواند،  عرضه کرده  اهللاچه محمد و  آمد و هر آن نیاز    پیروان  را بس است و چیز جدیدي 
ندارند. حتی اگر محمد این ادعا را نکرده بود، با توجه به برخورد او با پیروان سایر ادیان،  

  اقعا چنین بوده است؟ امکان گرفتن نتیجه منطقی دیگري نبود اما آیا و

 تصدیق  که  حالى   در  فرستادیم   فرو  تو  سوى   به  حق  به   را  کتاب  این  ما  : «ودهئسوره ما
 کرده نازل خدا  چهآن  وفق بر  آنان میان  پس  هاستآن بر حاکم و  پیشین هاىکتاب کننده
  شما   از  یک  هر  براى  مکن   پیروى  آمده  تو  سوى  به  که  حقى  از  هواهایشان  از  و  کن  حکم

ولی    دادمى  قرار  امت  یک   را  شما  خواستمى  خدا  اگر  و  ایمداده  قرار  روشنى  راه  و  شریعت
  دیگر یک  بر  نیک  کارهاى  در  پس  .بیازماید  است  داده  شما  به  چهآن  در  را  شما  خواست
  کردید می اختالف  آن  در آنچه  درباره گاهآن . خداست  سوى  به شما بازگشت  .گیرید سبقت

  .» )48( کرد خواهد آگاهتان

  قرآن که اندازه مردود است  همان کامل و جامع است به یکه اسالم دین شعار در واقع، این 
 ترین اثبات براي این موضوع هم این واقعیت است کهبزرگ.  بدانیم  و کامل  جامعکتابی    را
مبناي پیروي دیگران از او بودند،   او کهگفتار و کردار دسترسی مستقیم به ، مرگ محمد  با

همیشه هیچ  براي  مسلمانان  اکثریت  که  هرچند  رفت.  میان  را  از  چیزي  چنین  وقت 
پس از مرگ او تا به امروز    ،اند. از طرفی، اگرچه فقهاي اسالمی به تقلید از محمد نپذیرفته

توان این ادعاي  ترین دین است اما به چندین دلیل میکنند که اسالم کاملهمچنان ادعا می
ها را زیر سوال برد و از اساس رد کرد. علت اول این است که مطابق  تکرار شده توسط آن

م و قوانین  چه که اشاره شد، محمد هیچ دستورالعمل مدون، مرجع و قاطعی براي احکاآن
از دیگري براي  از خود برجاي نگذاشت که بتوان با استناد به آن و بدون کمک  اسالمی 

نقضی خود  مورد  تفسیر و تعبیر، پی به روش صحیح و مورد تایید اسالم واقعی برد. چنین  
که  ترین ردیهاز بزرگ است  نوع دستورالعملی  هر  بودن  و جامع  بودن  کامل  ادعاي  بر  ها 

توان با قطعیت و بدون هیچ شک و شبهه تاریخی از متن  کند اما حتی نمیمیادعاي کمال  
  آن آگاه شد. 

فقیه است. در    نامبه    شخصیبه اسم اسالم فقهی/تفسیري و    موضوعیعلت دوم هم وجود  
چه از محمد  اعتراف به این حقیقت است که آن  ،واقع، وجود فقه اسالمی به زبان بسیار ساده
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ما رسیده کامل و خودکفا نبوده و احکام و  دستبهداد زیادي روایت و حتی تع  قرآنتوسط 
ها را بیان یا اجرا کرده، به تنهایی کافی نیست. موضوعی که  قوانین اسالمی که محمد آن

سبب شده ابعاد آن چه به اسالم توسط فقها افزوده شده چندین برابر چیزي باشد که خود  
در واقع، فقه اسالمی به   خلیفه بیان و اجرا کرد./محمد در زندگی کوتاهش در نقش پیامبر

گیري کرد تا پاسخ سواالتی که محمد و خداي او هیچ برخوردي  این دلیل شروع به شکل
اند را پیدا کند. فقه اسالمی را در یک  اند یا اصال در مورد آن اظهار نظر نکردهبا آن نداشته

هاي اولیه و خامی  بی نموداري از دادهیاتوان تالش براي ترسیم یک برونتصویر کلی می
سال دوران پیامبري محمد ارایه کردند. تالشی که در    23دانست که محمد و خداي او در 

اي را بر اساس اهداف نظري و سیاسی خود به  سال گذشته، هر فرقه  1400  حدود  طول
اگر بخواهیم آن است.  برده  متفاوت  اسالمی  مسیري  فقهاي  امروز توسط  که    عنوان هبچه 

چه که محمد  کنند را با آنشود و مسلمانان آن را در زندگی خود اجرا میه مییاسالم ارا
رسیم که اسالم واقعی، بخش  کرده مقایسه کنیم، به این واقعیت میخود اظهار و اجرا می 

منطقی این موضوع    صورت بهکوچکی از اسالم فقهی (اسالم امروزي) است، در صورتی که  
وارون ما  باید  که  است  این  واقعیت  باشد.  اصالحیهاکنون  ه  که  طرفیم  وضعی  و    هابا 

، از خود  اند کرده  اضافهبه اسالم  قرن گذشته    15  طول  درفقهاي اسالمی  هایی که  پیوست
شد بیشتر  اسالم محمد  واقع،اندهمتن  و متن عوض شده    . در  امروزه عمال جاي ضمیمه 

چه که امروز ضمیمه به حساب  دستورات، آن  د ابعااست. به زبان دیگر، بر اساس حجم و  
شود، اسالم فقهی  چه متن محسوب میآید اسالم واقعی یا همان اسالم محمد است و آنمی

  هاي مختلف است. و تفسیري فرقه

حتی اگر تفسیر و تعبیر را از فقه اسالمی حذف کرده، فقیه را در حد یک بازگوکننده تاریخ  
کنیم و نه تفسیر و تعبیر احکام    ی صرفا محدود به روایات اسالم  تنزل دهیم و فقه اسالمی را 

یا صدور فرمان اجرایی، باز هم با توجه به فقدان وثاقت تاریخی روایات شفاهی اسالمی و  
گویند  چه میتوان از این مطمئن بود که هر آنهمچنین مبري نبودن این فقها از خطا، نمی

وان به این  ت، میی نیزلزوما با واقعیت تاریخی یکی باشد. در میزان خطاپذیري فقهاي اسالم
دقیقا یکسانی  نظر  راي و    موضوعاتشود که در تمامی  که هیچ دو فقیهی پیدا نمیاشاره کرد  
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ان  بدانستن ز  خاطربهچه یک فقیه صرفا  توان آن. در نتیجه، به هیچ عنوان نمیداشته باشند 
اسالم بیان    ههاي مربوط بدادهعربی، تاریخ اسالم، شرح حال زندگی محمد و در مجموع  

اند. مخصوصا که نه  چه بدانیم که محمد و خداي او عرضه کردهکند را لزوما ادامه آنمی
کنند، بلکه با توجه به  دیگر را رد میدارند و احکام یک  اختالف  هم  تنها خود این فقها با

آن تصمیمات  اسالم،  دین  بودن  بیسیاسی  نتیجه  در  و  سیاست  با  کامال  و  اخالقیها  ها 
از طرف دیگر، هیچ مرجع مشخص و  هاي جناحی در هماندیشی  صلحتم آمیخته است. 

معتبري در کار نیست که با قطعیت و با استناد به آن بتوان گفت فالن نظر ارایه شده در  
مورد احکام اسالمی توسط یک فقیه مردود و نظر ارایه شده توسط فقیه دیگر صحیح است.  

اما همان  قرآنبه    مرجع   عنوانبهتوان  البته می کرد  اشاره شد،  رجوع  قبال  که    قرآن طور 
مشکالت فراوانی دارد. از مشکل ناتوانی در اثبات وثوق تاریخی آن توسط مسلمانان تا آیات  

طوري که پارچه و واحد آن، بهمبهم و گنگ، تفاسیر مختلف و حتی مشکل در ترجمه یک
به هیچ عنوان منبع   قرآناست. در نتیجه امروزه تعداد زیادي ترجمه مختلف از آن موجود 

اي پی به اسالم واقعی ببریم نیست. به همین خاطر است که حتی فرقه کهاینکاملی براي 
است هم نتوانسته راه به    قرآنیون که معتقد است تنها منبع فهم اسالم واقعی  قرآنمثل  

  جاي خاصی ببرد. 

ادعاي کامل بودن اسالم، حتی می اشاره کرد که  تودر راستاي رد  ان به علت سومی هم 
کند و آن مساله جانشینی محمد است که  کلی ویران میبه را  بودن و جامعیت اسالم کامل 

ترین  کند کاملسرمنشا بسیاري از مشکالت امروز جامعه اسالمی است. دینی که ادعا می
قدر  حمد، آنترین مساله پس از مرگ پیشوایش، یعنی جانشینی ماست، نباید در مورد مهم

  سال بر سر آن دعوا باشد.  1400گُنگ و مبهم باشد که حتی هنوز بعد از 

را  در مورد علت بحران نامیدن اسالم واقعی در مجموع اگر خواسته باشیم پاسخ سوال اول 
اسالمی که تنها او قادر به    وبا مرگ محمد    طور خواهد بود کهبندي کنیم، پاسخ اینجمع

از بدنه اسالم به بیرون  تدریج  بهکه   اند ههاي مختلفی بودباقی ماند فرقهچه آن  اجرایش بود،
کشته شدن تعداد نامعلومی  و    سال  1400  گذشت بیش از  . موضوعی که پس ازاند زدهجوانه  

ها، بلکه صدها فرقه مختلف  کار را به جایی رسانده که ده مسلمانان دیگر، دست بهمسلمان 
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خوانند و دیگران را ها هم خود را اسالم واقعی میکه همه آناسالمی وجود داشته باشد  
یا  نادان  و بحران    نامند. میمهدورالدم  گذارانی  بدعت  حتی   گمراهانی  تفرقه  این  که  البته 

در سردرگمی فرو برده   نیز  ه غیرمسلمانان راقدیمی فقط دامن مسلمانان را نگرفته و جامع
،  تکلیف مسلمانانگونه مرجع و راهنماي قاطع و صریح در تعیین  نبود هیچعلت    به  است.

هاي اسالمی است و کدام فرقه را  یک از فرقهتوان مشخص کرد که حق با کدامعمال نمی
ت هر فرقه اسالمی توسط  اسالم واقعی محمد دانست. با توجه به انکار حقانیباید جانشین  

حلفرقه نظر  به  معضل  این  دیگر،  عمالهاي  می  نشدنی،  تبدیل  ابربحرانی  که  به  شود 
رسد که اصال  اند آن را حل کنند و بعید به نظر میهنوز نتوانسته قرن 15مسلمانان بعد از 

  حل کردن آن ممکن باشد. 

چه عواملی سبب به وجود آمدن  که  ی که در ابتداي این بخش مطرح شد این بود  سوال دوم
گیري عنوان دالیل شکلتوان به سه دلیل مهم بهحداقل می  ؟ اند شده  اسالم واقعی  بحران

  خود  به نیز هر سهعلت  اماو شاید نیازي به تکرار این نباشد بحران اسالم واقعی اشاره کرد 
هاي  و توضیح بخش قرآنآوري آیات عدم جمع اند از:عبارت  گردد. این دالیلمحمد باز می

صورت مستند و سوم عدم  به ، عدم تدوین دقیق و مکتوب احکام و قوانین اسالمیمبهم آن
  تعیین جانشین یا جانشینان پس از خود. 

کاري  کم  نام برد،  واقعی   بحران اسالمگیري  عنوان علت شکلتوان از آن بهکه می  ی دلیلاولین  
ابهامات آن با    قرآنیات  وري آآجمع  محمد درخود   آیات  تصحیح  کمک  و برطرف کردن 

بود.  ابهامات  این  کردن  طرف  بر  منظور  به  توضیحاتی  افزودن  حداقل  یا  ضرورت    مبهم 
شود که بدانیم خط  مشخص می  بیشترآن وقتی    و برطرف کردن ابهامات  قرآنآوري  جمع
که  اولیه کمک  قرآناي  درآمد   آن  با  نگارش  اعراب  ،به  یا  نقطه  است. بدون  بوده    گذاري 

آیات   از  و منسوخ یک  صورتی به  قرآنهمچنین، بسیاري  ناسخ  که  به شمار  هستند  دیگر 
که،  مورد دیگر اینمهم است.  بسیار  ها  عضا محل نزول آن، شان و ب آیند و عمال ترتیبمی

حاوي تعداد زیادي حروف مقطعه است که حتی مشخص نیست حرف مخفف هستند    قرآن
نزول  اعراب،  داراي نقطه  قرآنحتی  معنی.  یا صرفا کلماتی ساختگی و بی گذاري و شرح 

زبان  تر از آن است که یک عربتر و کلیبسیار مبهمهنوز ، هاي متداول امروزيقرآنمانند 
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هم بتواند بفهمد که دقیقا منظور آن چیست. حال به این فکر کنید که پس   قرآنیا مفسر 
شخصی    دست بهاي که تعدادشان مشخص نبوده، هر بخش آن  از مرگ محمد، آیات پراکنده

ش  و  مشخص  شماره  ترتیب،  فاقد  بوده  انبوده،  د نزول  نگارش  و ،  نداشته    حاوي   رستی 
باید توسط یک فرد معمولی مرتب می  دست آخرو    بوده   مشکالت فراوان دیگر شده  هم 

کننده اسالم  توانسته مقدس و براي همه مسلمانان (عرب و غیرعرب) روشناست، چطور می
ها توافق کاملی وجود ندارد و  که حتی هنوز هم بر سر آن قرآن  مشکالت این  واقعی باشد؟ 

  و کامال مشخص   منسجم   کتابی  ، بایدداند قعیت که اگر محمد خود را آورنده کتاب میاین وا
خود محمد است. موردي    دستبه  قرآنآوري  از ضرورت جمع  حاکیهمگی    ،کردمیه  یهم ارا

نداد  که هیچ رخ  او    وگاه  از مرگ  که  پس  سخت  تازه بود  واقعیت  با    ی همچون مسلمانان 
  . روبرو شدند  قرآنپراکنده بودن 

  
و    طهچپ: انتهاي سوره  سوره کهف و  راست: انتهاي  (  بیرمنگام  قرآننمایی از  :  12شکل  

بر  )ابتداي سوره مریم به    درصد  95احتمال  با    قدمت آن  نوشته شده و   روي پوست  که 
از شروع    قبل قرآن اینممکن است  در نتیجه،گردد. باز میمیالدي  568تا  645 هايسال

  .]27[ نوشته شده باشد محمدمیالدي)  570میالدي) یا حتی تولد ( 610( الهامات

  در زمان عثمان به پایان رسید و مسلمانان حاال   قرآنآوري که کار جمعحتی با وجود این
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از  نسخهحداقل   رسمی  اما    قرآنهایی  مانند  هنوز  داشتند  نحوه  گذاري،  اعرابمشکالتی 
نقص  آوري، فقدان هرگونه تضمین کافی درباره صحت بیاختالف آرا در روش جمعخواندن،  

شد  سبب می  قرآنمتن  محتواي مبهم، کلی و بعضا نامفهوم  همچنین  آوري و  عجمبودن  
ابعاد  محمد هم خیلی دواي درد مسلمانان نباشد.    جانشینان  دستبهآوري آن  که حتی جمع

امروز هم مسلمانانقدري وخیم است که  ماجرا به و  نتوانسته  حتی همین  بر سر فهم  اند 
که عربی است خود    قرآنبر این، زبان  عالوه  برسند.  اي مشترك تفسیر این آیات به عقیده

غیرعرب براي  مخصوصا  دیگري  عربی  است  زبانانمشکل  زبان  که  نومسلمانانی   ،
. براي دیدن  هاي آن روي بیاورندبه ترجمه  قرآنبراي فهم    د کهان مجبور بوده  ،اند دانستهنمی

را روبروي هم قرار   قرآن  مثال به زبان فارسی   هاي مختلف است ترجمه  کافی   هم  این مشکل
شود.  این مشکل مشخص  تا عمق  آیات  ترجمه  دهید  میان  دایما در  مترجمین  هایی که 

را براي    قرآنآیات    کنند تا با افزودن کلمات مدنظرشان،باز می  قالبیترجمه شده پرانتز و  
فهم قابل  زبان  که  واقعی  کنند.  فرد غیرعرب  است  این  اسالم کهبزرگت  به    ترین معجزه 

  فارغ از ملیت و زبان هم  آنکتاب هدایت همه مسلمانان  که    قرار بوده است  ادعاي مسلمانان
که حتی در ترجمه    است  بستهاوترجمه مترجمانی  سبک  اي به  صورت عاجزانهبه  ،ها باشد آن

را تحت تاثیر   قرآناي که به آسانی معناي آیات  هاي ترجمهسبک . ندارند توافق هم    باواحد 
در    فاجعه است.  داند، یک کسی که عربی نمی  زي حداقل برايیچنین چ  و  دندهقرار می

یکی  نگ، خود  هاي غالبا گُ گوییپراکنده و حاوي کلی  ،چنین مبهمی اینقرآنکه،  مجموع این 
ی که برخی  قرآن   ل اسالم واقعی بوده است.گیري چیزي به اسم معضاز سه علت بزرگ شکل

اند، برخی با میزان و نحوه استناد به آن و برخی با روش  آوري آن مشکل داشتهبا شیوه جمع
. مواردي که منجر به دامن  اند از آن کنار نیامده  مفاهیم و استخراج قوانین اسالم   برداشت

  میان مسلمانان در دوران پسامحمد شد.  در زدن اختالف وسیعی

نبود سلسله قوانین منسجم، قاطع و کامال  وجود آمدن معضل اسالم واقعیبه  دومدلیل    ،
  رسیم به آن می  روایات اسالمیبا خواندن  است. واقعیتی که  بوده  معین از احکام اسالمی  

دارند که خیلی به آن  خواهند بدانند یا اصال دوست ن نمی،  دانند بیشتر مسلمانان نمی  ولی
هیچ توجه به درد بخوري به دوران پس از مرگ خودش و   محمد   توجه کنند این است که
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وضعیت مسلمانان نکرده است. در واقع، احتماال خود مسلمانان نیز تا پیش از مرگ محمد  
ها ترین آنهایی که یکی از مهمانگارياند. سهلهاي او نشده بودهانگاريمتوجه ابعاد سهل

واقع،   در  است.  بوده  او  از  پس  دوران  در  واقعی  اسالم  قاطع  و  دقیق  تکلیف  تعیین  عدم 
او تا زمانی که زنده بود هیچهمان   ، صورت دقیقگاه بهطور که قبال هم به آن اشاره شد، 
کرده که مسلمانان  کشی مشخصی براي اسالم ارایه نکرد و نهایتا به گفتن این اکتفا می خط

دهد  اي بسیار مبهم و کلی که عمال نشان میو خودش پیروي کنند. توصیه  قرآنباید از  
از   پس  دوران  در  مسلمانان  تکلیف  تعیین  براي  منسجمی  و  مشخص  ایده  تقریبا  محمد 

وقتی   است.  نداشته  همه    ،مُرد  اومرگش  که  نبود  دست  در  موثقی  و  قاطع  مبناي  هیچ 
بق آن عمل کنند. در واقع، او چیزي در این  مطا  تاکرده مسلمانان بدانند او چگونه رفتار می

رفتار و    اي در موردنامهیا حتی وصیت  نامهزندگی،  زمینه ننوشت و هیچ نوع دستورالعمل
عنوان راهنما براي بازماندگان برجا نگذاشت. در نتیجه، بازماندگان او مجبور  کردار خودش به
ات  خاطربهکه بوده و چه کرده است،  که به دیگران بگویند که محمد واقعا  شدند براي این

شخصی و حافظه خودشان متوسل شوند. خاطراتی جسته و گریخته که قدمت بسیاري از  
توان به روایت بدون غلط و دقیق آن توسط  گشته و حتی نمیمیها قبل بازها به سالآن

تاریخی هم نمی به لحاظ  شفاهی که حتی  اعتمادي داشت. خاطراتی  بر  توابازماندگان  ن 
ها حساب خاصی باز کرد. حتی اگر به فرض محال، این را در نظر بگیریم که  روي وثاقت آن

به محمد  رفتار  موتمام  اسالمی،  احکام  براي  مبنایی  توسط  بهعنوان  دقیق  کامال  و  مو 
ها با گذر زمان تغییر  مشکل دیگر این است که افکار انسان  ،بازماندگان او نقل شده است

شود. موضوعی که اعراب پس  نتیجه در کنار مسایل کهنه، مسایل نو مطرح میکند و در  می
بوده جزیره  دانیم که اسالم به همان شبهاند. همچنین، ما میاز مرگ محمد با آن روبرو 

  ي مناطق بسیاري از خاور میانه، آسیا  تدریجبهعربستان محدود نماند و پس از مرگ محمد  
بخش حتی  و  آفریقا  شمال  کرد.  میانه،  تصرف  را  پرتغال  و  اسپانیا  مانند  اروپا  از  هایی 

احکام  فرهنگ و  قوانین  به حوزه  و مشکالت جدیدي  سواالت  هاي مختلفی که هر کدام 
  کردند. اسالمی وارد می

  ،  ها، اگر فتح مکه را شروع رهبري واقعی محمد بر ساکنان عربستان بدانیمدر کنار همه این
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سال پایانی عمرش موفق به رسیدن به این مهم شد و    2ست که او تنها در  اواقعیت این  
سال در نقش رهبر    23توانست از زیر سایه قدرتمندان مکه خارج شود. او اگرچه به مدت  

اندك بودند، عمال در نقش  ش  سال اول که تعداد پیروان   13کرد اما در  مسلمانان عمل می
قوانین و مقررات مورد نظر  بتواند  اجتماعی که  -تا رهبري سیاسییک مرشد و مربی بود  

کند.  اعمال  را  واقع، همان  خود  آن دوراندر  شد، در  اشاره  قبال  که  که  طور  اسالمی  نه   ،
توجه و نظارت  که    وجود داشت  در این زمینه   خاصیاصال قوانین    شناسیم در کار بود و نهمی
ساله و پایانی عمرش که در مدینه حضور    10ران  در دو  محل اعراب باشد.  هااجراي آنبر  

 سر و سامان در حال    هاي اوآموزهشد و هم  بر پیروانش افزوده میروز  بهروزداشت و هم  
بود که  ند گرفتن  بود  این  شبهاو  ، مشکل  اعراب  تمام  نبودرهبر  واقع، می  .جزیره  توان  در 
به هر روي، جزیره دانست.  شبه در سال آخر عمرش رهبر تقریبی تمام اعرابتنها محمد را 

  ه توانست دهد که دوران حکومت او به قدري کوتاه بوده که او نه مینشان می  نامه اوزندگی
اي بوده  به گونه محیط اطرافشبا همه مسایل روبرو شود، نه سبک زندگی و طرز فکر او و  

جنبه همه  مورد  در  بتواند  مسلمانان صحبت  که  اجتماعی  و  فردي  اصال    کند هاي  نه  و 
او  این یک واقعیت است که  پرداختن به همه چیز توسط یک نفر در عمل ممکن است. 

قبله در  نمی تعیین جهت  یا  اینستاگرامی  برهنه  مورد دیدن عکس یک مدل  توانسته در 
نظر خاصی بدهد چرا که نه سطح فکر خودش و اطرافیانش به    المللیبین  ایستگاه فضایی

قد می نهآن  و  قرن هفتم میالدي  حتی چنین مسایلی در شبه  داده  جزیره عربستان در 
جزیره  مطرح بوده است. واقعیت این است که محمد حتی تمام مسایل مربوط به مردمان شبه
در  ها  در دوران خودش را هم پوشش نداد، مسایل و مشکالت مردمان سایر ملل و فرهنگ

	. اند بم  جاي خوددر  که همان دوران و اعصار پس از آن  	

دیگر ماجرا این است که حتی در همین دوران کوتاه رهبري محمد، او همانند یک    زاویه
نوشتن   مشغول  روز  و  که شب  نبوده  کشور  یک  انقالب  زمان  در  اساسی  قانون  نویسنده 

بعد    کهاینها نرود. در واقع، محمد پس از  هاي دقیق باشد که مو الي درز آندستورالعمل
متوجه خود اسالم    کهاینگریزد، بیشتر از  اسالم، سرانجام از مکه میسال دعوت به    13از  

سال    13  جز به. او  ها خودش بود عامل اصلی بروز آنهاي مختلفی بود که  باشد، درگیر جنگ
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میالدي) و قدرت چندان و البته    610-622هاي  اول شروع دعوتش که در مکه بود (سال
موقع  ي خودش که از زمان حضورش در مدینه تا  پیروان زیادي نداشت، در بقیه مدت رهبر

مشارکت داشت. به زبان دیگر، او  نظامیاقدام  100در حدود مجموعا مرگش ادامه داشت، 
راهزنی، اقدام به ترور   ،جنگ 10سال پایانی عمرش، هر سال، در    10میانگین در  صورتبه

را بر عهده داشته و خواه  خود فرماندهی آن    کهاینمشارکت داشته است. خواه  و مانند آن  
که با راهزنی    اقداماتیکرده است.  دیگري را به نیابت از خود به فرماندهی منصوب می  کهاین

  632میالدي شروع و نهایتا به اعزام لشکر اسامه در سال  623هاي مکی در سال از کاروان 
دیک بودند که او  ، از لحاظ زمانی به قدري به هم نزاقدامات نظامیبه سوریه ختم شد. این 

که به فکر زندگی خود و اطرافیانش باشد، به فکر این بوده که با که و بر سر  بیشتر از این
توان به این دقت کرد چه بجگند. براي درك بهتر تاثیر چنین چیزي بر زندگی محمد، می

  سالی  13 همان سوره) در  114سوره از    86(  قرآنبیشتر  مطابق روایت خود مسلمانان، که
از زمانی  حال،  با این  .که او در مکه و شرایط نسبتا آرامی قرار داشت  الهام شدند محمد    بر

خصوص اهالی مکه شروع کرد، تنها  هاي خود را با دیگران بهکه او به مدینه رفت و جنگ
  ارایه کرد. سال   10در طول این سوره    28

قدري درگیر  هبر اعراب، بهعنوان رمحمد پس از رفتنش به مدینه و جدي شدن نقشش به
و   سوم  جنگ  مخصوصامشکالت  یک  حدود  اندازه  به  توانست  نهایتا  که  بود  درونی  هاي 

هایی که در مکه ارایه کرده بود، سوره تازه براي مسلمانان به ارمغان بیاورد. از طرفی  سوره
همان  که  دیگر،  دق  ترپیشطور  متن  و  دستورالعمل  نگارش  تنها  نه  محمد  شد،  یق گفته 

نمی را ضروري  اسالمی  نمیاحکام  فکر هم  کاري  به چنین  اصال  بلکه حتی  کرده  دانسته 
به آیات   تایید چنین استداللی کافی است  براي دیدن  او مراجعه    قرآن است.  منتسب به 

بیان کرده یا    قرآن چه که او در  بیان کرده است، هر آن  قرآن کنیم. مطابق آیاتی که او در  
  کرده است. ود به آن پایبند بوده، براي هدایت مسلمانان کفایت میدر گفتار و کردار خ

و روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را بر  «:  سوره نحل
را که   براى مسلمانان رهنمود و    گر هر چیزىروشن این گواه آوریم و این کتاب  است و 

  . )89( »رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم
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در تورات و انجیل    کنند که نامشمی  ي اُمی پیرويکه از پیامبر  «کسانی  :سوره اعراف
دارد و  دهد و از کار ناپسند باز مىکه آنان را به کار پسندیده فرمان مى  شده است نوشته  

گرداند و از آنان  براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاك را بر ایشان حرام مى
پس کسانى که به او ایمان آوردند و  دارد  قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى 

بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان  
  . )157( »رستگارانند

کردار او  ، گفتار وقرآنبدانید این رویکرد محمد در مورد کافی بودن پیروي از  کهاینبراي 
هاي اسالمی امروزي و عنوان مالك مسلمانی، چقدر موثر بوده، کافی است به تعداد فرقهبه

توان به این واقعیت اشاره کرد  عنوان یک مثال ساده، میها بیاندازید. بهاحکام و قوانین آن
اسالم یعنی    ترین مفاهیم درترین و ابتداییاند در یکی از سادهها هنوز نتوانستهکه این فرقه

توافق برسند (جدول   به  اگر تمام  3نجاست،  و همچنین منابع    قرآن ). مفهومی که حتی 
تعریف دقیق و مشخصی از مفهوم جز ارایه چند مثال، اصال هیچ  اسالمی را زیر و رو کنیم، به

  1آن در کار نیست. 

واقعی شد،    بندي علت دومی که موجب ایجاد بحرانی به نام اسالمو در جمع  در مجموع
هایی کتاب یا کتاب صورتبهها محمد در تعیین احکام دقیق و تدوین آن توان گفت کهمی

مدون و کامال مشخص کوتاهی کرد و نتیجه آن نیز همان چیزي شد که در مورد آن به  
هاي اسالمی  اي از تفاسیر و در نتیجه احکام مختلف در فرقهصحبت پرداخته شد. مجموعه

  شود. خوبی دیده می ترین موارد هم بهايترین و پایهها حتی در سادههاي آنکه اختالف

اشاره کرد، اهمال لت سومی که میع واقعی به آن  نام اسالم  ابربحرانی به    توان در زمینه 
مراتب  سلسله  نمودن  مشخص  براي  روشی  تعیین  حداقل  یا  جانشین  تعیین  در    محمد 

گاه سال رهبر مسلمانان خواند، اما هیچ  23است. اگرچه او خود را به مدت    خودجانشینی  

 
کثیفی    ارتباطی بهمشکل این است که در اسالم پاکی مفهومی ذاتی است که  خوانند اما  می   یاپاکمعادل نرا    استمسلمانان نج  1

در   د.نشوخطر شیمیایی اصال لحاظ نمییا    ییزابیماري  مواردي مانند  ،تعریفی  ندر چنیهمچنین،  .  نداردیا آلودگی ظاهري  
ها هم توافقی در کار نیست. در مجموع،  جز موارد اشاره شده که حتی بر سر آنشود، بهپاك تلقی می  هرچیزياحکام اسالمی 

  بندي پاك و ناپاك (نجس) یک ابداع اسالمی است که از نظر دانش امروزي معناي خاصی ندارد. دسته
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اي نامهینی براي خود تعیین نکرد و بدتر از آن حتی وصیتصورتی عمومی و قاطع، جانشبه
انگاري  شویم که این سهلهم از خود برجاي نگذاشت. اگر یک قدم به عقب برویم، متوجه می

مرجیا بی و  از هرج  براي جلوگیري  به وجود آمدن  توجهی محمد  و  از مرگش  هاي پس 
 پاي خداي او نیز به ماجرا باز  معضل اسالم واقعی، فقط به خود او مربوط نیست و عمال 

  شود. می
  1هاي نجاست در شیعه و سنی مقایسه چند مورد از مصداق: 3جدول 

  سنی  شیعه  مورد
  حنبلی   حنفی   شافعی   مالکی   امامیه 

  نجس   نجس   نجس   پاك  نجس   سگ و خوك
خون  

  شهید/پشه 
  پاك  پاك  پاك  پاك  نجس 

  نجس   نجس   نجس   نجس   پاك  چرك (زخم)
  نجس   نجس   نجس   نجس   پاك  استفراغ

  نجس   نجس   منی 
  پاك

(منی سگ و خوك  
  نجس است) 

  نجس 

  پاك
(منی حیوانات 

گوشت، نجس  حرام
  است)

  جسد انسان

  نجس 
(فقط جسد  
مسلمان با  
غسل پاك  

  شود.)می 

  پاك  پاك

  نجس 
(جسد همه  

ها با  انسان 
غسل پاك  

  شود.)می 

  پاك

هاي ها تکراري، داستانهاي امروزي وجود دارد که بسیاري از آنقرآنهزار آیه در    6بیش از  
از  کاره یا پراکنده، حروف مبهم و جمالتی جسته و گریخته است.  هاي نیمهناقص، توصیه

  رد بسیار ضروري اهستیم که در مقایسه با مو  قرآنچیزهایی در    ما شاهد حضور،  طرفی دیگر
و احکام  کردن  مکتوب  و  تدوین  لزوم  اسالم    مانند  و   صورتبهقوانین  قاطع  و  یکپارچه 

انواع    امن  قرآندر  عنوان مثال،  به  شبیه شوخی هستند.   بیشتر  ، تعیین جانشینیهمچنین  

 
 ه یمحمدجواد مغن،  یالحنبل ،ی الشافع ،یالمالک ،ی الحنف ،ي خمسه: الجعفرالمذاهب ال یالفقه عل 1
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، چهارپایان اهلی  قورباغهکالغ،  ، خوك، ملخ، عنکبوت، ماهی،  مورچه  ،زنبور  حیوانات مانند 
موضوع اشاره نشده که محمد تو  بار به این  حتی یک  آمده است اما  و حتی پشه  و وحشی

دیگر را سالخی خواهند کرد. براي روزي خواهی مرد و مسلمانان بر سر اسالم واقعی یک
خود و همچنین سلسله    جانشین مکتوب کن و    جلوگیري از این کار، احکام و قوانین اسالم را 

  جامعه و    ها نظارت کردهتا بر اجراي آن  را مشخص کن  مراتب تعیین جانشینان پس از او
او برخالف    ، دانیمطور که میحال، همانبا این  . د ن را از منجالب سردرگمی نجات ده  اسالمی

اندیش که معموال براي بازماندگانشان دستورالعمل مشخص و مکتوبی از  هاي عاقبتانسان
ها و  اي ننوشت و جامعه اسالمی را به اما و اگرها، روایت نامهگذارند، وصیتجا میخود به

  واگذارد.  قرآنهاي شفاهی و تفاسیر شخصی افراد از آیات مبهم و پراکنده نقل قول

  ، سر و سامان دادن قرآنآوري  با جمعکه قرار بود    محمد   جانشینانیا    اهمیت جانشین  آیا
ي یک دستگاه  رو برقرا سلسله مراتب قدرت تعیین  ، احکام و قوانین اسالمی و ثبت و ضبط

که    ارزش نداشت  به اندازه یک پشه هم   هاي او را جبران کنند،کاريکم،  سیاسی منسجم
مشکالت  درباره  انمسلمان چرا براي خداي محمد مهم بوده که ذکر شود؟   قرآندر  اننامش

  درباره جانشین او در گمراهی به سر ببرند؟ اما    1بدانند  با زنانش   محمدو خصوصی  زناشویی  

تحریم «اىسوره    حالل   تو  براى  خدا  را   چهآن  همسرانت  خشنودى  براى  چرا  پیامبر  : 
 گشودن   شما  براى  خدا  قطعا)  1(   است  مهربان  آمرزنده  خدا  کنىمى  حرام  گردانیده

  و )  2(   حکیم  داناى  اوست  و   شماست  سرپرست  خدا  و   است  داشته  مقرر  را  سوگندهایتان
  و   داد  گزارش  را  آن  وى  که  همین  و  گفت  نهانى  سخنى  همسرانش  از  یکى  با  پیامبر  چون
  - چون پس  نمود  اعراض  بخشى  از و  کرد اظهار را  آن  از  بخشى  گردانید مطلع  آن  بر را  خدا

  خبر   آگاه  داناى  آن  مرا  گفت  داده  خبر  تو  به  را  این  کسى  چه  گفت  وى  داد  خبر  آن  به  را
  اگر   و   است   کرده  پیدا  انحراف  هایتاندل  واقعا  کنید   توبه  خدا  درگاه  به   راگ  ) 3(  است   داده
 صالح  و   یل یجبر  و  اوست  سرپرست   خود   خدا   حقیقت   در   کنید  کمک  دیگریک  به  او   علیه

 گوید  طالق  را  شما  پیامبر  اگر  )4(   بود  خواهند  پشتیبان  فرشتگان  این  از  گذشته  و  منانوم

 
خانه و  آن هم در    )دختر عمر بن خطاب(همسر محمد و  حفصه  کنیز    ، هیطبق  هیماربا    محمدبستري  هم ماجراي  بنگرید به    1

 .اشاره دارد)به این ماجرا سوره تحریم  4تا  1آیات ( زمانی که حفصه براي کاري به خانه پدرش رفته بود.در  ،بستر حفصه
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  دار روزه   عابد  کار  توبه  فرمانبر  منوم  مسلمان  شما  از  بهتر  همسرانى  پروردگارش  است  امید
  .» )5( دهد عوض او به دوشیزه و بیوه

ی  انکس  همچنین  خدا، پیامبر او و شما گفته که ولی  بسیار مبهمی   صورت به قرآن  کهاینآیا  
میهستند   زکات  رکوع  در  مسلمانان  د،ن دهکه  جانشینی  تکلیف  مشکل  دوران    و  در 

حتی اگر فرض بگیریم این آیه با هدف تعیین جانشین محمد   ؟را حل کرده است  پسامحمد 
الهام بودنبه  جه  وت  شده که با  برو  اشاره  و  آیه   کلی  بسیار    آن  ، احتمالبه زمان  آن  عدم 

شایسته و  مومن  یک مسلمان  مومن و  میان یک مسلمان    اصال آیا مردم قادرند   ،ضعیف است
ترین دین بشري و آخرین  باید سرنوشت عالیاصال چرا  تمایز قایل شوند؟محمد   جانشینی

چرا خداي  کار باشد؟  هایی خطاکار و فراموشانسان  دست به  ،هاهاي خداوند به انسانپیام
تر از آن است که مردم عادي  تر و مبهمکلی  ،دانسته که چنین طرز بیانیداناي مطلق نمی

وجود آمده  مانان و بلبشوهاي بهمگر او با علم مطلقش از آینده مسل  قادر به فهم آن باشند؟
دانستند منظور اهللا از فرد  که تمام مسلمانان آن زمان میمحال  به فرض    آگاه نبوده است؟

پس از مرگ    همان جانشین محمد   دقیقا  زکات دهنده در رکوع چیست و مقصود از ولی هم 
پی ببرد؟    بوده است، یک مسلمان نوعی در قرن بیست و یکم چطور باید به چنین چیزي  او

اند  پیروان هر فرقه براي خود نقل کردهکه  اسالمی  شخصی و شفاهی  صرفا از روي روایات  
  قرآن اشاره شده در  اثبات کرد و نه اصال بخشی از اسالم  توان  میها را  وثوق تاریخی آن  نه  و

  ؟ آیند به حساب می

  کسانى   همان  نداآورده  ایمان  که  کسانى  و اوست  پیامبر  و   خدا   تنها  شما : «ولىِمائدهسوره  
  .» )55( دهندمى زکات رکوع  حال در و دارندمى برپا نماز که

محمد و خدایش،    کاريکمراي سرپوش گذاشتن بر این  ب  رخی از مسلمانانب  هر حال،  به
تحریف و    امکانکه    چوننیامده    قرآندر    مشخص  صورتبه  او  ننام جانشیکه    گویند می

اهللا   که اندکردهفراموش  مدعیان اینانگار که  ت. وجود داشته اس  توسط مخالفین  تغییر آن
اند  ادعا کرده  اند که قبالترسد. انگار فراموش کردهخدایی قادر مطلق است و از چیزي نمی

است  بوده  غیرقابل تحریف    کنند،مسلمان از آن پیروي می  میلیارد  2امروزه حدود    ی که قرآن
  اي در آن پس و پیش شود. نقطه  و نخواهد گذاشت حتی گذاردنمی ، نگذاشته اهللاو 
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: «نزدیک است که برق چشمانشان را برباید هر گاه که بر آنان روشنى بخشد  سوره بقره
  شنوایى و خواست    در آن گام زنند و چون راهشان را تاریک کند بایستند و اگر خدا مى

  ).» 20همه چیز تواناست ( گرفت که خدا بر شان را برمىبینایی

ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم  را به تدریج نازل کرده  قرآنتردید ما این  : «بىسوره حجر
  ).» 9بود (

اگر   می  گانهبچه  استدالل  اینحتی  شدن  که  تحریف  از  جلوگیري  براي  نام  قرآنگوید   ،
تر هم  شود که وخیمنه تنها اوضاع بهتر نمی  ،هم بپذیریم  جانشین محمد در آن نیامده را

شویم که این چه خداي قادر مطلقی است  صورت با این سوال مطرح می  اینشود. در  می
نمی گفتهکه حتی  از  بندگان خطاکارش  تواند  از ترس  و  کند  تمام  هاي خودش حفاظت 

  رسما ، اومسلمانان پس از مرگ   صریح  با مشخص نکردن تکلیف  را  رسالت فرستاده خودش 
قادر مطلق نامیده و توانا بر هرکاري    را هم خدایی که بارها و بارها خودآن بر باد داده است؟

  نامیده است. 

یک جانشین و همچنین سلسله مراتبی    صریح توانست با تعیین  محمد میکه،  به هر حال این
براي تعیین جانشینان بعدي تا حدي جلوي بروز مشکل اسالم واقعی را بگیرد. جانشینانی  

توان گفت که اهمیتشان  اند، به جرات میاز محمد بوده  بیشتریم داراي اهمیتی  یکه اگر نگو
م در واقع پس از  کمتر هم نبوده است. مخصوصا وقتی به این واقعیت توجه کنیم که اسال

. در واقع، این جانشینان او بودند که به چنین  یره عربستان خارج شد جزبهش از مرگ محمد  
به بیان   . را فتح کنند هاي بزرگی مانند ایران و روم تمدنشدند  و موفق    مهمی دست یافتند 

که   بودند  محمد  جانشینان  این  یک    تدریجبهدیگر،  از  را  اسالم  و  محلی    آئینتوانستند 
  اي و سپس جهانی تبدیل کنند. منطقه دینناشناخته، به یک 

کنیم،    به موضوع جانشینی محمد نگاهاي  فرقهبین  دور از دعواهاي  به  اگر خواسته باشیم  
و    هزار آیه   6که توانسته موجبات نگارش بیش از    کسی براي    رسیم کهاین نتیجه میبه  

یک مدرك    عنوانبه  خطی نامه یکیک وصیت  ثبت کردن  را فراهم کند،   نامه   زیادي تعداد  
است   ،مستند و  فیزیکی   نبوده  بحثی  مورد  موضوع  عنوان  هیچ  وصیتبه  که  نامه.  اي 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل دوم: اسالم واقعی 

121 

یا حداقل اثرات   داده قرنی نجات  15مسلمانان را از این آشفتگی و هرج و مرج توانست می
پاسخ به    آن را کاهش دهد. از خود برجاي   کهاینبعضا مسلمانان در  چرا محمد وصیتی 

کنند که او در لحظات پایانی عمرش و در حالی که در بستر  نگذاشت به حدیثی اشاره می
کاغذ می و  قلم  تقاضاي  اطرافیان  از  کار سرباز می  ولی  کند بوده  این  از  او    . زننداطرافیان 

گاه از سر هوا و هوس یا  هیچ  ،قرآن مطابق متن    دانستندمسلمانان می  پیامبري که هم  آن
در گمراهی به سر  پیروي نکند،    از فرامین و دستوراتش  ی کس  هر   و  زند نادانی حرف نمی

  مسلمان نیست. برد و می

نه گمراه شده و نه    (محمد)  ) یار شما1آید (سوگند به اختر چون فرود مى  : «سوره نجم
  .» )3( گوید) و از سر هوس سخن نمى2در نادانى مانده (

فرستادهوو هیچ مرد و زن م: «سوره احزاب را نرسد که چون خدا و  به کارى منى  اش 
اش را نافرمانى   فرمان دهند براى آنان در کارشان اختیارى باشد و هر کس خدا و فرستاده

  .» )36دیده است ( کند قطعا دچار گمراهى آشکارى گر

 روایات احادیث و  که همانند سایر    مشکوك این چنینی  دیثاحافارغ از صحت و درستی  
حتی اگر این روایت را درست    ، به لحاظ تاریخی قابل اثبات نیستشفاهی بوده و  اسالمی  

پیامبر/خلیفه  عنوان  سال به  23  او  قدر دیر؟سوال این است که چرا این هم در نظر بگیریم،  
  ن زندگی کرد، چرا چیزي به این مهمی و باارزشی را به لحظه مرگ موکول کرد؟ انامسلم

سال چنین اقدام مهمی را فراموش کرده    23کار بود که  حتی اگر خود محمد فردي فراموش
انگار  کار و سهل، چرا خدایش به او گوشزد نکرد؟ آیا خداي او هم به مانند خودش فراموشبود
انسانهدایتخود را آخرین فرستاده خدا و    او  کهاینبا وجود  ،  هر حالبه    ؟بود  ها کننده 
تبلیغ،    سال   23، سرنوشت  به همین راحتی در انجام چنین کاري کوتاهی کرد  ، دانستمی

نقشهنزول   آخرین  و  الهی  اگر  خداوند هاي  وحی  و  اما  به  را  بشر  هدایت  و    براي  بحث  و 
حتی منتظر  فرط تشنگی براي قدرت،  از  که    معمولی سپرد   و   ارهایی خطاکانسان  هايجدل

او هم نشدند  در دروس دینی دبستان    احتماال  شد که  یهمان   نتیجهدر نهایت نیز،    .دفن 
در جایی موسوم  روي زمین بود،  هنوز  که جسد محمد  حالیدر    ،بازماندگان محمد   اید.خوانده

  خلیفه و جانشین محمد انتخاب    عنوانبهیت ابوبکر را  ادور هم جمع شدند و در نه  سقیفهبه  
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  کردند. 

امابه وصیت«  واقع  محمد  نگذاشتنامهچرا  برجاي  خود  از  این  به  پاسخ  براي    ؟»اي 
موضوع داشتن سواد  مربوط به  اول علت  .اشاره کرد  اصلیو علت دبه توان حداقل می،سوال
  خودش   که  ه استآیا اصال او قادر به نوشتن بود   به این معنی که  نگارش است.   اییو توان

وصیت بنویسد؟نامهبتواند  از    اي  را    قرآنآیات  برخی  او  اسالمی  روایات  همچنین  ی اُمّو 
  . اندخوانده

  انجیل  و  تورات در خود نزد  را  او  که یاُمّ  پیامبر  فرستاده  این  از که : «همانانسوره اعراف
  باز   ناپسند  کار  از   و  دهدمى  فرمان   پسندیده  کار  به  را   آنان   کنند مى  پیروى   یابندمى  نوشته

 گرداندمى حرام ایشان بر را  ناپاك چیزهاى و  حالل را پاکیزه  چیزهاى آنان  براى  و  داردمى
  ایمان   او  به  که  کسانى  پس  داردبرمى  است  بوده  ایشان  بر  که  را  بندهایى  و  قید  آنان  از  و

 کردند   پیروى  است  شده  نازل  او   با  که  را  نورى  و  کردند  یاریش  و  داشتند  بزرگش  و  آوردند
  همان  هستم شما همه سوى به خدا پیامبر من مردم اى بگو) 157(  رستگارانند همان آنان
  و  کندمى زنده که نیست  او  جز معبودى  هیچ  اوست آن  از  زمین و هاآسمان فرمانروایى که
  دارد  ایمان  او کلمات و  خدا  به که است  ی اُمّ پیامبر که او  فرستاده و خدا  به پس میراندمى

  .» )158( شوید هدایت که امید کنید پیروى   را او و بگروید

میمی  که  ايکلمه معانی  این  جمله  از  که  باشد  داشته  مختلفی  معانی  تواند  تواند 
مسلمانان اکثر    .]28[  خالص و پاك معنی شود  القري) و فرديمّاُنخوانده، اهل مکه (درس

اتخاذ  البته که    .کنند ترجمه میسواد  بی  درس نخوانده یا  معناي  هب   رای  اُمّامروزي کلمه  
سواد  کامال بیاست که بگویند محمد فردي  به این خاطر  ها بیشتر آنچنین روشی از جانب 

یکی  ،  قرآنمطابق آیات    دانیم کهشی از مطالعه آثار پیشینیان نیست. ما میان  او  قرآن  بوده و
وقتی    بود که  از خود نشان دادند این  قرآن افراد مکه پس از شنیدن آیات    که  هاییاز واکنش

هاي ها تکرار حرفگفتند این  ي انجیل و تورات را دیدند،هابا داستان  قرآنشباهت آیات  
است نیستو حرف  پیشینیان  توجه    .هاي خودت  با  که  پسر  به  موضوعی  بودن  مسیحی 

  کند. پیدا میبسیاري جاي تامل  ،عموي خدیجه، یعنی ورقه ابن نوفل

  هاى پیشینیان است که آنها را براى خود نوشته و صبح و  و گفتند افسانه: «سوره فرقان
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ها ها را در آسماناست که راز نهان). بگو آن را کسى نازل ساخته 5شود (شام بر او امال مى
  »).6وست که همواره آمرزنده مهربان است (اداند و و زمین مى

است   الهاماتشاز    پس(البته  سواد محمد    تایید   در راستايممکن  که   )شروع  گفته شود 
با توجه  اند.  هایی به جاي گذاشته که به مرور زمان از بین رفتهنوشتهمحمد از خود دست

جایگا باالتر  به  مراتب  به  میان مسلمانان که جایگاه  واالتر  ه محمد در  مادي    از هرچیزو 
اي از خود به جاي گذاشته باشد و  نوشتهرسد که محمد دستنظر می، بعید بهاست يدیگر

مطابق روایات  البته    سهوا یا عمدا از بین برده باشند.چنین گوهر ارزشمندي را  مسلمانان  
ایران، روم،   راهایی  نامه  ،قرآنمحمد عالوه بر    ،اسالمی به سران کشورهاي مختلف مانند 

فراهم   را  و عمان  ایناتیوپی، مصر، بحرین  با  است.  ارجاعی که خود  به  حال،فرستاده  جز 
طبريدر    نمسلمانا تاریخ  مانند  نامه  آثاري  این  دادهبه  فیزیکی  ها  مدرك  هیچ  و  اند، 
  از طرفی   . مستقال تایید کردرا    ها صحت آنکه بتوان  نده است  باقی نماها  آنی از  مستقیم

ها آن  شخصاحمد  مآیا  توان اثبات کرد که  نمیهایی،  وجود چنین نامه  پذیرشبا    حتی   دیگر،
ان  بوده و کار نوشتن به عهده کاتب متنکننده  او تنها دیکته  ،قرآنهمانند    کهایننوشته یا  را  

محترم بودن هرگونه اثري از محمد در میان مسلمانان و به  با توجه  حال،  با این  بوده است.
  ی اسالم  ترین نوشتهمهم  که  قرآنوظیفه نگارش  حتی    محمد  لزوم حفظ آن و این موضوع که

را نیز    هااین نامهسرگذشت  رسد که  به کاتبان سپرده، بعید به نظر می  را  آید به حساب می
  متفاوت دانست. 

ی که خود آورنده  قرآن محمد حتی  ظر گرفتن این موضوع که مطابق ادعاي مسلمانان،  با در ن
ننوش  هم  را  بود  نگارشت  آن  وظیفه  عهده  آن  و  هیچ   بود  کاتبان  بر  که  واقعیت  این  و 

، این ادعا که ثابت کند او توان نگارش داشته استاز او باقی نمانده    مستندي  نوشتهدست
نبوده   نوشتن  به  قادر  محمد  می  ، استکه  همانعالوه  .شودتقویت  این،  خود  بر  که  طور 

روایت کرده شبهمسلمانان  باسواد  افراد  تعداد  بهاند،  منطقه حجاز  یا حداقل  قدري  جزیره 
  اند. اندك بوده که با کمک انگشتان دست هم قابل شمارش بوده

  ــ در غار حرا در خواب با  او خوانیم کهمی ،نامه محمد زندگیدر  که  است  مورد دیگر این
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 محمد   اما  بخواند   تاخواست  او  کرد و از    ارایهبه او    اينوشتهجبرئیل روبرو شد و جبرئیل  
هاي جبرئیل را تکرار کرد. شاید برایتان عجیب باشد اما گفته هم تنها نتوانست و در نهایت

کنند که اگر محمد سواد (خواندن و نوشتن) نداشت، پس  استدالل می  انبرخی از مسلمان
چطور توانست چنین چیزهایی را بگوید. از نظر این دسته از افراد، حرف زدن هم نیاز به  

توانایی    کهاینسواد دارد! در مجموع   اثبات کند محمد  بتواند  امروز سندي که  اگرچه ما 
تواند توجیه کافی اما حتی چنین وضعیتی هم نمی  نوشتن یا خواندن داشته در دست نداریم

وصیت نگارش  عدم  میبراي  او  باشد.  نگارش  نامه  همانند  کاتبان،   دست به  قرآنتوانست 
  نامه را با کمک افراد مورد اطمینانش به رشته تحریر درآورد. وصیت

ري محمد در  انگاسهل  احتمالی دیگري نیز براي علتتوان به میبر موارد اشاره شده، عالوه
توانایی  یعنی  اول    علت احتمالیکه در مقایسه با    دومی  ی اشاره کرد. علتتعیین جانشین

میهم  تر  منطقی  حتی  ،نوشتن راستا،    .کندجلوه  همین  قضیه  میدر  به  طور  این  توان 
 کهاینشود یا  پس از مرگ او چه می   اهمیتی نداشته است که  اصال  براي محمد   نگریست که
براي    هنوز فرصت کافیدر نتیجه  ها بمیرد و  رده که قرار نیست به این زوديکاو تصور می

با در نظر گرفتن یک سري از    وجود دارد.   چنانی» این «اقدامات جزئی و فاقد اولویت آن
این    واقعیاتیکی از این    .رسدنظر میبه  هم   دارتر تر و وزنمنطقیحتی    علت، این  واقعیات

که   به  ساله  23  دوراناست  محمد  شبیه  زندگانی  عنوان  هیچ  به  پیامبر/خلیفه  عنوان 
هایی مانند ساسانیان یا روم که در آن دوران  یا حتی حکومت شناسیمهایی که میحکومت

هاي و همه نقش  عنوان پیامبر/خلیفه در راس قدرت بود او بهنبوده است.    اند، ر داشتهوحض
می ختم  او  به  خلیفه،  عمال    محمد شد.  سیاسی  کل  همزمان  قاضیقوافرمانده   ،القضات، 

اعظم این  روحانی  مانند  که  ود. ب  هاو  افراد جامعه    در حالی  اساس س صرفا  بقیه  و  ا بر  بقه 
شده  ها محول میاي به آنو هر از گاهی ماموریت یا وظیفه  اگرد او حضور داشتند دراحترام گِ

از خود  بعضا  محمد   اگرچه   .است را    ، به نیابت  آوري  مامور جمع  ، اسالم  رکرهبر لشفردي 
چیزي به اسم ساختار و سلسله    ،اما در مجموع  کرده استمیها  و مانند این، جزیه  زکات

قدرت مدون  مراتب  و  مشخص  وظایف  شرح  حکومتآنحتی  ،  یا  سایر  در  که  هاي طور 
در واقع اعراب    در کار نبوده است.  وجود داشته،  مانند پادشاهی ساسانی و روم  عصر اوهم
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شدند   آشنا  چیزهایی  چنین  با  ایران  همچون  مناطقی  فتح  از  پس  این  مسلمان  تاثیر  و 
بعدهاآشنایی به خوبی دیده می  یهایدر حکومت  ،  علت لزوم چنین    شود.مانند عباسیان 

و عناوین افراد    جایگاهدر حکومتی با سلسله مراتب مشخص،  این است که    سلسله مراتبی
امروزه ما   ،عنوان مثالبه. استمعین  ها کامالروابط میان آنهمچنین دخیل در حکومت و 

  عنوان بهکه از لحاظ قدرت سیاسی  وزیر داریم  یک رئیس جمهور، پادشاه یا نخست  معموال
سلسله مراتب قدرت در درجات  نیز    هاآنکند و پس از  باالترین فرد یک کشور خدمت می

هاي  معاونان، مشاوران، وزرا، نیروي انتظامی و ارتش، قوه  به خوبی مشخص است.  ترپایین
قانون و  قضائیه  ومجریه،  کامال  و  ظگذاري  دارند  معینی  و  اختصاصی  یک  ایف  هر  براي 

چه اقداماتی   باید مقاماتمشخصی وجود دارد که پس از مرگ هر یک از  هايدستورالعمل
تر از بر و مهمساله خود در نقش پیام  23حال، محمد در طول زندگی  با این  صورت پذیرد.
گاه چنین  ، هیچسال پایانی زندگی خود در نقش پیامبر و رهبر سیاسی  10آن در طول  

در نتیجه    ساختارهایی را ایجاد نکرد تا تکلیف اعراب پس از مرگ او کامال مشخص باشد.
نام تعیین جانشین روبرو  مرد باید با مصیبتی بهاي میپس از مرگ او، اعراب هربار که خلیفه

  واسطه آن در طول تاریخ ریخته شده است. هاي زیادي بهموضوعی که خون شدند.می

  

  عیت امروز وض
توان به این نتیجه رسید  ، میو نگاهشان به اسالم واقعیوضعیت امروز مسلمانان  با نگاهی به  

این    گسترده مسلماناناعتقادي  هاي  طیف  ن دقیقدجدا کرکه   است. علت  کاري دشوار 
  ، بعضا اساسی  مختلف اسالمی، با وجود اختالفات عقیدتی  هايشاخه  موضوع هم این است که

  ، نگاه کلیدر یک  اگر بخواهیم    روي هم رفته  . ی دارند کترمشکامال  افکار  موارد    برخیدر  
  نموداري توانیم به  هاي مختلف اسالم را در نحوه خوانش اسالم واقعی مقایسه کنیم میشاخه

می ادامه  در  کنیم.  که  رجوع  ن  نموداري آید  میکه  شاخهشان  این  از  یک  هر  و  دهد  ها 
  . )13(شکل   دانند را مجاز می قرآندور شدن از متن  میزان انشعابات، تا چه

  ،  نحوه خوانش اسالم محمد هاي مختلف در انتخاب منابع و رویکرد اختصاصی فرقه ارغ ازف
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، بنیادگرا  سه دسته  .داددسته جاي    3در    را  هاآنبندي کلی تمامی  توان در یک دستهمی
قرائت   ترینعاقالنهیا حداقل  ترینپایبندي به واقعی مدعیکدام هرکه خواه رو و ترقیمیانه

  توانند بر اساس شدت پایبندي میخودشان  که    نسخه و نگرشیسه   .هستنداز اسالم محمد  
هاي  خه، در نسدیگر  توسط مسلمانان  هاآنمیزان مسلمان خوانده شده  یا    به قوانین شریعت

  ترین اسالم بنیادگرا و رادیکال را خامکلیت  در واقع، اگر    تر یا شدیدتري بروز نمایند. ضعیف
طیف   گیرند. می سمت چپ نمودار  لیهامنتهی  در ، این دسته از مسلماناننوع اسالم بدانیم

مبناي  که  رومیانه غالبااسالم  بر  و  تقلیدي/فقهی/تفسیري  ی  فکري    است  بر  طرز  مبتنی 
شریعت به می  روزرسانی  دنبال  میانه  ،  کند را  در  داد.   نمودارجایی  نظر    مورداسالم    قرار 
سمت  در  نیز  است  و منتسب به اسالم    شخصی  باورهاي  اي ازمجموعهان که عمال  خواهقیتر

اگر خواسته باشیم در مورد جمعیت این سه دسته هم تخمینی بزنیم،   .آن قرار دارد  راست
خواه و بنیادگرا در اقلیت  دو دسته ترقی  ، چه در نمودار آمدهتوان گفت که همانند آنمی
  هستند.  مطلق روها در اکثریتبرند و میانهسر میبه

  
  اسالم هاي مختلفو فراوانی طیف: توزیع 13 شکل

اسالم   از  یا  منظور  همانبنیادگرا  اسالم   اينسخه  رادیکال،  آن  از  پیروان  که  در    است 
علت    هستند.  و سنت محمد   قرآن  عینی  و  اللفظیتحتمعتقد به پیروي    شدیدترین حالتش 

خستگی و  بیشتر ناشی از    توانرا می  دوران معاصر  در   هاي بنیادگراگیري فرقهاصلی شکل
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گون  تفاسیر گونا  هایی که بافرقه.  هاي رنگارنگ اسالمی دانست ها از وجود فرقهآن  سردرگمی
در واقع، این دسته    .اندعمال اسالم و شریعتی اختصاصی براي خود ساخته  ،خواهبهو غالبا دل

از او  نت  یک محمد و یک ُستنها    از لحاظ تاریخی   ند کهاهبه این نتیجه رسید   از مسلمانان
 هااین فرقهتنها به یک صورت ممکن خواهد بود.  نهایتا  هم تکرار آن  بنابراین،  و  وجود داشته
افراطی خودشاندر  حالت  که  ترین  تفسیر  به  معتقدند  شرایط جاي  اساس  بر  شریعت 

 ،شود، بهترین کارو نتایج متناقض می  تعابیرکه منجر به    هر دوره زمانی  اجتماعی و سیاسی
دگانیش به انجام رسانده  چیزي است که محمد در طول زناز آنمو و موبهبرداري دقیق الگو

که بر اساس تفسیر و  ی  اسالمي  هافرقهمذاهب،  ها تمامی  آن  ه موضوعی که سبب شد   است.
به سوال اسالم  هایی اشتباه  پاسخ  را کنند کم و زیاد کردن احکام اسالمی عمل میهمچنین  

قوانین  از  خوانشکه بهترین   ند اهشد ها به این مسیر هدایت  آن در نهایت نیز   .بدانند واقعی
از نظر این    بدعت است.  ایجاد  شریعت و اسالم مورد تایید محمد، حذف هرگونه تفسیر و

تفسیر کرد و    یا آن را و سیره محمد را گلچین    قرآندسته، نباید قوانین و احکام موجود در  
أَِشّداءُ است که «  گفته  قرآنمثال اگر    اجرا کرد.که توصیه شده،  ی  ها را به همان شکلباید آن

یعنی ما هم باید    ،دستور حمله به غیرمسلمانان را داده استیا    1» على الکُفّار رُحَمَاء بَینَهُم 
  چنین کنیم. 

  قرآن آیات  در  توصیه شده  تمامی دستورات  اجراي    شود کهسبب میبه اسالم    ینگرشچنین  
از   که موضوعی  ها اجرا شود.آن، فارغ از میزان خشونت  منتسب به محمد معتبر یا احادیث 

گري  برقراري خلیفه  ،نتایج آن، اعتقاد به ساختن حکومت اسالمی و در حالت شدیدترش
و   اجتماع  فعال در  از حضور  زنان  از  مندي آنبهرهاسالمی، محرومیت  بنیادین  ها  حقوق 

  است. شریعت  پیروي مطلق از  در مجموع  و    دموکراسی  ، از دست رفتن آزادي بیان،انسانی
مانند داعش،   یهایدر میان گروههاي مختلف  در ابعاد و شدت  که  ،اسالمیطبیعتا چنین  

بوکوحرام گروه  انشعاباتسایر  همچنین  و    طالبان،  القاعده،  دیده  مشابه  اسالمی    هايو 
کلی  به،  شودمی (میانهصورت  مسلمانان  مطلق  اکثریت  ترقیروتوسط  و  نفی  ها  خواهان) 
تر  کمی دقیق  رو و منکر اسالم بنیادگرایانهمسلمانان میانه  به باورهاي  اگرحال،  با این  شود.می
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هم دست   هادر برخی موارد، نه تنها باورهاي خود آنکه  شویم بنگریم به زودي متوجه می
 دقیقا همان چیزي است که مسلمانان بنیادگرا آن بلکه    ندارد  کمی از باورهاي بنیادگرایانه

  . رو به آن بازخواهیم گشتکه در بخش مربوط به مسلمانان میانه  موردي  کنند. را دنبال می

خود حاوي نکته متناقضی است    ،روانکار رویکرد و روش بنیادگرایانه توسط مسلمانان میانه
از   پیروي  فلسفه  اساسا  را    قرآنکه  سنت  میو  دیگر،  کشد.به چالش  بیان  مسلمانان    به 

که توسط بنیادگرایان به انجام    قرآن آیات    اللفظی تحتمستقیم و    انکار خوانش رو با  میانه
  . د داردمستقیما در متن آن وجوچیزي نیست که    قرآنپیام  گویند که  رسد، عمال میمی

به صراحت به   ،، چه در گفتار و چه در عملمعتدل  از نوع   معتقدان به اسالم واقعی   ،در واقع
که   هستند  پایبند  باور  شدهآن  قرآنمحتواي  این  نوشته  آن  در  که  نیست  بلکه    ،چیزي 

ساحل تفسیر  همین دریاي بی .ندکنمی و ارایهبرداشت را  ها آنآن  خودچیزي است که آن
بر اساس میل و سیاست خودش، به انجام   ايکه هر فرقه و سنت محمد  قرآن تعبیر آیاتو 

هاي بنیادگرا مانند  ها و گروه گیري فرقهدالیل اصلی شکل  ز، اهستو هنوز    آن مشغول بوده
و اسالم محمد    قرآنکلمه  بهو کلمه  اللفظیتحتچنان به اجراي  گروهی که آن  . داعش است

براي که  آغازین    باور داشت  در دوران  به چنین مهمی سعی کرد همانند محمد  رسیدن 
سرزمین مدینه،  در  کارش  به  اسالم  شروع  نام  تحت  را  همه  و  کند  فتح  را  مختلف  هاي 

شود که در  طی یک بررسی، تخمین زده می  1استریت   والگردآوري کند. به نقل از مجله  
میلیارد دالر خسارت    45جریان مقابله نیروهاي ائتالف با گروه داعش، در مجموع بیش از  

  دیریرا در نظر بگ  نیا  ،رقم  نیدرك ا  رايب.  ] 29[هاي عراق وارد شده است  فقط به زیرساخت
  آزمایشگاه،  20تخت و  158با  در بصره  ياطبقه 15 مجهز مارستانیب  کیکه مبلغ ساخت 

وان گفت  تبا یک حساب سرانگشتی می  .] 30[  برداشته است در   نه یدالر هز  ون یلیم  44حدود  
بیمارستان مشابه وجود داشته است.    1000که عمال با مبلغ فوق، امکان احداث بیش از  

هاي هاي عراق، اگر هزینهتر این است که فارغ از خسارت مربوط به زیرساختواقعیت تلخ
هاي پنهان و آشکار که داعش به کشوري همچون عراق تحمیل  خود جنگ و سایر هزینه

 
1 Wall Street 
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ا به هزینه  را  شامل  کرده  را  از آن  اشاره شده کسر کوچکی  عدد  کنید،  اضافه  شده  عالم 
  خواهد شد. 

با دو نگرش دیگر به اسالم واقعی،   بدر  توان گفت که  میدر مقایسه  بنیادگرایانه  ا اسالم 
هستیم   روبرو  متفاوتکم  که وضعیتی  زندگی  داشتن  براي  عمل  آزادي  میزان  از    ترین 
جامعه باید  تمامی مسلمانان    وجود دارد. به این معنی که  اسالم  درچهارچوب تعریف شده  

  داشته باشند.   و رفتار و کردار محمد   قرآنمطابق با متن  و    مشابهرفتار و کرداري  کم و زیاد،  
حتی    ،و میزان تکرار آن، بسته به نوع  اکمفضاي حهرگونه انحراف از  ،  شرایطیدر چنین  

بر این، اسالم بنیادگرایانه و رادیکال حتی اگر  عالوه  ممکن است با مجازات مرگ روبرو شود.
از احکام اسالمی می  همغیرمسلمانان را    ،بتواند  کند و در صورت تخطی،  ملزم به پیروي 

رو  میانه  به سمت طیف  با رفتن  مواردي که  کند.همانند یک مسلمان مجازات میهم  ها را  آن
  شود. ها کاسته میاز شدت آن

که معتقدین به اسالم واقعی    را به تصویر بکشیم  اياگر بخواهیم بخشی از چهارچوب جامعه
توان به دو نمونه بسیار خوب  می  کنند،ترسیم    اند آن راتوانسته  رادیکالاز نوع بنیادگرایانه و  

امروزي داعش و طالبان اولین نمونه،  به.  رداختپ  و کامال  موفق شد حداقل    داعشعنوان 
  . طالبان ایجاد کند هایی از عراق و سوریه  در بخشحکومتی مستقل را    ،کوتاهبراي مدتی  

بود،   نیز این زمینه خواهد  در  ما  مثال  و   به   که دومین  نیروهاي محض خروج    به   تازگی 
مجددا ساله،    20اي حدودا  پس از وقفه  ،افغانستانرئیس جمهور    زدنیمثال و فرار    آمریکایی
  . دست گرفته است افغانستان بهدر قدرت را 

  هاي مختلفی داشته نام  تحولشدر طول  داند،  که اکنون خود را دولت اسالمی میداعش  
در سال  رقاوي  نام ابومصعب زَردنی و جهادي بهدست مسلمان اُبهش  ستاسی  بدودر    است.

  هایی نامپس از آن هم    شد. جهاد خوانده میو    عت توحید جما  میالدي  2004تا سال    ، 1999
سال  (  مجاهدین  شوراي  مجلس  ،)میالدي  2004- 2006هاي  سال(  عراق  القاعده  چونهم

  شام  و عراق  اسالمی دولت ،)میالدي 2006- 2013هاي سال(  عراق اسالمی دولت  ،)2006
  2014سال  (  اسالمی  دولت  نهایتا  و)  میالدي  2013-2014هاي  سال(  داعش  همان  یا
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یا همان  چه از دوران حکومت داعش مطابق آن اند.توسط آن انتخاب شدهتاکنون) میالدي 
، یکی از  موضوعهحقوق و   هرگونه تفسیر حقوقیمخالفت شدید با دانیم، میدولت اسالمی 

یکی    دانانحقوقها به حدي بوده که  این میزان مخالفت آن   .است  بوده  هااصول فکري آن
سیبل اولین  آناز  هدف  میهاي  شمار  به  عینیبه  رفتند.ها  شاهدان  گفته  به  که   ، طوري 

  . ]31[ نصب کرده بوده است »دان ممنوعورود سگ و حقوق«تابلوي  ،داعش در شهر حلب
همچنین و    دانناشی از فقدان حقوق   و قانونی  حقوقی  براي تامین این خأل  در مقابل، داعش

که مستقیما   کرد  هاییاي از مجازاتچاپ و توزیع مجموعه  اقدام به  تعیین حدود شرعی،
براي    مشابهی   نمونه  که  جرایم  از   برخی  براي  همچنین  داعش  .) 4(جدول    اند آمده  قرآندر  
 عنوان  تحتی  تنبیهاتد، نگیرو زیر مجموعه قصاص نیز قرار نمی ردندا وجود  قرآن درها آن

  . که به نوع جرم وابسته بودند  گرفت نظر در تعزیر

  .]31[کرد ها را اعمال میهاي موجود در شریعت که داعش آنبرخی از مجازات: 4جدول 

  مجازات  جرم
  اعدام   خدا به کفرگویی
  ) کند توبه اگر حتی( اعدام  محمد به کفرگویی

  زِنا
  سنگسار  نهصمُح

  تبعید  و شالق ضربه 100  نه صغیرمُح
  ) کنندهمشارکت  فرد دو هر( اعدام  گراییهمجنس

  دست  قطع  دزدي 
  شالق  ضربه 80  الکل نوشیدن

  اعدام   کافران براي جاسوسی
 اعدام   ارتداد 

  محاربه

  اعدام   قتل
  شدن  کشیده صلیب به و اعدام  دزدي  و قتل

  چپ   پاي و  راست دست قطع  مسلحانه  سرقت
  تبعید  وحشت و رُعب ایجاد

   ـ، در واقع نماینده خدا بر)5(ضمیمه   از دید داعش، خلیفه یا همان باالترین مقام سیاسی
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این با  اوست.  اجراي دستورات  و مسئول  قانون روي زمین  او حق  و  حال،  تغییر  یا  گذاري 
کاري قوانین موجود در شریعت را ندارد. حتی چنین حکومتی که تالش داشت کامال  دست

تکرار اسالم محمد باشد هم به زودي با این واقعیت سخت مواجه شد که باید از این رویا  
از نمونه ابرخیزد.  توان به مسائلی مانند تخلفات ترافیکی، هاي سخت، میین واقعیتهاي 

کدام  هاي اجتماعی، آلودگی هوا و مواردي از این دست اشاره کرد که هیچاینترنت، شبکه
ندارند. در نتیجه روبرو شدن با چنین مواردي،    قرآن نمونه مستقیمی در   و سنت محمد 

وسوم به «سیاست شرعیه» با مسایل جدید  اي مداعش سعی کرد تا با روي آوردن به رویه
نباشد باید    قرآنروبرو شود. رویکردي که مبناي آن چنین بوده که اگر پاسخ موضوعی در  

  قرآن با در نظر گرفتن دو مورد یعنی مصلحت مسلمانان و همچنین عدم تضاد با شریعت (
  و سنت محمد) پاسخ داده شود. 

به البغدادي  ابوبکر  که  کارهایی  از  ژانویه سال  یکی  میالدي    2016عنوان رهبر داعش در 
.  ]31[بندي، موسوم به وثیقه المدینه یا دستورالعمل شهر بود    13اي  انجام داد، انتشار بیانیه

محمد در زمان حضورش در مدینه با ساکنان اي تقریبا مشابه با همان قراردادي که  رویه
هاي بنیادین فکري خود  کشیجا بست. در این دستورالعمل داعش سعی کرد که خطآن

را به مسلمانان تابع خود منتقل کند. البته باید   مردم  و  حکومتمتقابل میان   وظایف درباره  
مانان قایل بود و  توجه کرد که داعش نیز همانند خود محمد، حقوق بیشتري را براي مسل

مراتب  در نتیجه، کافران کتابی یا همان پیروان ادیانی مانند مسیحیت و یهودیت حقوق به
کردند.  عنوان جزیه پرداخت میها همچنین باید ساالنه مبلغی را هم بهکمتري دارا بودند. آن

اخت ساالنه  برابر با پرد  ثروتمند   مسیحیانبراي  عنوان جزیه  مبلغ اعالم شده توسط داعش به
دینار طال    1  ،قشر فرودستبراي    دینار طال و   2  معادل   طبقه متوسط براي    دینار طال،  4

ده و تنها دو راه پیش  تکلیف کافران غیرکتابی هم که مشخص بو  .] 32[   توسط بوده است
  شوند. که کشته میها قرار داشته که یا مسلمان شوند یا این روي آن

احتماال  است که  اسالم محمد، موضوعی  و عینی    اللفظیتحتمحال بودن امکان تکرار  اگرچه  
برخی از مسلمانان    یابد اما گوییبه آن دست  تواند  میهر فرد داراي عقل و فهم متوسط  

بر  عالوه  که مواجه شوند. موضوعی    ايپرهزینه  واقعیت   چنیننیاز داشتند در عمل هم با  
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بار  این  وویکم  قرن بیستدر    بار دیگرتجربیات تاریخی فراوان مسلمانان در این زمینه، یک
این  روبرو شد.  انهحی مفتضبررسی و با شکست   ،داعشدر آزمایشگاه بزرگ   به  تجرحال،  با 
  ها و البته جمود فکري ناشی از تعصبات ما انسان  حافظه تاریخی ضعیف ثابت کرده است که  

رو،  از همینتواند کاري کند که ما در روز روشن خورشید را هم انکار کنیم.  بدون پشتوانه، می
آگاهی  ز مسلمانانی نامید که با وجود  ا  هاي فعلیرا سردسته تمامی مثال  طالبانشاید بتوان  

  را   افکار بنیادگرایانه خودتنها    ، نهتر از آن، تجربیات گذشته خودشانمهم  از تاریخ اسالم و
    اند.ی کردهاقدام به تاسیس امارتی اسالم مجددا اند بلکهرها نکرده

  زمان   تا  توانمی  حتی   را  آن  اولیه  هايریشه  که   است  پشتون  غالبا  گروهی  1افغانستان  طالبان
دورانی که هم    .کرد  دنبال  میالدي  1979-1989  هايسال  بین  افغانستان  و  شوروي  جنگ

سیاي   به  و  آمریکا  سازمان  پاکستان  اطالعاتی  سرویس  مبارزهم  نیروهاي  صورت  به  این 
کار این گروه  ، تاریخ رسمی تاسیس و شروع بهحالبا این  .] 33[   کردند مخفیانه کمک می

جنگ    میانهو در    1994سال    ، بهیا طالب  شاگرد 50  و  مالعمر  اولین رهبر آن یعنی  دستبه
باز می افغانستان  نیز  گردد. داخلی  از آن  از    طالب  هزاران  ،تنها ظرف چندماه  ،پس  دیگر 

هزار نفر    15جمعیت این گروه تازه تاسیس را به مدارس اسالمی پاکستان به او پیوستند تا  
نهایتا    قطع نشد . روندي که  برسانند  را تا سال بعد و  این گروه  نفر   25  ، به جمعیت  هزار 
عملی این    براي پیشروي  را  راه  ،خصوص با حمایت پاکستانموضوعی که به  .] 33[ رساند  

  . کرد گروه و تصرف شهرهاي مختلف افغانستان باز 

میبه کلی  کلی  صورت  دوره  به چهار  حداقل  را  افغانستان  در  طالبان  دوران حضور  توان 
کرد عبارت  تقسیم  از:  که  حضورپیدایش  اند  شبهبه  و  نیروهاي  ( صورت  هاي  سالنظامی 

  1996- 2001هاي  سالور (کش  و حکومت بر   دست گرفتن قدرتبه)،  میالدي  1994-1996
  بازگشت به فعالیت ، سقوط طالبان و  2001، حمله آمریکا به افغانستان در سال  )میالدي

به   همآن رسیدن مجددشان به راس قدرت) و میالدي 2002-2021هاي سالنظامی ( شبه

 
تاسیس شده  محسود  اهللابیت توسط  7200گروه دیگري است که در سال   ،طالبان پاکستان جنبش طالبان پاکستان یا همان  1

  است.
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تا زمان نگارش این    به بعد).  میالدي  2021  سال  اواسطاز  محض خروج نیروهاي آمریکایی (
اما با توجه    است  هنوز طالبان در موضع جدید خودش در قدرت، اصطالحا جا نیافتاده،  متن
 ،تا امروزگیري  از زمان شکل  ها،شده از آنثبت  گیري و همچنین رفتارهايفلسفه شکلبه  

  تغییر محسوسی در ،  قدرتراس  از    ساله   20دوري حدودا  این    پس از که  رود  انتظار نمی
ها به انجام آن روي خواهند  چه که امروز آنتوان آنمی  ،رواز همین  ها رخ داده باشد. آن

ها در  ساله آن  5حکومت    ها در گذشته و همچنین، رفتار آنبه ایدئولوژي  توجهآورد را با  
  بینی کرد. پیش 2001،1تا   1996هاي سال

و سید    2هاي ابن تیمیهآموزهپیرو  غالبا  و    است  جهادي-برخالف داعش که گروهی سلفی
اسالم    ، طالبانآید حساب میبه  3قطب از  رانوع دیگري  رادیکال  و  بر    بنیادگرایانه  مبتنی 

  . داده است بروز    حنفی  مولد آن یعنی مذهب  فقهی  و مکتب  دیوبنديجنبش    اساس اصول
سرسختانه از  دو به حاکمیت و پیروي    که اگرچه هراست  اي  گونهبهتفاوت این دو گروه،  

اما   دارند  باور  دو  شریعت  این  رسیدن  اینروش  است.    به  متفاوت  از داعش  منابع  هدف 
 است امامحدود    سنت محمد  عینیتکرار  و    قرآن   اللفظیتحتبیشتر به خوانش  شریعت،  
ي هاروشاز    اکتفا نکرده و  و دنبال کردن سنت محمد   کلمهبهقرائت کلمهصرفا به  طالبان  
توانسته    جا که در واقع، طالبان تا آن  برد.تقلید، اجماع و قیاس هم بهره میمانند    دیگري

از جایی که با مشکل کمبود قوانین    اما  صورت دقیقی دنبال کند را به  شریعت  سعی کرده که 
که عمال    روشیاشاره شد.  تر  رود که پیشمیشود به سراغ منابعی  روبرو میاحکام  یا تناقض  
گروه بنیادگراي   گروه بنیادگرا، در مقایسه باعنوان یکبه  رز فکر طالبانط  ، شودسبب می

حال، با این  .شریعت داشته باشد روایت شده از  ن  ومتتري با  داعش، فاصله بیشمانند    دیگري
  که   به این معنی  است.   هاآن  گراییاسالم  ،بنیادگرا  طرز فکر این دو    مهم دیگر  نقطه اشتراك

تطابق کامل آن  و    تربیش  جامعه را به سمت اسالمی شدن هرچه  تا  کنند میتالش  هر دو  
جمهوري    ی مانند توان در حکومتآن را میمشابه با  هاي  نمونه  . هدفی که دنببر با شریعت  

 
 را به رسمیت شناختند: پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی  طالبان حکومت ،کشور  3، تنها دورهاین در  1
 میالدي   14و   13متعلق به قرون    و حنبلیاز فرقه  مذهب نیعالم سُ 2
 شود.جهادي محسوب می -که پدر جنبش سلفیالمسلمین مصر و عضو جنبش اخوان   )1906-1966( پرداز مصرينظریه 3
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،  )یمن(  انصاراهللا،  )لبنان(اهللا  ، حزب)مصر(المسلمین  اخوانمثل  ی  هایگروه   واسالمی ایران  
  . به خوبی مشاهده کرد  )غزه(حماس  و   )عراق(  اهللاکتائب حزب

تایید شریعت   قوانین کیفري  از لحاظ اعمال حدود و قصاص مورد  اي  طالبان رویه  ،نیز  و 
کشتن مرتد و کافر، سنگسار زناکار،  هایی مانند  مشابه با داعش در پیش گرفته و مجازات

طالبان در مقابل زنان   بر این،عالوهقطع دست و پا و شالق زدن را همواره دنبال کرده است.  
هایی مانند داعش پسندند که در اسالم بنیادگرا و گروهرویکردي را میصورت کلی  به  ،نیز

  آوري دستگاه شرمعمال    به شریعت، زنها  آنبا استناد  و  در این دیدگاه    شود.نیز دنبال می
از سرناچاري و    است را  حد  تا    است. در نتیجه،   کرده خلق  ي  زادآوربراي  که خداوند آن 

نداشته باشد.    (نامحرم)  د غریبهافرارتباط کالمی و فیزیکی با ا  نوع   بهتر است هیچ   امکان
اشاره    آن  به داشتن  حتیصورت مستقیم  به  هیچ فردي  شایسته است  که  خانگی  ايوسیله

واقع، در  در  . تی به میان نیاوردصحبآن    هرگز در مورد طرز کار ،کرد چنینهم  نکند و اگر 
مهم   ،این نگرش و  واوترین وظیفه  بهترین جایگاه زن خانه  اطاعت  و    ،  به همسر  خدمت 
  تربیت فرزند است. همچنین 

این است  ادعا  شاید گفتن  بدتر هم ممکن  داعش  از  ابتدا کمی که  در  اما   ،  باشد  عجیب 
حتی پا    ن، طالباها، مخصوصا در موارد مربوط به زنانزمینهدر بعضی واقعیت این است که 

بهفراتر  را   عنوان مثال، داعش در راستاي همین سیاست جدایی  از داعش گذاشته است. 
و زنان نامحرم، مجبور شد که زنان را    مردان  جنسیتی و جلوگیري از هرگونه تماس میان

حتی در برخی  و   عنوان پزشک، پرستار، معلم، مدیرفعالیت به هاي اجتماعی مانند نقش  در
در    وارد کند.  ه)سبَو نیروي پلیس (حَ  امنیت داخلی  مانند   هاي سلسله مراتب قدرتاز بخش
مجبور   هاآن  نحوي که، بهبار بوداگرچه اوضاع زنان همچنان اسف  ،زیر نظر داعش  حکومت

خاطر پوشیدن کفش پاشنه بلند  بهودند،  پوشش کامل بدن حتی صورت ب  به ترك تحصیل و
سري  اما داعش یک  خوردندضربه شالق می  40داشتن پوششی با رنگ نامناسب،  حتی  یا  

توانستند کار با اسلحه را  می  ها، زناین حکومتها داده بود. در  را به آن  محدود  اختیارات
مانند  و حتی در نیروي پلیسی تماما زنانه به  کرده  رانندگی،  دریافت کنند یاد بگیرند، حقوق  

الخ این  . ]34[  مشارکت کنند  نسالواء  این زمینه   حال، طالبانبا  معناي جدیدي براي    در 
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ي خاص  هاهاي داعشی، محدودیتمحدودیتتمام  بر  عالوهتقریبا  و    هتعریف کردگیري  سخت
  ، ] 35[   عخاطر نپوشیدن برقزنی را صرفا بهمثال    .براي زنان به ارمغان آورده استخود را هم 

به را  به  ]36[  پخت بد دستخاطر  زنی دیگر  را  زایمانی  و  زنان  اطر دادن قرص  خو دکتر 
مرتبط  مورد    .]37[  به قتل رسانده است  ساله،  13  و  عروستازه  کودكبه یک    ضدبارداري

طوري  به  .بوده استنیروي پلیس    عضو  ترور زنان  ها دربزدالنه آناقدام  ین زمینه،  همدر    دیگر
اسمها  آن،  مثالکه در یک   به  را    زنی  بودن،  خاطره  پلیس  به جرم  از  پس  چندماه  تنها 
او را    ،چشمانشدر    چاقوفرو کردن  با  سپس  و    بستهابتدا به گلوله  ،  نیرو  این  عضویتش در

مرتبطمثال  . ]38[  کردند نابینا   آن  هاي  این زمینه  ادر  زیاد  کتاب  قدر  ست که خود یک 
هاي بنیادگرایی مانند طالبان،  حال، واقعیت این است که گروه، با ایناختصاصی الزم دارد

از رفتار  تنها  نهدانند،  پایبند به شریعت میرا  خود    کهاینباتوجه به    ها،مانند آنداعش و  
توان میدر مجموع،    به آن مفتخر نیز هستند.   خود احساس گناه یا شرمساري ندارند بلکه

که برخی از    خواهد شدحدس زد که طالبان براي حفظ خودش در قدرت، نهایتا مجبور  
ش به شریعت را اصالح کند اما بعید است تغییر خاصی حداقل در  د خودهاي شدیپایبندي

این روزها    که  هی است سیا  همان  به   آینده افغانستان  . در واقع،آینده نزدیک در آن پدید آید
 اثرات آن را کامال لمس  از همین حاال  این کشورخصوص زنان  مردم و به  و  شوددیده می

  . کنند می

بنیادگرایانه، به   از اسالم واقعی  از  نسخهبا عبور    اسالم   کهرسیم  میواقعی  اسالم    دیگري 
  روي عقالنی روي و اعتدال، آن میانهمیانهالبته منظور از    .شودنامیده می  یا معتدل  رومیانه

میان   در جاییاسالم،    به  شیوه نگاهاین  این است که    ، بلکه منظورنیست  معروف  منطقیو  
  با شکلی   که   قرار استدر این نسخه از اسالم واقعی،    .قرار دارد   خواهیبنیادگرایی و ترقی

  هاي مبتنی بر خبري از مجازات آن   که در   باشیم در مقایسه با اسالم بنیادگرا روبرو  ترمالیم
در واقع،  .نباشد  در کار   شریعتو    قرآن آیات   موجود در  خشن بدوي، غیرانسانی و دستورات  

که حتی آن  گویند  پیروان چنین اسالمی، حتی اگر به زبان هم اقرار نکنند، در عمل می
و اسالم واقعی  پسندند  ها میکه آن  نیست  اسالمیو سنت آمده هم، آن    قرآنچیزي که در  

  . چیز دیگري است
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  تشکیل    ها را مسلمانانکشور اسالمی که حداقل نیمی از جمعیت آن  50با نگاهی به بیش از  

 
  . استخاطره چشمان خاطره که حاال به لطف طالبان، دیدن هم برایش یک : 14 شکل

 توان گفت که، می1را دارندرو  میانه  یاسالمادعاي پیروي از  ها  از آنعمال هریک    دهند ومی
ها بر اساس فاصله آن اند و روي از خود بروز ندادهتعریف مشابهی از میانه  این کشورها همه

براي نشان دادن    .را دارند  دستهو    گروه  5  حداقل  بندي به قابلیت دسته  از قوانین شریعت، 
  مهم اسالمی کشور    5قوانین مربوط به    تهیه شده است که در آن   5  جدول بندي،  این دسته
با توجه به پراکندگی  کشور    5این    داعش مقایسه شده است.   اسالم بنیادگرايبا قوانین  

مختلف،   کشورهاي  در  اسالمی  مختلف  شدهبهمذاهب  انتخاب  در  نحوي  هرکدام  که  اند 
    .) 15(شکل  بیایندحساب به  یمهم اسالم شاخه  مجموع نماینده یک

اسالم و نماد اسالم  عنوان مهد  ترین نماد شیعه و عربستان بهجمهوري اسالمی ایران مهم
 عنوان یکی از حنبلی، دو کشوري هستند که در ابتداي این فهرست حضور دارند. تونس به

  ــ ترین کشورعنوان پرجمعیتروادارترین کشورهاي اسالمی (فرقه مالکی) و اندونزي به

 
 عنوان اولین کشور رسمی بنیادگرا بشناسیم.باید افغانستان را از این فهرست خارج کرده و بهکم  با توجه به تغییرات اخیر، کم  1
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  روههاي تعیین شده توسط داعش با برخی از کشورهاي مدعی اسالم میانمقایسه مجازات : 5جدول 

  جرم
  مجازات

  داعش
  (سلفی) 

  ایران
  (شیعه) 

  عربستان 
  (حنبلی) 

  اندونزي 
  (شافعی) 

  تونس 
  (مالکی)

  ترکیه
  (حنفی) 

 زندان  -  زندان  اعدام   اعدام    اعدام کفرگویی 
  سنگسار  سنگسار  سنگسار  نه صمُحي زِنا

زدن،  چوب
 زندان

جریمه  
نقدي، 
  زندان

-  
  نه صغیرمُحزناي 

 ضربه 100
  و شالق

  تبعید

 ضربه 100
  شالق

 ضربه 100
  شالق

 اعدام   اعدام   اعدام   گرایی همجنس

شالق،  
جریمه  
نقدي و  

  زندان

- - 

  زندان زندان  زندان 1دست قطع  2دست قطع   1دست  قطع  دزدي

  الکل  نوشیدن
  ضربه 80

  شالق

  ضربه 80
و   شالق

  زندان

  ضربه 80
و   شالق

  زندان
-3  -  -  

  جاسوسی 
  اعدام   اعدام   اعدام 

  زندان اعدام   اعدام 
  - - -  ارتداد
اعدام، به    قتل

صلیب 
کشیدن، 

  دست قطع
  پاي و راست

  چپ

اعدام، به  
صلیب 

کشیدن، 
  دست قطع
  پاي و راست

  چپ

اعدام، به  
صلیب 

کشیدن، 
  دست قطع
  پاي و راست

  چپ

  اعدام   اعدام 

  زندان

  دزدي  و قتل

  سرقت مسلحانه 
جریمه  
نقدي و  

  زندان
  زندان

 
  قطع دست از محل مُچ  1
در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پاي چپ از مچ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم   2

  اعدام.
 زده شدن همراه است. با مجازات چوب  مصرف نوشیدنی الکلی در استان آچه 3
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  پراکندگی مذاهب مهم شیعه و سنی در سراسر دنیا :15شکل 

(فرقه شافعی)، دو کشور دیگري هستند که در این    1ترین کشور اسالمی مسلمان و مترقی
شده آورده  بهفهرست  نیز  ترکیه  کشور،  چهار  این  کنار  در  کشورهاي  اند.  از  یکی  عنوان 

  است. سکوالر اسالمی و داراي جمعیتی غالبا حنفی آورده شده نیمه

هاي نکته مهم در مورد قوانین جزایی هر یک از این کشورها این است که اگرچه مجازات
اشاره شده، مطابق قوانین رسمی و حدود جزایی هر کشور هستند اما ممکن است در عمل،  

ها در  هاي جایگزین با آن صورتی که بعضا مجازاتها عینا انجام نشوند. بهبرخی از مجازات
اگرچه مطابق قانون مجازات کشور مورد نظ ایران،  ر متداول باشد. مثال در کشوري مانند 

اسالمی، حد دزدي در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست و مجازات برقراري رابطه  
اما در عمل، چنین چیزي را   ازدواج فرد متاهل با دیگري سنگسار است  از  جنسی خارج 

ي آن محدود به موارد است. در واقع، علت این بینیم و اجراصورت عمومی و مکرر نمیبه
است که در قانون جزایی کشوري مانند جمهوري اسالمی ایران، یک سري شروط مشخص 
باعث   که  تعریف شده  از خانواده  رابطه جنسی خارج  یا  شدن دزدي  براي حدي خوانده 

  شود هر نوع دزدي و رابطه جنسی شامل مجازات حدي نشود. می

 
تریلیون دالر، باالتر از هلند و سوئیس، عمال شانزدهمین قدرت اقتصادي    1با داشتن میزان ناخالص داخلی (اسمی) بیش از   1

 ). 2021المللی پول براي سال هاي صندوق بین آید (برگرفته از دادهحساب میدنیا به 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل دوم: اسالم واقعی 

139 

این اگربا  باشد، همان  حال،  را داشته  مثالفردي شرایط الزم  که  از آن  طور  فراوانی  هاي 
بر روي فرد اجرا می تکرار آن، حتی  موجود است، مجازات حدي  به دفعات  شود و بسته 

عنوان یک اصل کلی در قانون مجازات اسالمی در جایی مانند  ممکن است اعدام شود. به
بر حدود اسالمی شود، فارغ از نوع مجازات،    جمهوري اسالمی ایران، هر جرمی که مشتمل

بار تکرار شود، مجازات آن در مرتبه چهارم اعدام است. رویکردي که در واقع   3اگر بیش از 
جاي پیدا کردن علت وقوع جرم توسط فرد، حل مشکل مربوطه و در نتیجه جلوگیري به

  مساله است.  به دنبال پاك کردن صورت موثر از وقوع چنین جرمی توسط دیگران،

ترین  عنوان اصلیعربستان و جمهوري اسالمی ایران که به ،در میان کشورهاي مورد بررسی
روند، تقریبا هیچ تفاوتی با اسالم  شمار مینمادهاي اسالم سنی و شیعی در جهان اسالم به

نوعبنیادگرایانه   بین، حتی می  از  این  ندارند. در  بهداعش  عنوان  توان گفت که عربستان 
، حتی قرابت بسیار  1ترین نماد شریعت اسالمی در میان کشورهاي حال حاضر دنیابرجسته

طوري که عمال یک پایش در سرزمین بنیادگرایی است.  تري با اسالم بنیادگرا دارد. بهبیش
موروثی که در آن، حقوق بشر، تحمل ادیان   و  کشوري مبتنی بر حکومت پادشاهی مطلقه

انتخابات،   مختلف، دموکراسی و حقوق زنان در وضعیت اسفباري است. کشوري که فاقد 
 قاضیان طوري که  ، بهاست  دموکراسی و حتی قانون اساسی جامع و مدون  برنهادهاي مبتنی  

براي شریعت  همچنین  تنها با تکیه بر چند اصل اولیه قانونی واحکام خود را توانند میآن 
فصل   9در    قانونی اولیههم  آن  .صادر کنند  مشتركجمعی  هم در یک دادگاه  آنصدها نفر  

تنها  هبند ک  83و   از    نه  شباهتی به قانون  بلکه حتی  ،  هوجود نداشت   1992سال  تا پیش 
که  بند که بیشتر یک سري دستورالعمل کلی است  . قانونی نیمندارد  شناخته شده  اساسی

ها  در آن حتی به زن  چرخد وحول محور برقراري اسالم و سیستم پادشاهی مطلقه می  غالبا
ااشاره هم   این  ست.نشده  تغییراتی که  حال،  با  این  بعضا  در چند سال اخیر و  به ولیعهد 

ممنوعیت    حقوق اولیه زنان مثل  برخی از  اصالح  مواردي مانند   ،شودکشور نسبت داده می
در برابر    یشغل  تیثبت تولد فرزند، حما  ،ی، رانندگ به تنهایی  سفر   ه اجاز  سال،   18ازدواج زیر  

 
سالمی توسط طالبان و اعالم پایبندي مطلق قانون اساسی جدید افغانستان به شریعت اسالمی  باتوجه به اعالم حکومت امارت ا  1

 رهبر طالبان، احتماال باید جایگاه نخست عربستان را از دست رفته بدانیم.  ،اهللا آخوندزادهتوسط هبت 
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آزار جنس  ضیتبع اجتماع  ی تیو  اجباري   ، و حتی حضور در  پوشش  گرفته    بدون  در نظر 
 1میالدي، براي خودش یک سفیر زن  2019بار در سال عربستان حتی براي اولین اند.شده

  کا را به عهده گرفت. انتخاب کرد که مسئولیت سفارت عربستان در آمری

گی  د اما تا پیش از این، یک زن در عربستان سعودي حتی اجازه زن   باشد شاید برایتان عجیب  
نداشت هم  می  مستقل  زندگی  خود  همسر  یا  پدر  سرپرستی  تحت  حتما  باید  با  .  کرد و 

تکیه اساسی این کشور  خاطر  ه، ب حال و با وجود این تغییرات در حقوق اجتماعی زناناین
این  بینیم که  مخصوصا وقتی می  . چاره باشد   جزئی بعید است که این تغییرات    ، بر شریعت

حقوق زنان   نهنوز فعالی کهشود انجام میتغییرات مخصوصا در مورد حقوق زنان در حالی 
ما میدر واقع،    در زندان هستند. به  این کشوروضعیت عربستان سعودي    عمال   گوید که 

تشکیل    ش خود  کشوري مستقل و شناخته شده براي  است  شده  که موفق  بودههمان داعشی  
  دهد. 

این کشور   اند ی اشاره کنیم که موجب شدهامل مهموع از به برخی اگر بخواهیم  حال،با این
توان به می،  داعش تفاوت قایل شویماسالم  اي میان آن و  را مطلقا بنیادگرا ندانیم و ذره

نظور توسعه و تحمیل دین  م  کشورهاي دیگر بهحمله به  عدم  ،  گري اسالمیخلیفهعدم  
  . اشاره کرد  عدم اجراي مطلق قوانین شریعت مانند امکان تحصیل زنانهمچنین  و    اسالم

در قوانین کیفري و عربستان سعودي  وجود پایبندي بسیار زیاد و بعضا مطلق    در واقع، با
  حداقل  این کشور  ري،هاي جهادي و تکفیو حتی پشتیبانی از گروه  حقوقی خود به شریعت

بر این، عربستان سعودي با همه  . عالوهگري اسالمی نداردخلیفه  بر مبنی    یادعایدر عمل  
ها را هم به زیر پرچم  کشورهاي دیگر آن  به  با حمله  کند تانمیتالش    مشکالتی که دارد،

اگر عربستان سعودي روزي آن  .بکشد اسالم   افتخارات   مجموعهرا هم به    هاموضوعی که 
  گذاشته است.  ییبنیادگرا  درون سرزمین بههم را   ي دومشخود بیافزاید، رسما پا

اگرچه از لحاظ قوانین مجازات اسالمی تفاوت زیادي میان این جمهوري اسالمی ایران و 
به سعودي  جنوبیبرادرخوانده  دو  عنوان  عربستان  و  اما    شمالی  ندارد  مجموع،  وجود  در 

 
 ریما بنت بندر آل سعود  1
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عربستان    از چیزي است که در  بهتر  کمی  جمهوري اسالمی ایران  وضعیت کاریکاتورگونه
از این لحاظ که عربستان بعد از اصالحات اخیرش،    گونه کاریکاتور  . شوددیده میسعودي  

  18، ازدواج زنان زیر  را ندارد  زنان  ن روي پوشش اجباريیگیري پیشدیگر آن سختمثال  
تغییرات تدریجی اخیر  این  است.    »داده  وا«اصطالحا کمی    سال را ممنوع کرده و در کل

 را   این کشورباید جاي طور ادامه پیدا کند عمال  اگر همین شکلی بوده است که عربستان به
با جمهوري اسالمی ایران عوض کنیم. با وجود این تغییرات    از لحاظ پایبندي به شریعت 

سال قانونی    18ج زیر جمهوري اسالمی ایران هنوز ازدوادر  اخیر در جایی مانند عربستان، 
که    به یک مساله هویتی تبدیل شده است  این حکومت  حجاب برايموردي مانند    است و

در مورد جمهوري اسالمی  نکته دیگر  .  دهاي خارجی نیز باید آن را رعایت کننحتی توریست
  ي کمترپایبندي  مجموع،    توان به آن اشاره کرد این است که این حکومت درکه می  ایران
چیزي به اسم  مثال جمهوري اسالمی ایران .داردعربستان سعودي  در مقایسه بایعت به شر

مجازات قطع گردن با شمشیر که در شریعت اسالمی وجود دارد و توسط عربستان انجام  
همچنین در مثالی دیگر از انحراف جمهوري اسالمی ایران شود را در قوانین خود ندارد.  می

حکومت براي مجازاتی مانند سنگسار، غالبا مجازات جایگزین   توان گفت ایناز شریعت، می
هاي حدي، شروطی  براي مجازات  بر این، جمهوري اسالمی ایرانعالوهکند.  اعدام را اجرا می

.  دنبال نشوند   مطابق شریعت مطلقا هااین نوع مجازاتشود تعیین کرده است که سبب می
حد دزدي، قطع دست است اما جمهوري اسالمی ایران ابتدا   قرآنعنوان نمونه، مطابق  به

پاي چپ،  مُچ  ترتیب مجازاتی مانند قطع  کند و در صورت تکرار بهانگشتان دست را قطع می
اعدام را   ابد و  نتیجه.  کند اعمال میحبس  وجود شباهت قوانین کیفري جمهوري با    ،در 
اسال به  ایران  بنیادگرا،  اسالمی  میم  سبب  اختالفات  جمهوري  این  اسالم  نتوان  که  شود 

  .  دانسترا در عمل یک اسالم مطلقا بنیادگرا  اسالمی ایران

کیفرى از    عنوانبهاند دستشان را  چه کرده«و مرد و زن دزد را به سزاى آن  سوره مائده:
  ».) 38جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است ( 

در حالی است    ندان در قوانین جزایی جایی مانند جمهوري اسالمی ایرانوجود مجازات ز
  که مجازاتی مانندنداشته است    وجودحتی  محمد، چیزي به اسم زندان    خود  که در زمان
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در واقع، فلسفه جرایم حدي در   ایم معنی داشته باشد.جربرخی از حبس یا حبس ابد براي  
است که ضربه این  تا هیچاسالم  وارد شود  به مجرم  فیزیکی  نکند!  اي  فراموش  را  گاه آن 

عضو قطع شده  زدن  کننده یا پیوند  حسموضوعی که سبب شده امروزه بحث استفاده از بی
که موید    مورد دیگري  قرار بگیرد.   اسالمی فقهاي  مخالفت برخی از  پس از اجراي حد، مورد  

که   است  این  است،  شریعت  به  ایران  جزایی  قانون  متن  شباهت  مجازات عدم  قانون  در 
  167موظف است مطابق اصل    یارتداد وجود ندارد و قاض   يبرا  یحکم مشخص  رانیا  یاسالم

اي هم به  حتی چنین مراجعه حال،با اینرجوع کند.    مسلمان يبه نظر فقها ، یقانون اساس 
ي دو  هر  ایمادر    ایپدر  فردي که  (  يرتد فطر، مجازات مُود و نهایتاش ی ختم نمیبجاي خو

  ی ل بعد از بلوغ از اسالم خارج شده باشد) قطعا اعدام و مرتد م فرد  مسلمان باشند و    هاآن
و پس از بلوغ به اسالم وارد و سپس خارج    داشته  رمسلمانیغ  يو مادر  يپدرفردي که  (

است  مشروط  اعدام  هم  باشد)  پذ   ی صورتبه  .شده  کند،  توبه  اگر  و .  شودیم  رفتهیکه  اما 
و نهایتا برگرفته از احادیث    وجود ندارند   قرآنجایی مانند  در  عمال به این شکل  اگرهایی که  

هاي  جراي مجازاتاندي کامل به  ف از پایبابر بحث انحرعالوه.  رد تایید فقهاي شیعه است وم
آن برخالف  همچنین  ایران  اسالمی  جمهوري  شریعت  حدي،  و  رادیکال  اسالم  از  که  چه 

چیزي به   اي قایل شده است.حقوق اجتماعی هرچند نصف و نیمه ،براي زنان انتظار داریم،
براي جلب    نام انتخابات دارد، هرچند که آزاد و مستقل نیست و بیشتر به نمایشی عمومی

مانند  به  در نتیجه، اگرچه جمهوري اسالمی ایران نیز    .شبیه است   اعتبار داخلی و خارجی 
هردو کمی    ،کند اما در مقام عملصورت نظري اسالمی بنیادگرایانه را دنبال میعربستان به

  اند. از آن دور شده

در عربستان و  جیار يخود را از کوته فکر یکم اندونزياگرچه  زین گریکشور دسه  انیدر م
  عت یاثرات شرصورت کامال مشخصی  بهجدا کرده است اما همچنان    رانیاجمهوري اسالمی  

در این کشور همچنان مجازات اعدام وجود دارد و مواردي مانند  .  شود یم  دهیآن د  نیدر قوان
همجنس یا  الکل  نوشیدن  ارتداد،  تنبیهکفرگویی،  با  می  اتگرایی  روبرو  شوند.  جدي 

سال زندان را هم    20گرایی حتی ممکن است تا  هایی که مثال در مورد همجنسمجازات
، اندونزي. از جمله موارد غیرانسانی نشات گرفته از اسالم در قوانین جزایی  ]39[شامل شود  
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سازي  نوعی جایگزین بومی  احتماالي که  امجازات وحشیانه  ).16است (شکل    1دنز چوب
  فرد   (برهنه)   باسن  بر 2نخلاي نازك از جنس نوعی شده براي شالق است و طی آن با ترکه

هایی میان این  ها و فاصلهحال، تفاوتشود. با وجود این قوانین بدوي و خشن، با اینزده می
توان به  ها، میی که از جمله آنهایشود. تفاوتنسخه از اسالم با اسالم بنیادگرا دیده می

ارتداد مانند  مواردي  براي  اعدام  اجراي حکم  نکردن   و  عدم  دنبال  همچنین  و  کفرگویی 
شود، نتوانیم  هایی که باعث میقطع اعضاي بدن یا سنگسار اشاره کرد. تفاوتی مانند  احکام

  اسالم رایج در اندونزي را اسالمی بنیادگرا بنامیم. 

  
  ] 40[هاي قانونی در اندونزي عنوان یکی از مجازاتزدن بهنمایی از چوب :16شکل 

و اوایل سال    2010  تونس کشور دیگري است که مخصوصا بعد از انقالبش در اواخر سال
هاي بیشتري براي دور شدن هرچه بیشتر از اسالم بنیادگرایانه  میالدي، حتی گام  2011

اي است که اگرچه مجازات اعدام هنوز در قانون  گونهبرداشته است. وضعیت در این کشور به
این کشور دیده می شود و حتی رئیس جمهور کنونی آن، قیس سعید، اصرار به  اساسی 

 
1 Caning 
2 Rattan 
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در این کشور هیچ اعدامی صورت نگرفته میالدي تاکنون  1991اجراي آن دارد اما از سال 
 توانیقرار دارد و م  يبهتر  گاهیتونس در جا  ،اندونزيمانند    يبا کشور  سهیدر مقا.  ]41[است  

در قانون اساسی این کشور   ، امروزهو ارتداد ییالکل، کفرگو دنی مانند نوش  يکه موارد د ید
حال، این کشور هم هنوز نتوانسته کامال از طرز فکر  با این  .شوند ینم  یجرم هم تلق  یحت

به شود.  جدا  شریعت  بر  مانند  مبتنی  مواردي  براي  تونس،  جزایی  قوانین  در  که  شکلی 
را زِنا میهمجنس ازدواج که مسلمانان آن  از  خوانند، شاهد  گرایی و رابطه جنسی خارج 

  مجازات زندان و حتی جریمه نقدي هستیم. 

دانست    توان ترکیه را کشوريها اشاره شد، میبه آن  جاتا این  چهار کشوري کهبا    در مقایسه
بیش نزدیککه  و  بنیادگرا  اسالم  طیف  با  را  فاصله  اسالم  ترین  طیف  با  را  فاصله  ترین 

حذف آن    ،امروز  تا بهمیالدي    1984مجازات اعدام از سال    اجرا نشدن .  دارد خواهانه  ترقی
ارتداد،    براي  رسمی  نبود مجازات  و همچنین  ]42[   میالدي  2004ل  قانون اساسی از سا  از

ی، عمال این س نوشیدن الکل در قانون اسا  و گرایی، رابطه جنسی خارج از ازدواج  همجنس
کند. البته باید به این اشاره کرد که  جدا می  کامال  قبلی  اشاره شده   کشورهاي  کشور را از

به براي رابطه جنسی،  اعدام و مجازات  این رویکردها مانند حذف  از  خاطر  اتخاذ بسیاري 
هاي  شرطاین موارد از پیش   ، چرا کهه استتمایل ترکیه براي پیوستن به اتحادیه اروپا بود

زده  زنگهاي  امروز شاهد آن هستیم که ذهنحال،  با اینآیند.  چنین عضویتی به حساب می
از اردوغان تالش می  کوچکی مانند  کنند که ترکیه را مجددا به جایی برگردانند که قبل 

  جا قرار داشت. در آن 2004سال 

این مجازاتبا  لحاظ  از  ترکیه  اساسی،  که  قانون  در  موجود  کیفري  به  هاي  سایر نسبت 
توان همچنان نمی  اما  در دورترین نقطه از اسالم بنیادگرا قرار دارد  ،شدهاشاره  کشورهاي  

  ، فارغ از چهارچوب کلی نگاه به اسالم در ترکیه  ،. در واقعروي خارج کرد از میانهمطلقا  آن را  
رسمی  در کنار برخی از قوانین  فرهنگ اسالمی وجود دارد که اثرات ناشی از مواردي مانند 

شود که نتوان این نسخه از اسالم  موجب می  ور اسالم بر جامعه است  عمال نشان دهنده اث
ترقی کامال  نامید.را  کفرگویی،  خواه  براي  زندان  مجازات  س   وجود    رگذار یتاث  یاس یاحزاب 

هاي خود  گیريهایی که مصالح اسالم را در تصمیمدادگاه ،گرایییا مایل به اسالم گرااسالم
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  یی مدارس ابتدا  ی در تمام  ياجبار  ی صورتبه  ی دروس و آداب اسالم سیتدرکنند، لحاظ می
راهنما سرسام  ،یدولت  ییو  اسالمی در طول  آافزایش  مدارس  تعداد    ساله گذشته،   20ور 

منع فروش الکل بعد از  مانند ی های ، محدودیتخروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان
به بهانه    ممنوع کردن موقت فروش الکل احتماال حتی وها شب در سوپرمارکت  10ساعت 

  حاکی از تاثیرات اسالم است.   همگی 19-مقابله با انتشار ویروس کووید 

ندارد    ترکیه وجودصورت مستقیم جرمی به اسم توهین به اسالم در قوانین جزایی  اگرچه به
هاي مذهبی  به ارزش دارد که توهین  وجود و بندهایی    ماده  این کشور در قوانین کیفري  اما  

براي متخلفان مجازات زندان   ،اساسنیز بر همین  هاي این کشور دادگاهند.  نکرا ممنوع می
متعددي در این زمینه به ما    يهاهاي حقوق بشري هم مثالمطالعه گزارش  کنند.صادر می
می نام    ينگارروزنامه  گذشتهسال  دهد.  نشان  آبه  انتشار  به  1سوری انور  در    کارتونیخاطر 

ب  ونیتمسخر واکنش روحانصفحه توییترش و   انتشار  برابر    19-د یکوو  يماریمسلمان در 
رك  پیانیست شناخته شده تُساز و  آهنگ،  2ساي  فاضل مورد مشابه دیگر    .] 43[   شد  ریدستگ

اانتشار    خاطربهاست که   از  واشعیکی  اسالمی  عقاید  از  انتقاد    انتشار مطالبی   ر خیام در 
  لغی شد، هرچند که چند سال بعد این حکم مُمحکوم شد  تعلیقی  ماه حبس 10مشابه، به  

مانند یک کشور سکوالر، حتی  این کشور بهتوان گفت که اگرچه  می  روي هم رفته   .] 44[
خواهی  پایش در سرزمین ترقییک  شناسد و رسماعنوان دین رسمی خود نمیاسالم را به

تفکر  از  واضحش و تاثیرپذیري  روي اسالمی هاست اما همچنان حضور پاي دیگرش در میان
  شود. دیده می شریعتمبتنی بر  

بندي  کشور مورد بحث را بر اساس فاصله از شریعت به این صورت رده  5توان  درمجموع، می
سعودي  <بنیادگرایی  رد:  ک ایران  <  عربستان  اسالمی    <  تونس  <  اندونزي  <  جمهوري 

  قسمت   5به  حداقل  رو را  اگر قرار باشد طیف اسالم میانه  این یعنی  .خواهیترقی  <  ترکیه
ترین ناحیه به اسالم بنیادگرا و اسالم ترکیه در نزدیک  سعودي  تقسیم کنیم، اسالم عربستان

اگر تغییرات و اصالحات  حال،  با این  گیرد. خواه قرار میترین ناحیه به اسالم ترقیدر نزدیک
 

1 Enver Aysever 
2 Fazıl Say 
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اي نزدیک عوض  در آینده  حتماال جاي ایران و عربستانا  ادامه داشته باشد،   عربستاناخیر  
بحث  روشن شدن ابعاد  براي    کلی  هاییاین کشورها تنها مثالکه،  مورد دیگر اینشد.    خواهد 

زیر مجموعه هر کدام از این    ،توان بر همین اساسکشور اسالمی را نیز می  سایربودند و  
  کشورها قرار داد. 

  
  منتشر شد.  سور یانور آکارتونی با عنوان «فقط این مشکل» که توسط  :17شکل 

  رسد. نظر میبه یک موضوع حیاتی به پرداختن  ،مسلماناناز ه سوم دستبهقبل از پرداختن  
این  از موارد،  عینی  با وجود شباهت  این مورد اشاره شد که    بهجا  تا  نوع اسالم  در برخی 

تفاوتم بنیادگرا  اسالم  و  دارند  مشخصیهاي  عتدل  هم  اینبا  با  نوع    حال.  از  فارغ  و 
رو  ذهنیت و نگاه مسلمانان میانه  کنند،هایی که بر کشورهاي اسالمی حکومت میحکومت

کند.  را براي ما آشکار می  ي اسالمیروجنبه دیگري از میانه  اي است کهبه شریعت مساله
اگرچه   ادعاي بنیادگرایی ندارند،    زندگی در کشورهاي اسالمی که  خاطربهمسلمانانی که 

عمال  دهد که  ها نشان میشوند اما طرز فکر و باورهاي اسالمی آنو در نظر گرفته میرمیانه
عنوان  توان به. براي دیدن این واقعیت نیز میوابسته نیستند روي  میانه  به  قدرها هم آنها  آن
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اشاره کرد که از مسلمانان    2013نظرسنجی موسسه تحقیقاتی پیو در سال  به    ،یک نمونه
موافق   «آیا  است:  شده  پرسیده  سوال  این  مختلف  شریعت  کشورهاي  قوانین  که  هستید 

رسمی شدن قوانین    درصد موافقین با  . ]23[  » عنوان قوانین رسمی کشور شناخته شوند؟به
  آور است.  شوند، سرسامرو خوانده میمیانههم در کشورهایی که مبتنی بر شریعت آن

  ] 45[ ي مختلفهاسرزمین/: درصد مسلمانان موافق قوانین شریعت در کشورها6جدول 

  رسمی جمعیت مسلمان درصد  درصد موافقین  کشور 
  <99  99  افغانستان

 98-95  91  عراق 

  89  فلسطین
 (کرانه باختري)  80-85

  (نوار غزه) 98-99
  <99  86  نیجر
 3/61  86  مالزي

  5/96  84  پاکستان 
 99  83  مراکش

 1/89  82  بنگالدش 

 90  74  مصر 

 1/97  71  اردن

  5/53  71  نیجریه
  2/87  72  اندونزي 
  99  56 تونس 
 9/95  55  سنگال

 61  29  لبنان 

  7/50  15  زگوینربوسنی و ه
  <99  12  ترکیه
  8/58  12  آبانی

  72  10  قزاقستان
  9/96  8  آذربایجان
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دهد که اگرچه  خوبی این واقعیت را نشان می دست آمده در تحقیق پیو، بهاعداد و ارقام به
در مناطقی مانند آسیاي میانه و شرق اروپا که تمایل بیشتري به سکوالریسم وجود دارد،  
اوضاع کمی متفاوت است اما در بقیه مناطق، طرز فکر غالب، طرز فکري مثبت به شریعت  

جی حاضرند آن را کننده در نظرسنحدي که اکثریت مطلق افراد شرکتاسالمی است. به
اینبه حال، براي تفسیر علت  عنوان قانون رسمی کشور خودشان به رسمیت بشناسند. با 

وجود چنین نگرشی در  توان به یک دلیل مهم اشاره کرد که احتماال عامل  این آمار، می
ه  به آن پرداخت  سرانجام رویا  رو است. دلیلی که در فصل پایانی با عنوانمیان مسلمانان میانه

  خواهد شد. 

ی از اسالم  فهم و برداشت دنبال  به  که    هستند سومین دسته از مسلمانان  خواه  مسلمانان ترقی
این افراد  ،در واقع. دارد  و رادیکال هاي بنیادگرایانهبرداشتاصله را با فهستند که دورترین 

خودشان دوست  که هستند اسالم  از ايبه دنبال آن نسخه ، که مسلمان باشند بیشتر از این
یا حتی توسط مروجین اسالمی تبلیغ    اسالم آمده   شریعت و تاریخچیزي که در  نه آن  ، دارند 

که در یک   ی یکتاستشان به محمد و خدایتااعتقاد کلیت خاطرافرادي که تنها به شود.می
سازي شده و فردي است  قدري شخصیها بهگیرند و اال، اسالم مورد نظر آندسته قرار می

ترین  یانهگراجمع  ،اگر اسالم بنیادگرا پذیر نیست.جمع دیگریکبا   در موارد دیگر تقریباکه 
می سعی  که  باشد  اسالم  از  مسلمانسخه  همه  شدید   نانکند  موارد  در  حتی    ،شتر و 

خواه  ترقیمسلمانان    کند،  و مشترکی  غیرمسلمانان را مجبور به پیروي از چهارچوب مشخص
خصوص اسالم را کامال شخصی و غیرقابل تحمیل به  که دین و بهسوي ماجرا هستند  در آن

هیچ پایبندي  مسلمان هستند و در عمل    صورت اسمیبهصرفا    که   ايدستهدانند.  دیگري می
با    .شودها دیده نمیقاطع و مشخصی به اصول مسلمانی مورد تایید دو دسته دیگر از آن

هنوزحال،  این را  افراد  در  نمی  این  کشورقتوان  یک  مستقل  الب  دولت  کرد   یا  .  مشاهده 
صورت  لت مانند نقاطی متفاوت در دل جوامع اسالمی یا بهدر بهترین حا  خواهمسلمانان ترقی
  . هستندمع غربی  وادر ج  حقوقی و انسانی هاي  ارزش  پیرو و    فکر روشنکامال  یک مسلمان  

اق بنیادگرایان در  این دسته هم مانند  توسط    صورت کلیبهبرند و  سر میلیت بهالبته که 
و  مسلمانان   نمیمرو  میانهبنیادگرا  خوانده  همجنس  شوند.سلمان  شمادوست   که  گراي 
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خواهر فمنیست شما    . ها بوده استآخرین گفتگوي مستقیم خدا با انسان قرآن  است  معتقد 
ساکن    تان کهدوستیکی    آن  و  ترین مدافع حقوق زنان استمعتقد است اسالم بزرگکه  

اما عزاداري روز عاشورایش    ندارد  مشکلی با خوردن شراب   و  خواند، نماز نمینیویورك است
  . باشندخواه مسلمانان ترقیهمین هایی از نمونه  توانند می همگی ، شودترك نمی

اعتقادي به    و  کشند که فقط عنوان مسلمانی را یدك می  امروزياصطالحا    انمسلمان  این
تاریخ    جدي  آموختنحتی    ورو و بنیادگرا  میانههاي  رایج در نسخهمسلمانی  مراتب    ، تقلید 

  خواهانی که . ترقیکنیم در فضاي مجازي مشاهده میخصوص  بهزیاد    را امروزه ندارند اسالم  
مفاهیمی مانند دموکراسی،    با سرعت رشد جوامع غربی و  خود راسرعت  کنند  سعی می

مسلمانی  عنوان خواهند ولی همچنان می دارند متناسب نگهبرابري زن و مرد  و  حقوق بشر
هم   را  افرادکنند.    حفظخودشان  از  دسته  اسالم    راه  در   این  همان  به  رسیدن 

  دانندمعنوي دلشان که آن را به اسالم منتسب می  یا بهتر بگویم باورهايشده  سازيشخصی
  دانش   معموال  از یک طرف  . علت این است که این دستهمواجهند زیادي  تناقضات  با  غالبا  
  خواهند همچنان خودشان ندارند و از طرف دیگر می  قرآنحتی متن    واسالم  از تاریخ    زیادي

ها با  آن  شود، . رویکردي که سبب میبدانند به فقهاي اسالمی، مسلمان    گی وابستبدون    را
  م محمد روبرو شوند.  اسالواقعی متن  تشخیص به نامدردناکی   چالش

مشکل  توان گفت که  خواه میهاي پیش روي مسلمانان ترقیبه چالشپرداختن  در راستاي  
از محمد و آموزهآن  اول اسالم یعنی  ترین منبع  ترین و اصلیمهم  به  ،هایشها در پیروي 

به  کند کتابی کامل است اما خواندن آن نیاز  اگرچه ادعا می  قرآن.  استمربوط    قرآنخود  
، 1دانندمیلیون نفري که عربی می  350همان حدود    جزبه  ،دانش زبان عربی دارد. در نتیجه
ها وقت خود را صرف این کنند  میلیارد نفر، باید سال  5/7بقیه جمعیت دنیا یعنی بیش از  

هاي متفاوت خواندن ترجمهی مانند  که به روش غیرمستقیمکه زبان عربی بیاموزند یا این
طور که قبال بارها به آن اشاره  مترجمین روي بیاورند. اگر این مشکل را کنار بگذاریم، همان

ها  زیادي در آن  جزئیاتو    هستند کلی مبهم و جسته و گریخته    صورتبه  قرآنشد، آیات  
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بوده و بدون   اي موردياند، اشارهبه بحث گذاشته نشده است. اگر هم به چیزي اشاره کرده
هاي  هاي مختلف یا حداقل ارایه منطقی که بتوان با کمک آن حالتتوضیح در مورد جنبه

بر این، فهم تمام مختلف آن حکم و دستور را حل کرد، از موضوع عبور شده است. عالوه
شان مشخص نیست   که این  فارغ ازبدون دانستن شان نزول آیات ممکن نیست.    قرآن آیات  

ارایه   آیات  نزول  براي  مسلمین  توسط  قصه  قرآنشده  جور    ند اهبودهایی  صرفا  براي  که 
این    کهایناند یا  ساخته شده  قرآن درآمدن آیات   بر مبناي واقعیت هستند، مشکل دیگر 

عنوان یک مثال، واحد نیشابوري که از است که همه آیات شان نزول مشخصی ندارند. به
از آیات    570هجري بوده است تنها براي  در قرن پنجم    قرآنمفسران شناخته شده   آیه 

شود.  را شامل می  قرآندرصد آیات    10شان نزول ارایه کرده است که عمال کمتر از    قرآن
معتبر دانسته   هاي موجود هم تمامانزولشان حتی همین تر این است که  موضوع اسفناك

. حتی با دانستن این موارد هم  ] 46[ هستندآیات تکراري مربوط به  ها رخی از آنو ب نشده
  نظران اسالمی صاحب  خود موضوعی که    . نیازمند تفسیر هستند   قرآن ز آیات  تعداد زیادي ا

  در نحوه انجام آن با هم توافق نداشته و ندارند.  هم

به تفسیر و نتیجهعالوه زبان عربی، شان نزول و نیاز  داراي   قرآنگیري شخصی، آیات  بر 
دیگري سردرگمی    هم  مشکل  که  مشکلی  است.  گویی  کلی  و  ابهام  همان  که  هستند 

فهم   که  را دوچندان می  قرآنمسلمانان در  مثال مشخص نیست  چه    حروف مقطعهکند. 
ی  قرآنداند، اصال براي چه در  ها را نمیمعنایی دارند و حال که هیچ مسلمانی معناي آن

  . د ته باشکه قرار است هدایت مسلمانان را برعهده داش  اند آمده

تر در نظر گرفته شود، همان بحث  تواند از مشکل اول هم بزرگمشکل دوم که حتی می
داشته و به آن پایبند  دانیم محمد آن را اظهار محدود و کلی بودن اسالمی است که ما می

 بوده است. به زبان دیگر، در مقایسه با نیازهاي امروزي و قرن بیست و یکمی، اسالم اجرا 
هاي بسیاري دارد و اگر چنین کنیم، در واقع همان کاري محمد، نیاز به افزودنی  شده توسط

هاي  قرن گذشته انجام داده و موجب به وجود آمدن فرقه  15در    مسلمانان ایم که  را کرده
چقدر از توصیفات زندگی    کهاین. واقعیت این است که حتی فارغ از  اند مختلف اسالمی شده

عنوان رهبر اقعا رخ داده باشد، بحث این است که زندگی محمد بهلحاظ تاریخی و ازمحمد 
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اي دورافتاده و بدوي از  ساله در گوشه  23صرفا یک زندگی کوتاه    ،و الگو براي مسلمانان
هم در زمان و مکانی که خبري از مسایل  سال پیش بوده است. آن  1400دنیا در حدود  

آن  ، سکوالریسم و غیره نبوده است. در  مانند آزادي بیان، حقوق بشر، دموکراسیی  مهم
شبه مانند  جایی  در  زدن    بیشتر  ،جزیرهدوران  شالق  زناکار،  سنگسار  مانند  مواردي 

بردهشراب منتقدان،  خوار،  کشتن  حتی  و  آزار  چندهمسري،  عقیده،  تحمیل  داري، 
یا مقاومتدگراندیشان، همجنس و  گرایان  اسالم  برابر  به مثلکنندگان در  اهمیت    مقابله 

تشنه بودن و آب    خاطربهاست. دورانی که ممکن بوده است فردي دیگري را صرفا    داشته
خودش    کوب در کتاب دو قرن سکوتخوردن بدون اجازه از چاهش بکشد. عبدالحسین زرین

  دانستندند که نمیاهبه قدري به دور از تمدن بود  هاگوید که آندر توصیف اعراب مهاجم می
ت مییاقوت چیست،  سرخ  صور  که طالي  بودنش  خاطربهکردند  در    يکمترارزش    ،قرمز 

خاطر رنگ مشابهش با نمک، اشتباها به غذا اضافه  تلخ مزه را بهنقره دارد و کافور    مقایسه با
  . اندکردهمی

  بق امط  که  در نظر بگیریم   مسلمانرا واقعا    » خواهترقی  مسلمانان«حتی اگر    کهاین  خالصه
  معضلی   با  هاآن  است،  نادرستکامال    چیزي  چنین  محمد،  سنت  و  قرآن  در  موجود  تعاریف

  دسته   این  که  گوید می  مشخصا  که   معضلی.  هستند   روبرو  روش صحیح پیروي از اسالم  نام  به
  قدر این  محمد  اسالم   بازخوانی  نه   و   دارند   محمد   سنت   و  اسالم  تاریخ   از  را  الزم  آگاهی  نه

  . باشند   داشته   آن  آمیزموفقیت  خوانش  براي  شانسی  افراد  این  که  است   ابهام  بدون  و  سرراست 
، امر به  روزه  ،در واقع، این افراد اگر اهمیتی به خوانش صحیح اسالم محمد داشتند، نماز

وجود دارد را به    قرآن که در خود    معروف و نهی از منکر و سایر دستورات صریح اسالمی
  کردند. این آسانی ترك نمی
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  خیلی واقعی شعارھای
شعارهایی    .شودمنتسب می  این دین  یی است که به، شعارهاهاي مهم اسالمجنبهیکی از  

و    به هرحال   باشند.  در واقعیت جایی داشته تر از آن هستند که  که اصطالحا بسیار واقعی
دو  حداقل در  این است که  ها  علت ماندگاري آن  فارغ از دالیل پیدایش چنین شعارهایی،

هایی نامریی  رشته  در نقش  ، این شعارهااول  مرتبهدر    کنند.زمینه مهم، نقشی حیاتی ایفا می
و    رفته. در واقع، اگر همین امروز به خیابان  شوندمی  حفظ وحدت فکري مسلمانان  موجب

اگر همان ابتدا بپرسید،    آن  گیري جهانیهمهو    اسالمنفر در مورد   چند صورت تصادفی از به
این   البه  یادشعارها  از  و  ادامه  در  به  الي حرفنکنند، حتما  بههاآنهایشان  ولو  صورت  ، 

محمد آخرین   به شما خواهند گفت که چوناحتماال ها آن اشاره خواهند کرد. غیرمستقیم 
است،  ،  بود  پیامبر را اي بیمعجزه  قرآناسالم دین رحمت  مثل آن  است که کسی  مانند 

  در سراسر دنیا  مسلمانمیلیارد نفر  2حدود  امروز بود،  اشتباه اگر اسالم کهو یا ایننیاورده 
،  در مورد اسالم  ات جديیک مسلمان با انتقاد  در زمان مواجهه  که  . شعارهایینداشتوجود  

عدم    نهایتاو    تالطم بیش از حد  جلوي  زیادي  تا حد   توانند نامریی می  هایی همچون رشته
  . را بگیرد شخود   دینیعقاید به  او اطمینان

  ـ این  است. خارج از اسالمدنیاي  غیرمسلمانان و  این شعارها براهمیت ، روي دیگر ماجرا

رس آن  زمان  کن  دهیحاال  اعتراف  که  حال    م، یاست  در  ما 
. ما  میبلکه در جنگ با اسالم هست  میست ین  سمیجنگ با ترور

به    قرآنکه    میهست   یآن نسخه از زندگ  بامطلق    یدرجنگ
توص  یتمام علت  .کندی م  هیمسلمانان  مسلمانان    یتنها  که 

 ادیاست که بن  ن یا  ندیآیبه حساب م  دیما تهد  يبرا  ادگرایبن
را بخواند تا   قرآن  دیبا  ییکایاست. هر آمر  نیاسالم هم چن

غ   رحمیبی درباره  آن  صفحات  در  را   رمسلمانانیموجود 
بودن اسالم توسط مسلمانان    زیآمشعار که «صلح   نیا  .ندیبب

  تصور خطرناك است و    یلی به سرقت رفته است» تخ  یافراط
  ن یبه چن  زی است که خود مسلمانان ناین  تر  خطرناك   یحت
  برسند.   يباور

 ، بمباران توهماتمان سم هریس  -
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و    بار روانی  هستند که  پروپاگاندایی بسیار قوي  نقشدر    عمال  ،خود  اثردر کمترین    شعارها
با یک فرد غیرمسلمان ناآگاه، تنها . کنند منتقل می مخاطب غیرمسلمان  به را يزیاد فکري

و    ، احترام به سایر ادیانشنیدن شعارهایی مانند برابري و برادري، دین رحمت و دوستی
تحت  همانند افرادي که    .تواند تحت تاثیر قرار بگیردمیبه آسانی    جمالتی از این دست، 

ه  گذاشت   به نمایش  خود  را در ویترین  هایشجنسکه بهترین  گیرند  قرار میفروشگاهی  تاثیر  
نمونهبه  .است یک  مانند عنوان  معروفی  نویسنده  نویسندهراري  هِنوح    یووال  ،  یک    اي که 

درس    21در کتاب    ،تحت تاثیر چنین شعارهایی در مورد اسالم،  است  غیرمسلمان و سکوالر 
  . او کنداشاره می  خواهی مسلمانانبه شعار برابريمستقیما  خودش    ویکمبراي قرن بیست

  اند. سکوالر نیست و مسلمانان از گذشته به آن باور داشته  منحصراگوید که چنین شعاري  می
به اوموضوعی که  بر روي  اثر چنین شعاري  از    هراري شده که    سببو  ست  وضوح حاکی 

اشاره    با هم  خود مسلمانانبرابري  تصور کند که منظور از برابري اسالمی که در واقع به  
طور که قبال به اسالم متفاوت محمد با  همان ها تعمیم داده شده است.دارد، به تمام انسان

به نابرابري زنان   ،حقایق تلخ  در فصل  حقوق زنانبخش  در   و بعدا نیز  مردم عادي اشاره شد
ها  آندر میان خود  توان گفت که شعار برابري مسلمانان حتی  شود، میبا مردان پرداخته می

  . شوددیده نمیهم 

خصوصا   غیرمسلمانان  آگاهی  ،هاي اجتماعیشبکه  خاطر توسعهبهو    هاي اخیردر سالاگرچه  
افزایش یافته اما شریعت    اجراي دقیق  ناشی از   یجانتو    اسالمبنیاد    نسبت به کمی    ،غربی

را به    این عواقب وخیم پیروي از شریعت   غالبا  غربی  1هاي موثر رسانهواقعیت این است که  
این رسانهخود اسالم منتسب نمی به آنو بهها  کنند.  غالبا    ها کهخصوص احزاب نزدیک 

هاي مختلف یا حتی خشونت در میان  وجود طیفاگرچه    متمایل به جناح چپ هستند،
نمی انکار  را  اسالم  کنندمسلمانان  ترویج  با  شکل   اما  ترقی  ی در  به  سعی    ،خواهیمتمایل 

اسالمی که    .دهند   مخاطب غربی خورد  عنوان اسالم واقعی به  را به  این نسخه که    کنند می
آرمان  با  ارزش  هاکاري  ندارد  سکوالرهاي  و  غربی  نمیجوامع  دیگري  ،  به  را  خود  خواهد 
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در راه رسیدن به هدفی    عرفانی آن  نگرش متفاوت  ،و تنها تفاوتش با سایر ادیان  تحمیل کند 
،  یافتهتوسعه  هايکشور  که یک فرد ساکن  ست وراز همین  است.یعنی خداي واحد  یکسان  

چیزي که او واقعا  بیند اما آنرا میانتحاري یک تروریست مسلمان به اتوبوس مدرسه    حمله
  . شعارهایی و وحدت آفرین است   انسانی ،  زیباظاهرا  شعارهاي  همان    ، دهد به اسالم نسبت می

گرایش به اسالم نسبت داده  همسایه مسلمان همجنس  یا  او  رسانه مورد عالقه   که توسط 
هاي مختلفی  حتی اگر بداند که اسالم چه طیفخواه، یک آمریکایی ترقی  در واقع،  .شود می

حال،  ، با اینو چرا چنین کارهایی کردند   الدن که بودندو ابوبکر بغدادي یا اسامه بن  دارد
یا  فردي مانند رشیده طلیب  شد که  همچنان دوست دارد که اسالم واقعی همان چیزي با

عُمر می  1ایلهان  از  د. ن دهنشان  که  همجنس  اسالمی  میحقوق  دفاع  قصد  ،  د نکگرایان 
 موجبات مرگ  ،بمب میخیمنفجر کردن  پیروانش با    و  مسلمان کردن اجباري بقیه را ندارد 

  . دنکننفر دیگر را در یک کنسرت فراهم نمی  22 و انخودش 

یک  به    گاههیچ،  مانند رشیده طلیبخواه  مسلمان ترقییک    این است که  یتواقعروي دیگر  
، کافران سر ، داند که او آن را مهربان و آسمانی می اش نادیدهپیامبر گوید که نمی آمریکایی
ي امروزي هم تنها  و مسلمانان بنیادگرا  است  بریدهمیرا  و حتی شاعران منتقد    مخالفان

،  ها چیزي بگوید در مورد قوانین شریعت به آناگر هم    ،در واقع  خواهند مانند او باشند.می
منتسب   از اسالمها آن اشتباه و برداشترا نه به محمد بلکه به مسلمانان تندرو  این قوانین
تاکید  ،2» این اسالم واقعی نیست « اصطالح بسیار معروف گفتنبا نیز   در ادامه  .خواهد کرد

کهمی می  کند  شما  به  من  که  است  همان  واقعی  یعنی  گویم.اسالم  که  آن  این  چه 
شده و  شخصی  یبینند، شعارهایی زیبا و اسالممسلمانان مینوع غیرمسلمانان از جانب این 

ارزش با  متناسب  است. کامال  بشر  حقوق  مضامین  و  چیزي  ها  چنین    همان   هم  نتیجه 
تنوع فرهنگی با آن  در جوامع غربی تحت عنوان رواداري و  امروز  شود که ما  می  ايپدیده

هستیم. اگر  گونهبه  روبرو  حتی  که  عقاید  اي  اساس  بر  بر مسلمانی  در    مبتنی  و  شریعت 
  چنین عملی به   زیر بگیرد،   بارسلوناین، چند نفر را با یک ماشین در  راستاي کشتن کافر

 
 نمایندگان مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا  1

2 This is Nothing to do with Islam 
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ستیز  جامعه  رفتار غیرعاقالنه یک فرد  عنواناز آن به  شود و فقطاسالم ربط داده نمیخود  
می که  شود.یاد  بزرگی  بخش    کاله  سر  توجهی بر  مردم    قابل  کشورهاي  خواه  ترقیاز 
یا حتی  دانند  نمیها  هنوز هم بخش بزرگی از آن  ،نظراست و به  گذاشته شده  یافتهتوسعه

  که چنین کالهی بر روي سرشان قرار دارد. خواهند بدانند نمی

باشد که مسلمانی    کهایندر مجموع،   و    رایک شهروند آمریکایی تمایل داشته  در کوچه 
بحث این است   حال، . با اینقصد جان او را نداشته باشد، چیز بدي نیست که  بیند ب خیابان

به    ،آمیزيهمانند یک کتاب رنگتواند و نباید اسالم را  باید بداند که نمیاو همزمان  که  
طرز فکري خارج از اسالم    عنوانچه که دوست نداشت را بهکند و هرآن  میل خودش رنگ
صورت  ، بهمختلفی دارد و بسته به میزان پیروي از شریعتهاي  اسالم طیف  و مسلمانی بداند. 

  م بر روي بخشی از اسالم، ش بستن چخواه باشد.  رو و یا ترقیبنیادگرا، میانهتواند  می  کلی
هایی  در واقع ندیدن بخشی از صورت مساله است که نمونه غلط، و عنوان اسالم نادرست به

  کنیم. افغانستان مشاهده میخصوص به در سرتاسر خاورمیانه امروز  از عواقب آن را

  ، بندي کنیمدسته  منتسب به اسالم را  يشعارهااگر بخواهیم  ،  صورت کلیبهبه هر روي و  
شعارهایی  قرار داد. دسته اول    مجزادر دو دسته کامال  بر اساس نوع منبع    ها راتوان آنمی

. دسته دوم نیز شعارهایی  اند آمده  قرآنخود  در مشخص و صریح   کامال  صورتبهکه   هستند 
  تفاسیر   واستناد به احادیث اسالمی  کمک  با  معموال  هستند که توسط خود مسلمانان و  

به برخی از این براي نمونه    شودمیدر ادامه سعی  اند. حاصل شده  قرآن انجام شده از آیات 
  . آشکار گرددتا ابعاد پیدا و پنهان ماجرا بهتر  پرداخته شودشعارها 

  

  کتاب الهی
ادعا و شعار وجود دارد که  قرآندر مورد   باشید اگر با مسلمانان    چندین  ،  برخورد داشته 
براي   مقدس، غیرقابل تحریف و   اید. مواردي مانند معجزه الهی، کتابیها را شنیدهحتما آن

عباراتی هستند که  ، از جمله هاي اخالقیو حتی کتابی حاوي آموزه  هاهدایت تمامی انسان
از  موال مسلمانانمع ادعا و   .کنند میها را زیاد تکرار  آن  و حتی بعضا غیرمسلمانان برخی 
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فقدان و    ناتوانی بشر در تکرارش   ،قرآن  الهی بودن  ادعاي   ها مانند ی از آنخشبی که  هایشعار
  قرآن یعنی نزول    ،آنبخش دیگر  و    دارد   قرآن ریشه در متن خود    ،هرگونه اختالف و تناقض

  هستند  ی هایادعاپذیري آن،  یا عدم تحریف  هاعنوان کتابی جامع براي هدایت تمامی انسانبه
 قرآنبا مطالعه    توان گفت کهمی  در مورد بخش اول  .دارند   قرآندر مورد    مسلمانان  که خود

  خود محمد یا انسان دیگري کار    قرآنهستند که    این  مدعی  احتاصرخوریم که  میآیاتی بر  به
خود را    . آیاتی کهوجود ندارد  در آنهم    و تناقضی  هیچ اختالف  کهاینمچنین  هنیست و  

  اند. این آیات حتی خوانند و وظیفه حراست از خود را به عهده اهللا واگذار کردهاستوار می
  . دبیاوری قرآنمانند سوره   یکتوانید که اگر میکنند میدعوت  در ادامه

بود قطعا در آن اختالف بسیارى    اهللاندیشند اگر از جانب غیر  نمى  قرآن : «آیا در  نساسوره  
  »)82یافتند (مى

  ». )34گویند سخنى مثل آن بیاورند (پس اگر راست مى« :سوره طور

مانند آن را نخواهند    ،را بیاورند  قرآنبگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این  «  :اسراسوره  
  » )88ها پشتیبان برخى باشند (هرچند برخى از آن ،آورد

سوره   10گویید  گویند این را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىیا مى«  :سوره هود
  ».) 13توانید فرا خوانید (هر که را مى اهللاشده مانند آن بیاورید و غیر از   برساخته

گویید  ایم شک دارید پس اگر راست مىکردهچه بر بنده خود نازل  و اگر در آن«  :سوره بقره
  » .)23فرا خوانید (  اهللاى مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر سوره

به دروغ ساخته شده باشد    اهللاز جانب غیر    قرآن : «و چنان نیست که این  ونسیسوره  
آن تصدیق  مىبلکه  است  آن  از  پیش  در  چه  که  است  کتاب  آن  از  توضیحى  و  آن  باشد 

گویند آن را به دروغ ساخته است بگو  ) یا مى37تردیدى نیست از پروردگار جهانیان است (
  » .)38توانید فراخوانید (مى  اهللاى مانند آن بیاورید و هر که را جز  گویید سورهاگر راست مى

ادعاي   این  را بیاوردتواند  کسی نمیکه هیچ  قرآنطبیعتا    مبهم   کلی وبر  ، عالوهمانند آن 
  در    قرآنتحدي  عنوان اولین راه حل،  بهحال،  با این است.  هم  غیرقابل سنجش  ادعایی  بودن،
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را    قرآن  آیات  پاسخ داد.  بازنویسیتکنیک    با کمکتوان  می  را  مورد آوردن متنی مانند آن
  . تبدیل کرد  نو  و  آیاتی کامال جدید  بهتغییرات ساختاري  توان با کمک بازنویسی مجدد و  می
  ها و اسامی جاي نامبه  را بازآرایی کرد، و ساختار جمله  ترتیب کلمات  مثال  صورت که این    به

افزود،  به توصیفات به  موارد جایگزین قرار داد،  ،اشاره شده کار رفته را  ضمایر بهکار رفته 
عنوان  بهیا حتی نحوه خواندن کلمات را تغییر داد.    حروف مقطعه جدید ساخت  تغییر داد،

می نمونه  که  یک  گفت  مانند  توان  والزّوالتّ«یا    »الحکیم  قرآنلوا«یس،  آیاتی   »یتونین 
  . »التفاحو  التمروو «  »کریم: «یم، والکتاب الدرآیندصورت    به ترتیب به اینتوانند  راحتی میبه
  بسیار کلی و مبهم است. یعنی   قرآنطور که اشاره شد، ادعاي تحدي  همان  و  اینوجود  با  

که   نیست  از «مشخص  و  منظور  چیستمثل  دقیقا  به  زیرا    ،مانند»  مالك    کهاینبسته 
  تواند مواردي مانند شباهت گیرد و میشباهت معناي وسیعی را در برمیشباهت چه باشد، 

  . شامل شودکاربردي را  حتی   ، ساختاري وییادبی، معنا، کلمهبهکلمه

.  وجود دارد شباهت از ئینابراي آن دو حد باال و پ باشد کهکلمه بهکلمه شباهت اگر منظور 
،  ئیناشوند و در حد پدو متن کامال یکی می  و هردرصد  100 در حد باال، شباهت دو متن 

  شباهتی خواهند شد. کامال متفاوت و فاقد هرگونه  متن  دوشباهت صفر درصد و درنتیجه، 
با متن  100تا    صفرشباهتی بین    هر درصد   در نتیجه،  تواند  می  ،قرآن، میان متن جدید 

شود  گرفته  نظر  شباهت در  براي  شرط  اما    مالکی  برآورده کردن  این درصد قرآنبراي   ،  
هم متنی    قرآنخود  حتی  فت که  راین نکته را هم باید در نظر گ  چقدر باشد؟  شباهت باید 

  105آیه    عنوان یک نمونه در تایید این موضوع،به.  کامال جدید نیستمستقل و    درصد  100
ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین  « گوید که می ایسوره انبدر 

گوید:  که می )29، آیه 37(مزمور   زبور داوود استآیه مشابهی در  از برگرفته » خواهند شد 
شد بندگان صالح  « ساکن خواهند  آن  ابد در  تا  و  شد  منظور    . »وارث زمین خواهند  اگر 

ادبی ازآیا  باشد،    يو سبک نوشتار  شباهت  مجاز  آمده    قرآنکه قبال در    کلماتی  استفاده 
باید به زبان اگر منظور شباهت معنایی و مفهومی باشد،    است؟ آیا متن مورد نظر حتما 

 قرآن ها و موارد بسیار زیاد دیگر بخشی از ابهامات مربوط به تحدي  عربی باشد؟ این سوال
    ها نشده است.اي به آنهیچ اشاره قرآنهستند که در 

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF
https://T.me/AVAYeBUF


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

158  

به  غیرقابل سنجش هم    ییادعا  قرآنطلبی  مبارزه  باید گفت که   ،موارد اشاره شدهبر  عالوه
خلق    قرآن  »مانند«آیاتی را    یا گروهی  امروز فرديکه همین    مفرض کنی  .آید حساب می

افراد زیاديد، هماننکن تاکنون  در    یلقیط بن مالک در عمان، اسود عنسمانند    طور که 
حتی در زمان  تغلب یبن  له یو سجاح از قب مامهیدر  مه یاسد، مسلیبن  له یاز قب حهیطل من،ی

داوري صالحیت    یا شخص،  کدام مرجع  اند،این کار را کرده  محمد حیات و کمی بعد از مرگ  
زیرا  مُمناسب و    توانند داورنمی  طبیعتا خود مسلمانان؟  دارد این موضوع باشند  جازي بر 

  هر متنی   ،و در نتیجه  غیرقابل تقلید است  قرآن ها مسلم است که  پیشاپیش این امر بر آن
از محتوایش    را اگر    . دانندمیچشم بسته مردود    صورتبهفارغ  امروز  خود  حتی  در واقع، 

  است.  ماجراخود یک طرف   اوباشد زیرا  اداور این ماجر  د توان، نمیشودزنده    هم محمد 

جنبه دیگري از ادعاي    ،قرآن، موضوع الهی بودن  قرآنخلق متنی به مانند  بحث    در کنار 
متنی   گیري مشخص، حتی اگر ما نتوانیمندازهااست. فارغ از نبود مالك دقیق و روش    قرآن

اندازه به معناي غیرانسانی بودن   قرآنهاي  در حد و  این  باز هم  الهی  تهیه کنیم،  بودن  و 
در بهترین  که    خواهد بودمعناي مستقیم و سرراست آن این  در واقع،  نیست.    قرآنمنشا  

که  قآن  قرآن  متنحالتش،   است  نتوانستهدر خاص  بیاورنددیگران هنوز  را  مانند آن    . اند 
نمونه  یموضوع و  عجیب نیست  اکه خیلی  تاریخ  از آن در  فراوانی  دبیات کشورهاي هاي 

را تکرار ها آنکسی نتوانسته  گاه به این خاطر که هایی که ما هیچنمونه وجود دارد.مختلف 
و  صفت  ها  آنبه  کند،   طرفی  .ایم نچسبانده  غیرانسانیالهی  وقتی  دیگر  از  صفت  یک  ، 

کنیم  به متنی اعطا می ،کمالداشتن باالترین حد  معناي    هم درآن را  الهی  مانندغیرانسانی  
متن نباید دچار مشکالت اولیه و خطاهاي ابتدایی انسانی    اینباید این را در نظر بگیریم که  

گُ  مانند  نظم،  مطالبفقدان  بودن  گفته  ،نگ  روایی    ها،تناقض  و خط  نداشتن چهارچوب 
هاي مشکالتی که حتی در بدترین کتاب  باشد.اشارات پراکنده و ناقص    همچنین  و  مشخص

تر  وجود این مشکالت وقتی پررنگ  .د ن شوها هم دیده نمیآموزشی نوشته شده توسط انسان
که  می کنیم  توجه  این  به  که  نوشته  شخود   ،قرآنشود  نمیادبی    اي را  و  معرفی  کند 

اشاره کرده،  همان بارها  که  اصلی طور  را  هدف  و آموزش  انذار،    خود   تقواپیشگانهدایت 
  . داندمی
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این است کتابى که در آن هیچ تردیدى نیست. مایه هدایت تقواپیشگان است  «  :سوره بقره
)2(. «  

تناقضات   بعدتر  قرآندر مورد  اگر قرار باشد    خواهد   به صحبت پرداخته   کمی  اما  در  شد 
آیات   و همچنین منطق نامناسب  ابهام  ،عدم انسجام  ،به پراکندگی  اي مختصراشاره  جااین

بندي  کتابی نیست که فصل  قرآن  ،در واقع  بیاندازیم.  آن کافی است نگاهی به متن    ،شود  قرآن
باشد   برايمشخص   داشته  مختلف  متوجه موضوعات  سرعت  به  کتاب  این  خواندن  با   .  

از    حاوي  قرآنشویم که در  می و شلخته  برهم  و  م  ک ح  داستان،  توصیه، معجونی در هم 
به دنبال چیزي    در آن   صورتی که اگر شما بخواهید به  .است   اسالمی و دستورات اخالقی 

راهنماي مشخصی،  مجبور  ،بگردید مشخص   میانید بدون داشتن هیچ  و    114  در  سوره 
غالبا گمراه کننده   هایی که خودشانهم آیات و سوره. آنرخید چمختلف ب  هزار آیه  6بیش از  

حاال چیزي    چه اگر  ها وجود ندارد.ها و محتواي آنهستند زیرا ارتباط زیادي میان نام سوره
 هادر آن ي سریعجستجو  کهوجود دارد    قرآن  از  2الامتیاچیا    1اف ديپی  هايبه اسم نسخه

سال    30- 40تا همین    قرآنیرید که از زمان نوشته شدن  اما این را در نظر بگ  میسر است 
مجبور بوده که تمام متن    ،قرآنپیش، چنین چیزي در کار نبوده و یک فرد براي جستجوي  

  . زیر و رو کند با چشم  را   شودکه شامل صدها صفحه میآن 

در ادامه چند مثال    ، قرآن  بندي مناسببراي دیدن ساختار پراکنده، نامنظم و فاقد فصل
به معنی گاو    سوره بقره را در نظر بگیرید که عنوانش  در همین راستا مثال   شود. ذکر می

هم  آن  . پرداخته است  آیه به موضوع گاو  6در  اي که ارایه کرده، تنها  آیه  286در    اما  است
  ربط بیکامال    و بقیه سوره به مسایل  مربوط است  اسرائیلبنی  تاریخی  داستان  که بهگاوي  
سوره نمل حتی وضعیت بدتري    پرداخته است. جهاد و یاحکام فقه ،يمسائل اعتقادمانند 

و    )، به مورچه اشاره شده18آن، صرفا در یک آیه (آیه  آیه  93صورتی که در میان به ،دارد
پ  ،یخداشناس   چونهم  دیگريموضوعات    به   کال   آن  هیبق داستان  و  چون   یامبرانیمعاد 
ها نهایتا یک آیه از  هاي مشابه با سوره نمل که در آنمثال  . مربوط است   یو موس  مانیسل
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  عنکبوت   هايسورهتوان به  می  نمونه عنوان  به  زیاد است که  دارد سوره با نام آن همخوانی  
آیه)،    29حدید ( آیه)،    52قلم (،  آیه)  55قمر (   آیه)،   60روم (  ،آیه)  128آیه)، نحل (   69(

خود  ربطی به    عمالسوره یونس    بر این،عالوه  .اشاره کرد   آیه)  8تین ( و    آیه)  15شمس (
اگر   پرداخته است.  یخداشناس   ي هاو بحث  ینوح و موس   یزندگ  به داستان  یونس ندارد و

،  قرآنهاي بلند  ها کنار بگذاریم، در میان سورهخاطر تعداد آیات کم آنهاي کوتاه را بهسوره
در مورد    فقط  صورت منسجم و مشخصکه به  شودپیدا نمی  ايسوره  هیچ  جز یک مورد،به

باشد. پرداخته  به صحبت  که    یک موضوع  است  بلندي  تنها سوره  یوسف  سوره  واقع،  در 
یعنی بخشی از    ،هم مطابق با عنوان سوره  آن  پردازد و موضوعمنحصرا به یک موضوع می

هر کدام از   و هاي بلند دیگر خبري از چنین انسجامی نیست زندگی یوسف است. در سوره
یا  یک سوره آیات غیرمرتبط هستند که به ناگهان در میان   مختلف و  ها مملو از مطالب آن

در چند آیه بعد یا حتی در چند  شوند و  شروع می  از یک سوره  حتی میان یک آیه منفرد 
هم    قرآنهاي نقل شده در  موضوعی که در داستان   شوند.تمام می  در همان آیه  کلمه بعد 

  ونس یو  اسرا يهادر سورهبر سوره نوح، . مثال آیات مربوط به نوح، عالوهخوریم برمیآن    به
  م، یانعام، هود، حجر، مرهاي در سوره ،بر سوره ابراهیمو اشارات مربوط به ابراهیم نیز عالوه

به    ياسوره  کهاینبا   گر،یدر مورد جالب د  آمده است.  یمتحنه و اعل مُ ات، یصافات، ص، ذار
 ی امبرانیپ  ياوضاع برا  ت مربوط به او در سوره صافات آمده است. ااما اشار  م یدار  ونس ینام  

  ی موس   آیات مربوط به مثال    طوري کهخیلی بهتر نیست. به  هم  ندارند   یکه سوره اختصاص 
قصص آورده شده    و  شعرا،  اسرا، کهف، طه، مومنون، فرقان  يهادر سورهصورت پراکنده  به

  است. 

شاهد    شود و ماها مربوط نمیفقط به محتواي سوره  قرآن  کنندگیپراکندگی مطالب و گمراه
شود.  هم به ناگهان جمالت نامربوط دیده می  منفرد  آیات خود    دروندر  حتی  این هستیم که  

در حال صحبت در  اي که هاي آشکار چنین موضوعی است. آیهحدید یکی از نمونه  25آیه 
ربط  بی  کامال  مثالی  به سراغ  به ناگهان  ولی  فرستادن پیامبران براي هدایت مردم استمورد  

  کند چه معلوم میپندارد که میآن را دلیلی  بدتر از این،   رفته وآهن  پدید آوردن  در مورد
  کند! ي میرایپیامبرانش را و  اهللاکسی 
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ها کتاب و  راستى پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنبه : «حدیدسوره  
براى مردم خطرى   را که در آن  انصاف برخیزند و آهن  به  تا مردم  فرود آوردیم  را  ترازو 

او و پیامبرانش   ،معلوم بدارد چه کسى در نهان اهللاسخت و سودهایى است پدید آوردیم تا 
  » .)25ناپذیر است ( نیرومند شکست اهللاآرى  .کندرا یارى مى

هاي  با سوال در مورد هاللاي آیهقره شاهد این هستیم که  در سوره ب عنوان مثالی دیگر،به
ربطی  ناگهان بحث وارد موضوع کامال بی ،شود اما بعد از گفتن یک جمله کوتاهماه آغاز می

  . کند میو رستگار شدن  اهللاترسیدن از   توصیه به  سپسو ها خانه مانند وارد شدن از پشت

اند و  شمارى براى مردم و حجها گاهپرسند بگو آنها از تو مى: «درباره هالل سوره بقره
ها درآیید بلکه نیکى آن است که کسى تقوا پیشه کند و  خانه  نیکى آن نیست که از پشت

  ).»189بترسید باشد که رستگار گردید ( اهللاها درآیید و از ها از در آنبه خانه

اید.  شگاه نیست» را زیاد شنیده، دان نباشد شاید این جمله معروف «دانشگاهی که دانشگاه  
براي دیدن    از چنین ادبیاتی مصون نبوده است.   هم  قرآنکه حتی  رسد  نظر میحال، بهبا این

را    مورد   این در    قرآنشاهکار  تا  کافی است سري به سوره نجم بزنیم    ،قرآنادبیات مشابه  
  ببینیم. 

  .» )4( شود نیستوحیى که وحى مىجز به این: «نجمسوره 

  بندي تقسیموضعیت اسفبار  .  ها استطول آنوضع اسفبار  ،  قرآن  مورد دیگر در مورد آیات
از    هر تقسیم  قرآنسوره  بغرنج  وضعیت  از  کمی  دست  مختلف،  آیات  به    قرآن بندي  به 

طول هر آیه دقیقا با چه منطقی تعیین شده  مشخص نیست که    .هاي مختلف ندارد سوره
مانند آیات حاوي حروف مقطعه یا آیه  یک آیه    که  این هستیم   شاهد   قرآندر  مثال    است.

از سوره بقره   282مانند آیه  يدیگر  آیهلی و صرفا حاوي یک کلمه استسوره الرحمن   64
و    ،کلمه  129با   کلمات  از  استرا    عباراتقطاري  کرده  و   .ردیف  ناهمگون  طول  این 

آیات کهقرآن  غیرمنطقی  است  این  شبیه  بیشتر  یا  به  آنگان  نویسند   ،  تصادفی  صورت 
وقتی مهم  این موضوع    اند.اند، دکمه ایست را فشار دادههرجایی که عالقه داشته  ،خواهبهدل
مانند    قرآن جداکننده در متن  هرگونه عالمت نگارشی    نبود توجه به  شود که بدانیم با  می
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تمام  توان فهمید که چه موقع جملهنقطه یا ویرگول، نمی   شود و چه موقع جمله میاي 
یک متن   ملزومات بسیار مهمبر این، وجود انسجام در نوشتار از عالوه . شودشروع می دیگر

جاي  بزنید و خواننده را مجبور کنید بهتکه  هایتان را تکهتوانید حرفخوب است. شما نمی
هاي کوچک  صورت زجرآوري در تکههایتان را بهخواندن یک جمله مناسب و پیوسته، حرف

اصال  و    شده خارج    خواننده  رشته کالم از دست  ، نحوي که پس از مدتیهم بهآن  . بخواند 
بوده استکه  فراموش کند   در    وجود دارند که  قرآنآیات فراوانی در    .بحث در مورد چه 

به  هاآن ناتمام باقی میجمله  ادامه آن در آیه بعدي میصورت  این موضوع را  آید ماند و   .
بهتر بود  . در صورتی که  شوندتوان در آیاتی دید که با حروف اضافه شروع میمخصوصا می

در   هابه هم چسبیده و تمام آنبا کمک عالیم نگارشی مناسب مانند ویرگول   اتآی این که
وجود  ي  آیات بسیاردر نقطه مقابل،    یک آیه بیایند تا انسجام گفتار و نوشتار حفظ شود.

بهتر بود این مفاهیم  اند، در حالی که  گنجانده شده  یک آیه ربط در  دارند که مفاهیم کامال بی
بتواند    شدند میدر قالب آیاتی مجزا گنجانده   موضوعات  سردرگمی کمتري    باتا خواننده 

  مختلف را دنبال کند. 

ا اى گمراهان گاه شم) آن50شوند (می قطعا همه در روزى معلوم گرد آورده  : «سوره حجر
هایتان  ) و از آن شکم52خواهید خورد (  ) قطعا از درختى که از زقوم است51پرداز (دروغ 

)  55) نوشیدن اشتران تشنه ( 54نوشید ( ) و روى آن از آب جوش مى53را خواهید آکند ( 
  .» )56این است پذیرایى آنان در روز جزا ( 

پرداز،  گاه شما اى گمراهان دروغ شوند. آنمیقطعا همه در روزى معلوم گرد آورده  «:  آیه  1
هایتان را خواهید آکند. سپس روى  خواهید خورد و از آن شکم از درختى که از زقوم است

  نوشید و این است پذیرایى آنان در روز جزا» از آب جوش مىمانند اشتران تشنه آن 

خوبی)    (بهچه  کند. آنتکلیف نمى  او  توانایى  اندازهرا جز به    هیچ کس  اهللا  : «سوره بقره
آنبه و  او  به سود  آورده  اوستبه  بدي)(به  چهدست  زیان  به  آورده  اگر دست  پروردگارا   .

  فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر پروردگارا هیچ بار گرانى بر ما مگذار همچنان 
چه تاب آن نداریم بر ما تحمیل  . پروردگارا، و آنبودند نهادىکه بر کسانى که پیش از ما  

پس ما را بر گروه   و از ما درگذر و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور سرور ما تویى  مکن
  .» )286. (کافران پیروز کن
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خوبی)    (بهچه  آن«  -2».  کندتکلیف نمى  او  توانایى  اندازههیچ کس را جز به    اهللا«  -1:  آیه  5
پروردگارا، «  -3.  »دست آورده به زیان اوستبه  بدي)(بهچه  دست آورده به سود او، و آنبه

پروردگارا، هیچ بار گرانى بر ما مگذار  «  -4».  اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر
م بر ما چه تاب آن نداری. پروردگارا، و آنکه بر کسانى که پیش از ما بودند نهادى همچنان

پس    سرور ما تویى«  - 5  ».و از ما درگذر و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور  تحمیل مکن
  .»ما را بر گروه کافران پیروز کن

در    قرآنآوردن   استداللو نحوه   ، منطقساختاري و ادبیو عدم انسجام  در کنار پراکندگی 
شدهگیرينتیجه  توجیه انجام  پیش  از  آن  اشهاي  مانند  آیه  هم  در    حدید سوره    25چه 
در زمان خواندن    قرآن  هايزمخت بودن گفته  شکلی کهزند. بهنمیچنگی به دل    ،دیدیم
توان  که واقعا نمیشود  میتکرار    قرآن قدري در آیات  بهاین موضوع    آید.به چشم می  کامال
وره  س شود. مثال در  اشاره می  مرتبط  نمونه در ادامه به چند مثالبراي   ها چشم پوشید.از آن

این   در حال صحبت در مورد طوالنی کردن عمر    قرآنروبرو هستیم که  وضعیت  انبیا با 
ص  خمشکه اصال    در مورد کاهیدن جوانب زمینا ارایه استداللی  ب  ناگهان  که  است  کافران 

  شوند! گیرد که کافران پیروز نمیآن را مبنایی بر این نتیجه می  ،نیست یعنی چه

بینند  ها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا کشید آیا نمى: «بلکه اینایسوره انب
  ).» 44آیا باز هم آنان پیروزند (  .کاهیمآییم و زمین را از جوانب آن فرو مىکه ما مى

همچنین  روزه عالم و  6 آفرینشنادرست افسانه   ، قرآنن هستیم که در سوره هود شاهد ای
ها را  گیري قرار داده تا انسانقرار داشتن عرش اهللا بر روي آب را مبنایی براي این نتیجه

نیکوکارترند. کدام  که  شود  متوجه  و  مفصل  بیازماید  و  توضیحات  افسانه  این  مورد  در  تر 
  م گرفت. یخواهپیدر همین فصل  علم اسالمیبه آن را در بخش  قرآناشارات 

روز آفرید و عرش او بر آب بود تا  6ها و زمین را در : «و اوست کسى که آسمانسوره هود
گیخته خواهید  یک نیکوکارترید و اگر بگویى شما پس از مرگ بران شما را بیازماید که کدام 

  ).» 7( اند خواهند گفت این جز سحرى آشکار نیست شد قطعا کسانى که کافر شده 

  شود و ما در آیاتی صرفا به عدم انسجام و ساختار نادرست محدود نمی  قرآنضعف استداللی  
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این هستیم که  نه تنها فاقد مبناي   قرآن  و نحوه مثال زدن  شیوه استدالل   متعدد شاهد 
  شکلی که . بهکند صحیحی است بلکه اصول اخالقی و انسانی شناخته شده را هم نقض می

توهین بسیار  معنایی  میبار  منتقل  مخاطب  به  را  بارز    .کند آمیزي  نمونه  چنین  از  یک 
را   افراد ناتوان در سخن گفتن  ، شود که در آناز سوره نحل دیده می  76موضوعی در آیه  

به    ند قادر نیستتنها  نهکه    کند دردنخور معرفی میبه  علیل و  ، افراديسایرینقایسه با  در م
افراد  ، این  قرآناین در حالی است که مطابق    هستند!هم    اهللابلکه سربار    د ن عدالت فرمان ده

هستند  بند  اهللا  همان  مشکلیگان  اگر  ناشیهم    جسمی  و  اوکاري  کم  از  دارند  در    خود 
آمیز فقط محدود  این استدالل نامحترمانه و شیوه مثال زدن توهین  ه است.بود  هاآفرینش آن

  شود. هم دیده می قرآنآیات دیگر بسیاري از  سوره نحل نیست و در  76به آیه 

  - الل است و هیچ کارى از او ها زند دو مردند که یکى از آنو خدا مثلى مى: «سوره نحل

سربار  برنمى او  و  مىآید  مى  باشدخداوندگارش  را  او  که  جا  همراه  هر  به  خیرى  فرستد 
یکسان است  دهد و خود بر راه راست است آیا او با کسى که به عدالت فرمان مى . آوردنمى

)76(«.  

بقره که«  :سوره  است  کسى  مثل  چون  کافران  مثل  ندایى    و  و  که جز صدا  را  حیوانى 
  .» )171یابند (، درنمىاللند کورند ،کرندزند. بانگ مى ، شنودنمى

مثل خرى  گاه آن را به کار نبستند  مثل کسانى که تورات بر آنان بار شد آن«  :سوره جمعه
چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا را به    .کشدهایى را برپشت مىاست که کتاب

  .» )5(  نمایددروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نمى

  موضوع دیگري که در متن   ،قرآنادبی و منطقی متن  و عدم انسجام  بر پراکندگیعالوه

قدري واضح است که حتی  این موضوع به . استکلی  ابهام شود، خوبی دیده می  بهآن  آیات 
مبهم  به    قرآناعتراف    . اند به این موضوع اشاره کرده  هستیم که   آیاتیهم شاهد    قرآن  در

د تنها برخی از  یگوتوان در سوره آل عمران مشاهده کرد که میرا میبودن متن خودش  
اي است که تنها برخی  گونهبه  قرآن  دیگر  تشابه و ابهام در آیات محکم هستند و    قرآن آیات  

هستند. آن  فهم  به  قادر  افراد  مفهوم  از  براي  ایدئولوژیک  خودکشی  یک  رسما  آیه   این 
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 هاي مختلفزیرا راه را براي تفسیر و برداشتاست    آنهدایت جهانی    و  قرآنگر بودن  روشن
  باز گذاشته است.   قرآناز آیات 

اى از آن آیات محکم  «اوست کسى که این کتاب را بر تو فرو فرستاد پاره سوره آل عمران:  
هایشان انحراف است براى  اما کسانى که در دل  نده متشاب  بقیهد و  است آنها اساس کتابن

مفتنه پیروى  آن  متشابه  از  تاویل  طلب  و  آنیجویى  با  جز  که  کنند  را  و    اهللاتاویلش 
گویند ما بدان ایمان آوردیم همه از جانب پروردگار مى داندداران در دانش کسى نمىریشه 

  » .)7شود ( ماست و جز خردمندان کسى متذکر نمى

  توان حداقل به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول عباراتی هستند که را می  قرآن ابهام متن  
این صورت که  به    . ها قابل درك نیست مستقیم آن  معناي  اصال   ابهامشان مستقیم است. 

مشخص است   هاآن يکه معنا شکل هم به ابهام غیرمستقیم اشاره دارد، به این   بخش دوم
  ، چه موقع چه چیز  ،چه شخص  کار رفته به ضمیر بهو جهت اشاره    اما مشخص نیست منظور 

مستقیم کلماتی هستند که داراي چندین  غیر  حالت دیگر براي ابهام  .یا حتی چه جایی است 
که کدام معنی را باید به    توان مطمئن شدیکسان هستند و نمیمعنی یا مثال داراي نوشتار  
  اندکردهتصور میو خداي او  رسد محمد  نظر میابهاماتی که بهکلمه مورد نظر نسبت داد.  

  . اند ها ندیدهسازي آندانند و در نتیجه نیازي به شفافها را میبقیه هم معناي آن

مورد    14مجموعه حروفی که    قطعه هستند. حروف م  ،قرآنابهامات مستقیم  یک نمونه از  
  قرآن بخشی از  حتی  حروفی که ممکن است    اند.تکرار شده قرآنبار در    29ها مجموعا  از آن
نام  اختصاري و به منظور نشان دادن   هايعنوان عالمتها را بهآن قرآنو نویسندگان    نبوده 

ی  آیاتاشاره شد    طور که، همان دیگر مورد    .افزوده باشندهر سوره به آن    یا حافظ  نویسنده
ابهام غیرمستقیم هستند  هستند   از آنکه داراي  ادامه آورده شده است. که برخی    ها در 

  آیاتی که مشخص نیست به چه اشاره دارند. 

  اي مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله )؟چه موقع( زودىبه «سوره بقره: 
بگو مشرق و مغرب    .)گردان کرد؟چه چیزي آنان را روي( رد  گردان کروي  که بر آن بودند

  » )142کند (از آن خداست هر که را خواهد به راه راست هدایت مى
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که در زندگى این دنیا سخنش تو    (چه کسی؟) است    و از میان مردم کسى«:  بقرهسوره  
ترین گیرد و حال آنکه او سخترا بر آنچه در دل دارد گواه مى  اهللارا به تعجب وامى دارد و 

  » .)204دشمنان است ( 

تو نیست  ؟)انی(چه کس  هدایت آنان«:  بقرهسوره   عهده  بلکه  بر  را بخواهد    اهللا،  هر که 
، و جز براى طلب خشنودى  کند، و هر مالى که انفاق کنید، به سود خود شماستهدایت مى

انفاق مکنید، و هر مالى را که انفاق کنید به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمى    اهللا
  » .)272( بر شما نخواهد رفت

چه در خشکى و  داند و آنآن را نمىو کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او « سوره انعام:
هاى  اى در تاریکیداند و هیچ دانهافتد مگر آن را مىداند و هیچ برگى فرو نمىدریاست مى

  » )59است (  (کدام کتاب؟) که در کتابى روشنزمین و هیچ تر و خشکى نیست مگر این

براى آنان مثل  جا آمدند  نه آرا که رسوالن ب  (کدام شهر؟)   مردم آن شهرى«:  یسسوره  
  .») 13زن (ب

برآمدن خورشید رسید  تا آن«:  کهفسوره   قومى  کهگاه که به جایگاه  قوم؟)  بر   (کدام 
  ».)90که براى ایشان در برابر آن پوششى قرار نداده بودیم ( کردیطلوع م

  ».)1نازل کردیم ( (کدام شب؟) ما در شب قدر«: قدرسوره 

اتی اشاره کرد  توان به کلممی  ،قرآن  آیات  ابهام غیرمستقیمدر راستاي اشاره به حالت دوم  
براي آن  متفاوتی  معناهاي  اعمال  شاهد  اما در زمان ترجمه،  دارند  یکسانی  نوشتار  ها که 

 یمتفاوت  يمعناها  شود،دیده می  مختلف   ات یکه در آ  »بأْس« کلمه    عنوان مثال،بههستیم.  
  29  هی«قدرتمند»، در آ  يسوره فتح معنا  16  هیدر آبري این کلمه  به خود گرفته است.  

در    و «صالبت» ی حت  ای«خطر»   يمعنا د ی سوره حد  57 ه ی«عذاب»، در آ يسوره غافر معنا
مثال دیگري است که   » فتنه«کلمه  .شود مالحظه می «جنگ»   يسوره بقره معنا  177  هیآ

  شود اما معناهاي متفاوتی به آن نسبت داده شده است. دیده می  قرآندر آیات مختلفی از  
، »شیآزما«  ا،یسوره انب  111  هی در آ  »،شرك «  به معناي  سوره بقره  191  هیکلمه در آ  نیا

  آشوب» و    «تباهی   يسوره انفال به معنا  73  ه یو در آ  »عذاب معادل « سوره صافات    63  هیدر آ
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اوضاعش کمی    البته   مثال دیگري در همین راستا است که  عالمین کلمه    ترجمه شده است. 
تغییر    ،یا به عبارتی دیگر  آن  اعرابتغییر  با    صرفا  توانمتفاوت است. به این صورت که می

کمی    جهانیان، دو جهان یا خردمندان ترجمه شود.  متفاوت  سه معناي کامال  به  ،نحوه تلفظ
مورد به بحث  مجددا  بعدتر   کلمه  در  نتایج    مهمبسیار    این  آن  تر  بسیار مهمو  از  حاصل 
جا  را در این قرآنتک کلمات این چنین که تک این نبود هدف  جاایندر .  م گشتیبازخواه

این بود    قصد حال،  . با اینکار به چندین جلد اثر مجزا نیاز دارد   اینم چرا که  یفهرست کن
مشکالت  صورت کلی  به قرآنمورد استفاده در  زبان عربی    که تا حدودي نشان داده شود که

  . دارد   زبانان فهم توسط خود عرب  حتی  و  زبانانغیرعرب  برايخاص خود را در زمان ترجمه  

  ال یس   ار یبس  یکه واژگان عرب   د ی ریرا در نظر بگ  ت یواقع  نیا  ماجرا  بغرنج  ابعادبراي درك  
زبان   ن یدر ا  توانیرا م  يادیز  ي هامترادف  ،کلمه مشخصیک    يکه برا  ي طوربههستند  

  ر، یش  يبرا  مترادف   500نان،    يبرا   مترادف  200عسل،    يکلمه مترادف برا  80. وجود  افتی
ماجراست. در مورد    يایخود گو  ،شتر  يبرا  مترادف  1000و    ریشمش  يراب  مترادف  800
  واندتیم  ی عرب  هر واژه  د یگویکه م  دارداعراب وجود    میان  در   ی میاصطالح قد   ک ی  ،يآخر

بر  . عالوه] 47[   شتر  يبه معنا  مخالفش و  يخودش، به معنا  يداشته باشد، به معنا  یسه معن 
  توصیف چیزهایی   يبرا  یکلماتوجود  هاي دیگر غالبا شاهد  مانند زبان  عربی زبان    در  ،این

  ی . مثال در زبان عربفارسی زبان هم نرسیده باشد ذهن یک  حتی ممکن است به  که    میهست
فاصله   و غذاخوردن ملخ ي، صدا]48[ توان آن را جمع کردمیزان آبی که با دست می يبرا
  . ]47[  وجود دارد   ی) کلمات اختصاص صوصنام مخ  ي(هر فاصله دارا  دست   انگشتان  انیم

آویزي براي کامل خواندن زبان  ن را دستآشود برخی از مسلمانان  موضوعی که سبب می
در همین  بعدي  در بخش  این بحث را در گوشه ذهنتان نگه دارید چرا که  عربی قرار دهند. 

  م داد. ین را ادامه خواهآ،  زبان عربیفصل یعنی بخش  

بازگردیم.    قرآنبهتر است رفتن به حاشیه را تمام کنیم و به ادامه داستان خودمان در مورد  
نه متنی الهی که متنی انسانی    قرآن دهد متن  در کنار همه موارد اشاره شده که نشان می

از نوع ضعیفش است، مشکل مرتبط دیگر، وجود جمالتی هستند که به صورت  و آن هم 
آیه است که از این   78اند. مثال سوره الرحمن، داراي تکرار شده قرآنآوري در متن سرسام
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. مثال  » است هاى پروردگارتان را منکریدکدام یک از نعمت آیه آن عبارت «پس 31میان، 
اي مرسالت  آیه  50بار در سوره    10که    است  »کنندگانواى بر تکذیب    ،آن روزدیگر عبارت «

فقط به تکرار  ،  وجود دارد  قرآندر  ها  موارد بیشتري از آن  تکرار شده است. این تکرارها که
صورتی که فرد را به  به. گیرندمفاهیم را هم در برمیتکرار  حتی  و    نشده ختم جمالت  عینی  

میش  فراموشک  خودش  یا  آیات  این  گوینده  که  ایناندازد  یا  بوده  را    خوانندگانکه  کار 
که بیشتر   در آیاتیحتی  بینیم که تکرار حال، وقتی میکار فرض کرده است. با اینفراموش

رسیم که  ، به این نتیجه میشودهم دیده میگفتگویی خصوصی میان اهللا و محمد هستند  
  کار در نظر گرفته است. محمد را هم فراموش حتی خود  نه فقط خوانندگان که قرآن

  » .)147حق از جانب پروردگار توست پس مبادا از تردیدکنندگان باشى («:  بقرهسوره 

  » .)60حق از جانب پروردگار تو است پس از تردیدکنندگان مباش («: آل عمرانسوره 

که اوست که این کتاب را به تفصیل به  پس آیا داورى جز خدا جویم با اینانعام: «سوره 
جانب    آن ازدانند که  ایم مى  سوى شما نازل کرده است و کسانى که کتاب بدیشان داده

  .» )114( تو از تردیدکنندگان مباش پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس

ایم در تردیدى از کسانى که پیش از   چه به سوى تو نازل کردهو اگر از آنسوره یونس: «
حق از جانب پروردگارت به سوى تو آمده است پس زنهار  خواندند بپرس قطعا تو کتاب مى

  .») 94(از تردیدکنندگان مباش 

آیات  تکرار سریالی    ،رسد نظر میبههم  مشکوك  بسیار  که    قرآنیکی از موارد تکرار آیات  
رسد و عینا در هر دو  مورد می  5آیاتی که تعدادشان به  است.  معارج  و    هاي مومنونسوره

شده تکرار  این.  )7(جدول    اند سوره  این  با  تمام  در  کلمه    5حال،  یک  فقط  تکراري،  آیه 
واژه   از  ،»یُحَافِظُونَ  صَلَوَاتِهِمْوَالَِّذینَ هُمْ عَلَى  از سوره مومنون «  9متفاوت وجود دارد. در آیه 

  34کار نرفته است اما در آیه  به  قرآن«صلواتهم» استفاده شده که در هیچ جاي دیگري از  
کار رفته است که در  »، واژه «صالتهم» بهیُحَافِظُونَ  صَلَاتِهِمْوَالَِّذینَ هُمْ عَلَى از سوره معارج «

سوره معارج و  از    34آیات زیادي استفاده شده است. مثال در ترکیبی کامال یکسان با آیه  
یُحَافِظُونَ«  صورت به انعام دیده می  92» در آیه  هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ  شود. همچنین  از سوره 
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از    5تنهایی در آیه  از سوره معارج و کلمه «صالتهم» به  23  هیآترکیب «علی صالتهم» در  
با در نظر گرفتن    .د ن شویم دهیداز سوره مومنون  2از سوره انفال و آیه  5سوره ماعون، آیه 

این واقعیت که تفاوت این   البته و او معن این موارد، شباهت بسیار زیاد دو کلمه در نگارش
توان  در احتمال اول می  دو احتمال را متصور شد.  انتودو واژه تنها یک حرف «و» است، می

بوده که بعدا در    »صالتهم « صورت  به احتمال فراوان در آغاز به  »صلواتهم« گفت که واژه  
گوید  . احتمال دوم نیز به ما میصورت صلواتهم نوشته شده استبه اشتباه به  قرآننگارش  

  صورت صالتهم آورده است. دیگري به قبال این کلمه را در آیاتنبوده که   حواسش قرآن  که

  هاي مومنون و معارج: مقایسه آیات سوره 7جدول 

  سوره 
  معارج  مومنون 
  . ) 29( دامنندو کسانى که پاك   . )5دامنند (و کسانى که پاك 

مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که 
اند که در این صورت بر آنان  آورده دستبه

  . )6نکوهشى نیست (

  دستبهمگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که 
اند که در این صورت بر آنان نکوهشى نیست  آورده

)30( .  
پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد  

  ).7درگذرندگانند (
پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد  

  . )31(درگذرندگانند 
ها و پیمان خود را رعایت  و آنان که امانت

  . )8کنند (مى
کنند  ها و پیمان خود را رعایت مىو آنان که امانت

)32( .  
  . ) 34نمایند (مواظبت مى نمازهایشانو آنان که بر   . )9نمایند (مواظبت مى  نمازشانو آنان که بر 

یزان گویا بودن محتوا و انسجام مطالب  از لحاظ انتقال مفهوم، م  قرآنکه متن  در مجموع این
به اشارات، در وضعیت چنان بغرنجی  افراد فرهیختهسر میو  و محققی که    برد که حتی 

کرده  قرآنها  سال مطالعه  چنین  را  در  هستند.  روبرو  مشکل  با  دقیقش  فهم  در  هم  اند 
می بخوانیم.  جاي کتاب هدایت، کتاب گمراهی و سردرگرا به  قرآنجا نیست که  وضعیتی بی

گوید و  ها درگیر آن هستند که متوجه شوند دقیقا چه میکتابی که پیروان آن براي قرن
اي کنندهصورت خستهبه  قرآنها همه در حالی است که خود  اند. اینالبته هنوز هم نفهمیده

  کند که متنی آسان و قابل فهم دارد! بار تکرار می 4در سوره قمر،  
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،  17آیا کسی هست که متذکر شود. (  ، را براي تذکر آسان ساختیم  قرآنما  «:  قمرسوره  
  .» )40و  32،  22

ادعایی که   در مورد خودش، فقدان هرگونه اختالف و تناقض است.  قرآنبخش دوم ادعاي  
و   پیشین  ادعاي  همانند  هم  که  قرآنتمام    مانند تقریبا  باز  است  مبهم  و  کلی  ادعایی   ،

به روشنی مشخص  مالك را    قرآننه تنها خودش    محمد دانیم که  نیست. ما میهاي آن 
موضوعی   کار را انجام دهند. نیا دینکرد که با  هی هم توص گرانیبه د  ینکرد، حت  ي آورجمع

  ی وقت  حتی   .مالحظه کرد   هم   قرآن  خود  در آیات   توان تاییدیه صریحی براي آن رامی  که
براي   و شوند یها کشته مدر جنگ قرآنکه حافظان  د ی مر شناز عُ تشدر زمان خالف ابوبکر

  ن ی چن  د خاطر که محم  نیبه ااو  وري کنیم،  آباید آن را جمع  قرآنجلوگیري از محو شدن  
  . ] 49[  ریخ ایرا بدهد  قرآن يآور، مردد بود که دستور جمعبودنکرده   د ییرا تا يزیچ

  » .)17بر عهده ماست ( )قرآن( گردآوردن و قرائت دیتردی«ب: امتیسوره ق

هاي مختلفی از آیات جمع  ، نسخهقرآنوري آتالش محمد براي جمع عدم همیندر نتیجه 
در فاصله میان  مطابق روایت خود مسلمانان،  صورتی که  وجود داشته است. به  قرآنشده  

در زمان ابوبکر  ابن ثابت    ی که زید قرآنعالوه بر  مرگ محمد تا شروع دوران خالفت عثمان،  
ها حداقل چهار نوع از این مجموعهد،  ختر عمر بود   حفصهوري کرده بود و نزد  آجمع  1مریا عُ

مواردي    است.  داشته  وجود،  اند ی داشتهحجم یا چه    بودند   ملکه مشخص نیست چقدر کا
  ي اشعر  یبن مسعود، ابوموس ابن کعب، عبداهللا ا یاُبهاي نسخهها به  توان از جمله آنکه می

  قرآن . مثال اهالی کوفه طرفدار  اند هکه هر کدام طرفدارانی داشت  اشاره کرد  بن اسوداو مقداد  
مسعوداعبداهللا   طرفدار  بن  بصره  مردمان  اهل حمص    ياشعر  یابوموس   قرآن،  سربازان  و 
اسودامقداد    قرآنموافق   اختالف  . ]49[  اند بوده  بن  اولین  از  یکی  هاي موضوعی که خود 

به   ادامه حتی    قرآنمربوط  که در  استاست  اهالی    صورتیبه،  تشدید هم شده  مثال  که 
  . اند مخصوص به خود را داشته هايقرآندمشق و شام، هر کدام 

 
  بر سر تاریخ دقیق شروع آن اختالف وجود دارد.  1
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رایج    یعرب خط ازمتفاوت ی به خط ،تا حدود چهار قرن اول قرآن کهمساله دیگر این است 
مورد    ابتدایی پیدایش اسالمیکی از این خطوط که در دوران  شده است.  نگاشته می  يامروز

  که ساده    ار یبس  ی . خط] 49[ ود  ش میکوفی شناخته    خط گرفته، با عنوان  استفاده قرار می
موضوعی که اثرات آن هنوز بر   است.  بوده  يگذارو اعراب   ، تنوینفاقد نقطهحتی    ،در آغاز

اعراب ساده  شدهشود و سبب  دیده می  قرآنمتن   معناي کلمه و   ،که با تغییر صرفا یک 
مجددا    پرداختن به بحث مربوط به کلمه عالمین،با  و    اي تغییر کند. کمی بعدترحتی آیه

کوچک به اثر    صرفا  ايجا اشارهر ایناما اگر خواسته باشم د  به این موضوع بازخواهیم گشت 
  مثال چند  به  توان  م مییداشته باش   قرآنمتفاوت بر کلمات    و عالیم نگارشی  گذارياعراب

اگرچه ظاهر مشابهی دارند  نامی که  کلمات هم  .آمده است   8اشاره کرد که در جدول    محدود
کامال اختصاصی    انی مع  اعراب و عالیم نگارشی متفاوت،  داشتن   خاطر به  هاهریک از آناما  

  و متفاوت دارند. 

  نام همگذاري متفاوت کلمات : اعراب8جدول 

  نام واژگان هم   واژه 
  نْ اِ  ان

  (اگر) 
  آنَ 

 (صدمه) 
  آنَ 

  ) وقت، زمان(
  آنُ 

  ) شفا(
  آنٌ 

  ) بیمار(

  لَمٌ اَ الم
  ) درد(

  لَمَّ اَ
  (احاطه شده) 

  لَمْ اَ
  )سازمنفی عامل (

    لِمَّاُ
  -  (دانستن) 

  مِلْک  ملک
  (دارایی)

  مَلَک
  (فرشته) 

  مَلِک
  (پادشاه) 

  مُلْک
  -  (سرزمین) 

حروف   صیبوده که عمال تشخ ی صورتبه  در آغاز قرآنطرز نگارش  است که مورد دیگر این
«م»/«ف»/«ق»»«ز/ «ر»/ «ذ»/ «د»  ،«ن»/«ي»/«ث»/ «ت»/ «ب»   «ح»/«خ»/«ج»،   ،«و»/ ، 

  است   کردهیناممکن م  ی حت  ایدشوار    دیگراز یک  راو «ط»/«ظ»    «ض»/ «ص»  «ع»/«غ»،
  قرآن هاي دیگري نیز با  دشواري،  قرآندر نگارش    ه در کنار خط مورد استفاد  . )3ضمیمه  (

  مشخص  آیاتها به سورهبندي  نبود تقسیمتوان به  ها میاز جمله آنوجود داشته است که 
با همه این .  ] 49[  اشاره کرد  قرآندر آغاز نگارش    فقدان نام براي هر سوره  حتی شاید و  

بر   جامعیتوافق هم  شود و منسجم ارایه می صورتی مکتوببه  قرآنکه  امروز اوصاف، حتی
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بندي،  وجود ندارد و در روش خواندن، تقسیم  آنکامال مشخص  دست و  سر نوع قرائت یک
  اختالف وجود دارد.  نیز تعیین آیات و ترجمه آن

  ، نبود اختالف در خود متن و محتواي آن است، نه قرآنحتی اگر فرض کنیم که منظور  
ابهام  چیزي که خوانندگان بهآن باز هم به جاي خوبی    ،شوند به آن مبتال می  قرآنخاطر 

بخوانید    با دقت کافی  البته  و  را به زبان مادري خودتان  قرآنبار  رسیم. کافی است یکنمی
و    خود مسلمانان هم به آن باور دارند حتی  که    . اختالفاتیبشوید  تا متوجه این اختالفات

اي که حکم  هاي که حکم یا محدودیتش از بین رفته) و ناسخ (آی ها را با نام منسوخ (آیهآن
هم به وجود این    قرآن خود  حتی    . شناسند ) میاز بین برده استو محدودیت آیه منسوخ را  

آید  نظر میکه به  ها اشاره کرده استاختالفات اعتراف کرده است و در آیاتی مشخص به آن
و فراموشکار بودن   قرآننقیض  واي اعتراض مخالفین محمد به احکام ضدعلت چنین اشاره

کنند و به  آیاتی که محتواي کامال متفاوتی را نسبت به آیات پیشین ارایه می  ه است.او بود
  اشاره شده است.  9ر جدول ها د برخی از آن

«هر حکمى را نسخ کنیم یا آن را به فراموشى بسپاریم بهتر از آن یا مانندش  سوره بقره:  
  » .)106بر هر کارى تواناست ( اهللاآوریم مگر ندانستى که را مى 

به آنچه به تدریج نازل   اهللاو چون حکمى را به جاى حکم دیگر بیاوریم و  «سوره نحل:  
تو  یکند داناتر است ممى بلکه بیشتر آنان نمىدروغ گویند جز این نیست که  دانند  بافى 

)101 (.«  

یافتن تعداد دقیق این آیات نیاز به یک حافظه بسیار خوب دارد که در زمان خواندن هر  
د. کاري که اگر بخواهیم یهزار آیه دیگر مقایسه کن  6آیه، معنا و مفهوم آن را با بیش از  

بر این، حتی  عالوه  سانی نخواهد بود.بدون رجوع به حافظه آن را انجام دهیم، باز هم کار آ 
وجود دارد با هم در    قرآنخود مسلمانان هم در این زمینه که چه تعداد آیه متناقض در  

  ی برخ  که   ی صورتبهاند. توافق نیستند و در نتیجه اعداد مختلفی در این زمینه گزارش کرده
  . ]50[ رسدیمهم مورد  250به حدود   اتیآ  نیمعتقدند که تعداد ا ی ها حتاز آن
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  از آیات ناسخ و منسوخ مورد 10: 9جدول 

  شماره 
  آیات

  ناسخ  منسوخ

1  

به   صدقه/واجب بودن پرداخت پول
محمد قبل از پرسیدن سوال  

  خصوصی

به  پول/صدقهواجب نبودن پرداخت 
  محمد قبل از پرسیدن سوال خصوصی

مجادله: ایمان  «  سوره  که  کسانى  اى 
کنید  یاید هرگاه با پیامبر محرمانه مآورده

از گفتگوى محرمانه خود صدقه اى  پیش 
و   بهتر  شما  براى  این  بدارید  تقدیم 

تر است و اگر چیزى نیافتید بدانید  پاکیزه 
  » .)12(  آمرزنده مهربان است اهللاکه 

مجادله: شوید «  سوره  فقیر  ترسیدید  آیا 
که از دادن صدقات قبل از نجوي خودداري  

 اهللاکردید؟ اکنون که این کار را نکردید و  
دارید و   پا  بر  را  نماز  را پذیرفت  توبه شما 

و پیامبرش را اطاعت    اهللازکات را ادا کنید و  
(بدانید)   و  آن  اهللا نمائید  انجام از  چه 

  » .)13دهید باخبر است. (می

2  

در خانه تا   کارزنان زِنا شتندانگه
  کار ضربه شالق به زنان زِنا 100زدن   آخر عمر 

که  «  :نساسوره   کسانى  شما  زنان  از  و 
چهار تن از میان خود    ،شوندیمرتکب زنا م

بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند  
در خانه را  مرگشان  آنان  تا  دارید  نگاه  ها 

راهى براى آنان قرار دهد    اهللا فرا رسد یا  
)15(. «  

به هر زن زناکار و مرد زناکار «  سوره نور:
و روز بازپسین    اهللاصد تازیانه بزنید و اگر به  

دین   در  دارید  دو    اهللایمان  آن  به  نسبت 
منان در  وسوزى نکنید و باید گروهى از مدل

  » .)2کیفر آن دو حضور یابند (

3  

جهاد و هجرت   بدون يدشاونیخو 
  معناست. بی

اولویت  خویشاوندي بر جهاد و هجرت 
  دارد. 

ایمان آورده و «  سوره انفال: کسانى که 
با مال و جان   اهللا اند و در راه هجرت کرده 

نموده جهاد  پناه خود  که  کسانى  و  اند 
کردهداده یارى  و  یاران  اند  آنان  اند 
آوردهدیگرند  یک ایمان  که  کسانى  اند  و 

نکرده مهاجرت  هیچولى  گونه اند 
شما   با  آن  ندارندخویشاوندى  که  مگر 

یارى   هجرت کنند و اگر در دین از شما 

احزاب: م«  سوره  به  از  وپیامبر  منان 
خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران  

بعضى به   اهللاخویشاوندان کتاب  ند و  ایشان
  ، منان و مهاجرانوبر م ، بعضى اولویت دارند

آن خود  مگر  دوستان  به  بخواهید  که 
احسانى کنید و این در کتاب نگاشته شده  

  » .)6است (
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جویند یارى آنان بر شما است مگر بر علیه  
آنان   میان  و  میان شما  که  باشد  گروهى 

دهید  چه انجام مىبه آن  اهللاپیمانى است و  
  » .)72بیناست ( 

4  

  کافر  200بر  نموم 100غلبه   کافر  1000بر  نموم 100غلبه 

انفال: م«  سوره  پیامبر  به  واى  را  منان 
برانگیز اگر از شما بیست تن شکیبا  جهاد  

شوند و اگر  باشند بر دویست تن چیره مى
از کافران    1000تن باشند بر    100از شما 

اند که گردند چرا که آنان قومى پیروز مى
  » .)65فهمند ( نمى

انفال: تخفیف   اهللاکنون  «  سوره  شما  بر 
ضعفى   شما  در  که  داشت  معلوم  و  داده 

شما   از  اگر  پس  شکیبا   100هست  تن 
تن پیروز گردند و اگر از شما    200باشند بر  

هزار تن باشند به توفیق الهى بر دو هزار تن 
 ».)66با شکیبایان است ( اهللاغلبه کنند و 

  

5  

  حرام صدور حکم جنگ در ماه   هاي حرام حرام بودن جنگ در ماه 
توبه:   ماه«سوره  چون  حرام  پس  هاى 

شد یافتید   سپرى  کجا  هر  را  مشرکان 
به  و  کنید  دستگیر  را  آنان  و  بکشید 

گاهى به محاصره درآورید و در هر کمین
کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و  
نماز برپا داشتند و زکات دادند راه برایشان 

زیرا   گردانید  مهربان    اهللاگشاده  آمرزنده 
  ».) 5است (

ها نزد  شماره ماه  در حقیقت«سوره توبه:  
ها و زمین را آفریده  از روزى که آسمان  اهللا

هار چ  ،از این  .دوازده ماه است  اهللادر کتاب  
پس    .این است آیین استوار  .ماه حرام است

این و    (چهارماه)  در  مکنید  ستم  خود  بر 
بجنگید مشرکان  با  آنان چنان  ،همگى  که 

با   اهللاجنگند و بدانید که  همگى با شما مى
  » .)36پرهیزگاران است (

6  

و روز   اهللابه  و کار نیک کند هک هر
  شوند.مسلمانان رستگار میفقط   شود. ، رستگار می بیاوردجزا ایمان 

در حقیقت کسانى که ایمان «سوره بقره:  
شده یهودى  که  کسانى  و  و آورده  اند 

به    ،ترسایان و صابئان روز    اهللا هر کس  و 
بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد  
پروردگارشان  پیش  را  اجرشان  پس 
خواهند داشت و نه بیمى بر آنان است و  

  » .)62( نه اندوهناك خواهند شد

عمران:   آل  اسالم «سوره  جز  که  هر  و 
و   نشود  پذیرفته  وى  از  هرگز  دینى جوید 

  ».) 85کاران است ( وى در آخرت از زیان

  جنگ و کارزار با اهل کتاب   و گذشت نسبت به اهل کتاب  و عف  7
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بسیارى از اهل کتاب پس  «سوره بقره:  
روى   از  آشکار شد  برایشان  اینکه حق  از 

در   که  آرزو  حسدى  بود  وجودشان 
که شما را بعد از ایمانتان کافر   کردندیم

  اهللا پس عفو کنید و درگذرید تا    .گردانند
بر هر کارى    اهللا فرمان خویش را بیاورد که  

  ».) 109تواناست (

با کسانى از اهل کتاب که به  «سوره توبه: 
چه نآورند و آو روز بازپسین ایمان نمى اهللا
اند حرام  اش حرام گردانیدهفرستادهو    اهللارا  

گردند دارند و متدین به دین حق نمىنمى
خود جزیه   دست بهخوارى    باکارزار کنید تا  

  » .)29دهند (

8  

مجاز   دوستی با ستمگران فقط
  هم مجاز نیست.  دوستی با کافران  .نیست

از    اهللافقط  «:  ممتحنهسوره   را  شما 
دارد که در دین دوستى با کسانى باز مى

هایتان  با شما جنگ کرده و شما را از خانه
بیرون در  و  رانده  با    بیرون  راندنتان 

اند و هر کس آنان  دیگر همپشتى کردهیک
را به دوستى گیرد آنان همان ستمگرانند  

)9( «.  

همان گونه که خودشان کافر   «:  نساسوره  
آرزو دارند کافر شوید تا با هم برابر  اند  شده

باشید پس زنهار از میان ایشان براى خود  
که در راه خدا  دوستانى اختیار مکنید تا آن

هجرت کنند پس اگر روى برتافتند هر کجا  
و   بگیرید  اسارت  به  یافتید  را  آنان 
براى   یاورى  و  یار  ایشان  از  و  بکشیدشان 

  » )89خود مگیرید (

9  

  ایف پیامبر کشتن کافران است. ظاز و  پیامبر فقط ابالغ است. وظیفه 
قطعا  «:  نورسوره   کنید  تکذیب  اگر  و 

بر  تکذیب کردند و    شماهاى پیش از  امت
  .» )18( پیامبر جز ابالغ آشکار نیست 

و کسانى که شرك ورزیدند  «سوره نحل:  
مى خدا  اگر  نه  گفتند  و  ما  نه  خواست 

غیر   را  چیزى  هیچ  او  پدرانمان  از 
را حرام  نمى او چیزى  بدون  و  پرستیدیم 

رفتار نمى   چنین  آنان  از  پیش  شمردیم 
و   پیامبران  کردند  بر  آشکار  ابالغ  جز  آیا 

  .» )35( است

توبه:   ماه«سوره  چون  حرام  پس  هاى 
شد یافتید    .سپرى  کجا  هر  را  مشرکان 

بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره 
گاهى به کمین آنان  درآورید و در هر کمین

برپا   نماز  و  کردند  توبه  اگر  پس  بنشینید 
گشاده  برایشان  راه  دادند  زکات  و  داشتند 

زیرا   است    اهللاگردانید  مهربان  آمرزنده 
)5(. «1  

 
 اش،با توجه به محتواي صریح و کامال جسورانه  ،شودشناخته می  یا به تعبیر مسلمانان آیه قتال  آیه شمشیر  عنوانبهکه  این آیه    1

  اند. کرده توصیه میرا مدارا با کافران  مخصوصا آیاتی که است. قرآنزیادي از آیات  بسیار تعداد ناسخ 
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10  

براي پدر و  آمرزش  طلبمجاز بودن 
  مادر

پدر  براي آمرزش  سزاوار نبودن طلب
  و مادر

و پروردگار تو مقرر کرد که  «:	اسراسوره  
جز او را مپرستید و به پدر و مادر احسان  
کنید اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار  

آن به  رسیدند  سالخوردگى  به  اوف  تو  ها 
مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى  

) و از سر مهربانى بال  23شایسته بگوى (
فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن  

که مرا در خردى  دو را رحمت کن چنان
  » .)24پروردند (

بر پیامبر و کسانى که ایمان  «سوره توبه:  
مشرکان   آورده براى  که  نیست  اند سزاوار 

که برایشان آشکار گردید که آنان پس از آن
هر چند   ،ب آمرزش کننداهل دوزخند طل

  » .)113خویشاوند باشند (

عنوان یکی از موارد دیگري که قرآن در مورد خودش ادعا کرده است و اثر این ادعا را  به
از سوره انعام مالحظه کرد، مفصل بودن قرآن است. ادعایی که حتی    114توان در آیه  می

اگر منظور  نمی آیات الزم براي توان مطمئن شد که منظور آن چیست.  تفصیل در شرح 
ها جز نامی از اسالم باقی  ها باشد که نگاهی به هزاران حدیثی که بدون آنهدایت انسان

هاي آن بسیار  دهد که قرآن در ساختن اسالم و قوانین و دستورالعملماند، نشان مینمی
ن جزئیات  توان گفت که در قرآصورت کلی میکمتر از حد الزم سخنرانی کرده است. به

دقیق و کامل هیچ یک از احکام دینی نیامده است. حتی دستورالعمل دقیق چیزي مانند  
شود. با  نماز که ستون دین است و قرآن به برپایی آن دستور داده هم در قرآن دیده نمی

گویی،  چه در قرآن آمده، زیادهطور برداشت کنیم که آنحال، اگر منظور از تفصیل را ایناین
فایده و جزئیات غیرضروري است، چنین چیزي دور  هاي بیمطالب، بازگویی داستان  تکرار

  راهی درباره خودش ارایه نکرده است. از واقعیت نیست و قرآن توصیف بی

  که اوست که این کتاب را به تفصیل به  «پس آیا داورى جز خدا جویم با این :سوره انعام
از جانب  ایم مىکتاب بدیشان دادهسوى شما نازل کرده است و کسانى که   دانند که آن 

  ).» 114پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس تو از تردیدکنندگان مباش (

  در مورد خودش مطرح کرده است. در    قرآنجا در مورد ادعاهایی صحبت شد که تا این

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

177  

به صحبت    ،دهند مینسبت    قرآنادامه اگر خواسته باشیم در مورد ادعاهایی که مسلمانان به  
عنوان کتابی جامع براي  به  قرآننزول    ،قرآنسه مورد اعجاز علمی    سراغ  توان بهبپردازیم می

به    علم اسالمیمورد اول در بخش    .رفتبودن آن  ناپذیر  ها و تحریفهدایت تمامی انسان
ادامه سعی می  امابحث گذاشته خواهد شد   باقیدر  نی  یعنی جها  ،ماندهشود به دو مورد 

  . ه شود آن پرداخت و عدم تحریف قرآنبودن 

انسان  قرآنمسلمانان مدعی هستند که     ی حت،  ها آمده استکتابی است که براي تمامی 
چیزي  چنین  قرآناما خود  ند اهاز وجودشان هم مطلع نبود  قرآنکه محمد و  ییموهایاسک
  قرآن .  نگاهی بیاندازیم   قرآنکافی است به خود    هم  نتیجهاین  براي رسیدن به    گوید.نمی

براي هر امتی    که   گوید میصورت مستقیم  مانند نحل و یونس به  هاي مختلف بارها در سوره
  گواهی از خودشان فرستادیم. 

را بپرستید و از    اهللا،  اى برانگیختیم در میان هر امتى فرستادهو در حقیقت  «:  سوره نحل
هدایت کرده و از ایشان کسى است که    اهللا طاغوت بپرهیزید پس از ایشان کسى است که  

کنندگان چگونه گمراهى بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب  
بر  و تو را در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیمو روزى را که ، )36بوده است (

را که   و    روشنگر هر چیزى این گواه آوریم و این کتاب  براى مسلمانان رهنمود  است و 
  » .)89رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم (

پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت   و هر امتى را پیامبرى است «: یونسسوره 
  » .)47داورى شود و بر آنان ستم نرود (

ایم که تا پیش از این  گوید که تو را براي قومی فرستادهمی قصص همچنین در سوره  قرآن
اي مانند فصلت  در سوره را بیم دهی. در ادامه و آناناي نیامده بود تا برایشان هشداردهنده

زبان غیرعربی بر اعراب ارایه   به  قرآنگوید اگر  تري هستیم که میاف دقیقنیز شاهد اعتر
اعترافی به این واقعیت که هر ملتی نیاز به کتابی به زبان . و مبهم بود گنگ گاه شد، آنمی

نتیجه و مطابق با منطق خود   بهترین حالتش کتابی    قرآن،  قرآنخودش دارد که در  در 
سای نه  و  اعراب  ملتبراي هدایت  این    آید.هاي غیرعرب به حساب میر  بر  دیگري  تایید 
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گوید وظیفه محمد صرفا هدایت  توان در سوره ابراهیم مشاهده کرد که میموضوع را می
  زبان خودش است.  قوم هم

دم که ندا دردادیم، تو در جانب طور نبودى، ولى رحمتى است از    و آن«:  قصصسوره  
اى پیش از تو برایشان نیامده است بیم دهى،  هیچ هشداردهندهپروردگار تو، تا قومى را که  

  ».)46( پذیرند.  باشد که آنان پند
هاى آن روشن  گفتند چرا آیهى غیرعربى گردانیده بودیم قطعا مى قرآنو اگر  «:  فصلتسوره  

نشده زبان  است،  بیان  و عرب  غیرعربى  آورده  بگو  .کتابى  ایمان  که  کسانى  براى  اند این 
  قرآن هایشان سنگینى است و  آورند در گوشرهنمود و درمانى است و کسانى که ایمان نمى

  » .)44دهند (برایشان نامفهوم است و آنان را از جایى دور ندا مى

  . و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا براى آنان بیان کند«:سوره ابراهیم
کند و اوست  گذارد و هر که را بخواهد هدایت مىمىراه    پس خدا هر که را بخواهد بى

  .» )4ارجمند حکیم (

ی ماز سوره یس، مشخصا منظور خودش از قو  6در آیه    قرآنطور که قبال اشاره شد،  همان
ها  کند. قومی که تا پیش از این پدران آنمعلوم می  راکه محمد قرار است آن را هدایت کند  

سوره    7بر این، در آیه  عالوه.  توان گفت که یکتاپرست نیستند و عمال می  اندهدایت نشده
گوید که به زبان عربی بر محمد نازل شد تا مردمان  مستقیما می قرآن بینیم که شوري می

حتی هشدار و   وظیفه محمد این یعنیکند. (مکه) و نهایتا منطقه حجاز را هدایت القري اُم
  چندخداپرست   مردم شده و صرفا محدود به  جزیره را هم شامل نمیانذار تمام اعراب شبه

تنها سرنخ ما   سوره شوري،  بوده است. موضوعی که براي تایید آنیا همان مکه  القري  اُم
، قومی قرآنابق متن مط .توان یافتمیهاي دیگري هم در تایید این موضوع نشانه نیست و

از ظهور محمد  داراي  اند زیستهمنطقه حجاز می  حوالی هماندر  ،  مانند ثمود که پیش   ،
ها نیز در  در این زمینه به قوم عاد است که آن  قرآناشاره دیگر  پیامبري به نام صالح بودند.  

این   ر گرفتنبا در نظاند.  اند و داراي پیامبري به نام هود بودهزیستهجزیره میجنوب شبه
  ، به گویند براي هر امتی پیامبري از خودشان فرستادیممیکه    قرآن آیات    موارد و همچنین 

می خود  آسانی  متن  مطابق  که  رسید  نتیجه  این  به  حتی  قرآنتوان  محمد  رسالت   ،
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، 1ادعاي خاتمیت محمدبه  زیرا با توجه    توانسته به سایر نقاط عربستان تعمیم داده شودنمی
و در نتیجه نیازي  آمده    جزیرهشبه  هاي دیگرقوام و امت اپیامبري اختصاصی براي    قبال  حتما

  . اند به پیامبر جدید نداشته

  ی ). تا قومی را انذار کن5است که از سوي عزیز و رحیم نازل شده ( یقرآن: «این  سیسوره  
  ).»6ها غافلند (ها انذار نشدند و لذا آنکه پدران آن

و کسانی که    (مکه)القري  اُمی عربی بر تو وحی کردیم، تا  قرآن گونه  و این«:  شوريسوره  
شوند و  دور آن جمع می ،انذار کنی، و آنها را از روزي که همه خالئق  را اطراف آن هستند

د و گروهی در هستن  بترسانی همان روز که گروهی در بهشت  ،شک و تردید در آن نیست
  .» )7( آتش!

براي هدایت خود اعراب و مردمان ساکن    قرآنحتی این ادعا که    ت کهاس   مورد دیگر این
توان  به دو موضوع میمکه و منطقه حجاز تهیه شده است هم ادعاي کامال دقیقی نیست.  

، بر اساس  قرآنکار رفته در نگارش  که لهجه بهبراي رد این ادعا اشاره کرد. مورد اول این
در حالی که اگر این کتاب وظیفه  حمد بوده است.که قبیله خود م است لهجه قبیله قریش

اهالی حجاز را داشته از تمامی لهجه  ،هدایت  این منطقههابهتر بود که  در نگارش آن    ي 
آیات   تر از مورد اول است، این واقعیت است که. نکته دیگر که حتی مهمشد میاستفاده  

هایی صرفا شخصی میان  ها شاهد گفتگوها و توصیهوجود دارند که در آن  قرآنزیادي در  
کند  محمد و خدایش هستیم. در برخی آیات دیگر، او دشمنان شخصی خودش را نفرین می

او پرداخته می هایی که  شود. مثالو در تعدادي دیگر نیز به مشکالت فردي و خانوادگی 
کتاب  هیچ تنها شایسته حضور در  نه  انسانکدام  نیستهدایت  با    ند ها  ارتباطی  اصال    بلکه 

  . د ن ساکن منطقه حجاز ندارمردم معمولی  هدایت الهی 

  .» )23را بر تو نازل کردیم ( قرآنمسلما ما «: انسانسوره 

  همواره  اهللاپروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مبر که  اهللاى پیامبر از  : «سره احزاب

 
 ، سوره احزاب40آیه  1
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شود پیروى  چه را که از جانب پروردگارت به سوى تو وحى مى) و آن1داناى حکیم است (
  .» )2کنید آگاه است (چه مىهمواره به آن اهللاکن که 

  کنند  روى نمىقبله تو را پی ،اى براى اهل کتاب بیاورىو اگر هر گونه معجزه «سوره بقره: 

و تو پیرو قبله آنان نیستى و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند و پس از علمى که تو را  
  » .)145هاى ایشان پیروى کنى در آن صورت از ستمکاران خواهى بود (آمده اگر از هوس

  چه اندوخت ) دارایى او و آن1بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد ( «  سوره مسد:
گردنش  ) بر4کش () و زنش آن هیمه3زودى در آتشى پرزبانه درآید (ه) ب2ودش نکرد (س

  ».) 5طنابى از لیف خرماست (

بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهاي خود را به بعضی از    خاطربه«  سوره تحریم:
قسمتی   . پیامبرساخت  این موضوع را آشکار اهللا آن را افشا کرد و  او همسرانش گفت، ولی 

از آن را براي او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداري نمود هنگامی که پیامبر همسرش را 
عالم و آگاه مرا آگاه    اهللا این راز آگاه ساخته؟ فرمود  از آن خبر داد گفت چه کسی تو را از  

  » .)3ساخت (

اي  عنوان وسیلهبه  قرآن آید که محمد از  بسیار جالبی به نظر می  صورتبهبر موارد فوق،  عالوه
گفتن حرف میبراي  استفاده  میهایی  خودش خجالت  احتماال  که  آنکرده  را  کشیده  ها 

ها نباید حاوي چنین مکالماتی  واقع، کتاب هدایت انسان  مستقیما به اطرافیانش بزند. در
خودش  یا همسران  توانسته خیلی رُك و پوست کنده به اطرافیان  باشد که خود محمد می

  کند.  گوشزد

اید در برابر خدا و پیامبرش پیشى مجویید و از  اى کسانى که ایمان آورده« سوره حجرات:
اید صدایتان را بلندتر اى کسانى که ایمان آورده .)1خدا پروا بدارید که خدا شنواى داناست (

و  گویید با اىمکه بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن  از صداى پیامبر مکنید و همچنان
  .» )2هایتان تباه شود (که بدانید کردهآنبه صداى بلند سخن مگویید مبادا بى

احزاب:   ایمان آورده«سوره  اتاقاى کسانى که  که هاى پیامبر مشوید مگر آناید داخل 
شدن آن باشید ولى هنگامى   که در انتظار پختهآن  براى طعامى به شما اجازه داده شود بى

که سرگرم سخنى  آنداخل گردید و وقتى غذا خوردید پراکنده شوید بىکه دعوت شدید  
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کند از حق شرم نمى  اهللا که  دارد و حال آنرنجاند و از شما شرم مىگردید این پیامبر را مى
براى دل از آنان بخواهید این  پشت پرده  از  زنان چیزى خواستید  از  هاى شما و  و چون 

را برنجانید و مطلقا زنانش را پس   اهللاا حق ندارید رسول تر است و شمهاى آنان پاکیزهدل
  .»)53همواره بزرگ است ( اهللاز او به نکاح خود درآورید چرا که این نزد 

  هستید،   : «اى پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنیا و زینت آنیسوره احزاب
همسران پیامبر هر کس از شما  اى   .)28بیایید تا مهرتان را بدهم و خرم شما را رها کنم (

همواره آسان  اهللامبادرت به کار زشت آشکارى کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر 
اى همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان نیستید اگر سر پروا دارید پس    .)30است (

گویید    که در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایستهبه ناز سخن مگویید تا آن
)32(. «  

ذکر یک نکته ضروري است. ممکن است برخی با استناد    ، پیش از پرداختن به ادامه بحث
یا سوره ص، استدالل کنند که متن    مانند آیات سوره حمد، فرقان  قرآنبه برخی از آیات  

و نه    انذار دادن به جهانیان  محمد   گوید که قصد با اشاره به کلمه جهانیان مشخصا می  قرآن
  است. بوده   لزوما مردم مکه و منطقه حجاز

  .» )2) ستایش خدایى را که پروردگار جهانیان (2( الْعَالَمِینَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ : «سوره حمد

) بزرگ است  1نَذِیرًا (  لِلْعَالَمِینَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَُکونَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْ: «سوره فرقان
  .») 1اى باشد (کسى که بر بنده خود فرقان را نازل فرمود تا براى جهانیان هشداردهنده

  .» )87) این جز پندى براى جهانیان نیست (87( لِلْعَالَمِینَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ : «سوره ص

  شود، از  ترجمه می »جهانیان«معناي  غالبا به قرآنحال، کلمه «عالمین» که در متن با این
تر به آن پرداختیم، صرفا با یک اعراب متفاوت طور که پیشآن دسته کلماتی است که همان

به معناي   عالَمینصورت تواند بهتواند معناي کامال جدید و متفاوتی بگیرد. عالمین میمی
به معناي اندیشمندان   مینالِعبه معناي دو عالم (دنیا و آخرت) یا حتی    ین عالَمَن،  جهانیا

شود و مسلمانان  وضوح دیده مینیز این موضوع به  قرآنو خردمندان خوانده شود. در خود 
اند. مثال اگرچه  گذاري مورد پسند خودشان را اعمال کردهاند، اعرابهرجا که صالح دیده
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  مترجمین فارسی گذاري شده و  اعراب  عالَمین  صورتبه، عالمین  قرآنآیات  تقریبا در تمامی  
کرده ترجمه  را جهانیان  آن  آیه  نیز  در  اما  این  22اند  روم،  به  سوره    عالِمین صورت  واژه 

  شده است.  ترجمه به معناي دانشمندان و خردمندان گذاري و در نتیجه اعراب

السَّمَ«سوره روم:   خَلْقُ  آیَاتِهِ  ذَلِکَ  وَمِنْ  فِی  إِنَّ  وَأَلْوَانِکُمْ  أَلْسِنَتِکُمْ  وَاخْتِلَافُ  وَالْأَرْضِ  اوَاتِ 
  هاى شما ها و زمین و اختالف زبانهاى او آفرینش آسمانو از نشانه) 22( لِلْعَالِمِینَلَآیَاتٍ 
  .» )22هایى است (نشانه انمنددانشهاى شماست قطعا در این براى و رنگ

به    در آن  سوره ص که مسلمانانحتی در همان   را  عالمین  ن ترجمه  اجهانی  معنايواژه 
دیگري   يهاشکلبهشاهد این هستیم که بارها    ،قرآنو همچنین آیات دیگري از    اند کرده

از آن عبرت  ان و نه جهانیان  مند خردمندان و دانش   پندي است تا  قرآن که  بر این تاکید شده  
  گیرند. 

ایم تا در آیات آن بیندیشند  است که آن را به سوى تو نازل کرده «کتابى مبارك  :  سوره ص
  » .)29و خردمندان پند گیرند (

به تو نازل شده حقیقت دارد   خداچه از جانب  داند آنپس آیا کسى که مى «سوره رعد:  
  .» )19گیرند (مانند کسى است که کوردل است تنها خردمندانند که عبرت مى

براي   قرآند از نظر  ندهنشان می  مشخصا  آیاتی کهگذاري و  با در نظر گرفتن تفاوت اعراب 
براي هدایت قوم قریش و مردم    قرآن و    هر امتی انذاردهنده مخصوص خود وجود داشته 

ی  های در سوره  »عالمین«از    قرآنتوان نتیجه گرفت که منظور  می  به روشنی،  مکه نازل شده
دو عالم  نهایتا    تر، در معناي وسیعیا    که خردمندان  نه جهانیان  فرقان و ص،   مانند حمد،

نه یک  کرده حامل آن است،  تصور می  محمد   ی کهدر نتیجه، رسالت  است.   (دنیا و آخرت)
مکه و قومی مانند    ي مثلاي محدود به منطقه حجاز، شهررسالت جهانی که نهایتا وظیفه

  قریش بوده است. 

ها هدایت انسانکند،  ها را رد میموضوع هدایت تمام انسان  قرآن  متن خود  کهاینبر  عالوه
براي ادعاي   دیگر هاي موجودردّیه یکی از ه شده به زبانی خاص، خود با کمک کتابی نوشت
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کتاب  هدایت جهانی شد،همان  است.  این  اشاره  که  عرب  قرآن  طور  فردي  براي    ،توسط 
اکثریت مطلق مردم دنیا    ،در نتیجه  .نگاشته شده است   به زبان عربی  طبیعتا  زبانان وعرب

.  و هستند   آن عاجز بودهکامل  ، از فهم و درك  دانند نمیهم  سته و هنوز  دان ی نمیکه عرب
غیراعراب به  ، اند دانستهنمیعربی  زبان  که  ی  حتی  آوردند،  روي  مسلمانی  به  خاطر  وقتی 

را تکرار    بیگانه و نامفهوم  هاییصرفا واژه  ،در مواقعی مانند خواندن نمازنداشتن دانش عربی،  
  موضوعی که حتی همین امروز هم   .اند نداشتهها  که درك درستی از معناي آن  اند ردهکمی
صورت کامل حل نشده و غیراعراب بعضا  در دست است، به  قرآناز    هاي فراوانیترجمه  که

به گفته   هم عبارات و جمالتی کهآن  متوجه معناي دقیق عبارات عربی و اسالمی نیستند. 
  ند. نهدایت کن هیچ مشکلی  وبد ار بوده همه مردم جهان را قرمسلمانان 

در دسترس    قرآندر چند قرن اول توسعه اسالم، نسخه کاملی از    است که   نکته دیگر این
در پیش    راه  صورت کلی سهبه  ها آنعموم مخصوصا مردم عامه غیرعرب نبوده و در نتیجه  

که  اند.  داشته  روي خود بوده  این  اول  کاانتخاب  با  کال  بر    قرآنر زیادي  و  باشند  نداشته 
موضوعی که اکثریت مطلق غیراعراب آن   هایشان اسالم را دنبال کنند. اساس همان شنیده

  ، بمانند   اي به زبان خودشانآمدن ترجمهمنتظر  گزینه دوم این بوده که    اند.را پیش گرفته
براي ب  قرآناي که عمال دیگر خود  هم ترجمهآن .  ازسازي آن استنیست و صرفا تالشی 

اند از رسیدن به آن  هایی که پس از اسالم زیستهخ، اکثریت انسان اي که به گواه تاریترجمه
 هاتا قرنچیزي چنین  طور که در ادامه به آن اشاره خواهد شد،  هماناند چون محروم بوده

با صرف   . راه سوم هم این بوده کهنداشته است   هم   حتی وجود خارجی   پس از مرگ محمد
  نددانکه حتی نمی  شوندبراي فهم چیزي    مشغول یادگیري زبان عربیوقت و انرژي زیاد،  

، زیرا  و هنوز هم نیست  زبان هم چاره کار نبودهاین  حتی دانستن  که    البته  دقیقا چیست.
شان    البته  و  اسالمآگاهی از تاریخ    ،براي فهم نسبی آن  قدري مبهم و گنگ است کهبه  قرآن

  . ضروري است قرآن نزول آیات 

در قرن نهم میالدي   باراي براي اولین صورت پراکنده و جسته و گریختهبه قرآن ،به هرحال
  به    آن لاما ترجمه کام ] 51[ ه است اي ناشناس به زبان یونانی ترجمه شد توسط نویسنده
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آن که به زبان فارسی    کامل  اولین ترجمه  صورتی کهبه  ه است.تري نیاز داشتزمان بیش
سال پس از مرگ محمد انجام شده است. این    350در قرن دهم میالدي یعنی حدود   ،هبود

تا   معمولیسال،    350یعنی حداقل  زبان عربی نمی  غیرعرب  مردم  متوجه    ،اند دانستهکه 
هم  اند شدهنمی  قرآنمحتواي   تاریخ  این  از  پس  البته  فقطو  توانایی  فارسی  ،  که  زبانانی 

البته از  تهیه نسخه  توانایی مالی  خواندن و  ترجمه    متوجه  تاحدودي  اند را داشته  قرآناي 
کتاب هدایت  دهد فراگیر شدن این  موضوعی که نشان می  اند. شدهمیآن  متن    اللفظیتحت

  هاي بیشتري نیاز داشته است. قرن سپري شدن  در میان مردم، حتی به

سال پس از مرگ    400  حدود، باالخره در قرن دوازدهم میالدي و  قرآندر ادامه نیز، اگرچه  
اروپا  اکثریت مطلق  اما    شدبه التین ترجمه    ،محمد  که زبان التین  مردم معمولی ساکن 

قرن  دانستند،نمی تا  می  باید  صبر  میالدي  تا  هفدهم  زبان  آنقرکردند  آلمانی،  به  هاي 
انگلیسی ترجمه شود.   بفرانسوي و  زبان هم به    هتازه ترجمه  به    اینیک  نبوده که  معنی 

هایی  تنها آنها،  . از میان آناستشده  تمامی مردم اروپا یک نسخه رایگان از این کتاب داده  
چنین  به تهیه    اند توانستهمی  ،اند رسیده و البته عالقمند بودهوسعشان میاز نظر مالی  که  

از مرگ   پس  سال  1000حدود   تا حقیقت این است که   تر،به زبان ساده  کتابی اقدام کنند.
و   ، اصال قابل خواندنرا بر عهده دارد  هدایت همه مردم جهان مثال    که  این کتاب،  محمد 

بسیاري  هاي  زبان  هم  ما هنوز  . نبوده است   توسط اکثریت مطلق مردم دنیا   فهمیده شدن 
ها طبیعتا هم قادر به خواندن زبان  ها ترجمه نشده است و آنبه زبان آن  قرآنکه    داریم

  هزار   7تا    6طور به موضوع بنگرید که امروز حدود  براي درك ابعاد ماجرا، این  عربی نیستند.
  زبان هم ترجمه   100صورت کامل حتی به  به  قرآنحال،  با این  ،زبان زنده در دنیا وجود دارد

  موضوع   و این  شود می  تغییر محتوا  منجر بهدیگر از این بگذریم که ترجمه اساسا    . استشده  ن
از طریق خواندن  صرفا   ،قرآنمحتواي واقعی  به  گاه کسی نتواند  شود که هیچعمال سبب می

  قرآن اصال یکی از دالیلی که خلفاي اسالمی با ترجمه    آن به زبان مادري خودش دست یابد.
هرچند    شود.ي آن میتغییر محتوا  موجب  مخالف بودند همین واقعیت بوده که ترجمه آن

  مو ترجمه کند. الفطی و موبه که مترجم سعی کند کلمات را تحت

  به   کنند، وقت آن است کهمطرح می قرآنعنوان آخرین شعاري که مسلمانان در مورد به
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بپردازیم. بحث تحریف این پیشب  ها آن  ناپذیري آن  دستورالعمل  آخرین    قرآنکه  فرض  ا 
انسان میهدایت  استدالل  است،  خداوند  طرف  از  نباید  ها  دستورالعملی  چنین  که  کنند 

هدف خداوند در  چنین چیزي سبب به چالش کشیده شدن  تحریف یا مخدوش شود زیرا  
کنند حتی یک نقطه  ا همانند مسیحیان بنیادگرا که تصور میهنآ  شود.ها میهدایت انسان

که   معتقدند  و پیش نشده،  انجیل پس  براي    قرآن از  است که محمد  عینا همان چیزي 
هاي قبلی  ندارند که کتاب  مشکلی انالبته که مسلمان حافظان وحی خوانده است. کاتبان و 

  می در تما  خدااعالم کنند که  مانند تورات و انجیل را تحریف شده بخوانند و    خدامنتسب به  
هایش،  خاطر ناتوانی در حفظ کتابها را هدایت کند، بهدفعات قبلی که تالش کرده انسان

ها خداي قادر مطلق که هیچ کاري از حوزه اختیار او  از نظر آن .با شکست روبرو شده است
عمال قدرت کرده است و در مقابل تحریف شدن سایر  ا  قرآن  خارج نیست، تنها در مورد

  تنها تماشاگر بوده است.   فرستاده،قبال سخنانی که 

  ها زبان برخی از به قرآنزمان ترجمه نسخه کامل  :10جدول 

  (میالدي) قرن ترجمه   زبان 
  10 فارسی
  12  التین

  16 ایتالیایی 
  17  لهستانی ، آلمانی، فرانسوي، انگلیسی، هلندي و ییماال

  18  روسی
  19  سوئدي و  لیابنگ، اردو  ،عبري

  20  هندي   و مجاري  ژاپنی، چینی،
 21  گُرجی

استدالل فقرات  ستون  که  است  این  تحریف    هايواقعیت  عدم  زمینه  در    قرآن مسلمانان 
تاریخی،  به اثر  یک  و  عنوان  ضعیف  اعتقادات  بسیار  مبناي  بر  شواهد    اسالمی صرفا  نه  و 

به ساختار نوشتاري   قرآن ناپذیري مثال مسلمانان براي اثبات تحریف است. تاریخی مستقل
  نشده   نوشته مانند آن  متنی ه  تاکنونها  از نظر آنگویند که چون  کنند و میآن اشاره می

، معجزه الهی  قرآندر بخش  ناپذیري آن است.پس این به معناي اعجاز و در نتیجه تحریف
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بنویسند    قرآناند متنی مشابه با  فراد زیادي سعی کردها  تاکنونبه این موضوع پرداختیم که  
توانند در جایگاهی باشند  اما مسلمانان نمی  ها هنوز هم موجود هستند و برخی از این متن

در  نفع  ذيها یک طرف  را تایید یا تکذیب کنند چرا که خود آن  قرآنها به  نکه شباهت آ
اگر متن  طور که در آناز طرفی دیگر، همان  .هستند   ماجرااین   اشاره شد حتی   قرآنجا 

دهنده الهی بودن آن و در نتیجه تحریف ناپذیري  مانند باشد، باز هم نشانواقعا متنی بی
 که  يمانند بسیاري از متون ادبی و غیرادبی دیگر  است که  و صرفا به این معنی  آن نیست

استمتنی  اند،  نوشته  اهانسان  تاکنون به    . خاص  مسلمانان  که  دیگري  متوسل    آنمورد 
ها معتقدند که چون  است. آن  قرآنها به ادعاي خود  شوند و بسیار جالب است، اشاره آنمی

نگهبان آن است  گفته    قرآنخود   پس تحریف    م،اري خلق شدهاکمال استویا در  که اهللا 
  . نشده است 

ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم  کرده تدریج نازل  را به   قرآنتردید ما این  بى«:  حجرسوره  
  » .)9بود (

ها ابرآسا  که آنحرکتند و حال آنپندارى که آنها بىیبینى مها را مى«و کوه :  نملسوره  
چیزى را در کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت  است که هر    اهللاصنع    .انددر حرکت

  » .)88دهید آگاه است ( چه انجام مىاو به آن

وقتی شما قرار است حقانیت چیزي را اثبات    ،گوید می  حداقلیکه منطق    است   حالی این در  
وقتی هنوز اصالت متنی    متوسل شوید.  خودش درباره    چیز  خود آنادعاي  کنید، نباید به  

اصالت آن    ،با استناد به همان متن  توانیم چطور می  ،به اثبات نرسیده و مورد پرسش است
با  ما    ، فردي متهم به دزدي استوقتی    مانند این است کهچنین کاري عمال    . را اثبات کنیم 
استدالل که خودش میمطرح کردن   تبرگوید من دزدي نکردهاین  را  او  در    کنیم.ه  ئام، 

نتیجهنتیجه،   ب  ،ادعایک  گیري منطقی در مورد  براي رسیدن به  ه شواهد مستقل و  باید 
.  هستندنتیجه کار    بر  آشکار   و تاثیرگذاري  متوسل شد که فاقد هرگونه نفع و زیان  منابعی

ه کرده توجه  یتوان به اعدادي که هرودوت از جنگ ترموپیل ارابراي همین است که نمی
نبردي  ،  است  هم بوده  یونانی  ماجرا که اتفاقا  معاصر  تنها راوي  عنوانبه   زیرا او  .زیادي کرد

  ایرانی را شکست   سرباز  میلیون  3یونانی، حدود سرباز هزار  4در آن  که  کند را توصیف می
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  . ] 52[  اند داده

، یکی از  قرآنتحریف  عدم  مسلمانان در مورد    قبول   هاي لرزان و غیرقابلفارغ از استدالل
که   مواردي  شدن    صورتبهاولین  تحریف  می  قرآنمستقیم  نشان  ما  به  ترتیب  را  دهد، 

که توسط مسلمانان یا حتی  ندارد  ترتیبی که شباهتی با ترتیب نزولی    است.   قرآن هاي  سوره
صرفا به معنی   ،البته که تحریف .شده استکه پیشنهاد لِداي همچون نُبرجسته سشناقرآن

هاي  اي سورهمانند چینش سلیقه  ،نآنیست و هرگونه دخل و تصرف در    قرآنتغییر متن  
نداشته که سوره  آید. نوعی تحریف به حساب می  نیز  آن هاي  شاید گفته شود که لزومی 

بزرگ در برابر این استدالل وجود دارد.    مشکلدو  بر اساس ترتیب نزول چیده شود اما    قرآن
شود  سبب می  کنند که ایندیگر را نقض مییک  قرآنمشکل اول این است که برخی از آیات  

. مثال در سوره آل عمران که سوره  ضروري باشدها بر اساس ترتیب نزول  خواندن آن  که
،  را بخواهد   ایدن  نیکه اکسی  هر  گوید  خوانیم که اهللا میمی  ،لی استهاي فعقرآنسوم در  

هاي  قرآنحال، وقتی به هفدهمین سوره از  . با اینمی دهیبه او م  مال و ثروت این دنیا را
گوید فقط  شویم که اهللا در چرخشی کامال آشکار میرسیم با سوره اسرا روبرو میفعلی می
  . م یدهیرا م  ایدن نیمال ا میکه بخواه یبه هر کس 

و هر که عنوان سرنوشتى معین  : «و هیچ نفسى جز به فرمان اهللا نمیرد بهسوره آل عمران
و هر که پاداش آن سراى را بخواهد از آن به   دهیمپاداش این دنیا را بخواهد به او از آن مى

  ).» 145دهیم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد ( او مى

.  دهیمبه زودى هر که را خواهیم از آن مى  ،هر کس خواهان زودگذر است: «سوره اسرا
  ).» 18داریم ( مىگاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد براى او مقرر آن

این است که   براي چینش آیات  مشکل دوم  وجود نداشته و در    قرآنهیچ دستورالعملی 
یا همان الهام بر محمد  نتیجه تنها راه مطمئن و منطقی قرار دادن آن بر اساس ترتیب نزول  

معتقدند که خود    صرفا  ،بدون داشتن مدرك معتبري  ن مسلمانا  برخی ازند  چهر  بوده است. 
دانیم  هاي متعددي که ما میقرآنآوري کرد اما وجود  را جمع  قرآنزمان حیاتش،    محمد در 

، نشان  شد اشاره  ها  به آناي که قبال  مانند آن چهار نسخه  اند پس از مرگ او وجود داشته
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ترتیب    هاقرآنواحدي در کار نبوده است. مخصوصا که هر کدام از این    قرآندهد که  می
  و به احتمال فراوان حتی حجم متفاوتی   مخصوصو خوانش  رش  نحوه نگا،  چینش اختصاصی

هاي  در مورد سوره نحوه چینشی که امروز  این   توان گفت کهمی  ،بر همین اساساند. داشته
ابداعی است   در واقع، ،ندارد قرآنو شباهتی به ترتیب نزول آیات  با آن روبرو هستیم قرآن

اند.  از خود به خرج داده  قرآنوري و تدوین  آه همراه او در زمان جمعکه زید ابن ثابت و کمیت
نگاه اولچینشی که   ابتداآید که سورهبه نظر می  در  هاي  و سوره  قرآن  يهاي بزرگ در 

 که موارد نقض فراوانی  دهد نشان میاما دقت بیشتر    اند آورده شدهآن  انتهاي  در  کوچک  
  د. ن کناي را رد میچنین قاعده  که اساسا وجود دارد

که   ما نشان میبهمورد دیگري  به  در    جدي  صورتی به  قرآن دهد که  صورت غیرمستقیم 
صورت کامل و مانند یک کتاب واقعی از  به  قرآنمعرض تحریف بوده، این واقعیت است که 

شده  توسط برخی از افراد حفظ می  قرآنآیات  آسمان نازل نشده است. واقعیت این است که  
شده است.  ها نگاشته میو توسط برخی دیگر بر روي چوب، پوست، استخوان و مانند این

هایی  نوشته  ،دانند دس میمیلیارد مسلمان آن را مق  2چه که امروز حدود  تر، آنبه زبان ساده
و    بازماندگان محمد و همچنین متونی که بر روي چوب  خاطرات ذهنیاست که از درون  
پس  استخراج شده است. چه تضمینی وجود دارد که ه بودند، نوشته شد  پوست و استخوان

ه  یا بخشی از آن را به اشتبا ، این حافظان بخشی از آیات را فراموش نکرده باشند ها، از سال
که حتی اگر زید ابن  این را در نظر بگیرید  براي درك ابعاد ماجرا    کم و زیاد نکرده باشند؟

را شروع کرده باشد، فاصله میان   قرآنآوري  ثابت در اولین سال خالفت ابوبکر هم کار جمع
چیزي بیش از  توسط زید،  ها  وري آنآن آیاتی که بر محمد الهام شدند تا زمان جمعیاول

بوده  22 این،عالوه  .است   سال  حافظان    بر  تمامی  که  دارد  وجود  تضمینی    آیات که  چه 
دانیم که بسیاري  زنده بودند، زیرا ما می  قرآن آوري  در زمان جمع  مختلفی را حفظ بودند، 

ها،  پوست  توان مطمئن شد که تمامیطور میشدند. چهها کشته میها در طول جنگاز آن
د؟  نها جمع شده باشند و هیچ موردي از قلم نیافتاده باش این  ها و مانند ها، استخوانچوبتکه

ستی چند سال بوده  هم بر روي چنین مواد خام و ُسها آنمیزان پایداري و دوام این نوشته
اسناد  اند و تمامی  اصال فرض کنیم که تمام حافظانی که آیات مختلف را حفظ بوده  است؟
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، چه تضمینی در کار است که کار  ه باشند آوري شد جمع  صورت کاملبه  قرآنآیات    حاوي
صورت کامال بدون ایراد و غلط به انجام  به یک کتاب واحد به  هاو تبدیل آنانتقال این آیات  

  این است که به معناي واقعی کلمه   صورت خیلی کوتاه سواالت به  پاسخ اینرسیده باشد؟  
  . نیست   تضمینی در کار  «هیچ»

  ، آوري کند را جمع  قرآنهاي خود مسلمانان، زمانی که عثمان تصمیم گرفت  بق گفتهمطا
بن عاص و عبدالرحمان ابن    د یسع   ر،یابن ثابت، عبداهللا ابن زب  د یزچهار نفره از    ياتهیکم

بقیه  بود،   نهینجار در مد یبن  لهیقب  لاهکه    د یجز زکه بهرا مامور این کار کرد. افرادي   حارث
ابن ثابت  که قبال زید  را    ی قرآن  یت داشتند تا مامور  افراد  نیبودند. ا  شیقر  لهیاز قب  همگی

ها از روي  آن.  ، در چند نسخه تکثیر کنند آن را جمع کرده بود و در نزد حفصه گذاشته بود
  آن،   پس ازد و  ن گردانمینسخه اصلی را به حفصه باز،  1رونوشت تهیه کرده   4نسخه حفصه  

آوري و از بین  جمع  قرآناز  و پراکنده    یم یقد   يهانسخهتمامی    دهد کهعثمان دستور می
ا  . ه شوند برد امان ماند، نسخه  حال،نیبا  این ماجرا در  از  ه  بود   ايتنها نسخه متفاوتی که 

  ن یکه عثمان به ا یاز دستورات یک ی. آوري کرده بودآن را جمععبداهللا ابن مسعود   که است
که    مالك قرار دهیدرا    ی شیلهجه قر  د، یجا به اختالف برخوردهربوده که   نیا  د ده یم  هگرو

قر به  اکثر  یشیباتوجه  کم  تیبودن  افراد  پ  يکردیرو  ته،یمطلق  حساب  به  ینیبشیقابل 
  راه دیگر حل اختالفات مراجعه به عثمان بوده است تا او راي نهایی را بدهد.  است.  آمده یم

سوره بقره   249  اتیداشته که کلمه تابوت که در آ  م یابن ثابت تصم  د ی نمونه، ز  ک یمثال در  
بر نوشتن    گریکه سه فرد د  ی. در حالسد یبنو  ةصورت تابوسوره طه وجود دارد را به  39و  

  واقعی و قریشی   فرمکه    کند یعثمان حکم م  تیاند. در نهاداشته  صورت تابوت اصرارآن به
کلمه   نیا رایز  ،بودهغلط  نیز ير یگجهینت نیا ، لدکهبه گفته نُ  حال نیهمان تابوت است. با ا

  . ] 49[ است ی واژه از زبان حبشوام کیو  ست ین  یعرب يااصالتا کلمه

بحثی است که    و کم و زیاد شدن آن   قرآنهمه موارد اشاره شده، موضوع تحریف  بر  عالوه
  مثال   اند.به آن اشاره کرده قرآنوري  آحتی خود مسلمانان هم از همان دوران آغازین جمع

 
 . شودمی به شهرهاي کوفه، بصره و دمشق فرستاده  دیگر نسخه 3و   ماندمی ها در مدینه نزد خود عثمان باقی یکی از آن 1
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که به ترتیب به    خوریم عمر و عایشه در این زمینه برمیاشارات  به    اسالمی   ما در روایات
به  .  ]49[  انداشاره کرده  قرآن امالي اشتباه در    با   ی کلمات  وجودحذف شدن آیه سنگسار و  

  تاریخی   موثق و مستدل   سند   چهینه تنها  ما    توان گفت کهمیبندي  عنوان جمعروي و به  هر
پذیري  در راستاي تحریفمهم  هایی  نشانه  بلکه در دست نداریم    قرآنناپذیري  براي تحریف

هم    قرآند که  ن رسانکه ما را به این نتیجه می  هایی نشانه.  بینیم در پیش روي خود میآن  
در    مانند سایر کُتب به اصطالح مقدس،و    هاهمانند تمامی متون نوشته شده توسط انسان

  است. اي نبوده تافته جدا بافته به هیچ عنوان و از این لحاظمعرض تهدیدات مشابهی بوده 

  

  کامل  زبان
این است که بر اساس   قرآن در بخش قبل به این موضوع پرداخته شد که علت عربی بودن

الهام شده است.    محمد قریش بر    ی مانند ، این کتاب براي هدایت قوممتن آن  صریحه  اشار
هم لزوما نیاز به زبان عربی    هاقومی که طبیعتا زبانش عربی بوده و هدایت و راهنمایی آن

درك  هایی که  مخصوصا آن   ،حال، یکی از شعارهاي غیرواقعی مسلمانانبا این.  داشته است
هاي فعلی، زبانی  زبان  سایربرخالف    این است که زبان عربی   ،زبان ندارند مقوله    درستی از

آخرین    ، برايي مطلققادر و دانا  خداي  که  ها، به همین علت بوده آناز نظر  است.    کامل
هایی که قبال براي هدایت ورد که زبانآخاطر میبه  ، ناگهانگفتگوي خودش با مردم دنیا
بهترین  خدایی که  ند و حاال وقت انتخاب زبانی کامل است.اهمردم استفاده کرده ناقص بود 

طریق عقل و فهم را رها    ها ازیعنی هدایت مستقیم آنمخلوقاتش  ترین راه هدایت  و امن
که    آوردمیروي    هاي عربستانبیابان  سواد دربی  فرديمبهم به    سخنانیالهام  کرده و به  

هم مردم  فهم  حتی  در  بعضا  هم  او  هستند حرفکامل  زبان  ناتوان  وقتی  .  هایش  البته 
،  است  ادعا کردند که اسالم براي هدایت تمامی مردم دنیا آمده  قرآنمسلمانان برخالف متن  

با این سوال روبرو شدند که چرا به زبان عربی است؟ در نتیجه، کامل خواندن زبان   طبیعتا
  صورت به  ،دومینو  یکسقوط  د  ماننکه ه  بودهها  ادعاي قبلی آنها در راستاي  توسط آن  عربی

احتماال متوجه    مسلمانانی که کمی مطالعه بیشتري دارند   است.  ي رخ دادهناپذیراجتناب
بودن  بی اما  شده  ی ادعایچنین  پایه  براي   صورت کلیبه  هاآن،  به هرحالاند  مجبورند که 
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بودن   این  همچنان  قرآنتوجیه جهانی  در  دهنرا    ناهموار  مسیر  حرکت  احتماال   د.ادامه 
  حال، باشد. با این  توضیح واضحات  شماآید براي برخی از  هایی که در ادامه میگفتهاز  ی  بخش

هم سخن به درازا   تا  پرداخته شودبه موجزترین شکل ممکن به این موضوع  شود سعی می
  شده باشد.   به بحث زبان عربی اي هرچند مختصرنکشد و هم اشاره

هاي دیگر اساسا طرز  فلسفه کامل خواندن یک زبان و ناقص خواندن زبانصورت کلی،  به
تواند در انتقال  زبان نمیآن    کهخوانیم یعنی اینوقتی ما زبانی را ناقص میفکري غلط است.  

  رایج و    1طبیعی هاي  به زبان  چیزي  چنین   ننسبت داد ،که در واقع  مفهوم درست عمل کند
ها فقط از لحاظ  را همانند وسایل نقلیه در نظر بگیریم، آن  هااگر زبان.  غلط استدنیا    در

رساندن شما به مقصد  دیگر متفاوت خواهند بود اما همگی در  شکل و نحوه کارکرد با یک
توانید فاصله بین منزل تا محل کار خودتان را با دوچرخه،  . شما میکنندموفق عمل می

نیست   امعن  آنشهري بروید اما این به    درون  اتوبوسحتی  کلت، ماشین شخصی یا  یموتورس 
توانیم یک  ما میدر واقع،  قص هستند. ان ذکر شدهایل س که مثال ماشین شما کامل و بقیه و

توانیم آن را کامل دیگر بدانیم اما نمییک زبان  بهتر از    هاي مشخص،جنبهدر برخی  را  زبان  
ص مختلف متفاوت  ااشخ  و انتظار  تواند بسته به نگاهمیهم  تر بودن  حتی همین به بخوانیم.

پیچیدن نسخه یک زبان در    تعیین شده و مشخصی براي  و لزوما دستورالعمل از پیش  باشد
  . کار نیست 

ها در پی تالش براي  در هر منطقه و سرزمین، انسانکه  است    مورد دیگر در این باره این
انتقال مفا اشاراتی هیم موجود در ذهن خودشان به دیگري،  برقراري گفتگو و  از عالیم و 

شناسیم تبدیل شده است.  اند که به مرور به چیزي مانند زبانی که امروز میصوتی بهره برده
در برقراري ارتباط با از آن  اند تا ردم یک منطقه به آن نیاز داشتهمدر این دوران هرچه که 

از طرفی زبان ماهیتی سیال دارد    اند. استفاده کنند در زبان خودشان ایجاد کرده  دیگریک
کامال تکمیل بگوییمو یک بسته  که  و منجمد نیست  زبان    شده  و  فالن  تحول  کار  دیگر 

  یا   شوند واژگان جدید ساخته میمرتبا  در هر زبان طبیعی،  مثال    رشدش تمام شده است.

 
 داستان متفاوتی دارند.  هاي ساختگیزبان 1
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غیرمستعمل   میمنس  تدریج بهواژگان  واقع،.  شوندوخ  زبانبه  در  کهجز  مرده    هایی  عمال 
و ظرفیت ساختاري    ، بستر فرهنگیورانسخنها بسته به تعداد  سایر زبان،  شوند محسوب می

  د. ن د در طول زمان دچار تغییرات شونتوانمی انخودش 

گفته این  گرفتن  نظر  که  ها میبا در  براي صداي غذا مثال  اگر  توان گفت  زبان عربی    در 
هاي دیگر نیز بسته به منطقه و نیازهاي مردمان در زبان  ، خوردن ملخ واژه اختصاصی داریم

واژگانی اختصاصی براي توصیف چیزهایی داریم که ممکن است برایمان بسیار عجیب   ،آن
واژگان   این  برخی از  ، اشاره محدودي بهبراي نمونهو دقیق باشند.    جزئیو غریب یا بسیار  

  . ]48[ است  شده  11هاي مختلف در جدول  در زبان

  هاي مختلف : برخی از واژگان اختصاصی در زبان11جدول 

  معنا و مفهوم  واژه   زبان 

  Poronkusema  فنالندي
ایستادن و ادرار  بدون    تواندیم  یگوزن شمال  کیکه    یمسافت

  است.  لومتریک 7/ 5حدود  . مسافتی که در کند یط کردن، 
  پرسد. فردي که زیاد سوال می Pochemuchka  روسی

  گذر زمان در مقیاس کیهانی  Kalpa  سانسکریت
  پذیر است. وهوایی که دیدنش فقط از پشت پنجره دلآب Gluggaveður  ایسلندي

  1تولو 
  Karelu  (بومی هند) 

ماند (مثل جاي  جا میردي که از پوشیدن چیزي روي بدن به
  بند ساعت، کش جوراب و مانند آن). 

  Culaccino  ایتالیایی 
بر روي  مرطوب    یبر اثر گذاشتن یک لیوان یا ظرفردي که  

 شود. ایجاد میمیز 
  هانهاي متعدد، نخواندن و تلنبار کردن آخریدن کتاب Tsundoku  ژاپنی 
  2یاگان

  Mamihlapinatapai  ) شیلی (بومی
آن هر دو فرد   یو ط   شودیدو نفر رد و بدل م  انیکه م  ینگاه

  . کنندینم  نیچن  کدامچیاما ه  ندیبگو سخنیدارند تا  لیم
  اید. هاست او را ندیدهکسی که مدت لذت دیدن  Aspaldiko  باسک 
  3کوانگالی
  هاي داغهاي پا روي شنراه رفتن بر پنجه Hanyauku  (نامیبیا) 

 
1 Tulu 
2 Yaghan 
3 Kwangali 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

193  

  خاطر فراموش کردن نامش تعلل در زمان معارفه یک فرد به  Tartle  اسکاتلندي 
  1ییرپا نو

(جنوب شرق  
  آسیا)

Tingo  
دادن  قرض گرفتن چیزي از کسی (بدون پس دادن) و ادامه  

  جا که دیگر چیزي باقی نماند. این کار تا آن

 بیدار شدن در صبح زود براي گوش دادن به صداي پرندگان Gökotta  سوئدي

  اینوئیت 
 Iktsuarpok  (اسکیمو) 

که  منتظر کسی بودن و رفتن به بیرون براي اطمینان از این
  آمدن است یا خیر. او در حال 

  پرتغالی 
  Cafuné  (برزیلی) 

که   فردي  موهاي  میان  در  آرامی  به  انگشتان  دادن  حرکت 
  دوستش دارید.

  خاص خیلی  وجود واژگان    جا اشاره شد باید گفت کهمواردي که تا این  و بر اساس   در نتیجه
شود. با  هاي دیگر هم دیده میو در زبان  باشد مخصوص زبانی مانند عربی   چیزي نیست که 

  تر، بزرگ  همه ماجرا و اصطالحا واقعیتها و بدون اشاره به  نآ، مسلمانان با اشاره به  حالاین
در   گیري دلخواه خودشان دارند.سعی در منحرف کردن ذهن مخاطبان و رسیدن به نتیجه

ن اد دیگري اشاره کرد که مسلمانتوان به مورهمین راستا، عالوه بر بحث واژگان خاص، می
تعداد زیاد  که میموردي    .گذارندبر روي آن دست می   . نامید واژگان مترادف  توان آن را 

مثال   کهاینکه در بخش قبلی به آن اشاره شد و مسلمانان با تکیه بر موردي مانند  موردي
عربی  در   دارد،    مترادف  واژه  1000زبان  وجود  شتر  میبراي  کامل  را  زبان  با  دانند این   .
مثال  شود.  ها هم دیده میدر آن کنیم موارد مشابه هاي دیگر نگاه میوقتی به زبانحال،  این

واژه    3000حدود  به    3ی نوش نامه کامل بادهسرمست: لغتبا عنوان  در کتابش    2پال دیویس
،  بر این. عالوه] 53[   کرده است  انگلیسی اشاره  زباندر    بودنمترادف براي مستی یا مست

  در و   ] 54[  برف  يواژه برا 400از   ش یب ، يدر زبان اسکاتلند  هایی دیگر مثال عنوان نمونهبه
مواردي که نشان    .] 47[ شود  دیده می  ریانواع پن  فی توص  يواژه برا  246از    شیب  يفرانسو

زندگی خود   اجتماعی و فرهنگی ها و شرایطهغد مردمان هر منطقه با توجه به دغد ندهمی
جزیره عربستان بحث بیابان،  اند. در جایی مانند شبهکردهشتر توجه میبی   مسایلبه برخی از  

 
1 Rapa Nui 
2 Paul Davis 
3 Intoxerated: The Definitive Drinker's Dictionary 
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این مانند   موارديبه  نیز  اروپا    مثلشود و در جایی  بیشتر دیده میها  گرما، شتر و مانند 
  . خوریم برمیجنگل، سرما و برف 

ان واژگبه  ، صرفازبان عربیمتوسل شدن مسلمانان به واژگان عربی براي اثبات کامل بودن 
ها در همین راستا حتی  شود. آنموجود در این زبان ختم نمی  مترادفکلمات  خاص و تعداد  

انداخته   تعداد کلی واژگان عربی هم چنگی  این هستند که زبان عربی  و  به  بعضا مدعی 
که اصال مشخص  هاي دنیاست. فارغ از اینداراي بیشترین میزان واژه در میان تمامی زبان

مورد دیگر    چنین تعریفی توسط مسلمانان، مقصود دقیق از واژه یا کلمه چیست، نیست در 
شود  که گفته می  گرددالعین باز می  ها نهایتا به اثري به نام کتاباین است که این ادعاي آن

مسلمانان مدعی    .نگاشته شده است   يالدیابن احمد در قرن نهم م  لیخلتوسط فردي به نام  
کتاب  نسخهدر    این هستند که این  اسالمی  اصلی  منابع  معمول  امروز موجود    ،که طبق 

اقسام شکلبا    نیست، و  انواع  و همچنین  کلمات  پنجم  تا  گرفتن ریشه دوم  هاي در نظر 
با  بوده است.    فهرست شدهزبان  این  میلیون واژه براي    12بیش از  ،  عربی  کلمات   مختلف

مبناي ادعاي کتابی در دست نیست،    هیچ نسخه کاملی از چنین  که امروز  جاحال، از آناین
.  گردد باز می  يالدیم  16و    15در قرن    یوطیس   نیالد جاللهاي  گفته  صرفا به  مسلمانان
  را  توان آننمیباز  ،وجود داشته کتاب ایننسخه اولیه همین تعداد واژه در روزي حتی اگر 

اثباتی بر کمال زبان عربی دانست، زیرا چنین چیزي فقط به معناي تعداد باالي واژگان 
  ل یخلتوسط  براي تهیه این فهرست    شودگفته می  روشی که  ،از طرف دیگر  .استزبان عربی  
صورت  بهبر این بوده که   ي کار اوروشی تئوري بوده است. یعنی مبنا  ،کار رفتهبهابن احمد  

توان ساخت و سپس با اعمال قواعد گرامري می  با حروف الفباي عربی چه تعداد کلمهنظري  
تهیه شده است.   ،معنیو حذف موارد بی از    چنین فهرستی  از واژگانی که فارغ  فهرستی 

  تعداد واژگان   کهاینبراي دیدن  ها اصال معناي خاصی ندارند.  ، اکثر آنشانمند بودن قاعده
است  به  منتسب دور  واقعیت  از  چقدر  او،  فرهنگ  ستکافی  ،فهرست  عربی  به  لغت  هاي 
بیاندازید. امروزي   مانند    نگاهی  القاموس فرهنگ لغت مشهوري  العروس من جواهر   1تاج 

هاي زباندهد که  یک جستجوي کوتاه به ما نشان می  هزار مدخل است.  120نهایتا داراي  
 

   است که معناي مشابهی دارد. »Ōkeanós«خود برگرفته از واژه یونانی   ،که به معناي اقیانوس استکلمه قاموس  1

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

195  

ثب  بسیاري وجود دارند که تعداد لغات ها آن  هاي لغات مخصوصت رسیده در فرهنگبه 
کافی است   ،بسیار بیشتر از این رقم است. اگر خواسته باشیم فقط به یک مورد اشاره کنیم

در جایی    براي این زبان  سري به آمار و ارقام زبان انگلیسی بزنیم. تعداد واژگان ثبت شده
این در حالی    . ] 55[   شده است هزار مدخل ثبت    470بیش از    1وبستر   ت فرهنگ لغمانند  

جایی مانند    حال حاضر و در  هاي ثبت شده براي زبان انگلیسی دراست که تعداد مدخل
  3مدخل است.  یک میلیون، بیش از روزرسانی استکه دایما در حال به 2واژهویکی

شود  دیگري را هم شامل میهاي مسلمانان درباره کامل بودن زبان عربی بعضا موارد  استدالل
ص زبان عربی و موردي مانند فصاحت و زیبایی آن اشاره  وتوان به خلها میکه از جمله آن

رسیدن به   برايصرفا خلوص هم از آن جمله توصیفاتی است که افراد از سر نادانی یا   کرد.
پدیده به  میمقصود خود  نسبت  زبان  مانند  هماناي  دادن  دهند.  نسبت  که   مفاهیم طور 

لص  اخالص و ناخ  صفتکامل و ناقص به یک زبان طبیعی کاري اشتباه است، نسبت دادن  
اي سیال و در حال تغییر و نمو است زیرا مردمان  وضعیت مشابهی دارد. زبان پدیده  هم

ند و این ارتباط بر روي فرهنگ و در نتیجه زبان  هست  یگر در ارتباطدبا یک  امختلف دایم
طول  زبان عربی در  توان گفت که  میاگرچه    از طرفی دیگر،  گذارد.تاثیر مستقیم می  هاملت

اما    يتغییرات شدید   ،قرن گذشته  15-14 به  مانند    مواردي نداشته  ورود واژگان خارجی 
فارغ    ،و حتی تغییر نگارش واژگان موجودیر معنی  ، تغییر تلفظ، تغیمنسوخ شدن،  این زبان

توان به ورود  عنوان یک نمونه میبه  .اندناپذیر بودهاجتناب  از سطح و شدت وقوعشان، اموري
کرد اشاره  زبان عربی  به  در خود    واژگان خارجی  را حتی  واضح آن  هم    قرآن که ردپاي 

شناس  ، زباندر یک نمونه ی است.گفته خودش به زبان عرب  هی که بقرآنهم  نآبینیم،  می
بیش از    5قرآن کلمات خارجی  تحت عنوان    ی در کتاب  4جفريآرتور    اي مانند شناخته شده

را مشخص کرده که در    300 نقلانداستعمال شده  قرآنواژه خارجی  به  که  کلماتی   از  . 

 
1 Merriam-Webster Dictionary 
2 Wiktionary 

 هزار مدخل است.  50این آمار، در حال حاضر براي زبان عربی حدود  3
4 Arthur Jeffrey 
5 The Foreign Vocabulary of the Qur'an 
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  ، يعبر  ،یان یسر  ، يهند   ، یروم  ،ی فارس  ، یحبشهایی مانند  ریشه در زبان  توانند، میسیوطی
بندي  ها را به سه صورت دستهاین واژه جفري  .] 56[  داشته باشند یی قایو آفر یترک  ،ینبط

ابریشمی)  برقتاس ) کلماتی که اصال عربی نیستند مانند  1  کرده است.   ل، ی، زنجب(پارچه 
که در    یسه حرف  شهیر  يو دارا  ) کلماتی سامی2  .غیرهو    (پُشتی/بالشت)  فردوس، نمارق

معناي که    انداستفاده شده  قرآندر   شکلیکلمات به   نیا  حال،نیکار رفته است. با ابه  قرآن
، درس، صوامع،  هرکَمانند بَ  ی. کلماتد ن دار  یخارج  زبان  معنایی مانند یکو    ستی ن  ی عربها  آن

سومین دسته هم کلماتی هستند که عربی هستند اما  )3 اند.جمله نیاز ا و امثالهمفاطر و 
  شود.  مرتبطي خارجی هاها با زبانکه معناي آن سبب شده قرآن در هانحوه استفاده از آن

  قرآن هاي زبان عربی فقط به زمان خود  واژهداستان وامبر این، واقعیت این است که  عالوه
  ، شودهم دیده می  قرآنکه اثراتش در خود    هاي بیگانه به این زبانواژهورود  شود و  ختم نمی

  . ] 57[  حتی در دوران پیش از اسالم هم رخ داده است

مانند    یزبان خارج غیرعرب  يهاسرزمینجزیره  عالوه بر کلیت زبان عربی، وقتی اعراب شبه
سوریه مراکشمصر  ،عراق،  تونس،  الجزایر،  این امثالهم  و    ،  از  کدام  هر  کردند،  فتح  را 

رو  اتخاذ کردند، آن را به روش مخصوص خود آموختند. از همین  را  که زبان عربی  هاسرزمین
استفاده    نحوه  کم و زیاد مشابه است اما  این کشورهاگرامر کلی زبان عربی در    امروزه  اگرچه

صورت کامال مشخص و واضحی از کشوري به کشور دیگر  از این گرامر و انتخاب لغات به
زبان عربی رایج در میان متکلمان عرب با عنوان زبان    است که   مورد دیگر این  متفاوت است.

مُ  شناخته میعربی  اینشود درن  با  نوشتار  از  حال،  .  استفاده در  مورد    با   قرآنزبان عربی 
کالسیک    عنوان عربی  کهشودمییاد  زبان  زبانی  قبیله   دهندهنشان  .  میان  در  رایج  زبان 

  سال پیش است.   1400قریش در حدود  

اما طبیعتا کامال هم    وجود نداردزبان عربی مدرن و کالسیک  تفاوت شدیدي میان  اگرچه  
  قرآن مثال اگرچه در جایی مانند    ها وجود دارد.ر میان آنهایی د یکسان نیستند و تفاوت
 لزوما محدودیتی نیست اما چنین  1و حتی «و»  «ژ»  ،«پ»«چ»،   ،خبري از صداهاي «گ»

 
 //vبا صداي  1

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

197  

نمی دنبال  مدرن  عربی  به  . ]58[  شود در  توجه  و    با  شده  اشاره    پدیده مچنین  هموارد 
  انجام هاي جدید، مهاجرت، مسافرت و  که در مواردي مانند فتح سرزمین  هاکنش زبانبرهم

به باطل که عربی زبان، ددپیوند وقوع میمراودات اجتماعی  ادعاي  این  خالص است    ی یگر 
  جاي صحبت بیشتري ندارد. 

  
  هاي مختلف زبان عربی مدرن پراکندگی لهجه :18شکل 

، لحن و فصاحت این زبان هم که مسلمانان مدعی آن هستند باید گفت  در مورد زیبایی
به سلیقه افراد وابسته است. هرچند که زبان عربی، آهنگین است   موارديکه اصوال چنین 

  در   خود بدانند. یک  زبان شماره    ،از این لحاظشود که تمام افراد آن را  اما این باعث نمی
از لحاظ زیبایی تلقی شود اما   یک سلمانان زبان شماره  تواند از نظر منتیجه، این زبان می

اساس سلیقه آن بر  انتخاب صرفا  اینها  این  نکته دیگر  به   کهاست.  زبان  زیبا بودن یک 
  نیست. تنهایی قطعا موید کامل بودن آن  

توان کامل خواندن یک زبان، توصیفی غلط است اما می  که اگرچهتوان گفت  میدر مجموع،  
یک زبان  یا تاثیر  و عوامل مهم، مفهومی به نام میزان قدرتمندي    معیارهابا بررسی برخی  

توان به نتایج مختلفی رسید.  در این راستا نیز بسته به زمینه مورد بررسی می  تعیین کرد.  را
  ی پراکندگ مانند    معیارهاییانگلیسی از لحاظ    توان گفت که امروز در مجموع، زبانمثال می

رسانه  ،ییایجغراف در  و حضور  علم  ارتباط،  همچناقتصاد،  و  اختالف   ی پلماس ید  نیها    با 
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، زبانی  و از لحاظ میزان تاثیر و نفوذ  ین نگاهی ندر چ  است.  ایدن  یک زبان شماره    فراوان،
شود زبانی کامل است اما  زبانی که ادعا می.  ] 59[دارد    قرارمانند عربی در جایگاه پنجم  

  زبان، تقریبا تاثیر زیادي در مناسبات جهانی ندارد. مناطق عربحضور در جز  به
  

  دین صلح 
نوع و  صلح  دین  هیچاسالم  اسالم  است.  ندارد.سنخی  دوستی  تروریسم  با  دین   تی    اسالم 

به معناي تسلیم شده در    داري، رواداري و احترام به عقاید مختلف است.نتخویش اسالم 
به قدري توسط مسلمانان تکرار   شعارهایی کهبرابر خدا است و خشونت در آن جایی ندارد. 

اند.  هم شده  غیرمسلمانان  وارد ادبیات  حتی  به آن اشاره کردیم،  قبال  طور کهاند که همانشده
رج  توان در کالم روساي جمهور آمریکا مانند جُاین موضوع را میتاثیر  هاي برجسته از  نمونه

یا  دبلیو   بهباراك حسین  بوش  که  دید  مواوباما  ماترتیب  و    11انند حمله  ردي  سپتامبر 
بوش پس از واقعه    گروهی مانند داعش و القاعده را به اسالم مرتبط ندانستند. گیري  شکل

اسالمتسپ  11 با  ما  مورد    اوبامانیست».    مسلمانان  و عقاید   امبر گفت که «جنگ  نیز در 
دشان  ها سعی دارند، خوآن«داعش و القاعده گفت که    پیروانمسلمانان بنیادگرایی مانند  

.  » ها تروریست هستند ها مسلمان نیستند، آنمسلمان نشان دهند اما این دروغ است، آنرا  
عُ  او مارتین  وقتی  پیرو داعش،به  مرحتی  و  از    عنوان یک مسلمان جهادي  کلکسیونی  با 

فلوریدا شد و بیش از  اورالندوي در  1پالسگرایان وارد باشگاه همجنس خودکارنیمه  اسلحه
اي خونین که در آن  آن را به اسالم مرتبط ندانست. حمله  هم  را به رگبار بستنفر    100
  . ]60[  خواند   حمله ترور و نفرت»«  نهایتا نفر زخمی شدند و اوباما آن را    53نفر کشته و    49

 غالبا بر اساس   هایشانحرفرفتارها و  متظاهر که    انمدارکه سیاستارغ از اینفبه هرحال،  
گویند، واقعیتی که امروز در  ، چه میهاي عمومی استمصلحتلزوما  منافع جناحی و نه  

،  بینیم. در واقعها میهاي تاثیرگذار آنغرب شاهد آن هستیم همانی است که در رسانه
اصلیجریان  امروزه گ  رفتار   ايرسانه  و  خبري  هاي  با  مانند   هايفتهمتفاوتی    اوباما   فردي 
میآن  .ندارند سعی  طیفکنند  ها  و  که  شریعت  پیرو  را  مسلمانان  رادیکال  از    کال  اسالم 
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تالشی که    .معرفی کنند  نامسلمانعنوان  ها را اساسا بهخارج کرده و آن  ی گستره مسلمان
ابعا امروزه  این  هاي مختلف آن است.د واقعی دنیاي اسالم و طیفصرفا ندیده گرفتن  که 

هاي تروریستی و بنیادگراي فراوانی وجود دارند که همگی منتسب به اسالم هستند،  گروه
سعی  ،  در مقابلش  هایتانیا بستن چشمچیزي    توانید با تغییر نامشما نمییک واقعیت است.  

  شید. در پنهان کردن بخشی از واقعیت داشته با 

 رد افغانستان واست که جو بایدن در م  تصمیمی   متعلق به همین روزها،و    یک مثال زنده 
«با  عمال  او    گرفت. است  که  انشااهللاگفتن  و  گربه  خروج  »  فرمان  نیروهاي    فوريصدور 

  منابع مالی و و تقدیم    به طالبان  افغانستانرسمی  تحویل    عالوه بر  ،فغانستاناآمریکایی از  
  20اي بازگشت که آمریکا  دوباره به همان نقطه،  هابه آن  فراوان  پیشرفته  تجهیزات نظامی

آشکار    تانیابعاد ماجرا بهتر برا  کهنیا  يبرا  دید. در پیش روي خود می  را  آنسال پیش  
  کشته   هزار  25  و  یهزار زخم  21حدود  روز،    7262  این  ،تر بگویمیا دقیق  سال  20  نیا،  شود

را   آمریکایی  سربازان  میان  شدهدر  البته    سبب  کنار    اگراست.  آمریکایی،کشتهدر   هاي 
اوضاع  با  یم،  نکرا هم لحاظ    در افغانستان  کشته شده  هزار غیرنظامی  46  بیش ازمجموعا  
آمریکا  ،  نیتخم  کی بر اساس  ها،  ها و کشتهجدا از تعداد زخمی  . شویمروبرو میتري  دردناك

  ارد یلیم  83که حدود    کرده  افغانستان  يدالر صرف بازساز  اردیلیم  145حدود  در این مدت  
با  ارقام را    نیکشور شده است. حاال ا  نیا  یانتظام  يروهایدالر آن صرف توسعه ارتش و ن

نسبت    در افغانستان  کایآمرجنگ    هايبه مجموع هزینهمقایسه کنید که    ون دالريیتریل  3/2
نیروهاي بنیادگراي   اختیار در  مجددا  افغانستان  حال، حاال    هر   به  . ]62,  61[  شود میداده  

این   هگرفت  قرار  طالبان ادوات    بار به لطف تجهیزاتکه    ، حتی پیشرفته آمریکایی  نظامیو 
از  مجددا  به این کشور،    هاي جهادي مانند القاعدهگروه  رفت و آمد   اند.نیرومندتر هم شده

که در انتظار مردم این کشور  است  آینده سیاهی    ،تر از همهو مهمآغاز شده  همین حاال  
 ، مریکاییآهواپیماهاي    چرخانستند با چسبیدن به  مردمی که نتو  .خصوص زنانش استبه

کنند   ترك  را  احتماال  شدند مجبور    وافغانستان  درد  که  در  را  عمرشان  وحشت   بقیه    و 
  بگذرانند. 

  ـ  هاي غربیدر رسانه  آن گسترده شاهد ترویج  اخیر سالیانویژه در بهکه  يمورد دیگر 
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کنند  میتالش    هااین رسانه  .اسالم استسازي هرچیز مرتبط با  سازي و عادي، نرمالهستیم
ها سعی  . آنبکارند   در ذهن مخاطبان غالبا ناآگاه خود  رااسالم    از  خواه خودشانتعریف دل  تا

سکوالریزه شده   این دین را هم همانند مسیحیتِ  ، »زشت اسالم«زوایاي حذف  با  دارند که 
کنند  تالش می  ايامال عامدانهصورت کاحتماال بهها  در همین راستا، آن  غربی نشان دهند.

اسالم موضوع  دو  مسلمانکه  و  داراي  هراسی  که  را    هستند متفاوتی  کامال  نی  امعهراسی 
به    ساختارشکنانه  صورت جلوي هرگونه انتقاد صریح یا حملهنتا به ای  یکسان تلقی کنند 

صورت  شود بهاز آن یاد می  1اسالموفوبیاهراسی که در غرب با اصطالح  اسالم  .اسالم را بگیرند
 حالبا این  در زمان مواجهه با اسالم است. قایل شدن  تبعیض  کلی به معناي ترس، نفرت یا

نفرت یا   ،به معناي ترس  نشان داد  2مسلموفوبیاتوان آن را با واژه  میهراسی که  مسلمان
به تفاوت این  کال یا  ،هاي جریان اصلی غربیدر رسانه مان است.تبعیض در مقابل یک مسل

توضیحاتی که    شود. در نظر گرفته می  یمعن همکه هردو  اینشود یا  اشاره نمی  دو اصطالح
  تفاوت این دو   دركبراي   داده شد، وضعیت امروز بخشخصوص  بهو   اسالم واقعیدر فصل 

اشاره شد، اگر اسالم واقعی را   جاطور که در آنهمان کننده خواهد بود.مفهوم بسیار کمک
ترویج می  همان را  آن  بگیریم که محمد  نظر  است،  چیزي در  بوده  پایبند  آن  به  و  داده 

به   تکرار آن  براي  که  کنیم.  قرآنمجبوریم  مراجعه  او  اخبار    البته  اي کهمراجعه  و سنت 
جمهوري    همچنینو تا    طور که در مورد داعشهمان.  ه ارمغان نخواهد داشتخوبی برایمان ب

چنان خبري از حقوق بشر است  نه آن  ، شریعتدر    اسالمی ایران و عربستان مشاهده کردیم، 
ها، فقدان انسان  تمامی  برابري  ،هاي عادالنهتوان مفاهیمی مانند آزادي بیان، مجازاتو نه می

بریده    ترسیدن از که بگوییم، اینها را مشاهده کرد. در نتیجهو مانند این تبعیض جنسیتی 
بهیا کشته  خاطر کشیدن کاریکاتورشدن سر به از دینشدن  امريخاطر خروج  عادي و    ، 

  به دور از تمدن   بدوي وهاي  از مجازات  کسی  واقع، اگرنیست. به  گوییمنطقی است، گزافه 
آنمی  موجود در شریعت مناسبی براي زندگی در قرن   داند، فردها را عادي مینترسد و 

شناس مُجرب مالقات  تر با یک روانو بهتر است هرچه سریع  نیستبیست و یکم میالدي  
  . کند 

 
1 Islamophobia 
2 Muslimphobia 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

201  

، به  اسالمبه جاي نفرت را  یا هدف خشم  هراسی بحث دیگري است کهحال، مسلمانبا این
  عواقب بسیار خطرناکی داشته باشد. تواند  موضوعی که می  دهد.تقلیل می  خود مسلمانان

هاي مختلفی  پس از مرگ او به شیوه  ،محمد   هايآموزه،  دانیممی خطرناك از این لحاظ که ما  
به عبارت دیگر،   پایبندي میزان  توجه به    توان گفت که بامی  به اجرا گذاشته شده است. 

رو و بنیادگرا، میانهاسالم، امروز حداقل با سه دسته کلی از مسلمانان  اجراي    مسلمانان به
و بخش قابل توجهی   بنیادگرااگرچه تمام مسلمانان    ،. از این میان نیزمی روبرو هستخواه  ترقی

توان  نمی  رو، معتقد به اجراي دستورات خشن مبتنی بر شریعت هستند امااز مسلمانان میانه
امروزيهمه   خشن    اجراي  موافق  را  مسلمانان  شریعت  دستورات  در  از    دانست.موجود 
رف  صِ  هم، آنهراسانه، به این معنا که براي تمام مسلمانانرو، داشتن رفتار مسلمانهمین

بپیچیممسلمان بودن، نسخه دور  عمال موید    ست کهاعادالنه  نانه تنها رفتاري  ،  اي واحد 
قضاوت   و  از جاده منطق  میانه  یک مسلمان  .آیدمیشمار  به  منصفانهشدن  یا معمولی  رو 

، ناتوانی  نادانی  درست، ناآموزش  ها  سال  مانندممکن است به دالیل فراوانی  امروزي    خواهترقی
پراکندهدانسته  ل اتصادر   و   ور  گدییکبه  هاي  کلی  تصویر  به  مانند    رسیدن  دلیلی  حتی 

خفیفی از    و در نتیجه نسخه  نباشدقادر به شناختن ماهیت اسالم واقعی محمد   ،لوحیساده
یا  توان آن را کامال عقالنی  نمی  اي که اگرچه هنوزنسخه  .کار ببرد آن را در زندگی خود به

صورت  به  ،با آن مدارا کرد و نسبت به آن  تا حدودي  توانمیحداقل  انسانی دانست اما    حتی
به رواداري  داد. کلی  نمی  خرج  رو  این  ر  تواناز  مسلمانان  و  همه  گذاشت  سبد  یک  در  ا 

  یک چشم نگاه کرد.  هب هاهمه آنبه اصطالحا 

تر از آن  شعاري واقعی  آمیز خواندن اسالم،صلحچرا    این سوال که ه منظور پاسخ دادن به  ب
  ، ختاسالم پردابه واژه    لفظی  از لحاظ  توان در قدم اول می  ،است که واقعیت داشته باشد 

اسالم    .را به ما نشان دهد آن    گیري کلیجهت  تا حدودي  تواند می  یک ایدئولوژيچرا که نام  
  » تسلیم شدنجا «در اینحال، با اینمعناي تسلیم شدن است.   ه در معناي لغوي خودش ب

ندارد  معناي  ،به خودي خود این  کاملی  شدن  مگر  از تسلیم  منظور  در  که مشخص شود 
  برداشتی که باید آن را    تر اسالم است. در واقع، معناي کامل  یا چه کسی   چه چیزي  مقابل

که  (  دیگر  که به معناي دست کشیدن از عقاید و افکاراست  تسلیم شدنی    ضمنی دانست،
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به میباطل  است.   ) آیند حساب  محمدیسم  ایدئولوژي  به  آوردن  روي  اساس،    و  همین  بر 
و در    برداشته   متفاوتیز فکر  هر نوع طردست از  شود که  مسلمان هم به فردي اطالق می

حتی از    ، اسالم و مسلمانیتربه زبان ساده  هاي منتسب به محمد تسلیم باشد.آموزه  برابر
تنها    ،د ی دین باش د و چه بییداشته باش   چه دینرسانند که ین مفهوم را میا  هم   لغويلحاظ  

حال،  د. با اینکنیمیروي مدار راستی و درستی حرکت    پیرو آئین محمد هستید،  زمانی که
توان تایید این برداشت را می  . هستید این را برگزیده باشید، بر ضد اسالم    جزبهراهی    اگر هر

  در باورهاي اسالمی که  مفهومی    .دنبال کرد  به آن  قرآنو اشارات    مانند کافر  در مفهومی
  کسی به  کافر    ، یاسالم  باورهايو همچنین    قرآنمطابق    زیرا  است شدت منفی  داراي باري به

که در مقابل باورهاي محمد   هر کسیاسالم  از نظر پوشاند.را می که حقیقت شودگفته می
که بر    شود، کافر خوانده میها را با افکار خودش بپوشاند و اصطالحا آن  تسلیم نشده باشد
را  در دنیاي دیگري که محمد آن  نه  ، جایگاه خوبی نه در این دنیا و  قرآناساس توصیفات  

  توصیف کرده نخواهد داشت. 

و مثل کافران چون مثل کسى است که حیوانى را که جز صدا و ندایى  : «سوره بقره
  » .)171یابند ( درنمى ،کورند ،اللند ،کرند .زندبانگ مى ، شنودنمى

سخت   یو آخرت به عذاب  ایدنکه کافر شدند، آنان را در    ی«اما کسان:  آل عمرانسوره  
  ).» 56نخواهد بود ( ي اوری چیآنان ه  يو برا کنمیشکنجه م

ها آتش فروزانى آماده کرده است  کافران را لعنت کرده و براى آن  اهللا«:  احزابسوره  
)64(«.  

گوید که اگرچه اسالم از لحاظ به ما می  ،جا به آن اشاره شد چه تا اینچکیده و خالصه آن
مستقیم  بر بار منفی  این تسلیم شدن عالوه  حال، با این  ، معناي تسلیم شدن استبه  لغوي  

به    گیرد.ها را در برمی، خود ابعاد منفی دیگري هم دارد که غیرمسلمانان و باورهاي آنآن
دیگر، نمی  زبان  یک  فرقی  شما  که  انگلیسکند  کارگر  حزب  اسالم  که    باشید   نماینده 

اسالم    ،کند تصور میکه    1بِن افلکبازیگري مانند  یا    دانید خواهانه را اسالم واقعی میترقی

 
1 Ben Affleck 
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متن  بر مبناي    .حق وجود داشتن، تبلیغ و اشاعه را دارد   ها و فرهنگ  هم مانند سایر ادیان
کافر و پوشاننده حقیقت مسلمان نشوید،  شما  تا زمانی که    ،قرآن  غیرقابل انکارعمال  و    صریح

  بزنید.   قرآنهاي مربوط به کافرین هم کافی است سري به خود  براي دیدن مجازات  هستید.
اسالم دین صلح است یا خیر  آیا  سوال که    معناي اسالم و اینشاید بهترین تعریف در مورد  

صلح است    ن یبله اسالم دگوید: «کرده باشد. او در پاسخ به این سوال میرا سید قطب ارایه  
جز اهللا نجات دهد و همه جهان به  يگرید  ز یکه نوع بشر را از پرستش چ  ی معن  ن یابه  اما  

 . ]63[ »کند می و پرستش اهللا تسل يرویرا به پ

بر    کردن  توقفکه ببینیم در مقام عمل، چقدر اسالم و صلح با هم قرابت دارند،  براي این 
داریم که نگاهی هم   نیاز  ،تکمیل این مسیر  . برايجایی است بی کاربحث لغوي ماجرا،  روي  

طور که در فصل  همان .داشته باشیم ان آغازین رروند ترویج و توسعه آن مخصوصا در دو به
و با ورود به مدینه،   سال 13، محمد افکار خودش را بعد از به آن اشاره شد  تا حدودياول 

یرالزامی هایی ظاهرا غها را از شکل توصیهصورتی که آنوارد فاز جدیدي کرد. به  تدریجبه
  ع تبدیل کرد که دیگران را یاراي مخالفت با آن نبود. طوراتی عملی و قادستبهو اخالقی  
  افکار محمد با   توان دریافت کهاند به آسانی میچه خود مسلمانان روایت کردهمطابق آن

کتاب دست  انتشار  برگزاري  ،  نوشتهو  کارگروه،  دوستانه  مناظرهایجاد  توزیع  هاي  یا 
  جزیره و پس از آن سراسر شبه ، غیرسیاسی  و خیرخواهانههاي  هاي حاوي نصیحتنامهشب

چیزي شبیه  حتی    ،روایت شدهاز او  رفتاري که    تمام خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا نگرفت.
مخالفت از خشونت به  عاري  که  هاي  است  نبوده  هم  داریم  سراغ  تاریخ  طول  در  ما  که  ی 

  . آمیز بودن آن فکر کنیمبخواهیم حتی به صلح

معموال    ،سیاسی و مذهبی مسلمانان  عنوان رهبرمحمد بهجایگاه  پس از تثبیت  در آغاز و  
  ترس  ، تهدید توانست خود را به تفکري غالب تبدیل کند، همواره  هاي اوآموزههرجایی که 

  روشی   .انداز عوامل دخیل در ماجرا بوده  همچنین حمله مسلحانهبرخورد فیزیکی و    ناشی از 
صورتی که سعی  به  هست،  نیز  که مورد پذیرش مسلمانان بنیادگرا و پایبند به شریعت محمد 

توانند تاریخی که  که نمیرو  میانه  مسلمانانحال،  با این  .دارند امروز هم آن را تکرار کنند
  و منازعات   هابا توسل به این استدالل که جنگاند را از بیخ رد کنند،  دهخودشان نقل کر
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را توجیه کنندسعی می  ، اند محمد تدافعی بوده به    هاآن  توسل  .کنند نحوه توسعه اسالم 
د که حتی حمله اعراب برتا جایی پیش می  را  هاآنهاي محمد،  جنگ  بودندفاعی استدالل  

خوانند. به این  جزیره مانند ایران و روم شرقی را هم دفاع میشبههاي خارج از  سرزمینبه  
  مرتکب چنین حمالتی شدند!   هان براي دفاع از مردم مظلوم این سرزمینامعنا که مسلمان

  . کند داستان دیگري را بر ما هویدا می ،تاریخ اسالمحال، بازخوانی  با این

آن بود و عمال از    عامل آغاز  اوخود    اختالفاتی کهدهد که  داستان زندگی محمد نشان می
هاي مکه شروع شد، موجب واکنش متقابل هاي محمد و پیروانش به بتزمان شروع توهین

قریش شد ااه او می  . لی  مورد    که  یزمان   بینیمدر داستان زندگی  محمد سخن گفتن در 
آشکار کرد، مردم مکه نه جذب او شدند    اهللا  اتعنوان دستوربهرا  هاي یکتاپرستی خود  آموزه

به    يادامه داشت که محمد رو  یتا زمان  تنها  ت یوضع  نیا  حال، نیابا  و نه او را پس زدند.  
  وضعیتی که پس از شروع آن، بود.   اوردهیمردم مکه ن  انیدشنام دادن و اهانت کردن به خدا

 يعنوان عموابوطالب به ،حالنی . با ادر نظر گرفتند صورت دشمن را به  محمد  شیقر یاهال
مسلمان  گاهچی او خودش ه دانیممی هرچند که کرد،یم تیحما اواز  لهیقب سیمحمد و رئ

که قبال  شود  در گفتگویی دیده می  وجود آمده میان قریش و محمدبه  توصیف وضعیت   نشد. 
حتی زمانی که مسلح    دهد، رفتار و کردار محمد، گفتگویی که نشان می  .شدبه آن اشاره  

  آمیز و مدارا قرابتی با رفتار صلح نشده بود و در مقام رهبر نظامی مسلمانان قرار نداشت هم
    . با عقاید دیگر نداشته است کردن

  بر   قرآنهاي  سوره  الهام  ترتیب   مشخص کردن   براي  موثق و قطعی   جعیمر فقدان  خاطر  به
چرخی    محمد مطمئن شد اما  رفتاريو    فکري  ت تحوالدقیق    زمانی  روند از  توان  نمی  ،محمد 

همانند  میز محمد به ناگهان نبوده و او آدهد که شروع رفتار توهیننشان می قرآن در متن 
مثال ما در سوره    روندي تدریجی را طی کرده است.تقریبا  بسیاري از رفتارهاي دیگرش،  

از مقام خدایی به    ، صرفادر آغاز  را  بینیم که او خدایان مورد پرستش اهالی قریشمی  نجم
  27و    22هاي  فرشتگانی (الت، منات و عزي) که مطابق آیه  دهد. تنزل می  گانمقام فرشت

موضوعی که قبال مشابه آن را در    اند. گذاري شدهسوره نجم، به اشتباه همانند دختران نام
خداي  زمانی    صورتی که اهورامزدا که خود ایم. بهن باستان هم مالحظه کردهجایی مانند ایرا
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ایران   خدایان  پانتئون  در  استباستان  خدایان  بهب  ،بوده  زرتشتی  دین  ظهور  عنوان ا 
قدیمیاصالحیه تفکرات  بر  ایزد  ،اي  مقام  ارتقا میي دستبه  بقیهنیافتنی  و  خدایان   یابد 

  یابند. فرشتگان درگاه او تنزل میجز اهریمن، به مقام به

) آیا 20) و منات آن سومین دیگر (19«به من خبر دهید از الت و عزى ( سوره نجم:  
  . )22در این صورت این تقسیم نادرستى است (  .)21براى شما پسر است و براى او دختر (

ها هیچ دلیلى بر آن  اهللاید.  گذارى کرده هایى بیش نیستند که شما و پدرانتان نامجز نام
که قطعا کنند با آنخواهشان است پیروى نمىچه را که دلنفرستاده است جز گمان و آن

چه را آرزو کند  مگر انسان آن  . )23از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است (
از  هایندو بسا فرشتگانى که در آسمان)  24دارد ( ، شفاعتشان به کارى نیاید مگر پس 

در حقیقت کسانى که آخرت   .)26به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد (   اهللاکه  آن
  » .)27نهند ( نث نام مىوم صورتبهگذارى فرشتگان را در نام ،را باور ندارند

بر  این رفتار محمد عالوه کنیم.هم مالحظه می ه زخرفموضوعی که تاکید بر آن را در سور
اونشان می  کهاین نبوده  دهد، پشت کردن  ناگهان  به  قبیله خودش  به    به عقاید  و هنوز 

تاییدي    یک بار دیگر  تواند می، همچنین  گذاشتهرسومات قبیله خودش تا حدودي احترام می
  پیش از شروع در دوران محمد  پرست بودنبت برغیرمستقیم  ضمنی و البته  

    . باشد الهاماتش 

«زخرفسوره   که خود:  را  فرشتگانى  رحمانند  هاآن  و  در    مونث  ، بندگان  آیا  پنداشتند 
شود و پرسیده خواهند شد  خلقت آنان حضور داشتند گواهى ایشان به زودى نوشته مى

)19( «.  

ها در گام بعدي به جایی  آن  قداست  روند توهین محمد به خدایان اهالی قریش و تخریب
مقام و جایگاهی که   .کند میبه جاي فرشتگان خدا، با عنوان اجنه یاد    هاآناز  رسد که  می
موردي که    آمده است.تر از جایگاه یک فرشته به حساب میبه مراتب پست  نظر اعراب،  در

  کنیم. مالحظه می سباانعام، صافات و  هاي در آیات سوره را  هاي مستقیم آننشانه

ق کرده است ها را خلآن اهللاکه  شریکانى از جن قرار دادند با این اهللاو براى : «انعامسوره 
  چه وصف  و براى او بى هیچ دانشى پسران و دخترانى تراشیدند او پاك و برتر است از آن
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  » .)100کنند (مى

اند  که جنیان نیک دانستهها پیوندى انگاشتند و حال آنو جن اهللاو میان « :صافاتسوره 
  » .)158که خودشان احضار خواهند شد (

فرماید آیا  گاه به فرشتگان مىکند آنآنان را محشور مى: «و روزى را که همه  سباسوره  
ها  آن  ، نه  .سرپرست ما تویى  . گویند منزهى تومى  ). 40پرستیدند ( اینها بودند که شما را مى

  ». )41ها اعتقاد داشتند ( بیشترشان به آن .پرستیدندبلکه جنیان را مى

کند  می  توصیفها را موجوداتی  آن  تر،اعراف نیز با ارایه توضیحات بیش  در ادامه و در سوره
اگر دارند. قادر به ساختن چیزي نیستند و نخودشان و دیگران را رساندن به  که توان یاري 

محمد به این صورت میخ آخر را   ها خارج است.ها کمکی بخواهید از توان آنحتی از آن
  کوبد. میو قبیله قریش بر پیکره خدایان مورد توجه اهالی مکه هم 

آفرینند و خودشان  گردانند که چیزى را نمىآیا موجوداتى را شریک مى: «اعرافسوره  
) و اگر  192توانند آنان را یارى کنند و نه خویشتن را یارى دهند ( ) و نمى191مخلوقند (

ها را بخوانید یا خاموش بمانید  کنند چه آنیآنها را به هدایت فراخوانید از شما پیروى نم
خوانید بندگانى    مى  اهللا ) در حقیقت کسانى را که به جاى  193سان است (براى شما یک 

)  194گویید باید شما را اجابت کنند ( امثال شما هستند پس آنها را بخوانید اگر راست مى
هایى دارند که با آن کارى انجام دهند یا ها پاهایى دارند که با آن راه بروند یا دستآیا آن
هایى دارند که با آن بشنوند بگو شریکان خود را آن بنگرند یا گوش   هایى دارند که با چشم

  .»)195بخوانید سپس در باره من حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید (

کردند و کاري با افکار و محمد را تحمل می  ،طور به نظر برسد که اگر قریشیانشاید این
تاریخ  کافی است کمی در خط زمانی حال،  آمد. با اینپیروان او نداشتند، مشکلی پیش نمی

خصوص قبایل چندخداپرست  به  قبایلسایر  سرنوشت  به جلوتر برویم و نگاهی به  صدر اسالم  
واقعیت این    اندیشانه است.خام و ساده  چقدر  ،تا مشخص شود که چنین استداللی  بیاندازیم
، اوبه قبایلی حمله کرد که از ترس حمله احتمالی  نه تنها    پس از فتح مکه،   محمد است که  

که    پرستیمخصوصا بت   به عقاید قبایلحتی    بلکه  وجور کرده بودند نیروهاي خود را جمع
او سرجنگ نداشتند هم احترام نگذاشت و به پاك  با  از  سازي قبایشروع  ل دور و نزدیک 
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در میان قبایل  بینیم که  اي از این نمیما نشانهبر این،  عالوه  کرد.  شانهاي آبا و اجدادیبت
محمد، امر  پرداخت    باشد   توانستهاي  قبیله  تحت  با  مبتنی،  پولحتی    بر   عقاید 

ها و آثار مربوط به خدایان محمد نه تنها بت  در واقع،  .را ادامه داده باشدچندخداپرستی خود  
احترام   نابود کردمورد  را  قبایل  با آنبلکه    ،این  برخورد کردطوري  از    که  ها  و  پیروي  او 

ی که خود مسلمانان  تاریخ  ،کهاین  . خالصهباشد   هایش تنها راه پیش روي این قبایلآموزه
  الی قریش کاري به محمد نداشتند دهد که حتی اگر اهنشان می  اند،روایت کرده  اسالم  از

ها  به سراغ آن  . به این صورت کهها کار داشته باشدرسید که با آناو نهایتا به جایی می هم
  مکه  پس از فتح واقعا طور که . همانهایشان را بشکند و خانه کعبه را تصرف کند ، بترفته

 چنین کرد. 

مدینه بگریزد.  به    مجبور شد که  ترین حامی خودش یعنی ابوطالب،پس از مرگ بزرگ  محمد 
اقدامات اهالی قریش، از مدتی قبل شروع  براي فرار از  دست او  غالبا تهی   پیروانکاري که  

زندگی  امکان ادامه  دیگر  و نه  را داشتند  ها نه حمایت نزدیکان خود  . جایی که آنکرده بودند
موضوعی که سبب شد محمد    برایشان فراهم بود.   قبلی   و تامین معاش به روش  همیشگی
از   یکپس  مدین  سالحدود  در  که    ه،اقامت  بیافتد  فکر  این  این    برايبه  به    مشکلحل 
    . حمله کند هاي تجاري قریش کاروان 

  ی کیاند مجبور بودند که از نزدرا داشته  هیکه قصد حرکت به سمت سور  یمک  يهاکاروان 
سرخ   يایدر  ی خط ساحل  نزدیکی حرکت خود را در  ریمساگر    ی ها حتعبور کنند. آن  نهیمد 

.  گرفتندمیقرار    نهیمد   يلومتریک  150کمتر از  در فاصله    تایباز هم نها  دانند یهم ادامه م
باشند،  ننه تنها از دست حمله احتمالی محمد و پیروانش در امان   شد یکه سبب م  یانتخاب

براي درك    .افزایش یابد   نیز  در مکه  يخود  يروهاین  باها  فاصله آن  که  شد میبلکه سبب  
شتر و    2500داراي حدود    معموالها  توان به این اشاره کرد که آنها میابعاد این کاروان 

چه در جنگ بدر شاهد آن هستیم، ارزش  رد مانند آنو در یک مو  اند مرد بوده  300تا   200
  . ]64[ شده است هزار دینار تخمین زده می 50حدود  چنین کاروانیکاالهاي 

  هاي مکی روي آورد  کاروان  غارت به  تامین مخارج زندگی خودش و اطرافیانشمحمد براي  
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  این کار را آغاز کرد ردگی عموي خودش حمزه گروهی به سرکَ فرستادن با   و در اولین قدم
او    حمالتکه حمله حمزه و حتی  رسد  نظر میبه.  ] 64[ از  این نوع کاروانپس  که ها  به 

نهایتا و    هطرفین نشد  خاصی میان  منجر به درگیري  ، ند انجام شد  محمددیگر  پیروان  توسط  
انجام توافق این  .به پایان رسیده است   دو طرفمیان    یبا  رسد که  نظر میبعید بهحال،  با 

از حمله به این    ،اصطالحا «باج سبیل»یا    جهو  گونهبدون دریافت هیچ  فرستادگان محمد 
باشندکاروان  این  .ها دست کشیده  که  نکته دیگر  اقدامات نظامی  است  حداقل در    انجام 

  نبوده   (اعراب ساکن مدینه)  انصاراعراب  مخصوصا    پیروان محمد،همه  مورد قبول    ابتداي کار
که به گفته مسلمانان اولین  بقره    توان در سورهبه چنین چیزي را می  قرآناشارات    .است

 خوبی مالحظه کرد.  بهسوره مدنی است،  

ناگوار است و بسا بقره:    سوره براى شما  در حالى که  کارزار واجب شده است    «بر شما 
دارید و آن  دارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست مىچیزى را خوش نمى

  » .)216( دیدان یداند و شما نم   مى اهللاى شما بد است و برا

  هاي تجاري اهالی مکه، باالخره حال، روند حمله بدون درگیري مسلمانان به کاروانبا این
در   ور محمد به کاروانی از قریشدستبهمسلمانان  تعدادي از    . شکسته شد پس از چندماه  

حمله کردند. در این حمله که در ماه حرام رجب رخ داد،   جایی به نام نخله در نزدیک مکه
  . کند میو نفر چهارم نیز فرار  کرده دو نفر را اسیر، محافظ کاروان را کشته 4ها یکی از  آن

  درهم پرداخت کنند  1600اسیرانی که بعدا اهالی قریش مجبور شدند براي آزاد کردنشان 
مدینه هم خوش    پیروان محمد درحتی به مذاق  هم در ماه حرام،  کشتن یک عرب آن  .] 64[

،  شود یا بعدا آگاه می  گاه بودهآنظر از این ناخرسندي اعراب  بهکه    حال، محمد نیامد. با این
آن  ابتدا همانند  را  میخودش  نشان  ناخرسند  وها  به  دهد  غنایم  تقسیم  آمده  داز  ست 

در سوره بقره، عمل انجام   217  با خواندن آیه  حال، پس از چندي . با اینکند خودداري می
  . دهد داند و دستور تقسیم غنایم را میمیمجاز  شده را

پرسند بگو کارزار در آن  از تو درباره ماهى که کارزار در آن حرام است مى«سوره بقره:  
و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام و    اهللاداشتن از راه    باز  اماگناهى بزرگ  

بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است و آنان    گناهی  اهللاجا نزد  بیرون راندن اهل آن از آن
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جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از  پیوسته با شما مى
شود و  بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مىدین خود برگردند و در حال کفر 
  » .)217خواهند بود ( ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار

اي از  زنجیرهها و بروز  سبب واکنش آندر ادامه  قریش،  تجاري هاياگرچه حمله به کاروان
و  درگیري اُمانند    سریالی   هايجنگها  نهاحُ بدر،  و  خندق  مکه   تاید،  محمد    فتح  توسط 

تا پایان  شوند. در واقع، او  را شامل نمی  محمد این موارد تمام اقدامات نظامی  اما    شودمی
مناطق مختلف    ها ومختلف در بخش  نظامی  اقدامات  بهدست  هاي مختلف  عمرش به بهانه

، هیچ قرابتی با  شد میتراشیده    هااي که براي آناقداماتی که فارغ از بهانه  .زد   جزیرهشبه
از خشونت نداشتند فتار صلحر   و   نشدهشامل  هم  را  و فقط چندخداپرستان    آمیز و عاري 

  . اندهگرفتهم در بر مییکتاپرست را  مردمان

و    را هم به حال خود وانگذاشت که کاري با او نداشتند    چندخداپرستیمحمد حتی قبایل  
اموال فرستادگان مختلفی را براي تخریب بت،  برایش ممکن بودجا که  تا آن ها و تصرف 

از خشن  فرستاد.   هاآن یکی  ولید  در  ابن  موارد، خالد  این  به  دستبهترین  قبیله  ور محمد 
(احتماال از ترس حمله  ها  ها را به اسالم دعوت کند. اگرچه آنفرستاده شد تا آن  جذیمه یبن

  مُشتی   خالد   پذیرفتند اما  و دست کشیدن از چندخداپرستی رااو  پیروي از    نظامی محمد) 
آن اسیر  از  را  سپس  هکردها  را    و  اسیران  این  از  مسلمانان  آن  .کشدمیتعدادي  که  طور 

پیروان محمد که تازه  دیگر  که    ه برداشتاو زمانی دست از کشتن اعضاي این قبیله    گویند می
شدت از  گویند که محمد بهمسلمانان می  .]65[  گیرندمیراه رسیده بودند، جلوي او را    زا

  داستانی اما این  پردازدمیرا  شدگانکشتهبهاي و حتی خون شودمیاین کار خالد ناراحت 
رده باشند تا چنین فضاحتی را پوشش داده  که ممکن است مسلمانان از خودشان درآو   است

بلکه   ، قصاص نکرداین افرادکشتن    خاطربهخالد را تنها نه   محمد علت این است که  .  باشند
به چندین  را  خالد  او  طوري که تا زمان زنده بودن محمد،  . بهمجازات هم نکرد  رااو    حتی

 ماموریت مشابه دیگر هم فرستاد. 

باشیم اگر  در مجموع،   در    ،اقدامات محمد   خواسته  که    10مخصوصا  پایانی عمرش  سال 
بود  روزافزون  قدرتی  از رفتار  را  صاحب  شناخته شده  معیارهاي  مقایسه    میزآصلح  هايبا 
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آمیز بودن رفتار  هیچ نشانه محکمی از صلحکلی  صورتبهکه  رسیمبه این نتیجه می، کنیم
پس    براي ساکنان مکهصدور فرمان عفو عمومی   شاید در مواردي مانند  او در دست نداریم. 

یا درگذشتن از    )که قبال به آن اشاره شد  (که حتی همان هم استثنائاتی داشت  از فتح آن
توان  نمی  حال، . با اینرا دیدخوب ماجرا   نسبتا  هایی از رويبتوان نشانه ،افراد  از  جان برخی 

گیري گروگان   هاي تجاري وغارت کاروان ،  تحمیل عقاید به بردگی گرفتن زنان و کودکان،    از
محافظان  و   راندنقتل،  هاآنقتل  بیرون  و  یهودياقب  عام  و    مدینهاطراف    یل  خانه  از 

  و   یا گرفتن پول از قبایل مختلف  افراد  خون  م براي گرفتن انتقا  ، لشکرکشیهایشانکاشانه
  ، هاآن برخی ازکشتن  و بعضا  هاتوهین به اعتقادات آن ، پرستل بتیابحمله به قهمچنین 

اعراب داخل شبهواقع، میبهچشم پوشید.   از وضعیت  جزیره در  توان در یک تصویر کلی 
که  شدند یا اینبودند یا باید مسلمان می  چندخداپرستها اگر  مقابله با محمد گفت که آن

  هاي از آموزهمجبور بودند یا ، رو سایر ادیان بودند یشدند. اگر هم پدر راه مقاومت کشته می
خاطر  به  کردند نیز. اگر چنین نمیبه محمد پول بدهندقبول کنند  یا  پیروي کنند  محمد  

سوره  خصوص در و به  قرآن  مواردي که تاییدیه رسمی آن در آیات  شدند.مقاومت کشته می
  شوند. توبه دیده می

ز خشونت است. موضوعی  ، دور بودن آن اهر رفتاريآمیز خوانده شدن  ستون فقرات صلح
اي آن  بهانهتراشیدن  ر باهر باو پیروانش و او  شودکه در رفتار محمد و پیروان او دیده نمی

  محمد  هاي پایانی عمرحداقل در سال  دهد کهبه ما نشان می  قرآنخواندن    اند.را نقض کرده
سازي و  پاك  بر مبناي  دشمنانشدر مقابله با  رویه کلی او    ده بوده،یابسیار ز  او  که قدرت

اي مانند فتح  اي که در سورهگونهبوده است. به  هاآن  اصطالحا خالص شدن همیشگی از شر 
سوره آخرین  از  یکی  مسلمانان  پیشنهادي  نزول  ترتیب  اساس  بر  ، است  قرآنهاي  که 

توان گوید تا وقتی میکند و میحتی گرفتن اسیر را هم پیشنهاد نمی  قرآنبینیم که  می
  دشمن را کشت، سزاوار نیست که او را اسیر بگیرید. 

طور کامل از  : «هیچ پیامبرى را سزاوار نیست که اسیرانى بگیرد تا در زمین بهسوره انفال
ناپذیر خواهد و خدا شکستخواهید و خدا آخرت را مىشما متاع دنیا را مى .آنان کشتار کند

  » .)67حکیم است (
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تا پیش از شروع دعوت محمد   گوید که شواهد تاریخی به ما می که  است موضوع دیگر این
جزیره امر رایج و پذیرفته  رواداري و تحمل عقاید در میان مردم شبه  از دیگران به اسالم،

مناطق    مردم ساکن  افکار مخصوصش،  و  اي بوده است. در واقع، تا پیش از ظهور محمد شده
،  مسیحی، یهودي و حتی زرتشتی  گرفته تا  چندخداپرست   ازجزیره عربستان،  مختلف شبه

حال، با افزایش قدرت محمد و  با این  ند.ا هدیگر مشغول زندگی بوددر کنار یک  کم و زیاد
تخریب  و چیزي به نام    کند میطرف، اوضاع کامال تغییر  ان و حتی افراد بیسرکوب مخالف

که  د. رسمی  وش میتبدیل    رسم جزیره به یک  در سراسر شبهعمال    عقاید   و سپس تحمیل
 هاي او آن را به موضوعی رایج تبدیل کردند. محمد و آموزه

حمله   مقابل، به بردگی گرفتن زنان، کشتن مردانی که  به سایر قبایلدر حمله    رفتار محمد
موضوعی است که    ، گرفتن مالیات ساالنه از قبیله مغلوبنهایت  و در   اندکردهمیاو مقاومت  

این   تفاوت کلیحال، با این. ه استشد  دنبالدر زمان خلفاي راشدین هم  ،تردر ابعاد وسیع
ابعاد  ها کاري که محمد درباره قبایل داخل شبهآن  بوده که  انجام رساند را در  جزیره به 

  فتوحات یک از این  . البته که هیچدادندانجام    جزیرهشبه  خارج  هايسرزمین  تري دروسیع
اوت  ساین برتري نظامی و ق و    ه نبود   همراه  زهاي گل رُ روي خندان و تقدیم شاخههم با  

مدافع چیره    هايکمک کند تا بر نیرو  اعراببه    توانستهکه نهایتا    ه استحاصل از آن بود
  را تاراج کنند.  هاآنهاي شده و سرزمین

ان نتوسط جانشی  انجام شدههاي  اوتسقالزم براي اعمال    نیروي محرکهمنشا  براي دیدن  
هاي منتسب به  گفته  توان بهمی ،اند رفتاري مشابه او داشته باشند کردهمحمد که تالش می

که به او ایمان   نفراتی از اولین  یکی  صحابه برجسته محمد و   . رجوع کرد وقاصسعد ابن ابی
  : گفته است در زمان حمله به ایران در نبرد قادسیه خطاب به سربازان عرب او  .ه استآورد

قبال مشغول خوردن از    این زمین ارثیه شماست که اهللا به شما قول آن را داده است. شما 
آوري مالیات و گرفتن  اید. تاکنون نیز مشغول جمعهاي) آن و کشتن مردمانش بودهعمتن

اید از دست  چه را داشتهبسیار مهم است که امروز بجنگید تا آناید. بنابراین  اسیر از آن بوده
  .]17[ندهید 
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هم به    قرآنر داشت و در خود  است که محمد به آن باوچیزي    همان طرز فکري که دقیقا  
که اند که فارغ از اینباور داشتهبه این موضوع  عمیقا    محمد و پیروان اوآن اشاره شده است.  

ها بخشی از وعده الهی  کنند، این سرزمینهاي دیگر را تصرف میاي سرزمینبه چه وسیله
موضوعی که تایید دیگري براي آن را در آیات    ها است.و عمال متعلق به آنها بوده  به آن
  کنیم. هم مشاهده میال فو انفتح  هايسوره

قت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به  و در حقی: «انبیاسوره  
  .» )105ارث خواهند برد (

  پروا دارید   اهللا اید حالل و پاکیزه بخورید و از  چه به غنیمت بردهپس از آن«  :سوره انفال
  ».) 69آمرزنده مهربان است ( اهللاکه 

ها را خواهید گرفت داده که به زودى آنهاى فراوان وعده  به شما غنیمت  اهللاو  : «سوره فتح
منان  وبراى م  تاهاى مردم را از شما کوتاه ساخت  و این را براى شما پیش انداخت و دست

(نشانه کند  هدایت  راست  راه  به  را  و شما  باشد  آن.  )20اى  بر  که شما  دیگر  ها دست  و 
  ».) 21هر چیزى تواناست (بر  اهللاها نیک احاطه دارد و همواره بر آن اهللاید نیافته

مخصوصا    ،برخی از مسلماناندر پایان این بخش، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که  
اند، یک آیه مورد عالقه دارند  را شنیده  قرآن ظاهرا زیباي  برخی از آیات    صرفاهایی که  آن

بر روي    برگ برندهیک  ، همانند  آمیز بودن دین اسالمدر مقابل استدالل غیرصلحآن را  که  
    گوید اکراهی در دین نیست.سوره بقره که می  256آیه معروف  کوبند. میز می

  در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر  «سوره بقره:  

به   و  ورزد  کفر  طاغوت  به  یقین    اهللاکس  به  آورد  را  آدستبهایمان  آن  که  استوار  ویزى 
 ».)256شنواى داناست ( اهللاگسستن نیست چنگ زده است و  

  دانندنمی  که بسیاري از مسلمانان  وجود دارد   مهم  واقعیت در این باره، حداقل دو  حال،  با این
که اگر محمد اساسا به چنین مفهوم  این استمورد اول  ها ندارند. آن توجه به یا تمایلی به 

هایشان را  کرد، بتد بود که به دین آبا و اجدادي قبیله خودش توهین نمیو کرداري معتق
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را  نمی چندخداپرستان  نهایت  در  و  آموزه  خاطربهشکست  و  او  برابر  در  هایش مقاومت 
مسلمانان    ارایه شده توسط خود  بر اساس ترتیب نزول  که  است  اینهم  . مورد دوم  کشت نمی

آید. یعنی این سوره زمانی  حساب می، سوره بقره اولین سوره مدنی بهقرآنهاي رهوبراي س 
عنوان در اوایل کار خود بهتازه وارد مدینه شده بود و هنوز بر محمد الهام شده است که او 

آل عمران و دستور به    با آمدن سوره   حال،بوده است. با این  پیروانشنظامی  -رهبر سیاسی
عمال اجازه دخالت مستقیم و عملی در زندگی دیگران    قرآن  امر به معروف و نهی از منکر،

بر محمد  پس از سوره بقره    ،اي که مطابق ترتیب نزول مورد تایید مسلمانانداده است. سوره
  شده است.  الهام

نیکى دعوت کنند و  : «سوره آل عمران به  از میان شما گروهى  باید  به کار شایسته  و 
  .» )104نان همان رستگارانند (و آ و از زشتى بازدارندوادارند 

مطابق ترتیب نزول پیشنهادي مسلمانان و هم ترتیب    توبه که هم  سورهوجود  با    بر این،عالوه
نُ زیبا    ،است  قرآنسوره ماقبل آخر    ،کهلِدپیشنهادي فردي مانند  و  تمامی آیات به ظاهر 

سوره توبه که به آیه شمشیر   5اند. در آیه  معنی و اصطالحا منسوخ شدهدیگر بیتر، قدیمی
هرجا یافتید بکشید. موضوعی که هرچند در    را  که مشرکان  خوانیم می  ،هم معروف است

کنند تا کالم  که درخواست پناه می  هاییاند و آنکفاري که پیمان بسته  آن   از   بعد قبل و  آیه  
اجمی و کامال  تهرویکرد کلی  دهنده  نشاندر مجموع،  کند اما  مستثنا می  را  خدا را بشنوند 

ها نداشته  کار آننسبت به کفار است. به این معنی که اگر تسلیم شوند، کاري به  قرآنخشن  
ها مرگ خواهد  روي برگرداندند، جزاي آن  پیروي از محمد باشید اما اگر مقاومت کردند یا از  

به مخالفین فقط مختص  البته که    بود.  آیه    چندخداپرستانحمله  همین    29نبوده و در 
  وره فرمان حمله به سایر ادیان هم صادر شده است. س 

هاى حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان  پس چون ماه«سوره توبه: 
گاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر  را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمین

آمرزنده    اهللاتوبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا  
چه  آورند و آنو روز بازپسین ایمان نمى اهللابا کسانى از اهل کتاب که به  .)5(  مهربان است

  گردند کارزار  رند و متدین به دین حق نمىدااند حرام نمىاش حرام گردانیدهو فرستاده  اهللارا  
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  » .)29خود جزیه دهند ( دستبهکنید تا با خوارى 

  

  علم اسالمی
موسیقی  ، هنر اسالمی، فلسفه اسالمی، طب اسالمی، معماري اسالمی و حتی  یعلم اسالم

در طول زندگی خودتان    حداقل یک بار احتماال    اسالمی، اصطالحات آشنایی هستند که 
مرور  که مسلمانان در طول تاریخشان به  ساختگی اصطالحاتی    اید. ها را شنیدهیکی از آن

  ، پشت ساخت چنین اصطالحاتی بودهدر   که  منطقیصورت کلی، به اند. ها را ابداع کردهآن
است چون    این  کهافرادکه  زمینه  در  ي  داشتهاین  اکتشافاتی  و  ابداعات  نوآوري،    اند، ها 
. مثال  هستنداسالم    هايدستاورد  ها نیزکار آن  نتایجاین    پس،  اند شدهخوانده میمسلمان  

  ه ، فردي مانند ابن رشد نشان داد اند هاي اسلیمی کردهشروع به توسعه طرح  مسلماناناگر  
آبله نمی بار    نورشناسی   به ترتیب در فلسفه وابن هیثم    وفارابی  و    گیرد که یک فرد دو 

  اسالمی بنامیم. و علم    ، فلسفهطب  ، را معماريدستاوردها    پس ما باید این  ،اند کارهایی کرده
به پاي   رااروپاییان مسیحی دستاوردهاي مثال است که  اندیشانه کجقدر این استدالل همان

گوییم چیزي اسالمی  وقتی می مسیحیت گذاشته و از آن با عنوان علوم مسیحی یاد کنیم. 
در حالی که دستاوردهاي    .داشته است  مستقیم   سالم در ابداع یا توسعه آن نقش است یعنی ا 

به   هم هاآن حجم زیادي از وحاصل شدند پس از ظهور اسالم  هامنتسب به مسلمانان قرن
آثار یونانیان بوده  لطف به خود اسالم    این دستاوردهااز طرفی دیگر،  .  اندترجمه  ارتباطی 

افرادي بودهو    نداشته و ندارند  حتی  .  شوندمیند که مسلمان خوانده  انهایتا دستاوردهاي 
این  به این صورت  اي نیست زیرا  کار عاقالنه  هم  »دستاورد مسلمانان«برچسب    استفاده از

اعتقاداتشان مربوط  ،  هاو زحمات آن  افرادجاي  به  را  خدمات  به همین خاطر    . ایمکردهبه 
بسیار    فردي  اتفاقاکه    نیوتن   زاكیآمانند    شخصی ي  اوردهادستبههیچوقت    ما  که  است

شاید    حال،با این  گوییم.یا علوم مسیحی نمی  انیدستاوردهاي مسیح  مذهبی هم بوده است،
بتوان براي این موضوع که نباید دستاوردهاي یک فرد را به اعتقاداتش پیوند داد، یک استثنا  

تک  این نوشتار قصد ندارد به تکبه هرحال،    آورد که کمی بعدتر به آن اشاره خواهد شد.
ادامه    بپردازد و  ي که داراي پسوند اسالمی هستندموارد ه موضوع علم اسالمی  بتنها  در 
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تا به این صورت نشان داده شود که چنین اصطالحاتی چقدر با واقعیت  خواهد شد پرداخته  
  تطابق دارند. 

بهتر است ابتدا مقصود از  . در نتیجه،  کننده است هاگمرکلی و  عبارتی    اسالمی  علم  عبارت
که چه  بر اساس اینتوان به این اصطالح نگاه کرد.  به دو صورت میآن را مشخص کنیم.  

قرار داد. علومی    توان علوم اسالمی را در دو دسته کسی توسعه دهنده این علوم باشد می
ها نداشته و  شی در توسعه آنو علومی که اسالم نق  ندکه توسط خود اسالم توسعه داده شد 

تواند به  خود می  . واژه علم نیزاند همنظور مطالعه اسالم توسعه داده شدبه  و  توسط دیگران
و پیش  1درن مُ  علممعناي   داراي توضیحات  که  از دانش  قابل بینی(مجموعه مدونی  هاي 
توان گفت که ترکیب به  می،  با این تفاسیر  معنا شود.   ،آن جزبه هر دانشی  یا است)    سنجش

دیده    تعریفچهار    تواند در قالبمی  خود حداقل  «علم اسالمی»،   ظاهر ساده و قابل فهم
  اند. خالصه شده 12که در جدول  شود

  معناهاي متفاوت اصطالح علم اسالمی  :12جدول 

  نوع   توسط  

  علوم اسالمی 
  غیرمسلمانان/ مسلمانان

  علم مدرن
  مدرن جز علم دانشی به

  اسالم
  و محمد)  قرآن(

  علم مدرن
  مدرن جز علم دانشی به

به دو صورت به موضوع علوم اسالمی  توان روبرو هستیم می  چه که امروز با آنبر اساس آن
و مسایل    اسالم  به که    هستند   همان علم و دانشی   م اسالمیو عل  ،پرداخت. در معناي اول

، فقه، حدیث،  قرآنتفسیر    توان بهشوند که از جمله این علوم میمیمربوط    آن  هط ببمرت
اند که اسالم  نبوده  ها موارديآنکدام از  که هیچاشاره کرد. علومی  ها  مانند اینو    کالمتاریخ،  

 2علم تاویل تفسیر یا  علم  چیزي به مانند    به بیان دیگر،  . توسعه دهنده آن به حساب بیاید 
هایی  کتاباست و در مورد    قبل از ظهور اسالم نیز وجود داشته  ،رودکار میبه  قرآن که براي  

 
1 Science 
2 Hermeneutics 
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به معناي بیرون کشیدن دستورات    که  فقه علم    . شده استانجیل و تورات اعمال میمانند  
بررسی روایات و نقل  علم  یا    آید به حساب می  هاروز رسانی آندینی از متون مقدس و به

علماي در میان    حالاز گذشته تا به  و  نبوده  مسلمانان  مختص  صرفانیز  هاي تاریخی  قول
که به  هاي کالمی و رویدادي مربوط به اسالم نیز  بحث  .اندیهودي و مسیحی وجود داشته

  پیش از ظهور اسالم و    هنبود  جدیديموارد  ترتیب به علوم فلسفه و تاریخ مربوط هستند،  
  ه توسعمعرفی یا اسالم  توسط خود که علوم اینپرداختن به ، در نتیجه. اند وجود داشته هم

چیزي نیست که موضوع بحث ما باشد زیرا اسالم نقش مستقیمی  در عمل آن،  اند نشده  داده
ساخته  اند که توسط دیگران  نهایتا ابزارهایی بودهاین علوم  ها نداشته است و  در توسعه آن

  اند.  شدهیا کمی توسعه داده  استفاده اسالم  فهم و خوانشبراي   نو توسط مسلمانا

توسط    واقعا شود که گفته علم و دانشی به   تواند می علوم اسالمیاصطالح ، معناي دیگردر 
این  یا توسعه داده شده  معرفیاسالم  خود   این بخش    معناییهمان    و    صورت بهاست که 

  کند. میعلم اسالمی به آن اشاره    ي مانند شعار  که   یهمان معنای  آن اختصاص دارد.کامل به  
یا توسعه    گذاربنیان  ،قرآن  و نهمحمد    نه  دهد کهنگاهی به تاریخ علم، به روشنی نشان می

آشکار است که نیازي به    قدريبه  موضوعو این    اند زمینه علمی خاصی نبودههیچ    دهنده
توسعه  عربی هم که  زبان  نگارش و صرف و نحو    دانشندارد. حتی    بحث و گفتگوي خاصی

از مرگ محمد توسط  سالاست،    بودهحیاتی    ،قرآنمتن  براي نگارش صحیح  آن   ها پس 
ا  بگذاري و توسعه داده شدند.  بنیاناسحاق    ی عبداللّه ابن ابو  افرادي مانند ابواسود دوئلی  

است    حال،این دستاوردهاي  گفته  ممکن  که  از  مستقیم    صورت به  مسلمانانشود  ناشی 
  ، اگر اسالم نبود  گویداست. ادعاي بسیار بزرگی که عمال می  اسالمی بوده  و دانش  هاآموزه

ها همگی نو دستاوردهاي آ  اند این افراد هیچ شانسی براي رسیدن به این دستاوردها نداشته
حالت    این  .انددست آوردهمحمد به  هايآموزهیا    قرآنها از  هایی است که آنسرنخ  خاطربه

می استثنایی    توانرا  پیشهمان  که  میدانست  آن  طی  و  شد  اشاره  آن  به    توان تر 
من  فرد  یکدستاوردهاي   او دانست.  ترا  فکري  باورهاي  به  این متاسفانه هیچسب  از  کدام 

از آن بتوان  نیستند که  ادعایی صحیح است یا خیر ها پرسید  افراد زنده  . با  که آیا چنین 
به    این موضوع کافی  بررسیبراي    حال،این از محمد و  دانسته،  قرآناست نگاهی  هایمان 
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چنین موضوعی  ببینیم  موجود از دوران صدر اسالم بیاندازیم تا    هاي تاریخیهمچنین یافته
 . چقدر صحت دارد

اسالمی آیا حاوي دانش    معجزهشروع کنیم و ببینیم که این    قرآنابتدا با خود    بهتر است
هیچ انسانی از آن    و  بیاید شمار  هجدیدي ب  موضوع  در زمان خودش  ه است کهدبو  یخاص

نداشته   و حتی غیرمسلمانان  دانشی که می  .باشدآگاهی  مسلمانان  براي  توانسته چراغی 
اي هرچند ناچیز  نشانه ،آشکار صورتیبهتوان آیا می اوردهاي عظیمی برسند.دستبهباشد تا 

در هیچ جاي دنیا   ،مشاهده کرد که در آن روزگار قرآندر متن را ي جدید  دانش  یا  علماز 
توسعه    مسلمانانتوسط  ،  قرآنبعد و تحت تاثیر  ها  ها و حتی قرنو سال  نبوده شناخته شده  

  . اند هداده شد 

  عنوان کتابی اخالقی یاد به  بیشتر  قرآناز    ،مانند عبدالکریم سروش  يترمسلمانان محتاط
دانند پایان این قصه به کجا ختم  ، چرا که میکنند ن پرهیز میآکنند و از علمی خواندن  می
ندارند و با   قرآنهیچ ترسی از علمی خواندن  ،مسلمانان کمی معتقدتر حال،شود. با اینمی

مانند  عتقاد راسخ  ا آیاتی  که  89آیه  به  معتقدند  نحل،  اي  در هر زمینه  نقرآمتن    سوره 
  . گر است راهنما و روشن

و روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را بر «سوره نحل:  
و براى مسلمانان رهنمود و   گر هر چیزى است این کتاب را که روشناین گواه آوریم و  

  .» )89رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم (

  در   این فکر بیافتند که مثال  کامال احساسی به صورتیبهها شود آنموضوعی که سبب می
به این  .  در آیه سوم سوره طارق و ستاره نوترونی بیابند  اي میان واژه ثاقبرابطه  یک مورد

که معنايکه    واژهاین    بگویند   صورت  و روشن  درخششیداشتن    به  باالیی نافذ    کنندگی 
این در حالی است که    شدیدي است.  درخشششاره به ستاره نوترونی دارد که داراي  ا  ،است

که دمایی معموال در حدود    جوان  ستاره نوترونییک  العاده شدید  و فوق  تشعشعات غیرعادي
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  . پرتوي ایکس استتشعشعات گرمایی و  از نوع    غالبا  دارد،  1گرادسانتی  میلیون درجه   یک
در  و نه    دنباش قابل رویت    غیرمسلح  نه با چشم این تشعشعات  شود  سبب می  موضوعی که 

مریی این نور  در واقع، تشعشعات    د.ن شوموجب روشن شدن جایی    حتی  ،معناي متداولش
  ناممکن است. تقریبا  ها با چشمان غیرمسلح تشخیص آنقدري ضعیف است که  ستارگان به

  خورشید    زمین تا  اندازه فاصلهبه  با زمین،  مولی  مع  ستاره نوترونی  فاصله یکاگر  طوري که  به
  . ] 66[ ماه هم نخواهد بود روشناییآن حتی به اندازه   روشنایی باشد، 

در همین فصل به آن اشاره شد، مسلمانان  کتاب الهی طور که در بخش همان در مجموع و
هاي قرن هفتم میالدي  داراي اعجاز علمی است. اعجازي که انسان  قرآنمدعی هستند که 

و سنت منتسب به محمد   قرآنهاي ، با مقایسه گفتهحالبا این  اند.ها نبودهقادر به ارایه آن
ه اسالم عرضه کرده است نه تنها از روزگار خویش جلوتر نبوده که  چ که آن  توان دریافتمی

 هاي افزودن به گفتهبراي    درد بخوريجدید و به  تر بوده که چیزقدر عقبدر بعضی موارد آن
هاي پراکنده، گفته  شویم که متوجه می  قرآنبا نگاهی به متن    نداشته است.  هم  هاسایر ملت

  در ،  باشند علم مربوط    به  صورت مستقیمو بهبدون تفسیر    ند وانتمیکه  آن    اندكکلی و  
که    علومی  گیرند.قرار میشناسی  شناسی و زمینسه زمینه اخترشناسی، زیست در  ،مجموع

گفتههمان ناقص  تکرار  نهایتا  دید،  ادامه خواهیم  در  که  اشتباه  هايطور  پیشینیان   غالبا 
بهاند بوده حتی.  که  شبه  شکلی  اهالی  براي  سایر اگر  مردمان  براي  بودند،  جدید  جزیره 

هاي شناخته  دانستهبودند، تکرار    از اعراب  جلوتر  اهقرناز لحاظ پیشرفت،  ها که  سرزمین
  . آمدندبه حساب میپا افتاده شده و بعضا پیش

اخترشناسی به حیطه  مربوط  آیات  کیهان   از لحاظ  این ، میشناسیو  به    توان در مجموع 
  آئین در    که  بودهان چیزي  نهایتا هم  ،کشیدهآن را به تصویر    قرآنچه  نتیجه رسید که آن

  صورتی هم بهآن،  آسمان استو  متشکل از زمین    تنهاعالمی که  است.    وجود داشتهیهود  
ي  باور .  هرچیزي که در این عالم وجود دارد در حال گردش به دور این زمین تخت است  که

مردمان    باستانی  هايو اسطوره  باورها  درریشه    غالبا  که خود   یتیهود  برگرفته یا متاثر از

 
 عمري بین هزار تا یک میلیون سال.  باستاره نوترونی  1
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  . اند ها پدید آوردهبعضا تغییراتی در آن  یانیهود  کهدارد    رودانیا همان میان   النهرینبین
ایم  توانسته  امروزه  که مای ندارد  که هیچ سنخیتی با واقعیت  کهن و البته اشتباه  هاییباور

  ببریم. علم مدرن به آن پی با کمکتنها 

پرداخت    عالمتوان به نحوه آفرینش  میبررسی آیات مربوط به علوم اخترشناسی،  در آغاز  
هاي به آن اشاره شده است. اشاراتی که بسیار مختصر و البته مانند تمامیت گفته  قرآنکه در  
هستند.  قرآن مبهم  و  پراکنده  هم،  در  يهاگفته  نیمطابق  پراکنده  و    ي هاسوره  مختصر 

  ي ترشیب  حی توض  چیه  حال،نیروز خلق شده است. با ا 6عالم در  گوید که  می  قرآن  ،مختلف
و البته ناقصی    . داستان غلطکه روند ماجرا به چه نحو بوده استنشده    هیارا  نهیزم  نیدر ا

البته که خود    است.  تیهودی  قیدر کتب عهد عت   آفرینش موجود داستان  از    که خود برگرفته
هاي  از افسانهمتاثر  ایده آن    به احتمال فراواناین داستان هم کامال ابداع یهودیت نبوده و  

    .است  بودهالنهرین بینهاي مردمان داستانتري مانند کهن 

،  آفرینش بابلی است  افسانهکه حاوي    1ش یانوما الوقتی به متن الواح گلی  عنوان مثال،  به
این تاثیر را می، نشانهکنیمنگاه می از  آفرینش  بینیم. مثال  هایی  روزه عالم    6در داستان 

اولدر آئین یهود  توسط خدا او در روز  به ترتیب  ،    و اقدام به آفرینش شب و روز    و دوم 
انسان را می  کند میآب    سپس . موضوعی که  آفریند و نهایتا در روز آخر یعنی روز ششم 

با آن   لوح  اشاراتی مشابه  الو ششم    پنجمدر  گوید  شود. جایی که میدیده می  شیانوما 
(ایزدبانوي    2امات یتپس از شکست دادن    که یکی از خدایان تمدن بابلی بوده است،  مردوك
شب  . او در ادامه  کندبه آفرینش هستی می  عکه بر علیه او شوریده بود، شرو  3)هااقیانوس

نظر  به  .] 67[  کند انسان را خلق می  ،نآو پس از    د نآفریمیابرها و باران را  و سپس  و روز  
بندي  ، تقسیماند النهرین ایجاد کرده هاي مردمان بین از تغییراتی که یهودیان در داستانیکی  
  ــــ خود این البته  روزهاي هفته است که  بر اساس ینش  هاي مختلف داستان آفربخش

 
1 Enūma Eliš 
2 Tiamat 

ایزدبانو به نام  یک  ایزد به نام آپسو (آب شیرین) و  یک  تنها    ، ،، در آغاز و پیش از هرچیزيشی انوما الدر افسانه آفرینش    3
 وجود آورده است. جفت شدن این دو با هم بوده که خدایان مختلف را به اند.) وجود داشتهآب شورتیامات (
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  النهرین بوده است. ابداعات مردم بین روز هم از 7بندي هفته به تقسیم

 6ها و زمین را در  آسمانحقیقت پروردگار شما آن خدایى است که    در«:  اعرافسوره  
پوشاند  طلبد مىسپس بر عرش استیال یافت روز را به شب که شتابان آن را مى  .روز آفرید

اند آگاه باش که خلق و امر از آن و خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده
  .» )54اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان (

  آفرید روز 6ها و زمین را در آسمانشما آن خدایى است که  پروردگار«: سنو سوره ی

گرى جز پس از اذن او نیست  شفاعت  .کندکار را تدبیر مى  .سپس بر عرش استیال یافت
  ».) 3گیرید (خدا پروردگار شما پس او را بپرستید آیا پند نمى  این است

و عرش او بر آب بود   آفرید روز 6ها و زمین را در آسماناوست کسى که  و«: هودسوره 
یک نیکوکارترید و اگر بگویى شما پس از مرگ برانگیخته    تا شما را بیازماید که کدام

کافر شده  اند خواهند گفت این جز سحرى آشکار نیست  خواهید شد قطعا کسانى که 
)7( «.  

گاه بر عرش  آن  آفرید  روز  6ها و زمین را در  آسمانآن کس که    اوست«:  دیحدسوره  
داند و  چه در آن باالرود مىچه از آن برآید و آنچه در زمین درآید و آناستیال یافت آن

  .» )4کنید بیناست (هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه مى

چه را که میان آن دو است در  ها و زمین و آنآسمانکسى است که    خدا«:  سجدهسوره  
گرى نیست  آنگاه بر عرش استیال یافت براى شما غیر از او سرپرست و شفاعت  آفرید  روز  6

  .» )4گیرید (آیا باز هم پند نمى

این آفرینش  نکته دیگر  از  یهودیت، خدا پس  اگرچه در داستان  احساس    6که  دنیا  روزه 
می میخستگی  استراحت  به  و  اما  کند  و    قرآنپردازد  کرده  را حذف  داستان  بخش  این 

چه در تورات آمده) بعد از  گوید که ما (برخالف آنجاي آن، از جانب اهللا در سوره ق میبه
هاي بزرگ خداي ترسیم  در واقع این یکی از تفاوت  نکردیم.روز احساس خستگی    6این  

سعی شده صفات    قرآندر مقایسه با خداي تصویر شده در تورات است که در    قرآنشده در  
  ـ در این راستا هم کامال موفق نبوده و در    قرآن انسانی کمتري به او نسبت داده شود. البته  

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

221  

  شود. آیات زیادي اثرات این شکست دیده می

  روز   6چه را که میان آن دو است در  ها و زمین و آندر حقیقت آسمان  و«:  قره  سو 
  .» )38آفریدیم و احساس ماندگى نکردیم (

از سوره معارج سعی دارند که بگویند منظور از    4البته برخی از مسلمانان با استناد به آیه  
توانسته معادل  ساعت نیست و هر روز می 24در آیات اشاره شده، روز مبتنی بر   (یوم)   روز
اگرچه    50 باشد.  آیات    قرآنهزار سال  از  بهدر هیچ یک  عالم  آفریشن  به    چنین   مربوط 

عمر کیهان   .دو ش هم اوضاع بهتر نمی  این موضوعدر نظر گرفتن    بااما    اشاره نکردهچیزي  
  هزار سال   300به  هم نهایتا    حساب و کتابیبا چنین  تی  که ح  میلیارد سال است  14حدود 

  ! رسد می عمر واقعی عالم) از درصد  002/0(حدود 

به سوى او باال    روزى که مقدارش پنجاه هزار سال استفرشتگان و روح در  : «سوره معارج
  .» )4روند (مى

زمین    قرآنشاهد این هستیم که    انبیاسوره  ، در  الیه آنفارغ از بحث سن عالم و ساختار الیه
  در آغاز خلقت عالم،   گوید کهگیرد و میدر نظر میکف و سقف عالم  ترتیب  و آسمان را به

نزدیکآناین دو   به هم  بودندیکاند که عمال بهبوده  قدر  این  .دیگر چسبیده  حال، اهللا  با 
اي بوده  دن هم به گونهها فاصله ایجاد کرده است تا عالم شکل بگیرد. این جدا ش میان آن

ها براي هیچ موجودي ممکن نیست. موضوعی  است که امکان خارج شدن از فضاي میان آن
صورت کامال  به  قرآنکه  فارغ از اینکنیم.  که اشاره به آن را در سوره الرحمن مشاهده می

بودن آسمان  داند،  اشتباهی عالم را تنها محدود به زمین و آسمان می و مفهوم چسبیده 
در تفکرات    قرآنشناسی  توان همانند سایر مفاهیم کیهان زمین در آغاز خلقت عالم را هم می

شکل گرفته در    يهاتمدن  نیولاز ا   یک یعنوان  به  هايسومرالنهرین مشاهده کرد. مردم بین
هزار سال قبل معتقد بودند که در زمان ساخته شدن عالم،   5حداقل از حدود   ن،یالنهرنیب

ند. موضوعی که اشاره  جدا شد  گریدکیاز    سپس  و  ند بود  وستهیپ  گریدکیبه    نیزم  آسمان و
  . ]68[در افسانه گیلگمش مالحظه کرد توان میبه آن را 

  ه هم  ها و زمین هر دو بکسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان آیا«: انبیاسوره 
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اى را از آب پدید آوردیم  پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده
  .» )30آورند (آیا ایمان نمى

ها و زمین  هاى آسمانتوانید از کرانهاى گروه جنیان و انسیان اگر مى«  سوره الرحمن:
  .» )33کنید ( به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید جز با تسلطى رخنه نمى

آیات   از خلقت عالم، مورد دیگري که در    آید، ساختار عالم است. به چشم می  قرآنپس 
 آن رااي  پردازد و در آیات مختصر و پراکندهآن نمی  ئیاتجزبهخیلی    قرآنکه  ساختاري  

داراي   زمین. به این صورت که  گیردمیدر نظر    عموديداراي چینشی  و    طبقاتیصورت  به
شکل از  ت مکه  قرار دارد  آسمانی    آن نیزبر روي    است و  طبقه  داراي هفت  وتخت    شکلی

  پارچه صورت یکدرز و شکاف، بهبدون  ی  آسمانی که مانند سقف  است.  سقفهفت گنبد یا  
  داشته است. هایی نامریی آن را نگهو ستونروي زمین را پوشانده 

 . آفرید ها هفت زمینهمانند آن: «خدا همان کسى است که هفت آسمان و سوره طالق
فرود مىفرمان در میان آن تواناست و بهها  بر هر چیزى  بدانید که خدا  تا  راستى    آید 

  ).» 12دانش وى هر چیزى را در بر گرفته است ( 

چه در زمین است همه را براى شما آفرید سپس به  اوست آن کسى که آن« :سوره بقره
  .» )29استوار کرد و او به هر چیزى داناست (آسمان پرداخت و هفت آسمان را 

  ). 27(  یا آسمانى که آن را برپا کرده است آیا آفرینش شما دشوارتر است: «سوره نازعات
  » ).28سقفش را برافراشت و آن را درست کرد ( 

  .» )7و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت ( : «سوره الرحمن

  .» )47گمان ما گستریم (آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بى و« : سوره ذاریات

  هاى هیچ ستونى که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوه  ها را بىآسمان«سوره لقمان:  

از هر گونه جنبنده آن  را بجنباند و در  تا شما  بیفکند  از  استوار  اى پراکنده گردانید و 
  .» )10وع نیکو در آن رویانیدیم (آسمان آبى فرو فرستادیم و از هر ن
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» رعد:  آسمان  خداسوره  که  است  ستونکسى  بدون  را  آنها  که  ببینید  هایى  را  ها 
گاه بر عرش استیال یافت و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام براى مدتى  آن  .برافراشت

نماید  بیان مىکند و آیات را به روشنى  دهند در کار تدبیر مىمعین به سیر خود ادامه مى
  .» )2امید که شما به لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید (

کنند  مى  هاى آن اعراضآسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و آنان از نشانه  و«:  انبیاسوره  
)32( «.  

  اند که چگونه آن را ساخته و زینتش مگر به آسمان باالى سرشان ننگریسته«سوره ق:  
  .» )6هیچ گونه شکافتگى نیست (ایم و براى آن داده

النهرین در مورد ساختار کیهان که خود محصول  طبیعی است که همه باورهاي مردمان بین
آن اندیشه  و  تدریجی  نمیتوسعه  است،  بوده  بهها  مردمان  توانسته  به  کامل  صورت 

یهودسرزمین مانند  دیگر  این  یانهاي  اصلی  علت  احتماال  شود.  خیلی    قرآنکه  منتقل 
این باورها در مورد ساختار عالم نپرداخته نیز همین ناآگاهی از کل داستان باشد.    ئیاتجز به

طرز فکري است که از هزاران   ،ساختار طبقاتی و چینش عمودي زمین و آسمانحال،  با این
در  النهرین وجود داشته است.  مردمان بین  هاي، در باورقرآنسال قبل از پیداش محمد و  

و    مخصوص   آسمانی  سنگیک    طبقه،هفت  آسماناز  یا گنبد  هر طبقه  این طرز فکر، در  
براي    وجود دارد که هر کدام  ارزشمند  ایزدنمادي  به  ایزدبانویی  یا  یک  حساب  مخصوص 

البتهآمدهمی که    اند.  نیست  همان  عجیب  هم  اجسام  زهر   5این  عطارد،  مریخ،  سیاره  ه، 
از روي زمین  با چشم غیرمسلح همواره  ،  که به همراه ماه و خورشید   بودند   و زحل  مشتري

بوده این نگرش  اند. قابل رویت  و کهکشان    ،طبقاتی  در  منظومه  از  بودن  خبري  یا نسبی 
بر اساس ارتفاعش    ، صرفاو جایگاه هرچیزي در عالمارزش    و  نیستمفهوم موقعیت مکانی  
تر  و با ارزش  ترمهم  چیزهايبراي رسیدن به  شود. به این صورت که  از زمین سنجیده می

و در نتیجه خداي خدایان در باالترین نقطه ممکن قرار    ارتفاع باالتري برویدفقط باید به  
ی  ئیناآسمان پمجموعا  که  طبقه  آسمان هفتپس از عبور از  در چنین توصیفی از عالم،  .  دارد

اگر باز  .رسیم که محل حضور ستارگان و خدایان استبه آسمان میانی میشده،  نامیده می
به   نهایتا  دهیم،  ادامه  رفتن  باال  به  یا  هم  باالیی  میآسمان  اهالی  همان جایی  که  رسیم 
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می  النهرینبین خدایان  خداي  جایگاه  را  نام  دانستهآن  به  خدایی  که  آن   1نو اَاند  بر 
  . ] 69[  رده استکمیفرمایی حکم

  جود واشاره این آیات به در مورد ساختار عالم دید،  قرآنتوان در آیات نکته دیگري که می
صورت کلی ساختار عالم  ها و بهداشته شدن آسمانکه موجب نگهاست  نیروهاي نامریی  

سوره    قرآن  .اندشده کند، آنتاکید می  انبیادر  را رها  و آسمان  اهللا زمین  اگر  که  ها  کند 
در    .کس دیگري هم توان برافراشتن مجددشان را نخواهد داشتسقوط خواهند کرد و هیچ

خوریم که ساختار عالم (زمین و  موضوع بر می  همین به    نیز  النهرینهاي مردم بینافسانه
اند و کنترل  داشته شدهنگه  هایی نامرییو رشته  هاریسمان  کمکبا  هاي چندگانه)  آسمان

  . ]68[ استخداي خدایان   دستبهها آن

او  بیفتند بعد ازدارد تا نیفتند و اگر ها و زمین را نگاه مى همانا خدا آسمان«: انبیاسوره 
  .» )41اوست بردبار آمرزنده ( .داردها را نگاه نمىهیچ کس آن

با  النهرین در مورد عالم  بین  چندخداپرست  ات کلی مردمانطور که اشاره شد، تفکرهمان
اسالم رسیده    و  به ادیانی مانند یهودیت، مسیحیتنه چندان شدید،    ها و تغییراتیتفاوت

ماجراي خودشان را روایت   ،بر مبناي یکتاپرستی  تفکراتاین   اصالحاست. این ادیان نیز با 
میانیکرده آسمان  مثال  این صورت که  به  نظر    که  اند.    النهرین محل حضور بیناهالی  از 

  تبدیل شده است به جایگاه فرشتگان  بوده، در داستان ادیان یکتاپرستخدایان ستارگان و 
هم روایتی    در داستان معراج محمد  د.ناز جایگاه خداي خدایان قرار دار   ترپاییندر محلی    که

را اکه می  خوانیممی  مشابه  باال  گوید  مَرکبی به سمت  با  از  و  رفته  و  از عبور  نهایتا پس 
النهرین رسیده که محمد آن  به همان جایگاه خداي خدایان اهالی بین ،هاي مختلفآسمان

است. ایگاه  جو    را عرش نامیده  که    اهللا  توسط  جایی  که  است  تختی نشسته  بر روي  اهللا 
  بگذارد. جا  پا به آن  د توان مقربی همچون جبرئیل هم نمی  هحتی فرشتشود و  اي حمل میعده

  به سپاس    هستند   ها که پیرامون آنکنند و آنکسانى که عرش را حمل مى« سوره غافر:  

 
1 Anu (or An) 
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تسبیح   که گرویده مىپروردگارشان  براى کسانى  ایمان دارند و  او  به  اند طلب  گویند و 
کسانى را که توبه   .هر چیز احاطه داردبر    (تو)  پروردگارا رحمت و دانش  .کنندآمرزش مى

  » .)7دار (ها را از عذاب آتش نگهببخش و آن ،اندکرده و راه تو را دنبال کرده 

 گیرند. و آن روز عرش هاي آسمان قرار میفرشتگان در جوانب و کناره «  سوره الحاقه:
  .») 17کنند. (ها حمل میپروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آن

  بر   اهللاخوانیم که عرش  که در آیه هفتم سوره هود میمورد دیگر در مورد جایگاه اهللا این
باشد.    شیانوما الروي آب قرار دارد که این خود شاید مجددا ارجاعی به داستان آفرینش  

ها و متشکل از آب بود را مطابق این داستان، وقتی مردوك، تیامات که ایزدبانوي اقیانوس
  کند. جایی که در آن شکست داد، او را به دو نیم تقسیم کرد تا با نیمی از او آسمان را بنا 

  م (خداي باد، نیروهاي طبیعی و حاک  1نلیل اِ(خداي خدایان) و فرزندانش    اَنوماوایی براي  
  . ]67[ (خداي زندگی، دانش و شرارت) فراهم کند  2نکی اِخدایان) و 

و عرش او بر آب ها و زمین را در شش روز آفرید  : «او کسی است که آسمانسوره هود
از  ی شما بعدییک عملتان بهتر است و اگر بگو، تا شما را آزمایش کند تا کدام قرار داشت

  ).» 7گویند این سحر آشکاري است! (کافران میشوید مسلما مرگ برانگیخته می

بر موارد اشاره شده درباره نحوه ساخته شدن عالم و ساختار آن که در برخی از آیات  عالوه
نیز    نیبه دور زم  آن  مختلف ماه و چرخش   يبه فازها  توانیم،  ها اشاره شدهآنبه    قرآن

ته آگاهی از  باست. موضوعی که ال اشاره شده این موارددر چند آیه به  قرآن در  اشاره کرد.
آن در قرن هفتم میالدي چیز عجیبی نبوده زیرا تنها کافی بوده که براي مدتی به آسمان  

در تایید این موضوع کافی است  ماه را دنبال کنید.  و تغییرات ظاهري و حرکات  کنید نگاه 
نه تنها کامال   سالم،در هزاران سال پیش از ا هاتنها به همین موضوع بسنده کنیم که بابلی

به موضوع فازهاي مختلف ماه آگاه بودند بلکه حتی تقویمی مبتنی بر حرکت خورشید و  
دهد  هاي ماه نمیگیري هاللشکلعلت  هیچ توضیح در مورد    قرآنحال،  با ایناند.  داشته  ماه

 
1 Enlil 
2 Enki (or Ea) 

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF
https://T.me/AVAYeBUF


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

226  

  گذرد. از ماجرا می  ندارد و طبق معمول، نهایتا با توضیح واضحاتی که هیچ بار علمی خاصی  
در   کهاینجاي به قرآناي ماه مرتبط است، هلسوره بقره که به بحث هال  189مثال در آیه  

  ش چرخش  ،ماه  بودن  مانند کروي  ايساده  مساله بسیارو    هاي ماهگیري هاللعلت شکل  مورد
ت  صحب  و نهایتا تفاوت میزان نور تابیده شده بر سطح آن از طرف خورشید   به دور زمین

انجام می  ،کند  اعراب در عمل  ارجاع به همان چیزي که  شماري  یعنی گاه  د، دنداصرفا با 
 کند. از ماجرا عبور می به سرعت  قمري،

اند و  شمارى براى مردم و حجها گاهپرسند بگو آنها از تو مىدر باره هالل : «سوره بقره
  ها درآیید بلکه نیکى آن است که کسى تقوا پیشه کند و  خانه نیکى آن نیست که از پشت

  .» )189ها درآیید و از خدا بترسید باشد که رستگار گردید (ها از در آنبه خانه

  رسیم که به خود شناسی به آیاتی میبا عبور از آیات مربوط به حوزه اخترشناسی و کیهان 
به تخت بودن زمین    ، د نوجود دار   قرآنآیاتی که در این زمینه در    اکثر  زمین اشاره دارند. 

دارند هم    .اشاره  امروز  همین  حتی  که  زمین  شدن  گرفته  نظر  در  دنیا  تخت  سراسر  در 
ملزومات    ، طرفدارانی دارد به  از  آیات  ،  قرآناست. در    گانههفت  هايزمینساختار  اعتقاد 

  ، غلتاندن، هایی مانند لفظبا تکرار  ها  که در آن  وجود دارد  مفهوم زمین تختراجع به    فراوانی
  است.  این موضوع صحه گذاشته شدهپهن کردن بر  وگستراندن 

  ».) 30و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد («سوره نازعات: 

  .» )19و خدا زمین را براى شما فرشى ساخت ( «سوره نوح: 

  .»)6سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد («سوره شمس: 

ها و رودها نهاد و از هر گونه  اوست کسى که زمین را گسترانید و در آن کوه   و: «سوره رعد
پوشاند قطعا در این براى مردمى که اى در آن جفت جفت قرار داد روز را به شب مىمیوه

  .» )3هایى وجود دارد ( کنند نشانهتفکر مى

الحجر:   کوه«سوره  آن  در  و  گسترانیدیم  را  زمین  استوار  و  چیز  هاى  هر  از  و  افکندیم 
  .» )19اى در آن رویانیدیم ( سنجیده

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

227  

و زمین را گستردیم و در آن لنگرها فرو افکندیم و در آن از هر گونه جفت  «  :سوره ق
  » .)7رویانیدیم (  انگیزدل

اشاره  عالوه این، عدم  بر روي چرخش   قرآنبر  تاکید  دور خورشید،  به    به چرخش زمین 
  مشخصی براي طلوع   جایگاهقایل شدن    ،(به دور زمین)  اگانهخورشید و ماه در مدارهاي جد 

اشاره به نبود پوشش و مانع    ،لبه مقابل)  در رفتن    ئین ایک لبه و پ  در ن  آمد (باال    غروب  و
مردم ساکن جایگاه برآمدن خورشید (قرار داشتن این مردم در لبه زمین  خورشید و  میان  

  قرارگاهی وجود  اشاره به    و  برابرشان قرار نداشته است)طوري که هیچ کوه و جنگلی در  به
هاي تاییدیه  همگی  )در هنگام شب  ،زیر زمین (پنهان شدن خورشید در  خورشید   براي  ویژه

  بودن آن   قرار داشتن زمین در مرکز عالم و همچنین تخت در راستاي طرز فکر    دیگري
  . هستند

اوست آن کسى که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است هر    و«:  انبیاسوره  
  » .)33کدام از این دو در مدارى شناورند (

تقدیر آن عزیز دانا این است    . خورشید به قرارگاه ویژه خود روان است  و«:  سسوره ی
نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در  « و .»)38(

  .» )40سپهرى شناورند (

  اى  رسید به نظرش آمد که در چشمه گاه خورشیدغروب گاه که به تا آن« سوره کهف: 

اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین یا  کند و نزدیک آن طایفهآلود و سیاه غروب مىگل
جایگاه  گاه که به  تا آنو «  »)86گیرى (نیکویى پیش مى  کنى یا در میانشانعذاب مى

قومى طلوع م  و رسید    آمدن خورشید بر بر  برابر آن    کردییافت که  براى ایشان در  که 
  » .)90( پوششى قرار نداده بودیم

کنار توصیفات   آفرینش آن،    قرآندر  و نحوه  عالم  مقدمه    قرآن از    صورت بهو  بدون هیچ 
  کند. به نزول آهن اشاره میکه قبال به آن اشاره شد،    سوره حدید   از  25آیه    وسطدر    عجیبی

و حتی    ن چیستآهدهد که منظورش از نزول  نمیی  هیچ توضیح  قرآن موضوعی که اگرچه  
مسلمانان آن  برخی از  اما    مترجمی مانند فوالدوند آن را «پدید آوردن» ترجمه کرده است

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF
https://T.me/AVAYeBUF


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

228  

اي همعجز  قرآن  ن صورت برايتا به ایدهند  ها نسبت میسنگبرا به آهن موجود در شها
بگیریم  بتراشند درست  هم  را  مسلمانان  فرض  اگر  حتی  که  است  این  اما  واقعیت  که  . 

. در واقع،  ها ناممکن است آننتیجه مطلوب  رسیدن به ، باز هم احتمالش بسیار ضعیف است
اند.  هزار سال قبل از پیدایش اسالم با چنین چیزي آشنا بوده  2  از حدودحداقل  مصریان  

یافت شده    در مقبره اوآمون که  عنخدانیم، خنجر متعلق به توتکه ما امروزه می  صورتیبه
هاي فرود آمده بر روي زمین بوده  سنگکه منشا آن شهاب  بوده  است، از آهنی ساخته شده

  . ]70[ است

  
  گانه است.زمین و آسمانی هفتاز که متشکل  قرآن: ساختار عالم از دید 19شکل 

شناسی،  هم مانند دو زمینه اخترشناسی و زمین  قرآنشناسی  زیست  علم آیات مربوط به  
ی است که چیز جدیدي حداقل  زند و در بهترین حالت روایت مشاهداتچنگی به دل نمی

توان به  در آغاز بررسی این آیات می وده است.جزیره عربستان نببراي مردمان خارج از شبه
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شدن ساخته  و  انسان  به  مربوط  تکلیف  چند  هر  پرداخت.  آن  موارد  خودش    قرآنکه  با 
  ؛ آغاز شده را چه بنامد از آن  مشخص نیست که ماده آغازینی که خلقت انسان توسط اهللا  

در کل    قرآنگِلی سیاه و بدبو اما    یا  خشک، عصاره گِل، گِلی چسبندهگِل، گِل  ،  (رُس)  خاك
هاي موجود در تورات  که این موضوع خود تکرار حرفداند  می  آفرینش انسان را از خاك

تر از باورهاي اسالمی و  هاي باستانی و بسیار کهن ریشه در افسانه غلطی که طرز فکر است.
قرن هفتم میالدي    حتی در همان  ،خاكدر واقع، باور غلط آفرینش انسان از   یهودیت دارد. 

هاي مختلفی از ایران و چین باستان گرفته تا  اصال موضوع جدیدي نبوده و در فرهنگهم 
از داستانبهمصر و یونان باستان وجود داشته است.   ها  هاي سومريعنوان مثال در یکی 

  ت یحماسه بشر  نیترکهندر  . ]71[   س آفریده است را از خاك رُ   انسان  ،نکیخوانیم که اِمی
  رسد، یهزار سال قبل هم م  4از    ش یبه ب یآن حت لیالواح گِنام دارد و قدمت    لگمشیکه گ

را از    2دوی نکاِبه نام    يفرد  ،اَنوخداي خدایان  ور  دستبه  1ارورو به نام    یی زدبانویکه ا  میخوانیم
که   یونانی ریدر اساط 3. بایستد لگمشیخاك رس و آب دهان خودش ساخت تا در مقابل گ

ط  س شاهد ساخته شدن انسان از آب و خاك تو  نیز  گرددقدمتشان به پیش از میالد باز می
، 4خنوم به نام    ییخداخوانیم که  میهم  هاي مصر باستان  در افسانه  .]72[  میپرومتئوس هست

هم    هاینیچ .] 73[   استه  مرطوب کرد  لیرا با آب ن ساخته که ابتدا آن  ی ها را از خاکانسان
ها آن  یو باستان  الدیاز م  شیپ  ریو در اساط  اند نبودهانسان از خاك عقب    نشیافله آفرقاز  
  ــها را با دستان خودش از خاك زرد انسان 5نووآ مادر به نام   يزدبانویایک که  میخوانیم

 . ]74[ ساخته است

ناگاه شما بشرى هر سو    ههاى او این است که شما را از خاك آفرید پس ب و از نشانه «سوره روم:  
  .» )20پراکنده شدید (

  ).» و  71ل خواهم آفرید (فرشتگان گفت من بشرى را از گِگاه که پروردگارت به : «آنسوره ص

 
1 Ninhursag 
2 Enkidu 

  حماسه گیلگمش، لوح اول  3
4 khnum 
5 Nüwa 
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  ).» 76اى (ل آفریدهاى و او را از گِ«گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده

ل  : «همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گِسوره سجده
  ).» 7آغاز کرد (

  ).» 14اى سفال مانند آفرید (خشکیده  ل: «انسان را از گِسوره الرحمن

  ).» 12ل آفریدیم (ى از گِ: «و به یقین انسان را از عصاره سوره مومنون 

  ما آنان را  .یا کسانى که خلق کردیم است تر«پس بپرس آیا آفرینش ایشان سخت :سوره صافات
  ).» 11لى چسبنده پدید آوردیم (از گِ

«و هنگامى   ،)»26از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو آفریدیم (: «و در حقیقت انسان را  سوره حجر
را که پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى را از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو خواهم آفرید  

  ).» و «گفت من آن نیستم که براى بشرى که او را از گلى خشک از گلى سیاه و 28(
  ).» 33اى سجده کنم (بدبو آفریده

به آب    را ي  زادآورنحوه ساخته شدن انسان از طریق    قرآن یات مربوط به انسان،  در ادامه آ
آیات خودش  کند و درمربوط می از  اشاره مختصر  ، مانند همیشه برخی    و مبهمی   به آن 

و    ی از مشاهدات تجربی محدوداتتوصیف  ان،رین حالتشتتوضیحاتی که صرفا در به  کند.می
یره در قرن هفتم میالدي هم  جزبهبراي اعراب ساکن ش که حتی  است    بوده  به دردنخوري
  اي نبوده است. چیز نو و تازه

  » .)20مقدار نیافریدیم (مگر شما را از آبى بى: «سوره مرسالت

  ).» 8«سپس نسل او را از چکیده آبى پست مقرر فرمود (: سوره سجده

گیري انسان از خون  کلبه ش  مختصر و بسیار کلی اياشاره قرآن، بر موارد اشاره شدهعالوه
که نه تنها دانش خاصی    . توضیحاتیکند در رحم مادر می  و مراحل تحول جنین بسته شده  

محدودي است که هاي یا شنیدهتوصیفی از مشاهدات تجربی نهایتا  شوند کهمحسوب نمی
به    جدید یره در قرن هفتم میالدي هم چیز  جزبهبراي اعراب ساکن ش   ممکن است حتی

کمر و میان   در  در مورد خلقت انسان از آب جهنده که  قرآنتوصیفات    .اند رفتهشمار نمی
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یري استخوان و گوشت در جنین در زمان حضورش در  گیا شکل  قرار دارد  استخوان سینه
آیند که بیشتر از این  یحساب م درد نخورتر از آن بهتوصیفاتی کلی، مبهم و بسیار به  ،رحم

مانند افالطون،   افرادي،  ها قبل از اسالمنیم قرنیببه آن پرداخته شود. مخصوصا وقتی که می
دانش    کلی  محدودیت  که ناشی از  ، فارغ از میزان اشتباهاتشانجالینوسو    بقراط،  ارسطو

دوران بسیار  ،بوده  آن  اسپرم،    تريمفصل  توضیحات  تشکیل  نحوه  مایعات  درباره  ماهیت 
و تخم  اسپرم  مرد، نحوه رسیدن  و  بهجنسی زن  همچنین  و  تشکیل جنین    ،دیگریکک 

  500تا   400مثال جالینوس که حدود  اند.مطرح کرده مراحل تحوالت جنین در رحم مادر
ب جهنده  صرفا بگوید «آ   قرآنکه همانند  زیسته به جاي اینسال قبل از ظهور اسالم می

از زمان خورده  اسپرم  گیريبراي شکل  را مسیري کرده آید، سعیها میمردان» از کمر آن
پیشنهاد  برخالف تفکر ارسطویی،  . او  طراحی کند تا زمان و مکان تولید شدنش  شدن غذا  

(یکی از پدر و دیگري    دو بذر یا دانه ترکیب شدن  از طریق    انسان  زادآوريکرده است که  می
دهی جنین  صورت برابري در تولید نطفه و شکلکه هر کدام به  رسدبه انجام میاز مادر)  

. مراحلی  شودمراحل مختلفی طی می  هم  بذر  پس از ترکیب این دواز نظر او،  .  نقش دارند
رسد  اي میمرحلهبه و در ادامه    استو اصطالحا غیرجانوري نباتی  ايمرحلهکه ابتداي آن 

  . ]75[ گیردخوانده شده و در آن مغز جنین شکل میکه مرحله جانوري 

  ).» 2: «انسان را از علق آفرید (سوره علق

  اى خلق شده  ). از آب جهنده5چه آفریده شده است ( : «پس انسان باید بنگرد که ازسوره طارق

  ».)7آید (هاى سینه زن بیرون مى). از صلب مرد و میان استخوان 6(

را از عصاره :  سوره مومنون  انسان  یقین  به  («و  آفریدیم  از گل  نطفه 12اى  را  او  در  ). سپس  اى 
علقه درآوردیم پس آن علقه را مضغه    صورتبهگاه نطفه را  ). آن 13جایگاهى استوار قرار دادیم (

بعد استخوانگاه مضغه را استخوانگردانیدیم و آن ها را با گوشتى پوشانیدیم آنگاه  هایى ساختیم 
  ).» 14آفرینشى دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است (

گوید که وقتی از تو پرسیدند  یبه محمد م   قرآنخوانیم که  از سوره بقره می  222در آیه  
موضوعی که حتی    عادت زنان چیست، بگو رنجی است که از جانب خدا نازل شده است.
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را می  10یک دختر بچه   اشاره  ساله هم آن  و  تنها    قرآنداند  به دانش علمی  نه  چیزي 
  کند، بلکه تنها توضیح واضحات و حرفی بیهوده است. خواننده اضافه نمی

پرسند بگو آن رنجى است پس هنگام عادت تو درباره عادت ماهانه مى   از: «سوره بقره
گیرى کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاك شوند پس چون پاك شدند ماهانه از زنان کناره 

همان توبه از  کنید خداوند  آمیزش  آنان  با  است  داده  فرمان  به شما  که خدا  و   جا  کاران 
  .» )222(دارد یپاکیزگان را دوست م

، به آیات پراکنده دیگري  اوي  زادآورگیري و  با عبور از آیات مربوط به انسان و نحوه شکل
میرسیم  می آنکه  زیستهم  را    هاتوان  دانش  کهبا  آیاتی  سنجید.  به    شناسی  کدام  هر 

شوند و در حد چند خط یا حتی  نامربوط به ماجرا پدیدار میاي  الي سورهناگهان در البه
گوید هیچ  می  قرآنخوانیم که  ، میپردازند. مثال در سوره انعامکلمه به موضوعی میچند  

ها باشند.  هایی مانند انساندر گروهکه  اي بر روي زمین یا آسمان نیست مگر اینجنبنده
اما اگر منظور زندگی اجتماعی    ها چیستهایی مانند انسانگروه  مشخص نیست منظور از

که  باشد  فکر  این  و گروهی  پیرامون بیشتر نشان  ،طرز  به محیط  دهنده مشاهده محدود 
ها،  ها، موریانهتوان دید که مورچهسطحی می  صورتبهصورتی که مثال در نگاه اول و  . بهاست
حال،  کنند. با اینصورت گروهی زندگی میها همگی بهاحشام چهارپا و مانند این  ها،پرنده

یابیم که موجودات بسیاري هستند که تمام عمر در  می  سرعت دربا کمی دقت بیشتر به
به جفت خودشان نزدیک   يزادآور منظورزمانی که بهجز کنند و بعضا بهتنهایی زندگی می

از   یفراوان  يهانمونه  نوعی از خودشان برخورد ندارند.وقت با همدیگر هیچتقریبا    شوند،می
پلنگ    ،یپلنگ برف  ،یپشت آبالك  اهه آنجملوجود دارند که از    عتیدر طب  واناتیح  نیا

پاندا  ییکایآمر کوآال(جگوار)،  کور،  موش  تنبل،  (ولورین)،  بزرگ  راسوي    پوس یپالت   و  ، 
  هستند. 

کند اى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین نیست و نه هیچ پرندهو هیچ جنبنده«سوره انعام: 
ایم سپس به  هستند ما هیچ چیزى را در کتاب فروگذار نکردههایى مانند شما  ها گروهکه آنمگر آن

  .» )38سوى پروردگارشان محشور خواهند گردید (

  یا اصطالحا   زوجهرچیزي را گوید، می قرآنخوانیم که می ذاریات در آیه دیگري در سوره 
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معمولآفریدیم  دوتایی به    هیچ   ، قرآن  . مطابق  توجه  با  اما  کار نیست  دیگري در  توضیح 
فقط مختص موجودات زنده  تواند  نمیبودن    یا دوتایی  زوج  ، اینپیشوند «هر»استفاده از  

برمی در  را  هرچیزي  عمال  آن  دامنه  و  شود  میتلقی  سبب  که  موضوعی  که  شود  گیرد. 
این آیه، به چاه بی  قرآنمدافعان   از آن  انتهایی وارد شون در راستاي توجیه  د که خالصی 

ی هایتا چیز  گرفته،سلولی مانند باکتري یا ویروس  موجوداتی تکرسد. از  محال به نظر می
  جفتی کدام زوج یا  سیاره که براي هیچ  و  قمریا بدون    نن سرگردااسیارات و ستارگمانند  

براي خورشید که سیارات زیادي به  حتی . ، همگی موارد نقض این ادعا هستند وجود ندارد
 گرفت.  توان زوج مشخصی در نظردورش در حال چرخش هستند هم نمی

  .» )49امید که شما عبرت گیرید ( .آفریدیم زوجو از هر چیزى «: ذاریاتسوره 

گوید  ، میئیاتجز بهو بدون وارد شدن    پیچی کلی دیگربا یک نسخهی  مجددا در آیات  قرآن
در آیاتی که قبال اشاره   قرآن که با توجه به این.  آفریده شده استاي از آب که هرچیز زنده

منظور از   توان مطمئن شد کهنامیده است، نمی  )ماء(  شد، مایع منی حاوي اسپرم را آب
اینآب،   (  به  قرآنکه  مایع منی حاوي اسپرم است یا  اشاره  O2Hآب معمولی  ) و متداول 
ي  زادآور  ااز آب همان مایع منی باشد که چنین چیزي غلط است زیر  قرآناگر منظور    .دارد

  در میان همه موجودات زنده رواج ندارد. هم از طریق انتقال اسپرم بین دو جفت  جنسی آن
کار  بهماده اولیه ساخت موجودات زنده    ، در نقشمنظور این باشد که آب معمولیهم  اگر  

هم کفایت    دبیرستانشناسی  زیست  رد چنین استدالل غلطی، دانش براي  رفته است که  
  قرآن منظور    به این توسل شود که   قرآنممکن است طبق معمول براي تفسیر آیات  کند.  می
ادعااز   موجودات  که    باشد این    این  بدن  از  زیادي  از  بخش  شد زنده  درست    . است  هآب 

که به لطف پیشرفت علم در   قرآنموضوعی که خود مسلمانان معتقد به آن هم نه به لطف 
وجود  ادعاي ساخته شدن موجودات از آب یا    حال، با این  اند.بردهچند قرن اخیر به آن پی

نبوده  ادعاي جدیدي  حتی در همان قرن هفتم میالدي هم    ها،آب در ساختار آن  داشتن
سال قبل از محمد    1000که حدود    1تالس یونانی مانند    ی یلسوفدر نظریات فمثال    .است

 
1 Thales of Miletus 
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نه تنها موجودات زنده که منشا هرچیزي   بوده که   باور  او بر این که  دتوان دیمی زیستهمی
 . ]76[ آب است 

ها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان« :  انبیاسوره  
  .» )30آورند (آیا ایمان نمى   اى را از آب پدید آوردیمچیز زندهو ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر  

از آبى آفریدهر جنبندهکه  است    اهللاو  «:  سوره نور را  بر روى شکم راه اى از آنپس پاره  .اى  ها 
هرچه بخواهد   اهللاروند  راه مى  پاها بر روى چهارها بر روى دو پا و بعضى از آناى از آنروند و پارهمى 
  .» )45خدا بر هر چیزى تواناست (آفریند در حقیقت  مى 

  قرآن دانش  علم و  ها اشاره شد، واقعیتی که در مورد  جا به آنفارغ از آیاتی که تا به این
این است که مسایل بسیارمی اشاره کرد  اما  توان به آن  که    اندداشتهمهمی وجود    ساده 

کند اما چنین نکرده  ها اشاره  به آن  توانسته می  قرآناند و  ها نداشتهاعراب آگاهی کافی از آن
اشاره کرد.عنوان یک مثال، میبه  است. این  توان به مساله زمان  انجام آداب  با  از نظر  که 

نماز و روزه  اسالمی تلقی میمانند  اما در، زمان مساله مهمی در اسالم  هیچ کجاي    شود 
. حتی  اي شده باشداشاره زماندقیق  گیريو روش اندازه ساعت  بهشود که دیده نمی قرآن

دقیق    ساعتبه   ، شودداده می  یا گرفتن روزه  سلمانان دستور برپا داشتن نماززمانی که به م
عبور  موضوع  به سرعت از  به طلوع و غروب خورشید،  اشاره  با    نهایتاو    کندآن اشاره نمی

هزاران سال پیش از ظهور اسالم در جایی مانند   دانیمما میاین در حالی است که . کند می
هر  النهرین،  بین تنها  قسمتنه  به  میروز  تقسیم  مشخصی  از  هاي  بلکه  هاي ساعتشده 

از هزاران سال پیش از ها  بابلی  شده است. گیري زمان استفاده می آفتابی یا آبی براي اندازه
یک  حتی هر  بلکه ند دتقسیم کرده بو  (ساعت) قسمت  12نه تنها هر روز را به    ،ظهور اسالم

  بندي این تقسیم  .ند تقسیم کرد)  دقیقهتر ( کوچکقسمت    120را هم به  ها  قسمتاز این  
بندي آشناي همان تقسیمو به  روبرو شد   با کمی تغییرهلنی    دوران شکوه تمدننهایتا در    نیز

  . ]77[امروز تبدیل شد  

که    اند علوم بسیاري مخصوصا از نوع کاربردي وجود داشتهبر بحث تعیین دقیق زمان،  عالوه
  هم دانش خودش از علوم مختلف را نشان دهد و هم به   هابا اشاره به آنتوانست  می  قرآن

بسیار  توانسته بر این موضوع ساده اما مثال می .کمک کندبهبود سطح زندگی کیفی اعراب 
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کامل   شدن کید کند که شستن دست با آب کافی نیست و باید براي تمیزتا بهداشتی مهم
اند  دانستهاز چیزي به اسم صابون استفاده شود. هرچند به احتمال فراوان اعراب نمی  ،نآ

  ساده محصول  این   اما  انداهی نداشتهگآ  طرز تهیه آن از  دانستند  یا اگر می  که صابون چیست 
با کمک حرارت  و  تمدن بابل  زار سال پیش در جایی مانند  ه  5حدود  از    ،و بسیار کاربردي

همین روش  به  توانست با اشاره  می  قرآن  شده است.ساخته می  دادن خاکستر چوب و چربی
آن،   از  استفاده  و  ساخت  روش  یادگیري  به  اعراب  ترغیب  حداقل  یا  آسان  اثر  ساخت 

  بگذارد.  آنانمستقیمی بر بهداشت شخصی 

  است. کاغذ  توانست به آن اشاره کند، می قرآنمحصوالتی که  ازدیگر یکی  ، بر صابونعالوه
کننده بوده  بسیار مفید و کمک  قرآن آیات  راحت و البته صحیح  که براي نوشتن    محصولی

اما   کاغذ رسیده بودند  تولیدبه فناوري   قرآنها قبل از پیدایش اسالم و قرنها است. چینی
سال پس از    230تا    اعراب. در واقع،  ه بودندتداش رمانه نگهدانش آن را کامال انحصاري و مح

نمی محمد  کنندمرگ  تهیه  کاغذ  چطور  که  ایندانستند  با  و.  هاي روایت مطابق    حال 
  ها آن  دستبهبازرگان چینی  یک  ،  نهایتا در زمان خلیفه عباسی و طی جنگ طراز  ،مسلمانان

  50حتی پس از این هم حدود    .دهدآموزش میاعراب  به    را  فناورياین  او  و    شودمیاسیر  
اندازي  راه  اعراب  تحت سلطه هاي  کارگاه کاغذسازي در سرزمین  کشد تا اولینمیسال طول  

  . ] 78[  شود

مواردي که چینی از  قرنیکی دیگر  براي  یافته  ها  آن دست  به  اسالم  پیدایش  از  قبل  ها 
بوده است. با    1مگنتیت مغناطیسی آهن اکسید یا همان    یابی با کمک سنگبودند، جهت

اند  یابی نبودهها مخصوصا در ابتدا، خیلی متوجه کاربردهاي این ابزار در جهتحال، آناین
فنگ براي  آن  از  بیشتر  استفاده میو  اهمیت  کردهشویی  بیشتر مشخص  اند.  وقتی  ماجرا 

. قرآن  ] 79[ نما تا قرن دوازدهم میالدي به اروپا باز نشده است  شود که بدانیم پاي قطبمی
آمده،  حساب نمیتوانست تنها با اشاره به همین موضوع، که یافته کامال جدیدي هم بهمی

  ها میسر  جزیره در مسیریابی را مخصوصا در روز که امکان مشاهده ستارهمشقت اعراب شبه

 
1 Magnetite (Fe3O4) 
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  نبوده، حل کند. 

  

  هاي ، در سرزمینقرآندوره با پیدایش محمد و  فارغ از تمام علم و دانشی که قبل یا هم
هم   راه دیگري،  قرآندر پیش پاي  ها اشاره کند، توانست به آنمی  قرآن  ودیگر موجود بوده  

  تر بوده است. در واقع، اصال  حتی ساده وجود داشته که براي نشان دادن علم و دانش 
توانسته  ارایه و در مورد آن توضیح دهد. این کتاب می  علم جدیدي  رآنقنیازي نبوده که  

تاکید کند.   هاو بر مردود بودن آن را برشماردها باورهاي علمی غلط موجود در میان انسان
تختمی  قرآن زمین  هفتتوانست  یا  گانه،  عالم  مرکز  در  واقع  آسمان   و  مانند  موضوعی 
را باورهایی کهن و نادرست بخواند.    هاکند و آن  رد  کندهپوستك و  گانه را خیلی رُهفت
باورهاي  همان مورد  در  را  کار  این  که  رسم    باستانیطور  و  داد  انجام  قریش  اهالی 

این   حال، شایدبا این .ها را به ُسخره گرفتپرستی آنو بت  کرد ها را نقد  دخداپرستی آننچ
مخصوصا    ،فکر کنیمجدي  صورت  بهها  تر از آن باشد که بخواهیم حتی به آنها مضحکحرف

دانش  قرآنکه    بینیممیوقتی   افزایش  لحاظ  کاربردي  از  و  محروم    اعراب  براي  فنی 
  مفید نبوده است. جزیره، حتی در حد ساختن یک قاشق هم شبه

توسط   :20شکل   طراحی شده  آبی  ساعت 
دان و مخترع یونانی قرن  ، ریاضیوسیبیتس

سال قبل از   800(حدود    میالدپیش از  سوم  
محمد) ساعت   تولد  اولین  را  آن  برخی  که 

می معرفی  تاریخ  خودکار  علت نندککامال   .
قطع   ورودي  آب  جریان  اگر  که  است  این 
نیروي  دخالت  به  نیازي  هیچ  نشود، ساعت 
ادامه  یا  مجدد  شدن  تنظیم  براي  انسانی 

از رسیدن عقربه ساعت    .نداردفعالیت   پس 
سیفون   بیرون  به  آب  عدد،  باالترین  به 

سیستم  می کمک چرخش  با  عقربه  و  شود 
خاطر ریزش آب) مجددا به اي (بهدندهچرخ
 گردد.ترین درجه بازمیپائین

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل سوم: شعارهاي خیلی واقعی 

237  

  
گرفته است. اي برنزي قرار میه قاشقی از جنس آهن اکسید که بر روي صفح  :20شکل  

اي اول و دوم میالدي به آن دست یافته بودند. دسته قاشق  هنها از قردستاوردي که چینی
  دهد. جهت جنوب را نشان می

توان در متن آن مشاهده کرد پرداخته شد  و علم و دانشی که می  قرآنمحتواي  جا به  تا این
توان در مورد  روي دیگر ماجراست که می  ، آید به حساب می قرآنورنده  آاما خود محمد که 

اخبار خوشایندي در    قرآنبه گفتگو پرداخت. هرچند که بررسی زندگی او نیز مانند    او نیز
نان بعضا سعی دارند با نسبت دادن علم غیب به  مسلما دهد.نمی دستبهمورد علم و دانش 

، او را در  ها را تنها خودشان قبول دارند یا خواندن احادیثی که صحت تاریخی آن  محمد 
،  قرآناما وقتی به متن    علمی ماورایی دسترسی داشته  به  که   جایگاهی فراانسانی قرار دهند 

ا  نامهزندگی و مسلمانان صدر  او  به  منتسب  متوجه  رجوع می  سالمو دستاوردهاي  کنیم، 
  ، . او در سوره اسراکنندخالف چیزي است که مسلمانان آن را تبلیغ می  داستانشویم که  می

گیرد که وقتی از چیزي اطالع نداري آن را دنبال  از طرف اهللا مورد عتاب قرار میمستقیما 
  به   قرآن  ،دیگرهاي  و همچنین سوره  بر این در یکی دیگر از آیات همین سورهمکن. عالوه

از علم و دانش غیبی ندارد.  محمد   گوید کهوضوح میبه  دفعات و مواردي که به    اطالعی 
خوانده و تنها تفاوت مهم  نمیفردي ماورایی را   محمد هم  قرآن حتی ،  دهد خوبی نشان می
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  قرآن از    متعدديموضوعی که تایید آن را در آیات    .دانسته است ش میالهامات  را  دیگرانبا    او
  کنیم. ده میهاز سوره کهف مشا 110از جمله آیه 

 و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه«:  سوره انعام
نزد من است و   اهللاهاى گویم گنجینهبگو به شما نمى. )36مورد پرسش واقع خواهند شد ( 

چه را که به سوى من وحى  ام جز آنگویم که من فرشتهدانم و به شما نمىغیب نیز نمى
و کلیدهاى    . )50کنید (کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا تفکر نمىشود پیروى نمىمى

و هیچ  داند  چه در خشکى و دریاست مىداند و آنآن را نمى  وغیب تنها نزد اوست جز ا
هاى زمین و هیچ تر و خشکى  اى در تاریکیداند و هیچ دانهافتد مگر آن را مىبرگى فرو نمى
  » .)59که در کتابى روشن است ( نیست مگر این

اگر غیب  چه خدا بخواهد براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم و  بگو جز آن«سوره اعراف:  
بیم و هرگز به من آسیبى نمىاندوختم  دانستم قطعا خیر بیشترى مىمى   رسید من جز 

  .») 188آورند نیستم ( دهنده و بشارتگر براى گروهى که ایمان مى

بگو غیب  شود  پروردگارش بر او نازل نمىاى از جانب  گویند چرا معجزهو مى«سوره یونس:  
  .») 20پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم ( فقط به خدا اختصاص دارد

شود که خداى شما  مثل شما هستم و به من وحى مىبشرى  بگو من هم  «وره کهف:  س
  پس هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد   .خدایى یگانه است

  .» )110و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد (

فراتر از عصر و دوران    یعلم و دانش  از  اثري  همکنیم  را دنبال می  محمد نامه  وقتی زندگی
او با یهودیان اشاره شد، او   طور که قبال در بحث برخوردهايمثال همان  .بینیممینخودش  

اصول   به  مربوط  آیات  فقدان  شاید علت  و  نداشته  را  براي کشاورزي  دانش حداقلی الزم 
حتی وقتی مسیحیان نجران هم همین باشد.    قرآنکشاورزي و کشت و برداشت محصول در  

خودش    منطقی و دانش  هايها را با استداللاو قادر نیست که آن  ، آیند به مناظره با او می
تاثیر  که    شکلی بهکند.    کوبمیخ نمیو حرفمحمد  مسیحیان تحت  قرار  و  هایش  گیرند 

پذیرش  بهنیز    اونهایتا   دانششناجاي  بودن  به  ،کافی  از  روي  ترین  کودکانه  یکی 
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که اشاره    کند دیگر دعوت میرا به نفرین کردن یک  هاآن  . اوآورد می  ممکن  هايالعملعکس
  شود. سوره آل عمران دیده می  61 در آیه  واقعه اینبه 

: «پس هر که پس از دانشى که تو را آمده با تو محاجه کند بگو بیایید  سوره آل عمران
پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود  

  ).» 61گویان قرار دهیم (خدا را بر دروغ سپس مباهله کنیم و لعنت .را فرا خوانیم

در    اشساله  63محمد در طول زندگی    از باسواد بودن   تاریخی موثق  نه سند،  از طرفی دیگر
  ی نه کتابی علم  . او همچنین ما رسیده است  دست بهاو  اي علمی از  نه نظریه  و  دست است 

ریات علمی دانشمندان ظو نه حتی به ن  هاي مهم در زمینه علم حل کرد، نه مسالههنوشت
  به این نظریات   حداقل  که بر اساس آن بگوییم او  ه اي کردخودش اشاره  از   ماقبلیا  عصر و  هم

است.  بوده  از    واقف  شده  نوشته  آثار  حتی  و  نظرات  از  امروزه  ما  که  است  درحالی  این 
دنیا   دیگر  نقاط  عالمان  و  همها  قرنکه  مطلعیم  دانشمندان  یا  محمد  از  با  پیش  او  عصر 

 1اراتوستن کافی است این را در نظر بگیریم که  تنها  براي درك ابعاد این ماجرا  اند.  زیستهمی
روي است بلکه محیط آن دانست که زمین کُنه تنها می  ،سال قبل از محمد   800  بیش از

  عنوان یک مثال به2. ] 80[  اندازه گرفت  زدنی با دقتی مثال  و   ترین ابزار ممکنرا هم با ساده
سال   31تنها  که   اشاره کرد  3یآرون اسکندران  توان به پزشکی به ناممیهم    معاصر با محمد 

در    حال، او. با اینمیالدي)  641میالدي و مرگ در سال    610زندگی کرد (تولد در سال  
مانند آبله    ییهايماریب  فیکه به توصشود    تبدیل   يفرد  نیاولهمین مدت کم توانست به  

اوعلمی    يها. کتاب] 81[   پردازدمیو سرخک   به  بعدا    منتسب  هاي سوري و  زبانبه  که 
عنوان  ها بهاز آن ي راز يایمانند زکر يارزشمند بودند که فرد يقدربه عربی ترجمه شدند، 

  . ]82[  است کردهیم ستفادها یعلم يراهنما

  محلی براي یا حتی    کتابخانه  ،مدرسههیچ    محمد ،  فقدان هرگونه اثر علمی مشخصبر  عالوه

 
1 Eratosthenes 

  ! کندکیلومتر محاسبه می   39350را  کیلومتر) 40075( محیط زمین ،روش نسبت داده شده به اراتوستن 2
3 Aaron of Alexandria 
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تحصیل زنان در    اي مانند لهمسانساخت و    خانه یا بهداريمریضد  مانن  نگهداري از بیماران
  ا هقرن  هاي دیگر از این درحالی است که در سرزمین  . بود  معنامطلقا بی  دوران زندگی او

 ایم. قبل از ظهور اسالم، شاهد وجود این موارد بوده

شده   این گفته که ظهور اسالم موجب پیدایش انقالب علمی در میان مسلمانان  ،در مجموع
با جمع بستن مردمان   ،در واقع، مدعیان این موضوع به دو دلیل حرف مردودي است.است 

هاي دیگر که حتی پیش از ظهور اسالم هم داراي تمدن، اختراع و اکتشافات فراوان سرزمین
اند،  یره که حتی با آمدن اسالم هم چیز خاصی تولید نکردهجزاند، با اعراب خود شبهبوده

و    اولین.  هایش مربوط کنند ها را به اسالم و آموزهدستاوردهاي سایر ملتکه  سعی دارند  
فراتر از قرن   فقدان هرگونه علم و دانش  ،توان در رد این ادعا آورددلیلی که می  ترینمهم

هاي  قرار بوده سرنخعنوان منابعی مهم  به  ه است ک  یا سنت محمد   قرآنهفتم میالدي در  
این است که   . دلیل دوم همد نقرار ده  عرب و حتی غیرعرب  الزم را در اختیار مسلمانان

  ، جزیره مانند ایران، در چند قرن پس از ظهور اسالماگرچه در میان مسلمانان خارج از شبه
مثال    ه داستانی متفاوت است.جزیرحال داستان شبهبا این  شوددستاوردهاي علمی دیده می

مثل خوارزمیچه  اگر مانند  در    فردي  از مرگ    150حدود  هم  آن  ،ایرانجایی  سال پس 
  . شود دیده نمیجزیره عربستان  مردم شبهچیزي در میان  چنین    ظهور کرده است اما  محمد 

رفتار  بر   موثقیظهور اسالم و فردي مانند محمد از لحاظ علمی هیچ تاثیر خاص و  در واقع،  
تاریخ   در اثري از آن رابتوانیم امروزه است که ما  نداشته جزیرهشبهمردم   یا حتی طرز فکر

قرن همان  در  حتی  در نقاط مختلف دنیا  اوردهاي بشریت  دستبهوقتی  حال،  با این  ببینیم.
ا  کنیم،یهفتم میالدي نگاه م اک  ،عاتابد شاهد    هاي مختلف شافات در زمینهتاختراعات و 

سته  ج و منجم بر   دانیاضیر  1برهماگوپتاشاهد این هستیم که    مثال  .و فناوري هستیم   ی علم
 شکنجه سره کردن کار یهودیان خیبر و یککه محمد مشغول  یدر همان سال قایدق يهند 

عنوان صفر را به  باربراي اولین ،  هاي این قبیله بودبراي لو دادن محل گنج   آنرئیس    کردن
را مربوط به جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد با صفر    یحساب  نیقوان  عدد استفاده کرد و

همچنین  .]83[   کرد  انیب دوران  او  همان  اولین  در  مساحت  براي  محاسبه  فرمول  بار 
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و راه    آورد   دست بهمعادله درجه دو    يبرا  ح یصر  پاسخیرا پیدا کرد،  ی  محاط  ی چهارضلع
ه  هند نبودریاضیات و دستاوردها فقط محدود به   . ]84[ کرد  هیارا را 1ل معادله پِ يبرا ی حل

تسلط  س و  اسکنا  ابداع،  ]85[  در آثار مکتوب  ي توسط ایرانیاناب بادآسیاشاره به  و    است
  و همچنین تولید سالحی مانند آتش یونانی   ] 86[ ها  ظروف چینی توسط چینیبر ساخت  

.  اندداده رخقرن  همین  در حوالی  همگی که    هستند   مواردي  ]87[  ي بیزانسامپراتور  توسط
این و  حال،با  مانند شبه  دقیقا در همان زمان  بهدر جایی  پیشرفت  جايجزیره،  هاي بروز 
بودن آموزه  علمی ادعاي عالم بودن خودش و علمی  را  هایش  توسط فردي که مسلمانان 
  هستیم. مخالفین  و به کنیزي گرفتن زنانمردان کشتار  شاهد  ، دارند 

  

  میلیاردي  2حقانیت  
  9/1به بیش از    2020مطابق تخمین موسسه تحقیقاتی پیو، جمعیت مسلمانان در سال  

، در  شود این دین از لحاظ تعداد پیروانمی  موضوعی که سبب  .] 88[   رسیده استمیلیارد  
در جایگاه دوم پس از مسیحیت    رقیبیصورت بیبهظاهرا میلیاردي شدن باشد و  2آستانه  

  اسالم پیروان  تعداد ، 2070کند که تا سال . همین شیوه تخمین، اعالم میداشته باشدقرار  
دنیا    دینپرطرفدارترین  به    هاي پس از آن نیز، این دینبا دین مسیحیت برابر و در سال

یک دوقطبی    بااز لحاظ اعتقادي    ، 2100تا سال    مردم دنیا  این یعنی  . خواهد شد تبدیل  
  . )21(شکل   گیرددرصد جمعیت دنیا را در برمی 70که حدود  بودخواهند   روبروجهانی 

این موسسه  براي  که  ارقامی  است  کافی  کنیم،  درك  بهتر  را  مسلمانان  رشد  سرعت  که 
تحقیقاتی پیو در این زمینه اعالم کرده است را با سرعت رشد سایر ادیان و حتی سرعت  

کنیم.  مقایسه  کره زمین  ارقام می  رشد جمعیت کل  اختالف  نگویاین  با  د که مسلمانان 
طوري  بهموارد اشاره شده هستند.  با  فراوان، داراي بیشترین میزان رشد جمعیت در مقایسه  

درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی    73ت مسلمانان تا  ، جمعی2050که تا سال  
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است که دومین میزان رشد به مسیحیت تعلق دارد که همانند جمعیت کل دنیا، هر دو تا 
تنها  2050سال   و   35،  یهودیان  کرد. هندوها،  را تجربه خواهند  افزایش جمعیت  درصد 

  . قرار دارند هاي بعدي درصد در رتبه 11و   16،  34ادیان محلی به ترتیب با 

براي  این چنین  از دالیل مهم رشدي  یکی 
به   است.  آني  زادآورمسلمانان،  مرتبط  ها 

بین  ي  زادآورمیانگین   مسلمانان  به  مربوط 
فرزند به    3/ 1برابر  ،  2015تا    2010هاي  سال

است.  بوده  است    ازاي هر زن  این در حالی 
که، مسیحیان که در جایگاه دوم قرار دارند  

و عدد مربوط به کل دنیا   7/2داراي میانگین  
حال، تخمین زده  است. با این  5/2هم برابر با  

که نرخ  می تا سال  ي  زادآورشود  مسلمانان 
افت محسوسی را شاهد باشد و نهایتا   2050

مربوط به مسیحیان که در آن سال    عددبا  
شود  رسیده  2/ 3  به برابر  و    .] 88[ ،  ارقام 

جمعیت  تخمین درباره  شده  گزارش  هاي 
 داران یک کشور، معموال بر اساس هماندین

است مورد    که  آماري  در  مربوطه  کشور 
  کند.  ترکیب جمعیتی خودش اعالم می

گزارش در  عینا  که  تخمین  آماري  کار  که  پیو  مثل  تحقیقاتی  موسسات  به  مربوط  هاي 
ترین مواردي  حال، یکی از مهمبا این  شود. کنند، تکرار میجمعیت ادیان مختلف را دنبال می
خروج از دین است. مثال حکومتی مانند    شود، تغییر یاکه در این آمارها عمال لحاظ نمی

گیرد، درصد مسلمانان  میلیون نفر را در بر می  80جمهوري اسالمی ایران که جمعیتی حدود  
شود تفاوت کند اما واقعیت با چیزي که گزارش میدرصد اعالم می  99خودش را بیش از  

مذهبی کشورهاي طور که اشاره شد، این است که آمار رسمی جمعیت  علت هم هماندارد.  

 

مختلف   :21شکل   ادیان  سال  جمعیت  هاي  بین 
تخمی  2050تا    2010 حسب    پیو  نمطابق  (بر 
  )میلیارد
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هم معموال شود و این حاکمان  اسالمی توسط حاکمان مسلمان خود همین کشورها اعالم می
بر این، وقتی با این  عالوه  تمایل دارند که جمعیت مسلمان خود را هرچه بیشتر اعالم کنند. 

روبرو  مانند اسالم با چه مجازاتی    دینی در    ، دیناز  شویم که تغییر یا خروج  واقعیت روبرو می
بیش از پیش دچار تزلزل    ،تعداد مسلمانان  مربوط به  به اعداد و ارقام  ما  است، عمال اطمینان

از    .شود می تغییر دین یا خروج  از  آبرخورد خشن با مسلمانانی که قصد  ن را دارند یکی 
دو    است  مشترکی  مفاصل هر  اسالم  که  میانهنسخه  و  متصلرو  رادیکال  آن  .  هستند  به 

که  به دهان  صورتی  از  فقط  را  این زمینه  مربوط در  بوکوحرام فتواهاي  و    رهبران طالبان 
روي در اسالم دارند هم  رهبران مسلمانی که ادعاي میانه  برخی از  بعضا حتیشنویم و نمی

    کنند.آن را تایید می

  
  2015تا  2010هاي ادیان مختلف در سال  زادآوري پیرواننرخ متوسط  :22شکل 

  ، يافغانستان، عربستان سعود  ران،یامانند    ،کشور  10دانیم که همین امروز حداقل در  ما می
، مجازات رسمی خروج  منیو    و یمالد   ،یبرونئ  ،يمالز  ،یتانیقطر، مور  ،یامارات متحده عرب 

اگرچه در    نیجریه  و  مانند پاکستان  کشورهاییکه در  ضمن این  اعدام است.  اسالم  از دین
نیست اعدام  دین  خروج  مجازات  رسمی  جزایی  در  تفسیر  اما   قانون  عملی    الب قچنین 

کشور    مورد دیگر.  ] 90,  89[   داشته باشدمجازات اعدام را براي فرد در پیتواند  می  ،کفرگویی
  اعدام بود.   جادر آن  اسالمتا همین سال گذشته، مجازات رسمی خروج از    است که  سودان
این،  عالوه اما  هد شا  بیشتريبسیار    کشورهايدر  اگرچه  بر  اعدام نیستیم  جاي  به  مجازات 

اینمجازات  ،آن این  .ها وجود داردهایی مانند زندان، جریمه نقدي و مانند  از  که در  فارغ 
از اسالم جرم تلقی می از کشورهاي اسالمی خروج  این بسیاري  شود، در میان مسلمانان 

شود که حتی در کشورهایی که براي این موضوع مجازات  قدري دشوار دیده میموضوع به
قُ اثرات فرهنگی ورسمی هم در نظر گرفته نشده،  آن هنوز    شدید   اجتماعی   بح ماجرا و 

  د. وجود دار
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نظرسنجی به  نگاهی  اناگر  کشورهاي  جهاي  در  شده  این  اسالمی  ام  با  بیاندازیم  مختلف 
ها  اعالم شده توسط حکومتشویم که چقدر میان آمارهاي رسمی  واقعیت بیشتر آشنا می

تفاوت وجود دارد. تفاوتی که هم ناشی از    اسالمی در جریان است، امعوج  چه واقعا درو آن
هم ناشی از چشمان نابیناي حاکمان این عقیده و    رازجوامع در اب  اینترس غیرمسلمانان  

توان به بررسی وضعیت  در آغاز می  است.   داشتن جرات اعالم آننن واقعیت یا  د جوامع در دی
زبان با دین اسالم خودشان چقدر به  مردمان هم  ببینیمکشورهاي عربی نگاهی انداخت تا  

شمال  براي دیدن وضعیت کشورهاي عربی واقع در خاورمیانه و  هستند.   ها پایبند این آموزه
مراجعه    1بارومتر   عرب نظرسنجی  موسسه    توان به ارقام گزارش شده توسط مینیز  آفریقا  
اي تحقیقاتی که به منظور بررسی آرا و افکار مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا  شبکهکرد.  

  میشیگان بنیان گذاشته شده است.  و هاي پرینستوناز دانشگاه داتاس دو به همت  

  
  کشور عربی و سرزمین فلسطین 10تغییر تعداد افراد غیرمذهبی در   :23شکل 
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هزار شهروند ساکن   25 يبر رو مرکز که هاي این بررسیدست آمده از  هاي بهمقایسه داده
با    شدهانجام    2019و    2018  يها در سال  سرزمین فلسطینو همچنین    یکشور عرب  10

جز یمن، در تمامی کشورهاي دیگر با افزایش ه بهدهد کنشان می  ،2013مار مشابه در سال  آ
به زبان دیگر، میانگین افراد   اند. خوانده  1غیرمذهبی هستیم که خود را    روبرو  يتعداد افراد

  13به    2019و    2018بوده، در بررسی سال  درصد    8  برابر  ،2013غیرمذهبی که در سال  
ي که  افراد  میانگین کلیدرصد به    5سال،    5تنها در حدود    این یعنی .  درصد رسیده است 

کشورها   ن یادر میان  . ]91[ افزوده شده است ندکندر عمل از دستورات اسالم پیروي نمی
در    سال،  5این    به شکلی که در  ،اند گیري از خود نشان دادهتغییر چشم  ،نیز تونس و لیبی

    هستیم.  غیرمذهبیمیزان افراد در درصدي  15 حدودا هر دو کشور شاهد افزایش

  
  هاي مختلفدر لبنان در طول سال مذهبیافراد درصد  :24شکل 

 برايهاي اشاره شده  دقت کنیم که مابقی درصد   این موضوعرباره این نظرسنجی باید به  د
لزوما   به  معتقد   مسلمانان  گر جمعیت نمایانهرکشور  ارایه شده  نیست.  ارقام  عنوان مثال، 
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در لبنان تنها    1مذهبی دهد که میزان افراد  ، نشان می2018توسط عرب بارومتر در سال  
ایم به نحوي که  درصد است. روندي که ثابت نبوده و سال به سال شاهد افت آن بوده  24

، این عدد  2007کنیم که زمانی نه چندان دور و در سال  اگر به عقب برگردیم، مشاهده می
رسمی    این درحالی است که آمارهاي  .]92[درصد بوده است    67بر  براي کشور لبنان برا

  درصدي مسلمانان در لبنان هستند.  60  حدودا  تحاکی از جمعی

 اي البته که عرب بارومتر تنها منبع ما از وضعیت دینی کشورهاي عرب نیست و موسسه
مقایسه ارقام گزارش شده توسط  مانند گالوپ هم ارقامی در این زمینه ارایه کرده است.  

دهد که  نشان می  ،2017موسسه گالوپ در سال    هايبا داده  2019در سال  عرب بارومتر  
.  ] 93[ حتی بسیار بیشتر هم باشد ممکن است ارقام واقعی افراد غیرمذهبی در این کشورها  

  آمده است.   13که در جدول   ايمقایسه
  مقایسه درصد افراد غیرمذهبی نظرسنجی عرب بارومتر و گالوپ : 13جدول 

  ) 2017( گالوپ  ) 2019( عرب بارومتر کشور 
  34  9-8  فلسطین

  16  7-6  عراق 
 26  15-14  لبنان 

واقعیت دیگري که باید در مورد طرز فکر کشورهاي مسلمان و تعداد واقعی مسلمانان در  
نسل جوان اعتقاد درصد بسیار باالیی از  ، این موضوع است که  این کشورها به آن توجه کنیم

باورهاي مذهبی رایج در کشور خودشان ندارند. یک تاییدیه براي این    پیروي از  زیادي به
خاورمیانه و    سال  29تا    15جوانان  موضوع نظرسنجی انجام شده توسط عرب بارومتر از  

  ، شود که دقت کنیمموضوع وقتی داراي اهمیتی دو چندان می.  ] 94[   است  شمال آفریقا
هزار نفر از   25 ی بررس   گیرد.این مناطق را در برمی تیدرصد جمع 30 عمال   این بازه سنی

د  که تعداد افرا  دهد ینشان م  کشورهاي اسالمی واقع در این مناطقکشور از    11ان  جوان
  اد یاز آن    یرسم   يهااست که در گزارش  يزیچ  آن   از   آورتر  اتب سرسامرمه  ب  یرمذهبیغ
 عقاید و افکار و کال    اعتقادي به اسالمموج سهمگین بیتوان گفت که  واقع، می. بهشود یم
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هاي آینده تمامی کشورهاي در سال  توان آن را دید، خوبی می  که از همین حاال بهدینی  
از نظرسنجی  .درخواهد نوردید  را  اسالمی که در    دهد عرب بارومتر نشان می  آمار حاصل 

تعداد جوانان پایبند به دین و عقاید مذهبی حتی به    ،یک از کشورهاي مورد بررسیهیچ
  درصد هم نرسیده است.  50

  
  کشور عربی و سرزمین فلسطین  10درصد جوانان مذهبی در   :25شکل 

اگر از کشورهاي عربی عبور کرده و به سراغ مسلمانان غیرعرب هم برویم، همچنان شاهد  
توان  ها هستیم. براي این منظور، میتفاوت آشکار آمار رسمی با آمار حاصل از نظرسنجی

هاي توان به جدیدترین نظرسنجیبه دو کشور شاخص ترکیه و ایران رجوع کرد. در ابتدا می
 1اُپتیمار ترکیه نگاهی انداخت. مطابق بررسی انجام شده توسط موسسه    انجام شده در کشور

صورت کلی به وجود خدا  کنندگان، بهدرصد از شرکت 90میالدي، کمتر از  2019در سال  
خوانند.  باور دارند و البته از همین میزان هم مشخص نیست چند درصد خود را مسلمان می
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یت مسلمانان و در نتیجه معتقدان به خداي واحد  این در حالی است که دولت ترکیه، جمع
درصد جمعیت   99اي باال در نظر گرفته و آن را برابر با العادهصورت فوقدر این کشور را به

. مورد دیگر جمعیت جوان ترکیه است که همانند کشورهاي  ] 95[خودش اعالم نموده است  
 خصوص اسالم هستند.ها نامعتقد به باورهاي مذهبی و بهعربی، درصد قابل توجهی از آن

،  2020در سال    هیاستان ترک  12سال در    20  ر یجوان ز  1062چهره از  بههرهیک مصاحبه چ
  8/55دهند،  ها وظایف دینی خود را انجام میدرصد از آن  7/15تنها    نشان داده است که 

هم اساسا  کنندگان  شرکتاز  درصد    28/ 5  دهند ودرصد وظایف مذهبی خود را انجام نمی
  . ]96[اند دین خواندهبیخود را  

  : درصد افراد معتقد در ترکیه مطابق نظرسنجی اُپتیمار14جدول 

  درصد پاسخ مثبت   باور
  5/89  .باور دارم آن  یگانگ یمن به خدا و 

  5/4  (دادارباور).  ستمین  دارنیبه وجود خالق باور دارم اما د من
  7/2  گرا). تم (ندانمسیوجود خالق مطمئن ن  از

  7/1  .(خداناباور) وجود خالق باور ندارم به
   ~7/1  پاسخ  بدون

آن مطابق  نیز  ایران  مانند  کشوري  در  دینی  معتقدات  به  پایبندي  عدم  که  اوضاع  چه 
متفاوتها نشان مینظرسنجی است. حکومت  دهند،  و حکومتی  ارقام رسمی  و  آمار  از  تر 

ادعا می ایران  اسالمی  از  جمهوري  که بیش  ایران مسلمان هستند.    99کند  مردم  درصد 
شود، آن را تایید  وپ که کمی بعدتر به آن پرداخته میهایی مانند گالآماري که نظرسنجی

هایی که اخیرا به انجام رسیده و جامعه آماري نسبتا خوبی در  کنند. یکی از نظرسنجینمی
هاي متداول، به خود اختصاص داده، نظرسنجی موسسه گَمان  مقایسه با سایر نظرسنجی

ب انجام رسید،  این نظرسنجی که سال گذشته به  از  است. در  ایرانی حضور    50یش  هزار 
اند  هزار نفرشان نیز ساکن ایران بوده  45سال بوده و حدود   18ها باالي  داشتند که همه آن

کنندگان درصد شرکت  38دهد که تنها کمتر از  ). نتایج این نظرسنجی نشان می15(جدول  
  . ] 97[دانند  خود را مسلمان می
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  گمانمطابق نظرسنجی  مختلفمیزان معتقدین به باورهاي : 15جدول 
  )٪( پاسخ مثبت   باور

  4/37  مسلمان
  8/8  خداناباور
  7/7  زرتشت 

  8/5  گراندانم
  2/3  تصوف  اهل
  5/1  ی حیمس

  5/0  یی بها
 1/0  ي هودی

  7/13  دسایر موار
  2/22  کدامچیه

شود، تفاوت  میطور که در کشورهاي عرب و کشورهایی مانند ترکیه و ایران مالحظه  همان
هاي مربوط به جمعیت مسلمانان و آمار اعالم شده توسط  آشکاري میان آمار نظرسنجی

توان در کشورهاي اسالمی  هاي اسالمی وجود دارد. موضوعی که حتی آن را میحکومت
توان به مقایسه آمار نظرسنجی موسسه  دیگر نیز مشاهده کرد. براي دیدن این موضوع می

و درصد رسمی اعالم شده توسط    2017از کشورهاي اسالمی در سال    گالوپ براي برخی
جز کوزوو، پاکستان و دهد به). آماري که نشان می16این کشورها نگاهی انداخت (جدول  

نیجریه که اختالف کمی میان ارقام نظرسنجی و آمار رسمی وجود دارد، در هیچ یک از  
  داد رسمی نزدیک هم نیست. موارد اشاره شده، درصد افراد مذهبی حتی به اع 

  ــ که چند درصد از افراد غیرمذهبی ساکن کشورهاي اسالمی خود را مسلمان سوا از این

ها اشاره شد، این واقعیت است  جا به آنآید که تا اینهایی برمیچه از دادهخوانند، آنمی
آن مسلمانان  واقعی  تعداد  حکومتکه  توسط  که  نیست  اچیزي  کشورها  این  عالم  هاي 

این، نسل جوان که سهم قابل مالحظهاند. عالوهشده بر  بر  از کشورهاي اسالمی را در  اي 
وضوح تمایلی به پیروي از سازند، نسلی هستند که بهگیرند و آینده این کشورها را میمی

اعتقادات اسالمی ندارند و این موضوع محدود به یک یا دو کشور نیست. موضوعی که سبب  
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روز از  بهتنها بر جمعیت مسلمانان واقعا پیرو احکام اسالمی اضافه نشود که روزشود نه  می
ها کاسته شود. روندي که نهایتا موجب خواهد شد، مسلمانان پیرو احکام اسالمی  تعداد آن

شوند،  یا اصطالحا افراد مذهبی، به اقلیتی ناچیز در کشورهایی که امروزه اسالمی خوانده می
  تبدیل شوند.  

  مقایسه آمار اعالم شده توسط برخی از کشورهاي اسالمی و نظرسنجی گالوپ : 16ول جد

  ] 45[) ٪ (آمار رسمی مسلمانان   کشور 
   ]93[ )٪ ( وپگالآمار نظرسنجی موسسه  

  خداناباور  غیرمذهبی  مذهبی
  9  30  56  59  آلبانی

  0  64  35  9/96  آذربایجان
  4  16  77  4/99  ایران 
  0  34  64 98-95  عراق 

  1  5  93 5/96  پاکستان 

  (کرانه باختري)  85-80  فلسطین
61  34  1 

  (نوار غزه) 98-99
  6  12  74  8/99  ترکیه
  -  3  94  6/95  کوزوو

  0 19  80  1/89  بنگالدش 
  0  2  97 5/53  نیجریه
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  خ اقح
امروز تعداد واقعی مسلمانانی که به اعتقادات اسالمی پایبند هستند یا همه    کهاینفارغ از  

واقعیت این    ،هستند   چند نفرروي هم  ،  خوانند خودشان را مسلمان می  صرفا  که  هاییآن
که تا زمانی که   بسیار تلخ . حقایقیهستند  یحاوي حقایق تلخ  هاي اسالمیآموزه که است
  راهنماي آن یعنی ترین  بزرگ  از  برگرفتهبه اصول اسالم و مفاهیم نه  اصلرد بخواهد خایک ف
بود.  هانآبا    ، ماند بپایبند    قرآن همراه خواهد  اسالمی  نمی  و جوامع  شما  فرقی  که  کند 

امروزي    به دنبال کردن حقوق انسانی  خواه یا چقدر متمایلچقدر ترقی  ،عنوان یک زنبه
  شما جنسی هستید.  مرد نیستید شما همچنان    ،و سنت محمد   قرآن  از دید   هستید،خودتان  

و    د ن د از هر طرف در آن وارد شونتوانمی  انمرد  که   خواند آن را کشتزار مرد می  قرآنکه  
از نظر  موجودي که    است.   تانو مخفی کردن زیورآالت   ماندن در خانه  تانبهترین کار برای
 هاتوان آنمیو    شوددر نظر گرفته میي نسبت به مردان  ترپاییندر سطح    ارزش و موقعیت

جایی مانند  معرفی  در    براي مردانیک جایزه    عنوانبهها  از آن  یا  مالک شد  مانند یک کاال  را
نگاه  کرد   استفادهبهشت   از  زنان  قرآن.  اگرچه یک سوره    که  ند هست   دومی  جنس،  حتی 

با خود زنان    قرآندر همین سوره هم روي سخن اما  ارایه کرده استها اختصاصی براي آن

  ، ی مهربان  نیکه اسالم د  ندیگوی از مردم به من م  ياریبس
آزاد  يروادار ا  يو  با  واقع  یوقت  حال،ن یاست.  به    ت،یبه 

واقعن فره دولت   یگ  مو  نگاه  را    يزیچ  نی چن  کنمی ها 
  ل یمسا  نیا  يبر رو  يادیتامل ز  ،ی. مردم جوامع غربنمیبی نم
را    تیلاق   یاند فرهنگ و افکار مذهبآموخته   رایز  کنندی نم
نژادپرست خوانده شدن، خخبه و    یلیاطر ترس از  با دقت 

جذاب است که   یلیها خآن  ينکنند. برا  یموشکافانه بررس
  .کنمی نم نیمن چن

 کافر  ،یعل یحرص انیآ -
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مربوط    حتی در آیات اندك که دهد  نشان می،  نسا  آیه موجود در سوره   176. مطالعه نیست 
  پرداخته نیست بلکه در کل به مسایلی    هاآنبا    قرآنروي سوره سخن  ، در این سورهبه زنان  

به    هکدقیقا همانند مدیر یک مدرسه  مردان باید در مقابل زنان به انجام برسانند.  که    شده
بر رفتار  همانند قیمی  ها کند تا آنصحبت می با والدین او جاي صحبت با خود دانش آموز

کنند.   نظارت  فرزندشان  کردار  ازو  خبري  به    هیچ  پرداختن  زنان،  با  مستقیم  گفتگوي 
آن به دنبال کردن عالقمندي  ،هاآن  به  انتخاب  حقدادن  ،  هامشکالت  یا حتی   هاتوصیه 

در    قرآن نه در این سوره و نه در هیچ کجاي    ،هاصحبت در مورد عواطف و احساسات آن
صورت  به،  ه احزابموارد نادري مانند خطاب قرار گرفتن زنان محمد در سور  جزبه  نیست.  کار

  اشاره دارندزنان   هکه ب  هم  آیاتیحتی کند.  گاه مستقیما با زنان صحبت نمیهیچ  قرآنکلی  
  سخن  يروکال  که  اینیا    هستند براي رعایت حال مردان   هابه آن  خطابی دستوريحاوي    یا

در   قرآنبینیم که می مثال مافقط زنان را شامل نشده و به نوع انسان اشاره دارد.  این آیات
زنان به  اشاره  مانند    زمان  عباراتی  بگویید» از  زنان  استفاده    »(مردان)   شما  زنانِیا «  «به 

 با   آن  روي سخن به زنان است اما مربوط  قرآن ات آیاز  برخی ، اگرچه پیام  در واقع . ند کمی
  مردان مسلمان و  اهللا  یک گفتگوي خصوصی بین    قرآنآیات  انگار نه انگار که    مردان است.

  . را بخوانند آیاتاین  قرار است ،هایی مستقلعنوان انسانبه  همو زنان  ند نیست

وجود    قرآنهاي محمد و  چه که درباره زنان در آموزهاگر خواسته باشیم تصویري کلی از آن
عنوان زادگاه دارد ارایه کنیم، یکی از منابع امروزي ما وضعیت زنان در عربستان سعودي به

طور که قبال اشاره شد، اگرچه در این چند سال اخیر با تحوالتی  اسالم است. جایی که همان
که قبال بوده است. کشوري  یست  وبرو بوده اما از لحاظ ساختاري و اساسی هنوز همانمثبت ر

اشاره هم    ،که در قانون اساسی نصف و نیمه خودش زنان  به  و هنوز فعالین    نکردهحتی 
حتی    ،سال پیش  10تا همین  .  اندازد ها به زندان میخاطر دفاع از حداقلحقوق زنان را به

. البته  ]98[اند  گذاري را هم نداشتهمانند مجلس شوراي قانون  حضور در جایی اجازه  زنان  
اي از اسالم  عربستان امروز، در واقع نسخهاسالم رایج در  که باید این را در نظر گرفت که  

وضعیت زنان حال این که  سال فرصت تغییر و اصالح داشته است.    1400است که حدود  
عربستانشبه میالديدر    جزیره  هفتم  شبکهکه    قرن  و  روزنامه  نه    اجتماعیهاي  نه  و 
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  موضوع   خود به چه صورت بوده،  ،وجود داشتهها  مانند حقوق بشر و برابري انسان  یمفاهیم
  است که جاي تاملی مخصوص دارد.  دیگري

که  عالوه است  این  اسالم  دیگر  تلخ  زنان، حقیقت  بحث  شما چقدر  فرقی نمیبر  کند که 
  عقاید مختلف هاي انسانی مبتنی بر تحمل  تحصیل کرده هستید یا چقدر به اصول و ارزش

هاي کافران را  بتاو  محمد در دوران حیاتش به عقاید دیگران احترام نگذاشت.  ،  دارید باور  
یهودیان را از  مت نشان دادند را زد،  وه در مقابل او از خود مقاک  هاییآنگردن  شکست،  

خودشان   کاشانه  و  همچنین    کرد  بیرونخانه  براي  و  که  کرد  مجبور  را  ادامه مسیحیان 
خواست  ها نیز به این خاطر بود که او نمیهمه این  زندگی عادي خودشان به او پول بپردازند. 

  چندخداپرستی هاي بزرگ  یکی از تفاوت  باشد.ترین مزاحمی داشته  یکتاپرستی او کوچک
چندخداپرستی که  است  همین  در  یکتاپرستی  عقاید  به  و  سایر  مقابل  در  ذاتی  صورت 

پرستد، ضرر زیادي در پرستیدن  خدایان متعددي را می  پذیري دارد زیرا کسی کهانعطاف
بیشتر   بهیک خداي  ایننمیصورت ظاهري  ولو  با  یکتاپرستی  بیند.  ذاتی،    ازحال،  لحاظ 

هرگاه مروجان چنین طرز فکري  معموال  دارد. مطابق تاریخ،    گرادارماهیتی اقتدارگرا و نامُ
  اند. اند، در اولین قدم با چندخداپرستان برخورد کردهبه قدرت رسیده

  معنویاتی هم  آن  ،د هستی  »معنویات«اي نیازمند  صورت عاجزانهبهچقدر    مهم نیست که شما
عرضه   اخالقیات و معنویات چه محمد در زمینهآن ،شودکنید در اسالم پیدا میکه فکر می

مفاهیمی  تر نداشت.  هاي پیشرفتهاي براي سایر ملتحتی در همان زمان هم حرف تازه  ،کرد
که   بهشت و جهنمی در کار است همچنین و  خواهد آمد  روز حساب  ، خدا یکی استمانند  

آموزه  هايستونترین  ممه بودند فکري  محمد  میان  ،هاي  یهودي،    هايآموزه  در  مردمان 
واقع،  به  اند.وجود داشتهها و حتی هزاران سال قبل از اسالم  زرتشتی و مسیحی براي قرن

جزیره را که حقیقتا از نظر فکري و سطح زندگی در سطوح  شبهچندخداپرست  اگر اعراب  
اند را  یونان، مصر و حتی چین قرار داشتهمانند ایران،    مناطقیتري در مقایسه با  بسیار نازل

آرمان بگذاریم،  محمد  کنار  اخالقی  و  معنوي  زمان  حتی  هاي  همان    هم   ظهورشاناز 
م نیست که شما چقدر دوست دارید فردي مانند  بر این، مهعالوه  اند.هایی مرده بودهآرمان
خود مسلمانان و تاریخ  که  چه  در ذهن خودتان الهی و آسمانی ترسیم کنید، آن  را  محمد 
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او روایت   نمی  اند کردهاسالم درباره  بود که جنگتغییر  او  با آمدن  در    هاي عقیدتیکند. 
  مانند  باورير قوت گرفت و  تجزیره به یک رسم رایج تبدیل شد، تملک زنان هرچه بیششبه

  متداول شد.  خاطر پرستش خداي متفاوت،بهکشتن دیگري 

، این قرآناین باشد که    براي مسلمانان  ترین حقیقت تلخ اسالمشاید بزرگدر این روزگار،  
  ، را هدایت کند مردم دنیا    تمامقرار بوده    آنانآسمانی و کامل که به ادعاي    اصطالحا  کتاب

همین امروز به اطرافیان مسلمان خودتان نگاه کنید به سرعت  اگر    در این امر ناتوان است.
  دهند انجام می  شیوه مسلمانی عنوان  ها بهچه آنآناز    بخشی اگرچه  شوید که  متوجه می

 1مسلمانان درصد    99بیش از  غالب باورهاي    آمده است اما  قرآنصورتی کلی و مبهم در  به
توان  به زبان دیگر می  ی هستند.قرآن و نه اسالمی کامال    می روایی و تفسیرياسال  برگرفته از

از خود بروز  آداب اسالمی    عنوانبهکه مسلمانان امروزه    رفتارهایی  یت مطلقگفت که اکثر
آن  مواردي،  دهند می اسالمی  که روایات  را نقل کردههستند  و در خود  ها    هیچ   قرآناند 

ها به آن  قرآننیست. حتی آن مواردي هم که در    ن کیفیت فعلیها حداقل با ایاز آن  خبري
پیروي و اجراي آن   هستند درد بخوري  به  جزئیات  فاقد اشاره شده،   صورت  ها بهتا تکلیف 

  چون و چرایی مشخص باشد. بی

  

  حقوق زنان
ــالم بپردازیم یکی از بهترین کارهابراي این ــوع حقوق زنان در اسـ ــه ،که به موضـ  مقایسـ
در آغاز بهتر است هاي او است.  ها در دوران پیش و پس از ظهور محمد و آموزهنوضعیت آ

اـشاره ـشد،  قبال طور که  همانکار را با اوـضاع زنان در دوران پیش از اـسالم ـشروع کنیم.  که 
عمال    ،گذاشـتن نام عصـر جاهلیت بر روي دوران پیش از اسـالمبا   قرآنمسـلمانان و خود  

هاي و آموزه محمد   ظهور  شــکل،تا به این   تر آن دوران دارند تمام  رچهســعی در کوبیدن ه
ــالمی را برگی زرین ـــبه اعراب  و ـکامال ـجدـید در کـتاب ـتاریخ  اسـ ــان دهـند.    جزیرهشـ نشـ

هاي ما از دوران پیش از اـسالم در جایی  متاـسفانه همانند دوران ـصدر اـسالم، بیـشتر دانـسته

 
 شوند. درصد) از مسلمانان را شامل می  1هستند، کسر بسیار کوچکی (کمتر از   قرآنروي از فقط معتقد به پییون که قرآن 1
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بهمانند   تان و منطقهـش ت اما  روایات مانند حجاز برگرفته از    ايجزیره عربـس خود اعراب اـس
ا این ا کمی دـقت  ـب ـــعار ـبهقرآنخود  در  ـحال، ـب افـته، اشـ اـنده، ـی اریخی مـحدودـجا ـم و   ـهاي ـت

هایی رسید که براي ادامه بحث مناسب توان به سرنخمیگزارشات موجود، ها با مقایسه این
 هستند.

زنان  چه میمطابق آن  و  در مجموع اسالم  از ظهور  سطح در    سهدر  حداقل  دانیم، پیش 
  د انشدهاند که کنیز محسوب میدسته اول زنانی بودهاند.  جزیره عربستان حضور داشتهشبه

شده است.  ها در جنگ حاصل میها با خرید و فروش یا غنیمت گرفتن آنمالکیت آن  و
تامین  وظیفه    این زنان معموال  اند.قرار داشتهی ممکن  ین طبقه اجتماع ترپاییندر  که  زنانی  

را داشته اربابان خود  نیازها مینیازهاي  این  و  و  اند  کارهاي خانه  به  از رسیدگی  توانسته 
با   تقریبا این دسته از زنان برقراري رابطه جنسی را شامل شود. حتی تا   آن تامین مایحتاج

این رسم دوران  او  هاي محمد دنبال شدند و  موزهدر آ  ،هاحفظ موقعیت و نحوه رفتار با آن
  خودش حفظ کرد.  آئین در   را هم  جاهلیت اصطالحا 

  باالتر از  یک کالسلحاظ اجتماعی  زا که زنانی اصطالحا عادي و معمولی بودند   ،دومدسته 
البته که این زنان هم ممکن بوده که طی جنگی به بردگی درآمده و ادامه   . بودند   کنیزان

زنان کنیز نیز ممکن بوده که توسط اربابشان    عنوان کنیز سپري کنند.عمر خودشان را به
به هرحال، در    ها رفتار شود.با آن  یک زن معمولی  در موقعیتبه زنی آزاد تبدیل شوند و  

هاي با ازدواجبعضا  ها  توان گفت که آنجزیره میبایل شبههاي معمولی و عامی قتوصیف زن
ها را به ازدواج  یم، آنعنوان قَپدر این زنان به  معموال  به این صورت که  ،اند اجباري روبرو بوده

در میان مسلمانان هم وجود  آورده است. موضوعی که  در می  دانسته که مناسب می  مردي
هو    داشته پیش  سال  چند  همین  تا  در  حتی  مانند  م  سعودي  جایی  صورت  بهعربستان 

  هم که در بسیاري از کشورهاي اسالمی   امروز حتی همین  واقع،  به  .شده است اجرا میرسمی  
این پدر است که باید   قانونی، صورتبهو شود، در عمل چنین چیزي رسما اجرا نمی تقریبا

  قبایل عربی در عادي و معمولی    این زنان، به هر رويرا صادر کند.   دخترانش اجازه ازدواج 
ساکن    خوددر قبیله همسر  ممکن بوده که مجبور شوند  ،  بسته به موقعیت قبیله خودنیز  

، در برخی از قبایلنبوده و    گیرسراسري و همهرفتن به قبیله مرد، رسمی حال،  شوند. با این
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  ان طالق بگیرند. ش خود  از شوهردر قبیله خود باقی بمانند و حتی توانستند  می زنانهمین 
حق جدا شدن و طرد کردن شوهر را بدون  اند، کردهی که در قبیله خودشان زندگی میزنان

رسم بر این   نشینقبایل بادیه برخی از  در مثال،عنوان به اند.داشته مشکل یا دردسر زیادي
 استشود، کافی    جدااز او    قصد دارد کهاگر زنی دیگر مایل نیست مردي را ببیند و  که  بوده  
محل ورودي چادر را به سمت مخالف تغییر دهد. مثال اگر ورودي چادر به سمت شمال  که  

در زمان    او  همسر   تا   بچرخاندیا غرب قرار داشته آن را به ترتیب به سمت جنوب یا شرق  
  . ] 2[  شودمتوجه ماجرا  مواجهه با چنین چیزي، خودش

اینعالوه تکروش  ،بر  به  لزوما  ازدواج  نبوده    همسريهاي    مانند   مورديو  محدود 
  است. در مورد ازدواج چندشوهري،   شده دیده میهم    ) چندزنیو    چندشوهري(   چندهمسري

پسران یک  اي مشترك و همزمان با  از لحاظ جنسی در رابطهیک زن  ممکن بوده که  مثال  
شده که زودتر  . در چنین حالتی معموال رابطه جنسی ابتدا با فردي انجام میباشدخانواده  

یا چادر زن   خانه  وارد  بقیه  نیز    و  شده میاز  مرد  بوده هر  یا   خود   همراه به  موظف  چوب 
  منزل   ورودي  جلوي درعنوان عالمت حضورش، در  بهآن را   کهباشد   داشتهاصطالحا تیرکی  

ترین فرزند بوده  بودن در کنار زن در تمام شب، متعلق به بزرگحق    ،حالبا این  قرار دهد.
بوده که زن در قبیله خود به فراخور با    از   نوع دیگري  .است این صورت  چندشوهري به 

و  مردان   می  صورتیبهمتفاوت  برقرار  رابطه جنسی  که  ناپیوسته  مردان  این  و  است  کرده 
البته که برقراري    اند.کردهاند، پس از انجام رابطه زن را ترك میبعضا از قبایل دیگر بوده
اي که مثال زنی  گونهبه  .هم برود   شوهريتوانسته فراتر از بحث چندرابطه جنسی حتی می

براي داشتن فرزند، مردي را صرفا براي برقراري رابطه جنسی موقت به خود دعوت کند.  
داده که همسر زن مورد نظر، در زادآوري ناتوان بوده است  رفتاري که احتماال زمانی رخ می

]2[ .  

دیگر،   مقایسهبوده  هاییآندسته  زنان  اند که در  بهمعمولی  با  داشتن،    هاي ویژگی  خاطر 
. این  اند قرار داشتهاالتر بمتمایز مانند استعداد، هوش و حتی قدرت جنگاوري در جایگاهی 

معموال   ، اند که با چه کسی ازدواج کنند کردهدسته از زنان که معموال خودشان انتخاب می
اي قدرت و اثرگذاري در امور مذهبی، ثروت، جایگاه اجتماعی شاخص یا حتی توانایی  دار
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از نمونهشمشیرزنی و جنگاوري بوده اشاره  هاي چنین زنانی میاند.  ابتدا به خدیجه  توان 
کرد که براي خودش کاروان تجاري داشته و فردي مانند محمد، در آغاز تنها زیردست او 

است.   مانعایشه که جوبوده  ادامه حیاتش  نیز  مده  آیترین زن محمد هم به حساب  در 
عنوان زنی با جایگاه  اثرگذاري خودش به  شکلی کهبه  .شودبه چنین زنی تبدیل می  تقریبا

.  کند میاجتماعی برجسته و محترم در میان اعراب را حتی پس از مرگ محمد هم حفظ  
ها زنانی جنگجو  عماره) و مانند این  (اُم  بنت کعب بهینس  د، یزیعصما بنت  ،  بنت االزور  ه خول
اند که به نقل از مسلمانان در نبردهاي اعراب در صدر اسالم و بعضا حتی در نبردهاي بوده

اند. خَنسا یکی دیگر از  کردهجزیره هم شرکت میهاي خارج از شبهمربوط به فتح سرزمین
که در دوران   شودیاد می  ترین زن شاعريستهعنوان برج همین زنان بوده که معموال از او به

قدري در میان اعراب  زیسته است. جایگاه این زنان بهمیجزیره  در شبهپیش و پس از اسالم  
صورتی که ما در متن خود  کرده است. بهمحترم بوده که حتی محمد نیز به آن اعتراض نمی

به نزد محمد بیایند و شخصا با    اند توانستهشاهد این هستیم که زنانی این چنین می  قرآن
به تایید آن  که  کنند. موضوعی  بیعت  آیه  او  واضح در  سوره ممتحنه دیده    12صورت  از 

  شود. می

ایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند که چیزى  اى پیامبر، چون زنان با: «سوره ممتحنه
هاى  خود را نکشند و بچه  شریک نسازند، و دزدى نکنند، و زنا نکنند، و فرزندان اهللا  را با  

حرامزاده پیش دست و پاى خود را با بهتان به شوهر نبندند، و در نیک از تو نافرمانى نکنند،  
  » .)12( آمرزنده مهربان استاهللا براى آنان آمرزش بخواه، زیرا اهللا با آنان بیعت کن و از  

موضوع دیگري یا اختیاري،  اجباري بوده  پیش از اسالم    ه ازدواج زنان در دورانکفارغ از این
در دوران   فرزند است.  سرپرستیحضانت و  که به دوران پس از ازدواج زنان مربوط بوده، حق  

  چون و چرا و به شکلی بیلزوما  فرزندان  سرپرستی  جزیره عربستان،  پیش از اسالم در شبه
را پس   که زنان هاییآنمخصوصا  ،قبایل از در برخی. در واقع، ه است متعلق به مردان نبود 
متعلق   ،فرزنداناز  مراقبتسرپرستی و وظیفه   ،اند داشتهنگه می قبیله از ازدواج درون خود

که اصطالحا در این قبایل    ند.اهکرد زندگی میفرزندان در کنار مادران خود  بوده و    به زنان
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اهمیتی نداشته که پدر فرزند چه کسی است  ، شوند نامیده می ساالرمادریا  1مادرتبارقبایل 
شده و  این وضعیت فقط به همین جا ختم نمی است.  هر فرد بودهچه مهم بوده، مادر و آن

از  نسل در نسل  صورت  بهخود را  و نسل  تبار  ما شاهد این هستیم که این فرزندان حتی  
نام   میخود    مادرانطریق  حتیبه  اند.کردهاعالم  که  موضو  طوري  را  این  از  در  ع  برخی 

منطقه  ( و شمال غرب  (منطقه حسائن)  قبرهاي یافت شده در شرق ها و سنگ نوشتهسنگ
  . ]2[  توان مشاهده کردعربستان میجزیره شبه  حجر)

مورد برجسته دیگري که مسلمانان خیلی بر روي آن تاکید  در کنار حق حضانت کودك،  
کودك آندارند،  انجام  میزان  از  فارغ  که  رسمی  است.  اعراب احتماال  ،  کشی  میان  در 

  به این موضوع اشاراتی مستقیم شده است هم   قرآندر آیات   جزیره وجود داشته است.شبه
  اند. کردهگور میکه اعراب دختران خود را زنده به شدهو تاکید 

دخترك زنده    دربارهو هنگامی که  )  7ها به هم درپیوندند (گاه که جانو آن: «سوره تکویر
  .») 9) به کدامین گناه کشته شده است (8( شده بپرسند گور به

گردد در حالى  اش سیاه مىگاه یکى از آنان را به دختر مژده آورند چهرهو هر  : «سوره نحل
فرو مى را  از بدى آن58خورد (که خشم خود  قبیله روى  )  از  چه بدو بشارت داده شده 

کنند  پوشاند آیا او را با خوارى نگاه دارد یا در خاك پنهانش کند و چه بد داورى مىمى
)59(. «  

ادعاي   این  ترین اشارت مبهم  دنباله کوچک  معمولو احادیثی که طبق    نقرآدر راستاي 
دوست  مسلمانان معموال    سرایند،ها میبرایش داستان   در مورد هرچیزي را گرفته و  قرآن

ذکر   در همین راستاحال، . با ایناند کردهجزیره چنین مید که تمام اعراب شبهندارند بگوی
و بدون تکیه به    تاریخی  صورتبهاگر    کهاین  چند نکته بسیار ضروري و حیاتی است. ابتدا

  قرآن کلیت ادعاي    رسیم کهبه ماجرا نگاه کنیم، به این نتیجه می  هاي مسلمانان همگفته
واقعا در   ،لی فارغ از میزان شیوعشمچنین عرسد که  به نظر می  .و مسلمانان صحیح است

 
1 Matriarchial Tribe 
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یافت    لوحیک  وجود داشته است.    در دوران پیش از اسالم  جزیره عربستانمیان مردم شبه
، یکی  گرددباز می  1سال قبل از پیدایش اسالم   800که قدمت آن به حداقل    یمنشده در  
کشتن    ،. در این لوحجزیره استهاي تاریخی ما از انجام چنین عملی در سطح شبهاز تاییدیه

جاي پاي محکمی   با وجود چنین مدرکی اما هنوز هم  .] 99[   دختران ممنوع اعالم شده است
چنین عملی در سراسر    میزان شیوع  که  کار نیستدر  براي ایستادن بر روي این موضوع  

دانیم که آیا واقعا چنین عملی در دوران خود  همچنین ما نمی .جزیره چقدر بوده استشبه
  در گذشته  به رسمی منقرض شده  قرآنرسیده است یا اشارات  محمد هم هنوز به انجام می

جزیره دختران خود  شبه  اهالیتمام   اگرکه گوید منطق حداقلی به ما میحال، با این  است.
لوح(که حداقل همی  اند کردهگور میبهرا زنده و   ن  یهودیان  مانند حضور  موارد دیگري  و 

،  )این موضوع هستند  نقض  جزیره که مخالف چنین عملی بودند، از مواردمسیحیان در شبه
ي  زادآور اند، چطور  ارتباطی نداشته  هم  جزیرهخارج از شبه  زنانپس مردان این منطقه که با  

می  اند کردهمی نگه  باقی  را  خود  نسل  نت  ؟اند داشتهو  در    ، حتییجهدر  عملی  اگر چنین 
ابعاد  توان گفت که  میتا دوران خود محمد هم ادامه داشته،    و   رسیدهگذشته به انجام می

    . بسیار محدود بوده استآن 

دوم که    کهاست    این  مورد  نبوده  موضوعی  کودکان  کشتن  مانند  رسم  جایی  در  صرفا 
در    يکار  ن یکه چن  میدانیما مو  اتفاق افتاده باشد    عربستان و در میان اعرابجزیره  شبه

  . ] 100[   است  شدهینم  یحداقل جرم تلق  ،يالدیو روم باستان هم تا قرن چهارم م  ونانی
 مختلفی  همین امروز هم در مناطقتوان آن را رسم نامید،  مشابهی که البته نمی  رفتارحتی  

ایاالت متحده آمریکا،  از دنیا مانند هند، پاکستان، آفریقا دیگر    جاهايو    کاناداانگلیس،  ، 
، در کشوري مانند  2018تا    2013هاي  ، فقط بین سالعنوان یک نمونهشود. بهدیده می
  . ]101[  ثبت شده استصورت رسمی به انتوسط مادرکشی مورد کودك 22اسپانیا 

    اولین فردي نبوده است که اعراب محمد  که وان گفتتمیبسیار مهم سوم مورد عنوان به

 
قرن قبل از میالد   5و   4شود اما برخی قدمت آن را حتی تا  قرن قبل از میالد مسیح تخمین زده می  2قدمت این لوح حدود   1

 اند.مسیح هم در نظر گرفته 
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تر به آن  کشتن کودکان نهی کرده است. لوح یافت شده در یمن که پیشرا از    جزیره شبه
. یافته بسیار بزرگی  است   (دختر)  حاوي متنی در ممنوعیت عمل کشتن کودکاناشاره شد، 

براي همه مردمان    هاي محمدکند که آموزهتاکید می  واقعیت  بار دیگر بر اینکه خود یک
نداشتشبه تازگی  آموزهاندهجزیره  بودن  تکراري  این  واقع،  از  . در  براي برخی  هاي محمد 

را هدایت و ارشاد    محمد وظیفه    است که  قرآنمان گفته  یره در راستاي هجزبهمردمان ش 
نه تمام شبه  قوم قریش و منطقه حجاز معرفی    هاي دیگرجزیره و حتی مردم سرزمینو 

  کند. می

فارغ از میزان شیوع و دفعات تکرار    این است که،  توان به آن اشاره کردکه می  چهارمی مورد  
رسیده است که  بر مبناي دالیلی به انجام می  این رسم، و قبیله چنین عملی در هر خانواده

برخالف تاکید مسلمانان بر روي در واقع،  است.    کردهنمیمنحصر به دختران  آن را  مطلقا  
هاي نحل  به همان دو آیه اشاره شده در سورهغالبا  دخترکشی اعراب که علت این تاکید هم  

فرزندان پسر    ،و این رسمکشی اعراب منحصر به دختران نبوده  گردد، کودكو تکویر باز می
توان براي وجود چنین رسمی در میان اعراب  زیادي را می  دالیل  شده است.را هم شامل می

دلیل  کنترل جمعیت (به  توان بهآورد. از جمله این دالیل میدر آن دوران  یا هرجاي دیگري  
کنترل جنسیت خانواده/جامعه    ، )يزادآورهاي پیشگیري از  ناآگاهی یا جدي نگرفتن روش

فقدان روش(به تولد)دلیل  از  تعیین جنسیت پیش  (به،  هاي  از داشتن دختر  خاطر  ترس 
)،  خانواده  ، تجاوز دشمنان یا ناتوانی او در جنگ و تامین معاشه شدنترس از به بردگی گرفت

ها  دستی، دالیل مذهبی مانند قربانی کردن کودکان براي خدایان و مانند اینفقر و تنگ
   توان مشاهده کرد.نیز می  قرآندلیل اخیر را در میان آیات   سهاشاره کرد. اشاره به  

ها و شما روزى  و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آن: «اسراسوره  
  » )31بخشیم آرى کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است (مى

چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم چیزى  بگو بیایید تا آن: «سوره انعام
را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستى  

  یم و به کارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشیده رسانما شما و آنان را روزى مى  .مکشید
  هاست که شما را به  این  .حرام گردانیده جز بحق مکشیداهللا نزدیک مشوید و نفسى را که 
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  »)151ندیشد (اآن سفارش کرده است باشد که بی

  برایشان   شان کشتن فرزند رایاهبت  که  گونه براى بسیارى از مشرکان: «و اینسوره انعام
خواست  مىاهللا  تا هالکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر    ه جلوه دادندآراست

  ».) 137سازند رها کن (چه به دروغ مىبا آن پس ایشان را .کردندیچنین نم

شبه در  اسالم  از  پیش  دوران  در  زندگی  فرصت  که  داشتهزنانی  را  عربستان  با  جزیره  اند 
مختص مردان  صرفا  . عملی که  اند که آن ختنه شدن بوده استروبرو بودهمشکل دیگري هم  

انجام می به  زنان هم  . براي  شود انجام میرسیده و بعضا هنوز هم  نبوده و حتی در مورد 
توان به اشاراتی  میدر پیش از ظهور اسالم هم  جزیره  دیدن این فرهنگ در میان اعراب شبه

کرد   متوجه  این  به  اعراب  کردهکه خود  متن  وضوع  در  مثال  مناند.  قبتاشعار  به    له یسب 
مردان که    می خوانیم  بوده است،   مکه   کی در غرب منطقه حجاز و نزد  يالهی قب  که  ل یذ هُیبن

چرا که    برگزینند همسر    منیمانند    ییکه از جا  اند کردهیم  هی توص  گریدکی به    این قبیله
  . ] 2[ دانندیآور نمو خوردن ملخ را تهوع کنند یختنه نمرا ها دخترانشان آن

توان به  ، مورد دیگري هم در مورد زنان وجود دارد که میبر تمامی موارد گفته شدهعالوه
ورد دیگري است که  ، منامند آن را حجاب می  طور که اعرابآن اشاره کرد. پوشش یا آن

اگر بخواهیم به موضوع پوشش زنان عربستان    گردد.به پیش از اسالم باز میآن  هاي  ریشه
تري در این زمینه  بهتر است که ابتدا یک تصویر بسیار بزرگ  ،در پیش از اسالم بپردازیم

یش زمینه منجر به وضعیت زنان در دوران پو پیش  ترسیم کنیم. براي درك ابعاد این تصویر
 مردان و زنان میان    جنسیتی  میزان اختالفنیز باید به این واقعیت توجه کنیم که   از اسالم

شکارچی باستانیخوراك-در جوامع  بوده که موضوع چشمبه  غالبا  جوي  گیري قدري کم 
نمیبه است.حساب  شکارچی  آمده  قبایل  بررسی  چنین  -حداقل  که  امروزي  خوراکجوي 

می تایید  را  این  .] 102[  کند چیزي  یکبا  شروع  با  بشر،حال،  این  روز  بهروز  جانشینی  بر 
داشتن محصول مازاد و    ،يرشد اقتصادي،  سطح فناور  اختالف افزوده شده است. افزایش

این موضوع دامن می  ، نآ  رهیامکان ذخ بیبه  افراد داراي دسترسی به منابع    ، شتر زده که 
هایی  چنین روندي خود به پدیدهباشند.    تري در مناسبات اجتماعی داشتهکنندهتعییننقش  

داري که احتماال در آغاز نوعی کارگري براي اقشار ثروتمندتر  مانند اختالف طبقاتی و برده
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  داشتن قدرت بدنی باالتر و دسترسی   خاطر بهمردان    ، در این میان نیزشده است.  بوده، تبدیل  
منابعب به  می  ، یشتر  ارتقا  زنان  به  نسبت  باالتري  سطح  به  را  روز  انددادهخود  بر  بهو  روز 

می افزوده  زنان  بر  است.تسلطشان  قبایل  به  شده  که  که  - شکارچیصورتی  خوراکجویی 
داشتهحتی  روزگاري   گرایش  مادرتباري  سمت  به  به  نهایتا  مرفهیکجانشیناند،    تري هاي 
  زند. حرف اول و آخر را می  رتباري و پدرساالريها پدشوند که در آنتبدیل می

پوششی    هم، آنمردان بر زنان هم بحث پوشش است  و تسلط  هاي مهم کنترلیکی از نشانه
جا مانده از دوران آشوریان و ترین اسناد بهیقدیم.  بوده استمردان    معموال مورد تایید   که

کند و  قرن پیش از میالد، داشتن پوشش را به زنان محترم محدود می 13 حدود مربوط به
نداشته را  خود  پوشاندن  حق  کارگران جنسی  مانند  زنان   . اند زنانی  براي  پوشش  داشتن 

ایران یا روم هم وجود  یش از اسالم، حتی در مناطقی مانند  پ  موضوعی بوده که در دوران
  زنان جزیره عربستان نیز  در شبهدر دوران پیش از اسالم  هرحال،    به  .] 103[  داشته است

هایشان و در نتیجه کار  يرفتن برا  رونیبه ب  ازیکمتر ن  ،و داراي طبقه اجتماعی باالتر  ترمرفه
از طرفی    بوده است.  کنیزان و بردگان  فهیکار وظ  ینا  زیرا  اند را داشته  برخورد با مردان غریبه

و    هنشان دهند عمال  پوشش    دیگر، بوده  زنان  اجتماعی  داراي کالس پیروي  جایگاه  زنان 
  ، مقابلطرف  در    زده است.نیز به این موضوع دامن می رسم پوشاندن خوداز  اجتماعی باالتر  

نداشتهمانند کنیزان یا کارگران جنسی نه تنها پوشش آن  ترزنان کالس پایین اند  چنانی 
از دوران    اند. رسمیابل ارباب خود را هم نداشتهحتی حق داشتن پوشش در مقبعضا  بلکه  

    .دنبال شده است محمدهاي که باز هم در آموزه جاهلیت

افزایش میزان انزواي  پوشش و  داشتن  مورد مهم دیگر در مورد پوشش زنان این است که  
کرده است.  میتر آسانپدرتبار   در قبایلمخصوصا  ،توسط مردانرا  هاعمال کنترل آن ،زنان

از نوع درون قبیله ازدواج اجباري زنان و مخصوصا  از نتایج چنین کنترلی همان  اي یکی 
است.  به تک  بوده  زنان  شدن  و همزمانمحدود  افزایش  همسري  به    مردانتمایل    با آن، 

بهتنوع دسترسی  و حتی  بیشتر  زنان  اصطالحا    طلبی جنسی،  نتایج    نورسیدهدختران  از 
  هدیه عنوان را به هاآن هم قرآنکه   مواردي. هستندن تسلط مردان بر زنان افزایش روزافزو

  . کرده استتبلیغ  در جهانی دیگربه مردان اهللا 
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  .» )33( 1هاى برجسته و دخترانى همسال با سینه: «سوره نبا

) و  35ایم پدید آوردنى () ما آنان را پدید آورده34خوابگانى باال بلند (و هم« :سوره واقعه
  ».)37(  ) همسردوست و هم سن و سال36ایم ( گردانیده 2دوشیزهایشان را 

  
ازنگاره  :26شکل   قرن  اي  عربستانزنان  در  میالدي  ششم  تا  چهارم  از  هاي  برگرفته   .

در شهر مونیخ در کشور  1880تا   1861هاي  در سالکه   3تاریخ پوششاي به نام  مجموعه
مصوري    هایی اختصاصی در مجلهصورت صفحهشده است. این آثار در ابتدا بهآلمان چاپ  

  شده است. چاپ 4کتاب عکس مونیخ به نام 

 
 اند. ه تازگی به سن بلوغ رسیدهدخترانی که ب 1
 باکره  2

3 Zur Geschichte der Kostümem 
4 Münchener Bilderbogen 
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هاي برابري  عمال در حال عبور از آخرین نشانهجزیره ساکنان شبهپیش از اسالم،  در دوران 
فارغ از    و  . در چنین دورانی اند بوده  هاآنبه سمت نابرابري کامل    رفتنزن و مرد و    میان

جزیره وجود  هم قبایل پدرتبار و هم قبایل مادرتبار در سطح شبه  ،هاآن  میزان پراکندگی
هاي او  وزههرچه به دوران ظهور محمد و آم  رسد کهنظر میبه  حال،. با این] 64[ اند  داشته
ها  قبایلی که در آنبر افزایش میزان قبایل پدرتبار افزوده شده است.    ،شویمتر مینزدیک

آن مانند  و  هستند  مسلط  زنان  بر  زنانکه  چه  مردان  مثال  شد  اشاره  آن  به  به    قبال  را 
  . اندردهکهاي اجباري مجبور میازدواج

مکه و در  او زمان شروع الهامات در وان به احتمال فراو کردار محمد،  قرآنبا توجه به لحن 
جایی که    غالب بوده است.پدرتباري    فرهنگ   ،جایی مانند قبیله به نسبت مرفه قریشدر  

  بوده اند و نام قبایل هم نامی مردانه  شدهفرزندان با نام پدر و اجداد پدریشان شناخته می
هاي وجود اهمیت پسر و قبایل پدرتبار در جایی مانند مکه، به خوبی در خود  نشانه  است.
عنوان مزیتی  صورتی که داشتن پسر را در کنار داشتن مال و بهشود. بههم دیده می  قرآن

جزیره جامعیت نداشته  این موضوع در تمام مناطق شبه  حال،رجسته یاد کرده است. با اینب
مادرتبار وجود داشته قبایل  رفاه  به  اند.و هنوز  از  این سطح  به  مناطقی که هنوز  ویژه در 

  اند.  نرسیده بوده

  ).» 14دار و پسردار است (که مال: «به صرف این سوره قلم

و    )12) و دارایى بسیار به او بخشیدم (11که تنها آفریدم واگذار (: «مرا با آنسوره مدثر
  ).» 13پسرانى آماده (

کنیم و شما را با اموال و پسران یارى  پس دوباره شما را بر آنان چیره مى«  :سوره اسرا
  » .)6گردانیم (دهیم و نفرات شما را بیشتر مىمى

و ادبیات  نگاه    ،طور کلی ناحیه حجازمردمان مکه و بهبه وظیفه محمد در هدایت    قرآناشاره  
عنوان هاي بهشتی اختصاصی براي مردان، عدم گفتگو با زنان به، وعدهقرآنمردساالرانه  کلی  
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به احتمال   که  1داشتن عده براي زنان پس از طالقنگه  و موضوعی مانند   هایی مستقلانسان
ق  فراوان  میان  نداشتهدر  وجود  مادرتبار  دارند.  همگی    ،بایل  بزرگ  واقعیت  یک  به  اشاره 

قبیله خودش را دنبال کرد بلکه با  هاي پدرتبارانه نه تنها آموزه محمد گوید واقعیتی که می
هاي سفت و سخت را به تمام  این آموزه  ،هاهاي آنگیريافزودن به شدت و میزان سخت

  هاي فتح شده تعمیم داد. به تمام سرزمین  ،انشوجزیره و سپس از طریق پیرشبه

در کمتر از ربع    ،آموختمیالدي به اطرافیان خود می  610هایی که محمد از سال  آموزه
پس از شروع این  جزیره  شبه. مقایسه وضعیت زنان  ندجزیره تسلط یافتقرن بر تمام شبه

در بعضی موارد  اسالم    که  دهد نشان می  در پیش از ظهور اسالم،  هاآنبا وضعیت    هاآموزه
با حفظ برخی از    محمد   حال،است. با این  بودهو حتی جامعه اعراب  ها  آنبه نفع  محدود  

ها، در مجموع منجر  جزیره و تشدید برخی دیگر از همین سنتهاي غلط رایج در شبهسنت
دیگر، معایب   به زبان  .اجتماعی زنان شد و به تضعیف و تضییع هرچه بیشتر حقوق انسانی 

  بیشتر از مزایایش بود. بسیار جزیره هاي محمد براي زنان شبهآموزه

و  (  جزیرهشبه  زنان  هاي اسالمی برايهاي مثبت آموزهاگر خواسته باشیم به برخی از جنبه
هاي اعمال شده  محدودیت  بهتوان  میدر آغاز    ،اشاره کنیمهاي دیگر)  سرزمین  زناننه لزوما  

  از اسالم . یکی از این موارد که در دوران پیش  اشاره کردبراي مردان در زمینه ازدواج با زنان  
بوده است. موضوعی که   مخصوصا در قبایل پدرتبار هابه ارث بردن زن  مساله ، وجود داشته

ان  زفارغ از می  .ستمده ا آهاي آن به حساب مییکی از زیرمجموعههم    مادرخواندهازدواج با  
، بمیردهرگاه مردي جزیره، در میان اعراب رسم بوده که در سطح شبهچنین رسمی شیوع 

  فرد متوفی فرزند ارشد    .ببرد را به ارث    پدر خود  مانده ازباقیزنان    تواند می  فرزند ارشد او
را به    هاآن  به اصطالح نامادران،این  این اختیار را داشته که حتی بدون کسب رضایت از  

براي این کار نیز کافی بوده که به نقل از طبري،    عنوان همسر خود بشناسد.ارث برده و به
این   اگرچه سوره نسا،  19آیه . در ] 2[  بیاندازد  هاآن عباي خود را بر روي ،در اولین فرصت

از نظر    شود نمیمنع    صورت کلیبهکار   زنان همچنان  توانند همانند یک کاال می  قرآنو 

 
 . منظور مشخص شدن پدر فرزندبه 1
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اما با یک قدم مثبت به سمت جلو گفته شده که زنان را به اکراه به    شوند  دست بهدست  
دانید که ناراضی هستند یا ابتدا رضایتشان را جلب کنید یا چنین  برید. یعنی اگر میارث ن

  کاري نکنید. 

 به  اید براى شما حالل نیست که زنان را به اکراهاى کسانى که ایمان آورده: «سوره نسا
که  مگر آنرید  یگاید بچه را به آنان دادهارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشى از آن

شایستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان  ه ها بکارى آشکارى شوند و با آنمرتکب زشت
نمى را خوش  بسا چیزى  و  نیامد پس چه  مىاهللا  دارید  قرار  فراوان  آن مصلحت  دهد  در 

)19( «.  

از رسم از ظهور  هاي دیگري که بهیکی  اعراب چندخداپرست در پیش  خصوص در میان 
(پدر،   هایش مرسوم بوده، پرداخت پول یا اصطالحا همان مهریه به قیم زنانوزهمحمد و آم

صورتی که تا این پول پرداخته  در زمان ازدواج بوده است. به  ها) مانند اینپدربزرگ، برادر و  
قانونی و رسمی در نظر گرفته   تر بگوییم، چنین خریديی یا دقیقازدواج چنین  شده،  نمی
خرید»  «زن  همانیا با پرداخت مهریه محمد اگرچه رسم خرید زن  .] 104[ شده است نمی

هاي خودش دنبال کرد اما توصیه کرد که مبلغ آن به خود زن پرداخت شود.  را در آموزه
هم  محمد  ظهور  حتی کمی قبل از هاي پیدایش آن که نشانهشود  رسمی که بعضا گفته می

  ، هاي محمد، در آموزهحالبا این  شده است.عراب چندخداپرست دیده میدر میان خود ا
می گرفته  نظر  در  کارگري  همانند  که  زن  رابطه  باید  شود  برقراري  مانند  خدماتی  بابت 

پرداخت    به او پول  ،و کال زن بودن  ، تغییر مالکیتشیردادن به کودکان  بارداري،  جنسی، 
  شود. 

و اگر به   اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهیدعنوان هدیهو مهر زنان را به  : «سوره نسا
  .»)4میل خودشان چیزى از آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید (

ی شما است، سکونت دهید  یو در توانا ها را هر جا خودتان سکونت داریدآن : «سوره طالق
تنگ کنو به آن بر آنان  را  کار  تا  زیان نرسانید  آنید و  ها  نفقه  باشند  باردار  را  هرگاه  ها 

و   ها را بپردازیدآن  بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براي شما فرزند را شیر دهند پاداش
  توافق نرسیدید زن دیگري شیر دادن آن بچه را بر  ه با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر ب
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  .»)6( گیردعهده می

عنوان هجرت  اید هنگامی که زنان با ایمان بهایمان آوردهاي کسانی که  : «سوره ممتحنه
  ه منوهرگاه آنان را م  ،تر است ها آگاهخداوند از ایمان آن  ، ها را آزمایش کنیدنزد شما آیند آن

ها ها براي کفار حاللند، و نه کفار براي آنها را به سوي کفار بازنگردانید، نه آنیافتید آن
ها بپردازید، و گناهی بر شما نیست که اند به آنها پرداختههمسران آنچه را  آنحالل، و  

ها بدهید، و هرگز همسران کافر را در همسري  هرگاه مهرشان را به آن  ها ازدواج کنیدبا آن
ها حق گونه که آناید مطالبه کنید، همانحق دارید مهري را که پرداخته  .خود نگه ندارید

، این حکم خداوند است  اند از شما مطالبه کننده از آنان جدا شدهدارند مهر زنانشان را ک
 .» )10کند و خداوند دانا و حکیم است. (که در میان شما حکم می

نوعی سر و سامان بخشیدن به وضعیت اجتماعی اعراب هم   را توان آني که میمورد دیگر
توسط   شده  ایجاد  محدودیت  ماد  قرآننامید،  خواهر،  با  ازدواج  خاله،  در  عمه،  دختر،  ر، 

  ی، همسران پدر ع، خواهر و مادر رضامادرزن، خواهرزن، خواهرخواندهخواهرزاده، برادرزاده،  
مواردي که فارغ از میزان شیوعشان،    است. صورت همزمان  نین ازدواج با دو خواهر بهچو هم

البته در موردي مانند ممنوعیت ازدواج با همسران  .اندهاحتماال در میان اعراب وجود داشت
گوید از این  می  ها را طالق دهید و تنهااید آنگوید که اگر چنین کردهحتی نمی قرآنپدر،  

  . کند و موارد قبل را استثنا می به بعد چنین نکنید 

  چه که ناند نکاح مکنید مگر آو با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود درآورده: «سوره نسا
بر شما  . )22کارى و دشمنى و بد راهى بوده است (تر رخ داده است چرا که آن زشتپیش

هایتان و دختران  هایتان و خالهحرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه
اند و خواهران رضاعى شما و مادران  برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده

بستر  اند و با آن همسران همزنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته
  اید بر شما گناهى نیست و زنان پسرانتان که از پشت بستر نشدهاید پس اگر با آنها همشده

چه که در گذشته رخ داده باشد که مگر آن  دیگریکخودتان هستند و جمع دو خواهر با  
  » .)23آمرزنده مهربان است (اهللا 

کمک کرد،    جزیرهشبه  به بهبود وضع زنان  هاي محمد آموزهمواردي که  اشاره به  در ادامه  
در   مخصوصاو    رسد که در دوران پیش از اسالمنظر می. بهپرداخت ثیه  مساله ارتوان به  می
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اند. با  و حتی پسران خود نداشته  زنان سهمی از ارثیه پدران، شوهران  میان قبایل پدرتبار،
  قرآن فارغ از حساب و کتاب مبهم  .  دهدکمی اوضاع را به نفع زنان تغییر می  قرآنحال،  این

  هر زن هاي اسالم  صورت کامل نبوده و طبق آموزهاین تغییر اوضاع هم بهدر این زمینه،  
    . استدر ارث شریک سهم یک مرد تنها به اندازه نصف  

کند سهم پسر چون سهم دو دختر  خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى: «سوره نسا
سوم ماترك است و اگر یکى باشد نیمى   است و اگر دختر از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو

این در صورتى   .از میراث از آن اوست و براى هر یک از پدر و مادر وى یک ششم از ماترك است
است که فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و پدر و مادرش از او ارث برند براى 

از انجام  یک ششم مى  مادرش یک سوم است و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش  برد پس 
دانید پدران و فرزندانتان کدام یک براى شما  شما نمى  ،وصیتى است که او بدان سفارش کرده

و نیمى از میراث  .  ) 11سودمندترند فرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حکیم است (
فرزند باشند و اگر  فرزندى نداشته  از آن شما است اگر آنان  باشند یک  همسرانتان  ى داشته 

اند و یک چهارم  چهارم ماترك آنان از آن شماست پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کرده
از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید و اگر فرزندى داشته باشید یک  

و    ،ایدهشتم براى میراث شما از ایشان خواهد بود پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کرده
برند کالله باشد و براى او برادر یا خواهرى باشد پس براى هر اگر مرد یا زنى که از او ارث مى

یک از آن دو یک ششم است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم مشارکت دارند پس از  
اى  سفارش خدا و خداست که دان  انجام وصیتى که بدان سفارش شده که زیانى نرساند این است

  » .)12بردبارست (

رسد که احتماال در دوران  شود و به نظر میدیده می  قرآنمورد مثبت دیگري که در آیات 
مجبور کردن کنیزان به  وجود داشته است،  پیش از اسالم حداقل در میان قبایل پدرتبار،  

کند  توصیه می  قرآنخوانیم که  سوره نور، می  33آیه  . در  برقراري رابطه جنسی بوده است
آیاتی داریم که رضایت زنان و حتی کنیزان را شرط ازدواج وادار به زنا نکنید و  را  که کنیزان  

  قرآن حال، در میان آیات  با این  کند. داند و مجبور کردن آنان به ازدواج را نکوهش میمی
  ، حتی در زمان ازدواج (آزاد) ضایت زنان و دخترانر اصال به مساله الزم بودن که  بینیمنمی

  . شده باشداشاره 
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یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش و کسانى که زناشویى نمى: «سوره نور
نیاز گرداند و از میان غالمانتان کسانى که در صددند با قرارداد کتبى خود را آزاد کنند بى

ها را بنویسید و از آن مالى که خدا به شما داده د قرار بازخرید آنیابیاگر در آنان خیرى مى
که  دامنى دارند براى اینکنیزان خود را در صورتى که تمایل به پاك است به ایشان بدهید و  

در حقیقت    ، و هر کس آنان را به زور وادار کند  متاع زندگى دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید
  .» )33خدا پس از اجبار نمودن ایشان آمرزنده مهربان است (

  جزیره شبه  در میان اعرابحقوق زنان   در زمینه  فارغ از برخی از اصالحات مثبتی که محمد 
ورد زنان  در منادرست هاي رایج به انجام رساند، متاسفانه او برخی از سنتقبایل پدرتبار  و

عدم  بحث    زمینه دنبال کرد،این  یی که او در  هاترین سنترا حفظ کرد. یکی از برجسته
تحصیل و کسب آموزش اگرچه    صورت کلی در دوران پیش از اسالم بهآموزش زنان است.  

  عمال شده اما در میان اعراب  در جاهایی مانند مکاتب دایر شده توسط یهودیان دیده می
اصال توان   که   صورتی که تعداد کسانیبهون و سیستماتیک نبوده است.  خبري از آموزش مد 

صورت  بهکه    نه تنها مردان  ،موضوعاین  شمار بوده است.  اند، انگشتخواندن و نوشتن داشته
هایش هم تغییر  گرفته است. این روند پس از ظهور محمد و آموزهرا هم در برمیزنان  ر  زیناگ

  ضرورت حتی یک آیه هم در زمینه   ،قرآنصورتی که ما در جایی مانند کند، بهخاصی نمی
  صورت بهد که  نوجود دار ی  آیات  قرآنالبته در    زنان نداریم.توسط  تحصیل و کسب دانش  

مشخص نشده که    هاد اما در هیچ یک از آنن پردازمی  کسب علم و دانش  عمومی به موضوع 
  قرآن تعریف    دهد کهنشان می  قرآن آیات    بیشتر این  بررسی   منظور دقیقا چه علمی است. 

کار  هرگاه واژه علم یا عالم به  قرآنچه مد نظر ماست بسیار متفاوت است. در  از علم با آن
آگاهی  به  معموال   رفته، مانند  مواردي  به  کلی  آیات  صورت  آینده،  قیامت، غیب،    ، قرآناز 

  هاي اسالم نباشد. دانشی اشاره دارد که مخالف آموزه  بهنهایتا  یاانجیل و تورات 

گسیل نداشتیم پس اگر    کردیم یو پیش از تو جز مردانى که بدیشان وحى م«  :سوره نحل
  .» )43هاى آسمانى جویا شوید (کتاب عالماناز  دیدان ینم

ها را درنیابند  آن  خردمندانزنیم و جز  ها را براى مردم مىاین مثلو  «  :سوره عنکبوت
)43(. «  
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پیش از آنکه وحى آن بر    قرآنفرمانرواى بر حق و در  اهللا پس بلندمرتبه است« :سوره طه
  .») 114بیفزاى ( علممتو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر 

ها که پیش از این علم و دانش  بگو: چه شما ایمان بیاورید، و چه نیاورید، آن« :سوره اسرا
کند  فتند و سجده میاشود به خاك میها خوانده میبه آنان داده شده هنگامی که بر آن

)107 («.  

هایشان همان گونه مختلف است از  ها که رنگو از مردمان و جانوران و دام«  :سوره فاطر
  .» )28ارجمند آمرزنده است ( اهللاآرى    .ترسندکه از او مى عالمان هستندتنها  اهللابندگان 

کند از آخرت  یا آن کسى که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت مىآ«  :سوره زمر
دانند  دانند و کسانى که نمىرحمت پروردگارش را امید دارد بگو آیا کسانى که مىترسد و  مى

  .» )9پذیرند ( که پند عالمانندتنها  ؟یکسانند

باز   ید چون به شما گفته شود در مجالس جاى ااى کسانى که ایمان آورده: «سوره مجادله
پس جاى باز کنید تا خدا براى شما گشایش حاصل کند و چون گفته شود برخیزید   .کنید

درجات   شده  داده  علمها  به آنکسانى از شما را که گرویده و کسانى را که    اهللاپس برخیزید  
  .» )11کنید آگاه است (چه مىبه آن اهللابلند گرداند و 

بیشتر    هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم لیکنو ما تو را جز بشارتگر و  «  :سوره سبا
  .» )28دانند (مردم نمى

پرسند وقوع آن چه وقت است بگو علم آن تنها نزد  از تو درباره قیامت مى: «وره اعرافس
ها و زمین گران گرداند بر آسمانپروردگار من است جز او آن را به موقع خود آشکار نمى

پرسند گویا تو از آن آگاهى بگو علم آن تنها نزد  رسد از تو مىاست جز ناگهان به شما نمى
  .» )187دانند (خداست ولى بیشتر مردم نمى

  خوانیم که حتی اگر فردي از کتب مقدس دیگر هم آگاهی داشته می  قرآندر میان آیات  
سوره  ز  ا  5آیه  ها و افکار محمد رفتار نکند، فرقی با حیوانات ندارد.  باشد اما مطابق آموزه

  خاطر بهآمیزي یهودیان را  صورت بسیار توهینست که بهیک نمونه در همین راستاجمعه  
کند که  تشبیه می  درازگوشانیهاي محمد، به  ها و آموزهها با خواستهعدم تطابق رفتار آن
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سوره جمعه مطابق ترتیب نزول پیشنهادي مسلمانان    .کنندحمل میکتاب    خود   بر پشت 
پس از صلح حدیبیه بر    شود که است و گفته می  در مدینه   قرآنهاي  یکی از آخرین سوره

قینقاع، سره کردن تکلیف قبایل بنیاز یک  پس  این سوره  رو،از همینمحمد الهام شده است.  
 این آیهکامال با محتواي  این شرایط    که  بر محمد الهام شدهقریظه در مدینه نضیر و بنیبنی
  . خوانی دارد هم

خرى    مَثَلِگاه آن را به کار نبستند  کسانى که تورات بر آنان بار شد، آن   لِثَمَ: «سوره جمعه
کشد. چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا را به  هایى را برپشت مىاست که کتاب

  .» )5نماید ( دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نمى

رساند که منظور از علم و  ما را به این مهم می  قرآن   بررسی آیات  طور که اشاره شد همان
آیات این  در  ریاضیات  ،دانش  پزشکی،  علم  نحوآموختن  و  صرف  علم  زبان،  ،  شناسی، 

  که مسلمانان نیست  یا حتی علومی کاربردي مانند دانش ساخت کاغذ یا دارو    شناسیستاره
  بینیم که حتی یک بار نمی  قرآنجاي  ما در هیچدر واقع،    .اندها محتاج بودهنشدت به آبه
در جایی مانند  علم پزشکی را مثال  بروید و  اي مردان مومن باشد که  شده  یک آیه گفته   در

جاي نشستن در  اي زنان مومن به  .نجات دهید  را  تا جان خودتان و دیگران  بیاموزید ایران  
اتالف وقت   تا حداقل بتوانید کتاب خدا را   خودتان،خانه و  خواندن و نوشتن را بیاموزید 

این  خودتان بخوانید. آیاتبا  یا  و زندگی دست خداست    مرگگویند  می  داریم کهی  حال، 
همان ما در    ها همه در حالی است کهاین  بهترین کار براي زنان ماندن در خانه است.  کهاین

که    ایمشاپور را داشتهفرهنگستان گندي  ایران،مانند  جایی  قرن ششم و هفتم میالدي، در  
در    محمدحال، پس از ظهور  آمده است. با اینیکی از مراکز علمی مهم دنیا به حساب می

آن را بنا کرده باشد و در    اوخانه ساده اشاره کرد که  توان به یک مکتبعربستان، حتی نمی
  آموزي مشغول شده باشند. مبه علیا حتی زنان به تنهایی آن مردان و زنان 

هاي  تر نیز به آن اشاره شد از جمله موارد دیگري بوده است که در سنتختنه زنان که پیش
از ظهور اسالم وجود داشته و محمد نیز آن را در آموزه تایید  اعراب در پیش  هاي مورد 

داد.   راه  از تمدن،  اگرچه  خودش  دور  به  و  بدوي  این عمل  به  دیده    نقرآدر خود  اشاره 
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نداشته که آن را    ینه تنها با آن مشکل   ، محمد خود مسلمانان  اتیاما مطابق روا  شودنمی
م   هیتوص از هم  کردهیهم  زنان)    رو،نیاست.  و  (مردان  بگو  ایعمل ختنه کردن    م ییبهتر 

افزود   ی از آداب و رسومات  یبه فهرست  توانیو ناقص کردن افراد را هم م  یآلت تناسل دنیبر
را   انجام آن يحداقل جلو ایاز اسالم قرض گرفت  شیو کاست از دوران پ کمیکه محمد ب

  مسلمانان نگرفت.   انیدر م

غنیمت    ،مورد دیگري که در دوران پیش از اسالم کم و زیاد در میان اعراب وجود داشته
به    این موضوع در مورد زنان اسیر.  است بوده  ها  گرفتن زنان و برقراري رابطه جنسی با آن

محمد نیز عینا چنین    ها مجرد یا متاهل هستند. نآ کرده کهاین صورت بوده که فرقی نمی
کند و عمال طرز تفکر برخی از اعراب به اصطالح  هاي خودش دنبال میچیزي را در آموزه

زنان دنبال می بودن  کاال  مورد  را در  به  خودش جاهل  موضوع حتی  جا ختم  همینکند. 
خواند  ی میانبقره با جسارت تمام زنان را کشتزار  شود و ما شاهد این هستیم که در سورهنمی

ها وارد شد. کشتزاري که ابزاري براي زادآوري و لذت  توان از هر سمت و سو به آنکه می
ارد.  با مردان ند   جنسی  نحوه برقراري رابطه  بامرد است و اصوال حق اظهار نظر یا مخالفت  

که بخواهد با زنان  آن را به رسمیت هم نشناخته، چه برسد به این قرآن موضوعی که حتی 
در این زمینه،    با مردان  هاحق و حقوق برابر آن  موردکمی صحبت کند و در    مورد در این  

  دیالوگی مستقیم با زنان داشته باشد. 

فریضه الهى است که  ایدآنان شدهو زنان شوهردار به استثناى زنانى که مالک  :  نساسوره 
بر شما مقرر گردیده است و غیر از این براى شما حالل است که به وسیله اموال خود طلب 

اید مهرشان  تعه کرده دامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که مُ کنید در صورتى که پاك
دیگر توافق  از مقرر با یک  اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پسفریضه  عنوان بهرا  

  » ).24داناى حکیم است (اهللا کنید مسلما 

اى حالل کردیم اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده: «سوره احزاب
  و دختران عمویت و دختران   که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار دادهزنانی و 

منى  واند و زن مهایت که با تو مهاجرت کرده دختران خالههایت و دختران دایى تو و  عمه
در صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد ویژه توست نه   که خود را به پیامبر ببخشد
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ایم تا دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده منان ما نیک مىودیگر م
 .»)50ره آمرزنده مهربان است (براى تو مشکلى پیش نیاید و خدا هموا

کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید. و    شما  زنان: «سوره بقره
براى خویش از پیش چیزى فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. و  

  .» )223( منان را بشارت دهوم

از رسومات قبلی موجود در م اعراب شبهاگرچه محمد برخی  جزیره در مورد زنان را  یان 
ها  وضعیت را براي آن  ،هاي جدید با آوردن محدودیتدر برخی موارد  همچنان دنبال کرد اما  

کرد. هم  قبل  از  دشوارتر  بسیار  حتی  مجموع  و    در  محمد  پیدایش  از  قبل  اگرچه  مثال 
او،  آموزه از قبایل مخصوصاهاي  زنان تحت تسلط مردان قرار   ،مردتبار   انواعدر    در برخی 
موضوعی    و  وجود نداشتهجزیره  شکلی مطلق و در سرتاسر شبهاین تسلط بهاما    اند داشته
.  است   شدهدیده میجزیره  در میان مردم شبه  مادران هنوز به    انفرزند   سرپرستی  تعلقمانند  
بار براي همیشه به  عمال یک  اشنشات گرفته از افکار مردساالرانههاي  او و آموزه  حال، با این

رود که  ن انتظار میآاز    اصوال  که به نام زنان است و   این موضوع خاتمه دادند. سوره نسا
اجرایی ، یکی از بازوان اجرایی محمد در  ارایه کند را    مربوط به آنیا مسایلی    هدایت زنان

مردان را    وضوحبه  قرآنخوانیم که  این سوره می  34در آیه    است.بوده  ها  آموزهاین    کردن
موضوع حتی  ها را برعهده دارند.  برتر و باالتر از زنان در نظر گرفته که حق سرپرستی آن

گیري  براي نتیجه  این آیه استداللی منطقیشود وقتی که به این توجه کنیم که  تر میوخیم
  ثروت مردان نسبت داده است.   ، خود اهللا و بدتر از آن  بهتنها  علت را  و  ارایه نکرده    خودش

  شود. از سوره بقره هم دیده می  228مانند آیه    قرآنموضوعی که تاکید بر آن در آیات دیگر  
همچنین   34  آیه نسا  سوره  برجسته  از  از  آیات  یکی  تفکر    در  قرآن ترین  طرز  ترویج 

زدن زنان را    حتی مجوزخواند بلکه  مردساالرانه است زیرا نه تنها مردان را برتر از زنان می
از نکات جالب دیگر سوره نسا این است که   . » داده استوَاضْرِبُوهُنَّکار بردن واژه «هم با به

در این سوره به دیه مردان (مومن) اشاره شده است اما به دیه افرادي که سوره به نام آنان 
مین سوره  ، صرفا به هتوجهیاین بی  است. البته   ، اشاره نشدهشوند و زن نامیده می  است

  . وجود دارد  قرآندر سرتاسر  محدود نمانده و
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برخى از ایشان را بر برخى برترى   اهللاکه  دلیل آنمردان سرپرست زنانند به: «سوره نسا
بردارند به پاس کار فرمانپس زنان درست  کنندکه از اموالشان خرج مىداده و به دلیل آن

اسراراهللا  چه  آن کرده  مى  حفظ  حفظ  دارید  را  بیم  آنان  نافرمانى  از  که  را  زنانى  و  کنند 
پس اگر شما را اطاعت   . دیآنان را بزن ها از ایشان دورى کنید و پندشان دهید و در خوابگاه

منى را نسزد وو هیچ م  .)34واالى بزرگ است (اهللا  مجویید که    ها هیچ راهىکردند بر آن
منى را به اشتباه کشت باید بنده  وممرد)  (هر کس  منى را جز به اشتباه بکشد و  وم(مرد)  که  

و اگر از    که آنان گذشت کنندبها پرداخت کند مگر اینمنى را آزاد و به خانواده او خونوم
منى را آزاد کند و اگر از  ومن است باید بنده موگروهى است که دشمنان شمایند و وى م

بها پرداخت  خانواده وى خونگروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است باید به  
اى از جانب  عنوان توبهمنى را آزاد کند و هر کس نیافت باید دو ماه پیاپى بهونماید و بنده م

  ».) 92کار است ( همواره داناى سنجیدهاهللا روزه بدارد و اهللا 

و زنان طالق داده شده باید مدت سه پاکى انتظار کشند و اگر به خدا و روز  : «سوره بقره
چه را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده بازپسین ایمان دارند براى آنان روا نیست که آن

دارند و شوهرانشان اگر سر آشتى دارند به بازآوردن آنان در این سزاوارترند و مانند همان  
 دارند  درجه برترى زنانمردان بر طور شایسته به نفع آنان است و که بر عهده زنان است به

  » .)228وند توانا و حکیم است ( و خدا

ترین رخدادهاي زندگی  حتی به خودش اجازه نداده است که در مورد یکی از خصوصی  قرآن
صورت مستقیم صحبت کند. روشی که دقیقا مطابق  ها بهآنخود  با    ،یعنی عادات ماهانه  زنان

از مردان ارزشکم  جنسی دوم و   عنوانبهدر نظر گرفتن زنان  و    قرآننگاه مردساالرنه     تر 
که خداي   پیوسته   این رنج و مصیبت   خاطربهبا زنان    کهاینبه جاي    قرآندر واقع،    است.

  درد دردي کند یا حداقل راهکاري براي کاهش این قادر مطلق برایشان به ارمغان آورده هم
که مردان چه    کند معرفی می  مالکی  عنوانبه  دوران قاعدگی زنان راها معرفی کند،  به آن

همانند    دارند.برداري جنسی کنند و چه موقع باید دست نگهتوانند از زنان بهرهموقع می
  داشت تا مجددا شارژ  شود باید دست نگهیک باتري قابل شارژ که وقتی شارژش تمام می

    شود! 

    عادت هنگام پس  است رنجى  آن بگو پرسندمى  ماهانه عادت درباره تو از: «بقره سوره
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 شدند پاك چون پس  شوند پاك تا نشوید نزدیک آنان به و کنید گیرىکناره  زنان از ماهانه
 و  کاران  توبه   خداوند  کنید  آمیزش  آنان  با  است  داده  فرمان  شما  به  خدا  که  جا  همان  از

  ).» 222( دارد مى دوست را پاکیزگان

زنان به کاال  کردن  تبدیل صرفا به  محمد و مردساالرانه  هاي مردتبارانهموضوع ترویج آموزه
اختیار دادن  نمی  کامل  و  ختم  مردان  به  جنسی  رابطه  برقراري  نحوه  آیات    .شود در  در 

مانند محدود کردن زنان به خانه و پوشاندن    ي هاي بیشتراي مانند احزاب، با ممنوعیتسوره
، روبرو  وران پیش از اسالم هم بودهحتی بیشتر از د  هاکه شدت آن  هرچه بیشتر خودشان

که   آنهستیم  همیشه  عمال  از  محدودتر  را  است ها  لحاظ    .کرده  نیز   ارزشاز  جایگاه   و 
آیه  همان اموال و حتی  سوره آل عمران می  14طور که در  بینیم زنان همچون فرزندان، 

دلبستگی   موجب  که  هستند  مواردي  از جمله  و    مردانچهارپایان  زندگی  شدن  به  پرت 
  است. اهللا که تنها نزد  شوند میها از فرجام نیکویی حواس آن

  هاى خود روزگار جاهلیت قدیم زینتهایتان قرار گیرید و مانند و در خانه: «سوره احزاب
فقط اهللا اش را فرمان برید و فرستادهاهللا را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و 

اى پیامبر    .)33خواهد آلودگى را از شما خاندان بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند (مى
ود را بر خود فروتر گیرند این براى  هاى خمنان بگو پوششوبه زنان و دخترانت و به زنان م

نزدیکآن نگیرند  قرار  آزار  مورد  و  و  که شناخته شوند  است  است اهللا  تر  مهربان  آمرزنده 
)59( «.  

زر و سیم و    هادوستى خواستنی: «سوره آل عمران از  فراوان  اموال  زنان و پسران و  از 
ها و کشتزار براى مردم آراسته شده این جمله مایه تمتع زندگى دار و دامهاى نشاناسب

  ).»14(آیه  ستاهللا ادنیاست و فرجام نیکو نزد 

قفسی که محمد براي زنان    هايمیلهشود که  ، موارد فراوانی مالحظه میقرآندر میان آیات  
مسلمانان    که  است  ايآیهدهند. یکی از این موارد،  تر نشان میتر و پررنگروشن  ساخت را
ادعاي مسلمانان،  اي که. آیهکنند یاد می  نانعنوان آیه سقف تعداد ز از آن به به    برخالف 

شما در  گوید که  با صراحت تمام میو  کند هیچ عنوان حدي براي تعداد زنان مشخص نمی
. جالب اما زند میتکمیل ماجرا چند مثال عددي هم  و سپس براي آزاد هستید تعداد زنان
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بهاین را  شده  مثال زده  عدد  آخرین  نظر  جاست که مسلمانان  زن در  تعداد  عنوان سقف 
ما به کسی مثال  ش اگر    ،توان گفت که مطابق این استداللل تقریبی میادر یک مثاند.  گرفته

از  »  تاتا، دهدوتا، سهاري بردار،  هرچندتا که دوست د«  مثال بگویید   و  کنید شیرینی تعارف  
اسالمینظر   است   مقصودیعنی    فقهاي  این  طرف  شما  ده  مقابلتان  که  از  بیشتر  تا  نباید 

گفت  می  ، باید مقصودش ایجاد حد و محدودیت مشخص بودواقعا  اگر    قرآنشیرینی بردارد!  
خواهید  که می  دتعدابگوید از زنان هر    کهاینکه شما نباید بیش از چهار زن بگیرید، نه  

و    شوهريبه امکان وجود گزینه چند  قرآنبا توجه به عدم اشاره    ....)  (و  4،  3،  2:  بگیرید 
این  ظاهر شدن  توان گفت که با  میکند،  را ترویج می  زنیاین آیه که صرفا چند   محتواي

  زنان هم براي همیشه بسته شده است. براي بحث چندهمسري عمال   ،آیه

که شما را    در اجراى عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنانو اگر  : «سوره نسا
چهار به زنى گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک    ، سه  ، پسند افتاد دو

  .» )3تر است تا به ستم گرایید (اید این نزدیکچه مالک شدهیا به آن

الم براي زنان در مقایسه با وضعیت پیش  ي اعمال شده توسط اسهایکی دیگر از محدودیت
را در اختیار مردان   آن  کامل  اختیاراسالم  که    . موضوعیحق طالق است  مسالهاز اسالم،  

وجود یا  به موافقت    قرآنجایی مانند  در    اما  یک طرف قضیه هستند اگرچه زنان    .قرار داد
طالقدر    آنان  براي  اختیار است.حتی  ،  گرفتن  نشده  هم  که    اشاره  است  درحالی  این 
حداقل در برخی از    ،پیش از اسالم  در دوران  زنان  ،یمتتر به آن پرداخطور که پیشهمان
  اند. داشتهبدون هیچ مشکل و دردسر خاصی حق طالق را مانند قبایل مادرتبار قبایل 

کردن  شایستگى آزاد  ه داشتن یا بهخوبى نگهطالق دو بار است پس از آن یا ب: «سوره بقره
از آن روا نیست که  براى شما  به آنان دادهو  بازستانید مگر آنچه  پا  اید چیزى  به  که در 

دارند را برپاى نمىاهللا پس اگر بیم دارید که آن دو حدود  .بیمناك باشنداهللا داشتن حدود 
حدود احکام الهى پس از آن  ست  ا فدیه دهد گناهى بر ایشان نیست این  (زن)  چه کهدر آن

.  )229وز مکنید و کسانى که از حدود احکام الهى تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند (تجا
که با شوهرى غیر از او  و اگر او را طالق گفت پس از آن دیگر براى او حالل نیست تا این

دارند را برپا مىاهللا  پس اگر وى را طالق گفت اگر آن دو پندارند که حدود    .ازدواج کند

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل چهارم: حقایق تلخ 

277  

ها حدود احکام الهى است که آن را  دیگر بازگردند و ایننیست که به یک  گناهى بر آن دو
  » .)230کند (دانند بیان مىبراى قومى که مى

جمع میدر  بخش  این  این بندي  اجتماعی  توان  و  فرهنگی  روند  اگرچه  که  گفت  طور 
بوده است  نه او سلطه تفکرات مردساالرجزیره به سمت افزایش تعداد قبایل مردتبارانه شبه

به نتیجه    سرعت داده و  این روند را  ،در نقش کاتالیزوربودند که  هاي او  اما محمد و آموزه
اصالحات مثبتی را در میان آداب    ،اگرچه در برخی موارد محدود  محمد هاي  آموزه  رساندند.

این همه ماجرا نبوده است.  ایجاد کردند اما    مانند قبیله قریش  عرب  قبایل خصوصا مردساالر
ناقص کردن  رایج در میان اعراب مانند  غلط  هايبرخی از سنتکردن  با دنبال  هاهآموزاین 

مالکیت  به ارث بردن زنان همچون کاال و  آموزش زنان،    عدم اهمیت به   اندام جنسی زنان،
نسبت    تريگیرانهبا وضع قوانین سختو همچنین  زنان از طریق اسارت یا خرید و فروش  

قبل  سختد  نمان  به  پوشش  خانه،  ،ترگیرانهتعیین  به  زنان  کردن  مردان    محدود  تعیین 
آنبه سرپرست  و در نقش  برتر  به  عنوان جنسی  را  مردساالرانه  زندگی    اي رویهها، سبک 

  . ند جزیره تبدیل کرد مطلق در سطح شبه

امروز  این از  نشان می  ،داریم  هم  چیزي به اسم فمنیسم اسالمیحتی  که  دهد که برخی 
محمد    ،زنان به چه شکل بوده، نگاه اسالم به  قرآنمطابق    مسلمانان اصال کاري ندارند که

  در دوران   جزیره در مورد وضعیت زنانا حتی تاریخ شبهیها داشته  چه رفتاري در قبال آن
اسالم از  آن  پیش  آمدن  از  اقیانوس وسیع  . آنگویدچه می  و پس  با گشتن در  نهایتا  ها 

با کمک    یابند که بتواننداحادیث اسالمی، حدیثی مناسب در راستاي تایید افکارشان می
یا  مُلغی را درباره نقض آشکار حقوق زنان و محدودیت آنان    قرآنهاي صریح همه گفتهآن 

  جا است همینحقیقت تلخ براي مسلمانان اما    .ند کنبه راي  تفسیر    به نحو مطلوبی  حداقل
از لحاظ   بتوان  اي نیستند که حتیکدام از این احادیث و روایات اسالمی در مرتبهکه هیچ
تکیه کردنآبر روي  تاریخی   بر    بخواهند ها  آن  کهاینبه    چه برسد   ،ها  تکیه  هاي گفتهبا 

تغییر    ، کالرا تفسیر به راي یا در حالتی شدیدتر  )قرآن (  هاي الهیانسانی (احادیث) گفته
    دهند. 
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 دموکراسی و حقوق بشر 

به   پرداختن  از  آموزه  کهموضوع    اینقبل  اسالمی  جایگاه  مانند  هاي  مفاهیمی  مقابل  در 
و حقوق بشر قرار می  دموکراسی  استگیرددر کجا  بهتر  ابتدا  این   که  ،  از  منظور  ببینیم 

  واژه دموکراسی   . ها در کشورهاي اسالمی چگونه است و وضعیت امروز آن  مفاهیم چیست 
به معناي    1دموس یونانی    ژهخود برگرفته از ترکیب دو وا  ساالري)مردمبا ترجمه فارسی  (

بر  که در مجموع توصیف  قانون است به معناي    2کراتوس مردم و   کننده حکومتی مبتنی 
وضعیتی که اگرچه در کشورهاي    مردم (و نه یک شخص یا گروه خاص) است.  توده  حاکمیت

مطلقا به چیزي به نام دموکراسی    کشور هستند که  5  شود امازیادي در حال حاضر دیده می
و مبتنی بر شخص مطلقه    ی) پادشاهیاز نظر قانون  ایها (در عمل  حکومت آن  باور ندارند و

  ي آن رو  يکردن جا  دایکه پ  3ینیاسواتکشور گمنام    جزبه  نیز،  کشور  5  نیا  انیاز م  .است
یعنی    گری)، چهار کشور دبگردید حتی اگر بدانید کدام قاره را باید  نقشه هم دشوار است ( 

سعود برونئ   ،يعربستان  و    مواردي در    مسلمان هستند.   یی شورهاک   یهمگ  ،یقطر، عمان 
انتخاب شدن هم ندارد و  پادشاه    ،مانند قطر، عمان و برونئی امکان  رویه جانشینی  حتی 
 و ظاهري  فریبندههاي  همه زرق و برقبا آن  امارات  حتی کشور مطلقا بر اساس وراثت است.

روزهایش می  را  این  کردهم  اضافه  فوق  فهرست  به  کشوريتوان  از    .  متشکل  خود  که 
  است.  نشین یا اصطالحا شیخ هاي مطلقهاي از پادشاهیمجموعه

شود به این معنی  ها پادشاهی مطلقه دیده میکشور مسلمان که در آن  5البته اشاره به این  
وضعیت    نبراي دید   کند.غوغا می  کشورهاي اسالمی  سایردموکراسی در میان  نیست که  

اسالمی اکشورهسایر  دموکراسی   است  تنها  ي  دردآور    که  کافی  رتبه  به  شاخص  نگاهی 
کشور    7تنها    ،5اسالمی   و سرزمین  کشور  50  بیش از در بین  .  ها بیاندازیمآن  4دموکراسی

)  39(  يتنها کشور مالز  نیز  هاآن  انیاز م  هستند.  یدو رقم  یشاخص دموکراس رتبه    يدارا

 
1 Demos 
2 Kratos 

 است.  کردهتغییر  )Eswatini( به اسواتینینامش  ،میالدي 2018حال، از سال با اینشد. نامیده می  این کشور قبال سوازیلند 3
4 Democracy Index 

 شوند.ها مسلمان در نظر گرفته می که بیش از نیمی از جمعیت آن کشورهاییها و سرزمین  5
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بهاست.    50  ر یز  رتبه   يدارا ایران  اسالمی  عربستان جمهوري  و  شیعه  اسالم  نماد  عنوان 
به نماد  سعودي  آنو    اسالم  جهانیعنوان  خاستگاه  رتبههمچنین  در  ترتیب  به  هاي ، 

وکراسی  براي درك بهتر فاجعه دمکشور قرار دارند.    162از میان    156و    152آمیز  فاجعه
که   کنید  دقت  مورد  این  به  اسالمی،  کشورهاي  بهدر  کشور  پیشرفتهعنوان  مالزي  ترین 

از نظر شاخص دموکراسی همچون   ايتوسعهدر حال  گمنام و    از کشور  ترپایین،  اسالمی 
 . ] 105[ ایداست که به احتمال فراوان حتی اسم آن را هم نشنیده) 32( 1دماغه سبز 

تواند مواردي مانند  هاي مهم دموکراسی، رعایت حقوق بشر است که خود مییکی از مولفه
داشتن دادگاه عادالنه،    آزادي تحصیل، آزادي عقیده و دین،  ،تجمعات، آزادي  آزادي بیان

وقتی    از این دست را شامل شود. شی و مواردي  کُ نسل،  هامقابله با به بردگی گرفتن انسان
رسیم که  سرعت به این نتیجه می  کنیم، بهي اسالمی حال حاضر دنیا نگاه میبه کشورها

دارند اما در  دیگر کشورهاي اسالمی با در مقایسه ها اوضاع کمی بهتري برخی از آن چهاگر
هاي مربوط به حقوق بشر  ها در جایگاه کامال مطلوبی از لحاظ مولفهنمجموع هیچ یک از آ

ندارد.  دیدن  مثال    قرار  می  میزانبراي  اسالمی  کشورهاي  میان  در  آزادي  به  کلی  توان 
    .) 27(شکل   اشاره کرد 2خانه آزاديهاي ارایه شده توسط موسسه غیرانتفاعی  گزارش

کشور کامال متحول    جزبهاست،    2020مطابق آخرین گزارش این موسسه که مربوط به سال  
،  به یک کشور آزاد تبدیل شده است  به زحمت که    100از    71با نمره آزادي    تونس شده  

اسالمی دیده نمی میان کشورهاي  شود. حتی  هیچ کشور دیگري در  تلقی  آزاد  که  شود 
کشور که   همین  آزادي،  تونس  خانه  گزارش  اسالمی    مطابق  حاضر  حال  کشور  آزادترین 

مانند تیمور شرقی قرار دارد که از لحاظ آزادي    ی گمنامپشت سر کشور    ،آید حساب میبه
که قبال در مورد    نیز  . کشوري مانند ترکیهرا به خود اختصاص داده است   100از    72نمره  

صورتی  ، به، در وضعیت اسفناکی قرار دارد32دوري آن از اسالم بنیادگرا صحبت شد با نمره  
  . ]106[ . شودآزاد هم محسوب نمیحتی نیمه  ،شاخصبر اساس این که 

 
1 Cape Verde 
2 Freedom House 
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(بنفش: غیرآزاد،    در میان کشورهاي مختلف بر اساس آمار خانه آزادي: آزادي  27شکل  

  آزاد و سبز: آزاد) نارنجی: نیمه

توان به بحث آزادي مطبوعات  می  اسالمی در ادامه بررسی میزان آزادي در میان کشورهاي  
ارقام و گزارش بررسی  زند.  هاي مربوط به آن هم چنگی به دل نمیاشاره کرد که دیدن 

  2021در مورد آزادي مطبوعات در سال  ز گزارش سازمان گزارشگران بدون مرجدیدترین 
رتبه  داراي کشور  15تنها  ،هاي اسالمیدهد که از بین تمامی کشورها و سرزمیننشان می

این میان  هستند   رقمی   2 از  را هم  یاههم کشورکشور، آن  دو، تنها  و  ی که حتی فکرش 
  . ] 107[ د ن قرار دار  50زیر  هايدر رتبه ،)49سنگال (  ) و 37(  بورکینافاسو  ، یعنید کنینمی

ارقام  این آمار و  دموکراسی و   آزادي،  را به مسلمانان معتقد به وجود مفاهیمی مانند   اگر 
در   .کنیممشاهده میها آنکلی از نوع واکنش دو معموال  ،حقوق بشر در اسالم نشان دهیم

اول بنیادگرا  رومیانهمسلمانان  ،  دسته  اساسا    گیرندجاي می  و  مساله حمله    صورتبهکه 
گویند که اصال تعاریف موجود از دموکراسی و حقوق بشر را قبول  ها به ما میکنند. آنمی

نوع    این  هستند.هاي اسالمی  مخالف آموزه  ، خیلی «غربی» بوده وندارند زیرا این تعاریف
چیزي    مسلمانان که  باورند  این  بشر  یجهان  هیاعالممانند  بر  شامل    حقوق  بند    30که 
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  است، مواردي نیست که به درد مسلمانان بخورد.   از حقوق بنیادین انسانی   سرراست و اولیه
را    حقوق بشر   ی جهانخود اعالمیه  بار  یککافی است    هم   ها مخالفت آن  علت براي درك  

که هر نوع    دید مواردي خواهید  خصوص با  ها را به. مشکل آن]108[   )1(ضمیمه    بخوانید 
. موضوعی که سبب  ها متصور شده باشد شرع اسالم را براي انسان  هاي بیرون از آموزهآزادي  

عد از تصویب  سال ب  50اي حدود صورت مذبوحانهبه کشورهاي اسالمیبرخی از سران   ،شد 
و چیزي به   شده کار  حقوق بشر در سازمان ملل، خودشان دست به جهانی  یهو انتشار اعالم

ارایه  این اعالمیه احمقانه  البته که  «اعالمیه حقوق بشر اسالمی» را بسازند.  اسم   از  پس 
  ، حقوق اولیه انسانی  نقضرسمی  ترویج    خاطر به رسمیت شناختن و به سازمان ملل، به  شدن 

کافی   هم اسالمیحقوق بشر اعالمیه ضحک بودن شدت محکوم شد. براي دیدن میزان مُبه
مقایسه  ن را با بندهاي مشابهی در اعالمیه حقوق بشر جهانی  آاست که برخی از بندهاي  

  ). 17(جدول   کنیم

ت که واقعا چیزي اس   از نظر این دسته، «دموکراسی دینی» و «حقوق بشر اسالمی» همان
  ی کامال ساختگ ی اصطالحاتها را به رسمیت شناخته و دنبال کنند. باید همه مردم دنیا آن

بشر  حقوق  و  یبه نام دموکراس   یم یبه فقدان مفاه  میاعتراف مستق  نوعی  هستند که این خود
کلمات  این  .هستند  ن یدر د ما  قرار بدهیم صرفا  را  که  کنار هم  شدن    یبامعن   موجبدر 

حاصل واژه  شود. نمی  عبارت  اساسا  تحمیل  دموکراسی  که  است  غیردینی  و  سکوالر  اي 
منظور    حال،با این  کند.تمام جامعه ممنوع می  یا هرگونه باور شخصی را بر  اعتقادات،  الهیات

کشور اسالمی، مسلمانان بر  که مثال در یک است عبارت دموکراسی دینی این  مسلمانان از
. چون  استدموکراسی واقعی  همانها چنین چیزي آناز نظر و  تمام جامعه حکومت کنند 

است و اکثریت حق دارد   (مسلمان)  حق با اکثریتحداقل در جوامع اسالمی،    هاآناز نظر  
اگر بگذریم که   اعمال کند.  یک کشور  تمام مردم  بر  که باورهاي فکري و اعتقادي خودش را

جایی همین مسلمانان در اقلیت هم باشند، باز هم خواستار این هستند که به نوعی در امور  
اثرگذاري داشته باشند. این داستان  مربوط به کل جامعه  ضات  ااعتر  ،یک مورد مربوط به 

  بود  کودکان هاي درسی چندسال پیش مسلمانان کانادا به آموزش مسایل جنسی در کتاب
]109 [ .  
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 و اعالمیه حقوق بشر اسالمی  حقوق بشر  یجهان  هیاعالم از بند چند: مقایسه 17جدول 

  اعالمیه حقوق بشر اسالمی  حقوق بشر یجهان  هیاعالم

آیند و از  بشر آزاد به دنیا میتمام افراد  :  1ماده  
با هم برابرند، همه داراي    حقوق   حیثیت و لحاظ  

و می  عقل  ووجدان  به    باشند  نسبت  باید 
  .کنند دیگر با روح برادري رفتاریک

  برابر  مرد با زن ،انسانی حیثیت در الف): 6ماده 
  از دارد، وظایفی زن که اندازه همان  به و است
  مدنی شخصیت   داراي و است  برخوردار نیز حقوق

  نسبت و نام حفظ  حق  و مستقل مالی ذمه و
  . دارد را خویش

آزادي فکر،   حق دارد که از یکس هر: 18ماده 
حق متضمن    نی. امند شودبهره  دین  وجدان و

همچن  دهیعق  ای  مذهب  رییتغ متضمن    ن یو 
شامل    زین  و  باشدیم  مانیو ا   دهیآزادي اظهار عق

  است.   ی نی و اجراي مراسم د  یمذهب  ماتیتعل
یا  حقوق    نیا  از  تواندیم  یکس  هر تنهایی  به 

  برخوردار   یعموم  ای  یخصوص  صورتبه  جمعی و
  .باشد

کار گرفتن هو ب فطرت است نیاسالم د: 10ماده 
از فقر   يبرداربهره ایهر گونه اکراه نسبت به انسان 

  گرید ینی به د نید نیا  رییجهل انسان جهت تغ ای
  . باشدینم زیبه الحاد، جا ای

بیان   عقیده  آزادي  حق  یکس  هر:  19ماده     و 
  از داشتن   که  است  آن  شامل   مزبور  حق  و  دارد

و  خود  عقاید   و   باشد  نداشته  اضطرابی  بیم 
 آن انتشار و اخذ در و  افکار و اطالعات درکسب

  مرزي،  مالحظات ممکن و بدون  وسایل تمام با
  . باشد آزاد

  به را خود  نظر دارد حق انسانی  هر) : الف22ماده 
  آزادانه  نباشد شرعی اصول با مغایر که شکلی هر

  . دارد بیان

مقر  یک  هیچ:  30ماده     حاضر   اعالمیه  اتراز 
  براي   حقی   متضمن   که   شود  تفسیر  طوري   نباید

 موجب  به  که  باشد  فردي  یا  یا جمعیتی  دولتی
  مندرج  هايآزادي و از حقوق هر یک بتواند آن

یا  ببرد  بین  از   را  اعالمیه  در این   راه   در آن   و 
  . بنماید فعالیتی

  این   در  مذکور  هايآزادي  و  حقوق  کلیه  :24  ماده
  اسالمی   شریعت  احکام  با  مطابقت  به  مشروط  سند،
  . است

 تفسیر  براي  مرجع  تنها  اسالمی  شریعت  :25  ماده 
  . است  اعالمیه این مواد از ماده هر توضیح یا

دید  در   از  میانهواقع،  بنیادگرامسلمانان  و  اصطالح  رو  تمامی  ،  عمال  اسالمی  بشر  حقوق 
را شامل می باشد.شود که هیچحقوقی  نداشته  اسالم  با متن شرع  از نظر    گونه مخالفتی 

هاي  ترویج و تبلیغ همان آموزه  جزبه، دموکراسی دینی و حقوق بشر اسالمی چیزي  هاآن
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 رو در این است که لمانان بنیادگرا با مسلمانان میانهحال، تفاوت مسبا این  اسالمی نیستند.
خارج  یا    معتقدند که حتی بریدن سر کافران  خودشان،  تر خاطر طرز فکر سرسختانهبه  هاآن

هم بخشی از همین دموکراسی و حقوق بشر اسالمی است. موضوعی که    شدگان از اسالم
چنین  اشند اما حداقل در ظاهر که  روها هم در دلشان با آن موافق باگرچه ممکن است میانه

  دهند. چیزي بروز نمی

 واکنش  خواه است. که شامل مسلمانان ترقی  ی هم وجود دارد دومدسته  در مقابل دسته اول،  
در کشورهاي    کامال متفاوت در برابر مساله دموکراسی و حقوق بشر  این دسته، واکنشی

تعاریف حقوق بشري امروزي   اگرچه  که است    معتقدصورت کلی  به. این دسته  است اسالمی  
.  اندنداشتهزمان اسالم و محمد هم مشکلی با این مفاهیم و تعاریف  اما هم  دنندار   مشکلی 

بازنویسی    سنت محمد، شروع به   و  قرآنبر روي    ایشانبا بستن چشماین دسته،  در واقع،  
نقش یک  را در    محمد   ،صورتی که در این داستان جدید اند. بهکرده  اسالم مورد پسندشان

که هیچ    هم معلمیآن  . اند بازآفرینی کردهمذهبی مقتدر  -رهبر سیاسییک  معلم اخالق یا  
چیز در  این دسته، همه  آرمانیدنیاي    . درتوان به او منتسب کردی را نمیجایبی  خشونت

و   اسالم  از روي عدالت، بخشش  زندگی محمد دوران صدر  انسانیو  ،  تمام    وبوده    اصول 
محمد  ست و اال هاآنخاطر حماقت  به مسلمانان، ها و معضالت امروزي، بدرفتاريمشکالت
 د عیبی. نبه ذات خود ندار  هایشو آموزه

  هاو جایگاه آن  دموکراسی و حقوق بشرمفاهیمی مانند  کمی درباره  که  جا سعی شد  تا این 
شود تا به اصل ماجرا پرداخته  . در ادامه سعی میبه صحبت پرداخته شوددر میان مسلمانان  

وقتی به    .ببریمپیدموکراسی و حقوق بشر    اهیمی مانند مف  واسالم    میان  فاصله  بهتا بهتر  
هاي مربوط  مولفهکارنامه درخشانی در زمینه  ،  کنیمزندگی خود محمد نگاه مییا حتی    قرآن

مین امروز هم  . از لحاظ آزادي بیان که حتی هشود دیده نمیدموکراسی و حقوق بشر  به  
هم   خود او،  با مجازاتی مانند مرگ در بسیاري از کشورهاي اسالمی همراه است  محمد نقد 

  نقدهاي   محمد  ، طور که در فصل اول اشاره شد خرج نداد. در واقع، همانرویه متفاوتی به
ها را قتل آن  دستور در اولین فرصت مناسب،  کرد و  نهایش را تحمل  آموزه  درباره  شاعران

افراد  قرآندر میان آیات    .صادر کرد    صورت به  را  هم مواردي وجود دارند که آزادي بیان 
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می تهدید  با  مشخصی  و  بیانتقلیل  کنند  آزادي  مانند  به    افراد  حق  منفی  مفاهیم 
  د. ن کن، این حق اساسی را از افراد سلب میستمکاري یا کفرورزي، یافکنشایعه

افکنان در  هایشان مرضى هست و شایعهمنافقان و کسانى که در دلاگر  : «سوره احزاب
کنیم تا جز اندك در همسایگى تو نپایند مدینه باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط مى

)60(«.  

  کنند) هاي او را انکار می(گفته  ورزندکسانى که به خدا و پیامبرانش کفر مى«  :سوره نسا
گویند ما به بعضى ایمان داریم و یامبران او جدایى اندازند و مىخواهند میان خدا و پو مى

در    آنان .)150خواهند میان این راهى براى خود اختیار کنند (کنیم و مىبعضى را انکار مى
  ».)151ایم ( آور آماده کردهحقیقت کافرند و ما براى کافران عذابى خفت

که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تکذیب  ستمکارتر از آن کس  «پس کیست    : سوره اعراف
گاه چه مقرر شده به ایشان خواهد رسید تا آناینان کسانى هستند که نصیبشان از آن  .کند

بستانند جانشان  که  بیایند  سراغشان  به  ما  فرشتگان  آنمى  . که  خدا  گویند  از  غیر  چه 
آنان کافر    دهند کهگواهى مى  گویند از ما ناپدید شدند و علیه خودمى  .خواندید کجاستمى

  ).» 37بودند (

  عنوان پشتوانه آن، به قرآنرفتار و کردار محمد و همچنین آیات ، بحث آزادي بیانبر  عالوه
بهتري عقیده  اوضاع خیلی  آزادي  زمینه  مذهب  در  کافران.  ندارندهم    و  با  محمد   رفتار 

،  پایبند بمانندا و اجدادي خودشان  هاي آبآموزهخواستند به  میتنها  که  هایی  انسان  عنوانبه
پذیري منجر نشده  به پایان دلکنند،  مطابق همان چیزهایی که خود مسلمانان روایت می

آیات فراوانی    قرآندر میان آیات    است. با کافران یعنی کسانی که    در مورد هم،  برخورد 
میآموزه انکار  را  محمد  دارد.  ،اند کردههاي  برخورد    وجود  از  مردمان   محمد جدا  با 

شبه او  جزیرهچندخداپرست  مسیحیان با  حتی  ،  و  یهودیان  مانند  کتاب  اهل  مردمان 
سو  هایشان با او همیکتاپرست بودند و در بسیاري از آموزه  خودش جزیره که همانند  شبه

یان مدینه  ها اگر به سرنوشتی مانند یهوداي که آنگونههم رفتاري انسانی نداشت. به بودند 
بودند  دچار نمی نهایتا مجبور  یکتاپرست که  شدند،  سایر قبایل  و   مانند مسیحیان نجران 

.  هر سال مبلغی را تحت عنوان جزیه بپردازند در امان ماندن از حمله سربازان محمد،براي 
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زند و صرفا دوراهی جنگ  سوره فتح، حرفی از جزیه هم نمی  16اي مانند آیه  آیه  در  حتی
  کند. مانی را مطرح مییا مسل

«سوره نسا مى:  کفر  پیامبرانش  و  به خدا  که  و مى کسانى  و  ورزند  میان خدا  خواهند 
کنیم  گویند ما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انکار مىپیامبران او جدایى اندازند و مى

کافرند و ما  ) آنان در حقیقت  150خواهند میان این راهى براى خود اختیار کنند (و مى
  .» )151ایم ( آور آماده کردهبراى کافران عذابى خفت

فتح:   بادیه  «به برجاى سوره  به زودى به سوى قومى سخت زورمند ماندگان   نشین بگو 
دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسالم آورند. پس اگر فرمان برید خدا شما را پاداش  

ردرد پشت کردید روى بگردانید شما را به عذابى پُ بخشد و اگر همچنان که پیشترنیک مى
  ).» 16دارد (معذب مى

آن مطابق  عقیده،  آزادي  و  بیان  آزادي  نقض  کنار  برخورد  در  از  یهودیان  با    محمد چه 
هم شده  یک و مدون  تکشی سیستمانسل  ب یک کاو حتی عمال مرت  ،دانیممی  هظقریبنی

دموکراسی    قریظه آخرین مورد نقض حقوق بشر و کشی یهودیان بنیحال، نسلبا این است.
آموزه موردي  در  نیست.  او  سنت  و  محمد  میهاي  حتی  اثرات که  داراي  را  آن  توان 
ابعاد این رفتار هولناك را   کهاینبراي    داري است.، موضوع بردهتري در نظر گرفتهولناك

داري را  این توجه کنیم که اولین کشور مسلمانی که بردهکافی است به    ،بهتر درك کنیم
. این یعنی  ] 110[  چنین کرد  میالدي  1846نهایتا در سال  تونس بود که    ، کشورلغو کرد

هاي اسالمی  سال پس از مرگ محمد، در هیچ یک از ممالک و سرزمین  1200براي بیش از  
است.برده بوده  نشده  ملغی  رسما  اس این  داري  حالی  در  همه  کهها  تاریخی    ت  لحاظ  از 

بر ملغی  ها و حتی هزاران سال قبل از ظهور محمد، ها از قرن که در آن وجود دارد مناطقی
 م غیرانسانی تاکید شده است. سشدن این ر

محمد با  اگرچه    نظربه  وجود داشته و هم  در میان اعراب پیش از اسالم    سنتی داري  برده
برادري   مانند  مفاهیمی  میان  آوردن  بردمسلمانان، کمی  در  با    گانشرایط  مقایسه  را در 

با  دوران پیش از اسالم بهبود بخشید اما در کل مخالف وجود چنین رسمی نبود و خود نیز
چنین چیزي    هم  قرآن  آیاتبخشید.  را مشروعیت می  چنین رسمی  بردگان متعدد داشتن  
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توصیه به آزادسازي  شاهد  حتی    قرآناگرچه در برخی از آیات  د و  ن شناس را به رسمیت می
نداریم که این رسم را    هم  حتی یک آیه  قرآندر هیچ کجاي  بردگان هستیم اما  و ازدواج  

ممنوعیت    در مورد  قرآناین در حالی است که  .  لغی اعالم کرده باشد مُ  اساسا  و آن را  هنکوهید 
اما   کرده استاشاراتی    دارد،خود فرد و نه دیگري    مضراتی برايخوردن شراب که نهایتا  

از   اندیگر محروم کردن  که عمال اشاره نشده است داري بار هم به ممنوعیت بردهحتی یک
  تملک  که بگیریم این را در نظر  وقتی  .یعنی آزادي است خودشان ترین حق انسانی  بنیادي

،  میسر بوده است یا خرید و فروش  مستقیم  طریق به اسارت گرفتندو  از   معموال تنها برده 
  . تر هم در نظر گرفته شود تواند اسفناكمیماجرا حتی 

ها براى تو مورد  هر چند زیبایى آن  ند: «از این پس زنان بر تو حالل نیستسوره احزاب
  ).» 52به استثناى کنیزان و خدا همواره بر هر چیزى مراقب است ( .پسند افتد

یا کنیزانى که  5دامنند (و کسانى که پاك: «سوره مومنون ) مگر در مورد همسرانشان 
  .» )6اند که در این صورت بر آنان نکوهشى نیست (آورده دستبه

  دست کارتان را همسر دهید اگر تنگهمسران خود و غالمان و کنیزان درستبى«  :سوره نور
»  )32اناست (گر دنیاز خواهد کرد و خدا گشایشخداوند آنان را از فضل خویش بى  هستند،

اید قطعا باید غالم و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به  اى کسانى که ایمان آورده «  و
موقع پیش از نماز بامداد و    .اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنندبلوغ نرسیده

مىکه جامه  ظهر بیرون  را  هنگام  هاى خود  نماز شامگاهان سه  از  پس  و  برهنگى  آورید 
خداوند   .دیگر بچرخیدشماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این گرد یک 

  » .)58کار است ( کند و خدا داناى سنجیدهآیات را این گونه براى شما بیان مى

برده نگاه کمی  موضوع  و در  قدیمی نیست  اسالم، صرفا دنبال کردن یک رسم  داري در 
هاي  و ذات نابرابرخواهانه آموزه ات تفکر ترویج خود که این موضوع   توان فهمیدمیتر وسیع

مانند آفرینش زن و مرد از یک    قرآنهاي  با تکیه بر گفتهاگرچه مسلمانان  اسالمی است.  
اسالم دین برابري    مدعی این هستند که ،  در سوره نسا  1در جایی مانند آیه    دحنفس وا

و ارتباطی به    هستند  قرآنها از دید  ز خلقت انسانتنها توصیفی ا  آیاتی این چنین،  امااست  
آیات خود  آموزهحتی    د.ن ندار  روزمره  ها در زندگیانسان  قحقو و  اسالمی  هم    قرآنهاي 
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اي موسوم به آیه  در آیه  قرآناگرچه    عنوان مثال،به.  دنکنتایید نمی  ها رابرابري کامل انسان
خواند اما حرفی از زنان و مثال خواهر برادر می، مردان مسلمان را  در سوره حجرات  خوتاُ

 قرآنکجاي دیگر  با این برادران و یا حتی با خودشان، نه در این آیه و نه در هیچ  هابودن آن
اسالم در میان زنان و مردان افکار مردتبارانه دهنده تمایز آشکار زند که این خود نشاننمی

و    دارند   برتريکه مردان بر زنان    خاطر داریم بهسا  سوره ن   34  ما از آیه  بر این،عالوهاست.  
    دیگر برابر نیستند.این دو جنس از لحاظ موقعیت با یک

  اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را از او : «سوره نسا
به   پراکنده کرد پروا دارید و از خدایى که  زنان بسیارى  از آن دو مردان و  از  آفرید و  او 

کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر  همدیگر درخواست مى
  .») 1شما نگهبان است (

منان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و  و«در حقیقت م  :سوره حجرات
  ».) 10امید که مورد رحمت قرار گیرید ( .از خدا پروا بدارید

هاي  آموزهشود و ذات و ماهیت  شامل نمی  را  فقط زنان و مردان مسلمان  ، نابرابري اشاره شده
نباشد از نظر  قرآنهاي محمد و اي است که هر انسانی که پیرو آموزهگونهاسالم بهناشی از 

انسانی در جایگاه   نگاه  در و.  گیردي قرار میترپایینارزش  از  و محمد، کافران   قرآن اقع، 
 را رازهایشان رسد کهبها دوست شوند چه  در آن حدي نیستند که مسلمانان با آن) نجس(

برایشان طلب  بر سر قبرشان حاضر شوند،    ،ها بخورند از غذاي آن ها در میان بگذارند،با آن
  ! ها مهربان و مالیم باشند با آن حتی یا ها دستور بگیرند از آن آمرزش و مغفرت کنند، 

 نجس هستند.اید حقیقت این است که مشرکان  اى کسانى که ایمان آورده«سوره توبه:  
پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر از فقر بیمناکید پس به زودى  

  » .)28یم است (گرداند که خدا داناى حکنیاز مىخدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بى

منان کافران را به دوستى خود مگیرید  واید به جاى ماى کسانى که ایمان آورده: «نساسوره  
  .» )144خواهید علیه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهید (آیا مى

  از هیچ   .اید از غیر خودتان همراز مگیریداى کسانى که ایمان آورده«سوره آل عمران: 
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آرزو دارند که در رنج بیفتید دشمنى از لحن و    .ورزندشما کوتاهى نمىنابکارى در حق  
آن و  است  آشکار  سینهسخنشان  مىچه  نهان  بزرگهایشان  ما  دارد  حقیقت  در  است  تر 

  .» )118ها را براى شما بیان کردیم اگر تعقل کنید (نشانه

مخورید چرا که آن قطعا نافرمانى چه نام خدا بر آن برده نشده است و از آن« سوره انعام:
کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر ها به دوستان خود وسوسه مىشیطاناست و در خفا  

  .» )121اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرکید (

چرا که آنان    نایستاى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش  و هرگز بر هیچ مرده: «سوره توبه
بر پیامبر و کسانى که ایمان .  )84افر شدند و در حال فسق مردند (به خدا و پیامبر او ک

هل ا  که برایشان آشکار گردید که آناناند سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنآورده
  .» )113دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند خویشاوند باشند (

دیگر  گیر با همکافران سختمحمد پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر  : «سوره فتح
را خواستارندآنان را در رکوع و سجود مى  .مهربانند عالمت    .بینى فضل و خشنودى خدا 

ها در  هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مثل آنآنان بر اثر سجود در چهره
کِ تا ستبر شود  شتهانجیل چون  دهد  مایه  را  آن  و  برآورد  که جوانه خود  است  بر  اى  و 

  . هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از آنان کافران را به خشم دراندازدساقه
اند آمرزش و پاداش بزرگى خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده 

  .» )29است (  وعده داده

  .» )52بزرگ بپرداز (با آنان به جهادى    قرآنپس از کافران اطاعت مکن و با  «  سوره فرقان:

طرف، عادالنه و دسترسی به حقی  هاي حقوق بشر، حق داشتن دادگاه بییکی دیگر از مولفه
گوید که  ها به محمد میدر آنکه    ردهایی وجود داآیه  قرآندر    مانند داشتن وکیل است. 
  . داشته باشد میان افراد  ايقضاوت عادالنه و منصفانه

ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون  دهد که سپردهفرمان مىخدا به شما  : «سوره نسا
کنید به عدالت داورى کنید در حقیقت نیکو چیزى است که خدا شما  میان مردم داورى مى

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا   .)58دهد خدا شنواى بیناست (را به آن پند مى
ـ داورى کنى و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش  چه خدا به تو آموختهمیان مردم به آن   ــ

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل چهارم: حقایق تلخ 

289  

)105 («.  

تو  بسیار مال حرام مى.  پذیرا و شنواى دروغ هستند: «مائدهسوره   نزد  خورند پس اگر 
میان آنان داورى کن یا از ایشان روى برتاب و اگر از آنان روى برتابى هرگز زیانى به   .آمدند

کنى پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند  تو نخواهند رسانید و اگر داورى مى
  .» )42دارد (دادگران را دوست مى

به عدالت میان  رآن قرساند که را به این نتیجه می (ناآگاه)  فرد  اول، در نگاه ، چنین دعوتی
آن را در    قرآنشناسیم و  همان عدالتی که ما امروزه می.  گذاشته استها احترام میانسان
اید تا حدودي حق  اگر تحت تاثیر قرار گرفته  کرده است.سال پیش ترویج می  1400حدود 
  از جمله شعارهاي خیلی واقعی اسالم هم هستند که  ی این آیات از همان دست آیاتدارید. 

منتشر شدن در  قابلیت این را دارند که با نقل قول شدن و    ی که آیات  آیند.به حساب می
، جوري  ، در نقش یک پروپاگانداي خیلی عالی عمل کنند هاي اجتماعیجایی مانند شبکه

واقعا    قرآن  درست است که  .بار شنیده شدن فرد را تحت تاثیر قرار دهند که حتی با یک
دیگر با یک  هاآن  تطبیق  و  قرآن  ترخواندن دقیق  اما  کند عدالت دعوت می  برپایی  بهرا  محمد  

براي این   رسد.چیزي نیست که به نظر میآن  قرآنکه عدالت مدنظر  دهد  به ما نشان می
انجام دهیم مشخص کردن منظور  منظور،   در  عدالت است.    از  قرآن اولین کاري که باید 

و به مسلمانان توصیه    است که فرمان از آن اهللا است  مشخصی اشاره شده  صورتبه  قرآن
و    قرآناو بر روي زمین یعنی    جانشینانخوردند به اهللا (یا  برشده که در هرچه به اختالف  

  محمد) مراجعه کنند. 

بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى دارم و شما آن را دروغ پنداشتید  : «سوره انعام
که    نیست  اهللا  دستبهفرمان جز    .خواستار آنید در اختیار من نیستچه را به شتاب  آن

  .» )57کند و او بهترین داوران است (حق را بیان مى

نام: «سوره یوسف او جز  را  پرستید که شما و پدرانتان آنرا نمى  هایىشما به جاى  ها 
دستور   .نیست اهللافرمان جز براى  .ها نازل نکرده استدلیلى بر آن اهللاید و گذارى کرده نام

  .» )40دانند ( داده که جز او را نپرستید این است دین درست ولى بیشتر مردم نمى

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF
https://T.me/AVAYeBUF


 فصل چهارم: حقایق تلخ 

290  

هاى مختلف  و گفت اى پسران من از یک دروازه در نیایید بلکه از دروازه«  :وسفی  سوره
  خدا نیست   فرمان جز براى  . توانم داشتوارد شوید و من چیزى از خدا را از شما دور نمى

  .»)67کنندگان باید بر او توکل کنند (بر او توکل کردم و توکل 

. چنین خدایى  اهللا است اداوریش ب  ،و درباره هر چیزى اختالف پیدا کردید«  :سوره شوري
  .» )10گردم (پروردگار من است بر او توکل کردم و به سوى او بازمى

گوید که عدالت  صورت واضحی میبهسوره نسا،    از  60در آیه    قرآندر راستاي آیات قبلی،  
  پیروي از و محمد)،  قرآنن بر روي زمین یعنی آجز اهللا (و نمایندگان کسی به و داوري هر

معناي سرراست و بدون ابهام چنین حرفی این است که عدالت همان چیزي    شیطان است. 
  . شده استآن دعوت انجام محمد به  کهچیزي  همان، گویند می قرآناست که اهللا و 

چه  چه به سوى تو نازل شده و آن پندارند به آناى کسانى را که مىآیا ندیده : «سوره نسا
از تو نازل گردیده ایمان آورده خواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت اند مىپیش 

خواهد آنان را به گمراهى  اند که بدان کفر ورزند و شیطان مىکه قطعا فرمان یافتهببرند با آن
  .» )60دورى دراندازد (

این  نوع  براي  بدانیم  کیفیت  که  و  و  اهللا  مدنظر  آیات  ،  چیست  قرآنعدالت  به  است  کافی 
  وجودشان براي جامعه مسلمانان ضروري بوده آیاتی که اگرچه   اي کنیم.اشاره قرآنجزایی 

  قرآن بینیم که درك  وضوح میبه  مائدهسوره  از    45  آیه  در  ناچیز و پراکنده هستند.  بسیار  اما
که    شود دیده میدر قوانین حمورابی  از عدالت و نحوه اجراي آن، همان چیزي است که  

.  ] 111[  سال پیش از ظهور اسالم در جایی مانند بابل وجود داشته است   2300بیش از  
عنوان  صد البته که امروز به  و  استهاي جزایی که نوع بشر به آن رسیده  یکی از اولین روش

براي  آید.حساب میبه  (البته نه در بسیاري از کشورهاي اسالمی)   روشی بدوي و غیرانسانی 
از مجازاتی که از هزاران سال پیش در سرزمین دیگري مانند بابل    قرآندیدن الگوبرداري  

  نگاهی بیاندازید.   18وجود داشته به جدول 

هاي او محمد و آموزهبه  مختص    ، صرفابحثی مانند قصاصالبته باید به این دقت کرد که  
نوعی انتقام    در مورد قتل، اصطالحانیست و در دوران پیش از اسالم هم وجود داشته و  
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است. پیش از ظهور اسالم، اگر فردي از یک قبیله فرد دیگري را   آمده به حساب میخونی 
بها هاي حل و فصل کردن چنین چیزي پرداخت خونیکی از راه  رسانده است، به قتل می

با  و  هاحال، اگر فرد قاتل رئیس قبیله بوده، معموال موضوع به این سادگیه است. با اینبود
رئیس    این خطايشده و از طرف اعضاي قبیله فرد کشته شده،  حل نمی  بهاپرداخت خون

با  سنتی که کم و زیاد    .] 112[  شده استتعمیم داده می  او هم  ، به کل قبیلهقبیله ضارب
قینقاع دیدیم،  د با قبیله بنیبرخورد محمطور که در مورد  و همان  دنبال شد   آمدن محمد نیز 

بدون هیچ    بود،عمل متقابل و قصاص  خاطر کشته شدن یک مسلمان که خود نوعی  او به
قبیله    کلبه    مستقیما  شکنیبا بهانه پیمان  بها،خون  موضوع یا حداقل پیش کشیدن    بحث

  حمله کرد. 

  با قوانین حمورابی  قرآنمقایسه آیات قصاص  :18جدول 
  قوانین حمورابی   قرآن

: «و بر آنان مقرر کردیم که جان  مائدهسوره  
در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى  
در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان  

مى دندان  برابر  زخمدر  و  قصاصى باشد  ها 
دارند و هر که از آن درگذرد پس آن کفاره  

چه کسانى که به موجب آناو خواهد بود و  
نکرده داورى  کرده  نازل  خود  خدا  آنان  اند 

  » .)45ستمگرانند (

،  کند  نابینارا    يگریچشم مرد د   ي اگر مرد  -196
  . شود نایناب ضاربچشم باید 

،  بشکندرا  ي گریاستخوان مرد د ي اگر مرد - 197
  . شودشکسته  ضارب استخوانباید 

باید  ،  بشکندرا    يگریدندان مرد د   ي اگر مرد  - 200
  . شودشکسته  ضاربدندان 

اید اى کسانى که ایمان آورده«سوره بقره:  
شده مقرر  قصاص  شما  بر  کشتگان   ،درباره 

آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض 
زن و هر کس که از جانب برادرش چیزى به 

شود به طور پسندیده پیروى کند   او گذشت
و   تخفیف  این  بپردازد  او  به  احسان  با  و 
هر کس  پروردگار شماست پس  از  رحمتى 
عذابى   را  وى  درگذرد  اندازه  از  آن  از  بعد 

  .» )178دردناك است (

قوانین حمو افراد  در  و  بردگان  حقوق  میان  رابی 
با   است.  برقرار  مشخصی  کامال  تفاوت  آزاد، 

ضارب  این قصاص  براي  مستقیمی  قانون  حال، 
شود اما با استناد به برخی از قوانین آن  دیده نمی

تر توان دریافت که احتماال این مجازات واضحمی
  از آن بوده که به آن اشاره شود. 

  
خاطر اشکال  ود که بهساخته ش يا اگر خانه  - 229

ر فرو  ساخت،  صا  ختهیدر  آن  بحو  اثر  در  خانه 
  . شودکشته باید کشته شود، سازنده آن خانه 
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شود که  دستورات کیفري معدود دیگري نیز دیده می  قرآن بر بحث قصاص، در آیات  عالوه
مجازات به  سورههمگی  آیات  در  دارند.  اشاره  خطاکاران  کیفري  مائده،  هاي  و  نور  هاي 

هاي مرتبط با رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا)، تهمت به زنا و دزدي آمده است.  مجازات
دري دست و پاي کسانی شده که با پیامبر اي به بریدن ضرباز سوره مائده اشاره  33در آیه  

روایتخدا می به  با توسل  را جزاي جنگند. هرچند که مسلمانان  آیه  این  هاي خودشان، 
دانند اما دقیقا مشخص نیست که منظور این آیه  ین و مبارزه مسلحانه میفساد بر روي زم

از جنگ با خدا و پیامبرش چیست زیرا کسی که در مقابل حمله محمد و پیروانش از خود  
  تواند عمال در زیر حکم همین آیه قرار بگیرد. دفاع کرده باشد هم می

نه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین  : «به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیاسوره نور
منان در کیفر  وایمان دارید در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزى نکنید و باید گروهى از م

دهند سپس چهار  «و کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى  ).»2آن دو حضور یابند ( 
شهادتى از آنها نپذیرید و اینانند که  گاه  آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ گواه نمى

  » .)4خود فاسقند (

کیفرى از    عنوان بهاند دستشان را  چه کرده: «و مرد و زن دزد را به سزاى آنمائده  سوره
کسانى که با خدا و پیامبر او    سزاى  ).38جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است (

ین نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته  کوشند جز اجنگند و در زمین به فساد مىمى
 .دیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردندیک  گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

  .» )33این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت (

از  آنبه هرحال،   این واقعیت است که عدالت مدنظر  برداشت می  قرآنچه  در    قرآنشود 
از هزاران سال قبل از پیداش  اي بوده که بهترین حالتش چیزي شبیه قوانین بدوي و اولیه

عدالتی که در آن زنان حقوق برابري   .هاي دیگر وجود داشته است در برخی سرزمینمحمد  
جرم  کشتن افراد به  همچنین  و  و پا   دست   یدنبرقوانینی مانند شالق زدن،    با مردها ندارند و

از تعداد    هاییشود. طرز فکر و آموزههایش دیده میدر میان مجازاتانجام قتل   که فارغ 
اسالم به  کننده آن  اسالمیو کشورهاي    باورمندان  بدويغیرانسانی،  ها اجرا  و  آن  تر  از  تر 

  . داشته باشند تعریف امروز ما از عدالت جایی  در هستند که 
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اشاره کرد، آخرین موردي که می  عنوانبه   توان به آن در زمینه دموکراسی و حقوق بشر 
اي  عنوان نشانهموضوعی که مسلمانان غالبا آن را به.  است   نظرسنجی به مفهوم    قرآناشارات  
  خوانند. می  آنو وجود موضوعی مانند دموکراسی در    عامه مردم به نظر    قرآناحترام    در تایید 

دل بودى  خو شدى و اگر تندخو و سختپس به رحمت الهى با آنان نرم: «ناعمر   لسوره آ 
 در کارشدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و  قطعا از پیرامون تو پراکنده مى

کنندگان را  خداوند توکل   و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا  با آنان مشورت کن
  .» )159دارد (دوست مى

کارشان در  اند و  و کسانى که پروردگارشان را پاسخ داده و نماز برپا کرده : «سوره شوري
  .»)38کنند ( ایم انفاق مىچه روزیشان دادهو از آن میانشان مشورت است

خویش آنان را جاى دهید و به    سکونت دارید به قدر استطاعتجا که همان : «سوره طالق
ها آسیب مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا  نآ

به شایستگى  دهند مزدشان را به ایشان بدهید و وضع حمل کنند و اگر براى شما شیر مى
  .» )6ا هم به دشوارى کشید دیگرى شیر دهد (و اگر کارتان ب  میان خود به مشورت پردازید

دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوى  آنان که خود را از طاغوت به دور مى و: «رسوره زم
) به سخن گوش  17بشارت ده به آن بندگان من که (اند آنان را مژده باد پس خدا بازگشته

اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان   کننددهند و بهترین آن را پیروى مىمى فرا
  .» )18خردمندان ( 

  شویم متوجه می  ،کنیمرجوع می قرآنات دیگر  یآ به زندگی خود محمد یا  حال، وقتیبا این
شاید  د.  ن ، ارتباطی به مفهوم امروزي دموکراسی ندار نظرسنجی  و  به مشورت   قرآنکه اشارات  

تعیمحمد   براي  دوران زندگی خودش  مکان  در  فرمانده  ساخت یک  ین  تعیین  یا  مسجد 
باشد اما   کردهاطرافیان خودش مشورت    جزیه از غیرمسلمانان باوري  آیا مامور جمعلشکر  

براي  را    عمومی  نظرسنجی یا    ران زندگی خودش چیزي به اسم انتخاباتوگاه در دهیچاو  
برگزار نکرد. او حتی    یاعمال نظر مردم در امر حکومت یا انتخاب سران حکومتشنیدن و  

هاي او تعیین شده،  و آموزه قرآنهاي اسالمی که توسط عمال قانون و مجازاتگاه در اِهیچ
، فرمان از  قرآناشاره شد، از نظر  قبال  طور که  زیرا همان  ،جزیره را نپرسید نظر اعراب شبه
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  قرآن بیشتر ه مطالع بر این، عالوه آن گمراهی است. جز بهآن خداست و پیروي از هرچیزي 
هایی  نی اکثر مردم را انسانادر آیات فراو  قرآندهد.  چیز متفاوتی را به ما نشان نمی  هم

  که این، چه برسد به شودها موجب گمراهی محمد میحتی پیروي از آن داند که گمراه می
ها را در امور حکومت جویا شود و قوانین اسالم و اهللا را در جهت  محمد بخواهد نظر آن

  ها اصالح کند. سایش بیشتر آنآ

از بیشتر کسانى که در زمین مى  :سوره انعام از راه  «و اگر  را  تو    اهللا باشند پیروى کنى 
از گمان پیروى نمىگمراه مى پردازند  کنند و جز به حدس و تخمین نمىکنند آنان جز 

)116«.(    

به سوى این دین کن با همان سرشتى    ،پس روى خود را با گرایش تمام به حق: «سوره روم
بر آن سرشته است  اهللاکه   را  این است همان دین    .تغییرپذیر نیست  اهللاآفرینش    .مردم 

  .» )30دانند ( پایدار ولى بیشتر مردم نمى

آن  چه در آسمانبدانید که در حقیقت آن: «سوره یونس از  اهللا است.  ها و زمین است 
  .» )55دانند ( حق است ولى بیشتر آنان نمى اهللابدانید که در حقیقت وعده 

این، همان از  نظر  گذشته  از  اشاره شد،  قبال  که  مردم    قرآن طور  و  از آن خداست  فرمان 
کنند، حتی اگر    عمل   محمدیعنی    خدافرستاده    و سنت  قرآن   هايگفتهتوانند خالف  نمی

 قرآن پیروي از    ،باشند. در نتیجه بهترین کار براي مردم  القول  م در انجام آن متفقتمام مرد
براي خودشان تصمیم بگیرند و فرمانی جز    کهایننه  و محمد است و   خودشان بخواهند 

ها بخواهند به چیزي مانند  در واقع، حتی اگر انسان  فرمان خدا را بر روي زمین اجرا کنند.
نتیجه آن نباید   ،به آن اشاره کرده است  هم  قرآنمشورت یا نظرسنجی هم روي بیاورند که  

چنین منطقی فقط محدود  و محمد مخالفتی داشته باشد.    قرآنهاي  وجه با آموزهبه هیچ  
شود. یکی  خوبی دیده می  هم به  هاي دیگربه مساله مشورت و نظرسنجی نیست و در زمینه

شما اصطالحا مسلمان زاده باشید  واقع، اگر  ها موضوع انتخاب دین است. در  از این زمینه
شما آزاد هستید که درباره بهترین دین  از نظر اسالم پدر و مادر شما مسلمان باشند،  یعنی  

که نتیجه    شودحمل میت  تا زمانی  این موضوع  در میان ادیان مختلف به جستجو بپردازید اما
باشد اسالم  به  رسیدن  شما  شما    .جستجوي  مجازات  رسیدید،  آن  چیزي خالف  به  اگر 
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است.  به مرگ  مرتد،  دیگري  عنوان  همبا  مشابه  مورد  را  وضعیت  در    این  امروزه  همین 
کنیم. جایی که اگرچه انتخابات برگزار  کشورهایی مانند جمهوري اسالمی ایران مالحظه می

ها را همواره مهره  ،ظاهرا روندي دموکراتیک در جریان است اما سران این نظامشود و  می
و اسالم    خالف چهارچوب نظام والیت فقیهبرگاه  هیچ  آناند که خروجی  اي چیدهگونهبه

  نباشد.  هامورد تایید آن

که شما را از   ییهاپس از آن پیروى کنید و از راه  ،«این است راه راست منسوره انعام:  
به آن سفارش کرده است این  .سازد پیروى مکنیدپراکنده مى  خداراه   را  هاست که شما 

  ).» 153باشد که به تقوا گرایید (

به سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى کنید و    اهللاچه را از جانب  : «آنسوره اعراف
  » .)3گیرید (جز او از معبودان پیروى مکنید چه اندك پند مى

از قوانین و دنبال کردن برخی  که اگرچه محمد با    گفتتوان  می  مجموعدر   حفظ برخی 
به   حدودي  تا  که  دیگر  اجتماعی  قوانین  وضعیت  بهبهبود  پدرتبار  قبایل  در  خصوص 

چه که امروز دموکراسی  با آن  يبسیار فاصله    او  هايافکار و آموزه  جزیره کمک کرد اماشبه
موجود   کیفري  هايدرباره مجازاتمثال  چه محمد  در واقع، آن  .داردخوانیم  و حقوق بشر می

نوعی گرفتن انتقام و تالفی کردن جرم با عملی مشابه بوده    هاي خود دنبال کرد،در آموزه
  شود. وضوح دیده میهم به قرآنکه در آیات 

پس هر    .ها قصاص دارددر برابر آن ماه حرام است و حرمت  : «این ماه حرامسوره بقره
پروا    اهللاگونه که بر شما تعدى کرده بر او تعدى کنید و از  همان  ،کس بر شما تعدى کرد

  » .)194با تقواپیشگان است ( اهللابدارید و بدانید که 

  عمل مانندتالفی کردن عینی یک    ،جزیرهشبه  و در میان اعراب  شاید در قرن هفتم میالدي
صرفا امروزه در بسیاري از کشورهاي دنیا،  امري عادي بوده اما چنین عملی    ،قصاص قاتل

بر    ،قرآندر واقع، فلسفه قوانین جزایی موجود در    آید.به حساب میچرخه خشونت    ظحف
این مبناست که براي جلوگیري از وقوع جرم باید به مجرم آسیب فیزیکی وارد شود تا او یا 

دري دست و  مانند بریدن دست، بریدن ضرباز تکرار عمل بترسد یا  ق خوردن  مانند شال
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ناتوانان  براي همیشه  کال پا و قصاص قاتل،   امروز  است  این در حالی    شود.  قص و  که ما 
احتمال وقوع آن    کاهشحتی  و    جرم   اجتماعی  ابعادهایی به حل  دانیم چنین مجازاتمی

اگر کشتن قاتل جلوي . در واقع،  کندزیادي نمیتوسط دیگران و بعضا خود شخص کمک  
قاتلین را اعدام    است که  هاهاي اسالمی که براي قرنکشورامروز در  ،  گرفترا می  قتلوقوع  

  . دادرخ میقتلی  هیچ  ، نبایدکنند می

کراسی  ومدافع دم  یک   عنوانکند شما بهحقیقت تلخ احکام اسالمی این است که فرقی نمی
،  تفسیر کنید شکل دیگري  ها را بهرا نادیده بگیرید یا آن  قرآنخشن    چقدر آیات  ،اسالمی

از محمد به تصویر کشیدهگاه نخواهید توانست آنشما هیچ را چه که خود مسلمانان  اند 
را منکر    دستور اسالم در کشتن مرتد یا فرد نقدکننده محمد توانید  نمیشما  تغییر دهید.  

  شوید. 

  

  ناکافی  یکتاب
تاریخیبه  محمد که  این ه  کردکارهایی  و چه    هبود  سیک دقیقا چه    ،عنوان یک شخصیت 

در  هاي ما دانسته کهاینبا توجه به  حال، . با اینخود حقیقتی بس تلخ و بزرگ است  ،است
با  توان در نتیجه نمی ،قابل اثبات نیستصورت مستقل بهاز لحاظ تاریخی موثق و  ،او مورد

، قرآن،  طرف دیگر  ازترین حقیقت تلخ اسالم نامید.  دار او را بزرگرفتار و کر،  کافیاطمینان  
خدا  اصطالحا   این گفتگوي  بندگانش  آخرین  میزان  ،  با  از  تاریخیفارغ  امروز  اشوثوق   ،

  . دانست ترین حقیقت دنیاي اسالم  و تلخترین  بزرگآن را    شاید بتوانموجود است و  همچنان  
  ي است. که به ادعاي خودش روشنگر هرچیز کتابی

: «و روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را بر این  سوره نحل
و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و   این کتاب را که روشنگر هر چیزى استگواه آوریم و 

  ).» 89بشارتگرى است بر تو نازل کردیم (

هاي روي زمین قابل فهم است  اي معدود از انسانتنها براي عده  ش زبان  کتابی است که  قرآن
هاي نصفه و نیمه،  ، داستانجز پوشش برخی از نکات اخالقی پایهبه  ش هممحتوایدر میان  و  
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، حرف زیادي اجراییجزایی و  م  احکاو همچنین یک سري  شن  آمیز و خدستورات توهین
 که اینبیشتر از    ،هاي انسانی مطرح شده در آنکه دغدغهکتابی    .شود دیده نمیبراي گفتن  

امروز دنیاي  باشد،  با  در  متناسب  هفتم  قرن  مردمان  درد  عربستان شبه  همان  به  جزیره 
نامسلمانان، این کتاب حتی براي هدایت    براي هدایت  قرآن بر نامناسب بودن  عالوه  خورد. می

بار متن  . موضوعی که براي دیدنش کافی است یکنیست  مناسب و کافیخود مسلمانان هم  
صورت  یا حتی داستانی را به  حکم، توصیه تقریبا هیچ  قرآن تا ببینید   آن را به دقت بخوانید 

ترین گواه ما در ناتمام بودن  که خود بزرگ  قرآن متن  بر  . عالوهکامل و تمام بیان نکرده است 
توان به آن  میدیگري است که    هم شاهد مسلمانان  خود  رفتار، کردار و باورهاي  ،  آن است

  کتابی ناکافی و ناقص است.  نقرآرجوع کرد و بر اساس آن نتیجه گرفت که 

شویم  هاي مختلف اسالمی نگاهی بیاندازیم متوجه میاگر به منابع مورد استفاده توسط فرقه
که هر کدام روشی متفاوت و اختصاصی را در خوانش اسالم واقعی یا همان اسالم محمد  

ا در سه  موجود در خوانش اسالم محمد ر  هايروشمنابع و  این    توانمیکنند.  دنبال می
، منبع  قرآناند از منبع دست اول: آن سه دسته به ترتیب اهمیت عبارت داد کهدسته قرار  

بازگو احادیث  دوم:  خلفاي   کنندهدست  سنت  اجماع  سوم:  دست  منبع  و  محمد  سنت 
هاي اسالمی بسته به تعریفی که از اسالم  راشدین، قیاس، اجتهاد و حکمت. هر یک از فرقه

آن دارند در راه خوانش اسالم محمد به برخی از این منابع پایبند و از    واقعی و نحوه اجراي
یون از اسالم واقعی فقط خوانش  قرآنگردان هستند. مثال مبناي تعریف فرقه  برخی دیگر روي

بر روي    قرآنصحیح و تعمق در   به سراغ  متوقف می  قرآناست. در نتیجه  شوند و دیگر 
براي   قبولقابل   از خطا یا مبنایی  را عاريها  یک از آن  روند، چرا که هیچمنابع دیگر نمی

  پذیرفتن این حقیقت دردناك ها یک قدم جلوتر گذاشته و با  دانند. حنبلیخوانش اسالم نمی
، به احادیث  قرآنبر  براي پیروي از اسالم کافی نیست، عالوه  به تنهایی  قرآنال کردن  نبدکه  

هم  اند که خلفاي راشدین بر آن اجماع داشتهبازگوکننده سنت محمد و همچنین مواردي 
هاي مالکی، حنفی  فرقه  افزوده وهم    را  آورند. مذهب شافعی به منابع فوق، قیاس روي می

رسیم که  ها میآورند. در نهایت نیز به صوفیبر قیاس، به اجتهاد هم روي میو شیعه، عالوه
  د. نکندرونی هم تکیه می  در کنار تمامی منابع فوق، به حکمت و بینش
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  هاي مختلف اسالمی در خوانش اسالم محمد فرقه منابع مقایسه  :19جدول 

  فرقه   منابع 
    یونقرآن  آنقر  دست اول 

  سنت محمد  دوم دست 
  (احادیث موثق، ضعیف و قوي) 

    حنبلی 

  سومدست 

  اجماع سنت خلفاي راشدین 

    یشافع  قیاس

    عهیو ش یحنف ،یمالک   اجتهاد 

    یصوف  حکمت 

فرقه فرقهاگر  متفاوت  نگرش  این  عریان  واقعیت  بگذاریم،  کنار  را  قرآنیون  مانند  و  اي  ها 
از   بیش  عمال  که  است  این  اسالمی  اصطالحا    99انشعابات  جمعیت  میلیاردي    2درصد 

نیست.   کافی  تنهایی  به  قرآن  اسالمی،  باورهاي  از  پیروي  براي  که  دارند  باور  مسلمانان 
می نشان  که  مهم  و  برجسته  بسیار  که  حقیقتی  کامل  و  الهی  اصطالحا  کتاب  این  دهد 

قدرها به درد  دارد، حتی از نظر خود مسلمانان هم آن  مسئولیت هدایت مسلمانان را برعهده
خورد که بتوان به تنهایی بر روي محتواي آن تکیه کرد. در نتیجه، نهایتا باید به نقل  نمی
روایت قول و  هیچ  ها  که  آورد  روي  تاریخ  دل  در  نادیده  افرادي  به  منتسب  شفاهی  هاي 

ها معصوم و عاري از  هیچ یک از آنها نیست زیرا به قول مسلمانان  تضمینی در صحت آن
  اند. خطا نبوده

در کمک به مسلمانان براي بازخوانی و    و ناتوانی آن قرآنمحتواي ناقص بودن بحث سواي 
  مطرح   تاکنونمواردي که  تر از تمامی  بسیار مهم حتی شاید مهم  سوال، یک  اسالم  اجراي

چیست؟ این کتابی که مسلمانان آن را براي    قرآنحرف حساب    اصال  این است که  ،شده
می تجویز  دنیا  مردم  اینتمامی  از  فارغ  شبهکنند،  ساکن  اعراب  هفتم که  قرن  در  جزیره 
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درد بخور براي سایر مردم  اند، چه میزان حرف جدید و بهمیالدي چقدر به آن نیاز داشته
به آن پرداخته    جهانی  گیريهمهطور که در فصل اول و در بخش  دنیا داشته است؟ همان

هاي او جزیره عربستان با تحولی مانند پیدایش محمد و آموزهشد، زمانی که مردمان شبه
فکري عظیمی    تها بود که خود تحوال هاي دیگر، قرنروبرو شدند، مردم بسیاري از سرزمین
صه  صورت چکیده و خال به قرآنکه بهتر متوجه شویم را پشت سر گذاشته بودند. براي این

نگاهی   آن  متن  به  مجددا  است  کافی  است  آورده  ارمغان  به  دنیا  مردم  براي  چیزي  چه 
هاي  پاره، سرگذشتهاي تکهآمیز و مردساالرنه، داستانبیاندازیم. با کنار زدن آیات خشونت

درد نخور، احکام دینی و توصیفاتی مبهم درباره دنیایی نادیده،  تاریخی غیرقابل پیگیري و به
همان خصوصیتی که  شود، اخالقیات آن است.  دیده می قرآنتر از تمام متن  ه مهمچه کآن

  خوانند. می قرآنها را پیام اصلی آن  «مسلمانان روشنفکر»

اطاعت از خدا و   مربوط بهآمیز یا  توهین  نیز اگر موارد  قرآن  ناچیز  اخالقیاشارات  میان    در
درد بخور تمرکز کنیم،  به  انسانی وآیات    و بر روي  بگذاریم را کنار  نادیده  ترس از دنیایی  

چیز  همان قرن هفتم میالدي هم    انکه حتی براي مردم  خوریماي برنمیتوصیهواقعا به  
  د، ییبگو  به نیکی سخنبا مردم    د،ی کن  نیکیبه پدر و مادر خود . مواردي مانند  جدیدي باشد

باش   د،یکن  يبه عدالت داور  د،ی ها را به صاحبانش بدهامانت دروغ    د،یبه عهد خود وفادار 
  کار   در  د،ی نکن  بتیغ  د،ی نورز  حسد   د، یرا مسخره نکن  گریدکی   د،یبه فقرا کمک کن  د،ینگوئ

اخالقیاتی    ،اند آمده  قرآندر  همگی  که    د ی نکن  ییوو بدگ  ینیچسخن  و  د ی هم تجسس نکن
نه تنها به این  ،  قرآنآمدن    ها پیش ازقرنکه نوع بشر    . اخالقیاتی آیند حساب میپایه به
عنوان یک  ها هم رسیده بوده است. به، بلکه حتی به درجاتی بسیار واالتر از آنبدیهیموارد  

سال    1200از  هاي پایه و بنیادین بودایی اشاره کرد که  توان به آموزهجا مینمونه، در این
، قرآنو برهم  هایی که برخالف آیات درهم  اند. آموزهوجود داشته  قرآنقبل از آمدن محمد و  

تنها منسجم و داراي چهارچوب و خط سیر مشخص هستند، بلکه در مجموع، به مراتب  نه
  ). 20هستند (جدول  قرآنهاي تر از آموزهتر و عمیقبهتر، غنی

هم با دو مشکل بزرگ روبرو هستند. مشکل اول    قرآنحتی همان اخالقیات پایه موجود در  
  ـ که  هاییاخالقی اشتباه هستند. توصیه که برخی از این اخالقیات، صرفا توصیهاین است 
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  هاي کلیدي بودایی برخی از آموزه خالصه :20جدول 

  ها آموزه   بنیادین سه آموزه 

 سه حقیقت جهانی 

  شود. چیزي در جهان گم نمی هیچ -1
  کند. چیز تغییر میهمه -2

  قانون علت و معلول  -3

  چهار حقیقت اصیل 

  ی سراسر رنج است. زندگ -1
  است.   یرنج، وابستگ این  لیاز دال -2

  وجود دارد.  یانی، پاوابستگی و در نتیجه رنج يبرا -3
 شود.  یگانه ط هشت لیاص  ریمس دیدادن به رنج، با  انیپا يبرا -4

مسیر اصیل  
  گانههشت 

بصیرت 
  و خرد 

و بینش  درك داشتن :  درك نیک از چهار حقیقت اصیل -1
  ل یاص  قتیچهار حقاز  حیصح

  يآرزو ی:در زندگ قتیدنبال کردن حق تفکر نیک و  -2
غفلت   ،یاز وابستگ   ییرها يبرا درستخواسته همان  حیصح

  و تنفر است. 

فضیلت 
و 

 اخالق

 عهیاز دروغ، انتقاد، سرزنش کردن، شا  زیپره نیک:گفتار  -3
  پراکنزبان خشن، نامناسب و نفرت  ،یپراکن

مانند کشتن،   زنندهبیاز رفتار آس   ي: خوددارنیککردار  -4
  . یعمل نامناسب جنس ای يدزد

زدن به   بیبدون آس یزندگتامین : نیکامرار معاش  -5
  گر ید واناتیها و حانسان

تمرکز  
و 

  مراقبه

و غلبه   يدور  ح،یافکار صح جیپرورش و تروتالش نیک:  -6
  بر افکار ناپسند

غلبه    ياز بدن، ذهن و احساسات برا یآگاه  :کین  تیذهن -7
  نفرت و غفلت  ال،یبر ام

  زانیم نیبه باالتر دنیرس  ي: مراقبه براکیتمرکز ن -8
  یی و عدم جدا يداریمنظور درك نقص، ناپابه ياریهوش
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فرد یک  براي  نمی  شاید  به حساب  هم  اشتباه  هفتمی حتی  براي آمدهقرن  قطعا  اما    اند 
کند  توصیه می  قرآن خوانیم که  هاي امروزي پذیرفتنی نیست. مثال در سوره طالق میانسان

افتادگی  هر کسی بر خدا توکل کند، خدا براي او کافی خواهد بود. شاید یکی از علل عقب
فاحش کشورهاي اسالمی در مقایسه با اروپاییان همین توکل بیش از حد مسلمانان بر اهللا  

به است.  غلط  توصیه  این  از  کورکورانه  پیروي  دولتو  اگر  جاي  واقع  به  غربی  مردان 
دیگر را به خواندن  ، به اهللا توکل کرده و یک19-گذاري بر روي ساخت واکسن کووید سرمایه

شدگان این کردند، معلوم نبود که ما امروز بر روي جسد چه تعداد از کشتهدعوت می قرآن
  بیماري ایستاده بودیم. 

و هر کس بر خدا رساند  کند به او روزى مىو از جایى که حسابش را نمى: «سوره طالق
رسانده است به راستى خدا براى   خدا فرمانش را به انجام اعتماد کند او براى وى بس است

  ».) 3اى مقرر کرده است (هر چیزى اندازه

هاي محمد بر مبناي آن استوار که تمام آموزه  قرآنغلط  اخالقی  هاي  یکی دیگر از توصیه
اي داند. آیهها را نیک میآن  قرآناست، مجبور کردن دیگران به پیروي از کارهایی است که  

کند  مسلمانان توصیه می  سوره آل عمران، به آشکارترین شکل ممکن بهاز    104مانند آیه  
مورد  را مجبور به پیروي از باورهاي    هاکه در روند زندگی روزمره دیگران دخالت کنند و آن

بینید در جایی مانند جمهوري اسالمی چیزي مانند گشت ارشاد  کنند. اگر می قرآن پسند 
روي سرشان بازداشت  از  خاطر کوتاه بودن شلوار یا افتادن شال  وجود دارد که زنان را به

  د، ریشه آن را بایدکن صورت ممکن تعرض می  ترین شنیعها به کرده و به کرامت انسانی آن
  در مجوزي بیابید که قرآن صادر کرده است. 

نیکى دعوت کنند و  : «سوره آل عمران به  از میان شما گروهى  باید  به کار شایسته  و 
  .» )104و آنان همان رستگارانند ( و از زشتى بازدارندوادارند 

  به   قبال   طور کهشود. همانجا ختم نمیبه همین  قرآنهاي اخالقی و رفتاري غلط  توصیه
جاي  مشابه، عمال به  رفتاريبا توصیه به پاسخ دادن هرگونه تعدي با    قرآنآن اشاره شد،  

حفظ   خشونت و ارایه راهکاري براي جلوگیري از تکرار آن، بهموضوع کمک به حل کردن 
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آن را در آیات    از  ضحهاي واکمک شایانی کرده است. موضوعی که نشانهچرخه خشونت  
  توان مالحظه کرد.  می قرآنزیادي از 

ها قصاص دارد پس هر کس این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و حرمت: «سوره بقره
بر شما تعدى کرد همان گونه که بر شما تعدى کرده بر او تعدى کنید و از خدا پروا بدارید 

  .» )194( و بدانید که خدا با تقواپیشگان است 

منان با هم بجنگند میان آن دو را اصالح دهید و اگر  وو اگر دو طایفه از م«  :سوره مومنون
کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن که تعدى مى

را   را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران  بازگشت میان آنها  پس اگر 
  .» )9دارد (مىدوست 

مورد   در  رفتاري  توصیهبحث دیگري که  و  اخالقی  کرد،  می  قرآنهاي  اشاره  به آن  توان 
و صرفا با زمینه نکرده    ناي در ایمستقیما توصیه  قرآن گرایی است. البته  موضوع همجنس

از دید لوط    گرایی مردانعمل همجنساشاره به داستان پیامبري به نام لوط، بر زشت بودن  
این با  است.  کرده  در  تاکید  دیگري  آیه  هرگونه  فقدان  به  توجه  با  موضوع،    ردحال،  این 

 هم نظر متفاوتی نیست و از نظر اهللا  قرآننتیجه گرفت که نظر  صورت ضمنی  بهتوان  می
  1کاري و رذیلت اخالقی است. یک زشترت کلی و صبهاین عمل 

  طبیعی    گرایی تنها رفتار جنسیدگرجنس  ،دانیمز میما امروها همه در حالی است که این
همجنس مانند  مواردي  و  یک  ،  گراییجنسبی  و حنی  گراییگرایی، چندجنسنیست  نه 

هایی کامال طبیعی و بخشی از ماهیت  رفتارکه    یا حتی یک اختالل ذهنی  رذیلت اخالقی
صورت یک پدیده طبیعی  و به نبودهها هم رفتارهایی که منحصر به انسان  ها هستند.انسان

  را شاملکه از حشرات تا پستانداران  صورتیبه شود.حتی در دنیاي حیوانات هم دیده می
 . ] 113[ گونه جانوري دیده شده است  1500اقل در بیش از و حد  شودمی 

 
اند که نهفته گردند انگارى آنها مرواریدى  ردشان همىپسرانى است که بر گِو براى آنان  از سوره طور (  24هرچند در آیه    1

از این پسران، ارایه خدمات جنسی در بهشت است یا   قرآن) اشاراتی به پسران بهشتی شده اما مشخص نیست که منظور است
  کننده هستند. ها صرفا در نقش پذیراییمنظور این است که آن
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«سوره شعرا ( آن:  ندارید  پروا  آیا  گفت  آنان  به  لوط  برادرشان  براى  161گاه  من  شما  ) 
) و بر این اجرى  163) از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید ( 162اى در خور اعتمادم (فرستاده

(از شما طلب نمى بر عهده پروردگار جهانیان نیست  از میان  .  )164کنم اجر من جز  آیا 
چه را پروردگارتان از همسرانتان براى شما  ) و آن165آمیزید (مردم جهان با مردها درمى 

  .»)166گذارید بلکه شما مردمى تجاوزکارید (ه وامىآفرید

شوید  و لوط را هنگامى که به قوم خود گفت آیا آن کار زشت را مرتکب مى: «سوره اعراف
جاى  شما از روى شهوت به  . )80که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشى نگرفته است ( 

  » .)81تجاوزکارید (آمیزید آرى شما گروهى زنان با مردان درمى

، واقعیت این است که حتی  قرآنهاي اخالقی اشتباه  توصیهدر کنار موارد اشاره شده درباره  
  که ظاهر درستی دارند هم بدون مشکل   قرآنهمان اخالقیات پایه و بسیار بدیهی موجود در  

  قرآن ر  د  ها و بعضا دستوراتی الزامیتوصیه  صورت بهصرفا    اخالقیاتنیستند. این    و کافی
ارایه  که غالبا دالیل منطقی و عقالنی الزم در مورد علت لزوم پایبندي به آناند  آمده ها 

هاي اخالقی  کند که وقتی قصد آموختن چیزي به اهمیت ارزشنشده است. عقل حکم می
هاي خودمان را دایم بر سر فرد مورد نظر بکوبیم. در  گیريرا به کسی داریم، نباید نتیجه

ب نتیجهواقع،  آن  به  رسیدنمان  نحوه  و  عقلی  روش  تا  اید  دهیم  توضیح  او  براي  را  گیري 
ها را صرفا یک گفته بدون پایه و اساس  هایمان برایش آشکار شود و آنمنطقی بودن توصیه

جاي تکرار مداوم این  یا دستوري قهري نداند. به این صورت که مثال براي بد بودن دروغ، به
  ن نمونه عنواد، دروغ بد است»، به علت بد بودن آن اشاره کنیم و بهکه «دروغ نگوییجمله 

از اثرات اجتماعی دروغ مانند از دست رفتن اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه نام ببریم.  
هاي مبتنی  جاي استفاده از روشها نیست و بهتقریبا خبري از این حرف  قرآن حال، در  با این

ی رایج، با ارجاع به ناراحتی خدا یا ترس از عذاب او کل قضیه  بر استدالل عقالنی و منطق
کند که خدا کسی  طور استدالل میدر زمینه بد بودن دروغ این  قرآن جمع شده است. مثال  

نزد خدا ناپسند است که چیزي را بگویید    گویدمیکند یا گوید را هدایت نمیکه دروغ می
  و انجام ندهید.  

  راى    دیگر  و کسانى که به جاى او دوستانى است   اهللا«آگاه باشید آیین پاك از آن  سوره زمر:  
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براى اینما آنگویند  میاند  خود گرفته  را  به  ها  را هر چه بیشتر  نزدیک گردانند   اهللاکه ما 
.  خواهد کرد  چه که بر سر آن اختالف دارند داورىمیان آنان درباره آن  اهللاپرستیم البته  ىم

  ».)3کند (پرداز ناسپاس است هدایت نمىآن کسى را که دروغ  همانا اهللا

)  2دهید ( گویید که انجام نمىاید چرا چیزى مى«اى کسانى که ایمان آوردهسوره صف:  
  » .)3سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید ( اهللانزد 

جاي کلمه «خدا»، کلمه  ست بهکه اشکال این استدالل بهتر مشخص شود کافی ابراي این 
پاسخی منطقی    هاییاستدالل  چنین رسیم که  «من» را قرار دهیم. فورا به این نتیجه می

د و صرفا با ارجاع آن به چیزي مانند خدا، افراد ن کنبراي علت ناپسند بودن دروغ ارایه نمی
انجام آن نهی می از  به نظرات فالسفه و متفکرانی نگاه مینکنرا  کنیم که  د. حتی وقتی 

ها و روش مواجهه بسیار بهتري اند، به استداللزیستهمی  قرآنها قبل از ظهور محمد و  قرن
ادعاي پیامبري شویم. آنبا موضوعات اخالقی به مانند دروغ مواجه می افرادي که نه  هم 

  عنوان مثال، سقراط معتقد اند. بهبشر خوانده  اند و نه حتی خود را مسئول هدایتداشته
عنوان مصداقی زدن به دیگري مجاز نیست و متوسل شدن به دروغ بهبوده است که آسیب

با  فریب دادن دشمن باشد.    ،از این موضوع نادرست است، حتی اگر هدف از گفتن دروغ
دو دسته    حالنیا به  را  لغوو    1ی واقعدروغ  افالطون، دروغ    کرده   می تقس  2ی کالم/يدروغ 

ا به  مانند    ی رونیب  ات ید و برخالف قطعرقرار دا  یچه در ذات آدم صورت که آن  نیاست. 
که گفتنشان مجاز    شوندی نامیده میهستند، دروغ واقع  ی اخالق  هايتیواقع  ای  اتیاخالق

هاي و گفته  هامانند داستان  ،گیرند دسته جاي نمی  نیچه که در اآن  نیست. از طرفی نیز 
اگرچه هنوز نادرست محسوب می  ند هست  یکالم  ییهادروغ  دروغین، اما ممکن که  شوند 

از    . است در برخی موارد مانند کمک به اصالح امور توسط حاکمان، مزایایی داشته باشند 
افرادي که مرتکب نوع دوم دروغ می او  باور ندارند که آننظر  صحت  گویند  چه میشوند 

  . ]114[هایشان نادرست است، آگاه هستند  گفته  کهایندانند یا به  دارد زیرا یا حقیقت را می

  این    در مورد موضوعی اخالقی مانند دروغ در پیش گرفته است بیشتر مانند   قرآنروشی که  
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جاي توضیح علت بد بودن دروغ، او  است که کودك خردسال شما دروغی بگوید و شما به
هایش کنید. البته که  بازياز اسباب  او  را تهدید به مجازات، قهر کردن یا حتی محروم کردن

خدا و ترس از    هاي بسیار بدتري در مقایسه با ارجاع بهما حتی شاهد استدالل  قرآن در  
گوید به خداي مشرکان توهین نکنید  می  قرآن دنیاي نادیده هم هستیم. مثال در سوره انعام،  

خواند. در  ها میردار امتها به خداي شما توهین نکنند و این را روشی براي اصالح کتا آن
ها را  که مبادا توهینی از طرف مخالفان بشنود، توهین کردن به آناز ترس این  اهللاواقع،  

، توهین کردن به قرآنممنوع کرده است. نتیجه ضمنی این استدالل این است که از نظر  
توهین  پس    ،کنند مثل می  ها هم مقابله بهخدایان مشرکان چیز بدي نیست اما چون آن

البته که تا پیش از الهام شدن این آیه، محمد و پیروانش   .کردن بد است و باید ممنوع شود
می توهین  مشرکان  عقاید  از  کردهبه  دست  حداقل  که  بود  آیه  این  آمدن  با  صرفا  و  اند 

  هاي کالمی خود برداشتند. توهین

خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى به  مى اهللاهایى را که جز «و آن: انعامسوره 
داد  اهللانادانى   خواهند  دشنام  آراستیم  .را  را  کردارشان  امتى  هر  براى  گونه  گاه  آن  .این 

بود و ایشان را از آن دادند آگاه  چه انجام مىبازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد 
  » .)108خواهد ساخت (

در آوردن استدالل و راهنمایی صحیح در مورد علت ناپسند    نقرآ  و ناتوانی  ضعفبر  عالوه
توصیه بودن  مجاز  یا  منکرات  و    هايبودن  اخالق  به  مربوط  مسایل  از  بسیاري  اخالقی، 

اگرچه در  مثال  ها اشاره هم نکرده است.حتی به آن قرآنرفتارهاي انسانی نیکو هستند که 
حیوانات بر  برخی از  یا  اشاره شده  وانات  بینیم که به نام برخی از حیمی  قرآنمیان آیات  

بینیم  عنوان نمیبه هیچ اما اند شدهبندي دسته این که خوردنشان مجاز است یا خیراساس 
به    . به این صورت که مثال حقوق حیوانات اشاره کرده باشد   یم مربوط بههابه مف  قرآنکه  

ها براي استفاده از آن  یا  کشتار تفریحیبیگاري کشیدن،  از  ها توصیه کرده باشد که  انسان
  صورت مستقیم و غیرمستقیم به  حال، آیاتی داریم کهپرهیز کنند. با اینبازي و سرگرمی،  

 . اند هد براي انسان آفریده ش همانند جوایزي خواند که حیوانات را صرفا مخلوقاتی می

  چه در زمین است همه را براى شما آفرید سپس به  اوست آن کسى که آن« :سوره بقره
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  .» )29آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزى داناست (

چه خدا  دهنده را از آن ها حیوانات بارکش و حیوانات کرك و پشم و از دام«  :سوره انعام
هاى شیطان مروید که او براى شما دشمنى آشکار  روزیتان کرده است بخورید و از پى گام 

  » .)142است (

بیشتر جستجو   قرآنتوان گفت که هرچه در  بندي این بخش میعنوان جمعدر مجموع و به
نتیجه می این  به  ناقصکنید، بیشتر  این کتاب  ناکافیرسید که  از آن است که با  تر و  تر 

  ي چیزشود در آن به تصویر کشیده می  خواندن آن بتوان به جاي خاصی رسید. اسالمی که 
و  هايکشیخط  جز مبهم  نیز    اخالقیاتهمچنین    نیست.  کلی   ناقص،  آن  در  موجود 

. اگرچه  هستندالزم عقالنی ات هبدون توجی بعضا اشتباه و  هاي بدیهی،آموزه اي ازمجموعه
این  کنندسعی می  اند،کردهوانی که خودشان نقل امسلمانان با متوسل شدن به احادیث فر

این واقعیت توان  حتی با چنین تالشی هم نمیاما    کنند را تا حدودي جبران    قرآنکمبود  
 . پنهان کردکتابی ناکافی است را  قرآنکه 
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 رویاسرانجام 

تا    چرخانممی  دیواري اتاقم  تقویم  سرم را به سمتفورا    ،کنمباز میرا  چشمانم  که    روزهر  
تابهشاید   که  ببینم  را  اینامندیدهحال  چیزي  با  روز.  هر  داستان  داستان  ،حال،   همان 

از زندگانی   قرن 15اندازه  بهاي در فاصلهکه  شود اورم نمیب همچنان و من ت اس  همیشگی
محمد   فردي نام  می  به  آموزه  مکن زندگی  و  او  به  باور  هنوز  تعیین    هستند   هایشاما  که 

  شود وقتی قلبم مُچاله می  چه کسی در رابطه باشم.با  چه بپوشم، چه بخورم و    ،د نکنمی
موقعیت جغرافیایی نه    م،رمشترکی با او دا  گام، نه فرهنکه نه او را دیدهفردي    افکار  بینممی

و  منطق، دغدغه و نگاهم به زندگی شبیه اوست    نه  ،است  مشترك  ام با اومحیط زندگی  و
کننده  تعیین، مفهمرا می جمالت عربی اوز زنده شود، یک کلمه از  نه حتی اگر همین امرو

در    خوردن شیر و عسل  ش،آمال و آرزوهایفردي که نهایت    .من است  امروز  نحوه زندگی
همین چهارچوب    بوده اما  » نورسیده«نادیده و خوابیدن با دخترانی    دنیایی  سرسبزِ  جنگلِ
هفتمیفکري   منسرعت    کنندهتعیین،  او  قرن  بیست  دانلود  قرن    بار هر  .  است  ویکمدر 

بینم  چه میآن  کنم تا شاید نگاه عاجزانه دیگري به تقویم میمجددا  مالم و  چشمانم را می
تر  رویا واقعی  این  بیدار شوم اما چه افسوس که  هزارتوي وحشتاز این    اصالح شود، شاید 

،  هاي زیادي در آن گرفتارند«من»رویایی که    .ممکن باشدآن    خالصی از   از آن است که
از  سرخوردهجز دیدن و    هایی که آن   کار   ، گیرعالمو    پسند عامهجمعی  این حماقت  شدن 

  آید. از دستشان برنمی زیادي

  منطق ماست که با رشد    یرد دوران کودکخِ ماندهی باق نید
  محو خواهد شد.  ج یتدرما، به  يعنوان راهنمابه علمو 

 برتراند راسل -
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در    و  شدیم  دردي گرفتارچنین   دو بار به  ما  ،ند یکتاپرستی مبتال شدبه    باریک  ییاناروپا  اگر
نیز بار  تازهبهانهبا    هربار   این دو  اسم  فریب    ،اي  به  شعارهاي سرابی  قالب  را در  معنویت 

  ، و کمی بعدتر  یم ساختکردار نیک را گفتار نیک و  پندار نیک،    ، بارظاهر زیبا خوردیم. یکبه
برادري  آ و  برابري  دنبال  به  بار  این  و  کرده  فراموش  را  ماجرا  .رفتیماعراب  ن   اما   طنز 

  و  اسالم زرتشت،   ،به هرحال  .زنیممیاز هوش باالي خودمان دَم  همچنان جاست که مااین
هاي کالسیک فعلی، آخرین آزمون هوش ما نبوده و نخواهند بود. ما امروز سایر یکتاپرستی

.  است 1رباورياداد هانهاي دیگري هم قرار داریم که یکی از آگیريمعرض ابتال به همهدر 
سرنوشتی    .شود د روز تبدیل میمُ  به   ،هاي مختلفیشکل  دارد به کم  درنی که کمگیري مُهمه
  حداقل براي عامه مردم است.   ناپذیر ال اجتنابامسیري احتمهم  از لحاظ سیر تاریخی    که

از   به چیزيکه هست و حتما باید  ببینند  جور  توانند زندگی را آنکه نمی  اکثریتی فراتر 
جمله این باورهاي    از.  باشد   اگی برایشان بامعنتکیه کنند تا زند   هاخودشان و بقیه انسان

میعامه به  پسند  کائناتتوان  با  انرژي  ارتباط  سازنده  و  اقسام  تا    آنهاي  و  و  انواع  سیر 
یا چیزي    هاي جدیدي از دادارباوريشکل  ،به نوعی  همگی که    اشاره کرد  هاي عرفانیسلوك
    هستند. آن به شبیه

هزار    100و خداناباور ما از حدود    دیناجداد بیطور گفت که  توان این از لحاظ تاریخی می
پیش  بعد  سال  کم  به  توانستند  بیاندیشند،  که  وجود»  «چیستی  و  «من»  مفهوم  به  کم 

که  تدریجبه رسیدند  جایی  ادامه،    »نبودن «  توانستند   به  در  و  کنند  تصور  را   »بودن«را 
  بنا کردیم   ن رادی  کم چیزي به اسمکم  ما،  سال قبل  هزار   10  حدود  جایگزین آن کنند. از

گاه در زندگی  و عدالتی که هیچ  داده باورهایمان در مورد زندگی پس از مرگ را سامان  تا  
کم آموختیم که با  کم  ما  . خودمان و دیگران وعده بدهیم  یم را در دنیاي دیگري به اهنیافت

شکل باورسازمان  این  از  حتیهایمانیافته  انسانمی  ،  دیگرهاتوان  در    ي  کرد.  کنترل  را 
جایی رسید  یافته کوشیدیم و نهایتا کار بهبر توسعه این باورهاي سازمان  روزبهروزنتیجه،  

اختیار ما و زندگی    ،یافتهاین ادیان سازمانمتولیان    هزار سال پیش،  6حداقل از حدود    که
  ، وجود خدایان متعددکه  متوجه شدیم  نیز  دست گرفتند. در ادامه  کامل به  صورتما را به

 
1 Deism 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 فصل پنجم: سرانجام رویا 

309  

بوده وایده بامی  اي احمقانه  ایده  توان    ، رواز همین  اي بهتر رسید. حذف اشکاالت آن، به 
چندخداپرستی شکل گرفتند. حاال اما مبتنی بر  کم در میان باورهاي  ادیان یکتاپرست کم

رشد در   به ، روندي روبه شیوه کالسیکش هزار سال ترویج یکتاپرستی 4تا  3 بعد از حدود
است  گرفتن  شکل  دنیا در حال  مردم  عامه  فهم    که  . روندي میان  افزایش  از  ناشی  خود 

امروز کمتر کودکی است   .چنین باورهایی استاحمقانه بودن میزان  در مورد مردم عمومی
یا نوح همه موجودات عالم  کرده  زندگی مییونس در شکم نهنگ    ، فردي به نام که باور کند 

توان به احمقانه  شناسی هم میحتی بدون دانش زیست  زیرا  را بر کشتی سوار کرده است
  برد. هایی پیبودن چنین قصه

ما ی هم باشد، نوبت فرو رفتن نوبت رسد که به نظر می ،از این پس طور که اشاره شد،همان
  یا نوعی ناظر نامریی   یک خالقدادارباوري یا همان اعتقاد به وجود  چاله    در چاله بعدي است.

دانم که چندهزار سال دیگر  حساب و کتاب باشد. نمیقدرها هم بیگذارد دنیا آنکه نمی
شاکله و هستی انسانی ما علت    است که  این  قرار است که اسیر این باور باشیم اما واقعیت

ها هستند  انسانما  دو مشخصه کلیدي در    ،امید ترس از مرگ و داشتن  اصلی ماجراست.  
 ،واقعدر  ترین دالیل اعتیاد ما به پیروي از باورهاي شیرین و خالف واقع هستند.  که از بزرگ

  از پس پردازش و مدیریت   د که قادر باش   شکل نگرفته  صورتیبه  عملکرد،از لحاظ    مامغز  
مغز ما آموخته که راز بقا  . د ربیایبیا همان اطالعات ورودي   خارجی  حجم زیادي از واقعیت

، عادت  بزند بر  ، میانبسازد  تفسیرهاي شخصیاز آن  واقعیت را دور بزند،    در این است که 
و خالصه هرطور شده از روبرو   ترسیم کندامید واهی  معنا بیافریند، ،پوشی کند کند، چشم

خودداري کند.    ،آن بیرون در جریان است  دقیقا  کهبه همان صورتی  تمام واقعیت  شدن با  
حتی    د و آگاهی از آننکهستی ما را تهدید میکه عمال    ،نبودن یِتلخ  تی بهیمخصوصا واقع

معنی  توانیم با بیدر واقع، ما نمی  .شود تواند موجب توقف انگیزه ما براي ادامه حیات  می
معنایی براي آن بسازیم زیرا اساس    زنیم تاکنار بیاییم و به هر دري می  واقعیت بیرونی بودن  

اتصال آننقاط  بر مبناي پیدا کردنکار مغز ما،   دست  الگوهاي به  کشفدیگر،  یک  به  ها، 
  ها است. گیري از آنو در نهایت تفسیر و نتیجه آمده

  .  هستیم   روبروبا چیزي به نام اسالم  ما  این است که    واقعیت امروز  ،هاي پیشینفارغ از گفته
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گذار آن در آغاز، حتی فکر توسعه آن به جایی خارج از منطقه حجاز در  ه بنیاناي کپدیده
حال، گریختن او به . با اینه استپروراند جزیره عربستان را هم در سر نمیکرانه غربی شبه

به سمت  را  او    ،ایفاي نقش حکمیت در میان مردمان آن دیارو    ا همان مدینه امروزيییثرب  
امروز در حال قدم زدن در آن هستیم.هساختن جاد او به مدینه   اي برد که ما  اگر  شاید 

،  نشستجا نمیمردمان ساکن آنگري و حکمیت اجتماعی  رفت و در جایگاه میانجینمی
تعصب کمتري   ،شاید اگر اهالی قریشرفت.  گاه حتی از مکه هم بیرون نمیهاي او هیچآموزه

هاي محمد به اعتقاداتشان رنجیده خاطر  داشتند و از توهین  خودهاي آبا و اجدادي  به آموزه
او نیز نهایتا به همان حوالی    ماند و پیروانشدند، محمد نهایتا در همان مکه باقی مینمی

  نهایتا   در آغاز قصد این را داشت که  به نظر  او که به هرحال،  .  ندشدمکه و حجاز محدود می
  ش قبیله پدرتبار خود  و رسومات  و برخی از افکار  کردهعمل  اجتماعی    گراصالحدر نقش یک  

 ،یهودیان  تاثیرکه    افکاري  کند.افکار جدیدتري پیدا میبه مرور  ،  کند   تصحیحرا    قریشیعنی  
  کار   در نهایت نیز  کامال برجسته است.  پخته شدنشان  بر  ،مدینهیهودیان ساکن  خصوص  به

جایی    محمد  کهمیبه  شبه  رسد  قبایل  و  می  مجبور  ارجزیره  تمامی  او  از  یا  که  کند 
مبتنی   هاییآموزه به او پول بدهند. ،در امان ماندنبراي که هایش پیروي کنند یا این آموزه

 ها را از ، آنمت»به نام «اُ  با تعریف مفهومی  ،رفتنش به مدینهکه او پس از    بر یکتاپرستی
فرهنگ    همان  انکه مبنایشاي تبدیل کرد  فراقبیله  مفاهیمیاي به  درون قبیله  هايارزش

اي که در این گونهبه. گرفتدر برمی و حاال تمامی اعراب را بود برادري رایج در میان اعراب
از تعلقات قومی و قبیله  ،هاآموزه برادر و برابر در    ، اصطالحاايتمامی پیروان محمد فارغ 

صورت مجزا وجود داشت  هر قبیله به  درون در  شدند. فرهنگی که اگرچه قبالنظر گرفته می
را دنبال    آن  هممحمد  پیروان    اي کهشیوه  اما محمد آن را به تمام اعراب و قبایل تسري داد.

  جزیره نیز منتقل کردند. در همین هاي خارج از شبههایی را به سرزمینچنین آموزه  وکردند  
  ن ساختو    هااین آموزهبه  سر و سامان دادن  با    ،محمد طی چند قرن پس از مرگ    هاراستا، آن

این آموزهشاخ و برگ بر  هاي الزم،  و    خدایی واحد به نام اهللامطلق  پرستش  هاي مبتنی 
تبدیل    و شناسنامه تاریخی   دینی اختصاصی و داراي چهارچوب  را به   فرهنگ برادري اعراب

  کردند. 
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میان  در  را با فرهنگ رایج    کنیم و آنمحمد نگاه می  منتسب به   هاي لیت آموزهوقتی به کُ
کنیم، به این نتیجه  در جایی مانند مکه مقایسه میو اعراب در دوران پیش از ظهور اسالم 

ادامه همان مسیر    کم و زیاد،  ،چه او براي اصالح قبیله خودش ارایه کرد رسیم که آنمی
مردم قبیله  بوده است. او براي    قریشه  طرز فکر اعراب همان دوران و قبیل  رایج در میان

خدایان ها را به سمت پرستش مطلق یکی از  خداي جدیدي معرفی نکرد تنها آن  خودش،
هم  ناگهانی    حتی  روندي که  سوق داد.  ها هم بود،پذیرفته شده که اتفاقا قدرتمندترین آن

نوان خدایی یکتا و عتدریج صورت پذیرفت. به این صورت که پس از معرفی اهللا بهنبود و به
به جایی   ، نهایتابه مقام فرشتگان تنزل داد و این کاهش تنزلرا  مطلق، ابتدا خدایان دیگر 

چه در  او همانند آن  خیالی اعالم کند.هاي  با قدرتموجوداتی مادي    را  هاآناو  رسید که  
ها با مردان و نابرابر بودن آن  خودش جاري بود، رسم ناچیز شمردن زنانمردتبار  میان قبیله  

  ها غریبهخانه و به دور از چشم  باید در  که بودند  »گوهرهایی«زنان از دید او، حفظ کرد.  را
معاونت محمد در  خاصی مانند  مت  در واقع، در دوران او هیچ زنی به ِسشدند. داشته مینگه

بعضا  تر او فاطمه که  حتی دخ  . نرسید   نمازي، قضاوت یا حتی پیشسیاسی یا نظامیامور  
هاي پدرش را  گفتهاحتماال حتی سواد خواندن    1، سالگی مرده است  18شود در  گفته می

بر  عالوه، دستاورد خاص دیگري نداشته است.  فرزند   5  بارداريجز  به  نهایتا  هم نداشته و
،  فرهنگ برادريگرفتن انتقام،    ،داري، قصاصبردهچندهمسري،  مانند  مواردي  ارزش زنان،  

)، قربانی  به درگاه اهللا  خواندن نماز (دعانذر کردن،   ،و آداب مرتبط با آن محترم بودن کعبه
که پیش از ظهور اسالم    بودند   و رفتارهایی  خصوصیات همگی    ، و مواردي از این دست  کردن

  اند. داشتهوجود ی صورت کامال مشخصبه قبیله قریش ساکنان ی ماننددر میان اعراب

ا دیگر  که  ینکته  است  بهاگرچه  ن  محمد  کردن  انجام خاطر  محکوم  به  توصیه  و    انجام 
باید این  حقوقی موضوعی صحیح است اما    از لحاظ  ، غیراخالقی و غیرانسانی  هايخشونت

 
این وقتی  اما   است  18شیعیان بر روي  هستند. تاکید   در زمان مرگ  اعداد رایج براي سن فاطمه  ،28و    18  عدد حدودي دو    1

سالگی مرده باشد، به این معنی است که    18رسد. اگر او در شود، مشکوك به نظر میبا مشخصات دیگر فاطمه مقایسه می عدد  
(حسن، حسین،    مرتبه باردار شده است  5  ،سال   9در کمتر از  سالگی قادر به بارداري بوده،    9حتی اگر فرض بگیریم که او از  

تر  که مشغول شیردادن و  در نیمی از زندگی خودش یا مشغول زایمان بوده یا این. این یعنی او عمالکلثوم و محسن)زینب، ام
 اش!هم نیمی از دوران کودکی ، آن بوده است کودکانشکردن  و خشک
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قرن هفتم میالدي نبوده است.   متعلق به یک انسان    بیش از او چیزي را در نظر بگیریم که  
با این   اما  نهایتا چیزي همانند مردمان اطراف خودش بوده است  ،او  سقف اندیشه و تفکر

قوم خودش را تغییر دهد.    باید برخی از افکار و رسومات  بر این باور بوده که   او  تفاوت که
تی به مردمان  رفتارش هیچ شباهکه   بودمیسوپرمنی آسمانی باید ن این توقع که او تداش 

منطقه و  حاکی  داشتنمیاش  قبیله  هم  و  ،  فکري  وضعیت  از  تاریخی  نادرست  درك  از 
اعراب شبه قرن هفتم میالدي  فرهنگی  و هم نشان میجزیره در  ما هنوز است  که  دهد 
ادعاي   تاثیر  در  تحت  و مسلمانان  بودن  بودنبی  الهی  و  نقص  .  هستیم ش  ایهآموزه  او 

از مرگ  هاقرن  حتی  ها وسال  ،هااکثر آنکه    ادعاهایی بازماندگان و    ط، توس محمد   پس 
او در رابطه با    ادعاي  کهایناز طرفی دیگر،  اند.  ساخته و به او نسبت داده شدهش  پیروان

توان با قطعیت گفت  نمی  ،واقعدر .  خود بحث دیگري است  ، ارتباط با اهللا چقدر واقعی بوده
  دیده می  را  چیزهاییواقعا    جسمی و ذهنیخاطر مشکالت  بهدر زمان شروع الهاماتش،    که او

نمی دیگران  این  اند دیدهکه  ماجرا  یا  تمام  اساسا  و  یک  که  پیش  صحنهنقشه  از  سازي 
    ریزي شده توسط او بوده است. برنامه

  و در نتیجه، هایش نگاه کنیم  و آموزه  محمدتمامیت  زیاد به    بدبینی با  حتی اگر بخواهیم  
آن افسانه  هاهمه  شده  یایهرا  ساخته  مرور  به  که  آن  اند بخوانیم  با  امروز  که  واقعیتی   ،

صدمیلیون نفر که در سراسر دنیا    چند  ،گوید واقعیتی که به ما می کند.روبروییم تغییر نمی
در حالت    که  ياعتقادهم  آناعتقادي قلبی دارند.    ،اند به وجود او و باورهایششده  هپراکند 

که   دهند نشان به شما   کهاین، براي باورمندان به آنتواند به این منجر شود که افراطی می
فقید،   1استیون واینبرگبه قول   !سرتان را ببرند   در اشتباهید،هاست و شما چقدر  حق با آن

  ، هاي بد هاي خوب کارهاي خوب و انساننکند دین داشته باشید یا خیر، انسافرقی نمی
به دین نیاز    ، دهند   کارهاي بدي انجام  ،هاي خوباما براي این که انسان  کنندمی  کارهاي بد

 است. 

  به چشم    اکامال آشکارکه ، واقعیتی کنیمنگاه می  اسالمی وقتی به وضعیت امروز کشورهاي
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روز  ،آید می گرفتن  نسلبهفاصله  از  روز  جدید  آموزههاي  و  است.    هايتفکرات  اسالمی 
هاي آن به خوبی در کشورهاي مختلف  و نشانه  یک کشور خاص نیستموضوعی که مختص  

می دیده  این  شود.اسالمی  فکري  با  وضعیت  از  کلی  تصویري  باشیم  خواسته  اگر  حال، 
  توان آن را ، یکی از فاکتورهایی که میمسلمانان در کشورهاي مختلف اسالمی ارایه کنیم

اجرایی شدن این  حمایت از  مالك قرار داد، نظر این مسلمانان در مورد قوانین شریعت و  
فاکتوري که قبال در بخش اسالم    است.   کشورهاي اسالمی   عنوان قوانین رسمی قوانین به

  2013در سال  در نظرسنجی خودش  موسسه پیو   واقعی کمی در مورد آن صحبت کردیم. 
این داده  . ]23[  است  را پوشش داده  میاسال  کشور و سرزمین  20  ،میالدي از  ها  بررسی 

را نشان میدیگر،    ايزاویه   ي میزان پایبند کاهش    ،گوید به ما می  دهد کهیک روند کلی 
جدول کامل  ( دارد  1آموزش   شاخصبا افزایش  رابطه مشخصی   ،شریعت قوانین  مسلمانان به

اما  باسوادي صرفا توانایی خواندن و نوشتن را نشان می  نرخ.  ) 6ضمیمه  در     شاخص دهد 
خود میانگینی    در واقع، این شاخص  .آن است  از   ترمهمسودمندتر و  بسیار    آموزش، شاخصی

و    مدرسه  به  براي رفتنمورد انتظار    يهاسال«  و  »افراد  لیتحص  يهاسال« متوسط  دو  از  
نفوذ علم و  و کیفیت  دهنده عمق  نوعی نشانکه در نتیجه به  است   کشور  کی در    »دانشگاه

طور به آن نگاه کنید  براي درك این شاخص کافی است این.  استدانش در میان یک جامعه  
  خوانده باشندسال درس    15سالگی، حداقل  25تا سن    افرادتمامی   ،که اگر در یک کشور

تا مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند، عدد این شاخص براي  حداقل    نیز   و در ادامه
توسط    سال هر  براي هر کشور،  این شاخصمربوط به  ارقام خواهد بود.   1آن کشور برابر با 

 .  ]115[  شودمی و اعالم  گیرياندازه 2برنامه توسعه سازمان ملل 

  همین با تکیه بر متاسفانه نظرسنجی پیو همه کشورهاي اسالمی را در بر نگرفته است اما  
میفعلی  ارقام نظر  به  که  ،  کلی،  بهرسد  میان صورت  در  عالی  تحصیالت  سطح  هرچه 

ها به پیروي از قوانین شریعت نیز  مسلمانان افزایش یافته است، میزان اعتقاد سرسختانه آن
اندازي در آینده است که در  . موضوعی که خود حاکی از چشم) 28(شکل    یابد کاهش می
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آن جمعیت غالبا جوان کشورهاي اسالمی که اقبال بیشتري به آموزش عالی دارند، چگونه  
اگرچه نظرسنجی پیو در کشوري مانند ایران   سطح فکري این کشورها را تغییر خواهند داد. 

نتایج  مانند    مواردي  با در نظر گرفتن  به انجام نرسیده است اما  756/0با شاخص آموزش  
ایران و  نظرسنجی گمان،   از اسالم و حکومت دینی و  این  گردانی  رويجامعه جوان  قشر 

پ بسیار  سیاسی  مشارکت  ریاست    ئیناهمچنین  و  مجلس  اخیر  انتخابات  دو  در  مردم 
درصد  باال،  به احتمال بسیار که    گفت توان  هر تاییدي بر موارد قبلی، میعنوان مُجمهوري به

توان کشور ایران را  حساب میبا این  درصد است.   50موافقین قوانین شریعت در ایران زیر  
  .در نظر گرفتکشور اشاره شده  7نیز در دایره سبزرنگ و در کنار 

  
  رابطه شاخص آموزش و میزان موافقت با رسمی شدن قوانین مبتنی بر شریعت :28شکل 

طور که اشاره شد، افزایش دامنه آموزش عمومی، بهبود کیفیت آموزش صحیح و در  نهما
ترین عوامل موثر بر ایجاد فاصله میان نتیجه ترویج نگاه سکوالر به زندگی روزمره، از بزرگ

ق بر  مبتنی  افکار  و  آزادي  مسلمانان  حیات،  حق  از  پس  واقع،  در  است.  شریعت  وانین 
به حساب میبنیادي فرد  و روزترین حق هر  و  بهآید  ابعاد  متوجه  روز مسلمانان بیشتري 

شوند. موضوعی که مخصوصا  اهمیت این حق بنیادي و مزاحمت قوانین شریعت براي آن می
شود.  هاي اجتماعی تشدید میهها از طریق اینترنت و شبک با افزایش ارتباط عمومی انسان
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که  تدریج بر میزان نقد شدن این قوانین افزوده شده و فارغ از اینشود که بهاین سبب می
و  حکومت کرده  پرهیز  نقدهایی  چنین  از  خود  آموزش  در  بخواهند  چقدر  اسالمی  هاي 

رشد فکري  ناپذیر شود. اگرچه  حقیقت را بپوشانند، افزایش آگاهی عمومی از واقعیت اجتناب
روز از احکام شریعت جدا کرده و مجبور به ترك کامل یا حداقل  بهها را روزمسلمانان آن

میالدي زندگی   2021آمیز از اسالم خواهد کرد اما هنوز در سال ارایه تفسیري کامال صلح
  آمیز فاصله زیادي داریم. هنوز در دورانی کنیم و تا رسیدن همه مسلمانان به افکاري صلحمی

قدرت رسیدن حکومتی بنیادگرا مانند طالبان هستیم که رسما  کنیم که شاهد بهزندگی می
  گر آن هستند. اختیار یک کشور را در دست دارد و تمام دنیا تنها نظاره

سه دسته مسلمانی که در بخش اسالم  اي است که  گونهبر این، وضعیت دنیاي امروز بهعالوه
صورتی  به  هم، آنبرند به سر می  جانبهو سه  در جنگی داخلیها اشاره کردیم،  واقعی به آن

منحرف    یگذاران بدعت  عنوانبنیادگراها، دیگران را به  را قبول ندارد. کدام دیگري  که هیچ
میانهمی خشکشناسند،  را  بقیه  یا  روها  ایمان بیمغز  و  و  می  فاسد هاي  دین  خوانند 

عقبترقی را  بقیه  میخواهان  هنوز  ماندگانی  که  وسطافکار    گرفتاردانند  خود یاقرون  ی 
در راستاي اجراي ، مسلمانان بنیادگرا قرار دارند که  یک طرف  اي که درجبهه  سه  هستند.

در طرف دیگر، برند.  سر معلمی را می  ،نشان دادن یک کاریکاتور  خاطربهاسالم واقعی و  
میانهمسل مسلمانان  مانان  رفتارهاي  از  برخی  با  اگرچه  که  دارند  قرار  مخالف   بنیادگرارو 

کنند. نهایتا در  در پایبندي به اسالم و شریعت محکوم نمی  را  هاهستند اما کلیت رفتار آن
نیز   سوم  ترقیجبهه  دارند  وحض  یخواهمسلمانان  تاثیر  ر  تحت    همچون   هاییآرمانکه 

از  تحت تاثیر حس هم  و  تر نازل  ییا در حالت   هیخواآزاديو  ي  رروادا دردي یا پشتیبانی 
کنند که اسالم را براي مخاطب غربی غالبا ناآگاه،  اي خود، تقال میباورهاي شخصی/قبیله

طوري که مثال مخاطب تماما عاري از خشونت و صرفا یک تفاوت فرهنگی نشان دهند. به
آزار و آرام ساکن  است که توسط مسلمانان بی  اسالم واقعی همانی  کند کهمی  غربی تصور

آمریکا یا کانادا در حال اجرا است و نه آن چیزي که توسط عربستان، جمهوري اسالمی  
اگر   فی حتییواقع، در چنین تعربهشود.  هایی مانند داعش و طالبان انجام میایران یا گروه

  خود محمد و اسالمش را هم    ،نیاز باشد که یک مسلمان در راستاي حفظ اسالم خودش
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  ها با این مساله مشکلی نخواهند داشت. انکار کند، آن

به کجا خواهد رسید؟    نگرش کلی به اسالم   جانبه و این سهاین جنگ سهآینده    با این اوصاف 
طلبی ناشی از توسعه دسترسی به  با توجه به افزایش دانش عمومی، افزایش میزان راحت

  نین تمایل نوع بشر به دوري از خشونت یا تحمیل عقیده به دیگري هاي روز و همچفناوري 
بر تعداد  روز  بهروزتوان انتظار داشت که  می  که خود ناشی از افزایش دانش عمومی است،

صورت اسمی مسلمان هستند اما مسلمانانی که اگرچه به  .خواه افزوده شودمسلمانان ترقی
یا سنت محمد آمده   قرآن در  چیزي ندارد که آن دیگر شباهت زیادي به افکار و رفتارشان 

بود  صورتی بهآینده مسلمانان    است. فرقه مشخص    خواهد  به یک  را  افرادي که خود  که 
جاي    1ان جدیدمسلماناصطالحا    یاخواهان  و ترقی  شوندمیدانند به حاشیه رانده  متعلق می

گرفتآن خواهند  را  نشانه  .ها  که  اموضوعی  همین  از  آن  بههاي  هم  کامال  مروز  صورت 
، درصد بسیار  میالدي  2009شود. مثال در نظرسنجی موسسه پیو در سال  آشکاري دیده می
کنندگان مخصوصا در کشورهاي واقع در آسیاي میانه و شرق اروپا خود را  زیادي از شرکت

این معنیاندخوانده  2فقط مسلمان   متعلق نیستند  خاصی  که به هیچ فرقه یا مذهب  . به 
از    .] 21[ به بیش  متعلق  آمار  این  که  باید توجه داشت  این    11البته  و  است  سال پیش 

افزایش میزان دید سکوالر در میان مسلمانان به  این سال  درصدها با توجه  امروزه  هادر   ،
  . بیشتر هم شده است حتما 

  دگرگونش شود و   و  دچار تحول  اجتماعی،هاي  پدیده  سایر  طبیعی است که دین هم مانند 
آن را به خوبی در   ی ازهایاین تحول احتماال تا جایی پیش خواهد رفت که امروزه هم نشانه

نماز نمیجامعه می که  به دعواي شیعه  بینیم. مسلمانانی  کاري  تاریخ  خوانند،  یا  و سنی 
و اساسا مسلمان بودن خود را در  پیروي از احکام اسالم برایشان اولویت ندارد  اسالم ندارند،  

بینند. در واقع این افراد معتقدند که اعتقادات دستورالعمل خاصی نمیپیروي از  چهارچوب 
  چه چیزي اسالم واقعی است و چه    کهاینتر از هر کسی یک موضوع شخصی است و مهم

 
1 Neomuslims 
2 Just Muslim 
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  چیزي نیست، این است که حال دلتان خوب باشد. 

  درصد مسلمانان بدون مذهب در برخی از کشورهاي مسلمان :21جدول 

  درصد مسلمانان بدون مذهب  کشور 
  74  قزاقستان

  65  ی آلبان
  64  زستانیقرق

  58  کوزوو 
  56  ي اندونز
  55  یمال

  54  ازبکستان 
  45  جان یآذربا

  40  تونس
  30  مراکش

آید این است که سرانجام ما و اسالم به کجا خواهد رسید؟  حال، سوالی که پیش میبا این
طور که اسالم  که همانپایانی در کار خواهد بود؟ یا این   ،ساله  1400  این ابتاليآیا براي  

بار سوم مرتکب اشتباه جمعی    جایگزین زرتشت شد، دین دیگري خواهد آمد و ما براي 
توان صورت کلی میبه اصال فارغ از بحث اسالم،  ؟یم کردین اسالم خواهجایگز شده و آن را
متصور شد؟ آیا روزي دین    دنبال کردن باورهاي جمعی مانند ادیان کالسیک  پایانی براي

رویایی که زمانی   ؟و ما سرانجام این رویا را خواهیم دید  از روي زمین رخت برخواهد بست 
کم امیدي  به  از  م  زندگیرنگ  از  ما پس  که  است  رسیده  جایی  به  و حاال  شد  آغاز    رگ 

آنبهحاضریم   آسمان  ،خاطر  یک  به  مسافر  از  پر  هواپیمایی  با  را    تجاري   خراش خودمان 
پاسخ    ، کنیم  که دین را چطور تعریفیا این  پایان را چه چیزي بدانیم  که اینبسته به    بکوبیم.
لوحی یا دانش کم ما خواهد  این ناشی از سادهدر واقع،    هم منفی باشد.و  تواند مثبت  هم می

اند که در  محصوالتی بوده  ،کالسیک آن  انواع  مخصوصا  ،مختلف  ادیان  که تصور کنیم   بود
صورت  . بهانداز هیچ ساخته شده  به ناگهانتوسط افراد مشخصی،  و  هاي بسیار دور  گذشته

هاي  داستانریشه در باورها و  ها نیز نهایتا  ریشه در ادیان قبلی و آن  ادیان مختلف  ،کلی
دارند  تاریخی  بشرداستان  . کهن  نوع  که  را  آن  زمانی  هایی  زیاد خاطر  بهها  به  ش  اشتیاق 
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با کمک دانش ناقص   از واقعیت خارجی  پوشاندن جهل عمیقشساختن معنا براي زندگی و  
ریشه  توان  می  هم   کجاي تاریخ را مبنا قرار دهیمما  بسته به این که  ساخته است.    خودش 

. روندي  یا حتی خود عالم دنبال کرد  انسان خردمند تا زمان پیدایش ها را  پیدایش همه آن
  ي برا  بشرنوع    يتالش فکر  ناپذیري ازنتایج اجتناب  ،ادیان مختلف  ،دهد که به ما نشان می

یی صورت کلی مزایاهایی که اگرچه بهپاسخ  .اندبودهمهم زندگی    سواالت   پاسخ  پیدا کردن
عمیق از    در چاهیرا  ما    ،با نشان دادن راه اشتباه  ، اند اما در مجموعبرایمان به ارمغان آورده

از    . چاهیاندفروبرده  گمراهی از آن خارج  هزار سال، هنوز نتوانسته  10که بعد  ایم حتی 
مهم   سواالت  پاسخ  به  رسیدن  براي  درست  مسیر  بخواهیم  که  این  به  برسد  چه  شویم، 

  خودمان را پیدا کنیم.  

اگر دین را صرفا در تعریف کالسیک خودش همانند اسالم و مانند آن در نظر  رو،  از همین
آن پایانی در نظر گرفت و این پایان زمانی خواهد بود که پیروان  توان براي بگیریم، بله می

دیگر دنبال کننده دستورات مشخص و واضح آن نباشند. موردي که از همین    ، یک دین
  جز بههم به شکلی که  . آنشود در میان مسلمانان دیده می  آشکاريصورت کامال  امروز هم به

صرفا    مسلمانان، سایر  دارند و شریعت    قرآندقیق    مو واقلیت بنیادگرا که سعی در تکرار موبه
  هستند.   حال دلشاناصطالحا یا در حال پیروي از تفاسیر شخصی 

 است ها  ما انسانو غالبا مشترك    یجمع   يازهاینناشی از  دین   صورت کلیبه  از طرفی دیگر،
  هم   مافردي    يازهاین  .اند سرچشمه گرفته  از نیازهاي فردي  نیز  نیازهاي جمعی  این  که خودِ

ی که خود ریشه در نادانی،  هاینیاز. ما هستند   یو جوهره انسان  تیاز هو  یکننده بخشفیتعر
تا زمانی  در نتیجه، د. ن دارآن  البته ناتوانی در هضم واقعیت بیرونی و ترس از روبرو شدن با 

امکان این داشته باشند، همواره   حضور هادر میان ما انسان مشتركفردي  ينیازهاکه این 
عمل    پسند در نقش یک راهکار جذاب و عامه  ،طرز فکر جمعی جدید   یک  دارد که  وجود

چیزي   مبتنی بر  هویت فردي ماتا وقتی    واقع،. بهجذب کند  شرا به خود توده مردم    کرده و
آناستمغز    مانند به   مغزي،  پ  هم  براي  را  انرژي  میزان  کمترین  دارد  تمایل  ردازش  که 

از مامصرف کند، گرفتار بودن    واقعیت باورهایی که دیگران    هر یک    انرژي الزم براي به 
  وقتی تا   توان گفت کهمینیز در پایان   ، امري طبیعی است.اند تامین کردهها را پردازش آن
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و کاسه    ن ی، به نظر، آش هممیشناسیکه امروز موجود داشته باشد    ینوع بشر به شکلکه  
  همان خواهد بود. 
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  میضما
  

  : اعالمیه جهانی حقوق بشر1ضمیمه 

  :1ماده  
همه داراي   .حقوق با هم برابرند  آیند و از لحاظ حیثیت وتمام افراد بشر آزاد به دنیا می

  .کنند  دیگر با روح برادري رفتارباید نسبت به یک باشند ووجدان می عقل و
 

  :2ماده 
ازبدون هیچ  حق دارد که  یکس  هر تمایز، مخصوصا  نژاد، رنگ، جنس، زبان،    لحاظ  گونه 

  و سایر شرایط   والدت  ،اجتماعی، ثروت  یا  خاستگاه ملی،  و غیرسیاسی  عقیده سیاسی  مذهب،
نباید    همچنین  .شود  منداعالمیه بهرهاین    در  مندرج   هايآزادي  حقوق و   ی تمام  از  دیگر،

تبعیضی   باهیچ  رابطه  یا  در  قضایی  اداري،  سیاسی،  سرزمینی  بین  وضع  یا  کشور  المللی 
قیمومت یا غیر خود   که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت  اعمال شود

  .مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد 
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  :3ماده  
  .دارد  را امنیت شخصی حق زندگی، آزادي و  یکس هر
  

  :4ماده 
  شکلی که باشد ممنوع   دادوستد بردگان به هر  داشت و بردگی نگه  توان در را نمی  یکس  هیچ
  .است

 
  :5ماده 
انسانیت    رفتاري قرار داد که برخالف مجازات یا  ظلم،  ،  توان تحت شکنجهرا نمی یکس   هیچ

  .شئون بشري باشد  و
 

  :6ماده  
مقابل قانون    یک انسان در  عنوانبه  همه جا  حق دارد که شخصیت حقوقی او در  یکس  هر

  .شود  شناخته
 

  :7ماده  
و هستند  مساوي  قانون  برابر  در  از  همه  تبعیض  بدون  دارند  قانون    حق  یکسان  حمایت 

تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باشد    مقابل هر  درهمه افراد حق دارند که    . شوند   برخوردار
مند  از حمایت یکسان قانون بهره  ،تبعیضی به عمل آید   تحریکی که براي چنین  برعلیه هر  و

  .شوند 
 

  :8ماده  
  وسیله قانون به  ،کند نقض میبرابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را    در کسی حق دارد که    هر

  .استمداد جوید  ملی هايکمهمح ازاساسی 
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  :9ماده 
  .خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شودصورت  به نباید  یکس  هیچ

  
  :10ماده  

که    ی کس  هر کامل حق دارد  اوبا مساوات    طرف بی  ،دادگاه مستقلیک  وسیله  به  دعوي 
درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام   که  دادگاهی.  رسیدگی شود  ی علن  منصفانه و  شکل به

  .گیري کند ممنسوب شده باشد تصمی جزایی که به او
 

  :11ماده  
 جریان   گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که درکه به جرمی متهم شده باشد بی  یکس  هر  -1

او تامین شدهآن کلیه تضمین  عمومی که در  محکمهیک     است،   هاي الزم براي دفاع 
  .شودمحرز  ی قانون صورت بهتقصیر او 

هم  آن مجرم شناخته شود، آنانجام عملی یا کوتاهی در انجام  براي    نباید   یکس  هیچ  -2
محسوب  المللی جرم ملی یا بین قوانین در زمان ارتکاب از نظر عمل مورد نظرزمانی که 

چه که  ي در مقایسه با آنهیچ مجازات شدیدترنباید    ،به همین طریق  .است   شدهنمی
  در زمان ارتکاب جرم تعیین کرده بوده است، بر روي فرد اعمال شود.  ،قانون

  
  :12ماده  
  هاي زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله  در  نباید   احدي

حق    ی کس  هر   .اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد   شرافت و   خودسرانه واقع شود و 
  .حمالت، مورد حمایت قانون قرار گیرد  مقابل این گونه مداخالت و در دارد که

 
  :13ماده  

داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود  حق دارد که در یکس هر -1
  .انتخاب نماید  را

  .بازگردد  آنجمله کشور خود را ترك کند یا به   از ،حق دارد هر کشوري ی کس هر -2
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  : 14ماده  
 کشورهاي   برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو کند و در  حق دارد در  یکس  هر  -1

  .نماید  دیگر پناه اختیار
اصول    جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با برمبتنی   ، موردي که تعقیب  در  -2

  .این حق استفاده نمود توان ازمقاصد ملل متحد باشد، نمی
 

 :15ماده  

 .که داراي تابعیت باشد  حق دارد ی کس هر -1

  .تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد  توان خودسرانه ازرا نمی  یکس هیچ -2
 

  :16ماده  
یا   تابعیت ملیت، نظر نژاد، گونه محدودیت ازبدون هیچ  که د نمرد بالغ حق دار  هر زن و -1

کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام   ازدواج دیگریک با مذهب
  .باشند شوهر درکلیه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي می زن و  انحالل آن،

  .مرد واقع شود زدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن وا -2
  منددولت بهره  حمایت جامعه و  خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از   -3

  .شود
 

  :17ماده  
  .طور جمعی حق مالکیت داردهیا ب اتنه صورتی بهشخص هر -1
  .حق مالکیت محروم نمود  توان خودسرانه ازرا نمی  یکس هیچ -2
  

  :18ماده  
  مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب بهره  آزادي فکر، وجدان و حق دارد که از یکس  هر

و   عقیده  یا  میمذهب  ایمان  و  عقیده  اظهار  آزادي  متضمن  وهمچنین  شامل    باشد  نیز 
  یا  تنها صورت بهاین حقوق  د ازن توانمی افرادمذهبی و اجراي مراسم دینی است.  تعلیمات 
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  .د نباش  خصوصی یا عمومی برخوردار به طور جمعی و همچنین
 

  :19ماده  
داشتن عقاید    آن است که ازبیان دارد و حق مزبور شامل    و  حق آزادي عقیده   ی کس  هر

اخذ و انتشار آن با تمام   کسب اطالعات و افکار و در و اضطرابی نداشته باشد و در خود بیم
  .و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد  وسایل ممکن

  :20ماده 
جمعیت  ی کس  هر  -1 و  مجامع  آزادانه  دارد  مسالمتحق  دهد هاي  تشکیل   .آمیز 

  .اجتماعی کرد مجبور به شرکت درتوان را نمی  یکس هیچ -2
 

  :21ماده 
  خواه با وساطت   و  اخود، خواه مستقیم  اداره امور عمومی کشور  حق دارد که در   یکس   هر  -1

  .شرکت جوید   نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،
  .مشاغل عمومی کشور خود نایل آید  ه تساوي شرایط ب حق دارد که با ی کس هر -2
  این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار  .قدرت حکومت اراده مردم است  امنش اساس و -3

 رعایت   طور ادواري صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و بابه که از روي صداقت و  شود
با ر انجام گیرد که آزادي رامساوات باشد و  تامین اي مخفی یا طریقه نظیر آن  ي را 

  .نماید 
  

  : 22ماده 
وسیله مساعی  مجاز است به  حق امنیت اجتماعی دارد و  ، عضو اجتماع  عنوانبه  ی کس  هر

  اجتماعی و فرهنگی خود را که الزمه مقام و   المللی، حقوق اقتصادي،همکاري بین ملی و
  .آورد دستبهکشور   منابع هر  شخصیت اوست با رعایت تشکیالت و  رشد آزادانه

  
  :23ماده 

  ــــ شرایط منصفانه و  خود را آزادانه انتخاب نماید، کند، کار حق دارد کار ی کس هر -1

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 ضمایم 

325  

  .مقابل بیکاري مورد حمایت قرارگیرد در خواستار باشد و براي کار  بخشیرضایت
اجرت مساوي دریافت    -2 مساوي،  کار  درمقابل  تبعیضی  بدون هیچ  که  دارند  همه حق 

  .کنند 
دریافت دارد که زندگی  بخش کند حق دارد مزد منصفانه و رضایتکسی که کار می هر -3

مین کند و در صورت لزوم با دیگر  ااش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تخانواده  او و
  .حمایت اجتماعی کامل شود وسایل

از  یکس  هر  -4 اتحادیه تشکیل دهد و در   ع خود بافمنا  حق دارد که براي دفاع    دیگران 
  .نیز شرکت نماید  اتحادیه ها

 
  :24ماده 

  و   مستحق محدودیت معقول ساعات کار  تفریح دارد و  فراغت و،  حق استراحت  ی کس  هر
  .باشد می هاي ادواري با اخذ حقوقمرخصی

 
 :25ماده 

زندگی  یکس  هر  -1 سطح  که  دارد  و  ،حق  رفاه خود  و  ازخانواده  سالمتی  را  حیث    اش 
همچنین حق    . خدمات الزم اجتماعی تامین کند   هاي طبی و مراقبت  ،مسکن  ،خوراك

دیگري که   تمام موارد  اعضا، بیوگی، پیري یا در  صنق  بیماري،  بیکاري،  موقع  دارد که در
از شرایط آبرومندانه    ،بین رفته باشد   انسان، وسایل امرار معاش از  خارج از ارادهبه دالیل 

  .زندگی برخوردار شود
ند شوند. کودکان ممراقبت مخصوصی بهره  کمک و  مادران و کودکان حق دارند که از  -2

ب  بر  چه ازدواج  بدون  چه  و  ازدواج  باشند ه  اثر  آمده  که    ،دنیا  دارند  تمامی حق    از 
  .د ن اجتماعی برخوردار شو هايحمایت

  :26ماده 
از  یکس  هر  -1 آموزش و پرورش الاقل تا   مند شود.هپرورش بهر  آموزش و  حق دارد که 

باشد. آموزش ابتدایی    رایگاناساسی است باید    که مربوط به تعلیمات ابتدایی و  حدودي
کند   ايآموزش حرفه  است.  اجباري پیدا  با شرایط    باید عمومیت  باید  عالی  و آموزش 
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مند  همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره  تا  روي همه باز باشد   تساوي کامل، به
  .گردند 

 را به حد کامل  ی کس  هر   آموزش و پرورش باید طوري هدایت شود که شخصیت انسانی  -2
هاي بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش  رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادي

احترام به عقاید مختلف و دوستی بین تمام ملل،   و بردباري حسن تفاهم، با ترویج  باید  
نژادي  جمعیتو   متحد را درتوسعه فعالیت،  مذهبی  یاهاي    ، راه حفظ صلح   هاي ملل 

  .تسهیل نماید 
مادر در  پدر  -3 و  و  نوع آموزش  اولویت   انتخاب  به دیگران  فرزندان خود نسبت  پرورش 

  .دارند 
 

  :27ماده 
اجتماعی شرکت کند، از فنون و   و   زندگی فرهنگی  آزادانه در  که  حق دارد   ی کس  هر   -1

  .فواید آن سهیم باشد  پیشرفت عملی و در و شودمتمتع  هنرها
  فرهنگی یا هنري خود   حق دارد از حمایت منافع معنوي و مادي آثار علمی،  ی کس  هر  -2

  .برخوردار شود
 

  :28ماده 
برقراري نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی،  که  حق دارد    ی کس  هر  -1

  . کند میتامین  را  است شده این اعالمیه ذکر  هایی را که درآزادي حقوق و
  

  :29ماده 
  کامل شخصیت   که رشد آزاد و  ايهم جامعه، آنمقابل جامعه وظیفه دارد در  ی کس هر -1

  .را میسر سازد فرد
 ردیقرار گ  ییهاتیمحدود  ریتنها ز  ستیبای هر کس م  ،يو حقوق فرد  يدر تحقق آزاد  -2

امن قصد  به  فقط  و  قانون  واسطه  به  بازشناس   تیکه  جهت  و   یدر  حقوق  مراعات  و 
    ی نظم عموم  ات،یاخالق  يهاشرط  شیکه از پ  ياست. مواردهوضع شد   گرانید  يهايآزاد
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  ست ساالر اجامعه مردم  کیدر  یو رفاه همگان
اصول ملل متحد اجرا   تواند برخالف مقاصد وهیچ موردي نمی  ها، دراین حقوق و آزادي  -3

  .گردد
  

  :30ماده  
متضمن حقی براي دولتی  رات اعالمیه حاضر نباید طوري تفسیر شود که  رمق  از  کدام هیچ

  هاي مندرج در حقوق و آزادي  یک از جمعیتی یا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر  یا
  .آن راه فعالیتی بنماید  یا در بین ببرد و را از این اعالمیه
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  : توصیف اعراب 2ضمیمه 

  ی سع  2» مسلمانان  اتحوفت  يهاارتش«در کتاب ارزشمند خودش با عنوان    1کول ین  د یوید
ها در  درباره فتوحات آنجا مانده  و مکتوب به  یشفاه  فاتیکرده است که با استناد به توص

بکشد. در   ریتصوبه را  از ظاهر سربازان عرب ییمایعربستان، س  ره یجزاز شبه داخل و خارج 
  اند. آورده شدهشده   م یترس  ریتصاوو   فاتیتوصبرخی از ادامه 

  قرن هفتم):   ي هاانهی تا م  لی فرمانده (از اوا
  ار یو جوشن بس  ی زانسیخود دو تکه بکاله  يخوب، دارا  یپوشش زره  يثروتمند و دارا  يفرد

  ی رانیا  ییکه احتماال منشا  يریاست. مجهز به شمش   پوشاندهیزانو را هم م  ر یز  یبلند که حت
 3نوبه مانند    یک یمناطق نزد  يهابر اساس نمونه  ی داشته است. سپر و کفش چرم  يهند   ای

  . دانشده  می(مصر) ترس 

  قرن هفتم):  يهاانهیتا م   ل ی(از اوا  ادهیپ   راندازیت
را با پارچه و دستمال    رش یکه شمش  رتریشدت فقبا فرمانده مسلمانان، به سهیدر مقا  يمرد

ساده بوده    یاست. او مجهز به کمان  پوشاندهیاز جنس چرم م  ییو سر خودش را با نوارها
او شامل سندل،    ی است. پوشش کل  کرده یپرتاب م  ی سنگ  با سر  ییرهاین تآکه با کمک  

آست  يادشداشه پارچه  د بلن   نیبا  رو  ياو  که  ازار  به  را  شانه  يموسوم  او  بدن  دور  و  ها 
  . شده است، میاست پوشاندهیم

  قرن هفتم):   ل ی(اوا  ن ینشهیباد   له یقب   س یرئ 
باد  نیب  يادیتفاوت ز  ،يالدیقرن هفتم م  در اعراب مستقر در شهرها  نی نشهیاعراب   يو 

.  اندبستهیخود را به دور سر م  يوجود نداشته است. مطابق رسم آن دوران، موها  ره یجزشبه
رو ز  لباس   ک یجوشن،    يبر  در  و  ن  ر یجلوباز  لبه  کی   زیآن  با  شده    ش یرشیر  يهاازار 

 
1 David Nicolle 
2 Armies of the Muslim Conquest 
3 Nubia 
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صدها سال توسط    يبوده که برا  ی همان  ، کردند یشتر استفاده م  يکه برا  ی نی. زانددهیپوش یم
بوده که به    ياز جمله موارد  یکه رکاب چرم   رسد یاست. به نظر م  شدهیاعراب استفاده م

  اضافه شده است.  هانیز نیا

  قرن هفتم):   انه ی اعراب انصار (م
  ی شدند. پوشش  لیتبد   ینخبه نظام  يروهایبه ن  نیراشد   يانصار در زمان خالفت خلفا  اعراب

 ياعمامه  ن،یبر ااند. عالوهخود خود داشتهکاله  يه بر رووِ نسَلَو موسوم به قَ  د یبه رنگ سف
است. از    آمدهیحساب مانصار به  يبرا  یاند که نماد مشخصزردرنگ به دور سر خود داشته

و    یکوتاه، کمان نامتقارن عرب  ر یاز جنس بامبو، شمش  يبلند   زهی، نهاآن  يهاجمله سالح
  جال داده شده بوده است.   یسپر چرم کی

  قرن هفتم):   انه ی ساره (ماُ  گان ی  یران ی سرباز ا
اعراب بوده  یجمله سربازان سابق ساسان   از اساوره بوده است که    گانیاند،  که در خدمت 

شده    تیتقو  یخود آهنکاله  يها دارااند. آنمجهز بوده  یارتش ساسان  زاتیکماکان به تجه
و زره ز  یبودند. جوشن  م  مانند   کیتون  راهنیپ  ریدر  کوتاه خود  انگشتان انددهی پوش یو   .
به     ده یاز جنس چرم پوش   ی با پوشش  شده،یاستفاده م  يراندازیت  منظوردست راست که 

شمش  شدهیم ت  ریاست.  ادوات  و  م  يراندازیبلند، خنجر    شده یبا دو کمربند مجزا حمل 
  اند. ساز بودهدست ی چوب  يهازره مخصوص و مجهز به رکاب يدارا يهااست. اسب
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  جزیره، در زمان حضور محمد زمان فتوحات انجام شده در داخل شبهظاهر اعراب در 
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  پس از مرگ محمد ره، یجزاعراب در زمان فتوحات خارج از شبه یسربازان تحت فرمانده
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  : مقایسه خط عربی امروزي و خط کوفی3ضمیمه 

  باي عربی امروزي فال
  الفباي خط کوفی

  جدا  انتهایی   میانی   ابتدایی 

          ا
          ث  ب ت

          ج ح خ 
          د ذ 
          ر ز 

          س ش 
          ص ض 
  ط ظ 

        
          ع غ
          ف
          ق
          ك

  ل
        

          م
          ن
  و

    
          ه
          ي
    -  -  -  ء
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  میالدي  945هاي اسالمی در زمان خلفاي مختلف تا سال  سرزمینوسعت : 4ضمیمه 
  ) 1886، 1(برگرفته از اطلس تاریخ گوستاو دریوسون

  
 

1 Gustav Droysen 
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  (داعش) ساختار حکومتی دولت اسالمی : 5ضمیمه  

  
  
  
  

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 ضمایم 

335  

  ) 2019شاخص آموزش کشورهاي مختلف اسالمی ( :6ضمیمه  

  شاخص آموزش    کشور   شاخص آموزش    کشور 
  661/0  تونس   ی اسالم يکشورها

  667/0  اردن  249/0  نیجر
  672/0  الجزایر   286/0  مالی
  678/0  فلسطین  288/0  چاد

  682/0  تاجیکستان   312/0  بورکینافاسو
  711/0  آذربایجان  345/0  سنگال
  718/0  عمان   345/0  سودان

  726/0  مالزي  350/0  یمن
  731/0  ترکیه  354/0  گینه 

  746/0  آلبانی  396/0  موریتانی 
  756/0  ایران   402/0  پاکستان 
  769/0  بحرین  406/0  سیرالئون 

  789/0  عربستان سعودي  406/0  گامبیا 
  802/0  امارات متحده عربی   414/0  افغانستان

  830/0  قزاقستان  416/0  سوریه
  ی اسالم ریغ يکشورهابرخی از   482/0  جزایر کومور

  920/0  دانمارك   529/0  بنگالدش 
  924/0  استرالیا  557/0  عراق 
  926/0  ایسلند  573/0  مالدیو
  926/0  لند ینیوز  569/0  مراکش
  927/0  فنالند  610/0  لیبی 
  928/0  بریتانیا   618/0  مصر 

  943/0  آلمان  638/0  کویت 
  -  -  659/0 قطر 

  -  -  650/0  اندونزي 
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