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 سيری در زندگی سياسی و ادبی علی دشتی
 
 

دو سال پس از ترور ناصرالدين شاه در دشتستان، در نزديکی              )  ميالدی١٨٩٨( خورشيدی   ١٢٧٧ در سال    علی دشتی 
 .ساحل خليج فارس در ناحيه ای دورافتاده بين بندر ديلم و بوشهر به دنيا آمد

 
  سياسی ايران در سالهای کودکی و نوجوانی علی دشتیاوضاع

ر اوج قدرت و حکومت مطلقه خود در  شاه عبدالعظيم           وی د .  سلطنت ناصرالدين شاه نزديک به پنجاه سال طول کشيد          
 .به ضرب تپانچه ميرزا رضا کرمانی به قتل رسيد

مظفرالدين ميرزا وليعهد يک ماه و هشت روز پس از کشته شدن پدر در تهران به نام مظفرالدين شاه بر تخت سلطنت                          
برادرانش .  بود»  طفلی سالخورده «ن  وی هنگام جلوس چهل و چهار سال عمر داشت، اما به قول درباريا                       .  نشست

می خواندند و به او نسبت همجنس » آبجی مظفر«کامران ميرزا و ظل السلطان او را به ريشخند می گرفتند و به طعنه         
جلوس او بر تخت سلطنت در نزد عامه مردم نه با خرسندی روبرو شد و نه برای او شوکت و                                   .  گرايی می دادند   

 مانند پدر تاجدارش سه بار با قرض از روسيه تزاری و انگليس با عده ای از درباريان                      وی.  شکوهی به ارمغان آورد   
 .بيکاره و هرزه به اروپا سفر کرد که جز قرض، رسوايی و شرمساری چيزی از آن سفرها حاصل نشد

داد شاهان قاجار و    تقريبًا پس از يک قرن تالشهای مستمر انديشمندان و آزاديخواهان، قيامهای مّلی و مردمی عليه استب                  
 ١٢٨٥ مرداد   ١٤دستگاه روحانيت بعد از بازگشت مظفرالدين شاه از مسافرت سوم به اروپا باال گرفت و سرانجام در                     

 مهر  ١٤  ميالدی مظفرالدين شاه فرمان برقراری مشروطيت را صادر کرد و در                   ١٩٠٦ اوت   ٥خورشيدی برابر با     
 دی  ٢٨ سالگی در      ٥٤مظفرالدين شاه در      .  ّلی ايران افتتاح گرديد      مجلس شورای م     ١٩٠٦ اکتبر    ٧ برابر با      ١٢٨٥
 .بر اثر بيماری درگذشت١٢٨٥

در همين روز به حکم رسم جاری، سلطنت به پسر ارشدش محمدعلی ميرزا وليعهد رسيد که چند روز بعد تاجگذاری                         
د را با حکومت مشروطه      وی به مجرد جلوس بر تخت سلطنت و تحکيم پادشاهی خويش، مخالفت و دشمنی خو                    .  کرد

 .آشکار ساخت و برای جلوگيری از کار آن و تعطيل مجلس به هر گونه اقدامی دست زد
وی با همکاری و پشتيبانی روحانيون مرتجع و طرفدار استبداد            .  محمد علی شاه تحت تأثير سياست روسيه تزاری بود          

اما . ام به انحالل مشروطه و تعطيل مجلس کردبه سرکردگی شيخ فضل اهللا نوری اقد» مشروطة مشروعه«زير عنوان 
 .اقداماتش با قيام مّلی در سراسر ايران مواجه شد و شکست خورد

مشروطه خواهان را توقيف، محاکمه، تبعيد و يا اعدام کرد و يک دوره استبداد               .  محمد علی شاه مجلس را به توپ بست       
 سرانجام با قيام عامه مّلت در تبريز، مازندران، گيالن،     کامل به شيوه ناصری برقرار ساخت که يک سال طول کشيد و           

 ميان دولت روسيه و انگليس بر سر تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ               ١٩٠٧قرارداد سّری   .  شيراز و تهران روبرو گرديد    
 روس و انگليس و منطقه بی طرف، آزاديخواهان را عليه روس و انگليس برانگيخت و حتا طرفداران اين دو قدرت                            

استعماری  را در ايران کامًال سرخورده و خشمگين ساخت و سبب تمايل بخش بزرگی از آزاديخواهان به سياست                                 
 ارتش تزاری طبق      ١٩٠٩ آوريل    ٢٦در  .  کشور آلمان گشت و موجب تأسيس احزاب ناسيوناليستی در ايران گرديد                 

 آذربايجان شد و به کمک محمدعلی شاه            برای استحکام حکومت استبدادی محمد علی شاه وارد            ١٩٠٧قرارداد سّری    
به هر روی، محمد علی شاه در مقابل قيام                  .  شتافت و عده ای از سران مشروطه در تبريز به دار آويخته شدند                          

آزاديخواهان تاب نياورد و با عده ای از نزديکان خود به سفارت روس در زرگنده رفت و عمًال به دولت روسيه                                      
 . گرديدپناهنده شد و از سلطنت خلع

اداره امور کشور به کميسيون مجلس عالی سران مشروطه واگذار شد و در اين کميسيون به اتفاق آراء محمد علی شاه                        
وی پس از . و مجبور به ترک ايران گرديد )  ١٢٨٨ تير   ٢٩(به علت فرار و پناهندگی به سفارت روس از سلطنت خلع            

خاک ايران را ترک کرد و به روسيه             )  ١٩٠٩  (١٢٨٨ مهر    ٧ر  هفتاد و پنج روز اقامت در سفارتخانه بيگانگان د              
 .رفت

احمدشاه که نوجوانی دوازده ساله بود چند بار سوار االغ پا به فرار گذاشت تا به سفارت روس نزد پدر و مادرش در                            
رسيده بود، مدت   وی چون هنوز به سّن قانونی ن      .  1ولی او را درباريان دوباره به کاخ شاهی بازگرداندند           .  زرگنده برود 

 .پنج سال تحت نظر نايب السلطنه هايی که از جانب مجلس تعيين می شدند سلطنت کرد
کشورهای اروپايی خود را برای مقابله با جنگ جهانی اول مجهز می کردند تا آيا در جنگ جهانی مشارکت کنند و يا                           

 تمامی فکر زمامداران فاسد و جاهل متوجه           اما درباريان ايران در تدارک جشن تاجگذاری بودند و            .  بی طرف بمانند   
 .چراغانی و برپا ساختن طاق نصرت بود

شروع سلطنت او با آغاز      .  به سّن قانونی رسيد و در همين سال تاجگذاری کرد           )  ١٩١٤  (١٢٩٣احمد شاه در تابستان      
زاری شمال ايران تا    ارتش ت .  اوضاع سياسی، اقتصادی و نظامی کشور سامانی نداشت         .  جنگ جهانی اول مقارن افتاد     

                                                 
تأليف دکتر  »  سيمای احمدشاه قاجار  « و يا کتاب      ٨٦تأليف سيد حسن تقی زاده، صفحه        »  تاريخ اوايل انقالب مشروطه ايران     «نگاه کنيد به       [ 1

 ]٢٣محمد جواد شيخ االسالمی، نشر گفتار، صفحه 
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در جريان جنگ، قوای     .  قزوين را زير نفوذ خود داشت و انگليسها جنوب ايران تا اصفهان را زير تسلط خود داشتند                      
 .عثمانی که متحد آلمان بود از جانب مغرب وارد ايران شد

عظم خاک ايران در     دولت ايران اعالم بی طرفی کرد اما از جانب روس و انگليس پذيرفته نشد و در واقع قسمت ا                             
در آغاز جنگ، شيخ االسالم عثمانی فتوای جهاد عليه انگلستان، فرانسه و روسيه                        .  اشغال قوای نظامی بيگانه بود        

يکی  از مراجع بنام شيعه در آن زمان، ميرزا حسن شيرازی فتوای شيخ االسالم عثمانی را تأييد کرد و                           .  صادر کرد 
رقيب او آخوند سيد محمد کاظم خراسانی يکی ديگر از                .  يعيان واجب شمرد   محاربه با انگليس و روسيه را برای ش            

مراجع بزرگ آن زمان به دولت ايران توصيه کرد تا به روس و انگليس بپيوندد و فتوای عليه عثمانی و آلمان را                                     
اران اين دو   دو فتوای متضاد و متغاير از دو مجتهد طراز اول، ميان طالب و روحانيون و همچنين طرفد                    .  صادر کرد 

 .مرجع تقليد اختالف ايجاد کرد و هر گروهی معجزه ای و شايعه ای پيرامون ولی نعمتان خود می ساختند
امپراتور، مردم و ارتش آلمان مسلمان شده و سربازان             :  طرفداران حاج ميرزا حسن شيرازی بر سر منابر می گفتند              

ل می کنند و تا آنجايی پيش رفتند که امپراتور آلمان را مرّوج و                    با خود حم  »  ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا         «بازوبند  
 .2دادند و پادشاه مسلمانان خواندند» حاج ويلهلم مؤيد االسالم«مدافع اسالم ناميدند و به امپراتور آلمان عنوان 

سران و عّمال   طرفداران آخوند سيد محمد کاظم خراسانی دولت ومّلت مسلمان عثمانی را نجس می شمردند، ولی با اف                      
انگليسی ساعتها در خانه خود به مشاوره و تبادل نظر می نشستند و مورد تحقير و ايراد طالب گروه مخالف قرار می                          

 .3گرفتند
عده ای  .  دامنه اين تبليغات و طرفداريهای ابلهانه به ايران هم کشيد و رجال سياسی و نظامی به دو دسته تقسيم گرديدند                     

. شعرا در مدح امپراتور آلمان شعر گفتند            .  ی به طرفداری آلمان و عثمانی مشغول شدند               از رجال سياسی و مذهب        
رجال سياسی وادبی در رؤيای      .  نويسندگان و روزنامه نگاران در ستايش جنگ عليه انگليس و روسيه مقاالت نوشتند                 

بيات سياسی ايران مفتوح    رهايی ايران از شّر روس و انگليس را در سر می پروراندند و خالصه فصل جديدی در اد                      
 .گرديد

در هجرت دولت آزاد     .  تهديد روس و انگليس نسبت به دولت سبب مهاجرت جمعی از وکالی مجلس و تعطيل آن شد                       
بدين گونه در طول چهار سال سلطنت احمدشاه، ايران در                .  ايران به وجود آمد و موجب از کار افتادن دولت گشت                 

 انتخابی او علنًا به طرفداری از روسيه و به ويژه انگليس مشهور بودند و معاهده             اشغال بيگانگان بود و نخست وزيران     
ها و قراردادهای ننگينی امضاء کردند که به سبب تعطيل مجلس به تصويب نهايی نرسيد اما بعدها باعث گرفتاری                                

مستوفی الممالک  .  داستقالل سياسی و ارضی ايران از جانب طرفين جنگ به وضوح ناديده گرفته می ش                       .  ايران شد 
نخست وزير که مدافع بی طرفی ايران در جنگ بود در اثر فشار انگليس و روس عزل شد و شاهزاده عبدالحسين                                  

وی اعالم بی طرفی ايران را ناديده گرفت          .  ميرزا فرمانفرما که مورد اطمينان دولت انگليس بود، نخست وزير گرديد             
هرًا سّری بين روس و انگليس بسته شده بود و اين دو کشور را مجاز می                    شد که ظا   ١٩١٦و مسبب مواففتنامه ژانويه     

 .ساخت تا پس از پيروزی در جنگ، ايران را به نحوی بين خود تقسيم نمايند
قبًال در دوران محمد علی شاه قاجار و استبداد صغير، قرارداد سّری ديگری بين روس و انگليس بر سر تقسيم ايران                            

 و نظر دولت جديد روسيه مبنی بر عدم دخالت در امور ديگران               ١٩١٧ه بود اما انقالب اکتبر        بسته شد  ١٩٠٧در سال   
 .مانع تقسيم ايران گرديد

در شمال ايران ديويزيون     .  ايران عمًال از دوران مظفرالدين شاه تا انقراض قاجاريه به دو منطقه نفوذ تقسيم شده بود                      
با انقالب اکتبر، نيکالی دوم تزار      .  باز انگليسی و هندی حضور داشتند     قزاق و در جنوب بريگاد انگليس با هزاران سر         

انتشار خبر پيروزی کمونيستها در         .  بلشويکها زمام امور روسيه را به دست گرفتند              .  روسيه مجبور به استعفاء شد        
ه انقالب  عده ای ب  .  روسيه و انقراض سلطنت در آن کشور، ارتش اشغالی را در ايران دچار سردرگمی عميقی ساخت                  

کمونيستی پيوستند و عده ای به تزارها وفادار ماندند و در خاک ايران به فعاليت عليه دولت انقالبی روسيه مشغول                                
 .شدند

سياست جديد دولت انقالبی روسيه در        )  ١٩١٧ دسامبر    ١٩  (١٢٩٦ آذر    ٢٥لنين رهبر انقالب روسيه طی پيامی در            
 :به شرح زير اعالم داشتقبال کشورهای آسيايی و از جمله ايران را 

جنگ (ما اعالم می کنيم که عهدنامه سّری راجع به تقسيم ايران، محو و پاره گرديد و همين که عمليات جنگی                              ...  «
خاتمه يافت، قشون روس از ايران خارج می شود و حق تعيين مقدرات ايران به دست ايرانيان تأمين                               )  جهانی اول 

ه، ای مسلمانان مشرق زمين، در راه تجديد حيات عالم، ما از جانب شما انتظار هم                   ای مسلمانان روسي  ...  خواهد گرديد 
 .»عقيدگی و مساعدت را داريم

بطوری که دولت ايران با ناباوری و ترديد به کاردار                  .  اعالميه لنين آشفتگی عميقی در ديپلماسی ايران ايجاد کرد               
 .4از دولت انقالبی روسيه بخواهدسفارت خود در پتروگراد مأموريت داد که توضيح بيشتری 

                                                 
 ]٥٢٣خاطرات آيت اهللا آقا نجفی قوچانی، صفحه » سياحت شرق«اب کت [ 2
 ]از احمدعلی سپهر» ايران در جنگ بزرگ« و کتاب ٦٠٨ تا ٥٧٥خاطرات آيت اهللا قوچانی، صفحه  [ 3
روز »  يکم ديماه «کسروی در سخنرانی خود به مناسبت        .  اين آشفتگی را حتا ميان روشن بينان جامعه آن زمان ايران نيز مشاهده می کنيم                    [ 4

لنين آن مرد دادگر رشته کارهای کشور بزرگ روس را به دست گرفته يکی از دادگريهايش اين می بود            «:   می گويد  ١٣٢٣کتابسوزی در سال    
 ]، چاپ پيمان١٥صفحه » بيرون روند] از ايران[که ايران آزاد گردد و سپاه روس پس از ده سال بودن و نشستن 
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نامه ای به امضای تروتسکی رييس کميساريای دولت شوروی به کاردار ) ١٩١٨ ژانويه ١٦ (١٢٩٦ دی ٢٦در تاريخ 
 :سفارت ايران در پتروگراد به شرح زير تسليم گرديد

است، با نهايت احترام به نام        منعقد بين روس و انگليس مرّدد         ١٩٠٧نظر به اينکه مّلت ايران از وضع آتيه عهدنامه            «
موافق نص صريح اصول سياست بين      :  حکومت جمهوری روسيه مراتب ذيل را به استحضار خاطر شريف می رساند             

 مقرر شده است، شورای کميسرهای مّلت            ١٩١٧ اکتبر    ٢٦المللی که در کنگره دوم کميسرهای ممالک روسيه در                  
ر به اينکه عليه آزادی و استقالل مّلت ايران بين روس و انگليس بسته                 روس اعالم می دارند که معاهده فوق الذکر نظ          

شده، به کّلی ملغی و تمام معاهدات سابق و الحق آن نيز که هر جا حيات مّلت و آزادی و استقالل ايران را محدود نمايد       
ان را تخليه نکرده    در خصوص تعديات دستجاتی از قشون روس که هنوز خاک اير            .  از درجه اعتبار ساقط خواهد بود      

اند، بايد خاطرنشان شود که اين ترتيبات برخالف اراده و ميل ما صورت گرفته و ناشی از جهالت قسمتی از سربازان                        
شورای کميسرهای روسيه آنچه در حّيز قدرت دارد به استخالص                 .  و سوء نيت ضد انقالبی فرماندهان ايشان است             

امپراطوری خود که هم دشمن مّلت ايران و روسيه می باشند مبذول داشته،                  ايران از مأمورين تزار و سرمايه داران           
تمام اتباع روس را که مرتکب اعمال تجاوزکارانه نامشروع نسبت به مّلت ايران شده اند، مجّدانه موافق قوانين انقالبی                     

اهد کرد که به تخليه کامل         تنبيه خواهد کرد و در زمينه روابط بين المللی با همه امکانات جّديت خو                      ]  دولت روسيه [
 .قشون عثمانی و انگليس از ايران موفقيت حاصل کند

صميمانه اميدوارم موقع آن نزديک شده باشد که ملل دنيا حکومتهای خود را به جلوگيری از تجاوزات نسبت به مّلت                            
ال شورای کميسرهای مّلت     به هر ح  .  ايران وادار و موانع توسعه قوی و ترقی آزادانه مملکت مزبور را مرتفع نمايند                  

5»روس فقط روابطی را با ايران معتبر می داند که مبنی بر تعهداتی به رضايت طرفين و احترامات بين دو دولت باشد   

. 
انتشار متن اعالميه لنين و نامه تروتسکی به کاردار سفارت ايران در پتروگراد و آنگاه انتشار متن تمامی قراردادهای                       

ری روسيه و امپراتوری انگليس توسط دولت انقالبی روسيه سبب خشنودی نيروهای آزاديخواه                 سّری بين حکومت تزا    
و مترقی در ايران گرديد و بيش از پيش برای دولت انگليس و عّمال او در ايران رسوايی به وجود آورد و سبب                                        

 .مشکالت فراوانی برای هدفهای استعماری انگليس در ايران شد
 رسمًا الغای کّليه امتيازات و حقوقی که روسهای تزاری به زور              ١٩١٨ ژانويه   ١٤ر اعالميه   اتحاد جماهير شوروی د   

 دولت شوروی مفاد اعالميه های قبلی خود         ١٩١٩  ژوئن    ٢٦از ايران گرفته بودند اعالم داشت و در اعالميه مورخ               
اف از دريافت قروض و تحويل         را تکرار و طرح قراردادی حاوی الغای امتيازات تزاری و کاپيتوالسيون و انصر                     

 ١٩٢١راهها و خطوط آهن و تأسيسات بندری را به دولت ايران پيشنهاد کرد و چندی بعد طبق قرارداد جديدی در                                
 .مناسبات ايران و اتحاد جماهير شوروی دوستانه و صلح آميز گرديد

پراتوريهای اروپايی درگرفته بود با      جنگ جهانی اول که بر سر تقسيم مستعمرات و تحصيل منافع و امتيازات ميان ام                   
امپراتوری عثمانی از هم پاشيده شد و کشورهای سوريه، لبنان، عراق،                        .  پيروزی انگليس و فرانسه خاتمه يافت           

عربستان سعودی، کويت و تعدادی شيخ نشين در اطراف خليج فارس و مرزهای ايران به وجود آمد که رسمًا دست                              
 .نشانده فرانسه و انگليس شدند

پيروزی انقالب کمونيستی و اعالم سياست دوستانه دولت انقالبی روسيه با ايران سبب دغدغه خاطر انگليسيها گرديد و                   
سياست جديد انگليس بر آن بود       .  احتمال نشر و نفوذ عقايد انقالبی در خاورميانه و آسيا خواب راحت را از آنان ربود                   

لتهای قوی و نزديک به خود ايجاد کند تا مانع از توسعه عقايد                       که گرداگرد اتحاد جماهير شوروی حصاری از دو             
. در ترکيه آتاتورک جمهوری جوان ترک را به وجود آورد و عراق هم تحت قيموميت انگليس درآمد                   .  کمونيستی گردد 

 تر و به    اما در ايران که به دروازه های شبه قاره هند نزديکتر و عالوه بر آن نابسامانيهای اقتصادی و سياسی عميق                         
ويژه ضعف حکومت مرکزی در اداره کشور به چشم می خورد، فضا به شدت برای پذيرفتن عقايد و آراء سوسياليستی               

به ويژه آنکه آزاديخواهان و انديشمندان ايرانی مفتون انقالب و دگرگونيهای روسيه شده بودند و اين                          .  آماده شده بود   
 . منعکس می کردندشيفتگی را در ادبيات سياسی آن زمان عميقًا

عده ای از روحانيون به دسيسه و تحريک عمال انگليس در ايران، از جمله سيد حسن                   )  ١٩١٧  (١٢٩٧ تيرماه   ٢٥در  
مدّرس، در شاه عبدالعظيم تحصن اختيار کرده و با تشکيل جلسات و ايراد سخنرانی از احمد شاه عزل صمصام                                      

راه با روحانيون، بازاريان و اصناف تهران دکانهای خود را بستند و              هم.  السلطنه را از رييس الوزرايی خواستار شدند       
  .6ضمن تظاهرات، برکناری صمصام السلطنه را تنها شرط بازکردن دکاکين خود اعالم نمودند

تمامی اين زمينه سازيها تمهيداتی بود که طرفداران سياست انگليس با رضايت و همکاری احمدشاه به وجود آوره بودند          
رزا حسن وثوق الدوله را که از عّمال انگليس بود به رييس الوزرايی برسانند و احتماًال از اين موضوع صمصام                        تا مي 

صمصام السلطنه را عزل و  وثوق الدوله را بنا به                )  ١٩١٨  (١٢٩٧ تيرماه    ٢٦احمدشاه در    .  السلطنه آگاه بوده است    
صمصام بدون توجه به     .  ييس الوزرايی منصوب کرد    تقاضای سيد حسن مدّرس و عده ای از روحانيون پرنفوذ به ر                  

عزل خود و برخالف ميل انگليسيان دستور داد حکومت نظامی را لغو کنند و قرارداد کاپيتوالسيون را که الغای آن از                       
                                                 

ترجمه متن هر دو    .  ٣٦٩ تا   ٣٦٨تأليف باقر عاقلی، جلد اول، صفحه        »  روزشمار تاريخ ايران  «مه تروتسکی به نقل از       اعالميه لنين و نا        [ 5
 ] نامه بسيار نارسا و به انشای آن زمان است، با اين حال مطالعه آنها خالی از فايده نيست

 ]٩١، جلد اول، صفحه »روزشمار تاريخ ايران«کتاب   [ 6
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جانب دولت انقالبی شوروی اعالم شده بود و هنوز دولت انگليس آن را لغو نگرده بود و بر اجرای آن پافشاری داشت، 
 .رقانونی اعالم کردغي

 رسمًا کار خود را آغاز کرد و از ورود صمصام السلطنه که خود را هنوز نخست                         ١٢٩٧ مرداد    ٦وثوق الدوله در     
 .وزير و کابينه خود را قانونی می پنداشت به مقّر دولت جلوگيری نمود

 با توافقی پنهانی با انگليسيها در        ميرزا حسن خان وثوق الدوله که از اشراف قاجاريه و از رجال سياسی قدرتمند بود،                  
تشکيل بريگاد تفنگداران    )  ١٩١٧ مارس    ٢١  (١٢٩٦وی در اول فروردين        .  پی تأمين نظريات دولت انگليس برآمد         

انگليس را در جنوب ايران به رسميت شناخت و تمامی اعالميه ها و نامه های رسمی حکومت انقالبی روسيه را در                            
 .ر حفظ منافع انگليس در ايران جدّيت صميمانه ای نشان دادقبال ايران ناديده شمرد و د

. بطور رسمی پايان يافته اعالم گرديد     )  ١٩١٩  (١٢٩٧ آبان   ٢٢دولت وثوق الدوله بر سر کار بود که جنگ جهانی در             
قوای .  دولت فرانسه از طريق سفارتخانه خود در تهران پايان جنگ جهانی و شکست آلمان وعثمانی را اعالم کرد                             

عثمانی از ايران خارج شد ولی انگليس نه تنها از ايران خارج نشد، بلکه وثوق الدوله پنهانی با انگليسيان در کار تهيه                         
و نوشتن يک معاهده جديد بود که در عمل نه تنها کاپيتوالسيون را تأييد و تثبيت می کرد، بلکه به صورت رسمی                                     

وثوق الدوله  )  ١٩١٩ اوت   ٩  (١٢٩٨ مرداد   ١٧داد و سرانجام در     ايران را در رديف مستعمره های انگليس قرار می            
 .طی اعالميه ای امضای قرارداد بين ايران و انگليس را فاش ساخت

مجلس به علت عدم حضور نمايندگان تعطيل بود و قرارداد بين وثوق الدوله و ِسر ِپرسی کاکس وزير مختار انگليس به            
متن قرارداد با .  کاکس معروف است–يران اين قرارداد به قرارداد وثوق الدوله     به همين دليل در تاريخ ا     .  امضاء رسيد 

اما تمامی مسائل مالی و نظامی ايران          .  زيرکی خاصی نوشته شده بود و جابجا از استقالل ايران هم سخن می رفت                     
يويزيون قزاق   طبق مواد اين قرارداد، ارتش، ژاندارمری و د                .  دربست در اختيار دولت انگليس قرار می گرفت                

 .متحدالشکل می شدند و در ضمن دولت انگليس به ايران دو ميليون ليره انگليس وام می داد
وثوق الدوله به بهانه مساعده مالی، ارتش و مالية مملکت را در اختيار بريتانيا گذاشت و درواقع شروع به اجرای                                  

، مبلغ کالنی هم به عنوان هديه به وثوق الدوله و ديگر                 بريتانيا غير از پرداخت وام دو ميليون ليره ای           .  قرارداد کرد 
 .7دست اندرکاران پرداخت کرد

مخارج سفرهای احمدشاه و حتا حقوق ماهيانه وی        .  احمدشاه به فرنگ رفت و مدتی نيز مهمان دولت فخيمه انگليس بود            
 وثوق الدوله، با وجود همه        احمد شاه به دليل اين خوش خدمتی         .  از همان محل قرضه و وام انگليس پرداخت می شد             

مخالفتهايی که مفاد قرارداد در عامه ايرانيان ايجاد کرده بود، زمامداری وثوق الدوله را تمديد می کرد و به او فرصت                       
 . کاکس صورت اجرايی بگيرد–می داد تا قرارداد ننگين وثوق الدوله 

ای جديد همکاری دوستانه آنان عمدًا از جانب            درخواستهای جديد دولت شوروی برای عقد قرارداد صلح و پيشنهاده               
وثوق الدوله بی جواب می ماند و او حاضر به مذاکره با دولت شوروی نمی شد و حتا وثوق الدوله کنسول پيشين را از                    

. جانب دولت تزاری در ايران به رسميت می شناخت و کنسول جديد دولت انقالبی را فاقد صالحيت می دانست                                       
زاری ساکن در مناطق شمالی ايران به طرفداری از تزارها، کنسول دولت انقالبی را که راهی تهران                  قزاقهای روسيه ت  

بود و حاضر به هرگونه مصالحه و قرارداد جديد به نفع ايران بود، به اشاره انگليس و موافقت وثوق الدوله دستگير و                         
 .در ساری تيرباران کردند

 کاکس شديدًا اعتراض کرد و حتا           –يران به انعقاد قرارداد وثوق الدوله            دولت آمريکا توسط وزير مختار خود در ا            
دويست هزار تومان مواد خوراکی را که بطور رايگان ماهيانه به دولت ايران می داد، در اعتراض به قرارداد قطع                            

 .کرد
سراسر ايران شعله ور    انتشار اعالميه وقوق الدوله و متن قرارداد وی با کاکس، آتش شورش و مخالفت با وی را در                        

گردانيد و به ويژه در ميان نظاميان آزاديخواه و استقالل طلب انچنان تأثير ناگواری گذارد که حتا سرهنگ فضل اهللا                             
خان آق اولی يکی از افسران ميهن دوست ژاندارمری در اعتراض به اين قرارداد خّفتبار که متضمن تحت الحمايگی                         

عمل .  تر فرماندهی و در مقابل چشمان افسران و سربازان با هفت تير خودکشی کرد                   ايران توسط انگليس بود، در دف       
به ويژه آنکه در اثر تبليغات       .  شجاعانه او سبب بيداری جنبش ضداستعماری در ميان قزاقان و قوای نظامی کشور شد                 

 .8افته بودآلمان در حين جنگ جهانی اول، انديشه های ناسيوناليستی و ضدانگليسی رونق دوباره ای ي
 
 
 

  قاجاريه و به قدرت رسيدن رضا شاهسقوط
اوضاع اقتصادی کشور به سبب هجوم قوای خارجی و زد و خوردهای آنان در محدوده سرزمين ايران در دوران                                
جنگ جهانی اول و خرابيهای ناشی از شورشهای ضد دولتی در نواحی مختلف کشور به وخامت کامل گراييده و                                   
                                                 

از دکتر  »  سيمای احمدشاه قاجار  « بيشتر در مورد اين قرارداد و ميزان رشوه وزراء و متن قرارداد مراجعه کنيد به کتاب                     برای اطالعات     [ 7
 »تأليف حسين مکی» زندگانی سياسی سلطان احمدشاه«محمد جواد شيخ االسالمی و يا کتاب 

 ]، جلد اول٩٦ و ٩٥روزشمار تاريخ ايران، صفحه   [ 8
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کشاورزی .  ميليونها قرض خارجی وجود داشت    .  خزانه کشور تهی بود   .  فالکت و نيستی کشانده بود    زندگی مردم را به     
حتا دولت قادر   .  قحطی، گرسنگی و بيماری سراسر کشور را فرا گرفته بود         .  راکد و هزينه زندگی سرسام آور شده بود        

بودند بپردازد و حقوق آنان مدتها بود که           نبود حقوق ناچيز ماهيانه افراد ژاندارمری و قزاق را که تعداد زيادی هم ن                     
 . پرداخت نشده بود

در چنين دورانی نهضتهای آزاديخواهانه جنگل در گيالن، قيام خيابانی و الهوتی در تبريز و قيام محمدتقی خان پسيان                       
 .در خراسان عليه حکومت قاجارها و دولتهای دست نشانده خارجی به وجود آمد

اکثر قيامهای نامبرده فرماندهان نظامی و ژاندارمری بودند که در عمق وجود خود ميل                       سران و يا اعضای پرنفوذ         
در اغلب  .  داشتند بر خرابه های کشور، دولتی آزاد ايجاد نمايند و ميهن خود را از شّر دخالت خارجيان رها سازند                             

ران ناامنی و هرج و مرج به        نواحی کشور ايالت و عشاير سر به شورش برداشتند و در حقيقت در تمامی سرزمين اي                   
عامه مردم و همچنين رجال نظامی و سياسی، حتا طرفداران ادامه پادشاهی قاجاريه، عميقًا ضرورت                   .  وجود آمده بود  

برقراری يک قدرت مرکزی را در ايران احساس می کردند و از هر نظر توده ايرانی آماده پذيرش روی کار آمدن                               
شاه مشروطه و دولت مشروطه در اين زمان تنها جنبه  تشريفاتی داشت و بازيچه             .  وديک دولت مقتدر و متمرکز مّلی ب      

 .ای در دست دولت استعماری بريتانيا بود
احمد شاه که در سفر اروپا بود، پس از زيارت نجف و کربال از راه خرمشهر وارد ايران شد و پس از چند روز در                                 

تقالل طلبان، وثوق الدوله مجبور به کناره گيری از پست رييس                        اثر فشار مخالفان و مقاومت آزاديخواهان و اس                
وی برای تأمين آرامش طی اعالميه       .  الوزرايی شد و ميرزا حسن خان مشيرالدوله به رييس الوزرايی منصوب گرديد               

اين اعالميه مورد قبول       .  ای، لغو يا تصويب قرارداد وثوق الدوله را بستگی به نظر مجلس شورای مّلی دانست                               
زاديخواهان قرار نگرفت و مشيرالدوله استعفاء داد و سپهدار رشتی رييس الوزراءء شد و او هم نتوانست در مقابل                            آ

هرج و مرج و آشوبی که در سراسر کشور به علت عدم کفايت شاه و رجال درباری ايجاد شده و مشکالت اقتصادی و                         
ه مهمتر نتوانست امنيت و آرامشی در کشور ايجاد کند و               سياسی فراوانی را به همراه آورده بود تاب بياورد و از هم                

 .استعفای خود را تسليم احمدشاه کرد) ١٩٢١ (١٢٩٩ دی ٢٥سرانجام در 
احمدشاه نخست به ميرزا حسن مستوفی الممالک و سپس ميرزا حسن مشيرالدوله و آنگاه عبدالمجيد ميرزا عين الدوله                        

 قبول اين مسئوليت پيچيده سر پيچيدند و سرانجام سپهدار رشتی مجددًا                      پيشنهاد رييس الوزرايی کرد و همه آنها از             
 روز طول کشيد زيرا هيچکدام از رجال سياسی حاضر به قبول پست                 ٢٦تشکيل کابينه وی     .  مأمور تشکيل کابينه شد    

 بهمن ٢٨  روز مطالعه و بحث و گفتگو در  ٢٦به هر روی او موفق شد پس از         .  وزارت در آن دوران پر التهاب نشدند      
 . هيأت وزيران خود را به احمدشاه معرفی و شروع به کار کند١٢٩٩

 بريگاد قزاق زير فرماندهی رضاخان ميرپنج  که در مأموريتهای نظامی در نواحی      ١٢٩٩ بهمن   ٢٩يک روز بعد، در     
زوين وارد شده   مختلف کشور موفيتهايی به دست آورده بود و تازه پيرزمند در سرکوب جنگليان از شمال کشور به ق                        

در همان روز احمد شاه هيأتی را عازم کرج کرد تا از ورود قوای قزاق به تهران                       .  بود، به سمت تهران حرکت کرد      
اما رضاخان ميرپنج تصميم خود را گرفته بود و حرکت به سوی تهران را ادامه داد و در دوم اسفند                        .    جلوگيری نمايد 

 . در شاه آباد تهران اردو زد١٢٩٩
مين روز اديب السطلنه معاون رييس الوزراء و رييس دفتر احمدشاه برای مذاکره به شاه آباد رفتند و پس از                                   در ه 

 .مالقات با رضاخان هر دو بازداشت گرديدند
، يک جوان سی و دو سالة ماجراجو که اشتهار داشت با سفارت                      »  رعد«سيد ضياءالدين طباطبايی مدير روزنامه          

سيعی دارد، يکباره عمامه خود را تبديل به سرداری و کاله پوستی نمود و با مقدار زيادی پول انگليس رفت و آمدهای و 
او در شامگاه همان    .  نقد که از سفارت انگليس دريافت کرده بود به شاه آباد نزد رضاخان ميرپنج رفت و به او پيوست                     

رات سه ماه حقوق عقب افتاده قزاقان            روز نطق مهيجی برای قزاقان ايراد کرد و سپس به هر يک از افراد و نف                              
 .پرداخت شد و بريگاد قزاق به سمت تهران حرکت کرد

قوای قزاق در همدان به فرماندهی ميرپنج رضاخان وارد تهران شد و              )  ١٩٢١فوريه    (١٢٩٩در سپيده دم سوم اسفند       
کّليه زندانيان سياسی آزاد      سفارتخانه ها محاصره و       .  تمامی ادارات دولتی و مراکز حساس شهر را متصرف گرديد               

 ماّده صادر و به         ٩تيراندازی برای ارعاب مردم تا ظهر ادامه يافت و از طرف رضاخان يک اعالميه در                            .  شدند
 .موجب آن حکومت نظامی اعالم گرديد

يژه ژنرال  اما سفير و مأمورين عاليرتبه انگليس در ايران و به و             .  کودتا بدون اطالع احمدشاه و دربار او انجام گرفت          
. ادموند آيرونسايد فرمانده قوای انگليس در ايران از آن کامًال با خبر بوده و اصوًال کودتا طبق نقشه وی انجام گرفت                            

چنين به نظر می رسد که دولت و وزارت خارجه و سازمانهای جاسوسی انگليس مستقيمًا در به قدرت رسيدن                                          
 .رضاخان ميرپنج نقشی نداشتند

 کاکس که از مخالفت افکار عمومی برآشفته شده بودند، در فکر کودتا               –رفداران قرارداد وثوق الدوله     قبًال برخی از ط   
بود که  ]  فيروز[می گويند اين فکر مرحوم نصرت الدوله         «.  بودند تا بلکه کودتاچيان بتوانند مواد قرارداد را اجرا کنند           

ين که با وزير مختار انگليس دوست و محرم بود و                 ولی مرحوم سيد ضياء الد      .  با شتاب از فرنگ به ايران برگشت          
طرح قرارداد را با يکديگر ريخته و به وثوق الدوله تقريبًا تحميل کرده بودند، پيشدستی کرده و خود جانشين نصرت                            
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الدوله شد و از همين روی پس از دريافت فرمان نخست وزيری اقدام به لغو قرارداد کرد و راه ارتباط با دولت                                         
 .9»را نيز باز کردشوروی 

بطور کّلی می توان گفت بدون کمک فکری و مالی انگليسيها کودتای سوم اسفند نمی توانست به مرحله اجرا در آيد و                          
 سياسی بود و چه     –فراموش نکنيم که روح جامعة آن روز ايران آماده پذيرش يک نظم متشکل اجتماعی                 .  پيروز گردد 

اما عمّلی  .    ستند، رضاخان ميرپنج يا يکی از ميرپنجهای ديگر کودتا می کرد                انگليسيها می خواستند و چه نمی خوا          
کردنش جز با حمايت مقامات سياسی و نظامی انگليس ميّسر نبود زيرا انگليسيان عالوه بر قوای نظامی خود در ايران،     

 .10منابع مالی کافی داشتند و از نفوذ سياسی فراوانی برخوردار بودند
رکزی در ايران با هدفهای سياسی و نظامی دولت انگليس سازگاری کامل داشت زيرا نمايندگان                    يک حکومت مقتدر م    

پارلمان انگليس با ادامه اشغال ايران وسيله قوای نظامی انگليس به سبب وضع اسفبار اقتصادی بريتانيا موافق نبوده و                      
نخست انچنان مشغول مسائل داخلی خود بود       بعالوه دولت انقالبی اتحاد شوروی در       .  مخارج آن را تصويب نمی کردند     

 .که هيچ خطری از جانب روسيه برای کشورهای تحت استعمار انگليس وجود نداشت
ولی تصور اينکه گماشته انگليسيها بود، به سبب عدم سند . رضاخان ميرپنج با کمک مالی و فکری انگليسيها کودتا کرد         

ن يک روز پس از کودتا با همه التماسهای وزير مختار انگليس و              زيرا رضاخا .  تاريخی، تصوری عبث و بيهوده است      
توصيه های رجال سياسی ايران، سفارت انگليس را که برخی رجال سياسی به آن پناه برده بودند، محاصره کرد و                               
آنقدر سخت گرفت که متحصنين از سفارت با خواری و خّفت خارج شدند و ديگر تا به امروز اين عمل شرم آور                                     

 .ار نشدتکر
يافت و تمامی دولتهايی که با رعايت ظواهر مشروطه از طريق              »  سردار سپه «رضاخان طبق فرمان احمدشاه عنوان       

 .مجلس  انتخاب می شدند، وی را به عنوان وزير جنگ در کابينه خود وارد می نمودند
حکومت سيد ضياء الدين     «حتا  و  »  حادثه شوم «آزاديخواهان و همچنين نمايندگان در مجلس کودتا را به عنوان يک                  

می ناميدند و در مجموع مردم نظر خوبی نسبت به عامالن کودتا                   »  را کابينه سياه   ]  طباطبائی مدير روزنامه  رعد       [
 .ابراز نمی کردند

وجود سيد ضياء الدين در رأس کودتا،       «:  وی می نويسد  .  نظر علی دشتی به عنوان يک شاهد بی طرف قابل ذکر است            
مخصوصًا که مجری نظامی     ...   کرد زيرا او را عامل انگليس و حتا مزدور سياست انگليس می دانستند                  همه را بدبين  

آن افسری بود که قزاق و مردم او را نمی شناختند و اصوًال قزاقخانه که بر اثر شکست ايران بر ايران تحميل شده بود                          
سقوط کابينه سيد ضياء الدين برقرار و باقی مانده          اين موج ناخشنودی حتا بعد از        .  يک عامل بيگانه به شمار می رفت       

مخصوصًا که مجری آن به عنوان وزير جنگ و فرمانده بريگاد قزاق باقی مانده بود و کابينه های قانونی جرأت                        .  بود
  .11»کنار گذاشتن وی را نداشتند

. خوانين محلی به شمار می رفتبود که نه از خانواده های اشرافی و نه از  »  يک سرباز ساده سوادکوهی   «سردار سپه   
خوِد اين واقعيت که مردی بدون تکيه خانوادگی و ثروت و بدون تحصيل در مدارس نظام روسيه و حتا بدون دانستن                       «

. زبان روسی از سربازی به درجه سرتيپی برسد، دليل بر همت بلند و نشانه لياقت و انجام دقيق وظايف سپاهيگريست                       
آن کسانی که دوره جوانی او را به خاطر دارند، افسری بود دقيق و وظيفه شناس، جّدی و با               به اعتراف و تصديق تمام      

نقل ]  علی دشتی [خود او روزی برايم      .  اهتمام که سر سوزنی مسامحه و اهمال را در کارهای اداری جايز نمی شمرد                 
 به فرماندهی افسران روسی در       کرد که پس از انقالب روسيه و سرنگون شدن حکومت تزاری به دست و پا افتادم که                   

 و صاحب نفوذ     ١٩١٩قزاقخانه خاتمه داده شود و در اين باب حتی نزد مدّرس که آن وقت مرکز مخالفت با قرارداد                           
و افزود که هنوز    ...  بود رفتم و اين مطلب را با وی در ميان نهادم اما مدّرس از قبول و تصديق رأی من سر باز زد                           

مغلوب و مجددًا رژيم تزاری در         ]  بلشويکها[اگر قوای شورشی      .  روسيه به کجا می انجامد       معلوم نيست کار انقالب        
علی دشتی خاطره ای ديگر تعريف می کند که راز موفقيت              .  »  ...روسيه مستقر شود تفاهم ما با آنان دشوار می شود            

و سياسی خود مردی به وطن       در سير زندگانی اجتماعی      «:  رضاخان را در آن روزهای بحرانی بيشتر نمايان می کند           
عالقه او به سرزمين پدری از حد متعادل و معقول خارج شده و حتی شيوه تعصب پيدا می                      .  پرستی رضا شاه نديده ام     

 .»رضا شاه ناراحت و خشمگين می شد اگر می گفتند سويس بيش از ايران درياچه دارد. کرد
رتش را از چنگ افسران روسی نجات دهد و چنانچه خود             رضاخان سردار سپه اين آرزو را در سر می پروراند که ا             

به همين دليل در    .  »به حکومت مرکزی معنی حقيقی آن را بازگرداند         «به علی دشتی گفته بود، تصميم قاطع داشت تا             
کودتا کار  «اعالميه مشهور خود در جواب مخالفان کودتا با افتخار خود را عامل کودتا معرفی کرد و گوشزد نمود که                       

به نابسامانيهای دولت   »  ياست باقان و همکاران بيگانگان نيست، بلکه عمل قهرمانانه سرباز رشيديست که می خواهد                س
دفتر اين افسر رشيد و      «آن روزها هر کس، حتا مخالفان کودتا، به ديدن سردار سپه می رفت از                     .  مرکزی پايان دهد  

» دريچه ای گشوده  «.  می کرد »  اصی در خود احساس   گرمی و نيروی خ   «اميدوار و راضی بيرون می آمد و         »  مصمم

                                                 
يادداشتهای «، اين کتاب به تصديق خود علی دشتی مقدمه ای است بر کتاب                  ١٣٥٥تأليف علی دشتی، تاريخ انتشار        »   پنج پنجاه و «کتاب      [ 9

اخيرًا »  پنجاه و پنج   «کتاب  .  که به مناسبت پنجاهمين سال سلطنت سلسله پهلوی تأليف و در همان سال منتشر شد                       »  پراکنده از اشباح گذشته     
 ]لمان منتشر شده استوسيله انتشارات مهر در کلن آ

 ]تأليف دکتر رضا نيازمند، از انتشارات بنياد مطالعات ايران» رضا شاه، از تولد تا سلطنت«برای اطالعات بيشتر مراجعه کنيد به کتاب   [ 10
 ]اثر علی دشتی» پنجاه و پنج«کتاب   [ 11
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دوره خواری «ظاهرًا مخالفان کودتا آهسته آهسته بر اين باور می شدند که . تابيدن می گرفت» فروغ اميدی«می شد و   
ايران مرد خود را يافته است و اين احتمال قّوت می گرفت که در بزنگاه                   .  و ناتوانی و بيماری ايران سپری شده است         

اين مرد چهل و چند ساله که تا چند روز قبل او را افسری حادثه جو می                  «:  دشتی می نويسد  .  است»  يخ قرار گرفته  تار
در ذهن تخيل زای و پوينده ام دورنمای          .  پنداشتم اينک می خواهد تاريخ را ورق زند و صفحه تازه ای در آن بگشايد                  

هر .   تغيير حالت و اتخاذ روش مثبت به من اختصاص نداشت               اين...  اردشير بابکان و نادرشاه افشار پديدار شده بود          
انديشمند اصالح طلب که از اوضاع تباه آن روز به تنگ آمده بود، نه سياست بافان و فرصت جويانی که نان را به                                  

 .12»نرخ روز می خوردند، از نزد سردار سپه دگرگون بيرون می آمد
قزاقخانه در صورتی که ساير مستخدمين دو ماه و سه ماه به حقوق با اختصاص درآمد انحصار ترياک به «سردار سپه   

سپس شروع به خلع سالح عشاير و ايالت و سرکوبی           .  به سازماندهی ارتش جديد ايران مشغول شد       »  خود نمی رسيدند  
 و  مّلت ايران که از نابسامانيهای اقتصادی، سياسی          .  شورشهای محلی کرد و اين کار سبب اعتبار و اقتدار وی شد                    

. نظامی و از همه مهمتر عدم امنيت اجتماعی به جان آمده بود، از نتايج کودتا و سرکوبی قيامها به گرمی استقبال کرد                         
نه تنها عامه مردم، بلکه نيروهای مترقی مثل حزب سوسياليست ايران با سرانی چون سليمان ميرزا اسکندری و عده                         

نين تصور می کردند که کشور برای رهايی از اين آشفتگی مّلی                  ای از روزنامه نگاران و روشنفکران آن دوران چ            
نيازمند يک دولت مقتدر مرکزی است که متکی بر ارتش نيرومند باشد تا بتواند نظم و امنيت و اصالحات اجتماعی و                         

 .اقتصادی و سياسی را اجرا نمايد
جال سياسی و نظامی هنوز کسانی بودند که          در ميان ر  .  کودتا شيپور انقراض سلسله قاجاريه را به صدا درآورده بود             

 .دولت مقتدر مرکزی را آرزو داشتند ولی انقراض سلطنت احمدشاه را تآييد نمی کردند
علی دشتی در چنين دورانی که ميهن او سرشار از پريشانی و نابسامانی بود و در جامعه ای مستبد و سراسر خشونت                         

از ايران در زادگاه      وی تا زمان خروجش        .  پا به عرصه گيتی نهاد       
خود دشتستان زندگی کرد و تا آنجايی که مقدور نوجوانان آن دوران                

 يا  ١٥بود از دگرگونيهای ميهن خود با خبر می گرديد و احتماًال در                 
 سالگی به هنگامی که احمد شاه تاجگذاری می کرد و جنگ                           ١٦

جهانی اول آغاز شده بود، همراه پدر برای تحصيل علوم مذهبی به                   
 .جف و کربال رفتن

شيخ عبدالحسين دشتستانی پدر علی دشتی از روحانيون دشتستان بود            
و ميل داشت تنها پسر خود را در سلک صاحبان علم و دانش در آن                   

به اين سبب فرزندش را در سنين جوانی همراه             .  زمان پرورش دهد   
خود به نجف و کربال برد تا در حوزه های طالب علوم دينی به کسب   

نجف و کربال در يک صد سال پيش از مهمترين                       .  پردازددانش   
مراکز دروس دينی بودند و بيشتر رجال مذهبی آن دوران در اين                       

 .حوزه ها تحصيل و يا تدريس می کردند
علی دشتی بنا به رسم حوزه های علميه به تحصيل صرف و نحو                       

فقه عربی، قرائت قرآن، تفسير قرآن، تاريخ اسالم، تاريخ ملل و ِنَحل، 
و اصول، تحصيل مجموعه های حديث، منطق و حکمت پرداخت و                

 پس  ١٩١٨وی در سال     .  با علوم رايج زمان خود آشنايی کامل يافت          
در .  از خاتمه تحصيالت و پايان جنگ جهانی اول به ايران بازگشت              

عمامه کوچک عربی و کت و شلوار فرنگی خوش          «اين زمان دشتی    
علی دشتی در عتبات از نزديک        بی ترديد   .  13»دوختی در بر داشت    

شاهد زد و بندهای مراجع تقليد با بيگانگان بود و از روابط پنهانی                     
 .آنان با عّمال دولتهای آلمان، روسيه و انگليس به خوبی آگاهی داشت

 
 

  فعاليت سياسی علی دشتیشروع
گرچه سابقًا چند   .  ر خط سياست  وثوق الدوله نه در خط نويسندگی بود و نه د            ]  ١٢٩٨/١٩١٩[دشتی پيش از قرارداد      «

مقاله ای در روزنامه های شيراز راجع به اجتماع و ادبيات به قلم آقای علی دشتی منتشر شده بود، ولی آنها ابدًا رنگ                           
برپا ]   کاکس –وثوق الدوله    [فقط وقتی جنجال قرارداد       .  و طعم و شعله مقاله های سياسی که بعدًا منتشر نمود نداشت                 

زه از کربال به شيراز واز شيراز به اصفهان آمده بود، تا پس از مدتها دوری از وطن به طرف پايتخت        شد، دشتی که تا   
رهسپار شود، شور سياسی در سرش افتاد و در مقاالتی که در اصفهان بر ضد قرارداد به چاپ رسانيد، قابليت و                                    

                                                 
 ]»پنجاه و پنج«کتاب   [ 12
 ] تهران١٣٥٧، چاپ دوم، نشر کتابهای جيبی، ١٦١نوری، صفحه اثر ابراهيم خواجه » بازيگران عصر طاليی«  [ 13
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اوليه اش بقدری محکم و پرشور و قوی         همان مقاالت   .  مهارت مقاله نويسی اش را به خودش و ديگران آشکار ساخت            
و برجسته بود که فوری هم نظر موافقين و هم نظر مخالفين قرارداد را به خود جلب کرد و البته در نتيجه روزنامه                                 

 .توقيف گرديد
دشتی که محيط اصفهان را برای جوالن روح سرکش خود کافی نمی ديد به تهران آمد و با همان حرارت و التهاب و                             

] اداره آگاهی[اين بود که دشتی را برای تحقيقات به تأمينات      ...   به انتشار مقاالت کوبنده ای بر ضد دولت پرداخت         تهّور
آينده ای تاريک و شوم چون پرده         «:  دشتی در زندان اداره آگاهی، روزگار خود را چنين ترسيم می کند              .  14»کشانيدند

جوانی از اهل   .   آن روز نامبارکی که به ميدان سياست کشيده شدم            سياهی در برابر ديدگانم کشيده شد ونفرين کردم بر           
دشتستآن که در عراِق عرب پرورش يافته و مايه گرفته بود به تهران می آمد که برای خويش در عدليه يا معارف                                   

اء الدين  با امتياز سيد ضي   [در اين هنگام روزنامه رعد       .  کاری دست و پا کند و او را با ماجراهای سياست کاری نبود                
که متن قرارداد وثوق الدوله در آن درج شده بود به اصفهان رسيد و در شماره های بعد نيز چند مقاله به قلم               ]  طباطبايی

. سيد ضياء الدين در توجيه و تفسير و تعريف قرارداد و ضرورت انعقاد آن درج شده بود، مدتی گيج و مبهوتم کرد                               
اکنون به مقام راجه نشين حيدرآباد فرو          ...  بزرگ و سربلند بود     ]  در گذشته [يم  پندارهای جوان ]  در[ايران، ايرانی که      

در مقابل  .  متن قرارداد، معاهده های کمپانی هند شرقی را با راجه نشينهای هندوستان به خاطر می آورد                     .  افتاده است 
 در تهران غوغايی    ١٢٩٨زمستان  ...  چه می توان کرد؟ جز نوشتن چاره ای نيست         .  اين ضربت نمی توان آرام نشست      

سيد حسن مدّرس يکی از مراکز مخالفت بود و با منش نظر و لطف و                       .  بود و طبقه جوان يکپارچه مخالف قرارداد          
 .15»از همين جا مسير زندگانيم تغيير کرد. عنايتی به نوشتن تشويقم می کرد و خود متصدی نشر آن بود

اما در مرز ايران و عراق محافظان       .  خودش، به عراق تبعيد شد    دشتی پس از ده روز زندان و بازپرسی، بدون آگاهی            
ژاندارمها دشتی را در حاليکه ديناری در جيب نداشت در             .  دشتی مطلع شدند که کابينه وثوق الدوله سقوط کرده است             

ی پايتخت  دشتی بالفاصله به تهران بازگشت و دوباره به مقاله نويسی در روزنامه ها             .  نزديکی مرز رها کردند و رفتند     
 .16مشغول شد

دشتی پس از بازگشت به تهران، مبارزه عليه قرارداد را از سر گرفت و مقاالت وزين و آتشين او در روزنامه های                          «
پايتخت به حدی نافذ و مؤثر بود که حتا وزير مختار بريتانيا در تهران که بيشتر اين مقاالت در تخطئه سياست دولت                              

سين قلم نقاد دشتی خودداری نتوانست کرد و در طی گزارشی به لندن از سلسله مقاالتی متبوع وی نوشته می شد، از تح
که نويسنده چابک قلم در روزنامه ستاره ايران می نوشت به عنوان بليغ ترين و مؤثرترين و منطقی ترين مقاالتی که                           

 .17»در رّد قرارداد نوشته شده است نام برد
رجال نامدار و تمام سرجنبانان را به دستور سردار سپه و سيد ضياء الدين                     که    ١٢٩٩/١٩٢١در کودتای سوم اسفند       

زندانبانان پس از چند روز کاغذ و قلم در اختيار زندانيان                .  طباطبايی به زندان انداختند، دشتی را هم محبوس کردند            
 و  18»حبس به وجود آمد     و در نيتجه تحفه ارزنده ای به ادبيات فارسی افزوده شد، يعنی کتاب ايام م                           «قرار دادند     

دوران نخست وزيری سيد ضياء الدين       .  نخستين کتاب پيرامون زندان در تاريخ ادبيات سياسی ايران به نگارش در آمد               
 .يکصد روز ادامه يافت و با سقوط کابينه او دشتی هم از زندان آزاد شد

ع می کرد و در روزنامه های           علی دشتی نخست از اصالحات و بازسازی کشور وسيله رضا خان سردار سپه دفا                      
با اين حال وی در مقاالت متعددی عدم رضايت خود را از                         .  مختلف مقاالتی در مدح اين اصالحات می نوشت                

از اين رو «بود » يک جوان پر شور و ايده آليست«دشتی . قراردادها و دخالت انگليسيان در مسائل ايران پنهان نداشت
زد و با صراحت به انتقاد هر عمّلی و اقدامی که از دايره قانون بيرون می                        دست  »  شفق سرخ «به تأسيس روزنامه     
 . »شناخت روی آورد

به »  شفق سرخ «.  منتشر می شد   »  جنجالی« تأسيس و سالهای طوالنی اين مجله            ١٣٠٠ اسفند    ١١در  »  شفق سرخ «
 احمد کسروی موّرخ و پژوهشگر       از جمله .  دليل مقاالت تند و انتقاديش ميان آزادانديشان آن زمان مقام شامخی داشت                

 .منتشر کرد» شفق سرخ«دلير در نفی تقليد از غرب سلسله مقاالتی در 
در سفارت روس   »  طوفان«فرخی يزدی مدير روزنامه      .  ديکتاتوری رضاخان سردار سپه و وزير جنگ آغاز گرديد           

به دليل انتقاد از قاتالن کلنل       »  ره سرخ ستا«تبعيد گرديد و صبا مدير روزنامه        »  ايران آزاد «مدير روزنامه   .  پنهان شد 
مقاله ای خطاب به وزير جنگ زير         »  شفق سرخ «اما علی دشتی در شماره دهم         .  محمد تقی خان پسيان شالق خورد       

بيشتر مديون همين مقاله     »  شفق سرخ «منتشر کرد که شايد معروفيت دشتی و روزنامه             »  !آقای سردار سپه   «عنوان  
مطالعه چند سطر از اين مقاله ما را با مرد دليری آشنا                .  در فضای خفقان آن دوران باشد      شجاعانه و دور از انتضار        

 :می کند که هنوز جوان بود و از اشراف و مردان بانفوذ زمان خود به شمار نمی رفت

                                                 
 ]١٦٨، صفحه :بازيگران عصر طاليی«  [ 14
 ]اثر علی دشتی» پنجاه و پنج«کتاب   [ 15
 ]رنجهای سفر تبعيد را بازگو کرده و همچنين پيرامون مخالفان قرارداد نوشته است» ايام محبس«علی دشتی در کتاب   [ 16
 ؛ عبداهللا   ٣٣٣اثر دکتر محمد جواد شيخ االسالمی استاد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، صفحه                    »  اه قاجار سيمای احمدش «    [ 17

 ]مشروحًا خاطرات خود را پيرامون قرارداد وثوق الدوله بيان کرده است» شرح زندگانی من«مستوفی در کتاب 
 ]١٧١، صفحه »بازيگران عصر طاليی«  [ 18
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لمات بخوانيد و به دقت هم بخوانيد زيرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده ايد کمتر اينگونه ک                    !  آقای سردار سپه  «
طبع مجامله کار ايرانی غير از تقديم کلمات تحسين و جمله های تمجيد و تعريف                     .  گرانبها به مسامع شما رسيده است       

نسبت به رؤسا و بزرگان چيز ديگر نمی تواند بگويد و در نتيجه اين خصلت مذموم است که زمامداران، رؤسا و                                     
 و وقتی متلفت خطاهای خويشتن شده اند که دست آنها از                  وزراء و سالطين پيوسته دچار خبطهای مهلک گرديده اند            

دشتی پس از اين، اشاره ای به سرنوشت محمدعلی شاه قاجار می کند و آنگاه دوباره  .  »دامان هر چاره کوتاه بوده است     
 :سردار سپه مقتدر را متوجه خطای خود می کند و می نويسد

ران را به امر شما شالق زدند يک نفر به شما نگفت که اين رفتار                شايد آن روزی که مدير ستاره اي      !  آقای سردار سپه  «
آن روزی که مدير ايران آزاد به حکم شما تبعيد شد، کسی اين قدر در راه            .  در خاطره عموم مّلت چقدر سوء اثر بخشيد       

ی اين حکمی که به قلوب عناصر آزاديخواه يک صدمه غيض                  ]  صدور[دوستی شما فداکاری نداشت که از اصدار               
 .»می زد، جلوگيری نمايد] خشماگينی[

ايرانی می کند و با استقالل و اعتماد به نفس قابل              »  طبع مجامله گر  «دشتی دوباره اشاره ای به فرهنگ رايج تقيه و              
 :توجهی ادامه می دهد

يد موجب اين شود با آنکه می دانم بيانات من که مدتها است از دهان هيچکس نشنيده ايد با سامعه شما الفتی ندارد و شا  «
با آنکه اينها را می دانم معذلک       .  که مقّدرات تلخی نظير مقّدرات مديران ستاره ايران و ايران آزاد منتظر من بوده باشد               

در مملکتی که آزادی را به قيمت خونهای مقدسی به دست آورده و حکومت را از محمد علی ميرزا و                             ...  می نويسم 
انون داده اند، آيا قضاوت در مندرجات جرايد از وظايف يک نفر نظامی به کّلی خارج                 درباريان و وزراء گرفته و به ق      

 نيست؟
من يک قلم بيشتر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما می تواند در هم بشکند و حالت روحيه ام                            !  آقای سردار سپه  

ن نمی خواهم سرنوشتهايی نظير     ولی معذلک چو  .  نيز برای تحصن در هيچ جا و تشبث به هيچ بيگانه ای حاضر نيست              
شما برای اجرای نيات خود و برای توسعه         ...  اسالف شما منتظر شما بوده باشد اين حقيقت خالی از آاليش را می گويم               

قوای نظامی و عظمت دادن ايران بايد نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت مّلی ايران رفتار کنيد، بلکه دست به                                  
بنای استبداد و مفاسد موجوده اجتماعی را متزلزل کرده، برای کّليه مظاهر اجتماعِی خود يک                   دست آزاديخواهان داده    

 .19»...طرح تازه و جديدی بريزيد
شايد دليری علی دشتی سبب شد که سردار سپه را که روحيه ای نظامی و مبارزطلب داشت و از مباحثات قانون طلبانه     

مانند خود وی در زمان ناچاری قّداره به کمر می بندند، نه تنها از مقاله                     بيزار بود و کسانی را محترم می شمرد که              
اما دشتی که از     .  دشتی خشمگين نشد، بلکه از شهامت و رشادت وی شادمان گرديد و در فکر جلب دوستی او برآمد                        
عی ننهاد و تنها به     ميدان نبرد پيروز بيرون آمده و سرمست باده اشتهار و محبوبيت بود به درخواستهای سردار سپه وق                   

 .نوشتن در شفق سرخ دلخوش بود
 نفر نظامی زد که برای آرام       ٢٥٠در همين ايام شيخ خزعل در خوزستان با همکاری خوانين بختياری دست به کشتار                 

علی دشتی در اين زمان در مقاالت متعددی به سرزنش خوانين بختياری و شيخ                       .  کردن آن نواحی گسيل شده بودند        
شفق «دستور توقيف روزنامه      .  ت و مورد غضب قوام السلطنه که نخست وزير وقت بود قرار گرفت                     خزعل پرداخ 

دشتی برای نخستين بار در تاريخ روزنامه نگاری ايران دست به ابتکاری زد که تا آن زمان در                           .  صادر شد »  سرخ
شفق «و زير آن کّليشه بزرگ        بود  »  عصر انقالب «وی روزنامه جديدی منتشر کرد که نام آن             .  ايران بی سابقه بود    

به چشم می خورد و برای آنکه به قوام السلطنه بيشتر نيش زده باشد، جمله پرمعنی و کوچکی هم باالی                                       »  سرخ
 ! »عصر انقالب به جای شفق سرخ منتشر می شود«: روزنامه نوشت

دشتی که رشادت خود را در       .  ادفورًا دستور توقيف آن را د      »  عصر انقالب «قوام السلطنه پس از انتشار اولين شماره          
منتشر کرد »  عهد انقالب «را در روزنامه ای ديگر با نام        »  شفق سرخ «گذشته بارها ثابت کرده بود، روز بعد مطالب         

که هر سه به خوبی ديده و خوانده می         »  شفق سرخ، عصر انقالب، عهد انقالب     «و روز بعد روزنامه را با تيتر بزرگ         
 .ار خود رساندشدند به خوانندگان وفاد

 نظامی او را به خاطر انجام وظيفه در خوزستان کشتار کرده بودند و از اين ماجرا دلشکسته بود                      ٢٥٠سردار سپه که    
و غيرمستقيم اين کشتار را حمله ای عليه خود می پنداشت، از انتقادات دشتی به خزعل و خوانين بختياری خشنود شد                          

از اين به بعد دشتی صادقانه و دربست به خدمت سردار سپه درامد              .   ايجاد کرد  واين ماجرا بين آن دو نزديکی بيشتری       
و مقاالت مؤثری در دفاع از ارتش مّلی و نظم اجتماعی و اصالحات اداری و انتقاد از سرکشيهای خانهای کوچک و                          

دشتِی جوان . سدطعم و بوی چاپلوسی به مشام می ر» شفق سرخ«در اين دوران در برخی از مقاالت   .  بزرگ پرداخت 
 :در مقاله ای می نويسد. مفتون رفتار سردار سپه شده بود

سردار سپه جانشين     .  سردار سپه نمونه مردانگی و شهامت و شجاعت ايرانی است                  .  سردار سپه پدر وطن است        «
جبر و موجد  سردار سپه قائد توانای مّليون و موضوع احترام و ستايش طبقات رن           .  اردشير بابکان و نادرشاه افشار است     

اعتراف می کند که     »  پنجاه و پنج  «دشتی خود در کتاب      .  است»  نظام جديد ايران و ذاتًا يک نفر مصلح ايران دوست             

                                                 
 ]١٣٠١شماره دهم شفق سرخ،   [ 19
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در ميان هواخواهان سردار سپه کسی به شور و هيجان و به صداقت و               «:  رژيم رضاخانی شده بود   »  شمشير زرنشان «
 . »...صراحت من نبود

يشتر ميهن پرستان مّلی و مترقی بودند از اقدامات و اصالحات سردار سپه پشتيبانی کامل                   مخالفان سلسله قاجاريه که ب     
 . می کردند و زمزمه جمهوری و براندازی پادشاهی قاجاريه بر سر زبانها افتاده بود

 به  همسايه قدرتمند شمالی با انقالب کمونيستی خود دگرگون گشته و به جای روسيه تزاری، اتحاد جماهير شوروی و                        
 .جای پادشاه و خليفه عثمانی، جمهوری جوان ترک به وجود آمده بود

تالشهای آزاديخواهان و جمهوريخواهان در ايران با مقاومت سياستبازان روبرو گرديد و روحانيونی چون مدّرس با                         
انيون در آن    روح.  انقراض سلطنت قاجاريه به مخالفت برخاسته و عليه جمهوريخواهان به تبليغات وسيعی پرداختند                     

زمان چنين استدالل می کردند که حکومت جمهوری با اصول شيعه و اسالم مخالف است و نظام شاهنشاهی در ايران                        
 .عامل اصلی وحدت مّلی و همبستگی اقوام گوناگون و باعث استحکام اعتقادات مذهبی در ايران خواهد شد

 مفتون جمهوری جوان ترکيه بود و تحت تأثير تفکرات            رضاخان از فکر جمهوری پشتيبانی می کرد و تا حدود زيادی            
اما در اثر فشار روحانيون و مراجع شيعه چون آقا           .  ناسيوناليستی و اصالحات اجتماعی و سياسی آتاتورک قرار داشت         

دچار اين نگرانی شده بود که اگر جمهوری بر پا شود چه                  «شايد هم    .  سيد ابوالحسن اصفهانی مجبور به سکوت شد         
  20»ضمين خواهد کرد که من بر سر کارها بمانمکسی ت

دشتی طرفدار جمهوری بود و با يکدندگی مخصوص خويش با مخالفان جمهوری به کشمکش پرداخت و حتا سردار                           
در اين ميآن سردار سپه که پس از سرکوب شيخ خزعل و سران بختياری                  .  سپه را برای رياست جمهوری نامزد کرد        

احمدشاه به بهانه   .  شده بود، مجلس شورای مّلی وی را به عنوان فرمانده کل قوا تعيين کرد                  پيروزمندانه وارد پايتخت     
مجلس حکومت را موقتًا به رضاخان سردار سپه           .  معالجه در اروپا زندگی می کرد و حاضر نبود به ايران بازگردد                

 .عالم داشتيک ماه بعد مجلس مؤسسان انقراض قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوی را ا. تفويض کرد
سلطنت سلسله قاجاريه را براندازد و خود که شيفته جمهوری بود به              )  ١٩٢٥  (١٣٠٤ آبان   ٩سردار سپه موفق شد در       

 آوريل  ٢٥  (١٣٠٥ ارديبهشت    ٤خواهش مراجع تقليد و روحانيون طراز اول، فکر جمهوری را رها و در تاريخ                           
 .صاحب تاج و تخت شد) ١٩٢٦

 رضاخان سردار سپه و اصوًال افسانه به قدرت رسيدن وی از سربازی به پادشاهی،                          بی ترديد به پادشاهی رسيدن       
سرهنگ )  ١٩٢٧  (١٣٠٥در خرداد    .  نظاميان ديگر را برای کسب قدرت از طريق کودتا تشويق و ترغيب می کرد                    

احمد همايون  محمود پوالدين فرمانده هنگ پياده پهلوی که مأموريت حفاظت از کاخ سلطنتی را داشت، همراه سرگرد                      
و سرهنگ روح اهللا خان، اجودان نظامی شاه، و سليمان هاِيم وکيل مجلس به اتهام توطئه براندازی رضا شاه دستگير و         
پس از محاکمه نظامی، سرهنگ پوالدين و سليمان هاِيم تيرباران و ديگر عامالن کودتا به زندانهای طوالنی محکم                               

.  فرمانده قزاق در آذربايجان بود و به ارتش عثمانی و آلمان ياری می داد                سرهنگ پوالدين در جنگ جهانی اول     .  شدند
يکی از افسران زير فرمان او ابوالقاسم الهوتی شاعر انقالبی است که به دولت در هجرت پيوست و سپس همراه رجال    

 بودند و در نخست سرهنگ پوالدين و الهوتی هر دو از آزاديخواهان انقالب مشروطيت    .  طرفدار آلمان به هجرت رفت    
 .گرايشهای مّلی و ضد روسی و انگليسی شديدی داشتند

علی دشتی همراه عده ای ديگر بنا به دعوت دولت اتحاد جماهير شوروی در دهمين سال                         )  ١٩٢٧  (١٣٠٦در سال    
ين پس از آن سفری به اروپای غربی کردو کشورهای اروپايی را برای نخست               .  انقالب کمونيستی به شوروی سفر کرد      

 .بار بازديد نمود
وی .  دشتی در ايران به فراگيری زبان فرانسه پرداخت و از طريق همين زبان با آثار سياسی و ادبی اروپا آشنا گرديد                        

او به اين زبان می       .  با آثار کالسيک و مدرن عربی به خوبی آشنايی داشت              .  زبان عربی را به خوبی تکلم می کرد           
در اين زمان هنوز در ايران نثر دوران قاجاريه که بسيار              .  عربی ترجمه می کرد    نوشت و اشعار فارسی را به زبان          

اما دشتی چه در ترجمه و چه در تأليف نگارشی روان و ساده داشت و اين خود سبب شهرت                        .  مغلق بود رواج داشت    
 .بيشتر وی شد

.  زادگاهش بود انتخاب شد     دشتی به نمايندگی مجلس شورای مّلی از شهر بوشهر که نزديک             )  ١٩٢٨  (١٣٠٧در سال   
مثًال در  .  وی در بادی امر سياست و اصالحات رضا شاه را تأييد و پشتيبانی می کرد و از هيچ کوششی دريغ نداشت                          

 دی شاهکار اصالحات و بيت المقصيده اقدامات فراوانی         ١٧تصميم  «:  نوشت»  شفق سرخ «در  »  کشف حجاب «قضيه  
 .الزم است»  و مّلت ايرانبرای اصالح شئون مختلفه ملک... است که

سانسور . اما رفته رفته دشتی متوجه شد که سردار سپه وزير  جنگ و رضاخان با تاج و تخت دو انسان متفاوت هستند                   
روزنامه ها مملو از مداحی رضا شاه بودند و از همه مهمتر تهمت دست اندازی                 .  شهربانی در جرايد سخت تر می شد       

 های قاجار، دشتی را سرخورده و آشفته می کرد به ويژه آنکه خفقان عمومی برای                      وی به اراضی و اموال شاهزاده       
» شفق سرخ «دشتی نخست مديريت    .  وی قابل تحمل نبود و با روح سرکش و استقالل طلب دشتی مغايرت کامل داشت                

ب در امان ماندن     اين تدبير سب  .  را به مايل تويسرکانی واگذار نمود و خودش فقط عنوان صاحب امتياز را نگاهداشت                   
رضا خان قلم دشتی را زنجير کرد اما جلوی زبان او را نمی                 .  نشد و به دستور رضاشاه توقيف گرديد        »  شفق سرخ «

                                                 
 ]اثر علی دشتی» پنجاه و پنج«کتاب   [ 20



 15

توانست بگيرد و اين سبب شد که برای سومين بار به مدت چهارده ماه در زندان قصر و مريض خانه نجميه و                                           
 .سرانجام در خانه خودش محبوس گردد

يکی از  «.  به نمايندگی مجلس شورای مّلی انتخاب شد        )  ١٩٣٩  (١٣١٨ايی از زندان مجددًا در سال         دشتی پس از ره    
خصوصيات رفتار دشتی که او را در ميان رجال سياسی هم عصر خود مشخص نموده و نظر هر بيننده دقيقی را جلب                 

  .21»ر آخر با پهلوی مخلوعو خيره می کند رويه او است با رضا خان، بعد سردار سپه و بعد با رضا شاه و د
رضا شاه پس از شروع جنگ بی طرفی کامل            .  آغاز جنگ جهانی دوم پيامدهای خطرناکی برای ايران در بر داشت               

 حمله به روسيه را آغاز کرده و قوای هيتلری رفته رفته به ١٩٤١ ژوئن ٢٢ارتش آلمان نازی در . ايران را اعالم کرد
همه راهها برای کمک به ارتِش از هم پاشيده شوروی مسدود                .  نزديک می شد   مناطق نفتی مرزهای جنوبی شوروی        

برای متفقين تنها يک راه مانده بود تا به مقابله با ارتش نازی بپردازند و آن اين بود که از راه خليج فارس و از                                .  بود
.  ارتش آلمان تقويت کنند    پشت جبه جنگ به ارتش ناتوان شوروی آذوقه و سالح برسانند و دولت شوروی را در مقابل                   
نام »  پل پيروزی «ايران  .  سرزمين ايران هميشه يک موقعيت مهم سوق الجيشی و نظامی فوق العاده ای داشته و دارد                   

 .گرفت اما ايرانيان سهمی از اين پيروزی نبردند
ستی در شعر و ادبيات     اين آلمان دو  .  در ايران طرفداری از آلمان با شکست آلمانيها در جنگ جهانی اول پايان نگرفت                

سياسی ايران بازتاب وسيعی يافته بود و عده ای از رجال ادبی و سياسی و نظامی ايران علنًا به طرفداری از دولت                               
به هر روی، عالقمندی به سياست و فرهنگ آلمان در ايران نه تنها در دوره رضا شاه تضعيف نشد،                    .  آلمان ادامه دادند  

قی زاده، کاظم زاده ايرانشهر، عباس خليلی، ابوالقاسم الهوتی و ديگران به خوبی ديده می                بلکه در آثار دوران جوانی ت     
پيش از جنگ جهانی دوم و با به قدرت رسيدن نازيها در آلمان، انديشه برتری نژاد آريايی بنياد و اساس سياست                        .  شود

ريايی و فرهنگ دوران پيش از اسالم ايران        داخلی آلمان شد و کتب فراوانی به زبان آلمانی در بزرگی و برتری نژاد آ                
 .نوشته شد و برخی از اين آثار به فارسی هم ترجمه گرديد

در ارتش ايران، انديشه و انضباط نظامی آلمان بسيار رسوخ پيدا کرده و زمينه بسيار مساعدی برای طرفداری از                                
 رجال سياسی و نظامی به انديشه ايجاد سازمانهای         به ويژه در دوران آلمان هيتلری عده ای از        .  آلمان به وجود آمده بود    

سّری و زيرزمينی با زيربنای سوسياليستی و برتری نژاد ايرانی دست زدند و تبليغات برای آلمان هيتلری به صورت                        
اما اين  .    پيش از اين از تالشهای سرهنگ محمود پوالدين و سازمان زيرزمينی او سخن رفت                   .  گسترده ای آغاز شد    

 .زمان زيرزمينی با انديشه های سوسياليستی در ايران نبودتنها سا
در زمينه تاريخ ايران و جهان و نيز در مسائل          .  محسن جهاننسوزی فارغ التحصيل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود        «

کتاب پر سر و صدای نبرد من         )  ١٩٣٨  (١٣١٧در سال   .  به زبان فرانسه مسلط بود     .  سياسی اطالعات وسيعی داشت    
Mein Kampf                    جهانسوزی با افکار ناسيوناليستی      .   نوشته آُدلف هيتلر صدر اعظم آلمان را به فارسی ترجمه کرد

وی با چنين نظريه ای . شديد، رضا شاه را عامل انگليسها می دانست و ادامه حکومت او را به زيان کشور می پنداشت            
ازمان مخفی از جوانان تحصيلکرده و نظاميان و            از آغاز تحصيل در دانشکده حقوق در صدد برآمد با ايجاد يک س                    

 .توسعه آن، زمينه را برای فعاليت سياسی و مبارزه عليه رضا شاه فراهم سازد
جهانسوزی هنگام خدمت وظيفه در دانشکده افسری چند تن از دانشجويان و افسران را با افکار و نظريات خود آشنا و                        

رد نظر را که هدف آن بيداری مردم و مبارزه عليه رژيم بود پايه گذاری                  با جلب توافق آنها هسته مرکزی سازمان مو         
 خبر فعاليت اعضای گروه و گردهمايی در منازل يکديگر ١٣١٨در پاييز . ولی عمر اين سازمان بسيار کوتاه بود    .  کرد

اطالع داده  ]  ا شاه رض[و سرانجام گزارش يکی از افراد به سرلشکر يزدان پناه، فرمانده دانشکده افسری، موضوع به                    
 تن  ٨٧از ميان    .  می شود و سرپاس مختاری رييس شهربانی دستور تعقيب و دستگيری متهمين را صادر می کند                            

 تن تسليم دادگاه نظامی شدند و احکامی شامل اعدام، زندان            ٣٨بازداشت شدگاِن متهم به عضويت در گروه جهانسوزی          
 ساله در برابر جوخه اعدام       ٢٤جهانسوزی  )  ١٩٤٠  (١٣١٨ اسفند   ٢٢  روز...  و منع پيگرد درباره آنها صادر گرديد        

 .22»تيرباران شد» زنده باد ايران«قرار گرفت و با فرياد 
با اين همه متفقين به بهانه حضور کارشناسان و جاسوسان آلمانی و ايتاليايی در ايران بدون اخطار قبلی و يا حتا يک                            

از همه مهمتر و حيرت انگيزتر اينکه دولت انگليس مدافع کودتای سوم                  .  ردنداولتيماتوم چند ساعته به ايران حمله ک          
» پای سپاهيان بلشويک را به خاک ايران گشوده و سياست ديرين خود را کنار گذاشته                 «اسفند برخالف سياست خويش     

 .اين معمايی ست که می بايد مورخين در آينده برای پاسخ بدان سالها تحقيق و تفحص کنند. بود
 

 ی رضا شاه و تغيير موضع علی دشتیاستعفا
 ميالدی از شمال نيروهای زرهی ارتش سرخ به آذربايجان و            ١٩٤١ اوت   ٢٥ برابر با    ١٣٢٠در تاريخ سوم شهريور     

ارتش نوبنياد ايران به . خراسان و پنج لشکر انگليس از راه زمين و دريا و هوا از جنوب و غرب به ايران حمله کردند                  

                                                 
 ]١٨٥، صفحه »بازيگران عصر طاليی«  [ 21
ديگر محکومين گروه   .  ٤٨ تا   ٤٦تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتی، صفحه       »  )از کودتا تا انقالب   (تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ايران         «    [ 22

 که مجلس شورای مّلی اليحه عفو و آزادی محکومين سياسی را تصويب کرد همراه با                       ١٣٢٠جهانسوزی پس از تبعيد رضا شاه در مهرماه             
 ]از زندان آزاد شدند»  نفر٥٣گروه «ديگر محکومين 
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اين شکست حقيرانه سبب شد که افسران ميهن دوست پس از مدت کوتاهی به                .  لی به زودی پراکنده شد    دفاع پرداخت و  
 . و بعدها سبب دگرگونيهای فراوانی در صحنه سياسی ايران گشتند23احزاب ميهنی چپ و راست بپيوندند

وايی به وقوع پيوست و        شهريور در پادگان هوايی قلعه مرغی يک کودتای نافرجام عليه فرماندهان نيروی ه                     ٨ در  
در اين اعالميه ها که خطاب به            .  هواپيماهای اتحاد جماهير شوروی در تهران و شهرستانها اعالميه توزيع کردند                    

در همان روز بدون اطالع رضا شاه شورای عالی . کارگران و دهقانان بود، وعده هايی برای زندگی بهتر داده شده بود
ت و تمامی پادگانهای تهران و شهرستانها خالی از سرباز شد و سربازان و درجه                       نظام تصميم به انحالل ارتش گرف        

مقدار زيادی از اثاثيه      .  داران در مسير جاده ها گرسنه و تشنه به راه افتادند و به سوی خانه های خود روان شدند                               
تش را به کاخ سعدآباد       رضا شاه افسران امضاء کنندة طرح انحالل ار           .  پادگانهای نظامی توسط مردم به غارت رفت         

احضار کرد و به آنها نسبت خيانت داد و سرلشکر احمد نخجوان کفيل وزارت جنگ و سرتيپ علی رياضی رييس                               
اداره مهندسی ارتش و سرپرست رکن دوم ستاد ارتش را مسبب چنين طرحی تشخيص داد و در نتيجه هر دو نفر را به          

الگوی مناسبی  »  شورای عالی نظام  «خيانت  .   و روانه زندان کرد     شدت مجروح و مضروب نمود و درجه آنها را کند            
 . گرديد١٣٥٧ بهمن ٢٢در » شورای عالی ارتش«برای 

انگليسيها تبليغات خصمانه دامنه داری را عليه رضا شاه شروع کرده بودند و هيچ ميلی به ادامه پادشاهی رضا شاه و                          
ی لندن و دهلی تبليغات شديد خود را متوجه رضا شاه کردند و از                 شهريور راديوها  ٩در  .  اصوًال سلسله پهلوی نداشتند   

ارتش متفقين  .  اعمال وی در دوران پادشاهی او انتقاد کرده و به او نسبت ديکتاتوری و جمع آوری مال و ثروت دادند                       
 مجبور  در اثر فشار انگليسيها   )  ١٩٤١ سپتامبر   ١٧  (١٣٢٠ شهريور   ٢٥رضا شاه در روز     .  به پايتخت نزديک می شد    

را که سالها مغضوب بود و دور از              )  ذکاء الملک  (رضا شاه در آخرين دقايق محمد علی فروغی                 .  به استعفاء شد    
در اين زمان رضا شاه تنها مانده         .  کارهای سياسی به سر می برد احضار و مقام رياست دولت را به او پيشنهاد کرد                     

در همان روز جلسه فوق العاده مجلس          .  تر ديده می شدند     بود و پيرامون وی مردمان صديق و فهيم و دورانديش کم                
هنوز فضای انضباط نظامی    .  شورای مّلی برای طرح استعفای رضا شاه و اعالن پادشاهی محمد رضا شاه تشکيل شد                 

نمايندگان مجلس که بيشتر منتخبين خوِد رژيم بودند، از غّرش توفان تحوالت . رضا شاهی در جامعه ايران وجود داشت
شگفت انگيز آنکه   .  غييرات ناگهانی به کّلی مبهوت و حيران بودند و هنوز از سايه سلطنت رضا شاه می ترسيدند                       و ت 

سيد يعقوب انوار و علی دشتی، نمايندگان مجلس که پيش از اين از سياستهای رضا شاه پشتيبانی می کردند، پشت                                   
مخصوصًا برای بازرسی جواهرات    .  ر خود کردند  تريبون مجلس رفته و با صراحت دولت را متوجه مسئوليتهای خطي            

 .سلطنتی تکاليفی برای دولت فروغی تعيين کردند
در تهران شايع بود که رضا شاه .  فرمان عفو عمومی زندانيان سياسی و غير سياسی صادر شد         ١٣٢٠ شهريور   ٢٦در  

 .  استبه هنگام ترک ايران طالها و جواهرات سلطنتی را با خود به خارج از کشور برده
 مجلس شورای مّلی تشکيل جلسه داد تا نخست وزير فروغی برنامه کار و هيئت دولت خود                     ١٣٢٠سه شنبه اول مهر      

وی .  در اين جلسه دشتی اجازه سخن گرفت و با حرارت خاصی دولت فروغی را به باد انتقاد گرفت                       .  را معرفی کند  
. ی کرد که حتا توانايی معرفی کابينه خود را ندارد              معرف»  مزاج عليل «محمد علی فروغی را مردی محترم ولی با              

 :را مشتی حرفهای دهان پر کن ناميد و سرانجام چنين گفت» پروگرام دولت«آنگاه 
روز اولی  .  از قراری که ديروز شنيدم گويا اعليحضرت شاه مستعفی می رود و گذرنامه ايشان هم امضاء شده است                     «

 به مجلس آوردند هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه علنی به ايشان تذکر                      که استعفاء نامه ايشان را آقای فروغی         
دادم و آن روز هم که يک عده از آقايان نمايندگان خدمت آقای رييس شرفياب شدند ايشان را مأمور کردند که با ايشان                           

کميسيونی از مجلس   بعد قرار شد يک      .  صحبت کنند راجع به تصفيه محاسبات گذشته مذاکراتی با ايشان به عمل آورد                
بنده فقط اين سئوال را از دولت می کنم که آيا اين کميسيونی که از مجلس تعيين شده است و يک عده از                               .  معين شود 

اعضاء دولت هم همراه آنها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد يک مبلغی از اين جواهرات سلطنتی نيست، آيا                                   
اهد گرفت و آيا دولت و آقای فروغی و ساير آقايان وزراء و آقای وزير                             دولت مسئوليت اين کار را به عهده خو              

 ...دارائيشان متعهد می شوند جواب اين جواهرات سلطنتی را بدهند يا خير؟
کرده اند ولی در مجلس فقط       ]  بخشش[يک مطلب خيلی مهمتری هست که شاه تمام اموال منقول و غيرمنقولش را هبه                   

قول صحبت کردند و فقط امروز آقای رييس مجلس يک صورتی را در مجلس قرائت                          دولت راجع به اموال غيرمن       
از قراری  .  فرمودند که بنده به اقالم جزء آنها متوجه نشدم آنها را به امور خيريه و لوله کشی و اينها تخصيص داده اند                       

ولی در حدود بيست و چهار      .  دارندکه بنده شنيده ام و بين مردم هم شايع است که هفتاد ميليون، هشتاد ميليون موجودی                  
ميليون تومان به اعليحضرت شاه فعلی واگذار کرده اند يا از شصت ميليون، بيست و چهار ميليون واگذار کرده اند، ده                       

 ...دوازده ميليون به عنوان خيريه و لوله کشی و غيره؛ اينکه معنی ندارد
ر تهران چند روز است منتشر شده است که مهمات و                    تذکر ديگری که بنده می خواستم بدهم اين است که در شه                      

می خواستم ببينم اگر راست است مطابق چه مقرراتی است           .  مونيسيون و ذخاير قشونی ما را دارند می دهند به خارجه           
بيست سال در خوراکمان در زندگيمان در همه چيزمان                .  و مطابق چه اصلی مهمات ما را تسليم ديگران می کنند                   

بود که مطابق شئون خودش يک قشون داشته باشد، يک           ]  ارزی[، بيست سال مملکت در مضيقه اسعاری         امساک کرديم 

                                                 
 ]به کوشش بهرام چوبينه» گماگشتگی های بدفرجام«مراجعه کنيد به خاطرات حسن نظری زير عنوان   [ 23
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. يک مردمان فقيری هستند، آيا بايد غرامت جنگ بدهيم، هيچکددام اينها که نيست            ]  متفقين[آيا اينها   .  ذخايری داشته باشد  
دامهايی است که شده است که ديگران بيايند و اسلحه           آيا در نتيجه اق   .  می خواهم بفهمم دولت در اين باب چه کرده است           

 ...ما را که به اين خون دلها تهيه شده تمامًا و بالعوض ببرند... های
 به ما رسيد که اين افسران را بيست و پنج روز                24يک خبری هم ديروز از خانواده چند نفر از افسرهای جزء گيالن               

روز اولی که آثار    .  آيا دولت در اين باب چه اقداماتی کرده است         .  ه اند است حبس کرده اند و می گويند بعضيها را برد           
نويد آزادی در اين کشور پيدا شد يک عده زيادی از نمايندگان مجلس می خواستند مجلس علنی تشکيل شود و در ضمن            

نيان سياسی از    پس از چند روز تمامی زندا        ...  [از جمله آنها آزاد کردن محبوسين سياسی است            ...  تصميماتی بگيرند 
دو روز قبل يکی از رفقا نقل می کرد که هنوز آقای دکتر مصدق که قطعيًا اخيرًا آزاد                      ]   نفر آزاد شدند   ٥٣جمله گروه   

 ...شده اند هنوز توی ده خود توقيف است
 حتی از حق مالکيت محترمتر است به دليل اينکه اشخاص را می               .  آزادی مقدسترين و شريفترين حقوق انسانيت است        

محبوس بود که ابدًا محاکمه       .  ما يک کلکسيون از محبوسين مختلف داشتيم         .  بردند تو زندان و ملکشان را می گرفتند           
االن يادم آمد يک قسمت از محبوسين عده ای از بختياريها هستند که حبسشان تمام                .  نشده بود و باالخره مردند در حبس      

 ...شده است
نطق است، من يقين دارم در زمان دولت گذشته، يعنی در زمان پادشاه مستعفی               يکی هم مسئله آزادی فکر است، آزادی        

صحيح :  نمايندگان مجلس (سابق، اگر از آزادی فکر و عقيده به اين شدت جلوگيری نمی شد، کار به اينجا نمی رسيد                           
 چرا آقا روزنامه را      :مثًال آزادی مطبوعات، االن هنوز اداره سانسور منحل نشده و بعضی اوقات می گويند                 )  ...  است

 ...نمی فرستيد سانسور کنيم؟
استقالل قضات است که وزرای عدليه در قاضی اعمال نفوذ می کردند و بايد االن يک قانونی به                              ]  موضوع ديگر [

از نتيجه همين تسلطی که وزارت         .  مجلس بيايد که قاضی را نه مجلس، نه شاه، نه وزير هيچکس نتواند تغيير بدهد                       
بايد .  ضات داشت، توانستند هم بر امالک مردم، هم بر حقوق مردم، هم بر همه چيز مردم مسلط شوند                                عدليه بر ق   

 25»...مصونيت قضات محترم باشد
اما هيچ يک ار تذکرات و         .  نمايندگان مجلس پايان گرفت     »  !احسنت«و  »  !صحيح است «نطق دشتی در ميان فرياد         

 .ی ناشنيده ماندپيشنهادات دشتی جامه عمل نپوشيد و هشدارهای و
 هنگامی که اليحه اموال واگذاری       ١٣٢٠ بهمن   ١٦دشتی در جلسه بيست و دوم مجلس دوره سيزدهم مورخ پنج شنبه                 

 :مطرح بود چنين گفت
باقی مانده بود ديگر مالکی در کشور باقی نمی               ]  رضا شاه [من معتقدم که اگر چهار پنج سال ديگر پادشاه سابق                   «
مخصوصًا که يک طرف     .  امروز قرن بيستم است    .  مام اين اعمال سياه گذشته باطل و لغو است            بايد گفت آقا ت    ...  ماند

من نمی دانم اساسًا چرا در اين مملکت هر پادشاهی به              .  کشور ما انقالب سوسياليستی قسمتی از دنيا را اداره می کند             
وليت تام دارند پس به چه دليل بطور         وزراء در مقابل مجلس مسئ     ...  محض اينکه قدرتی پيدا کرد شروع به تعدی نمود          

اگر می خواهيد مشروطيت درست شود و مّلت ايران روی آزادی را ببيند بايد                .  مستقل کارهای خود را انجام نمی دهند       
 .»...در امور وزارتخانه ها مداخله نکنند] محمد رضا شاه[اعليحضرت همايونی 

متوسط جديدی با گرايشهای متغايری به وجود آمد و کارهای             در دوره وی طبقه      .  رضا شاه مجبور به ترک ايران شد        
اصالحی وسيعی انجام گرفت که با همه بحثهايی که هنوز پيرامون شيوه انجام آنها وجود دارد، ليکن تغييرات عميقی را    

قدرت تمرکز قدرت دولت، آرام کردن قبايل سرکش، محدود کردن          :  در جامعه ايران به وجود آورد که شايان ذکر است          
روحانيون، کشف حجاب، تغيير لباس مردان، لغو القاب اشرافی، اجباری کردن داشتن نام خانوادگی و شناسنامه،                                 

، تأسيس مدارس دولتی، تأسيس دانشگاه، تأسيس دادگستری با              »فئودال«اجرای نظام سربازگيری، تضعيف قدرتهای         
ه ديگر، به کار انداختن راه آهن سراسری ايران از            قوانين مدون و امروزی، تأسيس وزارت فرهنگ و چند وزارتخان            

عوارض قند و شکر و چای، تأ سيس صنايع کوچک در تهران و شهرستانها وفراموش نکنيم که دستگاه روحانيت با                             
ولی می توان رضا شاه را به دليل پايمال کردن قانون              .  همه اين اقدامات و اصالحات با سرسختی مخالفت می ورزيد            

طه، منع فعاليت احزاب سياسی، اقدامات قهرآميز به منظور اصالحات اجتماعی و اقتصادی، قتل مخالفان                 اساسی مشرو 
 . و گردآوری ثروت سرزنش و نکوهش کرد

نسل امروز به آسانی قادر به درک دوره پادشاهی رضا شاه نيست و بنا بر اين نمی تواند درباره آن دوره داوری بی                               
 هرج و مرجی که منجر به قدرت رسيدن رضا شاه شد و به ديکتاتوری وی انجاميد،                     اوضاع پر آشوب و   .  طرف باشد 

دوران مشروطيت تازه آغاز گرديده بود و کمتر کسی در فکر اجرای                 .  بازتاب قرنها حکومت استبدادی در ايران بود        
 قدرت نداشت و بی     اگر به جای رضا شاه  هر کس ديگری نيز به قدرت می رسيد چاره ای جز اعمال                    .  قوانين آن بود  

 . ترديد همان راهی را می رفت که او رفت

                                                 
ا در رشت زندانی کرده بودند از جمله پدر احمد شاملو که افسر ژاندارمری بود و                            روسها تعدادی از افسران و صاحب منصبان ر                 [   24

همچنين احمد شاملو را که در آن زمان تقريبًا جوانی بيست ساله بود و اشعاری در مدح رضا شاه و المانيها و شکوه ايران باستان سروده بود و                             
 ]به داشتن افکار فاشيستی شهرت داشت

 ] مراجعه کنيد به صورت مذاکرات مجلس شورای مّلی١٣٢٠ متن کامل نطق دشتی در جلسه سه شنبه اول مهرماه برای اطالع از  [ 25
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 احزاب و سازمانهای سياسی و مذهبی گوناگونی در ايران پديد آمدند               ١٣٢٠ شهريور   ٢٥پس از خروج رضا شاه در         
بودند »  حزب ايران « و   27به رهبری قوام السلطنه   »  حزب دموکرات ايران  «،  26»حزب توده ايران  «که مهمترين آنها    

 .ن آخری بعدها با حزب توده همکاريهای نزديکی پيدا کردکه اي
را پايه  »  حزب عدالت «علی دشتی در همين ايام دوباره به مجلس بازگشت و با عده ای از رجال سياسی زمان خود                           

پايه گذاران حزب عدالت را       .  28گذاری کرد که اهداف و برنامه های اصالحی ليبرالی را دنبال و پشتيبانی می کرد                       
ی تشکيل می دادند که نخست از رضا شاه پشتيبانی می کردند، اما رفته رفته ناخشنودی خود را از روشهای                                    کسان

به همين سبب   .  مستبدانه وی ابراز داشتند و يکی پس از ديگری به زندان افتاده و يا تبعيد شده و يا خانه نشين گشتند                             
 اينکه شاه فرمانده کل قوا و بزرگ ارتشتاران است                حزب عدالت خواستار اداره ارتش توسط غيرنظاميان بود و به               

 .ُخرده می گرفتند و مخالفت خود را پنهان نمی داشتند
حزب عدالت در مسائل خارجی اميدوار بود که برای مقابله با دو دولت بزرگ در منطقه، يعنی روس و انگليس، پای                          

. گوی اصلی فراکسيون حزب عدالت در مجلس بود        علی دشتی سخن  .  اياالت متحده را به صحنه سياسی ايران وارد کند         
وی در سالهای پس از شهريور بيست دليرترين و شايد مهمترين نماينده مجلس به شمار می رفت و همواره به شاه                                   

علی .  29»اگر در سياست دخالت کند تاج و تختش را از دست خواهد داد                «جديد، محمد رضا شاه، هشدار می داد که            
حزب عدالت  .  دالت برای مقام نخست وزيری، سياستمدار غير اشرافی اما تحصيلکرده غرب بود           سهيلی، نامزد حزب ع   

در زمان اشغال ايران توسط متفقين و در فضايی سرشار از هراس و  وحشت از تشکيل حزب توده که علنًا وسيله                                  
 .اين حزب خيلی زود منحل شد. شورويها ياری می شد به وجود آمده بود

احزاب چپ و راست و ميانه در پی براندازی حکومت مشروطه در ايران نبودند و بيشتر به مبارزه                           بطور کّلی اين     
 .سياسی در چهارجوب قانون اساسی مشروطه برای پيشبرد آرمانهای حزبی خود فعاليت می کردند
ن دليل برای   به همي .  حزب توده در نخست به ظاهر يک حزب سوسيال دموکرات با آرمانهای توده ای و کارگری بود                    

کارگران و به ويژه تحصيلکردگان، نظاميان و سياستمداران ميهن دوست که از نابسامانيهای دو جنگ جهانی و هجوم                      
و نفوذ بيگانگان به ميهنشان دلخوش نبودند، ميدان مناسبی برای فعاليتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی به نظر می                              

 .رسيد
ايران در خانه سليمان محسن اسکندری تشکيل شد و اعضای کميته مرکزی     هيئت مؤسس حزب توده      ١٣٢٠ مهر   ٧در  

حزب توده با پشتيبانی علنی اتحاد جماهير شوروی تشکيل گشت و اين طبيعی بود که تشکيل يک                   .  موقت را تعيين کرد   
هان را در آن      حزب کمونيستی با زيربنای ماترياليستی نتواند از ديد عّمال دولت استعماری انگليس که بازار نفت ج                          

 .30زمان در اختيار و تعداد بی شماری مستعمره در سراسر جهان و به ويژه در همسايگی ايران داشت، پنهان بماند
پس از سقوط و تبعيد رضا شاه و حضور و نفوذ قوای متفقين در ايران، اوضاع و احوال سياسی کشور دگرگون شده                            

 فزاينده تفکرات مترقی و ضد سّنتی روح و جانی دوباره داد و سبب               بود و اين به توسعه فکر نوپای دموکراسی و رشد          
التهاب و چالش بين نو و  کهنه و سبب بروز تضاد و گاه ناسازگاری بين آرمانها و واقعيتهای ملموس جامعه ايران                                  

 .گرديد
ی در برافروختگی مردم قدرتهای صاحب نفوذ خارج. در ايجاد اين فضای پر تنش، تنها مسئوليت بر ُگرده ايرانيان نبود           

محمد رضا شاه جوان     .  آنها از شتاب و سرانجام تالشهای دموکراتيک در ايران بيمناک شدند                .  ايران بی تأثير نبودند     
اما آرام آرام از جانب سياستمداران و همکاران پدرش مجبور شد از عنوان                .  هنوز در رؤيای تربيت اروپايی خود بود       

 . له گيرد و در پی نفوذ سياسی و استحکام مقام خود بيفتدتشريفاتی پادشاهی مشروطه فاص
وی از طرفداران آلمان    .  بود بنيان گذارد  »  سوسياليسم ملی کارگران ايران   «را که مخفف    »  حزب سومکا «منشی زاده   
 شيوه  اعضای سومکا با اونيفورم قهوه ای و يا سياه و بازوبند و چماق در شهر تهران رژه می رفتند و به                       .  هيتلری بود 

 .نازيها سالم می دادند
. را علم کردند و لباس اينها اونيفورم ارتشی بود           »  حزب آريا «تيسمار ارفع و سپهری که قبًال همکار منشی زاده بود               

هر دو اين احزاب برای مقابله با حزب توده به وجود آمده بودند و به تبليغات فاشيستی ميان کارگران و کارمندان                                     
 .مشغول شدند

 مذهبی ضد کمونيستی می بايد مورد عالقه دو قدرت پر              – نمی توان داشت که ايجاد يک سازمان تروريستی              ترديدی
قشر سّنتی و مرتجع مذهبی برای       .  نفوذ در ايران، يکی امپرياليسم انگليس و ديگری ارتجاع مذهبی  قرار گرفته باشد                  

ان بيشتری می يافت، به فعاليتهای پيدا و پنهان                 مقابله با افکار سوسياليستی و کمونيستی که روز به روز طرفدار                     
مذهبيون افراطی و روحانيون طراز اول شيعه مقيم عراق و ايران در تأسيس سازمان                                   .  مسلحانه روی آوردند     

 . برای مقابله با حزب توده و تبليغات سوسياليستی آنان بی تأثير نبودند» فداييان اسالم«تروريستی 

                                                 
 ] نماينده از سراسر کشور در تهران تشکيل شد١٦٨ با شرکت ١٣٢٣ مرداد ١٠نخستين کنگره حزب توده ايران در   [ 26
 ]يران را به اطالع مّلت ايران رسانيد طی پيامی تشکيل حزب دموکرات ا١٣٢٥ تير ٩احمد قوام در   [ 27
 ]در تأسيس حزب عدالت، ابراهيم خواجه نوری و دادگر نماينده دموکرات و بعدًا عباس مسعودی سردبير روزنامه اطالعات سهيم بودند  [ 28
 ]١٣٢٠ شهريور ١٥مذاکرات مجلس دوازدهم،   [ 29
 برگزار شد که عده زيادی از سربازان        ١٣٢٣ آبان   ٥ دولت ساعد در تهران و در        عظيم حزب توده ايران عليه    )  راهپيمايی(اولين ميتينگ       [ 30

 ]اين راهپيمايی برای اعطای امتياز نفت شمال به شوروی تشکيل شده بود. شوروی در ميان راهپيمايان بودند
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 م فعاليت فداييان اسالشروع

پس از دبستان، دبيرستان صنعتی آلمانها      .   در تهران متولد شد    ١٣٠٤سيد مجتبی ميرلوحی معروف به نواب صفوی در          
طرفداران و . او در آبادان زندگی می کرد. به استخدام شرکت نفت در آمد) ١٩٤٢ (١٣٢١را به اتمام رساند و در سال 

ی پايی پيرامون زندگی سيد مجتبی ميرلوحی نقل می کنند که                  افسانه های ب   »  فداييان اسالم «اعضای قديمی سازمان      
به هر روی سيد ميرلوحی پس از مدتی به بغداد و              .  مورد ترديد همه کارشناسان تاريخ اجتماعی و سياسی ايران است            

 ظاهرًا در نجف به حوزه درس مرتجعترين روحانی آن زمان آيت اهللا امينی صاحب الغدير                   .  از آنجا به نجف می رود      
 .راه می يابد و مورد توجه وی قرار می گيرد

ميرلوحی پس از مدت کوتاهی از نجف به بغداد و از بغداد به آبادان می رود و در همين شهر که در اشغال قوای                                       
وی سفرهايی نيز به مهمترين       .  نظامی انگليس و پليس جنوب انگليسيها بود به تبليغات و سخنرانی مشغول می شود                       

ر مانند آبادان و اهواز و آغاجاری که بطور کّلی تحت نظارت انگليسيها بود می کند و به سخنرانی                           مناطق نفتی کشو   
حيرت انگيز اينکه فرمانده ارتش و پليس انگليس نه تنها مانع فعاليت وی نمی شوند و سيد                    .  برای کارگران می پردازد   

رند تا طرفدارانش را از اين شهر به آن شهر انتقال         ميرلوحی را دستگير نمی کنند، بلکه کاميونی در اختيار وی می گذا           
 !دهد

ورود سيد ميرلوحی به آبادان که ظاهرًا دشمن انگليس بود با بازگشت آيت اهللا بروجردی، آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی و                          
سوم اسفند بود، سيد ضياء الدين طباطبايی که به داشتن روابط عميق با انگليسيها اشتهار داشت و از عوامل مهم کودتای   

 .به ايران همزمان بود
آثار زنده ياد محقق و مورخ دانشمند احمد         .   ساله بود به نزد آيت اهللا بروجردی به قم رفت             ٢١در زمانی که ميرلوحی      

می گويند برخی از کتابهای کسروی به          .  کسروی خواب راحت از چشمان مرتجعين و متوليان فرقه شيعه ربوده بود                 
 .31»حکم ارتداد نويسنده کتاب را اعالم می کند« آقا حسين بروجردی می رسد و او دست آيت اهللا حاج

سيد ميرلوحی با عده ای به تهران نزد احمد کسروی می رود و با وی در جلسات متعددی به مباحثه و مجادله می                                      
ار نمی آورد وحتا       مباحثات ساده لوحانه ميرلوحی با دانشمندی چون احمد کسروی نتيجه دلخواه را به ب                              .  پردازد

همراهان سيد ميرلوحی بنا به گفته طرفداران خود او پايه ايمانشان سست می شود و سيد را در مقابل کسروی به                                      
سيد ميرلوحی با خشم احمد      .  32»دو دستگی ايجاد می شود     «مسخره می گيرند و کار به آنجايی می رسد که بين آنان                  

پس از چند روز سيد ميرلوحی وسيله .   کند و جلسه را ترک می گويد       کسروی را در حضور ديگران به مرگ تهديد می        
کسروی زخمی  .  روحانيون به يک کلت مجهز می شود و در ميدان حشمت الدوله کسروی را هدف گلوله قرار می دهد                    

 ميرلوحی دستگير می گردد ولی با نفوذ آيت اهللا بروجردی و آيت اهللا کاشانی بعد از دو ماه بازداشت                                      .  می شود  
از همين زمان گوش ايرانيان با نام سازمان تروريستی                .  محترمانه به قيد کفالت و مانند يک قهرمان آزاد می شود                   

 .آشنا می گردد» فداييان اسالم«
و آنگاه  »  هيئتهای مؤتلفه اسالمی  «حاج مهدی عراقی از نخستين اعضای فداييان اسالم و از سران سازمان تروريستی                

و دوست و يار نزديک آيت اهللا خمينی رهبر انقالب اسالمی ضمن بيان خاطرات خود                         »  میانقالب اسال «از سران    
را چنين  »  فداييان اسالم «به وضوح چگونگی تأسيس و پايگاه اخالقی و اجتماعی اعضای                »  فداييان اسالم «پيرامون  

 :شرح می دهد
تد که يک محفلی، يک سازمانی، يک             بيرون می آيد به فکر اين می اف              ]  از زندان  [وقتی   ]  مجتبی ميرلوحی  [سيد   «

اين فکر به نظرش می آيد که از وجود افرادی بايد استفاده بکنم  .  گروهی، يک جمعيتی را به وجود بياورد برای مبارزه        
به حساب  .  که تا االن اين افراد مخّل آسايش محالت بوده اند، مثل اوباشها که توی محالت هستند، گردن کلفتها، التها                          

اين بود دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند، اکثر آنها مرحله                    ...  بده کشهای محالت بوده اند      آنها که عر   
بودن آنان می داند و       »  متدين«را در    »  اوباشها«حاج مهدی عراقی علت انتخاب         .  33»...اول از اينجور افراد بودند      

 .کمان کنونی ايران ارائه می دهدندانسته تقسير دقيقی از انديشه های دينی مبارزين اسالمی و حا

                                                 
 ايرادات و انتقادات شديدی را به           »سرنوشت ايران چه خواهد شد       «و  »  بخوانيد و داوری کنيد     «،  »دادگاه«احمد کسروی در کتابهای            [ 31

به ويژه در کتاب اخير به ورود آيت اهللا بروجردی به قم و فتاوی ارتجاعی وی و دخالت وی در نظام آموزشی                               .  دستگاه روحانيت گرفته بود    
 آغاز گرديد و به همين دليل       در مدارس کشور  »  تعليمات دينی «در اثر پافشاری آيت اهللا بروجردی درس         .  ايران انتقادات بی پرده ای نموده بود       

 » وزارت فرهنگ تعدادی مال به عنوان معلم در سراسر کشور استخدام کرد
 ]، مهدی عراقی از قديمی ترين همکاران سيد ميرلوحی بود٢٥، صفحه »ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدی عراقی«  [ 32
حاج مهدی عراقی   .  ١٣٧٠ چاپ اول، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،         ،٢٦صفحهه  »  ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدی عراقی       «کتاب      [ 33

 در کليه ترورهای فداييان ١٣٢٤وی تا هنگام اعدام نواب صوفی در سال     .   سالگی به عضويت شورای مرکزی فداييان اسالم در آمد         ١٦از سّن   
وی در قتل احمد کسروی،         .  غيرمستقيم داشت  اسالم و برنامه ريزيها و گفتگوهای پشت پرده اين سازمان تروريستی مشارکت مستقيم و                                

 تا تبعيد خمينی در تمامی تظاهرات خيابانی             ١٣٤٢بين پانزدهم خرداد      .  عبدالحسين هژير، رزم آرا و حسنعلی  منصور نقش اساسی داشت                   
م آور و همچنين قتلهايی       شاخه ترور هيئت مؤتلفه را پايه گذاری کرد که زير نظر وی به ترور افراد نا                     ١٣٤٣شرکت داشت و در بهمن سال         

 به فرانسه رفت و در نوفل لو شاتو از مشاوران و محرمان خمينی بود وهمراه وی                  ١٣٥٧عراقی در سال    .  که  هنوز افشا نشده است اقدام نمود        
روريستهای  همراه پسرش به وسيله سه نفر از ت            ١٣٥٨ شهريور    ٤عراقی در    .  وی در انقالب مسئوليتهای مختلفی داشت        .  به تهران بازگشت   
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 توسط  ١٣٢٤به هر روی، احمد کسروی مورخ پر آوازه ايران همراه با منشی خود محمد تقی حدادپور در بيستم اسفند                      
ندای ميهن دوستی و انديشه های      .  سيد حسين امامی از اعضای فداييان اسالم در کاخ دادگستری در تهران به قتل رسيد                

 .ما در قلب و جان هر ايرانی  باقی مانده استضد ارتجاعی کسروی ا
و با عنوان سازمان       »  نواب صفوی  «پس از قتل احمد کسروی اولين اعالميه سيد مجتبی ميرلوحی با نام مستعار                           

به گمان من دستورالعملی که     .  سازمان فداييان اسالم در حقيقت يک سازمان تروريستی بود        .  منتشر شد »  فداييان اسالم «
آنان نه تنها در فکر براندازی شاه        .  ده شده بود اين بود که کشور را از سقوط به دامان کمونيستها حفظ نمايند                 به آنان دا  

نبودند، بلکه با ترور سياستمداران و روشنفکران ميل داشتند که شاه و دولتهای او را در مقابل کمونيستها حفظ کنند و                           
 . به اجرای احکام مذهبی مجبور نمايند

 ١٣٣٤ تا   ١٣٢٧ و سازمان تروريستی فداييان اسالم به فعاليتهای نيمه مخفی خود ادامه داد و در سالهای                    نواب صفوی 
در همه تحوالت سياسی ايران نقشی ماجراجويانه و جنايتکارانه و در دراز مدت تأثيری بس مخرب و خطرناک بر                              

بود و به گرمی از آزادی قاتل کسروی دفاع می             عبدالحسين هژير که در کابينه قوام السلطنه وزير دارايی             .  جای نهاد 
مهدور الّدم بوده و اگر هم او را کشته اند          ]  احمد کسروی [بنده عقيده دارم که اين آدم       «:  کرد و در هيدت دولت گفته بود      

 نمی دانست که خود روزی به دست فداييان اسالم و به دست سيد حسن امامی، همان شخصی که           34»کار صحيحی بوده  
 ).  ١٣٢٨هشتم آبان (را کشته بود، به قتل خواهد رسيد کسروی 

و دکتر زنگنه رييس دانشگاه تهران را           )   در مسجد شاه     ١٣٢٩اسفند  (اين جنايتکاراِن مقدس، رزم آرا نخست وزير             
فداييان . ترور کردند و با ترور نافرجام عالء نخست وزير، رعشه بر جان حکومت متزلزل شاه و دولتهای وی انداختند       

اسالم ابزار شومی برای نقشه های استعماری در ايران گشتند که پيامدهای ويرانگر آن را در سراسر سالهای حکومت                     
 .35اسالمی در ايران به وضوح می بينيم

شاه و رجال سياسی ايران ساده لوحانه در تله             »  فداييان اسالم «با تأسيس و ادامه آزادانه فعاليت سازمان تروريستی              
د قدرتهای خارجی و همچنين قشر قدرتمند ارتجاع مذهبی افتاده و از پيامدهای خطرناک و تأثير دراز        سياست جنگ سر  

 .36مدت آن در جامعه سّنتی ايران بی خبر ماندند
 

 ی فداييان اسالمترورها
 کنفرانس تهران با حضور روزولت رييس جمهور آمريکا، استالين نخست وزير اتحاد             )  ١٩٤٣  (١٣٢٢در اواخر پاييز    

جماهير شوروی و چرچيل نخست وزير انگليس تشکيل شد و سران مذکور موافقت کردند که شش ماه پس از جنگ                              
 ايران را طبق معاهده کنفرانس سران در         ١٩٤٥ارتش انگليس و آمريکا در مارس        .  قوای خود را از ايران خارج کنند       

هی به بهانه اينکه اوضاع بعضی نواحی شمال           اما دولت استالينيستی شوروی ضمن اعالميه کوتا         .  تهران ترک کردند   
 .ايران مبهم و مغشوش است، نيروهای خود را در آذربايجان نگاهداشت

فرقه «و جعفر پيشه وری در آذربايجان        »  فرقه دموکرات کردستان  «در همين دوران قاضی محمد در نوحی کردنشين          
 .را برپا کردند و کوس خودمختاری زدند» دموکرات آذربايجان

رتش ايران به تنهايی توانايی ايجاد نظم را در نواحی شمال غربی ايران نداشت و سرانجام با خدعه کارساز قوام                                   ا
 از ١٩٤٦السلطنه مبنی بر وعده اعطای امتياز نفت شمال به اتحاد شوروی، دولت شوروی از يکسو ارتش خود را در                   

فرقه دموکرات  «پس از اين، افراد       .  الی گذاشت را خ »  فرقه دموکرات «ايران خارج ساخت و از سوی ديگر پشت               
 .به شوروی فرار کردند» فرقه دموکرات کردستان«و » آذربايجان

منافع «اتحاد شوروی تقاضای واگذاری امتياز نفت شمال را از ايران داشت و حزب توده در ارگانهای رسمی خود از                       
 ! 37شوروی دفاع می کرد» مشروع

                                                                                                                                                         
همکاران وی از شاخه نظامی هيئت مؤتلفه معتقدند که گروه فرقان توسط شيخ علی اکبر هاشمی                      .  گروه فرقان در نزديکی خانه اش ترور شد          

 ]رفسنجانی پايه گذاری شده است
 محمود تفضلی در      .١٥٦/١٥٧به اهتمام بابک اميرخسروی و فريدون آذرنور، بخش دوم صفحه                  »  خاطرات سياسی ايرج اسکندری     «    [ 34
صميمانه پيرامون قتل کسروی می نوشتند و جريان فتل فجيع وی را در روزنامه های خود بی                    »  مرد امروز «و محمد مسعود در      »  ايران ما «

 ]طرفانه بازتاب می دادند
آيت اهللا کاشانی به ديدار      :  کندحاج مهدی عراقی در مورد دخالت آيت اهللا کاشانی و جبه مّلی در ترور رزم آرا و ديگران اعتراف می                                  [ 35

تنها مسئله ای که اينجا مطرح است هفت نفر بايد زده                 «:  نواب صفوی آمد و بعد از مباحثات طوالنی آيت اهللا کاشانی به نواب صفوی گفت                       
و سه تا ديگر که من االن يادم         اوليش رزم آرا است، دفتری، دکتر فالح، دکتر طاهری، د           .  بشوند تا ما بتوانيم برنامه مان را پياده بکنيم          [  ترور[

مالقات انجام شد و به قول بعضيها گفتنی، آن آقايان فتوای قتل رزم آرا را از جهت ُبعد سياسی صادر                         ...  گفت هفت نفر بايد زده بشوند       .  نيست
مهدی عراقی در   .  »جتهد بود هم فتوای قتل رزم آرا و شش نفر ديگر را از جهت شرعی صادر کرد، چون م                     ]  آيت اهللا کاشانی  [کردند، اين آقا     

» راجع به زدن رزم آرا     « خاطراتش به نقل جريان دادگاه نواب صفوی می پرداز و می گويد از نواب صفوی در دادگاه                         ١٣٣ و   ١٣٢صفحه  
وی خائن بودن رزم آرا را از يک طرف مطرح می کند و از طرف ديگر هم فتوای قتلش را از جهت سياسی و از جهت دينی                                         .  می پرسند 

 ]»منتسب می کند به جبه مّلی و آيت اهللا کاشانی
برای اطالع بيشتر پيرامون واکنش رجال سياسی ايران پيرامون قتلهای فداييان اسالم مراجعه کنيد به مقاالت مستند دکتر جالل متينی در                              [ 36

 ]١٣٧٩، سال دوازدهم ٤ تا ١شماره های » ايرانشناسی«مجله 
آرشيو « برای مطالعه روزنامه ها و کتب کمياب پيرامون تحوالت سياسی و مذهبی ايران مراجعه کنيد به                       .١٣٢٥روزنامه مردم ، سال          [ 37

  ]Archiv für Forschung und Dokumentation Iran e.v. Berlin (AFDI)»   برلن–اسناد و پژوهشهای ايران 
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ه مجلس شورای مّلی بود وهمراه با دکتر مصدق و ديگران عليه امتياز نفت شمال                             در اين زمان علی دشتی نمايند          
پس از رهايی از     .  به زندان افتاد   )  ١٩٤٦  (١٣٢٥سخنرانی پرشوری کرد و احتماال به همين دليل در شهريور سال                  

 آنکه زبان عربی را پس از بازگشت به ايران به سبب   .   در آن کشور ماند    ١٩٤٨زندان به فرانسه رفت و تا اواخر سال         
 .به عنوان سفير ايران به مصر و بعد به لبنان رفت) ١٩٤٩ (١٣٢٧ آبان ٣به خوبی تکلم می کرد در 

جبه مّلی مرّکب از چند نماينده سابق مجلس، چند روزنامه نگار و تعدادی از                                )  ١٩٤٩  (١٣٢٨در اواسط سال        
. ه مّلی تنها احزاب می توانستند به جبه مّلی بپيوندند             طبق اساسنامه جب   .  روحانيون به رهبری دکتر مصدق تشکيل شد         

، »حزب مّلی کار  «،  »حزب استقالل «.  طرفداران نخست وزيری دکتر مصدق برق آسا به تشکيل حزب مشغول شدند              
، 38»نهضت آزادی برای مردم ايران      «،  »حزب زحمتکشان مّلت ايران    «،  »مجمع مسلمانان مجاهد   «،  »حزب خلق «
سران همه اين احزاب در يک          .  بنيان گرفتند »  حزب پان ايرانيست   «و  »   بنياد پان ايرانيست     حزب مّلت ايران بر     «

 .فعاليت جبه مّلی به اين شکل آغاز شد و کشاکش برای رسيدن به قدرت آغاز گرديد. انتخابات تقلبی به مجلس راه يافتند
فداييان «ل طهماسبی از اعضای       سپهبد رزم آرا نخست وزير به دست خلي           )  ١٩٥٠ ژوئن    ٢٦  (١٣٢٩ اسفند    ١٦در  
به قتل رسيدو خليل طهماسبی دستگير شد و بالفاصله اعالميه مجتبی ميرلوحی معروف به نواب صفوی رهبر                    »  اسالم

آزاد »  حضرت خليل طهماسبی  «منتشر شد که در آن اخطار شده بود اگر           »  ای پسر پهلوی  «فداييان اسالم تحت عنوان     
 .39ی دچار سرنوشت رزم آرا خواهند شدنشود، عده زيادی از رجال سياس

علی دشتی به عنوان وزير مشاور در دولت عالء شروع به کار                 .   تشکيل کابينه داد    ١٣٢٩ اسفند   ١٨حسين عالء در     
 .کرد
 اسفند همين سال در جلسه علنی شورای مّلی طرح مّلی شدن صنعت نفت به پيشنهاد جبه مّلی به اتفاق آراء به                            ٢٤در  

 .ی دشتی از اين طرح پشتيبانی کردعل. تصويب رسيد
 دکتر عبدالحميد زنگنه رييس دانشکده حقوق و وزير سابق فرهنگ هنگام خروج از دانشکده حقوق ١٣٢٩ اسفند ٢٨در  

هدف گلوله شخصی به نام نصرت اهللا قمی از سازمان فداييان اسالم قرار گرفت و به سختی مجروح شد و پس از چند                          
 .پردروز در بيمارستان جان س

 پس از يک ترور نافرجام از جانب فداييان اسالم به علت ناتوانی در حل بحران                     ١٣٣٠ ارديبهشت   ٦حسين عالء در     
 ارديبهشت دکتر محمد مصدق به نخست وزيری        ٧نفت و فشار دولت انگليس از نخست وزيری کناره گيری کرد و در                

 نفت به تصويب مجلسين رسيد و هيئت دولت                 ارديبهشت طرح قانونی اجرای اصل مّلی شدن صنعت               ٩در   .  رسيد
 .اختالف با شرکت نفت انگليس باال گرفت و روابط ايران و انگليس به کّلی قطع شد. مأامور اجرای قانون شد

. مشکالت سياسی و اقتصادی کشور و اوضاع اسفبار مالی دولت مصدق به سبب تحريم خريد نفت در غرب نمايان شد                     
شاه موافقت نکرد و     .   شاه خواست تا فرماندهی کّل قوا و وزارت جنگ را به او واگذارد                   از ١٣٣١مصدق در تيرماه     

 .دکتر مصدق استعفاء داد
مخالفان دکتر مصدق معتقدند که دکتر محمد مصدق با طرح اين درخواست حيله گرانه ميل داشت بار بحران اقتصادی                      

نخست وزير شد و با      )  قوام السلطنه (روی، احمد قوام     به هر   .  و ورشکستگی مالی دولت خود را به گردن شاه گذارد             
و محاکم انقالبی تشکيل خواهد داد و روزی     »  کشتيبان را سياستی دگر آمد    «انتشار اعالميه ای شديداللحن متذکر شد که        

اما در مقابل   .  صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرين تيره روزی خواهد ساخت                        
به زانو در آمد و شاه مبجبور شد خواسته دکتر مصدق را            )  ١٩٥٢  (١٣٣١ تير   ٣٠ تا   ٢٧هرات خونين خيابانی بين     تظا

دکتر مصدق نخست وزيری مجدد خود را ظاهرًا مديون فعاليتهای             .  بپذيرد و دوباره وی را مأمور تشکيل کابينه نمايد           
وی . ان واقعی او بازاريان و اعضای سازمان فداييان اسالم بودند         اما غير مستقيم پشتيبان   .  همه جانبه آيت اهللا کاشانی بود     

:  شرحی در پشت قرآن نوشت و آن را پس از امضاء و ُمهر به اين شرح برای شاه فرستاد                                  ١٣٣١در اول مرداد      
همچنين اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژيم                 .  دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخالف قانون اساسی عمل کنم                  «

درست شش روز بعد برخالف سوگندی که خورده بود، در              .  »ت را تغيير دهند من رياست جمهور را قبول کنم             مملک
در .  هفتم مرداد ماّده واحده اختيارات دکتر مصدق به مجلس رفت و همان روز به تصويب مجلس شورای مّلی رسيد                          

قديم مجلسين نمايد و تا موقعی که تکليف آنها          اين اليحه به دکتر مصدق اختيار داده می شد که لوايحی پس از آزمايش ت                 
 طرح يک ماّده ای با قيد سه فوريت برای              ١٣٣١ مرداد   ١٦ روز بعد در      ٩.  در مجلسين معين نشده الزم االجراست       

چون جنايت حاجی علی رزم     :  ماّده واحده «:  عفو و آزادی خليل طهماسبی قاتل رزم آرا به تصويب رسيد به اين شرح                 
و از اجانب بر ملت ايران ثابت است بر فرض آنکه قاتل او استاد خليل طهماسبی باشد از نظر مّلت                                آرا و حمايت ا     

                                                 
 ٢٥در  »    نهضت آزادی ايران  «تقريبًا ده سال بعد      .  بودند»  نهضت آزادی برای مردم ايران      «حسين رازی و محمد نخشب پايه گذاران               [ 38

 ]توسط آيت اهللا طالقانی، سحابی و بازرگان تأسيس شد) ١٩٦١ (١٣٤٠ارديبهشت 
يک روز پس   .  در صفحات قبل به دسايس آيت اهللا کاشانی از سران جبه مّلی و دخالت وی در ترور سپهبد رزم آرا مشروحًا اشاره کرديم                             [ 39

قتل رزم آرا را واجب دانست و خليل طهماسبی را            «سپهبد رزم آرا آيت اهللا کاشانی در يک مصاحبه با خبرنگاران خارجی و داخلی                   از ترور   
دکتر بقايی و حسين مّکی در ميدان بهارستان ميتينگی ترتيب دادند و هر دو کشتن رزم آرا را به مّلت ايران                            .  »منجی مّلت ايران معرفی کرد     

 ]پخش شد» ای پسر پهلوی«ر همين اجتماع اعالميه نواب صفوی زير عنوان د. تبريک گفتند
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دکتر :   تن از جمله دو تن استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران              ٢٧اين طرح را     «.  »بيگناه و تبرئه شناخته می شود       
 . 40»شايگان و دکتر سنجابی امضا کرده بودند

 از زندان آزاد شد و پس از زيارت شاه عبدالعظيم به مالقات آيت اهللا کاشانی که                        ١٣٣١ن   آبا ٢٤خليل طهماسبی در     
 .فتوای قتل رزم آرا را داده بود شتافت

شناختن احمد قوام و ضبط اموال وی        »  مفسد فی االرض  «مجلس سنا به درستی با اليحه عفو خليل طهماسبی و اليحه               
اما جبه مّلی و به ويژه دکتر مصدق بر خالف . قوانين کيفری کشور دانستمخالفت کرد و آن را خالف قانون اساسی و       

عملی انجام ندهد، به ساخت و پاخت پنهانی خود با آيت              »  برخالف قانون اساسی  «سوگندی که به قرآن خورده بود تا           
ن اساسی و  استقالل     اهللا کاشانی، حامی سازمان تروريستی فداييان اسالم، مشغول بود و توجهی به زير پا گذاشتن قانو                   

جالب توجه آنکه جبه مّلی بعدها قتل رزم آرا را به دربار                 .  دادگستری و رعايت اجرای عدالت حقوقی کشور نداشت           
 .نسبت می داد و هنوز اين شايعه بی پا بر سر زبانهاست

س برد و تقليل مدت       مخالفت مجلس سنا با دو اليحه نامبرده سبب شدکه جبه مّلی برای تنبيه سناتورها طرحی به مجل                        
 .مجلس سنا تعطيل شد. مجلس سنا را از چهار سال به دو سال به قيد دو فوريت در همان روز به تصويب رسانيد

دکتر مصدق با همه تدابيری که به کار برد و گاه با ناديده گرفتن اصول قانون اساسی نتوانست بحران اقتصادی کشور                         
 مرج حکمفرما شده بود و يک بالتکليفی عميقی در جامعه ايران احساس                 در سراسر کشور هرج و     .  را برطرف نمايد  

 ١٣٣٢ مرداد ٢٥شاه با صالحديد کرميت روزولت مأمور عاليرتبه سازمان سيا مجبور به اتخاذ عمل شد و در  .  می شد 
 .رگزيدفرمان برکناری دکتر مصدق را از نخست وزيری صادر کرد و سپهبد فضل اهللا زاهدی را به نخست وزيری ب

کميته مرکزی حزب توده طی اعالميه      .  دکتر محمد مصدق به فرمان برکناری خويش وقعی نگذاشت و شاه به ُرم رفت               
رهبران مذهبی و جامعه ايران مشتاق بازگشت        .  را خواهان شد  »  جمهوری دمکراتيک «ای سرنگونی سلطنت و ايجاد       

ی سالمت شاه و دوری وی از کشور مجالس روضه خوانی و            آيت اهللا بروجردی و آيت اهللا کاشانی هر دو برا         .  شاه بود 
آيت اهللا بروجردی   .  بر سر منابر می خواندند     »  روضه دو طفالن مسلم   «عزاداری برپا کردند و به قول مخالفان کودتا           

وی در  .  مرجع شيعيان جهان نخستين کسی بود که به شاه تلگراف فرستاد و شاه را به بازگشت به ايران فرا خواند                               
کودتای .  ناميد و در سرکوب دشمنان دين آرزوی موفقيت کرد           »  حافظ بيضه اسالم  «گرافی به تيمسار زاهدی او را         تل
 .دکتر مصدق بازداشت شد و شاه به ايران بازگشت. به پيروزی رسيد) ١٩٥٣ اوت ١٩ (١٣٣٢ مرداد ٢٨

دکتر مصدق وسيله دکتر بقايی و آيت اهللا        .  ودرهبر جبه مّلی ايران در همان دامی افتاده بود که خود در ايجاد آن سهيم ب                
کاشانی و شمس قنات آبادی با رهبری سازمان تروريستی فداييان اسالم تماس دائمی داشت و از آنان برای رسيدن به                           

وی بيست و هشت تن از اعضای فداييان اسالم را که در زندان بودند، از جمله                      .  قدرت استمداد و کمک خواسته بود       
 .را را آزاد کردقاتل رزم آ

فرماندار نظامی  .   مرداد سرکوب خونين مّليون و به ويژه احراب و سازمانهای چپ را به دنبال داشت                           ٢٨کودتای  
شد، با اعمال خشونت و     )  ساواک(تهران تيمسار تيمور بختيار که بعدًا نخستين رييس سازمان امنيت و اطالعات کشور                

 .ی بالمنازع ايران بودايجاد جّو ترس و وحشت به واقع فرمانروا
حزب توده و شبکه نظامی       .  دکتر مصدق به سه سال زندان و سپس تحت نظر تا آخر عمر در احمدآباد زندگی کرد                          

 .حزب قلع و قمع شد و عده ای از اعضای نظامی و غيرنظامی آن تيرباران شدند
 مرداد  ٢٨ديگر آيات عظام پس از کودتای        آيت اهللا بروجردی و روحانيونی چون آيت اهللا کاشانی، بهبهانی، ميالنی و                 

نه تنها از محاکمات دادگاه نظامی و عمليات خشونت بار فرمانداری نظامی انتقادی نکردند، بلکه عمًال به تأييد آن می                         
 .پرداختند و سرکوب خونين حزب توده را يک پيروزی برای دوام و استحکام مذهب در ايران می دانستند

اد فضای اجتماعی ايران ظاهری مذهبی گرفت و روحانيون بخش مهمی از قدرت حکومتی                       مرد ٢٨پس از کودتای      
نفوذ آنان در روند محاکمات دادگاه نظامی چه در محاکمه دکتر مصدق و چه در محاکمه ديگر رجال                                .  ايران شدند 

 .سياسی و اعضای حزب توده به وضوح ديده می شد
ارتداد و کفر و خيانت به        «ی کرد در دادگاه نظامی، دکتر مصدق را به              تيمسار آزموده با توافق روحانيون بارها سع         

متهم کند و تا آنجايی پيش رفت که دکتر مصدق را به بی دينی متهم    »  مذهب اسالم و براندازی حکومت مشروطه ايران      
ه از بين بردن     کرد تا اعضای فداييان اسالم و اوباش چاله ميدان که در جلسه دادگاه حاضر بودند تحريک شوند و ب                            

دکتر مصدق که خود زمانی از فداييان اسالم برای رسيدن به قدرت سود برده بود و پيامدهای                 .  دکتر مصدق اقدام نمايند   
خطرناک تحريکات تيمسار آزموده را می دانست، از ترس آنکه فداييان اسالم دست به ترور او و خانواده اش بزنند،                           

ن و اعتقاد خود و خويشاوندانش به اسالم، گاه با حرارت و گاهی با گريه و البه دفاع       در جلسه دادگاه از مسلمانی و ايما      
 .41کرد و شرح مفصلی از برگزاری جلسات روضه خوانی در خانه خود داد

                                                 
دکتر «برای اطالع بيشتر مراجعه کنيد به مقاله مفصل و بسيار خواندنی               .  ١٣٣١ مرداد   ٢٢مذاکرات مجلس شورای مّلی، دوره هفدهم،             [ 40

 ]٧٢٢، صفحه ٤ه ايرانشناسی، سال دوازدهم، شماره از دکتر جالل متينی در فصلنام» مصدق، پيشنهادهای نخست وزيری و انگليسيها
 

 و به ويژه      ٢٣٤ و    ١٦٨ و    ١٦٧صفحه  »  مصدق در محکمه نظامی     « و    ١٤٣صفحه  »  خاطرات و تألمات مصدق     «مراجعه کنيد به          [ 41
از بهرام چوبينه   )  نقالبتحوالت سياسی و مذهبی ايران بين دو ا        (از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمی        «و يا به کتاب      .  ٣٨٥ تا   ٣٧٩صفحه  

 ]که به زودی منتشر می شود
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 مرداد هر چند به ظاهر برای شاه پيروزی و سپس قدرت را به ارمغان آورد، ولی وی را از تخت پادشاهی ٢٨کودتای 
خروج مخفيانه و به قول مخالفانش فرار شاه به           .   کشيد و همرديف سياستبازان روزگار خود قرار داد          مشروطه به زير  

به ويژه آنکه کودتا وسيله بيگانگان طراحی شده و با                 .  ُرم چهره اجتماعی وی را در ميان مردم خدشه دار ساخت                   
 زخم عميقی در عمق اجتماع ايران            مرداد ٢٨به هر روی، کودتای        .  همکاری عوامل داخلی به پيروزی رسيده بود          

 .ايجاد کرد و نيز اعتماد به نفس شاه را از او گرفت
شاه برای بازسازی جايگاه و استمرار پادشاهی خود از همه امکانات اقتصادی، سياسی، اداری، نظامی و فرهنگی                              

 مشروطه باشد به       کشور سود می برد و در اوج قدرت به جای آنکه در پی استحکام اصول قانون اساسی کشور                                   
وی هرگونه انتقاد را    .  خودشيفتگی دچار و بدل به ديکتاتوری عالقمند به اصالحات و رفورم با پنجه های آهنين گشت                   

اقدام عليه  «حتا از جانب کسانی که به او و نظام مشروطه وفادار بودند، ناشنيده می گرفت و منتقدين را زير عنوان                              
 . از خود می راندتار و مار می کرد و» امنيت کشور

 ٢٨شاه پيش از کودتای       .  اين خواسته کودتاچيان و شرکای خارجی و داخلی کودتا بود              .  شاه می بايست حکومت کند      
اما پس از آن، نمايندگان مجلسين و نخست وزيران با          .  مرداد چندان دخالتی در انتخابات و تعيين نخست وزيران نداشت          

پس بايد مانند هر حکومت استبدادی، مشروعيت و            .   آنان نماينده مّلت نبودند      .انتخابات ساختگی به قدرت می رسيدند        
نخست فرمانداری نظامی و سپس ساواک تشکيل شد و          .  مقبوليت مّلی را با وسايل غير دموکراتيک به دست می آوردند           

از خود در دوران       شاه بدنام ترين و بی بند و بارترين اميران ارتش، تيمسار تيمور بختيار را که پيشينه زشتی                                       
به جای گذاشته بود و خود را فراتر از قانون و حقوق انسانی می پنداشت و در خيال، تنها خود                         »  فرمانداری نظامی «

 .را اليق حکومت می دانست، به رياست سازمان امنيتی و اطالعاتی نوپا منصوب ساخت
مراجع تقليد که   .  داد کنسرسيوم را با دولت بستند     آمريکا و انگليس به سرعت قرار     .  کودتاچيان سهم خود را می خواستند     

هر چند که    .  بعد از سفر شاه به ُرم روضه دو طفالن مسلم خوانده بودند، اکنون پس از کودتا توقعات ديگری داشتند                           
روحانيون از سرکوب حزب توده و تعقيب اقليتهای مذهبی در دل احساس شادی و سرور می کردند، ولی از شاه توقع                         

 . که به قدرت روحانيون و اقتدار دکانداران دين توجه ويژه ای نشان دهدداشتند
 مرداد ادامه دهيم و به زندگی و نقش علی دشتی اشاره ٢٨ مذهبی ايران پس از –پيش از آنکه به روند تحوالت سياسی 

ب مهم می نمايد که ما را        اين سفر کوتاه تاريخی بدين سب      .  نماييم، الزم است کمی به گذشته ای نه چندان دور بازگرديم            
اين گريز که شکيبايی خواننده را می طلبد، در پايان            .  با سرشت اين تحوالت و بازيگران آن تا اندازه ای آشنا می کند                

 .سنجش و داوری را پيرامون علی دشتی آسانتر می کند
 

  بهاييانسرکوب
روند بابی و بهايی کشی تا اواخر . ادشاهان قاجار بودتعقيب و کشتار بابيان و بهاييان از سرگرميهای روزانه ماليان و پ       

بابيان در جنبش مشروطيت ايران سهم چشمگيری داشتند و می           .  دوران قاجار به بهانه های دينی و سياسی ادامه داشت          
عنی ست اما اين واقعيت نه به اين م. توان ادعا کرد که تالشهای آنان در ايجاد انقالب مشروطه ايران بسيار کارساز بود

بلکه می بايد چنان تعبير گردد که رهبران بهايی تأکيد داشتند که بهاييان در                         .  که بهاييان طرفدار مشروطيت نبودند       
اما بطور کّلی تعقيب بهاييان در      .  در زمان رضاه شاه، بهايی کشی در چند شهر ايران اتفاق افتاد             .  سياست دخالت نکنند  

در .  رضا شاه در پی محدود ساختن قدرت روحانيت بود        .  به شمار نمی رفت   آن دوران از سياستهای دوران رضاشاهی       
کشور می رفت تا همه ساکنان آن خود را ايرانی بدانند بدون آنکه             .  گسترش يافت »  مّلت شدن «دوران رضا شاه انديشه     

اه آهسته آهسته   اما در سالهای پس از سقوط رضا ش       .  مذهب، مرام سياسی و يا قومی در آن دخالت آشکاری داشته باشد            
جنگ سرد  .  به حوزه سياست رسوخ کرد     »  امت اسالمی «اين سياست به فراموشی سپرده شد و بازگشت فکر بی پای                

تأسيس فداييان اسالم . بين دو قدرت بزرگ جهانی شرق و غرب اين انديشه را به ايران کشاند و به گسترش آن پرداخت     
 . در ايران بودپس از سقوط رضا شاه برای مقابله با چپگرايی 

در دو دهه بيست و سی تعقيب اقليتهای مذهبی به ويژه بهاييان به بهانه مخالفت با افکار شبه مذهبی و چپگرايی،                                       
انداخت و آنها را آشکارا در مخالفت با آرمانها         »  امت اسالمی « و شاه را در کوره راه        ١٣٢٠دولتهای پس از شهريور     

تقريبًا همه رجال سياسی، وابسته و مّلی، به                .   دولت مشروطه قرار داد        انقالب مشروطيت و اصول قانون اساسی           
گسترش اين بيراهه سياسی کمک شايانی کردند و به بيگانه ساختن جامعه مدنی ايران از آرمانهای دموکراتيک جنبش                       

أی مردم  فرصت مغتنمی برای استحکام دموکراسی در ايران از دست رفت و کسب ر             .  مشروطيت ايران شتاب بخشيدند   
 .برای پشتيبانی از اصالحات و رفورم، حتا در محدوده کنترل شده آن، از چنگ شاه و دولت خارج گرديد

دستگاه روحانيت چون موريانه به خاييدن         .  با خروج رضا شاه، رضا شاه زدايی با شدت هر چه تمامتر آغاز گرديد                     
بازيچه دست  »  تجدد، ترقی و آزاديخواهی    «ديشه  ارکان دموکراسی مشغول شد و تمامی جلوه های زندگی مدرن و ان                

 در پی     ٢٠دستگاه روحانيت شيعه با کمک همه زمامداران پس از شهريور                       .  قدرتهای ارتجاعی در ايران گرديد         
کانونها و انجمنهای تبليغات اسالمی        .  بازگشت زنان به زير چادر و چاقچور و خواستار تعطيلی مدارس مختلط بود                     

در سراسر کشور افتتاح گرديدند و به انتشار جزوات و روزنامه های دينی                        »  احکام اسالمی حقايق و    «برای نشر    
 .مشغول شدند» اسالمی«و يا » اسالم«روزانه، هفتگی و ماهانه با پسوند 
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در مجموع، عقده ديرينه آخوند پس از ظهور جنبش بابی و سپس بهايی در ايران سر باز کرد و ميدان برای ابراز                                    
» بيداری و روشنگری ايرانيان   «نی عليه اقليتهای مذهبی به ويژه بهاييان و همچنين برای براندازی انديشه              نفرت و دشم  

با پافشاری مراجع در برنامه دروس دبستانها و دبيرستانها                 »  تعليمات دينی  «و   »  تبليغات اسالمی  «.  فراختر گرديد  
ه بيست و پس از آن، گرِد محور مخالفت با بهاييان، احمد             تمامی اين فعاليتها در تهران و شهرستانها در ده         .  گنجانده شد 

کسروی و طرفدارانش و حزب توده و هوادارانش دور می زد که زير نظر دولت و در بيشتر مواقع با کمک دولت                                
 را در ايران ريشه دار ساخت که        42»دايی جان ناپلئون  «در حقيقت اين دستگاه روحانيت بود که فکر          .  انجام می گرفت  

يادداشتهای کينياز   «آثار جعلی و ساختگی چون            .  ه در ايران انجام می گيرد ساخته قدرتهای خارجی است                    هر چ  
.  که ساخته قلم خيال پرداز علی جواهر کالم است با کمک مالی آستان قدس رضوی چاپ و انتشار يافت                     43»دالگورکی

 . اين کتاب تنها يکی از ترفندهای دستگاه روحانيت بود
. از مغز کپک زده ماليان سرچشمه می گيرد        »  هر انديشه غيراسالمی ساخته بيگانگان است     «ردن اينکه   اصوًال شايع ک  

آنها همواره ميل داشته اند آنچه را اسالمی نيست و مانعی برای برای قدرت گيری دکانداران دين شيعی در ايران می                           
له گرانه و پراکندن تخم نفاق و دشمنی تنها دامن              اين بيگانه سازی مزّورانه و حي       .  شود، ضد ايرانی و بيگانه بخوانند       

اقليتهای دينی و يا احزاب مترقی و چپ مستقل را نگرفت، بلکه خود دولت و حکومت مشروطه نيز در دراز مدت به                           
زير سئوال رفت و سبب شد که سرانجام ماليان در سطح وسيعی انقالب مردمی مشروطيت ايران را که عليه قدرت                             

مت استبدادی قاجاريه انجام گرفته بود، از ساخته های روس و انگليس بنامند و به تبليغ اين فکر بی پا                     روحانيت و حکو  
 .بپردارند که حکومت مشروطه و قوانين غيرشرعی از بنيان با دين مبين اسالم و تاريخ ايران در تضاد است

 در کودتا می خواستند و اين تنها با                  مرداد ماليان سهم ويژه روحانيت را از شرکت                ٢٨گفتيم که پس از کودتای           
واعظ مشکوک و معروف حجت االسالم محمد تقی فلسفی در خاطرات خود يادآور شده                      .  سرکوب بهاييان ممکن بود     

فلسفی در  .  است که سخنرانيهای او عليه بهاييان با توافق قبلی آيت اهللا بروجردی و محمد رضا شاه صورت گرفت                             
قبل «:   درباره مالقات خود با آيت اهللا بروجردی گفت          ١٣٣٤ ارديبهشت   ١٩در  »  د ملی اتحا«مصاحبه ای با خبرنگار      

از آنکه ماه مبارک رمضان پيش آيد به قم مشّرف شدم و در آنجا آيت اهللا بروجردی را بسيار ملول ديدم و گفتند حاال                               
بنا به پيشنهاد   .  »کرد و قد علم نمود     که قضيه نفت حل شده و کار توده ايها به انجام رسيده، بايد برای بهاييان فکری                        

آيت اهللا بروجردی نظر موافق دارند مسئله       «:  آيت اهللا بروجردی، فلسفی با شاه مالقات و در اين ديدار به شاه می گويد                
بهاييان که  موجب نگرانی مسلمانان شده است در سخنرانيهای ماه رمضان که از راديو پخش می شود مورد بحث قرار     

 44» !برويد بگوييد«: به روايت فلسفی شاه لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت» اعليحضرت هم موافق هستند؟آيا . گيرد
قلع و قمع بابيان و بهاييان هميشه خواسته           .   عليه حزب توده در ماه رمضان سخنرانی می کرد             ١٣٢٧فلسفی از سال     

و شهرستانها شايع بود که سرکوب بهاييان و             قلبی ماليان و شرکای ديوانی آنها بود و در همان ايام نيز در تهران                          
 . زمان آن نرسيده بود١٣٣٤تخريب مراکز اداری و دينی بهاييان در برنامه دولت است، اما تا رمضان سال 

 مرداد تعقيب بهاييان با سخنرانيهای محمد تقی فلسفی در رمضان                ٢٨به خواسته آيت اهللا بروجردی بالفاصله پس از             
وی حمالت شديدی را عليه بهاييان به راه انداخت و مراکز بهاييان در تهران و شهرستانها                    .  دآغاز ش )  ١٩٥٥  (١٣٣٤

در تهران تيمسار باتمانقليچ رييس ستاد بزرگ ارتشتاران و تيمور بختيار فرماندار نظامی تهران                   .  به دست دولت افتاد    
مرکز .  د مرکز بهاييان را خراب کردند        در مقابل دوربين خبرنگاران خارجی و داخلی کلنگ در دست گرفتند و گنب                     

 .بهاييان سالها به محل فرمانداری نظامی تبديل شد
به وسيله ارتش اسالم تشکرات     ...  بستن کانون فساد دينی و مملکتی      «آيت اهللا سيد محمد بهبهانی در تلگرافی به شاه از             

بطوری «:   اهللا بهبهانی خاطرنشان ساخت     شاه در جواب آيت   .  »صميمانه تقديم و آن را عيدی از اعياد مذهبی برشمرد            
که مکرر از ما شنيده ايد هميشه خود را در اجرای مقررات اسالم موظف دانسته و ادامه اين توفيق را از خداوند متعال     

                                                 
داستانی است از طنزنويس مشهور ايرج پزشکزاد که از شاهکارهای طنز سياسی و اجتماعی در ادبيات معاصر                         »  دايی جان ناپلئون   «    [ 42

 ]ايران به شمار می رود
يادداشتهای کينياز   «در   .  ١٨٥٤ تا     ١٨٤٥ سالهای      سفير روسيه تزاری در ايران بين             Dalgorukovپرنس ديميتری دالگورکوف           [ 43

اين کتاب نخست سر و صدايی در ايران بر پا            .  علی جواهر کالم تالش می کند جنبش باب و بها را به روسيه تزاری منتسب کند                    »  دالگورکی
اقبال آشتيانی در مقاله ای مشروح        استاد عباس   .  اما پس از مدت کوتاهی جعلی بودن آن مورد توجه محققين تاريخ و مذهب قرار گرفت                     .  کرد

استاد مجتبی مينوی اين يادداشتها را مجعول و          ).  ٩ و   ٨مجله يادگار، سال پنجم، شماره های        (اين يادداشتها را جعلی و کار شيّادان می شمارد            
 )]٢ و ١مجله راهنمای کتاب، سال ششم، شماره های (جاعل را نيز اهل ايران دانسته است 

پس از رّد سياسی بودن اين آيين به ايراداتی           )  محفل روحانی مّلی بهاييان آلمان     :  ناشر(»  آيين بهايی يک نهضت سياسی نيست      «در کتاب       [ 44
که سران جمهوری اسالمی به بهاييان می گيرند جواب داده شده و از جمده نويسنده و يا نويسندگان اين کتاب متذکر می شوند که در دوران                                       

عده ای از بهاييان يزد به اتهام بهايی بودن به زندان می             )  ١٩٤١  (١٣٢٠در  .   چه مشکالتی را با دولتهای شاه داشته اند         محمد رضا شاه بهاييان   
در کاشان و شاهرود    )  ١٩٤٦  (١٣٢٥در سال   .  مراکز بهايی در شهرستانها تصرف و برخی تخريب می شوند           )  ١٩٤٣  (١٣٢٢در سال   .  افتند

جهاد عليه بهاييان اعالم می گردد و آنان را به                 )  ١٩٥١  (١٣٣٠در سال    .  د و قاتلين دستگير نمی شوند         عده ای از بهاييان به قتل می رسن             
بهاييان در سراسر کشور تغقيب و        )  ١٩٥٥  (١٣٣٤پس از سخنرانيهای شيخ محمد تقی فلسفی در سال              .  همبستگی با کمونيستها متهم می کنند       

 ١٩٦٣ تا   ١٩٥٦در فاصله   .   سبب اين اقدامات بهاييان به سازمان ملل شکايت می کنند              به)  ١٩٥٦  (١٣٣٥در سال   .  عده ای به قتل می رسند       
ساواک ترتيب يک قيام ضد بهايی را )  ١٩٧٨  (١٣٥٧اجتماعات بهاييان از طرف دولت غيرقانونی اعالم می گردد و سرانجام در سپتامبر سال                

بيش از سيصد خانه بهانی تاراج و سپس به         .  رش ضد بهايی تبديل نمايند    در شيراز می دهد و هدف آن است که انقالب را منحرف و به يک شو                 
 ]در همين زمان آيت اهللا خمينی در پاريس سخنرانی کرد و به اين قضيه اشاره نمود. آتش کشيده می شود
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خداوند عّز شأنه، ديانت مقدسه اسالم و سلطنت ايران را از     «:  آيت اهللا بروجردی در تلگرافی به شاه نوشت       .  »خواهانيم
 .» دشمنان و  اخاللگران حفظ فرموده ، وجود مبارک را برای مسلمين مستدام داردگزند

ديانت مقدسه اسالم بلکه مطلق ديانات      «او به   »  خدمات پرقيمت «آيت اهللا بروجردی در نامه ای به محمد تقی فلسفی از             
 کامل دارند و لذا اهّم امور در اين قدردانی کرد و ابراز داشت که بهاييان در دستگاه دولت نفوذ »  و نسبت به قرآن کريم    

وی در مصاحبه ای در کيهان         .  مقام تصفيه ادارات و وزارتخانه ها و مسئوليتهای حساس مملکت است از اين فرقه                      
ويران کردن حظيره القدس، طرد بهاييان از ادارات و بنگاههای دولتی و تصويب طرحی برای اخراج تمامی بهاييان                         

 .را از ايران خواهان شد
محمد تقی فلسفی بر روی منبر حتا از پراکندن شايعات و جعليات لحظه ای درنگ نمی کرد و برای برانگيختن مردم                            

يکی از افراد توده ای نزد خود        «:  عامی عليه بهاييان به حربه قديمی همه روضه خوانان متوسل شد و به دروغ گفت                   
چون شنيديم بهاييها در سال آينده قصد کودتا دارند             ...  همن اقرار کرد و گفت چون طرق فعاليت به روی ما بسته شد                  

بدين لحاظ به سوی آنان گرويديم تا بتوانيم در آن موقع عمل حادی انجام دهيم و حتا برای اينکه خود را خيلی عالقمند                            
سات بين  وی در پاسخ اعتراضات مجامع و مؤس       .  »به مذهب بهايی نشان دهيم به آيين و روش آنان از آنها زن گرفتيم                 

المللی و احتماًال اعتراضات کشورهای اروپايی عليه سرکوب بهاييان در ايران به ترفندی ديگر دست زد و در باالی                           
ما در باره مذهب صحبت نکرده ايم، بلکه راجع به دسته ای که نقاب مذهبی به صورت زده بحث نموده                          «:  منبر گفت 

: با عوامل خارجی روابط نزديکی دارد و با صدای بلند می گويد               وی خود بر روی منبر اعتراف می کند که              »  ...ايم
به آمريکاييها پيام دادم که مسلمانان با توده ايها مبارزه کرده اند و شما اگر بخواهيد از بهاييان حمايت نماييد مثل اين                           «

د را يکی از عوامل آمريکا بدينسان محمد تقی فلسفی خو. »است که توده ايها را که دشمن آمريکا هستند تقويت کرده ايد       
برای مقابله با انديشه های کمونيستی و سوسياليستی در ايران می شناساند و به کنايه سياست جنگ سرد آمريکاييان و                          

بدين معنی . اروپاييان را وسيله ای برای مبارزه با بهاييان و سرکوب آنان را هم در راستای همان سياست قالب می کند                  
يان يک سبقه دينی ندارد و تنها يک مبارزه برای حفظ يکپارچگی ايران، بلکه جزيی از مبارزه عليه                      که مبارزه با بهاي   

 . 45کمونيسم جهانی است
 خورشيدی علمای اعالم و ائمه جماعت و همه وعاظ و مبّلغين اهل منبر و همچنين                       ١٣٣٤پس از پايان ماه رمضان        

ساری جمع شدند و پس از شور و مشورت، شرکت کنندگان در آن                   نماينده آيت اهللا بروجردی در منزل آيت اهللا خوان            
نوشتند و خواهان تسريع و يکسره کردن کار بهاييان در ايران               »  حضور اعليحضرت همايونی  «جلسه در نامه ای به        

يان را  علمای اعالم در آن نامه وفاداری خود را به سلطنت با آب وتاب بيان کردند و از شاه خواستند که کار بهاي                      .  شدند
مبارزه برای پاکسازی   .  »ديگر استخوان الی زخم گذاشته نشود      «نيز مانند سرکوب خونين توده ايها به پايان رسانند تا             

آرام آرام تبديل به جنبش ضد غربی و ضد آمريکايی شد و نهايتًا در                    »  فرقه ضاله و منحرف بهايی     «ايران از وجود     
 . سلطنت پهلوی در ايران گرديدطول چند دهه تبديل به مبارزه برای سرنگونی

حضور دو امير عاليرتبه ارتش در خراب کردن حظيره القدس بهاييان نشانه رضايت شاه و دولت وی برای تعقيب و                           
 .سرکوب بهاييان و نمايشی خارج از دورانديشی برای جلب توجه آيات عظام بود

را به وجود آورد که شعب آن زير نظر               »  هانجمن خيريه حجتيه مهدوي     «پس از آن برای رضايت ماليان، ساواک              
ساواک در سراسر کشور ايجاد شد و به فعاليتهای مذهبی و آموزش خبرگيری و خبررسانی و ايجاد آشوب در ميان                              

هيدتهای مؤتلفه  «رفته رفته انجمن حجتيه بر خالف نظر بنيانگذارانش، خود شکارگاه                   .  اقليتهای دينی مشغول گرديد     
 . 46گرديد» مجاهدين خلقسازمان «و » اسالمی

 
  کسروی و علی دشتیاحمد

وی در گفتارها و آثار خود     .  احمد کسروی مورخ و محقق ميهن دوست معروفترين قربانی سياست بدفرجام ماليان است            
بيباکانه به نهادهای مذهبی و محل تأمل قراردادن ارزشهای مقبول دينی و فرهنگی توجه نشان می داد و توجه جامعه                           

کسروی با نهضت مشروطيت ايران بزرگ شده بود و به انقالب مشروطه ياری                       .   را به خود جلب می کرد           ايرانی
گاهی چنان مفتون و سرگرم آرمانها و         .  تاريخ ايران و سير تحوالت آن را بهتر از هر کسی می شناخت                 .  رسانده بود 

بی بادبان بر روی دريايی بيکران و        آرزوهای ميهنی خود می شد که فراموش می کرد دوستدارانش را در يک کشتی                  
شايد احساس می کرد انسانهای پيرامون او نيازمند هيجان هستند و برای               .  پر موج به دنبال خود به خطر انداخته است          

گاهی آنچنان از فرهنگ مغول و         .  رسيدن به مقصود می بايد آنها را همواره در توفانی از پرسش و ايراد قرار داد                         
                                                 

 ]»جوامع غيرمسلمان ايران«ويژه از انتشارات بنياد مطالعات ايران در آمريکا، شماره » ايران نامه«برای اطالع بيشتر مراجعه کنيد به   [ 45
 عکس سندی مربوط به سال        ١٩٨٠ ژوئن    ٩روزنامه مجاهد مورخ     .  پس از انقالب مقداری از اسناد سّری ساواک به دست مردم افتاد                    [ 46

به  منظور     مسئول انجمن اسالمی در مرکز            –درباره انجمن تبليغات اسالمی        «:   را منتشر کرد که خواندن آن خالی از فايده نيست                   ١٣٥٠
با اعالم درخواست مسئول انجمن       .  مبارزه علمی و منطقی با بهاييان تقاضا نموده است ساواک در اين زمينه مساعدتهای الزم به عمل آورد                            

. اشدمزبور خواهشمند است ضمن تماس با عوامل يادشده در منطقه به آنها تفهيم گردد که اقدامات آنها نبايد جنبه تحريک و اخاللگری داشته ب                              
. »به عبارت ساده تر ضمن حفظ نظم عمومی انجمن تبليغات اسالمی مجاز است که با استفاده از کمکهای ساواک با جامعه بهايی مبارزه کند                                

مشروحًا به  »  نگاهی به انجمن حجتيه   « زير عنوان    ١٣٦٠در ضمن روزنامه صبح آزادگان در بهمن ماه           .  امضای مدير کل اداره سوم ساواک      
حزب «برای اطالع بيشتر پيرامون روابط ساواک با انجمن حجتيه مراجعه کنيد به کتاب                   .  ق ساواک و انجمن حجتيه پرداخته است        روابط عمي 
 ]تأليف عمادالدين باقی) موسوم به انجمن حجتيه(» قاعدين زمان
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ی می جست که گويی کسروی متعقل و انديشمند به يک انسان نامتعادل و تحمل ناپذير مبدل می                               اسالم بدوی بيزار   
از نخست وزيران و رجال نامور سياسی و استادان بی پرده نام می                .  گشت

برد و بر آنان ُخرده می گرفت که چرا سياست عدم دخالت دين و رحانيت                   
اسم غنی، استاد دانشکده     با افسوس به دکتر ق      .  در دولت را دنبال نمی کنند       

پزشکی ايراد می گرفت که چرا اين پزشک عاليقدر وقت خود را در                             
 .به هدر می دهد» تاريخ عصر حافظ«و » تاريخ تصوف«نوشتن 

روزی اسماعيل اميرخيزی، مبارز صدر مشروطيت را در اتوبوس می                    
 اميرخيزی برای کسروی دوست ديرينه اش تعريف می کند که اخيراً              .  بيند

. نام شما به ميان آمد      .  محمد قزوينی به ايران آمده و رفته بودم به ديدنش               
يک ربع ساعت از شما و دانش شما تعريف کرد و گفت که آثار آقای                               
کسروی در اروپا در ميان دانشمندان شهرت پيدا کرده و مورد توجه                             

در همان جلسه دکتر قاسم غنی نيز حضور داشت و از . انجمنهای مّلی است
خواست آقای اميرخيزی از اين         «:  کسروی می گويد    .  ا توصيف نمود    شم

پاسخ .  47»سخن آن بود که من آمدن آقای قزوينی را بدانم و به ديدنش روم               
کسروی به رفيق ديرينه اش اسماعيل اميرخيزی قابل تعمق و بيانگر                             

بازگويی آن ما را با انديشه ميهنی و انسانی              .  خاستگاه اجتماعی وی است     
کسروی ادامه  .   آنچه او درست و برحق می شمرد آشنا می کند              کسروی و 

اگر او از من ستايش می کند، من از او          .  به ديدنش نخواهم رفت   «:  می دهد 
يک عمر با اين توده دشمنی کرده و از آن            .  او اگر با خود من دوستی می کند، با توده من دشمن است               .  بد خواهم گفت  
در پاريس می نشست و نماينده وزارت فرهنگ می بود که از            ...  نی همان نيست که   مگر اين آقای قزوي   .  راه نان خورده  

 .48»!فالن ديوان شعر عکس بردارد و به ايران فرستد؟
در مبارزه با خرافات سود مّلت را می ديد و            .  کسروی به اين داد و ستدهای جاهالنه و مجامالت پوچ التفاتی نمی کرد              

به سياستمدارانی چون ذکاءالملک فروغی، ساعد مراغه ای، سهام                 .  ران بود  در انديشه تقويت حکومت مشروطه اي          
السلطان بيات و عبدالحسين هژير و ديگر ناموران سياسی و اجتماعی ايران در کمال روشنی و منطقی خرده می                                   

ران چنين به نظر می رسد که کسروی پس از شهريور بيست تنها نگهبان دستاوردهای اجتماعی و سياسی دو                        .  گرفت
او غمين و از خود بی خود می شد از             .  رضا شاه بود بدون آنکه از نقد اعمال ناشايست دوران رضا شاه خسته گردد                  

 .اينکه دوباره زنان به زير چادر روند و يا ماليان در اداره کشور شريک شاه و حکومت گردند
 آذر در مجلس      ٤وی در    .  ب شد  به نخست وزيری انتخا       49)سهام السلطان ( مرتضی قلی بيات        ١٣٢٣ آبان     ٢٩در   

شورای مّلی حاضر گشت و نطق مفصلی پيرامون برنامه دولت ايراد کرد و کابينه خود را معرفی و تقاضای رأی                                 
از جمله   .  در همين جلسه علی دشتی به دولت مرتضی قلی بيات تذکراتی داد و راهنماييهايی کرد                                 .  اعتماد نمود  

» فصاحت و اعجاز«سپس اشاره ای به    »  وات مردم دهنه بزند از بين رفته است       تمام چيزهايی که بايد به شه     ...  «:گفت
بدبختانه امروز در اين کشور دسته ای پيدا شده اند که            «:  آثار سعدی، حافظ و مولوی کرد و آنگاه چنين ادامه سخن داد            

مذهب جعفری مذهب رسمی    .  اينها همگی عالمت عصيان است    ]  اشاره به احمد کسروی   [می گويند اينها را بايد سوزاند       
حاال يک عده پيدا شده اند که بر ضد اين مذهب چيز می نويسند و ... است و قانون اساسی هم آن را تصريح نموده است  

اين روح تمّرد و عصيان که در همه چيز         ]  به[آيا نبايد   ...  تمام اينها عالئم آنارشی و هرج و مرج است        .  انتشار می دهند  
 .50»د؟خاتمه دا... پيدا شده

چنين .  را نوشته است  »  بيست و سه سال   « سال بعد کتاب فاخر      ٢٥باور نمی توان کرد اين سخنان از آن کسی ست که             
. می نمايد که علی دشتی برخالف گذشته با سياست رضاشاه زدايی و سياست جنگ سرد هماهنگ و همراه شده بود                              

بی ترديد   .  مقاالتی منتشر کرده بود      »  فق سرخ  ش«کسروی در روزنامه       .  دشتی و کسروی يکديگر را می شناختند            
 .سخنانی نظير سخنرانی دشتی به برافروختن آتش کينه عليه کسروی کمک می کرد

نوشت و پاسخ   »  جناب آقای بيات نخست وزير ايران      «کسروی بالفاصله پس از سخنرانی دشتی نامه ای سرگشاده به              
کسروی .  تاريخ تحوالت مذهبی و سياسی ايران به شمار می رود          بسيار سختی به علی دشتی داد که يکی از اسناد مهم              

 ما که دسته ای هستيم و به نام آزادگان يا پاکدينان                 –پيداست که بازگشت اين سخنان به ماست           «:با دليری می نويسد    
 می  سپس کسروی به جايگاه دشتی در سياست اشاره             .  »آن کسانی که کتابها را می سوزانند ماييم             .  شناخته شده ايم   

                                                 
 ]، چاپ پيمان٨، صفحه ١٣٢٣روز کتابسوزان سال » يکم ديماه«سخنرانی احمد کسروی در جشن   [ 47
 ]همان مأخذ  [ 48
قبل از بيات، محمد علی فروغی، علی سهيلی، محمد ساعد به نخست وزيری رسيدند حتا به دکتر محمد مصدق هم پيشنهاد نخست وزيری                             [ 49

قام  از م  ١٣٢٤ فروردين   ٢٨نخست وزيری بيات تقريبًا پنج ماه طول کشيد و در             .  شد اما شرايطی را پيشنهاد کرد که مورد قبول قرار نگرفت             
 سال عمر پر التهاب به دست           ٥٧ پس از      ١٣٢٤کسروی در روز بيستم اسفند         .  نخست وزيری استعفاء داد و قوام السلطنه نخست وزير شد                

 ]فداييان اسالم کشته شد
ن نامه در   اي.  ١٣٢٣چاپ پيمان، تهران    »  جناب آقای بيات نخست وزير ايران     «نامه سرگشاده احمد کسروی به      »    دولت به ما پاسخ دهد    «    [ 50

 ]چند روزنامه از جمله پرچم جداگانه چاپ و منتشر شده است

 احمد کسروی
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آقای دشتی در ميان نمايندگان از سردستگان سياسی ست و جای گفتگو نيست که گفته های ايشان در انديشه                                   «:کند
جای گفتگو نيست که جنابعالی      «:  کسروی به نخست وزير ايران می نويسد        .  خواهد کرد »  جنابعالی جا برای خود باز     

او می داند که دولتمردان فرصِت خواندن        »  تابسوزان چيست؟ می خواهيد بدانيد پاکدينان کيستند و چه می گويند واين ک             
نه آن زمانی که منتظر وکالت و وزارت هستند و نه آن زمانی که بر صندلی وکالت و وزارت تکيه                       .  آثار او را ندارند   

يا »  از دو حال بيرون نيست      «با اين همه کسروی نام برخی از آثار خود را می برد و متذکر می شود که                            .  زده اند 
کسروی .  روبرو خواهد شد   »  منطق قانون «و يا با کسروی و طرفدارانش از راه             »  زور می شود   «دولت متوسل به     

» امپراتوران و پادشاهان اروپا     «همچنانکه  .  يادآوری می کند که با زور نمی توان جلوی انديشه های نو را گرفت                        
را ]  انديشه[اگر زور توانستی جلو آميغ         «:  گر می آورد   آنگاه مثالی دي   .  نتوانستند جلوی افکار آزاديخواهی را بگيرند        

در همين ايران کشاکش مشروطه و دربار فراموش               .  گيرد، خانوده ُرمانوف توانستی سيل سوسياليسم را بازگرداند              
 .»نگرديده و نتيجه آن را همه می دانيم

ما از .  از جای ديگر به اينجا نيامده ايم   .ما بيگانه اين کشور نيستيم    «:  کسروی  متفکر ايرانی به نخست وزير می نويسد        
. داريم»  دلبستگی«مردم اين کشور    »  آسايش«و  »  آرامش«،  »استقالل«ما به   »  اين توده ايم و نيکی آن را می خواهيم         

. »به زيان توده می شناسيم     «کتاب نمی سوزانيم، بلکه اين کتابها را          »  دشمنی«و  »  هوس«وی می نويسد ما از روی        
آقای دشتی نويسنده     .  وشنوديست که آقای دشتی قد برافراشته و در اين کشاکش پا به ميان گزارده                            جای بسيار خ    «

آنگاه کسروی ابياتی از    .  »اکنون ما خواهش می کنيم ايشان سخن ما را بشنوند و پاسخهايی به ما دهند                  .  زبردستی ست 
 .ها می پردازدديوان سعدی، حافظ و مولوی نقل می کند و به شيوه خود به بيان زيان آن

او .  اما خالی از هرگونه احساس هنرمندانه است       .  گفتار کسروی صميمی است و از روی نيکخواهی انجام گرفته است             
اکنون آقای دشتی به ما پاسخ دهند، به اين         «:  کسروی از دشتی انصاف می جويد     .  شعر را ناچيز و ويرانگر می شمارد      

کسروی به دشتی و    »  ها هست يا نيست؟ اگر هست، آيا زيانمند است يا نيست؟            معنی که بگويند آيا بدآموزيها در آن کتاب        
ما بايد سود و زيان خود را خودمان         «:  ديگران هشدار می دهد که برای ارعاب او و ديگران نام شرقشناسان را نبرند                

 .»شناسيم
نخست بايد يادآور شد که     .  است»  درباره مذهب «مهمترين بخش از نامه سرگشاده احمد کسروی به بيات نخست وزير               

مثًال دسته بنديهايی که به نامهای زردشتی،           «در ايران عالوه بر فرقه شيعه، فرقه ها و  اديان فراوانی وجود دارد                         
کسروی می  .  مشهور هستند »  مسيحی، سّنی، علی اللهی، صوفی، بهايی، شيخی، کريمخانی، اسماعيلی و مانند اينها                   

آيا «: آنگاه می پرسد. »ه اينها را از ميان برداريم و همه ايرانيان را به يک راه آوريم ما از راهش می کوشيم ک     «:  گويد
اکنون می آييم بر سر مذهب شيعه که آقای دشتی يادآوری کرده و آنگاه بيشتر گله ها و شکايتها                       »  «کار بدی می کنيم؟   

 امپراتوری هنر نويسندگی خود در      کسروی مرتضی قلی بيات نخست وزير را محترمانه به مرزهای         .  »بر سر آن است   
برای کسی که قبًال اثار فراوانی در رّد اين عقايد نوشته است، اکنون کار پيش پا افتاده                    .  عرصه مذهب نزديک می کند     

 :ای به نظر می رسد که در بقيه نامه سی و دو صفحه ای خود خامه رها کند و داغ دل آشکار سازد
با خود اسالم ناسازگار     .  با تاريخ ناسازگار است    .  با دانشها ناسازگار است    .   است با خرد ناسازگار   ]  شيعه[اين کيش    «

پس از همه اينها با مشروطه، با زندگانی دموکراسی که ما با خونريزی و فداکاری به          .  با زندگانی ناسازگار است   .  است
. گ بر سر همان بخش اخير است       ولی اشکال بزر  .  ما صد ايراد به اين کيش می داريم        .  دست آورده ايم ناسازگار است    

 .»بر سر همان ناسازگاری با مشروطه است
پرسشی می کند که هنوز قريب به هفتاد سال پاسخ آن را              »  جناب آقای بيات نخست وزير ايران      «کسروی در اينجا از      

نگ صدای  چقدر آه .  خيلی از دست اندرکاران سياست در داخل و خارج ايران درنيافته اند و راه خود را می روند                            
 :کسروی صميمی و آواز او پس از يک انقالب خونين و هستی بر باد ده شنيدنی و عبرت انگيز است

من تنها آن را با جنابعالی که آقای بيات و خود رييس دولت می باشيد به گفتگو می گزارم و خواهشمندم دولت به ما                             «
 .اييدخواهشمندم گامی پيش گزارده گره از رشته ما بگش. راهی نمايد

جز او هر کس ديگری به حکومت برخيزد غاصب و جائر و              .  همه می دانند که در کيش شيعه حکومت حِق امام است            
در زمان امام جعفر صادق، بنيادگزار اين کيش و جانشينان او، خلفايی که می                .  فاجر است و پيروان او همه گناهکارند       

سپس ... نمی شماردند] الزم و ضرور[ری از آنان را به خود بايا      بودند شيعيان آنان را غاصب می شناختند و فرمانبردا        
باور شيعيان اين بوده که در       .  که روزگار گذشته و داستان امام ناپيدا آمده، که در اينجا نيازی به سخن از آن نمی باشد                    

ن هميشه، چه به خلفای در نتيجه اين باور است که شيعيا. علما جانشينان آن امامند  .  نبودن آن امام حکومت حق علماست     
اسالمی که در بغداد يا مصر يا در استانبول می بوده اند و چه به پادشاهان ديگری که در کشورهای اسالمی برميخاسته 

 .اند، با ديده دشمنی نگريسته آنان را جز غاصب و جائر نمی شناخته اند
ماليات دادن به آنها حرام است، به سربازی رفتن در خود ايران هميشه اين گفتگو در ميان می بوده که شاهان غاصبند،           

گفتگو در آن است که ايرانيان که از زمان صفوی کيش                  .  اينها چيزهاييست که در خور گفتگو نيست           ...  حرام است 
شيعی را پذيرفته بودند و اين کشور يکی از کانونهای بزرگ شيعيگری به شمار می رفت و اکنون هم می رود، در                                

سانی از همان علما و ديگران به جنبش برخاستند و پس از کشاکشها و خونريزيها حکومت مشروطه                    چهل سال پيش، ک   
 . يا دموکراسی را از توده های اروپايی فراگرفته در اين کشور روان گردانيدند که اکنون هم روان است
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و دستورهای آن نمی توانست      پيداست که آنچه انديشه مشروطه خواهی را در ايران پديد آورد، آن بود که کيش شيعی                      
چرا بايستی  !  چرا بايستی علما پيش افتند و مشروطه خواهند؟       !  کشور را به راه برد، وگرنه چه نياز به مشروطه بودی؟           

 !فقه جعفری را کنار گزارند و قانونها از فرانسه و انگليس آورند؟
 نمودند و کشور روز بروز ناتوان و آشفته می           در زمان قاجاريه چون پادشاهان آن خاندان ناشايستی بسيار از خود می             

کسانی از  .  گرديد و از آنسوی آوازه مشروطه در کشورهای اروپا و آبادی و نيرومندی آن کشورها به ايران رسيده بود                   
... خود ماليان از شادروان بهبهانی و طباطبايی و آخوند خراسانی و ديگران پا پيش گزاردند و خواستار مشروطه شدند              

همين ناسازگاری با کيش شيعی و برخورد با دستورهای آن می                   ...  که مشروطه در ايران به نتيجه نيکی نرسيد             اين
ما در آن کشور بوده ايم و می دانيم که ماليان و پيروان ايشان با مشروطه و قانونهای آن چه رفتاری کرده                                 ...  باشد
تن از سربازی، نپرداختن ماليات، گريزانيدن کاال از                 نافرمانی به قانون، سرپيچيدن از دستور دولت، گريخ                ...  اند

نخست وزير، وزيران، نمايندگان مجلس، سران اداره ها، کارمندان دولت، همه از                 ...  گمرک، قاچاقی گذشتن از مرز      
ظلمه اند و همه گناهکارند، پولهايشان حرام است، رختهايشان حرام است، نانی که خودشان و فرزندانشان می خورند                        

عدليه خالف شرع است، دفترهای رسمی خالف شرع است، نظام وظيفه خالف شرع است، ماليه خالف                      .  م است حرا
شرع است، دبستانها خالف شرع است، دانشکده ها خالف شرع است، هر چه بيرون از دستگاه آخوندی و شيعيگری                         

اگر ...  م به کّلی حرام است       ميهن پرستی بت پرستی است، گفتگو از سوسياليسم و کمونيس                 .  است خالف شرع است     
می بايد بگويم که     ...  بيگانگان به کشور آمدند چون جلو روضه خوانی و زيارت را نمی گيرند بسيار بهتر که بيايند                          

پندارهای آن مغز پيروان را چندان برمی گرداند که جای بازی به هيچ چيز ديگر نمی گزارد و او را از                      ...  کيش شيعی 
يک شيعی که در اين زمان است و در ميان ماست اگر              .  ه هزار و سيصد سال پيش می کشاند        زمان خود بيرون برده ب     

آنچه در  .  نيک بجوييم در هزار و سيصد سال پيش است، در مدينه است، در کربالست، در کوفه است، در شام است                          
 .صرد و مختار ثقفی استمی روند کشاکشهای خالفت و داستان کربال و جنگهای سليمان بن ] رژه[برابر چشمش دفيله 

راست گفته . راست گفته شده که اينان مردگان هزار و سيصد ساله اند که سر از گور در آورده و به ميان مردم آمده اند        
نمی ]  دوستی با واليت علی و بيزاری از سّنيگری         [شد که اينها به جهان جز از ديد شيعيگری، از ديده تولی و تبری                     

و از نتيجه های    ]  دوم جهانی [ شيعی سخن از پيشامدهای اين زمان برانيد، مثًال از اين جنگ                شما اگر پيش يک   .  نگرند
ولی اگر بازگرديد و سخن از جنگ خيبر و کشته شدن مرحب جهودی و مانند آن                        .  آن گفتگو کنيد، لذتی نخواهد برد       

کيش شيعی با    .   را باز نمی گزارم       جلو خامه ...  برانيد خواهيد ديد چهره اش شکفته و با يک لذتی به گفتگو در آيد                       
زندگانی دموکراسی نمی سازد و نتواند                    

اگر آب و آتش با هم توانند ساخت              .  ساخت
 .اينها هم توانند ساخت

راست است ما می بينيم دولتهای ما با ماليان     
پس از   [در اين سه سال          .  نيک ساخته اند    
ديديم که چه پشتيبانيها به           ]  شهريور بيست  
و چه نقشه ها برای چيره                ماليان نمايند       

ديديم که هنگامی که    .  گردانيدن آنها می کشند   
حاجی آقا حسين قمی از نجف آهنگ ايران             
کرد راديوی ايران تا مرز عراق به پيشواز           
او رفت و تو گفتی قهرمان لنينگراد را به                 

راهپيمايی او را گام به گام        .  ايران می آورد   
تی ديديم که دولت به او رسمي            .  آگاهی داد  

داد، رسميتی که ما تاکنون معنايش نفهميده             
ايم، و پيشنهادهای او را درباره چادر و                    

ديديم که پسر آقای حاجی سيد ابوالحسن برای گردش به ايران آمد و                  .  چاقچور به رسميت پذيرفت و پاسخ رسمی داد          
 پذيراييهای بسيار باشکوه ازو کنند      آقای ساعد نخست وزير آن زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که               

ديديم در اين سه سال راديوی ايران يک دستگاه ماليی گرديد که کم کم                         .  51که رونويس نامه ها در دست ما است             
روشان باز شد و پارسال و امسال روضه هم خواندند و اگر جلوگيری نشود هر آينه سال آينده نوحه هم خواهند خواند و     

ولی اينها  .  رامون راديوها دايره پديد آورند و به هوای آن سينه بکوبند و ترجيعهای نوحه را خوانند                      خانواده ها بايد پي    
اينها سازشهای آن دسته از وزيرانی ست که بدخواهی آنان با توده و کشور از پرده بيرون                     .  سازشهای خائنانه ای ست   

ررشته داری توده يا حکومت ماليان، يا آن يا اين، هر    در اين کشور يا زندگانی دموکراسی يا کيش شيعی، يا س          ...  افتاده

                                                 
کسروی در همين نامه سرگشاده، کليشه نامه ديگری از محمد ساعد نخست وزير با نشانه اداره نخست وزيری منتشر کرده که بيانگر                                      [ 51

اده از شفايافتگان آستان قدس حضرت ابوالفضل       چون آقای سيدمحمد علی نقيب ز      .   نخست وزيری  ٧١٢/٧٫١٫١٣٢٣«:  سياست جنگ سرد است   
عليه السالم و سادات جليل القدر هستند لهذا بدينوسيله ايشان را به تمام کارمندان و رؤسای دواير دولتی معرفی می نمايد که در هنگام عبور هر                    

نخست وزير محمد    .  شان را فراهم سازند     نوع مساعدت و کمک را با ايشان نموده و در حدود امکان موجبات تسهيل مسافرت و آسايش اي                                
 ]»ساعد
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 سنجيديم و با خود انديشيديم و به اين نتيجه رسيديم که بايد              – ما که دسته پاکدينان يا آزادگانيم         –ما  ...  دو يک جا نتواند   
از .  به نام مسلمانی  ايرانيان امروز به نام ايرانيگری می زيند نه           ...  مشروطه را نگاهداريم و  کيش شيعی را رها کنيم           
 ...قانونهای خود پيروی می کنند نه از قانونهای اسالم

ناچارم در اينجا يادآوری کنم که چه اعليحضرت محمد رضا شاه و چه جناب آقای بيات و چه هر نخست وزير ديگری،   
يش از همه در پی آسايش و  ايشانست که بيش از همه و پ      ]  شايسته[شاه اين توده و نخست وزير اين توده اند و اين باينده             

چه شاه و چه نخست وزير حق ندارند توده را فراموش کنند و تنها در پی پيشرفت کار خود                         .  فيروزی اين توده باشند    
اگر با ماليان مماشات خواهد شد پس مشروطه را رها کنند و مردم را از اين دو دلی و سرگردانی بيرون                                  ...  باشند
 ... بيش از اين آبروی دموکراسی را نبرندمشروطه را رها کنند و. آورند

اعليحضرت درس خوانده اند و اروپا ديده اند و از همه چيز                 .  بيش از همه روی سخنم با شاهنشاه جوان ايران است              
يک واژه سياست ما را      !  چرا راهی را که توانند رفت نمی روند؟          !  چرا از سود توده خود ناآگاهی می نمايند؟          .  آگاهند

آن کدام سياستی   .  اين واژه را وزيران بدخواه از خود تراشيده به گوش اعليحضرت رسانيده اند                  .   گردانيد قانع نخواهد 
آن کدام همسايه است که     !  توده را می خواهد؟   ]   خورشيدی ١٣٢٤جمعيت کشور در سال     [است که بدبختی بيست مليون       

اگر .   را به چنين زبونی و بيچارگی ناچار گرداند         من سياستی نمی شناسم که ما     !  با اين آشکاری با ما دشمنی می نمايد؟        
در جهان هيچ نيرويی نيست که بتواند ما را به غوطه خوردن              .  هم چنان سياستی هست، ما ناچار از پذيرفتن آن نيستيم           

 .52در ميان آلودگيهای قرون وسطی و بيرون نيامدن از توی آنها ناچار سازد
خودشان اين توده را هميشه درمانده و بيچاره می          .  اه خائن از خود ساخته اند     اين عنوان را وزيران بدخو    :  باز می گويم  

امروز ايران در ميان موجهای دو دريای بزرگ متالطم افتاده و بهترين               ...  خواهند و چنين بهانه ای هم پديد آورده اند          
 و توده نيرومندی باشيم و در        سياست، چه برای ما و چه برای ديگران، همان است که ما از اين گرفتاريها رها گرديم                    

 ...ميان آن دو دريا ديواری پديد آوريم و از بهم خوردن باز داريم
بسيار نيک،  ...  آقای دشتی در گفته های خود قانون اساسی را به رخ ما کشيده و می دانيم که ديگران نيز خواهند کشيد                       

 شيعی که با حکومت مشروطه که پايه و بنياد آن قانون اساسی مذهب شيعه را مذهب رسمی ايران گردانيده، ولی مذهب      
آيا بايد بيست مليون توده را فدای اصل قانون           !  آيا بايد همچنان ايستاد و تماشا کرد؟       !  قانونست نمی سازد چه بايد کرد؟      

 !...اساسی گردانيد؟
 نموده ايد از نيکيهای شما       اين سخن که شما در پارلمان ايران هواداری به کيش شيعی يا بهتر گوييم به دستگاه ماليان                      

 53»...شمرده نمی باشد و سالهای سال مايه بدگماينها درباره شما خواهد بود
انتقادات کسروی به علی دشتی به آنچه در اينجا آورده ايم پايان نمی گيرد و دريغ و اندوه که مجال نقل همه هشدارهای                        

 . شورانگيز کسروی نيست
اما به صميمی بودن و انسانی انديشيدن و ميهن دوستی او             .  د دلير خالی از انتقاد نيست      بی ترديد همه افکار اين انديشمن      

گاهی چنان با شيفتگی انديشه های خود       .  در کالم او متوجه مفتونی او به انديشه هايش می شويم          .  نمی توان ُخرده گرفت   
زندگی او چون گل نسترن     .   نمی گذارد  را به روی کاغذ می آورد که مجالی برای خواننده خود برای تعمق بيشتر باقی                 

پيچ در پيچ در خود می خليد و پروايی نداشت از اينکه گاهی دورانديشی را به کناری گذارده و شيفته نظريات خود                                
 .گردد

کسروی عاشق بحث و     .  آثار او پيرامون شعر و شاعری بی ترديد ذوق بسياری از شاعران زمان خود را کور کرد                         
ابله با او از همه کس بر نمی آمد زيرا در محدوده مذهب و تاريخ اطالعات بسيار و در بحث مهارت                       اما مق .  گفتگو بود 

 .و استعدادی استثنايی داشت
اگر در دوران خدمت او در دادگستری نوبنياد ايران دقت بيشتری کنيم، آنگاه در می يابيم که معنی حکومت قانون و                             

 نفر وکيل مدافع محمد شورشيان،       ٥٣کسروی در جريان محاکمه      .   فهميد مشروطه را به خوبی و بهتر از ديگران می           
 وکالت رکن الدين مختاری، رييس شهربانی بدنام رضا شاه را قبول               ١٣٢٠اما پس از شهريور      .   نفر، بود  ٥٣يکی از   

ماد باه«پس از شهريور بيست جمعيتی به نام                .  کرد و دفاعيات او آن زمان طنين خاصی در جامعه ايران افکند                        
 .بنياد نهاد که روزنامه پرچم سخنگوی آن بود» پاکدينان«يا ] آزادگان متحد[» آزادگان

. در خانه خود بر پا می کرد           »  جشن کتابسوزان «ناميده بود و در اين روز            »  روزبه«کسروی روز يکم ديماه را          
المتقين و مفاتيح الجنان را به آتش         کتابهايی مانند رباعيات خيام، ديوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی، حليه                   

وی هر کتابی را که بر می داشت، پيش از آنکه به                .  جشن کتابسوزان با سخنرانی کسروی آغاز می شد          .  می انداخت 
. آتش بخاری خانه خود اندازد، پيرامون مفاسد آن کتاب مطالبی بيان می داشت و آنگاه به شعله های سوزان می سپرد                         

طبيعی بود که اديبان بر او ُخرده        .  ز ياران او نيز مطالبی در تأييد عقايد کسروی بيان می کردند             در اين مراسم برخی ا    

                                                 
اگر کسی در آرزوی    .  اميد آنکه به دستياری مذاهب جلوگيری از کمونيسم کنيد بيجاست         «:  کسروی پيرامون سياست جنگ سرد می نويسد           [ 52

ی را که به مبادی کمونيستی توان            جلوگيری از کمونيستی است بايد سخنان پايدارتر و واالتر از گفته های خود کمونيستها بگويد وايرادهاي                            
اگر در ايران تبليغات  کمونيستی بشود مسلمانان به عنوان آنکه مسلمان می باشند از گرويدن به آن خودداری                     ...  گرفت، به داليل روشن گرداند    

ن آن است که با تثبيت اسالم         چون دولت شوروی دين را ممنوع گردانيده ما  منظورما            :  می گفت ]  از سياستبازان [روزی يکی   ...  نخواهند کرد 
 ]به قلم احمد کسروی» سرنوشت ايران چه خواهد شد«مراجعه کنيد به » ...از نفوذ سياسی آن دولت در ايران بکاهيم

 )]دولت به ما پاسخ دهد(» جناب آقای بيات نخست وزير ايران«نامه سرگشاده به   [ 53
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در .  باهماد آزادگان يک محفل خصوصی نبود        .  گيرند و ماليان شايع سازند که وی در اين مراسم قرآن می سوزاند                    
در آن شرکت می کردند و کسروی را            سراسر ايران شعباتی باز کرده بود و از همه قشرها و طبقات جامعه ايران                        

 .    طبيعی بود که ماليان در چهره استخوانی و مصمم او دشمن راسخ خود را بيابند. پيشوای خود می دانستند
يکی هنگامی که    .  کسروی و دشتی به فاصله سی و شش سال هر دو قربانی تفکر واپسمانده حکومت  اسالمی شدند                           

ومت اسالمی عمليات تروريستی خود را آغاز کرده بودند و ديگری هنگامی که                        فداييان اسالم برای رسيدن به حک          
کسروی با روشن بينِی بی همتايی شرايطی را که قدرت            .  اخالف فداييان اسالم بر تخت حکومت اسالمی جلوس کردند          

شتی نمی تواند    شرايطی که در آن طبيعتًا جايی برای امثال وی و د                .  به دست روحانيت شيعه بيفتد تصوير کرده بود           
ولی بياييم مفتون و شيفته افکار، شخصيت، هشدارهای خردمندانه و پيشگوييهای اتفاق افتادة کسروی               .  وجود داشته باشد  

عقايد مذهبی و سياسی     .  نشويم و بر قضيه کتابسوزی و يا برخی از عقايد او از جمله در مورد زنان صحه نگذاريم                           
را »  شاهنشاه جوان ايران   «.   انسانی به نقد تفکرات خود و ديگران بپردازيم             ديگران را احترام گزاريم و در فضايی          

. »اعليحضرت درس خوانده اند و اروپا ديده اند و از همه جيز آگاهند                    «مالمت نکنيم، هر چند که به قول کسروی               
اين را  .  اری نداشت  ساله بود و تجربه زمامد     ٢٥حداقل اين واقعيت را بپذيريم که در آن دوران محمد رضا شاه جوانی                

 مرداد دخالت چندانی در انتخاب نخست وزيران نداشت و دولتهای پس از                 ٢٨می دانيم که محمد رضا شاه تا کودتای            
 . از استقالل فراوانی برخوردار بودند٣٢ مرداد ٢٨شهريور بيست تا 

شاه و همه   .  نی بی تجربه نبود    مرداد ديگر جوا   ٢٨محمد رضا شاه در رويدادهای پس از          .  حسن نّيت را کنار بگذاريم     
رجال سياسی و اجتمای در آزاد  گذاشتن دست روحانيت در پخش افکار افکار واپسگرا و شرکت پيدا و پنهان آنان در                         

به ويژه شاه متوجه نبود دخالت روحانيون در امر سياست تا  چه اندازه مخرب است و                       .  بازيهای سياسی مقصر بودند    
 ...لطنت وی را وسيله همان ماليان به زير کشددر آينده می تواند تخت س

 
  و روحانيتاصالحات

و يک سال بعد فوت آيت اهللا کاشانی فرصت مناسبی برای شاه به نظر می                 )  ١٣٤٠ اسفند   ٢٢(فوت آيت اهللا بروجردی     
تضعيف و  پس تلگرافی به آيت اهللا حکيم کرد تا بلکه حوزه قلم را                        .  رسيد تا خود را از شّر روحانيون رها سازد               

اين کار سبب شد که تمرکز قدرت مذهبی در ايران به تشّتت آن انجامد و به                       .  مرجعيت را به کشور عراق منتقل کند         
 .دنبال آن روحانيون جوان و افراطی و جويای نام ميدان عمل بيشتری به دست آورند
زيرا دريافته بودند که تنها     .  ی يافتند پس از کودتا، شاه و رجال سياسی خود را ناگزير از اصالحات اجتماعی و اقتصاد                

اما نه ايران اوضاع مالی مناسبی داشت و نه هم پيمانان خارجی، رغبتی                 .  با قدرت نظامی ادامه حکومت ميّسر نيست        
» دروازه های باز  «جان اف کندی به رياست جمهوری آمريکا رسيد و با سياست               .  به رفورم در ايران نشان می دادند       

دولت دکتر علی امينی به پيشنهاد شاه و تأييد دولت کندی            .  وضاع اقتصادی و سياسی جهان سوم برآمد      در پی استحکام ا   
» دروازه های باز  «جالب توجه آنکه دکتر علی امينی همان تز          .  بر سر کار آمد و برنامه اصالحات ارضی شروع شد           

وی اولين  .  ن کار و اقتصاد کشور نيافت       اما وی چندان توفيقی در حل بحرا        .  کندی را برنامه دولت خويش اعالم کرد        
را هم در آخر مالقاتی     »  حاج روح اهللا  «سياستمداری است که در سفری به شهر قم با مراجع تقليد به مشاوره نشست و                  

 .از اين زمان خمينی وجهه ای ديگر يافت که بعدها از آن سود برد. کوتاه کرد
در مقابل  »  انقالب سفيد «آغاز شد و     »  شاه و مردم  «يد و برنامه     پس از علی امينی، اسداهللا علم به نخست وزيری رس            

 . با اعالم مواد آن، ماشين اصالحات و رفورم از باال را به کار انداخت١٣٤١در زمستان » انقالب سرخ«
شاه در چهارم   .  روحانيون با اصالحات ارضی و به ويژه اعطای حقوق سياسی به زنان، مخالفت خود را آغاز کردند                     

 به قم رفت و اسناد مالکيت کشاورزان اطراف قم را شخصًا به آنها داد و در آنجا در لفافه روحانيون را                                    ٤٢  بهمن
ارتجاع سياه و کرمهايی که در کثافت غوطه ورند و بی خبرند و آنهايی که مغزشان هزار سال است تکان نخورده و                         «

 .ناميد و به تهران بازگشت» جامد مانده است
که منبع مالی روحانيت را تهديد می کرد، روحانيون را با همه اختالفات و                               »  ان اوقاف کشور    سازم«با تأسيس     

رقابتهايی که بين خود داشتند بر سر اين عقيده متفق نمود که مقام و منزلت آنان در نزد عوام با خطری جّدی روبرو                               
و چند روز پيش از غوغای مخالفت با            اين اتفاق و همگامی را در گزارشی می خوانيم که در همان ايام                      .  شده است 

اصالح قانون انتخابات و دادن حق رأی به زنان، که بعدا به غائله پانزده خرداد انجاميد، توسط يکی از وعاظ تهران به                    
او احتماًال به توصيه ساواک سفری به قم کرد و با مراجع             .  نام علی نخعی معروف به افصح المتکلمين تنظيم شده است           

 .مان مذاکره و جريان گفتگوهای خود را با آنان به سازمان اطالعات و امنيت کشور گزارش داددينی آن ز
محترمًا  اين   .  حضور محتر جناب آقای سرهنگ نشاط دامت برکاته         «:  علی نخعی گزارش خود را چنين آغاز می کند           

و آقای حاجی     ]  آيت اهللا اراکی    [جانب که به قم مسافرت کرده بودم مالقاتهايی از آقای حاج شيخ عبدالنبی عراقی                              
شريعتمداری و آقا حاج روح اهللا خمينی نيز به عمل آوردم که مقصودشان را از مخالفت خوانی نسبت به دولت تحقيق                          

عقيده آقای اراکی را راجع به حوادث      «علی نخعی   .   ماجرای مدرسه فيضيه قم اتفاق افتاده بود       ٤٢در فروردين   .  »نمايم
به عقيده من هر دو دسته، هم مسئولين دولت و هم مراجع روحانيت                   «:  هللا اراکی پاسخ می دهد      آيت ا .  می پرسد »  قم

تجاوزکاری کرده اند زيرا مسئولين دولت تکليفشان انحصارًا اجرای قانون اساسی می باشد که دخالت زنان را در رتق                     
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ا در انتخابات تجويز کنند که دينداران را             مداخله ايشان ر   ...  و فتق قوه مقننه نفی و نهی نموده و دليلی موجود نبود                   
 »...و در مقابل آنها آقايان هم سنخ خودم هم متجاوزند... ناراضی گردانند

] دولت را [مصلحت  «می شمارد و    »  امر به معروف و نهی از منکر       «آيت اهللا اراکی وظيفه روحانيون را تنها و فقط            
هللا شريعتمداری می رود و جويای نظر وی در مورد حقوق                علی نخعی سپس به مالقات آيت ا         .  می داند »  در سکوت 

مقامات اجنبی به جهت تأمين نّيتهای استعماری                  «می دهد که         »  پس از مقدماتی تذکر        «وی    .  بانوان می شود      
روزافزونشان نمايندگی نسوان را بهانه نفوذ و رسوخ خود در مجلسهای ايالتی و واليتی و شورا و سنا قرار داده اند و                         

طبق قواعد دين نسوان نبايد در امور           ...    دين مبين نموده   ]  دشمنان[ تکليف فردًا  فرد ما را مبارزه با اعادی                   ديانت
» راسخترين نگهبانان استقالل مملکت«آيت اهللا شريعتمداری روحانيون را     .  »...سياسی و قضايی اظهار نظر رأی کنند      

تاج و تخت     «حقيرآميز نسبت به مقام سلطنت، حافظ               می نامد و خود و روحانيون هم سنخ خود را با الفاظی ت                             
نوعًا، امثال ما، روحانيتی بوده ايم که مانع از اخراج شاه از مملکت و تسلط طرفداران                          «می شمارد و      »  سلطنتشان

می داند و در پايان گوشزد می کند که         »  ...بالشويک بر دولت می شده ايم و ملک و مال و مذهبشان را نگاه می داشتيم                
 .»ر راه حفظ دينی که به ما سپرده شده دفاع خواهيم کردد«

علی نخعی در گفتگو با حاج روح اهللا خمينی متوجه می شود که وی سياسی تر از آقايان اراکی، شريعتمداری،                                         
مادام که اين   «:  خمينی بی پرده به رابط ساواک می گويد        .  گلپايگانی و نجفی مرعشی در مخالفت با دولت اقدام می کند            

مصدر کار باشد، داخل هيچ قسم مذاکره صلح و مصالحه ای نخواهيم شد زيرا اين دولت ترتيبی با اهل علم      ]  علم[ولت  د
ما موقعی که يقين پيدا کرديم که محافل             ...  انتحار روحانيت است   ...  معامله کرده است که تماس سران حوزه علميه            

ارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حريم            المذهب بهاييهای يهودی االصل ايران و آمريکا اراده د        
مذهب رسمی اين مملکت قرار دهند و دين اسالم را که موجب بقاء استقالل ظاهری اين ملک و مّلت است تضعيف                                

 .به مخالفت برخاستيم» کنند
دولت را برحذر داشتيم و      حاج روح اهللا خمينی سپس به بازگو کردن اين واقعيت می پردازد که در مراسالت متعددی                      

که نقض ظواهر قرآن می       ]  در مجلس شورا و سنا      [درخواست کرديم که مجددًا از زمزمه موهون نمايندگی نسوان               «
 . »باشد دست بردارند

تصادفًا يکی دو ماه است ترقی غيرمنتظره ای نموده و هيچ چاره ای از برای                    «علی نخعی اظهار می کند که خمينی           
مگر اينکه يکی از علمای معتدلتر مانند آقای نجفی يا آقای عراقی تقويت شده                  .  ای آينده ايشان نيست    رفع خطر مخالفته  

نظر به اينکه «: علی نخعی معروف به افصح المتکلمين به ساواک توصيه می کند .  »دست او را از حوزه قم کوتاه کنند       
معرفی و معروف ششده است، تصور نمی کنم تقويت نجفی مثًال به طرفداری از دربار و دولت      ]  آيت اهللا مرعشی  [اقای  

ايشان نتيجه ای داشته باشد و به همين جهت تنها راه حّلی که برای عقب نشاندن نامبردگان به نظر می رسد اينست که                            
که عالمی معمرتر و موجه تر از سه چهار نفر رقيب و به خودی                    ]  اراکی[حاج شيخ عبدالنبی عراقی       ]  آيت اهللا [آقای  
دارای مذاق محافظه کاری است توسط طرحهای خيلی ماهرانه ای که نتوانند دست تهران را در آن طرحها هويدا                      خود  

ببينند تقويت شود تا مرجعيت تقليد ايران منحصر به ايشان گردد و در راه اجرای نظر راههايی وجود دارد که در                                   
 .54»صورت لزوم معروض خواهيم داشت

اين اصالحات نخست با شتاب و        .  ش ارتجاع در برابر رفورمها و اصالحات شاه بود             به واقع واکن    ١٣٤٢ خرداد    ١٥
. نيروی انقالبی آغاز شد و اگر با دقت و صميميت و بدون عجله دنبال می شد می توانست نتايج نيکويی به بار آورد                              

ريبنده داشت و با روح جامعه       به بيش از بيست ماّده رسيده بود و تنها ظاهری ف             »  انقالب سفيد «هر چند که بعدًا مواد        
سّنتی و سياسی ايران سازش نداشت اما نبايد فراموش کرد که سبب تحول جامعه ايران شد و ريشه در فرهنگ سياسی                        
ايران دوانيد بطوری که ارتجاعی ترين انقالب تاريخ بشريت با مرتجعترين رهبری نتوانست آنچه را که پس از کودتای        

 .جام گرفته و در بطن جامعه ايران رسوخ کرده بود از بين ببرد مرداد تا سقوط شاه ان٢٨
با اعالم مواد انقالب سفيد، احزاب چپ و راست مخالف شاه در تنگنای سياسی شديدی قرار گرفتند و عمًال نمی                                       

 تهمت   هرگونه مخالفت با پيشنهادات شاه        .  توانستند با اين قوانين جنجال برانگيز و مترقی و متجدد مخالفتی نمايند                       
رفراندوم .  ارتجاعی و ضد منافع دهقانان و کارگران و طرفداری از نظام ارباب و رعيتی را به همراه می داشت                                 

خمينی که تا آن زمان اشتهاری نداشت       .  ظاهرًا با شش ميليون رأی موافق و دو سه هزار رأی مخالف به تصويب رسيد               
در حوزه قم تدريس می کرد و هنوز عنوان آيت » حاج روح اهللا«و به قول دکتر علی امينی و حاج مهدی عراقی با نام          

اللهی دريافت نکرده بود، در تشويق و تحريک مردم مذهبی عليه اصالحات ارضی و حقوق زنان چندين اعالميه تند و                      
 .خمينی در پی انتشار اين اعالميه ها دستگير و پس از مدت کوتاهی آزاد شد. زننده منتشر کرد

 اليحه قانون عدم مجازات مستشاران و         ١٣٤٣وی در مهرماه     .  ی خود را به دولت حسنعلی منصور داد          دولت َعَلم جا  
اين اليحه به حق از     .  وابستگان نظامی آمريکا در ايران را به مجلس برد که پس از مباحثات طوالنی به تصويب رسيد                   

وههای مذهبی افراطی مخالف اصالحات      گرفت و به عناصر چپ، جبه مّلی و گر           »  کاپيتوالسيون«جانب مخالفان نام     
در رسانه های گروهی تبليغ می شد »  انقالب شاهه و مردم «بهانه مناسبی داد تا شاه  و همه رفورمهای او را که به نام              

                                                 
 ٢٤،  ٨٩٣در کيهان لندن شماره       »  ١١/٢/١٣٤٢تهران  «هنگ نشاط به تاريخ       گزارش علی نخعی معروف به افصح المتکلمين به سر                 [ 54

 ] خورشيدی منتشر شده است١٣٨٠بهمن 
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زير سئوال ببرند و لبه تيز حمالت خود را مستقيمًا متوجه شاه نمايند و وی را دست نشانده آمريکا و استعمار جهانی                               
 . دخالت شاه را در امور سياسی کشور غيرقانونی و مخالف اصول قانون اساسی بشمارندبنامند و

بعالوه .  اصالحات و رفورم خواسته همه آزاديخواهان بود و اصوًال با قانون اساسی مشروطه ايران مغايرتی نداشت                        
ابستگان نظامی آمريکا   پس از تصويب قانون عدم مجازات مستشاران و و           .  هدف اساسی انقالب مشروطيت ايران بود       

. در ايران، مخالفان عامدانه اصالحات و رفورم را به بيگانگان نسبت دادند و آن را يک فکر غير ايرانی قلمداد کردند                       
از جانب روحانيت قشری، جبه مّلی، چپ اسالمی و چپ              »  صهيونيسم«نسبت دادن رفورم و اصالحات به آمريکا و             

تبليغات گروه مخالف کارسازتر بود زيرا رجال سياسی از اينکه همه            .  ل آميز نمود  راديکال، حقانيت اصالحات را سئوا    
 . چيز را به شاه نسبت دهند خسته نمی شدند

روحانيون قشری با علم کردن بازگشت به احکام اسالم و اينکه فکر اصالحات با جامعه شيعی ايران غريبه است، و                            
به بيگانه سازی آن       »  امپرياليسم آمريکا  «ادن اين اصالحات به         گروه های چپ اسالمی و چپ راديکال با نسبت د                  

در حاليکه اصالحات نه با اصول انقالبات مردمی مغايرتی و نه با فکر دموکراسی و نهايتًا مردم ساالری                           .  پرداختند
ت توافق  قدم در راه مدرنيزه کردن کشور و رفورم مستمر از بنيان با انديشه و ايدئولوژی مشروطي                         .  مخالفتی داشت 

تحصيلکردگان و نيروهای مترقی تنها و فقط در همان رؤيای انقالب مشروطيت مانده بودند و کاری در خور                         .  داشت
 .توجه برای نگهبانی آرمانهای انقالب مشروطيت نمی کردند و جامعه به فراموشکاری جمعی گرفتار شده بود

شاه متوجه شد که برای ماندن می بايد تن به            .  کسان نداشت  برای شاه و مخالفانش بازتابی ي       ١٣٤٢واقعه پانزده خرداد    
دولتمردان و نظريه پردازان شاه با آگاهی بسيار سطحی            .  اصالحات فوری بدهد، پس نيازمند پشتيبانی توده ايرانيست          

 :برآورد آنان چنين بود.  اجتماعی ايران داشتند به چند نتيجه شتابزده رسيدند–وناچيزی که از روند تاريخی 
 .دهقانان و کارگران عميقًا فقير و در عين حال مذهبی هستند -١
روشنفکران و تحصيلکردگان رابطه عميقی با مذهب ندارند و نشانه ای از اينکه به مذهب برای امور سياسی                        -٢

 .روی بياورند به چشم نمی خورد
ع عاليقدری که مورد قبول عامه       برای پيشبرد رفورم به رهبران مذهبی نمی توان اميدی داشت و اصوًال مرج                  -٣

 .روحانيون باشد وجود ندارد
 .افکار مّلی و مذهبی تشّکلی ندارند و نمی توانند به اين زوديها تشکيالت مؤثری به وجود آورند -٤
 .سران احزاب و سازمانهای چپ در زندان به سر می برند و عناصر پراکنده چپ مجبور به سکوت هستند -٥

از يک سو اصالحات بايد مذهبيون افراطی و ارتجاعی را از                .  حات بايد در دو سو تأثير گذارد         پس چشم انداز اصال    
دايره توجه مردم خارج سازد و اين کار با اصالحات ارضی و سپاه دانش و سهيم کردن کارگران در سود کارخانجات                        

د با تقويت بنية اقتصادی دهقانان و          و مبارزه با بيسوادی امکان پذير می شود و از سوی ديگر پايگاه چپ را می باي                        
 .کارگران از بين برد

 :اما مخالفان شاه تحليل و تصوير ديگری از واقعه پانزده خرداد و تحوالت زمان برای خود ترسيم می کردند
 .استفاده از مردم مذهبی در فعاليتهای سياسی، چشم انداز اميدوارکننده ای دارد -١
 .ت، پس بايد به مبارزات زيرزمينی و مسلحانه روی آوردمبارزه علنی امکانپذير نيس -٢
 .مبارزات مذهبيون نيازمند پشتيبانی مراجع تقليد است -٣
 .واقعه پانزده خرداد نشان داد که حکومت شاه از جانب مذهبيون آسيب پذير است -٤
 بنيان کن تجدد و         عدم تمرکز مرجعيت و تشتت آراء، مراجع تقليد و دستگاه روحانيت را در برابر سيل                                -٥

 .اصالحات به نابودی خواهد کشاند، پس نيازمند همبستگی بيشتری هستند
نبود احزاب و سازمانهای سياسی مترقی و غيروابسته به دولت، راه هر گونه مصالحه و آشتی را بين مخالفان                        -٦

 .و دستگاه دولت بسته است و جز مبارزه مسلحانه و مخفی چاره ای نمانده است
تحليل آنان بر اين محور دور می زد          .  ی از احزاب و گروههای چپ به جناح دولتی طرفدار اصالحات چسبيدند              عده ا 

که تنها راه رسيدن به يک جامعه سوسياليستی، زمانی امکانپذير است که بورژوازی و خرده بورژوازی رشد اقتصادی                  
 .ب سوسياليستی را ناگزير بشمارندقابل توجهی بنمايند تا تضاد طبقاتی ظاهر گردد و توده ها انقال

اما چپ راديکال که از بطن حزب توده ايران برخاسته بود پس از پانزده خرداد به نتيجه ديگری رسيد و آن اينکه                                    
پايگاه اصلی آنان، يعنی کارگران و دهقانان به اصالحات گردن نهاده و به آن دل بسته است و از اين رو چاره ديگری                         

به عقيده رهبران چپ راديکال، شيوه های مسالمت آميز و سازشکارانه جبه مّلی،                    .  ه وجود ندارد   جز مبارزه مسلحان   
. حزب توده ايران و مذهبيون مخالف شاه، انقالب سوسياليستی را به عقب می راند و سبب رکود مبارزه می گردد                                 

 گروهها و سازمانهای گوناگون چپ          تئوريهای جنگهای پارتيزانی چين، ويتنام، کوبا، الجزاير و فلسطين الهام بخش                   
برخی از اعضای اين سازمانها در کشورهای بيگانه به فرا گرفتن جنگهای پارتيزانی و نامنظم مشغول                .  راديکال گرديد 

بازتاب کّلی اين بررسيها . هر گروهی کوشش می کرد اجتماع ايران را با تئوريها و آموخته های خود تطبيق دهد           .  شدند
انقالب « به آنجايی رسيد که اگر توده، خلق و رنجبر از سرنوشت خود بی خبرند واگر ميل و کششی به          و الگوبرداريها 

نشان نمی دهند، اين وظيفه نيروهای مبارز است که با جنگ و گريز و مبارزه چريکی،                          »  دموکراتيک سوسياليستی 
 .قی را به پيروزی رسانندتوده ناراضی اما خاموش را به دنبال خود بکشانند و انقالب توده ای و خل
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انجمن «و  »    نهضت آزادی «که خود از      »  سازمان مجاهدين خلق ايران     «عده ای از چپ مذهبی چون بنيانگزاران            
آمده بودند و با تفسيرها و قرائتهای به ظاهر مدرن از اسالم آشنا بودند، پس از بررسيهای طوالنی و مطالعات                     »  حجتيه

سيدند که احکام اسالم به تنهايی نمی تواند پاسخگوی مشکالت پيچيده اقتصادی،                    و تجربيات شخصی به اين نتيجه ر          
اما خاطره پانزده خرداد و قيام مذهبيون را از خاطر نبرده و چنين نتيجه می                  .  اجتماعی و سياسی انسان امروزی باشد      

مذهبی و به کار گرفتن اهرم        گرفتند که مذهب هنوز ميان توده ايرانی مقبوليت عامه دارد و می توان با بسيج مردم                          
پس برای بسيج عامه که مذهبی ست و تحصيلکردگان که              .  مذهب موتور از کار افتاده انقالب را به حرکت در آورد               

رابطه چندانی با مذهب ندارند، می بايد ايدئولوژی جديدی بنيان نهاد که اميخته ای از سوسياليسم علمی و اسالم با                                   
 .ی، بدون فقه جعفری و با چاشنی مبارزه مسلحانه باشدتعابير و تفاسير علی شريعت

با همه اشتباهاتی که در مسير مبارزه کردند، اما آگاهتر، وفادارتر و               »  سازمانهای چپ راديکال  «در مجموع اعضای     
ن سازمان مجاهدي«و نه » سازمانهای چپ راديکال«با اين همه نه . آرمانخواه تر از اعضای مجاهدين خلق ايران بودند 

با همه مبارزات مسلحانه و کشتن و کشته دادن، به سبب ماهيت مخفی و زير زمينی شان نتوانستند ميان                         »  خلق ايران 
بعالوه اين سئوال قابل طرح است که آيا اصوًال سازمانهايی که در خانه                .  خود و توده ها رابطه ای عميق برقرار کنند          

يک ندارند، چگونه می توانند رابطه ای با مردم کوچه و بازار داشته               های تيمی مخفی هستند و طبيعتًا ساختار دموکرات         
باشند؟ و چه کسی می تواند تضمين کند که در آينده و پس از پيروزی انقالب مورد نظرشان، ساختار دموکراتيک پيدا                         

دهای طرح  خواهند کرد؟ زيرا دموکراسی بدون حضور دائمی و بی وقفه و شرکت فعال و دموکراتيک مردم در فراگر                   
 .و عمل معنی و مفهومی پيدا نخواهد کرد

 آيت اهللا خمينی عليه تصويب قانون عدم مجازات مستشاران و وابستگان نظامی                         ١٣٤٣ آبان     ١٣اعالميه معروف     
آمريکا در ايران منتشر شد و در نيمه شب همان روز خمينی دستگير و به ترکيه تبعيد گرديد و پس از مدتی به نجف                               

 .رفت
قبل از تبعيد و خروج از ايران فرصت آن را يافت تا با راه انداختن چند هيئت روضه خوانی و سينه زنی در                              خمينی  

اطراف بازار و ميدانهای تره بار در ميدان شوش، باقيمانده اعضای سازمان تروريستی فداييان اسالم را به يک ائتالف                    
شروع به کار   »  هيئتهای مؤتلفه اسالمی  «حد شدند و زير نام      به هر روی، به توصيه خمينی اينان با هم مت          .  دعوت نمايد 

 .کردند
وجود داشت که در تظاهرات خيابانی فعال بود و اعالميه های                  »  حزب ملل اسالمی   «پيش از جريان پانزده خرداد          

سيس فکر تأ .  اما به زودی همگی دستگير و به زندان افتادند           .  پخش می کرد  »  برادر مبارز «خمينی را به عنوان يک       
اما پيش از اين    .  از جانب اين گروه تبليغ می شد که گرايشهايی به مبارزه مسلحانه نشان می داد                  »    حکومت اسالمی «

و شخص خمينی در انديشه تأسيس      »  جمعيتهای مؤتلفه اسالمی  «و نه   »  نهضت آزادی ايران  «و نه   »  فداييان اسالم «نه  
اب و گروهها بر اين عقيده بودند که حکومت اسالمی از آن                 حتا در زندان اعضای اين احز       .  حکومت اسالمی نبودند   

 .می دانستند» مهدويت«امام زمان است و هرگونه حزب گرايی را مخالف آرمان 
 در ميان گروههای راديکال       ٤٩/١٣٤٨با اوج گرفتن مبارزات مسلحانه در اواخر سالهای              »  حکومت اسالمی «فکر  

يت اهللا خمينی در نجف دروسی را برای عده ای از طالب به صورت                      آ.  مذهبی مخالف شاه رفته رفته رسوخ يافت          
هر چه دامنه مبارزات مسلحانه در ايران .  شکل مدونی نيافته بود55»واليت فقيه«شفاهی مطرح می کرد و هنوز کتاب     

 .وسعت بيشتری می گرفت، به همان شدت و حرارت مضمون دروس آيت اهللا خمينی در نجف قهرآميزتر می گرديد
.  بود  ١٣٤٣ترور حسنعلی منصور نخست وزير در اواخر سال                    »  هيئتهای مؤتلفه اسالمی    «ولين اقدام مسلحانه        ا

ضاربين منصور، محمد بخارايی، حاج صادق امانی، مرتضی نيک نژاد و رضا صفار هرندی از اعضای قديمی                                
چهار نفر مذکور اعدام شدند و عده        .  ردندسازمان فداييان اسالم بودند که زير نام هيئتهای مؤتلفه اسالمی فعاليت می ک                

عده ای از روحانيون که به اصطالح           .  زيادی از اعضای هيئت مؤتلفه دستگير و به زندانهای طوالنی محکوم شدند                  
جناح سياسی و نيمه مخفی هيئتهای مؤتلفه را تشکيل می دادند به اعدام و زندانی شدن اعضای هيئتهای مؤتلفه اعتراض       

 .ن سبب تعدادی از آنان نيز به زندان افتادندکردند و به اي
دو ماه بعد از ترور منصور، سرباز          .  پس از ترور منصور، امير عباس هويدا برای مدت طوالنی نخست وزير شد                    

 .گارد شمس آبادی در کاخ  به سوی شاه آتش گشود که شاه بطور معجزآسايی از اين ترور جان سالم به در برد
 در عراق با کمکهای بی دريغ دولت عراق و سازمان آزاديبخش فلسطين رفته رفته ميان                                رهبری آيت اهللا خمينی      

هرچند که رقابتهای پنهانی بين وی و روحانيون طراز اول مقيم نجف و قم                           .  روحانيت ساکن ايران تثبيت می شد          
ديکال شدن مبارزات    نمی کرد، بلکه با را      »  نصحيت«اما خمينی در عراق ديگر به شاه و دولتهايش               .    چشمگير بود 

عليه شاه و سياستهای بلند پروازانه صنعتی و اقتصادی وی که هيچ زمينه مناسب اجتماعی نداشت، دامنه فعاليتهای                              
رفورمهای شاه به سبب عدم مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود نه تنها باعث قبول مردم                 .  خمينی وسعت می گرفت   

رخورده و خشمگين می کرد و شاه را از سرشت اصلی جامعه ايران دور می                 نمی گرديد، بلکه بيش از پيش آنان را س         
از يک پهلو به پهلوی ديگر در گردش بود، به همان نسبت مردم با                      »  تمدن بزرگ «هر چه شاه در رؤيای         .  ساخت

                                                 
متوجه شدم امام قسمتی از       « در نجف      ١٣٤٦شيخ صادق خلخالی می نويسد در تابستان سال              »    خاطرات آيت اهللا خلخالی     «در کتاب        [ 55

در مرداد سال   «:  جالل الدين فارسی برخالف نظر شيخ صادق خلخالی می گويد           ).  ايه، نشر س  ١٦٠صفحه  (است  »  حکومت اسالمی را نوشته    
 )]٧٠٨روزنامه نيمروز، شماره (» ... وقتی امام خمينی تازه هفت يا هشت ماه بود بحث واليت فقيه را در نجف شروع کرده بودند٤٩
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ه اشتياق بيشتری به مذهبيون و گروههای راديکال چپ و راست نزديکتر می شدند و هر چه اين مبارزات در جامع                              
ايران شکل سازمانيافته ای پيدا می کرد، به همان مقدار آيت اهللا خمينی با زيرکی بر امواج مبارزات داخل کشور سوار                  

 .می گرديد
اما در شهريور   .   به روش فداييان اسالم از ترور افراد معروف سياسی پشتيبانی می کرد              ١٣٤٧آيت اهللا خمينی تا سال       

» جبه خلق برای آزادی فلسطين    «راقی به نام  محمد صادق قهمی که ظاهرًا با             يک افسر بازنشسته و مرموز ع       ١٣٤٧
اين دو پس از گفتگوهای طوالنی به توافق و            .  به رهبری جرج حبش کار می کرد، با خمينی تماسهايی را آغاز کرد                  

حمد صادق فهمی افسر     تفاهم بيسابقه تاريخی رسيدند که نتيجه آن فتوای آيت اهللا خمينی در جواب استفتايی از جانب م                      
بازنشسته عراقی بود که در مقابل جبه خلق، تعليم و تربيت طرفداران خمينی را در اردوگاههای چريکی خود تعهد می                      

 :استفتايی به شرح زير به خمينی داد» جبه خلق برای آزادی فلسطين«نماينده . کرد
از نظر مبارک . پيشوای جليل القدر. م اهللا ظله العالیآيت اهللا العظمی آقای خمينی ادا ...  محضر مبارک پيشوای مجاهد   «

پوشيده نيست که دست خيانت و جنايت پيشه کفار حربی يهود بر مسجد اقصی و زمينهای اسالمی ديگری مستولی گشته      
ينهای و مسلمانان بيگناه آن سامان را آواره بيابانها نموده است و اکنون به منظور استخالص اماکن مقدسه و استرداد زم                  

خوانده می شود، چاره ای نيست و در چنين شرايط و زمينه               »  فدايی«اسالمی جز مقاومت مسلحانه که به نام عمليات            
و در صورت وجوب مقاومت آيا جايز است از مورد حقوق                ...  ای آيا مسلمانی که توانايی حمل سالح و جهاد داشته              

انان و تربيت آنان استفاده کرد يا خير؟ متمنی است رأی                 شرعيه از قبيل زکات و غيره در مورد مسلح نمودن مسلم                 
 »...مبارک را در اين باره بيان فرماييد

بسم اهللا الرحمن   «:  فتوا می دهد که    »  جبه خلق برای آزادی فلسطين     «آيت اهللا خمينی در جواب شرعی استفتاء نماينده            
 که دارد برای اسالم و ممالک مسلمين خطر عظيم             قبًال هم تذکر داده ام که دولت غاصب اسراييل با هدفهايی              .  الرحيم
الزم است بر دول اسالمی بخصوص و بر ساير مسلمين عمومًا که دفع اين ماده فساد را به هر نحو که امکان                           ...  دارد

دارد بنمايند و از کمک به مدافعين کوتاهی نکنند و جايز است از محل زکات و ساير صدقات در اين امر مهم حياتی                               
 . 56»مايندصرف ن

از همين زمان برای اولين بار يک مجتهد شيعه، پرداخت زکات شيعيان را به مسلمانان غيرشيعه مجاز می شمرد و به                       
. فتوای خمينی به تهران رسيد و ميان طرفداران و مخالفان وی انتشار يافت               .  پشتيبانی از جنگهای چريکی برمی خيزد      

گاههای سازمان آزاديبخش فلسطين برای کسب تعليمات چريکی آغاز               آموزش طالب و افراد مذهبی ايرانی در اردو            
 .گرديد

با کمک  »  واليت فقيه «خمينی در چنگ دولت عراق و سازمانهای راديکال فلسطينی افتاده بود و رفته رفته دروس                         
هللا خمينی آيت ا.  مدون و در لبنان چاپ و منتشر شد١٣٥٠ آغاز و در حدود سال ٤٩/١٣٤٨همکارانش در بين سالهای 
 : می نويسد» واليت فقيه«در صفحات نخستين کتاب 

از غيبت صغری تا کنون که هزار و چند صد سال می گذرد               :  برای روشن شدن مطلب اين سئوال را مطرح می کنم           «
تشريف بياورد، در طول    ]  صاحب زمان [و ممکن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت                

قوانينی که پيغمبر اسالم در راه بيان و تبليغ و نشر و             ]  آيا...  [ احکام اسالم بايد زمين بماند و اجرا نشود؟         اين مدت مديد  
اعتقاد به چنين مطالبی يا اظهار      ...   زحمت طاقت فرسا کشيد فقط برای مدت محدودی بود؟          بيست و سه سال   اجرای آن   

امروز ماليات و جزيه و خراج و        ...   هيچکس نمی تواند بگويد    ...  آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم است           
هر که اظهار کند که تشکيل       .  قانون کيفری اسالم و ديات و قصاص بايد تعطيل شود            .  خمس و زکات نبايد گرفته شود       

حکومت اسالمی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسالم شده و جامعيت احکام و جاودانگی دين مبين                            
هيچيک از مسلمانان در اين معنی که حکومت           )  ص(پس از رحلت حضرت رسول اکرم         .  را انکار کرده است    اسالم  

در ضرورت تشکيل   .  چنين حرفی از هيچکس شنيده نشد     .  هيچکس نگفت حکومت الزم نداريم    .  الزم است ترديد نداشت   
... امر شود و رييس دولت باشد         اختالف فقط در کسی بود که عهده دار اين                 .  حکومت همه اتفاق نظر کامل داشتند         

نگذاشتند حکومتی که   .  مستقر شود )  ع(معاندين و بنی اميه لعنهم اهللا نگذاشتند حکومت اسالم با واليت علی بی ابيطالب                 
در نتيجه اساس حکومت را دگرگون       .  بود در خارج وجود پيدا ند       )  ص(مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم            

و زمان امير المؤمنين علی بن        )  ص(رورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اکرم               بنابراين، به ض   ...  کردند
 .57»...الزم بوده، يعنی حکومت و دستگاه اجراء و اداره، پس از ايشان و در زمان ما الزم است) ع(ابيطالب 

خالفت علی اتفاق    سال دوران رسالت و در دوران          ٢٣آنچه در   )  حکومت اسالمی (»  واليت فقيه «به نظر خمينی در      
افتاده، لشکرکشيها، خونريزيها، چپاول اموال سرزمينهای فتح شده، مصادره اموال يهوديان، قلع و قمع قبايل يهودی و                      
عرب، جنگهای جمل و نهروان، و خالصه آنچه در ايام اوليه اسالم انجام گرفته، اجرای بی چون و چرای احکام و از                         

می به شمار می روند و در همه قرون و اعصار و حال و آينده پايدار، و استمرار                      اجزای انفکاک ناپذير حکومت اسال     
اعتقاد و ايمان دارد و احکام         »  جاودانگی دين مبين اسالم     «آن از ضروريات اسالم است و از آنجايی که خمينی به                   

                                                 
اين فتوا مدتی بعد در روزنامه های جبه مّلی در                .  ٣٨٧فحه  ، جلد دوم، ص     )زيارتی(، تأليف سيد حميد روحانی         »نهضت امام خمينی   «    [ 56

 ]١٣٤٧، اسفند ١٦شماره » خبرنامه جبه مّلی در اروپا« و ١٣٤٨، فروردين ٣٣دوره سوم، شماره » باختر امروز«. اروپا نيز منتشر شد
 ]روح اهللا خمينینوشته ) واليت فقيه و يا حکومت اسالمی(» نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء«کتاب   [ 57
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در همه حال قابل اجراء       هستند و تا ابديت برقرار و استوار می باشند، پس می بايد                   »  حقيقت مطلق «اسالم برای او     
 . باشند

َخاَتم «يعنی دست خدا برای فرستادن پيامبران برای هميشه بسته است و رسول اهللا                        »  يُدَاِهللا مغُلولهُ «به نظر خمينی      
بعالوه ممکن است صدهزار سال ديگر        .  و احکام اسالم تا ظهور مهدی صاحب الزمان می بايد اجراء گردد                »  النَّبيّين

ماليان اقتضاء نکند که حضرت مهدی صاحب الزمان تشريف بياورد و از آنجايی که هنوز از اول                     بگذرد و مصلحت    
خلقت تا کنون و بی ترديد تا ابديت از عالم باال کسی تا کنون رجعت نکرده است، پس حکومت اسالمی و واليت فقيه تا                       

هللا و علی ابن ابيطالب در عهد جاهليت          امتداد دارد و مسلمانان مجبور به اجرای دستورات رسول ا            »  صد هزار سال  «
 .پس بر مبنای استدالل خمينی، ولی فقيه جانشين خداوند و فرمانهای وی فرمان خداوند است. هستند

حکومت اسالمی  «:  آيت اهللا خمينی برای آنکه جای هيچ ترديدی باقی نماند، در تشريح حکومت اسالمی می نويسد                           
هيچکس حق   .  شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننه است                 ...   نيست  هيچيک از انواع طرز حکومتهای موجود              

به همين سبب در حکومت اسالمی . قانونگزاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت      
 به جای مجلس قانونگزاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دهد، مجلس برنامه ريزی وجود دارد                       

که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتيب می دهد و با اين برنامه ها کيفيت انجام خدمات                              
در اين طرز حکومت، حاکميت       .  حکومت اسالم، حکومت قانون است      ...  عمومی را در سراسر کشور تعيين می کند           

ز احکام، از قبيل ديات که بايد گرفته و به صاحبانش           بسياری ا ...  منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است           
داده شود، يا حدود و قصاصی که بايد با نظر حاکم اسالمی اجراء شود بدون برقراری يک تشکيالت حکومتی تحقق                            

 »...نمی يابد
ندی می پيچد   را به کار گيرد، عمًال حکومت ولی فقيه را در الفاظ آخو             »  خدا ساالری «آيت اهللا خمينی بدون آنکه واژه        

صرف نظر از اينکه ما بر اين باور باشيم که قبل از انقالب اسالمی             .  قرار می دهد  »  مردم ساالری «و آن را در مقابل      
يعنی حکومت مشروطه در ايران برقرار بوده است يا خير، ولی فقيه در مقابل ايدئولوژی مشروطيت                 »  مردم ساالری «

 .قرار می گيرد
را عبوديت محض و بندگی و فرمانبری بی چون و چرا از دستورات، احکام و                               »  سانمقام ان  «نظام خداساالری     

مبدل می شود و     »  ابليس«باشد به   »  فرشته«کسی که از فرمان اهللا سرپيچی کند، حتا اگر              .  می داند »  اهللا«فرمانهای  
قبل از ظهور اسالم     .  نددريافت می ک  »  ابوجهل«هم باشد، عنوان     »  ابوالحکم«اگر هيکل بشری  يافته باشد، حتا اگر             

و امثالهم  »  عبداهللا«و  »  عبدالُعّزی«،  »عبد منات «بشر عصر جاهليت عبِد بتها و مظاهر طبيعی خود بود و نامی جز                  
. و مانند آن   »  عبدالقّهار«،  »عبدالجبار«،  »عبدالصمد«:  مانند.  اين رسم پس از ظهور اسالم هم متداول بود             .  نداشت

اين بديهی است که خداوند      .  سلمانان نشانه سرسپردگی و بندگی به خداوند و فرامين اوست           انتخاب آين نامها از جانب م      
ايجاد »  احکام«بطور مستقيم فرمان نمی راند و از طريق وحی و تنزيل آيات و                                 »  خداساالری«خود در نظام        

از آن خداوند است نه     »  قانونگزاری«.  می کند و رسوالنی برای تنفيذ آن قوانين برای عباد می فرستد              »  قانونگزاری«
را در انحصار خدا می داند و قانون         )  قانونگزاری(»  حاکميت«از اين رو، خمينی در واليت فقيه         ).  عباد(از آن انسان    

 .يعنی احکام قرآن و سّنت پيامبر در عهد جاهليت است» قانون و فرمان و حکم خدا«اساسی در حکومت اسالمی همان 
را چه کسی مجاز است      »  قانون و فرمان و حکم خدا      «داوند در زمين است و اصوًال         حال چه کسی جانشين راستين خ      
در نبودن رسول اهللا و امامان و خلفای برحق او به اجراء                )  قرن بيست و يکم ميالدی     (در قرن پانزدهم هجری قمری        

راه حل نيز می بايد     پس پاسخ و    .  گذارد، پرسشی است که نزديک به هزار و پانصد سال قدمت دارد و تکرار می شود                 
» اخوان المسلمين «خمينی نظريه حکومت اسالمی را از       .  طبيعتًا به درازای تاريخ ِفَرق اسالمی قديمی و تکراری باشد          

و ديگر ِفَرق اسالمی می گيرد و آن را منطبق با احاديث و اخبار مورد قبول شيعه می کند و ترکيبی افراطی از دين و                            
 .سياست ارائه می دهد

» ولی فقيه «، به نظر آيت اهللا خمينی، فقها حکام حقيقی و راستين خداوند هستند و در شرايط                       »خداساالری«ظام  در ن 
 علم به قانون      -١:  دو شرط اساسی ديگر وجود دارد که عبارتند از              »  «عقل و تدبير   «خمينی معتقد است عالوه بر          

سالطين اگر تابع اسالم باشند بايد به          ]  يعنی[السالطين  و اين مسّلم است که الفقهاء حکام علی             ...   عدالت -٢]  اسالمی[
تبعيت فقها درآيند و قوانين و احکام را از فقها بپرسند و اجراء کنندو در اين صورت حکام حقيقی همان فقها هستند،                               

فقها تبعيت  مجبورند از   ]  اسالمی[پس بايستی حاکميت رسمًا به فقها تعلق بگيرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون                     
بنابراين نظريه شيعه در مورد طرز حکومت واين که چه کسانی يايد عهده دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر                      ...  کنند

به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احکام و قوانين و در اجرای آن عامل                   .  تا زمان غيبت واضح است    )  ص(اکرم  
اگر ...  قانون وعدالت باشد در عده بيشماری از فقهای عصر ما وجود دارد              اين خاصيت که عبارت از علم به          ...  باشد

فرد اليقی که دارای اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت اسالمی داد همان واليتی را که حضرت رسول                  
 . » اطاعت کننداست که از او] و واجب[در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم الزم است ) ص(اکرم 

نتيجتًا .  اما ملزم و مجبور به عبوديت خداوندند      .  خمينی معتقد است عباد، صغير يعنی نادان از فهم احکام اسالمی هستند            
 .اين عبوديت و فرمانبری از جانشينان و نمايندگان راستين خدا در نبودن آنان به فقها تعميم داده می شود
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را در فقها چه کسی می سنجد و ُمهر تأييد و تصديق می زند »  نون اسالمی وعدالت  عقل، تدبير، علم به قا    «ليکن ميزان   
و اصوًال چه کسی و کدام يک از فقها می تواند ادعا  کند که عاقلترين، عالمترين و عادلترين است تا جانشين خداوند بر       

 می کند؟روی زمين گردد؟ بعالوه معنی و مدارج عقل، تدبير، علم و عدل را چه کسی تعيين 
آيا مگر هرگز امکان آن وجود دارد که            .  بديهی است که ولی فقيه خود هرگز نمی تواند اين پرسشها را جواب دهد                      

از پرسش و ترديد در مسئله ای اين چنين اساسی که زندگی آنان را تسخير می کند، دست از پرسش و                          )  عباد(انسانها  
 جستجو بردارند؟

بزرگترين عصيان عليه عبوديت محض در برابر اراده خداوند به           «  عثمان«ز قتل   درزمان خالفت علی بالفاصله پس ا      
معاويه علی را غاضب جانشينی خداوند در زمين می دانست و علی خود را خليفه برتر و برحق می                                    .  وجود آمد  
ی جاودانی  از همان زمان پرسشها    .  در روی زمين می ناميدند     »  مظهر اراده خداوند  «اين دو تن خويشتن را        .  پنداشت

 .ميان آنان راه يافت) امامت(در ذهن مسلمين خطور کرد و ترديد در صحت و اصالت خالفت 
واليت «همچنانکه در روزهای نخست انقالب اسالمی، مسلمانان مطلع و آگاه و همچنين فقهايی بودند که نه تنها نظريه                       

عقل، تدبير، علم و     «شينی خدا می دانستند و به         را، بلکه از اساس فقاهت خمينی را انکار و او را غاصب جان                 »  فقيه
 .وی ترديد داشتند و او را به کفر و ارتداد متهم می کردند» عدل

فرد . مسئله جانشينی در اسالم تنها يک رويداد تاريخی و سياسی نيست، بلکه همچنان يک مسئله دينی به شمار می رود                    
 زمين کيست و سرانجام چه کسی تکليف وی را روشن می سازد               مسلمان بايد بداند که جانشين بر حق خداوند بر روی           

 .تفکيک می کند» باطل«و » حق«و ميان 
و نقش  »  اطاعت«در تحليل نهايی مردم در آن نقش            !  است»  خداساالر«و  »  تئوکراتيک«،  »  نظام اسالمی «ماهيت  

از .   خداوند است، نه از آن انسان       از آنِ »  قانونگزاری«و  »  داوری«در نظام اسالمی نقش     .  را دارا هستند  »  اجرايی«
اين روی هرگونه داوری، هرگونه ارائه راه حل نهايی، يک راه قاطع، قانع کننده و شايان پذيرش از طرف عموم به                             

تاريخ مذاهب اسالم در حقيقت به يک معنی،           .  شمار نمی رود و تاريخ اسالم خود بهترين شاهد اين عدم امکان است                  
ان برای يافتن راه حّلی همه زمانی و همه مکانی برای تعيين تکليف مسئله جانشينی راستين                      تاريخ ناموفق کوشش انس    

 .و حد تسليم يا عصيان انسانهاست»  رهبری مردمان«خداوند در زمين و حق مطلق 
 –خدا «، به » رهبری–خود «به عرصه » عبوديت محض «يعنی تکاپويی برای انتقال و تغييير پايگاه انسان از قلمرو           

دريافت عاطفی، بينش دل آگاهی و استنباط خردمندانه اين         »   خدايی –انسان  «و حتا به    »  انسان ساالری «، به   »همسانی
، از قيد عبوديت مطلق، از قيد فرمانگيری از فراسوی خويش                »تسليم محض «از قيد    »  فرد«اگر  :  تحول اين بود که    

بن بست  «شتن گردد، در آن صورت آيا اصوًال از               رهايی يابد، خود رهبر خويشتن و خود حاکم بر سرنوشت خوي                  
 خارج نمی شود؟  و از قيد معمای ناگشودنی شناخت جانشين راستين خداوند در زمين رهايی نمی يابد؟» خداساالری

در هر حال، اين يک نوع جستجو وتکاپو در تمدن اسالمی برای پاسخگويی به مسئله رهبری انسان است و جای                                    
 58!ی نيز به ارتداد، به عصيان عليه نظام خداساالری و به ضديت با اسالم محکوم شده باشدشگفتی نيست که گاه

می »  لزوم انقالب سياسی اسالمی    «و  »  دولتهای استعماری «اشاراتی به نقش     »  واليت فقيه «آيت اهللا خمينی در کتاب       
 کّفار و مشرکين، اين ثروتهای بی        از»  جزيه و خراج  «کند و به جنگهای صدر اسالم می انديشد و ميل دارد با گرفتن                 

درآمد فوق العاده ای    ...  اهل ذّمه «برساند و معتقد است که جزيه و خراج بر            »  به مصرف مصالح مسلمين   «حساب را   
شايد اين انديشه را در سر می پروراند که             !  و اقتصاد کشور اسالمی را به سامان می رساند            »  را به وجود می آورد      

ن مسلمان است و نمی توان از آنان خراج و جزيه گرفت پس بايد انقالب اسالمی را صادر                          چون اکثريت جامعه ايرا    
شايد به همين دليل دين اسالم را جنگ آفرين و رهبران آن را              .  کرد و در سرزمينهای غيراسالمی جنگ به راه انداخت         

دند، جنگی بودند، در جنگهايی که       بودند، سردار بو  ]  نظامی[ائمه دين ما جندی      «به قول وی    .  جنگجو معرفی می نمايد   
. شرحش را در تاريخ مالحظه می فرماييد با لباس سربازی به جنگ می رفتند، آدم می کشتند، کشته می داند                                              

خمينی بارها در   .  »ُخود به سر مبارک می گذاشت و زره بر تن می کرد و شمشير حمايل داشت                     ]  علی[اميرالمؤمنين  
اما گستاخانه برای اثبات      .  را نمی داند   »  روم«و  »  رم«ام می برد و فرق ميان           ن»  امپراتوران رم «همين کتاب از      

از نظر  .  نظريه حکومت فقها متوسل به نقل قضايای تاريخی می شود که از بنيان با مستندات تاريخ فرق فاحش دارند                       
ند و نمی خواهد بداند     وی نمی دا  .  خمينی نمونه تاريخی جامعه اسالمی نه حکومت صفويان بلکه خالفت عثمانيان است             

 .که تأسيس امپراتوری عثمانی برای مردم ميهن ما تا چه اندازه جنگ و خونريزی به دنبال داشته است
متن کتاب ظاهرًا از سر       .  از آُدلف هيتلر به شمار آورد        »  نبرد من «را می بايد هم طراز کتاب          »  واليت فقيه «کتاب  

، ليکن در تمامی سطور آن چشمهای خشمگين و روح انتقامجوی آيت              دلسوزی برای نجات اسالم و مسلمين نوشته شده        
 .اهللا خمينی هويداست

 سياسی و اجتماعی قرار داشت و از نزديک شاهد تمامی اين                      –علی دشتی در بطن اين نظريه پردازيهای مذهبی                
رشور صحنه سياسی     از بازيگران پ    ١٣٣٢ مرداد    ٢٨به جرأت می توان گفت که تا کودتای             .  سالهای پر التهاب بود    

ايران به شمار می رفت و اگر چه ديگر شور و حال سياسی گذشته را نداشت ولی از سياست و دگرگونيهای اجتماعی                          
ايران دوری نجست و با دقت و کنجکاوی تالشهای سياسيون و به ويژه مذهبيون را زير نظر داشت و برخالف دوران                        
                                                 

از دکتر ناصرالدين صاحب الزمانی بدون سانسور در مرداد               »  خط سوم «کتاب  »  بيست و سه سال     «همزمان با انتشار پنهانی کتاب              [ 58
 ]مراجعه کنيد به اين کتاب که فرازهايی از آن پيرامون حکومت اسالمی را نقل کرده ايم.  چاپ و منتشر شد١٣٥١
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او پس از سالها نمايندگی       .  وانی را به عرصه ادبيات ايران تقديم کرد          سياست پيشگی به نوشتن روی آورد و آثار فرا            
 .به سناتوری منصوب شد و به مجلس سنا راه يافت) ١٩٥٤ (١٩٣٣مجلس شورای ملی در سال 

 
 يت ادبی دشتیفعال

بب شد افتتاح دانشگاه و دانشسرای عالی برای تربيت معلم س. مجبور به ترک چادر شدند) ١٩٣٦ (١٣١٥زنان در سال 
اين طبيعی  .  که زنان دوش به دوش مردان به کسب دانش و سپس به فعاليتهای اجتماعی و سياسی و فرهنگی بپردازند                      

دشتی به سبب نمايندگی مجلسين شورا و سنا و اشتهارش در                .  بود که زنان و مردان تعابير مختلفی از آزادی داشتند              
اه يافته و دريافته بود که دگرگونيهايی در روابط بين مرد و زن               نويسندگی و روزنامه نگاری، در مهمانيهای اشراف ر        

با مقدمه ای   »  فتنه«وی نخستين داستان خود را به نام        .  ايجاد شده است که می تواند ُبن مايه داستانهای کوتاه قرار گيرد           
  (١٣٢٨ر سال    کتاب مورد پسند افتاد و دوباره د          .  منتشر کرد )  ١٩٤٣  (١٣٢٢از استاد لطفعلی صورتگر در سال           

و سرانجام   »  جادو«)  ١٩٥١  (١٣٣٠و در سال       »  سايه«مجموعه   )  ١٩٤٦  (١٣٢٥در   .  تجديد چاپ شد    )  ١٩٤٩
 .منتشر شدند) ١٩٥٥ (١٣٣٤در سال »  هندو«

قهرمانان داستانهای دشتی زنان طبقه اشراف هستند و او با استادی و دقت بيمانندی دسيسه ها و دلبريهای حسابگرانه                          
اين داستانها واکنش ناخوشايندی در طبقه راست سّنتی ايجاد کرد و عده ای از مخالفان دشتی                 .  م کرده است  آنان را ترسي  

و چون در برخورد با زنان رفتاری به شيوه                 «نقدهای تندی عليه وی منتشر کردند             »  غالمحسين مصاحب  «چون   
دريغا که مدعيان همين را می      ...   برگش داده  فرنگيان داشت، نا آشنايان داغ فسق بر جبين اعمالش نهاده بودند و شاخ و              

دشتی با اينکه در رمان نويسی موفقيتهايی پيدا کرد و مورد توجه اهل ادب قرار گرفت، ولی ديگر کاری در                     .  59»ديدند
 .اين زمينه از او ديده نشد

نقشی از  «نجال برانگيز   او رفته رفته به ميدان ادبيات کالسيک ايران قدم نهاد و با انتشار کتاب فراموش نشدنی و ج                         
سعيدی .  حافظ پرداخت »  و تحليل و تفسير زبان جادويی و فاخر          «برای نخستين بار به شيوه ای مدرن به نقد              »  حافظ

کتابی که سر و صدايش در مطبوعات پيچيد و چون سنگی که در برکه ای آرام افکنده باشند،                         «:  سيرجانی می نويسد  
در قلمرو  «و آنگاه    »  سيری در ديوان شمس     «سپس کتاب    .  »در هم شکست   وقار شترمآب محافل ادبی پايتخت را             

) ١٩٦٥  (١٣٤٤در  »  دمی با خيام  «نقدی بر خاقانی، و آنگاه       »  شاعری دير آشنا  «،  )١٩٦١  (١٣٤٠در سال   »  سعدی
و »  کاخ ابداع انديشه گوناگون حافظ    «آثاری چون   .  منتشر کرد )  ١٩٧٤  (١٣٥٣را در   »  نگاهی به صائب  «.  منتشر شد 

سعيدی سيرجانی پس از     .  60يکی پس از ديگری نوشته شدند که دومی بعدها منتشر شد              »  تصويری از ناصر خسرو    «
 :می نويسد»  پيرمرد«مرگ غم انگيز 

پس از عمری قلم زدن و به شرح مجالس عيش و عشرت پرداختن و راوی راز و نيازهای عاشقانه اين و آن شدن،                             «
يزال ادب فارسی آورده بود و اين تحول فکری مايه برکت زبان فارسی بود و وسيله راه خود را يافته و رو به گنجينه ال

اين او بود که به مدد طبع تازه جوی و نکته يابش، به برکت قلم مؤثر                 .  آشنايی جوانان ايرانی با مفاخر ارزنده نياکانشان      
صی وعمومی برد و شيخ شيراز را و هنرنمايش، سعدی را از گوشه مدرسه و مسند شيخی نجات داد و به محافل خصو    

او .  همنشين و همدم جوانانی کرد که آزرده از بوی نمور مکتبخانه ها، رو به جهان پر زرق و برق فرنگ آورده بودند                       
بود که نقاب افسانه های مبتذل را از چهره درخشان مولوی و شمس تبريزی به يک سو زد و زاويه نشين خانقاه قونيه                           

 سماع صوفيان بيرون کشيد و به محافل اشرافی نودولتان و به مجالس پر جّر و بحث روشنفکران                   را از مجالس دربسته   
اين او بود که    .  آورد و هر دو طبقه از نسل معاصر ايران را با چهره درخشان موالنا و عرفان جهان پسندش آشنا کرد                      

حرفی مستان پرت و پالی گوی نيمه شبها           خيام را از پستوی دودزده ميخانه های الله زار و استانبول و از چنگ پر                     
نجات داد و به سالنهای سخنرانی و مجالس بحث دانشگاهيی و محافل گرم وسالم خانواده ها برد و از پشت ماسک                                  

اين او بود که خاقانی مغرور      .    ميخواره ای لوطی منش، قيافه متفکر بلند انديشه آسمان ستيز او را به جهانيان شناسانيد                
 از غار عزلت در کمرکش قاف تنهايی، کشان کشان به ناف اجتماع آورده و با جوانان تنگ حوصله امروز                       ديرآشنا را 

از اين صومعه به آن خانقاه و از ... پيرمرد به عزم سير و سياحت سفری به ديوان شمس تبريزی کرد           ...  آشتی داده بود  
جهان تصوف رفت و خشمگين وحيرتزده باز آمد که از اين خانقاه به آن مدرسه سر زد و به سراغ مسندنشينان پرآوازه             

داعيه داران کشف   .  دلق پوش صومعه بوی ريا شنيده و مدعيان تخته پوست درويشی را دالالن جهان سياست ديده بود                    
از اين پس به جای پرداختن به         ...  و کرامات توفيقی در جلب و جذب ذهن شکاک و رمنده او به دست نياورده بودند                      

 خيام و سعدی، شمشير قلم برداشت و به جان داعيه داران تصوف افتاد و با سالح تعقل و استدالل به جنگ                             خاقانی و 
پيرمرد به فيض هوش فطری و تجارب         ...  خرافات وتعصب رفت و در اين مرحله، مرد به آستانه نود سالگی رسيده                 

 را در سالهای جوانيش ديده و تلخی           سالهای طوالنی، بينش سياسی خاصی داشت و چون گذشته های پرآشوب ايران                 
آشفته سامانيها را چشيده بود، معتقد به حفظ قدرت مرکزی بود، قدرتی که به جنون و جهالت نگرايد و از فساد  استبداد                        

او سرنوشت شوم شاه را سالها پيش از اين، در سالهای اقامت بيروتش پيش بينی کرده و طی نامه                                  ...  برکنار ماند 

                                                 
 ]١٣٦٣، انتشارات نوين تهران، شهريور ٣٣٩ثر زنده ياد سعيدی سيرجانی، چاپ اول، صفحه ا» در آستين مرّقع«  [ 59
قبل از انقالب نوشته شده بود ولی اين کتاب پس از مرگ دردناک دشتی وسيله خواهرزاده اش به نام                     »  تصويری از ناصر خسرو   «کتاب      [ 60

 ]منتشر شد) ١٩٨٣ (١٣٦٢مهدی ماحوزی در تابستان سال 
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به عبارت  .   آميزی باز گفته بود و حيرتزده پاسخ شنيده بود که از وطن دوری و از حقايق بی خبر                            مؤدبانه نصيحت 
 61»!...فضولی موقوف: ُلری پوست کنده

در فرنگستان رجال سياسی فراوانی پيدا می شوند که با همه گرفتاريهايی که                      .  علی دشتی يک سياستمدار اديب بود        
از رجال سياسی در     .   هم به نوشتن آثار خواندنی و مشهوری موفق گرديده اند               سياست برای آنان فراهم می کند، باز         

 .ايران، کمتر در زمينه های علمی و ادبی فعاليتی ديده می شود
 

 »بيست و سه سال« کتاب سرگذشت
علی دشتی به سبب تحصيالتش در مدارس علوم دينی و از آنجايی که هيچگاه رابطه وی با مسائل سياسی و اجتماعی                          
ايران قطع نشده بود، در کوران تبليغات و مبارزات مسلحانه مذهبيون قرار گرفت و رساالت و کتابهای آنان را به دقت                 

 .مطالعه و بررسی می کرد
اشاره به اين مطلب خالی از فايده نيست که نوشته و جزوات گروههای راديکال اسالمی و غيراسالمی، با همه خطراتی 

آنچه در زندان و خارج زندان تدوين می شد، در دسترس زندانيان و مردم کوچه و بازار قرار     که در بر داشت، اعم از       
 در زندانهای رژيم گدشته دست به دست می گرديد و بحث              ١٣٥١در سال   »  واليت فقيه «به عنوان مثال کتاب      .  داشت

 .62پيرامون اين کتاب ميان زندانيان به گرمی رواج داشت
) ١٩٧١  (١٣٥٠وی در سال    .  اين آثار شد و به فکر نقد و بررسی فرهنگ اسالمی افتاد              توجه علی دشتی معطوف به       

اين سلسله مقاالت بعدًا به صورت      .  منتشر کرد »  وحيد«را بدون ذکر نام خويش در مجله ادبی          »  جبر و اختيار  «کتاب  
فيان پرداخته و جامعه را به      دشتی در اين کتاب به نقد تقدير و سرنوشت در آثار روحانيون و صو               .  کتاب به چاپ رسيد   

 .عقل گرايی دعوت می کند
(»  عقالی برخالف عقل   «و  »  در ديار صوفيان   «کمی بعد وی در همين زمينه دو کتاب ديگر نوشت با عنوانهای                       

در حقيقت  )  ١٣٥٢/١٩٧٣(»  پرده پندار «کتاب  .  که نقدی بر تصوف و معجزات اقطاب صوفيه است           )  ١٣٥١/١٩٧٢
نوشته شده که در ) ١٩٧١-٧٢ (١٣٤٩-١٣٥٠مهمترين و جنجالی ترين اثر وی در سالهای . او بوددنباله دو کتاب قبلی 

واقع پاسخ به مذهبيونی است که با تفاسير تحريف شده خود از تاريخ اسالم، آيات قرآن و حديث و روايت، در پی اثبات           
 .و خالفت علی بن ابيطالب را تبليغ می کردندهستند و يا انديشه بازگشت به دوران رسول اهللا » واليت فقيه«تئوريهای 

به تصوير خيالی مباحثه يک مجتهد طراز       »  تخت پوالد «در اثر خود به نام      »  بيست و سه سال   «دشتی پيش از نگارش     
مباحثه برخالف معمول در حجره های تنگ و تاريک مدارس             .  اول با عده ای از طلبه های برگزيده خود می پردازد              

گيرد، بلکه مجتهد و طالبش به خارج شهر اصفهان می روند تا از چشم زخم ُجهال و قشريون مذهبی                        دينی انجام نمی     
در قبرستانی تاريخی و دورافتاده که عده ای از مجتهدين طراز اول در آنجا به خواب ابدی فرو رفته                          .  در امان مانند  

تخاب يک قبرستان متروکه و طرح مباحثات بر      در عين حال ان   .  اند، اين مباحثات با حرارت و صميميت انجام می گيرد         
روی قبور علمای نامی شيعه، کنايه ای زيرکانه بر کهنگی و تهی بودن از حيات و غريبه بودن اين مباحثات با زندگی                         

مباحثات بر روی قبور علما بر ِگرد اين             .  امروزی و دليلی بر واپسگرايی و عقب ماندگی مسائل مورد بحث است                     
زند که آيا ترجمه و تفسير آيات و روايات و دادن نسبتهای نادرست به معصومين از نظر شرعی                            موضوع دور می     
 مجاز است يا خير؟

و احاديث غير متواتر آن دارد و نشان می دهد            »  واليت فقيه «غير مستقيم گوشه چشمی به کتاب         »  تخت پوالد «کتاب  
ونه باعث تخريب دين و مخالف فلسفه وجودی و روح             که استفاده نادرست از تفسير و ترجمه آيات قرآن و حديث چگ                

اين کتاب بارها بدون نام علی دشتی در ايران و خارج کشور منتشر شده است و جای آن دارد که باز هم                           .  اسالم است 
 .مورد مراجعه مذهبيون قرار گيرد

روههای افراطی مذهبی به موقع بی ترديد علی دشتی که روابط نيکويی با رژيم گذشته داشت، از فعاليتهای زيرزمينی گ 
 .آشنا شده بود» واليت فقيه«با کتاب ) ٧٢/١٩٧١ (٥١/١٣٥٠آگاه می گرديد و مطمئنًا در سالهای 

وی را برانگيخت تا به يک مبارزه روياروی دست زند و در جلسات هفتگی                  »  واليت فقيه «مطالعه و تعمق در کتاب       
 سياسی و پرسشها و     –به مباحث اسالمی    »  واليت فقيه «نام کتاب   که در خانه وی تشکيل می شد، بدون مطرح کردن              

به گمان من بيهوده گوييهای آيت اهللا خمينی در          .  ادعاهای خمينی پيرامون تاريخ و احکام اسالم شرح مستندی بيان نمايد           
. ه است يک لحظه، بلکه يک آن نيز رها نکرد         »  بيست و سه سال    «علی دشتی را در حين کتاب         »  واليت فقيه «کتاب  

نمی دانيم، اما شايد در همين دوران به ياد آثار و سرنوشت احمد کسروی افتاده و در خلوت خود به جدال گذشته خود با       
 .او انديشيده و هزاران بار جای او را در کنار خود خالی ديده باشد، نمی دانيم

وی وی ترسيم می کند که امروز           دشتی تصوير زنده ای از زندگانی رسول اللهه و شخصيت قدرت طلب و انتقامج                       
نه تنها  »  بيست و سه سال   «به همين دليل انتشار کتاب       .  خواننده کتاب بی اختيار حکومت فقها در ذهنش نقش می بندد             

 .در ايران ممنوع است، بلکه دارنده و يا ناشر آن نيز بر سر دار می رود

                                                 
 ]٣٤٥ -٣٣٧، صفحه »در آستين مرّقع«  [ 61
 ]يادداشتهای منتشر نشده عباس مظاهری از بنيانگزاران و فعاالن حزب ملل اسالمی که در اختيار نگارنده قرار دارد  [ 62
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مبر اسالم در راه بيان و تبليغ و نشر و اجرای آن              قوانينی که پيغ  «آيا  :  خمينی در صفحات نخست کتاب خود می پرسد         
 »بيست و سال زحمت طاقت فرسا کشيد، فقط برای مدت محدودی بود؟

پاسخ «  بيست و سه سال   «علی دشتی اين پرسش را در منتهای فضل و کمال، با زيرکی و دليری در کتاب بی همتای                        
 اسالم، به ويژه فرقه شيعه دارد، به عنوان سياستمداری             وی به دليل اطالعات وسيعی که از احکام و تاريخ            .  می گويد 

وی نه  .  دنياديده که سالهای طوالنی شاهد تحوالت مذهبی و سياسی ايران بوده است، به پرسش خمينی پاسخ می دهد                         
 تنها نمی توانسته آرام گيرد، بلکه برخالف دوران جوانی و ميانسالی، در صدد يک چالش علنی عليه خرافات و عقايد                        

وی معتقد بود نه بحث بر سر تاريخ اسالم و             .  پوچ مذهبيونی برآمد که از نادانی و ناآگاهی توده مذهبی سود می برند                 
خرافات » امواج کوه پيکر«انديشه های اسالمی در انحصار ماليان حوزه علوم دينی است و نه زمان سکوت در مقابل                  

 .است
دوران پرماجرای رسالت وی از ديرزمان کتابهای فراوانی نوشته شده           پيرامون زندگانی رسول اهللا و بيست و سه سال            

مطلعين و محققين مسلمان و غيرمسلمان بر اين عقيده اند که در مورد هيچ پيامبر و رسولی اين مقدار کتاب و                             .  است
ن ديگر مالحظه   به گونه ای که اين امتياز در هيچ يک از اديا            .  رساله در دوران نزديک به حياتشان  نوشته نشده است           

 .نمی شود
ليکن يکی، و شايد اساسی ترين دليل وجود اين همه          .  کثرت و فراوانی نگارش در سيرت رسول اهللا داليل متعددی دارد           

 .نوشته و تأليف، تعداد بی شمار ِفَرق و مذاهب و وسعت سرزمينهای تسخيرشده در قرون اوليه گسترش اسالم است
پس از مدت کوتاهی . گ رسول اهللا يورش و حمله تازيان به شرق و غرب آغاز گرديد           می دانيم که بالفاصله پس از مر      

مذاهب و ِفُرق اسالمی در      .  سرزمينهای وسيع و  ثروتمند و با فرهنگ به زير سلطه خلفا و فرمانروايان اسالمی رفت                   
. از اعراب باديه نشين داشتندتازه مسلمان شدگان به مراتب فرهنگ غنی تری  .  نقاط مختلف قلمرو اسالم به وجود آمدند      

به همين سبب تمامی نوآوريهای فلسفی، ادبی، اجتماعی، سياسی و مذهبی از جانب تازه مسلمانان غير عرب به وجود                        
 .آمد و در اين راه ايرانيان سهم اساسی را در تحوالت عميق دينی و تاريخی داشتند

و زبان عربی وجود دارد، ساخته انديشه و چکيده خامه توانای آنچه اکنون در اسالم از تاريخ و معرفت، فلسفه، حکمت          
هر چه از دوران     .  مهمترين آثار فقهی و کالمی در تمامی مذاهب و ِفَرق اسالمی از آِن ايرانيان است                     .  ايرانيان است 

لمات رسول اهللا و خلفای اوليه اسالمی فاصله زمانی بيشتر شد، نياز بيشتری در نوشتن شرح حال و جمع آوری ک                                  
به ِويژه که پيروان مذاهب و ِفَرق مختلف به دليل وحشت از در هم آميختن با                   .  رسول و ياران اوليه او احساس می شد        

 .مشربهای ديگر خود را ملزم به نوشتن رساله های فقهی و زندگينامه ويژه ای پيرامون رسول اهللا می ديدند
بطوری که هيچ کتابی در       .  ا روش زندگانی پيامبر اسالم داشتند       هر کدام از اين ِفَرق برداشتی ويژه از دستورات و ي                

مثًال در فقه و احکام اسالمی و يا ترجمه و          .  دنيای اسالم پيدا نمی توان کرد که مورد قبول همه ِفَرق اسالمی قرار گيرد              
 .63تفسير و تالوت قرآن روش متحدی وجود ندارد

 که شيعيان دوازده امامی آن را دليل             64»غدير ُخم «ثًال قصه    م.  در قضايای تاريخی نيز رسم به همين منوال است               
انتصاب علی ابن ابيطالب به امامت و جانشينی پيامبر می دانند، مورد قبول ِفَرق ديگر شيعه و اهل سّنت نيست و هر                            

سالمی کتب و   به همين سبب تمامی ِفَرق ا     .  کدام از ِفَرق اسالمی تعبير و تفسيری ويژه در اين موضوع ابراز می دارند               
تأليفات يکديگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه آنها راحتا مورد التفات نيز قرار نداده و از بنيان  

اگر گاهی مؤلفين شيعه و يا سّنی به کتب يکديگر                .  خواندن آن آثار را برای طرفداران خود زيانبار اعالم کرده اند                 
ن مطالبی را نقل می نمايند که به گونه ای عقيده و رأی مورد نظر آنها را تأييد و يا اثبات کند، نه                   استناد می کنند، تنها آ    

مثًال احاديثی را . اين روش در نقل احاديث و روايات منقول از پيامبر و يا ياران اوليه او رعايت می شود                 .  چيز ديگری 
 ديگر ياران و نزديکان اوليه رسول اهللا نقل می کنند، مورد            که سّنيان از ابوبکر، عمر، عثمان، عايشه، طلحه و زبير و           

در حالی که همه کس می داند که اين افراد از ياران بسيار نزديک رسول اهللا بوده                      .  قبول شيعيان دوازده امامی نيست     
ده و نامبردگان    بوده و طبق حديث معتبر به آنها بدون هيچ قيد و شرطی بهشت ارزانی ش                65»َعَشِرة ُمَبّشِره «اند و جزو    

 .از ياران اوليه پيامبر اسالم به شمار می روند و در اعتالی اسالم کوشيده اند
 :به درستی يادآوری می کند» بيست و سه سال«علی دشتی در سرآغاز کتاب 

هزارها کتاب درباره زندگی و حوادث بيست و سه ساله ظهور و افول او و همه کردارها و گفتارهای اين مرد فوق                            «
لعاده نوشته شده است و تحقيقًا از او بيش از تمام رجال تاريخی قبل از او اسناد و مدارک و قوانين در دسترس محققان          ا

نوشته نشده است که     ]  رسول اهللا [معذلک هنوز کتاب روشن و خردپسندی درباره وی            .  و پژوهندگان قرار گرفته است     
 . »ا و تعصبات نشان دهدسيمای او را عاری از گرد و غبار و اغراض و پنداره

                                                 
نمای راه«کتاب   .  تأليف سيد محمد رضا جاللی نائينی، تهران            »  تاريخ قرآن کريم    «برای اطالع بيشتر مراجعه کنيد به آثاری چون                     [ 63

از دکتر سيد محمد     »  تاريخ قرآن کريم   «پژوهشی در    .  نوشته دکتر محمود راميار    »  تاريخ قرآن «.  نوشته صادق، چاپ لندن    »    محتويات قرآن 
 ]باقر حجتی

 ]در همين کتاب» پس از محمد«از فصل » خالفت«در اين مورد مراجعه کنيد به بخش   [ 64
علی :  اينان ده تن از صحابه رسول اهللا بودند که پيامبر به آنها مژده بهشت داد و عبارتند از                     .  »ه شده ده تن مژده داد   «َعَشرة ُمَبّشِره يعنی        [ 65

 ]بن ابيطالب، ابوبکر، عمر، عثمان، زبير، طلحه، سعيدبن سعد، سعدبن ابی وقاص، ابوعبيده، عبدالرحمن عوف
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پس از اين، نويسنده کتاب اشاره به چند نمونه از جعليات تاريخی در اسالم می کند و با فروتنی به آهنگ تندی که                                     
جامعه ايرانی را به سوی خرافه پرستی می کشاند نظر انداخته و انگيزه واقعی نگارش کتاب را صادقانه چنين بيان می          

 :کند
نه، من نه در خود      ...   ساله حضرت محمد را ندارم       ٦٣اعيه ترسيم بيست و سه سال از عمر             من در اين مختصر د      «

قصد .  چنين شکيب را سراغ دارم و نه آن هّمت را که با امواج کوه پيکر و مقاومت ناپذير خرافات به ستيزه برخيزم                            
ندن قرآن و سير اجمالی        من از اين مختصر، بيرون کشيدن خطوطی چند و بيرون انداختن شبحی است که از خوا                            

تحت تأثير عقيده، خرد و ادراک آدمی از کار می               ...  راست و صريحتر گويم    .  پيدايش اسالم در ذهنم پديد آمده است         
افتد، چنانکه می دانيم عقايدی از طفوليت به شخص تلقين شده و زمينه انديشه های او قرار می گيرد و آن وقت می                                  

 .66»...دات تلقينی که هيچ مصدر عقاليی ندارند منطبق سازدخواهد همه حقايق را به آن معتق
بر مبنای چنين زمينه فکری و عاطفی، از جانب شخصی نگارش يافته که خود سالها از                         »  بيست و سه سال     «کتاب  

طالب مدارس دينی نجف و کربال بوده و آشنايی بسيار عميقی با علوم اسالمی داشت و در ايمان و اعتقاد او به اسالم                            
هدف وی ستيز با امواج کوه پيکر خرافاتی است که در جامعه ايرانی ريشه                       .  هيچگونه شک و ترديدی وجود ندارد        

. چنين شخصی جويای اشتهار نيست     .  او آمال و آرزويی جز نشر انديشه ناب دينی در سر نمی پروراند                .  تاريخی دارد 
پيوند محکمی با نظام    »  بيست و سه سال   «ه نويسنده   به ويژ .  هدف او واالتر از شهرت کاذب و مبتذل رايج زمان ماست           

وی لحظه ای ترديد و دو دلی در خواننده پيرامون رسول اهللا و حقانيت  .  فرهنگی و سياسی پانصد ساله اخير ايران دارد       
م انديشه و هدف او را در سراسر کتاب دنبال می کند که از سر نيکخواهی و عشق به اسال                     .  رسالت او ايجاد نمی نمايد    

در کشوری که بيان و نوشتن        .  به نوشتن اين کتاب دست زده و خطرات نوشتن چنين کتابی را خود متذکر شده است                       
انديشه های سياسی، اجتماعی و مذهبی، به ويژه اگر با عقيده متوليان مذهب رسمی به گونه ای مخالف باشد، با سخت                         

ره ای نمی ماند که دگرانديشان به فعاليتهای پنهانی و يا                ترين و شديدترين شکل ممکن تهديد به نابودی می گردد، چا               
به معنی دقيقتر، عمليات زيرزمينی زاييده جوامع بسته و استبدادزده        .  برای ابراز عقايد خود روی بياورند     »  زيرزمينی«

 .و بازتاب فشار و اختناق حکومتهای مستبد و خودکامه است
ود دارند که نام نويسندگان آن آثار تا کنون پنهان مانده و يا سالهای دراز                در تاريخ ادبيات جهان نوشته های فراوانی وج        

کافيست به تاريخ ايران پس از حمله اعراب           .  پس از مرگ نويسندگانشان، نام آفرينندگان آن آثار آشکار گرديده است               
، حروفيان، راونديان و اخوان      آثار زردشتيان، يهوديان، مسيحيان، مانويان، مزدکيان، نقطويان        .  نگاهی شتابزده بيفکنيم  

الصفاء و صدها اثر از ِفَرق اسالمی و غير اسالمی تا زمانی که اين سطور نوشته می شود يا به کّلی همراه با                                              
در مواردی که نويسندگان    .  مؤلفينشان از بين رفته اند و يا نام مؤلفين و نگارندگان آن آثار مبهم و ناشناخته مانده است                      

به نظر می رسد تا زمانی که يک نظام آزاد و دموکراتيک در               .  ند، در ايران اجازه انتشار نيافته اند       آنان مشخص شده ا   
 .ايران پای نگيرد، اين آثار به دست کنجکاوان و عالقمندان و شايد زنديقان بزرگ و کوچک نخواهد افتاد

ندگان آن آثار نشانی در دست نيست و يا پس در دوران صفويه و قاجاريه کتابهای فراوانی نوشته شدند که يا از نام نويس   
سياحتنامه ابراهيم  «ميرزا فتحعلی آخوندزاده؛    »  مکتوبات«کتابهايی چون   .  از سالهای طوالنی با نام آنان آشنا گشته ايم          

از سيد جمال الدين اصفهانی و ديگران و يا کتاب فاخر و دوست               »  رؤيای صادقه «از زين العابدين مراغه ای،       »  بيک
از ميرزا آقاخان کرمانی و صدها اثر خطی و چاپ نشده در گنجينه های خصوصی و دولتی در                »  سه مکتوب «نی  داشت

برخی از اين آثار سالهاست پنهانی دستنويس می شوند،          .  داخل ايران و خارج از کشور دليل صادقی است بر اين مدعا             
انتشار .  و نويسندگان اين آثار سالها ناشناخته مانده اند        ليکن چاپ اين کتابها ممنوع و خواندن آن با خطراتی همراه بوده               

آثار طالبوف، اين نيکمرد آذربايجانی که هيچگونه انتقادی بر مذهب رسمی در آن ديده نمی شود، سبب خشم آخوند شيخ            
ی چاپ و    در همين پنجاه ساله اخير کتابهای فراوانی بطور پنهان            .  فضل اهللا نوری شد و فتوا به کفر و زندقه وی داد                 

منتشر شده که نام نويسندگانشان بر ما معلوم نيست و هم اکنون در خارج از کشور کتابهايی منتشر می شوند که نه نام                            
 .نويسنده دارند و نه  مکان چاپ و انتشار اين کتابها مشخص و معلوم است

زيرا به قول ميرزا عبدالرحيم در اين ماجرای دردناک و حزن انگيز نقش روحانيت متعصب و قشری ترديدناپذير است             
اين بيچاره ها چه بکنند؟ چند جلد کتاب فقه و اصول خوانده و هم از اخبار و احاديث کاذبه و جعلی ياد                                     «طالبوف  
 و هر انديشه جديدی را شنيده اند نعره وااسالما سر داده اند و يا دست به دامان حکومت وقت شده و از                                   67»  گرفته

 .  شکايت برده اند68»ضد اسالمی و قرآنی«و » ضاله«دشان رواج کتابهای به قول خو
سرنوشت غم انگيز احمد کسروی، آن هم در کاخ دادگستری، يکی از سياهترين صفحات تاريخ ايران معاصر به شمار                     

رفت، اما ماليان هر ياوه ای خواستند، گفتند و نوشتند و هيچ دادگری نه تنها جلوی اين انبانهای خرافات را نگ                 .  می رود 
» بيست و سه سال   «پس اين که کتاب     .  رژيم گذشته بودجه های پنهانی خرج کرد      »  اسالمی«بلکه برای توسعه اين آثار      

» بيست و سه سال   «زيرا کتاب   .  نويسنده منتشر شده است، نبايد باعث شکوه و مالل ماليان گردد            »  نام و نشان  «بدون  
 .فتدر تهران نگارش يافت اما اجازه چاپ و انتشار نيا

                                                 
 ]»بيست و سه سال«مراجعه کنيد به متن کتاب   [ 66
 ]٥٨از طالبوف تبريزی، صفحه »  سياستآزادی و«کتاب   [ 67
 از خمينی» کشف االسرار«به کوشش هما رضوانی و کتاب » لوايح شيخ فضل اهللا نوری«مراجعه کنيد به   [ 68
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به سبب آشناييهايی که در دوران سفارت در لبنان با ناشران پيدا کده بود، کتابش را برای چاپ   .  علی دشتی آرام نگرفت   
اما از شگفتی روزگار، مذهبيون به طريقی که هنوز بر ما معلوم نيست، از                  .  کتاب در لبنان چاپ شد     .  به لبنان فرستاد  

در همين ايام علينقی منزوی در لبنان اقامت داشت و به                   !  شار آن گرديدند   چاپ کتاب در لبنان آگاه شدند و مانع انت              
. خواهش دشتی برای رهايی کتاب از چاپخانه و حمل آن به ايران اقداماتی انجام داد که تا حدودی موفقيت آميز بود                                

ی از دوستان و     او نسخه هايی از آن را به برخ          .  چاپ لبنان به دست دشتی رسيد       »  بيست و سه سال    «سرانجام کتاب    
 .آشنايان خود هديه کرد

هشدارهای صميمانه علی دشتی چون نغمات دشتستانی در فضای             .  اسطوره انقالب در اذهان اثر خود را گذاشته بود            
 ١٣٥٦سالهای طوالنی همکاری و مدارای حکومت شاه با ماليان، حوادث سال . تاريک و پر فريب آن زمان شنيده نشد     

 . به دنبال داشت١٣٥٧را در سال و سپس انقالب اسالمی 
 سياسی پنج قرن اخير ايران و زمينه ساز پيروزی اسالم               –بی ترديد بازتاب تحوالت مذهبی        )  ١٩٧٩  (١٣٥٧انقالب  

عده ای ادعا می کنند که دليل به قدرت رسيدن مذهبيون با تفکرات واپسمانده . سّنتی و بدوی و رسيدن آن به قدرت است
عده ای  .  از طرف شاه بود   »  دروازه های تمدن بزرگ    «حات شتابزده برای رساندن ايران به         اسالمی، رفورم و اصال    

. ديگر مدعی هستند که اتفاقًا اقدامات شاه برای رفورم واصالحات با سرعت الزم و بطور اساسی انجام نگرفته است                         
بود که می بايست با انقالب و          اوضاع اقتصادی ايران به يک بحران اساسی رسيده              ١٩٧٧برخی معتقدند که در سال       

زيرا پس از جنگ جهانی دوم تا کنون          .  اين انديشه نمی تواند کامًال درست باشد       .  سرنگونی رژيم مشروطه پايان پذيرد     
خيلی از کشورهای جهان با مشکالت و بحرانهای اقتصادی عميقی روبرو شدند و انقالب به خاتمه نظام حکومتی آنان                       

ن مسائل ايران در سالهای هفتاد ميالدی در انتظار هيچ تغيير اساسی در ايران نبودند، مگر از                       مطلعي.  نيانجاميده است 
 . جانب چپ افراطی و راديکال ايران

پيش از اين نوشتيم که شاه چاره ای         .   محمد رضا شاه قدرت بيشتری يافت       ١٩٥٣با سقوط دکتر محمد مصدق در سال          
يگری نيز از وی نداشتند زيرا بعد از سقوط مصدق شخصيت مورد قبول                 نداشت و متحدان خارجی و داخلی انتظار د          

شاه اصالحاتی را آغاز کرد که طبيعتًا سرشتی غربی            .  عام نه ميان رجال سياسی و نه در نهضت ملی وجود نداشت                
ين سران مذهبی و جامعه سّنتی از درک ا             .  غربيها مدتها پيش اينگونه اصالحات را پشت سر گذاشته بودند                 .  داشت

اصالحات وامانده بود و آهسته آهسته احساس وحشت می کرد که ديگر در دنيای متمدن و مدرن جايگاهی چون گذشته                      
مراجع دينی يا بايد مدرن و امروزی می شدند و يا چاره ای نداشتند که چون گذشته با رفورم مقابله و                                .  نداشته باشد 

 .ا رفتندروحانيون و جامعه سّنتی راه دّوم ر. مخالفت ورزند
شاه در مقابل روحانيون و مخالفان سّنتی قرار گرفت و اين امر در دراز مدت نمی توانست به سود حکومت مشروطه                          

 هنوز ١٩٦٠تا سال . ارتش و پشتيبانی غرب و در رأس آن آمريکا. قدرت شاه بر روی دو ستون قرار گرفته بود    .  باشد
سياست خارجی  .  ا اصلحات و رفورم در ايران تفاهمی نشان نمی دادند           دولتهای اروپايی و همچنين آمريکا بطور کّلی ب         

آمريکا و متحدين غربی او بر محور سياست جنگ سرد دور می زد و در مورد ايران اين نظر را دنبال می کردند که                           
بقای ايران را به هر وسيله ای که ممکن است از يک انقالب سرخ دور نگاه دارند زيرا مهمترين نيروی حرکت و                                  

با به قدرت رسيدن جان اف کندی، سياست جهانی آمريکا کمی تغيير                 .  تکنولوژی غرب در خليج فارس بوده و هست          
يافت و طبيعتًا سياست خارجی شاه و دولتهای او نه تنها پشتيبانی  می شدند، بلکه کمکهای مالی غرب به شاه و                                           

 .دولتهايش فرصت انجام اصالحات را می داد
ان موفقيتی نيافت و حتا از نظر مالی ايران را ورشکسته اعالم کرد و مجبور شد وام بلند مدتی از                               دولت امينی چند   
از اين زمان شاه خود برنامه های اصالحی و رفورم را به .  دولت امينی سقوط کرد١٩٦٢در سال . آمريکا دريافت کند

 .دست گرفت و نخست وزيران منتخب او تنها فرمانبران مطيع او بودند
روابط ارباب و رعيتی الزامًا دستخوش          .  اصالحات ارضی روابط سّنتی بزرگ مالکان و دهقانان را به هم ريخت                     

مالکين مجبور به فروش زمينهای اضافی خود شدند و پول دريافتی خود را در بخش خصوصی                  .  بحران اصالحات شد  
 .ين شدنديک ميليون و هفتصدهزار دهقان صاحب زم. و صنعتی سرمايه گذاری کردند

اين اصالحات در ده سال     .  اصالحات ارضی با همه ايراداتی که به آن وارد بود، در آغاز موفقيت چشمگيری پيدا کرد                  
سيستم زراعی تغيير يافته بود و دولت می بايست سياستهای             .  اوليه تا حدودی بدون مشکل قابل تعريفی ادامه پيدا کرد             

اما شاه و دولتهای او بيش از گذشته گرفتار مشکالت         .  شده را به سامان رساند    جديدی برگزيند تا بتواند اصالحات انجام       
به همين دليل منابع مالی کمتری در اختيار               .  سياست جهانی بودند و توجه بيشتری به صنعتی کردن کشور داشتند                    

ه برای درآمد برنامه صنعتی کردن کشور، زارعين کوچک را بر آن داشت ک     .  مجريان برنامه های زراعی قرار گرفت     
 .بيشتر به شهرهای بزرگ روی بياورند تا درآمد ناچيز خود را با کار در واحدهای صنعتی بهبود بخشند

اين .   طبق برآورد مرکز آمار ايران نيمی از جمعيت ايران در شهرهای بزرگ زندگی می کردند                              ١٩٧٦در سال     
دولت .   مشکالت متعددی را به همراه می آورد        دگرگونی اجتماعی غيرقابل کنترل  و رشد جمعيت در شهرهای بزرگ            

. می بايست رفورم اداری و اجتماعی به وجود بياورد تا بتواند سهولتهايی در زندگی مهاجرين در شهرها ايجاد نمايد                          
 .دولت توانايی آن را داشت که حتا با قسمتی از درآمد نفت اوضاع اقتصادی و اجتماعی را بهتر نمايد

ماعی و اقتصادی طبقه متوسط جديدی را به وجود آورد که معيارها و ارزشهای جديدی را به                             اين دگرگونيهای اجت   
اصالحات و رفورم از هر جهت         .  نظام فرهنگی و سياسی سّنتی، ديگر جايگاه گذشته خود را نداشت                 .  همراه داشت 
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سوی مذهبيون به عنوان       تحوالت بنيانی را در جامعه ايران می طلبيد که به غلط از جانب مخالفان به ويژه از                                       
با وجود اين، با همه نيرو راه  خود را پيمود و در همه جهات زندگی مردم تغييراتی به وجود                      .  غربزدگی تعبير می شد   

 .می آورد و تضاد خود را با جامعه سّنتی آشکار می کرد
فاصله زمانی بين سّنت و       ايران نيازمند اصالحات اساسی و بنيانی در حوزه دموکراسی سياسی و از ميان برداشتن                        

. مدرنيته بود تا از برزخ مشکالت اجتماعی و سياسی و اقتصادی خارج گردد که بی ترديد به مرور زمان قابل حل بود                 
اما دولتهای شاه به سبب آلودگی به مفاسد مختلف نه پاسخی منطقی برای مشکالت جامعه ايران داشتند و نه توانايی                               

وجود روابط ناسالم اقتصادی و نظامی با کشورهای بزرگ و عدم تمايل و توانايی               .  شکالتاخالقی برای پاسخ به اين م     
شاه به ايجاد اصالحات سياسی و اجتماعی و اعطای آزاديهای متناسب با تغييرات اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر 

 .عدم موفقيت وی در ايجاد آرامش اجتماعی بيش از پيش به سقوط وی کمک کرد
ف تصور شاه و دولتهای وی کارگران و دهقانان که اميدهای فراوانی به اين تحوالت بسته بودند رفته رفته از                            برخال

رؤياهای شاه و دولتهای او دور شدند و مذهبيون بهره برداران سّنتی از نارضايتيهای جامعه کم درآمد و بی بهره از                             
تهران، اصفهان، تبريز و شيراز کاشانه های محقر خود           مهاجران شهرهای بزرگ در حاشيه       .  تحوالت اقتصادی شدند  

همين .  را در کنار کاخهای مجلل بنا کردند و سربازان بی جيره و مواجب انقالب اسالمی عليه حکومت شاه گرديدند                           
اسخ ظاهرًا شاه و دولتهای او فاقد هرگونه پ          .  پابرهنگان روزمزد، بی آينده و نااميد، وارد بازار سرمايه و کار گشتند                

فاصله زمامداران و دولتمندان با نيروهای جديد اجتماعی و سياسی و         .  عملی به مشکالت حلبی آبادها و گودنشينها بودند       
 .همچنين عامه مردم ايران روز به روز بيشتر می شد

) ١٩٥٣  (١٣٣٢ مرداد     ٢٨تمامی تالشهای اپوزيسيون برای بازکردن محيط سياسی و اجتماعی از زمان کودتای                          
شاه هر گونه انتقاد از جانب اپوزيسيون را نه تنها ناديده وناشنيده می گرفت، بلکه به                           .  ختانه سرکوب شده بود     سرس

تمامی نيروهای پليسی و امنيتی در اختيار يک فکر قرار داشت و آن سرکوب و زير فشار                          .  تخطئه آن می پرداخت     
سياست شاه و   .   از صحنه گفتگوهای سياسی جامعه بود        قرار دادن تفکرات سوسياليستی و حتا انديشه های ليبرال مّلی             

برگزاری .  دولتمداران وی بر گرد محور استحکام شاهنشاهی و متعاقبًا بزرگداشت گذشته های کهن تمرکز يافته بود                        
 ساله شاهنشاهی تالشی بود برای مشروعيت بخشيدن به رژيم و غيرمستقيم پيامی بود به                   ٢٥٠٠جشنهای تاجگذاری و    

 .غربی که همه چيز در ايران زير کنترل استمتحدان 
بر گرد مصالحه با روحانيت دور می زد و اين سياست جز ) ساواک(سياست دولت و سازمان اطالعات و امنيت کشور    

هر سازش پنهانی با يکی از روحانيون مشهور، دامنه رقابت و               .  با دادن امتيازاتی به دستگاه روحانيت امکان نداشت          
شاه .  به همين دليل هيچ مرجعی نمی توانست پشتيبان بالمعارض دولت باشد                .  روحانيون دامن می زد     دشمنی را بين      

مّلت « و به ويژه پس از آن، احساس         ٤٢برخالف وزراء و مشاوران اسالم زده خود می توانست پيش از پانزده خرداد               
 رفورم و اصالحات بودند و اقدامات شاه         را به ويژه در نيروهای مترقی و پيشرو که آن زمان مشتاقانه پذيرای               »  شدن

را، هر چند که کامل نمی شمردند، اما مايل به پشتيبانی از آن بودند، در برابر مراجع قشری قرار دهد و با يک همه                               
پس از پانزده خرداد    .  پرسی آزاد و زير نظر سازمانهای بين المللی، مشروعيت پادشاهی و اصالحات را دريافت دارد                 

 مذهبی  –شاه در موقعيتی قرار داشت که می توانست باب گفتمان سياسی              .  عه ايران پشتيبان اصالحات بود    اکثريت جام 
را برای همه کس باز گذارد و ميدان مخالفت و يا پشتيبانی را به نيروهای مذهبی و انديشمندان عرفی جامعه سپارد و                           

اصول قانون  « شاه چاره ای جز بازگشت به اجرای           .سياست اصالحات را نه از آن شاه بلکه خواستة جامعه بشناساند             
 .نداشت و اين امر عقب نشينی شاه را از مواضع تسخيرشده پنجاه سال گذشته می طلبيد» اساسی مشروطيت

شاه می توانست از افراد توانای گروههای مخالف که قادر به ادامه اصلحات و نيز قادر به پاسخگويی به توقعات مردم                       
ليکن فرصت از دست رفته بود و سرعت جريان وقايع و عدم تصميم گيری و            .  امعه بودند کمک گيرد   و حفظ نظم در ج    

 .آنان نيز مرد روزهای بحران نبودند. مصلحت انديشی نتوانست رهبران جبه مّلی و هواداران مصدق را ياری دهد
ين بر جای خواهد ماند و فقط با در هم            مردم تصور می کردند اگر تغيير اساسی نيز انجام گيرد، همه نابسامانيهای پيش               

سقوط دولتهای هويدا، آموزگار و شريف امامی يکی        .  شکستن هيئت حاکمه از فساد و هرج و مرج رهايی خواهند يافت            
را »  صدای انقالب مّلت  «او طی نطقی ابراز داشت که         .  پس از ديگری شاه را مجبور به اعالم حکومت نظامی کرد              

ن و مذهبيون که ميل داشتند چرخ تاريخ را به دوران جاهليت بازگردانند ديگر اطمينانی به گفته                     اما مخالفا .  شنيده است 
طبقه نوپای جامعه ايران از تحوالت         .  رايحه خوش آزادی همه جا پيچيده بود         .  های شاه و رجال انتخابی وی نداشتند         

ود می افزود و توسعه قدرت اينان با قدرت          تاريخی و اقتصادی ايران بی خبر بود و روز به روز به تومار مطالبات خ                
اين تضاد همزمان با درگيری حکومت با بحرانهای اقتصادی و اداری روز .  دولت و سياست هيئت حاکمه در تضاد بود       

شاه رفت و خمينی . افزون در هم آميخت و مشکل حل و فصل تضادهای بين المللی و منطقه ای نيز بر آن افزوده گشت  
 ...المی به پيروزی رسيد و دوران وحشت و فريب آغاز گرديدانقالب اس. آمد

اشتهار تازه ای » بيست و سه سال«با به قدرت رسيدن آيت اهللا خمينی و بنيانگزاری جمهوری اسالمی در ايران، کتاب  
 .يافت و بارها از جانب مخالفان بطور زيرزمينی چاپ و منتشر شد
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ندن کتاب، روحانيون را به وحشت انداخت بطوری که در نامه های                          انتشار و استقبال بی نظير مردم برای خوا                
اعالم و رساالت و مقاالتی بر رّد        »  بيست و سه سال    «سرگشاده خود به آيت اهللا خمينی خشم خود را از انتشار کتاب                 

 .69نوشته و منتشر کردند» بيست و سه سال«کتاب 
خيانت در  «وت که هر چند زمانی نوشته ای زير عنوان              يکی از متوليان تعصب و حماقت و از پاسداران ظلم و شقا                

می نويسد، به لطايف الحيل دوستداران و انتشار دهندگان » نقد کتاب بيست و سه سال    «و به گمان خود     »  گزارش تاريخ 
 :او در مقدمه جلد اول و دوم کتابش می نويسد. می دهد» ذوالفقار علی«را تهديد و حواله به » بيست و سه سال«کتاب 

سپس شرح می دهد که     .  »خوانندگان را از آن آگاه سازم      ...  ماجرايی دارد که مناسب است    »  بيست و سه سال   «کتاب  «
در جلسه ای راه يافتند که در آنجا هر هفته عده ای از نمايندگان                          «70يکی از آشنايانش قبل از حکومت مطلقه فقيه            

ان که در جوانی کسوت روحانيت بر تن داشته و من در               مجلس سنا از مرد و زن حضور پيدا می کنند و يکی از ايش                  
از ...  تحت عنوان بيست و سه سال القاء می کنند         )  ص(اينجا نام او را نمی برم دروسی را درباره سيرت پيامبر اسالم               

ند اين ماجرا ديری نگذشته بود که شنيدم دروس کذايی را از طريق سفارت شاهنشاهی ايران در لبنان به بيروت برده ا                       
در صدد يافتن کتاب مزبور      .  و در آنجا به چاپ رسانيده و به تهران آورده اند و تقريبًا مخفيانه به فروش می رسانند                         

برآمدم و بر آن دست يافتم و معلوم شد که حروف کتاب از نوع حروفی است که در لبنان رواج دارد و در ايران                                        
د داشت و نه در آغاز و پايان آن از چاپخانه اش، به خالف رسم                   کتاب نه نام و نشان نويسنده را با خو           .  موجود نيست 

در اوايل انقالب بازار اين کتاب گرم شد و نياز به تجديد چاپ پيدا کرد و چپگراهای                    .  معمول، کمترين ذکری رفته بود    
.  چشم می خورد   در چاپ تازه  نام دکتر علينقی منزوی بر روی کتاب به            ...  طرفدار روسيه اين کار را به عهده گرفتند        

 خاورشناس مغرض يهودی را پس از آنکه به عربی تحت  Goldziherاين نويسنده همان کسی است که کتاب گلدزيهر         
. انتشار داد »  درسهايی از اسالم  «ترجمه شده بود، به پارسی برگرداند و به نام           »  العقيده و الشريعه فی االسالم    «عنوان  

پيوندی خاص دارد ولی به هر صورت علينقی منزوی در برخی از                 »  البيست و سه س    «هر چند اصل اين کتاب با          
تکذيب کرده است و البته شيوه نگارش و اسلوب سخن                  »  بيست و سه سال     «روزنامه ها انتساب خود را به کتاب               

 .71»...روزافزون شد» بيست و سه سال«پس از تجديد چاپ شهرت کتاب . پردازی از او نيست
آيت اهللا روح اهللا خمينی نيز برای نخستين بار             »  حکومت اسالمی «يا  »  واليت فقيه «تاب  از شگفتی روزگار اينکه ک      

نامه ای از امام      « خورشيدی و بدون ذکر نام چاپخانه زير عنوان                 ١٣٥٠بدون نام و نشان نويسنده، در حدود سال               
 به وسيله همان عواملی که       در همان بيروت و با همان حروف و احتماًال در همان چاپخانه و              72»موسوی کاشف الغطاء  

آيا سفارت شاهنشاهی و يا ساواک در       !  دخالت داشته اند، چاپ و منتشر شد      »  بيست و سه سال   «در چاپ وانتشار کتاب     
کاشف الغطاء لقب چند تن از علمای اسالمی است که بدون ذکر نام و کنيه آنها تا آن زمان ! لبنان مخارج آن را داده اند؟

ستفاده قرار نگرفته و هيچکس خمينی را به اين عنوان نه در گذشته و نه در زمان اقامت در                             از جانب کسی مورد ا      
 !علت پنهانکاری خمينی، آن هم در کشور عراق، چه بوده است؟. عراق و سپس در ايران نمی شناخته است

اسيمه به سفارت و روزی يک ايرانی که دوستی ساده ای با من داشت، نگران و سر        «:   می نويسد  73هوشنگ معين زاده  
آقای علی دشتی کتابی برای من فرستاده و  خواهش کرده که آن را در بيروت چاپ و برايشان  :  به ديدار من آمد و گفت     

اما پس از چاپ آن بعضی از آخوندهای ايرانی مقيم بيروت به آقای موسی . من هم اين کار را کرده ام. به ايران بفرستم
نان مراجعه و از ايشان خواسته اند که جلوی انتشار اين کتاب را بگيرند و آن را                            صدر رييس مجلس اعلی شيعه لب        

 .توقيف کنند
 مگر کتاب چه ايرادی دارد که می خواهند از انتشار آن جلوگيری کنند؟: پرسيدم

                                                 
يم نخستين بار آيت اهللا زنجانی در نامه سرگشاده خود خطاب به آيت اهللا خمينی پس از بيان نگرانيهای خود در مورد انقالب اسالمی و رژ                              [ 69

نگارنده نخستين بار از طريق       .  واليت فقيه، به محبوبيت اين کتاب و رغبت مردم به خواندن آن اشاره کرد و ناخشنودی خود را ابراز داشت                            
بيست و سه    «نويسندگان فراوانی با الهام از کتاب          .  آشنا شد و بعدها بر آن دست يافت           »  بيست و سه سال     «همين نامه سرگشاده با نام کتاب           

توضيح «تأليف ناصر ملکی،        »  آخونديسم«از عبدالرحمن،      »  قضاوت«کتابهايی در خارج از کشور منتشر کرده اند مانند کتاب                          »  سال
از روانشاد دکتر حسن     »  بيماری اسالم زدگی  «و  »  اسالم دين نيست  «از شجاع الدين شفا،      »  تولدی ديگر «و  »  پيکار با اهريمن  «و  »  المسائل
از دکتر مسعود انصاری    »  شيعه گری و امام زمان     «و  »  اسالم و مسلمانی  «و  »  اهللا اکبر «و  »  حمدبن عبداهللا م«و  »  بازشناسی قرآن «نظری،  

از دانشمندی فرزانه در آمريکا، مقاالت دکتر             »  در پيرامون بيست و سه ساله          «تأليف دکتر آله،       »  پژوهشی در زندگی علی      «،   )روشنگر(
 ]تابهای خواندنی هوشنگ معين زادهآريامنش از انتشارات پاسداران فرهنگ ايران، ک

 ]مراجعه کنيد به وصيتنامه آيت اهللا روح اهللا خمينی  [ 70
 ١٣٦١، ٨تأليف مصطفی حسينی طباطبايی، جلد اول، صفحه » خيانت در گزارش تاريخ، نقد کتاب بيست و سه سال«کتاب   [ 71
اما در صفحه   .   خاتمه می يابد   ٢٠٨چاپ بيروت در صفحه     »  يت فقيه وال«کتاب  .  نگارنده اين سطور خود يک نسخه از اين کتاب را دارد               [ 72
در آخر همين صفحه تاريخ ذی الحجه        .   خاتمه می گيرد   ٢٢٩چاپ شده است که در صفحه        »  جهاد اکبر «تحت نام   »  مقدمه ای از ناشر     «٢١١

ساله مختصری چاپ شده که از سياق جمالت        ، دوباره ر  ٢٩٤ تا پايان کتاب، صفحه       ٢٣١از صفحه   .   هجری قمری ديده می شود      ١٣٩٢الحرام  
 ]چنين برمی آيد که نويسنده آن آيت اهللا خمينی است

او در اوايل دهه هفتاد ميالذی        .  »  کمدی خدايان «و  »  آنسوی سراب «،  »خيام و آن دروغ دالويز     «هوشنگ معين زاده نويسنده کتابهای            [ 73
در بيروت  »  بيست و سه سال    « کار بود و اين درست همان سالهايی ست که کتاب                 مشغول به )  بيروت(در سفارت شاهنشاهی ايران در لبنان          

در دو صفحه نوشته و در اختيار          »  بيست و سه سال    «ايشان به خواهش من خاطرات خود را پيرامون کتاب               .  چاپ و سپس منتشر شده است        
 ]نام می بريم» معين زادهيادداشتهای شخصی هوشنگ «نگارنده قرار داده اند که در اينجا از آن به عنوان 
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 هيچ، کتاب سرگذشت پيغمبر اسالم و چگونگی ظهور و گسترش اسالم است که به صورت يک کار تحقيقی انجام        :  گفت
 »...گرفته است

قبل از هرگونه اظهار نظر يا تصميم گيری از ايشان خواستم اگر ممکن است يک نسخه از                  «:  معين زاده ادامه می دهد    
وقتی .  را به من داد   »  بيست و سه سال   «کتاب را به من بدهد که ببينم چگونه کتابی است، که دوستم از کيف خود کتاب                  

اگر آخوندها بفهمند اين کتاب را چه کسی          :  پ نشده است را پرسيدم با تأسف گفت          از او علت اينکه نام نويسنده آن چا          
البد می دانی که آخوندها سر مرحوم کسروی چه             :  بعد با خنده گفت    .  نوشته است دچار مشکالت فراوانی خواهد شد          

شتی نوشته و برای شما     شما يقين داريد که اين کتاب را آقای علی د           :  در ديدار بعدی از دوست خود پرسيدم       ...  آوردند؟
بلی و شما می توانيد با خود ايشان        :  در پاسخ گفت  .  فرستاده است؟ چون هيچ اشاره ای به نام ايشان در کتاب نشده است             

آخوندهايی که به آقای موسی صدر مراجعه کرده اند از کجا فهميده اند اين کتاب                      :  وقتی از او پرسيدم    .  تماس بگيريد 
در چاپخانه يک آخوند ايرانی که معموًال کتابهای مذهبی ايران و عراق را چاپ می کند،                    کتاب  :  چاپ شده است؟ گفت    

خود صاحب چاپخانه هيچ نوع مخالفتی با محتوای کتاب نداشته و              .  آنجا پاتوق آخوندهای ايرانی است     .  چاپ شده است  
 »...ندارد

 مطمئن بشويم که کتاب از طرف شادروان          ماجرا را به ايران گزارش کرديم که در عين حال            «:  معين زاده می نويسد    
پاسخ آمد که کتاب مربوط به آقای علی دشتی است و هيچ ربطی                .  علی دشتی برای چاپ به بيروت فرستاده شده است           

 .سفارت در اين باره دخالتی نکند... به دولت ايران ندارد
ک من و آقای موسی صدر آگاه بود، خواهش          وقتی ماجرا را برای رابط شرح دادم، با توجه به اينکه او به رابطه نزدي                

با آقای موسی صدر صحبت کنم که راه حّلی برای اين قضيه پيدا کند               ]  هوشنگ معين زاده  [کرد که اگر ممکن است من       
 . تا از ضبط اين کتاب جلوگيری شود

:  امر قرار داشت گفت     ايشان که در جريان   .  پذيرفتم و به ديدار آقای موسی صدر رفتم و ماجرا را برايشان شرح دادم                 
می دانی اين آخوندهای بيکاری که در بيروت ول هستند دنبال بهانه ای می گردند که سر و صدا راه بياندازند و اظهار                         
وجودی بکنند و اگر من در مقامی که هستم اقدامی در اين زمينه نکنم، فردا همه جا شايعه خواهند کرد که من هم در                               

تنها راه  .   اينکه آنها مدعی هستند اين کتاب ضد دين و پيغمبر اسالم نوشته شده است                     بخصوص.  اين کار دست داشتم    
چاره اين است که من برای توقيف اين کتاب دو سه روزی اين دست و آن دست کنم و در اين مدت تو به دوست خود                               

ت لبنان درخواست توقيف     تا وقتی که من از دول        .  بگو که کتاب را از چاپخانه تحويل بگيرد و از بيروت خارج کند                    
 . کتاب را می کنم، کتاب از اين مملکت بيرون رفته باشد

قضيه را با دوست خود در ميان گذاشتم و او با خوشحالی و درک موقعيت آقای موسی صدر، نظر ايشان را پذيرفت و                         
. را به ايران حمل کردند      در اسرع وقت کتابها را تحويل دوست ما داد و همان روز نيز آنها                        ...  خوشبختانه چاپخانه 

کتاب در تيراز هزار نسخه چاپ شده بود بدون هيچگونه نامی از نويسنده و چاپخانه و شهر و کشوری که کتاب در                                
 .74»...آنجا به چاپ رسيده بود

علينقی منزوی در اوايل انقالب به دليل انتساب کتاب به وی دستگير و مدتی در زندان و شکنجه و پس از تخليه                                         
را »  بيست و سه سال   «اتی مجبور شد با اعالنهای پی در پی در روزنامه های جمهوری اسالمی انتساب کتاب                     اطالع

 .به خود تکذيب کند
 :جواد وهاب زاده در قسمتی از خاطرات خود از علی دشتی می نويسد

از آن جمله دکتر . کردنددستگير و زندانی » بيست و سه سال«پس از انقالب افراد گوناگونی را به اتهام نوشتن کتاب   «
يکی از داليل دستگيری ايشان نوشتن        .  در همين ايام شادروان دشتی هم دستگير شد          .  علينقی منزوی مدتها در بند بود       

من نگران حال شادروان دشتی بودم و برای آنکه خبری از ايشان بگيرم                 .  بوده است »  بيست و سه سال    «همين کتاب   
باالخره متوسل به مرحوم سعيدی سيرجانی که ياری وفادار و                   .  ان تماس می گرفتم      مرتبًا با دوستان و آشنايان ايش          

پس از مکالمات تلفنی متعدد و اصرار من، شماره تلفن                        .  مصاحبی بزرگوار و دوست صميمی دشتی بود شدم                  
چند بار کوتاه . بيمارستانی را که شادروان دشتی در آن بستری بود در  اختيار من گذاشتند تا با دشتی تلفنی صحبت کنم                    

 می رسد که چند روز قبل از فوت ايشان          ١٣٦٠آخرين مالمه تلفنی من با ايشان به اواسط ديماه           .  با ايشان صحبت کردم   
بارها از  .  گفتگوی ما بسيار کوتاه و صدای شادروان دشتی بسيار ضعيف و جمله ها بسيار مقطع و پراکنده بود                         .  بود

ايشان خواهش من را رّد کردند و چنين دريافتم که              .  ج دارند تا برای ايشان بفرستم       ايشان پرسيدم که آيا دارويی احتيا       
 .مکالمه ما قطع شد. اصًال ميلی به درمان خود ندارند

مرحوم سعيدی سيرجانی پس از فوت زنده ياد دشتی، در سفری به خارج از کشور، چند روزی مهمان من در شهر                               
ی سيرجانی مشروحًا از آخرين روزهای حيات زنده ياد دشتی برای من صحبت در اين سفر، مرحوم سعيد   .  مونيخ بودند 

 .کردند که من چند نکته از آن را بازگو می کنم

                                                 
آن فرد ايرانی که برای     .  شادروان علی دشتی، يادداشتهای شخصی هوشنگ معين زاده، پاريس         »  بيست و سه سال   «ماجرای انتشار کتاب        [ 74

أليف کتاب  دريافت کمک هوشنگ معين زاده به سفارت شاهنشاهی ايران مراجعه کرد، بنا بر قراين و به ويژه که علينقی منزوی به اتهام ت                                     
. در اوايل انقالب دستگير و مدتها در زندانهای جمهوری اسالمی به سر می برد، کسی جز علينقی منزوی نمی تواند باشد                        »  بيست و سه سال   «

 ]هرچند که آقای هوشنگ معين زاده بنا به داليلی از آوردن نام او خودداری کرده اند
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در زندان آزار و شکنجه زيادی به شادروان علی دشتی وارد می کنند و حتا در زندان بر اثر شکنجه لگن خاصره                                   
سعيدی تعريف می کرد که به       .   به بيمارستان جم انتقال می دهند        ايشان آسيب می بيند و به همين سبب او را از زندان               

جالب توجه آنکه بارها دشتی از سعيدی            .  کمک آشنايان موفق شده بود در بيمارستان از زنده ياد دشتی عيادت کند                      
 .75»می کند تا به زندگی خود خاتمه دهد) سيانکالی، سيانور(تقاضای مواد سّمی 

 در بيمارستان جم تهران، در کمال رنجوری و درد، به سبب عوارض ناشی از شکنجه                  پير سياست و ادب، علی دشتی      
 .های زندان، زير برق سرنيزه پاسداران جان سپرد

می »  مرگ استاد دشتی   « در سوگ      ١٣٦٠در اسفند ماه      »  کاوه«محمد عاصمی صاحب امتياز و سردبير ماهنامه                
 :نويسد

در هتل کونيگس هوف مونيخ بود، به همراه جواد وهاب زاده دوست هم                    ١٣٥٢نخستين بار که او را ديدم به سال             «
چشمانی .  اينک او در برابر من بود، قامتی کشيده و الغر، ريشی که سفيديش به سياهيش جلوه می فروخت                  ...  سرنوشتم

من تا پس   :  گفتپس از ساعتی که برخاستيم، دفتر قطوری به من داد و             ...  نافذ و چهره ای مهربان و بيانی گرم و آرام          
بيست و سه   «عنوان اين نوشته ها      ...  فردا اينجا هستم، ممنون می شوم اگر بتوانی اين نوشته را بخوانی و برگردانی                   

نه پس فردا، که فردا به ديدنش و اين بار به زيارتش رفتم و ديگر من بودم که همه حرف بودم و  او همه                              .  بود»  سال
شه هايی داشتم و اينک با اين نوشته چگونه دگرگون شدم و گفتم معموًال در اين سّن                    گفتم که درباره او چه اندي      ...  گوش

و سال بسياری از مردم آگاه و دانا نيز که روزگاری يّکه تاز ميدان جدال با اوهام و خرافات بوده اند، از گفته ها و                                   
ری کرده ايد و سرمشقی شده ايد       کرده ها اعراض می کنند و شما بر عکس به شجاعت و جسارت دوران جوانی پرده د                 

 . برای همه روشنگران زمان
من از کودکی در کربال و در خانواده ای بسيار متعصب با خشکيها و نادانيها و فشارها بزرگ شده ام و دنيای                             :  گفت

ه در  منجمد قشريون را با همه وجودم لمس کرده ام و می دانم که تعصب چه باليی است و وظيفه خود می دانم که آنچ                           
به هصورت مقاالت مسلسل آغاز شد و در          »  کاوه«در  »  بيست و سه سال    «چاپ کتاب   ...  توان دارم با اين بال بجنگم      

مقابل نامه های فراوان تشويق و تقدير و ستايش، چنانکه بايد، باران دشنام و تهديد بر سر من باريدن گرفت و من هر                            
و چون قرار ما با دشتی پنهان نگهداشتن نام او بود تا امروز بر اين                     دو را، هم ناسزا و هم سزا را، به جان پذيرفتم                 

و امروز که اين نويسنده بزرگ، محقق دانشمند، اديب پژوهشگر شجاع در شرايطی بسيار ناگوار و                   ...  قرار ايستاده ام  
ی بزرگ را    در سکوتی بی نهايت اندوهبار، به ابديت پيوسته است، بر خود واجب می دانم که سيمای واقعی دشت                                 

 .76»...بنمايانم
بديهی ست که مأمورين رژيم اسالمی گزارش       .  با آرايشی جديد در خارج از کشور چاپ شد         »  بيست و سه سال   «کتاب  

 .انتشار مجدد و محبوبيت کتاب را به تهران داده اند
 :مصطفی طباطبايی از مزدوران جمهوری اسالمی در جلد اول کتاب خود می نويسد

با بيتابی از من خواستند تا به اين کتاب          [!]  و حتا از خارج از کشور       [!]  و شهرستانی   [!]  ستان تهرانی   تنی چند از دو   «
به شرطی  ...  از سوی مخالفان اسالم انتشار يابد      »  بيست و سه سال   «ما نيز پروا نداريم که امثال کتاب          ...  پاسخی بدهم 

پس ...  ب و بيدار مسلمين بر آن نظارت داشته باشد         مراق]  منظورش حکومت اسالمی است   [مجاز است که دولت دادگر       
از اين نظر است، نه از آن رو که چرا مخالفان قرآن سخن گفته اند و يا چيزی                       »  بيست و سه سال   «ايراد ما به کتاب      

لذا هشدار می دهيم که مسلمين در        ...  ما نگارش و نشر اين کتاب را نوعی اقدام بر ضد اسالم می شمريم                ...  نوشته اند 
 .77»برابر اين شيوه های مخالف بايد بيش از پيش احساس مسئوليت کنند

و اصوًال هر آزادانديشی تصديق     »  مخالف قرآن «بود و نه    »  ضد اسالم «علی دشتی به تصديق دشمنان و دوستانش نه          
 چيز  تنها و فقط و شايد سبب دوری از خرافات و تعصبات گردد و نه                   »  بيست و سه سال    «می کند که مطالعه کتاب        

می شمرد و در کمال صراحت و            »  نشر اين کتاب را نوعی اقدام بر ضد اسالم                «اما مصطفی طباطبايی       .  ديگری
 :روشنی نويسندگان خارج از کشور را تهديد به مرگ می کند و می نويسد

کتاب و  »  بيست و سه سال    «مخصوصًا بايد مايه هشياری کسانی باشد که می شنويم در خارج از ايران به تقليد از                        «
اينک می شنويم که دشمنان اسالم چنين کتاب رسوا و خائنانه ای را دستمايه قرار داده اند و بر                            ...  رساله می نويسند   

] مأمورين رژيم [چنانکه يکی از اين رسائل جاهالنه را برخی از دوستان                 .  مبنای آن در اروپا رساله ها می نگارند            
 .78» و ذوالفقار علی در نيام استلسان سعدی در کام... برای من فرستاده اند

که نه به مقدسات دين اسالم بی احترامی کرده و نه نويسنده                 »  بيست و سه سال    «اشتهار و رواج کتاب فاخر و جليل           
بزرگوار آن در پی تبليغ عقايد ضداسالمی برآمده است، باعث حيرت و خشم کسانی است که عوام الناس آنان را کاشف        

                                                 
 ]، و يا به آخر همين کتاب١٣٧٩، بهار ٥٣شماره » ره آورد«مراجعه کنيد به فصلنامه   [ 75

In Memory of Ali Dashti, Prominent Iranian Man of Letters. (J. Vahabzadeh). Rahavard, A Persian 
Journal of Iranian Studies, California. Publisher and Editor: Hassan Shahbaz, No. ٥٣, Spring ٢٠٠٠ 

در پايان مقاله تاريخ اسفند     .  ، صاحب امتياز و مدير مسئول دکتر محمد عاصمی         ١٣٦١م، شماره اول، فروردين      سال هجده »  کاوه«مجله      [ 76
 ] مندرج است١٣٦٠ماه 
 ]١٤ تا ٨صفحه » خيانت در گزارش تاريخ«کتاب   [ 77
 ]١٠ و ٩صفحه » خيانت در گزارش تاريخ«  [ 78
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پيدا می دانند زيرا اينان به خوبی می دانند که اگر پرده اوهام و خرافات دريده شود، آن مفتونی و                      اسرار جهان پيدا و نا    
 .شيفتگی که مايه حفظ قدرت آنهاست از ميان خواهد رفت

 
چشمهايش .  خطوط چهره او خوب نمايان بود       .  روانشاد علی دشتی قامت متوسط، پوست گندمگون و موی کمی داشت              

ژستهای قاطع دست که به سرعت «.  بطوری که مخاطبانش به ندرت در چشمان او خيره می شدندپر تحرک و نافذ بود  
حرکت می کرد و جنبه نطق انقالبی به اين صحبت دوستانه می داد، شدت عصبانيت و حساسيت فوق العاده و صراحت    

 .79»لهجه زياد از حد دشتی را آشکار می کرد
اگر همه آن آثار ارجمند و         .  ی می نوشت، شاهکاری به وجود می آورد            مردی را تصور کنيد که درباره هر شاعر            

فراموش نشدنی که سالها منحنيهای روح جوانان عاشق پيشه را نوازش می داد و پيران دلشکسته را آرامشی می                                    
 را به »  شمس«، سيری در ديوان عاشقانه ترين غزليات ادب فارسی،           »قلمرو سعدی «،  »  نقشی از حافظ  «بخشيد، اگر   

بيست و سه   «کناری گذاريم، خواندنی ترين و درخشانترين، بلکه فاخرترين و ماندنی ترين اثر او همين کتاب همايونی                    
مانند تمامی  »  بيست و سه سال   «.  هر فصل و قطعه آن نمونه ای از ايجاز و روشنی و نکته سنجی است                  .  است»  سال

آثار او از پرگوييهای مالل انگيز دور و به همين سبب                
 . رغبت و شوق تمام می توان آن را بارها مطالعه کردبا

به هر روی، در پيکر الغر و ظريف او روحی بزرگ               
ميهن .  هوشی تند و قريحه ای فياض داشت           .  نهفته بود  

اگر بزرگترين نويسنده ايران نباشد، بدون           .  دوست بود  
. ترديد يکی از بزرگترين نويسندگان معاصر ايران است        

فه و کوششی است برای نشر تفاهم        آثارش لبريز از عاط   
 .و تساهل و عشق و محبت در جامعه ايرانی

علی دشتی در اين کتاب با همتی بزرگ و بينشی ژرف              
به شکافتن عادات و عقايد اعراب صدر اسالم پرداخته و  
انگيزه و فلسفه بازگشت به صدر اسالم را با ارائه نمونه         

يافتن اسالم  هايی تاريخی از آن دوران و نيز علل قدرت           
را شرح داده    »  دين حنيف اسالم   «و چگونگی پذيرفتن      

 .است
بی گمان تفکرات و انديشه های ميرزا فتحعلی                                  
آخوندزاده، ميرزا آقاخان کرمانی و احمد کسروی و                    
ديگر انديشمندان و منتقدين قرن معاصر ايران در تأليف           

اما هيچکدام . تأثير داشته است» بيست و سه سال «کتاب  
 .مبردگان با اين ظرافت اديبانه و با اين روش فاضالنه و صميمانه کتاب خود را ننوشته انداز نا

با نثری زيبا و در عين حال با رندی و  کنايه             »  آستين مرّقع «سعيدی سيرجانی شاهد آخرين روزهای زندگی دشتی در          
 :خاطرات تلخ خود را چنين می نگارد

. پيرمرد را خسته و فرسوده کرده بود       ]  گيری و زندانی شدن علی دشتی است       کنايه ای به دست   [دو سفر اجباری اخير      «
از سفر اول که باز آمد حکيمانه صبر و سکوت پيشه کرد و از جوانی که نادانسته و شايد هم شناخته و دانسته، سيلی                               

ر خوانده اش روا     شکوه اش از توهين نابجايی بود که به او و پس              .  بر صورت استخوانيش نواخته بود شکايتی نداشت         
حقيقت را بخواهيد به عنوان جسد بيجانی بازش آورده             .  اما سفر دوم مرد را به کّلی در هم شکسته بود                .  داشته بودند 

 پرستاريش کردند و به جبران            –برادران مير و به تعبير خودش دو فرشته نازنين                     .  بودند که به خاکش بسپاريم         
معنی :  پيرمرد از سفر دوم شکايتها داشت که          .   روح مرهمی نساخته اند      دريغا که برای شکست     .  شکستگيها پرداختند 

مرد از ُخلق و خوی     ...  بهشت و دوزخ را تازه فهميدم، در مسافرت دوم پی بردم که سفر اولم در باغ بهشت بوده است                    
گفتم مرد  .  ن هم از قدرت رفيقان با خبر بود و از کينه جويی و قساوتشا                .  رفقا آگاه بود و از سرنوشت خويش بيمناک          

. عاشق زندگی و زيبايی و حقيقت بود و بازی زمانه را بنگر که  در هر سه مورد چه به روز و روزگارش آوردند                                  
مردی که به زيستن عشق می ورزيد، بر اثر دو سفر ناخواسته ساليان اخير، چنان از جان و جهان بيزار شده بود که به     

 با مقدمه    –يک ماهی پيش از مرگش روزی که خلوتی دست داده بود                  .  کردانتظار مرگی ناگهانی دقيقه شماری می          
 از من خواهشی کرد که      –چينی مفصلی در مورد آشنايی کوتاه مدت و پر کيفيتمان و اينکه اهل تعقل و منطقم پنداشته                     

 کردم و قولی     سکوتی.  مرد از من کپسول سيانور خواسته بود        .  مو بر تنم راست شد و عرق سردی پيشانيم را پوشاند              
اگر . آن هم چه عواقب جانکاهی که در طول يک ماه، ده سال پيرم کرد. دادم، بی آنکه عواقب اين تعهد را سنجيده باشم

... در عمر خويش گرفتار جدال درونی تعقل و عاطفه شده باشيد، به عظمت رنج من آگاهيد و نيازی به بازگفتن نيست                        
به خالف سابق می کوشيدم کمتر به ديدنش           ...   وعده های امروز و فردای من        از آن پس مطالبه های مکرر او بود و           

                                                 
 ]١٦٢صفحه » بازيگران عصر طاليی«  [ 79
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بروم و هر بار انبان فريب و دروغی پيش چشمان هوشيار و دقيقه يابش خالی کنم و با وعده فردايی از چنگ                                              
روح اصرارش خالص شوم و روزی که تک و تنها کنار سنگ غسالخانه ايستاده و شاهد شستشوی پيکر نحيفش بودم،                      

ديدی چطور قاَلت   ...  نازنين من :  او را ديدم که باالی پيکر بيجانش می چرخد و با همان حرکت معهود دست می گويد                    
ديدم که از     ]  در خواب  [سرانجام او را       ...  چه تلخ و دردناک است بازيهای مسخره سرنوشت                ...  گذاشتم و رفتم؟    

دمپاييهايش را می پوشد و به ... دارد و بر چشم می گذاردتختخوابش فرو می آيد، عينکش را از ميز کنار دستش برمی            
: انگشتان ظريفش را الی موهای سرم فرو می کند و با خنده شيرين معنی داری می پرسد                     .  طرف صندلی من می آيد     

توی چه فکری بودی؟ نکند باز هم داشتی به گذشته پر افتخار ما فکر می کردی؟ می بينی چه ملت حق شناس و                                         
 .80»...تی داريم؟ می بينی چهفرهنگ دوس

خاورشناِس چک مادام ورا کوبيچ     .  81می داند »  بازيگران عصر طاليی  «ابراهيم خواجه نوری، علی دشتی را يکی از          
 دشتی را به دليل سبک و عقايد نوينش در شمار نخستين نويسندگان نثر نوين ايران نام می                       Vera Kubickovaکوا  
نگليسی، دشتی را يک نويسنده مبّرز اجتماعی که به مردم عالقمند است می                        ا  Peter Averyپيتر ايوری .  82برد

 و همه کسانی    84بيشتری است »  نيازمند پژوهشی و بررسی   «دکتر محمد استعالمی معتقد است که آثار دشتی          .  83شناسد
يران می  که کمی دانش و انصاف داشته باشند وی را از پيشتازان قصه نويسی و ادب نسل نخستين تاريخ معاصر ا                               

 .شناسند
اما همه اين گفتگوها در ارزش       .  درباره دشتی چه در زمان حياتش و چه پس از مرگش ناسزا و سزا فراوان گفته اند                      

از او به   »  بيست و سه سال   «نوشته ها، در قدر و منزلت ادبی او تأثيری ندارد و اگر تنها همين کتاب فاخر و گرانقدر                      
ه دليل تهور و شجاعتش و بيباکی و پيکارش عليه خرافات و تعصبات ستايش نمود و                    يادگار می ماند، او را می بايد ب         

 .بزرگش شمرد
هنگامی که در کهولت، دلشکسته و تنها، کوله بار خود را برداشت و به دياری ناشناخته شتافت، دوستداران آثارش آگاه                     

ين آثار قرن اخير ايران بوده و همه مبهوت             نگارندة يکی از جنجاليترين و پر ارزشتر         »  اديب ديرآشنا «شدند که اين     
 .دليری و شجاعت او گشتند و هاج و واج در تاريکی ترديد، در شناخت شخصيت او با شگفتی يادش کردند

گاهی به روزهايی می رسيم که مبدأ حوادث و دگرگونيها می شوند              .  تاريخ پيوسته ورق می خورد     «:  خود او می گويد   
 .85»ده در ذهن انسان جاويد می مانندو مسير تاريخ را تغيير دا

 
آيات قرآنی را تصحيح    .  من ويرايش اين گرامی نامه را با مّنت و افتخار بر دوش گرفتم و آنچه در توانم بود انجام دادم                     

برخی لغات و اصطالحات و اعالم را معنی و شرح کردم و               .   گذاشتم Eräbو برای خاطر دِل مشکل پسندان ِاعراب          
در متن و يا زيرنويس گنجانده شده        [    ]  هات چاپی را با قيد احتياط تصحيح نمودم که ميان اين عالمت                 برخی از اشتبا  

 . است
را برای سخنرانی در جلسات          »  بيست و سه سال       «در صفحات گذشته شرح دادم علی دشتی پيش نويس کتاب                         

ن پيش نويس به لبنان فرستاده        احتمال می رود همي    .  خصوصی در خانه خودش تهيه کرده بود و نه به صورت کتاب                 
به همين سبب اغالط چاپی و بی نظمی در چاپ            .  شده و بدون تصحيح کتاب پس از حروف چينی به چاپ رسيده باشد               

اين نکته نيز بايد توضيح داده شود که چون روش متحدی در شماره گذاری آيات قرآن وجود                          .  بيروت ديده می شود     
آنهای چاپ ايران شماره آيات متغير باشد و امکان دارد که شماره آياتی که در                   ندارد به همين سبب ممکن است در قر         

پس ايرادی به کتاب به شمار       .  آمده اند، با قرآن مورد مراجعه خواننده مطابقت نداشته باشد            »  بيست و سه سال    «کتاب  
ی يادشده در کتاب تنها می تواند شماره ها. نمی رود، بلکه می بايد يکی دو آيه پيش و يا پس از آيه مورد نظر را خواند       

 .راهنمای خواننده قرار گيرد
ترديد ندارم که در آينده بسيار نزديک، ايرانيانی پيدا خواهند شد که روش تحقيق روانشاد علی دشتی را  دنبال خواهند                         

مانت حروف  اين کتاب از روی نسخه حروف چينی شده در بيروت که اغالط فراوانی داشت، دوباره و با حفظ ا                       .  کرد
چينی شد و هيچ تغييری در متن کتاب داده نشده و اصوًال چنين کاری مورد پسند ويراستار اين کتاب و شايسته چنين                              

 .هر فصل اين کتاب می تواند ُبن مايه صدها کتاب و رساله گردد. اثری نيست
ران و مطلعين صميمانه می      به هر روی، کار ويرايش اين کتاب خالی از لغزش نيست و به همين سبب از صاحب نظ                      

من بر اين باورم که هيچ خدمتی          .  خواهم که اشتباهات را بنمايانند و اگر ممکن بود مرا با بزرگواری مطلع فرمايند                     
باالتر و شامخ تر از شناساندن گوشه هايی از هويت فرهنگی ما نيست و بايد اعتراف کرد که علی دشتی با بيباکی                                   

  ١٣٨١   خرداد-بهرام چوبينه              .خدمتی عظيم انجام داده است» ست و سه سالبي«وجسارت، با تأليف کتاب 

                                                 
 ١٣٦٣، تهران شهريور ٣٥٠ تا ٣٤٧تأليف سعيدی سيرجانی، چاپ اول، صفحه » مرّقعدر آستين «  [ 80
 ]٢٠٤ تا ١٠٦از ابراهيم خواجه نوری، صفحه ) داور، تيمورتاش، آيرم، اميرطهماسبی، دشتی، مدّرس(» بازيگران عصر طاليی«کتاب   [ 81
 ]، انتشارات اميرکبير٩٤ و ٩٣ترجمه و تأليف يعقوب آژند، صفحه » ادببيات نوين ايران«کتاب   [ 82
 ]١٤١ و ١٣٤، ١٣٣همان کتاب صفحه   [ 83
 ]١٢٧تأليف دکتر محمد استعالمی، صفحه » بررسی ادبيات امروز ايران«کتاب   [ 84
 ]اثر علی دشتی» بيست و سه سال«کتاب   [ 85
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 توّلِد قهرمان

 
 
 

 رهی جز  کعبه  و  بتخانه می پويم  که  می بينم
 گروهی بت پرست اينجا و مشتی خودپرست آنجا
 مولوی

 
 

اين نوزاد پس   .  به زندگی گشود واو را محمد ناميدند      وهب در مکه چشم     ]  دختر[ ميالدی کودکی از آمنه بنت        ٥٧٠سال  
از مرگ پدر خود عبداهللا بن عبدالمطلب به دنيا آمد و در پنج سالگی مادر خود را از دست داد و پس از اندکی جّد توانا                  

داشت، اين طفل که عموهای متعدد و نستبًا متمّکن          .  و کريمش که يگانه حامی و نگهبان وی بود به جهان ديگر شتافت               
تحت سرپرستی يکی از فقيرترين، ولی جوانمردترين آنها قرار گرفت، سرگذشت حيرتزا و شگفت انگيزی دارد که                            

 .شايد در تاريخ مردان خودساخته و حادثه آفرين جهان بی مانند باشد
ن مرد فوق   هزارها کتاب درباره زندگی و حوادث بيست و سه ساله ظهور و افول او و همه کردارها و گفتارهای اي                            

العاده نوشته شده است و تحقيقًا از او بيش از تمام رجال تاريخی قبل از او اسناد و مدارک و قوانين در دسترس محققان          
و پژوهندگان قرار گرفته است، معذالک هنوز کتاب روشن و خردپسندی درباره وی نوشته نشده است که سيمای او را                      

 .ا و تعصبات نشان دهد و  اگر هم نوشته شده باشد، من بدان دست نيافته امعاری از گرد و  غبار َاغراض و پنداره
مسلمين نيز به تاريخ حقيقی روی نياورده و پيوسته کوشيده اند از وی يک موجود خيالی، وجودی مافوق بشر و  نوعی                      

 کار حتی رابطه علت و       خدا در لباس يک انسان بسازند و غالبًا خصايص ذات بشری او را ناديده گرفته اند و در اين                       
 .عادت داده اند] خالف[معلول را که اصل حيات است به چيزی نشمرده و به همه آنها صورت َخرق 

 ميالدی يعنی هنگامی که به سن چهل سالگی رسيده است اثر مهمی در تاريخ نيست و حتی در ٦١٠از اين طفل تا سال     
 که در اواخر قرن     2»محمدبن جرير طبری  « ای نمی بينيم ولی        و روايات آن زمان، خبر چشمگير و فوق العاده           1سيره

 سوره بقره، راجع به تولد او مطلبی می نويسد            ٢٣سوم هجری تفسيری بر قرآن نوشته است بدون مناسبت در ذيل آيه                
است به ساختن افسانه های      ]  جمع سلف، گذشتگان  [که نمودار انحراف از جاده واقع بينی و رغبت مهارنشدنی اسالف               

. عاميانه؛ و نقل آن به ما نشان می دهد که حتی مورخ نيز نمی تواند مورخ بماند و دستخوش پندارها و اساطير نشود                             
 : سوره بقره چنين است٢٣آيه 

 
 »قيَنَوِان ُکنُتم فی َريب مّما َنّزلنا َعلی َعبِدنا َفُتوا ِبسوَرة  ِمن ِمِثله َوادعَو اُشَهداُکم ِمن دُون اهللا ِان ُکنُتم صاِد«

 . اگر در باب قرآن که به بنده خود فرستاده ايم شک داريد يک سوره مثل آن بياوريد: معنی آن واضح است
 

 :محمد بن جرير طبری در ذيل اين آيه می نويسد

                                                 
 ]علم تاريخ، بيان حال گذشتگان، شرح حيات رسول اهللا : Siyarسير  [ 1
 طبری   تفسير طبری موسوم به جامع البيان فی تفسير القرآن تأليف محمد بن جرير طبری فقيه و دانشمند و مورخ ايرانی                                 محمدبن جرير   [ 2

 ] ، که ترجمه آن به فارسی به نام ترجمه طبری شهرت دارد٣١٠مرگ .  ق.  ه٢٢٦متولد حدود 
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قبل از بعثت در مکه آوازه ای درافتاد که پيامبری ظهور خواهد کرد به نام محمد که شرق و غرب جهان به فرمان او    «
 بدان روزگار چهل زن در مکه بار داشتند و هر يک از آنها که می زائيد اسم پسر خود را محمد می گذاشت تا                              .درآيد

 .»مگر او همان پيغمبر موعود باشد
نه آوازه ای در مکه بوده . اين گفتار آشکارتر از آن است که درباره آن چيزی گفته آيد] کم عقلی و سبک مغزی[سخافت

رسالت مردی به نام محمد، و حتی ابوطالب هم که حامی و ولی او بود از اين آوازه ها و نشانه                         و نه کمترين اثری از       
خود حضرت نيز تا قبل از بعثت از رسالت خود اطالعی              .  ها بی خبر بود، از همين روی اسالم نياورده از دنيا رفت              

ی فقط چهل و نه زن و نه بيشتر آبستن            ميالد ٥٧٠کدام آمار در مکه وجود داشته است که نشان دهد در سال               .  3نداشت
بوده و همه آن ها هم بدون استثناء پسر زائيده اند و نام همه آن پسرها محمد بوده است و حضرت محمد در دوران                                     

 کودکی چهل محمد هم سن و سال داشته است؟
 در ماه   5 اکبر کبيرا  همين که از مادر متولد شد گفت اهللا          «:   به شکل ديگر از تولد آن حضرت سخن می گويد               4واقدی

 .»اول می ُسريد، ماه دوم می ايستاد، ماه سوم راه می رفت، ماه چهارم می دويد، و ماه نهم تير می انداخت
آيا ممکن است چنين چيزی روی داده باشد و تمام ساکنان شهر کوچک مکه از آن مستحضر نشده باشند و مردمانی که                         

 خاک نيفتاده باشند؟بت سنگی می پرستيدند در قبال محمد به 
از طرف ديگر اغراض دينی پاره ای ترسايان            .  اين يک نمونه از طرز تاريخ نويسی و افسانه سرائی مسلمين است                  

بديهی .  باختری را بر آن داشته است که محمد را دروغگو، جاهل، حادثه جو، جاه طلب و شهوتران بگويند                    ]  مسيحيان[
 .ته اند وقايع را چنانکه هست دنبال کننداست که هيچ يک از اين دو طايفه نتوانس

علت اين است که معتقدات خواه سياسی و خواه دينی و مذهبی، مانع است که انسان خرد خود را به کار اندازد و                                        
مهر و کين، تعصب و لجاج و         .  پيوسته پرده ای از خوبی يا بدی روی موضوع بحث کشيده می شود                 .  روشن بينديشد 

در اين شبهه ای نيست که حضرت محمد        .  رد مطالعه را در بخار و مه و تخيالت فرو می پيچد           عقايد تلقينی، شخص مو   
از اقران خويش ممتاز است و وجه تمايز او هوش حاد، انديشه عميق و روح بيزار از اوهام و خرافات متداول زمان                             

با زبانی . ه جنگ اهريمن می کشانداست و از همه مهمتر قوت اراده و نيروی خارق العاده ای است که يک تنه او را ب                 
گرم مردم را از فساد و تباهی برحذر می دارد، فسق و فجور و دروغ و خودخواهی را نکوهش می کند، به جانبداری                          
از طبقه محروم و مستمند برمی خيزد، قوم خود را از اين حماقت که بجای پرستش خدای بزرگ به بتهای سنگی                                     

طبعًا مردمانی که در اجتماع        .  و خدايان آنها را ناتوان و شايسته تحقير می داند                  ستايش می برند سرزنش می کند             
 .صاحب شأن و اعتباری هستند و مقام استواری دارند به سخنان وی وقعی نمی گذارند

گردن نهادن بدين سخنان مستلزم فروريختن تمام آداب و رسوم و عقايدی است که قرنها بدان خوی گرفته اند و مثل                                
 . عقايد موروثی، اموری مسلم و رخنه ناپذير می نمايدتمام

از همه بدتر کسی می خواهد نظام اجتماعی آنان را برهم زند و بنياد اجدادی آنها را فرو ريزد که شأن و اعتباری چون 
و کودک يتيمی از قبيله خود آنها است که از راه ترحم در خانه عموی خويش و در تحت رعايت ا                                .  خود آنها ندارد   

بزرگ شده است و دوران کودکی را در چرانيدن شتر عمو و همسايگان گذرانيده و در آغاز جوانی به خدمت بانوئی                            
 .مالدار در آمده است و از آن رو دارای اعتبار و شأنی گرديده است

ت اکنون  چنين کسی که تا ديروز فردی عادی از قبيله قريش محسوب می شده و هيچگونه امتياز و تشخصی نداشته اس                      
اين سخن  .  دعوی ارشاد و رهبری آنان را می کند و مدعی است که اين رسالت از طرف خدا به وی تفويض شده است                       

وليدبن مغيره با   .   که از رؤسای بنام قريش است طرز فکر و روحيه سران قبيله را خوب مجسم می کند                  6وليد بن مغيره  
 در صدر طايفه    7س طايفه قريش و مردی چون عروه بن مسعود         با وجود بودن من بر رأ      «:  خشم و تکبر فرياد می زد      

 : می گفت10 هم روزی به َاخنس بن شريق9 ابوجهل8»بنی ثقيف چگونه ممکن است محمد دعوی پيغمبری کند؟

                                                 
: تلوته عليکم وال ادراکم به فقد لبئث فيکم عمرًا ، مفاد آن اين است که                  قل لو شاء اهللا ما       :   سوره يونس شاهدی است گويا بر اين امر           ١٦ آيه    3

 علی دشتی. اکنون از طرف خداوند به من وحی رسيده است. عمری ميان شما زندگی کردم و ادعائی نداشتم
 ] از مورخان و  محدثان شهير اسالم٢٠٧مرگ . ق. ه١٣٠ابو عمر عبداهللا محمد بن عمرو واقدی تولد  [ 4
که بهاييان کوشيدند آن را جمع کنند و از بين ببرند، ميرزا جانی کاشانی نظير آن را به                       »  نقطة الکاف «در کتاب معروف بابيان موسوم به            5

 علی دشتی. الملک اهللا : سيد علی محمد باب نسبت می دهد که به محض تولد از مادر، سيد علی محمد به سخن آمد و گفت
نخست فرمانده لشکر مخالفين رسول اهللا بود، ليکن بعدًا مسلمان شد و             .   ميالدی در مکه متولد شد      ٥٨٠رب درحدود   وليد بن مغيره سردار ع      [ 6

پس از مرگ رسول اهللا     .  پيروزيهای نخستين وی بر طوايف يهودی و مسيحی موردتوجه پيغمبر قرار گرفت             .  به فرماندهی لشکر مسلمين رسيد     
 .]پس به فتح سوريه و ايران مشغول شدبه سرکوب قبايل شورشی عرب مأمور و س

عروة بن مسعود، رئيس طايفه بنی ثقيف، در آغاز بعثت با پيامبر دشمنی و مخالفت نشان می داد، اما با باال گرفتن کار رسالت، بعدها يکی                               [ 7
 ] ميالدی فوت کرد٦٥٣در سال . از ياران نزديک رسول اهللا شد

َاُهُم .  َوقاُلُوا ُنزَّل هَذا الُقراُن َعلی َرُجل ِمن الَقرَيَتِن َعظِيم         « اين معنی و جواب اين سخن عاميانه است             سوره ُزخرف اشاره به     ٣٢ و   ٣١ آيات    8
ها می گويند چرا قرآن بر يکی از مردان بزرگ دو قريه نازل نشد؟ آيا آن                   »  ...َيقِسُموَن َرحَمَت رَبک َنحُن َقسمَنا بيَنُهم َمِعيَشَتُهم فی الحيوة الدُّنيا            

 علی دشتی. تقسيم کننده عنايات خداوند هستند ما به آنها نعمت اين دنيا را داده ايم
وی يکی از سرسخت ترين دشمنان رسول اهللا و          .  ابوجهل نام کنايه آميزی است که مسلمين به ابوالحکم از حکما و از اشراف مکه داده اند                      [ 9

 .]در جنگ بدر به دست مسلمين کشته شد. مسلمين بود
 ]اخنس بن شريق يکی از شاعران صدر اسالم و مخالف رسول اهللا بود [ 10
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ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگی و رياست مناقشه و رقابت داشتيم؛ اکنون که ما به آنها برابر شديم، يکی از آنها                                   «
 .» و دعوی پيغمبری می کند و بدين وسيله بنو عبد مناف می خواهند بر ما تفوق يابندبرخاسته

اين گونه سخنان ما را از نوع فکر و طرز برخورد سران قريش با دعوت حضرت محمد آگاه می کند و عالوه بر اين                            
ر نمی کند که خدائی هست و يکی نشان می دهد که به امر نبوت به ديده مثبت نمی نگرند، يعنی ابدًا به فکر آن ها خطو                  

از افراد آن ها را مأمور هدايت و ارشادشان ساخته است و چنانکه مکرر در قرآن آمده است ايراد می گرفتند که اگر                             
خداوند می خواست ما را ارشاد کند چرا يک فرد عادی و بشری را ماأمور اين کار می کرد و فرشته ای را به سوی                              

از در قرآن جواب آن ها داده شده است که اگر در زمين فرشتگان زندگی می کردند، ما هم از                          که ب ...  ما نمی فرستاد  
فرشتگان بر آن ها رسول می فرستاديم ونکته قابل تأمل و شايسته مالحظه اينکه به اصل مطلب ابدًا توجهی نمی کردند                       

البی که او می گويد تا چه درجه صحيح و منطبق           يعنی مطلقًا به گفته های محمد و تعاليم او گوش نمی دادند تا ببينند مط               
 .بر موازين عقلی و صالح اجتماع است

اما در هر جامعه ای هرچند تباه و فاسد باشد عده ای روشن بين و نيک انديش هستند که سخن حق را می پسندند و از                              
راد دانست و به پيروی از او چند           را يکی از پيش قدمان اين اف         11دهان هر کس درآمده باشد می ستايند که بايد ابوبکر           

 و سعدبن 15 و طلحة بن عبداهللا14و زبيربن العوام13 و عثمان بن عفان12تن از متعينان قريش چون عبدالرحمن بی عوف 
 . اسالم آوردند16ابی وقاص

ی عالوه بر اين در هر جامعه ای طبقه ای موجود است که از نعمات طبقه متنعم بهره مند نيست و طبعًا قشر ناراض                                
آن وقت  .  اين دو طبقه به وی می گروند و در ستودن وی و افکار وی هم داستان می شوند                     .  جامعه را تشکيل می دهد     

اکثريت به زور و پول خود می نازد و اقليت به ستايش روش و طريقه                         .  طبعًا نبرد اقليت و اکثريت روی می دهد            
 .ی برای رهبر و هادی خود قائل می شودخويش می پردازد و برای تبليغ ديگران ناچار مزايا و خصايص

اما اين روش در زمان حيات رهبر تا حدودی معقول می نمايد ولی پس از مرگ وی روز به روز فزونی می گيرد                                  
بحدی که آن رهبر پس از چندی به نيروی پندار و قوه واهمه ديگر بشر نبوده پسر خدا، علت غائی آفرينش و حتی                                   

 .شودمدير و گرداننده جهان می 
يک نمونه و شاهد روشن و غيرقابل انکار بما نشان می دهد که چگونه بسياری از تصورات و پندارها جان می گيرد و       

 که از سوره    17در آغاز سوره االسرا   .  قرآن محکم ترين و استوارترين سند مسلمين است         .  فرع زايد بر اصل می شود      
 : آيه ای است ساده و قابل توجيه و تعقل  است و قضيه معراج از آن سرچشمه می گيرد18های مّکی

 
ُسبحاَن َاّلَذی َاسری بَعبِدِه َليًال ِمَن ُالَمسِجِد الَحَرام ِاَلی اَلمسِجِد ُااَالقَصا اّلِذی باَرَکنا َحوَلُه ِلُنِوَيُه ِمن آياِتنشا ِانَُّه                          «

 .»ُهَوالسَِّميُع الَبصِيَير
 

بزرگ و منزه است خدائی که بنده خود را شبانه از مسجدالحرام            :   فرمايد می.  هيچ گونه ابهامی در اين آيه شريفه نيست       
 . که پيرامون آن را مبارک ساخته ايم سير داد تا آيات خود را بدو نشان دهد19به مسجداالقصی

اين گونه سيرها برای اشخاصی که در خويش فرو می روند و                   .  اين آيه را می توان بر يک سير معنوی حمل کرد                
ای روحی خويشند روی می دهد ولی در ميان مسلمين پيرامون اين آيه ساده داستان های حيرت انگيز پيدا                       سرگرم روي 

شده است که به هيچوجه با موازين عقلی سازگار نيست و در اينجا فقط شکل ساده و روايت معقول تر را از تفسير                                  
ی قرآن است زيرا نويسندگان آن از انتساب به             تفسير جاللين از معتبرترين و موجه ترين تفسيرها           .  جاللين می آوريم   

 .فرقه های مختلف دور و کمتر آلوده به تعصب و جانبداری از اين و آنند
با .  نويسندگان آن به توضيح معانی قرآن و توجيه مفاد آن قناعت کرده و گاهی شأن نزول بعضی آيات را بيان می کنند                        

آيا خواسته اند علت    .   بی مناسبت مطالبی از قول پيغمبر نقل می کند            »اسری«همه اينها راجع به همين آيه اول سوره            
 نزول اين آيه را بيان و معنی مبهم آن را توجيه و تفسير کنند و يا اجمالی از روايات شايعه ميان مسلمين را بياورند؟

                                                 
ابوبکر پس از مرگ رسول      .  ابوبکر يکی از ثروتمندان و ياران اوليه رسول اهللا در مکه، عايشه دختر وی تنها زن جوان رسول اهللا بود                            [ 11

 ]وی در مدينه مدفون است. ان آغاز شداهللا جانشين و خليفه مسلمين شد، در زمان او يورش امپراتوری بيزانس و اير
در .  عبدالرحمن بن عوف يکی از ياران اوليه رسول اهللا، وی همراه رسول اهللا به مدينه مهاجرت کرد و در مدينه به تجارت پرداخت                                       [ 12

 ]وط در مدينه مدفون است. تمامی جنگهای رسول اهللا شرکت داشت و بيش از بيست زخم مهلک برداشت
از اشراف و تجار موفق      .   ميالدی متولد شد    ٥٨٠عفان سومين خليفه مسلمين، از ياران اوليه و داماد رسول اهللا در مکه حدود                    عثمان بن      [ 13

مسلمين عليه او دست . در زمان خالفت او شهرهای مهم ايران مفتوح شد.  با رسول به مدينه مهاجرت کرد و از ياران نزديک وی شد            .  بنی اميه 
 ] ميالدی٦٤٤ -٦٥٥ هجری قمری ٢٣-٣٥خالفت . ن کشته شدبه شورش زدند و عثما

 ]زبيربن العوام از خويشاوندان نزديک خديجه و رسول اهللا و از ياران رسول [ 14
 ]طلحة بن عبيداهللا از قريشيان و از ياران رسول اهللا [ 15
از غنايم جنگی    .  الم شد و به ايران يورش برد          سعدبن ابی وقاص در سن هفده سالگی به اسالم گرويد و بعدها از فرماندهان لشکر اس                            [ 16

 ]ايران، شهر کوفه را بنا کرد و خود حاکم آنجا شد
 ]سوره االسری، بنی اسرائيل [ 17
 ]سوره هايی که در مّکه نازل شدند  [ 18
 ]مسجدالحرام يا کعبه در مکه و مسجداالقصی در بيت المقدس نزديک مسجد عمر و ديوار ندبه [ 19
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 که اين مطلب را کدام      در هر صورت مطلبی را که از قول پيغمبر آورده اند بدون سند است و حتی اشاره ای نمی کنند                     
راوی گفته هر چند آن راوی معتبر و قابل وثوق نباشد و خود اين امر نشان دهنده اين معنی است که دو مفسر محترم                              

 :باری مطلبی که از زبان پيغمبر نقل می کنند چنين است. به روايتی که نقل می کنند اطمينان ندارند
ه از االغ بزرگتر و از استر کوچکتر، سفيد رنگ، ُسمهايش در کناره پا                آن شب جبرئيل آمد و چارپائی همراهش بود ک         

 را به حلقه ای بستم که معموًال انبياء می             20به بيت المقدس رفتم، افسار براق      .  و مايل به خارج بود، بر آن سوار شدم           
.  شراب برايم آورد   بستند، در مسجد االقصی دو رکعت نماز خواندم، پس از بيرون آمدن، جبرئيل دو ظرف از شير و                      

دم در  .  من ظرف شير را اختيار کردم و جبرئيل مرا بدين اختيار تحسين کرد، سپس بسوی آسمان اول پرواز کرديم                           
آيا او  :  موکل پرسيد .  محمد:  که همراه تست؟ گفت   :  موکل پرسيد .  جبرئيل است :  آسمان موکل پرسيد کيست؟ جبرئيل گفت     

...  پس در آسمان را باز کرد، حضرت آدم به پيشوازم شتافت و خيرمقدم گفت               .آری:  را احضار کرده اند؟ جبرئيل گفت     
در آسمان  )  به همين ترتيب هفت آسمان را می پيمايد و در هر يک از آسمانها يکی از انبيا به استقبال وی می شتابد                             (

 و بيرون نمی آيند تکيه        که روزی هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند            21»بيت المعمور «هفتم ابراهيم را ديدم که به         
سپس به من وحی شد     ...   برد که برگهايش مثل گوش فيل بود و ثمره اش           22پس از ان مرا به سدرة المنتهی       .  کرده است 

نماز زياد است، از خداوند     ]  بار[پنجاه  :  که شبانه روز پنجاه نماز بخوانم، بعد حضرت موسی در مراجعت به من گفت                 
باز موسی  .   نماز تخفيف داد    ٤٥خداوند آن را به      .  ا برگشتم و تقاضای تخفيف کردم       بخواه تخفيف بدهد، پس بسوی خد       

 نماز بخوانند، دوباره بسوی خدا بازگشتم ٤٥من اين مطلب را در قوم خود آزموده ام مردم نمی توانند شبانه روز       :  گفت
 ).نده شودنماز خوا] بار[خالصه آنقدر چانه زده است تا خداوند راضی شده است که فقط پنج (

اين خالصه ای بود از آنچه تفسير جاللين در باب معراج آورده است و اگر آن را در جنب نوشته های ابوبکر عتقيق                             
 . قرار دهيم بسی معقول و موجه جلوه می کند24 و تفسير طبری23نيشابوری

 بيشتر شباهت 25 اميرارسالنروايات اسالمی به شکل افسانه آميزی قضيه معراج را پر و بال داده است چنانکه به قصه   
»درمنگ هايم « با همه ادعای عقل و روشنفکری که منکر معراج جسمانی است از قول                  26دارد و محمد حسين هيکل     

 . شکلی از اين افسانه را نقل می کند27
ولی آشنايی با مطالب قرآنکه حوادث بيست و سه ساله ايام رسالت حضرت محمد در آن منعکس است بر ما مدلل می                           

ند که پيغمبر چنين مطالبی نفرموده است و اين تصورات افسانه آميز و کودکانه مولود روح عاميان ساده لوحی است                         ک
 که آيه اول آن      28که دستگاه خداوندی را از روی گرده شاهان و اميران خود درست کرده است، چه در همين سوره                          

 :ز حضرت معجزه خواسته اند می فرمايد که ا٩٠ -٩٣باعث ظهور اين خيالبافيها شده است پس از آيات 
 

 من جز بشری هستم که فرستاده شده اويم؟] يعنی[ُقل ُسبحاَن َرّبی َهل ُکنُت ِاَالبَشرًا َرُسوًال 
 

 : سوره شوری می فرمايد٥١در آيه 
 

خداوند با وی سخن بگويد     به هيچ بشری اين امکان داده نشده که          ]  يعنی[َوَما کاَن ِلَبشِر َان ُيُکِلُمُه اهللا ُاال َو حيًا            
 .مگر از راه وحی

 
بر فرض ضرورت، ديگر وجود چارپای بالدار چرا؟ مگر آسمان                 .  با وجود وحی نيازی به رفتن به آسمانها نيست               

 است؟ خداوند غنی را چه نيازی به نماز بندگاناست؟ موکالن آسمانها چرا از برنامه مسافرت          29راهش از مسجداالقصی  
چون پيغمبر بايد راه دور       .  ودند؟ در ذهن ساده لوحان متعبد رابطه علت و معلول بهم نمی خورد                   پيغمبر بی اطالع ب     

                                                 
 ]َمرکب رسول اهللا در سفر به معراج  استُبراق نام  [ 20
 ]خانه ايست در آسمان هفتم [ 21
 ]درختی است در آسمان هفتم که در سوره نجم قرآن هم آمده است [ 22
تفسير جاللين به دو تفسير قرآن اطالق می شود، وجه تسميه آن به اين سبب است که هر دو اين تفاسير وسيله نويسندگانی تأليف يافته که                                   [ 23

 ] جلدی تأليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطی و ديگری تفسير قرآن از جالل الدين المحلی٨يکی تفسير . نام آنان جالل الدين بوده است
 و مرگ   ٢٢٦تفسير طبری موسوم به جامع البيان فی تفسير القرآن تأليف محمد بن جرير طبری فقيه و دانشمند و مرخ ايرانی متولد حدود                            [ 24
 ]مری که ترجمه آن به فارسی به نام ترجمه طبری شهرت دارد هجری ق٣١٠

اين افسانه  .  اميرارسالن قهرمان افسانه ای که عاشق شاهزاده فرخ لقا شد و برای رسيدن به مقصود ماجراهای فراوانی پشت سر گذاشت                           [ 25
ارسالن به ترکی   .  يزده به رشته تحرير درآمده است     وسيله نقيب الملک تعريف و توسط فخرالدوله يکی از دختران ناصرالدين شاه اواخر قرن س                

 ]يعنی شير
محمد حسين هيکل سياستمدار، نويسنده و روزنامه نگار مصری، مؤلف کتابهای مختلفی از جمله                 .  [علی دشتی )  کتاب حياة محمد جلد اول       ( 26

 ]در دو جلد، ترجمه ابوالقاسم پاينده» حيات محمد«کتاب 
 ]»محمد« مؤلف کتاب Emile Dermengheimاميل درمنگ هايم  [ 27
 ] بنی اسرائيل يا االسراء١٧سوره  [ 28
جامع اقصی مسجد بزرگ معروف در بيت المقدس که در سمت جنوب جامع القبه يا مسجد عمر و در کنار ديوار ندبه نيايشگاه يهوديان                                    [ 29

 ]واقع است
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خدا می  .  بپيمايد محتاج مرکوب است، مرکوب مانند استر است ولی بايد بال داشته باشد که چون کبوتر به پرواز آيد                           
 .هد عجائب آسمانها را به وی نشان بدهدخواهد چشم محمد را خيره جاه و جالل خود کند، پس به جبرئيل دستور می د

خداوند چون پادشاه قهاری که به مأموران خود دستور می دهد ماليات بيشتری برای خرجهای دولت تهيه کنند و وزير                        
دارائی شفاعت می کند که زياده روی نشود وگرنه رعايا بی پا می شوند از بندگان خود نماز می خواهد و پيغمبر                                     

 . پنجاه نماز تنزل کندشفاعت می کند که
اگر اوضاع اجتماعی و     .  بدون هيچ ترديدی محمد از برجسته ترين نوابغ تاريخ سياسی و تحوالت اجتماعی بشر است                   

سياسی در نظر باشد، هيچيک از سازندگان تاريخ و آفرينندگان حوادث خطير با او برابری نمی کنند، نه اسکندر و                               
ش بزرگ و چنگيز، نه آتيال و امير تيمور گورکان هيچيک را با وی مقايسه نتوان                     سزار، نه ناپلئون و هيتلر، نه کور        

همه آنان به قوای نظامی و جنگجويان به افکار عمومی ملت خود متکی بودند در صورتی که حضرت محمد با                          .  کرد
 .و عناد محيط زندگانی به ميدان تاريخ قدم نهاد] ترس[دست تهی و با مخافت 

ين مرد قرن بيستم لنين را در برابر وی گذاشت که با پشتکار، چاره انديشی، خستگی ناپذيری و عدم                        شايد بشود قويتر  
فکر کرد، چيز نوشت، حرکتهای انقالبی را از           )  ١٩٠٥  -١٩٢٤(انحراف از مبادی عقيدتی خويش قريب بيست سال             

ا به رغم موانع داخلی و خارجی، به          دور اداره کرد و يک لحظه از مبارزه بازنايستاد تا نخستين حکومت کمونيسم ر                   
ولی بايد اعتراف کرد که نيم قرن نهضت انقالبی            .  رغم شرايط نامساعد طبيعی و اجتماعی در روسيه برقرار ساخت             

پشت سر خود داشت، صدها هزار ناراضی و انقالبی از وی پشتيبانی می کردند و باز با اين تفاوت فاحش که سراسر                          
 . با محروميت و زندگانی زاهدانه سپری شده است]رسول اهللا[زندگانی وی 

اين امر طبيعی است که پس از مرگ هر شخص متعين افسانه ای درباره او درست می شود و پس از مدتی جنبه های                           
بسی از هنرمندان و متفکران از حيث موازين اخالقی در              .  ضعف او فراموش و جنبه های خوب او بازگو می گردد               

ما نمی دانيم   .  داشته اند ولی پس از مرگ، آثار آنها برجای مانده و مورد ستايش قرار گرفته است                  وضع ناپسندی قرار    
 چه تدابيری به کار بسته است تا به مقام وزارت هالکو رسيده است، تدبيرهايی که غالبًا با                    30خواجه نصيرالدين طوسی  

 .  مفاخر ايران قرار داده استضابطه های اخالقی جور نبوده است ولی آثار علمی او، او را يکی از
پس اگر تصورات، پس از فوت قائدی روحانی به کار افتد و برای وی مکارم و فضايل بی شمار بسازد، جای تعجب                            

ولی اشکال کار در اين است که اين امر در حدود معقول و موجه باقی نمانده و شکلی بازاری و عاميانه و                                   .  نيست
 . می گيردتمسخر به خود] سزاوار[شايسته 

اما .  تولد حضرت محمد مثل تولد ميلياردها نوزاد ديگر صورت گرفته  و کمترين اثری و حادثه ای روی نداده است                           
از تولد حضرت شکافی در ايوان مداين پديد آمد و             .  تب معجزه سازی، مردم را به تخيالت و افسانه ها کشانيده است                

 .آتشکده فارس خاموش شد
 ذاتی تولد حضرت رسول است يا امری خارق العاده و به منزله اخطاريست از جانب خداوند؟آيا اين اثر طبيعی و 

تمام رويدادهای جهان هستی خواه طبيعی و خواه       .  به حکم عقل و برهان حسی و رياضی هيچ معلولی بدون علت نيست            
می و نور که خاصيت ذاتی         آفتاب می تابد، گر    .  گاهی اين علل آشکار است      .  سياسی و اجتماعی، معلول عللی هستند        

آب به سراشيبی می رود     .  آتش می سوزاند، مگر اينکه عايقی مؤثر مانع خاصيت ذاتی او شود            .  اوست حاصل می شود   
گاهی علل حوادث   .  آن را باال برد   ]  به زور کسی و يا چيزی را به کاری وادار کردن            [مگر آنکه نيروئی جبرًا و قسرًا        
چنانکه بسياری از رويدادها سابقًا معلوم نبود و بشر به کشف آن پی برده است مانند                   .  دآشکار نيست و بايد بدان پی بر       

 ].ها[رعد و برق يا بروز امراض و راه عالج آن 
 .ميان تولد نوزادی در مکه و خاموش شدن آتشکده ای در ايران هيچگونه رابطه علّيت وجود ندارد

اما مؤمنان معجزه تراش آن را يک نوع  .  کردن ديوار آن دانستاگر طاق کسری ترک برداشته است بايد معلول نشست     
يعنی خدا می خواهد به ساکنان تيسفون و مخصوصًا به پادشاه ايران بگويد امر                    .  اخطاری از جانب خداوند می گويند       

 مهمی در شرف ظهور است يا به مؤبدان و نگهبانان آتشکده فارس بفهماند که مردی امروز پای به عرصه حيات                                   
 .گذاشته است که راه و رسم آتش پرستی را برخواهد انداخت

اما پادشاه ايران يا پيشوايان زردشتی چطور ممکن است ترک خوردن طاق و خاموش شدن آتش را عالمت تولد طفلی                       
 بدانند که چهل سال بعد به دعوت اسالم بر می خيزد؟

قبل از بعثت حضرت رسول از بعثت وی باخبر شوند؟            خداوند حکيم و دانا چرا متوقع است که مردم ايران چهل سال                
سير در اوضاع عربستان قبل از بعثت نشان می دهد که خود حضرت رسول هم از اينکه وی مبعوث خواهد شد خبر                            

 .نداشت
اگر خداوند قادر می خواست تولد حضرت محمد را حادثه ای بزرگ و غيرمترقبه جلوه دهد چرا در خانه کعبه که محل 

برای ]  هشياری و بيداری  [سالم است شکافی پديد نيامد و بتان بيجان از جايگاه خود فرو نريختند که الاقل تنبهی                 ظهور ا 

                                                 
در نخست از طرفداران فرقه        .   ميالدی در طوس خراسان       ١٢٠٠نصيرالدين طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، تولد در حدود                      [ 30

به همين سبب هالکوخان      .  با يورش هالکوخان مغول به ايران، با خيانت به اسماعيليان از آنان جدا و به  هالکوخان پيوست                             .  اسماعيليه بود 
کوخان می دانند که سبب کشتار مسلمين و آخرين           مورخين اسالمی وی را عامل سقوط بغداد به دست هال            .  کشتار وحشتناکی از اسماعيليه کرد     

وی وزير هالکوخان شد و رصدخانه ای برای تعيين ساعت سعد و نحس برای خان مغول و ستاره شناسی در مراغه بنا                                   .  خليفه عباسی شد   
 ] ميالدی فوت کرد١٢٧٣آثار فراوانی در نجوم و مسائل اسالمی نوشته و در . کرد
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قريش باشد و اخطار او مؤثرتر از خاموش شدن آتشکده بشود؟ چرا مقارن بعثت معجزه ای ظاهر نشد که تمام قريش                           
و عناد قرار نگيرد؟ چرا در دل خسرو پرويز فروغی              را به ايمان کشاند و سيزده سال رسول محبوب او مورد آزار                  

نتابيد تا نامه حضرت را پاره نکند، هم خود ايمان آورد و هم به تبعيت او بر سراسر ايران نور اسالم بتابد و بدون                                     
 جنگ قادسيه و نهاوند شاهنشاهی ايران زير پرچم اسالم درآيد؟

خواندم که در آن    »  زندگانی عيسی « کتابی تحت عنوان     31» رنان ارنست«سالها پيش از اين از نويسنده بزرگ فرانسه          
چندی بعد کتاب ديگری    .  با مهارت يک نقاش چيره دست سيمای روشن و زنده ای از حضرت مسيح ترسيم شده است                     

به دستم افتاد که به قول خود او با فقدان مدارک             »  پسر آدم « به عنوان    32»اميل لودويگ «از نويسنده موشکاف آلمانی      
 . اريخی قابل اعتماد و با نداشتن تصويری از عيسی، شخصيت وی را به گونه ای موجه و روشن نشان داده استت

 ساله حضرت محمد را ندارم و بدون تواضع دروغين نه   ٦٣من در اين مختصر داعيه ترسيم بيست و سه سال از عمر             
را تا بتوانم   »  اميل لودويگ «ی و نيروی تحقيق     را در خود می بينم و نه شکيبائی کاف        »  رنان«موهبت و ظرافت فکری     

شخصيت قوی و قدرت روحی مردی را ترسيم کنم که مانند لنين حادثه آفرين ترين موجود تاريخ بشريتش بايد خواند،                         
با اين تفاوت که پشت سر لنين حزبی نيرومند و مؤثر قرار داشت ولی محمد با دست خالی و يارانی بسيار معدود، پای                          

نه، من نه در خود چنين شکيب را           .  تاريخ گذاشت و يگانه وسيله کار او قرآن بود و قرآن              ]  صحنه، ميدان [ت  به ساح 
قصد من از اين      .  سراغ دارم و نه آن همت را که با امواج کوه پيکر و مقاومت ناپذير خرافات به ستيزه برخيزم                                   

واندن قرآن و سير اجمالی پيدايش اسالم در         مختصر بيرون کشيدن خطوطی چند و بيرون انداختن شبحی است که از خ              
 :ذهنم پديد آمده است، راست و صريح تر گويم

يک انديشه يا مالحظه روانشناسی مرا به نگاشتن اين يادداشتها برانگيخته است و آن بيان اين مطلب است که در تحت                         
ز طفوليت به شخص تلقين شده و زمينه           تأثير عقيده، خرد و ادراک آدمی از کار می افتد، چنانکه می دانيم عقايدی ا                      

انديشه های او قرار می گيرد و آن وقت می خواهد همه حقايق را به آن معتقدات تلقينی که هيچ مصدر عقاليی ندارد،                            
حتی دانشمندان نيز بجز عده ای انگشت شمار به اين درد دچارند و نمی توانند قوه ادراک خود را به کار                      .  منطبق سازد 

بشری که وجه امتيازش قوه ادراک است و با قوه           .  اگر هم بتوانند به کار اندازند برای تأييد عقايد تلقينی است            اندارند و   
ادراک مسائل رياضی و طبيعی را حل می کند، در امور عقيده ای خواه سياسی و خواه دينی و غيره پای روی عقل و                           

 .حتی مشهودات می گذارد
 
 
 
 
 
 

                                                 
از وی سبب بحثها و مجادالتی      »  زندگانی مسيح «نويسنده و دين شناس فرانسوی، کتاب       )  ١٨٢٣  -١٨٩٢(Ernest Renanارنست رنان     [ 31

» بيست و سه سال«در نوشتن »  زندگانی مسيح «دشتی از کتاب    .  وی پيرامون ايران و جنبش بابی آثاری خواندنی دارد        .  در کليسای مسيحی شد   
 ]سود فراوان برده است

 اميل کهن بيوگرافيهای افسانه گونه پيرامون استالين، مسيح،          Emil Cohnدر حقيقت     )  ١٨٨١  –  ١٩٤٨  Emil Ludwigاميل لودويگ     [ 32
 ]روزولت، ميکل آنژ و بسيمارک نوشته است
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 کودکی

 
 

طفلی بدون  وجود پدرو مادر در خانه عموی خويش   .  ی حضرت محمد اطالعات زيادی در دست نيست       از دوران کودک  
زندگی می کند، عموئی با رأفت و شفقت ولی کم بضاعت برای اينکه عاطل و باطل نمانده و به زندگی او کمکی کرده                          

صحرای خشک و عبوس مکه تک و    باشد اشتران ابوطالب و ديگران را برای چرا به صحرا برده تا هنگام غروب در                 
 .تنها به سر می برد

کودکی باهوش و حساس که چند سالی بدين گونه روز را به شام می رساند، رنج می برد و پيوسته رنج را چون سقزی                 
، چرا يتيم  بی پدر به دنيا آمده است؟ چرا مادر جوان و يگانه کانون مهر و نوازش را بدين                                  ]جويدن[تلخ می خايد      

ز دست داده است؟ سرنوشت کور چرا جّد بزرگوار و توانايش را پس از مرگ مادر از َکَفش ربود تا ناچار به                         زودی ا 
و فاقد استطاعت است از      )  عائله دار، عيالوار، عيالمند   (خانه عمو پناه برد؟ عموی او خوب و  نيک کردار، اما ُمعيِّل                  

عموهای ديگر  .  و اطفال هم شأن او نگاهداری کند        )   پسرعموها عموزادگان،(اين رو نمی تواند او را مانند بنی اعمام             
 در نعمت می گذرانند و به وی توجهی ندارند همه اين ناماليمات در روح کودک حساس در                         33چون عباس و ابولهب    

 .طی چند سال تلخی و مرارت ريخته است
دن می گذارند تا از الی سنگها مگر   در خاموشی و تنهايی اين صحرای بی برکت که شتران تمام نيروی خود را در گر                

خار و علفی بيابند، در اين ساعتهای خالی و مالل انگيز جز فکرکردن و ناخشنودی را در ذهن پرورش دادن چه می                           
 توان کرد؟

ناخشنودی از سرنوشت شخص را تلخکام و اعصاب را در چشيدن رنج حرمان حساستر می کند، خاصه هنگامی که                          
ود و موجبی برای انصراف فراهم نباشد، در زير و رو کردن موجبات ناسازگاری بخت،                         شخص به خود واگذار ش       

به خوبی می توان فرض کرد که با مرور زمان، سير                 .  انديشه پيوسته در حرکت است و ناچار مسيری پيدا می کند                
 .انديشه اين طفل بسوی نظام اجتماعی برود و منشأ بخت بد را در آنجا جستجو کند

در مراسم  .   شأن و هم سن او در رفاه و خوشی به سر می برند زيرا پدرانشان مباشر امور خانه کعبه اند                          پسرهای هم 
کاالهايی که از شام آورده اند به بهای خوبی          .  حج به زائران کعبه نان و آب می فروشند و حوايج آنها را رفع می کنند                  

اين راه سود فراوان برمی گيرند و طبعًا فرزندانشان            می فروشند و محصول آنان را به قيمت ارزانی می خرند و از                   
 .نيز بهره مند از اين توليت کعبه و داد و ستد با باديه نشينان می شوند

طوايف بی شمار چرا به کعبه روی می آورند و مايه ثروت و سيادت قريش می شوند؟ برای اينکه خانه کعبه مقّر                                    
 سياهی قرار دارد که در نظر اعراب مقدس است و طواف به دور آن را            بتهای نامدار است، برای اينکه در کعبه سنگ       

 کنان بپيمايند تا بر دو بتی که 35 و مروه را ِهرِوِله34مايه خوشبختی و نجات می دانند، برای اينکه بايد فاصله ميان صفا          
                                                 

 ]ابولهب عموی ثروتمند و از مخالفين سرسخت رسول اهللا، وی داماد ابوسفيان بود[ 33 
قبيس و آن بين مکه و صخره مروه واقع است و حاجيان حج خود را در آنجا تکميل می                        صخره ای است بلند در مکه و در دامنه کوه ابو             [ 34 
 ]کنند
 ]رفتاری ميان دويدن و رفتن، با يک پا راه رفتن[ 35 
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ويدن ميان صفا و مروه هر       بر قله اين دو تپه قرار دارد نيايش و نياز برند، برای اينکه در حين طواف و در اثنای د                           
 .طايفه ای بت خود را به صدای بلند بخواند و انجام حاجات خود را مسئلت نمايد

آيا در اين «با آن هوش تند و با آن حساسيت شديد اعصاب و انديشه روشن، محمد يازده، دوازده ساله از خود می پرسد 
و شايد اين شک و بدگمانی به       »  س و حرکت کاری است؟    سنگ سياه نيرويی نهفته است و آيا از اين مجسمه های بی ح             

هيچ بعيد نيست که خود او با          .  سنگ سياه و ُبتان گوناگون، ناشی از تجربه و آزمايش شخصی سرچشمه گرفته باشد                     
از (»  َواُلّرجَز َفاهُجر «:  آيا آيه .  شوق و اميد يک قلب شکسته و روح رنجديده بدانها روی آورده و اثری نيافته باشد                        

 که سی سال بعد از دهان مبارکش بيرون آمده است مؤيد اين فرض و حدس نيست؟ همچنين آيه                           36)پليدی اجتناب کن  
 قرينه ای مثبت بر اين احتمال نيست؟          37)خداوند ترا گمراه يافت پس هدايتت فرمود        (»  َو َوَجَدَک َضاًال َفَهدی    «:  شريفه

 دانند؟ چگونه ممکن است آنها که پيوسته مقيم اين بارگاهند و             آيا بزرگان قريش خود اين مطلب واضح و بديهی را نمی           
اثری از حيات و حرکت و فيض و رحمت در آنها نيافته اند چنين واقعيتی را ندانند؟ پس سکوت آنها و احترام آنها به                               

ز آنها  اگر اين توليت ا    .   مبنی بر چه مصلحتی است؟ احترام امامزاده با متولی است              38»عزی«و  »  منات«و  »  الت«
گرفته شود، چيزی عايد آنها نمی شود و همان تجارتی که با شام دارند نيز از رونق می افتد زيرا ديگر کسی به مکه                               

 .نمی آيد که متاع آنها را گران بخرد و متاع خود را ارزان بفروشد
وت اليموت بودند و     در خاموشی بی پايان صحرا و در تنهايی وحشتناک اين روزهايی که شتران سرگرم پيدا کردن ق                      

آفتاب گدازنده الينقطع می تابيد، در روح حساس و رؤيازای محمد همهمه ای برپا می شد، همهمه ای که با فرارسيدن                          
بايد اشتران را گرد آَوَرد و روی به           .  شب فرو می نشست زيرا غروب آفتاب او را به زندگانی واقعی برمی گردانيد                   

ر آنها هی زند، از پراکندگيشان جلوگيری کند تا شبانگاه سالم و درست به صاحبانشان                  شهر گذاَرد، برای آنها بخواند، ب      
همهمه خاموش می شد برای      .  همهمه خاموش می شد برای اينکه در تاريکی شب شکل رؤيا به خود گيرد                   .  برگرداَند

 .پيوندداينکه فردا در خلوت يکنواخت صحرا برگردد و خوش خوش در اعماق ضمير او چيزی به ظهور ب
اين طبايع در خود فرورفته و سرگرم پندار و رؤيای درونی که موجبات زندگانی، آنها را از غوغای خارجی دور                                 
ساخته و سرنوشت ظالم از بهره منديهای حيات محرومشان کرده است، در خالء صحرای خاموش ناچار بيشتر به خود                    

 اعماق وجود خويش صدای امواجی را بشنوند، امواج يک                فرو می روند تا وقتی که شبحی نامترقبه پديد آيد و در                    
 .دريای ناپيدا و مجهول

 .چند سالی بدين نحو گذشت تا واقعه ای روی داد که اثر تازه ای در جان او گذاشت
 رفت و مايه ای بدين حرکت و غوغای درونی رسيد، دنيايی تازه و روشن                    39در سن يازده سالگی با ابوطالب به شام         

 . جهالت و خرافت و نشانی از زمختی و خشونت ساکنان مکه در آن نبودکه اثری از
، محيطی روشنتر و عادات و آدابی برتر مواجه شد که مسلمًا تأثيری ژرف در جان                  ]پاکتر[در آنجا با مردمانی مهذبتر       

زوی داشتن جامعه در آنجا زندگانی بدوی و خشن و آلوده به خرافات قوم خود را بهتر حس کرد و شايد آر              .  وی گذاشت 
 .ای منظم تر و منزه تر از خرافات و پليدی و آراسته به مبادی انسانی در وی جان گرفت

تحقيقًا معلوم نيست در اين نخستين سفر با اهل ديانتهای توحيدی تماس گرفته است يا نه، شايد سّن او اقتضای چنين                                 
 اثری گذاشته است و شايد همين اثر او را به سفری                  امری نداشته است ولی مسّلمًا در روح حساس و رنج کشيده او                 

ديگر تشويق کرده باشد و بر حسب اخبار متواتر در سفر بعدی چنين نبوده و فکر تشنه و کنجکاو او بهره ای وافر از                             
 .ارباب ديانات گرفته است

دوره .  و معقول استچنآنکه اشاره شد از دوران کودکی حضرت محمد اخباری در دست نيست و اين امر خيلی طبيعی              
کسی .  زندگانی کودکی يتيم که در کفالت عموی خويش روزگار می گذرانده است نمی تواند متضمن حوادثی مهم باشد                      

به وی توجهی نداشته است تا از وی خاطره ای داشته باشد و آنچه ما اکنون می نويسيم از حدود فرض و حدس خارج                            
ن به صحرا می رود، در تنهايی اين روزهای يکنواخت در خود فرو می                    کودکی تک و تنها هر روز با شترا          .  نيست

 .رود و سرگرم تخيالت و رؤياها می شود
شايد آيات عديده قرآنی که سی سال بعد از روح متالطم او فرو ريخته است نمونه ای باشد از اين تأمالت و تأثر از                                   

 .عالم خلقت
َو َالی الِجِبال َکيَف ُنِصَبُت                             )  ١٨(َوِالی اّلَسَماء َکُيَف ُرِفَعت             )  ١٧(ت    َافَال َينُظُروَن ِالی ِاالِبِل َکيَف ُخِلقَ               

 40)٢٠(َوِالی اَالِرض َکيَف ُسِطَحت ) ١٩(
                                                 

 ٥سوره مدثر آيه  36 
 ٧سوره والضحی آيه  37 
 هر سه به ترتيب     Ozzä و ُعّزی    Manätناتالت، م .   بتی بود در معبد طائف که قبيله ثقيف از طايفه قريش آن را می پرستيدند                 Lätالت  [ 38 

 ]از بتهای معروف طايفه قريش بودند
 ٦٤در سال   .  دشت دمشق و سرزمينهای لبنان کنونی جزيی از آن بود           .  شام در قديم همان مملکتی است که عبرائيان آن را آرام می گفتند                [ 39 

مدتی کوتاه  .   ميالدی مفتوح لشکر اسالم گرديد      ٦٣٢ سرزمين شام در سال       .قبل از ميالد مسيح به دست روميان افتاد و پايتخت آن انطاکيه بود                
اکنون سرزمين  .  بعد از جنگ جهانی تحت قيموميت فرانسه درآمد         .   ميالدی به دست سالطين عثمانی افتاد        ١٥١٧به دست صليبيون و در سال         

 ]شام مستقل و به نام سوريه معروف است
 نقل  ١٨ به جای    ١٩ شادروان علی دشتی از حافظه خود آيات مذکور را نقل کرده است، زيرا آيات                    ، ظاهراً ٢٠ تا   ١٧سوره غاشيه آيات     [ 40 

چرا شتر را نمی نگرند که       :  معنی آيات فوق چنين است    .  شده که ابدًا تأثيری در اصل معنی و لغزشی بر استدالل نويسنده کتاب وارد نمی آورد                  
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] جمع تنعم، به ناز و نعمت زيستن        [تأمل در سوره های مّکی جان پر از رؤيای کسی را نشان می دهد که از تنعمات                        
 است و با خويشتن و يا طبيعت نجوايی دارد و گاهی خشم خود را بر متکبران مغرور و بی                                زندگانی به دور افتاده     

 . فرو می ريزد41»ابواالشد«] يا[و » ابو لهب«ارزشی چون 
بعدها که محمد به دعوت برخاست مخصوصًا پس از توفيق يافتن و باال رفتن شأن او مؤمنان از خزانه معمور تخيالت                        

در اينجا اشاره ای هر چند          .   نمونه ای از آن را در فصل پيش از طبری و واقدی آورديم                        خود حوادثی آفريدند که     
 :مختصر به يک مطلب ضرورت دارد

 و بخصوص مکه را قبل از بعثت تاريکتر از آنچه هست ترسيم می کنند و معتقدند ابدًا                                 42مسلمانان اوضاع حجاز   
و جز عادات سخيف و احمقانه ستايش اصنام چيز ديگری مشاهده            فروتنی از فکر سليم و توجه به خداوند در آن نتابيده             

 .نشده است
اما بسياری از    .  شايد اصرار در اين امر بدين منظور بوده است که ارزش بيشتری به ظهور و دعوت رسول بدهند                           

تاد هيکل، محمد عزت دروزه، اس     ]  حسين[،  43نويسندگان محقق عرب چون علی جواد، عبداهللا سمان، دکتر طه حسين               
 و غيره هم معتقدند که حجاز در قرن ششم ميالدی بهره ای از تمدن داشته و خداشناسی آنقدرها که خيال می                               44حداد

 .کنند مجهول نبوده است
از نوشته های اين محققان و از قرائن و روايات عديده چنين بر می آيد که در نيمه دوم قرن ششم ميالدی عکس العملی                         

 . ظاهر شده بودبر ضد بت پرستی در حجاز
 بودند و مسيحيان است که از شام به              45اين عکس العمل تا درجه ای مرهون تأثير طوايف يهود که بيشتر در يثرب                      

 آمده است   47در سيره ابن هشام   .   مشهورند 46حجاز می آمدند و تا درجه ای مولود فکر اشخاصی است که به نام حنفيان               
 اجتماع کرده بودند و برای ُعّزی که معبود بزرگ          48انی نزديک طائف  روزی قريش در نخلست   :  که قبل از دعوت اسالم    

چهار تن از آن ميان جدا شدند و با يکديگر گفتند اين مردم راه باطل می روند و دين                         .  بنی ثقيف بود عيد گرفته بودند      
چرا دور سنگی طواف    دينی غير از اين اختيار کنيد،        :  سپس بر مردم بانگ زدند     .  پدرشان ابراهيم را از دست داده اند       

اين چهار تن عبارت بودند از ورقة بن         .  می کنيد که نه می بيند و نه می شنود، نه سودی می تواند برساند و نه زيانی                     
از آن روز خود را حنيف ناميدند و به دين ابراهيم                 .  ، عثمان بن حويرث، زيدبن عمرو        50، عبيداهللا بن جحش     49نوفل

لّبيک حقًا حقًا، تعّبدًا ورقا عذت بما «: نمازی يا دعايی روايت کرده اند که می گفتراجع به شخص اخيرالذکر   .  درآمدند
 . و پس از آن سجده می کرد51»عاذبه ابراهيم اننی لک راغم مهما جشمنی فانی جاشم

ين با آنکه اکثريت قاطع جزيره العرب در تاريکی جهل و خرافات فرو رفته بودند و پرستش اصنام شيوه غالب ساکنان ا    
در خود حجاز مخصوصًا يثرب به سبب وجود          .  سرزمين بود، در گوشه و کنار آن آيين خداپرستی به چشم می خورد                
 .طوايف مسيحی و يهودی پرستش خدای يگانه يک امر تازه ای نبود

                                                                                                                                                         
(و زمين را که ِچسان گسترده اند          )  ١٩(و کوهها را که ِچسان بجا نهاده اند           )  ١٨(برافراشته اند   و آسمان را که ِچسان       )  ١٧(ِچسان آفريده اند     

٢٠[( 
ابولهب به  .  را می دهد  »  پدر سختگيران «ابواالشد به احتمال فراوان نام کنايه آميزی است که مسلمين به ابولهب داده اند و به عربی معنی                      [ 41 

مراجعه کنيد به   .  ا دو فرزندش با دختران رسول ازدواج و پس از بعثت، به دستور وی طالق داده شدند                      اين سبب معروف به ابواالشد شد زير        
 ]تفسير مال فتح اهللا کاشی

 ]در همين ناحيه شهرهای مکه و مدينه ساخته شده اند. جنوب غربی شبه جزيره عربستان را سرزمين حجاز می نامند[ 42 
وی آثار فراوانی به زبانهای مختلف نوشته        .  طه حسين در سه سالگی نابينا شد       .  ده مشهور مصری  نويسن)  ١٨٨٩  -١٩٧٣(دکتر طه حسين    [ 43 

 ]و استاد ادبيات عرب در دانشگاههای مصر، انگليس، فرانسه و آلمان بود
 ]»القرآن و الکتاب«استاد حداد مسيحی دانشمند، کتاب وی به نام [ 44 
بعدها مدينه  .  که احتماال از جانب سکنه قديمی يهودی به شهر مدينه داده شده بود               »  آبادی«ا  ي»  شهر«يثرب واژه ای آرامی است و يعنی          [ 45 

 ]در اين شهر آرامگاه رسول اهللا و دختر وی فاطمه و عده ای از ياران اوليه رسول اهللا قرار دارد. النبی شد و امروز به مدينه مشهور است
 اعراب قبل از بعثت خود را چنين می ناميدند و عقيده ای به بت پرستی نداشتند و با                                 عده ای از   .  حنفيان جمع حنيف يعنی راه راست         [ 46 

 ]يهوديان و مسيحيان روابط حسنه داشته و خود را از پيروان ابراهيم می ناميدند
 پيرامون تاريخ اسالم و       يکی از کهنترين و معروفترين کتب       )  زندگانی رسول اهللا   (يا سيرت رسول اهللا       »  السيره النبويه «سيره ابن هشام،     [ 47 

اصل .   هجری قمری درگذشته است    ٢١٨ تا   ٢١٣وی بين سالهای    .  زندگی محمد به شمار می رود که تأليف ابو محمد عبدالملک بن هشام است                
می به  که از محدثين و مورخين بزرگ اسال       )    هجری قمری    ٨٥  -١٥٣(کتاب ده سال پيش از ابن هشام وسيله ابو عبداهللا بن محمد بن اسحاق                    

اين کتاب توسط سيد     .  شمار می رود، برای منصور خليفه عباسی نوشته شد و ابن هشام بعدها آن را با اندک اضافاتی بازنويسی کرده است                                 
 ] خورشيدی در تهران منشتر شده است١٣٦٤هاشم رسولی به فارسی ترجمه و در دو جلد در بهار 

 ]طائف نام قديمی صحرای کربال[ 48 
. وی قبل از رسول اهللا به يکتاپرستی اعتقاد داشت و اين عقيده را بين اعراب تبليغ می کرد                      .  فل خويشاوند خديجه و از حنفيان      ورقة بن نو  [ 49 

 ]وی از مشوقين رسول اهللا بود، ولی هيچگاه مسلمان نشد
انان به حبشه رفت و سپس دوباره به            وی با عده ای از مسلم        .  عبداهللا بن جحش پسرعموی رسول اهللا و يکی از اولين مؤمنين به پيامبر                   [ 50 

 ]فرمانده مسلمانان در حمله به نخله و در جنگ احد کشته شد. مدينه بازگشت
اجابت می کنم که به راستی حقی، نيايش می کنم تو را و به تو پناه می برم، به همان چيزی که ابراهيم پناه می جست، دور بودم از تو و                                      [ 51 

 ]هر چه کنی تو کنی
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 قبل از حضرت  محمد انبيايی در نقاط مختلف عربستان به دعوت مردم و نهی از پرستش اصنام برخاسته بودند که                               
 .52هود در قوم عاد و صالح در قوم ثمود و شعيب در مدين: ذکر چند تن از آنها در قرآن آمده است مانند

قّس بن  .  راويان عرب از حنظله بن صفوان و خالدبن سنان و عامربن ظرب عدوانی و عبداهللا قضاعی نام می برند                             
 با خطبه ها و اشعار خود مردم را از               53اظساعده ايادی که خطيبی بود توانا و شاعری فصيح در کعبه و بازار عک                     

 .پرستش اصنام منع می کرد
اميه بن ابوصلت که از اهل طائف و قبيله بنی ثقيف و معاصر محمد بود يکی از مشاهير حنفاء است که مردم را به                                 

حی به گفتگو او زياد به شام سفر می کرد و با راهبان و علمای يهود و مسي         .  خداشناسی و يزدان پرستی دعوت می کرد      
در آنجا بود که خبر ظهور محمد را شنيد و معروف است که آن دو را مالقاتی دست داد ولی او اسالم                              .  می پرداخت 

من بيش از محمد از کتاب و  اخبار ملتها اطالع دارم و عالوه بر اين                    :  نياورد و به طائف رفت و به ياران خود گفت            
 حديثی 54در صحيح بخاری. هستم] شايسته و اليقتر[و اولی ] برازنده[ احق   زبان آرامی و عبرانی می دانم پس به نبوت        

 .يعنی نزديک بود اميه بن ابوصلت ايمان آورد. کاد اميه بن ابوالصلت ان يسلم: از حضرت رسول هست که فرمود
تی برمی  در اشعار دوره جاهليت به ابيا         .  شعر، مخصوصًا اشعار دوره جوانی ملل، آينه عواطف و عادات آنهاست                  

 :55مانند اين دو بيت زهير. خوريم که گويی يکی از مسلمانان گفته است
 

 ليخفی و مهما يکتم اهللا يعلم  فال تکتمو اهللا ما فی نفوسکم
 56ليوم الحساب او يعجلی فينفقم يؤخر فيوضع فی کتاب فيدخر

 
 : می گويد57عبداهللا بن ابرص

 
 رسائل اهللا يخيب  من يسئل الناس يحرموه

 والقول فی يعضه تغليب  بدرک کل خيرباهللا 
 58عالم ما اخفت القلوب  واهللا ليس له شريک

 
 : استشهاد می فرمود59و خود حضرت محمد گاهی به اين بيت لبيد

 
 60و کل نعيم ال محاله زائل  اال کل شی ما سو اهللا باطل

 
ا آمده و بسياری از مشرکان قريش نام           چنانکه مالحظه می کنيد قبل از اسالم کلمه جالل اهللا در آثار بسياری از شعر                    

عبداهللا داشته اند که از آن جمله نام پدر خود حضرت محمد است و اين نشانه آن است که با کلمه اهللا بيگانه نبوده اند و                              
 .حتی چنانکه در قرآن اشاره است بتها وسيله تقرب بوده اند

 :ر بتان مشهور اعراب بوده است صريحًا منک61يکی ديگر از شعرای جاهليت به نام عمروبن فضل
 

 کذالک يفع الجلد الصبور ترکت االت و العزی حميعًا
 وال صنمی بنی غنم ازور فال العزی ازور وال ابنتيها

                                                 
قوم شعيب يا بنی مدين در . مدين نزديک تبوک بين مدينه و شام بود       .  ًا شعيب پس از هود و صالح و اندکی پيش از موسی می زيستند              ظاهر[ 52 

قوم بدوی ثمود    .  هود پيغمبر اين قوم بود       .  قوم عاد قومی عرب و ساکن عربستان جنوبی بودند که کامًال بدوی می زيستند                       .  قرآن آمده است   
 ]صالح پيامبر اين قوم بود. ن حجاز و شام زندگی می کردندنزديک موصل و ميا

 ]عکاظ يکی از بازارهای معروف عرب در دوران جاهليت[ 53 
)  ميالدی ٨١٠  -٨٧٠(محمد بن اسماعيل بن ابراهيم مکنی به ابوعبداهللا          .  بخاری منسوب به شهر بخارا نزديک سمرقند در خراسان بزرگ          [ 54 

 ]»التاريخ«و » صحيح بخاری«مشهور به » الجامع الصحيح«سّنت و مؤلف از بزرگان علما و محدثان اهل 
برادر جوانتر وی زهير که شاعری        .  گرويد)   ميالدی ٦٢٨  -٢٩(کعب برادر زهير با باالگرفتن دين اسالم و پيروزيهای محمد به اسالم                   [ 55 

زهير از ترس اينکه به قتل       .  هللا دستور به قتل وی داد      رسول ا .  معروف بود از اين کار سرپيچی می کرد و اشعاری در هجو رسول می سرود                  
بعدها اشعاری در مدح رسول سرود و رسول اهللا چنان مفتوح مدايح وی              .   ميالدی به اسالم گرويد و محمد وی را بخشيد         ٦٣٠برسد، حدود سال    

 ]زهير از اصحاب معلقات و ديوانی دارد. شد که روزی عبای خود را بدو بخشيد
هر اندازه که کوشش در مخفی و مکنون نگاهداشتن آن داشته باشيد، باز هم خداوند به                      .   پوشيده مداريد آنچه در خاطر شماست        از خداوند [ 56 

 ]شتاب کنيد که بسيار گرانمايه خواهد بود. تأخير می افتد ولی در کتابی ثبت می گردد تا روز حساب. آن آگاه است
بی ترديد منظور عبداهللا بن محمد انصاری شاعر معروف به            .  د زيرا چنين نامی بر ما معلوم نشد         عبداهللا بن ابرص می بايد غلط چاپی باش         [ 57 

 ] ميالدی٧٣٣وفات . االحوص به عربی يعنی کسی که چشمان لوچ دارد. االحوص است
تنها .   همه آرزوها برآورده می شود     با اهللا .  آنهايی که به اهللا روی می آورند نااميد برنمی گردند          .  اوست که برای نياشش مردمان آرزو کنند       [ 58 

 ]اهللا شريکی ندارد و دانا بر آنچه از او در قلب خود مخفی کرده ای. عده کمی تغليب می شوند
 ]يکی از شاعران مشهور عرب که اشتعارش اشتهار دارد)  ميالدی٥٦٠ -٦٦١(لبيد بن ربيعة بن کالب [ 59 
 علی دشتی. پذير استجز خداوند همه چيز باطل است و هر خوشی فنا  60 
 ]عمروبن فضل شاعر عهد جاهليت و از اصحاب معلقات سبعه[ 61 
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 62لنافی الدهراذ حلمی صغير  وال هبًال از وروکان ربا
 

ی آنچه بيسابقه است     پس دعوت به ترک بت پرستی و روی آوردن به خداوند بزرگ يک امر بيسابقه نبوده است ول                            
اعجاز محمد در اين است که از پای ننشست و با تمام اهانتها و آزارها مقاومت                    .  اصرار و پافشاری در اين امر است        

کرد و از هيچ تدبيری روی نگردانيد تا اسالم را بر جزيره العرب تحميل کرد، قبائل مختلف اعراب را در تحت يک                             
اوراء الطبيعه به کلی بيگانه اند و مطابق طبيعت بدوی خود به محسوسات روی می                 لوا درآورد، اعرابی که از امور م       

آوردند و جز جلب نفع آنی هدفی ندارند، جز تعدی و دست درازی به خواسته ديگران کاری از آنها ساخته نيست، و                               
 :چنانکه اشاره شد، ابوجهل به اخنس بن شريق می گفت. هدف آنها تسلط و حکومت است

بازی می  ]  رياست[عبد مناف برای رسيدن به سيادت         ]  پسران[است که بنو     ]  تئاتر و نمايشی   [غمبربازی نقشی    اين پي «
کاش آنهايی که در جنگ بدر از محمد          :   هجری تکرار می کند که      ٦١و همين فعل را يزيد ابن معاويه در سال             »  کنند

 :و در آخر صريحًا می گويد. حسين را کشته ايمشکست خوردند اکنون می ديدند که چگونه بر بنی هاشم غلبه کرده و 
 

 لعبت هاشم بالملک فال
 63خبر جاء وال وحی نزل

 
در  آخر اين فصل بايد افزود که همه ادبای محقق عرب در ادبيات دوران جاهليت متفق الکلمه نيستند و به درستی و                              

تی و نفرت از اوهام بت پرستی در قرن             ولی امر مسّلم اين است که آثار خداپرس          .  اصالت بعضی از آنها شک دارند        
 .ششم ميالدی در حجاز آغاز شده بود

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
علی .  ديگر نه ُعّزی و نه دو دخترش را زيارت می کنم و نه دو بت غنم و هبل را                     .  الت و ُعّزی را ترک کردم و شخص شکيبا چنين کند              62 
 دشتی

 ] نازل نشدخبر ده که هيچگاه وحی. عزيز بنی هاشم ، حسين را کشتيم [ 63
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 رسالت

 
 

 و دهها   68، بالشر 67، آدم متز  66، کريمر 65، گولدزيهر 64چون نلدکه ]  غربيان[در اين اواخر محققان بزرگی از باختريان         
آن و شأن نزول آيات آن، در کيفيت پيدايش          دانشمند ديگر در تاريخ پيدايش و نشو و نمای اسالم، در تنظيم و تفسير قر                  

حديث و تحوالت و بسط و نمو آن تحقيقات دامنه داری کرده و مسئله را صرفا از لحاظ علمی زير ذره بين تحقيق                                     
گذاشته و هيچگونه تعصبی در پايين آوردن شأن اسالم نشان نداده اند و در تحقيقات و تتبعات خود از منابع موثق                                     

 . کرده انداسالمی استفاده
اما کسانی که تعصب دينی، بينش آنها را تار کرده و حضرت محمد را ماجراجو، رياست طلب و در ادعای نبوت                                   
دروغگو خوانده و قرآن را وسيله ای برای نيل به مقصد شخصی و رسيدن به رياست و قدرت گفته اند، اگر اينان                                    

ولی آنها  .  تند مطلبی بود و از موضوع بحث ما خارج              همين عقيده را درباره حضرت موسی و عيسی ابراز می داش              
 .موسی و عيسی را مأمور خدا می دانند و محمد را نه

. چرا هيچگونه دليل عقل پسندی در گفته های آنان ديده نمی شود؟ با اينان خوب است نخست در اصل نبوت گفتگو کرد                      
سنگين کردن آن برآيند و آنگاه يکی را تصديق و             چرا نبوت را يک امر ضروری و مسّلم می دانند تا در مقام سبک                     

 .ديگری را انکار کنند
 منکر اصل نبوتند و آنچه      70 و  ابوالعالء معّری    69بسی از دانشمندان فکور و روشن بين چون محمد بن زکريای رازی             

 علم کالم در باب     علمای.  علمای کالم می گويند و در اثبات نبوت عامه می آورند نارسا و ناسازگار با منطق می دانند                     
 :اما طرفداران اصالت عقل می گويند. اثبات نبوت چه می گويند که خاليق را از شّر و بدکاری دور کند

اگر خداوند تا اين درجه به خوبی و نيکی و نظم و آسايش مردم عالقه داشت چرا همه را خوب نيافريد؟ چرا شّر و بدی 
 رسول پيدا شود؟را در نهاد خلق نهاد تا نيازی به فرستادن 

خداوند شّر و بدی نيافريده است زيرا خدا خير محض است و اين طبيعت خود آدمی است که استعداد شّر                      :  خواهند گفت 
 .و خير هر دو در آن هست

چه [هست که   ]  آن[اين طبيعت را، اين طبيعتی که امکان شّر و بدی و همچنين امکان خير و نيکی در او                     :  خواهيم گفت 
  افراد داده است؟ به اين] کسی

طبيعت پدر و مادر و خواص مزاجی آنها در بستن نطفه تأثير می کند                .  انسان ساخته شده پا به عرصه حيات می گذارد         
و نوزاد با خصايص جسمی و بالطبع با خصايص روحی و معنوی که الزمه ترکيبات جسمی و مادی اوست قدم به دنيا                        

 چشم و شکل بينی و کيفيت حرکت قلب، بلندی  کوتاهی قامت، قوه ديد يا                       همانطور که اراده آدمی در رنگ       .  می نهد 
. ضعف کليه او کمترين اثری ندارد، در کيفيت ترکيب مغز و اعصاب و تمايل درونی خود نيز دسترسی ندارد                                         

                                                 
 .] م١٨٦٠چاپ گوتينگن » تاريخ قرآن«اثر برجسته او . استاد شرقشناس)  م١٨٣٦ -١٩٣٠ (Theodor Nöldeckeتئودور نلدکه  [ 64
وی در تاريخ اسالم تحقيقات وسيعی      .  استاد ادبيات و زبان شرق در دانشگاه بوداپست       )   م ١٨٥٠  -١٩٢١  (Ignaz Goldziherگولدزيهر    [ 65

نقل می کند که اين کتاب ظاهرًا وسيله علينقی منزوی از عربی به                   »  درسهايی از اسالم   «شته و شادروان دشتی بيشتر از کتاب            به يادگار گذا   
 ]ديد» بيست و سه سال«را می توان به روشنی در کتاب » درسهايی از اسالم«تأثير کتاب. فارسی ترجمه و جلد اول آن منتشر شده است

در »  مصر«يکی از مهمترين آثار او       .  آثار فراوانی پيرامون اسالم دارد     )     م ١٨٢٨  -١٨٨٩  (Baron Alfred von Kremerکريمر    [ 66
.  در اليپزيک منتشر شد       ١٨٦٨که در سال      »  تاريخ عقايد در اسالم     «.   منتشر شد   ١٨٦٣دو جلد است که در شهر اليپزيک آلمان در سال                    

در دو جلد که در سالهای         »  تاريخ تمدن شرق در دوران خلفا         «.  ر منتشر شد    در همان شه     ١٨٧٣که در سال      »  تاريخ اجمالی تمدن اسالم     «
 ] در وين انتشار يافت١٨٧٥ -١٨٧٧

 ]١٩٢٢چاپ هايدلبرگ » تجدد اسالم« ، اثر مهم او Adam Metzآدام متز  [ 67
 ] دو جلد استدر» قرآن«مهمترين تأليف او .  شرقشناس فرانسوی و محقق در اسالم و قرآنRegis Blachereبالشر  [ 68
. فيلسوف، رياضيدان، طبيب، منقد فلسفه ارسطو        .  متولد در شهر ری، جنوب تهران        )   م ٨٦٥  –  ٩٢٥ يا    ٩٣٥(محمدبن زکريای رازی        [ 69

 ]برخی از آثار وی به زبانهای اروپايی ترجمه شده اند
معّری همه  .   علت بيماری حصبه نابينا شد       وی در چهارسالگی به    .  لغت شناس و شاعر بزرگ عرب       )   م ٩٧٣  -١٠٥٨(ابوالعالء معّری      [ 70

مخالفين وی در مسلمانی ابوالعالء ترديد .  سنن اسالم را به باد تمسخر گرفته و وی را متهم می کنند که در رقابت با قرآن شعر می سروده است                       
 ]دارند
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 ديگران مردمان نيکومنش مخّل آزادی. اشخاصی فطرتًا آرام و معتدل و اشخاص ديگر ذاتًا تند و سرکش و افراط کارند   
 .نمی شوند و به حق سايرين تجاوز نمی کنند و کسان ديگر از هيچگونه زورگويی دست برنمی دارند

آيا ارسال َرُسل برای اين است که اين طبايع را تغيير دهد؟ مگر با موعظه ممکن است سياهپوستی را سفيد کرد تا                                   
ر چنين بود چرا تاريخ بشرهای متدين از لوث جرائم و بتوان طبع مايل به شّر را مبدل به طبع مسايل به خير ساخت؟ اگ 

 خشونت و اعمال غيرانسانی لبريز است؟
پس ناچار بايد به اين نتيجه برسيم که خداوند از فرستادن انبياء بر مردم که همه خوب شوند و به خير گرايند نتيجه                                   

رای رسيدن به اين هدف وجود دارد و         مطلوب را نگرفته است و در انديشه يک شخص واقع بين راه مطمئن ديگری ب                 
 .آن اين است که قادر متعال همه را خوب بيافريند

بايد خوب از بد متمايز شود        .  امتحان است ]  سرای[متشرعين در برابر اين مالحظه جوابی حاضر دارند که دنيا دار                  
 آنها پيروی کرد به بهشت رود و         فرستادن انبياء نوعی اتمام حجت است تا هر که از دستور            .  لتميز الخبيث من  الطيب     

 :منکران اصل نبوت می گويند. آنکه سر باز زد به سزای کردار بد خويش برسد
خداوند از  .  امتحان برای چه؟ آيا خداوند می خواهد بندگان را امتحان کند؟ اين سخن غلط است                .  اين سخن عاميانه است   

آيا برای اينکه بر خود بندگان معلوم گردد که بدند؟ آنها            .   است بندگان آگاهتر از خود بندگان    ]  اسرار[سراير و مکنونات    
 .خود را بد نمی دانند و بديها را که مرتکب شدند شّر نمی دانند از اين رو مرتکب شدند

اگر طبيعِت تمام افراد يکسان بود، دليلی نبود که عده ای از پيغمبر           .  آنها بر حسب فطرت و طبيعت خود رفتار کرده اند         
به عبارت ديگر اگر استعداد خوبی و بدی و خير و شّر متساويًا در نهاد آنها بود، بل                             .  کنند و عده ای نکنند      پيروی  

 .ضروره يا بايد همگی پيروی کنند يا نکنند
از اين گذشته متشرعين نبايد فراموش کنند که دهها آيه در قرآن هست که گمراهی و هدايت خلق را تابع مشّيت                                          

 :خداوندی گفته است
 

 »ِاّنک ال َتهِدی َمن َاحَببَت َو لِکنَّ اهللا َيهدی ِمن َيشاُء«
 . 71ولی خداوند هر که را خواست هدايت می کند. تو هر که را بخواهی بتوانی هدايت کرد

 
 : سوره زمر می فرمايد٢٣و در آيه 

 
 »َوَمن ُيِظلِل اُهللا َفماَلُه ِمن هاِد«

 . ای نخواهد داشتکسی را که خداوند گمراه کرد هدايت کننده
 

 : می فرمايد١٣72در سوره محمد آيه 
 

 »َوَلو ِشئنا ال َتينا ُکلَّ َنَفِس ُهديها«
 .اگر می خواستيم هدايت نصيب اشخاص می کرديم

 
و آيه های عديده ديگر مشعر است که هدايت و گمراهی با خداوند است و آوردن همه آنها در اينجا ما را از موضوع                              

ولی از همه آنها يک مطلب مسّلم حاصل می شود که بدون مشّيت الهی                .  و سخن به درازا می کشد      خود خارج می کند     
پس قدر مسّلم اين است که نتيجه            .  عالوه بر اين، ريشه دين از جامعه انسانی کنده نشد                 .  هدايت صورت نمی گيرد      

 .ه رنج می برندمطلوب از فرستادن انبياء به دست نيامده و بيهوده متکلمان در اثبات نبوت عام
اثبات نبوت عامه که علماء کالم، خواه در دنيای اسالم خواه در ساير اديان سخت بدان کوشيده اند، يک امر شک پذير                          

زيرا اثبات وجود پروردگار که انبياء خود را فرستادة او می دانند، متوقف بر                 .  و با موازين عقلی غيرقابل اثبات است       
است، طبعًا آفريننده ] موجوديت يافته[اگر دنيای هستی نبوده و بود    .  سبوق به عدم بدانيم   اين است که جهان را حادث و م       

ما چگونه می توانيم به يک شکل قطعی بگوييم زمانی            .  ای آن را ايجاد کرده است ولی خود اين امر قابل اثبات نيست               
 بوده است که جهان نبوده و نشانی از هستی نبوده است؟

ده است که جهان نبوده و خورشيد ما و کره های تابع آن وجود نداشته اند، قابل تصور و                                  اين فرض که زمانی بو       
تصديق است اما اينکه موارد تشکيل دهنده آن نيز نبوده است و هستی آنها از عدم به وجود آمده است، چندان معقول به                         

يستن آنها به يکديگر خورشيدی متولد   يعنی موادی وجود داشته است که از پ       .  نظر نمی رسد بلکه معقول خالف آن است       
به همين دليل اين فرض      .  شده است بدون اينکه از عوامل اين ترکيب و کيفيت اين پيدايش اطالعی قطعی داشته باشيم                     

موجه و معقول است که پيوسته خورشيدها خاموش می شوند و خورشيدهای ديگری پا به عرصه هستی می گذارند و                          
 .ورت تعلق می گيرد نه به ماهيت و اگر چنين باشد اثبات وجود صانع دشوار می شودبه عبارت ديگر حدوث به ص
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صرف نظر از اين قضيه دشوار و غيرقابل حل، اگر فرض کنيم جهان هستی نبوده و به اراده خداونِد قادر، هست شده،           
ض ديگر دست يابد که چرا عقل در علت غائی آن حيران می شود و با همه جهد و پرش فکر نمی تواند به حل اين غام                     

 عالم به وجود آمد و قبل از آن چرا عالمی وجود نداشت؟ چه امری خداوند را به آفرينش برانگيخت؟
پس همه اين امور از لحاظ استدالِل عقلِی ِصرف الينحل می ماند چنانکه اثبات وجود صانع يا نفی آن با استدالل عقلِی                          

 .ِصرف دشوار و تقريبًا ممتنع است
و آن اين است که آدميان       .  آن هم برای ما ساکنان کره زمين        .  اين گير و دار يک امر غيرقابل انکار باقی می ماند             در  

از دورترين زمانی که حافظه بشر به خاطر . چون انديشه دارند. نمی خواهند در رديف  ساير جانوران کره زمين باشند       
 اند وجودی اين دستگاه را به کار انداخته و در خير و شّر مؤثر بوده پيوسته پنداشته. دارد قائل به مؤثری در عالم بوده    

 .است
مبنای اين عقيده هر چه باشد، خواه انديشه، خواه غرور و خودپسندی و متمايز بودن از ساير حيوانات، بشر را به ايجاد     

 .ديانات برانگيخته است
. هست تا برسد به مترقی ترين و فاضل ترين اقوام                در ابتدايی ترين و وحشی ترين طوايف انسانی، ديانت بوده و                      

نهايت، در اقوام اوليه يا اقوام وحشی کنونی اين معتقدات آلوده به اوهام و خرافات است و در ملل راقيه در پرتو فکر                             
 حال  دانشمندان و بزرگان انديشه ديانت به صورت تعاليم اخالقی و نظامات اجتماعی درآمده است که بالمال آنها را از                      

 .توحش درآورده و به ايجاد نظم و عدالت و آسايش زندگانی رهبری کرده است
اين تحول و اين سير به طرف خوبی مرهون بزرگان است که گاهی به اسم فيلسوف، گاهی به نام مصلح، گاهی به نام                          

 .قانونگزار و گاهی به عنوان پيغمبر ظاهر شده اند
 ... اط، افالطون وحمورابی، کنفوسيوس، بودا، زردشت، سقر

موسی . يعنی خود را مبعوث از طرف خداوند گفته اند     .   پيوسته مصلحان به صورت پيغمبر درآمده اند       73در اقوام سامی  
 .به کوه طور رفته الواح نازل کرده و قوانينی در اصالح شئون بنی اسرائيل وضع کرده است

اشته و به تعاليم اخالقی پرداخته و خداوند را به صورت              عيسی، يهود را سرگرم اوهام و خرافات يافته، پس قد برافر              
پدری مشفق و خيرخواه معرفی کرده يا خود خويشتن را پسر آن پدر آسمانی خوانده است و يا حواريون چنين عنوانی                          

 . صورت مشوش و مبسوطی است از گفته های مجمل او74به وی داده اند و يا انجيلهای چهارگانه
چه تفاوتی ميان او و      .  دی مردی به نام محمد در حجاز قيام کرده و ندای اصالح در داده است                   در آخر قرن ششم ميال     

موسی و عيسی هست؟ متشرعان ساده لوح، دليل صدق نبوت را معجزه قرار می دهند و از همين روی تاريخ نويسان                         
ه يک دانشمند مسيحی به نام      شگفت انگيزتر اينک  .  اسالم صدها بلکه هزارها معجزه برای حضرت محمد شرح می دهند           

 .که گواه وسعت دامنه تحقيقات و اطالعات اوست» القرآن و الکتاب«حداد، کتابی تأليف کرده است به نام 
او در اين کتاب با شواهد عديده قرآنی نشان داده است که از حضرت محمد معجزه ای ظاهر نشده است و قرآن را نيز                           

اده لوحی اعجاز را دليل بر نبوت آورده و استشهاد به معجزات موسی و عيسی                   معجزه نمی داند، آن وقت در کمال س         
آيا اگر حضرت مسيح مرده را        .  می کند در حالی که همه آن معجزات در ميان اوهام و پندارها غيرقابل رؤيت است                      

 ن نياورد؟زنده می کرد، در تمام جامعه يهود آن تاريخ يک نفر پيدا می شد که بر پای او نيفتد و به ايما
اگر خداوند به يکی از بندگانش اين قدرت را عطا فرمايد که مرده زنده کند، آب رودخانه را از جريان بازدارد،                                        
خاصيت سوزاندن را از آتش سلب کند تا مردم به او ايمان بياورند و دستورهای سودمند او را به کار بندند، آيا ساده تر                       

طبايع مردم را به وی بدهد و يا مردم را خوب بيافريند؟ پس مسئله رسالت                   و عقالنی تر نيست که نيروی تصرف در            
انبياء را بايد از زاويه ديگر نگريست و آن را يک نوع موهبت و خصوصيت روحی و دماغی فردی غيرعادی تصور                       

 .کرد
م که بدون    مثًال در بين جنگجويان گاهی به اشخاصی چون کوروش، سزار، اسکندر، ناپلئون و نادر بر می خوري                               

يا در عالم دانش و هنر اشخاصی چون         .  تعليمات خاصی در آنها موهبت نقشه کشی و فن غلبه بر حريف موجود است                 
، بتهوون، فردوسی، حافظ، ابن سينا،       ]لئوناردو داوينچی [، ارسطو، اديسون، هومر، ميکالنژ، وينچی         ]آينشتاين[انيشتن  

لم، فيلسوف، هنرمند، مخترع و مکتشف ظهور کرده اند که با انديشه و              نصيرالدين طوسی، ابوالعالء معّری و صدها عا      
چرا نبايد در امور روحی و معنوی چنين امتياز و خصوصيتی در يکی              .  نبوغ خود تاريخ تمدن بشر را نور بخشيده اند         

 از افراد بشر باشد؟
هستی مطلق انديشيده و از فرط         عقلی، در راه امکان پيدا شدن افرادی هست که در ُکنه روح خود به                        75چه محظور 

تفکر کم کم چيزی حس کرده و رفته رفته نوعی کشف، نوعی اشراق باطنی و نوعی الهام به آنان دست داده باشد و                                
 آنها را به هدايت و ارشاد ديگران برانگيزد؟

شام به تجارت   از اين رو در مسافرت خود به         .  بوده]  کودکی، طفوليت [اين حالت در حضرت محمد از دوران صباوت          
اکتفا نکرده بلکه با راهبان و کشيشان مسيحی تماسهای متعدد گرفته و حتی هنگام گذشتن از سرزمينهای عاد و ثمودو                         
                                                 

وی با زوجه خود داخل کشتی نوح شد و از              .  رگ نوح نشأت می گيرد که نژاد سامی را بدو نسبت می دهند                  اقوام سامی از سام پسر بز         [ 73
 ]توفان نجات يافت

 ]انجيلهای چهارگانه متی، يوحنا، مرقس و لوقا [ 74
 ]يعنی مانع صحيح باشد» محذور«به نظر می رسد . محظور به معنای حرام و ممنوع  است  [ 75
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 ساعتها می    76در دکان جبر   .  مدين به اساطير و روايات آنها گوش داده و در خود مکه با اهل کتاب آمد و شد داشته                           
ه که می گويند قسمتی از انجيل را به عربی ترجمه کرده است، در معاشرت          نشسته و با ورقة بن نوفل پسرعموی خديج       

 .دائم بوده است و همه اينها شايد آن همهمه ای را که پيوسته در اندرون وی بوده مبدل به غوغائی کرده است
خالل آنها پی   داستان بعثت، رواياتی که در سيره ها و احاديث ديده می شود و شخص انديشمند ژرف بين می تواند از                         

به حقايق ببرد، همچنين از قرائن و اماراتی که يک حرکت و جنب و جوش غير اختياری در روح حضرت محمد پيدا                          
شده و او را ُمسخر عقيده ای ساخته بود تا سرانجام منتهی به رؤيا و يا اشراق يا کشف باطنی و نزول پنج آيه نخستين                              

 .سوره علق گرديد
 

 »ِاالنساَن ِمن َعَلق ِاَقرأ َو َربُّک االکَرُم، َالَّذی َعَلمَّ ِبالَقَلِم، َعَلَم اِلانساَن ماَلم َيعَلم.  اّلَذی َخَلَقِاقَرأ ِباسِم َرّبِک«
بخوان پروردگار کريمت را، آنکه تعليم داد . بخوان به نام پروردگارت که آفريد انسان را از خوِن بسته     :  يعنی[

 ]. را آنچه نمی دانستنوشتن را به قلم، آموزانيد انسان
 

قامت متوسط، رنگ چهره سبز مايل به سرخی، موی سر و رنگ چشمان             .  حضرت محمد هنگام بعثت چهل سال داشت      
هنگام راه رفتن بر گامی تکيه می کرد و          .  دست جلوی دهان می گرفت    .  کمتر شوخی می کرد و کمتر می خنديد         .  سياه

از قراين و امارات بعيد نمی دانند که        .  وی و آن سوی نمی نگريست     در رفتار نداشت و بدين س     ]  خوش خرامی [خرامش  
در بسياری از رسوم و آداب قوم خود شرکت داشت ولی از هرگونه جلفی و سبکسری جوانان قريش برکنار بود و به                           

 پس از ازدواج با خديجه که از تالش معاش             .  درستی و امانت و صدق گفتار، حتی ميان مخالفان خود، مشهور بود                   
حضرت ابراهيم در نظر وی سرمشق           .  آسوده شده بود به امور روحی و معنوی می پرداخت، چون اغلب حنفيان                        

به عقيده دکتر طه حسين غالب بزرگان قريش حقيقتًا از بت                 .  خداشناسی بود و طبيعتًا از بت پرستی قوم خود بيزار               
وسيله کسب مال و جاه     ]  جمع صنم، بتان  [ به اصنام    پرستی عقيده ای به بتان کعبه نداشتند ولی چون عقيده رايج اعراب             

 .بود، سعی می کردند بدان عقايد سخيف احترام کنند
نيروی بيانش قوی و حشو و زوايد در        .  در سخن گفتن تأمل و آهنگ داشت و می گويند حتی از دوشيزه ای باحياتر بود                

غالبًا کالهی سفيد بر سر می گذاشت و         .  ا می پوشانيد  موی سر او بلند و تقريبًا تا نيمه ای از گوش وی ر             .  گفتار نداشت 
طبعی مايل به تواضع و رأفت داشت و هر گاه به کسی دست می داد، در وا پس کشيدن                    .  بر ريش و موی عطر می زد      

بر زمين  .  با زيردستان معاشرت می کرد     .  خود را خود وصله می کرد      ]  چکمه[لباس و موزه     .  دست پيشی نمی جست    
هنگام نطق مخصوصًا در موقع نهی از       .  ت بنده ای را نيز قبول کرده وو با وی نان جوين می خورد               می نشست و دعو   

 .فساد صدايش بلند و چشمانش سرخ و حالت خشم بر سيمايش پيدا می شد
حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر کمانی تکيه کرده، مسلمانان را به جنگ تشجيع می کرد و اگر هراسی از                           

معذلک کسی را به    .  نگجويان اسالم مستولی می شد، محمد پيشقدم شده و از همه به دشمن نزديکتر می شد                  دشمن بر ج  
 .دست خود نکشت جز يک مرتبه که شخصی به وی حمله کرد و حضرت پيشدستی کرده و به هالکتش رساند

 
 :از سخنان اوست

 »يستهر کس با ستمگری همراهی کند و بداند که او ستمگر است، مسلمان ن«
 »مؤمن نيست کسی که سير باشد و در همسايگی گرسنه ای داشته باشد«
 »ُحسِن ُخلق نصِف دين است«
 »بهترين جهادها کلمة حّقی است که به پيشوای ظالم بگويند«
 »نيرومندتريِن شما کسی است که بر خشم خويش مستولی شود«
 
 
 
 
 
 

                                                 
آيه .  قريش گفتند محمد اين سخنان را از جبر ياد می گيرد            .  وه دکانی داشت و محمد زياد نزد او می رفت و می نشست               جبر در نزديکی مر      76
ولقد تعلم انهم يقولون ِانما يعلمه بشر لسان الدی             .   سوره نحل جواب اين شايعه است که جبر اعجمی است و قرآن عربی و فصيح است                         ١٠٣

در سيره ها هست که دارای کتاب و           »  عايش عالم حوبطب   «همچنين نام اشخاص ديگری چون        .  بی مبين يلحدون اليه اعجمی و هذا لسان عر         
سلمان فارسی، بالل حبشی و حتی ابوبکر صديق نيز قبل از بعثت با حضرت                 .  معلومات بود و حضرت قبل از بعثت با وی رفت و آمد داشت                

 علی دشتی. رسول تفاهم و مذاکرات داشته اند
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 بعثت

 
 

بر مرتفعات صعب العبور آن غارهايی هست که         .  مال شرقی مکه  حّرا کوهی است سنگی و خشک در سه کيلومتری ش           
شده به تأمل و تفکر     ]  گوشه نشين [بدان روی نهاده روزی چند در تنهايی خيال انگيِز آنجا معتکف             ]  زاهد[حنفيان متزهد   
 .می پرداختند

. را بدانجا می کشانيد   گاهی رغبت شديد به تنهايی و دوری از غوغای زندگانی او              .  مدتی حضرت محمد نيز چنين کرد      
 .گاهی آذوقه کافی می برد و تا تمام نشده بود برنمی گشت، و گاهی بامدادان می رفت و شامگاهان به خانه می آمد

از اين رو خديجه نگران شده         .  که بنا بود به خانه برگردد به موقع برنگشت            )   ميالدی ٦١٠(يکی از غروبهای پاييز       
بی درنگ  .  اما پريده رنگ و لرزان    .   از اندکی خود محمد در آستانه خانه ظاهر شد         ولی پس .  کسی به دنبال وی فرستاد    

او را پوشانيدند و پس از مدتی که حال او به جای آمد و حالت وحشت و نگرانی برطرف شد                        .  مرا بپوشانيد :  بانگ زد 
 .پيشامدی را که موجب اين حالت شده بود برای خديجه نقل کرد

، 78، بخاری، ابن عبدالبر   77از عايشه نقل شود که غالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم             در اينجا خوب است حديثی       
 :آورده اند» مسند« در 82 و فقيه بنامی چون احمدبن حنبل81، ابن سيدالناس80، نويری79ابو داود طياسی

ه بامداد  به وی دست می داد و مانند سپيد           ]  مؤنث صالح، نيکو، شايسته     [آغاز وحی رسول به شکل رؤيای صالحه             «
و ! بخوان! اقرأ: در غروب يکی از روزهايی که در غار حّرا گذرانيده بود، َملکی بر وی ظاهر شد و گفت                 .  روشن بود 

 .»حضرت محمد جواب داد ما انا بقارء، نمی توانم بخوانم
 :آنچه حضرت محمد برای حضرت خديجه نقل کرده است بدين قرار است

چون به خود   .  به حدی که از حال رفتم      )  فرو پيچيد ( يعنی آن فرشته مرا پوشاند        فاخذنی و غطنی حتی بلغ منی الجهد       «
آنگاه مرا رها   .  باز مرا فروپيچيد به حدی که ناتوان شدم         .  باز گفتم نمی توانم بخوانم     !  يعنی بخوان !  اقرأ:  آمدم باز گفت  

اقرأ باسم  :  پيچانيد و سپس رها کرده گفت     باز مرا پوشانيد، فرو     .  باز گفتم نمی توانم   !  بخوان:  کرد و برای بار سوم گفت     
بعد از اين صحنه    .  »علم االنسان مالم يعلم   .  الذی علم بالقلم  .  اقرأ و بک االکرم   .  ربک الذی خلق، خلق االنسان من علق       

 .فرشته ناپديد شد و حضرت به خود آمده راه خانه را پيش می گيرد
اين عبارت حضرت رسول را بر    »  خشيت علی نفسی  «م  سپس به حضرت خديجه می گويد من بر جان خود بيمناک شد           

چه بايد حمل کرد؟ چرا بر جان خويشتن بيمناک شده است؟ آيا خيال کرده است در مشاعر وی اختاللی روی داده است                        
 يا ِسحر و جادويی در کار او کرده اند و يا بيماری چاره ناپذيری بر وی مستولی شده است؟

                                                 
» صحيح«کتاب  .   حجاج نيشابوری مکنی به ابی اسحاق از مردم خراسان و از محدثين بزرگ و مشهور قرن سوم هجری است                        مسلم ابن   [ 77

در علم حديث   )  شش کتاب معروف  (وی در علم حديث بسيار معروف و يکی از معتبرترين کتب حديث بهه شمار می رود و از جمله کتب سته                         
 ] هجری قمری٢٦١وفات . است

 ]آثار فراوانی در حديث و فقه اسالمی دارد)  م٩٧٨ -١٠٧١(البر محدث مراکشی ابن عبد [ 78
اصًال اهل فارس بود ولی در بصره           .  ابوداود طياسی احتماًال يک غلط چاپی است و می بايد ابوداود بن سليمان بن داود طيالسی باشد                              [ 79

وی با عده ای از ياران نزديک رسول اهللا          .   جنگی روانه عربستان شدند     با يورش اعراب به ايران، خانواده او به عنوان اسير           .  زندگی می کرد  
 ]به رشته تحرير کشيد» مسند«معاشرت داشت و تعداد زيادی حديث از زبان آنان آموخته بود که همه آن احاديث را در 

متجاوز » ت االدب فی فنون االدابنهاي«کتاب .  محمد بن کندی مصری معروف به نويری کندی از خوشنويسان و مورخين بزرگ اسالمی                [ 80
 ] م وفات کرد١٣٥٠وی در حدود . از سی جلد يکی از آثار مهم اوست

آثار نظم و نثر در      .   فتح اهللا ابوالفتح آندبسی معروف به ابن سيدالناس در دمشق تحصيل کرد و بعدًا در قاهره مدرس علوم اسالمی گرديد                              81
 ] کرد م وفات١٣٥٠فضايل رسول نگاشت و در حدود 

 ميالدی در بغداد متولد      ٧٨٠اما احمد بن حنبل در حدود        .  ابو عبداهللا احمد بن محمد بن حنبل از خانواده ای ايرانی و پدرش اهل مرو بود                     [ 82
وی مهمترين اثر . وی يکی از بزرگترين علمای اسالمی و مؤسس فرقه  حنبليه و بنيانگزار يکی از مکاتب فقهی اسالمی به شمار می رود                  .  شد

 ] م وفات کرد٨٥٥وی آثار فراوانی دارد و در .  حديث در آن جمع آوری کرده است٢٩٠٠٠است که حدود » مسند«در علم حديث کتاب 
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دهد و او را تسليت می بخشد و آرام می کند چنين احتمالی ممکن به نظر می رسد زيرا    از جوابی که خديجه به وی می        
هرگز خداوند بر مرد درستی چون تو که از مستمندان دستگيری می کنی، مهمان نواز و نسبت به                       «:  به وی می گويد    

 .»خويشان مهربان هستی و به آسيب زدگان کمک می کنی بی عنايت نخواهد شد
خديجه خانه را ترک کرده به سوی ورقة بن نوفل        .  فتگو و پس از آنکه محمد آرامش خود را باز می يابد           پس از اين گ   «
ورقة که از بت پرستان مکه بيزار و پيوسته محمد را به تأمالت                      .   می شتابد و حادثه را برای وی نقل می کند                  83

بعيد نيست که اين حادثه دليل       «ويد  روحانی خويش و دوری از عادات سخيف قريش تشويق می کرد، به خديجه می گ                   
 »...توجه خداوندی باشد و محمد را به هدايت قوم خود مأمور فرموده باشد

در حديث عايشه چيزی که برخالف موازين طبيعی باشد نيست و بلکه می توان آن را با اصول روانشناسی منطبق                                
صورت آرزوی مردی که قريب سی      .  ی آورد رغبت شديد به امری آن امر را به صورت ظهور و واقع شده م               .  ساخت

سال به موضوعی انديشيده و پيوسته به واسطه تماس با اهل کتاب در نفس وی راسخ شده و با رياضت و اعتکاف در                            
غار حّرا از آن فکر اشباع شده و سپس به شکل رؤيا يا به اصطالح متصوفه اشراق ظاهر گرديده است، جان می                                    

ضمير ناخودآگاه بيرون جسته و او را به اقدام می خواند ولی هول اقدام به اين امر او را                      صورتی که از اعماق     .  گيرد
ورنه توجيه ديگری نمی توان بر   .  می فشارد به حدی که تاب و توان از او سلب شده حالت خفگی به وی دست می دهد                   

ه صورت ضمير ناخودآگاه و آرزوی      فرشت.  اين واقعه تصور کرد که فرشته او را فشرده باشد به حدی که بی تابش کند                 
 .نهفته در اعماق وجود خود اوست

: خبر معتبر ديگری در اين باب هست که اين فرض و تحليل را موجه می سازد و آن اين است که محمد به خديجه گفت          
) فرشته(او  ]  يعنی[.  اقرأ، و هبت من نومی فکأنما کتب فی قلبی کتاباً            :  جائنی و انا نائم بنمط من الديباج فيه کتاب فقال            

از خواب . در حالی که من خواب بودم کتابی را که در پارچه ای از ديبا پيچيده بود برای من آورد و به من گفت بخوان     
 .جستم وگويی در قلبم کتاب نقش بست

ت و  سس[خستگی يک روز پر از تفکر و تأمل او را به خواب خلسه مانندی می افکند و در اين حاِل خلسه و استرخاء                            
 .آرزوهای نهفته ظاهر می شود و عظمت کار و اقدام، او را به وحشت می اندازد] نرم گشتن

فرحع بها رسول اهللا يرجف فؤاده فدخل علی خديجه فقال زملونی، زملونی،                     «:  در حديث عايشه عبارت چنين است         
 و به خديجه گفت مرا           حضرت به خانه برگشت در حالی که دلش می تپيد                  ]  يعنی[»  حتی ذهب عنه الروح      .  فزملو
مثل اينکه از فرط هول و هراس به لرزه افتاده بود و اين حالت . پس او را پوشانيدند تا وحشت او برطرف شد. بپوشانيد

برای اشخاصی که دو نحو زندگانی دارند، يکی زندگانی عادی و ديگری زندگانی در آفاق مجهول و نيم تاريِک روح                         
 .فتدپر از اشباح خود، اتفاق می ا

پس از اين واقعه دوباره بيرون رفت و به غار حّرا پناه برد ولی ديگر نه فرشته ای ظاهر شد و نه رؤيايی دست داد و                             
پس پيشگويی ورقة بن نوفل و نويد رسالت سخنی         .  آيا تمام آن واقعه خواب و خيالی بيش نبوده است          .  نه هم ندايی رسيد   

يأس بر او غالب گرديد به        .  ی چون تيزاِب خورنده جان او را می خورد           واهی و گزاف بوده است؟ از اين هنگام شکّ           
اما پيوسته ورقة و     .  حدی که قصد انتحار در وی پديد آمد و چند مرتبه انديشه پرت کردن خويش از کوه در وی آمد                            

 .خديجه او را آرام کرده اميد می دادند
قطاع وحی مشهور است سه روز يا سه هفته و يا به                    اين بی خبری و نرسيدن ندای غيبی که در تاريخ اسالم به ان                     

. انقطاع وحی نيز قابل تعليل است      .  روايتی سه سال طول کشيد تا سوره مدثر نازل شد و سپس ديگر وحی منقطع نشد                    
پس از آن رؤيا و يا ظهور يا اشراق، تشنگی روح گم شده، حالت التهاب و هيجان فروکش کرده، صورت گرفتن                                      

نوعی سردی و خاموشی بر شعله درونی ريخته است و می بايد شّک و يأس دوباره به کار افتد و                             آرزوی چند ساله     
تأمالت و تفکرات، مخزِن خالی شدة برق را پر کند تا محمد به راه بيفتد و آن محمدی که در اعماق اين محمِد ظاهری                            

 .خفته است بيدار شود و به حرکت آيد
ت بعثت نقل چند سطری از سيره ابن اسحق برای مردمان نکته ياِب خردمند                        در حاشيه حديث عايشه راجع به کيفي           

پس در اواخر قرن اول يا اوائل قرن دوم به نگاشتن سيره                   .   هجری مرده است     ١٥٠ در    84ابن اسحق .  سودمند است 
. تقريب صد سال دوری از حادثه خيالپردازی جای خود را در زمينه واقعيات باز کرده اس                             .  نبوی پرداخته است    

 .خيالپردازی و معجزه سازيهايی که به مرور زمان فزونتر و گسترده تر می شود
در روزهای قبل از بعثت هرگاه حضرت محمد برای قضای حاجت از خانه های مکه دور می شد و خانه های شهر در 

السالم :  خاست که بر سنگی و درختی نمی گذشت که از آنها صدايی بر می                   .  پيچ و خم راه از نظر ناپديد می گرديد            

                                                 
با آنکه در عصر جاهليت به سر می برد . وی پيش از تولد رسول اهللا می زيست. ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی از طايفه قريش است [ 83

. او اوايل عصر بعثت را درک کرد ولی اسالم نياورد. فت و از قربانيهايی که اعراب برای بتان می کردند امتناع نموداز بتها دوری گر
 ]اشعاری بدو منسوب است

 وی در مدينه احاديث و افسانه هايی را که        .  در اواخر عهد اموی در مدينه رشد يافت        )  ابوبکر محمد بن اسحاق   (ابو عبداهللا محمد بن اسحق         [ 84
پيرامون رسول اهللا نقل می شد جمع آوری کرده و آنها را مهم می شمرد و به اين دليل اختالفاتی با مالک بن انس مؤسس مکتب فقهی مالکی                                     

وی از مهمترين تاريخ    .   م وفات کرد   ٧٦٨او در همين شهر در تاريخ        .  پيدا کرد و مجبور شد مدينه را ترک و به مصر و سپس به بغداد برود                   
طبری از او فراوان نقل کرده و مقدار زيادی از تحقيقات وی در                     .  است»  المغازی«و  »  المبتدأ«در اسالم و از آثار معروف او            نگاران ص 

 ]ابن هشام موجود است» سيره النبويه«
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کسی را نمی ديد و غير از سنگ و درخت چيزی پيرامون               .  پيغمبر به اطراف خود نگاه می کرد       .  عليک يا رسول اهللا    
 ...او نبود

بدين دليل آشکار که آلت صوت در آنها نيست و به دليل مسّلم تر . بديهی است نه درخت می تواند سخن گويد و نه سنگ
 . اراده داشته باشند و آن را به صورت لفظ  درآورندکه ذيروح نيستند تا فکر و

اين روايت به درجه ای نامعقول و غيرقابل قبول عقل است که بسياری از فقها و مفسرين سيره ها نيز آن را منکر شده                         
د و صدا را از فرشتگان دانسته اند و بديهی است که به ذهن هيچيک از آنها نرسيده است که اين صدا، صدای روح خو                    

چه، سالها تفکر و اشباع شدن روح از يک انديشه مستلزم اين است که آن انديشه به صورت واقع درآيد و                        .  محمد است 
 .حقيقتًا در جان کسی که ُمسخر امری و انديشه ای شده است چنين صدايی طنين می افکند

 فرشتگان گفته و توجيه کرده اند و         نهايت چون جرأت نداشته اند گفته ابن اسحق را مجعول و مردود گويند صدا را از                  
نخواسته يا ندانسته اند اين امر بديهی را به فکر خود راه بدهند که اگر بنا بود فرشتگان به حضرت سالم کنند در                                       
حضور مردم اين کار را می کردند تا همگان به وی ايمان آورند و مقصود خداوند که اسالم آوردِن اعراب است بی                               

بديهی است در آن تاريخ نمی توان از فقيهان و مفسران متوقع بود که قضيه را اگر راست باشد،                        .  دردسر انجام پذيرد  
 .چنين توجيه کنند که آن صدا را صدای روح خود حضرت بدانند

در اينجا اين مشکل را نيز مطرح نمی کنم که اگر پيغمبر تک و تنها بيرون رفته و چنين صدايی به گوش وی رسيده                               
زيرا خود پيغمبر چنين مطلبی را به کسی نگفته است و حديثی مستند و معتبر                .   از کجا مستحضر شده اند     است، سايرين 

پس طبعًا مخلوق قوه مخيله کسانی است که بی دريغ در مقام بيان اعجاز و جعل خوارق                             .  در اين باب نيامده است       
 .هستند

ست وحتمًا از کسی شنيده و چون مطابق ذوق و طبع              ابن اسحق هم دروغ نگفته است، يعنی قصد گفتِن دروغ نداشته ا               
مؤمن او بوده است، قبول کرده و ابدًا از گوينده روايت نپرسيده است و خود هم قضيه را نسنجيده است که وقتی سنگ                          
و درخت سالم کرده اند، کسی آنجا نبوده است و خود پيغمبر همچنين ادعايی نکرده است و تنها مطلبی که گفته است،                           

خواهشهای ]  فرمانبردار[اما انسان اسيِر عقايِد تعبدی خويش و منقاد                 .  ان حکايتی است که از عايشه نقل کرديم              هم
در اين صورت، قوه تعقل تيره شده و نمی تواند روشن ببيند و حتی هر دليل مخالفی که                     .  جسمانی و نفسی خويش است    

عنوی او خراشی وارد کند ناديده می گيرد و به هر گونه            جسمی و م  ]  جمع مشتهی، خواهش و نياز    [به عقيده و مشتهيات     
سرِّ شيوع  .  خود را حقيقت جلوه دهد       ]  چيزهای پسنديده، آرزوها   [قرينه احتمالی چنگ می زند که پندارها و رغبات                

 .خرافات و اوهام نيز جز اين نيست
 
 
 
 
 

 



 67

 
 

 
 

 پس از بعثت
 

 
که در سن چهل سالگی بر محمد        »  علق«آيه نخستين سوره      ٥آغاز دعوت اسالم بطور قطع معين نيست زيرا پس از              

عالوه بر اين، دعوت مدتی مخفيانه و ميان عده معدودی             .  نازل شد و بعثت را مقرر فرمود، مدتی وحی منقطع گرديد             
ولی از همان هفت تا ده سوره ای که بعد از سوره علق نازل شده است، آثار مخالفت و استهزاء و                       .  صورت می گرفت  

 .ر در مردم ظاهر گرديده و در نتيجه حالت شک و ترديد و تزلزل در محمد ديده می شودانکا
متأسفانه قرآن بد تنظيم شده و نهايِت بی ذوقی در تدوين آن به کار رفته است و همه مطالعه کنندگان قرآن متحيرند که                            

مطابق نسخه علی بن ابی طالب يعنی        چرا طبيعی ترين و منطقی ترين روش تدوين را در پيش نگرفته اند و قرآن را                      
بر حسب تاريخ نزول، جمع آوری و تدوين نکرده اند که بيشتر معنی نمايد و مردمان آينده را هم به کيفيت نشو و نمای                           

 .اسالم و هم به طرز فکر و روحيات شارع آن آشناتر کند
 آوری و تدوين شود، زيرا هم اختالف در         باعث تدوين قرآن، عمر بود که نزد ابوبکر رفته و اصرار ورزيد قرآن جمع              

کشته شده  ]  ناحيه ای در عربستان    [متن و قرائت قرآن زياد شده بود و هم عده ای از صحابه پيغمبر در جنگ يمامه                           
ابوبکر از اين کار اکراه داشت        .  بودند و قرآنهای آنان را که بر برگ درختان نوشته شده بود، حيوانات خورده بودند                     

ناچار پس از اصرار عمر، زيد بن       .   اگر الزم بود، خود پيغمبر در زمان حياتش بدان مبادرت می ورزيد             زيرا می گفت  
ثابت که آخرين کاتب وحی بود احضار و مأمور جمع آوری قرآن شد و پس از آن در خالفت خود عمر، عثمان مأمور                          

بتنی بر بزرگی و کوچکی سوره هاست و           اين کار شد و با همکاری عده ای قرآن را به اين شکل تنظيم کردند که م                        
و آيه های مدنی را در سوره های مّکی          ]  منسوب به مدينه  [را در سوره های مدنی      ]  منسوب به مّکه  [بعضی آيات مّکی    

 .گنجانيدند
محققان اسالمی و فرنگی از روی قرائن و امارات تاريخی و حوادث و وقايع و همچنين مفاد آيات، ترتيب و تاريخ                                 

 ).مخصوصًا ُنلِدکه(ره ها را بطور تقريب مسجل کرده اند نزول سو
مثًال .  در هر صورت سوره های نخستين مّکی قرآن تا درجه ای ما را از منازعات سالهای اوليه اسالم مطلع می کند                           

 :در سوره الضحی پس از قسمها چنين می فرمايد
 

َاَلم َيِجدَک َيتيمًا َفَاوی َو . َن االُولی َو َلَسف ُيعطيَک َربَُّک َفَترضیما َودَّعَک َربَُّک َو ما َقلی َو َلَالِخَرُه َخَر َلَک ِم
 ...َوَجدَک ضاّلًا َفَهدی َو َوَجَدَک عاِئًال َفَاغنی

يعنی قسم به روز و شب آن َدم که تاريک گردد که پروردگارت نه ترکت کرده نه دشمنت شده، و دنيای                                   [
ود باشد که پروردگارت عطايت دهد و خشنود شود، مگر نه يتيمت يافت ديگر برای تو بهتر از اين دنياست، ز     

 ...]و جا داد و ره گم کرده ات يافت و راه نمود و محتاجت يافت و بی نياز کرد
 

آيا اين سوره پس از انقطاع وحی آمده است          .  چه اتفاق افتاده است که خداوند محمد را تسليت می دهد و تشويق می کند                
 خداوند تو را رها نکرده و بی عنايت نگذاشته است؟:  فرمايد می٣که در آيه 



 68

در صورتی که همه تدوين کنندگان آن را        .  اگر چنين است، و جاللين چنين تفسير کرده اند، پس بايد اين سوره دوم باشد               
خالفان که می   شايد آيه ها برای تشويق و رفع تزلزل خاطر پيغمبر است در مقابل انکار م                    .  سوره يازده قرار داده اند      

آيا يتيم نبودی؟ پناهگاهی به     .  خداوند آنقدر به تو بدهد که راضی شوی         .  فرمايد عاقبت کار تو بهتر از آغاز خواهد بود          
 .بی چيز نبودی؟ مستغنيت کرد. تو نداد؟ گمراه نبودی؟ هدايتت کرد

 دوازدهم محسوب می شود که        همچنين است سوره انشراح که بعد از اين سوره قرار دارد و به ترتيب نزول، سوره                       
 تا آخر سوره که تقريبًا همان مضامين سوره           85»...َالم َنُشَرح َلَک َصَرَک َو َوَضعَنا َعُنَک َو زَرکَ          :  خداوند می فرمايد  

پيش است و گويی برای رفع تزلزل خاطر و تقويت روحی محمد نازل شده است و اگر بخواهيم با ديده واقع بين بنگريم             
 .ز لحاظ روانشناسی توجيه کنيم بايد اين دو سوره را صدای روح و تمنيات جان خود او بگوييمو مطلب را ا

َوَانِذر َعشيَرَتَک  :  پس از مدتی که دعوت به اسالم مخفيانه و ميان عده ای انجام شد بر طبق دستور پروردگار و آيه                             
ه همه جمع شدند آنها را به دين اسالم               حضرت محمد رؤسای قريش را به صفا دعوت کرد و هنگامی ک                    86اَالقَربيَن
 : ابو لهب از ميانه برخاست و خشمگين فرياد زد. خواند

 »َالهَذا َدَعَوتنا؟. َتبّا َلَک يا ُمَحِمد«
 آيا بر اين ما را دعوت کردی؟. يعنی زيان و آسيب بر تو باد ای محمد

نی خسران و زيان می دهد استعمال کرده           را که مع   »  تب«سوره مسّد جواب اين پرخاش ابولهب است و همان کلمه                 
 :است

 »َتبَّت َيدا َابی َلَهِب َو َتّب«
 .دستهای ابولهب بريده باد] يعنی[

. مال و اوالد او هنگامی که شراره آتش در او بگيرد به کارش نيايد              :  خدا می فرمايد  .  او به مال و پسران خود می نازيد       
زنش .   او خار و خاشاک می ريخت نيز بی نصيب از آتش نگذاشته است                 پس زن او اّم جميل را که در راه پيغمبر بر             

 :هيزم کش است و بر گردن طنابی از ليف خرما دارد
فی جيِدها َحبُل . َو امَراُتُه َحمَّاَلَه الَحَطِب. َسَيصلی نارًا ذات َلَهِب. ما َاغنی َعنُه ما ُلُه َو ما َکَسَب. َتبَّت َيدا َابی َلَهِب َو َتبَ    «
  87» َمَسِدِمن

 ساله بعد از بعثت مخصوصًا از مرور در سوره های مّکی قرآن، حماسه مردی ظاهر می شود که                        ١٣از سير تاريخ     
يک تنه در برابر طايفه اش قد برافراشته از توسل به هر وسيله ای حتی فرستادن عده ای به حبشه و استمداد از نجاشی    

 .بارزه با استهزا و بدزبانی آنها باز نمانده استبرای سرکوبی قوم خود روی نگردانيده و از م
آنگاه بی درنگ    .  خواند»  بالعقب«يا  »  ابتر«عاص بن وائل پس از مردن قاسم فرزند پيغمبر او را سرکوفت داد و                      

 يعنی کينه توز و سرزنش کننده تو           88»ان شانئک هواالبتر   «:  سوره کوثر نازل می شود و خداوند به وی می فرمايد               
 .ابتر است

. در ايام حج که طوايف به کعبه رو می آوردند، محمد به رؤسای آنها سر می زد همه را به دين اسالم دعوت می کرد                            
عموی متشخص او ابولهب همه جا به دنبالش می رفت و در حضور محمد به آنها می گفت اين برادرزاده من ديوانه                              

 .است به سخن وی التفات نکنيد
رين و خوشاهنگ ترين سوره های مّکی است، گوشه ای از اين مجادله محمد با قوم                       که از فصيح ت     89در سوره طور  

 :خود ترسيم شده است
 

ُقل َتَرّبُصوا َفِانی َمَعُکم . َام َيُقوُلوَن شاِعُر َنَتربَُّص ِبِه َريَب الَمُنوِن. َفذکر َفما َانَت ِبنُعَمه َرِبَک بکاهِن َو ال َمجُنون       
 .َفَليأُتوا ِبَحديِث ِمِثِلِه ِان کاُنوا صادِقيَن] َبل الُيوِمُنوَن[َام َيُقُوَلوَن َتَقوَلُه ... ِمَن اَلُمُتَرِبصيَن

] که[بلکه می گويند محمد شاعريست         .  نه کاهنی، نه ديوانه    .  يعنی تو کار خود را بکن از عنايت پروردگار             
من هم چون شما مترقب و منتظرم چيزهايی بهم می بافد، و به زودی در حوادث دهر بهم پيچيده می شود بگو            

اگر .  می گويند قرآن کالم خدا نيست و محمد آن را ساخته است                  .  که کدام يک از ما از ميان خواهيم رفت             
 .راست می گويند مانند آن بسازند

 
 : سوره فرقان نوع اتهاماتی که به محمد زده اند بيان شده است٨ و ٧، ٦، ٥، ٤در آيه های 

                                                 
ه انشراح نقل می    برای اطالع خوانندگان ترجمه تمامی سور      .  شادروان علی دشتی تنها دو آيه آغازين از سوره انشراح را نقل کرده است                    [ 85
(و آوازه ات را بلند کرديم ) ٣(از تو برداشتيم ) ٢(و بار گرانت را که پشت تو را سنگين کرده بود          )  ١(مگر نه سينه تو را گشاده کرديم        :  شود
 پروردگار  و به )  ٧(پس چون فراغتی يافتی به عبادت کوش          )  ٦(حقًا که از پی دشواری آسانی هست          )  ٥(که از پی دشواری آسانی هست         )  ٤

 )]٨(خويش اميدوار باش 
 ]و بيم ده عشيره و خويشانت را: يعنی.  سوره شعرا٢١٤آيه  [ 86
دفع نکند از او مال او و آنچه کسب          .  شکسته باد دو دست ابی لهب که خواست سنگ به پيغمبر زند             :   تا سه يعنی   ١آيات  )  لهب(سوره مسّد     [ 87
 ]و زن او که هيزم کش جهنم است و در گردن او ريسمانی است از ليف خرما. دهزود باشد که درآيد به آتِش زبانه کشي. کرده

که )  ٢(پس برای پروردگارت نماز کن و قربانی کن             )  ١(ما تو را فزونی بخشيديم        :    که ترجمه آنها چنين است         ٣ تا    ١سوره کوثر آيه       [ 88
 )]٣(اس ) بالعقب(دشمن تو همو بی دنباله 

 ]٣٥ تا ٣٠آيات  [ 89
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َو قاُلوا   .  َفُروا ِان هذا اال ِافُک افَتريُه َو َاعاَنُه َعَليِه َقوُم آَخُروَن َفَقد جاُؤ ُظلمًا َو ُزوراً                                         َو قاَل الَّذيَن کَ        
ُقل َانَزَلُه الَّذی َيعَلُم السِّّر فِی السَّمواِت َواَالرِض ِانَُّه کاَن              .  َاساطُيراَالوَّليَن اکَتَبَها َفِهی ُتملی َعليِه ُبکَره َو اصيالً          

. ًا َرحيمًا، َو َقاُلوا مالهَذا الرَّسوِل َياُکُل اّلَطعاَم ِو َيمشی فِی االسواِق َلوال ُاِنزَل َاليِه َملٌک َفيُکوَن َمَعُه َنذيراً                       َغُفور
 .َاو ُيلقی ِالِيه َکنزًُ َاوتُکُوُن َلُه َجَنٌه َياُکُل ِمنها َو قاَل الّظاِلُموَن ِان َتتَِّبُعوَن ِاال َرُجًال َمسُحورًا

 
 :خالصه اينکه کافران می گويند

! چه بی انصاف مردمانند   .  قرآن جعل و دروغ است و ديگران او را در پرداختن اين مجعوالت ياری کرده اند                
. اين قرآن افسانه های گذشته است که ديگران برايش می نويسند و بامداد تا شام بر او امال و تلقين می کنند                              

 .ين داناست آن را فرستاده استبگو آنکه بر اسراسر آسمانها و زم
 

اگر راست می گفت آيا بهتر نبود فرشته ای . اين چه پيامبريست که هم غذا می خورد و هم به بازار می رود           :  می گويند 
از آسمان به زمين می آورد که گفته هايش را تصديق کند يا الاقل گنجی برايش می آورد يا باغستانی می داشت که از                            

 .کند تا نيازی به رفتن بازار نداشته باشد] روزانه خود را پيدارزق [آن ارتزاق 
ديوانه، :  در سوره های مّکی صحنه های فراوانی از مجادالت ديده می شود که نوع اتهامات در آن بيان شده است                                 

زيرا جادوگر، جن زده، وابسته به شياطين، و می گفتند اظهارات محمد مطالبی است که ديگران به وی آموخته اند                                 
مرديست خيالباف و اسير خوابهای آشفته خويش يا              :  آنهايی که ماليمتر بودند می گفتند          .  خواندن و نوشتن نمی داند        

 .شاعريست که خواب و پندارهای خود را به صورت نثر مسجع می آورد
ل اينکه حالت    مث.  اما در سوره های مّکی گاهی به آياتی برمی خوريم که از سياق اين مجادله مستمر دور می شود                              

پديد آمده است و بوی سازش با          ]  سستی[نوميدی به حضرت دست داده و از اين روی در نيروی مقاومت او فتوری                      
گويی در مقابل نويد دوستی مشرکان و مدارای آنان می خواهد با آنها به نوعی سازش                 .  مخالفان از آن استنباط می شود     

 : ی را نشان می دهد سوره اسرا اين معن٧٥ تا ٧٣آيه های . برسد
 

َو لو َان َثّبتناَک َلَقد ِکدَت      .  َو ِان کاُدو اَلَيفُتنُوَنَک َعِن اّلَذی َاو َحينا ِاَليَک ِلَتفَتِری َعَلينا َغيَرُه َو َاذا التََّخُذوَک َخليالً                 
  90 ال َتِجُد َلَک َعَلينا َنصيرًاِاذا الَذقناَک ِضعَق الَحَييِوه َو ِضعَف الَمماِت ُثمَّ. َترَکُن ِاَليِهم َشيئًا َقليًال

 
 :مفهوم اجمالی سه آيه فوق شايان دقت و تفکر است که خداوند به پيغمبر می فرمايد

در اين صورت با تو دوست می          .  نزديک بود تو را فريب دهند و جز آنچه ما به تو وحی کرده ايم بگويی                        
 .يا و  آخرت را برای خود ذخيره کرده بودیشدند ولی ما تو را از اين لغزش نگاه داشتيم ورنه عذاب دن

 
آيا راستی چنين حالتی به محمد دست داده است که از لجاج و مقاومت عنودانه قريش به ستوه آمده باشد و بالنتيجه فکر                          

 سازش يا الاقل مماشات در وی پديدار گرديده باشد؟
مخصوصًا که  .  زی چنين واکنشی چندان دور نيست      از طبيعت آدمی در مواجهه با دشواريها و نوميدی از پيرو             ...  شايد

قصه غرانيق در بسياری از سيره ها و روايات آمده است و بعضی از مفسرين شأن نزول اين آيات را قضيه غرانيق                            
 .دانسته اند

 
 

 قضيه غرانيق
ايست زيبا و   سوره  .  می گويند روزی در نزديکی خانه کعبه حضرت محمد سوره النجم را بر عده ای از قريش خواند                     

نمودار نيروی خطابی پيغمبر و حماسه روحانی او از رسالت و صدق ادعای خود سخن می گويد که فرشته حامل وحی         
 :بر اونازل کرده است و در طی بيان خود اشاره ای به بتهای مشهور عرب می کند

 
 91َاَفَرَايُتم الالَت َوالُعّزی َو َمنوَه الّثاِلَثَه اُالخری

 
 . تقريبا در مقام تحقير اين سه بت است که کاری از آنها ساخته نيست٢١ و ٢٠آيه های 

پس از اين دو آيه، دو آيه ديگر هست که از متن اغلب قرآنها حذف شده است زيرا می گويند شيطان اين دو آيه را بر                               
 :دو آيه اين است. زبان پيغمبر جاری ساخت و بعدًا پيغمبر از گفتن آن پشيمان شد

                                                 
آن وقت تو را به       .  نزديک بود از آنچه به تو وحی کرده ايم منحرفت کنند که غير آن را به دروغ به ما ببندی                               :  نی آيات چنين است     مع  [ 90

آنگاه دو برابر در زندگی و دو برابر در مرگ                .  اگر استوارت نکرده بوديم، نزديک بود که اندکی به آنها متمايل شوی                   .  دوستی می گرفتند   
 ] برای خويش بر ضد ما ياوری نمی يافتیعذابت می کرديم و

 ]پس خبر دهيد از الت و ُعّزی و منات که سيُّمی ديگر است: معنی آن چنين است [ 91
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 92)اوترتجی(َفسوَف َشَفا َعُتُهنَّ َلُترَجی . َراِنيُق الُعلیِتلَک َغ
 

شايد اميدی به شفاعت آنها باشد و پس از آن به سجده            .  بلندپروازند]  مرغان[آنها، يعنی سه بتی که نام برده شد، طايران          
 وساطت و شفاعت دانسته      افتاده و قريشيان حاضر چون ديدند محمد نسبت به سه خدای آنان احترام کرده، آنها را قابل                    

 .است، به سجده افتادند
عده ای که اصِل عصمت را امری مسّلم می دانند و وقوع چنين امری خللی بدان اصل وارد می کند، اين حکايت را                               

ولی روايات متواتر و     .  مجعول گفته و به کلی منکر وقوع آن شده اند و حتی آن دو جمله را از قرآن حذف کرده اند                             
 .وناگون و تفسير بعضی از مفسرين وقوع حادثه را محتمل الوقوع می کندتعبيرات گ

 سوره حج را همين امر دانسته       ٥٢تفسير جاللين که دو نويسندة آن از متدينان و متشرعان بی شائبه اند، شأن نزول آيه                   
 اين دو جمله به پيغمبر       اند و آن را يک نوع تسليت از جانب خداوند گفته اند که برای رفع ندامت شديدی که از گفتن                          

 : سوره حج چنين است٥٢آيه . روی داده است و به منظور آرامش خاطر وی نازل شده است
 

َو ما َارَسلنا ِمن َقبِلَک ِمن َرُسوِل َوال َنِبّی ِاال ِاذا َتَمّنی َاَلقی الشَّيطاُن فی ُاِمَنيَِّتِه َفَينَسُخ اُهللا ما ُيلِقی الشَّيطاُن ُثمَّ                                 
 .اهللا آياِته َو اُهللا َعلُيم َحکيمُيِحکُم 

يعنی قبل از تو نيز اين امر برای ساير پيغمبران روی داده و شيطان مطالبی بر زبان آنها جاری ساخته است                        
 .ولی خداوند آيات خود را استوار می کند و القائات شيطان را نسخ می فرمايد

 
ی با اصل عصمت است به حدی که بعضی از دانشمندان            چون نظاير اين امر در قرآن هست و چندين نّص صريح مناف            

 .اسالمی عصمت را فقط در امر ابالغ رسالت پذيرفته اند، توجيه قضيه آسان می شود
کرده ]  به فراست دريافتن  [محمد که از عناد مخالفان خسته شده است در قيافه حاضران تمنای سازش و مماشات تفّرس                    

آنها نيز خشنود شده با محمد به سجده درآمده اند              .  ی رام کردن آنها گفته است       است و بطور طبيعی يکی دو جمله برا          
ولی اندکی بعد که آن جماعت متفرق شده و صحنه ناپديد شده است، آرائی از اعماق روح محمد، محمدی که بيش از                              

 و او را از اين مماشات سی سال به توحيد انديشيده و شرک قوم خود را لکه تاريکی و پليدی دانسته است، بلند می شود            
 سورة اسرا پی در پی نازل می شود که مفاد آنها با آنچه فرض کرديم                     ٧٣  -٧٥آن وقت آيه های      .  بازخواست می کند  
 .کامًال منطبق است

يعنی پيغمبر خواسته است به مشرکان قريش بگويد من با شما . مگر آنکه همه آنها را يک نوع صحنه سازی فرض کنيم      
.  و مماشات در آمدم و برای جلب دوستی شما گامی برداشتم ولی اينک خداوند مرا از آن نهی کرده استاز در مسالمت

 .93اين احتمال با صداقت و استقامت و امانتی که از محمد معروف است قدری مغايرت دارد
 
 
 
 
 

                                                 
شايد اميدی به   يعنی اينها بوتيماران يا طايران بلندپروازند و          .  ِتلَک الَغَراَنيُق الُعَال َو ِانَّ َشَفا َعُتُهنَّ َلُترَتَجی          :  اين آيات چنين هم نقل شده اند           [ 92

 ]شفاعت آنها باشد
تأليف دکتر  »  تاريخ قرآن «پيرامون قضيه غرانيق مراجعه کنيد به کتابهای تحقيقی و ارزشمند                 .  جمع غرنوق يعنی صنم و بت        :  غرانيق  [ 93

 ]از دکتر سيدمحمد رضا جاللی نائينی» تاريخ جمع قرآن کريم«محمود راميار و يا 
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 محيط پيدايش اسالم
 

 
 

ديانت به مفهوم حقيقی در اعراب باديه نشين ريشه محکمی ندارد و تا امروز هم آنان را به عوالم روحانی و مافوق                                     
 .الطبيعه توجهی نيست

دمی فقير در سرزمين خشک و بی برکت زندگی می کنند و جز پاره ای عادات و رسوم، هيچگونه نظام اجتماعی                                مر
مردمانی سريع االنفعال، از بيت شعری به وجد و نشاط آمده و از بيت ديگر به خشم                    .  استواری بر آنها حکومت نمی کند      

اخر می کنند حتی به نقاط ضعف و به جرم و خشونت و                 خودخواه و مغرورند و به همه چيز خويش تف           .  و کينه می افتند    
مردمی نادان و دستخوش اوهام و انباشته از پندار خرافی به حدی که در زاويه هر تخته                             .  خود]  خشن[اعمال عنيف    

 .سنگی جّنی و شيطانی در کمين خويش تصور می کنند
ست بيزارند و خواری را در ُدم گاو و              به واسطه طبيعت خشِک سرزمين خويش از زراعت که اساس تمدن انسانی ا                    

خود هدفی ندارند و بتها را        ]  حيوانی[جز انجام  حوايج ضروری و آنی و بهيمی              .  عّزت را در پيشانی اسب می جويند         
تجاوز به ديگران امريست متداول و رايج مگر         .  برای همين مقصود می خواهند و می پرستند و از آنها ياری می جويند                 

گاهی تجاوز به حقوق غير و به کار انداختن هنف مايه مباهات می              .  ن مجهز و آماده دفاع از خويش باشند        اينکه آن ديگرا  
اگر به زن ديگری دست يافتند به جای اينکه شيوه جوانمردی به کار انداخته و   .  شود و اشعار حماسی برای آن می سرايند       

 .شانيهايی از اندام وی را در شعری شرح می دهنداسرار او را فاش نسازند، بر عکس آن زن را رسوا ساخته و ن
از اين رو در مقام رقابت با قبيله ای . واقع و نفس االمر برای او قائل نيستند    .  خدا از نظر آنها يک موجود قراردادی است       

 و قبله   خانه کعبه بتخانه بزرگ    .  که بت معروفی دارد، برای خويشتن بتی ديگر می آفرينند و به ستايش آن می پردازند                     
ولی عبدالداربن حديب به قبيله خود جهينه پيشنهاد        .  پس بايد مورد احترام و مکانی مقدس به شمار آيد         .  طوايف عرب است  

 خانه ای بسازيم در برابر کعبه تا قبائل عرب بدان روی آورند و چون او قبيله او اقدام                    1کرد که بياييد در سرزمين حوراء     
 .2دانست و با وی موافقت نکرد، آنها را هجو کردبه چنين کاری را خطير و بزرگ 

 :روايتی هست که روحيه اعراب را تا حدی نشان می دهد] تنکيس االصنام[در همين کتاب 
ابرهه در صنعا کليسايی به نام قليس از سنگ و چوبهای گرانبها ساخت و گفت دست از عرب برندارم تا کعبه را رها                                

مرد .  کی از سران عرب کسانی فرستاد تا قليس را شبانه به کثافت و نجاست اندودند                    کرده و بدين معبد روی آورند و ي          
] يعنی[به وسيله ازالم    .  پدر کشته ای به خونخواهی پدر برمی خيزد ولی قبًال به سوی بتی به ذوالخلصه روی می آورد                      

نی ذوالخلصه او را از رفتن به دنبال اين کار          تير، از وی می پرسد که به دنبال قاتل پدر برود يا نه؟ اتفاقًا فال بد آمده، يع                   
اگر چون من پدر تو را کشته بودند هرگز            :  اما مرد عرب بی درنگ پشت به ذوالخلصه کرده و می گويد                .  منع می کند   

 .دستور نمی دادی از خونخواهی پدر باز  ايستم
 

 ان کنت يا ذوالخلصه الموتورا
 مثلی و  کان  شيخک  المقبورا

 3تل  العداة  زورالسم تنه عن ق
 

. اگر اقوام ابتدايی، آفتاب و ماه و ستارگان را پرستيده اند، اعراب بدوی شيفته سنگ بودند و به دور آن طواف می کردند                        
مسافر باديه به هر منزل که می رسيد نخست چهار سنگ پيدا می کرد، آنکه زيباتر بود برای طواف می گذاشت و بر سه                   

                                                 
 ]در قديم شهری آباد بوده است. در اصل َحوران ناحيه ای بين دمشق و حجاز، شمال شرقی فلسطين  [ 1
اين ککتاب معتبر از هشام بن محمد کلبی در اول قرن سوم تأليف و اخيرًا به قلم فاضالنه سيد محمد رضا جاللی                    .    نقل از کتاب تنکيس االصنام       2
 علی دشتی. در اين کتاب نيم رخ واضحی از نحوه عقايد و کيفيت تدين اعراب رسم شده است. ی ترجمه شده استنائين

اگر ای دوالخلصه بر تو ناروا می رفت آنچنان که بر من رفت، و اگر پدر تو چون پدر من کشته شده و در قبر خوابيده بود، هرگز مخالفت با          [ 3
 ]خونخواهی من نمی کردی
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گوسفند و بز و شتر حتمًا بايد در برابر سنگ قربانی شود و خونش سنگ را                         .  ر می کرد   سنگ ديگر ديگ خود را با        
 .رنگين کند

بدين مناسبت بد نيست روايت ديگری از کتاب تنکيس االصنام بياوريم، چه نشان دهنده اين معنی است که حتی در بت                              
 .وِح ضعيف و نادان خويشندپرستی نيز جدی نبوده اند، بلکه در روی آوردن به اصنام تابع اوهاِم ر

شتران از سنگی که خون قربانيها آن را            .  برد تا تبّرک جويد     »  سعد«مرد عربی شتر خود را به سوی بتی موسوم به                  
خدا تو را از برکت        :  کوفت و فرياد زد     ]  سعد[از خشم سنگی بر سر آن بت             ]  مرد عرب .  [رنگين ساخته بود رميدند     
 :ت يادگار آن حادثه استو اين ابيا! ستايش مردم دور کناد

 
 آتينا  الی  سعد  ليجمع  شملنا
 فشتتنا  سعد  فال نحن  من  سعد
   و  هل  سعد   االخصره  بتنوفة
 من االرض اليدعی لغی والرشد

 
مگر سعد جز پارچه سنگ در بيابان         .  ما نزد سعد آمديم که ما را از پراکندگی نجات دهد و او ما را پراکنده کرد                      :  يعنی
 ه ايست که نه هدايت می بخشد و نه گمراه می کند؟افتاد

ترس يا اميد به غنايم،       ]  که[از سير در تاريخ سالهای نخستين هجرت اين خصوصيت قومی خوب به چشم می خورد                         
احد آنان را دور می ساخت و موجب ] جنگ[طوايف مدينه را به سوی مسلمانان می برد و شکست مسلمين چون شکست             

 .ن مسلمانان روی آورندمی شد به مخالفا
از اين رو در قرآن مکرر به آياتی بر می خوريم که همين معنی را                 .  حضرت محمد به خوی و روش آنها کامًال آشنا بود           

 و  ٥٠آيه های   .  می پروراند، مخصوصًا در سوره توبه که آخرين سوره های قرآنی و به منزله وصيت نامه پيغمبر است                    
 : ز آنها صرحيًا می فرمايد را بخوانيد که در يکی ا١٠١

 
يعنی اعتراب بيش از هر قومی به کفر و نفاق   »  َاَالعراُب َاَشدَّ ُکِفرًا َو ِنفاقًا َو َاجَدُر َاالَّ َيعَلُموا ُحُدوَب ما َانَزَل اهللاُ            «

 می گرايند و ابدًا شايستگی آن را ندارند که اصول خداپرستی را به کار بندند
 

 .4»َوَلو َنزَّلناُه َعلی َبعِض االَعَجميَن«: نند کاش قرآن بر غير عرب نازل شده بود و از اين رو آرزو می ک
 

باری سخن از شيوع اوهام و خرافات در عربستان بود که حتی بتها را نيز برای انجام حوائج ضروری و زودگذر،                                   
ساکنان اين دو شهر مخصوصًا      .  دروزانه می پرستيدند اما در حجاز و خصوصًا در دو شهر مکه و مدينه امر چنين نبو                     

خود را  .  کلمة اهللا ميان آنان رواج يافته بود      .  يثرب تا حد زيادی در تحت تأثير عقايد يهوديان و ترسايان قرار گرفته بودند               
قصه آدم و    .  از اخبار بنی اسرائيل و روايات تورات کم و بيش اطالع داشتند                   .  از اعقاب حضرت ابراهيم می دانستند        

نهايت آنان را به صورت دختر تصور می کردند    ]  و[به وجود فرشتگان معتقد بودند      .  ميان آنها رواج يافته بود    شيطان در   
 :و در قرآن مکرر به اين عقيده باطل اشاره شده است

 
 »َالُکُم الذََّکُر َو َلُه اُالنثی«

 5آيا دختران از خداوندند و پسران از شما؟
 

يهوديان ميان آنها متداول شده بود از قبيل ختنه، غسل جنابت، دوری از زنان در حال                   عالوه بر اينها بسياری از عادات        
 .قاعدگی و تعطيل روز جمعه در مقابل شنبه

عالوه بر وجود     .  بنا بر اين، دعوت اسالم در حجاز يک امر کامًال نوظهور و به کّلی مباين محيط اجتماعی نبود                                     
ز بت پرستی اجتناب داشتند، در ذهن همان بت پرستان فروغ لرزانی تابيده     اشخاصی روشن که حنيف ناميده می شدند و ا        

 :بود و در قرآن نيز مکرر به اين معنی تصريح شده است
 

 6َوَلِئن َسأَلتُهم َمن َخَلَقُهم َلَيُقوَلنَّ اُهللا
 ]و اگر بپرسی از ايشان که، که آفريد ايشان را هر آينه گويند البته اهللا[

 
 7»َتُهم َمن َخَلَق السَّمواِت َواالرَض َو َسخََّر الشَّمَس َو الَقَمَر َلَيُقوُلَن اُهللا َفَاّنی ُيؤَفُکوَنَو َلِئن َسَئل«

                                                 
 ١٩٨ره شعرا آيه   سو 4
 ٢١  سوره نجم آيه  5
 ٨٧  سوره زخرف آيه  6
 ٦١  سوره عنکبوت آيه  7
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و هر آينه اگر بپرسی از ايشان که کيست که آفريد آسمانها و زمين را و مسّخر کرد آفتاب و ماه را، گويند اهللا،                          [
 ]پس به کجا برگردانيده می شويد

 
دنيا را آفريد و آفتاب و ماه را به کار انداخت می             ]  چه کسی [آيه صريحًا می فرمايد که از آنها بپرسيد، که            که در هر دو     

 ].اهللا[» خدا«گويند 
 سوره زمر به اين معنی       ٣مشرکان قريش بتها را رمز قدرت معنوی و وسيله تقرب به خدای می دانستند چنانکه در آيه                       

 :اشاره شده است
 

 »ِاّال ِلُيَقِرُبونا ُالی اَهللا ُزلفیما َنعُبُد ُهم «
 .ما آنها را می پرستيم برای اينکه ما را به خدا برسانند] يعنی[

 
با وجود اينها اسالم در مکه نشو و نما نيافت و سيزده سال دعوت مستمر حضرت محمد و نزول آيات معجزه آسای                                     

دس سده می شود عده اسالم آورندگان در آنجا بيش از              سوره های مّکی نتوانست توفيق به بار آورد بطوری که غالبًا ح                
 .صد نفر نبود

جهاد واقعی و مستمر و شبانه روزی حضرت محمد در طی سيزده سال نتوانست عناد و لجاج قريش را در هم شکند و                             
 ابوبکر، عمر، عثمان، حمزه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی                :  گروندگان به اسالم جز عده انگشت شماری چون             

وقاص و غيره هم غالبًا از قشرهای پايين و از طبقه بی بضاعت بودند که در نظر جامعه حجاز ارزش و اعتباری                                       
 .نداشتند

ورقه بن نوفل که خود رسمًا مسلمان نشده بود ولی پيوسته محمد را تأييد می کرد به پيغمبر توصيه کرده بود ابوبکر را                              
. همينطور هم شد  .   ايمان او تأثيری در رونق دعوت اسالم خواهد داشت            به اسالم دعوت کند و چون مرد محترمی است           

يعنی در نتيجه اسالِم او، عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبيداهللا و سعد بن ابی وقاص و زبير بن                                    
 .العوام نيز مسلمان شدند

 استواری يک مقصد اعلی از آن          رسوخ و .  از صفحات مشخص دعوت اسالم پايداری و استقامت حضرت محمد است               
نه وعده و نه وعيد، نه تمسخر و استهزاء و نه آزار ياران       .  هيچ مانعی محمد را از دعوت خود منصرف نکرد        .  هويداست

در سال پنجم بعثت عده ای از ياران         .  از اين گذشته محمد چاره جو است و به هر وسيله ای متوسل می شود                 .  ضعيف او 
پس حقًا  .  پادشاه حبشه خداپرست و مسيحی است      .  د بدين اميد که پادشاه حبشه به ياری وی بشتابد           خود را به حبشه فرستا     

 .بايد به ياری مردمی که بر ضد بت پرستی قيام کرده اند بشتابد
اين امر قريش را نگران ساخت و آنان نيز عده ای با هدايا به سوی نجاشی فرستادند بدين اميد که نجاشی گوش به سخنان                   

 .اجران ندهد و بلکه مسلمانان را به عنوان مردمان منحرف و عاصی بدانها تسليم کندمه
شايد در بدايت امر و آغاز دعوت اسالم، قريش چندان بدين ادعا اهميت نمی دادند و به تمسخر و استهزاء و تحقيِر محمد                          

ولی اصرار حضرت   .  جّنه و شياطين گفتند   او را ديوانة شاعر، ياوه سرا، دروغگو، کاهن و مربوط با ا              .  اکتفا می کردند  
 .محمد در دعوت خود و روی آوردن عده ای متعين و متشخص رفته رفته آنها را نگران ساخت

رؤسای قريش تصور کردند    .  اينکه روز به روز عناد و مخالفت قريش با حضرت محمد فزونی گرفت دليل آشکار دارد                   
 .حمد باال گيرد، بنياد زندگانی آنها فرو می ريزدو در اين تصور محق بودند که اگر کار حضرت م

بازار .  محل تالقی فصحا و شعرا است        .  هر سال هزاران تن بدانجا روی می آورند            .  کعبه زيارتگاه قبايل عرب است       
از اين گذشته، زندگی مردم مکه و شأن و حيثيت رؤسای           .  مکاره و محل داد و ستد تمام عرب شبه جزيره عربستان است            

 .توقف بر آمد و شد اعراب است و اعراب برای زيارت بتهای خانه کعبه به مکه روی می آورندقريش م
به همين مالحظات پانزده     .  اگر مطابق ديانت جديد، بتان از کعبه فرو ريخته شود ديگر کسی به کعبه روی نمی آورد                           

به صريح آيات قرآنی ورود در خانه         شانزده سال بعد که اسالم قوت گرفت و در سال ده هجری مکه فتح شد و پيغمبر                         
 سوره ٢٨کعبه را بر مشرکين حرام کرد، مسلمانان مکه برای امر معيشت خود نگران شدند و برای رفع نگرانی آنها آيه                  

 :توبه نازل شد که
 

 »ِان ِخفُتم َعيَلًه َفَسوَف ُيغنيُکُم اُهللا ِمن َفضِلِه«
 .خداوند به صورت ديگری شما را بی نياز خواهد کرداگر از فقر و کساد بازار نگران هستيد ] يعنی[

 
 

باری، پس از اينکه قريش مأيوس شد از اينکه محمد را از دعوت منصرف کند، بخصوص که خطر دعوت محمد را                                
نخست به ابوطالب که پيرمرد موجه قوم بود و          .  بهتر احساس می کردند، رؤسای قريش روش جّدی تری در پيش گرفتند             

د سخن او در برادرزاده اش تأثير کند روی آوردند و از او خواستند محمد را از اين کار منصرف کند و                         تصور می کردن  
 .آنها در عوض به محمد مقام و منصب در خانه کعبه بدهند
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پس از آنکه ابوطالب نتوانست برادرزاده خود را از دعوت بازدارد، تمام قريش بنی هاشم را تحريم کردند که کسی با                               
عامله نکند و مدتی آنها در مضيقه افتادند تا حميت عربی بعضی افراد به جوش آمد و بنی هاشم را از اين مخمصه                            آنها م 

پس از اين واقعه و پس از اينکه از آرام کردن محمد خصوصًا پس از فوت ابوطالب نااميد شدند، در مقام                       .  بيرون آوردند 
 .چاره قطعی برآمدند

نهايت .  و سرانجام پس از زير و رو کردن اين سه شق، کشتن وی را عاقالنه ترين راه يافتند                        يا حبس يا نفی َبَلد يا قتل           
بايستی دست همه به خون محمد آلوده شود تا بنی هاشم نتوانند از طايفه خاصی خونخواهی کنند و اين فکر در سال                                      

 .دوازده و سيزده بعثت پديد آمد و موجب مهاجرت پيغمبر به مدينه گرديد
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 معجزه

 
 

برای يک ايرانی که از در و ديوارش معجزه می بارد و هر امامزاده ای، حتی مجهول النسب، پيوسته معجزه می کند،                            
 .از مرور قرآن به شگفتی می افتد که اثری از معجزه در آن نيست

 منکران از حضرت محمد معجزه خواستند و او يا سکوت کرده و يا               شايد بيش از بيست موضع در قرآن ديده می شود که           
سر باز زده و بدين اکتفاء کرده است که بگويد من بشری هستم چون شما و خويشتن را فقط مأمور ابالغ دانسته و فرموده            

 ]. بشارت دهنده و بيم دهنده[است من مبّشر و ُمنِذرم 
 :است] اسرائيل، اسرا، االسری[ه اسرای  سور٩٣ تا ٩٠روشنترين اين موارد آيه های 

 
َاو َتُکوَن َلَک َجَنُه ِمن َنخيل َو ِعنب َفُتَفجََّر اَالنهار ِخالَلها            .  َوقاُلوا َلن ُنؤِمَن َلَک َحّتی َتُفَجر َلنا ِمَن اَالرِض َينُبوعاً          «

َاو َيُکوَن َلَک َبيُت ِمن ُزخُرِف َاو         .   َو الَمالِئَکه َقبيالً    َاو ُتسِقَط ّالَسمآء َکما َزَعمَت َعَلينا ِکَسفًا َاو َتأِتي ِباهللاِ             .  َتفجيرًا
 »َترقی فِی ّاالَسماء َو َلن ُنؤِمَن ِلُرِقّيَک َحّتی ُتَنزََّل َعَلينا ِکتابًا َنقُرؤُه ُقل ُسبحاَن َرّبی َهل ُکنُت ِاّال َبَشرًا َرُسوًال

مه ابی از زمين بجوشانی يا اينکه باغستانی از نخل و               ما به تو ايمان نمی آوريم مگر اينکه چش            ]  گفتند:  [يعنی
تاک داشته باشی که جويها در آن روان باشد، يا چنانکه پنداشته ای قطعه ای از آسمان بر ما فرود آيد، يا اينکه                           
خدا و فرشتگان را به ما نشان دهدی، يا اينکه خانه از زر ناب داشته باشی و يا اينکه به آسمان بر شوی و                                      

 تو را به آسمان قبول نمی کنيم مگر اينکه از آسمان نامه ای بر صدق گفتار خود فرود آوری که ما آن را                 عروج
 به آنها بگو من غير از بشری هستم فرستاده شده؟. بخوانيم

 
 :بی درنگ پس از اين سه آيه از تقاضای منکران تعجب کرده می فرمايد

 
ُقل َلوکاَن فِی اَالرِض َمالِئَکُه      .  اَء ُهُم الُهدی ِاال َان قاُلوا َاَبَعَث اُهللا َبَشرًا َرُسوالً             َو ما َمَنع اّلناَس َان ُيؤِمُنوا ِاذا ج          «

 »َيمُشوَن ُمَطَمِئّنيَن َلَنزَّلنا َعَليهِم ِمَن ّالُسماَء َملکًا َرُسوًال
اگر در زمين    :  گويعنی چرا مردم به مطلب حق گردن ننهاده و متوقعند فرستاده خدا مالئکه باشد؟ به آنها ب                             

 .8فرشتگان زندگی می کردند، پيغمبر را از جنس آنها معين کرده فرشته می فرستاديم
 

بهتر می انديشد، روشنتر می بيند، بطالن خرافات         .  شخصی از ميان قومی برمی خيزد     .  اين دو آيه روشن و منطقی است       
سخنان درست و    .   خالف آدميت را نهی می کند          و سخافت عقايد آنها را به آنها نشان می دهد و عادات زيان بخش و                        

مردمی بدين  .  اما چيزهايی که موجب مخالفت و بهانه گيری است نيز روشن است               .  روشن او مستلزم بهانه گيری نيست      
در قرن بيستم که قرن      .  از کودکی به آنها القاء شده و در آنها ريشه گرفته است               .  عادات سخيف و جاهالنه خو گرفته اند        

وشنی ناميده شده است مگر چنين نيست؟ مگر ميليونها بشر تابع عقل خود و منزه از عادات و معتقدات تلقينی                           عقل و ر  
 هستند؟

در آن زمان به طريقه اولی، مردم از پيروی مردی که می خواهد عقايد و عادات اجدادی آنها را در هم بريزد، سر باز                              
گويم، از او دليل می خواهند، برای اينکه خود اين مرد برای                   اگر گفت من اين سخن را از طرف خدا می                 .  می زدند 

پيغمبران گذشته معجزات گوناگون قائل شده و آنچه را از باب ديانات راجع به انبياء خود گفته اند برای آنها بازگو کرده                           
.  معجزه ظاهر سازدپس اکنون که نوبت خود او رسيده است بايد      .  است و بنا بر مثل مشهور، سرود ياد زمستان داده است          

 :مردم قريش نمی خواهند زير بار يکی از امثال خود بروند از اين رو می گويند
 

َاو ُيلقی َاليِه َکنُزَاو    .  َو قاُلو مالهَذا الرَُّسوِل َياُکَل اّلَطاَم َو َيمشی فُی االسواِق َلوال َانِزَل َاليُه َمَلک َفيُکوَن َمَعُه َنذيراً                  « 
 9»ُه َياُکل ِمنها َو قاَل الّظاِلُموَن ِان َتتَِّبُعَن ِاّال َرُجًال َمسُحورًاتُکُوَن َلُه َجنَّ 

                                                 
 ٩٥ و ٩٤  سوره اسرا آيه  8
 ٨ -٧  سوره فرقان آيه های  9
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گويی آنها منتظر بودند که نبی مثل ساير مردمان نباشد و                .  مثل اينکه خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است               

 :و نادانی می گوينداحتياجی به خوردن و آشاميدن نداشته باشد، از اين رو با کمال ساده لوحی 
اين مرد چگونه دعوی پيغمبری می کند که هم طعام می خورد و هم در بازار راه می رود؟ اگر راست می                               «

گفت فرشته ای همراه خود می اورد که عين مطالب او را تصديق کند يا اينکه الاقل گنجی از آسمان برايش می                        
شده و  ]  سحر[پس چون فاقد اينهاست يا جّنی          .  اشته باشد فرستادند که برای معاش نيازی به رفتن به بازار ند               

 .»در وی حلول کرده يا ديوانه است] ديوی[اهريمنی 
 

ولی در چند   .   در مقابل اين تقاضا و بهانه جويی، پيغمبر جوابی نمی دهد و تقاضای معجزه را با سکوت برگذار می کند                       
 آنها از قول خدا پاسخ می دهد که قبل از تو هر پيغمبری را که                  به يک قسمت از ايرادهای    )   سوره فرقان  ٣٠آيه  (آيه بعد   

 .مأمور هدايت خلق کرديم هم غذا می خوردند و هم در بازارها راه می رفتند
منکران صريحًا می گويند ای کسی که خيال می کنی قرآن بر تو نازل شده                   .  در سوره حجز باز قضيه تکرار شده است         

 : می گويی فرشته ای با خود بياوراگر راست. است، تو ديوانه ای
 

 .10»َلو ماَتُاتينا ُبالُمالِئَکِه ِان ُکنَت ِمَن الّصاِدقيَن. َو قاُلوا يا َايَُّها ّاَلذی ُنزَّل َعَليِه ّالِذکُر ِانََّک لَمجُنوَن« 
 

 :در آيات اوليه سوره انبياء باز اين مطالب تکرار شده است
 

َبل قالُوا َاضغاُص َاحالم َبِل افَتريُه َبل ُهَو شاِعُر َفَليأ ِتنا            ...  َاَفَتاُتوَن الِسحَر َو َانُتم ُتبِصرُونَ    َهل هذا ِاّلَا َبَشُر ِمثُلُکم       «
 . 11»ِبآَيِة َکما ُارِسَل اّال َوُلوَن

اين شخص بشريست مانند خود شما چرا مجذوب شعر او می شويد؟ خوابهای پريشان يا تخيالت                                  «:  يعنی
 نام خداوند برايتان نقل می کند، اگر راست می گويد، نظير آنچه انبياء سلف آورده اند                          شاعرانه خويش را به    

 .»بياورد
 

 :پيغمبر در جواب آنها بدين اکتفاء می کند که خداوند می فرمايد
 

قبل از تو مردانی برای هدايت فرستاديم که به آنها وحی می کرديم، نه فرشتگان، آنها نيز غذا می خوردند و                           «
 .12»اگر نمی دانيد از دانايان يهود و نصارای بپرسيد. ندگانی جاويد بهره مند نبودنداز ز

 
رويهم رفته بيش از بيست و پنج بار اين بهانه جويی و معجزه خواستن در سوره های مّکی آمده است و در برابر اين                                   

ری هستم مانند شما که از طرف            تقاضاها، جواب پيغمبر يا سکوت بود يا اينکه با کمال صراحت فرموده اند من بش                          
 .خداوند وحی و الهام دريافت می کنم

 : سوره يونس عين اين معنی آمده است٢٠در آيه 
 

 .»َيُقوُلون َلوَلآ ُأنِزَل َعَليِه آَيُه مِّن َرّبِه، َفُقل ِانََّما َالَغيُب هللا َفانَتِظُروا ِاّنِی َمَعُکم ِمن الُمنَتِظِريَن« 
امور مخصوص ذات   :  کان چرا نشانه و عالمتی از خدايش ظاهر نمی شود؟ به آنها بگو               می گويند مشر  ]  يعنی[

، من هم چون شما     )يعنی من هم چون شما از مکنونات غيبی و اراده حق تعالی اطالعی ندارم               (پروردگار است   
 ). يعنی منتظر ظهور معجزه(منتظرم 

 
مر در آنجا فقط خود را مأمور ابالغ اوامر می نامد و                    همان معنی تکرار شده است ولی پيغ           ٧باز در سوره رعد آيه         

 :جوابی به اينکه چرا آيه ای نازل نمی شود، نمی دهد
 

 .»ِانَّما َانَت ُمنذُر َو ِلُکّل َقوِم هاِد. َو َيُقوُل ّاَلذين َکَفُر واَلوال ُانِزَل َعَليِه آَيُه ِمن َرّبِه« 
 بر صحت گفتار او از طرف خداوندش ظاهر نمی شود؟ در                  کافران می گويند پس چرا نشانه و آيتی           ]  يعنی[

يعنی تکليف تو ابالغ اوامر است، ديگر       .  (اينجا خداوند می فرمايد، تو فقط بيم دهنده ای و هر قوم پيشوايی دارد              
 ).آوردن معجزه کار تو نيست

 

                                                 
 ٧ و ٦  سوره حجر آيه   10
 ٥ تا ٣  سوره انبياء آيات  11
 ما ارسلنا قبلک اال رجال يوحی اليهم فاسئلوا اهل الذکر کنتم ال                  و«:  متن عربی آيات نقل شده در باال چنين است              [٨ و    ٧  سوره انبياء آيات         12

 ]»تعلمون، و ما جعلنا هم جسدًا ال يأکلون الطعام و ما کانوا خالدين



 78

در .  مخصوص ذات خداوند است   عين اعتراض مشرکان و جواب پيغمبر که من فقط ُمنِذرم ونشانه و آيت، يعنی معجزه،                   
 :جايی ديگر تکرار شده است با اين تفاوت که پيغمبر آيت و معجزه خود را قرآن می گويد

 .»َو قاُلو َلوال ُانِزَل َعَليِه آياُت ِمن ُقل ِاّنَما االياُت ِعنَداِهللا َو ِانَّما َانَا َنذُير ُمبيُن« 
ها بگو که آيتها همه مخصوص ذات پروردگار است و من فقط              گفتند چرا خدايش آيتی نمی فرستد، به آن         ]  يعنی[

 .13بيم دهنده ام
 

 :اما پس از آن خداوند می فرمايد
 

 .14»اَوَلم َيکِبِهم َاّنا َانَزلنا َعَليَک الِکتاَب ُيتلی َعَليهم ِانَّ فِی ذِلَک َلَرحَمًه َو ِذکری ِلَقوِم ُيؤِمُنوَن« 
 .ا را کفايت نمی کند که در آن تذکرات و رحمت برای اهل ايمان استآيا نازل کردن قرآن بر تو، آنه: يعنی

 
» پس اين روز قيامت که تو از آن سخن می گويی کی خواهد آمد؟                «:   که مشرکان به او می گويند       ٢٥در سوره ملک آيه      

اِهللا َو ِاّنما َاَنا َنذيُر       ُقل ِانََّما الِعلُم ِعندَ     «  :  15تصريح می کند که علم بر آن مخصوص ذات خداوند است و من فقط نذيرم                        
 . »ُمبيُن

 که باز صحبت از روز حشر است، نفی علم از شخص رسول بطور                                ٤٥،   ٤٤،   ٤٣در سوره نازعات آيه های             
 :صريحتری آمده است

 
 .»ِانَّما َانَت ُمنِذُر َمن َيخشيها. ِالی َرِبَک ُمنَتهيها. فيَم َانَت ِمن ِذکريها«
تو فقط بايد مردم را از       .  کجا می دانی قيامت کی می رسد؟ فقط خداوند می داند              تو از   ]  به فارسی چنين است    [

 .روز جزا بيم دهی
 

اصرار متوالی و مکرر مشرکان در خواستن معجزه و سوگند يادکردن آنها بر اينکه نشانه اعجازی به ظهور پيوندد                                 
د پيغمبر اين آرزو را برانگيخت که کاش خدا          ايمان خواهند آورد، رفته رفته در نفوس مسلمانان و حتی در کنه روح خو                

تفضل می کرد و يکی از تقاضاهای مشرکان را در باب اعجاز و تأييد رسالت محمد برآورده می کرد تا همه منکران                                
 :اين سه آيه سوره انعام را بخوانيد. مات و مبهوت شده و ايمان می آوردند

 
َو .  ئتُهم آَيُه َلُيؤُمنَّ ِبها ُقل ِانَّما آالياُت ِعنَدالَله َو ما ُيشِعرُکم َانَّها ِاذا جأت الُيؤِمنُونَ               َوَقَسمُوا ِباهللا َجهَد َايماِنُهم َلِئن جا     «

لُمالِئَکَه َو  َوَلو َانَّنا َنَزلنا ِاَليِهُم ا     .  ُتَقّلُب َافئَدَتُهِم َو َابصاَرُهم َکماَلم ُيؤِمُنوا ِبِه َاَوَل َمرَِّه َو َنَذُرُهم فِی ُطغياِنهِم َيعَمُهونَ                  
 .16»َکّلَهِم الَموتی َو َحَشرنا َعَليِهم ُکّل َشیء ُقُبًال ما کاُنوِالُيؤِمنُوا َاّال َان َيشاء اُهللا َولکََّن َاکَثَرُهم َيجَهلُوَن

 
ظاهر سازد،  ]  نشانه ای و معجزه ای    [آيتی  ]  محمد[مشرکان به خدا سوگند ياد کردند که اگر          «:  مفهوم آيات چنين است که    

يعنی در دست من (ای محمد به آنها بگو آيات نزد خداوند است . يکی از تقاضاهای آنها انجام شود، ايمان می آورند ]  و يا [
اگر از آسمان    .  می دانيد اگر آياتی هم ظاهر سازم باز ايمان نمی آورند، آنها را در گمراهی خود باقی بگذاريم                          )  نيست

د و همه امور خارق العاده را در برابر آنها نهيم باز ايمان نخواهند آورد مگر                 فرشته نازل شود و اگر مردگان به سخن آين        
 .»اينکه خدا بخواهد اما اغلب آنها نمی دانند

 :اکنون مطالب اين سه آيه را اجماًال بررسی کنيم
رند و   مشرکان سوگند ياد کردند که اگر يکی از معجزاتی که از پيغمبر خواسته اند ظاهر سازد ايمان می آو                                 -١

اين صحيح است که خرق عادات در دست        .  خداوند به محمد می گويد به آنها بگو اعجاز از من نيست و از خدا است                
خاصيت آتش،  .  يعنی قوانين طبيعت اليتغير است و خالف آن صورت نمی گيرد          .  آدميزاد نيست هر  چند پيغمبر باشد      

 .سوزاندن است و اين خاصيت هميشه با اوست
می توان جواب نقضی به اين       .  چه می دانيد اگر هم معجزه ای روی بدهد باز هم ايمان نمی آورند                  :  د  می فرماي    -٢

ظاهر امر اين است که هر       !  قضيه داد و گفت از کجا معلوم است که اگر معجزه ای روی می داد ايمان نمی آوردند                    
 است با نظر ستايش می نگرد و هيچ خرق عادتی بشر را به شگفتی می اندازد و به آن کسی که خرق عادت را کرده       

مفسران می گويند ظاهرنشدن معجزه از اين روست که خداوند می داند که آنها ايمان نمی                 .  بعيد نيست  که تسليم شود     
 .آورند
 ما ديده و دل آنها را از حق برگردانيده ايم از اين رو به آياتی                  «يعنی  »  َو َتقلب افئدتُهم َو َابصارُهم     «:   می فرمايد  -٣

اگر خداوند قادر متعال مردم را از ديدن حق           .  خدايا، راست گويم فتنه از توست      .  »که سابقًا فرستاديم ايمان نياوردند     

                                                 
 ٥٠  سوره عنکبوت آيه  13
 ٥١  سوره عنکبوت آيه  14
 ]َنذير و ُمنِذر به معنای بيم دهنده است و هر دو از القاب پيامبر اسالم هستند  [ 15
 ١١١ و ١١٠، ١٠٩ سوره انعام آيات   16
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کور کرده است، ديگر چه توقعی می توان از آنها داشت و چرا پيامبر بر آنها مبعوث می شود؟ اما اينکه می فرمايد                          
آيا مقصود انبياء َسَلف است يا خود حضرت محمد؟ از انبياء َسَلف                 سابقًا آياتی فرستاديم، مقصود از سابق چيست؟           

ولی آنچه مربوط به حضرت محمد است به شهادت همين قرآن پيوسته مشرکان آياتی               .  خبر صحيحی در دست نيست    
 بيم دهنده و   [و نذير    ]  بشارت و مژده دهنده     [خواسته اند و پيوسته به آنها جواب داده شده است که پيغمبر بشير                         

همين آيات قرآنی باشد که البته اين         »  سابقًا آياتی فرستاديم، ايمان نياوردند     «است و شايد مقصود از جمله         ]  ترساننده
جواب کافی نيست زيرا مشرکان برای اينکه به همين آيات قرآنی ايمان بياورند و اذعان کنند که از طرف خداوند بر                      

ثل عيسی و موسی و صالح و ساير انبيائی که خود قرآن برای آنها                  محمد نازل شده است مطالبه دليل می کنند که م            
 .معجزاتی قائل شده است، حضرت محمد يکی از آن معجزات را ظاهر سازد

اگر مالئکه به سوی آنها بفرستيم و مردگان نيز از قبر برخيزند و              :  انعام می فرمايد  ]  سوره  [١١١ خداوند در آيه     -١
آنها از پيغمبر می خواستند که برای تأييد گفته های خود فرشته ای از آسمان به                  .  آورندبا آنها سخن گويند ايمان نمی        

زمين بياورد يا چون عيسی مرده ای را زنده کند و پيغمبر هم آرزو داشته است که يکی از اين امور صورت گيرد                            
 .ولی خداوند به او می فرمايد اگر اين امور هم واقع شود، آنها ايمان نمی آورند

 در اين صورت که آنها ايمان نمی آورند و در علم خداوندی کفر و شرک آنها ثبت شده است، آيا فرستادن مردی                          -٢
برای دعوت و هدايت آنها يک امر بيهوده نيست و می شود به خداوند حکيم و دانا که امری برخالف مصلحت و                                

قشری که عقل را در     ]  دت کنندگان و مذهبيون   عبا[حکمت از وی سر نمی زند، کار عبث نسبت داد؟ قطعًا متعبدان                
برابر معتقدات به يک سو انداخته اند خواهند گفت اين امر برای اتمام حجت و برای آزمايش خلق است که بر خود                            

]  سوره انعام  ١١١[اما جواب آنها در آخر همان آيه         .  آنها ثابت شود مردمان تبهکاری هستند و مستحق عذاب آخرت           
پس .  اين مردم ايمان نمی آورند مگر آنکه خدا بخواهد           ]  يعنی.  [»اّال َان َيشاء اهللا    «:  اوند می فرمايد  آمده است که خد    

 فرموده  ١١٠نتيجه الزم قضيه اين است که چون خدا نخواست، آنها ايمان نياوردند و اين مطلب را صريحًا در آيه                         
 .ما چشم و دل ايشان را از گرويدن به حق گردانيده ايم: است که

 
اگر خدا می خواست     ]  يعنی.  [»َوُلو شاَءاهللا َما َاشِرُکوا    «:   می فرمايد   ١٠٧قبل از اين آيات در همين سوره انعام در آيه                 

بنده ضعيف با خواست خدای توانا چه می تواند کرد؟ پس                 .  پس خدا خواسته است که مشرک شوند         .  مشرک نمی شدند   
صرف کند برای آنکه شرک آنها معلول اراده خداوند است، پس آنها               محمد هم نمی تواند آنها را از شرک  بت پرستی من              

 بنا بر اين چرا آنها را به عذاب آخرت بيم می دهند؟. معلول نيستند
اگر مّشيت الهی مالک ايمان مردم است، آيا به عدالت و حقيقت و عقل نزديکتر نبود که آن مشّيت الهی به نيکی و هدايت                          

ی به فرستادن انبياء نباشد و بندگان خدا از رسول معجزه نخواهند و اين همه عذر برای                           مردم تعلق می گرفت تا نياز        
 نياوردن معجزه نياورند؟

از سياق اين آيات و آيات ديگر چنين بر می آيد که حضرت انجام تقاضای مشرکان را به دست مسامحه و طفره می دهد                            
ره تکوير از بليغ ترين و شاعرانه ترين سوره های مّکی، بسی            سو.  و اين معنی از سوره تکوير به خوبی مستفاد می شود           

پيغمبر از جواب مستقيم به     .  موزون و مسجع و خوش آهنگ است و قوه داليل خطابی حضرت رسول از آن ساطع است                   
البته همه مطالب   .  در عوض ادعای خود را به شکل گرم و مؤثری بيان می کند              .  مشرکان به نحو بارزی اجتناب می کند       

 آيه، خداوند مشرکان را که مدعی بودند گفته های محمد هذيان                 ١٨ سوگند در     ١٨پس از    .  از طرف خدا گفته می شود       
 :کاهنان و مولود دماغ عليل شخص مصروعی است مخاطب ساخته می فرمايد

 
 صاِحُبُکم ِبَمجِنوِن َو َلَقد َراُه ِباُالفِق          ذی ُقوَّه ِعنَد ذی الَعرَش مکيِن ُمطاِع َثمَّ آميِن، َو ما               .  ِانَُّه َلَقوُل َرُسوِل َکريمِ    «

 .»الَمبيِن َو ما ُهوش َعَلی الَغيُب ِبَضنيِن َو ما ُهَو ِبَقوِل َشيطاِن َرجيِم
 

که در پيشگاه باريتعالی     )  مقصود جبرئيل است  (قرآن سخن فرستاده ايست امين        :  که معنی آن بطور خالصه چنين است         
در افق روشن   )  يعنی فرستاده خدا را    (او را   .  مرد شما محمد ديوانه نيست     ]  صاحب  [.مستقر است و مطاع است و امين        

 .17»محمد در ابالغ پيام خداوند بخيل نيست و آن پيام از شيطان رجيم نيست. خاور ديده است
ازل کنيم و   اگر فرشته ن  «:  اغلب کسانی که از محمد معجزه می خواستند تا مسلمان شوند و خداوند در باره آنها می فرمايد                  

، ده دوازده سال بعد که برق شمشير محمد و يارانش درخشيدن                     »مردگان با آنها سخن گويند باز ايمان نخواهند آورد               
و شاهد بارزتر، قضيه      .  18»َيد ُخُلوَن فی ديِن اِهللا َافواجاً        «:  بطوری که خود خداوند فرموده است        .  گرفت، ايمان آوردند   

يان که از مخالفان سرسخت بود و در جنگهای عديده بر ضد مسلمين شرکت داشت،                    ابوسف.  اسالم آوردن ابوسفيان است    
] ابوسفيان[هنگامی که محمد با چند هزار تن به فتح مکه آمد، عباس بن عبدالمطلب او                    .  در سال دهم هجری مسلمان شد      

» پروردگار عالم نيست؟   وای بر تو، هنوز نمی دانی که خدايی جز                  «:  را نزد پيغمبر آورد و پيغبمر بر او بانگ زد                 
» هنوز منکری که محمد رسول اوست؟      «:  حضرت باز فرمود  .  »چرا، کم کم دارم بدين عقيده می گرايم         «:  ابوسفيان گفت 

ابوسفيان، زودتر  «:  عباس به او گفت   .  »در اين باب بايد بيشتر بينديشم      «:  کرده گفت ]  کلمات نامفهوم ادا  [ابوسفيان تمجمج   
                                                 

 ١٩ -٢٤  سوره تکوير آيات  17
 ]يعنی داخل می شوند در دين خدا فوج فوج. ٢٠  سوره نصر آيه  18
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ابوسفيان مستأصل می شود وناچار در ميان اردوی           .  »ن محمد امر می کند گردنت را بزنند          مسلمان شو وگرنه هم اکنو      
مسلمين اسالم می آورد و پيغمبر برای رضايت خاطر او بنا بر توصيه عباس بن عبدالمطلب خانه او را چون حريم کعبه                        

بيله هوازن در همين سال و به دست آوردن غنايم             و پس از غلبه بر ق       19»َمن َدَخَل َبيِتُه کاِن آِمنا     «:  مأمن قرار داده فرمود   
بی شمار، سران قريش و ابوسفيان را به عطايا و بخششهای شاهانه مخصوص گردانيد تا به جايی که صدای نارضايی                           

 . سران انصار را در آورد
 نفرت پيغمبر را     کرده بود و فرياد خشم و غضب و         20عالوه بر موارد فوق، وحشی که حمزه را کشته و جسد او را ُمثله                

برانگيخته بود و پيغمبر سوگند ياد کرده بود که انتقام عموی شجاع و محبوب خود را از او بستاند، وقتی به حضور                                     
بديهی است اسالم آنها از ترس بود ولی پيغمبر همين اسالم آوردن                    .  پيغمبر رسيد و اسالم آورد، اسالم او را پذيرفت              

 .دروغين آنان را پذيرفت
قرائتی در آيات ديگر قرآنی هست که اين حدس و .  باب سه آيه سوره انعام گفته شد، صرف حدس و فرض نيست     آنچه در 

به اين معنی که نشان می دهد خود پيغمبر از اين که خداوند آيتی برای تصديق نبوت او نمی                              .  فرض را تأييد می کند      
 :  سوره يونس است٩٥ و ٩٤ها آيات صريحترين آن. فرستد، در باب رسالت خود دچار نوعی شک شده است

 
َفِان ُکنَت فی َشّک ِمّما َانَزلنا ِاَليَک َفسَئِل ّاّلذيَن َيقَرُؤَن الِکتاَب ِمن َقِبلَک َلَقد جاَء ک َالَحّق ِمن َرّبَک َفال َتُکونََّن                             «

 . » ِمَن الخاِسريَنَو ال َتُکوَننَّ ِمَن الَّذيَن َکذَُّبوا ِبا اياِت اِهللا َفتُکوَن. ِمَن الُممَتريَن
حقيقت از خداوند به تو       .  اگر شک داری در آنچه ما به تو نازل کرده ايم از خوانندگان تورات بپرس                      ]  يعنی[

رسيده است و در آنها شک مکن و از آن مرمان مباش که آيات خداوندی را دروغ دانسته اند ورنه از                                              
 .زيانکاران خواهی شد

 
برای اقناع مردم ضعيف و شّکاک فرو خوانده است تا به ] محمد[ازی بايد فرض کرد که آيا اين دو آيه را نوعی صحنه س 

آنها بگويد که خود او نيز مانند آنها دچار شک شده است و اينک خداوند شک را برطرف ساخته است؟ آيا اينکه اين دو                             
 آيه صدای وجدان عميق و ضمير ناخودآگاه محمد مأيوس از معجزه است؟

] از[در سوره های مّکی نظير آنها را می توان يافت که ما را                     .   آيه نيست که چنان مفاهيمی را می رساند            تنها اين دو   
نوعی عتاب و مالمت استنباط     ]  هود[سوره  ]  ١٤[چنانکه از آيه    .  انقالب بحران گونه ای در روح حضرت خبر می دهد           

 :می شود
 

ِانَّما .  ِبِه َصدُرَک َان َيُقوُلوا َلوال ُانِزل َعَليِه َکنُزَاو جاَء َمَعُه َمَلکُ               َفَعلَّک تاِرُک َبعَض ما ُيوحی ِاَليَک َو ضاِئُق             «
 .»َانَت َنذيُر

 
خداوند به محمد می گويد شايد تو بعضی از مطالبی را که به تو وحی کرده ايم به مردم نمی گويی و نوعی گرفتگی                                      

ر راست می گويی چرا گنجی ظاهر نمی سازی يا فرشته ای            خاطر و ناراحتی احساس می کنی که آنها به تو می گويند اگ             
برای صدق گفتار خود نمی آوری؟ تو فقط مبّلغ و داعی هستی و ديگر تکليفی نداری که هر چه آنها خواسته اند انجام                                 

 .دهی
از اين   سوره انعام به گونه ای ديگر محمد مورد عتاب قرار می گيرد که می توان فرض کرد که حضرت                      ٣٥باز در آيه    

 :امر دلگير است که چرا خداوند به او قدرت اعجاز نداده است
 

َوِان کاَن َکُبَر َعَليَک ِاعراَضُهم َفِاِن اسَتَطعَت َان َتبَتَغی َنَفقًا فِی االرِض َاو ُسلَّمًا فِی السُّماء َفَناِتَيُهم ِبآيِه َوَلو شاَء                          «
 .»َن الجاِهليَناُهللا َلَجَمَعُهم َعَلی الُهدی َفال َتُکوَننَّ ِم

يعنی اگر انکار و بهانه گيری آنها  خيلی بر تو گران آمده است نقبی در زمين زن يا نردبانی در آسمان بساز تا                            
اگر خداوند می خواست همگی هدايت می شدند ولی تو نادان                 .  فراهم سازی ]  معجزه[توانی آنچه می خواهند       

 .مباش
ديگر آمده است و اين دفعه راجع به اهل کتاب سخن می گويد که گويی يهود                 اين معنی طوری    ]  ١٥٢آيه  [در سوره نساء    

 :نيز از وی معجزه خواسته اند و برای متقاعد ساختن آنان اين آيه آمده است
 

                                                 
در فتح مکه با تهديد رسول اهللا به اسالم            .  يکی از اشراف قريش در ايام جاهليت        .  ابوسفيان بن عبد مناف فريشی اموی پدر معاويه و يزيد                 [ 19

می نويسند عباس عموی رسول . مورخين اسالمی در ايمان او ترديد کرده اند و به همين سبب به وی نفاق و دو رويی نسبت می دهند               .  دايمان آور 
اجازه فرمای که هر کس به خانه او در آيد ايمن ماند، و رسول اهللا پذيرفت و فرمود هر کس به                             :  اهللا او را از مرگ نجات داد و به پيامبر گفت              

مراجعه کنيد به لغتنامه دهخدا،     .  سفيان در آيد ايمن است و هر کس داخل کعبه باشد ايمن است و هر کس دِر خانه خويش ببندد ايمن است                         خانه ابو 
 ]زير واژه ابوسفيان

20   Mosleکسی که گوش و بينی يا عضو ديگر بدنش را بريده باشند، شکنجه شده [ 
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ِرَنا اَهللا َجهَرهَّ َفَاَخَذتُهُم    َيسَئُلَک َاهُل الِکتاِب َان ُتَنّزل َعَليِهم ِکتابًا ِمَن ّالُسماء َفَقد َساُلوا ُموسی َاکَبَر ِمن ذِلَک َفقاُلوا اَ                 «
 .»الصاِعَقُه ِبُظلِمِهم ُثمَّ اتََّخُذوا اِلعجَل ِمن َبعِدما جائتُهُم الَبّيناُت َفَغَفونا َعن ذِبَک َو آَتينا ُموسی ُسلطانًا ُمبينًا

داشتند و می   از موسی بيش از اين تقاضا        .  اهل کتاب از تو می خواهند از آسمان برای آنها کتاب آوری             ]  يعنی[
سپس به گوساله ای روی . پس صاعقه جواب تقاضای ستمکارانه آنها بود. خواستند خدا را علنًا به آنها نشان دهد 

 .آوردند پس از آن همه داليل خداوندی معذلک بخشيده شدند و به موسی نيز سيطره مسّلم بخشيديم
 

 :ه است سوره اسری عذر معجزه نياوردن اين چنين توجيه شد٥٩در آيه 
 

َوما َمَنَعنا َان ُنرِسَل ِباالياِت ِاال َان َکذََّب ِبَها اَالّوُلوَن َو آَتينا َثُموَدالناَقُه ُمبِصَرهَّ َفَظَلُموا ِبها َو ُنرِسُل ِباالياِت اّلا                               «
 »َتخويفًا

ايمان نياوردند،  را فرستاديم ولی باز     21سبِب نياوردن معجزه اين است که سابقًا در قوم ثمود ناقه صالح               ]  يعنی[
پس اگر برای تو معجزه ای ظاهر سازيم و ايمان نياورند مستحق هالک خواهند شد                 .  از اين رو هالکشان کرديم    

 ).مطابق تفسير جاللين(در صورتی که ما می خواهيم آنها را مهلت دهيم تا کار محمد تمام شود 
 

 :آيه بعدی نيز خواندنی و سزاوار تأمل است
 

َک ِانَّ َربََّک َاحاَط ِبالّناِس َو ما َجَعلَنا ّالُرَيا الَّتی َاَريناَک ِاال ِفتَنًه ِللّناِس َو الشََّجَرَه الَملُعوَنَه فِِ الُقرآِن َو                         َو ِاذُقلنا لَ  «
 .»ُنّخِو ُفُخم َفما َيزيُدُهم ِاال ُطغيانًا َکبيرًا

 
يط و مستولی بر مردم است يعنی مترس و حرف خود ما به تو گفتيم که خدای تو مح: خداوند در اين آيه نخست می فرمايد      

رؤيايی که بر تو ظاهر ساختيم برای امتحان مردم بود که مقصود داستان معراج است و در                   :  باز می می فرمايد   .  را بزن 
اينجا نام رؤيا بر آن گذاشته است و آن را برای آزمودن مردم ظاهر ساختيم، زيرا پس از اين که قصه معراج را نقل                                    

شجره ملعونه، درخت زقوم که در قرآن آمده            :  باز می فرمايد   .  رده او را مسخره کردند و عده ای از اسالم برگشتند                ک
است، برای آزمايش خلق و برای ترساندن است که همه اينها آنان را به طغيان بيشتر کشانيد زيرا عربها بنای تمسخر                               

 .گذاشته گفتند درخت چگونه در آتش سبز می شود
 می  ٥٨ره در همه جا به جای معجزه نشان دادن، تهديد به دوزخ در کار است، چنانکه در همين سوره اسرا آيه                                 باالخ
 :فرمايد

 
 .»َو َان ِمن َقرَيِه ِاّال َنحُن ُمهِلُکوها ُقبَل َيوِم الِقيُمه َاو ُمَعّذُبوها َعذابًا َشديدًا«
 .ه هالکت رسانيديم يا دچار عذاب ساختيمبسا ساکنين قريه ها را که قبل از روز قيامت ب] يعنی[ 

 
 :عجب خدای رئوف و عادلی است که خود می فرمايد

 
 .22»َوَلو ِشئنا َلاَتينا ُکلَّ َنَفِس ُهديها« 
 .اگر می خواستيم نور هدايت در هر نفسی می افکنديم] يعنی[ 

 
آيا بهتر نبود   .  عذاب شديد تهديد می کند     ولی معذلک آنها را، آنهايی که خودش نخواسته است هدايت شوند، به هالکت و                   

به جای اين تشّدد يک معجزه ظاهر می شد تا همه اسالم می آوردند و آن همه جنگ و خونريزی صورت نمی گرفت؟                               
 : سوره اعام عذر معجزه نياوردن به گونه ای ديگر آمده است که کمتر از تهديد به عذاب نيست٣٧در آيه 

 
 .»َليِه آَيُه ِمن َرّبِه ُقل ِانَّ اَهللا قاِدُر َعلی َان ُيَنّزَل آَيِه َولِکنَّ َاکَثَرُهم َلا َيعَلُموَنَوقاُلوا َلوال ُنّزَل َع« 

بر صدق گفتارش نمی فرستد؟ به آنها بگو خدا قادر است آيتی            )  معجزه ای (می گويند چرا خدای او آيتی       ]  يعنی[
 .بفرستد ولی اکثر آنها نمی دانند

 
عقلی و منطقی در اين آيه کجاست؟ منکران معجزه می              ]  ودن، به يکديگر وابسته بودن عقل و منطق           الزم هم ب   [تالزم  
به آنها جواب داده می شود که خداوند قادر است آيتی نازل کند، البته خدا قادراست، منکران می دانند که خدا                               .  خواهند

                                                 
صالح پييغمر بنا به درخواست قوم ثمود معجزه ای ظاهر کرد که از دل سنگ،          :   و حبيب السير   ناقه صالح طبق نوشته طبری، تفسير جاللين          [ 21

بعدها .  ثموديان معجزه را سحر و جادو پنداشتند و به صالح ايمان نياوردند                  .  شتری ماده  وبا بچه اش هويدا و بالفاصله شروع به چرا کردند                     
مراجعه کنيد به لغت نامه دهخدا زير .  دا با فرستادن رعد و برق و توفان ثموديان را هالک کرد            به اين دليل خ   .  ثموديان شترها را کشتند و خوردند     
 ]واژه ناقه صالح و يا صالح پيغمبر

 ١٢  سوره سجده آيه  22
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ولی معجزه ای   .  در است بايد معجزه روی دهد       پس به همين دليل که قا       .  قادر است و از همين روی معجزه می خواهند           
مردم چه مطلبی را نمی دانند؟ اينکه       .  اکتفا می شود  )  اکثر آنها نمی دانند   (»  اکثرهم ال يعلمون  «ظاهر نمی شود و به گفتن        

 .خدا قادر است؟ از قضا اين را می دانند و به همين دليل معجزه می خواهند
 : و جواب پيغمبر محو و ناپديد است که در تفسير جاللين می نويسنداز بس  تالزم عقلی ميان درخواست مردم

اکثر اين درخواست کنندگان معجزه نمی دانند که اگر معجزه به وقوع پيوست و آنها ايمان نياوردند، مستحق هالکت                              «
 .»خواهند شد

 اوًال چرا اگر معجزه صورت گرفت، آنها ايمان نياورند؟
. فکر و عناِد جاهالنه که در صورت وقوع معجزه باز ايمان نمی آورند، بهتر که هالک شوند                  ثانيًا مردمانی بدين سخافِت     

 مگر چهل و هشت نفر آنها در جنگ بدر کشته شدند چه زيانی به جهان رسيد؟
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 معجزه قرآن
 

 
 

او به مشرکان اين است که من       است و جواب    ]  منفی[در فصل پيش گفتيم روش حضرت محمد در خواستن معجزه، سلبی            
خود او يا تلقينات    ]  جعليات[هنگامی که مکران قرآن را مجعول       .  ولی روش او در باب قرآن چنين نيست        .  مبّشر و َمنِذرم  

 .اگر راست می گوييد، ده سوره مانند آن بياوريد: ديگران می گويند فورًا جواب می دهد
 

 .23»َعِشر ُسَوِر ِمثِلِه ُمفَتَرياِت َو ادُعوا َمِن اسَتَطعُنم َمن دُوَن اُهللا ِان ُکنُتم صاِدقيَنَام َيُقوُلوَن افَتريُه ُقل َفأُتوا ِب« 
 

 می  24و در پاسخ مشرکان که قرآن را اساطيراالولين می خواندند و مدعی بودند که اگر بخواهيم مانند آن را می آوريم                           
 :فرمايد

 
 .»لی َان َيأُتوا ِبِمِثل هَذا الُقرآِن الَيأُتوَن ِبِمِثِلِه َو َلو کاَن َبعُضُهم ِلَبعِض َظهيرًاَقل َلِثِن اجَتَمَعِت اِالنُس َوالجُِّن َع«

 .25يعنی اگر جّن و ِانس جمع شوند نمی توانند مانند آن را بياورند
 

عجزه او قرآن   علماء اسالم نيز بر اين امر اتفاق دارند که م           .  بنابراين حضرت محمد قرآن را سند رسالت خويش می داند           
است اما در اينکه قرآن از حيث لفظ و فصاحت و بالغت معجزه است يا از حيث معانی و مطالب آن يا از هر دو حيث،                              

 .بحث فراوانی در گرفته و غالبًا علمای اسالم از هر دو حيث قرآن را معجزه دانسته اند
يق بی غرضانه و از اين رو محققان و اديبان              بديهی است رأی بدين قاطعی ناشی از شدت ايمان است نه محصول تحق                  

غير مسلمان انتقادات بی شماری بر فصاحت و بالغت قرآن دارند که در پاره ای از آنها دانشمندان اسالمی نيز هم                                     
 به اين موضوع اختصاص      26سيوطی»  اتقان«چنانکه فصلی از     .  نهايت در مقام توجيه و تفسير آن بر می آيند             .  داستانند
 .يافته است

 
 

 قرآن از حيث لفظ
 

 برمی خوريم که      27از علمای پيشين اسالم که هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است به کسانی چون ابراهيم نظام                               
صريحًا می گويد نظم قرآن و کيفيت ترکيب جمله های آن معجزه نيست و ساير بندگان خدا نيز می توانند نظير يا بهتر از                          

                                                 
 هر که را می      به آنها بگو اگر می توانيد ده سوره مثل همين مفتريات بياوريد و بخوانيد و                   .  می گويند قرآن ساخته و مفتريات خودش است             [ 23

 ]١٣سوره هود آيه . خواهيد به ياری بطلبيد، اگر از راستگويان هستيد
و چون خوانده شود بر     :  يعنی[»  واذاتتلی عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا ان هذا اال اساطير االولين                     «٣  سوره انفال آيه        24

گوينده اين جمله    ]  ر می خواستيم بمانند اين را می گفتيم اين آيات چيزی جز افسانه های پيشينيان نيست                          ايشان آيتهای ما، گويند شنيده ايم و اگ            
علی بن ابی طالب او را گردن         ]  به خاطر همين اعتراض و بيان اين مطلب         [نصربن حارث است که در جنگ بدر اسير شد و پيغمبر امر کرد                    

 علی دشتی. بزند
 ٨٨  سوره اسرا آيه  25
تفسير جاللين از وی اشتهار       .  الل الدين سيوطی در قاهره تحصيل کرد و بيش از ششصد کتاب در موضوعات مختلف اسالمی نوشت                         ج    [ 26
 )] م١٤٤٥-١٥٠٥(آثار وی تا کنون در مدارس علوم اسالمی تدريس می شود . دارد

جانشين .   ميالدی در بصره به دنيا آمد      ٨٤٠ وی در حدود     .ابراهيم نظام از اديبان بزرگ و يکی از مشاهير علمای اسالمی قرن دوم هجری                   [ 27
تأليفات و تصنيفات   .  جاحظ معتزلی از شاگردان وی بوده است       .  اصل بن عطاء و عمرو بن عبيد، دو مؤسس اصلی فرقه معتزله در آن شهر بود                   

 ]وی معتقد بود که قرآن حادث است و کالم خدا نيست. وی در حدود صد جلد کتاب می باشد
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اعجاز قرآن را در اين می گويد که در قرآن از آينده خبر می دهد، آن هم نه بر وجه                                 آن بياورند، و پس از آن وجه             
 .غيبگويی کاهنان، بلکه به شکل امور محقق الوقوع

نظام ]  ابراهيم[ برای طعن و اعتراض به         29 اين مطلب را از ابن راوندی        28عبدالقادر بغدادی در کتاب الفرق بين الفرق        
لو اجتمعت االنس والجن علی ان يأتوا بمثل هذا القرآن اليأتون                  «يح آيه قرآن است        نقل کرده است زيرا می گويد صر          

پس نظام بر خالف نّص قرآن عقيده ای          .  اگر انس و جن جمع شوند نمی توانند مانند اين قرآن را بياورند                ]  يعنی[»  بمثله
 .ابراز کرده است

 با وی هم عقيده ند و       32ی کنند و بسی از سران معتزله       از وی دفاع م    31 و خياط  30شاگردان و پيروان نظام، چون ابن حزم      
وجه اعجاز قرآن از اين راه است که  خداوند اين                .  می گويند ميان آنچه نظام گفته است و مفاد آيه قرآن منافاتی نيست                  

 سهل  توانايی را از مردم زمان نبوت سلب کرد که نظير قرآن را بياورند ورنه آوردن شبيه آيات قرآنی ممکن و بلکه                               
 .است

بعضی را عقيده بر اين است که الفصول و الغايات را ابوالعالء معّری به قصد رقابت با قرآن انشاء کرده و از عهده بر                             
به معنی و مقصود و نيازمند تفسير، واژه های بيگانه يا                     ]  نا تمام و ناکامل      [ترکيبات نارسا و غير وافی           .  آمده است  

ه در معنی غير متداول، عدم مراعات مذکر و مؤنث يا عدم تطابق فعل با فاعل يا                        نامأنوس به زبان عرب استعمال کلم       
صفت با موصوف و ارجاع ضمير بر خالف قياس و دستور، يا به مناسبت سجع دور افتادن معطوف از معطوف عليه و                         

رآن گشوده است و خود     موارد عديده ای از اين قبيل انحرافات در قرآن هست که ميدانی برای منکران فصاحت  بالغت ق                  
مسلمانان متدين نيز بدان پی برده اند و اين امر مفسران را به تکاپو تأويل و توجيه برانگيخته است و شايد يکی از علل                               

به »  ت«شده است و مفسر مجبور است بگويد          »  يا ايهاالمدثر »  «يا ايها المتدثر  «اختالف در قرائت نيز اين باشد چنانکه           
 ١٦١در سوره نساء آيه      .  شده است »  ياايهالمزمل«که  »  ايهاالمترمل«همچنين يا   .  ادغام شده هاست  »  د«تبديل و در     »  د«

ليکن راسخين در   [»  ...َوالُمقِيميَن الَصاله َوالُمؤُتوَن الُزکاه    ...  لِکِن الّراِسُخوَن فِِ الِعِلم ِمنُهم َو الُمؤِمُنونَ        «:  چنين آمده است  
 ].ن نماز و دهندگان زکاتو بر پا دارندگا... علم و مؤمنين

 .نوشته شود» مقيمون«در حال رفع و به صورت » مؤتون«و » مؤمنون«، »راسخون«بايد مانند » مقيمن الصلوه«جمله 
] حرف]  [و اگر دو گروه از مؤمنان کارزار کنند با هم              [»  َوِان طاِئَفتاِن ِمَن الُموِمنيَن اقَتَتلُوا          «٩در سوره حجرات آيه       

باشد تا با فاعل مطابقت     »  اقتتلتا«بر حسب اصل در زبان عربی فعل می بايستی           .  است»  طائفتان«، کلمه   فاعل جمله »  ن«
 .کند
 سوره بقره که در جواب به اعتراض يهود است راجع به تغيير قبله از مسجد االقصی به کعبه مضمون زيبا و                             ١٧٧آيه  

يعنی خوبی  .  »َبل الَمشِرِق َو المَغِرِب َو لِکنَّ البَّر ِمَن آَمَن ِباِهللا َو الَيوِم االِخرَ             َليَس البََّر َان ُتَوّلُوا ُوُجوَهکم قِ     «:  ارجمندی دارد 
عطف »  که«.  خوبی کسی است که ايمان به خدا و روز بازپسين آورد             .  در اين نيست که روی به مشرق آورند يا مغرب            

ب نيست، بلکه خوبی آن است که به خدا            خوبی روی آوردن به مشرق يا مغر        .  شخص است به صفت و بايد چنين باشد          
 .ايمان آرد

 که يکی از بزرگترين        33ُمَبّرد.  »و لکن الِبر   «را چنين توجيه می کند          »  لکن الَبر «به همين جهت تفسير جاللين جمله            
که را با کسر نمی خواندم، بل     »  بّر«علمای نحو است با ترس و لرز می گفت اگر من به جای يکی از قراء بودم اين کلمه                       

شد و  ]  سرزنش شده [باشد و معنی نکوکار دهد و به همين دليل مطعون           »  باّر«مخفف  »  َبر«با زبر و مفتوح می خواندم تا        
 . وی را سست ايمان گفتند

در صورتی که اسم بعد .  سوره طه قوم فرعون راجع به موسی و برادرش هارون می گويند ان هذان لساحران       ٦٣در آيه   
گفته شود و معروف است که عثمان و عايشه نيز چنين قرائت               »  هذين«يد در حال نصب باشد و        با]  هذا[»  آن«از حرف   

برای اينکه به تعصب و جمود در عقيده اشخاص پی ببريم، خوب است رأی يکی از دانشمندان اسالمی را که                         .  کرده اند 

                                                 
اين کتاب بسيار ارزشمند به قلم و اهتمام استاد دکتر محمد             .   هجری ٤٢٩ابو منصور عبدالقادر بغدادی مؤلف کتاب الفرق بين الفرق متوفی              [     28

 ]جواد مشکور زير عنوان تاريخ مذاهب اسالم ترجمه و منتشر شده است
 ٢٠٥  -٢٤٥(ن و کاشان از متکلمان معروف به شمار می رود                 ابوالحسين احمد بن يحيی بن راوندی اصًال از مردم راوند، ميان اصفها                      [ 29

 )]هجری
آثار .  او اواسط قرن دهم ميالدی متولد و اواسط قرن يازده وفات کرد             .  ابومحمد بن حزم آندلسی، ايرانی تبار، اجداد او اسيران جنگی بودند                 [ 30

 ]فراوانی به زبان عربی در ادبيات و موضوعات اسالمی دارد
وی معتقد بود که خداوند دارای اعضای جسمانی        .  يکی از بنيانگزاران مکتب معتزله    )   م ٨٤٠  -٩٢٠(سين عبدالرحمن بن محمد خياط      ابوالح    [ 31
 ]است

مؤسس اين  .  معتزله فرقه  معتبری بودند در اسالم که در اواخر عصر بنی اميه ظهور کردند و تا چند قرن در مسائل اسالمی تأثير گذاشتند                               [ 32
پيروان اين فرقه را در      .  بود که با کمک عمروبن عبيد اين فرقه را پديد آورد             )   ه ق  ١١٠مرگ  (ل بن عطا از شاگردان حسن بصری          فرقه واص 

ظهور اين فرقه سبب ايجاد يک نهضت و تحول بزرگ فکری در اسالم شد و مسلمين را با علوم و فلسفه                           .  نيز می گفتند  »  عدلی مذهب «فارسی  
رای اثبات عقايد وافکار خود از قبيل توحيد، نفی جسميت خدا، عدم امکان رؤيت خدا، عدل و اختيار و غيره از فلسفه                                     آشنا کرد زيرا اينان ب       

استفاده می کردند و به مباحث عقلی و منطقی متوسل می شدند  روی همين اصل مورد بغض و کينه شديد اغلب ِفَرق اسالمی مخصوصًا محدثين                             
معتزله به حدود بيست فرقه      .   حقيقت بنيانگزار علم کالم در اسالم هستند و آيات قرآن را تأويل و توجيه می کردند                      اين فرقه در  .  و اشاعره بودند  

 ]تقسيم شدند
  هجری قمری، در نحو و لغت از مشاهير ادب عرب است و تأليفات سودمند فراوان                  ٢١٠  -٢٨٥حدود  .  محمد بن يزيد نحوی بصری    .  ُمَبّرد    [ 33
 [در لغت می باشد که از ارکان ادب و کالم به شمار می رود» الکامل«آنان کتاب مشهورترين . دارد



 85

در ميان دو جلد قرار گرفته است به اجماع          اين دانشمند می گفت اين اوراقی که به اسم قرآن            .  در جايی خوانده ام نقل کنم      
» هذين»  «هذا«پس اين روايت که عثمان و عايشه به جای                .  در کالم خدا اشتباه راه نمی يابد          .  مسلمين کالم خدا است     

 .خوانده اند، فاسد و نادرست است
حالت نصب و رفع و جّر با       تفسير جاللين به طرز ماليمتری به رفع اشکال برخاسته و می گويد در اين تثنيه در هر سه                      

 .قرائت می کرده است» هذين«الف آورده می شود ولی ابو عمرو نيز مانند عثمان و عايشه 
 :است شريف و انسانی که ما را از وجود يک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند] ٣٣[در سوره نور آيه ای 

 
 َتَحصُّنا ِلَتبَتُغُوا َعرَض الَحيوِه الدُّنيا َو َمن ُيکِرهُهنَّ َفَانَّ اَهللا ِمن َبعِد                           التِکرُهوا َفَتياِتُکم َعَلی الِبغاء ِان َاَردنَ           «

 .»ِاکراِهِهنَّ َغُفوُر َرحيم
کسی که آنها را مجبور کند پس از مجبور کردن  .  دختران خود را برای تحصيل مال به زنا مجبور نکنيد         ]  يعنی[

 .آنها خداوند آمرزنده و رحيم است
 

يعنی کسانی که کنيز و برده دارند، به قصد انتفاع و           .  ضح است که قصد پيغمبر نهی از يک کار زشت و ناپسند است            پروا
 .به جيب زدن مزد همخوابگی آنان، آنان را به نزد حريف نفرستند و به زنا مجبور نکنند

که خداوند بر کنيز و برده ای که به    اين است   »  فان اهللا من بعد اکراههن غفور رحيم      «و باز واضح است که قصد از جمله         
ولی ظاهر چنين است که خداوند نسبت به مرتکبان اين عمل، غفور و                .  امر موالی خود تن به زنا داده است می بخشايد            

پس عبارت نارسا و به مقصود شريف پيغمبر وافی نيست و به رأی ابراهيم نظام درباره قرآن اشاره کرديم و                   .  رحيم است 
 که همه از      35 و فوطی   34بسی از معتزليان ديگر چون عبادبن سليمان           .  رد که او در اين رأی تنها نيست            بايد اضافه ک   

 .مؤمنان بنامند، با وی هم رأيند و اين عقيده را مباين اسالم و ايمان خود نمی دانند
که منشئات خود را    بديهی است نام متفکر بزرگ و روشنفکرترين مردان عرب، ابوالعالء معّری را به ميان نمی آوريم                      

 .اصيل تر و برتر از قرآن می دانست
باری بيش از صد مورد انحراف از اصول و استخوان بندی زبان عربی را از اين قبيل که اشاره شد ثبت کرده اند و                                    

است نيازی به گفتن نيست که مفسرين و شارحان قرآن در توجيه اين انحرافها کوششها و تأويلها کرده اند و از آن جمله                             
] که[ که از ائمه زبان عرب و از بهترين مفسران قرآن کريم به شمار می رود و يکی از ناقدان اندلسی،                                  36زمخشری

نامش را به خاطر ندارم، درباره وی می گويد اين مرد مال نقطی و مقيد به قواعد زبان عرب يک اشتباه فاحش کرده                                   
تکليف ما اين است که قرآن را دربست قبول کنيم و              .  نطبق سازيم ما نيامده ايم قرائت را بر دستور زبان عربی م             .  است

 .قواعد زبان عرب را بر آن منطبق سازيم
ولی از اين بابت که در . قومی نماينده دستور زبان ملت خويشند] هر[فصحای بزرگ . اين سخن تا درجه ای درست است  

م و قبول عامه دور نمی شوند مگر ضرورتی آنان را             استعمال کلمات و ترکيب جمله از اصول متداول و رايج و قابل فه              
حسن بيان و شعر خوب قبل از اسالم در ملت عرب نشو و نما کرده و قواعد زبان عرب استوار                               .  به مسامحه بکشاند   

پس .  مسلمين معتقدند که قرآن در فصاحت و بالغت از تمام مواليد قريحه فصيحان قبل از خود برتر است                         .  گرديده بود 
 .متر از همه آنها از اصول زبان و ضوابط فصاحت منحرف شده باشدبايد ک

قضيه بطور اساسی بايد اينطور      .  گفته ناقد اندلسی از اين حيث هم خدشه پذير است که قضيه را معکوس طرح می کند                       
 : طرح شود

پس آن کسی   .  ستبه درجه ای که بشر از آوردن مانند آن عاجز است، پس کالم خدا                 .  قرآن در حد اعالی فصاحت است      
 .که آن را آورده است پيغمبر است

يعنی هرگونه انحراف از اصول زبان       .  ولی ناقد اندلسی می گويد قرآن کالم خدا است پس اصيل و غير قابل ايراد است                   
 .عرب در آن اصل است و بايد قواعد زبان عرب را تغيير داد

. وت حضرت محمد قرار دهند تا منکران را متقاعد سازند         به عبارت ديگر می خواهند فصاحت و بالغت قرآن را دليل نب            
ولی ناقد اندلسی نبوت حضرت را امری مسّلم می داند و چون او گفته است قرآن سخن خدا است پس ديگر دِر هرگونه                              

 .گفت و شنود بسته است و بايد دربست آن را قبول کرد
انسان »  والنجم«در سوره های مّکی مانند سوره        .  يات جاهليت با همه اينها قرآن ابداعی است بی مانند و بی سابقه در ادب               

به يک نوع شعر حساس و حماسه روحانی بر می خورد که نشانه ای از قوت بيان و استدالل خطابی محمد است و                                       
 . نيروی اقناعی در آن نهفته است

                                                 
 ]او آثار فراوانی دارد. از سران معتزله و از طرفداران هشام بن عمرو فوط بود.   ميالدی فوت کرد٨٧٠عباد بن سليمان در حدود   [ 34
 ] درگذشتهشام بن عمرو فوطی از سران معتزله در اواخر قرن نهم ميالدی  [ 35
زمخشری به زبان عربی می     .  از زبانشناسان و علمای بزرگ اسالمی      .   ميالدی در سمرقند متولد شد      ١٠٧٥محمد زمخشری در حدود سال           [ 36

کتاب صرف و نحو او در زبان        .  است»  االکشاف«مهمترين کار او تفسير قرآن به نام          .  نوشت و فقط زبان فارسی را در تدريس به کار می برد               
 ] ميالدی وفات کرد١١٤٤زمخشری در سال . نوز مورد مراجعه اعراب استعرب ه
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] مّکی[ن را در اين سوره          را که از آيات مدنی است و شخص نمی داند چرا حضرت عثمان و يارانش آ                           ٣٣اگر آيه    
با اين تفاوت که در اين سوره از زيبايی         .   لطيف، شيرين و خيال انگيز است      37گنجانيده اند برداريم، مانند غزلهای سليمان     

.  خفته، چيزی ديده نمی شود      38دختران اورشليم و ُمغازله با دوشيزگانی که پستانشان چون گوسفندان سفيد بر کوه جلعار                 
نی است که خود را فرستاده خدا می داند و کيفيت وحی و اشراق و رؤياهای پيامبرانه خويش را بيان                          رجزخوانی قهرما 

 :می کند
 

َوالنَّجِم ِاذا َهوی، ماَضلَّ صاِحُبُکم َو ماَغوی، َو ما َينِطُق َعِن الَهوی، ِان ُهَواّلا َوحُی، َعلََّمُه َشديُدالُقوی، ُذو مرَّه                       «
ِعنَد ِسُدَرِه  ...  ق اَالعلی، ُثمَّ َدنی َفَتَدّلی َفکاَن قاَب َفوَسين َاو َادنی، َفَاوحی ِالی َعبِدِه ما َاوحی                     َفاسَتوی َو ُهَو ِباالفُ    

الُمنَتهی، ِعنَدها َجنَُّهالَمأوی ِاذ َيغَشی الّسدِرَه ما َيغشی، ما زاَغ الَبَصُر َو ما َطغی، َلَقد َرأی ِمن آياِت َرّبِه                                            
 .39»...الُکبری

 
ت در ترجمه آيات مقداری از زيباييهای سوره که در آن روح  گرم محمد خواننده را به وجد می آورد از ميان                            بديهی اس 

 :می رود ولی ناچار به اختصار چنين معنی می دهد
به ثريا که غروب می کند، يار شما نه  گمراه است و نه بدکار، به او وحی شده و فرشته ای توانا در افق باال بر او ظاهر                             

او به پيغمبر نزديک شد تا حد کمتر از دو کمان و آنچه بايد بدو بگويد گفت، در                   .  ده و به او اوامر الهی را آموخته است         ش
اين کشف و وحی دروغ نمی گويد شما بدين کشف و اشراق با وی مجادله می کنيد در صورتی که دفعه ديگر نيز او را                              

 او بدو خيانت نکرده است و آنچه می گويد ديده است، از عجايب آيات                   در سدره المنتهی و نزديک بهشت ديده بود، ديده          
 .خداوند بزرگ چيزها ديده است

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

 ُهَو َاعَلُم ِبَمن َضلَّ      َفَاعِرض َعن َمُن َتَولی، َعن ِذِکرنا َوَلم ُيِرد ِاالَّ الَحيَوه الدُّنيا، ذِلَک َمبَلُغُهم ِمَن الِعلِم ِانَّ َربَّکَ                      «
 .»َعن سبيِلِه َو ُهَو َاعَلُم ِبَمِن اهَتدی

. از کسانی که از ما روی  بر تافته اند و به زندگانی ظاهر اين جهان دل خوش کرده اند روی برگردان                         ]  يعنی[
 .40اينان بيش از اينکه دانش و خرد ندارند و خدای تو بهتر از هر کس به حال آنان آگاه است

 
و آن  »  اميدوارم شيطان رهايت کرده باشد    «:  به وی می رسد و طعنه زنان می گويد         »  ام جميل «زی زن عموی پيغمبر     رو

سوره مترنم  .  هنگامی بود که وحی قطع گرديد و محمد مأيوس و اندوهگين به فکر پرت کردن خويش از کوه افتاده بود                         
ه در آن نامی از زن بولهب و گفتار استهزا آميزش نيست،             اين سوره زيبا ک   .  پس از اين واقعه نازل می شود      »  والضحی«

 :تسليت بخش و نويد انگيز است
 

َوالضُّحی، َواّلَليِل ِاذا َسجی، ما َودَّعَک َربَُّک َو ما َقلی َو َلالِخَرُه َخيُر َلَک ِمَن االُولی َو َلَسوَف ُيعطيَک َربَُّک                            «
َک ضاًال َفَهدی َو َوَجَدَک عاِئًال َفَاغنی َفأمَّا الَيتيَم َفال َتقَهر َو َامَّا الّساِئَل َفال                    َفَترضی َاَلم َيِجدَک َيتيمًا َفآوی َو َوَجدَ        

 .»َتنَهر َو َامَّا ِبِنعِمَه َربََّک َفِحّدث
خدا تو را رها نکره و بی عنايت نشده و فرجام کار تو بهتر از آغاز آن خواهد بود، انقدر به تو بدهد که                          ]  يعنی[

. مگر گمراه نبودی هدايتت کرد     .  مگر فقير نبودی بی نيازت ساخت       .  مگر يتيم نبودی پناهت داد      .  خشنود شوی 
 .41پس يتيمان را بنواز ومستمندان را ازخود مران، پيوسته عنايت و نعمت حضرت حق را به خاطر داشته باش

 
و قوه اقناع، سبک تازه ای است        سوره های مّکی و کوچک سرشار از نيروی تعبير            .  بايد انصاف داد قرآن ابداعی است      

جاری شدن آن از زبان مردی که خواندن و نوشتن نمی دانسته، درس نخوانده و برای کار ادب تربيتی                        .  در زبان عرب  
آن دسته ای که قرآن را       .  ، موهبتی است کم نظير و اگر از اين لحاظ آن را معجزه گويند، بر خطا نرفته اند                     42نديده است 

                                                 
سه کتاب امثال سليمان، کتاب جامعه سليمان و غزل غزلهای سليمان در تورات يا عهد                    .  هر دو از انبياء بنی اسرائيل       .  سليمان فرزند داود       [ 37

 ]عتيق از اوست
 ]بايد جلعب باشد که کوهی است در نزديکی مدينه  [ 38
  سوره  نجم ١٨ تا ١  آيات  39
  سوره نجم٣٠ و ٢٩  آيات  40
  سوره والضحی١١ تا ١  آيات  41
در قرآن نيز بدين معنی آمده       .    بعضی از محققان منکر بيسوادی حضرت محمدند و کلمه ُاّمی را به معنی عربهای غير اهل کتاب می گويند                            42
شايد اين اواخر می    .  ماع و قرائن عديده حاکی است که حضرت قادر به نوشتن نبوده است              ولی تواتر و اج   .  هوالذی بعث من االميين رسوالً    :  است

و ما کنت تتلوا من قبله من         «:  عالوه بر عبارات روشن و خدشه ناپذير در قرآن نيز اشاره بدين مطلب هست                  .  توانست پاره ای کلمات را بخواند       
 ٥در آيه   .  ٤٨سوره عنکبوت آيه    .   کتابی می توانستی خواند و نه می توانستی بنويسی           قبل از نزول قرآن تو نه      ]  يعنی[»  کتاب وال تخطه بيمينک   

ديگران می نويسند و به وی امالء می کنند تا از حفظ، ] يعنی... [قالوا اساطير االولين اکتتبها فهی تملی عليه      :  سوره فرقان اين معنی روشنتر است     
 علی دشتی. ستند که حضرت محمد نه می خواند و نه می نويسدمعلوم می شود مشرکان می دان... قرآن را بخواند
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. چيز تازه ای که ديگران نگفته باشند در آن نيست             .  جزه می خوانند بيشتر دچار اشکال می شوند           از حيث محتويات مع    
قصص آن مقتبس از اخبار و روايات يهود و ترسايان است که             .  تمام دستورهای اخالقی قرآن از امور مسّلم و رايج است          

زماندگان عاد و ثمود فرا گرفته و در قرآن  حضرت محمد در ضمن سفرهای شام و بحث و مذاکره با احبار و راهبان و با                
 .به همان شکل يا با اندک انحرافهايی بازگو کرده است

اينکه مردی ُاّمی پرورش يافته  در محيطی آلوده به              .  اما بايد انصاف داد که اين امر از شأن حضرت محمد نمی کاهد                  
ور و قساوت وجود ندارد، به نشر ملکات           اوهام و خرافات در محيطی که فصق و شتم رايج است و ضابطه ای جز ز                       

فاضله برخيزد و مردم را از شرک و تباهی نهی کند و پيوسته برای آنها از اقوام گذشته سخن گويد، نشانه نبوغ فطری و                        
سخن می  »  عبس«گوش دهيد اين مرد بيسواد چگونه در سوره             .  تأييدات روحی و صدای وجدان پاک و انسانی اوست            

در ضمن اين آيات خوش آهنگ گويی طپش           .  مونه کاملی است از موسيقی روحانی و نيروی روحی            اين سوره ن   .  گويد
 :قلب گرم محمد را می شنويد

ِاذا شاَء َانَشَرُه، ُقِتَل اِالنساُن ما َاکَفَرُه، ِمن َایَّ َشیء َخَلَقُه ِمن ُنطَقِه َخَلَقُه َفَقدََّرُه، ُثمَّ السَّبيَل َيسََّرُه، ُثمَّ َاماَتُه َفَاقَبَرُه ُثمَّ           «
کًال َلما َيقِض ما َاَمَرُه َفلَينُظر ِاالنساُن ِالی َطعاِمِه، َاّنا َصَببَنا الماء َصّبًا، ُثمَّ َشَققَنا اَالرَض، َشّقًا َفَانَبتنا فيها َحّبًا َو                              

 .» َلُکم َو َلانعاِمُکم َفِاذا جأِت الّصاخَُّهِعَنبًا َو َقصبًا َو َزيُتونًا َو َنخًال َو َحداِئَق ُغلبًا َو فَاکه َو َاّبًا َمتاعًا
 

خاک بر سر انسان و کفر او، از چه خلق شده؟ از نطفه ای، سپس چنين                     :  معنی آن بطور خالصه و تقريبًا اين است که           
او می ميرد و اگر خدای خواست باز زنده می شود، به خوراک خود نگاه ند، ما آب به انسان عطا                              .  برازنده شده است   

ديم ما زمين را برايش مهيا کرديم، خوراکهای گوناگون و لذيذ برای آنها رويانديم برای خودشان و حيواناتشان اما                               کر
 43...هنگامی که رستاخيز شد

اين توالی جمالت خوش آهنگ که چون غزل حافظ قابل ترجمه نيست، از دهان گرم يک مرد ُاّمی بيرون آمده که با                                    
 .اردضربان قلب تبدارش هماهنگی د

در عين حال که محمد با خطابه های زيبای خود می کوشد قوم خويش را هدايت کند و همه گونه روحانيت از آن می                                    
محمد بازگوکننده اصولی است که انسانيت از قرنها        .  تراود، نمی توان قرآن را از حيث دستورهای اخالقی معجزه دانست          

پس باقی می   .  يوس، زردشت، سقراط، عيسی و موسی همه گفته اند           بودا، کنفس .  پيش گفته است و در همه جا گفته است           
 .ماند احکام و شرايعی که شارع اسالم آورده است

 
 

 اما از حيث احکام و شرايع
 

از اين رو، هم     .  نخست بايد در نظر داشت که غالب آنها به مناسبت وقايع روزانه و مراجعه نيازمندان وضع شده است                        
و پس از آن نبايد فراموش کرد که فقه اسالم مولود کوشش مستمر علماء                        .  ناسخ و منسوخ   تغاير در آنها هست و هم            

مسلمانان است و در طی سه قرن اول هجری چنين مدون شده است ورنه شرايع قرآنی موجز و غيروافی به جامعه                                    
 مهم و شايسته تأمل و      مهمتر از اين نکات، اين مطلب      .  بزرگی است که نيم قرن  و يک قرن پس از هجرت به وجود آمد                 

 .مطالعه است که اغلب اين احکام مقتبس از شريعت يهود يا عادات و آداب زمان جاهليت اعراب است
 

 روزه
] يعنی[عاشورا  «نهايت از مجرای عادات اعراب جاهليت که روز دهم محرم                .  مثًال روزه از يهود به اسالم آمده است           

.  به مدينه، هنگامی که قبله تغيير کرد، روزه نيز به ايام معدودات مبدل شد               پس از هجرت  .  را روزه را می گرفتند    »  کبور
يعنی ده روز اول محرم را روزه می گرفتند و پس از آنکه مسلمانان خرج خود را از يهود کامًال جدا کردند، ماه رمضان                  

 .به روزه اختصاص يافت
 

 نماز
 به خدا آرند و او را ستايش کنند و گويا در اسالم نخستين                     نماز در همه اديان هست و رکن اوليه ديانت است که روی                 

فريضه اسالمی است و بدين شکل و طرز مخصوص ديانت اسالم است که از راه سّنت مستقر شده است ورنه در قرآن                           
 در مکه و يک سال و نيم پس        ]  محمد[قبله هم در تمام مدت سيزده ساله رسالت او           .  از تفصيل و جزئيات آن خبری نيست       

 .از هجرت، همان قبله يهود يعنی مسجد االقصی بود
 
 
 

                                                 
  سوره عبس٣٤ تا ١٨  آيات  43
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 حج
تمام مناسک حج و عمره، احرام، لثم و لمس                   .  حج تحقيقًا برِای تأييد و تثبيت عادات قومی عرب مقرر شده است                         

حجراالسود، سعی بين صفا و مروه، وقفه در عرفات و رمی جمره، همگی در دوره جاهليت متداول بود و تنها بعضی                            
 .الت در حج اسالمی نسبت به دوره جاهليت روی داده استتعدي

می گفتند و هر قومی بت خود        »  لبيک يا منات  «و  »  لبيک يا ُعّزی  «،  »لبيک يا الت  «اعراب قبل از اسالم هنگام طواف         
 .لبيک اللهم لبيک: جای بتها را گرفت و آن عبارت بدين شکل تعديل شد» اللهم«در اسالم . را می خواند

. پيغمبر حرمت صيد را مخصوص ايام حج و هنگام احرام مقرر فرمود                 .  يد را در ماه حج حرام می دانستند           عربها ص 
. اسالم آن را منع کرد و همان پوشيدن لباس دوخته نشده را مقرر کرد                   .  عربها گاهی لخت به طواف کعبه می پرداختند          
 .پيغمبر آن را مجاز ساخت. عرب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشت

مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و برانداختن اصنام قريش از سعی بين صفا و مروه اکراه داشتند زيرا قبل از                            
اسالم بر اين دو کوه دو بت سنگی قرار داشت که حاجيان و زائران دوره جاهليت سعی بين صفا و مروه را برای                                          

ولی پيغمبر نه تنها بين صفا و مروه را مجاز            .  رک می کردند  نزديک شدن به آنها و دست کشيدن و بوسيدن آنها کسب تب              
 . سوره بقره آن را از شعائر اهللا قرار داد١٥٨کرد، بلکه در آيه 

بسياری از تکاليف و سنن اسالمی ادامه عادات دوره جاهليت است که اعراب                   :   می نويسد   44شهرستانی در ملل و نحل      
ازدواج با دو خواهر قبيج و نکاح با زن پدر              .  واج با مادر و دختر حرام بود        آن زمان ازد   .  آنها را از يهود گرفته بودند       

غسل جنابت، غسل مس ميت، مضمضه و استنشاق، مسح سر، مسواک، استنجاء، گرفتن ناخن، کندن موی                         .  حرام بود 
 از يهود بدانها    بغل و تراشيدن موی زهار، ختنه و بريدن دست راست دزد، همه پيش از ظهور اسالم متداول بود و غالباً                      

 .رسيده بود
 

 جهاد و زکات
اگر در ساير شرايع    .  در ميان فرائض دو فريضه است که مخصوص شريعت اسالمی است و آن دو جهاد و زکات است                     

محمد می خواست   .  از اين دو فريضه اثری نيست، برای اين است که شارعان ديگر دارای هدفی که محمد داشت نبودند                     
 .طبعًا چنان دولتی بدون لشکر و پول نمی توانست تشکيل شود و نمی توانست پايدار بمانددولتی تشکيل دهد و 

جهاد از شرايع خاص اسالم است و بی سابقه ترين قانونی است که بشر وضع کرده است و آن را بايد مولود فراست و                               
 نه آيات خوش آهنگ و روحانی سوره         کياست و واقع بينی محمد دانست که يگانه راه حل مشکل را َدِم شمشير يافته است                 

 .های مّکی
غنائم و به دست     .  داشتن سپاه حاضر که هر شخص سالم و قادر به جنگ بايد در آن سهيم باشد، به مال نيازمند است                               

ولی عايدی مستمر و مطمئن تر بيشتر ضرورت دارد و آن را قانون زکات                 .  آوردن مال، محّرِک سپاهيان است به جنگ       
 .دتأمين می کن

 
 باده و قمار

فکر مثبت و بينانگزار محمد پيوسته موجبات و مقتضيات جامعه جديد را در نظر گرفته و آنچه او را به هدف نزديک                               
 .از آن جمله است نهی مسکرات که آن هم از مختصات شرايع اسالمی است. می کند، به کار می بندد

 چهه اعراب خونگرم احساساتی و بی بند و بار اگر به                        نهايت اين قانون بيشتر از لحاظ اجتماعی وضع شده است،                  
مسکرات که کامًال رايج و متداول بود روی آورند، شّر و فساد از آن ناشی می شود و از همين روی در سه مرحله آن را           

 .منع فرمود
از تو  ]  يعنی.  [»ويسئلونک عن الخمر والميسر قل فيها اثم کبير و منافع للناس                «:   سوره بقره است که      ٢١٩نخست آيه    

 .راجع به باده و قصاره پرسند، بگو آن دو مستلزم گناه و شّرند و سودی هم برای مردم دارند
پس از آن آيه ای است که به مناسبت نماز گزاردن يکی از مهاجران در حال مستی و سر زدن اشتباهی از او در آن حال                           

 .45»...وا الّصَلوَه َو َانُتم َسکاریيا َايَُّها َاّلذيَن آُمنو الَتقَرُب«: نازل شده است
 با لهجه ای قاطع     ٩٠در آيه   .   سوره مائده آمده است    ٩١ و   ٩١ولی حرمت آن بطور مطلق و دليل اين حرمت در آيه های              

خمر و قمار ] يعنی. [»ُوهِانََّما الَخمَر َو الَمِيسَر َو اَالنصاُب َو اَالزالُم ِرجُس ِمن َعَمِل الشَّيطاِن َفاجَتِننبُ        «:  و آمرانه می فرمايد   
 . و بت از کارهای پليد شيطان است از آن دوری کنيد

. که نوعی توسل به بتان واستشاره از آنهاست، اضافه شده است             »  انصاب و ازالم  «خمر هميشه با قمار آمده و در اينجا            
موده است که به احتمال قوی بر         باز خمر و قمار را پيش کشيده و علت نهی آن را بيان فر                 ٩١]  يعنی[ولی در آيه بعدی      

ِانَّما ُيرُيد الشَّيطاَن َان ُيوِقَع َبينَکَم الَعداَوَه َو الَبعضاء ِفی الَخِمر َوالَميِسِر َو َيُصدَُّکم                   «:  اثر حدوث حادثه ای نازل شده است        

                                                 
پس از تحصيل به زيارت     .   ميالدی در خراسان به دنيا آمد و در موطن خود به تحصيل پرداخت                ١٠٧٦ابوالفتح محمد شهرستانی در حدود           [ 44

مهمترين .  به تحقيق و تأليف پرداخت    )   ميالدی ١١٥٣(راسان بازگشت و تا آخر عمر        اما به خ  .  کعبه رفت و آنگاه سه سال در بغداد سکونت گزيد          
 ]است که بارها به چاپ رسيده است» ملل و ِنَحل«اثر او کتاب مشهول 

 ...]ای کسانی که ايمان آورديد، در حين مستی نماز مگذاريد.  سوره نسا٤٣آيه   [ 45
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 قمار ميان شما کينه و خصومت بر می            شيطان از راه مشروب و     ]  يعنی.  [»َعن ِذِکر اِهللا َو َعِن الّصلِوه َفَهل َانُتم ُمنَتُهونَ           
 آيا پند می گيريد؟ . انگيزد و شما را از نماز و ياد خدای غافل می کند

اين آيه نظر ما را در سطور گذشته تأييد می کند که با نوشيدن مسکر و ارتکاب قمار ميان آنها نزاغ و جنجال راه می                                   
 تعدد زوجات و طالق و بسياری از احکام ديگر تعديلی است از                    احکام راجع به زنا و لواط و مسائل مربوط به              .  افتاد

 .شرايع يهود و اصالحی است در عادات متداول ميان عرب
اما نه مانند معجزه های سايرين که در ميان مه و غبار افسانه های قرون گذشته پيچيده                       .  با همه اينها قرآن معجزه است       

قرآن معجزه  .  نه، قرآن معجزه است، معجزه زنده و گويا         .  انی نداشته باشد  شده باشد و جز ساده لوحان و بيچارگان معتقد          
قرآن از اين حيث معجزه است       .  است ولی نه از حيث فصاحت و بالغت ونه از حيث محتويات اخالقی و احکام شرعی                    

 بنيادی بر پا     که به وسيله محمد تک و تنها با دست تهی و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن بر قوم خود پيروز شد و                                    
قرآن معجزه است برای اينکه ددان آدمی صورت را به انقياد کشانيد و به وسيله آيات گوناگون اراده آورنده خود                       .  ساخت

حضرت محمد به قرآن باليده و آن را سند صدق رسالت خود قرار داده است زيرا آن وحی                            ...  را بر همه تحميل کرد      
 .پروردگار و او واسطه ابالغ اوست

بيش از شصت بار در قرآن آمده و غالبًا به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارت است از القاء به                                 »  وحی«مه  کل
از همين روی، پس از هر وحی حضرت شتاب داشت          .  ذهن، مطلبی را به خاطر ديگری انداختن يا اشاره زودگذر نهانی           

َوال َتعَجل ِبالُقرآِن ِمن    «:  اشاره ای به اين شتابزدگی است      در دو سه  جای قرآن         .  که يکی از کاتبان وحی آن را ثبت کند           
 .47»...ال ُتَحّرک ِبِه ِلساَنَک ِلَتعَجَل ِبِه«. 46»َقبِل َان ُيقضی ِاَليَک

در اين شتابزدگی نکته ای دقيق نهفته است که حالت وحی حالت خاصی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پيغمبر                               
 نقل کرده است،     48ی زندگانی است و از اين رو، بنا بر حديثی که ُمسِلم از ابو سعيد خدری                    می تابد غير از مطالب عاد       

 .»اگر کسی جز نص قرآن از من چيز نوشته است محو کند. جز قرآن از من چيزی نقل نکنيد«: پيغمبر می فرمود
گويی جهدی  .  می شد ]  یجار[نکته شنيدنی و شايان توجه اين است که حالتی غيرعادی هنگام وحی بر حضرت کاری                      

حارث بن هشام از حضرت رسول کيفيت         :  بخاری به نقل از عايشه آورده است که          .  شديد و درونی روی می داده است        
. شديدتر آنها چون آوای جرسی است که پس از خاموشی در ذهنم نقش بسته است                    :  وحی را پرسيد و حضرت فرمودند       

 .»دريافت مطلب ناپديد می شودگاهی فرشته به صورت مردی ظاهر شده و پس از 
هنگام وحی حتی در روزهای سرد، عرق از پيشانيش می ريخت و در تأييد اين حديث عايشه، بخاری        «:   عايشه می گويد  

روزی مردی با جبه ای       .  از صفوان بن بعلی نقل می کند که بعلی آرزو داشت حضرت را در حال وحی مشاهده کند                           
معطر از پيغمبر سئوال کرد که احرام حج عمره را می تواند با               ]   های ديگر به تن کنند      جامه گشاد و بلند که روی جامه       [

عمر به بعلی اشاره کرد و او به داخل آمده، ديد حضرت مثل کسی                .  آن جبه انجام دهد؟ حالت وحی به حضرت دست داد           
لت بيرون آمده، سئوال کننده     پس از اندکی از آن حا      .  که در خواب است ُخرُخر می کند و رنگ مبارکش سرخ شده است               

 .را خواست و به وی فرمود سه مرتبه جبه خود را از عطر بشويد و احرام عمره نيز چون احرام حج به جای آورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 ]ش از آنکه وحی به تو داده شودو شتاب مکن به قرآن پي. [ سوره طه١١٤  آيه  46
 ]حرکت مده زبانت را تا شتاب کنی در آن[ سوره قيامت ١٦  آيه  47
 ] ميالدی درگذشت٨٧٥او در حدود سال . ابوسعيد خدری از ياران رسول در مدينه که احاديث فراوانی از وی منقول است  [ 48
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 محمد بشر است
 
 

 انبياء عامی بدندی گرنه از الطاف خويش
 بر  مس  هستی  آنان   کيميا  می ريختی
 مولوی

 
 

ُقل ِانَّما َاَنا ِبَشُر ِمثُلُکم       « بشريست به عالوه امتياز روحی ميان تمام علمای پيشين اسالم مطابق آيه                      اين معنی که پيغمبر    
حتی علمای اهل سّنت، عصمت و علم را الزمه ذات نبی و از صفات او ندانسته اند، بلکه                   .   مورد اتفاق بود   49»ُيوحی ِاَلیَّ 

وجيه که خداوند فالن آدمی را بدين جهت که دارای عصمت و علم و ساير  بدين ت .  آن را موهبتی از طرف خداوند گفته اند       
صفات فوق العاده بشری است به رسالت برنگزيده است، بلکه چون او را مأمور هدايت خلق فرموده، مواهبی فوق                                   

 . مواهب بشری به او اعطاء کرده است
حامل وحی فرض می کنيم نه اينکه چون خداوند او را            آنها معتقد بودند از اين حيث به شخصی ايمان می آوريم که او را                 

 : در سطحی برتر از علم و اخالق قرار داده است پيغمبر می دانيم و در اين مورد به آيات قرآن استناد می کردند
 

اُه ُنورًا َنهدی ِبِه َمن َنشاُء      َو َکذِلَک َاوَحينا َاَليَک رُوحًا ِمن َامِرنا ما ُکنَت َتدری َماالِکتاُب َو َال االيماُن َو لِکن َجَعلن                 «
 »...ِمن ِعباِدنا

به وسيله قرآن هر يک از بندگان را . يعنی ما به تو وحی رسانيديم و قبل از آن از کتاب و ايمان اطالعی نداشتی    
 .50که بخواهيم هدايت می کنيم

 
ام در جواب کسانی که از پيغمبر            سوره انع   ٥٠آيه قبل از اين هم تقريبًا داللت بر چنين معنايی دارد و بخصوص آيه                        

 :معجزه می خواستند، اين مطلب را به شکل صريح بيان می کند
 

 »...َقل الَاُقوُل َلُکم ِعندی َخزاِئُن اِهللا َو ال َاعلُم الَغيَب َو ال َاُقوُل َلُکم ِاّنی َمَلُک ِان َاتَِّبُع ِاال ما ُيوحی ِاَلیَّ«
گويم گنجهای خداوند نزد من است و از غيب خبری دارم يا اينکه من                      ای محمد به آنها بگو من نمی            ]  يعنی[

 .من تابع الهام ضمير و رسانيدن وحی هستم.  فرشته ام
 

 : سوره اعراف می فرمايد١٨٨در آيه 
 
 الَخيِر َو ما َمسَِّنی الّسُوُء       َقل ال َامِلُک ِلَنفسی َنفعًا َو ال َضّرًا ِاال ما شاَءاُهللا َو َلو ُکنُت َاعَلُم الَغيَب َال سَتکَثُرُت ِمنَ                       «

 .»ِان َاَنا ِاال َنذير َو َبشير ِلَقوِم ُيؤِمُنوُن
اگر غيب می دانستم هم     .  ای محمد به آنها بگو من سود و زيانی در اين امر ندارم مگر آنچه خدا بخواهد                  ]  يعنی[

 .منين نيستممن جز داعی حق برای مؤ. جلب خير می کردم و هم بدی را از خويش دفع می ساختم
 

اين آيه نيز جواب مشرکان است که می گفتند اگر راست می گويی و با عالم غيب سر و کار داری چرا در مقام تجارت و                  
 سود بردن نيستی؟

آيات قرآنی در اين باب صريح و روشن است و احاديث و مندرجات سيره های معتبر همه مؤيد اين است که پيغمبر                                    
 . نداشت و با کمال سادگی و صداقت به ضعفهای بشری خويش واقف بودداعيه عصمت و کشف مغيبات

                                                 
 ]ثل شما که به من وحی کرده می شودبگو جز اين نيست که من انسانی هستم م [٦  صوره فصلت آيه  49
 ٥٢  سوره شوری آيه  50
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حديث معتبری از پيغمبر نقل می کنند که در برابر سئواالت پرت و پالی مشرکان که می خواستند وی را عاجز کنند می                         
 .»اينها از من چه توقع دارند، من بنده خدايم و جز آنچه به  من آموخته است نمی دانم«: فرمود
 به شکل ستايش انگيزی ساطع است و عتاب مالمت آميز خداوندی نسبت به                    51اقت و درستی محمد در سوره عََبس        صد

 :محمد از آن هويداست ولی محمد با کمال راستی آن را می گويد
 

َفأنَت َلُه َتَصّدی   .  َاما َمن اسَتغنی  .  کریَاو َيذَّکَُّر َفَتنَقَعُه الذِّ   .  َان جاَء اَالعمی َو ما ُيدريُک َلَعلَُّه َيزَّّکی        .  َعَبَس َو َتَوّلی  «
 .52»...َفَانَت َعنُه َتَلّهی کّال ِانَّها َتذِکَرُه. َو ما َعَليَک َاّال َيزَّّکی َو َاّما َمن جاَء َک َيسعی َو ُهَو َيخشی

 
ميل و رغبت محق    شايد در اين    .  پيغمبر اين ميل بشری را داشت که می خواست مردمان متمکن و متنعم به اسالم درآيند                  

کدام يک از ما دو طرف        ]  يعنی[»  ...َایُّ الَفريَقيِن َخيُر َمقامًا َو اَحَسُن َنِدّياً         «:  بود زيرا مشرکان در مقام تفاخر می گفتند          
  53بيشتر و در اجتماع محترم تريم؟) مسلمانان و مشرکان(

وزی که با يکی از افراد اين طبقه صحبت می            ر.  پس طبعًا پيغمبر ميل داشت متعينين و محترمين را گرد خود جمع کند                
کرد و قطعًا برای اقناع او گرم مذاکره بود، کوری به نام عبداهللا بن ام مکتوم که اسالم آورده بود به وی رسيد و گفت از                              

وره آن وقت اين س    .  پيغمبر به حرف او اعتنايی نکرد و به خانه رفت             .  آنچه خدا به تو آموخته است چيزی به ما ياد بده              
اخم کرد و روی گرداند هنگامی که نابينا به او رسيد، تو چه می                «:  شريفه َعَبس نازل شد که لهجه عتاب از آن هويداست          

دانی شايد تزکيه می شد و سخنان تو به وی آرامش می داد،  اما تو به متشخص روی آوردی، از او چه زيانی می رسد                                
نه، نبايد اينطور باشد و اين را به        .  ت، به خدا گرويده و تو بدو التفاتی نداشتی        اما آنکه به سوی تو شتاف     .  که ايمان نياوردی  

 . »عنوان يادآوری گفتيم
بعدها پيغمبر هر وقت عبداهللا بن ام مکتوم را می ديد می فرمود خوش آمد کسی که خداوند برای خاطر او مرا عتاب                                    

 . فرمود
 : می فرمايد٥٥آيه ] مؤمن[در سوره غافر 

 .» ِانَّ َوعَداِهللا َحّق َو اسَتغِبر ِلَذنِبَک َو َسِبّح ِبَحمِد َرّبَک ِبالَعِشّی َو اِالبکاِرَفاصِبر«
يعنی شکيبا باش، وعده خداوند استوار است، از گناهان خود به درگاه خداوند استغفار کن و نمازهای پنجگانه                         

 .را بجای آور
 

ن گناه در نّص قرآن منافی است با عصمت مطلقی که بعدها مسلمين      نسبت دادن گناه به محمد و امر به طلب بخشايش از آ           
 :به شکل ديگری اين معنی تکرار شده است] انشراح[در سوره الشرح . برای پيغمبر قائل شدند

 
 »الَّذی َانَقَض َظهَرَک؟. َاَلم َنشَرح َلَک َصدَرَک َو َوَضعنا َعنَک ِوزَرَک«
را که بر دوش تو سنگينی می کرد از تو            )  خطاها(نکرديم و بار گناهان      آيا سينه ات را برای وحی باز          ]  يعنی[

  54بر نداشتيم؟
 

 :آمده است» وزر«يعنی گناه به جای » ذنب«در سوره فتح باز کلمه 
 

ُه َعَليَک َو َيهِدَيَک ِصراطًا        ِلَيغِفَر َلَک اُهللا ما َتَقدََّم ِمن َذنِبَک َو ما َتَاخََّر َو ُيِتمَّ ِنعَمتَ                       .  ِاّنا َفَتحنا َلَک َفتحًا ُمبيناً        «
 .»ُمسَتقيمًا

پيروزی درخشانی به تو داديم تا خداوند گناهان گذشته و آينده ات را ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام                          ]  يعنی[
 .55کند و به راه راست هدايتت فرمايد

 
حضرت دعوی عصمت و مرتبه      رويهم رفته از نصهای صريح و غير قابل خدشه آيات قرآنی چنين بر می آيد که خود                       

فوق انسانی که بعدها ديگران برای او درست کردند نداشته و خويشتن را جائزالخطا گفته است و همين امر شأن او را در   
 .نظر اهل فکر و تحقيق باال برده و ارزش ملکات و نيروی روحی او را چندين برابر می کند

                                                 
 ]١٢ تا ٢آيه   [ 51
روی ترش کرد و پشت بگردانيد که چرا آن کور نزد وی آمد، تو چه دانی شايد او پاک شود و يا تذکار يابد و تذکارش سود دهد، اما آنکه                                          [ 52

گناهی بر تو نيست، اما آنکه شتابان نزد تو آمده و همو ترسد، تو از وی تغافل می                     بی نيازی می کند، تو بدو اقبال می کنی که اگر هم پاک نشود                 
 ]کنی، چنين مکن که اين تذکاريست

 ٧٣  سوره مريم آيه  53
 ٣ تا ١) االنشراح(  سوره الشرح  54
 ٢ و ١  سوره فتح آيه های  55
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د و جز در امور طبيعی که نسبتًا از مقوالت مثبته و عقيله اند در ساير                   انسانها جز در امور رياضی که حقايق ثابت دارن          
نخست به امری معتقد می      .  امور مانند عقايد مذهبی و سياسی و عادات اجتماعی ابدًا عامل عقل را به کار نمی اندازند                        

 .شوند و سپس عقل و انديشه را برای اثبات آن به تکاپو و تالش بر می انگيزانند
پس از آن   .  نخست از فرط ارادت معتقد شدند که پيغمبر معصوم است          .  الم نيز از اين اصل کّلی منحرف نگشتند        علماء اس 

 .تمام اين ُمصّرحات قرآنی را تأويل کردند
را به خاطر می آورد که       )  ٢٧٣شوشتری متوفی     (56دست و پايی که مفسران در اين باب می زنند، قضيه سهل تستری                

 .آمد و گفت مردم می گويند تو روی آب راه می رویيکی از مريدان نزد وی 
نمی دانم  :  مؤذو گفت .  مريد رفت نزد مؤذن و قضيه را پرسيد        .  از مؤذن مسجد بپرس که آدم راستگويی است        :  سهل گفت 

که او روی آب راه می رود يا نه ولی اين را می دانم که روزی سهل برای تطهير به کنار حوض آمده و در آب افتاد و                                   
امری که پژوهنده بی طرف و حقيقت جوی را گمراه نمی کند، کثرت               .   من نبودم و او را در نمی آوردم خفه می شد              اگر

 . مستندات است
 نيز معتقد است روايات و احاديث و سيره هايی که صورتی قطعی و روشن از شارع اسالم ترسيم می کنند،                        57گولدزيهر

 .ود و همه آنها محمد را با تمام عوارض بشری نشان می دهددر هيچ يک از تواريخ دينی جهان ديده نمی ش
در اين مستندات تالشی صورت نگرفته است که وی را از تمايالت بشری دور کنند، بلکه بالعکس او را به مؤمنان و                                

ی در جنگ خندق چون سايرين به کندن زمين می پرداخت و درباره خوش             :  اطرافيانش نزديک می سازند چنانکه گفته اند       
از دنيای شما عطر و زن و نماز     ]  يعنی[»  َالَطيب َوَالِنساء و ُقره َعينِی َالصاله     :  َاحبُّ ِمن ُدنيا ُکّم َثالث    «:  زندگی می فرمايد  
 .را دوست دارم

 . و از همين روی اعمالی از وی روايت می کنند که چندان تناسبی با زهد و ترک دنيا ندارد
ن و چه در احاديث و چه در سيره ها و روايات پس از رحلت حضرت رسول تمام                      با وجود مستندات فراوان چه در قرآ       

فردای وفات او عمر، يا يکی از صحابه های بزرگ، شمشير به کف فرياد می                    .  خصائص بشری از وی سلب می شود        
ی بانگ زد   خدا پدر ابوبکر را بيامرزد که بر و          .  زند هر کس بگويد محمد ُمرد با اين شمشير گردن وی را خواهم زد                    

 .58»ِاّنَک ِمّيُت َو اَّنُهم مَُِتوَن«: مگر نه در قرآن آمده است
هر قدر فاصله زمانی و مکانی از مدينه سال يازده هجری فزونی می گيرد، قوه پندار مسلمانان بيشتر به کار می افتد و                            

خود حضرت محمد برای خود قائل بود       کار اغراق و مبالغه چنان باال می گيرد که بنده و فرستاده خدا يعنی دو صفتی که                   
او را علت غائی جهان        .    و آن دو را در نمازهای پنجگانه و در آيات عديده قرآن ذکر کرده است فراموش می شود                              

 معرف می کنند تا آنجايی که خداوند قادر و آفريننده جهان که با گفتن                     59»لوالک لما خلقت االفالک    «آفرينش و مصداق     
هستی بر کائنات بپوشاند، برای مواد اوليه خلقت ناچار می شود نخست                 ]  خلعت[ توانست خلقت     می»   باش –کن  «کلمه  

نور محمدی بيافريند و سپس بر آن نور نظر افکند تا از تأثير آن نظر عرق شرم بر نور نشيند و در نتيجه بتواند از آن                                  
محمد :  در کتاب محمد رسول بشر می نويسد          محمد عبداهللا السمان      .  60عرق، روح انبياء و فرشتگان را به وجود آورد             

شئون رسالت او را از حدود بشريت خارج          .  چون انبياء ديگر بشر بود مانند ساير آدميان متولد شد، زندگی کرد و ُمرد                   
به اسود بن عبدالمطلب ابن اسد نفرين می کرد که              .  نکرد و مثل همه مردم خشمگين، خشنود، راضی و مغموم می شد                

 . و پسرش را يتيمخدايا کورش کن
محمد عزت دروزه نويسنده فلسطينی کتابی در سيره حضرت رسول نوشته و مقيد بوده است آراء و عقايد خود را بر                                

اين مسلمان روشنفکر که در سراسر دو جلد کتاب شريف و جليل خود خلوص و ايمان او به                   .  نصوص قرآنی متکی سازد   
 راه  61مسلمين چون قسطالنی  »  ُغّلات«مال تأسف اعتراف می کند که       حضرت رسول و شريعت اسالمی ساطع است، با ک         

کج در پيش گرفته و به مبالغاتی دست زده اند که ابدًا با نصوص قرآن کريم سازگار نيست و حتی در احاديث معتبر و                                 
 محمد از نسل او به        در عقايد ناموجه آنها خداوند آدم را برای اين آفريد که               .  موثق صدر اسالم نشانی از آنها نمی يابيم          

وجود آيد و مقصود از خلقت نوع انسانی او بوده است حتی لوح و قلم و عرش و کرسی بلکه تمام آسمانها و زمين، جّن و               
 سوره انعام را    ١٢٤انس، بهشت و دوزخ و خالصه تمام کائنات در پرتو نور محمد به وجود آمده است و صراحت آيه                          

خدا داناست که رسالت خود را به که تفويض فرمايد، فراموش کرده ] يعنی[» يجعل رسالته اهللا اعلم حيث    «:  که می فرمايد  
 .پس گوش انداخته اند» يگانه مؤثر در عالم وجود خداست«اند و اين اصل بزرگ ديانت اسالم که 

الی آنها را   نويسنده روشنفکر مسلمان اضافه می کند که مطابق نصوص قرآنی همه انبياء بشرهای عادی اند که حق تع                         
 : برای هدايت مردم برگزيده است

 

                                                 
 ] ميالدی درگذشت٨٨٦حدود . انيکی از صوفيان معروف اهل شوشتر در خوزستان اير) شوشتری(سهل تستری   [ 56
اين کتاب توسط    )  .   Vorlesungen über den Islam(»  درسهايی از اسالم   « خاورشناس آلمانی مؤلف کتاب         Goldziherگولدزيهر      [ 57

 ]به فارسی ترجمه شده است» العقيده و الشريعه فی االسالم«علينقی منزوی از ترجمه عربی به نام 
 ]٣٠سوره زمر آيه . ی هستی و ديگران هم مردنی اندبه درستی که تو مردن  [ 58
 ]اگر تو نبودی من افالک را نمی آفريدم: حديث خطاب به رسول اهللا  [ 59
 علی دشتی.    کتاب مرصاد العباد شيخ نجم الدين دايه 60
 ]ارات بفنون القرآتلطايف االش«مهمترين کتاب وی )  م١٤٤٨ -١٥١٧(ابوالعباس احمد بن محمد قسطالنی اندلسی شافعی   [ 61
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َو ما َارَسلنا َقبَلَک ِاّال ِرجاًال ُنوحی ِاَليِهم َفسَئلُوا َاهَل الّذِکِران َکنُتم ال تعََّلُموُن َو ما َجَعلناُهم َجُسدًا الَيا َکُلوُن ّالَطاَم                        «
 62»َو ما کاُنوا خاِلديَن

 
 .63م، آنها نيز می خوردند و جاويد نبودندپيش از تو مردانی را به وحی اختصاص دادي

 
وی آيه های عديده ای از قرآن نقل می کند که مشعر است بر اينکه پيغمبران جز مزّيت وحی و برگزيده شدن از طرف                             

 :مانند. حضرت حق، مّزيت ديگری نداشته اند
 

آيا من جز بشری هستم که به          .   خدای من   بگو منزه است   ]  يعنی[»  ُقل ُسبحاَن َرّبی َهل ُکنُت ِاّال َبَشرًا َرُسوالً           «
 64»رسالت برگزيده شدم؟

 
مردم بدين خيال واهی    ]  يعنی.  [»َو ما َمَنَع ّالناُس َان ُيؤِمُنوا ِاذا جاَء ُهُم الُهدی ِاّال َان قاُلوا َاَبَعَث اُهللا َبَشرًا َرُسوالً                  «

 .65ان بشر برگزيده استاز پيروی حق سر باز ردند که می گفتند خداوند پيغمبر خود را از مي
 

 .66قبل از تو مردانی را برای وحی انتخاب کرديم] يعنی[» ...َو ما َارَسلنا َقبلَک اّال ِرجاًال ُيوحی ِاَليِهم«
 

اين چگونه پيغمبريست که هم غذا می خورد        ]  يعنی[»  َو قاُلو اما ِلهَذا الرَُّسوِل َياُکُل الطَّعاَم َو َيمشی ِفی اَالسواقِ           «
 . 67بازار می رودو هم به 

 
ما با  ]  يعنی[»  َنحُن َنُقصَّ َعليَک َاحَسَن الَقَصِص ِبما َاوَحينا ِاَليَک هَذا الُقرآن َو ِان ُکنَت ِمن َقبِلِه َلِمن الغاِفلينَ                         «

 .68وحی خود بهترين حکايتها را در قرآن آورديم، گرچه قبل از وحی و قبل از قرآن تو نيز از غافالن بودی
 

برای هيچ بشر عمر جاويدان مقرر نکرده ايم         ]  يعنی[»  نا ِلَبَشرَّ ِمن َقِبلَک الُخلَد َاَفِاَن مََّت َفُهُم الخاِلُدونَ         َو ما َجَعل  «
 .69که تو بميری و آنها جاويدان باشند

 
که قبل از وی    محمدنيست مگرمانند يکی از پيغمبران       ]يعنی[»  ...َو ما ُمحََّمُد ِاّال َرُسوُل َقدَخَلت ِمن َقِبِله الّرُسلُ           «

 .70آمده اند
 

 .71تو خود نمی دانستی کتاب چيست و ايمان چيست] يعنی[» ما ُکنَت َتدری ما ِالکتاُب َو َل االيماُن«
 

» َقل ما ُکنُت ِبدعًا ِمَن الرُسِل َو ما َادری ما ُيفَعَل ِب َو الِبُکم ِان َاَتَبُع ِاال ما ُيوحی ِاّلی َو ما َاَنا ِاال َنذيُر ُمبينُ                                        «
من بدعت تازه ای در ميان پيغمبران نيستم و نمی دانم خداوند به من و به شما چه می کرد اگر جز آنچه                         ]  يعنی[

 .72من جز نذير نيستم. به من وحی فرموده است سخن می گفتم
 

َاللُهم «:  ددر غزوه بنی معونه که هفتاد تن از مسلمانان کشته شدند، چندين روز نماز بامداد را با اين عبارت آغاز می کر                        
آثار بشر بودن و دچار ضعفهای آن شدن همه جا          .  خداوندا بنی مضر را در هم بکوب      ]  يعنی[»  َاّشَدَد و طأَتَک َعَلی ُمِضر    

 .در احوال پيغمبر مشهود است
پس از شکست ُاُحد و قتل حمزه بن عبدالمطلب، وحشی حبشی، دماغ و گوش او را بريد و ِهند زن ابوسفيان سينه او را                              

کافت و جگرش را بيرون آورد و جويد تا آنجا که پيغمبر از مشاهده جسد ُمثله شده حمزه چنان در خشم شد که انتقام                                 ش
خود اين قضيه و نظائر آن خشونت روح و کينه جويی                .  بخدا پنجاه تن از قريش را ُمثله خواهم کرد            :  جويانه فرياد زد   

                                                 
ما پيغمبران را جسدها نکرديم      .  نفرستاده ايم پيش از تو بجز مردانی که به آنها وحی می کرديم اگر خودتان نمی دانيد از اهل کتاب بپرسيد                              [ 62

 ]٨ و ٧سوره انبياء آيات . که غذا نخورند و جاودانيشان نکرديم
 ٨ و ٧  سوره انبياء آيات  63
 ٩٤ه اسرا آي]  سوره  [ 64
 ٩٤  سوره اسرا آيه  65
 ٧  سوره انبياء آيه  66
 ٨ و ٧  سوره فرقان آيه های  67
 ٣  سوره يوسف آيه  68
 ٣٤  سوره انبياء آيه  69
 ١٤٤  سوره آل عمران آيه  70
 ٥٢  سوره شوری آيه  71
 ٩  سوره احقاف آيه  72
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ه ای را شکافته، جگر او را در آَوَرد و بخوَرد و چون غذای                  اعراب را نشان می دهد که حتی زنی متشخص سينه کشت             
همين هند و بعضی از زنان متشخص ديگر برای تشويق جنگجويان ميان آنها                    .  خوشمزه ای نبوده است، بيرون اندازد        

 .افتاده با نويد لطف زنانه خود و وعده های فريبنده ديگر تشجيعشان می کردند
آنها را  .   چند نفر از قبيلهه بحيره زار و بيمار نزد پيغمبر آمده از او مساعدت خواستند                     در سيره ابن هشام آمده است که        

پس از استفاده از شير شتر و آسوده شدن از             .  بيرون مدينه نزد شتربانان خود فرستاد تا از شير شتر بنوشند و شفا يابند                  
چون خبر به پيغمبر رسيد چنان به خشم آمد          .  درنج، شتربان را کشته، خار در چشمش فرو کردند و شتر را با خود بردن                  

پس از آنکه همه را اسير کردند و به حضور محمد آوردند، امر کرد               .  که بی درنگ کرز بن جابر را به دنبال آنها فرستاد           
ِانا َبَشِر َاغَصب َو     «:  در صحيح بخاری حديثی  است از پيغمبر که            .  دست و پايشان را قطع و چشمانشان را کور کنند              

 .يعنی من بشرم چون ساير آدميان به خشم می آيم و متأثر می شوم. »آسِف َکما َيغِضُب الَبّشر
در يکی از    .  ابو رهم غفاری يکی از صحابه است         .  حکايات و روايات بی شماری هست که اين گفتار را تأييد می کند                   

ديک شد بطوری که کفش  زمخت او         مرکب آنها بر حسب اتفاق به يکديگر نز        .  غزوات در صف پيغمبر مرکب می راند       
خود اين شخص نقل    .  آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازيانه بر پای ابو رهم زد                 .  به ساق پيغمبر خورد و متألمش ساخت        

 .می کند چنان ناراحت شدم که ترسيدم آيه ای در باره من و کار ناشايسته من نازل گردد
طبعًا نارضاييها و   .  اندهی لشکری گماشت که مأمور هجوم به شام بود           در روزهای آخر حيات، اسامه بن زيد را به فرم            

بگومگوهايی ميان خواص روی داده که جوان بيست ساله ای را چرا بر لشکری که صحابه ای بزرگ چون ابوبکر در                         
ته خود را چنان برآشفته شد که از بستر ناخوشی برخاس. آن شرکت داشته امير کرده است؟ اين خبر به گوش پيغمبر رسيد          

اين چه سخنانی است که به گوش می رسد و اعتراض می کنند               :  به مسجد رسانيد و پس از نماز، بر منبر شده بانگ زند             
که اسامه را امارت لشکر داده ای؟ همچنين در آخرين روز بيماری که دچار اغماء بود، ميمونه دارويی را که در حبشه                          

حضرت به خود آمد و خشمناک فرياد زد چه کسی اين            .   دهان حضرت ريختند   آن دارو را در   .  ياد گرفته بود حاضر کرد    
غير از عباس دوا را در دهان :  گفت.  کار را کرد؟ گفتند ميمونه دوا را ساخته و به دست عمويت عباس در دهانت ريختند                

 .حتی خود ميمونه که روزه بود از آن دوا خورد. همه حاضرين بريزيد
 زندگی محمد مخصوصًا در ايام اقامت در مدينه شواهد زيادی هست از انفعاالت روحی و                     در حوادث بيست و سه ساله      

تأثرات بشری چون قضيه افک، ماريه قبطيه و تحريم او بر خود و يا شتابی که برای رسيدن به زينب از خود نشان داد و         
 .بی درنگ پس از سر رفتن ايام عّده او به خانه اش رفت

د و با وجود اينکه در قرآن پيغمبر دعوی اعجاز نکرده است، پس از رحلت آن حضرت کارخانه                     با وجود همه اين شواه    
هر قدر فاصله زمانی و      .  معجزه سازی مسلمانان به کار افتاد و هی خرق عادت و انجام امور محال به او نسبت دادند                          

سياری از علماء و محققان اسالمی       مکانی فزونی گرفته است، حجم معجزات به شکل ناموجهی بزرگ شده تا آنجا که ب                   
مردی به نام قاضی     .  آنها را ناروا و غير قابل قبول دانسته اند و آوردن يکی دو شاهد ما را از تفصيل بی نياز می کند                              

 هجری زندگی می کرده، هم شاعر هم محدث هم قاضی و هم عاِلم به انساب عرب        ٦ و   ٥عياض اندلسی که ما بين قرون       
 .»الشفاء به تعريف حقوق المصطفی« تأليف کرده است به نام بوده است، کتابی

اما متأسفانه در اين     .  شخص متوقع است در اين کتاب به شرح مکارم و فضايل و قوه تدبير و سياست پيغمبر برخورد                          
فهم کتاب مطالبی ديده می شود که شخص حيرت می کند چگونه ممکن است آدميزاد کتاب  خوانده و بهره مند از حداقل                           

مثًال قدرت خارق العاده پيغمبر در جماع را از فضايل آن حضرت . و تربيت علمی چنين مطالبی را درباره پيغمبر بنويسد      
 روايت می کند که آن حضرت در شبانه روز به زنان يازده گانه خود می رسيده و                     73به شمار آورده و از انس بن مالک        

 مرد وجود دارد، و باز از انس بن مالک روايت می کند که پيغمبر                        ميان ما معهود و مشهود بود که در وی قوه سی                 
 . 74»سخاوت، شجاعت، کثرت جماع و کشتن«: فرموده است مرا بر ديگران چهار مزيت است

محمد هيچگاه خودستايی نمی کرد و از        .  هر خردمندی حق دارد در صحت اين روايت آن هم از انس بن مالک شک کند                  
قرآن هرگز سخن نگفته و راجع به خويشتن به جمله انک لعلی خلق عظيم اکتفا کرده است و با                        َکَرم و شجاعت خود در       

وجود اين اگر اين شخص به دهش و دالوری خود ببالد قابل توجيه است ولی باليدن به کثرت جماع و بيباکی در کشتن                               
 .ون نيامده استديگران چندان موجب مباهات نيست و هرگز چنين مطالبی از دهان حضرت محمد بير

مکنون روح و خواهشهای نفسانی خود را بيرون می ريزد و در تب اينکه برای                 .  قاضی عياض به اين چيزها نمی نگرد       
محمد صفات غير بشری قائل شود بدان درجه ای می رسد که از بول و غايط محمد سخن به ميان آورده مدعی است که                             

و در گرمی هذيان خويش چنان پيش می رود که می گويد             .   طاهر می دانند   بعضی از علماء بول و غايط انبياء را پاک و           
ام ايمن، خدمتکار محمد، روزی از بول آن حضرت به نيت استشفاء نوشيد و حضرت به او فرمود تا زنده است دچار                                

 .ی دهدو ابدًا به ذهنش خطور نکرده است که انجام چنين کاری به چه صورتی ممکن است رو. شکم درد نخواهد شد

                                                 
يم به رسول اهللا شد و بعدها از نزديکان پيغمبر گرديد و تا مرگ               در سن ده سالگی تقد    .   ميالدی متولد شد   ٦١٢انس بن مالک انصاری حدود           [ 73

. انس بن مالک پس از قتل عثمان خليفه سوم به پشتيبانی از علی پرداخت                .  رسول اهللا در خانه او ماند و در تمامی جنگهای رسول شرکت داشت               
نبايد انس بن مالک را با مالک بن انس بنيانگزار فرقه              .  ناحاديث بی شماری از وی منقول است و مورد اطمينان محدثي             .  مدتی در بصره زيست   
 ]مالکی اشتباه گرفت

در صورتی که بر حسب روايات مستند حضرت رسول جز يک بار شرکت در جنگ                  .  به معنی آدمکشی آمده است     »  بطش«  در عربی کلمه        74
 علی دشتی. به دست خود کسی را نکشته است
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هنگامی که پيغمبر برای قضای حاجب بيرون مکه می رفت، سنگها و درختان به                  :  مضحک تر از همه اينکه می نويسد       
 .حرکت در آمده پيرامون او حصاری می ساختند تا از انظار پنهان بماند

صوصيات بشری  بی اختيار شخص در مورد اين ياوه سراييها از خود می پرسد اين مردی که اصرار دارد صفات و خ                         
را از محمد دور کند تا آنجا که برای قضاء حاجت او اين تفصيالت را بيافريند آيا منطقی تر و عقالنی تر نبود که بگويد                             
پيغمبر غذا نمی خورد تا نيازی به دفع داشته باشد، و تا برای رفع اين حاجت بشری درخت و سنگ از جای خود حرکت                          

همه اهل مکه از آن مستحضر می شدند         .  ز جای خود چيزی نبود که مستور بماند        کنند؟ وانگهی حرکت سنگ و درخت ا       
 .و تمام مشرکان که انتظار معجزه ای داشتند تا ايمان بياورند، مسلمان می شدند

دهها سيره نويس مانند قسطالنی صدها از اينگونه مطالب               .  اين هذيانهای تب آلوده اختصاص به قاضی عياض ندارد              
حتی از زبان پيغمبر     .   اند که شخصيت بی نظير محمد را در معرض تخفيف و استهزاء قرار می دهد                     سخيف نقل کرده   

... نقل می کنند هنگامی که خدا آدم را آفريد مرا در صلب او قرار داد و پس از آن در صلب نوح سپس در صلب ابراهيم                            
 .همينطور در اصالب و رحمهای پاکيزه تا اينکه از مادر متولد شدم

بالقوه همه کسی موجود است ولی بالفعل شخص آنگاه             .   اينکه ساير افراد بشر يک مرتبه از زير بوته در آمده اند                   مثل
باز قاضی عياض مدعی است که پيغمبر از هرکجا که می گذشت سنگ              .  موجود می شود که از رحم مادر بيرون می آيد          

اگر حيوان به گفتار در آيد باز چيزيست زيرا الاقل              .  »السالم عليک يا رسول اهللا      «:  و درخت به صدا درآمده می گفتند         
ولی از جسم جامد چگونه ممکن است صدا در          .  حلقوم و حنجره و زبان دارد و از حرکت آنها ممکن است بانگی در آيد                  

. دآيد؟ سنگ و گياه روح و مغز و بالنتيجه قوه درک و اراده ندارند تا شخصی را به  نبوت بشناسند و بدو سالم کنن                                          
خواهم گفت چرا يک چنين معجزه ای در مقابل تقاضای مشرکان قريش صورت                    .  خواهند گفت معجزه در همين است        

در صورتی که تقاضای آنان خيلی کمتر از اين بود و می خواستند حضرت محمد چشمه آبی                   .  نگرفت تا همه ايمان آورند    
 وی سالم می کردند، چرا در جنگ احد، سنگی به دهان               اگر سنگها به  .  از سنگ راه اندازد يا سنگ را مبدل به زر کند             

 .مبارکش آسيب رسانيد؟ ناچار خواهند گفت آن سنگ کافر بوده است
کشف « در   75حتی شعرانی .  هم از جلو می ديد هم از عقب         .  در دهها کتاب سّنی و شيعه نوشته اند حضرت سايه نداشت             

اگر با مرد بلندی راه می       .  شب اشياء را مثل روز مشاهده می کرد        در  .  پيغمبر از جهات اربعه می ديد      «:  مينويسد»  الغمه
 .»رفت، از او بلندتر می نمود و هنگامی که می نشست، دوشهايش بلندتر از سايرين بود

اين ساده لوحان بيچاره معياری برای تفوق و برتری شخصی مانند محمد جز امور ظاهری و جسمی ندارند و آنقدر کوته                      
 .نند برتری شخصی بر سايرين، نيروی روح و قدرت ادراک و قوت سجاياستنظرند که نمی دا

حيرت انگيز اينکه هيچيک از اين معجزه سازان بدين صرافت نيفتاده است که چرا ضرورترين معجزات روی نداده و                         
 .حضرت خواندن و نوشتن ياد نگرفته است

بودن بهتر نبود قرآن را به دست مبارک خود می نوشت تا              آيا به جای سايه نداشتن يا از سايرين يک سر و گردن بلندتر                 
 يهودی را برای کتابت قرآن اجير نکنند؟

باز شگفت انگيز و حيرتزا اينکه اين معجزه تراشان مسلمانند، قرآن می خوانند، عربی می دانند و معانی قرآن را هم به                          
شده، افسانه های نامعقول را چون حقايق         معذلک برخالف نصوص روشن قرآن دستخوش اوهام           .  خوبی درک می کنند    
 .مسّلم نقل می کنند

آيات قرآنی در اين باب که پيغمبر يک فرد آدمی است و در تمام غرائز جسمی و مشتهيات روحی با ساير آدميان شريک                         
 : سوره طه که از سوره های مّکی است می خوانيم١٣١در آيه . است بسيار روشن و غير قابل تأويل است

 
 .»َال تُمدَّنَّ َعيَنيَک ِالی ما َمتَّعنا ِبِه َازواجًا ِمنُهم َزهَرَه الَحيوِه الدُّنيا ِلَنفِتَنُهم فيِه َوِرزُق َرّبَک َخُر َو اَبقیَو «
روزِی .  اينها برای آزمايش است    .  به اشخاصی که در رفاه و خوشی می گذرانند با چشم حسرت منگر                 ]  يعنی[

 .76خداوند، جاويد است
 
 : عين همين مطلب تکرار می شود٨٨ه مّکی حجر آيه در سور

 
 .»الَتُمدَّنَّ َعيَنيَک ِالی ما َمتَّعناِبِه َازواجًا ِمنُهم َو الَتحِزن َعَليِهم َو اخِفض َجناَحَک ِللُمؤِمنيَن«
 .به سوی مردمان متمتع چشم مدوز و بر آنها اندوهگين مباش و نسبت به مؤمنان فروتنی کن] يعنی[

 
 مفاد دو آيه سابق الذکر چنين بر نمی آيد که نوعی رشک در جان محمد هويدا شده و می خواست همچون سران                                آيا از 

 قريش از داشتن مال و فرزند ذکور بهره مند باشد؟
اکثريت قاطع معارضان، مردمانی مرفه و متعم اند و طبعًا با هر تغييری مخالف و مايلند هر صدايی که شائبه خلل                                      

پس طبعًا دسته ناراضی و مردمان مستمند گرد پيغمبر جمع شده             .  وضع مسقتر آنها در آن باشد خاموش شود         رسانيدن به   
                                                 

 ]کتب زيادی در تصوف و حديث دارد)  م١٤٩٢ -١٥٦٥(ی عبدالوهاب بن احمد شعرانی صوف  [ 75
ديدگان خويش به آن چيزها که رونق زندگی دنياست و به بعضی دسته هايشان بهره داده ايم که درباره آن عذابشان کنيم، نگران مساز که                                     [ 76

 ]پروردگارت بهتر و پايدارتر است
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اند و پيغمبر از اين بابت آزرده و گرفته خاطر است و آرزو دارد مردمان متشخص و متمکن و توانا به اسالم روی                                      
 .ين رو خداوند وی را نهی می کنداز ا. پس چشم وی الاقل از اين حيث به سوی آنان دوخته است. آورند
 : سوره سبأ اين معنی را به خوبی می رساند٣٥ و ٣٤آيات 

 
َو قالُوا َنحُن َاکَثُر َامواًال َو َاوالدًا َو ما            .  َو ما َارَسلنا فی َقرَيِه ِمن َنذيِر ِاال قاَل ُمتَرُفوها ِاّنا ِبما ُاُرلُتم ِبِه کاِفرُونُ                    «

 . »َنحُن ِبُمَعذَّبيَن
ما فرزند و . در هر شهری که فرستاده خداوند رفت متنعمين گفتند ما تو را و گفته های تو را نمی پذيريم                 ]  نیيع[

 .خواسته بيشتری داريم و در رنج نيستيم
 

 :هست که چشم هر مرد صاحب نظری را خيره می کند] ٥٢آيه [در سوره انعام آيه ای 
 

لَغدِوه َو الَعشِِّی ُيريُدوَن َوجَهُه ما َعَليَک ِمن ُحساِبَک َعَليِهم ِمن َشیء َفَتطُرَد ُهم                   َوال َتطِرٌد الّذيُن َيدُعوُن َربَُّهم ِبا       «
 »َفَتُکُوُن ِمن الّظاِلميَن

مردمانی را که به خدای روی آورده اند از خود مران، کار آنها بر تو نيست و حساب کار تو به آنها                                ]  يعنی[
 .انیاگر آنها را طرد کردی از ستمگر. نيست

 
اين لهجه عتاب آميز خيلی معنی می دهدو حالت طبيعی و بشری حضرت رسول در آن خوانده می شود زيرا مشرکان                             

شايد برای جلب طبقه متمکن، وسوسه ای نيز در         .  می گفتند اين جمع بی سر و پا مانع از آنست که ما به تو نزديک شويم                  
 . اتباع فقير خود در او به  وجود آمده باشدذهن محمد پديدار شده باشد و حالت تحقيری نسبت به

 سوره کهف است که بر حسب تفسير جاللين در شأن عيينه بن حصن ٢٨چيزی که اين فرض و نظر را تأييد می کند، آيه         
خداوند .  آنها از محمد خواستار شدند بی سر و پايان را از گرد خود براند تا به وی روی آورند                   .  و يارانش نازل شده است    

 : پيغمبر چنين فرمان می دهدبه
 

َواصِبر َنفَسَک َمَع اّلَذيَن َيدُعوُن َرّبُهم ِبالَغدَوه َو الَعِشّی ُيريُدوُن َوجَهُه َو ال َتعُد َعيناَک َعنُخم ُتريُد زيَنَه الَحيحوِه                       «
ُه ُفُرطًا َو َقِل الحَُّق ِمن َربَُّکم َفَمن شاَء َفلُيوِمن َو            اّلُدنيا َو ال َتِطمع ِمن َاغَفُلنا َقلَبُه َعن ِذکِرنا َو َاَتَبَع َهويُه َو کاَن َامرُ                 

 .»َمن شاَء َفَليکُفر ِاّنا َاعَتدنا ِلّلظاِلميَن نارًا
با همان بينوايانی که شب و روز جز خدا نمی جويند باش و چشم عنايت از آنان برای زينت زندگانی                             ]  يعنی[

او را از ذکر خود باز داشته ايم و جز پيروی از هوای نفس                     به سخن کسی که قبل         .  دنيوی ديگران باز مدار    
بگو حق، قرآن، از طرف خداست هر کس خواست ايمان بياورد و هر کس خواست به                  .  کاری ندارد گوش مکن   

 .و سزای چنين ستمگرانی آتش است. کفرگرايد
 

ه اختالفات روايات يک معنی را به        سوره اسراء و شأن نزولی که برای آن نقل می کنند با هم                ]   - ٧٦٧٥  -٧٧[سه آيه   
 :يعنی بشر بودن به تمام معنی الکلمه است] لغزش، خطا[خوبی نشان می دهد و آن مصون نبودن پيغمبر از خطا و زلل 

 
َان َثّبتناَک َلَقد ِکدَت    وَلوال  .  َوِان کاُدوا َلَيفتُنوَنَک َعِن اّلذی َاوَحينا ِاَليَک ِلَتفَترَی َعلينا َغيَرُه َو ِاذًا الّتَخُذرَک َخليالً                 «

 .»ِاذًا َالَذفناَک ِضعَف الَحيِوه وش ِضعَف الَمماِت ُثمَّ ال َتِجُد َلَک َعَلينا َنصيرًا. َترَکن ِالَِِهم َشيَئًا َفليًال
 

 :که  تقريبًا چنين معنی می دهد
در اين صورت . ت دهینزديک بود از جاده امانت و از آنچه به تو وحی کرديم منحرف شوی و بر ما ناروا نسب     

اگر ما تو را بر ايمان خود استوار نکرده بوديم جا خالی می کردی و                         .  مشرکان به دوستی تو نمی گراييدند         
اندکی به سوی مقاصد آنها می رفتی در اين صورت عنايت و لطف ما را از دست داده و به عذاب دو جهان                                 

 .دچار می شدی
 

واقعه خواندن سوره نجم در مقابل سران قريش و گفتن دو جمله تلک الغرانيق                  بعضی از مفسران شأن نزول اين آيه را            
 .العلی و شفاعتهن سوف ترتجی و بعد پشيمانی از آن، که سابقًا ذکر شد، می دانند

ابن جبير و قتاده شأن نزول آن سه آيه را در مذاکراتی می دانند که ميان سران قريش و حضرت محمد روی داده و آنها                              
بشناسد و و يا الاقل بدانها بی احترامی نکند تا آنها در                   ]  به رسميت [داشتند که محمد به نحوی خدايان آنها را              اصرار  

مقابل، وی را آسوده گذارند و با او از در دوستی در آيند و مسلمانان حقير و بی پناه و عاجز را کتک نزنند و در آفتاب                                 
 .روی سنگ داغ نيندارند
حضرت يا متقاعد يا الاقل نرم شده روی خوش به اين پيشنهادها نشان داده اما در مقام عمل از                          ظاهر امر اين است که        

آن محمدی که در      (حال اين عدول يا بر حسب تفکر و اراده خود محمد روی داده است                        .  اين توافق عدول کرده است      
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چه اين  )   و بت پرستی قيام کرده است       اعماق وجود او هست و سالها به امور مافوق الطبيعه انديشيده و برای محو شرک                 
سازش از شأن و حيثيت دعوت او می کاسته و به کّلی رشته ها را پنبه می کرده است يا آنکه مؤمنان قوی االخالق و                                   
قوی الروحی چون عمر که با هر گونه مدارا مخالف بودند يا مانند علی و حمزه که به شجاعت و مبارزطلبی ممتاز و                                

در هر صورت مفاد سه آيه مزبور طبيعت و فطرت           .   سازش را شکست و خالف مصلحت گفته باشند         متصف بودند، اين  
بشری حضرت محمد را نشان می دهد که ممکن است در معرض اغوا قرار گيرد و آيات ديگر قرآن نيز بر اين امر                                   

 : سوره مائده٦٧ و آيه ٩٦ و ٩٥از جمله سوره يونس آيات . گواهی می دهد
 

 ِف َشکَّ ِمّما َانَزلنا ِاَليَک َفسَئِل اّلذينش َيقَرؤَن الِکتاَب ِمن َقِبلَک َلَقد جاَء کَ  الَحقُّ ِمن َرّبَک َفال َتُکوَننَّ                       َفِان ُکنتَ «
 .»ِمن َاالُمَتريَن

حقيقت از خداوند بر تو آمده      .  اگر در آنچه بر تو فرستاده ايم شک داری از خوانندگان تورات سئوال کن              ]  يعنی[
 .»مانند شکاکان مباش.  است

 
 .»َو ال َتُکوُننَّ ِمَن اّلذيَن َکذَُّبوا ِبآياِت اُهللا َفتُکوَن ِمَن الخاِسريَن«
 .از زمره اشخاصی که به آيات خداوندی گردن نمی نهند مباش ورنه زيان خواهی ديد] يعنی[

 
 .»َعل َفما َبلَّغَت ُرسالَتَتُه َواُهللا َيعِصمَک ِمن الّناِسيا ايُّهاالَرُسوُل َبّلِغ ما ُانِزَل ِاَليَک ِمن َرّبَک َو ِان َلم َتف«
ای پيامبر به مردم ابالغ کن آنچه بر تو نازل کرده ام اگر اين کار را نکنی رسالت و امر خدای را انجام                    ]  يعنی[

 .نداده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند
 

شد و قرآن را کالم خداوند بداند، اين آيات را چگونه تفسير می کند؟ آين  اگر کسی مسلمان باشد و ايمان به خداوند داشته با         
 تأکيد و  امر تشّدد آميز برای چيست؟

آيا جز اين محملی می توان آورد که ضعف و فتور بشری بر محمد مستولی شده و ترس از مردم چنان بوده است که                                    
 .ظ می کندخداوند تو را از شر مردم حف! مترس: خداوند به او می گويد

وليد بن مغيره، عاص بن وائل، عدی بن قيس، اسود بن عبدالمطلب و اسود بن عبد يغوث وی را و گفته های وی را به                                
حضرت سخت متأثر و متألم می شود و شايد در کنه ضمير او ندامتی از اين دعوت ظاهر می                              .  باد استهزا می گيرند     

 :و مردم را به خودشان واگذارد ورنه چرا خداوند به وی می فرمايدگردد به حدی که خيال می کند قضيه را رها کند 
 

 » ِاّنا َکَفبيناَک الُمسَتهِزئيَن. َفصَدع ِبما ُتؤَمُر َو َاعِرض َعِن الُمشِرکيَن«
ما خود کار مخالفان و استهزا کنندگان را می               .  دستور ما را به کار بند و از مشرکان روی بگردان                 ]  يعنی[

 .77سازيم
 

 همين سوره است که درست بعد از آن دو آيه آمده است و می توان       ٩٩،  ٩٨،  ٩٧ه فرض ما  را تأييد می کند آيه          چيزی ک 
 :گفت مفسر و مبين آن دو آيه است

 
ّتی يأِتَيَک  َو اعُبد َربََّک حَ    .  َفسَّبح ِبَحمِد َربَِّک َو ُکن ِمَن الّساِجدينَ         .  َو َلَقد َنعُلُم َانََّک َيصيُق َصدُرَک ِبما َيُقوُلونَ           «

 »الَيقيُن
ما می دانيم که سينه ات از گفتار آنان به تنگ می آيد ولی تو خدای خود روی آورد، او را ستايش کن تا                          ]  يعنی[

 .يقين حاصل شود
 

اين سه آيه کامًال ناراحتی محمد را که به سر حّد شک، شک در حقانيت خود، رسيده است می رساند و ستايش پروردگار                    
در نخستين آيه . 78 درگاه او موجب می شود که يقين يعنی اعتماد و اطمينان به دعوت  خود برای او حاصل آيد         و سجده به  

 :سوره احزاب، خداوند صريحًا به محمد امر می فرمايد که از خدا بترسيد و از کّفار و منافقان پيروی نکنيد
 

 »الُمناِفقيَنيا َايُّهاالنَّبُی اَّتِق اَهللا َوالُتِطِع الکاِفريَن َو «
 

 .پرهيزکاری را  ادامه بده:  می نويسد– بپرهيز از خدا –در تفسير جاللين در معنی اتق اهللا 

                                                 
 ٩٥ و ٩٤  سوره حجر آيه های  77
 حتی يأتيک اليقين را بعضی از مفسرين معنی مرگ گرفته اند و بديهی است آنها معتقدند هيچگونه شّکی در محمد که                                  کلمه يقين در جمله        78

 علی دشتی. از اين رو چنين تأويلهايی می کنند که به کّلی با سياق کالم قرآن متغاير است. معصوم است حاصل نمی شود
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اينگونه .  در تفسير ديگری که همين معنی را می گويد اضافه می کند که خطاب به رسول است اما مراد اّمت است                                     
َواتَِّبع «:  وم همين سوره صريحًا خداوند می فرمايد           تفسيرها کاسه گرمتر از آش را به خاطر می آورد، چه در آيه د                         

 .پيروی کن وحی خداوند خود را] يعنی[» ماُيوحی ِاَليَک ِمن َرِبَک
از دو آيه فوق چنين بر می آيد که در پيغمبر فتوری روی داده است و بر حسب طبيعت بشری خواسته است به خواسته                              

ر به شدت نهی کرده است و اگر بخواهيم آن را به شکل علمی و عقلی تفسير               مخالفان تسليم شود و خداوند او را از اين کا         
کنيم بايد فرض کنيم حضرت مطابق طببيعت بشری خود خسته و نااميد می شده است ولی آن روح توانا که در اعماق                                

 اين که اين مطالب     مگر.  وجود او کامل است او را از تسليم بازداشته و به وی امر کرده است که راه خود را ترک نکند                        
به اين معنی که حضرت خواسته است به مخالفان نشان دهد که وی نرم شده و در                        .  را نوعی صحنه سازی توجيه کنيم       

 .مقام مماشات برآمده و ميل داشته است با تقاضای آنان روی سازش نشان دهد ولی خداوند وی را منع کرده است
 حضرت محمد اين فرض بعيد نيست ولی از صداقت و يکدندگی و                    و سياست ]  هوشمندی و زيرکی   [از هوش و دهاء       

قدرت سجايای او قدری دور است زيرا مسّلمًا حضرت محمد به آنچهه می گفته است ايمان داشته و آن را وحی خداوندی                        
 .می دانسته است

 از هجرت تا درجه ای       اين فصل را به نقل مطلبی از تفسير کمبريج خاتمه می دهم که طرز فکر مسلمانان قرنهای بعد                        
 .آشکار می شود و به کّلی مباين اوضاع زمان نزول قرآن است

حضرت در خشم شد و او      .  »من به نجوم قرآن کافرم    «عتبه بن ابی لهب پس از نزول سوره نجم به حضرت پيغام داد که                 
وحشت شد و هرگز به جايی       چون عتبه از آن مطلع شد، دچار          .  79»اللهم سلط عليه سبعًا من سباعک      «را نفرين کرد که      

خدا شيری  .  در حران، کاروان فرود آمد و عتبه ميان ياران بخفت          .  در آن روزگار با کاروانی به جايی می شد         .  نمی رفت 
آنگاه همه جای او را بشکست و پاره کرد و چيزی نخورد، از پليدی و                   .  را برگماشت و او را از ميان ياران بيرون برد            

 .80همه مردم بدانستند که شير او را نه برای خوردن برده بود همگی برای دعای پيغمبرتا . ملعونی که او بود
ابدًا به ذهن جاعالن اين داستان نرسيده است که به جای نفرين صاحب خطاب رحمه العالمين می توانست دعای خيری                           

يض در ده ساله اخير صادر و مقرر           تمام احکام و فرا    .    اما در مدينه امر چنين نيست       .  درباره عتبه کند که اسالم آورد       
نخستين اقدام،  .  گرديد و اسالم نه تنها به شکل شريعتی نو در آمد، بلکه مقدمات تشکيل يک دولت عربی فراهم شد                                   

 .برگرداندن قبله از مسجد االقصی به کعبه بود
خود داشتند زايل کرد و هم         اين تدبير هم خرج مسلمانان را از يهود جدا کرد و عقده حقارتی را که اعراب مدينه در                               

کعبه عالوه بر اينکه مرکز اصنام و        .  نوعی حميت قومی را در اعراب برانگيخت، چه همه قبايل به کعبه احترام داشتند                 
به همين کيفيت شارغ اسالم        .  ستايشگاه بود، خانه ابراهيم و اسماعيل بود که اعراب خود را از نسل آنان می دانستند                          

 امر روزه ترک کرد و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام می گرفت، نخست به ايام معدود     تبعيت از يهود را در    
 .مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد

احکام راجع به طالق و نکاح، حدود تعيين محارم، ارث، حيض، تعدد زوجات، حّد زنا و سرقت، قصاص و ديه و ساير                          
که غالبًا يا مقتبس از شرايع يهود يا عادات زمان جاهلی              ...  ی و همچنين نجاسات و محرمات و ختنه         احکام جزايی و مدن    

احکام مدنی و امور شخصيه هر چند از ديانت يهود و عادات دور                 .  است، با تعديالت و تغييراتی در مدينه مقرر گرديد           
 .، غير قابل انکار استجاهليت رنگ پذيرفته باشد، برای نظم اجتماع و مرتب ساختن معامالت

 
 
  
 
 

                                                 
 ]ش کنيعنی خدايا، گرفتار يکی از حيوانات وحشی ا  [ 79
 ]تفسير کمبريج [٢٩٥ صفحه ٢  جلد  80
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 هجرت
 
 

 مسير  گاهی به روزهايی می رسيم که مبدأ حوادث و دگرگونيهايی می شوند و                    .  تاريخ  پيوسته ورق می خورد        
 .تاريخ را تغيير داده در ذهن انسان جاويد می مانند

 . که محمد به يثرب آمد يکی از اين روزهاست1) ميالدی٦٦٢اکتبر سال (دوازدهم ربيع االّول 
 2اعراب مبدأ صحيحی جز عام الفيل   .  مسلمانان ساده لوح اين زمان از راه حميت، هجرت را مبدأ تاريخ قرار دادند              

 .ميالدی نيز جز درميان ترسايان متداول نبودتاريخ . نداشتند
پس، از راه باليدن به خويش که شجاعت کرده و به محمد ملحق شده اند و دو قبيله بزرگ چون اوس و خزرج                                  

نهايت آغاز سال را به جای        .  محمد را درتحت حمايت و پناه خود گرفته اند، هجرت را مبدأ تاريخ قرار داده اند                      
در آن روزگار ابدًا به مخيله اعراب خطور نمی کرد که               .  ، اول محرم همان سال قرار دادند        دوازدهم ربيع االّول  

 ربيع االّول مبدأ تحول بی سابقه ايست در زندگانی آنها و مشتی مردم بيابانگرد که در تاريخ مدنيت قدر و         ١٢روز  
 ساخته بودند و تقرب به دربار            اعتباری نداشتند و طوايف پيشرفته آنها خود را به دولت ايران و روم نزديک                        

جهان ]  نواحی آباد [کسری و امپراطور روم را مايه مباهات خويش می دانستند، بر قسمت بزرگی از معموره                             
 .فرمانروايی خواهند يافت

گريزی .  کوچ کردن محمد و يارانش از مکه به يثرب حادثه ای بود کوچک و بی اهميت و شامل عده ای بسيار کم                      
. ولی همين مهاجرت ظاهرًا بی اهميت مصدر تحول بزرگی به شمار می رود                 .  اری مشرکان قريش   بود از بدرفت   

 .تحولی که در ظرف ده سال انجام گرفت
جماعت قليلی که گاهی مخفيانه، گاهی آشکار، گاهی به عنوان فرار و گاهی به عنوان سير و سياحت مّکه را ترک     

ه را فتح کردند، تمام مخالفان را به زانو در آوردند، خدايان آنها را                کرده به  محمد ملحق شدند، پس از ده سال مک           
در هم شکستند و اساس توليت کعبه را که با قريش بود و مصدر عّزت و تشخص و تنعم سران آنها بود از بيخ و                              

م معاندان  بن کندند تا جايی که ابوسفيان مغرور و سرکش و جانشين ابولهب و ابوجهل از بيم جان تسليم شد و تما                          
 .نيز ايمان آوردند

نمونه های بسياری در تاريخ . گاهی حوادث کوچک پشت سر هم قرار می گيرد و به حادثه بزرگی منتهی می شود    
 .انقالب بزرگ فرانسه، انقالب روسيه و هجوم مغوالن به ايران. تحوالت بشری از اين قبيل ديده می شود

شايد در بدو امر تصور نمی کرد دعوت وی که          .  ن قريش مواجه شد   محمد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سرا         
به واسطه عدم توجه . بنيانی خرد پسندانه دارد و شبيه دو ديانت ديگر سامی است با چنان لجاج و عناد روبرو شود          

 ناچار فکر .  به اين نکته مهم که پيشرفت دعوت مستلزم خاتمه سيادت قريش و تنعم رؤسای آن طايفه خواهد شد                          
قبل از هجرت به يثرب دو اقدام از وی ديده می شود و نخستين                  .  چاره انديش او در جستجوی راه پيروزی برآمد         

ظاهر امر اين بود که قريش         .  اقدام، هجرت مسلمانان به حبشه است که اين مهاجرت دو مرتبه صورت گرفت                     
رد به حبشه روند اما از تفضيالت            پيغمبر بدانها توصيه ک     .  مسلمانان ضعيف و بدون حامی را آزار می کردند               

هجرت دوم مسلمانان به حبشه که عده آنها بيشتر و شخصی چون جعفر بن ابوطالب همراه آنها بود و از                                              
فکر . دستورهايی که داشتند، چنين بر می آيد که اين مهاجرت از روی نقشه و سياست خاصی صورت گرفته است              

 :در تصور او قضيه چنين نقش بسته بود. ت نجاشی را جلب کندتالشگر چاره انديش محمد اميدوار بود حماي
اگر بداند عده ای موحد در مکه بر ضد بت پرستی                 .  نجاشی مسيحی است و طبعًا بر ضد شرک و بت پرستی                 

برخاسته اند و پيوسته در زحمت و آزارند، بعيد نيست به حمايت از خداپرستان لشکری به مکه گسيل دارد و از                            
بن ابوطالب را که از محترمين قريش بود، يعنی از کسانی نبود که مورد آزار و اذيت قرار گيرد،                         اين رو جعفر     

                                                 
 ]احتماًال اشتباه چاپی است.  ميالدی صحيح است٦٢٢  [ 1
تاريخ اين سال خود يکی از مبدأهای        .  عام الفيل، سالی که حبشيان با فيلهای خود در حدود اواسط قرن شش ميالدی بر حجاز حمله بردند                           [ 2

 ]عرب دوره جاهليت است
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قريش نيز عمرو بن العاص و عبداهللا ابن ابو ربيعه را با هدايايی برای نجاشی به حبشه                                  .  همراه آنها فرستاد    
 .ن باشد مسلمانان را بدانها تحويل دهدفرستادند تا در تحت تأثير حرف مسلمانان به کمک آنها نشتابد و اگر هم ممک

اين قضيه پس از آن روی داد که حضرت          .   ميالدی ٦٢٠واقعه دوم، رفتن حضرت محمد است به شهر طائف در             
دو پشتيبان قوی خود يعنی ابوطالب و پس از او خديجه را از دست داده و بيش از سابق و به طرز آشکارتری در                          

او اميد داشت ياری بنی ثقيف را که قبيله مادری او بودند جلب                   .  گرفته بود معرض مخالفت و عناد قريش قرار          
 .کند

مردم طائف بر موقعيت ممتاز مکه و حيثيت قريش در ميان              .  بنی ثقيف در طائف بودند و شأن و اعتباری داشتند            
ت به برتری    قبايل عرب رشک می بردند و طبعًا آرزو داشتند شهر آنها قبله قبايل عرب گردد و در اين صور                             

حضرت به خاطر داشت که چند تن از بنی ثقيف نزد وی             .  اين امر صرف تصور و حدس نبود      .  قريش گردن ننهند  
آمده و به وی گفته بودند که اگر حضرت در ديانت جديد خود طائف را چون مکه منطقه حرام بشناسد و آنجا را                              

ائف به اسالم روی آورند و دعوت او را قبول               شهر مقدس مسلمانان قرار دهد، احتمال قوی می رود که اهل ط                 
قبل از آن، از طرف بنی عامر نيز نظير چنين پيشنهادی به وی شده بود که اگر بر اثر ياری آنها کار                                        .  کنند

حضرت باال گيرد و ديانت جديد استوار شود، حضرت مقام قريش را به آنها واگذار کند و آنان را اشرف طوايف                         
اگر بنی ثقيف به ياری  .  تن به طائف نوعی چاره انديشی و دست يافتن به وسيله ای مؤثر بود              پس، رف .  مقرر فرمايد 

از اين رو در انجام اين نقشه با زيد بن حارثه پسر                   .  وی برخيزند، خاضع کردن قريش امکان پذير خواهد بود              
مد و بنی ثقيف از ياری وی اين حساب نيز غلط در آ  .  خوانده و آزادکرده خود مخفيانه راه طائف را در پيش گرفت          

 .سر باز زدند
تا امروز پس از گذشتن چهارده قرن از بعثت، دين در نظر آنها . اعراب به امور معنوی و روحانی گرايشی ندارند     

 .وسيله رسيدن به دنياست
 .بنی ثقيف که دنبال زندگی روزانه بودند، از منافع ماّدی و آنی خود برای وعده آخرت چشم نمی پوشيدند

قريش بر ضد محمد برخاسته و حمايت از          .  از آمد و شد و تجارت مکيان بهره مند است            .  طائف ييالق مکه است    
پس خردمندانه نيست اوضاع ثابت و مرفه خود را به وعده های تحقق                      .  محمد آنها را با قريش درگير می کند            

ی وی دريغ کردند، بلکه رذالت را پيشه            با اين حساِب سود و زيان نه تنها از يار               .  نايافته محمد از دست بدهند       
ساخته از آزار و اهانت او کوتاهی نکردند و حتی آخرين درخواست او را مبنی بر اينکه اين مسافرت را فاش                                

از اين رو، پس از برگشتن         .  نسازند تا اين شکست به گوش قريشيان نرسد و آنها را جری تر نسازد، نپذيرفتند                       
اجتماع کردند و برای يکسره     ]  محل انجمن [ شدت يافت به حدی که در دارالَندِوه          محمد به مکه، خصومت مشرکان    

ساختن کار وی و خاتمه دادن بدين دعوتی که با هستی و شأن و تنعم آنها بازی می کرد، به مشورت نشستند و از                           
 .سه وسيله ای که در آنجا مطرح شد، کشتن او را بر حبس و طرد محمد از مکه ترجيح دادند

در مکه خانه کعبه واقع بود و در        .  هم از لحاظ تجارت و هم از حيث شأن اجتماعی          .  ان يثرب و مکه رقابت بود     مي
طبعًا . به همين جهت آن شهر مطاف و قبله گاه طوايف مختلف عرب بود          .  خانه کعبه بتان نامدار غرب جای داشتند      

عبه بودند، شأن  خاصی داشتند و خود را شرف قريش که پرده دار حرام و متصدی توليت و تنظيم حوائج زائران ک   
گرچه يثرب از حيث زراعت و تجارت با رونق تر از مکه بود و به واسطه سه قبيله يهودی     .  قبايل عرب می گفتند   

که اهل کتاب بودند و نسبت به ساير قبايل بهره بيشتری از فضل و معرفت داشتند، جامعه ای مترقی تر داشت ولی       
 .ا شهر دوم حجاز به شمار می رفت و نسبت به مکه در مقامی پايين تر قرار می گرفتبا همه اين مزاي

در يثرب دو قبيله بزرگ عرب به نام اوس و خزرج زندگانی می کردند که غالبًا ميان آنها اختالف و منازعات                               
 .شديد روی می داد و هر يک از آنها با يکی از طوايف يهوديان دوستی داشتند

ه از قحطانيان يمن بودند با عدنانيان مکه نيز رقابت داشتند ولی به واسطه تنبلی و عدم آشنايی به                     اوس و خزرج ک   
امور زراعت و تجارت از زندگی مرفهی برخوردار نبودند و غالبًا به استخدام يهودان در می آمدند و از اين رو با      

ق فروشی آنان که کارفرمايان آنها محسوب می          همه پيمانهای دوستی که با يکی از سه طايفه يهود داشتند، از تفو                
 .شدند رنج می بردند

خبر ظهور محمد در مکه و دعوت به اسالم، گرويدن عده ای به پيغمبر جديد، مخالفت و کشمکشهای چند ساله در                       
آنان آمد و شد يثربيان به مکه و مالقات پاره ای از              .  همه حجاز منتشر شده و بيش از همه جا به يثرب رسيده بود              

 .با پيغمبر، بعضی از سران اوس و خزرج را بدين فکر انداخت که از آب گل آلود ماهی بگيرند
 : اگر محمد و يارانش به يثرب آيند و با وی هم پيمان شوند، چندين دشوار آسان می شود

 .محمد و يارانش از قريشند پس شکافی به ديوار مستحکم قريش وارد می شود
يارانش ممکن است خود آنها را از شّر نفاق داخلی و منازعاتی که پيوسته ميان آنها روی می                هم پيمانی با محمد و      

عالوه بر اين محمد دين جديدی آورده است و اگر کار اين دين بگيرد، ديگر يهودان را که مدعی                       .  داد رهايی دهد  
نی با محمد و يارانش در مقابل سه طايفه از هم پيما  .    اند اهل کتاب و قوم برگزيده خدايند بر آنها تفوقی نخواهد بود           

 .يهوِد يثرب قوه جديدی به وجود می آيد
در حج سال . شش نفر از يثربيان با محمد مالقات کرده و به سخنان او گوش داده بودند] ميالدی [٦٢٠در حج سال 

ز آنها چيز زيادی     نفری با وی مالقات کردند و ديدند حرفهايی که محمد می زند خوب است و ا                 ١٢ يک عده    ٦٢١
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می گويد زنا نکنيد، ربا نخوريد، دروغ نگوييد، به جای بتها که مخلوق دست بشرند به خدايی روی                         .  نمی خواهد 
 .آوريد که آفريدگار جهان است و ساير اهل کتاب نيز او را می پرستند

پيمانی با محمد را با کسان آن دوازده نفر با وی بيعت کردند و در مراجعت به يثرب مسلمان شدن خود  و فکر هم                     
خويش در ميان نهادند و گويی اين تدبير و سياست مورد پسند و قبول عده بيشتری قرار گرفت و از همين روی                              

در مکانی بيرون از شهر به  نام          )   زن ٢ مرد و     ٧٣( يک عده هفتاد و پنج نفری          ٦٢٢]  يعنی در سال  [سال بعد،   
 .به دوم ميان آنها بسته شدعقبه با محمد مالقات کردند و پيمان عق

 سوره زمر اشاره بدين      ١٠فکر مهاجرت با ذهن حضرت محمد بيگانه نبود و مهاجرت مسلمانان به حبشه در آيه                    
 :معنی است

 
 »ُقل يا ِعباِداّلذَيَن آمُنوا اتَُّقوا َربَُّکم ِللَّيَن َاحَسُنوا فِی هِذِه الدُّنيا َحَسَنُة َو َارُض اِهللا واِسَعُة« 
به کسانی که ايمان آورده اند بگو پرهيزکار باشند و بدانند نيکی پاداش نيکی خواهد بود و زمين خدا                          ]  عنیي[

 .فراخ است
 .يعنی اگر در مکه آزار می بينند، مهاجرت کنند

سيزده سال دعوت در مکه موفقيت درخشانی به بار نياورده بود            .  پيمان عقبه جوابگوی آرزوهای پنهانی محمد بود      
چون پيشرفتی در کار    ]  اما[بسا کسانی که اسالم آورده بودند،        .  هی ارتداد بعضی از مسلمانان يأس انگيز بود         و گا 

مخصوصًا که مسلمانی موجب آزار     .  محمد نمی ديدند، خسته شده مطابق طبع ناپايدار قومی از اسالم بر می گشتند               
 . را به ارتداد تقشويق می کردندو تحقير آنها می شد و مشرکان که اهل نعمت و مکنت بودند آنان

روی آوردن به طائف و جلب حمايت بنی ثقيف نه تنها اثری نبخشيد، بلکه نتيجه معکوس به بار آورده و مخالفت                          
 .قريش را شديدتر کرده بود

درست است که بنی هاشم از وی حمايت می کردند ولی اين حمايت فقط  شخص وی را از آزار مخالفان مصون                            
 .کار بدانجا کشيده نمی شد که بنی هاشم در مبارزه با قريش با وی همداستان شوندمی کرد و 

اگر در مکه   .  اما هم پيمانی با اوس و خزرج چيز ديگری بود و ياری آنان مبارزه با قريش را ممکن می ساخت                          
باشد، اين  اسالم پای نگرفت، ممکن است در مدينه، هر چند به مناسبت رقابت اوس و خزرج با قريش هم که                                  

مخصوصًا که در يثرب زراعت و تجارت رواج بيشتری داشت و             .  خواب طاليی صورت گيرد و اسالم پای گيرد        
 .مهاجران به سهولت می توانستند مشغول کار شوند

درمعاهده ای که بين حضرت محمد و سران اوس و خزرج در عقبه بسته شد، عباس بن عبدالمطلب با آنکه ظاهرًا                    
 بود، چون حامی برادرزاده اش بود حضور داشت و طی نطقی از يثربيان خواست که آنچه در دل                         اسالم نياورده 

دارند و بر آن مصمم هستند آشکار بگويند و بدون پرده پوشی به آنها گفت قريش بر ضد محمد و بر ضد شما                                     
وگرنه .   اکنون بگوييد  اگر مردانه قول می دهيد که از وی مانند زن و فرزند خود حمايت کنيد،                    .  برخواهد خاست 

 . برادرزاده مرا به وعده های بيهوده دچار فتنه نسازيد
از جنگ نمی هراسيم و در تمام دشواريها با هم               .  ما اهل نبرديم   «:  با حماسه و هيجان گفت      »  براء بن معرور   «

 .»همراه خواهيم بود
اکنون ميان ما و       «:  حمد گفت  که مردی بود دورانديش و به حزم و پختگی موصوف، به م                      »  ابوالهيثم تيهان  «

ممکن است کار تو     .  پس از بسته شدن پيمان با تو و يارانت اين رابطه می گسلد                 .  يهودان کمابيش ارتباطی هست    
 »آيا در اين صورت ما را رها خواهی کرد؟. باال گيرد و با طايفه خود سازش کنی

احارب من  .  انا منکم وانتم منی   .  الهدم، الهدم بل الدم الدم،    «:  بر حسب سيره ابن هشام حضرت محمد تبسمی فرمود         
با هر کس جنگ     .  من از شمايم، شما از منيد        .  خون، خون، ويرانی، ويرانی    ]  يعنی.  [»حاربتم و اسلم من سالمتم      

 .»کنيد، می جنگم و با هر کس سازش کنيد، سازش می کنم
وف فرانسه را به خاطر نمی آورد که        انقالبی معر »  مارا«جمله معروف   »  انهدام«و  »  خون«آيا تکرار کلمه های     

 ؟»من خون می خواهم«: می نوشت
حرب االحمر و االسود من     «:  يک جمله ديگر در همينجا و در جواب ابوالهيثم از وی معروف است که گفته است                  

 .با سياه و سفيد، با عرب و عجم. جنگ با همه کس] يعنی. [»الناس
اين جمله ها   .  يا به تعبير ديگر صورت خواسته های درونی اوست           ]  دمحم[اين جمله نشان دهنده کنه تمايالت او           

آرزوهای خفته در روح محمد است که در           .  فرياد صريح محمديست که در اعماق اين محمد ظاهری نهفته است               
امکان پيشرفت  .  جماعت اوس و خزرج دريچه فروغ بخشی بر روی او می گشايد                .  قالب اين عبارت در می آيد       

معاندان قريش بدين وسيله منکوب می شوند و از اين رو خوِد نهفته اش می                 .  ا به وی نويد می دهد     دعوت اسالم ر  
و محمدی که بايد جزيرة العرب را به اطاعت در آورد، از گريبان محمدی که سيزده سال                    ]  آشکار می شود  [نمايد  

 .موعظه کرده و سودی به بار نياورده است، سر بيرون می کشد
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 زه محمدشخصيت تا

 
 

ظهور و سقوط   .  مسير تاريخ غالبًا در نتيجه حادثه ای کوچک يا روی دادن پيشامدهايی ظاهرًا ناچيز تغيير می کند                 
 .ناپلئون و پيروزی و شکست هيتلر نمونه ايست از اين رويدادها

فی هجرت حضرت محمد به يثرب تحوالت عظيمی که در سرنوشت قوم عرب روی داد و پس از آن تغيير شگر                         
 .که در سير تاريخ جهان آن زمان پديد آمد، از اينگونه پيشامدهاست

اين رويداد ظاهرًا يک حادثه ناچيز محلی است ولی موجب توالی حوادث و اتفاقاتی شد که برای محققان تاريخ                              
ند و  زمينه گسترده ای فراهم می کند تا حوادث را به يکديگر ربط داده و موجبات بروز آن حوادث را بيان کن                                 

 .در اجتماع آن عصر را هويدا سازد] پنهان و پوشيده[خالصه علل کامن 
در اين ميان امری که بيش از هر چيز ديگر جالب توجه و باعث حيرت است، تغيير شخصيت يکی از سازندگان                         

 ظهور و بروز شخصيت    «شايد اين تغيير، تغيير شخصيت، چندان رسا نباشد و  اگر بگوييم                   .  تاريخ بشری است   
 .که در ژرفای محمد نهتفه است، به حقيقت نزديکتر باشد» جديدی

ولی خوِد اين رويداد معلول تحول شگرفی است که در                .  هجرت نبوی مبدأ تاريخ و مصدر تحولی است بزرگ              
شخصيت حضرت محمد پديد آمده و سزاوار است زير ذره بين روانشناسان و دانشمندان و جويندگان اسرار روح                      

 .يردآدمی قرار گ
مردی زاهد و وارسته از آلودگيهای زمان خود که دنيا را در مراحل آخرين خود تصور کرده و روز بازخواست                         
را قريب الوقوع می داند، مردی که پيوسته به آخرت انديشيده، قوم خود را به ستايش خداوند جهان دعوت می کند،  

 مستمندان را مالمت می کند، چنين مردی که به           زور و ستم را نکوهش و افراط در خوشگذرانی و غفلت از حال              
روش مسيح سراپا شفقت است، يکباره مبدل به جنگجويی می شود سرسخت و بی گذشت که می خواهد ديانت خود          

لذا در مقام تأسيس دولتی بر می آيد که در راه تحقق آن از هيچگونه وسيله ای                           .  را به زور شمشير رواج دهد        
 قيافه داود ظاهر می شود، مرد آرامی که بيش از بيست سال با زنی بيست و چند سال                       مسيح به .  رويگردان نيست 

 .از خود او مسن تر بسر برده بود، به شکل اغراق آميزی به زن روی می آورد
 تصور می کند آدميان پيوسته در حال تحول و تغييرند و اين تبديل به آهستگی و مرور انجام می گيرد و  از                          3ويلز

در صورتی که   .   به آن توجه نداريم و خيال می کنيم شخص پنجاه ساله همان شخص بيست ساله است                    همين روی 
 .چيزی از آن جوان بيست ساله در او نيست و به تدريج تغيير کرده است

اين فرض از اين لحاظ صحيح است که قوای حياتی رو به ضعف و افول می گذارند و از طرف ديگر قوای                                     
تفاوت شخص پنجاه شصت ساله با همان آدم      .  ن، انديشيدن و آزمودن به سوی کمال می گرايند        معنوی در اثر خواند   

به ويژه پخته شدن تدريجی       .  بيست ساله، فرو نشستن هيجانها، شهوات و خواهشهای شديد جسمی و روحی است                  
 .فکر به واسطه تجربه و مطالعات و شکل گرفتن معقوالت و خالصه نمود تدريجی معنويات

 سالگی وارد مدينه    ٥٣زيرا او در    .  فرض که در جای خود واجد ارزش است ابدًا درباره محمد صدق نمی کند              اين  
ولی از آغاز   .  يعنی در همان سنی که همه قوای جسمی و معنوی به حال متوسط و عادی برگشته اند                       .  شده است 

سال در مکه مردم را به مردمی         ورود به يثرب، محمدی ديگر از گريبان  محمد سر در می آورد و در مدت ده                        
 خويشان و کسان خود را      4»َوَانِذر َعشيرَتکََ اَالقرَبينَ  «از لباس پيغمبری که به مفاد        .  دعوت می کرد فرق می کند      

از تاريکی عادات سخيِف جاهليت برهاند، بيرون می آيد تا نخست همان عشيره اقربين را زبون سازد و همان                               
 .و را مسخره کردند و آزار رسانيدند به زانو در آوردکه سيزده سال ا] را[کسانی 
 را به يک سوی انداخته و لباس رزم به تن می کند و در مقام آنست که تمام 5»ِلَتنِذر َامَّ الَقری َو َمن َحوَلها   «کسوت  

 .جزيرة العرب را، از يمن گرفته تا شام، زير لوای خود در آورد
ی گفته های اشعياء و ارمياء نبی را در خاطر زنده می کند و از هيجان                 آيات خوش آهنگ سوره های مّکی که گاه        

آهنگ .  روح گرم مردی سخن می گويد که مجذوب انديشه های رؤياگون خويش است در مدينه کمتر ديده می شود                    
 .شعر و طنين موسيقی در آيات مدنی به خاموشی می گرايد و به احکامی قاطع و بّرنده تبديل می شود

                                                 
 ]  نويسنده و داستان نويس انگليسیH.G.Wellsويلز   [ 3
 ]هدايت کن عشيره و خويشانت را که نزديکترند به تو: يعنی. ٢١٤ آيه ٢٦سوره   [ 4
 ]هدايت کن اهل مکه را و حوالی آن را. ٩٢ آيه ٦سوره   [ 5



 104

امر سرداری که هيچگونه تخلف و انحرافی را نمی بخشد و سستی و اهمال                .  ه امر و حکم صادر می شود       در مدين 
 .در انجام امر و فرمان او کيفرهای گدازنده ای در پی دارد

 آن را   7»راک« اين تغيير ناگهانی و بدون طی مراحل تحول را بايد بر آن امری حمل کرد که                     6به قول گولدزيهر  
اين نيروی روحی    .  مردان فوق العاده نام نهاده و سرچشمه نيروی شگفت آنها دانسته است                     بيماری مخصوص     

در پرتو اين نيرو نوميدی و سستی را به . سرچشمه عزم و همت و منبع کوشش و حرکت خستگی ناپذير آنان است           
 می زند که از        از اين رو کارهايی از آنان سر           .  جان آنها راه نيست و موانع بزرگ را به چيزی نمی گيرند                      

پس از هجرت به يثرب، سيمايی ديگر از محمد در آينه تاريخ ظاهر می                      .  اشخاص عادی و متعادل بر نمی آيد          
 :در مکه خداوند به او می فرمايد. شود، آيه های مّکی و مدنی تفاوت اين سيما را به خوبی نشان می دهد

 
، َوَذرنی َوالُمَکِذبين اُولِی النَّعَمِة َو َمهَّلُهم َقليًال ِانَّ َلَدينا َانکاًال َو               َوصِبر َعلی ماَيُقوُلوَن َو اهُجرُهم َهجرًا َجميالً        «

 .»َحجيمًا
بردباری پيشه ساز و بی اعتنايی کن، اين معاندان متنعم را به من واگذار ) مخالفان(در مقابل گفتار آنها   ]  يعنی[

 .8ته و مهياستنزد ما ُغل و زنجير و آتش دوزخ افروخ. و اندکی مهلت ده
 

اين :  می گويد »  از آنان به آرامی و ماليمت روی بگردان       «يعنی  »  واحجر هم هجرًا جميالً   «تفسير جاللين پس از جمله      
 .آيه قبل از امر جهاد و قتال آمده است

وس بسی به واقع و حقيقت نزديکتر بود اگر می نوشت که اين روش و رفتار قبل از رسيدن به قدرت و حمايت قبايل ا                            
و خزرج توصيه شده است زيرا امر به قتال و کشتن کفار پس از اينکه محمد از بازوهای شمشيرزن مطمئن شد، نازل                         

 :شده است و به همين دليل در مدينه آيه چنين نازل می شود
 

 .»الَقتَلَوقُتُلوُهم َحيُص َقِقفُتُموُهم َو َاخِرُجوُهم ِمن َحيُص َاخَرُجوُکم َو الِفتَنُة َاَشدُّ ِمَن « 
چنانکه شما را آواره کردند،       .  هر کجا مشرکان را يافتيد بکشيد و آنها را از خانه هايشان آواره کنيد                    ]  يعنی[

 .9کارهای فتنه انگيز آنان بدتر از کشتار است
 

 : می خوانيم١٠٨در سوره مّکی انعام آيه 
 

 َعدوًا ِبَغِير ِعلٍم َکذِلَک زّيّنا ِلُکلَّ ُاِمٍة َعَمَلُهم ُثمَّ ِالی َرّبِهم َمرِجُعُهم              َوالَتُسّبوا ّالَذيَن َيدُعوَن ِمن ُدوِن اِهللا َفَيُسّبُوا اهللاَ        «
 »َفُيَنبَُّهم ِبما کاُنوا َيعَلُموَن

و دشنام مدهيد آنان را که غير از اهللا می پرستند، پس دشنام می دهند خدا را از روی دشمنی و بدون آنکه                               [
نت داديم از برای هر گروهی کردارشان و عاقبت، بازگشت آنها به سوی                            آگاه باشند، به درستی که زي           

 ]پروردگارشان است، و از اعمالی که می کرده اند خبرشان می دهد
 

در اين آيه معلوم نيست خداوند می فرمايد يا پيغمبر،  به بعضی از ياران سرکش و تندخوی خود چون عمر و  حمزه                               
ما خود  .  ن قريش دشنام ندهيد زيرا آنها نيز از روی نادانی خداوند را دشنام می دهند               اين دستور را می دهد که به خدايا        

چنين خواسته ايم که هر طايفه به کردار خود ببالد ولی سرانجام بازگشت آنها به خداست و او آنها را به کيفر کردارشان     
 است، نه تنها صحبت از دشنام و ناسزا           اما در مدينه، مخصوصًا پس از آنکه قوت مسلمانان فزونی گرفته             .  می رساند 

 :گفتن به خدايان قريش در ميان نيست، بلکه آنان را از مسالمت و روی خوش نشان دادن به کافران نهی می فرمايد
 

 .»َفال َتِهُنوا َوَتدُعوا ِالی َالسَِّلم َو َانُتمَّ اَالعَلوَن َو اُهللا َمَعُکم َو َلن َيِترُکم َاعماَلُکم«
ستی به خرج ندهيد و به صلح نگراييد چه شما برتر و قويتريد و خداوند به کارهای شما نقض روا                           س]  يعنی[

 . 10نمی دارد
سوره بقره نخستين سوره ايست که پس از هجرت نازل شده است و               .  گاهی دو دستور مختلف در يک سوره آمده است          

آيه زير مثل اين است که در         .  ازل شده باشد  چون سوره مفصلی است احتمال دارد که تمام آن در طی يکی دو سال ن                    
 :همان اوايل امر نازل شده باشد

                                                 
6 ]  Goldziher [علی دشتی. مدر کتاب عقيده و شريعت در اسال 
پدر او کشيش کليسای       .   ميالدی متولد شد      ١٨٥١ در خانواده ای مذهبی به سال               Adolf von Harnackراک، دولف فون هارناک             [ 7

مورد توجه گلدزيهر قرار      »  تبليغ و انتشار مسيحيت     «کتاب او زير عنوان        .  وی آثار فراوانی پيرامون مسيحيت نوشته است           .  پروتستان بود  
 ] وفات کرد١٩٣٠ادولف هارناک در هايدلبرگ به سال . از وی جمالتی را نقل می کند» عقيده و شريعت در اسالم«تاب گرفت و در ک

 ١٢ تا ١٠  سوره مزمل آيات  8
 ١٩١  سوره بقره آيه  9
 ٣٥  سوره محمد آيه  10
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 .»َفَمن َيکُفر ِبالّطاُغوِت َو ُيؤِمن ِباِهللا َفَقد ِاسُتمَسَک ِبالُعرَوِةالُوثقی. َقدَتَبيََّن َالُرشُد ِمَنالغَّی. الِاکراَه ِفی الّديِن«
] بتها)  [اصنام( تشخيص داده شده هر کس منکر طاغوت             اسالم آوردن اجباری نيست، راه از بيراهه         ]  يعنی[

 .11بشود و به خدا روی آورد، به  تکيه گاهی استوار و محکم رسيده است
 

 همين سوره که شايد پس از قوت گرفتن جماعت مسلمين يا نظر به پيشامد خاصی نازل شده باشد، شدت                        ١٩٣ولی آيه   
 :عمل توصيه می شود

 
 .»ُکوَن ِفتَنة َو َيُکوَن اّلذيُن ِلّلِه َفِاِن انَتَهوا َفال ُعدواَن ِاال َعَلی الّظاِلميَنَوقاِتُلو ُهم َحّتی الَت«
ايمان از خداوند است اما اگر از فتنه انگيزی دست برداشتند، با آنها              .  با آنها  بجنگيد تا فتنه روی ندهد        ]  يعنی[

 .شدکاری نداشته باشيد، دشمنی و کشتار بايد نسبت به ستمگران با
 

 :اما در سوره برائت که آخرين سوره های قرآن است لهجه قاطعتر و دستور شدت عمل صريحتر است
 

 »...قاِتُلوا اّلذيَن الُيؤِمُنوَن ِباُهللا َو ال ِباليوِم االِخِر« 
 .بکشيد کسانی را که به خدا و روز بازپسين ايمان نمی آورند] يعنی[ 

 
 »...آمُنوا َان َيسَتغِفُروا ِللُمشِرکيَنما کاَن لَّلَنِبسَّ َوالَّذيَن « 
 .پيغمبر و  مؤمنان را با مشرکين مدارايی نيست و آنها را نمی بخشند] يعنی[ 

 
 .»يا َايُّهااّلَنِبَی جاِهِد الُکّفاَر َوالُمناِفقيَن َواغُلظ َعَليِهم َو َماويُهم َجَهّنُم َو ِبئُس الَمصيُر« 
 .رکان جهاد کن و بر آنها شدت به خرج ده جای آنها در دوزخ استای پيامبر با کفار و مش] يعنی[ 

 
 .»يا َاّيُهَا اّلذيَن آَمُنوا قاِتُلوا اّلذيَن َيُلونُکم ِمَن الُکّفاِر َو لَيِجُدوا فيُکم ِغلَظًة« 
آنان )  هر که نزديکتر و بيشتر در دسترس است        (يکی پس از ديگری     .  گروه مؤمنان، بکشيد کافران را    ]  يعنی[

 .12بايد سختگيری و عدم گذشت و ماليمت را در شما احساس کنند
 

 :امر به شدت عمل در سوره تحريم که از سوره های اواخر سالهای هجرت است نيز ديده می شود
 

 .»يا َايَُّهاالنَّبَی جاِهِد الُکّفاَر َوالُمناِفقيَن َو اغُلظ َعَليِهم« 
 .13ه خرج دهبا کافران و منافقان بجنگ و با آنها شدت ب 

 
 سوره حج که آن را نخستين آيه حکم جهاد می               ٣٩اين دستور به شدت و غلظت در ابتدا وجود ندارد و حتی در آيه                     
در اين آيه به      .  »ُاِذَن لَّلذيُن ُيقاَتُلوَن ِبانَُّهم ُظِلُموا       «:  دانند، قتال با کّفار به صيغه امر نيست بلکه با تعبير اجازه است                      

در آيه بعد ستمی که بر مسلمانان رفته است چنين بيان              .  ال داده می شود زيرا به آنها ظلم شده است            مسلمانان اجازه قت  
 :می شود

 
 .»َاّلذيَن ُاخِرُجوا ِمن دياِرِهم ِبَغِير َحقَّ ِاّال َان َيُقوُلوا َربََّنا اُهللا« 
 .14شدندکسانی که جز ايمان به پروردگار تقصيری نداشتند از ديار خود رانده ] يعنی[ 

 
زمخشری معتقد است اين نخستين آيه است که جنگ با مشرکين را روا ساخته است، پس از آنکه در هفتاد و اندی از                             

 .آيات قرآنی نهی از قتال آمده بود
در تعليل اجازه قتال حضرت محمد فراست جبلی را به کار انداخته و بيرون کردن مسلمانان از مکه را يادآور شده                                 

چنانکه در جای ديگر عين اين تدبيِر خطابی را به            .  حسن بيان کينه مهاجران را نسبت به قريش برانگيزد         است تا بدين    
 :کار برده است، نهايت از زبان قوم بنی اسرائيل

 
 .»َو ما َلنا َاّلا ُنقاِتَل فَی َسبيِل اِهللا َو َقد ُاخِرجنا ِمن ِدياِرنا َو َابناِئنا« 

                                                 
 ٢٥٦  سوره بقره آيه  11
 ١٢٣  سوره توبه آيه  12
 ٩ سوره تحريم آيه  13
 ٤٠  سوره حج آيه  14
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 .15 نکنيم در صورتی که ما و فرزندان ما را بيرون کردندچرا در راه خدا  جنگ] يعنی[ 
 

در .  جنگ در راه خدا است اما يادآوری زيانهای شخصی برای تحريک حس  انتقام و شتافتن مؤمنان است به جنگ                            
 سوره انعام بر می آيد که حضرت با مشرکان آمد و شد و نشست و برخاست                    ٦٨مکه جنگی در کار نبوده حتی از آيه          

 : گاهی آنها بی ادبی کرده در مقام تمسخر او بر می آمده اندداشت و
َوِاذا َرَايَت الَّذيَن َيُخوُصوَن فی آياِتنا َفَاعِرض َعنُهم َحّتی َيُخوُضوا فی َحديٍث َغيِرِه َو ِاّما ُينِسَيّنَک ّالَشيطاُن َفال                     «

 .»َتقُعد َبعَد اّلِذکری َمَع الَقوِم الّظاِلميَن
با انان معاشرت مکن تا ] و[ که در مقام خرده گيری و استهزاء آيات ما هستند روی برگردان             از آنهايی ]  يعنی[

ممکن است شيطان اين دستور را از ذهن تو زدوده باشد که با آنان نشست و                        .  به سخن ديگر مشغول شوند      
 .برخاست می کنی ولی پس از اين گروه مغرور و بی ايمان ُمجاِلست مکن

 
 : پيغمبر يا به مؤمنان می فرمايددر مکه خداوند به

 
َوال ُتجاِدُلوا َاهَلالِکتاِب ِاّال ِبالَّتی ِهَی َاحَسُن ِاّال َاَلذيَن َظَلُموا ِمنُهم َو ُقوُلوا آَمّنا ِباّلذی ُانِزَل ِاَلينا َو ُانِزَل ِاَليعُکم َو                            

 .»ِاُلهنا َو ِالُهُکم َو ِاحُد َو َنحُن َلُه ُمسِلُموُن
ل کتاب، جز آنهايی که از جاده انصاف بدورند، به طرز خوب و زبان منطق مجادله کنيد و به                            با اه ]  يعنی[

 .16خدای ما و خدای شما يکی است. آنها بگوييد ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ايمان آورده ايم
 

 : کتاب توصيه می کندآيات عديده ديگری حتی در اوايل هجرت در سوره های مدنی هست که حسن رفتار را با اهل
 

 .»َو ُقل لَّلذيَن ُاوُتوا الِکتاَب َواالَّمّييَن َاسُلمُتم َفِان َاسَلُموا َفَقد اهتَدوا َو ِان َتوّلوا َفِانَّما َعَليَک الَبالُغ« 
به اهل کتاب و همچنين اعراب مشرک بگو آيا اسالم می آوريد؟ اگر مسلمان شدند پس رستگارند و                           ]  يعنی[

 .17وظيفه تو ابالغ اوامر خداوند است. وت روی گردانيدند، کاری به آنها نداشته باشاگر از دع
 
َو َال َخوُف   ...  ِانَّ الَّذيَن آَمنُوا َو اّلَذيَن هاُدوا َو النَّصاری َو ّالصاِبئيَن َمن آَمَن ِباِهللا َو الَيوِم االِخِر َو َعِمَل صاِلحاً                    «

 .»َعَليِهم َو ال ُهم َيحَزُنوُن
بر مؤمنان يهود و ترسايان و صائبين که به خدا و روز واپسين ايمان آوردند و کار نيکو کنند بيمی و                          ]  یيعن[

 .18اندوهی نيست
 

 تکرار شده است و نشان می دهد که در يکی دو سال اول هجرت اين آيات نازل                 ٦٩عين اين مطلب در سوره مائده آيه        
امر چنين نيست و سوره توبه بر سر اهل کتاب صاعقه نازل می                 اما در سال دهم هجری پس از فتح مکه              .  شده است 

اين اهل کتاب که خداوند در مکه به پيغمبر دستور می دهد با زبان خوش با آنها بحث و جدل کن و همين اهل                                    .  کند
قط به  در صورت اسالم نياوردن، مجازاتی بر ايشان تعيين نمی شود و رسالت پيغمبر ف                   ]  ُاّمی[کتابی ک بعالوه اميين       

ابالغ اوامر الهی محدود می شود، در سال دهم هجری به جزيه دادن محکوم می شوند، آن هم با کمال خواری و                                       
 .فروتنی ورنه محکوم به اعدامند

 
يُنوَن ديَن الَحقَّ ِمَن     قاِتُلوا الَّذيَن ال ُيؤِمُنوَن ِباُهللا َو ال ِبالُيوِم االِخِر َو ال ُيَحّرُموَن ما َحرََّم اُهللا َو َرُسوُلُه َو ال َيد                           «

 .»الَّذيَن اُوُتوا الِکتاَب َحِت ُيعُطوا الِجزَيَة َعن َيِدَو ُهم صِاعُروَن
بکشيد کسانی را که به خدا و روز آخرت ايمان نياورده و حرام خداوند و پيغمبرش را حرام نمی دانند                      ]  يعنی[

ايمان نياورده اند، مگر اينکه متعهد شوند با         )  يعنی اسالم (و همچنين آن دسته از اهل کتاب را که به دين حق                
 . 19خواری و فروتنی به دست خود جزيه دهند

 
محمد ]  رسم و قاعده  [شده اند و اين ياسای       ]  بال و دشمن بشريت   [برای اينکه با گذشت زمان، اين اهل کتاب، شّرالبريه            

عنی در اوج قدرت اسالم صادر شده است می         که پس از قلع و قمع يهود و پس از فتح خيبر و فدک و پس از فتح مکه ي                    
 .رساند که ديگر زبان وش و بحث منطقی معنی ندارد و اينک بايد با آنها با زبان شمشير سخن گفت

 

                                                 
 علی دشتی.  از زبان قوم بنی اسرائيل برای تنبه و عبرت مسلمانان٢٤٦  سوره بقره قسمتی از آيه  15
 ٤٦  سوره عنکبوت آيه  16
 ٢٠  سوره آل عمران آيه  17
 ٦٢  سوره بقره آيه  18
 ٢٩  سوره توبه آيه  19
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 ايجاِد اقتصاِد سالم
 

 
 از ميان بردن يهود

ادری بست و   حضرت ميان آنان و انصار پيمان بر       .  مهاجرت صورت گرفت و ياران محمد به تدريج وارد يثرب شدند             
گرچه مهاجران در مقام پيدا کردن کاری برآمدند و به کسب يا     .  هر يک از آنها در خانه برادرخوانده خويش فرود آمدند         

مزدوری در مزارع يا بازار مشغول شدند، ولی اين وضع چندان خوشايند و قابل دوام نبود زيرا مردمی که در معرض                
خود .  از حيث معيشت و امور زندگانی بايد سر پای خود بايستند               .  ی نيازمندند مبارزه با قريشند به زندگانی استوارتر        

دچار سختی معيشت بود    .  بخور و نميری داشت   ]  روزِی[حضرت که کار نمی کرد و از هديه تعارف مهاجر و انصار               
نين وضعی  با چ .  بطوری که احيانًا سر بی شام بر زمين می گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سّد جوع می کرد                             

چاره چيست؟ راه وصول به اين مقصد مهم واساسی که جامعه کوچک مسلمين سر پای خود بايستند و معيشت استواری            
 داشته باشند، کدام است؟

 
 20]غزوه بدر[ سّرية النخله

 و مال   از ديرباز ميان قبايل عرب اين عادت متداول بود که برای رسيدن به مال و دولت به قبيله ضعيف تر هجوم کنند                      
 .برای مسلمين يثرب در آن زمان جز اين راه، راه ديگری وجود نداشت. آنها را به چنگ آورند] دارايی[و خواسته 

. غزوه يعنی حمله ناگهانی به کاروان يا قبيله ديگر و تصاحب اموال و زنان آنها                .  از اينجا غزوه های اسالمی آغاز شد       
 .ربستانساده ترين شکل تنازع بقا در شبه  جزيره ع

به حضرت خبر رسيد که کاروانی از قريش به سرپرستی عمروبن خضرمی از شام به سوی مکه می رود و امتعه                                
در .  جحش را به سرکردگی عده ای مهاجر مأمور هجوم به آن کاروان کرد                   ]  عبيداللهه بن [عبداهللا بن    .  فراوانی دارد 

نجا رسيد بر آن هجوم کردند، سرپرست قافله را کشتند و دو             جايی نزديک مقام نخله کمين کردند و همين که کاروان بدا           
در تاريخ اسالم ثبت     »  سرية النخله «نفر ديگر را اسير کردند و با تمام اموال رهسپار مدينه شدند و اين غزوه به نام                         

 .شد
 در چهار   اين نخستين غزوه اسالمی هياهيويی برانگيخت و مشکل بزرگی پديد آورد و بر حسب سّنت دوران جاهليت                      

هجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود، فرياد              .  ماه رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم جنگ حرام بود           
طبعًا اين اعتراض در افکار عمومی و ساده ساير قبايل          .  خشم و  اعتراض قريش را از خرق حرمت ماه حرام بلند کرد             

راحتی در خود حضرت محمد نيز پيدا شد و از اين رو نسبت                انعکاس نامطلوبی داشت و از همين  جريان يک نوع نا             
 .و همدستانش روی خوش نشان نداد و نمی دانست در اين مورد چه روشی پيش گيرد] عبيداهللا جحش[به عبداهللا 

مدعی بود که هجوم روز آخر جمادی الثانی صورت گرفته است و خود اين موضوع راه حّلی برای                        ]  عبيداهللا[عبداهللا  
عالوه بر اين موضوع غنايم در پيش بود و اين غنايم سر و سامانی به زندگی ياران محمد می داد و                           .  شکل بود رفع م 

 .نمی بايست به اعتراض واهی قريش آن را از دست داد
هيچ بعيد نيست که بعضی از اصحاب به وی يادآور شده باشند که کاريست گذشته و هرگونه عقب نشينی اعترافی است                      

. و اذعانی است به حقانيت مخالفان و عالوه بر همه اينها آن غنايم سر و صورتی به حال مهاجران خواهد دادبه تقصير   
 : سوره بقره بود٢١٧راه حل قاطعتر و اساسی تری که اين مشکل را از بين برد، نزول آيه 

 
َد َعن َسبيِل اِهللا َو ُکفُر ِبِه َوالَمسِجِد الَحراِم َو ِاخراُج َيسَئُلوَنَک َعِن الشَّهِر الَحراِم ِقتاٍل فيِه ُقل ِقتاُل فيِه َکبيُر َو صَ  «

 .»َاهِلِه ِمنُه َاکَبُر ِعنَداِهللا َو الِفتَنُه َاکَبُر ِمَن الَقتِل َو الَيزاُلوَن ُيقاِتُلوَنُکم َحّتی َيُرّدُوُکم َعن ديِنُکم ِاِن اسَتطاُعوَا
رام جنگ و خونريزی مجاز است؟ به آنها بگو آری جنگ در به تو اعتراض می کنند که آيا در شهر ح     ]  يعنی[

ماه حرام نارواست ولی نه جنگ در راه خدا، نارواتر از آن کفر و بيرون کردن مردم از مکه و منع مسلمين                          
 .فتنه ای که در مکه برانگيختند از آدمکشی بدتر است. از زيارت کعبه است

 
                                                 

روی داد  )   م ٦٢٣(ان در ماه رمضان سال دوم هجرت          در آنجا نخستين جنگ ميان مسلمان و مشرک         .  بدر چاهی است ميان مکه و مدينه            [ 20
 ]سرية النخله مکانی نزديک چاه بدر و توقفگاه کاروانيان بود. که مسلمانان پيروز شدند و آن را بدرالکبری می نامند
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 و طايفه های مخالف، يگانه وسيله تأمين اوضاع مالی مسلمين شد سرية                پس از سرية النخله هجوم به قافله های قريش          
النخله آغاز غزوه های ديگريست که اوضاع مالی و سياسی حضرت محمد و يارانش را بهبود می بخشد و آنها را به                            

يه مالی و    اما حادثه ای که مستقيمًا سبب تقويت بن           .  سوی قدرت و استيالء بر شبه جزيره عربستان رهنمون می شود                
 .ازدياد شأن مسلمانان گرديد، دست انداختن بر اموال يهوديان يثرب بود

 
 تصفيه يهوديان يثرب

در يثرب سه قبيله يهود به نام بنی قينقاع، بنی النضير و بنی قريظه زندگی می کردند که به واسطه اشتغال به امر                                     
 به واسطه تربيت دينی و سواد خواندن و نوشتن در                 همچنين.  زراعت و تجارت و داد و ستد، در رفاه و تنعم بودند                  
 .سطحی برتر از دو قبيله ديگر اوس و خزرج قرار داشتند

بسياری از افراد اين دو قبيله از خدمت يهوديان به عنوان مزدوری در مزارع يا مباشرت کارهای تجارتی آنان امرار                        
حساس زبونی و حقارت داشتند و چنانکه اشاره شد             معاش می کردند و از اين حيث نسبت به آن سه قبيله رشک و ا                      

علت اساسی روی آوردن اوس و خزرج به محمد و بستن پيمان عقبه، رهايی از همين عقده حقارت و تسلط بر يهودان                         
اما  حضرت محمد در ابتدای ورود به مدينه در رفتار خود با آنها تدبيری به کار بست و با کياست و مآل انديشی                            .  بود

ها معترض آنها که هم قوی بودند و هم متمکن نشد، بلکه يک نوع پيمان عدم تعرض و احيانًا همکاری با آنها                                   نه تن 
که به موجب آن مقرر شد هر کس به دين خود باشد ولی در مقابل ستيزه جويی قريش يا                              )  عهد موادعه (منعقد کرد    

کنند و هر دو طرف، جنگ با قبايل متخاصم را به                هجوم طايفه ای به مدينه، مسلمين و يهود مشترکًا از يثرب دفاع                   
 .خرج خود انجام دهند

هر دو از شرک و بت پرستی متنفر بودند و هر دو به              .  عالوه بر اين يک وجه مشترکی نيز ميان مسلمانان و يهود بود            
 سال و نيم پس      فقط يک .  تا هنگامی که مسلمانان ضعيف بودند، حادثه ای روی نداد            .  سوی يک قبله نماز می گزاردند      

از هجرت، حضرت محمد قبله را تغيير داد و آن را از مسجد االقصی به کعبه برگردانيد که خود اين قضيه باعث                                    
 : سوره بقره در جواب آنان نازل شد١٧٧اعتراض يهوديان گرديد و آيه 

  
 »...ِبرَّ َمن آَمَن ِباِهللا َو الُيوِم االِخِرَليَس الَّر َان ُتّوُلوا ُوُجوَهُکم ِقَبَل الَمشِرِق َوالَمغِرِب َو لِکنَّ ال«
نيکی آن نيست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنيد، نيک آن کس است که به خدا و روز                             :  يعنی[

 ]جزا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پيغمبران ايمان دارد
 

وچک و هجوم به قافله های تجارتی         برای يهوديان اين قضيه زنگ خطری به شمار می رفت و غزوه های متوالی ک                    
اکنون آنها به جای اوس و خزرِج بی         .  مّکيان که منتهی به جنگ بدر و پيروزی ياران محمد شد، بر نگرانی آنها افزود                

اثر و بی مايه ای که در گذشته غالبًا به استخدام خود در می آوردند، مواجه با اوس و خزرجی شده اند که زير لوای                                
 . بدين ترتيب صف محکم و مصممی به نام اسالم در برابر آنان پديد آمده استمحمد درآمده و

شکست خورده در    ]  قريشيان[ به مکه رفتند و با قرشيان            21از اين رو بعضی از سران يهود چون کعب بن االشرف                
اشاره به اين    سوره نساء     ٥٢آيه  .  جنگ بدر همدردی نشان دادند و آنان را به جنگ با محمد و يارانش تشويق کردند                     

 :موضوع است
 

َاَلم َتَر ِالَياَلذيَن اوُتُوا َنصيبًا ِمَنالِکتاِب َيؤِمُنوَن ِبالِجبِت َو الّطاُغوِت َو َيُقوُلوَن ِلَلذيَن َکَفُروا هؤالء َاهدی ِمَن الُّذيَن                   «
 .»آَمُنوا َسبيًال

افران می گويند اينان بيش از مسلمانان آنهايی که خود را اهل کتاب می دانند به بتان روی آورده و به ک  ]  يعنی[
 .در راه راست هستند

 
نکوهش صريحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب می دانند و کتاب آنها مخالف شرک و بت پرستی است و                                   

 . اينک با مشرکان دمساز شده و آنان را از ياران محمد که خداپرستند، بهتر و برتر می دانند
 کوچک و بی اهميت در بازار مدينه روی داد که منتهی به جنگ با بنی قينقاع و محاصره کوی                    در اين ضمن حادثه ای    

زرگر يهودی با وی    .  قضيه از اين قرار بود که زنی از انصار نزد زرگری يهودی از بنی قينقاع رفته بود                  .  آنان گرديد 
هانت و تخفيف وی آهسته پشت جامه وی          مرد يهودی برای ا   .  مغازله آغاز کرد و زن مسلمان در مقام استنکاف برآمد           

. را با خاری به باالی جامه اش بست بطوری که هنگام برخاستن پايين تنه زن نمايان شد و مردم را به خنده انداخت                               
 .مسلمانی را به حمايت او برانگيخت] مرد[زن مسلمان از اين کار ناشايسته به خشم آمد و فريادش 

غوغايی .   يهوديان به حمايت هم کيش خود برخاسته مرد مسلمان را کشتند                         .مرد مسلمان زرگر يهودی را کشت           
برخاست و مسلمانان شکايت به نزد پيغمبر بردند و به دستور وی به کوی بنی قينقاع هجوم بردند و آنان را محاصره                            

رط که از حيث جان در امان کردند و راه آذوقه را بر آنها بستند تا عاقبت پس از پانزده روز قينقاع تسليم شدند به اين ش 
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باشند ولی از يثرب کوچ کنند و جز اثاث واشياء منقول خود، آن هم بقدری که چهارپايان آنها توان حمل آن را داشته                               
 .باشند، همه دارايی خود را بر جای گذارند تا ميان مهاجران بی خانه و فاقد لوازم زندگی توزيع شود

تقويت کرد و هراسی در دل يهوديان انداخت و اندکی بعد باز در نتيجه حادثه ای                        اين حادثه، بنيه مالی مهاجران را          
ديگر نوبت به بنی النضير رسيد و باعث آن اين بود که حضرت با عده ای از ياران خود به محله بنی النضير رفت تا                             

ود، کعب بن اشرف، به       يهوديان که از کشته شدن يکی از رؤسای خ            .  اختالف مربوط به ديه کشته ای را تصفيه کند            
حضرت محمد امر به قتال     .  دستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغيان برآمدند و آهنگ خود حضرت کردند                
 .داد و مسلمانان کوی بنی النضير را محاصره کرده، راه آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند

از .  آنان عبرت گرفته، خويش را آماده تر ساخته بودند           بنی النضير مجهزتر از بنی قينقاع بودند و شايد از سرنوشت                 
اين رو مردانه مقاومت کردند و محاصره طوالنی شد به حدی که پيغمبر ترسيد مسلمانان مطابق طبع ناپايدار و                                        

از اين رو دستور داد تا نخلستان بنی النضير را آتش             .  نااستوار قومی از محاصره آنان خسته شوند و به خانه برگردند             
 .زنند

به همين دليل فرياد اعتراض بنی النضير بلند شد          .  نخل چون شتر و گوسفند ثروت اساسی و منبع ارتزاق اعراب است             
تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ويرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا                       «:  و بر محمد بانگ زدند    

 »؟...بخش را از بين می بریدست بدين کار غير انسانی می زنی و موجودهای ثمر
 سوره حشر را نازل کرد و بر آنها فرو خواند تا               ٥،  ٤،  ٣اما محمد دست از آن کار نکشيد و در جواب آنها آيه های                  

 :اقدام خويش را موجه و مشروع جلوه دهد
 

َرِة َعذاُب الّناِر ذِلَک ِبَانَُّهم شاُقوا اَهللا َو َرُسوَلُه َو َوَلوال َان َکَتَب اُهللا َعَليُهِم الَجالء َلَعذَّ َبُهم ِف الدُّنيا َو َلُهم ِفی االخِ «
َمن ُيشاقَّ اَهللا َفِانَّ اَهللا َشديُد الِعقاِب ما َقَطعُتم ِمن ليَنٍة َاو َترکُتُموها قاِئَمًة َعلی ُاُصوِلها َفِبِاذِن اِهللا َو ِلُيخِزی                                         

 .»الفاِسقيَن
.  بود در اين جهان دچار عذاب می شدند و در آن جهان هم در آتشند                اگر بر آنها ترک ديار نوشته نشده      ]  يعنی[

اگر شما نخلی را قطع کنيد يا آن را سر پای نگاه داريد خداوند شما را مخّير می کند ولی قطع آن برای                                         
 .مجازات فاسقين است

 
هر کاری در راه     اين روش يعنی دست زدن به          .  يعنی برای رسيدن به مقصود، هر وسيله ای مجاز و مشروع است                 

رسيدن به مقصود، هر چند غير انسانی باشد، در طوايف عرب متداول و رايج بود چنانکه در جنگ با بنی ثقيف و                                  
 . آنها را آتش زنند22محاصره طائف همين وسيله به کار رفت و پيغمبر امر کرد تاکستان

ن کوفه آب را بر نواده خود او و حتی            لشکريا]  در صحرای کربال  [ هجری   ٦١پس خيلی تعجب آور نبود اگر در سال           
 .بر زنان و اطفال وی بستند تا حسين بن علی را به تسليم مجبور کنند

باری پس از بيست روز بنی النضير تسليم شدند و به واسطه شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از مدينه                                    
 . پيغمبر توزيع شودبيرون روند و تمام دارايی خود را بر جای گذارند تا ميان ياران

بدين .  تنها قبيله معتبری که از يهود در يثرب مانده بود بنی قريظه بود که پس از واقعه خندق کار آنها نيز ساخته شد                              
دستاويز که بنا بود آنها از داخل به ياری قريشيان که مدينه را محاصره کرده بودند بشتابند ولی حضرت محمد با                                     

معذلک پس از اينکه ابوسفيان از فتح مدينه مأيوس          .  اخت و در نتيجه به ياری ابوسفيان نرفتند        تدبيری ميان آنها نفاق اند    
محاصره .  شد و حصار را ترک کرد، مسلمانان نخستين کاری که کردند حمله به کوی بنی قريظه و محاصره آن بود                          

ايی خود را گذاشته و سالم از مدينه         اين قبيله نيز حاضر شدند همچون دو قبيله ديگر دار           .  بيست و پنج روز طول کشيد      
ولی محمد چنين نمی خواست چه از آنها به واسطه همداستانی با ابوسفيان کينه ای در دل داشت و نابودی                      .  خارج شوند 

بنی قريظه از بيم اين تصميم به طايفه اوس            .  آنانن را باعث ازدياد شوکت اسالم و مرعوب کردن ديگران می دانست               
 .ن رفتاری که با وساطت رؤسای خزرج با دو طايفه ديگر شده بود، با آنان نيز به کار بسته شودمتوسل شد تا هما

من يکی از رؤسای اوس را درين کار َحَکّم می کنم هر چه او                «:  وقتی آنها از بنی قريظه شفاعت کردند پيغمبر فرمود         
می دانست سعد بن معاذ از بنی قريظه دلی پر           سپس سعد بن معاذ را َحَکّم قرار داد، چه            .  »گفت بدان عمل خواهم کرد    

سعد هم حدس و ميل پيغمبر را کامًال تحقق بخشيد و حکم کرد تمام مردان قريظه را گردن بزنند و زن و                             .  خون دارد 
حکم ظالمانه بود ولی چه می شود کرد زيرا          .  فرزند آنان را به بردگی بگيرند و تمام اموالشان بين مسلمانان تقسيم شود             

عالوه بر همه اينها شدت عمل و تدابير قاطع هر چند مخالف              .  دو طرف به داوری سعد ابن معاذ گردن نهاده بودند           هر  
. در بازار مدينه چندين گودال کنده شد           .  شروط انسانی باشد اما برای بنيانگزاری دولت الزم و ضروری می شود                     

 .ردن زدندهفتصد يهودی تسليم شده و امان خواسته را يکی پس از ديگری گ
از آن ميان بر خالف حکميت سعد بن معاذ که گفته بود زنان               .  بعضی عده اسيران مقتول را تا هزار نفر ذکر کرده اند            

را به بردگی ببرند، يک زن را نيز گردن زدند و آن زِن حسن القرظی بود که تا هنگام مرگ نزد عايشه نشسته و                                      
جرمش اين بود که هنگام       .  ا گشاده رويی و خنده به سوی قتلگاه رفت             هنگامی که نام او را بردند ب          .  گفتگو می کرد   
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عايشه می گويد تا کنون زنی بدين خوشرويی و خوشخويی و نيک               .  محاصره کوی بنی قريظه سنگی پرتاب کرده بود         
:  داد با خنده جواب   »  !می خواهند تو را بکشند       «:  وقتی برخاست که به کشتارگاه برود به او گفتم              .  نفسی نديده بودم   

 .23»برای من زندگی ارزشی ندارد«
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 جهش به سوی قدرت

 
 

 مقدمات تشکيل دولت
نبوت سيزده ساله   .  از سير در حوادث ده ساله اول هجرت به خوبی احساس می شود که دولتی در شرف تأسيس است                       

جزا و تشويق به نيکی خارج شده به صورت دستگاهی در می آيد              مکه از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز            
برای رسيدن به اين هدف، به هر         .  که ناچار بايد بر مردم حکومت کند و خواه و ناخواه آئين جديد را بر آنها بقبوالند                      

 و هدايت وسيله و تدبيری دست زدن مجاز است، هر چند منافی مقام روحانيت و مغاير شأن کسی باشد که دعوی ارشاد          
 .دارد

قتلهای سياسی که در اين ايام صورت گرفته و غزوه ها که ظاهرًا مجوزی ندارد، هجوم به طوايفی که هنوز در مقام                            
هجوم برنيامده اند ولی جاسوسان خبر آورده اند که در آنها جنب و جوشی و نيت مخالفتی با مسلمانان هست همه برای                         

اروانهای تجارتی قريش،  هم برای ضربت وارد کردن، هم برای کسب غنايم و               نيز حمله به ک   .  رسيدن بدين هدف است   
در اين دوره کوتاه است که غالب شرايع اسالم نازل شده               .  هم برای ايجاد رعب و ازدياد شوکت مسلمين الزم می آيد              
 .است و نظاماتی مالی و مدنی و سياسی برقرار گرديده است

آيات مّکی مشعر بر آوردن دين جديدی         «:  ت به حدی که گولدزيهر می گويد        در مکه احکام و شرايعی وضع نشده اس          
آيات مّکی قرآن بيشتر در ترغيب زهد، ستايش خداوند يکتا به صورت نماز، نيکی کردن به ديگران و اجتناب                        .  نيست

 .»است] خوردن و نوشيدن[از اسراف در اکل و شرب 
 : در مکه فقط پنج اصل مقرر شده بود

 رار به رسالتتوحيد و اق -1
 نماز -2
  ولی به شکل انفاق اختياری24زکات -3
 روزه آن هم به روش يهود -4
 حج يعنی زيارت معبد قومی عرب -5

 
يعنی مجازات شرعی وجود نداشت بدين دليل مسّلم که هنوز احکامی صادر نشده » حّد«سيوطی معتقد است که در مکه 

 . بود
 .  حتمًا از سوره های مدنی استهر سوره ای که در آن فريضه ای هست،: جعبری می گويد
 .در قرآن مّکی فقط سخن از بهشت و دوزخ است، حالل و حرام پس از نمو اسالم پديد آمد: عايشه می گويد

تمام احکام و فرايض در ده ساله اخير صادر و مقرر گرديد و اسالم نه تنها به شکل                           .  اما در مدينه امر چنين نيست        
نخستين اقدام، برگرداندن قبله از مسجد االقصی به        .   تشکيل يک دولت عربی فراهم شد      شريعتی نو در آمد بلکه مقدمات     

 .کعبه بود
اين تدبير هم خرج مسلمانان را از يهود جدا کرده و عقده حقارتی را که اعراب مدينه در خود داشتند زايل کرد و هم                               

کعبه عالوه بر اين که مرکز اصنام       .  م داشتند نوعی حميت قومی را در اعراب برانگيخت، چه همه قبايل به کعبه احترا              
 .و ستايشگاه بود، خانه ابراهيم و اسماعيل بود که اعراب خود را از نسل آنان می دانستند

به همين کيفيت شارع اسالم تبعيت از يهود را در امر روزه ترک کرده و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام                            
 .ده مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص دادمی گرفت، نخست به ايام معدو

احکام راجع به طالق و نکاح، حدود تعيين محارم، ارث، حيض، تعدد زوجات، حد زنا و سرقت، قصاص و ديه و                                 
که غالبًا يا مقتبس از شرايع يهود يا عادات زمان           ...  ساير احکام جزايی و مدنی و هم چنين نجاسات و محرمات و ختنه             

 .اهلی است، با تعديالت و تغييراتی تمام اينها در مدينه مقرر گرديدج

                                                 
زکات بر شتر، گاو، بز، گوسفند و حيوانات اهلی و ذر و             .  آنچه به حکم شرع، فقير و مستحق را دهند و اين کار بر مسلمانان فرض است                    [ 24

  ٩ از سوره ٦٠زکات به حکم آيه مال . سيم و مال التجاره و همچنين بر خرما و انگور تعلق می گيرد و زکات هر يک از اينها را نصابی است                  
 ]سّيدها زکات نمی دهند. برخالف غنيمت، زکات شامل حال خاندان رسول نمی شود. قرآن  مخصوص طبقات معينی از مسلمين است
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احکام مدنی و امور شخصيه هر چند از ديانت يهود و عادات دوره جاهليت رنگ پذيرفته باشد، برای نظم اجتماع و                              
عبادات در  .  مرتب ساختن معامالت غير قابل انکار است و مانند تمام عناصر تمدن ملل از يکديگر رنگ می پذيرند                          

اما انسان متفکر نمی     .  تمام اديان هست و مستلزم نوعی تهذيب، تنظيم شئون، طرز يا کيفيت آن چندان اهميت ندارد                         
 .تواند از فلسفه حج و انجام اعمالی که در آنها سود و موجب عقالنی ديده نمی شود سر در آورد

آيا واقعًا فکر می کرد      .  د معما به نظر می رسد      عزم حضرت محمد در سال هشتم هجری به زيارت کعبه تا حدی مانن                
کعبه خانه خداست يا اينکه برای ارضاء خاطر ياران خود که زيارت کعبه برای آنها عاداتی کهنه و اجدادی بود دست                         
به اين کار زد؟ آيا خود اين تصميم ناگهانی که مواجه با  مخالفت قريش و ممانعت از ورود مسلمين به مکه شد و صلح                           

ست ماننِد حديبيه را به بار آورد، يک نوع صحنه سازی و تدبير سياسی نبود که کثرت عده و شوکت مسلمين را به                          شک
 رخ قريش بکشد و باعث تمايل ضعفا و ساکنان متوسط و غير متعصب مّکيان به دين جديد گردد؟

م خود زده است، چگونه اغلب همان       کسی که دينی تازه و شريعتی جديد آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قو                  
 عادات قديم را به صورت ديگری احيا می کند؟

آيا حضرت محمد خداپرست و شارع اسالم که فقط ستايش پروردگار يکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر                              
: هاده و صريحًا می گويد     و ااساس تقرب را بر فضيلت و تقوی ن          »  قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا      «:  قوم خود فرياد می زند     

در تحت تأثير حميت قومی و تعصب نژادی درآمده و می خواهد ستايش خانه اسماعيل                  .  25»ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم   «
 را شعار قوميت قرار دهد؟

در هر صورت اين امر به درجه ای شگفت انگيز و به حدی با مبانی شريعت اسالمی مغاير بود که بسياری از                                          
سعی بين صفا و مروه که عادت بت پرستان بوده اکراه داشتند و حفظ اين عادت به زور آيه قرآن بر آنها                          مسلمانان در   

 .قبوالنده شده است
بر حسب روايات مستند عمر که از بزرگترين صحابه پيغمبر و از خوش فکرترين حواريون اوست، گفته است اگر من                     

 .رگز اين سنگ سياه را نمی بوسيدمخودم نمی ديدم که حضرت حجراالسود را می بوسد، ه
من هيچگونه دليل موجهی برای اعمال و               «:   صريحًا می نويسد      26حجت االسالم مطلق و بحق امام محمد غزالی                

در قرآن آيه ای هست که روزنه ای بر روی             .  »مناسک حج نيافته ام ولی چون امر شده است ناچار اطاعت می کنم                 
 :ابی به سئوالها بدهدانديشه می گشايد و شايد بتواند جو

 
يا َاَيَهااّلذيَن آُمنو ِانََّما الُمشِرُکوَن َنَجُس َفالَيقَرُبوا الَمسِجَدالَحراَم َبعَد عاِمِهم هذا َوِان ِخفُتم َعيَلةَّ َفَسوَف ُيغنيُکُم اُهللا               «

 .»ِمن َفصِلِه
به کعبه  )  سال دهم هجرت  (سال  و نبايد پس از اين        ]  نجس و کثيفند  [ای گروه مؤمنان، مشرکان پليدند        ]  يعنی[

 . 27اگر از فقر می ترسيد خداوند شما را به فضل خود بی نياز خواهد ساخت. آيند
 

سوره توبه آخرين سوره های قرآن است       .  بر حسب تفسير جاللين، خداوند با فتوحات و جزيه اعراب را بی نياز ساخت              
 در اين آيه زيارت کعبه را بر طوايف غيرمسلمان حرام      پيغمبر.  و پس از فتح مکه در سال دهم  هجری نازل شده است            

 . می فرمايد
پس مردم مکه ناراضی می     .  آمد و شد طوايف و قبايل عرب وجه ارتزاق اهل مکه و باعث رونق کسب و کار آنهاست                   

پس با  .  دارداز رونق افتادن مکه خطر ارتداد در بر             .  مردم مکه قبيله اويند که غالبًا از ترس مسلمان شده اند               .  شوند
 .بر مسلمين اين خطر از بين می رود] واجب شدن زيارت کعبه در مکه[وجوب 

ولی در هر حال برای مناسک       .  البته اين توجيهی است و معلوم نيست تا چه حد با واقع و نفس االمر منطبق می شود                       
ای خود بلکه شرع پسند نيز نمی        حج يعنی اعمالی که بت پرستان دوران جاهليت انجام می دادند توجيه عقل پسند به ج                  

 :از اين رو شاعر بزرگ عرب و فيلسوف روشنفکر جهانی ابوالعالء معّری می گويد. توان يافت
 

 لزمی الجمار  ولثم  الحجر  و قوم اتوا من اقاصی البالد
 28ايعمی عن الحق کل تا بشر  فو ا  عجبا   من    مقاالتهم

 

                                                 
 ]١٣٠ آيه ٤٩سوره   [ 25
وی ).   م ١١١١  -١٠٥٨(جوقی  محمد بن احمد طوسی مکنی به ابوحامد محمد غزالی و ملقب به حجة االسالم، دانشمند معروف دوره سل                           [ 26

کيميای «در آخر عمر به عرفان روی آورد و آثار فراوانی به فارسی و عربی دارد از جمله                               .  در فقه و حکمت و کالم سرآمد عصر بود               
 ]»احيای علوم الدين«و » سعادت

  ٢٨  سوره توبه آيه  27
را ببوسند، عجب کار مسخره ای، آيا        )  کعبه(ازند، و آنگاه سنگ سياه       مردمان از بالد دور می آيند، تا دسته جمعی سنگ بيند            :  معنی شعر     [ 28

 ]مردمان از ديدن حق نابينا هستند؟
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می است و در مدينه صادر شده است، به خوبی می توان تصور کرد که                  حرمت خمر و قمار که از شرايع خاص اسال          
در مدينه زکات از صورت امر خير و انفاق اختياری به شکل مالياتی               .  مقتضيات اجتماعی باعث صدور آنها شده باشد       
 .در آمد تا جوابگوی هزينه دولت تازه بنياد باشد

ظير آن را نمی توان يافت، حکم جهاد است که نخست به صورت اما قانونی که در هيچيک از شرايع آسمانی و بشری ن         
و پس از آن به شکل صيغه های گوناگون امر و شدت عمل در سوره های مدنی                       »  اذن للمؤمنين القتال  «.  اجازه است 

 .بقره، انفال، توبه و غيره آمده است
ست ولی در سوره های مدنی بقدری آيات قابل توجه و عبرت آنکه در سوره های مّکی نامی از جهاد و قتال مشرکين ني      

قتال و جهاد فراوانست که تصور می شود درباره هيچ امری و حکمی اينقدر تأکيد صورت نگرفته باشد، و اين مطلب                         
يکی بصيرت حضرت محمد بر روحيه اعراب و راه استيالی بر آنها و توجه به اين اصل که جز . دو امر را می رساند  
زيرا خود اين، منتزع    .  ک دولت اسالمی به وجود آورد و در نتيجه يک واحد اجتماعی تشکيل داد              با شمشير نمی توان ي    

از عادات و فطرت قوم عرب است و دوم پايمال شدن حق آزادی فکر و عقيده، يعنی شريف ترين حق انسانی که                                      
 .کردصدای اعتراض بسی از متفکران را بلند کرده است و به آسانی نمی توان آن را توجيه 

آيا به زور شمشير مردم را به قبول عقيده و دينی مجبور کردن کاری پسنديده و با مبادی فاضله عدل و انسانيت                                         
سازگار است؟ بديهی است در جامعه های گوناگون بشری در هر زمان و در هر مکان کمابيش ستم و تباهی موجود                              

نامردمی تر از اين نيست که شاهی يا هيئت حاکمه ای                است ولی از نظر اهل فکر هيچ ستمی تاريکتر، نامعقولتر و                  
. پادشاه يا فرمانروا و يا حکومتی می تواند مخالف خود را از بين ببرد              .  برای مردم حق آزادی فکر و عقيده قائل نباشند        

 و  هر چند مخالف اصول انسانی باشد اما مجبور ساختن مردمی که چون او فکر نند                  .  اين صورتی است از تنازع بقاء      
معذلک در طول تاريخ و در تمام ملل ج           .  مطابق ذوق و مشرب او رآی داشته باشند، قابل چشم پوشی و توجيه نيست                 

حتی عامه مردم   .  هان اين اجحاف به حق مردم روی داده است و اين بی احترامی به شخصيت انسان رايج بوده است                        
اغيان و مستبدان را به کار بسته و تاب شنيدن فکر و                   نيز چنينند يعنی همان استبداد، همان خودکامی و خودرأيی ط               

 .عقيده مخالف معتقدات خود را ندارند و خود اين امر صفحه های تاريک و سياهی را در سرگذشت انسان گشوده است
ته اند و آدميان را کشته اند، سوزانده اند و به زندانهای تاريک انداخته اند، دست و پايشان را قطع کرده اند، به دار آويخ 

نمونه های بارزی که در  عصر خود ما و قرن بيستم روی داده است، وقايع                           .  کشتار دسته جمعی مرتکب شده اند         
 .خونين کشورهای نازی و فاشيست و  کمونيست  است

پس بی احترامی به آزادی فکر و عقيده در همه جهان و ميان همه اقوام صورت گرفته است ولی مطلب قابل مالحظه                           
ال اکراهه  «:  ست که آيا عين روش از طرف کسی که پرچم هدايت را بر دوش گرفته است و در جايی می فرمايد                       اين ا 

ليهلک من هلک   «:   و همچنين می فرمايد     30»لکم دينکم ولی دين   «:   و در جای ديگر به کافران می گويد          29»فی الدين 
انک لعلی خلق    «لقب گرفته و مصداق       »  رحمة العالمين « و از جانب خداوند         31»عن بينة و يحيی من حی عن بينة            

سوره [ شده است، سزاوار و رواست؟ آن هم مردی که در مکه با صدای گرم و پر از ايمان خود سوره بلد                              32»عظيم
 : فرو می خواند33را بر ابواالشد] ١٩ تا ٥ آيات ٩٠
 

 َيُقوُل َاهَلکُت ما ًال َلَبدًا، َاَيحَسُب َان َلم َيَرُه َاَحُد َاَلم َنجعَل              َلَقد َخَلقَنا اِلانساَن ِفی َکَيٍد َاَيحَسُب َان َلن َيقِدَر َعَليِه َاَحدُ           «
َلُه َعينين َوِلسانًا َو َشَفَتيِن َو َهَديناُه النَّجدَييِن َفَال اقَتَحَم الَعَقَبَة َو ما َادريَک َما الَعَقَبَة َو ما َادريَک َما الَعَقَبُة َفکَّ                               

َيوٍم ذی َمتَغَبٍة َيتيمًا ذا َمقَرَبٍظ َاو ِمسکينًا ذاَمتَرَبٍة ُثمَّ کاَن ِمَنالَّذيَن آَمُنو َو َتواَصوا ِبالّصبِر َو                          َرَقَبَة َاو ايثعاُم ِفی       
 «...َتواَصوا ِبالَمرَحَمِة اُوِلدَک َاصحاُب الَميَمَنٍة

 
 راجع به مرد زورمند و      .دريغ که ترجمه اين آيات خوش آهنگی که نيروی خطابی محمد را نشان می دهد دشوار است                  

رنج و مشقت مالزم وجود     «:  پولداری که زور و پول خود را برتر از محمد و اسالم و روحانيت او می داند می گويد                      
آيا می پندارد کسی     .  آيا او می پندارد که هيچکس بر او توانايی ندارد؟ می گويد من مال بسيار تلف کردم                      .  آدمی است 

دو چشم بينا عطا نکرديم و او را زبان و دو لب نبخشيديم؟ و راه خير و شّر را به او ننموديم؟  بدان آگاه نيست؟ آيا به او       
رهايی از دشواری و کار خوب، آزاد کردن بنده است در راه              .  او نمی داند دشواری چيست و راه رهايی از آن چيست            

باشد بدين روش به خدا . ه جای آوردن استخدا و به ياری مستمندان شتافتن، َگرد از چهره يتيمی زدودن و صله رحم ب              
 .»ايمان آورند و يکديگر را به اهميت صبر و مهربانی با خلق سفارش کنند که آنها شايسته رستگاری و سعادتند

                                                 
 ]٢٥٦ آيه ٢سوره   [ 29
 ]٤٤ آيه ٨سوره   [ 30
 ]١٠٧ آيه ٢١سوره   [ 31
 ]٤ آيه ٦٨سوره   [ 32
يستاد و مبلغ هنگفتی جايزه معين می کرد برای کسی که             در بازار عکاظ بر فرشی می ا       .    می گويند ابواالشد تناور و زورمند و مالدار بود             33

علی .  جوانان هجوم می آوردند و فرش را از هر سو می کشيدند تا پاره می شد و او از جايش تکان نمی خورد                          .  فرش را از زير پای او بکشد       
 دشتی
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مردی که در مکه با چنين لحن گيرا و سرشار از رأفت و روحانيت سخن می گفت، در مدينه به تدريج تغيير روش می                    
 : دهد و می فرمايد

 
 .»ُکِتَب َعَليُکُم الِقتاُل«
 .34بر شما واجب شد] قتل و کشتار[جهاد ] يعنی[

 
 .»قاِتُلوا اّلذيَن ال ُيؤِمُنوَن«
 .35]بکشيد غير مؤمنان را[با غير مؤمنان مبارزه کنيد ] يعنی[

 
 .»َوَمن َيبَتِغ َغيَراِالسالِم دينًا َفَلن ُيقَبَل ِمنُه«
 .36ستجز اسالم دينی پذيرفته ني] يعنی[

 
 .»َفِاذا القَِيُتُم الَّذيَن َکَفُروا َفَضرَب الرَّقاِب َحّتی ِاذا َاثَخنُتُموُهم َفُشّدُوا الَوثاَق«
اسيران را محکم ببنديد که قادر به       .  کفار را هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خونشان رنگين شود             ]  يعنی[

 .37فرار نباشند
حتی در که هنوز خواص آهن معلوم نبوده و در مدينه               .  ط در مدينه نازل شده است       دهها آيه از اين قبيل و شديدتر فق          

 :است که خداوند می فرمايد
 

 .»َو َانَزَلنا الَحديَد فيِه َبأُس َشدُيد َو َمناِفُع ِللّناِس َو ِلَيعَلَم اُهللا َم َينُصُرُه َو ُرُسَلُه ِبالَغيِب«
رای مردم سودمند نيز تواند بود تا خداوند بداند چه کسانی او و                  آهن را فرستاديم برای ترساندن که ب         ]  يعنی[

 .38پيامبرش را ياری می کنند
 

توجه به اين امر نداشته تا بتواند       »  اليشعله شأن عن شأن   «گويی در مکه آهن نبود يا خداوند عليم و حکيم، خداوندی که              
 :به پيغمبر دستور می دهدمکه، ] در[از اين رو، در آنجا، . دشمن خود و رسولش را بازشناسد

 
َادَع ِالی َسبيُل َرّبَک ِبالِحکَمِة َو الَموِعَظِة الَحَسَنِة َو جاِدلُهم َباّلتی ِهی َاحَسُن، ِانَّ َربََّک ُهَو َاعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن                         «

 .»َسبيِلِه َو ُهَو َاعَلُم ِبالُمهَتديَن
اه خدا بخوان با مالطفت و خردمندی با آنها بحث و              را با حکمت و پندهای نيکو به ر         )  مشرکان(آنان  ]  يعنی[

 .39خداوند خود داناتر است که چه اشخاصی گمراهند و چه اشخاصی راه راست در پيش گرفته اند. جدل کن
 
 

بدين ترتيب اسالم رفته رفته از صورت دعوتی صرفًا روحانی به دستگاهی مبدل شد رزمجو و منتقم که نشو و نمای                           
 .ناگهانی، کسب غنايم و امور مالی آن بر زکات استوار گرديدآن بر حمله های 

بسياری از حوادث ده ساله هجرت از قبيل کشتن اسيران با قتلهای سياسی که با امر حضرت محمد صورت گرفته و                             
 پس از جنگ. ناقدان خارجی را به اعتراض کشانيده است، به منظور استوار ساختن تحکيم مبانی دولت دينی بوده است            

مالی که اسيران برای رهايی     [آيا از آنها فديه     .  و پيغمبر مردد بود با آنها چه کند        ]  ند[بدر اسيرانی به دست مسلمين افتاد      
آزادشان کند تا از اين راه پولی به جيب مجاهدان برسد يا چون برده نگاهداريشان کند يا به                               ]  و[گرفته  ]  خود بدهند 

 زندانشان افکند؟
 بين و فکری مآل انديش و با قّوت سجايا و حّدت بصيرت به اوضاع می نگريست و می توان او                        عمر که با ديدی واقع    

را از بنيانگذاران اسالم و دولت اسالمی ناميد، معتقد به کشتن آنها بود زيرا فديه گرفتن و آزاد کردن آنها را خالف                                 
اما .   کينه بيشتری به جنگ برمی خيزند         مصلحت می دانست و معتقد بود در آن صورت به مخالفان می پيوندند و با                      

نگاهداری آنها چه به شکل برده و چه به شکل زندانی مستلزم خرج است و پيوسته متضمن خطر فرار و ملحق شدن                             
به همين  .  در صورتی که با کشتن آنان رعبی در قبايل افتاده و شوکت اسالم افزوده می شود                .  آنها به دسته مخالف است    

 :فال نازل گرديد ان٦٧مناسبت آيه 

                                                 
، ٩١ و   ٧٧سوره نساء آيات     :  از جمله .  ت می شود  آيات فراوانی در مورد کشتار غيرمؤمنين در قرآن ياف           .  [٢٤٩ و    ٢١٧  سوره بقره آيه         34

 ...] و ٢٧ و ٢٦، سوره احزاب آيات ١٢٢، سوره توبه آيه ٢٥، سوره محمد آيه ١٢، سوره انفال آيه ٣٧سوره مائده آيه 
 ٢٩  سوره توبه آيه  35
 ٨٥  سوره آل عمران آيه  36
 ٤  سوره محمد آيه  37
 ]٢٥سوره حديد آيه   [ 38
 ١٢٥  سوره نحل آيه  39
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 .»ما کاَن ِلنَّبِی َان َيُکوَن َلُه َاسری َحّتی ُيثَخِن ِفی اَالرِض َتريُدوَن َعَرض الدُّنيا َو اُهللا ُيرُيد االِخَرَة«
. خون ناپاکان ريخته شود   .  که اسيران را با گرفتن فديه آزاد کند       ]  شايسته نيست [پيغمبر را نرسيده است     ]  يعنی[

 .استفاده از وجه فديه آنها را می خواهيد و خداوند سرای آخرت را برای شما) نصاحبان اسيرا(شما 
 
 

 کشتن دو اسير
از مشاهده اين دو تن پيغمبر به ياد مخالفت و شرارت           .  از جمله اسيران بدر، عقبة بن ابی معيط و نضربن حارث بودند            

از اين رو به     .  د بود و مقداد طمع به فديه داشت          نضر اسير مقدا   .  آنها در مکه افتاده، امر کرد گردن آن دو را بزنند                
مگر فراموش کرده ای که اين پليد          :  پيغمبر گفت .  يعنی حق من است و جزء غنايم         .  اين اسير من است     :  پيغمبر گفت 

قرآن را شنيديم اگر     ما  ]  يعنی[»  َقد َسِمعنا َلو َنشاُء َلُقلنا ِمثَل هذا ِاَن هذا ِاّلا َاساطيُر اَالوَّلينَ                  «:  درباره قرآن گفته است     
 .40چيزی نيست] کهن[بخواهيم نظير آن را خواهيم گفت، اينها جز افسانه های کهنه 

. مقداد دم در کشيد و نضربن حارث را گردن زدند          .  به سابقه اين جمله ناچيز خون او هدر و محکوم به مرگ می شود               
پس بچه هايم   «:  عقبه از وحشت فرياد زد    .  کرددر منزل بعدی، عقبه را احضار و عاصم بن ثابت را امر به کشتن وی                 

 ].آتش[» الّنار«: فرمود» چه می شوند؟
در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پيغمبر چند تن را مستثنی کرد و امر فرمود آنها را هر کجا يافتند                                      

 .41بکشند، هر چند به پرده های کعبه پناه برده باشند
ل، مقبس بن صباب، عکرمه پسر ابوجهل، حويرث بن نقيذ بن وهب و ششمی عبداهللا                    صفوان بنی اميه، عبداهللا بن خط      

ولی گاهی آخر آيات را با اجازه پيغمبر          .   نام داشت که مدتی در مدينه از نويسندگان وحی بود             42بن سعد بن ابی سرح     
پيغمبر . »واهللا عليم حکيم  «يم  چطور است بگذار  :  ، او می گفت   »واهللا عزيز حکيم  »:  مثًال پيغمبر گفته بود   .  تغيير می داد  

به اين دليل که چگونه ممکن است وحی         .  پس از تکرار چند تغيير از اين قبيل از اسالم برگشت            .  می گفت مانعی ندارد   
اين مرد را دو جاريه بود به نام فرتنا و قريبه که             .  الهی با القاء من تغيير کند و از مدينه به سوی قريش رفته، مرتد شد                

همچنين دو زن ديگری به نام هند بنت عتبه و ساره              .  هر دو کشته شدند   .  در هجو پيغمبر زمزمه می کردند      تصنيفهايی  
 .موالة عمروبن هاشم از بنی عبدالمطلب که در ايام اقامت پيغمبر در مکه وی را بسی آزار داده بود به قتل رسيدند

عثمان چند روزی او را مخفی کرد تا         .  ی پناهنده شد  عبداهللا بن سعد بن ابی السرح که برادر رضاعی عثمان بود، به و              
پيغمبر پس از مدتی سکوت      .  آنگاه او را نزد پيغمبر آورده و استدعای عقو او را کرد               .  جوش و خروشها تسکين يافت     

عبداهللا مجددًا اسالم آورد و سپس با عثمان از محضر پيغمبر                  .  يعنی با اکراه شفاعت عثمان را پذيرفت          .  َنَعم:  فرمود
 .بيرون شدند

اسالم او اجباری و از ترس بود و من از قبول            :  فرمود.  پس از رفتن آنها علت سکوت طوالنی را از حضرت پرسيدند            
آن اکراه داشتم و منتظر بودم يکی  از شماها برخيزد و گردن او را بزند زيرا قبًال او را مهدورالّدم فرموده و گفته بودم         

 .ه پرده کعبه آويخته باشدهر کجا يافتيد بکشيد، هر چند ب
پيغمبر خدا نمی تواند چشمان خيانتکار داشته        :  چرا با چشم اشاره ای نفرمودی؟ حضرت فرمودند        :  يکی از انصار گفت   

در خالفت  ]    عبداهللا بن سعد بن ابی السرح      [همين شخص   .  يعنی ظاهرًا سکوت کند اما با چشم امر به کشتن دهد             .  باشد
مأمور فتح شمال آفريقا بودند و در اين مأموريت شايسته و سزاوار از کار بيرون آمد و از                عثمان سردار سپاهی شد که      

 .همين رو عثمان، عمروبن العاص را از حکومت مصر عزل کرد و او به جايش والی مصر شد
 
 

 قتلهای سياسی
ر نگران شده به مکه رفت کعب بن االشرف از يهودان بنی النضير بود که پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و قدرت پيغمب   

و با قريش همدردی و به جنگ تشويقشان می کرد، پس از برگشتن به مدينه به شيوه خود با زنان مسلمان به مغازله                                
من لی بابن االشرف، کيست که کار اين پليد را بسازد؟ محمد بن                    :  پيغمبر اين مطلب را بهانه کرده فرمود          .  پرداخت

پنج نفر از قبيله اوس را با وی          .  اگر می توانی بساز    :  حضرت فرمود .  را می سازم  من کار او     :  مسلمه برخاست گفت  
سپس .  همراه کرد که يکی از آنها ابو نائله برادر رضاعی کعب بود تا بدين حيله کعب بدگمان نشده از خانه بيرون آيد                          

 .برويد به نام خدا، خدا يار شما باشد: آنها را تا خارج شهر مشايعت کرده گفت

                                                 
 ٣١  سوره انفال آيه  40
 ]٤٢  رجوع کنيد به سيره ابن هشام، جلد دوم، صفحه  41
بعدها ادعا می کرد که در آيات قرآن جمالتی از خود اضافه کرده و احاديث                      .  عبداهللا ابن سعد ابن ابی سرح کاتب وحی رسول اهللا بود                   [ 42

 ] از ابوالقاسم پايندهمراجعه کنيد به مقدمه نهج الفصاحه. جعلی فراوانی منتشر کرد
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طبيعی است کعب به واسطه ابونائله بدگمان نشد و از خانه بيرون               .  ه پنج نفری شبانه به راه افتاد تا به خيبر رسيد             دست
آنگاه پنج تن بر سرش ريخته کارش را             .  آمد و با دوستان چرب زبان گرم گفتگو شد تا از حصار خيبر دور شدند                         

 . 43تظر خبر خوش بودوقتی به مدينه رسيدند، پيغمبر هنوز بيدار و من. ساختند
خزرجيان از پيغمبر اجازه خواستند تا سالم بن ابی الحقيق را . سالم بن ابی الحقيق از دوستان قبيله اوس بود ]  ابی رافع [

پيغمبر اجازه داد و عبداهللا بن عتيک را به رهبری             .  که يکی از سرشناسان يهود و هم پيمان با طايفه اوس بود بَکشند                 
 نيز مأموريت خود را به نحو دلخواه انجام دادند و سالم بن ابی الحقيق را کشتند و هنگامی که                                 آنان.  آنها برگماشت 

 . 44»اهللا اکبر«: برگشتند و به پيغمبر خبر دادند از خوشحالی فرياد زد
د ش]  يسيربن زرام [عبدالبه بن رواحه مأمور کشتن يسير بن برزام          ]  بن ابی الحقيق  [و سالم   ]  اشرف[پس از کشتن کعب     

خالد بن سفيان هذلی در نخله مردم را بر ضد محمد           .  زيرا او در بنی غطفان مردم را به جنگ با محمد تشويق می کرد              
 .45امر فرمود عبداهللا بن ُاَنيس کار او را بسازد و او نيز چنين کرد. برمی انگيخت

از طرف پيغمبر   ]  عبداهللا بن حدرد  [عبداهللا بن جدر    .  رفاعة بن قيس طايفه قيس را به مخالفت با محمد تحريک می کرد              
. بدين ترتيب که نخست در کمين او نشست و با تبری وی را از پای در آورد                  .  مأمور شد سر او را بياورد و چنين کرد         
 .سپس سرش را بريده نزده حضرت آورد

ون توفيق نيافته   ولی ابوسفيان مطلع شده جان به سالمت برد و چ             .  مأمور قتل ابوسفيان گرديد    ]  ضمری[عمروبن اميه    
 .46بود، عمرو در برگشتن به مدينه، قريشی بيگناه و مرد ديگری را کشت

 به جرم آنکه متلکی گفته و پيغمبر را در شعری هجو کرده بود، به                     47پيرمرد صد و بيست ساله ای به نام ابو عفک             
کشته شد و در پی آن       »  ثمن لی بهذا الخبي    «و به دستور حضرت رسول که فرمودند           ]  بن عدی [دست سالم بن عمير      

 . دختر مروان که قتل آن پيرمرد او را به گفتن ناسزايی درباره پيغمبر کشانيده بود، به قتل رسيد48عصماء
پس از  .  ابو عزة الجمحی و معاويه بن مغيره که از اسرای بدر بودند ولی امان يافته بودند در مدينه زندگی می کردند                          

محمد بی درنگ به    .  مرا ببخش يا آزاد کن    ]  يعنی.  [»اقلنی«:  ابو عزة به محمد گفت    .  شکست احد معاويه ناپديد شده بود      
زبير امر کرد گردنش را بزند و کسی به دنبال معاوية بن مغيره فرستاد تا بر او دست يافته به قتلش برسانند و اين                                     

 .دستور نيز اجرا شد
پس از تغيير وضع و مشاهده       .   بود که اسالم آورده بود      از سران خزرج  ]  عبداهللا بن سعد بن ابی سرح       [عبداهللا بن ابی     

از .  بسط نفوذ اجتماعی و سياسی پيغمبر سخت ناراحت شده بود تا به حدی که ديگر از خلوص و ايمان نشانی نداشت                          
پيغمبر نيز مکشوف شده بود و حتی عمر          ]  وی بر [نفاق و دسيسه     .  اين رو او را در رأس منافقان به شمار می آورند              

خداوند تو را برای ما فرستاد که از شّر          .  با وی مدارا کن   «:  ولی سعد بن عباده به پيغمبر گفت       .  م به قتل وی بود     مصم
 . 49»رياست طلبی او راحت شويم وگرنه برايش در صدد تهيه مهره و درست کردن ناجی بوديم

 رأی تو رفتار کرده و         روزی حضرت محمد به عمر می گفت اگر به              «:  محمد حسين هيکل در اين باب می نويسد            
ولی رفتار او طوری ناپسند شده است که اگر            .  عبداهللا بن ابی را کشته بودم، کسانی به خونخواهی وی برمی خاستند                

حتی پسر عبداهللا بن ابی به پيغمبر         «:  و باز در همين باب می نويسد        .  »فرمان دهم، همان کسانش او را خواهند کشت          

                                                 
طبری در شرح وقايع  اين سال، تاريخ دقيق اين ترور را در ماه ربيع االول اين سال                    .  قتل کعب بن اشرف در سال سوم هجری روی داد              [ 43

 نقشه   مفصًال ماجرای ترور کعب بن اشرف و جزئيات            ٨٣ تا    ٧٩جلد دوم صفحه     »  سيره  ابن هشام    «ابن هشام در کتاب خود         .  ذکر می کند   
 . گروه ترور را شرح داده و حتی می نويسد رسول اهللا تروريستها را مجاز ساخت که هر چه صالح می دانند انجام دهند

بر خالف  (يا رسول اهللا ما برای انجام اين کار ناچاريم سخنانی                 :  عرض کرد )  سرکرده گروه ترور   (محمد بن مسلمه      «:  ابن هشام می نويسد     
تاريخ تحليلی اسالم جلد يکم صفحه      .  »باکی نيست، هر چه می خواهيد بگوييد که برای شما جايز است            :  فرمود.   کنيم بر زبان جاری  )  عقيده خود 

 ]١٣٦٨ ، تأليف دکتر محمود طباطبايی اردکانی، انتشارات اساطير، ١٣٥
 ]١٨٦جلد دوم، صفحه » سيره ابن هشام«رجوع کنيد به   [ 44
ابن هشام می نويسد رسول اهللا به پاس اين خدمت عصايی              .  ٣٩٦ و   ٣٩٥جلد دوم صفحه    »  بن هشام سيره ا «رجوع کنيد به ترجمه کتاب           [ 45

اين عصا نشانه ميان من و تو در روز قيامت است و همانا                    «:  به رسم جايزه به عبداهللا ُاَنيس، قاتل خالد بن ُسفيان هذلی می دهد و می گويد                        
 .]»کيه زده اندکمترين مردم در آن روز کسانی هستند که به عصا ت

مأمور کشتن ابوسفيان رييس    »  در جاهليت مردی آدمکش و شرور بود       «)  ١٠٤٨جلد سوم صفحه    (عمروبن اميه که به قول تاريخ طبری             [ 46
عثمان «عمرو بن اميه در راه بازگشت به مدينه، شخصی از قريش به نام                 .  ولی او از نقشه ترور خود مطلع شد و فرار کرد             .  طايفه قريش شد  

را با حيله کشت و سپس چوپان يک چشمی را که گفته بود هرگز دين اسالم را نخواهد پذيرفت در خواب غافلگير کرد و به                                              »  ن مالک  ب
پس از آن نيز دو تن ديگر از مردم بيگناه مکه برخورد               .  »کمان خود را در چشم سالم او فرو کردم که از پشت سر در آمد                   «اعتراف خودش   

طبری از قول عمرو بن اميه می          .  ی کنند يکی را می کشد و ديگری را به اسارت به مدينه نزد رسول اهللا می برد                           کرد اما چون مقاومت م      
تاريخ طبری جلد سوم،      .  »آنگاه مرا ستود و دعای خير کرد          .  پيامبر در من نگريست و چنان بخنديد که همه دندانهايش نمايان شد                    «:  نويسد

 ]١٠٥٠صفحه 
متآثر شده، شعری در مذمت رسول        »  حارث بن صامت  « که به دليل ترور پنهانی و توطئه آميز شخصی به نام                 ابو عفک شاعر يهودی        [ 47

 ]٤١١جلد دوم، صفحه » سيره ابن هشام«رجوع کنيد به . به جزای همين گناه، رسول اهللا فرمان ترور او را می دهد. اهللا می سرايد
 وی به دليل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام يهوديان و همچنين ترور ابو عفک  به                      .عصماء دختر مروان، شاعری آزاده و دلير بود             [ 48

ُعمير شبانه به خانه عصماء می رود و او را می              .  ُعمير بن عدی را مأمور کشتن او می کند          «قول سروده بود، به نوشته ابن هشام رسول اهللا            
رجوع .  »ای ُعمير، خدا و رسولش را ياری کردی          «:  محمد می گويد   .   رساند کشد و صبح زود خبر کشته شدن عصماء را به رسول اهللا می                  

 ] » سيره ابن هشام« جلد دوم کتاب ٤١٢کنيد به صفحه 
 ]١١٨٧صفحه » تاريخ طبری«و نيز به جلد سوم . ٢٧٢ و ٢٧١صفحه » سيره ابن هشام«رجوع کنيد به کتاب   [ 49
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، خود مرا مأمور کن زيرا اگر ديگران به امر قيام کنند من بر حسب رسم و معمول گفت اگر می خواهی پدرم را بکشی  
 . »عرب مجبور خواهم شد به خونخواهی او برخيزم

 َفماَلُکم ِفی الُمناِفقيَن ِفَئَتيِن َواُهللا َارَکَسُهم ِبما َکَسُبوا َاُتريُدوَن َان َتهُدوا َمن            «:   سوره نساء  ٨٨اما سيوطی در شأن نزول آيه        
آيا می خواهی کسی را که خدا گمراه         .  شما را چه که درباره منافقان دو دسته شده ايد، آنها مردودند            ]  يعنی.  [»َاَضلَّ اهللاُ 

مقصود عبداهللا بن ابی است که پيغمبر از وی به تنگ آمده فرمود کيست که مرا از                 :  کرده است، هدايت کنيد؟ می نويسد     
ر من است و مخالفان مرا در خانه خويش گرد می آورد نجات دهد؟ ولی                      شّر وجود شخصی که پيوسته در صدد آزا          

 .50ميان اوس و خزرج دو دستگی افتاد و همين امر او را از کشتن نجات داد
. گاهی نيز يا از راه خوش خدمتی يا از راه غرض شخصی کسی را می کشتند و به حساب اسالم گذاشته می شد                                        

روزی پيغمبر  .   با مسلمانان آمد و شد می کرد و روابط خوبی هم داشت پيش آمد                چنانکه اين امر برای تاجر يهودی که       
محيصة ابن مسعود از جا جست و ابن نيه بی گناه را بکشت و                 !  بر هر يک از رجال يهود دست يافتيد، بکشيد          :  فرمود

 . جز برادرش کسی او را بر اين کار مالمت نکرد
اه اندازند به حضرت خبر رسيد که جمعی در خانه شويلم يهودی اجتماع                 هنگام جنگی که می خواستند با روميان به ر           

آنها آن خانه را محاصره کرده آتش . دارند، طلحه را با عده ای مأمور کرد] مشورت[می کنند و عليه اين جنگ کنکاش  
ت ک به واسطه     سوره برائة راجع به کسانی اس       ٨١آيه  .  (فقط يک نفر توانست فرار کند که او هم پايش شکست             .  زدند

گفتند در  ]  يعنی.  [»َوقاُلوا ال َتنِفروا ِفی الَحرَّ ُقل ناُر َجَهنََّم َاَشدُّ َحَرراً          «:  گرمای شديد نمی خواستند در جنگ شرکت کنند        
 .51)گرما به جنگ نرويد، به آنها بگو آتش دوزخ بسی سوزانتر است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ]»ابن هشامسيره «پيرامون ترورهای سياسی نگاه کنيد به   [ 50
 ٨١  سوره برائت يا توبه آيه  51
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 نبّوت و امارت

 
 
 
 کسی بخواهد محمد را در کسوت نبوت مشاهده کند، ناچار بايد به سوره های مّکی مخصوصًا بعضی از آنها چون                        اگر

 .روحانيت مسيح به شکل درخشانی از آيات آنها ساطع است. سوره مؤمنون، سوره نجم و امثال آن مراجعه کند
يند بايد به سوره های مدنی مانند بقره، نساء،          برعکس اگر بخواهد محمد را بر مسند امارت و رياست و قانونگذاری بب               

 .حمد و مخصوصًا سوره توبه روی آورد
بنی مصطلق آثار   ]  قبيله[سه چهار سال پس از هجرت مخصوصًا پس از تصفيه يثرب از يهود مدينه و منکوب کردن                       

 .امارت هم از احکام و هم از رفتار خود محمد ظاهر می شود
که دختر حی بن اخطب خواب دايد ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای در سيره ابن هشام آمده است       

تو «:  شوهر در خشم شده چنان سيلی بر صورت او نواخت که برق از چشمش جهيد و فرياد زد                    .  شوهر خود نقل کرد   
 .از قضا پس از فتح خيبر به جمع زنان پيغمبر پيوست. »آرزو داری زن پادشاه حجاز شوی

تو بهتر می دانی که : گويند هنگامی که يکی از متعينان يهود به نام عبداهللا بن سالم مسلمان شد، يهودان به وی گفتند   می  
 .آقای تازه تو پيغمبر نيست، بلکه شاه است. نبوت در بنی اسرائيل است نه در عرب

عباس به وی . ات کشوری بيکران دارد   برادرزاده  :  ابو سفيان هنگام اسالم آوردِن اجباری به عباس بن عبدالمطلب گفت          
 .اين قلمرِو نبوت است: جواب داد

عمر يکی از بزرگترين و برجسته ترين شخصيتهای اسالم و مورد اعتماد و احترام پيغمبر بود و همان کسی است که                          
راحت در سالهای اول بعثت پيغمبر آرزو داشت که در جرگه مسلمانان درآيد زيرا به قوت سجايا و شجاعت و ص                                   

 برآشفت و آن معاهده را شکست و رسوايی خواند، چه قريش تمام شرايط خود را                 52پس از صلح حديبيه   .  موصوف بود 
. »ثکلتک امک «:  عمر در اين بحث به حدی تندی کرد که پيغمبر برآشفت و با خشم فرياد زد                     .  بر محمد قبوالنده بود    

 .ل خشم پيغمبر دم فرو بستو عمر بی درنگ در مقاب. مادرت به عزايت بنشيند] يعنی[
اين محمدی که صلح حديبيه را امضاء کرده است، آن محمد دوازده سال قبل که آرزو می کرد اشخاصی چون عمر و                          

 .حمزه اسالم آورند نيست
عقب نشينی و تسليم به دستور قريش را پيروزی درخشان » انا فتحنا لک فتحا مبينا  «اين محمد با نازل کردن سوره فتح        

امد و همه نيز قبول می کنند و حتی ابوبکر باوقار و پختگی ذاتی ، خشم و نارضايی عمر را فرو می نشاند و او                              می ن 
 .را متقاعد می کند

صلح حديبيه نوعی عقب نشينی بود و از اين رو عمر خشمگين شد ولی در همين حال اين صلح تدبير سياسی حضرت                         
 رو آن را پذيرفت که مطمئن نبود در صورت درگيری جنگ، قريش                رسول را نشان می دهد و می توان گفت از اين             

در فکر او مسالمت و متارکه بی خطر بهتر از مجادله مشکوک است زيرا                    .  و منکوب شوند   ]  خوار و زبون   [مخذول  
اگر در ستيزه جويی شکست می خوردند، قريش جری شده و اعراب نگران از ازدياد نفوذ وی، با آنها همدست گشته و                 

شايد تمام اين مالحظات     .  ودان زخم خورده نيز بديشان ملحق می شدند و کار محمد و يارانش به سختی می گراييد                        يه
او .  خردمندانه در ذهن شخصی گذشته باشد که ديگر در مقام حادثه جويی نيست و بلکه در صدد تأسيس دولتی است                           

ر قوت و شوکت او افزوده شود و بی دردسر و بدون خطر تمام شروط قريشيان را می پذيرد بدين اميد که تا سال آينده ب   
 .شکست، حج را برای خود و يارانش تأمين کند

اگر .  شايد اقدام شجاعانه او پس از صلح حديبيه اين نظر و فرض ما را تأييد و تدبير کشورداری وی را مسجل کند                                
ا قريش ممکن است بسياری از مهاجران       در جنگ ب  .  درگيری با قريش امری مشکوک باشد، هجوم به خيبر چنين نيست          

ورزند ولی هجوم به    ]  کوتاهی و سهل انگاری   [به واسطه قرابت با اعراب قريش يا نفوذ قريش در آنها در جنگ تهاون                 
 :مخصوصًا که غنايم فراوان نيز به آنها وعده داده شده است. آخرين سنگر يهود چنين نيست

 

                                                 
قريش که از آن با خبر شده بودند، مجهز شده در مقام             .    به سال شش هجری پيغمبر و عده زيادی از مسلمانان به قصد حج راهی مکه شدند                    52

ها و قريش روی داد که منتهی به صلح            مسلمانان در دو فرسخی مکه متوقف مانده، مذاکراتی ميان آن             .  منع مسلمانان از ورود به مکه برآمدند         
 علی دشتی. حديبيه گرديد و بنا بر آن مسلمانان می بايستی آن سال برگردند و سال بعد بدانها اجازه زيارت خانه کعبه داده شود
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َوَاثا َبُهم َفتحًا َقريبًا َو َمغاِنَم َکثيَرُة         ...  ِاذُيبا ِيُعوَنَک َتحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم ما فی ُقُلوِبِهم          َلَقد َرِضَياُهللا َعِن الُمؤِمنيَن       «
 .»مَيأُخُذُوَنها َو کاَن اُهللا َعزيزًا َحکيمًا َوَعَدُکُم اُهللا َمغاِنَم َکثيَرُة َتُاُخُذوَنها َفَعَجَل َلُمم هِذِه َو َکفَّ َايدَی الّناِس َعنُک

 با تو پيمان بستند و آنها شايسته پيروزی و غنيمتهای           53خداوند راضی است از مؤمنانی که زير درخت       ]  يعنی[
بدين ترتيب پيغمبر داستان حديبيه را      .  (غنيمتهای بی شمار را به شما وعده می دهد         )  خداوند(بی شمارند و او     

 .54و شما را از شّر مردم پناه داد) حل کرد
 

از صلح حديبيه به سرعت به مدينه بازگشت و بيش از پانزده روز برای بسيج جنگ خيبر در مدينه                             از اين رو پس       
بخصوص که دست يافتن به         .  نماند زيرا می ترسيد اختالف نظر مسلمانان درباره صلح حديبيه به مشاجره انجامد                        

 .تسليم در مقابل قريش را از بين بردغنيمتهای فراوان خيبر مسلمانان را کامًال به خود مشغول کرد و اثر مماشات و 
از آيه پانزده سوره فتح چنين بر می آيد که حرص و اميِد دست يافتن به غنايِم خيبر چنان شوق و هيجانی در دل اعراب   
انداخته بود که آنهايی که در مقابله با قريش سستی ورزيده بودند، اکنون می خواستند به مجاهدان اسالم در حمله به                                

 :پيوندندخيبر ب
 
 »...َسَيُقوُل الُمِخلَُّقوَن ِاذا انَطَلقُتم ِالی َمغاِنَم َلَتأُخُذُو هاَذُرونا َنتَِّبعُکم«
 .متخلفين خواهند گفت وقتی برای کسب غنايم می رويد اجاه دهيد ما هم دنبال شما بياييم] يعنی[
 

 :در آيه بعد خداوند به پيغمبر می فرمايد
 
 .» اَالعراِب َسُتدَعوَن ِالی َقوٍم اُولی َباٍس َشديٍدَقل ِللُمَخلَّفيَن ِمَن«
بگو شما با مردمانی توانا و         )  کسانی که در جنگ با قريش سستی نشان داده بودند               (به اين متخلفين      ]  يعنی[

مردانه در جنگ شرکت     (اگر اطاعت کنيد     .  جنگاور که يا بايد کشته شوند و يا تسليم گردند مواجه می شويد                 
 .ش نيکو خواهيد داشت و اگر باز همچون گذشته تهاون ورزيد دچار عذاب خواهيد شدپادا) کنيد

 
مسلمانان روز نخستين به دژ سام بن مشکم حمله بردند و قريب پنجاه تن از آنان کشته                       .  خيبر مرّکب از چند قلعه بود       
سپس عمر بدان حمله کرد و . پيش نبردابوبکر با عده ای به قلعه ناعم هجوم کرد و کاری از . شدند تا بر آن دست يافتند

سپس بر قلعه زبير آب بستند و ساکنين آن برای جنگ بيرون               .  شکست خورد تا سرانجام علی بن ابيطالب آن را گشود           
چند قلعه ديگر را يکی پس از ديگری گشودند تا رسيدند به دو قلعه ساللم و وطيح که زنان و                        .  شدند و عاقبت گريختند   

 .دندکودکان در آن بو
ناچار يهودان امان خواستند و پيغمبر رضايت داد که از ريختن خون آنها صرفنظر شود و اراضی و مزارع آنان از آن          

 .نهايت در تصرف يهود باشد، مشروط بر آنکه نصف عوايد را به مسلمانان بدهند. مسلمانان گردد
مان کسی که خواب ديد ماهی به دامن وی            ه(از جمله غنائمی که نصيب پيغمبر شد، صفيه دختر حی بن اخطب بود                     

که در مراجعت به مدينه حضرت      )  فرود آمده و از شوهر خود کنانة بن ربيع به خاطر نقل اين خواب سيلی خورده بود                  
 .با وی هم بستر شد

فدک از خيبر درس عبرت گرفته بدون جنگ تسليم شد و قبول کرد که نصف دارايی خود را به عنوان خالصه رسول                           
 .زيرا غنايمی که بدون جنگ به دست می آمد از آن رسول اهللا بود.  تسليم کنداهللا

تسليم شده به دادن جزيه رضايت دادند و بدين طريق پيروزی بر شمال              »  تيما«و  »  وادی القری «همچنين قبايل يهودی    
 .حجاز محمد را مسّلم شد

خست بنی غطفان را که ممکن بود به کمک يهودان خيبر           اين را بايد افزود که در حمله خيبر محمد تدبير به خرج داده ن              
بشتابد و در آن صورت کار مسلمين دشوار شود با خويشتن همراه کرد و قرار گذاشت نيمی از غنايم خيبر را بدانها                               

اين جريان  و حوادث ديگری نشان می دهد که حضرت محمد پس از هجرت به مدينه به وعظ نپرداخته                           .  واگذار کند 
 .بير و سياست به کار بسته استبلکه تد

در غزوه ها غالبًا به اصل غافلگير و هجوم ناگهانی گرايش داشت و غالبًا قبل از اقدام، اشخاصی را به  تجسس می                                
قوافل تجارتی قريش بدانگونه مکشوف و مورد تهاجم قرار می گرفت و اين اقدام به منزله تيری بود که دو                            .  گماشت

در جنگ احد اگر    .  ه و زيان مالی بر مخالفان بود و هم کسب غنايمی برای دلگرمی موافقان                هم ضرب .  نشان را می زد   
به استراتژی وی کامًال عمل کرده بودند و محافظين مرتفعات به طمع غنايم جای خود را ترک نمی کردند و به کسب                            

خندق و  محاصره مدينه که کار       در جنگ   .  غنايم نمی پرداختند، هرگز آن شکست فاحش متوجه محاربان اسالم نمی شد           
بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پيوستن بنی قريظه به مهاجمان مکه امری ممکن الوقوع بود و هرگاه صورت می                       

                                                 
.  آنها بجنگند    قبل از صلح حديببيه که احتمال جنگ با قريش می رفت، حضرت از ياران خود بيعت گرفت که در صورت عناد قريش، با                                53

 علی دشتی. در تاريخ اسالم آن را بيعة الرضوان می نامند
 ٢٠ تا ١٨  سوره فتح آيه های  54
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گرفت، مسلمانان بی ترديد دچار شکست قطعی شده و به احتمال قوی به کّلی کار تباه شده و نهضت محمدی از بين می                        
 .غمبر گره کار  گشوده شد و به عقب نشينی مّکيان انجاميدرفت، با تدبير و سياست پي

محمد در آن واقعه، شخصی از بنی غطفان را که پنهانی اسالم آورده بود، مأمور تفتين و ايجاد نفاق ميان بنی قريظه و                         
بطه داشت  با يهودان دوستی پا بر جا و با قرشيان نيز حسن را            )  نعيم بن مسعود  (اردوی مّکيان کرد و چون اين شخص         

و هر دو طرف او زا از مخالفان محمد می پنداشتند، به پاشيدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به يکديگر بدگمان                                 
 .ساخت

اتفاقًا وزيدِن باِد تندی نيز کمک کرد و  محاصره کنندگان را ناراحت ساخت و چون از همکاری بنی قريظه مأيوس                               
 .شده بودند به مکه برگشتند

. صار از مدينه و ايمن شدن از خطر قريش حضرت محمد محاربان مجهز را به سوی بنی قريظه فرستاد                   پس از رفع ح   
بنی قريظه از ياری ابوسفيان سر باز زده بودند و به همين جهت جنگ به سود مسلمين پايان يافته بود و بدان مناسبت                             

غمبر تصميم به انهدام آنان گرفت زيرا وجود آنها         با اين وصف پي   .  بايستی مورد رأفت يا الاقل مدارای محمد قرار گيرند        
. عالوه بر اين، از بين بردن آنها رعب اسالم را در دلها پديد می آورد                  .  55در داخل مدينه پيوسته متضمن خطری بود        

 . غنايم فراوانی نصيب مسلمانان می شد و اوس و خزرج زير لوای او استوارتر می شدند
ه فی حّد ذاته عملی نکوهيده است چون مستلزم به زانو در آوردن حريف بود صورت                  آتش زدن نخلستان بنی النضير ک     

 .  هم نازل شد56گرفت و به اعتراضات آنها اعتنايی نشد و حتی برای توجيه و تأييد و تزکيه رفتار پيغمبر آياتی
، همين شدت عمل به کار      بنی ثقيف که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود         ]  تاکستان[در سال دهم هجری با موستان        

سپس چون دريافتند که محصورين بقدر کافی آذوقه دارند و ممکن است               .  رفت زيرا نخست راه آذوقه را بر آنها بستند          
محاصره به طول انجامد و مسلمانان به مقتضای طبع متّلون و ناپايدار قومی خسته و ملول شوند، حضرت امر به آتش                        

 .زدن تاکستان آنها کرد
از اين رو بنی ثقيف کسی را نزد پيغمبر فرستادند که از اين عمل مخرب دست                         .  ستان منبع درآمدی مهم بود      اين مو 

پيغمبر در همين جنگ و پس از آنکه از                .  برداشته تمام آن تاکستان را به تصرف درآورد تا از آن مسلمانان باشد                       
يله هوازن به دست آورده است ميان مسلمانان محاصره طائف صرف نظر کرد و به مکه برگشت تا غنايمی را که از قب           

تقسيم کند، برای مالک بن عوف از سران بنی ثقيف پيغام فرستاد که اگر اسالم آورد زن و اطفال او را آزاد خواهد کرد 
 .مالک مخفيانه از طائف بيرون شده و به حضور پيغمبر رسيد و اسالم آورد. و يک صد شتر به وی خواهد داد

همه مستند و صحيح است و تمام وقايعی که در اسالم رخ داده است، اسناد گويايی است که روحيه مردم و                       اين روايات   
در سال دهم که فتح مکه و شکست قبيله هوازن روی داد، . علت گسترش اسالم و پيشرفت کار مححمد را نشان می دهد

بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش             غنايم بسياری از آنان به دست آمد و هنگام توزيع غنايم چنان حرصی                     
پيغمبر نسبت به  تازه مسلمانان نگران شدند، چه می ترسيدند سهميه آنها کم شود زيرا پيغمبر به ابو سفيان و معاويه و                           
حارث بن حارث و حارث بن هشام و سهل بن عمر و حويطب بن عبد العزی که بعد از فتح مکه از راه اضطرار اسالم 

اين امر نارضايی    .  ودند، به هر يک صد شتر بخشيد و به ساير نامداران قريش بقدر شأن آنها عطايايی داد                            آورده ب 
آنگاه پيغمبر انصار را جمع کرده و بر           .  شديدی ميان انصار برانگيخت و سعد بن عباده خبر آن را به پيغمبر رسانيد                   

 نيروی رام کردن جماعت در آن محسوس است و در            آنها خطابه مؤثری القاء کرد که قوه تدبير و هوش کشورداری و             
آيا برای شما ای جماعت انصار و ياری کنندگان من، سزاوارتر و شايسته تر نيست که شتر و                        :  آخر بيانات خود گفت    

گوسفند نصيب ديگران شود و شما پيغمبران خدا را همراه ببريد؟ و بدين وسيله آتش حرص به غنايم را در آنها فرو                                
 .نشاند
ثار تدبير و سياست در تمام طول ده سال و اندی که محمد در مدينه بسر برد، در رفتار و گفتار او ديده می شود و                                     آ

 .کتابهای سيره پر است از حوادثی که شخص نکته ياِب دقيق می تواند صد برابر آنچه ما گفتيم استخراج کند
 است که طعمة بن ابيرق زرهی دزديد و نزد جهودی             سوره نساء طبق تفسير جاللين اين      ١٠٨ تا   ١٠٥شأن نزول آيات    

صاحب زره آن را کشف کرد و طعمة که مظنون بدين کار خالف بود سوگند خورد که دزدی کار او                             .  مخفی ساخت 
سپس يک تن يهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پيغمبر بردند که او را تبرئه                  .  نبوده و بدين کار دست نزده است      

اما آيات مزبور کامًال حاکيست که پيغمبر          )  ه خيال اينکه محمد در مقابل يهودی از او حمايت خواهد کرد                 البته ب (کند  
 :چنين نکرده و در اين مقام، اجرای عدالت را بر جانبداری از ناحق ترجيح داده است

 
 »... الخاِئفيَن َخصيمًاَانَا َانَزلنا ِاَليَک الِکتاب ِبالَحق ِلَتحُکم ِبيَنالنَّاس ِبما َاراَک َوالَتِکُن«
 .ما قرآن را بر تو نازل کرديم که ميان مردمان بحق رفتار کرده به سود خيانتکاران رأی ندهی] يعنی[

 
نظير اين آيه، آيه سوره حجرات است که هم سياست و هم تدبير حضرت را نشان می دهد و هم اوضاع اجتماعی و                                 

 :آغاز تعصبات اسالمی را
 

                                                 
 ]١٠٠٦ تا ١٠٠٣، جلد سوم، صفحات » تاريخ طبری« و يا به ١٧٨، جلد دوم، صفحه »سيره ابن هشام«رجوع کنيد به   [ 55
 ]١٧ تا ٢ آيه ٥٩سوره   [ 56
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 ِمَنالُمؤِمنيَن َافَتَتلُوا فًاصِلُحوا َبيَنُهما َفِان َبَغت ِاحد ِبِهما َعِلی اُلخری، َفقاِتُلوا الَّتی َتبغی َحّتی َتفیَء                      َوِان طاِئَفتانِ «
 .»ِالی َامِر اُهللا َفِان فاَءت َفَاصِلُحوا َبيَنُهما ِبالَعدِل

اگر يکی خواست   .  ديگر صلح دهيد  يعنی اگر دو طايفه از مؤمنان به جنگ با يکديگر برخاستند آنها را با يک                   
 .اگر گراييد آنها را آشتی دهيد. بر ديگری تجاوز کند، بر متجاوز بتازيد تا به سوی خدا بگرايد

 
در تفسير جاللين زير اين آيه حکايتی است که  گويا شأن نزول آن را بيان            .  اين آيه فی حّد ذاته روشن و  حکيمانه است         

ودمند است که مبّين اوضاع اجتماعی آن عصر است و آغاز تعصب و جانبداری از                    می کند و ذکر آن از اين حيث س           
 :محمد را نشان می دهد

در همين هنگام االغ آب انداخت و ابن ابی بينی خود را برای               .  پيغمبر بر خری سوار بود و بر عبداهللا بن ابی گذشت            «
به خدا قسم بوی شاش االغ پيغمبر خوشبوتر از             :  ابن رواحه آنجا بود و به ابن ابی گفت             .  اجتناب از استنشاق گرفت     

بر سر اين حرف دو دسته از کسان به جان يکديگر افتادند و با چوب و کفش کتک                       .  عطريست که تو به خود زده ای        
 .»کاری راه افتاد

مکه بجيربن پس از فتح . اين اوضاع و احوال همه نشان دهنده باال رفتن شأن پيغمبر و پديد آمدن رعب او در دلها است       
زهير بن ابی سلمی به برادرش کعب نوشت که پيغمبر اشخاصی را که در مکه هجوش کرده اند يا آزارش رسانيده اند                         

اگر می خواهی سالم بمانی به خود او پناه           .  می کشد و تمام شعرا که در اين کارها دست داشته اند از مکه گريخته اند                   
وگرنه خودت را نجات ده  و در اين نواحی ظاهر               .  ه و توبه کند نمی کشد       ببر زيرا کسی را که از گذشته پشيمان شد           

اين قصيده معروف به         (57کعب هم قصيده ای در مدح پيغمبر گفت و اسالم آورد و از مرگ نجات يافت                              ...  مشو
 ).است زيرا حضرت ردای خود را به عنوان خلعت به وی داد» برده«

هل تشريفات نبودند، در آغاِز کار با رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جز مردم ساده لوح که به آزادی خو گرفته و ا
. اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکليفی برای خود فرض نمی کردند و از اين رو محمد را يکی چون خود می دانستند                        

را که در خور امير و       پيروان بايستی قدری خود را جمع کرده و احترامی             .  ولی اين راه و رسم بدوی قابل دوام نبود           
 سوره حجرات که به  منزله اصول تشريفاتی است نازل شده تا                   ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١آيه های    .  رييس است منظور دارند    

 :حدود رفتار آنها را معين کند
 

 . ِ»يا َايُّها الَّذيَن آَمنوا ال ُتَقدَّ ُموا َبيَن َيَدِی اُهللا َو َرُسوِله« -١
 .سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پيش دستی نکنيدای گروه مؤمنان، در ] يعنی[

پس در اينجا فقط قصد رسول اوست که نبايد پيش            .  بديهی است کسی نمی تواند بر خداوند در سخن يا کار سبقت جويد               
 .از وی اظهار عقيده کنند يا بدون اجازه او به کاری دست يازند

 
 . ٍ»واَتُکم َفوَق َصوُت النَِّبیَّ َوال َتجَهرَوَالُه ِبالَقوِل َکَجهِر َبعِصُکم ِلَبعضيا َايُّها اّلذيَن آَمُنوا َال َترَقُعوا َاص« -٢
ای گروه مؤمنان، صدای خود را بلندتر از صدای پيغمبر نکنيد و سخنانی که در روابط خود با يکديگر بی                      ]  يعنی[

 .پروا رد و بدل می کنيد با پيغمبر بر زبان نرانيد
از صلح حديبيه رأی خود را بلند و قاطع در مخالفت با رأی پيغمبر آشکار ساخت، سخن نگوييد                    يعنی مثل عمر که پس      

 .بگوييد» يا محمد يا رسول اهللا«، »يا محمد«و به جای گفتن 
 
 .»ُهم َمغَفِرَة َو َاجُر َعظيُمِانَّ اّلذيَن َيُغضُّوَن َاصواَتُهم ِعنَد َرسوِل اِهللا اُوِلئَک الَّذينش َامَتَحَن اُهللا ُقلُوَبُهم ِللتَّقوی َل« -٣
 .کسانی که در حضور پيغمبر بلند سخن نگويند، پرهيزکارند و سزاوار عنايت خداوند هستند] يعنی [

معلوم می شود مراعات ادب در ميان اعراب بدين شکل رايج نبوده و در حضور پيغمبر بلند بلند سخن می گفتند و پس                         
 .وی مراعات ادب الزم تشخيص داده شده استاز باال گرفتن کار و ُعُلّو شأن 

 
 . »ِانَّ اّلذيَن ُيناُدوَنَک ِمن َوراِء الُحُجراِت َاکَثُرُهم الَيعِقُلوَن« -٤
 .غالب کسانی که از پشت اتاقهای تو، تو را بانگ می زنند راه و رسم ادب را نمی دانند] يعنی[

پيغمبر از  .  »يا محمد «:  ی عديده زنانش بود فرياد می زدند       اعراب می آمدند پشت خانه پيغمبر که مشتمل بر حجره ها             
اين سخن  .  اشتباه کردم ...  اين کار خوشش نيامده، ولی حمل بر بی شعوری آنها می کند و حق هم با پيغمبر است                                

خدا نمی خواهد با پيغمبر وی چنين رفتار کنند، چه از شأن او کاسته می شود زيرا پيغمبر او موفق شده و                                 .  خداست
 .ديگر مثل سابق که با ياران خود در کندن خندق و خاکبرداری شرکت می کرد، نيست

 
 .»َوَلو َانَُّهم َصَبُروا َحّتی َتخُرَج ِاَليِهم َلکاَن َخيرًا َلُهم وش اُهللا َغُفوُر َرحيُم« -٥
 .اگر آنها صبر می کردند تا تو از خانه در آيی برای خود آنها بهتر بود] يعنی [

                                                 
 ]٣٢٠ تا ٣١٩، جلد دوم، صفحه »هشامسيره ابن «رجوع کنيد به   [ 57
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وره مجادله بيش از همه اينها جنبه تشريفات دارد زيرا به مؤمنان امر شده بود اگر می خواهند با پيغمبر                                  س ١٣آيه  

 :مذاکره ای کنند قبًال صدقه بدهند
 

 . »يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِاذا ناَجيُتُم الّرُسوَل َفقَّدَّ ُمواَبيَن َيَدی َنجويُکم َصَدقٍة«
 .د با پيغمبر وارد مذاکره ای شويد قبًال صدقه ای بدهيدهنگامی که می خواهي] يعنی[

 
.  همان سوره، اين رسم منسوخ شد١٣از اين رو با آيه    .  گويا اين کار بر مسلمانان گران آمد و باعث ناخشنودی آنها شد           

 :نظير اين آيات در سوره احزاب نيز آمده است
 

النَِّبیَّ ِاّال َان ُيؤَذَن َلُکم ِالی طعاٍم َغيَر ناِظريَن ِانيُه َو لِکن ِاذا ُدعيُتم َفادُخُلوا                  يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتدُخُلوا ُبُيوَت         «
 .»َفِاذا َطِعمُتم َفانَتِسُروا َوال َمسَتآِنسيَن ِلَحديٍث اَّن ذِلُکم کاَن ُيوِذی النَّبِی َفَيسَتحيی ِمنُکم َواُهللا ال ُيسَتحيی ِمَن الَحِق

و خود را منتظر طبخ       ]  بخوانند[مؤمنان وارد خانه پيغمبر نشويد مگر با اجازه به خوراک                ای گروه    ]  يعنی[
پس از آنکه داخل شديد و غذا خورديد، متفرق شويد و در مقام وقت گذراندن به                         ].  منشنيد[غذا نشان ندهيد      

ا از گفتن حق شرم  پيغمبر از اين عمل ناراحت می شود ولی شرم می کند به شما بگويد اما خد                .  صحبت نباشيد 
 .58ندارد

 
اصحاب می خواهند خيلی خودمانی با پيغمبر         .  اين آيه احتياج به شرح و تفسير ندارد و خود بيان کننده واقعيات است                   

رفتار کنند، سرزده وارد خانه اش شوند، منتظر بمانند تا غذا برای ايشان بياورند و پس از صرف غذا بنشينند و حرف                         
خود پيغمبر شرم دارد به     .  ميان آنها بايد حريمی باشد    .  ن شأن پيغمبريست که اکنون رييس دولت است        تما اينها دو  .  بزنند

يا به عبارت ديگر محمد از زبان خدا به آنها آداب معاشرت با رييس                   .  آنها بگويد، ولی خدا شرم نمی کند و می گويد             
 .دولت را می آموزد

 :که مؤيد اين استنباط استدنباله همين آيه به مطلب ديگری اشاره می شود 
 

 . »َو ِاذا َسَالُتُموُهنَّ َمتاعًا َفاسَئُلوُهنَّ ِمن َوراِء ِحجاٍب ذِلُکم َاطَهُر ِلُقُلوِبُکم َو ُقُلوِبِهنَّ«
هم برای شما و هم برای آنان اين ترتيب           .  اگر از زنان پيغمبر چيزی خواستيد، از پشت پرده بخواهيد            ]  يعنی[

 .ناسب تر استبه پاکيزگی اخالق مت
 

پيغمبر او را دعوت    .  عمر از آنجا گذشت   .  با پيغمبر در ظرفی غذا می خورديم      «در اين باب حديثی است از عايشه که          
افسوس اگر به سخن من گوش می        :  عمر گفت .  در ضمن غذا خوردن، انگشت عمر به انگشت من خورد           .  به غذا کرد  

 .جاب نازل شدو پس از آن آيه ح. »کردند، چشمی شما را نمی ديد
لذا آيه حجاب   .  آنها را در حجاب کن     .  زنان تو چون ديگر زنان نيستند      :  عبداهللا بن عباس می گويد عمر به پيغمبر گفت          

 :نازل شد
 

 . »يا نِِساء النَِّبیَّ َلسُتنَّ کَاَحٍد ِمَنالنَّساء«
 .59زنان پيغمبر چون ديگر زنان نيستند] يعنی[

 
شأن و مقام او از حيث زن        .   نيستند؟ برای اينکه محمد در رديف ساير مردان نيست           چرا زنان پيغمبر چون زنان ديگر      

 احزاب  ٥٣بايد محفوظ باشد و زنان وی چون شاهزاده خانمهای مشرق در حجاب بروند و از همين روی در آخر آيه                          
 :که قسمتهايی از آن سابقًا گفته آمد می فرمايد

 
 .» اِهللا َو ال َتنِکُحوا َازواَجُه ِمن َبعدٍه َاَبدًاَو ما کاَن َلُکم َان ُتؤذُوا َرُسوَل«
 .پيغمبر را نيازاريد و پس از مرگ وی با هيچيک از زنان او ازدواج نکنيد] يعنی[

 
اين گناه بزرگی است زيرا محمد در اين باب حّساس است و حتی پس از مرگ هم چون شاهان بنی اسرائيل کسی حق                           

 .ندارد با زن او همخوابه شود
در اين عبارت قرآن خوب محسوس است و بی اعتنايی و              ]  مخلوقات[آثار اين امتياز و برتری گرفتن از ساير مخلوق             

 :استغنا از آن می تراود
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 .»قاَلِت اَالعراُب َامّنا َقل َلم ُتؤِمُنوا َو لِکن ُقوُلوا َاسَلمنا َولمّّّا َيدُخِل االيماُن فی ُقُلوِبُکم«
هيچگاه ايمان به دلشان راه     .  ه می گفتند ما ايمان آورديم بهتر است بگويند تسليم شديم            عربها پس از مکّ   ]  يعنی[

 . 60نيافته است
 

هنگامی که تازه اسالم آورندگان بدين مناسبت که با زور و جنگ اسالم نياورده اند، بلکه با طيب خاطر مسلمان شده اند       
 سوره حجزات نازل می     ١٨ و   ١٧بر وی مّنت گذارند، آيات      می خواستند مسلمان شدن خود را به رخ پيغمبر بکشند و             

 :شود
 

 .»َيُمنُِّوُن َعَليَک َان َاسَلُموا ُقل ال َتُمّنُوا َعَلیَّ ِاسالَمُکم َبِل الُه َيُمنُّ َعَليُکم َان َهديُکم ِلليماِن ِان َکنُتم صاِدقيَن«
آنها بگو که آنان را بر تو مّنتی نيست بلکه بايد           به  .  ای محمد بر تو مّنت می گذارند که مسلمان شده اند           ]  يعنی[

 .شاکر و ممنون هم باشند که خداوند آنها را به اسالم هدايت کرده است، اگر از راستگويان هستند
 

اين لهجه خشک و بی اعتنايی حضرت محمد کجا و آن خطابه های گرم و عتاب آميز کجا که حضرت محمد چون                                   
بود بر آنها می خواند، پند و اندرز بر آنها فرو می ] زده[اليکه به ديوار کعبه تکيه کرده ارميای نبی سوره فجر را در ح    

 :ريخت و راه و رسم آدميت را بدانها نشان می داد
 

ا الصَّخَر ِبالواِد َو    َاَلم َتَرَکيَف َفَعَل َربَُّک ِبعاٍد ِاَرَم ذاِت الِعماِد الَّتی َلم ُيخَلق ِمسُلها ِفی الِبالِد َو َثُموَد الَّذيَن جاُبو                     «
ِفرَعوَن ِذی اَالوتاِد الَّذيَن َطَغوا ِفی الِبالِد َفاکَثُروا فيَها الَفساَد َفَصبَّ َعليِهم َربَُّک َسوَط َعذاٍب ِانَّ َربََّک                                           

اَث َاکًال َلّما َوُتِحبَّوَن الماَل      کّال َبل الُتکِرُموَن َالَيتيَم َوال َتخاضُّوَن َعلی َطعاِم الِمسکيِن َو َتاُکُلوَن التُّر               .  َلِبالِمرصاد
 .»ُحّبًا َجّمًا

طاغيان و مغروران را فراموش کردهه ايد که چگونه دچار قهر خداوندی شدند؟ از آنها پند گيريد و                         ]  يعنی[
از نعمات خود بر    .  شما به يتيم حرمت نمی گذاريد و حقش را پايمال می کنيد            .  راه و رسم انسانيت را بياموزيد     

آز چشمان شما را کور و         .  ارث زنان و صغيران را به عنف می گيرد              .  ن و بينوايان نمی بخشاييد       مستمندا
 .61حرص مال وجدانتان را تاريک ساخته اما روز بازپسين در کمين شماست

 
 . دريغ که اين جمله های متوالی و خوش آهنگ را نمی توان کلمه به کلمه و جمله به جمله ترجمه کرد

. ا  جنبه عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام زدن به خودکامی و خودرأيی اعراب بی بند و بار استدر مدينه دستوره
 : سوره نساء تصريح شده است٩٦چنانکه در آيه 

 
 َلسَت ُمؤِمنًا َتبَتُغوَن َعَرَض     يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِاذا َضرَبُتم فی َسبيِل اُهللا َفَتبََّيُنُوا َو ال َتُقوُلوا ِلَمن َالقی ِاَليُکُم الّسالمَ                 «

 .»الَحيوة الدُّنيا َفِعنَداِهللا َمغاِنُم َکثيرة َکذِبَک َکنُتم ِمن َقبُل َفمَّن اُهللا َعَليُکم َفَتبَّيُنوا ِانَّ اَهللا کاَن ِبما َتعَمُلوَن َخبيرًا
 هشيار باشيد و به کسی که        جستجو کنيد، )  جهاد(ای مؤمنان، هنگامی که در راه خدا گام بر می داريد               ]  يعنی[

شما برای دست يافتن به دارايی او چنين می کنيد در صورتی ککه     .  به شما سالم کرد نگوييد تو مسلمان نيستی       
پس قبل از اقدام به     .  سابقًا چنين بوديد تا خداوند بر شما مّنت گذاشت         .  خداوند غنايم بی شماری برای شما دارد       

 .هر عملی تحقيق کنيد
 
ر شأن عده ای از ياران پيغمبر نازل شده است که هنگام سفری به شخصی از بنی سليم برخوردند که                                        اين آيه د    

. آنها گفتند اين مرد از ترس سالم کرده است .  او بر آنها سالم کرد و سالم شعار مسلمين بود         .  گوسفندان خود را می برد    
 .پس او را کشتند و گوسفندانش را به غنيمت بردند

 : که١١ آيه های ديگری هست که آداب زندگانی را ياد می دهد، از قبيل آيه در سوره حجرات
 

يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َيسَخر َقوُم ِمن َقوٍم َعسی َان يُکوُنوا َخيرًا ِمُنم َوال ِنساُء ِمن ِنساٍء َعسی َان َيُکنَّ َخيرًا                                   «
 .»االلقاِب ِبئَس اِالسُم الُفُسوُق َبعَدااليماِنِمنُهنَّ َوالَتلِمزُوا َانُفَسُکم َو ال َتناَبُزوا ِب

به .  را مسخره و تحقير می کردند     )  چون عماره و صهيب   (اين آيه درباره دسته ای از بنی تميم است که فقرای مسلمين               
 :آنها می گويد

و ادا در آوردن    با اشاره   .  ای گروه مؤمنان، دسته ای دسته ديگر را استهزا نکنيد شايد آنها بهتر از شما باشند                  
پس از ايمان آوردن و مسلمان شدن،            .  يکديگر را تحقير نکنيد و عنوانهای بد و ناخوش به ديگران مدهيد                     

 .نامهای زننده و فاسقانه بر ديگران ننهيد
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دهها آيه قرآن درس آداب سکون و حسن رفتار و اخالق است و در عين حال اوضاع اجتماعی اعراب زمان حضرت                         
 . می دهدرسول را نشان
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 زن در اسالم

 
 

 و استوصوا بالنساء خيرًا فانهن
 62عوان  اليمکن ال نفسهّن  شيئًا

 
 

پيغمبر درباره زنان چنين توصيه کرد که آنها اختياری از خود ندارند و اسير                           )  سال دهم هجری    (در حجة الوداع       
 .نيکی کنيددرباره آنها . مردانند

جزء مايملک مرد به شمار می رفت و هرگونه رفتاری    .  زن در جامعه عرب قبل از اسالم شخصيت و استقاللی نداشت          
زن مثل ساير َتَرکه مّيت به       .  هر قدر هم آن رفتار از راه و رسم انسانيت به دور می بود                  .  با وی مجاز و متداول بود       

را به خود اختصاص داده بدون مهريه او را تصاحب کند و هر گاه                     وارث می توانست زن وی        .  وارث او منتقل شد    
تا اينکه  .  بدين امر رضايت نمی داد، او را در قيد اسارت خود نگاه می داشت و اجازه ازدواج مجدد به وی نمی داد                              

 از  ١٨ه  آي.  حق االرث خود را به مرد وارث ببخشد ورنه آنقدر می ماند تا بميرد و دارايی او ارث مرد مالک شود                              
 :سوره نساء برای نهی از اين عمل غيرانسانی نازل شده است

 
يا َايََّها الَّذيَن آَمُنو االيحَِّل َلُکم َان َتِرُثوا النِّساء َکرهًا َوالَتعُصُلوُهنَّ ِلَتذَهُبوا ِبَبعِض ما آَتيُتُموُهنَّ ِاال َان َيُاتيَن                                «

 .»ُوِفِبفاِحَشٍة ُمَبِيّنٍة َو عاِشُروُهّن ِبالَمعر
ای گروه مؤمنان، جايز نيست به اجبار و اکراه ارث زنان را از آن خود سازيد يا آنها را در بند و                                  ]  يعنی[

 .63با آنها نيک رفتار باشيد. اسارت خود نگاه داريد تا قسمتی از مهريه خود را به شما واگذارند
 

 سوره نساء اين اصل را برقرار می کند   ٣٤از آيه   ]  ند بر زنان  مردان فرمانرواي [»  َالرَّجاُل َقّواُموَن َعَلی النَّساء   «عبارت  
در همين آيه دليل تسلط و سيادت بر زن بطور اجمال ذکر شدهه                   .  که زن و مرد در تمام حقوق مدنی مساوی نيستند              

به دليل  :  ست زيرا می فرمايد   که قسمت اول آن مبهم ا     »  ِبما َفضََّل اُهللا َبعَضُهم َعلی َبعٍض َو ِبما َانفُقوا ِمن َامواِلِهم           «:  است
 .اينکه خداوند افراد بشر را غيرمتساوی آفريده بعضی را بر بعض ديگر برتری داده است

 .تفسير جاللين وجه تفضيل مرد را بر زن، عقل و علم و واليت گفته است
ويند تفوق و   مشروحتر بيان کرده و می گ       )  وجه امتياز مرد را بر زن       ( و بعضی ديگر آن را         64زمخشری و بيضاوی  

آنوقت در مقام فلسفه بافی و علت تراشی برآمده و گفته            .  استيالی مرد بر زن مانند تسلط والت و حکام است بر رعيت             
ارث .  اند که مردان به خرد و زور و تدبير آراسته اند، از اين رو نبوت، امامت و واليت به آنها اختصاص يافته است                           

سهم آنها از ارث دو برابر      .  گاه محکمه های شرعی معتبرتر و دو برابر زن است          بيشتر می برند و شهادت آنها در پيش        
اذان، خطبه، امامت نماز جماعت،        .  زن، جهاد و نماز جمعه بر آنها تعلق نمی گيرد و حق طالق نيز با آنها نيست                             

 .مردهاستدر اجراء حدود شرعی و غيره و غيره همه مخصوص ] گواهی دادن[سوارکاری، تيراندازی و شهادت 
يعنی خيال کرده اند     .  چنانکه مالحظه می کنيد استدالل بسيار ضعيف است و غالبًا معلول را به جای علت نشانده اند                        

چون بسياری از کارها را نظامات اجتماعی و عادات و رسوم، مخصوص مردها کرده است پس زن در مرتبه پايينتر                        
دارد و از همين جهت شريعت اسالمی تسلط مرد را بر زن مسّلم شناخته               قرار دارد يعنی استعداد و لياقت آن کارها را ن         
 .است در صورتی که قضيه معکوس آن است

شرع اسالم چون زن را ضعيف دانسته حق او را در ارث و شهادت نصف مرد قرار داده است نه اينکه چون زن در                             
اين حکم روشنتر از آن است که .  قرار می گيرد ارث و شهادت نيمه حق مرد را داراست، پس در مرتبه پايينتر از مرد              

                                                 
 ]خوب مواظب زنان خود باشيد، آنها اسير مردانند و هيچ اختياری از خود ندارند» يعنی. از جامع الخبار، مجموعه حديث  [ 62
ه آيه در ويرگول آمده است که احتماًال بعدها به کتاب اضافه شده و برای رعايت امانت به همان شکل در اينجا نقل                           جمله ای پس از ترجم        [ 63

 ]»هم از حيث گفتگو، هم نفقه و هم از حيث وظايف زناشويی«: می شود
. پدر وی در فارس قاضی القضات بود      .  مدعبداهللا بن عمر بيضاوی يکی از بزرگ عالمان اسالمی در فارس در خانواده ای عالم به دنيا آ                        [ 64

قاضی .  بيضاوی در ابتدا در شيراز به قضاوت پرداخت و سپس به تبريز رفت و تا آخر عمر در  آنجا به قضاوت، تدريس و تأليف مشغول شد                              
قضاء و صرف و     وی آثاری در تصوف،      .  زمخشری نوشت که هنوز از جانب ّسنيان تقديس می شود            »  تفسير کشاف «بيضاوی حاشيه ای بر      
 ]آثاری هم به فارسی دارد. نحو عربی نگاشته است
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در تمام اقوام ابتدايی و از آن وقتی که تاريخ به ياد دارد چون                  .  برای تعليل آن انديشه را در داالنهای تاريک بگردانند          
ه زور و تالش روزی با مرد بوده است، زن در مرتبه دوم قرار گرفته است و به قول فيلسوف آلمانی نيچه، بشر شمار                         

 .دو شده است
در عرب اين اصل يعنی اصل بشر شماره دو بودن زن به شکل وحشيانه تر و رسواتری وجود داشته است و حضرت                         
محمد در ضمن تشريعها و توصيه های گوناگون از حّدت اين روش وحشيانه کاسته و برای زن حقوقی قائل شده است                         

 .که در سوره نساء بسياری از آنها آمده است
تعليل مفسرين و فلسفه بافی آنان از لحاظ منطق و عقلی ارزش زيادی ندارد و در حقيقت آنها آنچه را که                             ...  هن...  نه

ميان اعراب متداول بوده است، تأييد و تثبيت کرده اند و از اين بابت بر آنها خيلی ايراد نيست زيرا خواسته اند جمله                               
 .را توجيه کنند» َفضَِّلنا َبعَضُهم َعلی َبعٍض«

: در جمله دوم، وجه افضل بودن مرد بر زن تصريح شده است که با موازين عقلی سازگارتر است زيرا می فرمايد                               
يعنی چون مرد متکفل مخارج زن است پس زن متعلقه اوست و بايد مطيع اوامر و نواهی او                      »  ِبما َانَفُقوا ِمن َامواِلِهم   «

بسياری از مفسرين، مرد حاکم و زن رعيت، مرد آقا و زن             در اين صورت مطابق رأی بيضاوی و زمخشری و           .  باشد
َفاّلصاِلحاُت «:  تابع است و از همين رو پشت سر همين جمله قرآن جمله ديگريست که آن را خوب واضح می کند                                  

پس زِن شايسته، زنی است که مطيع مرد خود بوده و در غيبت شوهر، خويشتن را برای وی                     .  »قاِئناُت حاِفظاُت ِللَغيبِ  
در اين سوره نساء که       .  نگاهدارد و به عبارت ديگر، زنان اين معنی را که متعلق به مرد خود هستند فراموش نکنند                        

شارع اسالم حقوق و حدود زن و مرد را معين می کند، به خوبی تعديل عادات جاهليت و ارفاق به جنس زن نشان داده                   
 :می شود

 
. َاَتأُخُذوَنُه ُبهتانًا َوِاثمًا ُمبيناً     .  وٍج َوآتيُتم ِاحديُهنَّ ِقنطارًا َفال تَأُخُذوا ِمنُه َشيئاً           َوِان َاَردُتُم اسِتبداَل َزوٍج َمکاَن زَ        «

 .»َوَکيَف َتأُخُذوَنُه َو َقد َافضی َبعُضُکم ِالی َبعٍض َوَاَخذَن ِمنُکم ميثاقًا َغليظًا
يد چيزی پس نگيريد زيرا با يکديگر           يعنی اگر خواستيد زن ديگر بگيريد از کابينی که به زن سابق داده ا                       

تراضی کرديد و روی مهر معين زن و شوهر گشته و از او بهره مند شده ايد، پس هنگام جدايی نبايد کابين                             
 .را پس بگيريد] رضايت[داده شده از روی تراضی ] مال[

 
 کابينی را که به وی داده        از اين آيه به خوبی استنباط می شود که مرد عرب وقتی می خواست از زن خود جدا شود،                       

 .بود پس می گرفت و چنانکه مالحظه می کنيد شريعت اسالمی آن را نهی می کند
 از سوره نساء مثل اين است که بعضی از عادات دوران جاهليت را تجويز می کند زيرا به مرد                            ٣٤اما در آخر آيه      

حتی در قرن بيستم اين عمل      .  ز چنين کرده است   مرد به واسطه قدرت جسمی از ديربا      .  اجازه می دهد زن خود را بزند      
اما آن را جزء شريعت قرار دادن، زبان طعنه زنان را قدری باز .  مخالف جوانمردی و منافی با اصل عدالت جاريست       

 : چنين است٣٤متمم آيه . می کند
 

 »...ضِرُبوُهنََّواّلالتی َتخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواهُجُروُهنَّ ِفی الَمصاِجِع َوا«
اگر به راه نيامد از همخوابگی      .  اگر زن شما در مقام نافرمانی و سرکشی برآمد، نخست او را پند دهيد              ]  يعنی[

 .محرومش سازيد و اگر باز تسليم نشد و اطاعت نکرد، او را بزنيد
 

از روايات  .  ول و رايج بود   زدن زن امری متدا   .  شرايع هر قومی متناسب با عادات و اخالق و نحوه زندگانی آنها است              
و سير در تاريخ قوم عرب و از خود اين آيه به خوبی بر می آيد که مرد خود را مالک زن فرض کرده است و هر                                     

 .باليی می خواست بر سرش می آورد
ّشره اسماء دختر ابوبکر که زن چهار زبير بن العوام بود و زبير بن عوام يکی از اصحاب خاص پيغمبر و از َعَشره ُمبَ                      

 .»هر وقت زبير بر يکی از ما خشمگين می شد، با چوب چنان ما را می زد که چوب می شکست«: می گويد. است
پس الاقل اين فضل را برای شريعت اسالمی بايد قائل شد که نخست موعظه و پس از آن ترک همخوابگی را توصيه                            

 .را اجازه داده استفرموده و در صورت سودمند واقع نشدِن آن دو، تدبيِر زدِن زن 
بعضی از مفسران و فقها معتقدند که زدن نبايد منتهی به شکستن استخوان شود وگرنه حکِم قصاص بر آن وارد می                               

 به اين ترتيب نبوده و توسل به هر      65بعضيها معتقدند مجازات زن ناشزه    «:  زمخشری در تفسير اين آيه می نويسد      .  شود
 .»سه وسيله را مجاز دانسته اند

 66ًا کسی که از آيه فوق چنين معنی را استنباط کرده است، از علماء متعصب عرب شبيه احمد بن حنبل يا ابن تيميه        قطع
 :ولی معنی آيه قرآن واضح است و آيه بعدی آن را به خوبی نشان می دهد. بوده است

 
                                                 

 ]زن ناشزه زنيست که اطاعت شوهر خود نکند و ناسازگاری و بدرفتاری کند  [ 65
رآن وی معتقد بود که آنچه در ق.  از طرفداران ابن حنبل بود    .   ميالدی در دمشق متولد شد     ١٣تقی الدين ابوالعباس ابن تيميه در اواخر قرن             [ 66

 ]آمده است بدون تفسير و تأويل حقيقت است و به خدای مجسم اعتقاد داشت
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 .»َاهِلها ِان ُيريدا ِاصالحًاَوِان ِخفُتم ِشقاَق َبيِنِهما َفابَعُثوا َحَحمًا ِمن َاهِلِه َو َحَکمًا ِمن «
اگر اختالف ميان آنها شديد شد، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن معين شود که يا آنها را                        ]  يعنی[

 .67کنند] جدا[صلح دهند و يا از هم تفريق 
 

ن اعراب  در اين سوره تکليف ارتباطات مرد و زن معين شده است که غالب آنها در شريعت يهود هم هست و در ميا                            
 که نکاح زن پدر را نهی کرده است و آن را عمل زشت و ناپسند                          ٢٢دوره جاهليت نيز معمول بوده است جز آيه               

وصف فرموده است و می توان از آن چنين استنباط کرد که در دوران جاهليت اين رسم معمول بوده است، به دليل                                 
 .جمله ِاال ما َقد َسَلف از همان آيه

 سوره نساء است که ازدواج با زن شوهردار را            ٢٣اب قابل توجه است، هر چند تازگی ندارد، آيه            چيزی که در اين ب     
مطلقًا حرام فرموده است مگر اينکه آن زن از راه خريد مملوک شده باشد يا در نتيجه جنگ و اسيرشدن به دست آمده                            

علت آن روايتی است از ابن سعيد که          در اين صورت چون شير مادر حالل است، هر چند شوهر داشته باشد و                   .  باشد
 : می گويد

اوطاس به دست ما افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتيم با آنها همخوابه شويم، از                             ]  قبيله[اسرايی از    «
ا تصرف آنها    پس بر م   68 »...َوالُمحَصناُت ِمَن النُّساِء ِاال ما َملَکت َايماُنُکم       «:  پيغمبر تکليف پرسيديم اين جمله نازل شد       

 .»حالل شد
 سوره نساء باز دستوريست که توجه پيغمبر را به حقوق زن و در عين حال به عادت مذموم و                           ٢٣ولی در همين آيه      

غير از آنچه بر شما حرام شده است، می توانيد با دادن کابين از زنها                «:  متداول آن زمان نشان می دهد، چه می فرمايد        
به شرط اينکه در اين تمتع مزد يا اجر آنها را بر تراضی طرفين                         .  ب زنا شده باشيد     متمتع شويد بدون اينکه مرتک       

ولی علماء  .  يا ازدواج موقت در شريعت اسالمی مباح شد           ]  Motae[و مبتنی بر همين آيه است که متعه             »  بپردازيد
پس آنچه را ُمتعه کرديد از       ...  [ُتوُهنَّ ُاُجوَرُهنَّ َفَما اسَتمَتعُتم ِبَه ِمنُهنَّ َفآ     «سّنی آن را جايز نمی دانند زيرا معتقدند جمله             

 هنگام فتح مکه نازل شده است و مدت آن سه روز معين شده بود و پس                   69...]ايشان، پس بدهيد به ايشان مهرهاشان را       
 شده است نه    مزِد آنها، در اين آيه ذکر      ]  يعنی[،  »ُاُجورُهنَّ«از آن ملغی گرديد و دليل آن را هم اين می آورند که کلمه                  

 .اما شيعه اين نوع ازدواج را مباح دانسته اند. صداق يا مهر
در اين باب آيه ديگری هست که آوردن آن ما را به وضع اجتماعی اين زمان و بر اينکه امور مالی تا چه حد در                                        

 :روابط مرد و زن مالحظه شده است، واقف می کند
 

َوآُتوُهم ما َانَفُقوا َوال ُجناَح َعَليُکم َان َتنِکُحوُهنَّ          ...  َفالَترِجُعوُهنَّ ِالَی الُکّفارِ  ...  ِاذا جاِء ُکُم الُمؤِمناٍت ُمهاِجراتٍ     «
 .70»...ِاذا آَتيُتُموُهنَّ ُاُجورُهنَّ َوال ُتمِسُکوا ِبِعَصِم الَکواِفِرَواسَئُلوا ما َانَفقُتم َو َليسَئُلوا ما َانَفُقوا

جرت کرد، ديگر شوهرش بر او حقی ندارد و اگر مطالبه کرد زن خود اگر زنی مسلمان شد و مها: می فرمايد
همچنين اگر زن شما بر      .  را، زنش را به او ندهيد بلکه خرجی را که درباره آن زن کرده است به او بدهيد                        

مبادا ستون پنجم   (شرک خود باقی مانده می خواهد سوی مشرکين برگردد، اصراری در نگاهداری او نکنيد                    
 .در عوض آنچه خرج او کرده ايد از او مطالبه کنيدولی ) شود

 
در سوره بقره آياتی هست که عدالت و فکر انسانی پيغمبر را نشان می دهد و اعراب را از بدرفتاری با زن نهی می                              

 :٢٣١مانند آيه . کند
 

 .»رَُّحوُهنَّ ِبَمعرُوٍفَوِاذا َطلَّقُتُم النُِساَء َفَبَلغَن َاَجَلُهنَّ َفَامِسُکُوهَّن ِبَمعرُوٍف َاو َس«
اگر زن خود را طالق داديد و سرآمدن عّده نزديک شد، رجوع و عدِم رجوع بايد موافق اصل عدل و                       ]  يعنی[

 .انسانيت باشد نه اينکه رجوع کنيد يا اينکه فديه دهيد يا ايام حبس و عدم آزادی او را طوالنی کنيد
 

ی زنش را طالق داد و عّده او منقضی شد اما خواست با شوهر خود                   امر می فرمايد که اگر مرد       ٢٣٢همچنين در آيه    
اين آيه درباره شدت و خشونت معقل بن يسار که نمی خواست خواهر مطلقه اش                 .  71دوباره ازدواج کند، ممانعت نکنيد    

 .با شوهر خود دوباره ازدواج کند، نازل شده است
تازه و [و بديع ] شگفت آور [ خارج است ولی چون طرفه       در همين سوره به مطلبی برمی خوريم که هرچند از موضوع          

و حاکی از اوضاع اجتماعی عصر پيغمبر است و نشان می دهد که در چه نوع موضوعهايی به پيغمبر مراجعه                            ]  نو
 .می کردند، اشاره بدان خوب و عبرت انگيز است

                                                 
  سوره نساء٣٥  آيه  67
 ]و زنان شوهردار، مگر زنی که مالک آن شده ايد: معنی آيه چنين است  [ 68
 ]٢٣سوره نساء آيه   [ 69
 ١٠  سوره ممتحنه آيه  70
 ]٢٣٢سوره بقره آيه [الخ ... نکحن ازواجهن اذا فراضواا  و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن ان ي 71
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پس . فرا رسد] پاک شدن زن از حيض[ر  سوره بقره حکم نزديک به زن است در اّيام قاعدگی تا حالت طه       ٢٢٢در آيه   
که اجازه فرمايد پس از طهر نزد زنان خود            »  َفاِذا َتَطهَّرَن َفَاُتوُهنَّ ِمن َحيُث ُاَمرُکُم اهللاُ        «:  از آن اين عبارت آمده است       

از يعنی بر حسب تفسير جاللين، از همان سويی که به واسطه حيض               .  بروند از آن سويی که خداوند امر فرموده است          
 می آيد که بکّلی چيز تازه و تقريبًا مُشِعِر مفهومی مخالف مفهوم           ٢٢٣اما پس از اين، آيه      .  رفتن بدان سو منع شده بوديد     

 :می فرمايد. قبلی است
 

 . »ِنساُؤُکم َحرُث َلُکم َفُاُتوا حَرَثُکم َاّنی ِشئُتم«
 . شويديعنی زنان شما کشِت شمايند و در هر جای کشِت خود می توانيد وارد

 
َمن قياِم َو ُقُعود َوِاضِطجاع َو ِاقبال و         «:  می نويسد »  به هر سوی مزرعه   «]  يعنی[»  اّنی شئتم «جاللين در تفسير جمله      

 ].ُدُبر[و از پس ] ُقُبل[از پيش ] و[خوابيده ] و[يعنی نشسته، ايستاده . »ِادبار
که می گفتند اگر از پشت به پيش زن روی آورند،              پس از آن می نويسد اين آيه در رّد عقيده جهودان نازل شده است                    

 .بچه او چپ خواهد شد
صريحًا می فرمايد نزد زنان خود از آن سويی روی آوريد که خداوند امر فرموده           ]  که  [٢٢٣سيوطی معتقد است که آيه      

دند و طبعًا   است، بنا بر اعتراض عمر و جمعی از صحابه نسخ شده است زيرا اهل کتاب پهلوی زنان خود می خوابي                          
اما مهاجران بنا به     .  انصار که اهل مدينه بودند اين روش را که با حجب و مستوری زن مناسبتر بود، پذيرفته بودند                          

عادت قريش و اهل مکه، زن را به انواع مختلفه دستمالی کرده و از هر طرف او را می غلتانيدند و لذتی می بردند از                          
 .َمر بيندارند و يا با پس و پيش او، هر دو، سر و کار داشته باشنداينکه آنها را بر پشت بيفکنند و َد

زن تن در نداده و گفت ما به يک پهلو می . يکی از مهاجران زنی از انصار را برده بود و می خواست با وی چنان کند
خواه اوست می زن ماِل مرد است و هرگونه دل«خبر به حضرت رسول رسيد و بدين جهت اين آيه نازل شد که . خوابيم

 . »تواند با او برآيد
] يعنی. [يا رسول اهللا هلکت: احمد بن  حنبل و ترمذی از ابن عباس نقل می کنند که عمر بامدادی نزد پيغمبر آمد و گفت 

عرض کرد رحلی الليلة    ]  چگونه هالک شدی يا عمر؟    [پيغمبر فرمود ما اهلکت يا عمر؟        .  ای پيغمبر خدا از دست رفتم      
: اين است »  َاّنی ِشئُتم «آن وقت اين آيه نازل شد و معنی             .  کاری خواستم انجام دهم و نشد        ]  يعنی.  [ه شيئاً فلم يرد علي   

 .»يعنی از جلو، از عقب طاقباز و َدَمر] به پشت خوابيده[مقبالت، مدبرات و مستلقيات «
ار غيرانسانی مردان با زنان      در آيات عديده قرآن و تعاليم اسالمی به خوبی وضع ناهنجار زن در جامعه عرب و رفت                     

 سوره نور که پيغمبر حکم می فرمايد مردان زنهای مملوک خود را برای سوِد دنيايی به                     ٣٥مثل آيه   .  روشن می شود  
 :زنا مجبور نکنند

 
 .»الُتکِرُهوا َفَتياِتُکم َعَلی الِبغاِء ِان َاَردَن َتَحصُّنًا ِلَتبَتُغوا َعرَض الُحياة الدُّنيا«

 
 اين آيه درباره عبداهللا بن ابی نازل شده است و از ظواهر بر می آيد که عبداهللا بن ابی در اين عمل زشت                                  می گويند 

 .منحصر بفرد نبوده و  نوعی کسب بوده است که شخصی بردگان خود را به کار زنا وادارد تا وجه آن را دريافت کند
سوره ]  ١٣[ آوردن به حضور پيغمبر رسيدند و آيه             پس از فتح مکه، عده زيادی از زنهای مکه برای بيعت و اسالم                  

 :ممتحنه در شرط پذيرفتن اسالم آنان نازل شده است
 

يا َايَُّها النَِّبیُّ ِاذا جاَء َک الُمؤِمناُت ُيباِيعَنَک َعلی َان الُيشِرکَن ِباِهللا َشيئًا َوال َيسِرفَن َوال َيزنيَن َوال َيقُتلَن َاوالدُهنَّ        «
 .»...ُبهتاٍن َيفَتريَنُه َبيَن َايديِهنَّ َو َارُجِلِهنَّ َو ال َيعصيَنَک فی َمعُروٍف َفبا ِيعُهنََّوال َيأتيَن ِب

 
 :اين شرطها که برای پذيرفتن اسالِم آنها عنوان شده، جالب توجه است

شروع خود را به    برای خدا نشناسند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، اوالد خود را نکشند، کودک نام              ]  شريکی[انبازی  
ريش شوهر خود نبندند، تعاليم نيک تو را به کار بسته عادت ناپسند نوحه خوانی، چاک زدن گريبان، بريدن موی و                               

 .در اين صورت اسالم آنها را بپذير. خراشيدن روی را رها کنند
زنان شريف و آزاده    «:  نند گفت می گويند هنگام بيان اين شروط، ِهند زن ابوسفيان و مادر معاويه در اينکه زنها زنا نک                  

 .و عمر که حاضر بود، خنده سر داد» هرگز گرِد چنين کاری نمی گردند
: يکی از عادات زشت که تعاليم اسالم آن را منع کرده است، کشتن مولود دختر است که در قرآن صريحًا آمده است                               

نسته خواهان پسر بودند و بدان مباهات می           و اين از اين باب بود که اعراب دختر را مايه ننگ دا                 »  بأی ذنب قتلت   «
کردند و از فرط نادانی هيچ نمی انديشيدند که اگر امر چنين می شد و دختری به دنيا نمی آمد، نسل بشر منقرض می                               

 : سوره نحل اين خوی نکوهيده به خوبی توصيف شده است٥٩ و ٥٨در آيه های . شد
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 َوجُهُه ُمسَوّدًا َو ُهَو َکظيُم َيَتواری ِمَن الَقوِم ِمن ُسِوء ما ُبّشَرِبِه َاُيمِسُکُه َعَلی ُهوٍن                 َو ِاذا ُبشََّر َاَحُدُهم ِباالنثی َظلَّ     «
 .»َام َيُدسُُّه ِفی التُّراِب

هنگامی که به يکی از آنان خبر می دادند که زنش دختری زائيده است از فرط خشم سياه می شد، از                          ]  يعنی[
ه می گرفت تا دچار سرزنش و شماتت نشود، و در انديشه می رفت که آيا                          شدت اندوه از کساِن خود کنار        

 .داشتن دختر را تحمل کند يا طفل معصوم را خاک کند
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 زن و پيغمبر

 
 
 

حيات گولد زيهر معتقد است در هيچيک از ادبيات دينی نظير اين وضوح و روشنی، آنهم نسبت به جزئيات                          
اين تحليل و توصيفی که از زندگانی خصوصی وی ضمن احاديث و سيره ها                      .  پيامبر اسالم ديده نمی شود      

 .صورت گرفته است، نسبت به هيچيک از مؤسسين ديانات ديگر روی نداده است
به مناسبت رغبت    »  عقيده و شريعت در اسالم      «اين بيان ستايش آميز در يکی از فصول کتاب گرانقدر او                   

 . افزون رسول اکرم به زن آمده و آن را حقيقتی تاريخی می نامد که به اسناد موثق تکيه داردروز
راست است نوح و  ابراهيم سر جای خود، ما از زندگانی موسی و عيسی که در گرد و غبار افسانه های                                  

 زندگانی محمد    چيزی نمی دانيم ولی برای       .  مبالغه آميز قومی و تعصب های نژادی و دينی ناپديد شده اند                    
صدها آيه و حديث معتبر و سيره هايی نزديک به زمان رحلت او و همچنين رواياتی که هنوز تعصبها آن را                         
مسخ و تباه نساخته است در دست داريم، مهمتر از همه قرآن است که از خالل آيات و شأن نزولی که مفسران   

دست می آيد چنانکه در همين موضوِع مورِد بحث           برای آنها بيان می کنند بسی از وقايع و حوادث زمان به                 
 سوره نساء را خرده گيری جهودان بر رغبت رسول           ٥٨آيات عديده ای هست و جمله مفسران شأن نزول آيه            

 :اکرم به زن و طعن آنان که محمد جز زن گرفتن کاری ندارد، دانسته اند
 

ِه َفَقد آتينا اَل ِابراهيَم الِکتاَب َو الِحکَمَة َو َاتيناُهم ُملکًا               َام َيحُسُدوَن الّناَس َعلی ما اتيُهُم اُهللا ِمن َفضلِ            «
 .»َعظيمًا

يعنی بر مقام نبوت و        (بر فضل و عنايت پروردگار محمد رشک می برند                  )  يهودان(آنها   ]  يعنی[
 ما به خاندان ابراهيم هم    .  و می گويند اگر او پيغمبر بود اينقدر به زنان روی نمی آورد              )  کثرت زنان 

 .کتاب و حکمت عطا فرموديم و  هم کشوری بزرگ
 

 زن داشت و سليمان هزار زن آزاد و بنده در حرم                      ٩٩معلوم است در اين آيه اشاره به داود است که می گويند                         
 .نگاهداری می کرد و اين امر از مرتبه پيامبری آنان نکاسته است

 .يل آلوده به اغراق و مزين به افسانه استالبته خود اين مطالب مثل ساير افسانه های ملوک بنی اسراي
خرده گيران فرنگی اين رغبت مفرط به زن را شايسته مقام روحانيت مردی که زهد و قناعت را توصيه می کند                                      
ندانسته و حتی آنان اندازه توجهی که در شريعت اسالمی به اصالح شئون و حقوق زن است ناشی از ميل شخصی                                 

 .محمد به زن گفته اند
محمد بشر است و بشر از       .   قضيه هرا صرفًا با منطق عقلی نه عاطفی بسنجيم، ارزش ايراد آنان کاهش می گيرد                    اگر

تمايل جنسی جزء غرايز آدميست و بيش و کم هنگامی می تواند موضوع بحث قرار                       .  نقطه های ضعف خالی نيست      
به عبارت روشنتر، خصلت شخص       .  اشدگيرد که تأثيری در افکار و يا کردار يک شخص نسبت به ديگران داشته ب                      

هنگامی نکوهيده است که زيانبخش به حال اجتماع باشد، ورنه در زندگانی شخصی و خصوصی، خوبی يا بدی و نقطه             
 .قوت يا ضعف نبايد مورد بحث و مالحظه قرار گيرد

اگر سقراط در زندگانی     .  یاز فکر سقراط بر آتن نور می ريخت و از آتن به تمام يونان و از يونان به جامعه انسان                              
در هيتلر . شخصی خود تمايل خاصی داشته باشد که بر ديگران زيانی وارد نکرده است، نبايد موضوع بحث قرار گيرد     

ولی در عوض افکار شومی داشت       .  غريزه جنسی يا نبود، يا سرکش نبود، و از اين حيث می توان او را پاکيزه گفت                      
 .که دنيا را به خون و آتش افکند

حضرت رسول خود را بشری می خواند که به بندگی خدا گردن نهاده و می خواهد خود را از پليدی ستايش اصنام                                  
بر .  تمايل او به زن و تعدد زوجات وی نه آسيبی به اصول دعوت او رسانيد و نه زيانی به حقوق ديگران                         .  نجات دهد 

ت و آنها را از لحاظ مصلحت جامعه و خير انسانيت                 اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از اين زاويه بايد نگريس                
از اين لحاظ سلب حق آزادی فکر و عقيده از ديگران و مخّير ساختن آنان بين مسلمان شدن و جزيه                                .  قضاوت کرد 

 .دادن، آنهم با خواری و زبونی، بيشتر قابل بحث است
تجليل از پيشوای بزرگ اسالم چيزهايی گفته و          از سوی ديگر، مسلمانان نيز به گونه ای ديگر راه غلط رفته و برای                   
حتی مرد فاضلی که در عصر ماه در زندگانی           .  نوشته اند که مباين مصرحات قرآن و روايات مسّلم صدر اسالم است              
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 با ديدی روشن و متناسب افکار قرن بيستم قضيه را زير و باال کند، 72حضرت محمد کتابی فراهم کرده و خواسته است    
 گيری اروپاييان برآشفته و طی فصلی در مقام دفاع از حضرت رسول برآمده و بکّلی منکر تمايل آن                               از اين خرده   

 :حضرت به زن شده است، از جمله می نويسد
. اين امر طبيعی است و جز اين نمی تواند باشد           ...   سال با خديجه بسر برد و هوس گرفتن زن ديگر نکرد              ٢٨محمد  «

ير ولی جّدی و درستکاری را که در خدمتش بوده است به شوهری برمی گزيند و                    خديجه توانگر و متشخص جوان فق      
چون ذاتًا يا بر حسب مقتضيات زندگی از هوس و عادات جلف جوانان قريش برکنار است،                 .  داماد را به خانه می آورد     

ثروت خود موجبات رفاه    با  .  خديجه پخته و جا افتاده از شوهر پانزده سال جوانتر از خود مراقبت و پرستاری می کند                   
 .او را فراهم می سازد تا محنت دوران کودکی و طفيلی بودن در خانه عمو را فراموش کند

يقين است  .  اين نعمت و آسودگی خانه خديجه به وی مجال می دهد تا به تعقيب انديشه های ده دوازده ساله خود بپردازد                     
افقت نشان داده است زيرا دختر عموی ورقة بن نوفل است و            که خديجه با تصورات و افکار پرهيزکارانه وی روی مو          

به همين دليل در مبدأ بعثت رؤيای او را صادقه و نشانه وحی الهی می داند و خود نخستين . طبعًا تمايلی به حنفيان دارد
وم و فاطمه استاز اينها گذشته، خديجه مادر چهار دختر او زينب، رقيه، ام کلث        .  کسی است که به محمد ايمان می آورد       

73. 
با وجود اين اوضاع و احوال محمد چگونه می توانست با وجود خديجه زن ديگر بگيرد؟ به همين دليل پس از وفات                              
خديجه بی درنگ عايشه را خواستگاری کرد و چون عايشه هنوز خردسال بود و بيش از هفت سال نداشت، سوده بيوه                        

 .»سکران بن عمره را به زنی گرفت
او .   هيکل در اين باب مطلبی می نويسد و گويی می خواهد حضرت محمد را از رغبت به زن تبرئه کند                          محمد حسين 

ازدواج با وی نوعی اقدام به امر خير و نوازش زن بی سرپرست يکی از                       .  سوده جمالی و مالی نداشت      «:  می گويد 
 .»مهاجران حبشه بوده است

 از چهار دختر جوان خود زن جاافتاده ای چون سوده مناسب بود؟                 آيا بهتر نبود بنويسد برای خانه داری و سرپرستی           
ولی در اين صورت ممکن است به وی اعتراض شود که محمد نخست به عايشه روی آورد و چون او طفل بود و                                    
ازدواج آن دو به دو سال بعد موکول شده بود، سوده را گرفت زيرا نمی توانست بدون زن زندگی کند و اين هم عيب                               

زيرا قريش به محمد زن نمی دادند و شايد ميان . يک علت ديگر اين بود که زن ديگری در دسترس ازدواج نبود  .  نيست
آنهم تا مدت کمی    .  مسلمانان آن تاريخ دختری و زنی مناسب ازدواج محمد وجود نداشته  از اين رو به سوده اکتفا کرد                      

ه مدينه، مخصوصًا پس از حصول امکانات، اين رغبت           اما پس از هجرت ب     .  پس از فوت خديجه که در مکه بسر برد          
کافی است به تعداد زنان وی نظری اجمالی  و                .  مفرط رسول اکرم به زن خوب ديده می شود و قابل انکار نيست                     

 :فهرست وار بيفکنيم
 

حضرت خديجه دختر خويلد، بانوی متشخص و متمکنی که سومين شوهر او حضرت محمد بود و از محمد                             -١
 .دختر و دو پسر به نام قاسم و طاهر که زنده نماندند زاييدچهار 
سوده دختر زمعه و بيوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود و همانجا وفات کرد و به عقيده محمد                                  -٢

 .حسين هيکل پيغمبر سوده را از راه ترحم و برای اينکه بيوه مسلمانی تک و تنها نباشد گرفت
کر صديق است که در هفت سالگی نامزد شد و در نه سالگی با تفاوت بيش از چهل سال سن                      عايشه دختر ابوب    -٣

 به زوجيت پيغمبر درآمد و هنگام رحلت حضرت شانزده يا هفده سال داشت و بيش از زنان ديگر مورد عالقه                         74
س از قتل عثمان بر قرآن و از منابع مهم حديث و سّنت به شمار می رود و پ    ]  حافظين[عايشه از جمله حفضه     .  بود

 .ضد خالفت علی بن ابيطالب قيام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت
 ].دختر بنی اميه که بيوه يک مرد مسلمان بود که در جنگ احد زخم مهلکی برداشت و مرد[ُاّم سلمه  -٤
اين ازدواج  حفصه دختر عمر بن الخطاب است که پس از بيوه گی به حرمسرای پيغمبر ملحق شد و می توان                          -٥

 .را از ازدواجهای سياسی و مصلحتی به شمار آورد
زن زيد بن الحارثه پسر خوانده پيغمبر بود که می توان ازدواج پيغمبر را با وی                  ]  او قبالً .    [زينب دختر جحش    -٦

جزء داستانهای عشقی پيغمبر درآورد و منظومه زيد و زينب درباره آن سروده شده است و از حيث لطف و                                    
 .ت و محبتی که حضرت رسول نسبت به وی داشت، او را رقيب عايشه دانستعناي
جويريه دختر حارث بن ابوضرار رييس قبيله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که زن با فضل و کمالی                             -٧

مالک او از او فديه می . بود و در سال ششم هجری جزو غنايم و اسرای بنی مصطلق نصيب يکی از مسلمانها شد        

                                                 
نوشته »  حيات محمد «کتابی به نام    .    اين شخص محمد حسين هيکل از فضال و سياسيون مصر است که مدتی رييس مجلس سنای آنجا بود                         72

 علی دشتی. است که توسط ابوالقاسم پاينده به فارسی در آمده است
بعد از آغاز دعوت اسالم، ابولهب به        .  زاده خديجه و رقيه و ام کلثوم زن عتبه و عتيبه فرزندان ابولهب شدند                  زينب زن ابوالعاص، خواهر       73

فرزندان خود امر کرد دختران محمد را طالق دهند و عثمان يکی از آنها را بعد از ديگری  به زنی گرفت و حضرت فاطمه زن علی ابن                                            
 علی دشتی. ابيطالب است

عايشه در  .   يعنی بيوه و نادوشيزه بودند     Sayyebeوی تنها زن باکره و بقيه ثيبه        .   ساله نکاح کرد   ٩ ساله بود که با عايشه       ٥٣رسول اهللا       [ 74
 ] هجری وفات کرد و در بقيع به خاک سپرده شد٥٧سال 
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از اين رو به در خانه پيغمبر رفت که شفاعت           .  است که به نظر جويريه گزاف می آمد و از اداء آن عاجز بود                خو
هر کس او را می ديد، شيفته او می           .  جويريه زيبا و جّذاب بود     :  عايشه می گويد  .  فرموده مبلغ فديه را پايين آورد      

تی کردم زيرا يقين داشتم چشم پيغمبر که به او افتد      هنگامی که او را بر در  حجره خويش يافتم، احساس ناراح           .  شد
پس از رسيدن به حضور پيغمبر و بيان حاجت خود، حضرت فرمود من                  .  همينطور هم شد   .  مفتون وی می شود    

جويريه شادمانه پذيرفت و    .  فديه تو را خودم خواهم داد و تو را به زنی می گيرم            .  کار بهتری برايت انجام می دهم     
يغمبر با وی همخوابه شد، بسياری از اسيران بنی مصطلق به مالحظه اينکه پيغمبر داماد آنها شده                       پس از اينکه پ    

» گمان نمی کنم هيچ زنی برای کسانش اينقدر حامل خير و برکت شده باشد                «.  است از طرف مسلمانان آزاد شدند      
 ].گفته عايشه است[
 .که در حبشه مرده بود و بيوه عبداهللا بن جحش 75ُاّم حبيبه خواهر ابوسفيان -٨
پيغمبر از ميان اسيران صفّيه . و زن کنانه بن ربيع که از رؤسای خيبر بود] يهودی[صفّيه دختر حّی بن اخطب  -٩

 .را انتخاب کرد و در شب همان روزی که از خيبر به مدينه مراجعت می فرمود با وی همخوابه شد
می گويند پس . ان و عباس بن عبدالمطلب و خاله خالد بن وليد         ميمونه دختر حارث الهالليه خواهر زن ابوسفي         -١٠

 .از اين وصلت، خالد اسالم آورد و به اردوگاه مسلمين آمد و پيغمبر به او چند اسب داد
 . فاطمه دختر سريح -١١
 . هند دختر يزيد -١٢
 . اسماء دختر سياء -١٣
 . زينب دختر يزيد -١٤
 . هبله دختر قيس و خواهر اشعث -١٥
 . اسماء دختر نعمان -١٦
 . 76 فاطمه دختر ضّحاک -١٧
 ماريه قبطيه که از مصر برای حضرت هديه فرستاده بودند و ابراهيم که در دوران طفوليت درگذشت، از او     -١٨

 .متولد شده است
بگی  بوده است و همخوا    77»ما ملکت ايمانکم  « ريحانه که مانند ماريه قبطيه َبرده و مشمول اصطالح قرآنی                -١٩

. ريحانه جزء اسرای بنی قريظه و سهم پيغمبر بود          .  با آنها هيچگونه مراسم و تشريفاتی را ايجاب نمی کرده است             
 .اما نه اسالم آورد و نه حاضر شد زن عقدی محمد گردد و ترجيح داد به حال بردگی در خانه وی بماند

 به پيغمبر بخشيده بودند، چه غير از زنان            و او يکی از چهار زنی است که خويشتن را             .   ُاّم شريک دوسيه      -٢٠
عقدی که ازدواج با آنان مستلزم تشريفاتی چون مهر، حضور گواه و رضايت ولی است و غير از بردگان که در                          

در حرمسرای پيغمبر طبقه ديگری نيز از زنان           .  صورت داشتن شوهر کافر يا مشرک بر مسلمانان حالل هستند             
نيز خود  ]  اّم شريک دوسيه  [او  .  می کردند ]  بخشيدن[ند که خويشتن را به پيغمبر هبه         وجود داشت و آنان زنانی بود     
 ).ديگر ميمونه، زينب و خوله اند] زن[سه . (را به پيغمبر هبه کرده بود

هبه کردن خويشتن به پيغمبر، عايشه را آشفته ساخت زيرا اّم شريک زيبا بود و حضرت بی درنگ اين تقديمی را                                  
نمی دانم زنی که خويشتن را به مردی تقديم کند چه           «:  از فرط غيظ و رشک گفته است      ]  عايشه[می گويند   .  پذيرفته بود 

 سوره احزاب نازل شد که تأييد و تصويب عمِل ُاّم شريک و قبول                    ٥٠و از اين رو قسمت اخير آيه           »  ارزشی دارد؟ 
 : چنين است٥٠قسمت اخير آيه . پيغمبر است از طرف حضرت حق

 
 .»ًة ُمؤِمَنًة ِان َوَهَبت َنفَسها ِللنَِّبیَّ ِان َاراَد النَِّبیُّ َان َيسَتِنکَحها خاِلَصًة َلَک ِمن دُوِن المؤِمنيَنَوامَرُا«
اگر بخواهد می تواند او را به نکاح خود              ]  ببخشد، پيغمبر [هرگاه زنی مؤمنه خويشتن را به پيغمبر             ]  يعنی[

 .ه مؤمنيندرآورد و اين امتياز مخصوص پيغمبر است ن
 

يعنی می بينم خدايت به انجام       .  »انی اری ربک يسارع فی هواک       «:  عايشه چون چنين ديد گستاخانه به حضرت گفت          
 .خواهشهای نفسانی تو می شتابد

بنا بر اين   .  در روايت معتبر ديگر به نقل شيخين از عايشه، مشاجره ميان پيغمبر و عايشه به صورت ديگر آمده است                       
 نازل شد و عايشه از آن آگاه گرديد و تازه قضيه ُاّم شريک روی داده بود، از فرط غيظ                              ٥٠ه آيه    روايت هنگامی ک   

 سوره احزاب   ٥١زنهايی که خويشتن را به مردی عرضه می کنند، چه ارزشی دارند؟ آنوقت برای تنبيه او آيه                       :  گفت
خدايت خوب به انجام آرزوهايت می «: ست که بود که عايشه آن جمله گستاخانه را گفته ا     ٥١نازل شد و پس از اين آيه        

 .»شتابد
 : سوره احزاب که تکليف پيغمبر را عمومًا درباره زنان معين می کند چنين است٥٠آيه 

 
                                                 

 ]ام حبيبه خواهر ابوسفيان نبود بلکه دختر ابوسفيان و خواهر معاويه اولين خليفه اموی بود  [ 75
 علی دشتی. ازدواج کرده ليکن همبستر نشده است] اسماء و فاطمه[پيغمبر با دو زن اخير    76
 ]٢٨ آيه ٤سوره   [ 77
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 َبناِت َعمََّک   يا َايَُّهاالنَِّبیُّ ِاّنا َاحَللناَلَک َازواَجَک الالتی آَتيَت ُاُجوَرُهنَّ َو ما َمَلَکت َيميُنَک ِمّما َافاء اُهللا َعَليَک وَ                    «
َو َبناِت عَّماِتَک َوَبناِت خالَک َو َبناِت خاالِتَک اّال تی هاَجرَن َمَعَک َو امَرُاة ُمؤِمَنًة ِان َوَهَيت َنفَسها ِللنَِّبیَّ ِان                               

 َازواِجِهم َو ما َمَلَکت        َاراَد النَِّبیُّ َان َيسَتُنِکَحها خاِلَصًة َکَک ِمن دُوِن الُمؤِمنيَن َقد َعِلمنا ما َفَرضنا َعَليِهم فی                          
 .»َايماُنُهم ِلَليال َيُکوَن َعَليَک َحَرُج َو کاَن اُهللا َغُفورًا َرحيمًا

ای پيغمبر، ما بر تو حالل کرديم زنانی را که مزد آنها را پرداخته ای همچنين جاريه هايی که از                                 ]  يعنی[
ی و دختران خاله ها که با تو مهاجرت            غنيمت به دست آورده ای و دختران عمو، دختران عمه، دختران داي                

می توانی او را به عقد خود درآوری         .  کرده اند، همچنين زن مؤمنه ای که خويشتن را به پيغمبر بخشيده است             
و اين امتياز از آن توست، مربوط به ساير مؤمنين که تکليفشان را معين کرده ايم، يعنی حق داشتن چهار زن                        

از حيث زن در مضيقه      (ت، اين حکم برای اين است که بر تو حرجی نباشد                و همبستری با جواری خود نيس      
 .و خداوند رحيم و بخشنده است) نباشی

 
حدود ]  نه تنها [ سوره احزاب نازل شد که            ٥١اعتراض عايشه به قسمت اخير اين آيه است و برای تأديب وی آيه                         

 مطلق به وی می دهد و زنان وی را از هرگونه ادعا              اختيارات پيغمبر را درباره زنان خود معين می کند، بلکه آزادی            
 : سوره احزاب چنين است٥١آيه . و تقاضايی محروم می کند

 
ُترجی َمن َتشاُء ِمنُهنَّ َو ُتؤی ِاَليَک َمن َتشاُء َو َمِن ابَتَغيَت ِممَّن َعَزلَت َفال ُجناَح َعَليَک ذِلَک َادنی َان                                           «

 .» َو َيرَضيَن ِبما آَتيَتُهنَّ ُکلُُّهنَّ َواُهللا َيعَلُم ما فی َقُلوِبُکم َو کاَن اُهللا َعليمًا َحليمًاَتَقرََّاعُيُنُهنَّ َوال َيخَزنَّ
 

 :که خالصه چنين معنی می دهد
هر کدام را خواستی نزد خود بخوان و هر         .  الزم نيست در همبستر شدن با زنهای خود نوبت را مراعات کنی            

تو ايرادی نيست آزادی و اختيار مطلق در ترِک آنها داری و برای آنها نيز                    يک را خواستی کنار بگذار، بر         
 .خداوند به حقيقت آرزوهای شما واقف است. اين ترتيب بهتر است

 
شأن نزول آيه چنين بيان شده است که زنان پيغمبر با يکديگر رقابت می کردند و از پيغمبر نفقه بيشتری                       »  کشاف«در  

ر روايت عايشه، حضرت يک ماه معاشرت با آنها را ترک کرد و اين آيه نازل شد و دست                         بنا ب .  78مطالبه می کردند  
زنها نگران شدند و به حضرت رسول گفتند از وجود خود و مال خود هر                    .  پيغمبر را در رفتار با زنانش باز گذاشت         

 .يعنی اختيار مطلق با توست و به دلخواه خود رفتار کن. قدر که می خواهی به ما بده
پيغمبر در روی آوردن به هر يک از          «:   را شرح می دهد که خالصه آن چنين است             ٥١زمخشری بطور تفصيل آيه      

: و اضافه می کند    »  زنان خود و روی گردانيدن از هر يک از آنها مختار است و در طالق و ترِک آنها آزاد است                               
حضرت حسن بن علی نقل می کنند که اگر             پيغمبر در ازدواج با هر يک از زنان اّمتش مختار و آزاد است و از                         «

پيغمبر از زنی خواستگاری می کرد، ديگر کسی حق نداشت به آن زن روی آورد مگر اينکه پيغمبر صرف نظر می                           
 .»کرد

ترجی من  « زن داشت که نسبت به پنج تن از آنها به مفاد              ٩در آن تاريخ پيغمبر     «:  باز زمخشری در اين باب می گويد      
 نکرده و سهم آنها را به تأخير می انداخت و آنها عبارت بودند از سوده،  جويريه، صفيه، ميمونه و                       رعايت نوبت »  تشأ

ام حبيبه و چهار نفری که مورد لطف بودند و منظمًا آنها را به سوی خود می خواند عبارت بودند از عايشه، حفصه، ام 
 .»سلمه و زينب

 که پيغمبر به همه ما سر نزند ولی مباشرت مخصوص کسی بود که                کمتر روزی بود  :  باز عايشه در اين باب می گويد       
نوبت او بود و آن شب را نزد او بسر می برد و چون سوده دختر زمعه می ترسيد پيغمبر او را طالق دهد به حضرت                             

ه گفت نوبت مرا مراعات مکن من توقع همبستری با تو را ندارم و شب خود را به عايشه می دهم ولی مرا طالق مد                               
 .زيرا می خواهم روز حشر جزء زنان تو محسوب بشوم

احزاب است که با آنکه همه اختيارات و آزادی عمل به پيغمبر تفويض شده است ] سوره  [٥١نکته مهم، قسمت آخر آيه    
و زنان وی هيچگونه تقاضا و حق بازخواستی ندارند و هرگونه توقع آنها انحراف از امر و اراده خداوند فرض شده                             

اين ترتيب برای آنها نيز بهتر است زيرا رقابت از ميان آنها  ]  يعنی.  [الخ»  ...ذلک ادنی «:  ت، در آخر آيه می فرمايد     اس
شايد برای مستهلک کردن اثر اين ضربه ای که بر شخصيت زنها             .  برمی خيزد و پيوسته خشنود و راضی خواهند بود         

 نازل گرديد، چه در حقيقت آن را          ٥٢س آنها رسيده است آيه       وارد شده و برای آرام ساختن جريحه ای که به عّزت نف              
 :می توان نوعی تلطف و تسليت و ايجاد خشنودی شمرد

 
الَيِحلُّ َلَک النَّساُء ِمن َبعُدَوال َان َتَبدََّل ِبِهنَّ ِمن َازواٍج َوَلو َاعَجَبَک ُحسُنُهنَّ ِاّال ما َمَلَکت َيميُنَک َو کاَن اُهللا َعلی                       «

 .» َرقيبًاُکلََّشئ
                                                 

  اين قضيه بعد از قتل عام بنی قريظه بوده است که غنايم فراوانی به دست مسلمين افتاد و طبعًا خمس غنايم به حضرت رسول تعلق داشت                                  78
 علی دشتی. لبه نفقه بيشتری برانگيختو اين امر زنان پيغمبر را به مطا
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همچنين ديگر حق نداری    )  اجازه نداری به زنان ديگر توجه کنی       (از اين پس زنها بر تو حالل نيستند           ]  يعنی[
خواه به  (به جای اينها به زنان ديگر روی آوری هرچند زيبائيشان تو را خيره و مفتون کند مگر بردگان که                          

 .79از آن تو شده باشند) خريداری، خواه به اسارت
ن باب باز جای حرف هست زيرا حديثی از عايشه وجود دارد که تمام محدثين به صحت آن رأی داده اند و آن                           در همي 

 .اينست که حضرت پيغمبر وفات نکرد مگر اينکه تمام زنها بر وی حالل بود
نا لک  احلل« سوره احزاب از راه سّنت و يا به دليل آيه                    ٥٢زمخشری معتقد است اين حديث دليل بر آنست که آيه                   

در حاليکه آيه بعدی بايستی ناسخ باشد ولی در اينجا ناسخ، آيه قبلی                 .  که قبل از آن نازل شده، نسخ شده است           »  النساء
 .»اتقان«است و اين قسمت اخير، رأی سيوطی است در 

باب زن  از مجموعه آيات متعدد سوره احزاب اين نتيجه شگفت انگيز به دست می آيد که دايره امتيازات پيغمبر در                               
 :وسيع است

هر زن مؤمنه ای که        .  اقربايی که مهاجرت کرده اند بر وی حالل هستند               .  بيش از چهار زن می تواند داشته باشد             
از رعايت عدالت و شناختن حق      .  خويشتن را بدو عرضه کند بدون مهر و شهود می تواند به همخوابگی با خود بپذيرد                 

هر .  يک از آنها را می تواند به تأخير اندازد و حتی وی را ترک کند                    نوبت هر    .  تساوی ميان زنان خود معاف است       
پس از مرگ او کسی حق ندارد با يکی از زنان او               .  زنی را خواست و خواستگاری کرد بر ساير مؤمنان حرام است             

 .ارندو از همه اينها گذشته، زنان پيغمبر حق تقاضای نفقه بيشتر ند).  سوره احزاب٥٥ و ٥٣آيات (ازدواج کند 
 :در مقابل اين امتيازات و اختيارات و آزادی عمل رسول اهللا، زنانش تکليف و محدوديتهايی دارند

از زينتهای  .  نمی بايست بر مردم ظاهر شوند و بايد از پشت پرده با مردان سخن گويند                      .  آنها مثل ساير زنان نيستند      
ده می شود قانع باشند و از عدم مراعات نوبه خود دلتنگ              به نفقه ای که به آنها دا       .  متداول دوران جاهليت چشم بپوشند     

 .نشوند
 : سوره احزاب صريحًا می فرمايد٥٣در آخر آيه 

 
 . »َو ما کاَن َلُکم َان ُتؤذُوا َرسُوَل اِهللا َو ال َان َتنِکُحوا َازواَجُه ِمن َبعدٍه َاَبدًا«
 . با يکی از همسران وی ازدواج کنيدروا نيست بر شما که پيغمبر را آزار دهيد و پس از او ] يعنی[

 
 .در تلمود عين اين حکم راجع به زنان شاهان يهود آمده است

شخصی پيش يکی از همسران حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از اين پس نبايد چنين کاری «: ابن عباس می گويد
: پيغمبر فرمود .  ر زد و نه از وی      اين زن، دختر عموی من است، نه از من عملی ناروا س               :  مرد گفت .  از تو سر زند    

مرد دمغ شد و از آنجا رفت و قرقرکنان  می               .  اين را می دانم ولی کسی از خداوند غيورتر و از من غيورتر نيست                   
 سوره  ٥٣و آيه   .    »مرا از سخن گفتن با دختر عمويم منع می کند، پس از مرگش با وی ازدواج خواهم کرد                        «:  گفت

 .ه استاحزاب بدين مناسبت نازل شد
چيزی که بايد در اين باب افزود اين است که هيچوقت تمامی اين بيست زن در حرمسرای پيغمبر نبوده اند و دو نفر از                       

بعضی از آنها چون حضرت خديجه و        .  آنها ظاهرًا و اسمًا جزء ازواج نبی آمده اند و پيغمبر با آنها همبستر نشده است                  
وريکه هنگام رحلت ُنه زن بيشتر در خانه او نبود و ميان آنها نيز دو دستگی                 زينب دختر خزيمه و ريحانه درگذشتند بط      

در يک سمت عايشه، حفصه، سوده و صفيه قرار داشتند و در سوی ديگر زينب بن جحش و ام سلمه و                         .  و رقابت بود  
 . ديگر زوجات

 حديث افک يعنی اتهام عايشه با          از آن جمله است    .  پاره از از زوجات پيغمبر در تاريخ و ادب اسالم ماجرايی دارند                 
در سال سوم هجری پس از غزوه بنی مصطلق ما بين نوکِر عمر و يکی از مردمان خزرج نزاعی    .  صفوان بن المعطل  

عبداهللا بن ابی که از منافقان معروف مدينه بود و در تاريخ صدر اسالم عنوان خاصی دارد، از اين قضيه                          .  در گرفت 
يعنی قبول کردن هجرت و پذيرفتن      (اين باليی است که خوِد ما بر سر خودمان آورديم           «:  برآشفت و به کسان خود گفت     

. و اين َمثل درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سير کردی، به خودت حمله می کند                             ).  مهاجران قريش را   
 .»برگرديم به يثرب تا با اکثريت عزيزان، اقليت خوار را بيرون ريزيم

حضرت محمد رسيد و در مراجعت به مدينه شتاب کرد تا عبداهللا بن ابی را از تحريک و دسيسه باز         اين سخن به گوش     
در اين  .  اين راهپيمايی متواصل بود و حضرت در منازل ميان راه حتی به منظور استراحت کمتر توقف می کرد                  .  دارد

گام توقِف مختصری در يکی از منازل          سفر، عايشه که به حکم قرعه همراه پيغمبر بود، در اثنای مراجعت و به هن                      
برای قضای حاجت بيرون رفت و ضمنًا چيزی را گم کرد که جستجوی آن، وی را از کاروان عقب انداخت و شتری                           

 .که هودج وی را حمل می کرد با ساير شتران به راه افتاده بود
کرد به اين منظور که هرگاه از کسی         عايشه در صحرا تنها ماند تا صفوان بن المعطل که در مؤخره قافله حرکت می                    

چيزی افتاده باشد بيابد و بياورد، به وی رسيد و بر شتر خود سوارش کرده به مدينه آورد و اين امری نبود که مخفی                               
مخصوصًا که حمينه خواهر زينب بنت جحش از اين موضوع مطلع شد و با رقابتی که  ميان عايشه و زينب                                .  بماند

                                                 
 ٥٢  سوره احزاب آيه  79



 135

حسان بن ثابت شاعر معروف     .  ح عايشه به دست آورد و او را به رابطه با صفوان متهم کرد               بود، موضوعی برای جر   
عبداهللا بن ابی که نفاق و کينه توزی وی با پيغمبر مسّلم بود نيز بيکار ننشست و                  .  و مسطح بن اثاثه با وی همزبان شدند       

 .خبر را در شهر منتشر ساخت
زنی به زيبايی و جوانی عايشه درست پس از              .  و بيگناهی عايشه نبود     ظاهرًا اوضاع و احوال چندان مساعد برائت            

رقيبی چون زينب بنت جحش پيدا کرده است که شوهر بزرگوارش آيات عديده برای                    ]  شبيخون[رفتن به همين غزوه       
ن در همين غزوه و پس از پيروزی بر بنی مصطلق، جويريه دختر حارث ب               ]  پيغمبر.  [دست يافتن بدو نازل کرده است      

ابوضرار و زن مسافع بن صفوان را بدان طرزی که اشاره شد با دادن چهار صد درهم از مالک او خريده و به                                         
پس .  به عبارت واضحتر، حضرت دو هوی زيبا در اندک مدتی بر سر او آورده است                    .  همسری خود در آورده است     

يی چنين انحرافی از وی سر زده باشد يا الاقل          طبعًا ممکن است روح لطيف زنانه او جريحه دار شده و از راه انتقامجو              
چنين صحنه ای برای تنبيه و مجازات شوهر خود درست کرده باشد زيرا چگونه ممکن است کاروانی کوچ کند و                                  

 هودج عايشه را بر شتر بگذارند و متوجه نشوند که هودج خاليست؟
ز حال او استفسار نکرده است؟ چگونه ممکن است          چرا خود محمد با آن همه عالقه ای که به او داشت قبل از رحيل ا                  

صدها مجاهد به حرکت آمده باشند و عايشه خبردار نشده باشد و خود را به کاروان نرسانده و آنقدر در بيابان مانده                                 
باشد تا صفوان بدو برسد؟ در صورتی که صفوان هر قدر هم در مؤخر کاروان حرکت کند، بايستی هنگام استراحت و                       

به کاروان رسيده باشد و چندان منطبق با واقعيت نيست که مدتها پس از حرکت کاروان به محل کاروان رسيده،                        َاتراق  
همه اين ظواهر، عقب ماندن عايشه را يک امر عمدی و يک تبانی با صفوان نشان می         .  عايشه را تک و تنها ديده باشد      

د مدينه شد، اين بدگمانی و بدزبانی جان گرفت و در                همان بامدادی که صفوان عايشه را بر َترک داشت و وار               .  دهد
چگونه ممکن است خبری بدين اهميت در شهری به کوچکی مدينه که در آن کوچکترين                      .  اندک مدتی در شهر پيچيد      

مطلب در اندک زمانی منتشر می شود، پس از بيست روز به گوش عايشه برسد و آنوقت ناخوش شود و يا بيماری را                           
به خانه پدر رود؟ پس طبعًا می توان فرض کرد که از همان روزهای اول با خبر شده باشد ولی پس از                              بهانه کند تا     

 .رسيدن خبر به گوش پيغمبر و ظهور آثار سردی و بی اعتنايی، ناخوشی را بهانه کرده و به خانه پدر رفته باشد
عی شد که عايشه بيگناه بوده و تمام اين رويدادها        با تمام اين ظواهر و قرايِن نامساعد هيچ بعيد نيست، بلکه می توان مد              

صحنه سازی کودکانه و زنانه ای باشد، مخصوصًا که صفوان به نفرت از زن معروف بوده معذلک بدگويی و بدزبانی                     
مردم که خواه ناخواه به گوش پيغمبر رسيده بود، سخت او را ناراحت کرده به حدی که در اين باب با دو نفر از                                          

 .ود، علی ابيطالب و اسامه بن زيد، مشورت کردمحرمان خ
اما علی  .  اسامه بطور قطع گفت عايشه از اين اتهامات منزه است و دختر ابوبکر صديق از اينگونه آلودگيها پاک است                     

و حتی علی آن      .  زن برای شما قحط نيست، عالوه بر اين ممکن است از کنيز عايشه تحقيق کرد                       :  بن ابيطالب گفت   
و با وجود همه    .  ت را زد تا راست بگويد و او هم چون چيزی نمی دانست، به برائت عايشه سوگند خورد                    کنيزک بدبخ 

طبعًا در آنجا   .  ناچار به خانه ابوبکر رفت و با عايشه مواجه شده           .  اينها، شک و ترديد و ناراحتی پيغمبر تسکين نيافت          
ی به پيغمبر دست می دهد و او را می پوشانند و                  صحنه هايی از گريه و انکار رخ می نمايد زيرا همانجا حلت وح                   

بيرون ]  عبا، گليم که آن را پوشند      [متکائی چرمی زير سرش می گذارند تا پس از مدتی که غرق عرق از زير ِکساء                       
زنا و حّد تهمت زدن و حديث        ]  مجازات[در اين سوره آيات متعددی راجع به حّد            .  می آيد و سوره نور نازل می شود         

 .80ئه عايشه آمده استافک و تبر
 : است٢٣زمخشری معتقد است که هيچ موضوعی در قرآن به اين شدت تعقيب نشده است و بهترين شاهِد آن آيه 

 
 .»ِانَّ الَّذيَن َيرُموَن الُمحَصناِت الغاِفالِت الُموِمناِت ُلِعُنوا ِفی الدُّ نيا َواالِخرِة َو َلُهم َعذاُب َعظيُم«
و در آن دنيا     ]  سرزنش شده [عفيف و مؤمنه را تهمت می زنند در اين دنيا مطعون                   کسانی که زنان      ]  يعنی[

 .دچار عذاب می شوند
 

يعنی قانون  عطف ِبما َسَبق شده است زيرا قبل از            .  در پايان ماجرا، آن سه نفر را که در بهتان شرکت داشتند حّد زدند               
 .اين قضيه برای تهمت زدن حّدی معين نشده بود

 
 

 نبداستان زي
داستان ازدواج حضرت محمد با زينب در سيره ها  و روايات و حتی آيات قرآنی طنينی دارد آهنگ دار و ازدواجی                              

 .است که می توان آن را ازدواج عشقی ناميد
حضرت نيز او را آزاد . زيد را حضرت خديجه در جوانی خريده و به محمد بخشيده بود       .  زينب زن زيد بن حارثه است     

فرزند خوانده در ُسَنن جاهليت حکم فرزند داشته و تمام احکام پدر                      .  رسم عرب به فرزندی پذيرفت       کرد و مطابق      
 ٤مسلمانان نيز تا هنگام نازل شدن آيات . فرزندی چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است               
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طرافيان پيغمبر، زيد را زيد بن محمد می           ما ا «:  عبداهللا بن عمر می گويد      .   سوره احزاب بدان عمل می کردند         ٨]  تا[
 . »گفتيم، چه او عالوه بر عنوان پسرخواندگی از ياران صديق و فداکار محمد محسوب می شد

زينب دختر اميمه بنت عبدالمطلب يعنی دختر عمه پيغمبر بود و خود پيغمبر او را برای زيد بن حارثه خواستگاری                               
 :نب و برادرش عبداهللا از قبول اين خواستگاری اکراه داشتند ولی آيه نازل شدکرد و چون زيد بنده آزادشده بود، زي

 
َو ما کاَن ِلُمؤِمٍن َو ال ُمؤِمَنٍه ِاذا َقَضی اُهللا َو َرُسوَلُه َامرًا َان َيُکوَن َلُهُم الِخَرَرُة ِمن َامِرِهم َو َمن َيعِص اَهللا َو                                «

 .»َرُسوَلُه َفَقد َضلَّ َضال ًال ُمبينًا
گاهی که خدا و رسولش امری را اراده کردند ديگر برای مرد مؤمن و زن مؤمنه اختيار نمانده و جز                       ]  عنیي[

 .81ورنه گمراه شده اند. اطاعت تکليفی ندارند
 

داستان عشق  .  پس از اين آيه، زينب و عبداهللا به درخواست پيغمبر گردن نهادند و زينب را برای زيد عقد کردند                                   
از .  ن واقعه آغاز می شود ولی در کيفيت بروز و ضهور آن قدری نوسان و اختالف هست                        حضرت محمد پس از اي      

تفسير جاللين چنين بر می آيد که همان دم پس از انجام عقِد نکاح زيد با زينب، تغيير حالتی در حضرت پديد آمده                                       
 پس از آن يا پس از اندکی چشمش بر زينب افتاد و                يعنی.  »ُثمَّ َوَقع َبَصره َعِليها َبعِد حسين َفَوِقع ِف ًنفسِه ُحّبها           «:  است

 .ِمهر زينب در قلبش دميد
حضرت رسول پس از انجام نکاح چشمش به زينب افتاد و                 «:   سوره احزاب می نويسد      ٣٧زمخشری در تفسير آيه        

نب را ديده بود و از او        زيرا پيغمبر سابقًا زي   .  »ُسبحاَن اهللا ُمَقلَُّب الُقلوب   «:  چنان از وی خوشش آمد که بی اختيار گفت          
زينب اين جمله پيغمبر را شنيد و به زيد گفت و او به فراست                    .  خوشش نيامده بود، ورنه از او خواستگاری می کرد            

دريافت که خداوند در قلب او بی ميلی نسبت به زينب انداخت و نزد پيغمبر شتافت و عرض کرد می خواهم از زنم جدا  
ابدًا، جز نيکی از او نديده ام، ولی او خود           :  ی افتاده؟ آيا شبه ای از او داری؟ عرض کرد          چه اتفاق :  پيغمبر فرمود .  شوم

زن ]  يعنی[َامِسَک َزوَجَک َواتَِّق اَللَه      «بدين مناسبت جمله     .  را برتر و شريفتر از من می داند و اين امر ناراحتم کرده                
 سوره احزاب پرمعنی و زيباست و صراحت قول و ٣٧آيه .  آمده است82»خود را برای خود نگاهدار و پرهيزکار باش  

 :صداقت روح پيغمبر را نشان می دهد
 

َوِاذ َتُقوُل ُللَّذی ِانَعَم اُهللا َعَليِه َو َانَعمَت َعَليِه َامِسک َعَليَک َزوَجَک َواتَِّق اَهللا َو ُتخفی فی َنفِسَک مااُهللا ُمبديِه َو                           «
شيُه َفَلّما َقضی َزيُد ِمنها َو َطرًا َزوَّجنا َکها ِلَکی لَيُکوَن َعّلی الُمؤِمنيَن َحَرُج فی                      َتخَشی الّناَس َواُهللا َاَحقُّ َان َتخ       

 .»َازواِج َادِعياِئِهم ِاذا َقَصوا ِمُننَّ َو َطرًا َو کاَن َامُراُهللا َمفُعوًال
د زيد است که     مقصو(هنگامی که به شخصی که خداوند بدو عنايت فرموده و تو به او عنايت کردی                      ]  يعنی[

می گويی زن خود را برای خود نگاهدار و از خدا             )  خدا او را هدايت کرده و پيغمبر او را آزاد فرموده است             
بپرهيز، در ضمير و باطن خود از ترس مردم امری را مخفی می کنی که خداوند آن را فاش خواهد ساخت                           

به )  زينب را (ود را انجام داد ما او را            چون زيد حاجت خ    .  در صورتی که بايد از خدا بترسی نه از مردم              
 .زوجيت تو در آورديم تا برای مؤمنان ديگر هم محظوری نباشد که با زن پسر خوانده خود ازدواج کنند

 
پيغمبر از زينب خوشش می آيد ولی وقتی که زيد به حضورش رسيده                .  آيه خيلی روشن است و نيازی به تفسير ندارد          

با اين بيان روی خواهش       .  طالقش مده و برای خود نگاهدار        :   دهد، به وی می فرمايد        اجازه می خواهد او را طالق        
تو از ترس زبان      :  اما خداوند به او می گويد         .  درونی خود پا گذاشته به زيد پند می دهد که زن خود را نگاهدارد                         

. فقط بايد از خدا بترسی     در صورتی که تو      .  بدگويان، ميل باطنی خود را که طالق زينب از زيد باشد ظاهر نساختی                 
چون زيد حاجت خود را انجام داد، او را به زنی به تو می دهم تا بر مؤمنان قيد و بندی در ازدواج با زن پسر خوانده                               

 .شان نباشد
ولی آمدن زيد به خدمت حضرت و اجازه طالق خواستن و . تغيير حالت و شيفتگی پيغمبر پس از انجام عقد ممکن است         

بدرفتاری زينب توجيه کردن مستلزم آنست که مدتی هر چند کم زيد و زينب زندگی زناشويی مشترک                        دليل طالق را     
بی »  سبحان اللهه مقلب القلوب     «در اين صورت بايد تفسير زمخشری را چنين تصوير کرد که جمله                       .  داشته باشند 

ين جمله از دهان پيغمبر و شايد مشاهده درنگ پس از انجام عقد و افتادن چشم پيغمبر بر زينب گفته شده باشد و شنيدن ا        
بارقه ای در ديدگان محمد وی را از حقيقت ميل و رغبت آن حضرت آگاه کرده و همان امر، هوس دست يافتن بر                                    

به همين دليل و به بهانه        .  محمد و زن مقتدرترين و متشخص ترين مردان قريش شدن را در قلب او برافروخته باشد                      
بنای بدرفتاری با زيد را گذاشته و برتری نسبت خود را به               ]  وصلت با زيد  [ل به اين وصلت      اينکه از روز نخست ماي     

رخ او کشيده است و زيد پس از آگاهی از اين امر از راه خلوص و ارادت به موال و آزادکننده خود، در مقام طالق                                   
 .ده استزينب بر آمده و با وجود تأکيد پيغمبر که زن خود را نگاهدار، او را طالق دا
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 که نويسنده آن معلوم نيست و اخيرًا از طرف بنياد فرهنگ از سوره مريم تا آخر قرآن در دو جلد                         83در تفسير کمبريج  
 :به چاپ رسيده است، قضيه تغيير حالت پيغمبر و عشق به زينب به گونه ای ديگر آمده است

 84زينب را ديد ايستاده در سماخچه      .  روزی رسول صلوات اهللا عليه به خانه زينب آمد و زيد را می جسته                  «
چون زينب رسول را بديد،      .  خوشش آمد و در دلش افتاد اگر او زن او بودی              .  داروی بوی خوش می کوفت     

ای زينب، سبحان اهللا مقلب     .  هم شکرينی و هم زيبايی    ]  يعنی[گفت لبساقة و حسنًا     ]  پيغمبر.  [دست بر روی نهاد   
ن زيد بيامد، هر چه رفته بود پيش او بگفت و گفت پيش تو نتوانی                 چو.  دوبار اين بگفت و بازگشت    .  85القلوب

و زيد زينب را دشمن گرفت چنانکه پيش روی او نتوانست            .  مرا داشت، برو دستوری خواه تا مرا طالق دهی         
 .ديد

زينب بگوی که خداوند تعالی او را       ]  به[پس از انجام امر طالق حضرت خود زيد را مأمور کرد و گفت برو                 
زينب .  زيد است :  کيست؟ گفت :  زينب گفت .  در را بکوفت   .  زيد بر در زينب آمد      .  نی به من داده است      به ز 
مرحبا :  زينب گفت .  پيغام رسول اهللا آورده ام       :  چه خواهد زيد از من که مرا طالق داده است؟ گفت                  :  گفت

 نيک زنی بودی       مبادا چشم تو گريان،      :  زيد گفت  .  در بازکرده، زيد درآمد و او می گريست               .  رسول اهللا  
ال ابا لک؟ کيست آن شوی؟ جواب داد زيد که                :  گفت.  فرمانبردار، خدای تعالی تو را به از من شويی داد                

 .»زينب در سجده افتاد. رسول خدای
 

 :اين روايت با روايت ديگر نيز کامًال منطبق است که زيد می گويد
م به زودی زن پيغمبر خواهد شد، هيبت و          چون می دانست  .  مشغول خميرکردن آرد بود   .  به سرای زينب شدم   «

احترام او مرا گرفت چنانکه نتوانستم روی در روی کنم و همينطور که پشت به او داشتم، خبر خواستگاری                         
 . »پيغمبر را به او دادم

 
همين که عّده زينب بسر رسيد،       .  و از همين روی در تفسير جاللين آمده است که حضرت گويی روزشماری می کرد                   

رفت و در آنجا گوسفندی کشتند و تا ديرگاه نان و گوشت به مردم می                 ]  محمد[ن مقدمه و بدون تشريفات به خانه او          بدو
 .دادند و بدين ترتيب عروسی خود را جشن گرفتند

 سوره احزاب دليل بر صراحت و امانت و صداقت رسول اکرم             ٣٧هم از عمر و هم از عايشه روايت می کنند که آيه               
: اگر بنا بود پيغمبر چيزی را پنهان کند، بايستی اين ميل باطنی خود را به زينب در قرآن نياورد   :   می گويد  عايشه.  است

 .86»و تخفی فی نفسک واهللا مبديه«
حضرت محمد پروای اعتراف به        .  راست است داليل صدق و صراحت و امانت رسول در آيات قرآنی زياد است                         

 گرمتر از آش بدين امر رضايت ندهند چنانکه در باب معجزات شّمه ای                   ضعفهای بشری نداشته است ولی کاسه های        
از جمله در همين آيه که مفسران و راويان اتفاق دارند، محمد بن جرير طبری در تفسير خود بدين امر گردن                      .  گفته آمد 

يعنی پيغمبر . حضرت محمد باشد، و می گويد فاعل آن زيد است» تخفی فی نفسک«ننهاده و راضی نمی شود که فاعل  
زنت را نگاهدار و از خدا بپرهيز که تو در ضمير خود چيزی را پنهان می کنی که خداوند آن را آشکار «: به زيد گفت

زيد مرضی داشت که آن را مخفی می کرد و برای            «:  بعد برای اين توجيه و تفسير غيرموجه می نويسد         »  ...می سازد 
 .»...در اينجا مقصود، مخفی داشتن آن مرض است از انظارهمان مرض می خواست زينب را طالق دهد و 

 :می نويسد» حيات محمد«محمد حسين هيکل هم برای اينکه از ِسَمِت دايه دلسوزتر از مادر محروم نماند در کتاب 
رار زينب دختر عمه پيغمبر بود و او را قبًال ديدهه بود و ابدًا رغبت به ازدواج با وی را نداشت و از اين رو اص                                   «

ولی بعد از اينکه زيد دستور موالی خود را به کار نبست و زن خود را طالق                   .  ورزيد که زيد زن خود را طالق ندهد        
داد، پيغمبر زينب را برای آن گرفت که سّنت جاهلی اعراب را در باب آثار فرزند خواندگی بشکند و به ساير مؤمنان                           

لذا با زينب ازدواج کرد، و شايد به همين دليل با آن                 .  ناشويی کنند نشان دهد که می شود با زِن فرزند خوانده خود ز               
 .»شتاب پس از سرآمدن عّده به خانه وی شتافت و عروسی خود را وليمه داد

 
 
 

                                                 
نصف اول يعنی از سوره بقره تا سوره مريم در دست نيست و اين نصف دوم نسخه                            .    گويا اين تفسير در قرن ششم نگاشته شده است                  83

 علی دشتی . ولی تفسير معتبری با فارسی رسا و روشن به نظر می رسد.  است در کتابخانه  کمبريجمنحصر بفردی
 ]اين کتاب وسيله استاد ادبيات دکتر جالل متينی تصحيح و در انتشارات بنياد فرهنگ ايران در دو جلد چاپ و منتشر شده است[

 ] زينب عريان بوده و تنها سينه بند به تن داشته استاحتماًال. ساماکچه، سماچه يعنی پستان بند، سينه بند  [ 84
مثًال می نويسند که روزی رسول اهللا سرزده وارد خانه زيد              .  مفسرين و مورخين اسالمی اين قضيه را به شکل ديگری هم نقل کرده اند                      [ 85

: ان زينب افتاد و بی اختيار بر زبان راند            چشمان معصوم رسول اهللا به بدن عري         .  پسرخوانده خود شد و ديد زينب در حال حمام کردن است                 
زيد بن حارثه بن شراحيل . بزرگ است خدای يکتا که بهترين آفريدگاران است      :  يعنی)  ١٤سوره مؤمنون آيه    (»  فتبارک اهللا احسن من الخالقين    «

 ]ری کشته شدکعبی پسر خوانده رسول در واقعه مؤتی لوای اسالم را  حمل می کرد و در همان واقعه در سال هشت هج
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 حفصه
 :محمد حسين هيکل غالب ازدواجهای پيغمبر را ازدواجهای سياسی و  مصلحتی می گويد و برای تأييد آن می نويسد

عمر .  يش در باب امری صحبت می کرد و زنش بنای مشاجره و يکی به دو کردن را گذاشت                    روزی عمر با زن خو    «
زن .  زنان را نرسيده است که در امور زندگی با مردان محاجه کرده و از خود رأيی داشته باشند                   :  خشمگين شد و گفت   

به .  ا خشمگين بسر می برد     دختر تو با پيغمبر خدا گاهی به حدی بحث و مناقشه می کند که رسول تمام روز ر                        :  گفت
محض شنيدن اين سخن، عمر به خانه حفصه رفته از او بازخواست کرده وی را از ِعقاب خدا و غضب پيغمبر برحذر                       

مقصود عايشه است، که به زيبايی خود می نازد و از عشق و عالقه پيغمبر (تو به اين دختر جوان:  ساخت و ضمنًا گفت   
 .» پيغمبر تو را برای خاطر من گرفت ورنه عشقی به تو ندارد.نگاه مکن) به خويشتن آگاه است

بديهی است اين قضيه معقول و قابل قبول است و بعضی از ازدواجهای پيغمبر را بايد حمل بر مصلحت و ايجاد پيوند                           
ه است هيکل از همين روی به دامادی خود برگزيد   ]  حسين[خويشی کرد تا اسالم تقويت شود و علی و عثمان را به قول               

و مشهور است که خالد بن وليد پس از ازدواج پيغمبر با خاله اش ميمونه خواهرزن عباس بن عبدالمطلب و حمزة بن                            
 .المطلب در سال نهم هجری هنگام عمرة القضا اسالم آورد

 
 

 حرام کردن ماريه بر خود
ايی به راه انداخت و باعث نزول آياتی زيرا در آن زمان سر و صد(از جمله حوادثی که در باب زن و پيغمبر بايد آورد 

و آن حادثه از     ]  يعنی پيغمبر ماريه را بر خود حرام کرد         [حرام کردن پيغمبر ماريه قبطيه را برخود بوده            )  چند گرديد 
 :اين قرار است

 حضرت همانجا با ماريه    .  آن روز پيغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود                  .  ماريه روزی نزد پيغمبر آمد      
همبستر شد و در اين اثنا حفصه سر رسيد و داد و بيداد راه انداخت که چرا حضرت با کنيز خود در خانه و در بستر                               

 .پيغمبر برای تسکين خاطر حفصه و آرام کردن وی ماريه را بر خود حرام کرد. او خوابيده است
ه واسطه اين که ماريه از تحريم خود بر پيغمبر          البد پس از رفع بحران يا به واسطه عالقه ای که به ماريه داشته و يا ب                  

ناراحت شده و بازخواست کرده بود، حضرت از حرام کردن ماريه بر خويشتن عدول کرد و برای تبرئه و تزکيه وی،                       
 : آيه های اول تا پنجم سوره تحريم نازل شده است

 
 .»ی َمرضاَت َازواِجَک َواُهللا َغُفوُر َرحُيميا َايََّها النَِّبی ِلَم ُتَحرَُّم ما َاَحلَّ اُهللا َلَک َتبَتغ«
ای پيامبر چرا چيزی را که خدا حالل کرده است برای رضايت زنان خود بر خويشتن حرام می کنی؟                     ]  يعنی[

 .می بخشد) کار بيجا(خداوند تو را بر اين تحريم 
 

معين شده و آن دادن کّفاره است،          در آيه بعد راه غفران و چشم پوشی از تحريم امری که خداوند حالل کرده است،                          
 88 وجوب کّفاره آمده است و از اين رو مقاتل87که در سوره مائده» قد فرض اهللا لکم تحلة ايمانکم«مانند آزادکردن بنده  

» واهللا غفور رحيم   «به دليل آخر آيه که         :   می گويد   89و حسن »  پيغمبر کّفاره داد و بنده ای را آزاد کرد             «:  می گويد 
 .  بخشيده استخداوند او را

آيه سوم که دنباله همين قضيه است، شخص را به شگفت می اندازد که يک امر شخصی و خانوادگی و مربوط به                                    
 :گفتگوی زن و شوهر در قرآن مطرح می شود

 
َف َبعَضُه َو َاعَرَص َعن َبعٍض       َو ِاذَا َسرَّ النَِّبیُّ ِالی َبعِض َازواِجِه َحديثًا  َفَلّما َنبَّأت ِبِه َو َاظَهَرُه اُهللا َعَليِه َعرَّ                       «

 .»َفَلّما َنبَّاها ِبِه قاَلت َمن َانَباَک هذا قاَل َنبَّاِنی الَعليُم الَخبيُر
و به او گفت آن راز را به            )  تحريم ماريه بر خود    (رازی را گفت     )  حفصه(پيغمبر به يکی از زنان         ]  يعنی[

از آن آگاه ساخت و ) يعنی پيغمبر را( و خداوند او را گفت) عايشه(کسی نگويد اما چون آن راز را به ديگری      
حفصه به گمان اينکه عايشه به         .  پيغمبر بخشی از آنها را به حفصه گفت و از گفتن قسمتی خودداری کرد                       

 .90آنکه بر همه اسرار دانا و آگاه است: کی تو را با خبر ساخت؟ پيغمبر گفت: پيغمبر گفته است پرسيد
 

نوع انسانی است    ]  کلّيه، تمامی [صوصی در قرآن که شريعت ابدی و دستور قطعی برای کاّفه                  آيا ذکر اين مطالب خ      
از جمله در تفسير کمبريج قضيه را چنين شرح         .  شگفت آور نيست؟ و از آن شگفت انگيزتر شرح و بسط مفسران است             

                                                 
 ] دستورات و چگونگی دادن کّفاره آمده است٩٥، ٨٩، ٤٥سوره مائده آيات   [ 87
مقاتل کتابی است که در مورد واقعه کربال توسط ابوالحسن بن سليمان بن بشير خراسانی مروزی از محدثين مذهب زيديه  تأليف شده                                       [ 88
 ] کنيد به لغتنامه دهخدابرای اطالعات بيشتر رجوع. است
به زبان فارسی درباره زندگی پيامبران         »    قصص االنبياء «باشد که کتابی به نام         )  الديرومی(شايد منظور محمد بن حسن الداند رومی                [ 89
 ]دارد

 ٤  سوره تحريم آيه  90
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جل بر پيغمبر خويش رسانيد     چون حفصه مر عايشه را از راز پيغمبر عليه السالم خبر کرد و خدای عز و                    «:  می دهد 
 . »که حفصه راز تو را پيش عايشه بگفت، پيغمبر حفصه را از بعضی آنچه با عايشه گفته بود آگاه کرد

آيا اين بگومگوهای زنانگی که هر روزه هزار مانند در هر گوشه جهان دارد، امريست که در متن قرآن آيد و مفسران                        
 حّد خبرچينی تنزل دهند که گفته حفصه را به عايشه بازگو کند؟ در هر صورت،                 خداوند بزرگ و آفريننده کائنات را تا      

 تهديد  ٥ و   ٤آيه  .  زن و شوهر است   ]  اختالف و مشاجره  [سه آيه نخستين سوره تحريم در باب اين حادثه عاّدی و نقار                
 ورزيدن، موجبات   عايشه و حفصه است که اگر در صورت ادامه اين وضع و تعقيب اين ادا و اصول زنانگی و رشک                    
 :ناراحتی پيغمبر را فراهم کنيد، خداوند حامی اوست و حتی ممکن است منجر به طالق دادن شما شود

 
َعسی َرّبُه ِان َطّلَقُکنَّ َان ُيبِدَلُه َازواجًا َخيرًا ِمنُکنَّ ُمسِلماٍت ُمؤِمناٍت قاِنتاٍت تاِئباٍت عاِبداٍت ساِئحاٍت ّثِيباٍت َو                           «

 .»َابکارًا
مسلم، مؤمن، مطيع،    .  به وی ارزانی دارد    ]  اهللا[اگر شما را طالق دهد اميد است زنان بهتر از شما                  ]  نیيع[

 .»پرهيزکار مهاجر و انصار، بيوه يا باکره
 

معنی آيه و شأن نزول آن واضح است ولی در يکی از تفسيرها، طبری يا کمبريج، مطلبی آمده است که بی اختيار از                             
مفسر خشک مقدس که پيوسته می خواهد شأنی برای              .  فرط ايمان آنان خنده عارض می شود          ساده لوحی مفسران و       

حضرت مريم  »  باکره«آسيه زن فرعون است و مراد از کلمه          »  بيوه«مقصود از کلمه    «:  پيغمبر درست کند می نويسد    
 . »است که در بهشت  منتظر پيغمبرند و با وی ازدواج خواهند کرد

 :باشد روايت ديگری که در شأن نزول آيات اوليه سوره تحريم آمده است نقل شودبدين مناسبت شايد بد ن
وقتی از نزد وی بيرون آمد، عايشه و حفصه از راه رقابتی که با زينب داشتند                 .  پيغمبر در خانه زينب عسل خورده بود      

را شنيد، عسل را بر خود        هنگامی که حضرت اين       ).  مغافير بوی ناخوش دارد    (بوی مغافير از دهانت می آيد          :  گفتند
حرام کرد و پس از اين، البد از سوگند خود پشيمان شده بود، آيه عتاب سوره تحريم نازل شد و برای شکستن سوگند،                           

ولی .  اصل کّفاره را معين فرمود و زنان خود را به طالق تهديد کرد، هرگاه از اين رقابت و حسد ورزيدن توبه نکنند                          
نخستين صحيح باشد زيرا از گفتن سّری به حفصه و فاش شدن راز سخن به ميان آمده                       تصور می شود همان روايت        

 .است
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 خدا در قرآن
 
 
 
 

 زمين   در جنب  اين  ُنه طاق  مينا
 چو   خشخاشی  بود  بر روی دريا
 تو خود بنگر کزين خشخاش چندی

  خود  بخندی1ِسَزد   گر  بر  ُبروت
 2]شيخ محمود شبستری[

 
 
 

 کيلومتر و با سطحی       ٤٠٠٧٦٦ و محيطی به طول         3 ُتن ٦×١٠يا با توده ای به وزن           اين دانه خشخاش افتاده بر در        
 روز و اندی به دور خورشيد می           ٣٦٠ کيلومتر مربع يکی از سيارات کوچکی است که در                 ٠٠٠/١٠٠/٥١٠معادل  

ی عطارد به   چرخد و هشت سياره ديگر در اين گردش بيهوده اجباری با وی انبازند که آخرين آنها کره ايست به کوچک                     
 . کيلومتر از خورشيد فاصله دارد٥/٧ ميليارد و ٥/٤نام پلوتون که در مدار هوسناک خود ميان 

اگر بخواهيم اين ُبعد را در ذهن مصور کنيم ناچار بايد جت سريع السيری را که حداقل هزار کيلومتر در ساعت می                             
 .پيمايد سوار شويم تا پس از هفتاد سال تقريبًا به وی برسيم

آنچه از قرائن علمی و رياضی بر می آيد، پلوتون منتها اليه قلمرو جاذبه خورشيد نيست، بلکه بايد صد برابر اين راه                            
را پيمود يعنی می بايست هفت هزار سال با سرعت يک هزار کيلومتر در ساعت طی کرد تا به مرز جاذبه  خورشيد                            

از ستارگان متوسط اين کهکشانی است که شبهای تابستان مانند            ديگری رسيد زيرا خورشيد ما با اين جاه و جالل يکی              
خط شيری رنگی بر آسمان می نگريم و تا کنون از ميان غبار کيهانی اين کهکشان هفت هزار ستاره را ثبت کرده اند                            
 که هر کدام خورشيدی است و به احتمال و فرض نزديک به عقل، هر يک از آنها ممکن است برای خود منظومه ای                            

 .کما بيش مانند منظومه شمسی داشته باشند
 ٠٠٠/٢١٠/٨٤٢/٠٨٢/١حجم آن مساوی با      .   کيلومتر مساحت دارد    ٠٠٠/١٠٠/٥١٠اين دانه خشخاش افتاده بر دريا          

اما در مقابل خورشيد به درجه ای ُخرد است که اگر                 )  کمتر از يک هزار و يک صد ميليارد           (کيلومتر مکعب است      
 کره زمين در آن جای می گرفت زيرا خورشيد به تنهايی ١ / ٠٠٠ / ٠٠٠  تهی فرض کنيم      خورشيد  را  جسمی  ميان      

 درصد از يک صدم توده خورشيد، ُنه سياره و              ١٤به عبارت ديگر،     .   درصد مواد منظومه خود را داراست         ٨٦/٩٩
در .  ورشيد است اقمار آن را تشکيل می دهد و سهم زمين و ماه آن کمتر از يک صدم از چهارده صدم يک صدم خ                                

/٠٠٠خورشيد با   .   خورشيد را در جوف آنها جای داد         ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠فضا ستارگانی هست که از بزرگی می توان            
 ميليارد ميليارد ُتن يکی از ستارگان کهکشان             ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/١ کيلومتر  محيط دايره و با توده ای قريب                   ٣٩٢/١

 .شيری است
ستاره تخمين می زنند و آنچه تا کنون با ارقام معمولی                 )   ميليارد صد  (٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠در هر کهکشان حداقل       

 کيلومتر ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/٤٦٠/٩از اين رو آنها را با سال نوری می سنجند که تقريبًا هر سالی معادل . قابل بيان نيست
ا پس از صد تا     دوری پاره ای از ستارگان از کره زمين به حدی است که نور آنه               .  است)   کيلومتر در ثانيه   ٠٠٠/٣٠٠(

 .هزارها سال به ما می رسد
                                                 

 ]ُبروت يعنی ريش  [ 1
و نيز نگاه . سراينده مثنوی گلشن راز است)  هجری قمری  ٧٢٠تاريخ وفات   (شيخ سعدالدين محمود بن عبدالکريم شبستری عارف معروف             [ 2

 ]کنيد به واژه خشخاش در لغتنامه عالمه دهخدا
 علی دشتی.   هزار ميليارد ميليارد ُتن شش٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦   3
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از اين ارقام گيج کننده تصور مبهم و بخارآلودی از عظمت کائنات در ذهن می آيد و کره زمين از دانه خشخاش افتاده                          
 .در اقيانوس کبير حقيرتر می نمايد

ی اين جهان گسترده و  اگر برا .  از تصور عظمت کائنات عجز و حقارت دردناکی به هر شخص انديشمند دست می دهد               
حتی . ظاهرًا نامتناهی مرزی و کرانه ای باشد، از حدود انديشه و حتی از حوصله پندار آدميان دور و دور و دور است     

 .پرش گستاخانه وهم و خيال نمی تواند به جايی راهبر باشد
حتی بنيه  .  هم و ادراک ما نيست     در خور ف  )  چه از حيث مکان    (اگر برای اين جهان ناپيدا کرانه، آغاز و انجامی باشد              

اگر برای جهانی بدين عظمت آفريننده ای قائل باشيم، ناچار بايد بزرگتر از             .  توانای پندار هم از دريافت آن ناتوان است       
اگر اين دستگاه دهشت انگيز و حدودناپذير گرداننده ای داشته باشد، ناچار بايد توانايی نامحدود                .  آن و محيِط بر آن باشد     

 .امتناهی برايش قائل شدو ن
بايد ذاِت صانع مافوق توهمات و پندارها قرار گيرد و از تصورات حدود آفرين ما بيچارگاِن حقير                           .  چاره ای نيست   

آنچه اندر  «]  مولوی[فراتر و فراتر، منزه تر و منزه تر، برتر و برتر، عظيم تر و عظيم تر باشد و به قول جالل الدين                         
 .»وهم نايد آن بود

 مشاهدات و مطالعات و بررسيهای عقايد دينی نشان می دهد که بشر نتوانسته است چنين بينديشد و جز عده ای                                   اما
انگشت شمار، دستگاه بی پايان خداوندی را به صورت بزرگتری از روی َگرده زندگانی حقير خود قياست کرده و ذات            

 و تأثرات، با تمام ضعفها و نقصها و با تمام اغراض و                  با تمام انفعاالت   (او را نمونه وجود خود        ]  بی همتا [بی همال    
 .ساخته اند، نهايت اندکی بزرگتر) شهوات

خلق االنسان  «:  نمی دانم اين جمله حديث است يا مضمونی از عهد عتيق که در قالب اين عبارت عربی در آمده است                         
 .4خداوند انسان را به صورت خود آفريده است] يعنی[» علی شاکلته

چندی پيش  .  له را وارونه کنند و بگويند انسان خداوند را به صورت خود آفريده است، به حقيقت نزديکتر است                    اگر جم 
در حقيقت او عبارت تورات را که می           .  »و موسی خدا را آفريد     «کتابی پرمغز و طنزآميز به دستم افتاد زير عنوان              

 . موسی چنين خدايی را آفريديعنی تصور. معکوس کرده بود» و خداوند دنيا را آفريد«: گويد
خدايی که در سراسر عهد عتيق بر ما ظاهر می شود، موجودی است قّهار سريع الغضب بی اغماض و تشنه ستايش و                        

از اين رو از ميان ميليونها مخلوق خود، ابراهيم را دوست می دارد که به بندگی وی گردن نهاده است و                                    .  عبادت
شتن انتخاب می کند و آنها را قوم برگزيده خود می سازد و آنها هستند که می بايستی بر                     بنابراين ُذّريه او را برای خوي      

 .کره زمين سلطنت کنند
به همين مالحظات در سّن پيری سارا       .  زيرا پس از نوح بنده ای چون وی خدمتگزار و ستايشگر ذات خود نيافته است                

کنعان دوشيزه ای که اليق همسری اسحاق و به وجود               در تمام سرزمين      .  آبستن می شود و اسحاق به وجود می آيد             
پس به ابراهيم امر می شود کسی را به کلده بفرستد و دختر برادر خود ربکا را                     .  آوردن ملت برگزيده خدا باشد نيست      
آنگاه از قوم بنی اسرائيل عهدی می گيرد که جز او کسی را ستايش نکنند و در                        .  خواستگاری کرده به فلسطين آورد      

تمام توجه خدا به منظومه       .  در تورات از کائنات بدان عظمت نشانی نيست           .   سلطنت روی زمين از آنها باشد          عوض
 .شمسی به کره زمين و از کره زمين فقط به سرزمين فلسطين معطوف گرديده است

و تصميم به   لذا در خشم شده      .  يک مرتبه می بيند در دو آبادی سدوم و گموره مردم به فسق و فجور روی آورده اند                         
تضرع و شفاعت ابراهيم که از خدا رئوف تر است، اثر نمی بخشد و صاعقه فرود می                       .  هالک آن دو شهر می گيرد       

فقط برای خاطر ابراهيم     .  تر و خشک با هم می سوزند و زن و مرد و حتی کودکان بيگناه به هالکت می رسند                           .  آيد
به همين نحو خدا در سراسر         ...   اين قتل عام نجات بخشد        را از »  لوط«فرشته ای را می فرستد که پسر برادر او                 

به صورتی در می آيد که . تورات به صورت يکی از پادشاهان خودکام و خودرأی و پرتقاضا و بی اغماض در می آيد                
موسی می خواست آنگونه باشد و سليمان و داود از روی آن صورت ايده آلی بر يهود سلطنت کردند و حتی از                                          

 .5يگران چشم نمی پوشيدندتصاحب زن د
يعنی تمام جهاِن . دانا، توانا، بی نياز، بينا، شنوا، حکيم و مريد است. در قرآن خداوند به تمام صفات کماليه آراسته است      

 .هستی تابع مشيت اوست

                                                 
 ]٢٧ و ٢٦پيدايش، باب اول آيه ) کتاب(ِسفِر . آيه تورات است  [ 4
 علی دشتی.   به داستان زن اورميا مراجعه شود 5
ی از ُامرا و      اُوريای ِحّتی يک   .  باشد»  اوريا«اما بی ترديد يک اشتباه چاپی است و می بايد                  .  آمده است »  اورميا«در زيرنويس اصل کتاب        [

در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه پادشاه                      «:  در عهد عتيق يا تورات آمده است          .  سرداران مشهور داود نبی بود       
پس داود فرستاده درباره زن استفسار        .  گردش کرد و از پشت بام زنی را ديد که خويشتن را شستشو می کند و آن زن بسيار نيکومنظر بود                               

. به هر روی داود زن اوريا را به کاخ خود آورد و با او همبستر شد                  .  »دختر َاليعام زن ُاوريای ِحّتی نيست      »  َبتَشَبع«د و او را گفتند که آيا          نمو
او داود اوريا را که در خارج شهر بود به نزد خود خواند و پس از چند روز                     .  زن اوريا از داود حامله شد و داود را از وضع خود مطلع کرد                

فرمان داد که اوريا را به چنگ          )  يوآب(داود در آن نامه به فرمانده سپاه            .  را همراه با نامه ای به نبردی بی سرانجام با دشمنان خود فرستاد                   
بول داود با همسر اوريا ازدواج کرد، اما سپس توبه کرد و نزد خدا مق                    .  يوآب فرمانده داود چنين کرد و اوريا کشته شد            .  فرستد تا کشته شود    

 که مفصًال به شرح اين       ١٢ و   ١١در اين مورد مراجعه کنيد به کتاب دوم سموئيل نبی، باب               .  سليمان نبی از همين زن متولد شده است         .  »افتاد
 ]ماجرا پرداخته است
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کر و خشم   حتی از کيد و م    .  اما صفات ديگری چون جّبار، قّهار، انتقامجو و کينه توز نيز به وی نسبت داده شده است                   
 . می شود6»خيرالماکرين«بهره وافری دارد و گاهی 

آيا در اينها تناقضی به چشم نمی خورد؟ اگر ذات پروردگار جوهر و قائم بالذات و نمونه کمال مطلق است، چگونه                                
و تواند شد؟ قادر مطلق      ]  روی دادن، عارض شدن   [چون خشم و انتقامجويی بر او طاری          ]  حاالت ناگهانی [َعَرضهايی  

امری .  است و از ناتوانی دست می دهدAraz[ 7[بی نياِز مطلق چگونه ممکن است دچار خشم شود زيرا خشم َعَرض          
بی نياِز .  و حادثه ای مطابق ميل و رضايت شخص صورت نمی گيرد، از اين رو حالت غضب بر او عارض می شود                     

 صانع و خالق حقيقی کائنات را تشخيص دهند، به        مطلق چگونه از نادانی و حقارت مشتی آدميان ضعيف که نمی توانند           
 و آنگاه   8»...ان اهللا ال يغفر من يشرک به      «:  خشم آمده و با آنکه غفور و رحيم و حتی ارحم الراحمين است می فرمايد                 

نی به صفت عدل     يع.  »َانُّ اَهللا َليَس ِبَظّلاٍم ِللَعبيدِ     «:  برای آنها عذاب جاويدان مقرر می فرمايد، با آنکه خود می فرمايد                
گناهکاران را در آتش جاويدان می اندازد و برای اينکه خيال نکنند پس از افتادن در دوزخ سوختن                    ]  ولی[آراسته است   

 : 9و معدوم و بالنتيجه معدوم می شوند، در قرآن می فرمايد] سوخته[
 

 .»َبُکلَّما َنِضَجت ُجُلوُدُهم َبدلَّناُهم ُجُلودًا َغيَرهاِليُذو ُقوالَعذا«
 .10يعنی هرگاه پوست آنها سوخت، پوست تازه بر آنها می رويانيم تا کامًال عذاب را بچشند

 
آيا برای اين شدت عمل جز خشم افروخته تسکين ناپذير توجيهی می توان يافت و خود خشم که نشانه عجز و ناتوانی                             

 است به قادر مطلق قابل انتسابست؟
ه هدايت و گمراهی را از طرف باريتعالی فرموده و آيات بی شمار ديگری                  آيات بی شماری در قرآن هست که هرگون         

گاهی .  هست که برای آدميان تکاليفی معين فرموده و متخلفان از آن تکاليف را به عذاب و عقاب شديد وعده داده است                        
 :دانای مطلق و توانای مطلق نيازمند کمک و ياری آدميان می شود

 
 .»َحواِرييَن َمن َانصاری ِاَلی اِهللا؟ قاَل الَحواِريَون َنحُن َانصاُراِهللاقاَل عيَسی ابُن َمريم ِلل«
 .11ما ياران خدائيم: کيست که مرا در راه خدا ياری دهد؟ حواريون گفتند: عيسی به حواريون گفت] يعنی[

 
 .»ُرُه َو ُرُسَلُهَوَانَزَلَنا الَحديَد فيِه َبُاُس َشديد َو َمناِفُع ِللّناس َو ِليعَلَم اُهللا َمن ينُص«
ما آهن را فرستاديم که منشأ بيم و سود تواند شد تا خداوند بداند چه کسانی او و فرستاده اش را ياری                            ]  يعنی[

 .12خواهند کرد
 

اين مباحث اصولی را بگذاريم برای شارحان قرآن و دانشمندان علم کالم که در طول چندين قرن به تأويل و تفسير                                
 تناقض يا الاقل تغاير و تخالف را از آنها بزدايند و اکنون به سيری اجمالی و زودگذر در بعضی                         پرداخته اند تا رنگ    

 .اختصاص دارد اکتفا کنيم] سال رسالت [٢٣محتويات قرآن که به حوادث جاری 
محمد الهذا  تبالک يا   «:  خداوند بزرگ و گرداننده اين جهاِن بی آغاز و بی انجام از بی ادبی ابولهب که به پيغمبر گفت                       

در خشم شده و بی درنگ سوره مسّد را نازل می فرمايد و حتی زن        ]  نفرين بر تو محمد، اين بود دعوت تو؟       [»  دعوتنا؟
 :او را از صاعقه تحقير خود معاف نمی فرمايد

 
فی .   امَرَاُتُه َحّماَلًة الَحَطبِ   َو.  َسيصلی نارًا ذاَت َلَهبٍ    .  ما َاغنی َغنُه ماُلُه َو ما َکَسبَ        .  َتبَّت يدا َابی َلَهٍب َو َتبَّ      «

 .13»جيِدها َحبُل ِمن َمَسٍد
 

خداوند بزرگ از غرور و خودستايی ابواالشد به تنگ آمده و در سوره بلد جوابی تازيانه وار به کبر و خودنمايی او                              
 چشمک و    چنانکه سوره همزه مشتی است به دهان وليد بن مغيره و امية بن خلف که در حضور محمد با                             .  می دهد 

 .کلمات نيشدار محمد را استهزاء کرده و به مکنت خود می باليدند
. همچنين سوره کوثر جواب سرکوفت عاص بن وائل است که پس از مرگ پسر پيغمبر او را ابتر و بال عقب گفته است     
. دخداوند بزرگ و آفريننده کائنات ازمسافرت کعب بن اشرف پس از جنگ بدر به مکه سخت در خشم می شو                                          

                                                 
 ]يعنی اهللا مّکارتريِن مّکاران است. ناميده شده» خيرالماکرين«  خداوند ٣٠ آيه ٨٠ و سوره ٤٧ آيه ٣در سوره  [ 6
 ]َعَرض از خواص و ملحقات ذاتی اشياء باشد و منظور اين است که خشم از عوارض ذاتی انسان است  [ 7
 ]١١٧ آيه ٤سوره   [ 8
 ]١٠، سوره حج آيه ١٨٢، سوره آل عمران آيه ٥١همچنين در سوره انفال آيه   [ 9
 ٥٦ سوره نساء آيه  10
 ١٤  سوره صف آيه  11
 ٢٥  سوره حديد آيه  12
دستهای لهب بريده باد، مال او و آنچه به دست آورده کاری برای او نسازد، به زودی وارد آتشی                            :  يعنی.  ٥ تا    ١ مسّد آيه     ١١١سوره      [ 13

 ]شعله ور شود، با زنش که هيزم کش جهنم است و طنابی تابيده بر گردن دارد
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مخصوصًا از اين بابت که کعب يهودی و اهل کتاب است، معذالک با مشرکاِن شکست خورده همدردی می کند و آنها                         
 سوره نساء شکايت تلخی از اين بابت         ٥٤ و   ٥٣،  ٥٢،  ٥١را برتر از محمد خداپرست و موّحد می داند و در آيه های                

 .ديده می شود
مع بنی النضير که سزای يهوديگری آنها را کف دستشان گذاشته و از                سوره حشر رجزخوانی خداوند است در قلع و ق          

 .اين رو ابن عباس آن سوره را سوره بنی النضير نام نهاده است
خداوند در قرآن به معارضه بامخالفان پيغمبر خود و ريختن خشم خود بر کسانی که در راه موفقيت حضرت محمد                                

مور داخلی و مشکالتی که فرستاده وی با زنان متعدد داشته است وارد می                    توليد اشکال می کردند اکتفا نکرده و به ا           
از اين رو در دل زيد       .  يکی از آن مشکالت تمايل قلبی فرستاده او به زينب بنت جحش، زن زيد بن حارثه است                    .  شود

در . جيت می دهدکراهتی نسبت به زينب می آفريند اما پس از طالق و سرآمدن عّده او را به رسول محبوب خود به زو  
همين سوره احزاب مشکل نفقه اضافی خواستن زنان پيغمبر پيش می آيد زيرا بعد از قتل عام بنی قريظه غنائم فراوانی                     

ولی خداوند به آنها می فرمايد بايد با . به دست می آيد و خود اين امر زنان پيغمبر را به ادعای نفقه بيشتری وا می دارد 
پس از آن، مشکل ديگری پيش می آيد که آيات            .  و با اين تهديد مشکل حل می شود        .  ق بگيريد همين نفقه بسازيد يا طال     

زيادی از سوره تحريم بدان اختصاص يافته و آن قضيه همخوابگی پيامبر با ماريه قبطيه و غوغاکردن حفصه است که                      
 .در فصل پيش شرح آن رفت

مِت خاطِر رسول خويش ناخشنود شده و به آن دو زن             در هر صورت، خدا از حسادت ورزی عايشه و حفصه و مزاح             
اخطار می کند که اگر توبه نکنيد و باعث رنجش شويد، خدا و جبرئيل و مؤمنان صالح به ياری او می شتابند و اگر                                 

زنان مسلمان، مطيع، روزه     :  خواهد فرمود ]  پيامبر[چنين شد و شما را طالق داد، خداوند زنان بهتری را نصيب او                      
 ...نمازگزار، مهاجر، بيوه و باکرهگير، 

در يکی از تفاسير نوشته شده است مقصود از زنان بيوه، آسيه زن فرعون و مقصود از باکره حضرت مريم است که                           
اين هر دو در بهشت زن حضرت رسول خواهند شد و البته اين تفسير، انعکاس عقده روحی خود مفسر است، ورنه در                   

 .قرآن چنين مطلبی نيست
س سوره نور بر قضيه افک و اتهام حضرت عايشه قرار دارد و از همين روی در آن سوره حّد افترای بر زنان                               اسا

عفيفه معين شده و آن حّد بر خالف اصل، عطف بما سبق نيز شده و با هشتاد تازيانه ای که به حسان بن ثابت و حميه                               
 .دختر جهش می زنند پاکدامنی عايشه مسّلم می شود

 ميالدی تمام آن کائنات اليتناهی به دست اهمال و فراموشی سپرده شده و حتی به ساير                                ٦٣٢ تا     ٦٢٢  در سالهای  
کشورهای کره زمين نيز توجهی نشده است زيرا مشتی اعراِب حجاز و نجد فکر خداوند بزرگ را به خود مشغول                                

 امر می فرمود آتش دوزخ را به شدت         از اين رو  .  کرده بودند و گاهی از ترس يا تنبلی در غزوه ای شرکت نمی کردند              
بيشتری بتابند و برعکس کسانی که يا از راه ايمان و يا به طمع دست يافتن بر غنائم، رشادت و جالدت به خرج داده                               

 برايشان مهيا کنند و هرگاه رسول محبوبش از تمسخر و طعن به رنج می افتاد، به                14»جنات تجری تحتها االنهار   «اند،  
 .15»اّنا کفيناک المستهزئين«: داد که کار او را به ما واگذار کناو دلداری می 

مهمترين و برجسته ترين دخالت حضرت باريتعالی در امور اعراب، در جنگ بدر روی داد و سراسر سوره انفال                               
 .راجع به اين واقعه است

از اين قضيه مطلع گشته با        حضرت محمد   .  قافله ای با کاالی فراوان به رياست ابوسفيان از دمشق به مکه می رفت                   
ابوسفيان بويی برد و از مکه کمک           .  ياران خود برای زدن کاروان و تصاحب اموال بی شمار از مدينه خارج شد                        

ابوسفيان در عين خواستن      .  ابوجهل با جنگجويان قريش به حمايت کاروان تجارتی از مکه بيرون شتافت                     .  خواست
. را کج کرد و راه ساحلی را پيش گرفت و کاروان را سالم به مکه رسانيد                    کمک، احتياط را از دست نداده، راه خود            

حضرت محمد و يارانش به جای اينکه به کاروان ابوسفيان برسند، در جايی به نام بدر با لشکريان قريش مواجه شدند                         
 شده اند، به ترديد      و طبعًا کسانی که برای دست يافتن غنائم بی شمار و بی درد سر اکنون مواجه با جنگاوران قريش                         

 سوره انفال اشاره به اين موضوع است و خداوند آنها را مالمت و به جنگ ٧آيه . افتاده و معتقد بودند به مدينه برگردند   
 سوره انفال پاسخ می       ١٩با کّفار تشويق می فرمايد و وعده کمک فرشتگان می دهد و نفرين ابوجهل را نيز در آيه                             

 :می کندگويد و حتی به محمد خطاب 
 

 .»َوماَرَميَت ِاذ َرَميَت َو لِککَّن اَهللا َرمی«
يعنی اين مشت شنی که تو به طرف مشرکان پرتاب کردی و آنها کور شدند تو پرتاب نکردی زيرا يک مشت                       

 .شن ممکن نبود به چشم صدها جنگجو برسد ولی خداوند آن شنها را به چشم کّفار پرتاب فرموده
 

                                                 
 ]بهشتهايی که در آنها جويها روان است  [ 14
 ] استهزاکنندگان را از سر تو کوتاه می کنيمما شّر:  يعنی٩٥سوره حجر آيه   [ 15
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 غنائم را مخصوص رسول و بيت المال 16مشکل تقسيم غنائم پيش می آيد، باز خداوند خمس  پس از شکست مشرکان که      
 .مسلمين مقرر می فرمايد و ترتيبی در توزيع غنائم می دهد

پس از آن، مشکل چگونگی رفتار با اسرا پيش می آيد و نخست خداوند رأی عمر را که معتقد بود برای ايجاد رعب                               
 رأی معتدل ابوبکر را می پذيرد که از         ٧٠و سپس در آيه     .  17الخ...  ما کان لنبی    :  ييد می کند  گردن همه آنها را بزنند تأ     

 .آنها فديه گيرند و آزادشان سازند و خالصه تمام سوره انفال شارح حل مشکالت بين مسلمانان و مشرکان و يهود است
 غطفان و قريش پيش آورده بود که چند             سوره احزاب حاکی از مداخله خداوند است در مشکالتی که اتحاد بنی                 ٩آيه  

يا ايهاالذين آمنوا اذکروا نعمت اهللا عليکم اذجائتکم جنود فارسلنا عليهم ربحًا و                «:  هزار نفر به محاصره مدينه پرداختند      
 بر لشکريان مهاجم و محاصره کننده مدينه      .  ای گروه مؤمنان، نيکی خداوند را فراموش نکنيد        ]  يعنی.  [»جنودًا لم تروها  

 همان سوره   ١٣ و   ١٢،  ١٠و پس از آن، آيه های        .  باد تندی گماشتيم و لشکری برای دفع آنها فرستاديم که شما نديديد              
 .حاکی از دخالت خداوند در پيشامدهای ناگوار و ياری مسلمين است

ن بکند و آتشهای    پس خدای تعالی بادی بفرستاد تا ميخ های خيمه ايشا         :  تفسير کمبريج قضيه را بدين گونه شرح می دهد        
ابدًا به ذهن مفسر مؤمن . ايشان را بُکشت و طويله اسبان را بگسست تا همه در يکديگر افتادند و فرشتگان تکبير کردند                 

خوش عقيده خطور نکرده است که خداوند چرا اين باد را بيست روز قبل به مدينه نفرستاد تا حضرت محمد و يارانش                          
و باز به ذهن او هيچيک از مسلمانان آن وقت و اعصاِر بعد             .  نی و هول معاف فرمايد    را از رنج کندن خندق و از نگرا       

که در جنگ خندق    ]  را[نرسيد که چرا خداوند در جنگ احد همان دسته فرشتگان را که به بدر فرستاده بود، يا طوفانی                    
ن از مسلمانان که عموی دلير      برانگيخت نفرستاد تا آن فاجعه روی ندهد و آن شکست دردناک صورت نگيرد و هفتاد ت                 

و جوان و محبوب پيغمبر نيز در ميان آنها بود شهيد نشوند؟ اگر آن باد با آن فرشتگان در جنگ احد شرکت کرده                                      
بودند، سنگ به دندان پيغمبر نمی خورد و آن اوضاع تلخ و شرمگين پيش نمی آمد که اگر دفاع مردانه و شجاعانه علی     

 .رت نيز شهيد می شدبی ابيطالب نبود، خود حض
از سير در قرآن کريم دورنمای اوضاع اجتماعی حجاز در برابر چشم گسترده می شود و اگر احکام و تعاليم اخالقی                           

صدها آيات قرآنی حاکی از       .  را کنار بگذاريم، بخش چشمگيری از معارضه ها و حوادث آن زمان مشاهده می شود                      
ايای خصوصی و شخصی، تشويق به جنگ و حتی مالمت کردن کسانی                مجادله، جواب ناسزاگويان، فيصله دادن قض       

همچنين وعده غنائم کثيره، تصاحب مال و زن ديگران، انواع تهديد           .  است که سستی و تهاون در اين باب نشان داده اند           
لق صاعقه غضب خداوند همچون شمشير دموکلس در فضا مع         .  مخالفان و عذاب جاويد بر کسانی که اطاعت نکرده اند           

 .است و تر و خشک را با هم می سوزاند و قريه ای يا شهری را برای نافرمانی عده ای انگشت شمار منهدم می کند
راضی می شود، غضب می کند : در قرآن تمامی آن اوضاعی که برازنده وجود آدمی است، در خداوند مشاهده می کنيم

نه، مهر، خشم و حتی کيد و مکر و حيله و همه                      و دوست می دارد، بدش می آيد، خشنود می گردد و خالصه کي                       
اگر برای اين جهان ناپيدا . عوارض روح ضعيف پر نياز و سريع االنفعال آدمی بر ذات منزه باريتعالی طاری می شود              

کرانه، خالق و صانع مؤثری فرض کنيم، به بداهت عقل بايد منزه از اين اوصاف باشد و ناچار بايد آنها را، آن                                          
: تناسب با آفريننده کائنات را صورت انفعاالت روح بشری خود حضرت رسول دانست که خود می فرمايد                    اوصاف نام 

و از اين رو بر مرگ فرزند خود می گريد يا از مشاهده جسد ُمثله شده                  .  من هم بشرم، خشم می گيرم و متأثر می شوم          
 .يش را ُمثله کندحمزه چنان از حال طبيعی خارج می شود که سوگند می خورد سی تن از قر

از اينجا يک موضوع به ذهن می رسد که خداوند و  محمد به طرز قابل تأملی در قرآن با يکديگر مخلوط می شوند و                             
اين تنها توجيهی است که می توان در بسياری از مشکالت قرآن آورد و از همين روی اگر بدين موضوع نظر اندازيم،             

ر اين متفقند که قرآن کالم خداست و در متن قرآن نيز مکرر اين مطلب تصريح                تمام مسلمين ب  .  شايد قدری روشن شويم   
 . 18»...ِاّنا َانَزلناُه فی َليَلِة الَقدِر«] و[» ...َوما ينِطُق َعِن الَهوی ِان ُهَوِاّال َوحی يوحی«: شده است

ار گرفته است به درجه ای که       قرآن به همين جهت يگانه سند غيرقابل خدشه مسلمين و موضوع تکريم و اجالل آنان قر                
است، يعنی مانند   »  قديم«يعنی مخلوق يا    ]  چيزی که تازه پيدا شده باشد      [»  محدث«پس از يک قرن درباره اينکه قرآن          

ذات باريتعالی مسبوق به عدم نيست، ميان علمای اسالم مباحثات و مشاجراتی طوالنی روی داد و دامنه آن تا چندين                            
 .قرن کشيده شد

 به اين بحث نداريم که اين مطلب مباين با محسوس و مشهود و موازين عقلی است و حتی برخالف موازين                             حال کار 
شرعی و اصول علم کالم است و امام بزرگ اهل سّنت، احمد بن حنبل در زمان معتصم آنقدر تازيانه خورد که از                                  

يد، بلکه معتقد بود جمله تبت يدا  ابی           هوش رفت و حاضر نشد از عقيده خود برگردد و قرآن را مخلوق و محدث بگو                   
 .لهب و تب مانند ذات خداوند ازلی است

اما از خواندن   .  هنگامی که  تبی بر جماعتی مستولی می شود، با حرف و استدالل نمی توان آن را خاموش و آرام کرد                      
برای نمونه  ].  انسان است که قرآن مخلوق فکر     [در آن بعضی مطالب آن آشکار و پديدار می گردد            ]  تعمق[قرآن وغور   

به سوره فاتحه که سبع الثانی ناميده شده و آن را از مهمترين سوره های قرآنی می دانند و از اين رو در صدر مصحف 
                                                 

منظور يک پنجم سود تجارت و يا غنيمت جنگی است که مسلمانان به رسول اهللا و سپس به اوالد و احفاد وی می                                  .  يک پنجِم هر چيز        [ 16
 ] پردازند

 ] درست است٦٨ ولی سوره انفال آيه ٦٧سوره اسری آيه : در متن اصلی نوشته شده  [ 17
 ]١ و سوره قدر آيه ٤ره نجم آيه سو  [ 18
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سوره فاتحه نمی تواند کالم خداوند باشد، بلکه از مضمون آن چنين به نظر می رسد که                     .  قرار گرفته است نظر افکنيم     
ست زيرا ستايِش حق است، اظهار بندگی به درگاه خدای عالميان است و تمنای هدايت و                        کالم خود حضرت پيغمبر ا      

 :خداوند خود نمی فرمايد. عنايت است
 

 . »الّرَححِمن الرَّحيِم ماِلِک يوِم الّديِن. َالَحمُدِلّلِه َربَّ العاَلميَن«
ده و صاحب روز رستاخيز       خداوندی که مهربان و بخشن       .  ستايش و سپاس خداوند جهان را سزاست          ]  يعنی[

 .است
 
 

آغاز شده بود، چنانکه در بسياری از سوره ها يا آيات چنين است، اين اشکال پيش نمی                   »  ُقل«اگر سوره فاتحه با کلمه      
 .21»...ُقل ِانَّما ِانا َبَشر ِمّثِلُکم«. 20»ُقل يا َايُهَا الکاِفُروَن«. 19»ُقل َهَوالّلُه َاَحُد«]: مانند[آمد 

ِصراَط اّلذيَن َانَعمُت ِعَليِهم َغيرالَمغضوب        .  ِاهِدنا الَصراَط الُمسَتقيم   «:  طقی نيست که خود خداوند بفرمايد         معقول و من   
راه کسانی که مورد عنايتند نه آنهايی که        .  ما را به راه راست هدايت کن      :  که معنی آن واضح است    »  ِعَليِهم وال الضاِلين  

 .گمراهند و مشمول خشم و غضب هستند
پس کالم خدا نيست و بايد فرض کرد که کالم خود محمد است که               .  ر سوره فاتحه ستايش و نياز به درگاه خداست         سراس

به همين دليل عبداهللا بن مسعود که از معتبرترين کاتبان وحی و حفظه قرآن بود، آن . آن را اختصاص به نماز داده است
. سّد از حيث موضوع قابل انتساب به پروردگار عالم نيست           سوره م .   را جزء قرآن نمی داند      22را و دو سوره معوذتين     

حضرت از اقوام و بزرگان قريش دعوتی فرمود که بر آنها اسالم را  .  اين سوره جواب پرخاش و بی ادبی ابولهب است        
آيا برای گفتن اين     »  !تبالک يا محمد   «:  وقتی حضرت سخنان خود را گفت، ابولهب برآشفت و فرياد زد               .  عرضه کند 

آمده است و اين سوره از         »  تب«لب بی سر و ته ما را اينجا خوانده ای؟ از اين رو در سوره مسّد همان کلمه                               مطا
خار و خاشاک جلوی پايش می ريخت، چندان             »  ام جميل «طرف پيغمبر که دچار بی احترامی شده و زن ابولهب                    

است که به يک عرب نادانی دشنام دهد و             ولی از ساحت کبريايی آفريننده جهان و قادر مطلق دور                 .  ناشايسته نيست 
 . بنامد» حمالة الحطب« نفرين کند و زن او را 

مثل اينکه نخست خداوند سخن می گويد و . در آيات قرآنی فاعل جمله، شخص اول است، و گاهی شخص سوم می شود            
د و رسالت پيغمبر را سپس حضرت محمد از جانب خدا سخن می گويد، مثًال در سوره نجم نخست خداوند سخن می گوي      

 ٢٨ تا   ٢٠ ولی از آيه      23»...َوما ينِطُق َعِن الَهوی، ِان ُهَو ِاّال َوحی يوحی           .  ماَضلَّ صاِحُبُکم َو ماَغوی    «:  تأييد می کند  
الکم الّذکر وله   «:مثل اينکه خود محمد سخن می گويد، چه با لهجه عتاب و مالمت به اعراب می فرمايد                       ]  سوره نجم [

عالوه بر  .  او دختر دارد  :  دختر دارد؟، چه خداوند به خود نمی گويد        )  خداوند(آيا شما پسر داريد و او        ]  يعنی.  [»االنثی
چنانکه در  .  اين که تفاخر به داشتن پسر و مايه ننگ شمردن دختر را در اخالق و عادات عرب حجاز بايد جستجو کرد                     

 :آيات ديگر اين معنی آمده است
 

 .»لَبنيَن َو اتََّخذ ِمَن الَمالِئَکِة ِاناثًا ِانَُّکم َلَتُقوُلوَن َقوًال َعظيمًاَاَفَا صفيُکم َربُُّکم ِبا«
آيا خداوند امتياز داشتن پسر را به شما داده است و برای خود از فرشتگان جنس اناث را اختيار کرده                      ]  يعنی[

 24است؟
 

ذکور را به شما دادم و خود اناث را برگزيدم؟              آيا من امتياز داشتن اوالد        :  اگر کالم از طرف خداوند بود بايد بگويد           
حتی ميان ملل متمدنه نيز       .  بديهی است خداوند چنين سخن نمی گويد زيرا در نظر خداوند پسر و دختر فرقی ندارند                        

عربها بودند که به داشتن پسر فخر می کردند و حتی بعضی از فرط                  .  چنين تنگ نظری و افکار کوچک موجود نبود         
ن را می کشتند و از طرف ديگر ابلهانه می پنداشتند فرشتگان از جنس اناث اند و حضرت محمد که                       وحشيگری دخترا 

خود نيز بنا بر عادت قومی آرزوی پسر داشت و هر زنی می گرفت بدين اميد بود که پسری برای وی بياورد و هنگام                          
د و بالعقب خواند، چه وارث حقيقی      مخصوصًا که عاص بن وائل او را سرکوفت دا        .  مردن قاسم نيز سخت ناراحت شد     

را عربها پسر می دانستند و همچنين از تولد ابراهيم از ماريه قبطيه خشنود و از مرگ کودک سخت ناالن و گريان                                 
 اين معنی که دو متکلم در يک آيه         25؟»َاَفَا صفيُکم َرُبُکم ِبالِبنينَ   «:  چنين محمدی به مشرکان خطاب کرده می گويد       .  شده

                                                 
 ]١ آيه ١١٢سوره   [ 19
 ]١ آيه ١٠٩سوره   [ 20
 ]١١٠ آيه ١٨سوره   [ 21
 ]منظور سوره فاتحه و سوره های الّناس و فلق است  [ 22
ه وحی  نيست آن مگر ک    .  گمراه نشد صاحب شما و به راه باطل نرفت و سخن نمی کند از خواهش نفس                      :   يعنی ٤ و    ٣سوره نجم آيات         [ 23

 ]کرده می شود
 ٤٣  سوره اسرا آيه  24
 ]٤١ آيه ١٧سوره   [ 25
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يک نمونه آشکار، آيه نخستين سوره       .  آميزند و خدا و محمد با يکديگر مخلوط می شوند در قرآن بسيار است                با هم می    
 :تنها آيه ای که مسلمين آن را دليل معراج می گويند. است] ٢آيه [اسراء 

 
ذی باَرکنا َحوَلُه ِلُنِريُه ِمن آياِتنا ِانَُّه           ُسبحاَن الَّذی َاسری ِبَعبِدِه َليًال ِمَن الَمسِجِد الَحراِم ِاَلی الَمسِجِد اَالقَصا َالَّ                   «

 . »َهَوالسَّميُع الَبصيُر
 

 :ترجمه کلمه به کلمه چنين است
پاک و منزه است کسی که بنده خودش را شبانه از مسجدالحرام به مسجداالقصا که برکات را پيرامون آن                               

 . شنوا و بيناستريخته ايم سير داد تا عجايب قدرت خود را بر وی بنمايانيم، او
 

قسمت نخستين جمله که ستايش پروردگار است، در سير دادن بنده خود از مکه تا فلسطين معقول نيست از طرف                                    
. خداوند باشد زيرا خداوند خود را نمی ستايد و بلکه شايسته است که حضرت محمد خداوند را به چنين عنايت بستايد                            

از زبان حضرت حق    »  پيرامون آن را برکت داديم     «:  کند و می فرمايد    اما جمله بعدی که وصفی از مسجداالقصا می            
ولی باز آخر . تا عجايب قدرت خود را به او بنمايانيم، باز از طرف خداست] يعنی[» لنريه من آتينا«است چنانکه جمله   

می گويد او بينا و     او خود بينا و شنواست زيرا خدا به خود ن           :  آيه مثل اين است که  محمد سخن می گويد، چه می گويد              
 .شنواست

موارد عديده ای در قرآن هست که بدون مقدمه فاعِل فعل از شخص اول مبدل می شود به شخص سوم مانند آغاز                                    
 :سوره فتح

 
 .26»ِليغِفَرَلَک اُهللا ما َتَقدََّم ِمن َذنِبَک َو ما َتأخََّر. ِاّنا َفَتحعناَلَک َفتحًا ُمبينًا«
 .نصيب تو کرديم تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو را ببخشدما پيروزی درخشانی ] يعنی[

 
بديهی است بعضی از    .  تا گناهان گذشته و آينده تو را ببخشيم       ]  يعنی[»  ...َانَغِفر َلَک ما َتّقدمَ   «:  که سياق عبارت بايد باشد    

 از سوره احزاب که     ٢١[آيه  اينها مانند شاهد فوق قابل توجيه است ولی بعضی ديگر را دشوار است توجيه کرد مانند                     
اگر خطاب از طرف    ]  در اين آيه  .  [کسانی که می خواهند خداوند از آنها راضی باشد، از رسول اهللا پيروی کنند               ]:  يعنی

کسانی که مرا می خواهند بايد از فرستاده من پيروی کنند؟ در سوره احزاب پس از                        :  حق باشد آيا نبايستی گفته شود       
 : می فرمايد٢٣ و در آيه ٢٢ آيه ستودن مؤمناِن صادق در

 
 .»ِليجِزی اُهللا الّصاِدقيَن ِبِصدِقِهم َو يَعذََّب الُمناِفقيَن ِان شاَء َاويُتوَب َعَليِهم«
سزای نيک می دهد و منافقين را اگر خواست جزا می           )  در جنگ خندق  (خداوند راستان را به پايداری      ]  يعنی[

 .دهد يا می بخشد
 

که حضرت سخن می گويد نه خداوند، چه اگر خداوند گفته باشد بايد در صيغه شخص اول                           ظاهر عبارت اين است       
 .الخ» ...اجزی الصادقين«: آورده شود و بفرمايد

گاهی . گاهی خدا سخن می گويد و به حضرت خطاب می کند که بگو. آری، خداوند و محمد در قرآن بهم در می آميزند
. مد سخن می گويد و اظهار بندگی به خداوند از آن مستفاد می شود                     سياق عبارت طوری است که خود حضرت مح           

گويی در ُکنه وجدان و ضمير ناخودآگاه او کسی نهفته است که او را به هدايت مردم مأمور می کند و از لغزش باز می       
بعضی آيات را   جز با اين توجيه نمی توان        .  دارد و بدو الهام می بخشد و طريقه حل مشکالت را پيش پايش می گذارد                 

 : می فرمايد٤٥ و ٤٤در سوره قلم آيات . به خدا داده شده است فهميد» مکر«و » کيد«که در آنها نسبت 
 

 .»َفَذرنی َوَمن يَکذَُّب ِبهذَا الَحديِث َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحيُث اليعَلُموَن َو ُاملی َلُهم ِانَّ َکيدی َمتيُن«
 .رداخته اند به من واگذار بدون آنکه بدانند آنها را به دام خواهم انداختکار آنها را که به تکذيب تو پ] يعنی[

 
َوالَّذيَن «:  نيز آمده است با اين تفاوت که در آغاز آيه می فرمايد١٨٣ و ١٨٢عين اين مطلب در سوره اعراف آيه های      

 . 27»...َکّذبوا ِبآياِتنا َسَنسَتدِرُجُهم
سخن می راند، باز نسبت مکر به خداوند داده          ]  سرای انجمن [يش در دارالُندوه     سوره انفال که از کنکاش قر       ٣٠در آيه   
 :شده است

 
 .»َوِاذ يمُکُر ِبَک الَّذيَن َکَفُرِوا ليثِبُتوَک َاو يقُتُلوَک َاويخِرُجوَک َو يمُکُروَن َو يمُکُراُهللا َواُهللا َخيُرالماکِريَن«

                                                 
 ]٢ و ١سوره فتح آيات   [ 26
 ]و کسانی که آيات ما را دروغ شمرده اند، به مهارت از آنجا که ندانند به دامشان آوريم:  يعنی١٨٢سوره اعراف آيه   [ 27
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آنها حيله می کنند و خداوند هم       .   از شهر بيرون کنند يا بکشند      کافران حيله می کنند که تو را زندانی يا         ]  يعنی[
 .حيله می کند ولی خداوند بهترين حيله کنندگانست

 
وقتی شخص با حريف زورمندتر از خود روبرو شد، ناچار به مکر . مکر و کيد و حيله جای زور و قدرت را می گيرد

جهانی را می آفريند و يا به محض اراده هر چه بخواهد         »  ُکن  «آيا خداوند قادر مطلق که با گفتن کلمه       .  متوسل می شود  
صورت می گيرد، در اينجا به صورت يکی از شيوخ عرب درنيامده که زيرک تر و با فراست تر از طرف مقابل                                  
است و عمرو عاص را در مقابل ابوموسی اشعری و حکميت در باب خالفت معاويه و علی را به خاطر نمی آورد؟                              

 : از سوره يونس نيز ديده می شود١٠٠ و ٩٩ سخن خداوند و سخن محمد در اين دو آيه مخلوط شدن
 

 )٩٩(َاَفانَت ُتکِرُه الّناَس َحّتی يُکوُنوا مؤِمنيَن . َو َلو شاَء َربَُّک الَمَن َمن ِفی اَالرِض کُُّلُهم َجميعًا«
 ) ١٠٠(ِرجَس َعَلی الَّذيَن ال يعِقُلوَن  َو ما کاَن ِلَنفٍس َان ُتؤِمَن ِاال ِباِذِن اِهللا َويجَعُل اّل

آيا تو می توانی آنها را به ايمان          .  اگر خدای تو می خواست همگی ساکنان کره زمين ايمان می آوردند              :  يعنی
ايمان نمی آورد و پليدی را مالزم مردمان غيرعاقل            )  به اراده خدا  (بکشانی؟ هيچ فرد آدمی جز به اذن خدا             

 .ساخته است
 

خطاِب حضرت حق است به محمد ولی آيه دوم گويی سخن خود حضرت محمد و مکنون فکر اوست و نوعی                        آيه اول   
چنين خدايی که خود نخواسته است مردم         .  تسليت به خويشتن و توجيه اصرار مشرکان است در نپذيرفتن دعوت خود                

وی می دهد که امری مخالف ميل و اراده ايمان آورند، طبعًا از ايمان نياوردن آنها به خشم نمی آيد زيرا خشم هنگامی ر 
 .شخص رخ داده باشد

 
 .»ِليجِزی اُهللا الّصاِدقيَن ِبِصدِقِهم َو يَعذََّب الُمناِفقيَن ِان شاَء َاويُتوَب َعَليِهم ِانَّ اُهللا کاَن َغُفورًا َرحيمًا«
ب می دهد و يا توبه شان        را جزای خير و منافقان را اگر خواست عذا          )  يا راستگويان (خداوند راستان   ]  يعنی[

 .28خداوند بخشاينده و رحيم است. را قبول می کند
 

از هر  .  اعراب ناپايدار و متلون المزاجند       .  فحوای سراسر آيه چنين است که حضرت رسول سخن می گويد نه خدا                     
يان ابوجهل  از اين رو در جنگ بدر عده ای از مسلمانان مکه همراه لشکر               .  طرف باد بوزد، بدانسوی روی می آورند       

 تا  ٩٦خداوند از اين ناپايداری و بی ايمانی و تلّون مزاج مستضعفين چنان بدش آمد که آيه های                       .  به جنگ محمد آمدند   
 : سوره نساء را درباره آنها نازل فرمود٩٩
 

قاُلوا َاَلم َتُکن َارُض    .  َعفيَن ِفی اَالرصِ  ِانَّ الَّذيَن َتَوّفيُهُم الَمالِئکُة ظاِلمی َانُفِسُهم قاُلوا َفيِم َکنُتم؟ قاُلوا کّنا ُمسَتض               «
ِاّلا الُمسَتضَعفيَن ِمَن الرِّجاِل َوالنِّساِأ َوالِولداِن ال        .  اِهللا واِسَعًة َفُتهاِجُر وافيها َفاُولِئَک َمأويُهم َجهَُّنم َو سأَت َمصيراً            

 .» يعُفَو َعنُهم َو کاَن اُهللا َعُفّوًا َغُفورًايسَتطيُعوَن حيَلًة َو ال يهَتُدوَن َسبيًال َفاُولِئَک َعَسی اُهللا َان
 

 :که تقريبًا چنين معنی می دهد
بدانها پاسخ  .  به آنها گفتند شما که مسلمان بوديد چرا در جنگ با محمد شرکت نکرديد؟ گفتند ضعيف بوديم                          

عيف يا  دادند که زمين خدای فراخ بود چرا مهاجرت نکرديد؟ پس جای شما در جهنم است مگر مردان ض                             
 .زنان و اوالد که ممکن است خدا آنها را عفو کند

 
 :در مکه خداوند به حضرت محمد می فرمايد

 
ُادُع ِالی َسبيِل َربََّک ِبالِحکَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسَنِة َو جاِدلُهم  ِبالَّتی ِهی َاحَسُن ِانَّ َربََّک ُهَو َاعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن                           «

 .»ُم ِبالُمهَتديَنَسبيِلِه َو ُهَو َاعَل
در راهنمايی خلق به حکمت و اندرزهای سودمند متوسل شو، به صورت ماليم اخالقی با آنان مجادله                    ]  يعنی[
 .29خداوند خود هم گمراهان را می شناسد و هم هدايت شدگان را. کن

 
آن را فتح کرده است، لهجه      پس از گذشت چندين سال که  اسالم قّوت گرفته و محمد با عّده زيادی به مکه آمده است و                       

 : خداوند تغيير می کند و چون جّباری بی اغماض می فرمايد] لحن[
 

 »...َفِاَذا انَسَلَخ اَالشُهُرالُحُراُم َفاقُتُلوا الُمشِرکيَن َحيُث َوَجد ُتُموُهم َو ُخُذوُهم َو احُصُروُهم َواقُعُدواَلُهم ُکلَّ َمرَصٍد«
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قضی شد هر جا مشرکان را يافتيد بکشيد، آنها را تعقيب و در خانه هاشان                     همين که ماههای حرام من     ]  يعنی[
 .30محاصره کنيد و در هر گوشه برای شکار آنها به کمين نشينيد

 
انسان ضعيف با توانايی محدود، طبعًا در مواجهه با مشکالت و دشواريهای زندگی يا در هنگام موفقيت و کامروايی                            

ولی اين امر   .  بروز کند و دو روش متغاير داشته باشد و دو نوع بيان از وی سر زند                ممکن است از وی دو گانه حالت         
درباره قادر مطلق  و دانای مطلق و حکيم مطلق که هيچ چيز بر وی پوشيده نيست و هيچ رادع و  مانعی در برابر                                    

 نازل می شود و مدتی بعد، »ال اکراه فی الدين«معذلک در سال اول هجرت آيه . اراده اش پيدا نمی شود، صادق نيست   
 :، می فرمايد]بعد[شايد يک سال 

 
َوالُمجاِهُدوَن ِفی َسِبيِل اُهللا       ...  َال يسَتِوی القاِعدوَن ِمَن المؤِمِنينَ        ]  بُکشيد در راه خدا      [َو قاِتُلوا فِِ َسِبيِل اِهللا           «

کنندگان در راه خدا به مالهای خود و جانهای         و جهاد ...  برابر نيستند نشستگان از مؤمنين    .  [»ِبَامَواِلِهم َو َانُفِسُهمُ  
 .31]خود

 
نه تنها حکم محاربه با  اشخاص را می دهد که نمی خواهند مسلمان شوند و يک سال قبل اجباری برای  ]  در اين آيه  [که  

يی که يا با    مسلمان شدن آنها در کار نبود، بلکه به مؤمنان نيز صريحًا می فرمايد که آنها نيز مساوی نيستند، يعنی آنها                       
زور شمشير و يا بخشيدن مال به جنگ مشرکان برخاسته اند با آنهايی که فقط مسلمان شده و عبادت می کنند، يکسان                            

 :حضرت باريتعالی در مکه به پيغمبر خود دستور اخالقی می دهد که. نيستند
 

 .»ِاَذا الَّذی َبيَنَک َو َبيَنُه َعداَوُة َکَانَُّه َوَلی َحميُمِادَفع ِبالَّتی ِهی َاحَسُن َف. َوالَتسَتِوی الَحَسَنُة َوَال السَّيَئُة«
خشم را با مهر، خشونت را با بردباری و            (خوبی و بدی يکسان نيست، بدی را به خوبی پاداش مده                 ]  يعنی[

 .32آنگاه دشمن با تو دوست صميمی می شود) آزار را با عفو
 

 :را دستور می دهداما در مدينه خداوند به حضرت رسول خالِف آن 
 

 »َفال َتيُنوا َو َتدُعوا ِالی السَّلِم َو َانُتُم اَال عَلوَن«
 .33يعنی اکنون که برتريد، سستی به خرج ندهيد و به صلح و مسالمت مگراييد

 
عالوه بر اين تغيير روش و تغيير لهجه، گاهی در قرآن به آياتی بر می خوريم که آفريننده کائنات و مدير و مدّبر                                       

 :يلياردها خورشيد و توابع به مشتی اعراب حجاز می فرمايدم
 

 »َانُتم َانَزَلَتَموُه ِمَن الُمُزِن َام َنحُن الُمنِزُلوَن«
 34يعنی آيا شما باران را از ابر فرود آورديد يا ما؟

 
 دارد چه کسی به     از اين رو آهن را می فرستد تا معلوم        .  گاهی نيز مثل مردمان ناتوان و بی کس نيازمند ياری می شود            

 :ياری او می شتابد
 

 .»َوَانَزلَنا الَحديَد فيِه َبأُس َشديد َو  َمناِفُع ِللّناِس َوِليعَلَم اُهللا َمن ينُصُرُه َو ُرُسوَلُه«
 .35ياران خود و رسولش را باز شناسد] ميان[شمشير يگانه وسيله ای  است که خداوند ] يعنی[

 
 :ند هدايت مردم را منوط به  اراده و مشيت خود می فرمايددر قرآن بيش از پنجاه مرتبه خداو

 
 .»ِانَّ الَّذيَن َحقَّت َعَليِهم َکِلَمُت َربََّک اليؤِمُنوَن«

 .36يعنی کسانی که نامزد عذاب و قهر خداوندند ايمان نمی آورند
                                                 

 ٥آيه   سوره توبه  30
، ١٩٠قسمت اول می تواند از سوره های بقره آيه             .  در اينجا شادروان علی دشتی از آيه های مختلف قرآن قسمتهايی را نقل کرده است                        [ 31
با نقل اين آيات، شادروان علی دشتی جوهر و عصاره معانی            .   و غيره است   ٩٥ و قسمت دوم از سوره نساء آيه          ١٦٧ و يا آل عمران آيه        ٢٤٤
 ]را در سطور بعدی آورده که کامًال برهان او را تأييد می کندآيات 
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 .»نَّ َجَهنََّم ِمَن الِجنَِّة َوالّناِس َاجمَعيَنَوَلو ِشئنا َالَتينا ُکلَّ َنَفٍس ُهدايها َو ِلکن َحقَّ الَقوُل ِمّنی َال مَلَئ«

يعنی می خواستيم بر هر شخصی نور هدايت می انداختيم اما حرف من حق است و دوزخ را از جّن و ِانس                            
 .37پر خواهيم کرد

 
 :سپس بی درنگ می فرمايد

 
 .»...ذاَب الُخلِد ِبما ُکنُتم َتعَلُموَنَفذُوُقوا ِبما َنسيُتم ِلقاَء يوِمُکم هذا، ِاّنا َنسيناُکم َو ذوُقُوا َع«

ما هم اکنون شما    .  يعنی پس به سزای اين که روز واپسين را فراموش کرديد اکنون بچشيد عذاب را                 
 .38را فراموش می کنيم و شما برای هميشه به سزای اعمال خود در عذاب خواهيد بود

 
دا خود نخواسته است که مردم هدايت شوند و           خ.  از خواندن اين دو آيه موی بر اندام شخص راست می شود              
چنانکه .  خود او نخواسته است مردم هدايت شوند       .  آنوقت سزای هدايت نشدن، عذاب است، آنهم عذاب جاويد           

 : سوره انعام فرموده است٢٥صريحًا در چند آيه قرآن از جمله آيه 
 

 . 39»...ِنِهم َوفرًاَوَجَعلنا َعلی ُقُلوِبِهم َاِکنًَّة َان يفَقُهوُه َو فی ِاذا«
يعنی ما بر قلب آنان پرده کشيده ايم تا فروغ ايمان بر آنان نتابد و در گوش آنان سنگينی گذاشته ايم                           

 .که کلمه حق را نشنوند
 

و باز بيش از پنجاه شصت آيه هست که عذاب اليم جاودان برای مردمی که خود نخواسته است هدايت شوند،                       
 .ذخيره فرموده است

در قرآن ناسخ و     .  موضوع که درگذريم به موضوع ديگری برمی خوريم که بسی مايه شگفتی است                   از اين    
منسوخ عبارت از آيه ايست      .  دانشمنداِن تفسير و فقهای محقق تمام آنها را تدوين کرده اند              .  منسوخ زياد است  

.  ناسخ آيه قبلی است      که نخست نازل شده و بعدًا آيه ديگری مغاير و مخالف آن نازل گرديده است که طبعاً                         
اتخاذ روشی و سپس تغيير آن امری است عادی و جاری برای آدمی که                  ]  و[گرفتن تصميمی و عدول از آن         
. انديشه محدود او فريفته امری شده و سپس به خطای خود پی برده است                      .  از ُکنه واقعيات  اطالعی ندارد        

نجش دقيق يا بروز واقعياتی به خطای خود پی           ظواهر حوادث او را به اتخاذ تصميمی می کشاند و پس از س               
اما اين پيشامد برای خداوند دانا و توانا غيرقابل           .    می برد و بنا بر آن از رأی نخستين خويش عدول می کند               

محمد امروز امری صادر می کند و فردا         :  توجيه است و از همين رو مخالفان زبان به طعن گشوده می گفتند               
 : سوره بقره جوابی است بدين اعتراض١٠٦ آيه. آن را نسخ می کند

 
 .»ما َننَسخ ِمن آيٍة َاوُننِسهاَنُاِت ِبَخيٍر ِمنها َاو ِمثِلها َاَلم َتعَلم َانَّ اَهللا َعلی ُکلَّ َشٍئ َقديُر«
ما امری يا آيه ای را نسخ نمی کنيم يا به فراموشی رها نمی سازيم مگر اينکه بهتر يا مانند                          ]  يعنی[

 .مگر نمی دانی خداوند بر هر امری تواناست. يمآن را بياور
 

البته خداوند بر هر امری تواناست و به همين دليل نبايد آيه ای را بفرستد و سپس نسخ فرمايد زيرا توانای                                
دانايی و توانايی از صفات      .  مطلق بالضروره بايد توانايی فرستادن احکامی را داشته باشد که قابل نسخ نباشد               

اما اين  .  بشر متفکر و ُمدِرک خدايی را با چنين اوصافی ستايش می کند                .  باريتعالی است ضروريه حضرت    
وقتی او  .  خدای دانا و توانا چرا امری صادر می کند که پس از آن نسخ فرمايد؟ تناقض در خود آيه است                               

 است، چرا از نخست آن امِر بهتر را صادر نفرمود؟» علی کل شئ قدير«
. گستاخ در آن عصر هم بوده است که حتی بر اعتراض خود پافشاری نيز می کرده اند                  فضول و   ]  افراد[گويا  

 :از اين رو در سوره نحل همين جواب به شکل ديگری آمده است
 

ُح الُقُدس ِمن   ُقل َنزَّلُه روُ  .  َو ِاذا َبدَّلنا آيٍة َواُهللا َاعَلُم ِبما يَنزَُّل قاُلوا ِانَّما َانَت ُمفَتٍر َبل َاکَثُرُهم اليعَلُمونَ                  «
 .»َربََّک ِبالَحقَّ ِليَثِبَت الَّذيَن آَمُنوا

آنها تو را مفتری    .  اگر آيه ای را با آيه ديگر نسخ می کنيم خداوند بدانچه می فرستد داناست                  ]  يعنی[
به آنها بگو روح القدس آن را نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت                 .  می گويند اما اکثر آنها نمی دانند       

 .40دقدم ساز
                                                 

 ١٣  سوره سجده آيه  37
 ١٤  سوره سجده آيه  38
 علی دشتی. ده است سوره کهف نيز تکرار ش٥٧  عين اين عبارت در آيه  39



 151

 
هنگامی که خداوند سخن می گويد طبعًا بايد رنگ پندارهای آدمياِن ناقص                     .  فرض اين است که قرآن سخن خداست           

. البته خداوند به آنچه نازل می کند داناست        .  باز در اين دو آيه تناقض صريح به چشم می آيد            .  وضعيت در آن راه نيابد    
شک در اينکه آنها از طرف خداوند است زيرا          .  را به شک می اندازد     به همين دليل تبديل آيه ای به آيه ديگر مخالفان              

. حتی مخالفان عامی و ساده لوح حجاز گويی می دانستند خداوند دانا و توانا مصلحت بندگان خود را تشخيص می دهد                        
عيف و نادان پس بايد از همان آغاز آنچه مصلحت اقتضا می کرده است نازل فرمايد، چه تغيير رأی از لوازم بندگان ض       

 .است
از مطالعه و تأمل در اين تغاير و تخالف ناچار يک توجيه بيشتر نمی توان يافت و آن اين است که خداوند و محمد به                               

خدايی در اعماق وجود ناخودآگاه محمد ظهور می کند، او را مبعوث می                      .  شکل غيرقابل تفکيکی به هم آميخته اند           
آنگاه محمِد بشر و دارای خصايص بشری بدين رسالت قيام می کند و                    .  سازدفرمايد و مأمور ارشاد قوم خويش می            

 .آيات قرآنی از اين دو شخصيت تراوش می کند
» عقيده و شريعت در اسالم     «رأی عجيب و سزاوار دقتی که گولدزيهر در آغاز فصل سوم کتاب ارزنده خود به نام                        

 :می نويسد. ص انديشمند را به حّل معّما نزديک کندآورده است در اينجا به خاطرم آمد که شايد نقل آن، شخ
به عبارت  .  از اين رو مطالب خود را در تحت قاعده و ضابطه علمی درنياورده اند              .  پيغمبران نه فيلسوفند و نه متکلم     «

رو از عمق وجدان آنان مطالبی بيرون می جهد و در آن پي             .  ديگر يک سيستم فلسفی و کالمی قبًال پی ريزی نکرده اند             
تعداد مؤمنان روز به روز فزونی می گيرد تا جامعه نوينی بر                    .  مردمانی بدانها می گروند     .  الهامات درونی خويشند   

پس از آن دانشمندانی پيدا می شوند تا در مقام ايجاد  منظومه ای فکری برای معتقدات                        .  اساس آن ديانت تشکيل شود      
 تناقضی يافتند، با تأويل و تفسير آن را سازگار می سازند و برای هر                  اگر.  اگر خالفی يافتند، پر می کنند      .  عامه برآيند 

برای اظهارات الهامی او که فقط متکی به وحی ضمير بوده است،                .  جمله ساده پيغمبر، باطنی تصور و خلق می کنند           
 پيغمبر نگذشته   استدالل عقلی و منطقی درست می کنند و خالصه معانی و مفاهيمی کشف می کنند که ابدًا از مخيله آن                      

بر سئواالت و اعتراضاتی که ابدًا صاحب دعوت را ناراحت نکرده است، جوابهايی تهيه می کنند و خالصه                              .  است
سيستمی فلسفی و کالمی می آفرينند و به خيال خود دژی رخنه ناپذير در برابر شّکاکين داخلی يا  معارضين خارجی                           

اين مفسران و علمای کالم، بی          ...  به اقوال خود پيغمبر استناد می کنند           استوار می کنند و در تمام اين بنيانگذاری                
مفسران و متکلمان ديگر از همان اقوال پيغمبر آرايی مخالف استخراج کرده و منظومه ديگری می                 .  معارض نمی مانند  

 .41»آفرينند به کّلی معارض دسته نخستين
ولی تصور می شود    .  ورکّلی راجع به کليه ديانات آورده است       از قضا گولدزيهر ديد بسيار نافذی داشته و مطلب را بط            

 و معتزلی   42و شايد خطا نباشد اگر بگوييم مباحثات و مشاجراتی که از قرن اول هجری جان گرفت و طوائف اشعری                      
او خود يهودی است و از سير        .   را به جان يکديگر انداخت، مصدر الهام او بوده است            44 و خوارج  43و شيعه و مرجثه   

ولی .  ل کليسای مسيحيت کامًال با اطالع است و همه اين قضايا در ديانت يهود و نصاری نيز روی داده است                                  تحو
نمونه خيلی کوچک و     .    اطالعات دامنه داری که در مباحثات اسالمی دارد او را بدين درجه روشن بين ساخته است                      

 :اينجا می آوريممختصر از اين اختالفات و مباحثات را چون مناسب اين فصل است در 
در قرآن تعبيراتی هست که ذوق سليم و هر شخص روشن بينی آن را به خوبی درک می کند و مورد هيچ شک و                                     

.  يعنی دست خدا برتر از دست آنهاست که معنی حقيقی آن واضح است                       45»يداهللا فوق ايديهم   «:  ايرادی نيست مانند   
 يعنی خداوند بر تخت مستقر      46»الّرحمن علی العرش استوی   « که   يا اين تعبير  .  قدرت خداوند مافوق قدرتها است    :  يعنی

                                                                                                                                                         
 ١٠٢ و ١٠١  سوره نحل آيات  40

41     [Ignaz Goldziehr: Vorlesungen über den Islam; Heidelberg ١٩١٠; Kapitel III (Dogmatische 
Entwicklungen), S.٨٠] 

ست از روی قلب اعتراف کردن       به عقيده او ايمان عبارت     .  وی مخالف معتزله بود   .  فرقه اشعريه پيرو ابوالحسن علی بن اسماعيل اشعری             [ 42
صاحب گناه اگر بميرد و توبه نکند، حساب او با خداوند است، يا او را به رحمت خود می بخشد                      .  به وحدانيت خداوند و پيامبران و رسالت آنان        

د و به اين ترتيب طريقه        امامت به اتفاق و اختيار مؤمنين ممکن است و به نّص و تعيين ثابت نمی شو                     .    و يا به  مقدار جرمش عذاب می کند           
 ]راجع به قرآن، اشعريه برخالف معتزله معتقد به قدمت آنند. اهل سّنت را تأييد می کند

معتقد بودند که هيچکس حق ندارد      .  پيدا شدند )   ميالدی ٦٦١  -٦٧٨/   هجری قمری    ٤١  -٥٩خالفت  (فرقه مرجثه در زمان خالفت معاويه           [ 43
اين تأخير .  که مرتکب گناهان کبيره شده اند حکم دهد  بايد حکم اين اشخاص را به روز قيامت موکول کرد              در دنيا در باب جهنمی بودن کسانی      

عقيده مرجثه درباره امام اين است که چون کسی به امامت مسلمانان انتخاب                  .   سوره التوبه   ١٠٧حکم را ارجاء ناميدند و  مأخوذ است از آيه                
اين فرقه در حقيقت ياران معاويه و طرفداران حکومت آل           ).  مطلقه فقيه اين اصل مرجثه را پذيرفته است        واليت  (شد، بايد هر چه گويد پذيرفت        

 ]سفيان بودند
خوارج گروهی هستند که در زمان خالفت علی بن ابی طالب به سبب آنکه علی پس از جنگ صفين به حکميت رضا داده بود، بر او                                          [ 44

. خوارج خالفت ابوبکر، عمر، عثمان و علی را تا زمانی که به حکميت تن نداده بود قبول داشتند                              .  »ال حکم االهللا   «:  خروج کردند و گفتند     
خوارج در ميان اعراب، فارس، سيستان، کرمان و خراسان طرفدارانی داشتند و در سه قرن اول هجری غالبًا تشکيل دسته های بزرگ می                                   

از سران خوارج در ايران می بايد از حمزه پسر آذرک شاری و عمار خارجی                    .  ريدنددادند و برای خلفای اموی و عباسی دشواريهايی می آف            
 ]نام برد

 ]١٠ آيه ٤٨سوره   [ 45
 ]٥ آيه ٢٠سوره   [ 46
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يا در  .  طبعًا خدا جسم نيست تا بر تخت بنشيند و معنی آن اين است که پروردگار بر تخت ربوبيت استوار است                       .  گرديد
ی  يعنی مؤمنان با رخسار شکفته به خدا            47»وجوه يومئذ ناضرة الی ربها ناظرة         «:  توصيف روز قيامت می فرمايد       

ان اهللا سميع «. نيکان به سوی خدا نگرانند يا اينکه بدو توجه دارند        :  خويش می نگرند، که به خوبی چنين معنی می دهد         
 .هيچ چيزی بر وی پوشيده نيست: يعنی] که[ يعنی خداوند می شنود و می بيند 48»بصير

داده و دخالت عقل را در امور ديانتی          منقوالت قرار   ]  و[بسياری از مسلمانان خشک و جامدالفکر که بنا را بر حديث               
ناروا و باعث گمراهی می دانستند، اين آيات و اين تعبيرات را به همان معنی تحت اللفظی گرفته و معتقد شدند که                                   

 .خداوند چون آدميانست و دست و پا و چشم و دهان و سر و گوش دارد
حنبليان تابع امام احمد بن      .   اين گويد کافر است     می گفت هر کس جز     )   هجری ٢٣٦متوفی به سال       (49ابو معمر ُهَذلی  

همچون رهبرشان جامد و بی حرکت کنار منقوالت ايستاده و هيچگونه تحرک ذهنی را به خويشتن روا                   ]  و[حنبل بودند   
 .نمی داشتند

فر و  که از فرط تعصب، معتزليان را کا        )   هجری ٧ و   ٦بين قرن   ( يکی از علمای بزرگ اين طايفه است            50ابن َتيِمية 
روزی در دمشق وعظ می کرد و به مناسبت آيه يا حديثی از منبر فرود آمد و . امام محمد غزالی را منحرف می دانست   

 .همينطور که من از منبر فرود آمدم، خداوند هم از تخت خود به زير می آيد: گفت
ان و حتی اشاعره را باطل        تعصب و جمود فکری اين جماعت به درجه ای است که اقوال متکلمان اسالمی و معتزلي                      

 .دانسته و هر نوع انحراف از آرای سخيف و عوامانه خود را بدعت می گويند
را بدين  »  ليس کمثله شئ   «می گفت اين بدعت گذاری است که آيه              )   هجری ٥٢٤متوفی به سال        (51ابوعامر قرشی 

ر اولوهيت مانع ندارد وگرنه چون من و        معنی آيه اين است که خداوند د      .  معنی می دانند که هيچ چيزی مانند خدا نيست         
روزی که کشف   [52»...يوَم يکَشُف َعن ساٍق َو يدَعوَن ِاَلی السُُّجودِ       «از خواندن آيه    ]  پس[شما اعضاء و جوارح دارد و       

خداوند ساقهايی چون ساق پای من       :  دست به ساق پای خود زد و گفت         ...]  کرده شود از ساق و خوانده شود به سجود           
 .دارد
که ]  بطوری[ سير در عقايد و آراء اين جماعت بی اختيار شخص به ياد اعراب جاهليت و عادات بدوی آنها می افتد                        از

همان اعراب با همان بينش ماّدی و گرايش به محسوسات و دوربودن از امور روحانی، از گريبان مسلمانان سر بيرون                   
، صوفيان و ساير فرقه     54، باطنيان 53چون معتزله، اخوان الصفا   می آورند و امتزاج با ملل آريايی و پيدايش فرقه هايی             

هايی که به مقوالت عقلی روی آورده اند در آنها تأثير نکرده است و از قضا رهبران و پيشوايان اين قوم همه از نژاد                            
و غالب  برخالف معتزله   .  سامی هستند و به ندرت اشخاصی خوش فکر و مايل به مقوالت عقلی در آنها ديده می شود                     

علمای کالم که يا از غير نژاد عربند و يا اينکه به واسطه امتزاج با فکر آريايی جمود فکری و تصّلب در عقايد بدوی                            
در حقيقت همه اينها ما را به جمله ای که در صدر اين فصل آورديم بيشتر مطمئن می کند که                              .  را از دست داده اند      

 . »انسان خداوند را به شکل خود آفريد«
آيا امسال به   «:  به يکی از اعراب متعين فرمود     )   هجری ١٠سال  (ر اوقاتی که پيغمبر در تدارک جنگ با روميان بود            د

اجازه دهيد شرکت نکنم و دچار فتنه نشوم زيرا من زن را زياد               «:  جد ابن قيس جواب داد    »  جنگ با روميان نمی آيی؟    
 :در اين باب آمده است] توبه[ سوره برائة ٤٩آيه . »ت بدهمدوست دارم و می ترسم از ديدن زنان رومی اختيار از دس

 
 .»َاال ِفی الِفتِنة َسَقُطوا َو ِانَّ َجَهنََّم لُمحيَطُة ِبالکاِفريَن. َوِمنُهم َمن يُقوُل ائَذن لی َوَالَتفِتّنی«

ر کّفار مستولی   آنها در فتنه افتاده اند و دوزخ ب          .  يعنی اشخاص می گويند مرا معذور دار و دچار فتنه مساز              
 .است

                                                 
 ]٢٤  و ٢٣ آيه ٧٥سوره   [ 47
 ]٧٥ آيه ٢٢سوره   [ 48
کر معتزلی است که در بصره به دنيا آمد و در            يکی ابومحمد که متکلم و متف      :  در تاريخ رجال اسالم نام دو کس با عنوان هذلی آمده است                 [ 49

اما نگارنده اين   .   ميالدی زندگی می کرد     ٨٤٠بغداد تدريس می کرد و سعی داشت که افکار ارسطو را با آيات قرآنی توافق دهد و در حدود                            
 ] ميالدی زندگی می کرد١٤ه در قرن سطور گمان می برد که منظور شادروان دشتی علی بن عبدالرحمن بن ُهَذلی عاِلم و اديب آندلسی است ک

فقيه و  )   م ١٢٥٤  -١١٩٣(مجدالدين ابوالبرکات بن تيمية      :  يکی.  دو کس با عنوان ابن َتيِمية معروف هستند که هر دو حنبلی مذهب بودند                    [ 50
ه در حّران سوريه متولد شد و در          فقيه حنبلی ک  )   م ١٢٦٣  -١٣٢٧(تقی الدين احمد بن تيمية       :  ديگری.  عاِلم حنبلی که در بغداد زندگی می کرد         

 ]دمشق امام جماعت بود و از مخالفين شافعيون و در حديث و فقه و کالم مشهور بود
 ] ميالدی٩٧٨ -١٠٠٢ابوعامر قرشی يا محمد بن ابو عامر قرطبه ای،   [ 51
 ٤٢  سوره قلم آيه  52
 عقلی و نزديک کردن دين و حکمت به يکديگر و آگاه کردن عامه                در قرن چهارم هجری گروهی به اين فکر افتادند که برای نشر علوم                   [ 53

اخوان الصفا و    «اين عّده خود را       .  از مبانی حکمت نظری و عملی، رساالت مختصر و ساده ای بدون ذکر نام مؤّلف بنويسند و انتشار دهند                           
مد معشر بستی معروف به مقدسی، ابوالحسن علی بن                از جمله نويسندگان اين گروه می توان از ابو سليمان مح                   .  می ناميدند  »  خالن الوفاء  

 ]بيشتر نويسندگان اخوان الصفا ايرانی و يا ايرانی تبار بودند. هارون زنجانی، ابو احمد مهرجانی، ابوالحسن علی بن راميناس عوفی نام برد
از جمله کسانی که به بنيان اين          .  ا باطنيه مشهورند   باطنيان فرقه ای از اسماعيليه، طرفداران امامت در خاندان اسماعيل به اسماعيليه ي                       [ 54

فاطميان مصر هم   .  مذهب مبادرت کرده اند ميمون بن ديصان معروف به قداح است که در خوزستان و عراق و شام به فعاليت اشتغال داشت                              
ماعيليه در هند و پاکستان جمعيت قابل           اس.  بخشی از اين فرقه اند و در نواحی يمن، شام و فلسطين و ايران و شمال آفريقا زندگی می کنند                                 

 ]توجهی هستند
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ولی .  معلوم است آيه از زبان محمد است زيرا جدبن قيس از او اجازه خواسته بود که در جنگ شرکت نکند نه از خدا                          

خدا زود به ياری فرستاده اش می شتابد و آتش دوزخ را برای کسی که جرئت و گستاخی را بدانجا رسانيده است که                               
 .فروزدمی خواهد در جنگ شرکت نکند، می ا

 
 
 

 جّن و جادوگری
گاهی بر آدميان ظاهر می شود و حتی ممکن است پريزداه عاشق بشری              .  جّن موجودی  است چون آدميان اما  نامرئی         

.  می کنند   55ارواح شريره گاهی در بدن آدميزاد رفته او را مصروع              .  يا جّن نری عاشق زنی از آدميان گردد           .  شود
 .داشته استاينگونه اوهام ميان همه ملل رواج 

جادوگری از قديم ميان اقوام بشری متداول بوده و عبارتست از اينکه شخصی با خواندن اورادی يا درست کردن                                   
طلسمی يا ترکيب داروهايی کارهايی انجام دهد که بطور طبيعی قابل انجام نباشد، مثًال شخصی را بکشد، مردی را                              

 موم بسازد و به چشم آن سوزنی فرو کند و بی درنگ شخصی                   عاشق کند، زنی را به ديوانگی اندازد، عروسکی از           
آمده ]  به وجود [اين مهمالت و اباطيل از قديمترين اعصار و در اقوام بشری موجود                   .  صد فرسنگ دورتر کور شود      

 .حتی در کشورهای رشديافته. است و متأسفانه هنوز هم وجود دارد
به نيروی انديشه   .  انديشه او را به تکاپو می اندازد       .  ک انديشه دارد  عّلت آشکار و مسّلم قضيه اين است که حيواِن ُمدرِ           

هنگامی که انديشه نتواند کاری     .  نمی تواند تاريکی مجهوالت را روشن کند و ناچار دستخوش فرض و حدس می شود                  
 دارد که با    آدمی در مقابل طبيعت ضعيف است، می ترسد، شهوات و رغباتی           .  از پيش ببرد، قوه واهمه به کار می افتد         

فال می گيرد،   .  عواملی از اين طراز، او را در ورطه خرافات می افکند             .  وسايل عادی دست يافتن بدانها دشوار است        
طالع می بيند، از آينده نگرانست، به رمل و جفر رو می آورد، در تاريکی وحشت بر او مستولی می شود، موجودات                           

پس جای شگفتی نيست که عربهای قرن ششم ميالدی بهره ای             .  الخ...  وهمی به اشکال مختلفه بر وی هجوم می آورند          
آنهم به  .  ولی شگفت اين است که اين هر دو موضوع در قرآن منعکس شده باشد                         .  کافی از اين اوهام داشته باشند         

ثير  راجع به تأ   56»قل اعوذ برب الناس   «و  »  ...قل اعوذ برب الفلق   «دو سوره   .  صورت ايجابی و مانند يک امر واقع       
سحر و چشم بد است و غالب مفسران قرآن بر آنند که لبيد بن اعصم بنا بر تقاضای مشرکان قريش در کار پيغمبر                                    

 .جادويی به کار بست و در نتيجه پيغمبر بيمار شد تا جبرئيل نازل شد و او را از چنين امری با خبر ساخت
يکی از  .  دو فرشته را باالی سر و پايين پای خود ديد          .  وددر تفسير کمبريج آمده است که پيغمبر در حال بيماری خفته ب            

ديگری پرسيد اين مرد از چه ناراحت و ناالن است؟ دومی گفت از سحری که لبيد در کار او کرده و آن را در چاه                                   
پيغمبر از خواب بيدار شد و علی بن ابی طالب و عّمار را مأمور بيرون آوردن سحر                              .  دفن کرده است   »  دروان«

آن دو آب چاه را کشيدند و سنگ ته چاه را بر گرفتند و ديدند همانطور که فرشتگان گفته بودند، رشته ای است                         .  فرمود
آنوقت دو سوره مذکور که مشتمل بر يازده آيه است نازل شده و هر آيه که               .  آن را نزد پيغمبر آوردند    .  دارای يازده گره  

 ...مبر شفا يافتخوانده می شد، گرهی گشوده می شد و در نتيجه پيغ
طبری هم با آب و تاب بيشتری قضيه را شرح می دهد و تفسير جاللين بدون آب و تاب، خواندن هر آيه را مستلزم باز                         

مثل ] و[تفسير کشاف ابدًا اشاره ای به اين افسانه ها نکرده و حتی منکر تأثير سحر و جادو شده . شدن يک گره می داند  
ا بر اين حمل می کند که ممکن است با زهر يا امثال آنها از بشری به بشر ديگر زيان                     ر»  شر ما خلق  «تمام خردمندان   

اما مطلبی که هيچيک از مفسران و علماء اسالم منکر نشده اند وجود جّن است زيرا در بيش از ده جای قرآن به                         .  رسد
ه بر اين، در قرآن سوره ای بدين عالو.  وجود آنها تصريح شده و حتی خلقت آنها را نيز از عنصر آتش ذکر کرده است                

 آيه موجود است که چند نفر از پريان آياتی از قرآن گوش کردند و از فصاحت بيان و ُعُلّو معانی                        ٢٨با  ]  الجّن[عنوان  
 .آن به وجد و شگفت آمدند و اسالم آوردند و به قوم و قبيله خود رفته اين مطلب را بازگو کردند

طبيعت، محيط و دشتهای خاموش و خلوت، آنان را          .  تقد به وجود ارواح و پريان بودند       عربها چون همه اقوام بدوی مع      
مسافری هنگام شب به دشت بی سکنه ای فرود           ]  هرگاه[بطوری که می گويند      .  در اينگونه اوهام سخت ياری می کرد       

 را از شّر سفيهان جّنی       می آمد، از شدت وحشت طی عبارتی خود را به پناه شاه پريان و مير جّنيان می سپرد که او                          
محافظت نمايد و بر حسب نّص آيه قرآن در همين سوره، اين پناهندگی ِانس به جّنيان، آنان را به غرور و انکار                                        

 .کشانيد
شيوع اوهام و پندارهای دور از موازين عقلی در اقوام بدوی و حتی در ميان طبقه پايين ملتهای متمدن چندان مايه                                  

آمدن آنها در کتابی که آن را کالم خدا می گويند، آنهم از طرف شخصی که بر ضد خرافات و                           ولی آيا   .  تعجب نيست 
عادات جاهالنه قوم خود قيام کرده است و در مقام اصالح فکر و اخالق آنها برآمده است، موجب تأمل و حيرت نمی                             
                                                 

اين بيماری با تشنج همراه است و برخی از حواس و اعضای بيمار را برای                   .  مصروع يعنی صرع زده، مبتال به بيماری صرع يا غش               [ 55
 ]مدتی کوتاه از کار می اندازد

 ] ،آيات نخستين١١٤ و ١١٣سوره های   [ 56
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که به حضرت محمد دست داده         شود؟ آيا اين سوره و محتويات آن را يک نوع رؤيا و مکاشفه ای بايد تصور کرد                             
است، چنانکه نخستين حالت وحی و ظهور فرشته را در آغاز بعثت رؤيای صالحه ناميده اند و آيه اول سوره اسری را                       
که حضرت محمد شبانه از مسجد الحرام به مسجد االقصی رفته همين گونه تعبير و تأويل کرده اند؟ آيا معتقدات                                       

روح پر از رؤيای او اثر گذاشته که رفته رفته واقعًا تصور کرده است اقوامی به                   عمومی قوم حضرت محمد چنان در        
صورت و مميزات آدمی در روی زمين هستند که ديده نمی شوند و مانند آدميان به عقل و ادراک ممتازند و چون آنان                           

صورت چرا پيامبری از نوع جّن       مکلفند و از اين رو بايد آنها را به يکتاپرستی و اعتقاد به معاد دعوت کرد؟ در اين                        
بر آنها مبعوث نشود؟ چه، در همين قرآن مکرر به اين معنی اشاره شده است که رسول هر قومی از نژاد همان قوم                                
باشد و به زبان آنها تکلم کند و حتی در چند جای قرآن تصريح شده است که اگر در زمين فرشتگان می زيستند، از                                  

يا اينکه سوره جّن را نوعی صحنه سازی بايد فرض کرد که حضرت پيغمبر                  .  ی فرستاديم فرشتگان پيامبری بر آنها م     
 :به مفاد بيت مولوی

 چون که با کودک سر و کارت فتاد    
 پس   زبان   کودکی   بايد    گشاد    

ی قرآن به وجد آمده     ابداعی در بيان فرموده و مطابق عقول قوم خود داستانی آفريده است که جّنيان هم از الفاظ و معان                      
 و مسلمان شده اند؟

فالسفه بزرگ يونان با آن افکار بلند و ثبت در مسائل رياضی و                      .  در هر صورت ايرادی بر حضرت محمد نيست            
طبيعی و تعليل حوادث زندگانی، معتقدات قوم خود را نتوانسته اند ناديده انگارند و در اساطير و ميتولوژی دينی                                     

ولی آنوقت يک مسئله باقی می ماند و آن اين است که مسلمين معتقدند قرآن کالم خداست و                       .  نديونانيان شرکت کرده ا    
آيا .  آغاز شده است  »  ُقل«با کلمه   ]  الجّن[اينها را محمد نگفته است، بلکه خداوند بدو وحی کرده است و همين سوره                      
ايد قومی اعراب از زبان حضرت رسول          خداوند هم در باب جّن و پری با عقايد اعراِب حجاز همساز است و يا عق                       

 جاری شده است؟
از مواريث گرانبهای تاريخ فکر بشری است زيرا ساده لوحی اقوام ابتدايی راجع به پيدايش جهان و                           ]  تورات[توراة  

بر حسب اين کتاب، خداوند آسمانها و زمين را           .  طرز تفکر حقيرانه ای که از خالق کائنات دارند در آن منعکس است               
پيش از آفرينش آسمانها و زمين طبعًا            .  ظرف شش روز آفريد و روز هفتم که شنبه بود به استراحت پرداخت                        در   

خورشيدی وجود نداشت تا از طلوع و غروب آن، روز و شبی پديد شود و بشر آن را برای خود معيار زمان قرار داده                
ين معيار بوده است؟ آيا شش روزی که برای آفرينش          آيا خداوند هم برای نشان دادن زماِن آفرينش محتاج ا          ].  دهد[است  

جهان مصرف شده، روزهای کره زمين است يا مثًال روزهای سياره نپتون؟ علت حدوث روز و شب، طلوع و غروب                      
اگر فرض کنيم که خداوند هنوز آنها را نيافريده است، چگونه روز و شب حادث می شود؟                     .  آفتاب است بر کره زمين     

 ت موسی ممکن است معلول قبل از علت وجود داشته باشد؟ آيا در ذهن حضر
 .باری، قضيه هر چه باشد اين مطلب که خداوند دنيا را در شش روز آفريده است در قرآن مکرر آمده است

 
 ٣سوره يونس آيه  -١

 .»ی الَعرِشَانَّ َربَُّکُم اُهللا الَّذی َخَلَق السَّمواِت َواَالرَض فی ِستَِّة َاياٍم ُثمَّ اسَتوی َعَل«
 يعنی خدای شما کسی است که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش مستقر گرديد

 
 ٥٤سوره اعراف آيه  -٢

 .»ِانَّ َربَُّکُم اُهللا الَّذی َخَلَق السَّمواِت َو اَالرَض فی ِستَِّة َاياٍم ُثمَّ اسَتوی َعَلی الَعرِش«
 .رار شده استکه عين عبارت آيه سوم سوره يونس تک

 
  سوره هود٧آيه  -٣

 .»...َو ُهَو الَّذی َخَلَق السَّمواِت َواَالرَض فی ِستَِّة َاياٍم َو کاَن َعرُشُه َعَلی الماِء ِليبُلو ُکم َايُکم َاحَسُن َعَمًال«
اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر روی آب قرار داشت تا شما را                                       ]  يعنی[

 .ايد که کدام يک  نيکوکارتريدبيازم
 

راجع به خلق آسمانها و زمين در شش روز تکرار مطلب است با اين تفاوت که در اين هنگام آفرينش عرش خدا بر آب       
ولی در دو آيه اول، پس از آفريدن         .  يعنی عرش و آب قبل از خلق آسمانها و زمين وجود داشته اند               .  استوار بوده است  

 بر عرش مستقر می شد و تا درجه ای همان استراحت روز هفتم که در تورات آمده است از آن                          زمين و آسمانها، خدا   
مستفاد می شود و چنانکه مالحظه گرديد در هر سه آيه خلقت زمين و آسمان به صيغه شخص ثالث بيان شده، يعنی                                

 :خداوند سخن می گويد]  سوره ق٣٨[اما در آيه .  حضرت محمد سخن می گويد
 

٤-  
 .»َلَقد َخَلقنَا السَّمواِت َواَالرَض َو ما َبيَنُهما فی ِستَِّة َاياٍم َو ما َمسَّنا ِمن ُلُغوٍبَو«
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 .يعنی ما آسمانها و زمين را و آنچه مابين آنهاست در شش روز آفريديم و خستگی به ما راه نيافت
 

تفا نشده و آفرينش به آنچه مابين آنهاست نيز           تفاوت اين آيه با سه آيه پيشين اين است که تنها به ذکر آسمان و زمين اک                     
 .عالوه در اين عمل خطير و سترگ، خستگی به ذات باريتعالی راه نيافته است] به[تعلق می گيرد و 

خستگی کاهش نيروی حياتی است و اين کاهش به موجودهای ضعيف و محدود و قابل انهدام اختصاص دارد نه به ذات      
پس، آوردِن اين مطلب که     .  ست و از هرگونه کاهش و ضعف و عوارض خارجی برکنار            پروردگار که ازلی و ابدی ا      

از آفرينش خسته نشده ام برای چيست؟ آيا برای جواب به تورات است که خدا روز هفتم به استراحت پرداخت که                                    
 بالمالزمه معنی خستگی از آن استنباط می شود؟

 
 ]سجده[ از سوره فّصلت ٩  آيه -٥
 .»م َلتکُفُروَن ِبالَّذی َخَلَق اَالرَض فی يوَميِنُقل ِانَُّک« 
 يعنی به آنها بگو آيا منکر وجود کسی می شوند که زمين را در دو روز آفريده است؟ 

 
فحوای آيه اين است که . در اين ايه باز خداوند سخن می گويد نه محمد و مدت خلقت زمين را دو روز معين کرده است                

ند که زمين در دو روز خلق شده است و بنا بر اين نبايد منکر وجود شخصی شوند که کار                         همه اعراب مکه می دانست     
اما عربها چنين اطالعی نداشتند تا از آنها بازخواست شود که چرا به                    .  بدين عظمت را در دو روز انجام داده است             

زيرا از آنها ايمانی توقع دارد که آن         گرچه خداوند سخن گفته است ولی استدالل خداوندانه نيست           .  آفريننده زمين کافرند  
پس ناچار بايد . ايمان نتيجه اطالع و اذعان اعراب است به اين امر که کسی هست که زمين را در دو روز آفريده است                

 .را مولود تصور خود حضرت رسول دانست] آيه[آن 
 
٦- 

ايجاد وسايل معيشت کره زمين         مشعر است بر اينکه چهار روز را خداوند صرف                    ١٠در همين سوره فّصلت آيه          
 :فرموده است

 .»َو َجَعَل فيها َرواِسی ِمن َفوِقها َو باَرَک فيها َوَقدََّر بيها َاقواَتها فی َارَبَعِة َاياٍم َسواًء ِللّساِئليَن« 
و بر روز زمين کوهها را قرار داد که زمين استوار بماند و برکتهای خود را برای زندگی جانداران                         ]  يعنی[
 .ر چهار روز فراهم ساختد

 
 ٧-  

 همين سوره می     ١١ولی در عوض در آيه        .  در اين سوره ديگر از استقرار خداوند بر عرش سخن به ميان نمی آيد                     
 :فرمايد

 .»ُثمَّ اسَتوی ِاَلی السَّماِء َوِهی ُدخاُن َفقاَل َلها َو ِلَالرِض ائِتيا َطوعًا َاو َکرهًا قاَلتا َاَتينا طاِئعيَن« 
ی پس بر اسمان که دودی بيش نبود بر شد و او به آسمان و به زمين گفت به مراد من بگرديد يا از روی                               يعن

 .رضا يا از راه اجبار، آنها گفتند ما مطيع اوامريم
 

ولی در آخر   .  باشد به صيغه تثنيه آمده است     »  قالتا«در نّص همين آيه زمين و آسمان مؤنثند و از همين رو فعل آنها که                 
 .جمع مذکر آمده و از مواردی است که تخلف از اصول زبان عرب روی داده است» طائعين«با کلمه آيه 

 
 ٨- 

 : همين سوره دو روز به بنای هفت آسمان اختصاص يافته است١٢در آيه 
 .»َفَقضيُهنَّ َسبَع َسمواٍت فی يوَميِن َو َاوحی فی ُکلَّ َسماٍء َامَرها« 
 .هفت آسمان پرداخت و تکليف هر يک را معين فرمودپس دو روزه به ساختن ] يعنی[ 

 
]. يعنی بيش از يک هفته    [در اين آيه که سخن از بنای آسمان و زمين است، عدد ايام خلقت به هشت روز بالغ می شود                       

 .اين تشويش در موضوع ديگری نيز روی می دهد که نمی توان آن را سخن خدا دانست
  
 ٩-  

ِعنَداِهللا اثنا َعَشَر َشهرًا فی ِکتاِب اِهللا يوَم َخَلَق الَسمواِت َواَالرَض ِمنها َارَبَعُة ُحُرُم ذِلَک الَّذيُن                    ِانَّ ِعدََّة الُشُهوِر    «
 .»القَّيُم
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يعنی روزی که آسمانها و زمين را آفريد عدد ماهها را دوازده مقرر فرمود که چهار ماه از آنها ماههای                                   
 .57و اين آئينی درست است) ّرمرجب، ذيقعده، ذيحجه و مح... (حرامند

 
 روز و اندی است که کره زمين يک  مرتبه به دور خورشيد می چرخد و از اين                     ٣٦٥سال در اصطالح ساکنان زمين      

از اين رو ملتهای    .  گردش، فصول اربعه حادث می شود و مردم کارهای زندگانی خود را از روی آن تنظيم می کنند                       
 چينيان، ايرانيان، يونانيان و غيره سال را شمسی معين کرده و آن را تقسيم به چهار                        پيشرفته چون باِبليان، مصريان،    

ماه کرده اند و در اين عمل مالک و ضابطه ای داشتند و آن سير خورشيد در مناطق                               )  ١٢(سه ماه يعنی دوازده           
 .مختلف آسمان بود

ز اين رو به آسانترين وسيله تحديد و تعيين زمان            اما در اقوام بدوی و بی اطالع از رياضيات اين کار دشوار بود و ا                   
متوسل شدند که ماه قمری باشد و طبعًا نمی تواند مالک تنظيم امر زراعت که نخستين و مهمترين وسيله زندگانی است                        

اما اعراب از اين ماهها استفاده ديگری کرده و برای اينکه فترتی از جنگ و خصومت داشته باشند، چهار                     .  قرار گيرد 
اين عادت قومی در قرآن به شکل يک اصل تخلف ناپذير عالم               .  ماه آن را برای جنگ و خونريزی حرام اعالم کردند            

پس چنين خدايی يا يک خدای محلی و مخصوص جزيرة العرب است يا حضرت محمد خواسته                    .  طبيعت در آمده است   
چنانکه يک عادت قومی ديگر را به          .  باع کند است اين عادات قومی را به وسيله اين آيه يک امر مسّجل و الزم االت                      

به همين جهت در    .  عنوان حج جزء فرايض مسلمين ساختهه و سعی بين صفا و مروه را از شعائر اهللا قرار داده است                       
 : سوره بقره يکی ديگر از مظاهر طبيعت را علت يکی از عادات و يکی از احکام قرار می دهد١٨٩آيه 

 
 »...َلِة َقل ِهی َمواقيُت ِللّناِس َو الحَِّجيسَئُلوَنَک َعِن اَال هَّ«

يعنی از تو راجع به کاستی و فزونی ماه می پرسند به آنها بگو اين حاالت مختلفه ماه را برای تعيين وقتها                                 
 .نظير حج و غيره مقرر ساخته ايم

 
تن مردم به فصل زراعت و        تغيير حالت ماه برای آگاه ساخ       :  مضحک است که جاللين اين آيه را چنين تفسير می کند              

 .موسم حج و روزه و افطار است
بديهی است که ماههای قمری نمی تواند در امر زراعت به حال مردم سودمند باشد و اما ساير مراسم چون حج و روزه    
و غيره که بر ماههای قمری قرار گرفته برای اين است که ماههای شمسی در عربستان متداول نبوده است که آن                                    

بدر شود و پس از آن، کاهش آن         ]  هنگامی که [م انجام گيرد زيرا علت حقيقی حاالت مختلفه ماه از هالل گرفته تا                مراس
به عبارت ديگر اين حاالت مختلفه ماه هزاران سال             .  تا دوباره هالل شود، نتيجه حرکت انتقالی اوست به دور زمين                

ه نام عرب در حجاز و نجد وجود داشته باشد و حتی شايد                پيش از اينکه قومی ب     .  بلکه هزاران قرن وجود داشته است      
. محققًا خداوند که آفريننده کائنات است اين مطلب را می داند          .  پيش از اينکه نوع بشر بر سطح کره زمين پيدا شده باشد            

 . پس طبعًا علت را جای معلول و معلول را جای علت نمی نهد
 : حيرت می اندازدآيه ای ديگر در سوره انبياست که آدم را به

 
 58»...َاَوَلم يَرالَّذيَن َکَفُروا َانَّ السَّمواِت َو اَالرَض کاَنتا َرتقًا َفَفَتقنا ُهما«

 .که آسمانها و زمين بسته بودند و ما آنها را باز کرديم) نمی دانند(يعنی آيا کافران نمی بينند 
 

 !نه بسته بودند و چگونه گشاده شدندنه تنها کافران، غير کافران هم نمی دانند که آسمانها چگو
 

                                                 
 ٣٦  سوره توبه آيه  57
 ٣٠  سوره انبياء آيه  58
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 خالفت

 يا سودای رياست
 
 

ستاره ای که تقريبًا بيست و سه سال قبل در آسمان قوميت عرب                   .  در اوايل سال يازده هجری ستاره ای خاموش شد            
منا «هنوز جسد پيغمبر اسالم سرد نشده بود که فرياد           .  از همان ساعت نخستين غوغايی برخاست     .  وددرخشيدن گرفته ب  
 بلند شد و سودای رياست خون مهاجر و         1در سقيفه بنی ساعده   ]  يک امير از ما و يک امير از شما        [»  امير و منکم امير   

 .انصار به جوش آورد
تالش مستمری است که رياست طلبان در راه وصول          .   قدرت نيست  اگر نيک بنگريم تاريخ اسالم جز تاريخ رسيدن به         

 .به امارت و سلطنت به کار بسته اند و ديانت اسالم وسيله بوده است نه هدف
آيات قرآنی در اين دوره همه وعظ است و          .  در سيزده ساله ميان بعثت و هجرت، دعوت حضرت صرفًا روحانی است            

 .اب از زشتی و پليدیارشاد و خواندن مردم به نيکی و اجتن
اما از همان اوائل هجرت، دعوت روحانی کمرنگ شده و جای آن احکام و شرايعی پديد آمده تا مسلمين را در راه                                  

پيشامدهای مساعد، گرايش . مبارزه با مخالفان نيرو بخشد و بنيان يک واحد سياسی و قومی ريخته شود و چنين نيز شده    
 .  يک دولت اسالمی را ممکن ساختبه ايجاد جامعه ای نوين و تشکيل

با همه تفاوتی که ميان دو دوره مکه و مدينه هست، چه از حيث مطالب قرآنی و چه از جنبه روش و کردار حضرت                              
 .محمد، يک امر هيچگاه فراموش نشد و آن پايه گذاری اسالم بود که در زير پرچم آن دولتی به وجود آمد

م تدابير و اقدامات حضرت بر گرد آن می چرخيد حتی به کار انداختن شدت و                       نشر ديانت اسالم محوری بود که تما         
 .عنف قتلهای سياسی و خونريزيهايی که ظاهرًا مجوز شرعی و اخالقی نداشت

نهايت، .  اما پس از رحلت حضرت رسول، محور تغيير کرده به جای ديانت، وصول به امارت نقطه محوری گرديد                          
به .  نيز باشد ]  بقا و پايداری   [تازه ديانت اسالم بود، طبعًا آن علت بايستی علت ُمبقِيه                   چون علت موِجده اين دستگاه          

عبارت ساده تر، چون امارت و سيادت از راه ديانت حاصل شده بود نمی بايست سستی و مسامحهه ای به اصول آن                             
ز اصول اسالم و سّنت رسول اهللا         از همين روی در دوازده سال و اندی اّيام خالفت ابوبکر و عمر پيروی ا                    .  راه يابد 

ولی هر قدر از زمان رحلت حضرت رسول دورتر می شويم، ديانت از هدف به وسيله مبدل می                    .  دقيقًا صورت گرفت  
 .آن هم وسيله ای برای وصول به امارت و رياست. شود

عمر با  .   برآمد بی درنگ پس از رحلت حضرت رسول، سعدبن عباده در مقام به دست آوردن رياست جامعه مسلمين                      
ابوبکر .  نشاند و سعد بن عباده را به خاک هالکت می افکند          ]  می[يک ضرب شسِت ماهرانه ابوبکر را به مسند خالفت           

پس از دو سال و اندی خالفت، وام خود را به عمر ادا کرده و او را برای جانشينی پيغمبر نامزد و برای انتخابش بدين                        
گ شورای شش نفری را برای تعيين خليفه معيين کرد ولی عمًال عبدالرحمن بن                     عمر در بستر مر    .  مقام توصيه کرد   

 .عوف خليفه را برگزيد
قتل عثمان، بيعت با علی بن ابيطالب و سه جنگ صّفين و َجَمل و نهروان در طول پنج سال خالفت او دسايس عمرو                              

دست يافتن بر عبداهللا بن زبير، دعوت         عاص و معاويه و پيدايش خالفت اموی، فاجعه کربال هتک حرمت کعبه برای                   
بنی هاشم و سقوط دولت بنی اميه، روی کار آمدن عباسيان، نهضت فاطميان در مغرب، حرکت انقالبی اسماعيليان و                         

تب امارت . حوادثی که تا استيالی هالکو بر بغداد روی داد، همه عالمات تبی است که بر مزاج عرب مستولی شده بود          
 .اما زير عنوان جانشينی پيغمبرو رسيدن به قدرت 

 
 

                                                 
منظور محل سرپوشيده ای است      .  سقيفه در زبان عربی به معنی مکان و سرای سرپوشيده يا سقف دار است و بنی ساعده طايفه ای بودند                            [ 1

نگاه کنيد به   .  مسلمانان پس از رحلت رسول در آنجا گرد آمدند و ابوبکر را به خالفت برداشتند               .  که در ميان محل زندگی اين طايفه قرار داشت         
 ]ه دهخدالغتنام
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 جانشينی پيغمبر
دستگاهی که به نيروی روح محمد و به مدد آيات قرآنی پديد آمده بود پس از رحلت او چگونه بايد بچرخد؟ آيا پيغمبر                             
می بايستی جانشين خود را معين کند و با اين عمل تکليف جامعه جديداالحداث مسلمين را روشن سازد يا صحابه                                    

بر با نوعی توافق و تبانی پس از پيغمبر جانشين او را برگزينند؟ آيا همانطور که رسالت وديعه ايست خدايی،                                   پيغم
امامت و پيشوايی مسلمين نيز می بايد از اين خصوصيت بهره مند باشد؟ آيا اگر پيغمبر بنا بود جانشينی معين کند چه                             

عمو و متشخص ترين فرد خاندان بنی هاشم را معين می کرد که   کسی را به جانشينی خود برمی گزيد؟ آيا داماد و پسر            
از کودکی در دامان وی پرورش يافته و نخستين مرديست که بدو ايمان آورده و بازوی تيغ زن وی در راه ترويج                                    

 پيرمرد محترمی اصابت می    ]  نام[اسالم به کار افتاده و در حفظ و حراست او به جان کوشيده است؟ يا اين قرعه به                            
کرد که از همان فجر دعوت اسالم بدو ايمان آورده و از اين راه شأن و اعتباری به اسالم داده و هنگام فرار از مکه با                      
وی همقدم و ياِر غار بوده و پيوسته صديقی وفادار و مؤمنی پايدار مانده و دختر زيبای خود را به عقد وی در آورده                              

ده و با تدبير و سياست دار و حامِی تزلزل ناپذير ديانت اسالم چون عمر بن                  است؟ يا اينکه نظر او به مردی قوی االرا         
 الخطاب متوجه می شد؟ 

اساسًا آيا حضرت رسول در مقام تعيين جانشينی برای خود بوده است؟ در اين صورت آثاری از اين قصد در حوادث                          
 چرا؟. دهساله هجرت ديده نمی شود

] و[ت و تدبير و دورانديشی حضرت رسول، مردی که از صفر آغاز کرده               چگونه می شود تصور کرد مردی به فراس        
 چنين دستگاهی را از هيچ به وجود آورده است در چنين امر خطيری غفلت کند؟

مردی که در روزهای اخير زندگانی گفته است در جزيرة العرب نبايد دو ديانت وجود داشته باشد، يعنی قوميت عرب                        
  باشد، چگونه ممکن است سرنوشت دولت جديد االحداث را به دست تصادف و  اتفاق بسپارد؟با ديانت اسالم بايد يکی

داد و هر چه     ]  ها[سئواالت بی شماری از اين قبيل در ذهن نقش می بندد که نمی توان جوابهای صريح و قاطع بدان                           
 هايی که در تاريخ ديانت         منشأ بسياری از اختالفات و آشفتگی        .  گفته شود از صورت فرض و احتمال بيرون نيست              

 .اسالم ديده می شود از اينجا سرچشمه می گيرد
ظاهرًا حضرت رسول به شکل قطعی و صريح در مقام حل اين مشکل برنيامده و جانشين برای خويشتن معين نکرده                         

 .است
َال َفِهذا َعلی ِمن ُکنت مو«: قصه غدير ُخم که در بازگشت از حجة الوداع صورت گرفته و حضرت رسول فرموده است         

 و شيعيان آن را دليل نصب علی بر خالفت می دانند، مورد قبول اهل سّنت نيست و اگر هم وقوع آن را قبول                           2»مواله
کنند، آن را دليل بر خالفت علی نمی دانند بلکه به رأی آنان اين فرمايش رسول ستايشی است از خدمات علی بن ابی                             

ولی اگر بخواهيم آن را قرينهه ای بر نصب علی به خالفت                   .  دان اذعان دارند   طالب در راه پيشرفت اسالم و همه ب           
بگيرند، قرينه ديگر نيز وجود دارد دال بر تعيين ابوبکر به خالفت، چه در هنگام شدت مرض حضرت رسول ابوبکر                       

جه در باب خالفت    اهل سّنت رأی ظاهرًا آراسته و مو       .  را مأمور کرد به جای وی به مسجد رفته بر مردم نماز گزارد               
 . 3»َالَيوَم َاکَملُت َلُکم ديَنُکم َو َاتَممُت َعَليُکم ِنعَمتی«می گويند به مفاد آيه . دارند که مباين مبادی شيعيان است

پس نقصی در شريعت     .  حضرت محمد رسالت خود را انجام داده و تکاليف مسلمين را در قرآن مقرر فرموده است                         
مطابق رأی  (ی به جانشين باشد ملهم از طرف خدا و ودارای عصمت حضرت رسول                         اسالمی وجود ندارد تا نياز       

بلکه کافی است شخصی بر مسند رياست مسلمين قرار گيرد که در اجراء احکام قرآن جدی بوده و از رفتار و                  )  شيعيان
ور مسلمين را مطابق     پس صحابه می توانند کسی را به خالفت برگزينند که اهليت اداره ام                 .  کردار پيغمبر پيروی کند    

اين رأی ظاهرًا موجه سّنيان از قبيل تعليل بعد از وقوع است يعنی از حوادث دوران                   .  قرآن و سّنت رسول داشته باشد      
خلفای راشدين تنظيم شده است ولی سير در تاريخ خالفت اسالمی به شکل روشن و خدشه ناپذيری خالف آن را نشان                         

 .داده است
ه نشان می دهد که شوق رسيدن به رياست بر نفوس حکومت می کرد نه فکر پيدا کردن                                قضايای سقيفه بنی ساعد     

در آنجا هر يک از مهاجر و انصار در مقام اثبات           .  جانشين که امور مسلمين را مطابق دو اصل قرآن و سّنت اجرا کند             
ين اجتماع سران که سرنوشت        تازه، در اين نخست     .  آنهم از راه قرابت و ياری پيغمبر          .  اولويت خود به خالفت بودند       

خالفت معين می شد هيچ يک از بنی هاشم چون علی بن ابيطالب و عباس بن عبدالمطلب يعنی نزديکترين منسوبان                               
طلحه و زبير که در اعداد ابوبکر و عمر جزء عشره مبشره بودند، در خانه علی مشغول کار                      .  پيغمبر حضور نداشتند  

 .غسل و مقدمات دفن پيغمبر بودند
وقتی خبر سقيفه به علی رسيد و از اجتماع طرفين مطلع شد و شنيد که قريش به اين دليل بر انصار فايق آمدند که                                      

خود را از شجره رسول       ]  يعنی.  [»احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره      «:  خويشتن را شجره رسول اهللا خواندند فرمود          
 .دانسته ولی ميوه شجره را فراموش کردند

شمشير را در نيام نگذارم تا برای       «:   از شنيدن جريان امر در سقيفه بنی ساعده به خشم آمد و فرياد زد                 زبير بن العوام  
ای پسران عبد مناف، گرد و خاکی برخاسته است که با سخن خوش نمی توان آن                    «:  ابوسفيان گفت .  »علی بيعت گيرم  

                                                 
 ]هر که من مواليش هستم، پس علی هم موالی اوست  [ 2
 ]يعنی امروز کامل کردم برای شما دينتان را و تمام کردم بر شما نعمت خودم را.  سوره مائده٦آيه   [ 3
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خوارتر و ضعيف تر نيافته اند که خالفت را در            چرا ابوبکر به کار شما دست اندازد؟ از عباس و علی              .  را فرو نشاند  
دستت را دراز کن تا با تو بيعت کنم «: پس از آن روی به علی کرده  و گفت»  پايين ترين تيره  های قريش گذاشته اند؟       

گويی جز علی بن     .  و حضرت علی از قبول بيعت امتناع کرد         »  و اگر بخواهی، مدينه را از سوار و پياده پر می کنم               
الب که خلوص و صداقت او به پيغمبر و اساس اسالم از مرز عادات و اخالق دوره جاهليت درگذشته بود،                                  ابی ط 

 و هم در سيره ابن هشام آمده،         4بدين مناسبت قضيه ای را که هم در تاريخ طبری           .  سايرين همه به دنبال رياست بودند      
 :در تأييد اين رأی می آوريم

علی . مردم دور وی را گرفتند و از حال حضرت جويا شدند     .   خانه او بيرون آمد    علی در روز آخر بيماری پيغمبر از      «
من «:  عباس بن عبدالمطلب او را به کناری کشيد گفت               .  يعنی شکر خدای را که خوبست         .  » بحمداهللا 5بارئا«:  گفت

در چهره او    تمام آثاری را که بنی عبدالمطلب در هنگام مرگ بر چهره داشتند                      .  حضرت رسول را رفتنی می بينم         
با ماست،  )  يعنی جانشينی (اگر امر   .  برگرد و نزد پيغمبر برو و بپرس پس از او کار با که خواهد بود                    .  مشاهده کردم 

من هرگز چنين سئوالی نکنم       «:  علی گفت .  »آگاه شويم و اگر به ديگران تعلق دارد، دستور دهد و ما را توصيه کند                     
 .» ما روی نخواهد آوردزيرا اگر از ما دريغ کرد، هيچکس ديگر به

کيفيِت رسيدن آن دو به خالفت . امری که نمی توان انکار کرد اين است که خالفت دو خليفه اول و دوم به خوبی گذشت       
هر چه باشد و هر قدر اين شبه وجود داشته باشد که اجماع صحابه حاصل نشده است اما الاقل اين اصل به خوبی                                     

با .  ّنت رسول اهللا انحرافی روی نداد و هر دو خليفه پاک و پاکيزه از آب در آمدند                       جريان داشت که از کتاب اهللا و س          
در بيعت با عمر     ]  اما[آنکه علی بی ابی طالب شاخص ترين مدعيان خالفت در بيعت با ابوبکر شش ماه تأخير کرد                           

 .چنين امتناع يا ترديدی از وی نقل نکرده اند
زياد روی  ]  در اينجا معنی خوب و ظريف می دهد        [ انحراف از روش سيمين      ولی درباره خليفه سوم امر چنين نيست و        

 . به حدی که عالم اسالم را به طغيان و سرکشی کشانيد. داد
بر حسب ظاهر، انتصاب عثمان بيشتر جنبه دموکراسی داشت و بيشتر متکی به افکار عمومی مسلمين بود زيرا عمر                         

ه انتخاب کنند و آن شش نفر عبارت بودند از علی، عثمان، طلحه، زبير، سعد شش نفر را معين کرد که از بين آنها خليف      
 .بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف

ولی اين امر بعد از آن بود که علی             .  سايرين بيعت کردند   ]  سپس[درست است که عبدالرحمن با عثمان بيعت کرد و               
سه روز نوعی رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی            عبدالرحمن در ظرف     .  پيشنهاد او را نپذيرفت و عثمان پذيرفت         

معذلک انحراف از سّنت رسول اهللا در دوران همين خليفه روی داد که به اجماِع امت خليفه شده بود و                                   .  کرده بود 
اين تجاوز از حدود سنن همه در نتيجه مطامع خاندان عثمان و              .  تخطی او را از سنن تا بيست و پنج فقره برشمرده اند             

 . ص رسيدن به مقام روی داده استحر
عثمان مردی محجوب و در مقابل خواهِش اقوام ضعيف بود و از اين حيث در نقطه مقابل عمر قرار داشت و حتی                                 

 .در وی اثر نکرد] مهم و طراز اول[نصايح و راهنمايی صحابه ُکبار 
ه و صحابه رسول صورت گرفته، علی بن          خليفه ای که انتخاب او بيشتر از همه متکی به افکار عمومی مسلمين مدين                  

] فريب[ابی طالب بود که در دوره کوتاه خالفت خود با سه جنگ روبرو شد و از هر سو با حيله و دسيسه و غدر                                      
بيعت کردند و بر روی او شمشير            ]  عهد شکنی  [حتی طلحه و زبير از وی روی گردانيدند و َنکِث                     .  مواجه گرديد  

 .مت بصره و کوفه را از آنها دريغ کرده بودبرای اينکه علی حکو. کشيدند
بنا بر دهها مالحظه از اين قبيل می توان گفت اگر رأی اهل تسّنن درباره خالفت از حيث مبنا قابل تصديق باشد، از                               
حيث عمل خدشه پذير است و حوادث تاريخی نشان داده است که به خير و صالح جامعه اسالمی نيانجاميده و حرص                           

 .رت و مکنت بر اجرای احکام قرآن و سّنت رسول اهللا غالب گرديدرسيدن به قد
از اين رو باز اين قضيه مسّلم در برابر ذهن هويدا می شود که خود حضرت محمد در تعيين جانشين بيش از هر                                       

 آيا مردی که قطع نظر از مقام وی و نبوت، از حيث فکر و قوت اخالق و ساير مزايای                   .  جماعت صالحيت داشته است   
انسانی بر همه ياران خود برتری مسّلم داشت و بسط و استواری ديانت اسالم هدف اساسی او بود و فراسِت مردم                                   
شناسی و باز شناختن ارزش معنوی ياران خويش به حّد وافر داشته بود، سزاوارتر از هر کسی برای تعيين جانشين                             

.  را يارای مخالفت با وی نبود، بدين کار دست نزد           خود نبود؟ معذلک در زمان حيات و در اوج قدرت خويش که کسی             
چرا؟ آيا از انجام اين امر خطير غفلت داشت يا تصور می کرد هنوز موقع آن نرسيده و آينده نسبتًا فراخی در مقابل                                

در شصت و سه سالگی بيمار شد و بيماری او           .  دارد و هنوز وقت و  مجال باقی است؟ زيرا پيغمبر سّن زيادی نداشت               
پس خيلی ممکن و محتمل است که آن بيماری را مهلک فرض نکرده و تا روز آخر اميد شفا يافتن در     .  يز طوالنی نشد  ن

                                                 
 هجری قمری در      ٣١٠وفات    /  ٢٢٦تولد حدود    (تاريخ طبری از محمد ابن جرير مکنی به ابوجعفر، فقيه و دانشمند و مورخ ايرانی                                [ 4

پس از مرگ، شبانه او را در خانه اش دفن کردند زيرا او کتابی                 .   وی خواهرزاده ابوبکر خوارزمی بود و در بيشتر علوم تأليف داشته              ).بغداد
ان احمد بن حنبل    از اين رو پيرو   .  نوشته و در آن اختالف فقها را ذکر کرده ولی از احمد بن حنبل نامی نبرده بود، چه او را محدث نمی دانست                        

از روی تعصب به آزار وی برخاستند و به الحاد و زندقه اش منسوب کردند و روز مرگ وی هم از دفن او در گورستان عمومی جلوگيری                                     
 ]کتاب تاريخ الرسل و الملوک معروف به تاريخ طبری، تفسير کبير مشهور به تفسير طبری که بعدها به پارسی ترجمه شد. کردند

  
 ]، در اصطالح  يعنی چشمه ای که می جوشدبئر  [ 5
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وی قوی بوده است و به همين دليل روز اول بيماری که از زنان خود اجازه گرفت تا در خانه عايشه بستری شود، با                              
آيا ميل نداری قبل از من بميری تا خودم تو را غسل دهم و   «:  داشت، با شوخی فرمود   ]  سر درد [وی که  درِد سر      ]    به[

 » !تا آسوده خاطر در خانه من با زنان خود به عيش بنشينی«: عايشه به طنز گفت» بر جنازه ات نماز گزارم؟
قرينه ای که اين احتمال را موجه می کند حادثه زير                .  پس حضرت اين بيماری را خاتمه عمر خود تصور نمی کرد               

 :است
حضرت سپاهی گرد کرده بود برای حمله به شام و جنگ با ترسايان عرب و اسامة بن زيد را که جوانی بيست ساله                               

به گوش او رسيد که زمزمه عدم رضايت از اين انتصاب در ميان مسلمين پديد                .  بود به سرداری سپاه معين فرموده بود      
از شنيدن اين خبر، پيغمبر .  و انصار جزء اين سپاه بودند     .آمده است زيرا بسی از سالمندان و اشخاص معتبر از مهاجر          

بر سر بسته و به مسجد       ]  پارچه ای که بر پيشانی بندند، دستار، سربند         [چنان خشمگين شد که در حال تب عصابه ای             
اعالم رفته بر منبر شد و ناخشنودی مردم را نوعی نافرمانی شمرد و اسامة بن زيد را از هر حيث شايسته اين انتصاب          

خود اين عمل نشان می دهد که حضرت رسول مرض را عارضه ای زودگذر دانسته و                    .    فرمود و غائله را ختم کرد      
 .به شفای خود اميدوار بوده است

قرينه ای که اين فرض را قوت می بخشد اين است که به يک امر خطير ديگری که از حيث اهميت و تأثير در                                             
ين جانشين نبود نيز نپرداخت و آن امر به جمع آوری و تدوين قرآن در تحت نظر                       سرنوشت ديانت اسالم کمتر از تعي       

قرآن سنِد رسالت حضرت رسول و دستورالعمل رفتار و کردار مسلمين است و تا آن تاريخ ميان صحابه و . خود او بود
 .کاتباِن وحی پراکنده بود و در يک جا جمع نشده بود

اختالف .  ايی خود حضرت بسياری از مشکالت فقها و مفسرين را حل می کرد                  تدوين قرآن در پرتو دستور و راهنم         
مخصوصًا اگر سوره ها و آيات بر         .  پيش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معين می شد             ]  قرائتهای مختلف از قرآن    [قراآت  

 .حسب نظم نزولی آنها تدوين می گرديد چنانکه علی ابی طالب چنين کرده بود
ابوبکر مرا احضار کرد و گفت عمر مدتی است به من اصرار می کند که قرآن را جمع آوری    «:  زيد بن ثابت می گويد    

من از اين کار اکراه هداشتم زيرا اگر الزم بود قرآن تدوين شود حضرت رسول بدان مبادرت می فرمود                 .  و تدوين کنيم  
را همراه داشتند و همه آنها از بين  ولی بعد از جنگ يمامه که بسياری از صحابه کشته شدند و هر يک قسمتی از قرآن                   

 .»رفت، رأی عمر را صواب می بينم
اما متأسفانه قرآنی   .  باز عمر به اين فکر اساسی و اصولی افتاد و خليفه را بدين کار مجبور کرد                 ]  که[مالحظه می کنيد    

زولی است و در تدوين      که گردآوری آن چند سال طول کشيد و به وسيله هيئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم ن                        
آن از قرآِن علی بن ابی طالب و حتی نسخه عبداهللا بن مسعود استفاده نکردند، چنانکه ترتيب سوره های آن به کّلی                                  

عالوه .  مغشوش است، چه حداقل نظم اين بود که نخست سوره های مّکی در قرآن قرار گيرد و سپس سوره های مدنی                      
ز آيات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسی از آيات مدنی را در خالل                   بر اينکه اين کار را کردند، بسی ا        

 . سوره های مکی
حتی تا روز   .  باری، اقدام نکردن حضرت رسول به تدوين قرآن، قرينه معقولی است بر اينکه اجل او را غافلگير کرد                    

 ميالديست، بيماری را مهلک      ٦٣٢ سال    ربيع االول يازدهم هجری که تقريبًا مصادف با تيرماه             ١٢ صفر يا     ٢٨آخر  
در آخرين روز که مرض شدت يافت و حالت اغمائی بدو دست داد، پس از به هوش آمدن گويی                            .  فرض نمی کردند   

َايتونی بدواٍة و صحيفة اکتب َلکم ِکتابًا، َلن َتضلوا بعدِه            «از اين رو به حاضرين گفت      .  رسيدن دِم آخر را احساس فرمود      
دريغ که بدين آخرين درخواست     .  ات و کاغذی آوريد که نامه ای بنويسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشويد                دو:  يعنی»  ابدًا

يکی گفت آيا هذيان می گويد؟         .  نخست بهتی دست داد و سپس مناقشه ای درگرفت             .  رسول جواب مساعدی داده نشد      
ه رسول اهللا خواسته است برايش          آنچ:  زينب دختر جحش و يارانش گفتند         .  بخوانيد]  غزل رفتن [خوب است عزيمت      

. مناقشه طول کشيد  .  به نظر شدِت تب بر او چيره شده، شما قرآن داريد و کتاب اهللا ما را کافيست                    :  عمر گفت .  بياوريد
دسته ای ديگر از اين امتناع کرده، قرآن را                  .  دسته ای می گفتند بگذاريد برای شما نامه نويسد که گمراه نشويد                        

برخيزيد، اين اختالف شايسته محضر پيغمبر       :  پيغمبر از اين مشاجره به تنگ آمده فرمود         .   گفتند دستورالعمل کافی می  
آيا می خواست جانشين خود را       .  پيغمبری که نوشتن نمی دانست     .  کسی نمی داند پيغمبر چه می خواست بنويسد         .  نيست

آينده قوم عرب را می خواست امالء کند يا معين کند يا مطلب ناگفته ای در قرآن بود که می خواست بگويد؟ آيا سياست               
حکمی را از قرآن نسخ فرمايد؟ اگر امر مهمی بود که در آينده اسالم تأثير داشت، چرا شفاهًا نفرمود؟ همه اينها                                         

 .سئواالتی است بدون پاسخ معمايی که حل آن هميشه مکتوم خواهد ماند
قه و بستگی به دستگاه اسالم و شارع اسالم چرا مانِع                از طرف ديگر مرد محکم و  استواری چون عمر با همه عال                  

کافی است ما   [آوردِن قلم و کاغذ شد و اصرار داشت که پيغمبر آخرين وصيت خود را اظهار نکند و به کفانا کتاب اهللا                         
 آن بود که پناه برد؟ آيا راستی اين اظهار اخير پيغبر را ناشی از شدت درد و هيجان می دانست يا به فکر] را کتاب خدا  

پيغمبر در مقام تعيين جانشين است؟ آيا با آن شّم سياسی و فراسِت واقع گرای و فکر مآل انديش اين احتمال را ممکن                              
می دانست که حضرت در دقايق واپسين زندگی، علی را به خالفت و رياست مسلمين معين کند؟ و در اين صورت                                

صورت اکثريت قطعی مسلمين از وصيت پيغمبر پيروی کرده، ميدان رشته از دست او به در خواهد رفت؟ چه، در اين 
شيعيان بر اين عقيده اند و شايد چندان بيراه نرفته           .  حرکت و فعاليت و حل و عقد امور برای او محدود و تنگ می شد                 

 .باشند، ورنه برای مخالفت با اين آخرين تمنای پيغمبر محمل ديگری نمی توان پيدا کرد
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کان بنای اسالم و از معتبرترين و با نفوذترين صحابه پيغمبر است و در سياست اسالمی يار و پشتيبان                     عمر يکی از ار   
بعالوه، سياستمداری با فراست، دورانديش و در همه امور صاحب رأی و نظر است و شايد به فراست دريافته                      .  اوست

 .ی دور می زندباشد که اگر قصد پيغمبر تعيين جانشين باشد، امر ميان ابوبکر و عل
فرد متشخص خاندان هاشمی، داماد پيغمبر و مجاهد صف                 .  علی چون خود او مستقل الفکر و صاحب اراده است                  

اما ابوبکر با وی دوست شفيق و صميمی           .  بعالوه ذاتًا تحت نفوذ ديگری قرار نمی گيرد          .  نخستين و کاتب وحی است      
آمد او با ابوبکر بيش از ساير اصحاب بود و در اغلب امور  از همان سال اول هجرت، رابطه دوستی و رفت و           .    است

اگر بنا باشد يکی از اين دو جانشين پيغمبر شوند، در نظر او ابوبکر بر علی رجحان                       .  هم فکر و متحد يکديگر بودند      
 .دارد

لی تمام بنی   ابوبکر کس و کاری ندارد و با خوی ماليم و آراَمش، ُعَمر قوه مجريه او خواهد شد و در صورتی که ع                             
در حاشيه قرار می گيرد نه      )  عمر(هاشم را پشت سر خود دارد و بسياری از صحابه بزرگ به وی احترام دارند و او                    

 .متن
قطعًا يک نکته مهم ديگر از فکر واقع بين و مآل انديش عمر دور نمانده و آن سّن ابوبکر است که در آن تاريخ بيش از         

بر اينکه جلب احترام می کند، برای عمر اميدپرورتر از علی بن ابی طالب است                   شصت سال داشت و اين سّن عالوه          
 .پس خالفت ابوبکر برای نظرهای سياسی او ارجح و نويدبخش تر است.  سال داشت٣٢که در آن تاريخ 

م نبوت  بعالوه، ه .  اينگونه مالحظات می تواند نگرانی عمر را از تقاضای پيغمبر و نوشتن وصيت توجيه و تفسير کند                    
 .هم خالفت در خاندان هاشمی امِر ساده و سهل القبولی نيست و دريچه اميد را بر روی تمنّيات جاه طلبانه می بندد

ولی عمر نمی خواست روزه شک        .  ممکن است قصد پيغمبر تعيين جانشين نبوده و مطلب ديگری می خواست بگويد                  
خود را هم به اين احتمال آشنا نشان نداد که ممکن است قصد                 دار بگيرد و در مقابل امر واقع شده قرار گيرد و حتی                 

پيغمبر تعيين خليفه باشد بلکه چنين وانمود کرد که حضرت از فرط درد و شدت ناراحتی سخن می گويد و در چنين                                
 .هستقرآنی که در هنگام سالمت پيامبر نازل شده است و شامل تمام احکام . حالی نمی تواند چيزی بر قرآن اضافه کند

در  اينجا يک مطلب ديگر بی درنگ به ذهن می آيد که اگر قصد پيغمبر تعيين جانشين خود بود، چرا آن را شفاهًا بيان               
آوردن قلم و دوات و کاغذ با مخالفت عمر روبرو شد، الاقل می توانست                    ]  و[پس از آنکه اختالف روی داد          .  نفرمود

بخصوص که حاضران مجلس کم     .  است به خالفت، شفاهًا بيان بفرمايد      مقصود خود را که به عقيده شيعيان تعيين علی            
 پس چرا شفاهًا چيزی بيان نفرمود؟. نبودند و آخرين تصميم و اراده او به زودی در جامعه مسلمانان پخش می شد

موش کرد و اما يک مطلب مهم را نبايد فرا. ظاهرًا اين سئوال باز رنگ معما به خود می گيرد و پاسخ بدان آسان نيست        
آن اين است که حضرت رسول از ديرباز مسّخر يک فکر بوده است و از بيست و سه سال به اين طرف اين فکر روز                   
به روز قوت گرفته است به حدی که می توان آن را جزو شخصيت آن حضرت دانست و آن ايجاد جامعه جديدی بود                             

 .بر اساس اسالم که قوميت عرب نيز در آن بگنجد
. د با فراست ذاتی و موهبت کم ماننِد مردم شناسی به رويه و تمايل و ارزش ياران خود آشناست                                          حضرت محم  

مخصوصًا از شخصيت عمر، قوت اخالق، تدبير و دورانديشی او آگاه است و می داند که در پيشامدها واقع بين و در                           
عمر از وقتی که     .   با ابوبکر می داند      ُحسِن روابط و پيوستگی معنوی او را         .  عقايد خود استوار و بدون تزلزل است         

اسالم آورده است از نزديکترين ياران پيغمبر بوده و حتی در مواقع بسيار با فکر واقع گرای خود تصميم های جديد و                          
به عبارت ديگر، عمر    .  تدابيری که در پيشرفت کار مؤثر بوده است، به آن حضرت القا کرده و اصرار ورزيده است                     

 مطيع و پيرو محض نبوده است بلکه از خود رأی و نظر داشته و عقايد و آراء خود را با پيغمبر در                         بر خالف ابوبکر،  
 .ميان می گذاشته و بسا حضرت رأی و نظر او را صائب دانسته و بر وفق نظر او اقدام می کرده است

و قسمت  »  ازل شده است  آنچه در قرآن به زبان و رأی اصحاب ن         «فصلی دارد تحت عنوان     »  اتقان«سيوطی در کتاب    
يعنی عمر  »  کان عمر يری الرأی فينزل به القرآن       «:  حتی از مجاهد نقل می کند که       .  اعظم آن به عمر اختصاص دارد      

 .نظری ابراز می کرد، سپس آياتی موافق آن نازل می شد
در . ر و مقام ابراهيمحجاب، اسيران پد: خود عمر معتقد بود که در سه مورد آيات قرآنی مطابق رأی او نازل شده است      

اين باب، مفسران و اهل حديث و سيره مطالب زيادی نقل می کنند که از مجموع آنها اين مطلِب مسّلم به دست می آيد                             
که عمر خوش فکر، صاحب رأی و نظر و مورد اعتماد پيغمبر بوده است بطوری که تحقيقًا می توان گفت در ميان                                

پس اگر چنين شخصی با نوشتن وصيت مخالفت کند، معلوم است                .   توان يافت   صحابه پيغمبر پنج نفر چون عمر نمی         
قصد و نيتی در سر دارد و اگر پيغمبر شفاهًا علی را به خالفت معين کند، ممکن است اين انتصاب پس از فوت او                                    

صوصًا که  مخالفت او مخ   .  عمر از ارکان محکم اسالم است        .  مواجه با مخالفت عمر و ابوبکر و همدستان آنان شود               
 . ابوبکر هم به وی بپيوندد، کار را خراب می کند

در زمان حيات به واسطه شأن و اعتبار نامحدودی که مقام نبوت به وی داده است، هر اقدامی برای پيغمبر سهل است                          
زيرا با يک جمله تند همه را سر جای خود می نشاند و صدای                         .  حتی معين کردن اسامة بن زيد به سرداری سپاه               

می تواند اختالفات قبيله ]  چه کسی [اما پس از مرگ او چطور؟ وقتی او نباشد که           .  عتراض را در سينه ها خفه می کند       ا
ای را فرو نشاند؟ که می تواند جلو سيل خروشان مطامع را بگيرد و جهش به طرف سيادت و امارت را بخواباند؟ در                          

به چه روزی خواهد افتاد و آيا باز عرب دچار همان                     اين صورت، هدف اساسی و اعال يعنی جامعه جديد اسالم                     
 مشاجرات و مناقشات قبيله ای نخواهد شد؟ 



 163

شايد مالحظاتی از اين قبيل از ذهن حضرت گذشته و از اين رو خاموشی اختيار و فقط بدين قناعت کرده است که آنها                          
دن از تعيين خليفه احتماالت       برای خاموشی گزيدِن حضرت رسول و صرف نظر کر            .  را از محضر خود دور سازد        
 .ديگری می توان فرض کرد

او هرگز بت نپرستيده و از سّن نه  .  در علی بن ابی طالب فضايل و مزايايی هست که دوست و دشمن بدان اذعان دارند                
در تمام غزوه های مهم شرکت کرده و در جنگ احد جان پيغمبر را از خطر مرگ نجات                         .  سالگی ايمان آورده است    

در جنگ خيبر قلعه مهم      .  در جنگ خندق پهلوان بزرگ عرب، عمرو بن عبدود را از پای در آورده است                   .  استداده  
در کشتِن  .  در شب هجرت در بستر پيغمبر خوابيده و در معرض کشته شدن قرار گرفته است                      .  ناعم را گشوده است    

در پيروی از رسول موصوف بوده       مخالفان بيش از همه صحابه سهم برده، به صراحت و فصاحت و شجاعت و دقت                   
با همه اين مزايا، علی جوانترين اصحاب پيغمبر         .  او برجسته ترين و متشخص ترين افراد خاندان هاشمی است           .    است

آيا تعيين او به خالفت حمل بر خويشاوندپرستی نمی شود و همين امر حميت قبيله ای                  .  است و پسر عمو و داماد اوست      
يزد و خالف و تباهی در مسلمين در نمی گيرد؟ در علی فضايل و مکارم ديگری هست که                         را در سايرين برنمی انگ      

 . شايد خود آن فضايل و مکارم عايق پيشرفت و سنگی در راه رياست باشد
امارت بر مردمانی که سودای رياست آنها را به شور و ماجرا می کشاند، مستلزم نرم خويی و گذشت و مراعات                                    

در فتح مکه از کشتن بسی از       .  در شخص پيغمبر اين صفات به حد کمال وجود داشت         .  ردستان است حوائج و تمنّيات زي   
اما علی در اينگونه     .  معاندين صرف نظر کرد و غنايم هوازن را ميان سران تازه به اسالم گرويده قريش تقسيم کرد                        

 همين جهت وقتی خليفه سوم مشکل کار       به.  موارد قاطع، يک دنده و در مقابل تقاضاهای نامناسب، انعطاف ناپذير است           
عبداهللا بن عمر را با وی در ميان گذاشت، علی بدون مسامحه و تأمل وی را در مقابل قتل هرمزان مطابق اصول                                    

ولی عثمان به رأی وی عمل نکرده و با دادن ديه خوِن به ناحق ريخته هرمزان، پسِر                   .  اسالمی مستحق قصاص دانست   
علی به تقاضای مجاهدان . در جنگ يمن غنايم زيادی به دست آمد. ت داد و روانه عراق کرد    عمر را از کشته شدن نجا     

که می خواستند غنايم همانجا ميان آنان توزيع شود گوش نداده و همه آنها را دست نخورده به حضور پيغمبر آورد تا                              
 .لی را تزکيه کردخود حضرت عادالنه آنها را توزيع کرد و در مقابِل ناخشنودی محاربان يمن، ع

در اجرای آنچه به نظر وی حق . می دانست او اهل مماشات و مدارا نيست. پيغمبر به روحيه علی و فضايل او آگاه بود   
است، انعطاف ناپذير است و اين روش با آنکه فی حّد ذاته قابل ستايش است، در مقابل مردمی که در حاشيه ديانت و                             

 هستند، چندان مطلوب نيست و از اين رو از سياست و امارت او نگران خواهند                   ايمان خود دارای اغراض و مطامعی      
شد و هنگامی که ديگر خود پيغمبر در صحنه زندگانی نيست، کار را چه بسا به خالف و مشاجرات بکشاند و در اين                             

 .ميان اصل مقصود پايمال شود
نست حکومت فاسقی را بر مسلمين، هر چند يک             علی نتوا .  در دوره کوتاه خالفت علی اين نگرانی به وقوع پيوست              

از اين رو معاويه را بر ضد خويش برانگيخت و دو تن از صحابه بزرگ را از خويش رنجانيد و                         .  روز باشد، بپذيرد  
 .آنها نيز بالنتيجه به صف مخالفان پيوستند

اين امر داّل بر درايت و دور          باری، علت هر چه باشد، امر خالفت در هنگام رحلت به حال باقی ماند و شايد خود                           
انديشی حضرت رسول باشد که نخواسته است دسته ای را برابر دسته ديگر برانگيزد تا جهش به سوی قدرت و امارت                 

 .سيری طبيعی داشته باشد و بر اصل بقاء انسب به نتيجه ای نيانجامد که الاقل اسالم بر جای ماَند
] مرکزی حزب [ذشت به خاطر می رسد و آن نامه ای است که لنين به کميته                  در تاريخ معاصر، حادثه ای مانند آنچه گ        

لنين در بستر بيماری است و از حضور در          .  کمونيست شوروی نوشته و بعدها عنوان وصيت نامه لنين به خود گرفت              
لين و   ناچار نامه ای می نويسد و در آن مزايای دو عضو برجسته حزب يعنی استا                            .  ناتوان]  مرکزی[جلسه کميته     
نگرانی خود را از       ]  و[ را نام می برد و هر دو را برای اين دستگاه جديداالحداث ضروری می داند                                  6تروتسکی

معارضه ای که ممکن است ميان آن دو درگير شود، کتمان می کند و حتی به نقاط ضعف هر يک از آن دو نيز اشاره                            
 .واگذار می کند) اقوی(نون بقاء انسب ولی او هم در حل مشکل سکوت اختيار کرده و به قا. می کند

در اين مفاخره . قبل از اسالم، عرب به قبيله و نسب خود می باليد و حتی تيره های مختلف بر يکديگر تفاخر می کردند            
. برتری در زور در کشتن، غارت و حتی در تجاوز به ناموس ديگران بود               .  پای مکارم و فضايل هم در ميان نمی آمد         

 ٢٥ی اين اصل را منکر شده و وجه امتياز اشخاص بر ايمان و تقوی قرار گرفت ولی متأسفانه تا سال                                تعاليم اسالم 
 .هجری بيشتر دوام نيافت

 مطرود و امثال حکم بن العاص 7ابوذر و عمار ياسر. در زمان خالفت عثمان، خويشاوندی جای زهد و تقوی را گرفت        
 .و معاويه بر مسند حکومت جای گرفتند

ولی .  خالفت بنی اميه به کّلی آن اصل بزرگ اسالمی فراموش شد و اصل تفاخر به نسبت و قوميت رايج گرديد         در ايام 
 .در زمينه ای پهناورتر اين بار تفاخر به قوميت عرب آغاز و اين تشنگی روحی در مقابل ملتهای مغلوبه سيراب گرديد

غلبه بر مردمانی که تا      .    موره جهان دست يافتند    مردمانی از صحرای خشک و بی حاصل عربستان بر قسمتی از مع               
نژاد خود را برتر و اقوام      .  ديروز به شوکت و تنعم و جهانگشايی معروف بودند، نوعی مستی غرور به اعراب بخشيد                 

                                                 
وی به سبب اختالف با       .  ١٩٢٥ تا    ١٩١٨همکار لنين و کميسر مّلی جنگ از             )  ١٨٧٧  -١٩٤٠(تروتسکی انقالبی يهودی تبار روسی              [ 6

 ]استالين از روسيه تبعيد شد و در مکزيک توسط عوامل استالين کشته شد
 ]عمار ياسر از بزرگان صحابه رسول اهللا. ن مؤمنين به محمداز اولي)  هجری٣٢مرگ (ابوذر غفاری [   7
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مغلوبه را پايين تر می ديدند و با نظر تحقير بدانها می نگريستند و ابدًا حتی در حقوق شرعی و مدنی آنان را با خود                                
 .برابر نمی دانستند

محمد ابن بشير به مدينه رفت و به ابراهيم بن هشام . مردی ايرانی از موالی بنی سليم با زنی از همان قبيله ازدواج کرد       
موی سر  .  والی مأموری فرستاد تا مرد ايرانی را دويست تازيانه زدند          .  بن مغيره، والی مدينه، از اين کار شکايت کرد         

محمد بن بشير بدين مناسبت قصيده ای گفته است که در              .   تراشيدند و طالق زنش را گرفتند        و صورت و ابروانش را     
 : آمده است که از جمله ابياِت آن اين است8اغانی

 
 ولم ترث الحکومة من   بعيد  قضيت بسنة و حکمت عدًال
 و فی سلب الحواجب والحدود  و فی الماء تين للمولی نکال
 فهل  يجد  الموالی  من  مزيد  سیاذا   کافئتهم   ببنات   ک

 من اصهار  العبيد  الی  اعبيد  فای الحق  انصف  للموالی
 

موالی بايد دختران کسری را     .  دويست تازيانه و تراشيدن ريش و ابرو سزای او بود         .  يعنی به سّنت و عدل رفتار کردی      
 .بندگان بايد با بندگان ازدواج کنند. بگيرند

 : نقل کرده و اين فصل را خاتمه می دهيم9ابن ُقتيبه» عيون االخبار«نگيز از برای نمونه قصه عبرت ا
سهم هر  .   تقسيم کرده است    10پدرم ُمرد و اموال خود را ميان دو برادر و يک هجين                :  عربی نزد قاضی رفت و گفت       

 يک چقدر می شود؟ 
و او را حقير و     )  يا از کنيز و برده    (باشد  کلمه هجين را به فرزندی اطالق می کردند که از مادر غيرعرب به دنيا آمده                 

 .غيربرابر با ساير فرزندان می دانستند
 . طبعًا به هر يک از دو برادر ثلث اموال می رسد: قاضی جواب داد
 .ما دو برادريم و يک هجين. گويا متوجه مشکل ما نشديد: اعرابی گفت
 .متساويًا ارث می بريد: قاضی گفت

  چطور هجين با ما برابر است؟:اعرابی در خشم شد و گفت
 .اين حکِم خداست: گفت

صدها حکايات از اين قبيل در تاريخ قرنهای اوليه هجری ديده می شود که قرابتی است بر اين امر که اسالم وسيله                                 
 و  از اين رو، احکام و تعاليم انسانی در قرآن می ماند          .  بوده است برای وصول به قدرت و تحميل سيادت بر ساير اقوام           

ولی اين  .  بدان عمل نمی شود و پيوسته همان تفاخر و  تفوق طلبی دوران جاهليت در حوادث اسالمی ظاهر می شود                          
به دست فراموشی سپرده می     »  اّن َاکرمُکم ِعنَداهللا َاتقاُکم   «دفعه در مقابل مسلمانان غيرعرب آن اصل بزرگ و انسانی             

پس از آن روِش ابوبکر، عمر و        ]  و[اگر اسالِم محمد بن عبداهللا          نيز همين است وگرنه       11شود و علت پيدايش شعوبيه     
 .علی دنبال می شد، هرگز شعوبيه پيدا نمی شدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وی در ادِب عرب شاگرد ابن دريد و ابن االنباری و محمد ابن جرير طبری                 .  نويسنده و اديب قرن چهارم    )   م ٨٩٧  -٩٦٧(ابوالفرج اصفهانی       [ 8

 ]از اوست» الديارات«و » االماء الشواعر«، »مقاتل الطالبين«کتاب . است» االغانی«بود و کتاب مشهورش 
در ده جلد   »  عيون االخبار «.  پدر او از اهالی مرو بود     .  او ايرانی تبار بود و در کوفه متولد شد        .  ابن ُقتيبه مروزی دينوری عاِلم دين و ادب            [ 9

 ]نوشته شده است
 علی دشتی.   هجين در اصل به معنی حرامزاده يا بچه کنيز است 10
مشاغل .  در عهد بنی اميه سياست برتری نژاد عرب رواج بيشتری يافت            .  روهی که طرفدار رجحان عجم بر عربند       شعوبيه يا شعوبيان، گ       [ 11

اکثريت شعوبيه ايرانيان بودند که در مقابل اين سياست قد َعَلم               .  به اعراب اختصاص داشت و نسبت به اقوام ديگر تحقير و اهانت معمول بود                   
سيان فرصتی برای نشر افکار و عقايد خود يافتند و به تأليف کتب و رساالت و سرودن اشعاری در باب                        کردند و به ويژه در زمان خالفت عبا         

خصوصًا از قرون دوم تا چهارم هجری به شدت مشغول          .  فضل و برتری قوم ايرانی بر عرب و تفاخر به نژاد خود و تحقير عرب آغاز کردند                  
» بشاربن برد طخارستانی  «از ندماء متوکل و      »  متوکلی«،  »خريمی سغدی «انی تباری چون     شاعران و نويسندگان اير    .  تبليغ افکار خود بودند    

» انتصاف العجم من العرب   «از نجيب زادگان ايرانی آثاری زير عنوان         »  سعيد بن حميد بختکان   «مؤلف معروف شعوبی    .  آثار فراوانی نوشتند  
 ] و در کتابخانه های عمومی پيدا می شودآثار شعوبيه فراوان است. نوشته است» فضل العجم علی العرب«و 
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 سودای غنيمت

 
پاره ای از محققان انديشمنِد غرب اسالم را يک حادثه محلی می دانند و بر بسياری از احکام آن ُخرده گرفته و                                          

پنج مرتبه در شبانه روز وضو گرفتن و به نماز ايستادن و                  :  رقی دانسته بطور َمَثل می گويند        نامتناسب با اجتماع مت     
برای هر نماز به مسجدی روی آوردن، ماههای قمری را مأخذ سال قرار دادن و يک ماه آن را روزه گرفتن يعنی تمام                   

هم با عرض جغرافيايی کره زمين که        روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب از هرگونه عمل حياتی اجتناب کردن آن                   
روزها در بعضی از کشورها گاهی به بيست ساعت و گاهی به چهار ساعت می رسد و در نقاطی چند روزی آفتاب                              
غروب نمی کند، نشان می دهد که شارع روزه فقط محيط حجاز آن هم حجاز قرن هفتم ميالدی را مالک قرار داده و                             

 . ه استاز جاهای ديگر دنيا بی خبر بود
بردگی و  ]  مباح بودن [ِاباحه  .  همچنين نهی از ِربا و تنزيل با رشد اقتصادی و به کار انداختن سرمايه سازگار نيست                       

آدمی را در رديف چهارپايان درآوردن، عدم تساوی زن و مرد در ارث بردن با آنکه زن بيش از مرد مستحق ارث                               
ست، بر خالف منطق و در ادای شهادت او را نصف مرد فرض                  است زيرا در اجتماع مشغول کار و توليد ثروت ني             

 .کردن مخالف حقوق انسانی است
بريدن دست سارق و در صورت تکرار بريدن يک پای وی مستلزم زياد شدن افراد عليل و ناقص و بيکار و مخالف                            

 شوهرداری که به      تعدد زوجات عقدی و نامحدود بودن زنان برده و اجازه همبستری با زن                       .  مصالح اجتماع است    
شريعت يهود درباره زناکار و اجازه سنگسار کردن او با مبادی انسانی              ]  احکام[اسارت در آمده است، تأييد و پذيرفتن          

سازگار نيست و محروم کردن شخص از تعيين تکليف دارايی خود پس از مرگ و محصور شدن مفاد وصيت فقط در                         
الّناس مسلطون  «:  ف اصل خود شريعت اسالمی است که می فرمايد           ثلث اموال خود خالف اصل مالکيت و حتی خال            

 . مردم اختياردار نفوس و اموال خويشند] يعنی[» علی اموالهم و انفسهم
چنانکه .  ُخرده گيری هايی از اين دست آنان را بدين نتيجه کشانيده است که چنين کيشی نمی تواند جهانی و دائمی باشد                       

ت بسياری از اين احکام در بسياری از کشورهای اسالمی به حال تعطيل افتاده است مانند مشاهدات به ثبوت رسانيده اس  
چنانکه .  12و بريدن دست سارق يا قصاص چشم به چشم، گوش به گوش و ساير قصاصها                     ]  کار[زنا  ]  سنگسار[رجم  

ا طنزی خراشنده اشاره به حج      ب]  انديشمندان غرب [آنگاه  ...  بانکها در همه کشورهای اسالمی ربا را به کار انداخته اند            
 ميالدی از   ٦ و   ٥،  ٤کرده و بتخانه ای را بيت اهللا ناميدن و سپس بوسيدن سنگ سياهی را به رسم بت پرستان قرن                           

 خداوند گفتن و خالصه تمام مناسک حج را منافی با شريعتی می گويند که مخالف شرک است و مدعی است که                         شعائر
خرافات دوران جاهليت نجات دهد و همه اينها را نوعی نژادپرستی فرض می کنند و                   می خواهد مردم را از اوهام و          

مدعی هستند دينی می تواند جهانی و دائمی باشد که مردم را به خير و صالح بشريت رهنمون شود و از هرگونه                                     
 .تعّصب مّلی و قومی و نژادی کناره گيری کند

ت که چاله عميقی را پر کند و بر ضد شّر و فساد موجوده در جامعه                      اينها فراموش کرده اند که بهترين شرايع آن اس           
در سرزمينی که قتِل نفس، راهزنی، تجاوز به حقوق و مال و ناموس ديگران امری جاری و متداول                             .  خود برخيزد 

احکام سخت قصاص و بريدن دست سارق و سنگسار کردن زانی يگانه راه                     .  است، چاره ای جز شدت عمل نيست          
بردگی در تمام اقوام متمدن آن عصر و پيش از آن خاصه در آشور و کلده و رم رايج بوده است ولی در                            .  ستعالج ا 

 . عوض کّفاره بسی از گناهان در اسالم، آزاد کردن بنده است
 اسالم  اشاره شد، زن قبل از     ]  »سياست«فصل ششم از بخش سوم زير عنوان          [»  زن در اسالم    «١٥چنانکه در فصل     

احکام اسالمی در باب زن نوعی         .  يتی نداشت و حتی جزء َتَرکه مّيت چون ارث به وارث او می رسيد                       شأن و حيث   
نبايد و موجه هم نيست که اعمال و احکام رهبری را که در اوايل قرن هفتم                   .  انقالب و تحول مترقی به شمار می رود         

 مثًال از حضرت محمد متوقع باشيم که در         .م بنگري ٢٠ و   ١٩ميالدی زندگی می کرده است، از زاويه افکار و ديد قرن             
 . مسئله بردگی نقش آبراهام لينکلن را ايفا کند

                                                 
پس از  .  را نوشته است  »   سال ٢٣«توجه داشته باشيم که شادروان علی دشتی حدود ده سال پيش از برپايی نظام جمهوری اسالمی کتاب                       [     12

نين امری را پيش بينی      دشتی چ .  پيروزی انقالب اسالمی و برقراری حکومت اهللا در ايران قصاص چون دوران جاهليت عرب اجرا می گردد                    
 ]نمی کرد و نمی دانست خود نيز گرفتار پيروان همان عقايدی خواهد شد که وی عليه آنها دست به قلم برده بود
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حتی مسئله مهم آزادی فکر و عقيده و اينکه مسلمين در                 .  بسياری از ايرادها را می توان با داليل نقضی جواب داد                 
بديهی است با افکار    .  ند قابل توجيه است   کشورهای مغلوبه مردم را بين قبول ديانت اسالم يا ادای جزيه مخير می کرد                

مترقيانه قرن بيستم اين کار زيبا و عادالنه نيست که به زور شمشير مردم را به قبول ديانت اسالم مجبور کنند و فکر                             
امروزی بشری نمی تواند قبول کند که خداوند متعال اعراب جزيرة العرب را مأمور هدايت مردم کرده باشد زيرا اگر                        

:  تا اين درجه عالقه به مسلمان شدن اهالی سوريه و مصر و ايران داشت، بسی آسانتر بود که آنها را مطابق آيه                 خداوند
در خود قرآن نيز اين روش مطلوب و پسنديده تلقی نشده .  به راه راست هدايت کند13»ُيِضلُّ َمن َيشاُء َوَيهدی َمن َيشاءُ     «

از راه دليل و برهان بايد به هالکت يا به           ]  يعنی  [14»نةٍّ َو َيحيی َمن َحیَّ َعن َبيَّنةٍ       ِلَيهِلَک َمن َهَلَک َعن َبيَّ    «است و جمله    
  :رستگاری رسيد،  مبّين اين معنی است که نمی توان به ضرب شمشير مردم را هدايت کرد

 
 .15»َلُکم ديُنُکم َوِلَی دِين«
 .دين شما برای خود شما و دين من از آن من است] يعنی[

 
و همين معنی ما را به اين نتيجه           .  نّص قرآن است و به دهها آيه بدين مضمون و مفهوم می توان استشهاد کرد                     ]  اين[

آن . شگفت انگيز می کشاند که اين اصل، اصل اسالم آوردن و جزيه دادن درباره ساکنان جزيرة العرب اتخاذ شده است
حضرت محمد می خواست از جزيرة العرب       .  ردن قريش هم بعد از فتح خيبر و  مخصوصًا پس از فتح مکه و اسالم آو               

دو ديانت در جزيرة العرب نبايد وجود        :  يک واحد سياسی درست کند و از اين رو بر حسب حديثی موثق فرموده است                 
 .و پس از فتح مکه آيه ای مشعر بر اينکه مشرکان پليدند و نبايد به مسجدالحرام نزديک شوند، نازل شد. داشته باشد

چند از اين قبيل که از مفاهيم سوره برائت به دست می آيد بر اين داللت دارد که قصد حضرت رسول ايجاد يک                نکاتی  
تدابير سخت و به کار انداختن شدت و خشونت برای رام کردن مردمانی               .  واحد قومی عرب در تحت لوای اسالم است        
 :است که در همين سوره بدانها اشاره شده است

 
 .16»دُّ ُکفَرًا َو ِنفاقًا َوَاجَدُر َاّال َيعَلُموا ُحُدوَد ما َانَزَل اُهللاَاَالعراُب َاَش«
 .کفر و نفاق شيوه فطری اعراب است و شايسته اينکه مبادی فاضله ديانت را درک کنند نيستند] يعنی[

 
قرآن و   که اقوام غير عرب       اشاره بدين معنی است       17»َوَلو َنزَّلناُه َعلی َبعِض اَالعَجمينَ     «  :  ١٩٨در سوره شعراء آيه      

از همه مالحظاتی که محققان فرنگی وارد ساخته اند، دو              .  مطالب آن را بهتر درک می کردند و زودتر می پذيرفتند               
يکی اينکه قابل تصور و تصديق عقل نيست که خداوند اعراب حجاز را              :  موضوع است که تقريبًا بدون جواب می ماند        

تربيت مردم فرمايد و يکتا شناسی را به جهانيان بياموزد و چون تصور چنين امری                      با شمشير آخته مأمور تهذيب و          
 .عامل اقتصادی آنها را به جهانگشايی برانگيخته است: دشوار است پس به مطلب دوم می رسيم که

در جواب مالحظه اول می توان تصور کرد که روش قبوالندن اسالم به ضرب شمشير مخصوص جزيرة العرب بوده                       
و اما درباره مالحظه دوم با ديدی مثبت و             .  چنانکه حوادث نشان داد جز با اين روش ممکن نبود اسالم پای گيرد                   و  

کاوشی در حوادث تاريخی، شخص به اين نتيجه می رسد که سودای غنيمت اعراب را به خارج از مرزهای عربستان                       
 .کشانيد

تاريخ اسالم را بعد از رحلت حضرت رسول به بار آورده            در فصل گذشته ديديم سودای رياست و امارت تمام حوادث             
در سرزمينی خشک و . است و همانطور سودای دست يافتن بر ثروت ديگران اعراب را به جهانگيری برانگيخته است               

در آن سوی مرزهايشان سرزمينی سبز و حاصلخيز، شهرهای . بی برکت مردمانی خشن به سختی روزگار می گذرانند    
اما افسوس اين سرزمينهای     .  ز از حوائج زندگانی، انواع تنعمات و خوبيها موجود و چشم را خيره می کند                    آباد و لبري  

آباد به دولت نيرومند ايران و روم تعلق دارد و برای مشتی بيابانگرِد تهی دسِت فاقد وسائل دست يافتن بدانها از                                        
همه . زد و خوردهای حقير طايفه ای را از ميان برداشت. اما اسالم بر نفاق و کوته نظری آنان چيره شد. محاالت است

 .را در زير پرچم خود درآورد و از آن جمِع متفرق واحدی نيرومند به وجود آورد و آن محال ممکن گرديد
اين مردم فقير که با هجوم بر قبيله ای ضعيف تر از خود و غنيمت بردن دويست سيصد شتر آتش حرص خود را فرو                           

ينک واحد بزرگی شده اند که می توانند به غنيمت های بزرگتر، به سرزمينهای برکت خيز و پر از                                 می نشاندند، ا   
 . نعمت، به زنانی سفيد و زيبا و به اغنام و احشام بی شمار دست يابند

اين مردمی که برای غنيمت های حقير خود را به مخاطره می انداختند و از مرگ برای سيراب کردن تشنگی های                                
و روحی نمی هراسيدند، اينک در زير لواء اسالم به سوی غنيمت های فراوان رهسپارند و در اين اقدام که چه                          ماّدی  

اينان تشنه  .  کشته شوند به بهشت می روند و چه بکشند به بهشت می روند، يک احتياج مبرم روحی آنها تأمين می شود                      

                                                 
 ]وا می گذارد آن را که می خواهد و هدايت می کند آن را که می خواهد: ترجمه کامل آيه چنين است. ٨سوره فاطر آيه [   13
 ٤٤  سوره انفال آيه  14
 ٦  سوره کافرون آيه  15
 ٩٧سوره توبه آيه    16
 ]و اگر نازل کرده بوديم بر بعضی عجمان: معنی آين آيه چنين است  [ 17
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م بر تغلب، يا اوس بر خزرج، يا ثقيف بر غطفان بتازد و                  تمي]  قبيله[اينک به جای اينکه       .  تفاخر و تفوق طلبی هستند      
 .تفاخر بفروشد، همه آنها به سوريه و عراق روی می آورند

فصل سوم از بخش چهارم          [١٢چنانکه در فصل      .  اساسًا غنيمت اساس پای گرفتن اسالم و تقويه بنيه مسلمين بود                   
 النخله يعنی تصرف يک کاروان تجارتی قريش در سال             اشاره شد، سرية   ]»ايجاد اقتصاد سالم  «زير عنوان   )  سياست(

پس از آن، دست يافتن بر قسمتی از اموال بنی قينقاع و سپس بر کليه                        .  دوم هجری وضع مسلمانان را روبراه کرد          
 .دارايی بنی النضير و بنی قريظه اوضاع مالی مسلمين را استوار ساخت

 :ا به غنيمت به خوبی نشان می دهد سوره فتح اين سودای خاموش نشدنی اعراب ر١٥آيه 
 

 .»َسَيُقوُل الُمخَُّلفوَن ِاَذا انَطَلقُتم ِالی َمغاِنَم ِلَتُاُخذُو هاَذُرونا َنبَِّبعُکم«
شرکت )  تحت الشجره (و تسامح ورزيدند در بيعت       ]  سهل انگاری [آنهايی که در جنگ با قريش تهاون          ]  يعنی[

 .خيبر روندنکردند، اکنون می خواهند به جنگ يهودان 
 

بگذاريد ما هم دنبال    «اين اعراب می گويند      .  وعده داده است  »  غنائم کثيره «و خداوند صريحًا در قرآن مسلمين را به            
در همين جنگ خيبر حضرت رسول بنی غطفان را که هم پيمان با يهودان خيبر                   .  »شما آييم و سهمی از غنيمت ببريم       

 .از ياری به يهودان خيبر بازداشتبودند به وعده دادن سهمی از غنائم خيبر 
دهها مورد از اين قبيل در ده ساله هجرت ديده می شود که جوش و خروش اعراب را در رسيدن به غنيمت نشان می                            
دهد از جمله شکست هوازن و تقسيم غنائم ميان سران قريش و ناراضی شدن انصار که در يکی از فصول سابق بدان                          

دست، روشنگِر طرز فکر و خوی اعراب غنيمت پرست تواند بود و در عين حال                              مالحظاتی از اين       .  اشاره شد  
 .روشنفکری و آگاهی حضرت رسول را به روحيه قوم خود نشان می دهد

نکته مهمی که بدين امر بايد افزود اين است که حضرت رسول در دست زدن بدين وسائل و اجازه کاروان زنی يا قلع                           
او مردی بود سياسی و در نظر اهل سياست وسائل هر            .   مال اندوزی اعراب داشت    و قمع يهود قصدی برتر از حرص      

نتايج مطلوبه مجوز هر گونه اقدامی      =  الغايات تبرر المبادی    «چه باشد، اگر شخص را به هدف رساند ناپسند نيست که             
 . »است

بنا .  ء اسالم پی ريزی شود    او می خواست اسالم پای گيرد و لوث شرک و نفاق زايل و حکومت عربی متحدی در لوا                      
نتيجه اين هجومها و غزوه ها عايد جامعه            .  بر اين، تمهيد تمام مقدماتی که بدين مقصد عالی راهبر شود مجاز است                    

 .کوچک اسالمی آن وقت می شد و استفاده شخصی کمتر منظور بود
 بنی قريظه و به دست       خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگی می کرد و حتی هنگامی که پس از تصرف کوی                      

آمدن غنائم هنگفت، زنان وی تقاضای نفقه کردند، حضرت به تمنّيات آنان روی خوش نشان نداده و آنها را مخّير                                    
 .ساخت بين طالق و قناعت به همان نفقه

اما پس  .  به تبعيت از حضرت رسول صحابه ُکبار در قناعت زندگی می کردند و حرص مال بر هيچيک مستولی نشد                       
رحلت وی مخصوصًا پس از اينکه فتوحات اسالمی به خارج از جزيرة العرب کشيده شد و غنائم فراوان به مدينه                           از  

 .سرازير شد، حرص جمع مال بر مزاج اکثريت غلبه کرد
روش حزم و احتياط را از دست نمی داد و در تقسيم غنائم و دادن مقرری به سران  مهاجر و                 ]  عمر[نهايت، خليفه دوم    

 و ساير شهريه خواران مدينه جانب اعتدال را نگاه می داشت و از عدل و انصاف فروگذار نمی کرد و نمی                                 انصار
 .خواست مردم از روش حضرت دور شوند و خود نيز زاهدانه زندگی می کرد

درهم ارزش  ١٤هنگام خالفت، سراپای لباس عمر از کاله و عمامه گرفته تا کفش بيش از : سالم، بنده آزاد شده، می گويد  
 . ديناری به تن می کرد٤٠نداشت در صورتی که قبل از خالفت لباس 

در اواخر خالفتش از وی به تنگ آمده بودند و اين عدم                :  سختگيری عمر در اين باب به حدی بود که طبری می نويسد               
سالم کوشش کرده ام    روزی بر منبر شد و نطق شديد اللحنی ايراد کرد که من در رشد ا                 .  رضايت به گوش خود او رسيد      

تا پسر خطاب زنده است       .  تا چنين برومند شده است اکنون قريش می خواهد اموال خدا را از دهان بندگان خدا بربايد                          
من سر بزنگاه ايستاده ام و جلو قريش را می گيرم که از راه راست منحرف نشوند و     .  چنين امری صورت نخواهد گرفت    

 .به آتش دوزخ نيفتند
سران صحابه نمی توانستند بدون اجازه وی از مدينه خارج شوند و اگر هم اجازه می                   :   اين باب می نويسد    باز طبری در  

داد برای مدت کم يا برای سفر به داخله حجاز بود زيرا تصور می کرد رفتن آنها به بالد مفتوحه متضمن خطری است                             
ر يکی از جنگهای خارج شرکت کند، عمر به          حتی اگر يکی از سران قريش می خواست د         .  برای وحدت جامعه اسالمی   

وی می گفت غزوه ای که در رکاب رسول اهللا کرده ای تو را کفايت می کند، برای خود تو بهتر است که دنيای خارج را                      
 .نبينی و دنيا تو را نبيند

گران و به   عمر از قريش ن   «:  18محقق روشنفکر مصر دکتر طه حسين در تفسير و توضيح سختگيريهای عمر می نويسد               
قريش خود را اشرف طوائف عرب می . روحيه طايفه خود آگاه بود که مردمانی افزون طلب و تفوق جوی و سود پرستند          

                                                 
 علی دشتی.   الفتنة الکبری 18
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خانه کعبه قبله طوائف عرب و جايگاه بتان نامدار آنان            .  دانست، فقط از اين راه که توليت امور کعبه را در دست داشت               
به .   عرب را استثمار می کرد و از اين راه ثروتمندترين طوائف شده بود                      در حقيقت قريش عقايد و عادات دينی          .  بود

 .واسطه امنيت اطراف مکه به کار تجارت می پرداخت و در اين باب زبردست شده بود
عمر می دانست کعبه برای طايفه اش وسيله کسب شأن و جمع مال است، ورنه بدان بتان عقيده ای نداشتند و اکنون هم                              

ده اند از ناچاريست و پس از آنکه حضرت محمد پيروز شد از ترس مسلمان شدند و حتی پيوستن به                                     که اسالم آور    
 .»پس به چنين مردم سودجو و فرصت طلبی نبايد ميدان داد. اردوگاه اسالم را نيز نوعی قمار و مخاطره می دانستند

گرچه بنا بر وصيت او عثمان تمام       .  بودپس از کشته شدن عمر حوادث نشان داد که او روشن ديده بود و نظرش صائب                    
عمال او را تا يک سال بر جای خود باقی گذاشت و تغييرات را پس از يک سال به کار بست ولی از همان آغاز خالفت                              
دِر بذل و بخشش از بيت المال مسلمين بر روی مهاجر و انصار گشوده شد و مقرريها يک مرتبه صد در صد افزوده                                  

 .گشت
فه سوم در زندگانی شخصی از روش دو خليفه پيشين تجاوز نکرده و هيچگونه استفاده خصوصی از بين                     گرچه خود خلي  

المال مسلمين را روا نمی داشت اما عطايای ناسزاوار او آتش حرص و طمع را در سينه ها افروخت و اصول زهد و بی                   
 .اعتنايی به مال دنيا را از بين برد

درعين حال  .  بدو دادند »  اميرالمؤمنين«م و نخستين کسی است که مسلمانان عنوان             عمر يکی از مقتدرترين خلفای اسال       
 . درهم بيش ارزش نداشت١٤] پاپوش[چنانکه گفتيم، لباس او هنگام مرگ از عمامه گرفته تا موزه پا 

وصله لباس وی چندان وصله داشت که حضرتش از          .  زهد علی بن ابی طالب مشهود و مورد اتفاق دوست و دشمن است              
برادر خود عقيل را که تقاضای مساعدت مالی از بيت المال مسلمين برای تأديه قروض خود                         .  کننده خجالت می کشيد     

داشت، با قهر و خشونت پاسخ داد که عقيل ناچار به دشمن او معاويه بن ابی سفيان روی آورد و اين خود نشانه ديگری                             
 .از افزون طلبی اعراب و حرص آنهاست به مال

 بن ابی وقاص که از بزرگترين صحابه پيغمبر و جزء عشره مبشره بود و از نخستين اسالم آوردگان به شمار می                              سعد
پس طبعًا نامزد خالفت رسول اهللا بود و        .  رفت يکی از شش تنی است که عمر برای شورا و تعيين خالفت معين کرده بود                

عراق بود و در ايام خالفت عمر حکومت کوفه و مداين را                    اسالم می گفتند زيرا فاتح         ]  دلير و جنگجو   [او را فارِس      
 هجری که در قصر خود موسوم به عتيق در مدينه درگذشت، ميان دويست تا سيصد                        ٥٥با وجود اين در سال         .  داشت

 .هزار درهم بر جای گذاشت
 حکومت ری     هجری به   ٦١نبايد فراموش کرد که پسر همين صحابی بزرگ است که از طرف عبيداهللا بن زياد در                              

منصوب شده بود ولی ابن زياد آن را منوط بر اين کرد که سرکردگی لشکری را بپذيرد که می بايست راه را بر حسين                              
 ابن سعد ابتدا در پذيرفتن آن مأموريت ترديد             .بن علی بگيرد و او را به بيعت با يزيد مجبور کند وگرنه با وی بجنگد                        

 همه وی را از قبول اين کار منع کردند و گفتند شايسته پسر سعد بن ابی                        داشت و شب با کسان خود به شور نشست و             
ولی چون ابن زياد در اين باب جّدی         .  وقاص، صحابی معتبر پيغمبر نيست که به ستيزه جويی با نوه رسول اکرم برخيزد               

 کرد و هنگام مواجهه با   بود و حتمًا می خواست او را به جنگ با حسين بن علی بفرستد، ناچار به اميد حکومت ری قبول                    
حضرت حسين بن علی روش صلح جويی و نصيحت به خود گرفت و تا سه روز کوشيد حسين بن علی را به تسليم و                                 
بيعت با يزيد بکشاند و چون کار مذاکره به درازا کشيد و ابن زياد بيمناک بود که اصل شرافت و حميت اسالمی بر مزاج                     

 بن علی بپيوندند، شمر بن ذی الجوشن را مأمور کرد که اگر ابن سعد در جنگ با                        عمر ابن سعد غلبه کرده و به حسين         
 .حسين تکاهل ورزد، از ساالری سپاه برکنار شود و خود او رياست لشگر را برعهده گيرد

ابن سعد چون چنين ديد، سابقه پدرش را در اسالم فراموش کرده و احترام به خاندان رسول را به يک سوی انداخت و                               
خستين تير را به طرف نواده رسول اهللا پرتاب کرد زيرا حکومت ری بر هر اصل شريف دينی و اخالقی و مراعات                               ن

 .  حق و عدالت رجحان داشت
طلحه نيز يکی از عشره مبشره و از بزرگان صحابه پيغمبر و بنا بر وصيت عمر يکی از شش نفر تشکيل دهنده شورای                        

طلحه هنگام مرگ عمر در مدينه نبود و از اين رو شوری بدون حضور او                          .  ودخالفت است و طبعًا نامزد خالفت ب           
هنگام مراجعت به مدينه، حال تعرض به خود گرفت و با عثمان بيعت                .  تشکيل شد و خليفه بدون رأی وی انتخاب گرديد          

 طلحه چون چنين    .عثمان خود به خانه او شد و به وی گفت اگر تو داوطلب خالفت هستی من حاضرم کنار بروم                       .  نکرد
 پنجاه هزار درهم از بيت المال مسلمين به          ٠٠٠/٥٠ديد، رو در ماند و با عثمان بيعت کرد و در مقابل اين عمل، عثمان                   

ولی بعدها آن مبلغ هنگفت را از وی نگرفت و آن را به حساب جوانمردی و بيعت کردن وی                         .  عنوان قرض به وی داد     
 .گذاشت

داد و ستد، بده [کترين و صديقترين دوستان عثمان شد به حدی که ميان آن دو بيع و شرائی پس از آن، طلحه يکی از نزدي    
وجود داشت بدين معنی که اگر طلحه ملکی يا مالی در عراق داشت و می خواست آن را در حجاز يا مصر                               ]  و بستان 

 .المی بی دريغ به وی مدد می کردداشته باشد، عثمان برای وی انجام می داد و در تبديل امالک وی در قلمرو کشور اس
همين طلحه در آغاز بلند شدن نغمه مخالفت با خليفه سوم از وی جانبداری می کرد ولی همينکه کار مخالفت با عثمان                               
. باال گرفت، از وی کناره گيری کرد و عبرت انگيز اينکه هنگام محاصره خانه  عثمان با مخالفين هم صدا و همراه شد                            

ليل، چنانکه در جايی خوانده ام، در جنگ جمل به تير مروان بن الحکم که خود از دشمنان علی بود کشته                       شايد به همين د   
 .من ديگر خون عثمان را از کسی مطالبه نمی کنم: شد و مروان پس از قتل وی گفت
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مرگ َتَرکه او را به     آخر خالفت عمر مردی متوسط الحال بود، هنگام           ]  در[با آنکه قبل از اسالم، طلحه ثروتمند نبود و            
 دينار نقد و مابقی امالک و            ٠٠٠/٢٠٠ درهم و      ٠٠٠/٢٠٠/٢ درهم تخمين می زدند که از اين مبلغ                  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠

خيکی  [ کيسه چرمی برآورد کرده اند که در هر يک سه قنطار ١٠٠در رايتی ديگر، نقدينه او را       .  مستغالت و احشام بود   
  .زر ناب بوده است ]از پوست گاو که پر از زر ناب باشد

زبير بن العوام نيز از اصحاب ُکبار و جزء عشره مبشره، پسر عمه حضرت رسول و از جهات ديگر نيز بدان حضرت                         
او يکی از   .  منسوب است، در جنگها و غزوات بسياری شرکت کرد و حضرت او را حواری خويش خطاب می فرمود                       

می نويسند که خليفه سوم از متن بيت المال . شوری را تشکيل دادندشش نفری است که عمر آنها را نامزد خالفت کرده و            
 درهم به وی بخشيد که خود او نمی دانست اين مبلغ گزاف را به چه کار اندازد و بعضی از يارانش                          ٠٠٠/٦٠٠مسلمين  

 خانه و   از اين رو هنگام مرگ     .  وی را راهنمايی کردند که آن را صرف خريد خانه و مستغل در شهرهای مختلف کند                     
در خود شهر مدينه يازده خانه اجاره ای داشت و            .  ، بصره و کوفه داشت    ]در مصر [امالک زيادی در فسطاط اسکندريه       

 آمده است که    19در طبقات ابن سعد   .   درهم تخمين می زنند     ٠٠٠/٠٠٠/٥٢ درهم تا    ٠٠٠/٢٠٠/٣٥ما َتَرک وی را ميان       
نت گذارد زيرا از فرط زهد می ترسيد به وديعه مردم آسيبی رسد و               زبير قبول نمی کرد کسی پول خود را نزد وی به اما            

به حق الّناس زيانی وارد شود و اگر ديگران اصرار می کردند، مال آنان را به عنوان قرض می پذيرفت، چه در اين                                 
ه تأديه  صورت هم می توانست آن را چون مال خويش به کار اندازد و سودها برد و هم پس از مرگ، وارثان مجبور ب                             

 . درهم بدهکار بود که پسرش آنها را تأديه کرد٠٠٠/٠٠٠/٢از اين رو هنگام مرگ در حدود . ديون وی باشند
عبدالرحمن بن عوف که او هم از عشره مبشره است و مورد لطف و عنايت حضرت رسول و طرف اعتماد ابوبکر و                              

او نه تنها بی بضاعت نبود، بلکه در امور خيريه نيز              .    عمر بود، شخصًا اهل تجارت و داد و ستد و مرد کارآمدی بود                
هنگام مرگ چهار   .  معذلک ثروتی که از وی به جای ماند متناسب با خريد و فروش در بازار مدينه بود                     .  پيشقدم می شد  

 شتر و   ١٠٠٠ دينار طال به اضافه       ٠٠٠/٥٠ دينار ارث رسيد و       ٠٠٠/١٠٠ تا   ٠٠٠/٨٠زن داشت که به هر يک ميان          
 .وسفند برای انفاق در راه خدا وصيت کرد گ٣٠٠٠

در زمان خليفه سوم امثال حکيم بن حزام که ديناری از بيت المال نمی پذيرفت و از گرفتن شهريه ای که ميان مهاجر و                             
ضََّة َو ال   الَّذيَن َيِکنُزوَن الذََّهَب َوالفِ   «ابوذر غفاری که آيه شريفه       .  انصار تقسيم می کردند سر باز می زد کمياب شده بود             

را به رخ معاويه کشيد و معتقد بود عمل به مفاد آيه وظيفه همه مسلمانان                       20»  ُينِفُقوَنها فی َسبيِل اِهللا َفَبشَّرُهم ِبَعذاٍب أليمٍ          
است که سيم و زر را انبار نکنند بلکه در راه خدا به مصرف رسانند، عنصر نامطلوب و اخاللگر تشخيص دادهه شد و                           

 معاويه او را از شام اخراج و به مدينه فرستاد و چون در مدينه هم حرف حق خود را به خليفه سوم                                   با اجازه عثمان،   
گوشزد کرد، وی را مضروب و به بيغوله ای تبعيد کردند و صحابی زاهد و مؤمن در همانجا در نکبت و فالکت جان                                

 .سپرد
حتی مرد بی حسب و نسب         .  ا مستولی شده بود    جز افراد معدودی همه به دنبال پول بودند و حرص بر مال بر مزاجه                     

 درهم پول نقد در      ٤٠٠٠٠که در مکه به پادويی و حمالی مشغول بود، هنگام مرگ در کوفه                  »  جناب«بيکاره ای به نام      
سهمی که جنگجويان از غنائم به دست می آوردند با حقوقی که در هنگام صلح از بيت المال دريافت                      .  گنجينه خود داشت  

 .بدانها فرصت توانگری می دادمی کردند 
 ٣٠٠٠سوارانی که در لشکرکشی شمال آفريقا زير پرچم عبداهللا بن سعد بن ابی السرح به جنگ می پرداختند هر يک                             

 . مثقال١٠٠٠مثقال زر ناب دريافت می کردند و پياده ها هر يک 
مجموع آنها می توان دريافت که دست         صدها مثال و شاهد از اينگونه در کتب معتبر صدر اسالم ثبت شده است که از                        

تا چه حد   ]  جمع جاريه به معنی دختربچه و کنيزک        [يافتن به غنيمت و تصاحب امالک زراعی مردم و اسارت جواری                
اعراب را به تکاپو انداخته و در راه وصول به اين هدفها از هيچگونه رشادت و حتی قساوت و بيرحمی نيز دريغ                                        

 .نکردند
اّن اکرمکم عنداهللا   «شريعت اسالمی سيادت و ملک و تفوق می جست و از اين رو اصل بزرگ                      عرب در پشت سنگر      

ملل ديگر مخصوصًا ايرانيان بدين       .  طبعًا چنين روشی از عکس العمل خالی نخواهد ماند            .  را پشت سر انداخت    »  اتقاکم
د نه به تفوق نژادی و حرص و ثروت            آنها به اصول مقدس و انسانی اسالم روی آورده بودن             .  استبداد گردن نمی نهادند    

 .از اين رو آنها را شعوبيه خواندند و حتی آنها را برابر زندقه دانستند. اندوزی اعراب
که در قرن بيستم يکی      »  زندقه و الشعوبيه  «به خاطر دارم چند سال قبل کتابی در مصر نوشته و منتشر شد تحت عنوان                    

در اين کتاب سعی شده است که گرايش ايرانيان را به قوميت و مليت                 .  وشته بود از استادان دانشگاه قاهره بر آن مقدمه ن         
در حالی که هيچ سخن از انحراف اساسی خود اعراب از تعاليم                 .  خود نوعی زندقه و انحراف از اصول اسالم بگويند            

 .به ميان نيامده بود» ان اهللا يأمرکم بالعدل و االحسان«حضرت محمد که می فرمايد 

                                                 
» طبقات ابن سعد  «است که به     »  طبقات«مؤلف کتاب   .   ميالدی درگذشت  ٨٥٠ابو عبداهللا محمد بن سعد بصری شاگرد واقدی در حدود                   [ 19
 ]ر دارداشتها

آنان که انبار می کنند طال و نقره را و انفاق نمی کنند آنها را در راه خدا، پس بشارت ده ايشان                         :  معنی آيه چنين است   [   سوره توبه    ٣٤  آيه     20
 ]را به عذابی دردناک
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انی را اميرالمؤمنين می خواندند که تا گردن در منجالب فسق و فجور غرق شده بودند و در حوض شراب عسل                        آنها کس 
می کردند و بر خالف روش انسانی و بزرگوار پيغمبر که ارزش انسانها را به درستی و تقوی متکی ساخته بود، می                                 

 . بر ساير طوائف عرب تفوق دهندخواستند عرب را بر ساير ملل اسالمی و از ميان عرب بنی امّيه را
کسانی را اميرالمؤمنين می خواندند که علی بن ابی طالب يعنی ازهد و اتقی و اعلم صحابه رسول اهللا را بر منابر ناسزا                           
می گفتند و حتی کار بدانجا کشيده شد که متوکل عباسی يعنی نواده عبداهللا بن عباس در مجلس خود دلقکی را به شکل                                 

طالب به رقص و مسخرگی در می آورد و قبر حسين بن علی را شيار کرده و بر آن آب بست تا آثار يکی از  علی بن ابی    
 .با شهامت ترين اوالد پيغمبر را از بين ببرد

ايرانيان اين فهِم روشن و اين ايماِن ثابت و اين ُحسِن تشخيص را داشته اند که فاسقان و زنبارگان و منحرفان از تعاليم                               
 .مد را اليق عنوان امير المؤمنين ندانسته اندحضرت مح
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 خالصه

 
 

پی بردن به علل و اسباب حوادث          .  پيدايش، رشد و نمو، انتشار و تسلط اسالم يکی از حوادث بی نظير تاريخ است                       
شکار آنها را بازيافت و      تاريخی غالبًا دقيق و مستلزم کاوش و تفحص دامنه دار و همه جانبه است تا بتوان پنهان و آ                          

 .ارتباط ميان علت يا علتها و معلول را روشن ساخت
انجام چنين بحثی درباره تاريخ اسالم به واسطه وجود منابع و مستندات فراوان چندان بر محققان روشن بين دشوار                               

در .  صب عاری باشند  نيست، به شرط آنکه از ملکه اجتهاد و استنباط بهره کافی داشته و در عين حال از غرض و تع                        
در اين  .  اينگونه تحقيقات حتمًا لوح ضمير بايد ساده بوده و عقايد تعبدی يا تلقينات پدری آن را مشوب نکرده باشد                                 

مختصر، چنين کار تحقيقی مهم و ارزشمندی صورت نگرفته و حداکثر تالشی است برای ترسيم دورنمايی از مجموع                      
 :در قضايای زير خالصه می شود سال، هر چند مجمل، که ٢٣رويدادهای 

 
محروم از نوازش پدر و مهر مادر در خانه يکی از                .   کودکی يتيم از سّن شش سالگی به خويشتن رها شده است                 -١

از تنعم اطفال هم سّن و هم شأن خود محروم است و به چراندن اشتران در صحرای خشک مکه                     .  اقوام زندگی می کند   
پنج شش سال تک و تنها در         .  فطرتی مايل به تخّيل دارد      .  س و ذهنش روشن است      روح او حّسا   .  روزگار می گذراند   

محروميت و احساس برتری ديگران در او عقده ايجاد می           .  صحرا ماندن قوه احالم و رؤيا را در وی پرورش می دهد            
آنها می رود و از     سپس به خانواده متمکن     .  همساالن و خويشان است   ]  متوجه[نخست توجه   .  اين عقده مسيری دارد   .  کند

 . خانه مرکزيتهای مشهور عرب است. مصدر تمکن، توليِت خانه کعبه است. آنجا به مصدر تمکن آنها می رسد
هم اهل کتاب و هم مردمان بافهم و ادراکی در مکه هستند که پرستش بتان بيجان را                      .  او در اين طرز فکر تنها نيست        

 .زله همدستانی است که به مکنون ضمير او جواب مساعد می دهندوجود اينگونه اشخاص به من. سخافت می دانند
مسافرتهايی به شام در سنين مختلف به روی او دنيايی می گشايد که زندگی و عقايد مردم و قوم خود او در برابر آن                                

نوشت روی آوردن به معابد اهل کتاب و گفتگوی با متصديان آن معابد،  گوش دادن به سر                       .  حقير و مسکين می شود     
 .انبياء و آگاهی بر عقايد آنها او را در عقيده خويش استوار می سازد

. شنيده است، نقطه مرکزی دايره حرکت ذهن او می شود           ]  مسيحيان[انديشيدن به خدا و آنچه از يهودان و ترسايان              -٢
 ورقة بن نوفل اين فکر      پس از ازدواج با زن ثروتمندی که او را از تالش معاش بی نياز می کند و معاشرت مستمر با                      

جان وی از فکر خداوند غيور و جّبار           .  در می آورد   ]  شيفتگی و جنون     [Obsessionرا در وی راسخ و به شکل            
 . لبريز می شود

حوادثی که بر قوم عاد و ثمود روی داده از            .    خدای او از اينکه مردم، ديگری را پرستش می کنند خشمگين می شود               
 .پس بايد به هدايت آنان بشتابد. ز کجا چنين فرجام شومی برای قوم او نزديک نباشدهمين بابت بوده است و ا

خديجه .  کم کم اين انديشه مستمر و سمج با رؤياهای جان نگران او مخلوط شده صورت وحی و الهام به خود می گيرد                        
او چرا مانند هود و صالح       .  و نشانه الهام خداوندی می گويند      »  رؤيای صادقه «و پسر عمويش، ورقة بن نوفل، آن را           

 نباشد؟ چرا پيغمبران فقط از بنی اسرائيل برخيزند و از ميان پسرعموهای آنان پيغمبری طلوع نکند؟
 .اين سير روحی، بلکه بحران روحی و مسّخر انديشه ای شدن در سّن چهل سالگی او را به دعوت قوم خود می کشاند

 دست آدمی است، کاری سخيف و بطالن آن بر هر خردمندی آشکار                پرستش موجوداتی که خود مخلوق و مصنوع        -٣
پس بايد مردم را از اين غفلت بيرون آورد و طبعًا در اين صورت مردم به وی خواهند گرويد و مخصوصًا که                           .  است
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وانذر عشيرتک   «پس جای درنگ نيست و آيه             .  عده معدود و انگشت شماری هم آن را تصديق و تأييد کرده اند                         
 .بايد به مرحله اجراء درآيد» بيناالقر

اما از همان روز نخست با خنده استهزاء روبرو می شود زيرا روح ساده و  مؤمن او متوجه اين قضيه مهم و اساسی                             
و از اين    .  مردم تابع عادات خود هستند      ].  مردم است [نشده بود که خوبی انديشه ای و درستی مطلبی مستلزم اذعاِن                   

پس مردانه به حمايت    .  زم فرو ريختن دستگاهی است که مصدر شأن و مکنت سران قريش است             گذشته، دعوت او مستل   
از همين روی، نخستين کسی که در اجتماع قريش بر روی او چنگ زد عموی خود او بود که                        .  آن برخواهند خواست  

 آيا برای اين مهمالت مرا بدين اجتماع خوانده ای؟» تّبالک يا محمد«: فرياد زد
 ]هم چشمی و رقابت     [هل روزی به شريق بن اخنس گفت ميان ما و بنی عبدالمطلب پيوسته رقابت و منافسه ای                  ابوج -٤
که بر ما برتری    ]  از خود پيغمبر ساخته اند    [حال که از هر جهت به آنها رسيده ايم، از خود پيغمبر بيرون داده اند                  .  بود
لعبت هاشم للملک فال خبر جاء و ال          «:  بعد به خاطر می آورد     اين سخن، بيت منسوب به يزيد را در پنجاه سال              .  يابند

 .»وحی نزل
محمد فقير و يتيم که در سايه مکنت زن خود               .  مذاکره ابو جهل و شريق طرز فکر مخالفان را خوب نشان می دهد                    

، شأن  زندگی می کرد، در مقابل سران متمکن قريش عنوانی و شخصيتی نداشت و بنا بر اين اگر دعوت او می گرفت                       
آنان را هم اگر به کّلی محو نمی کرد، الاقل نقطه مقابل آنها قرار می گرفت و بنی عبدالمطلب بر                           ]  عنوان[و عنوانی   

ساير تيره های قريش مقدم می شدند ولی از قضا بنی عبدالمطلب از وی پيروی نکردند و حتی ابوطالب و ساير اعمام                          
 .اندازندنخواستند ميان خود و قريش جدايی و اختالف 

شايد اگر از آغاز امر محمد اين صعوبات و اين جمود مردم و اين عناد و لجوجی را که در طی سيزده سال دعوت                                   
خود در مکه با آن روبرو گرديد، پيش بينی می کرد، بدان سهولت و رايگان قدم به ميدان نمی گذاشت و يا اگر هم می                            

 قس بن ساعده به گفتن حرف خود اکتفا کرده راه خود را پيش می                   گذاشت چون ورقة بن نوفل، امية بن ابی الصلت و           
 .گرفت

اما قراين و  امارات و حوادث بعد از بعثت نشان می دهد که محمد از آن طبايعی است که در فکر خود راسخ و                                           
 را مأمور   محمد مسّخر عقيده ای شده و خويشتن        .  پايدارند و برای رسيدن به مقصد از موانع و دشواريها نمی هراسند               

عالوه بر نيروی ايمان از موهبت         .  هدايت مردم می داند و قريب سی سال اين فکر و عقيده در او راسخ شده است                           
با .  ديگری نيز برخوردار است و آن فصاحت بی نظيری است که از شخصی ُاّمی و درس نخوانده اعجاب انگيز است                      

سانيت دعوت می کند و به ياری مستمندان و ضعيفان برمی              اين زبان گرم و فصيح مردم را به فضيلت و درستی و ان               
راستی و درستی و تقوا و عفاف را مايه نجات می داند و از اخبار گذشتگان و انبياء سلف سخنهای عبرت انگيز                 .  خيزد

 .می آورد
ر شده  روز به روز بر عده کسانی که از بت پرستی بيزا                .   دعوت اسالمی تحقيقًا عکس العمل اوضاع مکه است             -٥

پس حمايت از اين . در مقابل افراد متمکن و زورمند، طبقه ای بی بضاعت و ضعيف قرار دارند     .  بودند، افزوده می شد   
 . طبقه موجب پيشرفت و رونق اسالم می شود

ولی زورمندان بيکار ننشستند و از آزار و حتی شکنجه            .  تمام نهضتهای تاريخ را طبقه محروم و مظلوم باعث شده اند             
آنها به خود محمد و افراد معدودی چون ابوبکر، عمر و حمزه و ساير                   .  مانان فقير و بی پناه فروگذار نمی کردند          مسل

کسانی که خويشانی داشتند، تعرض نمی کردند ولی نسبت به طبقه عاجز و مستمند که می بايستی قاعده ِهَرِم دين جديد                         
ه سال دعوت مستمر محمد نتوانست بيش از يک صد نفر يا                  از همين روی در سيزد      .  را تشکيل دهد، امر چنين نبود        

 :تعدادی در اين حدود پيرو پيدا کند و خود اين امر ما را به يک نتيجه عجيب و غيرمترقب می رساند و آن اين است که
نِی او  نه صحِت دعوت محمد، نه روش زاهدانه او، نه فصاحت گفتار، نه ترسانيدن از آخرت و نه تعاليم اخالقی و انسا                      

 .هيچکدام نتوانسته است قضيه را حل و به انتشار اسالم بطور مؤثر و شايسته ای کمک کند
 عامل مهم و اساسی پای گرفتن اسالم و انتشار آن، َدِم شمشير، کشتن بی دريغ و شدت عمل بود و بايد بی درنگ                                -٦

 . و سنن قومی عرب سرچشمه می گيرد که اين روش، ابداع و ابتکار حضرت محمد نيست بلکه از عاداتاضافه کرد
در محيط زندگانی آنها نه قوانين مدنی و انسانی بود و نه شرايع                   .  اعراب نجد و حجاز اهل زراعت و صنعت نبودند            

از همين روی، چهار ماه سال را برای نفس کشيدن          .  به يکديگر امری عادی و رايج بود      ]  غزوه[حمله و هجوم    .  آسمانی
يگانه امری که مانع از تصاحب مال و ناموس ديگران می شد اين بود که آن ديگری                         .  ام بود و تجديد قوا، جنگ حر      

 .هشيار و حاضر به دفاع باشد
غزوات غالبًا جز   .  پس از هجرت به مدينه و برخورداری از حمايت و مساعدت اوس و خزرج همين اصل به کار افتاد                   

بنا بر اين پی ريزی دولت         .  د مدينه و اطراف آن بودند        اجرای اين اصل نبود و هدف بزرگ و مطمئن، طوايف يهو                
 .اسالمی که قانونگذار و مجری و فرمانده آن شخص رسول اهللا است، از اينجا آغاز می شود

از بيتی به وجد می آيند، از جمله             .   اعراب قبل از اسالم عمومًا کم عمق، ماّدی و اسير احساسات آنی خويشند                        -٧
ی آورند، به امور محسوس و روزانه پای بند و از عوالم روحانيت و عرفان و هر چه                               ناخوشايندی به قتل روی م       

 .تابع زور و قدرتند و از هر نوع انصاف و حقانيت رويگردان. مربوط به مابعد الطبيعه باشد دورند
 حال  حرص به غنيمت آنها را به هر طرف می کشاند و به قول يک نويسنده فرنگی گاهی از اردوگاه خود که در                                    

 ).افراد نادر و مستثنی در هر جماعتی بوده و هستند(مغلوب شدن است، گريخته و به اردوگاه غالب ملحق می شوند 
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. در چنين اجتماعی که حکومت و نظاماتی برقرار نيست، يگانه حافظ نظم و امنيت تعادل قوا و ترس از يکديگر است                         
 .ل آماده باش و دفاع از مال و زن و اوالد خويش استاز اين رو هر طايفه و هر خانواده ای پيوسته در حا

اعراب تفاخر و خودستايی را دوست دارند، به خويشتن و طايفه خويشتن می بالند و حتی به نقايص و معايب خود نيز                           
 . هرگونه مزيت خود را چند برابر بزرگ می کنند و از ديدن نواقص خود کورند. مباهات می کنند

مشروع کنار آمدند، فردا آن را در شعری وصف می کنند و از فرط خودستايی زن بدبخت را رسوا  اگر با زنی بطور نا    
سادگی بدوی و ابتدايی بر مزاج آنها  غالب است و اين خود احيانًا سادگی حيوانات و متابعت آنها را از                                    .  می کنند 

 .غرايز خويش به ياد می آورد
روی کرده زندگانی بدوی خود تصوير می کنند و اين طرز تفکر مدتها پس   امور روحانی و عوالم مافوق الطبيعه را از         

از اسالم ميان علمای عرب مخصوصًا حنبلی ها نيز ديده می شود که حتی هرگونه توجه به مقوالت عقلی را کفر و                                
 .زندقه گفته اند

 قومی را وسيله       از سير در حوادث ده ساله هجرت به خوبی مشاهده می شود که حضرت محمد اين خصايص                               -٨
گاهی برای جبران شکستی به طايفه ضعيفی حمله شده است تا شأن اسالم به                   .  پيشرفت و استواری اسالم ساخته است       

 .هر فتحی مستلزم تمايل قبيله کوچکی است به اسالم يا الاقل باعث بستن عهد دوستی و عدم تعرض است. پستی نگرايد
حتی حکم جهاد را شوق دست يافتن بر غنائم، آسان . امل پيشرفت اسالم استدست يافتن بر غنائم يکی از مؤثرترين عو      

بعد از صلح حديبيه خداوند نيز در قرآن مسلمانان را به مغائم کثيره وعده می دهد و آن وعده نقد بيش        .  و مجری ساخت  
 .در نفوس آنها مؤثر می افتد» َجنات تجری من تحتها االنهار«] نسيه[از وعده 

 درست و شايسته اعتمادی هنوز تنظيم نشده است که ياران حقيقی محمد را از مسلمانان مصلحتی تفکيک و                    اگرچه آمار 
 درصد مردم يا از ترس مسلمان       ٩٠مشخص کرده باشد، ولی بطور اجمال می توان گفت هنگام رحلت حضرت رسول               

اين معنی را به خوبی ]  از دين برگشتگیارتداد و [ارتداد طوايف عرب و جنگهای رّده       .  شده بودند و يا از راه مصلحت      
 .نشان می دهد

در خود مدينه که مرکز ايمان و کانون اسالم به شمار می رود، امثال علی بن ابی طالب و عمار ياسر و ابوبکر صديق                     
ين به هم .  خيلی کمتر از آن عده ای است که در حاشيه ايمان و پيروی مطلق از محمد نيات و مقاصد دنيوی نيز دارند                          

علی .  جهت سودای رياست، مشاجره مهاجرين و انصار را به راه انداخت و دفن جسد حضرت سه روز به تأخير افتاد                       
ابوبکر و عمر و ابو عبيده جراح و          .  و طلحه و زبير در خانه فاطمه اند و از جوش و خروش رياست طلبان بی خبر                      

جماعت انصار دور سعد بن عباده تجمع کرده         «:  ن گفت چند تن ديگر در خانه عايشه اند که شخصی وارد شد و به آنا                
برخيز برويم به سوی برادران       «:  عمر به ابوبکر گفت     .  »اند و اگر می خوهيد رشته از دستتان به در نرود بشتابيد                  

 ما سپاه اسالميم، ما   «:  در سقيفه بنی ساعده، سعد بن عباده روی به آنها کرده گفت             .  »انصار و ببينيم مشغول چه کارند      
البته شما جماعت مهاجر نيز سهمی داريد و شما را به                   .  ياری کننده پيغمبريم، اسالم به زور بازوی ما استوار شد                 

عمر با خوی تند خواست برخيزد ولی ابوبکر دست او را گرفت و با وقار و آرامش فطری خود                     .  »خويشتن می پذيريم  
از حقوق قريش است که از ساير طوايف   )  جانشينی پيغمبر (ر  ولی اين ام  .  آنچه در شأن انصار گفتيد قبول داريم      «:  گفت

 .»با يکی از اين دو تن بيعت کنيد«: آنگاه دست عمر و ابو عبيده را گرفته گفت. »عرب برتر است
عمر که مرد واقع بين و ذاتًا مدّبر و مآل انديش بود، از اين پيشنهاد َغّره نشد، چه می دانست که در ميان شور و هيجان 

اسات انتخاب ابوبکر که ياِر غاِر پيغمبر بوده و در حال مرض، پيغمبر او را مأمور نمازگزاردن بر مسلمين کرده                        احس
از اين رو بی درنگ از جای . است و شخصًا مسن تر و موقرتر از ساير مهاجرين است، تنها راه حل قضيه خواهد بود  

.  همه را مقابل امر واقع شده گذاشت و با وی بيعت کرد              آنگاه.  برخاست و از ابوبکر خواست دست خود را پيش آورد           
طبعًا مهاجران نيز از وی پيروی کردند و انصار نيز تحت تأثير اين ضرب شست قرار گرفته با ابوبکر بيعت کردند و                        

ا ياری  برای اينکه کار يکسره شود و جای ترديد و دو دلی باقی نماند، سعد بن عباده را از جای خود به زير افکند و ب                            
 .چند تن ديگر آن پيرمرد ناخوش را چنان زدند که در همان مجلس جان داد

و باز همين عمر که می دانست بيعت نکردِن علی با ابوبکر مستلزم بيعت نکردن بنی هاشم است و خالفت ابوبکر                                  
ورزيد تا او را به      استوار نخواهد شد مگر با بيعت و طرفداری بنی هاشم، شش ماه با وی رفت و آمد کرد و اصرار                            

 .بيعت کردن با ابوبکر و گردن نهادن به خالفت او راضی کرد
 اگر سيزده ساله بعثت تا هجرت را از تاريخ اسالم برداريم، تاريخ اسالم يکسره تاريخ زورآزمايی و سرگذشِت                                -٩

والندن آن بر بت      نهايت تا حضرت رسول زنده بود، قصد اصلی بسط ديانت اسالم و قب                    .  دست يافتن به قدرت است       
 .پرستان بود ولی از آن پس تالِش مستمری است در وصول به رياست و امارت

ابوبکر هم در بستر مرگ ردای خالفت را بر اندام              .  ديديم عمر با چه زبردستی خالفت را برای ابوبکر مسّلم ساخت              
 کرد و پس از ده سال و اندی در            عمر راست کرد و با توصيه خود او عمر بدون منازع بر مسند خالفت پيغمبر تکيه                   

آخرين لحظات زندگی شورايی از علی و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبير و سعد بن ابی وقاص تعيين                              
 .کرد که از ميان خود يکی را به خالفت برگزينند

 می خواست خود    ولی هيچيک از حضار کسی را به خالفت نامزد نکرد زيرا هر يک از آنها                .  گرد آمد ]  شورا[شوری  
ولی باز کسی به سخن نيامد و رأی ابراز             .  ناچار عبدالرحمن خويشتن را از نامزدی خالفت برکنار کرد            .  خليفه شود 
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از اين رو عبدالرحمن قطع و فصل امر را به سه روز بعد موکول کرد که ضمنًا از آراء مهاجر و انصار نيز                              .  نکرد
 .مطلع شود

اگر خالفت به تو     :  اهل حل و عقد را جويا شد و حتی می گويند از عثمان پرسيد                    عبدالرحمن در مدت سه روز نظر          
را شايسته جانشينی پيغمبر می دانی؟ و عثمان علی را اولی و احق به                  ]  چه کسی [تعلق نگيرد، از چهار نفر ديگر که          

 سزوارتر به خالفت     عين سئوال را از علی کرد و علی نيز از ميان چهارنفر ديگر، عثمان را                       .  خالفت معرفی کرد   
 .گفت

پس از سه روز در مسجد رسول اهللا اجتماع کردند و تقريبًا بر همه معلوم بود که يکی از دو نفر علی و عثمان به                                       
عثمان به نرم خويی و حيا و سخاوت طبع معروف و علی به شجاعت، تقوی و سختگيری در                          .  خالفت خواهند رسيد   

ت که از دقت و سختگيری ده ساله عمر خسته شده بودند، از روی کار آمدن                   مردم دنيا دوس  .  اصول ديانت مشهور بود   
او شب به نزد  .  لذا به عمرو عاص متوسل شدند     .  علی بيمناک شدند، چه می دانستند همان روش عمر ادامه خواهد يافت           

ی کند ولی    عبدالرحمن نخست به تو روی می آورد و جانشينی رسول را به تو پيشنهاد م                       :  علی رفت و به وی گفت        
شايسته شأن تو نيست که بی درنگ بپذيری، بلکه برای استحکام امر و استواری خالفت سزاوارتر است که عبدالرحمن                 

 .پيشنهاد خود را تکرار کند
تو پسر  :  روز موعود فرا رسيد و عبدالرحمن بر منبِر پيغمبر شد و نخست علی بن ابی طالب را مخاطب ساخت و گفت                     

د او، نخستين مسلمان و بزرگترين مجاهدی و اگر قول می دهی که به کتاب اهللا  و سّنت رسول اهللا                         عموی پيغمبر، داما  
 .و سيره شيخين عمل کنی با تو به خالفت بيعت می کنم

 .کتاب خدا و سّنت پيغمبر را قبول دارم ولی به روش خود رفتار خواهم کرد: علی فرمود
اگر به کتاب خدا و      .  پس از علی تو موجه ترين نامزدهای خالفتی         :  تعبدالرحمن بی درنگ عثمان را خطاب کرده گف         

عثمان بی درنگ قبول کرد و بدينگونه به خالفت         .  سّنت رسول اهللا و سيره شيخين عمل خواهی کرد با تو بيعت می کنم              
 .رسيد

جتماعی آن زمان و     به گونه ای شرح داده است که نقل آن مرد نکته سنج را به اوضاع ا                    21اين واقعه را تاريخ طبری     
 :سودايی که برای رياست و رهايی از سختگيريهای عمر بر پاره ای از سران اصحاب مستولی بود، آگاه می کند

و چون عمر بمرد هر چه اندر باديه کس بود به مدينه همی آمدند از مهتران به تعزيت و عبدالرحمن از هر يکی                                     «
 .ثمان بههمه گفتند ع. مشورت همی پرسيد اندر اين حديث

من آمد و گفت اين کار بر دو تن          ]  نزد[پس شب اندر بو سفيان سوی عمربن العاص آمد و گفتا امشب عبدالرحمن زی                   
من نيز آمده بود و من هم عثمان را               ]  نزد[عمرو گفت به      .  عثمان و علی، و من عثمان را خواستم            :  گرد آمده است   

 . خواستم
مردی نرم است مبادا اين کار از خويشتن باز افکند و علی به زيرکی اين                     ابوسفيان گفت پس چگونه کنيم؟ که عثمان           

 .کار دريابد
ابو سفيان آن شب با عمرو عاص همی بود و همی گفت چگونه کنيم تا اين کار به عثمان افت؟ عمرو عاص همان شب                           

 کار از همه بيرون آمد و ميان         به خانه علی شد و او را گفت تو دانی دوستی من تو را از قديم و ميل من به تو، و اين                          
و عبدالرحمن امشب بر همه مهتران برگشت که از اين دو تن که را خواهيم؟ مردمان لختی                         .  تو و عثمان مانده است      

من گفتم تو را خواهم و اکنون زی تو آمدم که تو را                       .  و سوی من آمد     .  تو را خواستند و لختی عثمان را           ]  برخی[
گفتا بدان شرط که با من عهد کنی که . علی گفتا بپذيرم هر چه فرمايی. اين کار تو را بود  نصيحت کنم اگر بپذيری فردا      
 .علی عهد کرد و پذيرفت. اين، کس را نگويی هرگز

بايد که چون فردا اين کار بر تو عرضه کند تو             ]  چنين[ايدون  .  عمرو گفت اين عبدالرحمن مرديست با صالح و عفاف          
ز تو آهستگی بيند و رغبت نا کردن، به تو اندر رغبت کند و اگر از تو رغبت بيند و                           اندر آن رغبت نکنی که چون ا        

 .علی گفت چنين کنم. شتاِب پذيرفت، روی از تو بگرداند
همان گاه و مر او را گفت اگر نصيحت من بپذيری فردا اين کار مر تو را                    .  شب به خانه عثمان شد    ]  همان[پس هم در    

گفتا عبدالرحمن مردی است درست راست و        .  عثمان گفت پذيرم بگوی   .   از تو اندر ربايد     باشد و اگر نپذيری علی کار      
هر . فردا چون اين کار بر تو عرضه کند نگر تا گرانی نکنی و اگر شرطی کند نگوی نتوانم.  سر به اعالنيت يکی دارد    
 . گفت چنين کنم و برخاست و به خانه باز آمد. چه گويد زود اجابت کن

چون نماز بامداد بکرد عبدالرحمن بر منبر شد، بر پايه           .  آمد]  واژه مسجد از همين واژه است     [ز به مزگت    پس ديگر رو  
پيشين و گفت بدانند که عمر رضی اهللا عنه از کراهيت که اين کار را داشت نخواست که کس را خليفت کند تا از مزد                             

ما پای خويش از اين کار بيرون آورديم و سعد و              .   کرد اين کار در گردن ما پنج تن        .  اين کار رسته باشد    ]  گناه[و بزه   
اکنون اين کار ميان علی و عثمان مانده است شما که را گزينيد تا او را بيعت کنم و                       .  زبير نصيب خويش مرا بخشيدند     

را گروهی گفتند عثمان     .  هر کسی از اين مجلس بازگردد بداند که اميرالمؤمنين کيست؟ گروهی گفتند علی را خواهيم                    
سعد بن زيد گفت ما را تو خوشتری و تو را پسنديم اگر خويشتن را بيعت کنی کس خالف                           .  خواهيم و اختالف کردند    

 .نکند
                                                 

زير منصور نوح سامانی و      ميالدی، و  ٩٧٤ابو علی محمد بلعمی، تاريخ فوت        [ ترجمه بلعمی، نسخه عکسی بنياد فرهنگ         ٨٠  -٨٢  صفحه     21
 ]اشتهار يافت» تاريخ بلعمی«وی تاريخ طبری را به فارسی ترجمه و به آن اسناد و مدارک ديگری اضافه کرد که به نام . اِلِم تاريخع
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عمار ياسر گفت اگر    .  بنگريد تا از اين دو تن کدام صوابتر و اين سخن کوتاه کنيد              .  عبدالرحمن گفت کار از اين گذشت      
اگر علی را بيعت کنی      .  مقداد گفت عمار راست می گويد      .  بيعت کن خواهی که خالف برنخيزد علی بن ابی طالب را             

عبداهللا بن سعد بن ابی سرح شيرخورده عثمان بود و يکبار مرتد شده بود و باز مسلمان شده از ميان               .  کس اختالف نکند  
 .خلق برخاست و عبدالرحمن را گفت اگر خواهی که کس خالف نکند عثمان را بيعت کن

شنام داد و گفت يا مرتد تو را با اين سخن چکار است؟ و تو را از مسلمانی چه نصيب است که اندر                           عمار عبداهللا را د   
کار امير مسلمانان همی سخن گويی؟ مردی از بنی مخزوم عمار را گفت يا بنده و بنده زاده، تو را با حديث قريش                                    

 چکار است؟
ابی وقاص بر پای خاست و گفت ای مرد، اين کار              سعد بن   .  پس آن قوم به دو گروه شدند و لجاج و آشوب برخاست                

پس عبدالرحمن بر پای خاست و گفت خامش باشيد تا آن حکم که من اندر                   .  زودتر برگزار، پيش از آنکه فتنه برخيزد        
. برخاست و پيش عبدالرحمن آمد          .  عبدالرحمن گفت يا علی بر پای خيز               .  مردمان خاموش شدند     .  اين دانم بکنم     

ست علی را به دست چپ خويش گرفت و دست راست برآورد که بر دست راست علی دهد و گفت                عبدالرحمن دست را  
يا علی عهد و ميثاق خدای پذيرفتی که اين کار مسلمانان برانی بر کتاب و سّنت پيامبر و بر سيرت ابن دو خليفه که از                            

 پس او بودند؟ 
عبدالرحمن را گفت اين کار بدين شرط دشوار بود          .  دعلی را آن سخن عمرو بن عاص ياد آمد که وی را شبانه گفته بو                

و کی داند همه حکم کتاب خدای و همه سّنت پيغامبر؟ ولکن بدان قدر که علم من است و طاقت و توانايی من، جهد کنم                           
 .و از خدای توفيق خواهم

بدين ضعيفی و   عبدالرحمن دست چپ از دست علی باز داشت و دست راست برابر خويش همی داشت و علی را گفت                       
عبدالرحمن دست راست عثمان را به دست چپ            .  عثمان برخاست و بيامد     .  بدين سستی و بدين شرط؟ يا عثمان بيای           

بگرفت و گفت يا عثمان پذيرفتی عهد و ميثاق خدای که کار اين امت بر حکم کتاب خدای و سيرت پيغامبر و سيرت                               
 .اين دو خليفه برانی؟ عثمان گفت پذيرفتم

من آن دست راست که علی را بر نزده بود زود آورد و بر دست عثمان زد و بيعت کرد و گفت بارک اهللا لک                            عبدالرح
عبدالرحمن را گفت خد عتمونی      .  و خلق برخاستند و بيعت کردند و علی همچنان بر پای ماند متحير               .  فيما صّيره اليک  

 .بفريفتيد مرا فريفتنی] يعنی. [خدعة
پس علی  .  ه عمرو عاص گفته بود به اتفاق عبدالرحمن و عثمان و سعد و زبير گفته بود                      علی پنداشت که اين سخن ک       

چون روی بگردانيد، عبدالرحمن گفت يا علی کجا همی شوی و بيعت نمی کنی؟ خدای گفت َو                  .  همچنان متحير بازگشت  
چه من حکم کنم بپسندی؟ و نه و نه بر خويشتن از اين کار بيرون آوردم که هر            ]  يعنی[من نکث فانما ينکث علی نفسه؟       

عمر گفت هر که رأی عبدالرحمن را مخالف شود بکشيدش؟ علی چون اين حديث شنيد بازگشت و بيعت کرد و آن روز        
 .»نماز ديگر بيعت تمام شد و امامِی عثمان کرد

علی بيمناک بود   برای خالفت عثمان چاره انديشی کرد و از خالفت           22با عمرو عاص  )  به قول طبری  (اين ابوسفيان که    
پيش از انتخاب ابوبکر در خشم شد و به علی پيشنهاد کرد با وی بيعت نکند و                         ]   سال درست باشد    ١٢بايد  [سال    ٢٥

اما اکنون که امر ميان علی و عثمان قرار گرفته، عثمان را بر علی ترجيح می             .  مدينه را پر از جنگجويان قريش سازد      
 . نوايی برسد و از تقوای علی بيمناک استدهد زيرا در سايه عثمان می تواند به

. اختالفات روی نمی داد    .  محققًا اگر علی پس از عمر به خالفت می رسيد، دوره طاليی اسالم بيشتر طول می کشيد                        
اقواِم سودجوی عثمان بر مقامات بزرگ حکومتی دست نمی يافتند و             .  انحراف از اصول اسالمی به وقوع نمی پيوست         

 .که منتهی به سلطنت معاويه و سلسله اموی شد واقع نمی شدبسياری از حوادث 
 : ياران حضرت رسول را پس از رحلت وی می توان به دو دسته مشخص تقسيم کرد-١٠

دسته ای که عالوه بر اذغان به نبوت محمد وی را آفريننده دستگاهی تشخيص داده و خود در پيدايش آن سهمی داشته و    
رث اين دستگاه و مکلف به حفظ و حراست آن می دانستند و هر دو در تعظيم و تکريم و                     اينک کم و يش خويشتن را وا      
 .اعالی شأن وی هم داستان بودند

بدون ترديد عمر فرد بارز اين دسته و از همين رو بر در مسجد پيغمبر شمشير به کف مردم را تهديد می کرد که محمد      
انک ميت و انهم     «:  ما ابوبکر آيه قرآن را بر او فرو خواند که            ا.  نمرده بلکه چون موسی چهل روز غيبت کرده است           

ولی اگر خدای را می پرستيد، خداوند         .  و پس از آن بر منبر شد و گفت اگر محمد را می پرستيد، محمد ُمرد                    »  ميتون
 .هرگز نمی ميرد

 : سوره آل عمران را تالوت کرد١٤٤و سپس آيه 
  
 .»َخَلت ِمن َقبِلِه الّرُسُل َاَفائِن ماَت َاو ُقِتَل انَقَبلُتم َعلی َاعقبا ِبُکمَو ما ُمَحمَُّد ِاّال َرُسوُل َقد « 
 آيا اگر ُمرد يا کشته شد از دين خود بر می گرديد؟. محمد پيامبريست چون پيامبران سابق] يعنی[

 

                                                 
 ] او فاتح مصر است. عمرو عاص نخست از دشمنان سرسخت اسالم بود و سپس از سرداران اسالم شد  [ 22
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را بر ابوبکر مسّلم     عمر با آن تدبير و رشادت خالفت را از مشاجره مهاجر و انصار بيرون کشيد و با تردستی آن                               
طوايف مرتد از هيچگونه     ]  به زانو در آوردن    [ساخت و پس از آن، جنگ با اهل رّده را برانگيخت و برای اخضاع                      

 .شدت عمل دريغ نکرد
بی اختيار اين سئوال در ذهن نقش می بندد که در نظر عمر آيا نفس ديانت اسالم مقصود بالذات بود يا حکومت                                          

اين حکومت و سلطنت نو بنيادی که       .  ستگاهی به وجود آمده بود که نمی بايست از بين برود           اسالمی؟ در هر صورت د    
اختالفات .  محمد به وجود آورده بود و به اوضاع جاهالنه و حقيرانه طوايف عرب خاتمه داده بود بايستی برقرار بماند                     

 .ديدی پای گيردو کوچک نظری اعراب باديه نشين از بين برود و در تحت لوای اسالم جامعه ج
عمر با  .  از همين روی عمر پس از فراغت از جنگ مرتدين قوای موجود را متوجه امری خطير و بی سابقه ساخت                          

او می دانست اين     .  فکر واقع گرای و ديد روشن و آگاهی بر طبيعت قوم عرب، جنگ با ايران و روم را پيش کشيد                            
در وجود  ]  پنهان شده، پوشيده شده   [اهند نشست و نيروی کامنه       طوايف نا آشنا به زراعت و صنعت و تجارت آرام نخو             

پس چه بهتر که اين نيروی رام نشدنی متوجه             .  آنها اهل تفاخر و جنگند و دنبال زن و مالند              .  آنها مخرجی می جويد    
تاريخ نشان داد . هدفی بزرگتر و سودآور شود و حرص اعراب به کسب مال و شهوت بدان سوی مرزها منعطف گردد              

 .که در اتخاذ اين تدبير، رأی اش صائب بود
ولی مهمتر و مؤثرتر از آن       .   جنگهای پی در پی ايران و روم بنيه اجتماعی و سياسی آن دو را سست کرده بود                       -١١

وجود اعراب در شمال شبه جزيره عربستان بود که از دو سه قرن پيش از هجرت به تدريج به سوره و اردن و عراق                          
اينان، مخصوصًا طبقه پايين آنها،     .  تی در تحت حمايت ايران و روم دولتهايی نيز تشکيل داده بودند             مهاجرت کرده و ح   

همدستان برازنده ای برای لشکريان اسالم و مايه اصلی جهانگيری عمر به شمار می آمدند و شايد وی را نيز بدين                                
حماسه ای  ]  اسالم.  [ميت عرب را حمايت می کند     اقدام تشويق کرده باشند زيرا اسالم مبدل به دستگاهی شده است که قو             

است که تشنگی استيالی بر ديگران و دست يافتن بر غنائم بی شمار فرو می نشاند و عالوه بر اين آنها را از ذّل                                        
 .خضوع و اطاعت بيگانه می رهاند] خواری و  انقياد و[

در اينکه ايمان به مبادی اسالمی و اجرای امر             در اينکه مردمانی از روی خلوص عقيده به اسالم گرويده اند و                    -١٢
ولی قراين و امارات و سير در حوادث فتوحات           .  جهاد عده ای را به سوی شام و عراق روانه ساخت، ترديدی نيست                

زهد و عدم التفات به مال دنيا در دايره ای            .  اسالمی نشان می دهد که محرک اساسی استيالء بر دارايی ديگران است               
 .مسلمين و حتی صحابه بزرگ پيغمبر از اين فتوحات به مال و مکنت فراوان رسيدند. ر باقی ماندهتنگ و محصو

طلحه و زبير از صحابه بزرگ و جزء عشره مبشره و هر دو عضو شورايی بودند که عمر برای تعيين خليفه تشکيل                           
درهم پول نقد و ملک و مستغل در مکه         هر يک از اين مؤمناِن دو آتشه هنگام مرگ بيش از سی چهل ميليون                .  داده بود 

هر دو پس از قتل عثمان با علی بيعت کردند ولی بعد از اينکه ديدند علی شيوه بذل و                    .  و مدينه و مصر و عراق داشتند      
 .بخشش عثمان را به کار نمی بندد و در بيت المال مسلمين سختگيری می کند بر وی خروج کردند

ترم ترين خواتين اسالم به شمار می رود و جزء حفظه قرآن و راويان موثق است                   عايشه زن محبوب پيغمبر که از مح       
برخالف اجماع امت که علی را به خالفت برگزيده بودند، قتل عثمان را بهانه کرده جنگ جمل را به راه انداخت زيرا                         

 .ميل او رأی نداده بودمطابق » افک«علی چون عثمان از بيت المال مسلمين بر وی بخشش نمی کرد و شايد در قضيه 
علت جنگهای صفين و جمل و نهروان را جز اين نمی توان حمل کرد که علی نمی توانست روش عثمان و نرمخويی                            
او را ادامه دهد و تمام آن کسانی که پس از روش عمر در دوره خالفت عثمان به نوايی رسيده بودند، از روش                                           

 که در مقابل وی معاويه با سياست و تدبير قرار گرفته بود و در                      مخصوصًا.  پرهيزکارانه علی سخت ناراحت بودند      
 .تحکيم اساس کار خود از هيچ اقدامی دريغ نداشت

 تا حضرت رسول زنده بود به نيروی آيات قرآن تدبير و سياست و باالخره شمشير و ارعاب اسالم را بر طوايف                         -١٣
 از رحلت، جانشينان او از نام او استفاده کرده و سلطنت قومی اما پس. سودجوی و بيگانه از عوالم روحانی تحميل کرد   

 . عرب را استوار ساختند
محمدی که  .  از اين تاريخ است که پرده ای از کبريا و معجزات و اعمال خارق العاده در پيرامون نام محمد کشيده شد                         

ارج شد و به مقام قدس خداوندان       در تمام مدت رسالت، خويشتن را بنده خدای می خواند، پس از مرگ از صف بشر خ                  
 .پيوست

انسان هر قدر متشخص و         .  پس از مرگ هر شخص متعّين و بزرگی افسانه هايی پيرامون وی درست می شود                              
گرسنه می شود، تشنه می شود، از سرما و گرما متأثر می                    .  بزرگوار باشد، بشر است و ناچار دارای نقاط ضعف              

در برخورد با صعوبات و      .  آن ممکن است از حدود حشمت و اعتدال خارج شود           گردد، تمايل جنسی دارد و در انجام          
دشواريها دچار سستی شده و در هنگام مخالفت و خصومت ديگران به خشم و کينه می گرايد و شايد به داليل و                                          

ش می  اما پس از مرگ، همه اين امور که نتيجه اصطکاک با ديگران است فرامو               .  موجباتی رشک بر او مستولی شود      
 .فقط آثار خوب و مواليد قريحه و انديشه او باقی می ماند و يا به ديده اغماض نگريسته می شود. شود

طبعًا چنين حالتی نسبت به بنيانگذار ديانتی که هزاران هزار تابع و مؤمن دارد، در حجمی بيشتر و سطحی بس برتر                           
 فرستادند که خرمای آن سال مدينه را به محاصره           در جنگ خندق، قريش عيينة بن حصن را نزد محمد          .  روی می دهد  

حضرت که از   .  فرستاده قريش گفت اگر نيمی هم بدهی برمی گرديم           .  کنندگان بدهند تا لشکر قريش و غطفان برگردد          
اتحاد قبايل در هراس بود و به همين دليل دور مدينه را خندق کنده بودند قبول کرد و چون خواست صلحنامه را بنويسد                      
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بن معاذ، از رؤسای اوس پرسيد آيا قبول اين پيشنهاد وحی خداوندی است؟ پيغمبر فرمود نه، اما چون تمام طوايف                سعد  
عرب متحد شده اند و خطر همکاری يهودان با آنها از داخل مدينه می رود، به اين تدبير آنها را بر می گردانيم و سپس                 

اکنون که  .  و عصر جاهليت حتی نتوانستند يک خرما از ما بگيرند           سعد گفت آنها در دوران کفر        .  بر يهودان می تازيم   
پيغمبر .  جواب آنها َدِم شمشير است     .  مسلمانيم و خدا همراه ماست اين ننگ را قبول نمی کنيم و به آنها باج نمی دهيم                       

 .سخن او را پذيرفته و از باج دادن امتناع کرد
داده است که يکی از صحابه رأی پيغمبر را زده است يا پيغمبر              ساله رسالت شبيه اين قضيه مکرر روی         ٢٣در تاريخ   

با آنان مشورت کرده و آنها پرسيده اند که رأی خداوند در اين باب چيست و پيغمبر تصميم را به رأی آنها موکول کرده                  
 . است

اده خداوندی  اما پس از رحلت، تمام نقطه های ضعف بشری فراموش شد و همه چيز در وی نمونه کمال و مظهر ار                            
مؤمنان ساده لوح آن ايام آن        .  متصديان امور در هر امری و در هر مشکلی به رفتار و کردار او استناد کردند                        .  شد

بزرگوار را بزرگتر و بزرگتر تصوير می کردند و هر کس برای خود شأنی درست می کرد از اينکه فالن جمله را از                 
 .پيغمبر شنيده است

پس مؤمنان حدود تکاليف خود را بايد از کردار و رفتار پيغمبر معين             .  ه واضح و معين نيست    احکام و شرايع قرآنی هم    
از .  ولی کيفيت و تعداد آن بايد از روی کردار پيغمبر معلوم شود                .  نماز بطور مجمل در قرآن واجب شده است          .  کنند

سوم و چهارم عده احاديث از هزارها       اينجا بود که حديث و سّنت آغاز شد و روز به روز زياد شد بطوری که در قرن                     
طبقه .  تجاوز کرد و صدها نفر از يک سوی کشورهای اسالمی به سوی ديگر می شتافتند تا حديث جمع آوری کنند                              

می گويند ابن   .  محدثين که در سراسر کشورهای اسالمی مورد اعتبار و احترام بودند، هزارها حديث از حفظ داشتند                       
بديهی است سنگ بزرگ نشانه     .  جری، دويست و پنجاه هزار حديث با اسناد از حفظ داشت           ه ٣٣٢عقده، متوفی به سال     

ولی نماياننده اين امر مهم است که چرا مردم همه . نزدن است و وجود اين همه حديث خود دليل بر عدم صحت آنهاست           
 تفکر آدمی ارزش باقی       کار خود را رها کرده و در پی جمع حديث تالش می کردند تا جايی که ديگر برای عقل و                              

يا دانشمندی چون حسن بن محمد اربلی      .  ابن تيميه می گفت جز آنچه از محمد به ما رسيده است وجود ندارد              .  نمانده بود 
 .]اهللا راستگو و ابن سينا دروغگوست [صدق اهللا و کذب ابن سينا:  هجری، هنگام مرگ گفت٦٦٠، فوت در 23
 هجری و از محيط حجاز      ١١است که هر قدر از حيث زمان و مکان از سال              امر محسوس و غير قابل انکار اين          -١٤

دور شويم، حجم معجزات فزونی می گيرد زيرا پندارها و تخيالت به کار می افتد و از يک نفر انسانی که به مواهب و                   
ی آفريند که جز    مکارم فکری و اخالقی آراسته است و از اين رو توانسته است مسير تاريخ را تغيير دهد، موجودی م                      

 .در افسانه ها نمی توان يافت
بطور ننگين و دردناکی شکست      .  در قادسيه و همدان شکست خورد       .  متواليًا شکست خورد  .   ايران شکست خورد    -١٥
ولی اين حقيقت را بار ديگر نشان داد که . شکستی که استيالی اسکندر و ايلغار مغول در جنب آن کمرنگ است           .  خورد

ر با تدبير و پاشاه با شخصيت و کفايتی ندارد حتی در مقابل مشتی اعراب نامجهز و بی اطالع از آئين          هرگاه کشور مدي  
 .سلحشوری همه چيز خود را از دست می دهد

. ايران شهر به شهر و ايالت به ايالت تسليم گرديد و ناگزير شد يا اسالم آورد و يا در کمال خواری و فروتنی جزيه دهد      
ديانت ساده اسالم   .   از جزيه، مسلمان شدند و گروهی ديگر برای رهايی از سلطه نامعقول موبدان                  گروهی برای فرار  

 .مخصوصًا که َدِم تيغ ُبرنده پشت سر آن بود. که به گفتن شهادتين صورت می گرفت عموميت يافت
هوش و  .  خدمت وارد شدند  ايرانيان مطابق شيوه ملی خود در مقام نزديک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و                     

لغات قوم . زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند.  فکر و معلومات خود را در اختيار ارباب جديد خود گذاشتند          
فاتح را تدوين و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اينکه فاتحان آنان را به بازی بگيرند از هيچگونه اظهار                                

در مسلمانی از خود عربها پيشی گرفتند و حتی در مقام تحقير دين و عادات گذشته                   .  داری نکردند انقياد و فروتنی خود   
خود برآمدند و به همان نسبت در باال بردن شأن عرب و بزرگان عرب تالش کردند و اصل شرف و جوانمردی و مايه          

 .سيادت و بزرگواری را همه در عرب يافتند
 هر جمله بی سر و ته اعراِب جاهليت نمونه حکمت و چکيده معرفت و اصل                          هر شعر بدوی و هر مثل جاهالنه و            

افتخار کردند که عرب    .  به اينکه موالی فالن قبيله و کاسه ليس سفره فالن امير باشند اکتفا کردند                .  زندگانی شناخته شد  
 فقه و حديث و کالم و         فکر و معرفت آنان در     .  دخترشان را بگيرد و مباهات می کردند که نام عربی بر خود گذارند                 
 .ادب عرب به کار افتاد و هفتاد درصد معارف اسالمی را به بار آورد

برای .  در بادی امر از ترس مسلمان شدند ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عربهای مسلمان نيز جلو افتادند                                 
 نظير آنها در آينه نگاه نمی کرد که             تقرب به دستگاه حاکمه بنای چاپلوسی و مداهنه را گذاشتند به حدی که وزير بی                    

برای اينکه حاکم و  امير شوند، نخست بنده فرمانبردار امرای عرب شدند تا               .  مبادا صورت يک عجمی را در آينه ببيند        
از آن خوان يغما نصيبی ببرند ولی رفته رفته امر بر خود آنها نيز مشتبه شد بطوری که در قرن سوم و چهارم ايرانی                           

 . را صفر و حجاز را منشأ تمام انعام خداوندی تصور می کردديگر خود
                                                 

 هجری  ٦٦٠حسن بن محمد بن احمد بن نجا ملقب به عزالدين در ارِبل متولد شد و در                        .  زديک موصل در عراق     شهری ن   Arbelاربل      [ 23
نگاه کنيد  .  »تاريخ اربل «تاريخی به او نسبت می دهند به نام          .  او کور بود و نسبت به بزرگان دينی سخت بد می گفت              .  دمشق فوت کرد  قمری  

 ] به لغتنامه دهخدا
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شايد مبدأ خرافات و پندارهای نامعقول و زياد شدن حجم معجزات همين نکته باشد و اگر می توانستند اوضاع مکه و                            
ند که  مدينه و تمام حوادث سيزده ساله مکه و ده ساله مدينه را چنانکه هست در ذهن مصور کنند به اينجا نمی رسيد                               

 : نقل کند24مجلسی در بحاراالنوار
روايت شده که در يک روز عيد حضرت امام حسن و حضرت امام حسين از جّد بزرگوار خودشان حضرت رسول                        «

: حضرت رسول فرمود  .  جبرئيل نازل شد و از برای آن دو لباس سفيد عرضه کرد                .  اکرم تقاضای لباس عيدی کردند     
جبرئيل طشت  !   می پوشند حال آنکه برای حسن  و حسين لباسهای سفيد آورده ای               کودکان در روز عيد لباسهای رنگين      
من آب می ريزم و شما شستشو دهيد، لباسها همان . هر رنگ بخواهيد اراده کنيد :  و ابريق از بهشت حاضر کرد و گفت       
 . رنگ که نّيت کرده ايد در خواهد آمد

وقتی لباسها رنگين شد جبرئيل به گريه        .  را برگزيدند حضرت امام حسن رنگ سبز و حضرت امام حسن رنگ قرمز               
يا رسول اهللا    :  اطفال من امروز مسرور شدند، تو چرا گريه می کنی؟ عرض کرد                     :  حضرت رسول فرمودند    .  افتاد

حضرت حسن رنگ سبز را برگزيد و اين به آن دليل است که به هنگام شهادت از اثر زهر بدنش به سبزی خواهد                                   
 .25»ين رنگ قرمز را انتخاب کردچون دروقت شهادت زمين از خون حضرتش قرمز خواهد شدگراييد و حضرت حس

امثال عبدالرحمن  .  سال اول هجرت و قبل از غزوه نخله، محمد و يارانش در نهايت سختی و تنگدستی بسر می بردند                        
. د و سود برد، زياد نبودند     بن عوف که شّم کسب داشت و از همان اوان ورود به مدينه به بازار رفته و مشغول کار ش                       

مابقی به مزدوری در نخلستان های يهود کار می کردند و چون از زراعت اطالعی نداشتند به بيل زدن و از چاه آب                             
 . کشيدن اکتفا می کردند

خود حضرت محمد کار نمی کرد و از تعارف و هديه ديگران امرار معاش می کرد و گاهی سر بی شام بر زمين می                            
. اين را برای تحقير و پايين آوردن شأن محمد نمی گوييم                  .  گاهی با خوردن چند خرما سّد جوع می کرد              گذاشت و    

برعکس، شأن و ارزش او در اين است که با دست تهی و فقدان وسائل مادی از پای ننشست تا بر جزيرة العرب                                       
ع بر اوضاع و احوال آن زمان نشان         مستولی شد و از اين حيث در تاريخ مردان خودساخته دنيا کم نظير است و اطال                  

دهنده اين معنی است که محمد بشری بوده است چون ساير آدميان و هيچ قوه فوق طبيعی و انسانی به کمک وی نشتافته   
 .است

چنانکه جنگ احد   .  جنگ بدر را رشادت و شجاعت مسلمين و تهاون و سستی قريش به پيروزی رسانيد نه هزار فرشته                  
اگر بنا بود خدا پيوسته به ياری مسلمين بشتابد، نه غزوه           .  اتژی محمد به شکست مسلمين منجر ساخت      را تخلف از استر   

بلکه به موازين عقل نزديکتر بود که         .  ها الزم می آمد و نه کندن خندق به دور شهر مدينه و نه قتل عام بنی قريظه                          
 . ا بر تمام کّفار و منافقان می تاباند فروغ اسالم ر26»ولو شئنا التينا کل نفس هداها«خداوند مطابق آيه 

 روز محاصره يهود بنی قينقاع و بستن آب و آذوقه بر روی آنها و تسليم يهود، محمد می خواست همه آنان                          ١٥پس از   
پيغمبر نپذيرفت و عبداهللا بن ابی چنان عرصه را بر              .   عبداهللا بن ابی که با آنان هم پيمان بود وساطت کرد                .را بکشد 

 کرد و تقريبًا گريبان او را گرفت که محمد از خشم سياه شد و چون ديد عبداهللا بن ابی قسم ياد می کند که از                 محمد تنگ 
حمايت آنها دست نخواهد کشيد و حتی تهديد به مخالفت علنی کرد، از کشتن آنها صرف نظر و بدين قناعت کرد که در                         

 .ظرف سه روز مدينه را ترک گويند
ری صدها مورد در کتب سيره و تاريخ صدر اسالم ثبت شده و شواهد گويايی است بر اينکه                         از اينگونه ضعفهای بش    

هيچگونه قوای فوق طبيعت دست اندر کار نشده و حوادث آن زمان مانند حوادث تمام  جهان و در تمام اعصار بنا بر                            
 بلکه شخصيت غيرعادی و قوت       اسباب و علل طبيعی به وجود آمده است و اين امر نه تنها از شأن محمد نمی کاهد،                       

 .روح او را بيان می کند
لذا قوه واهمه    .  اما متأسفانه بشر عادت ندارد چنين بنگرد و گويی نمی تواند سير طبيعی و منطقی حوادث را تعليل کند                      

تعليل همانطور که اقوام بدوی و نادان نمی توانستند غرش رعد و درخشيدن برق را                     .  پيوسته برای او خدا می آفريند       
کنند و ناچار آن را صدای خدا و نشانه قهر و خشم موجود قّهار و کينه توزی می پنداشتند که برای تخلف از اوامر او                             

 .  به ظهور پيوسته است
بشرهای عاقل و دانشمند نيز از ربط دادن علل و معلولها روی گردانده و در هر چيزی هر قدر پست و ناچيز باشد،                                

وری دانسته اند و خداوند بزرگ و قادر يعنی گرداننده جهان بی آغاز وانجام را موجودی چون                      مداخله خداوند را ضر    
خود فرض کرده اند و از اين رو برای حسن و حسين جامه از بهشت می فرستد و جبرئيل وی چون رنگرزان آن را به 

 .رنگ سرخ و سبز در می آورد و بعد هم گريه می کند

                                                 
وی بزرگترين قاضی القضات ايران در اواخر عصر صفويه و                    .  معروفترين عاِلم شيعی    )  ١٦٢٧  -١٦٩٩(مجلسی   مال محمد باقر           [ 24

مهمترين محققين تاريخ صفويه وی را مسئول سقوط ايران به دامان افاغنه               .  پرنفوذترين سياستمدار دوران شاه سلطان حسين به شمار می رود            
 ]که سراسر مملو از خرافات است» حلية المتقين«و » اراالنواربح«تأليفات فراوانی دارد مانند . می دانند

ميرزا جانی کاشانی می خوانيم و می بينيم خرافات شيعيان به فرقه بابيه که          »  نقطة الکاف «  عين اين حکايت نامعقول و سخيف را در کتاب              25
 علی دشتی. ی می دانند به ارث رسيده استو بنيانگذار دين جديد]  ُمبدع يعنی ابداع کنندهMobdeاحتماًال [خود را مصدح 

و اگر خواهيم هر انسانی را هدايت می کنيم ولی وعده من تحقق يافته که جهنم را پر از                        :  معنی کامل آيه چنين است     .  13سوره سجده آيه       [ 26
 ]جّن و انس سازم
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 سخن به ميان می     27استثنايی نيست که از ماهيهايی به نام کرکرة  بن عرعرة بن صرصرة             کتاب  »  بحار االنوار «کتاب  
 . آورد

 29»قصص االنبياء « و   28»مرصاد العباد «و  »  انوار نعمانی «و  »  جنات الخلود «و  »  حلية المتقين «صدها کتاب چون    
 .ردن افکار ملتی کافی است در ايران هست که تنها يکی از آنها برای مسموم کردن و تباه ک30»قصص العلماء«و 

می داند محمد چون ساير مردم گرسنه می شد و . انسان عاقل در تب معجزه تراشی به کّلی عقل خود را کنار می گذارد      
ولی در اينجا ديگر غيرت دينی به او اجازه          .  غذا می خورد و طبعًا باز مثل مردم برای قضای حاجت بيرون می رفت               

مدعی می شود که هنگام قضای حاجت سنگ و درخت از جای خود حرکت می کردند و                      نمی دهد خاموش نشيند، لذا       
دور وی حصار می کشيدند که از نظر مردم پنهان باشد و شگفت اينکه به قوه واهمه آنان اين فرض راه نيافته است که                         

ن دليل مسّلم که تمام مردم       بدي.  چنانکه در آفتاب هم سايه نداشت       .  بگويد او غذا نمی خورد تا محتاج بيرون رفتن باشد             
می دانستند پيغمبر غذا می خورد پس بايد معجزه را در جايی ديگر آورد تا محمد به شکل ديگری از ساير افراد بشر                             

 .متمايز شود و اين تمايز نبايد در حدود امکانات بشری باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ]ه و  نام ماهيهای مختلفی ذکر شده استتأليف مال محمد باقر مجلسی هم آمد» حلية المتقين«اين حديث مفصًال در کتاب   [ 27
 ] قمری٦٥٤مرصاد العباد کتابی در تصوف، تأليف شيخ نجم الدين رازی معروف به دايه، فوت   [ 28
به احتمال فراوان منظور شادروان دشتی کتاب محمد بن حسن              .  قصص االنبياء، علمای اسالمی زير اين عنوان کتب فراوانی نوشته اند                   [ 29

 ]شامل داستانهای پيامبران به فارسی است) الديرومی(ی الداند روم
 تن از علماء شيعه را از قرن چهارم تا                 ١٥٣وی شرح حال      .  قصص العلماء کتابی است به فارسی، تأليف محمد بن سليمان تنکابنی                       [ 30

 ]جری قمری نقل کرده استسيزدهم ه
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 پيوست
 

 يادی از زنده ياد علی دشتی
 ∗واپسين روزهای زندگیدر 

 
 

 جواب وهاب زاده: نوشته
 
 

  اتريش١٩٧٣ تابستان –شادروان علی دشتی و جواب وهاب زاده 
منطقه ای  .  خانه ام در تيغستان قلهک بود       

با باغستانهای زيبا، در مجاورت منزل               
مسکونی زنده ياد علی دشتی، شادروان             
عباس مسعودی و جمعی ديگر از رجال             

 .آن زمان
ی پدرم با اين دوستان، تنها به سبب             آشناي

شغل وی و يک دوره             .  همسايگی نبود   
نمايندگی مجلس شورای ملی، اين پيوند را       

به .  ريشه دارتر و عاطفی تر ساخته بود           
ويژه اينکه آنان همه اهل کتاب و شيفته                

با اين حال   .  مطالعه در ادب فارسی بودند      
چنين جمعی تنها هنگامی می توانست                   

ا کند که مرکِز کششی در آن        درخششی پيد 
مرکز کشش و ميدان       .  وجود داشته باشد    

جاذبه و شمع فروزاِن اين محفل کسی جز شادروان دشتی نبود و او بود که همه اين رجال سياسی، اجتماعی و ادبی را                         
. بنشيننددر روزهای آدينه و در خانه خود گرد می آورد تا با شعف بسيار در محضرش به گفت و شنودی خردمندانه                             

 : همدلی و يکرنگی در اين جمع آشکارا نمايان بود و به مصداق شعر موالنا. خانه او مجلس اهل ادب و سخن بود
 

 در کف هر کس اگر شمعی ُبدی
 اختالف از گفتشان بيرون  شدی

 
آن سال،  .   رفتم نمی دانم به چه مناسبتی، در هفت هشت سالگی برای نخستين بار، همراه پدر به خانه  اين اديب نامور                            

سيمرغی را می ماند که مرغان . او با ميهمانان خود با بزرگواری و صميميت رفتار می کرد.   خورشيدی بود  ١٣١٢سال  
 .را همراه خود به سوی قّله حکمت راه می برد

ر بيان  در مباحث سياسی و اجتماعی دلير و مطلع بود و د              .  زنده ياد علی دشتی مردی پرشور  بود و بيانی گرم داشت                
افزون بر اين، دارای     .  مسايل ادبی صاحب نظر و در زمينه های ادب و مشارب و مسالک بشر تحقيقات وسيعی داشت                      

من از روز نخست     .  گفتار و رفتار او در شنونده و همنشينانش ايجاد احترام می کرد               .  روحی حساس و دلی مهربان بود       

                                                 
∗  . و با اجازه آقای جواد وهاب زاده نقل می کنيم1379ار  به53شماره » ره آورد«اين  مطلب را عينًا از فصلنامه   [ 

In Memory of Ali Dashti, Prominent Iranian Man of Letters; J. Vahabzadeh; Rahavard: A Persian 
Journal of Iranian Studies; California; Publisher and Editor: Hassan Shahbaz; Nineteenth Year; No. 
53; Spring 2000] 
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احبت ايشان را گرامی می شمردم و حرمت آن روح بزرگوار             مفتون شخصيت او شدم و تا آخرين سالهای حيات او مص             
 .را گرامی می داشتم

خاطرات و يادبودهای فراوانی از ايشان در حافظه خود دارم که اکنون فرصت آن نيست همه آن را بر روی کاغذ                                      
ان آن رسيده و می     اما يک ورق از دفتر خاطرات من با زنده ياد دشتی هميشه گشوده بوده و احساس می کنم زم                      .  بياورم

 .بايد اکنون آن خاطره را بازگو کنم
در )  Kurort Badgastein(شادروان علی دشتی همه ساله در تابستان و هر بار سه هفته به استراحتگاه بادگشتاين                             

اصوًال ايشان شيفته   .  نزديکی شهر سالزبورگ در کشور اتريش می آمدند و در آنجا به استراحت و آسايش می پرداختند                     
معقتد بودند که استراحت در طبيعت سبب آرامش روح و طوالنی               .  طبيعت بودند و آرامش در طبيعت را دوست داشتند           

. ايشان بيماری جسمی نداشتند و با اينکه در سنين بااليی بودند بسيار تندرست به نظر می رسيدند                        .  شدن عمر می شود    
در اين موارد زنده ياد دشتی در مقوله های          .  پيمايی می کرديم  ساعتها در کنار ايشان در جنگلهای اطراف بادگشتاين راه          

لحظات دوست داشتنی و فراموش نشدنی بود و بی اغراق زيباترين و پرخاطره ترين                 .  سياسی و ادبی صحبت می داشت      
 .ينی می کندهرگاه به آن اّيام می انديشم، سايه ای از غم و اندوه بر جان و روانم سنگ. ايام زندگی من به شمار می روند

هر زمان که اقامت سه هفته ای ايشان در بادگشتاين پايان می يافت، من زنده ياد داشتی را با خود به شهر مونيخ محل                                 
اقامت می کردند و سپس       )  Hotel Königshof(ايشان دو سه روزی در هتل کونيگس هوف              .    اقامت خود می بردم     
 .عازم تهران می شدند

اين بار زنده ياد دشتی در       .  طبق مرسوم همه ساله ايشان را به مونيخ آوردم          )  ١٩٧٢سپتامبر    (١٣٥١در اواخر تابستان     
اما . بود»   سال ٢٣کتاب  «هتل کونيگس هوف کتابی استنسيل شده به من مرحمت فرمودند که در صفحه نخست آن عنوان                  

انم و نظر خود را در مورد مطالب کتاب ابراز ايشان تأکيد کردند که آن را بعدًا بخو     .  نامی از نويسنده کتاب برده نشده بود      
 !آيا می توانی پی به نام نويسنده آن ببری؟: در ضمن فرمودند. دارم

فصل آخر  .  من تا آن زمان در ادبيات فارسی هرگز کتابی در نقد تاريخ اسالم نخوانده بودم                  .  کتاب را با ولع تمام خواندم      
سبک نگارش کتاب برايم جای شبه ای نمی گذاشت که نگارنده               .  شتکتاب مرا بيش از فصول ديگر به خود مشغول دا             

 .کتاب کسی جز زنده ياد دشتی نيست
روز بعد به اتفاق دوست قديمی خود، آقای دکتر محمد عاصمی که مايل به مالقات با ايشان بود، به ديدار زنده ياد دشتی                            

 .ها مانديمپس از ساعتی عاصمی خداحافظی کرد و رفت و من و دشتی تن. رفتيم
ايشان از من پرسيدند که آيا از کتاب خوشم آمده است و آيا نويسنده کتاب را می شناسم؟ من يکتايی و ارزشمندی کتاب را                  

ايشان گفته  .  گوشزد کردم و به ايشان گفتم که اين پر واضح است که نويسنده کتاب جز شما کس ديگری نمی تواند باشد                           
 .دندمن را همراه با لبخندی تأييد کر

پس از ساعتی در حين خداحافظی ايشان به من توصيه کردند که کتاب را برای مطالعه در اختيار دوستم دکتر عاصمی                           
شده بوديم و به تشويق و خواهش او من در ديدار             »   سال ٢٣«من و دکتر عاصمی هر دو مسحور مطالب کتاب            .  بگذارم

ايشان پاسخ دادند   .  چاپ کنيم »  کاوه« بخشهايی از کتاب را در مجله         بعدی از زنده ياد دشتی پرسيدم که آيا اجازه می دهند           
» کاوه«از تهران به من پيغام فرستادند که چاپ بخشهايی از کتاب در مجله                       .  که بعدًا از تهران شما را مطلع می کنم              
 .مانعی ندارد، اما بدون ذکر نام ايشان

بود، »   سال، ماجرای خالفت     ٢٣پس از    «ت عنوان    را که تح   »   سال ٢٣«با مشورت دکتر عاصمی، فصل آخر کتاب             
همراه با مقدمه ای از نگارنده به چاپ رسيد که نقل آن خالی از                    )  ١٩٧٣مارس    (١٣٥٢انتخاب کرديم و در فروردين        

 :فايده نيست
عاصمی عزيز، يکی از دوستان ارجمند و بزرگوار من که نويسنده ای سرشناس و مردی است مردستان، از راه لطف                       «
 .نوشته به من سپرده است» بيست و سه سال« مهربانی، کتاب پيوست را که تحت عنوان و

ولی چون با وضع مالی . وقتی کتاب را خواندم به اين فکر افتادم که با نظر تو درباره چاپ و نشر آن تصميمی اتخاذ کنيم                  
ال حاضر چاپ جداگانه  اين اثر نفيس برای          مجله آشنا هستم و از مشکالت کاِر تو در اين زمينه آگاهم، می دانم که در ح                  

امکان ندارد و به همين جهت پيشنهاد می کنم قسمتهايی از اين کتاب را در مجله به چاپ برسانی تا وقتی که از                            »  کاوه«
 ...نظر مالی دستت باز شد، به چاپ جداگانه آن مبادرت ورزی

سالهای درازی که من و تو هنوز خود را نمی           .  ران است اين نويسنده صاحب عقيده از رجال ادبی و اجتماعی معروف اي           
شناختيم، روزنامه نويسی بنام بوده است و شماره تأليفاتش از اعداد دو رقمی در گذشته است و سير و سلوکش در دواوين         

 .متقدمين برجسته سرزمين ما از تفحص های مؤثر و جاندار دوران اخير بوده است
می گويند سبک هر نويسنده ای با خود آن نويسنده              .  طالب فعًال با نام خودشان نشر شود         ايشان دلشان نمی خواهد اين م        

است و طبيعی است که با اين فتوا خوانندگان هوشيار مجله به فراست درخواهند يافت که اين نثر محکم و مستدل و                                      
 .سنگين و دلپذير از خامه کدام هنرمند خالقی تراويده است

 »س، جواد وهاب زادهبا سالم و اخالص و سپا
 

ايشان بالفاصله در نامه ای طوالنی پس از تفقد و         .  را همراه نامه ای برای زنده ياد دشتی به تهران فرستادم          »  کاوه«مجله  
تشويق متذکر شدند که با خواندن اين مقدمه همه کس متوجه می شود که نويسنده کتاب من هستم و حتی به شوخی نوشته                           
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به نحوی به   »  کاوه«قط نام و نشانی منزل من را کم داشت و تأکيد کردند که حتمًا درشماره بعدی                        بودند که اين مقدمه ف      
 ٢٣« بخش دوم تحت عنوان       ١٩٧٣ برابر با ژوئن      ١٣٥٢خرداد ماه   »  کاوه«در شماره بعدی مجله      .  اصالح آن بپردازم  
 :با نامه ای کوتاه از من به شرح زير به چاپ رسيد» سال، سودای غنيمت

قضيه اين است که دوست      .  صمی عزير، مقدمه شماره گذشته، اشتباهی داشت که با  اين تذکر اميد رفع آن را دارم                       عا«
صاحب نظر بنده که اين مطالب را به اختيار من گذاشته اند، نويسنده آن نيستند و متأسفانه نويسنده اصلی را ايشان هم                                

مل خوانندگان مجله هم مؤيد آنست، مطالبی است عميق، پرمغز و             به هر حال، آنچه مسّلم است و عکس الع          .  نمی شناسند 
بنا بر اين بايد از اين نوشته ها        .  بنگر که چه می گويد، منگر که ، که می گويد          :  روشنگر و علی عليه السالم فرموده است      
بدهد که ما را نيز از       نويسنده هر که باشد، خدايش توانايی بيشتر در انديشيدن            .  بهره گرفت و به غنای انديشه کمک کرد         

 .اين رهگذر نصيبی رسانده است
 »با سالم و اخالص و سپاس، جواد وهاب زاده

 
را در ايران چاپ و منتشر کند و بعدها برای من تعريف کردند که                      »   سال ٢٣«شادروان علی دشتی ميل داشت کتاب           

خواندند و  .  يل ندارم نام او را افشا کنم، دادم       را به يکی از مهمترين رجل سياسی آن اّيام، که من اکنون م             »   سال ٢٣«کتاب
 .»صالح نيست در ايران چاپ شود«: اما به زنده ياد دشتی می گويند. »بسيار هم پسنديدند«

در سفر بعدی که به اروپا آمدند، ايشان چند جلد کتاب همراه خود برای                   .  کتاب پس از مدت کوتاهی در لبنان منتشر شد           
 .من يک نسخه آن را در کتابخانه خصوصی خود دارممن هديه آوردند که هنوز 

از آن جمله دکتر علی نقی       .  دستگير و زندانی کردند    »   سال ٢٣«پس از انقالب افراد گوناگونی را به اتهام نوشتن کتاب              
تاب يکی از داليل دستگيری ايشان نوشتن همين ک       .  در همين اّيام شادروان دشتی هم دستگير شد        .  منزوی مدتها در بند بود    

 .بوده است»  سال٢٣«
من نگران حال شادروان دشتی بودم و برای آنکه خبری از ايشان بگيرم، مرتبًا با دوستان و آشنايان ايشان تماس می                                 

باالخره متوسل به مرحوم سعيدی سيرجانی که ياری وفادار و مصاحبی بزرگوار و دوست صميمی ايشان بود                          .  گرفتم
د و اصرار من، ايشان شماره تلفن بيمارستانی را که شادروان دشتی در آن بستری بود                    پس از مکالمات تلفنی متعد     .  شدم

آخرين مکالمه تلفنی من با       .  چند بار کوتاه با ايشان صحبت کردم         .  در اختيار من گذاشتند تا با ايشان تلفنی صحبت کنم               
ی ما بسيار کوتاه و صدای شادروان         گفتگو.   می رسد که چند روز قبل از فوت ايشان بود              ١٣٦٠ايشان به اواسط ديماه      

بارها از ايشان پرسيدم که آيا دارويی احتياج دارند تا برايشان            .  دشتی بسيار ضعيف و جمله ها بسيار مقطع و پراکنده بود           
 .مکالمه ما قطع شد. ايشان خواهش من را رّد کردند و چنين دريافتم که اصًال ميلی به درمان خود ندارند. بفرستم

عدی سيرجانی پس از فوت زنده ياد دشتی، در سفری به خارج از کشور چند روزی مهمان من در شهر مونيخ                      مرحوم سي 
در اين سفر مرحوم سعيدی سيرجانی مشروحًا از آخرين روزهای حيات زنده ياد دشتی برای من صحبت کردند                         .  بودند

 .که من چند نکته آن را بازگو می کنم
ه شادروان علی دشتی وارد می کنند و حتی در زندان بر اثر شکنجه لگن خاصره ايشان در زندان آزار و شکنجه زيادی ب

سعيدی تعريف می کرد که به کمک          .  آسيب می بيند و به همين سبب او را از زندان به بيمارستان جم انتقال می دهند                         
بارها دشتی از سعيدی تقاضای مواد      جالب توجه آنکه    .  آشنايان موفق شده بود در بيمارستان از زنده ياد دشتی عيادت کند            

 .می کند تا به زندگی خود خاتمه دهد) سيانکالی، سيانور(سّمی 
زنده ياد علی دشتی در حاليکه خود در بستر درد و اندوه گرفتار بود اما بيش از هر چيز نگران سرنوشت کشور و                                       

خره در حاليکه آثار شکنجه بر پيکر استخوانی او         ميهنش بود و تاب و تحمل ديدن سقوط ايران را به دّره فنا نداشت و باال                
 سالگی در بيمارستان جم         ٨٨ در سّن       ١٣٦٠ ديماه     ٢٦هويدا بود با درد و اندوه و در فضايی بسيار غم انگيز در                            

 . درگذشت
 .∗يادش هميشه گرامی باد

 
 تا حديث عاشقی و عشق باشد در جهان
 نام او بادا نوشته  بر سِر  ديواِن  عشق

 
 
  

                                                 
∗  در دشتستان متولد و در جوانی همراه پدر برای تحصيل عازم کربال و نجف                       ١٢٧٧زنده ياد دشتی در       :  »ره آورد «  زيرنويس فصلنامه        
 ١٣١٨  . زندانی شدند  ١٣١٤ در   .ی انتخاب شدند   به نمايندگی مجلس شورای ملّ     ١٣٠٦.  ه ايران بازگشتند   پس از خاتمه تحصيالت ب     ١٢٩٧.  ندشد

 سناتور در مجلس سنا       ١٣٥٨ تا    ١٣٣٣از سال    .   نمايندگی مجلس شورای مّلی انتخاب شدند و سالها به وکالت مجلس مشغول بودند                     مجددًا به 
تنها يک خواهرزاده دارند که در تهران زندگی می کنند به نام مهدی                    .  شادروان دشتی هرگز ازدواج نکرد و خويشاوند زيادی نداشت            .  بودند

تصويری «س از فوت دشتی، يادداشتهای منتشر نشده شادروان دشتی را پيرامون ناصر خسرو تحت عنوان                    پ ٦٢سال  ماحوزی که در تابستان      
 . منتشر کردند» از ناصرخسرو
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