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  )بخش اول(مدارى در ايران  ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين بر ىنقد
  فرشيد فريدونى

  

ترين مدت ممکنه رقباى سياسى خود  پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى در ايران، اسالميان موفق شدند که در کوتاه

 -ن سياسى جناح ملى فعاال. ى سياسى بدر کنند ى ترور و ترويج توحش از صحنه کى پس از ديگرى به وسيلهيرا 

چنين هر کدام به شکلى قربانى خشونت  مذهبى که در طراحى ساختار و تشکيل جمهورى اسالمى سهيم بودند، هم

   .ى نظامى شدند که خود شرايط استقرارش را مهيا کرده بودند بربرانه

دهى ترور و   و سازمانستيزى کند که خشونت بربرانه، انسان مرور اجمالى بر تاريخ معاصر بشريت هويدا مى 

ى سياسى،  ليکن اشکال متفاوت خشونت، فلسفه. شود توحش فقط محدود به اسالميان و نظام جمهورى آنان در ايران نمى

. هاى بخصوص اجتماعى خود را دارند ى بخصوص عملى، ساختار و نهاد فرهنگ تاريخى، توجيه نظرى، شيوه

  کند، مىگونه که والتر بنيامين به درستى طرح  همان

  

ى  ى آغاز آن فقط توسط يک نظريه ى تاريخى به اين دليل زيرا ايده فلسفه. ى تاريخى آن است نقد خشونت، فلسفه"

گير است که درک اوج و افول ديالکتيکى را  ى پى سپس فقط يک نظريه. شود انتقادى، برنده و معين از تاريخ ممکن مى

نظم اين امواج وابسته به اين است که هر . کند و محافظ قانون ممکن مىگذار  دهى خشونت به عنوان قانون از سازمان

شود، در سرکوب خشونت متقابل  گذار را که توسط قانون نمايندگى مى خشونتى براى حفظ قانون دوران خود، قانون

دستان قبلى  ا فرويابد که يا خشونت جديدى و ي اين اوضاع تا زمانى ادامه مى. (...) کند دشمن، غير مستقيم تضعيف مى

." مستدل کنند) اوضاع(ريزى  گذار پيروز شوند و به اين ترتيب، قوانين نوينى را براى تجديد فرو بر خشونت قانون

)١.(   

  

از اين رو، توفيق در مبارزه با جمهورى اسالمى و تجديد اوضاعى نوين در ايران بستگى به بررسى فلسفه و 

بديهى است که تحليل فلسفه و تاريخ . ى حاکم کشور دارد ى اسالميان و طبقه شناخت تاريخ بخصوص خشونت بربرانه

ى  شود زيرا نه قدرت بدون زمينه ها ميسر نمى ى مادى، يعنى عامل اقتدار آن بخصوص اسالميان، بدون بررسى زمينه

 سلطه بر مناسبات بدون" ى طبقاتى دهى جامعه نهادى مختص به سازمان"مادى قابل تصور است و نه دولت به عنوان 

   .شود توليدى مفهوم مى

ى  دست است که به وسيله ى فرو ى حاکم بر طبقه ى تسلط طبقه طبقاتى وابسته به شيوه -ماهيت هر نظام اجتماعى 

دهى منابع و امکانات اجتماعى، جهت برقرارى شرايط کلى توليد و براى تضمين  سلطه بر مناسبات توليدى و سازمان

دنيوى (در حالى که فرم بخصوص آن بستگى به ادعاى حقوقى، توجيه ايدئولوژيک . شود ش ايجاد مىمنافع مادى خوي

  .ى حاکم جهت کسب و سلطه بر ثروت اجتماعى دارد ى اعمال خشونت طبقه ، مقبوليت قدرت سياسى و شيوه)يا دينى

و فرم بخصوص ) يا شرعىمدنى (، قوانين جزايى )بورژوازى(ى حاکم  به بيان ديگر، سياست و فرهنگ طبقه

ى حاکم  گونه که ايدئولوژى طبقه همان. هاى اقتصادى يک جامعه مجزا نيستند بناى مادى و نهاد هاى اجتماعى از زير نهاد

ها کشاکش براى حفظ منافع مادى خويش به توجيه دينى و دنيوى روى  از فلسفه و تاريخ بخصوص آن که طى قرن

ى حاکمى هستند که سياست و  ى تخيل طبقه هاى اجتماعى نتيجه بنا در نتيجه نه رو. ه باشدتواند مجزا بود آورده است، نمى

ى بورژوايى را  ها کليت جامعه بنا کند و نه اين رو ايدئولوژى خاصى را به عنوان عقايد مجرد خود بر جامعه تحميل مى

ى نهادينه  ى حاکم فقط نتايج يک فلسفه  طبقهاز اين رو، ايدئولوژى، تفسير دينى، فرهنگ و هنر مسلط. دهند بازتاب مى
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هاى اجتماعى  کرد نهاد شوند و عمل ى حاکم نمايندگى مى ى قشر مسلط طبقه ى بورژوايى هستند که به وسيله ى جامعه شده

  .ندک ها را برجسته مى بنا بنا با رو ى زير رابطه" در نقد اقتصاد سياسى"گفتار کتاب  مارکس در پيش. کنند را معين مى

  

ى  شوند که مستقل از اراده ها طى توليد اجتماعى براى زندگى خود وارد مناسبات ضرورى و بخصوصى مى انسان"

تمامى اين مناسبات . هاى مولد دارند ى معينى از رشد مادى نيرو ها است، يعنى مناسبات توليدى که تناسبى با درجه آن

هاى حقوقى و سياسى بر پا  بنا سازند که بنا بر آن رو را مى قعى آنبناى وا توليدى ساختار اقتصادى جامعه، يعنى زير

ى توليد زندگى مادى، روند عام زندگى  شيوه. گيرند هاى بخصوص آگاهى اجتماعى را در بر مى شوند و فرم مى

عکس  ه برکند، بلک ها را تعيين مى ها نيست که هستى آن اين آگاهى انسان. کند اجتماعى، سياسى و ذهنى را معين مى

ى معينى از رشد خود،  هاى مولد مادى جامعه در درجه نيرو. کند شان را تعيين مى ها است که آگاهى هستى اجتماعى آن

اند،  با مناسبات توليدى موجود يا با توجيه حقوقى آن که مناسبات مالکيتى است و در چهار چوب آن تا کنون عمل کرده

ها زنجير  شوند، به رشد آن هاى مولد نتيجه مى  که از بطن اشکال رشد نيرواين مناسبات. گيرند در تضاد قرار مى

هاى اقتصادى منجر به دگرگونى سريع و يا  تغييرات در پايه. رسد ى انقالب اجتماعى فرا مى سپس يک دوره. بندند مى

گونى مادى شرايط اقتصادى ها همواره بايستى ميان دگر گونه دگرگونى در بررسى اين. شوند ها مى بنا ى کلى رو آهسته

 -هاى حقوقى، سياسى، مذهبى، هنرى و يا فلسفى  گيرى است و دگرگونى توليد که به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازه

 تفاوت قائل -خيزند  شوند و به نبرد بر مى ها به اين نزاع آگاه مى ها از طريق آن هاى ايدئولوژيک که انسان خالصه، فرم

شود، يک چنين دوران دگرگونى را نيز  که يک فرد به استناد تصور وى از خويش قضاوت نمىگونه  همان. شد

هاى زندگى مادى،  توان به استناد به آگاهى از خويش قضاوت کرد، بلکه بايستى بيشتر اين آگاهى بر مبناى تضاد نمى

  ).٢." (ه شودهاى مولد اجتماعى و مناسبات توليدى توضيح داد يعنى از نزاع موجود بين نيرو

  

بناى مادى جامعه  ى سياسى و ايدئولوژى دولت بر زير کند، فلسفه گونه که مارکس به درستى طرح مى بنابراين همان

هاى مولد در تضاد با مناسبات  ى مادى دارد زيرا در يک دوران بخصوص نيرو نزد مارکس تضاد جنبه. شوند بر پا مى

و يا دنيوى ) دينى(هاى مسلط جامعه به صورت اخروى  بنا ها در رو اين تضادليکن آگاهى از . گيرند توليدى قرار مى

ايران است که آگاهى روشنفکران ) بازاريان(به بيان ديگر، اين هستى بورژوازى سنتى . شود متشکل مى) ايدئولوژيک(

 ايجاد تفسير نوين دينى که در واقع تمامى فعاليت متکلمان اسالم براى. کند کشور را معين مى) روحانيان(ى حاکم  طبقه

کند که هم چون گذشته، تضاد ميان مناسبات  شود، فقط اين هدف را دنبال مى طرح مى" اسالم راستين"تحت مفهوم 

ى فرهنگى، هنرى، حقوقى، ايدئولوژيک و  ى دين طرح شود و به اين ترتيب، سلطه هاى مولد در حوزه توليدى و نيرو

  .حفوظ بماندى حاکم در ايران م سياسى طبقه

 سال ٢٦با وجودى که . يکى از داليل اصلى تداوم نظام جمهورى اسالمى را نيز بايد در همين مقوله جستجو کرد

گذرد و با وجود فعاليت برخى روشنفکران متعهد، هنوز دين اسالم به  در ايران مى" انقالب اسالمى"ى  از فاجعه

زدايى از  ى ضرورت دين کند و انديشه ى ايرانيان را معين مىصورت مسلط اغلب روابط اخالقى، اجتماعى و فرهنگ

اين ذهنيت مذهبى ايرانيان موجب . گفتار و کردار فردى و مناسبات اجتماعى تبديل به گفتمان مسلط اجتماعى نشده است

مجامع "اش از پهلوى  ها سر و کله اپوزيسيون تبعيدى آن" جمهورى خواهان دمکرات و الئيک"شود که حتا مجمع  مى

ها براى  شوند که مبادا ائتالف سياسى با آن" باوران دين"ليکن اسالميان مهاجر بايد ملقب به . در آيد" اسالمى در هجرت

  .اين آشنايان شرم و ننگى به بار بياورد
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"  سوسياليستى در ايران-نقدى بر مارکسيسم ايرانى و داليل شکست جنبش کارگرى "ى  گونه که در مقاله همان

خويى مبرا نيستند و از اين رو، همواره از  نيز از تمايل به دين" هاى ايرانى مارکسيست"دل کردم، متأسفانه اغلب مست

پيرامون نقد " ى حق هگل در نقد فلسفه"گفتار  گونه که مارکس به صراحت در پيش همان. روند طفره مى" دين مبين"نقد 

  کند،  دين بيان مى

  

امر مطلق بايد  است، و اين يعنى با ها باالترين موجود انسان، براى انسانشود که  مىنقد دين به اين آموزش ختم "
." ها انسان، موجودى سرکوب شده، بنده شده، منزوى شده و تحقير شده است  که در آنى مناسباتى را واژگون کرد همه

)3.(  

  

نقد دين يک ضرورت . ران نيستاى براى تجليل محافل روشنفکرى و ارضاء روشنفک بنابراين نقد دين برنامه

ى متکلمان دينى و خلع سالح اسالم به عنوان ابزار حکومتى  نقد دين ضرورتى براى رهايى انسان از سلطه. است

نقد دين افشاى اوضاعى است که انسان تحت آنان به بندگى در آمده است و نقد دين براى ايجاد شرايطى است که . است

به بيان .  جنسيتى خود نائل آيد و براى تغيير آن به پا خيزد و متشکل شود-ت طبقاتى دس انسان به درک جايگاه فرو

شود و فقط نقد دين است که  ى نظرى و ايدئولوژيک مى ديگر، فقط نقد دين است که منجر به شکست اسالميان در حوزه

. کند  در ايران را مهيا مىدست جامعه تسلط يابد، شرايط سرنگونى جمهورى اسالميان ى فرو اگر بر افکار طبقه

  دهد، ى نقد دين ادامه مى گـونه که مارکس به درستى در رابطه با شيوه همان

  

آفريند و به راستى دين  آفريند، دين انسان را نمى ى نقد غير دينى عبارت است از اين که انسان دين را مى پايه"

اما انسان موجودى انتزاعى .  بار ديگر از دست داده استآگاهى و احساس انسانى است که يا هنوز خود را نيافته و يا 

سازند،  اين دولت و اين جامعه دين را مى. انسان جهان انسان، دولت و جامعه است. و مستقر در خارج از جهان نيست

م المعارف مختصر، فر دين تئورى کلى اين جهان و دائرة. يک آگاهى وارونه از جهان زيرا که جهانى وارونه هستند

ى عمومى دلدارى و دليل توجيه آن  ى شرف معنوى، شوق، صحت اخالقى، مکمل تشريفاتى، پايه ى منطق، نقطه عاميانه

بنابراين نبرد عليه دين، غير . وار هستى انسان است زيرا هستى انسان واقعيتى راستين نيست دين تحقق افسانه. است

  ).٤." (ين استمستقيم نبرد عليه هر جهانى است که عطر معنوى آن د

   

ى نظرى  بس به اسالميان در حوزه به معنى اعالم آتش" دين مبين"از نقد " هاى ايرانى مارکسيست"طفره رفتن 

گيرد و  شود که جنبشى الئيک در برابر نظام جمهورى اسالمى شکل مى اين کوتاهى در دورانى مشاهده مى. است

ى مرتجع و متعرض اسالميان را روزمره به ميدان مبارزه  شرع-فرهنگ سياسى متحجر و مخرب و قوانين جزايى 

ترى از تاريخ بشرى قرار  دهد، انتقاد به اوضاعى که در سطح پايين گونه که مارکس قانع کننده ادامه مى همان. کشد مى

   .دارد، اعالم جنگ با آن است

   

مانند،   هستند، ليکن موضوع انتقاد مىتر از نقد پايين قرار دارند، ترى از تاريخ در سطح پايين) ضاعى کهاو( "

انتقادى که با اين اوضاع . ماند  مىخيم دژترى از انسانيت قرار دارد، موضوع  چنان که يک جانى که در سطح پايين هم

چاقوى تشريح آناتومى ) اين انتقاد. (کند، شوريدگى احساسى تفکر نيست، تفکر شوريدگى احساسات است پيکار مى

خواهد  خواهد براى رد او دليل بياورد، بلکه مى  است، دشمنى که نمىدشمنشموضوع او . استنيست، يک سالح 
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 نيستند، بلکه در خور تفکردر واقع موضوعاتى ) اين اوضاع. ( کند زيرا که روح اين اوضاع ابطال شده استنابودش

ر تفاهم در آيد، چرا که حسابش با آن انتقاد نيازى ندارد که با اين اوضاع از د. براى تفهيم اين اوضاع است) تفکر(

تالش و هيجان اصلى او، بر آشفتگى است و .  استوسيلهجا ديگر هدف نيست، بلکه هنوز  انتقاد در اين. روشن است

  ).  5." (اعالم جرمکار اصليش 

   

ى  ونه که ايدهگ همان. بنابراين اعالم جرم به اسالميان پيش شرط سرنگونى عملى نظام جمهورى آنان در ايران است

ى جنبش الئيک ابزار معنوى  يابد، به همين منوال، انگيزه ى جنبش الئيک مى زدايى ابزار عملى خود را در انگيزه دين

شود و  بديهى است که نقد اسالميان از يک انتقاد اجتماعى و انقالبى نتيجه مى. کند زدايى کشف مى ى دين خود را در ايده

 ديالکتيکى و فرم -دارى را بنا بر ماترياليسم تاريخى  ، يعنى ماهيت اقتصادى سرمايهکليت شئون اقتدار آنان را

ى  کشد و ايده شمول طبيعى به نقد مفهوم مى  ايدئولوژيک نظام اسالميان را بنا بر حقوق جهان-بخصوص سياسى 

آميزد و شرايط عملى انقالب  در هم مى) عامل عينى(ى تحقق آن  را با انگيزه) عامل ذهنى(سرنگونى جمهورى اسالمى 

  .کند اجتماعى در ايران را مهيا مى

ى سياسى،  ى اسالميان، تحليل منابع مادى، نقد فلسفه از اين رو، ضرورت توفيق مبارزه در برابر خشونت بربرانه

فلسفه و به بيان ديگر، اين نقد . ها در ايران است ى بخصوص اعمال قدرت و بررسى ساختار اجتماعى آن شناخت شيوه

ايران است، اين نقد ائتالف شوم روحانيان و بازاريان براى کسب و سلطه بر ثروت ) بورژوازى(ى حاکم  تاريخ طبقه

است، اين نقد دين به عنوان آگاهى " دولت در دولت"اجتماعى است، اين نقد شرايط ادغام حوزه و حجره به صورت 

ين نقد دين به عنوان ابزار حکومتى است که براى مبارزه با دست جامعه است و سرانجام ا ى فرو ى طبقه وارونه

   .سازد ى اسالميان و سرنگونى جمهورى آنان در ايران ابزارى مناسب مى خشونت بربرانه

  

   :ند هاى اين نوشته به شرح زير پرسش

   ا کرد؟تحت چه شرايطى دولت اسالمى در مدينه مستقر شد و پيامبر اسالم چه نقشى را در اين راستا ايف

دهى يک  ى سياسى دولت براى تشکيل امت اسالمى شکل گرفت و دولت چه نقشى را براى سازمان چگونه فلسفه

    جنسيتى ايفا کرد؟-نظام طبقاتى 

ى سياسى تشيع ظاهريه  ى جعفرى دوازده امامى شدند و چگونه فلسفه ى شيعه کدام شرايط تاريخى عامل تشکيل فرقه

   در ايران گسترش يافت؟

ى اجتماعى منافع مادى خود را در تداوم  سازند و کدام طبقه هاى تاريخى ايدئولوژى جمهورى اسالمى را مى چه ايده

   بيند؟ اين نظام مى

هاى اجتماعى مشروعيت دينى  دارى در ايران يک فرم دينى کسب کرده است و کدام نهاد ى توليد سرمايه چرا شيوه

   کنند؟ توجيه مىو مقبوليت دنيوى جمهورى اسالمى را 

هاى مردم ايران  ساالرى دينى قادر به پاسخ به درخواست عوامل بحران جمهورى اسالمى کدامند و چرا مردم

   شود؟ نمى

گرايى چه نقشى را در تداوم نظام جمهورى اسالمى  ى مصلحت دهد و انديشه مصلحت در دين اسالم چه معنى مى

   کند؟ بازى مى
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 مذهبى چه منابع و امکاناتى را در -اند و بورژوازى ملى  دهى شده ان چگونه سازمانو سرانجام اسالميان در اير

اختيار دارد که پس از سرنگونى نظام جمهورى اسالمى، بار ديگر و با تفسير نوينى از دين براى کسب قدرت به 

  گردد؟ ى سياسى باز صحنه

  

کنم که منجر به  مل عينى را بررسى مىعوا در بخش اول اين نوشته هاى فوق، من براى پاسخ دادن به پرسش

اين بررسى . ى عربستان شدند جزيره  دينى در شبه-ى سياسى  اسالم و عموميت فلسفهتاريخ تشکيل دولت در صدر 

مستند به شواهد تاريخى اين دوران و تجربيات پيامبر اسالم براى تشکيل دولت است که به وضوح در قرآن درج 

ترين منبع آگاهى از اوضاع اين دوران است اما رجوع به آن دشوارى نيز به بار  قرآن معتبرکه  با وجودى. اند شده

هايى  ها حتا در قرآن اين تفاوت. ها با هم مشابه نيستند هاى متفاوت وجود دارند که اغلب آن از قرآن ترجمه. آورد مى

ى  توان از ترجمه براى نمونه مى. اند ر شدههاى متفاوت منتش شوند که از يک مترجم بخصوص اما در تاريخ مشاهده مى

به غير .  تفاوت دارد١٣٧٠آن با انتشار بعدى در سال " انقالب اسالمى"اى ياد کرد که انتشار قبل از  مهدى الهى قمشه

ى متن افزوده و منجر به کاستى مفاهيم شده  از اين، مترجم در بيشتر موارد درک و تفسير دينى خود را نيز به ترجمه

 ١٣٧٠اى را که از طريق وزارت ارشاد اسالمى در سال  ى قرآن قمشه گيرى از اين موارد ترجمه من براى جلو. ستا

. ام ى رودى پارت استفاده کرده ام و آن را پس از مقايسه با قرآن به زبان آلمانى به ترجمه تأييد شده است، در نظر گرفته

شناسان معاصر است و  ترين اسالم که رودى پارت يکى از برجستهدانم  در اين رابطه طرح اين نکته را ضرورى مى

  ).٦(ى آلمانى او از قرآن از طريق نظام جمهورى اسالمى تأييد و در شهر مذهبى قم منتشر شده است  ترجمه

ى  گيرم که به صورت مسلط فلسفه عوامل تاريخى و روابط اجتماعى را در نظر مى اين نوشته بخش دومدر من 

هاى  کنم که پس از مرگ پيامبر اسالم منجر به تشکيل فرقه سپس شرايطى را نقد مى. اند الم را معين کردهسياسى اس

. در اين رابطه تأکيد بر نقش اسالم به عنوان ابزار حکومتى و ابزار مبارزاتى بسيار مهم است. متفاوت دينى شدند

هاى  هاى اجتماعى در ايران مرتبط به تفاوت  جنبشهاى دينى و اغلب کنند که گسترش فرقه شواهد تاريخى هويدا مى

ى حاکم از اسالم به عنوان  به بيان ديگر، در حالى که طبقه. اند ى طبقاتى داشته نژادى و مليتى با اعراب نبوده و جنبه

   .دکر دست جامعه از اسالم براى توجيه مبارزات طبقاتى خويش استفاده مى ى فرو برد، طبقه ابزار حکومتى سود مى

. ى جعفرى دوازده امامى به عنوان دين رسمى در ايران بود ى شيعه تشکيل دولت صفوى مصادف با پذيرش فرقه

. ى اصوليه تحت حکومت صفويان در بازار نهادينه شدند ضرورى است زيرا مجتهدان فرقهبسيار بررسى اين دوران 

سب ثروت اجتماعى و قدرت سياسى در ايران بود که اين ساختار تاريخى و ائتالف شوم روحانيان و بازاريان براى ک

   .مشاهده شد و نگون بختى انبوه مردم ايران را به بار آورد" انقالب اسالمى"اى آن در  نتيجه

   

  حکومت اسالمى و تاريخ سياسي  ى فلسفه
  

خيز،  حاصلهاى  کمبود آب و پراکندگى زمين. ى عربستان و در شهر مکه شکل گرفت دين اسالم در شبه جزيره

زندگى شهرى در . کردند ريزى شده را فقط در مناطق محدودى ممکن مى امکان زندگى شهرى و کشاورزى برنامه

شرايط . معروف بودند" اعراب خوشبخت"عموميت داشت و ساکنان اين مناطق به ) عربستان سعيد(جنوب عربستان 

هاى اقيانوس هند،  يشرفته و وفور باران در کرانهخيز کشاورزى، سيستم آبيارى پ هاى حاصل زندگى شهرى را زمين

تجارت . صيد ماهى و تجارت منابع ديگر درآمد اهالى اين مناطق بودند. کردند درياى سرخ و خليج فارس ايجاد مى

هاى تجارى اغلب مرواريد،  کاال. کرد ارتباط هندوستان و شرق آفريقا را با اروپا از طريق فلسطين بيزانسى ممکن مى
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، ابريشم، پنبه، پارچه، برنج، فلفل، برده، ميمون و طالى خام بودند که با دراخمن نقره و دينار طال معامله عاج

هاى متمدنى مانند سبه، مينه، کتبان، هدرامات و اوسان  در اين نواحى هشت قرن قبل از ميالد مسيح شهر. شدند مى

. شدند ى امارتى و همراه با نظام مشورتى اداره مى يوهى سران يک عشيره به ش وجود داشتند که هر کدام به وسيله

هاى  ها تحت تأثير فرهنگ هلنيسم طراحى و ساخته شده بودند و از نظر شکوه و جالل در رديف بنا هاى اين شهر بنا

  ).7(انيان و بيزانسيان قرار داشتند تاريخى اير

ترين حکمران اين  مشهور. ى تانوخ ساکن بود لخم از عشيره ى بنى ى عربستان طايفه در شمال شرقى شبه جزيره

 ٣٢٨او در سال . کرد معروف بود و در شهر حيره امارت مى" امير اعراب"القيس نام داشت که به  طوايف امرؤ

امير مشهور ديگر اعراب المنذر نام داشت که او . ى شاهان ساسانى در آمدند گذشت و نوادگان او به سلطه ميالدى در

رام افزود "او به دليل پشتيبانى از شاهنشاهى ساسانيان، از جانب يزدگرد مفتخر به القاب . لخم بود ى بنى نيز از طايفه

  ).٨(شده بود ) اعظم" (مهشت"و ) عامل خوشنودى يزدگرد" (يزدگرد

ى عربستان صحراى وسيعى را در بر داشت که به علت خشکسالى، کشاورزى و  جزيره ى مرکزى شبه ناحيه

ى مسلط توليد  اى فرم مناسب زندگى و شيوه نشينى و مالکيت عشيره از اين رو، باديه. کرد  را نا ممکن مىزندگى شهرى

نشينان،  ى بخصوص و تکامل صنعت نياز نداشت، باديه نشينى به فراگيرى پيشه جا که باديه از آن. در اين نواحى بودند

. شد ديه فقط با استفاده از فوايد درخت نخل و شتر ممکن مىزندگى در با. شمردند گران را حقير مى وران و صنعت پيشه

هاى درخت نخل حصير به عنوان  از پوست و شاخه. رفت نشينان به شمار مى ى باديه ى درخت نخل خوراک عمده ميوه

ى خرما شرابى  نشين از عصاره باديه. شدند سايبان و سبد به عنوان لوازم خانگى و وسايل حمل و نقل ساخته مى

نشين از  گذشته از اين، باديه. کرد ساخت که او را براى مدتى از اندوه زندگى در صحراى وحشت انگيز دور مى ىم

نشينان نقش  پايان براى باديه شتر در ميان چهار. ساخت پايان مهيا مى ى خرما پس از آسياب غذايى براى چهار هسته

گوشت شتر براى اعراب غذايى مطلوب بود و از . شد ى حيات محسوب مى عمده داشت و شير آن قوت جان و ماده

شتر . کردند نشينان از پوست و پشم شتر لباس، خيمه و طناب توليد مى باديه. شد ى کوهان آن براى سوخت استفاده مى پيه

پرى هاى دور را س کشيدند و با آن راه حيوانى آرام، قانع، چاالک و پر طاقت بود که اعراب به کمک آن آب از چاه مى

ى ثروت بود که  ى ساليانه نوزاد شتر بهره. شد نشين محسوب مى شتر قايق صحرا براى تجارت و ثروت باديه. کردند مى

ى حمل و نقل و در کل  بنابراين شتر نزد اعراب موجب حيات، مرکب سوارى، وسيله. گرفت به مالک آن تعلق مى

ها بود و فراتر از اين،  ها تعداد شتر رگانان و توان تجارى آنمعيار ارزيابى مکنت باز. رفت نعمت و ثروت به شمار مى

  .)٩(شد  بهاى مقتوالن محسوب مى شتر جهاز و خون

ى عربستان گسترش نداشت و به ندرت و فقط در مناطق منزوى و  جزيره زندگى شهرى در نقاط مرکزى شبه

ترين منبع آب اين منطقه چاه زمزم نام داشت  رمشهو. شد که دست رسى به آب آشاميدنى ممکن بود اى يافت مى پراکنده

ى  ى درياى سرخ و در دامنه اين شهر در هشتاد کيلومترى کرانه. که در نزديکى آن شهرى به نام مکه بنا شده بود

ها جسته  کاروان. کفا بود و تجارت چندان رونقى نداشت مکه در قرن چهارم ميالدى خود. کوهستان حراء قرار داشت

هاى سياه قرار  در مرکز مکه يک بناى مکعب از سنگ. کردند يافتند و اغلب ادويه حمل مى  مکه راه مىگريخته به

. شد در کنار کعبه سنگى به نام حجراالسود مستقر بود که توسط اهالى اين شهر عبادت مى. شد داشت که کعبه ناميده مى

کالب   پنجم ميالدى مردى مقتدر به نام قصى بندر اواخر قرن. ى خزاعه قرار داشت ى مکه تحت نظر عشيره اداره

. ى خزاعه، مکه و کعبه را تحت کنترل خود در آورد ى قريش را متحد کرد و پس از شکست عشيره طوايف عشيره

نوفل،  اسد، بنى مخزوم، بنى زهره، بنى اميه، بنى هاشم، بنى شد که بنى ى قريش از طوايف متفاوتى تشکيل مى عشيره

  ).١٠(شدند  عدى ناميده مى تيم و بنى سهم، بنى ىُجمح، بن بنى
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رقابت طوايف قريش پيرامون افزايش نفوذ . کردند قريشيان براى حفظ منافع مادى خود بسيار هوشمند عمل مى

قريشيان براى رفع . شد  نمى اى سياسى و کسب ثروت اجتماعى منجر به انشعاب و تضعيف همبستگى عشيره

هاى  در نظر گرفته بودند که در آن سران طوايف و شخصيت) ى اجتماع خانه(ه نام دارالندوه شان مجلسى را ب اختالفات

. کردند ى مشاورت و توافق مسالمت آميز حل مى ها را در مناظره و به وسيله شدند و اختالف نظر سرشناس جمع مى

اى در   حفظ منافع کلى عشيرهکرد که براى فقدان يک دولت مرکزى و يک قواى اجرايى، طوايف قريش را متعهد مى

ى قريش  شمسى رهبرى عشيره هاى هاشمى و عبد ى مهم به نام در اوايل دو طايفه). ١١(مسائل سياسى به توافق برسند 

شمس هر دو  هاشم و عبد. کردند ديگر رقابت مى را به عهده داشتند و براى اتخاذ مسند صدارت قريشيان همواره با هم

شد که نخست نفوذ  ناميده مى) پدر بزرگ پيامبر اسالم(المطلب  پسر ارشد هاشم، عبد.  بودندالمافاس از پسران عبد

ى قريش  اميه در صدر عشيره ى بنى الشمس عوض شد و طايفه ها به نفع اميه پسر عبد ليکن قدرت بعد. بيشترى داشت

   .قرار گرفت

ى سياسى شکل گرفته بود که فراى منافع ى عربستان نه دولت مرکزى وجود داشت و نه ساختار در شبه جزيره

اى از  عشيره جمع گسترده. نشين را با يکديگر و با زندگى شهرى سامان دهد ى بخصوصى، روابط عشاير باديه عشيره

ى اقتصادى و اجتماعى اين دوران را به يکديگر پيوند  گرفت و روابط متنوع و پيچيده طوايف متفاوت را در بر مى

پس از عشيره اين طايفه . شدند دارى با زندگى شهرى و کشاورزى مرتبط مى نشينى و دام رتيب، باديهبه اين ت. داد مى

اى کسب حيثيت، امنيت اجتماعى و انباشت  فقط با روابط طايفه. کرد بود که هويت اعراب اين دوران را مشخص مى

تعلق به يک طايفه از يک سو، . يافت شد و فقط با چنين روابطى تحقق يک تصميم سياسى توفيق مى ثروت ممکن مى

بنابراين انسان بدون تعلق . کرد شد و از سوى ديگر، براى انسان همبستگى اجتماعى ايجاد مى منجر به هويت انسان مى

در . شد اى عملى مى به يک طايفه نه يک جايگاه اجتماعى داشت و نه تصميم سياسى بدون در نظر گرفتن روابط طايفه

يافت و  دست مى" هاى واالى انسانى ارزش"اى به  اى و در ساختار عشيره ى انسان فقط با روابط طايفهاين نظم اجتماع

" اى گرايى عشيره انسان). "١٢(کردند  را مختل مى" اى گرايى عشيره انسان"فقط سرنوشت کور و اعمال فردى بودند که 

قابل اعضاى عشيره براى همبستگى نه تنها آنان را تعهد و صداقت مت. نشينى بود اصل اساسى حفظ بقا در زندگى بايه

. داد نشين امنيت مى داشت، بلکه به آنان در برابر راهزنان باديه در برابر حوادث غير قابل پيشبينى طبيعت محفوظ مى

ى اعراب بازتاب  را در زبان روزمره" اى گرايى عشيره انسان"مفاهيمى بودند که ارزش واالى " حماسه"و " مروت"

و " مروت. "ى فردى، بلکه مصداق نسب واالى آنان بود ى اراده تعهد به اين دو اصول براى اعراب نه نشانه. دادند ىم

به معنى دادرسى در اختالف، دالورى در جنگ، صبر در تنگى، ترحم در مجازات، حمايت از اعضاى " حماسه"

ى حقوقى  عشيره نه ارتباطى با مبانى تدوين شدهحمايت از اعضاى . شد عشيره و جسارت در برابر متکبران تلقى مى

هراس از انتقام به مثل، اعراب . داشت و نه براى اعراب معيار بود که چه کسى جانى و چه کسى قربانى است

انتقام خون مقتول . روى نکنند کرد که اندازه نگاه دارند و در اعمال خشونت زياده نشين را منظبت و محتات مى باديه

تمامى اعضاى طايفه موظف بودند که براى حفظ افتخار خويش، خون . شد محسوب مى" اى گرايى عشيره نانسا"اوج 

اى بود که در  بنابراين انتقام خون مقتول اجراى بدوى قوانين تدوين نشده. قاتل و يا يکى از نزديکان او را بريزند

نشينى ضرورى  ها در زندگى باديه ى اعضاى آنارتباط با فقدان دولت مرکزى روابط طوايف اعراب را براى حفظ بقا

رفتند که روابط اجتماعى مسالمت آميز  نوازى و حق پناهندگى از ديگر رسوم عشاير عرب به شمار مى مهمان. کرد مى

  ).١٣(کردند  ها را تضمين مى شهرى و ايمنى مسافران و کاروان

ى کالم سران طوايف متفاوت براى  به وسيله. دابزار سرکردگى و تسلط سران يک طايفه بر عشيره هنر کالم بو

کسانى که حاضر جواب بودند و سياست خود را براى حفظ منافع . کردند افزايش نفوذ سياسى خود با يکديگر رقابت مى
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ى سياسى  ليکن هنر کالم محدود به مناظره. گرفتند دادند، در رأس عشيره قرار مى کلى عشيره منطقى و عملى جلوه مى

دارى امکان فعاليت هنرى را به اعراب  نشينى و دام ى مسلط زندگى باديه عوامل طبيعى مانند خشکسالى و شيوه. شد نمى

از اين رو، شاعران و کاهنان نيز نمايندگان کالم بودند و نقش هنرمندان . داد ى عربستان نمى جزيره مناطق مرکزى شبه

کردند و منجر به  هاى دنيوى اعراب را بيان مى ها و آرزو الم زيبايىى ک ها به وسيله آن. نگاران صحرا را داشتند و خبر

ديگر را در لفافه  شد و شاعران طوايف متفاوت هم ى کالم برگزار مى هاى بزرگ مناظره در بازار. شدند تفريح آنان مى

  ).١٤(گرفتند  به تمسخر مى

راندند و مدعى ارتباط  هاى کوتاه سخن مى  جملهها در آن. شدند ى هواداران خود همراهى مى اغلب کاهنان به وسيله

گويى خويش با بيانى تند و  کاهن براى مصداق آتى پيش. هاى کاهنان بود بينى وقايع از جمله هنر پيش. با ارواح بودند

 ها، به شب و روز، به فجر و عصر، به ماه و خورشيد، به دريا و سوگند به آسمان و ستاره. کرد آتشين سوگند ياد مى

گويى ابراز  بار بودند که با بيانى آکنده از شور شوق براى تحقق پيش هاى گران کوهستان، به نباتات و احشام و به ابر

. ها بود پوشيدند و عبا ابزار کار آن کاهنان لباس بخصوصى مى. شد و افزايش شأن و شهرت کاهن را به دنبال داشت مى

کاهنان . شد که ارتباط او با ارواح از طريق ناظران مختل نشود ده مىگويى کاهن در عباى خود پوشي قبل از هر پيش

دادند  مى" بدى"گيرى از  و اندرز به پيش" نيکى"شدند و به مردم پند به ترويج  هاى اخالقى نيز تلقى مى نمايندگان ارزش

  ).١٥(کردند  سازى مى و به اين منوال، عرف و اخالق مقبول اعراب را از نظر اجتماعى باز

نه . ها دوران گسست و گذار موجود بود کردند و دليل حضور آن کاهنان در واقع يک خالء اجتماعى را پر مى

دهى  نهادى مختص به سازمان"ى طبقاتى به صورت کلى شکل گرفته بود، نه يک دولت مرکزى به عنوان  جامعه

ى حاکم و براى توجيه ايدئولوژى  فع طبقهتشکيل شده بود و نه قشرى از روشنفکران براى حفظ منا" ى طبقاتى جامعه

از يک سو، زندگى . ى عربستان دو دليل متفاوت داشت جزيره فقدان دولت مرکزى در شبه. دولت بسيج شده بودند

دارى هم چون  نشينى و دام باديه. ى توليدات طبقاتى به صورت نهايى بر اين منطقه مسلط نشده بودند شهرى و شيوه

از سوى ديگر، ميان اعراب يک بينش .  توليدى بود-ى زندگى   و عشيره فرم مناسب تشکل اين شيوهگذشته تسلط داشتند

گير دهد و هم مناسبات توليدى و  ى عربستان يک هويت فرا جزيره اجتماعى عموميت نداشت که هم به ساکنان شبه

   .روابط طبقاتى را مشروع سازد

با وجودى که اعراب اديان متفاوت .  مرکزى گذاشته شده بودى دولت ليکن در اين دوران گسست و گذار نطفه

کرد و  ، جهان الهى را نمايندگى مى"خداى خدايان"بودند که به عنوان هللا داشتند اما معتقد به پروردگارى متعال به نام ا

ى اختصارى  واژههللا ا. ى تقدس قرار داشت ى باران و حافظ دين در باالترين درجه به عنوان خالق کهکشان، فرستنده

اعراب اين دوران به دليل فقدان اساطير . کرد ى عربستان مفهوم مى جزيره االله بود که خداى متعال را براى اهالى شبه

به عنوان واالترين خداى اعراب چنان عموميت هللا پذيرش ا. داشتندهللا تکامل يافته، تصورى مبهم و بسيار کلى از ا

  ).١٦(يافت  تاب مى ر تمامى مردم اين منطقه بازمره و اشعا داشت که در اسامى، زبان روز

اين مجموعه فقط شامل عشاير نواحى غربى و شمالى اين . پرست بودند ى عربستان يکتا اکثر اهالى شبه جزيره

پرستان  بخش بزرگى از يکتا. گرفت چنين مردم آن سوى درياى سرخ، يعنى در حبشه را در بر مى شد و هم منطقه نمى

النهرين و در دشت نجران در  ها در حوالى حيره و در جوار بين آن. ى نستورى داشتند که تعلق به فرقهمسيحى بودند 

و در حوالى آن زندگى ) مدينه(برخى ديگر از عشاير، يهودى بودند که در يثرب . کردند جنوب عربستان زندگى مى

القريضه نام برد  النضير و بنى القينقاع، بنى بنىتوان از طوايف  از جمله مى. ور بودند ها زارع و پيشه آن. کردند مى

)١٧.(  
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از (حنيفه از مفهوم حنيف . حنيفه اقامت داشت ى بنى ى وسيعى به نام يمامه عشيره در مرکز عربستان و در منطقه

کرده پرستى مبارزه  ى دينى لقب حضرت ابراهيم بوده که براى يکتا شود و بنا بر يک اسطوره استنتاج مى) دين برگشته

اين عشيره با فارسان همکارى تنگاتنگ داشت و تجارت ميان شاهنشاهى ساسانيان و جنوب عربستان را . است

پرستى اديان يهودى و  پرستى داشتند و يا اصل يکتا حنيفه يا گرايش به يکتا اغلب اعضاى بنى. کرد دهى مى سازمان

گريزى پاسخ  ها به زهد، انزوا و جهان تر بودند که به تمايل آن ىمسيحى را پذيرفته بودند، اما خواهان دينى ساده و ابتداي

ى  از عشيره) مسيلمه(حبيب  صفوان و مسلمة بن ى ابس، حنظلة بن سنان از عشيره در يمامه خالد بن. مطلوب دهد

ه است و قرار گرفت) ملقب به رحمان(هللا مسيلمه مدعى بود که مخاطب ا. کردند پرستى تبليغ مى حنيفه براى يکتا بنى

ى ابالغى و اخالقى داشتند، بر پيامبرى خود  او با رجوع به يک رديف از آيات که جنبه. کرد براى پرستش او تبليغ مى

. ى زاهدان مسيحى قرار داشت ى عبادت طراحى کرده بود که تحت تأثير شيوه او در ضمن يک شيوه. ورزيد تأکيد مى

سجاح که قبًال مسيحى بود، . تميم متفق شد ى بنى حارث از عشيره اح بنتمسيلمه سرانجام با يک پيامبر زن به نام سج

جايى که مسيحيان نستورى نفوذ  نشين بود، همان ى او در شرق يمامه باديه عشيره. کرد نيز ادعاى دريافت وحى الهى مى

  ).١٨(داشتند 

در حجاز سه بت مؤنث به . ى داشتندپرستى و پروردگار متعال آشناي ى عربستان نيز با يکتا پرستان شبه جزيره بت

شدند  پرستش مىهللا به عنوان دختران ا) خداى سرنوشت(و المنات ) پروردگار مؤنث(، الالت )ابر قدرت(هاى العزى  نام

معبد العزى در محلى به نام . دادند پرستى بازتاب مى نشينى را در تدين بت ى زندگى باديه و نقش واالى زنان در شيوه

هاى  بت. بين مکه و مدينه قرار داشتند ، معبد الالت در نزديکى طائف و معبد المنات ما)بين طائف و مکه ام(وادى نخله 

ى  اغلب اهالى مکه و طوايف عشيره. ها ُهبل نام داشت ترين آن ترين و قدرتمند مذکر در کعبه مستقر بودند و بزرگ

 بت ٣٦٠در کعبه .شد ى زائران مى ر زيارت ساليانهبت سمبل طايفه و موجب هويت مؤمنان د. قريش بت پرست بودند

در ميان . دادند ها هديه مى کردند و يا به آن ها دام قربانى مى پرست براى جلب عنايت آن اعراب بت. مستقر بودند

" مدبر عالم"و " ى باران فرستنده"، "خالق آسمان"وجود داشت که به عنوان هللا هاى کعبه يک بت ممتاز به نام ا بت

خرافات بين . ساخت هاى ديگر نمى مانند انسان ساخته شده بود و پرستش او مانعى براى عبادت بتهللا ا. شد تش مىپرس

براى . کردند پرستان مکه رواج داشتند و اجنه در روابط خرافى نقش به سزايى بازى مى اهالى عربستان و بت

هاى مصنوع در معابد مستقر بودند، اجنه به  بتدر حالى که . شدند پرستان اجنه و خدايان خويشاوند محسوب مى بت

بردند و در  ها به سر مى ها و نزديک صخره شدند که در غارها، کنار چشمه صورت موجوداتى قهار و نامرئى تلقى مى

اهالى عربستان در اين دوران اعتقاد داشتند که اجنه . کردند برخى از موارد به صورت احشام پس از تاريکى ظهور مى

شوند و اگر کسى از طريق قربانى، نذر و عبادت موفق به جلب رضايت و عنايت  ها فقط موجب شر نمى انسانبراى 

ها و اعتقاد به اجنه، اهالى مکه  در کنار پرستش بت. آور خواهند بود آورند و سود ها شود، براى او خير به بار مى آن

  ).١٩(پنداشتند  ى آفت و بال مى ا را مايهه شمردند و صدمه به آن درختان معبد کعبه را نيز مقدس مى

اعتقاد به خدايان متفاوت و تقبل مقدسات عشاير و طوايف ديگر عامل فرهنگ مدارا بود و همزيستى مسالمت آميز 

ى ثمود و شعيب از  ى عاد، صالح از طايفه برخى از کاهنان مانند هود از طايفه. کرد پرستان عربستان را تضمين مى بت

  ).٢٠(که توفيقى در رسالت خود داشته باشند  پرستان مکه بودند، بدون اين پرستى در ميان بت  مدين مبلغ يکتااهالى شهر

) محيط(در برابر طبيعت ابژکتيو ) انسان(آورى موجود، طبيعت سوبژکتيو  تحت چنين اوضاع جغرافيايى و رشد فن

گريزى اعتقاد  با وجود چنين اوضاعى جهان. کند ر مىآورد و به غير قابل تغيير بودن شرايط زيست اقرا سر فرود مى

رسى به آب  امنى براى امرار معاش، دست به اين منوال، انسان از نا. دهند فردى و روابط مسلط اجتماعى را سامان مى

" دهر"که داند  مره، بلکه وابسته به روند طبيعى مى ى فعاليت روز شود و بقاى خود را نه نتيجه ى آذوقه معاف مى و تهيه
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ها، انسان زندگى  شوند زيرا از ديد آن فقط براى حيات در اين دنيا اعتبار قائل مى" دهر"مؤمنان به . شود ناميده مى

رساند، گذشت زمان است و ارتباطى با  آنچه انسان را به هالکت مى. يابد کند و پس از مرگ همه چيز پايان مى مى

در اشعار اعراب اين دوران در واقع بيان تفکر " ايام"و " زمان"، "دهر"ى مانند استفاده از مفاهيم. ى الهى ندارد اراده

  ). ٢١(بوده است " گريزى منفعل جهان"ى عربستان به صورت  جزيره مسلط اهالى شبه

ترين  هاى مصنوع و ادغام اين دو با خرافات معمول، منجر به زشت ى دهريه، اعتقاد به بت گريزى به شيوه جهان

در حالى که کشتار اطفال در کل مربوط . توان از کشتار اطفال ياد کرد از جمله مى. شدند رى اين دوران مىاعمال بش

ى دينى  شد و جنبه ها عملى مى بچگان بيشتر براى رضايت خاطر بت به حاصل کشاورزى بود، قربانى کردن دختر

بدون ترديد قربانى کردن اطفال . پنداشتند ايان مىپرستان پسران را از آن خود و دختران را متعلق به خد داشت زيرا بت

سازى و بقا  شد زيرا باز ريزى شده عملى مى بچگان نه عموميت داشت و نه به صورت برنامه و بخصوص دختر

ها  ى اعراب و تمايل آن گذشته از اين، نقش بخصوص زنان در جامعه). ٢٢(کرد  ى اعراب را با خطر مواجه مى جامعه

ى عربستان  جزيره در شبه. ها بود ى آن مره جنسيت تنها عامل لذت اعراب در زندگى روز. داد تاب نمى بازبه جنسيت را 

ازدواج با دختران باکره و جوان براى اعراب جذاب . هاى جنسى عموميت نداشت يک فرم عمومى براى ارضاء نياز

با وجود اين وصلت و طالق به ). ٢٣(نست دا نبود زيرا پدر زن چون گذشته خود را محافظ و حامى فرزند خود مى

شد و پس  خواستگارى از طريق زنان عملى مى. شدند زيرا نه شأن و نه محنت اجتماعى به بار داشتند راحتى عملى مى

نسب فاميلى از طريق زنان به . شدند ى همسرانشان ساکن مى آمدند، در خانه ها در مى که مردان به ازدواج آن از اين

با وجودى که خانواده يک نظم زنانه داشت، . شدند رسيد و فرزندان به نام مادر خويش خطاب مى ارث مىکودکان به 

ترين زن، شخص ارشد خانواده  ترين پسر و يا برادر تنى مسن شد زيرا مسن ساالرى اداره نمى جامعه به صورت مادر

در ). ٢٤(شد   مردانه به ندرت يافت مىدر حالى که انواع چند همسرى زنانه مرسوم بود، نسب. شدند محسوب مى

در اين نظم اجتماعى زن به . ساالرى عموميت داشت و چند همسرى براى زنان رايج بود برخى نواحى مدينه مادر

قريشيان نيز ميان عشاير اعراب استثنايى . کردند هاى دور حکمرانى مى شد و زنان در گذشته عنوان وارث محسوب مى

. فروشى بسيار رايج بود ميان اعراب ازدواج موقت و تن. کردند مره استفاده مى ود براى لذت روزنبودند و از جنسيت خ

با وجودى که چند همسرى براى مردان رايج . کردند ى کافى مى بخصوص مسافران و تجار از اين امکانات استفاده

ى   و زنان مطلقه براى اعراب جذبهشد طالق بسيار راحت عملى مى. نبود، اما مانعى براى تعويض زوج وجود نداشت

ى ثروتمند  تر از اين امکان آميزش با بردگان و کنيزان نيز وجود داشت که البته فقط شامل طبقه فرا. بخصوصى داشتند

  ).٢٥(شد  و تجار عشاير اعراب مى

ى  ، زمينهدارى و تجارى در مکه رونق بخصوصى گرفت و به اين منوال در اواخر قرن ششم ميالدى بازار برده

دليل تعويض وضعيت آغاز جنگ . ايجاد شد" ى طبقاتى دهى جامعه نهادى مختص به سازمان"مادى دولت به عنوان 

ميالدى جنگ ابعاد بسيار  602ر سال  د.ى بود ميالد٥٧٢ميان شاهنشاهى ساسانى و امپراطورى بيزانسى در سال 

. ى عربستان نقش به سزايى نداشتند ق مرکزى شبه جزيرهترى به خود گرفت، ليکن در اين کشور گشايى مناط گسترده

ى  صحراى خشک عربستان نه از نظر اقتصادى براى برداشت رانت زمين مناسب بود و نه از نظر جغرافيايى جنبه

هاى طويل مدت  هاى ايرانى و بيزانسى در جنگ در حالى که دولت. استراتژيک براى اين دو ابر قدرت جهان داشت

شرايط . ى عربستان به حال خود گذاشته شده بودند جزيره کردند، اهالى مناطق مرکزى شبه تضعيف مىيکديگر را 

هاى هندى و آفريقاى  کرد تا مستقل از اين دو ابر قدرت تجارت کاال جنگ براى تجار قريشى فرصت مناسبى ايجاد مى

هاى درياى  طين بيزانسى و کرانهبه مکه و سپس به سوى دمشق، فلس) يمن(شرقى را از طريق جنوب عربستان 

رفتند که در نواحى متفاوت  برخى از تجار متمول از مالکان معادن نيز به شمار مى. دهى کنند مدينترانه سازمان
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ى تجارى ميان پنجاه تا صد در  در اوايل قرن هفتم ميالدى بهره. کردند دارى طال استخراج مى عربستان از طريق برده

. ها بسيار سودمند بود استقالل تجار مکه براى آن). ٢٦(انداز تجارت شده بود  ه تبديل به بارشد و مک صد حساب مى

ها  سران قريش از طريق وصلت خانوادگى با آن. شد نشين تضمين مى ى توافق با طوايف باديه ها به وسيله امنيت کاروان

ى توان  ها نشانه تعداد شتر. کردند سازى مى ه بازدست طبقاتى خود را در مک هاى خود را تضمين و جايگاه فرا داد قرار

سران قريش با گذشت زمان از موقعيت اجتماعى خود براى ايجاد انحصار تجارى . ها بود حمل و نقل تجار و ثروت آن

  ).٢٧(ى خود در ميان اعراب افزودند  استفاده کردند و به شأن و نفوذ سياسى عشيره

ى راهزنى وضعيت مادى  ها داشتند به وسيله مدى که از تضمين امنيت کاروانآ نشين به غير از در اعراب باديه

اول، . شد ى اعراب بايد رعايت مى براى راهزنى دو اصل متفاوت پذيرفته شده. دادند ى خود را اندکى بهبود مى طايفه

اصله انتقام خون مقتول را به بالف" اى گرايى عشيره انسان"شد زيرا قتل بنا بر اصل  راهزنى نبايد منجر به قتل کسى مى

هاى حرام  دوم، راهزنى در ماه. ى ننگ کوشا بودند دنبال داشت و تمام اعضاى عشيره براى بر طرف کردن اين لکه

ممنوع بود و نقض اين قانون به اجبار خشم و دشمنى تمام عشاير اعراب را به دنبال ) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(

ى سنتى به علت فقدان يک دولت مرکزى پذيرفته شده بودند و به اين ترتيب،  ن تدوين نشدهدر واقع اين قواني. داشت

خوارى،  تجارت، ربا ).٢٨(کردند  دارى و تجارت يک امنيت نسبى ايجاد مى نشينى، دام ى زندگى باديه براى شيوه

کردند و به  ران عشاير را غنى مىها از جمله منابع مادى بودند که س راهزنى و درآمد از طريق تضمين امنيت کاروان

ى جامعه  ها به صورت فقرا به حاشيه با تشديد انباشت ثروت انبوه انسان. افزودند ها مى ثروت شخصى و نفوذ سياسى آن

به خصوص کسانى که از پرداخت . شد تر مى دارى ميان اعراب همواره مقبول تحت چنين اوضاعى برده. شدند رانده مى

نشينى را در بر  دارى فقط محدود به زندگى شهرى بود و باديه اما برده. شدند ندند، تبديل به برده مىما وام خود در مى

نشينان پس از چندى بردگان خود را به عنوان موالى  اغلب باديه. ى زندگى مناسب نبود گرفت زيرا براى اين شيوه نمى

عامل . شدند و اجتماعى در ميان اعراب همواره تشديد مىهاى طبقاتى  بنابراين تضاد.کردند رها مى) ى آزاد شده بنده(

ى  شد و به اجبار مجادله تشديد تضاد رونق بازار تجارى بود زيرا از يک سو، منجر به افزايش درآمد معبد کعبه مى

تجمع اموال و ثروت اجتماعى، تجار قريش را به عنوان . را جهت تقسيم ثروت به دنبال داشت متوليان قريشى آن

. ساخت دست آنان را مشروع مى ى کعبه جايگاه فرا کرد و اداره تر مى ى عربستان مستقر ى حاکم در شبه جزيره قهطب

کرد و دراخمن  هاى ديگر را تشديد مى ى مسالمت آميز عشاير عرب با ملت رونق بازار تجارى از سوى ديگر، رابطه

به نظر . کردند ى تجارى را بيان مى ل تجار، يعنى بهرهشمو زبان جهان" مولد دورانى"نقره و دينار طال به عنوان 

" دهر"ها خود را از روند طبيعى، يعنى  ى تجار مکه غلبه کرده بود که آن آيد که توفيق اقتصادى چنان بر روحيه مى

دست را  ى فرو شدند و نقش طبقه ى جامعه رانده مى تحت چنين اوضاعى اکثريت اهالى مکه به حاشيه. پنداشتند مستثنا مى

  ).٢٩(باخت  پى در پى نقش مى" اى گرايى عشيره انسان"شد و  اى مختل مى به اين ترتيب، همبستگى عشيره. گرفتند مى

نهادى مختص به "بنابراين تمامى شرايط و امکانات ضرورى براى تشکيل يک دولت مرکزى به عنوان 

نشينى و  گرفت و زندگى شهرى بر باديه قاتى شکل مىى طب از يک سو، جامعه. ايجاد شد" ى طبقاتى دهى جامعه سازمان

به عنوان پروردگار متعال، براى توجيه هللا پرستى و تعميم ا از سوى ديگر، ايدئولوژى يکتا. يافت دارى تسلط مى دام

  کند،  گونه که ماکسيم رودينسون به درستى بيان مى همان. نظرى يک دولت مرکزى بسيار مناسب بود

  

عظيمى به يک دولت عربى داشت که توسط يک ايدئولوژى عربى هدايت شود و منطبق با شرايط اين دوران نياز "

تراز،  کند، دولتى باشد که يک قدرت هم نشينى را ممکن مى ى زندگى باديه که به اجبار شيوه نوين باشد، ليکن با وجودى
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مرد خالق هموار بود که بهتر از هر کس ها براى يک  راه. هاى بزرگ بسازد سنگى مانند امپراطورى قابل توجه و هم

  ).٣٠." (ديگرى درک کند، چگونه اين نياز را بر آورده سازد

  

نام هللا عبدا ى هاشمى که محمد بن ى قريش، متعلق به طايفه  ميالدى يکى از ساکنان مکه، از عشيره٦١٠در سال 

 ساله ٤٠محمد . ار قابل پرستش اعالم کردرا تنها پروردگهللا او خود را پيامبر دين اسالم و ا. داشت، مدعى بعثت شد

خديجه . کرد زندگى مى) کلثوم، سکينه و فاطمه رقيه، ام(خويلد و چهار دخترش  بود و با تنها همسر خود، خديجه بنت

اش در   سالگى به عنوان شوهر سوم او، به همسرى٢٥ سال داشت، زمانى که محمد در سن ٤٥تاجرى ثروتمند بود و 

نوفل اين مسئله را در ميان  خديجه با پسر عموى خود ورقة بن. وايل محمد براى اعالم بعثت ترديد داشتدر ا. آمده بود

  ).٣١(ممکن دانست هللا او محمد را بشارت داد و بعثت او را به عنوان پيامبر ا. گذاشت

 او بخشى از انجيل .کرد ى حنيفه بود که در مکه براى يکتا پرستى تبليغ مى نوفل از اعضاى سرشناس فرقه ورقة بن

پرستى  ها با يکديگر در رابطه با يکتا او و محمد در دکان يک عجم به نام جبر ساعت. را نيز به عربى ترجمه کرده بود

دار سابق همسرش، خديجه،  پرستى بودند که محمد به عنوان کاروان اين مباحث پيرامون اساطير يکتا. کردند بحث مى

ى حنيفه، زيد  سه شخص سرشناس ديگر فرقه. هاى عاد، ثمود و مدين شنيده بود زميندر دوران مسافرت به شام و سر

جويى در  متوليان قريشى کعبه با گروه حنيفه به ستيزه. حويرث نام داشتند جحش و عثمان بن بنهللا نفيل، عبيدا عمرو بن بن

.  حنيفه به اجبار به انزوا رانده شدنداعضاى گروه. شد پرستى مى پرستى منجر به کسادى دکان تدين بت آمدند زيرا يکتا

پرستى  جا با محمد پيرامون يکتا برد و در همان عمرو براى زهد و عبادت به کوهستان حراء پناه مى از اين رو، زيد بن

بکر  و ابو) حبشى(رباح  محمد با افراد ديگرى مانند عايش عالم حوبطب، سلمان فارسى، بالل بن. کرد گفتگو مى

). ٣٢(پرستى داشت، ليکن تأثير گروه حنيفه بر او غير قابل انکار است  نيز مباحثى پيرامون يکتا) صديق(ه قحاف ابى بن

) ٦(ى االنعام  براى نمونه در سوره. شود هاى متفاوت قرآن به کرات از حضرت ابراهيم و امت حنيفه ياد مى در سوره

   . آمده است١٦٠ى  آيه

 

که ) حنيف(راه راست هدايت کرده است، به دين استوار و آئين پاک ابراهيم بگو اى پيغمبر محققًا مرا خدا ب"

   ."وجودش از لوث شرک و عقايد باطل مشرکان منزه بود

  

او نخست به ترويج اسالم ميان بستگان نزديک . محمد پس از مشاورت با نزديکان خويش، اطمينان خاطر يافت

پرستى به جامعه   ميالدى خود را به عنوان پيامبر يکتا٦١٣سال خود بسنده کرد و پس از سه سال، يعنى در حدود 

حارثه  ، زيد بن)پسر عمويش(طالب  ابى ، دخترانش، على بن)همسرش(خويشاوندان نزديک او چون خديجه . معرفى کرد

ى جوانى از  نهسپس محمد در خا. قحافه اولين کسانى بودند که به اسالم ايمان آوردند ابى بکر بن و ابو) اش پسر خوانده(

. جا به تبليغ براى دين نوين پرداخت االرقم ساکن شد و در آن ابى ى قريش به نام ارقم بن مخزوم از عشيره ى بنى طايفه

. شد ى متمول خويش محسوب مى  سال داشت که به تازگى و پس از وفات پدرش، شخص ارشد خانواده٢٥ يا ٢٠ارقم 

از محمد در يمامه مدعى بعثت شده بود، پس از دريافت خبر ادعاى بعثت محمد حنيفه که قبل  ى بنى مسيلمه از عشيره

ليکن محمد پيشنهاد او را رد کرد زيرا فقط خود را آدرس . کارى داد بالفاصله با او تماس گرفت و به او پيشنهاد هم

  ).٣٣(دانست  واقعى وحى الهى مى
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ى بعثت او  يف پيامبران اولوالعزم قرار داد، ليکن شيوهبا وجودى که محمد خود را به عنوان پيامبر اسالم در رد

. قرار گرفتهللا ى جبرئيل مخاطب ا او نه مانند ابراهيم مستقيم از طريق پروردگار، بلکه به وسيله. کامًال متفاوت بود

   . آمده است٩ تا ٢هاى  آيه) ٥٣(ى النجم  اين موضوع در سوره

  

گويد،   و ضاللت نبوده است و هرگز به هواى نفس سخن نمىهيچگاه در گمراهى) محمد مصطفى(صاحب شما "

ى بسيار توانا علم آموخته است، همان ملک مقتدرى که  سخن او هيچ غير وحى خدا نيست، او را جبرئيل همان فرشته

جلوه کرد و آن رسول در افق اعالى کمال بود، آنگاه نزديک آمد و بر او وحى حق ) ملکوتى بر رسول(بصورت کامل 

   ."با او بقدر دو کمان يا نزديکتر آن شد) بدان نزديکى که(ازل گرديد، ن

  

شود و داللت بر  استنتاج مى" قرائت"قرآن نيز از مفهوم . بودهللا ا بعثت محمد به معنى قرائت وحى الهى و يا کالم

 شخص سوم ياد از اين رو، بر خالف تورات و انجيل در قرآن از خداوند به صورت. ى پيامبر اسالم دارد وظيفه

به . کند ى پيامبر کالم و احکام خود را به مؤمنان ابالغ مى گويد و به وسيله است که سخن مىهللا شود و اين خود ا نمى

براى نمونه . شود صادر مى) بگو(ى قل  در قرآن دستور قرائت به وسيله. خاطب و پيامبر مخاطب استهللا بيان ديگر، ا

   .شود به پيامبر ابالغ مىهللا ا  قرائت کالم٤  تا١هاى  آيه) ٩٦(ى العقل  در سوره

  

ى عالم است، بر خلق قرائت کن، آن خدايى  اى رسول گرامى برخيز و قرآن را بنام پروردگارت که خداى آفريننده"

ترين کريمان  پروردگار تو کريم) و بدان که(بيافريد، بخوان قرآن را ) که نحول نطفه است(که انسان را از خون بسته 

   ."است، آن خدايى که بشر را علم نوشتن به قلم آموختعالم 

  

پرستش خداى يکتا، اعتقاد به معاد، هراس از . هاى اخالقى بود محمد در آغاز رسالتش مبلغ مسائل دينى و ارزش

محمد براى ترويج دين اسالم تجربيات ). ٣٤(هاى او اولويت داشتند  مجازات و اشتياق کسب پاداش اخروى در موعظه

پرستى و  توحيد و وحى الهى براى او در برابر تدين بت. داد هاى اديان توحيدى پيوند مى رى خود را با اسطورهتجا

ى منتقدان خود استفاده  او در دفاع از دين نوين از درک روزمره. بينش چند خدايى منطقى، غير قابل انکار و انتقاد بود

محمد ترديدى در رسالت خود . ها اثبات کند را به آنهللا انتهاى ا کرد که يک بارگى، صحت وحى الهى و اقتدار بى مى

اسالم و " گونى هم"ادعاى . ارائه کرده بود" بيانيه"دانست که به عنوان  اش را در مدارکى مى نداشت و صحت بعثت

براى ). ٣٥ (کردند هاى کلى آن با اديان ابراهيم، موسى و عيسى براى او اسنادى بودند که رسالتش را تأييد مى شباهت

   . آمده است٣٧ى  آيه) ١٠(ى يونس  نمونه در سوره

  

ساير (...) اين قرآن عظيم ز بدان پايه از فصاحت و جامعيت است که کسى جز به وحى خدا تواند يافت، ليکن "

ب کند که بى هيچ شک نازل از جان کند و کتاب و احکام الهى را به تفصيل بيان مى کتب آسمانى را نيز تصديق مى

   ."خداى عالم است

  

ى  دانست و به عنوان وارث بعثت، نقش اديان توحيدى را به وسيله محمد رسالتش را در تدوام انبياى اولوالعزم مى

او به اين منوال، مؤمنان اديان توحيدى را نيز مانند مشرکان به ايمان و گرويدن به دين اسالم . کرد آيات قرآن تمجيد مى

   . در مورد قوم يهود آمده است١٦ى  آيه) ٤٥(ى الجاثيه  ونه در سورهبراى نم. کرد تشويق مى
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ها  و نبوت عطا کرديم و از هر روزى لذيذ و حالل نصيب آن) علم قضاوت(اسرائيل را کتاب،  ما بنى...  "

   ."نوعان خود در تمامى دنيا برترى داديم گردانيديم و آنان را بر هم

  

آورى کرد و از سوى ديگر، اسالم  جمعهللا هاى کعبه را تحت نام ا دار تمامى بتبا وجودى که محمد از يک سو، اقت

) ٢٩(ى العنکبوت  براى نمونه در سوره. پرستان از بعثت او قانع نبودند را در رديف اديان توحيدى قرار داد، اما بت

   . آمده است٦٣ و ٦١هاى  آيه

  

ن را که آفريده و خورشيد و ماه مسخر فرمان کيست، به ها و زمي پرسيده شود که آسمان) از اين کافران(و اگر "

   ."شتابند آفريده است، پس چرا با اين اقرار به افترا و دروغ مى) هللا(يقين جواب دهند که خدا 

  

سؤال کنى آن کيست که از آسمان آب را نازل سازد تا زمين را به آن پس از فصل ) از اين مشرکان کافر(و اگر "

است، پس بگو ستايش مخصوص خداى ) هللا( باز زنده گرداند، به يقين جواب دهند که آن خدا خزان و مرگ گياهان

   ."است، آرى و ليک اين حقيقت را عقل اکثر اين مردم در نخواهند يافت) هللا(يکتا 

  

   . آمده است٨٩ تا ٨٤هاى  در آيه) ٢٣(ى المؤمنون  به همين منوال در سوره

  

و هر کس که در او موجود است، بگوئيد از کيست؟ اگر شما فهم و دانش داريد، اى پيغمبر ما، تو بگو که زمين "

ها بگو پروردگار  شويد؟ باز به آن نمى) هللا(است، بگو پس چرا متذکر قدرت خدا ) هللا(البته جواب خواهند داد از خدا 

پس بگو چرا متقى و خدا است، ) هللا(هاى هفت گانه و خداوند عرش بزرگ کيست؟ البته باز جواب دهند آن خدا  آسمان

ى دنيا پناه دهد و  شويد؟ باز اى رسول بگو آن کيست که ملک و ملکوت عالم همه به دست اوست و او به همه ترس نمى

است، پس بگو ) هللا(ها خواهند گفت خدا  دانيد باز بگوئيد، محققًا آن حمايت کند و از او کس حمايت نتواند کرد اگر مى

   ."ون گشتيدچرا به فريب و فسون مفت

  

او در حالى که اديان موسى . کردند پرستان دعوت او را رد مى پرستى، بت با وجود سر سختى محمد در ترويج يکتا

پرستان  بت. کرد شناخت، مشرکان را تهديد به مجازات اخروى مى پرستى به رسميت مى و عيسى را به دليل سنت يکتا

هاى قرآن موضع  ى آيه ها به وسيله هاى آن يامبر اسالم در برابر انتقادپ. براى رد دين نوين داليل متفاوتى داشتند

براى . هللاکردند که قرآن کالم خود او است و نه کالم ا ناميدند و به او انتقاد مى کار مى برخى او را فريب. گرفت مى

   . آمده است٣٨ى  آيه) ١٠(ى يونس   و سوره٣٣هاى  آيه) ٥٢(ى الطور  نمونه در سوره

  

   ."  ..گويند او قرآن را از پيش خود بافته است مى ..."

  

  .".) ..قرآن را محمد بافته است(گوييد  آيا کافران مى..."

  



 15

ها با  هاى کوتاه و مانند ديوانه دانستند زيرا او مانند شعرا در جمله برخى ديگر محمد را شاعر، کاهن و مجنون مى

خواست که او را در عبايش بپوشانند که  ل از قرائت از ناظران مىاو در ضمن قب. کرد صداى لرزان قرآن را بيان مى

تر فن بيان کالم و دستور زبان قرآن بود که با سبک ادبى و  بسيار مهم. ها مختل نشود دريافت وحى الهى از طريق آن

از فن "  الهىوحى"بنا بر بررسى رودينسون و پطروشفسکى محمد براى قرائت . گونه تفاوتى نداشت بيانى کاهنان هيچ

شود که در کنار هم  مقفى نام دارد و شامل بيان جمالتى مى اين سبک در ادبيات اعراب نثر. کرد بيان سجع استفاده مى

يابند و يا با بيان جمالتى مکرر که مانند  شوند، خاتمه مى هايى هم صوت که جانشين قافيه مى گيرند و با واژه قرار مى

گفتند،  هاى نامفهوم سخن مى ى سجع در جمالت مجزا و کوتاه و با واژه  کاهنان به وسيله.گيرند تهليل سرود پايان مى

کردند و در ضمن يک طبع شعر بدوى  استفاده مى) آسمان، ستارگان(هايشان از شواهد طبيعى  گويى براى مصداق پيش

  . آمده است١٤ تا ١ى  آيه) ٨١(ى التکوير  براى نمونه در سوره). ٣٦(کرد  هاى عامى را جذب مى داشتند که توده

  

ها به  و کوه) و فرو ريزند(ياد آور آفتاب تابان را که تاريک شود و ستارگان آسمان تيره شوند ) اى رسول ما"(

بکلى رها کنند و به دور افکنند و ) ده ماه آبستن را که نزد اعراب بسيار عزيز است(رفتار آيند و شتران عشار 

ى قيامت محشور شوند و هنگامى که نفوس خلق همه با هم جنس خود در  به عرصه) نيزو طيور (هنگامى که وحوش 

پرسند که آن بى گناهان را به چه جرم و گناه کشتيد و هنگامى که  پيوندند و هنگامى که از دختران زنده بگور باز مى

د و هنگامى که آتش دوزخ را ى اعمالش گشوده شود و هنگامى که آسمان را از جا بر کنند و به يک سو افکنن نامه

هر نفسى آنجا هر ) که روز قيامت است(سخت بر افروزند و هنگامى که بهشت را به اهلش برگردانند، در آن هنگام 

   ."چه بر خود حاضر کرده همه را بداند آن

  

 براى نمونه در .ناميد با وجود بى تفاوتى اهالى مکه محمد بر بعثت خود تأکيد داشت و منتقدان قرآن را گمراه مى

   . آمده است٣٠ تا ٢٩هاى  آيه) ٥٢(ى الطور   و در سوره٦٩ى  آيه) ٣٦(ى يس  سوره

  

و قرآن روش ) الهى(را شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلکه اين کتاب ذکر ) محمد(نه ما او ...  "

   ."است) خدا(

  

جنون و کهانت هيچ در تو ) سخن گويى و( پروردگارت )وحى(ساز به نعمت ) خدا(اى رسول ما، خلق را متذکر "

   ."است و ما حادثه مرگ او را انتظار داريم) ماهر(نيست، يا که گويند محمد شاعرى 

  

دليل اين انتقاد دوستى و مذاکراتى بود . کردند که قرآن را از بيگانگان آموخته است برخى ديگر محمد را متهم مى

محمد در برابر منتقدان خود به . توان از سلمان فارسى و جبر نام برد از جمله مى. که او با افراد غير عرب داشت

   . آمده است١٠٣ى  آيه) ١٦(ى النحل  براى نمونه در سوره. گرفت ى قرآن موضع مى وسيله

  

ر آموزد بشرى است، د کس که مطالب اين قرآن را به رسول مى گويند آن مى) کافران(ما کامًال آگاهيم که ..  "

   ."صورتى که زبان آن بشر عجمى است و اين قرآن به زبان عربى فصيح است
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ها دارد  کردند که چشمداشت به ثروت آن ها محمد را متهم مى آن. تر بود اتهام برخى ديگر به محمد به مراتب اصولى

کردند و از اين رو،  ر بيان مىاين گروه از منتقدان تجربيات خود را با کاهنان ديگ. ى واقعى او است طلبى انگيزه و جاه

هاى خويش از اهالى مکه درخواست  محمد در موعظه. ها دکانى نوين بود دين نوين براى آن. به محمد شک داشتند

 در ١٨ى  آيه) ٩٢(ى الليل  براى نمونه در سوه. دانست کرد و پرداخت آن را موجب پاکيزگى مؤمنان مى زکات مى

   .مورد زکات آمده است

  

   ."به وجه زکوة اعطا کردند(...)  مال خود را ها آن"

  

محمد براى توفيق رسالتش . زدند و از او گريزان بودند اهالى مکه از پرداخت زکات به محمد سر باز مى

داد که مبادا اهالى مکه از قصد واقعى او براى کسب قدرت و ثروت آگاه  کرد و فروتنى به خرج مى گرايى مى مصلحت

   .گيرد  در برابر اين اتهامات موضع مى٧٢ى  آيه) ١٠(ى يونس  ورهمحمد در س. شوند

  

ى اجر رسالت  پس هر گاه شما از حق روى گردانيده نصيحت مرا نپذيرفتيد، من از شما اجرى نخواسته بلکه همه"

   ."من بر خدا است و من خود از جانب حق مأمورم که از اهل اسالم و تسليم حکم او باشم

  

محمد بايد براى ارشاد . مکه براى مصداق بعثت محمد و تقبل اسالم از او درخواست معجزه داشتندبرخى از اهالى 

اما محمد از . شد اى مى داد و يا باعث ظهور فرشته ها مانند ديگر پيامبران اولوالعزم عملى غير مترقبه انجام مى آن

ر بعثت و رسالت خود تأکيد داشت و از سوى او از يک سو، با سر سختى ب. عملى کردن اين گونه توقعات عاجز بود

ها باز  گونه درخواست کرد که منتقدانش را از ابراز اين ديگر، مشرکان را تهديد به مجازات اخروى و بالى آسمانى مى

   . آمده است٨ تا ٥هاى  آيه) ١٥(ى الحجر   و سوره٢١ى  آيه) ١٠(ى يونس  براى نمونه در سوره. دارد

  

، پاسخ ده که )که قهرًا مردم مطيع شوند(ويند چرا بر او آيت و معجزى از جانب خدا نيامد گ) نکران رسولم ("

منتظر عذاب خدا باشيد من هم با شما منتظر نصرت او ) کافران(خدا است، شما ) و عالم به صالح عالم(داناى غيب 

   ."باشم مى

  

اى   نازل شده است، تو به عقيده ما محققًا ديوانهکه مدعى آنى که قرآن از جانب خدا بر من کافران گويند، اى کسى"

، چرا فرشتگان بر ما نازل )شوند و بر تو فرشتگان خدا نازل مى(گويى  اگر راست مى) کنى که چنين دعوى مى(

فرشتگان را جز براى حق و حکمت و مصلحت نخواهيم ) ها بگو اى رسول ما در پاسخ اين سخن به آن(شوند،  نمى

   ." فرستيم که ديگر کافران بر عذاب و هالکشان مهلت نخواهند يافتفرستاد و آنگاه

  

خواست معجزه از طرف منتقدان محمد پايان  ها به مرگ و عذاب کارساز بود و نه در براى اهالى مکه نه تهديد آن

العنکبوت ى  در سوره. شدند کردند و از او خواهان عذاب فورى مى پرستان او را مسخره مى برخى از بت. گرفت مى

   .شود  به اين موضوع اشاره مى٧٢ تا ٧١هاى  آيه) ٢٧(ى النمل   و سوره٥٤ و ٥٣هاى  آيه) ٢٩(
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کنند و اگر وقت معين آن در علم ازلى  اى رسول ما منکران به تمسخر از تو تقاضاى تعجيل در نزول عذاب مى"

شد که غافل و بى خبر بودند و اين کافران از تو  ىرسيد و البته ناگهانى هم نازل م ها مى قيامت نبود، عذاب حق بر آن

   ."...ت ها احاطه کرده اس ذاب جهنم به آنطلبند در صورتى که شراره ع تعجيل عذاب مى

  

گوييد کى خواهد بود، بگو اى  اگر راست مى) دهيد قيامت که شما پيغمبران مى(گويند پس اين وعده  افران مىآ...  "

   ."ا که به وقوعش عجله داريد، بدين زودى شايد در پى شما آيده پيامبر بعضى از آن وعده

  

ى قريش قابل احترام محسوب  او قبل از ادعاى پيامبرى در ميان عشيره. تمسخر محمد براى او بسيار زجر آور بود

ى  بارهمحمد اين لقب را تصادفى و در ارتباط با رقابت طوايف قريشى پيرامون نصب دو. شد و ملقب به امين بود مى

ى خويش با يکديگر مجادله  سران قريش براى ارتقاء منزلت طايفه. حجراالسود پس از تعمير کعبه دريافت کرده بود

شود، اين  سپس توافق کردند که اولين کسى که وارد حياط کعبه مى. تر است کردند که چه کسى براى اين کار صالح مى

او عباى خود را براى حمل حجراالسود بر زمين پهن کرد و با .  بودهللاعبدا اين شخص محمد بن. کار را به عهده بگيرد

  ).٣٧(را با دست خود بر جايى مستقر کرد که براى آن در نظر گرفته شده بود " سنگ مقدس"کمک ديگران 

  

هاى عقلى داشتند و او يا از  اهالى مکه از محمد پرسش. پس از ادعاى بعثت، حيثيت محمد به کلى نقش بر آب شد

پرستان خواهان آگاهى از زمان  براى نمونه بت. کرد ها را به عذاب اخروى تهديد مى رفت و يا آن سخ دادن طفره مىپا

ها معقول نبود که چرا مشرکان راحل که شناختى از  براى آن. پرسيدند موعود بودند و يا از عاقبت اقوام راحل خود مى

گونه بر بندگان خود   و چرا خدايى که رحمان و رحيم است، ايناند، بايد در جهنم مجازات شوند دين محمد نداشته

. کند را قرائت مىهللا کرد که کالم ا رفت و خود را فقط پيامبرى معرفى مى محمد از پاسخ دادن طفره مى. کند قضاوت مى

 موجود کرد، همواره وضعيت گرا بود، اهداف و مواضع خويش را با احتياط بيان مى او در همان حين بسيار مصلحت

گرايى محمد در  ليکن مصلحت. برد به خوبى سود مى" اى گرايى عشيره انسان"اى و  سنجيد و از همبستگى طايفه را مى

گويى روزى محمد در . يک لحظه بر اطمينان او غلبه کرد و لغزشى را به بار آورد که براى او بسيار گران تمام شد

هاى  در آيه. را براى ناظران داشت) ٥٣(ى النجم   و قصد قرائت سورهکرد پرستى موعظه مى نزديکى کعبه و براى يکتا

   . اين سوره آمده است٢٠ تا ١٩

  

و المنات سومين بت ديگر را ) که بى اثر هستند(اى مشرکان آيا دو بت بزرگ الالت و العزى خود را ديديد "

   ."دانستيد، جمادى بى سود و زيان است؟

  

کند، محمد از پرسش و تمسخر منتقدان خويش به ستوه آمده بود و براى رام  گونه که على دشتى طرح مى همان

   .ى ديگر نيز آورد که به اين منوال هستند او در پى اين آيات دو آيه. گرايى گزيد کردن مخالفان خود راه مصلحت

  

   ."ها باشد بلند پروازند، شايد اميدى به شفاعت آن) مرغان(طايران ) الالت، العزى و المنات(ها  آن"

  

به رسميت هللا ها را نزد ا قريشيان پس از قرائت اين دو آيه از محمد قدردانى کردند که وساطت و شفاعت خدايان آن

به اين ترتيب، ديگر مجازات . کرد ى محمد را نقش بر آب مى اما چنين لغزشى تمامى برنامه). ٣٨(شناخته است 
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براى هللا پرستان، دختران ا ى سنتى بت ربانى و آن هم به شيوهاخروى معنى نداشت، زمانى که از طريق صدقه و ق

تر منافع شخصى محمد بود زيرا او  از همه مهم. طلبيدند ها شفاعت مى براى آنهللا کردند و از ا مشرکان وساطت مى

 و از اين چندى نگذشت که محمد از قرائت اين دو آيه بسيار پشيمان شد. کرد نقشى را ايفا نمىهللا ديگر به عنوان پيامبر ا

 ٥٢ى  سپس محمد در برابر اعتراض منتقدان آيه. رو، ادعا کرد که اين آيات را شيطان بر زبان او جارى کرده است

   .را آورد) ٢٢(ى الحج  سوره

  

جن و (که آياتى براى هدايت خلق تالوت کرد، شيطان  ما پيش از تو هيچ رسول و پيامبرى نفرستاديم جز آن ..."

سازد و آيات خود را محکم  الهى القاء دسيسه کرد، آنگاه خدا آنچه شيطان القاء کرده محو و نابود مىدر آن آيات ) انس

   ."و استوار گرداند و خدا دانا به حقايق امور و درستکار در نظام عالم است

  

در ترويج را به خود اختصاص داد، اما هللا ى وساطت و شفاعت براى مؤمنان نزد ا ها وظيفه با وجودى که محمد بعد

او . توانست مشرکان را از صحت بعثت و رسالت خويش متقاعد کند محمد نمى. دين اسالم در مکه بسيار ناکام بود

به اين ترتيب، . ى خود ناميد شد، روى آورد و قرآن را معجزه ى اعراب استفاده مى سپس به فن کالم که در مناظره

آورد، بلکه اين منتقدان او بودند که بايد اتهاماتشان را  ويش معجزه مىديگر اين محمد نبود که بايد براى اثبات بعثت خ

   .شود  بر اعجاز قرآن تأکيد مى٨٨ى  آيه) ١٧(ى االسرى  براى نمونه در سوره. کردند به او اثبات مى

 

مه پشتيبان بگو اى پيغمبر که اگر جن و انس متفق شوند که مانند اين قرآن کتابى بياورند هرگز نتوانند، هر چند ه"

   ."يکديگر باشند

  

اى مانند قرآن  خواند که سوره به اين ترتيب، محمد از موضع تدافعى خارج شد و پى در پى مخالفان خود را فرا مى

 ٥١ تا ٥٠هاى  در آيه. بياورند که از نظر معنا و فرم خصلتى الهى داشته باشد و مفاهيم بهترى را از قرآن ارائه دهد

   .شود بر اعجاز قرآن تأکيد مى) ٢٩(ى العنکبوت  سوره

  

رسول (چرا بر او آيات و معجزاتى از جانب خدا نازل نشد، اى ) اين مرد اگر رسول خداست(کافران گفتند ...  "

اى ندارم، آيا اينان را اين  من که رسولم جز ترساندن خلق از انتقام خدا وظيفه) و به امر خداست(بگو آيات نزد خدا ) ما

ها تالوت کردى که در آن براى اهل ايمان  ت نکرد که چنين کتاب بزرگ را ما بر تو فرستاديم و تو بر آنمعجزه کفاي

   ."البته رحمت و پند و هدايت بود

  

دارى در امور دينى استفاده  محمد در مکه همواره در اقليت قرار داشت و در سنت اعراب نه تنها از مدارا و خود

گونه که رودى پارت به درستى  اما همان. دانست خشونت را براى ترويج دين نامناسب مىکرد، بلکه اصوًال اعمال  مى

کند، براى محمد نفى خشونت در امور دينى به معنى ترويج مدارا با مشرکان و مؤمنان اديان ديگر نبود، بلکه  بيان مى

 در ترويج دين اسالم به وضوح در گرايى محمد مصلحت). ٣٩(شد  ها مى اميدى پيامبر از ارشاد آن فقط ناشى از نا

 شود  مشاهده مى١٢٢ تا ١٢١هاى  آيه) ١١(ى هود   و در سوره١٥ تا ١٤هاى  آيه) ٣٩(ى الزمر  سوره

.   
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هر که را ) اى مشرکان(پرستم و دينم را براى او خاص و خالص گردانم، شما هم  را مى) يکتا(بگو من خداى ...  "

به خسران ) از کفر و عصيان(کاران آنان هستند که خود و اهل بيت خود را  زيانخواهيد جز خدا بپرستيد و بگو که 

   ."جاودان در افکنند، بروز قيامت، اين همان زيان است که بر همه آشکار است

  

توانيد به زشتکارى و معصيت خدا بپردازيد و  آورند بگو که شما هر چه مى اى رسول ما به آنان که ايمان نمى... "

 کار اطاعت مشغول خواهيم بود، شما جزاى کردار خود را منتظر باشيد ما هم پاداش عمل خود را از حق ما هم به

   ."منتظريم

  

و پيامبر او بى حرمتى هللا کرد که به ا پرست را متهم مى محمد در حال نا اميدى از ترويج دين اسالم قريشيان بت

ها را متکبر و مغرور  کم مکه انتقاد داشت که انباشت ثروت آنى حا او به متوليان کعبه، تجار قريشى و طبقه. کنند مى

پرستى و ترويج  اما نه تهديد مشرکان به آتش دوزخ براى مبارزه با بت. ساخته و از راه راست منحرف کرده است

غ سر سختى او براى تبلي. اسالم کارساز بود و نه محمد ابزار مناسبى براى تحميل دين نوين بر اهالى مکه داشت

ها را به عنوان  دست طبقاتى آن گرفت زيرا جايگاه فرا پرستى هستى، شأن و تنعم سران قريش را به بازى مى يکتا

. پس از مدتى چندين نفر به داليل متفاوتى به اسالم ايمان آوردند. کرد پرستى تخريب مى متوليان کعبه و پاسداران بت

جويى که  ى حاکم نداشتند، جوانان ماجرا ى وابستگى تنگاتنگى با طبقهشدند که از نظر عاطف ها شامل کسانى مى اغلب آن

پرستى منافع مادى نداشتند و با  ديده شده بودند، کسانى که در بت در پى شهرت بودند، افرادى که در سير تجارت جهان

ه اوضاع اخالقى مانند ى قومى داشتند، اشخاصى که منتقد ب ى حاکم مکه نه وصلت فاميلى کرده بودند و نه رابطه طبقه

ى ارتقاء اجتماعى داشتند، ليکن  اى بودند و سرانجام کسانى که انگيزه خوارى و تضعيف همبستگى عشيره گسترش ربا

به بيان ديگر، نخستين مسلمانان کسانى بودند که . ديدند بستگى جامعه امکانى براى تحقق اهدافشان نمى به دليل فرو

  ).٤٠(و خواهان تغيير اوضاع موجود و جايگاه اجتماعى خويش بودند بحران اجتماعى را درک کرده 

وقاص،  ابى ، سعد بنهللاعبيدا العوام، طلحه بن عفان، زبير بن توان از اشخاص سرشناسى مانند عثمان بن از جمله مى

دگى محمد را به کر سعد نام برد که به دين اسالم ايمان آوردند و سر بنهللا مسعود و عبدا بنهللا عوف، عبدا عبدالرحمن بن

پرستى منجر به رونق نسبى دين اسالم شد، اما محمد  ها به يکتا با وجودى که ايمان آن. عنوان پيامبر دين نوين پذيرفتند

مانع تحقق هدف محمد مخالفت سران سرشناس  ).٤١(ى دين توحيدى را بر اجتماع مکه تحميل کند  قادر نبود که سلطه

عبدالمطلب، عتبة  لهب بن معيط، ابو ابى وائل، عقية بن مغيره، عاص بن ، وليد بنحارث طوايف قريش مانند نضر بن

جهل در  آيد که ابو به نظر مى. مخزون بودند ى بنى جهل از طايفه حرب و همسرش هند و ابو سفيان بن ربيع، ابو بن

ميالدى اغلب طوايف مکه را  ٦١٦او در سال . تر بوده است مخالفت با دين نوين و محمد از ديگران به مراتب مصمم

او سپس اين پيمان را بر . هاشم در آيند ى بنى متقاعد کرد که نه با مسلمانان تجارت کنند و نه به ازدواج اعضاى طايفه

پس از آغاز فشار اجتماعى و اقتصادى بر مسلمانان و . را بر ديوار معبد کعبه آويخت اى مکتوب کرد و آن صحيفه

هاشم بود، او را نزد خويش خواند و  ى بنى عبدالمطلب، که سردمدار طايفه طالب بن ابوهاشميان، عموى محمد، 

خواندند،  پرستان بدگويى در حق پدران و بزرگان و گمراه کردن فرزندان خويش مى چه بت خواست که او را از آن مى

ى خويش  زاده واست که از حمايت برادرخ طالب مى اما نه محمد رازى به پايان ترويج دين اسالم بود و نه ابو. باز دارد

تر از تأمين منافع  به مراتب مهم" مروت"و " اى گرايى عشيره انسان"طالب به  آيد که اعتقاد ابو به نظر مى. سر باز زند

با وجودى که مدت بايکوت بيش از دو سال طول نکشيد و همه از آن پيروى . ى هاشمى بوده است مادى اعضاى طايفه

 به ٤٠٠٠٠بکر در اين دوران از  براى نمونه ثروت ابو. ا خسارت زيادى بر مسلمانان و هاشميان وارد آوردنکردند، ام
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 ميالدى دو تن از پشتيبانان سرشناس محمد، همسر او ٦١٩در همين ايام، يعنى در سال  ).٤٢( درهم تقليل يافت ٥٠٠٠

 از اين وقايع تعرض قريشيان به محمد و مسلمانان پس. ى کوتاهى در گذشتند طالب در فاصله خديجه و عموى او ابو

ى هاشمى خود را  اش مخالف بود، ليکن براى حفظ حيثيت طايفه طالب با دين برادر زاده با وجودى که ابو. تشديد شد

طالب حتا در بستر مرگ نيز به اسالم ايمان نياورد، با وجودى که از تهديدهاى  ابو. دانست موظف به حمايت از او مى

. ى هاشمى قرار گرفت در صدر طايفه) العزى عبد(لهب  پس از مرگ او برادرش ابو. اش آگاه بود اخروى برادر زاده

اى  او در يک نشست طايفه. طالب بى چون و چرا به عهده بگيرد لهب حاضر نبود که حفاظت از محمد را مانند ابو ابو

المطلب که به اسالم ايمان نداشتند در آتش جهنم  و عبدطالب و پدر بزرگ ا از محمد پرسيد که آيا عموى او ابو

زد و  پرستان براى محمد طرح شده بود و او از پاسخ دادن به آن سر باز مى ها توسط بت اين پرسش بار. سوزند مى

 سپس او به. اما اين بار ديگر براى محمد راه گريزى نبود. کرد مسئوليت خود را فقط محدود به قرائت وحى الهى مى

  ).٤٣(ى هاشمى را از دست داد  لهب و طايفه از اين پس محمد حمايت ابو. اين پرسش با اکراه پاسخ مثبت داد

ثقيف رفت که در طائف مسکون  ى بنى او نخست نزد طايفه. محمد بالفاصله در جستجوى پشتيبان جديدى در آمد

تر به سوى مکه راهى  د که محمد دست از پا درازثقيف چنان او را به تمسخر گرفتن در اين نشست سران جوان بنى. بود

شمس پناه  ى عبد محمد در حال گريز به اجبار به طايفه. کردند جوانان در تعقيب او سنگ بارانش مى شد، در حالى که نو

 سرانجام. با وجودى که اعضاى اين طايفه نيز از محمد و اسالم تنفر داشتند به او ترحم کردند و پناهش دادند. برد

مخزوم، به  ى بنى پس از اين که محمد نزد طايفه. عدى او را به مکه رساند و حفاظت او را به عهده گرفت موتيم بن

محمد در . ترى يافت، تدارک مهاجرت برخى مسلمانان را به حبشه ديد االرقم پشتيبان مقتدر ابى سرکردگى ارقم بن

شد که يا از نظر دينى توان پايدارى  ه شامل کسانى مىاين گرو. انتخاب مهاجران چون هميشه مصلحت پيشه داشت

دايى حفضه (مظعون  توان از عثمان بن از جمله مى. شدند کردگى پيامبر محسوب مى نداشتند و يا خطرى براى سر

او . او مؤمنى بسيار افراطى بود که قبل از ايمان به اسالم به گروه حنيفه تعلق داشت. از اهالى يمامه نام برد) عمر بنت

او همراه با پسرش، دو . کرد و حتا قصد اخته کردن خود را داشت ى زهد نزديکى به خداوند را جستجو مى به وسيله

اين تازه مسلمانان يک گروه افراطى را ميان . ترش و سه تن از پسران برادرش به اسالم ايمان آورده بود برادر جوان

پس از اتمام تدارکات ). ٤٤(شدند   او يک خطر جدى محسوب مىدادند و براى سرکردگى هواداران محمد تشکيل مى

ى  آيه) ٣٩(ى الزمر  در سوره. محمد، چندى نگذشت که مهاجرت مسلمانان به حبشه از طريق وحى الهى نيز تأييد شد

   . آمده است١١

  

شيد که هر کس متقى و کار با ترس و پرهيز ايد، خدا اى رسول ما بگو به امت، اى بندگانى که به خدا ايمان آورده"

اگر در مکانى ايمان و تقوا (کار است در دنيا هم نصيب او نيکويى و خوشى است و زمين خدا بسيار پهناور است  نيکو

که خدا صابران را به حد کامل و بدون حساب پاداش خواهد ) دارى مشکل شد به شهرى ديگر رويد و صبر پيشه کنيد

   ."داد

  

طالب به سوى  ابى شرعى مهاجرت نيز ايجاد شد، محمد مهاجران را به سرکردگى جعفر بنى  که پشتوانه پس از اين

انحصار تجارى قريشيان همواره موجب نزاع . به دين مسيح ايمان داشت) نجاشى(پادشاه حبشه . حبشه راهى کرد

پرست  عنوان پادشاه يکتاهدف محمد استفاده از اين تضاد بود که نجاشى را به . شد نجاشى با متوليان اموى کعبه مى

ى فرستادگان قريشى به  ى محمد به وسيله اما برنامه. پرست متقاعد کند براى دفاع از مسلمانان در برابر قريشيان بت

  ).٤٥(ها هداياى گرانبهايى براى پادشاه حبشه به همراه داشتند  نزد نجاشى نقش بر آب شد زيرا آن
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اکامى در اين نقشه براى حفظ جان خويش و مسلمانان از يک سو به بنا بر بررسى وات و ولش، محمد پس از ن

در ) ٦٩(ى الحاقه   سوره٨ تا ٣هاى  آيه. بترساندهللا داستان سازى روى آورد که مشرکان مکه را از مجازات دنيوى ا

  .اند اين ارتباط آمده

  

 هالک شدند، اما قوم عاد نيز به بادى قوم ثمود و عاد آن قيامت را تکذيب کردند، اما قوم ثمود به کيفر کفر وطنيان"

ها سقط کرد که ديد آن مردم  تند و سرکش به هالکت رسيدند که آن باد تند را خدا هفت شب و روز پى در پى بر آن

   ."ها باقى باشد؟ ى نخل خشکى بودند و به خاک در افتادند، آيا هيچ ديدى که بروز کار اثرى از آن گويى ساقه

  

ى   سوره٦ تا ١هاى  آيه). ٤٦(گرايى روى آورد و خواهان آزادى اديان شد   به مصلحتمحمد از سوى ديگر

   .اند در اين ارتباط آمده) ١٠٩(الکافرون 

  

پرستم و شما هم  نمى) هرگز(پرستيد،  مى) به خدايى(بگو که اى کافران مشرک من آن را که شما ) ى رسول ماا("

کنم و نه شما يکتا  شما را عبادت مى) باطل(کنيد، نه من خدايان  تش نمىکنم، پرس آن خداى يکتايى که من پرستش مى

   ."خداى معبود مرا عبادت خواهيد کرد، پس اينک دين شما براى شما باشد و دين من براى من

  

 ميالدى جنگى ٦١٧در سال . بردند در وضعيت نامناسبى به سر مى) مدينه(پرستان شهر يثرب  در همين دوران بت

. شد ى بزرگ اوس و خزرج در نواحى بوات در گرفت که از طريق طوايف يهود تهييج و پشتيبانى مى  عشيرهميان دو

. هايى را مستقر کرده بودند و در آنجا سکونت داشتند يهوديان از قديم در حوالى يثرب مانند خيبر، فدک و تيماء دژ

سران اين عشاير در يک شب . راه يافته بودندعشاير يمانى اوس و خزرج از اوايل قرن چهارم ميالدى به يثرب 

سرانجام ميان سران عشاير اوس و . مهمانى سردمداران يهوديان را به هالکت رسانده و بر شهر تسلط يافته بودند

ى اوس  النضير از عشيره القريضه و بنى در حالى که يهوديان بنى. ها به جنگ کشيد خزرج اختالف ايجاد شد و کار آن

با وجودى که غضب و خوى انتقام جويى . ى خزرج هم پيمان بودند القينقاع با عشيره کردند، يهوديان بنى حمايت مى

پرستان  بت. ميان اهالى پثرب به پايان نرسيده بود، ميان سران عشاير اوس و خزرج يک صلح ناپايدار بر قرار شد

يهوديان به . ها را در برابر يهوديان متحد سازد نيثرب در جستجوى رهبرى بودند که اين زخم مهلک را التيام دهد و آ

ها منجر به بهبودى وضعيت  ى آن فعاليت گسترده. کردند ورى امرار معاش مى ى زراعت، تجارت و پيشه وسيله

دستان جامعه  شدند و نقش فرو ى جامعه رانده مى پرست اوس و خزرج به حاشيه شد در حالى که عشاير بت شان مى مادى

  ).٤٧(تند گرف را مى

هاى ديگرى  پرستان يهودى، گروه به غير از يکتا. اعتقاد داشتند) خداى سرنوشت(پرستان مدينه به المنات  اغلب بت

مانند حنيفه در حوالى مدينه سکنا داشتند که در جستجوى دينى براى مشروعيت زندگى دنيوى و آمال اخروى خويش 

ى  وهب از طايفه مادر او آمنه بنت. اما با مدينه ارتباط نزديک داشتبا وجودى که محمد از اهالى مکه بود، . بودند

عبدالمطلب، هر دو در مدينه به خاک سپرده شده  بنهللا آمنه و پدر محمد، عبدا. ى خزرج بود ندشار متعلق به عشيره

ين يک بازديد که در حالى که آمنه در ح. گذشت ى همسرش آمنه، در پدر او در راه بازگشت از تجارت نزد طايفه. بودند

  ).٤٨(سال را نيز به همراه داشت در مدينه به رحلت رسيد  محمد خرد

.  ميالدى و در زمان زيارت کعبه شش نفر از اهالى مدينه با محمد گفتگو کردند و با اسالم آشنا شدند٦٢٠در سال 

ها را  ها بخواند و آن  قرآن را براى آنها به مدينه فرستاد که امرى را همراه آن پس از پايان زيارت کعبه محمد موساد بن
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سال بعد و در ايام زيارت کعبه دوازده نفر از اهالى مدينه با . يکتا آماده سازدهللا براى گرويدن به اسالم و عبادت ا

يک سال پس از اين . هاى پيامبر را مقبول دانستند خواست ها در اين نشست مبانى اسالم و در آن. محمد مذاکره کردند

 مرد و دو زن در روستايى به نام عقبه و در ٧٣و در ايام زيارت کعبه گروهى از اهالى مدينه، مشتمل از نشست 

ى اوس و نه نفر از   نفر، سه نفر از عشيره١٢در اين نشست . اى را با محمد منعقد کردند نامه نزديکى مکه عهد

 به اين ترتيب، شرايط مهاجرت محمد و .نامه را تضمين کنند ى خزرج معين شدند که رعايت اصول عهد عشيره

  ).٤٩(مسلمانان از مکه به مدينه مهيا شد 

. بکر آخرين کسانى بودند که راهى مدينه شدند محمد و ابو. هجرت به مدينه در مجموع سه ماه به طول انجاميد

تصميم داليل متفاوتى او براى اتخاذ اين . گرا بود ريزى هجرت به مدينه نيز مانند هميشه مصلحت محمد در برنامه

خواست  محمد نمى. ى او راهى کردن تمام کسانى بود که به اسالم ايمان آورده بودند ى نخست، انگيزه در وهله. داشت

اى بود  ى بعدى، وجهه در وهله. پرستى روى آورند که در غياب او اين تازه مسلمانان منحرف شوند و بار ديگر به بت

خواست که به عنوان اولين مهاجر، مانند فرارى و بدون  محمد نمى. شد امبر اسالم قائل مىکه او براى خود به عنوان پي

پرستان با محمد،  ليکن وقت کشى ديگر جايز نبود زيرا پس از تشديد خصومت بت. استقبال هوادارنش وارد مدينه شود

   .ى قتل او را در دارالندوه طراحى کرده بودند متوليان قريشى کعبه نقشه

او براى گمراهى . ارکات به عهده گرفت بنهللا بکر به مدينه را يکى از مشرکان به نام عبدا جرت محمد و ابومها

ها به مدت  آن. ها را به سوى جنوب، يعنى بر خالف جهت حرکت به سوى مدينه همراه برد دشمنان پيامبر، نخست آن

. ى درياى سرخ به سوى مدينه راهى شدند  کرانهدو روز در غارى به نام ثور پنهان ماندند و در روز سوم از طريق

ى التوبه  اين موضوع به خوبى از سوره. ى مشرکان قريشى بسيار عميق بود ها از تعقيب و قتلشان به وسيله هراس آن

   . قابل فهم است٤٠ى  آيه) ٩(

 

ى که کافران پيغمبر را از ، هنگام)البته خدا او را يارى خواهد کرد(يارى نکنيد ) دين رسول خدا(اگر شما او را "

به رفيق و همسفر خود ) رسول(مکه بيرون کردند، خدا ياريش کرد، آنگاه که يکى از آن دو تن که در غار بودند 

زمان که خدا وقار و آرامش خاطر بر او  گفت مترس که خدا با ما است، آن) بکر که پريشان و مضطرب بود ابو(

ايد مدد فرمود و نداى کافران را پست گردانيد، نداى خدا  ود که شما آنان را نديدههاى غيبى خ فرستاد و او را به لشکر

   ."مقام بلند که خدا را بر هر چيز کمال قدرت و دانايى است) دعوت به اسالم را(

  

سپس محمد نزد . بکر با استقبال مهاجران و انصار وارد مدينه شدند  ميالدى محمد و ابو٦٢٢ سپتامبر ٢٤در تاريخ 

مهاجرت مسلمانان به مدينه با توفيق کامل ).٥٠(ى ندشار منزل گرفت  ى خزرج، طايفه زيد از عشيره ى خالد بن خانواده

در ميان مهاجران . گشتند ها يا در هجرت شرکت نکردند و يا پس از هجرت به مکه باز همراه نبود زيرا برخى از آن

ها  برخى از مهاجران آن. شد نجر به تفرقه در امت جوان اسالمى مىاى پيرامون کردار اين گروه گشوده شد که م مجادله

او از يک سو، . محمد براى ممانعت از تفرقه ميان مسلمانان بسيار کوشا بود. دانستند را مسلمان و برخى ديگر کافر مى

نان، برايشان دشمن کرد و از سوى ديگر، براى تثبيت وحدت مؤم ى اسالم براى مؤمنان هويت نوينى ايجاد مى به وسيله

   . در اين رابطه آمده است٨٩ تا ٨٨هاى  آيه) ٤(ى النساء  براى نمونه در سوره. ساخت خارجى مى

  

) ها در باطن کافرند گروهى به اسالم و گروهى به کفرشان قائل شديد، آن(ى منافقان دو فرقه شديد  باره چرا شما در"

خواهيد کسى را که خدا گمراه کرده هدايت کنيد، در صورتى که   شما مىو خدا به کيفر اعمال زشتشان باز گرداند، آيا
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آرزو کنند که شما ) از رشک و حسد(خدا هر که را گمراه کند تو بر هدايت او راهى نخواهى يافت، منافقان و کافران 

ى در کفر باشيد، پس آنان را همه برابر و مساو) تا شما را بر آنان امتيازى نباشد(ها کافر شويد  مسلمانان هم به مانند آن

ها ياور و دوستى نبايد  ها را هر کجا يافتيد، گرفته بکشيد و از آن تا در راه خدا هجرت نکنند، دوست نگيريد و آن

   ."اختيار کنيد

  

از هم اکنون سياست دولت و . هجرت محمد و مسلمانان به مدينه، مصادف با آغاز نقش سياسى پيامبر اسالم بود

ايجاد . زمان عضو امت و دولت اسالمى بودند مسلمانان هم. مال احکام شرعى در اختيار تام او قرار داشتاقتدار اع

ى سياسى دولت  هاى اخالقى منجر به وحدت اسالم با فلسفه ساالرى براى محافظت از امت اسالمى و تدوين ارزش ديوان

هاى سياسى و  هايى که واژه السيک عربى و نه زباناز اين رو، بنا بر بررسى برنارد لويز نه در زبان ک. شدند مى

شوند، يک دوگانگى ميان مفاهيمى مانند دينى و دنيوى، روحانى و الئيک، دينى  ها از زبان عربى مشتق مى فرهنگى آن

  ).٥١(شوند  و سکوالر يافت نمى

هالى مدينه قرائت کرد که پس از هجرت محمد در برابر مهاجران و انصار قوانينى را براى زندگى مسالمت آميز ا

گرايى پيشه داشت و از اين  نامه مصلحت محمد در تدوين اين عهد. معروف شدند" قانون اساسى مدينه"ها به عنوان  بعد

نامه، امت به غير از مؤمنان اديان توحيدى مانند  بنا بر اين عهد. رو، تمامى ساکنان مدينه را اعضاى امت ناميد

به اين ترتيب، محمد همبستگى اهالى مدينه را بدون در نظر . گرفت کان را نيز در بر مىمسيحيان و يهوديان، مشر

ها را براى دفاع از شهر در برابر هجوم طوايف متخاصم از نظر نظامى و مالى  ها تقويت و آن گرفتن ايمان دينى آن

  ).٥٢(متعهد کرد 

تبعيت از برخى سران عشاير اوس و خزرج به دين پرستان مدينه به  اغلب بت" قانون اساسى مدينه"پس از اعالم 

شان را به  ها به اسالم گرايش طوايف موهاد از جمله کسانى بودند که ايمان آن الهوداير و سعد بن اسايد بن. اسالم گرويدند

شنايى عوامل گسترش دين اسالم در مدينه، مجاورت تنگاتنگ اهالى مدينه با قوم يهود و آ). ٥٣(دين نوين تشديد کرد 

اى و منافع  پرستى شأن عشيره ى حاکمى مانند قريشيان مکه که از بت پرست از يک سو و فقدان طبقه ها با اديان يکتا آن

تبديل به مبانى دين " امر به معروف و نهى از منکر"توحيد و . کرد از سوى ديگر، بودند مادى خود را تضمين مى

   . آمده است١٠٤ى  آيه) ٣(عمران  ى آل در سوره. شد نه متشکل مىها امت اسالمى در مدي نوين شدند که تحت آن

  

خلق را به خير و صالح دعوت کنند و مردم را به ) ترند که دانا و با تقوى(بايد از شما مسلمانان برخى ...  "

در کمال پيروز ى هدايت خلق هستند در دو عالم  کارى نهى کنند و اينان که به حقيقت واسطه کارى امر کرده از بد نيکو

   ."بختى و رستگارى خواهند بود

  

ى اوس که  برخى طوايف از عشيره. پرستان به رسميت شناخته نشد ى اهالى مدينه و تمامى بت محمد از طريق همه

بودند که تحت سياست دولت ) ى منات هديه(ها ملقب به اوس المنات  آن. پرستيدند به اسالم نياوردند المنات را مى

راهب  امير ار اولى عبد. هاى مدينه نيز ضرورى است در اين رابطه ذکر نام چند تن از شخصيت. ار گرفتنداسالمى قر

پرستى با محمد، او  امير در يک مناظره پيرامون يکتا عبد. اعتقاد داشت، اما رسالت محمد را مردود کردهللا بود که به ا

پرستان قريشى مکه ملحق شد و در جنگ بر  وادارانش به بتاو سپس با ه. کردهللا را متهم به تحريف توحيد و افترا به ا

افک ياد کرد که در اشعار خود  مروان و ابو هاى اسماء بنت از جمله بايد از دو شاعر به نام. عليه مسلمانان شرکت کرد

او . ى خزرج بود ُابى از عشيره ابنهللا آخرين نفر عبدا. گرفتند کردند و رسالت او را به باد تمسخر مى به محمد توهين مى
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ميان عشاير منطقه نفوذ بسيارى داشت و هواداران او پيش از هجرت مسلمانان به مدينه، قصد داشتند که او را به مقام 

تحت شرايطى که دولت اسالمى هنوز مستقر نبود، مخالفان متعددى در امت اسالمى وجود داشتند .امارت يثرب برسانند

او نخست براى . گرايى روى آورد  نشده بود، محمد براى ترويج اسالم به مصلحتدهى و امرار معاش مهاجران سازمان

ى عبادت مسلمانان را به سوى  سپس قبله. طبيت به خدمت گرفت ى لفظى با دشمنانش شاعرى را به نام حسن بن مقابله

اين منوال، سنت يهوديان اورشليم معين کرد، نماز جمعه را به عنوان تريبون سياسى دولت اسالمى بنيان گذاشت و به 

ى يهوديان يعنى عاشورا را براى  او ماه روزه. دانستند، محترم شمرد هاى شنبه حرام مى گونه فعاليتى را در روز که هر

مسلمانان معين کرد، زوجيت زنان مسيحى و يهودى را براى مردان مسلمان مجاز دانست و احکام غذايى يهوديان را 

پرستان مدينه نيز مصلحت اتخاذ کرد اگر که اقتدار دولت جوان  محمد حتا در برابر بت). ٥٤(نيز تکليف مسلمانان کرد 

او . قرار داشتند" قانون اساسى مدينه"که تحت حفاظت متعهدان  دادند و يا اين اسالمى را مستقيمًا مورد پرسش قرار نمى

  دهد،   همين سوره ادامه مى٩٠ى  داند و در آيه  قتل مشرکان را واجب مى٨٩ تا ٨٨هاى  در آيه) ٤(ى النساء  در سوره

  

ها عهد و پيمانى است در پيوسته باشند يا که بر اين عهد نزد شما آيند که  مگر آنان که به قومى که ميان شما با آن"

يفه دارى کنند و از جنگ دلتنگ باشند، با اين دو طا از جنگ با شما يا قوم خودشان که دشمنان شما هستند هر دو خود

کرد  ها را بر شما مسلمانان مسلط مى خواست آن اند، نبايد قتال کنيد، اگر خدا مى از کافران که در حقيقت به شما پناهنده

گاه از جنگ با شما کناره گرفتند و تسليم شدند، در اين صورت خدا براى شما راهى بر  کردند، پس هر تا با شما نبرد مى

  ." )انشان را بر شما مباح نکردال و جم(ها نگشوده است  عليه آن

  

سازى مادى جامعه براى تثبيت دولت اسالمى  ى مادى دارد و محمد در مدينه به ضرورت باز قدرت سياسى جنبه

شد که انصار را از بار  آمدى ايجاد مى ى زندگى مهاجران منبع در نخست بايد براى تضمين هزينه. کامًال آگاه بود

ى کافى زمين زراعى و دام وجود داشت و نه محصوالت کشاورزى   در مدينه نه به اندازهليکن. ها رها کند مخارج آن

در اين تنگنا بهترين امکان براى مسلمانان راهزنى به . ى مهاجران توليد شوند توانستند در مدت کوتاه براى آذوقه مى

ى اعراب  حمد مذاکره با طوايف پراکندهزمان نمايندگان م هم. کردند هايى بود که ميان دمشق و مکه تجارت مى کاروان

در اوايل ايجاد ارتباط با امت و . دهى کنند آميزى را با دولت جوان اسالمى سازمان را به عهده گرفتند تا روابط مسالمت

  ).٥٥(دولت اسالمى وابسته به ايمان به اسالم، به رسميت شناختن سرکردگى پيامبر اسالم و پذيرش احکام دينى نبود 

عبدالمطلب،  ز گذشت کمتر از يک سال از هجرت، هفت تن از مهاجران تحت فرمان عموى پيامبر، حمزه بنپس ا

در اين راهزنى مسلمانان قصد . ها به يک کاروان قريشى که راهى دمشق بود، هجوم آوردند آن. عازم راهزنى شدند

ها پس از  آن. دى مهاجران را بهبود دهندقتل کسى را نداشتند و فقط در پى اموالى بودند که وضعيت نابسامان ما

 ميالدى در مجموع پنج ٦٢٤ى   تا ژانويه٦٢٣مابين مارس ). ٥٦(چيان دست خالى به مدينه باز گشتند  مقاومت کاروان

کرد، يک   قريشيان را دريافت مى که خبر حرکت کاروان محمد پس از اين. ريزى و عملى شدند راهزنى ديگر برنامه

ها را تحت  پس از تسليح مسلمانان، آن. آورد  پنجاه نفرى از مسلمانان را جهت راهزنى آن گرد مىى چهل تا دسته

راهزنان پس از طى مسافت دو يا سه . بست ى او لواء مى داد و بر سر نيزه سرکردگى يکى از معتمدان خويش قرار مى

ها ناموفق بودند زيرا  اغلب راهزنى. کردند ين مىها بودند، کم هاى آب که توقفگاه کاروان روزه معموًال در نزديکى چاه

کردند و يا به حرکت کاروان سرعت  شدند و مسير کاروان را عوض مى چيان از کمين مسلمانان با خبر مى کاروان

کردند و با وجود خسارت کم و يا زيادى از  چيان در برابر مسلمانان مقاومت مى در برخى مواقع کاروان. دادند مى

ى  جحش در نحله بود که به نتيجه بنهللا فقط آخرين راهزنى مسلمانان به سرکردگى عبدا. کردند روان حافظت مىاموال کا
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هاى حرام به وقوع  اين راهزنى در دومين سال هجرت و در ماه رجب، يعنى در يکى از ماه). ٥٧(مطلوب رسيد 

چيان،  از چهار تن از کاروان.  دستبرد زدندمسلمانان به کاروانى که در مسير طائف به سوى مکه راهى بود،. پيوست

 درهم دريافت ١٦٠٠محمد براى آزادى اسيران . يک نفر به قتل رسيد، دو تن اسير شدند و يک نفر موفق به فرار شد

اين قتل در ماه حرام رجب به وقوع پيوست که در واقع به معنى نقض . کرد و يک پنجم غنائم را به خود اختصاص داد

هاى متمادى و طوايف  مسلمانان با نقض سنتى که نسل. ى اعراب جهت زندگى مسالمت آميز بود ين نشدهقوانين تدو

. شدند کردند و از پيامبر اسالم خواهان توضيح مى متفاوت عرب را از جنگ و آشوب محفوظ داشته بود، مخالفت مى

   .ه استهاى حرام آمد براى توجيه قتل در ماه) ٢(ى البقره   سوره٢١٧ى  در آيه

  

داشتن  پرسند، بگو که نبرد در آن گناهى است بزرگ و باز ى جنگ در ماه حرام مى اى پيغمبر مردم از تو درباره"

) که مشرکان مرتکب شدند(خلق است از راه خدا و کفر به خدا و پايمال کردن حرمت خدا و بيرون کردن اهل حرم 

تر از قتل است و کافران پيوسته با شما مسلمانان نبرد کنند تا  انگيز ادگرى و فس بسيار گناه بزرگترى است نزد خدا و فتنه

گردد و در حال کفر باشد تا بميرد،  گردانند، پس هر که از شما از دين خود بر که اگر بتوانند شما را از دين خود بر آن

   ."شه معذب خواهند بوداعمال چنين اشخاص در دنيا و آخرت ضايع و باطل گردد و آنان اهل جهنمند، در آن همي

  

ها  کرد که حفظ سنت او بر اين نکته تأکيد مى. محمد به اين شيوه يک توجيه دينى براى شکستن سنن اعراب يافت

. اند، به مراتب بزرگتر است بسيار ضرورى است، اما گناه مشرکان که مسلمانان را مجبور به مهاجرت از مکه کرده

حرب از  سفيان بن يک کاروان قريشى تحت سرپرستى ابو. رمضان برنامه ريزى شدراهزنى بعدى در ماه آينده، يعنى 

 درهم همراهى ٥٠٠٠٠هاى خود را به قيمت   تن از تجار کاال٧٠. اميه از فلسطين به سوى مکه راهى بود ى بنى طايفه

را ) ٨(ى االنفال  سوره ٦٥ى  محمد فرمان راهزنى اين کاروان را صادر کرد و براى تهييج مسلمانان آيه. کردند مى

   .آورد

  

اى رسول، مؤمنان را به جنگ ترغيب کن، اگر بيست نفر از شما صبور و پايدار باشيد بر دويست نفر از دشمنان "

پيروز خواهيد شد و اگر صد نفر بوديد با هزار نفر از کافران برابرى توانيد کرد و پيروزى بدست خواهيد آورد زيرا 

   ." )هاييد و شما با دين و دانشيد لذا توانا و غالب بر آن(د ها گروهى بى دانشن آن

  

سفيان سوارى را به  پس از کسب اين خبر ابو.  تن از مسلمانان تحت فرمان محمد عازم راهزنى شدند٣٠٠سپس 

او در همان حين مسير کاروان را به . سوى مکه راهى کرد که جهت حفاظت از کاروان کمک نظامى به همراه بياورد

ها در بدر در  آن.  تن از اهالى مکه براى کمک به سوى کاروان شتافتند٩٥٠. ى درياى سرخ عوض کرد سوى کرانه

ها به   تن از آن٧٠ تن از اهالى مکه به قتل رسيدند و ٧٠ تا ٥٠در اين جنگ . برابر قواى مسلمانان قرار گرفتند

ربيع از جمله  جهل و عتبة بن هاى ابو جدى محمد به نامدو تن از سران قريش و مخالفان . اسارت مسلمانان در آمدند

 ١٥٠ تن تلفات دادند، ١٥اين جنگ براى مسلمانان حاصل بسيارى داشت زيرا در حالى که فقط . مقتوالن مکى بودند

حارث و عقبة  هاى نصر بن در ميان اسيران دو تن به نام.  اسب و تسليحات فراوانى را به غنيمت گرفتند١٠شتر، 

پيامبر بالفاصله فرمان قتل آن دو را صادر . معيط حضور داشتند که محمد را در مکه به تمسخر گرفته بودند ابى بن

. منتفى کرد) ٨(ى االنفال  ى سوره را به وسيله در رابطه با تقسيم غنائم نزاعى ميان مسلمانان آغاز شد که محمد آن. کرد

   . اين سوره آمده است٧ى  در آيه
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ى قريش يا کاروان  قافله(ى پيروزى به يکى از دو طايفه  بياد آر زمانى را که خدا شما را وعده) ااى رسول م("

اموالشان نصيب شما شود و ) بى رنج جهاد(داد و شما مايل بوديد آن طايفه که شوکت و سالحى به همراه ندارد ) شام

   ."ز بين بر کندى کافران را ا خواست صدق سخنان حق را ثابت گرداند و ريشه خدا مى

  

ى تبليغاتى به کلى به   همين سوره توفيق جنگ بدر به صورت تفسير يک روزنامه١٧ و ٤٥ تا ٤١هاى  در آيه

  .شود گذاشته مىهللا حساب ا

  

که (واقع شدند ) شهر مدينه(ها به مکانى دورتر  بياد آريد زمانى را که سپاه شما در وادى نزديک دشمن و آن"

گاه  شد در وعده و اگر اين کارزار به وعده و قرار شما با دشمن مقرر مى) خدا نصيب شما کردموفقيت و اتفاق خوشى 

که حکم ازلى و  کرديد ليکن براى آن از خوف و انديشه در جنگ اختالف مى) بود چنين موافق و دلخواه شما نمى(

شتگان مؤمنان کم را بر کافران يعنى خدا در جنگ بدر به مدد فر(قضاى حتمى را که خدا مقرر فرمود اجرا سازد 

که اليق زندگى  تا هر که هالک شدنى است هالک شود و آن) بسيار غلبه داد که حقانيت قرآن و رسولش را آشکار سازد

) و اصحابت(گاه که دشمنانت را در چشم تو  آر اى رسول ما آن است زنده بماند که همانا خداوند شنوا و دانا است و ياد

تا قوى دل باشيد و اگر سپاه دشمن را به چشم شما بسيار نشان داده بوديم، کامًال هراسان و بد دل شده (م اندک نشان دادي

به سالمت داشت که او دانا و ) شما را از آسيب دشمن(کرديد، ليکن خدا  جدل و مخالفت مى) در امر رفتن به جنگ

که مقابل شديد در چشم شما  خدا دشمنان را هنگامىهاى خلق است و ياد آور زمانى که  هاى درونى دل متصرف انديشه

ها نينديشيد و شما را در چشم دشمن کم بنمود تا تجهيز کامل و تهيه مهمات جنگ  تا قوى دل شده از آن(نمودار کرد 

ست خدا تا بدانيد کار به د(اجرا فرماييد ) ى اسالم يعنى غلبه(را که در قضاى حتمى خود مقدر کرده  تا خداوند آن) نکنند

ايد هر گاه با قومى از دشمن مقابل شديد، پايدارى کنيد و  که ايمان آورده که بسوى او باز گشت امور، اى کسانى) است

   ."خدا را پيوسته ياد آريد، باشد که پيروز و فاتح شويد

  

شکست ( افکند و چون تو تير افکندى نه تو بلکه خدا) اى رسول(نه شما بلکه خدا کافران را کشت، ) اى مؤمنان ("

به (و دانا ) دعاى خلق(آمد خوشى که خداوند شنوا  و بيازمايد مؤمنان را به پيش) کافران را خدا براى اين خواست

   ."عالم است) مصالح ُامور

  

در هللا خواست که خمس غنائم را به عنوان پيامبر ا ى فعال داشت زيرا محمد مى بايد در جنگ حضور و مداخلههللا ا

خواند و به عمل خويش مشروعيت  ى تقسيم غنائم را پيروى از وحى الهى مى  او از طريق قرآن شيوه.اختيار بگيرد

در . کرد ى جنگ را نيز معين مى شد که حتا نتيجه تقسيم غنائم اغلب منجر به نزاع و تفرقه ميان مسلمانان مى. داد مى

   .کردند ها را دريافت مى از سهم آنتقسيم غنائم سوارکاران بر پياده نظام الويت داشتند و سه برابر 

او اسيران جنگى را در برابر پول آزاد ساخت و فرمان قتل اسماء . فراز به مدينه بازگشت محمد از جنگ بدر سر

ها دو تن از شاعران مدينه بودند که پيامبر اسالم را در اشعارشان به باد  آن. افک را صادر کرد مروان و ابو بنت

خواست از مجازات کسانى که به پيامبر  با افزايش قدرت محمد و شأن دولت اسالمى، ديگر او نمى. گرفتند تمسخر مى

امير که در جنگ بدر شرکت نداشتند، در انتظار فرصت  عدى و سليم بن امير بن. کردند، چشم پوشى کند توهين مىهللا ا
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ى آن دو را به محمد تقديم  هاى بريده اتل سردر همان شب اين دو ق. مناسبى بودند که ارادت خود را به محمد ثابت کنند

  ).٥٨(تقدير شدند هللا کردند و به نام ا

اميه پس  ى بنى سفيان از طايفه ابو. در مکه شکست جنگ بدر و قتل سران قريشى منجر به تغيير اوضاع سياسى شد

. ى قريش قرار گرفت يرهى درياى سرخ به مکه هدايت کرد، در صدر عش از اين که کاروان مذکور را از طريق کرانه

مهاجمان نخلستان . او سه ماه بعد براى انتقام خون مقتوالن بدر در صدر قوايى از مکيان قريشى به سوى مدينه تاخت

در همين ايام مسلمانان از موقعيت مناسب . حوالى مدينه را به آتش کشيدند و پس از قتل دو تن به مکه بازگشتند

النهرين و شام مختل بود زيرا قواى اسالمى راه را  تجارت مکيان با بين. کردند فاده مىجغرافياى مدينه به درستى است

. سپس تجار قريشى کاروانى را تدارک ديدند که در خفا راهى دمشق شد. کرد هاى قريشى مسدود مى براى کاروان

فقط در اين . ن کاروان کردرا مأمور راهزنى اي) ى محمد پسر خوانده(حارثه  محمد پس از دريافت اين خبر زيد بن

  ).٥٩(را به خود اختصاص داد   درهم نصيب مسلمانان شد و محمد خمس آن١٠٠٠٠٠سرقت 

هايى را که  دادند و از سوى ديگر، تضاد ى راهزنى مسلمانان از يک سو، وضعيت مادى خود را بهبود مى به وسيله

توانستند با  بديهى است که تجار مکه نمى. کردند ل مىکنند، به مکه منتق ى طبقاتى بروز مى به اجبار در يک جامعه

.  سوار براى تهاجم به مدينه گرد آورد٣٠٠٠سفيان قوايى را مشتمل از  از اين رو ابو. وضعيت موجود خو بگيرند

سفيان، هند،  ها همسر ابو در صدر آن.  تن از زنان قريشى براى تهييج مهاجمان راهى مدينه شدند١٥همراه اين قوا 

. ربيع و مابقى اقوامش بود که در جنگ بدر به هالکت رسيده بودند رار داشت که خواهان انتقام خون پدرش عتبة بنق

ى  پس از گذشت مدتى از محاصره. هاى مسلمانان خيمه زد سپاه مکيان پس از ده روز به مدينه رسيد و در کشتزار

در اين جنگ محمد مجروح شد و عموى او .  تالقى کردمدينه سپاه مشرکان با مسلمان بسيج شده در کوهستان ُاُحد

هاى  ها شب را در کوه آن. فقط از خود گذشتگى چند تن از مسلمانان بود که جان پيامبر نجات يافت. حمزه به قتل رسيد

 اعمال يارنش در اين شب ناظر محمد و هم. سفيان به مکه، به مدينه آمدند ُاُحد به سر بردند و پس از بازگشت قواى ابو

که مسلمانان مجروح به قتل رسيدند، زنان قريشى از گوش و بينى مقتوالن براى  پس از اين. موحش سپاه مکيان بودند

  ).٦٠(ى حمزه را مصلح کرد و قلب او را به دندان کشيد  هند نعشه. ها رقصيدند خود گردنبند ساختند و بر اجساد آن

ر بود که مدينه را فتح کند، محمد را به قتل برساند و مسلمانان را به سپاه قريشى پس از پيروزى در جنگ ُاُحد قاد

پرستان قريشى بر خالف محمد فاقد يک ايدئولوژى منسجم براى تشکيل دولت  ليکن بت. فروشى روانه کند بازار برده

فقط گرفتن انتقام ى سپاه مکيان  در واقع انگيزه. مرکزى بودند و از اين رو، پس از پيروزى در جنگ عازم مکه شدند

موقعيت محمد .ى اعراب بود خون مقتوالن در جنگ بدر و گوشمالى مسلمانان جهت راهزنى و نقض قوانين تدوين نشده

از مسلمانان قلمداد هللا ى پشتيبانى ا پس از شکست در جنگ ُاُحد بسيار سخت شد زيرا او پيروزى در جنگ بدر را نتيجه

در اوضاع موجود منتقدان او از يهوديان، مسيحيان و . کرد رسالت خويش بيان مىرا با افتخار مصداق  کرده بود و آن

ُابى  بنهللا در صدر مخالفان پيامبر عبدا. زنش او داشتند طلب داليلى را براى تمسخر و سر مشرکان گرفته تا اشخاص جاه

ست تشکيل مجمعى از ريش خوا او در. کرد قرار داشت که از ضعف محمد براى افزايش نفوذ سياسى خود استفاده مى

ُابى محدود کردن اختيارات  ى ابن انگيزه. هاى سياسى را تحت نظر اين شورا قرار دهد سفيدان مدينه را داشت که تصميم

ترين مخالفان او پسرش، يکى از مجروحان جنگ  يکى از سر سخت. اما او با پيشنهاد خود توفيقى نداشت. محمد بود

دانست زيرا  تا به فکر قتل پدرش افتاد، در حالى که محمد اين عمل را بنا بر مصلحت نمىُابى ح پسر ابن. ُاُحد بود

محمد اما حاضر نبود که مسئوليت شکست جنگ ُاُحد را . شدند طوايف يهودى مدينه از هواداران واقعى او محسوب مى

عمران  ى آل در سوره. نان گذاشتبه عهده بگيرد، لذا اين ناکامى را به حساب امتحان الهى جهت سنجش ايمان مسلما

  . آمده است١٤٠ى  آيه) ٣(
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ها  که آن شکست و آسيب سخت رسيد، چنان) در بدر(آسيبى رسيد به دشمنان شما نيز ) در جنگ ُاُحد(اگر به شما "

) گاهى شکست و مغلوبيت و گاهى فتح(مقاومت کردند شما نيز بايد مقاومت کنيد، اين روزگار را با اختالف احوال 

(...) را که ثابت در دين است  گردانيم که مقام اهل ايمان را به امتحان معلوم شود تا از شما مؤمنان آن ميان خاليق مى

  ...".گواه ديگران کند

  

ها را در برابر مشرکان يارى  رحمان، رحيم و مقتدر آنهللا محمد در برابر پرسش مسلمانان قرار داشت که چرا ا

شدند، بلکه مجروحان را  هاى خويش منجر به ترديد مسلمانان در رسالت محمد مى نها با پرسشمنتقدان نه ت. نکرده است

 همين سوره در ارتباط با جنگ ُاُحد آمده ١٦٩ تا ١٦٥هاى  در آيه. کردند به خاطر شرکت در جنگ ُاُحد سرزنش مى

   .است

  

) در جنگ بدر( آن آسيب به دشمنان رسيد که در برابر در صورتى) در جنگ ُاُحد(آيا هرگاه به شما مصيبتى رسد "

باز از روى تعجب گوييد چرا به ما که اهل ايمانيم رنج رسد، بگو اى پيغمبر اين مصيبت را از دست خود کشيديد که نا 

چه در روز ُاُحد هنگام  که خدا قادر بر نصرت شما نبود که خداى متعال بر هر چيز توانا است، آن فرمانى کرديد نه آن

که بيازمايد اهل ايمان را، تا معلوم شود  له دو صف کارزار به شما رسيد به قضاى خدا و مشيت نافذ او بود تا آنمقاب

هايى که در دين نفاق و دو دلى کردند و چون گفته شد به  حال آنان که ثابت قدم در ايمانند و تا نيز معلوم شود، حال آن

يد، عذر آوردند که اگر ما به فنون جنگى دانا بوديم به پيروى از شما ها بيايند در راه خدا جهاد و يا دفاع کن آن

ترند تا به ايمان، به زبان چيزى اظهار کنند که در دل خالف  کنند به کفر نزديک که دعوى مسلمانى مى جنگيديم با آن مى

نى که در جنگ با سپاه اسالم ها است، آن کسا تر از خود آن دارند آگاه اند و خدا بر آن چه پنهان مى آن پنهان داشته

شدند، اى  همراهى نکرده، گفتند اگر خويشان و برادران ما نيز سخن ما را شنيده به جنگ ُاُحد نرفته بودند، کشته نمى

پيغمبر به چنين مردم بگو منافق، بگو پس شما که براى حفظ حيات ديگران چاره توانيد کرد مرگ را از جان خود دور 

گوييد، پنداريد که شهيدان راه خدا مردند بلکه زنده به حيات ابدى شدند و در نزد پروردگارشان  کنيد اگر راست مى

   ."متنعم خواهند بود

  

کردند، در واقع سرکردگى محمد را به عنوان پيامبر اسالم مورد  کسانى که نفاق در وحدت مسلمانان ايجاد مى

که  با وجودى. ُابى قرار داشت که با طوايف يهود هم پيمان بود بنهللا در صدر منافقان مدينه عبدا. دادند پرسش قرار مى

سالم به اسالم  بنهللا کرد، اما فقط يک يهودى به نام عبدا محمد اغلب قوانين يهوديان را پذيرفت و يا به احترام رعايت مى

   .ى او آمده است در باره) ٣(عمران  ى آل  سوره١٩٩ى  آيه). ٦١(ايمان آورد 

  

تاب کسانى هستند که به خدا و کتاب آسمانى شما و هم کتاب آسمانى خودشان ايمان آوردند در برخى از اهل ک"

ى اهل کتاب را نزد خدا پاداش نيکو است  حالتى که مطيع فرمان خدا بوده آيات خدا را به بهاى اندک نفروشند، آن طايفه

   ." و آسان خواهد کردو البته خدا حساب مردم را سريع) که هر نيک و بد را جزاى مسلم است(

  

ها سرکردگى او را به عنوان  با وجودى که محمد راه را براى ايمان يهوديان و مسيحيان به اسالم گشوده بود، آن

شد زيرا  بخصوص استقالل دينى يهوديان همواره موجب خطر براى دولت جوان اسالمى مى. پذيرفتند نمىهللا پيامبر ا
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حتا تأکيد محمد در . ساخت د و مانعى براى تحقق يک سياست راسخ مرکزى مىکر وحدت ساکنان مدينه را دشوار مى

رسالتش به عنوان پيامبر اولوالعزم که در رديف ابراهيم، موسى و عيسى به بعثت رسيده است، توفيقى نزد طوايف 

ى پيامبر با قوم   مجادله٤١ى  آيه) ٢(ى البقره  براى نمونه در سوره. يهودى و مسيحى براى ايمان به اسالم نداشت

   .اسرائيل در مدينه درج شده است بنى

  

کند و اول کافر به آن نباشيد و آيات مرا به بهاى  به قرآنى که فرستاديم ايمان آريد که تورات شما را تصديق مى... "

   ."اندک مفروشيد و از قهر من بپرهيزيد

  

کرد، اما به  پرست را برجسته مى ريخى اديان يکتادر حالى که محمد از براى جلب مؤمنان يهودى و مسيحى، نقش تا

   . آمده است١٧١ى  آيه) ٤(ى النساء  در سوره. داد که زياده روى نکنند و عيسى را پسر خدا نخوانند مسيحيان هشدار مى

  

 ى خدا جز به راستى سخن نگوييد، در داريد و در باره در دين خود اندازه نگه) اى علماى نصارى(اى اهل کتاب "

ى الهى در وحى از عالم الوهيت است که به  مريم جز اين نشايد گفت که او رسول خداست و کلمه حق مسيح، عيسى بن

القدس را خدا  اب و ابن و روح(ى فرستادگانش ايمان آريد و به تثليث قائل نشويد  مريم فرستاد، پس به خدا و همه

که او را فرزندى  تر از آن  جز خداى يکتا خدايى نيست، خدا منزهاز اين گفتار شرک باز ايستيد، بهتر است که) نخوانيد

   .". ..باشد

  

ى خداوند  اسرائيل را برگزيده کردند زيرا قوم بنى مؤمنان يهودى دعوت محمد براى ايمان به دين اسالم را رد مى

فراتر از يهوديان، مسيحيان . شد ها مبعوث مى خواندند و در نتيجه، بنا بر اصول تورات، پيامبر نوين بايد از قوم آن مى

 تا ١٣٩هاى  آيه) ٢(ى البقره  در سوره. اى مانند عيسى داشتند که به دين اسالم ايمان آورند خواست معجزه از محمد در

   .شود  به اعتراض اقوام يهودى و مسيحى پاسخ داده مى١٤٠

 

که او   بحث و جدال است، در صورتىاى پيغمبر به اهل کتاب بگو که شما را با ما در موضوع خدا چه جاى"

پروردگار ما و شماست و ما مسئول کار خود و شما مسئول کردار خويش هستيد، چيزى که هست ماييم تنها ملتى که 

پرستيم، يا اگر شما اهل کتاب در موضوع انبيا با مسلمين به جدل  خدا را به يکتايى شناخته و او را از روى خلوص مى

 ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او بر آيين يهوديت يا نصرانيت بودند، خدا مرا بر خاسته گوييد که

ى انبيا کتمان کند و  که شهادت خدا را درباره تر از آن دانيد يا خدا؟ و کيست ستمکار فرمايد که پاسخ ده که شما بهتر مى

کنيد،  چه مى و خدا از آن) تا نبوت او را انکار کند(ارد در کتب آسمانى مخفى د) ص(يا گواهى خدا را به رسالت محمد 

   ."غافل نيست

  

اى  براى او بسيار ناخوشايند بود، اما در وضعيت سياسى موجود براى او چارههللا انکار محمد به عنوان پيامبر ا

   .است همين سوره آمده ٢٥٦ى  در آيه. گرايى پيشه کند و به واقعيت تن دهد که مصلحت نماند به جز اين
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کار دين به اجبار نيست، راه هدايت و ضاللت بر همه کس روشن گرديد، پس هر که از راه کفر و سرکشى بر "

ى محکم و استوارى چنگ زده است که هرگز نخواهد گسست و  گردد و به راه ايمان و پرستش خدا گرايد به رشته

   ."خداوند به هر چه خلق گويند شنوا و دانا است

  

، نه به معنى نفى "کار دين به اجبار نيست"ى  گويد، جمله ه رودى پارت به درستى در تفسير اين آيه مىگونه ک همان

ى نااميدى پيامبر از براى ارشاد مؤمنان يهودى و مسيحى بوده است  خشونت براى تحميل دين به انسان، بلکه نتيجه

)٦٢.(  

  

از اين رو، .  سرکردگى محمد مورد پرسش قرار داشتپرست در مدينه، قدرت دولت اسالمى و با وجود اديان يکتا

دهند، محمد براى تثبيت دولت اسالمى نيازمند به  گونه که ماکسيم رودينسون و رودى پارت به درستى توضيح مى همان

بنابراين محمد از طريق قرآن براى ابراهيم يک داستان نوين . يک برش ايدئولوژيک با اديان يهودى و مسيحى بود

ى کعبه را براى پرستش  و به اين ترتيب، ابراهيم را نخستين مسلمان خواند که با کمک فرزندش اسماعيل خانهساخت 

  .شود  اين داستان بيان مى١٢٨ تا ١٢٧هاى  آيه) ٢(ى البقره  در سوره. خداى يکتا بنا کرده است

  

 عرض کردند پروردگارا اين خدمت را از ى کعبه را بر افراشتند و هاى خانه وقتى که ابراهيم و اسماعيل ديوار"... 

ما قبول فرما، تويى که دعاى خلق را اجابت کنى و به اسرار همه دانايى، ابراهيم و اسماعيل عرض کردند، پروردگارا 

نخست ما را تسليم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسليم در رضاى خود بدار و راه پرستش و اطاعت را به 

   ."که تنها تويى بخشنده و مهربان) ى بندگى را بر ما سهل و آسان گير  وظيفهو(ما بنما 

  

اسرائيل است و بنابراين جد بزرگ موسى  ى بنى نزد يهوديان ابراهيم پدر بزرگ يعقوب و يعقوب پدر دوازده عشيره

ى کعبه را با  خانههللا جوى اى اين داستان، ابراهيم را يک حنيف ناميد که در جست ليکن محمد به وسيله. شود محسوب مى

به اين ترتيب، ديگر اين محمد از . همکارى فرزندش اسماعيل بنا کرده و به عنوان اولين مؤمن به اسالم گرويده است

آورد، بلکه اين يهوديان و مسيحيان بودند که از دين  پرست ايمان مى طوايف مشرک اعراب نبود که بايد به اديان يکتا

کرد که عيسى را به قتل رساندند زيرا در بعثت او  محمد يهوديان را متهم مى. انحراف داشتند) ماسال(واقعى ابراهيم 

  ).٦٣(نيز ترديد کردند 

داستان سازى براى ابراهيم به عنوان نخستين مسلمان و بانى کعبه جهت تدوين يک ايدئولوژى نوين دولتى بسيار 

ساخت و يهوديان و  ن دين حقانى در تداوم اديان توحيدى مستقر مىکارساز بود زيرا از يک سو، دين اسالم را به عنوا

) ٣(عمران  ى آل در سوره. کرد مسيحيان را متهم به تحريف منابع دينى خويش و انحراف از دين راستين ابراهيم مى

  . آمده است٦٨ تا ٦٤هاى  آيه

  

ورات و انجيل شما بعد از او نازل شده، آيا اى اهل کتاب چرا در آيين ابراهيم با هم مجادله کنيد، در صورتى که ت"

چه عالم نيستيد باز جدل و گفتگو به ميان  دانيد شما را مجادله روا باشد، چرا در آن چه مى کنيد؛ گيرم در آن تعقل نمى

 نصارى ابراهيم به آيين يهود و) بايد از کتاب و پيغمبر او بياموزيد(دانيد  داند و شما نمى آريد و خدا همه چيز را مى

نبود وليکن بدين حنيف توحيد و اسالم بود و هرگز از آنان که به خدا شرک آرند نبود، نزديکترين مردم به ابراهيم 

   ."کسانى هستند که از او پيروى کنند و اين پيامبر و امت اوست که اهل ايمانند و خدا دوستدار مؤمنان است
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پرستى  ى يکتا اى شکست مشرکان، فتح مکه و استقرار دوبارهى راسخ دولت اسالمى را بر ز سوى ديگر، برنامها

. يافت ى وحى الهى نيز مشروعيت مى پرست بايد به وسيله ليکن انشعاب از اديان يکتا. داشت ى کعبه ابراز مى در خانه

   . آمده است١٤٤ى  آيه) ٢(ى البقره  در سوره

 

اى که خشنودت سازد  نگريم و البته روى تو را به قبلهما توجه تو را به آسمان در انتظار وحى و تغيير قبله ب"

الحرام و شما مسلمانان نيز در هر کجا باشيد گاه نماز روى بدان جانب کنيد و  بگردانيم، پس روى کن به سوى مسجد

يع و که مط(ها  دانند که اين تغيير قبله به حق و راستى از جانب خداست و خدا از کردار آن گروه اهل کتاب بخوبى مى

   ."غافل نيست) نيکو کارند يا منافق و زشت رفتارند

  

ى کعبه  گرايى را چون گذشته پيشه داشت و نماز به سوى خانه ى فوق مصلحت با وجودى که پيامبر اسالم بنا بر آيه

ود که چگونه ها معقول نب براى آن. پذيرفتند را گاهى مجاز کرده بود، ليکن مسلمانان تغيير قبله را بدون چون و چرا نمى

ى  آيه) ٢(ى البقره  در سوره. شوند دارى مى پرستان نگاه توان به سوى مکانى نماز گذاشت که در آن مقدسات بت مى

   .شود ى آزمايش اعتقاد مؤمنان توجيه مى  تغيير قبله به عنوان انگيزه١٤٣

  

زماييم و جدا سازيم گروهى را که از پيغمبر که بيا اى که بر آن بودى تغيير نداديم مگر به اين اى پيغمبر ما قبله..  "

خدا پيروى کنند، از آنان که به مخالفت او بر خيزند و اين تغيير قبله بسى بزرگ نمود مگر در نظر هدايت يافتگان به 

   .". ..خدا و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان ضايع نگرداند

  

ى کعبه براى يهودان و مسيحيان يک اعالم خطر  ر قبله به سوى خانهاتهام انحراف از دين راستين ابراهيم و تغيي

گفت که خداوند مالک شرق و  محمد در پاسخ به معترضان مى. ها را به دنبال داشت شد و اعتراض آن محسوب مى

 المقدس الحرام و گاهى بيت گاهى بيت. کند غرب است و هر گونه که حکمت الهى ايجاب کند در ملک خود تصرف مى

   . آمده است١٤٢ى  آيه) ٢(ى البقره  در سوره. دهد را قبله قرار مى

  

روى به کعبه ) المقدس بيت(اى که بر آن بودند  مردم بى خرد خواهند گفت که چه موجب آن شد تا مسلمانان از قبله"

   ."ندک آورند، بگو اى پيغمبر که خداى را است مشرق و مغرب و هر که را خواهد به راه راست هدايت مى

  

اسرائيل با قريشيان مکه تماس گرفتند و  پس از تشديد نزاع يهوديان مدينه با مسلمانان برخى از سران طوايف بنى

النضير قرار  ى بنى االشرف از طايفه در صدر سران يهود کعب بن. اهالى مکه را براى جنگ با مسلمانان تهييج کردند

  ).٦٤(باد تمسخر گرفته بود داشت که در برخى از اشعارش محمد را نيز به 

ى سرکوب  ى قرآن پشتوانه ها اتمام حجت کند و به وسيله اى شد که با آن اقدام سران طوايف يهود براى پيامبر انگيزه

سزا  ترين القاب به باد نا هاى قرآن آمدند که يهوديان را با زشت از اين رو، يک سلسله از آيه. و قتل آنان را مهيا سازد

ى  ، سوره٦٠ و ١٣هاى  آيه) ٥(ى المائده  ، سوره٩٦ و ٨٥، ٦٥هاى  آيه) ٢(ى البقره  توان از سوره  جمله مىاز. گرفتند

اسرائيل   در مورد قوم بنى٥ى  آيه) ٦٢(ى الجمعه  براى نمونه در سوره.  نام برد١٧٦ و ١٦٨هاى  آيه) ٧(االعراف 

   .آمده است
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ها بر پشت  ف آن عمل نموده، در مثل به حمارى ماند که بار کتابتورات کرده خال) علم(که تحمل  وصف حال آنان"

   .".) ..و از آن يا هيچ نفهمد و يا بهره نبرد(کشد 

  

اسرائيل محمد نخست تدارک قتل يهوديانى را ديد که براى ايجاد دولت اسالمى در  پس از اتمام حجت با قوم بنى

رفتند  ترين مخالفان پيامبر اسالم به شمار مى رضيم از سرشناسال االشرف و وزير بن کعب بن. مدينه خطرناک بودند

االشرف بسيار دشوار بود زيرا او به هر کسى  مروان دسترسى به کعب بن افک و اسماء بنت پس از قتل ابو). ٦٥(

ه دين رافى مأمور قتل او شد، محمد او را جهت جلب اعتماد کعب مجاز کرد که ب که ابن پس از اين. کرد اعتماد نمى

رافى نقش مسلمان منتقدى را بازى  ابن. سياست تزوير حاصل مطلوبى براى محمد داشت. دشنام دهدهللا اسالم و پيامبر ا

ى يک مالقات  او پس از جلب اعتماد کعب و به بهانه. کرد که به فکر قتل پيامبر افتاده و در جستجوى حمايت است

  ).٦٦(مخفى سر او را بريد و براى محمد هديه آورد 

ترين طوايف مسکون مدينه  القينقاع، يکى از ضعيف ى يهود که قربانى خشونت دولت اسالمى شد، بنى اولين طايفه

ها  دليل سرکوب آن. ور بودند و از اين رو، از فنون نظامى اطالعى نداشتند اغلب اعضاى اين طايفه تاجر و پيشه. بود

 يک زرگر يهود عفت زن ٦٢٤گويى که در اوايل آوريل سال . يک نزاع محلى ميان يهوديان و مسلمانان مدينه بود

که يک مرد مسلمان او را به قتل رساند، يهوديان به او هجوم آوردند و قصاصش  پس از اين. دار کرد مسلمانى را جريه

ن پس از يهوديا. القينقاع را صادر کرد ى بنى ى طايفه ى محله پيامبر پس از دريافت اين خبر فرمان محاصره. کردند

ُابى در برابر  بنهللا در حالى که محمد خواهان کشتار يهوديان بود، عبدا. چهارده روز مقاومت تسليم قواى مسلمانان شدند

شان را با  ها مجاز بودند که اموال منقول آن. سرانجام محمد تصميم به اخراج يهوديان از مدينه گرفت. او مقاومت کرد

ها  خمس آنهللا مزارع يهوديان ميان مسلمانان تقسيم شدند و محمد به عنوان پيامبر اسپس تمامى مستقالت و . خود ببرند

  ).٦٧(را به خود اختصاص داد 

خليد قوايى را براى تهاجم به مسلمانان  ليهجان به رياست سفيان بن ى بنى در همين ايام محمد مطلع شد که طايفه

هللا محمد، عبدا. ه تحت نفوذ قريشيان مکه قرار داشتى هودحايل بود ک ليهجان از عشيره بنى. تدارک ديده است

خليد کرد و به او اجازه داد که سياست تزوير را به کار گيرد و براى جلب اعتماد  اونايس را مأمور قتل سفيان بن بن

.  شدى او خليد دعوت به گذراندن شب در خيمه اونايس پس از جلب اعتماد ابن ابن. قربانيش به پيامبر اسالم دشنام دهد

   .دار خود را بريد و براى محمد هديه آورد سپس قبل از طلوع خورشيد سر مهمان

برخى از . کردند عشاير اعراب بنا بر سنت خويش ترور و سرکوب دولت اسالمى را بدون مقابله به مثل تحمل نمى

ها را براى ايمان به اسالم   آنشدند که ى انتقام از مسلمانان از محمد خواهان اعزام گروهى مى طوايف اعراب با انگيزه

محمد براى آزادى .رساندند گرفتند و يا به قتل مى ها را يا به اسارت مى سپس براى انتقام خون مقتوالن آن. ارشاد کند

از اين رو، براى . اسرا و پرداخت خون کسانى که مزدوران دولت اسالمى به قتل رسانده بودند، به پول نياز داشت

پس . يهوديان اين فرصت را مناسب دانستند که پيامبر را به قتل برسانند. النضير رجوع کرد ى بنى ايفهدريافت وام به ط

را " قانون اساسى مدينه"او بالفاصله . ها شک کرد و سر از پا نشناخته راهى مدينه شد از چندى محمد به رفتار آن

ُابى مانند  بنهللا عبدا. النضير را داد ى بنى به طايفه ميالدى فرمان به هجوم مسلمانان ٦٢٥منحل اعالم کرد و در اوت 

نشينان  القريضه و باديه ى بنى طايفه. هميشه در برابر تصميم محمد ايستادگى کرد و از يهوديان خواهان مقاومت شد

ى  صرهپس از محا. ى خود عمل کنند که به وعده النضير اعالم داشتند، بدون آن ى بنى غطفان همبستگى خود را با طايفه

اين . ها را صادر کرد هاى آن النضير محمد براى تشديد فشار و مجازات يهوديان دستور تخريب نخلستان ى بنى طايفه
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مؤمنان هدف اين خرابکارى را . خوشنودى مسلمانان شد عمل براى اعراب يک سنت شکنى محض بود و موجب نا

   . آمده است٥ى  آيه) ٥٩(ى الحشر  تباط در سورهدر اين ار. کردند و از محمد خواهان توضيح بودند درک نمى

  

و صالح (چه را بر پا گذاشتند همه به امر خدا  بريدند و آن) النضير که در ديار بنى(آنچه از درختان خرما را "

   ."جهودان فاسق نابکار بود) و سرکوبى(و براى خوارى ) اسالم

  

النضير پس از خلع سالح به  ى بنى طايفه. ى مسلمانان شدندسرانجام يهوديان پس از چهارده روز مقاومت تسليم قوا

هاى حاصلخيز و مستقالت يهوديان را ميان مهاجران تقيسم  محمد زمين. اجبار به سوى خيبر در شمال مدينه کوچ کرد

  ).٦٨(را به خود اختصاص داد  کرد و چون هميشه خمس آن

سوار   شتر١٠٠٠٠ ميالدى لشکرى مشتمل از ٦٢٧ايان مارس در پ. در همين ايام قريشيان مکه بيکار ننشسته بودند

 تن را براى مقابله با ٣٠٠٠محمد فقط قادر بود که . سفيان به سوى مدينه راهى شدند سوار تحت فرمان ابو  اسب٦٠٠و 

تهاجم او سپس به پيشنهاد سلمان فارسى پيرامون مدينه دستور به کندن يک خندق داد که مانع . دهى کند دشمن سازمان

در کندن خندق تمامى اهالى . اعراب براى اولين بار با اين استراتژى تدافعى آشنا شدند. سوار نظام مکيان به مدينه شود

پس از شش روز تالش . مدينه، زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان شرکت داشتند و محمد نيز از اين امر مستثنا نبود

   .کندن خندق به پايان رسيد

ه قريشيان مکه به مدينه دو قواى متخاصم مشرکان و مسلمانان در برابر يکديگر و در دو سوى خندق با رسيدن سپا

شد که در دو سوى خندق به  ها در اين خالصه مى تمامى فعاليت نظامى آن. که امکان جنگ بيابند مستقر شدند، بدون اين

که اقدام چندين سوار کار براى عبور  پس از اين. دهم ديگر دشنام دهند، رجز بخوانند و سنگ پرانى و تير اندازى کنن

ها خواهان  القريضه ارتباط بر قرار کردند و از آن ى بنى از خندق با شکست مواجه شد، سران سپاه مکيان با طايفه

ريزى شده بود و گويى که يازده نفر نيز  در طرح مورد نظر شبيخون يهوديان به قواى مسلمان برنامه. همکارى شدند

اى نيافتاد زيرا محمد از اين توطئه آگاه شد و ميان مشرکان مهاجم و يهوديان  اما اتفاق غير منتظره. ت به عمل شدنددس

   .تفرقه انداخت

اى  ها نتيجه پايدارى آن. اى راهى مکه شد تر و بدون هيچ گونه نتيجه پس از چندى سوار نظام مکيان دست از پا دراز

در حوالى مدينه کشت شده بودند و مهاجمان نه دسترسى به آذوقه براى خود و نه نداشت زيرا محصوالت کشاورزى 

پس از . در اين نزاع هشت تن مورد اثابت سنگ و تير قرار گرفتند و به هالکت رسيدند. ها داشتند علوفه براى اسب

هاى  وم محصول نخلستاناو نخست يک س. القريضه را ريخت ى بنى ى انهدام طايفه عقب نشينى سپاه مکه محمد برنامه

ها را با يهوديان  فزاره وعده داد و به اين ترتيب، ائتالف آن غطفان و بنى نشين بنى يهوديان را به عشاير باديه

   .القريضه داد ى بنى ى محله  ميالدى فرمان به محاصره٦٢٧سپس در آوريل . القريضه مختل کرد بنى

کردند که خود تدوين کرده  مى) قانون اساسى مدينه(تهم به فسخ قوانينى ناميدند و او را م يهوديان محمد را وقيح مى

 روز محاصره برخى از يهوديان از ترس جان، مال و ناموس خويش به اسالم گرويدند و با پيامبر ٢٥پس از . بود

شوند، تسليم   مىها با توهم به اين موضوع که مانند طوايف ديگر يهودى از مدينه اخراج مابقى آن. اسالم بيعت کردند

او . مداح را که مجروح و در حال مرگ بود، مسئول قضاوت بر سرنوشت اسيران کرد محمد سعد بن. مسلمانان شدند

در .  تن از يهوديان به قتل رسيدند٩٠٠ و يا ٦٠٠. ها داد حکم به قتل تمامى مردان يهود و بردگى زنان و اطفال آن

فقط چند تن . ى پرتاب سنگ موجب قتل يک مسلمان شده بود ت که به وسيلهميان مقتوالن يک زن يهود نيز وجود داش

  ).٦٩(از مردان يهود پس از پا در ميانى برخى از مسلمانان با نفوذ جان سالم به در بردند 
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ى دولت اسالمى قرار گرفتند، مابقى اهالى مدينه از  پس از اين که يهوديان و مسيحيان به طور نهايى تحت سلطه

که اعتقادى به اسالم داشته باشند با پيامبر اسالم بيعت کردند و به دين نوين  ن، مال و ناموس خويش و بدون اينترس جا

در . ها اختصاص داده شده است به آن) ٦٣(اى  شوند و سوره اين قبيل مسلمانان در قرآن منافقان ناميده مى. گرويدند

  .ى المنافقين آمده است  سوره٢ تا ١هاى  آيه

  

دهيم که تو رسول خدايى  نزد تو آمده گفتند که ما بيقين و حقيقت گواهى مى) ريا کار( رسول ما چون منافقان اى"

گويند  دروغ مى) به مکر و خدعه(دهد که منافقان سخن  داند که تو رسول اويى و خدا گواهى مى خدا مى) فريب مخور(

) بروى خلق(اند تا بدين وسيله راه خدا را   قرار داده)و باز فريب مردم(خود را سپر جان خويش ) هاى دروغ قسم(

   ."کنند کنند بسيار بد مى چه مى که آن) و بدان اى اهل ايمان(ببندند 

  

ى راهزنى، ترور، توحش و  تمرکز قدرت دولت در مدينه تحت نظارت مستقيم پيامبر اسالم از يک سو، به وسيله

. ى خشونت اين اعمال بربرانه مقدور شد ى عملى و درجه در شيوهگرايى  تزوير و از سوى ديگر، از طريق مصلحت

ى دين اسالم که برابرى مؤمنان را نزد خدا  در اوايل ميان مسلمانان يک برابرى نسبى وجود داشت که با ادعاى اوليه

عضاى امت هاى طبقاتى روابط اجتماعى ا اى بر جامعه تسلط نداشت و تضاد هنوز طبقه. کرد، هماهنگ بود تبليغ مى

بناى توليدى  ها بود زيرا راهزنى فاقد زير دليل اين اوضاع دستبرد مسلمانان به کاروان. کردند اسالمى را متأثر نمى

بنابراين غنائم نه . شد آورى جنگى حاصل مى آمد امت و دولت جوان اسالمى فقط از طريق فن است و از اين جهت در

پرست اعراب  کردند، بلکه منجر به تشديد تضاد ميان عشاير بت ين مىتنها بازسازى امت و دولت اسالمى را تضم

شد، عشاير  تر مى در حالى که پس از هر پيروزى، همبستگى امت اسالمى تشديد و دولت اسالمى مستحکم. شدند مى

ليل توفيق دهد، د بائر به درستى شرح مى گونه که فلد همان. گرفتند تر سوق مى پرست اعراب به سوى بحرانى فزون بت

هاى دينى براى پيروزى در  نشينان عرب را با ارزش خوى راهزنى باديههللا محمد پس از هجرت اين بود که به نام ا

براى هللا شد زيرا پيامبر ا ى يک ايدئولوژى اخروى بيان مى منافع مادى دولت جوان اسالمى به وسيله. جهاد تلفيق کرد

بنابراين خداى اسالم . گرفت ئم دنيوى و هم پاداش اخروى در نظر مىجنگ در برابر مشرکان و دشمنان اسالم هم غنا

هاى مادى و آمال معنوى  نشينى، پروردگارى مناسب بود که تمامى نياز ى زندگى باديه براى تمرکز قدرت دولتى و شيوه

  ).٧٠(کرد  اعراب مسلمان را برآورده مى

توليد امت و دولت جوان اسالمى   منجر به تضمين بازشد نه تنها راهزنى مسلمانان که تحت نام غزوات عملى مى

بديهى است که تحت چنين شرايطى به اجبار جايگاه نوين . شد، بلکه ارتقاء اجتماعى مجاهدان اسالم را در پى داشت مى

ى ليکن دولت اسالم. شد يافت و از طريق دولت نهادينه مى اجتماعى مردان بايد در نظم نوين، نقش مناسب خود را مى

در . ى خود بر سلسله مراتبى مستقر نبود که به نياز مجاهدان براى ارتقاء اجتماعى پاسخ مطلوب دهد در فرم اوليه

نشينى داشتند، ايفا  ى زندگى باديه ى زندگى شهرى در مدينه ديگر زنان آن نقش اجتماعى را که در شيوه ضمن در شيوه

محمد از طريق دين اسالم در يک دوران گسست و گذار، مبانى به اين ترتيب، غير منتظره نيست که . کردند نمى

ى دين در امت اسالمى و تحت نظارت دولت  مردساالرى اديان يهودى و مسيحى را به صورت نهايى و به وسيله

 که در امت اى نماند به جز اين براى زنان چاره. مرکزى نهادينه کرد و به اين ترتيب، بناى يک نظام جنسيتى را گذاشت

دست و مورد تصاحب مردان، کم عقل و  دست خود به عنوان زير ى و تحت نظارت دولت مرکزى به جايگاه فرواسالم

دست مردان را بر  ى نوين فرا شوند که رابطه هاى متعددى يافت مى آيه) ٤(ى النساء  در سوره). ٧١(مقصر تن دهند 

   . سوره آمده است همين٣٤ى  براى نمونه در آيه. کنند زنان از طريق دين تحميل مى
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ى آن برترى که خدا را بر بعضى مقرر داشته و هم  مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است، بواسطه"

که مردان از مال خود بزنان نفقه دهند، پس زنان شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران  ى آن بواسطه

ناکيد بايد نخست  ها بيم ه نگهدارند و زنانى که از مخالفت و نا فرمانى آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرمود باشند و آن

ها را به زدن تنبيه کنيد، چنانچه اطاعت  ها را پند دهيد و از خوابگاهشان دورى جوييد، در صورت نافرمانى آن آن

   ."الشأن است ها نداريد که همانا خدا بزرگوار عضيم کردند ديگر حق هيچگونه ستم بر آن

  

پيروزى . دارى موجود نيز بازتاب مناسب خود را در ايدئولوژى دولتى يافت با تثبيت دولت اسالمى روابط برده

با وجودى که پيامبر در اوايل . هاى کثيرى را براى دولت اسالمى به ارمغان داشت مجاهدان اسالم در راهزنى برده

از اين رو، در قرآن بر . ى دين نوين تأييد کرد را به وسيلهدارى  بود، مناسبات بردههللا مبلغ برابرى مؤمنان در برابر ا

تساوى غالم با شخص آزاد در قرآن مانند تساوى . تأکيد قاطع شده است" ى الهى اراده"دارى به عنوان  روابط برده

   . آمده است٧٦ تا ٧٥هاى  آيه) ١٦(ى النحل  براى نمونه در سوره. شود تلقى مىهللا هاى مصنوع با ا بت

  

نيست با مردى آزاد که ما به او ) حتا بر نفس خود(آيا بنده مملوکى که قادر بر هيچ چيز ) بشنويد( مثلى زده خدا"

کند يکسانند؟ هرگز يکسان نيستند  عطا کرديم که پنهان و آشکار هر چه خواهد انفاق مى) و مال حالل بسيار(رزق نيکو 

خصوص خداست وليکن اکثر مردم آگاه نيستند و خدا مثلى زده ستايش م) مثل بت و خدا و بت پرست بدين امثال ماند(

اى باشد گنگ و از هر جهت عاجز بر موالى خود و از هيچ راه خيرى به مالک خود  دو نفر، مردى که بنده) بشنويد(

يکسان نرساند و ديگر مردى آزاد و مقتدر که به حق و عدالت فرمان دهد و خواهيم براه مستقيم باشد آيا اين دو نفر 

   ."  )هرگز يکسان نيستند مثل کافر و مؤمن بدين تمثال ماند(است 

  

 جنسيتى را بنا کند و هر گونه -ى طبقاتى  محمد در مدينه توفيق يافت که تحت نظارت مستقيم خود يک جامعه

 نوين خود خو بديهى است که زنان اعراب با نقش. دهى امت و قوانين دولت اسالمى شرک بنامد مخالفتى را با سازمان

داد که نظم الهى  ها هشدار مى هاى متفاوت قرآن به آن محمد از طريق آيه. گرفتند و بردگان به پيامبر انتقاد داشتند نمى

از ديد او اعتراض . دست مردان و مالکان حسرت نورزند امت اسالمى را مورد پرسش قرار ندهند و به جايگاه فرا

براى مردان، زنان و بردگان نسبت به وظايفشان، حقوقى نيز در نظر گرفته هللا زيرا ابندگان به فرمان الهى جايز نبود 

   .دانست به اين ترتيب، او نه انتقاد به نظم الهى و نه حسادت ميان اعضاى امت اسالمى را جايز مى. بود

ر مدينه از رسالت به دارى در اسالم تثبيت شد و زنان قربانى يک نظام جنسيتى شدند، محمد د که نظام برده در حالى

و مسئول قرائت قرآن هللا با تثبيت دولت اسالمى نقش پيامبر به عنوان مخاطب ا. واليت رسيد و به مقام الهى ارتقاء يافت

ى  آيه) ٣٣(ى االحزاب  براى نمونه در سوره. رانى کند دانست که همراه با خدا حکم او خود را مجاز مى. دگرگون شد

   . آمده است٣٥

  

و هر ) که رأى خالف اظهار کنند(مرد و زن مؤمن در کارى که خدا و رسول حکم کنند اختيارى نيست بر هيچ "

   ."فرمانى خدا و رسول کند دانسته به گمراهى سختى افتاده است کس نا
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ارتقاء الهى پيامبر، برش ايدئولوژيک با اديان توحيدى، وحدت امت اسالمى و تثبيت دولت مرکزى تمامى شرايط 

 تن از مسلمانان به سوى مکه راهى ١٤٠٠٠محمد براى برگزارى مراسم عمره همراه با . راى فتح مکه مهيا کردندرا ب

ى زيارت کعبه به قصد جنگ با مشرکان نبود و از اين رو،  برنامه. ى هديبيه اردو زد انبوه زائران در محله. شد

ى  نشينان را براى کشف انگيزه  سران مکه گروهى از باديهسفيان در غياب ابو. شد تسليحات مسلمانان محدود به دشنه مى

افن را که روابط مناسبى با اهالى مکه  زمان محمد داماد خود عثمان بن هم. محمد اجير کردند و به سوى هديبيه فرستادند

عمرو  نپس از جلب اعتماد قريشيان سهيل ب. ى خود داشت براى مذاکره با سران قريشى به مکه فرستاد و خانواده

در اين مذاکره که مسلمانان نيز ناظر آن بودند، محمد مصلحت پيشه داشت و براى . مأمور انعقاد قراردادى با محمد شد

کردند و القاب دينى که به  هايى که ارتباطى با دين اسالم ايجاد مى ى قريشيان از ذکر تمامى واژه جلب رضايت فرستاده

سپس توافقى براى زيارت مسلمانان از کعبه در سال آينده . نامه صرف نظر کرد شدند در تدوين اين عهد او منسب مى

پرستان منعقد شد که عشاير عرب را مجاز  ى هديبيه يک پيمان صلح ده ساله ميان مسلمانان و بت نامه در عهد. ايجاد شد

ل آينده براى مراسم عمره به سرانجام اهالى مکه موظف شدند که در سا. خواهند بيعت کنند کرد، با هر طرف که مى مى

  ).٧٢(مدت سه روز شهر را تخليه کنند و در اختيار زائران مسلمان بگذارند 

ها متمول بودند و در بخش  اغلب آن. پس از صلح با مشرکان قريشى براى محمد نوبت به يهوديان خيبر رسيد

ى آبيارى بود و فقط از طريق اين   پيشرفتهها مجهز به يک سيستم کامًال کشاورزى آن. زراعى و باغدارى پيشه داشتند

ى مسلمانان از مدينه رانده شده بود در جوار  النضير را که به وسيله ى بنى فن آورى يهوديان خيبر قادر بودند که طايفه

النضير را متهم به اغتشاش، همکارى با مشرکان و دسيسه بر  ى بنى  ميالدى محمد طايفه٦٢٨در بهار .خود سکنا دهند

غطفان مذاکراتى را به اتمام  نشينان بنى محمد نخست با باديه. عليه دولت اسالمى کرد و شرايط سرکوبش را مهيا ساخت

نشينان، اهالى قرطاء  در همان حين براى ارعاب ديگر باديه. ها را با يهوديان خيبر مختل ساخت رساند و همبستگى آن

فزاره را به سرکردگى زيد  عوف، بنى سرکردگى عبدالرحمن بنکلب را به  مسلمه، بنى را به سرکردگى محمد بن

 رأس شتر ٥٠٠فقط در تهاجم آخرى على ). ٧٣(طالب سرکوب کرد  ابى دهى على بن سعد را تحت فرمان حارثه و بنى بن

 نفره از مسلمانان را براى ترور ٣٠سپس محمد يک گروه .  رأس دام کوچک براى مسلمانان به غنيمت گرفت٢٠٠٠و 

الرضيم، او را متقاعد کردند که همراه با گروهى مشتمل از  ها در نشستى با وزير بن آن. ران يهود راهى خيبر کردس

 تن از يهوديان سرشناس براى مذاکره با پيامبر اسالم به مدينه بيايند، ليکن در ميان راه يهوديان را به قتل رساندند ٣٠

   .ها را براى پيامبر به هديه آوردند و سر آن

پس از .  تن به سوى خيبر راهى شد١٦٠٠٠ى هديبيه با مکيان، محمد همراه با  نامه يک ماه پس از انعقاد عهد

هاى يهوديان روى آوردند و آب آشاميدنى را به روى ساکنان  ى خيبر مسلمانان به تخريب مزارع و نخلستان محاصره

ن طوايف خود يک مقاومت همبسته را در برابر سپاه يهوديان ديگر قادر نبودند که پس از ترور سرا. شهر بستند

هاى مداوم و از فرط تشنگى به تنگ آمدند  پس از مدتى ساکنان شهر از محاصره، شبيخون. دهى کنند مسلمانان سازمان

  ).٧٤(و تسليم مسلمانان شدند 

کنان يهودى فدک، سا. ى مغناع را سرکوب کردند ى طوايف يهود، از جمله طايفه سپس مجاهدان اسالمى بقيه

پس از فتح . الکورا و تيماء خرد به خرج دادند و از ترس جان، مال و ناموس خود اقتدار دولت اسالمى را پذيرفتند ودى

طوايف . ى دولت اسالمى در آمدند هاى مسيحى مانند دمات القندال و آيال تمامى اهالى اين منطقه تحت سلطه محله

دستان بخش بزرگى از حاصل کشاورزى، کاالهاى دستى و پول خود  عنوان فرويهودى و مسيحى موظف شدند که به 

يهوديان و مسيحيان در برابر مجاز شدند که با صرف نظر از ايجاد . را به صورت جزيه به دولت اسالمى بپردازند
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جراء کنند دسيسه بر عليه دولت اسالمى به عنوان اعضاى اديان توحيدى، وظايف دينى و مراسم فرهنگى خود را ا

)٧٥.(  

 تن از مسلمانان او را ٢٠٠٠. ى هديبيه براى زيارت کعبه راهى مکه شد نامه در سال آينده محمد بنا بر عهد

زائران در خارج از مکه تسليحات خود را تحت نظر گروهى قرار دادند و فقط مسلح به دشنه وارد . کردند همراهى مى

گفتند،  را انجام داد و مسلمانان در حالى که لبيک مى) عمره(پرستان  ت بتپيامبر سوار بر شتر تمامى عباد. مکه شدند

پس از اتمام زيارت، محمد . بالل حبشى بر سقف کعبه رفت و اذان مسلمانان را سر داد. کردند کردار او را تقليد مى

رى گرفت و سران سفيان بود، به همس و خواهر زن ابو) عبدالمطلب عباس بن(اش  ميمونه را که خواهر زن عموى

مسلمانان پس از گذشت سه . ها از شرکت در اين جشن سر باز زدند اما آن. قريش را به جشن ازدواجش دعوت کرد

ى حاکم  او در برابر طبقه. زيارت کعبه براى محمد يک پيروزى بزرگ بود.روز مکه را به سوى مدينه ترک کردند

دانست و به اين صورت منافع مادى خود را توجيه   شأن خود مىى پرستى را نشانه قريش که ترويج و حمايت از بت

او از اين . گرايى او بود ى اوج مصلحت ى عبادت محمد نشانه شيوه. پرستى را به نمايش گذاشت کرد، تدين يکتا مى

رمت ها ترک ح شناسد و از اماکن مقدس آن ها را به رسميت مى طريق به مشرکان مکه پيام داد که کليت مقدسات آن

محمد با حضور خود در مکه و بازديد از اماکن مقدس در حوالى شهر به طوايف قريشى القاء کرد که حتا . کند نمى

خواست تغيير جانبى برخى مقدسات اعراب و عبادت خداى يکتا را  ها نيست، بلکه فقط در هاى آن خواهان انهدام بت

گاه بود و از يک سو، چشم داشتى به قدرت و ثروت دولت جوان ى حاکم قريشى به منافع مادى خود بسيار آ طبقه. دارد

هاى متعدد در برابر مسلمانان به اجبار دريافته بود که استراتژى دولت  اسالمى داشت و از سوى ديگر، پس از شکست

ى در نظر ها هم غنائم دنيوى و هم پاداش اخرو کرد و براى آن ى وحى الهى تهييج مى اسالمى که مجاهدان را به وسيله

سفيان مأموريت داد که براى  ى حاکم مکه به ابو بنابراين طبقه. تر بود ها به مراتب مناسب گرفت، براى حفظ منافع آن مى

پيش از طريق وصلت خانوادگى فضاى مناسبى را براى اين مذاکره  محمد پيشا. مذاکره با پيامبر اسالم راهى مدينه شود

حبيبه، را در رديف همسرانش قرار داده  سفيان، ام گذشت که محمد دختر مسلمان ابو مدت يک سال مى. ايجاد کرده بود

  ).٧٦(بود 

 تن براى فتح ١٠٠٠٠کرد، تدارک سپاهى را مشتمل از  سفيان، مذاکره مى زنش، ابو در همان حين که محمد با پدر

حارثه براى تنبيه امير   تحت فرمان زيد بنليکن قبل از تحقق اين برنامه، او قوايى را. ديد نظامى مکه در سال آينده مى

پيش از حرکت سپاه مسلمانان . غسانى و کسب غنائم راهى فلسطين بيزانسى کرد که مخارج تهاجم به مکه را تهيه کند

 ٣٣ تا ٢٩هاى  آيه) ٩(ى التوبه  در سوره. ى قرآن مهيا کرد به سوى فلسطين محمد توجيه دينى اين جنگ را به وسيله

  .رتباط آمده استدر اين ا

  

با هر که از اهل کتاب که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و آن چه را خدا و رسولش ) اى اهل ايمان"(

گرود، کارزار کنيد تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسالم  نمى) از آئين اسالم(داند و به دين حق  حرام کرده، حرام نمى

ها بر زبان ميرانند خود را به  و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنان را که اينجزيه دهند و يهود گفتند عزير 

ها باز به خدا نسبت دروغ  ها را هالک و نابود کند، چرا آن کنند، خدا آن کيش کافران مشرک پيشين نزديک و مشابه مى

 مسيح پسر مريم را به ربوبيت گرفتند در بستند، علما و راهبان خود را به مقام ربوبيت شناختند و خدا نشناختند و نيز

که خداى يکتا را پرستش کنند که منزه و برتر از آن است که با او شريک قرار  صورتى که مأمور نبودند جز آن

که نور  خواهند که نور خدا را به نقش تيره و گفتار جاهالنه خود خاموش کنند و خدا نگذارد تا آن دهند، کافران مى مى

منتهاى ظهور و خداى اعالى کمال برساند هر چند کافران ناراضى و مخالف باشند، اوست خدايى که رسول خدا را در 
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ى اديان عالم تسلط و برترى دهد، هر چند مشرکان ناراضى و  خود را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا بر همه

   ."مخالف باشند

  

شهر مؤته شکست فاحشى از قواى غسانى که تحت فرمان  تن بود در حوالى ٣٠٠٠سپاه مسلمانان که مشتمل از 

حارثه،  در اين جنگ سه تن از سران سپاه مسلمانان زيد بن. يک سپهبد بيزانسى به نام تئودور درويکا بود، متحمل شد

ل قب. با وجود تلخى اين شکست محمد از فکر فتح مکه غافل نشد. رواحه به قتل رسيدند بنهللا طالب و عبدا ابى جعفر بن

ها ملحق شد و  عبدالمطلب، به آن از حرکت سپاه مسلمانان به سوى مکه عموى فرصت طلب محمد، عباس بن

سپاه مسلمانان در . نشينانى که خواهان دريافت سهمى از فتح مکه بودند به هوادارى از پيامبر اسالم برخاستند باديه

ى مکيان سراسيمه به سوى قرارگاه پيامبر  به عنوان نمايندهسفيان  ابو. ها هزار آتش بر پا کرد حوالى مکه اردو زد و ده

ايمان هللا اى که تحت حفاظت عباس، با محمد داشت، خرد به خرج داد و به اسالم و پيامبر ا او در مذاکره. راهى شد

ود که نه پيامبر اسالم تضمين کرده ب. گشت به مکه پيامى براى سران قريشى به همراه داشت سفيان پس از باز ابو. آورد

پس . آورد، اگر که اهالى مکه از مقاومت صرف نظر کنند رساند و نه به اماکن شهر صدمه وارد مى کسى را به قتل مى

مقاومت برخى .  ميالدى وارد مکه شد٦٣٠ ژانويه ١١از موافقت سران قريش پيامبر در صدر سپاه مسلمانان در تاريخ 

 تن از مشرکان و دو تن از مسلمانان به ٢٠در اين نزاع . يه سرکوب شدالو دهى خالد بن پرستان متعصب به فرمان بت

 تن از زائران مسلمان به تقليد از ١٠٠٠٠. اکبر سر دادهللا االسود را بوسيد و ا محمد در مراسم عمره، حجر. قتل رسيدند

 کعبه را از متوليان هاى کعبه را صادر کرد و کليد سپس پيامبر دستور تخريب بت. او مراسم عمره را برگزار کردند

محمد پس از يک سخنرانى، اهالى مکه را . هاى گچى کعبه تخريب شدند ها، اغلب نقشه به غير از بت. آن گرفت

برخى به دليل سستى اعتقادات و برخى ديگر براى حفظ منافع مادى . بيعت کنندهللا خواند که با او به عنوان پيامبر ا فرا

ها پس از  آن. ى حاکم مکه ياد کرد توان از اعضاى طبقه از جمله مى. و بيعت کردندخويش به سوى محمد شتافتند و با ا

تمامى امکانات و نفوذ اجتماعى خود را در اختيار دولت اسالمى قرار دادند تا جايگاه هللا ايمان به اسالم و پيامبر ا

  ).٧٧(گردند  ى سياست باز رصهاجتماعى خود را محفوظ بدارند و در تالش براى کسب نقش پيشين خود بار ديگر به ع

محمد نيز پس از فتح . اما اغلب اهالى مکه حاضر نبودند که اعتقادات و دين نياکان خود را بالفاصله تغيير دهند

او پس از سرکوب چندين مقاومت محلى در . مکه مانند هميشه مصلحت پيشه داشت و با مشرکان بسيار محتاط بود

دست مکه را که  ها تقديم کرد تا به اين شيوه، اهالى فرو يشيان هداياى زيادى را به آنحوالى مکه براى جلب اعتماد قر

   .رفتند، براى پذيرش دين نوين آماده کند از قربانيان اوضاع جنگ به شمار مى

سعد پس از  ابن. سعد کاتب پيشين قرآن در مدينه بود بنهللا عبدا. ى حساب با دشمنان پيامبر رسيد سپس نوبت تسويه

هاى قرآن بدون مخالفت پيامبر دخالت داشت، در صحت دين اسالم شک کرده و به مکه  که در اتمام برخى از آيه نآ

در . افن براى نجات او پا درميانى کرد او از انتقام پيامبر جان سالم بدر برد زيرا داماد پيامبر، عثمان بن. گريخته بود

دشمنان . سعد را به قتل نرساند  آرزوى او را بر آورده نکرد و ابنحالى که پيامبر سکوت اتخاذ کرده بود، کسى نيز

يک شاعر، . ديگر پيامبر که پشتيبانى با نفوذ مانند عثمان نداشتد، يکى پس از ديگرى قربانى ترور دولت اسالمى شدند

فر که پول خون چندين خواننده، کسانى که پس از هجرت پيامبر به مدينه دختران او را تحقير کرده بودند و يک ن

سفيان  اميه و بخصوص ابو ى بنى در برابر سران طايفه. برادرش را از پيامبر دريافت کرده بود، از جمله مقتوالن بودند

بدون ترديد مجازات سران قريش بنا بر . خواست نشدند و همسر او هند که از سردمداران مشرکان بودند حتا باز

، يعنى المنات، الالت و العزى در حوالى مکه را هللال، محمد انهدام دختران ابه همين منو.مصلحت دولت اسالمى نبود

ى دولت اسالمى درنيامده  دانست زيرا برخى از عشاير اعراب که هنوز به سلطه نيز به مصلحت دولت اسالمى نمى



 39

شان را در  ها، مقاومت ى آنخواست که با خدشه دار کردن اعتقادات دين بنابراين محمد نمى. ها اعتقاد داشتند بودند، به آن

ى هوازن  عشيره. پرستيد ى هوازن ياد کرد که المنات را مى توان از عشيره از جمله مى. برابر سپاه مسلمانان تشديد کند

پس از پيروزى مسلمانان و فتح مکه، سران عشاير هوازن و تحاکيف . شد ى قريشيان محسوب مى از دشمنان ديرينه

ت و تسلط بر حجاز متحد شدند و سپاه خود را در طائف، در صد کيلو مترى جنوب شرقى براى پر کردن خالء قدر

.  تن به سوى طائف ترک کرد١٢٠٠٠ ميالدى مکه را همراه با ٦٣٠ى   ژانويه٢٧محمد در تاريخ . مکه، مستقر کردند

اين . يز به همراه داشتند تن بود و اغلب مشرکان زنان و فرزندان خود را ن٢٠٠٠٠سپاه هوازن و تحاکيف مشتمل از 

او در يک .  سال داشت٣٠شد و  رهبر هوازن مالک ناميده مى. ديگر تالقى کردند دو سپاه در نزديکى حنين با هم

شبيخون به سپاه مسلمانان تلفات سختى را به مجاهدان وارد آورد، ليکن محمد موفق شد که قواى خود را جمع آورى 

در اين نزاع تعداد بيشمارى از زنان و فرزندان مشرکان به اسارت مسلمانان در . کند و بر سپاه مشرکان پيروز شود

  ).٧٨(سپس جنگجويان هوازن و تحاکيف پس از عقب نشينى به طائف گريختند . آمدند

. نشينان به حوالى اوتاس اعزام داشت ى شهر را صادر کرد و گروهى را براى سرکوب باديه محمد دستور محاصره

ى  محمد براى تضعيف روحيه. ها را به اسارت گرفتند و به همراه آوردند نشينان زنان آن  از غلبه بر باديهمسلمانان پس

بسترى با زنان مزدوج  ليکن تصاحب و هم. مردان عشاير هوازن و تحاکيف اسيران را ميان مردان مسلمانان تقسيم کرد

در همان زمان پيامبر . زدند ه داشتند و سر باز مىو اسراى جنگى عرف اعراب نبود و مسلمانان از اين عمل اکرا

دار که در جنگ با مشرکان به اسارت مسلمانان در  اى آورد و از آن پس تجاوز به زنان شوهر اسالم براى مؤمنان آيه

   .در اين ارتباط آمده است) ٤(ى النساء   از سوره٢٤ى  آيه). ٧٩(آمده بودند، مجاز اعالم شد 

  

) هاى کفار به حکم خدا در جنگ(نيز بر شما حرام شد مگر آن زنان که ) دار شوهر(حصنه نکاح زنان م... "

و هر زنى غير ) هايى که به حرمت ياد شد نکاح نکنيد با آن(ايد، بر شما است که پيرو خدا باشيد  متصرف و مالک شده

   .". ..که ذکر شد حالل است که به مال خود به طريق زناشويى بگيريد از آن

  

محمد سپس با سپاه مسلمانان به سوى . ى طائف سران عشاير هوازن و تحاکيف تسليم شدند س از دو هفته محاصرهپ

اين شهر مقر زنان و فرزندان عشاير هوازن و تحاکيف بود که در جنگ حنين به اسارت مسلمانان . جيرانا راهى شد

اد که به اسالم ايمان بياورند و در همان حين يا از محمد سران طائف را در برابر يک تصميم قرار د. در آمده بودند

مردان عشاير هوازن و تحاکيف از هراس تجاوز مسلمانان به . زنان و فرزندان و يا از اموال خود صرف نظر کنند

. در تقسيم غنائم حرص مسلمانان چنان باال گرفت که به پيامبر تعرض کردند. زنان و فرزندانشان از اموال خود گذشتند

کردند که چرا او  برخى از مسلمانان به پيامبر اعتراض مى. در اين آشوب لباس محمد پاره شد و جان او به خطر افتاد

شدند و ساليان سال بر مسلمانان  اميه که از سردمدارن مشرکان محسوب مى ى بنى در تقسيم غنائم براى اعضاى طايفه

هاى  دانستند که اتخاذ تصميم اين شمار از مسلمانان نمى. شود ضربات سهمگين وارد ساخته بودند، اولويت قائل مى

سفيان و  در اين ماجرا فقط ابو. هاى عقلى و اخالقى است پيامبر وابسته به مصلحت دولت اسالمى و نه به ارزش

   . شتر دريافت کردند١٠٠پسرانش معاويه و يزيد هر کدام 

او اولين کارمند دولت . سهيل را به فرماندارى مکه برگزيد نسپس محمد به مکه رفت و بعد از زيارت کعبه، عتبة ب

جبل موظف به ترويج ايدئولوژى  معاذ بن. کرد اسالمى بود که براى خدمتش روزانه يک درهم مقررى دريافت مى

محمد در اقامت کوتاه خود در ). ٨٠(دولت اسالمى شد و براى تدريس قرآن به مسلمانان قريشى در مکه خانه گزيد 

ه فرصت را غنيمت شمرد و از تسلط دولت اسالمى بر عشاير هوازن و تحاکيف استفاده کرد که مشرکان مکه را مک
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داد که استقرار  ى حاکم قريش پيام مى به اهالى مکه و طبقههللا او به عنوان پيامبر ا. براى ايمان به اسالم متقاعد کند

ى العنکبوت   و سوره٥٧ى  آيه) ٢٨(ى القصص  در سوره. استها  دولت اسالمى براى ايجاد امنيت در منطقه به نفع آن

   .شود  به اين موضوع اشاره مى٦٧ى  آيه) ٢٩(

 

گفتند که اگر ما با تو اسالم را که از طريق هدايت است پيروى کنيم ما را از سرزمين خود ) برخى اهل مکه(و "

بى آب و ( آسايش و ايمنى قرار نداديم تا به اين مکان آيا حرم مکه را برايشان محل) ها بگو در پاسخ آن(بزودى برانند 

ليکن ) ها دروغ است پس بدان که اين عذر(شان کرديم از هر طرف بياورند؟  انواع نعمت و ثمرات که ما روزى) گياه

   ."حقيقت اين است که اکثر مردم نادانند

 

يم در صورتى که از اطرافش مردم ضعيف را نديدند که ما آن شهر را حرم و امن قرار داد) کافران اهل مکه(آيا "

   ."شوند گردند و به نعمت حق کافر مى به قتل و غارت ميربايند، آيا باز به باطل مى

  

ى  ى تسلط دولت اسالمى را بر شبه جزيره  ميالدى برنامه٦٣٠ مارس ١٨محمد پس از رسيدن به مدينه در تاريخ 

نشينان منعقد  ى اعراب و باديه هايى را با طوايف پراکنده داد ن خود قرارى فرستادگا او به وسيله. عربستان طراحى کرد

، قوانين انتظامى، )حقوق زوجيت، حق ارث(هاى دينى و قوانين شرعى  ساخت و به اين شيوه، روابط سياسى، ارزش

ى  شبه جزيرهو حق مالکيت بر زنان و بردگان را بر تمامى اهالى ) فروشى و ربا منع گران(هاى اقتصادى  معيار

  ).٨١(عربستان تحميل و بزرگان عشاير عرب را متعهد به پرداخت زکات به دولت مرکزى کرد 

در . ى سياسى محمد نيز نتايج متفاوت داشت بديهى است که با در نظر داشتن تنوع تدين در اين منطقه تحقق برنامه

در شمال شرقى . پرستى آماده کرده بودند  براى يکتايمامه پيامبرانى مانند مسيلمه و سجاح ذهنيت طوايف اين منطقه را

شدند به مسيحيت  وائل و تغلب منقسم مى ى بکر بن عربستان و در مرز شاهنشاهى ساسانى عشاير ربيعه که در دو طايفه

وائل  کر بنى ب طايفه. ها با ايرانيان بنا بر منافع مادى و اوضاع تدافعى شاهنشاهى ساسانيان بود روابط آن. ايمان داشتند

دادى را با دولت اسالمى منعقد  سران عشاير ربيعه قرار. حتا در يک جنگ با ايرانيان بر سپاه ساسانى پيروز شده بود

سپس محمد همراه با سى هزار تن براى سرکوب مسيحيان و جبران . که به اسالم ايمان بياوردند کردند، بدون اين

. فت اين خبر مسيحيان خرد به خرج دادند و از مقاومت منصرف شدندپس از دريا. شکست مؤته به شام لشکر کشيد

به همين ترتيب، طوايف يهودى . داد با پيامبر اقتدار دولت اسالمى را به رسميت شناختند ها پس از انعقاد يک قرار آن

دولت اسالمى ى  که در حوالى خليج اکبا مسکون بودند و مسيحيان نجران موظف به پرداخت جزيه شدند و تحت سلطه

ى طائف که پس از فتح مکه در برابر سپاه مسلمانان  در راه بازگشت به مدينه محمد با سران عشيره. قرار گرفتند

ها را متقاعد ساخت که منافع مادى و نقش  محمد پس از چند روز مذاکره، آن. مقاومتى کرده بودند، برخورد کرد

سپس سران طائف با وجود سرسختى و غرور با اکراه به دين اسالم . ها در دين نوين محفوظ خواهد ماند اجتماعى آن

پس از . در نتيجه الالت، بت بزرگ مشرکان نيز شکسته شد. گرويدند و اقتدار دولت اسالمى را به رسميت شناختند

. يشه داشتمحمد مانند هميشه مصلحت پ. ى طائف مابقى سران اعراب به مدينه آمدند و به اسالم گرويدند تسليم عشيره

آورى زکات و تعليم قرآن و آيين  کرد و چند تن از مسلمانان را براى جمع ها پذيرايى مى او پس از بيعت و نماز از آن

از جمله بايد از سران طوايف قحطان و اميران حضرموت، حمير، کنده و نخع ياد کرد که . کرد ها همراه مى نوين با آن

در اين رابطه ايرانيان جنوب عربستان که با پشتيبانى شاهنشاهى ساسانيان بر . دندبراى گرويدن به اسالم به مدينه آم
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فيروز نام داشت که براى حفظ منافع خويش و ) ايرانيان(ى ابناء  نماينده. کردند، نيز استثنا نبودند يمن فرمانروايى مى

  ).٨٢(مقام فرماندارى يمن به مدينه آمد و با پيامبر اسالم بيعت کرد 

ى اعراب و ترويج  ى عشاير پراکنده هاى دينى به وسيله ى عربستان، تقبل ارزش  دولت مرکزى بر شبه جزيرهتسلط

اما اين پيروزى به معنى نابودى تمامى مخالفان . شدند اسالم منجر به افزايش شأن پيامبر و تحکيم دولت اسالمى مى

در دوران جنگ با مشرکان، در حالى که مسلمانان به . ها تضاد طبقاتى بود دليل تشکل آن. محمد و دين نوين نبود

هاى طبقاتى و بحران  کردند، تضاد سازى امت و دولت اسالمى را تضمين مى ى راهزنى از تجار قريشى، باز وسيله

هاى طبقاتى نيز به  ى عربستان، تضاد ليکن با استقرار دولت مرکزى در شبه جزيره. شدند اقتصادى به مکه منتقل مى

ى سياسى بازگشت و تحت نظر  ى حاکم قريش با توفيق کامل به صحنه طبقه. افتادندهللا دولت اسالمى و پيامبر ادامن 

بديهى است که . پيامبر همان جايگاه اجتماعى و منزلت سياسى را يافت که قبل از ايمان به اسالم در انحصار داشت

سفيان مشاور قابل اعتماد و معاويه منشى محمد بود در حالى  در اين دوران ابو. شد ها نيز بايد تأمين مى منافع مادى آن

  ).٨٣(سفيان، يزيد فرماندارى تيماء را به عهده داشت  که پسر ديگر ابو

شدند  ى پيامبر در حوالى مدينه بنا شده بود، جمع مى تحت چنين شرايطى برخى از مسلمانان در مسجدى که با اجازه

گويى که . کردند ى حاکم صحبت مى ى طبقه ى و وضعيت مسلمانان تحت سلطهو پيرامون اوضاع سياسى، مبانى دين

در اين دوران که محمد براى سرکوب مسيحيان به تبوک لشکر . ها حتا در فکر قيام و قتل پيامبر نيز بودند برخى از آن

 سپاه مسلمانان، على محمد به ناچار قبل از حرکت. کشيد، برخى از مسلمانان بهانه گرفتند و او را همراهى نکردند

گشت از تبوک يکى از مسلمانان قصد  در حين باز. ى خويش در مدينه کرد طالب را مأمور محافظت از خانواده ابى بن

پس از اين . اى داشت، ليکن نه او توفيقى در اين کار حاصل کرد و نه شناسايى او مقدور شد پرتاب محمد را از صخره

او پس از .  آتش کشيدن اين مسجد را صادر کرد و هواداران او در اين راه کوشا بودندحادثه محمد بالفاصله دستور به

 ١٠٧هاى  آيه) ٩(ى التوبه  توجيه شرعى اين عمل در سوره. بازگشت به مدينه بالفاصله اقدام به سرکوب مخالفان کرد

   . آمده است١٠٩تا 

 

و ) که خلق به مسجد پيغمبر و نماز او حاضر نشوند(آن گروه منافقى که مسجدى براى زيان اسالم بر پا کردند "

ى خدا و رسول بود و با اين  ى کلمه بين مسلمانان و مساعدت با دشمنان ديرينه مقصودشان کفر و عناد و ايجاد تفرقه

دهد که  ى اسالم نداريم، خدا گواهى مى کنند که در بناى اين مسجد جز قصد خير و توسعه هاى مؤکد ياد مى همه قسم

ى  که بنيانش از اول بر پايه) قبا(ها قدم مگذار و همان مسجد  گويند، تو اى رسول ما هرگز در مسجد آن محققًا دروغ مى

ى نماز کنى، سزاوارتر است که در آن مسجد مردان پاکى که مشتاق تهذيب  که در آن اقامه تقوى محکم بنا گرديده بر اين

هذب را دوست دارد، آيا کسى که مسجدى به غرض تقوى و خدا پرستى آيند و خدا مردان پاک و م نفوس خودند در

ى  سازد و بر پايه) ى کلمه در اسالم به غرض کفر و نفاق و تفرقه(تأسيس کرده رضاى حق را طالب است که بنائى 

اق و ستم اين حال بناى نف(سستى در کنار سيل که زود به ويرانى کشد و عاقبت آن بنا از پايه به آتش دورزخ افتد؟ 

   ."کاران را هدايت نخواهد کرد و خدا هرگز ستم) است

  

اغلب مسلمانان مشکوک از ترس جان، مال . سپس تفتيش عقايد کسانى آغاز شد که در سفر به تبوک شرکت نداشتند

. دندپيچى از فرمان همراهى پيامبر به تبوک عذر خواهى کر و ناموس خود به عجز افتاده و به گناه خود به خاطر سر

ها را  اند و حاضر نبود که آن هاى مرار، هالک و کعب متهم کرد که به امت پشت کرده ها را به نام محمد سه تن از آن

ُابى  بنهللا شان را به تعويق انداخت زيرا با وجود عبدا ها را تحت نظر قرار داد و تعيين تکليف سپس محمد آن. عفو کند
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 آمده ١٠٦ى  آيه) ٩(ى التوبه  در مورد اين سه تن در سوره. دانست  نمىها را به مصلحت دولت اسالمى مجازات آن

   .است

  

هايى هستند که کارشان بر مشيت موقوف است يا به عدل آنان را عذاب کند يا به کرم  کاران آن برخى ديگر از گناه"

   ."آگاه است) به حکمت نظام آفرينش(و ) به صالح خلق(از گناهانشان در گذرد و خدا 

  

محمد براى آرامش و جذب هوادارانش در مراسم . گذشت ُابى، در بنهللا ر همين ايام سردمدار مخالفان محمد، عبداد

ُابى  اما ميان هواداران پيامبر و نزديکان ابن. تدفين او شرکت کرد و بنا بر مصلحت بر سر مزار او نماز ميت گذاشت

سرانجام محمد ). ٨٤(ريزى براى محمد شد  ک آشوب و آبروکار به زد و خورد کشيد و مراسم خاک سپارى تبديل به ي

 در اين ٨٤ ى  آيه) ٩(ى التوبه  در سوره. اى را آورد که او را از شرکت در مراسم خاکسپارى منافقان منع کرد آيه

   .ارتباط آمده است

 

ها به خدا و رسولش کافر  ها به دعا مايست که آن ى آن ديگر هرگز به نماز ميت آن منافقان حاضر نشده و بر جنازه"

   ."شدند و در حال فسق و بد کارى مردند

  

محمد ديگر ضرورتى در مجازات . ُابى مخالفان پيامبر در مدينه رهبر خود را از دست دادند بنهللا گذشت عبدا با در

   . عفو کرد١١٨ى  آيه) ٩(ى التوبه  ها را از طريق سوره ديد و چندى بعد آن مرار، هالک و کعب نمى

 

ى پهناورى  که زمين با همه تخلف ورزيدند تا آن) از تو در جنگ تبوک(که ) مرار، هالک و کعب(بر آن سه تن "

ها تنگ شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند که از غضب خدا جز بر لطف او ملجاء و پناهى نيست پس خدا  بر آن

   ." پذير و در حق خلق مشفق و مهربان استها بار لطف فرمود تا توبه کنند که خدا بسيار توبه بر آن

  

او . چون گذشته مشرکان نيز در مراسم حج شرکت داشتند در اين سال محمد براى زيارت به مکه نرفت زيرا هم

همراه على . طالب را به مکه گسيل کرد ابى بکر و على بن فرماندار مکه عتبة را به عنوان پيشواى زائران برگزيد و ابو

اين ابالغيه .  ميالدى براى اهالى مکه ايراد شد٦٣١رآن بود که توسط عتبة در پايان زيارت کعبه، در بهار يک آيه از ق

   . آمده است٥ى  آيه) ٩(ى التوبه  در سوره

 

در گذشت آنگاه مشرکان را هر ) مدت امان است(که ) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(هاى حرام  که ماه پس از آن"

ها باشيد، چنانچه از شرک توبه  ها را دستگير و محاصره کنيد و از هر سو در کمين آن انيد و آنجا يابيد به قتل رس

   ."ها دست بداريد که خدا آمرزنده و مهربان است کرده و نماز اسالم بپا داشتند و زکات دادند، پس از آن

  

 برابر يک تصميم قرار گرفتند که يا ها در از اين پس نه تنها زيارت کعبه براى مشرکان ممنوع اعالم شد، بلکه آن

را بپذيرند، مراسم دينى را برگزار کنند، زکات هللا به اسالم ايمان بياورند، اقتدار دولت اسالمى و سرکردگى پيامبر ا

  ).٨٥(هاى حرام کشته شوند  بپردازند و يا پس از گذشت ماه
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در اين دوران . حج را رهبرى کردمحمد مراسم )  ميالدى٦٣٢مارس (يک سال بعد، يعنى در سال ده هجرى 

تمامى همسران، ياران و همرزمان . شد ى زيارت حج به اتمام رسيده بود و در ميان زائران مشرکى يافت نمى شيوه

ى نزديکان پيامبر  اما همراهى محمد در مراسم حج به اين معنى نبود که همه). ٨٦(کردند  پيامبر او را همراهى مى

در روند تشکيل و استقرار دولت اسالمى، محمد پى در پى قوانينى را که الهى . و بودندبدون چون و چرا مريد ا

بنا بر بررسى رودى پارت . ساخت ها را بار ديگر از طريق آيات جديد مشروع مى کرد و نسخ آن ناميد، نقض مى مى

داف سياسى خويش قوانين و هاى آنى و اتخاذ اه حتا اصحاب پيامبر نيز گمان برده بودند که او براى ارضاء هوس

روشن است که اعمال محمد منجر به کسر شأن و ). ٨٧(دهد  ى قرآن تغيير مى عرف اعراب را بنا به ميل و به وسيله

بنابراين غير منتظره نيست که محمد . هاى او به دنبال داشت شد و سر پيچى نزديکانش را از فرمان بى اعتبارى او مى

او دو ماه پس از بازگشت به مدينه بيمار شد و به . زديکان خود بى اعتماد شده بوددر اواخر حياتش به اغلب ن

ى بيمارى محمد، زنانش دارويى را در حال  گويى روزى در دوره. اند همسرانش شک داشت که را مسموم کرده

ان دارو را پيش در همين حين محمد به هوش آمد و بر آشفته زنانش را مجبور کرد که هم. بيهوشى بر حلقش ريختند

  ).٨٨(زنان او نيز از ترس مجازات و با اکراه به فرمان او تن دادند . روى او بنوشند

سپس به تمامى . ى سپاهى براى هجوم به شام کرد حارثه، اسامة، را فرمانده محمد در حين بيمارى پسر زيد بن

فرمان پيامبر براى همرزمان او يک توهين . بزرگان مهاجر و انصار فرمان داد تا تحت فرمان اسامة راهى جهاد شوند

با وجود سر پيچى سران مهاجر و . جوانى بيش نبود و از فنون نظامى اطالعى نداشت شد زيرا اسامة نو محض تلقى مى

سپاه مسلمانان . ى اسامة لواء بست و فرمان به عزيمت مجاهدان داد انصار از فرمان پيامبر، او در حال بيمارى بر نيزه

بکر به عهده  در حال بيمارى محمد، پيشوايى نماز را ابو.از مدينه بيرون آمد و در يک فرسنگى شهر اردو زدنيز 

طالب زير بازويش را گرفته بودند، لرزان و ناتوان وارد  ابى عباس و على بن بارى محمد در حالى که فضل بن. داشت

سوگند ياد کرد هللا او پس از پايان نماز به ا. به عهده گرفتبکر، خود پيشوايى نماز را  مسجد شد و پس از کنار زدن ابو

سپس براى راحتى وجدان خويش از . که نه چيزى را حالل و نه چيزى را حرام کرده است، مگر به امر خداوند

گويى . مسلمانان خواست که اگر بر کسى ستم کرده است و يا کسى طلبى از او دارد، بگويد تا داد او را جبران کند

اى شد که پيامبر بر کمرش زده بود و ديگرى  يکى خواهان جبران تازيانه. ايى چند از ميان مسلمانان برخواستصداه

در حالى که اولى از مقابله به مثل با محمد منصرف شد، دومى پس از دريافت طلبش، . از محمد پول طلب داشت

   .رضايت خود را اعالم کرد

اخبارى . کرد زديکانش، اوضاع دولت اسالمى بود که خاطر او را نگران مىبه غير از نابسامانى روابط محمد با ن

حنيفه به  ى بنى در يمامه طايفه. کرد رسيد، حکايت از سرکشى اعراب و ظهور پيامبران جديد مى که از اطراف به او مى

در همين حين اهالى . يده بودخويلد گرو اسد در نجد به دين طليحة بن ى بنى اطاعت از مسيلمه در آمده در حالى که طايفه

  ).٨٩(عنسى ايمان آورده بودند  تبار محمد، فيروز را به قتل رسانده و به رسالت اسود ى ايرانى يمن نمانده

او قبل از وفاتش خواهان نوشتن مطلبى شد اما ياران . محمد در بستر بيمارى از اطالع اين وقايع بسيار رنجور بود

پس از . گويد ن متن، نوشت افزار در اختيارش نگذاشتند و مدعى شدند که پيامبر هذيان مىنزديک او از بابت نگرانى اي

گذشت پيامبر، عمر در برابر مسلمانان مدعى شد که او براى مشورت با خداوند به عرش رفته است و به زودى به  در

م از مسلمانان به خاطر نداشتند، به اى از قرآن که هيچ کدا بکر با قرائت آيه سپس ابو. ميان مؤمنان باز خواهد گشت

   .آمده است) ٣(عمران  ى آل در سوره) ١٤٤(اين آيه ). ٩٠(شان کرد  ها آرامش داد و متفرق آن
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نيست محمد مگر پيغمبرى از طرف خدا که پيش از او نيز پيغمبرانى بودند و از اين جهان در گذشتند، اگر او  ..."

شما به دين جاهليت خود رجوع خواهيد کرد؟ پس هر که مرتد شود به خدا زيانى نيز به مرگ يا شهادت در گذشت باز 

نخواهد رسانيد و خود را بزيان انداخته و هر کس شکر نعمت دين گذارد و در اسالم پايدار بماند، البته خداوند جزاى 

   ."نيک اعمال به شکر گزاران عطا خواهد کرد

  

  مىى سياسى دولت اسال ميراث پيامبر و فلسفه
  

ى اعراب را تحت قدرت يک دولت مرکزى  او عشاير پراکنده. محمد بدون ترديد يک دولتمرد منحصر به فرد بود

خواست که اين هدف را با همکارى يهوديان و مسيحيان اين سرزمين و در تداوم سنت اديان  او در اوايل مى. متحد کرد

وديان و مسيحيان دعوت او براى ايمان به اسالم را رد کردند و پس از اين که در مدينه يه. پرست متحقق کند ديگر يکتا

   .ى محمد نيز عوض شد به سرکردگى دولت اسالمى تن ندادند، برنامه

و محمد به حق در اين کار " آفريند انسان دين را مى"ى اين نوشته از مارکس نقل کردم،  گونه که در مقدمه همان

 سال رسالتش و بخصوص پس از هجرت به مدينه، دينى آفريد که مانند خود او در عرض بيست و سه. بسيار خبره بود

او نخست خودش را در رديف پيامبران اولوالعزم مانند نوح، ابراهيم، موسى و عيسى قرار داد . او منحصر به فرد بود

لت دينى و سرکردگى و به عنوان وارث نبوت از يهوديان و مسيحيان دعوت کرد که به دين اسالم ايمان بياورند و رسا

دانست که گويى در تورات و انجيل نيز  محمد مصداق رسالتش را در شواهدى مى. سياسى او را به رسميت بشناسند

   . آمده است١٥٧ى  آيه) ٧(ى االعراف  براى نمونه در سوره. اند بيان شده

  

نام و نشانى و (ها است   در دست آنو پيغمبر امى که در تورات و انجيل که) ختمى(آنان که پيروى کنند از رسول "

   .". ..ها را امر به نيکويى و نهى از زشتى خواهد کرد آن) که آن رسول(يابند  نگاشته مى) اوصافش را

  

ها داستان ابراهيم را  محمد پس از نااميدى از ايمان مؤمنان يهودى و مسيحى به اسالم براى قطع رابطه با آن

هيم و اسماعيل را اولين مسلمانان و بانيان کعبه خواند و به اين ترتيب، مسلمانان را فراى ى ابرا او به اين وسيله. ساخت

کرد که نه تنها از دين  محمد پى در پى يهوديان و مسيحيان را متهم مى. پرست مستقر کرد مؤمنان اديان ديگر يکتا

ى  انگيزه. اند انجيل را نيز تحريف کردهاند، بلکه براى توجيه انحراف خويش، توارت و  راستين ابراهيم منحرف شده

ى  براى نمونه در سوره. بزرگان يهودى و مسيحى براى محمد روشن بود، کتمان رسالت او و تفره از ايمان به اسالم

   . آمده است٧٨ و ٧١ى  آيه) ٣(عمران  آل

  

که به حقانيت  يد در صورتىاى اهل کتاب چرا حق را به باطل مشتبه سازيد تا چراغ حق را بباد شبهات خاموش کن"

   ."آن آگاهيد

 

اند از کتاب خدا  چه از پيش خوانده دهند تا آن همانا برخى از اهل کتاب قرائت کتاب آسمانى را تغيير و تبديل مى ..."

محسوب دارند و هرگز آن تحريف شده از کتاب خدا نخواهد بود و گويند آن آيات از جانب خدا نازل شده در 

   ."بندند به خدا دروغ مى) هاست تحريف خود آن(دانند  که مى جانب خدا نيست و با آنکه از  صورتى
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گونه که در سير تشکيل و استقرار دولت  در مدينه نزاع محمد با يهوديان به مراتب اساسى تر بود زيرا همان

ها به سرکردگى محمد  ان آنتر از مسيحيان بودند و بزرگ اسالمى مستدل کردم، طوايف متفاوت يهودى به مراتب متشکل

کرد و طرد  محمد انحراف يهوديان را فقط محدود به رد رسالت خويش نمى. دادند و اقتدار دولت جوان اسالمى تن نمى

ى  براى نمونه آيه. گذاشت اسرائيل صحه مى دانست که بر انتقاد او به قوم بنى و قتل عيسى را نيز از جمله شواهدى مى

   .در اين ارتباط آمده است) ٦١(ى الصف   از سوره٦

 

اسرائيل گفت که من همانا رسول خدا بسوى شما هستم و به  مريم به بنى باز ياد آر هنگامى که عيسى بن ... "

دهم که بعد از من رسول بزرگوارى که  کنم و نيز شما را مژده مى حقانيت کتاب تورات که مقابل من است، تصديق مى

چون آن رسول با آيات و ) و قرآنش عالمى را بنور علم و حکمت روشن سازد(ست بيايد احمد ا) در انجيل من(نامش 

   ."سحرى آشکار است) معجزات و قرآن وى(معجزاتى به سوى خلق آمد گفتند اين 

  

کرد که بخشى از تورات را که مصداق  به يهوديان انتقاد مى) ٢(ى البقره  هاى متفاوت سوره محمد از طريق آيه

   . همين سوره آمده است١٧٤ و ١٥٩، ١٤٦، ٧٥هاى  براى نمونه در آيه. کنند است، منتشر نمىرسالت او 

  

آيا طمع داريد که يهودان به دين شما بگروند و در صورتى که گروهى از آنان کالم خدا را شنيده و به دلخواه خود "

   ."اند فتهرا دريا که کالم خدا را تعقل کرده، معنى آن کنند يا آن را تحريف مى آن

  

گونه که  شناسد، بدان محمد و حقانيت او را بخوبى مى) يهود و نصارى(ها کتاب فرستاديم  گروهى که ما بر آن"

   ."که علم بدان دارند فرزندان خود را وليکن گروهى از آنان از راه عناد حق را کتمان کردند در صورتى

  

که براى هدايت  هنمايى خلق فرستاديم کتمان کرده، بعد از آناى را که براى را آن گروه اهل کتاب که آيات واضحه"

   ."کنند ها را خدا و جن و انس و ملک لعن مى آن. مردم در کتاب بيان کرديم، پنهان داشتند

 

فرستاده بود و ) ص(ى بعثت محمد  پنهان داشتند آياتى از کتاب آسمانى را که خدا درباره) يهود و غيره(که  آنان"

ها سخن نگويد و از پليدى  اى اندک فروختند جز آتش دوزخ نصيب آنان نباشد و در قيامت خدا از خشم با آنرا به به آن

   .".  ..عصيان پاک نگرداند و هم آنان را در قيامت عذاب دردناک خواهد بود

  

ز اطاعت او و کرد که يهوديان و مسيحيان با وجود آگاهى از رسالتش ا محمد از طريق قرآن به مسلمانان القاء مى

شدند که طوايف يهودى و مسيحى چنان  به اين ترتيب، مسلمانان همواره معتقد مى. زنند ايمان به دين اسالم سر باز مى

هايى را تعليم داده است، مسلمانان از  ها چه چيز اما دين آن. کنند اند که از تعاليم دين خويش نيز پيروى نمى گمراه شده

هاى يهوديان و مسيحيان  خواست به اين ترتيب، ايمان، اعتقاد و تمامى در. يافتند ها آشنايى مى طريق محمد و قرآن با آن

اتهام محمد به مؤمنان . شدند گرفتند، مجرم به انحراف مى که در برابر رسالت دينى و اهداف سياسى محمد قرار مى

   . آمده است١٥ و ١٣هاى  آيه) ٥(ى المائده  سورهبراى نمونه در . ها بود پرست برابر با تهديد به سرکوب آن اديان يکتا
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ها  که موعظه در آن(هاشان سخت گردانيديم  پيمان شکستند آنان را لعنت کرديم و دل) اسرائيل قوم بنى(پس چون "

نصيب ) در تورات(ها داده شد  ى آن کلمات که به آن دادند و از بهره کلمات خدا را از جاى خود تغيير مى) اثر نکرد

ها که با ايمان و  شوى جز قليلى از آن کارى و نادرستى آن قوم مطلع مى اند و دايم بر خيانت زرگى را از دست دادهب

   ."کاران را دوست دارد ها در گذر و کار بدشان عفو کن که خدا نيکو کارند تو از آن نيکو

 

داريد  را پنهان مى) تورات و انجيل(سمانى اى اهل کتاب رسول ما آمد تا حقايق و احکام بسيارى از آنچه از کتاب آ"

و (در گذرد و همانا از جانب خدا براى هدايت شما نور عظيم ) هاى شما بسيارى از خطا(براى شما بيان کند و از سر 

   ."و کتابى به حقانيت آشکار آمد) رسول بزرگ

  

انجيل نيز به موسى و عيسى از طريق کرد که تورات و  فراتر از اين، محمد از طريق قرآن به مسلمانان القاء مى

براى . محمد حتا مدعى بود که ابراهيم نيز وحى الهى دريافت کرده و صاحب کتاب بوده است. اند وحى الهى نازل شده

   . آمده است١٩ى  آيه) ٨٧(ى االعلى  نمونه در سوره

  

 در کتب رسوالن پيشين ذکر شده است، است، اين گفتار به حقيقت) از دنيا(منزل آخرت بسى بهتر و پاينده تر  ... "

   ."صحف ابراهيم و تورات موسى مفصل بيان گرديده است) در(بخصوص 

  

به غير از . تا کنون کسى از وحى الهى که بر ابراهيم نازل شده و در کتاب دينى مکتوب باشد، آگاهى نداده است

آگاه  ى تدوين تورات و انجيل به کلى نا  تاريخ و شيوهکند، محمد از الدين شفا به درستى طرح مى گونه که شجاع اين همان

تورات . ى بخصوصى نوشته شده است ى خدا و يا موسى در دوره تورات نه متن واحدى دارد و نه به وسيله. بوده است

تورات "، )نگارش در قرن نهم پيش از ميالد" (تورات يهوى"شود که موسوم به  شامل چهار متن متفاوت و متناقض مى

و سرانجام ) نگارش اواخر قرن هفتم پيش از ميالد" (حزقيال نبى"، متن )نگارش در قرن هشتم پيش از ميالد" (لوهىا

  ).٩١(هستند ) نگارش در قرون ششم و پنجم پيش از ميالد" (کاهنان"يا " ها خاخام"متن 

ص است و نه از طريق وحى به همين منوال، انجيل نيز بر خالف ادعاى محمد و اعتقاد مسلمانان نه کتابى مشخ

 سال پس از رحلت عيسى ١١٠ تا ٧٠شود که  انجيل نيز شامل چهار کتاب مجزا مى. الهى به عيسى نازل شده است

در نگارش انجيل چهارگانه نه حواريون مستقيم عيسى، يعنى کسانى که از نزديک شاهد زندگى و مرگ . اند نوشته شده

به زبان " (انجيل مرقس"رود که  گمان مى. اين چهار کتاب زبان مشترکى دارنداند و نه  اند، شرکت داشته وى بوده

 ٩٠ و ٨٠هاى  در دهه) به زبان التين" (انجيل لوقا"و ) به زبان عبرى" ( متى انجيل" ميالدى، ٧٠ى  در دهه) يونانى

  ).٩٢( ميالدى تأليف شده باشند ١١٠در حدود سال ) به زبان آرامى" (انجيل يوحنا"ميالدى و 

گونه که   همان-در دين اسالم هللا بنابراين نه تنها تورات، انجيل و قرآن به کلى با يکديگر متفاوت هستند، بلکه نقش ا

و يا هللا خداى اسالم در قرآن ا.  با خداوند در اديان توحيدى ديگر تفاوت دارد-کند  الدين شفا به درستى تأکيد مى شجاع

 يهوه خدايى منحصر به قوم يهود نيست که ميان بندگان خود به سر ببرد، مشکالت مانندهللا ا. شود العالمين ناميده مى رب

ها را مد نظر بگيرد و در روابط  ى آن کند، پاسدار منافع خاص يهوديان باشد، مراوده قوم يهود را حل و فصل 

کند که همواره  ق جلوه مىمنط اسرائيل مانند پروردگارى وحشتناک و بى يهوه براى قوم بنى. ها دخيل شود ى آن روزمره

   .در ثواب و گناه قوم يهود سهيم است
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او از يک سو، به عنوان پدر . شمول است که خصلت بشرى دارد خداوند مسيحى بر خالف يهوه، خدايى جهان

نگرد، ليکن از سوى ديگر، ناگزير به  جو است و بندگان را به چشم فرزندان خود مى آسمانى مهربان، بخشنده، آشتى

القدس با حضرت مريم  او به عنوان روح. توزى است که بندگان خود را از گناه کردن باز دارد گيرى و کينه تسخ

خداوند مسيحى هم ميان بندگان خود به سر . شود ها مصلوب مى کند و تنها فرزندش براى گناهان انسان نزديکى مى

  ).٩٣(ها مستقر است  برد و هم بر فراز آن مى

. شمول است که هيچ ارتباطى با بندگانش ندارد العالمين خداوندى جهان  اديان يهودى و مسيحى، ربدر برابر خداوند

او نه جنسيت . برد العالمين بر فراز همه در عرش به سر مى رب. کند حتا فرمان بعثت را جبرئيل به پيامبر ابالغ مى

   . آمده است١١٦ى  هآي) ٢(ى البقره  در سوره. شود زايد و نه زاييده مى دارد و نه مى

  

گفتند که خدا داراى فرزند است، او پاک و منزه از آن است، بلکه هر چه در  مى) نصارى و مشرکان(گروهى "

   ."ها و زمين است ملک اوست و همه فرمانبردار اويند آسمان

  

دانند،  داوند مىى اسالم از يک سو، با مسيحيان که عيسى را فرزند خ بنا بر بررسى رودى پارت محمد به وسيله

هللا از سوى ديگر، انشعاب با عشاير مشرک مد نظر او بود که الالت، العزى و المنات را به عنوان دختران ا. وداع کرد

خداى او حتا پس از خلقت عالم در شش . شد العالمين انتهايى قائل نمى محمد براى قدرت رب). ٩٤(کردند  عبادت مى

ى  آيه) ٥٠(ى ق  در سوره. شود و از اين رو، نيازى به استراحت ندارد جز نمىروز مانند خداى مسيحيان خسته و عا

   . آمده است١١٧ى  آيه) ٢(ى البقره   و سوره٣٨

  

ها است همه را در شش روز آفريديم و هيچ رنج و خستگى به ما  ها و هر چه بين آن ما زمين و آسمان ... "

   ."نرسيد

  

ى آفريدن چيزى کند به محض آن که گويد موجود باش به وفور   و چون ارادهها و زمين است ى آسمان او آفريننده"

   ."موجود خواهد شد

  

آورند و منافقان که به سرکردگى  العالمين مقتدر زمانى در برابر يهوديان که به اسالم ايمان نمى ليکن همين رب

افتد و به ناچار به مکر و  ه عجز و ناله مىکنند ب دهند و وحدت کلمه و اتحاد مسلمانان را تخريب مى رسول او تن نمى

   . آمده است٥٤ى  آيه) ٣(عمران  ى آل  و سوره١٤٢ى  آيه) ٤(ى النساء  براى نمونه در سوره. آورد حيله روى مى

  

چون به نماز آيند با حال بى ميلى و (...) کند  ها مکر مى کنند و خدا نيز به آن همانا منافقان با خدا مکر و حيله مى"

   ."نکنند) آن هم به قصد ريا(سالت و براى ريا کارى آيند، ذکر خدا را جز اندک ک

  

   ."ها مکر کرد و از همه کس خدا بهتر تواند مکر کرد يهود با خدا مکر کردند، خدا هم در مقابل با آن"

  

از امت هللا دايى ابديهى است که ج. العالمين را در عرش، فراز بندگان و مانند يک فرمانروا مستقر کرد محمد رب

اين جدايى در دين اسالم چنان قاطعانه . بسيار مناسب بودهللا اسالمى براى نقش محمد به عنوان پيامبر و رابط امت و ا
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الدين شفا به  شجاع. شود از طريق جبرئيل ايجاد مىهللا ى او با ا گيرد که در اوايل رسالت پيامبر حتا رابطه صورت مى

وقت از مسند  داند و هيچ هايش نمى کسى را مجاز به دخالت در تصميمهللا کند که ا طرح مىدرستى با استناد به آيات قرآن 

شود، واقعيتى وجود ندارد که او بدان آگاه نيست،  اى متحقق نمى آيد، بيرون از وجود او قانون و اراده خدايى فرود نمى

مين آگاه است و همه چيز به همان صورتى آيد، به تمامى وقايع آسمان و ز ى او از درختى فرو نمى برگى بدون اجازه

گرا است زيرا قوانين خود  گرا بلکه مصلحت نه مطلقهللا اما با تمامى اين وجود ا). ٩٥(خواهد  شود که او مى سپرى مى

هدف اصلى او ايمان مسلمانان و تشديد تعهد مؤمنان به پيامبر اسالم است که تحت . کند را در موارد ضرورى نسخ مى

معيار توفيق اين هدف، بستگى به ترويج دين اسالم، . شود توجيه مى" يت بندگان خداوند به راه راستضرورت هدا"

 آمده ١٨٧ى  آيه) ٢(ى البقره  براى نمونه در سوره. افزايش شأن و تنعم پيامبر و تضمين اقتدار دولت اسالمى دارد

  .است

  

ى سترو غفاف شما و شما نيز  ها جامه شد که آنهاى ماه رمضان معاشرت با زنان خود حالل  براى شما در شب"

ى گناه  ها هستيد و خدا چون دانست که شما در کار معاشرت زنان به نافرمانى نفس خود را در ورطه لباس عفت آن

از اکنون در شب رمضان . در گذشت و گناه شما را بخشيد) هاى رمضان مواقه در شب(افکنيد لذا از حکم حرمت  مى

  . ."  ..ها به حالل مباشرت کنيد ا زنروا است که ب

  

پس از هجرت به مدينه . شود در نقش اجتماعى است که براى پيامبرش قائل مىهللا گرايى ا ى بعدى مصلحت نمونه

ى   سوره١٠٣ى  آيه. ى مؤمنان نياز داشت او براى امرار معاش به صدقه. بسامان بود اوضاع اقتصادى محمد بسيار نا

   .رتباط آمده استدر اين ا) ٩(التوبه 

  

پاک و ) از پليدى و حب دنيا(ها را  اى رسول ما تو از مؤمنان صدقات را دريافت دار تا بدان صدقات نفوس آن"

) به دعاى مخلصان(ها را به دعاى خير ياد کن که دعاى تو موجب تسلى خاطر آنان شود که خدا  پاکيزه سازى و آن

   ."دانا است) به مصالح مؤمنان(شنوا و 

  

ها يا به پيامبر مراجعه  از اين رو، آن. اما اوضاع اقتصادى مؤمنان مهاجر و انصار نيز بهتر از خود محمد نبود

بنابراين فقر اهالى مدينه منجر به انزواى پيامبر و . زدند کردند و يا پس از مراجعه از پرداخت صدقه سر باز مى نمى

گرايى کند و  مصلحتهللا ظ نقش اجتماعى محمد ضرورى بود که ادر نتيجه براى حف. شد کسادى دکان دين اسالم مى

از براى هللا در ارتباط با عقب نشينى ا) ٥٨(ى المجادله   از سوره١٣ى  آيه. انتظار زياد از مسلمانان نداشته باشد

   .ى مؤمنان به پيامبر آمده است پرداخت صدقه

  

نکرديد باز هم خدا شما (...) ترسيديد؟ پس حال که ) از فقر(آيا از اين که پيش از راز گفتن با رسول صدقه دهيد "

   ."را بخشيد، اينک نماز به پا داريد و زکات بدهيد و خدا و رسول را اطاعت کنيد و خدا به هر چه کنيد، آگاه است

  

ن کند، بلکه ميان گناها گرايى مى ها به پيامبر اسالم مصلحت نه تنها براى تضمين ايمان مسلمانان و تعهد آنهللا ا

شود که مبادا مسلمانان خارج از حدود دين و به کلى در برابر اسالم قرار  بزرگ و کوچک بندگان خود تفاوت قائل مى

   . آمده است٣١ى  آيه) ٤(ى النساء  براى نمونه در سوره. بگيرند و به سرکردگى پيامبر و قدرت دولت اسالمى تن ندهند
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ما از گناهان ديگر شما ) يعنى گناهان کبيره(اند دورى گزينيد  نهى کردهچنانچه از گناهان بزرگى که شما را از آن "

   ."در گذريم و شما را در عالم به مقامى نيکو و بلند رسانيم

  

به اين . شود در تضمين بقاى مسلمانان نيز مشاهده مىهللا گرايى ا فراتر از مسائل اجتماعى و سياسى، مصلحت

کند، اما  ر خويش براى تنظيم موارد غذايى مسلمانان احکام صريح صادر مىاز طريق پيامبهللا منوال، با وجودى که ا

براى نمونه در . کند ها را مجاز به نقض قوانين خويش مى اگر جان مؤمنان در خطر قرار بگيرد، براى حفظ بقا، آن

   . آمده است١٧٣ى  آيه) ٢(ى البقره  سوره

 

و گوشت خوک را و هر چه را که به اسم غير خدا کشته باشند، به تحقيق حرام گردانيد خدا بر شما مردار و خون "

ى سد رمق نيز تجاوز نکند،  ها محتاج شود در صورتى که به آن تمايل نداشته از اندازه پس هر کس به خوردن آن

   ."گناهى بر او نخواهد بود که به قدر احتياج صرف کند، محققًا خدا آمرزنده و مهربان است

  

به هللا ا. ى خرد بشرى قابل درک است العالمين به اين معنى نيست که حکمت الهى به وسيله ربگرايى  اما مصلحت

شود، در تعيين تمامى وقايع دنيوى و اخروى دخيل است و به اين ترتيب، اراده  دليل اقتدارى که محمد براى او قائل مى

او هر که را . در هدايت بشر نام بردهللا قتدار ابراى نمونه بايد از ا. گيرد و اعمال او با خرد بشرى در تناقض قرار مى

کاران مجازات  کشد و سپس براى گناه کند و هر که را بخواهد به راه گمراهى مى بخواهد به سوى ايمان هدايت مى

   . آمده است٢٣ى  آيه) ٤٥(ى الجاثيه  براى نمونه در سوره. گيرد دنيوى و اخروى در نظر مى

  

گمراه ساخته مهر (...) اش را خداى خود قرار داده، خدا او را دانسته  ه هواى نفسرا ک نگرى آن اى رسول ما مى"

بر دل و گوش او نهاده است و بر چشم وى پرده ظلمت کشيده است، پس او را بعد از خدا ديگر که هدايت ) قهر(

  . "خواهد کرد؟

  

 عذاب دنيوى و اخروى شامل ماند که چرا ى مجازات الهى خرد بشرى مبهوت مى بخصوص در رابطه با فلسفه

 آمده ٤٠ى  آيه) ٢٩(ى العنکبوت  براى نمونه در سوره. گيرد گناه را نيز در بر مى شود و کودکان بى کليت طايفه مى

   .است

  

اى را به کيفر گناهش مؤاخذه کرديم که بعضى را بر سرشان سنگ هالک فرو باريديم و برخى را به  هر طايفه"

ى زمين و گروهى ديگر را به غرق در دريا به هالکت رسانديم و خدا به  برخى را به زلزلهى عذاب آسمانى و  صيحه

   ."ها خود در حق خويش ستم کردند آنان هيچ ستم نکرد، وليکن آن

  

ى مجازات و نه ضرورت ارشاد انسان براى خرد بشرى مفهوم  سازد، نه فلسفه بنابراين در دينى که پيامبر اسالم مى

ها موجودات کاملى نيستند  بنا بر اين اعتقاد، انسان. ى نبوت بر ضرورت ارشاد بندگان خدا استوار است شهاندي. شود مى

کند  گاه بدون پيشوا رها نمى از اين رو، پروردگار عادل بندگان خود را هيچ. شوند و همواره از راه راست منحرف مى

ليکن پس . رساند ى وحى الهى به رسالت ترويج پيام خود مى لهاى را به وسي هاى منزه ها همواره انسان و براى هدايت آن



 50

از اين رو، يک رديف از پيامبران اولوالعزم . شود ى بندگان خدا به اشتباه تفسير مى از چندى وحى الهى به وسيله

ا منحل و راه ى نبوت ر اما محمد با دو ادعاى متفاوت فلسفه. را به بندگان او ابالغ کنندهللا اند که احکام ا مبعوث شده

ى  براى نمونه در سوره. النبيا است او از يک سو، مدعى بود که خاتم. هاى آتى مسدود کرد وحى الهى را براى نسل

   . آمده است٤٠ى  آيه) ٣٣(االحزاب 

  

النبيا است، خدا هميشه بر  ليکن او رسول خدا و خاتم(...) نيست ) زيد يا عمرو(محمد پدر هيچيک از مردان شما "

   ."ى امور عالم آگاه است همه

  

بنابراين محمد بر خالف ديگر پيامبران مدعى شد که خدا تمامى حقايق . ناميدهللا ا محمد از سوى ديگر، قرآن را کالم

به اين ترتيب، نه مصداق قرآن بستگى به زمان و مکان . و قوانين را به صورت کامل و نهايى به او ابالغ کرده است

ظلمت اسالم و دليل جهالت مسلمانان را . رساند هدايت بندگان خود پيامبر ديگرى را به بعثت مىدارد و نه خداوند براى 

راه را به هللا ا النبيا و به قرآن به عنوان کالم اعتقاد به نبوت محمد به عنوان خاتم. نيز بايد در همين دو مقوله جستجو کرد

ى  براى نمونه در سوره. کند ن غير قابل تحمل مىروى شک، پرسش در امور دينى و دنيوى مسدود و براى مسلمانا

   . در رابطه با پرسش آمده است١٠١ى  آيه) ٥(المائده 

  

را به هنگام نزول  آيد و اگر پرسش آن اى اهل ايمان، هرگز از چيزى مپرسيد که اگر فاش گردد، شما را بد مى"

گذشت  خدا از عقاب سؤاالت بيجاى شما در. کند  مىچه را مصلحت باشد، بيان گذاريد، قرآن براى شما آن آيات قرآن وا

   ."که خدا آمرزنده و بردبار است

  

ى انسان را براى تعيين سرنوشت خويش  ى نبوت در کليت آن ابزارى حکومتى است زيرا اراده بدون ترديد فلسفه

نه از طريق دين اسالم او پس از هجرت به مدي. محمد از اين ديدگاه دينى به بهترين وجه بهره برد. کند سلب مى

دولت اسالمى ادغام کرد و به اين ترتيب، ) اى سلطه جهان(ى دنيوى  را با فلسفه) گريزى جهان(ى اديان توحيدى  انديشه

ى سياسى اسالم بر يک اعتقاد تخيلى و مجرد استوار  بنابراين فلسفه. ى نبوت بنا گذاشت ساختارى نوين در انديشه

طبق اين اعتقاد، مؤمنان خواهان کسب پاداش . افقى کلى ميان اعضاى امت اسالمى را داردشود که ادعاى ابراز تو مى

به . اخروى در بهشت هستند، ليکن براى تحقق اين هدف، نياز به رهبرى به راه راست و تشکيل دولت اسالمى دارند

تحانى ايمان خود به دين و شود که در يک دوران ام اين ترتيب، مفهوم زندگى دنيوى مسلمانان در اين خالصه مى

گيرد و  در نتيجه هدايت و رهبرى امت تحت سرکردگى دولت اسالمى قرار مى. تبعيت از دولت اسالمى را اثبات کنند

ى  آيه) ٣(عمران  ى آل براى نمونه در سوره. شود و بنابراين نيازى به مقبوليت دنيوى ندارد ى الهى توجيه مى با اراده

   . آمده است٣٢

  

، همانا کافران را خدا )کافر شويد( اى پيغمبر فرمانبردارى کنيد خدا و رسول را، اگر از آنان روى گردانيد بگو"

   ."دوست نخواهد داشت

  

براى تشکيل ) گريزى جهان(ى اديان توحيدى  با انديشه) اى سلطه جهان(ى دنيوى  پس از هجرت به مدينه ادغام فلسفه

در عرش و هللا استقرار ا. نيز به صورت نهايى دگرگون شدهللا ى پيامبر با ا طهدولت اسالمى ضرورى بود، ليکن راب
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هللا ايجاد رابطه با امت اسالمى از طريق خطاب وحى الهى به جبرئيل و سپس به محمد، مانعى در برابر دنيوى شدن ا

ى الهى ارتقاء  لذا براى حل مسائل دولت دنيوى و مسائل خصوصى محمد، اين پيامبر بود که بايد به درجه. ساخت مى

براى . ى ارتقاء الهى پيامبر در همان اوايل بعثت و در مکه گذاشته شده بود نطفه. کرد يافت و به عرش سعود مى مى

   . آمده است١٠ تا ٥هاى  آيه) ٥٣(ى النجم  نمونه در سوره

  

 کمال بود، جلوه کرد و آن رسول در افق اعالى) ملکوتى بر رسول(همان ملک مقتدرى که به صورت کامل "

با او به مقدار دو کمان يا نزديکتر از آن شد، ) به وحى حق نازل گرديد، بدان نزديکى که(گاه نزديک آمد و بر او  آن

   ".چه را که هيچ کس درک آن نتوان کرد ى خود وحى فرمود آن پس خدا به بنده

  

شد و مانعى  نزد مؤمنان مىهللا به کسر شأن ابديهى است که مالقات پيامبر با خداوند و ديدن او به چشم انسانى منجر 

از اين رو، بايد مالقات با خدا فقط منحصر به . داد العالمين اختصاص مى ساخت که محمد به رب براى آن هيبتى مى

   . آمده است٥١ى  آيه) ٤٢(ى الشورى  در سوره. شد رسوالن او مى

 

ى غيب  يا از پس پرده) و الهام(سخن گويد مگر به وحى ز رسوالن هيچ بشرى را يارى آن نباشد که با خدا و ا...  "

فرستد تا به امر خدا هر چه او خواهد وحى کند، البته او خداى داناى بلند مرتبه ) از فرشتگان عالم باال(عالم، يا رسولى 

   ."است

  

ى تهييج ى سياسى برا به اين ترتيب، قابل توضيح است که چگونه قرآن پس از هجرت تبديل به يک روزنامه

 اجتماعى براى تنظيم روابط اجتماعى امت اسالمى و -ى حقوقى  مسلمانان جهت استقرار دولت اسالمى و يک مجله

به خوبى هللا ى پيامبر با ا اند، اين تغيير رابطه در بسيارى از آيات قرآن که در مدينه آمده. مسائل خصوصى محمد شد

گيرد، بلکه  قرار مىهللا  به عنوان رسول در جوار ا-کى پس از ديگرى  ي-محمد نه تنها در آيات قرآن . شود مشاهده مى

ى ذلت تام  العالمين که نخست به آن اشاره کردم، نشانه زند که براى آن رب در بسيارى از مواقع دست به اعمالى مىهللا ا

   .کنم براى اثبات اين ادعا به طرح چند نمونه بسنده مى. است

حفضه در خانه حضور . خطاب بود اش حفضه، دختر عمر بن ا همسر پنجمبسترى محمد ب گويى روزى نوبت هم

جا با او  ى حفضه خواند و همان سپس محمد کنيز خود ماريه قبطيه را به خانه. نداشت زيرا به ديدار والدينش رفته بود

 که از حفضه محمد با وجودى. در همان حين حفضه باز گشت و از ديدن اين واقعه بسيار ناراحت شد. بستر شد هم

عايشه نيز فرصت را . خواهش کرد که اين راز را براى خود نگاه دارد، ولى او اين حادثه را با عايشه در ميان گذاشت

ى اسالم يک نظام جنسيتى را بر  غنيمت شمرد و براى انتقام از محمد که او را از کودکى به همسرى گرفته و به وسيله

 ٣ى  آيه) ٦٦(ى التحريم  در سوره). ٩٦(ريزى او ميان اهالى مدينه شد  نجر به آبرواو و زنان ديگر تحميل کرده بود، م

العالمين است که خيانت حفضه را هم چون يک خبر چين براى محمد افشا  و ربهللا اين ا. شود به اين ماجرا اشاره مى

   .کند مى

 

آن زن چون خيانت کرده )  سپردبه او(سخنى به راز گفت و ) با حفضه(وقتى پيغمبر با بعضى از زنان خود "

و (را بر سر پيامبر آگاه ساخت، خدا به رسولش خبر داد و او بر آن زن برخى را احضار کرد ) عايشه(ديگرى 
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گه من سر تو بر (و برخى را از کرم پرده نهاد اظهار نکرد، آن زن گفت رسوال تو را که واقف ساخت؟ ) برويش آورد

   ."خبر داد) از همه اسرار عالم(ا خداى داناى آگاه رسول گفت مر) ام کسى فاش کرده

  

کند که بنا به ميل خود  العالمين مقتدر است که رسولش را مختار مى چينى، سپس اين بار نيز همان رب فراتر از خبر

ب ى االحزا براى نمونه در سوره. ها را به تأخير بيندازد و از براى تنبيه سرپيچى همسرانش نوبت همبسترى با آن

   . آمده است٥١ى  آيه) ٣٣(

 

از ) به قهر(را که  اى رسول هر يک از زنانت را نوبتش مؤخر دارى و هر که را خواهى بخود بپذير و هم آن..."

   .". ..خواندى باز بر تو باکى نيست) به مهر(خود راندى اگرش 

  

بديهى است که آن نظام . دهند  مىشويى محمد بسامانى زندگى زنا گواهى به نا) ٣٣(ى االحزاب  اغلب آيات سوره

ى دين بر زنان مسلمان تحميل کرد، نه به خوبى با عرف اين دوران هماهنگ بود و نه به  جنسيتى که محمد به وسيله

محمد حتا براى استقرار اين نظام جنسيتى در اندرونى خويش با موانع . داد هاى جنسى اعراب پاسخ مطلوب مى نياز

ى اسالم  او از يک سو، به وسيله. شد العالمين مى براى تحکيم آن همواره نيازمند به اقتدار رببيشمارى روبرو بود و 

ممکن  کرد و به اين شيوه، ازدواج مجددشان را بنا بر عرف اعراب نا همسرانش را مادر تمامى مؤمنان خطاب مى

 همين سوره آمده ٣٣ تا ٢٨ و ٧هايى  هبراى نمونه در آي. داد ها پيشنهاد طالق مى ساخت و از سوى ديگر، به آن مى

   .است

  

مادران مؤمنان ) در اطاعت و عطوفت و حرمت نکاح(ها و زنان پيغمبر  تر به مؤمنان است از خود آن پيامبر اولى"

   .". ..هستند

  

ما را با زنان خود بگو اگر شما زندگانى و زيب و زيور دنيا را طالبيد، بياييد تا من مهر ش) گرامى(اى پيامبر "

دار آخرت هستيد، همانا خدا به  پرداخته و همه را به خوبى و خرسندى طالق دهم و اگر طالب خدا و رسول و مشتاق

اجر عظيم عطا خواهد کرد، اى زنان پيامبر از شما هر که به کار ناروايى دانسته اقدام ) در قيامت(نيکو کاران از شما 

اين بر خدا سهل و آسان است و هر که از شما مطيع فرمان خدا و رسول کند، او را دو برابر ديگران عذاب کنند و 

مهيا سازيم، اى زنان ) در بهشت ابد(باشد و نيکو کار شود او را پاداش دوبار عطا کنيم و براى او روزى بسيار نيکو 

هيز کار باشيد، پس زنهار ، اگر خدا ترس و پر)تر است تان رفيع بلکه مقام(پيغمبر شما مانند يکى ديگر از زنان نيستيد 

و درست ) بلکه متين(است به طمع افتد ) هوى و هوس(که دلش بيمار  نازک و نرم با مردان سخن نگوئيد، مبادا آن

ى جاهليت پيشين آرايش و خود آرايى مکنيد و نماز را بپا  تان بنشينيد و آرام گيريد و مانند دوره ها سخن گوييد و در خانه

   ."فقيران دهيد و از امر خدا و رسول اطاعت کنيدداريد و زکات مال 

  

ترين همسر  پس از هجرت محمد به مدينه، ماجراى گردنبند سومين و جوانهللا ى بعدى براى تغيير نقش ا نمونه

عايشه نيز . النضير راهى مدينه بودند ى بنى گويى روزى پيامبر با اصحابش پس از غلبه بر طايفه. محمد، عايشه، است

پس از يک توقف در افک و قبل از حرکت کاروان، عايشه براى قضاء حاجت از کاروان . ها بود روان آنهمراه کا

جستجوى گردنبند چنان وقت او را گرفت که کاروان بدون او راهى . دور شد و در همان جا گردنبند خود را گم کرد
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پس از بازگشت آن دو به مدينه، . وردالموعتل عايشه را در صحرا يافت و به مدينه آ سپس صفوان بن. مدينه شد

گرفتند و  اهالى مدينه محمد را به تمسخر مى. الموعتل تکميل شد ى هم خوابگى او با ابن ى غيبت عايشه با شايعه فاجعه

محمد نه خواهان . کرد طالب خواهان طالق عايشه بود، در حالى که عايشه بر بى گناهى خود پافشارى مى ابى على بن

و خالق جهان بود که به کمک هللا اين بار نيز ا). ٩٧(هاى مردم را تحمل کند  توانست طعنه ايشه بود و نه مىجدايى از ع

ى   سوره١٥ى  آيه. چون دوستى نزديک و مهربان به نفع او حل و فصل کرد رسولش شتافت و مسائل زناشويى او را هم

يابد، بلکه فرصت را  ى ماجراى عايشه مى بى براى خاتمهدر همين ارتباط آمده است که نه تنها راه حل مناس) ٤(النساء 

   .کند ى تسلط جنسى بر زنان تکميل مى غنيمت شمرده و مالکيت مردان را به وسيله

  

ها بخواهيد، چنانچه گواهى دادند در اين صورت آنان  کنند، چهار گواه مسلمان بر آن) زنا(شايسته  زنانى که عمل نا"

  )يعنى توبه با حد مقرر شود(ها پديدار گرداند  ان عمرشان به پايان رسد يا خدا راه را بر آنرا در خانه نگهداريد، زن

".   

  

العالمين مانند دوستى نزديک حتا تمايل  شود که رب چنان واقعى مىهللا پس از هجرت به مدينه نزديکى محمد به ا

. سازد ى وحى خود مشروع مى ه وسيلهجنسى آنى رسولش را نيز مد نظر دارد و با وجود تناقض با عرف اعراب ب

گويى روزى محمد سر زده به . ى او است حارثه، پسر خوانده ى اين موضوع ازدواج محمد با همسر سابق زيد بن نمونه

جا مهر  بيند و در جحش را نيمه عريان مى زيد در خانه حضور ندارد و محمد همسر او زينب بنت. رود بازديد زيد مى

خوانده مانند ازدواج پدر با دختر  چنين پسر ولى بنا بر عرف اعراب ازدواج با همسر پسر و هم. نددب او را به دل مى

شود که مانعى در برابر  اش حاضر به طالق زينب مى خوانده با وجودى که زيد براى خشنودى پدر. شد خود محسوب مى

 سرزنش همسرانش او را نخست از اين کار هاى مردم و ازدواج محمد با زينب نسازد، ليکن محمد در هراس از طعنه

اين ماجرا در . بيند مقتدر است که حتا تدارک شرايط ارضاء جنسى رسولش را مىهللا اما اين بار نيز ا. دارد باز مى

   . درج شده است٣٧ى  آيه) ٣٣(ى االحزاب  سوره

  

به نصيحت گفتى برو ) حارثه بنيعنى زيد (اش نعمت آزادى  چون تو با آن کس که خدايش نعمت اسالم بخشيد و تو"

داشتى، خدا آشکار ساخت و  چه در دل پنهان مى و آن) و طالقش نده(زنى را نگهدار که همسر تو است و از خدا بترس 

چون زيد از آن زن ) بدين غرض(تر بود بترسى، پس ما هم  تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسيدى و از خدا سزاوار

ى خود که از   او را بنکاح تو در آورديم تا بعد از اين مؤمنان در نکاح زنان پسر خوانده)و طالقش داد(کام دل گرفت 

   ."بر خويش حرج و گناهى نپندارند و فرمان خدا به انجام رسيد) و طالق دادند(ها کامياب شدند  آن

  

هللا ناشويى محمد اين افراتر از حل مسائل ز. از زينب کامياب شدهللا درميانى ا به اين ترتيب، محمد نيز پس از پا

بديهى است که پس از هجرت و با ارتقاء محمد از رسالت به . دهد است که روابط مسلمانان با رسولش را سامان مى

در . توانست چون گذشته بوده باشند واليت ديگر روابط مسلمانان با او که در صدر دولت اسالمى قرار گرفته بود، نمى

براى نمونه . کند است که به نفع محمد در اوضاع دخالت مىهللا چون گذشته اين ا  همراستاى تحکيم جايگاه نوين محمد،

   . آمده است٤ تا ١هاى  آيه) ٤٩(ى الحجرات   و سوره٦٢ى  آيه) ٢٤(ى النور  در سوره
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هايى هستند که به خدا و رسولش ايمان و انقياد کامل دارند و هرگاه در کارى که حضور و  مؤمنان حقيقى آن...  "

آنان ) اى رسول ما(روند،  شان با رسول الزم باشد حاضر آيند تا اجازه نخواهند هرگز از محضر او بيرون نمى اجماع

   .". ..اند اينان به حقيقت اهل ايمان به خدا و رسول) شوند و بى اذنت خارج نمى(که از تو دستورى خواهند 

  

) نا فرمانى مکنيد( خدا و رسول تقدم مجوييد و از خدا بترسيد بر) گاه در هيچ(ايد  که به خدا ايمان آورده اى کسانى"

به يا محمد و يا (دانا است، اى اهل ايمان فوق صوت پيامبر صدا بلند مکنيد ) و به کردارتان(که خدا به گفتار شما شنوا 

محو و باطل ) ر بى ادبىدر اث(و هميشه با پيامبر اسالم با ادب سخن گوييد که اعمال نيکتان ) احمد بر او فرياد مکشيد

ها هستند که  به صداى آرام و آهسته سخن گوييد، آن) براى احترامات او(شود و شما فهم نکنيد، آنان که نزد رسول خدا 

هايشان را خدا براى مقام رفيع تقوى آزموده، بر آنان آمرزش و اجر عظيم نضيب فرموده است به حقيقت  در حقيقت دل

اکثر مردم بى خرد و ) کشند و فرياد يا محمد يا محمد مى(خوانند  ات به صداى بلند مى حجرهمردمى که تو را از پشت 

   ."اند بى شعور

  

پيامبر از رسالت به واليت . مکه و نه پيامبر، پيامبر مکه استهللا ، اهللابنابراين پس از هجرت محمد به مدينه نه ا

و هللا هاى قرآن ا پس از هجرت محمد به مدينه در اغلب آيه. بر فراز امت اسالمى قرار داردهللا ارتقاء يافته و مانند ا

تقسيم کار کامًال مناسب . سازد کند و ديگرى عملى مى يکى امر مى. شوند رسول هر دو در جوار يکديگر ناميده مى

 اين يگانگى چنان در قرآن نهادينه شده است که در برخى از. اند و رسولش مکمل يکديگرهللا ريزى شده است و ا برنامه

در برخى از . شود يافت نمى) از طريق جبرئيلهللا پيامبر ا(و مخاطب ) هللا(ى خاطب  هاى قرآن ديگر اثرى از رابطه آيه

اين . کند گويد و از خداوند به صورت شخص سوم ياد مى راند و سخن مى حکم مىهللا هاى قرآن خود محمد به جاى ا آيه

اسالم، يعنى پطروشفسکى و رودى پارت از قرآن استوار است هاى  ترين محقق هاى دو تن از برجسته نظريه بر بررسى

 و ١٦٦ تا ١٦٠هاى  در آيه. برد نام مى) ٩(و التوبه ) ٣(عمران  هايى مانند آل براى نمونه رودى پارت از سوره). ٩٨(

در  همين سوره ١٢٣ى  براى نمونه در آيه. راند به وضوح اين محمد است که سخن مى) ٣(عمران  ى آل  سوره١٢٣

   .ارتباط با جنگ ُاُحد آمده است

  

که شما از هر جهت در مقابل دشمن  همانا شما را به حقيقت در جنگ بدر يارى کرد و غلبه بر دشمن داد با آن ..."

   ."هاى خدا بجاى آريد پرستى و تقوى پيش بريد، باشد که شکر نعمت ضعيف بوديد، پس راه خدا

  

   . است که در ارتباط با جنگ حنين آمده است٢٥ى  هآي) ٩(ى التوبه  ى بعدى سوره نمونه

 

يارى کرد و نيز در جنگ حنين که فريفته و مقرور، ) سخت و دشوار(خدا شما مسلمانان را در مواقعى بسيار "

دشمن بر (بسيارى لشکر اسالم شديد و آن لشکر بسيار اصًال به کار شما نيامد و زمين بدان فراخى بر شما تنگ شد 

   ."که همه رو به فرار نهاديد تا آن)  و قوى پنجه گرديدشما چيره

  

، ظاهريت با باطنيت و دولت )گريزى جهان(ى اخروى  با انديشه) اى سلطه جهان(ى دنيوى  ، فلسفههللادغام رسول با ا

" جهان درونى"ى نخست رسوخ اسالم به  در وهله. شود با دين از دو جنبه منجر به اسارت و بندگى مسلمانان مى

ها و وقايع واقف  ها، ايده ى انگيزه بر همههللا ا. شود افکار مسلمانان مى مؤمنان و تسلط بر آن است که منجر به اختناق در 
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هاى بشرى،  ترين آرزو کلى. افتد ماند و نه عملى بدون آگاهى او اتفاق مى نه چيزى از نظر او پنهان مى. است

ى  آيه) ٣(العمران  ى آل براى نمونه در سوره. ى براى او آشکار هستندترين تمايالت فردى و تمامى روابط اجتماع جزئى

   . آمده است١ى  آيه) ٦٠(ى الممتحنه   و سوره٢٩

  

داند هر چه در  بگو اى پيغمبر هر چه را در دل پنهان داشته يا آشکار کنيد، خدا به همه چيز آگاه است و مى"

ايد، هرگز نبايد کافران را که  اى کسانى که به خدا ايمان آورده"".ها و زمين است، خدا بر همه چيز تواناست آسمان

در صورتى که آنان به کتابى که به شما آمد از . ها افکنيد دشمن من و شمايند ياران خود برگرفته طرح دوستى با آن

پس نبايد اگر قرآن سخت کافر شدند و رسول خدا و شما مؤمنان را به جرم ايمان به خدا از وطن خود آواره کردند، 

ها دوستى کنيد و من اسرار نهان  ايد و پنهانى با آن شما براى جهاد در راه خدا و طلب رضا و خشنودى من بيرون آمده

سخت به راه ) پنهانى با کافران دوست شود(و هر که از شما چنين کند  ترم  دانا) از هر کس(و اعمال آشکار شما 

   ."ضاللت شتافته است

  

براى . کند ها را مهيا مى شود و شرايط بندگى آن مسلمانان چيره مى" جهان درونى" ظلمت اسالم بر به اين ترتيب،

تنها راه گريز . ماند گاهى جهت شک و ترديد در حکمت الهى و حکومت اسالمى باقى نمى گونه خلوت مسلمان ديگر هيچ

توفيق اسالم . و در نتيجه ارتداد است" درونى جهان"، شکست اختناق هللا و تمکين در برابر ولىهللا از تسليم در برابر ا

به اين ترتيب، مسلمان مبهوت . و فرمانروايان را به دنبال داردهللا ا ى برونى ولى انسان، سلطه" جهان درونى"در تسخير 

تى  جنسي-ى تغيير جامعه براى مسلمانان الغاء نظام طبقاتى  حتا انگيزه. گيرد ى امت اسالمى قرار مى در نظم بهت زده

کند زيرا الغاء اين نظام در برابر اصول  امت را در بر ندارد و فقط به تحقق عدالت و تعويض فرمانروا بسنده مى

گرايى انسان  جا که ظلمت اسالم مانع خرد از آن.شود ى الهى تلقى مى گيرد و مخالفت با اراده اعتقادى مؤمنان قرار مى

مؤمنان " جهان درونى"بنابراين . کند ى مسلمانان نهادينه مى در انديشهشود، ارتجاع را  براى تعيين سرنوشت خويش مى

  ). ٩٩(مانند  شود و مسلمانان از روند تمدن دور مى تفکيک نمى" خواه جناح خود"و " خواه جناح خير"پيچيده و در 

با رجوع به خرد ستيزى براى استفاده از اسالم به عنوان ابزار حکومتى بسيار مناسب است زيرا  بدون ترديد خرد

در برابر اعتقاد به . دهند مستبد و متجاوز او شأن و تنعم خويش را از دست مىهللا ا مکار و قهار و ولىهللا بشرى، ا

بندگى، اسارت و هراس مداوم . العالمين انتهايى قائل نشوند کند که براى قدرت رب اسالم، مؤمنان را موظف مى

ى تقوا به معنى پذيرش  در اين ارتباط واژه. سازند ان دين اسالم را مىبنيهللا مسلمانان از مجازات دنيوى و اخروى ا

   . آمده است٥٥ى  آيه) ٧(ى االعراف   و سوره٥٧ى  آيه) ٢٣(ى المؤمنون  براى نمونه در سوره. بندگى مسلمانان است

  

   ."همانا آن مؤمنان که از خوف خدا ترسان شدند و هراسانند"

  

   .". ..بخوانيد) که به اخالص نزديک است( صداى آهسته خدا را به تضرع و زارى و به"

  

رکوع و سجود روزانه در نماز شرايط بندگى مسلمانان را ايجاد . در کنار تقوا، عبادت به معنى تمرين بندگى است

 ١٥ ى آيه) ١٣(ى الرعد   و سوره٤٨ى  آيه) ١٦(ى النحل  ، سوره٧٧ى  آيه) ٢٢(ى الحج  براى نمونه در سوره. کنند مى

   آمده است
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خاص او را پرستيد و کار نيکو کنيد، ) با توجه و بى ريا و(اى اهل ايمان خداى را در نماز رکوع و سجود آريد "

   ."باشد که رستگار شويد

  

ببينند که هر موجودى چگونه آثار واظله ) که آثار قدرت خدا را در هر چيز مشاهده کنند تا(اند  آيا چشم نگشوده"

ى خدا با کمال فروتنى  همه به سجده) مستقيم يا غير مستقيم(فرستد و از چپ و راست  ر جانب مىخود را به ه

   ."مشغولند

  

ى آثار وجوديش به رغبت و اشتياق و به جبر و الزام شب و روز به  ها و زمين است با همه هر که در آسمان"

   ."طاعت خدا مشغول است

  

ماند و آگاهى وارونه کسب  آگاه مى از هستى خويش به عنوان انسان نااز طريق تقوا و عبادت است که مسلمانان 

يابد و بندگى مسلمانان  ى امتحانى تقليل مى به يک دوره به اين ترتيب، مفهوم هستى انسان از طريق دين اسالم . کنند مى

 در بندگى و براى حفظ امت مؤمنان بايد اثبات کنند که. شود ها مى معيار فرجام و رستگارى آنهللا ا و ولىهللا در برابر ا

ى دينى مسلمان با غير مسلمان و  ها به رابطه ى انسان از اين رو، نزد مسلمانان رابطه. اسالمى بدون نمونه هستند

   .يابد ى جنسيتى مرد با زن تقليل مى رابطه

 طريق تعهد اسارت و رسد که از اين مى" بيرونى جهان"مؤمنان نوبت به انقياد " درونى جهان"پس از تسلط اسالم بر 

شود، بلکه  و رسول او نمىهللا ليکن تسلط بر امت اسالمى فقط محدود به ا. تضمين شودهللا ا و ولىهللا بندگى مسلمانان به ا

   . آمده است٥٩ى  آيه) ٤(ى النساء  براى نمونه در سوره. رسد به فرمانروايان نيز به ارث مى

  

را اطاعت کنيد و چون در امرى کارتان به گفتگو و نزاع (...) اى اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانروايان "

براى شما از هر چه تصور (...) کشد به حکم خدا و رسول باز گرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، اين کار 

   ."تر خواهد بود کنيد بهتر و خوش عاقبت

  

ها  ى آن هايى که با رجوع و به وسيله ها و نهاد ن معياربحثى پيرامو" قانون اساسى مدينه"اما نه در قرآن و نه در 

گذارد و  قانون مىهللا بنا بر اعتقاد مسلمانان، امت يک نظم الهى است، ا. شود شوند، يافت نمى فرمانروايان معين مى

پذيرد  گانگى نظرى را نمى ى سياسى اسالم بر وحدت کلمه استوار است و چند فلسفه. فرمانروايان مجرى شريعت هستند

گرايى در اسالم نيست زيرا اسالم  ولى اين به معنى مطلق. گيرد پرستى قرار مى زيرا پذيرش چندگانگى در تضاد با يکتا

يکى از داليل اساسى توفيق محمد براى تشکيل دولت . گرا است هم در بنيان فلسفى و هم در تاريخ عملى خود مصلحت

   .گرايى او بوده است با استناد به قرآن و تجربيات او شرح دادم، مصلحتگونه که  پرستى، همان اسالمى و ترويج يکتا

بنابراين نظارت بر اجراى شريعت به . شريعت در زبان عربى به معنى هدايت به سوى منبع آب آشاميدنى است

هاى  ى آيهدر اتمام تمام. شود معنى رهبرى و يا هدايت امت اسالمى به سوى خوشبختى دنيوى و پاداش اخروى تلقى مى

. ، آمده است"کند خدا آيات خود را بدين روشنى براى شما بيان مى"قرآن که براى شريعت مبناى حقوقى دارند، عبارت 

براى نمونه در . معيار مشروعيت دولت اسالمى و مقبوليت فرمانروايان اجراى شريعت به عنوان قوانين الهى است

  . آمده است٢٦ى  آيه) ٣٨(ى ص  سوره
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د تو را در روى زمين مقام خالفت داديم تا ميان خلق خدا به حق حکم کنى و هرگز هواى نفس را پيروى اى داو"

را فراموش ) قيامت(نکنى که تو را از راه خدا گمراه سازد و آنان که از راه خدا گمراه شوند، چون روز حساب 

   ."اند به عذاب سخت معذب خواهند شد کرده

  

کند، پيامبر قوانين جزايى اسالم را از دين يهوديت وام گرفت و با  شفا به درستى طرح مىالدين  گونه که شجاع همان

ى مجازات بربرانه به عنوان قوانين ابدى و غير قابل  ى قضايى، با همان شدت خشونت و با همان شيوه همان فلسفه

شم و دندان به عوض دندان را ى قضايى اسالم قصاص است که چشم به عوض چ بنيان فلسفه. تغيير الهى تدوين کرد

ليکن ). ١٠٠(دهد  گيرد و برده را در برابر برده، مؤمن را در برابر مؤمن و زن را در برابر زن قرار مى در نظر مى

ى   جنسيتى که در نظر داشت، قوانين جزايى را چنان تدوين کرد که شامل طبقه-پيامبر اسالم براى تشکيل نظام طبقاتى 

  . آمده است٤٥ ى  آيه) ٥(ى المائده  براى نمونه در سوره.  مسلمانان نشودحاکم و قشر متمول

  

اسرائيل حکم کرديم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشمان در مقابل چشمان و  و در تورات بر بنى"... 

اه کسى به جاى پس هرگ. بينى را به بينى و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمى را قصاص خواهد بود

ى گناه او خواهد شد و هر کس بر خالف آنچه خدا فرستاده  قصاص به صدقه و ديه راضى شود، نيکى کرده و کفاره

   ."چنين کس از ستمکاران خواهد بود) از قصاص و ديه تعدى کند(حکم کند 

  

ولى . بنا شده است" علم "و" حکم" شرعى اسالم بر اساس تمايز ميان -ى قضايى  بنا بر بررسى رودى پارت فلسفه

است " ربانيان"شود و مختص به مردان خداوند يا  شامل هر انسانى نمى" حکم"و صالحيت اعالم " علم"در اسالم کسب 

 ١٤ى  آيه) ٢٨(ى القصص  براى نمونه در سوره). ١٠١(که بنا بر آيات قرآن تحت رحمت و قضاى الهى قرار دارند 

   .آمده است

  

 سن رشد و عقل رسيد و حد کمال يافت ما به او مقام علم و حکم نبوت عطا کرديم و ما چنين آنگاه که موسى به"

   ."پاداش به مردم نکو کار دهيم

  

کنند،  حکم مى" ربانى"ى  در اجراى شريعت و براى حفظ امت اسالمى به شيوه" ربانيان"اسالميان اعتقاد دارند که 

ى المائده  براى نمونه در سوره. شوند الم متهم به قوانين دوران جاهليت مىدر حالى که در قرآن احکام قبل از ظهور اس

   . آمده است٥٠ى  آيه) ٥(

  

باز تقاضاى تجديد حکم جاهليت را دارند؟ و کدام حکم از حکم ) اين دين کامل و قوانين محکم آسمانى(آيا با وجود "

   ."تر خواهد بود؟ خدا براى اهل يقين نيکو

  

توجيه " اقدام در راه خدا"، يعنى هللا سبيل  شرعى با مفهوم فى-مت اسالمى و اجراى قوانين جزايى فرمانروايى بر ا

" در راه خدا"هاى فرمانروا از هجرت مؤمنان گرفته تا صدقه، جهاد و شهادت همه و همه  تمامى تصميم. شوند مى

   . آمده است٢٢ى  آيه) ٢٤(ى النور  براى نمونه در سوره. شوند عملى مى
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ى خويشاوندان خود و در حق مسکينان و مهاجران راه خدا از بخشش و  نبايد صاحبان نعمت و ثروت درباره ... "

   .". ..انفاق کوتاهى کنند و به موجب رنجشى ترک احسان گويند

  

ى صدقه براى تشديد همبستگى مؤمنان و حفظ يکپارچگى امت اسالمى است که در کليت آن با مفهوم  انگيزه

اى است زيرا  ترى از فرم تشکل عشيره ى باالتر و پيچيده امت از نظر سازمان اجتماعى درجه. شود سالم بيان مىداراال

بديهى است که در هر نظام . آورد ى دولت مرکزى در مى هاى متفاوت را تحت سلطه ها، و ملت که عشاير، نژاد

ترتيب، ساختار امت اسالمى نيز در کليت خود مجزا به اين . شود، تداوم نيز وجود دارد اجتماعى که برشى متحقق مى

 فرهنگى و منافع -در اين نظم اجتماعى محافظت از مبانى اخالقى . از مبانى فرهنگى و روابط عشاير اعراب نيست

ى فردى دارد، ليکن اجراى  امت نسبت به حقوق و منافع فردى اولويت دارندـ با وجودى که مجازات شرعى جنبه

بنابراين به غير از مواردى مانند حق ارث و حق آموزش و پرورش . شود حت امت اسالمى توجيه مىشريعت با مصل

در دين . گيرند اى مى ى حاشيه شوند و يا جنبه فرزندان براى والدين، حقوق فردى در امت اسالمى يا اصوًال طرح نمى

. شوند خلف از اين حدود با شريعت مجازات مىاند و ت ها معين شده اسالم تمامى روابط دنيوى ارزش گذارى و حدود آن

بنابراين اسالم . کنند دهد که زندگى دنيوى و وظايف دينى در اسالم يک وحدت ايجاد مى سازمان اجتماعى امت نشان مى

ديگر  اصول و قوائد دينى به هم. دهد ى مؤمنان را نيز سامان مى ى تدين نيست، بلکه زندگى روزمره فقط يک شيوه

آزادى فردى مسلمانان نيز براى تنظيم روابط . اندازد ها بنيان اسالم را بر مى دارند و تجزيه و تفکيک آنارتباط 

از اين رو، مفاهيمى براى تمايز ميان . سازد شان بسيار محدود است زيرا بنيان امت اسالمى را متزلزل مى اجتماعى

 اعتقادى و -به اين ترتيب، محافظت از مبانى فرهنگى . ندشو در قرآن يافت نمى) شهروند(انسان و مفهوم حقوقى انسان 

شوند، بر تمامى  بندى مى دفاع از منافع مادى امت که تحت وحدت سياسى، همبستگى اقتصادى و فرهنگ توحيدى جمع

اعضاى امت اسالمى در برابر يکديگر مسئول هستند و . گيرند هاى فردى و اهداف اجتماعى اولويت مى انگيزه

) ٩(ى التوبه  براى نمونه در سوره. کند ترين نکات زندگى مؤمنان دخالت مى ى دينى و اخالقى در خصوصىها ارزش

   .ى ياد شده آمده است شوندـ در آيه مى" امر به معروف و نهى از منکر" مسلمانان موظف به ١١٢ى  آيه

 

گزاران،  ن، روزه داران، نماز با خضوعاز گناه پشيمانان، خدا پرستان، حمد و شکر نعمت گزارا) بدانيد که ... ("

اى رسول ما بهر ثواب (و مؤمنان را ) همه اهل ايمانند(امر به معروف و نهى از منکر کنندگان و نگهبانان حدود الهى 

   .". ..بشارت ده) و سعادت

  

براى نمونه در . در اين ارتباط براى اسالم دخالت در زندگى روزمره و يا حتا روابط جنسى مؤمنان استثنايى نيست

   . آمده است٢٢٢ى  آيه) ٢(هاى البقره  سوره

  

تا ) کنيد(پرسند از عادت شدن زنان، بگو آن رنجى است براى زنان، در آن حال از مباشرت آنان دورى  مى ...  "

   .".  ..ها نزديک شويد جا که خدا دستور داده به آن که پاک شوند، چون پاک شدند از آن آن

  

اند که مبادا يکپارچگى فرهنگى امت خدشه دار  اسالم براى تمامى روابط اجتماعى حدودى تعيين شدهبنابراين در 

شوند که کليت امت  تجزيه و تفکيک اصول دينى و تمايل به خصوصى شدن دين به معنى خطراتى محسوب مى. شود

به بيان ديگر، در مبناى . شوند ه مىترين سرکوب فرمانروايان مواج اندازند و از اين رو، با شديد اسالمى را بر مى
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گيردـ به  اسالم تفکيک ميان حريم خصوصى مسلمانان و حريم عمومى وجود ندارد و مفهوم امت هر دو را در بر مى

کند و دولت  اين ترتيب، قرآن استقالل مسلمانان را براى تنظيم حريم خصوصى خود و يا تشديد روند فرديت رد مى

   .ى اجراى شريعت يکپارچگى امت اسالمى را تضمين کند  وسيلهاسالمى موظف است که به

هر نظم اجتماعى بر روابط مادى و توليدى استوار است و هر نظام طبقاتى به اجبار منجر به تضاد اجتماعى 

ى سياسى، فرهنگى و ايدئولوژيک براى تضمين  هاى ابژکتيو طبقاتى تحوالت سريع و يا آهسته ى تضاد نتيجه. شود مى

را بازى " ى طبقاتى دهى جامعه نهادى مختص به سازمان"در اين ارتباط دولت نقش . ى طبقاتى هستند داوم جامعهت

هاى مادى را به عنوان تحقق  تضمين يکپارچگى امت اسالمى براى تداوم اين نظام طبقاتى است که تنظيم تضاد. کند مى

دارى را  به معنى نفى مالکيت خصوصى است، نه نظام بردهليکن تحقق عدالت نه . کند عدالت در امت اسالمى طرح مى

مالکيت در اسالم به . دهد شود و نه مساوات حقوقى مسلمانان را معنى مى سازد، نه مانع انباشت ثروت مى دگرگون مى

النحل ى  براى نمونه در سوره. ها ندارد شود و ارتباطى با فعاليت مستقل و کوشايى انسان عنوان قدر الهى محسوب مى

   . آمده است٧١ و ٧٠هاى  آيه) ١٦(

  

گيرد و خدا رزق  دهد و گاهى مى همانا خدا است که هميشه دانا و توانا است و شما را گاهى قوت دانش مى..  "

دهد  که رزقش افزون شده است به زيردستان و غالمان زياده را نمى بعضى از شما را بر بعضى ديگر فزونى داده، آن

   ."بايد انکار کنند؟) به عصيان و شرک(آيا نعمت ايمان به خدا را (...)  شوند تا با او مساوى

  

بنا بر بررسى ماکسيم رودينسون عدالت از نظر اسالم زمانى تضمين است که از يک سو، در امور تجارت مبانى 

که دين اسالم سود بيش از حد، ربا، تجارت با شراب و گوشت خوک و احتکار مواردى هستند . دينى رعايت شوند

از طريق دولت ) صدقه(آورى زکات  عامل بعدى تحقق عدالت از سوى ديگر، شامل جمع. کند ها را مردود مى آن

شود  زدگان، قربانيان حوادث طبيعى مى اسالمى و تقسيم آن ميان مسکينان و بينوايان امت مانند يتيمان، زنان بيوه، جنگ

   . آمده است٢٢ى  آيه) ٢٤(ى النور  براى نمونه در سوره). ١٠٢(

  

ى خويشاوندان خود و در حق مسکينان و مهاجران راه خدا از بخشش و  نبايد صاحبان نعمت و ثروت درباره ... "

انفاق کوتاهى کنند و به موجب رنجشى ترک احسان گويند، بايد مؤمنان هميشه بلند همت بوده با خلق خويش عفو و 

داريد که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرمايد؟ که خدا  د، آيا دوست نمىها در گذرن صفح پيشه کنند و از بدى

   ."بسيار آمرزنده و مهربان است

  

ى حاکم و اقشار  شود و هم جايگاه اجتماعى طبقه از طريق پرداخت زکات هم همبستگى امت اسالمى تضمين مى

تند که جهت رهايى از مجازات اخروى ثروت خود اقشار ثروتمند در مقابل موظف هس. ماند ثروتمند جامعه محفوظ مى

گونه که ماکسيم رودينسون ادامه  در نتيجه، همان. را به صورتى به کار گيرند که وحدت امت اسالمى مختل نشود

ى  گيرد زيرا مجازات تقسيم غير عادالنه اى مى دهد، مسئوليت اقشار ثروتمند براى حفظ امت اسالمى نقشى حاشيه مى

محمد نيز در تمامى دوران رسالتش نه انباشت ثروت را محکوم کرد و نه ). ١٠٣(يابد  رت انتقال مىثروت به آخ

نشين روند زندگى را  گونه که در اوايل اين نوشته توضيح دادم، اعراب باديه همان. انتقادى به نظام طبقاتى حاکم داشت

پس از شکوفايى بازار . کردند درک مى" ايام"و " زمان"، "دهر"ى مفاهيمى مانند  از طريق روند طبيعى و به وسيله

هاى خويش، خود را  تجارى در مکه، اغلب تجار قريشى از طريق انباشت ثروت و با توجه به توان حمل و نقل کاروان
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طبيعى بى نياز  ها را از رحمت فرا شناخت تجار مکه از توان خويش، آن. يافتند تر مى در برابر طبيعت همواره مقتدر

محمد در برابر از طريق دين نوين مدعى بود که سير زندگى انسان نه از طريق روند طبيعت، بلکه از طريق . کرد مى

بنابراين محمد پى در پى به تجار قريشى گوشزد . العالمين خالق طبيعت است شود زيرا او به عنوان رب معين مىهللا ا

انتقاد محمد به . ها دارد وند طبيعى و يا هوشيارى انسانکرد که سعادت و فالکت بشر بستگى به رحمت الهى و نه ر مى

ها را  کرد که انباشت ثروت آن شد، فقط تجار قريشى را محکوم مى بيان مى" استغنا"تجمع ثروت که از طريق مفهوم 

تقاد محمد بنابراين ان. دهند تن نمىهللا ا آورند و به سرکردگى رسول متکبر کرده است و به همين دليل به اسالم ايمان نمى

براى . ساخت کرد و نه مانعى در برابر روند انباشت ثروت مى ى طبقاتى حاکم را نفى مى به تجمع ثروت، نه نظم جامعه

   . آمده است٧ تا ٥هاى  آيه) ٩٦(ى العقل  نمونه در سوره

  

رسد  مى) چيز دنيا نا(که به غنا و دارايى  شود چون ايستد و سرکش و مغرور مى انسان از کفر و طغيان باز نمى...  "

   ."باز خواهد گشت) پس از مرگ(سوى پروردگار  محققًا به

  

. شود ى امت مى ى سياسى دولت اسالمى براى اداره به اين ترتيب، تبعيض به عنوان قدر الهى مبدل به بنيان فلسفه

ى الروم  ى نمونه در سورهبرا. استهللا ى ا به بيان ديگر، تشکيل امت اسالمى خواست الهى و حفظ نظام طبقاتى اراده

   . آمده است٣٢ى  آيه) ٤٣(ى الزخرف   و سوره٢١ى  آيه) ١٧(ى االسرى  ، سوره٢٨ى  آيه) ٣٠(

  

آيا هيچ يک از غالمان و کنيزان ملکى شما در ) شما فکر کنيد(خدا براى هدايت شما از عالم خود شما مثالى زد "

ها در آن چيز بى هيچ مزيت مساوى باشد؟ و همان   تا شما و آنآن چه ما روزى شما گردانديم با شما شريک هستند؟

قدرى که شما از نفوس خود داريد هم از آنان داريد، ما چنين مفصل و روشن آيات خود را براى مردم با عقل و هوش 

   ."کنيم بيان مى

  

تا بدانى (رى بخشيديم بعضى مردم را به بعضى ديگر فضيلت و برت) در دنيا(بنگر تا ما چگونه ) اى رسول ما ("

تر از حد تصور  ديگر به مراتب فزون مراتب آخرت نيز بسيار پيش از درجات دنيا است و برترى خاليق بر هم) که

   ."است

  

ها را در حيات دنيا  که ما خود معاش و روزى آن ها بايد فضل و رحمت خداى تو را تقسيم کنند؟ در صورتى آيا آن"

برترى داديم تا بعضى از مردم بعضى ديگر را مسخر ) به مال و جاه دنيوى( بر بعضى ايم و بعضى را تقسيم کرده

   ."کنند بهتر است چه جمع مى خدمت کنند و رحمت خدا از آن

  

ى الهى قلمداد کرد، اما همواره شرايط  را اراده با وجودى که محمد بر نظم طبقاتى امت صحه گذاشت و تشکيل آن

داد که پس از  آمدند، امکان مى او به اسراى جنگى که به بردگى در مى. نظر داشتدوران گسست و گذار را در 

   . آمده است٣٣ى  آيه) ٢٤(ى النور  براى نمونه در سوره. پرداخت وجوه مطالبه شده به آزادى در آيند

 

ط يا مطلق خريدارى يعنى خواهند خود را از موال به مبلغى مشرو(کنند  که تقاضاى مکاتبه مى از بردگان، آنان...  "

   ."... کنيد، بپذيريد ها را اگر خير و صالح در ايشان مشاهده مى تقاضاى آن) کنند
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اما تبعيض فقط محدود به طبقات . ى سياسى دولت اسالمى بر تبعيض در امت اسالمى بنا شده است بنابراين فلسفه

جنسيت از ارکان اصولى دولت اسالمى .  نيز داردى جنسيتى شود، بلکه جنبه هاى اديان توحيدى نمى اجتماعى و اقليت

ى وحى  دست زنان را در امت به وسيله هاى متفاوت قرآن تأکيد بر برترى مردان بر زنان دارند و جايگاه فرو آيه. است

ى مطلق جنسى مردان قرار   زنان تحت سلطه٢٢٣ى  آيه) ٢(ى البقره  براى نمونه در سوره. کنند الهى شرعى مى

   .ى ياد شده آمده است در آيه. دگيرن مى

  

ها نزديک شويد و هر گاه مباشرت آنان خواهيد و براى ثواب ابد چيزى  زنان کشتزار شمايند، براى کشت به آن"

   ." .  ..پيش بفرستيد) ى آخرت براى ذخيره(

  

. شود اى توليد مثل مىى ابراز نظر و يا تمايل جنسى به مرد مبدل به کشتزار او بر به اين ترتيب، زن بدون اجازه

ى اسالم چند همسرى زنانه و نسب مادرى معمول اعراب را لغو  دست زنان، محمد به وسيله همزمان با تحکيم نقش فرو

را ميراث دوران جاهليت  سپس نسب پدرى و چند همسرى مردانه جايگزين همان نظامى شدند که محمد آن. کرد

   .ى ياد شده آمده است در آيه. شود  مجاز مى٣ى  آيه) ٤(ى النساء  ى سوره هچند همسرى براى مردان به وسيل. ناميد مى

 

  ...پس آن کس از زنان را به نکاح خود در آوريد که شما را نيکو و مناسب با عدالت است، دو يا سه يا چهار "...

."   

  

و، سه و چهار نه به معنى دهد، ذکر اعداد د ى فوق توضيح مى گونه که رودى پارت به درستى در مورد آيه همان

محدود کردن تعداد همسران، بلکه به معنى مجاز دانستن چند همسرى براى مردان مسلمان است زيرا تعداد تزويج 

او پس از . بهترين نمونه براى صحت اين تز سير زندگى خود محمد است). ١٠٤(کنيزان اصوًال محدود نشده است 

 همسر ٢٠ و بنا بر بررسى على دشتى، به غير از کنيزانش در مجموع هجرت به مدينه به چند همسرى روى آورد

سال ( سال داشت، زمانى که با عايشه در سن نه سالگى ٥٣محمد . ترين همسر او عايشه بود جوان. رسمى گرفت

  ).١٠٥(همبستر شد ) قمرى

ى چند همسرى زنان است ى ذلت اخالق در اسالم نشانه. گزارى کرد محمد روابط جنسيتى را از طريق قرآن ارزش

را قرار داد که تک " زنان مؤمنه"و " زنان محصنه"محمد در برابر مفاهيم . شود بيان مى" زنان زانيه"که با مفهوم 

هاى اخالقى و قوانين شرعى  سپس براى تخلف زنان از معيار. همسرى زنانه را معيار روابط جنسيتى مسلمانان کند

 ٣ و ٢ هاى  آيه) ٢٤(ى النور   و در سوره٥ى  آيه) ٥(ى المائده  راى نمونه در سورهب. خانواده مجازات در نظر گرفت

   .آمده است

 

ها را  که شما اجرت و مهر آن و نيز حالل شد نکاح زنان پارساى مؤمنه و زنان پارساى اهل کتاب در صورتى...  "

   .".  ..کار نباشند و رفيق و دوست نگيرند ها هم زنا بدهيد و آن

 

ى آنان در دين  کار را به صد تازيانه مجازات کنيد و هرگز درباره ايد شما مؤمنان هر يک از زنان و مردان زناب"

اگر بخدا در روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدکاران را جمعى از مؤمنان . خدا رأفت و ترحم روا مداريد
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کار  کند و زن زانيه هم جز با مرد مشرک و زنا رک نکاح نمىکار و مش کار جز با زن زنا مرد زنا(...) مشاهده کنند 

   ."بر مردان مؤمن حرام است(...) نکاح نخواهد کرد و اين کار 

  

ى  ها تحت پوشش اراده کرد و براى آن هاى نوين اجتماعى را از طريق دين توجيه مى با وجودى که محمد ارزش

نه زنان . خوى ارضاع جنسى اعراب اين دوران بدون تفاوت بماندتوانست نسبت به  ساخت، اما نمى الهى مشروعيت مى

گرفتند و نه مردان به رعايت اين قوانين نوين بدون چون و چرا تن  اعراب بالفاصله با چند همسرى مردانه خو مى

ر نظر بنابراين محمد در تنظيم روابط جنسى مسلمانان نيز مانند هميشه شرايط دوران گسست و گذار را د. دادند مى

. هاى آنى جنسى و عرف جنسيتى اعراب اين دوران را در نظر گرفت نياز) صيغه" (ازدواج موقت"داشت و از طريق 

   .در رابطه با صيغه آمده است) ٤(ى النساء   سوره٢٤ى  براى نمونه در آيه

 

زيد، باکى نيست بر شما که هاست به آنان بپردا ها بهرمند شويد، آن مهر معين را که مزد آن پس چنانچه از آن...  "

   ."بعد از تعيين مهر هم به چيزى با هم تراضى کنيد و البته خدا دانا و به حقايق امور آگاه است

  

هللا ى ا ى جنسيتى مردان بر زنان را توجيه کرد و تشکيل اين نظام را اراده بنابراين محمد از طريق اسالم سلطه

مخدوم و خادم مکمل يکديگرند و تقليل . شوند به مفعول جنسيتى تبديل مىدر اين نظم الهى مرد به فاعل و زن . خواند

به اين ترتيب، جنسيت . شود شان، معيار آداب و معاشرت و روابط اجتماعى مسلمانان مى ها به نقش جنسيتى انسان

المى نهادينه دست زنان از طريق قوانين شرعى در امت اس گيرد و نقش فرو ها قرار مى ها فراى انسانيت آن انسان

   . آمده است٢٨٢ى  آيه) ٢(ى البقره   و سوره١١ى  آيه) ٤(ى النساء  براى نمونه در سوره. شود مى

  

   .". ..حکم خدا در حق فرزندان شما اين است که پسران دو برابر دختران ارث برند...   "

 

و دو زن هر که را طرفين راضى دو تن مرد گواه آريد و اگر دو مرد نيابيد يک تن مرد ) براى صحت امضاء( "

   .".  ..شوند گواه گيرند

  

محمد به اجبار موظف . کردند گرفتند و به پيامبر اعتراض مى زنان اعراب بالفاصله با نظام جنسيتى اسالم خو نمى

. زنددست مردان حسرت نور خواست که به جايگاه فرا ها مى دست زنان در امت بود و از آن به توجيه دينى جايگاه فرو

   . آمده است٣٢ى  آيه) ٤(ى النساء  براى نمونه در سوره

  

که هر که از مرد (...) آرزو و توقع بيجا در فضيلت و فراهتى که خدا به آن بعضى بر بعضى ديگر برترى داده "

ه چيز که خدا بر هم(...) مند شوند و هر چه خواهيد از فضل خدا در خواست کنيد  چه اکتساب کنند بهره و زن از آن

   ."دانا است

ها از  دست زنان در امت اسالمى ضرورى بود که آن ى جنسيتى مردان بر زنان و تحکيم نقش فرو براى تحقق سلطه

) کمربند عفت(ى حجاب  يک سو، از حضور اجتماعى منع شده و به کنج خانه رانده شوند و از سوى ديگر، به وسيله

   . آمده است٥٩ى  آيه) ٣٣(ى االحزاب  براى نمونه در سوره. ارندتعلق جنسى خود را براى مردانشان محفوظ بد
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با زنان و دختران و زنان مؤمنان بگو که خويشتن را به چادر بپوشانند که اين کار براى ) گرامى(اى پيغمبر "

ست و خدا آزار نکشند بسيار بهتر ا) رانان هوس(شناخته شوند تا از تعرض و جسارت ) به عفت و حريت(ها  که آن اين

   ."آمرزنده و مهربان است) در حق خلق(

  

شود که  از طريق حمل چادر به زنان القاء مى. بنابراين چادر فقط ابزارى براى حفظ حجاب و پوشش زن نيست

چادر حرمسراى متحرک مرد و زندان متحرک زن است و به نظام جنسيتى اسالمى عينيت . ها مالک دارد جنسيت آن

ها محدود به مکان کشت  دست هستند و نقش اجتماعى آن شود که فرو ى چادر به زنان تحميل مى به وسيله. بخشد مى

تثبيت اين نظام جنسيتى که محمد در نظر داشت، وابسته به توفيق . ها است مردان جهت ارضاى جنسى و حفظ بقاى آن

 تا ٣٠هاى  آيه) ٢٤(ى النور  ر سورهبراى نمونه د. در دگرگونى روابط کلى اجتماعى ميان مردان و زنان اعراب بود

   . آمده است٣١

 

) از کار زشت زنان(بپوشند و فروج و اندامشان را ) از نگاه ناروا(ها  اى رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم"

اصلح است و البته خدا بر هر چه کنيد آگاه است، اى رسول زنان ) جسم و جان شما(محفوظ دارند که اين بر پاکيزگى 

محفوظ دارند و زينت و آرايش ) از عمل زشت(بپوشند و فروج و اندامشان را ) از نگاه ناروا(ها  ؤمن را بگو تا چشمم

شود بر بيگانه آشکار نسازند و بايد سينه و بر دوش خود را با مقنعه بپوشانند و زينت و  چه قهرًا ظاهر مى خود جز آن

ود و پدران و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران جمال خود را آشکار نسازند، جز براى شوهران خ

و کنيزان ملکى خويش و اتباع خانواده که بزنان ) زنان مسله(خود و پسران برادر و پيران خواهران خود و زنان خود 

ص مذکور و از غير اين اشخا(رغبت ندارند، از زن و مرد يا طفلى که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نيستند 

هاى شان معلوم شود و اى اهل ايمان  طور پاى بر زمين نزنند که خلخال و زينت پنهان پا و آن) احتراز و احتجاب کنند

   ."همه به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار شويد

  

. يتى استى نظام جنس ى نظام طبقاتى است، منع زنان از حضور اجتماعى نشانه دارى نشانه گونه که برده همان

. شود شود، زن در نظام جنسيتى قربانى خشونت مرد مى دار مى گونه که برده در نظام طبقاتى قربانى خشونت برده همان

ى طبقاتى، ضامن تبعيض و عامل  گذار نظام جنسيتى و محافظ جامعه بنابراين دولت صدر اسالمى به عنوان بنيان

ى مسلمانان توجيه دينى  يگر، امت نظمى الهى است و خشونت بربرانهبه بيان د. خشونت طبقاتى، جنسيتى و دينى بود

ها بنيان دکترين سياسى اسالم است و فرمانروايان در صدر دولت  تحقق تسليم و تعبد، بندگى و اسارت انسان. دارد

ى  آيه) ٢(ره ى البق براى نمونه در سوره.  جنسيتى هستند-اسالمى موظف به تشکيل و تضمين تداوم اين نظام طبقاتى 

   . آمده است٢٠٨

  

اى اهل ايمان همه متفقًا به اوامر خدا در مقام تسليم در آييد و از وساوس تفرقه آور شيطان پيروى نکنيد که او "

   ."همانا شما را دشمنى آشکار است

  

نسان و شود، در واقع تمرين تقبل بندگى ا که به صورت رکوع و سجود در نماز انجام مىهللا ى ا عبادت روزمره

نماز در فرم جماعت آن که در اماکن عمومى و در پشت سر . استهللا مؤمنان از طريق ا" جهان درونى"اسارت 

به اين . است" جهان بيرونى"شود، در واقع تظاهراتى براى تسلط دولت اسالمى بر  انجام مى) پيشواى دينى(فرمانروا 
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افتند، بلکه تفکيک زنان از مردان در  سلمانان به هراس مىترتيب، نه تنها مشرکان و مؤمنان اديان ديگر از تجمع م

 ٥٨ى  آيه) ٢(ى البقره  براى نمونه در سوره. شود منجر به تحکيم نظام جنسيتى و تشديد هويت مسلمانان مىهللا برابر ا

   .آمده است

  

ول کنيد و از آن در سجده هاى آن تنا شويد و از نعمت) المقدس بيت(بياد آوريد وقتى که گفتيم وارد اين قريه . ..  "

   ."کنان داخل گرديد و بگوييد خدايا از گناهان ما در گذر تا از خطاى شما در گذريم و بر ثواب نيکوکاران شما بفزاييم

  

هر کس که از دين اسالم خارج شود، در . تعلق به امت اسالمى براى کفار اجبارى و دين اسالم موروثى است

شود که توافق امت  لمانان اخالل کند و يا به فرمان رهبران دينى تن ندهد، متهم مىى زندگى مس اعتقادات و شيوه

االرض و  گونه افراد در اسالم محارب، ملحد، مفسد فى اين. رسى به بهشت را مختل کرده است اسالمى براى دست

هاى ياد شده آمده   در آيه.شود  طرح مى١٤ تا ١١هاى  آيه) ٢(ى البقره  شوند که جرمشان در سوره منافق ناميده مى

   .است

  

آگاه باشيد . کنيم آنان را گويند که در زمين فساد نکنيد، پاسخ دهند که تنها ما کار به صالح مى) مؤمنان(چون ...  "

که ديگران ايمان آوردند، پاسخ  دانند و چون به آنان گويند که ايمان آوريد، چنان که ايشان سخت مفسدند ولى خود نمى

دانند، چون به   چگونه ما ايمان آوريم به مانند بى خردان، آگاه باشيد که ايشان خود سخت بى خردند ولى نمىدهند که

که  هاى خود خلوت کنند، گويند ما باطنًا با شماييم جز اين اهل ايمان برخوردند، گويند ايمان آورديم و چون با شيطان

   ."کنيم مؤمنان را استهزاء مى

  

االرض به عنوان عوامل تخريب نظم الهى و وحدت سياسى داراالسالم   منافقان و مفسدان فىدر اسالم محاربان،

ها چيزى به جز پيروى از دستورات تغيير ناپذير خداوند و در راستاى تحقق راه خدا، يعنى  شوند و کشتار آن قلمداد مى

   . آمده است٦٢ تا ٦٠هاى  آيه) ٣٣(ى االحزاب  براى نمونه در سوره. نيستهللا ا سبيل فى

  

تبليغات ) بر ضد اسالم(ها که در مدينه  هايشان مرض و ناپاکى است و هم آن اگر منافقان و آنان که در دل... "

آنان بر ) بر قتال(نکشند ما هم ترا ) از اين بد کارى(سازند، دست  کنند و اهل ايمان را مضطرب و هراسان مى مى

اند بايد هر جا  دينه و جوار تو زيست نتوانند کرد، اين مردم پليد به درگاه حقانگيزيم تا از آن پس جز اندک زمانى در م

ى ادوار و امم گذشته  است که در همه) ى حق و طريقه(اين سنت خدا . يافت شوند آنان را گرفته جدًا به قتل رسانيد

   ."برقرار بوده است و بدان که سنت خدا هرگز مبدل نخواهد گشت

  

   .االرض و محاربان با خدا و رسول او معين شده است  مجازات مفسدان فى٣٣ى  آيه) ٥(ى المائده  در سوره

  

ها را  همانا کيفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد کوشند، جز اين نباشد که آن"

   ."... (ا پاى چپ و بالعکسيعنى دست راست را ب(کشته يا به دار کشيدند و يا دست و پايشان را بخالف ببرند 
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يابند زيرا براى هميشه از اهالى  االرض و محاربان حتا پس از نقص عضو و هالکت نيز آرامش نمى مفسدان فى

 جنسيتى امت اسالمى محدود به اين دنيا -بنابراين مجازات دگرانديشان و مخالفان نظام طبقاتى . دوزخ خواهند بود

ها   در مورد آن٢٥٧ و ٣٩هاى  آيه) ٢(ى البقره  براى نمونه در سوره. گيرد در نظر مىها را نيز  شود و آخرت آن نمى

   .آمده است

  

   ."ها البته اهل دوزخند و در آتش هميشه معذب خواهند بود آنان که کافر شدند و تکذيب آيات ما کردند، آن"

  

هاى گمراهى   از جهان روشنايى به تاريکىها را آنان که راه کفر گزيدند، يار ايشان شيطان و ديو رهزن است، آن"

   ."افکند، اين گروه اهل دوزخ در آن مخلد خواهند بود

  

االرض و منافقان براى ايجاد وحدت سياسى و يکپارچگى امت  گونه که شرح دادم قتل محاربان، مفسدان فى همان

ى جهاد قرار دارد که  ظامى و محوطهى ن در برابر داراالسالم منطقه. شود اسالمى است که داراالسالم ناميده مى

کند،  در حالى که دولت اسالمى مشروعيت خود را با اجراى قوانين شرعى در امت کسب مى. شود دارالحرب ناميده مى

. به بيان ديگر، دين اسالم مدعى تسلط بر جهان است. آورد براى ترويج قوانين الهى به جنگ دينى و يا جهاد رو مى

   .ى ياد شده آمده است در آيه. شود  نتيجه مى١٥٨ى  آيه) ٧(ى االعراف  الم از سورهشمول بودن اس جهان

  

ى شما جنس بشر رسول خدايم، خدايى که آسمان و زمين  به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه) اى رسول ما("

ردم به خدا ايمان آريد و به ، پس اى م(...)ميراند  کند و مى همه ملک اوست، هيچ خدايى جز او نيست که او زنده مى

، پيامبرى که به خدا و سخنان خدا گرود و شما بايد پيرو )که از هيچ کس جز خدا تعليم نگرفته(رسول او، پيغمبر امى 

   ."او شويد، باشد که هدايت يابيد

  

رسد که اديان  دوران جهاد زمانى به پايان مى. جهاد ابزار و انهدام فتنه و شرک در جهان، هدف دولت اسالمى است

غنائم دنيوى و پاداش اخروى . مجاهدان در اين نبرد چيزى براى از دست دادن ندارند. شوندهللا ى ا همه يکسره ويژه

ى  آيه) ٨(ى االنفال  براى نمونه در سوره. کنند کسب مىهللا ا سبيل دست مزدى هستند که براى نبرد در راه خدا، يعنى فى

   . آمده است٣٩

  

که دست از کفر  ران جهاد کنيد که در زمين فتنه و فسادى نماند و آئين همه دين خدا گردد و چناناى مؤمنان با کاف"

   ."ها بصير و آگاه است کشيدند خدا بر اعمال آن

  

و نه هللا ليکن مسئوليت شکست در جهاد را نه ا. انجامد بديهى است که هر نبردى به پيروزى و يا شکست مى

ر جهاد اسالمى مسئول شکست، مجاهدان هستند که به دليل لغزش در ايمان خود عامل د. گيرند فرمانروا به عهده مى

ها، يعنى مرگ و  و فرمانروا حتا مسئول مرگ مجاهدان نيستند زيرا سرنوشت آنهللا ا. شوند ى مشرکان مى غلبه

  .  آمده است١٥٥ تا ١٥٤هاى  آيه) ٣(عمران  ى آل در رابطه با جنگ ُاُحد در سوره. شان از پيش معين شده است زندگى
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خياالت باطل ) منافقان سست ايمان که از ترس مؤمنان(بگو اى پيغمبر تنها خدا بر عالم هستى فرمانروا است "... 

خورديم و گروهى در  دارند با خود گويند اگر کار ما به وحى خدا و آئين حق بود، شکست نمى خود را با تو اظهار نمى

ها در قضاى الهى  بوديد، باز از آنان که سرنوشت آن هاى خود هم مى ى پيغمبر اگر در خانهشديم، بگو ا اينجا کشته نمى

آمدند تا خدا آنچه در سينه دارند، بيازمايد و هر چه در دل  گاه البته بپاى خود بيرون مى کشته شده است از خانه به قتل

که از شما در جنگ ُاُحد پشت به جنگ کردند و  ها آگاه است، همانا آنان دارند پاک و خالص گرداند و خدا از درون

ها در گذشت که خدا آمرزنده  ها را به سبب نافرمانى و بدکرداريشان به لغزش افکند و خدا از آن منهزم شدند شيطان آن

   ."و بردبار است

  

اى نمونه در بر. مشارکت در جهاد براى تمامى مردان مسلمان واجب است و مجاهدان بر ديگر مسلمانان ارج دارند

   . آمده است٩٥ى  آيه) ٤(ى النساء  سوره

  

هرگز مؤمنانى که بى هيچ عذرى مانند نابينايى و مرض و فقر و غيره از کار جهاد باز نشينند با آنان به مال و "

يکسان نخواهند بود، خدا مجاهدان فداکار به جان و مال را بر ) در مراتب ايمان(جان در راه خدا کوشش کنند 

که دخول در بهشت (تر  ى نيکو ى اهل ايمان را وعده نشستگان بلندى و برترى بخشيده از حيث رتبه و مقام و همهباز

   ."فرموده است و مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر و ثوابى بزرگ برترى داده است) است

  

حدودى براى تصميم سياسى دارى اولويت دارد زيرا اصول دينى  مدارى بر دين ى سياسى اسالم دولت در فلسفه

ريزى  نشينى برنامه گرايى فقط يک عقب مصلحت. شود گرايى پديدار مى ى مصلحت اين اصل در فلسفه. کنند ايجاد نمى

شده براى حفظ جايگاه اجتماعى فرمانروا و تجديد قوا است، فقط واکنشى به اوضاع تدافعى است که دولت اسالمى و يا 

شود و نه براى مسلمانان  گرايى نه منجر به تعويض سياست دولت اسالمى مى مصلحت. اند مسلمانان در آن قرار گرفته

دهد و  هاى متفاوت به مسلمانان هشدار مى براى نمونه قرآن مکررًا در سوره. تجديد نظر در امور دينى را به دنبال دارد

عمران  ى آل ديان ديگر دوستى کنندـ ليکن در سورهکند که مبادا با کافران، منافقان و مؤمنان به ا ها را تهديد مى حتا آن

   .ى ياد شده آمده است ها دوستى کنندـ در آيه ترسند با آن کند که اگر از کفار مى ها پيشنهاد مى  به آن٢٨ى  آيه) ٣(

  

، مگر اش با خدا بريده است نبايد اهل ايمان مؤمنان را وا گذاشته از کافران دوست گيرند، هر کس چنين کند رابطه"

   ...".ترساند ها و خدا شما را از عقاب خود مى براى بر حذر بودن از شر آن

  

براى . داند قرآن حتا انکار خداوند را اگر با اجبار صورت بگيرد و به مصلحت مؤمن باشد، قابل مجازات نمى

   . آمده است١٠٦ى  آيه) ١٦(ى النحل  نمونه در سوره

  

که به زبان از روى اجبار کافر شد و دلش در ايمان  مان آورده باز کافر شد، نه آنکه به خدا اي کس بعد از آن هر آن"

بلکه به اختيار و با رضا و رغبت و هواى نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر خشم و غضب خدا و (...) ثابت باشد 

   ."عذاب سخت دوزخ خواهد بود
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اين دو مبنا سياست دولت اسالمى را در . شده استى سياسى اسالم بر تعرض و مصلحت بنا  بنابراين فلسفه

دهى امت و تشکيل دولت  دليل توفيق پيامبر اسالم را در راستاى سازمان. کنند داراالسالم و در دارالحرب معين مى

راهزنى، ترور، توحش، تجاوز و تزوير از يک سو و . اسالمى را نيز بايد در اين دو مقوله جستجو کرد

ى خشونت اين اعمال بربرانه از سوى ديگر، عوامل توفيق پيامبر اسالم پس  ى عملى و درجه يوهگرايى در ش مصلحت

   .از هجرت به مدينه بودند

دارد که مدام براى تشکيل داراالسالم و  ى سياسى از يک سو، دولت اسالمى را وا مى بديهى است که اين فلسفه

کند که  از سوى ديگر، دولت اسالمى را موظف مى. بياوردگانگى دين و انديشه به سرکوب روى  جلوگيرى از چند

ى  به بيان ديگر، در حالى که دولت اسالمى نسبت به حوزه. براى ترويج دين و انهدام فتنه و شرک متوسل به جهاد شود

اش ذاتى مخرب و متجاوز دارد، ليکن در زمان  ى غير حکومتى اش ذاتى مستبد و مرتجع و نسبت به حوزه حکومتى

ى سياسى اسالمى  بنابراين تحقق فلسفه. آورد گرايى روى مى اميدى براى ترويج اسالم و شکست در جهاد به مصلحت ان

عامل "بسامانى قرآن به عنوان  سبب اين نا. شود ى اجتماعى مى بسامانى دائمى و همه جانبه همواره منجر به يک نا

هاى آموزشى و اجتماعى و تنظيم روابط اخالقى،   ارزشبرد آن براى استنتاج است و تا زمانى که کار" اختالل

   .بسامانى ادامه دارد فرهنگى، حقوقى و سياسى يک جامعه خنثا نشود، اين نا

ى سياسى اسالم توفيق يافت که  ى فلسفه شود که محمد به وسيله با رجوع به شواهد تاريخى و منابع دينى روشن مى

ى پيش از اسالم قطع رابطه  او به صورت راديکال با جامعه. يدى انتقال دهدنشين را به دوران جد سنت عشاير باديه

نشينى را با زندگى شهرى پيوند  پرستى و زندگى باديه پرستى را با جهان يکتا نکرد و از اين رو، موفق شد که جهان بت

اسالم يک ابزار مبارزاتى زمان از  او براى تحقق اين هدف متوسل به حکومت به عنوان يک ابزار شد، ليکن هم. دهد

   .و يک ابزار حکومتى ساخت

کند که با ادعاى حفاظت از منافع اقشار  اسالم از يک سو، ابزارى براى مبارزه است زيرا هر کسى را مجاز مى

دست امت و ضرورت تحقق عدالت، مشروعيت هر دولتى را انکار کند و با توسل به خشونت و اغتشاش خواهان  فرو

   . الهى شود که مورد نظر قرآن استاستقرار نظم

 جنسيتى -ى حاکم را مجاز به تشکيل يک نظام طبقاتى  اسالم از سوى ديگر، ابزارى براى حکومت است زيرا طبقه

در نظام اسالمى اين امت و يا ملت . دستان جامعه بسيار مناسب است کند و از اين رو، براى به صالبه کشيدن فرو مى

بلکه برعکس، اين . سازد دهد و قانونمند مى گرايى دولت را تشکيل مى خرد و با رجوع به کثرتى  نيست که به وسيله

به . دهد شود و امت را سازمان مى قوانين الهى، يعنى شريعت است که در واقع منجر به تشکيل دولت اسالمى مى

شود و قادر است که با مشروعيت  ها مى ى حاکم مالک جان، مال و ناموس انسان ى اين دکترين سياسى، طبقه وسيله

در رأس دولت . دست جامعه تحميل کند ى سياسى اسالم را بر طبقات فرو گونه مقبوليت دنيوى فلسفه دينى و بدون هيج

   . آمده است٣٠ى  آيه) ٢(ى البقره  براى نمونه در سوره. شود ناميده مىهللا ى ا اسالمى فرمانروا قرار دارد که خليفه

  

که پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، گفتند پروردگارا آيا کسانى بياد آر آنگاه "

کنيم، خداوند  که ما خود تو را تسبيح و تقديس مى ها ريزند و حال آن خواهى گماشت که در زمين فساد کنند و خون

   ."دانيد دانم که شما نمى مى) از اسرار خلقت بشر(فرمود من چيزى 

  

کن با رجوع به قرآن که در واقع سندى از تجربيات سياسى محمد در راستاى تشکيل امت و دولت اسالمى ولي

تفاوت اين دو نهاد نسبت به شريعت معين . مستقر شودهللا ا شود که در رأس دولت اسالمى ولى است، نيز مجاز مى
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مانند پيامبر فراى هللا ا يير آن نيست، ولىتحت پوشش شريعت قرار دارد و قادر به تغهللا ى ا در حالى که خليفه. شود مى

ى حاکم و دولت اسالمى ايجاب کند، قادر به تغيير شريعت، به تعويق انداختن  شريعت مستقر است و اگر مصلحت طبقه

کند که شريعت به درستى اجرا  مراقبت مىهللا ى ا به بيان ديگر، خليفه. ها است اعمال احکام الهى و حتا انحالل کلى آن

   .کند شريعت را معين مىهللا ا حالى که ولىشود، در 

قرآن براى توجيه " اختاللى" دينى، يعنى خالفت و واليت از يک سو و نقش -نزاع ميان اين دو دکترين سياسى 

ى  هاى دينى و فلسفه  جنسيتى امت و تحکيم اقتدار دولت اسالمى از سوى ديگر، تاريخ جنبش-الوهيت نظام طبقاتى 

   .کنند اوت اسالمى را مدون مىهاى متف سياسى فرقه

  

   ٢٠٠٦ژانويه 

fferidony@gmx.de 
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58) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 166f., und   
vgl. Paret, Rudi (1991): ebd., S. 162 und   

   ٣٣ى  جا، صفحه همان): ١٣٦٢(مقايسه پطروشفسکى، ايلياپاولويچ 
59) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 170f.   
60) vgl. ebd., S. 173f.   
61) vgl. Paret, Rudi (1991): ebd., S. 115   
62) vgl. Paret, Rudi (1971): Der Koran - Kommentar und Konkordanz, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. 
54f., und  
vgl. Paret, Rudi (1991): ebd., S. 108f.   
63) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 180 und   
vgl. Paret, Rudi (1991): ebd., S. 118f., 121   

   ادامه١٩٧ى  جا، صفحه همان): ١٩٩٩(مقايسه دشتى، على  (٦٤
65) vgl. Schall, A. (1988): Gott, Welt und Mensch im Koran - Grundansichten des Islam, in: Saeculum, 
Bd. 39, S. 247ff., Freiburg/München, S. 256, und  
vgl. Paret, Rudi (1970): ebd., S. 350  
66) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 172  
67) vgl. ebd., S. 168  
68) vgl. ebd., S. 183f., 186  
69) vgl. ebd., S. 203f.  
70) vgl. Feldbauer, Peter (1995): ebd., S. 216   

    ادامه١٤٧، ٥١ ادامه، ٢٤٥، ١٤٩ى  ، صفحه)سوئد( ليتراتور -زن در گراداب شريعت، اينواند ): ٢٠٠٢(مقايسه آيرملو، رضا  (٧١
72) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 241   

   ٣٥ى  جا، صفحه همان): ٢٥٣٦(کوب، عبدالحسين  مقايسه زرين (٧٣
74) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 238, 242   
75) vgl. Paret, Rudi (1970): ebd., S. 351 und   
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ebd., (1969): Sure 2; 256: la ikraha fid-din - Toleranz oder Resignation?, in: Der Islam, H. 43, S. 299f., 
Berlin, S. 299   
76) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 243f., 247 und  
vgl. Busse, H. (1991): Grundzge der islamischen Theologie und der Geschichte des islamischen 
Raumes, in: Ende, W./ Steinbach, U. (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart, Dritte Auflage, S. 17ff., 
München, S. 22   
77) vgl. Schreiner, H-P./Becker, K-E/Freund, W-S. (1982): Der Imam - Islamische Staatsidee und 
revolutionäre Wirklichkeit, Austria, S. 20  
78) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 249f., 251f.   

    ادامه٢٦٢ى  جا صفحه همان): ٢٠٠٢(مقايسه آيرملو، رضا  (٧٩
80) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 252   
81) vgl. Feldbauer, Peter (1995): ebd., S. 222   
82) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 260, und   

   ٢٦٣ى  جا صفحه همان): ١٣٦٣(کوب، عبدالحسين  مقايسه زرين
83) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 259, 264   
84) vgl. ebd., S. 265   
85) vgl. Paret, Rudi (1970): ebd., S. 374 und   
ebd., (1969): S. 299   
86) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 275f.  
87) vgl. Paret, Rudi (1981): Zur Frauenfrage in der arabisch-islamischen Welt (1934), vgl. 
Schriftverzeichnis AG, in: Schriften zum Islam - Volksnormen, Frauenfragen, Bilderverbot, Josef van 
Ess (Hrsg.), S. 135ff., Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. 190  

   ٥١ى  جا، صفحه همان): ٢٥٣٦(کوب، عبدالحسين  مقايسه زرين (٨٨
    ادامه و٤٩ى  جا، صفحه مقايسه همان (٨٩

   ٢٦٨ و ٢٦٤ى  جا صفحه همان): ١٣٦٣(کوب، عبدالحسين  مقايسه زرين
90) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 275f.   

   ١٩١ى  اى نو، چاپ ششم، نشر فرزاد، صفحه  ايران کهن، در هزاره-تولدى ديگر ): ٢٠٠٢(الدين  مقايسه شفا، شجاع (٩١
   ١٩٨ى  جا، صفحه مقايسه همان (٩٢
    ادامه٥٧ى  جا، صفحه مقايسه همان (٩٣

94) vgl. Paret, Rudi (1971 ): ebd., S. 26f.   
   ٢٤٠ ادامه، ١٠٢، ٥٨ى  صفحه): ٢٠٠٢(الدين  مقايسه شفا، شجاع (٩٥

96) vgl. Rodinson, Maxime (1975): ebd., S. 200   
97) vgl. ebd., S. 192f.   
98) vgl. Paret, Rudi (1991): ebd., S. 134, und   

  ١٠٩ى  جا، صفحه همان): ١٣٦٢(لويچ مقايسه پطروشفسکى، ايلياپاو
    ادامه١٢٩ى  ى تمدن ستيزى در ايران، در آرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه تمدن و تاريخچه): ٢٠٠٣(مقايسه فريدونى، فرشيد )  99
    ادامه٣٣٧، ٣٥٠ى  جا صفحه همان): ٢٠٠٢(الدين  قايسه شفا، شجاع م )١٠٠

101) Paret, Rudi: S. 46   
102) vgl. Rodinson, Maxime (1971): ebd., S. 40, 47f.   
103) vgl. ebd., S. 50   
104) Paret, Rudi (1971): ebd., S. 90f., und   
vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (1980): ebd., S. 133   

   ادامه٢٦٠ى  جا، صفحه همان): ١٩٩٩(مقايسه دشتى، على  (١٠٥


