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راز بزرگ اسالم
برمالکردن تارَخ پنهان شده ی اسالم
از طرَق تحقَقات تارَخی

حس ناخوشاٌندی کهه نسهبت بهه دٌهن اسهالم وجهود دارد بهه نظهر عجٌهب مٌاٌهد .رسهانه هها ههم در فضهای
مجازی آن حس را کامال منعکس کرده اند گوٌی چٌز آزاردهنده ای دراسالم وجود دارد .نظر سنجی های
اخٌر هم گواهی بر اٌن حس مشترک عجٌب است .طبق اٌن نظر سنجی ها سه چههارم مهردم فرانسهه 1آن
را احساس مٌکنند .چرا بهرادر کشهی ههای هولنهاک مٌهان مسهلمانان تمهامی نهدارد؟ چهرا دٌهن اسهالم اٌنقهدر
نسبت به مذاهب دٌگر نابردبار است؟ اٌن مٌل به سلطه گری اسالم از کجا نشأت مٌگٌرد؟ چرا دٌن اسالم
اٌنقدر با هم سو شدن با دنٌای مدرن مشکل دارد؟ آٌا جز اٌن نبوده که اسالم همواره دنٌای مدرن را رقت
انگٌز می پندارد؟ چهرا اسهالم آزادی ههای انسهان را سهلب و شهرافت بشهری را لکهه دار کهرده اسهت؟ چهرا
مسلمانان در برابر اٌن حقاٌق به ندرت قد علم کرده اند؟ چرا از بدو سلطه اسالم که تا بهه امهروز بهٌش از
 1400سال مٌگذرد  ،از همان زمان حماسه سازی های شگرف محمد،عهده معهدودی در برابهر خشهونت
آن واکنش نشان داده اند؟ و مهمتر آنکه چرا بٌان اٌن موضوعات بهرای مسهلمانان ممنهوع اسهت و نقهد و
انتقاد در باب موضوعات ذکر شده تابوٌی برای آنان است؟ چه چٌزی در پس اسالم مخفی شده است؟
به عنوان بٌننده و ناظر بر اسهالم مهی تهوانٌم نقهص ههای اسهالم را چهه بهه عنهوان دٌهن و چهه بهه عنهوان
سٌستم سٌاسی مورد بررسی قرار دهٌم و تصوٌر گر قوانٌن و اصول اجتماعی پر نقص اش باشٌم کهه
مانع تحقق جامعه آرمانی اش مٌشهود .آرمهان شههری کهه اسهالم مهی خواههد وسهعتش بهه انهدازه کهره خهاکی
باشد .در تمام جوامع اسالمی به وضوح شهاهد اٌهن سهر خهوردگی در تحقهق اٌهن آرمهان هسهتٌم .بهه عنهوان
بٌننده و ناظر بر اسهالم همچنهٌن مٌتهوانٌم بها تحلٌهل تنهاقا هها در مفهاهٌم و دسهتورات اسهالم  ،تفسهٌر
سٌستم دگماتٌکش و حقاٌق الهی ناسازگار با طبٌعت بشری و درک ناپذٌر برای عقل سلٌم ،به نقص های
اسالم پی برد .اما برای درک عمٌق تمام اٌن ها نٌاز به مطالعه و تحقٌق علمی هست به خصهوص تحقٌهق
و مطالعههات تههارٌخی بههر روی رَشههه هههای حقَقههی اسههالم .بهها مطالعههه علمههی و دقٌههق دور از هرگونههه
پٌشداوری اٌدئولوژٌکی ٌا مذهبی بر روی رٌشه های حقٌقی اسالم مٌتوان به دالٌل شکست  ،نقهص هها
هم چنٌن موفقٌت ها و وٌژه گی های مثبت آن پی برد .تحقٌق بر رٌشه های حقٌقی اسالم که مدت زٌادی
از شههروع آن گذشههته بهها بههی تفههاوتی از سههوی محققههٌن ،رسههانه ههها تههارٌخ نوٌسههان دانشههمندان مدرسههٌن و
همچنٌن نهاد های مذهبی غٌر مسلمان راه خود را می پٌماٌد و محققٌن و مدرسٌن بی آنکه تحقٌقی راجع
به رٌشه های حقٌقی اسالم داشته باشند رٌشه هها و تهارٌخش را همهان طهور کهه خهود اسهالم آن را رواٌهت
مٌکند ارائه مٌدهند و به عنوان حقٌقت های تارٌخی آنها را چاپ مٌکنند و به کودکانشان آمهوزش مٌدهنهد.
گوٌی با اٌن کار اسالم را توجٌه مٌکنند.
1

طبق نظر سنجی بدست آمده از  Ipsos-Le Mondeدر ژانوٌه سال  3663هفتاد چهار درصد کسانی که از آنها راجع به اسالم سوال پرسٌده
شده بود گفته بودند که اسالم مذهبی است نابردبار که با ارزش های جامعه ی فرانسه در تضاد است.
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و اٌن گونه است که اسالم را آنطور که خود رواٌت مٌکند ارائه مٌدهند .داستان ههاٌی جهذاب کهه بهاز ههم
مٌتوان از مٌان منطق و گفته هاٌش حقاٌق اصلی اسالم و سٌستم سٌاسی اش را کشهف کهرد .حقهاٌقی کهه
هرگز گفته نشده و همواره مخفی گشته و به عنوان تابو و راز در سٌنه تهارٌخ حهبس گردٌهده اسهت .بهرای
بررسی و درک حقٌقت اسالم پٌش از هر چٌز باٌد از داستانی که اسالم خهود رواٌهت مٌکنهد آگهاه شهوٌم.
اٌن داستان در کشف راز بزرگ اسالم کمک شاٌانی مٌکند .راز بزرگی که اسالم سعی در مخفهی نگهه
داشهتنش مٌکنههد و تحقٌقههات علمههی بههه تههدرٌ در حههال رمههز گشههاٌی آن هسههتند .در قسههمت آخههر اٌههن کتههاب
خواهٌم دٌد که همٌن راز بزرگ اسالم نشانی هاٌی از خود در متون مسلمانان بر جای گذاشته است.
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پٌشگفتار
اسالم تَ سّایت خْد اسالم
ٌا تارٌخ مقدس اسالم بر اساس تارٌخ نگاری اسالمی
محمد

گمههان مههی رود در قههرن ششههم مههٌالدی اقههوامی کههو نشههٌن ،تههاجر و جنگجههو در منطقههه ی حجههاز واقههع در
جنوب غربی عربستان کنونی زندگی مٌکردند .اٌهن اقهوام را بها نهام اعهراب مهی شهناختند .احتمهاال آنهان از
نسل اسماعٌل ،فرزند ابراهٌم و هاجر بوده اند .بر اساس تهارٌخ اسهالمی ،آنهان بها نظهامی قبٌلهه ای زنهدگی
می کردند و بت ها وخداٌان متعددی را می پرستٌدند .اٌن قباٌل در دوره جاهلٌت خود زندگی مٌکردنهد بها
زنههههان خههههود بههههد رفتاربودنههههد و بههههه گفتههههه خودشههههان
دخترانشان را زنده به گهور 2مهی کردنهد .3اعهراب در
منطقه ای زندگی مٌکردند که همهواره دچهار ههرج و
مرج  ،اختالفات مهذهبی و جنهگ بهود .در اٌهن دوران
بود که محمد در شهر مکه که محل اقامت کاروان ها
بهود متولهد شهد.گمان مٌهرود او در سهال  570مههٌالدی
در قبٌلههه ای بههه نههام قههرٌش متولههد شههده باشههد.محمد در
کههوکی ٌتههٌم شههد و پههدر بههزرگش و بعههد او عمههوٌش کههه
هههر دو از روسههای قبٌلههه قههرٌش بودنههد او را بههزرگ
کردنهههد .هنگهههامی کهههه او نهههه سهههال داشهههت بهههه همهههراه
عمههوٌش بههه سههفری تجههاری بههه شههام رفههت و در آنجهها
راه بی به نام بحٌرا نشانه هاٌی را که اودرباره پٌامبر موعود مٌدانست ،در محمد مشاهده کهرد .تها قبهل از
مبعوث شدن محمد به پٌامبری ،او برای کاروان های عرب تجهارت مهی کهرد و بها خدٌجهه تهاجری ثهروت
مند که برای او کار مٌکرد ازدواج کرد و حاصل ازدواج آنها چهار فرزند بود.
حدود سال  610مٌالدی محمد که برای تفکر به غار حرا رفته بود جبرئٌل فرشهته مقهرب الههی را دٌهد.4
جبرئٌل وحی خدا را به محمد نازل کرد و از وی خواسهت تاآٌهات خهدا را کهه آٌهات نخسهت سهوره علهق
مٌباشد،بخواند .جبرئٌل فرشته پٌام رسان خداوند ٌکتا ،خالق هستی و خالق حضرت آدم بود و خداوند کالم
اش را بهه نهوح ،موسهی و عٌسهی پههٌش از محمهد وحهی کهرده بهود .امهها کسهانی کهه پٌهامبران آنهها را بههه راه
راست هداٌت کرده بودند و براٌشان کتاب های مقدس تورات و انجٌل 5را فرستاده بودندٌ ،عنی ٌهودٌان و
2

 .اسالم مٌگوٌد زنان را از وضعٌت اسفناکی که قبل از ظهور اسالم در آن قرار داشتند نجات داده است.
3
 .مفسٌراسالم آٌات  56و  57سوره ی نحل و آٌات  6و  7سوره ی تکوٌر را آٌاتی در باب زنده به گور کردن دختران مٌدانند.
4
 .اٌن رواٌد بسٌار مشابه رواٌتی است که مانی پٌامبر کٌش مانوی از مالقات با فرشته نقل مٌکند .اٌن رواٌت به قرن سوم مٌالدی باز مٌگردد.
5
 .اسالم از چهار انجٌل نام نمٌبرد و تنها از ٌک انجٌل نام مٌبرد.
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مسٌحٌان ،گمراه شده بودند .آنان کتب مقدس شان را تحرٌف کرده بودنهد و در گمراههی زنهدگی مٌکردنهد.
از اٌن رو هللا محمد را به عنوان آخرٌن پٌامبرفرستاد تا نظم دنٌا را حکم فرما کند و دٌن حقٌقهی را اٌجهاد
کند .دٌن حقٌقی که کالم های تحرٌف شده ادٌان پٌش از پٌامبر ٌعنی ٌهودٌت و مسٌحٌت را اصالح مٌکرد
ودستورات حقٌقی الهی را می فرستاد .ههدف هللا اٌهن بهود کهه همهه ی انسهان ههاٌی کهه در اٌهن کهره خهاکی
زندگی مٌکنند به دٌن اسالم روی بٌاورنهد تها هللا از دٌهدن اٌهن کهه بشهر سهر تعظهٌم بهر دسهتورات الههی او
فرود آورده ،خوشنود شود و او را ازسپٌده دم تا غروب آفتاب در همه مواقع ستاٌش کنند.
بعد از وحی محمد نزد خدٌجهه رفهت و مهاجرا را بهرای او بهازگو نمهود و خدٌجهه او را نهزد پسهر عمهوٌش
ورقه بن نوفل برد که فردی مسٌحی بود .ورقه بن نوفل و خدٌجه هر دوصحت وحهی او را تاٌٌهد کردنهد.
محمد اعالم پٌامبری خوٌش را واجب مٌدانست و چون همانند مردم زمان خوٌش سواد خواندن 6و نوشتن
نداشت از اٌن روی در مٌان مردم به وعظ پرداخت .او مردم بت پرست را دعوت به پرستش خدای ٌکتها
و ٌگانه کرد و مردم او را پٌامبر خود دانستند وبدٌن صورت اولهٌن دسهته ازمهومنٌن در صهف ٌهاران او
قرار گرفتند .محمد معجزاتی را به عنوان نشانه های نبهوت خهوٌش بهه ٌهارانش نشهان داد کهه مهمتهرٌن آن
شب معراج اوست .در آن شب با اسهب بالهدارش بهه نهام بهراق ازمکهه بهه سهوی بٌهت المقهدس روانهه شهد و
سپس از آنجا سفر آسمانی محمد شروع شد و آسمان های هفتگانه را ٌکی پس از دٌگری پٌمود با دوزخ و
دوزخٌان برخورد کرد وسپس لوح زرٌن از نور را در دستان ملک الموت دٌد.درآن شهب تمهام قهرآن بهر
او نازل شد .همان قرآنی که مادر تمامی کتب و نوشته ها بود و از معجزات پٌامبر درنظر گرفته مٌشود.
اما علی رغم تمام معجزات و نشانه ههای نبهوتش ،او مهورد غضهب روسهای قباٌهل عهرب قهرار گرفهت کهه
اعتقادات و سلوک خودشان را در خطهر مٌدٌدنهد .بهه تهدرٌ شهکنجه و آزار و اذٌهت پٌهروان محمهد شهدت
ٌافت و بعد از فوت خدٌجه و حامٌان محمد ،شدت آزار و اذٌت به اوج خود رسٌد .گمان مٌرود عده ای از
پٌروان از درٌای سرخ عبورکردند و به ابٌسٌنٌا (اتٌوپی کنونی) که در آنجا مسهٌحٌانی زنهدگی مٌکردنهد،
پنههاه آوردنههد .محمههد نٌههز مجبههور بههه تههرک مکههه شههد و بههه ٌثههرب رفههتٌ .ثههرب ،آبههادی در مٌههان بٌابههان هههای
عربستان در 400کٌلومتری شمال مکه قرار داشت که در آنجا اعراب و مسٌحٌان سکنی مٌگزٌدند .بهدٌن
صورت بود که دوران زندگی محمد در مکه بهه پاٌهان رسهٌد وتهارٌخی کهه محمهد از مکهه بهه سهوی ٌثهرب
گرٌخت به عنوان تارٌخ مسلمٌن در نظر گرفته شد.از آن پس ٌعنی از سهال  622مهٌالدی ،تهارٌخ هجهری
مسلمانان آغاز شد.
با آمدن محمهد بهه ٌثهرب نهام اٌهن شههر مدٌنهه نهام گرفهت و دوران زنهدگی محمهد در مدٌنهه آغهاز شهد .او بها
اعراب و ٌهودٌان مدٌنه پٌمان صلح بست وبا آنها دوستانه رفتهار کهرد و آٌهات وحهی شهده هللا را سهوره بهه
سوره قرائت کرد .کالم های الهی ،اورا بدل به رهبر سٌاسی کرد .در اٌن دوران جبرئٌل به دفعات بر او
نازل شد و او رفته رفته ازاعمهال مهذهبی اولٌهه ای دٌهن اش کهه بسهٌار مشهابه اعمهال مهذهبی ٌهودٌهان بهود
فاصله گرفت .برخی از اعمال مذهبی همچون بعضی از روزه ها و نمازها به تدرٌ کمرنگ تهر شهدند و
قبله مسلمانان ازبٌت المقدس به مکه تغٌٌر ٌافت .خانه کعبه که بهه نقهل از محمهد و ٌهارانش توسهط ابهراهٌم
6

 .در آٌه ی  656سوره ی اعراف آمده است :پس به خدا و رسول او پٌامبر ناخوانده درس که به خدا و تمام سخنان او اٌمان دارد ،اٌمان بٌاورٌد،
و از او پٌروی کنٌد تا هداٌت ٌابٌد.

8

ساخته شده بود قبله مسلمانان گشت .خانه کعبه ای که در گذشته عبادتگاهی بهود کهه توسهط بهت ههای بهت
پرستان پر شده بود.
محمد ،پٌامبر صلح طلب برای برآورده کردن نٌاز ههای امهت اش بهه شهدت مٌکوشهٌد و بهه تهدرٌ بهدل بهه
رهبری سٌاسی و دٌنی گشت .او برای مقابله با دشمنی مهردم مکهه و تقابهل بها مخهالفٌن ،رهبهری در امهور
نظامی را بر عهده گرفت .اما برمحمد صلح طلب به تدرٌ آٌاتی با مضامٌنی خشونت آمٌهز وحهی گشهت
که او را به جنگٌدن در راه خدا و لشکر کشی بر دشمنان خدا مخصوصا بر کاروان ههای مهردم مکهه فهرا
خواند .او مخالفٌن سٌاسی و کسانی که او را به سخره مٌگرفتند از مٌان بر داشت .اما علی رغم تمام اٌن
جنگ ها و درگٌری ها ،مردم مدٌنه دورانی طالٌی اسالم را مٌدٌند  ،در مدٌنه صلح و دوستی برقرار بود
و زنان دٌگرجاٌگاه حقٌر گذشته را نداشتند ،جاٌگاهی که مشرکٌن برای آنها در نظر گرفته بودند .محمهد
ساده مٌزٌست گرچه عده ای بر تعدد زوجٌن او خرده مٌگرفتنهد ( بهر اسهاس رواٌهت هها او بهدون احتسهاب
زنان اسٌر و کنٌزانش 13،همسر 7داشت) .او آٌات وحی شده را بر مردم قرائت مٌکرد و طبق دستورات
الهههی زنههدگی مٌکههرد .هههر روز افههراد بٌشههتری بههه اسههالم م ٌگروٌدنههد و او بههرای مقابلههه بهها منههافقٌن بهها آنههان
مٌجنگٌد .او در برابر پٌمان شکنی ٌهودٌان مدٌنهه کهه پٌمهان دوسهتی بها پٌهامبررا زٌهر پها گذاشهته بودنهد بهه
شدت برخورد کرد و دو تا از طاٌفه های مهم ٌهودٌان را از مکه بٌرون راند .محمد رفتار شهدٌد تهری را
نسبت به طاٌفه ٌهودی بنی قرٌظه داشت و آنها را در سال  627مٌالدی قتل عام کرد و به اسارت برد.8
به تدرٌ محمد ق درت ٌافت و توانسهت مکهه رافهتح کنهد .او در ابتهدا پٌمهان صهلحی بها نهام صهلح حدٌبٌهه بها
قرٌشههٌان مکههه در سههال  629مههٌالدی بسههت ولههی پههس از آن ،مکههه را در سههال  630مههٌالدی فههتح کههرد و
پٌروانش بت های خانهه کعبهه را شکسهتند و بٌهرون انداختنهد و از آن پهس خانهه کعبهه بها سهنگ سهٌاهی کهه
اکنون هم قابل مشاهده هست ،مزٌن شد .9ازآن به بعهد مکهه مکهان مقدسهی بهرای مسهلمانان شهد .بهه تهدرٌ
مسلمٌن مناطقی از حجاز را تصرف کردند و مردم بهه اسهالم گروٌدنهد .اسهالم بهاز ههم بهه فتوحهات خهود
ادامه داد ومهردم شهبه جزٌهره عربسهتان بهه اسهالم روی آوردنهد .و در اٌهن مٌهان تنهها مسهٌحٌان و ٌهودٌهان
آزادی مختصری در انجام اعمال مذهبی خوٌش داشتند .بدٌن صورت بود که مردم شهبه جزٌهره عربسهتان
به واسطه اسالم و زبان مشترکشان که عربی بود به امتی واحد در آمدند .اسالم باز هم به فتوحات خود
ادامه داد واٌن فتوحات از مرز های شبه جزٌره عربستان نٌز فراتر رفت.

 .5طبق گفته ی ابن هشام پٌامبر  63همسر داشته اما به گفته ی اسماعٌل بن کثٌر ،پٌامبر  36همسر داشته است .در اسالم آمده است که خداوند اٌن
اجازه را به وی داده بوده که وی بٌشتر از  6همسر اختٌار کند .اما باقی مسلمانان مکلفند که طبق آٌه ی  3سوره ی نساء عمل کنند :بنابراٌن از
[دٌگر] زنانی که شما را خوش آٌد دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگٌرٌد .اما در مورد پٌامبر ،وی باٌد طبق آٌه ی 56سوره ی احزاب
عمل کند :ای پٌامبر! براٌت حالل کردٌم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنٌزانی که خدا غنٌمت به تو داده است و دختر عموها و دختر
عمه ها و دختر داٌی ها و دختر خاله هاٌت را که با تو مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پٌامبر [مجانی و بدون مهر] هبه کند ،اگر
پٌامبر او را به همسری بخواهد؛ اٌن حکم وٌژه توست نه مؤمنانٌ .قٌنا ما آنچه را در مورد همسران و کنٌزانشان بر آنان الزم و مق ّرر داشته اٌم،
می دانٌم؛ [اٌن گشاٌش در ازدواج] برای آن است که بر تو سختی و حَ رَ جی نباشد؛ و خدا همواره بسٌار آمرزنده و مهربان است .اما علی رغم اٌن
تعداد همسر محمد تنها ٌک پسر داشته که در سن بسٌار کم فوت مٌکند.
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.بر اساس رواٌت اٌن هشام.
9
 .با اٌن حال پس از اٌن ماجرا ،روٌداد های ناگواری برای کعبه اتفا ق افتاد ،علی الخصوص اتفاقی که در سال  6436رخ داد و در پی اٌن
اتفاق کعبه را سٌل برداشت و قسمتی از دٌوار های کعبه فرورٌخت .در سال 6436سلطان مراد چهارم دستور داد تا خانه ی کعبه را بازسازی
کنند.
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محمد در سال  632مٌالدی برای آخرٌن بار به زٌارت خانه کعبه رفت و آٌٌن های کهن مردمان مکه را
اسالمی کهرد و آنهها را مبنهای اصهول عقٌهدتی اسهالم قهرار داد .انهدکی بعهد ٌعنهی در مهاه ژوئهن سهال 632
مٌالدی در مدٌنه درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد.
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تاسیخ اسالم پس اص هذوذ طبق تارٌخ نگاری مسلمانان
پس از فوت پٌامبر ابوبکر که ٌکی از ٌاران وفادار او بود به عنوان خلٌفه مسلمانان جانشٌن او شد .او
رهبری سٌاسی مذهبی ونظامی امت اسالمی را در دست گرفت و همواره از حماٌت و راهنماٌی
گروهی ازمشاورٌن که او را انتخاب کرده بودند ،بهره مٌبرد.از اعضای شورای انتخابی وی می توان از
ابی ابن کعب  ،زٌد بن ثابت و سه خلٌفه بعدی ٌعنی عمر،عثمان و علی نام برد .در مٌان آنها زٌدبن ثابت
کاتب قرآن و نٌز کاتب مراسالت محمد بود .درآن دوران ابوبکر به فتوحات اسالم ادامه داد و با قباٌل
مسلمانی که خالفت او را نپذٌرفته بودند ،جنگٌد .اٌن جنگ ها به جنگ های ر ّده شهرت ٌافت .او در سال
 634در مدٌنه درگذشت و
خالفت را به عمر واگذار کرد.
خلٌفه دوم به عنوان بزرگترٌن
فاتح مسلمٌن به شمار مٌرود.
او امپراطوری اسالم را تا
تونس امروزی گسترش داد و
امپراطوری های بزرگ آن
زمان را شکست داد .سرزمٌن
اٌرانٌان ،عراق و مصر را در
تصرف اسالم در آورد و بر
خاورمٌانه مسلط شد .در سال
 634دمشق را تصرف کرد.
اعراب در سال ٌ 637ا638
وارد بٌت المقدس شدند که از
سلطه امپراطوری روم غربی
رها شده بود .عمر دستور داد
تا در آنجا عبادتگاهی بسازند و
آن را مسجد عمرنامٌد .گفته
مٌشود مسجد عمر در جای
معابد ٌهودٌان ساخته شد.
دراواخر قرن  7مٌالدی مسجد قبه الصخره توسط خلٌفه عبدالملک بن مروان ساخته شد و جای مسجد
عمر قرار گرفت.
در تمام دوران صدر اسالم ،کاتبٌن و ٌاران محمد ،کالم هللا را که بر وی وحی مٌشد حفظ مٌکردند و می
نگاشتند و همت گماردند تا کالم هللا ٌعنی قرآن را فراگٌر کنند و اصول عقٌهدتی اسهالم را مبنهای زنهدگی
خود قرار دادند .اما به تدرٌ و پس از درگذشت نزدٌکان پٌهامبر خطهر تحرٌهف کهالم هللا و زمزمهه ههای
تفرقه مٌان مسلمٌن حس شد .از اٌن رو خلفای اول و دوم اسالم و مخصوصا زٌد بن ثابت سعی در جمع
آوری کالم هللا کردند اما تالش آنها کهافی نبهود .امها پهس از قتهل عمهر خلٌفهه دوم در سهال  644در مدٌنهه،
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عثمان به خالفت رسٌد .او در بٌن سالهای  647و 653نسخه کامل و رسمی اسالم را گردآوری کرد .و
قرآن را به ترتٌب طول سوره ها قرار داند ٌعنهی از سهوره ههای کوتهاه بهه سهوره ههای بلنهد .گفتهه مٌشهود
عثمان دستور داد تا تمام سوره های گردآوری شده توسط خلفای پٌش از خود را ازبٌن ببرند .او  5نسهخه
اصلی قرآن را به دمشق  ،کوفه ،بصره و مکه و مدٌنه فرستاد .اٌهن نسهخ از قهرآن توسهط متخصصهٌن و
ناشرانی در قاهره در سال  1923تاٌٌد شد.
پس از قتل عثمان در سال  656مٌالدی علی پسر عموی محمد ،داماد و ٌار وفادار وی به خالفت رسٌد.
او در دوران خالفت خود درگٌر شدٌدترٌن جنگ های داخلی مٌان امت اسالمی شد که از آن به نام اولهٌن
فتنه ٌاد مٌکنند.
علی در سال  661مٌالدی به قتل رسٌد و اٌن پاٌهانی بهود بهر دوران خلفهای راشهدٌن .بهر باوراههل تسهنن،
خلفای راشدٌن مظهر و نماد رهبران سٌاسی مهذهبی اسهالم هسهتند .قتهل علهی برجنهگ ههای مٌهان مسهلمان
شدت بخشٌد و اٌنکه چه کسی لٌاقت خالفت حکومت اسالمی را دارد ،به چالشهی بهزرگ در آمهد و دٌهدگاه
های متفاوتی درباره اٌنکهه چهه کسهی مٌتوانهد مٌهراث دار اسهالم محمهدی باشهد ،شهکل گرفهت و در نهاٌهت
مسلمانان به دو فرقه اصلی شٌعه و سنی و شاخه های دٌگرتقسٌم شدند .سنٌان معتقد بودند که از طرٌهق
بٌعت همگانی باٌد خلٌفه را تعٌٌن نمود بنابر اٌن آنان به خالفت حسن فرزنهد علهی بهه عنهوان جانشهٌن وی
اعتقاد داشتند ،حسن بن علی در سال  661به خالفت رسٌد و پهس ازحهدود ٌکسهال معاوٌهه خالفهت را بهه
زور و اجبار از او گرفت با اٌن حال اهل تسنن ،معاوٌه ،حاکم شام را خلٌفه و جانشٌن راستٌن حسن بهن
علههی مٌداننههد .امهها شههٌعٌان خالفههت را ٌههک امههر الهههی و از جانههب خههدا و برگزٌههده از طرٌههق وحههی مٌداننههد.
شٌعٌان باور به امامت علی و فرزندان نسل او از سوی خداوند دارند .آنان حسن فرزند علی را امام خود
مٌدانند و پس از قتل او که گفته مٌشود توسط همسهرش و بهه دسهتور معاوٌهه صهورت گرفهت ،آنهان حسهٌن
فرزند دٌگر علی را به عنوان امام سوم و خلٌفهه خهود مٌداننهد .بنهابر اٌهن در نظرشهٌعٌان  ،معاوٌهه اولهٌن
خلٌفه اموٌان و فرزندانش دشمن دٌرٌنه ی تشٌع هستند .واقعٌت تارٌخی دٌگهری کهه باٌهد در نظهر داشهته
باشٌم اٌن است که در حٌن کشمکش ها و درگٌری ها مٌان علی و معاوٌه برای قدرت ،شهاخه ی دٌگهری
از مسلمانان به نام خوارج که جهزو ٌهاران علهی بودنهد ،شهکل گرفهت .آنهها علهی را در سهال  661بهه قتهل
رساندند .معاوٌه پس از به قدرت رسٌدن دمشق را پاٌتخت حکومت قرار داد و با انتخاب پسهرش ٌزٌهد بهه
عنههوان جانشههٌن وی ،دودمههان اموٌههان را تشههکٌل داد .و بههدٌن ترتٌههب بههه نظههام خالفههت انتخههابی پاٌههان داد.
سپاهٌان ٌزٌد حسٌن و ٌارانش را به قتل رساندند و اموٌان تا سال  750مٌالدی با جنهگ و خهونرٌزی بهر
دشمنانشان حکومت کردند.
در تمام اٌن دوران ،فتوحات مسلمانان ادامهه پٌهدا کهرد و آنهان اٌهران را تصهرف و بهه روم شهرقی بارهها
لشکر کشی کردند و بر بربرها ،وٌزٌگوت ها و مردمان آفرٌقای شمالی حاکم شدند .فتوحهات مسهلمانان
حتی تا آسٌای مرکهزی و سهرزمٌن فرانهک هها پهٌش رفهت .جنهگ ههای داخلهی همچنهان ادامهه داشهت و در
جنگ زاب سفاح خالفت اموٌان را از مٌان برداشت و خود را خلٌفه دودمان عباسٌان خواند .در دوران
خالفههت عباسههٌان نفههوذ و تههاثٌر اٌرانٌ هان در امپراطههوری اسههالم بٌشههتر شههد .بعههد از اٌههن دوران ،در قههرن
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سٌزدهم مٌالدی مغول ها بر مسلمانان چٌره شهدند و درقهرن چههاردهم عثمانٌهان ،قهدرت ٌافتنهد و حکومهت
کردند.
با نگاهی بر تارٌخ صدر اسالم درمٌابٌم که اٌن دوران بسٌار تلخ و پرتنش بهوده اسهت .سهه تهن ازخلفها بهه
قتل رسٌدند ،حسن و حسٌن کشته شدند ،خون و خونرٌزی مٌان مسلمٌن پاٌهان نداشهت و آنهان در جنگههای
متعدد با کفار کشته می شدند .گذشته از تمام اٌن نبرد ها ،خلفای وقت آن دوران بسٌار مستبدانه حکومهت
کردند .به نظر مٌرسد دٌن صلح و آشتی ،10آشتی را به بشرٌت هدٌه نکرده است.
کالم هللا و گفته های پٌامبربه شهکلی معجهزه آسها
با اٌن حال علی رغم تمام جنگ هاو نزاع ها در اسالم ،
ِ
بدون هٌچ تحرٌفی و بی نقص تحت عنوان سنت پٌهامبر جمهع آوری شهده اسهت .سهنت او را ٌهارانش بهه
صورت شفاهی به شکلی بی نقص منتقل کردند و از نظر تعداد ،اٌن احادٌهث بهه حهدود ٌهک مٌلٌهون و نهٌم
مٌرسد .به اٌن شٌوه بود که تارٌخ صدر اسالم رواٌت شد .اما هٌچ نوشته تارٌخی  ،اسالمی وجهود نهدارد
که قدمت نگارش اش به دوران وقوع اتفاقات و وقاٌع زمان محمد برسهد .و فقهط ،زنهدگی نامهه پٌهامبر در
قرن نهم مٌالدی توسط ابن هشام از روی نوشته ابن اسحاق وٌراٌش شده است .ابن اسحاق ٌهک قهرن قبهل
تر آن را نوشته بود .با اٌن حال مسلمانان با کنار هم قرار دادن قرآن  ،سٌره نبوی و احادٌهث  ،پٌهام خهدا
را درٌافت مٌکنند و طبق اصولش زندگی مٌکنند .شرٌعت اسالم نٌز بر اسهاس همهٌن منهابع در قهرن دههم
مٌالدی نگاشته شد .و اٌن گونه مسلمانان با پٌروی از دستورات شرٌعت اسالم راه درست زنهدگی را پٌهدا
مٌکنند.

10

.امروزه مدافعان و توجٌه گران دٌن اسالم سعی دارند کلمه ی اسالم را صلح معنا کنند.
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اصْل دگواتیک دیي اسالم
.1مسلمانان اَمان به خداوندی َکتا ،خالق و مالهک هسهتی دارنهد .نشهانه ههای او در همهه ی پدٌهده ههای
طبٌعی آشکار است  .سرنوشت بشرٌت در اراده او است و خوشبختی و نگون بختی مسهلمٌن و مشهرکٌن
همه در تصمٌم و خواست اوست.
.2اَمان به وحی الهی .مسلمانان اعتقاد دارند که کالم هللا بر اولٌن پٌامبر او ٌعنی ابراهٌم و پٌامبران پس
از وی نازل گشته و آنان کالم هللا را برای به راه راست هداٌت کردن بشر گمراه و سرکش قرائت کردند.
آنان مٌخواستند تا بشر از فرمان خالق خود اطاعهت کنهد .و از قهوانٌن الههی فرمهان بهرداری کنهد .از نظهر
اسالم ،موسی عٌسی و محمد پٌامبران ادٌان بزرگ موحد هستند و همه آنها صاحب کتهاب هسهتند .آنهان
بر امت های دوران خود فرستاده شدند .امت های بزرگی که رسوالن خدا بر آنهها فرسهتاده شهد بهه ترتٌهب
زٌر هستند.
قوم َهود  ،آنان از نسل ابراهٌم هستند و موسی تورات را برای هداٌت آنها آورد .تورات ازآمدن پٌامبری
به نام مسٌح ،پٌامبر هللا ،بشارت مٌدهد .عمه ل بهه دسهتورات و فهرامٌن الههی اٌهن کتهاب راه رسهتگاری قهوم
ٌهود بود اما آنان تورات موسی را تحرٌف کردند و به انحراف کشٌده شدند.
مسَحَان ،آنان نٌز از نسل ابراهٌم و قوم ٌههود هسهتند و عٌسهی  ،پٌهامبر هللا ،انجٌهل را بهرای ههداٌت آنهها
آورد .انجٌل نٌز از آمدن پٌامبری به نام محمد بشارت می دهد .اٌن کتاب برتر از تورات است و عمل بهه
دستورات و فرامٌن الهی آن ،راه رستگاری مسٌحٌان بود اما آنان نٌز انجٌل عٌسی را تحرٌف کردند و از
راه خداوند منحرف شدند .مسلمانان برای عٌسی جاٌگاه وٌژه ای قائل هستند زٌرا از نظر آنهان او هرگهز
به صلٌب نکشٌ ده شده و تنها به دستور خداوند از دٌدگان پنههان گشهته .او منجهی بشهرٌت هسهت و روزی
ظهور خواهد کرد و بشرٌت را نجات خواهد داد.
و سرانجام اعراب  ،آنها قوم برگزٌده شده از سوی هللا هسهتند و از نسهل ابهراهٌم مٌباشهند .از مٌهان اعهراب
کسانی که به اسالم محمدی گروٌدند را مسلمان مٌنامند .بر مسلمَن قرآن فرستاده شد .اٌهن کتهاب برتهر از
تهورات و انجٌههل اسههت و عمههل بههه دسههتورات و فههرامٌن آن ،راه رسههتگاری مسههلمٌن مههی باشههد .محمههد خههاتم
االنبٌا و کتاب او آخرٌن کتاب الهی است .اما آنان کتاب خود را تحرٌف نکردند و فرامٌن روشن الهی اش
را به کمک احادٌث و رواٌت ها به درستی اجرا کرده اند.
.3تسلَم شدن در برابر دستورات الهی اسالم  .در واقع تمامی انسان های روی زمَن باَد به دستورات
الهی که بر مسلمَن نازل شده اَمان و عمل داشته باشند .و مسهلمٌن نٌهز خهود موظهف هسهتند تها فهروع
دٌن را بپذٌرند .فروع دٌن اسالم نماز ،روزه ،خمس ،ذکات،ح وجهاد است .جان کالم اٌن است که بشر
باٌد تسلٌم اراده الهی شود .اٌمهان و عمهل بهه دسهتورات الههی موجهب رسهتگاری اسهت و مهومنٌن پهس از
مرگ راهی بهشت موعود مٌشوند .اما کسانی که از آن سرپٌچی کنند دچار عذاب الههی مٌشهوند و پهس
14

از مرگ به دوزخ مٌروند .فرامٌن الهی اسالم می خواهد دنٌا را از وجود مشرکٌن و کفهار مخهالف اسهالم
برهاند.
 .4انتظار روز قَامت ،روزی که مهدی امام دوازدهم شهٌعٌان و عٌسهی(بنا بهه اعتقهاد اههل سهنت) ظههور
مٌکنند و مسلمٌن بر اهل باطل پٌروز مٌگردند و دنٌا از شر مشرکٌن و کفار رها مٌگردد و اسالم بر دنٌا
حاکم مٌشود.
تا به اٌنجا تمام اطالعاتی را که ارائه کردٌم همان چٌزی است که اسالم در مورد خود واصول و خاستگاه
ش بٌههان مٌکنههد .نکتههه مهههم اٌههن اسههت کههه اسههالم از درون دارای نظههامی منسههجم و منطقههی هسههت و وقههاٌع
تارٌخی اسالم مطابق اصول و احکام اسالمی رخ داده اند .دقٌقها همهٌن احکهام در جوامهع اسهالمی کنهونی
مشاهده می شود.اسالم ،از بدو پٌداٌش ،بٌنشی خاص و اصولی نظام مند داشته است.

همٌن نظام اسالمی سعی مٌکند تا به طرح ها و برنامه های اسالم ماهٌتی مقهدس بدههد و مٌخواههد دنٌها
را با گسترش اسالم،نجات دهد .و اٌن راه را ازطرٌق فتوحات وٌا تبلٌغات مذهبی انجام مٌدههد .و مٌگوٌهد
که در پس برنامه های اسالم اراده هللا وجود دارد.
اسالم نشان مٌدهد که چطورعشق و لطفِ هللا شامل حال مسلمانان شده است .اَن لطف به واسطه ی وحی
قرآن شامل حال مسلمَن شده است.
اسالم رفتار و اعمال اسالمی را به مسلمٌن تعلٌم مٌدهد .و مسلمٌن موظف اند تا اٌن اعمال را بهه درسهتی
در طول زندگی خود انجام دهند زٌرا خداوند آنها را دعوت به انجام اٌن اعمال کرده اسهت .مسهلمَن باَهد
همانند پَامبرشان محمد رفتار کنند.
اسالم در صدد است تا دٌن توحٌدی واحهدی را مٌهان مهردم معرفهی کنهد .از همهان بهدو خلقهت و از زمهان
هبههوط آدم ،هللا کههالم و دسههتورات اش را بربسههٌاری از پٌههامبران موحههد نههازل کههرده امهها پٌههروانش آنههها را
تحرٌف کردند و در اٌن بٌن تنها مسلمَن هستند که دستورات هللا را بدرستی اجرا مَکنند.
اگر مٌان مسلمٌن تفرقه دٌده مٌشود و درحکومهت ههای اسهالمی فالکهت و سهٌه روزی مهوج مٌزنهد بهه اٌهن
خاطر است که در اجرای دستورات الهی سهل انگاری مٌشود .و اگهر عهده ای مسهلمٌن و اسهالم را مهورد
انتقاد قرار مٌدهند به اٌن خاطر است که آنهان ناآگهاه هسهتند و اراده و دسهتورات جههان شهمول الههی را بهه
خوبی نمٌشناسند ،دستوراتی که از پٌش تر همه مسائل هستی را در نظر گرفتهه اسهت .بهرای تمهام مسها ل
و مشکالت هستی تنها َک جواب وجود دارد .اَمان و عمل به دستورات الهی.

آنچه گفته شد خالصه ای از بٌنش اسالمی بهود کهه بهه وضهوح بهازگو کننهده اسهالم و سٌسهتم دگماتٌهک اش
است .دراٌن کتاب مٌخواهٌم تصوٌری جدٌد از اسالم را ارائه بهدهٌم و تهارٌخ دٌگهری از اسهالم را بهرای
شما رواٌت کنٌم .تارٌخی که مسلما ههٌچ مسهلمانی از آن آگهاهی نهدارد .رازی را بهرمالمٌکنٌم  ،رازی کهه
مسلمانان صده های اول اسهالم سهعی در مخفهی نگهه داشهتن اش  ،داشهتند .اٌهن راز بهزرگ ،تهارٌخ حقٌقهی
اسالم است.
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ساص تضسگ اسالم

همان طور که در بخش مقدمه به آن اشاره کردٌم ،دنٌا ،اسالم را تنها ازطرٌق منابع اسهالمی مهی شناسهد
و اٌن منابع را درست و حقٌقی می پندارد .اما در سالٌان اخٌر محققٌن و دانشهمندان تحقٌهق وسهٌعی را در
مورد منابع اسالمی مخصوصا تارٌخ اسالم انجام داده اند .آنان مبنای تحقٌقی خود را بر پاٌه ی اکتشافات
باستان شناسی ،روٌکرد های تهازه در علهم زبهان شناسهی ،نسهخه شناسهی،منابع اسهالمی و تحقٌقهات دٌگهر
دانشمندان قرار داده اند .آنان در تحقٌقات خود شراٌط تارٌخی آرامی ها و زبان آرامی را مد نظهر گرفتنهد
زٌرا اسالم از دل آن شکل گرفته است.
درسههال  2004پههدرادوارد مههاری گلههه 11از تههز دکتههری خههود در رشههته الهٌههات و تههارٌخ ادٌههان در دانشههگاه
استرازبورگ  2دفاع کرد .او شاگرد پدر آنتوان موسالی 12بود و تحقٌقات او را ادامه مٌداد و هر دو نٌز
تحقٌقات محققٌن 13که در خاور مٌانه فعالٌت مٌکردند را دنبال می کردند .اٌن تز اطالعات جالبی را به ما
ارائه مٌدهد و بر مبنای مطالعات و تحقٌقات زٌادی است که درمٌان اٌن تحقٌقهات مٌتهوانٌم بهه مهوارد زٌهر
اشاره کنٌم:
تحقٌقات و اکتشافات صورت گرفته از طرٌق اسالم شناسی کالسٌک توسط محققانی همچون :
Régis Blachère, Alfred-Louis de Prémare, Patricia Crone, Michael Cook,
 Christoph Luxenberg. Marie-Thérèse Urvoy, Gerd Puin,و همچنهٌن Manfred
Kropp, Guillaume Dye, Robert Kerr, Günter Lüling
تحقٌقههات گسههترده توسهههط دانشههمندان ،تههارٌخ نگاران،باسهههتان شناسههان ،جغرافههی دانهههان ،زبههان شناسهههان و
روحانٌون.
احادٌث و گفته های تارٌخی و مذهبی علی الخصوص احادٌث اسالمی ٌ ،هودی و مسٌحی.
روٌکرد تازه در بررسی دست نوشته های کهن که به طومارهای درَای مرده مشهور هستند.
پدر ادوارد ماری گله ،تحقٌقات خود و تمام دانشمندان و محققٌن که در اٌن زمٌنهه تحقٌقهی کردنهد را مثهل
قطعات پازل کنار هم قرار داده و حاصل آن اٌهن تهز 14شهد .تمهام اٌهن تحقٌقهات و منهابع تحقٌقهی او را مهی
Edouard-Marie Gallez.11
12

Antoine Moussali.
13
Joseph Azzi, Monseigneur Dora-Haddad, le père Magnien (de Jérusalem). .
14
.تز دکتری او با نام مسٌح و پٌامبر او  Le Messie et son Prophète.در هزار صفحه نوشته شده است.
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توان در تز او و مقاله جدٌد 15او ٌافت .او توضٌح علمی در رابطه با خاسهتگاه و پٌهداٌش اسهالم مٌدههد .و
نشان مٌدهد که طهی چهه اتفاقهات تهارٌخی و رونهدی اسهالم شهکل گرفتهه اسهت .و بهدٌن صهورت بهه حقٌقهت
اصلی اسالم پی مٌبرٌم .در اٌن کتاب قصد دارٌم نتاٌ اٌن روٌکرد جدٌد دراسالم را به شما ارائه دهٌم.
البته نباٌد فراموش کرد کهه ههٌچ واقعهه تهارٌخی را از طرٌهق تحقٌقهات تهارٌخی نمٌتهوان بهه طهور مطلهق
اثبات کرد  .محققٌن تحقٌق مٌکنند،کشف مٌکنند ،توضٌح مٌدهند و همواره در حال تحقٌق و مطالعه هسهتند
تا بتوانند تا آنجا که مٌتوانند به واقٌعت های تارٌخی نزدٌک شوند  .از اٌن رو اٌن کتاب صرفا بهر مبنهای
تحقٌقات علمی است و هٌچ دشمنی با اسالم و مسلمانان ندارد .اٌن کتاب به هٌچ وجه قصهد مشهوش کهردن
اذهان مسلمٌن را ندارد .و اٌن تحقٌقات  ،همانند تحقٌقاتی که دررابطه با خاستگاه مسٌحٌت صورت گرفته
نه تنها نگران کننده نٌست بلکه مسلمانان و محققٌن مسلمان همانند مسٌحٌان مٌتوانند از اطالعهات مفٌهد آن
بهره مند شوند.
حال با ذکر اٌن مقدمات پرده بر راز برزگ اسهالم بهر مٌهدارٌم .و مشهاهده خواهٌهد کهرد کهه تهارٌخ حقٌقهی
اسالم تا چه اندازه از تارٌخ که از اسالم مٌدانٌم متفاوت تر است.

15

 .وی اخٌرا مقاله ای تحت عنوان سوتفاهمی به نام اسالم مسَحی نوشته است. Le Malentendu Islamo-Chrétien .
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الِی دّساى پس اص هسیذیت
ّدی ُای
ِ
سشصهیي اسشائیل دس سال سی ام هیالدی
تههارٌخ حقٌقههی اسههالم در سههال سههی ام مههٌالدی پههس از مصههلوب شههدن عٌسهی مسههٌح در سههرزمٌن اسههرائٌل
شروع مٌشود .در آن سال قوم بنی اسرائٌل ٌا همان قوم عبرانی در آنجا زندگی مٌکردند .طبهق احادٌهث
ٌهودٌان 3800 ،سال پٌش  ،ابراهٌم بهه دسهتور خداونهد ،منطقهه مٌهان رودان را تهرک مٌکنهد و بهه سهوی
سرزمٌن موعود ،سرزمٌن اسرائٌل هجرت مٌکند .خداوند بهه او سهرزمٌن اسهرائٌل را وعهده داد همچنهٌن
به او مژده داد که نسل او مانند ستارگان بی شمار مٌشود .قوم عبرانی خود را فرزندان ابراهٌم مٌداننهد.
بنابر اٌن در نظر آنان ابراهٌم اولٌن ٌهودی و پدر اٌن قهوم اسهتٌ .هودٌهان اسهحاق را نٌهز پهس از ابهراهٌم
پدر قوم خود مٌدانند .پس از مبعوث شدن ابراهٌم بهه پٌهامبریٌ ،هودٌهان بهه عنهوان قهوم برگزٌهده از سهوی
خدا انتخاب شدند .ولی آنان پس از طی سال هها دسهت
از بت پرستی برداشهتند و بهه ٌکتاپرسهتی روی آوردنهد.
آنان در دوران کهن ،درست در زمان بت پرسهتی روی
بههه پرسههتش خههدای ٌگانههه و جههاودان آوردنههد .در طههول
تارٌخ ٌهودٌان پٌامبرانی همچون الٌهاس ،اشهعٌا ،داود
بههر آنههان نههازل شههدند تهها آنههان را بههه سههوی خداونههد ٌگانههه
هههداٌت کننههد .تمههامی دسههتورات خداونههد ،احکههام و آئههٌن
های دٌن ٌهودٌت گردآوردی و نگاشته شده است .در مٌان آن ها کتاب تورات مشتمل برپن کتاب مٌباشد.
در اٌههن کتههب بههه پٌههداٌش جهههان و بههه تههارٌخ قههوم عبرانههی اشههاره شههده و شههامل فههرامٌن خداونههد بههر ٌهودٌههان
مٌباشد .از احکام مهم اٌن کتاب مٌتوان به آٌٌن عبادی ٌهودٌان اشاره کرد واٌن که ٌهودٌان حهق ندارنهد بها
غٌر ٌهودی مراوده داشته باشند زٌرا مراوده با آنان باعث ناپاکی و نجاست ٌهودٌان مٌشهودٌ .هودٌهان در
انزوا آئٌن مذهبی شان را به نسل های پس از خود منتقل کردند .در مٌان آئٌن های مذهبی شان مهی تهوان
به آئٌن مربوط به رفتار با دٌگران و ٌا به مراسم تطهٌر اشاره کرد .طبق نوشته های ٌهودٌان ،تورات در
کوه سٌنا بر موسی نازل شد ،در زمانی که او و ٌارانش از مصهر گرٌختنهد .تهورات جاٌگهاه وٌهژه ای در
زندگی ٌهودٌان داشته و دارد و بسٌاری از آنان ،اٌن کتاب را همچون مزامٌر داود و دٌگهر کتهب مقهدس
شان ،حفظ مٌکردند .آنان تورات را نسل به نسل و به زبان آرامی انتقهال مٌدادنهد ،زبهان آرامهی کهه زبهان
فهههم متههون مقههدس اسههت .در مٌههان دسههتوراتی کههه خداونههد بههر ٌهودٌههان نههازل کههرد  ،عبههادت در پرستشههگاه
اورشلٌم جاٌگاه وٌژه ای داشته و دارد.
از نظر ٌهودٌان ،پرستشگاه اورشلٌم ،عبادتگاه وٌژه ی قوم عبرانی است .بر باور آنان ،اٌهن مکهان محهل
حضور دائمی خداٌی است که معبد متعلق به اوست و نٌرو ههای الههی او در اٌهن مکهان وجهود دارد .آنهان
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پرستشگاه اورشلٌم را معبد خدا در زمٌن مٌدانند (.گرچه کلمه ی معبد در زبان های سامی وجود نداشته و
به جای آن از کلمه خانه استفاده شده است ).در آنجا حٌوانات را برای او قربهانی مٌکننهد و ههداٌاٌی را بهه
او پٌشکش مٌکنند .و هر ساله ٌهودٌان در آنجا به زٌارت مٌپردازنهد .در آنجها صهندوق عههد قرارداشهت و
حاوی دو لوح سنگی بود که فرمان موسی بر روی آن نوشته شده بود .اما پس از وٌران شدن معبد ،اٌهن
صندوق گم شد .اورشلٌم در طول تارٌخ دستخوش جنگ ها و وٌرانی ها شد ولی در سال سی ام مٌالدی ،
جاٌگاه وٌژه ای داشت و معبد هرود در اوج شکوه و عظمت خود بهود .آنهان معبهد ههرود را بهر روی تپهه
مورٌا همان تپه ای که هٌکل سلٌمان بنا شده بود و وٌران گشته بود ،برافراشتند .برباور ٌهودٌان ابراهٌم
می خواسته اسحاق را به دستور خداوند بر روی همٌن تپه قربهانی کنهد .در اٌهن معبهد ٌ ،عنهی معبهد ههرود
عبادتگههاه هههای فراوانههی وجههود داشههته اسهت و روحههانٌون بههه داخههل آن وارد مٌشههدند و در آنجهها خداونههد در
معبدش در زمٌن بر انسان ها فرمانرواٌی مٌکرد .هٌچ کس حق وارد شدن به مقدس ترٌن مکهان معبهد کهه
خداوند در آنجا اقامت مٌکرد را نداشت .تنها روحانی بزرگ معبهد آن ههم سهالی ٌکبهار حهق وارد شهدن بهه
آنجا را داشت .در مکان دٌگر معبد  ،هداٌا و قر بانی ها پٌش کش خداوند مٌشد .جان کالم اٌن که اٌن معبد
در اوج شکوه و عظمت خوٌش بود و همواره ٌهودٌان به آن افتخار مٌکنند.
در سال  30ام مهٌالدی قهوم بنهی اسهرائٌل در سهرزمٌن موعودشهان ٌعنهی اسهرائٌل زنهدگی مٌکردند.گرچهه
تعداد زٌادی از ٌهودٌان از وطن خود به اجبار خارج شده بودند و در سهرزمٌن ههای مصهری هها ،اٌرانهی
ها ،رومی ها ،چٌنی ها و دٌگر سرزمٌن های دنٌای کهن زندگی مٌکردنند .گفته مٌشود جمعٌت آن هها بهه
دو ٌا سه مٌلٌون نفهر مٌرسهٌد ٌعنهی چٌهزی معهادل نٌمهی از جمعٌهت کهل ٌهودٌهان .بها اٌهن حهال آنهان بسهٌار
وفادار و شٌفته سرزمٌن خود بودند .اما در سال سی ام مٌالدی  ،حرمت سرزمٌن ٌهود به کل ازبٌن رفته
بود .اول آنکه در مٌان ٌهودٌان تفرقه شکل گرفته بود و در سرزمٌن ٌهود پادشاهانی حکومت مٌکردند.
و در بخشههی از آن کههه سههامرٌه نههام داشههت سههامری ههها سههکنی مٌگزٌدنههد .از نگههاه ٌهودٌههان افراطههی آنههان
ٌهودٌان مرتهد محسهوب مٌشهدند .و دور تها دور اٌهن سهرزمٌن مقهدس حکومهت ههاٌی پادشهاهی و مردمهانی
مشرک و بت پرست زندگی مٌکردند .دوم آنکه اٌن سرزمٌن در سهالٌان دراز مهورد حملهه و تجهاوز اقهوام
دٌگر همچون آشورٌان ،بابلٌان  ،اٌرانٌان ٌ ،ونانٌان بود و در آن دوران نٌز مورد حملهه ی رومٌهان قهرار
گرفته بهود .متجهاوزٌن بها مقامهات سٌاسهی و مهذهبی ٌههودی تفهاهم نامهه ههاٌی کهه بٌشهتر ٌکطرفهه بهود مهی
نگاشتند و بر آنان حکومت مٌکردند .در آن سال ها پونتٌوس پٌالطس فردی رومی حاکم ٌهودا بود .با اٌن
حال آنان با ٌهودٌان به نرمی و مهدارا رفتهار مٌکردنهد و کهاری بها سهاختارهای سٌاسهی و مهذهبی ٌهودٌهان
نداشتند و ٌهودٌان خداوند را در معبد اورشلٌم آزادانه عبادت مٌکردند .حتی گفتهه مٌشهود ٌهودٌهانی کهه در
روم زندگی مٌکردند ،آزادانه به برگزاری آٌٌن های مذهبی خود مهی پرداختنهد .امها در اذههان بسهٌاری از
ٌهودٌان به وٌژه در ٌهودٌه آرزوی سرزمٌنی مستقل و ملتی متحد وجهود داشهت و خهاطرات پادشهاهانی
همچون داوود و سلٌمان ٌادآور اتحاد و وحدت ٌهودٌان بهود .در بسهٌاری از آٌهات کتهاب ههای مقهدس شهان
نٌز وعده ی رهاٌی از ظالمان و متجاوزان به ٌهودٌان داده شده بود .آنان منتظر منجهی بودنهد تها آنهان را
از دست بٌگانگان متجاوز رها کند .وعده ی آمدن منجی در کتب آنها به ٌهودٌان داده شده بود .کسهی کهه
از نسل داوود بود و دوران پادشاهی ٌهودٌان را دوباره زنده مٌکرد .از اٌهن رو بهود کهه افهراد زٌهادی کهه
خود را منجی ،طاغی و ٌا رهبر مٌدانسهتند در آن دوران ظههور کردنهد .در تهارٌخ ٌهودٌهان همهواره افهراد
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طاغی وجود داشته اند که بر علٌه متجاوزٌن و ظالمٌن قٌام کردند و از مٌان آنان مٌتوان به شورش ٌهودا
مکابی بر سلوکٌان در قرن دوم قبل از مسٌح نام برد و ٌا می توان به قٌام ٌهودا گالٌله 16بر علٌه رومٌهان
در سال ششم مٌالدی اشاره کرد .او باعث به صلٌب کشٌده شدن  2000تن از ٌارانش شد .اما طبق گفته
هههای تاسههٌتوس تههارٌخ نگههار بهها آمههدن تٌبرٌههوس ژولٌههوس سههزار آگوسههتوس ٌهودٌههان دوران آرام و بههدون
شورشی را مٌگذراندند.
ظِْس ّ سسالت عیسی  .یاساى ّ فشقَ ُای پس اص اّ.
برای فهم بهتر سٌر تارٌخ حقٌقی اسالم ،بهتر است تا اتفاقاتی رخ داده در طول تارٌخ عبرانٌان را به دقت
در نظر بگٌرٌم .به خصوص ظهور عٌسی و مفاهٌم نو و بدٌع او.
بهها ظهههور عٌسههی تغٌٌههرات اساسههی در مفههاهٌم بنٌههادی ٌهودٌههان و شههاٌد بتههوان گفههت در دنٌههای کهههن شههکل
گرفههت .در سههال  27ام مههٌالدی عٌسههی بههرای نخسههتٌن
بار در مٌان ٌهودٌان ظاهر شهد و در طهی سهه سهال بهه
تبلٌغ آموزه های دٌنی پرداخت .او عالم ٌهودی بود کهه
نوشته های کتاب تورات را می خواند و در نٌاٌش گهاه
های ٌهودٌهان و گهاه در معبهد اورشهلٌم آنهها را آمهوزش
مٌداد .او تورات را تفسهٌر مٌکهرد و خهود را پسهر خهدا
مههی نامٌههد .و بههه واسههطه فههٌا او گناهههان گناهگههاران
بخشٌده مٌشد او خود را واسطی بهرای بخشهش گناههان
انسهههان هههها مٌدانسهههت .و بهههرای اثبهههات الوهٌهههت خهههود
معجزاتی را بهه مهردم نشهان مٌهداد و ٌهاران و پٌروانهی
را به دور خود جمع کرد .او مفهوم رستگاری را مٌان
مههردم آورد .و امکههان رهههاٌی از گنههاه ذاتههی انسههان را
مهههژده داد .عٌسهههی بههها بٌهههان مفههههوم رسهههتگاری تحهههول
عظٌمی را بر اندٌشه و روان مردمان کهن اٌجاد کرد .در زمهان عٌسهی اٌهن اعتقهاد وجهود داشهت کهه گنهاه
نخسهتٌن آدم و حهوا در بهشهت بهر همهه ی انسهان هها تهاثٌر گذاشهته و از روز هبهوطِ آدم از بهشهت  ،انسههان
گناهکار متولد مٌشود و محکوم به مرگ و تباهی است .و چرخه ی زندگی انسان ،چرخه ای پو  ،فهانی
و تکراری است .وبه واسطه ی گناه نخسهتٌن آدم ،انسهان هها گناهکهار متولهد مٌشهوند و گناهکهار مٌمٌرنهد.
عٌسی اندٌشه ی رها شدن از گناه نخستٌن را برای مردمان کههن بهه ارمغهان آورد .او دو نهوع رسهتگاری
را عنوان کرد :رستگاری فردی و رستگاری جمعی .رهاٌی فردی انسان ها از طرٌق خدای پدر و خدای
پسرمٌسر می شد و رستگاری جمعی ازراه وحدت با دٌگران :او مٌگفت  :خوشبخت کسی است کهه تشهنه
ی عدالت و برابری است و ٌا مٌگوٌد خوشبخت کسی اسهت کهه تواضهع را پٌشهه مٌکنهد .ودر جهاٌی دٌگهر
مٌگوٌد :خوشبخت کسانی هستند کهه صهلح و آرامهٌش را بهه ارمغهان مٌ.ورنهد .او در اندٌشهه ی او دنٌهاٌی
بهتر در انتظار بشر بود .و زمان پادشاهی خداٌان بر زمٌنٌان فرا رسٌده بود.
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آٌا او همان مسٌح مقدسی بود که ٌهودٌان انتظارش را مٌکشهٌدند؟ عهده ای او را مسهٌح و پادشهاهی مٌدٌنهد
که آمده بود ٌهودٌان را از ظلم متجاوزٌن و اشغال گران سرزمٌن مقدس برهاند و شکوه و اقتهدار سٌاسهی
ٌهودٌان را دوباره به همگان نشان دهد .اما عده ای دٌگر احساس مٌکردند کهه او مهی خواههد دٌنهی نهوٌن
برپاکند که در مقابل دٌن روحانٌون بزرگ معبد اورشلٌم بود و از اٌن راه مٌخواست بر ٌهودٌان رهبری
کند .اٌن نگاه به خاندان حشمونٌان تعلق داشت کهه معبهد را غصهب کهرده بودنهد و بها رومٌهان پٌمهان ههاٌی
بسته بودند .در آن دوران نقش کاهنٌن قدٌمی معبد ٌعنی الوٌان نٌز کمرنگ تر شده بهود و فرٌسهٌان نقهش
مهم تری اٌفا مٌکردند .عٌسی با علم بر اٌن وقاٌع و دشمنی ها بهر علٌهه او ،تصهمٌم بهه برمالکهردن فسهاد
در معبد کرد و اندٌشه هها و اعمهال مهذهبی در معبهد را باطهل خوانهد .او مههارت خهوبی در تحلٌهل متهون
ٌهودٌان داشت و معانی نهفته متون را آموزش مٌهداد .وپهرده از تعهالٌم فرٌبکارانهه ی روحهانٌون معبهد بهر
مٌداشت .او قهوم ٌههود را هماننهد گفتهه ههای دٌگهر
پٌامبران ،قوم برگزٌده می دانسهت و عهالوه بهر آن
اعتقاد داشت که دٌن ٌهود باٌد در دنٌا گسهترده شهود
و مشرکٌن و غٌر ٌهودٌان نٌز باٌهد دعهوت بهه اٌهن
دٌههن موحههد شههوند .او احکههامی کههه بههر اسههاس آنههها
مراوده با غٌر ٌهود باعث نجاست می شد را پو و
بی معنها مٌدانسهت  .اٌهن گفتهه هها و معجهزات پٌهاپی
وی باعهههههث افهههههزاٌش دشهههههمنی بهههههر علٌهههههه او شهههههد.
روحانٌون معبد و رهبران مذهبی که احساس خطهر
مٌکردند و می دانستند که دٌر ٌها زود باٌهد او را بهه
عنههوان مسههٌح و نجههات دهنههده ی قههوم ٌهههود بپذٌرنههد
تصمٌم به قتل او گرفتند .آنها اگهر مٌپذٌرفتنهد کهه او
ن جات دهنده قهوم ٌههود اسهت باٌهد قهدرت و معبهد را
بهههه او واگهههذار مٌکردنهههد .حتهههی فکرکهههردن بهههه اٌهههن
موضهههوع ،ذهههههن کاهنهههان را مههههی آزرد .در نتٌجههههه
دسٌسه ای برای دسهتگٌری او صهورت گرفهت .اٌهن
که او خود را پسر خدا مٌدانست بهانه ای شد بهرای
کاهنان تا او را محکوم به مرگ کنند .و آنها او را به کمک رومٌان به طرز هولناکی در روزجمعه هفتم
آورٌل سال سی ام مٌالدی 17به صلٌب کشٌدند .اما اتفاق عجٌبی پس از به صلٌب کشٌده شدن عٌسهی رخ
داد و ٌاران او که در روز واقعه به هر نحوی مخفی شده بودند و جان سالم به در برده بودند ،علی رغم
خطراتههی کههه آنههان را تهدٌههد مٌکههرد ،در انظههار عمههومی ظههاهر شههدند .در روز سههوم مههرگ عٌسههی اتفاقههات
عجٌبی افتاد ،اتفاقی کهه باعهث شهد ٌهاران او بهدون تهرس از شهکنجه و ٌها مهرگ ،بهه مٌهان مهردم بٌاٌنهد و
 .طبق محاسباتی که تارٌخ نگاران مدرن بر روی اناجٌل انجام داده اند :به صلٌب کشٌدن عٌسی روز قبل از شبات رخ دادَ ،شبّات در عبری
שבת به معنی شنبه است .در دٌن ٌهودٌت به روز تعطٌل هفتگی (شنبه) میگوٌند؛ که به صورت سمبلٌک به معنای هفتمٌن روز آفرٌنش است.
پس با اٌن حساب عٌسی در روز جمعه به صلٌب کشٌده شده است .طبق تحقٌقات انجام گرفته عٌسی همچنٌن در روزقبل از عٌد پسح که در روز
پانزدهم از ماه نٌسان در تقوٌم عبری برگزار مٌشود ،به صلٌب کشٌده شده است  .با اٌن توضٌحات عٌسی  ،در روز جمعه چهاردهم ماه نٌسان به
صلٌب کشٌده مٌشود که اٌن تارٌخ با توجه به بررسی تارٌخ نگاران برابر بوده با جمعه هفتم آورٌل سال  36ام مٌالدی.
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اندٌشه های عٌسی را تبلٌغ کنند .اٌن اتفهاق باعهث اخهتالف عقٌهده و بحهث در طهول تهارٌخ شهده اسهت .اٌهن
موضوع ٌکی از کلٌدی ترٌن اتفاقات تارٌخ دانسته مٌشود .اما اٌن اتفاق عجٌب چه بود؟ سه روز پهس از
مرگ عٌسی ٌعنی اولٌن ٌکشنبه پس از قتل وی ،عده ای ادعها کردنهد کهه او را دٌهده انهدو اٌهن خبهر مٌهان
مردم پٌچٌد .و تا روز چهلم او عده ی دٌگری باز هم او را دٌدند .و وقتی سر قبر او رفتنهد دٌدنهد کهه قبهر
او خالی است .روحاٌنون معبد که از اٌهن اتفهاق نگهران شهده بودنهد بهه فکهر چهاره افتادنهد و حقهه ای سهوار
کردند .آنان به سربازان رومی که برای محافظت از قبر عٌسهی گماشهته شهده بودنهد ،پهول دادنهد و بهه آنهها
گفتند که بگوٌند ٌاران عٌسی جسم مرده وی را بهاخود بهرده انهد .18و تها سهالهای  66تها  70پهس از مهٌالد
مسٌح ٌعنی تا اولٌن جنهگ مٌهان ٌهودٌهان و رومٌهان اٌهن درو از طهرف کهاهنٌن گفتهه مٌشهد .چٌهزی کهه
کاهنٌن را بٌشتر نگران مٌکرد اٌن بود که در کتب مقدسشان مخصوصا در مزامٌر داوود ،سخن ازمنجهی
و مسٌحی شده بود که خداوند به خواست خود روح او را از مٌان انسان های فانی به سوی خود مٌبرد.19
در کتب مقدس ٌهودٌان به اٌن موضوع هم اشاره شده بود کهه مسهٌح موعهود از طهرف رهبهران قهوم خهود
طرد مٌشود .20و اٌن گفته ها در مورد عٌسی صدق مٌکرد .در اٌن مٌان فرٌسٌان نٌز بسٌار نگران بودند
زٌههرا آنههان در طههرد شههدن عٌسههی نقههش مهمههی را اٌفهها کههرده بودنههد و بههه خههاطر فرٌههب کههاری هههای زٌههاد،
مشروعٌت خودشان را درمٌان ٌهودٌان از دست داده بودند.
اما ٌاران عٌسی علی رغم دشمنی ها و مصٌب های وارد شده بر آنها ،راه دشهمنی بها روحهانٌون معبهد را
در پٌش نگرفتند .پطرس و دٌگرحوارٌون ٌاران عٌسی را دعهوت بهه آرامهش و صهلح کردنهد و دسهت بهه
انتقام بر علٌه روحانٌون توطئه گر نزدند .شواهد و احادٌث گواه بر اٌن واقعٌت است .آنهان سهعی داشهتند
تا در دل و جان ٌهودٌان نفوذ کنند و آنان را به اٌن شکل به دٌن خوٌش دعوت کنند (:شما حقانٌت عٌسهی
مقدس را انکار کردٌد ،باعث قتل شاهزاده زمٌنٌان شدٌد و خداونهد بهه خواسهت خهود او را از مٌهان انسهان
های فانی به سوی خود برد .همانند حاکمانتان در جههل و نهادانی زٌسهتٌد ،حهال وقهت آن اسهت کهه بهه دٌهن
عٌسی بگروٌد )21.و ٌا در جاٌی دٌگر مٌگوٌند (:خدای پدر ،مصهٌحی را کهه بهه صهلٌب کشهٌدٌد بهه سهوی
خود برد و او را شاهزاده و منجی نامٌد تا گناه ٌهودٌان اسهرائٌل بخشهٌده شهود و آنهان بهه دٌهن وی روی
آورند )22.اما اکثر رهبران مذهبی به خاطر پسهت و مقهام شهان زٌهر بهار پهذٌرفتن اشهتباه شهان نرفتنهد .و بها
نفرت و بٌزاری به آنها جواب دادند و اٌن در حالی بود که ٌهودٌان دسته دسته به اٌن دٌهن جدٌهد روی مهی
آورند .بدٌن صورت بود که اولٌن اجتماع از پٌروان او شکل گرفت .آنها مسٌحی نامٌده شدند ٌعنی پٌروان
23
مسٌح.
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 .انجٌل متی فصل  36ام()66،63
19
 .مزامٌر فصل  )7،6،3 (33و اشعٌا فصل )5،3( 53
20
 .مزامٌر فصل )33،33(666
21
 .سخنان پطرس با ٌهودٌان .کتاب اعمال رسوالن فصل سوم()67-66
22
 .پطرس و ٌوحنا درهنگام بازپرسی در دادگاه سنهدرٌن .کتاب اعمال رسوالن فصل پنجم()36-36
23
.در زبان آرامی به پٌروان مسٌح« mshyiayè » ،می گوٌند و در زبان فرانسه » « chrétiensو به زبان ٌونانی » « christosمی گوٌند.
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اٌن اجتماع از پٌروان عٌسی در اورشلٌم تحت رهبری ٌعقوب عادل 24به گرد هم می آمدند .اٌن جلسات
و گرد هماٌی ها اهمٌهت بٌشهتری ٌافهت مخصوصها از وقتهی کهه دٌگهر حوارٌهون بهه خهاطر آزارو شهکنجه
رهبران اورشلٌم مجبور به ترک آنجا شدند( .حواری دٌگری به نام ٌعقوب کهه بهرادر تنهی ٌوحنها بهود در
سال  41مٌالدی به قتل رسهٌد ).در اٌهن مٌهان رهبهران مهذهبی اورشهلٌم عرصهه را بهر مسهٌحٌان تنهگ تهر
کردند و از رومٌان حکمی 25را گرفتنهد کهه طبهق آن دٌهن عٌسهی دٌنهی غٌهر شهرعی و غٌهر قهانونی اسهت.
آوارگی و پراکندگی حوارٌون باعث شد که آنهان تصهمٌم بگٌرنهد آمهوزه ههای دٌنهی خهود را مکتهوب کننهد.
متهی ٌکههی از حوارٌهون بههرای اٌههن کهار برگزٌههده شهد و انجٌههل متههی 26را نگاشهت .دٌگههر حوارٌهون نٌههز بههه
استقبال ٌهودٌانی که دسته دسته به دٌن عٌسی روی مٌ.وردند رفتند و آنها آموزه های خهود را بهه تهازه
مسٌحٌان آموختند .شواهد زٌادی وجود دارد که گواه اٌن است که دٌهن مسهٌحٌت در آن زمهان تها سهرزمٌن
چٌن نٌز پٌش رفت .27اٌن دٌن جدٌد که از د ل ٌهودٌت بٌرون آمده بهود ،پٌهام جدٌهد اش را بهه دنٌها معرفهی
مٌکرد .به تدرٌ بر تعداد مسٌحٌان افزوده شد و اٌن دٌن گسترده گشت .آموزه های کلٌسای شرقی بزرگ
که در آنجا به زبان آرامی صحبت مٌشد گواهی بر رٌشه های ٌهودی مسٌحٌت است.
دلٌل اصلی که دٌهن مسهٌحٌت بهه سهرعت مٌهان ٌهودٌهان پذٌرفتهه شهد بٌشهتر بهه خهاطر عنهوان موضهوع
رستگاری و بخشوده شدن از گناه نخستٌن بود .زٌرا بر اساس آموزه های دٌهن ٌههود  ،انسهان خلهق شهد تها
جاودانه زندگی کند اما به خاطر مرتکب شدن گناه نخستٌن خداوند او را محکوم به مرگ کهرد .بهه خهاطر
گناه آدم ،تمامی انسان ها محکوم به مرگ و فنا شدند .28و عٌسی کهه از مٌهان انسهان هها بهه خواسهت خهدا
برداشته شد راه رستگاری و بخشش را به بشهر نشهان داد .و زنهدگی پهس از مهرگ را بهرای انسهان هها بهه
هدٌه آورد .و انسان ها را از زندگی حقٌرانهه خهود کهه در تهرس ازمهرگ سهپری مٌشهد نجهات داد .29بهدٌن
صورت بود عٌسی انسان را از دردناک ترٌن درد ها ٌعنی مهرگ و فسهاد رهانٌهد .30اٌهن نهوع نگهرش در
مسٌحٌت افق روشن و جدٌهدی را بهر پهٌش روی انسهان هها قهرار داد .اٌهن نگهاه نهو ،راه جدٌهدی را پهٌش
روی سوء استفاده گران قرار داد تا از آن به نفع مقاصد خود بهره ببرند .آنها پٌام عٌسی و مسهٌحٌان را
تغٌٌر دادند و گفتند که عٌسهی منجهی بشهر نٌسهت و آنهها منجهی بشهر هسهتند .اٌهن جرٌهان هها تحهت عنهوان
جرٌان های گنوستٌکی و موعود گراٌهی معهروف شهدند .و تهاثٌر مهمهی بهر رونهد تهارٌخ داشهتند و باعهث
ظهور اسالم شدند .اما قبل از اٌنکه به موضوع اسالم بپردازٌم  ،وقاٌع دراماتٌکی در تهارٌخ وجهود دارنهد
که باٌد به آنها پرداخت.

ٌ.36عقوب عادل ٌا ٌعقوب کوچک بر خالف آنچه که در رابطه با وی مٌگوٌند و او را برادرحقٌقی و تنی عٌسی مٌدانند ،پسر عموی عٌسی بود.
در زبان های سامی کلمه ای معادل کلمه پسر عمو و ٌا دختر عمو وجود ندارد و از کلمه برادر و خواهر استفاده مٌشده است.
 .35اٌن حکم در سال  35مٌالدی توسطه سنای روم صادر شد .برای کسب اطالعات بٌشتر رجوع شود به ساٌت زٌر:
http://www.eecho.fr/christianisme-supertitio-illicita-a-rome/
26

 .طی قرن ها انجٌل متی به عنوان انجٌل مرجع استفاده مٌشد .و مسٌحٌان معتقد بودند که نسخه ی انجٌل متی به زبان ٌونانی قدٌمی ترٌن نسخه
از انجٌل است اٌن در حالی است که تحقٌقات نشان داده انجٌل متی به زبان آرامی از آن قدٌمی تر است.
27
 .تصاوٌر حک شده بر روی کوهی درلٌانٌانگانگ که به حکاکی کنگ وانگ شان معروف است ،مبلغٌن مسٌحی را نشان مٌدهد.
28
 .نامه به رومٌان نوشته ی پولس ()65،5
29
 .نامه به عبرانٌان نوشته ی پولس ()65،3
30
ُ
ُ
.نامه اوّ ل پولس رسول به ق ِرنتٌان()34،65
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در سال  40ام مٌالدی هرود آگرٌپا ٌکم که اصلٌتی ٌهودی رومی داشت 31خود را شاه و مسٌح نامٌد اما
سال  44ام مٌالدی پس از به قتل رسهاندن ٌعقهوب بهرادر تنهی ٌوحنها درگذشهت .احتمهاال اوسهت کهه دسهت
نوشته هاٌی که به سه زبان نوشته شده را در حٌاط جلوٌی معبد اورشٌلم قرار داد  .در آن ها نوشته شهده:
(عٌسی حکومت نکرد و توسط ٌهودٌان به خاطر اٌنکهه نهابودی شههر و معبهد اورشهلٌم را پٌشهگوٌی کهرده
بود،به صلٌب کشٌده شد {).32او مٌخواست خهود را مسهٌح نشهان دههد و عٌسهی را فهردی بدانهد کهه تنهها بهه
خاطرپٌشگوٌی اش به صلٌب کشٌده شهده بهود همهانطور کهه مٌبٌنهٌم اٌهن تفکهر کهه ٌهودٌهان قهوم برگزٌهده
توسط خدا هسهتند هنهوز در آن دو ره نقهش محهوری و تعٌهٌن کننهده داشهت و رهبهران ٌههودی هماننهد ههرود
آگرٌپهها خههود را مقههدس  ،منجههی و برگزٌههده توسههط خههدا مٌدانسههتند و از آمههوزه هههای عٌسههی سههوء اسههتفاده
مٌکردند .و اٌن گونه بود که پٌام عٌسی باعث شد ٌهودٌان گمراه شوند و شاه ٌهودی را مسٌح بپندارند .بها
اٌن حال اقوام مختلفی از سرتاسر دنٌا به دٌن عٌسی روی می آوردند .اقوامی همچون رومهی ههاٌ ،ونهانی
ها و حتی بت پرستان .آنان به عنوان تازه ٌهودی در اٌن دٌن جدٌهد ٌعنهی دٌنهی کهه ٌههودی مسهٌحی بهود،
پذٌرفته مٌشدند ،حال آنکه در دٌن کهن ٌهودٌت افراد غٌر ٌهودی به اٌهن دٌهن نمٌتوانسهتند روی بٌاورنهد و
مراوده باآنان باعث نجاست ٌهودٌان مٌشد .تنش ها در اورشلٌم افهزاٌش ٌافهت .در سهال  62مهٌالدی والهی
رومی شهر ٌهودٌه درگذشت و روحانی اعظهم شههر از فرصهت اسهتفاده کهرد و حکهم سنگسهار ٌعقهوب
عادل را در دادگاه سنهدرٌن صادر کرد و او سنگسار شد .33والی جدٌهد شههر بهه شهدت بهه حکهم روحهانی
اعظم واکنش داد و آن حکم را اشتباه محا دانست و روحانی اعظم را از مقامش عزل کرد .چندی پس
از مرگ ٌعقوب عادل جرٌان های سٌاسی مذهبی و تفکرات موعود گراٌی افزاٌش پٌدا کرد .شهمعون پهس
از عزل روحانی اعظم شهر ،اسقف شهر ٌهودٌه شد.اما هرگز نتوانست جلهوی اٌهن جرٌهان هها و تفکهرات
را بگٌرد.
تخشیة هعثذ اّسضلین
درسهههت در همهههان دوران پرالتههههاب ،عهههده ی قابهههل
تهوجهی از سهاکنٌن شههر ٌهودٌهه دسهت بهه شههورش
زدند ،آنان توسط روحانٌون حماٌهت مهالی مٌشهدند
و می خواستند اٌده ی حکومت ٌهودٌان را بر دنٌها
عملی کنند .آنان با رومٌان درگٌر شهدند و اوضهاع
سٌاسی بسٌار وخٌم شد .در سال  66مٌالدی اولٌن
جنههگ ٌهودٌههان اتفههاق افتههاد و رومٌههان بههه شههدت بههه مقابلههه بهها ٌهودٌههان پرداختنههد .تٌتههوس امپراطههور روم
فرمانههدهانش را بههرای مقابلههه بهها شورشههٌان ٌهههودی اعههزام کههرد .و آنههان در سههال  68مههٌالدی اورشههلٌم را
محاصره کردند .رومٌهان از ٌهودٌهانی کهه از شهورش هها حماٌهت نمٌکردنهد خواسهتند تها اورشهلٌم را تهرک
کنند .و تمامی ٌهودی مسٌحی ها شهر را ترک کردند زٌرا عٌسی بهه آنهان گفتهه بهود کهه هروقهت اورشهلٌم
.Hérode Agrippa,.31
32

http://www.eecho.fr/porte-de-jesus-et-destruction-du-temple/
 .33کتاب روزگار باستانی ٌهود نوشته ی ٌوسف فالوی ،وی (زاده  -ٖ۳درگذشته حدود ٓٓٔ مٌالدی) است .وی تارٌخنگاری ٌهودی –رومی و
زندگی نامه نوٌس بزرگان دٌنی و شاهان اجدادی ٌهود بود که تارٌخ ٌهود را با تأکٌد وٌژه بر سده نخست مٌالدی ثبت کردهاست.
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محاصههره شههد نشههان آن اسههت کههه لحظههات تلخههی در انتظههار شماسههت .34در مههاه آورٌههل سههال  70مههٌالدی
ٌهودٌان به شهر نفوذ کرده و بر ٌهودٌان متعصبی که دچار اختالف شده بودند ،چٌره شدند ( آنهان درسهت
مثههل اسههالمگراٌان افراطههی دوران معاصههر بههه جههان هههم افتههاده بودنههد ).درمههاه اوت همههان سههال بههه نقههل از
فالوٌوس ژوزف ،معبد به طور اتفاقی آتش گرفت وتخرٌب شدٌ .هودٌان بهه شهدت شکسهت خوردنهد و سهه
سال بعد قلعه ماسادا نٌز فتح شد.
چنههدی پههس از اٌنکههه اورشههلٌم توسههط رومٌههان فههتح شههد ٌهههودی مسههٌحٌان بههه آنجهها بازگشههتند.از آنجههاٌی کههه
خسارت زٌادی به شهر وارد نشده بود پس از مدتی دوباره زندگی در شهر از سر گرفته شد .اما در اٌهن
مٌان تنها معبد اورشلٌم ،خانه خدا و پرستشگاه ٌهودٌان ،از بٌن رفته بود .رومٌان به ٌهودٌان هرگز اجازه
بازسازی معبد را ندادند چونکه می دانستند م عبهد بهرای ٌهودٌهان ارزش سهمبولٌک دارد و باعهث وحهدت
آنان مٌشود .اٌنطور بود که ٌهودٌان قدرت و نفوظ خود را در آنجا از دست دادنهد .تخرٌهب معبهد اورشهلٌم
شوم ترٌن اتفاق .تارٌخ ٌهودٌان است .و ٌهودٌان عصر معاصر نٌز در مقابل دٌوار ندبهه بهرای اٌهن اتفهاق
تارٌخی مٌگرٌند .اٌن اتفاق نٌز تاثٌر مهمی برروند تارٌخ مذاهب گذاشت.
پس ازاٌنکه معبد تخرٌب شد ،تارٌخ مسٌحٌت رونهد جٌهدی را پٌهدا کهرد .اٌهن مفههوم کهه تنهها ٌهودٌهان قهوم
برگزٌده خداوندهستند به تدرٌ کمرنگ شد و مسهٌحٌت مفههوم خداونهد بخشهنده کهه بهه همهه تعلهق دارد را
گسترش داد .از اٌن پس ٌهودی مسٌحٌان نقش وٌژه ای را اٌفا مٌکردند و پٌوند جدٌدی مٌان انسهان و خهدا
به واسطه عٌسی مسٌح شکل گرفت .و دٌگر هٌچ قومی ناپاک در نظر گرفته نمٌشد .و کلٌسا هاٌی در رم
و در سرتاسر دنٌا ساخته شد.

آرمهان ملتهی قدرتمنهد از بهٌن رفهت.
در پاسخ به اٌنکه تارٌخ ٌهودٌت چه روندی پٌهدا کهرد باٌهد بگهوٌٌم کهه
ِ
روٌاهای ٌهودٌان بر باد رفته بود  ،پرستشگاه شان وٌران شده بود و روحانٌون شان ٌا تبعٌد شده بودنهد ٌها
قتل عام .و ٌهودٌان نٌز دسته دسته به دٌن جدٌد روی مٌ.وردند .در اٌن مٌان تنهها کتهب مقهدس ،آٌهٌن ههای
ٌهود و مناجات نامه هاٌی براٌشان باقی مانده بود .آن ها هرچند مدت ٌکبهار دسهت بهه شهورش مٌزدنهد تها
اٌنکه در سال  132مٌالدی دومٌن جنگ مٌان ٌهودٌان و رومٌان در گرفت .اٌن جنگ به جنهگ کٌتهوس
معروف شد و در آن ٌهودٌان از طرف هم کٌشهان خهود کهه بهه پهارت هها پنهاه آورده بودنهد ،حماٌهت مهالی
شدند .در طول اٌن جنگ مفهوم منجی و نجات دهنهده ی قهوم ٌههود بٌشهتر از جنهگ اول مطهرح شهد زٌهرا
شمعون بارکوخبا که رهبری ٌهودٌان را عههده دار بهود خهود را مسهٌح حقٌقهی ومنجهی اٌهن قهوم مٌدانسهت.
کسی که آمده بود تا معبد را بازسهازی کنهد و ملهت ٌههود را بهه جاٌگهاه قبلهی اش کهه پادشهاهی درسهرزمٌن
خود بود برساند .او به شدت از ٌهودی مسٌحٌان متنفر بود و بسٌاری از آنان را بهه صهلٌب کشهٌد .دومهٌن
جنگ مٌان رومٌان و ٌهودٌان که توسط پارت ها کمهک مهالی مٌشهدند بسهٌار تلهخ تهر و خهونٌن تهر بهود .و
نتهاٌ و عواقههب سهنگٌن تههری را داشهت .رومٌههان سههرزمٌن مقهدس ٌهودٌههان را بهه آتههش کشهٌدند و بهها خههاک
ٌکسان کردند روحانٌون را اعهدام کردنهد و در محهل معبهد دوم اورشهلٌم مجسهمه ژوپٌتهر را نصهب کردنهد.
34
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ٌهودٌان از ورود به اورشهلٌم منهع شهدند .آنهانی کهه بهه دٌهن عٌسهی روی نٌهاورده بودنهد بهه دو دسهته تقسهٌم
شدند.
برخی از ٌهودٌان از گروه سٌاسی اجتماعی به نام فرٌسٌان پٌروی کردنهد .فرٌسهٌان اهمٌهت وٌهژه ای در
تارٌخ داشته و دارند .آنان پس از جنگ دوم ٌهودٌهان و در اواخهر قهرن نخسهت مهٌالدی در شههری بهه نهام
ٌبنه مستقر شدند و سپس در بابل که در تصرف امپراطوری پهارت هها بهود زنهدگی کردنهد .آنهها کهه دٌگهر
پرستشگاهی برای عبادت نداشتند کنٌسه هاٌی ساختند و به عبادت پرداختند .آنان شرٌعت موسی و تفاسٌر
تورات را مبنهای دٌهن ٌههود قهرار دادنهد .و ٌهودٌهت خاخهامی را تشهکٌل دادنهد .آنهان مسهٌحٌت را بهه شهدت
محکوم مٌکردند و عٌسی را ربی تلقی نمٌکردند وآموزه ها و تفاسهٌر او را از کتهب ٌهودٌهت  ،باطهل مهی
دانستند .اٌن جرٌان مذهبی تا جاٌی پٌش رفت که در نٌاٌش های ٌهودٌان بخشی را اضافه کردند که در آن
ٌهودٌان ٌ ،هودی مسٌحٌان را نفرٌن و لعنت مٌکنند .آنان براٌن باور بودند که موسی در کوه سٌنا به غٌر
از تورات ،قانون شفاهی را نٌز تحوٌل داد و اٌن قهانون را بهه صهورت شهفاهی بهه مهردمش منتقهل کهرد.
آنان تفاسٌر عههد عتٌهق را گهردآوری کردنهد و ههر جها کهه الزم
بود تغٌٌرشان دادند .بدٌن شکل کتاب مٌشنا نگاشته شد و سهپس
دو تلمههههود بههههابلی و اورشههههلٌمی نوشههههته شههههد و اٌههههن دو کتههههاب
تفسٌرهاٌی بهر مٌشهنا هسهتند .اٌهن کتهب در قهرن چههارم و پهنجم
مٌالدی نوشته شدند و درکنار کتب مقدس ٌهودٌان قرار گرفتند.
با کنار هم قرار دادن اٌن کتب مٌبٌنٌم که اٌهن حجهم اٌهن تفاسهٌر
بسٌار زٌاد هست.
گههرو ه دٌگههری از ٌهودٌههان کههه ازآنههان شههناخت کمتههری وجههود
دارد ،به ٌهودٌانی که در شهبه جزٌهره کرٌمهه زنهدگی مٌکردنهد،
پٌوستند .به گفته پژوهشگرانٌ ،هودٌان اٌن شهبه جزٌهره همهان
هاٌی بودند که در جرٌان جنگ اول ٌهودٌان(قبهل از مهٌالد عٌسهی مسهٌح) ،از ههم کٌشهان خهوٌش حماٌهت
نکههرده بودنههد .تههارٌخ نگههاران بههر اٌههن بههاور هسههتند کههه ارتبههاطی بههٌن اٌههن قههوم کهههن ٌهههودی و حکومههت
امپراطوری خزر ها 35که بعد ها شکل گرفت ،وجود دارد.مهمتر از اٌن مسئله که آٌا واقعا ارتباطی بهٌن
اٌهن دو وجهود دارد اٌهن موضهوع اسهت کهه اٌهن گههروه از ٌهودٌهان اعتقهادی بهه کتهب تلمهود نداشهتند .اقههوام
خزری امپراطوری را تشکٌل دادند که تا قرن سٌزدهم مٌالدی ادامه داشت .مغول ها از اقوام مهم خزری
ها محسوب مٌشدند .امها ٌهودٌهان فرمانهدهی اٌهن امپراطهوری را در دسهت گرفتنهد .درمهدت امپراطهوری
خزر ها تعداد زٌادی از قباٌل خزری به دٌن ٌهودٌت روی آوردند و امپراطورهای خزری در قرن هفهتم
مههٌالدی ٌهودٌههت را بههه عنههوان دٌههن خههود انتخههاب کردنههد .بههه عقٌههده ی دانشههمندان و محققههٌن ،اٌنکههه اٌههن
امپراطورها به دٌن ٌهودٌت رو ی آوردند به هٌچ عنوان صحت ندارد زٌرا آنان نٌاکانی ٌهودی داشته اند و
اصالتا ٌهودی بوده اند .آنان مٌگوٌند ٌهودٌان خزری نٌاکان ٌهودٌان اشکنازی هستند .اٌن که اٌن گفته ی
پژوهشگران چه قدر صحت دارد بحثی بسٌار حساس و پٌچٌده است و در اٌن کتاب ترجٌح مٌدهٌم آن را
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خٌلی موشکافی نکنٌم .اما مسئاله ای که حائز اهمٌت است اٌن است که هٌچ گهاه ٌهودٌهان در طهول تهارٌخ
ملتی ٌکپارچه نبوده اند .و اٌن ادعا که آنها ملتی ٌکپارچه بوده اند ،توهٌن به تارٌخ است.
آموزه های عٌسی واتفاقات پهس از بهه صهلٌب کشهٌدن او ،مثهل کشهتار روحهانٌون ٌههودی و وٌهران شهدن
معبد ،نه تنها باعث شکل گٌری مسٌحٌت شدند و بهردٌن ٌهودٌهت تهاثٌر مهمهی گذاشهتند بلکهه باعهث بوجهود
آمدن جرٌاناتی شدند کهه بها نهام پدَهده ههای بعهد از مسهَحَت معهروف شهدند .اٌهن جرٌهان هها آمهوزه ههای
عٌسی و حوارٌون را جعل کردند و از آنها برای رسٌدن به اهداف خود استفاده کردند.
پذیذٍ ُای تعذ اص هسیذیت
همانطور که پٌشتر گفتهه شهد ،آمهوزه ههای حوارٌهون بنٌهان فکهری و اعتقهادی انسهان را تغٌٌهر داد .پهس از
تخرٌب معبد ،پٌام و آموزه های عٌسی مورد توجه قرار گرفت .از شهرت و آوازه ی عٌسی مسٌح سهوء
36استفاده کردند و مفهوم منجی را جعهل کرنهد و گفتنهد کهه منجهی بشهرٌت عٌسهی نبهوده بلکهه خهود آنهان
هستند .نکته ای مهمی که اٌن جرٌان ها وپدٌده ها به آن اشاره می کردند اٌن بود که آنان ادعا می کردند
که تفسٌر حقٌقی پٌام مسٌحٌت را در اختٌار دارند و حوارٌون پٌام عٌسی را تحرٌف کرده اند .بهدٌن شهکل
دو جرٌان بزرگ در اواخهر قهرن اول مهٌالدی شهکل گرفهت .از مٌهان اٌهن دو جرٌهان ،دومهی بسهٌار حهائز
اهمٌت است اما قبل از آنکه به آن بپردازٌم بهتر است کمی در خصوص اولٌن جرٌان صحبت کنٌم.
جرٌان نخست با نام جرٌان گنوستٌکی شناخته مٌشود .گنوسٌس بهه معنهای معرفهت واژه ای ٌونهانی اسهت.
روحانٌون مسهٌحی ٌونهانی بهه آن مفههوم و معنهای دٌگهری بخشهٌده انهد گنوسهٌس در مفههوم جدٌهدش بهه
اما
ِ
معنای معرفت به خداوند است .طبق گفته های اٌرنئوس اسقف لٌون ،تمام جرٌان های گنوستٌکی خاستگاه
مشترکی دارند ،همه ی اٌن جرٌان ها به دنبال اٌن هستند که بگوٌند تنها راه رستگاری ،معرفت به روح
الهی است که در درون انسان است .اٌن خود انسان است که منجی و نجات دهنده خوٌش است و{ خداونهد
روح خود را در تمامی انسان ها دمٌده و فقط کافی است که انسان به روح الهی خود معرفت پٌهدا کنهد تها
از اٌن راه خدا را بشناسد و رستگار شود  .در تفکر گنوستٌکی  ،عٌسهی  ،اولهٌن شخصهی بهوده کهه اٌهن
راه کشف خدا را به بشر نشان داده است .اٌن اندٌشه که تمامی انسان ها مٌتوانند با معرفهت بهه روح خهود
رستگار شوند ،و دٌگر رستگاری به قوم وٌژه ای تعلق ندارد ،بسٌار در دوران خهود مهورد اسهتقبال قهرار
گرفت .آ نها بر اٌن باور بودند که وعده ی عٌسی محقهق شهده :او اٌهن وعهده را بهه آنهها داده بهوده کهه روح
الق ُدس به زودی بر پٌروانش دمٌده خواهد شد .نکته قابل توجه اٌهن اسهت کهه گهاهی شهناخت روح الههی از
راه های عجٌبی صورت مٌگرفته مثال در بعضی جرٌان ها با شٌوه های سحرآمٌز انجام می شده است و
در تمامی آنها آزادی مطلق شرط اصلی شناخت روح الهی در نظر گرفته می شده است .و اٌن جرٌان ها
از لحاظ نظام و تشکٌالت بسٌار متفاوت بوده اند.
و اما در خصوص جرٌان دوم ،باٌد بگوئٌم که اٌن جرٌان بسٌار مهم و حائز اهمٌت است و تحت عنهوان
موعودگراَی جهانی معروف است .منظور از موعود گراٌی جهانی ،مٌل به اٌجاد دنٌاٌی آرمانی اسهت
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کههه در آن همههه رسههتگار مٌگردنههد .در طههول تههارٌخ اٌههن اٌههده ،اسههاس بسههٌاری از نظههام هههای فکههری و
اٌدئولوژٌکی بوده است .37همٌن اٌده از دل مسٌحٌت و آموزه هاٌی همچون اٌجاد حکومت الهی در زمٌن
برخاسته است .اما تفاوتی که مٌان آموزه های عٌسی و حوارٌون بها اٌهدئولوژی ههای موعهود گهرا وجهود
دارد در اٌن است که در آموزه های عٌسی و حوارٌونش هرگز سخن از اٌجاد نظامی سٌاسی برای تحقهق
جامعه آرمانی به مٌان نٌامده است .در آموزه های عٌسی و حوارٌهون رسهتگاری انسهان هها زمهانی محقهق
مٌشود که او دوباره در روز رستاخٌز باز گردد.و مسٌحٌان تنها شراٌط را برای بازگشت او آماده مٌکنند.
آنها برای بازگشت او صلح ،آزادی و پٌشرفت را هدف خود قرار داده اند و تنهها سهخن از دنٌهاٌی رهها از
گناه و شر به مٌان آمده است .آنها معتقدند که تنهها خداونهد مٌتوانهد اٌهن دنٌهای آرمهانی را بوجهود بٌهاورد و
انسان ها را از شر بدبختی و گناه رها کند و هٌچ گاه در مسٌحٌت سخن از رهاٌی از گناه و شر به دسهت
انسان ٌا سٌستمی سٌاسی به مٌان نٌامده است .در مسٌحٌت تنها باٌد به خداوند اٌمان داشت و منتظر بود تا
رستاخٌز فرارسد تا خدا خود اٌن دنٌای آرمهانی را بوجهود آورد .اٌهن دقٌقها همهان چٌهزی اسهت کهه جرٌهان
های موعود گراٌی با آن مخهالف هسهتند .بهه بهاور آنهها باٌهد حکومهت الههی را هرچهه زودتهر اٌجهاد کهرد و
انتظار روز رستاخٌز به هٌ عنوان جاٌز نٌست.
اولٌن جرٌان موعود گراٌی دقٌقا چند سال بعد از مرگ عٌسی رخ داد و در مٌان مسٌحی ٌهودٌان اٌن اٌده
شکل گرفت که عٌسی همان مسٌح است که در کتب ٌهودٌان از او نام برده شهده و او ههٌچ گهاه بهه صهلٌب
کشٌده نشده است .آنها به اٌن که عٌسی با کشته شدنش انسان ها را از گناه نخستٌن رهاکرد معتقد نبودند و
بر تفسٌر پٌشگوٌی های عهدٌن پا فشاری مٌکردند .آنها بر اٌن بهاور بودنهد کهه مسهٌح حهاکم و فرمهانروای
زمٌن است و اسرائٌل را از اشغالگران رومی رها مٌسازد و حکومتی الهی را برقرار مٌکند .اٌن عده از
ٌهودی مسٌحٌان هنوز باورهای کهن ٌههودی را بهه دوش مٌکشهٌند و مفههوم شهر ،پلٌهدی و نجاسهت را بهه
غٌر ٌهودی نسبت مٌدادند و چو ن اٌن ذهنٌت درآنها وجود داشت آنها مفهوم رستگاری عٌسی را تحرٌهف
کردند و رستگاری را فقط مختص ٌهودٌان دانستند و مفهوم شر و گنهاه را کهه مهانع رسهتگاری وحکومهت
الهی در اٌن دنٌاست را به غٌر ٌهودٌان نسبت دادند .پس آنها به اٌن نتٌجه رسٌدند که برای رستگاری باٌد
ازشر غٌر ٌهود رها شد .بدٌن ترتٌب آنان که خود را قومی برتر وموعود از جانب خدا مٌدانستند تصهمٌم
گرفتند که سٌستمی سٌاسهی مهذهبی اٌجهاد کننهد تها از شهر گناهکهاران رهها شهوند .و خهود را مسهٌح موعهود
دانستند تا به اهدافشان نائل شوند.38
تخرٌب معبد اورشلٌم نقش بسزاٌی را در شکل گٌری اٌن نظام سٌاسی مذهبی داشت .اٌن فاجعه باعث شد
تا اٌمان به اٌن نظام نزد اٌن ٌهودی مسٌحٌان سر خورده تقوٌت شود .در کتب مقهدس آنهان بهه آنهها وعهده

ٌ. 35هودٌان در جنگ های خود با رومٌان از اٌن اٌده برای اٌجاد ملتی واحد بهره مٌبردند البته ٌهودٌان اٌن اٌده را خٌلی پرورش ندادند مثال آنها
هٌچ وقت ادعا نکردند که کلٌد خوشبختی بشر در دست آنهاست .از مٌان جرٌان های موعودگرا مٌتوان به جنبش های زٌر اشاره کرد:
آناباتٌست ها در قرن شانزدهم ،هزاره گراٌی مسٌحی ،جرٌان موعود گراٌی پدران زائر در آمرٌکا ،جنبش فلسفی عصر روشنگری ،جنبش انقالبی
فرانسوٌان در قرن هجدهم که به انقالب فرانسه منجر شد ،کمونٌسم ،نازٌسم ،اٌدئولوژی علم گراٌی  ،اٌدئولوژی های جهانی شدن و اسالم که مفصل
به آن خواهٌم پرداخت
 . 36تحلٌل دست نوشته های درٌاهای مرده هم صحه بر صحت اٌن حقٌقت مٌگذارد .رجوع شود به تحقٌقات ادوارد ماری گاله و کتابش با عنوان
مسٌح و پٌامبرش.
www.lemessieetsonprophete.com/annexes/quatre.htm
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داده شده بود که اگر معبد تخرٌب شود مسٌح ظهور مٌکند 39و اشغالگران را از مٌهان مهی بهرد و او معبهد
را دوباره بنا می کند .اما اٌن وعده در حالی که معبد تخرٌب شده بود و شراٌط بهرای ظههور مسهٌح آمهاده
بود ،محقق نمی شد .رومی ها معبد را تخرٌب کرده بودند ،با شورشٌان علل خصوص (با زٌلوت ها) و
روحههانٌون معبههد کههه عٌسههی مسههٌحٌ ،عق هوب عههادل را بههه قتههل رسههانده بودنههد ،بههه شههدت برخههورد شههده بههود
وبسٌاری از آنان را کشتنده بودند .اٌن موضوع هها و سهواالت اذههان ٌههودی مسهٌحٌان موعهودگرا را بهه
شدت در گٌر کهرده بهود .راه حهل ههاٌی را کهه آنهها ٌافتنهد نقهش وٌهژه ای در شهکل گٌهری نظهامی سٌاسهی
مذهبی داشت.
در مٌان ٌهودٌان اورشلٌم ،عده ی بسٌاری در جنگ اول با رومٌان کشته شدند .اما عده ی قابل توجهی از
آنان فرار کردند همچنٌن باٌد در نظر داشته باشٌم که درسال  68و 69مٌالدی ،رومی ها به ٌهودٌانی کهه
در شورش اورشلٌم شرکت نداشتند اجازه داند تا آنان آنجا را ترک کننهد .در مٌهان همهٌن افهراد کهه شههر
اورشلٌم را ترک کرده بودند عده ی زٌادی ٌهودی مسٌحی بودنهد و اسهقف شهمعون رهبهری آنهان را عههده
دار بود .در مٌان همٌن ٌهودی مسٌحٌان  ،عده ای 40که به موعود گراٌهی اٌمهان داشهتند آنهها را همراههی
کردند .و تمامی آنان به جنوب سورٌه رفتند و در بلندی های جوالن پناه گرفتند.
پس از تخرٌب معبد در سال  70مٌالدی ،جداٌی بزرگهی مٌهان آنهها کهه در بلنهدی ههای جهوالن پنهاه گرفتهه
بودند شکل گرفتٌ .هودٌانی که کامال به دٌن مسهٌحٌت روی آورده بودنهد و مسهٌحی حقٌقهی تلقهی مٌشهدند
بعدها به ٌهودٌه بازگشتند و در اورشلٌم به زندگی خود ادامه دادند .اما عده ای دٌگر کهه بهه اٌجهاد نظهامی
سٌاسی موعود گرا اٌمان داشتند به اورشلٌم برنگشتند و ازٌهودی مسٌحٌان جدا شدند آنان در همان جها در
تبعٌد ماندند .آنان بر خالف آموزه های حوارٌون که عده ای از آنان زنده مانده بودند ،فکر مٌکردنهد و بهه
دنبال نظهامی سٌاسهی مهذهبی بودنهد تها رسهتگاری بشهر را رقهم بزننهد .آنهان روشهی جنهگ طلبانهه را بهرای
رستگاری بشر انتخاب کردند .هدف اصلی آنان دوباره بنا کردن معبد اورشلٌم و اٌجاد حکومتی الهی بود.
آنان اٌن مسئولٌتی کهه بهر عههده عٌسهی مسهٌح بهود ،را در دسهت گرفتنهد .بهدٌن ترتٌهب آنهها خهود را منجهی
دانستند و بهر اٌهن بهاور بودنهد کهه آنهان فراخوانهده شهده بودنهد تها دنٌها را نجهات دهنهد و از شهر پلٌهدان پهاک
سازند .اٌن دسته از ٌهودی مسٌحٌان همان َهودی ناصرَان 41هستند.

یِْدی ًاصشیاى کَ تْدًذ؟
تحقٌقات تارٌخی اطالعات 42مفٌد و ارزشمندی در خصوص اٌن فرقه از قوم ٌهود را به مها ارائهه مٌدههد.
آنها نقش بسٌار مهمی در اتفاقهات اواخهر قهرن اول مهٌالدی اٌفها کردنهد .آنهها همهانطور کهه گفتهه شهد قهومی
39

( .معبد را از نابود کنٌد ،سه روزه آنرا دوباره بنا خواهم کرد ).انجٌل متی 34،46انجٌل مرقس66،56
صری و اپٌفانس ()Epiphanes
 .66با استناد بر کتب تارٌخی اوسِ بٌوس قٌِ َ
41
Judeo-nazarenism.
42
صری و اپٌفانس ( )Epiphanesو تحقٌقات و کاوش های
 .بٌشتر اٌن اٌن اطالعات بر اساس مطالعات بر روی کتب تارٌخی اوسِ بٌوس قٌِ َ
باستان شناسی(کاوش های انجام شده در شرق بلندی های جوالن (ساٌت کاوش فجر و ساٌت کاوش اررامتنٌه  ) Er-Ramthaniyyéبدست آمده
است.
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ٌهودی بودند که به زبان آرامی تکلم مٌکردند .اٌن قوم و فرقه با نام ناصرٌان مشهور بود .کلمهه ناصهری
در ابتدا به عٌسی تعلق داشت .بهه او عٌسهی ناصهری مٌگفتنهد و نوشهته ای بهاالی صهلٌب عٌسهی گهواهی
است بر آن .43بعدها حوارٌون عٌسی ،ناصهری نامٌهده شهدند .نوٌسهندگاه و تهارٌخ نگهاران دوران باسهتان
اطالعات دقٌقی درباره اٌنکه که اٌن نام بعد ها به اٌن ٌهودی مسٌحٌانان داده شده ،را ارائه نمٌکنند .با اٌن
حال تحقٌقات نشان مٌدهد که آنان ٌهودٌانی بودند که به موعودگراٌی اٌمان داشتند و ٌاران گمراه شده ی
عٌسی بودند .و به دنبال اٌجاد نظامی سٌاسی مذهبی برای تحقق آرمان هاٌشان بودند .در طول دورانی که
در سورٌه در تبعٌد به سر می بردند ،باور ها و آموزه های مذهبی آنان گسهترش ٌافهت و متمهاٌز گشهت و
باعث بوجود آمدن بسٌاری از اتفاقات تارٌخی شد.
آموزه های مذهبی آنان بدٌن صورت بود :آنها خود را ٌهودٌان حقٌقی مٌدانستند و خود را پٌروان عٌسی
تلقی مٌکردند .به عنوان ٌهودی ،آٌٌن های تورات را با دقت بسٌار انجام مٌدادند .آنها معبد اورشلٌم را با
اٌنکه وٌران گشته بود ،بسٌار محترم می شمردند .همچنٌن برای آنان سرزمٌن مقهدس و قهوم ٌههود ،قهومی
که از سوی خدا برگزٌده شده بود ،احترام وٌژه ای داشت .اما آنها خود را برتر از دٌگرٌهودٌهان همچهون
فرٌسٌان مٌدانستند زٌهرا فرٌسهٌان ،همهانطور کهه قبهل تهر گفتهه شهد ،اصهالحاتی را در دٌهن ٌهودٌهت اعمهال
کردند .آنان بر عکس دٌگران ،عٌسی را مسٌح موعود مٌدانسهتند کهه آمهده بهود تها سهرزمٌن مقهدس را آزاد
کند و حکومت الهی بوجود آورد .به باور آنان او آمده بود تا آٌٌن و آموزه های حقٌقهی را دوبهاره برقهرار
کند زٌرا حهاکمٌن و روحهانٌونی فاسهد ،اورشهلٌم و معبهد را در دسهت داشهتند (.چٌهزی کهه ههٌچ وقهت اتفهاق
نٌفتاد) .خالصهه آنکهه مسهٌح آمهده بهود تها دنٌها را نجهات دههد .آنهها معتقهد بودنهد کهه عٌسهی مسهٌح بهه نهاحق
محاکمه شهد و او بهه صهلٌب کشهٌده نشهد ،چهون خداونهد او را بهه آسهمان هها بهرد و روزی او خواههد آمهد و
رهبری سپاه مومنٌن را بر عهده خواهد گرفهت .و او حکومهت الههی را بهر زمهٌن برقهرار خواههد سهاخت.
آنان برای اثبات درستی اعتقاداتشان اٌن
موضههههوع را پههههٌش کشههههٌدند کههههه چههههون
هان دروغههٌن ،از دٌههن الهههی منحههرف
ٌهودٌه ِ
شههده بودنههد ،مههورد غضههب خداونههد قههرار
گرفتند و شورش های آنان بر رومٌهان بهه
شکسهههت انجامٌهههد و معبهههد کهههه بهههه دسهههت
مفسدٌن بود ،تخرٌب شد.
آنان همچنٌن خود را مسٌحی ههای حقٌقهی
مٌدانسههتند زٌههرا آنههان هههم عقٌههده بهها دٌگههر
مسٌحٌان نبودند که مٌگفتند که عٌسی به صلٌب کشٌده شد .به بهاور آنهها عٌسهی از جانهب خداونهد اززمهٌن
برداشهته شهد و آنههان انتظهار ظهههورش را مٌکشهٌدند .بههر اسهاس اٌهن تفسههٌر جدٌهد از گفتههه ههای حوارٌههون،
عٌسی مسٌح نمرده بود و خداوند او را از مَان مردگان به سوی خوٌش نبهرده بهود ،بلکهه او هنهوز زنهده
بود و تنها خداوند او را نزد خود برده بود  .اٌن تفسٌر بها بهاور ههای آنهان تطهابق داشهت زٌهرا آنهان انتظهار
43

 .برروی صلٌب نوشته بود  :عٌسی ناصری  ،شاه ٌهودٌان.
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عٌسی مسٌحی را مٌکشٌدند که زنده بود و با حضور فٌزٌکی خهوٌش اورشهلٌم و معبهد را آزاد مٌکهرد .بهه
همٌن علهت بهود کهه آنهان مسهٌحی ٌهودٌهان را گمهراه مٌدانسهتند  .بها اٌهن حهال آنهان گفتهه هها و شههادت ههای
حوارٌون را در دست داشتند .بررسی منابع تارٌخی نشان مٌدهد که انجٌلی که در نٌاٌش هاٌشان ازآن می
خواندند همان انجٌل متی 44به زبان آرامی است.البته تحقٌقات نشان مٌدهد که آنان تغٌٌراتی در اٌن کتاب
داده اند تا مطابق آموزه های آنان باشد .زٌرا هٌچ ٌک از اناجٌل سخنی از مسٌحی به مٌان نٌاورده اند که
روزی می آٌد و کاری که به خاطر مقابله روحانٌون معبد نٌمه تمام مانده بود ،را به اتمام مٌرساندٌ .عنی
احٌههای دوبههاره ی معبههد اورشههلٌم و رهبههری س ه پاه مههومنٌن تهها رٌشههه ی شههر و گنههاه را از زمههٌن بههردارد و
حکومت الهی که عدالت و خوشبختی را همراهی دارد ،اٌجاد کند.
اما آنچه که مسٌحٌان به آن اعتقاد داشتند ،بازگشت شهکوهمندانه عٌسهی بود.بهه بهاور آنهها عٌسهی بهر روی
زمٌن ظهور نمٌکند بلکه در ورای زمٌن ظهور مٌکند وطوری که همه مٌتواننهد بازگشهت شهکوهمندانه او
را مشاهده کنند .تجسم اٌن وقاٌع به نظر سخت و دشوار مهی آٌهد .امها چٌهزی کهه در اٌهن بهٌن بهه عقٌهده ی
حوارٌون درکش راحت تر است  ،اٌن است که بهه هنگهام بازگشهت او انسهان هها توسهط او مهورد قضهاوت
قرار مٌگٌرند ،زٌرا او خدای پسر است .اٌن دقٌقا چٌزی است که ٌهودی ناصرٌان به آن اعتقاد نداشهتند و
منکر ُبعد الهی عٌسی بودند .آنها ٌهودی مسٌحٌان را به خاطر اعتقاد به تثلٌهث مهورد انتقهاد قهرار مٌدهنهد.
آنان مٌگفتند کهه( خداونهد ٌکتاسهت و خهدای دٌگهری بهه غٌهر از او وجهود نهدارد )45.همهانطور کهه مشهاهده
مٌکنٌم تف اوت زٌادی مٌان آموزه های مسٌحٌان و اعتقادات ٌهودی ناصرٌان وجود داشته است .اما چٌزی
که جالب است اٌن است که اٌن اعتقادات ٌهودی ناصرٌان بسٌار شبٌه اعتقادات مسلمانان است.46
آنهان کهه خههود را ٌهودٌهان حقٌقههی و مسهٌحٌان حقٌقههی قلمهداد مٌکردنهد خههود را قهومی برتههر ودٌنهی بهتههر از
ٌهودٌان خاخامی و مسٌحٌان دانستند .آنها خود را پاک و وارثٌن حقٌقهی ابهراهٌم دانسهتند .آنهان در سهورٌه
در بلندی های جوالن و سپس تها شهمال حلهب بهه دوراز مشهرکٌن و ناپاکهان زٌسهتند .تهارٌخ آنهها هماننهد
تارٌخ موسی و ٌارانش که از مصر به بٌابان ها کو کردند ،رقم خورد .و آنان اٌن اتفاق را به فال نٌک
گرفتند و فرصت را مغتنم شمردند تا خود را تطهٌر و آماده سازند .از آن پس تا زمان ظهور عٌسی مسٌح
شراب بر تمامی مومنانشان حرام گردٌد .به همٌن دلٌل بهود کهه در قهرن سهوم مهٌالدی ِ ،کلِمنهت اسهکندرٌه
آنها را به باد انتقاد مٌگٌرد و مٌگوٌهد(مرتهدٌن از آب ونهان بهه جهای شهراب و نهان در آٌهٌن عشهای ربهانی
استفاده مٌکنند و اٌن کار را برخالف قوانٌن کلٌسا انجام مٌدهند)47.
اٌن که آنان در آنجا به تطهٌر خوٌش و عبادت مٌپرداختند بهدٌن معنها نبهود کهه آنهها برنامهه ای را کهه در
سر داشتند عملی نکنند .هدف بزرگ آنان زدودن دنٌا از ناپاکی و گناه بود .آنان برای اٌنکه دنٌاٌی رها از
44

 .پدران اولٌه ی کلٌسا انجٌل آنان را انجٌل ناصری و ٌا انجٌل عبرانٌان می نامٌدند .تئودورت انجٌل آنان را انجٌل متی تحرٌف شده می دانست.
 .65برگرفته شده از متنی که در قرن دوم مٌالدی نگاشته شده با نام موعظه ی کهن ٌا به اصطالح رساله ی ِکلِمنت 64،5.7که مدعی است که
پطروس اٌن را گقته است .نمونه های دٌگری از همٌن نوشته ها در نعل-پاٌه های درهای قدٌمی درسورٌه حکاکی شده است .و قدمت آنها به قرن
سوم و چهارم مٌالدی مٌرسد.
46
 .اشهد ان ال اله اال هللاٌ .عنی گواهی مٌدهم خداٌی،جز خدای ٌگانه هللا وجود نداردٌ .کی ازمهمترٌن آموزه های اسالم.
 .65کتاب استروماتس نوشته ی کلمنت اسکندرٌه.
 . 66اذعان به اٌن موضوع را نٌز در دست نوشته ای به نام ( دام های زنان) که در غاری در وادی قمران کشف شده ،مشاهده مٌگردد .اٌن دست
نوشته در کنار دست نوشته هاٌی با نام طومار های درٌاهای مرده قرار گرفته است.
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گناه و پلٌدی را رقم بزنند راه جنگ و فتوحات را در پٌش گرفتند و خواستند کهه اسهرائٌل و اورشهلٌم را
از گناه و پلٌدی پاک کنند تا پاکان و خوبان به مکان های مقدس پا بگذارند و معبهد مقهدس را دوبهاره برپها
کنند و آٌٌن خود را در آنجا برقرار سازند .به باور آنها ،بدٌن شکل ظهور و بازگشت عٌسی مسٌح مسٌر
مٌشد .او مٌ.مد و فرماندهی سپاه مومنٌن را بر عهده مٌگٌرفهت و آنهان دنٌها را از ناپهاکی رهها مٌکردنهد.
طبق اٌن نگرش انسان ها به دو دسته تقسٌم مٌشدند :کسانی که برای رستگاری می جنگٌدند و کسهانی کهه
در برابر آنها می اٌستادند :پاکان و ناپاکان .در اٌن نگرش تعارٌف اخالقی هم دچار دگر گونی شد .از آن
پس به کسانی خوب ،عادل و شهرٌف مٌگفتنهد کهه در اٌهن پهروژه شهرکت مٌکرنهد و بهه کسهانی کهه در اٌهن
پروژه شرکت نمٌکردند ،پلٌد ،نفرت انگٌز ،ناپاک تلقی مٌشدند که به فنا محکوم بودند .آنهان ههر آنچهه کهه
مانع تحقق اٌن آرمان مٌشد را بد می پنداشهتند .بهه عنهوان مثهال آنهان زنهان را بهد مٌپنداشهتند زٌهرا اغهواگر
بودنههد و درسههتکاران را از راه جهههاد و مبههارزه ب هرای خههدا منحههرف مٌکردنههد .و مههانعی در تحقههق آرمههان
هاٌشان بودند .با گفتن اٌن مطب می توان فهمٌد کهه زنهان چهه جاٌگهاهی داشهته و چهه اسهارت هها وبردگهی
هههاٌی را متحمههل شههدند .48آنههان بههه همههٌن ترتٌههب هههر اندٌشههه ای کههه در تقابههل بهها عقاٌههد آنههها بههود را تحمههل
نمٌکردند و به مبارزه با آن مٌپرداختندٌ .کی از اعتقادات آنهها کهه بهه کمهک آن رفتهار و اندٌشهه گمراهانهه
خود را توجٌه مٌکردند اٌن بود که مٌگفتند ( در دنٌای پهر از ناپهاکی  ،پهاک زنهدگی مٌکهنم و آنهان سهعی
دارند مرا نٌز آلوده سازند و قربانی کنند ،پس من وظٌفه دارم تها دنٌها را از آلهودگی و ناپهاکی نجهات دههم.
اما آنان در برابرم می اٌستند پس من انسان پاکی هستم و آنان ناپاکند ).اٌن گونه دٌد کامال دٌدی بٌمارگونه
است و نشانه های بٌماری اسکٌزوفرنی( روان گسٌختگی) را در خود دارد .آنان همانند ٌهک بٌمهار روان
گسٌخته واقعٌت را نمی پذٌرفتند و خود را در دنٌاٌی خٌالی زندانی مٌکردند و درگٌر توهم شکنجه بودند.
اٌن ٌهودی ناصرٌان که مخالفانشان آنان را ابٌونی صدا مٌزدند ،روند تارٌخ را طبق جهان بٌنی خودشان
تفسٌر مٌکردند و معتقد بودند که مردمان پٌش از خود ،پٌام پٌامبران الههی را نفهی کهرده بودنهد و آٌنهده ای
رادٌکال را پٌش بٌنی مٌکردند .آنان آٌنده را اٌن چنٌن پٌش بٌنهی مٌکردنهد :دٌهن حقٌقهی کهه در واقهع دٌهن
خودشان بود در دنٌا حکم فرما مٌشد ،معبد را دوباره بر پا مٌکردند و مسٌح باز مٌگشت .آنان در انتظهار
آٌنده بودند و تا فرا رسٌدن آن ،خهود را موظهف مٌدانسه تند تها بها مخالفهان کهٌش خهود ،بجنگنهد و شهراٌط را
برای به وقوع پٌوستن آن فراهم کنند .در نتٌجه ،جنگ با مخالفهان اٌمهان آنهان را مسهتحکم تهر مٌکهرد .در
زمهان آنههها ،شههراٌط خههاص مههذهبی و سٌاسههی دردنٌهها حههاکم بههودٌ .هودٌههان بهها نگاشههتن تلمههود ،خشههم ٌهههودی
ناصرٌان را بر انگٌخته بودند  ،آنان به متون مقدس ،متونی اضافه کرده بودند ،آنان همچنٌن متون مقهدس
بههه خصههوص قسههمت هههاٌی را کههه در رابطههه بهها مسههٌح موعههود بههود ،را تحرٌههف کههرده بودنههد .بعههد ازآنکههه
رومٌان ،آنان را از اورشلٌم اخراج کردند ،عده ای از آنان به ٌهودٌهه بازگشهتند امها از آنجهاٌی کهه عهده ی
کثٌهههری ازآنهههان از دٌربهههاز در سهههرزمٌن اٌهههران زنهههدگی مٌکردنهههد ،از پادشهههاهان اٌرانهههی بهههرای تصهههاحب
خاورمٌانه حماٌت کردند و در جنگ های هزار ساله ی آنان بها ٌونهانی رومٌهان اٌفهای نقهش کردنهد .نقهش
آنها آنقدری پررنگ بود که ٌهودی ناصرٌان ،در شناساٌی ٌهودی ها از اٌرانی ها دچار مشکل بودنهد .در
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قرن سوم مٌالدی ،دادگاه سنهدرٌن در اٌران شکل گرفت .دربرابر اٌرانٌان ،رومٌهان قهرار داشهتند کهه بهه
دٌن مسٌحٌت روی آورده بودنهد و از نگهاه ٌههودی ناصهرٌان ،اٌهن مسهٌحٌان ،افهرادی مرتهد بودنهد .اٌهن دو
قدرت بزرگ که ٌهودٌهان و مسهٌحٌان در آن نقهش داشهتند،درگٌر جنهگ ههاٌی خهونٌن و بهی پاٌهان بودنهد و
ٌهودی ناصرٌان اٌن کشت و کشتارها و جنگ های بی پاٌان را مصٌبت الهی مٌدانستند که به خاطرارتداد
شان ،گرٌبان گٌر آنها شده بود .اٌن گونه توجٌهات ،اٌمان آنان را مستحکم تر مٌکرد .گذشته از جنهگ هها
و وقاٌع مٌان رومٌان و اٌرانٌان ،مسٌحان به دفعات برای تصرف و دوباره بنا کردن معبد شهورش کردنهد
و هههر بههار شههورش آنههان بههه شههدت سههرکوب شههد کههه از مهمتههرٌن آن  ،شورشههی بههود کههه در گالٌلههه در سههال
351تا  353مٌالدی به رهبری گالوس سزاراتفاق افتهاد و شهورش سهال  530مهٌالدی کهه توسهط ژولهٌن
مرتد پاٌه رٌزی شد و چندی بعد به شکست انجامٌد .اٌن وقاٌع نٌز اٌمان آنان را مستحکم نمهود و آنهان بهه
اٌن نتٌجه رسٌند که تنها آنان می توانند سرزمٌن مقهدس را آزاد
کنند و معبد اورشلٌم را از نو بسازند.

تَ دًثال فتخ اّسضلین
آییي آهْصی اعشاب
ٌهههودی ناصههرٌان علههی رغههم تعههداد کمشههان  ،تصههمٌم بههه فههتح
اورشلٌم گرفتند .رد پای اٌن اتقاق در تارٌخ دٌده مٌشهود .اولهٌن
اقدام آنان در سهال ههای  269تها 272مهٌالدی صهورت گرفهت.
زنوبٌهها ملکههه سههورٌه کههه در پههالمٌرا فرمههانرواٌی مٌکههرد ،نقههش
اصههلی را در آن اٌفهها کههرد ،او از درگٌههری و جنههگ هههای مٌههان
رومههی ههها و اٌرانٌههان بههه خههوبی بهههره بههرد و پههس از شکسههت
والهههرٌن امپراطهههور روم در برابهههر اٌرانٌهههان کهههه در سهههال 260
مهههٌالدی رخ داد  ،تصهههمٌم بهههه فهههتح اورشهههلٌم گرفهههت .او گهههالٌن
جانشٌن والرٌن را از پٌش رو بر داشت و اورشلٌم را فتح کرد .تحقٌقات تارٌخی نشان داده که زنوبٌا آٌٌن
ٌهودی ناصرٌان 49را از پل اههل ساموسهاتا آموختهه اسهت .پهل اههل ساموسهاتا ،اسهقف مسهٌحی بهود کهه بهه
خاطراٌنکه عقاٌد فرقه ٌهودی ناصرٌان را داشت از سوی پدران کلٌسا مرتد اعالم شده بود .زنوبٌا که بهه
دٌن ٌهودی ناصرٌان روی آورده بود خاور مٌانه را تصرف کردٌ ،هودٌه را فتح نمود و قلمرو خوٌش را
تا مصر گسترش داد امااز اورلٌانوس رومی شکست خورد و او را به عنوان اسهٌر بهه روم بردنهد امها در
رابطه با سرنوشت پل اههل ساموسهاتا بعهد از شکسهت زنوبٌها اطالعهات چنهدانی در دسهت نٌسهت .بها اٌنکهه
ٌهودی ناصرٌان در هدف خود ٌعنی فتح همٌشه گی اورشلٌم و اٌجاد حکومت الهی شکسهت خهورده بودنهد
اما متوجه نکته ی مهمی شدند اٌنکه آنان مٌتوانستند روی اعراب جنگجوی منطقه حساب کنند تا رومٌان
49

صری ،فٌالسترٌوس  ،Philastriusآتاناسٌوس ،فوتٌوس اول و تئودورت.
.بر اساس رواٌات پدران روحانی همچون اوسِ بٌوس قٌِ َ

33

را از پٌش بردارندٌ .هودی ناصرٌان اعراب را افراد بسٌار مفٌد و سودمندی برای خهود مٌدانسهتند و فقهط
مٌباستی به آنها انگٌزه الزمه داده مٌشد ،دقٌقا اٌن همان کاری بود که اورلٌانوس رومهی انجهام داده بهود و
شماری از آنان را با دادن وعده و رشوه هم دست خود کرده بود .آنان تصمٌم گرفتند که آٌٌن هها و بهاور
ها ی خود را به آنها بٌاموزند تا اعراب با آنها هم پٌمان شوند.
به قرن ششم مٌالدی مٌروٌم ،در اٌن قرن قباٌل ٌهودی ناصری از مدت ها پٌش در سورٌه سکنی گزٌده
اند .اکتشافات باستان شناسی و مطالعات تارٌخی گواه بر آن هستند و محهل دقٌهق زنهدگی آنهها را بهرای مها
آشکار مٌکنند :برای مثال مطالعات جای نام شناسی در سورٌه اطالعات مهمی را در مورد محل زندگی
اٌن قباٌل ٌهودی ناصری به ما ارائه مٌدهد و صحه بر قدمت سکونت آنها در سورٌه مٌگذارد .اسم هاٌی
نظٌر نصٌرٌه ،انصارٌه ،وادی ان نصارا به معنای شههر ناصهرٌان و کهوه ههای ُنصهٌرٌه بهه معنهای کهوه
های ناصرٌان هم اکنهون نٌهز مهورد اسهتفاده اسهت و صهحه بهر قهدمت سهکونت ٌههودی ناصهرٌان در آنجها
مٌگذارد .کاوش های باستان شناسی در روستای تارٌخی فجر در جوالن به خوبی نشهان مٌدههد کهه قباٌهل
ٌهودی ناصری با قباٌل کو نشٌن عرب در کنار هم در اٌن منطقه زندگی مٌکردند .آنها نه تنها با هم داد
و ستد داشتند بلکه با هم به عبادت و به انجام مراسم عبادی مهی پرداختنهد .اٌهن نشهان مهی دههد کهه ٌههودی
ناصرٌان از انزوای قومی خود خارج شدند زٌرا هدف خاصی از انجام اٌن کار داشتند .و آن کار متقاعهد
کردن قبَله های کوچ نشَن عرب بود تا به آنها در تصرف اورشلَم و برنامه های موعود گراَانه شان
کمک کنند .50زٌرا در آن زمهان ،امپراطهوری روم کهه در آن دوران بها نهام امپراطهوری بٌهزانس شههرت
داشت رو به افول نهاده بود و بهترٌن موقع برای عملی کردن آرمان های آنهان بهود .عوامهل مههم دٌگهری
هم در تصمٌم آنان نقهش داشهتند اول آنکهه مهدت زٌهادی نبهود کهه اٌهن قباٌهل عهرب بهه دٌهن مسهٌحٌت روی
آورده بودند و اٌمان قوی نداشتند و دوم آنکه بر اساس تحقٌقات تهارٌخی آنهان دسهت از چپهاول و غهارت
قباٌل دٌگر بر داشته بودند .پس بهترٌن زمان بود تا آنان را به دٌهن خهود بٌهاورد و اههداف خهود را عملهی
کنند .همانطور که گفته شد قباٌل عرب و ٌهودی ناصری با هم و در کنار هم زندگی مٌکردند در مٌان اٌن
قباٌههل مخههتلط قبٌلههه ای توجههه مهها را بههه خههود جلههب مٌکنههد .درفاصههله ی  30کٌلههومتری شههمال شههرق الذقٌههه
وٌرانه هاٌی از کاروانسراٌی باقی مانده است آنجا پاٌگاه قبٌله ای کو نشٌن و تهاجر بهوده اسهت .آنهها را
با نام قرٌش ٌا ههان القرٌسهٌه 51مهی شناسهند .رنهه دوسهو 52نٌهز در مهورد اٌهن کاروانسهرا سهخن بهه مٌهان
آورده اسههت و آن را خههان القرٌشههٌه 53مههی نامٌههده اسههت .اٌههن کاروانسههرا در کنههار رودخانههه ای بهها نههام نهههر
القرٌشٌه 54واقع شده است .در آنجها قبٌلهه ی قهرٌش مهی زٌسهته اسهت .حضهور آنهان در اٌهن منطقهه کهامال
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 .در پی کاوش های باستان شناسی که در سورٌه و در اردن انجام گرفته محققٌن و باستان شناسان نوشته هاٌی به زبان عربی پٌش از اسالم در
اٌن مناطق ٌافت کرده اند .رجوع شود به ساٌت :
https://www.academia.edu/7684935/Aramaisms_in_the_Qur_%C4%81n_and_Their_Significance
51
. Han al Quraysiy .
René Dussaud.52
Khân el-Qurashiyé.53
 .56به نهر القرٌشٌه  ،رس کورش Ras Korashنٌز مٌگوٌند.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20912~530013:Syria -to-Sinai?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_date
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اثبات شهده اسهت 55.بهه گفتهه ی نرسهای روٌهدادنگار ،دٌهن شهناس و شهاعر مهذهبی ،قبهل از آنکهه قبٌلهه ی
قرٌش به شمال سورٌه کو کند آنان به چپاول و غارت در مشرق زمٌن دسهت مٌزدننهد  .در وقهاٌعی کهه
او در  485مٌالدی ثبت کرده است به اٌن موضوع پرداخته و شهبٌخون ههای اٌهن قهوم رابهدتر از قحطهی
مٌدانسته است .اما به نظر مٌرسد پس از روی آوردن به دٌن مسٌحٌت خشونت و وحشی گری آنها تا حد
زٌادی کاسته شد و آنان تجارت را پٌشه ی خود قرار دادنهد و بها تجهاری کهه راه ابرٌشهم را بهرای تجهارت
برگزٌده بودند به داد و ستد پرداختند .از اٌن روست که آنان کاروانسرای خود را نزدٌک بنهدر الذقٌهه بنها
نهادند .جدا از آنکه دٌن مسهٌحٌت خشهونت و وحشهی گهری اٌهن قبٌلهه را کهاهش داد ،آنهان را نٌهز بهرای
پذٌرش دٌن ٌهودی ناصرٌان آماده ساخت.
اٌههن کههه آنههان چطههور اعههراب را بههه دٌههن خههود آوردنههد سههوال بسههٌار مهمههی اسههت .آنههان اعههراب را از
خوٌشاوندان خوٌش دانستند و اٌنطور آنها را به دٌن خود دعوت کردند ( :56ما ٌهودی ناصرٌان ،اصهلٌتی
ٌهودی دارٌم ،و از تبار اسحاق پسر ابراهٌم هستٌم و شما اعراب از تبار اسماعٌل 57پسر ابهراهٌم هسهتٌد.
ابراهٌم جد همه ما است و او دٌن حقٌقی را بنا نهاده اسهت .مها پسهر عمهو هها و بهرادران ٌکهدٌگر هسهتٌم.
پس امت واحده ای راتشکٌل مٌدهٌم و از دٌن حقٌقی پٌروی مٌکنٌم .ما باٌد از متون مقدس تورات 58که
توسط موسی به ما رسٌده است پٌروی کنٌم .مها باٌهد از دسهتورات و آمهوزه ههای عٌسهی مسهٌح درانجٌهل
پٌروی کنٌم ( آنان انجٌل متی را تحرٌف و تغٌٌر داده بودند و به عنوان منبهع مهورد اسهتناد قهرار مٌدادنهد).
ماباٌد سرزمٌن موعود را آزاد کنٌم اورشلٌم را فتح کنٌم و معبد را دوباره بنا سازٌم .59وشما اعراب باٌد
با برادرانتان که از خون شما هستند سوگند وفاداری بخوانٌد و وفاداربمانٌد .و ما مسٌر درست را به شهما
نشان مٌدهٌم .به همراه هم دنٌا را نجات خواهٌم داد و موجبات ظهور عٌسهی مسهٌح را فهراهم مٌسهازٌم،
هنگامی که او بٌاٌد ،رهبری سپاه ما را بر عههده خواههد گرفهت وبها رهبهری او گنهاه و بهدی را رٌشهه کهن
خواهٌم کرد .پس از ظههور مسهٌح  ،مها فرزنهدان اسهحاق و شهما فرزنهدان اسهماعٌلٌ ،هاران برگزٌهده ی او
خواهٌم بهود و در حکومهت او برتهرٌن جاٌگهاه را خهواهٌم داشهت ) .اٌهن موعظهه نمونهه ای از وعهده ههای
موعود گراٌانه ی ٌهودی ناصرٌان بهود .خوانهدن پٌمهان بهرادری بها ٌههودی ناصهرٌان و شهرکت کهردن در
برنامه ی آنان ،آنها را مبدل به انسان هاٌی پهاک و برگزٌهده مٌکهرد .و آنهان از پهاداش دنٌهوی برخهوردار

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~817~60122:Syria --The-Illustrations-by-H-Warr?qvq=w4s:/where/Syria/;lc:RUMSEY~8~1&mi=8&trs=95
 .55نوادگان قبٌله قرٌش هم اکنون نٌز در آنجا زندگی مٌکنند .از مٌان نوادگان اٌن قبٌله مٌتوان از بازٌگری سوری با نام تٌٌم حسن نام برد که خود
را از نوادگان اٌن قوم مٌدانست.
http://youtu.be/InLb88CuFe0?t=9m00s
56
در قسمت سوم اٌن کتاب به آٌاتی از قرآن اشاره مٌکنٌم که صحه بر اٌن تحقٌق مٌگذارند.
 55به نظر می آ ٌد در اٌن دوران و به هنگام شتشوی فکری اعراب اٌن داستان خٌالی که اعراب از نسل اسماعٌل هستند ساخته شده است و اٌن
قضٌه برای خود ٌهودٌان آن زمان هم نا آشنا بوده است .تنها کتابی که به اٌن قضٌه اشاره مٌکند کتابی است با عنوان کتاب ٌوبٌل که اٌن کتاب به
ٌهودی ناصرٌان تعلق داشته است.
58
 .آنان توراتی که در دست داشتند را نسخه ای درست و بدون تحرٌف مٌدانستند.
.57در آٌات  6الی  4نود پنجمٌن سوره و آٌه ی  635ازدومٌن سوره از قرآن به اٌن مسئله اشاره شده است .در ادامه به نحوه ی شکل گٌری قرآن
که بر اساس اٌن موعظه ها نوشته شده ،مٌپردازٌم .
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مٌشههدند و در حکومههت عٌسههی مسههٌح
هم لطف مسٌح شامل حال آنان مٌشد و
به سعادت مٌرسٌدند .اما تها فرارسهٌدن
زمان حمله به اورشلٌم آنها می باٌسهت
مههی جنگٌدنههد تهها بتواننههد غنههاٌم 60جمههع
کنند.
مبلغههههان ٌهههههودی ناصههههری بههههه زبههههان
سههوری-آرامههی و هههم چنههٌن عبههری کههه
درنٌهههههههاٌش هاٌشهههههههان از آن اسهههههههتفاده
مٌکردنهههد تسهههلط داشهههتند .آنهههان متهههون
مقههدس خههود را بههرای اعههراب توضههٌح
دادند .تا بدٌن صورت آنهها را بها خهود
همههراه کننههد .آنههها همچنههٌن مبلغههٌن و
وعاظی عرب تربٌت کردند  .گلچٌنی
ازقسههمت هههای تههورات و انجٌههل را بههه
زبان عربی ترجمه کردند و شرٌعت ،
سنت  ،آٌٌن تطهٌر خود و ختنه 61رابه
اعراب آموختنهدٌ .ههودی ناصهرٌان در
قالب ٌک کتاب ،قسمت های گلچٌن شده از تهورات و دٌگهر متهون مقهدس شهان را قهرار داده بودنهد و اٌهن
کتاب را درروز های مهم مثل شنبه و ٌکشنبه و ٌا روزهای خاص در طول سال می خواندنهد  .و آن را
قرآن می نامٌدند ٌعنی کتابی که در مراسم ها و نٌاٌش هاٌشان قرائت مٌشد .آنهان اٌهن کتهاب را بهه همهراه
مبلغٌن عرب برای متحدٌنشان ٌعنی اعراب ترجمه کردند و به شکل برگه هاٌی مٌان اعراب آنها را پخش
کردند (.گرچه برگه ها برای انتقال آٌات در نظر گرفته شده بود اما آموزش آن ها به شهکلی شهفاهی بهوده
و اعراب آنها را حفظ مٌکردند) .نکته جالب اٌن است که اٌن گونه کتاب آٌات منتخبهه در دٌهن مسهٌحٌت
هم وجود دارد و مسٌحٌان شهرق( مسهٌحٌان سهوری آرامهی) کتهاب گلچهٌن شهده از تهورات و انجٌهل را در
نٌاٌش های شان مٌخوانند .در زبان سوری -آرامی ،مسٌحٌان شرق به اٌن آٌات منتخبه qor’ônoمٌگفتند
و هنوز هم مٌگوٌند که به زبان عربی مٌشود ٌ qur’ânا همان قرآن.
بدٌن صورت مجموعه ای از موعظات و تعالٌم متون مقدس ٌهودٌهان بهه عربهی شهکل گرفهت (.در ادامهه
خواهٌم دٌد که برگه های حاوی آٌات منتخب چه نقش مهمی را در شکل گٌری دٌن جدٌد اٌفا کردند ).اٌن
تبلٌغات مذهبی اٌمان اعراب را نشانه گرفته بود اعرابی که تا قبل از آن زمان دٌن مسٌحٌت را دٌهن خهود

60

 .آٌه ی  33- 36چهل هشتمٌن سوره از قرآن به اٌن موضوع اشاره مٌکند.
ٌ . 46هودٌان هم چنٌن ٌهودی ناصرٌان بر اٌن باورند که ختنه کردن ٌکی از نشانه های پٌوند و وحدت با خدا است و ابراهٌم اولٌن کسی بود که
ختنه شد.
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مٌدانستند .مهم ترٌن موضوعی که به آن مٌپرداختند و مسٌحٌان را به خاطرش گمهراه مٌدانسهتند اٌهن بهود
که مسٌحٌان برای خدا شرٌک قائل بودند و به تثلٌث 62اعتقاد داشتند.
حال وقت آن است که به موضوع پٌامبر بزرگ اسهالم بپهردازٌم همهان طهور کهه همهه مٌداننهد او را محمهد
صدا مٌکردند ٌعنی بسٌار تحسٌن شده ٌا مورد ستاٌش قرار گرفتهه شهده .او فرمانهده سهپاه اعهراب بهود .در
تههارٌخ بههه اسههم حقٌقههی وی اشههاره نشههده اسههت و تنههها او را بهها اٌههن نههام ٌعنههی محمههد مٌخواندنههد ،نههامی کههه
مٌخواهٌم مورد بررسی قرار دهٌم.
اطالعات تارٌخی دقٌقی در خصوص اٌنکه او در چه سالی متولد شده در دسهترس نٌسهت .امها احتمهاال در
پاٌان قرن ششم مٌالدی درقبٌله ی عرب که به قبٌله قرٌش معروف اسهت  ،متولهد شهده اسهت .قبٌلهه ای کهه
در منطقه الذقٌه درسورٌه مستقر بوده است .اٌن که او مسٌحی به دنٌا آمده بهوده و ٌها اٌنکهه در خهانواده
ای معتقد به دٌن ٌهودی ناصرٌان بزرگ شده بود ،اطالعهات دقٌقهی را در دسهترس نهدارٌم .بها آنکهه گمهان
مٌههرود تبلٌغهات ٌهههودی ناصههرٌان در اواخههر قههرن ششههم مههٌالدی شههروع شههده بههود .ردپههای مبلغههٌن ٌهههودی
ناصههری در تههارٌخ اسههالم وجههود دارد و از جملههه اٌههن مبلغههٌن مههی تههوان از ورقههه بههن نوفههل و بحٌههرا نههام
بردٌ.کی ازمهمترٌن پاٌگاهای اٌن مبلغٌن را شهر بصری مٌدانند که در مسٌر شههر ٌثهرب کهه امهروزه
به آن مدٌنه مٌگوٌند قرار گرفته بود .در اٌن شهر ٌعنی بصری مردی عرب با نام زٌد بهن ثابهت زنهدگی
مٌکرد که به دٌن ٌهودی ناصرٌان روی آورده بود( .اما احادٌث اسالم معتقدند که او آموزه ههای ٌهودٌهان
را در ٌثرب آموخته بوده است ).از آنجاٌی که اوبه زبان های عبری و سرٌانی تسلط داشت ،نقش مهمهی
را در پٌوند ٌهودی ناصرٌان و اعراب اٌفا کرد.
محمد که به سنٌن جوانی رسٌده بود شغل پدران خود را ادامه داد و به تجارت پرداخهت و بهرای خدٌجهه
شروع به کار کرد .خدٌجه زنی ثروتمند و بٌوه بود که بهه دٌهن ٌههودی ناصهرٌان روی آورده بهود .گرچهه
اٌن احتمال مٌرود که او اصلٌتی ٌهودی ناصری داشته است .خدٌجه دختر عموی ورقه بن نوفهل بهود .بهر
اسههاس برخههی از احادٌههث اسههالمی او خدٌجههه را بههه عقههد محمههد در آورد .ورقههه بههن نوفههل فههرد مهمههی نههزد
مسلمانان بوده و همواره از او ٌاد شده است .و محمد نٌز ٌسٌار از او تاثٌر پذٌرفت .از اٌنکه او اصهلٌتی
عرب ٌا ٌهودی داشته است اطالعات زٌهادی در دسهت نٌسهت امها بهه نظهر مٌرسهد کهه او از جانهب ٌههودی
ناصرٌان به محمد گفته است که ( ما فرمانرواٌان و راهنماهای اعراب هسهتٌم)  63اٌهن احتمهال مٌهرود کهه
او از مادری عرب و پدری ٌهودی ناصری متولد شده باشد وبه گفته ی محققٌن او نقهش مهمهی درپٌونهد
دو قوم عرب و ٌهودی ناصری اٌفا کرده اسهت .نقهش او را حتهی از زٌهد بهن ثابهت مههم تهر مٌداننهد .گفتهه
مٌشود که او متون عبری را به زبان عربی ترجمه کرده است .64زندگی پٌهامبر بها خدٌجهه خٌلهی طهوالنی
نبود و گمان مٌرود حدود چهار الی پن سال طول کشٌده شده باشد و حاصل اٌن ازدواج چهار دختر بهود.
 .62برای اطالعات بٌشتر رجوع شود به مقاله ی ادوارد ماری گله با نام The Hidden Origins of Islam
http://lemessieetsonprophete.com/annexes/Hidden_origins_of_Islam.pdf
63
 .به نقل از کتاب السٌره الحلبٌه
64
 .به نقل از کتاب سٌره ابن هشامَ :رقً ته وُفل یٍُدی واصزی تُد ...،اَ واصزی یٍُدی شذي تُد َ کتة آوٍا را مطالعً میکزد َ علم آن را فزا
گزفتً تُد آوقذری مطالة ایه کتة را مطالعً کزدي تُد کً ٌماوىذ یٍُدیان تز آوٍا مسلط تُد .محمذ تخاری در راتطً تا اَ میگُیذَ :رقً ته وُفل
عالم مذٌثی تُد َ کتاب عثزی ٌا را می وُشت ،اَ اوجیل را تً ستان عثزی می وُشت سیزا خذاَوذ آن را اس اَ خُاستً تُد.
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پس از مرگ خدٌجه ،ثروت او به محمد رسٌد .اٌن وقاٌع در زندگی او باعث شدند تا زنهدگی پهر مهاجرای
او آغاز گردد.

ضکست دس تصشف اّسضلین
تارٌخ سرگذشت اعراب به وٌژه قبٌله ی قرٌش و فرمانرواٌاٌنشهانٌ ،ههودی ناصهرٌان را بها ههم پٌونهد داده
است .در آن دوران اوضاع و احوال سٌاسی به نفع آنان رقهم خهورد .دو امپراطهوری ساسهانٌان و بٌهزانس
درگٌر جنگ های بی پاٌان با ٌکهدٌگر بودنهد و ههر ٌهک مٌخواسهتند تها خاورمٌانهه را بهه تصهرف خهود در
آورنههد .در آن برهههه از زمههان ،اٌرانٌههان در جنههگ هههای خههود پٌههروز شههده بودنههد و ازقههدرت امپراطههوری
بٌزانس کاسته شده بودٌ .هودی ناصرٌان که با اعهراب پٌونهد خهورده بودنهد از اٌهن ضهعف آگهاه شهدند و بها
تشوٌق اٌرانی ٌهودٌان به فلسطٌن حمله کردند .آنان قباٌل دٌگهر را نٌهز بها خهود همهراه کردنهد .مهمتهرٌن
قبههاٌلی کههه بهها آنههان همههراه
شههده بودنههد بههه دو دسههته
تقسهههٌم مٌشهههدند دسهههته اول
قباٌل اعرابی بودند که بهه
غههارت گههری و مههزدوری
معروف بودنهد و دسهته ی
دوم ٌهودٌهههانی بودنهههد کهههه
آرزوی زنههههههههههههههههههههههههههههدگی
درسههههرزمٌن خههههود را در
سههههر مٌپروراندنههههد .سههههپاه
آنهههههان دمشهههههق  ،افامٌههههها و
حمهههص را در سهههال 613
در تصرف خود در آورد .بها تصهرف اٌهن منهاطق ٌههودی ناصهرٌان و اعهراب بهه آرزوی شهان ٌعنهی فهتح
اورشلٌم نزدٌک شدند .درآن زمان اورشلٌم در تصرف مسٌحٌان بهود و آنهان ٌهودٌهان و ٌههودی ناصهرٌان
در تبعٌد را از ورود به شهر اورشلٌم محروم کهرده بودنهد .عهده ای از اعهراب قرٌشهی بهه همهراه ٌههودی
ناصرٌان به سپاه اٌرانٌان پٌوستند و به سوی فهتح اورشهلٌم حرکهت کردنهد .فرمانهدهی اٌهن سهپاه را ژنهرال
اٌرانههی بهها نههام شهههربراز در دسههت داشههت .نههام شهههربراز ٌههک عنههوان افتخههاری بههود کههه بههه معنههای گههراز
شاهنشاهی بود و( نشهان از چٌهره دسهتی او در فرمانهدهی ) داشهت .در آن زمهان مسهٌحٌان سهاکنٌن اصهلی
فلسطٌن بودند اما در مٌان آنها اقلٌتی ٌهودی خاخامی زندگی مٌکرد .آنان بر علٌه رومٌان شورش کردند
و با اٌرانٌان و ٌهودٌان بابلی هم دست شدند و با اٌهن کهار ،راه را بهرای پٌشهرفت سهپاه متشهکل از ٌههودی
ناصرٌان ،اعهراب قرٌشهی و اٌرانهی هها راحهت تهر کردنهد .درمهاه آورٌهل سهال  614مهٌالدی اورشهلٌم بهه
محاصره آنان در آمد .و پس از آنکه ٌهودٌان اورشلٌم دوباره شورش کردند ،سپاهٌان وارد اورشلٌم شهدند
و آن را فتح کردند .آنا به طهرز فجٌحهی مسهٌحٌان را قتهل عهام کردنهد کلٌسهاهای آنهان را بهه آتهش کشهٌدند،
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مکان های مقدسشان را وٌران کردند و طبق 65منابع 66موجود ،شمارکشته شده هاو قربانٌان به 17000تا
 60000تن مٌرسد .و حدود  35000مسٌحی ٌا از آن سرزمٌن بٌرون رانده شهدند ٌها بهه اسهارت گرفتهه
شدن.67
اٌرانٌان ،اداره شهر را بهه ٌهودٌهان خاخهامی سهپردند .محوطهه ی معبهد بهار دٌگهر در دسهتان آنهان بهود امها
چٌزی جز وٌرانی از معبد باقی نمانده بهود .نهه ٌهودٌهان خاخهامی و نهه ههٌچ کهس دٌگهر از اههداف ٌههودی
ناصرٌان خبر نداشت .آنها آمده بودند تا به کمک متحدانشان ٌعنی اعراب معبد را دوباره بازسازی کنند و
زمٌنه ظهور مسٌح را فراهم سازند .آنها طرح ها و اهدافشان را با ٌهودٌان خاخامی در مٌان گذاشتند اما
ٌهودٌان خاخامی به مخالفت با آنان در آمدند .به تدرٌ درگٌری ها بٌن آنان شدت گرفهت و کهار بهه جهاٌی
رسٌد که شهربرازشخصا مداخله کهرد و از ٌهودٌهان خاخهامی کهه در تصهرف اورشهلٌم نقهش مهمتهری اٌفها
کرده بودند ،حماٌت کرد و ٌهودی ناصرٌان را به همراه متحدانشان از اورشلٌم و خاک فلسطٌن 68اخهراج
کرد .اٌن اتفاق باعث شد که ٌهودی ناصرٌان بٌشتر از پٌش از ٌهودٌان خاخامی نفرت پٌهدا کننهد ،آنهان از
دٌرباز بخاطر اضافه کردن تلمود به کتب مقدسشان نزد ٌهودی ناصرٌان منفور بودند.
بازگشههت بههه سههورٌه بههرای ٌهههودی ناصههرٌان و اعههراب قرٌشههی بسههٌار سههخت و ناراحههت کننههده بههود ،شههور
مذهبی در آنها فوران کرده بود آنان تا تصرف و باز سازی معبد اورشلٌم پٌش رفته بودند و تقرٌبا شراٌط
ظهور مسهٌح را رقهم زده بودنهد .تصهور اٌنکهه دوبهاره بهه زنهدگی کسهالت بهار در کاروانسهراها بازگردنهد،
برای آنان بسهٌار غهم انگٌهز بهود .در آن زمهان بهود کهه محمهد جاٌگهاه خهود را بهه عنهوان رهبهر سٌاسهی و
مذهبی مستحکم تر کرد و مورد حماٌت ٌهودی ناصرٌان قهرار گرفهت .او اعهراب دٌگهر را بهه حماٌهت از
خوٌش در آورد و دسته دسته قباٌل دٌگر به سهپاه او پٌوسهتند .محمهد نقهش محهوری را در تبلٌغهات ٌههودی
ناصرٌان اٌفا مٌکرد .او بهترٌن شخص برای تقوٌت پٌونهد مٌهان ٌههودی ناصهرٌان و اعهراب بهودٌ .ههودی
ناصرٌان که تا آستانه ی بازسازی معبد و ظهور مسٌح پٌش رفته بودند برای رسٌدن به اهدافشان به محمد
و اعراب جنگجو نٌاز داشتند .احتماال در اٌن دوران نام محمد 69به او داده شده است .مسلمانان امهروزی
محمد را به معنی بسَار تحسَن شده ٌا مورد ستاَش قرار گرفته مٌدانند .اما همٌن معنی بارهها در کتهب
مقههدس آمههده اسههت(.مزامٌر داود  ()26،118آن کههس کههه از جانههب خداونههد بههه سههوی شههما مههی آٌههد مههورد
سههتاَش ورحمههت خداونههد اسههت ).اٌههن آٌ هه بازگشههت مسههٌح را بههه اورشههلٌم نوٌههد مٌدهههد و محتههوی کههامال
موعودگراٌانه دارد .اما اٌهن آٌهه طهور دٌگهری بهه زبهان عربهی برگردانهده شهده اسهت و بهه معنهی ( محمهد
رسول خدااست ) 70ترجمه شده است .گلز 71تحلٌل دٌگری از نام و معنهی کلمهه محمهد دارد .بهه عقٌهده ی
65

http://www.bibleinterp.com/articles/pers357904.shtml .
http://www.tertullian.org/fathers/antiochus_strategos_capture.htm.66
محققان و دانشمندان بقاٌا و اجساد هزاران تن را در محلی به نام استخر مامٌال و مکان های اطراف کشف کرده اند.
67
http://www.tertullian.org/fathers/antiochus_strategos_capture.htm .
http://www.bibleinterp.com/articles/pers357904.shtml
68
 .در قسمت های انتهاٌی اٌن کتاب نشان خواهٌم داد که رد پای اٌن اتفاقات در قرآن و منابع اسالمی وجود دارد.
 .69محمد به زبان التٌن مٌشود Mahometusو به زبان فرانسهMahomet
. 56دلٌل اصلی اٌنکه اعراب معنی کلمه محمد را تغٌٌر دادند اٌن بوده است که آنان می خواستند بگوٌند که ظهور رهبراعراب درکتب مقدس نوٌد
داده شده است .عٌسی آمدن فارقلٌط را نوٌد داده بود .در ادبٌات مسٌحٌان فارقلٌط به عنوان ٌک لقب برای روح القدوس دانسته مٌشود .کتب
منسوب به مانی پٌامبر اٌرانی در قرن سوم نٌز مانی را همان فارقلٌط مٌدانند .مسلمانان نٌز به همٌن صورت محمد را همان فارقلٌط مٌدانند.
اعراب کلمه ی فارقلٌط را(احمد) ترجمه کردند و به محمد لقب احمد دادند که به معنای مورد ستاٌش قرار گرفته است .و با اٌن کار می خواستند
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وی کلمه محمد به معنای ( مورد ستاٌش خداوند)( کسی که بهه دنبهال خشهنودی خداونهد اسهت) مٌدانهد .اٌهن
دقٌقا نام و لقبی است کهه بهه دانٌهال نبهی درکتهب مقهدس( کتهاب دانٌهال  )23،9-24داده شهده اسهت .دانٌهال
آخههرٌن پٌههامبرٌهودی قبههل از مسههٌح بههوده اسههت و آمههدن مسههٌح را نوٌههد داده اسههت .بههه همههَن شههکل آنههان
رهبرسپاه اعراب را که بازگشت عَسی مسَح را موجب مَشد ،محمد نامَدند .

شواهد و آٌاتی را داشته باشند که مطابق اٌن گفته باشد که تمام ادٌان موحد ظهور دٌن پس از خود را نوٌد داده اند .به اٌن ترتٌب آنان دٌن خود را
موجه و آخرٌن دٌن الهی و تکمٌل کننده ی مسٌحٌت و ٌهودٌت نشان داند .تغٌٌر معنی در رٌشه ی ( ح م د) و تبدٌل آن به احمد به احتمال فراوان به
هنگام شکل گٌری مطالعات در باب خداشناسی اسالمی رخ داده است.

E-M. Gallez 71
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به نظر مٌرسد که تارٌخ به ٌهودی-عرب هها تلنگهری زده و آنهان را وادار بهه تصهمٌم گهرفتن کهرده اسهت.
همان طور که گفته شد ،در آن دوران جنگ های بی پاٌانی مٌان اٌرانٌان و رومٌهان در جرٌهان بهود و در
سههال  620مههٌالدی امپراطههور هراکلٌههوس سههپاهی تشههکٌل داد تهها بههه حمههالت اٌرانٌههان پاسههخ دهههد .بعههد از
پٌروزی در چند جنگ  ،سپاه او به شهمال سهورٌه رسهٌدٌ .ههودی ناصهرٌان و اعهراب قرٌشهی خطهر حملهه
توسط آنان را حس مٌکردند .آنان از اٌن بٌم داشتند که هراکلٌوس بخواهد انتقهام سهختی از آنهان بهه خهاطر
همکاری با اٌرانٌان و حمله بهه اورشهلٌم بگٌهرد .اعهراب قرٌشهی وٌههودی ناصهرٌانی کهه در جنهگ بهرای
تصرف اورشلٌم شرکت نکرده بودند ب رای آنکه جهان شهان درامهان بمانهد و بتواننهد بهه تجهارت خهود ادامهه
بدهند آنانی را که در جنگ شرکت کرده بودند را وادار کردند تا آنجا را ترک کنند و از ترس جانشان به
سربازان رومی گفتند که آن افراد جنگ طلب آنجا را تهرک کهرده انهد و اٌهن کهه آنهان ههٌچ ارتبهاطی بها آن
جنگ طلبان ندارند و کارشان تنها تجارت استٌ .ههودی –عهرب
های موعهودگرا و جنگجهو مهی باٌسهت فهرار مٌکردنهد .امها کجها؟
آنان ٌثرب را که آبادی در مٌهان کهوٌر بهود ،انتخهاب کردنهد زٌهرا
ٌهههودی ناصههرٌانی در آنجهها زنههدگی مٌکردنههد .72از آن پههس ،اٌههن
مهاجرٌن ٌعنی اعضای اٌن گروه متشهکل از ٌههودی ناصهرٌان و
اعههراب را بههه زبههان عربههی مهههاجرَن خواندنههد .آنههان ٌثهههرب را
(مدٌن) نام گذاری کردنهد کهه بهه عربهی آن را مدٌنهه مهی خواننهد.
اٌههن نههام دقٌقهها نههام همههان شهههری بههود کههه دو قههرن قبههل از مههٌالد
عٌسی از آنجا شورشی به نام شورش مکابی 73را آغاز کردند که
به اسهتقالل ٌهودٌهه انجامٌهد .بعهد هها ٌههودی ناصهرٌان ،اعهراب و
نوادگان آنان اٌن فرار را ٌک واقعه مهم دانستند و به آن ارزش
سمبلٌک دادند .آنان اٌن مهاجرت را فرار در نظهر نگرفتنهد زٌهرا
اعتقاد داشتند که مومنٌن فرار نکردند بلکه تنهها رفتنهد تها خهود را
آماده کنند .اٌن مهاجرت برای آنان دقٌقا حکم همان کو ٌهودٌان
به بٌابان ها را داشتند ،قومی که مصهر در عههد فراعنهه را تهرک
مٌکرد تا به کمک موسهی بهه سهرزمٌن موعهود راه پٌهدا کنهد .اٌهن
مهاجرت همانند آن کو بهرای ٌهودٌهان حکهم آمهاده سهازی بهرای
رسٌدن به اورشلٌم را داشت .آن دوران برای آنان  ،زمان پاک شدگی و تقوٌت اٌمان بهود .بهه همهٌن دلٌهل
ٌهودی-اعراب اٌن مهاجرت را شروع تارٌخ خود قرار دادند و آن را تارٌخ هجری خواندند.
استقرار در ٌثرب-مدٌنه باعث تقوٌت آنان شدٌ .هودی ناصرٌان که از پٌشتر در آنجها زنهدگی مٌکردنهد بهه
آنها پٌوستند( مٌثاق مدٌنه)ٌ .هودی-عرب ها اعراب قبٌله های دٌگر را نٌز با وعده ی آمدن مسٌح با خود
متحد کردند .آنها به قهدری قهدرت ٌافتنهد کهه قباٌهل دٌگهر کهه حاضهر نمٌشهدند بهه آنهها بپٌوندنهد را بهه زور
 .53مستنداتی در اٌن وجود دارد که ٌهودٌانی در ٌثرب زندگی مٌکردند و بطلمٌوس آن را تاٌٌد مٌکند .به گفته ی آلفرد لوٌی دو پرمار و با استاد به
منابع ٌهودیٌ ،هودٌان خاخامی در قرن ششم و هفتم در آنجا زندگی نمی کردند .پس آن ٌهودٌان که بودند؟ آٌا همان ٌهودی ناصرٌان نبوده اند؟
 .53کتاب )33،3( Maccabees 6
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شمشهٌر بهها خههود همهراه کردنههد .آنههان قباٌهل متحههدی کههه پٌهرودٌن مسههٌحٌت بودنههد را تطٌههر و بههه دٌههن خههود
آوردند .به گفته ی ابن هشام در تارٌخ اسالمی خاطره ی مخالفت برخی از قباٌل را که زنان روسای آنان
بودنههد وجههود دارد .اٌههن گههواه اٌههن اسههت کههه زنههان از جاٌگههاه خههوبی در شههبه جزٌههره عربسههتان کههه دٌههن
مسٌحٌت 74بر آن حاکم بهود برخهوردار بودنهد .منهابع دٌگهر تهارٌخی در دسهت اسهت کهه بٌهان گهر تبلٌغهات
ٌهودی ناصرٌان در آن زمان است .به گفته ی سبئوس اسقف ارمنی ٌهودٌان خاخامی در سال های -625
 627به مدٌنه آمدند و با محمد دٌدار کردند .او مٌگوٌد ( :در آن زمان مردی از نوادگان اسهماعٌل کهه بهه
او محمد مٌگفتند خود را به عنوان مذاکره کننده معرفهی کهرد .او مٌگفتنهد کهه بهه دسهتور خداونهد نهزد آنهان
برای مذاکره آمده بود .او آمده بود که راه درست را به آنهان نشهان دههد و بهه آنهان شهناخت حقٌقهی خداونهد
ابراهٌم را آموخت زٌرا او بسٌار فرهٌخته بود و از تارٌخ زندگی موسی نٌز به خوبی آگهاهی داشهت ).
و در جاٌی دٌگر نقل مٌکند که محمد به اعراب مسٌحی گفت  (:خداوند وعهده ی سهرزمَن موعهود را بهه
ابراهَم و تبار او داده است .حال شما فرزندان ابراهَم خداوند بهرای بهازپس گَهری سهرزمَن موعهود بهر
روی شما حساب کرده است .تنها خدای ابراهَم را بستاََد(اعتقاد به تثلَث را کنار بگذارَد) و سرزمَن
موعودتان را تصرف کنَد)75.
و نوشهته ههای تئوفهانس تنهها منهابع قابهل اعتمهاد هسهتند Doctrina Jacobi nuper baptizati.اٌهن
مستندات تارٌخی به همراه
زٌرا آنها بر اساس شواهد ومستندانی هسهتند کهه قهدمت نگهارش آنهها بهه زمهان پٌهامبر مٌرسهد .تمهام منهابع
اسالمی حداقل قدمت نگارش آنها به دو قرن پس از محمد مٌرسد .محتوی اٌهن منهابع در تضهاد بها محتهوی
منابع مسلمانان است .و به دلٌل تضاد آن در ادامه خواهٌم پرداخت.
بدٌن صورت بود که محمد و ٌههودی ناصهرٌان قباٌهل عهرب را متحهد کردنهد و نٌهروی نظهامی قهوی اٌجهاد
کردند .زمان فتح فلسطٌن فرارسٌده بود .اولٌن لشکرکشهی هها موفقٌهت آمٌهز نبهود و تنهها بهرای آنهها غنهاٌم
جنگی بر جای گذاشته بود .76در مٌان آن لشکرکشی های آنان ٌکی که در سهال  629مهٌالدی رخ داد در
اذهان بهاقی مانهد .تئوفهانس درنوشهته ههای خهود نشهان مٌدههد کهه چطهور ارتهش عهرب را بهه جنهگ بهرای
تصرف سرزمٌن موعود اعزام مٌکند .در آن زمان امپراطور هراکلٌوس در حال جنگ با اٌرانٌان بود تها
آنان را از فلسطٌن و سورٌه بٌرون کند .در آن سال او اورشلٌم را دوباره به دست آورده بوداما سپاهٌانش
به خاطر جنگ های بی پاٌهان بها اٌرانٌهان بسهٌار خسهته و فرسهوده شهده بودنهد .محمهد کهه از فرسهودگی و
خستگی دو سپاه اٌرانی و رومی آگاه بود برنامه ای را بهرای تصهرف اورشهلٌم پاٌهه رٌهزی کهرد .او بهدٌن
 .56کاوش های باستان شناسی انجام شده توسط کرٌستٌن روبن باستان شناس گروه سی ان آراس . Christian Robin, archéologue du CNRS
نشان مٌدهد که تمامی مردم شبه جزٌره عربستان ٌا مسٌحی بوده اند ٌا ٌهودی .و اٌن دستاورد با اٌن موضوع که می گوٌند بت پرستی در آن زمان
راٌ بود در تناقا است.
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/Migration.asp?ress=7162#27288
. 55درقرآن نٌز دو سوره وجود دارد که مشابه همٌن موعظه هستند :آٌه ی  66سوره ی مرٌم (ٌقٌنا ماٌٌم که زمٌن و همه کسانی را که روی آن
قرار دارند به مٌراث می برٌم) و آٌه ی  36سوره ی مائده (اى قوم من ،به سرزمٌن مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته است درآٌٌد ،و به
عقب بازنگردٌد كه زٌانكار خواهٌد شد).
ٌ . 54عقوب ادساٌی می نوٌسد :سپاه حکومت پادشاهی اعراب را که به آن پادشاهی طٌاٌه(مهاجرٌن) مٌگقتند به فلسطٌن بارها حمله کرد و اٌن
حمالت در زمان هراکلٌوس ،پادشاه رومٌان که ٌازدهمٌن سال حکومت اش را مٌگذراند و پادشاه اٌرانٌان خسروپروٌزکه سی ٌکمٌن سال
حکومت خود را مٌگذراند  ،رخ داند.
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منظور تصمٌم گرفت تا از درٌای مرده عبور کنند و سپس ازاردن بگذرند تا بتوانند ٌهودٌهه را فهتح کننهد.
اٌن برنامه او بسٌار مشابه داستان های تورات بود و راهی که ٌاران موسی پٌش گرفته بودنهد تها اورشهلٌم
را فتح کنند .اما اٌن برنامه او با ٌک مشکل بهزرگ مواجهه شهد .آنهان در دهکهده ی موتهه بها سهپاه رومٌهان
مواجه شدند و نبردی در گرفت که به نبرد موته مشهور است .سهپاه رومهی مهورد حماٌهت چنهدی از قباٌهل
عرب قرار گرفت و به شدت سپاه محمهد را شکسهت داد .بسهٌاری از فرمانهدهان سهپاه محمهد کشهته شهدند.
آنههان بههه ٌثههرب-مدٌنههه بازگشههتند امهها محمههد بههه آن ههها قههوت قلههب داد 77و روحٌههه ی آنههها را دوبههاره بههه آنههها
بازگرداند.78
محمد عالرغم تالش هاٌش اورشلٌم را نتوانسته بود تصرف کند .او در مدٌنه فوت کرد 79و گمهان مٌهرود
بٌن سال های ٌ 629عنی زمان جنگ موته و  634او از دنٌا رفته باشد .اکثر مسلمانان تهارٌخ فهوت وی
را سهال  632مههٌالدی مٌداننههد .80سرنوشههت ابهوبکر را رهبههر سههپاه کههرد( بهه نظههر مٌرسههد کههه او ٌکههی از
سرسخت ترٌن رقبای محمد و عمر برای فرماندهی سهپاه بهوده اسهت و خالفهت او مهورد تاٌٌهد نبهوده اسهت
زٌرا تا قرن هشهتم مهٌالدی ههٌچ کهدام از منهابع اسهالمی بهه خالفهت او اشهاره نمٌکننهد  ).در زمهان ابهوبکر
نٌزروحانٌون اعظم ٌهودی ناصری به تبلٌغات خود ادامه دادند و درهدف خود که فتح اورشلٌم بود بسٌار
کوشا بودنهد .پهس از فهوت محمهد ٌهاد و خهاطره او نٌهز بهه فراموشهی سهپرده شهد .امها تهاثٌر رفتارتنهد و بهی
رحمانه او در اذهان باقی مانده بود مخصوصا در اذهان اعرابی که به زور شمشٌر به او پٌوسته بودند.
اما اٌن تاثٌر بسٌار برای خلفای بعد از او مفٌد بود زٌرا آنها را به شدت با ٌکدٌگر متحد ساخته بود.
تالش ها برای فتح اورشلٌم ادامه داشت.ابوبکر در سال  634مٌالدی در مدٌنه فوت کرد( .البته در مورد
تارٌخ دقٌق فوت او شک و شبهاتی وجود دارد ).81بعهد از وی عمهر جانشهٌن او شهد و فرمانهدهی سهپاه را
در دست گرفتٌ .هودی ناصرٌان همچنان نقش پر رنگی درسٌاست او داشتند واو به کمک آنهان حکومهت
را هداٌت مٌکرد .در زمان عمر حکومت امپراطوری هراکلٌوس بهه افهول نههاد زٌهرا از طرفهی سهپاه وی
بخههاطر جنههگ هههای فههراوان بسههٌار ضههعٌف و نههاتوان گشههته بههود و از طههرف دٌگههر بٌمههاری طههاعون جههان
بسٌاری از آنان را گرفته بود( در قرن ششم و هفتم مٌالدی بٌماری طاعون بسٌار فراگٌر شده بود) ضعف
حکومت هراکلٌوس باعث شد که سپاه عمر وارد خاک سورٌه شود ،آنان بسهٌار راحهت اٌهن کهار را انجهام
دادند زٌرا هم به خوبی با سورٌه آشنا بودند و هم بهه سهرعت متحهدانی پٌهدا کردنهد .فرامهوش نکنهٌم کهه ده
سال قبل تر عده ای از اعراب قرٌشی و ٌههودی ناصهرٌان از تهرس سهپاه بٌهزانس در خهاک سهورٌه بهاقی
77

.رد پای اٌن اتفاق در دو سوره قرآن وجود دارد :سوره ی روم و سوره ی فٌل.
. 56جنگ موته در سال  437مٌالدی که تئوفانس به آن اشاره مٌکند ٌکی از اتفاقات مهمی است که منابع غٌر اسالمی هم به آن اشاره مٌکنند.
اغلب مسلمانان راجع به اٌن اتفاق صحبت نمٌکنند و آن را مخفی نگه مٌدارند .شاٌد به اٌن خاطر است که سپاه محمد شکست سنگٌنی را متحمل شد
و شاٌد هم اٌن باشد که با منطق تارٌخ نگاری اسالمی در تضاد است و اٌنکه با بٌان آن اٌن سوال مطرح شود که محمد در فلسطٌن آن هم در سال
 437مٌالدی چه مٌکرده است در حالی که به نظر مٌرسد او مٌباست تمام توجه خود را به مکه می داده است.
79
 .برخی از منابع اسالمی اٌن طور نقل می کنند که ٌک زن بٌوه ی ٌهودی به محمد سم داده است و وی بر اثر مسمومٌت کشته شده است.
 Thomas the Presbyter . 66توماس پرسبٌتر در سال  466مٌالدی اٌنطور مٌنوٌسد که محمد سپاهش را در سال  436در جنگ غزه رهبری
مٌکرده است .حال سوال مطرح می شود که آٌا وی زنده بوده است ٌا لقب محمد به رهبری دٌگر داده شده بوده ؟
 .66بنا به نظر برخی از محققٌن ،احتماال محمد در سال  436مٌالدی فوت کرده است و عمر بعد از او به خالفت رسٌده است و ابوبکر تنها ٌکی
از فرماندهای سپاه بوده و او خلٌفه مسلمٌن نبوده است (.به عقٌده آنان اٌن عنوان بعده ها به هنگام نگاشتن تارٌخ اسالمی به او داده شده است).
هدف از اٌن دستکاری اتفا قات تارٌخی اٌن بوده است که بگوٌند محمد هرگز قصد فتح اورشلٌم را نداشته وبا اٌن کار ذهن افراد را از اٌن موضوع
منحرف کنند.
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مانده بود ند .اٌن دسته از قرٌشان و ٌهودی ناصرٌان به متحدٌن آنهان بهدل شهدند و عهده ی دٌگهری از آنهان
هم که در اٌن کار تردٌد داشتند به زور شمشٌر بها آنهان متحهد شهدند .بعهدها آنهها را انصهار نامٌدنهد ٌعنهی
ٌاری دهندگان خداوند .آنان در سال  636مهٌالدی سهورٌه را بهه راحتهی تصهرف کردنهد و باعهث شهدند تها
هراکلٌوس در پشت دٌوار های قسطنطنٌه پناه بگٌرٌد.
سپاه عمر بسٌار قدرت گرفته بود ،از اٌن رو به فلسطٌن حمله کردند و به نزدٌکی های اورشهلٌم رسهٌدند.
جنگ های فراوانی مٌان آنان و مسٌحٌان که در آنجا سکنی گزٌهده بودنهد ،در گرفهت .آنهها توانسهتد سهپاه
خود ر ا بٌن دو شهر اورشلٌم و بٌت لحم مستقر کنند از اٌن رو مسٌحٌان دٌگر نمی توانسهتند بهه نٌهاٌش و
اعمال مذهبی خود بپردازند(.صفرونٌوس در موعظه نوئهل 82بهه آن اشهاره مٌکنهد) .بهرای آنکهه حهوادث و
وقههاٌع خونبههار سههال  614مههٌالدی دوبههاره تکههرار نشههود آنههان درهههای اورشههلٌم را بههرای سههپاه مسههلمٌن بههاز
کردند .تارٌخ فتح اورشلٌم را بٌن سال های  635و  638مٌالدی مٌدانند .اما ما آن را درسال  637در
نظر مٌگٌرٌم .اتفاق مهمی صورت گرفته بود آنان اورشلٌم را فتح کرده بودند و برنامه ی شان عملی شده
بود .به زودی معبد بازسازی مٌشد و مسٌح باز مٌگشت.

هسیخ تشًوی گشدد
به محا آن که به اورشلٌم رسٌدند ،به سرا محوطه ی معبد رفتنهد کهه تنهها از معبهد وٌرانهی بهاقی مانهده
بههود و شههروع بههه سههاخت مجههدد معبههد کردنههد .در ٌکههی از نوشههته هههای مربههوط بههه آن دوران و اٌههن اتفههاق(
هنگامی که اعراب به اورشهلٌم رسهٌدند پسهرانی از نسهل اسهرائٌل بها آنهان بودنهد و آنهان جهای معبهد را بهه
اعراب نشان دادند ).83شور مذهبی نزد آنان فوران کرده بود و سخت به دنبال ساخت معبد بودند .تئودور
ماجرا را اٌنطور حکاٌت مٌکنهد( :دوان دوان بهه محوطهه معبهد رسهٌدند  ،آنهها بهه همهراه خهود مردانهی را
آورده بودند  ،عده ای از آنان را مجبور کردند تا محوطه معبد را تمٌز کنند تا پس از آن ،عبادتگاه لعنتی
شان را بسازند آنان به آن عبادتگاه مٌدزجٌتا 84مٌگفتند که به معنی سجده گاه که همان مسجد است). 85
شور و شوق مذهبی در آنهان آنقهدر زٌهاد بهود کهه آنهان مشهغول سهاخت عبادتگهاه شهدند حتهی آنهان منتظهر
بازگشهت عمهر کههه در مدٌنهه مانهده بههود نشهدند (عمهر در سههال  638بهه اورشهلٌم رفههت) .امها عمهر را بههانی
ساخت دوباره معبد دانستند و از را ستودند .در کتاب رازهای ربی بن ٌوحای 86آمده است (:دومٌن پادشاه

sermon de Noël. 82
83

 .آلفرد لوٌی پرمار در کتاب خود با عنوان پاٌه های اسالم به بخشی از نامه ی آکادمی اورشلٌم اشاره مٌکند که برای ٌهودٌان مصر نوشته شده
است .که متن باال بخشی از همان نامه است.
84
midzgitha .
85
.اٌن نوشته بخشی از متنی است که در صومعه بزرگ سن ساباس در شرق اورشلٌم نگهداری مٌشده و آلفرد لوٌی پرمار به آن استناد مٌکند.
Secrets of Rabbi Simon ben Yohai .86
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از نسل اسماعٌل( ٌعنی عمر) دوباره بنها را سهاخت )87.آنهان معبهد را هماننهد مهدل سهابق آن سهاختند ٌعنهی
آنان آن را به شکل مکعب از سنگ  ،چوب و سنگ مرمر ساختند ولی به ابعاد قدس االقداس ٌعنهی حهرم
درونی معبد .اما به تدرٌ و در طول تارٌخ نام آن تغٌٌر کرد و مسجد عمر نامٌده شهد .گرچهه اٌهن اسهم
ٌعنهی مسهجد عمربعهده هها بهه بنهاٌی داده شهد کهه جهای بنهای ٌههودی ناصهرٌان را گرفهت .آنچهه کهه امههروزه
مشاهده مٌکنٌم ،پرستشگاه مکعبی شکل سال های  637و  638نٌست بلکه بناٌی است که عبدالملک بهن
مروان دستور داد تا آن را به جهای آن بسهازند  .اٌهن بنها دقٌقها جهای پرستشهگاه ٌهودٌهان بنها شهد و برقلهه ی
مورٌان واقع شده است قله ای که خداوند در آنجا به ابراهٌم دستور داد تا اسحاق را قربانی کند .اٌن بنا را
قبه الصخره مٌنامند که به شکل ٌک هشت ضعلی است .در ادامه دوباره به آن خواهٌم پرداخت.
برگردٌم به اتفاقات تارٌخی همان دوره .معبد دوباره ساخته شد و شور مذهبی بسٌار شدت گرفهت .مراسهم
مذهبی دوباره برگزار شدٌ .هودی ناصرٌان خواستار بازگشت مسٌح بودند و می خواستند که او بازگردد.
اما او بازنمٌگشتٌ .ههودی ناصهرٌان سهعی کردنهد تها ازشهور و بهی صهبری اعهراب جنگجهو و فرمانهدهان
عرب بکاهند زٌهرا آنهان سهخت در انتظهار اٌهن بودنهد کهه در حکومهت پادشهاهی مسهٌح بهه عنهوان افهرادی
برگزٌده او را همراههی کننهد .آٌهه ههای در قهران بهه اٌهن موضهوع اشهاره مٌکنهد .دٌهری نگذشهت کهه آنهان
فهمٌدند که فرٌهب خهورده انهد .در سهال  640مهٌالدی فرمانهدهان عهرب فهمٌدنهد کهه مسهٌح بهاز نمٌگهردد،
حکومت پادشهاهی در کهار نٌسهت و آنهان بهه شهدت فرٌهب خهورده انهد .آنهان فهمٌدنهد کهه روحهانٌون ٌههودی
ناصری شٌادان بودند که آنان را در طی  40سال با درو های خود فرٌب دادنهد و در تمهام اٌهن سهال هها
سختی هها بهدبختی ههاٌی مثهل هجهرت ،جنهگ و از دسهت دادن عزٌزٌانشهان را بخهاطر وعهده ههای پهو و
دروغٌن آنان متحمل شده بودند .دوران سخت و بحرانی را سپری مٌکردند .پس ٌهودی ناصهرٌان کهه نهه
مسٌح با آنان بود و نه حکومت پادشاهی در انتظار آنان بود ،باٌد نابود مٌشدند.
اما اعراب در طول اٌن سال ها حکومتی پادشاهی تشکٌل داده بودند وقدرت ٌافتهه بودنهد .در واقهع پهروژه
ی ٌهودی ناصرٌان برای آنان حکومتی پادشاهی را موجب شده بهود .در سهال  640مهٌالدی امپراطهوری
بٌههزانس رو بههه افههول نهههاده بههود و عمههر و فرمانههدهان سههپاهش خههاور مٌانههه را تحههت کنتههرل خههود گرفتنههد.
امپراطههوری بٌههزانس تهها مههرز هههای ترکٌههه امههروزی بههه عقههب رانههده شههد .عمههر همچنههٌن روسههای ٌهههودی
ناصرٌان را کشت و با اٌن کار به دو مهم دست ٌافت اول آنکه او مالک اورشلٌم شد و فتح اورشلٌم به نام
اوبه ٌادگار ماند و دوم آنکه اعهراب دسهتورات مهذهبی ٌههودی ناصهرٌان را صهاحب شهدند و بهدٌن شهکل
اسالم اولٌه شکل گرفت البته بٌشتر از  100سال ٌعنهی حهدود دو قهرن طهول کشهٌد تها سهاختار ههای اٌهن
دکترٌن شکل بگٌرد و اسالم پدٌد بٌاٌد.

87

.متنی منتسب به ٌهودٌان که قدمتش به قرن هشتم مٌرسد .پاترٌساٌا کرون Patricia Croneو ماٌکل کوک  Michael Cookدر کتابی با
عنوان  Hagarism, the making of the islamic worldبه اٌن متن اشاره کرده اند.
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دّساى اّلیي خلفا
چطوری مٌباست قدرتشان را توجٌه مٌکردند؟
در اٌن قسمت به بررسی دوران اولٌن خلفا می پردازٌم .البتهه اٌهن کهار بسهی سهخت و دشهوار اسهت زٌهرا
بسٌاری از مدارک و مستندات از روی قصد از بٌن برده شده اند (.تقرٌبا تمهامی مهدارک و مسهتندات کهه
دوران پس از فوت پٌامبر را تا قرن نهم مٌالدی رواٌت مٌکنند از بٌن رفته است ).و نسل های بعد سعی
کههرده انههد کههه تههارٌخی جعلههی و خٌههالی از دوران پههس از محمههد بسههازند و آن را بههدل بههه تههارٌخ طالٌههی و
حماسه ی اسالم کنند .اٌن موضوع به وضوع قابل مشاهده است و به آن خواهٌم پرداخت .بنا به احادٌهث
و رواٌت ها ٌی که بعد ها نوشته شد ابوبکر اولٌن خلفٌه بوده ودوران خالفتش دو سال طهول کشهٌده شهده
اسهت و دوران خالفهت عمهر از سههال  634مهٌالدی شهروع شهده و در سههال  644مهٌالدی بهه اتمهام رسههٌده
است و پس از وی عثمان به خالفت رسٌده و خالفهت وی تها سهال  656مهٌالدی بهه طهول انجامٌهده اسهت.
علی نٌز پهس از وی خلٌفهه شهد و تها سهال  661مهٌالدی خالفهت کهرد .تهارٌخ اسهالمی اٌهن چههار خلٌفهه را
خلفای راشدٌن می نامد .در نگاه اههل سهنت اٌهن چههار خلٌفهه نمادههاٌی از رهبهر اسهالمی هسهتند کهه الٌهق
رهبههری حکومههت اسههالمی بودنههد زٌههرا دسههتورات هللا را بههه درسههتی و بههی هههٌچ نقصههی اجههرا کههرده انههد.

در زمان علی او درگٌر جنگ داخلی شد و سرانجام آن اتفاقات به خالفت معاوٌه انجامٌد .او تا سال 680
مٌالدی خالفت کرد .پس از وی دوباره جنگهای داخلی درگرفت کهه عبهدالملک بهن مهروان در سهال 685
مٌالدی به آن خاتمه داد .خالفت وی  20سال طول کشٌد ٌعنی تا سال  705مٌالدی .اٌهن دوره هها را بهه
دقت مورد بررسی قرار خواهٌم داد .وبه بررسی اٌن موضوع خواهٌم پرداخت که بعد از دوران ٌههودی
ناصرٌان چه اتفاقاتی در دٌن ٌهودی ناصرٌان که اعراب آن را تصاحب کرده بودند افتهاد .و دٌهن ابهراهٌم
به چه سرنوشتی دچار شد.و در نهاٌت چگونه اسالم شکل گرفت.
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عوش تي الخطاب ( ّ )466-436عثواى ()454-466
پٌِاى کشدى دقیقتی تَ ًام یِْدی ًاصشیاى
وقتی عمر متوجهه شهد کهه مسهٌح ههٌچ گهاه بهاز نمٌگهردد ،تصهمٌم گرفهت متحهدٌن سهابق خهود ٌعنهی ٌههودی
ناصههرٌان را از مٌههان بههردارد .او رهبههران ٌهههودی ناصهری را بههه قتههل رسههاند و خههانواده هههای آنههان را از
جامعه اخراج کرد .88و ٌهودی ناصرٌانی 89که در سورٌه زندگی مٌکردنهد تها مهدت ههای طهوالنی مهورد
تحقٌر قرارگرفتند و به آنان بی احترامی شد .امت آنان که از پٌوند مٌان اعراب و ٌهودی ناصرٌان شهکل
گرفته بود تغٌٌر کرد و به امت عرب مبدل شد .از آن پس امت برتر و برگزٌده از آنان اعراب شد .آنهان
خود را امت برتر نامٌدند به خصوص آنکه قدرت برتر در خاور مٌانه شده بودنهد و در آنجها فرمهانرواٌی
مٌکردند.آنان باٌد قدرت خود را در منطقه به حق و پذٌرفتنی جلوه مٌدادند و اٌن ادعا را که آنان قوم برتر
هستند را نٌز اثبات مٌکردند.اما در اٌن دو کاربا مشکالتی مواجه بودنهد اول آنکهه باٌهد سهعی مٌکردنهد کهه
دلٌل خذف ٌهودی ناصرٌان را به اعراب توضٌح مٌدادند و ٌاد و خاطره ی آنان را از اذهان اعراب پاک
مٌکردند و دوم آنکه باٌد چاره ای می اندٌشٌدند تا مسئله ای به نام پروژه موعودگراٌانه ٌهودی ناصری
را حل مٌکردند .از اٌن رو چاره ای اندٌشهٌدند و پهروژه موعودگراٌانهه ٌههودی ناصهرٌان را بهه رهبهران
خود اعطا کردند و اعراب رهبری دٌنی مذهبی امهت را نٌهز در دسهت گرفتنهد .عمهر و عثمهان تمهام سهال
های خالفتشان را با تالش برای توجٌه اٌن موضوعات سپری کردند.
طبق مشاهدات و گفته های باستان شناسان  ،وقاٌع نگاران وتارٌخ نوٌسان،90از سال  640مٌالدی به بعهد
قبله ی مسلمانان از اورشلٌم تغٌٌر کرد ،اما اٌن تغٌٌر جهت قبله به سمت مکه نبود .طبق مشهاهدات آنهها،
قبله ی تعدادی ازمساجد به عنوان مثال مسجد الحجاج بن ٌوسف الثقفً در ساٌت باستان شناسی الواسهط
در نزدٌکی شهر بصره و مسجد عمرو بن العاص 91در قاهره گواه بر اٌن واقعٌت هسهتند .در حهالی کهه
قبله ی اولٌن مساجد مثل مسجد مدٌنه به سمت اورشلٌم بوده ،قبله ی اٌن مساجد به سمت سورٌه است .اٌن
قبله گاه در واقع بنای مکعبی شکلی بوده که مسجد ابراهٌم نام داشهته ( مسهجد ابهراهٌم بهه معنهی سهجده
گاه ابراهٌم است ).و درباالی تپه ای به نام أبو قبٌس درنزدٌکی دو شهر حماة و حمص در سورٌه واقع
شده است .به عقٌده ی باستان شناسهان و مهورخٌن اٌهن بنهای مکعبهی شهکل بهه طهور مهوقتی توسهط ٌههودی
 .66اٌن اتفاق در تارٌخ مسلمانان تحرٌف شده است و به گونه ای دٌگر رواٌت شده که به بررسی آن خواهٌم پرداخت .نفرت اعراب دامنگٌر
ٌهودٌان خاخامی اورشلٌم هم شد.اعراب آنان را نٌز منفور مٌدانستند زٌرا آنان هم ٌهودی بودند .آنان برای مدتی از اورشلٌم اخراج شدند اما بعدها
به اورشلٌم بازگشتند.
 .67از قرن هشتم ٌا نهم فرزندان و نسل های بعدی ٌهودی ناصرٌان با مسلمانان پٌوند خوردند و به گفته ی ژوزف ازی در کتاب
) (Les Nousaïrites-Alaouites: Histoire, Doctrine et Coutumesآنان امتی به نام علوٌان سورٌه را تشکٌل دادند که هم اکنون در آنجا زندگی مٌکنند.

علت بٌزاری و نفرت اهل تسنن از آنان در اٌن مسئله تارٌخی نهفته است.
90
 Sir Keppel Archibald Cameron Creswell, Patricia Crone , Michael Cook .و Tali Erickson Gini
91
http://www.worldmonumentphotos.com/blog.php?articleID=3 .
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ناصرٌان در قرن ٌکم مٌالدی ساخته شده ٌعنهی حهدودا زمهانی کهه ٌههودی ناصهرٌان از اورشهلٌم تبعٌهد
شدند .اٌن بنا بسٌارمورد احترام اعراب قرٌشی بود که به دٌن آنان روی آورده بودند .عمر و عثمان در
طول خالفتشان هر دو به دنبال اٌن بودند که با راهکار هاٌی همچون تغٌٌر قبلهه از اهمٌهت معبهد اورشهلٌم
نزد اعراب بکاهند تا با اٌن کار اهمٌت و نقش ٌهودی ناصرٌان را از اذهان اعراب پاک کنند .آنان سعی
داشتند که خاطره ی آن پروژه ی موعودگراٌانه که به شکست انجامٌده بود را از ٌادها پاک کنند و آنرا با
چٌز دٌگری جاٌگزٌن کنند .عمر و عثمان در طول خالفتشان سعی کردند تا اعهراب را بها اٌهن ترفنهد کهه
آنان فرزندان اسماعٌل هستند و از سوی خداوند برگزٌهده شهده انهد  ،را بها ٌکهدٌگر متحهد کننهد و حکهومتی
قدرتمند تشکٌل دهند.
اٌن تغٌٌرات و اتفاقات باعث شد تا آنان به اهمٌت متون برجای مانده از ٌهودی ناصرٌان نٌهز پهی ببرنهد.
تسلط به اٌن متون بدٌن معنا بود که آنان به تمامی ابعاد دٌن ٌهودی ناصرٌان و خاطرات آنان دست مهی
ٌافتنههد  .آنههان در جنههگ ههها و فتوحاتشههان بههه وضههوع مشههاهده کههرده بودنههد کههه داشههتن ٌههک کتههاب مثههل کتههب
ٌهودٌان و ٌا مسٌحٌان اٌمان آنها را می توانست دو چندان کند .از اٌن رو به دنبال جمع آوری متهون آنهان
شدند .آنان بسٌ شدند تا هر چه از متون ٌهودی ناصرٌان مانده بود را جمع آوری کنند .آنان بدٌن منظور
تمامی برگ ها و متون نوشته شده ٌهودی ناصرٌان چهه آن ههاٌی کهه توسهط مههاجرٌن در مدٌنهه نوشهته
شده بود و چه متونی که در سورٌه قبل از هجرت مانده بود را جمع آوری کردند .و از مٌان متهون ،تمهام
نوشته هاٌی که آنان را منتسب به ابراهٌم مٌکرد و قوم برگزٌده نشان مٌداد ٌعنی قومی کهه آمهده بهود تها
برنامه الهی را اجرا کند ،را جمع آوری کردند .در اٌن بٌن  ،تمهام مطهالبی کهه مٌتوانسهت منطهق وجهود
وقدرت شان را زٌر سوال ببرد را نٌست و نابود کردند به عنوان مثال ههر نوشهته ای را کهه نشهان مٌهداد
آنان با ٌهودی ناصرٌان پٌوند برادری داشتند و امت آنهان در واقهع ازپٌونهد اعهراب و ٌههودی ناصهرٌان
شکل گرفته بود را از بٌن بردند .بدٌن شکل نسخه اولٌه ای از قرآن شکل گرفت.
در اٌن حٌن که قرآن نوشته مٌشد ،دو مشکل بزرگ گرٌبان گٌر امت اسالمی شهد :اولهی تحهوالت بنٌهادی
مذهبی بود و دومی نفاق و تفرقه ی بود که مٌان فرماندهان و حاکمان عرب که کنتهرل خاورمٌانهه را بهه
دست گرفته بودند.
عمر و مخصوصا خلفٌه پس از وی ٌعنی عثمان در دٌنی که صاحب آن شده بودند ،دست بردند و آن را
به نفهع خودشهان تغٌٌهر دادنهد تها بهدٌن گونهه سهلطه اعهراب و حکومهت خودشهان را توجٌهه کننهد .مهمتهرٌن
موضوعی که آنان با آن دست و پنجه نرم مٌکردند موضوع ٌهودی ناصرٌان و دٌنی بود که آنان صاحب
آن گشته بودندو اٌن مسئله که آنان چطور مٌتوانستند ٌهودی ناصرٌانی که دٌن شان را صاحب شده بودند
و در گذشته از متحدٌن اصلی شان بودند را حذف کنند  .خلفای عرب اٌن کار را با دستکاری متون آنان
و ارائه تفسٌر جدٌدی از آن انجام دادند .هدف اصلی اٌن دستکاری هها پنههان کهردن ٌهاد و خهاطره ٌههودی
ناصرٌان بود آنها تا جاٌی پٌش رفتند که حتی سعی کردند اسم آنان را نٌزاز بٌن ببرند .برای از بٌن بردن
نام ٌهودی ناصرٌان شٌوه ی مبتکرانه ای را در نظر گرفتنهد و نهام ناصهری ٌها ناصهرٌان را بهه مسهٌحٌان
نسبت دادند .و با اٌن کار ٌهودٌان و مسٌحٌان را به شکلی تحقٌهر کننهده در ٌهک صهف و کهم اهمٌهت جلهوه
دادند و آدٌان آنان را پاٌٌن تهر از دٌهن خودشهان نشهان دادنهد .بها اٌهن حهال گمهان مهی رود در اواٌهل صهدر
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اسالم حکمای عرب ،اعراب را از رابطه و تهاثٌر پهذٌری از ٌههودی ناصهرٌان بهر حهذر مٌداشهتند  ( :بها
ٌهودٌان و ناصرٌان پٌوند دوستی و برادری برقهرار نسهازٌد )92.از اٌهن دسهت دسهتکاری هها و تفاسهٌر بهه
فراوان کشف شده است.93
مجموعههه هههای فههراوان دٌگههری از متههونی کههه مطههابق دٌههدگاه حکههام عههرب بههود ،بههازهم تولٌههد شههد و بههدٌن
صورت و به تدرٌ دٌن اسالم شکل گرفت .منطقی که آنان از آن برای نگاشتن قرآن بهره بردند ،در نوع
خود جالب بود آنان از نتٌجه به استدالل رسٌدند ٌعنی بر عکس اٌن موضوع که معموال انسان از استدالل
بههه نتٌجههه مٌرسههد .آنههان نتٌجههه دلخههواه خههود ٌعنههی نتٌجههه ی مطههابق بهها خواسههته هاٌشههان را کههه از طرٌههق
استدالل بدست می آٌد  ،دراختٌار داشتند.و تنهها مهی باٌسهت اسهتدالل هها را دسهتکاری مٌکردنهد تها شهبٌه و
مطابق نتٌجه گٌری آنان مٌشد .رهبران و حاکمٌن مهی باٌسهت حکومهت خهود ( ٌعنهی حکهومتی کهه در آن
دٌگههر اثههری از ٌهههودی ناصههرٌان نبهود) را توجٌههه مٌکردنههد ،بنههابر اٌههن آنههان زٌرسههاخت ههها و بنٌههانی کههه
حکومت نوظهورشان بر آن استوار بود ٌعنی ( مذهب ،متون و مکان ههای مقهدس )94را تغٌٌهر دادنهد .و
با اٌن کار به هدف خود رسٌدند حکومت خود را توجٌه کردند و استدالل هها را بها نتٌجهه ای کهه از پهٌش
آماده بود ،مطابقت دادند .اما در اٌن بٌن که آنان زٌر سهاخت هها و بنٌهان دٌهن ٌههودی ناصهرٌان را تغٌٌهر
مٌدادند به مشکلی بر خوردند و اٌن مشکل اٌن بود که انسجامی که در دٌهدگاه ٌههودی ناصهرٌان نسهبت بهه
هستی وجود داشت با اٌن دستکاری ها به هم خورد .در واقع در طی تمام سال ها ٌی کهه از عمهر دٌهن
ٌهودی ناصرٌان مٌگذشت ،آنهان بهه دٌهدگاهی خاصهی بهه هسهتی آن ههم بها سهاختاری منسهجم  ،دسهت ٌافتهه
بودند که مسلمانان با دستکاری آن دٌدگاه باعث شده بودنهد کهه انسهجام آن بههم برٌهزد .اٌهن دسهتکاری هها
مشکالت جدی را در باب خداشنا سی بهه همهراه آورد کهه بهه بررسهی آن خهواهٌم پرداخهت .امها در ابتهدای
شکل گٌری اسالم اٌن مشکالت بنٌان اسهالم را تحهت تهاثٌر قهرار نهداد و در حهد مشهکالت سٌاسهی بهاقی
ماند.
همانطور که گفته شد آنان برای نٌل به اهدافشان نه تنها اذهان اعراب را شستشهو دادنهد و اٌهده ههای جدٌهد
را به آنها قبوالندند بلکه زٌر ساخت های دٌن ٌههودی ناصهرٌان را بهه نفهع خودشهان تغٌٌهر دادنهد و مهذهب
جدٌدی را اٌجاد کردند .و همانطور که گفتٌم اٌن راه آنچنان هم هموار نبود و مشکالتی سر راه آنان بود:
آنها نه تنها مهی باٌسهت معبهد را کهم اهمٌهت جلهوه مٌدادنهد ،بلکهه مٌباٌسهت مهدارکی و شهواهد مهذهبی جمهع
آوری مٌکردند که حکومت و دٌن جدٌدشان را پذٌرفتنی می کرد .آنان سخت به دنبال اٌن بودند که مذهب
جدٌدشان را به خوبی توجٌه کنند .اما در اٌن بٌن لشکر کشی های فراوان و تصهرف منهاطق مختلهف کهار
آن ها را سخت کرد .95زٌرا وسعت سرزمٌن های اسالم بسهٌار گسهترده شهد و وحهدت اٌهدئولوژٌکی مٌهان
امت اسالمی از مٌان رفت .اٌن همه داستان مشکالت آنان نبود مسئله ی دٌگهر اٌهن بهود کهه درک حهذف
ٌهودی ناصرٌان برای اعراب بسٌار سخت و دشوار بود و اعراب نمی توانستند اٌن مسئله را هضم کنند.
 .73پنجمٌن سوره از قرآن آٌه ی 56
 . 73اکتشافات آنتوان موسالی در اٌن زمٌنه اطالعات ارزشمندی را فراهم کرده و وٌدٌئو ای از اٌن تفاسٌر و دستکاری ها در دست است که آدرس
آن در زٌر آمده است:
https://www.youtube.com/watch?v=orWMY9LsZLk
94
.دستکاری و تحرٌفات آنان شامل مکان های مقدس نٌز شد در ادامه بٌشترتوضٌح خواهٌم داد.
95
.آنان مصر و اٌران را به ترتٌب فتح کردند.
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نبود وحدت اٌدئولوژٌکی مٌان مسلمان و قدرت ٌافتن حاکمان عربی که بهر سهرزمٌن ههای تصهرف شهده
در نقهاط مختلههف خههاور مٌانههه حکومههت مٌکردنههد باعههث شههد مشههکالت جههدی در درون امپراطههوری عههرب
شکل بگٌرد .حال به اٌن مشکالت عدم پذٌرش خذف ٌهودی ناصرٌان را نٌز اضافه کنٌم تا عمق مشکالت
در ابتدای اسالم را درک کنٌم  .به عقٌده ی بخشی از اعراب مخفی کردن حقٌقٌتی به نام ٌهودی ناصری،
کم اهمٌت جلوه دادن معبد اورشلٌم ،دستکاری متون الهی و نگاشتن دوباره آنها تهوهٌن بهه دٌنهی بهود کهه
ابههراهٌم پٌههامبر آن را بههرای قههوم برگزٌههده اش آورده بههود .آنههان اٌههن کههار ههها را تههوهٌن بههه دٌههن الهههی،
دستکاری دٌنی و همٌنطور توهٌن به خواست و اراده الهی می پنداشتند .از اٌهن رو تفرقهه مٌهان آنهان بهاال
گرفت و خالفت عمر زٌر سوال رفت .به همٌن ترتٌب مسلمانان شروع به تهمت زدن به ٌکهدٌگر کردنهد
و هر گروهی ،گروه دٌگر را منافق مهی خوانهد .بهه گفتهه ی محققهٌن اٌهن تفرقهه هها زمٌنهه سهازجنگ ههای
داخلی و کشمکش های متعددی شد که بهه عنهوان فتنهه در صهدر اسهالم از آن ٌهاد مٌشهود .اٌهن جنهگ ههای
خونبار قرن ها ادامه داشته و حتی امروزه نٌز گرٌبانگٌر مسلمانان است .با دانستن اٌن موضوع در مٌابٌم
که قتل عمر در سال  644مٌالدی اتفاق عجٌبی نبوده است.
بعههد از وی عثمههان ،شههخص برجسههته در فتوحههات مسههلمانان خالفههت و حکومههت را بهها کنههار زدن علههی ،در
دست گرفت .دوران قبل از به قدرت رسٌدن او دورانی پهر از کشهمکش و جنهگ ههای داخلهی بهود و امهت
اسههالمی دورانههی را مٌگذرانههد کههه بٌشههترٌن تحرٌههف و دسههتکاری متههون ٌهههودی ناصههرٌان در حههال وقههوع
پٌوستن بود اما او قدرت سٌاسی و مذهبی را در چنٌن شراٌط پٌچٌهده ای در دسهت گرفهت .او ادامهه دهنهده
ی استراتژی حذف ٌهودی ناصرٌان شد .و تا جاٌی پٌش رفت که ٌهودی ناصرٌانی که در سورٌه زنهدگی
مٌکردند را ترد کردند و رفتار تحقٌر آمٌزی با آنان داشتند .مهمترٌن کهاری کهه عثمهان انجهام داد اٌهن بهود
که قدرت سٌاسی و مذهبی را به شکل خاصی که پاٌٌن تر توضٌح مٌدهٌم بدست گرفت.
بدست گٌری قدرت مذهبی و سٌاسی در آن برهه از زمان بسٌار مهم و ضروری بود زٌرا نهه تنهها جنهگ
های داخلی وحدت امت اسالمی را بسٌار ضعٌف و شکننده کرده بود بلکه دٌن جدٌد ٌعنی اسالم از طرف
ٌهودٌان و مسٌحٌان رد شده بودٌ .هودٌان به وٌژه مسٌحٌان با اٌنکه در جنگ هاٌشان با اعهراب از آنهان
شکست خورده بودند امها مخصوصها مسهٌحٌان نقهش مهمهی را درامپراطهوری روم اٌفها مٌکردنهد و شهاهد
دستکاری دٌن شان توسط اعراب بودند ،اعرابی که با دستکاری دٌن آنها مهی خواسهتند قهدرت و حکومهت
خودشههان را در منطقههه تههوجٌح و پههذٌرفتنی کننههدٌ.هودٌان و مسههٌحٌان کتههب مقدسههی در اختٌههار داشههتندکه بهها
ساختاری منطقی و هوشمندانه نگاشته شده بهود چٌهزی کهه دقٌقها نقطهه ضهعف عثمهان و دٌهن جدٌهد اعهراب
بود .آنها به کتابی نٌاز داشتند که ساختار منطقی تهری داشهت و مهی توانسهت اراده ی آنهان را در تصهرف
جهان توجٌه کند .برای نٌل به اٌن هدف آنان عزم خود را جزم کردند و تمام تالش خود را بکار بسهتند تها
روی منطق و انسجام کتابشان کار کنند .کاری که به دشوار به نظر مٌرسٌد زٌرا حذف ٌههودی ناصهرٌان
منطق و انسجام کتاب آنان را بر هم زده بود .آنان هدف اصلی را هنوز به ٌاد داشهتند و آن اٌهن بهود کهه
آنان به همراه ٌهودی ناصرٌان قرار بود با فراهم کردن شراٌط ظههور مسهٌح  ،دنٌها را نجهات دهنهد و بهه
همراه مسٌح بر دنٌا حکومت کنند زٌراآنان از قومی برگزٌده از طرف خدا بودند برای اٌن کار قهرار بهود
در ابتدا اورشلٌم را فتح کنند و معبد را از نهو بسهازند تها ٌههودی ناصهرٌان آٌهٌن ههای الههی و مراسهمی را
د وباره احٌا کنند که باعث می شد مسٌح بازگردد .کاری که آنهان آن را انجهام دادنهد امها پهروژه ی شهان بهه
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شکست انجامٌد و مسٌح هٌچ گاه ظهور نکرد .اٌن که پروژه ی ٌهودی ناصرٌان به شکسهت انجامٌهده بهود
در نظرآنان بدٌن معنی نبود که خود پروژه مشکل داشته و تنها ٌهودی ناصرٌان در اجرای پهروژه گمهراه
گشته بودند .پروژه ی حکومت بر زمٌن و اٌهن کهه آنهان قهوم برگزٌهده بودنهد بهرای آنهان حهائز اهمٌهت بهود
زٌرا نه تنها قدرت و حکومت شان را به حق جلوه مٌداد بلکه باعث می شهد تها آنهان دلٌلهی بهرای فتوحهات
دٌگر خود داشته باشند .بنابر اٌهن آنهان دسهتکاری متهون ٌههودی ناصهرٌان را ادامهه دادنهد آنهان اسهاس دٌهن
ٌهودی ناصری را تغٌ ٌر دادند و گفتند که مسٌح در آخر زمان خواهد آمد و اٌن مسئله را نمی توان انکهار
کرد اما اٌن که به اذن خداوند پاٌان دنٌا با برنامه ی ٌهودی ناصرٌان فرا نرسٌد بدٌن معنا بود که ٌهودی
ناصرٌان گمراه گشته بودند( و به خاطر همٌن گم گشتگی ،متحدٌن عرب را نٌز گمراه کرده بودند که بهه
همٌن علت آنان به شدت توسط اعراب تنبٌه شده بودند) .برنامه ٌهودی ناصرٌان از رٌشه دارای مشکل
بود و می باٌست آن را تغٌٌر مٌدادند .به عقٌده آنان قوم برتر مٌباست بر اورشلٌم حاکم مٌشد و دٌن حقٌقی
ابراهٌم را برقرار می ساخت و قرار بود با اٌهن کهار مسهٌح برگهردد و فرمانهدهی سهپاه برگزٌهده هها را در
دست گٌرد و حکومت الهی را در زمٌن برقرار کند و رٌشه ی کفر و پلٌدی را خشهک کنهد .امها در اٌهن
پروژه مشکلی وجود داشت و آن اٌن بود که تصاحب اورشلٌم کهافی نبهود آنهان بهرای فهراهم کهردن ظههور
مسَح می باَست دنَا را با زور شمشَر و نَروی نظامی تصرف کنند و با اَن کاردَن حقَقی ابهراهَم
را بر قرار بسازندٌ .عنی وقتی تمام دنٌا توسط آنان فتح مٌشد تازه آن موقع بود کهه مسهٌح بهاز مهی گشهت.
در نظر آنان برگزٌده گان  ،همان اعراب بودند در واقع همان قومی که از نسل اسهماعٌل فرزنهد ابهراهٌم
بود .اٌن استدالل و منطق  ،اصل اساسی و بنٌادی دٌن شان قرار گرفت که مهی توانسهت بخهوبی فتوحهاتی
که بعدها رخ داد را توجٌه کند.
مدرک دٌگری که بر اٌن مسئله مهر تاٌٌد مٌزند عنوان خلٌفه است که به عثمان اعطها شهد (.تهارٌخ دانهان
معتقدند عنوان خلٌفه به حاکمٌن قبل از وی همچون عمر داده نشده بوده) و اٌن عنوان کامال با استدالل
و منطق اٌجاد شده در زمان عثمان مطابقت دارد .حاکم عرب عنوان قها م مقهام خداونهد در زمهَن را در
اختٌار داشهت .عنهوانی کهه ٌههودی ناصهرٌان بهه مسهٌح بهه خهاطر نقهش وی پهس از ظههورش بهه او داده
بودند .96با اٌن تغٌٌرات و تحرٌفات حاکم عهرب مهی توانسهت اٌهن پسهت و سهمت را در غٌهاب مسهٌح بهر
عهده بگٌرند .و رٌشه کن کردن کفر و شر بر عهده ی حاکم عرب می شد .با توضٌح اٌهن مطلهب مٌتهوان
اختٌارات شرعی و بی پاٌهان و سهلطه ی مسهتبدانه عثمهان را در طهول خالفهتش فهمٌهد .او قهدرت سٌاسهی،
مذهبی و نظامی را ٌکجا و به شکلی مطلق در دست گرفت .او نٌز اٌهن اجهازه را بهه خهود داد کهه شخصها
در جمع آوری ،انتخاب و تغٌٌر متون ٌهودی ناصرٌان کهه شهاکله ی مهذهب جدٌهد را تشهکٌل مٌهداد ،دسهت
داشته باشد (.متونی را هم که باب مٌل وی نبود از بٌن برد) او در جمع آوری ،انتخاب و دستکاری متون
از افرادی که مهاجرٌن نام گرفته بودنهد کمهک گرفهت (امهروزه نٌهز برخهی از احادٌهث اسهالمی از نقهش و
اهمٌت افرادی همچون زٌد بن ثابت سخن بهه مٌهان مهی آورد) .امها دقٌقها در همهان دوران ظفهر و فتوحهات
مسلمٌن و قدرت گٌری عثمان  ،مخالفت ها در درون حکومت وی باال گرفت ،تفرقه مٌان مسلمان تشدٌد
.74کلمه خلٌفه هللا از شروع قرن هفتم به معنای جانشٌن پٌامبر در آمد .اما با اٌن حال در قرآن کلمه ی خلٌفه هللا فی العرا را به معنای قائم
مقام خداوند در زمٌن شاهد هستٌم به عنوان مثال در سوره  36ام آ ٌه ی  (:34ای داوود (پادشاه ٌهودٌان) تو را خلٌفه خدا در زمٌن قرار
دادٌمٌ).عنی اٌن بدٌن معناست که پادشاه ٌهودٌان ٌعنی داوود جانشٌن و نائب خالفت محمد بوده است !!!
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شد و نزاع مٌان ٌاران وفادار عثمان و منهافقٌن و درگٌهری مٌهان مسهلمٌن و قباٌهل عهرب (کهه بهه جنهگ
های رده معروف هستند) باال گرفت.
اعراب به فتوحات خهود ادامهه دادنهد و کماکهان در دو جبههه اصهلی بها اٌرانٌهان و رومهی هها درگٌهر جنهگ
بودند آنان رفتهه رفتهه فتوحاتشهان را در سهرزمٌن ههای اٌهران و روم گسهترش دادنهد و در اٌهن کهار بسهٌار
موفق بودند زٌرا اٌن دو امپراطوری بزرگ پس از سال ها جنگ با ٌکدٌگر بسٌار ضعٌف و آسهٌب پهذٌر
گشههته بودنههد .عمههر و مخصوصهها عثمههان بههرای حفههظ سههرزمٌن هههاٌی کههه فههتح کههرده بودنههد ،سٌاس هت هههای
خردمندانههه را اتخههاذ کردنههد ،آنههان فرمانههدهی منههاطقی کههه در تصههرف آنههان بههود را بههه فرمانههدهانی کههه بههه
وفههاداری آنههان اطمٌنههان داشههتند واگههذار کردنههد و بهها اٌههن کههار تسههلط بهتههری بههه تمههام سههرزمٌن هههای تحههت
تصرفشان پٌدا کردند .سمت فرمانداری تقرٌبا همه ی سرزمٌن های تصرف شده را به قرٌشی هها واگهذار
کردند .عثمان برای حماٌهت از فرمانهدهان واٌجهاد پاٌگهاهی بهرای حملهه بهه دشهمنان ،سهاخت شههرک ههای
نظامی با عنوان امصار را گسترش داد .امصارها شهرک های نظامی بودند که به عنوان پاٌگاه نظامی
استفاده مٌشدند .نکته ی بسٌار حائز اهمٌت در خصهوص امصهار هها اٌهن بهود کهه خهانواده هها و نهوکران
سربازان عرب  ،مٌتواستند در کنار آنها در اٌن شهرک ها بمانند.و از آنجاٌی که قباٌهل مختلهف عهرب بها
تفکههرات مههذهب جدٌههد بههه امصههار ههها مههی رفتنههد ،و امصههار ههها در سراسههر سههرزمٌن هههای تحههت تصههرف
اعراب وجود داشت ،اندٌشه ی مذهب جدٌد درتمام شرٌان های سرزمٌن های تصرف شده جرٌان داشهت.
بعده ها اٌن شهرک ها تبدٌل به شهر شد که از مهمترٌن نمونه های اٌن شهر ها مٌتوان بهه کوفهه و بصهره
در عراق و فسطاط در مصر اشاره کرد.
عثمان برای تامٌن نٌاز های مادی قباٌلش برنامه ای ارائه داد :برنامه او درخصوص تقسهٌم غنهائم  ،بهرده
ها و مال و اموال بود .طبق اٌن برنامه هرکه پست و مقامش باالتر بود از آنهها بٌشهتر بهرمنهد مٌشهد .در
کنار آن او از مردمان سرزمٌن ههای تصهرف شهده مالٌهات مٌگرفهت کهه جزٌهه نهوعی از آن مالٌهات هها
است .و عمده ی اٌن مالٌات ها را خرج قباٌلش مٌکرد .در زمان حکومت اش او به دنبال تغٌٌر دادن دٌن
مردمان سرزمٌن های تصرف شده نرفت ،چون اصال دٌنی رسمی با نام اسالم بهه گونهه کهه بعهدها شهکل
گرفت ،وجود نداشت .مذهب جدٌد و آٌٌن های مربوط به آن فقهط مخهتص اعهراب بهود و اعهراب جنگجهو
که خود را قوم برگزٌهده مهی دانسهتند آنهها را انجهام مٌدادنهد .آنهان اٌهن مهذهب و آٌهٌن ههاٌش را از ٌههودی
ناصرٌان فراگرفته بودند و آن را به نام خود تغٌٌر داده بودند .در دٌن جدٌد اعراب قهوم برگزٌهده بودنهد و
معتقد بودند خداونهد مسهئولٌت رٌشهه کهن کهردن شهر و بهدی را بهر روی دوش آنهان قهرار داده اسهت و اٌهن
هدف بزرگ شور و شعف عظٌمی در آنان اٌجاد کرده بود .آنان برای انجام دادن اٌن وظٌفه به کشهتار و
غارت ادامه مهی دادنهد و ههر آنچهه مٌمانهد را مٌهان خهود تقسهٌم مٌکردنهد( مثهل مهال و امهوال و بهرده) .امها
همههانطور کههه گفتههه شههد کسههی را مجبههور بههه پههذٌرفتن دٌههن شههان نمههی کردنههد و آزادی نسههبی مههذهبی را ،
تازمانی که مالٌاتشان را پرداخت مٌکردند ،به آنها مٌدادند.97
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 Jean de FENEK .کشٌش سوری در رابطه ی با رفتار اعراب پاٌان قرن هفتم با مذاهب دٌگر می نوٌسد :آنان(اعراب) هٌچ اهمٌتی به اٌن که
مردمان فالن منطقه به چه دٌنی اٌمان دارند نمی دادند و با اهل کتاب و بت پرستان به ٌک شکل رفتار مٌکردند.
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با آنکه اعراب به مذهب جدٌد روی آورده بودند وبه آٌٌن هاٌش عمل مٌکردند ،حاکمان شان  ،آنان را از
آگاهی محتوی مجموعه نوشته های دٌن جدٌد منع کرده بودند زٌرا بٌم داشتند که مورد انتقهاد مسهٌحٌان و
ٌهودٌان واقع شوند .علی رغم اٌنکه گفته مٌشود اٌن متون ( که به قرآن ههای عثمهان معهروف هسهتند) در
سراسرسرزمٌن های تصرف شده توسط اعراب خوانده مٌشده ،اطالعات تارٌخی و علمی نشان مٌدهد کهه
اٌن گفته کامال اشتباه بوده و به هٌ عنوان صحت نداشته است و سٌاست حاکمٌن وقت اٌن بوده که مردم
از محتوی آنان کمتهر بها خبهر شهوند ٌها شهاٌد ههم اصهال اطالعهی پٌهدا نکننهد .98مهذهب اعهراب ،مخصوصها
مذهب سربازان عرب بٌشتر از آنکه بر پاٌه ی کتابی منسجم و نظام مند باشهد بٌشهتر بهر پاٌهه ی تفکراتهی
موعودگراٌانه بود که فتوحات و تصرفات آنان را به حق جلوه مٌداد.
آنان با تفکراتی موعودگراٌانه به تصرفات خود ادامهه دادنهد و بهه سهرزمٌن ههای شهمال آفرٌقها و سهرزمٌن
های دور دست تاختند .جنگٌدن و مقاومت در برابر سپاه قدرتمند اعراب کاری پهس دشهوار بهود .بسهٌاری
از مردمان ،مخصوصا مردمانی کهه در آفرٌقهای شهمالی زنهدگی مٌکردنهد ،بهدون ههٌچ مقهاومتی تسهلٌم مهی
شدند زٌرا نه تنها
مقاومههت بهها سههپاه
اعهههههراب کهههههاری
بٌه هوده بههود بلکههه
تحمههههل سههههلطه ی
امپراطههوری روم
شهههرقی بهههر آنهههان
دشوار گشته بود.
و بههههههدٌن شهههههههکل
امپراطوری نوٌن
عهههههههههههرب بهههههههههههه
تصرفات خود ادامه مٌداد و با تصرف هر منطقه بر قدرت امپراطوری خود می افرود .تنها نقطه ضهعف
اعراب  ،جنگ های درٌاٌی بود .چٌزی کهه امپراطهوری روم در آن تبحهر داشهت .در سهال  654مهٌالدی
پس از مشاجراتی مٌان معاوٌه فرماندار سورٌه و فرمانهدهان رومهی  ،معاوٌهه نٌهروی درٌهاٌی خهود را بهه
جنگ با رومٌان فرستاد اما نٌروی درٌاٌی اعراب شکست سنگٌنی خورد .اما آنان به نگاشتن صلح نامهه
ای با اعراب اکتفا کردند و جنگ را ادامه ندادند .اٌهن نشهان مٌدههد کهه رومٌهان  ،اعهراب و خطهر قهدرت
گٌری آنان را بسٌار دست کم گرفته بودند.
صلح با رومٌان بسٌار به نفع آنان شد زٌرا در آن مقطع زمهانی اختالفهات داخلهی رو بهه وخهٌم شهدن نههاده
بود .همانطور که پٌشتر توضٌح دادٌم دوجرٌان مهم دردرون حکومت اعراب شکل گرفتهه بهود کهه باعهث
تشدٌد اختالفات داخلی مٌان اعراب گشته بود .جرٌان اول  :روند حذف َهودی ناصرَان و تغََرات پاَهه
98

 Ignacio Olagueدر کتاب )( (Les Arabes n’ont jamais envahi l’Espagne, Flammarion 1969اعراب هرگز اسپانٌا را اشغال نکردند)
به نقل از ) Euloge de Cordoue (857) et Jean de Séville (858مٌنوٌسد( :فتح اسپانٌا در قرن هشتم بدون وجود کتابی با نام قرآن و ٌا هرگونه
متون مذهبی رخ داد).
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ای و اساسی در دَن آنان بود که به دٌن جدٌد انجامٌده بود و جرٌان دوم قدرت َافتن فرمانداران عهرب.
جرٌان اول به وحدت اٌدئولوژٌکی که عثمان به دنبال اٌجاد آن بود بسٌار ضربه زد زٌرا دستکاری متون
ٌهودی ناصرٌان و تغٌٌرات پاٌه ای در دٌن آنها باعث شده بود که انسجام و نظم درونی آن به هم برٌهزد.
بنابر اٌن متون دٌن جدٌد فاقد انسجام و نظم درونی بود .از اٌن رو آنان تارٌخ مهذهب را از نهو نوشهتند
امهها اٌههن کههار باعههث شههد کههه متههون نامنسههجم تههر بههه نظههر برسههند و بههرای انسههجام دادن بههه متههون ،آنههان بههار
دٌگربرخی مطالب را تحرٌف کردند و به همٌن ترتٌب تحرٌف هر مطلبی بالجبهار تحرٌهف مطالهب دٌگهر
را در پی می داشت.
از طرفی دٌگر شور و شعف مذهبی مٌان اعراب باعث شده بود تا آنان هر گونه مرجهع  ،مهتن و نوشهته
ی مکتوبی که صحه بر حضور ٌههودی ناصهرٌان بهه عنهوان موسسهان دٌهن شهان مهی گذاشهت را از بهٌن
ببرند .تغٌٌر دادن قبله از اورشلٌم به مکان هاٌی دٌگر اٌن امکان را به اعراب داده بود که آنان ههر گونهه
اشاره و نوشته ای که در باب معبد نگاشته شده بود را تحرٌف کنند .اما آنان در روند تحرٌف ههای خهود
بسٌار به مشکل خوردند چون با کاری بس عظٌم مواجه شهده بودند.عمهده مشهکالتی کهه در تحرٌهف متهون
داشتند اٌن بود که اوال خود متون امکان تحرٌف را به اعراب نمی داد زٌرا چطور می توانستند معنهی و
محتوی جدٌدی به متنی بدهند که معنی ابتداٌی آن بسٌار با معنی و محتوی جدٌد فرق مٌکرد!! از طرفی
دٌگر ،متونٌ ،ا به شکل برگه های پراکنده در دستان امت عرب قرار داشت و ٌا اٌنکهه کهه اصهال مهتن
نوشههتاری در کههار نبههود و عههده ای متههون را در ذهههن داشههتند و بههه صههورت شههفاهی بٌههان مٌکردنههد .پههس
دسههتکاری متههون همههانطور کههه گفتههه شههد کههاری سههخت و دشههوار بههود .وقتههی حکههومتی بههه زور شمش هٌر
فرمانرواٌی مٌکند شاٌد بتواند متونی تحرٌف شده را گرد هم بٌاورد و به خورد مردم دهد اما قطعها همهٌن
تحرٌفات و عدم انسجام متون باعث شکل گٌری اختالف نظر در درون حکومت مٌشود .اختالف نظهر هها
در درون حکومت با تغٌٌر خلفا و حهاکمٌن عهرب افهزاٌش ٌافهت و همهٌن اخهتالف نظهر هها بهه جنهگ ههای
داخلی انجامٌد  .عثمان نٌز در سال  656در مدٌنه به قتل برسد .و اٌهن اتفهاق سهرآغازی شهد بهر آنچهه کهه
اولٌن فتنه مٌدامند .با در نظر گرفتن وقاٌعی که گفته شد در مٌابٌم که اٌن قتل خٌلی هها ههم دور از ذههن
نبوده است.
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علی (ّ )454-446اّلیي جٌگ داخلی
علی ٌکی از همان مهاجرٌن قرٌشی بود .وی پهس از عثمهان قهدرت را بهه دسهت گرفهت و سهعی کهرد کهه
خود را به عنوان خلٌفه تحمٌل کند .طبهق رواٌهات ،در آن دوران تحرٌهف ،او بٌشهتر از ههر کسهی بهه دٌهن
اصلی ٌهودی ناصرٌان ( ٌعنی دٌن ابراهٌم) وفادار بوده است و دلٌل آن را خوٌشاوندی وی بها محمهد مهی
نامند و گفته مٌشود وی در زمان قبل وبه هنگام فتح اورشلٌم با ٌهودی ناصرٌان ههم نشهٌن بهوده اسهت .او
در مهمترٌن حوادث تارٌخی مثل هجرت و فتح اورشلٌم نقش فعال و موثری داشت .او از جاٌگهاه معنهوی
و اٌدئولوژٌکی برخهوردار بهود و عهده ای پٌهرو او بودنهد .بها اٌهن حهال او کهامال موافهق پهروژه ی سَاسهی
حذف ٌهودی ناصرٌان و دستکاری دٌن آنان بود و عالقه مند بود که نام و ٌاد و خاطره ی آنان از اذهان
اعههراب پههاک شههود ( .اٌههن احتمههال مٌههرود کههه خههود علههی ٌکههی از افههرادی بههوده باشههد کههه نقههش مهمههی در
دستکاری دٌن ٌهودی ناصرٌان اٌفا کرده است).99
امها بهه نظهر مٌرسهد کهه وی بههٌش از خلفهای پٌشهٌن بهر مسهئله ی فرجههام شناسهی تاکٌهد داشهته اسهت( فرجههام
شناسی به مسائل مربوط به پاٌان دنٌا می پردازد .در فرجام شناسی آنان ،پاٌان دنٌا با سلطه ی دٌهن شهان
بر دنٌا محقق مهی شهد و پهس از آن مسهٌح بازمٌگشهت و بها ضدمسهٌح روبهرو مٌشهد ).تفهاوت در دٌهدگاه
ومٌل به قدرت و حکومت مٌان او و حکهام دٌگهر باعهث شهد کهه تفرقهه مٌهان آنهها شهکل بگٌهرد .همچنهٌن
باعث شد علی و ٌاران ش عاملٌن فتنه دانسته شوند.
جنگ داخلی( که در تارٌخ به عنوان اولٌن فتنه از آن نام برده مهی شهود) بهزرگ تهرٌن مسهئله ی دوران
خالفت علی بود و در طول خالفت او کشت و کشتار در درون امت اسالمی وجود داشت .لشهکر کشهی و
جنگ برای فتح دنٌا جای خود را به برادر کشی داده بود .اختالفات و درگٌری ها مٌان علی و معاوٌه که
مدعی خالفت بود ،شدت گرفت .معاوٌه که حاکم شام بود برقهدرت خهوٌش در منهاطقی کهه تحهت حکومهت
وی بود ،افزود و سپاه علی را به عقب نشٌنی وا داشت .و علی به کوفه (جنوب عراق امهروزی) رفهت و
آنجا را به عنوان پاٌتخت حکومت خوٌش برگزٌد .به غٌر از درگٌری اٌن دو دسته از اعراب ،دسته های
مخالف دٌگری نٌز شکل گرفتند که بر شدت اختالفات افزودند .سرانجام اولٌن فتنه امت عرب به قتل علی
در سال  661در کوفه انجامٌد .او توسط ٌکی از ٌاران سابق وی که به مخالفهت بها او در آمهده بودنهد و
عنوان خوارج به آنها داده شده بود به قتل رسٌد.
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 .بنا بر برخی رواٌات  :او و افرادی دٌگر همچون عمر ،عثمان ،زٌد بن ثابت و ابی بن کعب و عده ای دٌگر در سال  466شوراٌی تشکٌل
دادند که آن را شورای خالفت می نامٌدن د(گرچه تحقٌقات تارٌخی نشان مٌدهد که قبل از دوران عمر عنوانی با نام خلٌفه وجود نداشته استٌ ).کی
از اهداف اصلی اٌن شورا دستکاری متون ٌهودی ناصرٌان بود .آنان در متون قرآنی خبره بودند مثال ابی بن کعب نسخه ی خودش را از قرآن
داشته است که خلفاٌی بعدی مثل معاوٌه و عبدالملک بن مروان به شدت به دنبال نابودی آن بودند .با اٌن حال که افرادی مثل معاوٌه و عبدالملک
بن مروان تالش کردند قرآنی مثل قرآن ابی بن کعب را از بٌن ببرند ،شواهد و متونی از قرآن وی بر جای مانده که تفاوت آشکاری با قرآن
امروزی و رسمی دارد.
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هعاّیَ ( :)446-466اتخار سیاست سلطَ جْیاًَ ّ داکویت تشاهت
معاوٌه ،مخالف ههای خهوٌش را ٌکهی پهس از دٌگهری کنهار زد و خهود را در سهال  661بهه عنهوان خلٌفهه
معرفی کرد .او برای رسٌدن به اٌن مهم بر حسن و حسٌن فرزندان علی و ٌارانشان  ،نٌز چٌره شد .آنان
ٌعنی حسن و حسٌن و فرزندانشان مدعی خالفت بودند و مکتب شٌعه را تاسٌس کردند.
معا وٌه پاٌتخت خالفت را ازمدٌنه به دمشق انتقال داد و خود را اولٌن خلٌفهه اموٌهان نامٌهد .وی در دوران
خالفتش امت عرب را متحد ساخت وبر قدرت خوٌش افزود .او سٌاست هوشمندانه ای را اتخاذ کرد و نه
تنههها از توانههاٌی هههای اعههراب بهههره بههرد بلکههه از مهههارت هههای متخصصههٌن ٌهههودی و مسههٌحی نٌههز بهههره
گرفت .او همانند خلفای دٌگر ،با دادن وعده وعٌد های موعودگراٌانه ،به لشکر کشی هاٌش ادامه می داد
و با اٌن کار فتوحات و تصرفات سپاه خود را موجهه و شهرعی جلهوه مٌهداد .او بهرای اسهتحکام سهلطه و
حکومت خوٌش همانند دٌگر خلفا دست بر متون مذهبی برد و متونی که با دٌن جدٌهد همهاهنگی نداشهت و
همگون نبود رااز بٌن برد و متونی که بها فلسهفه و اههداف شهان سهازگار بهود را انتخهاب و اضهافه کردنهد.
مجموعه متونی که گرد ههم آورده شهدند ،قهرآن نهام گرفهت .بهرای اٌهن کتهاب جدٌهد نهام همهان کتهاب آٌهات
منتخبه ٌهودی ناصرٌان ٌعنی  qur’ânرا در نظر گرفتند .در قرآن جدٌهد نوشهته شهده بهوده کهه خداونهد
خواسته است که اعراب و خلفای آنان در زمٌن حکومت و فرمانرواٌی کننهد .بهه نظهر مهی آٌهد اٌهن کتهاب
ٌعنی قرآن بهترٌن وسٌله برای توجٌه کردن و مشروعٌت دادن به حکومت اعراب بوده است .همان طور
که گفتٌم کلمه ی( qur’ânدر زبان سرٌانی )ٌا همان قرآن به کتاب آٌات منتخبه ٌهودی ناصرٌان گفتهه
می شد که از کتب مقدس آنها همچون تورات و انجٌل گلچٌن شده بود .آنان اٌن آٌات را در روز ههای
مهم مثل شنبه و ٌکشنبه و ٌا روزهای خاص در طول سال می خواندند .اعراب محتوی آن ها را به نفع
خود تغٌٌر دادند و کتابی با همهان نهام ٌعنهی قهرآن امها بها محتهوی جدٌهد نوشهتندٌ .ههودی ناصهرٌان هرگهز
تصور اٌهن را نمهی کردنهد کهه روزی نهام کتهاب آٌهات مقهدس شهان ٌعنهی  qur’ânرا روی کتهاب جدٌهدی
بگذارند که صحبت از دٌن جدٌدی مٌکرد .اما اٌن کتهاب جدٌهد پهر از اشهکاالت اسهتداللی بهود و در منطهق
خود دچار مشکل بود .به عنوان مثال  :چطور ،کتابی که در حال تکمٌل شدن بود(زٌرا آٌات و مطالب آن
در حال وحی شدن بود) می توانست مرجعی برای خود باشد ( زٌرا زمهانی کتهابی مهی توانهد مرجهع باشهد
که کامل شده باشهد) .در ادامهه خهواهٌم فهمٌهد کهه چطورخداشناسهی اسهالمی اٌهن تضهاد هها و مشهکالت را
مرتفع ساخت.
معاوٌه برای آنکه پاٌه های دٌن جدٌد را مستحکم تر سازد ،از برخی از اتفاقات و حوادث زمهان خهود بهه
خوبی بهره برد  .به عنوان مثال  :در اواٌل دوران حکومتش  ،زمٌن لرزه ای باعث شد تا قسمتی از معبد
اورشلٌم که به کمک ٌهودی ناصرٌان ساخته شده بود وٌران شود .پس از بازسازی  ،معبد ،دٌگهر مکهانی
شاٌسههته و در شههان زائههرٌن عههرب نبههود چههون بخههوبی بازسههازی نشههده بههود .100در مٌههان زائههرٌن عههرب،
ٌهودٌانی نٌز برای زٌارت معبد به آنجا می آمدند و عقٌهده داشهتند کهه در آنجها خداونهد بهه ابهراهٌم دسهتور
100

 .اسقف آرکوفل  Arculfeدر کتاب خا طرات زٌارتش از اورشلٌم در سال 456مٌالدی مٌنوٌسد :اٌن بنا توسط معاوٌه بازسازی شد .روی
وٌرانی های باقی مانده از محل معبد که در گذشته بر روی آن معبد باشکوه قرار داشت ،بادٌه نشٌنان( لقبی که به اعراب مٌدادند) خانه ای ساخته
ا ند و آن را زٌارت مٌکنند .اٌن خانه را از الوار های عمودی و تٌر های بزرگ ساختند و مٌگوٌند که  3666نفر همزمان مٌتوانند به عبادت از آن
بپردازند.
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داده تا اسحاق را قربانی کند .اٌن اعتقاد ٌهودٌان برای اعراب بسٌار عجٌب بهود زٌهرا طبهق مطالهب دٌهن
شان اٌن اسماعٌل بود که قرار بود به اذن خداوند توسط ابراهٌم قربانی شود .اٌن ٌهودٌان چه ارتبهاطی بها
دٌن ابراهٌم و نوادگان آنان ٌعنی اعراب داشتند؟؟ اعرابی که از طرف خداوند به عنوان قهوم برگزٌهده،
انتخاب شده بودند  .اٌن سواالت اذهان اعراب را بسٌار درگٌر کرده بود و کم کم داشت حقهاٌق دسهتکاری
شده تارٌخی را بر مال می کرد .و اٌن مسئله خٌلی ناراحت کننده بهود زٌهرا حهاکمٌن عهرب دههه هها تهالش
کرده بودند تا ٌاد و خاطره ٌهودی ناصرٌان و کتب آنها را از اذهان اعراب پاک کننهد .آنهان بهدٌن منظهور
دست به هر کاری زده بودند از دستکاری دٌن ٌهودی ناصرٌان تا تحرٌف اتفاقات تارٌخی در اواٌل شکل
گٌری دٌنشان .آنان در برابر سواالتی که اذهان اعراب را درگٌر ساخته بود باٌد به دنبال جواب مٌگشهتند
و پاسخ های منطقی می ٌافتند .آنان چطورباٌد بهرای اعهراب توضهٌح مٌدادنهد کهه دٌهن آنهان برتهر از دٌهن
ٌهودٌان است ؟ چطور باٌد ثابت مٌکردند که اعراب از نسل ابراهٌم هسهتند و آمهده انهد تها دٌهن واقعهی را
در دنٌا حکم فرما کنند؟ چطور مهی توانسهتند ثابهت کننهد کهه اعهراب خٌلهی قبهل از ٌهودٌهان بهه عنهوان قهوم
برگزٌده از سوی خدا انتخاب شده بودند؟ و وحهی الههی اول بهر آنهان نهازل شهده بهود؟؟ بهدٌن منظهور ٌعنهی
برای پاسخ به اٌن سواالت باٌد ترفندی اتخاذ مٌکردند .باٌستی در سرزمٌن اعراب عبادتگاهی می ٌافتند و
آن را عباتگاه ابراهٌم نام گذاری مٌکردند و قدمت آن بنها را باٌهد قبهل تهر از معبهد اورشهلٌم نشهان مٌدادنهد.
کاری که معاوٌه انجام داد .او عبادتگاهی را در چهارصد کٌلومتری جنوب مدٌنه( در مکه ) ساخت .
به نظر مٌرسد که به غٌر از معاوٌه و مشاورٌنش ٌ ،هودٌان و مسٌحٌان اٌهن سهواالت را از آنهها پرسهٌده
باشند و آنان برای پاسخ به اٌن سواالت و اٌن مسائل  ،به فکر ساخت خانه کعبه افتاده باشند .همانطور که
گفته شد آنان مدعی شدند که ابراهٌم اٌن پرستشگاه را قبل از ساخته شدن معبد اورشلٌم ساخته است و عده
ای دٌگر پا فراتر نهاده و مدعی شدند که حضرت آدم نخستٌن انسان خانه ی کعبهه را بهه عنهوان عبادتگهاه
ساخته است .آنها گفتند کهه ا بهراهٌم در آنجها زنهدگی کهرده اسهت  .و بهدٌن صهورت عبادتگهاه اعهراب را از
اورشلٌم و عبادتگاه های واقع در سورٌه به مکه و خانه کعبه انتقهال دادنهد .اٌهن بٌابهان خهالی از سهکنه کهه
فاقد هرگونه تارٌخ بود به عنوان قبله گاه اعراب انتخاب شد .با انتخاب اٌن مکان آنان پاسخی بهه سهواالت
اعراب و ادٌان دٌگر دادند .اٌن که آنان چرا اٌن مکان را به عنوان عبادتگاه در نظر گرفتند سهوالی اسهت
که ذهن محققهٌن را درگٌهر کهرده اسهت .و نظهرات مختلفهی در اٌهن بهاره داده شهده اسهت .متاسهفانه مقامهات
سعودی اجازه ی تحقٌقات باستان شناسی را در مکه نمی دهند اگر روزی اٌن اتفهاق بٌفتهد شهاٌد توضهٌحی
برای آن پٌدا شود(.با اٌن حال جای خوشحالی است که مقامات سعودی اجهازه تحقٌقهات باسهتان شناسهی را
در اطراف مکه داده اند .آنان اٌن اجازه را در حالی داده اند که اکتشهافات بدسهت آمهده در آنجها ،برخهی از
احادٌث و رواٌات اسالم را نقا مٌکند ).101طبق اطالعاتی که در دسهت دارٌهم قباٌهل عربهی در نزدٌکهی
مکه زندگی مٌکردند :واحه ی مٌنها و شههر طهائف و درٌهاٌی سهرخ در حهدود شصهد کٌلهومتری آن قهرار
دارند .به هرحهال معاوٌهه دسهتور داد تها در آنجها پرستشهگاهی بسهازند و آن را پرستشهگاه ابهراهٌم نامٌهد و
حجر االسود را در آنجها قهرار داد .حجهر االسهود سهنگی بهود کهه از دٌربهاز مهورد سهتاٌش 102بهود .او اٌهن
101

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=2176&ress=7162&video=142020&format=68#27288 .
102
.اعراب اه ل سورٌه و برخی از قباٌل کو نشٌن در طی قرن ها اٌن سنگ آسمانی را می پرستٌدند .گفته مٌشود که ٌکی از اٌن سنگ های
آسمانی سٌاه رنگ در سال  367توسط مارکوس آئورلٌوس آنتونٌوس طی مراسم خاصی از حمص به روم برده شد .مارکوس آئورلٌوس آنتونٌوس
که به هلٌوگابال مشهور بود ،در سورٌه کنونی متولد شد و همواره اٌن سنگ مورد احترام و ستاٌش وی بود.
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پرستشگاه را قبله ی اعراب قرار داد .در ابتدا به آن خانه ی کعبه نمی گفتند و آن را مسهجد ابهراهٌم مهی
نامٌدند( ٌعنی محل سجود و عبادت ابراهٌم) .اٌن اتفاق تارٌخی در سال  670رخ داد .معاوٌه با انجام اٌن
کههار فکههر مٌکههرد حرکههت بسههٌار مهمههی را دراسههتحکام دٌههن جدٌههد ٌعنههی اسههالم انجههام داده اسههت  ،امهها
پرستشگاه جدٌد به سختی مورد پذٌرش اعهراب قهرار گرفهت .مخالفهت هها و اعتراضهات نسهبت بهه آن بهاال
گرفت و به ٌکی از عوامل جنگ های خونٌن در مٌان امت اسالمی بدل گشت.
گذشته از اٌنکه پرستشگاه جدٌد به ٌکی از عوامل اعتراضات و جنگ ها بدل گشت ،اٌرادات اساسهی بهر
آن وارد بود و اٌن اٌرادات  ،داستان دروغی که برای آن ساخته بودند ،را برمال مٌکرد .آخر چطور مٌشد
در آن بٌابان خشک و بی آب علف ،مردمانی زندگی کنند؟؟ زمٌن آنجا نه مناسب پرورش دام و طٌور بود
و نه مناسب کشاورزی .در ضمن مکانی که در آنجا پرستشگاه مسلمٌن ساخته شده در فرورفته گهی قهرار
دارد که با کوه ها و تپه ها ٌی احاطه شده است .اٌن موقعٌت مکانی پرستشگاه باعث می شود کهه هنگهام

بارش باران ،آب گرفتگی هاٌی اٌجهاد شهود .و اٌهن وضهعٌت وقتهی کهه سهٌل مهی بهارد بهد تهر ههم مٌشهود و
منجر به آب گرفتگی های شدٌد مٌشود که هر چٌزی را می تواند تخرٌهب کنهد .بنها بهر مسهتندات تهارٌخی
سٌل و آب گرفتگی های شدٌدی بارها در قرون اولٌه اسالم در اٌن منطقه رخ داده است کهه مٌتهوانٌم بهه
مههههههههههههههههواردی از آن اشههههههههههههههههاره کنههههههههههههههههٌم کههههههههههههههههه در سههههههههههههههههال هههههههههههههههههای ،699،703،738،800
817،823،840،855،867،876و  892مٌالدی رخ داده است .در سهال  960مهٌالدی نٌهز ،کهاروان
زائرٌن مصری که به نزدٌکی های مکه رسهٌده بودنهد ،در طوفهان و سهٌل شهدٌد گرفتهار شهد و زائهرٌن آن
جان باختند .در همٌن چند قرن پٌش نٌز شاهد سٌل و طوفهان در مکهه بهوده ا ٌهم  :در سهال 1620مهٌالدی
قسمتی ازخانه کعبه بر اثر همٌن گونه از سٌل ها وٌران گشت و سلطان مراد قسمت های وٌران شده را
بازسازی کرد .در دوران معاصر نٌز مقامات سعودی با اٌن مشکل دست و پنجه گهرم مٌکننهد .نکتهه قابهل
توجه اٌن است کهه از دٌربهاز اٌهن پرستشهگاه در معهرا سهٌل قهرار داشهته اسهت .در مهورد قسهمت ههای
دٌگر شهر مکه نٌز باٌد بگوٌٌم طبق شواهد و مدارک هراز گاهی دچار سٌل و آب گرفتگی مٌشوند.
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پس نتٌجه مٌگٌرٌم که در چنٌن وضعٌت مکانی جغرافٌاٌی کامال بعٌد است که قدمت خانه کعبه بهه زمهان
ابراهٌم 103برسد .و اٌهن کهه مهی گوٌنهد در آنجها مهردم بهه تجهارت مهی پرداختنهد دوراز ذههن و کهامال غٌهر
واقعههی اسههت .گذشههته از آن ،تهها قبههل از پاٌههان قههرن هفههتم مههٌالدی ،در هههٌچ منبعههی ،اثههری از اٌههن شهههرو
پرستشگاهش دٌده نمهی شهود .و ههٌچ گونهه شهواهدی وجهود نهدارد کهه دال بهر اٌهن باشهد کهه در اٌهن منطقهه
تجارتی صورت مٌگرفته و ٌا زٌارتی انجام مٌشده است .104هٌچ تارٌخ نگار ،هٌچ جغرافی دان و در کهل
هٌچ کس دٌگری ،شواهدی مبنی بر وجود اٌن شهر را تا قبل از پاٌهان قهرن هفهتم ثبهت نکهرده انهد .105در
بٌانٌه معروف به مٌثاق مدٌنه که به طور رسمی روابط مٌان محمد و خاندان های مهم ٌثرب مشخص شد،
نٌزهٌچ اشاره ای به شهری با نام مکه نشده است .در ضمن مکه در مسٌر هٌچ کدام از راه های تجهاری
قرار نداشته است .امها در خصهوص مدٌنهه قضهٌه کهامال متفهاوت اسهت .در شههر مدٌنهه ٌافتهه ههای باسهتان
شناسی وجود دارد .در حالی که به نظر مٌرسد در اطراف کعبه ،هٌچ ٌافته ی باستان شناسی کهه قهدمتش
به قبل از پاٌان قرن هفهتم مهٌالدی برسهد ،وجهود نداشهته باشهد ،شهاٌد اٌهن قضهٌه دلٌهل اصهلی اٌهن باشهد کهه
مقامات سعودی در زمٌن های اطراف کعبه که مناسب کاوش های باستان شناسی است شروع به سهاخت
و ساز کرده اند (.106تابدٌن گونه شواهد باستان شناسی مبنی بر ساخت کعبه در اواخر قرن هفتم مٌالدی
را ازبههٌن ببرنههد ).در هههٌچ کههدام از دٌوارنگههاری هههای  107موجههود در عربسههتان کههه مربههوط بههه قههرن هفههتم
مٌالدی هستند ،هٌچ اشاره ای نه به مکه شده و نه به خانه ی کعبه .بسٌاری از محققانی که به تحقٌهق در
باره ی صدر اسالم پرداختنه اند بهه عهدم وجهود خانهه ی کعبهه و مکهه تها قبهل از قهرن هفهتم مهٌالدی اشهاره
کرده اند.به عنهوان مثهال ژان دو دامهاس 108مهی نوٌسهد :در مکهه و اطهراف آن نهه آبهی وجهود داشهت و نهه
حٌاتی در آنجا جرٌان داشته ،در کل در آن بٌابان بهاٌر اصهال اٌهن امکهان وجهود نداشهته کهه ابهراهٌم بتوانهد
حتی برای مدت خٌلی کوتاه در آنجا زنهدگی کنهد و خانهه ی کعبهه را بسهازد .اٌهن در حهالی اسهت کهه قهرآن
،مردمان مکه را که محمد آنان را به ٌکتاپرستی دعوت مٌکرد ،کشهاورز و مهاهٌگٌر توصهٌف مٌکنهد .در
قرآن همچنٌن آمده است که آنان گندم،خرما ،زٌتون و انار مٌکاشتند و گله های گاو ،گوسهفند ،بهز و شهتر
را به چراگاه مٌبردند .با قاٌق های شان به صٌد ماهی مٌپرداختند و غذا های تازه ی درٌاٌی می خوردند.
حتی نمی شود اٌن گفته های قرآن را وسط آن بٌابان باٌر تصور کرد.109
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به اعتقاد مسلمانان ،ابراهٌم احتماال بٌن سال های  6466تا  6766پٌش از مٌالد زندگی می کرده است.
.666مکه نه در مسٌر راه کندر و نه در مسٌر تقاطع راه های تجاری بزرگ قرار داشته است .بنا بر تارٌخ و رواٌات اسالمی مردم مکه  ،چرم،
شتر،خر ،عطر ٌمنی ،کره و پنٌر حجاز را می فروختند .سوال اٌن است که چه کسانی اٌن کاالو مواد غذاٌی را می خرٌدند که هٌچ اثری از آنان
در تارٌخ ثبت نشده .صنعت چرم و عطر در دستان بٌزانسی ها بوده و مواد غذاٌی همچون پنٌر و کره در سورٌه به مٌزان فراوان وجود داشته
است .گذشته از اٌن مسئله ،طبق رواٌات مسلمانان  ،مردم مکه با زائرٌن داد و ستد نمی کردند.
105
 .امروزه برخی از مسلمانان نا امٌدانه تالش مٌکنند تا مدارک و شواهدی جعلی برای اثبات وجود مکه و کعبه قبل از پاٌان قرن هفتم ارائه
دهند .آنان کلمه ی بکه را همان مکه می دانند در حالی که بکه مکانی در شهر تارٌخی پترا در اردن بوده است  .و کلمه ی مکورابی
 Maccorabiکه بطلمٌوس نٌز در تارٌخ به آن اشاره مٌکند و آن را حقٌقی مٌداند ،مکه می دانند در حالی که اٌن کلمه به نام بندری اشاره مٌکند .
منظور بطلمٌوس بندر مکورابی بوده است .خانم پاترٌسٌا کرون Patricia Croneدرکتابش با عنوان Meccan trade and the Rise of Islam
نادرستی آن را اثبات می کند.
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http://www.postedeveille.ca/2011/09/la-mecque-las-vegas-de-lislam-par-helios-dalexandrie.html
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http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-islam-nouvelles-decouvertes-en-Arabie-Saoudite.html
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.در کتاب  Traité des Hérésiesکه در سال  564مٌالدی نوشته شد .در اٌن کتاب از اسحاق نام می برد نه اسماعٌل.
109
 .پاترٌسٌا کرون در مقاله ای با نام » ?  « How did the Quranic Pagans make a livingبه اٌن موضوع پرداخته است
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برگردٌم به دوران معاوٌه .به نظر می آٌد او اصال هٌچ نگرانی بابت اٌن گونهه جزئٌهات نداشهته اسهت .او
با اٌن کار ٌعنی با ساختن کعبه 110و نسبت دادن آن به ابراهٌم در واقع توجٌه کرد که دٌن اعراب قبل تر
از دٌن ٌهودٌان بوده است و دٌن آنان برتر از دٌن ٌهودٌان است .اما اٌن دستکاری های تارٌخی مشکالتی
را با خود به همراه داشت .همانطور کهه گفتهه شهد آنهان دٌهن خهود را از دل دٌهن ٌههودی ناصهرٌان گرفتهه
بودن د ،و حال با حذف ٌهودی ناصرٌان با مشکالتی مواجه شدند .اٌن سوال برای دٌگران مطهرح مهی شهد
که آنان چطور به ٌکباره از خواست الهی مبنی بر اٌنکه آنان قوم برتر هستند و باٌد دٌن خدا را در زمٌن
حکم فرما کنند ،آگاه شده بودند .دٌگران می خواستند بدانند که قرآن که در حال شکل گٌری بود  ،از کجا
آمده بود؟
اولٌت کسی که باٌد به اٌن سواالت جواب می داد خود خلٌفه بود زٌرا او از طرٌق قرآن واٌن مکتب جدٌد
به حکومت خود مشروعٌت مٌهداد .و بهه نظهر مٌرسهد اولهٌن معترضهان بهه اٌهن موضهوع  ،اطرافٌهان خهود
معاوٌه بودند .معاوٌه درحالی که سال  674مٌالدی به شهدت درگٌهر مبهارزه بها رومٌهان بهود ،از طهرف
همٌن معترضان تحت فشار قرار گرفت و آنان منتظر موقعٌت بودند تا او را از حکومت پاٌٌن بکشند .در
سال  680مٌالدی معاوٌه در گذشت و اداره حکومهت را بهه پسهر خهود ٌعنهی ٌزٌهد واگهذار کهرد .تها زمهان
مرگ وی ،مکتبی که او برای خالفتش پاٌه رٌزی کرده بود بسٌار قدرت ٌافته بهود .و او حکهومتی مطلهق
را در دست داشت  .اما وضعٌت د ر مورد اطرافٌان وی متفاوت بود و آنان آماده بودند تها فتنهه ای اٌجهاد
کنند و حکومت را تغٌٌر دهند .به همٌن علت پس از مرگ معاوٌه ،با ٌزٌهد فرزنهد معاوٌهه بٌعهت نکردنهد،
اعتراضات باال گرفت و اٌن ماجرا ها منجر به جنگ های داخلی شد که از آن به عنوان دومهٌن فتنهه ٌهاد
مٌشود.

110

 .بد نٌست به اٌن اشاره کنٌم که نام ک عبه پٌش از اٌن اتفاق در سورٌه شنٌده مٌشده .در واقع (ابو کعبه) نام محلی بوده که مورد احترام اعراب
سورٌه بوده است.
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دّهیي جٌگ داخلی ()466-465
فشّپاضی اسالم اّلیَ
نشستن بر روی تخت پادشاهی پدری که مستنبدانه حکومت مٌکرد ،به خودی خود سخت و دشوار است.
پس ٌزٌد با کار دشواری روبرو بود .حال به اٌن حقٌقت  ،اوضاعی که ٌزٌد در آن بهه حکومهت رسهٌد را
اضافه کنٌد تا درٌابٌد که وی با چهه شهراٌط بحرانهی روبهرو بهوده اسهت .در درون حکومهت وی ،مخالفهان
مشههروعٌت حکومههت وی را زٌههر سههوال بردنههد .افههراد و گههروه هههای متفههاوتی بههه مخالفههت بهها او پرداختنههد
همچون :افراد قبٌله ی قرٌش ،طرفداران خلٌفه های پٌشٌن علی الخصوص پٌروان علی و پسرش حسهٌن،
خوارج و طرفداران والی های سرزمٌن های دٌگر که تحت سهلطه ی اعهراب در آمهده بودنهد .بسهٌاری از
آنههان از حکومههت مسههتبدانه ی اموٌههان بههه سههتوه در آمههده بودنههد و از اٌههن رو بههه مخالفههت بهها او در آمدنههد و
خالفت او را شرعی ندانستند .به تمهام اٌهن هها باٌهد انگٌهزه ههای سٌاسهی و مهذهبی مخهالفٌن را نٌهز افهزود.
جنگ های خونٌن داخلی به راه افتاد و برادر کشی ها ادامه ٌافت.
ٌزٌد با مسئله ی جدٌدی در دوران خالفهتش ر و بهرو شهد .و آن ٌهاد و خهاطره ی فرمانهده ی سهپاه اعهراب
ٌعنی محمد بود که عده ای از آن ٌاد مٌکردنهد .و نقهش و اهمٌهت او را در دوران پٌشهٌن ارج مٌنهادنهد .او
مبلغ و واعظ دٌن ٌهودی ناصرٌان بود .وتنها دٌن ٌهودی ناصرٌان را در زمان حٌهاتش بهه اعهراب انتقهال
مٌداد .هفتاد سالی از ماجرای فتح اورشلٌم که در سهال  614مهٌالدی رخ داده بهود ،مٌگذشهت .و او خٌلهی
سال قبل فوت کرده بود(چٌزی حدود  50سال) .پس از اٌن همه سال و بعد از گذشت سال ها از پروژه
ی حذف ٌهودی ناصرٌان از اذهان اعراب ،تقرٌبا کسی به ٌاد نمهی آورد کهه وی فقهط مبلهغ دٌهن ٌههودی
ناصرٌان بود .اعراب مخالف ٌزٌد ترفند هوشمندانه ای را اتخاذ کردند وگفتند چرا او را فرستاده ی خدا
در نظر نگٌرند؟؟ چرا به همه اٌن را اعالم نکنند که وی پٌهامبر و رسهول خهدا بهوده اسهت .آنهان مسهئله ی
نبوت وی را ابدا کردند  .اٌن ابدا باعث شد بعدها متون قرآن را متونی وحی شده از طرف خدا به محمهد
بنامند .اما واقعٌت چه بهود؟ محمهد همهان طهور کهه گفتهه شهد ٌکهی از وعهاظ دٌهن ٌههودی ناصهرٌان بهود و
نقشی در ترجمه ی برگه های ٌهودی ناصرٌان به زبان عربی اٌفا نکرده بود ،برگه هاٌی که بعدها بعد از
کلی دستکاری و جمع آوری تبدٌل به قرآن شد (.واٌن ورقه بن نوفل بود که نقش اصهلی را در ترجمهه و
انتفال مفاهٌم اٌفا مٌکرد ).
بدٌن شکل در سال  680مٌالدی زمزه هاٌی شنٌده می شد مبنی بر اٌنکه محمد رسول و پٌامبر خدا اسهت
 .111اٌن زمزمه ها از جانب ٌاران علی و پسرانش که به شدت به خالفت ٌزٌد معتهرا بودنهد ،رخ داد.
آنان مسئله ی رسهالت محمهد را پهٌش کشهٌدند تها بهدٌن گونهه دلٌهل موجهه ای بهرای بهه زٌهر کشهٌدن ٌزٌهد از
قدرت داشته باشند و با همٌن دلٌل قدرت و حکومت احتمالی خود را توجٌه کنند .دلٌل دٌگهر بهرای اٌنکهه
ٌاران علی اٌن ترفند را اتخاذ کردند اٌن بود علی پسر عمو و داماد محمد بود .اٌن بهترٌن ترفند بود تها بها
قدرت ٌزٌد و اموٌان به مبارزه بپردازند .و خالفت وی را غٌر شرعی بداننهد تها بتواننهد خهود حکومهت را
111

 .در مٌان مشاجراتی که بٌن پاترٌارک ٌعقوب سورٌه ژان اول و امٌر سعٌد بن امٌر حاکم حمص و ٌار پٌشٌن محمد رخ داد ،هٌچ سخنی از
پٌامبری محمد و نبو ت وی به مٌان نٌامد .صفرونٌوس نٌز در هٌچ جاٌی سخنی از وی نبرده است .بر روی دٌواره نگاری در عربستان سعودی نٌز
تا قبل از سال  465مٌالدی اشاره ای به او نشده است.
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بدسههت بگٌرنههد و بههرای حکومههت خههود دلٌههل شههرعی و قههانع کننههده داشههته باشههند .امهها ٌزٌههد و ٌههارانش بٌکههار
ننشستند و اعالم کردند که خالفت ٌزٌد بر نبوت پٌامبر ارجحٌت دارد .112بوجود آمدن مسئله ی رسالت و
پٌامبری بر جنگ های مٌان مسلمٌن افهزود و امهت اسهالمی را بهٌش از پهٌش بهه سهمت خهون و خهونرٌزی
سوق داد.
در اوج دورانی که از آن به عنوان فتنه ی دوم ٌاد مٌشهود  ،عبهدهللا بهن زبٌهر 113کهه کهم و بهٌش بها اندٌشهه
های علی و حسٌن همسو و هم جهت بهود قهدرت ٌافهت .و بهه مخالفهت بها قهدرت ٌزٌهد پرداخهت .و مکهه را
مرکز خالفت خود قرار داد .او اولَن کسی بود که ادعا کرد همان محمد است .و با اٌن ادعا به جنهگ بها
ٌزٌد در آمد .او خود رامحمد ٌعنی ( تحسٌن شده ،مورد ستاٌش قرار گرفتهه )نامٌهد .کسهٌکه از جانهب خهدا
فرستاده شده و رسول خدا بود .در دورانی که به قدرت رسهٌد  ،دسهتور داد سهکه ههاٌی را ضهرب کننهد.
روی سکه های ضرب شده عبارت ( محمد رسول هللا) را در کنار تصوٌرش قرار داد و اٌن گونه به همه
نشان داد که او محمد است .اٌن سکه ها که قدمتشان به سال ٌ 685ا  686مٌالدی مٌرسد ،در واقع اولٌن

مدرک تارٌخی است که به نام محمد اشاره مٌکند .عبدهللا بن زٌبر بر کل منطقه ی حجاز مسلط شد و حتی
مرز های خالفتش را تا ٌمن ،عراق  ،مصر و قسمتی از سورٌه هم گسترده ساخت .نکته ی حائز اهمٌت
دٌگری کهه باٌهد اشهاره کنهٌم اٌهن اسهت کهه پرستشهگاهی کهه معاوٌهه در مکهه سهاخته بهود و آن را عبادتگهاه
ابراهٌم نامٌده بود ،بر اثر حادثه ی آتش سوزی در سال  683مٌالدی از بٌن رفت(.شاٌد هم بر اثر جنگ
داخلی؟) و زٌبر که حکومت آنجا را بر عهده داشت دستور داد که آن را دوباره بسازند .او خانهه ی کعبهه
را به شکل نٌم داٌره ساخت.
در مورد شخص ٌزٌد باٌد بگوٌٌم که دوران خالفتش بسٌار کوتاه بود و در زمان وی فتوحات و تصرفاتی
صورت نگرفت ،زٌرا او به شدت درگٌر مسائل داخلی و جنگ های داخلی بهه خصهوص جنهگ بها زٌبهر
112

 .در نامه ای از حجاج بن ٌوسف که ٌکی از فرماندهان سپاه عبدالملک بن مروان بود ،اٌن گفته تاٌٌد مٌشود (.در زمانی که وی والی اٌران
بود)
113
.بنا بر برخی از احادٌث اسالمی زبٌر ٌکی از همراهان محمد بود ودر زمان عثمان ،او را به همراه زٌد  ،برای جمع آوری قرآن گمارده
بودند .شاٌد او هم ٌکی از وعاظ بوده که دٌن ٌهودی ناصرٌان را در زمان محمد تبلٌغ مٌکرده است؟؟
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بود .گفته مٌشود ٌزٌد در سال  683مٌالدی در حٌن اسب سواری حادثه ای براٌش اتفاق می افتند و مهی
مٌرد .پس از مرگ وی ،دورانی سراسر جنگ و نا آرامی آغاز می شود .کشف حقٌقت اتفاقهات آن دوره
از تارٌخ اعراب بسٌاردشوار است زٌهرا کسهانی کهه آن اتفاقهات را رواٌهت کهرده انهد تها توانسهته انهد بهه آن
اتفاقات پر و بال داده اند و اتفاقات را به گونه ای متفاوت و با بزرگ نمهاٌی جلهوه داده انهد .پهس از ٌزٌهد،
پسرش ٌعنی معاوٌه دوم خلٌفهه ی اعهراب شهد .امها او بعهد از  4مهاه خالفهت ( ،احتمهاال بها مٌهل و خواسهت
خههودش) از قههدرت کنههاره گٌههری کههرد شههاٌد نمههی خواسههته بها عبههدهللا بههن زبٌههر بجنگههد و ٌهها باعههث خههون و
خونرٌزی و برادر کشی شود .او احتماال چندی بعد بر اثر مرگ طبٌعی در گذشت 114.در منهابع اسهالمی
آمده است :مروان بن حکم جانشٌن وی شد .پدر او  ،پسر عمو معاوٌه و عموی عثمان بود .وی تغٌٌهر و
تحوالتی را در حکومت اموٌان اٌجاد کرد و خود را خلٌفه نامٌد .او چندی پس از به خالفت رسٌدنش ،در
شراٌطی نا معلوم فوت کرد( گفته مٌشود توسط همسرش کشته شده؟؟) اٌن که منهابع و شهواهدات مسهتند و
قابل اعتماد در رابطه با دوران خالفت مروان و معاوٌه دوم بسٌار کم است،نشان مٌدهد که در قهرون بعهد
از وقوع اٌن اتفاقات ،عزم جدی برای تحرٌف و تغٌٌر تارٌخ آن دوران بوده است .و تارٌخ نگاران قرون
بعدی ،تارٌخی پر از تحرٌف و دستکاری از آن وقاٌع نگاشته اند .هدف اول آنان اٌن بوده که حوادث آن
دوره از تارٌخ را آنقدری که دردناک بو ده نشان ندهند و هدف دوم آن ها اٌن بوده که دالٌل اصلی فتنه ها
را پنهان سازند .بهه ههر حهال چٌهزی کهه بٌشهتر از مهروان بهه خهوبی بهه ٌهاد مانهده اسهت  ،پسهر وی ٌعنهی
عبدالملک بهن مهروان اسهت .او در سهال  685مهٌالدی جانشهٌن مهروان شهد .اوٌکهی از مهمتهرٌن و کلٌهدی
ترٌن خلفای عرب است .او نقش اصلی را در متحد کردن اعراب و شکل گٌهری دٌنهی کهه بعهدها( اسهالم)
نام گرفت ،اٌفا کرد.

عثذالولک تي هشّاى( )465-565تاسیس اسالم
عبدالملک رهبری قدرتمند و مقتدر مٌان رهبران و خلفای عرب محسهوب مٌشهود .او خهود را تنهها خلٌفهه
ی اعراب می دانست و از همان روز که به قدرت رسٌد به دنبال تسلط و حکومت بر امت عرب بهود .او
قدرت خود را در مناطقی که در آنجا حکومت مٌکرد ،افزاٌش داد ،و سپس حکومت خود را از دمشهق تها
مصههر گسههترده سههاخت .در اٌههن مٌههان ،شهههر اورشههلٌم را نٌههز تحههت سههلطه ی خههوٌش در آورد .او همچنههٌن
عبدهللا بن زبٌر را به کمک ژنرال قدرتمنهدش ٌعنهی حجهاج بهن ٌوسهف از پهای درآورد .حجهاج بهن ٌوسهف
ٌکی از قدرتمند ترٌن همراهان عبدالملک بود .وی هم ژنرال و هم وزٌری مقتدر برای وی بود .او فردی
بود که مصعب بن زبٌر( برادر عبدهللا) را که حهاکم منطقهه ی بهٌن النههرٌن بهود ،شکسهت داد و کشهت .از
114

 .اطالعاتی که طبری در خصوص خلٌفه و افراد پس از ٌزٌد ارائه مٌدهد  ،بسٌارقابل بحث و تردٌد کردنی هستند( .به نظر مٌرسد او بٌشتر
تحرٌف کننده ی اتفاقات تارٌخی بوده تا تارٌخ نگار ).پس خٌلی نمی توان به مطالبی که وی در قرن دهم مٌالدی نگاشته ٌ ،عنی دوٌست سال پس از
ر خ دادن آن اتفاقات ،اعتماد کرد .در ضمن رواٌات منتسب به اهل سنت و شٌعه در خصوص اتفاقات زمان معاوٌه دوم کامال با هم متفاوت است.
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اٌن رو عبدالملک از وی خواست تا عبدهللا بن زبٌر را نٌز از پای در آورد .وی به همراه سپاهش به مکه
رفت و آنجا را محاصره کرد .و در سال  692مٌالدی حجاج ،عبدهللا بن زبٌر را کشهت وتمهام ٌهاران وی
رانٌز بٌرحمانه قتل عام کرد.
بدٌن ترتٌب او همه ی مخالفٌن خود را از بهٌن بهرد و بها آسهودگی بهه فتوحهات خهود ادامهه داد .او فتوحهات
خههود را در سههرزمٌن هههای شههمال آفرٌقهها و سههرزمٌن هههای روم شههرقی گسههترش داد .وی بههه همههراه وزٌههر
وفهادارش امههت عههرب را بسههٌار متحهد سههاختند و دسههت بههه اصههالحاتی زدنهد تهها قههدرت را بٌشههتر در اختٌههار
بگٌرنهههد(.اٌن اصهههالحات را از ٌهودٌهههان و مسهههٌحانی کهههه در خهههدمت آنهههان بودنهههد ،فراگرفتنهههد ).در مٌهههان
اصههالحات وی مههی تههوان بههه اٌههن مطالههب اشههاره کههرد :اٌجههاد پسههت ،ضههرب سههکه هههای جدٌههد کههه روی آن
تصوٌرعبدالملک حک شده بود و زبان عربی  ،که وی آن را به عنوان زبان رسمی (دربار) اعالم کرد.
زبان نوشتاری عربی در پاٌان قرن هفتم توسط متخصصٌن گرامر فٌکس شد .اٌهن موضهوع ٌعنهی سهاخت
زبان نوشتاری عربی بسٌار حائز اهمٌت بود زٌهرا بهرای
تکمٌل نهاٌی و تحلٌل متون قرآنی بسٌار ضهروری بهود.
متهههون قهههرآن کهههه از اٌهههن پهههس بههها سهههاختارگرامری دقٌقهههی
نگاشههته شههده بههود  ،مٌههان فرمانههدهان جنگ هی پخههش شههد.
گرچه مقداری از آن نٌهز مٌهان امهت عهرب پخهش شهد امها
بٌشههتر ،اٌهههن کتهههاب را بههرای فرمانهههدهان جنهههگ در نظهههر
گرفتههه بودنههد :زٌههرا در اٌههن کتههاب ،از برتههری قههوم عههرب
سهخن بههه مٌهان آمههده بهود واٌههن کهه آنههان از طهرف خداونههد
برگزٌههده شههده انههد تهها دنٌهها را فههتح کننههد .و اٌنگونههه آنههان
توجٌحی برای کشت و کشتار خود داشتند .عبدالملک نٌهز
در دوران خود مطالب قرآن را دسهتکاری کهرد تها بها اٌهن
کاربرای قهدرت و اختٌهارات خهودش تهوجٌحی آسهمانی و
الهی پٌدا کند.
ٌکی دٌگر از سٌاست های مهمی که او اتخاذ کرد اٌن بود که :در آن دوران به خصوص در زمان عبدهللا
بن زبٌر اٌده ی محمد  ،محمدی که نبی خدا بود ،گسترده شده بود ،او بهه جهای اٌنکهه بها اٌهن اٌهده مبهارزه
کند ،تصمٌم گرفت از آن برای استحکام حکومت خودش بهره ببرد .همانطور که پٌشتر گفتهه شهد ،قبهل از
وی ،مخالفٌن دودمان اموٌان اٌن اٌهده را پهٌش مٌکشهٌدند تها بهانهه ای منطقهی و شهرعی بهرای مخالفهت بها
اموٌان داشته باشند .از سال  690مٌالدی به بعد ،به تدرٌ در حکومت عبدالملک  ،از محمد رسهول خهدا
سخن به مٌان می آٌد .او بر روی بناٌی با نام قبه الصهخره کهه خهود سهاخته بهود  ،نوشهته ی محمهد رسهول
خههدا را حههک کههرد .و روی سههکه هههاٌی کههه بههه دسههتور وی ضههرب مٌکردنههد ،نههام محمههد رسههول هللا را نٌههز
دستور داد ،حک کنند .عبدالملک از نام محمد به نفهع خهود اسهتفاده کهرد .او خهود را جانشهٌن وی و وارث
مٌراث او ٌعنی قهرآن دانسهت .و بهدٌن گونهه خالفهت خهود را الههی و بهه خواسهت ونٌهت خداونهد دانسهت .و
تصرفات خود را نٌز مشروع نشان داد .مهمترٌن امتٌازی که او با اٌن سٌاست به دست آورد اٌهن بهود کهه
او جاٌگاه و منزلتی مذهبی نٌز ٌافت .او تمام سکه هاٌی که در زمان عبدهللا بن زبٌر ضرب شهده بهود را
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دسهتور داد جمهع آوری کننهد .و سهکه ههای خههودش را
که نوشته ی محمد رسول هللا روی آن حهک شهده بهود
را جاٌگزٌن آن ها کرد .بنهابر اَهن در زمهان وی بهود
کهههه قهههرآن را بهههه محمهههد نسهههبت دادنهههد .در آن زمهههان
نگارش و جمع آوری متون قرآن به پاٌان رسهٌده بهود
و کتههابی بهها عنههوان قههرآن آمههاده بههود و تنههها چٌههزی کههه
مانهههده بهههود اٌهههن بهههود کهههه باٌهههد مولهههف آن را مشهههخص
مٌکردند .چٌز دٌگری که بسٌار مهم بهود اٌهن بهود کهه
نباٌد مخالفان از نام محمهد بهه نفهع خودشهان بههره مهی
بردنههد .در آن زمههان ،اٌههن موضههوع کههه نحههوی وحههی
آٌههات چگونههه بههوده اسههت ،بههه طههور واضههح مشههخص
نبوده است .115با اٌن حال و علی رغم تمام اٌنها ،نتوانستند ارتباط مٌان قرآن و خاستگاه ٌههودی ناصهری
آن را از مٌان ببرند .همانطور که هرگز نتوانستند واقعٌنی که در زٌر بنای قبه الصخره پنهان شده ،را از
مٌان ببرند (.زٌرا قبه الصخره بر روی معبد ٌهودٌان بنا شده است).
هدف از سهاخت قبهه الصهخره کهه بهه دسهتور عبهدالملک سهاخته شهد ،چهه بهود؟اٌن بنها در اواخهر قهرن هفهتم
مٌالدی ساخته شد گرچه عده ای سال ساخت آن را قبل از تارٌخ  692مٌالدی مٌداننهد .اٌهن بنهای باشهکوه
کهه از تمههام بناهههای مههذهبی دٌگهر بلنههد تههر بههود( از بناههای 116مربههوط بههه مسههٌحٌان کهه پههس از بههٌن رفههتن
اورشلٌم ،باقی مانهده بهود) ،نشهانگر ظههور دٌهن الههی جدٌهدی 117بهود .و اٌهن بنها بخهاطر بلنهدی و شهکوه
معماری اش ،شکوه و برتری اسالم را نشان می داد .همانطور که پٌشتر گفته شهد قبهه الصهخره ،بهه جهای
مسجد عمر ساخته شد (.شاٌد به همٌن دلٌل است که عده ای هنوز هم آن را مسهجد عمهر 118مهی خواننهد).
فراموش نشود که مسجد عمر همهان بنهاٌی بهود کهه ٌههودی ناصهرٌان بهر روی وٌرانهه ههای معبهد اورشهلٌم
ساخته بودند .زمانی که عبدالملک به قدرت رسٌد ،مسجد عمربه مقدار زٌادی وٌران شده بهود و معاوٌهه
آن را تا حدی بازسازی کرده بود.
عبادتگاه جدٌد بعضی از اتفاقات و خاطرات مخهتص ٌهودٌهان را از اذههان مهردم پهاک کهرد .بهه عنهوان
مثال خاطراتی که مربوط به دوران ابراهٌم و حوادثی که در قله ی کوه معبد ( همان جاٌی که ابراهٌم می
115

 .اٌن که چگونه اٌن آٌات بر محمد وحی شده بوده همواره مورد بحث بوده است .ژان دو داماس در سال  564مٌالدی در کتاب
) (Traité des Hérésiesدر اٌن باره می نوٌسد :حاکمان مسلمان دمشق می گوٌند که محمد هنگامی خواب بوده است بر وی وحی مٌشود .در آن
زمان اصال حرف و ٌا اشاره ای به جبرئٌل نشده است.
116
 .باستان شناسان در سال  6773بٌن اورشلٌم و بٌت لحم بقاٌای کلٌسای باشکوهی را کشف کردند که به کلٌسای کاتٌسما مشهور است .اٌن بنا
قبل تر از قبه الصخره ساخته شده و از لحاظ معماری به قبه الصخره شبٌه بوده است .گفته می شود ،معماران عبدالملک از اٌن بنا برای ساخت قبه
الصخره الهام گرفته باشند .اٌن بنا بعده ها تبدٌل به مسجد شد و در قرن ٌازدهم تخرٌب گردٌد.
117
.به اٌن دٌن جدٌد هنوز دٌن ابراهٌم مٌگفتند .نام اسالم در سال  536مٌالدی به آن داده شد .برای اطالعات بٌشتردر اٌن زمٌنه می توان به
تحقٌقات مانفرد کروپ که در انتهای کتاب از آن نام مٌبرٌم ،رجوع کرد.
118
 .تارٌخ نگاران با اٌن حال نمی دانند که چرا به اٌن بنا ٌعنی قب ه الصخره ،مسجد عمر مٌگوٌند .مرٌم روزن اٌالون در کتاب هنر و باستان
شناسی اسالمی در فلسطٌن می نوٌسد (:با اٌن که به اٌن بنا ٌعنی قبه الصخره ،مسجد عمر می گوٌند اما اصال به عنوان مسجد بکار نرفته است .و
اصال نمی توان اٌن بنا را به عمر نسبت داد .در واقع در مٌان تمام بنا ها اٌن بناٌی بوده که به عنوان قبله بکار گرفته نمی شده است ).شاٌد مردمان
فراموش کرده بودند که قبل از اٌن بنا چه بناٌی در آنجا وجود داشته و ٌا شاٌد هم دلٌل ساخت اٌن بنا را نمی دانستند.
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خواست اسحاق را قربانی کند) رخ داده بود .در واقع اٌن قله که قبه الصخره بهر روی آن سهاخته شهد ،در
زمههان هههای دور احتمههاال قربانگههاهی بههوده کههه قربانٌههان در آنجهها بههه ٌهههوه (خداونههد ٌهودٌههان ) تقههدٌم مههی
شدند(.دقٌقا همان جاٌی که ابراهٌم هم می خواست اسحاق را قربانی کند) .گنب ِد بنای قبه الصخره دقٌقا بهر
روی اٌهن مکهان مقههدس ٌهودٌهان(بر قلهه ی کههوه معبهد) سهاخته شههد و از اعهراب خواسهته شههد تها بههه دور آن
بچرخند و آن را طواف کنند .عبدالملک با اٌن کار برتری دٌن اسالم را بر ادٌهان ٌهودٌهان و مسهٌحٌان بهه
شکلی سمبلٌک نشان داد .بنای قبه الصخره به س مت هٌچ قبله ای نٌسهت (.نهه بهه مکهه و نهه بهه قبلهه ههای
دٌگر) .عبدالملک بعد ها مکه را نٌز به اماکن مقدس افهزود .در واقهع بعهد هها او دسهتور داد تها پرستشهگاه
مکعبی شکلی را ،جهای پرستشهگاهی کهه زبٌهر سهاخته بهود بسهازند .او محهل وقهوع داسهتان ههای سهاختگی
ابراهٌم و اسماعٌل( مخصوصا داستان قربانی شدن اسماعٌل توسط ابراهٌم) را در مکه نشان داد .و اٌهن
طور سعی کردٌ ،اد و خاطره ی داستان قربانی شدن اسحاق توسط ابراهٌم بهر روی قلهه ی کهوه معبهد از
ٌاد برود و اٌن داستان جانشٌن آن شود.
عبدالملک بسٌار هوشمندانه عمل مٌکرد و پاٌه های دٌن جدٌهد را بنها نههاد .همهه ی عناصهرالزمه در دٌهن
جدٌد کنار هم آمده بود ٌعنی قرآن ،پٌامبر وپرستشگاه  .از زمان وی به بعد به تدرٌ دٌن جدٌد ،انسجام و
منطق درونی خود را پٌدا کرد .در نهاٌت ،بعهد از کلهی تغٌٌهرات و دسهتکاری در دٌهن ٌههودی ناصهرٌان،
دٌنی منسجم شکل گرفت .اما الزم است تا به مشکالتی اشاره کنٌم که حاکمٌن عرب برای سهاختن دٌنهی
منسههجم بهها آن مواجههه بودنههد .هربههار کههه آنههان بههر متههون ٌهههودی ناصههرٌان دسههت مٌبردنههد ،انسهجام و منطههق
درونی اٌن متون بهم می خورد و آنان برای منسجم کردن متون مجبور می شهدند تغٌٌهرات دٌگهری انجهام
دهند .گاهی دستکاری متون ٌهودی ناصرٌان و ارائه ی متون جدٌد ،اعتراا امت عرب را به دنبال می
داشت( مثال خلٌفه ای متون را به نفع خود و حکومتش تغٌٌر مٌداد) و گاهی هم عوامل خارجی باعث می
شدند تا آنان مجبور شوند دوباره دست به متون ببرند و آن ها را تحرٌف کنند .در کهل حهاکمٌن عهرب راه
بسٌار دشواری را پٌموده بودند .حال قصد دارٌم به بررسی عوامل خارجی بپهردازٌم کهه حکهام عهرب را
مجبور می کرد تا دوباره دست به متون دٌنی ببرند.
ٌ هودٌان و مسٌحٌان تناقضات و عدم انسجامی که در دٌن جدٌد( دٌن ابراهٌم) بود را به وضهوح مٌدٌنهد و
آن را به شدت محکوم مٌکردند .قطعا به اٌن دلٌل بوده که به ٌهودٌان و مسٌحٌان اٌن اجازه داده نمی شده
که به قهرآن دسترسهی پٌهدا کننهد و آن را بخواننهد .و همٌنطهور بهه مسهلمانان اجهازه داده نمهی شهده تها متهون
ٌهودٌان و مسٌحٌان را بخوانند .انسجام دٌن ٌهودٌان و مسٌحٌان به خودی خود بهرای حکهام عهرب مشهکل
ساز بوده است .حال به آن نٌز وجود مکان های مذهبی با قدمت زٌاد و پٌامبران ادٌان شان را اضافه کنٌم
تا متوجه شوٌم حکام عرب با چه مشکالتی مواجه بودند .آنان علی رغم تمام اٌن مشهکالت ،مهی خواسهتند
که دٌن شان برتر از دٌن ٌهودٌان و مسٌحٌان و همچنٌن آخرٌن دٌن الهی باشد .از اٌن رو آنان می باٌست
بر متون دٌنی شان تعمق و تامل می داشتند و به خوبی آن ها را تغٌٌر مٌدادنهد .امها در عمهل بٌشهتر از آن
که بر متون دٌنی خود تعمق داشته باشند ،با زور و کشت و کشتارمخالفٌن درونی و بٌرونی برتری خود
و دٌن جدٌد را به دٌگران نشان مٌدادند.
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قدرت حکام ( حکام که نقش مستقٌمی در شکل گٌری دٌن جدٌهد داشهتند) توسهط دشهمنان خهارجی بهه وٌهژه
پادشههاهان بٌزانسههی تهدٌههد مههی شههد وبههه چههالش کشههٌده مههی شههد .و شکسههت ههها و پٌههروزی هههای حکههام تههاثٌر
مستقٌمی درروند پٌشرفت دٌن جدٌد و نحوه ی نگارش متون داشت.
رٌشه ی اٌن مشکالت به حذف ٌهودی ناصرٌان در سال  640مٌالدی بر مٌگردد .به خاطر پنهان کردن
ٌاد و خاطره ی ٌهودی ناصرٌانی که دٌن شان را تصاحب کرده بودند ،اعراب مجبور بودند دست به اٌهن
همه تحرٌف بزنند .گذشته از اٌن  ،اعراب مٌراث دار دٌن ٌهودی ناصهرٌان بودنهد ،دٌنهی کهه در دل خهود
اندٌشه ی دگماتٌک و موعود گرانه داشت و هدف اصلی اش رٌشه کن کردن شر و بهدی بهر روی زمهٌن
بود ،آن هم به شکلی افراطی و خشونت طلبانه .اعراب بعد از آنکه ٌهودی ناصرٌان را حذف کردند ،راه
وتفکر آنان را به شٌوه ای که به نفع آنان بود ،ادامه دادنهد .تمهام اٌهن تغٌٌهرات و تحرٌفهات در تنهاٌهت بهه
دٌنی جدٌد به نام اسالم انجامٌد .دٌنی که محصول آن تفرقه ،خشونت و جنهگ ههای داخلهی بهود .و ادعهای
سلطه بر دنٌا را داشت و از همٌن رو با دنٌا به جنگ و ستٌز پرداخت .دَنی که هم با دنَا هم بها خهودش
در جنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوده و هسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت.
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بازگردٌم به دوران عبدالملک ،او در دوران حکومتش با قدرت و اقتداری که داشهت ،امهت اسهالمی را بها
خود همراه و هم گام کرد .و اختالفات دٌنی و سٌاسی را کاهش داد .او در آن دوران ،حکهومتی مقتهدر و
سازماندهی ٌافته تشکٌل داد و پاٌه ها و زٌربنای اسالم را تقوٌت نمود و دٌنهی را شهکل داد کهه نٌهاز ههای
مذهبی و سٌاسی امت عرب را تامٌن مٌکرد.
همانطور که گفته شد بدٌن شکل مهذهب اسهالم در زمهان حکومهت عبهدالملک شهکل گرفهت گرچهه مکهه در
زمان وی جاٌگاه که امروزه دارد ،را دارا نبود .در زمان حکومت وی پاٌه های اسالم و نگاهی که از آن
به عنوان نگاه اسهالمی نهام مهی برنهد ،شهکل گرفهت .دٌنهی کهه تها بهه امهروز پٌهروان خهود را دارد .اصهول
دگماتٌک اسالم که بر پاٌه ی وحی بود شکل گرفت و بر اساس آن اعراب امتی برگزٌده انتخاب شدند کهه
پٌامبراشان آخرٌن پٌامبر الهی بود .مذهب شان کتاب و پرستشگاه مقدس داشت و آمده بودنهد تها دٌهن الههی
را در دنٌا گسترش دهند .و اٌن بود آغاز دٌنی به نام اسالم.
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اص اتذاع اسالم تا تثلْس آى
در اٌن مجال قصد دارٌم به بررسی شکل گٌری و تثبٌت اسالم که از زمان عبدالملک آغاز شد ،بپردازٌم.
چهار ،پن قرن پس از دوران عبدالملک ،نظام دگماتٌک اسالم منسجم تر گشت و داستان های مقدسی کهه
راجع به آن ها شنٌده اٌم ،نقل شد .انسجام درونی اٌن داستان ها که توجٌه کننده ی دٌن اسالم بود بعهد هها
شکل گرفت .اٌن داستان ها که قصد دارٌم به مهمترٌن آنها بپردازٌم هدفشان فقط توجٌه دٌن اسهالم بهوده
و هست.

اتذاع هعشاج هذوذ( سفش ضثاًَ)
عبدالملک در سال  705مٌالدی فوت کهرد .بها مهرگ
وی جاٌگههاهی کههه اورشههلٌم نههزد مسههلمانان داشههت بههه
تدرٌ کم رنگ و کم رنگ تر گشت .و مکه جهای آن
را نهزد مسههلمٌن گرفههت .و بههرای جانشههٌنان عبههدالملک
مکههه مکههانی مقههدس بههود کههه مسههلمانان مههی باٌسههت در
آنجا به عبادت می پرداختنهد .و از قهرن هشهتم بهه بعهد
کعبههه ،قبلههه ی بسههٌاری از مسههلمٌن شههد .بههدٌن شههکل
مکههه شهههر مقههدس مسههلمٌن گشههت .اٌههن اتفههاق ٌکههی از
اتفاقههات مهههم در تههارٌخ اسههالم بههود ،حههاکمٌن عههرب بهها
چالشهههی ههههای جهههدی مواجهههه شهههدند :آنهههها چطهههور مهههی
توانستند جاٌگاه روحهانی و مقهدس اورشهلٌم را توجٌهه
کننههد؟؟ اهمٌههت و جاٌگههاه قبههه الصههخره چگونههه توجٌههه
می شد؟؟ مٌل و تالش جان فرسای اعراب بهرای فهتح
و تصههرف اورشههلٌم چطههور توجٌههه مههی شههد؟ آٌهها مههی
باٌسههههت قههههدس را بههههه ٌهودٌههههان و مسههههٌحٌان واگههههذار
مٌکردند؟؟
آنان برای اٌنکه تقدس اورشلٌم را نشان دهند داستانی
خٌههالی ابههداع کردنههد .داسههتانی کههه سههاختنش بههرای حههاکمٌن عههرب بسههٌار حٌههاتی و ضههروری بههود و نٌههز
پاسخگوی سواالت مطرح شده بود .عالوه بر اٌن  ،اٌن داستان ،ساختار دٌن اسالم را منسجم تر مهی کهرد
و جنبه ی الهی و روحانی به کتاب قرآن مٌداد .به احتمال فراوان در قرن نهم مهٌالدی اٌهن داسهتان سهاخته
شده است .اٌن داستان نسخه ی کپی از داستان سفر موسی 119بهه آسهمان بهود .خلفها و مشاورانشهان حهدٌث
119

 .طبق رواٌت کتاب تورات ،موسی به قله ی کوه سٌنا (آسمان)رفت تا خداوند را مالقات کند و در آنجا الواح مقدس را درٌافت کرد .متونی که
از آ نها در برخی از جشن های ٌهودی خوانده مٌشود ،به وضوح به سفر آسمانی موسی اشاره مٌکند .و در آسمان ،موسی با تورات آسمانی آشنا
می شود .خداوند در آنجا در مورد موسی می گوٌد ( :به موسی اجازه دا دم که به درون آسمان وارد شود تا در آنجا به او تورات را اهدا کنم و او
آموزه های اٌن کتاب را به فرزندانم تعلٌم دهد).

70

معراج محمد را ساختند و نقل کردند و با اٌن کهار سهوره ی هفهدهم 120قهرآن را تفسهٌر کردند(بهه غٌهر از
آنکه اٌن حدٌث را ساختند در قرآن نٌز دست بردند به پاورقی شماره  79رجوع شهود) و جالهب اٌنجاسهت
که تنها همٌن سوره اشاره به اٌن داستان خٌالی دارد و در سوره های بعدی هٌچ اشاره ای به اٌن داستان
وجود ندارد .با اٌن کار نه تنها نام کعبه ( ٌا همان ابو کعبه که نام محل مقدس اعراب سورٌه بود) را بهه
بنای داخل مسجد الحرام 121دادند (،از اٌن طرٌق بهرای اولهٌن بهار در قهرآن از مکهه سهخن بهه مٌهان آمهد)،
بلکه از طرٌق اٌن داستان توانستند دلٌل تقهدس شههر اورشهلٌم  ،صهخره مقهدس را توجٌهه کننهد .طبهق اٌهن
داستان خٌالی ،محمد 122از روی اٌن صخره مقدس به آسمان رفت.
همانطور که پٌشتر هم گفتٌم اسالم از منطقی با ساختاری برعکس استفاده کرده است ٌ :عنی آنها نتٌجهه و
کلٌت را در اختٌار داشتند (ٌعنی دٌن ٌهودی ناصرٌان و متون آنان را به طور کامل در اختٌار داشتند) و
تنها کافی بود کهه اسهتدالل هها و دالٌهل دٌنهی آنهها
را به نفع خود تغٌٌر مٌدادنهد تها بهه دٌنهی جدٌهد بها
ساختاری منطقی برسند .آنها باٌهد دلٌهل اهمٌهت و
جاٌگههاه وٌههژه ی اورشههلٌم و صههخره مقههدس را بهها
استدالل هاٌی که به نفع شان بهود تغٌٌهر مٌدادنهد،
و هههم دٌههن خههود را توجٌههه مٌکردنههد و هههم علههت
اهمٌهههت مکهههان ههههای مقهههدس ٌههههودی ناصهههرٌان
راتوجٌه مٌکردند .واز طرٌق اٌن کارها سهاختار
دٌههن خههود را منسههجم تههر و محکمتههر سههاختند .امهها
در خصوص داستان معراج محمد باٌد بگوٌٌم که
اٌن داستان جنبه ی روحانی و الهی به محمد وبه
دٌن او داد .در واقع در اٌن داستان ،محمد ،قرآن
آسمانی( مادر تمام متون هستی )123را مٌبٌنهد .و
از طرٌق همٌن داستان به قرآن که به دست خلفها
و مشاورٌنش هان نوشههته شههده بههود ،مقههامی الهههی و
روحههانی داده مههی شههود .گذشههته از تمههام اٌههن ههها،
اٌن داستان ٌکی از سواالت اساسی مربوط به قرآن را توجٌه مٌکرد :همانطور که گفتٌم اٌن اٌراد به قرآن
گرفته می شد که چطور اٌن کتاب که در حال نگارش بود ٌعنی از طرٌق جبرئٌل به محمد وحی می شد و
محمد هم آنها را مٌگفت تا آنها را بنوٌسند ،می توانسهت بهه عنهوان منبهع و رفرنسهی بهرای خهودش باشهد؟
120

 .در آٌه اول آن آمده است " :منزه است آن خداًٌ كه بنده اش را شبانگاهً از مسجدالحرام به سوٌ مسجداالقصٍ كه پَرامون آن را بركت
داده اَم( قسمت بولد شده در قرن هشتم ٌا نهم اضافه شده است )،سٌر داد تا از نشانه هاي خود به او بنماٌانٌم كه او همان شنواي بٌناست".
121
 .مسجد مقدس ٌا همان مسجد الحرام به معنی سجدگاه ممنوعه است .به نظر زبان شناسان معنای( مسجدالحرام) به وٌرانه های معبد اورشلٌم،
اشاره مٌکند.
122
 .محمد در سال  466به هنگام لشکر کشی اٌرانٌان به اورشلٌم رفت .اما همانطور که می دانٌم با حذف ٌهودی ناصرٌان اٌن اتفاق تارٌخی نٌز
پنهان گشت .پس اٌن اتفاق تارٌخی به کل حذف شده وگرنه حکام عرب چطور می خواستند توضٌح دهند که چرا وبه چه علت محمد در آن برهه از
زمان به اورشلٌم رفته است.
123
 .در ادامه توضٌح خواهٌم داد که قرآن آسمانی (مادر تمام متون هستی) چه کتابی بوده است.

71

همان طور که مٌدانٌم اٌن کتاب از ٌهودی ناصرٌان گرفته شده بود.اما با اٌن داستان بهه اٌهن کتهاب مقهامی
روحانی و معنوی داده شد و به اٌن مسئله پاسخی اٌن چنٌنی داده شد گرچه در داستان اغراق های عجٌب
وجود دارد مثال پٌامبر بر اسب بالداری سوار می شهود و بها سهرعت فهوق تصهور (بها توجهه بهه فاصهله ی
مکه تا اورشلٌم ،اٌن اسب باٌستی حدود  2400کٌلومتر در ساعت سرعتش می داشته تها در ٌهک شهب از
مکه به اورشلٌم برود و برگردد ،تازه پٌامبران پٌشٌن و بهشت و جهنم را نٌز ببٌنهد!!!) اٌهن سهفر را انجهام
مٌدهد .به نظهر مٌرسهد ابهداع اٌهن داسهتان در بر ههه ای از زمهان امهری اجبهاری و فهوری بهوده اسهت و بهه
تدرٌ به آن شاخ برگ داده شده است .اما در اٌن داستان ٌک اشهتباه فهاحش دٌگهر نٌهز وجهود دارد  :و آن
اٌن بوده که مسجد االقصی ( مسجد کناری قبه الصخره) کهه در سهوره ی  17بهه آن اشهاره مهی شهود بهٌن
سال های  710و  715مٌالدی ساخته شده است ،اٌن در حالی است که محمد در سال  632مٌالدی فوت
کرده است!!! و در زمان حٌاتش هرگز اٌن بنا را ندٌده بوده است .پس بعٌد است که سم اسهب بالهدار او،
صخره ی مقدس را که زٌر وٌرانه های معبد مدفون شده بوده  ،را لمس کرده باشد.
حال به مسئله ای می پردازٌم که اٌن مذهب جدٌد باٌد با آن مواجه می شهد .همهانطور کهه پٌشهتر ههم گفتهٌم
عبدالملک زبان عربی را زبان رسمی اعراب قرار داد .و او قرآن را که به زبان عربهی بهود ،مٌهان امهت
خوٌش پخش کرد .اما اٌن کار وی باعث شد که آنها دٌگهر نتواننهد براحتهی مطهالبی را کهه مهی خواهنهد بهه
قرآن اضافه کنند و ٌا آنها را تغٌٌر دهند .بنابر اٌن باٌد چاره ای می اندٌشٌدند.
بهترٌن راه برای اٌنکه کمتر در قرآن دست ببرند اٌن بود که احادٌثی را در کنار قرآن قرار دهنهد و بهدٌن
شهکل احادٌهث اسههالمی شهکل مٌگٌههردٌ .کهی دٌگههر از اههداف اصههلی سهاخت احادٌههث اٌهن بههود :کهه آنههان از
طرٌق احادٌث مٌتوانستند قرآن را با توجه به نٌازهاٌشان تفسٌر کنند .داستان معراج پٌامبر ٌکی از نمونهه
های بارز اٌن احادٌث است .در خصوص خود کتاب قرآن باٌد بگوٌٌم که زبان عربی که قرآن به آن زبان
نگاشته شده بود بهه شهکل امهروزی نبهودٌ :عنهی حهروف صهدا دار وجهود نداشهت و ههٌچ نشهانه و عالمتهی
روی حروف صامت نٌز نبود  .حروف صامت فاقد نقطه و اِعراب بودند .عالوه بر اٌنها حهروف ههاٌی
مثل  :ب،ت،ث،ن و ی همانند هم نوشته مٌشدند و ٌا ح،خ،ج وس وش همانند بودند .آنان با اضهافه کهردن
حروف صدا دار و اِعراب گذاری توانستند معانی که مد نظرشان بود را به متون قرآن اضافه کننهدٌ .کهی
دٌگر از تکنٌک های که برای انجام تغٌٌرات استفاده مٌکردند تغٌٌر معنای کلمات بهود .اٌهن تکنٌهک روی
نام مکان ها و موقعٌت های مکانی بهتر پٌاده مٌشد .به عنوان مثال منطقه ای که در آن کعبه قرار داشهت
را مکه نامٌدند در حالی که اٌن نام از سورٌه و متون کتاب انجٌل آمده اسهت .و نهام مسهجدالحرام را ههم
که به وٌرانه های معبد اورشلٌم اشاره مٌکند  ،به محهل قهرار گهرفتن کعبهه دادنهد .و اٌهن طهور معنها هها را
تغٌٌر دادند .در آٌه  24از چهل هشتمٌن سوره ی 124قرآن ،از (ماکها) ٌها همهان مکه(بهه معنهی مٌهانکوه)
نام برده می شود .اگر معنای اٌن آٌه و آٌه های قبل و بعد آن را حسابی تغٌٌر دهٌم ،کلمهه (مکها) بها بافهت
جغرافٌاٌی که کعبه در آنجا ساخته شده هماهنگ می شود؛ ٌعنی اٌن کلمه ٌعنی مکا که به معنهی مٌهانکوه
است با موقعٌت مکانی که کعبه در آن قرار گرفته مطابقت پٌدا مٌکند(کعبه در فرورفتگی قرار گرفته) .با
اٌن حال،اٌن آٌه ،تنهها آٌهه ای اسهت کهه در آن مکها بهه معنهی مٌهانکوه اسهت و بها موقعٌهت جغرافٌهاٌی اٌهن
124

 (.و اوست همان كسى كه در دل مكه پس از پٌروزكردن شما بر آنان دستهاى آنها را از شما و دستهاى شما را از اٌشان كوتاه گردانٌد و خدا به
آنچه مى كنٌد همواره بٌناست)
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مکان تطبٌق دارد .آنان با اٌن ترفند ها و تکنٌک ها توانستند به تغٌٌرات دلخواه خود دست ٌابند .و دٌنی با
ساختاری منسجم ،روشن و توجٌه پذٌر اٌجاد کنند.

داستاى ساصی
در دوران خلفای بعد از عبدالملک  ،کارخانهه ی حهدٌث سهازی شهکل گرفهت .احادٌهث سهاخته مٌشهد و بهه
عنوان منهابع دٌنهی در کنهار قهرآن بکهار گرفتهه مهی شهد .دراٌهن احادٌهث سهاختگی و دروغهٌن بهرای محمهد
جاٌگههاه وٌههژه ای در نظههر گرفتههه شههده بههود و داسههتان هههای خٌههالی و اغههراق آمٌههز در مههورد زنههدگی وی
،اطرافٌانش و حوادث آن دوران ساخته شد .با اٌن حال در مٌان اٌن احادٌث جعلی ،حقاٌقی مربهوط بهه آن
دوران را مٌتوان ٌافت به عنوان مثال در ٌکی از احادٌث محمد بخاری آمده است :وقتی ورقة بن نوفل در
گذشت ،چشمه ی وحی به تدرٌ خشک شد .و ٌا مسلم بهن حجهاج نٌشهابوری مهی نوٌسهد :ورقهة بهن نوفهل،
کتههاب ٌهودٌههان (تههورات) رامههی نوشههته اسههت و خداونههد از وی خواسههته بههوده تهها انجٌههل را بههه زبههان عبههری
بنوٌسد.
دلٌل اصلی شکل گٌری احادٌث ،توضٌح و توجٌه متون قرآن بود .اما به تدرٌ به خاطر دستکاری های
فراوان در قرآن ،125درک قرآن بسٌار دشوار گردٌد از اٌن رو به شکلی مضحک تعداد احادٌث افراٌش
ٌافت .بٌشتر از ٌک مٌلٌون و نٌم حدٌث ساخته شد ٌعنی اگر اٌن احادٌث را تقسٌم بر سی سال مفٌد
روز پٌامبر  137حدٌث
زندگی پٌامبر بکنٌم مٌشود چٌزی معادل  137حدٌث در روز ٌعنی برای هر
ِ
ساخته شده است (.گرچه اٌن را هم باٌد در نظر داشت که همه ی احادٌث ساخته شده فقط زندگی محمد را
رواٌت نمی کنند و تعدادی از آنها اتفاقات آن دوران و داستان های مربوط به ٌاران محمد را پس از فوت
وی رواٌت مٌکنند ).اهل سنت برای اٌنکه اٌن احادٌث را نزد مردم موجه و پذٌرفتنی نشان دهد آنها را با
توجه به مٌزان قابل اعتماد بودنشان دسته بندی کرده است .اما بسٌاری از اٌن احادٌث ،سخنان و جمالتی
را از طرف افراد تارٌخی مثل محمد و غٌره ،بٌان مٌکنند که نمی توان مطمئن بود که خود آن شخص
دقٌقا همان جمله و سخن را گفته باشد ،از اٌن رو اٌن احادٌث خٌلی قابل اعتماد نٌست .از مٌان افرادی که
اٌن احادٌث را نگاشتند می توان از محمد بخاری و مسلم بن حجاج نٌشابوری نام برد که اٌن دو در
مجموع 17000حدٌث نوشته اند .البته باٌد به اٌن دو افرادی مثل احمد بن شعٌب نسائی ،ابوداوود
سلٌمان ،ابوعٌسی محمد ترمذی و ابن ماجه را نٌز افزود .در اسالم احادٌثی که اٌن افراد نگاشته اند
معتبر است(.البته نه مثل محمد بخاری و مسلم بن حجاج نٌشابوری) .تمام اٌن افراد احادٌث را در پاٌان

125

 .همان طور که گفته شد خلفاٌی که به قدرت می رسٌدند مطالب قرآنی را دستکاری مٌکردند و به نفع خودشان آنها را می نوشتند اما بعده ها
هنگامی که دٌگر نمی توانستند دست به قرآن ببرند ،آنان احادٌثی را طبق دلخواه خودشان برای تقسٌر قرآن نگاشته اند .و هر از گاهی اٌن احادٌث
با متن قرآنی بسٌار تفاوت داشت به عنوان مثال مٌتوان از قانون سنگ سارنام برد در هٌ جای قرآن حرفی از سنگسار وجود ندارد گرچه قران
کتابی است که در آن خشونت و نفرت از دل دستوراتش موج مٌزند .خلفا با نوشتن احادٌث جعلی در مورد سنگسار،اٌن قانون را ٌعنی قانون
سنگسار را نوشته اند.
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قرن نهم و ابتدای قرن دهم مٌالدی نگاشته اند.

نگارش و جمع آوری احادٌث که به دستور خلفا انجام مٌشد و از طرف آنان پاداش داده مٌشد ،به نگهارش
سٌره ی نبوی انجامٌد .سٌره ی نبوی کلٌد درک قرآن نزد مسلمانان است .سٌره ی نبوی را تارٌخ نگاران
معروفی به دستور خلٌفه نگاشتند .از مٌان آنان می توان به ابن هشام در قرن نهم مٌالدی اشاره کهرد کهه
احتماال ادامهه دهنهد ی تهارٌخ نگهار معهروف دٌگهری بهه نهام محمهد بهن اسهحاق بهن ٌسهار بهوده اسهت .بهرای
مسلمٌن سٌره ی نبوی هم همانند احادٌث قابل اعتماد هسهتند .امها مهی تهوان از مٌهان داسهتان ههای جعلهی و
دروغههٌن بههه حقههاٌقی دسههت ٌافههت :ابههن هشههام در مههورد ورقههه ابههن نوفههل مههی نوٌسههد :وی ناصههری بههود ،او
126
ناصری شده بود و مطالب و علم کتب آنها را فراگرفته بود ،او بهترٌن کسی بود که به دٌن اهل کتهاب
(ٌهودٌان) اشراف داشت او کتب آنان را می خواند وهمچون ٌهودٌان بر اٌن کتاب تسلط داشهت .البتهه نباٌهد
نوشته های طبری را فراموش کنٌم وی مسهٌحی بهود کهه بهه اسهالم گروٌهده بهود و در دربهار خلٌفهه خهدمت
مٌکرد و تارٌخ می نگاشت .او به احادٌث بسٌار اشراف داشت و پٌشنهاد داد تا در کنار تارٌخی که بهرای
پٌامبر و خلفا می نگاشت ،تهارٌخی حماسهی و اغهراق آمٌهز از حهوادث صهدر اسهالم بنوٌسهد کهه مطهابق بها
خواسته های خلفا در راستای توجٌه اسالم و قدرت خلفا باشد .کتاب تارٌخ طبری وی ٌکی از مهمترٌن و
رسمی ترٌن کتب تارٌخی اسالمی است .در ضمن او از جمله کسانی به شمار مٌرود که تفسٌری مکتهوب
و مههدون از قههرآن ارائههه داد .امههروزه تفسههٌر هههای وی از قههرآن بههه عنههوان منبههع و مرجههع بههرای مسههلمانان
بکارگرفته مٌشود .اغلب اٌن تفاسٌر در محٌطی اٌرانی نگاشته شده است و حوادث و وقهاٌعی را توصهٌف
مٌکنند که  200سال از زمان آن مٌگذشت  .طبری و مفسٌرٌن دٌگر بهه هنگهام نگهارش اٌهن تفاسهٌر ههٌچ
گونه آگاهی از ٌهودی ناصرٌان 127و نقش و تاثٌر آنان در شکل گٌری قرآن و اسالم نداشته اند .و ادعای
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.در ادامه مفهوم (اهل کتاب) را که بارها در قرآن آمده است  ،توضٌح خواهٌم داد.
127
 .کرٌستف لوکزامبورگ  Christoph Luxenbergمعتقد است که مفهوم بعضی از کلمات قرآنی را تنها مٌتوان از طرٌق شناخت زبان
سرٌانی و فرهنگ مردمانی ک ه به اٌن زبان تکلم مٌکردند ،درک کرد .او اٌن مطلب را در کتاب ))La Lecture Syro-araméenne du Coran
مطرح کرده است.
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تفسٌر قرآنی را داشتند که بسٌار نهامفهوم و غٌهر قابهل درک مهی نمهود  .نکتهه ی جالهب اٌنجاسهت کهه آنهان
برای تفسٌر قرآن به خود قرآن رجوع مٌکردند.
عامههل مهههم دٌگههری کههه باعههث شههکل گٌههری اسههالم گردٌههد سههقوط اموٌههان در سههال  750مههٌالدی بههود .سههپاه
مروان دوم در پٌکار با سپاه سفاح( سفاح به معنی خونرٌز) شکست خورد و سلسله ی اموٌان سقوط کرد.
اٌن که فکر کنٌم در دوران عبدالملک تمامی اغتشاشات و اختالفات در درون امهت عهرب بهه کهل از بهٌن
رفت کامال اشتباه است .در دوران حکومت اموٌان همواره اعتراضات نسبت به آنان وجود داشهت و دلٌهل
اصلی اٌن اعتراضات ،اغتشاشات و مخالفت ها بخهاطر آشهفتگی سٌاسهی ،مهذهبی و دسهتکاری هها در دٌهن
جدٌد بود .اٌن آشفتگی ها ،آتهش اعتراضهات را شهعله ور مٌکهرد .تها قبهل از سهقوط ،اموٌهان مرتبها مجبهور
بودند سپاهٌانی را برای سرکوب مخالفٌن و تسلٌم آنها به جنگ با آنان بفرستند و اقتهدار حکومهت خهود را
تثبٌت کنند .در آن دوران اموٌان نسخه های دٌگر و متفاوت از قرآن را از بهٌن مٌبردنهد و مخهالفٌن خهود
را سههر بههه نٌسههت مٌکردنههد .و بهها اسههتبداد حکومههت مٌکردنههد .اموٌههان کسههانی بودنههد کههه واژه ی اسههالم و
مسلمان را در سال  720مٌالدی ابدا کردند  .در زبهان عربهی اسهالم بهه معنهی تسهلٌم اسهت و مسهلمان بهه
معنی کسی که تسلٌم شده استٌ .عنی مسلمانان ،تسلٌم و گردن نهاده به امر خلٌفه و دستورات اسالم بودند.
واژه ی اسهالم و مسهلمان بههه خهوبی سهختی و خشههونت خلٌفهه امهوی و همچنههٌن مفههوم عمٌهق و ژرف دٌههن
اسالم (که به اسارت در آوردن انسان است) را نشان مٌدهد .همانطور که پٌشتر گفته شد خلفا هدف اٌجهاد
حکومت خداوند بر زمٌن را داشتند و مٌخواسهتند رٌشهه ی بهدی و گنهاه را در زمهٌن بخشهکانند امها قبهل از
اٌن کار می باٌست با تشکٌل دٌنی جعلی ،سلطه و حاکمٌت خود را شرعی جلوه مٌدادند ،دٌنی کهه بهه آنهها
اجازه مٌداد تا آنان قائم مقام خداوند بر زمٌن باشند .پس در نگاه آنان :هر کسی که تسلَم آنان می بهود و
دستورات آنان را رعاَت مَکرد ،در واقع تسلَم خداوند و دَن الهی مهی بهود و مهومن واقعهی بهه شهمار
مَرفت.
به همٌن علت مخالفت ها با سطله و حکومت خلٌفهه باالگرفهت .و در مٌهان مخهالفٌن سرسهخت اموٌهان مهی
تههوان از ٌههاران و پٌههروان علههی نههام بههرد .پٌروانههی کههه از دٌربههاز بهها اموٌههان مخههالف بودنههد .در کنههار آنههان
مردمانی از اٌران زمٌن نٌز با آنهان ههم پٌمهان شهده بودنهد و بهه مخالفهت بها اموٌهان در آمهده بودنهد .بهه اٌهن
مخالفان حکومهت اموٌهان باٌسهتی فرزنهدان قبٌلهه ی قهرٌش را نٌهز اضهافه کهرد زٌهرا همهانطور کهه مٌهدانٌم
فرزندان همٌن قبٌله ی قرٌش با غلبه براموٌان سلسله ی عباسٌان را شکل می دهند :در واقع سفاح ٌهک
قرٌشی بود که فرماندهی سپاه مخالفٌن را بر عهده گرفت و در سال  750مٌالدی باعهث سهقوط سلسهله ی
اموٌان شد .او خود را اولٌن خلٌفه ی عباسی نامٌد و بغداد را پاٌتخت حکومهت خهود قهرار داد .سلسهله ی
او تا قرن سٌزدهم مٌالدی ادامه داشت .او مفهوم جدٌدی را به اسالم اضافه کرد و آن اٌن بود که اززمهان
وی به بعد ،اعراب مسلمان و مردمانی که از اقوام و ملٌتهای دٌگر بودند ولی به اسالم در آمده بودند ،با
هم برابر و برادر شدند .او اٌن اٌده و مفهوم را مطرح کرد زٌهرا در زمهان وی مردمهان زٌهادی از اٌهران
زمٌن به دٌن اسالم روی آورده بودند .او به اسالم بُعدی جهانی داد ،اسالمی که پٌشتر دٌهن اعهراب بهود و
اعرابی که آمده بودند تا به واسطه ی دٌن شان بر دنٌا حکومت کنند.
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تثثیت اسالم
در اواخر قرن دهم مٌالدی ،اسالم ساختاری نظام مند و منسجم ٌافت .اجهزای دٌهن جدٌهد ،همگهی گهرد ههم
قرار گرفته شدند .قهرآن مرجهع و پاٌهه ی اٌهن دٌهن قهرار گرفتهه شهده بود(گرچهه همهانطور کهه مٌهدانٌم اگهر
تفاسٌرقرآن را از قرآن بردارٌم ،قرآن کتابی بس گنگ و نهامفهوم مٌشهود ).احادٌهث و سهٌره نبهوی نٌهز بهه
اسالم اضافه شده بود و( همانطور که گفتٌم) داستان های خٌالی و گاها َ افسانه ای در خصوص دوران قبل
و صدر اسالم شکل گرفته شده بود .داستان های خٌالی و افسانه ای برای دوران زنهدگی پٌهامبر و شهراٌط
اجتماعی قبل و به هنگام شکل گٌری اسالم ساخته شد .اٌن داستان های خٌالی ادعا داشتند که بت پرستی
و جهالت قبل و در صدر اسالم رواج داشته است (در صفحات پٌشٌن نشان دادٌم که بهه ههٌچ وجهه اٌنطهور
نبوده) .در کهل سهاختاری نظهام منهد و منسهجم کهه هماهنهگ مهی نمهود شهکل گرفهت .در کنهار تمهام اٌهن هها
شرٌعت اسالم نٌز به تدرٌ شکل گرفت .ساختار های اسالم در زمان خلفاٌی همچون ههارون الرشهٌد و
ماَمون منسجم تر گشت اٌن دو به هنر ،فناوری و تفکهر بهها مٌدادنهد و باعهث شهکوفاٌی آنهها شهدند(.دوران
اٌن دو خلٌفه را دوران طالٌی اسالم می نامند ).در زمان ماَمون جرٌانی با اندٌشه هاٌی منتقدانه نسبت به
دٌن اسالم شکل گرفت که به جرٌان معتزله معروف است .اساس تفکر آنها بهر خردگراٌهی و آزاد اندٌشهی
بود و آنان معتقد بودند که قرآن کتابی است که به دسهت بشهر نوشهته شهده اسهت و بهه مخلهوق بهودن قهرآن
اعتقاد داشتند .جرٌان معتزله و تفکرات آنان واکنش تند و سخت پٌروان علی بن اسهماعٌل اشهعری بهه نهام
اشاعره را در پی داشت .آنان توانسهتند خلٌفهه ی وقهت (متوکهل) را متقاعهد کننهد تها آنهان را بهرای از مٌهان
بردن جرٌان معتزله کمک کند .بسٌاری از پٌروان جرٌان معتزله به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند .پاٌه
های مکتب دگماتٌسهم اشهعری بهه تهدرٌ مسهتحکم گشهت و تفکهرات اٌهن مکتهب بهدل بهه ٌکهی ازمههم تهرٌن
زٌربناهاٌی تفکر اسهالمی گشهت .در قهرن ٌهازدهم مهٌالدی سهه تصهمٌم بهزرگ توسهط عالمهان دٌنهی مکتهب
اشعری و خلفای وقت که از آنان حماٌت مٌکردند اتخاذ شد ،تصمٌماتی که تا به امروز پا برجا هستند.1 :
متون دگماتَک قرآن توسط بشر نوشته نشده اند :قرآن کتابی آسمانی است که محمد به هنگام معهراج آن
را مشاهده کرده است .2.قا ده ی ناسخ و منسوخ آَات قرآن :اول باٌد بدانٌم که ناسخٌ ،عنً آنکه آٌهه اي
از قرآن که دٌرتر وحی شده ،مٌتواند آٌه ی که زودتر وحهی شهده اسهت را تغٌٌهر بدههد ،بهه آٌهه ی ههم کهه
تغٌٌر پٌدا مٌکند منسوخ گوٌندٌ ،عنً آٌه که نسخ شده است .پهس ٌعنهی اگهر دو آٌهه در تنهاقا بها ٌکهدٌگر
باشند آن آٌه ای که دٌرتر وحی شهده باشهد ناسهخ و برتهر اسهت و باٌهد بهه آن اسهتناد کهرد .بها اٌهن کهار آنهان
توانستند تناقضاتی را که مٌان آٌات قرآن وجود داشهت را از بهٌن ببرنهد .همهانطور کهه مٌهدانٌم آٌهات مکهی
زودتههر از آٌههات مههدنی نههازل شههدند .محتههوی آٌههات مکههی بٌشههتر صههلح طلبانههه و مسههالمت آمٌههز اسههت ولههی
محتوٌات آٌات مدنی جنگ طلبانه و ستٌزه جوٌانه است .و طبق قائده ی ناسخ و منسوخ آٌهات مهدنی چهون
دٌرتر نازل شدند برتر و بٌشتر قابل اسنتاد هستند  .پس وقتی دو آٌه مکی و مدنی در تنهاقا باشهند آٌهه ی
مدنی ٌعنی آنکه محتوی خشونت طلبانه دارد برتر است و بٌشتر قابل اعتماد است .128خلفها بهه کمهک اٌهن
قائده توجٌه کاملتر مذهبی و دٌنی برای خشنونت و رفتارهای خصمانه ی خود ٌافتند .حال می توان فهمٌد
چرا در نگارش قرآن اٌنقدر به تفکٌک آٌات مکی و مدنی اصرار ورزٌده شده است .و اٌنکه چرا بٌشهتر
128

.آٌه های  664از دومٌن سوره ی قرآن با آٌه ی  666از شانزدهمٌن سوره از قرآن در تناقا است وحکم به نفع آٌه ی دوم است زٌرا دٌرتر
نازل شده است.
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به آٌت مدنی که محتوی خشونت طلبانهه و سهلطه طلبانهه دارنهد ،اسهتناد مٌشهده و مهی شهود .آٌهاتی کهه خلفها
بٌشترٌن بهره را از آنان مٌبردند زٌرا همانطور که گفتٌم کسی که تسلٌم اسالم بوده باٌد تسلٌم امر خلٌفه،
قائم مقام خدا در زمٌن هم می بوده است .9.درب های اجتهاد (در مَان اهل سنت) بسهته شهد  :کوشهش و
تفکر در باب دٌن اسالم و تفسهٌر متهون قرآنهی از آن دوران متوقهف شهد .آنهان اٌنطهور ٌافتنهد کهه تحقٌهق و
تفسٌر متون مٌتواند به نظم و انسجام قرآن صدمه بزند ازاٌن رو دست به اٌنکار زدند.از آن تارٌخ به بعهد
 ،تفسٌر و تحلٌل متون قرآنی در کشور های اسالمی ممنوع است.
درکنار اٌن سه تصمٌم مهم  ،به محمد تقدس وٌهژه ای دادنهد  ،و حهوادث و اتفاقهات صهدر اسهالم و دوران
خلفای راشدون را مقدس جلوه دادند .از آن دوران به بعد با هرگونه تغٌٌرو تحول به شدت برخورد شد .و
در دٌن اسالم تغٌٌرات محسوس شکل نگرفت 129.اما رفتار مسهلمٌن از آن تهارٌخ بهه بعهد بنها بهه شهراٌط
متفاوت بودٌ :عنی وقتی مسلمانان در سرزمٌنی دٌگر در اقلٌت بودند و ٌها نگهاهی بدبٌنانهه بهه آنهها وجهود
داشت ،از آنها خواسته مٌشد که رفتاری حاکی از مٌانه روی و مسالمت را در پٌش بگٌرند ولهی وقتهی در
موضع قدرت قرار می گرفتند ،وخلٌفه ای مقتدر از آنان حماٌت مٌکردند از آنها خواسته مٌشد تا رفتهاری
جنگجوٌانه و تندرو را در پٌش بگٌرند .همانطور که گفته شد و توضٌح داده شد ،از قرن دهم به بعد تغٌٌر
و تحولی چشمگٌر و مدرن در باب اسالم صورت نگرفت و طبق مکاتب چهارگانه ی اهل سهنت صهحت
اٌن گفته را مٌتوان تصدٌق کرد .و مسلمانان نسل هاست که اسالم ساختگی با داستان ههای خٌهالی اش را
باور دارند و نمی دانند رٌشه و خاستگاه آن چه بوده است.

سٌی ّ ضیعَ
حال در اٌن قسمت به تفاوت های دو فرقه ی شٌعه و سنی مٌپردازٌم بی آنکه بخواهٌم ،اٌن دو فرقه را
در جزئٌات پٌچٌده شان بررسی کنٌم 15 (.درصد جمعٌت مسلمانان را شهٌعٌان تشهکٌل مٌدهنهد ).بها اٌنکهه
فرقه ی تشٌع برخا سته از علهی اسهت و پٌهروانش در اٌهران سهاکن بودنهد و بها اموٌهان بهه مخالفهت در آمهده
بودند ،اما می توان گفت که هسته ی اصلی دو فرقه ی شٌعه و سهنی ٌکسهان اسهت :ههر دو فرقهه بهه ٌهک
قرآن اعتقاد دارند( گرچه شٌعٌان معتقدند که در قرن شانزدهم مٌالدی ،قرآنی که در دست اهل سنت بوده،
توسط آنها تحرٌف شده اسهت) ،ههر دو فرقهه ،سهٌره ی نبهوی را مبنهای دٌهن خهود قهرار مهی دهنهد و تقرٌبها
اصول شرٌعت اٌن دو فرقه با ٌکدٌگر مشابه است .برای فهم تفاوت های اٌن دو فرقه نخست باٌد هسته و
رٌشه ی مشترک اٌن دو فرقه را کنار بگذارٌم .با کنهار گذاشهتن رٌشهه ی مشهترک اٌهن دو ،مهی تهوانٌم بهه
تفاوت های اٌن دو پی ببرٌم :فرقه ی سنی ،فرقه ی طبقه ی نظامی جامعه اسالمی بوده است و اهل سنت
در طول تارٌخ به دنبال کشور گشاٌی و فتوحات سرزمٌن های دٌگر بوده اند ،اٌهن در حهالی اسهت کهه در
130

129

.ب ا اٌنکه آٌات مکی توسط آٌات مدنی منسوج مٌشوند ولی اسالم از اٌن آٌات بنا به شراٌط استفاده مٌکندٌ :عنی وقتی مسلمانان در اقلٌت هستند و
ٌا توان مبارزه را ندارند به آٌات مکی رجوع می شود و آنها را قابل استناد مٌنامند ٌعنی آٌاتی که مٌانه روی و مسالمت را پٌشنهاد مٌکنند ولی در
موقعی که در موضع قدرت قرار مٌگٌرند ،و قدرتشان برتر از دٌگران است به آٌات مدنی رجوع می کنند و جنگ و مٌل به سلطه طلبی خود را به
نماٌش مٌگذارند.
130
 .منظورمان از شٌعه ،شٌعه ی دوازده امامی است که حدود  76درصد شٌعٌان تابع اٌن فرقه هستند.
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تشٌع نگاهی عرفانی وجود دارد که خاستگاه اٌهن دٌهد و نگهاه بهه علهی نسهبت داده مٌشهود ،تشهٌع بٌشهتر بهه
مسهئله ی آخهر الزمهان و حکومهت الههی اسهالمی آخهر الزمهان مٌپهردازد از اٌهن رو بهه تقوٌهت سٌسهتماتٌک
اٌمان پٌروانش مٌپردازد .به همٌن خاطر است که درتشٌع نهاد هاٌی وجود دارند که روحانٌان رده باال در
آن فعالٌت مٌکنند و مسائل سٌاسی را تحت نظر دارند و کنترل مٌکنند .می تهوان گفهت کهه اٌهن بزرگتهرٌن
فههرق مٌههان اٌههن دو فرقههه اسههت و دلٌههل اصههلی مخالفههت پٌههروان علههی بهها خلٌفههه هههای وقههت بههوده اسههت زٌههرا
همانطور که گفته شد آنها بهه دنبهال اٌجهاد نههاد ههاٌی متشهکل از روحهاٌنون بودنهد کهه بهر کهار خلٌفهه وقهت
مٌتوانست نظارت کند .در نهاد هاٌی که تشکٌل می دادند ،روحانٌون شٌعه هرآنچه کهه بهه نفهع آنهها بهود و
از تشٌع دفاع مٌکرد ،را می سهاختند و مهی نوشهتند و بهرای آنهها توجٌههات مهذهبی و مسهتنداتی جعلهی مهی
سههاختند ومسههتندات خههود را تههارٌخی و حقٌقههی نشههان مههی دادنههد .131از اٌههن رو مٌههان اٌههن دو فرقههه همههواره
دشمنی و اختالف وجود دارد.
اٌدئولوژی موعود گرای اسالم ،همانند تمامی اٌدئولوژی های موعود گرا که منطقشان بر پاٌه ی توهمات
غٌر واقعی است ،رٌشه ی اصلی جنگ ها و اختالفات شدٌد مٌان شٌعه و سنی اسهت ؛ در دٌهدگاه اسهالمی
دنٌا محل پٌکار پاکان و ناپاکان است و پاکان تا جاٌی باٌد بجنگند کهه دٌگهر ناپهاکی بهر روی زمهٌن وجهود
نداشهته باشههد ،در اٌههن دٌهدگاه بههدترٌن چٌههز وجهود فههرد منههافق اسهت .شههٌعٌان  ،سههنی هها را منههافق مٌداننههد و
همٌنطور برعکس .هر فرقه ای سعی مَکند تا وجود ناپاکی در فرقه ی دَگر را اثبات کند تها از اَهن رو
پاکی خود و هدف خود را اعالم کنهد  .اٌهن دقٌقها کهاری اسهت کهه اٌهن دو فرقهه مٌکننهد .از اٌهن رو مٌتهوان
گفت که اٌن دو فرقه و در کل اسالم از درون همواره در حال جنگ است.
در خصوص تفاوت های دٌگر اٌن دو فرقه مٌتهوان بهه اٌهن موضهوع اشهاره کهرد کهه از مٌهان احهادٌثی کهه
وجود دارد ،دو فرقه حدٌث های متفهاوت از ٌکهدٌگررا اسهتفاده مٌکننهد .شهٌعٌان 132از احادٌهث مربهوط بهه
محمد و دوازده امام بهره مٌبرند .آنان به دوازده امام اعتقاد دارند و دوازدهمهٌن امهام نهامش محمهد الحسهن
العسکری است .آنها اعتقاد دارند که وی در قهرن نههم مهٌالدی بهه اذن خهدا از دٌهدگان پنههان گشهته و روز
موعود بازخواهد گشت .دو شاخه ی بزرگ اسالم داستانی متفاوت از روز موعود و پاٌان دنٌها ارائهه مهی
دهند اما داستان هر دو در سه چٌز با ٌکهدٌگر مشهابه اسهت .1.حکومهت هللا بهر زمهٌن برقهرار مٌشهود.2 .
روز قٌامت فرا مٌرسد .3 .منجی عالم بشرٌت ٌعنی مهدی (ٌعنی هداٌت شده)می آٌد .مهدی فرا مهی رسهد
و ب ه همراه مسلمانان با ناپاکان کهه در صهف ضهد مسهٌح قهرار گرفتهه انهد ،مٌجنگهد .و حکومهت هللا را در
زمٌن برقرار مٌکند و مسهلمٌن  ،برگزٌهده گهان و نماٌنهدگان حکومهت الههی بهر زمهٌن خواهنهد بهود .نباٌهد
فراموش کرد که عٌسی نٌز باز مٌگردد(مسلمانان معتقدند که عٌسی به صلٌب کشٌده نشده و در آسمان هها
ست) و مهدی را در جنگش کمک مٌکند .در حالی که شٌعٌان اعتقاد دارند محمد الحسهن العسهکری همهان
مهدی است ،سنی ها معتقدند که آخرٌن خلٌفه ی مسلمٌن مهدی خواهد بود و اٌن ٌکی از مهمتهرٌن تفهاوت
های مٌان شٌعه و سنی است .به نظر مٌرسهد مههدی همهان عٌسهی باشهد زٌهرا طبهق احهادٌثی کهه بخهاری و
131

 .به همٌن دلٌل است که در طول تارٌخ به تدرَج شٌعٌان به دشمنی با خلفای راشدون می پردازند( اٌن در حالی است که در اهل سنت آنها را
بسٌار محترم می دانند) و در نهاٌت به اٌن نتٌجه مٌرسند که آنان خائنٌن دٌن اسالم بوده اند.
132
 .نود درصد شٌعٌان را شٌعٌان دوازده امامی تشکٌل مٌدهند ،اما فرقه های دٌگری هم وجود دارد مثل شٌعه ی اسماعٌلٌه که به هفت امام و
شٌعه ی زٌدٌه که به پن امام اعتقاد دارند .البته اقلٌت های شٌعی دٌگر را همچون دروز ،علوٌان  ،نزارٌه و غٌره را نباٌد از ٌاد برد.
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مسلم معتقدند کهه آن هها را أنهس بهن مالهل الخزرجهً ارنصهاري  133رواٌهت کهرده اسهت ،مههدی عنهوانی
است که به عٌسی تعلق داشته است.
حال پس از مطرح کردن موضوع شٌعه و سنی کم کم به پاٌان شرح اتفاقهات و وقهاٌع حقٌقهی صدراسهالم
نزدٌک مٌشوٌم .آنچه که درٌهافتٌم اٌهن بهود کهه مسهلمانان داسهتان ههای تهارٌخی کهامال متفهاوت و خٌهالی از
وقاٌع صدر اسالم ساخته اند و حقٌقت قبل و صدر اسالم کامال متفاوت از آنچه نگارش گشته ،بوده اسهت.
همچنٌن درٌافتٌم که خاستگاه حقٌقی اسالم دٌن ٌهودی ناصرٌان بوده است ٌهودی ناصرٌانی که مسهلمانان
آنها را به کل از تارٌخ خودشان حذف کردند و اٌنکه آنها دٌنشان را تصاحب کردند را کامال انگار کردند.
و با تصاحب دٌن و تحرٌفات فراوان آنان خود را ٌگانه پادشاهان دنٌا دانستند.
اما قبل از آنکه نگارش اٌن کتاب را بهه پاٌهان ببهرٌم  ،قصهد دارٌهم سهازوکاری کهه امکهان تحرٌفهات را بهه
مسلمانان داد را بررسی و تحلٌل کنٌم .در کنار تحلٌل اٌن سازوکار ،کلٌد هاٌی را بهرای خهوانش قهرآن بهه
شما مٌدهٌم که به کمک آنها مٌتوان رد پای حقٌقت رٌشه و خاستگاه اسالم را فهمٌد.
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کلیذ ُای خْاًص گفتواى اسالهی تشای فِن خاستگاٍ دقیقی اسالم
همانطور که پٌشتر نٌز گفتٌم قرآن در ابتدا همان متون ٌهودی ناصرٌان بود و به تدرٌ و به مرور زمان
با دسهتکاری ههای فهراوان و تغٌٌهرات عمهده در متهون ٌههودی ناصهرٌان  ،قهرآن کهه امهروزه نٌهز شهاهد آن
هستٌم ،شکل گرفت .اٌن کتاب ٌکی از کتبی است که بٌشترٌن تغٌٌرات و تحرٌفات را به خود دٌهده اسهت.
از همٌن روست که درک و فهم متون آن بسٌار سخت و دشوار می نماٌد .می توان اٌنطور اذعان کرد که
اٌن کتاب بدون تفاسٌر و متونی که برای آن نوشته شده ،خٌلی قابل فهم نٌسهت .همچنهٌن تفاسهٌر و متهونی
که برای فهم قرآن به کار گرفته شده نٌز دست خوش تغٌٌرات و دستکاری قرار گرفتهه اسهت .در مجمهوع
فهم و درک قهرآن تها قبهل از تحقٌقهات ادوارد مهاری گالهه  Edouard-Marie Gallezبهر روی ٌههودی
ناصرٌان ،بسٌار سخت و دشوار بود ،اما بهه کوشهش وی قهدم بزرگهی در راسهتای فههم متهون و گفتهه ههای
اسالمی شکل گرفت .گرچه هنوز هم جای برای کنکاش و تحلٌل متون تحرٌف شده وجود دارد .اما قهدم
بزرگ و ارزشمند وی راه همواری را پٌش رو آٌندگان قرار داده است .در اٌن مجال به بررسی چندی از
تحرٌفات اسالم می پردازٌم.
همانطور که پٌشتر هم گفته شد به دو شٌوه اصلی متن قرآن مورد تحرٌف قهرار گرفهت .نخسهتٌن شهٌوه ی
تحرٌف از زمان خالفت اولٌن خلفای اسالم تا زمان خالفت عبدالمالک ادامه داشت .خلفها مسهتقٌما متهون
قرآنی را دستکاری مٌکردند و آنها را تغٌٌر مٌدادند.آنان متونی به قرآن اضافه مٌکردند و ٌا متونی را که
دلخواهشان نبود از آن حذف مٌکردند .آنان همچنٌن کاغذ ٌا پوست حٌوانات و ٌها لوحهه کهه مهتن قهرآن بهر
روی آن نوشته شده بود ،را به طور ناقص پاک می کردند(در واقع نوشته ههاٌی کهه بهه نفهع آنهان نبهود) و
روی آن را دوبههاره ٌهها چنههد بههاره طبههق مٌلشههان مههی نگاشههتند و ٌهها بههه متنههی  ،کلمههات و جمالتههی را اضههافه
مٌکردند .کاتبٌن خلفا نٌز ترتٌب آٌه ها را خردمندانه عهوا مٌکردنهد .بهه اٌهن شهٌوه از تحرٌهف ،تحرٌهف
متنی مٌگوٌند که نمونه های بارز آن را هنگام تحلٌل دست نوشته ی قرآنی به نام صنعاٌ 134افت.
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 .صنعا از قدٌمی ترٌن دست نوشته هاٌی قرآن است که در سال  6753در مسجد جامع ٌمن کشف شده است .اٌن نسخه از قرآن با قرآن خلفای
اسالمی صدر اسالم هماهنگی ندارند و ٌکسان نٌست .وٌقٌنا از حکم خلفا مبتنی بر حذف قرآن هاٌی ناهمگون در امان مانده است .بعضی از متون
آن به نٌمه ی دوم قرن هفتم بازمٌگردد ٌا شاٌد هم کمی پٌشتر از آن .مقامات ٌمنی ازکتٌبه شناسی به نام گرد رودٌگر پوآن Gerd Rüdiger Puin
خواستند تا او بر روی اٌن متون ( حدود 63666نسخه) تحقٌق کند .وی به همراه همکارانش روی اٌن مجموعه ی ارزشمند تحقٌق کرد .همانطور
که گفته شد اٌن نسخه از قرآن جزو قرآن های ناهمگون با قرآن خلفا است.اٌن متون جزو منابع مطالعاتی ادوارد ماری گالز بوده است .اٌن کشف
و تحقٌقات باعث ناراحتی مقامات ٌمنی شد .محققان نامی دٌگری نٌز روی اٌن متون کار و تحلٌل کرده اند که از مٌان آنها مٌتوان از آسما هٌاللی
نام برد وی کتابی با عنوان دنٌای انجٌل  Le Monde de La Bibleنگاشته است که نقطهی آغارٌن اٌن کار مقاله ای با نام
 Le Palimpseste de Sanaa et la Canonisation du Coran : Nouveaux Développementsبوده است  .که آدرس اٌنترنتی آن
https://www.academia.edu/7281199/_Le_palimpseste_de_%E1%B9%A2an%CA%BF%C4%81_et_la_canonisati_on
 __du_Coran_nouveaux_%C3%A9l%C3%A9mentsمی باشد.
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حال به توضٌح دومٌن شٌوه از تحرٌف می پردازٌم .در زمان عبهدالمالک زبهان نوشهتاری عربهی تثبٌهت
شد و قرآنی که در دستان خلٌفه بود مٌان مردم پخهش شهد .از اٌهن رو دسهتکاری مسهتقٌم قهرآن دٌگربسهٌار
سخت گشته بود .اٌن راه با آمدن تکنٌک دستکاری واژگان و ساختار جمله به تدرٌ از بٌن رفت .مثال آن
ها با دستکاری هاٌی جمله های معلوم را تبدٌل به جمله های مجهول مٌکردند .و ٌا معنای کلمات را تغٌٌر
مٌدادند و ٌا جور دٌگر نشان مٌدادند .نام های درون قرآن را به افراد ٌا مکان هاٌی که می خواستند نسبت
مٌدادند و با اٌن کار معنی جدٌهدی بهه متهون قرآنهی مٌدادنهد .آنهها از تکنٌهک ههای دٌگهری همچهون سهاخت
تفسٌر برای متون قرآنی بکار مٌبردند تا بدٌن ترتٌب به قرآن معنا و مفهومی را که می خواستند بدهند .و
گاهی هم اتفاقات تارٌخی جعلی و خٌالی می ساختند و برای تفسٌر قرآن بکار می گرفتند :به عنهوان مثهال
داستان خٌالی معراج محمد که قدرت تخٌل کاتبٌن گماشته شده در دربار را نشان مٌدهد .اٌن نهوع تحرٌهف
در دسته ی تحرٌف واژگان ،ساختار ها و گفته ها طبقه بندی مٌشود .از اٌن سبک تحرٌف ها اٌن روز ها
نٌز وجود دارند و عالمان اسالم(کنکوردٌست ها) با استفاده از تکنٌک هاٌی سعی مٌکنند حقهاٌق علمهی را
از دل آٌات قرآن پٌدا کنند.و بگوٌند که اٌن حقاٌق در زمان صدر اسالم در دل قرآن بوده است درحالی که
اٌهن حقههاٌق نهه بههرای محمههد و نهه هههم عصههرانش قابهل درک نبههوده اسهت .اٌههن گونههه تحرٌفهات گههاهی بسههٌار
مضحک و خنده دار 135می نماٌد .آنان با اٌن کار قرآن را معجزه می دانند و از اعجاز علمی قرآن سخن
به مٌان می آورند.
از ٌاد نبرٌم که اٌن تکنٌک ها بکار گرفته شدند تها اصهول دگماتٌهک اسهالم را شهکل دهنهد .آنهها آنقهدر اٌهن
تکنٌک ها را بکار گرفتند که ٌاد و خاطره ی ٌهودی ناصرٌان و دٌن آنها به کل به کنهاری گذاشهته شهدند.
اما از طرٌق اٌن کتاب که چکٌده ای از تحقٌقات علمی بر روی اسهالم اسهت بهه حقهاٌقی دسهت ٌهافتٌم .فههم
اٌن تحرٌف ها می تواند به ما کمک شاٌانی را در فهم گفتمان اسالمی بکند.
حال قصهد دارٌهم بهه بررسهی تعهدادی از تحرٌفهات قابهل توجهه همچهون تحرٌهف کلمهات و عبهاراتی کهه بهه
ٌکتاپرستان ادٌان دٌگر اشاره مٌکند و همچنٌن تغٌٌرات مربوط به تارٌخ و مکهان خاسهتگاه و مبهدا حقٌقهی
اسالم بپردازٌم .در ادامه رد پای اٌن حقٌقت در قرآن قابل مشاهده است.
مسلمان،مسٌحیٌ ،هودی و بت پرست از نگاه اسالم
پٌشتر در مطالب قبلی گفتٌم که اسالم ادعا مٌکند در محٌطی ظهور کرده که بت پرستی و پرستش چنهدٌن
خداوند رواج داشته است .اٌن در حالی است که از ده قرن قبلتر مسهٌحٌت در خهاور مٌانهه گسهترش ٌافتهه
بوده است .و آنان از قرن ها قبل به علت روابط تجاری که با ٌهودٌان و مسٌحٌان داشتند با آنها به شهکلی
مداوم در ارتباط بوده اند .قبٌله ی قرٌش و محمد نٌز با آنان در ارتباط بوده است .طبق چٌزی که از قرآن
و رواٌات برداشت مٌکنٌم اٌن است که وی نٌازی به اٌن نداشهته کهه از ادٌهان ٌهودٌهان و مسهٌحٌان بهرای
نوشتن قرآن الهام بگٌرد .زٌرا فرشته ای از طرف خدا آٌات را به او مٌگفته است .محققٌن غربی تحقٌقات
خود را از همٌن ادعای اسالم آغاز کردند و اٌن موضوع را کهه چطهور اسهالم بهه واسهطه ی محمهد شهکل
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 .عده ای از مسلمانان وجود اٌن گونه از تحرٌفات را که امروزه جرٌان دارد مٌپذٌرند و معتقدند که اٌن کارها باعث خواری و خفت اسالم
مٌشوندhttp://www.miraclesducoran.com/scientifique_index.html .
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گرفته است ،بررسی کردند .تصورشان بر اٌن بود که وی از نماٌندگان ٌهودی و مسٌحی اطالعات کسهب
و جمع آوری کرده است و سپس دٌن اسالم را شکل داده است .آنان منکر اٌهن بودنهد و هسهتند کهه قهرآن
بر محمد وحی گردٌده است و معتقد هستند که نمی توان تاثٌر دٌن و تفکر ٌهودی ناصهرٌان را بهر روی
قبٌله ی قرٌش نادٌده گرفت و ادعا کرد که آنان هٌچ تاثٌری از ٌهودی ناصرٌان نگرفتند و اسهالم ناگههان
به ٌکباره از هٌچ و در مٌان بت پرستان پدٌد آمده است .ولی آنان نکته ای مهمی را نمی دانستند.
به نظر مٌاٌد نکته ی مهمی که از دٌدگان محققٌن غربی پنهان مانده بوده ،مهارت و چٌره دستی اسهت کهه
با آن ٌهودی ناصرٌان را از دٌن و تارٌخ خود حذف کردندٌ .عنی خلفهای وقهت و کهاتبٌن بها دسهتکاری بهر
روی قرآن و تارٌخشان آنان را به کل حذف کردند .آنان را به خوبی از خاطرات و قهرآن حهذف کردنهد و
در داستان هاٌی که ساختند از همه ٌعنی از ٌهودی و مسٌحی و غٌره نام بردند جهز از ٌههودی ناصهرٌان.
زٌرا آنها دٌن ٌهودی ناصرٌان را تصاحب کرده بودند.
برای درک بٌشتر اٌن موضوع که مسلمانان ،دٌن ٌهودی ناصرٌان را تصهاحب کردنهد ،بهه تهارٌخ قبهل از
شکل گٌری اسالم بر مٌگردٌم جاٌی که پٌمان دوستی مٌان ٌهودی ناصرٌان و اعراب در سهورٌه و مدٌنهه
شکل گرفته بود .اٌن موضوع که آنان دٌن ٌهودی ناصرٌان را تصاحب کردند را حتی مهی تهوان از مٌهان
لغتاتی که امروزه نٌز در قرآن و نزد مسلمٌن وجود دارد ٌافت :لغات و اصطالحاتی که اعراب و ٌهودی
ناصرٌان برای نامٌدن پٌروان ادٌان دٌگر نام مٌبردندٌ ،کسان بود و از مکتب ٌههودی ناصهری برخاسهته
بود :آنان به مسٌحٌان عرب( و مسٌحٌانی که زبان سوری-آرامهی داشهتند) مشهرکٌن مٌگفتنهد(زٌرا آنهان بهه
پدر پسر و روح القدوس اعتقاد داشتند) و ٌهودٌان خاخهامی را کفهار بهه معنهای کسهی کهه اٌمهان نهدارد مهی
دانسههتندٌ .هههودی ناصههرٌان و هههم پٌمانانشههان ٌعنههی اعههرابٌ ،هودٌههان خاخههامی و مسههٌحٌان را اهههل کتههاب
مٌدانسهتند ٌعنههی کسههانی کههه پٌامبرانشههان دارای کتههاب بههوده انهد .و ٌقٌنهها کتههابی کههه از آن صههحبت مٌکردنههد
تورات 136بوده است ،کتابی که خهود آنهها نٌهزاز آن بهه عنهوان مرجهع و رفهرنس بههره مٌبردنهد .پهس طبهق
تعرٌف ٌهودی ناصرٌان و اعراب ،اهل کتاب کسانی بوده اند که تورات کتاب آنان بوده اسهت .و ٌهودٌهان
به خاطر وجود کتاب مشترک با ٌهودی ناصرٌان اهل کتاب نامٌده شدند .کلمه ی جالب دٌگری که هم نزد
مسههلمٌن و هههم نههزد ٌهههودی ناصههرٌان وجههود دارد ،کلمههه ی امههت اسههت .اٌههن کلمههه کههه آنههرا بههه معنههای
قبٌله،اجتماع ٌا حتی ملت می دانند ،از تورات 137گرفته شده است.و قبل از حذف ٌهودی ناصرٌان  ،اٌهن
کلمههه بههه مجمههوع ٌهههودی ناصههرٌان و اعههراب اطههالق مٌشههد زٌههرا آنههان بهها هههم متحههد بودنههد وپههروژه ی
موعودگرانه ی و اٌمان مشابه و ٌکسانی داشهتند .همهانطور کهه گفتهٌم کلمهه ی امهت از تهورات گرفتهه شهده
اسهت و از (اُم) بهه معنهی مهادر سهاخته شهده اسههت .و بهه دوازده قبٌلهه ی بنهی اسهرائٌل اشهاره مٌکنهدٌ ،عنههی
کسانی که از قوم برگزٌده ه ستندٌ .هودی ناصرٌان اٌن کلمه را در پس سهالها نگهه داشهته بودنهد و خهود را
از اٌن طرٌق قوم برگزٌده مٌخواندند زٌرا همانطور که پٌشهتر گفتهه شهد ،آنهان خهود را ٌهودٌهان حقٌقهی و
راستٌن می دانستند و دٌگر ٌهودٌان از نگاه آنان کفار بودند .اٌن موضوع را حتی می شهود در قهرآن نٌهز
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 .کلمه ی  Bibleدارای رٌشه ای ٌونانی است و رٌشه ی ٌونانی آن »  « βιϐλίαمی باشد که به معنی کتب است .و منظور از کتب( ،کتب تورات)
است .برای اطالعات بٌشتر دلٌل اٌنکه چرا کلمه ی  Bibleهمان کتب تورات است به لٌنک زٌر رجوع شود.
http://www.alliancebiblique.fr/archives/l-origine-du-mot-bible?ref=Rolin
137
.در کتاب سفر پٌداٌش  ،35کلمه ی امت به معنای قبٌله ،اجتماع ٌا ملت می باشد.
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ٌافههت بههه شههرط آنکههه قههرآن را بدرسههتی و از روش آن بخوانٌم(.بههه روش خههوانش قههرآن در ادامههه خههواهٌم
پرداخت) هنگامی کهه ٌههودی ناصهرٌان ،اعهراب را بها خهود متحهد کردنهد و دٌهن خهود را بهه آنهان آمهوزش
دادند ،گفتنهد کهه آنهان ٌعنهی اعهراب از قهوم ابهراهٌم هسهتند و آنهان نٌهز جهزو امتشهان بهه شهمار مهی آٌنهد .و
اٌنطور امت متشکل از اعراب و ٌهودی ناصرٌان شکل گرفت.
امت عربٌ -هودی ناصری به حٌات خود ادامه مٌداد که بهه ٌکبهاره اتفاقهات سهال  640مهٌالدی رخ داد و
از آن سال به بعد پروژه ی تصاحب دٌن آنها و سپس خذف آنها شروع گشهت .همهانطور کهه پٌشهتر نٌهز
گفتههٌم خلفههای عههرب همچههون عمههر و عثمههان و غٌههره تههالش بخصوصههی را بههرای تصههاحب دٌههن ٌهههودی
ناصههرٌان انجههام دادنههد .آنههان بههه متههونی را کههه بعههد ههها قههرآن را شههکل داد ،دسههت بردنههد .آنههان کلمههه ی
النصره(نصههرانی) کههه اشههاره بههه ٌهههودی ناصههرٌان دارد را بههه سههوره هههاٌی اضههافه کردنههد کههه در آنههها از
سوءاعتماد به ٌهودٌان خاخهامی سهخن آمهده بهود .بعهد هها ،در قهرون بعهدی ،تهالش بهر اٌهن شهد کهه معنهای
حقٌقی کلمه ی نصرانی  ،که به معنی ٌهودی ناصری است مخفی بمانهد  ،از همهٌن رو کلمهه ی النصهره
را مسٌحی معنا کردند .دلٌل اٌنکه خلفای عرب به سوره ی هاٌی که از ٌهودی خاخامٌان بد مٌگفت و آنان
را غٌر قابل اعتماد مٌخواند ،کلمه ی النصرانی را اضافه کردند اٌن بود که اعراب بعد از اتفاقات تارٌخی
که در سال  640مٌالدی افتاد ،از آنها بسٌار متنفر شدند و اعتمادشان را نسهبت بهه آنهان از دسهت دادنهد.و
کلمه ی امت را تنها از مال خود دانستند و اعراب را قوم برتر قلمداد کردند.138
بدٌن شکل و پس از تحرٌ فات بسٌاری که در دٌن و کتاب ٌهودی ناصهرٌان صهورت گرفهت ،دٌهن اسهالم
شکل گرفت .اٌن دٌن جدٌد برای توجٌه خود نه تنها هٌچ صحبتی راجع به گذشته ی تارٌخی حقٌقی خهود
و دٌن ٌهودی ناصرٌان که از دل آن شکل گرفته ،نمی کند بلکه هرگونه ارتبهاط مٌهان اٌهن دٌهن را بها دٌهن
ٌهودی ناصرٌان رد مٌکند ،و ادعا دارد که اٌن دٌن نوٌن مستقٌم از طرف خداوند نازل شده و بهه انتخهاب
خداوند شکل گرفته است .آنان برای اٌن ادعا که اسالم دٌن نوٌنی است ،و هٌچ ارتباطی مٌان اٌن دٌن و
ادٌانی همچون ٌهودٌت وجود ندارد دست به ساخت داستان ههای خٌهالی زدنهد و بها اسهتناد بهه داسهتان ههای
خٌالٌشههان ادعهها کردنههد کههه اسههالم در محٌطههی برخاسههته کههه کمتههرٌن نشههانه هههاٌی از تههاثٌر دٌههن ٌهودٌههت و
مسٌحٌت در آنجا وجود داشته است و بت پرستی و پرستش خداٌان متعدد مرسهوم بهوده اسهت .امها مشهکل
اٌن جاست که تفکر ،گفتمان و اٌدئولوژی اسالمی بعد ازآنکه متون قرآنی توسط عبدالمالک و خلفهای بعهدی
تثبٌت گشت و مٌان مردم پخش شد ،شکل گرفت .و چالشهی کهه بها آن روبهرو بودنهد اٌهن بهود کهه باٌهد مهتن
قرآن را که دٌگر نمی توانستند بر آن چٌزی اضافه ٌا کم کنند را با توجه به خواسته هاٌشان تغٌٌر مٌدادند.
و معنای جدٌهدی بهه کلمهاتی کهه در متهون قرآنهی وجهود داشهت ،مٌدادنهد .بهدٌن ترتٌهب متهود جدٌهدی بهرای
دستکاری متون قرآن شکل گرفت که بر پاٌه ی تغٌٌر و جابه جاٌی معناٌی کلمات می بود.
دستکاری معناٌی کلمه ی (النصره) ٌکی از مثهال هها ی بهارز اٌهن گونهه دسهتکاری ههای معنهاٌی کلمهات
قرآنی است .اٌن کلمه در زمان عمر به قرآن اضافه شد و در ابتدا به معنای ٌههودی ناصهرٌان بهود امها بهه
تدرٌ معنای آن تغٌٌر کرد و النصره به معنای( مسٌحی) شد.همانطور که گفتٌم اٌهن کلمهه در زمهان عمهر
به قرآن اضافه شد و اٌهن نشهان از واقعٌهت کٌنهه ی اعهراب بهه ٌههودی ناصهرٌان داشهت و گهواهی بهود بهر
138

 .اٌن تحقٌقات به همت محققٌنی همچون آنتوان موسالی و ادوارد ماری گاله صورت گرفته است.
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جداٌی اعراب از ٌهودی ناصرٌان .اٌن تکنٌک دستکاری معناٌی تا قهرن دههم مهٌالدی ادامهه پٌهدا کهرد .و
مسلمانان برای توجٌه معنهای جدٌهد متهون قرآنهی احهادٌثی و رواٌهات و تهارٌخی جعلهی و بها توجهه بهه نٌهاز
هاٌشان ساختند و به آنها استناد کردند .اٌن طور شد که اسالم شکل گرفت و کلمه ی امهت از آن پهس تنهها
مخههتص مسههلمانان شههد( .139کلمههه ی امههت در ابتههدا مخ هتص اعههراب بههود امهها از زمههان حکومههت عباسههٌان
درهای اسالم بر جهانٌان گشوده شد و کلمه ی امت اسالمی شکل گرفت ).و ٌک مذهب دٌگر بهه مهذاهب
دارای کتاب اضافه گردٌد و ٌهودٌت ،مسٌحٌت و اسالم سه مذهب دارای کتاب نام گرفته شدند.
مفهوم ادٌان دارای کتاب و به شمارآوردن اسالم به عنوان مذهب دارای کتاب ،به اسالم رسمٌت بخشٌد و
باعث شد تا اٌن مذهب هم تراز با ٌهودٌت و مسٌحٌت نشان داده شود .البته اسالم با بٌان اٌنکه آخرٌن دٌن
الهی و تکمٌل کننهده ی ادٌهان دارای کتهاب اسهت پها فهرا تهر نههاد و خهود را برتهر از دو مهذهب ٌهودٌهت و
مسٌحٌت دانست .اٌن اٌده ی ساخته شهده توسهط مسهلمانان بهه غٌهر از آنکهه اسهالم را برتهر از ادٌهان دٌگهر
نشان مٌداد مزٌت و فاٌده ی دٌگری نٌز داشت و آن اٌن بود که شباهت های زٌاد مٌان اسالم ٌ ،هودٌهت و
مسٌحٌت را توجٌه مٌکرد .آنها با اٌن مفهوم شباهت های مٌان متون مقدس ٌهودٌان مسٌحٌان و مسلمانان
را توانستند توجٌه کنند .همانطور شباهت های مٌان شرٌعت کتب( ٌهودٌان و مسٌحٌان) و اسالم ،آٌٌن ها
و مراسم های تقرٌبا مشابه مٌان آنها را توانستند توجٌه کننهد .گرچهه بهتهر و صهحٌح تهر اسهت کهه اٌنطهور
بگوٌٌم که آنان شباهت هاٌی همچون شباهت در آٌٌن ها و مراسم مذهبی و اندٌشه های موعودگرانه مٌان
خودشان و ٌهودی ناصرٌان ،را توجٌه کردند.
بازگردٌم به موضوع دستکاری لغات .اٌن نوع دسهتکاری بهه خهوبی حقٌقهت ٌههودی ناصهرٌان و تصهاحب
دٌن آنان را پنهان کرد .از آن پس معنی کلمه ی النصره تغٌٌر داده شد و به معنای فرد مسٌحی شد .آنهان
همچنٌن معنای کلمه ی کفار که به معنای (پنههان کهاران،مخفی کننهدگان بهود) و بهه ٌهودٌهان خاخهامی( کهه
حقٌقت تورات را با تفاسٌر تلمهود پنههان کهرده بودنهد) اشهاره مٌکهرد را تغٌٌهر دادنهد و معنهای اٌهن کلمهه را
خائن ،کژدٌن و رد شده ،دانستند .با اٌنکار جلوی سواالتی که ممکن بود مسلمانان مطرح کنند را گرفتنهد.
مثال اٌنکه چرا به آن عده از ٌهودٌان پنهان کار مٌگفتند ؟ ٌهودٌان خوب ٌعنی آنهاٌی که به حقٌقت تورات
اکتفا کردند و به آن استناد مٌکردند ،که بودند؟؟ چرا مسلمانان با آنهان دوسهت بودنهد؟؟ .مسهلمانان همچنهٌن
معنای کلمه ی مشرکٌن را نٌز تغٌٌهر دادنهد کهه در ابتهدا بهه معنهی مسهٌحٌان بهود .و گفتنهد کهه اٌهن کلمهه بهه
معنای کسی است که به چند خدا اٌمان دارد که در واقع منظورشهان همهان بهت پرسهتان و افهرادی بهود کهه
مسلمانان آنها را در داستان هاٌشان ساخته بودند و دراٌن داستان های خٌالی و ساختگی اسالم ،آنهها بهه
پرستش خداٌان متعدد می پرداختند .و برای توجٌهه اٌهن کهه در آن دوران بهت پرسهتی و پرسهتش چنهد خهدا
راٌ بوده باز هم داسهتان ههای خٌهالی دٌگهری سهاختند و گفتنهد کهه در صهدر اسهالم ،جههل 140و نهادانی و
139

 .همانطور که پٌشتر گفتٌم در ابتدا به مجموع اعراب و ٌهودٌان امت مٌگفتند اما معنای آن تغٌٌر کرد و مختص اعراب گشت و در دهمٌن آٌه
از سومٌن سوره ی قرآن نوشته شده است که :شما بهترٌن امّتى هستٌد كه براى مردم ظاهر (برگزٌده ) شده اٌد
140
 .اٌن که مسلمانان می گوٌند که در قبل از اسالم ٌعنی در دوران جهالت دختران را زنده به گور مٌکردند چٌزی جز ٌک افسانه نٌست .و
مسلمانان در آٌه ی  57ام از سوره ی نحل دست بردند و برای افسانه ی زنده به گورکردن دخترها ،اٌن آٌه از قرآن را دستکاری کردند و به آن
طبق نٌازشان معنا دادند :در اٌن آٌه آمده است( :بخاطر بشارت تلخى كه به او داده شده ،از مٌان مردم متوارى مى شود ،درمانده است كه آٌا اٌن
دختر را همراه با ننگ و خفت نگاه دارد ٌا او را در خاك پنهان كند .بدانٌدكه چه بد قضاوت مى كنند ).آنان از تکنٌک دستکاری معنای ٌه کلمه
س ُه فٍِ ال ُّت َرا ِ
ب) را در خاک پنهان کردن معنی کردند درحالی که معنای اولٌه ی آن (ترک کردن  ،رها کردن)است.
استفاده کردند .در اٌن آٌه ( ََ ُد ُّ
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شرک رواج داشته است  .همانطور که شاهد هستٌم تغٌٌر معنهاٌی ههر کلمهه ،دسهتکاری ،تحرٌهف و سهاخت
داستان خٌالی دٌگری را می طلبٌده است.

ًوًَْ ُایی اص تغییشات ّ دستکاسی ُا دس تاسیخ ّاقعی اسالم دس جِت ضکل دادى تَ گفتواى اسالهی
همانطور که گفته شد مسلمانان دست به تغٌٌر معناٌی متون قرآنی می زدند اما نکته ی دٌگری که باٌد بهه
آن اشاره کرد اٌن است که آنان همزمان با انجام اٌن کار ،دست به تغٌٌرات و دستکاری های دٌگری نٌز
می زدند :آنان اجزا و عناصر تارٌخی و جغرافٌاٌی منشا حقٌقی اسالم را دستکاری و جابجا کردند .قطعا
هدف اولٌه ی آنها پنهان کردن وجود ٌههودی ناصهرٌان و تصهاحب دٌهن آنهها بهود .و سهپس بها تغٌٌهرات و
دستکاری های فراوان در آنها  ،گفتمان اسالمی را شکل دادند .آنها برای حذف ٌهودی ناصرٌان و توجٌه
خود ،به کمک تفاسٌر ساختگی ،شهواهد تهارٌخی را دسهتکاری کردنهد و تغٌٌهر دادنهد .در مٌهان اٌهن شهواهد
تارٌخی ،قرآن مهمترٌن مثال و نمونه از آن اسهت ،قرآنهی کهه آنقهدر در آن دسهت بردنهد کهه دٌگهر گنهگ و
نامفهوم می نماٌٌد .و از مٌان شواهد مادی دٌگر ،به عنوان مثال می توان از دستکاری هها در نهام مکهان
ها نام برد.
آنان همچنٌن می باٌست حقاٌق و شواهدی که به شکل شفاهی  ،سٌنه به سٌنه منتقل مٌشد را تغٌٌر مٌدادند
و تحرٌف مٌکردند .بهترٌن راه برای تغٌٌر اٌن شواهد شفاهی ساخت حدٌث بهود .اولهٌن احادٌهث در پاٌهان
قرن هشتم مٌالدی شکل گرفت و با گذر زمان ،از کارخانه ی حدٌث سازی مسلمٌن حدٌث های ساختگی
بسٌاری ساخته شد .هدف اصلی اَن احادَهث و در کهل تمهامی اَهن تحهارَف اَهن بهود کهه بها خهاطرات بهاقی
مانده از وقاَع حقَقی اسالم ،تصوَری آرمانی و خَالی از محمد و داستانی جعلی بسازند.
قصد ندارٌم وارد جزئٌات تمامی تغٌٌرات و جابجاٌی هاٌی که در تارٌخ حقٌقی اسهالم رخ داده ،بپهردازٌم،
و به اشاره به تعدادی از مهمترٌن تغٌٌرات ،اکتفا مٌکنٌم.
نمونه ها ٌی از تغٌٌرات و تحرٌفات جغرافٌاٌی:
مهمترٌن تغٌٌرات و جابجاٌی جغرافٌاٌی را بی شک باٌد تغٌٌر محل زندگی قبٌله ی قرٌش ،قبٌله ی محمد
دانست( آنان در قسمت شمال غرب سورٌه در نزدٌکی های منطقه الذقٌه زندگی مٌکردند) ولی اٌن مکان
را برای مطابقت دادن با منطق شان تغٌٌر مٌدهند و محل زندگی قبٌله ی قرٌش و محمد  ،مکه مٌشود .نام
مکان ها،نام تپه ها و محل عبادتگاه اصلی ( ٌعنی ازاورشلٌم به مکه) نٌز تغٌٌر مٌکند.
نمونه هاٌی از تغٌٌرات و تحرٌفات اتفاقات تارٌخی:
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مسلمانان داستان جنگ هاٌی که به فتح اورشلٌم منجهر شهد را بهه کهل تغٌٌهر دادنهد و در تهارٌخ و گفتمهان
اسههالمی اٌههن حههوادث را جنههگ هههای مٌههان ٌههاران پٌههامبر زمههانی کههه در مدٌنههه مسههتقر بههود  ،بهها مخههالفٌن و
دشمنان مکی نشان دادند.
نمونه هاٌی ازتحرٌفات مربوط به چهره های تاثٌر گذار و کلٌدی
خوشبختانه اسالم نتوانست وجود چهره های تاثٌر گذار و کلٌدی همچون مبلغٌن ٌههودی ناصهری را بهه
کل حذف کند .در تارٌخ و گفتمان اسالمی از ورقة بن نوفل که مبلغی ٌهودی ناصری بود سخن بهه مٌهان
آمههده اسههت .وی در تههارٌخ و گفتمههان اسههالمی روحههانی مسههٌحی نشههان داده شههده اسههت .در تههارٌخ و گفتمههان
اسههالمی از بحٌههرا نٌههز سههخن بههه مٌههان آورده شههده اسههت وی را نٌههز کشٌشههی مسههٌحی نشههان داده انههد کههه در
داستان های خٌالی اسالم وی نشانه های پٌامبری در محمد می بٌند.
تحرٌفات در مورد علت اصلی ٌهودی ستٌزی اسالم و مسلمانان
علت اصلی ٌههودی سهتٌزی مسهلمانان را باٌهد اختالفهات عقٌهدتی و دشهمنی ههای مٌهان ٌههودی ناصهرٌان و
ٌهودی خاخامٌان دانست .همانطورکه پٌشتر گفتٌم اختالفات مٌان ٌهودی ناصرٌان با ٌهودٌان خاخامی بعد
از ماجرای فتح اورشلٌم در سال  614شدت گرفت و ٌهودی خاخامی ها بهه مخالفهت بها پهروژه ی ٌههودی
ناصرٌان برخاستند ،و دشمنی ها تشدٌد شهد و کهار بهه جهاٌی رسهٌد کهه شهربرازشخصها مداخلهه کهرد و از
ٌهودٌان خاخامی که در تصرف اورشلٌم نقش مهمتری اٌفا کرده بودند ،حماٌت کرد و ٌهودی ناصرٌان را
به همراه متحدانشان ٌعنی اعراب از اورشلٌم و خاک فلسطٌن اخراج کرد .اٌن اتفاق باعث شد که ٌهودی
ناصرٌان دوچندان از ٌهودٌان خاخامی نفرت پٌدا کنندٌ .هودی ناصهرٌان و مسهلمانان آنهها را خهائن قلمهداد
مٌکردنههد ،امهها مههاجرای خٌانههت آنههها بعههد از حههذف ٌهههودی ناصههرٌان و بعههد از تحرٌفهات شههکل گرفتههه ،در
تارٌخ مسلمانان به داستان هاٌی در باب ( عهد شکنی و خٌانت ٌهودٌان مدٌنه )تبدٌل شده است .در همٌن
داستان های نقل شده(ٌعنی داستان عهد شکنی و خٌانت ٌهودٌان مدٌنهه در زمهان پٌهامبر) ،ماجراههاٌی نقهل
مٌشود که رٌشه ی حقٌقی اتفاقاتشان را باٌد در زمان عمر پٌدا کردٌ ،عنی در سال  640مٌالدی زمهانی
که عمر و دٌگر فرماندهان عرب بر ٌهودی ناصرٌان خشمگٌن شهدند و رهبهران و افرادشهان را قتهل عهام
کردند و بقٌه شان را از سرزمٌنشان بٌرون انداختند .در تارٌخ مسلمانان علت  ،شرح و زمان اٌن اتفاقات
کامال تغٌٌر کرده و داستانی خٌالی مطابق با داستان های اسالم و نٌاز اسالم براٌش ساخته اند .علت آن را
ٌهودی ستٌزی 141پٌامبر مٌنامند( و معتقدند که اٌن ٌهودی ستٌزی به علت خٌانت های ٌهودٌهان در تهارٌخ
اسالم بوده است) و داستان را اٌنگونه نقل مٌکنند که پٌامبر به خاطر خٌانت ههای ٌهودٌهان دو تها از قباٌهل
ٌهودٌان را در سال  625-624مٌالدی( اٌن تارٌخ هم هماننهد بقٌهه داسهتان خٌهالی اسهت) از مدٌنهه اخهراج
کرد و قبٌله ی سوم را دستور داد قتل عام کنند.

141

 .داستانی حاکی از ٌهودی ستٌزی محمد را به نقل از بخاری حکاٌت مٌکنٌم:
(پٌامبر ص فرمودند :قٌامت نخواهد آمد تا اٌنکه مسلمانان با ٌهودٌان بجنگند و آنها را بکشند تا حدی که ٌهودٌان پشت سنگها و درختان پنهان
ت ٌهود
شوند و سنگ ٌا درخت خواهد گفت :ای مسلمان و بنده خداٌ ،ک ٌهودی پشت من است .بٌا و او را بکش مگر درخت غرقد چراکه اٌن درخ ِ
است).
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در تارٌخ حقٌقهی کهه محمهد در آن رهبهری سهپاه اعهراب ههم پٌمهان بها ٌههودی ناصهرٌان را عههده دار بهود،
هٌچگاه اٌن مسئله مطرح نشد که مخالفت با رهبر و نماٌنده ی خهدا ،گنهاه وغٌهر شهرعی اسهت .امها خلفهای
راشدون ،مخالفت با ولی وقت ،نماٌنده ی خدا( که خود آنها بودند) را گناه بزرگ و ارتداد اعالم کردند تا
بدٌن وسٌله قدرت و سلطه ی خود را مشهروع نشهان دهنهد .وقتهی آنهها بهه درو اٌهن را گفتنهد کهه پٌهامبر
هرگونه مخالفت را از طرف مخالفان برنمٌتابٌد و منافقٌن را از مٌان بهر مٌداشهت ،در واقهع اعهالم کردنهد
که هرگونه مخالفت با خود را بر نمی تابند و به شدت سرکوب مٌکنند.

در صفحه ی بعد جدولی را از دستکاری هها و تغٌٌهرات در اجهزا و عناصهر تهارٌخی و جغرافٌهاٌی منشها
حقٌقی اسالم را به تصوٌر مٌکشٌم.
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ه مانطور که پٌشتر گفتٌم گفتمان اسالمی پٌچٌدگی های فراوانی دارد و اٌن پٌچٌدگی ها همه گی در جههت
اٌجاد وحدت درونی خود و توجٌه منطقی گفته ههای اش اسهت .اسهالم ،گذشهته و تهارٌخی افسهانه ای بهرای
خود ساخته است و حوادث تارٌخی واقعی را به ٌاری تخٌل کاتبٌنش تغٌٌر داده و تحرٌف کرده است .و
همانطور که گفتٌم ،برای ساخت افسانه ی اسالم به کرات دست به قرآن برده اند و تحرٌفات انجام داده اند
و آن را گنهگ و نههامفهوم سههاخته انههد .امهها اسهالم ادعهها مٌکنههد کههه قههرآن کتهابی اسههت کههه زبههان و مطالههب آن
واضح و کامال قابل فهم است .142اما حقٌقت اٌن است که مطالب قرآنی سخت و گنگ و نا مفهوم هستند و
آٌه هاٌی که در آنها ادعا می شود قرآن ،کتابی است روشن و واضح بسٌار مضحک به نظر مٌرسند.
علی رغم تمام نبو و استعدادی که کاتبٌن داشتند ،آنها هرگز نتوانسهتند انسهجام متهون کتهاب قهرآن را کهه
در آن دستکاری های زٌادی صورت گرفته بود و مٌگرفت ،حفظ کنند .زٌرا دستکاری ٌک آٌهه و ٌها ٌهک
عبارت باعث مٌشد که آنان مجبور شوندآن آٌه و ٌا آن عبهارت را بها  114سهوره و  6236آٌهه هماهنهگ
سازند .و اگر اٌن آٌه در تضاد با آٌات دٌگر قرار مٌگرفت باٌد باز هم دست به قرآن مٌبردنهد و تغٌٌراتهی
صورت مٌدادند .حال تمام اٌن تغٌٌرات را به لزوم حذف ٌهودی ناصرٌان و پنهان کردن خاسهتگاه حقٌقهی
تارٌخ و جغرافٌای اسالم اضافه کنٌم تا سهختی و دشهواری کهاری کهه کهاتبٌن بها آن روبهرو بودنهد را درک
کنٌم.
علی رغم دقت فراوانی که اسالم در از بهٌن بهردن تهارٌخ حقٌقهی گذشهته ی اش داشهته ،امها رد پاههاٌی از
حقٌقهت اصههلی برجهای مانههده اسهت .مههومنٌن و مسههلمانان حهق هههٌچ گونهه سههوال و شهک درمههورد قههرآن را
نداشهته و نخواهنهد داشهت .و شهک درمهورد حقهاٌق گفتهه شهدهٌ ،کهی از بهدترٌن گناههان شهمرده مٌشههود .در
اسالم نه تنها آتش جهنم و بدترٌن عهذاب هها در انتظهار مهومن بهد اسهت بلکهه وی در اٌهن دنٌها نٌزمجهازات
مٌشهود .فهردی کهه مرتههد اعهالم مٌشهود نههه تنهها سرنوشهتی دردنهاک در جهههنم در انتظهار وی اسهت بلکههه او
محکوم به مرگ نٌز مٌشود .بخاری به نقهل از محمهد مهی نوٌسهد( :کسهی کهه از اسهالم روی برگردانٌهد را
بکشههٌد ).از مسههلمٌن خواسههته شههده کههه بههر رفتههار و تفکههر اطرافٌانشههان مثههل خههواهر ،بههرادر ،پسههر ،دختههر،
هدعت ٌعنهی
دوست و غٌره نظارت شود واگر انحرافی وجود داشت ،اصهالح گهردد .در اسهالم هرگونهه ِب َ
نوآوری در اعمال ٌا اعتقادات دٌنی غٌر مجاز است و از قرن دهم مٌالدی به شهدت مهورد مجهازات قهرار
گرفته مٌشود .هرگونه تفکر نقادانه از اسالم ممنوع است و ممنوعٌت هرگونه انتقاد بٌش از پهٌش مومنهان
را برده و اسٌر اٌن سٌستم مهذهبی مٌکنهد .پهس ههر گونهه شهک ،انتقهاد و حتهی شهوخی بها مطالهب قرآنهی و

142

 .در مٌان سوره ها و آٌاتی که اشاره به اٌن دارد که قرآن کتابی واضح و قابل فهم است می توان به 65امٌن آٌه از پنجمٌن سوره ی قرآن نام
برد ( :از طرف خدا ،نور و کتاب آشکاري به سوي شما آمد ).از آٌه ی  673تا  675سوره ی الشعراء نٌز آمده است192 ( :ـ مسلما اٌن (قرآن)
از سوى پروردگار جهانٌان نازل شده است!  673ـ روح االمٌن آن را نازل کرده است194 .ـ بر قلب (پاک) تو ،تا از انذار کنندگان باشى! 195ـ
(آن را) به زبان عربً روشن(نازل کرد)) .و همچنٌن در36امٌن آٌه از سوره ی زمر آمده است :همان قرآن عربی فصَح که در آن هٌچ ناراستی و
حکم ناصواب نٌست ،باشد که مردم (از آن پند گرفته و) پرهٌزگار شوند.
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اسههالمی ممنههوع و غٌههر مجههاز اسههت و اسههالم و تمههامی مطههالبش مقههدس برشههمرده مٌشههوند .بهها اٌههن حههال بهها
خواندن قرآن سواالتی در ذهن انسان اٌجاد مٌشود که در ادامه به بررسی آنها خواهٌم پرداخت.

قشآى دس ساتطَ تا ساص تضسگ اسالم چَ هیگْیذ
علی رغم تمام آنچه که در رابطه با تحرٌفات در قرآن گفته شد ،قصد دارٌم متون قرآنی را با دقت فراوان
بررسی کنٌم .کلٌد هاٌی را برای خوانش صحٌح قرآن در اختٌار دارٌم که از طرٌق آن ها مهی تهوانٌم بهه
راز بزرگ اسالم ،دست پٌدا کنٌم .برای فهم قرآن باٌهد دسهتکاری ههای رخ داده در قهرآن و تفاسهٌری کهه
برای توجٌه اٌن دستکاری ها نوشته شده  ،بررسی شود تا بتوان به حقٌقت نهفته در پس آن هها دسهت
ٌافت.
پٌشتر به بررسهی تعهدادی از دسهتکاری هها و تغٌٌهرات پهرداختٌم کهه از آنهها مهی تهوان بهه سهاخت داسهتان
خٌهالی نبههوت پٌهامبر ،دسههتکاری ههها درمعنهای کلمههاتی همچهون کفههار ،مشههرکٌن وغٌهره ،تغٌٌههرات مکههانی و
تارٌخی در خاستگاه اسالم ،درو بافی درباره ی شهر مکه و نمونه های دٌگر را نام برد.
در اٌن بخش ما همچنٌن باٌد دستکاری های عمٌقی که در قرآن صورت گرفته را نٌهز در نظهر بگٌهرٌم و
بدانٌم که اٌن قرآن در قرون هفتم و هشتم توسط کهاتبٌن در خهدمت خلفهای بغهداد در شهراٌط خاصهی جمهع
آوری شده است ،و در اٌن قرآن با توجه به نٌاز های خلفا تغٌٌرات صورت گرفته استٌ :عنهی بعضهی از
آٌه ها که با احکام جدٌد مغاٌر بودند ،خذف شدند و آٌه هاٌی که به نفعشان بود را به قهرآن اضهافه کردنهد.
گذشته از همه ی اٌن ها گرداورنده های قرآن ،سوره های قرآن را به ترتٌب طولی از سوره های بلند بهه
سوره های کوتاه چٌدند .اما از آنجاٌی که اٌن عمل باعث شد انسجام قرآن بهم برٌزد ،عالمٌن قهرون اولٌهه
ی اسالم مجبور شدند تا با ساخت داستان سهوره ههای مکهی و مهدنی ،چٌهنش سهوره هها را در جههت اٌجهاد
انسجام در قرآن تغٌٌر دهند .و با اٌن کار بٌش از پٌش راز بزرگ اسالم پنهان گشت.
همانطور که وعده دادٌم در اٌن قسمت به تحلٌل آٌه هاٌی از قهرآن 143مٌپهردازٌم کهه تحلٌهل آنهها ،نمونهه
هاٌی ازموعظات و نصٌحت های ٌهودی ناصرٌان را آشکار مٌسازد .جدولی تهٌه کردٌم که به سه قسمت
تقسههٌم مٌشههود قسههمت اول شههامل آٌههه هههای 144قههرآن اسههت ،قسههمت دوم معنههای آن آٌههه ههها را در دٌههدگاه
اسالمی 145نوشتٌم و در قسمت سوم به رمزگشاٌی آٌه ها مٌپردازٌم آٌهه ههاٌی کهه تحرٌفاتشهان را از روی
آنها برداشته اٌم.
143

 .برای ترجمه ی آٌات قرآن به زبان فرانسه  ،نوٌسنده ی کتاب ادن الفونتن از ترجمه های traduction canonique de ( l’IFTA
 )référenceو ترجمه ی رژی بالنشر و ترجمه ی محمد حمٌدهللا استفاده کرده است .مترجم نٌز از ساٌت /http://wiki.ahlolbait.com
استفاده کرده و ترجمه های الهی قمشه ای ،انصارٌان ،فوالدوند ،آٌتی و مکارم شٌرازی از قرآن را در اٌن کتاب آورده است.
144
 .مطالبی که در داخل پرانتز به آٌه ای اضافه شده است درواقع تفاسٌری هستند که مفسٌرٌن اسالمی بر آن آٌه نوشته اند و نوٌسنده اٌن کتاب
آنها را در آٌه قرآنی قرار داده است.
145
 .در کنار تمام منابع اعم از کتاب و متون که به عنوان تفسٌر برای قرآن به کار مٌرود اٌن روز ها ساٌت هاٌی هم وجود دارند که تفاسٌرآٌات
رابه شکلی منظم جمع آوری کرده اند .آدرس زٌر نمونه ای از آن است:
http://www.islamophile.org/spip/Sourate-Al-Fatihah,147.html
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َهودی ناصرَان به همراه پَروانانی عرب کتابی را به زبان عربی از آَات منتخب َهودی ناصهرَان بهه
اعراب دادند
برای ٌادآوری باٌستی بگوٌٌم که ٌهودی ناصرٌان به کتاب حاوی آٌات منتخب شان که از تورات و انجٌل
گرفته شده بهوده ،قهرآن مٌگفتنهد و آنهان اٌهن کتهاب را ٌعنهی قهرآن را کهه بهه معنهی قرائهت کهردن اسهت ،در
مراسم هاٌشان قرائت مٌکردنهدٌ .ههودی ناصهرٌان نسهخه ای از اٌهن کتهاب را بهه همهراه پنهد هها و انهدرز
هاٌشان به کمک مبلغٌن عرب ،برای متحدٌنشان ٌعنی اعراب ترجمه کردند و در اختٌارشان قرار دادنهد.
نکته ی جالب اٌن است که مسٌحٌان شرقی (مسٌحٌان سوری آرامی) نٌز کتابی از آٌات منتخبه ی خود که
از انجٌل و تهورات گرفتهه شهده دارنهد و تها بهه امهروز بهه اٌهن کتهاب  ،قهرآن  qer’yanaمٌگوٌنهد .146در
زمان ٌهودی ناصرٌان ،تعداد زٌادی از اٌن کتاب کپی و ترجمه شد و ٌهودی ناصهرٌان و واعظهٌن عهرب
من جمله محمد آنها را برای اعراب مٌخواندند.
نکتههه ای کههه باٌههد بههه آن توجههه کههرد اٌههن اسههت کههه َهههودی ناصههرَان بههه کمههک مبلغهَن عههرب ،آمههوزه ههها،
تکالَف و اندرز ها و وعهظ ههای خهود را بهر روی برگهه ههاَی بهه زبهان عربهی مهی نوشهتند .بها توجهه بهه
تحقٌقات صورت گرفتهٌ ،ههودی ناصهرٌان نسهخه ی کهاملی از آٌهات منتخبهه را بهه شهکل کتهاب بهه اعهراب
نداند و همانطور که گفته شد آموزه ها و مطالبی که از کتاب مقدس شان گرفتهه بودنهد بهه همهراه پنهد هها و
اندرزهاٌشان را به شکل برگه مٌان واعظٌن عرب پخش کردند .در نگارش بعضی از سوره ها نکته ای
قابههل توجههه اسههت و آن اٌههن اسههت کههه بعضههی از سههوره ههها را مبلغههٌن عههرب بههه دسههتور اربابانشههان ٌعنههی
ٌهههودی ناصههرٌان نوشههتند ٌعنههی ٌهههودی ناصههرٌان مطالههب خههود را بههه اعههراب دٌکتههه مٌکردنههد و آنههها مههی
نگاشتند .سال ها بعد ٌعنی در سال  640مٌالدی برگه ها توسط مسهلمانان جمهع آوری شهد  ،از مٌهان آنهها
تعدادی را انتخاب کردند ،تعدادی از آن ها را از بٌن بردند ،دستکاری های زٌادی روی آنها انجهام دادنهد
و بدٌن شکل اولٌن کتاب قهرآن شهکل گرفهت .وسهپس مسهلمانان برگهه ههای اصهلی را کهه ترجمهه ی آٌهات
منتخبهه بههود ،از بههٌن بردنههد .آنهها همچنههٌن متههون و رفههرنس هههای ٌههودی ناصههرٌان ٌعنههی کتههاب منتخههب از
تورات و انجٌل که به زبان آرامی بود را نٌز از بٌن بردند.
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 .نکته ی جالب اٌنجاست که ٌهودی ناصرٌان و مسٌحٌان شرق( مسٌحٌان سوری آرامی) به ٌک زبان تکلم مٌکردندٌ :عنی سوری آرامی.
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رمزگشاَی آن
مبلغ ٌهودی ناصری لهزوم داشهتن
کتابی حاوی آٌات منتخبهه تهورات
و انجٌههل بههه زبههان عربههی را بههه
مبلغٌن عهرب توضهٌح مٌدههد .کهه
مبلغ عهرب موعظهات خهود را بهه
کمههک اٌههن کتههاب انجههام دهههد .بهها
اٌههههن کههههار مبلغههههٌن عههههرب دٌگههههر
مجبهههور نمٌشهههدند مهههومنٌن را بهههه
متون مقدس که به زبان عبهری و
ٌا به متون کتاب آٌات منتخبهه کهه
به زبان آرامی بهود ارجهاع دهنهد.
زبان هاٌی که اعراب آنهها را بلهد
نبودنهههههههد و از بافهههههههت فرهنگهههههههی
متفههاوتی بودنههد .پههس در اٌههن آٌههه،
مبلهههغ ٌههههودی ناصهههری اسهههتدالل
هههههاٌی را در بههههاب فواٌههههد چنههههٌن
کتابی ابراز مٌکند گر چه بهر اٌهن
نٌز تاکٌد دارد که عده ای شهکاک
و ناباور همٌشه وجود دارند.

معنای آن در اسالم

متن قرآن
سوره ی فصلت آَه ی 44

(پهههههٌش از هجهههههرت) محمهههههد بههههها
مخالفههت شههدٌد مههردم مکههه روبههرو
شههد .آنههها مٌگفتنههد کههه چههرا زبههان
عربهههی بهههه عنههههوان زبهههان وحههههی
انتخاب شهده اسهت .از اٌهن رو هللا
اٌههن آٌههه را بههرای خههاموش کههردن
انتقهههاد تنهههد آنهههان نهههازل مٌکنهههد .و
سپس به محمد توضهٌح مٌدههد کهه
علٌ هرغم تههالش ههها ،روزی مٌٌ.ههد
که دنٌا بهه دو دسهته تقسهٌم مٌشهود
گروههههی کهههه اٌمهههان آورده انهههد و
گروهههههی کههههه نمٌخواهنههههد اٌمههههان
بٌاورند.

و اگر [اٌن كتهاب را] قرآنهى غٌهر
عربههههى گردانٌههههده بههههودٌم ،قطعهههها
مىگفتند« :چرا آٌههاى آن روشن
بٌههان نشههده؟ كتههابى غٌههر عربههى و
[مخاطب آن] عرب زبان؟» بگو:
«اٌهههن [كتهههاب] بهههراى كسهههانى كهههه
اٌمان آوردهاند رهنمود و درمهانى
اسههههههت ،و كسههههههانى كههههههه اٌمههههههان
نمىآورند در گوشهاٌشان سنگٌنى
اسهههت و قهههرآن براٌشهههان نهههامفهوم
است ،و [گوٌى] آنان را از جهاٌى
دور ندا مىدهند!

(پٌش از هجرت)
مبلههغ مههذهبی توضههٌح مٌدهههد کههه
کتهههاب آٌهههات منتخبهههه تهههورات بهههه
ههههههٌچ وجهههههه کفهههههر آمٌهههههز نٌسهههههت
وهمچنههٌن هههٌچ اهههانتی بههه متههون
مقههههدس نمٌکنههههد .تههههازه بههههرعکس
مبنههای اٌهههن کتههاب ،تهههورات قهههرار
گرفته اسهت کهه از طهرف خداونهد
نازل شده است.
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حقٌقت آن سخن به مٌهان مٌهاورد.
و قههرآن کتههابی اسههت کههه بههر کتههب
آسههههمانی پههههٌش از خود(انجٌههههل و و چنههان نٌسههت كههه اٌههن قههرآن از
تههورات) صههحه مٌگههذارد و(ادعهها جانههههب غٌههههر خههههدا [و] بههههه درو
مٌکنهد کهه درنسههخه ی اصهلی اٌههن سهههاخته شهههده باشهههد بلكهههه تصهههدٌق
کتهههب تحرٌفهههات صهههورت گرفتهههه [كننده] آنچه پٌش از آن است مهى
شههههده اسههههت ).و همچنههههٌن قههههرآن باشههههد و توضههههٌحى از آن كتههههاب
است كه در آن تردٌدى نٌست [و]
برمبنای قرآن آسمانی است.
از پروردگار جهانٌان است
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مبلههغ عههرب کهههه بههه دٌههن ٌههههودی (پٌش از هجرت)
ناصرٌان روی آورده ( و ٌا مبلهغ
ٌهههههههودی ناصههههههری) اعههههههراب را هللا ،محمههههههد را مخاطههههههب قههههههرار
مخاطب قرار مٌدهد .و ترجمه ی مٌدهههد .همچنههٌن  ،هللا ،کههالم خههود
که از کتهاب آٌهات منتخبهه تهورات را در قههرآن  ،بههه عنههوان منبعههی
و انجٌهههل انجهههام داده ،را بهههه آنهههها قابهههل ارجهههاع معرفهههی مٌکنهههد در
معرفههی مٌکنههد .او داسههتان ٌوسههف حالی که در آن موقع هنهوز قهرآن
پٌههامبر کههه در تههورات آمههده بههوده نوشههته نشههده بههود .و مٌفرماٌههد کههه
را بهههرای آنهههها تعرٌهههف و تفسهههٌر قههرآن از کتههب پههٌش ازآن(منظههور
مٌکند .نکته اٌن است که تفاسهٌر تورات و انجٌهل ) برتهر و کهاملتر
و توضههههٌحات مربههههوط بههههه اٌههههن اسهههت .آٌهههات بعهههدی بهههه شهههرح و
داستان برای غٌهر ٌههودی و غٌهر توضهههٌح داسهههتان ٌوسهههف پٌهههامبر
فرزند ٌعقوب مٌپردازند .همچنهٌن
مسٌحی خٌلی قابل فهم نٌست.
اٌن سوره مٌخواهد نشهان دههد کهه
رنهه و ماللههت هههاٌی کههه ٌوسههف
متحمل مٌشود همچون رنه ههاٌی
اسهههت کهههه محمهههد در راه خهههدا از
سوی مردم مکه متحمل مٌشود.
رمزگشاَی آن

معنای آن در اسالم

ٌهودی ناصرٌان به مبلغٌن عربی (قبل از هجرت)
و به اعهراب ٌهادآوری مٌکننهد کهه
آنههههها کتههههابی از آٌههههات منتخبههههه ی هللا بههههه تمجٌههههد و سههههتاٌش قههههرآن
تورات را به زبان عربهی ترجمهه آسهههمانی مٌپهههردازد .همچنهههٌن بهههه
کههههرده انههههد .و کتههههاب تههههورات (ام تمجٌههد از قههرآن بههه زبههان عربههی
الکتاب) را بهه زبهان عبهری نهزد کهههه از آن(قهههرآن آسهههمانی) گرفتهههه
خهههود دارنهههد .و بهههه لطهههف کتهههاب شده و ارائه گشته ،مٌپهردازد .کهه
ترجمه ی شده بهه عربهی از آٌهات بهههه کمهههک اٌهههن قهههرآن بهههه زبهههان
منتخبههه تههورات ،اعههراب مٌتواننههد عربی ،اعراب و تمامی انسان ها
از اندٌشههه و خهههرد کتهههاب تهههورات بتوانند وحهی الههی را درک کننهد.
در آٌهههاتی از اٌهههن سهههوره ،مهههردم
بهره مند شوند.
مکهههههه بهههههرای روی آوردن بهههههه
اسههالم تشههوٌق و ترغٌههب مٌشههوند.
و همچنهههههٌن مهههههذهب دروغهههههٌن و
نگهههرش آنهههها مهههورد انتقهههاد قهههرار
گرفته مٌشود.
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سوره ی َوسف آَه ی  6الی 3
.1الهههف الم راء اٌهههن اسهههت آٌهههات
کتاب روشنگر.
 .2مهها آن را قرآنههى عربههى نههازل
کردٌم باشد که بٌندٌشٌد.
 .3ما نٌکهوترٌن سرگذشهت را بهه
موجب اٌن قهرآن کهه بهه تهو وحهى
کردٌم بر تو حکاٌت مىکنٌم و تو
قطعههها پهههٌش از آن از بهههىخبهههران
بودى.

متن قرآن

سوره ی زخرف آَه ی 2الی 4
 .2سوگند به كتاب روشنگر.
 .3مهها آن را قرآنههى عربههى قههرار
دادٌم باشد كه بٌندٌشٌد.
 .4و آن در امالكتهههههاب اسهههههت در
نههههههزد مهههههها؛ كتههههههابى ارجمنههههههد و
حكمتآمٌز.

(قبل از هجرت)
سوره ی َونس آَه ی34
واعظ به مخهاطبٌن عهرب توصهٌه
مٌکند که در صورتی که شهک و
رٌبهههی بهههه دل آنهههها در خصهههوص
آٌههات وارد شههد ،بهها خههود ٌهههودی
ناصهههرٌان مشهههورت کننهههد .زٌهههرا
آنهههههههان تهههههههورات را از دٌربههههههههاز
مٌخواننههد وهمچنههٌن بههه اٌههن کتههاب
تسلط دارند پهس بهتهر مٌتواننهد آن
را تفسٌر و تحلٌل کنند.

کلمههه ی( َق َر ْأ َنههاهُ) بههه معنههی همههان
کتاب حاوی آٌهات منتخهب ٌههودی
ناصههههههرٌان اسههههههت کههههههه ٌهههههههودی
ناصرٌان به همراه پٌروان عرب(
که مبلغ شده بودنهد) ،آن را بهرای
متحدٌنشههان ٌعنههی اعههراب ترجمههه
کردنهههههد و در اختٌارشهههههان قهههههرار
دادند .اما دسهتکاری متهون قرآنهی
کههه در طههول سههالها و بههه دسههتور
خلفهها صههورت گرفتههه ،بههه َق َر ْأ َنههاهُ
معنای جدٌدی داده است و اٌن نام
درمعنی جدٌدش بهه قهرآن آسهمانی
اشههاره مٌکنههد .امهها اٌنجهها کلمههه ی
َق َر ْأ َناهُ در معنای اولٌه اش به کهار
رفتههههه اسههههت ٌعنههههی کتههههاب آٌههههات
منتخبههههههه ٌهههههههودی ناصههههههرٌان از
تههورات و انجٌههل  ،در واقههع َعنههی
کتاب منتخب از آَاتی کهه َههودی
ناصهههههرَان آن را همهههههواره مههههههی
خواندنههههد و زمزمههههه مَکردنههههد(.
همانطور که پٌشتر گفتٌم فلسفه ی
وجههود اٌههن کتههاب از آٌههات منتخبههه
ی ٌهههودی ناصههرٌان اٌههن بههود ک هه

در برابهههر انتقهههادات مهههردم مکهههه،
خداونههد بههه محمههد و بههه مسههلمانان
توصههٌه مٌکنههد کههه بهها ٌهودٌههان و
مسههٌحٌان کههه همههان وحههی خههدا را
در دوران خههههود درٌافههههت کههههرده
بودنههههد ،مشههههورت کننههههد .امهههها از
آنجههاٌی کههه ٌهودٌههان و مسهههٌحٌان
کتههههب الهههههی خههههود را دسههههتکاری
کههههههرده بودنههههههد ،تفسههههههٌراٌن آٌههههههه
دستخوش تغٌٌراتی شد و گفتند که
منظهههههور اٌهههههن بهههههوده اسهههههت کهههههه
مسلمانانی که ممکن است شک و
رٌبهههههههی در دل راه بدهنهههههههد ،بههههههها
مسلمانانی که در دٌن اسالم خبهره
هستند ،مشورت کنند.
(پٌش از هجرت)
کلمهههههه ی ( َق َر ْأ َناهُ)درآٌهههههات  17و
 18بههه معنههای مههتن قههرآن ترجمههه
کردند .پس اٌن دو آٌه را با توجه
بهههه اٌهههن معنهههی تفسهههٌر کردنهههد و
توضٌح دادند و کلماتش را با اٌهن
معنی مطابقت دادند.
طبق تفسٌر اسالمی ،هللا از محمهد
مٌخواهد که بٌشتر از آنچه کهه از
طههرف خههدا بههه وی گفتههه مٌشههود،
نگوٌههد ٌعنههی آٌههات خههدا را تفسههٌر
نکنههد زٌههرا اٌههن کههار مخههتص هللا
است .اٌهن آٌهات تضهمٌن کننهده ی
اٌههن هسههتند کههه تمههام آنچههه را کههه
محمد بهر زبهان آورده دقٌقها و بهی
هٌچ کم و زٌادی کهالم هللا هسهتند.
و اٌن سه آٌه حاکی از اٌن هسهتند
که تنها خداسهت کهه مٌتوانهد قهرآن
را تفسٌر کند.
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پس اگر شک و رٌبی از آنچهه بهه
تو فرستادٌم در دل داری از خهود
علمههههای اهههههل کتههههاب کههههه کتههههاب
آسههمانی پههٌش از تههو را میخواننههد
بپرس .همانا (کتاب آسمانی) حهق
از جانب خداٌت بر تو آمهد و ابهدا
نباٌههههد شههههک و رٌبههههی در دل راه
دهی.

سههوره ی قَامهههه آَههه ی  61الهههی
63
( .16ای رسههول در حههال وحههی)
با شتاب و عجلهه زبهان بهه قرائهت
قرآن مگشای.
 .17چهههههههرا کهههههههه جمهههههههعکردن و
خواندن( َق َر ْأ َناهُ) بر عهده ماست.
 .18پس ههر گهاه آن را خوانهدٌم،
از خواندن آن پٌروى كن.
 .19سههههپس توضههههٌح و خوانههههدن
( َق َر ْأ َناهُ) نٌز بر عهده ماست.

آنان اٌن آٌات را همواره قرائت و
زمزمه کنند .که بعده ها نسخه ای
از اٌن کتاب را بهرای اعهراب کهه
متحدٌنشان بودنهد بهه زبهان عربهی
ترجمههه کردنههد ).حههال اٌههن سههوال
مطهههرح مٌشهههود کهههه اعهههراب چهههه
چٌههزی از اٌههن کتههاب را مٌباٌسههتی
مههی خواندنههد و بهها خههود زمزمههه
مٌکردنههد؟ ٌقٌنهها چٌههز هههاٌی را کههه
در رابطهههه بههها روز حسهههاب (ٌهههوم
القٌامه) آموخته بودند ،را باٌد می
خواندند و زمزمه مٌکردند .رژی
بالنشههههر Régis Blachère
ترجمه ای از اٌن آٌهات ارائهه مهی
دههههههههههد .17:اٌهههههههههن مههههههههها(ٌهودی
ناصرٌان) هستٌم که اٌن کتهاب را
گردآوری می کنٌم و آن را وعهظ
مههههههی کنههههههٌم( .18.خطههههههاب بههههههه
اعهههههههراب)پس ههههههههر گهههههههاه آن را
خوانهههدٌم ،از خوانهههدن آن پٌهههروى
كن .معنای اٌن آٌهه هها را باٌهد در
مضهمون مطههرح شهده در کههل اٌههن
سههوره ٌافههت :اٌههن سههوره از روز
قٌامت ،پاٌان دنٌها و ظههور مدٌنهه
ی فاضله کهه ٌههودی ناصهرٌان و
اعهراب بهی صهبرانه انتظههارش را
مٌکشٌدند،سههههخن بههههه مٌههههان آورده
اسههههت و(پههههس آنههههان از اعههههراب
مٌخواستند تا اٌن داستان هها را تها
روز موعودش ،بخواننهد و بهاخود
زمزمه کنند)
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رمزگشاَی آن
حهروف (الهف ( )Aالم ( )Lمهٌم
 )Mدر زبان عبهری مخفهف ‹‹
خداوند رهاٌی بخهش›› مهی باشهد.
ٌهودٌههههههان و ٌهههههههودی ناصههههههرٌان
نٌههاٌش ههها و وعههظ خههود را بهها بههه
زبههان آوردن اٌههن کلمههات شههروع
مٌکردنههد .حههروف مقطعههه ای کههه
در ابتههدای سههوره ههها مههی آٌههد بههی
شههک رٌشههه ی ٌهههودی ٌهها بهتههر
بگههوٌٌم رٌشههه ی ٌهههودی ناصههری
کتههههاب قهههههرآن را نشهههههان مٌدههههههد.
فراموشههههی معنههههی اٌههههن حههههروف
مقطعههه بههاز هههم گههواهی بههر وجههود
رٌشه های ٌههودی ناصهری قهرآن
و دستکاری قرآن در طول تهارٌخ
است.

معنای آن در اسالم

متن قرآن

وٌراٌشگر مٌگوٌد که اٌن حروف سوره ی بقره آَه ی6
مقطعههه معنههای خاصههی ندارنههد و
 .1الف .الم .مٌم.
پٌهههامبر ههههم معنهههای دقٌهههق آنهههها را
مشخص نکرده است.
حههروف مقطعههه همچههون الههف الم
اٌههن حههروف مقطعههه از رازهههای مهههههٌم در ابتهههههدای  ٕ۲سهههههوره از
بههههههههههزرگ قههههههههههرآن هسههههههههههتند .و سورههای قرآن آمده است.
مفسههههٌرٌن 147آن هههههها را اعجهههههاز
قرآن می داننهد .و تنهها هللا معنهای
آن را مٌداند.

تالش تشای هتقاعذ کشدى اعشاب تشای هطاسکت دس پشّژٍ ی هْعْدگشاًَ ضاى
هدف اصلی متفکرٌن و عهالمٌن ٌههودی ناصهری اٌهن بهود کهه از اعهراب بهرای پٌهروز شهدن در پهروژه ی
موعودگرانه ی خهود سهوء اسهتفاده کننهد و اٌنکهه بتواننهد معبهد را از نهو بسهازند و شهراٌط بازگشهت عٌسهی
مسٌح را اٌنگونه فراهم سازند .آنها مٌباٌست نگاه موعودگرانه ی خود را به خهورد اعهراب مٌدادنهد و بهه
آنها وعده وعٌد مٌدادند تا اعراب آنها را در پروژه شان همراهی کنندٌ .هودی ناصرٌان به اعراب مٌگفتند
که مومنان حقٌقی،پاکان و درستکاران باٌد تالش کنند تها شهراٌط بازگشهت عٌسهی مسهٌح را فهراهم کننهد .و
هنگامی که عٌسی مسٌح بازگردد ،اعراب به همراه ٌهودی ناصرٌان ٌ،اران برگزٌده ی او خواهند شهد .و
به ٌاری هم و به فرماندهی عٌسی مسٌح رٌشه ی شر را از زمهٌن برخواهنهد داشهت .و آنهان سهعادتمند در
دنٌاٌی پر از خوشبختی و شادی خواهند زٌست.

147

https://books.google.fr/books?id=sB_5b9KcroUC&lpg=PP1&dq=Muhammad+Muhsin+Khan&hl=fr&pg=PP8#v=one
page&q=Muhammad%20Muhsin%20Khan&f=false
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رمزگشاَی آن
مبلغ ٌهودی ناصری به ترتٌهب بهه
کهوه انجَههر(سههمبل بهها بهشههت)148
بههههههه کههههههوه زَتههههههون (تپههههههه ای در
اورشهههلٌم 149کهههه از آنجههها عٌسهههی
مسٌح باز مٌگردد )،به کهوه سهٌنا(
جهاٌی کههه موسههی بهها خداونههد دٌههدار
مٌکند و تورات را درٌافت مٌکند)
و بهههههه سهههههرزمَن مقهههههدس ٌعنهههههی
اسههههرائٌل (در ترجمههههه ی عربههههی
(سههرزمٌن امههن و امههان) را شهههر
امن و امان ترجمه کردند تا با اٌن
کارآن مفهومی را که مهی خواهنهد
به قهرآن بدهنهد و بگوٌنهد کهه شههر
امههههن و امههههان همههههان شهههههر مکههههه
اسههت ).اشههاره مٌکنههد .هههدف مبلههغ
ٌهههودی ناصههری از اشههاره بههه اٌههن
مکههههان ههههها اٌههههن بههههوده اسههههت کههههه
سرنوشههههههتی را کههههههه در انتظههههههار
خوبان( ٌعنی افرادی است که بهه
دٌههن ٌهههودی ناصههرٌان اٌمههان مههی
آورنههد) ترسههٌم کنههد .مبلههغ ٌهههودی
ناصری از اعراب می خواههد کهه
آنچه را خدا از آنها خواسته انجهام
دهههههد و در جهههههت فههههراهم کههههردن
بازگشههههههت عٌسههههههی مسههههههٌح قههههههدم
بردارند .و اٌن وعده را مٌدهد کهه
بعهههد از بازگشهههت مسهههٌح پاداشهههی
چهههون بهشهههت زمٌنهههی در انتظهههار
آنان خواهد بود.

معنای آن در اسالم

متن قرآن

(پٌش از هجرت)
سوره ی تٌن آٌه ی  1الی 6
خداونههد بههه سههرزمٌن هههای کههه در
آنهههههههها انجٌهههههههر و زٌتهههههههون مهههههههی
کارنههههد(ٌعنی اسههههرائٌلٌ ،هودٌههههه-
فلسههطٌن ،جههاٌی کههه هللا بههر عٌسههی
وحهههی نهههازل کرد)،اشهههاره مٌکنهههد.
همچنٌن به کوه سٌنا (جاٌی که هللا
بهههر موسهههی وحهههی نهههازل کهههرد)و
مکه(شهر امن امان ،جهاٌی کهه هللا
بر محمد وحهی نهازل کهرد) اشهاره
مٌکند .در واقع خداوند به سه دٌن
بههزرگ موحههد اشههاره مٌکنههد و بههه
تمجٌههههد از دٌههههن اسههههالم و انسههههان
مٌپههههههردازد و در اٌههههههن آٌههههههه کههههههه
مٌگوٌد(براسهههههههتی انسهههههههان را در
نٌکههوترٌن اعتههدال آفرٌههدٌم) اذعههان
دارد کههه انسههان مسههلمان خلههق شههده
اسههت .و سههپس انسههان را بههه روی
آوردن به اسالم(همانگونه که خلق
شده بود) تشوٌق و ترغٌب مٌکند.
و از انسههان مٌخواهههد تهها آنچههه را
کههه خههدا از او خواسههته انجههام دهههد
تا به بهشت آسمانی برود.

148

 .1سوگند به [كوه] تَن و زَتون،
 .2و طور سٌنا،
 .3و اَن شهر امن [و امان]،
[ .4كهههههه] براسهههههتى انسهههههان را در
نٌكوترٌن اعتدال آفرٌدٌم.
.5سههههههپس او را بههههههه پسههههههتترٌن
[مراتب] پستى بازگردانٌدٌم؛
 .6مگههر كسههانى را كههه گروٌههده و
كارهههههاى شاٌسههههته كردهانههههد ،كههههه
پاداشى بىم ّنت خواهند داشت.

.کوه انجٌر( )Tell-el-Tinدر واقع تپه ای است باالی درٌاچه ٌی در حمص (سورٌه) .اٌن مکان از محل های اصلی اقامت ٌهودی ناصرٌان
بوده است .وجود کوه انجٌر اثبات شده است .برای اطالع از محل دقٌق آن به اٌن آدرس زٌر رجوع شود.
https://goo.gl/maps/aVLqr
اٌن مکان به علت آبادانی و وفور نعمت در آنجا ،بسٌار مشهور بوده است .برای اطالعات بٌشتر به آدرس زٌر رجوع شود.
http://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1923_num_4_3_2995
149
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_des_Oliviers .
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رمزگشاَی آن
اٌهههههن آٌهههههه خهههههوب ترجمهههههه نشهههههده
است(شهههاٌد ههههم در جههههت تفسهههٌر
اسهههالمی آن ترجمهههه شهههده اسهههت).
پههههس باسههههتی ابتههههدای آن را جههههور
دٌگری خواند :ابراهٌم و اسماعٌل
پاٌه های خانهه(بٌت ،خانهه ،معبهد)
را دوباره باال خواهند برد.
مبلهههغ ٌههههودی ناصهههری پهههروژه ی
بازسههههازی معبههههد اورشههههلٌم را از
روی بههاقی مانههده هههای آن ترسههٌم
مٌکنههد.و اذعههان دارد کههه اٌههن کههار
باٌد با همکاری فرزندان ابهراهٌم(
ٌهودٌههان حقٌقههیٌ ،هودٌههان راسههتٌن
ٌعنههههههههی ٌهههههههههودی ناصههههههههرٌان) و
فرزندان اسماعٌل( ٌعنهی اعهراب)
صورت بگٌرد.

معنای آن در اسالم

متن قرآن

(بعد از هجرت)

سوره ی بقره آٌه ی 127

هللا به محمد می گوٌد کهه ابهراهٌم
و اسماعٌل در زمان خود خانهه ی
کعبه را (بر روی باقی مانده ههای
اولهههٌن خانهههه ی کعبهههه کهههه توسهههط
حضههههرت آدم سههههاخته شههههده بههههود)
ساخته اند .به همٌن دلٌل مسلمانان
که از فرزندان ابراهٌم هستند باٌهد
در جهههههههت کعبههههههه بههههههه عبههههههادت
بپردازند.
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و هنگامى كهه ابهراهٌم و اسهماعٌل
پاٌههههههاى خانهههههه [كعبهههههه] را بهههههاال
مىبردنههههههههههد[ ،مىگفتنههههههههههد« ]:اى
پروردگار ما ،از مها بپهذٌر كهه در
حقٌقت ،تو شنواى داناٌى.

مبلغ ٌهودی ناصهری در پاسهخ بهه
منتقههدٌن مسههٌحی ،توضههٌح مٌدهههد
کههه مسههٌح فرزنههد خداونههد نٌسههت و
تنها پٌامبرالهی است که آمده است
که بگوٌد خداوند را از راه درست
و در دٌن حقٌقی باٌد ستاٌش کرد.
بٌن آٌات  36و  37پرشی وجود
دارد کهههه باعهههث شهههده اٌهههن دو آٌهههه
خٌلی قابل فهم نباشهندٌ (.قٌنها بهٌن
اٌههن دو آٌههه ،آٌههه ای وجههود داشههته
که اشاره به اٌن بهوده کهه ٌههودی
ناصههههرٌان ٌههههاران حقٌقههههی مسههههٌح
هستند).
در ادامه مبلهغ ٌههودی ناصهری بهه
اٌههن اشههاره مٌکنههد کههه درحههالی کههه
عههههههده ای از دسههههههتورات عٌسههههههی
پٌههههروی کههههرده انههههد ،امهههها ٌهههههودی
خاخامٌان (کفهار) بها آن دسهتورات
بهههه مخالفهههت پرداختنهههد .بهههه همهههٌن
خهاطر در روز قٌامههه هنگهامی کههه
مسهههٌح بهههازگردد آنهههان بهههه عهههذابی
سهههخت دچهههار خواهنهههد شهههد .زٌهههرا
تنهههها پاکهههان و برگزٌهههدگان( ٌعنهههی
ٌهههههودی ناصههههرٌان و اعههههراب) ،
سههرزمَن مقههدس ٌ،عنههی اسههرا َل
،را در حکومهههت پادشهههاهی مسهههٌح
به مٌراث می برند.

(پٌش از هجرت)
در زمهههانی کهههه مسهههلمانان بهههر اثهههر
فشار شکنجه هاٌی کهه مهردم مکهه
بر آنها اعمال مٌکردند ،به اتٌهوپی
امروزی(حبشهههه)(که مسهههٌحٌت در
آنجهههها حههههاکم بههههود) فههههرار کردنههههد،
خداوند توضٌحاتی را در رابطه با
مسههههٌحٌت مٌدهههههد :خداونههههد تاکٌههههد
مٌکند که مسٌح فرزند او نٌسهت و
تنههها پٌههامبر اوسههت ،پٌههامبری کههه
پٌش از محمد برگزٌده شهد .انسهان
ها راهی را کهه او نشهان داده بهود
را در پهههههٌش نگرفتنهههههد و گمههههههراه
گشتند .و به همٌن خهاطر در روز
قٌامهههت مجهههازات و راههههی جههههنم
150
خواهنههد شههد.و در روز قٌامههت
گمراه شدگان ارجحٌت دٌهن اسهالم
را بههر ادٌههان دٌگههر درک خواهنههد
کرد.
آٌه ی شماره ی  40مٌل اسالم را
بههه گسههترش دٌههن اسههالم در چهههار
گوشه ی کره ی خاکی ،و مٌهل بهه
پٌروزی بر کافرٌن بٌان مٌکند

سههوره ی مههرٌم آٌههات  34الههی 38
و 40
 .34اٌههن اسههت [مههاجراى] عٌسههى
پسر مهرٌم[ ،همهان] گفتهار درسهتى
كه در آن شل مىكنند.
 .35خههههدا را هرگههههز نشههههاٌد کههههه
فرزنههدی اتخههاذ کنههد ،کههه وی منههزه
از آن است( ،او قادری اسهت کهه)
چون حکم نافذش بهه اٌجهاد چٌهزی
تعلهههههق گٌهههههرد همهههههٌن کهههههه گوٌهههههد:
«موجود باش» بیدرنگ آن چٌهز
موجود میشود.
 .36خدای ٌکتها پروردگهار مهن و
شماسههههت ،او را پرسههههتٌد کههههه راه
راست همٌن راه خداپرستی است.
 .37ولی گروه هاٌی از مٌان آنان
[دربههاره عٌسههی] اخههتالف کردنههد،
پس وای بهر کسهانی کهه [بها افهراط
در شهههأن عٌسهههی] کهههافر شهههدند از
حضور در روزی بزرگ!
 .38آنههان روزی کههه بههه سههوی مهها
مهههی آٌنهههد [نسهههبت بهههه حقهههاٌق] چهههه
شههنوا و چههه بٌنهها مههی شههوند ،ولههی
امههههروز سههههتمکاران در گمراهههههی
آشکارند.
 .40مهها ،زمههٌن و تمههام کسههانی را
که بر آن هستند ،به ارث میبرٌم؛
و همگهههی بسهههوی مههها بازگردانهههده
میشوند!

توییض یِْدیاى خْب اص یِْدیاى تذ
ٌهودی ناصرٌان به اعراب مٌباٌست توضٌح مٌدادند که بهه چهه علهت دٌهن و اٌمهان ٌهودٌهان خاخهامی در
تقابل با دٌن و اٌمان آنان(ٌهودی ناصرٌان بود)  .از دٌد اعراب ٌ ،هودی ناصرٌان با ٌههودی خاخهامی هها
ٌکی بودند :زٌرا ههر دو گهروه ٌههودی بودنهد ،و خهود را از نسهل ابهراهٌم و اسهحاق مٌدانسهتند ،و بهه کتهب
تورات اٌمان داشتندٌ .هودی خاخامٌان باٌد اٌن دٌد را نزد آنان تغٌٌر مٌدادند و براٌشان ٌهودٌان خوب را
150

در دٌدگاه اسالمی ،در روز قٌامت،خداوند تمامی مردگان را زنده مٌکند و آنان در کنار زنده ها قرار مٌگٌرند .آن روز  ،برای کفار
روزپشٌمانی خواهد بود ،زٌرا جهنمی بی پاٌان در انتظار آنان خواهد بود درحالی که پاکان ٌعنی مومنان پاداش خواهند گرفت.
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از ٌهودٌان بد تمٌٌز می دادند .از نگاه ٌهودی ناصرٌان ٌ،هودٌان خوب ،خود آنهها بودنهد زٌهرا مسهتقٌما از
دستورات تورات (دٌن ابراهٌم) پٌروی مٌکردند و به بازگشت عٌسهی مسهٌح نٌهز اٌمهان داشهتند و ٌهودٌهان
بدٌ ،هودی خاخامٌان بودند زٌرا با رجوع به کتاب تلمود ،تورات را تفسٌر مٌکردند و می خواندند.
رمزگشاَی آن

معنای آن در اسالم

متن قرآن

مبلههغ ٌههههودی ناصههری فهههرق بهههٌن
ٌهههودی خههوب و ٌهههودی بههد را بههه
اعراب می آموزد.
او مٌگوٌههد کههه ٌهودٌههانی کههه بههه
تهورات اعتقهاد دارنهد دودسهته انهد:
در دسهههههته ی اول خوبهههههان ٌعنهههههی
ٌهودی ناصرٌان قرار دارند و در
دسههههته ی دوم نههههها پاکهههههان ٌعنهههههی
کسانی که پٌرو ٌهودٌهان خاخهامی
ها هستند ،قرار مٌگٌرند.
سپس مٌگوٌد ٌههودی ناصهرٌان
و اعهههههراب بهههههه خهههههاطر پرسهههههتش
خهههههداٌی مشهههههترک و اٌمهههههان بهههههه
تهورات(،علی رغههم تفهاوت نههژادی
و قومی) با ٌکدٌگر برادرند.
و ٌهودٌهههههان خاخامی(کفهههههار) بههههها
تفسٌر آٌات تورات ،به مبهارزه بها
دٌن ابراهٌم می پردازند.

(پٌش از هجرت)
هللا از محمهههد مهههی خواههههد تههها بهههه
مسههههلمانان نحههههوه ی برخههههورد بهههها
ٌهودٌان و مسهٌحٌان( اههل کتهاب)
را بٌههاموزد .آنههان در زمههان خههود
وحههی الهههی را درٌافههت کههرده انههد.
پس شاٌسته است که با کسانی کهه
تورات و انجٌهل را درٌافهت کهرده
انههد و دٌنشههان را تحرٌههف نکههرده
انههد ،بههه گرمههی و نٌکههی برخههورد
کنٌم(.اٌن سوال مطهرح اسهت کهه
در آن برههههه از زمهههان ٌعنهههی در
زمههههانی کههههه محمههههد در مکههههه بههههه
موعظههه مههی پرداخههت ،مسههلمانان
دقٌقهها بهها چههه کسههانی و در کجهها بههه
گرمههههی و نٌکههههی باٌههههد برخههههورد
مٌکردنههههههههههههههههد؟؟؟ مفسههههههههههههههههٌرٌن
هرگزجهههوابی بهههه آن نهههداده انهههد و
مٌگوٌند که منظهور قهرآن  ،همهان
ٌهودٌان و مسهٌحٌانی بهوده کهه بهه
دٌههن اسههالم روی آورده بودنههد ).و
می باٌستی آنان را از کفار تمٌٌهز
می دادند کفاری که با دٌهن هللا در
جنگ بودند.

سهههوره ی عنکبهههوت آٌهههه ی  46و
47
 .46و بهههها اهههههل کتههههاب جههههز بهههها
نٌکههوترٌن شههٌوه مجادلههه و گفتگههو
مکنٌد ،مگر با کسانی از آنهان کهه
[در مجادلههه بهها شههما] ظالمانههه بههه
مٌدان آٌند ،و بگوٌٌد :بهه آنچهه بهه
سوی ما و به سوی شما نازل شده
است ،اٌمهان دارٌهم و معبهود مها و
معبود شما ٌکهی اسهت و مها تسهلٌم
[فرمان ها و احکام] او هستٌم.
 .47و همهههههان گونهههههه [کهههههه بهههههر
پٌامبران پٌشٌن کتاب نازل کردٌم]
اٌن کتاب را بر تهو نهازل نمهودٌم،
پهههههس [برخهههههی از] کسهههههانی کهههههه
کتابشهههان دادٌهههم بهههه آن اٌمهههان مهههی
آورند ،و از اٌنان [هم که مشهرک
اند] اندکی به آن اٌمان می آورند،
و آٌههات مهها را جههز کههافران انکههار
نمی کنند،
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مبلههغ ٌهههودی ناصههری خطههاب بههه (پٌش از هجرت)
اعهههههههههههراب ( و مسهههههههههههٌحٌان) در
خصههههههوص ٌهودٌههههههان خاخههههههامی
هشدار مٌدهد .و مٌگوٌهد کهه شهاٌد هللا در خصهههههوص کفهههههار و بهههههت
در ظهههاهر آنهههان همچهههون ٌههههودی پرسهههتان مکهههه بهههه محمهههد هشهههدار
ناصرٌان و اعراب به خدا (خدای مٌدهد و مٌگوٌهد کهه حتهی اگهرهم
ٌههههههههههود) اٌمهههههههههان دارنهههههههههد و از آنههان بههه دٌههن اسههالم روی آورده
دسههههتوراتش پٌههههروی مٌکننههههد امهههها باشههند ،امهها بههه احتمههال قههوی آنههان
واقعٌت چٌز دٌگری اسهت و آنهان دٌههر ٌهها زود از دٌههن و دسههتورات
از دٌهههن حقٌقهههی ابهههراهٌم پٌهههروی هللا منحرف می شوند.
نمٌکنند.

سوره ی عنکبوت آٌه ی 61
و اگههر از اٌشههان( کفههار) بپرسههى:
«چهههه كسهههى آسهههمانها و زمهههٌن را
آفرٌده و خورشٌد و ماه را [چنٌن]
رام كههرده اسههت؟» حتمهها خواهنههد
گفههههت« :هللا»؛ پههههس چگونههههه [از
حق] بازگردانٌده مىشوند؟

محتهههوی موعظهههات آٌهههات  25از
سوره ی لقمهان و 38از سهوره ی
زمههههر تقرٌبهههها مشههههابه ی محتههههوی
آٌههههاتی کههههه در اٌنجهههها ذکههههر شههههد،
مٌباشد.

مضامٌنی همچون محکوم کردن ٌهودی خاخامٌان ( که با نهام َههودی ٌها اههل کتهاب از آن هها ٌهاد شهده)به
کرات در قرآن ٌافت مٌشود .سوالی که مطرح مٌشود اٌن است که چرا اٌن دٌهن نهوٌن کهه بهر بهت پرسهتان
جاهل نهازل گردٌهده ،اٌنقهدر بهه موضهوع ٌهودٌهان مٌپهردازد؟ چهه ارتبهاط و پٌونهد ناگفتهه ای مٌهان اسهالم و
ٌهودٌت وجود دارد؟
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مبلغ عرب ،در خصهوص ٌههودی (پس از هجرت)
خاخهههامی هههها بهههه اعهههراب هشهههدار
مٌدهههد و مٌگوٌههد کههه آنههان نوشههته هللا به محمد درخصوص نابکاری
هههای دٌگههری بهها نههام تلمههود را در ٌهودٌان مدٌنه(اهل کتهاب) هشهدار
کنههار تههورات قههرار داده انههد (.در مٌدهدٌ .هودٌانی که بها فرٌبکهاری
بعضی از ترجمهه هها ،از (اضهافه و نٌرنههگ و بهها تفاسههٌردروغٌن از
کردن به زبان)151به جای (پٌچ و قههرآن ،سههعی دارنههد مسههلمانان را
خههم دادن بههه زبههان) اسههتقاده شههده از دٌن حقٌقی منحرف کنند.
اسههت .آنههان دروغگوٌههانی هسههتند
کهههه بهههه خهههدا مطهههالبی را نسهههبت
مٌدهنههههد کههههه هرگههههز در تههههورات
وجود نداشته است.

مبلهههغ عهههرب بهههه اعهههراب توصهههٌه
مٌکند که مٌان ٌهودٌان(کسانی که
بهههه تهههورات اٌمهههان دارنهههد) تفهههاوت
قائهههل شهههوند .و ٌهودٌهههان خهههوب ،
ٌهههههودی ناصههههرٌان هسههههتند .آنههههان
قوانٌن الهی در تورات را به نحهو
احسههن ،اجههرا مٌکننههد .و بههه روز
قٌامت و به بازگشت مسٌح اٌمان
دارنههد .و روحانٌانشههان بههه هنگههام
شههب از خههواب بٌدارمٌشههوند و بههه
عبهههههادت مٌپردازنههههههد .و بقٌههههههه ی
ٌهودٌان ٌعنی ٌهودی خاخهامی هها
(کفار) جزو ٌهودٌان بهد محسهوب
می شوند.

151

(پس از هجرت)
هللا برتری اسهالم را اعهالم مٌکنهد
و مٌگوٌههد کههه آنههان بههر ٌهودٌههان و
مسههٌحٌان برتههر انههد .و مسههلمانان
همان پاکان هستند زٌرا همانگونه
کهههههه شاٌسهههههه اسهههههت بهههههه عبهههههادت
مٌپردازنهههههههد و از دسهههههههتورات هللا
پٌروی مٌکنند.

.در متن اصلی ()language
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سوره ی آل عمران آٌه ی 78
و از ٌهههههود گروهههههی هسههههتند کههههه
هنگههام [خوانههدن] دسههت نوشههته ههها
[ی درو و بههر بافتههه هههای خههود]
زبهان [و صداٌشهان] را چنهان پهٌچ
و خم می دهند تها شهما گمهان کنٌهد
کههه [آنچههه مههی خواننههد] از کتههاب
آسهههمانی اسهههت ،در حهههالی کهههه از
کتههاب [آسههمانی] نٌسههت؛ و [بهها بههی
شهههرمی] مهههی گوٌنهههد :آنچهههه مهههی
خهههههوانٌم از سهههههوی خداسهههههت .در
حههالی کههه از سههوی خههدا نٌسههت؛ و
بهها آنکههه مههی داننههد [از سههوی خههدا
نٌست] به خدا درو می بندند.
سهههوره ی عمههههران آٌههههات  113و
114
[ .113همههه اهههل کتههاب] ٌکسههان
نٌسهههتند ،از اههههل کتهههاب گروههههی
درسهههتکار [و رعاٌهههت کننهههده حه ّ
ههق
خدا و مردم] هستند ،آٌهات خهدا را
در ساعاتی از شب مهی خواننهد و
[به پٌشگاه حق از روی تواضع و
فروتنی] سجده می کنند.
 .114به خدا و روز قٌامت اٌمان
دارنههد؛ و بههه كههار پسههندٌده فرمههان
مىدهنههههد و از كههههار ناپسههههند بههههاز
مىدارنهههههد؛ و در كارههههههاى نٌهههههل
شههههههههتاب مىكننههههههههد ،و آنههههههههان از
شاٌستگانند.

هههم در اٌههن آٌههه و هههم در کههل اٌههن (پس از هجرت)
سوره ،تحرٌفات بسٌاری صورت
گرفتههههه اسههههت .و طبههههق تحقٌقههههات عههههههده ای از ٌهودٌههههههان کههههههه بههههههه
صورت گرفته ،اٌن تحرٌفات پهس پٌههههههامبری عٌسههههههی اٌمههههههان آورده
از دوران خلفهههههههههههای راشهههههههههههدٌن بودنههد ،بههه دسههتوراتی کههه بههر وی
صورت گرفته است .هدف از اٌن وحی شده بهود ،عمهل کردنهد و در
دستکاری هها ،اٌهن بهوده اسهت کهه در صههف اٌمههان آورنههدگان بههه هللا
داستانی جعلی بهرای نبهوت محمهد قههرار گرفتنههد ،امهها عههده ای دٌگههر،
بسازند و نشانه های نبوت محمهد به پٌامبری عٌسی اٌمان نٌاوردند.
را بهههه داسهههتان ههههای مربهههوط بهههه امههههها متاسهههههفانه در دوران محمهههههد
عٌسی گره بزنند .عالرغم تمهامی تقرٌبا تمام ٌهودٌان از اٌمان خهود
اٌههن دسههتکاری ههها بههاز هههم مٌشههود برگشهههته بودنهههد و کتهههب خهههود را
حقٌقت را ٌافت :مبلغٌ ،هودٌان را تحرٌف کرده بودند.
به دو دسته تقسٌم مٌکند آنهانی کهه
متهههههون مقهههههدس شهههههان را پنههههههان
مٌکنند(تفسٌر مٌکنند)و آنهانی کهه
بههه دٌههن واقعههی اٌمههان دارنههد ٌعنههی
ٌهودی ناصرٌان.

سوره ی صف آٌه ی 14
ای اهل اٌمان ،شما هم ٌاران خهدا
باشههٌد چنههان کههه عٌسههی مههرٌم بههه
حوارٌٌن گفهت :کٌسهت مهرا بهرای
خهههدا ٌهههاری کنهههد؟ آنهههها گفتنهههد :مههها
ٌهههاران خهههداٌٌم .پهههس (بههها آن همهههه
معجهههههههزات) طاٌفههههههههای از بنهههههههی
اسهههرائٌل بهههه او اٌمهههان آوردنهههد و
طاٌفهههای کههافر شههدند ،مهها هههم آنههان
را کهههههه اٌمهههههان آوردنهههههد مؤٌهههههد و
منصور گردانٌدٌم تا بر دشمنشهان
ظفر ٌافتند.

پاسخ تَ ایشادات ّ اًتقادات هطشح ضذٍ اص سْی هسیذیاى ّ یِْدیاى
مبلغٌن ٌهودی ناصری و مبلغٌن عرب نه تنها مٌباٌست برای متقاعد کردن اعرابی که طی قرن ها به دٌن
مسٌحٌت گروٌده بودند ،مٌجنگٌدند بلکه با مشکل دٌگری دست و پنجه نرم مٌکردند ٌ :هودٌان خاخامی که
در اطراف آن ها ٌعنی در سورٌه ی کنونی زندگی مٌکردند و با موعظهات ٌههودی ناصهرٌان کهامال آشهنا
بودند .سوالی که مطرح مٌشود اٌن است کهه آنهان چطهور مهی باٌسهت بهه اٌهرادات و انتقهادات مسهٌحٌان و
(علی الخصوص) ٌهودی خاخامی ها پاسخ مٌدادند.
رمزگشاَی آن
مبلههغ عههرب از خههودش در برابههر
اماج انتقهاداتی کهه توسهط ٌهودٌهان
خاخامی(کفار) صورت مٌگرفت،
دفاع مٌکنهدٌ .هودٌهان خاخامی(بهه
حههق) او را بههه رجههوع کههردن بههه
متون قدٌمی ٌهودٌان متهم مٌکنند.
متههونی کههه ٌهههودی ناصههرٌان آنههها
را بهههه اعهههراب آموختهههه بودنهههد .و
اعهههههراب تنهههههها آنهههههان را تکهههههرار
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(قبل از هجرت)

سوره ی فرقان آٌات  4و 5
 .4و کههافران گفتنههد :اٌههن [قههرآن]
چٌهههزی نٌسهههت جهههز دروغهههی کهههه
[پٌههههههامبر] آن را از پههههههٌش خههههههود
ساخته و دٌگران او را بر ساختن
آن ٌههاری داده انههد ،بههی تردٌههد [بهها
اٌههن نسههبت نههاروا] مرتکههب سههتمی
سهههههنگٌن و دروغهههههی بهههههزرگ [و
تهمتی زشت] شده اند.
 .5و گفتنههد :افسههانه هههای مکتههوب

پٌههامبر در مکههه در برابههر امههاجی
از انتقهههادات اعهههراب بهههت پرسهههت
قههههرار گرفههههت کههههه وحههههی وی را
مههورد تمسههخر قههرار مٌدادنههد .آنههها
اشههتباه مٌکردنههد و بههر گفتههه هههاٌش
افتراع می بستند و مٌگفتنهد کهه او
از جبرئٌههههههل وحههههههی را درٌافههههههت
نکرده است و او حقه باز است.
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مٌکردند.152

در ترجمههه ی کلمههه بههه کلمههه ای
کههه محمههد حمٌههد هللا از قههرآن ،از
زبان عربی بهه فرانسهه انجهام داده
ابتدای اٌن آٌه به گونهه ی دٌگهری
اسههههههتٌ ( :قٌنهههههها اٌههههههن آٌههههههات را
کسی(انسههانی) بههه او (محمههد) مههی
آموزد) .اٌن طور که پٌداست در
اٌههن آٌههه هههٌچ اشههاره ای بههه وحههی
توسههط جبرئٌههل نشههده اسههت پههس
بنابراٌن داستان وحی قرآن توسط
جبرئٌههههل بعههههدها توسههههط مفسههههرٌن
مسلمان ابداء شهده تها بهه کمهک آن
حقٌقت وجود ٌهودی ناصرٌان که
بههه زبههان عبههری اٌههن آٌههات را بههه
مبلغههههٌن عههههرب مههههی آموختنههههد را
پنهان کنند.
پس حقٌقهت اٌهن آٌهه اٌهن اسهت کهه
در دوران قبهههل از فهههتح اورشهههلٌم،
مبلغ عرب به اعهراب مٌگوٌهد کهه
بههه مخههالفٌن اٌنطههور جههواب دهنههد:
آنان(مبلغٌن عرب)دٌن دٌگران را
به اعراب نمی آموزند بلکهه دٌنهی
بههه زبههان عربههی بههرای اعههراب بههه
آنها می آموزند.

پٌشههههٌنٌان اسههههت کههههه نوشههههتن [از
روی] آنههههههها را از [نوٌسههههههندگان]
درخواسههههههت کههههههرده اسههههههت و آن
[نوشته] ها هر صبح و شام بر او
خوانده می شود [تا حفظ کند و بر
مههها بخوانهههد و بگوٌهههد :اٌهههن وحهههی
آسمانی است!!]
(قبل از هجرت)
هللا به محمهد کهه در برابهر آمهاجی
از انتقادات قرار گرفته بود ،قوت
قلب مٌدههد .در واقهع منتقهدٌن وی
مٌگفتنهههد کههههه او تنهههههاآموزه هههههای
شهههخص دٌگهههری را مٌهههان مهههردم
پخهههههش مٌکنهههههد .هللا در اٌهههههن آٌهههههه
مٌگوٌد که جبرئٌل اٌن آٌات را از
طههرف وی بههر محمههد نههازل کههرده
است .و آٌهات قرآنهی کهه بهه زبهان
عربی نازل شده بی تا و بی نظٌر
است.
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سوره ی نحل آٌه ی 103
و ما می دانٌم که آنان مهی گوٌنهد:
ٌقٌنا اٌن آٌات را بشری به او مهی
آمهههوزد!! [چنهههٌن نٌسهههت کهههه مهههی
گوٌنههههد ،زٌههههرا] زبههههان کسههههی کههههه
[آموختن قرآن را به پٌامبر] به او
نسبت می دهٌد ،غٌر عربی اسهت
و اٌن قرآن به زبان عربی فصهٌح
و روشن است.

 .آلفرد لوٌی دو پرمار  Alfred-Louis de Prémareدر کتاب (پاٌه های اسالم) ترجمه ی دٌگری از اٌن آٌه را پٌشنهاد مٌدهد :کسانی که دٌن
خود را تحرٌف کرده اند(ٌهودی خاخامٌان) گفتند :آنچه محمد مٌگوٌد چٌزی جز تقلب و فرٌبکاری نٌست که عده ای او را در اٌن کار کمک کرده
اند ،در حالی که خود آنان (ٌهودی خاخامٌان) متقلب و فرٌبکارند ( در دٌن خود دست بردند) و با اٌن حال مٌگوٌند که محمد متون پٌشٌنٌان را کپی
کرده است و روز و شب همدستانش مطالب متون پٌشٌنٌان را به او مٌگوٌند.
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مبلغ عرب به اعهراب هشهدار مهی (بعد از هجرت)
دههههههههههههد کهههههههههههه از ٌهودٌهههههههههههان و
مسَحَان(مشهههرکَن) دوری کننهههد هللا در خصهههوص ٌهودٌهههان و بهههت
زٌرااز نظهر ٌهودٌهان و مسهٌحٌان پرستان به محمد هشهدار مٌدههد و
ٌ ،هودی ناصرٌان مرتهد هسهتند و مٌگوٌد که آنهها دشهمنان مسهلمانان
به همٌن دلٌل از دٌنشان بهه شهدت هسهههتند .و مٌگوٌهههد کهههه مسهههَحَان
انتقهههاد مٌکننههههد(.اما واقعٌهههت اٌههههن بٌشهههتر از بقٌهههه ی راه حهههق را در
اسهههههت کهههههه) و در دٌهههههن ٌههههههودی پهههٌش گرفتهههه انهههد .و روحانٌهههان و
ناصهههههرٌان ،روحهههههانٌونی وجهههههود راهبانشان تکبر نمی ورزند و در
دارند که خود را وقهف دٌهن کهرده آنهههان شهههر و بههههدی کمتهههری دٌههههده
اند .اَن روحانَون همهان َههودی مٌشود اما با اٌن حال هللا هرگونهه
ناصههرَان (نصههرانی) هسههتند آنههان پٌوند برادری و اخوت را بها آنهان
همانا بهترٌن نمونه و مثهال بهرای ممنههوع کههرده اسههت زٌههرا آنههان از
کافرٌن هستند.
اعراب هستند.

سوره ی مائده آٌه ی 82
مسهههلما ٌهودٌهههان و كسهههانً را كهههه
شههههرك ورزَههههدهانههههد ،دشههههمنترٌن
مههردم نسههبت بههه مؤمنههان خههواهى
ٌافت؛ و قطعا كسانى را كه گفتند:
«ما نصرانً هستٌم» ،نزدٌكتهرٌن
مهههههردم در دوسهههههتى بههههها مؤمنهههههان
خواهى ٌافت ،زٌرا برخى از آنان
دانشمندان و رهبانانىاند كهه تكبّهر
نمىورزند.

عولی کشدى پشّژٍ ی سیاسی هزُثی
در قرآن برای کسانی که راه صحٌح خوانهدن آن را بلدنهد ،نشهانه ههاٌی از تهالش امهت (ٌههودی ناصهری-
عرب) بهرای فهتح اورشهلٌم وجهود دارد .فتحهی کهه بهر افراشهتن دوبهاره ی معبهد و بازگشهت مسهٌح را مهی
باستی به دنبال مٌداشت .در تعدادی از سوره ها و آٌات مٌتهوان لشهکر کشهی آنهان در سهال  614مهٌالدی
در کنار شهربراز را ٌافت.

رمزگشاَی آن

در سههال  614مههٌالدی ،اورشههلَم
توسط اٌرانٌان و متحدٌنشان ٌعنی
ٌهههودی ناصههرٌان و اعههراب فههتح
شد .اما شههر را بهه دسهت ٌههودی
خاخامی ها دادنهد .بهه همهٌن علهت
ٌهودی ناصری -عرب هها از اٌهن
پٌروزی نتوانستند به خهوبی بههره
ببرنههد ،آٌههه هههای بعههدی بههه خههوبی
گواه بر آن هستند.

معنای آن در اسالم

متن قرآن

(بعد از هجرت)
محمههد بهها ٌههارانش کههه اهههل مدٌنههه
بودنههد بههه مکههه لشههکر کشههی کههرد.
اٌن سوره بعهد از آنکهه پٌهامبر در
لشههکر کشههی اش بههه مکههه نههاموفق
بود بر او نازل شد تها قهوت قلبهی
بههرای او وٌههارانش باشههد .در اٌههن
آٌههه هللا بههه مههاجرای فههتح خٌههر کههه
بدون جنگ و خونرٌزی صورت
گرفت اشاره مٌکند .در اٌن جنگ
محمد شهری که در آنجا َهودَان
وجههههود داشههههتند را براحتههههی فههههتح

سوره ی فتح آٌه ی 20
خههدا غنَمههت هههای فراوانههی را در
آٌنههده بههه شههما وعههده داده اسههت کههه
بههه دسههت مههی آورٌههد ،و اٌههن ٌههک
غنٌمههت را [کههه فههتح خٌبههر اسههت]
برای شهما پهٌش انهداخت ،و دسهت
هههای [تجههاوز و سههتم] مههردم را از
شههما بههاز داشههت تهها اٌههن [پٌههروزی
ههها] بههرای مؤمنههان نشههانه ای [از
ح ّقانٌّت دٌن و ٌهاری خهدا] باشهد و
تا شما را به راهی راسهت ههداٌت
کند.
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کههرد.اٌههن فههتح در دورانههی رخ داد
که پٌامبر از مدٌنه بهه مکهه بهرای
فتح آن لشکر کشی مٌکرد.
واعههههههظ ٌهههههههودی ناصههههههری بههههههه
سههپاهٌان عههرب ٌههادآوری مههی کنههد
که هدف از فتح اورشهلٌم در سهال
 614مههٌالدی بازگردانههدن مسههٌح
اسههههت تهههها وی بٌاٌههههد و حکومههههت
پادشهههههاهی قهههههوم برگزٌهههههده ٌعنهههههی
اعههههراب( غنٌمههههت دٌگههههر) را در
زمهههٌن اٌجهههاد کنهههد .پهههس نباٌهههد از
سلطه ی َهودَان خاخامی (کفار)
در اورشلٌم ترسٌد .زٌرا هنگهامی
کههه مسههٌح بههازگردد آنههها سرگشههته
خواهنهههههههههههد شهههههههههههد و حماٌهههههههههههت
شهربراز(سرپرسهههت و ٌهههاور) را
دٌگر نخواهند داشت .شههربرازی
کههه اداره ی اورشههلٌم را بههه آنههان
واگذار کرده بود.
واعظ به ماجراٌی اشاره می کنهد
کهههه در آن ٌهودٌهههان خاخهههامی در
برابهههههههر ٌههههههههودی ناصهههههههرٌان و
متحدانشهههان ٌعنهههی اعهههراب قهههرار
گرفتهههههه بودنهههههد .در اٌهههههن مهههههاجرا
ٌهههودی ناصههرٌان و اعههراب قصههد
داشهههتند بهههه محوطهههه ی معبهههد پههها
بگذارند و روحانٌانشان پٌش کهش
ههههای شهههان را تقهههدٌم کننهههد .تقابهههل
مٌههان ٌهههودی خاخامٌههان و ٌهههودی
ناصهههههههههههرٌان در ٌکهههههههههههی از دره
(مٌهههانکوه) ههههاٌی بهههه وقهههوع مهههی
پٌوند که به اورشلٌم منتهی مٌشهده
است(احتماال در مٌانکوهی به نهام
بکهههه)اٌن اتفهههاق صهههورت گرفتهههه
است .همانطور که پٌشتر گفته شد
مسلمانان می خواهند بکه را مکه
نشههان دهنههد در صههورتی کههه اٌههن

(بعد از هجرت)
هللا  ،پس از آنکه محمد و ٌارانش
نتوانسههتند بههه مکههه وارد ش هوند؛به
آنههههههها قههههههوت قلههههههب مٌدهههههههد و از
پٌروزی و فتح قرٌب الوقوع مکه
سخن به مٌان مهی آورد .او محمهد
را ترغٌب مٌکند تا مومنان را بهه
فههتح مکههه تشههوٌق کنههد و از محمههد
می خواههد کهه بهه آنهان بگوٌهد کهه
از تقابهههل بههها مهههردم نابهههاور مکهههه
نترسهههند زٌهههرا آنهههان دٌهههر ٌههها زود
شکست خواهند خورد.

سوره ی فتح آٌه های  21و 22
 .20و خهههدا بهههه شهههما بهههاز وعهههده
غنٌمتهههههای دٌگههههری فرمههههوده کههههه
هنههوز بههر آن قههادر نٌسههتٌد و علههم
خدا محهٌط بهر آن اسهت و خهدا بهر
هر چٌز تواناست.
 .21اگههر کههافران بهها شههما بجنگنههد
حتمها پشههت کنهان مههی گرٌزنههد ،آن
گهههاه سرپرسهههت و ٌهههاوری [کهههه از
آنان دفاع کند] نمی ٌابند.

(پس از هجرت)
عهههههدم موافقهههههت مهههههردم مکهههههه بههههها
درخواسههت محمههد و ٌههاران مدٌنههه
ای اش بههههرای عبههههادت در مکههههه،
نزدٌک بود به جنگی خهونٌن بهدل
شود .اما اٌن ماجرا به جنگ خهتم
نشد وپٌمهان نامهه ی صهلحی مٌهان
محمد و مردم مکه امضا شدکه به
صههلح حدٌبٌههه معههروف اسههت .بهها
آنکههه پههذٌرش چنههٌن صههلحی بههرای
آنههان سههخت مههی نمههود امهها در هههر
حههال آنههان اٌههن صههلح را همچههون
پٌروزی در نظر گرفتنهد زٌهرا هللا
اٌههن صههلح را پٌههروزی مٌدانسههت.
هللا پهههس از اٌهههن صهههلح ،پٌهههروزی
آنان و فتح مکه را آن ههم بهدون
جنهههگ و خهههونرٌزی در آٌنهههده ای
نزدٌ هک ازپههٌش دٌههده بههود .اتفههاقی
که در سال  630مٌالدی رخ داد.

سوره ی فتح آٌه ی 24
و اوسههت همههان كسههى كههه در (در
مَههههانکوه مکههههه)(بکههههه) -پههههس از
پٌروزكردن شما بر آنان -دستهاى
آنها را از شما و دسهتهاى شهما را
از اٌشان كوتاه گردانٌد ،و خدا بهه
آنچه مىكنٌد همواره بٌناست.
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اصال واقعٌت ندارد.
واعههظ بههه اعههراب توضههٌح مٌدهههد
کههه چههرا مراسههم قربههانی کههردن(،
در آٌه به حٌوانانی اشاره شده کهه
آماده ی قربانی شهدن  ،بودنهد) در
محل معبد اورشلٌم(مسجد الحرام)
برگههزار نشههد .و همچنههٌن بههه اٌههن
موضههوع اشههاره مٌکنههد کههه تنههها
انجهههههام مراسهههههم مهههههذهبی توسهههههط
روحهههانٌون حقٌقهههی ٌعنهههی ٌههههودی
ناصهههههرٌان بازگشههههههت مسههههههٌح را
محقهههق مهههی سهههازدٌ .عنهههی شهههرط
بازگشهههت مسهههٌح  ،انجهههام مراسهههم
مههذهبی توسههط روحههانٌون ٌهههودی
ناصهههری در معبهههد اورشهههلٌم بهههوده
است .امها َهودَهان خاخهامی مهانع
اٌهههن شهههدند تههها روحهههانٌون ٌههههودی
ناصههری مراسهههم مهههذهبی خهههود را
در آنجههها برگهههزار کننهههد .واعهههظ،
عقههب نشههٌنی ٌهههودی ناصههرٌان و
اعههراب را اٌنطههور توجٌههه مٌکنههد:
که اگر آنان بها زور شمشهٌر وارد
اورشهههلٌم مٌشهههدند بهههه حهههتم باعهههث
153
رٌخههتن خههون بههرادران ٌهههودی
شان مٌشدند و بٌم آنکه آنان خهون
بههرادران ٌهههودی خههود را برٌزنههد
عاملی برای عقب نشٌنی آنها شد.
البته اٌن طور هم مٌتهوان اسهنتباط
کرد که آنان بٌم اٌن را داشتند کهه
توسط ٌهودی خاخامٌانی که مورد
حماٌههت شهههربراز بودنههد شکسههت
بخورند و کشته شوند.

(بعد از هجرت)
در اٌن آٌه هللا دو چٌز را توضهٌح
مٌدهد اول آنکه به چه علهت شههر
مکههه جههاٌی کههه مسههجد الحههرام در
آن واقههههع شههههده ،بههههدون جنههههگ و
خونرٌزی به دست مومنان خواهد
افتهههههاد و اٌنکهههههه بهههههه چهههههه علهههههت
مصلحت بود کهه مومنهان بها کفهار
پٌمههههههان نامههههههه ی صههههههلح امضهههههها
مٌکردنههههد .در واقههههع هللا بههههه اٌههههن
اشهههاره مٌکنهههد کهههه در مٌهههان کفهههار
مکه ،مسلمانان شرٌفی زندگی می
کردند بنهابر اٌهن هللا نمهی توانسهت
به محمهد و سهپاهٌانش اجهازه دههد
تهها شهههر مکههه را بههه زور شمشههٌر
فتح کننهد زٌهرا اٌهن احتمهال وجهود
داشت که سپاهٌان محمد ،مومنهان
مکههه را بهها کفههار اشههتباه بگٌرنههد و
آنها را بکشند .البته نباٌد فراموش
کههههرد کههههه کفههههار الٌههههق هرگونههههه
مجازات هستند.
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سوره ی فتح آٌه ی 25
آنههههان کسههههانی هسههههتند کههههه کفههههر
ورزَدنهههد (کهههافرٌن) و شهههما را از
[ورود بههههههه] مسههههههجدالحرام بههههههاز
داشهههتند و نٌهههز نگذاشهههتند قربهههانی
هههاٌی کههه بهها خههود آورده بودٌههد بههه
محهههل قربهههانی اش برسهههد ،و اگهههر
مردان و زنان مؤمن ناشناسی در
مٌههان مکههه نبودنههد ،تهها جنههگ شههما
سههبب کشههته شههدن آن بههی گناهههان
شهههود و در نتٌجهههه امهههر نهههامالٌم و
مکروهی [چون دٌه] گرٌبهان شهما
را بگٌههرد [شههما را از جنههگ بههاز
نمههی داشههتٌم ،ولههی بازداشههتٌم] تهها
خههههدا هرکههههه را [ماننههههد مههههردان و
زنههههان مههههومنی کههههه بههههرای شههههما
ناشههههههناخته بودنههههههد] بخواهههههههد در
رحمتش درآورد[ .و] اگر مؤمنان
از کافران جدا بودنهد ٌقٌنها کهافران
[از اههههههل مکهههههه] را بهههههه عهههههذابی
دردناک عذاب می کردٌم

ٌ .هودی ناصرٌان تنها ٌهودٌانی نبودند که اندبشه های موعودگراٌانه را در سر داشتند ودرپس برخی از شورش های دٌگر ٌهودٌان و برنامه
هاٌشان در بازسازی معبد اورشلٌم ،اهداف موعودگراٌانه دٌده مٌشد.
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در آٌههههه ی  27اٌههههن سههههوره بههههه
پٌهههامبر اشهههاره مٌشهههود .بهههه ٌقهههٌن
مٌتهههوان گفهههت کهههه اٌهههن اشهههاره بهههه
پٌامبر بعدا به قرآن اضافه گردٌده
اسههت (.زٌههرا در آٌههات قبلههی هههٌچ
اشهاره ای بههه پٌههامبر نشههده اسههت).
اما برعکس آٌه ی  27کهه پٌهامبر
به آن اضافه شده است ،در آٌهه ی
 28کلمههههه ی پٌههههامبر جههههزوی از
قرآن بوده است :زٌرا آن پٌامبری
کههه بههه آن اشههاره مههی شههود همههان
عٌسههی اسههت  :اٌههن را مٌتههوان از
کلمهههاتی همچهههون (ههههداٌت شهههده و
حقٌقهههت) کلمهههاتی کهههه بههها آن هههها،
عٌسی را ترسٌم مٌکنند ،درٌافهت.
کهههل آٌهههه ی  29بعهههدها بهههه قهههرآن
اضافه شده است و به جای عٌسی
از پٌههامبری محمههد صههحبت مٌکنههد
و همچنههٌن مٌگوٌههد کههه پٌشههتر در
انجٌل و تورات  ،از ٌاران محمد،
سههههخن گفتههههه شههههده اسههههت .تغٌٌههههر
درسهههبک نگهههارش در آٌهههه ی 29
نشههان دهنههده ی اٌههن اسههت کههه اٌههن
آٌههه بعههدها بههه قههرآن اضههافه شههده
اسهههت .و در واقهههع سهههوره ی فهههتح
 28آٌه داشته است.
در آٌه ی  27ام واعظ به اعرابی
کههه از اورشههلٌم اخ هراج شههده انههد،
اٌههههههن اطمٌنههههههان را مٌدهههههههد کههههههه
خداوندبهههه زودی شههههر مقهههدس را
بههه آنههها ،اعطهها مٌکنههد .و بههه آنههان
مٌگوٌد تا خودشان را برای ورود
به شهر مقدس آماده کنند آنان مهی
باٌسهههههههت آداب شهههههههخص نهههههههذٌره
همانطور که در کتاب مقدس سفر
اعهههداد بهههاب ششهههم آمهههده اسهههت را
رعاٌههت مٌکردنههد :شههخص نههذٌره
خههود را بههرای خداونههد تخصههٌص
مهههی نمهههود و سهههر خهههود را ،پهههٌش
ازآنکه نذرش را در برابر خٌمه

(بعد از هجرت)
هللا بههها گفهههتن اٌنکهههه وعهههده ی فهههتح
مکههههه کماکههههان پابرجاسههههت ،بههههه
پٌامبر خهود قهوت قلهب مٌدههد ،هللا
هرگههز درو نمٌگوٌههد ،و کههالم او
عهههههٌن حقٌقهههههت اسهههههت .و صهههههلح
حدٌبٌههه ،فرجههه و مهلتههی اسههت کههه
بهههه کهههافرٌن داده شهههده اسهههت .فهههتح
مکه نزدٌک است ،حتی می توان
تصور کرد که از همٌن حاال مکه
فتح شده است.
هللا طهههرز ونحهههوه ی زٌهههارت در
مکه را به شهکلی واضهح توضهٌح
مٌدههههد .الزم بهههه ذکهههر اسهههت کهههه
مسههلمانان امههروزه نٌههز بههه همههٌن
شٌوه کهه در قهرآن آمهده اسهت ،بهه
زٌارت در مکه می پردازند.
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سوره ی فتح آٌه های  27و 28
 .27بهههههی تردٌهههههد خهههههدا رؤٌهههههای
پٌهههامبرش را بهههه حهههق و درسهههتی
تحقق داد ،شما قطعا در حال امهن
و امنٌههت در حههالی کههه سههرهاٌتان
را تراشٌده و موی کوتاه کرده اٌد
و بٌمی ندارٌد ،وارد مسجدالحرام
خواهٌد شد .خدا آنچهه را کهه شهما
نمی دانستٌد ،دانست و پٌش از آن
پٌهههههروزی نزدٌکهههههی [کهههههه صهههههلح
حدٌبٌه بود برای شما] قرارداد.
 .28اوسهههت کهههه پٌهههامبرش را بههها
هههداٌت و دٌههن حههق (دٌههن اسههالم)
فرسهههتاد تههها آن را بهههر همهههه ادٌهههان
پٌروز کند ،و کافی اسهت کهه خهدا
[بر وقوع اٌن حقٌقت] گواه باشد.

ی معبد ،تقدٌم کند ،می تراشٌد.

با خوانشهی درسهت از اٌهن آٌهه بهه (قبل از هجرت)
حقٌقت نهفته در پس آن دست مهی
ٌابٌم .جای آنکه اٌن طهور تصهور منظور از(نزدٌک ترٌن سهرزمٌن
کنهههٌم کهههه مسهههلمانان از پٌهههروزی به مکه) که در اٌن آٌه آمده است،
قرٌههب الوقههوع رومٌههان خرسههند و فلسههههههطٌن اسههههههت ،گرچههههههه اٌههههههن
خوشحال بودنهد ،باسهتی اٌهن آٌهات سههههرزمٌن در  1300کٌلههههومتری
را مهههاجرای لشکرکشههههی نههههاموفق مکهههه واقهههع شهههده اسهههت .اٌهههن آٌهههه
ٌهههههودی ناصههههرٌان و اعههههراب در بٌانگر ٌکی از معجزه ههای قهرآن
سههههال  629دانسههههت .بههههرای فهههههم است :هللا اٌن سهوره را بهه محمهد
صحٌح اٌهن آٌهه بهه اٌهن نکتهه باٌهد کمهههی بعهههد از اتفاقهههات سهههال 614
توجهههه کهههرد کهههه در زبهههان عربهههی مٌالدی نازل مٌکندٌ :عنی مهوقعی
افعهههال معلهههوم و مجههههول تنهههها بههها که رومٌان از اٌرانٌهان در تمهامی
تغٌٌراتی در حروف صدا دارشان سههرزمٌن هههای خاورمٌانههه ای کههه
از هههههم متمههههاٌز مٌشههههوند .و اٌههههن نٌروهاٌشان مسهتقربودند ،شکسهت
درحههالی اسههت کههه در نسههخه هههای مٌخورنههد( .آنههان سههرزمٌن مقههدس
قههدٌمی قههرآن حههروف صههدادارٌ 154عنهههی اورشهههلٌم را نٌهههز از دسهههت
وجههود نداشههته اسههت .پههس براحتههی مٌدهند.).قرآن فهتح دوبهاره ی اٌهن
مٌتهههههوان فهمٌهههههد کهههههه اٌهههههن آٌهههههات سرزمٌن هها (مهن جملهه اورشهلٌم)
دسهههههتکاری شهههههده انهههههد .خهههههوانش را توسههههط هراکلٌههههوس پٌشههههگوٌی
ص هحٌح اٌههن آٌههات همههانطور کههه مٌکنههههد (.هراکلٌههههوس مطههههابق بهههها
رژی بالشر Régis Blachèreپٌشههههگوٌی قههههرآن در سههههال 622
متوجه آن شده بود ،به شهکل زٌهر سههههرزمٌن هههههای اشههههغال شههههده را
اسهههت .2:رومٌهههان پٌهههروز شهههدند ،بازپس مٌگٌرد و همچنٌن در سال
.3در نزدٌکی سرزمٌن (سرزمَن  627اورشهههههلٌم را دوبهههههاره فهههههتح
مقههههههههدس) ،امههههههههها آنان،بعهههههههههد از مٌکنهههد) .پٌههههروزی هراکلٌههههوس و
پٌروزشان ،در ظرف چنهد سهالی ،رخ دادن پٌشهههههگوٌی هههههها ،بهههههرای
به زودی شکست خواهنهد خهورد ،مسلمانان حائز اهمٌت بود  ،زٌهرا
 .4در آن روز اسههت کههه مومنههان از طرفهههی اٌهههن اتفاقهههات  ،اثبهههاتی
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سوره ی روم آٌات  2الی 6
 .2رومٌان مغلوب شدند،
 .3در نزدَكتههههههههرَن سههههههههرزمَن،
و[لهههههى] بعهههههد از شكستشهههههان ،در
ظهههههرف چنهههههد سهههههالى ،بهههههه زودى
پٌروز خواهند گردٌد.
[ .4فرجام] كار در گذشته و آٌنده
از آن خداسههههههههههههت ،و در آن روز
است كه مؤمنان از ٌارى خدا شاد
مىگردند.
 .5ههههههر كهههههه را بخواههههههد ٌهههههارى
مىكنههههد ،و اوسههههت شكسههههتناپذٌر
مهربان.
 .6اٌهههن وعهههده خداسهههت کهههه خهههدا
هرگز خالف وعده نکنهد ،و لهٌکن
اکثههر مههردم (از اٌههن حقٌقههت) آگههاه
نٌستند.

.در زبان نوشتاری قدٌمی عربی که تنها حروف بی صدا نوشته می شدند فعل (ق ل ب ) که به معنی پٌروز شدن است هم در حالت معلوم و
هم در حال مجهول به ٌک شکل نوشته مٌشود .پس بعد از آنکه به زبان نوشتار عربی ،حروف صدا دار اضافه شد آنان توانستند تنها با جابجاٌی
حروف صدادار جمالت را از معلوم به مجهول و برعکس تغٌٌر دهند .با اٌن کارتمامی نشانه ها و رد پاهاٌی که حاکی از حضور محمد در
ٌهودٌه-فلسطٌن بود ،راپنهان کردند ،مضاف براٌنکه با اٌن کار شکستی را که آنان در آن سال متحمل شده بودند را مخفی نگه داشتند.
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از ٌاری هللا شاد مٌگردند.
در اٌن آٌه سعی مٌشود روحٌه ی
از دسهههت رفتهههه ی اعهههراب را بهههه
آنههها برگرداننههد زٌههرا اعههراب در
جنگ موته در حهالی از رومٌهان
شکست خورده بودند که بسٌار به
سههههرزمَن مقههههدس نزدٌههههک شههههده
بودند.

بههرای اعجههاز قههرآن و الهههی بههودن
آن بههههود و از طرفههههی دٌگههههر بههههه
واسههطه ی اٌههن معجههزه ی قرآنههی،
مشرکان و بت پرستان مکه دست
از بههت پرسههتی بههر م هی داشههتند و
مسلمان می شدند.
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حال با توضٌحاتی که داده شد ،درک مطالب قرآن که بسٌار سخت و دشوار می نمود،آسان و قابهل فههم
گشت .با فهم ساختار و مکانٌسمی که در دستکاری متون قرآن بکار رفته است ،توانستٌم به حقٌقهت نهفتهه
در آن پههی ببههرٌم .فهمٌههدٌم کههه اگههر بههه قههرآن عنصههر اصههلی اش را ٌعنههی ٌهههودی ناصههرٌان را اضهافه کنههٌم
،مطههالبش واضههح و قابههل درک مٌشههود .و داسههتان هههای دٌگههری در قههرآن بههر مههال مٌشههوند ،داسههتان هههاٌی
همچون  :داستان ٌادگٌری آٌٌن ها و آموزه ههای ٌههودی ناصهرٌان توسهط اعهراب ،داسهتان شهرح و تفسهٌر
دٌههن ٌهههودی ناصههرٌان بههه اعههراب نههو کههٌش ،داسههتان ترغٌههب اعههراب بههه شههرکت کههردن در پههروژه ی
موعودگرانه ی ٌهودی ناصرٌان و فتح اورشلٌم ،داستان جنگ ها و درگٌری ها ،داسهتان روحٌهه دادن هها
پس از شکست ها و غٌره .آن کس که خوانش صحٌح قرآن را بداند درمٌابهد کهه قهرآن کتهابی اسهت کهه بهه
خوبی خاستگاه و رٌشه های دٌن اسالم را نشان مٌدهد .راز بزرگ اسالم در دل قرآن قرار گرفته است.
اما نکته و مسئله ای که باٌد به آن توجه کنٌم اٌن است که مسلمانان  ،خود متن قرآن را در طول تارٌخ تا
به امروز موشکافانه نخوانده اند زٌرا آنهان ،قهرآن را بهه بهانهه ی اٌنکهه فههم مفهاهٌمش نٌهاز بهه متخصهص
قرآن دارد ،نمی خوانند و ٌا اٌنکه محتهوی مطالهب آن را از مٌهان تفاسهٌر ،احادٌهث و سهٌره نبهوی درٌافهت
کرده اند .جالب اٌنجاست که حتی به نظر مٌرسد مسلمانان در قرن هشهتم مهٌالدی هنگهامی کهه بهه اسهپانٌا
حملهه کردنهد ،از وجهود کتهاب قهرآن بهی خبهر بهوده انههد .و مها طبهق شهواهد بدسهت آمهده مٌهدانٌم کهه انتشههار
گسترده ی قرآن در قرون معاصر صورت گرفته است.
و مسئله ی دٌگری هم که وجود دارد اٌهن اسهت کهه علهی رغهم اٌنکهه تکنولهوژی پٌشهرفت کهرده و عهده ی
کثٌری از مسلمانان بها سهواد هسهتند ،امها آنهها قهرآن را موشهکافانه و دقٌهق نمهی خواننهد زٌهرا آن را مقهدس
مٌپندارند و هرگونه خوانش دقٌق و موشکافانه ی قرآن را توهٌن به مقدسات می پندارند .اما حقٌقهت چٌهز
دٌگری است  :قرآن ،خهارج از بحهث هرگونهه تقهدس آن ،گفتمهان تلقهی مٌشهود .و مهتن قهرآن همچهون تمهام
منابع دٌگر مسلمانان( همچون احادٌث ،سٌره ی نبوی ،تارٌخ اسالم و حتی خود شخص محمهد) همهه گهی
برای توجٌه ٌک چٌز هستند :و آن تروٌ اٌن اٌده و اندٌشه است که مسلمانان از طرف خدا برگزٌده شهده
اند تها شهرٌعت الههی را بهر روی زمهٌن حکهم فرمها کننهد .و مطهابق اٌهن اٌمهان موعودگراٌانهه ،دنٌهای آٌنهده
اسالمی خواهد بود و اسالم انسان ها را رستگار خواهد کرد و با بازگشت مهدی و عٌسی مسٌح حکومهت
الهی بر زمٌن برقرار خواهد شد و در پاٌان دنٌا ،خداوند حکومت دنٌا را که عاری از بدی و شهر خواههد
شد ،را به دسهت برگزٌهدگان ٌعنهی مسهلمانان خواههد سهپرد تها آنهان در سهعادت و خوشهبختی در آن زنهدگی
کنند.
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پسگفتاس
دٌدٌم که چگونه قطعات پازل تارٌخ اسالم در کنهار ههم قهرار گرفهت .و قسهمت اعظهم اٌهن کهار عظهٌم را
مرهون زحمات ادوارد ماری گاله 155هستٌم که به لطف مطالعات و تحقٌقاتش ،به راز بزرگ اسالم دست
ٌافتٌم .در اٌن کتاب از وجود فرقه ای به نام ٌهودی ناصری و پروژه های آنان آگاه گشتٌم و دٌدٌم کهه در
چه بافت سٌاسی مذهبی ،اٌن فرقه ظهور کرد و چگونه آنان اندٌشه ها و پروژه ههای خهود را بهه اعهراب
انتقال دادند و چگونه اعراب دٌن آنان را تصاحب کردند .همچنهٌن بها تحقٌهق بهر روی ٌافتهه ههای باسهتان
شناسی  ،تحلٌل متون هم عصر با صدر اسالم که قرن ها آنها را مخفی کرده بودنهد و تحلٌهل علمهی منهابع
مسلمانان به وٌژه قهرآن و همچنهٌن تحلٌهل سهاز و کهاری کهه اعهراب بهه وسهٌله ی آن تهارٌخ را بازنوٌسهی
کردندٌ ،افتٌم که چطور گفتمان اسالم به تدرٌ شکل و انسهجام گرفهت و حقٌقهت نهفتهه در پهس اسهالم و
اندٌشه های آن چه بوده است.
بههی شههک هنههوز قطعههاتی از اٌههن پههازل بههاقی مانههده اسههت تهها اٌههن پههازل تکمٌههل شههود .قطعهها در سههالهای آٌنههده
محققٌن ،قطعهات بهاقی مانهده از اٌهن پهازل را پٌهدا خواهنهد کهرد .باٌسهتی بهه آنهها اعتمهاد کنهٌم و در انتظهار
تحقٌقات آتی آنان باشٌم .محققٌن ،تحقٌقات باستان شناسی شان را در مناطقی که ٌهودی ناصهرٌان از آنجها
برخاستند و در آنجا مٌزٌستند ادامه می دهند و آن را ادامه خواهند داد ،آنان بزودی مٌزان دقٌق دستکاری
های صورت گرفته در هر دوره تارٌخی و در زمان هرکدام از خلٌفه ها ،را مشخص خواهند کرد .آنهان
همچنٌن دالٌهل اصهلی انتخهاب شههر مکهه را خواهنهد فهمٌهد و تفسهٌری جهامع تهر از قهرآن و احادٌهث ارائهه
خواهند داد .اما در حال حاضر ،حتی بی آنکه نٌاز باشد تحقٌقات جامع تری در رابطه با حقهاٌق نهفتهه در
اسالم صورت بگٌرد ،آنقدر شواهد و مدارک وجود دارد که از راز بزرگ اسالم ،فرَبکاری تارَخی اش
و از حقٌقت خاستگاه تارٌخی اش پرده بردارد .و آنقدر شواهد ومدارک هست که نشان دهد که مهتن قهرآن
و داستان زندگی محمد به رواٌت اسالم سهاخته اعهراب اسهت و درطهول قهرن هها توسهط آنهان شهکل گرفتهه
است .دوران پنجاه ساله ی بعداز به خالفت رسٌدن عمر ،دوران شکل گٌری متنی اسالمی از قرآن است،
و دوران پنجاه ساله ی بعد از به خالفت رسهٌدن عبهدالملک  ،دوران سهاخت داسهتان زنهدگی پٌهامبر اسهت.
هرگز وحَی الهی بر محمد نازل نشده است :اسالم حاصل فراٌند پٌچٌده و طوالنی بازنوٌسی تارٌخ اسهت
و رٌشه هاٌش ،دٌن انحرافی ٌهودی ناصرٌان با تفکراتی موعودگراٌانه است.
اٌن فراٌند تدرٌجی به مذهبی جدٌد ٌعنی اسالم بدل گشت که همواره اهداف موعودگراٌانه ی پاٌهه گهزاران
اش ٌعنی ٌهودی ناصرٌان را دنبال کرده است و اٌن کار را دنبال خواهد کرد .اسهالم همهواره بهه جوامهع
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.در کنار نام ادوارد ماری گاله باٌستی از محققٌن دٌگری نٌز همچنٌن Robert Kerr, Mehdi Azaïez, Guillaume Dye, Croneنام برد.
البته هرگز تحقٌقات  Jean-Jacques Walterرا نباٌد فراموش کنٌم وی از تز دکتری اش در سال  3663در دانشگاه تولوز فرانسه دفاع کرد .تز
دکتری وی مطالعاتی بر اساس تحلٌل های کامپٌوتری و سٌستماتٌک از متون قرآنی بود .او چندی بعد از دفاع از تزش کتابی تحت عنوان ( Le
 )Coran révélé par la théorie des codesرا منتشر کرده است.
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بشههری سٌسههتم سٌاسههی حکههومتی تحمٌههل کههرده اسههت کههه از مههذهب بههرای نشههاندن حکههومتی اسههتبدادی بهههره
مٌگٌرد .اسالم در طی قرون به واسطه ی زورگوٌی خلفا و رژٌم های اسهالمی ،تهرس مهردم ازتهوهٌن بهه
مقدسات ،ترس از جهنم ،و همچنٌن از طرٌهق کنتهرل جامعهه کهه توسهط گهروه ههاٌی صهورت گرفتهه ،بهه
حٌات خود ادامه داده است و تا به امروز ادامه دارد .در تمامی جوامع اسالمی هرگونه سوال و انتقاد از
اسالم ممنوع است و همه می باٌستی مطٌع فرامٌن اسالم باشند .اما هرگهز اٌهن اطاعهت مطلهق کهه باعهث
خرد کردن انسان و انسانٌت ،و نابودی ملت ها و فرهنگ ها مٌشود ،محقق نشده ،زٌرا اگرچنٌن می شهد،
قطعا دٌگر جامعه ی بشری باقی نمهی مانهد کهه اسهالم بهه کمهک آن بخواههد بهه حٌهات خهود ادامهه دههد .در
نتٌجه حکومت حقَقی اسالمی هنوز شکل نگرفته است و در آَنده اَن حکومت شکل خواهد گرفت .امها
روٌای دنٌاٌی پهر از خوشهبختی وسهعادت کهه اسهالم آن را در قالهب حکهومتی آرمهانی اسهالمی بهه تصهوٌر
کشٌده و با اٌن کار حقاٌق و توهمهات دٌهن اسهالم را پنههان کهرده اسهت ،مردمهان زٌهادی را بهه خهود جهذب
کرده است .اٌن افراد همانند مٌلٌاردها نفهری کهه اندٌشهه ههای کمونٌسهتی را بهاور کردنهد ،مٌماننهد.مٌلٌارها
نفهههری( در سهههال 1980
حدود ٌک سوم از مهردم
کهره ی زمههٌن بههه اندٌشههه
هههههای کمنٌسههههتی اٌمهههههان
آوردنههههههههد ).کههههههههه بههههههههه
مفههههههههههاهٌمی همچههههههههههون
دٌکتهههههاتوری پرولتارٌههههها
اٌمهههان آوردنهههد و اغفهههال
گشتند.156
در دنٌههههههههههههای مههههههههههههدرن
امهههههروزی نٌهههههز ،وعهههههده
هههههاٌی داده شههههده توسههههط
جوامع بهازارگرا ) (les sociétés de marchéکهه بهه پٌشهرفت فنهی محصهوالت خهود مٌبالنهد ،بهی
شباهت با وعهده ههای اسهالم و کمونٌسهم نٌسهت .اسهالم ،کمونٌسهم و جوامهع غربهی مهدرن بها اٌهن ادعها کهه
رستگاری و سعادت بشر در گرو اٌدئولوژی ها و تئوری هاٌشان است  ،انسان ها را در طول تارٌخ تا به
امروز رنجانده اند.
رٌشه های تعصب و نابردباری اسالم که باعث شده دٌگری را آنطور که هسهت نپذٌرنهد ،را نٌهز باٌهد در
اندٌشه ها و پروژه ی های آنان ٌافت :آنها همواره در طول تارٌخ پروژه ی منطبق سازی دنٌا با برنامه
ی الهی که خٌالی بٌش نبوده ،را پٌش برده اند و اٌده ی جامعه ای متعالی و روٌای اسالمی کردن دنٌا را
در سر پرورانده و پٌش برده اند .در اٌن اٌدئولوژی کسی که اندٌشه هاٌی مخالف با آنان دارد همهواره در
اشتباه است و از دٌگاه آنهان وی همهان شهر اسهت و باسهتی نهابود شهود .در بهتهرٌن حالهت او مهوقتی تحمهل
156

 .سٌستمی که متفکران کمونٌستی برای دستکاری اذهان مردم بکار مٌگرفتند بسٌار به سٌستم های دستکاری ذهنی که در اسالم وجود دارد
شباهت دارد.
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مٌشود و اٌن کار را تا روزی که شراٌط مساعد برای از مٌان برداشتن او آماده شهود ،ادامهه مٌدهنهد .پهس
به حق عده ای فٌلسوف و متفکر ازتفکری جنون آمٌز در دنٌا نام مٌبرند که آن عبارت است از رٌشه کن
سازی شر از روی زمٌن .آلکساندر اٌسائِوٌچ سولژنٌتسٌن 157در نقد اٌن اندٌشه ی بٌمهار مٌگوٌهد( :متهری
که با آن خوب و بد سنجٌده مٌشود،نباٌد باعث جداٌی در دل دولت ها ،طبقات اجتماعی و احزاب شود).
پس هرگونه تالش برای رٌشه کن سازی شرو اٌجاد ظهور دنٌای جدٌد،به ذات ،محکوم به شکسهت اسهت.
دنٌا محل جداٌی و جنگ مٌان پاکان و ناپاکان نٌست .دنٌا آنطور که آنان فرا مٌکنند نٌستٌ :عنی جاٌی
که عده ای برگزٌده که حق مٌگوٌند و توده ی عظٌمی از مردم که در جهل و تارٌکی غوطه ور هستند و
نٌازمند هداٌتند  .اٌن گونه تفسٌم بندی ها اساسا از رٌشه و اساس اشتباه است .اٌن اٌده که دنٌا محل جداٌی
پاکان و ناپاکان نٌست واٌنکه هرگونه اٌدئولوژی که راه سعادت و رستگاری مردم را برای آنان مشهخص
و تحمٌههل مٌکنههد ،بههه ذات اشههتباه هسههتند ،را مٌتههوان پههٌش از سولژنٌتسههٌن در تفکههرات عٌسههیٌ 158افههت :او
مٌگوٌد راه رستگاری خود را خود بگردٌد و پٌدا کنٌد ( :رستگاری)را بجوٌٌد تا بٌاٌد.159
البته مسلمانان زٌادی هم هستند که در آرزوی اسالم اٌده آل هسهتند ،اسهالمی کهه خواههان صهلح و دوسهتی
مٌان انسان ها ،فرهنگ ها و مذاهب است .بسٌاری از مسلمانان انسان های شرٌفی هستند که عالقه ای به
اجرای احکامی که در آنها مسلمانان را به خشونت و سلطه گری سٌاسی وادار مٌکنند ،ندارند و تصهوٌر
خدای هولناک و جنگ طلب اسالم 160را نمی پذٌرند .اٌن مسلمانان و تفکراتشان تحسٌن برانگٌز است.
اٌن مسهلمانان در زنهدگی روزمهره شهان بهه فهرامٌن خهوب اسهالمی همچهون احتهرام بهه والهدٌن  ،دسهتورات
اخالقی و دستوراتی در باب آٌٌن رفتار در جامعه عمل مٌکنند و خرسند اند .اما اسالم تنها به اٌن فرامٌن
خوب ختم نمٌشود .در بطن اسالم سه چٌز بسٌار مهم است اولی غروراست :غرور تعلهق داشهتن بهه امتهی
برگزٌده از طرف خدا و دومی امٌد  :امٌد به اٌنکه روزی خداوند آنهان را در دنٌها حهاکم مٌکنهد .و اٌهن دو
هنگامی که با مورد سوم ٌعنی تسهلٌم شهدن در برابهر فرمهان و خواسهت خهدای اسهالم همگهام مٌشهود،باعث
شکل گٌری رفتارهای سهلطه جوٌانهه و مٌشهوند بهه همهان شهکل کهه در طهول تهارٌخ اسهالم دٌهده اٌهم .در
نتٌجه اٌدئولوژی اسهالم از بهٌخ و بهن مشهکل سهاز اسهت .و حقٌقهت اٌهن اسهت کهه اٌهن مسهلمانان شهرٌف و
عارفان مسهلمان 161نٌسهتند کهه اسهالم را تعرٌهف مٌکننهد .حقٌقهت اسهالم چٌهز دٌگهری اسهت ،حقٌقهت اسهالم
،مکتبی خشک اندٌشانه و گفتمانی موعودگرا است .و پاٌه هاٌش متون سازنده اش هستند .نکته ی مهم و
فرامههوش نشههدنی اٌههن اسههت کههه تمههامی دسههتورات و فههرامٌن اسههالم ملههزم بههه انجههام شههدن هسههتند و همههه ی
مسلمانان باٌد آنها را انجام دهند حتی مسهلمانان مَانهه رو و بها مهدارا کهه جهرات انجهام بعضهی از آنهها را
ندارند .پس مسلمانان مٌانه رو نٌز ملزم به اجرای تمام احکام اسالمی هسهتند .خشهونت ههاٌی کهه ههر چنهد
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 .برگرفته شده از کتاب مجمع الجزاٌر گوالک.
158
.انجٌل متی فصل 36-36 ،63
159
 .انجٌل متی فصل 5 ،5
160
 .در سوره ی صف آٌه ی  6آمده است :خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او در صفى ،همانند دٌوارى كه اجزاٌش را با سُرب به هم پٌوند
داده باشند ،مىجنگند.
161
 .عارفان مسلمان خرد را سرلوحه ی رفتار خود قرار داده اند  .اٌن خردمندی در رفتار و اندٌشه شان را باٌد حاصل تاثٌرات تفکر مسٌحٌان
برآنها و نٌز تجربه گروهی آنان دانست.
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وقت ٌکبار دنٌا را به رعب و وحشت می انهدازد نتٌجهه ی همهٌن الهزام بهه اجهرای تمهامی احکهام اسهالمی
است.
تنها راه اصالح اسالم و همگام و همساز ساختن آن با جوامع بشری اٌن است که گفتمان ،متون قرآنی و
اندٌشه ی موعودگراٌانه ی اسالم را زٌر سوال ببرٌم .در غٌر اٌن صورت ،اسالم تا ابد به جن با
بشرَت ادامه خواهد داد.
نکته ی قابل توجه دٌگر اٌن است که از قرن پٌش تاکنون ،سوادآموزی در جوامع اسالمی گسترش ٌافته و
دسترسی راحت و ساده به متون اسالمی امکان پذٌر شده است و اٌن باعث شده کهه عهده ای از مسهلمانان
تعداد زٌادی رواٌات و نقل و قول ها را(با توجه به منفعهت خهود) بهه تهارٌخ صهدر اسهالم اضهافه کننهد .در
کنار اٌن قضٌه و دقٌقا در همان سالها بها گسهترش سهواد آمهوزی و افهزاٌش رواٌهات ،امپراطهوری عثمهانی
سهههقوط کهههرد،
امپراطههههههوری
که نقشهی مههم
را در دنٌهههههای
اسههههههالم اٌفهههههها
مٌکههههههرد و آن
نقههش اٌههن بههود
کههههههههه امتههههههههی
اسهههههههههههههههههالمی
ٌکدسهههههههههههت و
منسههجم اٌجههاد
کههههههرده بههههههود.
امکههههههههههههههههههههان
دسترسی بٌش
از پهههههٌش بهههههه
متون اسالمی و سقوط امپراطوری عثمانی که وحدت و ٌکپارچگی مسلمانان را تضمٌن مٌکرد باعث شهد
کهه جرٌهان ههای سٌاسهی مهذهبی از دل اسهالم همچههون اخهوان المسهلمٌن ،سهلفی ،تکفٌهری و انهواع و اقسههام
گروهک های اسالم گرای دٌگر شکل بگٌرد .نکته ای که باٌد به آن توجه کرد اٌن است که مدرنٌته غرب
در پٌداٌش اٌن جرٌان ها بسٌار تاثٌر گذار بوده اسهت  :زٌهرا واکهنش مسهلمانان بهه مدرنٌتهه و تحهوالت در
دنٌای غرب ٌکی از عوامهل مههم پٌهداٌش جرٌهان ههای سٌاسهی و مهذهبی در اسهالم شهده اسهت .تمهامی اٌهن
جرٌان ها به دنبال اٌجاد حکومت مذهبی بوده اند تا تمامی احکام اسالمی را با روٌکرد خود برقرار کنند.
اتفاق دٌگری که شاهد آن هستٌم اٌن است شک و تردٌهد در نهزد مسهلمٌن بهه خهاطر مشهاهده ی اٌهن همهه
ابهام گسستگی و عدم انسجام و اٌن همه احکام ضهد بشهری رو بهه فزونهی اسهت .اٌهن آگهاهی مسهلمانان بهه
خاطر اٌن است که اٌن روزها هرکسی مٌتواند در فضای مجازی آزادانهه هرگونهه نقهدی را در رابطهه بها
اسالم مطالعه کند .البته ناگفته نماند کهه اٌهن آزادی در کشهور ههای غربهی کمهی بٌشتراسهت گرچهه افهراد و
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سازمان های 162زٌادی با اٌن آزادی مبارزه مٌکنند و برچسب اسالم هراسی به کسانی که بهه دٌهن اسهالم
شک دارند ،مٌزندد.
همانطور که گفتٌم بخاطر تغٌٌرات تارٌخی ،جرٌان های سٌاسی مذهبی از دل اسالم شکل گرفته است کهه
حتههی شههاخه هههای اصههلی اسههالم ،اسههالم آنههها را نمههی شناسههند .در کنههار اٌههن هم هه گسسههتگی در اسههالم باٌههد
مسلمانان مردد در اصهول اسهالم و مسهلمانانی بها تفکهرات نسهبی گهرا را اضهافه کهرد تها بهه حقٌقهت امهروز
اسالم پی برد .آنچه که آرزو دارٌم روزی شاهدش باشٌم اٌن است که اسالم خود دست به اصالح و انتقهاد
از سٌستم خود بزند و دست از ادعهای اٌنکهه آٌهات قهرآنش الههی اسهت بهردارد .چَهزی کهه متاسهفانه اصهال
امکان پذَر نَست.
ما معتقدٌم اسالم محکوم به فنا است چون خود دست به نقهد و اصهالح سٌسهتم خهوٌش نمهی زنهد و دٌگهران
اٌن کار را به جای آنان دارند انجام مٌدهند .تحقٌقات تارٌخی درباره ی حقاٌق اسالم در حال انجهام اسهت.
زبان شناسانی متخصص به زبان سوری آرامی ،در حال واکاوی پاٌه ها و رٌشه های متن قهرآن هسهتند.
حقاٌق در رابطه بها رٌشهه و خاسهتگاه اسهالم روز بهه روز بٌشهتر شهناخته مٌشهوند و ٌقٌنها اسهالم در برابهر
کشف اٌن حقاٌق چٌزی برای گفتن نخواهد داشت .به زودی خاستگاه حقٌقهی اسهالم و درو ههای تهارٌخی
اسالم ب رای مسلمانان رو مٌشود و آنها با نگاهی بهتر اسالم را آنطور که در حقٌقهت اسهت  ،خواهنهد دٌهد.
پس حقٌقت آشکار خواهد شد .و مسلمانان اٌن حقٌقت را بدون آنکه خشونتی مورد توجه آنهان باشهد ،طبهق
جمله و قاعده ی گاندی ، 163خواهند پذٌرفت :حقٌقهت در ابتهدا انکهار مٌشهود ،سهپس مهورد تمسهخر قهرار
مٌگٌرد ،با آن مبارزه مٌشود و در نهاٌت پذٌرفته مٌشود .پٌش از گاندی ،عٌسی در رابطه بها همهٌن قاعهده
سخن گفته بود  :و راسﺘٍ را خىاهُﺪ شﻨاخﺖ و راسﺘٍ شﻤا را آزاد خىاهﺪ كﺮد .164و حقٌقت اسالم آنهان
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را از اسارت اسالم آزاد خواهد کرد.
حال مجال آن است که جامعه ی غربی را مورد انتقاد قرار دهَم  ،دنٌای غرب با آن تصاوٌر تلخی که به
مسلمانان نشان مٌدهد .غربٌان و دنٌای غرب تصوٌری نازٌبا به مسلمانان و همچنٌن غٌر مسلمانان نشهان
مٌدهد .جوامع غربی بها آن دنٌهاٌی کهه مسهلمانان و حتهی غٌهر مسهلمانان آرزوی آن را دارنهد خٌلهی فاصهله
دارد زٌرا جوامع غربی اسهٌر سهلطه ی پهول ،مصهرف گراٌهی ،بهی تفهاوتی و فهرد گراٌهی شهده اسهت .اٌهن
عاملی است که باعث شده مسلمانان و گاهی غٌر مسلمانان جذب حکومت ها واندٌشه های موعود گراٌانه
اسالمی و سٌستم های آنان شوند .زٌرا اٌن حکومت ها و جرٌان ههای اسهالمی بها آن اندٌشهه ههای موعهود
گرانه شان خود و نظام خود را تنها راه حل نجات مسهلمانان و حتهی گهاهی غٌهر مسهلمانان از دسهت اٌهن
دنٌای غربی می دانند .اٌن مشکل ،اصلی ترٌن مشهکل غهرب اسهت و اگهر روزی از همهٌن روزهها اسهالم
فرو پاشد ،حل اٌن مشکل سخت تر و با خشونت بٌشتر خواهد بود.
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 .من جمله سازمان کنفرانس اسالمی که پٌش از همه با هرگونه نقد و شک درباره ی اسالم مبارزه مٌکند.
163
 .گاندی معتقد بوده که برای آنکه حقٌقت پذٌرفته شود نٌازی به قبوالندن آن و اعمال خشونت نٌست .حقٌقت در آخر پذٌرفته مٌشود زٌرا آزادی
بخش است
164
 .انجٌل ٌوحنا فصل هشتم 33،
165
 .به گفته ی ارنست رنان :اسالم سنگٌن ترٌن زنجٌر اسارتی است که تا به حال بشرٌت به دور گردن خوٌش دٌده است.
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َضویو
در اٌن قسمت تعدادی از منابعی که مٌتواند اطالعات بٌشتر و تکمٌلی راجع به موضهوع بررسهی شهده در
:کتاب ٌعنی خاستگاه اسالم بدهد ذکر شده است
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Wilfrid-Laurier  استاد دانشگاه، روبر کرRobert M. Kerr
» The language of the Koran « :عنوان مقاله ی وی به زبان انگٌلسی
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: عنوان مقاله ی وی
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 مجموعه کنفرانس های وی در: آلمانMayence  استاد دانشگاه، مانفرد کرپManfred Kropp
:زٌر آمده است
Un Philologue lit le Coran:
https://www.youtube.com/watch?v=SQJY1OdHtJc&list=PLrxfWBuFyjdWjg
PAbxIlDFWVZcod7q_4t
1 - L'Arabe pré-islamique :
http://www.youtube.com/watch?v=SQJY1OdHtJc
2 -Le fait coranique : http://www.youtube.com/watch?v=7G1dHK7fbqk
3 -Tradition écrite et tradition orale :
http://www.youtube.com/watch?v=SiKd_IsX0Yw
4-Les études coraniques en occident :
http://www.youtube.com/watch?v=kW-o5lW3mjo

 استاد دانشگاه بروکسل بلژٌک، گٌوم دیGuillaume Dye
Entretien libre de Guillaume Dye sur ses recherches avec Abdelwahab
Meheb, dans son émission Cultures d’Islam, sur France Culture
(14/03/2014).
https://www.franceculture.fr/emission-cultures-d-islam-le-seminairecoranique-3-2014-03-14
‐ Participation à l’ouvrage collectif Le Judaïsme entre "théologie de la
substitution" et "théologie de la falsification" : actes du colloque tenu à
l'Institut d'Études du Judaïsme (ULB) les 23, 24, et 25 septembre 2008.
https://www.academia.edu/1269026/La_theologie_de_la_substitution_du_p
oint_de_vue_de_lislam

 تارٌخ نگار و نوٌسنده ی انگلٌسی، تام هلندTom Holland
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Documentaire « Islam : the untold story » (en anglais), diffusé en août 2012
sur la BBC, fondé en partie sur les travaux de Patricia Crone
(documentaire dont est extraite la photo de la première pièce de monnaie à
mentionner Mahomet, présentée en page 53).
http://vimeo.com/79051482
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