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 سپاسگزاری

گاه اعتماد خود را از من مادرم که هیچپدر و با تشکّر از 

دریغ نداشتند ، کاترین بل که موجب شروع این کار شد ، 

فرانک کانروی که مرا آزمود ، الیس چی نی که مرا یافت ، 

دانیال منکار که به من اعتماد کرد ، آماندا فورتینی که 

تمهیدات این کار را فراهم کرد ، اساتیدم که مرا به چالش 

 باالخره ، یان وررت برای سایر امور.کشیدند و 
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 –فصل هشتم : به می سجّاده رنگین کن  -
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 که هستی از اوستبه نام آن

 یادداشت مترجم                        

این کتاب که از دوران طفولیت قدم به  برای نویسنده ء

خاک آمریکا گذارده ، در آن جا رشد و تحصیل کرده و به عالی 

، دفاع از اسالم راستین و ترین مدارج دانشگاهی نایل گشته 

حضرت محّمد در چنان سرزمینی می تواند  از  مدینه ء

وجدان  افتخارات او باشد. قطعاً نمی شود که انسان خردمند و با

عصمت فاطمه ، شجاعت و عدالت علی و آزادگی پسرش حسین 

 را در عرصه تاریخ به نظاره بنشیند و خاموش بماند . زن

ها و عدالت  سوسیالیست مسلمان به فاطمه افتخار می کند ،

زادی ملّت ها همچون و مبارزین راه آخواهان جهان به علی 

زات آرمانی حسین ابن علی و قیام او را الگوی مبارمهاتماگاندی 

کتاب چه زیبا داستان  ءخود می دانند. در این راستا ، نویسنده

راستان  به ویژه شهادت حسین ابن علی را در چنگال تبهکاران 

ه مربوط امّا آنچه را ک .و خفّاشان روزگار به تصویر کشیده است



 

  

مباحث سیاسی است باید به سیاست پیشگان سپرد و ما را با  به

 که به قول حافظ :ا آن کاری نیست زیر

 جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه ؛

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند .

در خاتمه مایلم ترجمه این کتاب را به نازنین ترین 

نازنین یعنی همسر مهربانم که فداکارانه صبوری کرد تا این 

مهّم به پایان رسد و نیز به فرزندانم مهدی و صابر که با چشم 

یزبین و قلب مهربان خود همیشه در پی یافتن حقیقت های ت

 هستند ، تقدیم کنم. 

 درنیابد حال پخته هیچ خام

 المپس سخن کوتاه باید، و السّ

 



 

  

 فصل اوّل

 منی در صحرامأ

 عربستان قبل از اسالم

ه که کوه های داغ صحرای مکّ ءدر سرزمین خشک و فرو نشسته

عربستان از همه سو آن را در برگرفته اند، عبادتگاهی کوچک و 

یعنی  « کعبه» معمولی قرار داشت که اعراب دوران جاهلیّت آن را 

نامیدند. کعبه چهار دیواری کوچک و بدون سقفی بود  مکعب می

که که از سنگ های بدون مالط ساخته شده و در میان درّه ای از 

فرورفته بود. چهار دیوار آن )که می گویند آن قدر کوتاه بوده شن 

که برغاله ای می توانست از روی آن بجهد( با پارچه های سنگین 

در پای کعبه دو در کوچک روی  قرمز و بنفش پوشیده شده بود.

سنگ خاکستری تعبیه شده که ورود به عبادتگاه را ممکن می 

 تنگ و باریک آن عبادتگاهیاندرونی  یعنی در جا در این سازد.

عربستان پیش از اسالم در آن قرار  است که خدایان یا بت های



 

  

خدایانی نظیر هبل خدای سوریه ای ماه، العزی، الهه داشتند. 

( و یونانی ها آفرودیت isisقدرتمندی که مصری ها آن را ایزیس )

(Aphrodite می نامیدند، الخطبه، خدای نوشتن و وحی نبطی )

 سی، خدای مجسّم مسیحیان و مادر مقّدس او ، مریم.ها، عی

روایت شده که در مجموع سیصد و شصت بت درون و 

 مظهر خدایان مقبول در شبه جزیرهء اطراف کعبه وجود داشته که 

و بازار های  های مقّدس وقتی جشن ها در ماه عربستان بوده اند.

بزرگ مکّه را در خود می گرفت، زوّار از سر تا سر شبه جزیره خود 

را به این سر زمین خشک و بایر می رساندند تا خدایان قبیله خود 

را زیارت و ستایش کنند. آنان در برابر این خدایان دست به دعا بر 

ند و آرزوی سالمتی می داشته، شادمانی کرده، قربانی می داد

آن ناشناخته  که منشأسپس طی مراسمی دیدنی  . آن هاکردند

نیز  فت بار دور کعبه می چرخیدند و برخیهی هبود به صورت گرو

برای بوسیدن گوشه های کعبه لحظه ای توّقف کرده سپس 

 درامواج انسانی پیرامون خود محو می شدند.



 

  

اّولین  که که این عبادتگاه رااعراب آن زمان معتقد بودند 

عنی حضرت آدم پایه گذارده بود، سیلی بزرگ نابود کرد و انسان ی

چنین باور کرده است.آنان هم بعد ها حضرت نوح آن را باز سازی

که پس از نوح پیامبر، کعبه قرن ها به فراموشی سپرده داشتند 

شد تا زمانی که ابراهیم هنگام دیدار با پسرش اسماعیل و کنیزش 

همسر ابراهیم به صحرا  هاجر )که هر دو طبق درخواست سارا

تبعید شده بودند( دوباره آن را کشف می کند و نیز باور دارند که 

هیم تا پای قربانی کردن ادرست در همین مکان بود که ابر

فرزندش اسماعیل پیش رفت و در آخرین لحظه با این وعده که 

یعنی اسحاق، بر ملّتی اسماعیل نیز مثل برادر جوان تر خود 

ن نوادگان او ت از این کار کشید و امروز در واقع ایدسرهبری کند 

بادی صحرائی درّه پر شن مّکه را در می هستند که همچون گرد

 نوردند.

البتّه این روایات به منظور انتقال معنا و مفهوم کعبه نقل 

است که کسی نمی داند  این شده نه ریشه و پیدایش آن. واقعیّت

ی است که بنای آن بر جاست. تچه کسی کعبه را ساخته یا چه مدّ



 

  

احتماال عبادتگاه مزبور حتّی علّت اصلی تقدّس آن نبوده است. در 

رد که از چشمه زیر زمینی نزدیکی کعبه چاهی به نام زمزم قرار دا

غذیه می شود که بر اساس روایات برای سیراب کردن پر آبی ت

 البتّه فهم این مطلب چندان مشکل هاجر و اسماعیل تعبیه شد.

نیست که چگونه وجود چشمه ای در میان صحرای  برهوت به 

مکان مقّدسی برای قبایل بادیه نشین عربستان بدل شود. خود 

ا پیش آن هم نه به عنوان نوعی عبادتگاه عمومی کعبه را سال ه

رای حفاظت از اشیاء عربی بلکه به عنوان محلّی امن ب اعراب

اطراف چاه زمزم مورد که در آداب و رسوم  اندمقدّسی ساخته 

استفاده قرار می گرفت. در واقع، روایات اولیّه حاکی از این بوده که 

دیوار های کعبه گودالی در میان شن ها وجود داشته  در محصوره

به ن یا از خزائ آورشگفت  یو درون گودال ماری بوده که به طور

 است.اشیاءِ مقدّس آن محافظت می کرده  از عبارتی

ادتگاه مزبور در اصل برای اعراب دوران شاید هم عب

ا نه تنها زیر نبه گیتی شناسی اهمیّت داشته استباستان از ج

کعبه به سّیاره ها و ستاره ها مربوط بسیاری از بت های درون 



 

  

بودن آن  سیصد و شصت عدد تعداد ءافسانه بلکه  می شد دانسته

هفت بار دور ن بوده است. تعداد با ستارگاارتباط این حاکی از  ها 

نامیده میشود و هنوز هم از  طوافخیدن)که در عربی کعبه چر

آداب اصلی حّج است( شاید به نوعی تقلید از حرکت اجسام 

یکی از باور های رایج در بین  ،به هر صورتآسمانی بوده است. 

زمینی  ه که معابد و زیارتگاه هایشان مدلمردمان باستان این بود

ت از آن سرچشمه گرفته است. کعبه کوهی سماوی است که خلق

مثل اهرام مصر یا معبد اورشلیم شاید مثل مرکز ثقلی ساخته شده 

که که گاهی اوقات نقطه ناف نامیده می شد یعنی مکانی مقدّس 

عالم هستی حول آن می چرخد و ارتباطی است بین زمین و گنبد 

 زمان های گذشتهدر  شاید به این دلیل بود کهاستوار آسمان. 

ناف » میخی به زمین کعبه کوبیده شده بود و اعراب باستان آن را 

زوّار دوران باستان  ،می نامیدند. بر اساس روایات «عالم هستی

و ناف خود را   یدهرگاهی پس از ورود به عبادتگاه پیراهن خود را د

می  وسیله به عالم سماوی روی میخ مزبور می گذاشتند و بدین

 پیوستند.



 

  

افسوس که ریشه های پیدایش کعبه مثل بسیاری 

چیزهای دیگر در خصوص آن، تنها بر اساس حدس و گمان است. 

تنها چیزی که محقّقان می توانند با نوعی قطعیّت بگویند این 

است که در قرن ششم پس از میالد، این عبادتگاه کوچک ساخته 

اسالم شده از گل و سنگ مرکز حیات مذهبی در عربستان پیش از 

» به عنوان  دوره ای از شرک و بت پرستی که مسلمانان آن رابود. 

 نامند.می  « جاهلیّت دورهء

اصوال عصر جاهلیّت در نزد مسلمین، دوران نزول اخالقی 

یعنی زمانی که پسران اسماعیل  ،منازعات مذهبی شناخته می شد

به باور به خدای یگانه را کنار گذارده و شبه جزیره عربستان را 

رسول اهلل  ظلمات شرک و بت پرستی کشانده بودند. آنگاه محمّد

سحر در ابتدای قرن هفتم از مکّه ظهور کرد و با نسیم همچون 

اتی واال را به ارمغان آورد. بدین پیغام یکتا پرستی و اخالقیّخود 

از جانب خدا به شرک و بت پرستی  وحی ترتیب، محمّد با دریافت

اعراب پایان داد و عصر جاهلیّت را با مذهب فرا گیر اسالم 

 جایگزین کرد.



 

  

در واقع تجربه مذهبی اعراب پیش از اسالم بسیار پیچیده 

تر از تعاریف مربوط به آن است. درست است که قبل از ظهور 

ّما بود ا اسالم شبه جزیره عربستان غرق در شرک و بت پرستی

و خفّت بار و توسّط کسانی در اصل واژه ای بی معنا  «کفر» واژه

ابداع شده بود که خارج از سنن مزبور بوده و آن را در مورد 

نا محدودی از باور ها و اعتقادات به کار می بردند.  ءمجموعه

لقبی بود که ابتدا توسّط « دهاتی» یا  «روستائی جاهل » اصطالح

مسیحیان به کسانی اطالق می شد که از مذهبی غیر از مذهب 

پاره ای لحاظ درست ی کردند. البتّه این موضوع از آنان پیروی م

که نظام واحدی از  بود. زیرا شرک و بت پرستی بر خالف مسیحیّت

چشم اندازی مذهبی از مجموعه می آمد، به حساب  اعتقادات

در قالب خود اغلب به دنبال چندگانه  عابیر بود. شرکها و تباور

پرستی بود نه مطلق گرائی اخالقی. لذا چیزی تحت عنوان آئین یا 

روش بت پرستی وجود نداشت و هیچ چیز نبود که بتوان آن را در 

کژ آئینی شرک »عکس یا بر«  راست کیشی شرک آلود »چارچوب 

 نامید.«  آلود



 

  

از بت پرستی اعراب پیش از عالوه بر این، وقتی صحبت 

ین اسالم می شود، مهم است که بین تجربه مذهبی قبایل بادیه نش

شهری نظیر مّکه سکنی گزیده  و دیگر قبایل که در مراکز مهّم

بودند تمایز قائل شد. بت پرستی جوامع بادیه نشین در عربستان 

قرن ششم احتماالً مجموعه ای از عقاید و آداب بود؛ یعنی از بت 

پرستی و عالئم سنخیّت گرفته تا رعایت فرقه های نیاکان را شامل 

عه که در جوامع بزرگ تر و یبطامّا به مسائل اکثرًا ماوراِء ال می شد

یای پس خصوص مسائلی نظیر دنشین عربستان مطرح بود بشهر ن

ه نمی توان گفت که اعراب بادیه نشین از مرگ  نمی پرداخت. البت

دالیل به چیزی جز بت پرستی صرف فکر نمی کردند، بلکه 

عربستان قبل از اسالم از سّنت های  بسیاری است که بادیه نشینان

عی بهره می بردند. با این همه، زندگی بَدَوی ی غنی و متنّومذهب

ر این که نظی ،به مذهبی نیاز داشت که به نیاز های فوری بپردازد

کدام خدا می تواند ما را به آب برساند؟ یا کدام خدا می تواند 

 بیماری های ما را شفا بخشد؟



 

  

عربستان از شکل در مقابل، بت پرستی جوامع شهر نشین 

بدین  بود، آن به اشکال پیچیده تری تحوّل یافته اوّلیّه و سادهء

طبیعی الهی و نیمه الهی بین خالق  صورت که در آن واسطه های

نامیده شد که «  اهلل »و مخلوق قرار می گرفت. این خدای خالق 

است که صرفاً معنی « ال االه »اسم کامل نیست بلکه فشرده کلمه 

« زئوس »نیز مثل همتای یونانی اش «  اهلل »می دهد. «  خدا »

خدای متعال اعراب  ابتدا خدای باران و آسمان بود که به صورت

اگر چه خدای قدرتمندی «  اهلل »پیش از اسالم ارتقاء یافته بود. 

بود که می شد به آن سوگند خورد اّما جایگاه واالی او در عبادتگاه 

مخاطرات م النّاس بود. لذا، تنها هنگام عوااعراب فرای خواست 

 بزرگ به او متوسّل می شدند. در غیر این صورت، مصلحت در این

بود که به خدایان کم  رتبه تر و قابل دسترسی متوسّل شوند که 

های اهلل عمل می کردند که قدرتمند ترین آن «  رابط »به عنوان 

 قدرتمند »العزی ،  « الهه » بودند به نام های االت ها سه دختر او 

 مانا »عبری ، و منات )الهه سر نوشت که نام او احتماالً از کلمه « 

که خدایان ا قسمت گرفته شده بود(. دیگر اینسهم یبه معنی « 

سراسر مزبور تنها در کعبه نبودند بلکه در معابد شخصی خود در 



 

  

در شهر « االت» ،تان نیز حضور داشتند. فی المثلشبه جزیره عربس

 در غدید بود. هنگامی که« منات»در نخله و « العزی»ف، طائ

می کردند، وقتی که کودکان آنها مریض  اعراب طلب ریزش باران

می شدند، در مواقع جنگ یا وقتی که سفری سخت به دل 

صحرای مخوف و قلمرو اجنّه داشتند نزد این خدایان دست به دعا 

اعراب  موجودات باهوش،  در ذهن« جنّ»داشتند. منظور از بر می 

ه ز شعله های بی دود ساختنا محسوس و لطمه ناپذیری بودند که ا

خوانده و در افسانه « genieجینی/ »که در غرب آن را شده اند 

 های اعراب نقش دیو و پری را دارند.

در عربستان قبل از اسالم از کشیش یا متون کفر آمیز 

خبری نبود. البتّه این موضوع به معنای ساکت بودن خدایان نبوده 

کننده است. در واقع خدایان مزبور خود را از طریق بیانات دلگرم 

سوم به کاهنان نشان نمی دادند. گروهی از مقامات فرقه ای مو

گو را ایفا نقش طالع بین یا پیشهنان شاعرانی بودند که اساساً کا

می کردند و در ازای دریافت مبلغی خود را در حالت خلسه قرار 

داده پیام الهی را به صورت دو بیتی بیان می کردند. شاعران 



 

  

بوده اند که  از اسالم دارای نقش های مهمهمچنین در جامعه قبل 

غزل سرائی، تاریخ دان قبیله، مفسّر اجتماعی، مروّج فلسفه اخالق 

ا وجود این، است. ب عضی اوقات اجرای عدالت از آن جملهو ب

نسبت به شعرا داشتند. این قبیل کاهنان  کاهنان نقشی معنوی تر

که از قشرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله 

تعدادی زن در میان آنان وجود داشت، تعبیر خواب، رفع جُرم و 

تفسیر مسائل جُنحه، پیدا کردن احشام گمشده، رفع اختالفات، 

ین، اخالقی از جمله وظایفی بود که بر عهده داشتند. با وجود ا

پاسخ کاهنان مزبور به مردم نظیر همتایان خود در معبد شهر 

یر واضح بود. در واقع این وظیفهء دلفی یونان، مبهم، سربسته و غ

او چه بوده است. « خدای»که حدس بزند منظور  ارباب رجوع بود

اگر چه کاهن به نوعی رابط بین انسان و خدا محسوب  می شد، 

با خدایان در ارتباط نبودند بلکه از  معهذا کاهنان به طور مستقیم

طریق جنّ و پری که جزو الینفک تجارب مذهبی دوران جاهلّیت 

با وجود این، نه کاهنان و نه دسترسی می یافتند. بود به وی 

خدای خالق  ،دسترسی نداشتند. در واقع«  اهلل »کس دیگر به هیچ

رده خود خلق ک ءو زمین، خدایی که بشر را در جلوهآسمان ها 



 

  

بود،تنها خدایی بود که توسّط بتی در کعبه نمایندگی نمی شد. اگر 

خطاب « خدای پرستشگاه»و « خدای خدایان»چه خدای مزبور 

مقام مزبور به  می شد، معهذا او الوهیت اصلی در کعبه نبود، بلکه

خدائی سوریه ای تعلّق داشت که قرن ها قبل از یعنی « هبل»

 اسالم به مّکه آورده شده بود. 

مذهبی عربستان  ءدر فرقه«  اهلل »م نقش جزئی علی رغ

پیش از اسالم، مقام شامخ او در عبادتگاه عمومی اعراب به روشنی 

ربستان تا چه بود که بت پرستی در شبه جزیره ع یناحاکی از 

ه خود تکامل یافته بود. شاید جالب اوّلی ءساده اندازه از ریشه های

ترین نمونه این تکامل را در جمالتی یافت که طبق روایات 

 مشرکین در راه رسیدن به مکّه به زبان می آوردند:

 من اکنون اینجا هستم ای خدا،

 ،داری شریکی که آن جز ،تو شریکی نداری

 .متعلّق به توست ،و هرچه که دارد ،او



 

  

ایمان  اعالم شکار آن بهجالب فوق با شباهت آاظهارات 

 ،ی یکتاخدایعنی خدایی نیست جز، «اهلل ه االال ال»در اسالم و ذکر

ایمان قبل از اسالم باشد که ماکس  نوع نشانه هائی ازمی تواند 

آلمانی آن را  شناس انزب(Max Muller) مولر

یعنی ایمان به خدایی  ،( می خواند( Henotheismهنوتئیسم

پائین تر رتبه تر انکار شوند. که سایرخدایان ون نیاز به اینمتعال بد

اوّلین نشانه های هنوتئیسنم در عربستان را می توان در میان 

یافت که در قرن دوم قبل از میالد نزدیک « امیر»به نام قبیله ای 

ند یمن امروزی زندگی کرده و خدایی متعالی را پرستش می کرد

که دو سماوی به مفهوم خدای آسمان ها لقب داشت؛ اگر چه 

در گذر تاریخ از بین رفته است، « امیر»جزئیات مذهب قبیله 

معهذا بیشتر محققّان بر این باورند که در قرن ششم میالدی نه 

به اعتقاد اکثرّیت اعراب شهر نشین مبدّل شده « هنوتئیسم»تنها 

، بلکه ی متعالی خود می دانستندرا به عنوان خدا« اهلل»بود که 

خدای یهودیان  می « یهوه»مصرّ بودند بر اینکه این خدا همان 

 باشد.



 

  

ه عربستان را در تئوری می در شبه جزیر حضور یهودیان

در یک هزار سال قبل از میالد و « بابل»تبعید آن ها به  توان در

میالدی یعنی   07سپس در مهاجرت های بعدی آن ها در سال 

کردند و بار  ن معبد مقدّس را در اورشلیم ویرانکه رو میاپس از این

میالدی  231ا در سال ر در قیام مسیحائی سیمون پسر کوخبدیگ

نفوذی بودند  یان قوم پراکنده بایهود جهاتردیابی کرد. از بسیاری 

که فرهنگ و سنن آن ها با محیط های اجتماعی و مذهبی 

ه به صورت اسالم پیوند خورده بود. لذا، یهودیان چ عربستان قبل از

مهاجرین فلسطینی در همه سطوح اعراب تغییر آئین یافته یا 

اجتماعی اعراب دیده می شدند. فی المثل، در شبه جزیره 

بازرگانان یهودی، یهودیان بدوی، کشاورزان، شعرا و  انعربست

ی بر می جنگجویان یهودی حضور داشتند. مردان یهودی نام عرب

گزیدند و زنان آنان مقنعه عربی به سر می کردند. در این راستا، 

اگر چه پاره ای از یهودیان به زبان آرامی )یا حّداقل نسخه ای 

صحبت می کردند( معهذا، زبان اصلی آن  دست و پا شکسته از آن

 ها عربی بود.



 

  

اگر چه یهودیّت در تماس با مراکز بزرگ یهودی در 

در عربستان به تنوّعی از  ،یک بود، با وجود اینسراسر خاور نزد

عتقادات مذهبی خود دست یافته بود. یهودیان همچنین رسوم و ا

ب خود سهیم بودند به یاری از تصوّرات با همتای مشرک عردر بس

نامیده می « رایج مذهب»آنچه گاهی اوقات تحت عنوان  ویژه در

وحی و این قبیل امور. فی المثل، شد یعنی باور به جادو، طلسم، 

گرچه شواهدی از حضور دسته ای کوچک ولی رسمی از خاخام ها 

در پاره ای نقاط شبه جزیره عربستان وجود داشت اّما گروهی 

یهودی طالع بین موسوم به کاهنان نیز بودند که گرچه در جوامع 

که ، معهذا معرّف کاهنان مشرکی است خود پیشه کاهنی داشتند

 یرپیش گوئی های غیبی بودند.درگ

 ،طه بین یهودیان و اعراب مشرک به نوعی متقابل بودراب

به شّدت عرب منش شده بودند بدین معنا که نه تنها یهودیان 

بلکه اعراب نیز به طور چشمگیری تحت تاثیر اعتقادات و آداب و 

رسوم یهودیان قرار گرفته بودند. چنانچه به ماهیّت کعبه بنگریم 

 دارک بیش تری نیست زیرا افسانهءبه منیاز  بات موضوع فوقدر اث



 

  

سامی پیدایش کعبه حاکی از این است که این محل عبادتگاهی 

ن یهودّیت م( بوده است که ریشه ای عمیق در سن)به عربی حر

دارد. آدم، نوح، ابراهیم، موسی و هارون هر یک به نحوی از انحا 

کعبه ارتباط داشتند و سنگ سیاه  با مدّت ها پیش از ظهور اسالم

پر راز و رمز )حجراالسود( که تا به امروز در گوشه جنوب شرقی 

رد به نظر می رسد که در اصل همان سنگی این عبادتگاه قرار دا

را بر روی سر خود بوده است که یعقوب در خواب معروف نردبان 

 (. 22/12-21آن گذارد )پیدایش 

ودیان وقتی کاماًل با عقل تعامل اعراب بت پرست با یه

جور در می آید که به یاد آوریم اعراب نیز خود را مثل یهودیان از 

م دانسته و او را نه تنها کاشف مجدد کعبه بلکه نوادگان ابراهی

زیارتی آن می دانستند. ابراهیم در عربستان به  عامل برپایی شعائر

او  بدینوسیله در کعبه بتی از او ساخته و قدری مورد تکریم بود که

( در آورده گو)غیبرا به رسم بت پرستان به شکل کشیشی شامانی 

که ابراهیم نه خدا بود نه به دست داشت. این بودند که عصایی ربّانی

یک بت، برای اعراب همان قدر بی اهمیّت بود که در ارتباط 



 

  

ن وجود داشت. در خدای یهودیا «یهوه»با « اهلل»خدایشان 

یکتا پرستی یهودیان به هیچ وجه مغایرتی با  عربستان قرن ششم

پرستی به  زیرا چنانکه گفته شد بت ،بت پرستی اعراب نداشت

مذهبی را به  های آسانی می توانست  ملغمه ای از سایر ایدئولوژی

خود جذب کند. لذا، اعراب بت پرست احتمااًل یهودّیت را شکل 

  دیگری از بیان احساسات مذهبی می دانستند.

موضوع فوق در مورد مسیحیّت که مثل یهودیّت حضور 

پر نفوذی در شبه جزیره عربستان داشت نیز صدق می کند. دور 

گرفته بودند یعنی سوری ها در شمالغرب،  قبایل عرب را مسیحیان

شرق تا حبشی ها در جنوب. در مسیحیان بین النّهرین در شمال

یحیّت در واقع در قرن ششم میالدی یمن به مرکز آمال مس

عربستان تبدیل شده بود، شهر نجران تقریباً مرکز مسیحیّت عرب 

ساخته بودند که مدّتی  ی عظیمکلیسای دانسته می شد و در صنعا

  با مکّه به عنوان مکان اصلی زیارت در منطقه رقابت می کرد.



 

  

مسیحیّت امّا به عنوان یک دین تبلیغی به در جا زدن در 

مرز سرزمین های اعراب راضی نبود. به لطف تالش های متمرکز 

شماری از جهت گسترش انجیل در سراسر شبه جزیره عربستان، 

قبایل عرب به طور دسته جمعی به مسیحیّت گردیده بودند. 

ی روم و امپراتورن بزرگترین این قبایل غساسنه بودند که در مرز بی

اعراب زندگی کرده و واسط بین پادشاهی بیزانس مسیحی و بادیه 

ساسنه فعّاالنه از تالش اگر چه غبودند. « بی تمدّن»نشین های   

های امپراتورو ی در عربستان حمایت می کردند های مسیونر

بیزانس نیز اسقف های خود را به عمق صحراها می فرستادند تا 

با این حال بقیّه اعراب بت پرست را به جمع خود اضافه کنند، 

ر متفاوت را تبلیغ می غساسنه و بیزانس ها دو مسیحیّت بسیا

 کردند. 

که اعالم  -میالدی 313از زمان شورای نیقیه در سال 

 132شورای خلقیدون در سال  و -« به کلّی خداست»کرد عیسی 

 –که نظرّیه تثلیث را در آئین مسیحیّت جا انداخت  –میالدی 

از مسیحیان خاور نزدیک را به  ارتدکس رومی بخش عمده ای



 

  

که مفهوم تثلیث صریحاً در انجیل عهد جدید ارتداد کشید. از آنجا 

ند نیامده )این واژه را ترتولیان کارتاژ یکی از قدیمی ترین و قدرتم

جوامع  ،ترین پدران کلیسا در اوایل قرن سوم میالدی ساخت(

اوّلیّه مسیحی نه آن را وسیعاً پذیرفتند و نه تعبیر یکسانی از آن 

مونتانی مثل ترتولیان بر این باور بودند که  داشتند. مسیحیان

عیسی همان کیفیت ربّانی خدا را دارد امّا کمیّت او را ندارد. 

لیث را مظهر سه گانه خدا یعنی پدر، پسر مودالیست تث مسیحیان

نستوری و باالخره   الی االبد روح القُُدس می دانستند. مسیحیان 

یکی انسان  –معتقد بودند که عیسی دو طبیعت کامالً متمایز دارد 

دسته از آنان که و مسیحیان گنوسی به ویژه آن  -خداو دیگری 

که عیسی تنها  دوستیست نامیده می شدند، بر این باور بودند

نظیر  هم ظاهر انسان داشت ولی در واقع خدا بود. البتّه کسانی

 .ندآریان ها بودند که تثلیث را به کلّی رد می کرد

پس از تبدیل مسیحیّت به مذهب سلطنتی روم کلیّه 

تناقضات در مورد هوّیت عیسی جای خود را به موضوع اُرتدکس 

( آن را به  137ر سال متوّفی دواحدی داد که آگوستین هپیو ) 



 

  

در پ «از همان وجود»ین شکل عنوان نمود که پسر روشنی به ا

یعنی خدا در سه شخصیّت وجودی. سپس سایر گرایش ها  ،بود

مونتانی ها، مودالی ها، گنوسی ها و آریان ها بدعت گذار و یعنی 

 ن سرکوب شد.ناو عقاید آ گردیده مرتد اعالم

دور از کنترل  ن که بهغساسنه نظیر بسیاری از مسیحیا

ه زندگی می کردند، مونو فیزیت بودند، بدین روز افزون قسطنطنی

معنا که نظریّه نیقیه دایر بر دو گانگی ماهیّت عیسی را رد می 

کردند. در عوض، مونو فیزیت ها باور داشتند که عیسی تنها یک 

 بناگرچه  ،و هم خداست دارد یعنی در آن واحد هم انسان ماهیّت

بیش از دیگری  آنان بر یکی از دو ماهیّت مزبوربستر فکری به 

تأکید می کردند. به طور کلّی، انطاکی ها بیشتر بر بشر بودن 

او. در نتیجه شاید  ید داشتند و اسکندری ها بر ربانیتعیسی تأک

، معهذا در ی بیزانس بوده باشندامپراتورغساسنه مسیحی و پیرو 

 عقاید خود تقیّد به آنان نداشتند. 



 

  

تا ببینیم  تا نگاهی به درون کعبه بیاندازیمحال کافیست 

که چه نسخه ای از مسیحیّت در عربستان در حال شکل گیری 

سی را یک مسیحی قبطی )یعنی تصویر عیبود. بنا به روایات، 

رار داده یت اسکندری( به نام باغورا در این مکان مقدّس قمونوفیز

بود. چنانچه این مطلب صّحت داشته باشد می توان حضور عیسی 

ی دانست که مسیح صورت در کعبه را تأیید این باور مونوفیزیت

داشته و این عنوانی است که کامالً مورد « انسان-خدا»  کاماًل ربانی

 قبول اعراب بت پرست بوده است.

ورت چه به ص –حضور مسیحیّت در شبه جزیره عربستان 

قطعًا بر اعراب       –راست آئین و چه به صورت بدعت گذارانه آن 

تأثیری عمده داشته است. اغلب به این نکته اشاره  –بت پرست 

می شود که داستان های انجیل مرقوم در قرآن به ویژه مواردی که 

با روایات و قصص آئین  عیسی می پردازد حاکی از آشنایی به 

بین توصیف مسیحی و قرآنی  ای بسیاریشباهت همسیحیّت دارد. 

ران وجود دارد. این آخرالزّمان، روز داوری و بهشت موعود رستگا

این باور مسلمانان نیست که قرآن از طرف خدا  شباهت ها ناقض



 

  

نازل شده اّما در عین حال حاکی از این است که نگرش قرآن به 

آخرت شاید از طریق مجموعه ای از نمادها و استعاره هائی که 

ا حدودی به لطف گستره وسیع بت پرست از قبل و تاعراب 

 آنان رسیده است.مسیحیّت در منطقه با آن آشنا شده بودند به 

ی بیزانس رامپراتوهنگامی که غساسنه حامی مرزهای 

بودند در عین حال قوم دیگری به نام لخمیون همین کار را برای 

دیگر پادشاهی بزرگ آن زمان یعنی ساسانیان انجام می دادند. 

کوروش  -پادشاهی باستانی ایران  عنوان موروثین ساسانیان به

اصوالً  مان راندنددیک به یک هزاره بر آسیای میانه فرکه نز -یرکب

ینان معتقد به مذهبی ریشه دار بودند که زرتشت زرتشی بودند. ا

و  آن را پایه گذارد پیامبر ایرانی نزدیک به هزار و پانصد سال قبل

بر تحوّل سایر مذاهب منطقه به  عمیق عقاید و باورهای آن تأثیری

 ویژه یهودیّت و مسیحیّت گذاشته بود.

زرتشت بیش از هزار سال قبل از مسیح وجود بهشت و 

 ستاخیز جسمانی، وعدهء ناجی جهانی که روزی به طورم، رجهنّ



 

  

معجزه آسا از بطن دختری جوان متولّد می شود و انتظار جنگ 

یروهای خیر و شرّ را موعظه می جهانی بزرگ در آخرالزّمان بین ن

یکتا پرستانه بر اساس خدای  کرد. محور مذهب زرتشت آیینی

واحد یعنی اهورا مزدا بود که طرح آسمان ها و زمین، شب و روز، 

 نظیر بیشتر مردمان باستاننور و تاریکی را ریخته بود. زرتشت 

نمی توانست خدا را در آن واحد هم منبع خیر و هم منبع شّر 

دو روح بداند. لذا، او یک دو گانگی اخالقی را پایه گذارد که در آن 

 و روح اهریمن (Spenta Mainy) متضادّ یعنی روح مقّدس 

(Angra Mainyu به ترتیب مسئول خیر و شّر بودند. این دو )

 بلکه تجسّم هخدا نبود ااگرچه فرزندان دوقلوی مزدا نام داشتند امّ

 . بودند نیکی و بدی

به در زمان ساسانیان تک خدایی بدوی زرتشت تبدیل 

حکم دو گانه ای شده بود که در آن دو روح بدوی به ستسیستم م

تبدیل شدند که درگیر نبرد ابدی ارواح بشر بودند، یکی دو الهه 

اهورا مزدا خدای روشنایی و دیگری اهریمن خدای تاریکی که به 

است. البتّه مذهب زرتشت مفهوم شیطان در آئین مسیحیّت 



 

  

توّجه به ساختار با  –مذهبی غیر تبلیغی بود که گرویدن به آن 

اجتماعی سفت و سخت هرمی و گرایش تقریبًا فناتیک آن به 

مشکل می نمود و لذا حضور نظامی ساسانیان در  –خلوص آئین 

شبه جزیره عربستان تنها منجر به گرویدن تعداد محدودی از 

به ویژه فرقه های آسان تر آن یعنی  به مذهب زرتشت قبایل

 مزدکی و مانی گردید. 

که از تجربه مذهبی اعراب پیش از اسالم به  تصویری

دست می آید حاکی از دوره ای است که طی آن زرتشت، 

مناطق خاور نزدیک تحت مسیحیّت و یهودیت در یکی از آخرین 

گرچه بت پرستی مبنی بر چند خدایی صرف  - تسلّط بت پرستی

فاصله نسبی که سه مذهب مزبور از مراکز در هم آمیخته بود.  –

ئین ط به خود داشتند به آن ها اجازه می داد که کیش و آمربو

خصوص در انه تبدیل کنند. ببتکرو م خود را به ایدئولوژی های نو

مکّه مرکز تجربه مذهبی دوران جاهلّیت، این محیط زنده تکثّرگرا 

به محیط رشد عقاید جدید و جسورانه و تجربیات مذهبی هیجان 

انگیز تبدیل شد که مهم ترین آن ها جنبش یکتا پرستانه گمنام 



 

  

بود که حدود قرن ششم پس از میالد « حنیفی گری»عربی به نام 

ه میدانیم در هیچ کجای عربستان به جز در ظهور کرد و تا آنجا ک

 منطقه ای که اعراب آن را حجاز می نامیدند وجود نداشت.

حنیفی در نوشته های یکی از اّولین ریشه های افسانه ای 

کسانی که زندگینامه محمّد را به تقریر کشید یعنی ابن هشام ذکر 

خود  حالی که اهالی مکّه جشنواره بت های شده است. یک روز در

را در مّکه به پا داشته بودند، چهار مرد به نام های ورقه ابن نوفل، 

عثمان ابن حورث، عبیداهلل ابن جاش و زید ابن عمرو از بقیّه 

آنان طی ند. زائرین کنار کشیده مخفیانه در صحرا با هم دیدار کرد

که دیگر بت های  با هم قرار گذاشتند« پیوند مودّت» یک

عهد بستند که به مذهب  ند. آن ها با هم جداًرا نپرست نیاکانشان

یهودی بود نه  پاک ابراهیم  باز گردند که از نظر آن ها نه

به « حنف»از ریشه عربی « حنیف)»مسیحیّت بلکه توحید خالص. 

است یعنی کسی که بت پرستی را ترک « ترک کردن»معنای 

هر کرده است(. بدین ترتیب این چهار مرد مکّه را ترک کردند و 

یک به راه خود رفتند تا مذهب جدید خود را تبلیغ کنند و دنبال 



 

  

ت سه نفر از آنان یعنی ورقه، کسانی چون خود بگردند. اّما در نهای

ن و عبیداهلل همگی به مسیحّیت گرویدند. واقعیّتی که عثما

نفوذ مذهب مزبور در منطقه بود. امّا دراین میان  ءمنعکس کننده

د ادامه داد. او مذهب مردم خود را رها کرد و زید به آئین جدید خو

می دانست « بی ارزش و بی آزار بت های»از پرستش آنچه او 

 امتناع کرد. 

ار های نا که پشت به دیوزید در سایه کعبه و در حالی 

ر خود را سرزنش کرده و ب متقارن آن داده بود همشهری های مکّی

ی هر دو را تکذیب میکنم.... من من االت و العز»آن ها فریاد زد:

گرچه او در روزهایی که عقل چندانی نداشتم اهبل را نمی پرستم، 

از میان انبوه  و او همچنان که در میان بازار«. خدای ما بود

از صدای فروشندگان  جمعیّت راه خود را باز می کرد و صدایش

هیم را از شما مذهب ابرا دامکفریاد می زد: هیچ اجناس بلند تر بود

زید نیز مثل اکثر موعظه گران زمان «. دنبال نمی کند مگر من

که از او روایت کرده اند شامل سخنانی فوق خود شاعر بود و ابیاتی 

ستایش و سپاس من از آن خداست. خدایی باالتر » العاده بود نظیر:



 

  

اش به یکتا در عین حال، زید علی رغم فراخوانی «. از او نیست

های درون کعبه، برای خود کعبه احترامی عمیق  پرستی و نفی بت

ی با ابراهیم داشت. لذا او او کعبه ارتباطی معنوقایل بود. به نظر 

ه می گیرم که ابراهیم پناه من در همان مکانی پنا» می گفت:

 «. گرفت

 هر نظر در سراسر حجاز شکوفا شد جنبش حنیف از 

آن شاعری به  که در« طائف»خصوص در مراکز پر جمعیّتی نظیر ب

سرود و « مذهب ابراهیم»ت اشعاری در وصف نام امّیه بن ابی صل

 زادگاه دو تن از رهبران پر نفوذ قبایل حنیف یعنی ابو« یثرب»در 

الراهب و ابوفیس ابن صلت. از دیگر موعظه گران حنیف خلد  امیر

« پیروانش او را از دست دادند پیامبری که»ابن سینان معروف به 

بودند. اگرچه مشکل « خردمند اعراب»به سیده معروف  س ابنو ق

ر عربستان پیش از اسالم به است که بگوئیم چه تعداد افراد د

گرویدند یا جنبش مزبور چقدر رشد کرده بود، معهذا آنچه  حنیفیه

که روشن به نظر می رسد این است که بسیاری در شبه جزیره 

رستی نامفهوم اعراب عربستان فّعاالنه تالش می کردند چندگانه پ



 

  

، نامیده « ملّی اعراب یکتا پرستی»فوئِک جاهلیّت را به آنچه جانان 

 تبدیل کنند. 

امّا به نظر می رسد که آئین حنیفی چیزی فراتر از 

آئین حنیفی را  ستی بدوی اعراب بوده است. روایاتجنبش یکتا پر

گی زند ال معّرفی می کند که درگیری نزدیکی بامبلّغ خدایی فعّ 

خدایی که نیاز به قرار گرفتن واسطه شخصی مخلوق خود داشت. 

ی پرشور به ر نداشت. در قلب جنبش مزبور تعّهدبین خود و بش

. لذا، تنها پرهیز از پرستش ت کمال گرا مشاهده می شدااخالقیّ

بت ها کافی نبود. حنیفی ها معتقد بودند که انسان باید بکوشد از 

من به » زید در این خصوص می گفت:نظر اخالقی شایسته باشد. 

خدای شفیق خود خدمت می کنم، باشد که خدای رحمان گناهان 

 «. مرا ببخشد

حنیفی ها همچنین به صورت انتزاعی از روز جزا در آینده 

عملکرد اخالقی  د که در آن روز همه باید پاسخگویمی گفتنای 

راستا، زید به همشهری های مکّی خود هشدار خود باشند. در این 



 

  

ای مردم، آگاه باشید بر آن چه پس از مرگ می آید. "می داد که: 

. امّا این مطلب "هیچ چیز را نمی توانید از خدا پنهان کنید

اعتقاد راسخی به معاد  مفهومی کاماًل جدید برای مردمی بود که

ی استوار باشد. از خصوص معادی که بر پایه اخالق انسانب نداشتند 

آنجا که حنیفی گری نظیر مسیحیّت مذهبی تبلیغی بود، 

تر اعراب از گسترش می یافت. بیشایدئولوژی آن در سراسر حج

شهر نشین صدای موعظه گران حنیفی را شنیده بودند، اهالی مکّه 

بدون شک با ایدئولوژی حنیف آشنا بودند و به احتمال زیاد محّمد 

 رد آگاه بود.موپیامبر از هردو 

روایاتی مهجور حاکی از این است که دیداری شگفت آور 

ت گرفته است. در اصل صور بین زید حنیفی و محمّد نوجوان

بن هشام اوّلین راوی زندگی یونس ابن بوخیر داستانی به نقل از ا

نقل کرده که پروفسور ام.جی.کیستر در دانشگاه عبری  محمّد

 کرده است.  را ذکر یباً یازده روایت مشابه آنتقر



 

  

بر اساس داستان مزبور، در یکی از روزهای داغ مکّه 

محمّد و دوست دوران کودکی اش ابن هریث از محّله طائف که در 

آنجا میشی را به پای یکی از بت ها )به احتمال زیاد، االت( قربانی 

و کباب کرده بودند به خانه باز می گشتند. هنگامی که این دو 

مکّه می گذاشتند ناگهان به زید  ءاالی درّهپسر از بخش ب

برخوردند که یا به صورت منزوی در ارتفاعات باالی مکّه می 

زیست یا به جهات معنوی با خود خلوت کرده بود. محمّد و ابن 

 رسم دوران جاهلیّت زید حنیفی را بالفاصله شناختند و بههریث 

 حت نشستند.با او سالم و احوال پرسی کرده در کنارش به استرا

چرا مردم خودت از  ای پسر عمرو،» محمّد از او پرسید:

من دیدم که آن ها خدایانشان را با » زید پاسخ داد:«. تو متنفّرند؟

خدای یکتا شریک می کنند و من حاضر به این کار نبودم.من 

محمّد توضیح زید را بدون اظهار «. مذهب ابراهیم را می خواستم

نظر پذیرفت و کیسه ای که در آن گوشت قربانی داشت باز کرد و 

امّا زید با انزجار «. ی از این غذا بخورمعموی من ک»فت:به او گ

برادر زاده، این بخشی از آن گوشت »واکنش نشان داده و گفت:



 

  

«. این طور نیستهای قربانی شماست که به بت هایتان می دهید، 

» آری این چنین است. زید برآشفت و فریاد زد: محمّد پاسخ داد

و با آن کاری ندارم. من من هرگز از این قربانی ها نمی خورم 

کسی نیستم که لب به چیزی بزنم که برای خدایی جز خدای یکتا 

 . «ذبح شده باشد

خورد که سال ها بعد  محمّد چنان از سرزنش زید یکّه

دست به بت »هنگام نقل این داستان مدّعی شد که دیگر هرگز 

های آنان نزدم و برایشان قربانی نکردم تا این که خدا مرا به 

 «. سالت خود مبعوث کردر

خاطر بت  این تصوّر که محمّد به عنوان مشرکی جوان به

دی حنیفی قرار گرفته باشد مخالف پرستی اش مورد تحقیر فر

دیدگاه های سنّتی مسلمانان در خصوص اعتقاد دائمی پیامبر به 

باور عمومی در اسالم این است که محّمد حتّی پیش توحید است. 

وی خدا هرگز در آئین مشرکان جامعه اش مبعوث شدن از س از

در تاریخ طبری آمده است که خدا محمّد را از هر وارد نمی شد. 



 

  

 که به آنمشرکین محفوظ می داشت چه برسد به این گونه آئین

ها به  شده باشد. امّا این باور که یادآور اعتماد کاتولیک  آلوده 

ان چندانی در تاریخ و دیگر متون بکارت دائمی مریم است، بنی

خطای محّمد را دید  خدا نه تنها قرآن اشاره به این دارد کهندارد. 

باستانی به  روایات (، بلکه0آیه  13و او را راهنمایی کرد )سوره 

حاکی از این است که محّمد عمیقاً درگیر سنن مذهبی روشنی 

ن و رفتن به از قبیل طواف به دور کعبه، قربانی کرد ه،مکّه بود

در واقع «. تحنط»خلوت گاه های پرستشی مشرکین معروف به 

د بدین معنا هنگامی که عبادتگاه مشرکین تخریب و بازسازی ش

در این  ی فّعالو باالخره مسقّف کردند، محمّد نقش که آن را بزرگتر

 کار داشت. 

محمّد جنبه مهمّی  وجود این، نظریّه یکتاپرستی جامعبا 

مانان است چرا که حاکی از این است که به او از منبعی از باور مسل

شده است. برای بعضی از مسلمانان قبول این می الهی وحی 

مطلب که احتماالً محمّد تحت تأثیر افرادی نظیر زید قرار گرفته 

رهایی  بر نی پیام اوست. امّا چنین باوباشد برابر با ردّ الهامات آسما



 

  

غلط استوار هستند که مذاهب در نوعی  پایه این فرض عام منتها

 خالء فرهنگی متولّد می شوند. یقیناً چنین نیست. 

همه مذاهب ارتباطی ناگسستنی با محیط اجتماعی، 

معنوی و فرهنگی دارند که در آن ظهور کرده و پا گرفته اند. فی 

قع، این پیامبران نیستند که مذاهب را به وجود می آورند. االو

از هر چیز اصالح طلبانی هستند که باورها و سنن پیامبران بیش 

 ای تازه تعریف و تفسیر کرده و نمونه در جوامع خود را باز موجود

می کنند تا نسل های بعدی بتوانند با از نمادها و استعاره ها ارائه 

 ، اغلباستفاده از   آن ها چگونگی واقعیّت را تشریح کنند. در واقع

که مسئولیّت شکل دادن کالم و اعمال  جانشینان پیامبران هستند

ناجی خود را به یک سیستم مذهبی متّحدالشکل و به آسانی قابل 

 فهم به دوش می کشند.

بسیاری از پیامبران قبل از خود هرگز  محمّد نیز مانند

ش د نبود. پیام محمّد به اعتراف خودمدّعی ابداع مذهبی جدی

تالشی بود برای اصالح باورها و سنن فرهنگی موجود در عربستان 



 

  

پیش از اسالم جهت معّرفی خدای یهودیان و مسیحیان به مردمان 

همان آئینی را  اعراببرای شما  خدا» عرب. قرآن    می فرماید:

 11)سوره « هیم، موسی و عیسی داشتندابرقرار کرده که نوح، ابر

محیط   که محّمد در جوانی تحت تأثیر عجیب نیست (. لذا،23آیه 

. ممکن است اسالم مذهبی عربستان قبل از اسالم قرار گرفته باشد

باشد اّما بدون شک ریشه  بشی ویژه و برگرفته از الهامات ربّانیجن

های آن مرتبط با جامعه چند قومیتی و چند مذهبی ای هستند 

کان داد تا پیام که در جوانی ذهن محّمد را درگیر کرده و به او ام

 –انقالبی اش را به زبانی بیان کند که برای اعراب دوران جاهلیّت 

قابل درک باشد. زیرا  –می کرد به آنان دست پیدا کند که تالش 

ان خود بود، که بوده باشد، بدون شک مردی از زممحمّد هرچه 

 بنامند. « دوران جاهلیّت»حتّی اگر کسی آن دوره را  

میالدی  307بر اساس روایات اسالمی محمّد در سال 

حبشی و حاکم  متولّد شد یعنی همان سالی که ابرههمیالدی 

مسیحی یمن با گّله ای از فیل ها به مکّه حمل کرد تا کعبه را 

را مرکز مذهبی شبه جزیره عربستان سازد. نابود و کلیسای صنعا 



 

  

اهالی مکّه از دیدن  آورده اند که وقتی لشکر ابرهه نزدیک شهر شد

فیل های عظیمی که حبشی ها از آفریقا آورده بودند هراسان به 

کوه ها گریخته و کعبه را بی دفاع گذاردند. امّا هنگامی که لشکر 

از شد و دسته ای و تارحبشی آماده حمله به کعبه بود آسمان تیره 

ر داشت خشم خدا را بر سر پرندگان که هر یک سنگی به منقا

به یمن  ری لشکر ابرهه ناچار به بازگشتزین ریخت به طومتجاو

 شد.

م مشخّص نداشت، آنچه به نا یدر جامعه ای که تقویم

د نه تنها رویدادی مهم در حافظه معروف ش سال فیل )عام الفیل(

نگاری جدید  ه آنزمان بود بلکه آغازی شد بر وقایعوقایع اتّفاقیّ

میالدی  307محمّد را سال عرب. لذا، تذکره نویسان تاریخ والدت 

م.( باشد. اّما -ذکر کرده اند تا برابر با تاریخ مهّم دیگری )عام الفیل

میالدی نه سال صحیح تولّد محّمد و نه حتّی  307در واقع سال 

سال حمله حبشی ها به مکّه است. دانشوران معاصر به این نتیجه 

رت صومیالدی  331رسیده اند که آن رویداد مهم حدود سال 

طور که این است که هیچ کس نمی داند، همانگرفته است. واقعیّت 



 

  

در آن زمان هم کسی نمی دانست که محمّد در چه سالی متولّد 

م چندان د افراد در جامعه عرب قبل از اسالچرا که تاریخ تولّ  ،شد

 نمی دانسته که تاریخ تولّدش مهم نبود. محمّد خود نیز احتماالً 

تاریخ تولّد محّمد تا مّدت ها بوده است. به هر صورت،  چه موقع

فوت بعد از این که به پیامبری مبعوث شد حتّی تا مدّت ها پس از 

برای کسی مهم نبود. لذا، در آن موقع بود که پیروانش مایل  او

بودند سالی برای تولّد محّمد تعیین کنند تا بر اساس آن رویداد 

ه گذاری کنند و بنابر این چه سالی نگاری مستحکم اسالمی را پای

مناسب تر از عام الفیل. خوشبختانه یا متأّسفانه دقیق ترین 

تاریخی که با روش های مدرن تاریخ نگاری می توان در خصوص 

م قرن تولّد محّمد به آن رسید این است که وی زمانی در نیمه دوّ

 ششم میالدی به دنیا آمده است. 

د محّمد همراه با نشانه ها و مثل اغلب پیامبران، تولّ 

عالیمی بود. طبری می نویسد عبداهلل پدر محّمد در راه مالقات با 

زن تازه عروس خود بود که زنی غریبه بر سر راهش سبز شد و 

خوابگی کرد. ن او دید و لذا از او درخواست همنوری در جبی



 

  

هلل محترمانه از آن زن عذر خواست و راهش را به خانه آمنه عبدا

که نتیجه اش تولّد  ه شدریخت ادامه داد و در آنجا نطفه وصلتی

و از او محمّد بود. فردای آن روز عبداهلل دوباره همان زن را دید 

چرا آن پیشنهادی که دیروز به من دادی، امروز نمی » پرسید:

 نوری که دیروز با تو بود امروز دیگر در» آن زن پاسخ داد:« دهی؟

 «. نیازی ندارموز به تو تو نیست. پس امر جبین

معنای حرف آن زن را نیافت. او قبل از تولّد  عبداهلل هرگز

شتر و گوسفند محمّد در گذشت و از خود ارث اندکی شامل چند 

ری محمّد ادامه یافت. آمنه در شانه های پیامببه جا گذاشت. امّا ن

تو در بطن » ن حاملگی خود صدایی شنید که به او می گفت:زما

خود سرور این مردم را داری و وقتی او به دنیا آمد بگو من او را از 

شرّ حسودان به واحد یکتا می سپارم و سپس نامش را محّمد 

آمنه گاهی اوقات نوری می دید که از شکمش می «. بگذار

راببینید. این « یهقصر های سور»درخشید و با آن می توانست 

شاید اشاره ای به ادامه پیامبری عیسی توسّط محّمد باشد زیرا که 

 سوریه از مراکز مهمّ مسیحیّت بود. 



 

  

 اینمحمّد در نوزادی به دایه ای بادیه نشین سپرده شد،

که مایل بودند کودکانشان  بود سنّتی رایج بین اعراب شهر نشین

ن بزرگ شوند. بدین نی پدرانشادر صحرا و طبق رسوم باستا

او در  .محمّد اوّلین تجربه پیامبری اش را در صحرا گذراند، ترتیب

حال چوپانی گّله ای از گوسفندان بود که دو مرد سفید پوش که 

تشتی طالیی پر از برف با خود حمل می کردند به محّمد نزدیک 

شده و او را به زمین زدند. به سینه اش دست بردند و قلبش را 

قلب را با  ،آوردند و پس از گرفتن یک قطره مایع سیاهرنگبیرون 

برف شست و شو داده آرام در سینه محمّد قرار دادندو سپس نا 

 پدید شدند. 

 محمّد شش ساله بود که مادرش درگذشت و او راجهت

زندگی نزد پدر بزرگش عبدالمطلّب که مسئول دادن آب  ادامهء

 ترین سمت های جامعهء بود و لذا یکی از موثر زمزم به زوّار

مشرکین مّکه را در اختیار داشت، فرستادند. دو سال بعد 

عبدالمطّلب نیز درگذشت و محمّد یتیم را باز هم نزد آشنای 

دیگری یعنی عموی قدرتمندش ابوطالب گسیل داشتند. ابوطالب 



 

  

دلش برای برادر زاده خود سوخت و او را در کسب کار پر رونق 

کار گرفت. در طی یکی از این سفرهای  کاروان داری خود به

یعنی سفر کاروان به سوریه بود که نهایتاً عالیم پیامبری در تجاری 

 محمّد آشکار شد.

تجاری به سوریه بود که  یابوطالب در تدارک سفر بزرگ

در آخرین لحظه تصمیم گرفت محمّد را نیز همراه خود ببرد. 

گذشت که راهبی ی کاروان به آرامی از میان صحرای سوزان م

از کنار صومعه اش آن را هنگام عبور  ارمسیحی به نام باحی

مردی بود دانش آموخته و کتابی مخفی از  مشاهده کرد. باحیرا

به او سلک مپیش گوئی ها داشت که نسل به نسل از راهبان هم 

این دست نوشته های در اتاقش بود و  و روز شب رسیده بود. او

در صفحات خاک گرفته آن از ظهور قدیمی را می خواند و 

پیامبری جدید مطّلع شده بود. لذا، تصمیم گرفت که کاروان را 

متوقّف کند زیرا مشاهده کرد همچنان که این گروه راه خود را در 

صحرا می یابد، تکّه ابر کوچکی مدام باالی سر  ءافق باریک و تیره

ز گزند تابش یک نفر از اعضای کاروان چرخ می زند و تنها او را ا



 

  

بی رحم خورشید در امان می دارد. وقتی فرد مزبور توّقف    می 

کرد، ابر نیز همراه او توقّف می کرد و وقتی از شترش پائین    می 

آمد تا در زیر درختی استراحت کند، تکّه ابر نیز دنبالش می آمد و 

ی که شاخه های بر سایه اندک درخت سایه می انداخت به طور

 تا بر سر او سرپناهی بسازند.  ائین می آمدنازک آن پ

شانه ها این نکه متوّجه شده بود معنا و مفهوم  باحیرا

» چیست فوراً پیغامی برای سران کاروان فرستاده و به آنان گفت:

برایتان غذا تهیّه دیده ام و مایلم که همه شما بیایید، کوچک و 

. آن ها بارها اعضای کاروان در شگفت شدند«. بزرگ، بنده و آزاد

متوّجه آنان  این صومعه گذشته بودند امّا باحیرادر راه سوریه از 

در آنجا استراحت  نشده بود. با این حال، تصمیم گرفتند تا شب را

که آن متوّجه شد  کرده نزد راهب بمانند. هنگام صرف غذا باحیرا

که ابر و درخت در  شخصی را که از دور دیده بود یعنی کسی

ذا از آن ها پرسید که آیا لبودند در بین جمع نیست. خدمت او 

نگذارید کسی از » تمام اعضای کاروان حضور دارند و اضافه کرد:

روان پاسخ دادند که همه اعضای کا«. ضیافت من غایب بماند



 

  

 هاینوجوانی به نام محّمد که جهت مراقبت از بار حاضرند جز

أکید کرد که پسر برآشفت و ت باحیراکاروان بیرون مانده است. 

محّمد وارد صومعه شد،  جوان نیز به آن ها بپیوندد. هنگامی که

پیامبر »ی او را آزمود و سپس به حضّار اعالم کرد که این مراهب ک

 ساله بود.  نه است. در آن موقع محمّد« عالم خدای

اگر داستان های کودکی محمّد آشنا به نطر می آید برای 

 ءنوعی منزلت پیامبرانه هستند یعنی گونهاین است که این عالیم 

ادبی مرسومی که در بیشتر روایات پیدا می شود. این قبیل داستان 

نیست بازگوی  ها مثل داستان های کودکی عیسی در انجیل قرار

بلکه می خواهند جلوه ای از رمز و راز  رویدادی تاریخی گردد

سواالت پاسخ پیامبری باشد. لذا داستان های مزبور به این قبیل 

پیامبری چیست؟ آیا کسی ناگهان پیامبر می  معنایمی دهند: 

از ازل  است که پیش از توّلد و یا اصالً مقامی یامبری پ شود یا

م درست باشد، پس باید پیش گویی تعیین شده است؟ اگر مورد دوّ

نظیر تصوّری معجزه آسا یا  ،هایی از ظهور پیامبر وجود داشته باشد

 ت و مأموریت پیامبر. پیش بینی هویّ



 

  

جالب شبیه داستان  داستان بارداری آمنه به نحوی

عیسی را حامله بود از  که مسیحیّت از مریم است که هنگامی

تو به زودی باردار شده پسری به دنیا » خدا شنید که: ءفرشته

خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی گذارد. او مردی بزرگ است 

( داستان باحیرا 32/2-31)لوقا «. شدو پسر خدا نامیده خواهد 

مشابه داستانی یهودی در مورد َسموئیل است که وقتی خدا به او 

بعدی اسرائیل  .( پادشاهم-گفت یکی از فرزندان یسا )پدر داود

خواهد شد، تمام افراد خانواده را به ضیافتی دعوت کرد که طی آن 

داود یعنی جوانترین پسر یسا بیرون ماند تا از گوسفندان مراقبت 

دنبال » کند. وقتی سایر فرزندان یسا قبول نشدند، َسموئیل گفت:

«. داود بفرستید که ما تا قبل از آمدن او بر جای خود نمی نشینیم

 می که داود وارد اتاق شد خداوند او را به پادشاهی برگزید.اگهن

 ( 2/21-23)اوّل سَموئیل 

مجدّداً باید گفت که سندّیت تاریخی این قبیل منزلت ها 

که داستان های کودکی محّمد، عیسی و داود اینروشن نیست. 

داشته یا خیر مهم نیست. مهم این است که این قبیل « حقیقت»



 

  

ن و شاهان ما چه می گویند: ورد پیامبران، ناجیاداستان ها در م

ار و اعمال آن ها مقدّس و ابدی بوده و خدا آن را از لحظه اینکه ک

وقتی روایات مزبور را در کنار خلقت مقدّر کرده است. با وجود این، 

حقایق  جامعه اعراب قبل از اسالم قرار دهیمالعات خود از اط

م. مثالً می توانیم به ی آوریتاریخی مهمّی از آن ها به دست م

بگوییم که محّمد اهل مکّه و یتیم بوده است. او از  صورت مستدل

جوانی برای کاروان عمویش کار می کرد و این کاروان سفر های 

متعدّدی در منطقه داشته و طی آن محمّد با قبایل مسیحی، 

با جامعه عرب تعامل داشته  زرتشتی و یهودی که همگی عمیقاً

اد با آئین و مواجه می شده و نهایتاً این که به احتمال زیاند، 

جنبش  ءکه در مکّه رایج بود و پیش زمینه ایدئولوژی حنیفیت

مسلمان  ا بوده است. در واقع وقایع نگارانآشنخود محّمد شد 

ی ترسیم پیوند حنیفی گری و اسالم زید را به شخصیّتی ظاهرًا برا

( تبدیل کرده و او را .م-تعمید دهنده )در مسیحّیت چون یحیای

بر « پیامبری از نوادگان اسماعیل و به ویژه از نوادگان عبدالمطلّب»

فکر نمی کنم زنده » شمردند. لذا، از قول زید ذکر شده است که:



 

  

ی بمانم تا او را ببینم امّا به او باور دارم، حقیقت پیام او را اعالم م

 «. یامبر استم که او یک پکنم و شهادت می ده

او این پیامبر را مالقات  دشاید زید اشتباه می کرد. شای

کرده بود گرچه نمی توانست بداند که همان پسر جوان یتیمی که 

قبل ها به او گفته بود برای بت ها قربانی نکند، روزی در همان 

می ایستد و جایی که خود زید ایستاده بود یعنی در سایه کعبه 

و از آنان می  زوّار در حال حرکت رساتر کردهرا از صدای  صدایش

تنها نام  زی و منات فکر کرده اید؟... این هاآیا به الت و ع» پرسد:

هایی است که شما و پدرانتان ابداع کرده اید... من مذهب ابراهیم 

آیه  33)سوره «. حنیف را ترجیح می دهم که از بت پرستان نبود

 (. 233آیه  1وره ، س1آیه  13، سوره 21

 

 

 



 

  

 فصل دوّم

 کلید دار کعبه

 محمّد در مکّه

 )دو ماه آخر و ماه اوّل هر سال فرارسیدن فصل حج با

( مکّه باستانی از شهری صحرائی و پر تحرّک تبدیل به قمری

ه از شهری می شود در حال انفجار از زوّار و تجّار و کاروان هایی ک

نظیر اوکاز و ذوالمجاز آمده یا به ره شهرهای مجاور بازارهای مکا

کاروان هایی که  می خواهند وارد شهر سوی آن ها می روند. 

شوند صرفنظر از مبدأ حرکت آنان یعنی چه مکّه و چه غیر آن 

کاالیشان صورت برداری  باید ابتدا بیرون درّه مکّه توقّف کنند تا از

بارها رها شان ثبت شود. لذا، شتر ها را از قید شده و سفرتجاری

پارند. در این موقع یکی از کرده و آن ها را به دست بردگان می س

ن مکّه ارزش پارچه ها، روغن ها و خرما هایی را که کاروان ماموری

ند. سپس آورده اند ارزیابی می کها از بازارهای مختلف با خود 



 

  

می کند که معموالً  مسئول مزبور وجهی به عنوان سهم مّکه اخذ

مقدّس ت معتدل بر تجارتی که درون و اطراف این شهر مالیاتی اس

کار، خدمهء کاروان آزادند تا  این در جریان است. حال با انجام

کرده و به سمت کعبه  لباسهای های خاک آلود خود را عوض

 حرکت کنند. 

شهر باستانی مکّه از عبادتگاهی که در مرکز آن قرار 

ای خاکی و باریک آن گرفته به اطراف گسترش یافته و خیابان ه

هستند که زوّار را به کعبه رسانده یا از آن بر مثل        رگ هایی 

قه های بیرونی از کاهگل ساخته می گردانند. خانه های واقع در حل

ساختمان هایی سست که هر ساله با سیالب هایی که  شده اند،

درّه مکّه را پر می کند ویران می شوند. اّما به مرکز شهر که نزدیک 

گرچه هنوز سازه هایی ؛ می شوید خانه ها بزرگ تر و پایدار ترند

کاهگلی هستند )تنها بنای کعبه از سنگ ساخته شده است(. این 

ارای هوایی غلیظ و آکنده از دود محلّه بازار مکّه )سوق( است که د

 خون و ادویه جات می دهند.  تند بوده و غرفه های آن بوی



 

  

افراد کاروان با خستگی راه خود را از میان بازار شلوغ باز 

و  در حال کباب شدن بز دل و زبان های می کنند. آن ها از کنار

بر روی آتش، از کنار فروشندگان الف زنی که در حال  گوسفند

تیره پوستی که در صحن  و چانه با زوّار هستند، از کنار زنانچک 

رد می شوند تا باالخره به دروازه مقدّس عبادتگاه می  ها پالسند

رسند. در این جا مردان خود را در آب چاه زمزم می شویند و پس 

به سیل زوّار کعبه ملحق می از ادای احترام به خدای عبادتگاه، 

 . شوند

سفید  که پیراهنی درون کعبه پیرمردی در در این موقع،

یکدست به تن دارد بین بت های چوبی و سنگی رفت و آمد کرده، 

شمع ها را روشن و محراب ها را مرتّب می کند. این مرد نه 

بلکه منصبی مهم تر دارد. او فردی از  ،کشیش است نه کاهن

ه قرن قدرتمند و بسیار ثروتمندی ک ءقریش است یعنی عضو قبیله

اهل »و اکنون در سراسر حجاز به  ا قبل در مکّه سکنی گزیدهه

 است.« نگهبانان کعبه»و « قبیله خدا»معروفند که به معنی « اهلل



 

  

م پس از میالد تسلّط قریش بر مکّه در پایان قرن چهار

ق شد ن جوان عرب جاه طلبی به نام قصی موفّآغاز شد. در آن زما

لف هم تحت حاکمیّت خود، با متّحد کردن چند طایفهء مخا

عربستان کنترل کعبه را به دست گیرد. طوایف در شبه جزیره 

دی تشکیل می شدند که لوًا از خانواده های بزرگ پر زاد و اساس

بزرگ خانواده می نامیدند. فی المثل، « بنی»با « بیت»خود را 

 .«فرزندان هاشم»نامیده می شد یعنی « بنی هاشم»طایفه محّمد 

گروهی از طوایف از طریق ازدواج های داخلی و پیوند های سیاسی 

می شد که به صورت رایج تر قبیله « قوم»یا « اهل»تبدیل به 

 خوانده می شد. 

ا هم طی سکونت اّولیّه در مکّه شماری از طوایف که ب

ند بر سر تسلّط بر شهر داشت پیوندی نه چندان قرص و محکم

ایفی را که اسمًا صی موفّق شده بود طومی کردند. در واقع ق رقابت

و ازدواج مرتبط بودند به قبیله ای واحد و غالب  از طریق همخونی

یعنی قریش تبدیل کند. نبوغ قصی در این بود که متوجّه شد 

نی آنکسی که کعبه را در یع تگاه آن است؛ه ناشی از عبادقدرت مکّ 



 

  

صی با توسّل به در اختیار دارد. ق نیز شهر را اختیار داشته باشد

شریف ترین و »احساسات قومی هم قبیله های خود که آنان را 

را از  می دانست، توانست کعبه« خالص ترین فرزندان اسماعیل

اعالم کند. « پادشاه مّکه»خود را  چنگ طوایف رقیب خارج کرده؛

گرچه او اجازه داد تا آداب و رسوم زیارت کما فی الّسابق ادامه یابد 

آب کعبه منحصرًا نزد وی بود. لذا، تنها او بود که غذا و  امّا کلید

اطراف کعبه که در آن رسوم ازدواج  دادن به زوّار، ریاست بر جوامع

و ختنه صورت می گرفت و نیز توزیع پرچم های جنگ را به عهده 

داشت. او در عین حال جهت نشان دادن این که قدرت کعبه 

به شهری شده است، مّکه را موجب تفویض اختیارات بیشتر به وی 

 اقامتی تقسیم کرده و مناطق درونی و بیرونی در آن ایجاد کرد؛

بدین ترتیب که هر کسی که به کعبه نزدیک تر بود قدرت بیشتری 

 داشت. ظاهراً خانه خود قصی در جوار کعبه بوده است. 

اهمیّت همجواری او با این مکان مقّدس بر اهالی مّکه 

عیّت این بود که زوّاری که کعبه را طواف می واقپوشیده نبود. 

کردند در اصل قصی را هم طواف می کردند. از آن جا که تنها راه 



 

  

ورودی به درون کعبه از طریق دری بود که در خانه قصی تعبیه 

شده بود، لذا      هیچ کس نمی توانست به خدایان مستقر در 

شکل، قصی  کعبه نزدیک شود مگر با عبور از خانه قصی. بدین

اختیارات سیاسی و مذهبی شهر را در ید خود گرفت. لذا، او دیگر 

 هم بود. ابن اسحاق در« ارکعبهکلید د» بود بلکهفقط پادشاه مّکه ن

اقتدار او بر قبیله قریش در زمان زندگی و  "وی می گوید: خصوص

 . "پس از مرگش مثل مذهبی بود که مردم از آن پیروی می کردند

ابتکار قصی استقرار سیستمی بود که پایه گذار مهم ترین 

وضع شهر به عنوان بنیاد اقتصاد مکّه شد. او این کار را با تقویت م

در حجاز آغاز کرد و تمام بت های مورد  مکان عبادتی اصلی

پرستش قبایل همسایه به خصوص آن هایی که در تپّه های صفا و 

قل کرد. لذا، اگر کرده و به کعبه منتمروه بودند را جمع آوری 

یعنی ایساف و فعیال را کسی می خواست فی المثل خدایان عشق 

ن داشت و آن هم پس از این کار تنها در مکّه امکا پرستش کند؛

به قریش برای وارد شدن به شهر مقدّس. قصی  پرداخت عوارض

ضمناً به عنوان کلید دار کعبه انحصار خرید و فروش کاال و 



 

  

ر اختیار داشت و هزینه آن را هم به نوبه خود خدمات به زوّار را د

بر ساکنین شهر و حفظ وجه مازاد برای خود،  با وضع مالیات

تأمین می کرد. چند سالی طول نکشید که نظام جاری قصی او را 

ا اقبال خود ر دبه همراه آن دسته از طوایف قریش که توانسته بودن

ه ، مکّ. با وجود اینزنند به ثروتی عظیم رساند به اقبال او پیوند

 داشت.  هنوز استعداد سود آوری بیشتری

م منطقه اطراف کعبه نظیر سایر عبادتگاه های سامی تما

و به این ترتیب شهر مکّه را  د را به سرزمینی مقدّس تبدیلخو

منطقه ای بی طرف کرد که در آن جنگ بین قبایل ممنوع و حمل 

به مکّه می آمدند؛  زیارتسالح مجاز نبود. زوّاری که در فصل 

می شدند که با بهره گیری از صلح و رفاه شهر با خود  ترغیب

بازارهای  ،جهت تسهیل این کار رای تجارت بیاورند.کاالهایی ب

بزرگ مکاره با ایّام زیارت مصادف می شد و قوانین هر یک مکمّل 

دیگری بود. دشوار است بدانیم که فکر جمع آوری مالیات از 

زمان احتمااًل  از سوی قصی بوده است یا خیر. در آنتجارت مزبور 

برای  نه ای ناچیزتجارت بوده و هزی قریش صرفاً پاسدار امر



 

  

و بدون نگهبان صحرا  تضمین امنیّت کاروان ها در منطقه خطرناک

آنچه که روشن است این است که چند  ،. به هر صورتاخذ می کرد

او و جدّ محمّد یعنی هاشم،  ءنسل پس از قصی، به دستور نوه

محدود امّا پر سودی در مکّه  یقریش توانسته بود منطقه تجارت

ایجاد کند که برای بقای خود تقریباً تمامًا وابسته به اّیام زیارت 

 کعبه بود. 

 شدیداً بین محقّقان موضوع گستردگی تجارت در مکّه

المللی سال ها مکّه به عنوان مسیر تجاری بین مورد بحث است. 

ادر جنوبی یمن شناخته می شد که طال، نقره و ادویه جات را از بن

ی های بیزانس امپراتوربه  وارد کرده و سپس آن ها را با سود زیاد

که کثیری از منابع  و ساسانی صادر می کرده است. طبق این نظر

یید می کنند، قریش برشهری حکم می راند که مرکز عربی آن را تأ

ین جنوب و شمال عربستان بود، منطقه ای که بتجاری طبیعی 

 شأن آن     با حضور کعبه افزایش بسیار می یافت. بدین ترتیب،

ی وات مرکز مالی حجاز و به گفتهء راساس نظر مونتگممکّه بر 

 آن بود. محمّد شعبان تجارت عّلت وجودی 



 

  

دیدگاه مزبور را زیر سئوال امّا اخیراً شماری از محقّقان 

 لیل که حتّی یک منبع غیر عربی پیداو بیشتر به این دبرده اند 

مهر نشده که بر تئوری مکّه به عنوان مرکز تجارت بین المللی 

« تجارت مکّه و ظهور اسالم»تأیید بزند. پاتریشیا کرون در کتاب 

در نوشته های یونانی، التین، سوری، آرامی، قبطی یا » می نویسد:

به رشته تحریر در آمده، هیچ  سایر آثاری که خارج از عربستان

کز تجاری آنان نشده است. این گونه اشاره ای به  اهل قریش و مر

در این رابطه، کرون و دیگران « قابل توجّه و مهم است. عدم اشاره

شناخته شده مثل تأکید داشتند که بر خالف سایر مراکز تجاری 

ز انباشت ملموس اعالئمی از اسالم  ء قبلپترا و پالمیرا، در مکّه

و علی رغم ادّعا های منابع عرب، شواهد تاریخی و  سرمایه نیست

دالیل ساده ژئو پولیتیک به وضوح حاکی از این است که مکّه بر 

 سر هیچ راه تجاری شناخته شده ای در شبه جزیره عربستان نبوده

می توانستند در  کاروان هاکه  وقتی» است. کرون اضافه می کند:

در درّه خشک مّکه رحل  بجای آن توّقف کنند چرا باید طائف 

 «. اقامت  افکنند؟



 

  

 یلی برای سفر به مکّه یا حتّی کرون درست می گوید. دل

البتّه هیچ دلیلی جز حضور خود کعبه.  ؛آن وجود نداشتاقامت در 

شکّی نبود که مکّه خارج از مسیر تجاری و راه طبیعی آن در حجاز 

توّقف در مکّه نیاز به این داشت که  ،، لذااز شرق این شهر بود

مسیر تجارت بین المللی یمن به سوریه در قبل از اسالم را به طور 

سیر تجاری ف با نزدیک بودن به مطائ، یناربعمده تغییر دهند. بنا

الت(، توقّفگاهی طبیعی تر بر سر راه و با معبدی )منصوب به بت ا

تقدّسی ویژه فرا تر از کعبه شهر مکّه از مزبور بود. در حالی که 

برخورددار بوده و آن چیزی نبود جز حضور عبادتگاه و خدایان 

 درون آن. 

بر خالف سایر اماکن عبادی که در سراسر عربستان 

ویژگی کعبه از  -و هر کدام مختّص خدایی محلّی -پراکنده بودند

. گفته می شد که همه خدایان زیارتی آن بودجهت جامعّیت 

دتگاه ساکن هستند و این بدین پیش از اسالم در این عباعربستان 

، فارغ از باورهای قبیله شبه جزیره عربستان ه تمام مردمبود ک معنا

عمیق و معنوی نه تنها به کعبه بلکه به شهر  ای ای خود ، وظیفه



 

  

 "کرون". راه حّل حافظ آن احساس می کردند ءو قبیله میزبان

غیر عربی این است که هر چه ما اختالف متون عربی و  حلّ برای

پیش از اسالم و در واقع آنچه که از محمّد پیامبر و ظهور  ءاز کعبه

مام و کمالی بستان قرن هفتم می دانیم جعلیات تاسالم در عر

است که داستان پردازان عرب در قرون هشتم و نهم سر هم کرده 

 . تاریخی عقالئی در آن نیستداستانی که یک جو شواهد  –اند 

ین مرکز تجارت ب» حقیقت احتماال جائی بین تئوری 

متون . کرون است «محّمد تخیلّی»توسط وات و راه حلّ « المللی

این تصوّر را که مکّه مرکز تجارت بین المللی  غیر عربی به روشنی

. امّا شواهد متعدّد عربی در این خصوص دّ می کندمنطقه بوده ر

از اسالم حدّ اقل میزان حاکی از این است که مّدت ها پیش 

ی اگر اندازه . حتّصورت می گرفته است محدودی از تجارت در مکّه

می  که نویسندگانش احتماالً –و مقدار تجارت در منابع عربی 

کنند با اغراق  -الغهخواسته اند در تخصّص تجاری نیاکان خود مب

که اهالی مّکه درگیر ، به هر صورت به نظر می آید ذکر شده باشد

نظام درونی تجارت و »چیزی بودند که اف. ئی پیترز آن را 



 

  

می نامد که در ضمن منطقه تجاری مختصری در « معاوضه

مربوط  مرزهای سوریه و عراق آن را تکمیل کرده و تقریباً منحصراً

به دوره های بازار مکاره می شد که آن هم طوری طرّاحی شده بود 

 .دمصادف باش تا با ایّام زیارت در مکّه

، به نکته این جاست که تجارت مزبور، هر قدر هم مختصر

دلیلی جز کعبه  وابسته به کعبه نبود زیرا اصوالً رفتن به مکّه کلّ

صحرا بود که هیچ چیز از آن . اینجا زمینی خشک در نداشت

اش به چنانکه ریچارد بولیه در کتاب فوق العاده  حاصل نمی شد.  

تنها دلیلی که مّکه به مرکز بزرگ » نوشته :« شتر و چرخ»نام 

ست تجارت را در تجاری بدل شد این بود که به گونه ای توان

این دقیقاً همان کاری است که مّکه  ،در واقع«. کنترل خود درآورد

الف او با ایجاد . در این رابطه ، قصی و اخبه انجام آن شد موفّق

ظام تصادی مکّه، نپیوندی ناگسستنی بین حیات مذهبی و اق

 ءاقتصادی ای شکل دادند که وابسته به اداره -مبتکرانه مذهبی

مناسکی که تقریباً تمام عربستان  –کعبه و مناسک زیارتی آن بود 



 

  

 ، مذهبی و سیاسی یکبرتری اقتصادیتا  –در آن شرکت داشتند 

 . قبیله واحد یعنی قریش تضمین شود

یل در عام الفبه دلیل فوق بود که حبشیان می خواستند 

خود را در صنعا  . حبشیان که مرکز زیارتیکعبه را نابود کنند

ری پر رونق یمن ساخته بودند تصمیم به نابودی نزدیک بنادر تجا

، آن هم نه به این خاطر که کعبه گرفتند مکّهمرکز عبادی 

که برای آنان  تهدیدی مذهبی برایشان باشد ، بلکه به این خاطر

جوار بسیار نظیر رهبران مناطق هم. حبشی ها رقیبی اقتصادی بود

مکّه را در اقتصادی  -قمند بودند چیزی شبیه نظام مذهبیعال

خود شکل دهند. به هر صورت ، اگر  مناطق خود و تحت کنترل

نظام مزبور توانسته بود وحدت نه چندان قرص و محکمی از 

، حتماً می توانست هر کسی وایف یعنی قریش را به ثروت رساندط

 ند کند. را ثروتم

. تضییقات از نظام قریش سود نمی برند مهامّا در مکّه ه

زندگی بادیه نشینی طبیعتاً مانع از تشکیل هرم های اجتماعی و 



 

  

. تنها راه بقا بود اقتصادی بسیار رایج در جوامع شهری نظیر مکّه

در جامعه ای که حرکت از نطقه ای به نقطه دیگر معمول بود و 

قوی از انسجام  اسی، حفظ احسیر عملیی غت زندگی مادّانباش

، بود. لذا ر تمام منابع موجودقبایل با در اشتراک گذاشتن براب

 عملکردی بود که هر عضو بر این پایه  استوار اخالق قبیله ای

قبیله داشته باشد که چنین نقشی به  ضروری در حفظ  ثبات 

ماعی قدرت ضعیف ترین عضو آن بود . این قضیه آرمان برابری اجت

، بلکه ه هر عضو قبیله ارزشی برابر داردو تصوّری بر این نبود ک

د کند تا اخالق قبیله ای قرار بود احساسی از برابری اجتماعی ایجا

، هر عضو بتواند در حقوق و مزایای مستقل از موقعیت یک نفر

ادی که وحدت قبیله را حفظ می کرد، شریک اجتماعی و اقتص

 . باشد

الق قبیله از اسالم مسئولیت حفظ اخدر عربستان پیش 

معنای  در که–یله بود . شیخ قب« شیخ»یا « سیّد » به عهدهء 

با توافق همه و به عنوان  -که نشان از پیری داردلغوی کسی است 

ضو انتخاب شده و محترم ترین ع« ل در بین افراد برابرشخص اوّ» 



 

  

اخالقی  رت و ویژگی هایدر  قد جامعه اش بود. مقامی که معرّف

 بر این بود که کیفیت های رهبری و . اگرچه باور رایج قبیله بود

هذا عنوان شیخ ، معنهفته شده صالت در خانواده هایی مشخّصا

اعراب از حکومت های موروثی پادشاهان  .مقامی موروثی نبود

به شیخ شدن  ءتنها الزمه .اکیدًا منزجر بودند س و ساسانیبیزان

باشی: یعنی مظهر « مروّت»که مظهر غیر از رشد جسمانی این بود 

موازین رفتار قبیله ای شامل فضایل مهمّ عربی نظیر شجاعت، 

ز هر عزّت، مهمان نوازی، قدرت در جنگ، رعایت عدالت و بیش ا

 جمعی قبیله. چیز تعهّدی پیگیر به منافع 

 دست وظایف رهبری در ءاز آنجا که اعراب از تمرکز همه

شیخ در واقع اختیار اجرایی  فرد اجتناب می کردند، پسیک 

مهم از طریق مشورت با سایر چندانی نداشت. لذا، کلّیه تصمیمات 

اندازه  افراد قبیله گرفته می شد که سمت آن ها نیز به همان

یا « کاهن»که رهبر جنگ بود، « قائد :» اهمیّت داشت از قبیل

ختالفات را به عهده داشت. که حلّ ا« حکم»مقام مذهبی و 

احتمااًل شیخ هر از چندگاهی یک یا چند تا از وظایف فوق الذّکر را 



 

  

نیز به عهده می گرفت امّا مسئولیّت اصلی اش حفظ نظم درون و 

بین قبایل از طریق کسب اطمینان از حفاظت تمام افراد جامعه 

از خود محافظت  نمی توانستندبود، به خصوص از کسانی که اش 

کنند از جمله فقرا و ضعفا، جوانان و سالخوردگان، یتیمان و بیوه 

بود که  نماد وفاداری به شیخ قبیله سوگند وفاداری نسبت به اوها. 

شمرده می شد. لذا، چنانچه شیخ  -سمت او با و نه -با او « بیعت»

خود دایر بر محافظت کافی از تمام اعضای قبیله  ءاز انجام وظیفه

ناکام می ماند، بیعت کنندگان سوگند خود را پس گرفته و رهبر 

 دیگری برای جانشینی وی انتخاب می شد. 

فاقد مفهوم اخالقیات مستقل به خود  که در جامعه ای

« ده فرمان»بود چنانکه در یک مجموعه اخالقی مقّدس فی المثل 

نظم جرم شیخ تنها یک راهکار قضائی برای حفظ الوجود داشت، 

قصاص که در التین لکس  در قبیله داشت موسوم به قصاص. قانون

( نامیده می شود در غرب عموماً به Lex talionisتالینوس )

شناخته می شود. معهذا، « چشم در برابر چشم»مفهوم خشن 

اقع نبود بلکه در و نظام حقوقی وحشیانهقانون قصاص نه تنها 



 

  

زدن به  بر بریّت بود. لذا، جبران صدمه محدود کردنهدف از آن 

درمقابل دزدیدن چشم همسایه تنها یک چشم و نه بیشتر بود. 

شتر همسایه باید دقیقًا یک شتر داده می شد، کشتن پسر همسایه 

برابر بود با اعدام پسر قاتل. برای تسهیل امر قصاص، مقداری پول 

بها برای برای تمام کاالها، خدمات و یا  خون « دیه»به نام 

همچنین برای تمام اعضای بدن فرد تعیین شده بود. در زمان 

 صد شتر و دیه زن آزاد پنجاه شتر بود.  آزاد محمّد دیه مرد

وظیفه شیخ حفظ صلح و ثبات در جامعه خود و تضمین 

اجرای درست قصاص برای تمام جنایات حادث در درون قبیله بود. 

علیه افراد خارج از قبیله اتّفاق می افتاد نه تنها بدون جنایاتی که 

مجازات می ماند بلکه اصاًل جنایت محسوب نمی شد. لذا، در این 

فرد دیگر فی نفسه عملی  قبایل دزدی، قتل یا صدمه زدن به

مردود از نظر اخالقی محسوب نمی شد و چنین اعمالی تنها در 

 که ثبات قبیله را تضعیف کند.  می شد صورتی مشمول مجازات



 

  

مواردی پیش می آمد که روح توازن نهفته در قانون 

قصاص به عّلت پیچیدگی های اجرایی مخدوش می شد. فی المثل 

آیا دزد باید به مال باخته  ؛آب در می آمد اگر شتر مسروقه باردار از

یک یا دو شتر می داد؟ از آنجا که در جوامع قبیله ای کّلاً از مجری 

نبود، در موارد نیاز به  یو سیستم قضائی خبررسمی قانون 

ی مورد اعتماد دریعنی ف -مذاکره، طرفین دالیل خود را نزد حَکَم 

مطرح می  -اشت و بی طرف که نقش داور را در اختالفات د

 مطمئن شود دو طرف ودیعه ای دریافت می کرد تاکردند. حَکَم از 

اطاعت می  -که عمالً ضمانت اجرایی نداشت-طرفین از حکمش 

 »کنند. سپس حَکَم مزبور رأی قضایی تحّکم آمیزی صادر می کرد:

حَکَم با انباشت احکام قضایی « شتر باردار به ارزش دو شتر است.

رویه ای قضایی موسوم به اساس احکام مزبور در طی زمان، 

که به عنوان قانون قبیله عمل می کرد. به عبارت  در آمد« سنّت»

 دیگر، برای تعیین ارزش شتر باردار دیگر هیچ وقت به حکمّیت

 نیاز نبود.  مجدّد



 

  

خود را داشت، « سّنت»و  از آنجا که هر قبیله حَکَم

دیگر صدق نمی کرد. اغلب قوانین و سنن یک قبیله لزوماً در قبیله 

خود هیچ گونه حفاظت  ءقبیله از اتّفاق     می افتاد که فرد بیرون

قضائی، حقوق شخصی یا هویّت اجتماعی نداشت. موضوع پیچیده 

ن روابط بینستند این است که اعراب پیش از اسالم چگونه می توا

ر حالی که از نظر حقوقی دزدی، صدمه قبیله ای را حفظ کنند د

زدن یا کشتن بیرون از قبیله فرد مشکل اخالقی نداشت. قبایل از 

طریق شبکه پیچیده ای از ائتالف ها و تعلّقات با یکدیگر حفظ 

رابطه می کردند. امّا پاسخ ساده این است که اگر کسی از قبیله ای 

ء آسیب دیده سیبی وارد می کرد، قبیلهدیگر آ ءبه عضو قبیله

می توانست برای شخص خطا کار تقاضای  چنانچه قدرت داشت

قصاص کند. در نتیجه این مسئولیّت شیخ قبیله بود که مطمئن 

او با انتقام  یه بفهمند که هر تهاجمی علیه قومشود قبایل همسا

از می ه چنین خدمتی به خواهد شد. لذا، اگر شیخ از ارایبرابر مواج

مشکل مکّه این بودکه تمرکز ثروت دردست ماند، دیگر شیخ نبود. 

حاکم نه تنها چهره اجتماعی و اقتصادی  چند خانوادهء کوچک

شهر را تغییر داده بلکه عمالً اخالق قبیله ای را نابود کرده بود. 



 

  

برابری  موج ناگهانی ثروت شخصی در مکّه آرمان های قبیله ای

دیگر کسی نگران فقرا و به حاشیه رانده  و اجتماعی را کنار زده

شده ها نبود. دیگر قبیله به قدرتمندی ضعیف ترین عضو آن نبود. 

دیگر شیخ های قریش به حفظ ساز و کار تجارت خود بیشتر عالقه 

داشتند تا این که به فکر بی چیزها باشند. قانون قصاص چگونه می 

ف دعوا به قدری توانست به درستی اجرا شود هنگامی که یک طر

ثروتمند بود که عمالً نمی شدکاری با او کرد؟ چگونه می شد 

قریش روز افزون  ءروابط بین قبیله ای را حفظ کرد وقتی که سلطه

ساخته بود؟ چیزی که مسلّمًا  مالً این قبیله را غیر قابل توبیخع

کلید »اوضاع را بدتر می کرد این بود که قدرت قریش به عنوان 

کعبه نه فقط سیاسی یا اقتصادی، بلکه مذهبی نیز بود. فی « دار

اس روایات منتقد حرص سیری ناپذیر بر اس که المثل، حنیفی ها

وفاداری خلل نا  ،خود بودند، با وجود این همشهری های مکّی

عوامل مشروع قداست "نسبت به قریش داشتند و آن ها را یری پذ

 می دانستند.  "ابراهیمی مکّه و کعبه



 

  

با زوال اخالق قبیله ای، جامعه مکّه به شدّت طبقاتی شد. 

رهبران حاکم خانواده قریش در رأس این هرم طبقاتی قرار 

داشتند. اگرکسی شانس این را داشت که کسب و کاری کوچک 

اقتصادی -دست و پا کند، می توانست از نظام مذهبیبرای خود 

مکّیان چنین چیزی  امّا برای بیشترشهر بهره کامل ببرد. اّما برای 

خصوص برای کسانی که فاقد حفاظت رسمی بودند ب مقدور نبود، 

و  -دسترسی به هیچ نوع ارث نداشتند  ان و بیوه ها کهنظیر یتیم -

تنها چاره آن ها قرض گرفتن از ثروتمندان با نرخ های بهره 

 سنگین بود که نهایتاً به مقروض شدن و به نوبه خود به فقر شدید

 و نهایتًا به بردگی می انجامید. 

  * * * 

محمّد که خود یتیم بود حتمًا به خوبی از سختی های 

وده است. اّما و اقتصادی مکّه با خبر ببیرون افتادن از نظام مذهبی 

که عمو و قّیم جدیدش ابوطالب شیخ      او به نوعی خوش اقبال بود 

ا نه چندان ثروتمند امّ  یعنی طایفه ای کوچک ولی «هاشمبنی »



 

  

این ابوطالب بود که  .در درون قبیله قدرتمند قریش بود صاحب نام

تا از طریق و فرصتی برای امرار معاش داد  به محّمد سرپناه

و بردگی که ، او را از سقوط به وادی قرض رای کاروانشکارکردن ب

 ، نجات دهد. ت بسیاری از یتیمان مّکه بودسرنوش

ود را به خوبی انجام می داده بی شک محّمد شغل خ

. روایات متعدّد به تفصیل بر موفقیّت او به عنوان تاجری ماهر است

کرده کید معامله ای پر سود را رقم بزند، تأنه که می دانست چگو

ی برخوردار ئیناپ. علی رغم این که او در محیط مکّه از جایگاه اند

. نام مستعارش ر شهر به درستی و تقوا شهرت داشت، در سراسبود

انتخاب  «حکم»و در چند مورد اختالف کوچک به عنوان «امین» 

 . شده بود

بوده  محمّد ، همچنین به نظر می رسد مردی جذّاب

و دماغ عقابی داشته  پشت، ریش پرفراخمی گویند سینه ای  .است

. روایت شده که چشمانی وقّر می داده استکه به او ظاهری م

درشت و سیاه و موهای سرش ضخیم و بلند بوده که آن را پشت 



 

  

، محمّد هایش به شکل گیس در می آورده است. با این حالگوش 

هفتم میالدی  ، در آغاز قرنر چقدر هم صادق و ماهر بوده باشده

، سرمایه و ج ساله بود که هنوز ازدواج نکردهمردی بیست و پن

به سخاوت  نداشت و برای کار و مسکن کالً کسب و کار خودش را

. در واقع بضاعت او چنان کم بود که وقتی به بود عموی خود متکّی

، دختر فورا تقاضای او رفت «ام هانی» خواستگاری دختر عمویش

 .را انتخاب کرد شخص مرفه تری در عوض و را ردّ

که توّجه بیوه زن مهّم چهل اوضاع محمّد وقتی عوض شد 

امّا خدیجه برای خود . به نام خدیجه را به خود جلب کرد ساله ای

: او زنی تاجر و ثروتمند و محترم در جامعه ای بود نوعی معماست

شوهر که زن جزو اموال مرد محسوب شده و ارث بردن از اموال 

د خدیجه چگونه توانسته به ، معلوم نبوبنابراین برایش ممنوع بود.

. او کسب و کار بدل شود محترم ترین اعضای جامعه مکّهیکی از 

ه سن گذاشته و دارای داری داشت و اگرچه پا بپررونق کاروان 

، امّا هنوز مردان بسیاری در پی ازدواج با او بودند که فزندانی بود



 

  

ی را در سر می ثروت وفتن به البته بیشترشان آرزوی دست یا

 . پروراندند

به گفته ی ابن هشام، خدیجه اوّلین بار وقتی با محّمد 

آشنا شد که او را برای سرپرستی یکی از کاروان هایش به خدمت 

گرفت. او تعریف صداقت، قابلیّت اعتماد و نجابت شخص محمّد را 

 ءیم گرفت سفری ویژه به سوریه را به عهدهشنیده بود و لذا تصم

وی گذارد. محمّد هم پذیرفت. او تقریباً با دو برابر سودی که 

 او از این سفر برگشت و خدیجه در پاداش بهخدیجه انتظار داشت 

 پیشنهاد ازدواج داد. محمّد با سپاس این پیشنهاد را قبول کرد. 

ازدواج محمّد با خدیجه راه را برای پذیرش او در باالترین 

صادی تاق -مذهبی کامالً وارد نظام  او را سطوح جامعه مکّه باز و

کسب و کار همسرش بسیار شهر کرد. محمّد از هر جهت در اداره 

رفت که گرچه از در موقعّیت و ثروت تا جایی باال موفّق بود و 

شری بود که به غلط می طبقه نخبگان حاکم نبود اّما عضوی از ق

 خود برده داشت. نامید. او حّتی برای « طبقه متوسطّ»توان آن را 



 

  

به علّت وضعیّت  حال، محمّد علی رغم موفّقیّتش با این

دوگانه اش در جامعه مّکه عمیقًا با خود درگیر بود. او از یک طرف 

به سخاوت و تعادل در کسب و کارش مشهور و تاجری محترم و 

به نسبه مرّفه بود که در عین حال مرتّبًا عازم خلوتکده های عبادی 

 تحنّص یعنی همان رسم بت پرستی-خود« ء نفستزکیه»برای 

(tahannuthکه در ) اطراف  در -فصل قبل به آن اشاره کردیم

مکّه می شد و به طور منّظم در مراسم خیریه مذهبی مربوط به 

می داد. از کرده و به فقرا پول و غذا  فرقه مذهبی کعبه شرکت

ر نظام شّدت از شرکت خود د طرف دیگر، به نظر می رسید او به

اقتصادی مکّه که توده های محروم شهر را در جهت  -مذهبی

حفظ ثروت و قدرت نخبگان استثمار می کرد، آگاه بود. لذا، او 

بین سبک زندگی و باورهای خود کلنجار می  پانزده سال با تضادّ

 رفت به طوری که در چهل سالگی مردی بود به شدّت مشوّش. 

او در یکی خلوت کردن ی میالد 127آنگاه، شبی در سال 

کاشفه در کوه حرا بود ش هنگامی که در حال مهای مذهبی

شت که جهان را عوض کرد. او در این موقع در غاری برخوردی دا



 

  

تنها نشسته و در عمق مکاشفه خود بود که ناگهان وجودی نامرئی 

او را در آغوش خود فشرد. محمّد سعی کرد خود را خالص کند امّا 

شت. تاریکی بر او غلبه یافت و فشار بر سینه اش توان حرکت ندا

زیاد شد تا جایی که دیگر قادر به تنّفس نبود و احساس کرد که 

دارد قالب تهی می کند. هنگامی که آخرین نفس خود را برآورد 

 وی حادث شد.  بر« همچون طلوع سحر»ایی ترسناک نور و صد

 ! یعنی بخوان –" اقرأ"  در این هنگام صدا گفت : 

 "چه بخوانم؟ "محمّد نفس زنان پرسید: 

 ." اِقرأ "کم تر فشرده و گفت: ی او را محئوجود نامر

چه  "باز پرسید: محمّد که سینه اش در فشار بود

 "بخوانم؟

وجود نامرئی بار دیگر محمّد را بیشتر فشرد و صدای 

که محمّد فکر تور خود را تکرار کرد. باالخره در لحظه ای مزبور دس

فشار بر سینه اش متوّقف شده و می کرد دیگر توان تحمّل ندارد، 



 

  

حساس کرد که جمالت گرفته بود محمّد اکه غار را فرا در سکوتی

 قلبش نقش بسته اند:  زیر در

 بخوان به نام خدایی که تو را آفرید،" 

 خدایی که انسان را از لخته ای خون آفریدَ،

  وتمندترین استکه پروردگارت سخابخوان 

 که او با قلم آموزش داد،                  

 "به انسان چیزی آموخت که او نمی دانست

 (3-2آیه 11)سوره

 ای که دیگر او به عنوان محمّد بود. لحظه (2)این ندا بوته سوزان

 که  به موجودی بدل شد اهل مکّه نگران آفات جامعه نبود و تاجر

در سیره موسی که خدا از « بوته سوزان»اشاره به  (2)

  م.  –می کرد طریق آن با موسی صحبت 



 

  

نامیده می شود. با این حال « پیامبر»حدیث ابراهیمی در   

ابراهیم، موسی،  -محمّد نظیر پیامبران بزرگ پیش از خود 

 می رفت تا به چیزی بیش از این بدل شود.  -داود و عیسی

وحی خداوند از حضرت آدم شروع و اسالم می گوید که 

به همه پیامبرانی که در تمام مذاهب وجود داشته اند استمرار 

نامیده می « نبی»ر زبان عربی یافته است. این قبیل پیامبران د

شوند و آنان انتخاب شده اند تا پیام الهی خدا را به تمام بشریّت 

ارائه متون  -ء سنگین ترگاهی اوقات نبی وظیفه امّابرسانند. 

موسی که تورات را آورد،  نیز به عهده می گیرد. مثل را -مقدّس 

یف کرد، عیسی که سخنانش الهام بخش داود که زبور را تصن

انجیل شد. لذا، چنین فردی چیزی باالتر از پیامبر معمولی است. 

نامیده می شود. بدین « رسول»او پیام آور از جانب خداست و 

متن  هل مّکه که طی بیست و سه سال کلّترتیب، محّمد، تاجر ا

پیام آور خدا لقب یعنی « رسول اهلل»می کند، به  قرآن را بیان

 . یافت



 

  

ونه بوده، وحی برای محمّد چگ ءشرح این که اّولین تجربه

در این زمینه مبهم و گاهی در تضادّ با  دشوار است. منابع ذیربط

خواب بود که محّمد یکدیگرند. فی المثل، ابن هشام می گوید 

یا بر او نازل شد در صورتی که طبری مدّعی است وحی همچون رؤ

ده بود که وحی او را به زانو درآورد، شانه هایش که محمّد ایستا

می لرزید و سعی می کرد روی زمین به صورت خزیده رود. ندایی 

در شرح طبری بیشتر به «  اِقرَإ »که محّمد در غار شنید یعنی 

( آمده اّما در کتاب ابن هشام به recite« )کنقرائت »مفهوم 

( درج شده است. در واقع بنا به read« )بخوان»وضوح به معنی 

اوّلین آیه ها روی پارچه ای زربافت  ابن هشام، یکی از روایات

 و در برابر محمّد قرار گرفت تا آن را بخواند. سحرآمیز نوشته شد 

«  ِاقرَإ »کلمه روایات اسالم عمدتاً بر تعریف طبری از 

تأکید کند که تمرکز کرده تا بیشتر بر این باور « قرائت کن»یعنی 

محمّد بی سواد بوده است. باوری که بعضی معتقدند با لقب قرآن 

« یمّاَلنبی اال»نی آنجا که می گوید به محمّد تأیید می شود، یع

است. ادّعای بی سوادی « پیامبر بی سواد»که در عرف به معنای 



 

  

د گرچه ممکن است اعجاز قرآن را تقویت کند ولی هیچ محمّ

ن و زبان شناسان توجیه تاریخی ندارد. چنانچه بسیاری از محقّقا

َالنّبی »ر این است که عنوان که درست ت عرب اظهار داشته اند

یعنی کسانی که  - «ها سواد پیامبری برای»را معادل « یمّاال

ستور زبان بدانیم. ترجمه مزبور هم با د -کتاب آسمانی ندارند 

ر محّمد که قرآن وحی است برای مردمی مطابقت دارد و هم با نظ

ما به )اعراب( هیچ کتابی قباًل " کتاب مقدّس هستند. که فاقد 

برای خواندن ندادیم و قبل از تو هیچ هشدار دهنده ای هم 

 ( 11آیه  31. )سوره"برایشان نفرستادیم

محمّد از که تاجری موّفق مثل بعید است  در واقع بسیار

کسب و کار خود ناتوان بوده باشد.  خواندن و نوشتن رسیدهای

نه کاتب بوده نه دانشور و به هیچ وجه فصاحت  او بدیهی است که

بیان شاعر را هم نداشته است. امّا به احتمال قوی قادر به خواندن 

خدمات بوده است  و نوشتن عربی ساده نظیر اسم، تاریخ، کاالها و

و با توّجه به این که بسیاری از مشتریان او یهودی بودند، شاید 

 حتّی دانشی ابتدایی در زبان آرامی هم داشته است. 



 

  

که محمّد هنگام نزول این روایات همچنین در خصوص

برخی می  دارند.اوّلین وحی بر او چند ساله بوده با هم اختالف 

گویند او چهل ساله و پاره ای دیگر معتقد بودند که چهل و سه 

ساله بوده است. اگر چه راهی قطعی برای تشخیص این سن وجود 

می گوید باوری رایج بین اعراب  «الرنس کنراد»ندارد، معهذا، 

قّله قدرت های جسمی و فکری اش  مرد زمانی به»ستان بود که اب

قرآن نیز با تحّقق یافتن مردانگی در «. دسد که چهل ساله شومی ر

(. به 23، آیه11چهل سالگی این باور را تأیید می کند )سوره

سّن محّمد  ءباستان برای محاسبه عبارت دیگر، وقایع نگاران عهد

همان زده اند،  حدس و گمانهنگام حضور وی در کوه حرا احتمااًل 

 زدند.  او را نیز حدس می طور که احتماالً تاریخ والدت

، ابهامات بسیاری در مورد روز و ماه اوّلین بدین ترتیب

تجربه وحی بر پیامبر نیز وجود دارد. نقل شده که این رویداد در 

روز چهاردهم، هفدهم، هجدهم یا بیست و چهارم رمضان صورت 

مسلمانان حتّی بحث بر سر این بود  در جامعه اوّلیه گرفته است.

بعضی روایت کرده اند که اوّلین  وده است.که اصالً اوّلین وحی چه ب



 

  

برخیز و »بلکه  ،«بخوان»و نه « قرائت کن»فرمان خدا به محّمد نه 

 بوده است. « هشدار بده

شاید دلیل این که روایات این قدر مبهم و و متناقض 

بزرگ نزول وحی هستند این است که یک رویداد منحصر به فرد 

د، بلکه مجموعه ای از تجربه نبود که پیامبری محمّد را آغاز کر

های    کوچک تر و غیرقابل شرح ماوراءِ الطبیعه بود که در 

برخوردی نهایی و شدید با الوهیت به اوج رسید. عایشه، که بعد ها 

به نزدیک ترین و محبوب ترین یار پیامبر تبدیل شد، مدّعی بود 

را کوه ح ءکه اوّلین نشانه های پیامبری مدّت ها پیش از تجربه

صوّراتی بود که محّمد صورت گرفته است. این نشانه ها به صورت ت

بود که باعث هایش دنبال می کرد و به قدری آزار دهنده را در خواب

می شد او هر چه بیشتر به دنبال تنهایی باشد. عایشه به خاطر می 

 «. او هیچ چیز را بیشتر از تنها بودن دوست نداشت»آورد که 

به نظر می رسد تصوّرات آزار دهنده ای که بر محّمد 

ظاهر   می شد به همراه دریافت های صمعی بوده است. ابن هشام 



 

  

درّه های مکّه وقتی پیامبر عازم اعتکاف در تنگ  نوشته است که

رشان رد می شد می می شد، سنگ و درختانی که در راه از کنا

به »ر این هنگام محّمد د«. بر تو باد، ای یاور خدا سالم» گفتند:

چپ و راست خود نظر می انداخت و به پشت سر نگاه می کرد و 

این قبیل توهمّات شنیداری «. چیزی نمی دید جز درخت و سنگ

 و بصری تا لحظه ای که خدا او را در کوه حرا صدا زد ادامه داشت. 

بدیهی است که هیچ کس جز پیامبر نمی تواند تجربه 

ّما این که حصول به علم پیامبری را بر اساس وحی را توصیف کند ا

روند تکاملی آرام بدانیم نه غیر عقالئی و نه مرتدانه است. آیا برای 

این که عیسی از ماهیّت مسیحیایی خود با خبر شود نیاز داشت 

که آسمان شکاف خورده و کبوتری بر سر وی نشیند یا مدّتی بود 

ی الهی انتخاب کرده است؟ که فهمیده بود خدا وی را برای مأموریت

چنانکه اغلب نقل شده ، آگاهی ضمیر ناگهان همچون صاعقه بر آیا 

( bodhi« )بودی»که زیر درخت ( siddhartha« )سیدهارتا»

د فرود آمد یا حاصل اعتقاد به توهّمی از واقعیّت بود که نشسته بو

به تدریج شکل گرفت؟ شاید آن طور که بعضی روایات حاکی است 



 

  

بر محّمد فرود آمد و شاید هم به تدریج « مثل طلوع سحر»وحی 

از طریق تجربیات ناگفتنی ماوراءِالطبیعه از علم پیامبری اش آگاه 

آنچه شد. پاسخ به این موضوع امکان ناپذیر است. به هر صورت، 

که قطعی به نظر    می رسد این است محمّد نیز مثل تمام 

داشت. او از این تجربه ندعوت الهی تمایلی  به پیامبران قبل از خود

 چنان مأیوس بود که اوّلین اندیشه اش این بود که خود را بکشد. 

ست تنها کاهن ها که او آنان را تا جایی که محّمد می دان

حتّی دوست »ک بار گفته بود که)او ی شیّادانی منفور می شمرد

ذا، اگر تجربه او از آسمان پیام می گرفتند. ل«( نگاهشان کنم ندارم

در کوه حرا به این معنا بود که او خود داشت یک کاهن می شد و 

اطرافیانش در مکّه او را چنین می پنداشتند، او ترجیح می داد که 

قریش هرگز چنین نامی بر من :»زنده نماند. محمّد قسم خورد که 

کوه می روم و خود را به زیر می افکنم نخواهد گذارد. من به باالی 

 «. تا کشته شوم و آرام بگیریم



 

  

ایسه محمّد حق داشت نگران باشد که او را با کاهن ها مق

از ترجمه های آن چند بیت اوّل  کنند. آنچه درک آن در هیچ یک

آن هاست. این وحی  ء زیبایوحی ممکن نیست کیفیّت شاعرانه

اوّلیّه و ما بقی که از پس آن آمدند، در قالب ابیاتی با قافیه بیان 

چنین  .شدند که بسیار شبیه گفته های پر خلسه کاهنان بود

چیزی غیر معمول نبود، هرچه باشد اعراب عادت داشتند صدای 

شعر بشنوند و بدین شکل بود که زبان آن ها صورت خدایان را به 

مّد به ام محیافت. امّا مدّت ها بعد وقتی پی الهی ارتقاءِ می به قلمرو

بین پیش  تخاصم با نخبگان مّکه انجامید، دشمنان وی از شباهت 

اده می کردند و به تمسخر ّمد استفگویی های کاهنان و ابیات مح

خدایان خود را به خاطر شاعری دیوانه  آیا ما باید» می پرسیدند:

 (. 31، آیه30)سوره  «کنار بگذاریم؟

این واقعیت که آیات متعددی در قرآن اتهام کاهن بودن 

محمّد را رد می کنند نشان از آن است که این مسئله چقدر برای 

جامعه اوّلیه مسلمانان مهم بوده است. با گسترش جنبش محّمد 

در سراسر منطقه، آیات به تدریج غیر شاعرانه تر شده و دیگر 



 

  

لیه را نداشتند. امّا محّمد در آغاز کار سبک پیش گویانه آیات اوّ

دقیقاً می دانست چه حرفی راجع به او می زنند و این فکر که هم 

دوره ای هایش او را کاهن بدانند، کافی بود که او را تا حد 

 خودکشی ببرد.

سرانجام خدا به محّمد از سالم بودن عقلش اطمینان داد 

و نگرانی او را برطرف کرد. اّما می توان گفت که اگر به خاطر 

خدیجه نبود محّمد شاید نظر خود را عملی می کرد تا به همه چیز 

پایان دهد و آنگاه تاریخ شکل دیگری می یافت. ابن هشام در مورد 

خدا توّسط وی باری » ویسد : خدیجه می نشخصیّت تحسین آمیز 

را که بر دوش پیامبر قرار گرفته بود سبک کرد. باشد که خداوند 

 «.کریم او را بیامرزد

از رویداد درون غار ترسان بود و برخود محمّد که هنوز 

می لرزید خود را به خانه رسانده در کنار همسرش قرار گرفت و 

 گفت : 



 

  

بالفاصله عبایی  خدیجه«. مرا بپوشان ، مرا بپوشان » 

روی او انداخت و او را محکم در آغوش گرفت تا این که لرزش و 

آرام شد آشکارا زیر گریه  تکان هایش متوقف شد . وقتی که محّمد

زد و سعی کرد توضیح دهد چه اتفّاقی برایش افتاده است . او گفت 

 «.مه اخدیجه فکر می کنم دیوانه شد: » 

د را نوازش می کرد خدیجه در حالی که موهای محمّ 

ممکن نیست عزیزم. خدا از صداقت تو ، از بسیار امین » پاسخ داد: 

بودن تو ، از شخصیت واالی تو و از مهربانی تو با خبر است و لذا 

امّا چون محّمد آرام نمی گرفت ، خدیجه «.  دبا تو چنین نمی کن

 لباس بر تن نموده و به دیدار کسی رفت که می توانست بفهمد چه

« ورقه»آن شخص کسی نبود جز برسر شوهرش آمده است .

ای که یکی از اوّلین « ورقه » عموزاده مسیحی اش ، همان 

آن قدر به « ورقه» حنیفی ها بود ولی بعدًا به مسیحیّت گروید. 

متون مذهبی آشنایی داشت که دریابد تجربه مذهبی محمّد از 

جه به وی پس از شنیدن داستان خدی« ورقه» لذا،  کجاست.

 «.او پیامبر این مردم است . به او قّوت قلب بده» اطمینان دادکه : 



 

  

محمّد هنوز هم مطمئن نبود و بخصوص نمی دانست 

که حاال اینحاال که خدا او را فرا خوانده چه باید بکند. از همه بدتر 

خدا  دیگر نیاز به اطمینان خاطر داشت ؛که بیش از هر وقت 

سکوت کرده بود. اوّلین تجربه وحی بر او در کوه حرا با دوره ای 

طوالنی از سکوت همراه شد به طوری که پس از مدّتی حتّی 

مذهبی محمّد شک نکرده بود  ءخدیجه که هرگز در حقیقت تجربه

، معنا و مفهوم آن را زیر سوال برد ، به طوری که نزد محّمد لب 

ر می کنم پروردگارت دیگر تو را دوست فک» به اعتراف گشود که : 

 «.ندارد

سرانجام ، وقتی محمّد عمیقاً افسرده بود ، آیه دیگری از 

عالم باال به همان شیوه خشن قبل بر او نازل شد و این بار به 

محمّد اطمینان داد که وی چه بخواهد چه نخواهد پیامبر خداست 

 . 

 به لطف پروردگارت تو دیوانه نیستی " 

 را پاداشی نامحدود است ،و تو 



 

  

 زیرا که تو شخصیّتی واال داری .

و به زودی می بینی و آنان نیز خواهند دید که 

 (2-3آیه  12) سوره  "دیوانه کیست

به » اکنون دیگر محّمد چاره ای نداشت مگر این که 

 «.و هشدار دهد پاخیزد

اوّلین آیاتی را که محّمد بر اهالی مکّه آشکار کرد می 

اگرچه در  ؛به دو بخش عمده مذهبی و اجتماعی تقسیم کردتوان 

 . او ابتدا به زبانیاز زبانی مشابه استفاده شده است هر دو بخش

زمین را شکافت » گیرا قدرت و شکوه خداوند را بیان می کند که 

تون و خرما و باغ کرد تا در آن ذّرت و انگور و شبدر و زی و مقرّر

( . این خدا دیگر آن 37تا  13آیات  27) سوره  «  های میوه بروید

خدای واالی قدرتمند دور از دسترس نبود که مردم مکّه قبالً با آن 

ود . عمیقاً عاشق مخلوق خود ب خدایی نیک وآشنا بودند. بلکه این 

خدایی  . این خدا(3آیه 11این خدا رحمان و کریم بود )سوره 

از اطرافیانش می پرسد  ذا محّمد. لشکر و پرستش بود شایستهء 

 «چرا الطاف خدا را رد می کنید؟:»



 

  

آنچه که در آیات اوّلیه در خصوص قدرت و احسان 

قاطع توحید یا نقد قطعی  خداوند قابل توجّه است عدم اعالم

. به نظر می آید که محّمد در ابتدای کار بیشتر می شرک است

ا وجود کند نه این که چند خدرا تشریح  "اهلل"خواست ماهیت 

. شاید هم به این خاطر که چنانکه قبالً اشاره شد، محّمد دارد

جامعه ای را مورد خطاب قرار می داد که از قبل تا حدودی دارای 

یش ، به مفهوم ستاتوحیدی )یا حد اقل توحید نوبتی گرایش های

. قریش نیاز نداشت کسی به آنها چند خدا یکی پس از دیگری( بود

وجود دارد زیرا  این پیام را قبالً و بارها از بگوید تنها یک خدا 

و لزوماً با آن مخالف  ، مسیحیان و حنیفی ها شنیدهنیهودیا

نبودند. لذا، محمّد در این مرحله از رسالتش پیامی بسیار فوری تر 

 داشت.

دوّمین موضوع که بخش عمده ای از اّولین  –این پیام  

به زوال اخالق طور ویژه  تقریباًو به -آیات محّمد را شامل می شود

. محّمد قوّیاً بد رفتاری و استثمار پرداختقبیله ای در مکّه می 

. او خواهان پایان بخشیدن به عفا و بی پناهان را محکوم می کردض

قرارهای دروغین و رباخواری شد که از فقرا برده می ساخت. او از 



 

  

 حقوق مستضعفین و ستمدیدگان سخن گفته و این ادعای حیرت

انگیز را مطرح کرد که وظیفه ثروتمندان و مرّفهین است که به 

» وضع فقرا رسیدگی کنند. قرآن در این خصوص امر می کند که : 

( . 1-27آیه  13سوره « ) بر یتیم ستم نکن و فقیر را از خود نران 

این ها نصیحتی دوستانه نبود بلکه نوعی هشدار بود. خداوند حرص 

 یده و دیگر تحمّل آن را نداشت:و بد طینتی قریش را د

  ،جوی هرزه زبان وای بر عیب"

 ؛آنکه ثروت را انباشته و نزد خود گرد می آورد

دنیا عمر ابدی به او آیا می پندارد که مال و دارایی 

 ؟خواهد بخشید

چنین نیست ، بلکه به درون آتشی که خدا روشن کرده 

 (.2-1آیات  271) سوره  "فرو می افتد

از هر چیز خود را هشدار دهنده ای می  بیش دمحمّ

ه از یتیمان سود استفاده می دانست که پیامی داشت برای آنانی ک

آن هایی که دیگران را ترغیب به غذا دادن به محتاجان نمی کنند، 

دعا می کردند ولی نسبت به  کردند. آن هایی که نزد خدایان

وظایف اخالقی خود بی اعتنا بودند و تسهیالت عمومی را از 



 

  

(. پیام محّمد  0-2آیات  270دیگران دریغ می داشتند ) سوره 

آسمان می » ساده بود: روز داوری از راه می رسدو در این هنگام 

( و کسانی  3-2آیات  21سوره « ) شکافد و زمین مسّطح می شود

به دیگران در زمان قحطی غذا »و « بردگان  را آزاد نکنند» که 

 (. 17-23آیات  17در آتش گرفتار خواهند شد ) سوره « ندهند

پیام فوق پیامی تند بود که تا به حال در مکّه شنیده 

نشده بود. محمّد هنوز مذهبی جدید ارایه نکرده بود بلکه دعوت به 

نوز یکتا پرستی را اصالحات اجتماعی را گسترش می داد. او ه

خاطر ه تبلیغ نمی کرد بلکه خواهان عدالت اجتماعی بود و او را ب

بدعت گذارانه اش کما بیش مورد بی مهری  پیام انقالبی و عمیقاً

 قرار دادند.

ا قصور تا اندازه ای متوجّه محمّد بود. در این خصوص امّ

را به  همه روایات حاکی از این است که محّمد در ابتدا ابالغ وحی

نزدیک ترین دوستان و اعضای خانواده اش محدود ساخت. بدیهی 

پیام او را پذیرفت خدیجه بود که از لحظه اولین کسی که است که 

آشنایی با او تا لحظه مرگ، در کنار شوهرش باقی ماند به ویژه در 

اوقاتی که روحیه محمّد تضعیف شده بود . در بین فرق اسالمی 



 

  

پیام محّمد  ءنفر پذیرنده مینخصوص دوّ فراوانی در اتمباحث

صورت گرفته است ، اّما می توان با اطمینان پذیرفت که شخص 

مزبور علی پسر عموی  محّمد بوده است که به عنوان پسر ابوطالب 

در همان خانواده ای بزرگ شده بود که محمّد بزرگ شد و لذا پس 

 نزدیک ترین شخص به او بود. ،از همسرش خدیجه

آوردن علی برای محمّد گشایش بزرگی بود زیرا او  ایمان

نه تنها پسر عموی وی بلکه نزدیک ترین متّحد او بود، مردی که 

 ی کرد. علی بعد ها به محترمخطاب م« برادر» پیامبر او را دایماً 

ترین جنگجوی اسالم بدل شد. او با دختر محبوب محمّد یعنی 

نی حسن و حسین را یع ،و نوه هایی اسوه فاطمه ازدواج کرد

تحویل محمّد داد. علی که او را دارای علمی لدّنی و پدر نگرش 

اسالمی می دانند بعدها الهام بخش گروهی کاماًل جدید متافیزیک 

در اسالم شد. امّا در لحظه ای که به عنوان اوّلین نفر در بنی هاشم 

به پا خواست تا به دعوت پیامبر لبیک گوید تنها پسری سیزده 

 له بود.سا

 ءبرده الم آوردن علی طولی نکشید که زیدپس از اس

. اوّلین اقدام ابوبکر که قریش به او گروید ثروتمند و از تجار محمّد



 

  

، هزینه کردن ثروتش در میقًا وفادار و با ایمانی پر شورمردی بود ع

دوستان تاجرش شد تا جایی که جهت خرید و آزاد کردن بردگان 

پیام محمّد از طریق ابوبکر در سراسر شهر  پولی برای او نماند.

پخش شد زیرا چنانکه ابن هشام معترف است وی اهل رازداری 

و بقیه را ایمانش را علنًا اظهار »نین مسایلی نزد خود نبود و لذا چ

 «.او دعوت می کرد به سوی خدا و فرستادهء 

کرده و به چند نکته قابل  در اینجا باید لحظه ای تأمّل

محمّد در  . با این که پیامه جنبش محّمد در مکّه نظر افکنیم توّج

یعنی از ضعفا  ؛نهایت تقریباً به تمام بخش های جامعه رسیده بود

و بی پناهان که وی طرفدار حقوق آن ها بود گرفته تا نخبگان مکّه 

عجیب ترین ویژگی جنبش او در  ،که علیه آن ها سخن می گفت

شتر شامل کسانی می پیروان او بید که آن سال های اوّلیه این بو

ن خانواده های نفوذتریبا»ن ری وات آنان را از میاشدند که مونتگم

نامیده است. اینان مردانی جوان و اکثراً زیر « نفوذترین طوایف پر

همان نارضایتی هایی را داشتند  مّکه ءسی سال بودند که از جامعه

. در واقع، آن ها هم مرد نبودند ءو البته همهکه محمّد داشت 

از آن ها با ردّ بسیاری از پیروان اوّلیه محّمد زن بودند که بسیاری 



 

  

د، دران خود و پیوستن به جنبش محمّ ، شوهران و براسنن پدران

  .جان خود را به مخاطره افکندند

ل ، پنهان بودن دعوت محّمد در چند سال اوّبا وجود این

می خواندند و در این «  اصحاب» د را باعث شد که این گروه خو

. تا جایی که به بقیّه ی الواقع چیزی هم جز این نبودندمرحله فی 

مردم مکّه مربوط می شد، بهتر این بود که پیام محمّد و اصحابش 

 نادیده گرفته شود.

مّد د حتّی پس از آن که محنطبری و ابن هشام می نویس

وجه از او کنار نکشیده و به هیچ »دعوت خود را علنی کرد،قریش 

زیرا ثروتمند  علّتی هم نداشت که چنین کنند«. او را رّد نکردند

ز شدن از طریق سلطه بر فقرا و بی پناهان یک چیز بود و دفاع ا

. دیگر این که پیام محّمد حاوی چنین اعمالی چیزی کامال متفاوت

ند. چیزی نبود که زندگی آنان را از نظر مذهبی یا مالی تهدید ک

تاثیری بر وضع اقتصادی موجود  بنابراین تا وقتی که جنبش محّمد

نداشت قریش حاضر بود به او و اصحابش اجازه دهد مخفیانه 

عبادت و دیدار کرده و نارضایتی های خود را با یکدیگر در میان 

 در سال . نبود که بتوان او را نادیده گرفتگذارند. اّما محمّد کسی 



 

  

، پیام محمّد تحوّلی چشمگیر س از آغاز وحییعنی سه سال پ 123

« شهادتین»به خود دید که در بیان ایمان طی دو جمله معروف به 

یت و هم اصول جنبش خالصه شده است که از آن پس هم مامور

یعنی خدایی نیست  ،اهلل، محمّد رسول اهلل : ال اله االرا در بر داشت

به بعد در رسالت . از این ز خدای یکتا و محّمد پیامبر اوستج

محمّد یکتاپرستی که به طور ضمنی در آیات قبلی نهفته بود به 

تماعی بود بدل شد . پشت آنچه تا به حال پیامی اج در دینی غالب

اعالم کن و از مشرکان روی ماموریت خود را به خلق » خدا فرمود: 

 (.11آیه 23سوره « ) بگردان

سازش موجب در حالی که این یکتا پرستی جدید و بدون 

و گروه کوچک پیروان او شده بود خشم قریش نسبت به محّمد 

او خداها را تبدیل به خدایی  :» قریشیان می پرسیدند احتماالً)

(، امّا چنین «؟ این واقعاً باور نکردنی استواحد کرده است

ن دعوت دیدگاهی متوّجه عواقب بنیادین اجتماعی و اقتصادی ای

  .ستمبتنی بر ایمان نی ءساده

باید در ذهن داشت که قریش در زمینه مذهب مطلع 

بودند. هر چه باشد آن ها معاش خود را از این راه تامین می 



 

  

، دند. در رابطه با مذاهب گوناگون، قریش شرک، خدایان نوبتیکر

، حنفیّت، بت پرستی را در توحید، مسیحیت، یهودیت، زرتشت

ر است باور کنیم که تمام اشکال آن به خود دیده بود. لذا، دشوا

ن را شگفت زده کرده باشد. نه تنها نادعوت به توحید محّمد آ

فی ها سال ها بود همین موضوع را تبلیغ می کردند بلکه بر یحن

یگر که در سرزمین حجاز می اساس روایات چند پیامبر معروف د

بلیغ به یکتا پرستی می کردند. در واقع زیستند خود نیز ت

دو تن از این گونه پیامبران یعنی سواید و لقمان را مسلمانان اوّلیه 

به عنوان پیامبران پیش از محمّد می دانستند.حتّی سوره ای در 

( و طی آن 32قرآن به لقمان اختصاص داده شده است ) سوره 

محمّد فردی دانسته شده که خداوند دانشی بزرگ به او بخشیده 

محّمد در مکّه دایر بر این که  است. لذا، از نظر مذهبی ادّعای

نه چیزی منزجر کننده و نه حتّی « خدایی نیست جز خدای یکتا»

 غیر معمول بود.

دو عامل مهم محمّد را از سایر پیامبران هم عصر خود 

جدا می ساخت. دو عاملی که خیلی بیش از باورهای توحیدی وی 

یفی ها لقمان و حنقریش را برآشفت. اوّل این که محمّد برخالف 



 

  

آیات او برخالف کاهنان با دخالت  از جانب خود صحبت نمی کرد.

مّد ویژگی می بخشید برعکس، آنچه به محزل نشده بود. اجنه نا

بود. او حتّی کار را به جایی رساند « پیامبری خدا»ادعای وی به 

با پیامبران یهودی و مسیحی و پیامبرانی که قبل  که خود را دایماً

ند، مقایسه می کرد به ویژه با ابراهیم که تمام اهالی از او آمده بود

 مکّه ) بت پرست یا غیر آن( وی را پیامبری الهی می دانستند.

د که تفاوت بین محمّد و حنیفی ها این بو ،کهخالصه این

ابراهیمی  ، بلکه او خودرا تبلیغ نمی کرد ین ابراهیمئمحمّد صرفاً آ

( و دقیقًا 32-13آیه  12ره (، ) سو23-21آیه  1جدید بود) سوره 

می  همین تصویر محّمد از خود بود که قریش را بسیار آزرده 

به « پیامبر خدا»به عنوان  محمّد با اعالم خود ساخت، چرا که

. ی اعطای قدرت را زیر پا می گذاشتروشنی روش سنتّی عرب برا

وّل بین افراد شخص ا»قدرتی نبود که به محمّد عنوان  قدرت مزبور

 ، زیرا محّمد برابر نداشت.داده باشد« برابر

مبلّغان حنیفی شاید به چند خدایی و حرص و  ،کهدوّم این

احترام به کعبه و  ،طمع همشهری های خود تاخته باشند، معهذا

را داشتند، عمیقاً حفظ  کسانی را که در جامعه نقش کلید دار آن



 

  

حنیفی  راًموضوع روشن می کند که چرا ظاه. لذا، این می کردند

ها در مکّه تا حدودی زیاد تحمّل می شدند و هرگز در شمار بسیار 

زیاد به جنبش محّمد نپیوستند. امّا محمّد خود به عنوان تاجر 

دارای کسب و کار متوجّه مطلبی بود که حنیفی ها از درک آن 

صادی عاجز بودند. تنها راه تحّقق اصالحات عمیق اجتماعی و اقت

ود که زندگی شهر اقتصادی ای ب -نظام مذهبی در مکّه سرنگونی

و  و تنها راه این کار نیز دقیقًا حمله به منشاء ثروت  بر آن استوار

 یعنی کعبه بود. مّکه شأن

خدایی نیست جز خدای »بر این اساس، اعالم این که 

ء برای محمّد چیزی بسیار باالتر از ایمان صرف بود. جمله« یکتا

مقدّس  و هم به حقّ ،دی هم به کعبهو عم مزبور حمله ای آگاهانه

لذا، از آن جا که حیات مذهبی و آن بود.  ءقریش جهت اداره

اقتصادی مکّه با هم ارتباطی ناگسستنی داشت، حمله به یکی 

 لزوماً حمله به دیگری بود. 

دینی مهّمی بود امّا این  ابتکار« شهادتین»بی شک ابراز 

یکتاپرستی آن نبود. محّمد با چنین اعتقادی به سادگی به  ابتکار

مکّه اعالم می کرد که خدای آسمان ها و زمین به هیچ واسطه ای 



 

  

نیاز ندارد و هر کس می تواند مستقیماً به آن دسترسی داشته 

باشد. در نتیجه، بت های درون عبادتگاه و در واقع خود عبادتگاه تا 

نمود و اگر کعبه  ی بیهوده میه کلّجایی که مقرّ خدایان بود ب

وقت دیگر دلیلی برای برتری مکّه به عنوان مرکز بیهوده بود، آن

 مذهبی یا اقتصادی حجاز وجود نداشت. 

پیام مزبور پیامی نبود که قریش بتواند نسبت به آن بی 

اعتنا باشد، بخصوص که اّیام زیارت به زودی از راه می رسید. لذا، 

کاری می زدند تا محمّد و اصحابش را خاموش آن ها دست به هر 

امّا شیخ بنی هاشم  ؛کنند. آنان برای کمک نزد ابوطالب رفتند

را نمی پذیرفت ولی حاضر به قطع اگرچه خود هرگز پیام محّمد 

هین می حمایت از برادرزاده اش نشد. آنان نسبت به محّمد تو

 یوخ راکردند و آن دسته از یارانش که شانس حمایت از سوی ش

. آنان حتّی به محمّد پیشنهاد نددمی دانداشتند مورد آزار قرار 

، حمایت و پول برای ادامه د که می تواند به هر مقدار آزادیدادن

هین به صلح آمیز نهضت خود دریافت کند اّما در مقابل از تو

، جدا کردن خانواده هایشان و باالتر پدرانشان، تمسخر رسوم آنان 

از همه لعن و دشنام خدایان عبادتگاه دست بردارد. معهذا، محّمد 



 

  

زوّار در مکّه جهت  رفت و هنگامی که زمان تجمّع دوبارهءنپذی

انجام مراسم عبادی و عرضه کاالهایشان فرا رسید، نگرانی قریش 

 نیز مجدداً اوج گرفت.

دارد در کعبه بایستد و  قصدقریش می دانست که محمّد 

ر شبه جزیره عربستان گرد پیامش را شخصاً به زوّاری که از سراس

برساند. اگرچه این اوّلین باری نبود که موعظه گری  می آیند،

قریش و اعمالشان را محکوم می کرد اّما یقیناً اوّلین باری بود که 

میان این گونه محکومیّت از سوی تاجر موّفق و صاحب نامی از 

کسی از میان »یعنی به عبارتی  ،ش صورت می گرفتقری

. قریش این موضوع را در حکم تهدیدی می دید که نمی «خودشان

تحمّل کرد و لذا دست به راهکاری زد تا از نقشه محمّد  آن را شد

ر سر راه کسانی که عازم بازار جلوگیری کند. بدین ترتیب که د

جادوگری »ین هشدار دهند که به عابراره بودند قرار گرفته و مک

پیامی آورده که شخص را از پدر یا برادر یا خواهر یا خانواده اش 

وی در کعبه منتظر آن هاست و باید به او بی «. جدا می کند

 توجّهی کنند.



 

  

که محّمد جادوگر باشد. آنان  قریش در واقع باور نداشت

آب دهان و انداختن » قبول کرده بودند که آیات او بدون  به آسانی

که ظاهرًا مربوط به جادو و جنبل بود، صورت می « گره زدن

گرفت، اّما مصّرانه باور داشتند که محّمد خانواده های مکّه را از هم 

جدا می کند. باید به یاد داشت که در عربستان پیش از اسالم 

 هوّیت اجتماعی فرد صرفًا ناشی از عضویت وی در قبیله و آن هم

فعالیّت های قبیله بود، به ویژه در  لزوماً به معنای شرکت در کلّیه

قبیله مربوط می شد . با این حال ، گرویدن به  آئینمواردی که به 

بریدن  تغییر مذهب بلکه به معنای نهضت محمّد نه فقط به معنای

 از فعالیّت ها و جدا شدن از قبیله بود. 

انی جدّی برای به نظر می رسید موضوع فوق محلّ نگر

حدّاقل نزد  -یرا شکایت اصلی آن ها علیه محمّدقریش است ز

نه دعوت او به اصالحات اجتماعی و مالی و نه یکتاپرستی  -عموم

تند و تیز وی بود. در واقع، همان طور که ریچارد بل اظهار داشته، 

در سراسر قرآن مطلبی در خصوص دفاع قریش از شرک بر پایه 

شدار طور که از هعوض، آن در نمی خورد.  حقیقت آن به چشم

ها بیشتر نگران تمسخر مداوم رسوم و قریش به زوّار برمی آید، آن



 

  

ارزش های سنّتی پدرانشان ، سنّت هایی که بنیاد مذهبی و 

اقتصادی شهر بر آن قرار داشت توسّط محّمد بودند تا این که 

 نگران پیام توحیدی او باشند. 

نی می شد، هشدار قریش در معهذا، چنانکه پیش بی

که در جوار کعبه « جادوگری» بی توّجهی به لزوم خصوص 

ایستاده بود، تنها عالقه به شنیدن پیام او را افزایش داد و در نتیجه 

و  ه صحرایی به پایان رسیدکه مراسم عبادی و بازارهای مکار وقتی

د ، در سراسر عربستان صحبت از محمّ زوّار عازم مناطق خود شدند

ز را آنچنان به وحشت انداخته بود یعنی کسی که قریش یکّه تا

  .بود

نشد محّمد را در ایّام بازار قریش پس از این که موفّق 

 ره و زیارت ساکت نماید، تصمیم گرفت که از شیوه های خودمکا

طور حمله کند که او به قریش محمّد استفاده کند و به او همان

دست به  یعنی از طریق اقتصادی . لذا، قریش ،حمله کرده بود

محمّد و صحابه  تحریمی زد که به رسم قبایل نه فقط درخصوص

کس در ء او بود. در نتیجه، هیچتمام طایفه اش، بلکه در خصوص

که پیرو ز اینمکّه نمی توانست با هیچ عضوی از بنی هاشم، فارغ ا



 

  

خرد یا به او چیزی االیی ب، از او ککند، ازدواج محمّد باشد یا خیر

از جمله آب و غذا. تحریم مزبور تالش قریش برای به بفروشد، 

گرسنگی کشاندن و بیرون راندن صحابه از مکّه نبود بلکه صرفا 

. لذا، چنانچه نشان دادن عواقب جدایی از قبیله روشی بود برای

محمّد و اصحابش می خواستند از فّعالیت های اجتماعی و مذهبی 

وند باید آماده جدایی از اقتصاد آن هم باشند. به هر مکّه جدا ش

صورت، اگر مذهب و تجارت در مکّه دو جزء الینفک بود، کسی 

نمی توانست صراحتاً اّولی را ردّ ولی انتظار مشارکت در دوّمی را 

 داشته باشد.

همان طور که هدف بود، تحریم برای اصحاب خانمان 

جمله خود محمّد از راه تجارت ، زیراکه اکثر آن ها از برانداز شد

امرار معاش می کردند. در واقع تحریم به قدری مخّرب بودکه 

گرفته بودند به  بعضی اعضای شاخص قریش که علیه محمّد موضع

توانستند تحمّل کنند که چرا که دیگر نمی آن اعتراض کردند 

وشند در حالی که بنی هاشم در بخورند، بنوشند و بپ»خودشان 

هر صورت، پس از چند ماه تحریم به «. شدن بودحال تلف 

شد و بنی هاشم مجدداً اجازه یافت تا به تجارت شهر  برداشته



 

  

بپیوندد. امّا درست هنگامی که به نظر می رسید محّمد دارد در 

ای تلخ به شکل مکّه به موفّقّیت هایی دست پیدا می کند حادثه 

رگ عمو و حامی ؛ یعنی مزمان به سراغش آمددو مرگ تقریبًا هم

  ش خدیجه.طالب و دیگری همسر و شریک زندگیابو اش

از دست دادن ابوطالب روشن بود:محمّد دیگر اهمیّت 

نمی توانست بر حمایت بی چون و چرای عموی خود در مقابل 

ایذاءِ و اذیّت دشمنان اتّکا کند. شیخ جدید بنی هاشم یعنی 

ابولهب شخصاً از محّمد منزجر بود و لذا رسمًا حمایت خود را از او 

ر کوچه های مکّه برداشت. نتیجه این کار فورًا آشکار شد. محمّد د

علناً مورد آزار و قرار می گرفت. او دیگر نمی توانست علنًا تبلیغ 

کرده یا عبادت کند. هنگامی هم که سعی به انجام این کار کرد، 

گوسفندی را به فردی به روی سرش خاک پاشید و دیگری زِهدان 

 سوی او پرتاب کرد. 

ده باشد فقدان ابوطالب شاید موقعیّت محّمد را متزلزل کر

زیرا که خدیجه فقط همسر او  مّا مرگ خدیجه او را در هم کوبید؛ا

نبود بلکه حامی و آسایش او نیز بود. خدیجه کسی بود که او را از 

ورطه فقر بیرون آورده و به معنای کلمه زندگی اش را نجات داده 



 

  

بود. در جامعه چند همسری عربستان که در آن مردان و زنان 

ا شمار نامحدودی همسر داشته باشند، رابطه تک اجازه داشتند ت

ر از خودش کامالً قابل همسری محمّد با زنی پانزده سال بزرگ ت

که با توّجه به سّن عای ماکسیم رادینسون دایر بر اینادّ توجّه است.

خدیجه بعید است که محمّد هیچ عالقه جسمانی به او داشته 

از دست دادن حمایت باشد، هم بی پایه و هم توهین آمیز است. 

ابوطالب اگر تهدیدی برای مصونیّت محّمد نبود بدون شک موجب 

تضعیف روحیه اش بود. امّا بازگشت او به خانه پس از یکی از 

ل مورد تجربه های آزار دهنده و سنگین وحی یا پس از تحمّ

سر خاک آلود و لباس آلوده به با  -دیگری از توهین های قریش

ه خدیجه آنجا نباشد تا او را در دامان و در وضعیّتی ک -خون

آغوش خود بگیرد و ترس  و تهدید را از وجودش دور کند، یقیناً 

 غمی غیر قابل تصوّر برای پیامبر بوده است. 

محمّد با از دست دادن حمایت های فیزیکی و عاطفی 

اش دیگر نمی توانست در مّکه بماند. او مدّتی پیش گروهی از 

موقّتًا  -که هیچ گونه حمایتی در جامعه مکّه نداشتند -پیروانش را 

پادشاه حبشه طلب « نجاشی»به حبشه فرستاده بود تا از سویی از 



 

  

حمایت کند و از سویی دیگر با یکی از رقبای تجاری اصلی قریش 

متّحد شود. امّا اکنون محّمد دنبال مسکن و مأوایی ثابت بود تا وی 

از دشمنی بی پایان قریش در امان و صحابه اش بتوانند در آنجا 

 باشند. 

مّکه یعنی طائف را در نظر  ءمحمّد شهر خواهر خوانده

گرفت ولی رهبران قبایل آنجا مایل نبودند با پناه دادن به دشمنان 

از بازار های مکاره محلّی قریش، آن ها را از خود برانند. وی سپس 

و را هم به عنوان یعنی جاهایی که حتمًا ا -اطراف مکّه دیدار کرد

امّا سودی  -عنوان مشکل آفرین خوب می شناختندتاجر و هم به 

نداشت. باالخره پاسخ به شکل دعوت از سوی طایفه ای کوچک به 

حدود چهارصد کیلومتری آمد که در واحدی زراعی « خزرج»نام 

روستا ها که در کنار هم  از مجموعه ای –شمال مّکه می زیست 

ودند. یثرب شهری دوردست و به کلّی بیگانه معروف ب« یثرب»به 

که دعوت را بپذیرد و صحابه امّا محّمد چاره ای نداشت جز اینبود 

اش را آماده انجام کاری تصوّر ناکردنی کند، یعنی رها کردن قبیله 

و خانواده هایشان به سوی آینده ای نا معلوم در جایی که احتمااًل 

 حمایتی هم در کار نبود. 



 

  

 ؛به یثرب به آرامی و در خفا صورت می گرفتمهاجرت 

 ر هر بار به تعداد کم به سمت واحهبدین شکل که اصحاب پیامب

 که قریش از اوضاع با خبر شد، فقطمزبور می رفتند. هنگامی 

خ های طوایف مختلف محمّد، ابوبکر و علی باقی مانده بودند. شی

د سپاهی فراهم که محمّد از مکّه می رود تا برای خوهم از ترس این

جنگجویی جوان، قدرتمند، خوش نسب و »کند، از هر خانواده 

انتخاب کردند تا همزمان شمشیرهای خود را در بدن او « اشرافی

فرو کنند تا بدین شکل مسئولیّت مرگ او را به دوش همه افراد 

د شدند در عوض امّا هنگامی که به خانه محمّد وارقبیله بگذارند. 

او دیدند. محّمد که شب قبل از طرح سوءِ قصد به  علی را در بستر

جانش خبر دار شده بود به همراه ابوبکر از طریق پنجره از خانه 

 خارج شده و از شهر گریخته بود. 

قریش از این موضوع خشمگین شد. آن ها وعده دادند که 

پاداش او صد ورد، ند محّمد را پیدا کند و به مکّه بیاهرکس بتوا

اهد بود. این پاداش که رقم آن به طور غیر معمول باال شتر ماده خو

بود، نظر ده ها نفر از بادیه نشینان را به خود جلب کرد به طوری 



 

  

که روز و شب در مناطق اطراف در جست و جوی پیامبر و 

 دوستش بودند. 

در این اثنا، محمّد و ابوبکر در غاری پناه گرفته بودند که 

ت. آن ها سه روز از نظر ها پنهان شدند فاصله چندانی با مکّه نداش

و منتظر ماندند تا جست و جو پایان گرفته و بادیه نشینان به محّل 

دند و م محّمد و ابوبکر از غار بیرون آمخود بازگردند. در شب سوّ

که دیگر کسی در تعقیب آنان نیست، پس از حصول اطمینان از این

راهم آورده انی برایشان فی از هواداران با تبسوار بر دو شتر که یک

بود به آرامی در دل صحرا ناپدید شده و راه یثرب را در پیش 

 گرفتند. 

باور نکردنی و بعضی می گویند معجزه است که کسی که 

مجبور شد در تاریکی شب از خانه بگریزد تا به حدود هفتاد پیرو 

 ر خود بپیوندند که با نگرانی در سرزمینی غریب چند صد کیلومت

طرف تر انتظارش را می کشیدند، چند سال بعد بتواند به آن

بار نه در خفا و تاریکی که در روشنایی زادگاهش بازگردد، اّما این 

روز همراه با ده هزار مرد و نیز همان کسانی که یک بار سعی 

کردند او را در خواب به قتل برسانند اکنون شهر مقدّس و کلید 



 

  

های کعبه را بدون قید وشرط و بدون جنگ مثل قربانی ای 

 مقدّس تحویل وی دادند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 فصل سوّم

 مدینه ، شهر پیامبر

  اولین مسلمانان

دور  در هنگام عصر ، قرص خورشید همچون گوی سفید

می رود و نورش را  آئیندست نزدیک به زمین درخشیده در افق پ

تپّه هایی که از دور به برآمدگی هایی سیاه شبیه اند، می پوشانند. 

را  ی پر بار حایلی ساخته اند که واحهدر امتداد یثرب ، درخت ها

از صحرای در حال پیشروی جدا می کند. در اینجا گروه کوچکی 

ن شده به گستره پهناور از صحابه با دستانی که سایبان چشمانشا

مّد بیابند. آنان روزها و شب ها رند تا مگر نشانی از محرا می نگصح

ست در حاشیه صحرا در انتظارند.کار دیگری از آن ها ساخته 

نیست زیرا بسیاری از ایشان خانه و کاشانه ای در یثرب ندارند در 

حالی که بیشتر مایملک خود را در مکّه به جا گذاشته اند. سفر 

ق صحرا سوار بر شترهای حامل کاال آنان هجرتی بزرگ از طری

چنانکه به مهاجرت از مکّه به یثرب معروف است، « هجرت» نبود. 



 

  

در واقع عملیاتی پنهان بود، بدین معنا که دختران شب هنگام از 

خانه پدرانشان بیرون زده و مردان جوان هر چه قدر آذوقه که می 

یک  توانستند بر پشت خود حمل کنند برای سفر طاقت فرسای

بودند . پاره ای فراهم کرده  ته ای در صحرای بی آب و علف هف

جمعی قرار وسایل شخصی که با خود آورده بودند مورد استفاده 

 گرفته و لذا به زودی مستهلک می شد.

-« مهاجرین » مشکل این بود که اصحاب پیامبر یا به عبارت رایج 

داد و ستد بیشتر کاسب و اهل  -یعنی کسانی که هجرت کرده اند

بودند امّا یثرب شهری تجارت محور نبود. در واقع یثرب اصالً شهر 

نبود بلکه مجموعه روستاهای پراکنده ای بود که ساکنان آن ها 

بودند. لذا، اینجا شباهتی به آن شهر شلوغ و  و باغ دار کشاورز

مرفهّی که مهاجرین از آن آمده بودند، نداشت. حتّی اگر مهاجرین 

دند خود را از کاسب به کشاورز تبدیل کنند، مشکل سعی می کر

 این بود که همه زمین های مرغوب یثرب قبالً تصرّف شده بود. 

اکنون مهاجرین چگونه می توانستند ادامه بقا دهند جز با 

« انصار» نیکی و خیرخواهی مشتی از روستاییان یثرب موسوم به 

و به نهضت او  که پیام محمّد را شنیده -یعنی یاری دهندگان-



 

  

پیوسته بودند. اکنون که مهاجرین از چتر حمایتی قریش خارج 

شده اند چه بر سرشان خواهد آمد؟ آیا قدرتمندترین قبیله 

ب آن جازه می داد تا مکّه را بدون عواقعربستان به راحتی به آنها ا

ت خود را به فرمان ترک کنند؟ آیا آنان واقعًا خانه، خانواده و هویّ 

برجسته ولی محک نخورده که از وی خبری نیست، ترک پیامبری 

 کرده بودند؟ 

، دو سایه لرزان در صحرا به درست پیش از غروب خورشید

ی خورد که به سوی یثرب می آیند. در میان مهاجرین چشم م

مردان ار جا «. پیامبر آمدپیامبر اینجاست، » فریاد بلند می شود: 

ابوبکر را که وارد واحه می  و به جلو می دوند تا محمّد و پریده

شوند ببینند. زنان نیز دست هم را می گیرندو حلقه زنان دور آن 

دو پایکوبی می کنند، به طوری که صدای هلهله آنان از خانه ای به 

 خانه دیگر سرایت کرده ورود پیامبر را خبر می دهد.

محمّد که چهره اش از آفتاب سفر سوخته و تاول زده، روی 

تکیه داده افسار او را رها می کند. جمعیتی از راه جهاز شتر 

از انصار می کوشند افسار شتر رسیده، آب و غذا می آورند. تعدادی 

را در دست گرفته به سمت روستای خود ببرند. آنان فریاد می 



 

  

بیا ای رسول خدا به جایی که مدافعین بسیار دارد و آذوقه » زنند: 

امّا محّمد که نمی «. استاش فراهم و مکانش تسخیر ناپذیر 

خواست خود را با هیچ طایفه خاص نزدیک نشان دهد، پیشنهاد 

 «.افسار شتر را رها کنید» آن ها را رّد کرد و دستور داد: 

لذا، جمعیت عقب کشید و شتر محمّد چند قدمی پیش 

رفت. او قبرستان متروکه ای را که محّل خشک کردن خرما شده 

آورد تا  آئینایستاد و زانو زد و گردنش را پبود دور زد و سپس 

ین مزبور قیمت آن را پرسید مپیامبر پیاده شود. محّمد از مالکان ز

ما پولی برای آن نمی خواهیم بلکه پاداشی » امّا مالکان گفتندکه: 

 « .که از خدا می گیریم برای ما کافی است

محمّد با قدردانی از سخاوت آنان دستور می دهد زمین 

ار تهیّه کنند تا  رستان را تسطیح کرده و از درختان نخل الوقب

بسازند. سپس او فضایی پوشیده از برگ های نخل خانه ای محّقر 

چوب و گل ساخته شده  زااطاق های نشیمن که دیوارهای آن  با

برپا می کند. امّا اینجا چیزی بیش از صرفاً یک خانه است. این 

و پیش از آن نیز می کردند  زمین که قبالً در آن خرما خشک

جامعه ای جدید نامیده می شود. « مسجد» ، اکنون گورستان بوده 



 

  

ی دانشمندان مسلمان می و به قدری انقالبی که سال ها بعد وقت

آن را نه با توّلد پیامبر  خواهند تقویمی صرفًا اسالمی تدوین کنند

ّمد و و نه با آغاز وحی که با سالی شروع می کنند که در آن مح

همراهان مهاجرش به این مجموعه روستاها آمدند تا جامعه ای 

میالدی، برای همیشه  111جدید برپا کنند. این سال، یعنی سال 

که قرن ها به نام  ای واحههجری نامگذاری و  به عنوان سال اوّل

شهر  -« النبیمدینه » به بعد  یثرب شناخته می شد، از آن

 نامیده شد.« مدینه»  یا به سادگی -پیامبر

روایاتی قدیمی درخصوص دوران محمّد در شهری که نام او را به 

خود گرفت وجود دارد. روایاتی که مذهب و سیاست اسالم را در 

این هزار و چهارصد سال اخیر تعریف کرده است. زیرا در مدینه 

بود که جامعه اسالمی تشکیل شد و در اینجا بود که نهضت 

مذهبی جهان عی عربی محّمد به یک ایدئولوژی اصالحات اجتما

 شمول بدل شد.

ی های عربی شد که پس امپراتورالگوی « محمّد ءمدینه» 

از فوت پیامبر در سراسر خاورمیانه گسترش یافت و آرمانی برای 

هر پادشاه  و سلطان مسلمان که می خواست طی قرون وسطی به 



 

  

ر مختلف احیاگ آن برسد . آرمان مدینه الهام بخش جنبش های

وزدهم بود که همگی تالش می کردند اسالمی در قرون هجدهم و ن

به ارزش های اصلی جامعه ناب و خالص محّمد رسیده و بدین 

شکل اختیار سرزمین های مسلمانان را از چنگ حکومت های 

در مورد چگونگی  ماری خارج کنند ) اگر چه اندیشهء آناناستع

تعریف آن ارزش ها ی اصلی تفاوت های بسیار داشت(. با زوال 

دولت » مدینه تصوّر برپایی  ءاستعمار در قرن بیستم، خاطره

اسالمی  دمکراسیامروزه مدینه هم شاخص  را ارائه کرد.« اسالمی

 مسلمان است. مدرنیست های مسلمانو هم انگیزه مبارزان 

( نویسنده و 2111ی در سال ) متوفّ اقهمچون علی عبد الرزّ 

که محّمد حاکی از ف سیاسی مصری اشاره دارند به اینفیلسو

جدایی قدرت مذهبی و دنیوی است در حالی که مسلمانان افراطی 

در افغانستان و ایران از همان جامعه جهت ارائه الگوهای مختلف 

زه حکومت اسالمی استفاده کرده اند. طرفداران حقوق زن در مبار

خود جهت برابری حقوق زنان از اصالحات قضایی که محّمد در 

مدینه بنیان گذاشت الهام گرفته اند و در عین حال سّنت گرایان 

مسلمان نیز از همان اصالحات در جهت انقیاد زنان در جامعه 



 

  

اسالمی بهره برده اند. نزد برخی افراد، اقدامات محّمد در مدینه 

هودیان است، برای عدّه ای دیگر اقدامات الگوی روابط مسلمانان و ی

مزبور حاکی از تخاصم غیر قابل حلّی است که همیشه بین دو پسر 

ابراهیم وجود داشته و خواهد داشت. با این همه، جدا از این که به 

زن  ،کسی برچسب مدرنیست، سنت گرا، اصالح طلب یا بنیادگرا

نه را الگوی کمال زده شود، همه مسلمانان مدیساالر یا مرد ساالر 

اسالمی می دانند. خالصه این که، مدینه همان چیزی است که 

 اسالم قرار است باشد.

مثل همه چنین مواردی، اغلب جدا کردن واقعیّت های 

تاریخی از تاریخ مقدّسات مشکل است. بخشی از مشکل در 

اینجاست که روایات تاریخی مربوط به زمان محّمد در مدینه سال 

فوت پیامبر توّسط تاریخ دانان مسلمانی نوشته شده اند ها پس از 

محمّد تاکید ت فوری رسالت الهی یّکه به اقبال عمومی و موفق

نویسان محمّد در دوره ای  داشته باشیم که سیره داشته اند. به یاد

ی پر امپراتورزندگی می کردند که جامعه مسلمانان فی الحال به 

روایات آنها اغلب انعکاسی از  قدرتی تبدیل شده بود. در نتیجه



 

  

مذهبی دمشق قرن نهم و بغداد قرن  –ایدئولوژی های سیاسی 

 یازدهم میالدی است تا مدینه قرن هفتم.

، بدانیم در مدینه چه گذشت و چگونه پس برای این که

نه از شهری مقّدس که بعدها  را بررسی کرده و  باید منابع موجود

صحرایی دور افتاده ای پرده  شد بلکه از واحهپایتخت مسلمین 

داد.  را در نوزادی اش پرورش و پر و بالبرداریم که جامعه مزبور 

در کار « شهر پیامبر» به هر حال ، مّدت هاست قبل از آن که 

 باشد، تنها یثرب بود.

از  یثرب در قرن هفتم منطقه کشاورزی پر رونقی بود مملوّ

اکثر آن ها در باغات نخل و زمین های قابل کشت وسیع که 

اختیار حدود بیست طایفه یهودی با جمعیتی مختلف بود. یهودیان 

یثرب برخالف یهودیانی که در سراسر غرب عربستان یعنی حجاز 

سکنی گزیده و اکثراً مهاجرین فلسطینی بودند، بیشتر اعرابی 

» بودند که به یهودیت گرویده بودند. از لقب مذهبی اینان یعنی 

یم کمتر چیزی آنان را از همسایه های مشرکشان ربگذکه « یهودی

متمایز می کرد. یهودیان یثرب مثل تمام اعراب خود را اوّلین و 

مقدّم ترین اعضای طایفه خود می دانستند که هر یک به مثابه 



 

  

اگرچه واحدی مستقل عمل می کرد تا جامعه واحدی از یهودیت. 

ند اّما این قبیل چند طایفه یهودی احتماال پیوندی بین خود داشت

پیوند ها هم به هیچ وجه قبیله یهودی متحّدی را تشکیل نمی 

 دادند.

یهودیان اّولین ساکنین منطقه بودند که زمین های 

را اشغال کرده و « باالدست» حاصلخیز کشاورزی یثرب موسوم به 

به سرعت در تولید بهترین محصول کشاورزی عربستان یعنی خرما 

د. یهودیان در عین حال در ساخت جواهرات، به مهارت دست یافتن

ص داشتند. )شراب یهودیان در شبه لباس، اسلحه و شراب تخصّ

جزیره عربستان بهترین شراب محسوب می شد(. اّما این خرمای 

را  ناقرار گرفته و آن یثرب بود که در سراسر حجاز مورد استقبال

ثروتمند کرده بود. در واقع پنج طایفه یهودی یثرب یعنی بنی 

یر و بنی قینقاع ) که در ضمن بنی نضثلبه، بنی حدل، بنی قریظه، 

کنترل بازار شهر را دست داشت(، تقریباً از انحصار کامل اقتصاد 

 یثرب بهره می بردند.

زمانی که شماری از قبایل بادیه نشین زندگی ایالتی را 

زمین های حاصلخیز  ءو در یثرب سکنی گزیدند همه ردهک ترک



 

  

تصاحب شده بود. آنچه باقی مانده بود زمین هایی به زحمت  قبالً

نام داشت. لذا، « دست آئینپ» قابل کشت در منطقه ای بود که 

محدود نه تنها تخاصمی بین طوایف مشرک ) رقابت بر سر منابع 

که به زوال تدریجی اختیار یعنی اعراب( و یهودی ایجاد کرده بود بل

و نفوذ یهودیان در یثرب انجامید. معهذا، دو گروه مزبور بخاطر 

تژیک و ائتالف های اقتصادی در همبستگی های قبیله ای استرا

مت اغلب اعراب را به خد یهودیاننسبی زندگی می کردند.  صلح

به خصوص مکّه  -ی آنان را به بازارهای اطراف می گرفتند تا خرما

رامی عمیق نسبت به حمل کنند و در عین حال اعراب احت –

گری و میراث همسایگان یهودی خود داشتند. آموختگی، صنعت

مردمی بودند با » نویس عرب  سیره ،یهودیانی که به قول الواقدی

اصل و نسب و صاحب مال و ما چیزی نبودیم جز قبیله ای عرب 

که نه درخت نخل داشت و نه تاکستان و آنچه داشتیم تنها 

 «.گوسفند و شتر بود

خصومت واقعی در یثرب بین یهودیان و اعراب نبود بلکه 

 بین خود اعراب و مشخصاً بین دو قبیله بزرگ عرب یثرب یعنی

یعنی همان قبیله ای بود که در اصل « خزرج»و « اوس»بین 



 

  

های  محمّد و پیروانش را به یثرب دعوت کرده بود. اگرچه ریشه

است ولی آنچه که روشن است این این خصومت در دل تاریخ ناپید

قبیل است که قانون قصاص که هدفش دقیقاً جلوگیری از این 

دیرین  ه بود به این نزاعق نشدموفّ  تخاصمات مداوم قبیله ای بود؛

، آنچه که احتماالً به یثرب رسیدبه  پایان دهد. زمانی که محّمد

عنوان اختالف بر سر منابع محدود شروع شده بود به نزاعی خونین 

یز کشیده شد، به آن به طوایف یهودی ن ءتبدیل شد که دامنه

» و بنی قینقاع از « اوس» و بنی قریظه از  طوری که بنی نضیر

که مخاصمه مزبور یثرب را حمایت می کردند. خالصه این« رجخز

 به دو قسمت تقسیم کرده بود. 

سخت بدان نیاز داشتند « خزرج» و « اوس» آنچه قبایل 

می بلکه فردی مقتدر، کَهم نه هر حَ یا داور بود. آن« مکَحَ»یک 

قابل اعتماد و بی طرف که کاًل با مردم یثرب پیوند نداشته باشد، 

باشد تا بتواند بین  -یا ترجیحًا اختیار الهی -ه دارای قدرتکسی ک

شوقتی بود که بهترین درگیر قضاوت کند. جای خو ءدو قبیله

، خود سخت به دنبال جایی برای یعنی محمّد فوق شخص برای امر

 زندگی بود.



 

  

به یثرب چیزی  م این است که محمّد هنگام آمدنقدر مسلّ

 نبود.« خزرج»و « اوس» بیش از یک حَکَم برای رفع خصومت بین 

معهذا، روایات حاکی از این است که محّمد به عنوان پیامبر 

قدرتمند مذهبی جدید و کاماًل پایدار به این واحه آمده و رهبر 

بدون چالش سراسر یثرب بوده است. دیدگاه مزبور تا حدودی 

است که « قانون اساسی مدینه» ه نام نتیجه سندی معروف ب

احتماالً محمّد مدّت کمی پس از استقرار در یثرب تنظیم کرده 

ساسی که اغلب از آن به عنوان اوّلین قانون ا -سند مزبور  بود.

از توافقات رسمی مجموعه ای  -مکتوب جهان نام برده می شود

ب اعم عدم تخاصم بین محّمد، مهاجرین، انصار و سایر طوایف یثر

 از یهودی و مشرک بود.

امّا قانون اساسی مزبور بحث انگیز بود زیرا به نظر می 

 ت واحهرسیدکه اختیار بی نظیر مذهبی و سیاسی بر کّل جمعیّ

یثرب از جمله یهودیان را به محمّد تفویض کرده است. قانون 

مذکور حاکی از این بود که محمّد نه تنها اختیار میانجیگری بین 

بلکه همه اختالفات در یثرب را داشت. « خزرج»و « اوس »قبایل 

سند مزبور همچنین محّمد را تنها رهبر جنگی ) قاعد( یثرب و 



 

  

. اگرچه بر اساس قانون و را به عنوان پیامبر خدا می دانستصریحًا ا

مزبور محّمد شیخ طایفه خود یعنی مهاجرین است، در عین حال 

شیوخ و قبایل یثرب می  به وی موقعیتی ممتاز نسبت به سایر

 بخشد. 

تعیین این که قانون اساسی مدینه دقیقًا چه زمانی نوشته 

شده، مشکل است. منابع سنّتی از جمله طبری و ابن هشام تدوین 

را از اوّلین اقدامات پیامبر پس از ورود به یثرب یعنی در سال آن 

موقعیت ضعیف میالدی می دانند. امّا تاریخ مزبور با توجّه به  111

زیرا  ل حضورش در یثرب، بسیار بعید استمحمّد در چند سال اوّ

او به هر صورت مجبور به فرار از مّکه شده و در سراسر حجاز هم 

ذکر « مایکل لکر» چنانکه مانند یک مجرم به دنبالش بودند. 

میالدی ) رویدادی که  111تنها پس از جنگ بدر در سال  کرده،

پرداخته خواهد شد ( و حتّی شاید در سال در بخش بعدی بدان 

به اسالم گروید، قانون « اوس» میالدی که اکثریت قبیله  110

مزبور به رشته تحریر درآمده باشد. قبل از آن کمتر کسی به جز 

که در این هنگام تنها شامل چند نفر از اعضای قبیله  -انصار 

را  خود ا می شناخت چه برسد به این کهمحّمد ر -خزرج می شد



 

  

تسلیم رأی وی کرده باشند. آن موقع نهضت وی شامل کوچک 

که جمعیت یهودیان بخش از جمعیت یثرب می شد در حالیترین 

به چند هزار نفر می رسید. زمانی که محمّد قدم به واحه یثرب 

 گذارد، کمتر از صد مرد، زن و کودک همراه او بودند.

ان اوّلیه عدم قانون اساسی مدینه شاید حاکی از چند پیم

بازنویس پاره  ربط یاتخاصم بین محمّد، طوایف عرب و یهودیان ذی

باشد، امّا « خزرج» و « س او»  ی های محّمد بین قبایلای داور

امکان نداشت که در شکل کنونی خود قبل از  به هیچ وجه

میالدی تدوین شده باشد. محمّد تنها پس از جنگ بدر  111سال

ی را داشته باشد که قانون اساسی مدینه به می توانست تصوّر قدرت

وی اعطاء می کرد. در واقع، تنها پس از جنگ بدر می شد به 

 منطقه یثرب به چشم مدینه نگریست.

نقش محّمد در دو سال اوّلیه در یثرب به احتمال زیاد 

که میانجی  -گرچه حکمی قدرتمند و با الهام الهی -نقش حَکَم بود

و اختیاراتش به « خزرج»و « اوس» یل گری وی صرفاً بین قبا

عنوان شیخ تنها محدود به طایفه خودش یعنی مهاجرین بود: 

طایفه ای در کنار طوایف و شیخی در کنار شیوخ بسیار دیگر. 



 

  

ادعای محّمد دایر بر پیامبری خدا موجب ردّ یا قبول وی در انجام 

ک و هم یهودیان مشردو کار فوق الذکر نمی شد. هم اعراب 

وی می  ءاو را اثباتی بر خرد ماوراء الطبیعه شخصیت پیامبرانه 

که حََکم مطلوب تقریباً همیشه ّجه به ایندانستند، به ویژه با تو

کاهن یا طالع بینی بود که ارتباطش با الهیّات در رفع و رجوع 

بسیار  ،«خزرج» و « اوس» نظیر اختالفات  ،اختالفات سخت

 ود.ضروری می نم

د به چشم چیزی با این حال ، اگر سایر اهالی یثرب به محمّ

کمی بیشتر از حَکَم و شیخ نگریسته باشند ، نگاه پیروان اندک او 

محّمد را پیامبر و قانون گذاری  ی اصاًل چنین نبود ، بلکه آنانبه و

 می دانستند که با اختیاراتی الهی سخن می گفت. او بدین سان به

مذهبی جدیدی پایه نهد. اگر  -تا جامعه اجتماعییثرب آمده بود 

چه چگونگی سازماندهی جامعه مزبور و نحوه عضوگیری آن هنوز 

 باید تعریف می شد.

» شاید مایل باشیم که اعضای جامعه جدید مزبور را 

 اامّ بنامیم در لغت به معنای تسلیم شونده به خدا(« ) مسلمان

ه برای اشاره به نهضت دلیلی نیست که باور کنیم از این واژ



 

  

ه مگر تا سال ها بعد و شاید هم مشخّص مذهبی استفاده می شد

پایان زندگی محمّد. شاید دقیق تر این باشد که پیروان محمّد  در

»  قرآن به کار برده است یعنی کلمهءرا با همان واژه ای بنامیم که 

کس مطمئن نیست امّا مشکل مزبور این است که هیچ «.امّت

آن چه بوده یا از کجا آمده است. فی المثل، شاید از عربی، معنای 

»  یا« ملّت » ، « جامعه» عبری یا زبان آرامی آمده و به معنای  

شاید « اّمت» بوده باشد. پاره ای محققان گفته اند که واژه « مردم

ه چنین چبه معنای مادرآمده باشد و اگر« امّ» از کلمه ی عربی 

پسند باشد، امّا هیچ دلیل و مدرک ی دلایده ای ممکن است خیل

زبان شناسی پشت آن نیست. آنچه مطلب را پیچیده تر می کند 

میالدی به بعد دیگر در  113از سال « اّمت» این است که کلمه 

« قبیله» به معنای « قوم» قرآن نیامده و جای آن را کلمه ی

 گرفته است.

اشد. جامعه امّا شاید در پشت این تغییر لغت چیزی نهفته ب

ات محمّد علی رغم تازگی اش هنوز نهادی عرب بر اساس ذهنیّ

جامعه قبیله ای اعراب بود. فی الواقع، الگوی جایگزین دیگری از 

سازمان اجتماعی در عربستان قرن هفتم جز سلطنت وجود 



 

  

نداشت. در واقع تشابهات فراوان بین جامعه اوّلیه مسلمانان و 

» ب می شود که انسان فکر کند مفهومجوامع قبیله ای سنّتی موج

، حداقل در ذهن محمّد، همان قبیله بوده است اگرچه با «امّت

 مفهومی نو و بسیار بدیع.

اشاره قانون اساسی مدینه به نقش محمّد به  فی المثل،

حاکی از این است که علی رغم « مهاجرین » عنوان شیخ طایفه 

موقعیت برجسته محمّد، اختیار غیر مذهبی وی کامالً شبیه 

ضمناً،  الگوهای سنّتی جامعه قبایل پیش از اسالم بوده است.

مال همانطور که اعضای قبیله موظّف به مشارکت در آداب و اع

قبیله خود بودند، عضویت در جامعه محمّد هم نیازمند  آئین

یا در این « مذهب قبیله » شرکت در آدابی بود که می شد آن را 

مورد خاص، دین نوپای اسالم نامید. در این رابطه، اعمال جمعی 

لین دستوراتی که اسالم مقرّر اوّ -نظیر نماز جماعت، زکات، روزه 

داری و طهارت در میان اّمت همان طور  در پیوند با روزه -کرد

عمل می شد که فعّالیت های مذهبی قبیله در جوامع مشرک، 

بدین شکل که مجموعه ای از اشتراکات اجتماعی و مذهبی به یک 



 

  

گروه هوّیتی می بخشید تا بدین وسیله خود را از گروه دیگر 

 متمایز کند. 

اعی ساخت را تجربه ای ویژه در سازمان اجتم« امّت» آنچه 

این بود که محمّد در یثرب به دور از استیالی اجتماعی و مذهبی 

در مّکه  را قریش باالخره فرصت انجام اصالحاتی را یافت که آن ها

به طور بی حاصل موعظه کرده بود. او در اینجا موّفق شد با وضع 

مجموعه ای از اصالحات اساسی مذهبی، اجتماعی و اقتصادی 

عه را پایه گذارد که همانند آن هرگز در نوعی جدید از جام

 عربستان دیده نشده بود. 

، در جایی که در قبیله قدرت به شماری از افراد فی المثل

اقعی نداشتند، در عوض داده می شد که هیچ کدام سمت اجرایی و

اختیارات قبل از اسالم را وحدت بخشیده و به خود  محمّد همهء

یخ جامعه خود بلکه حَکَم، قائد و تنها تفویض کرد. لذا، او نه تنها ش

ب، او به عنوان رابط مشروع با خدا یعنی کاهن آن بود. به این ترتی

 ار دارای اختیارات مطلق بود.پیامبر و قانون گذ

ضمناً، اگرچه تنها راه عضویت قبیله متوّلد شدن در آن بود، 

ز خدایی نیست ج» امّا در مقابل هرکسی می توانست تنها با گفتن



 

  

به جامعه محمّد بپیوندد. « خدای یکتا و محمّد پیامبر خداست

در یثرب از جمله ای مذهبی با « شهادتین» بدین ترتیب، ادای 

مفهوم صریح اجتماعی و سیاسی به نسخه جدیدی از سوگند 

وفاداری یا بیعت تبدیل شد که قبیله در حقّ شیخ خود ادا می 

ه خانوادگی برای د و رابطجایی که قومیّت، فرهنگ، نژاآنکرد. از 

تی نداشت، اّمت برخالف قبایل سنّتی ظرفیتی محمّد اهمیّ آئین

 تقریباً نامحدود برای رشد از طریق جذب پیروان جدید داشت. 

» جاست که می توان جامعه محمّد در یثرب را نکته این

نامید، امّا فقط تا جایی که از این واژه برای توصیف آن « امّت

» کاوشگر شرق شناس « ترام توماسبر» استفاده شود که چیزی 

تاریخ دان، به نحو « مارشال هاجسونِ» نامیده یا آنچه « ابر قبیله

می نامد یعنی اساساً نوعی کامالً جدید « نوقبیله» دقیق تر آن را 

از یک سازمان اجتماعی که همچنان بر پایه الگوی سنّتی قبایل 

 عرب استوار بود. 

وظیفه اصلی محّمد به عنوان رهبر اّمت اطمینان خاطر از 

حمایت از آحاد جامعه اش بود. او این کار را از طریق وسیله اصلی 

که در دست داشت یعنی قانون قصاص، انجام می داد. اّما با وجود 



 

  

به آسیب دیدن ، معهذا ، محّمد  این که قصاص پاسخ مشروعی بود

قصاص، » کرد. قرآن می فرماید منین را به بخشش تشویق میمؤ

برابر بدی است، امّا آنان که بدی را عفو می کنند و بین خود  بدی

آیه  11سوره « ) و دشمن اصالح می کنند، اجرشان با خداست

17.) 

بر همین منوال ، قانون اساسی مدینه قصاص را به عنوان 

عه عامل اصلی بازدارنده جرم می داند امّا با این شرط که آحاد جام

یعنی « کامالً علیه مجرم باشد و کاری جز مخالفت با او نکند» باید 

تغییری فاحش در سنّت قبیله و عالمتی روشن دال بر این که 

محمّد فی الحال اساس جامعه ای بر پایه اصول اخالقی و نه 

 سودآوری را شروع کرده بود. اّما این تنها آغاز کار بود.

ت در جامعه، خون بهای محمّد جهت پیشبرد آرمان مساوا

اعضای جامعه را برابر اعالم کرد تا بدین ترتیب زندگی کسی ) از 

نظر مالی ( از زندگی شخص دیگری ارزشی بیشتر یا کمتر نداشته 

ی دیگر در سیستم قضایی باشد. این موضوع هم برای خود ابتکار

از این جهت که گرچه وارد کردن آسیب به چشم  اعراب بود؛

برابر به  شخص قربانی در عربستان قبل از اسالم، الزمه اش آسیبِ



 

  

هیچ کس در این فکر نبود که ارزش چشم  ،چشم مجرم بود، معهذا

هم اّما محمّد این ساختار را ب شیخ به اندازه ارزش چشم یتیم است.

به وجود  جتماعی آنزمانر اخاللی جدّی در نظم ازد و با این کا

آورد. روایات حاکی از داستانی جالب در مورد یکی از اشراف به نام 

است که از مرد مفلوکی از قبیله متوّسط الحال « جبله ابن ایهام » 

انتظار داشت که مجازاتی سخت « ایهام» مزّینه سیلی خورده بود. 

را در  وی آئینمجازاتی که جایگاه پ –در مورد خاطی اعمال شود 

دریافت که به عنوان  عّجبامّا در نهایت ت -جامعه نشان دهد

قصاص فقط می تواند یک سیلی به مرد مفلوک بزند. لذا، او به 

برآشفت که بالفاصله « بی عدالتی»  -به زعم خود –قدری از این 

 اسالم را رها و به مسیحیّت گروید.

هم حرکت محّمد در اجرای مساوات با اصالح قانون قصاص 

در یثرب ربا ) نزول خواری( را که سوء استفاده از پایان نیافت. او 

اقتصادی مکّه بود،  –آن از شکایات اصلی علیه نظام مذهبی 

ممنوع کرد. او جهت تسهیل اقتصاد جدید، بازار خود را به پا 

کردکه برخالف بازاری که در کنترل قبیله بنی قینقاع بود، بر 

و بر وام ها بهره اعمال نمی کرد. اگرچه معامالت مالیات نمی بست 



 

  

بازار بدون مالیات مزبور در نهایت موجب بروز اختالف بین محّمد 

و بنی قینقاع شد اّما اقدام محمّد در جهت ضدیّت با این قبیله 

در رفع شکاف  ثروتمند و قوی یهودی نبود بلکه قدمی دیگر بود

ه به طوری ثروتمند شده و آن هایی ک بین کسانی که بی جهت

 تأسّف بار فقیر بودند. 

محمّد با استفاده از اختیارات مذهبی قرص و محکم خود 

بنا نهاد که هر عضو امّت باید بسته « زکات» مالیاتی اجباری به نام 

خود پرداخت می کرد. این پول پس از جمع آوری به  مالی به وسع

» شد. عنوان خیرات در بین نیازمندترین افراد جامعه توزیع می 

مال است و نه عملی صرفًا « خالص سازی » معنایبه «  زکات

خیریّه بلکه بر اساس خلوص مذهبی افراد بود. بر این اساس، 

شفقت و توّجه به مستمندان اوّلین و پایدارترین فضایلی بود که 

 منینمی کرد. در این رابطه، قرآن به مؤمحمّد در مّکه تبلیغ 

به آن نیست که روی به جانب مشرق یا »  یادآور می شودکه تقوا

مغرب کنید... بلکه به این است که دارایی خود را در راه دوستی 

خدا به خویشاوندان محتاج و یتیمان و فقیران و آوارگان انفاق 



 

  

کرده و آن را در راه آزاد کردن بردگان صرف و عمل به ایمان 

 . (200آیه  1سوره «) یدیکمک نما نموده و به مستحقّ

تالش محّمد جهت توزیع مجدّد منابع اقتصادی و مساوات 

اجتماعی شاید هیچ جا به اندازه حقوق و مزایایی که او به زنان 

جیلی جامعه اش بخشید مشهود نبود. قرآن با این اعتقاد غیر ان

زمان از یک سلول آفریده شده اند شروع می کند که مرد و زن هم

بیشتر به  ی( و سپس با تفصیل221آیه  0و سوره  2آیه  1) سوره 

 :کید داردیشگاه خدا تأبرابری زن و مرد در پ

 خدا مغفرت و پاداشی بزرگ مهیّا ساخته است،"

 برای مردان و زنانی که تسلیم او شوند،        

 منه ، برای مردان مؤمن و زنان مؤ       

 برای مردانی و زنانی که از او اطاعت می کنند،       

 کنند، ه حقیقت را بر زبان جاری میبرای مردان و زنانی ک       

 برای مردان و زنان خوددار،       

 برای مردان و زنان فروتن،

 برای مردان و زنانی که خیرات می دهند،

 برای مردان و زنانی که روزه می گیرند،



 

  

 برای مردان و زنان متواضع،   

 .دو برای مردان و زنانی که به یاد خدا هستن   

 (33آیه  33) سوره           

قرآن در عین حال متذّکر می شود که مردان و زنان نقش 

به جز این در  ر جامعه دارند، هر ادعاییهای متفاوت و مجزّایی د

مردان باید از زنان » عربستان قرن هفتم نامعقول بود. لذا، 

نگهداری کنند چون که خدا به آن ها قدرتی بیشتر بخشیده و از 

 (.31آیه  1سوره « ) وت خود برای معاش آنان خرج می کنند ثر

به جز چند مورد استثنایی نظیر خدیجه، زنان در عربستان 

پیش از اسالم نمی توانستند صاحب مایملک بوده یا از شوهرشان 

خودش مایملک به حساب می آمده و لذا  ،ارث ببرند . در واقع زن

شوهر متوفایش به ارث هم خودش و هم مهریه اش به وارث ذکور 

می رسید. اگر وارث ذکور عالقه ای به بیوه نداشت می توانست او 

ه اش تحویل دهدو این شخص را به قوم خود یعنی برادر یا برادرزاد

اگر و مایملک او را تصاحب کند. امّا  می توانست با آن زن ازدواج



 

  

ی به زن پیرتر از آن بود که بتواند دوباره ازدواج کند یا اگر کس

ازدواج با او عالقه ای نداشت ، او و مهریه اش به طایفه وی عودت 

تیمان مؤنث و همچنین داده می شد. این موضوع در مورد همه ی

دسته یتیمان ذکوری که جوان تر از آن بودند که وارث مایملک آن

صدق می کرد ) نظیر محمّد هنگام فوت والدینش  ،پدرشان باشند

.) 

که از ثروت و ثباتی که خدیجه برایش  -به هر حال ، محّمد

کوشید تا با تغییر قوانین  -فراهم کرده بود بسیار بهره مند شده بود

به سطحی از  نرسید ارث عربستان به زنان فرصت سنّتی ازدواج و

برابری و استقالل در جامعه دهد و موانعی که زن را از وارث بودن 

تغییرات دقیقی که  دارد.و اداره ثروت خود باز می داشت از میان بر

محمّد در این سنّت ایجاد کرد پیچیده تر از آن است که در این جا 

به ذکر جزئیات آن بپردازیم ، کافی است بگوییم که زنان امّت برای 

گرفتن  ارث بردن از دارایی شوهرشان و هم حقّ اوّلین بار هم حقّ 

فتند. مهریه را به عنوان دارایی شخصی خود در طول ازدواج یا

محمّد ضمناً شوهر را از دست زدن به مهریه همسرش بازداشت و 

در عوض وی را مجبور کرد که از ثروت خود معاش خانواده را 



 

  

تأمین کند . در صورت مرگ شوهر ، همسرش بخشی از دارایی او 

را به ارث می برد. اگر مرد زن خود را طالق می داد، همه مهریه 

 زد خانواده اش برمی گشت.متعلّق به زن بودکه با آن ن

کام از اح همانطور که انتظار می رفت مردان جامعه محّمد

وی دل خوشی نداشتند. آنان گله مند بودند که اگر زنان جدید 

نه فقط ثروت مردان به  ؛دیگر جزو مایملک مرد محسوب نشوند

شدّت کاهش می یابد بلکه ارث ناچیز خودشان هم باید از این پس 

یعنی اعضایی از جامعه که به ادعای  –دخترانشان  با خواهران و

 –مردان به اندازه مردان بار زحمت زندگی را به دوش نداشتند 

مردان می کند که چگونه بعضی از  قسمت شود. طبری روایت

مگر می شود حّق » شکایت پیش محمّد آوردند و از او پرسیدند : 

ود را تأمین نمی ارث به زن و بچه ای داد که کار نکرده و معاش خ

کنند ؟ آیا اکنون قرار است آنان نظیر مردانی که برای پول خود 

 کار کرده اند ، صاحب ارث شوند؟

به اشکاالت مزبور توأم با بی اعتنایی و در عین پاسخ محمّد 

کسانی که از خدا و پیامبر او » حال سخت سازش ناپذیر بود : 

نافرمانی کرده و تالش می کنند حریم این قانون ) ارث( را زیر پا 



 

  

بگذارند، به جهّنم افکنده شده و تا ابد در آن خواهند ماند و در 

 (.21آیه  1) سوره عذاب خواری و ذلّت گرفتار خواهد شد

رث ناراضی بودند ، اگر پیروان ذکور محمّد از قوانین جدید ا

در یک اقدام واحد انقالبی هم تعداد زنانی را که مرد  حتماً وقتی او

می توانست با آن ها ازدواج کند محدود کرد و هم به زنان حّق 

 خشمگین شدند. ق دادن شوهرانشان را داد ، بی نهایتطال

در عربستان پیش از اسالم رسوم مربوط به ازدواج و طالق 

بسیار سهل و آسان بود. در جوامع بادیه نشین هم مردان و هم 

زنان چند همسری را تجربه می کردند و هر دو امکان طالق 

دیگری را داشتند. بدین صورت که مردان کافی بود به زن بگویند : 

که در زمان زناشویی  –و زنان نیز « من تو را طالق می دهم » 

با تغییر جهت مدخل  -د خانواده پدرشان می ماندندهمچنان نز

دیگر برای زندگی خود به طوری که ورودی آن  چادر محلّ

د قابل دسترسی نباشد، وی را او می آم« دیدن» شوهری که برای 

طالق می داد . از آن جا که اصل و نسب پدری در جوامع بادیه 

د ) اصل و نسب بیشتر از طریق مادر منتقل نشین بی اهمیّت بو

فرقی نداشت که یک زن چند شوهر داشته باشد یا  ،می شد( لذا



 

  

پدر فرزندانش که بوده باشد. اّما در جوامع شهرنشین مثل مّکه که 

انباشت ثروت در آن ارث و در نتیجه اصل و نسب پدری را خیلی 

به جامعه پدر  ی خود رامهم تر کرد جامعه مادر تبار تدریجاً جا

شهرنشین به تدریج هم حّق  زنان در جوامع در نتیجه ،تبار داد. 

  داشتن چند شوهر را از دست دادند.   هم حقّ طالق و 

شتر تحت تأثیر اگرچه دیدگاه های محّمد درباره ازدواج ظاهراً بی

معهذا، او  ،تا سنّت های عربستان پیش از اسالم سنن یهودی بوده

که او حّق مردان در جامعه مّکه بود . لذا ، با این ههنوز متعلّق ب

و دوره ای سه ماهه جهت  -طالق دادن زنان خود را محدود کرد

که و نیز با این -جرای طالق وضع کردمصالحه بین طرفین قبل از ا

آیه  1سوره « ) ستم و بدسلوکی» به زنان حّق داد که در صورت 

باشند، با وجود این ،  ( شوهران ، حقّ طالق آنان را داشته212

حرکت به سوی جامعه ای پدر تبار را با پایان قطعی ازدواج های 

لذا، زن مسلمان دیگر نمی توانست  چند شوهره ، تثبیت کرد . 

این که مرد مسلمان می امّا بیش از یک شوهر داشته باشد . 

؛ تا به امروز موضوعی توانست بیش از یک زن داشته باشد یا خیر

 است.  مورد بحث



 

  

محمّد از یک سو به وضوح چند زنی را ) با قید محدودیت( 

که جنگ با ، به ویژه پس از آنبه عنوان شرط بقای امّت پذیرفت

قریش هزاران بیوه و یتیم برجای گذاشت که جامعه می بایست از 

با زنانی :» آن ها حمایت و مراقبت می کرد. قرآن می فرماید 

امّا » ند تا حدّ دو ، سه یا چهار زن ازدواج کن که بر تو حالل هست

 1)سوره «  دالت رفتار کنیدر صورتی که بتوانی با همه آن ها به ع

، تأکید از ماست( . از سوی دیگر ، قرآن به صراحت می  3آیه 

ازدواج است و تصریح دارد که  ءگوید تک همسری الگوی پسندیده

ن به عدالت هرگز نخواهید توانست بین آناهر قدر تالش کنید :» 

ن ، مجدّداً تأکید از ماست (. ای 211آیه  1سوره . « )  رفتار کنید

جامعه در اوایل رشد خود با آن  تناقص به ظاهر ، معضلی را که

مواجه بود روشن می کند . بنابراین ، در عین این که مرد مؤمن 

موظّف بود در جهت تک همسری تالش کند ، اّما جامعه ای که 

ت در یثرب بنا کند بدون چند زنی محکوم به فنا محمّد می خواس

 بود . 



 

  

از نظر اکثریت مسلمانان جهان هنگامی که دو آیه    

ن تاریخی ، یمذکور را در کنار هم قرار می دهیم و با عنایت به قرا

چند همسری از همه انواع آن تفسیر می شوند .  به عنوان ردّ 

معهذا ، هنوز هم مسلمانانی بخصوص در جوامع قبیله ای نظیر 

 ءازدواج های چند زنه و افغانستان هستند کهسعودی  عربستان

خود  ءبا اشاره به نمونهبلکه  ،با رجوع به قرآن خود را نه لزوماً 

تک همسری  اًحرایش محدودیت های چند زنی و ترجیمحمّد که ب

 مطرح نبود ، توجیه می کنند .

محمّد پس از آن که بیش از بیست و پنج سال با خدیجه 

به عنوان تنها همسر خود زندگی کرد ، طی ده سال بعد در یثرب 

ازدواج کرد . به غیر از چند مورد معدود ، ازدواج با نه زن متفاوت 

جنسی . های مزبور بیشتر جنبه وحدت سیاسی داشت تا پیوند 

منظور از این گفته این نیست که محّمد تمایل جنسی نداشت ، بر 

عکس روایات حاکی از این است که وی مردی بوده است با میل 

جنسی قوی و سالم . امّا محمّد به عنوان شیخ اّمت مسئولیت 

داشت که جهت ایجاد ارتباط در درون و بیرون جامعه اش از تنها 



 

  

ازدواج های او با استفاده کند . لذا ، وسیله موجود یعنی ازدواج 

نفوذ ترین رهبران  او را با دو تن از مهم ترین و با عایشه و حفصه

جامعه اّولیه اسالمی یعنی ابوبکر و عمر مرتبط ساخت . یک سال 

با یکی از قوی ترین  ی مهمّازدواج او با امّ سلمه باعث ارتباط  ،بعد

که بر  –. ازدواج با سوده یعنی طایفه مخزوم گردید  طوایف مّکه

اساس همه روایات بیوه ای بود غیر جذّاب که مّدت ها از سّن 

نمونه ای بود برای امّت تا با زنانی که نیاز  –گذشته بود ازدواجش 

به حمایت مالی دارند ، ازدواج کنند . ازدواج محّمد با ریحانة 

یهودی وسیله پیوند او با قبیله بنی قریظه را فراهم کرد و باالخره 

ازدواجش با ماریا ، که یک مسیحی قبطی بود ، اتّحاد سیاسی 

 مهمّی با حاکم مسیحی مصر رقم زد .

از پاپ های  –کهوجود این ، هزار و چهارصد سال است  با

یلسوف های تنویر تا ف گرفته قرون وسطای جنگ های صلیبی

ان محمّد زن –وعظه گران انجیلی ایاالت متحّده افکار اروپا تا م

بوده است .  و دین اسالم موجب حمالت تند بی شمار علیه پیامبر

مان و غیر مسلمان ، دانشمندان مسل در پاسخ به حمالت مزبور



 

  

 ؛تالش فراوانی برای دفاع از ازدواج های محمّد به عمل آورده اند

بخصوص ازدواج او با عایشه که هنگام نامزدی اش نه ساله بود . 

البته دانشمندان مزبور باید به خاطر تالش در پاسخ به انتقادات 

بانه و از روی نادانی موعظه گران و سخنوران ضّد اسالمی متعصّ

این است که محمّد در این  رد تشویق قرار بگیرند ، امّا واقعیتمو

 از به دفاع ندارد .خصوص نی

نظیر ابراهیم و  –از جمله محّمد  –عربستان همه شیوخ 

، طالوت یعقوب سرکرده های بزرگ یهود ، موسی و هوشع پیامبر 

نظیر همة  و تقریباً ،پادشاهان قوم اسرائیل سلیمانو و داود 

ساسانی همسران یا  یو زرتشت بیزانسی مسیحیپادشاهان 

کنیزهای متعّدد یا هر دو را داشتند . در عربستان قرن هفتم ، 

قدرت و اختیار شیخ تا حدودی زیاد به بزرگی حرمسرای او مربوط 

بود . اگر چه ازدواج محّمد با دختری نه ساله شاید از نظر معقوالت 

همین بود و  باشد ، اّما نامزدی او با عایشه مدرن ما تکان دهنده

. لذا ، ازدواج عایشه با محمّد وقتی صورت نامزدی بس یعنی فقط 

گرفت که او به سن بلوغ رسید . یعنی هنگامی که همه دختران 



 

  

 ءعربستان بدون استثناء مجاز به ازدواج بودند . عجیب ترین جنبه

 در یثرب بلکه وی ده سال چند همسری در ازدواج های محّمد نه

مکّه است که در آن زمان  ت و پنج سال تک همسری او دربیس در

ی بی سابقه بود . در واقع اگر چیزی در ازدواج های عمال امر

جالب یا غیر معمول باشد نه تعداد زنان او بلکه مقررّاتی بود محمّد 

 . بخصوص در رابطه با حجاب ،که به آن ها تکلیف می شد

که به عنوان بیشترین مشخصّه  ت هاستاگرچه حجاب مدّ

جاست که در هیچ اخته شده ، معهذا ، عجیب ایناسالمی شن نماد

و سّنت پوشش  اب به زنان مسلمان سفارش نشده کجای قرآن حج

و عزلت ) که در مجموع به حجاب معروف است( مدّت ها قبل از 

ر آنجا محمّد و بیشتر از طریق ارتباط اعراب با سوریه و ایران که د

ص بود به عربستان آمد. هر جایگاه اجتماعی مشخّ ءحجاب نشانه

چه باشد ، تنها زنانی که نیاز نداشتند در مزارع کار کنند امکان 

 می یافتند پوشیده و در خلوت بمانند. 



 

  

در میان امّت سنّت حجاب وجود نداشت تا این که در سال 

جامعه پس از میالد آیه به اصطالح حجاب ناگهان بر  110

زنان را بلکه منحصرًا همه مسلمین نازل شد. امّا آیه مزبور نه 

مؤمنین ، به خانه » همسران محمّد را مورد خطاب قرار می داد : 

پیامبر داخل نشوید... مگر از شما دعوت شود و هنگامی که دعوت 

شدید در آنجا پرسه نزنید و وقتی چیزی از همسران پیامبر 

ت پرده درخواست کنید که حجاب درخواست می کنید از پش

 ( .33آیه  33سوره « ) ضامن پاکیزگی دل های شما و آنان است 

محدودیت مورد اشاره هنگامی کاماًل عقالیی به نظر می 

آید که به یاد داشته باشیم که خانه محّمد در ضمن مسجد جامعه 

نیز بود یعنی به عبارتی مرکز حیات مذهبی و اجتماعی امّت رسول 

یا و خدا . لذا ، مردم دائماً در همه ساعات روز به مکان مزبور وارد 

می که نمایندگان سایر قبایل برای از آن خارج می شدند. هنگا

صحبت نزد محّمد می آمدند هر بار روزهای متمادی درون صحن 

طرف تر زنان محمّد ر می زدند در حالی که چند متر آنمسجد چاد

می خوابیدند . مهاجرین جدیدی هم خود در اتاق های مسکونی 



 

  

که به یثرب وارد می شدند اغلب در محوطه مسجد اطراق می 

 ا این که بتوانند خانه مناسبی پیدا کنند . کردند ت

شیخ قبیله بود تردّد محّمد اندکی باالتر از  زمانی که عنوان

میالدی که او  110دایمی اشخاص قابل تحمّل بود ، ولی در سال 

دیگر رهبر بسیار قدرتمند جامعه ای بود که هر روزه گسترش می 

تا حریم خصوصی  یافت ، دیگر باید نوعی جدایی اعمال می شد

همسران پیامبر حفظ شود. لذا ، به این ترتیب بود که سنّت 

از  ،حرمت مهم ترین زنان جامعه از چشم سایرینحفظ پوشاندن و 

 طبقات ممتاز زنان ایران و سوریه الگو گرفته شد.

انحصار حجاب تنها برای زنان محمّد با در نظر گرفتن این 

به طور همزمان جاب حال بتضرواقعیت که عبارت رعایت حجاب یا 

به کار می رفت ، بیشتر « همسر محّمد شدن» و متناوباً به مفهوم 

تأیید می شود . به همین دلیل ، در زمان زندگی پیامبر هیچ زن 

مؤمنین به  اب را رعایت نمی کرد. البته همهء دیگری از امّت حج

نجابت و رعایت سادگی سفارش می شدند و مشخصاً به زنان 



 

  

بپیچند که لباس خود را اندکی به دور خود » توصیه می شد که : 

« ضی نسبت به آنان صورت نگیردجزو مؤمنان شناخته شوند و تعرّ 

که به طور اخّص زنان هنگام حضور (. دیگر این 31آیه 33) سوره 

فروج خود را پوشانده ... و پوششی روی سینه » مردان باید : 

به هر حال ، همانطور که  (. 32آیه  11سوره « ) هایشان بیاندازند 

حجاب در مورد  ءر شده ، در هیچ کجای قرآن واژهلیال احمد متذکّ 

 هیچ زنی به جز همسران پیامبر به کار نرفته است.

مشکل است بتوان با قاطعیت گفت که حجاب در چه 

پس از فوت  زمانی توسط بقیّه امّت اتّخاذ شده ، گرچه احتماالً 

رعایت حجاب را به عنوان  ت . زنان مسلمان شایدپیامبر بوده اس

شیوه ای جهت تقلید از زنان پیامبر در پیش گرفتند که به عنوان 

می شوند. امّا حجاب نه  المؤمنین ) مادران امّت ( بزرگداشت امّ

که نسل ها پس از فوت پیامبر ری بود و نه چندان رایج ، تا ایناجبا

و قضایی از قدرت دینی و شمار بسیاری از دانشمندان مذهبی 

که در نتیجه اصالحات  را سیاسی خود استفاده کردند تا سلطه ای

 گیرند.معه از دست داده بودند ، باز پس برابری طلبانه پیامبر در جا



 

  

دوران بالفاصله پس از فوت پیامبر بر اساس شواهد دورانی 

و  پر تالطم برای جامعه مسلمین بود . اّمت مسلمان رو به رشد بود

قدرت و ثروت آن به نحوی چشمگیر گسترش می یافت . تنها 

جامعه کوچکی که او در یثرب د پنجاه سال پس از مرگ محمّ 

بنیان گذاشته بود از محدوده شبه جزیره عربستان فراتر رفته و 

ی عظیم ساسانیان را در خود بلعید . پنجاه سال امپراتورسراسر 

بعد نهضت مزبور بیشتر مناطق شمال غرب هندوستان و تمام 

ی مسیحی بیزانس را تقریبًا امپراتورشمال آفریقا را تصرّف کرده ، 

به قدرت منطقه ای رو به زوالی تقلیل داده بود. پنجاه سال بعد از 

انسه سعی در گسترش نفوذ آن ، اسالم از طریق اسپانیا و جنوب فر

 خود در اروپا داشت .

به بزرگترین  کوچک پیروان محمّد ءدر حالی که جامعه

با شمار روز افزونی از چالش های  ،ی جهان بدل می شدامپراتور

حقوقی و مذهبی روبرو شد که قرآن صریحًا به آن ها نپرداخته بود 

یل مسایل را می . تا زمانی که محمّد هنوز در میان امّت بود این قب

شد به راحتی نزد او مطرح کرد . امّا بدون وی تبیین اراده خدا در 



 

  

تجربه مشتی قبیله نشین  مورد مسایلی که بسیار فراتر از دانش و

 حجاز بود، دایمًا سخت تر می شد.

امّت در ابتدا طبیعتًا برای هدایت و رهبری خود به اصحاب 

ن نسل مسلمانان بود که با اوّلیه پیامبر روی آورد. اصحاب اوّلی

پیامبر قدم زده و با او هم صحبت بودند و لذا به لطف اطالعات 

مستقیم خود از زندگی و آموزه های وی ، اختیار داشتند 

»  ءتصمیمات حقوقی و معنوی را اخذ کنند. آنان گنجینه زنده

یعنی روایاتی شفاهی بودند که بازگو کننده کالم و اعمال « حدیث 

 بود .پیامبر 

حدیث تا جایی که به مسایلی می پرداخت که در قرآن 

ذکر نشده بود به ابزاری ضروری در شکل یافتن قوانین اسالمی 

تبدیل شد. اّما احادیث در ابتدا در هم ریخته و غیر مدّون بودند و 

 لذا تأیید صحّت آن ها تقریبًا غیر ممکن می نمود. بدتر این که

ر درگذشتند ، جامعه ناچار شد به پیامبنسل اوّل اصحاب  وقتی

» طور فزاینده ای بر اقوال نسل دوّم مسلمانان ) معروف به 



 

  

. نسل  به آن ها رسیده بود ، اتکاء کند که از نسل اوّل« ( تابعین

دوّم که از دنیا رفت ، جامعه باز هم یک قدم از کالم و رفتار واقعی 

 پیامبر دور شد.

» یا « زنجیر انتقال  »بدین ترتیب ، با گذشت هر نسل 

طوالنی تر و پیچیده  که قرار بود صحّت حدیث را تأییدکند،« اسناد

تر می شد . در نتیجه ، در عرض کمتر از دو قرن پس از فوت 

ر سراسر سرزمین اسالم پیامبر قریب به هفتصد هزار حدیث د

که اکثریت عظیمی از آن توسّط افرادی ارائه شده بود  پخش شد

ند باورها و اعمال خود را با ارتباط این قبیل احادیث که می خواست

مشروعیت ببخشند . لذا ، تقریباً پس از چند نسل تقریبًا  ،با پیامبر

داد مشروط بر این که « حدیث » به هر چیزی می شد عنوان 

تا محمّد دنبال کند . فی الواقع ، شخص بتواند ریشه های آن را 

احادیث متعدّدی را ثبت کرده  محقّق مجارستانی ایگناز گولدزیر

که راویان آن مدّعی بودند از سوی محمّد آمده امّا در واقع آیاتی از 

تورات و قرآن ، گوشه ای از گفته های خاخامی ، کلمات قصار 

ایران باستان ، فرازهایی از فلسفه یونان ، ضرب المثل های هندی 



 

  

اند . در قرن  بوده« ربّانی عشای»  ءو حتّی بازگویی کلمه به کلمه

نهم یعنی زمانی که قوانین اسالمی شکل می گرفت ، به قدری 

ه حقوق دانان مسلمان احادیث دروغین در جامعه رایج شده بود ک

آن ها را به دو دسته تقسیم کردند یعنی دروغ  به نوعی عجیب

و دروغ هایی که به لحاظ بهره  ،هایی که برای نفع مادّی گفته شده

 بیان شده بود .وری ایدئولوژیک 

در قرن های نهم و دهم تالشی متمرکز جهت تصفیه 

ه جدا وثوق از بقیّ مورد انباشت عظیم حدیث انجام شد تا موارد

. با این حال ، برای صدها سال هر کس قدرت و ثروت الزم شود

برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی در موردی خاص را داشت) مثاًل 

جیه ر مورد نقش زنان در جامعه تومی خواست عقاید خودش را د

ع کند که از کسی شنیده بود که او کند ( کافی بود به حدیثی رجو

نیز از شخص دیگری شنیده بود که آن شخص از یکی از صحابه 

 شنیده و صحابه مزبور از پیامبر شنیده بود .



 

  

از این رو اغراق نیست که بگوییم مّدت کمی پس از فوت 

فه تفسیر اراده خدا در قرآن و اراده محّمد پیامبر ، کسانی که وظی

در حدیث را به عهده داشتند ) و از قضا از قدرتمند ترین و 

ثروتمندترین اقشار امّت بودند( بسیار بیش از آن که نگران حدیث 

یا عینیت تفسیر خود باشند به فکر بازیابی سلطه مالی و اجتماعی 

ته بود ، چنانکه فاطمه خود بودند که اصالحات پیامبر از آن ها گرف

مرنیسی اشاره دارد باید همیشه به یاد داشته باشیم که پشت هر 

 عی متضاد وجود داشت که ازقدرت و مناف ، حدیث تالش ریشه دار

در آن تحرّک اجتماعی و توسعه جغرافیایی دستور » جامعه ای که 

 انتظار می رفت .« کار روز بود

» منین هشدار می داد که مؤلذا ، هنگامی که قرآن به 

مفسّرین اولیه « ثروت ومایملک خود را به دست سفها ندهید 

اظهار داشتند که علی رغم  –که همگی مرد بودند  –قرآنی 

سفها زنان و کودکان هستند .... » هشدارهای قرآن در این مورد ، 

 کید از ماست ( .)تأ« دو باید از ارث محروم شوند  و هر



 

  

ثروتمند و معروفی به نام ابوبکرا ) که نباید مثال وقتی تاجر 

عی مدّ با ابوبکر اشتباه کرد ( بیست و پنج سال پس از فوت محمّد

زنان  آنان که امور خود را به» از پیامبر شنیده است که :  کهشد

، اصالت وی « به خود نخواهند دید  می سپارند هرگز روی خوشی

ا وقتی ابن وال نرفت . یپیامبر زیر سئ ءبه عنوان عضوی از صحابه

ماجد در مجموعه احادیث خود عنوان کرد که پیامبر در مورد 

حقوق زن نسبت به شوهر ، این پاسخ عجیب را داده که تنها حق 

و لباس « پس از آن که مرد غذای خود را خورد » او دریافت غذا 

ن که ی باشد ، با ایم« پس از آن که مرد خود لباس بر تن کرد » 

رآن بود ، امّا با آن مقابله نشد . به کلّی علیه مطالب ق نظر او

 هدری قسم خورد که شنیده پیامبر بالخهمچنین ، وقتی ابو سعید 

کس را ندیدم که در هوش و مذهب  هیچ» گروهی از زنان گفت 

حافظه وی مورد چالش قرار نگرفت ، علی « پائین تر از شما باشد 

در موضوعات  مرتباً  می گویند اورغم این که سیره نویسان پیامبر 

ود مشورت و به آن مختلف ، حتی در مسائل نظامی ، با زنان خ

 2211 – 2171، و باالخره وقتی فخرالدین رازی ) عمل می کرده

خدا برای شما از جنس خودتان » آیه ر مشهور قرآن ، ( ، مفسّ



 

  

) « جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته وبا هم انس بگیرید 

اثباتی » طور تعبیر کرد که آیه مزبور  ( را این 12آیه  37سوره 

است براین که زنان مانند حیوان و گیاه و سایر چیزهای مفید خلق 

 مل به فرامین الهی ... زیرا که زنشدند ) و نه برای ( پرستش و ع

، تفسیر « ضعیف ، سبک مغز و به عبارتی نظیر یک کودک است 

 ترین تفاسیر بدل شد ) و هنوز هم هست ( .او به یکی از معتبر 

نکته اخیر نیاز به توّجه مجّدد دارد . واقعیت این است که 

برای چهارده قرن علم تفسیر قرآن در حیطه اختصاصی مردان 

مسلمان بوده است . از آنجا که هر یک از مفّسرین مزبور الجرم 

ن ربط می خود را به قرآ ءایدئولوژی و تصّورات از پیش تعیین شده

تیزترین دهد ، عجیب نیست بدانیم که بعضی آیات اغلب در زن س

شکل خود تفسیر شده اند . مثال در نظر بگیرید که آیه زیر ) یعنی 

زن ، چگونه ( در مورد وظایف مرد نسبت به  1ه از سور 31آیه 

توسّط دو مترجم متفاوت معاصر به انگلیسی ترجمه و در سطح 

است . اولین ترجمه ، نسخه دانشگاه شده  وسیع نیز مطالعه

پرینستون توّسط احمد علی است و دّومی ترجمه مجید فخری 



 

  

مردان » است که دانشگاه نیویورک آن را منتشر کرده است . 

حامی زنان هستند ) قّوامون علی النساء ( زیرا که خدا به آن ها 

وسع بیشتری بخشیده و لذا ثروت خود را خرج معاش زنان خود 

نافرمانی می کنند کنند .... و آن زنانی را که احساس می کنی می 

جهت مجاب کردنشان با آنها صحبت کنید ، سپس از بستر آنان 

دوری کنید ) بدون آزار دادن آن ها ( و با آنان ) هنگامی که تمایل 

 « . داشتند ( هم بستر شوید 

گران مردان اختیاردار زنانند زیرا که خدا بعضی را نسبت به دی» 

برتری بخشیده زیرا که بخشی از ثروت خود را خرج می کنند ... و 

آن زنانی را که خوف نافرمانی از آنان می رود ، نصیحت کرده و از 

 « . بستر آن ها دوری کنید و کتک بزنید ) و اضربوُهنّ ( 

زبان عربی بدین شکل است که هر دو تنوّع مفاهیم 

و تعریف درست هستند. عبارت ترجمه از نظر دستور زبان ، ترکیب 

مواظبت  »می تواند به معانی مختلف یعنی  «قوّاموَن علی النساِء » 

اختیار » و « گی رسید» ، « ، مراقبت حمایت» ، « حفاظت » ، « 



 

  

که « و اضربوهُنّ » ین کلمه آیه مزبور یعنی تعبیر شود. آخر« 

ند در ترجمه کرده ، می توا« کتک بزن » فخری آن را به معنای 

با آنان همراه شو » ، « از آن ها روی بگردان » عین حال به معنی 

داشته باش ، « با آن ها جماع با رضایت » و جالب این که حتّی « 

گاه این که فرد اگر دین بر اساس تفاسیر است ، آنتعبیر شود. لذا ، 

تصمیم بگیرد کدام معنا را پذیرفته و دنبال کند بستگی به این 

درک وی از متن مورد نظر چه باشد. بر این اساس ، اگر دارد که 

کسی قرآن را عامل قدرت بخشیدن به زنان بداند ، نسخه احمد 

 نظر قرار می دهد و متقابالً اگر کسی بخواهد با تمسّک علی را مدّ 

ت علیه زنان را توجیه کند ، آنگاه ترجمه مجید خشون ،به قرآن

 فخری را می پذیرد.

سالم شماری از زنان بوده اند که سعی در طول تاریخ ا

عنوان  به کرده اند مقام خود را هم به عنوان ضابطین حدیث و هم

مفسّرین قرآن حفظ کنند. فی المثل ، کریمه بنت احمد ) وفات 

( دو تن از مهم ترین 2712( و فاطمه بنت علی ) وفات 2711

ی ) راویان احادیث پیامبر به شمار می آیند و زینب بنت الشعر



 

  

( که هر دو از 2313( و دقیقه بنت مرشد ) وفات  2117وفات 

محقّقان متون مذهبی بودند ، جایگاهی رفیع در تحقیقات اوّلیه 

اسالمی داشته اند . ضمنًا نمی توان به این واقعیت بی اعتنا بود که 

نزدیک به یک ششم همه احادیث معتبر به عایشه همسر پیامبر 

 نسبت داده می شود.

زنان مزبور علی رغم شهرتشان ، قابل مقایسه با  امّا

شخصیت غیر قابل منازع اصحاب اوّلیه نظیر عمر عضو جوان و تند 

رهبری جامعه اسالمی را بعد از  تاًریش نبود که نهایخوی نخبگان ق

همیشه عمر را ستایش می فوت پیامبر در دست می گرفت. پیامبر 

جسمی او در جنگاوری ، کرد ، آن هم نه فقط به خاطر مهارت 

بلکه به خاطر پرهیزگاری سفت و سخت و تعصّب او در ایمانش به 

خداوند . عمر از بسیاری جهات مردی ساده ، محترم و مؤمنی بود. 

داشت و به راحتی عصبانی و  ا او در عین حال خلق و خویی تندامّ

به خصوص در مورد زنان . وی به علّت خوی زن  ،خشن می شد

آن قدر بدنام بود که هنگامی که به خواستگاری خواهر  ستیز خود



 

  

بالفاصله به او  ؛عایشه رفت به خاطر رفتار خشنی که با زنان داشت

 جواب ردّ دادند.

ی برجامعه مواضع ضّد زن عمر از ابتدای رهبری و

تالش کرد زنان را در  -بدون موفقیّت  -مسلمین آشکار بود. او 

است آن ها را از شرکت در نماز خانه هایشان حبس کند و می خو

در مساجد باز دارد . لذا ، او نمازهای جداگانه برقرار و در تخطّی 

آشکار از سیره محمّد ، زنان را مجبور کرد از پیشوایان مذهبی مرد 

که او بیوه های پیامبر را از عمل به شعائر عجیب آندرس بیاموزند. 

جزایی وضع کرد که  و مجموعه ای از مقّررات شدید  حجّ بازداشت

سنگسار  ،بیشتر متوجّه زنان بود. از این قبیل مقرّرات سخت

زناکاران بود ، مجازاتی که به هیچ وجه اساس و پایه ای در قرآن 

حی بوده که نداشت امّا عمر با این استدالل که سنگسار بخشی از و

را توجیه می کرد.  قرآن خارج مانده ، آن به شکلی از متون رسمی

گاه توضیح نداد که چگونه ممکن است چنین آیه ه عمر هیچالبت

از زمره وحی الهی بیرون بماند ولی خب « به طور تصادفی » ای 



 

  

نیازی هم به توضیح نداشت ، زیرا برای عمر همین کافی بود که او 

 با اقتداری نشأت گرفته از پیامبر سخن می گفت. 

 شکّی نیست که قرآن مانند همه کتب مقدّس عمیقاً

نازل شده تحت تأثیر شرایط فرهنگی جامعه ای بوده که بر آن 

که مشاهده شد زنان را اعضای برابر قبیله است . جامعه ای که چنان

سایر متون  و محسوب نمی کرد. لذا ، آیات بی شماری در قرآن

دست زنان  ئینایهودی و مسیحی وجود دارد که بازتاب موقعیت پ

ان است. امّا موضوع مزبور دقیقًا در جوامع مرد ساالر عهد باست

م  –) طرفداری از زنان نیست ینکته ای است که جنبش نوپای فم

.( اسالمی در صد سال اخیر مطرح کرده است . زنان مزبور 

یعنی پیام انقالبی برابری  –معتقدند که پیام مذهبی قرآن 

را باید از تعصّبات فرهنگی عربستان قرن هفتم جدا  –اجتماعی 

کرد. بدین ترتیب ، آنان برای اوّلین بار در تاریخ ، نظرات خود را در 

دنیای تفسیر قرآن که منحصرًا در ید مردان بوده است ، مطرح 

 کرده اند.



 

  

امروزه در سراسر جهان اسالم نسلی معاصر از محققّان 

ن پرداخته اند که جای خالی آن در قرآنی زن از زاویه ای به قرآ

تحقیقات اسالمی به شدّت احساس می شود. آنان با این باور که 

این نه آموزه های اخالقی اسالم بلکه شرایط اجتماعی عربستان 

ران مرد قرآن است که باعث قرن هفتم و زن ستیزی شدید مفسّ

ز دست آنان در جامعه اسالمی شده ، لذا ، فارغ ا ئیناموقعیت پ

محدودیت های سنّتی جنسیّت ، به بررسی قرآن پرداخته اند. 

فمنیست های مسلمان در سراسر جهان تالش کرده اند که در 

تفسیر قرآن جنسیّتِ غالب ،کمتر مطرح باشد و لذا توازن بیشتری 

ترجمه قابل  ن اسالمی ملحوظ گردد. اخیرًا اوّلیندر اجرای قوانی

 به نام الله بختیار در ایاالتسّط زنی تحسین انگلیسی قرآن تو

متحّده و اروپا منتشر شده و نیز گروهی امام و ائمه جماعت زن 

اجتماعات مسلمین را از تورنتو تا شانگهای هدایت می کنند . به 

افزونی از زنان رؤسای دولت و  همین ترتیب ، تعداد نسبتاً  روز

ی مجلس در کشورهایی که دارای اکثریت مسلمان هستند به رو

کار آمده که از آن جمله اند : خانم مادیور بوی در سنگال ، تانسو 

وو ، مگاواتی کاکوشا جاشاری در کوز ،شنیلر در ترکیه



 

  

سوکارنوپوتری در اندونزی ، نور العزّه در مالزی ، بی نظیربوتو در 

در حمله ای انتحاری به شکلی غم  1770پاکستان ) که در سال 

و شیخ هاسینا در بنگالدش . در چند انگیز کشته شد( و خالدزیا 

سال اخیر دنیای اسالم جمعی رؤسای جمهور و نخست وزیر زن 

داشته است که تعداد آنها از جمع چنین مقاماتی در اروپا و 

 آمریکای شمالی بیشتر است . 

یقیناً هنوز در بسیاری از کشورهایی که اکثریت جمعیّت 

با مردان نیستند . این  آنان مسلمان است زنان دارای حقوق برابر

موضوع  در مورد بیشتر کشورهای مسلمان یا غیر مسلمان در حال 

وضع حقوق  ،رشد در سراسر جهان صدق می کند. بدون تردید

زنان در کشورهایی نظیر ایران ، افغانستان ، سودان ، سومالی بسیار 

وخیم است و باید مورد توجّه قرار گیرد . امّا در عین حال بسیار 

ساده لوحانه است که چگونگی وضعیت زنان در کشورهای مزبور را 

به نحوه برخورد اسالم با زن تعمیم دهیم. متأسفانه این همان 

که دقیقاً در دنیای غرب رخ می دهد، یعنی جایی که  چیزی است

تصویر ظلم و تحقیر زن در اسالم را نه فقط در حجاب او تأکید می 



 

  

کنند بلکه پذیرفته اند . در واقع ، گاهی اوقات به نظر می رسد که 

زندگی زن مسلمان  ی شمالی همهءبرای بسیاری در اروپا و آمریکا

با آن موی خود را پوشانده یا  صرفاً با تکّه پارچه ای که وی

 نپوشانده ، قضاوت می شود. 

که حجاب بته این پدیده ای تازه نیست . علی رغم اینال

هزاران سال در بین مردان و زنان فرهنگ های بی شمار مرسوم 

که حجاب به  بوده است ، در نگاه بسیاری در غرب مدّت هاست

اسالمی شناخته شده است. اروپائیان « تفاوت » عنوان مظهر و آرم 

» و « گوستاو فالبرت » به ویژه از زمانی که شرق شناسانی نظیر 

در آثار خود از زن مسلمان تصویری نظیر چهره « سرریچارد برتون

هولناک زنی شرقی ارائه دادند ، حجاب موجب آزار ذهنی آنان 

 های استعمارگرانر مزبور مجدداً در نوشته ست. تصویشده ا

صر جان تازه د لردکرومر سرکنسول بریتانیا در ماروپایی نظیر آلفر

و « تحقیر زن» ش حجاب نماد ای یافت ، یعنی کسی که برای

 ،اسالم به عنوان یک سیستم اجتماعی» که اثبات قطعی بود بر این

این آقای  بگذریم که خود« . شکستی تمام و کمال بوده است 



 

  

استعمارگر بنیان گذار اتحّادیه مردان برای مخالفت با حقّ رأی 

زنان در انگلستان بود . کرومر فی نفسه عالقه ای به وضعیت زنان 

و « ندگی اسالم عقب ما» مسلمان نداشت و حجاب برای او مظهر 

خاورمیانه توسّط « مأموریت متمّدن کردن » واضح ترین توجیه 

 اروپا بود.

نیای مدرن ، حجاب نه تنها سمبل ظاهر زن مسلمان در د

بلکه مظهر شکاف وسیع ارزشی و رسوماتی شده که بسیاری 

معتقدند اسالم را از غرب جدا ساخته است. از این رو ، پاره ای 

قوانین مصّوبه زنان مسلمان را از برخی از انواع حجاب در فرانسه و 

فداران قانون فوق سایر قسمت های اروپا ممنوع داشته است. طر

ای است که  تقابلی نسبت به اصول روشنگرانهمعتقدند که حجاب 

 عی هستند که اصلاروپا بر اساس آن بنا شده است. آنان مدّ

وزی رئیس سارک طور که نیکالحجاب تکفیر آزادی زنان است . آن

ما نمی توانیم در » جمهور فرانسه هنگام امضای قانون مزبور گفت: 

زندانی شده ، از  بپذیریم که زنان در پشت  روبندهکشورمان 

البته در «. زندگی اجتماعی جدا و از هر گونه هوّیت محروم شوند 



 

  

ستیزانه ای نهفته است دال بر باور عمیق زن  ،بطن این استدالل

که هیچ زن مسلمانی حجاب را با طیب خاطر نمی پذیرد و لذا این

ت های اجتماعی ناشی از حجاب او توسّط همسر ، پدر یا محدودی

و به مفهوم این است که زنان  –به وی تحمیل شده است  ،مذهب

که چه لباسی بپوشند یا  بگیرندمسلمان قادر نیستند تصمیم 

 نپوشند، لذا به عهده دولت است که برای آنان تصمیم بگیرد. 

ا مورد بحث قرار دهیم که ما نمی خواهیم این موضع ر

اصالح طلبان مسلمان لیبرال گفته اند که بسیاری از همانطور 

حجاب در اصل سمبل اختیار زن مسلمان است . استدالل 

ایرانی یعنی دکتر شریعتی  ءمشهوری که فیلسوف سیاسی برجسته

ابراز داشته است « فاطمه ، فاطمه است »  ( در کتاب 00-2133) 

حجاب سمبل ستم به زن نیست ، . برای شریعتی و افرادی نظیر او 

که نشانه اختیار مقاومت گونه او در برابر تصویر غرب از جنسیت بل

زن است . اّما علی رغم تصویر روشنگرانه شریعتی ، همچنان دارای 

نقضی غم انگیز است ، زیرا که فی الواقع شریعتی چیزی را بیان 

 تجربه نکرده بود.را ی کند که خود آن م



 

  

محجّبه  واقعیت این است که تصویر سنّتی از زن مسلمان

همان قدر گمراه  ،به عنوان موجود دربند و مایملک جنسی شوهر

کننده و ساده انگارانه است که تصویر پست مدرنیستی از حجاب 

ق غرب . به عنوان نماد آزادی و اختیار زن در مقابل استیال و تفوّ

این ها باشد ، اّما این چیزی  از کدامحجاب می تواند هر دو یا هیچ

مسلمان باید منحصرًا خود تصمیم بگیرند. هر است که زنان 

انتخابی که زن در این زمینه داشته باشد فقط مربوط به خودش 

می باشد. لذا ، در جایگاه هیچ مرد یا دولتی نیست که در خصوص 

درست در اسالم اظهار نظر کند. آن هایی که زن مسلمان « زنیّت» 

اسالمی یا سمبل  را نه به عنوان شخص بلکه به عنوان سمبل عفّت

آزادی الئیک محسوب می کنند هر دو در یک گناه شریک اند و 

 آن نگاه ابزاری به زن است.

در واقع پایه به اصطالح جنبش زنان بر این ایده است که 

بوده که باعث تضییع حقوق  –اسالم نه و  –این جوامع مرد ساالر 

است. به  زنان در بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان شده

همین دلیل فمنیست های مسلمان در سراسر جهان طرفدار 



 

  

بازگشت به جامعه ای هستند که محّمد در اصل برای پیروانش 

و در فرهنگ ، ملیّت درنظر گرفته بود. این زنان علی رغم تفاوت 

اعتقادات خود معتقدند که درسی که باید از محّمد گرفت و حقوق 

و در مدینه برای زنان منظور داشت و امتیازات بی سابقه ای که ا

دینی بر اساس مساوات  ،دال بر این است که اسالم باالتر از هرچیز

 فمنیست ها جامعه ای است که در آن محمّد ءاست. مدینه

ورقه را به راهنمایی معنوی امّت می گمارد ،  مثل امّ  شخصی

جامعه ای که گاهی خود پیامبر علناً مورد سرزنش همسران خود 

قرار می گرفت ، که در آن زنان در کنار مردان نماز خوانده و می 

جنگیدند ، جامعه ای که در آن زنانی مثل عایشه و اّم سلمه نه 

حدّ اقل در یک  و –فقط به عنوان راهبر مذهبی بلکه سیاسی 

عمل می کردند . جامعه ای که در آن صدای اذان  –مورد نظامی 

از پشت بام خانه محّمد مردان و زنان را گرد هم می آورد تا بدون 

شقاق کنار هم زانو بزنند و به صورت جمعی واحد از خداوند طلب 

 خیر کنند. 



 

  

در واقع این تجربه انقالبی در بر پایی مساوات اجتماعی به 

میالدی اّمت اسالم به  111تا  111قدری موفق بود که از سال 

سرعت چند برابر شد ، هم با افزایش تعداد انصار و هم با ورود 

مشتاق بودند به آنچه در مدینه النبی می مهاجرین جدید که 

گذشت ، بپیوندند. اگرچه در واقع آنجا هنوز یثرب بود . لذا هنوز 

تا وقتی که محّمد توّجه  ،نه خواندنمی توان آن را به درستی مدی

خود به سوی شهر مقّدس مکّه  انهءخود را از اصالحات برابری طلب

مندی که عربستان را در چنگ خود داشت ، معطوف له قدرتو قبی

 کرد.

 

 

 

 



 

  

 فصل چهارم

 جنگ در راه خدا 

 معنای جهاد

در یثرب پیامبر خدا خواب می بیند که در مرتعی وسیع 

شمشیری با او  ند .است و احشام آزاد برای خود می چر ایستاده

شیاری در آن در دست دارد که در زیر نور خورشید می درخشد. 

جنگ در پیش است ، اّما در مرتع امن ، آرامش در بین حیوانات 

در حال چرا حکمفرما و خورشید گرما می بخشد . همه چیز حاکی 

نفوذ افکند و زره ای از خوبی است. او نگاهی به اندام خود می 

ناپذیر بر تن می بیند. جای نگرانی نیست . او اکنون شمشیر بر 

دست در مقابل افق بی انتها ایستاده و با قامت بلند و اعتماد به 

 نفس در انتظار نبرد است . 



 

  

 وقتی محّمد از خواب برمی خیزد بالفاصله تعبیر رؤیای

امّا آنچه به هر حال می شود : قریش در راه است .  را متوّجهخود 

نمی داند این است که در همان موقع آنان با سه هزار مرد جنگی 

 م به سمت یثرب می آیند تا یکسراپا مسلّح و دویست سواره نظا

طبق رسوم  بار و برای همیشه به محّمد و نهضت او خاتمه دهند.

کوچکی از زنان مزّین به  ءلشگر مزبور دستهآن زمان ، در پشت 

 جواهرات و بهترین البسه خود در حال حرکت است . 

همسر قدرتمند و مرموز  ،زنان ، هند ءرهبر دسته

یعنی در سال  یک سال قبلابوسفیان شیخ جدید قریش است. 

میالدی وقتی که قریش برای اوّلین بار در محلّ بدر با محّمد  111

ند هر دو به دست حمزه عموی و پیروانش جنگید، برادر و پدر ه

پیامبر کشته شدند. اکنون که هند از میان صحرا می گذرد و 

 این دست خود مشت کرده ، یادآور گوشه لباس سفیدش را در دو

است که چرا قریش باالخره جنگ بر سر کنترل عربستان را  نکته

 مستقیماً به در خانه محمّد آورده است . 



 

  

» لو می روند فریاد می زند: ج او بر سر مردانی که دارند

هم تشنگی من و هم تشنگی خود را برای گرفتن انتقام سیراب 

قریش  ءدر این اثناء ، یثرب پر از شایعات نزدیکی حمله«. کنید

است. طوایف یهودی که هیچ عالقه ای به نبرد بین محمّد و مکّه 

ندارند در درون قلعه های خود پناه می گیرند. در عین حال ، 

جرین با عجله هر گونه اسلحه و آذوقه که به دستشان می رسد مها

برای مقابله با محاصره دشمن فراهم می کنند . هنگام صبح ، 

صوت اذان همه را به مسجد فرا می خواند و اینجاست که محّمد 

 با آرامش شایعات حمله را تأیید می کند. 

اعالم می کند که لشکر قریش عازم یثرب است ،  محمّد

ا به بجای خروج از یثرب و مقابله با قریش ، محمّد طرح خود را امّ

بدین شکل بیان می کند که مردم به جای بیرون رفتن از شهر و 

ان شوند تا از و منتظر آن شدن با دشمن در جای خود بمانندروبرو 

به تن  یای خودن است که زره ای که در روراه برسند. او مطمئ

او اعالم ناپذیر یثرب بوده است . لذا ، داشته به معنای دفاع آسیب 

یثرب  ءقدر احمق باشند که به واحهمی کند که اگر قریش این



 

  

حمله کنند، مردان در کوچه و خیابان به جنگ آن ها می روند و 

زنان و بّچه ها نیز از باالی درخت های نخل به سوی آن ها سنگ 

 می اندازند. 

به دند. آنان خوب امّا پیروان محمّد به طرح او بدبین بو

خاطر داشتند که سال قبل در بدر چه بالیی برسر قریش آوردند. 

 ناباورانه کوچک بود ، اّما موفّقگروه کوچک محّمد گرچه به شکلی 

شده بود تلفاتی سنگین بر لشگر قدرتمند مکّه وارد آورده و آن ها 

را مجبور کند تا در نهایت خفّت عقب نشینی کنند. لذا ، این بار 

 هم به طور حتم می توانستند آنان را در جنگ نابود کنند. 

ای پیامبر خدا ، ما را در » آن ها به محّمد می گفتند : 

جنگ با دشمن رهبری کن تا آنان فکر نکنند در رویارویی با ایشان 

 « . بسیار ترسو و ضعیف هستیم 

محّمد را که تصوّر کرده بودند خواب وی پیامی از  ،پیرواننظر

سوی خداست در اندیشه کرد. امّا هرچه که مردان او بیشتر اصرار 

، او بیشتر  از شهر خارج و با دشمن روبرو شوند می کردند که



 

  

امتناع می کرد . حتّی معتمدترین مشاورین وی در مورد این که 

د خشمگین از خره محمّ چه باید کرد ، اختالف نظر داشتند . باال

به پا خواست و  ؛ که باید تصمیمی گرفته شودجدل و با علم به این

دستور داد تا زره جنگی اش را برایش بیاورند . آن ها تصمیم 

 گرفتند که در صحرا با لشگر قریش روبرو شوند.

 –اکنون محّمد تنها با چند صد نفر مرد و معدود ی زن 

از جمله عایشه و امّ  سلمه که تقریباً همیشه در جنگ ها همراه او 

یلومتری شمال غرب یثرب به به سمت دشتی در چند ک –بودند 

حد می رود یعنی در جایی که شنیده بود لشگر قریش چادر نام ا

ه به سمت تنگ زده و در تدارک حمله است .در منطقه احد ، محمّد

یک قوای مکّه خیمه خود را نزد ای می رود و در بستر خشک آن

چادرهای لشگر قریش پیداست. او  ،برپا می دارد . از این نقطه

شمار عظیم لشگر دشمن و سالح های برتر آنان را ارزیابی می 

عی د صدها اسب و شتر قوای خصم در مرتکند. وقتی که او می بین

نزدیک به چرا مشغولند ، قلبش فرو می ریزد ، زیرا مردان او 

 اسب فراهم کنند و شتری هم نداشتند.  فقط دو بودند  انستهتو



 

  

محمّد عقب می کشد و به یارانش دستور می دهد چادر 

بزنند و منتظر صبح باشند. صبح که از راه می رسد و آسمان کم 

او بر روی اسبی قرار می گیرد و برای  ؛کم به سرخی می زند

در میان مردان آخرین بار نگاهی به نیروهای خود می اندازد . 

 ءکودکانی را با شمشیر می بیند که بعضی از آن ها بر روی پنجه

پای خود ایستاده اند تا بلند قامت جلوه داده شده و همراه رزم 

ت آن را از صف بیرون کشیده نزد محمّد با عصبانیّ آوران گردند.

گسیل می دارد. اگرچه چند نفری از آنان خود را خانواده هایشان 

پنهان داشته به خیل جنگجویان می پیوندند. محمّد سپس از دید 

دارهای خود را بر باالی کوه احد در جناح سمت خود مستقر  کمان

مواضع خود را سخت حفظ » کرده و به آن ها دستور می دهد: 

آنگاه او رو به « . کنید تا از سمت شما مورد حمله واقع نشویم 

ود را به صدای بلند بقیه مردانش می کند و آخرین دستورات خ

هیچ کس تا وقتی من دستور نداده ام نخواهد » اعالم می کند : 

سپس طوری که حس کرده از رؤیای خود تخطّی می « . جنگید 

کند ، زره دیگری نیز بر تن می کند و به مردان خود دستور حمله 

 می دهد.



 

  

. تیراندازان  ندنیروهای قریش بالفاصله پا به فرار گذاشت

مّد با پرتاب مداوم تیر به سوی دشمن از نیروهای اندک قوای مح

کردند وی محافظت کرده و نیروهای مکّه را مجبور به عقب نشینی 

برخالف  –که قریشی ها عقب کشیدند ، تیراندازان . امّا به محض آن

برای جمع  -دستور صریح محّمد دایر بر عدم ترک مواضع خود

نشینی به جا مانده بود،  آوری غنایمی که از دشمن در حال عقب

شوند. طولی نکشید که نیروهای قریش می  سرازیر ئینااز کوه به پ

را که اکنون  تجدید سازمان کرده و پیامبر و جنگاوران او

به سرعت محاصره کرده و جنگ تبدیل به  جناحشان خالی شده

 کشتاری جمعی می شود. 

حّمد بدین ترتیب ، لشکر عظیم مکّه سریعاً به نیروهای م

حمله می کنند. میدان جنگ از اجساد کشته ها پر می شود . 

ند، بعضی از افراد محمّد گامی که نیروهای قریش نزدیک تر شدهن

حلقه فشرده ای به دور او ایجاد می کنند تا او را از نیروهای در 

حال پیشروی قریش و باران تیر که از همه سو فرو می ریخت ، 

در حالی که بدنشان از اصابت تیرها  امّا این مردان حفظ کنند.



 

  

آبکش شده بود یکی بعد از دیگری در کنار او فرو می افتند تا 

 جایی که فقط یک تن باقی می ماند . سپس او هم فرو می افتد.

اکنون محمّد یکّه و تنها در کنار اجساد جنگجویان خود 

زانو زده و تیرهای خود را بی هدف به سوی قریش نشانه می رود 

تا اینکه کمان در دست او می شکند. حال او بی دفاع مانده و 

او شکافته ، دندانش شکسته ، لبش  سخت مجروح شده است . فکّ

پاره شده و پیشانی او مجروح و آغشته به خون است . محمّد یک 

لحظه به این فکر می افتد که با تمام نیرویی که در وجودش مانده 

جنگاور  -ناگهان یکی از یاران او به سوی دشمن هجوم ببرد، امّا 

به صحنه نبرد می شتابد و او را از زمین  -تنومندی به نام ابو دجانه

بلند کرده به دهانه تنگه می کشاند یعنی جایی که آخرین 

 بپردازند.بازماندگان زخمی جمع شده اند تا به زخم هایشان 

با غیبت ناگهانی پیامبر از صحنه نبرد شایع می شود که 

که این خبر فرجه ای است که یاران عجب آن کشته شده است. او

قریش دست از  ، محمّد به آن نیاز دارند، زیرا با پخش خبر مرگ او



 

  

حمله می کشد و جنگ پایان می یابد . همچنان که بقایای 

آرام به سمت  –در خون و تحقیر شده  هغرق –نیروهای محّمد 

انه بر باالی تپّه ای می یثرب باز می گردند ، ابوسفیان پیروزمند

ایستد و شمشیر کمانی خود را در هوا به اهتزاز درآورده فریاد می 

 «.ستایش باد تو را حبل ، ستایش بر تو» زند: 

اندکی بعد که آرامش بر احد حکمفرما می شود ، هند و 

و اجساد کشته  سایر زنان قریش در میدان جنگ گشت می زنند

ین رسمی است رایج در عربستان قبل شدگان را مُثله می کنند و ا

لذا ، زنان مزبور بینی و گوش جنگاوران به خاک  از اسالم .

محّمد را قطع می کنند تا بعدها با آن ها گردنبند و  ءدرافتاده

تر دارد. او از بقیه زنان  ال درست کنند. امّا هند قصدی مهمخلخ

 –جدا می شود و در تنگه احد به دنبال بدن حمزه عموی پیامبر 

می گردد. او  –یعنی کسی که پدر و برادر او را درجنگ بدر کشت 

باالخره جسد حمزه را پیدا می کرده و کنار او زانو می زند. هند 

ستان خود بیرون می حمزه را می شکافد و جگرش را با دسینه 



 

  

زند و به این ترتیب شد و دندان های خود بر آن فشرده ، گاز می ک

 از پیامبر خدا را تکمیل می کند.  انتقام خود

اسالم اکثرًا ، حتّی توسّط محقّقان معاصر نظیر برنارد 

مذهبی نظامی با جنگجویانی » به عنوان  ،لوئیس تاریخ دان

هستند  خود به زور اسلحه آئینمتعصّب که درگیر گسترش دین و 

ترسیم شده و تصویر دسته ای از مسلمانان که وحشیانه مثل « 

به یکی از قدیمی ترین  ؛گلّه ای ملخ به صحنه نبرد هجوم می برند

کلیشه ها در دنیای غرب تبدیل شده است. در این خصوص ، 

اسالم هیچ » جامعه شناس برجسته نوشته است:  "بر ماکس و"

ساموئل « . ین جنگ استوقت دین رستگاری نبوده ، بلکه د

حواشی آن » هانتینگتون اسالم را به عنوان دینی ترسیم کرده که 

 است .« آغشته در خون 

این تصویر کلیشه ای قدیمی از اسالم به عنوان دینی 

دوران جنگ های صلیبی ستیزه گر ریشه در تبلیغات پاپ های 

د که دارد که در آن مسلمانان سربازانی ضّد مسیح دانسته می شدن



 

  

در کار اشغال کفرآمیز سرزمین های مّقدس ) و بسیار مهمتر از آن 

هنگامی که  ،جاده ابریشم به چین ( بودند. در قرون وسطی

مسلمان در جهت حفظ  سوفان ، دانشمندان و ریاضی دانانفیل

ی امپراتوردانش گذشتگان و شکل دادن به تحقیقات آتی بودند ، 

دس سعی بر آن داشت که روم مقّ درگیر در جنگ و عمیقاً متزلزل 

خود را از ترک ها که از هر سو آن را احاطه کرده بودند با برچسب 

متمایز کند، گویی که در « دین شمشیر » زدن به اسالم به عنوان 

آن زمان راه دیگری هم به جز جنگ برای گسترش ارضی وجود 

نوزده داشته است . هنگامی که استعمارگران اروپایی قرن هجده و 

میالدی به غارت نظام مند طبیعی خاورمیانه و شمال آفریقا 

پرداختند و ناخواسته آتش واکنشی سیاسی و مذهبی را 

« بنیادگرایی اسالمی » برافروختند که امروزه در سطح وسیعی به 

و که ردایی بر تن » رزمنده مسلمان  معروف است ، تصویر ترسناک

ت تا هر کافری را که در سر با تکان دادن شمشیر خود آماده اس

به کلیشه ادبی گسترده ای « راهش ببیند از دم تیغ بگذراند 

 تبدیل شده و هنوز هم هست . 



 

  

امروزه تصویر سنّتی از مسلمان تهاجمی سابق جای خود 

یعنی تروریستی مسلمان که با  ،را به شکلی جدید داده است

در این راه کمربند انفجاری خود آماده شهادت در راه خداست و 

مایل است که تعداد زیادی از افراد بی گناه را نیز با خود قربانی 

کند. امّا آنچه که تغییر نکرده این باور است که اسالم مذهبی است 

« جهاد» که پیروانش از زمان محمّد تا کنون دایمًا درگیر جنگ یا 

 هستند. 

 بسیاری نظریه های دیگر در اسالم امّا نظریه جهاد مثل 

مدّت ها پس از فوت محّمد یعنی زمانی که فاتحین مسلمان    تا

شروع به جذب فرهنگ و رسوم خاور نزدیک کردند ، به عنوان نماد 

ایدئولوژیک کاملی درنیامده بود. باید به خاطر داشت که اسالم در 

ی های بزرگ و فتوحات جهانی تولّد یافت، زمانی که امپراتورعصر 

درگیر  -هر دو پادشاهی مذهبی –ان در آن بیزانس و ساسانی

ارضی بودند. لذا ، نیروهای  شجنگ های دایمی در جهت گستر

اسالمی که از شبه جزیره عربستان به حرکت درآمدند صرفاً به 

موجود پیوستند . آن ها نه آن را ایجاد و نه تعریف کردند  ءهنگامه



 

  

غرب ، امّا به سرعت بر آن غالب شدند. برخالف تصوّر رایج در 

را به اقوام تسلّط یافته  اتحین مسلمان گرویدن به دین اسالمف

تحمیل نکرده بلکه حتّی تشویق هم نکردند . واقعیت این است که 

مزایای مالی و اجتماعی مسلمان عرب بودن در قرون هشتم و نهم 

 نخبگان ای از میالدی چنان بود که اسالم به سرعت به دسته

ن برای افراد غیر عرب تنها از طریق شد که پیوستن به آ تبدیل

بدین شکل که شخص می بایستی  ،روندی پیچیده امکان داشت

 ابتدا مشتری فردی عرب می شد. 

ی بوده است که در آن مذهب و  دوره مزبور ضمناً دوره ا

موجودیتی واحد بود. به غیر از چند مرد و زن شاخص ، حکومت 

زمان ریشه  در آن هیچ یهودی و مسیحی و زرتشتی و مسلمانی

مذهب خود را حاصل تجربیات مذهبی شخصی افراد نمی دانست . 

برعکس ، مذهب معرّف قومیّت ، فرهنگ و هویّت اجتماعی فرد بود 

. بدین شکل ، مذهب سیاست ، اقتصاد و اصول اخالقی شخص را 

تعیین می کرد. در این رابطه مذهب بیش از هر چیز شاخص 

ی مقدّس روم حامل نسخه مصوّب و امپراتور تابعیت فرد بود . لذا ،



 

  

ی امپراتورطور که سیحیّت و مجری آن بود ، درست همانرسمی م

ساسانی هم نسخه مصّوب و رسمی مذهب زرتشت را داشت و 

اسناوا ) مؤمنین به . در شبه قارّه هند ، پادشاهان ومجری آن بود 

یوا ( بر سر به ش او ( با پادشاهان سایوا ) معتقدین ویشنو و مظاهر

ین حاکمان بودایی جهت رقابت می کردند و در چسیطره ارضی 

برتری سیاسی با حاکمان تائوئیست می جنگیدند . در همه مناطق 

مزبور به ویژه در خاور نزدیک که مذهب صراحتاً شاخص هوّیت 

دولت بود ، توسعه ارضی شاخص مذهبی جدید بود. لذا ، همه 

 بود. « مذهب شمشیر » مذاهب ، 

هنگامی که فاتحین مسلمان دست اندر کار تبیین معنا و 

مفهوم جنگ در اسالم شدند ، آرمان های پیشرفته ای از جنگ 

ی های ساسانی و بیزانس نیز امپراتورمذهبی داشتند که توّسط 

عنوانی « جنگ مقدّس » مصوّب و اجرا می شد . در واقع عنوان  

مان آن را به کار ببرند و به هیچ عنوان نبود که فاتحین مسل

نیست. زبان عربی لغات بسیاری « جهاد » تعریفی درست از کلمه 



 

  

 در« جهاد » ترجمه شود که « جنگ » دارد که می توان به عنوان 

 زمره لغات مزبور نیست.

« رزه مبا» به طور تحت الفظی به معنای « جهاد » لغت 

. این کلمه در معنای اصلی است « سعی فراوان » یا « تالش»، 

نامیده میشود( ، به معنای « جهاد اکبر » مذهبی آن ) که گاهی 

مبارزه با نفس جهت غلبه بر گناهانی است که مانع نزدیکی انسان 

در قرآن تقریبًا « جهاد » به خدا می شود. برای این است که کلمه 

ا که اسالم می آید. امّا از آنج« در راه خدا » همیشه قبل از عبادت 

جهاد درونی تسلیم به رضای خدا را از جهاد بیرونی برای رفاه 

» اغلب با معنای ثانوی آن یعنی  ریت جدا نمی داند ، لذا جهادبش

نظامی یا  –تداعی شده که به مفهوم هر کوششی « جهاد اصغر 

علیه ظلم و ستم است . ضمناً تعریف جهاد اغلب مورد  –غیر آن 

ان و تندروها قرار گرفته تا به آنچه که فی الواقع سوء استفاده مبارز

مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است مشروعیت مذهبی بخشند 

 . ه به هیچ عنوان مورد نظرمحمّد نبود ، مفهومی ک



 

  

امّا یا عادالنه است یا غیر عادالنه بر اساس قرآن ، جنگ 

نیست . در نتیجه ، بهترین تعریف از جهاد این « مقدّس» هرگز 

قدیمی بدانیم. این « تئوری جنگ عادالنه » است که آن را یک 

تئوری ناشی از ضرورت و طی جنگ های خونین و اغلب پر آشوب 

میالدی بین گروه کوچک امّا رو به رشد محّمد با قوای  111سال 

 کوین یافت. پرقدرت و همیشه حاضر قریش ت

ب آنکه به نظر می رسید قریش در ابتدای کار نسبت یعج

به موفقیّت پیروان محّمد در یثرب واهمه ای نداشت ، گرچه بی 

شک می دانستند که در آنجا چه می گذرد . قریش از طریق 

جاسوسان خودموقعیت غالب خود را در سراسر شبه جزیره 

زلزل اقتدار یا منافع عربستان حفظ کرده بود. هر چیز که موجب ت

آنان می شد از چشمانشان پنهان نمی ماند . اگرچه قریش احتمااًل 

از شمار روزافزون پیروان محمّد نگران بود امّا تا وقتی آن ها ساکن 

یثرب بودند مکّه مایل بود محمّد را به کلّی فراموش کند. اگرچه 

 محمّد مایل نبود مکّه را فراموش کند.



 

  

حولّی که در یثرب رخ داد نه در نظام شاید بزرگترین ت

طور که وحی از بیانات نتّی که در خود پیامبر بود. همانقبیله ای س

عمومی در مورد خوبی و قدرت خدا به قوانین مشخص حقوقی و 

مدنی برای ساخت و اداره جامعه ای صالح و برابر تکامل یافت ، به 

شد. لذا ، پیام  آگاهی پیامبرانه محّمد نیز متحوّل همین نحو حسّ 

و آنهایی که در  -یعنی مکّه –مادر شهر ها » او دیگر خطاب به 

( نبود . موفقّیت چشمگیر امّت 11آیه  1سوره « ) اطراف ساکنند

که خدا از وی می خواهد چیزی  بود در یثرب محّمد را قانع کرده

 11سوره « ) قبیله و اقوام نزدیک خود» بیش از هشدار دهنده به 

رحمتی برای » ( باشد. او اکنون نقش خود را  به عنوان 121آیه 

همه » ( و پیامبر   270آیه  12سوره « ) تمام خالیق جهان

 ( می دانست .10آیه  22، سوره  271آیه  21سوره « ) بشریت 

البته هر چقدر هم که جامعه محّمد محبوب ، موفّق یا 

حجاز بزرگ می شد ، اگر مرکز مذهبی ، اقتصادی و اجتماعی 

خود فرا  همچنان مخالف آن بود ، هرگز نمی توانست به گسترش 

سوی مرزهای یثرب امید داشته باشد . در نتیجه ، محّمد باید با 



 

  

خود تغییر می  آئینقریش روبرو شده و در صورت امکان آنها را به 

 .کرد می ه آن ها را به خود جلب داد . امّا ابتدا باید توجّ 

محمّد که در مکّه آموخته بود تنها راه مؤثر رویارویی با 

قریش از  طریق مالی است ، به اقدامی کاماًل جسورانه دست زد و 

که در  –یثرب را شهری عبادتگاهی )حرم( اعالم کرد. اقدام مزبور 

به این معنی بود که یثرب  –قانون اساسی مدینه رسمی شد 

مذهبی باشد و هم مرکز  – اکنون می توانست هم مکانی زیارتی

مشروع تجارت ) که این دو در عربستان باستان تقریبًا غیر قابل 

تفکیک بودند (. اّما تصمیم مزبور صرفًا تصمیمی مالی نبود ، بلکه 

عامداً سلطه مذهبی و « حرم » محمّد با اعالم یثرب به عنوان 

حال، لش می کشید. اقتصادی مکّه بر شبه جزیره عربستان را به چا

که مطمئن شود قریش پیام او را گرفته است ، محمّد برای این

پیروان خود را به صحرا فرستاد تا در سّنت وقت اعراب یعنی غارت 

 کاروان ها شرکت کنند. 



 

  

غارت کاروان ها در عربستان پیش از اسالم وسیله ای 

مشروع برای طوایف کوچک بود تا از ثروت طوایف بزرگ تر بهره 

دزدی محسوب نمی شد و تا جایی این کار به هیچ وجه  گیرند. لذا

که خشونتی صورت نمی گرفت و خونی ریخته نمی شد ، نیازی 

 –هم به قصاص نبود. طرف غارتگر به سرعت بر کاروان می تاخت 

حرکت  اینکه و هر چه می توانست ، قبل از –آن  معموالً به عقبهء

غارت های ادواری وی فاش شود ، از آن برمی داشت . این قبیل 

قطعًا مایه آزار قافله دار کاروان ها بود امّا به طور کلّ به عنوان 

کاال در صحرای بخشی از خطرات نهفته در انتقال مقادیر عظیم 

 به شمار می آمد.  وسیع و بدون محافظ

حمالت محمّد گرچه در ابتدا کوچک و پراکنده بود ، 

دان نیاز داشت تأمین می منتهی نه تنها اقالمی را که اّمت سخت ب

کرد ، بلکه در ایجاد اختالل در ورود و خروج کاال به مکّه نیز بسیار 

مؤثر بود. طولی نکشید که کاروان هایی که به مکّه وارد می شدند 

به قریش شکایت کردند که دیگر از سفر در منطقه احساس امنیت 

ه به نمی کنند . چند کاروان حتّی تصمیم گرفتند که به جای مکّ 



 

  

د کرده بودند یثرب سفر کند تا از امنیتی که محّمد و یارانش ایجا

 ارت در مکّه کاهش یافت و سودهایی، تجبهره مند شوند. از اینرو 

ه توجهّی که نیاز داشت دست از دست رفت امّا محّمد باالخره ب

میالدی یعنی یک سال تمام  111در سال یافت.                    

فاجعه بار احد ، به محمّد خبر رسید که کاروان قبل از شکست 

به مکّه می رود و اندازه کاروان مزبور وسوسه بزرگی از فلسطین 

انگیزتر از این بود که بتوان از آن چشم پوشی کرد . لذا ، محّمد 

جمع و عزم کرد آن را  –بیشتر از مهاجرین  –سیصد داوطلب 

بدر رسید  بیرون منطقها هنگامی که گروه او به غارت کند . امّ

ناگهان با هزار جنگجوی قریش روبرو شد . ظاهراً نقشه محمّد به 

مکّه درز کرده بود و اکنون قریش آماده بود تا به گروه کوچک 

 شورشی او درسی بدهد که فراموش نکنند. 

بزرگ مدّت چند روز قوای دوطرف از دو سوی درّه ای 

یش با لباس سفید و سوار روهای قریکدیگر را رصد می کردند . نی

ر بر اسب های مزّین به نقش و نگار و شترهای بلند و قوی و د

 برای نه لیو ،نده و آماده غارتمقابل آن ها اّمت با لباس های ژ



 

  

یک از طرفین رایی کرده بودند . در واقع ، هیچصف آ ،جنگ

اشتیاقی به جنگ نشان نمی داد. قریش احتماالً می پنداشت که 

یم یا حّد اقل ی بالفاصله منجر به تسلنیروهای خود شمار عظیم

توبه مهاجمان شود. محمّد که احتمااًل می دانست نبرد در آن 

شرایط نه فقط منجر به مرگ او بلکه پایان اّمت وی می انجامد ، با 

ای خدا » نگرانی منتظر دستور خدا بود . او مدام دعا می کرد که : 

« یگر کسی نیست تو را پرستش کند ، اگر این گروه نابود شود ، د

. 

تردید محّمد در بدر ریشه در چیزی بیش از نابودی 

داشت ، محّمد مدّتی بود که می دانست بدون تسلیم قریش ، 

پیغام او نمی تواند فراسوی عربستان گسترش یابد و اگرچه حتماً 

متوّجه بود که چنین تسلیمی بدون جنگ حاصل نمی شود ، امّا 

طور که برای همیشه چهره می دانست که وحی هماناین را هم 

اقتصادی عربستان پیش از اسالم را متحوّل کرده ، باید -اجتماعی

 روش ها و اخالقیات جنگاوری پیش از اسالم را هم متحوّل کند. 



 

  

. بین قبایل کم نداشت « قوانین جنگ » البته عربستان 

ای از که کی و کجا جنگ شود مجموعه بت پرست در مورد این

ضوابط وجود داشت ، امّا ضوابط مزبور بیشتر برای جلوگیری و 

ه تنظیم محدود کردن جنگ در جهت تضمین بقای قبیله بود و ن

ات مطلق نقش مهّم در طور که اخالقیّاصول و موازین جنگ. همان

مفاهیم قانون و نظم در قبایل بازی نمی کرد ، در مفاهیم جنگ و 

 صلح نیز فاقد نقش بود.

نظریه جهاد با تحوّل تدریجی آن در قرآن به ویژه بدین 

منظور بود تا بین مفاهیم جنگ در قبل و بعد از اسالم تفاوت قایل 

بعد از اسالم را به چیزی مسلّح کرد که شود و مورد 

نامیده که « اخالقی  –جنبه ایدئولوژیک » آن را  "موستانسیرمیر"

ود نداشت . لذا ، در عمق تا پیش از آن در شبه جزیره عربستان وج

نظریه جهاد تفاوتی ناشناخته بین جنگجو و غیر جنگجو وجود 

نداشت . بنابراین ، کشتن زنان ، کودکان ، راهبان ، خاخام ها ، 

افراد مسن و هر غیر جنگجوی دیگر تحت هر شرایطی اکیدًا 

ممنوع بود . در نتیجه ، قوانین اسالمی بعدها بر اساس این قبیل 



 

  

ت ها گسترش یافت تا جایی که شکنجه زندانیان جنگی ، ممنوعی

مُثله کردن کشته شدگان ، تجاوز ، آزار و اذیت یا هرگونه تخّلف 

گان سیاسی ، تخریب بی جنسی در طی جنگ ، کشتن نمایند

مردم یا تخریب نهادهای مذهبی و درمانی را نیز  دلیل اموال

عد در تدوین قوانین ممنوع کرد . این ها مقّرراتی بود که قرن ها ب

 مدرن بین المللی جنگ ملحوظ شد. 

در نظریه جهاد ممنوعیت صریح با  شاید مهم ترین ابتکار

» هر نوع جنگ جز جنگ های اکیدًا دفاعی بود . قرآن می فرماید: 

شروع  در راه خدا با کسانی که با تو سرجنگ دارند ، بجنگ ، امّا

 1سوره«)وست ندارد کننده خصومت نباش ، خدا متجاوزین را د

» . قرآن در موارد دیگر صریح تر سخن گفته است : ( 217آیه 

... کسانی اجازه جنگ تنها به کسانی داده شده که ستم دیده اند 

شان یکه گفته اند خدا ، پروردگار ماست ، از خانه هاکه به جرم این

 ( تأکید از ماست. 31آیه  11) سوره     «بیرون شده اند 



 

  

ت قرآن به محمّد و پیروانش ایکه بعضی آدرست است 

مشرکین را هر جا که بیابید از دم تیغ » دستور می دهد که 

با کسانی که به » خصوص ( ، و ب 3آیه  1) سوره       «بگذرانید 

( . امّا باید  11آیه  1سوره « ) خدا و آخرت باور ندارند بجنگ 

اران نفوذی دانست که آیات مزبور مستقیماً علیه قریش و طرفد

» و « مشرکین » که در قرآن مشخّصًا و به ترتیب  –آنان در یثرب 

نازل شد که امّت با آن ها درگیر  –خطاب شده اند « منافقین 

 جنگی هولناک بود. 

با وجود این ، مدّت هاست که مسلمانان و غیر مسلمانان 

با تمسّک به آیات مزبور می گویند اسالم طرفدار جنگ با غیر 

ین است تا هنگامی که ایمان آورند. امّا دیدگاه مزبور مسلم

.  دنکرده باش آن را تأییددیدگاهی نیست که قرآن یا محمّد 

دیدگاه فوق الذکر در اوج جنگ های صلیبی و تا حدودی در پاسخ 

به آن ها توسّط نسل های بعدی دانشوران حقوقی اسالمی مطرح و 

نامیده « نظریه کالسیک جهاد » موجب طرز فکری شد که اکنون 

می شود . نظریه ای که جهان را از جمله به دو قسمت تقسیم می 



 

  

که اوّلی همیشه در « دارالحرب  »و « السالم ادار» کند یعنی 

 تعقیب دوّمی است.

پایان جنگ های صلیبی و تغییر توجّه  به با نزدیک شدن

روم از خطر اسالم به جنبش های اصالح طلبانه مسیحیان که در 

سراسر اروپا شکل می گرفت ، نظریه کالسیک جهاد از سوی نسلی 

ت . از مهم جدید از دانشوران مسلمان مورد چالش جدّی قرار گرف

میالدی ( بود که  2113-2312ترین این دانشوران ابن تیمیه ) 

لوژی اسالمی تنها معادل نفوذ نفوذ وی در شکل دادن به ایدئو

آگوستین در ترسیم مسیحیّت بود.  ابن تیمیه معتقد بود که  سنت

یعنی  –فکر کشتن کسانی که حاضر به قبول اسالم نمی شدند 

د است نه تنها برخالف الگوی محمّ  – اساس نظریه کالسیک جهاد

بلکه یکی از مهم ترین اصول قرآن را زیر پا می گذارد که می گوید 

(. در واقع بر  131آیه  1سوره «) در قبول دین اجباری نیست : » 

دین حقّ از سوی خداست، پس هر که » این موضع تأکید دارد که 

 22سوره « ) می خواهد ایمان آورد و هر که نمی خواهد نیاورد 

آیا می توان مردم را » (. آنگاه قرآن به روشنی می پرسد : 11آیه 



 

  

 27سوره « ) علی رغم خواسته آنان مجبور به قبول ایمان کرد ؟ 

. لذا قرآن به این ترتیب به مؤمنان  . معلوم است که خیر (11آیه 

دین شما » دستور می دهد که به کسانی که ایمان ندارند بگویند: 

 (. 1آیه  271سوره « ) شما و دین من برای من برای 

ردّ نظریه کالسیک جهاد توسّط ابن تیمیه به رشد آثار 

گروهی از متفکّرین سیاسی و مذهبی مسلمان در قرون هجده و 

( 2220-2212شد . در هند سیّد احمدخان )  نوزده میالدی منجر

د ااز جه با استفاده از استدالالت ابن تیمیه مدعی شد که نمی توان

در مبارزه برای استقالل علیه اشغالگران انگلیسی استفاده کرد زیرا 

 -انگلیسی ها آزادی مذهبی مسلمانان هند را سرکوب نکرده بودند

یعنی استداللی قرآنی برای جهاد ) بدیهی است که استدالل مزبور 

در هند مستعمره مورد پسند نبود ( . همچنین ، چراغعلی ) 

مریدان احمد خان و از اوّلین پژوهشگران ( از 2213-2211

مسلمان که مفاهیم قرآنی را به سمت و سوی قراین عقالیی سوق 

می داد اظهار داشت که دنیای مسلمان کنونی نمی تواند از جامعه 

تاریخی دوران محّمد به عنوان الگویی مشروع جهت تعیین 



 

  

زمانی مزبور در چگونگی و زمان جنگ استفاده کند ، زیرا جامعه 

همه جهان آن زمان درگیر که قبالً گفته شد ، شکل گرفت که چنان

 -2113جنگ دایمی بود . در اوایل قرن بیستم ، محمود شلتوت ) 

( اصالح طلب مصری ، از قراین مطروحه توسّط چراغعلی 2210

استفاده کرد تا نشان دهد که اسالم نه تنها جنگ هایی را که در 

بلکه جنگ هایی را هم که رسمًا توّسط پاسخ به تهاجم نیستند ، 

 مجتهد جامع الشرایط مسلمان تأیید نشده ، ممنوع کرده است .

که ی قرن گذشته و به خصوص پس از اینمعهذا ، ط

بروز نوعی جدید از رادیکالیسم  موجب تجربه استعمار کشورها

اسالمی در خاورمیانه گردید ، نظریه جهاد سبب احیاء چشمگیر در 

مکتب چند روشنفکر شاخص مسلمان شد. در ایران آیت  بیانات و

( با استفاده از تفسیر رزمندگی جهاد 2171-2121اهلل خمینی ) 

و سپس  2101ابتدا موجب برپایی انقالب ضدّ امپریالیستی 

عراق شد. برپایه نظر  ءسازماندهی علیه جنگ ویرانگر هشت ساله

روه مبارزین خمینی از کاربرد مفهوم جهاد در جنگ  بود که گ

مسلمان حزب اهلل تشکیل شد. گروهی که کاربرد تاکتیکی بمب 



 

  

گذاری استشهادی آنان موجب بروز دوره ای جدید از تروریسم بین 

 المللی گردید. 

-2121در عربستان سعودی ، عبد اهلل یوسف اعظم ) 

در دانشگاه پادشاه عبدالعزیز از نفوذ ( استاد فلسفه اسالمی 2112

نان ناراضی استفاده کرد تا تفسیر سازش ناپذیر و خود بین جوا

جنگنده ای از جهاد را ترویج کند که به قول وی بر همه مسلمین 

نه مذاکره ، » مفروض بود. او به دانشجویان خود یادآور می شد که 

باید مدّ نظر « نه کنفرانس و نه گفتگو بلکه فقط جهاد و تفنگ 

روه مبارزین فلسطینی باشد. نظرات یوسف اعظم پایه گذار گ

ت خود حماس شد که بعدها تاکتیک های حزب اهلل را در مقاوم

به کار گرفت . آموزه های وی به  علیه اشغالگران اسرائیلی 

خصوص بر روی یک دانشجو عمیقاً تأثیر گذارد و او کسی نبود جز 

اسامه بن الدن که بعدها ایدئولوژی استاد خود را با فراخوان 

نبرد جهانی علیه غرب به کار گرفت و بدین ترتیب مسلمانان در 

موجی مهیب از تروریسم را به راه انداخت که به مرگ هزاران 

 انسان بی گناه انجامید. 



 

  

و بی رحم القاعده که بعدها اسامه بن سازمان تروریستی 

الدن آن را پایه گذارد چیزی نبود جز تأیید حرکت بزرگ تری از 

م به حرکت جهادی . آنچه که به مبارزه خالص اسالمی موسو

در واقع آنچه که باعث نام آن  -حرکت جهادی ویژگی می بخشید 

تند از کلمه جهاد است . آنچه که طی  از خوانیب –شده است 

قرون متمادی به عنوان وظیفه ای جمعی و صرفًا علیه جان و مال 

و دین شناخته شده ، در حرکت جهادی تبدیل به عمل انقالبی 

هرگونه مرجعیت قضایی است. از دور از  ی گردیده که به کلّ تکروی

رو ، جهاد در دست القاعده و سایر سازمان های جهادی حربه این

پنداشته « دشمن» آن هایی که  ءای است تهاجمی که علیه همه

می شوند، چه مسلمان یا غیر مسلمان به کار می رود. در واقع ، 

حاکی از این « وست پونیت» گزارش اخیر مرکز ضدّ تروریسم 

هشتاد و پنج درصد تلفات  1771تا  1771است که بین سال های 

 1772تا  1771حمالت القاعده مسلمان بوده اند ) بین سال های 

درصد رسید! ( . علی رغم ممنوعیت قرآن در  12مزبور به  تعداد

آسیب رساندن به غیر محاربین ، زنان ، کودکان ، سالخوردگان ، 

بیماران و معلولین از جمله اهداف مشروع حمالت جهادی ها 



 

  

هستند. به همین علت است که علی رغم باور عمومی در غرب ، 

تنها توسّط اکثریت اقدامات گروه های جهادی نظیر القاعده نه 

اسالم ، بلکه حتّی توسّط سایر گروه های مبارز نظیر عظیم دنیای 

 گروه فلسطینی حماس و حزب اهلل لبنان محکوم شده است . 

واقعیت این است که تقریبًا یک نفر از هر پنج نفر 

جمعیت جهان مسلمان است . اگرچه احتماالً پاره ای از این افراد 

، در واقع  علیه قدرت های غرب موافق است در نارضایتی بن الدن

، علی رغم روش هایی که نظریه جهاد از طریق آن ها برای توجیه 

تعصّبات شخصی یا ایدئولوژی های سیاسی تحریف شده ، جهاد به 

مفهوم فوق نه در جهان اسالم مقبول همگان است و نه تعریفی 

لتی و متفّق القول دارد. درست است که مبارزه علیه بی عدا

استبداد وظیفه همه مسلمانان است . به هر جهت ، اگر کسی در 

صومعه ها ، » مقابل زورگویان و ستمکاران نایستد، براساس قرآن 

« ) کلیساها ، کنیسه ها و مساجد همه با خاک یکسان می شود 

در دفاع ( . بنابراین ، نگاه قرآن به جهاد منحصرًا 17آیه  11سوره 

جنگ چارچوب قوانین مشخّصه اخالقی  رری و دعلیه ظلم و نابراب



 

  

از نظریه پرد "مایکل والزر"طور که قابل درک است . لذا ، اگر آن

برقراری « جنگ عادالنه » تعیین کننده  سیاسی معتقد است عامل

» و هم « عدالت در جنگ » مقرّراتی ویژه است که هم دربرگیرنده 

ف از نظریه محّمد از باشد ، بنابراین، بهترین تعری« عدالت جنگ 

در عربستان باستان « جنگ عادالنه » جهاد در اصل همان تئوری 

 است.

حّمد میالدی اوّلین فرصت برای م 111جنگ بدر در سال 

دربیاورد . با گذشت چند روز و  بود تا نظریه جهاد را به اجرا

نزدیک شدن تدریجی دو قوا به یکدیگر ، محمّد امّا تا زمانی که 

ه قرار نگرفته بود حاضر به جنگ نمی شد . حتّی پس از مورد حمل

که به سنّت اعراب ، با جنگ تن به تن دو یا سه نفر  –شروع جنگ 

از دو سو آغاز و در پایان صحنه از اجساد کشته شدگان پاک و 

محمّد همچنان زانو بر  –افراد دیگری برای نبرد انتخاب می شدند 

زمین زده منتظر پیام از سوی خدا بود. در این هنگام ، ابوبکر که از 

عدم تصمیم پیامبر خسته شده بود باالخره از پیامبر خواست که 

رغم تردید محّمد فی الحال شروع  زد و در جنگی که علیبه پا خی



 

  

ر ، این ای پیامب» شده بود ، شرکت کند. لذا ، ابوبکر به او گفت : 

قدر خدای خدا را مخوان ، زیرا که خدا حتماً به آنچه که به تو 

پا خاسته از گروه محمّد پذیرفت و ب« . وعده کرده ، عمل می کند

کوچک پیروانش خواست که با اعتماد به خدا با تمام قوا به دشمن 

 بتازند .

آنچه که روی داد ، زد و خوردی سخت بود که به قول 

به سختی چیزی بیش از » گابریلی تاریخ دان ایتالیاییفرانسیکو 

 می نمود.« یک نزاع 

شاید این یک نزاع بوده باشد ، امّا وقتی که درگیری پایان 

یافت و صحنه جنگ از اجساد پاک شد ، بی شک مشخّص بود که 

پیروز صحنه که بوده است . محّمد در نهایت حیرت تنها حدود 

از دست داد، در حالی که قریش به  دوازده تن از مردان خود را

کلّی تار و مار شده بود. اخبار پیروزی پیامبر بر بزرگترین و قوی 

قبل از خود پیروزمندان به یثرب  ترین طایفه عربستان خیلی

بدر ثابت کرد که لطف خدا  رسید. امّت به وجد آمده بود. نبرد



 

  

د آمدند تا متوّجه پیامبر است . شایع بود که فرشتگان به صحنه نبر

دشمنان محّمد را هالک کنند. محّمد از جنگ بدر به بعد دیگر 

فقط شیخ یا حَکَم نبود بلکه او و پیروانش اکنون قدرت سیاسی 

جدیدی در حجاز بودند. یثرب نیز دیگر صرفاً واحه ای کشاورزی 

 نبود بلکه مرکز قدرت ، شهر پیامبر یعنی مدینه بود.

کی آن ر حجاز ایجاد کرد. یبدر اساساً دو گروه مخالف د

و دیگری آنان که به قریش وفادار  هایی که طرفدار محّمد بوده

مانده بودند. هر کس طرفی را می گرفت . نمایندگان طوایف از 

سراسر حجاز به مدینه سرازیر  شدند تا با محمّد متّحد شوند . 

درعین حال گروهی از وفاداران به قریش مدینه را به سوی مکّه 

کردند. جالب این بود که بسیاری از وفاداران به قریش  ترک

آئین » حنیفی هایی بودند که با وجود ارتباط نهضت محمّد با 

حاضر به گرویدن به اسالم نشدند و بیشتر هم به این « ابراهیم 

خاطر که حنیفیت وفاداری به کعبه و حافظین آن یعنی قریش را 

 الزم می دانست . 



 

  

از مدینه به مّکه  و « مهاجرت معکوس » با این حال ، نه 

خاطر محمّد را نیازرد . او نگران موضوعی  ،نه عزیمت حنیفی ها

که طرح محّمد  هبود : ظاهرًا خائنی در مدینه بود تر بسیار مهّم

برای هجوم به کاروان را به قریش خبر داده بود . اگر چه احتماالت 

ه متوّجه طایفه بنی صلبسیاری وجود داشت ، اّما ظنّ محمّد بالفا

که یکی از بزرگترین و ثروتمندترین طوایف یهودی در قینقاع شد 

واحه بود . لذا ، او بر اساس سوء ظّن خود اقدام و استحکامات بنی 

قینقاع را به مدّت پانزده روز محاصره کرد تا این که طایفه مزبور 

 باالخره تسلیم شد. 

احتماالً بی پایه  واهمه محّمد در مورد خیانت بنی قینقاع

نبود ، زیرا اکثر طوایف یهودی مدینه روابط حیاتی تجاری با قریش 

داشتند و لذا مایل نبودند در آنچه به نظر آن ها جنگی طوالنی 

بین دو شهر بود ، نقش داشته باشند . حضور محمّد در یثرب فی 

الحال اوضاع اقتصادی را برای آن ها دشوار ساخته بود . در این 

تا ، ائتالف سیاسی بین قبایل عرب و قدرت روزافزون محّمد به راس

شدّت قدرت و اختیار طوایف یهودی را کاهش داده بود . بنی 



 

  

قینقاع به خصوص از روش داد و ستد بدون مالیات پیامبر آسیب 

دیده بود زیرا این بازار ، انحصار اقتصادی آنها بر مدینه را برچیده و 

اهش داده بود . جنگ با مکّه با قطع ثروت آنان را به شدّت ک

همیشگی روابط اقتصادی آن ها با قریش تنها به بدتر شدن 

وضعیت طوایف یهودی مدینه می انجامید زیرا که هرچه باشد 

قریش مشتری اصلی خرما ، شراب و ساز و برگ جنگی آنها بود . 

لذا ، علی رغم پیروزی در بدر ، هنوز دلیلی وجود نداشت که باور 

نند محمّد واقعًا می توانست بر قریش غلبه کند. از نظر آنان قطعًا ک

تا پیامبر را شکست دهند مکّیان تجدید قوا کرده و باز می گشتند 

و وقتی که این اتّفاق می افتاد ، بر طوایف یهودی بود وفاداری خود 

 را به قریش به وضوح اعالم کنند.

حکیم وفاداری محمّد نیز پس از نبرد بدر عمیقاً نگران ت

نظامنامه یا » ها نسبت به خود بود و به همین دلیل با تنظیم 

از  توافق نامه های دو جانبه محافظت« قانون اساسی مدینه 

 یکدیگر را تدوین کرد. 



 

  

سند » به درستی آن را  "لموشه جی"که  سند مزبور

می دانست ، به وضوح حاکی از این بود که دفاع از « تدارک جنگ 

مسئولیت مشترک  –یا حداقل مشارکت در هزینه آن  –مدینه 

نامه مزبور آزادی کامل مذهبی و اگرچه نظام  همه ساکنین است.

اجتماعی طوایف یهودی مدینه را تصریح کرده و دایر بر این بود 

باشد ، با « یهودی به دین خود و مسلمان هم به دین خود » که 

آنانی » در جنگ علیه  این حال از آنان کامالً انتظار می رفت که

نامه کمک کنند. خالصه اینکه ، نظام« د مخالفند که با این سن

مدینه وسیله ای در دست محمّد شد تا از طریق آن مطمئن شود 

چه کسی بر له و چه کسی بر علیه اوست . بنابراین ، وقتی محّمد 

دو جانبه خیانت کرده ، به  شک برد که قینقاع به سوگند حفاظت

 رد عمل شد . سرعت وا

بر طبق سنّت عرب ، سزای خیانت به روشنی تعریف شده 

بود : مردان باید کشته می شدند و زنان و کودکان آنان به بردگی 

فروخته شده و اموالشان به عنوان غنیمت تقسیم می شد . این در 

واقع همان چیزی بود که همه مردم مدینه از جمله خود بنی 



 

  

سرشان بیاید . لذا ، وقتی محمّد سنّت قینقاع انتظار داشتند بر 

مزبور را زیر پا گذاشت و در عوض تصمیم گرفت که طایفه مزبور را  

از مدینه تبعید کرده و حتّی به آن ها اجازه دهد اموال خود را 

همراه ببرند ، همه دچار حیرت شدند . تصمیم مزبور تصمیمی 

یز توسّط بزرگوارانه از سوی محّمد بود و از بسیاری جهات ن

مشتریان متحّدان مدینه که نمی خواستند دستانشان به خون 

آلوده شود بر وی تحمیل شد. امّا این تصمیمی بود که وی ناچار 

شد یک سال پس از شکست فاجعه بار قوای بسیار مطمئن خود 

  در احد مجدداً اخذ کند. 

جنگ احد روحیه اّمت را درهم کوبید . مهم تر این که به 

رسید این شکست تأییدی بر انتظارات طوایف یهودی نظر می 

مدینه بود که معتقد بودند طولی نخواهد کشید که قریش بر 

محمّد پیروز شود . به ویژه ، بنی نضیر و بنی قریظه ، دو طایفه 

 . مطرح که در واحه مانده بودند از نتیجه جنگ احد خشنود شدند

در واقع ، بنی نضیر که شیخ آن پیش از غزوه احد در خفا با 

ابوسفیان رهبر قریش مالقات کرده بود ، سعی کرد با استفاده از 



 

  

خم های ضعف محمّد او را به قتل برساند. امّا محمّد که هنوز از ز

نیافته بود از این توطئه مطلع شد و عیناً مثل کاری  جنگ بهبود

انجام داد ، آنچه از قوای خود باقی مانده بود  که با طایفه ابوقینقاع

که بنی نضیر گرد آورد تا قلعه بنی نضیر را محاصره کند. هنگامی 

خواست ، کعب ابن اسد شیخ بنی از یهودیان هم کیش خود کمک 

ه صریحاً اعالم داشت که کمکی از وی ساخته نیست . با قریظ

یم نداشت اّما دریافت چنین پاسخی ، بنی نضیر چاره ای جز تسل

تنها به این شرط که همان فرصتی که به بنی قینقاع داده شد به 

آنان نیز داده شود تا اسلحه خود را زمین بگذارند و مدینه را به 

ک کنند. این بار هم محمّد علیرغم صورت مسالمت آمیز تر

در جنگ به شدّت  انناراحتی شدید پیروانش که بسیاری از آن

شنهاد مزبور را پذیرفت . بدین ترتیب ، بنی مجروح شده بودند پی

را با  اموالش و مقصد خیبر ترک کرد و ثروتنضیر مدینه را به 

 خود برد.

پس از جنگ احد ، درگیری ها بین مّکه و مدینه به مدّت 

دو سال ادامه یافت . این دوره ای وخیم بود پر از ارتباطات 



 

  

آمیز هولناک از مخفیانه ، ترورهای پنهانی و اقدامات خشونت 

میالدی قریش که از  110سوی هر دو طرف . باالخره در سال 

ادامه تخاصمات خسته شده بود ائتالفی عظیم از جنگجویان بادیه 

نشین تشکیل و برای آخرین بار عازم مدینه شد به این امید که به 

کشیده بود برای همیشه پایان دهد . اّما این بار  اجنگی که به دراز

  وی  او بیاید .صمیم گرفت که منتظر شود تا قریش به سمحمّد ت

او طی تاکتیک نظامی مبتکرانه ای که تا قرن ها بعد الگو قرار 

گرفت به پیروانش دستور داد تا خندقی دور مدینه حفر کنند تا با 

استفاده از آن برای مدّتی مدید از واحه دفاع کند . قریش همراه با 

ماه تالش جهت غلبه بر شیوه نبوغ  ائتالف بزرگ خود پس از یک

 جهیزاتتامید شده و خسته و تهی از ناآمیز خندق دفاعی ، نهایتاً 

 به دیار خود بازگشتند. 

وجه برای محّمد یک اگرچه نتیجه جنگ خندق به هیچ

پیروزی محسوب نمی شد ، اّما در عین حال او نمی توانست از 

گ احد را با نتیجه جن نتیجه آن ناراضی باشد، به ویژه وقتی که آن

زیاد صورت نگرفت  یزد و خورد مقایسه می کرد . در جنگ خندق



 

  

 ی چندانو از هر دو سو چند نفر بیشتر کشته نشد و در واقع اتّفاق

مشهور شد به « جنگ خندق » نیفتاد . امّا جنگ مزبور که به  

که بعد از د بلکه در واقع برای حوادثی بود علّت وقایع طی آن نبو

 آن اتفّاق افتاد . 

در طول محاصره یک ماهه شهر ، در حالی که قوای 

مدینه می کوشید تا مهاجمان مکّی را بیرون نگاه دارد ، بنی قریظه 

علناً و به طور  –که اکنون بزرگترین طایفه یهودی واحه بود  –

فعّال از نیروهای قریش حمایت می کرد تا جایی که حتّی به آن ها 

است بتوان گفت چرا بنی قریظه  ح و تدارکات می داد . بعیدسال

این قدر آشکارا به محمّد خیانت کرد . گستاخی آن ها در مذاکرات 

حتّی هنگامی که نبرد در اطراف از  –خود با ائتالف بادیه نشینان 

بود که فکر می کردند  شاید به علّت این – ن جریان داشتناآ

و می خواستند اوضاع که آرام شد  پایان نهضت محّمد است اکنون

در طرف برنده جنگ باشند. حتّی اگر محمّد پیروز میدان بود ، 

بنی قریظه احتمااًل فرض بر این داشت که بدترین سرنوشت برای 

نضیر خواهد بود و بنی نضیر  بنی آنان مثل طوایف بنی قینقاع و



 

  

اّما فی الحال در بین انبوه یهودیان خیبر ثروتمند شده بود . 

سخاوت محمّد در مورد آنان به انتها رسیده بود و او دیگر در حال 

 و هوای رفتار مالیم نبود. 

لذا ، او بیش از یک ماه بنی قریظه را در درون قلعه شان 

محصور نگاه داشت و در مورد این که چه تصمیمی در خصوص 

آنان بگیرد با مشاورین خود به صحبت نشست .  در پایان ، او به 

نّت اعراب روی می آورد . بدین معنا که چون این یک منازعه س

بود لذا از طریق میانجی گری یک حَکَم حلّ می شد. اّما از آنجا که 

که طبیعتاً نمی توانست بی  –بود یک طرف این نزاع خود محمّد 

شیخ قبیله اوس « سعد ابن معاذ » نقش میانجی به  –طرف باشد 

 سپرده شد. 

به ظاهر، سعد به هیچ عنوان بی طرف نبود .  به هر 

صورت ، بنی قریظه مشتریان اوس و لذا عمالً تحت حمایت 

. شاید به همین جهت بنی قریظه بسیار  دسعد بودنمستقیم 

مشتاق بود که او را به عنوان حَکَم بپذیرد. امّا وقتی سعد از 



 

  

م های مشغول التیام زخ که چادرش بیرون آمد یعنی در جایی

کی از این بود که نظم تصمیم او به روشنی حا –خود در جنگ بود 

دیگر برقرار نخواهد بود . لذا ، سعد اعالم کرد که :  اجتماعی سابق

قضاوت من در مورد آنان این است که مردان جنگی آن ها » 

) همسرانشان ( به اسارت گرفته شده و و کشته شوند و کودکان 

 « .اموال آنان تقسیم شود 

قابل درک است که کشتار بنی قریظه توجّه بسیاری از 

هانیریش » دانشوران مکاتب مختلف را به خود جلب کرده است . 

نه ای م رویداد مزبور را نسل کشی بربرادر قرن نوزده «گراتز

دانست که نشان از احساسات عمیقًا ضدّ یهودی اسالم داشت . 

به « مذهبی یهودیان  تاریخ اجتماعی و» در  «اس دبلیو بارون»

یهودیانی  –طور شگفت انگیزی بنی قریظه را با شورشیان ماسادا 

میالدی قهرمانانه خودکشی جمعی را به  01افسانه ای که در سال 

مقایسه می کند . در اوایل قرن  –تسلیم به رومی ها ترجیح دادند 

 را در تاریخ اسالم بیستم شماری از شرق شناسان رویداد مزبور

اتی بر این دانستند که اسالم مذهبی خشونت بار و عقب مانده اثب



 

  

محمّد و » است . فراسیسکو گابریلی در شاهکار ادبی خود به نام 

مدّعی شد که کشتار بنی قریظه به دست محّمد « فتوحات اسالم 

« آگاهی ما به عنوان  مسیحی و مردمانی متمّدن » تأییدی بر 

این جنبه از او ، متعلّق به ما  این خدا ، یا حدّ اقل» است که 

 «.نیست 

  

برخی محّققان مسلمان در پاسخ به اتهامات مزبور 

تا ثابت کنند کشتار بنی قریظه  تحقیقات بسیاری انجام داده اند

هرگز  صورت نگرفته یا حداقل نه به شکلی که مکتوب شده است . 

« و . ن . عرفات  »و « برکت احمد » فی المثل ، افرادی نظیر 

اظهار داشته اند که داستان قریظه نه تنها با ارزشهای قرآنی و 

سبقه اسالمی مغایرت دارد بلکه بر اساس روایات به شدت مشکوک 

و متناقض مورخّین یهودی است که مایل بودند آنان را شهدای راه 

 خدا قلمداد کنند .



 

  

بر این  در سالهای اخیر ، دانشوران معاصر اسالم با تاکید

دوران کنونی  که اقدامات محّمد را نمی توان با موازین اخالقی

قضاوت کرد ، تالش کرده اند کشتار قریظه را در بطن تاریخی آن 

در بیوگرافی زیبائی که از زندگی « کرن آرمسترانگ » قرار دهند . 

که کشتار گرچه برای نسل معاصر ، اشاره دارد به این محمّد نوشته

است ، اما بنا به اصول اخالقی قبیله ای زمان خود ،  مشمئز کننده

به همین « نورمن استیلمن » نه غیر قانونی و نه غیر اخالقی بود . 

« ب اعراسرزمین های  یهودیان» موسوم به  سیاق در کتاب خود

جنگ  بنا به قوانین دشوار» شت بنی قریظه اظهار داشته که سرنو

ستیلمن ادامه می دهد که این ا« . در آن دوره غیر معمول نبود 

واقعیت که هیچ طایفه یهودی دیگر در مدینه نه به اقدامات محّمد 

اعتراض کرد و نه تالش کرد به هر نحوی از قریظه حمایت کند ، 

مسئله ای » دال بر این است که خود یهودیان رویداد مزبور را 

 می دانستند. « قبیله ای و سیاسی از نوع سنتّی اعراب 

ین حال ، حتّی آرمسترانگ و استیلمن همچنان از این با ا

دیدگاه قدیمی حمایت می کنند که کشتار بنی قریظه گرچه به 



 

  

دالیل تاریخی و فرهنگی قابل درک است ، امّا به هر صورت نتیجه 

غم انگیز تخاصم ایدئولوژیک عمیق و ریشه ای بین مسلمانان و 

ان در خاورمیانه یهودیان مدینه بوده است ، تخاصمی که همچن

محقق سوئدی دیدگاه مزبور را « تور آندره » معاصر مشهود است . 

و اظهار می دارد که کشتار  کرده بیشتر از بقیّه مطرح یبا صراحت

یهودیان دشمنان قسم » مزبور نتیجه این باور محّمد بوده که 

( هر گونه بخشش در خصوص )لذا او بوده و اهلل و کالم ءردهخو

 «.پذیرش نیست  آنان قابل

با وی موافقند در  دیدگاه آندره و بسیاری دیگر کهامّا 

، بی اطالعی از تاریخ و مذهب اسالم است و در بهترین حالت 

بدترین حالت ناشی از تعصّب و کور فکری است . واقعیت این است 

 چه بی شک رویدادی هولناک بوده استکه کشتار بنی قریظه گر

ضدّ یهود  ءنه بخشی از برنامه گسترده منتهی نه نسل کشی بود و

از سوی محمّد و قطعاً رویداد مزبور ناشی از دشمنی دیرینه و 

بیش از آن  یهودّیت نیز نبوده است . هیچ چیزنهادینه بین اسالم و 

 به دور از حقیقت نیست . 



 

  

ابتدا این که ، بنی قریظه به خاطر یهودی بودن کشته  

ذکر کرده شمار چشمگیری از « مایکل لکر» نشدند . چنان که 

بنی قریظه که به عنوان نیروی کمکی  عربمشتریان  –بنی کالب 

نیز به جرم خیانت  –در بیرون مدینه با آن ها متّحد شده بودند 

تا  177کشته شدند. اگرچه تعداد کلّ مردانی که کشته شدند از 

باالترین  ،نفر ) بنا به منابع مختلف( متغیّر بوده است ، معهذا 077

تخمین ها هنوز چیزی بیش از درصد کوچکی از کلّ یهودیان 

ساکن مدینه و اطراف آن نمی شود. حتّی اگر طوایف قینقاع و 

نضیر را در نظر نگیریم. هنوز هزاران یهودی در واحه بودند و سال 

ها پس از کشتار قریظه در صلح و دوستی در کنار همسایگان خود 

نزدیک پایان قرن هفتم میالدی بود که  زندگی می کردند . تنها

سعه اسالم تو ءتحت رهبری عمر و به عنوان بخشی از روند گسترده

به طور صلح  –بقیه طوایف یهودی مدینه در شبه جزیره عربستان 

به مرگ « نسل کشی » اخراج شدند . لذا ، اطالق عنوان  –آمیز 

است اندکی بیش از یک درصد جمعیت یهودی نه تنها اغراقی 

میلیون ها یهودی ای که  ءنامعقول ، بلکه توهینی است به خاطره

 به واقع مصائب ناشی از نسل کشی را تجربه کردند.



 

  

ثانیاً ، همان طور که تقریباً همه محققّان معتقدند ، 

در کشتار بنی قریظه سبقه ای جهت برخوردهای بعد با یهودیان 

تحت حکومت برعکس ، یهودیان سرزمین های اسالمی نبود . 

اسالمی ترقّی کردند، به ویژه پس از آن که اسالم به سرزمین 

بیزانس گسترش یافت یعنی در جایی که حکّام اُرتدکس به طور 

س را به خاطر سیستماتیک هم یهودیان و هم مسیحیان غیر اُرتدک

داده و اغلب با تهدید به تحت تعقیب قرار  باورهای مذهبی آنان 

ی را امپراتورمی کردند که مذهب مسیحّیت مجبور  مرگ آن ها را

ذمّی » بپذیرند. در مقابل ، قانون اسالم که یهودیان و مسیحیان را 

بر آنان  می دانست ،، نه گرویدن به اسالم را –یا تحت حمایت  -« 

می کرد . ) البته بت پرستان و  الزم می داشت و نه تشویق

و مرگ یکی را مشرکین می بایست بین ایمان آوردن به اسالم 

 انتخاب می کردند (.

تعقیب اهل ذّمه نه تنها در شریعت اسالم ممنوع که به 

مثابه سرپیچی مستقیم از دستورات محمّد بود دایر بر این که 

انی را که به کیش خود هستند نیروهای پیروزمند وی هرگز یهودی



 

  

نیازارند و حرمت اماکن مسیحیان را نیز همیشه داشته باشند . لذا 

که در دمشق با غصب اجباری  ، وقتی عمر دستور داد مسجدی را

ویران کنند ، او صرفاً داشت از  ،یک یهودی بنا شده بود خانهء 

آن که به فردی » هشدار محّمد پیروی می کرد که گفته بود : 

یهودی یا مسیحی بدی کند ، در روز قیامت من از او شاکی خواهم 

 «.بود 

ویژه ای که « مالیات حفاظت » قانون اسالم در برابر

نام داشت ، به یهودیان و مسیحیان هم خود مختاری « جزیه »

دینی و هم فرصت مشارکت در نهادهای اجتماعی و اقتصادی 

یچ کجا مثل اسپانیای تحمّل در ه ءاسالم را اعطا کرد. این شیوه

نمونه بارز همکاری مسلمانان ،  –شهود نبود قرون وسطی م

خصوص یهودیان می توانستند در آن ب که  –یّت یهودیان و مسیح

به باالترین سمت های جامعه و دولت ارتقاء یابند . در واقع ، یکی 

از قدرتمندترین مردان در سراسر اسپانیای مسلمان مردی یهودی 

سال ها وزیر معتمد خلیفه عبد « هاسدای ابن شاپروت » به نام 



 

  

ت که نوشته های یهودی الرحمان سوّم بود . لذا ، جای تعجّب نیس

 دانسته اند . « لطف خدا  ءنشانه» مربوط به این دوره اسالم را 

 البته در اسپانیای مسلمان نیز دوره های عدم تحمّل

و تعقیب مذهبی وجود داشته است . عالوه بر این ، قوانین  عقیده

ین خود در اماکن ان و مسیحیان را از ترویج علنی آئاسالمی یهودی

خاطر نشان می « ماریا منوکال » کرد. امّا چنانکه ع می عمومی من

سازد ، این قبیل ممنوعیت ها بیشتر شامل حال مسیحیان می شد 

تاریخی چندان مایل به ترویج مذهب  ءتا یهودیانی که بنا به سبقه

و تظاهر علنی رسوم خود نبودند. شاید به این دلیل بود که چرا 

مسیحیّت به تدریج  از سرزمین های اسالمی رخت بربست در 

  یافت. و رونق حالی که جوامع یهودی گسترش 

به هر صورت ، حتّی در سرکوبگرانه ترین دوره های تاریخ 

نسبت به زمانی که  حمایت حاکمیت اسالم، یهودیان تحت اسالم 

برخورد بسیار بهتری به خود دیده  ؛تحت حاکمیت مسیحیّت بودند

و از حقوق اجتماعی بیشتری برخوردار بودند . لذا ، از روی اتّفاق 



 

  

نبود که چند ماه پس از سقوط اسپانیای مسلمان به دست قوای 

هودیان میالدی ، اکثر ی 2111در سال « فردنیاند » مسیحی 

اسپانیا بالفاصله اخراج شدند . سپس ، تفتیش عقاید به حساب آن 

 عدّه که باقی مانده بودند رسید.

بنی قریظه برخالف که کشتار باالخره و مهم تر از همه این

شده نشان از تخاصم بنیادین مذهبی بین محمّد  آنچه اغلب تصوّر

 عات اسالمی و هر از گاه در مطالو یهودیان نبود. نظریه مزبور که 

یهودی به عنوان نظریه ای بی چون و چرا مطرح می شود بر پایه 

این باور است که محمّد که پیام الهی خود را ادامه سنّت پیامبری 

به مدینه آمد که کاماًل انتظار می دانست در حالی نصارا     و یهود

،  داشت یهودیان هوّیت او را به عنوان پیامبر بپذیرند. بر این اساس

هّویت پیامبرانه اش در نزد یهودیان ،  محمّد جهت تسهیل پذیرش

جامعه خود را بدین وسیله شماری از آداب و رسوم آنان را اخذ و 

تعّجب دریافت که با آن ها مرتبط ساخت . با این حال ، او با 

کردند بلکه حتّی مصّرانه علیه اصالت  او را تکذیب یهودیان نه تنها

قرآن به عنوان کالم خدا ، سخن گفتند. محمّد که نگران بود انکار 



 

  

او توسّط یهودیان به نوعی ادعاهای پیامبرانه اش را بی اعتبار کند، 

لذا چاره ای نداشت مگر این که با آن ها با خشونت برخورد و 

اسالم را » ف . ئی . پیترز جامعه خود را از آنان جدا کند و به قول ا

 مطرح نماید .« به عنوان جایگزین یهودیّت

که متوّجه ذکاوت ل دارد: اوّل اینشکمنظریه مزبور دو 

مذهبی و سیاسی خود محّمد نیست . مگر پیامبر بادیه نشینی 

جاهل بود که اشیاء را بپرستد یا مقابل قطعه سنگ ها تعظیم کند 

م قرن در پایتخت مذهبی شبه . او مردی بود که نزدیک به نی

جزیره عربستان زندگی کرده و در آنجا تاجری بود آگاه با روابط 

مسیحی و یهودی . این فرض محکم اقتصادی و فرهنگی با قبایل 

او  ءدر خصوص محمّد که به قول مونتگمری وات رسالت پیامبرانه

به « برای یهودیان به همان اندازه روشن بود که برای خودش » 

ز مضحکی ساده انگارانه است . کافی بود محّمد با ابتدایی ترین طر

و را به عنوان نظرات یهودّیت آشنا باشد تا بداند آنان لزوماً هوّیت ا

ه که او قطعاً می دانستننمی پذیرند. مضافاً ای یکی از پیامبرانشان



 

  

که یهودیان عیسی را به عنوان پیامبر نمی پذیرند، پس چرا باید 

 ه وی را بپذیرند؟فرض کند ک

امّا مشکل بسیار آشکار نظریه مزبور اعتبار اندکی نیست 

که به محمّد می دهد ، بلکه اعتبار زیادی است که به یهودیان 

مدینه ) که مدینه می دهد . چنانکه اشاره شد ، طوایف یهودی در 

( چه از نظر فرهنگی یا حتّی از  اعرابی بودند تغییر کیش داده خود

به سختی از همتایان بت پرست خود قابل تشخیص  نظر مذهبی

بودند . اینان گروهی به ویژه سواد آموخته نبودند. منابع عربی 

» حاکی از این است که طوایف یهودی مدینه زبان خودشان به نام 

را داشتند که طبری معتقد است زبان فارسی بوده امّا « راتان 

رامی بوده است . هیچ احتماالً آمیخته ای از زبان های عربی و آ

آن ها به زبان عبری صحبت  مدرکی در دست نیست که نشان دهد

انش آن ها از کتب کرده یا حتّی آن را فهمیده باشند . در واقع ، د

حدود به چند طومار شریعت ، کتاب دعا و تکّه عبری احتمااًل م

پاره هایی از ترجمه عربی کتاب تورات بوده است چنانکه اس . 

 می نامد . « سنّت غیر منسجم شفاهی» بارون ، آن را  دبلیو .



 

  

دانش طوایف مزبور از یهودیت به قدری محدود بود که 

بعضی محققّان باور ندارند که آن ها فی الواقع یهودی بوده باشند . 

دی . اس. مارگولیوت یهودیان مدینه را گروهی غیر منسجم از 

د که بهتر است می دان –چیزی شبیه حنیفی ها  –یکتاپرستان 

عنوانی است « رحمان » نامید ) کلمه « رحمانی ها » آنان را 

جایگزین برای اهلل ( . اگرچه شاید بسیاری با تحلیل مارگولیوت 

مخالف باشند ، اّما دالیل دیگری در دست است که میزان قرابت 

مدینه را با آئین یهود زیر سؤال ببرد . مثالً به این طوایف یهودی 

باید توّجه داشت که همان طور که اچ . جی . رایسنر اشاره نکته 

کرده ، توافقی کامل بین مهاجران قوم یهود وجود داشت که یک 

فرد خارج از قوم اسرائیل تنها در صورتی یهودی به حساب می آمد 

« پیرو شریعت موسی ... و بر اساس اصول مندرج در تلمود » که 

اصله طوایف یهودی مدینه را بوده باشد . چنین محدودیتی بالف

، نه اکیداً از  دم اسرائیل بودنمی گذارد ، زیرا که آنان نه از قو کنار

شریعت موسی پیروی می کردند و نه به نظر می رسیدکه دانشی 

اضافه بر این ، در مدینه به طور  واقعی از تلمود داشته باشند.

باستان  آشکار شواهدی در دست نیست که به آسانی حاکی از آثار



 

  

» . به گفته شناسی حضور چشمگیر یهودیان در این منطقه باشد 

نظیر بقایای ظروف  –مشخّصه های باستان شناسی « یدجاناتان ر

و ظروف مدفون  سنگی ، خرابه های حوضچه های غسل )میقوات (

در محل وجود داشته باشد تا شاخص هوّیت  بایداستخوان مردگان 

ا باشد . تا آنجا که ما می دانیم هیچ ساکن در آنج یهودیان مذهبی

 یک از موارد مزبور در مدینه کشف نشده است . 

طبعاً کسانی هستند که همچنان بر هوّیت مذهبی طوایف 

بر این باور است « گوردون نیوبای » یهودی تأکید داشته اند . مثالً 

که یهودیان مدینه شاید جوامع مشخّص خود را همراه با مدارس و 

مربوط داشته اند ، اگرچه هیچ گونه مدرک باستان شناسی کتب 

» در تأیید چنین فرضیه ای وجود ندارد . به هر حال ، حتّی 

معترف است که تا جایی که به فرهنگ و اخالق و حتّی « نیوبای 

تنها با سایر جوامع یهودی  نه مذهب مربوط است ، یهودیان مدینه

ه عمالً با بت پرستان مکّه کدر شبه جزیره عربستان فرق داشتند بل

داشته و ) بر خالف شریعت بوده و آزادانه با آنان تعامل  یکسان

 غالباً با آنان ازدواج می کردند. یهود ( 



 

  

مدینه به هیچ وجه تقّید که ، طوایف یهودی خالصه این

اشتند و اگر مارگولیت و سایرین درست گفته باشند ، مذهبی ند

آن ها شاید یهودی هم نبودند . در نتیجه ، بسیار بعید است که 

عبری مجادله آنان در مباحث پیچیده بر سر رابطه قرآن با متون 

کرده باشند، متونی که نه می توانستند بخوانند و نه احتماالً به آن 

 دسترسی داشتند .

یک از سخنان یا اعمال محّمد ست که هیچواقعیت این ا

در « نیوبای » لزومًا مورد اعتراض یهودیان مدینه نبود . چنانکه 

نوشته ، اسالم و یهودّیت در « تاریخ یهودیان عربستان » کتاب 

موجود بودند ، « محیط یکسان گفتمان مذهبی » قرن هفتم درون 

ی مذهبی مشابه زیرا که هر دو شخصیّت ها ، داستان ها و ماجراها

داشته و از چشم اندازهای مشابه به مسایل بنیادین می پرداختند 

و هر دو تقریباً دارای ارزش های معنوی و اخالقی شبیه به هم 

معتقد است که وقتی هم « نیوبای » بودند ، در این خصوص ، 

برسر تفسیر موضوعات » اختالفی بین دو مذهب بود ، این اختالف 

به قول  .  «بر سر دیدگاه های متفاوت از جهان  مشترک بود ، نه



 

  

در سخنان محمّد هیچ چیز متناقض با »  اس . دی . گوتین  :

 «.مذهب یهود دیده نمی شد

های یهودی « بطریق » حتّی این ادّعا که محّمد مثل 

برای یهودیان مدینه غیر قابل  پیامبر و فرستادهء خداست ، لزوماً

ن و اعمال محمّد به خوبی در راستای قبول نبود . نه تنها سخنا

الگوئی بود که عرفانیت یهودی عرب وسیعاً آن را می پذیرفت بلکه 

محمّد تنها فرد در مدینه نبود که چنین ادّعاهای پیامبرانه ای را 

مطرح می کرد . مدینه در ضمن محلّ زندگی یهودی عارف و 

یز مثل محمّد . این صیّاد ننام داشت « ابن صیّاد » کاهنی بود که 

پیامبری بر تن کرده ، پیام های آسمانی برگرفته از الهام  جامهء 

می دانست . جالب « خدا  ءفرستاده» الهی را بازگو و خود را 

اینجاست که نه تنها بیشتر طوایف یهودی مدینه ادعّاهای پیامبری 

ابن صیاد را قبول داشتند ، بلکه پاره ای منابع اظهار داشته اند که 

د ابن صیاد نیز علناً محمّد را به عنوان همتایی که فرستاده و خو

 پیامبر خداست ، قبول داشت .

به نوعی ساده اندیشی است که بگوییم هیچ گونه بحث و 

زمان وی وجود نداشته است . امّا این جدل بین محّمد و یهودیان 



 

  

قبیل مباحث بیشتر مربوط به روابط سیاسی و اقتصادی بود تا 

 سر الهیات متون مقدّس .  جدال بر

لذا ، درگیری های مزبور اساساً ریشه در همکاری های 

صّبات مذهبی قبیله ای و بازارهای بدون مالیات داشت نه در تع

که سیره نویسان محمّد مایل بودند چنین طرفین . با وجود این

نشان دهند که او با گروه های متخاصم خاخام ها مباحثی در 

نسبت به پیامبرحسادت » بور داشته و گروه های مززمینه الهیات 

و کینه داشتند که چرا خدا فرستاده اش را از میان اعراب  و نفرت

، امّا شباهت هایی که در لحن و رفتار مورد « انتخاب کرده است 

بحث با داستان کشمکش های عیسی با فریسی ها وجود داشت ، 

روز بود نه واقعیت  ادبین از کاربرد آن ها به عنوان سنّت نشا

تاریخی . در واقع ، قرن هاست که محقّقان از ارتباطی که 

مسلمانان اوّلیه سعی می کردند عامداً بین عیسی و محمّد ترسیم 

. قصد مسلمانان مزبور فی الواقع ایجاد ارتباط بین لع اندکنند ، مطّ

 رسالت و پیام دو پیغمبر بود. 

حمّد در زمانی نوشته م ءباید توجّه داشت که زندگی نامه

شده که اقلّیت یهودی در حکومت اسالمی تنها رقیب دینی باقی 



 

  

اسالم بود . لذا ، جای تعّجب نیست که تاریخ نویسان و  ءمانده

الهیّون مسلمان با نقل قول از محمّد در مقابل خاخام های یهودی 

به استدالل پرداخته باشند . بدین منوال اگر سیره نویسان محمّد 

زی را آشکارکرده باشند، آن چیز احساسات ضّد یهود این دسته چی

از سیره نویسان است نه خود محمّد . برای درک باورهای واقعی 

محمّد در مورد یهودیان و مسیحیان زمان خود نباید به سخنان 

سیره نویسانی متکّی بود که سال ها پس از فوت او از قول وی 

ند ، بلکه باید به کالم خدا که در مطالبی به رشته تحریر در آورده ا

 زمان حیات پیامبر بر زبانش جاری شد ، توجّه کرد.

قرآن به عنوان کتابی مقدّس و آسمانی به طور مکرّر به 

مسلمانان یادآور می شود که آنچه به آن ها رسیده ، نه پیامی 

( است . در 222آیه  21سوره « ) تأیید کتب قبلی » جدید بلکه 

اکی از اظهاری غیر مسبوق به سابقه است که منشأ واقع قرآن ح

« اّم الکتاب » تمام کتب الهی کتاب آسمانی مکتوبی است به نام 

( . این بدان معناست که تا  31آیه  23یا  مادرکتاب ها ) سوره 

جایی که محّمد دریافته بود ، تورات ، انجیل و قرآن باید به عنوان 

نده شود طه انسان با خدا خوامطالبی واحد و منسجم درخصوص راب



 

  

به دیگری منتقل  از یکی به طور معنوی که در آن علم پیامبری

می شود یعنی از حضرت آدم تا محّمد . به همین دلیل قرآن از 

 مسلمانان می خواهد که به یهودیان و مسیحیان بگویند : 

بگو ای پیغمبر ما ایمان آورده ایم به خدای عالم و کتابی که » 

نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و به ما 

نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و فرزندانش ) قوم اسرائیل( 

ایمان آورده ایم ، پیامبران دیگر از جانب پروردگار آمده ، به همه 

یک از پیغمبران خدا نگذاریم زیرا ما مطیع فرمان فرقی میان هیچ

 (. 21یه آ 3سوره « ) خدا هستیم 

البته مسلمانان معتقدند که قرآن در سلسله کتب آسمانی ،       

خاتم االنبیاء » آخرین آن هاست ، همان طور که معتقدند محمّد 

بلی نیست ، قرآن هرگز مدّعی نسخ کتب آسمانی قاست . امّا « 

بلکه خود را مکمّل آن ها می داند . این موضوع که کتابی آسمانی 

کتب الهی تأکید کند به خودی خود رویدادی است بر اصالت سایر 

می تواند « امّ الکتاب » قابل توجّه در تاریخ مذاهب ، اّما مفهوم 

 نشان از اصلی حتّی بنیادی تر باشد .



 

  

نامه مدینه که قرآن بارها متذّکر شده و نظامهمان طور 

را این گونه می « امّ الکتاب » صراحتاً تأکید دارد ، محّمد مفهوم 

دانست که نه فقط یهودیان ، مسیحیان و مسلمانان یک کتاب 

ه اسالمی نیز بودند. تا جایی که به واحد دارند بلکه امّت واحد

و « اهل کتاب » محمّد مربوط می شد ، یهودیان و مسیحیان 

خویشاوند معنوی یکدیگر محسوب می شدند که برخالف بت 

رستش کرده ، پرستان و مشرکین عربستان ، خدای مشابهی را پ

متون یکسانی را می خواندند و ارزش های اخالقی برابری با جامعه 

اسالمی او داشتند. اگرچه هر دینی جامعه مخصوص به خودش را 

داشت ) یعنی امّت خود ( ، امّا همه در کنار هم یک اّمت واحده را 

آن « محّمد بامیه » تشکیل می دادند، طرز تفکّری بسیار واال که 

نامیده است. لذا ، قرآن وعده داده است « رگرایی توحیدی ثّتک» را 

هر کس از گرویدگان به اسالم و یهودیان و ستاره پرستان و » که 

نصارا که به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکار شود ، هرگز او 

، تاکید از ماست  11آیه  3) سوره   «.را ترس و اندوه نخواهد بود 

.) 



 

  

که موجب شد امّتی متحّد و موحّد بود باور به داشتن 

محمّد جامعه خود را با یهودیان ارتباط دهد ، نه از این جهت که 

با آنان رقابت کند یا بخواهد پیامبری خود را نزد آن ها جا بیاندازد. 

محمّد جامعه خود را از این جهت با جامعه یهودیان مدینه متّحد 

از امّت خود می  کرد که هم آن ها و هم مسیحیان را بخشی

یعنی محل  –دانست . لذا ، وقتی که او به مدینه آمد ، اورشلیم 

و مهاجران یهود  –معبد مقدّس را که سالیان دراز منهدم شده بود 

 -رو به سوی آن عبادت می کردند ، به عنوان جهت نماز مسلمانان 

تعیین کرد . او جامعه خود را ملزم کرد که هر سال  -یعنی قبله 

از ماه اوّل تقویم یهودی روزه بگیرند  -عاشورا  -روز دهم محرّم در 

ور شهرت دارد . محّمد در عین حال پ، روزی که بیشتر به یوم کی

عامداً ظهر جمعه را جهت تجمّع مسلمین تعیین کرد تا مقارن 

آماده شدن یهودیان برای روز سبت باشد اّما در آن اختالل ایجاد 

ورات غذایی و آداب طهارت یهودیان را اخذ نکند. او بسیاری از دست

و پیروانش را تشویق کرد تا مثل خود او ، با یهودیان ازدواج کنند . 

 ( 0-3آیه  3) سوره 



 

  

درست است که محّمد پس از چند سال هم قبله را از 

ضه روزه اورشلیم ) بیت المقدس( به مکّه تغییر داد و هم فری

ماهی که در  یعنی –ور در ماه رمضان هرساله را به جای یوم کیپ

قرار داد. امّا تصمیمات مزبور را  -بار نازل شد نآن قرآن برای اوّلی

بلکه به عنوان بلوغ اسالم به « جدایی از یهودیان » نباید به عنوان 

سوی مذهبی مستقل تعبیر کرد. علی رغم تغییرات مزبور ، محمّد 

ور روزه بگیرند و م کیپروانش را تشویق می کرد در یوهمچنان پی

هرگز از احترام به بیت المقّدس به عنوان شهری مقدّس فروگذار 

بیت المقدّس پس از مکّه و مدینه مقّدس ترین  ،نکرد. فی الواقع

شهر در کلّ جهان اسالم است . عالوه بر این ، پیامبر اکثر 

دستورات غذایی ، آداب طهارت و زناشویی را که از یهودیان اخذ 

بود ، حفظ کرد و تا روزی که در قید حیات بود همچنان  کرده

ع یهودی با جوام –نه جدال مذهبی  –درگیر گفتمان صلح آمیز 

طور که قرآن دستور به این کار داده بود عربستان بود ، درست همان

با اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله نکنید ، : » 

محمّد باید تأثیری عمیق بر رفتار « . مگر با ستمکاران آن ها 

اشاره کرده  «نبید ابوت»او گذارده باشد به طوری که پیروان اوّلیه 



 

  

، مسلمانان طی دو قرن ابتدای اسالم مرتباً در کنار قرآن ، تورات 

 را هم مطالعه می کرده اند . 

محمّد قطعاً می دانست که تفاوت های مشخّص مذهبی 

امّا او این تفاوت ها را  دارداسالم و سایر اهل کتاب وجود بین 

ناشی از مصلحت الهی می دانست که اگر خواسته بود می توانست 

هر امّتی ، » امّتی واحد ایجاد کند اّما در عوض ترجیح داد که 

(. لذا ، خدا برای 10آیه  27) سوره  «پیامبر خود را داشته باشد 

برای  ت ؛اس« رهنمود و نور » د که حاوی یهودیان تورات را فرستا

و « تورات را تأیید کند » مسیحیان عیسی را گسیل داشت که 

الهامات قبل را تأیید می » باالخره به اعراب قرآن را نازل کرد که 

بدین ترتیب ، قرآن تفاوت های طریقت در میان اهل کتاب «. کند 

قانون » را ناشی از اراده خدا می داند که می خواست به هر قومی 

 خودش را تفویض کند . «  و شیوه زندگی

با وجود این ، پاره ای اختالفات مذهبی وجود داشت که 

محمّد آن ها را ناشی از جهل و خطا می دانست که عمده آن ها 

خدا یکی » بود . قرآن با قاطعیت می گوید : « تثلیث» موضوع 



 

  

« است است ، او ابدی است ، نه کسی فرزند او و نه او فرزند کسی 

 (. 3-2آیات  221) سوره 

معهذا ، آیه مزبور و موارد مشابه فراوان در قرآن به هیچ 

نیست ، بلکه منظور  وجه دال بر محکومیت مسیحیّت در کلّ

طور که اشاره شد بیزانس است که همانی امپراتوراُرتُدُکس تثلیثی 

در عربستان نه موضع صرف و نه غالب مسیحیّت بود . محمّد از 

به عنوان یکی از بزرگترین پیامبران خدا آغاز رسالتش عیسی را 

احترام می گذاشت . بخش اعظم روایات انجیل در قرآن بازگو شده 

، اگرچه به طور خالصه . از آن جمله است تولّد عیسی از مریم 

( ، هویّتش  11آیه  3( ، معجزات او ) سوره 10آیه  3باکره ) سوره 

هادت او بر نیک و بد ( و انتظار ش13آیه  3به عنوان مسیح ) سوره 

 (.231آیه  1بشریت در آخر الزمان ) سوره 

معهذا ، آنچه قرآن نمی پذیرد سخن اُرتُدُکس تثلیثی 

است که می گوید عیسی خود خداست . محمّد این قبیل 

» ی دانست . قرآن می فرماید : مسیحیان را حتّی از اهل کتاب نم

خدا تنها » ت ، مؤمن نیس« که بگوید خدا یکی از آن سه است آن

عتقد بود که ( . محّمد م03آیه  3سوره « ) است خدای یگانه 



 

  

پیام اصلی عیسی را تحریف کرده اند ، زیرا بر  مسیحیان ُارتُدکس

اساس قرآن عیسی هرگز مدّعی الوهیّت نبوده و هرگز نخواسته که 

( ، بلکه به 22-221آیات  3مورد پرستش قرار گیرد ) سوره 

خدا را پرستش کنید که » دستور می داد که ون خود حواریّ

 ( .01آیه  3سوره « ) پروردگار من و شماست 

به همین ترتیب ، محمّد آن دسته از یهودیان عربستان را 

» ( و 237آیه  1)سوره « مّلت ابراهیم را کنار گذاشته اند » که 

)سوره « قوانین تورات به آن ها سپرده شد اّما به آن عمل نکردند 

( مورد سرزنش قرار داد . امّا این هم به معنای محکوم  3آیه 11

« بطریق » کردن یهودیت نبود . احترام و تکریمی که محمّد برای 

بود شاهد این واقعّیت است که همه پیامبران  قایل های یهودی

بزرگ در قرآن ذکر شده اند ) فی المثل موسی نزدیک به صد و 

فقط در  –ن  شبه جزیره عربستان چهل بار ( . لذا ، محّمد یهودیا

عهد خود را با خدا » را که در ایمان و عمل  –این شبه جزیره 

( را مورد خطاب قرار داده بود و 23آیه  3سوره « ) شکسته بودند 

 اگر طوایف یهودیان مدینه مدّ نظر بود ، تعداد آنان کم نبود.



 

  

شکایات محّمد در قرآن علیه مذاهب یهودیّت و مسیحیّت 

یست زیرا او این مذاهب را نسبتاً به مذهب اسالم شبیه می ن

ما به آنچه که به ما نازل شده اعتقاد » دانست . قرآن می فرماید : 

داریم و شما ) یهود و مسیح ( به آنچه به شما نازل شده ، خدای 

 11سوره « ) ما و شما یکی است و ما تسلیم و مطیع او هستیم 

دسته از یهودیان و مسیحیانی بود علیه آن ( . لذا ، شکایت او11یه آ

که در عربستان بودند و از نظر او عهد خود را با خدای خود 

شکسته و از تعلیمات تورات و انجیل منحرف شده بودند . لذا ، 

اینان مرتدینی بودند که قرآن به مسلمین هشدار می داد که با آن 

را به سخره می  ای مؤمنین ، با آنان که شما» ها دوستی نکنید : 

گیرند و مذهبتان را دست می اندازند دوست نباشید... بلکه به آن 

ای اهل کتاب ، چرا ما را خوش ندارید ؟ آیا به این » ها بگویید: 

 –خاطر که ما به خدا باور داریم و بر آنچه که بر ما نازل کرده 

 یعنی تورات و انجیل –و آنچه که قبالً فرو فرستاده  –یعنی قرآن 

آیات  3سوره « ) معتقدیم ، در حالی که اکثر شما نافرمانید ؟  –

31-30 .) 



 

  

جاست که وقتی محمّد به یهودیان عربستان نکته این

از نعمت هایی که به شما عطا کردم و شما را » یادآور می شد که 

(، یا وقتی که 10آیه  1سوره « ) بر تمام اهل عالم تفضیل دادم 

دیگر از تعالیم تورات و » دو گروه مزبور  که هرشکایت داشت از این

انجیل و آنچه پروردگارشان بر آن ها نازل کرده پیروی نمی کنند 

( ، او در واقع راه پیامبرانی را که قبل از او  11آیه  3سوره « ) 

آمده بودند ، می پیمود . به عبارت دیگر ، او اشعیایی بود که 

ار ، مردمی پر از بی ملّتی گناهک» یهودیان هم مسلک خود را 

( می خواند . او یحیای 1/2اشعیا « ) انصافی و زاده خطاکاران 

حمله می کرد که « افعی زادگانی » تعمید دهنده ای بود که به 

آن ها « پسران ابراهیم » فکر می کردند موقعیت آن ها به عنوان 

 ( ، او عیسایی 2-0/3را از قضاوت روز جزا در امان می دارد ) لوقا 

م کالم خدا را زیر پا به خاطر آداب و رسو» بود که به منافقینی که 

وعده لعنت می دهد. بنابراین ، آیا این ها دقیقاً همان  « می گذارند

  پیامی نیست که قرار است پیغمبران ابالغ کنند؟

حقوقی اسالم اتفّاقی نیست که دانشوران متون مذهبی و 

طور که بسیاری از اصالحات اجتماعی محّمد در قرن های بعد همان



 

  

جهت قدرت بخشیدن به زنان را وارونه کردند، این تصوّر را که 

یهودیان و مسیحیان بخشی از امّت هستند نیز رد کرده و به هر دو 

گروه برچسب کافر زدند . دانشوران مزبور با تفسیر مجدّد وحی 

کمیل نکرده بلکه الهی اعالم کردند که قرآن تورات و انجیل را ت

ملغی کرده و بدین ترتیب از همه مسلمین خواستند که خود را از 

اهل کتاب جدا کنند . این موضوع بیشتر تالشی بود که مذهب 

ه نوپای اسالم از سایر جوامع مشخّص شده و بدین وسیله ب

طور که مسیحیان اوّلیه نیز به استقالل مذهبی دست یابد ، همان

اب و رسوم یهودّیت که نهضت آنان خود ناشی تدریج خود را از آد

از آن بود ، رها ساخته و یهودیان را هیوالیی جلوه دادند که عیسی 

 را کشتند. 

بدین ترتیب ، اقدامات دانشوران مزبور در تقابل مستقیم 

با الگوی محمّد و تعلیمات قرآن بود، زیرا اگرچه محمّد تفاوت 

آن امّا هیچ گاه به جدایی  مسلک در بین اهل کتاب را می پذیرفت

مسیحیان »  یهودیانی که می گفتند : ها فرمان نداد . برعکس ، او

یهودیان در » مسیحیانی که می گفتند :  و « در اشتباه هستند

که می  را هر دو گروه ( یعنی 223آیه  1سوره « ) اشتباه هستند 



 

  

 « )جز یهودیان یا جز مسیحیان به بهشت نمی روند » گفتند : 

( به سازش دعوت کرد .  قرآن در این خصوص 222آیه  1سوره 

که میان ما و  حقّ  ءای اهل کتاب بیایید از آن کلمه» می فرماید : 

شما یکسان است پیروی کنیم و به جز خدای یکتا را نپرستیم و 

چیزی را با او شریک قرار ندهیم و به جز خدا کسی را به ربوبیت 

 (. 11ه آی 3سوره « ) تعظیم نکنیم 

به نوعی غم انگیز است که اکنون پس از هزار و چهارصد 

مزبور هنوز بر اختالفات عقیدتی بین آئین  ءسال تفاهم ساده

 ابراهیم فایق نیامده است . 

*** 

محمّد پس از جنگ خندق با تسّلط کامل بر مدینه ، 

بلکه دوباره روی به مکّه آورد. امّا این بار نه به عنوان پیامبر خدا ، 

به عنوان زائر یعنی چیزی که قریش در نقش کلید دار کعبه نمی 

 توانست آن را رد کند .



 

  

م کرد که به میالدی ناگهان اعال 112لذا ، محمّد در سال 

را بجای آورد . با توجّه به  زیارت در کعبه مکّه می رود تا مراسم

میم که او در بحبوحه جنگی خونین و طوالنی با مکّیان بود ، تصاین

طی  که مزبور نامعقول می نمود . البد او فکر نمی کرد که قریش

شش سال گذشته در پی قتل او بودند ، به راحتی از سر راه او کنار 

د تا او و پیروانش کعبه را طواف کنند. امّا محمّد را باکی نبود . نرو

لذا ، او با بیش از هزار نفر از پیروانش که در معّیت او می آمدند به 

وی مکّه یعنی شهر زادگاهش از دل صحرا گذشته و در مسیر س

خود بدون واهمه شعاری را که زوّار سر می دهند ، فریاد می 

م اللهّ« ) به سوی تو می آییم ، به سوی تو ای خدا » کردند : 

 م. (. –م لبیک ، لبیک اللهّلبیک 

فریاد محّمد و پیروانش ، غیر مسلح و ملّبس به لباس 

خود را به دشمنان اعالم می کردند  ه صدای بلند حضورکه ب،احرام

قدر جسور بود که مرد آن بود .اگراین ، در مّکه همچون ناقوس مرگ

طمه وارد شهر مقدّس شود گونه لهیچفکر می کرد می تواند بدون 

پایان کار نزدیک بود . قریش که با عجله تالش داشت  ، یقیناً



 

  

حرکت باز دارد ، از دیدن این  محمّد را قبل از ورود به مّکه از 

به نام حدیبیه با  در محلّی خارج شهر صحنه سراسیمه شد . آنان

 خود را برای حفظ کنترل بر مکّهوی دیدار کرده و آخرین تالش 

به عمل آوردند . بدین صورت که آتش بسی را پیشنهاد دادند که 

شرایط آن چنان بر خالف منافع محّمد بود که نزد مسلمین یک 

 می رسید .شوخی به نظر 

اساس معاهده حدیبیه در ازای بازگشت فوری محمّد و بر 

ه ، محمد توقف بدون قید و شرط هجوم به کاروان ها در اطراف مکّ 

در نوبت بعدی زیارت بوده و در آن موقع کعبه مجاز به بازگشت 

برای مدّتی خالی می شود تا او و پیروانش بتوانند بدون آزار و 

سم زیارت را به جا آورند. بدتر آن که محمّد می بایست اذّیت مرا

معاهده را نه به عنوان فرستاده خدا بلکه به عنوان رئیس قبیله 

جامعه خود امضاء می کرد. با توجّه به موقعیت به سرعت رو به 

بهبود محمّد در حجاز نه تنها چنین معاهده ای مضحک ، بلکه 

زدیک مکیّان بود. شاید بیش از هر چیز نشان از قطعیت شکست ن

به همین علّت بود که پیروان محّمد که پیروزی را در نزدیکی خود 



 

  

احساس می کردند ، هنگامی که محمّد معاهده مزبور را پذیرفت ، 

 برآشفته شدند. 

برایش سخت بود   -که مثل همیشه عجول بود  –عمر 

و  رفت رل کند . لذا او از جای خود پریده نزد ابوبکرکه خود را کنت

 «.ابوبکر ، آیا او پیامبر خدا نیست ؟ » با اشاره به محمّد گفت : 

 «.آری » ابوبکر پاسخ داد : 

 سپس پرسید :

 « آیا ما مسلمان نیستیم ؟ » 

 « .آری » ابوبکر گفت : 

 « آیا آن ها مشرک نیستند ؟ » و باز پرسید : 

 «.آری » باز ابوبکر گفت : 



 

  

پس چرا آنچه را » زد :  عمر با شنیدن این پاسخ فریاد

 « بپذیریم که به زیان دین ماست ؟ 

ابوبکر که احتماالً احساسی مشابه وی داشت با کلماتی 

 که برایش تسلّی بخش بود پاسخ داد :

 «.شهادت می دهم که او پیامبر خداست »  

که چرا محّمد معاهده حدیبیه را  مشکل است بتوان گفت

که نیروهای خود را تجدید سازمان پذیرفت . شاید وی امیدوار بود 

و آنجا را به زور فتح  در فرصتی مناسب به مکّه بازگردد کرده و

جهاد » کند . شاید هم از دستور قرآن پیروی کرده که می گوید : 

کنید تا فتنه از روی زمین برچیده و آئین خدا حاکم شود و اگر آن 

)سوره « شید ها از فتنه دست کشیدند شما نیز از منازعه دست بک

(. به هر حال ، تصمیم پذیرش مصالحه و بازگشت در 213آیه  1

جنگ بین مکّه و مدینه  سال بعد به تعیین کننده ترین لحظه در

زیرا هنگامی که مردم کوچه و بازار مکّه دیدند که  تبدیل شد ،

« متعّصب مذهبی » آنان باشد و گروه کسی که قرار بوده دشمن 



 

  

خلوصی وارد شهر شده و کعبه را دور زدند ، او با چه احترام و 

وجود نداشت . در دیگر انگیزه چندانی به ادامه حمایت از جنگ 

میالدی ،  137پس از زیارت کعبه یعنی در سال  سال واقع ، یک

پس از آن که محّمد درگیری کوچکی بین قریش و برخی از 

ه سوی پیروان خود را به عنوان نقض مصالحه برشمرد ، بار دیگر ب

با ده هزار مرد در حالی که  این بار همراه مکّه حرکت کرد اّما

 ساکنین شهر با آغوش باز از او استقبال کردند . 

محمّد پس از تسلیم مکّه برای اکثر دشمنان خود فرمان 

عفو عمومی صادر کرد از جمله کسانی که در میدان نبرد با او 

قانون قبایل قریش که طبق نگیده بودند . سپس ، علی رغم اینج

اکنون برده او محسوب می شد ، او کلّیه ساکنین مکّه ) از جمله 

بردگان ( را آزاد اعالم کرد . تنها شش مرد و چهار زن به جرایم 

مختلف اعدام شدند . هیچ کس مجبور به اسالم آوردن نشد ، 

اگرچه همه باید سوگند وفاداری می خوردند که علیه پیامبر وارد 

د. از جمله آخرین افراد قریش که چنین سوگندی را جنگ نشون

هند ، بودند . هند یاد کردند شیخ آن یعنی ابوسفیان و همسرش 



 

  

که رسمًا به اسالم گروید ، با افتخار مقاومت کرده و حتّی پس از آن

پنهان می او « دهاتی » به زحمت نفرت خود را از محمّد و مذهب 

 کرد .

مبر به سمت کعبه رفت . او با پیا پس از انجام امور فوق ،

کمک پسر عمو و داماد خود یعنی علی پرده سنگینی را که بر در 

کعبه آویخته بود کنار زد و به آن داخل شد. وی سپس بت ها را 

یکی پس از دیگری در جلوی جمعیت حاضر باالی سر برده ، به 

زمین می کوبید. تصاویر مختلف خدایان و پیامبران از جمله تصویر 

همه با آب زمزم محو شدند.  ،ابراهیم با عصای جادویی در دست

همه ، مگر یک نقش مربوط به عیسی و مادرش مریم . پیامبر 

همه » رده و گفت : احترام روی تصویر مزبور گذادستان خود را با 

 «.تصاویر را محو کنید مگر آن که دست من بر روی آن است 

در نهایت ، محمّد حُبَل یعنی بت بزرگ سوریه را بیرون 

آورد . سپس محمّد در برابر چشمان ابوسفیان شمشیر خود را از 

نیام کشید و بت مزبور را قطعه قطعه کرد و بدین ترتیب برای 



 

  

همیشه به بت پرستی در مّکه پایان داد. محمّد از قطعات بت حُبَل 

و مقّدس استفاده کرد ، جدید  به عنوان پلّه های ورودی به کعبه

نام گرفت و به مرکز « خانه خدا » زیارتگاهی که از آن پس 

  مذهبی جدید و جهانی یعنی اسالم تبدیل شد.

 

 

 

 

 

 



 

  

 فصل پنجم

 خلفای راشدین 

 جانشینان محمّد

 در پشت جمعیّت جنب و جوشی به چشم می خورد .

همه نگاه ها به سوی محّمد معطوف است که از خانه عایشه می 

آید و در صحن مسجد می ایستد تا نماز جمعه آغاز شود. مدّتی 

می گذرد . که او را خارج از خانه دیده اند است که از آخرین باری 

هفته هاست که شایعاتی در خصوص سالمتی او در سراسر مدینه 

محّمد ، ابوبکر نمازهای جمعه پخش شده است. در غیبت طوالنی 

را امامت کرده و بقیّه اصحاب هدایت کاروان ها و اداره حکومت را 

به عهده گرفته اند و به توزیع عشریه ها و آموزش به تازه مسلمانان 

کس آنچه را در ذهن هیچدر مورد اخالق و شعائر اسالمی هستند. 

اید هم فی دارد به زبان نمی آورد: محمّد در حال موت است ، ش

 الحال فوت کرده باشد.



 

  

میالدی است . از زمانی که محّمد  131اکنون سال 

پیروزمندانه قدم به مکّه گذارد و کعبه را به نام خدای یکتا از وجود 

بت ها پاک کرد ، دو سال می گذرد . در آن زمان او مردی قوی و 

در اوج قدرت سیاسی و معنوی خود و بی شک برجسته ترین رهبر 

بستان بود. جالب اینجاست که جنبشی که به عنوان تالش عر

از  ه ای عربستان بدوی آغاز شده بود جهت احیاء اخالق قبیل

. آخر را به پیکر نظام سنّتی قبایل وارد کرد  ءضربهبسیاری جهات 

مسلمین ، دشمنان مسلمین ) از  بنابراین ، به زودی فقط جامعهء

، قبایل مشتری جامعه  ی بیزانس و ساسانی (امپراتورجمله 

مسلمین و ذمّی ها یعنی مسیحیان ، یهودیان و غیر مسلمانانی را 

خواهیم داشت که تحت حفاظت جامعه مسلمین بودند . امّا محمّد 

علی رغم قدرتی عظیم که با شکست قریش به دست آورد ، حاضر 

جایگزین اشرافیت مکّه کند. لذا ، او  نشد که یک سلطنت اسالمی 

نبود. از اینرو ، پس از اینکه امور پادشاه مکّه ه بود اّما ار کعبکلید د

سر و سامان گرفت و نمایندگان نظامی و دیپلماتیک اعزام  اجرایی

شدند تا سایر قبایل عرب را از نظام جدید سیاسی در شبه جزیره 

ی غیر منتظره انجام داد یعنی عربستان آگاه کنند ، محمّد کار



 

  

 ءبازگشت . بازگشت محمّد به مدینه به نشانهکه به شهر مدینه این

قدردانی از انصار بود که به او پناه و حفاظ داده بودند آن هم در 

زمانی که هیچ کس دیگر چنین کاری نمی کرد. اّما این حرکت او 

در ضمن اعالمی به کلّ جامعه مسلمین بود که گرچه مّکه اکنون 

 خواهد بود.قلب اسالم است امّا مدینه تا ابد روح آن 

لذا ، در مدینه است که نمایندگان سراسر شبه جزیره 

خدایی نیست جز » گرد هم می آیند و سوگند می خورند که 

ولی همچنان که بعدها دیده شد ، چنین سوگندی « ) خدای یکتا 

. در مدینه  (برای بسیاری از افراد بیشتر به خاطر محمّد بود تا خدا

و بنیان حکومت اسالمی پایه ریزی بود که ستون های دین اسالم 

شده و مورد بحث قرار می گرفت و باالخره در مدینه است که 

 محمّد از دنیا می رود. 

ورودی مسجد ایستاده و  ءامّا اکنون که محّمد در آستانه

لبخندی صورت آفتاب سوخته اش را چین انداخته ، به شایعات 

ه الغر . او گرچنگران کننده در خصوص سالمتی او پایان می دهد



 

  

امّا برای مردی به سنّ او به طوری غیر منتظره قوی به نظر می 

رسد. موهای بلندش که در پشت سر بافته شده نازک و خاکستری 

امّا صورتش مثل و کمی خمیده و شانه هایش افتاده است . پشت ا

 همیشه شاداب و چشمانش هنوز منوّر به نور خداست . 

بیند که به آرامی از بین  وقتی ابوبکر محمّد را می

دوستان خود را به  زاران نشسته عبور می کند و شانهء نمازگ

یعنی جایی که  –، او سریعًا از منبر عالمت حمایت  می فشرد 

برمی خیزد تا به محمّد اجازه  –نقش تریبون را در مسجد دارد 

دهد در جایی که حقّ اوست قرار گرفته و امامت جمعیت را به 

د . امّا محمّد به دوست قدیمی خود اشاره می کند که عهده گیر

همانجا بماند و به کار خود ادامه دهد . مراسم عبادی ادامه پیدا 

می کند و محمّد گوشه آرامی پیدا می کند و همانجا می نشیند . 

او عبایش را محکم به دور خود پیچیده و جمعیت مسلمین را نگاه 

ال ها پیش به آن ها یاد داده می کند که به همان شیوه ای که س

ن پیکری واحد حرکت نگ چوهبود ، نماز می گزارند . آن ها هما

 صدا نماز می خواندند. می کردند و یک 



 

  

محمّد چندان آنجا نمی ماند . او قبل از پراکنده شدن 

جمعیت به پا می خیزد و آرام از مسجد بیرون می آید و به اتاق 

عایشه رفته در آنجا بر بستر خود می افتد. حتّی دیدار کوتاه به 

این حال مسجد او را ضعیف و نفس او به شماره می افتد . او در 

 .همسر عزیز خود را صدا می کند

االخره وقتی عایشه سر می رسد ، محمّد به زحمت به ب

هوش است . لذا ، او به سرعت افراد را از اتاق بیرون کرده و جهت 

رعایت حریم خصوصی ، پرده ها را می کشد . او کنار شوهرش 

د او را نشسته سر او را بر روی بالش می گذارد و آرام موهای بلن

او نجوا می کند . آنگاه بخش در گوش نوازش کرده و کلمات آرام 

 بسته می شود. د سوسو می زند و سپس به آرامی چشمان محمّ

خبر فوت محّمد به سرعت در سراسر مدینه می پیچد . 

برای اکثر مردم قابل تصّور نیست که پیامبر خدا مرده باشد. مثاًل 

عمر حاضر به پذیرش آن نبود . او چنان برآشفته است که بالفاصله 

ه و مردمی را که برای کسب خبر جمع شده اند، به مسجد رفت



 

  

تهدید می کند که هر کسی را که جرأت کند بگوید محّمد مرده 

 است ، تنبیه خواهد کرد . 

اکنون ابوبکر باید اوضاع را آرام کند ، او هم پس از دیدن 

د و در آنجا عمر را می بیند پیکر بی جان محّمد به مسجد می رو

محّمد حرف های بی سر و ته می زند . عمر زنده بودن  ءبارهکه در

نعره می زند که محّمد تنها در ظاهر مرده ، او مثل موسی به 

 بهشت رفته است و به زودی باز می گردد.

آرام باش عمر » ابوبکر به جلوی مسجد رفته و می گوید : 

امّا عمر ساکت نمی شود . او با صدایی بلند به « . ، ساکت ! 

دهد که آنانی که مرگ محمّد را پذیرفته اند ، دیگران هشدار می 

دست و پایشان به خاطر ی که پیامبر از آسمان برمی گردد وقت

 عدم وفاداری به او قطع خواهد شد .

باالخره طاقت ابوبکر تمام می شود . او دستهای خود را 

ای مردمان » برابر جمعیت باال می برد و بر عمر فریاد می زند که : 



 

  

 حّمد را می پرستد بداند که او مرده است و اگر کسیم ، اگر کسی

 « .می پرستد ، بداند که خدا زنده و ابدی است !  را خدا

هنگامی که عمر این سخنان را می شنوند بر زمین 

 نشسته اشک می ریزد.

بخشی از دلیل نگرانی جامعه مسلمین از فوت پیامبر این 

برای این لحظه  بود که او کاری چندان جهت آماده کردن آن ها

نوان رهبر نکرده بود. او رسماً اعالم نکرده بود که جانشین وی به ع

که چنین رهبری باید دارای چه ویژگی امّت کیست یا حتّی این

هایی باشد. شاید او منتظر وحی ای بود که هرگز نازل نشد یا این 

که می خواست امّت خود تصمیم بگیرد که چه کسی جانشین او 

د هم آن طور که بعضی در گوش هم نجوا می کردند باشد . شای

یعنی کسی که اکنون جایگاه  بودبرگزیده  پیامبر جانشین خود را

برحقّش در صدر امّت با جنگ قدرت جاری در بین رهبران جامعه 

 شده بود.  ، سدّ 



 

  

در این اثناء ، جامعه مسلمین با سرعتی غیر قابل تصّور 

در حال رشد و توسعه و مواجه با این بود که غیرقابل کنترل شود . 

فقط اوضاع را پیچیده تر کرده بود و در نتیجه درگذشت محمّد 

بعضی قبایل وابسته اکنون علناً علیه سیطره مسلمانان تمرّد کرده 

ت به مدینه نبودند. از نظر آن ها و حاضر به پرداخت عشریه زکا

سوگند وفاداری آن ها را مثل مرگ هر شیخ دیگر  مرگ محمّد

 باطل و به تعّهد آنان در قبال امّت پایان داده بود . 

که ، چشم انداز محمّد برای تشکیل حکومتی بر بدتر این

اساس دستورات خداوند به قدری مورد پسند قرار گرفته بود که 

ر مناطق شبه جزیره عربستان شروع به تقلید از آن دیگران در سای

با استفاده از رهبری و ایدئولوژی بومی خود کردند . در یمن مردی 

به نام رحمان ) لقبی برای به نام االسودکه مدّعی بود از خدایی 

پیام های آسمانی دریافت می کند ، حکومت خود را مستقل اهلل( 

در شرق عربستان مرد دیگری به از مّکه و مدینه برپا کرده بود . 

موسیلمه ( چنان در تقلید از شیوه محّمد موفّق بود  یانام سلمه )

امه جمع و آن را که هزاران نفر را به پیروی از خود در شهر یمّ 



 

  

دیل »شهری زیارتی اعالم کرده بود. از نظر محقّقانی چون 

حاکی از « پیامبران دروغین » ظهور ناگهانی این قبیل  «آیکلمن

که جنبش محمّد خالء مشخّص اجتماعی و مذهبی  ه استاین بود

پر کرده بود . با وجود این ، مسلمین آنان را در عربستان را 

تهدیدی بزرگ علیه مشروعیت مذهبی و ثبات سیاسی امّت می 

 دانستند.

وی جامعه مسلمین ، بزرگترین چالش پیش ر با وجود این

پس از فوت محّمد نه قبایل متمّرد بود و نه پیامبران دروغین ، 

از بطن گفتار و کردار  نظام مذهبی منسجم بلکه موضوع بنای

پیامبر بود که اکثر آن ها صرفاً در ذهن اصحاب نقش بسته بود. 

این گرایش وجود دارد که اسالم را در پایان زندگی محمّد کامل و 

اند .  اگرچه این موضوع ممکن است در مورد قرآن تا بی نقص بد

واپسین لحظه حیات محّمد صدق کند ، امّا بسیار دور از واقعیت 

میالدی را به هر صورت نظامی واحد از  131است که اسالم سال 

سالیان دراز از  ،مذاهب ءاعتقادات و اعمال بدانیم . لذا ، نظیر همه

شکوفایی اندیشه » ل ایگنازگولدیز تحوّل اسالمی نیاز است تا به قو



 

  

شکل « اسالمی ، تبیین چگونگی مقتضیات و نهادهای اسالمی 

 بگیرد . 

البته این بدان معنا نیست که استدالل معروف تاریخ دان 

را بپذیریم که اسالمی که  «جان وانزبورو»تیزه جوی آمریکایی س

پس از عربستان آن هم صدها سال خارج ما می شناسیم ریشه در 

از مرگ محمّد دارد ) که به نظر او اگر چنین شخصی اصوالً وجود 

وانزبورو و همکارانش تالشی قابل توّجه در پیگیری  داشته باشد( .

مسیحی قرن  -ی دتحوّل اسالم و رشد آن در محیط فرقه ای یهو

هفتم تا نهم عربستان و مناطق همجوار آن انجام داده اند . امّا 

عبری ( در مورد  اًدر منابع غیر عربی ) اکثر نزبورومصّرانه وا ءمبالغه

اسالم اوّلیه و نفی غیر الزم وجود تاریخی محّمد ، باعث شده که 

جدالی » غالباً استدالالت وی را به قول آر . بی . سارجنت به 

 بدانند . « پنهان برای تقلیل اصالت اسالم و پیامبر آن 

سالم هنگام سوای استدالالت مجادله آمیز ، بی شک ا

مرگ محمّد هنوز در حال شکل دادن به خود بود . در این راستا ، 



 

  

چه وب و نه جمع آوری شده بود میالدی قرآن نه مکت 131تا سال 

برسد به این که تدوین شده باشد . آرمان های مذهبی که می 

بایست بنیان اسالم را تشکیل دهند تنها در ابتدایی ترین شکل 

خود وجود داشت . مسایلی نظیر آئین های عبادی یا روش های 

حقوقی و اخالقی صحیح در این زمان ندرتاً مدوّن شده بود و نیازی 

یعنی  -داشت هر کس هر سؤالی هم به تدوین آن نبود ، زیرا 

یا هرگونه شک در  -هرگونه مجادالت داخلی یا اختالفات خارجی 

مسایل مختلف به سادگی برای کسب راه حل نزد پیامبر آورده می 

پیامبر که دیگر نمی شد به ارادهء خداوند واقف شد . اّما در غیاب 

قید  اّمت با این وظیفه مشکل مواجه شد که اگر محّمد در بود ؛

 حیات بود در مورد فالن مسئله یا مشکل چه می گفت. 

بدیهی است که اوّلین و فوری ترین موضوع انتخاب کسی 

بود که بتواند به جای محّمد بر امّت رهبری کند ، یعنی کسی که 

بتواند ثبات و تمامیّت جامعه را در مقابل چالش های فراوان داخلی 

که چه کسی رهبر ص اینحفظ کند . متأسفانه در خصو و خارجی

شود اجماع چندانی وجود نداشت . انصار در مدینه فی الحال دست 



 

  

مردی متّقی از  اب رهبری از میان خود زده بودند یعنیخبه انت

مدینه و از اوّلین مسلمانان به نام سعد بن عبیده ، شیخ طایفه 

مدینه فکر می کردند پناه دادن آن ها به ی خزرج . البته گرچه اهال

محمّد درگذشته برایشان موقعیت برتری در میان اّمت  به وجود 

آورده ، امّا اهالی مّکه و به ویژه اشراف سابق قریش که هنوز در 

مکّه دارای نفوذ بودند هرگز حاضر نمی شدند حاکمی از مدینه 

داشته باشند . پاره ای از انصار سعی می کردند با انتخاب دو رهبر 

یگری از مدینه ، به نوعی مصالحه دست یابند یعنی یکی از مکّه و د

 ، امّا آن هم برای قریش قابل قبول نبود . 

به زودی مشخّص شد که تنها راهی که هم احساس 

وحدت و هم میزانی از تداوم تاریخی در بین امّت ایجاد کند، 

انتخاب فردی از قریش برای جانشینی محمّد بود و این شخص 

میالدی همراه وی به  111که در سال یکی از اصحاب محمّد بود 

که اکنون  –طایفه محّمد یعنی بنی هاشم  مدینه هجرت کرده بود.

پذیرفت  –به معنی اهل خاندان پیامبر نام گرفته بود « اهل بیت » 

که صرفاً عضوی از قریش رهبر امّت شود ، اگرچه آنان معتقد بودند 



 

  

جانشین وی شود که خواست پیامبر آن بوده که یکی از بنی هاشم 

. در واقع ، بسیاری از مسلمانان معتقدند که محمّد در آخرین سفر 

حجّ خود به مکّه ، پسر عمو و داماد خود علی را علناً به جانشینی 

خود برگزیده است . بنا به احادیث، محّمد در راه بازگشت به مدینه 

ن هر که م» توّقف و اعالم کرد : « غدیر خم » در محلّی به نام 

معهذا ، شاید به همین « . موالی او هستم ، علی موالی اوست 

تعداد هم مسلمانی بودند که نه تنها رویداد غدیر خم را منکر 

را « اهل بیت » بنی هاشم به عنوان  ءشدند ، بلکه موقعیت ویژه

 هم نمی پذیرفتند. 

به هر صورت ، برای حّل موضوع به طور قطع ، ابوبکر ، 

 عبیده با گروهی از سرانحاب شاخص به نام ابوو یکی از اص عمر

سنتّی یا به عبارتی مشورت  « شورایی » انصار دیدار کردند تا 

ترتیب دهند ) فی الواقع آنان به شورایی داخل شدند که  ،قبیله ای

اگرچه در مورد جلسه تاریخی  .فی الحال در بین انصار جریان بود (

هنوز روشن نیست که ،  فوق مطالب بسیاری نوشته شده ، معهذا

دقیقاً چه کسی در آنجا حضور داشت و چه اتفّاقی افتاد . لذا ، تنها 



 

  

چیزی که محّققان در مورد آن یقین دارند این است که در پایان 

جلسه با ترغیب عمر و ابوعبیده ، ابوبکر به عنوان رهبر جامعه 

ول رس ءخلیفه» مسلمین انتخاب و عنوان مناسب ولی نسبتاً مبهم 

به وی اطالق شد. آنچه « جانشین رسول خدا » به معنی « اهلل 

کس نمی را مناسب می ساخت این بود که هیچعنوان ابوبکر 

دانست فی الواقع معنی عنوان مزبور چیست . قرآن آدم و داود را 

( ، بدین  11آیه  32، سوره  37ایه  1خلفای خدا می داند ) سوره 

خدا بر روی زمین هستند . امّا « نوّاب » یا « اُمنا » که آن ها  معنا

به نظر نمی رسد که چنین دیدگاهی نسبت به ابوبکر وجود داشت 

. علی رغم استدالالت پاتریشیا کرون و مارتین هیندز ، شواهد 

نفوذ مذهبی  ر نبوده خلیفه سمتی باحاکی از این است که قرا

هب اسالم بود نهادهای مذ ءبسیار باشد . یقیناً خلیفه مسئول اداره

ولی قرار نبود در امور مذهبی نقشی چشمگیر داشته باشد . به 

عبارت دیگر ، ابوبکر جانشین پیامبر به عنوان رهبر امّت بود امّا 

نوان هیچ اختیار پیامبرانه ای نداشت . محّمد فوت کرده بود و ع

 بود .  پیامبرانه اش نیز با وی رفته



 

  

و جانشینان بالفصل  ابهام عمدی عنوان ابوبکر برای وی

فرصت داد تا عنوان مزبور را برای وی مزّیتی بزرگ بود زیرا به آنان 

خود تعریف کنند ، یعنی کاری که هر یک به شیوه ای متفاوت از 

دیگری انجام داد . لذا ، تا جایی که به ابوبکر مربوط بود ، خلیفه 

که خیلی شبیه به ِسمَت شیخ سنّتی قبیله بود والر سکسِمَتی بود 

که مسئولیت رهبری مضافاً این –اوّل شخص در میان افراد برابر  -

جنگ ) قائد( و قاضی القضات ) حَکَم( نیز از محّمد به میراث 

محدود والر ابوبکر هم به شّدت یده بود . اّما حتّی اختیارات سکرس

ات خود را از طریق مشورت اکثر تصمیمبود . او مثل هر شیخ دیگر 

خود را به  شخصی می گرفت و در طول خالفتش فعالیت های

عنوان کاسب ادامه می داد و گاه در آمد ناچیزش را با دوشیدن 

شیر گاو همسایه افزایش می داد . به نظر می رسید ابوبکر 

مسئولیت اصلی خود را حفظ وحدت و ثبات جامعه می دانست تا 

تحت خالفت او در پرستش صلح آمیز خدا  بدین طریق مسلمانان

والر به اّما از آنجا که محدودیت مقام او در حیطه سک آزاد باشند .

باید خدا را  چگونهوی اجازه نمی داد دقیقاً تعریف کند که افراد 

» پرستش کنند ، لذا ، در به روی طبقه جدیدی از دانشوران به نام 



 

  

مسئولیت هدایت اّمت در  باز شد تا دینی یعنی آموختگان« علما 

 راه مستقیم را به عهده گیرند. 

چنانکه خواهیم دید ، علما در نهایت اصولی جامع تدوین 

جنبه های زندگی مؤمنین نظارت کند. اگرچه  ءکردند که برهمه

اشتباه است تصوّر کنیم که این قبیل روحانیون و دانشوران علوم 

د ، معهذا، علمای مزبور و الهی سنتّی واحد و یکپارچه بنا نهاده ان

نفوذ آن ها در شکل دادن و عملکرد به اسالم کم نبوده است . در 

این راستا ، خلیفه ها آمده و رفته اند و قدرت خالفت به عنوان 

نهادی مدنی کم و زیاد شده است ، امّا نفوذ علما و قدرت نهاد های 

 مذهبی آنان درگذر زمان افزایش می یافت. 

یاری جهات بهترین انتخاب برای جانشینی ابوبکر از بس

داده و فردی بسیار پرهیزگار و « صدیق » محمّد بود . به او لقب 

مورد احترام ، یکی از اوّلین کسانی که به اسالم گرویده و 

عزیزترین دوست محّمد بود . این واقعیت که او طی بیماری 



 

  

یاری طوالنی محمّد نمازهای جمعه را امامت می کرد از نظر بس

 اثبات بر این بود که پیامبر جانشینی وی را تأیید کرده است .  

ابوبکر در زمان خالفت خود جامعه را تحت پرچمی واحد 

و انسجام اجتماعی را  متحّد کرد و دوره ای از پیروزی های نظامی

آغاز کرد که در جهان اسالم به عصر طالیی اسالم معروف شد . 

یعنی چهار خلیفه اوّل که  –این ابوبکر و جانشینان بالفصل او 

بودند که بذری را  –به معنی با هدایت درست « راشدین » جمعاً 

ی امپراتورکه به حجاز کاشته بود پروراندند تا اینکه محمّد در 

هنگامی که اسالم به شمال آفریقا ، و گسترده ای تبدیل شد.  غالب

می یافت ، خلفای  شبه قارّه هند و مناطق بزرگی از اروپا گسترش

رای محمّد ، یعنی تالش بدند جامعه را بر اصول راشدین می کوشی

مؤمنین ، رسیدگی به مستمندان و  استقرار عدالت ، برابری همهء

ا نزاع درونی و کشمکش های بی وقفه محرومین استوار کنند . امّ

قدرت بین اصحاب اّولیه ، نهایتاً جامعه را به دسته های رقیب 

که اعراب باستان  ،منشعب کرده و خالفت را به نوعی از حکومت



 

  

تبدیل کرد و آن چیزی نبود  ،بیش از هر چیز از آن متنفّر بودند

 مطلقه . جز سلطنت

ان مذهبی ، حقیقت به هر صورت ، نظیر اکثر تواریخ دور

در مورد زمان خلفای راشدین بسیار پیچیده تر از آن است که 

عصر به اصطالح طالیی اسالم هر  ،روایات نقل کرده اند . در واقع

انسجام مذهبی و هماهنگی سیاسی. از لحظه  ءچیزی بود جز دوره

ل مختلف وجود داشت ، فوت محّمد نظرات متعدّدی در مورد مسای

ه کالم و رفتار پیامبر چگونه باید تفسیر شود و چه کاز جمله این

کسی باید آن را تفسیر کند ، رهبر جامعه از میان چه کسانی باید 

انتخاب شود و چگونه باید رهبری کند . حتّی مشخّص نبود که چه 

کسی را می توان جزو اّمت محسوب کرد یا اصاًل این که برای 

 رستگاری چه باید کرد . 

مذاهب بزرگ صدق می نکه در مورد همهء مضافاً ، چنا

کند ، دقیقاً این استدالالت ، اختالفات و گاهی درگیری های 

خدا در غیاب پیامبر  ءنین که ناشی از تالش جهت تفسیر ارادهخو



 

  

خدا بود که موجب پیدایش نهادهای مختلف و فوق العاده متنوّع 

دین اسالم گردید. در واقع ، چنانکه شاید درست باشد که نهضت 

از یهودیّت مسیحایی پطرُس تا  –های پس از مرگ عیسی را 

ی پولس تا عرفان مصری و حرکت تصّوف در هلنمذهب رستگاری 

ترتیب درست تر باشد  صور مسیحیّت بدانیم ، به همین –شرق را 

بنامیم ، « صدر اسالم » که به آنچه پس از محمّد به وقوع پیوست 

اگرچه این عنوان ناجوری است . البته اسالم اوّلیه در زمینه نظرات 

به هیچ وجه پراکندگی و تشتت آراء مسیحیّت اوّلیه را نداشت . امّا 

ر و مذهبی )که د به هر حال مهّم است که شکاف های سیاسی

عد صحبت می کنیم ( درون جامعه اّولیه مورد آن در فصل ب

مسلمانان را که در تبیین و تحوّل مذهب نقشی مهم داشتند ، 

 مورد توجّه قرار دهیم.

که انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه به هیچ اوّل از همه این

شواهد تنها چند نفر از  ءوجه به اتفّاق آراء نبود ، زیرا بنا به همه

دیگر رقیب جدّی  ین اصحاب در شورا حاضر بوده اند ورشاخص ت

برای رهبری جامعه مسلمین حتّی تا پایان جلسه شورا از تشکیل 



 

  

سوگند وفاداری یا ابوبکر  آن خبردار نشده بود. در همان موقعی که

رفت ، علی داشت بدن پیامبر را می به عبارتی بیعت را می پذی

بنی هاشم برآشفته شد که  ا،لذدفن می کرد . ءشست و او را آماده

 کلّ اّمت نیست .  ءنماینده ،بدون علی یشورا

اندازه که  اناز طرفی ، انصار هم علی و محمّد را به هم

، متعلّق به مدینه نیز می دانستند یعنی به دانستهمتعلّق به مکّه 

، لذا ، به شدّت به عدم حضور علی « فردی از خودشان  »عبارتی 

اعتراض کردند . بدین ترتیب ، هر دو گروه علناً از بیعت با خلیفه 

 جدید امتناع ورزیدند. 

 –به خصوص ابوبکر و عمر  –بسیاری در رهبری مسلمین 

هبری کنار گذاشتن علی را این گونه توجیه می کردند که او برای ر

که جانشینی وی شباهتی زیاد به است یا این امّت بسیار جوان

سلطنت موروثی خواهد داشت . این استدالالتی است که دانشوران 

 «م . ا . شعبان»و تاریخ دانان مسلمان تا به امروز تکرار می کنند . 

خود مدّعی است که علی « سالم تاریخ ا» در جلد اوّل کتاب 



 

  

نبود و عّلت این  وقت نامزدی جدّی برای سمت اوّلین خلیفههیچ

امر خودداری اعراب از سپردن مسئولیتّی بزرگ به دست مردی 

نیز با اشاره به نفرت  «هنری المنز»جوان و محک نخورده بود . 

، می گوید علی نمی توانست جانشین اعراب از رهبری موروثی 

مشروع محّمد باشد . در نتیجه ، اکثر دانشوران با مونتگمری وات 

ا انتخاب ( برای انتخابی بدیهی ) و تنه» وبکر موافقند که اب

نیست . اوّل اینکه امّا استدالالت مزبور قانع کننده  «.جانشینی بود 

مرگ محّمد سی  او هنگام –جوان بوده باشد  شاید علی خیلی

نبود . علی اوّلین « محک نخورده » به هیچ وجه امّا  –ساله بود 

مردی بود که اسالم آورد و یکی از بزرگترین جنگجویان اسالم بود 

نظامی معروف بود . در مدینه وی و وسیعًا به رشد معنوی و برتری 

جنگ مهم بود . او  چند دبیر شخصی پیامبر و پرچمدار او در

به عهده می گرفت و معمواًل در غیاب محمّد مسئولیت اّمت را 

گفته ، علی تنها کسی بود که می توانست  «موجان مؤمن»چنانکه 

کس پیامبر رفت و آمد کند. ضمناً هیچ ءهر وقت خواست به خانه

در جامعه فراموش نمی کرد که فقط علی بود که اجازه یافت 

قابلیّت های علی ، پیامبر را در پاک سازی کعبه یاری کند . اثبات 



 

  

او ، در این واقعیت نهفته که تنها بنی هاشم نبود که  به رغم سنّ

خواهان جانشینی او به عنوان خلیفه بود ، بلکه پسر عمو و داماد 

 طایفه پیامبر مورد حمایت اکثریت انصار هم از طایفه اوس و هم از

خالف هم در م ءیکی از نادر مواردی که این دو طایفه - بود خزرج

طوایف عبد شمس و عبد مناف ،  ،همچنین  –آن توافق داشتند 

ایفه قدرتمند و پر نفوذ قریش و شماری چشمگیر از اصحاب دو ط

 .  شاخص محّمد نیز حامی علی بودند 

در کتاب ارزشمند خود  «ویلفرد میدالنگ»که ثانیاً چنان

گفته ، گرچه جانشینی موروثی شاید « جانشینی محّمد» به نام 

برای اعراب بادیه نشین نفرت انگیز بوده باشد، اّما در بین اشراف 

قریش اصاًل غیر معمول نبود . در واقع ، قریش معموالً  افرادی از 

 منصوب می خانواده های خود را برای جانشینی در مقامات مهّم

که اشاره شد ، اعتقاد رایج این بود که اصالت کردند، زیرا چنان

شخص از طریق خون از نسلی به نسل بعد انتقال می یابد . قرآن 

 200آیات  1خونی تأکید دارد ) سوره  ءنیز مکرراً بر اهمیّت رابطه

( و خانواده محمّد یعنی اهل بیت را در بین امّت جایگاهی 123و 



 

  

 ءین تا حدودی شبیه موقعیتی است که خانوادهبرتر داده است که ا

 سایر پیامبران داشته اند . 

لذا ، این نکته ای است مهم که باید به خاطر داشت . 

بلیّت های علی داشته باشند ، مسلمانان هر نظری که راجع به قا

بسیاری د که بستگان ند این واقعیت را انکار کننیک نمی توانهیچ

جانشین آنان شدند، یعنی در انجیل کور از پیامبران و زعمای مذ

اسحاق و اسماعیل جانشین ابراهیم ، یعقوب جانشین اسحاق ، 

جانشین موسی ، سلیمان جانشین داود و الی آخر . حال  هارون

مخالفین بنی هاشم در مواجهه با این واقعیت مدّعی بودند  ،کهاین

ه باشد . امّا شتکه محّمد به عنوان خاتم االنبیاء نمی تواند وارث دا

که قرآن به طور مبسوط بر شباهت بین محّمد و با توّجه به این

 هپیامبران پیشین تأکید کرده و با توّجه به روایات متعدّد که رابط

لذا به سختی  علی با محمّد را مثل رابطه هارون با موسی می داند ،

تنها به دلیل نقض بیزاری می شود نامزدی علی را برای خالفت 

 ب از رهبری موروثی ، نادیده گرفت . اعرا



 

  

واقعیت این است که حذف عمدی علی از شورا که منجر 

ت تنفّر به انتخاب ابوبکر شد نه به خاطر سنّ او بود و نه به علّ

بلکه علی را کنار گذاشتند به این علّت  اعراب از رهبری موروثی ،

بود  که ترس رو به رشد طوایف بزرگ تر و ثروتمند تر قریش این

 –که سپردن مقام پیامبری و عنوان خالفت به دست یک طایفه 

توازن قدرت در اّمت را شدیداً بر هم می زند .  –آن هم بنی هاشم 

عالوه بر این ، به نظر می رسید که بین برخی اعضای جامعه و 

بیش از همه ابوبکر و عمر این نگرانی وجود داشت که حفظ 

رهبری طوالنی توسّط خاندان محّمد تمایز بین قدرت مذهبی 

 پیامبر و قدرت غیر مذهبی خلیفه را کم رنگ می کند. 

وجیهات مزبور هر چه که بود ، طرفداران علی ساکت ت

نمی شدند . در نتیجه خود عمر باید آن ها را ساکت می کرد . لذا 

، عمر که قبالً سعد ابن عبیده رهبر انصار را جهت بیعت گرفتن از 

فاطمه همسر علی و  ءاو به شدّت مضروب کرده بود ، به در خانه

و سایر افراد بنی هاشم  گر علیه ادختر پیامبر رفت و تهدید کرد ک

نظر شورا را نپذیرند ، خانه را به آتش خواهد کشید . خوشبختانه 



 

  

، اّما پیام این ابوبکر در آخرین لحظه او را از این کار برحذر داشت 

امّت بسیار بی ثبات و وضعیت سیاسی در  قضیّه روشن بود .

فت علنی عربستان بسیار متزلزل تر از آن بود که این نوع مخال

ء خانواده اش به همهود . نتیجتاً ، علی پذیرفت. لذا ، او و  تحمّل ش

مورد رهبری امّت را کنار  ادعای خود دراسالم  خاطر بقای جامعه 

گر چه شش ماه طول کشید که بیعت کردند ، و با ابوبکر  گذاشته

 با تملّق و چرب زبانی دیگران ، به این موضوع تن دهند.

هر چقدر هم پرتالطم بوده باشد ، نکته جانشینی محّمد 

که نباید در تالطم و سر درگمی ای که به خالفت ای وجود دارد 

ابوبکر منجر شد ، فراموش شود. لذا ، اختالفات بر سر رهبری امّت 

بری اّمت باید به نوعی دارای این مفهوم ضمنی بود که نامزد ره

ند مزبور روندی همگانی قرار گیرد. بدیهی است که رو مورد تایید

دموکراتیک نبود . فی المثل ، ابوبکر منتخب گروهی برگزیده از 

ریش سفیدان بود نه منتخب امّت . اّما تالش بسیاری از اصحاب در 

این است که انتصاب جهت رسیدن به چیزی شبیه اجماع دلیل بر 

یید جامعه بی معنی می نمود . لذا ، هنگامی که ابوبکر بدون تا



 

  

خالفت رسید در مقابل مردم به پا خاست و با فروتنی ابوبکر به 

اینک در مقام مسئول حکومت ، بهترین شما نیستم . من » گفت : 

به مشورت و کمک شما نیاز دارم . اگر به وظایف خود درست عمل 

کردم ، مرا حمایت کنید و اگر اشتباهی کردم مرا مشورت دهید ... 

از من اطاعت کنید و اگر از  تا وقتی از خدا و پیامبر اطاعت کردم

قوانین خدا و پیامبر سرپیچی کردم حقّی به گردن شما ندارم که از 

 « .من اطاعت کنید 

ما ، شاید جانشینی محمّد ماجرایی پر آشوب  از نقطه نظر

و پر از ارعاب و بی نظمی به نظر رسیده یا حّداقل روندی شتاب 

روندی اجرایی بود . زده بوده است . امّا به هر صورت برای خود 

روندی که از نیل تا آمو دریا و فراسوی آن ، در هیچ کجا چنین 

تجربه ای در حاکمیّت مردمی حتّی تصوّر هم نشده بود ، چه برسد 

 به اجرای آن .

***** 



 

  

امّا بسیار  ، ابوبکر کوتاه ءدوران خالفت دو ساله و نیمه

عملیات جنگی او  ،دستاورد اصلی او به عنوان خلیفه. موفّق بود

و آن عدّه از قبایلی بود که از پرداخت « پیامبران دروغین » علیه 

عشریه خودداری کرده بودند ، زیرا آنان بر اساس روش رایج قبیله 

امّت می دانستند . « شیخ » ای ، بیعت خود را با محّمد به عنوان 

نتیجتاً ، قبایل مزبور معتقد بودند که مرگ محمّد موجب فسخ 

یعت آنان شده و لذا دیگر نباید مالیاتی به قبیله وی بپردازند. ب

ابوبکر که متوّجه بود جدایی قبایل مزبور ثبات سیاسی اّمت را به 

شدّت تضعیف کرده و حاکمیت کوچک مسلمانان را در مدینه از 

لحاظ اقتصادی نابود می کند ، نیروهای خود برای سرکوب بی 

جنگ های » گ های مزبور که گسیل داشت . جن ء آنانرحمانه

معروف شد پیامی محکم به قبایل عرب داد که بیعت آن ها « رده 

و  ء فنا ناپذیر خدا بوده استبلکه با جامعه ،نه با هیچ شیخ فانی

 هم خیانت به امّت و هم گناه در برابر خداست. ،سرپیچی از آن

ابوبکر جهت  ءحاکی از تالش آگاهانه« رده » جنگ های 

اسالم و قدرت مرکزی  ءت اعراب تحت پرچم جاودانهحفظ وحد



 

  

ترتیب از بازگشت جامعه محمّد به نظام قبیله  ه اینمدینه بود تا ب

ای قدیم جلوگیری کند . امّا درگیری های مزبور را نباید با جنگ 

های مذهبی اشتباه گرفت زیرا این قبیل درگیری ها صرفًا در 

با این حال ، جنگ های جهت تقویت منافع سیاسی مدینه بود . 

همیشه ارتداد حمل رده باعث این نتیجه اسف انگیز شد که برای 

 افراد گردد.   -یعنی انکار قدرت مرکزی خلیفه -بر خیانت

قرن  طور که سنخیت مذهبی و تابعیت در عربستانهمان

به هم بودند ، ارتداد و خیانت هم  هفتم تقریباً دو اصطالح نزدیک

بین دو واژه مزبور  ءیکسان شمرده می شدند . به هر صورت ، رابطه

در اسالم باقی مانده ، به طوری که هنوز هم هستند مسلمانانی که 

این ادّعای بی اساس و غیر قرآنی را مطرح می کنند که دو گناه 

بر اساس باور ارتداد و خیانت مستحقّ مجازات مرگ است . لذا ، 

فوق است که به علماء بعضی کشورهای اسالمی قدرت داده است 

مرتدین مجازات مرگ تعیین کنند و منظورشان از مرتد تا برای 

. فسیر مشخّص آن ها از اسالم مخالف باشدهم کسی است که با ت

امّا مطلب فوق برخالف این واقعیت است که در هیچ کجای قرآن 



 

  

داد ذکر نشده است . نصّ قرآن مکررًا مجازات دنیوی برای ارت

حاکی از این است که اعمال مجازات ارتداد صرفاً دست خدا و در 

 3، سوره  230آیه  1، سوره  21-20آیات  3آن دنیاست) سوره 

 03، سوره  13-12آیات  10، سوره  271آیه  21، سوره  31آیه 

 (. 22آیه 

هان باقی تصمیم دیگری از ابوبکر به عنوان خلیفه در اذ

» مانده است . او مدّعی شد که یک بار از محمّد شنیده است که : 

قی می گذاریم ما ) پیامبران ( وارث نداریم . هر آنچه از خود با

مسلمین علی و فاطمه را  ءلذا او در لباس خلیفه« . است  خیرات

خانواده از ارث مایملک محمّد محروم کرد . در نتیجه این اقدام ، 

مردم غذا و لباس تهیّه می کردند . امّا  نها از طریق خیراتپیامبر ت

 ءشاهد دیگری غیر از خود ابوبکر بر این گفتهاز آنجا که هیچ 

محمّد نبود ، تصمیم وی در این خصوص یک استثناء است . مضافًا 

آنچه که تصمیم مزبور را بیشتر دچار اشکال می سازد این است که 

  ءبا سخاوتمندی رفتار کرده و خانهابوبکر در خصوص زنان محمّد 



 

  

پیامبر را به عنوان ارث به آنان داد. او حتّی برخی از مایملک سابق 

 محمّد در مدینه را به دختر خود عایشه بخشید . 

اعمال ابوبکر اغلب به عنوان تالش در جهت تضعیف بنی 

هاشم و پایمال کردن موقعیت ممتاز اهل بیت یعنی خویشاوندان 

سیر می شود . امّا در عین حال احتمال دارد که ابوبکر با پیامبر تف

که آنان مّد و نیز با کسب اطمینان از اینتأمین معاش همسران مح

پاکدامن باقی بمانند ، می خواسته به نوعی به جامعه بگوید که 

 اهل بیت واقعی پیامبر هستند .  « امّ المؤمنین » عایشه و سایر 

شد ، امّا تسلیم قضا و زده  علی از تصمیم ابوبکر حیرت

لّی نبود . او ظرف ولی فاطمه از سوی دیگر قابل تس قدر گردید

. لذا ، او دیگر  چند ماه پدر ،ارثیه و معاش خود را از دست داد

ی کوتاه جان مدّتپس از هرگز با ابوبکر سخن نگفت و هنگامی که 

فاطمه را در تاریکی شب  خلیفه علی بدون مطلع کردن  ؛سپرد 

 آرام به خاک سپرد .



 

  

محققّان مّدت هاست بر این باورند که تصمیم ابوبکر دایر 

بر محروم کردن علی از ارث و پایمال کردن قدرت اهل بیت ، 

انگیزه دیگری نیز داشته است . در واقع ، ابوبکر طی دوره کوتاه 

د علی در ذارخالفت خود آنچه از دستش برمی آمد انجام داد تا نگ

بیشتر از این جهت که معتقد بود  میان امّت به قدرت برسد و

نباید در آن  -والر یعنی قدرت مذهبی و سک-پیامبری و خالفت 

ممکن است این دو از ک طایفه قرار گیرد زیرا در ید ی واحد

همدیگر غیر قابل تمیز گردند. امّا اگر بگوییم که بین آن دو 

غ گفته ایم . حتّی وقتی که محمّد دشمنی شخصی نبوده ، درو

زنده بود اصطکاک زیادی بین این دو وجود داشت که گواه آن 

 است .« گردن بند » داستان زشت 

داستان مزبور از این قرار بوده که در راه بازگشت از حمله 

که تقریبًا همیشه در جنگ  -ای علیه طایفه بنی مستلق ، عایشه 

تصادفاً در یکی از توقفگاه ها جا  -ود ها و مذاکرات همراه پیامبر ب

حاجت از بقیّه دور می شود و در می ماند. ظاهراً وی جهت قضای 

. وقتی  این اثناء گردنبندی را که محمّد به او داده بود گم می کند



 

  

که عایشه در جستجوی گردنبند مفقود خود بوده ، کاروان با این 

را ترک می کند و  تصوّر که او هنوز در هودج خود نشسته منطقه

تا صبح فردای آن روز کسی متوّجه غیبت وی نمی شود . هنگامی 

که مردان سراسیمه از مفقود شدن زن محبوب محّمد به این سو و 

آن سو می رفتند و نمی دانستند در این خصوص چه کنند ، به 

ناگاه شتری وارد اردوگاه می شود در حالی که عایشه و جوانی 

صفوان ابن »ت کودکی عایشه ( به نام خوش سیما ) و دوس

 بر آن سوار بودند. «معطل

ظاهراً صفوان عایشه را در صحرا دیده و با وجود حجاب او 

پرسیده ) آیه حجاب تازه نازل شده بود ( بالفاصله او را شناخته و 

عایشه که می خواسته حجاب « . چه شد که جا ماندی ؟» بود : 

خود را حفظ کند پاسخی نمی دهد . صفوان متوّجه وضعیت ناجور 

او می شود اّما مایل نبود همسر محّمد را در صحرا رها کند . لذا ، 

خدا تو را » نزد او رفته دستش را دراز می کند و می گوید : 

یشه لحظه ای تردید می کند و سپس بر عا« ببخشد ، سوار شو



 

  

شتر سوار می شود . سپس این دو به سرعت به راه می افتند تا 

 خود را به کاروان برسانند اّما تا صبح روز بعد به آن نمی رسند . 

دیدن زن محجّبه محّمد بر روی شتر که با دستان خود 

اه صفوان را گرفته بود ، موجی از شایعات در سراسر مدینه به ر

انداخت . هنگامی که این خبر ابتدا به محمّد رسید او موضوع را 

جدّی نگرفت . او باور نداشت که چیزی بین عایشه و صفوان 

گذشته باشد ، امّا فضاحت کار موجب بروز اختالالتی شده بود . 

دشمنان محمّد اشعار مستهجنی در مورد این قضیه سروده بودند. 

ه همسر خود سرد و از او دور شد . با گذشت ایّام محمّد نسبت ب

وبه کند تا مسئله برای همیشه وقتی هم که محّمد از او خواست ت

به خدا سوگند » بخشیده شود ، عایشه برآشفت و گفت :  حلّ و

لذا وی با احساس «. هرگز به خاطر آنچه که گفتی توبه نمی کنم 

به  توهین به خود و بدون عذرخواهی از خانه محّمد بیرون زد و

 خانه مادرش رفت.



 

  

غیبت همسر محبوب محمّد وی را از پای درآورد . لذا ، 

یک روز در میان جمع ایستاد و در حالی که به وضوح آشفته به 

چرا برخی از مردم مرا در رابطه با خانواده » نظر می رسید پرسید : 

 «.ام آزار می دهند و تهمت های ناروا به آنان وارد می کنند؟

مشاورین محّمد ، عایشه را گناهکار می  گرچه بیشتر

دانستند امّا هر یک از دیگری در ستایش پاکدامنی عایشه از 

ما از ) زنان تو ( جز » دیگری جلو می زد . لذا ، اظهار داشتند : 

سخت معتقد بود علی رغم خطا تنها علی «. خوبی هیچ ندیده ایم

 حمّد لطمهکار آن قدر به شهرت میا عدم خطای عایشه ، فضاحت 

. می توان تصوّر کرد که  ه که طالق عایشه را توجیه می کندزد

پیشنهاد علی تا چه حدّ ابوبکر ، پدر عایشه را عصبانی کرد . نهایتًا 

طی وحی به محمّد ، عایشه از اتهّام زنا ، پاک شد. او با شادمانی 

شاد باش عایشه ! خدا بی » نزد عایشه شتافت و با گریه گفت : 

 «.تو را فاش ساخت گناهی



 

  

عایشه که بر طبق همه روایات تنها کسی بود که با محّمد 

ستایش بر خدا و سرزنش مر تو » حاضر جوابی می کرد پاسخ داد: 

در عین حال ، او بازگشت و مسئله فراموش شد ، امّا عایشه و « . را 

 هرگز علی را نبخشیدند.ابوبکر 

که ابوبکر  شکاف بین علی و ابوبکر وقتی عمیق تر شد

بدون هیچ گونه مشورت تصمیم گرفت به جای درخواست تشکیل 

شورا ، رأساً عمر را به جانشینی خود برگزیند. ابوبکر برای این کار 

تنها یک دلیل حق به جانب داشت و آن این بود که تشکیل شورا 

ه زنده می کرد . با توّجه بحث بر سر حقوق خانواده پیامبر را دوبار

لی طی دو سال گذشته هر روز محبوب تر شده بود ، که عبه این

 شاید که شورا به جانشینی وی می انجامید . حمایتی که علی فی

نفوذ و اصحاب داشت ، می الحال از سوی تعدادی از قبایل با

توانست به راحتی باعث شود طوایف بی طرف نیز از نامزدی او 

فظ وضع حمایت کنند. درست است که منافع اشراف قریش در ح

موجود باعث شده بود که انتخاب علی قطعی نباشد ، اّما اگر رقابت 

مابین علی بسیار محبوب و عمر تندخو ، خشک وضدّ زن می بود ، 



 

  

عمر نمی توانست به پیروزی خود مطمئن باشد . لذا ، ابوبکر جهت 

 سنن قبیله ای و سبقهء  جلوگیری از چنین نتیجه ای ، برخالف

جدید می  ءچین کرد ، گرچه باز هم خلیفهدستاسالمی ، عمر را 

 بایست مورد تأیید جامعه قرار گیرد. 

عمر به عنوان خلیفه دقیقاً همان چیزی بود که محّمد 

همیشه خواسته بود یعنی رهبری برجسته و با قدرت . عمر با قد 

ی مرعوب کننده داشت هیبت بلند و قامت عضالنی و سری بدون مو

بلندتر بود که گویی  شچنان از اطرافیان» ت گام برمی داش و وقتی

جو بود خالفت را به او که ذاتًا جنگ« . بر روی اسب نشسته است 

امیرالمؤمنین » کوالر حفظ کرد اّما با اّتخاذ عنوان عنوان سمتی س

بر نقش خود به عنوان رهبر جنگی تأکید کرد . مهارت های « 

نوب سوریه در باالی او در جنگ به شکست ارتش بیزانس در ج

میالدی و تصرّف دمشق در سال بعد گردید. عمر با  131سال 

کمک جامعه ستمدیده یهودیان سوریه که آن ها را از سیطره 

حکومت بیزانس آزاد ساخته بود سپس نیروهای ایران را در قادسیه 

ی عظیم ساسانی شد. مصر امپراتوردرهم کوبید و عازم پیروزی بر 



 

  

و لیبی هم به آسانی در مقابل نیروهای عمر سقوط کردند و 

اورشلیم نیز به همین ترتیب ، که فتح اورشلیم همچون تاجی بر 

 سر دستاوردهای جنگی عمر بود. 

آنچه همه  عجیب آنکه عمر سیاستمداری خیلی بهتر از

داشتن اضی نگهاو با توّجه به اهمیّت رآمد. فکر می کردند از آب در

غیر عرب که حتّی در زمان خود او از تعداد عرب ها  مسلمانان

فزونی گرفت ، با دشمنان مغلوب مثل سایر اعضای اّمت به طور 

یکسان برخورد و تالش کرد کلیه اختالفات قومی بین عرب و غیر 

غیر عرب می بایستی جهت  ،عرب را برطرف کند . اّما در آن مقطع

ر می آمد. به همین ترتیب ، گرویدن به اسالم ابتدا در ذّمه اسالم د

ثروتی که در اثر پیروزی های نظامی او در مدینه گرد آمد به 

تناسب بین آحاد جامعه از جمله کودکان تقسیم شد . او در تالش 

سابق قریش آنچه که در توان برای محدود کردن قدرت اشراف 

انجام داد و قدرت مرکزی خود را نیز با گماردن حاکمانی داشت 

در استان های دور و نزدیک ، افزایش داد . او در امیر  بهموسوم 

عین حال به امیران خود اکیدًا دستور داد که به آداب و رسوم 



 

  

جاری اهالی استان ها احترام گذارده و از هر گونه تغییر بنیادین 

در شیوه حکومتی سابق مردم پرهیز کنند. عمر همچنین با 

تماعی فراوان شده و لشکری برقراری نظام مالیاتی موجب رفاه اج

که متعّرض ساکنین گاوران سازماندهی کرد و برای اینثابت از جن

مناطق مختلف نشوند ، آن ها را در پادگان ها ی خارج از شهرها 

 مستقرّ کرد . 

عمر حتّی سعی کرد اختالف با علی را از طریق نزدیک 

ن کردن خود با بنی هاشم حل کند . اگرچه او حاضر به پس داد

امّا امالک محمّد در مدینه را به عنوان وقف ارثیه علی به وی نشد، 

د. او با ازدواج با دختر علی نپس داد تا اهل بیت بر آن مدیریت کن

خود را با بنی هاشم مرتبط کرد و با مشورت های دائمی با علی در 

مسائل مهّم ، مشوّق مشارکت او در امور حکومت بود. در واقع ، 

که قبالً با کادری از دست به کاری می زد مگر آن ه ندرتعمر ب

اصحاب با نفوذ که همیشه به دور خود داشت ، مشورت کند . علّت 

گرچه خالفتش با تأیید اّمت این امر این بود که وی می دانست که 

صورت گرفته ، معهذا ، بر اساس شیوه های سنتّی حاصل نشده 



 

  

خود مستبدّانه عمل  بود . لذا ، او سعی می کرد در قضاوت های

ترسناک است » نکند و یک بار از او شنیده شد که گفته است : 

 «. اگر من یک پادشاه باشم 

عمر علی رغم تالش خود جهت نزدیک کردن خود به 

در این موضوع مصرّ  بنی هاشم همچنان به عنوان اصلی مذهبی

در یک طایفه جمع  پیامبری و خالفت نباید در آن واحدکه  بود

محمّد دایر بر این که او  ءپذیرش اصل مزبور و گفته ،باشد. در واقع

وارثی ندارد ، برای عمر بخشی از بیعت شد. بر این اساس ، عمر 

نیز مثل ابوبکر معتقد بود که اعطای چنین قدرتی به بنی هاشم 

مضرّ به حال جامعه مسلمین خواهد بود . با این حال ، او نمی 

 ست محبوبیت روزافزون علی را نادیده بگیرد. توان

عمر چون نمی خواست اشتباه ابوبکر را تکرار کند و بنی 

بیش از این از خود دورکند، لذا ، حاضر به انتصاب  را هاشم

 جانشین برای خود نشد و در عوض شورایی سنتّی تدارک دید. 



 

  

 ءدر اثر ضربه خنجر یک برده عمر در بستر مرگ خود )

ناراضی به نام فیروز ( ، شش نامزد مطرح برای خالفت و از  ایرانی

تا بین خود  داد جمله علی را فراخواند و به آن ها سه روز مهلت

تصمیم بگیرند که پس از وی چه کسی رهبر جامعه شود . طولی 

نکشید که فقط دو تن باقی ماندند ، یکی علی سمبل بنی هاشم و 

چند ساله ای به نام عثمان ابن  هفتاد ودیگری فرد نه چندان مهّم 

 عفان . 

عثمان از اعضای ثروتمند طایفه امیّه ) سخت ترین طایفه 

دشمن محّمد یعنی ابوسفیان و هند ( و فردی کامالً قریشی بود . 

اوّلین کسانی بود که به اسالم گرویده بود ، معهذا ، اگرچه او جزو 

ا او یک تاجر بود نه ت رهبری از خود نشان نداده بود زیرهرگز قابلیّ

جنگجو . محمّد عمیقًا عثمان را دوست می داشت ، اّما هرگز 

سِمَت رهبری حمله یا لشگر را به وی تفویض نکرده بود ، یعنی 

کاری که تقریبًا سایر اعضای شورا بیش از یک بار انجام داده بودند. 

ه با این احوال ، دقیقاً بی تجربگی و فقدان جاه طلبی سیاسی بود ک

ز هر چیز بهترین عثمان را بسیار جذّاب می ساخت. لذا ، او بیش ا



 

  

بود زیرا وی پیر مردی بود محتاط و قابل  جایگزین برای عمر

 اعتماد که هیچ مشکلی نمی آفرید. 

که برادر زن عثمان بود به نهایتًا ، عبد الرحمان با این

. عنوان حکم بین دو نفر فوق دو سؤال از علی و عثمان پرسید 

اوّلین سؤال این بود که آیا چنانچه هر یک از آن دو به خالفت 

انتخاب شوند بنابر اصول قرآن و سیره محمّد حکومت می کنند ؟ 

هر دو مثبت بود.  سؤال دوّم غیر منتظره و بدین شکل بود پاسخ 

 ءکه چنانچه هر یک به خالفت انتخاب شوند به سیره دو خلیفه

می کنند ؟ نه تنها این شرط کاًل  قبلی یعنی ابوبکر و عمر عمل

ضوح برای کنار گذاردن برای رهبری جامعه بی سابقه بود ، امّا به و

خصوص طرح شده بود ، زیرا برخالف عثمان که در یک نامزد ب

 ءپاسخ به سؤال مزبور گفته بود که در تمام تصمیمات خود سیره

ردان خلفای پیشین را ملحوظ خواهد داشت ، علی نگاهی تند به م

او اضافه کرد که فقط « . نه » حاضر در اتاق کرد و صریحاً گفت 

پیرو خدا و قائم به قضاوت خود خواهد بود . پاسخ علی انتخاب 



 

  

م سوّ ءخلیفه عنوانو بدین ترتیب عثمان به خلیفه را مشخّص کرد 

 میالدی سریعاً به تأیید اّمت رسید.  111تعیین و در سال 

*** 

علی ابوبکر را انتخاب کردند ، بنی زمانی که به جای 

هاشم برآشفت . اّما ابوبکر به هر صورت مسلمانی بسیار محترم با 

کارنامه ای بدون خدشه بود . وقتی ابوبکر با بی توّجهی به علی به 

سادگی عمر را به جانشینی خود برگزید ، طایفه بنی هاشم 

نی هاشم خشمگین شد . امّا باز هم عمر رهبری قدرتمند بود و ب

بدون دسترسی به مجاری الزم نمی توانستند نارضایتی خود را 

چندان مطرح کنند. امّا وقتی عثمان به جای علی به خالفت 

 منصوب شد ، دیگر صبر بنی هاشم به پایان رسیده بود .

برای بسیاری ار افراد جامعه کاماًل مشّخص بود که خالفت 

سابق قریش است  اشرافیت عثمان اقدامی عمدی جهت برقراری

که عالقمند بودند موقعیت خود به عنوان برگزیدگان جامعه عرب 

را باز پس گیرند . با انتخاب عثمان بار دیگر خاندان بنی امیّه 



 

  

حاکم عربستان شد ، درست همان طور که قباًل محّمد به نام اسالم 

مسخره بود که  ءآنجا را فتح کرده بود . بنی هاشم متوّجه این نکته

که ، ت با دشمنان سابق است . بدتر اینعت با عثمان در واقع بیعبی

عثمان به جای تالش در جهت ترمیم شکافی که هر روز در جامعه 

وسیع تر می شد ، با پارتی بازی آشکار و رهبری بی کفایت خود 

 اوضاع را وخیم تر می کرد .

در این راستا ، عثمان تقریباً کلیّه امیران در سراسر 

های اسالم را در ابتدای امر معزول کرده و افرادی از سرزمین 

خانواده بالفصل خود را به جای آنان گمارد و با این کار گویی می 

خواست به همه نشان دهد که طایفه او بر دیگران ارجحیّت دارد . 

سپس او دست به برداشت از بیت المال زد و از آن وجوهاتی کالن 

زیر پا  که او باجالب تر از همه این . باالخره و به اقوام خود داد

یعنی جانشین « خلیفه اهلل » گذاردن سنّت ، عنوان غیر قابل تصّور

خدا را به خود اطالق کرد ، عنوانی که ابوبکر صریحاً آن را رّد کرده 

بود . چنین تصمیمی در نزد بسیاری از دشمنان عثمان به مثابه 

رسید که خلیفه خود را  خود بزرگ بینی او بود . لذا ، به نظر می



 

  

خدا بر روی زمین  ءجانشین پیامبر ندانسته بلکه به عنوان نماینده

 می داند .

چهره ای به شّدت منفور ساخت .  اقدامات عثمان از وی

لذا ، نه تنها بنی هاشم و انصار مدینه بلکه برخی از طوایف رقیب 

ا بعضی بنی امیّه نظیر بنی زهره ، بنی مخزوم و عبد شمس همراه ب

 -ی عبد الرحمان ن اصحاب از جمله عایشه و حتّاز با نفوذتری

برادرزن عثمان و کسی که به عنوان حَکَم در شورا در تفویض 

عثمان علیه وی شدند .  -سِمَت خلیفه به وی نقش اساسی داشت 

گرفت که از روی بی فکری چنان تصمیماتی  تا پایان حکومت خود

حتّی مهّم ترین دستاورد او یعنی جمع آوری و تدوین قرآن هم 

 نتوانست از خشم جامعه اسالمی علیه وی بکاهد . 

قرآن در زمان محمّد نه تنها هرگز به صورت کتابی واحد 

ترتیب بود که هر  ، بلکه اصالً جمع آوری نشد. لذا ، وضعیت به این

، به دستور شخصی او  ان محمّد جاری می شدآیه ای که از زب

یا قاریان قرآن با « قُرّا » توّسط گروه جدیدی از دانشوران به نام 



 

  

سعی فراوان حفظ می شد . فقط آیاتی که در خصوص مسایل 

حقوقی بود مکتوب و آن هم بیشتر روی تکّه های استخوان ، پاره 

 برگ درخت نخل درج می شد .  ءهای چرم و ساقه

مین مجاز یان مزبور به عنوان معلّپس از فوت پیامبر ، قار

قرآن در میان جامعه مسلمین پخش شدند امّا با رشد امّت و 

 درگذشت نسل اوّل قاریان قرآن ، پاره ای تناقضات در برخی نسخه

به چشم خورد . امّا این قبیل تناقضات بیشتر تفاوت هایی ناچیز  ها

ق ، سوریه و و بازتاب برخی تعلّقات محلّی و فرهنگی در جوامع عرا

مصر بود که در معنا و پیام قرآن تأثیری نداشت . با این حال، 

بود و  ها حاکمیت مدینه هر روز بیشتر نگران این گونه ناهماهنگی

روع کرد به برنامه ریزی در خصوص کاری که محّمد هرگز به لذا ش

از قرآن  ّیه یک متن واحد ، مدوّن و یکسانآن نپرداخت و آن ته

 بود . 

اساس پاره ای روایات ، قرآن در شکل کنونی آن توّسط بر 

تئودور » خالفت او جمع آوری شد و این موضع  ابوبکر و در زمان



 

  

اگرچه حتّی او هم معترف است که قرآن مدوّن  است ؛« نولدکه 

توّسط ابوبکر فاقد هرگونه رسمیت بوده است . لذا ، بیشتر محققّان 

میالدی در سمت  137سال معتقدند که این عثمان بود که در 

نسخه ای واحد از قرآن با جامعیّتی « خلیفه اهلل » خود به عنوان 

باعث شد که افراد فراگیر تدوین کرد . امّا عثمان با انجام این کار 

مهمّی از جامعه مسلمین را از خود دور کند ، زیرا او تصمیم گرفت 

ها را به  که نسخ مختلف قرآن را جمع کرده به مدینه آورد و آن

 آتش کشد. 

تصمیم مزبور خشم رهبران مسلمین در عراق ، سوریه و 

از این جهت که فکر می کردند قرآن آن  نه مصر را بر آشفت ، البته

که گفته زیرا چنان -تر از قرآن عثمان استها بهتر یا به نوعی کامل 

بلکه به این خاطر که احساس  –شد تفاوت های متون ناچیز بود 

فراتر گذارده  والر خود پاعثمان از محدوده قدرت سک ی کردندم

است . اّما پاسخ عثمان به این گونه نارضایتی ها این بود که هر 

 رسمی را زیر سؤال ببرد ، کافر است .  ءکس اعتبار نسخه



 

  

میالدی به  133نا آرامی اجتماعی علیه عثمان در سال 

علیه  اوج خود رسید و شورش سراسر سرزمین های اسالمی را

امیران ناالیق و اکثرًا فاسد فرا گرفت . در مدینه علناً علیه عثمان 

بار طی مراسم نماز جمعه او را راز تنفّر می شد ، به طوری که یکاب

از پشت سر جمعیّت سنگباران کردند . در این اثناء ، سنگی به 

پیشانی او اصابت کرد به طوری که وی از منبر فرو افتاده ، بیهوش 

مین شد . نتیجتاً ، اوضاع به قدری وخیم شد که گروهی از نقش ز

اصحاب شاخص مکّه گرد هم آمده ، از خلیفه خواستند که 

فرمانداران فاسد را برکنار کرده ، دست از پارتی بازی بردارد و در 

ء خود او و به خصوص مردم توبه کند . اّما اعضای طایفه ءبرابر همه

ان بر وی فشار آوردند رتش  یعنی مروعمو زادهء  با نفوذ و تشنه قد

 که فروتنی را کنار بگذارد تا ضعیف جلوه نکند. 

سال بعد اوضاع عثمان پایانی خشونت بار یافت . بدین 

ترتیب که جماعتی عظیم از مصر ، بصره و کوفه به مدینه آمدند تا 

شکایات خود را مستقیماً با خلیفه در میان گذارند. عثمان حاضر 

حضوری با آن ها نشد و در عوض علی را فرستاد تا از  به مالقات



 

  

با این وعده که به شکایت آن  به دیار خود بازگردند ؛ آن ها بخواهد

 ها رسیدگی خواهد شد . 

اتفّاق افتاد چندان روشن نیست .  آنچه که بعد از این 

موجود هم در این خصوص متناقض و درهم ریخته است . منابع 

ندگان مصری در راه بازگشت به سرزمین خود به ظاهراً کاروان نمای

سمی به حاکم مصر بود دایر قاصدی برخوردند که حامل نامه ای ر

که رهبران شورشیان فوراً به خاطر نافرمانی مجازات شوند . بر این

کاروان نمایندگان از این مزبور ممهور به مهر خلیفه بود.  ءنامه

ت . سپس آنان در مدینه موضوع برآشفت و مجددًا به مدینه بازگش

عثمان را محاصره کرده و  ءبه کمک شورشیان بصره و کوفه خانه

 ام انداختند. دخلیفه را در آن به 

ان نامه مزبور را ننوشته اکثراً موّرخین معتقدند که عثم

. او شاید رهبر سیاسی ضعیفی بوده باشد ، امّا کسی نبود که بود

دست به خودکشی زند ، او یقیناً می دانسته که رهبران شورشی 

» بدون جنگ تن به مجازات نمی دهند . برخی از محقّقان نظیر 



 

  

علی را مسئول نامه مزبور دانسته و استدالل می « لئون کاتانی 

سته عثمان را بر کنار کند و کنند که وی به این ترتیب می خوا

ست . خود به جای او نشیند . امّا ادعای مزبور به کلّی بی اساس ا

وجود داشته و علی هم تمایل خود  البته شاید خصومتی بین آندو

 به خالفت را کنار نگذاشته بوده است . 

امّا واقعیت این است که علی در طول خالفت عثمان یکی 

بود و آنچه در توان داشت به کار گرفت از معتمدترین مشاورین او 

تا شورشیان را قانع کند . به هر صورت ، علی بود که از شورشیان 

خواسته بود به خانه های خود بازگردند . حتّی وقتی که آنان خانه 

، علی به حمایت عثمان را محاصره کرده و شمشیر از نیام کشیدند 

حسن فرزند ارشد علی از خود از خلیفه ادامه داد . عالوه بر این ، 

جمله معدود نگهبانانی بود که وقتی شورشیان به خانه عثمان 

در  ،یعنی حسین ،حمله کردند ، از او حمایت کرد و فرزند دوّم علی

خانه عثمان ، با وجود خطری بزرگ برای جان خود  ءطول محاصره

  ، به خلیفه آب و غذا می رساند . 



 

  

مقصّر واقعی در قضیهء بسیاری از دانشوران معتقدند که 

ان بوده و بسیاری از افراد پیرامون عثمان هم نامه شخص مرو

معتقد بودند که او نامه را نوشته بوده است. در این رابطه ، مروان 

 برای بار اّول شکایات خود را مطرحبود که هنگامی که شورشیان 

و باز هم نفوذ  ه تندی برخورد کند،گفت با آن ها بکردند به عثمان 

اعمال خالف خود نظیر بخشیدن  ءمروان بود که عثمان را از توبه

وجوهات بیت المال به خانواده اش ، بازداشت. در واقع ، وقتی 

انتقاد کردند ، مروان که از  ق اصحاب از عثمان به خاطر اعمال فو

شیر کشید پارتی بازی های عثمان بیش از همه سود می برد ، شم

و تهدید کرد که محترم ترین اعضای امّت را در حضور جانشین 

 خواهد کشت .   ،یعنی عثمان ،پیامبر

، شورشیان  ه چه کسی نامه را نوشته بودهعلی رغم اینک

د که معتقد بودن -و تقریباً همه اهالی مدینه  -مصر ، بصره و کوفه 

اصول در رهبری خود ناکام بوده و لذا باید  عثمان برخالف همهء

داوطلبانه از خالفت کناره گیرد. او به عبارتی از سوگند خود به 

عنوان شیخ امّت تخطّی کرده و از این سخن ابوبکر سرپیچی کرده 



 

  

بود که اگر خلیفه کالم خدا و پیامبر را زیر پا گذاشت ، دیگر 

 مستحّق اطاعت نیست .

از مسلمانان هم خواهان  ای کوچک قهمیان فر این امّا در

که وی از سوگند خود ان بودند ، آن هم نه به علّت اینبرکناری عثم

سرپیچی کرده ، بلکه به این خاطر که تنها خلیفه ای شایستگی 

رهبری جامعه مقدّس الهی را دارد که بدون گناه باشد . این فرقه 

د کم آن ها و معروف شد و علی رغم تعدا« خوارج » بعداً به نام 

به زودی نقشی مهّم در تعیین سرنوشت  ،عقاید سازش ناپذیرشان

 جامعه بازی کردند. 

با این که تقریبًا همه علیه عثمان موضع گرفته بودند ، 

زیرا او بر این از واگذاری قدرت خودداری می کرد معهذا ، او هنوز 

به او  توسّط خدا« خلیفه اهلل » که ِسمَت وی به عنوان  باور بود

داده شده نه دیگران و لذا فقط خدا می توانست سِمَت مزبور را از 

وی بگیرد . امّا عثمان به عنوان مسلمانی متقّی حاضر نشد به 

شورشیانی که او را احاطه کرده بودند حمله کند و امیدوار بود 



 

  

لذا ، به مسلمین خالفت خود را حفظ کند .  خون بدون ریختن

داد که دست به جنگ نزنند و به خانه های طرفداران خود دستور 

خود رفته منتظر باشند تا نظم به طور طبیعی برقرار شود . امّا 

 دیگر خیلی دیر بود . 

عثمان  ءشورشیان که به علّت کشمکش در بیرون خانه

تحریک شده بودند ، به اندرونی خانه وی ریختند و او را در حالی 

و به خواندن قرآنی که خود مالحظه کردند که روی بالشی نشسته 

جمع آوری و تدوین کرده ، مشغول بود . شورشیان در وضعیتی که 

اصحاب بی تفاوت و محافظین هم بدون مقاومت در برابر آن ها 

ظاهر شده بودند، برای آخرین بار از عثمان خواستند که از قدرت 

کناره گیرد . هنگامی که عثمان از پذیرش درخواست آنان 

رد ، شورشیان شمشیرهای خود را برکشیده ، به سینه خودداری ک

او فرو کردند. عثمان بر روی قرآن فرو افتاد و صفحات زریّن آن به 

 خون وی آغشته شد .

*** 



 

  

قتل خلیفه به دست مسلمین امّت را به آشوب کشید . در 

حالی که شورشیان هنوز کنترل مدینه را در دست داشتند ، 

فّاقی خواهد افتاد ، چند نفر از مسلمین مشخّص نبود که بعد چه ات

خیز برداشته بودند که از  مکّه و مدینه برای جانشینی عثماندر 

پسر عبید اهلل و آنان دو تن از اصحاب مکّه به نام طلحه  ءجمله

می دانسته  متقّی جزو افراد که محمّد هر دو را بود زبیر پسر العوام

  بته علی هم مطرح بود. . ال است

هنگامی که خبر قتل عثمان به علی رسید ، وی در مسجد مشغول 

عبادت بود . لذا ، او که احساس می کرد آشوبی در پیش خواهد 

ء خود باشد و بود به سرعت به خانه بازگشت تا مراقب خانواده

خصوص پسرش حسن را که برای حفاظت از عثمان بیرون مانده ب

حی شکننده بر شهر ی آن روز وقتی صلافردکند. بود ، پیدا 

حکمفرما شد ، علی به مسجد بازگشت و انبوهی از مردم را دید که 

آمده بودند از وی استدعا کنند که بیعت با او را پذیرفته و خلیفه 

بعدی شود . نزدیک به ربع قرن، علی در اندیشه خالفت بود ولی 



 

  

از  او تفویض کنند ، ویاکنون که می خواستند این سِمَت را به 

 ل آن امتناع کرد . قبو

با توجّه به شرایط وقت ، خودداری علی از قبول خالفت 

آن چیز  ر مرگ عثمان چیزی ثابت کرده بود ؛تعّجب آور نبود . اگ

این بود که برای حفظ قدرت خالفت نوعی از تأیید عمومی الزم 

است . امّا اکنون که شورشیان کنترل مدینه را در دست داشتند ، 

حال شورش بود ، مّکه در پی این بود که خالفت  مصر و عراق در

بر اساس بینش ابوبکر و عمر احیاء شود و باالخره بنی امیّه در پی 

، اجماع عمومی امکان پذیر  ندخونخواهی فوری قتل عثمان بود

ی عظیم و قدرتمند از مسلمین وجود گروههنوزنبود . با این حال ، 

از علی طی سال ها که حمایت بی قید و شرط آن ها  داشتند

تقلیل نیافته بود . گروه مزبور شامل انصار مدینه ، بنی هاشم، 

برخی طوایف شاخص قریش ، تعدادی از اصحاب سرشناس و 

انبوهی از مسلمانان غیر عرب ) به ویژه در بصره و کوفه ( بودند که 

 جمیعاً تحت عنوان شیعه علی شناخته می شدند . 



 

  

علی تنها هنگامی موافقت  ره،علی رغم حمایت مورد اشا

رهبری اّمت را بپذیرد که رقبای سیاسی وی در مّکه یعنی  کرد 

طلحه و زبیر قول دادند با او بیعت کنند . علی ابن ابیطالب پسر 

باید علنًا عمو و داماد پیامبر با این شرط که بیعت مردم مدینه با او 

تکیه زد . ند رهبری امّت باالخره بر مس و در مسجد صورت گیرد ؛

جاست که علی عنوان خلیفه را که فکر می کرد عثمان این جالب 

و در عوض ترجیح  برای همیشه آن را خدشه دار کرده ، نپذیرفت

 برگزیند.  را «امیر المؤمنین »  داد لقب عمر یعنی

علی با حمایت طرفداران خود نظم را به مدینه بازگرداند 

کسانی که به نحوی از انحاء نقشی در مرگ عثمان  ءو برای همه

داشتند فرمان عفو عمومی صادر کرد ، زیرا اکنون زمان صلح و 

آشتی بود نه زمان انتقام . علی معتقد بود که رسومات قدیمی 

قبایل دیگر منسوخ شده است . عالوه بر این ، او با برکناری اکثر 

با افراد واجد الشرایط اُمرای خویشاوند عثمان و جایگزینی آنان 

آرام کرد.  معهذا، اقدامات علی محلّی ، مناطق آشوب زده را 

ان نه تنها موجبات خشم بنی امّیه را فراهم خصوص عفو شورشیب



 

  

بلکه باعث شد که عایشه با مسؤل شمردن او در قتل عثمان، کرد 

 دست به گردآوری حامیانی برای خود در مکّه زند. 

قتل عثمان  لمسئو داشت که علیعایشه در اصل باور ن

به نظر نمی رسید که  اشد . اگرهم او چنین باوری داشت ؛بوده ب

برایش مهم بوده باشد . عایشه در واقع از عثمان بیزار بود و در 

نی شورش علیه وی نقشی مهّم بازی کرد . در واقع ، برادر او یع

د ابوبکر ، امّا عایشه که از پدر خومحمّد در قتل خلیفه دست داشت

آموخته بود که جهت پیشگیری از اختالط قدرت سیاسی و 

محمّد سپرد ، قتل عثمان  ءمذهبی هرگز نباید خالفت را به طایفه

برای  را بهانه ای دید برای جایگزینی علی با شخصی که از نظر وی

میان و این ها کسی نبودند جز حاسِمَت خالفت مناسب تر بود 

بدین ترتیب ، عایشه با کمک دو نفر  ر. نزدیک او یعنی طلحه و زبی

اخیر گروهی عظیم از اهالی مکّه را سازماندهی کرده و خود سوار 

 بر شتر رهبری علیه نیروهای علی در مدینه را به عهده گرفت . 



 

  

معروف شد اوّلین « جنگ جمل» درگیری مزبور که به 

عد در اسالم بود ) طی یک قرن و نیم ب فتنهتجربه جنگ داخلی یا 

به وقوع پیوست ( . این درگیری به  نیز موارد مشابه متعددّی

شکلی نه فقط ادامه خصومت بین هواداران علی و عایشه ، بلکه 

غیر قابل اجتناب تکامل تدریجی جدال بر سر نقش خلیفه  ءنتیجه

و ماهیّت امّت بود . این جدال اغلب بدین گونه تصویر شده که 

وده که قطبی شدن جامعه بین کسانی بماهیّت آن اکیدًا دال بر دو 

والر دانسته و کسانی که معتقد بودند خلیفه را قدرتی صرفاً سک

 خالفت سمبل هر دو قدرت دنیوی و مذهبی پیامبر می باشد .

ین اختالف ساده پوششی است بر تنوّع دیدگاه های امّا ا

در خصوص  مو هشت مسیاسی که در عربستان قرون هفت -مذهبی 

 ماهیّت و نقش خلیفه وجود داشت .

گسترش خیره کننده اسالم به سرزمین های تسخیر 

ی بیزانس و ساسانیان از نظر بیشتر مسلمانان حاکی امپراتورناپذیر 

از لطف الهی بود . در عین حال مواجهه با خارجیان و دولت های 



 

  

ار آنان مسلمانان را بر آن داشت که آرمان های حاکم بر ساخت

سیاسی جامعه را مورد بازبینی قرار دهند. امّا با وجود این که همه 

اند موافق بودند که امّت تنها تحت حاکمیت رهبری واحد می تو

که رهبر چه کسی باشد، اجماعی متحّد بماند ولی در خصوص این

وجود نداشت و تقریبًا هیچ توافقی نیز در مورد این نبود که رهبر 

 هبری کند . مزبور چگونه باید ر

وی  ایشه و دستهء لذا ، از یک سو مسلمانانی نظیر ع

بودند که در عین وقوف به اهمّیت بنای جامعه ای بر اساس فرامین 

والر حکومت بودند . ، معهذا ، معتقد به حفظ شاخصهء سکالهی 

بودند ، گرچه باید به خاطر « عثمان  ءشیعه» این گروه معروف به 

وجه خود را ادامه دهنده راه عثمان نمی  داشت که عایشه به هیچ

خالفتی می دانست که توسّط پدر او ویرانگر  را دانست ، بلکه او

 یعنی ابوبکر و دست پرورده اش یعنی عمر بنا شده بود . 

از سوی دیگر بنی امیّه با توّجه به حکومت طوالنی عثمان 

ه آن ، این طور تصوّر می کردند که خالفت دیگر حقّ موروثی طایف



 

  

هاست . لذا ، به همین دلیل بود که پس از مرگ عثمان ، نزدیک 

ترین خویشاوند او یعنی معاویه حاکم یا امیر دمشق و سالله امیّه 

تصمیم گرفت بدون توّجه به آنچه در مدینه می گذشت ، خود 

شیعه » طرح دعوی خالفت کند . از پاره ای جهات ،گروه وی که 

معرّف آرمان سنتّی رهبری قبیله ای بود نامیده می شد ، « معاویه 

، اگرچه به نظر می رسید که خود معاویه مایل بود که اداره اّمت را 

ی های بزرگ بیزانس و ساسانیان سوق دهد. البته امپراتوربه سوی 

ولی  ،تا این زمان هیچ کس خواهان استقرار سلطنت اسالمی نبود

رگ تر و ثروتمندتر هر روز بیشتر محرز می شد که امّت اکنون بز

« نو قبیله ای » از آن است که بتواند وحدت خود را بر اساس نظام 

 که محمّد در مدینه بنا نهاده بود ، حفظ کند. 

 شیعیان علی قرار داشتند که ،در مقابل طیف مزبور

مستقل از عواقب سیاسی و اجتماعی آن ، خواهان حفظ دیدگاه 

اصلی محّمد در خصوص اّمت بودند . اگرچه واقعیت داشت که 

برخی دستجات در این گروه معتقد بودند که خالفت باید در 

امّا اشتباه است که  ء قدرت مذهبی محّمد نیز باشد ؛برگیرنده



 

  

بدانیم . در این بعدی شیعه  ءبینش فوق را موضع تثیبت شده

مقطع ، اختالف مذهبی چشمگیری بین شیعیان و بقیّه جامعه 

. لذا ، شیعه  اسالمی که بعدها سنّی نامیده شدند ، وجود نداشت

 هی سیاسی که از حقّ حاکمیّت خاندانعلی چیزی نبود جز گرو

 دفاع می کردند .  ،پس از وی ءمحمّد بر جامعه

ری در درون شیعیان در عین حال اقلیّت کوچک افراطی ت

وجود داشت که معتقد بودند امّت نهادی است الهی که فقط با 

مستقل از قبیله ، نسب یا نیاکان خود می  ،تقواترین عضو جامعه

تواند آن را اداره کند . اقلیّت مزبور که قبالً نیز به آن ها اشاره شد 

معروف شده و معتقد بودند که قتل عثمان « خوارج » بعدها به 

دین علّت که وی فرمان خدا را به زیر پا گذارده ، و از سیره محمّد ب

شایسته خالفت نیست  سرپیچی کرده ، قابل توجیه است و لذا وی

که خوارج تأکید داشتند خلیفه باید دارای قدرت . نظر به این

 لب از آنان به عنوان اّولین دین ساالرانمذهبی باشد ، لذا ، اغ

د . با وجود این ، خوارج تنها اقلیّت کوچک می شواسالمی نام برده 

بد قلقی بودند که موضع تند دین ساالری آنان تقریبًا همه گروه 



 

  

بر سر کنترل جامعه مسلمین با هم در رقابت های دیگری که 

بودند ، ردّ می شد . با این حال ، آنچه خوارج را این قدر در تاریخ 

لین کسانی بودند که اسالم مهّم می سازد این است که آن ها اوّ

مشغولی ص یک مسلمان را تعریف کردند . دلهویّت مشخّآگاهانه 

خوارج این بود که تعیین کنند چه کسی را می توان یا نمی توان 

از دستورات  لذا ، خوارج معتقد بودند که هر کهمسلمان دانست . 

کافر  ؛ پیامبر را زیر پا گذارد ءقرآن سرپیچی کرده یا سیره

محسوب شده و بالفاصله از جامعه مسلمین طرد خواهد شد . این 

که رستگاری صرفاً از هم کوچک ، با اعتقاد به این گروه هر چقدر

ء پرجاذبه و الهی طریق عضوّیت در امتّی حاصل می شود که جامعه

اثری پایدار در تفکّر اسالمی گذاردند . در این راستا ،  خدا باشد ؛

» خودشان و  یعنی« بهشتی » لمین را به دو گروه مس ءآن ها همه

، تقسیم کردند . از این لحاظ می توان  یعنی دیگران« جهنمّی 

مسلمان دانست و اگرچه این گروه « ون افراطیّ» خوارج را اوّلین 

 تنها برای دو قرن دوام آورد ولی طرز تفکّر خشک آن ها که توّسط

جب گردید که به مبارزات مو نسل های تندرو و بعدی دنبال شد ؛



 

  

سیاسی خود علیه دولت های مسلمان و غیر مسلمان مهر مذهبی 

 بزنند. 

علی رغم  نهایتًا اینکه مسلمانان عربستان قرن هفتم

زی که دیدگاهشان در خصوص ماهیّت و عملکرد خلیفه ، به تمای

والر و مذهب قایلند، واقف نبودند . جوامع مدرن ما در موضوع سک

عثمان و خوارج بر سر این  ءوت اصلی فلسفی بین شیعهمثالً تفا

نبود که آیا مذهب باید نقشی در اداره حکومت داشته باشد یا خیر 

 ءعلی ، شیعه ء، بلکه بر سر میزان نقش آن بود . لذا ، گرچه شیعه

ی یمعاویه و خوارج بیش از هر چیز جناح ها ءعثمان ، شیعه

مذهبی تری  ءمزبور با واژههر چهار جناح  ،بودند ، معهذا سیاسی

ظیر دین علی ، دین عثمان و شناخته می شدند ) ن« دین»  چون

 غیره ( .

دشوار است بتوان فهمید علی در کجای این بحث در 

ت و عملکرد خلیفه قرار می گیرد زیرا چنانکه به خصوص ماهیّ

زودی معلوم می شود ، او هرگز فرصت در اختیار گرفتن کامل 



 

  

نیافت . با توّجه به تصمیماتی که علی پس از سمت مزبور را 

جانشینی عثمان اتّخاذ کرد ، به نظر روشن می آید که او با موضع 

خوارج از این لحاظ موافق بود که اّمت جامعه ای است الهی که 

دیگر نه می توانست آرمان های سلطنتی معاویه را بپذیرد و نه 

قبول  ،عثمان را ءشیعهنو قبیله ای ابوبکر و عمر مورد نظر  ءسبقه

که علی فکر می کرد خالفت باید تمامًا مدل قدرت مذهبی اینکند. 

 محمّد باشد ، موضوعی دیگر است . 

 ی عمیق بهحساسانبود ولی او علی بدون شک از خوارج 

دو با هم مثل که همه عمر او را می شناخت . آن پیامبر داشت زیرا

در کودکی و چه در برادر در یک خانه بزرگ شدند و علی چه 

بزرگی به ندرت محمّد را ترک می کرد . لذا ، قابل درک است اگر 

به وی کیفیت الزم سیاسی  ،علی معتقد بوده نوع رابطه او با محّمد

بر اساس راهی را داده که و مذهبی جهت رهبری جامعه الهی 

محمّد تعیین کرده بود. ولی این بدان معنا نیست که علی خود را 

به آن  -لهی جهت ادامه وظیفه پیامبری محمّد بداند منصوب ا



 

  

به این معنا هم نیست که  -شکل که بعدها پیروان او عنوان کردند 

 وی معتقد بوده خلیفه لزومًا باید سمتی مذهبی باشد . 

ارانه سیاسی که پیرامون علی رفندهای مکّبا توّجه به ت

ی به سو ای او برای عودت خلیفه گریصورت می گرفت ، تالش ه

ی ، از همان ابتدا محکوم به تقوای مذهبل اقّیا حد ،درت مذهبیق

ی رسید . با این وصف ، علی بر آن بود تا امّت را به نظر م شکست

زیر پرچم اهل بیت و بر اساس اصول مساوات طلبانه محمّد متحّد 

لشکر عایشه در  کند . لذا ، پس از آن که نیروهای وی به سرعت بر

نبردی که طی آن طلحه و زبیر کشته  -ق آمدجنگ جمل فائ

علی به  -شدند و عایشه در اثر اصابت تیر به شّدت مجروح شد 

یعنی همان کاری که ابوبکر پس از جنگ  جای مجازات شورشیان 

کرد ، آنان را سرزنش کرده و سپس بخشید و اجازه « رده » های 

 داد تا بدون تعرّض به آنان به مّکه بازگردند. 

مرکز خالفت  ء نهایی بر مکّه و مدینه،پس از غلبهعلی 

توانسته  نونل داد تا به معاویه بپردازد که اکخود را به کوفه انتقا



 

  

عثمان و با توّسل به  ءبه عنوان پسر ابو سفیان و برادرزاده بود

احساسات خویشاوندی قبیله ای ، سپاهی جهت خونخواهی عثمان 

میالدی علی و سپاهیان کوفی او  130به راه اندازد . لذا ، در سال 

در محلّی به نام صفیّن با سپاه سوری معاویه روبرو شدند . نیروهای 

 پیروزی بودند که ءعلی پس از جنگی طوالنی و خونین در آستانه

به نیروهای خود دستور داد که نسخه  ،معاویه با احساس شکست

که ند و این پیغامی بود حاکی از اینها کنهای قرآن را بر سر نیزه 

 وی حاضر است به حکمیّت تن دهد. 

خصوص خوارج که تا آن موقع هنوز اکثر نیروهای علی و ب

گرفته و وفادار به او بودند از وی خواستند حرکت مزبور را نادیده 

شان را ادامه دهد . رمانیجنگ را تا مجازات شورشیان به خاطر ناف

معهذا ، اگرچه علی متوّجه خیانت معاویه بود امّا حاضر به سرپیچی 

اگر )دشمن ( دست از جنگ » از دستور خدا نشد که می گوید : 

( . 213آیه  1سوره « ) کشید ، تو هم باید به خشونت پایان دهی 

لیم معاویه را پذیرفت و خواستار حکمی شد که لذا ، علی تس

 اختالف طرفین را حلّ کند. 



 

  

امّا تصمیم مزبور تصمیمی مرگبار بود . حَکَمیّتی که پس 

از صفّین صورت گرفت اعالم کرد که قتل عثمان ناعادالنه و 

شایسته خونخواهی است و این تصمیمی بود که حداقّل در ظاهر 

این  از د . امّا مطلب بسیار شوم ترشورش معاویه را توجیه می کر

خوارج تصمیم علی را برای قبول حَکَمیّت به جای  چون که  بود

جاری کردن حکم خدا در حّق شورشیان ، گناهی بزرگ دانسته و 

لذا ، خوارج با  او را مستّحق اخراج از جامعه مقّدس می دانستند.

نه ، خشمگینا علی را« قضاوت فقط قضاوت خداست » فریادهای 

 کمیّت ، در میدان جنگ تنها گذاشتند.حتّی پیش از شروع ح

علی وقت کمی در پیش داشت تا تأثیر َحکَمیت را بپذیرد 

. پس از جنگ صفیّن او با اکراه مجبور شد که نیروهای خود را 

که از وی جدا شده بودند ، گسیل دارد. او  ،جهت سرکوب خوارج

 -که فی الواقع کشتار آنان بود تا جنگ  -هنوز از سرکوب خوارج 

فارغ نشده بود که توجّه خود را مجدداً معطوف به معاویه کرد که 

طی روند طوالنی حَکَمّیت موّفق شده بود تجدید قوا نموده مصر را 

خواند بمیالدی خود را در اورشلیم خلیفه  117فتح کرده و در سال 



 

  

حامیان او نیز دچار و  ه اکنون نیروهایش پراکنده شد. علی ک

تشتّت ایدئولوژیک بودند ، نیروهای باقی مانده را جمع کرده و سال 

 تدارک دید.  یی علیه معاویه و شورشیان سوریبعد جنگی نها

صبح روز پیش از آغاز جنگ ، علی جهت ادای نماز وارد 

)  «ابن ملجمعبد الرحمن ابن امر »مسجد کوفه شد. در آنجا 

م .( که عضوی از خوارج بود حضور یافته و  –معروف به ابن ملجم 

از میان جمع انبوه حاضر در مسجد به سوی علی باز  را راه خود

. در "، نه تو قضاوت از آن خداست ای علی ، " :کرد و فریاد برآورد

این لحظه ابن ملجم شمشیر زهرآگین خود را از نیام برکشید و بر 

شمشیر  حی بود امّا فرق علی فرود آورد . زخم وارده گرچه سط

کار خود را کرد و علی دو روز بعد جان سپرد و با او  آلود زهر

زیر پرچم واحد  ی بنی هاشم برای وحدت جامعه اسالم،رؤیا

 نیز از بین رفت.  ،خاندان پیامبر

ود ایراد از مرگ خ علی در خطبه ای که چند سال قبل

مرد با تقوا را از سخنان نیکی که در مورد  "کرد اظهار داشته بود : 



 

  

وی گفته می شود و ستایشی که خداوند در حّق وی از زبان 

. این سخنان ، سخنانی "ر داشته باید شناختدیگران مقرّ 

امّا فراموش  اظهار شده، پیشگویانه بود زیرا گرچه ظاهراً در گذشته

همچنان نشده بود . علی برای میلیون ها شیعه در سراسر جهان 

مظهر تقوای اسالمی و نوری است که راه مستقیم به خدا را روشن 

 می کند . او به قول علی شریعتی : 

در عبادت و بهترین در ایمان است باالترین در کالم ... واالترین  "

قهرمانانه علی است که ریشه ای محکم در قلب  ء. این چهره "

آنان تنها  ءعقیدهآنانی دارد که او را فردی می دانند که به 

بلکه  ،نه به عنوان خلیفه چهارم آن همجانشین محمّد بوده ،

  . بیشترچیزی 

 اوّل بوده است ، اثبات امامشیعیان معتقدند که علی 

 خدا بر روی زمین . مظهر

ون بد "نوشته است خالفت « سرتوماس آرنولد» چنانکه

نبود  قامی. لذا ، عنوان مزبور م "هیچ چشم انداز قبلی رشد یافت 



 

  

تکامل یافته باشد بلکه ناشی  خلفای راشدین ءکه با تصمیم آگاهانه

از شرایطی بود که امّت در راه بلوغ خود از جامعه ای کوچک در 

ی بزرگی از کوه های اطلس در غرب آفریقا تا لبه امپراتوربه  حجاز

های شرقی شبه قارّه هند تبدیل شد. لذا ، عجیب نیست که 

ملکرد خلیفه و ماهیّت امّت در نهایت باعث از هم اختالف بر سر ع

پاشیدگی جامعه مسلمین شده و امید به حفظ وحدت و هماهنگی 

ای همیشه فرو ای که محّمد برای پیروان خود در نظر داشت بر

، عجیب نیست که سه تن از چهار رهبر  ریخت . بر این اساس

. البته مهّم اوّلیه جهان اسالم به دست افراد مسلمان کشته شدند 

است بدانیم که هم شورشیانی که عثمان را کشتند و هم خوارجی 

نظیر جانشینان مذهب گرای جهادی  ،که علی را ترور کردند

بیشتر به فکر حفظ آرمان های مورد نظر خود از  خود، امروزی

مزبور در مقابل  ءاز جامعه بخواهند اینکه ، نهجامعه محمّد بودند

 دشمنان خارجی محافظت کنند. 

پس از مرگ علی ، معاویه کنترل کامل همه سرزمین  

های اسالمی را به دست گرفت . او پایتخت را از کوفه به دمشق 



 

  

منتقل و سلسله اموی را آغاز کرد و به این ترتیب عنوان خلیفه را 

عربی معاویه  ءهتغییر داد. سلسل ،یامپراتورو امّت را به  ،به سلطان

میالدی دوام آورد و  037تا  112دورانی بسیار کوتاه یعنی از سال 

 را گرفت و با کمک اسالم آورندگان اسی جای آنعبّ ءنهایتاً سلسله

غیر عرب ) اکثرًا ایرانی ( که بسیار پرتعدادتر از برگزیدگان عرب 

بودند ، به قدرت رسید. عبّاسیان نسب خود را به العباس عموی 

پیامبر می دادند و با انتقال پایتخت خود به بغداد و کشتار هر 

اموی که دستشان به او می رسید ، حمایت شیعیان را به دست 

می آوردند . امّا شیعیان در نهایت ادّعای مشروعیت عبّاسیان را ردّ 

کردند و در نتیجه بی رحمانه مورد تعقیب خلفای جدید قرار 

 گرفتند. 

ء حکومت به شیوه پادشاهی عین ادامهخلفای عبّاسی در 

والر ، خود را خیلی بیشتر از پیشینیان اموی خود درگیر سک

مسایل مذهبی کردند . چنانکه خواهیم دید مأمون خلیفه هفتم 

میالدی ( حتّی تالش کرد حدودی از راست  233عباسی ) متوفّی 

 کیشی سلطنتی را بر مسلمانان تحت امر خود تحمیل کند. لذا ، در



 

  

این راستا جریان تفتیش عقاید کوتاه مدّت و نهایتاً غیر موفّقی را 

علیه آن دسته از علمایی به راه انداخت که با اعتقادات دینی وی 

 مخالف بودند.

فوق الذکر تا قرن یازدهم به طول  ءاگر چه سلسله

مقام هایی تشریفاتی بودند که انجامید ، اّما خلفای بعدی عبّاسی 

هیچ گونه قدرت مستقیم بر سرزمین های مسلمین نداشتند. در 

این راستا ، حتّی بغداد پایتخت آن ها تحت کنترل جمعی خانواده 

 131ز سال بود که ا« آل بویه » اشرافی شیعه به نام  -های ایرانی 

امّا  کلیه امور دولت را اداره می کردند بعد از میالد 2711تا 

ه همچنان به خلیفه عبّاسی اجازه دادند بر تخت بی قدرت خود تکیّ

که خود را به فاطمه  -زند. در عین حال ، در قاهره فاطمیون 

تا  171از سال  -همسر علی و دختر محمّد نسبت می دادند 

میالدی به عنوان رقبای حکومت بغداد ، کنترل سیاسی را  2202

امور از تونس تا فلسطین در دست گرفتند . در اسپانیا ،  ءبر همه

عبد الرحمن تنها وارث امویان که توانسته بود از قتل عام سوریه 

جان سالم به در ببرد ، سلسله خود را تأسیس کرد که نه تنها تا 



 

  

قرن پانزدهم میالدی دوام آورد ، بلکه به الگوی روابط بین 

 تبدیل شد. مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان 

در نهایت جای خود را به بردگان  رؤسای ایرانی آل بویه

 100-2221محافظ ترک تبار خود دادند که هم سلسله غزنویان ) 

میالدی ( را بنیان گذاشتند که بر شمال شرق ایران ، افغانستان و 

-2211شمال هند حکومت می کرد و هم سلسله سلجوقی ) 

ناطق شرقی آن حکم می راند. میالدی ( را که بر بیشتر م 2732

 لذا ، این ترک ها بودند که با نفوذ در سلطان نشین های مختلف

جنگجویان اجیر توانستند سال ها بعد اکثر سرزمین های به عنوان 

واحد عثمانی ها مجددًا متّحد کنند. اینان  اسالمی را تحت خالفت

در از پایتخت خود  2133سنّی مذهبی بودند که از سال  ءسلسله

میالدی  2111که در سال ستانبول حکمرانی می کردند تا اینا

 ی عثمانی سقوط کرد و نظام خلیفه گری برچیده شد. امپراتور

امروزه دیگر چیزی به نام خلیفه وجود ندارد . با ظهور 

دولت های ملّی مدرن در خاورمیانه ، مسلمانان تالش کرده اند تا 



 

  

 و ،وندان دولت های مستقلبه عنوان شهر را خود ءهوّیت دوگانه

تطبیق دهند . بعضی با هم  ،اعضای جامعه اسالمی جهانی واحد نیز

باید که خالفت -و اندک نفراتی نیز با اعمال خشونت  -معتقدند 

ا شود . این دسته از به عنوان مظهر وحدت مسلمین احیمجدداً 

ن باورند که آرمان اسالم و ناسیونالیسم چنان که مسلمین بر ای

جماعت سیاسی  -موالنا مودودی بنیان گذار جنبش اجتماعی 

در  ".کامالً با هم در تضادّ هستند  "پاکستان اظهار داشته اسالمی 

نتیجه ، مودودی و بسیاری دیگر بر این عقیده اند که تنها دولت 

که در آن زنجیرهای " خواهد بوداسالمی مشروع ، دولتی جهانی 

 ."قومی و ملّی به دور انداخته شود تعّصب 

قرن بیستم شاهد دگرگونی رقابت تاریخی عملکرد خلیفه 

و ماهیّت امّت به بحث در خصوص ترکیب اصول سیاسی و 

اجتماعی اسالم ) چنانکه محمّد آن را بیان کرد و خلفای راشدین 

ون و حقوق توسعه دادند( با آرمان های مدرن حکومت قان

دموکراتیک بوده است . با این حال ، این بحث معاصر دوران ما 



 

  

همچنان ریشه ای عمیق در همان مسایل قدرت سیاسی و مذهبی 

 ای دارد که اّمت طی چند قرن اوّل اسالم با آن درگیر بود. 

 2222-2111علی عبد الرزاق )  2131لذا ، در سال 

اسالم و » نام خود به میالدی ( اصالح طلب مدرنیست در کتاب 

با جدا کردن قدرت پیامبر که به باور او ، « پایه های حکومت 

بود از عملکرد کاماًل « ر خدا پیامب» محدود به عملکرد مذهبی 

والر خلیفه که صرفاً به عنوان نهادی مدنی همه مسلمانان می سک

 توانستند آزادانه آن را زیر سؤال ببرند، مخالفت کنند و حتّی علیه

آن به پا خیزند ، خواهان جدایی مذهب و دولت در مصر شد . عبد 

الرزاق مدّعی بود که جهان شمولی اسالم صرفاً بر اساس اصول 

مذهبی و اخالقی آن است و به نظام سیاسی دولت ها ربطی ندارد 

 . 

چند سال بعد ، سیّد قطب  دانشگاهی و فعّال مصری با 

عی شد که عنوان محمّد در نظر عبد الرزاق مخالفت کرده ، مدّ

مدینه شامل قدرت مذهبی و سیاسی یعنی هر دو بوده و بدین 



 

  

باورهای دینی آن را نمی  "رتیب از اسالم وحدتی می سازد که ت

. لذا ،  "عینی از زندگی سکوالر جدا کرد  توان در ماهیّت یا به طور

است که هم به نیازهای مادّی و  دولتی تنها دولت مشروع اسالمی

 هم اخالقی شهروندان خود بپردازد .

میالدی آیت اهلل روح اهلل خمینی  210طی دههء  . 

تفسیری مشخصاً شیعی از استدالل سّید قطب به کار گرفت تا 

رهبری انقالبی را که فی الحال علیه سلطنت استبدادی تحت 

. خمینی با توّسل حمایت آمریکا شروع شده بود ، در دست گیرد 

به احساسات تاریخی اکثریت شیعه کشور و آرمان های 

ها یک قدرت دموکراتیک توده های ناراضی ، معتقد بود که تن

ء شیوه امور اجتماعی و سیاسی مردم را به "مذهبی واال می تواند 

 اداره کند .  " پیامبر 

لذا ، هر سه اندیشمند فوق الذکر سعی داشتند که به 

نوعی از اتّحاد را در جامعه جهانی به شّدت متشتّت  ءانحا نحوی از

مسلمین برقرار کنند. معهذا ، در غیاب یک قدرت سیاسی مرکزی 



 

  

) مثل خلیفه ( یا قدرت مذهبی مرکزی ) نظیر پاپ( ، تنها نهادی 

که در جهان مدرن تا حدّی در متحّد کردن جامعه مسلمین موفّق 

 بوده ، نهادهای مذهبی علماست. 

در طول تاریخ اسالم سلسله های مسلمانان بر یکدیگر 

ری کرده یا از تخت به زیر تاخته اند . سالطین و پادشاهان تاج گذا

و مجالس اسالمی انتخاب و سپس منحل شده اند ،  کشیده شده

امّا تنها علما در ظرفیت خود به عنوان پل ارتباطی با سنّت های 

کرده شان را به عنوان نقش خود تعیین  توانسته اند گذشته

مسلمین حفظ کنند. در نتیجه ، طی چهارده قرن  ءرهبران جامعه

 سیم تقریباً به طور انحصاری در یداسالمی که ما می شنا ،گذشته

گروهی بسیار کوچک ، انعطاف ناپذیر و اغلب عمیقًا سنّت گرا از 

خود را همچون ستون هایی  ،مردانی قرار گرفته که خوب یا بد

سی می دانند که بنیان های مذهبی ، اجتماعی و سیا مستحکم

 هکه آنان چگونه به این قدرت رسیدمذهب بر آن بنا شده است . این

 و با آن چه کرده اند ، شاید مهّم ترین فصل داستان اسالم باشد .



 

  

 فصل ششم

 این مذهب علمی است

 اسالم تحوّل الهیّات و قوانین

اده شروع می شود : تفتیش عقاید با این سؤال س ءجلسه

ر مخلوق و همپای خدا ابدی است آیا قرآن مخلوق خداست یا غی "

 ."؟ 

 جوان عبّاسی با ءمیالدی ( خلیفه 211 المعتصم ) متوفّی

ه ، در حالی چهره ای بی تفاوت بر تختی از طال و جواهر تکیّه زد

را یک به یک در غل و زنجیر نزد او می «  علمای علوم دینی» که 

آوردند تا به سؤاالت بازجوی تفتیش عقاید پاسخ دهند . اگر آنان 

است ) موضع غالب دینی کسانی که مخلوق  اعتراف کنند که قرآن

ه های خود نامیده می شوند ( ، آزادند که به خان« خردگرا» 

نوز معتقد ادامه دهند . امّا اگر ه بازگشته و به تدریس خود



 

  

ت سنّ» است ) موضع به اصطالح غیر مخلوق باشندکه قرآن 

 ، شالّق می خورند و به زندان می افتند . « ( گرایان 

و در این میان  مراسم مزبور ساعت ها به طول می انجامد 

گوش می دهد که خود به  ی مذهبیالمعتصم آرام به استدالالت

نظر می آید . وی به  زحمت آن را می فهمد . او کسل و معّذب به

عالقه ای نشان  ،این مطلب که قرآن از سوی خدا نازل شده یا خیر

نظامی است نه یک عالم دینی . در  ءزیرا او یک فرماندهنمی دهد 

ی وی ، شورش هایی جریان دارد که باید سرکوب امپراتورسراسر 

 گ هایی که باید در آن ها پیروز گردد . با این حال ، او شوند و جن

با وزیرانی که او را با رداهای سرخ احاطه کرده اند ) که خود عالم 

آن هم نه به  ،باید در اینجا بنشیند الهیّات هستند نه جنگجو ( ،

تفتیش عقایدی که برادر  بلکه به عنوان رهبر ،سپاه ءعنوان فرمانده

خلیفه عباسی به او تحمیل کرده بزرگش یعنی مأمون هفتمین 

 . است



 

  

ر بزرگش آرام در بستر یاد می آورد که برادمعتصم به 

د و اگر ممکن است از بایستی همه شما در کنار هم "مرگ گفت : 

خوبی های من بگویید . امّا اگر کار زشتی از من سر زده بر زبان 

نیاورید زیرا من از میان شما خواهم رفت و با آنچه شما در مورد 

 . "من می گویید ) قضاوت ( خواهم شد 

مطالب در حالی که معتصم با خود می اندیشید هنوز 

باز هم عالم مذهبی دیگری را می برند  زیادی برای گفتن هست ،

که همیشه وظیفه شناس  -تا او را شکنجه کنند . معهذا ، معتصم 

 حتّی اگر به خاطر روح جاودانی برادرش -و وفادار به خانواده است 

الم و اجازه می دهد که ع باشد ، ساکت بر جای می ماند هم که 

  بعدی را به زور نزد او آورند:

پیر مردی است با  آورده اند نزد او را که کسی اکنون

پوستی تیره که عمّامه ای سفید و زبر بر سر و لُنگی کثیف به دور 

به گونه و و خود پیچیده است . محاسن بلند او با حنا رنگ شده 

است . صورت او کبود و دور چشمانش  سینه اش نیز پخش گردیده



 

  

بار شکنجه شده و مانند بقیه شده است . او قبالً و بیش از یک سیاه

معهذا ، وی با قامتی برافراشته و بدون واهمه  در غل و زنجیر است.

در مقابل خلیفه ایستاده است . او قبالً بارها به این جا آورده شده 

از موضع خود در مورد قرآن  ء سابق یعنی مأمونتا در مقابل خلیفه

 بار است که در مقابل جانشین ویدفاع کند ولی این اوّلین 

 ایستاده است . 

پیر مرد آفتاب سوخته را مجبور می کنند بنشیند تا نام او 

تفتیش عقاید بخوانند . وقتی معلوم می شود که  ءرا برای محکمه

مشهور و عالم الهیّات بسیار  –او کسی نیست جز احمد ابن حنبل 

معتصم یکّه می  –بنیان گذار مکتب سنّت گرای مکتب حنبلی 

خورد . لذا ، او از تخت سلطنتی خود بر می خیزد و خشمگین با 

انگشت به سوی سر بازجوی تفتیش عقاید یعنی ابن ابی داود ) که 

 "کرده ( اشاره و فریاد می زند :  او را هم برادرش به وی تحمیل

ولی آیا این ن حنبل مردی است جوان ؟ مگر نگفته بودی که اب

 . "شیخی میان سال نیست؟



 

  

سر بازجو سعی می کند معتصم را آرام کند و به او 

توضیح می دهد که متهّم قبالً در چند مورد توّسط مأمون مورد 

بازجویی قرار گرفته و با توّجه به شهرت او ، بارها فرصت یافته تا 

او عهذا ، بازنگری کند. مود در خصوص ماهیّت قرآن در موضع خ

برای رسیدن به توافق را ردّ کرده و همچنان اصرار  ها تالش ءهمه

دارد که موضع مرتدانه خود را دایر بر اینکه قرآن کالم خدا و با 

 خدا یکی است ، حفظ کند. 

 مجدداً  معتصم که عصبانی تر از آن است که بحث کند

عقاید، سؤاالت خود  تکیه داده و اجازه می دهد که بازجوی تفتیش

احمد ابن  "ابن ابی داود از حنبل می پرسد : را آغاز کند . لذا ، 

خلیفه به جلو  "خلوق است یا خیر ؟ حنبل ، از نظر تو قرآن م

متمایل شده و با خیره شدن به پیرمرد ، منتظر پاسخ اوست . امّا 

سؤال ابن حنبل چنانکه قباًل نیز این کار را بارها انجام داده ، به 

ی تحقیرآمیز به آرامی پاسخ بازجو توّجهی نکرده و فقط با لبخند

 ."شهادت می دهم که خدایی نیست جز خدای یکتا  "می دهد : 



 

  

معتصم بر تخت خود تکیه زده و زیر لب به برادر خود 

دشنام می دهد . در این میان حنبل را بیرون می برند ، بین دو 

  میله معّلق کرده و شالّق می زنند.

و  -پایتخت خلفای عبّاسی  -بغداد  ءمأمون با محاصره

جا که پدر کشتن نابرادری خود امین ، به خالفت رسید . امّا از آن

میالدی ( مأمون و امین را  271 بدنامشان  هارون الرشید ) متوفّی

خلفای مشترک اعالم کرده بود ، مأمون مجبور بود که غصب 

الهی است ، توجیه  ینامشروع خالفت خود را با ادعای اینکه لطف

کند. لذا ، مأمون اعالم کرد که خالفت را خدا به او عطا کرده و 

 باید از خدا اطاعت کرد.

درگیری های خونین و  البته مورد فوق چیز تازه ای نبود .

خشونت بار از ویژگی های معمول سلسله های اسالمی بود و همه 

غاصبان حکومت ناچار بودند حاکمیت خود را به نوعی با ادعّای 

ی عبّاسیان امپراتورحمایت الهی مشروعیّت بخشند. مجموعه 

غصب حکومت و قتل عام امویان را به بهانه اینکه خود نماینده خدا 



 

  

رت دادند . اّما آنچه مأمون را از پیشینیان خود متمایز هستند، صو

می کرد این بود که او ظاهراً صادقانه باور داشت که خالفت را خدا 

به وی بخشیده تا جامعه مسلمان را به سوی آنچه او تفسیر صحیح 

 از اسالم می دانست ، راهنمایی کند . 

ته و نوش در این راستا ، مأمون نامه ای به لشکریان خود

و آنان را از  "من رهبر راشد هستم  "طی آن اعالم داشت که : 

کرده و برقراری نظم نوین سیاسی و مذهبی در بغداد مطلّع 

 خواهان اطاعت مطلق از رهبری الهی خود شد. 

تکان دهنده بود . از  از طرف مأمون اعالن فوق الذکر

د ، زمانی که معاویه منصب خلیفه گری را به سلطنت تبدیل کر

مسئله قدرت مذهبی خلیفه تا حدودی حلّ شده بود . بدین ترتیب 

که خلیفه امور اجتماعی مردم را رتق و فتق می کرد و علما 

د. البته خلفایی هم بودند مؤمنین را به راه راست هدایت می کردن

یک جرأت نمی کرد که که بر اّمت نفوذ مذهبی داشتند امّا هیچ

دانسته و از جامعه انتظار اطاعت « م پاپ جهان اسال»  مثل خود را



 

  

مطلق داشته باشد. معهذا ، این همان چیز مورد نظر مأمون بود که 

 خود را ابتدا عالم مذهبی و سپس رهبری سیاسی می دانست.

مأمون در جوانی رسمًا آموزش علوم دینی دیده و خود را 

به  بود ،به عنوان کارشناس حقوق و الهیات اسالمی مطرح کرده 

ویژه در زمینه سنّت خردگرا ) که به آن بیشتر خواهیم پرداخت ( . 

لذا ، وقتی او به خالفت رسید علمای همفکر خود را گردآورده و با 

آن ها به طور مرتّب در خصوص مسایل مربوط به صفات خداوند ، 

می پرداخت.  ، به بحثاراده آزاد و مهم تر از همه ماهیّت قرآن

 به کلّی مجزّا از جوهر خدا می دانست . ق لومأمون قرآن را مخ

تا این دوره موضع مأمون در رابطه با قرآن نظر اقلیّتی از 

علما بود و اکثر آنان معتقد بودند که قرآن با خدا همپای ابدی 

کومت خود اعالم کرد که از آن پس است . امّا وی در سال آخر ح

پیروی کنند که  مدّرسین و علمای دین باید از این نظریه همهء 

اجازه تدریس نخواهند  ،قرآن مخلوق است و در غیر این صورت

 داشت . 



 

  

لذا ، با اینکه امکان نفوذ خلیفه در مسایل مذهبی چیز 

تازه ای نبود، اّما این اوّلین بار بود که خلیفه ای خود را صاحب 

رأی انحصاری قدرت مذهبی می دانست . سخت است بتوان گفت 

می افتاد اگر مأمون در تالش خود برای آنچه که که چه اتفّاقی 

تدوین مجدّد مشروعیّت ) » ریچارد بولیت آن را به درستی 

نامید ، مّوفق می شد. به احتمال بسیار ، اسالم امروز، « خالفت( 

مذهبی به کلّی متفاوت بود . بر این اساس ، شاید خالفت به چیزی 

مرکزیّت یافته و  لتشبیه مقام پاپ تبدیل ، قدرت مذهبی در دو

 ارتدکس اسالمی تشکیل می شد. در نتیجه کلیسای

امّا مأمون موفّق نشد ، زیرا چند سال بعد در زمان خالفت 

میالدی( پسر معتصم ، تفتیش عقاید با این  212) متوّفیمتوّکل 

نیّت لغو شد که خلیفه دیگر هرگز خود را چنین آشکار درگیر 

مذهبی را به نفع  متوّکل وزنهء  بی نکند. در واقع ،مسایل مذه

سنّت گرایان متمایل کرده و به علما پاداش فراوان داد و به تعقیب 

از مزایای دربار  ؛ خردگرایانی پرداخت که تا قبل از خالفت وی

خلیفه بهره می بردند. در دوران حکومت خلیفه قدیر ) متوّفی 



 

  

ی های میالدی ( اکثریت عظیمی از علما ، به خصوص حنبل 2732

 پرنفوذ ، تحت نظریه دینی واحدی بودند.

اکنون علما که از قید و بند دولت آزاد شده بودند با فراغ 

بال به مقام قدرت مذهبی بی چون و چرا در امّت صعود کرده و از 

این موقعیت نه تنها جهت نهادینه کردن نظرات حقوقی و دینی در 

قوانین الزم االجرا مکاتب شاخص فکری سود بردند ، بلکه مجموعه 

وضع کرده و برای همیشه اسالم را از « شریعت » و جامعی به نام 

راهی که علما  ه تمام و کمال زندگی تغییر دادند ،یک مذهب به را

تعریف آن را منحصراً در صالحّیت خود می دانستند. چنانکه مالک 

و بنیانگذار مکتب قانون مالکی ابن انس عالم حقوقی قرن نهم 

این مذهب یک علم است ، پس به کسانی که از » ار گفت : بیک

 «.آنان فرا می گیرید خوب توّجه کنید 

هاد تبدیل می شوند که تصوّرات و مذاهب هنگامی به ن

عائری که زمانی تاریخ مقّدس آنان را تشکیل می داد به الگوهای ش

موّثقی از اُرتدوکسی ) تفسیر صحیح تصوّرات ( و ارتوپراکسی ) 



 

  

از این  گرچه اغلب بر یکیر صحیح شعائر ( تبدیل می شوند ، تفسی

بیش از دیگری تأکید می شود . مسیحیّت را شاید بتوان  دو

واالترین نمونه مذهبی ارتدکس خواند ، زیرا این در اصل باورهای 

و شخص را یک  -که از طریق مذهب بیان شده  -فرد است 

ن طیف ، یهودیت مسیحی مؤمن می سازد . در دیگر سوی ای

از طریق  -فرد  اعمالمذهبی اساساً ارتوپراکس است که در اصل 

یهودی مکّلف می سازد . مطلب این نیست او را یک  -قانون شرع 

که باورها در یهودیت نقشی ندارند یا اعمال در مسیحیّت مهّم 

نیستند . بلکه از بین دو مذهب مورد اشاره ، یهودیّت تأکیدی 

 ز مسیحیّت بر ارتوپراکسی دارد.بسیار بیشتر ا

اسالم نیز مثل یهودیت ترجیحاً مذهبی ارتوپراکس است 

 سنّیپیشنهاد کرده که کلمه  «ویلفرد کنتول اسمیت»تا جایی که 

آنجا که  را به جای ارتودکس به ارتوپراکس ترجمه کنیم . امّا از

اند ، مثابه آگاهی از الهیّات اسالمی دانسته علما عمل به اسالم را ب

لذا ، ارتوپراکسی و ارتودکسی در اسالم رابطه ای تنگاتنگ دارند ، 



 

  

را نمی توان به هیچ وجه از  علم کالمبدین معنا که مسایل الهی یا 

 جدا کرد .امور فقهی  قانون شرع یا

به دلیل فوق ، علما اکثراً الهّیات صرف نظری را در حّد 

« سخن»یا « صحبت» حرّافی بی اهمیّت دانسته ) کالم به مفهوم 

می « اهل کالم » ( و الهیّون مسلمان را اغلب به طور تحقیر آمیز 

هر چیز مورد  نامیدند . لذا ، آنچه که از بدو گسترش اسالم بیش از

و فرهنگ ها خصوص با توّجه به پراکندگی امّت ب توّجه علما بود ، 

و زبان های متفاوت ، چندان استدالالت دینی در خصوص صفات 

داوند نبود ) گرچه چنانکه خواهیم دید این موضوع هم مورد خ

، بلکه تدوین راه های مشخّص جهت د( بحث شدید بین علما ش

ابراز ایمان از طریق شعائر دینی بود . در این راستا ، هدف نهایی 

آن ها این بود که براساس تعیین یک سری دستور العمل های 

ان است و چه کسی مشخّص دقیقاً معلوم شود چه کسی مسلم

زحمات آنان چیزی شد که امروزه به طور معمول  ءنیست . نتیجه

 خوانده می شود. پنج ستون اسالم



 

  

 پنج ستون دین شامل شعائر اصلی دین اسالم است .

ه ، این اصول بدان معنا گفت «جان رنارد»معهذا ، همانطور که 

ه جهانی به مجموع ءروح و حیات یک جامعه پیچیده" نیست که 

. لذا ، پنج ستون مزبور "ای از اعمال مذهبی کاهش داده شود

از اسالم هستند ، یعنی نه فقط حاکی از  نمادیبیش از هرچیز 

چیزهایی است که الزمه عضوی از امّت بودن است ، بلکه همچنین 

 نشان می دهد که مسلمان بودن به چه مفهوم است .

برخالف تصوّر ، پنج ستون دین وظایفی طاقت فرسا 

نیست ، بلکه کامالً برعکس این است . اصول مزبور شعائری هستند 

دسته از وظایفی مؤمن به آن ، تنها مسؤل انجام آنبسیار عملی که 

اعمال مزبور  ،است که توان اجرای آن را دارد. در عین حال

اجرای هر یک از شعائر  فورمالیته هم نیستند. مهّم ترین عامل در

اسالمی نیّت مؤمن است که باید آگاهانه قبل از عمل ابراز شود. در 

است که به قول « کلیّتی از اعمال » نتیجه ، اصول مزبور به مفهوم 

بلکه بیش از هر چیز  شفاهی و جسمی نبوده " رداه محمّد ابو

ذهنی و اخالقی اند و تحت شرایطی مشخّص چون نیّت آگاه ، 



 

  

وص ظاهر و باطن ، حضور ذهن ، قلب باز و ایجاد شور واقعی خل

 صورت می گیرند. "ن مذهبی و روحانیّت در روح مؤمن ایما

یا ایمان به شهادت به استثناء ستون اساسی دین که ادای 

اخت ( ، مابقی در اصل فعالیّت بعداً به آن خواهیم پرد کهخداست )

مزبور  ءاصول پنج گانه ءی جمعی هستند. در واقع ، هدف عمدههای

کمک به مؤمنین است که با اعمال خویش عضویّت خود را در 

خوارج از اّمت به عنوان  سالمی اعالم دارند. آرمان قدیمیجامعه ا

که رستگاری از طریق آن  ات رّبانیجامعه ای جذّاب و ملهم از الهام

نزد « راست کیش» به دست می آید به نظریه رایج و استاندارد 

یت مسلمین جهان تبدیل شده که بدون قدرت مذهبی اکثر

مرکزی و بدون کلیسا یا سلسله مراتب رسمی مذهبی ، جامعه 

 مذهب اسالم می دانند.  ءمسلمین را هسته

اگر بخواهیم به طور ساده بگوییم ، جامعه در اسالم نقش 

کلیسا را بازی می کند . بنا به عبارتی که مونتگمری وات اغلب به 

اّمت به «. است پرچمدار ارزش ه» ، جامعه اسالمی  بردکار می 



 

  

مؤمن معنا و هدف می بخشد و هوّیت ملّی ، قومی ، نژادی و 

جنسی او تابع عضویتش در جامعه جهانی مسلمانان بوده و همیشه 

خواهد بود . جامعه ای که هیچ مرز جغرافیایی یا زمانی ندارد. لذا ، 

ان روزه می گیرد یا در نماز ماه رمضهنگامی که فرد مسلمان در 

از  -مسلمین  هی است که همهء شرکت می کند ، با این آگاجمعه 

 -روزهای نخستین موعظه های پیامبر تاکنون و در تمام نقاط دنیا 

و در همین زمان روزه می گیرند و نماز می  دقیقاً به همین ترتیب

 خوانند . 

مد در مّکه اوّلین ستون دین و اوّلین عمل اسالمی که محّ

م دو نوع یا نماز است . در اسال صالتمشخصاً به اجرا گذاشت 

ر عاست که مربوط به پیوند شخصی و غییکی د عبادت وجود دارد :

است که آدابی  (نماز) صالت مؤمن و خداست و دیگریرسمی بین 

یعنی صبح تا  ،نج بار در شبانه روز انجام می گیرداست تعبّدی و پ

غروب و شب . صالت به ید ، ظهر ، عصر ، قبل از طلوع خورش

و شامل « ، خم شدن و کشیده شدن اندام  احترام» معنی 

وع مجموعه ای از حرکات شبیه به یوگاست که شامل ایستادن ، رک



 

  

به شرق و  نشستن ، گرداندن صورتسجود ، ، به پا خواستن ، 

با حرکات همراه ، سجده و تکرار این م.( -غرب )پس از پایان نماز

 از قرآن است .  قرائت آیاتی معیّن

نظیر همه شعائر اسالمی نماز تنها هنگامی می تواند اقامه 

شود که قبالً  نیّت شده باشد و نمازگزار رو به سوی کعبه ) قبله ( 

باشد . اگرچه نماز می تواند به صورت انفرادی به عنوان امری 

ه عنوان جهت خلوص و پاکی روح ادا شود ، هدف این است که ب

عملی دسته جمعی آحاد امّت را گرد هم آورد. به این دلیل ، 

ترجیح به این است که نماز به صورت جماعت برگزار شود. در واقع 

، یکی از نمازها یعنی نماز جمعه باید در مسجد و با حضور جمع 

 شبانه برپا شود . اگرچه ممکن است پنج بار نماز خواندن در طی

اجبار برای بیماران ،  امّا اینبه نظر آید  روز مسئولیتی سنگین

انی که به دالیل مّوجه قادر به انجام آن نباشند ، مسافرین یا کس

وجود ندارد . شخص می تواند نمازهایی را که قضا شده ، بعداً به 

 جا آورد.



 

  

ستون دوّم دین نیز در سال های اوّل نهضت محّمد در 

است . چنانکه قبالً مکّه بنا گذاشته شد و آن پرداخت زکات 

به جامعه توضیح دادیم زکات وجهی است که به عنوان مالیات 

بین مستمندان تقسیم می شود تا سپس  اسالمی پرداخت شده و

زکات مالیاتی داوطلبانه از آن ها نگهداری و محافظت شود . لذا ، 

خالص » بلکه وظیفه ای مذهبی است . زکات به معنای  نیست 

مسلمین در خصوص وظایف  ءی به همهو یاد آور« سازی 

اجتماعی و اقتصادی آنان در قبال امّت است . البته زکات را فقط 

کسانی می دهند که توانایی پرداخت آن را داشته باشند ، در غیر 

 این صورت خود مستّحق دریافت زکات هستند. 

ی ، زکات از صورت اجباری به امپراتوربا گسترش امّت به 

دولتی تبدیل شد که شامل همه می گردید) البته نوعی مالیات 

چنانکه قبالً اشاره شد غیر مسلمانان همچون مسیحیان و یهودیان 

پرداخت می   "جزیه"کامالً مجزایی به نام  « محافظت  مالیات» 

فاده از زکات برای هزینه های لشکر کردند(. در اوج خالفت هم است

عملی که باعث خشم بسیاری از افراد در جامعه  رایج بود ؛



 

  

با پایان دوره خالفت و به وجود آمدن دولت  مسلمانان می شد.

جمع آوری  ءهای مدرن ، دولت های مسلمان هرچه بیشتر وظیفه

گرچه زکات عامداً خود به عهده گرفتند. در واقع ،  و توزیع زکات را

هذا در تعدادی از از مالیات های معمول دولتی تفکیک شده ، مع

، یمن و عربستان کشورهای اسالمی از جمله پاکستان ، لیبی 

که در این میان ، عربستان زکات را هم بر  سعودی الزامی است

 افراد و هم بر شرکت ها معمول می دارد.

روزه یک ماههء مسلمانان )  یعنی ستون اسالموّمین س

ت به مدینه به ( در ماه رمضان تا پس از مهاجر"صیام  "درعربی 

عنوان یکی از شعائر اسالمی کامالً جا نیافتاده بود . با توّجه به 

زندگی بادیه نشینان  ءکامالً باتجربهکه مفهوم روزه گرفتن این

آب و غذا نخوردن در اقلیم خشک صحرایی برای آنان  -بیگانه بود 

در آداب روزه به یهودیان عربستان  بی شک محّمد -بی معنی بود 

» است . قرآن نیز در این خصوص تأکید دارد که :  جسته تأسی

روزه بر تو فرض شده ، همانطور که بر پیشینیان تو فرض شد ) 

، تأکید از ماست ( . طبری اشاره دارد به اینکه  223آیه  1سوره 



 

  

اوّلین روزه مسلمانان مصادف با یوم کپور بود . محمّد مخصوصاً به 

آن ها از مصر  دیان در بزرگداشت فراربا یهو تا پیروانش دستور داد

بعدها روزه گرفتن به ماه رمضان موکول شد یعنی  امّاروزه بگیرند . 

ماهی که به اعتقاد مسلمین قرآن برای اوّلین بار بر محمّد نازل 

 شد. 

طی ماه رمضان از طلوع فجر تا غروب آفتاب هیچ کس 

نباید بخورد ، بیاشامد یا جماع کند . مجدداً دلیل اصلی پشت 

مناسک روزه ، متّحد ساختن جامعه به عنوان یک تن واحد است . 

روزه یادآوری رنج و فقر کسانی است که تمام سال را بدون غذا به 

ه روزه بر آن ها واجب سر می آورند . به همین دلیل ، کسانی ک

نظیر افراد پیر و بیمار ، زنان حامله و شیرده ، مسافران و  -نیست 

باید در عوض به  -آنان که کارهای یدی سنگین انجام می دهند 

. اگرچه ( 221آیه  1دستور قرآن به گرسنگان غذا دهند ) سوره 

 یک ماه تمام روزه گرفتن شاید به نظر تجربه دشواری باشد ، اّما

برای و هم زمانی  ،رمضان در واقع هم زمانی برای تزکیه نفس

دوستان ، خانواده و  ،این ماه جشن های پر سرور است. در طی



 

  

مام محلّه شب های طوالنی این ماه را در کنار هم افطار می کنند ت

یکی از « عید فطر » و فردای شب آخر رمضان موسوم به 

 ن اسالم است .بزرگترین جشن های تعطیالت در کلّ جها

روف ترین ستون دین ، زیارت هر چهارمین و شاید مع

حّد  . همه مسلمین باید در صورت توانایی حجّ به مکّه است سالهء

سفر کرده ودر مناسک اقل یک بار در طول زندگی خود به مّکه 

کعبه شرکت کنند . اعمال حجّ عمالً می تواند در  مقدّس حّج حول

می « عمره » شود که به آن حجّ کوچک یا هر زمانی از سال انجام 

قمری صورت می گیرد  گویند . اّما حجّ اصلی تنها در ماه آخر سال

ابن »صدها هزار نفر به شهر مکّه می آیند که به قول  و در این اّیام

رحم » محقّق و شاعر شهیر اسپانیایی قرن دوازدهم مثل  «جبیر

زوّار را در خود « کند مادری که معجزه وار برای کودک جا باز می 

 جای می دهد . 

زوّار مسلمان مثل همتایان بت پرست خود به مّکه می  

 ءاّما کعبه تحوّل کنندهء کعبه را تجربه کنند.روند تا آثار م



 

  

مسلمانان برخالف زیارتگاه بت پرستان محلّ نگهداری خدایان 

نیست. بلکه نماد حضور زنده تنها خدای یکتاست . باید دانست که 

 -کعبه هیچ اهمیّت معماری ندارد . ساختمان آن به صورت مکعب 

و با  است که در لفاف سیاه پیچیده  -یعنی ساده ترین نوع بنا 

به یک معبد در مفهوم سنتّی آن کالم خدا مزّین شده است . کع

نیست و دیگر تقدّس اشیاء درونی ندارد. ساختمان آن بارها 

می « خدا  ءخانه» تخریب و از نو ساخته شده است . به کعبه 

گویند امّا داخل آن چیزی نیست مگر چند قرآن و چند آثار 

و مناسک آن به عنوان  امّا کعبه با سادگی بسیارمقدّس باستانی . 

به ای جمعی در وحدت و یگانگی عمل می کند ) مفهومی که مراق

 در زیر به طور کامل تر به آن خواهیم پرداخت(.

 شکل آغاز می شود که زوّار از آستانهءمراسم حجّ بدین 

امور  ءمقدّس مسجد جامع که کعبه را در برگرفته و جداکننده

ن قدسی از دنیوی است ، گذر می کنند . زوّار برای حضور در ای

مطّهر  یمکان مقدّس باید لباس معمولی خود را از تن خارج و لباس

ی مردان سفید بدون درز برا ء) که عبارت است از دو قطعه پارچه



 

  

نشان از خلوص برای زنان ( برتن کنند که  و لباس مشابه ساده ای

که ، مردان سر . مضافاً اینمی گویند  احرام و پاکی است و به آن

ریش و ناخن خود را کوتاه می کنند و زنان نیز خود را تراشیده و 

 باریکه ای از موهای خود را قیچی می کنند. 

مورد اشاره درآمدند ، قصد  هنگامی که زوّار به لباس پاک

به دور کعبه را آغاز می  طواف اجرای مناسک حّج اعالم شده و زوّار

کنند که عبارتست از هفت بار به دور آن چرخیدن که هنوز از 

آداب اصلی زیارت کعبه است . مسلمین در سراسر جهان ) از 

ثروتمند شیکاگو (  ءدورترین نقاط حاشیه صحرای آفریقا تا حومه

ع ند ، امّا هنگامی که در مکّه جمهنگام نماز رو به کعبه می ایست

جهت  ،آن هر چهار سمتند ، کعبه محور جهان می شود و می شو

 قبله است . 

در این رابطه ، گویی نیروی گریز از مرکز عبادت در برابر 

 کعبه است که زوّار را وا می دارد به دور آن بچرخند.



 

  

را آغاز  یپس از پایان طواف کعبه ، زائرین مجموعه اعمال

رین سال زندگی خود آن می کنند که بنا به روایات ، محمّد در آخ

موسوم به صفا و ها را برقرار کرد. دویدن بین دو تپّه نزدیک به هم 

مروه به یاد بود هاجر در جستجوی آب ، رفتن به کوه عرفات ) 

 ءپناهگاه آدم و حوّا پس از اخراج از بهشت و محلّ آخرین خطبه

محمّد ( ، پرتاب سنگ به سه ستون منا که سمبل شیطان است ) 

قربانی کردن گوسفند ، گاو یا برّه به  م.( و باالخره -جمرات  رمی

عالمت پایان مراسم حجّ ، از جمله این اعمال است ) گوشت های 

قربانی بعداً بین فقرا توزیع می شود ( . پس از پایان مناسک ، 

به حاجی از تن خارج کرده و به عنوان  را زائرین لباس احرام

زندگی عادی خود بازمی گردند . لباس احرام سپس هنگامی که 

حاجی از دنیا می رود ، کفن او خواهد شد ) کیفیت و قطعات کفن 

 م . (. -نزد فِرَق اسالمی تفاوت دارد 

ر اسالم است . این تنها حّج واالترین رویداد جمعی د

 اسالمی است که مرد و زن بدون هیچ فاصله ای از ءهشعائر عمد

 درجه و هم در آن شرکت می کنند. در حالت احرام دیگر هیچ



 

  

مقام و هوّیت جنسی و قومی و نژادی بین زوّار در کار طبقه و 

هیچ هوّیتی جز هّویت اسالمی در کار نیست .  ،نیست . به عبارتی

هنگام سفر  «کسمالکوم ای»همین روح جمعی بود که  لذا ، دقیقاً 

 ءقباًل هرگز جلوه» ی نویسد : حجّ خود به آن اشاره کرده و م

 « . برادری صمیمانه و حقیقی همه نژادها را بدین گونه ندیده بودم 

ماه  ءنماز جماعت ، زکات ، روزه -شعائر چهارگانه مزبور 

به مذهب اسالم معنا و به جامعه مسلمین  -رمضان و زیارت حّج 

وحدت می بخشد. معهذا ، می توان گفت که عمل اصلی ارجح بر 

است که ستون پنجم ولی اصلی دین  شهادتینچهار مورد فوق 

رد ( . است ) و تنها موردی است که به جای عمل نیاز به ایمان دا

خدا و پیغمبر است که هر تازه مسلمان  شهادتین اقرار به ایمان به

 باید آن را ادا کند . 

خدایی نیست جز خدای یکتا و » عبارت به ظاهر سادهء 

نه تنها اساس همهء جهات ایمان در « یامبر خداست محمّد پ

بلکه از بعضی لحاظ مجموع و کلّیت دین اسالم است . علّت  اسالم 



 

  

به معنای پذیرش نظریه بسیار « شهادتین » این است که ادای 

 است . توحید پیچیده ای به نام

توحید چنان در تحوّل دین اسالم نقش محوری  ءنظریه

مترادف با علم توحید است . امّا توحید که « علم کالم » دارد که 

بیش از یکتا است ، مفهومی « یکی ساختن » در کلمه به معنی 

ست است که تنها یک خدا وجود دارد امّا این تازه پرستی دارد . در

آغاز راه است : توحید یعنی خدا یکی است . او واحد است ، یعنی 

ر وصف شبیه به هیچ تماماً گسست ناپذیر است . خدا در ذات و د

 چیز نیست . 

در  ،( عارف و محقّق 2723 -2222ابو حامد غزالی ) 

هیچ » نوشته است که : « احیای علوم دین » مقاله خود به نام 

قرآن مدام « . او شبیه هیچ چیز نیست » و « چیز مثل او نیست 

به مؤمنین یادآور می شود که خدا تعالی و متعالی است . لذا ، 

) یعنی خدا بزرگ تر  اهلل اکبر  وقتی که فرد مسلمان می گوید: 



 

  

است (، بدین معنا نیست که خدا بزرگ تر از این یا آن است بلکه 

 فقط خدا بزرگ تر است .

خدا با  ارهءبدیهی است که انسان چاره ای ندارد که درب

لذا ، زبان و از طریق نمادها و استعاره های خود صحبت کند. 

» و « خوبی »» صفات خدا را در مفهوم کالسیک فلسفی می تواند 

کلمات مزبور وقتی در مورد دانست امّا تنها با قبول اینکه « هستی 

کار می روند اصطالحاتی بی معنا هستند چون که خدا نه خدا به 

ذات است و نه َعرَض . در واقع بر اساس توحید ، خدا ماورای 

دانش انسانی است . الطحاوی )  هرگونه توصیف و فراتر از هرگونه

که  تأکید می کند ،میالدی ( ، عالم الهّیات مصری 133 متوفّی

به « . درک او عاجز است  فهم از»  و « در ذهن نمی گنجد» خدا 

ف لراد»است یا به عبارت معروف « دیگر » کاًل  ، خداعبارت دیگر

 ( . Mysterim Tremendum )، رازی است عظیم  «اُتو

از آنجا که توحید یعنی خدا یکی است ، لذا گروهی از 

معتقدند که هیچ چیز از خدا  صوفی هاعارفان مسلمان به نام 



 

  

استاد صوفی ، خدا تنها موجود  ،بن العربیا ءمنفک نیست . به گفته

اوّلین که » با هستی واقعی است . از نظر غزالی خدا اوّل است 

پس از آن چیزی » و آخر است که « پیش از آن چیزی نبوده 

باید دانست که غزالی در اثبات هستی خدا وارد بحث « . نیست 

ر که طوشناسی نمی شود. لذا ، خدا نه آن هستی شناسی یا غایت

طور که ارسطو است و نه آن« منشاء اوّلیه » ته توماس آکیناس گف

منشاء است ، خدا  تنهااست . خدا « محرّک اصلی » می گوید 

 خود ، حرکت است .

شرک اگر توحید بنیان اسالم باشد ، پس متضاد آن یعنی 

معتقد هستند  بزرگترین گناه در اسالم است که برخی از مسلمین

( . شرک 221آیه  1) قرآن سوره  بخششی نیست برای آن هیچکه 

در ساده ترین تعریف آن به معنای شریک قرار دادن هر چیز با 

خداست . امّا شرک نیز مثل توحید مفهومی ساده نیست . همانطور 

که چند خدایی شرک است ، به همین ترتیب پوشاندن وحدانیّت 

رک است شرک محسوب می شود . از نظر اسالم تثلیث شخدا نیز 

، زیرا خدای غیر وحدانی وجود ندارد. هر تالشی جهت تشبیه خدا 



 

  

و بدین وسیله محدود کردن حاکمیت  انسانی صفات نسبت او بهبا 

خدا ، شرک است . امّا شرک همچنین می تواند قرار دادن هر 

مانعی بر سر راه خدا باشد از قبیل حرص ، شرابخواری ، غرور ، 

 یره ای که مؤمن را از خدا دور سازد .زهد کاذب یا هر گناه کب

شناخت خلقت  «علی شریعتی»در نهایت ، توحید به قول 

این جهان و  "است بدون تقسیم به « وحدت مطلق  »به عنوان 

 "بیعه ، ماده و معنا ، روح و جسم پس از آن ، طبیعت و ماوراء الط

نور و » بین  ء. به بیان دیگر ، رابطه بین خدا و مخلوق مثل رابطه

لذا ، یک خدا ، یک خلقت . « چراغی است که آن را می تاباند 

 فقط یک خدا ، یک خدا .

بحث  ی خدا به عنوان نقطهء آغازین همهءیگانگ وحدت و

های نظری در اسالم ، به روشنی پاره ای از مسایل مربوط به 

الهِّیات را مطرح می کند . مثاًل اگر خدا قادر نتعال است ، پس آیا 

او مسئول شّر هم هست ؟ آیا انسان در انتخاب حقّ و باطل دارای 

اراده آزاده است یا اینکه ما محتوم به رستگاری یا عذاب الهی 



 

  

نظیر دانش ، قدرت و به  –اید صفات خدا هستیم ؟ چگونه ب

خصوص کالم خدا را در قرآن تفسیر کرد ؟ آیا کالم خدا با خدا 

است یا مثل طبیعت و کائنات مخلوق می باشد ؟  مشترک الوجود

آیا به هر وجه به این سؤال پاسخ دهیم ، ضرورتاً وحدت الهی را 

 زیر سؤال نبرده ایم؟

است در سال های اوّلیه مذهب و سی ءبا توّجه به رابطه

اسالم ، عجیب نیست که مسایل مشخصاً دینی دارای مفاهیم 

سیاسی مهّم نیز بودند. مثاًل خلفای اموی مایل بودند تا از استدالل 

خود بر امّت استفاده کنند  ءخدا به نفع قدرت مطلقهقدرت قطعی 

، یعنی اگر امویان برگزیدگان خدا هستند ، پس تمام اعمال آن ها 

به حکم خدا بوده است . بنا به ادعای عالم شاخص الهیات حسن 

میالدی ( ، حتی خلیفه خبیث هم باید مورد  111-012البصره ) 

 اطاعت قرار گیرد زیرا خداوند او را بر تخت نشانده است . 

با این حال ، البصره به هیچ وجه تقدیرگرا نبود . موضع او 

یاسی و موضع ضّد خوارج در مورد خالفت نشان از تسلیم طلبی س



 

  

» او بود نه دیدگاه های دینی او . البصره همچون مکتب اعتقادی 

که اغلب به وی نسبت داده می شود ، معتقد بود « تقدیر گرایی 

که آگاهی خدا از رویدادها لزومًا به مفهوم تقدیر گرایی نیست : 

نا خدا شاید بداند که انسان چه می خواهد انجام دهد امّا بدین مع

 د.روا می دانیست که تو را به انجام آن 

برخی از عالمان الهّیات مکتب تقدیرگرایی یک قدم از این 

هم جلوتر گذاشته و مدّعی شدند که خدا تا لحظه اتفّاق یک عمل 

از آن باخبر نیست . قابل درک است که چنین نظری توهین به 

ه توحیدی که معتقد بودند نظری عالمان الهّیات سّنت گراتری بود

قطعی خداست . آنان در این راستا معتقد بودند که ل به قدرت قای

 د ، انسان چگونه می تواند ارادهءاگر خالق و مخلوق یکی هستن

 ؟ خدا را نقض کند

دارای تقسیماتی بودند ، نظیر  امّا تقدیرگرایان درون خود

 -از جمله رستگاری -) جزمیون ( که کلیه اعمال انسان می ها جه

را تقدیر الهی می دانستند و کسانی هم مثل پیروان احمد ابن 



 

  

میالدی( دانشورحقوقی مورد اشاره ، که   027-233حنبل ) 

پذیرفته اّما در عین حال  تیار مطلق خدا را بر روابط انسانیاخ

انسان را مسئول عکس العمل مثبت یا منفی به شرایطی که خدا 

 مقدّر کرده ، می دانستند . 

از روی  نهم و دهم بحث بر سر تقدیر و اراده در قرن

ود . یکی به اصطالح به دو بخش فکری کلّی تقسیم شده ب تسامح

که به وضوح تّوسط مکتب معتزله و دیگری « موضع خردگرا» 

که توّسط مکتب اشعری نمایندگی می شد . « سنّت گرا » موضع 

غیر  گرچه خدا اساساًخردگرای معتزله معتقد بودند که  علمای

قابل وصف است ، معهذا ، درون چارچوب استدالل انسانی قرار می 

گیرد. معتزله با به چالش کشیدن این ذهنیّت که حقیقت مذهبی 

مروّج این نظریه بودند  ا از طریق وحی الهی حاصل می شود ؛تنه

باید مطابق اصول خردگرایانه که همه استدالالت مربوط به الهیّات 

ین راستا ، حتّی تفسیر قرآن و سنّت های پیامبر ی باشد . در اعقالن

از نظر خردگرایان می بایستی تابع عقل انسان باشد . لذا ، عبد 

میالدی ( با نفوذترین عالم الهّیات عصر  2711الجبّار ) متوّفی 



 

  

کالم خدا را نمی توان صرفاً بر « حقیقت» معتقد بود که  ،خود

چیزی مبتنی بر دور اساس وحی الهی قرار داد چرا که چنین 

 استداللی است.

( فیلسوف و پزشک اسپانیایی که 2211-2212ابن رشد ) 

معروف است ، درک حقیقت الجبّار را تا  Averroesدر غرب به 

دانش را ارائه داد که « دو حقیقت » نهایت آن پیش برده و نظریه 

ابن  ابل هم قرار می گیرند. به عقیدهءدر آن مذهب و فلسفه  در مق

مذهب حقیقت را برای توده ها ساده می کند ، زیرا به نشانه  ،رشد

ها و نمادهایی متّوسل می شود که مستقل از تناقضات نظری و 

ناهماهنگی منطقی ناشی از تشکیل و تفسیر خشک جزمیات ، به 

حقیقت ، و  خودآسانی قابل تشخیص است . با این حال ، فلسفه 

 طریق قدرت منطق انسانی است.  هدف آن تنها بیان واقعیت از

قدرت عظیم » تعهّد به آنچه بنیامین آبراها موف آن را 

وران معاصر معتزلیون که دانش می نامد ، باعث شده« بر وحی  خرد

اوّلین علمای شکّاک در اسالم بدانند ، و دقیقًا همین  را در زمرهء



 

  

تأکید بر برتری خرد انسانی بود که علمای سنّت گرای مکتب 

 اشعری سرسختانه با آن مخالف بودند . 

اشعریون در این رابطه معتقد بودند که خرد انسانی گرچه 

قطعاً مهم است ولی باید تابع قرآن و سنّت باشد و لذا اگر معتزله 

طقی به مدّعی باشد که دانش مذهبی را می توان صرفًا با تأمل من

آن  یامبر و وحی نیست . لذا ، نتیجهءدست آورد ، دیگر نیازی به پ

م امکان می دهد که سر درگمی تنوّع مذهبی خواهد بود و به مرد

خدا ، به دنبال اراده خود باشند . بر این اساس ،  به جای ارادهء

اشعریون منطق را ناپایدار و متغّیر امّا سنّت های پیامبر و متون 

خصوص آن هایی را که تّوسط علمای سنّت گرا تعریف ب  -مذهبی 

 پایدار و ثابت می دانستند . -شده بود 

آزاد ، علمای خردگرای الهّیات  ءدر خصوص مسئله اراده

این ایده را اتّخاذ کرده و گسترش دادند که انسان کاماًل آزاد است 

ًا تا در راه خیر یا شرّ عمل کند ، یعنی مسئولیت رستگاری مستقیم

انسان مؤمن است . هر چه باشد ، برای خدا غیر منطقی  ءبه عهده



 

  

ایمان و بی ایمانی را بر بشر  ه این قدر ناعادالنه رفتار کرده ؛است ک

تحمیل کند و سپس یکی را پاداش دهد و دیگری را مجازات کند. 

امّا بسیاری از سنّت گرایان استدالل مزبور را بر این اساس رّد می 

نین استداللی خدا را وا می داشت به روشی منطقی و کردند که چ

بنابراین انسانی عمل کند . چنین عقیده ای به نظر اشعریون شرک 

بود ، زیرا به قول مذهب حنبلی که بی شک پرنفوذترین مکتب 

ل خالق همه چیز بود . خدا اندیشه اسالمی بود ، خداوند قادر متعا

کم و زیاد ، ظاهر و باطن ، تلخ وشیرین ،  ، خیر و شّر "مُبدع 

 ."، نیکی و بدی و اوّل و آخر است  محبوب و منفور

علمای خرد گرا و سنّت گرا همچنین در تفسیر خود از 

صفات خدا با هم تفاوت داشتند . هر دو گروه معتقد بودند که خدا 

ابدی و یگانه است و هر دو تشریح تجّسم گرایانه از خدا را که در 

قرآن آمده ، با اکراه می پذیرفتند . معهذا ، در حالی که بیشتر 

خردگرایان توصیفات مزبور را صرفاً عوامل تزئینی جهت اهداف 

شاعرانه می دانستند ، سنّت گرایان همه تفاسیر نمادین از وحی را 

رّد کرده و مدّعی بودند که اشاره قرآن به دست و صورت خدا ، 



 

  

انسانی نیست ، امّا به هر حال و صورت اگرچه منظور از آن دست 

 باید به صورت لغوی آن خوانده شود.

میالدی ( بنیان گذار  203-133ابو الحسن اشعری ) 

مکتب اشعری عقیده داشت که خدا صورت دارد زیرا در قرآن آمده 

( و ما در  10آیه  33سوره « صورت خدا ابدی است » است که ) 

یا چرا . در واقع اشعریون اغلب  مقامی نیستیم که بپرسیم چگونه

به تناقضات منطقی و تضادهای درونی که ناشی از تفسیر خشک 

 پاسخ میبالکفایه  ءآن ها از نظریه مذهبی خود بود با ابداع قاعده

 « .نپرس چرا » دادند که ترجمه آزاد آن می شود 

مزبور خردگرایان و به ویژه دانشمندانی چون ابن  ءقاعده

میالدی ( را که در غرب موسوم به 127-2730سینا ) 

Avicenna  است ، می ترساند زیرا که اینان ویژگی های خدا- 

« موارد راهنمایی » فقط   -رانظیر دانش خدا ، کالم خدا و غیره 

می دانستند که صرفًا نشان از درک ذهن انسان از خداست و نه از 

خود خدا . در این راستا ، خردگرایان استدالل می کردند که 



 

  

ت پای ابدی با خدا بوده ولی می بایسهمصفات خدا نمی تواند 

 012واصل ابن عطا ) متوّفی  یخشی از خلقت باشند . به گفتهء

اعطای صفات ابدی به خدا ( ، بنیانگذار مکتب معتزله ، میالدی 

 مثل این است که بگوییم بیش از یک موجود ابدی وجود دارد . 

را رّد کرده و می  ابن عطا علمای سنّت گرا استدالل

گفتند شاید صفات خدا موجودّیت هایی مجزّا باشند اّما آن ها در 

ذار سنّت گرای مکتب و لذا ابدی هستند. ابوحنیفه بنیانگ ،ذات او

یای معاصر اسالم حقوقی حنفی ) بزرگ ترین مکتب حقوقی در دن

... هر که بگوید آن ها مخلوق یا نشأت گرفته اند  "( معتقد بود که 

 . "بی دین است 

رابطه بین صفات خدا و جوهر البته وقتی که صحبت از 

هم خردگرایان و هم سنّت گرایان یک صفت شاخص را در  اوست، 

 یعنی قرآن بود . هن داشتند و آن کالم خدا ذ

در مورد گرویدن خلیفه عمر به اسالم داستان عجیبی 

نقل شده است . غرور شدید عمر به نیاکان مشرک و ریشه قبیله 



 

  

ای خود در ابتدا او را وا داشت تا رفتاری خشونت آمیز علیه محّمد 

محمّد را  و پیروانش داشته باشد . در واقع عمر یک بار نقشه قتل

ریخته بود تا به نهضت مزاحم او پایان دهد . امّا هنگامی که عازم 

پیدا کردن محمّد بود دوستی به او گفت که خواهر خود عمر دین 

در خانه اش با یکی از مؤمنین  را پذیرفته و در همان لحظه جدید

دیدار دارد . عمر خشمگین شد و شمشیر خود را کشیده به سمت 

طر خیانت به خواهرش حرکت کرد و مصمّم بود او را به خا ءخانه

امّا قبل از اینکه وارد خانه شود ، بکشد .  خانواده و قبیله اش، 

ت ملکوتی قرآن از داخل خانه به گوشش رسید . قدرت و شکوه صو

کلمات او را در جای خود میخکوب کرد و لذا شمشیر خود را به 

ین سخنان چه زیبا و با شکوه ا "سپس عمر گفت : زمین انداخت . 

طرسوسی که  و چشمانش پر از اشک شد و همچون سائول "است 

خواست دست از تعقیب مسیحیان بردارد و  با دیدن عیسی که از او

سپس کور شد ، عمر نیز با دخالت خدا متحوّل شد ، اّما نه اینکه 

 . شنیدخدا را ببیند ، بلکه خدا را 



 

  

بشر می تواند از طریق آن  ای که  گفته شده که وسیله

را تجربه کند بنا به زمان و مکان تفاوت اساسی دارد . مثاًل  معجزه 

در عصر موسی معجزه بیشتر از طریق سحر و جادو تجربه می شد 

به مار  . موسی برای اثبات پیامبری خود مجبور شد عصایی را

که دریای سرخ را بشکافد . در زمان تبدیل کند و جالب تر این

یسی تجربه معجزه تا حدود زیادی به عرصه پزشکی رفته بود که ع

جن گیری را هم شامل می شد . شاید حواریون عیسی را مسیح 

یهود او را صرفًا یک  ءیهیست که بقّوعود می دانستند ، امّا شکی نم

آواره دیگر می دانستند . عیسی تقریباً هر کجا که  ء شفا دهنده

رار می گرفت تا هّویت پیامبرانه خود می رفت دائماً مورد چالش ق

بلکه با  ،را به نمایش بگذارد ، آن هم نه از طریق کارهای جادویی

 شفا دادن بیماران و معلولین . 

در زمان محمّد وسیله ای که معجزه اساسًا از طریق آن 

تجربه می شد نه جادو و نه پزشکی ، بلکه زبان بود . جوامع غالبًا 

اغلب کلمات را دارای قدرتی عرفانی  ،محمّد ءگفتاری نظیر جامعه

ه را ساودی می دانستند. شاعر یونان باستان که سرودهای آوارگی



 

  

را بر زبان «  رامایانا» می خواند و شاعر هندی که اشعار مقّدس 

صرفاً داستان سرا نبوده بلکه صدای خدایان بودند.   می آورد، 

سرخ پوستان آمریکا  ءوقتی در آغاز هر سال نو جادوگر قبیله

، کلمات او نه فقط  ای خلقت قبیله اش را بازگو می کردافسانه ه

د . جوامعی که به ذکر گذشته بود، بلکه آینده را نیز شکل می دا

معمواًل بر این باورند که جهان مدام از  ء ندارند ؛مکتوبات اتکا

 آنان دوباره خلق می شود . در این قبیل آئینطریق افسانه ها و 

جوامع شعرا و قصیده سرایان اغلب کشیش و جادوگر هستند و به 

ره ، زبان روزمّ ءنظر می رسد که شعر به عنوان دستکاری هنرمندانه

 دارای قدرت الهی الزم برای بیان حقایق بنیادین است . 

مطلب به خصوص در عربستان پیش از اسالم صدق این 

ر جامعه داشتند . می کرد که در آن شعرا جایگاهی بسیار رفیع د

نقل کرده ، در « رهگیری در صحرا »  کتاب چنانکه مایکل سلز در

آغاز هر فصل عبادی ، ابیات بهترین شعرای باستانی مکّه به صورت 

قیمت مصری دوخته و از کعبه شته های گرانمطاّل بر روی پارچه نو

آویزان می شد . البته نه به این خاطر که اشعار آن ها ماهیّت 



 

  

 !مذهبی داشت ) که اکثراً در مورد زیبایی و عظمت شتر شاعر بود

ه طور طبیعی بلکه به این علّت که دارای قدرتی ذاتی بودند که ب ( 

این همان الوهّیت فطری کلمات بود که  با خدا تداعی می شد.

خود را به صورت شعر  ءکاهنان را وا می داشت سخنان رازگونه

وّر نبود که خدایان به روش دیگری بیان کنند . لذا ، قابل تص

 صحبت کنند. 

بدیهی است که برای غیر عرب زبان ها فهم کیفیّت بسیار 

ظریف قرآن سخت است . ولی شاید کافی باشد اشاره کنیم که 

زبان عربی میدانند. در واقع ،  ءقرآن را وسیعًا به عنوان اوج شاعرانه

زبان عربی را  قرآن با تدوین اصطالحات و لهجه حجاز ، اساساً

اسالم ، منشاء  به عنوان متن ، عالوه بر شالودهءایجاد کرد . قرآن 

مثل هومر برای عربی است . قرآن برای زبان عربی صرف و نحو 

یونانی و چاسر برای انگلیسی است . لذا ، تصویری است از زبانی 

 زمان تثبیت شده است . ءمتکامل که تا ابد در برهه



 

  

واالترین رویداد  "قرآن به عنوان  کنث کراگ ،به قول 

محّمد دانسته می  ءتوّسط بیشتر مسلمانان تنها معجزه "عرب 

مرتباً خواسته  ،شود . از محمّد مثل پیامبرانی که پیش از او آمدند

می شد که رسالت الهی خود را با کارهای اعجاز آمیز ثابت کند. امّا 

مّد پاسخ می داد هرگاه که چنین درخواستی از او می کردند ، مح

که او کسی نیست مگر پیام رسان و پیامش تنها معجزه ای بود که 

ضمناً ، برخالف معجزات سایر پیامبران  وی می توانست ارائه دهد .

که مربوط به زمانی خاص هستند ، معجزه قرآنی محمّد به قول 

میالدی ( 2200-2131ازی ّدیا ) نجم الدین ر ،عارف قرن دوازدهم

 ."تا پایان دنیا باقی می ماند  " :

نجم الّدین متمّسک به باوری بنیادین در اسالم می شد 

مقایسه با هیچ نوشتهء قابل  ؛که قرآن هم در سخن و هم در شکل

والر که جهان تا به حال به خود دیده ، نیست . در مذهبی یا سک

این راستا ، محّمد اغلب شعرای مشرک زمان خود را به چالش می 

رابری کنند. لذا ، او می د تا اگر می توانند با عظمت قرآن بکشی

اگر به آنچه ما نازل کرده ایم شک دارید ... یک آیه مثل "گفت : 



 

  

از خود  ،آن بیاورید . امّا اگر نمی توانید ) و البته که نمی توانید (

محافظت کنید در مقابل آتشی که هیزم آن مردم بدکار و سنگ 

آیه  21، همچنین سوره  13-11آیات  1ه سور)"است ا های خار

272. ) 

( به این معناست  "مادر کتاب ها  "مفهوم امّ  الکتاب ) 

که قرآن با سایر کتب مقدّس ارتباطی معنوی دارد . لذا ، برخالف 

که هر دو کتبی مجزّا هستند که نویسندگان  –تورات و انجیل 

مختلف آن ها را طی صدها سال نوشته اند و تجربه مواجه با خدا 

قرآن وحی مستقیم ) تنزیل  -را در طول تاریخ منعکس می کنند 

که فقط  -( و کلمات واقعی خدا دانسته شده که توّسط محمّد 

. قرآن از نظر بیان شده است  -بوده  کانال ارتباطی دریافت کننده

ادبی صرف ، کالم واحد شگرف خداست . قرآن بازگویی سخن خدا 

با انسان نیست ، بلکه بازتاب خود خداست ، و اگر نظریه توحید 

هرگونه اشتقاق در وحدت الهی را منع می کند ، پس قرآن نه فقط 

 اوست .خود  کالم خدا ، که



 

  

این دقیقاً همان چیزی بود که علمای سنّت گرا می 

گفتند . یعنی اگر خدا ابدی است ، پس صفات او هم ابدی است و 

قابل تفکیک از وی نیست . با این حساب ، قرآن نیز به عنوان کالم 

خدا ابدی و غیر مخلوق است . امّا علمای خردگرا نظر مزبور را غیر 

دین مشکل اعتقادی الینحل می دانستند زیرا که به چنمنطقی 

منجر می شد، از جمله اینکه : آیا خدا به عربی سخن می گوید ؟ 

آیا هر نسخه از قرآن ، نسخه ای از خداست ؟ لذا ، خردگرایان 

 خدا نیست . خودخداست اّما  بازتابمعتقد بودند که کالم خدا 

ابوحنیفه سعی کردند در جدال برخی از علما همچون 

نقل  "ان پلی برقرار کرده و بگویند که و سنّت گرایبین خردگرایان 

ما از قرآن مخلوق است ، کتابت آن تّوسط ما مخلوق است ، قرائت 

قرآن غیرمخلوق است . ابن کالب )  خودما از آن مخلوق است ولی 

میالدی( موافق این قضیه بود و می گفت سنّت  233متوّفی 

 "چیزی واحد در خدا  "کالم خدا را گرایان درست می گویند که 

زیکی تشکیل نشده می دانند ولی تا جایی که از حروف و کلمات فی

میالدی ( دیدگاه ابن کالب را بدین  111-2711 باشد . ابن حزم) 



 

  

آن ) بر اساس « پیش از نزول » صورت پاالیش کرد که قرآنی را 

آنچه در صفحات آن » مفهوم اّم الکتاب ( فرض کرده که طی آن 

امّا این احمد ابن « . . تقلیدی از قرآن) فیزیکی( است است ..

حنبل متنفّذ بود که نظریه سنّت گرا را با این ادّعا تثبیت کرد که 

یعنی هر  -آنچه یک مسلمان در نسخ فیزیکی قرآن می خواند 

 خود کالم واقعی خداست : ابدی و غیر مخلوق . -کلمه و حرف آن 

را چند صد سال به طول جدال بین علمای خردگرا و سنّت گ

انجامید و هر بار نفوذ هر مکتب جایگزین دیگری می شد تا اینکه 

در پایان قرن سیزدهم و تا حدودی در اثر محاکم تفتیش عقاید 

فاجعه بار مأمون ، موضع سّنت گرا به جایگاهی غالب در اسالم 

اهل تسنّن ) سنّی ( در آمد. در این راستا ، بیشتر خردگرایان انگ 

دعت گذار خوردند و نظرات آن ها تدریجاً نفوذ خود را در همه ب

مکاتب عمده حقوق و الهّیات اسالمی به استثنای مکتب شیعه ) 

که در فصل بعد به آن می پردازیم ( از دست داد. در حالی که 

تأثیر نفوذ تفسیر  یّت قرآن تا به امروز ادامه دارد؛بحث بر سر ماه

ل فوق العاده الهّیات و حقوق در اسالم سنّت گرا منجر به چند تحوّ

 شده است .



 

  

 به کالم جاودان و غیر مخلوق خدا فی المثل ، اعتقاد 

منجر به اعتقادی گسترده در بین مسلمانان شده که قرآن نمی 

خود ) عربی ( به سایر زبان ها ترجمه شود، زیرا تواند از زبان اصلی 

جا کرده ب خدا را جابان دیگری سخن مستقیم ترجمه قرآن به هر ز

تبدیل می کند . با گسترش  ،و آن را به تفسیر قرآن و نه خود آن

اسالم از شبه جزیره عربستان به سراسر جهان ، هر فردی که به 

چه عرب ، چه ایرانی ، چه اروپایی ، آفریقایی یا  -اسالم گرویده 

هندی باید زبان عربی را یاد می گرفت تا متون مقّدس قرآن را 

بخواند . حتّی امروزه هم مسلمانان از هر فرهنگ و قوم باید قرآن 

را به عربی بخوانند ، حال چه آن را بفهمند یا خیر . پیام قرآن 

ان ضروری است ، امّا خود جهت زندگی صحیح به عنوان یک مسلم

دارای قدرتی است که  –کالم واقعی خداوند یکتا  –متن به عنوان 

 می شناسند.« تبرّک » آن را اصطالحاً تحت عنوان 

ر مختلف تجربه کرد ولی صواگر چه تبّرک را می توان به 

واضح ترین نحوه تعامل با آن از طریق سنّت بی همتای اسالمی 

است . خوش نویسی تا حدودی به خاطر یعنی یعنی خوش نویسی 



 

  

ارجحیّت نگارش در اسالم و تا حدودی هم انزجار مذهب از تصویر 

نگاری و در نتیجه هنر نقّاشی ، به اوج توصیف هنری در دنیای 

ی چیزی بیش از اسالم بدل شده است . اّما خوش نویسی اسالم

و بلکه ارائه ابدی قرآن به صورت تجّسمی  صرفاً صورتی هنری 

 سمبل حضور پویای خدا بر زمین است . 

کلمات قرآن در مساجد ، مقابر و سجّاده های نماز درج 

شده تا به آن ها نوعی تقدیس بخشد . کلمات مزبور همچنین بر 

فنجان ، بشقاب و چراغ مّزین شده تا وقتی که اشیاء معمولی نظیر 

را که شخصی از بشقاب مّزین به کالم خدا غذا می خورد یا چراغی 

آیه ای از قرآن برآن نوشته شده ، روشن می کند ، بتواند بدین 

 وسیله متبّرک و نورانی شود .

همانطور که تصوّر می رفت شعر در قبل از اسالم قدرتی 

آسمانی داشته باشد ، کلمات قرآن هم همچون طلسم قدرت خدا 

سازی و نام . لذا ، تعجّب نیست که پس از پاکرا منتقل می کند

ری مجدّد کعبه ، قصیده های مشرکین که از عبادتگاه آویزان گذا



 

  

شده بود ، پاره شده و جای آن ها را آیات قرآن گرفت که هنوز هم 

 در نواری طالیی حرم الهی را در برگرفته است.

بّرک می جویند از روش دیگری که مسلمانان به آن ت

ویلیام ر بگوییم علم قرائت قرآن است . چنانکه طریق هنر یا بهت

گراهام اظهار داشته ، جامعه اوّلیه مسلمین بی شک قرآن را متنی 

شفاهی می دانست که هدف از آن قرائت در جامعه بود نه خواندن 

قرآن »  ءآرام آن برای شخص خود . باید به خاطر داشت که کلمه

ه بسیاری از آیات به معنی قرائت است و به همین دلیل است ک« 

  شروع می شود. -یعنی بخوان  - «قُل»آن با امر به 

حفظ نصّ قرآن در نهایت تالش های اوّلیه قاریان جهت 

گردید که دارای  تجویدموجب پیدایش علم قرائت قرآن موسوم به 

قوائدی دقیق است درخصوص اینکه قاری هنگام قرائت چه موقع 

، چه اینکهباید مکث کند و چه موقع مکث ممنوع است . مضافًا 

باید صدا را آهسته کند و چه موقع باال ببرد ، چه موقع باید موقع 

رکدام حرف چه موقع باید آن را حبس نماید. ب نفس خود را آزاد و



 

  

بی صدا باید تأکید کرد و هر حرف با صدا را چه مدّت نگاه داشت . 

از آنجا که اسالم به طور سنّتی نسبت به استفاده از نوای موسیقی 

متن را آسیب رساند ، لذا  ته که مبادا ربانییتردید داشدر عبادت ت

قرائت قرآن نمی تواند آشکارا دارای نوای موسیقی باشد . معهذا ، 

کاربرد نوعی ملودی خودجوش ترغیب شده ، و بعضی از قاریان 

معاصر قرآن سطح باالیی از مهارت در صدا را از خود به نمایش می 

نسرت های موسیقی گذارند . صدای قرائت آن ها چیزی شبیه ک

راک است که طی آن هزاران شنونده خروشان ترغیب می شوند تا 

خود را نسبت به خواننده در صحنه ابراز  -مثبت یا منفی  -واکنش 

  دارند. 

بر این گونه « اجرا» یا حتّی « کنسرت » امّا اطالق نام 

 یقرائت ها به کلّی نادرست است . فی الواقع این ها اجتماعات

به آنچه در اصل  ،معنوی هستند که در آن قاری تبرّک کالم خدا را

د. لذا ، گرچه ممکن عبادت کننده است ، منتقل می کن  جماعت

است قرآن بیان واحد و شگرف خدا باشد ، اّما هنگامی که به 

صورت قرائت خوانده شود ، به طور معجزه آسا به گفتگو بین خالق 



 

  

یی که خدا در آن حضور فیزیکی می شود ، گفتگوو مخلوق بدل 

  دارد. 

فی الواقع ، مهم ترین تحوّل چشمگیر موضع سنّت گرا در 

مورد قرآن ابدی را می توان در علم تفسیر قرآن مشاهده کرد . 

بسیاری در تفسیر معنا و پیام قرآن  مسلمین از ابتدا دشواری های

بدون  داشتند . قرآن کالم مستقیم خدا و بدون تفسیر و توضیح و

توّجه چندان به ترتیب زمانی و تقریبًا هرگونه شرح ، ثبت شده بود 

نزول وحی را به  ی اوّلیه جهت کمک در تفسیر قرآن ؛. لذا ، علما

یعنی آیاتی که در مکّه و  -دو دوره کامالً مشخص تقسیم کردند 

و بدین ترتیب گاه شمار و  -دسته که در مدینه نازل شدند دیگر آن

نسجمی تدوین شد که به روشن کردن تفسیر متن ر مقایع غی

 کمک می کند .

با وجود این ، سازماندهی قرآن می تواند برای نوکیشان 

فصل ، هر  221مشکل باشد . متنی که عثمان جمع آوری کرد به 

متفاوتی  سیم می شود که هر سوره دارای شمارتق سورهیک به نام 



 

  

بسم اهلل الرحمن  :با ذکرجز چند استثنا ب است. هر سوره آیات از 

آغاز می شود .  یعنی  به نام خداوند بخشنده مهربان،   ،الرحیم

سوره  ،شاید جهت تأکید بر جایگاه قرآن به عنوان وحی مستقیم

بلکه از بلند ترین تا کوتاه  ،موضوعی آن نه به ترتیب زمانی یاهای 

 ،ن فصلترین دسته بندی شده اند . تنها استثنا ، اوّلین و مهمتری

 ، به معنای افتتاح است .فاتحه  ءسوره

دو روش شاخص در شرح قرآن وجود دارد . روش اوّل 

تفسیر تست که اساساً به توضیح معنای لغوی متن و دوّمین روش 

یعنی تأویل بیشتر به معنای پنهان و پوشیده آن می پردازد . 

ب تفسیر با پاسخ به سؤاالت متن و ترتیب زمانی وقایع ، چارچو

قابل فهم ساده ای جهت داشتن زندگی باتقوا به مسلمین ارائه می 

دهد . این در حالی است که تأویل به بررسی پیام مستتر در متن 

می پردازد که به خاطر ماهیّت عرفانی آن تنها توّسط معدودی 

نخبه قابل درک است . در عین اینکه تفسیر و تأویل هر دو به طور 

یکی از  ،هستند ، معهذا ، تنش بین این دوتأماّلتی معتبر برابر 



 

  

نتایج غیر قابل اجتناب تالش جهت تعبیر متنی ابدی و غیر 

 مخلوق است که ریشه محکمی در شرایط تاریخی مشخّص دارد.

ی که باور قرآنی غیر مخلوق را ردّ می انبرای خردگرای

 تفسیر ، روشی بود که ماهیّت دنیویکردند تنها روش قابل قبول 

دلیل ، خردگرایان بر برتری وحی را ملحوظ دارد . به همین 

تعیین ماهّیت قرآن ، که در معنای آن  در نه تنها انسانی استدالل

شتند. امّا در نظر شرایط تاریخی آن ، تأکید دا همه و مهمتر از

ماهیّت ابدی و غیر مخلوق قرآن باعث می شد که  سنّت گرایان

ن بی فایده باشد . لذا ، از نظر آنان شرایط تاریخی و نیّت اصلی آ

و نخواهد شد . به همین دلیل تفسیر آن  هقرآن هرگز عوض نشد

 هم نباید عوض شود. 

می توان تصّور کرد که موضع سنّت گرا تأثیری عمیق بر 

تفسیر قرآن داشته است . اوّل اینکه به علمای سنّتی قدرتی 

نی ثابت و ه متد که آنچه را که به طور گستردانحصاری می دا

 ،تغییر ناپذیر از اراده الهی دانسته می شد ، تفسیر کنند. دوّم اینکه



 

  

ابدی و غیر مخلوق را به هیچ عنوان نمی شد محصول چون قرآن 

زمان محمّد دانست ، لذا ، شرایط تاریخی در تفسیر آن  ءجامعه

نقشی نداشت . در این راستا ، آنچه که برای جامعه محمّد در قرن 

باید برای همه بدون توّجه به شرایط ،  ،میالدی مناسب بود هفتم

جوامع مسلمین آتی نیز مناسب باشد . چنین تصوّر ثابت و الیتغیّر 

از قرآن ، زمانی عمیقًا مشکل زا شد که وحی تدریجًا از صورت 

راهنمایی اخالقی صرف در جامعه مسلمین به منبع اصلی قانون 

 . تغییر یافت شریعت مقدّس یعنی 

اصل و هسته  "شاخت آن را  شریعت که جوزف قوانین

علما به عنوان اساس قضاوت کلّیه اعمال  توسط نامیده ،  "اسالم

خوب و بد ، قابل پاداش یا مجازات ، بسط یافت . به طور مشخّص 

 تر ، شریعت پنج نوع رفتار را بیان کرده است : 

اعمال واجب که عمل به آن ها مستّحق پاداش و  -2

 اجتناب از آن موجب عقوبت است . 



 

  

 اعمال مستحّب که عمل به آن ها شایسته پاداش -1

اّما کوتاهی در انجام آن موجب عقوبت نیست  است،

. 

 . )برابر( اعمال مباح و علی السوّیه -3

نمی گیرد  اررمجازات قاعمال مکروه که لزوماً مورد  -1

. 

 م که مستحّق مجازات است .اعمال حرا -3

پنج دسته اعمال فوق از این لحاظ مطرح شده اند که نشان دهد 

اکیدًا مورد  نیز بلکه امر به معروف را ،اسالم نه تنها نهی از منکر

 توّجه قرار داده است . 

جامعی از اصول و مقررّات حاکم بر  ءشریعت به عنوان مجموعه

است : دسته اوّل مقررّات  به دو گروه تقسیم شدهزندگی مسلمین 

صحیح عبادت و دسته  ءدر خصوص وظایف مذهبی از جمله شیوه

دوّم مقررّاتی است با ماهیّت صرفاً حقوقی ) گرچه این دو اغلب 

باهم تداخل پیدا می کنند (. در هر دو مورد ، شریعت تنها ناظر بر 



 

  

با معنویت باطن شخص اعمال ظاهری فرد است و ارتباط چندانی 

سنن عرفانی اسالم آن دسته از مؤمنین که پیرو  رد . لذا،ندا

، معموالً شریعت را صرفًا نقطه آغازین تقوا  هستند )صوفیه( 

دانسته و معتقدند که ایمان واقعی مستلزم رفتن به فراسوی 

 شریعت است . 

 ءیا رویه« فقه» ضوابط اخالقی شریعت از طریق اصول          

که اوّلین و مهم ترین منبع آن قرآن است قضایی اسالم معیّن شده 

. با وجود این ، مشکل اینجاست که قرآن کتاب قانون نیست . با 

وجود اینکه حدود هشتاد آیه در قرآن هست که مستقیمًا به 

نظیر مسایل ارث ، موقعیت زنان و پاره  -مسایل حقوقی پرداخته

معهذا ، قرآن هیچ گونه اقدامی در جهت  -ای دستورات کیفری 

تدوین مجموعه ای از قوانین ناظر بر رفتار ظاهری جامعه ، نظیر 

آنچه تورات برای یهودیان صورت داده ، به عمل نیاورده است . لذا 

علما در برخورد با مسایل بی شمار حقوقی که قرآن در مورد آن ، 

 د. ها ساکت است ، به سنّت پیامبر روی می آورن



 

  

سنّت شامل هزاران هزار روایت یا حدیث است که حاکی از 

و اصحاب اوّلیه وی هستند .  بازگویی کلمات و اعمال محّمد

طور که در فصل سّوم اشاره شد ، احادیث مزبور از نسلی به همان

نسل بعد منتقل شده و در این میان بیشتر و بیشتر در هم تنیده و 

از مدّتی تقریبًا همه نظرات  که پسی می شد به طوری غیر واقع

حقوقی یا مذهبی ) هر چقدر هم افراطی یا غیر متعارف ( صرفاً به 

پیامبر مشروعیت می یافت . در قرن نهم  نسبت دادن آن به اعتبار

اوضاع چنان از دست خارج شده بود که گروهی از علما مستقل از 

قابل  تالش کردند معتبرترین احادیث را در مجموعه های ،یکدیگر

وثوق گردآورند که در این راستا کتب محمّد البخاری ) متوّفی 

   ( بیش از همه معتبر است .203( و مسلم ابن حجاج ) متوّفی 207

تبار این قبیل مجموعه ها اصلی در تأیید اع ءضابطه

همراه حدیث بود.  به انتقال یا سندّیت است که اغلب زنجیرهء

» بع اوّلیه و قابل اعتماد وصل بود احادیثی که سنّدیت آن ها به منا

و موّثق شمرده می شد و آن هایی که چنین نبود ، غیر « معتبر

معتبر شناخته شده و رّد می شد . اّما یک مشکل بزرگ عمده 



 

  

روش مزبور این است که قبل از قرن نهم که مجموعه های حدیث 

تکمیل شده بود ، سندّیت درست و کامل به هیچ وجه عامل 

در پخش حدیث نبود. تحقیقات گسترده جوزف شاخت در ضروری 

انتقال  همورد بسط شریعت حاکی از این است که چگونه زنجیر

بسیاری از احادیث بسیار معتبر حدسًا اضافه شده تا آن ها را موّثق 

حاکی از این ، شاخت  تر نشان دهد . لذا ، مثال طنز ولی درستِ

 ."د ، حدیث جدیدتر استهر چه سنّدیت معتبرتر باش "است که : 

امّا استفاده از سّنت پیامبر به عنوان منبع اصلی قانون 

حتّی ایرادی بزرگ تر داشت . هر قدر هم که دانشورانی نظیر 

البخاری و ابن حجاج در بررسی هر حدیث جهت دستیابی به 

عالیم درست انتقال آن کوشیده باشند ، واقعیت این است که 

تالش در رسیدن به عینیّت سیاسی یا  روش آن ها فاقد هرگونه

مذهبی بود . در این راستا ، بخش عمده از آنچه سنّت های درست 

که سنّدیت مشخصاً محکم  بوده شمرده می شوند ، نه به این خاطر

بلکه به این خاطر بود که اعتقادات و شعائر اکثریت داشته اند ، 

احادیث و گردآوری  ،جامعه را منعکس می کرد . به بیان دیگر



 

  

بسط سنّت به ویژه به این دلیل بود که ارتودکسی و ارتوپراکسی 

اسالمی را از طریق اعتقادات و شعائری که فی الحال در سطحی 

وسیع مورد قبول اکثریت علما بود ، مشروعیت بخشیده و آن هایی 

را که چنین نبود حذف کنند. اگرچه امکان دارد پاره ای از احادیث 

یل تاریخی باشند و بتوان آن ها را به پیامبر و اص ءدارای هسته

اصحاب اوّلیه وی نسبت داد ، امّا واقعیت این است که سنّت اغلب 

 منعکس کننده علمای قرن نهم است تا امّت قرن هفتم . باالخره

، بلکه سنّت را نه خود محمّد "اینکه ، به قول جاناتان برکی : 

 ."یادوارهء او بیان کرد 

، جهت پاسخ به مسایل  ل اتّکا بوده یا خیرسنّت چه قاب

ی ، امپراتوربی شمار پس از گسترش اسالم به  ءحقوقی مطروحه

به شدّت ناکافی بود. لذا ، چند منبع دیگر باید شکل می گرفت تا 

به آن دسته از مسایل بپردازد که قرآن و سنّت صریحاً به آن 

 نپرداخته بودند. 



 

  

که  بود قیاسعمده ترین این ها ، استدالالت تمثیلی یا 

به علما امکان می داد هنگام برخورد با مسایل قضایی جدید و 

محمّد مقایسه کنند. البته  ءزمان خود را با جامعه ءنامأنوس ،جامعه

سّنت  ء، قیاس حدّ و حدودی دارد و لذا مکاتب فکری تحت سیطره

از منطق به جای وحی احتیاط می گرایان در استفاده بیش از حدّ 

کردند . در نتیجه ، با این که قیاس به عنوان ابزاری مهم در بسط 

شریعت باقی ماند ، معهذا ، علما به نحو چشمگیری متکّی به منبع 

 شدند. اجماع به نام شرع چهارمی جهت تدوین قانون

جامعه من  "به فرموده پیامبر دایر بر اینکه علما با اتکّا 

فرض بر این گذاشتند که  "خطا توافق نمی کند بر سر  هرگز

بر سر  ،موضع متفّق القول دانشوران حقوقی یک عصر مشخّص

می تواند منجر به تصمیمات الزم االجراء گردد  ،مسئله ای مشخّص

، حتّی اگر چنین تصمیماتی در ظاهر خالف تجویزات قرآن باشند 

لذا ، اجماع نیز مانند  زناکاران (. کردن ) مثاًل در مورد سنگسار

شی سنّت شکل گرفت تا در جامعه اسالمی ارتودکسی یا راست کی

که اجماع کمک می کرد تا قدرت علما ایجاد کند . اّما مهّم تر این



 

  

به عنوان تنها تعیین کنندگان رفتار و اعتقادات قابل قبول 

طریق کاربرد اجماع مسلمانان ، تثبیت شود . در واقع ، عمدتاً از 

 ود که مکاتب قانون شرع ، شکل گرفت. ب

متأسفانه با نهادینه شدن مکاتب مزبور در جهان اسالم ، 

قضاوت های حقوقی آن ها نیز چنین شد و بدین ترتیب اجماع 

یک نسل از علمای دین برای نسل های بعدی نیز الزم االجراء شد 

مبتکرانه و در نتیجه علما تدریجًا کمتر به فکر یافتن راه حل های 

چیزی شدند  جهت مسایل حقوقی زمان خود شده و بیشتر درگیر

خوانده می شود که به معنای  "تقلید  "که در اسالم به طعنه 

 قضایی است . سابقهء پذیرش کورکورانه

دیگر قانون شرع نیز اشاره کرد .  ءباید به یک منبع عمده

تی قرآن در مراحل بسط شریعت ، اعنقاد عمومی بر این بود که وق

و سنّت در مورد موضوعی ساکت باشند چنانچه قیاس و اجماع نیز 

الشرایط حقوقی می تن راه حلّ آن نشوند ، عالم واجد موّفق به یاف

تواند با استفاده از منطق مستقل قضایی خود اقدام به صدور حکم 



 

  

نماید که سپس بنا به نوع اقبال جامعه از آن ، می فتوا قضایی یا 

نام داشت تا پایان اجتهاد  فته یا ردّ شود . روش مزبور کهتواند پذیر

که حیاتی جهت قانونگذاری بود تا اینقرن دهم منبعی بسیار 

 ءعلمای سّنت گرا که در آن دوره تقریباً بر همه مکاتب عمده

منوع م ،قضایی تسلّط داشتند آن را به عنوان وسیله مشروع تفسیر

معروف است  "درهای اجتهاد بستن "کردند . اقدام مزبور که به 

نشان از شکست بزرگ ) گرچه موّقت ( برای کسانی بود که معتقد 

بودند حقیقت مذهبی تا جایی که صراحتاً در تناقض با وحی نباشد 

 ، از طریق استدالل انسان قابل کشف است.

در آغاز قرن یازدهم آنچه به عنوان تّجمع موّقت علماء هم 

فکر شروع شده بود به نهادهایی قانونی بدل شد که قدرت الزم 

االجرای حکم خدا را در دست داشتند . جهان کنونی اهل سنّت 

دارای چهار مکتب اصلی است. این چهار مکتب عبارتند از : مکتب 

رواج داشته و بر پایه  شافعی که در حال حاضر در آسیای شرق

( بنا شده و سنّت را مهم ترین  217اصول محّمد الشافعی ) متوّفی 

منبع قانون شرع می داند . دیگر مکتب مالکی که بیشتر در 



 

  

آفریقای غربی دنبال می شود که توسّط مالک ابن انس ) متوفّی 

( پایه گذاری شده و نظراتش تقریبًا تنها بر سنّت های مدینه  013

( است  010ا شده است . سّوم مکتب حنفی ابوحنیفه ) متوفّی بن

که در بخش اعظم آسیای مرکزی و شبه قارّه هند رایج است و با 

بزرگترین و متنوع ترین سنّت حقوقی در  ،اختالف بسیار از سایرین

زمینه تفسیر است و باالخره مکتب حنبلی احمد ابن حنبل ) 

ن مکاتب قانون بوده و در نقاط ( است که سنّت گراتری 233متوفّی 

مختلف خاورمیانه وجود دارد ولی معموالً در کشورهای بسیار 

محافظه کار نظیر عربستان سعودی و افغانستان حاکم است . عالوه 

بر مکاتب فوق ، مکتب تشیّع است که توسّط جعفر الصادق ) 

( تأسیس شده که در فصل بعد به آن خواهیم  013متوفّی 

 پرداخت.

مای مکاتب مزبور خود را به عنوان تنها مقام صالحیت عل

در تبیین رفتار مورد قبول اسالمی و تفسیر باورهای دینی دار 

تحکیم بخشیدند. همچنان که مکاتب فکری مورد اشاره به تدریج 

به نهادهای قانونی تبدیل می شدند ، آن تنوّع افکار و آزادی 



 

  

د بود جای خود را به اندیشه ای که مشخصّه سال های اوّلیه رش

ظاهر پرستی خشک و پیروی اکید از گذشته و انجماد تقریباً کامل 

اندیشه آزاد داد تا جایی که حتّی در قرن دوازدهم متفکّرین 

مسلمان همچون غزالی ) که خود سنّت گرا بود ( این ادّعای علماء 

 که الهیّات نظری را به نحوی که هر» مورد انتقاد قرار داد که  را

مورد تصدیق علماست و دستورات قانون شرع را بنا به اثبات 

، کافر است . چنانکه خواهیم دید ، انتقاد « مستند آنان نداند 

غزالی علیه علماء امروز همان قدر قابل اجراست که نهصد سال 

 پیش بود . 

در عصر جدید که مسایل مربوط به وظایف انفرادی 

 ت علماء جهت تعریفمذهبی وارد عرصه سیاسی شده ، قدر

نظرات مردم در خصوص رفتار و اعتقادات صحیح به طور 

چشمگیری افزایش یافته است . آنان حتّی موّفق شده اند با ایفای 

نقشی بسیار فعّال تر در تّحوالت سیاسی خاورمیانه مخاطبین خود 

را افزایش می دهند. در برخی از کشورهای اسالمی از جمله ایران ، 

بستان سعودی و نیجریه ، علماء قدرت مستقیم سیاسی سودان ، عر



 

  

و حقوقی بر جامعه اعمال می کنند و این در حالی است که در 

کشورهای دیگر اسالمی علماء به طور غیر مستقیم بسیاری از 

یعنی از طریق احکام مذهبی ، قضاوت های حقوقی و بیش از هر 

سی جامعه بر محافل اجتماعی و سیا ،چیز اداره مدارس مذهبی

تأثیر می گذارند . در مدارس مزبور نسل به نسل از جوانان 

اکثراً اسالم سنّتی تجدید حیات یافته را به ویژه در زمینه  ،مسلمان

تفسیر ثابت و ال یتغّیر قرآن و الهیّات که ماهیّت خطاناپذیر 

د و محقّق طور که یک استاعت است ، فرا می گیرند. لذا ، آنشری

قانون اسالم مثل قوانین متداول به وجود  "ًا گفته پاکستانی اخیر

نیامده است . این قانون ملزم نبوده از پروسه ارزیابی قوانین ساخته 

فکر بشر گذر کند . مورد قانون اسالم بدین گونه نبوده که با چند 

قانون شروع و تدریجًا تکثیر شود یا دارای مفاهیمی ابتدایی باشند 

ی فرهنگی قوام یابد . همچنین ، این که درگذر زمان طی روند

فته و همگام با آن رشد نکرده قانون از جامعه اسالمی نشأت نگر

 ."است



 

  

بدین گونه بسط دقیقاً امّا واقعیت این است که شریعت 

مفاهیم ابتدایی در گذر زمان طی روندی فرهنگی قوام » یافت که 

رسوم فرهنگی  ها بر اثر نفوذاین روندی بود که نه تن« . یافته اند 

ی بلکه تأثیر قوانین رومی و تلموذ نیز بود. به غیر از قرآن ، محلّ

کلیّه قوانین اسالمی ناشی از تالش بشر بوده است نه آسمانی . 

این مطلب را دریافته بودند و لذا مّعرف مکاتب اوّلیه قانون شرع 

چیزی جز گرایش های فکری موجود در جامعه مسلمین نبودند . 

که مکاتب مزبور سنّت های خود را بر اساس آن شکل می منابعی 

وسیله تکامل دیندادند به ویژه اجماع ، امکان می داد که اندیشه ب

چه خردگرا و چه سّنت گرا  -یابد . به همین دلیل ، نظرات علماء 

دائمًا با شرایط موجود وفق داده می شد و خود قانون نیز مکررًا  -

 دوباره به کار گرفته می شد. مجدداً تفسیر و ،حسب نیاز

با این حال ، هیچ یک از تصمیمات قضایی مکاتب قانونی 

 ءتا دوره ،مزبور برای افراد مسلمان الزم االجراء نبود. فی الواقع

حاضر برای مؤمنین عادی بود که به میل خود از مکتبی به مکتب 

دیگر رو کنند و صراحتاً هیچ مانعی برای یک مسلمان وجود 



 

  

که در برخی مسایل از نظریه مکتب فکری مالکی و در  نداشت

سایر مسایل از مکتب حنبلی پیروی کند. لذا ، عقالیی نیست آنچه 

را که به وضوح نتیجه کار انسان است و به سادگی متأثر از 

تمایالت متغّیر بشر است ، لغزش ناپذیر ، انعطاف ناپذیر و قانون 

 مقدّس و الزم االجرای خدا بدانیم.

در این راستا ، حتّی سطحی ترین تحلیل از بسط قانون 

با » هر دو  ،وحی و شریعت حاکی از این است که چگونه قانون

رشد کرد . قرآن ، خود به روشنی می گوید که « جامعه اسالمی 

اگرچه پیامش ابدی است ، معهذا ، در پاسخ به وضعیت های بسیار 

س ، هرچه جامعه مشخّص تاریخی نازل شده است . بر این اسا

محمّد بیشتر تکامل می یافت ، وحی بیشتر با نیازهای آن مطابقت 

می کرد. در واقع ، طی بیست و دو سال رسالت محّمد ، قرآن دائمًا 

که یک آیه در کجا و چه خوش تغییر بود و بعضًا بنابر ایندست

یا مدینه و یا در آغاز یا پایان  در مکّه موقعی نازل شده یعنی

 محمّد ، تغییراتی چشمگیر داشت . زندگی 



 

  

گاهی اوقات به نظر می رسد تغییرات مزبور منجر به 

قرآن در ابتدا  ت . مثاًل ن شده اسوتناقضاتی چشمگیر در مت

بی طرف نسبت به نوشیدن شراب و بازی قمار  موضعی نسبتاً 

گناهی  "وص اظهار داشته است که در هر دو داشت و در این خص

گناه آن بیشتر از منفعت آن  ولی زیان ،هاییبزرگ است و سود

ء دیگری نازل شد ( . چند سال بعد آیه 121آیه  1) سوره "است 

نین مشروب و الکل را ممنوع نمی ساخت امّا از مؤم که باز هم

)  "در حال مستی به نماز نیایید  "خواست از قمار پرهیز کنند و 

عد قرآن صراحتًا ( . امّا به هر صورت ، مدّتی ب13آیه  1سوره 

و برابر  "اعمال شیطان"قمار را حرام کرد و آن ها را از  مشروب و 

(.  3آیه  17ه با بت پرستی دانست که بزرگترین گناه است) سور

آخر که شراب و قمار را به  ءر می رسد که آیهبدین ترتیب ، به نظ

نسخ آیه های قبلی است که دو عمل مزبور را  ،صراحت حرام کرده

 م ولی ممنوع نکرده بودند .محکو

« نَسخ » علمای علم قرآن لغو آیه ای تّوسط آیه دیگر را 

وسیله اراده نموده که تغییرات ننامیده و مدّعی هستند که خدا بدی



 

  

مهّم اجتماعی را برای محمّد طی مراحل مختلف ابالغ کند تا به 

امّت امکان دهد تدریجًا خود را با مظاهر اخالقی جدید وفق دهند . 

گرچه اامّا اگر نسخ حاکی از چیزی باشد ، آن چیز این است که 

خدا الیتغیّر است اّما وحی یقینًا چنین بوده و در این خصوص 

هر کدام  "رآن در این مورد می گوید : ت . قاسعذرخواهی نکرده 

از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را متروک سازیم ، بهتر از 

آن یا مانند آن بیاوریم ، آیا مردم نمی دانند که خدا بر هر چیز 

 ( .272آیه  21، ضمنًا سوره  271آیه  1) سوره  "قادر است

به اینکه محمّد خود گاهی آشکارا آیات قدیمی را با توّجه 

، کنار گذاشته یا لغو می کرد .  آیات جدید جای آن ها را گرفته

این بدین خاطر بود که محمّد قرآن را کالمی ایستا نمی دانست و 

شاید به همین خاطر بود که هرگز سعی نکرد آن را به صورت 

کتابی مدّون درآورد . قرآن برای محّمد کتابی پویا بود که آگاهانه 

خود را با نیازهای مشخّص  تکامل یافته و دائماً در کنار اّمت 

در حال رشد تطبیق می داد. در واقع ، به زودی پس از  جامعهء

اسباب نزول  "کامل تفسیر تحت عنوان درگذشت محّمد یک علم 



 

  

یا دالیل نزول وحی به وجود آمد تا شرایط تاریخی مشخّص  "

دنبال کردن  نزول آیه را تعیین کند. مفّسرین اوّلیه قرآن ، با

کنند. تغییرات وحی توانستند ترتیب زمانی مفیدی از آیات ایجاد 

به روشنی مشخّص کرده این است که  آنچه که ترتیب زمانی مزبور

 131تا آخرین آن در  127خداوند از زمان اّولین وحی در سال 

به میالدی امّت را همچون والدینی مهربان تربیت کرده و مرحله 

تغییراتی به وجود  ،در مواقع الزم هنمایی می کرد ومرحله او را را

 می آورد .

البته با فوت محّمد وحی نیز خاتمه یافت ، اّما این بدان 

که تکامل امّت خاتمه یافت. برعکس ، جامعه معاصر معنا نیست 

تقریباً هیچ  -با بیش از یک میلیارد و نیم جمعیت  -مسلمین 

ارد که محّمد در عربستان شباهتی با جامعه کوچک مذهبی ای ند

قرن هفتم از خود به جای گذاشت . وحی شاید خاتمه یافته باشد ، 

نیز باید مورد  نوز متنی است پویا و به همین روشامّا قرآن ه

تعامل قرارگیرد . لذا ، این باور که مقاطع تاریخی نباید هیچ نقشی 

یعنی هر آنچه در مورد جامعه محّمد  -در تفسیر قرآن داشته باشد 



 

  

 -صدق می کرد در مورد تمام جوامع در همه ادوار صدق می کند 

 از هر لحاظ موضعی غیر قابل قبول است .

با وجود این ، وارثین مکتب سنّت گرایی موّفق شده اند 

ی وقتی که انتقاد از درون طیف اکثر منتقدین اصالح طلب را حتّ

نصر حامد  2117نند. مثالً وقتی در دهه شان بوده ، ساکت کخود

ابو زید استاد مسلمان دانشگاه قاهره اظهار داشت که اگرچه قرآن 

وحی الهی است امّا محصول فرهنگی عربستان قرن هفتم می باشد 

، از طرف علمای دانشگاه االزهر که تحت نفوذ محافظه کاران است 

طالق  برچسب کفر خورد و مجبور شد از همسر مسلمان خود

یختند ( . یا گیرد ) زوج مزبور سپس به همراه یکدیگر از مصر گر

اصالح طلب مشهور  (2171-2123وقتی که محمود محمّد طاها )

قضایی سودان اظهار داشت که متون مّکی و مدینه ای قرآن به این 

علّت تفاوت زیاد با هم دارند که روی سخن آن ها به مخاطبین 

و لذا باید به همان گونه تفسیر شود ،  تاریخی بسیار مشخّص بوده

 او را اعدام کردند . 



 

  

چنانکه خواهیم دید بحث بر سر ماهیّت و کاربرد قرآن و 

شریعت به هیچ وجه خاتمه نیافته است . در واقع دانشوران 

مسلمان معاصر نظیر عبد الکریم سروش ، طارق رمضان ، عبد اهلل 

و بسیاری دیگر قویاً از جامعه الفضل ابوالنعیم ، امینه ودود ، خالد 

اسالمی خواسته اند که درهای اجتهاد را گشوده و تفسیر خردگرا 

از قرآن را احیاء نمایند . با وجود این ، سیطره موضع سنّت گرایان 

و جامعه  ویرانگری جهت رشد و پیشرفت قوانین همچنان عواقب

 اسالم عصر ما دارد.

ت که نظر سنّت جاست که عماًل غیر ممکن اسمشکل این

گرا از شریعت به عنوان مجموعه قوانین مقّدس و الهی بی نیاز از 

تفسیر بشری یا مقطع تاریخی را با الزامات یک دولت قانونی 

و  دمکراسیامروزی وفق داد ، چه برسد به حّداقل استانداردهای 

حقوق بشر . اشتباه اصلی موضع سنّت گرا در این تصّور به کلّی 

شریعت ضوابط ثابت غیر تاریخی است. همانطور که  غلط نیست که

در مقاطع مشخّص تاریخی و در تعامل مالحظه شد ، شریعت قطعًا 

با شرایط تاریخی خاص بسط یافته و با اطالع از شرایط مشابه 



 

  

اجتماعی ، سیاسی و عوامل اقتصادی بوده که بر کلیه ضوابط 

گذارده است .  قانونی در همه فرهنگ ها و در سراسر جهان تأثیر

کسانی که غیر از این فکر می کنند ، یا از تاریخ اسالم کاماًل ناآگاه 

بوده یا به سادگی دچار توّهم هستند . لذا ، اشتباه اصلی سنّت 

گرایان این باور بدعت گذارانه غیر قابل تحمّل است که یک سنّت 

حقوقی مدام در حال تغییر و یقیناً ساخته دست بشر آن هم بر 

اس تفاسیر بسیار متفاوت چند مدرسه ناهمگون قانون که هر اس

یک شدیداً متکّی به متون و منابع تاریخی مختلف بوده ، باید 

 شرکمقدّس و الهی محسوب شوند . چنین باوری در یک کالم 

 است .  

د شریعت براین اساس ، مطلقاً هیچ چیز الهی در مور

وجه نمی توان آن را امری ثابت و عاری از وجود ندارد و لذا به هیچ

خطا دانست . این استدالل که ماهیّت الهی شریعت ناشی از اوّلین 

و اصلی ترین منبع یعنی قرآن می باشد ، هنگامی بی اثر است که 

انسان متوّجه می شود که قرآن برخالف تورات کتاب قانون نیست 

س و پرهیزکارانه اگرچه قرآن یقیناً دارای چارچوب زندگی مقدّ. 



 

  

برای مسلمانان است ، اّما هرگز بدین منظور نبوده که به عنوان 

ضابطه حقوقی عمل نماید و دقیقًا به همین عّلت است که علما 

ناچار بوده اند که قّویًا بر منابع غیر قرآنی نظیر اجماع ، قیاس ، 

 مصلحت و اجتهاد تکیه کنند ) که همه موارد مزبور بنا به تعریف ،

وّل مبنی بر قضاوت انسانی و شرایط تاریخی است ( تا در درجه ا

هی است که گفته شود شریعت الاساس شریعت را بنا نهند. این

ین است که گفته شود شراب و آب چون قرآن الهی است ، مثل ا

 یکسان هستند زیر آب یکی از اجزاء اصلی شراب است.

بخواهد  بنابراین ، هنگامی که امروزه یک دولت اسالمی

شریعت را در نظام حقوقی خود لحاظ کند ، فقط سه گزینه در 

پیش دارد : اوّل اینکه نگرش سنّت گرا به شریعت را بدون حرکت 

در جهت مدرنیزه کردن یا تطبیق آن با ضوابط حقوقی و اجتماعی 

 ءدر اداره ء طالبان ؛نظیر عربستان سعودی و افغانستان تحت سلطه

رد دوّم این است که نظریه سنّت گرای دولت به کارگیرد. مو

حقوقی مدنی بداند اّما آن را جز شریعت را پذیرفته و منبع مشروع 

در موارد خانوادگی ، طالق یا ارث ، نادیده بگیرد. نظیر کشورهای 



 

  

مصر و پاکستان . سّوم اینکه ، ارزش های سنّتی شریعت را با 

شناسی  ت قانون از طریق روشاصول مدرن حکومت و حاکمیّ 

جامع اصالح که شرایط تاریخی و تکامل را به دست انسان مدّ نظر 

عراق ،  دمکراسیبالنده  ءداشته باشد ، پیوند دهد. علی رغم تجربه

تاکنون فقط یک کشور اسالمی به طور جدّی گزینه سوّم را مورد 

 توّجه قرار داده است.

بیش از سی سال است که جمهوری اسالمی ایران تالش 

حکومت مردم و حاکمیت الهی را جهت برپایی دولتی اسالمی دارد 

هّد به تکّثرگرایی، لیبرالیسم و حقوق بشر بر اساس چارچوب عمت

مشخّص اخالق اسالمی ، تطبیق دهد. این تالشی دشوار ، خشونت 

ق بوده است . تالشی که توّسط نیروهای خارجی بار و تاکنون ناموفّ

بی و سیاسی کشور از مسیر خود و فساد و بی کفایتی مقامات مذه

خارج شده است . اینکه آیا تجربه ایران در نهایت موّفق خواهد شد 

یا نه ، باید منتظر ماند. با وجود این ، از زمانی که پیامبر تصمیم 

گرفت جامعه ای جدید در مدینه برپاکند ، تاکنون چنین تجربه 

 نگرفته است .  صورت مهّمی در ایجاد کشور اسالمی



 

  

است . آرمان اسالمی ایران به  لبته ایران موردی خاصّ ا

وضوح شیعه است و شیعیان از آغاز خود به عنوان جنبشی سیاسی 

به  ،پیامبر تا زمان ظهور ءبا هدف بازگرداندن خالفت به خانواده

عنوان فرقه مذهبی مجزا در اسالم با عقاید و آئین متمایز ، امور 

 خود را کامالً به شیوه ای دیگر صورت داده اند. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 فصل هفتم

                                                               جای پای شهیدان پا در

 از تشیّع تا مکتب خمینی

صبح روز دهم ماه محّرم سال شصت و یک هجرت )  

پیامبر و  ءمیالدی ( ، حسین ابن علی نوه 127اکتبر  27برابر با 

رهبر بالفعل شیعه آل علی از خیمه اش بیرون آمد تا برای آخرین 

عظیم سوری که  صحرای پهناور و خشک کربال و لشکر بار به

از دور نظاره کند . اینان که او را  ،خیمه گاه او را محاصره کرده اند

محاصره کرده اند لشگریان یزید ابن معاویه هستند که از هفته ها 

قبل با دستوراتی از سوی او آمده اند تا راه را بر حسین و یارانش 

یعنی جایی که شورشی در  ،بسته و اجازه ندهند به شهر کوفه

 شرف وقوع در انتظار او بود ، برسند .

ریان سوری حسین را در کربال ت که لشکده روز اس

محاصره کرده اند . آن ها ابتدا تالش کردند با حمله سواره نظام به 



 

  

خیمه گاه حسین بتازند ، اّما حسین که پیش بینی چنین حمله 

ای را کرده بود کنار چند تپّه خیمه های خود را برپا کرد تا بدین 

باشد. او سپس وسیله افراد خود را از پشت سر محافظت کرده 

در سه سوی اردوی خود کنده ، آن ها را پر خندقی نیمه حلقوی 

از چوب کرد و به آتش کشید. حسین سپس یاران خود را در مرکز 

این هالل آتش گردآورده و دستور داد تا به صورت فشرده کنار هم 

زانو زده و نیزه های خود را آماده کنند تا هنگامی که سواران 

شوند ، مجبور شوند در مدخل این نیم دایره دشمن نزدیک می 

 جمع شوند. 

ر افراد قلیل حسین اجازه داد تا لشکاین تدبیر ساده به 

ه باز دارد. امّا از را به مدّت شش روز از حملسی هزار نفری دشمن 

خود را تغییر دادند . آن ها این  ءریان سوری شیوهروز هفتم لشک

ه گاه حسین ، نیروهای خود بار به جای تالش برای حمله به خیم

 رود فرات گماردند تا آب را به روی او ببندند.  ءرا بر کرانه



 

  

اکنون جنگ متوّقف شده و لشگریان یزید با ساز و برگ 

بر اسبان خود نشسته ولی به سوی حسین نمی روند . آن ها 

شمشیر های خود را نیز غالف کرده و کمان هایشان را بر شانه 

 انداخته اند . 

سه روز است که آب به خیمه گاه حسین نرسیده است . 

آن عدّه ای که در جنگ کشته نشده اند تدریجًا به مرگ آرام و 

دردناک تشنگی می میرند . زمین پر از اجساد است ، از جمله علی 

چهارده ساله اش قاسم  ءحسین و برادرزاده ءاکبر پسر هجده ساله

تاد و دو یاری که می پسر برادر بزرگترش حسن . اکنون از هف

بروند تا نیرویی علیه یزید  خواستند با حسین از مدینه تا کوفه

ودک و یک مرد باقی مانده است . ، تنها چند زن و ک تدارک بینند

بیماری کسی نیست جز علی پسر حسین که به عّلت  امّا آن مرد

درون خیمه زنان آرمیده است. بدن سایرین در هرکجا که افتاده 

حالی که در کفن پیچیده شده و سر آنان رو به سوی قبله  اند در

ن را در گستره ناآ رایحهقبرهای کم عمق دفن شده و باد  است در

 صحرا پخش کرده است.



 

  

اکنون حسین تنها و خسته و با تن زخم خورده در جلوی 

و گونه اش نیز خیمه خود نشسته است. تیری به بازوی او فرو رفته 

ه خشک شده و آن قدر خون از او رفته ک شکافته است . زبانش

از پیشانی پاک می کند . سرش را  جان در بدن ندارد . آرام عرق

خود  می کند به ضّجه زنان در خیمه نزدیکو سعی  انداخته ئیناپ

دفن کرده اند . بی توّجه باشد. آخر آن ها تازه طفل شیرخواره او را 

بود تا از لشگر یزید این طفل را حسین با خود باالی بلندی برده 

برای او طلب آب کند امّا آنان تیری به گلوی او زدند. غم ضّجه 

امّا در عین  ،زنان بیش از هر تیری به عمق وجودش می نشیند

حال عزمش را جزم می سازد. اکنون دیگر کاری نمانده جز پایان 

وظیفه ای که به خاطر آن از مدینه حرکت کرده بود. لذا باید هر 

یرو برایش باقی مانده به کار گیرد و از جای برخیزد. او باید آنچه ن

حتّی اگر به  ،به پاخیزد و علیه ظلم و بی عدالتی یزید بجنگد

جان خود فدا کردن  به خصوص –قیمت فدا کردن جان خود باشد 

. 



 

  

وی لذا ، او به پا می خیزد. دستان مجروح خود را به س

یعنی  ،"انّا الیه راجعون ه و ِلّ اِنّا لِ "آسمان بلند کرده و می گوید : 

ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم . اکنون حسین قرآنی در 

و رو  یک دست و شمشیری در دست دیگر بر اسب خود سوار شده

 رد که در چند صد متری پیش رویبه سوی لشگریانی قرار می گی

اسب خود زده ، مهمیز به پهلوی گاه وی او صف آرایی کرده اند . آن

بی امان بر خصم می تازد و در حالی که شمشیر خود را به چپ و 

می  "لشگریان دشمن رجز می خواند که : تکان می دهد بر راست 

بینید پسران فاطمه چگونه می جنگند ؟ می بینید پسران علی 

چگونه می جنگند ؟ می بینید که پسران بنی هاشم علی رغم سه 

 "گونه می جنگند؟گرسنگی و تشنگی چ روز

پس از دیگری به ضرب شمشیر افراد سپاه یزید یکی 

 «شمر»که یکی از فرماندهان به نام حسین بر زمین می افتند تا این

او را محاصره  به لشگریان دستور می دهد که مجددًا گرد آمده

سنگین نیزه حسین را از روی اسب به  ء، ضربهکنند. در این هنگام

خاک می افکند. هنگامی که اسبان بدن حسین را به زیر سم خود 



 

  

می گیرند، او سر خود را میان دو دستش گرفته از درد به خود می 

خواهر حسین ، از میان خیمه به کمک برادر می پیچد . زینب، 

جا که شتابد اّما حسین با صدای بلند از او می خواهد که همان 

ه برگرد ، کار من خواهرم ، به خیم "هست بایستد و می گوید: 

 ."دیگر تمام است 

ریان سواره دستور می دهد در پایان کار ، شمر به لشک

عقب بکشند . سپس در حالی که افرادش بازماندگان اردوی 

حسین را محاصره کرده اند ، از اسب به زیر می آید و خود را به 

 "ین می رساند و به او می گوید : حس ءستهباالی پیکر درهم شک

 ."ت آن است که سر از پیکرت جدا کنمخودت بگو ، اکنون وق

را ببیند  حسین به پشت بر می گردد تا صورت قاتل خود

ای خدای مهربان ، تو خود گناهان اّمت  ". سپس فریاد می زند : 

شفاعتت را به من  ءجدّم را ببخش و سخاوتمندانه کلید گنجینه

 «شمر»پیامبر تمام نشده که  ء. هنوز دعای نوه"..عطا کن .

شمشیرش را در هوا باال می برد و با یک حرکت سریع سر حسین 



 

  

حسین را به روی نیزه می  سر را از بدن جدا می کند . شمر سپس

، به یزید زند تا آن را به دمشق برده و در سینی طال همچون هدیه

 خلیفه اموی ، تقدیم کند. 

میالدی ، بازماندگان شیعه  112قتل علی در سال  پس از

آل علی در کوفه حسن پسر ارشد او را برای جانشینی به عنوان 

 ،خلیفه انتخاب کردند . امّا کوفه شهری بود درهم ریخته و منزوی

و یاران علی پراکنده و کم تعداد . معاویه قبالً خود را در اورشلیم 

خلیفه اعالم کرده و سلطه دمشق تا عمق سرزمین های مسلمان 

ترده بود و بدین ترتیب برای حامیان حسن جهت کنترل گس

 جامعه اسالمی راهی برای مبارزه با سپاه سوری نبود.

بوده باشد ،  امّا تعداد شیعیان آل علی هر چقدر هم که

آنان هنوز گروهی پر نفوذ بودند ، به خصوص در میان ایرانیان 

شاهنشاهی سابق ساسانی که اهل بیت را جایگزینی بر تسلّط عرب 

و همچنین میان مردم مکّه و مدینه که  موی می دیدندتباران اُ

نوز در ذهن آن ها زنده بود و صرفنظر از او خاطره پیامبر ه



 

  

 ناخود آگاه خطوط و سایه های تصویرن ، وابستگی سیاسی آنا

نوه های او می دیدند. لذا ، وقتی که حسن  ءمحمّد را در چهره

پیشنهاد صلحی به معاویه داد که به مفهوم آتش بس موّقت بود ، 

 معاویه بالفاصله آن را پذیرفت . 

دو نفر فوق جهت اجتناب از جنگ داخلی دیگری بین 

امضاء کردند که خالفت را به معاویه  بنی هاشم و بنی امّیه پیمانی

با این شرط که پس از مرگ او چنانچه خالفت صراحتًا  ؛ می سپرد

به خانواده محمّد پس داده نمی شود ، حداقّل از طریق اجماع 

مسلمین تعیین شود . توافق مزبور به نفع هر دو تن بود زیرا به 

بودی حسن فرصت می داد که شیعه آل علی را بدون ترس از نا

تجدید سازمان دهد و به معاویه نیز  ،آنان به دست قوای سوری

 مشروعیتی می بخشید که از همان ابتدای خالفت به دنبال آن بود.

رص و محکم پایتخت خود در حال معاویه با استقرار ق

زد که هدفش تقویت و  دست به مجموعه اصالحاتی دمشق 

ده از قدرت کوبنده مرکزیت بخشیدن خالفت خود بود . او با استفا



 

  

ارتش منظّم سوری خود نیروهای پراکنده نظامی را در سراسر 

ل عضای قبایاسرزمین های اسالمی متحّد کرد . معاویه سپس 

هرگز خود را بخشی از اّمت نمی دانستند بدوی را که قبل از آن 

وری ساکن کرد و بدین گونه نفوذ امپراتاجباراً در روستاهای دور 

داد. او همچنین رابطه خود با دورترین استان های خود را گسترش 

مسلمان نشین را با انتصاب مجدّد اقوام خود به سمت امیر ) که 

بسیاری از آنان توّسط علی عزل شده بودند ( حفظ کرد ، اگرچه به 

ود که در زمان از فساد و بی نظمی ای بشدّت مراقب جلوگیری 

در این رابطه ، امیران  .چنان رواج داشتآن پسر عمویش عثمان 

 ،و ارسال آن برای معاویه  معاویه با جمع آوری مرتّب مالیات

موقعیت خود را حفظ می کردند و خلیفه نیز با این مالیات ها 

 ه آن قبالً در مخیّله هیچ قبیلهءپایتخت با شکوهی ساخت که شبی

  عرب نمی گنجید.

را اگرچه معاویه لقب مذهبی عثمان یعنی خلیفه اهلل 

مای مذهبی و قاریان قرآن برگزید و پول فراوان در اختیار مراکز عل

، معهذا، روال کار امّیه را بر این قرار داد که مستقیماً در گذاشت



 

  

مباحث حقوقی و الهیات علمای دین دخالت نکند . معاویه امّا مثل 

جدّ خود ، قصی ، نقش کعبه را در اعطای مشروعیت به حاکمیت 

کرد . لذا ، وی بدین منظور حّق نگهداری سیاسی درک می 

عبادتگاه مکّه و تهیّه سرپناه و دادن آب به زوّار را از بنی هاشم 

 خرید.

معاویه با مرکزیت بخشیدن به قدرت خود در دمشق و  

تحّرک و بسیار وقعیتش به عنوان خلیفه با سپاهی پر تثبیت م

لی را فتح ییسمنظّم ) ونیروی دریایی که با آن مناطقی به دوری س

کرد ( مّوفق شد مناطق مختلف عرب نشین را تحت سلطه خود در 

فراگیر در سراسر سرزمین های اسالمی  ء گسترشیآورده ، دوره

کرد خود را در ایجاد کند . اگرچه وی با دشواری فراوان سعی می 

کند و  در به عنوان شیخ بسیار قدرتمند قبیله مطرح رفتار و عمل

ود این ، شکّی نیست که حکومت ان ، با وجنه پادشاهی مسلم

معاویه عامدانه در تقلید از امپراتوری های  ءمتمرکز و مطلقه

وقتی او تغییر خالفت به  ،سلسله بیزانس و ساسانی بود . در نتیجه

ر پادشاه پادشاهی را تکمیل کرد ، دست به انجام کاری زد که ه



 

  

نشینی خود پسرش یزید را به جاکه دیگری می زد ، یعنی این

 برگزید.

با توّجه به قتل عام تقریباً همه خاندان پیامبر در کربال به 

غیر  خصوص اودست یزید ، جای تعجّب نیست که روایات در 

فردی بود می گسار ، بی  ،دوستانه بوده است . یزید ، وارث معاویه

بند و بار و عیّاش که بیشتر عالقمند به بازی با میمون دست آموز 

خود بود تا رسیدگی به امور حکومت . گرچه ممکن است این 

تصویری منصفانه از خلیفه جدید نباشد ، امّا واقعیت این است که 

یزید از لحظه ای که او جانشین پدر شد مشخّص بود ، زیرا شهرت 

دل خدایی و دن وی عالمت پایان قطعی جامعهء یکقدرت رسی به

بود  -و مشخّصاً عرب  -شروع بدون تردید اوّلین امپراتوری اسالمی 

. 

لذا ، به همین دلیل بود که در کوفه شورش شد. این شهر 

نظامی پر از برده های آزاد شده ، سپاهیان مسلمان غیر عرب ) 

وتاه و پرتالطم علی ، اکنون به اکثراً ایرانی ( و پایتخت خالفت ک



 

  

کانون احساسات ضدّ اموی تبدیل شده بود . این احساسات مظهر 

کامل ائتالف ناهمگون شیعه آل علی بود که به جز نفرت نسبت به 

اعتقاد به این که خاندان پیامبر می تواند اسالم را  بنی امّیه و

داند ، وجه مجدداً به آرمان های اصلی عدالت ، زهد و برابری بازگر

 اشتراک چندانی با هم نداشتند .

همانطور که اشاره شد ، شیعیان آل علی جهت رهبری 

خود ابتدا به حسن پسر ارشد علی و فاطمه روی آوردند اّما پس از 

میالدی ) پیروانش معتقد بودند که  111درگذشت حسن در سال 

بستند . او را مسموم کرده اند ( ، به حسین پسر دوّم علی امید 

حسین برخالف برادر بزرگ خود که از سیاست و دسایس آن به 

رهبری بود ذاتی که پیروانش به شّدت از وی  ؛ شدّت متنفّر بود

حمایت می کردند . لذا ، شیعیان پس از فوت حسن ، از او 

قول دادند که در  به او خواستند تا بالفاصله علیه معاویه قیام کند و

نیز فدا کنند ، امّا حسین حاضر نشد  صورت لزوم جان خود را

 پیمان صلح برادر خود با معاویه را زیر پا بگذارد.



 

  

بر این اساس ، حسین یازده سال در مدینه به انتظار 

نشست و در این مدّت به آموزش ، موعظه و حفظ آثار خاندان 

یازده خود پرداخته ، در عین حال منتظر مرگ خلیفه بود . او برای 

قیر لعن علنی پدرش علی را که معاویه آن را در باالی سال رنج تح

همه منابر در سرتاسر امپراتوری خود الزامی کرده بود ، تحمّل کرد 

میالدی درگذشت و اندکی بعد  127. باالخره ، معاویه در سال 

پیامی از کوفیان رسید که طی آن از حسین ملتمسانه درخواست 

لیه پسر خلیفه ظالم را کردند به کوفه بیاید و شورش آنان ع

 رهبری کند.

،  ها منتظر رسیدن چنین پیغامی بود اگرچه حسین سال

هذا ، او با شناختی که از طبیعت بی ثبات و دو روی کوفیان مع

داشت ، در پذیرش چنین دعوتی مرّدد مانده و مایل نبود که 

سرنوشت خود را به دست آنان بسپارد . او همچنین می دانست که 

قوا از ناراضیان عراقی علیه سپاهیان بی شمار سوری تشکیل 

خلیفه کاری بیهوده است . حسین در عین حال نمی توانست به 

پیامبر جهت مقابله با آنچه وی آن را  ءوظیفه خود به عنوان نوه



 

  

نامشروع می دانست ، بی اعتناء باشد ستم به جامعه توّسط حاکمی 

 . 

عی شد که یزید با با این احوال ، تصمیم حسین وقتی قط

توّجه به اینکه او را تهدیدی علیه قدرت خود می دانست ، از وی 

حاضر شده و ادای  «ولید»خواست که نزد امیر او در مدینه یعنی 

ان ظاهر وقتی حسین نزد ولید و دستیارش مروبیعت نماید . امّا 

انی که به عثمان مشورت های مصیبت بار داده بود همان مرو -شد 

موّفق گردید  -دست گرفت  به یه راسال بعد خود خالفت امّو چند 

با اظهار این مطلب که به عنوان نماینده طایفه محمّد و خدمت به 

خلیفه بهتر است بیعت خود را در مالء عام ابراز دارد ، ولید 

لذا ، به ولید  پذیرفت و اجازه داد که برود . اّما مروان گول نخورد .

ی حسین برود دیگر هرگز دستت به او نمی اگر بگذار "گفت که : 

یر این صورت او را به قتل رسد . پس از او بیعت بگیر یا در غ

 ."برسان 



 

  

عمل کند ، ولید بتواند به نصیحت مروان امّا قبل از اینکه 

حسین با شتاب اعضای خانواده خود را گرد هم آورده همراه با 

هرگز به معدودی از پیروان خود به قصد کوفه حرکت کرد ولی 

 مقصد نرسید.

جهت تدارک قوا علیه او مطلع  حسین ءیزید که از برنامه

شده بود ، لشگریان خود را به کوفه فرستاد تا رهبران شورش را 

رسانده و اطمینان حاصل شود که مردم شهر  به قتل و دستگیر

از حسین با سرعت و بی رحمانه بدانند هرگونه تالش در حمایت 

درهم کوبیده می شود . تهدید یزید مؤثر واقع شد. لذا ، خیلی 

پیش از این که راه بر حسین و یاران او در کربال ، واقع در چند 

و همانطور  بسته شود ، شورش فرونشسته ،کیلومتری جنوب کوفه

که حسین پیش بینی کرده بود ، کوفیان او را با سرنوشتش تنها 

دن فروکشی ند. با این حال ، حسین حتّی پس از شنیدگذار

به رهبری خود خوانده  را که آنان که اوشورش کوفه و پس از این

بودند اکنون تنهایش گذاشته اند ، به عزم کوفه و مرگ قطعی 

 ادامه داد. 



 

  

موجی از حیرت در سراسر سرزمین های وقایع کربال 

مسلمین به راه انداخت . سپاه یزید پس از قتل عام کربال و جهت 

 ءهشدار به حامیان حسین ، اسیران از جمله تنها پسر باقیمانده

که آنقدر بیمار بود که باید بر روی شتر بسته -حسین یعنی علی را 

 گامی که سرحرکت درآوردند. هن در کوچه های کوفه به -می شد 

حسین را به جمعیت نشان دادند ، کوفیان گریستند و بر  ءبریده

د که چرا به خانواده و خود را نفرین کردن فتهسینه های خود کو

ند . در این میان ، حتّی آنهایی که به شدّت ه اکرد پیامبر خیانت

مخالف رهبری بنی هاشم بودند از نمایش قدرت خلیفه بهت زده 

پیامبر خدا  ءی گفتند هر چه باشد اینان خانوادهها م شدند . آن

عام کرد .  اد و قتلت آنها را گرسنگی دهستند و نباید مثل حیوانا

چیزی نگذشت که شورش سراسر امپراتوری را دربرگرفت . بقایای 

خوارج یزید را مرتد دانسته و حکومت های جداگانه خود را در 

در کوفه شورشی کوتاه  ایران و شبه جزیره عربستان برپا کردند .

کشته شدگان کربال و به نام محّمد ابن  از امّا خونین تحت انتقام

حنیفه ) پسر علی امّا نه از فاطمه ( به راه افتاد . در مّکه عبدالّله 

راه طلحه و عایشه در جنگ جمل علیه ابن زبیر ) که پدرش هم



 

  

نین ری ترتیب داده و خود را امیر المؤمعلی جنگیده بود ( لشک

زبیر استقالل خود را از دمشق اعالم  ءخواند . انصار نیز به شیوه

 آنان باشد . ءکرده و رهبری برای خود برگزیده تا در مدینه نماینده

پاسخ داد. لذا ،  به شورش ها با اعزام سپاهیان خود یزید

ریان سوری با منجنیق های بزرگ مکّه و مدینه را به دستور او لشک

ساکنین آن گلوله آتش ریختند . در مکّه دامنه  محاصره و بر روی

آتش سریعًا به کعبه رسید و عبادتگاه را در خود کشید . هنگامی 

که شعله ها فرو نشست هر دو شهر مقّدس ویران شده بود . مدینه 

بالفاصله تسلیم شد و با یزید بیعت کرد ، اّما یک دهه طول کشید 

وای ابن زبیر را در مکّه برای تا امویان در زمان خالفت عبد الملک ق

همیشه شکست داده و حاکمیت مطلقه دمشق را مجدداً برقرار 

 .ندکرد

در این احوال و به دور از چشم خلفای اموی ، انقالبی 

نامحسوس و بسیار مهم تر در امپراتوری اموی در شرف تکوین بود 

انت از سیاسی که در جهت حض ءدر جهت سیطره . این انقالبی نه



 

  

اسالم بود . در این راستا ، چهار سال پس از واقعه کربال یعنی دین 

میالدی گروهی اندک از ساکنین کوفه که خود را  121در سال 

توّابین ) توبه کنندگان ( می نامیدند با صورت های سیاه شده و 

لباس های پاره پاره در محّل قتلگاه جمع شدند تا در سوگ 

. این تجمّعی بدون تشریفات نه حسین و خاندانش عزاداری کنند

تنها در بزرگداشت حسین بلکه کفّاره عدم کمک به او علیه قوای 

اموی بود . لذا ، تّوابین به این علّت در کربال گردهم آمدند تا 

پشیمانی خود را علناً ابراز داشته و عزاداری دسته جمعی آنان نیز 

 بودند.  وسیله ای بود در جهت توبه از گناهی که مرتکب شده

اگرچه سوگواری جهت توبه از گناهان در بیشتر مذاهب 

بین النهرین ، از جمله زرتشتی ، یهودیت ، مسیحیت و مانوی رایج 

بود ، امّا در اسالم پدیده ای بی سابقه بود . در واقع ، سوگواری 

چیزی بود  ءهای دسته جمعی توّابین درکربال اوّلین آئین ثبت شده

ت مذهبی کامالً جدیدی تبدیل شد . خالصه به سنّکه نهایتًا 

کربال تدریجاً شیعه آل علی را از گروهی سیاسی با  ءیادواره ،کهاین

 هدف عودت رهبری جامعه به خاندان پیامبر ، به مذهبی کامالً 



 

  

مشخّص در اسالم به نام تشیّع تبدیل کرد . مذهبی بر اساس 

کربال گذارده  مؤمن متقّی که پا در جای پای شهدای انسان آرمان

و مایل است خود را در راه مبارزه برای عدالت و علیه ظلم وستم 

 قربانی کند. 

آنچه حرکت توّابین در کربال را در تاریخ مذاهب متمایز 

که چگونه مراسم است که نگاهی است اجمالی به این می کند این

به جای عقیده به مذهبی شکل می دهد و این نکته ای است بسیار 

که باید هنگام بحث در خصوص تشّیع به خاطر داشت . مّهم 

است که با  اظهار داشته ، شیعه جامعه ای «س هالمهاین»چنانکه 

روندی است از اجرای  "متوّلد نشده بلکه حاصل  "ابراز اعتقاد "

شده است . لذا ، تنها پس از  که حول واقعه کربال متمرکز "مراسم

د رسمیّت یافت، علمای شیعه که مراسم مورد ذکر صدها سال بعاین

آن را مورد بررسی و تفسیر مجدّد قرار دادند تا بنیان الهی آنچه که 

 فی الحال نهضت مذهبی جدیدی بود پی ریزی شود. 



 

  

کربال ، با توّجه به اینکه گناه اصلی انسان نه عدم اطاعت 

هشت تشیّع از اصول اخالقی او بود ، به راه ب که سرپیچیاز خدا ، بل

تبدیل شد. همانطور که مسیحیان اوّلیه مرگ غم انگیز عیسی را از 

از مجدّد تصلیب به عنوان تصمیمی آگاهانه و ازلی  تفسیر طریق

روی فداکاری پذیرفتند ، شیعیان نیز معتقد بودند که شهادت 

حسین هم تصمیمی آگاهانه و ازلی بوده است . بر این اساس ، 

، واقعه  ها قبل از والدت حسینشیعیان بر این باورند که مدّت 

بر آدم ، نوح ، ابراهیم ، موسی ،  کربال به طرزی اعجاب انگیز

عیسی ، محمّد، علی و فاطمه آشکار شده بوده است . لذا ،شیعیان 

ر یزید را ه حسین می دانست که نمی تواند لشکمعتقدند که گرچ

تا عمدًا راه کوفه را در پیش گرفت  ،شکست دهد ، با وجود این

جان خود را فدای اصول اعتقادی خود و نسل های آتی کند. 

حسین که می دانست صرفاً با قدرت اسلحه نمی تواند بینش 

، به خاندان محّمد دایر بر تشکیل امّت واحده را احیاء نماید ، لذا

بی کامل در وجدان انقال "قول حسین جعفری طرحی در جهت 

که شاه عبد العزیز گفته ریخت . در واقع ، چنان "جامعه مسلمین

است ، فداکاری حسین در عمل پایان منطقی داستان ابراهیم است 



 

  

که اّولین پسر خود یعنی اسماعیل را تا پای قربانی کردن فرستاد 

که افتاد تا این تعویقامّا قربانی او لغو نشد بلکه تا واقعه کربال به 

دند که حسین با طیب خاطر آن را پذیرفت . لذا ، شیعیان معتق

شروع و محمّد  آن را شهادت حسین تکمیل دینی است که ابراهیم

 بر اعراب ابالغ کرد. 

براساس تفسیر واقعه کربال ، اعتقاد به دادن کفّاره از 

شکل گرفت که با مفاهیم تسنّن مغایرت در تشیّع  ،طریق ایثار

اشکی که برای حسین  "در این رابطه ، شیعه معتقد است  داشت.

 عزاداری. این عمل که  "ریخته شود صدها گناه را می شوید 

خوانده می شود، در اواسط قرن هشتم میالدی با رسمی کردن 

شعائر آن توّسط مقامات ، به اوج توصیف خود رسید و تا به امروز 

 محور مناسک مذهبی شیعه است .

هر ساله طی ده روز اوّل ماه محرّم و در اوج آن یعنی روز 

ه راه اندازی شیعیان شهادت حسین را با ب ، عاشورادهم یا 

روایت  ذاکرینمی دارند و در این مراسم  دستجات عزاداری پاس



 

  

شهدا را به صورت نوحه می خوانند و دستجات عزاداری در این 

رابطه به راه می افتد که در آن عَلَم و کُتَل منصوب به خاندان 

. از این میان ، شاید پیامبر را در محله های مختلف می گردانند

کربال را به طور  ءباشد که واقعه تعزیهمهم ترین مراسم محرّم 

مفّصل بیان می کند و دسته های عزادار و سوگوار با ذکر نام حسن 

و حسین به نشانه ندامت سینه و زنجیر می زنند که بعضاً قطرات 

 خون آن ها به سطح خیابان می ریزد . 

رخالف ظاهر آن ، با آداب مراسم زنجیر زنی شیعیان ب

جه اشتراک یحی ، ومشابه آن در بعضی محافل راهبه های مس

که زنجیر زدن به عنوان عملی فردی در چندانی ندارد.یعنی این

جهت ریاضت زاهدانه نیست . مراسم مزبور همچنین مثل بعضی 

ریاضت های مرتاضان پاره ای فرقه های هندو هم نیست که نزد 

وسیله ای جهت تغییر در خود آگاهی شخص آن ها تحمّل درد 

است . چنانکه تقریبًا همه ناظرین عینی مراسم محرّم متذکّر شده 

اند ، ماتم به مفهوم عملی بدون درد فیزیکی یعنی عملی است 

حاکی از شهادت جمعی بر مصیبت نه وسیله ای برای تنبیه 



 

  

گناهان شخصی . لذا ، ریختن اشک وخون برای حسین موجب 

لیل ، در بسیاری از اری است نه تحمّل درد . به همین درستگ

ه ریختن خون در دسته های عزاداری شیعیان با شهرهای بزرگ ک

اعتراض مقامات مذهبی و سیاسی مواجه می شود ، اقداماتی جدّی 

صورت گرفته تا اهداء خون در مراکز سیّاری که پشت دستجات 

 بگیرد.عزاداری در حرکت هستند ، جای خود زنی را 

می لذا ، برای شیعیان مراسم محرّم داللت بر تصمی

یانیه ای است همگانی دایر بر ب معنوی است. این مراسم به مانند

 "نه مراسم به قول یکی از آنان : که شرکت کنندگان در این گواین

ن ما نیز اگر ما هم در کربال بودیم کنار حسین می ایستادیم تا خو

. شاید این مراسم به همین نسبت  "ریخته شود و کشته شویم 

جنبه تبلیغی دارد و به قول یکی دیگر از شرکت کنندگان که به 

ما عزاداری را تنها برای بزرگداشت  "گفته است :  «دیوید پینو»

ای است که  حسین انجام نمی دهیم بلکه در عین حال وسیله

 ."بگوییم ما شیعه هستیم



 

  

راسم را به عنوان بیشتر دنیای تسنّن این قبیل مالبته 

محکوم کرده و توّسط همه مکاتب سنّی به شّدت با آن  بدعت

مخالفت می شود . اّما اهل سّنت بیش از عمل عزاداران حسینی ، 

ناراحت هستند ، چرا که به  ز پیامی که این مراسم در خود داردا

ن شانزدهم بهشت برای کسی قول الکاشفی عالم علوم قرآنی قر

شد که در سین اشک بریزید و در کنار کسانی بابرای ح "است که 

و این از اصول اصلی اختالف بین  "عزای حسین اشک می ریزند

شیعه و سنّی است . امّا شیعه معتقد است که جهت رستگاری ، به 

دامادش علی ، نوه های پیامبر یعنی حسن و  ،شفاعت محّمد

ز است که حسین و سایر جانشینان بر حقّ پیامبر یعنی امامان نیا

نه تنها در روز قیامت شفیع مردم خواهند بود ، بلکه اولیاء ابدی 

 خدا هستند . 

دارای مفاهیم متعدّد است. در تسنّن امام کسی  امام کلمه

است که در صدر مسجد ایستاده و نماز جماعت را بر پا می دارد. 

گرچه شیعیان هم گاهی از این عنوان برای رهبران مذهبی خود 

از امامان ) عدّه آن ها در  ثابت استفاده می کنند معهذا، تعدادی



 

  

ه رسمیّت می شاخه های مختلف تشیّع متفاوت است ( را ب

رحقّ محمّد ، مسئولیّت حفظ و ان بنشناسند که به عنوان جانشی

از پیام الهی نبی را به عهده دارند. برخالف خلیفه که  مراقبت

حدّاقل به صورت ظاهر منصوب اجماع جامعه اسالمی است ، امام 

شیعیان نماینده قدرت روحانی محّمد پیامبر است که از بدو تولّد 

گزیده شده است . لذا ، در حالی که خلیفه اهل به این سمت بر

اّما  تسنّن تنها می تواند مدّعی نیابت محّمد بر روی زمین باشد

ا وجود ، ب واقعی است امام شیعه گرچه فاقد هرگونه قدرت سیاسی

و بر این اساس ، گمان  این ، روح پویای پیامبر در وی تجّلی یافته

است که وی را از سایر می رود دارای آن چنان قدرت روحانی 

 حُکّام زمین برتر می دارد.

الهیّات ، وجود  ءمه طباطبایی عالم برجستهبه عقیده علّا

برایشان نه امام ضروری است زیرا که انسان ها نیاز دارند پیام الهی 

بلکه حفظ و بازگو شود. بر این اساس ، چون انسان  ،فقط روشن

مام به ضرورتی دایم خود ظرفیت کسب دانش الهی را ندارد ، ا

برای تمام جوامع و اعصار بدل می شود . لذا ، عالوه بر تعدادی 



 

  

زمینی محمّد هستند ، باید امام  از امامان که جانشین قدرتثابت 

محافظ ابدی ای هم داشته باشیم که  "ازلی "یا   "همیشه حاضر "

م .( –) آیت اهلل  "نشانه خدا بر زمین  "وحی بوده و به عنوان 

عمل می کند . بر این اساس ، اوّلین اّمام نه محمّد ، نه علی ، بلکه 

)حضرت ( آدم بود . اگرچه در پاره ای اوقات وظیفه امام و پیامبر 

در یک شخص متبلور بوده ، معهذا ،تفاوت دو عنوان مزبور بیشتر 

در آگاهی این دو است . لذا ، به عقیده شیعه پیامبر کسی است 

اراده الهی آگاه بر پیام ابدی خداست و همچون نسیمی است که به 

آن گریزی نیست . امّا امام ملکوتی خلقت را در برگرفته  و ما را از 

فردی است که آن پیام را برای کسانی بیان می کند که نه آگاهی 

پیامبرانه الزم برای فهم آن را دارند و نه قدرت درک آن . به 

ا را منتقل می کند ، در صورتی که عبارت دیگر ، پیامبر پیام خد

  می کند . ترجمهامام آن را برای افراد بشر 

بنا به اعتقاد شیعه ، رابطه بین پیامبر و امام را می توان 

در تاریخ پیامبران مشاهده کرد. بدین معنا که ابراهیم شاید از 

ن اسحاق و اسماعیل بودند که ف خدا رسالت یافته باشد ، امّا ایطر



 

  

د فرمان ان امام رسالت وی را تحقّق بخشیدند . موسی شایبه عنو

اّما هارون بود که آن را به سرزمین موعود  خدا را ابالغ کرده باشد

برد. عیسی شاید موعظه رستگاری کرده باشد ولی باز این پطرس 

 النبیاءبود که کلیسا را بنا کرد . به همین ترتیب ، اگر محمّد خاتم ا

ب ابالغ کرده ، ولی این علی جانشین بر حّق او پیام خدا را به اعرا

بود که می بایست آن را اجرا می کرد . لذا ، اظهار ایمان نزد شیعه 

محمّد رسول اهلل ، علی ولی ا اهلل ، ال اله الّ"بیان این جمله است : با 

جز خدای یکتا و محمّد رسول خدا و  یعنی نیست خدایی  "،اهلل 

 علی ولی ) مجری ( اوست.

بدین ترتیب ، امام به عنوان مجری اراده خدا همانند 

لم علم الهیات پیامبر معصوم و بی گناه است زیرا چنانکه یک عا

. در "ه اعتبار دعوت را از بین می برد گنا" شیعه گفته است : 

نتیجه ، شیعیان بر این نظر هستند که امام مثل بقّیه ابناء بشر از 

خاک آفریده نشده بلکه از نوری ابدی است . مضافاً اینکه ، امام 

مخزن اسرار خفیه ای است که به شکل دانشی غیبی از یک امام 

به امام دیگر منتقل می شود . این اسرار خفیه ، شامل صحف 



 

  

است که حاوی مطالبی است که « اطمه صحیفه ف» مخفی نظیر 

جبرئیل پس از فوت پیامبر به فاطمه انتقال داده است . امام 

همچنین دانا به اسامی خفیّه الهی است و تنها کسی است که 

رهبری الهی الزم جهت پرده برداشتن از جوهر حقیقت ایمان به 

 اسالم را داراست. 

حصراً قدرت لذا ، همین رهبری الهی است که به امام من

داده است . شیعه بر این نظر است که قرآن در  را تفسیر قرآن

ختلف است : ی دو پیام متفاوت برای دو مخاطب ممتون خود حاو

واضح بوده و از راه تفسیر ،  ،آیات ظاهرپیام صریح قرآن یا صورت 

که قباًل بدان اشاره شد ، برای همه مسلمانان قابل دسترسی است . 

م است که می تواند از طریق تأویل ) معنای خفیّه قرآن امّا فقط اما

که تفاوت بین تفسیر آیات را بشکافد . با اینباطن  ( پیام تلویحی یا

شیعه معتقد است ل سنّت نیز وجود دارد ، معهذا، و تأویل در اه

 همهکه چون وحی ناشی از منابعی ماورای فهم انسان است ، لذا 

است که تنها امام است که با  قرآن حاوی عالمات و اشاراتی

کماالت روحانی خود قادر به تشریح آن است . به قول علی ابن 



 

  

امام هشتم ، تنها کسی که بتواند آیات تلویحی قرآن  ،موسی الرضا

هدایت به  " را با صورت ظاهر آن مطابقت دهد ، می تواند ادّعای

 داشته باشد.  "راه راست 

مزیّتی بزرگ برای شیعیان اوّلیه  ، الوّیت تأویل در تشیّع

داشت که مشتاق بودند با ارجاع به متونی از قرآن که اعتقادات و 

اعمال شاخص آن ها را توجیه می کرد، خود را به محّمد متصّل 

کنند. البته این شیوه رایج همه فرقه های مذهبی است که مایلند 

وّلیه که خود را به دین اصلی وصل کنند. فی المثل ، مسیحیان ا

چیزی نبودند جز یهودیانی که معتقد بودند مسیح موعود ظهور 

کرده ، متون عبری را جستجو می کردند تا در آن ها اشاراتی به 

عیسی پیدا کرده و به این ترتیب بتوانند گروه خود را با یهودیت 

گویی های متعدّد و و مسیح مورد باور خود را در پیش پیوند داده

که در متون عبری وجود داشت ، جای دهند ، اکثراً متناقضی 

شیعیان نیز به همین ترتیب قرآن را مورد بررسی قرار داده و آن را 

ه طور صحیح تأویل می شد ، پر از آیاتی می دیدند که چنانچه ب



 

  

حقیقت ابدی امامت را مورد تأکید قرار می داد . در این راستا ، به 

 کنید:در قرآن توّجه  سوره نورگزیده ای از 

 خدا نور آسمان ها و زمین است"

 نور او مثل نور چراغی است که در تاقچه قرار گرفته ،

 و آن چراغ در میان شیشه ای است ، 

 گویی ستاره ای است درخشان ، ،و تلؤلؤ آن شیشه 

 که با روغن درخت زیتون روشن شده ،

 درختی که نه از شرق و نه از غرب است 

 افروزد ، روشنی بخشد، و بی آن که آتشی آن را بر

 نوری بر روی نور ، 

 و خدا هر که را بخواهد به نور خود هدایت کند . 



 

  

 و این مَثل ها را خدا برای مردم می زند ، 

 (53آیه42".)سوره ء امور آگاه است و خدا به همه

 

امام جعفر صادق ، جمالت ظریف فوق حاوی  ءبه گفته

پیامی از خدا به شیعیان است . امام صادق معتقد بود که نور خدا 

است که در واقع محّمد است . محتوای شیشه اشاره به علم پیامبر 

که نه یهودی ) از شرق ( و نه مسیحی )  به امام علی سپرده شده

با آتش می سوزد از غرب ( است و همانطور که روغن بدون تماس 

ّمد در حتّی اگر مح "الهی از زبان امام جاری می شود ، ، دانش 

 ": قرآن با شگفتی می گوید :  "مورد آن صحبت نکرده باشد 

 . "از امام به امام  "امام جعفر صادق فرمود :  "نوری بر نور

بدیهی است که اوّلین امامی که جانشین محمّد شد ، علی 

ن پسران علی به ترتیب جانشین او بود و سپس حسن و حسی

شدند . امام چهارم ، علی ) معروف به زین العابدین (تنها پسر 



 

  

کربال زنده ماند و پس از سال ها اسارت  ءحسین بود که در واقعه

در دمشق اجازه یافت به مدینه بازگردد . زین العابدین در سال 

 ءنگامهمیالدی جای خود را به پسرش محمّد باقر ) که در ه 021

کربال چهار سال داشت ( داد. گرچه گروه کوچکی از شیعیان 

امامت باقر را به عنوان امام پنجم نپذیرفتند و به جای او پسر دیگر 

را برگزیدند . لذا ، این گرده  «زید الشهید»زین العابدین به نام 

 معروف شد . زیدیهرسمًا از بدنه اصلی شیعه منشعب و به 

جانشینی باقر را پذیرفتند و او نیز  امّا اکثریت شیعیان

سپرد . جعفر به عنوان  بعداً امامت را به پسر خود جعفرالصادق

ی کرده و مکتب نفوذترین امام شعائر کربال را رسمششمین و با 

کرد. این مکتب که به مکتب جعفری معروف  تشیّع را پایه گذاری

است خود را از مکتب سنّی بدین گونه جدا کرد که اوالً مجموعه 

ای متفاوت از احادیث را به رسمیت می شناسد که شرح زندگی و 

کالم ائمه و نیز محمّد است و دیگر اینکه به شّدت اجتهاد یا 

صلی قانون استدالل مستقّل قضاوت را به عنوان یکی از منابع ا

 تشیّع به کار می گیرد . 



 

  

) کسی که اجتهاد را مجتهد شیعیان سال ها بر سر اینکه 

به کار می بندد( صرفاً با اتکاء به نظر منطقی خود تصمیمات 

قضایی ) فتوا ( صادر کند ، در بین خود اختالف داشتند و مثاًل 

زم می استفاده از اجتهاد را به کلّی ردّ کرده و ال «اخباری»مکتب 

دانست که علما تصمیمات قضایی خود را تنها بر پایه سنّت پیامبر 

بود که  «اصولی»و امامان قرار دهند. اّما رقیب اخباری ها ، مکتب 

حمایت پرشور آنان از کاربرد اجتهاد در شکل دادن به رویه قضایی 

آن ها را به مکتب غالب در شیعه تبدیل کرد . امروزه ، به  ،اسالم

ه عقالیی آنچه ک "محّقق معاصر حقوق شیعی سی ن مدرّقول حسی

 ."است ، نظر مذهب نیز هست

قدر مجتهد داریم که تنها کسانی اکنون در جهان شیعه آن

که به باالترین شطح علمی رسیده و پیروان فراوان دارند مجاز به 

) نشانه  آیت اهلل هااستفاده از اجتهاد هستند . در صدر گروه فوق 

خدا ( هستند که نظرات آن ها برای پیروانشان الزم االجراء است . 

امروزه فقط چند آیت اهلل قدرتمند ) بیشتر در ایران و عراق ( 

هست که قدرت مذهبی و سیاسی فوق العاده ای برای شیعیان 



 

  

دارند. چنانکه خواهیم دید همین قدرت بود که آیت اهلل خمینی با 

های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی انقالب ایران اعمال آن بر نیرو

 موجب شد .  2101را در سال 

میالدی در گذشت . گفته شده که او  030جعفر در سال 

را مسموم کرده اند ، اگرچه این مطلب در مورد همه امامانی که 

نشده اند نیز بیان شده است . علناً به دست مقامات سنّی کشته 

ند بزرگش اسماعیل را به عنوان امام جعفر پیش از مرگ خود فرز

هفتم تعیین کرد . اّما اسماعیل قبل از پدر فوت کرد و جای خود 

که اکثریت اد . با اینرا به پسر دوّم جعفر یعنی موسی الکاظم د

موسی کاظم را به عنوان رهبر برحقّ جامعه خود  امامشیعه ،

پذیرفتند ، امّا بودند کسانی که دل خوشی از آنچه به نظر می 

فرد منصوب است ، نداشتند . آنان می پرسیدند مگر  تعویض رسید

امام منصوب الهی نیست ؟ پس چگونه ممکن است جعفر ، به 

ًا ،گروه مزبور عنوان امام معصوم چنین اشتباهی کرده باشد ؟ نهایت

تحت تأثیر اعتقادات خود اظهار داشتند که اسماعیل از دنیا نرفته ، 

است  غایببلکه پنهان شده یا به عبارتی به شکل معنوی از نظرها 



 

  

،  آن هم نه به عنوان امام اسماعیل و در آخرالزمان ظهور می کند ،

 معروف است . مهدیبلکه به صورت منجی موعود که در اسالم به 

یروان اسماعیل موسوم به فرقه اسماعیلیه یا هفت امامی پ

) به علّت قبول داشتن فقط هفت امام قبل از مهدی ( ، اوّلین 

ج کردند . مهدی در که نظریه وجود مهدی را ترویکسانی نبودند

ار ابتدای « کسی که از جانب خدا هدایت می کند » اصل به معنای

ر می رفت . در این راستا ، اسالم به عنوان لقبی محترمانه به کا

نامیده  مهدیمحمّد و نیز علی و دو پسر او یعنی حسن و حسین 

کربال ، عبد اهلل ابن زبیر و محمّد ابن  ءپس از واقعه می شدند .

حنفیّه طی شورش های ناموّفق خود علیه خالفت اموی ، مهدی 

ر به لقب گرفتند . امّا اسماعیلیه اوّلین فرقه اسالمی بودند که باو

مهدی اصل محوری عقاید آنان شد . با وجود این ، اکثریت شیعه ) 

را مهدی موسوم به اثنی عشری یا دوازده امامی ( بود که نظریه 

اسالمی با  بدین صورت پذیرفت که بر اساس معاد شناسی خاصّ

، وی این جهان را به مقصدی متعالی « امام غایب » محوریت 



 

  

می گردد تا عدل و داد را به زمین ترک کرده و روز قیامت باز 

 بازگرداند .

که در قرآن اشاره ای به مهدی نیست ، نظر به این

به احادیث رجوع « امام غایب » مسلمانان جهت درک ظهور مجدّد 

می کنند . همانطور که انتظار می رود این قبیل احادیث با توّجه 

بسیار به موقعیت های جغرافیایی و تعلّقات سیاسی تفاوت های 

دارند . فی المثل ، در سوریه که وفاداری به امویان بر مسایل 

مذهبی و مدنی غالب بود ، احادیث حاکی از این بود که مهدی از 

طایفه قریش خواهد بود و در کوفه ، مرکز آمال شیعیان ، احادیث 

تأکید بر این داشت که مهدی مستقیماً از فرزندان پیامبر و از 

بوده و اوّلین کار او پس از بازگشت انتقام  طریق داماد او علی

کشته شدگان کربال خواهد بود . برخی از احادیث حاکی از این بود 

که جنگ های داخلی ، پیامبران دروغین ، زلزله و نسخ قانون 

دان است . به گفته ابن خلدون ، تاریخاسالم از عالیم ظهور مهدی 

قبل از عیسی ظهور  قرن چهاردهم ، مهدی یا مستقیماًو فیلسوف 



 

  

می کند یا هر دو منجی با هم بر زمین می آیند تا متفّقاً دّجال را 

 بکشند .

با غلبه نظریه مهدویت در تشیّع ، علمای اهل سّنت به 

تدریج از پرداختن بیشتر به موضوع ، فاصله گرفتند . مکاتب سنّی 

جهت ممانعت از چیزی که به سرعت از جنبه سیاسی به اعتقاداتی 

مخرّب تبدیل می شد ، علناً اعتقاد به مهدی را مورد انتقاد قرار 

دادند . واهمه تشکیالت تسنّن از این موضوع قابل درک بود ، زیرا 

ه انتظارات مهدویت لسله اموی را تا حدودی با تّوسل بعبّاسیان س

شیعه بر انداختند. در واقع ، اوّلین حاکم عبّاسی خود را السفّاح 

مهدی بنی » او را مفهوم منجی بود و در این رابطه  هلقب داد که ب

خطاب می کردند. خلیفه دوّم عباسی به خود لقب « هاشم 

المنصور داد که این هم لقبی مسیحایی برای مهدی بود که ریشه 

در یمن داشت. سوّمین خلیفه عبّاسی به سادگی خود را مهدی 

عود تداعی نامیده ، صراحتاً حکومت خود را با حکومت منجی مو

 می کرد. 



 

  

پس از امام موسی کاظم ، هشتمین امام یعنی امام رضا 

بود که دوره امامت او با دوره خالفت هارون الرشید ، خلیفه 

میالدی درگذشت و  220عبّاسی مصادف شد. امام رضا در سال 

جای او را گرفت.  -مشهور به امام جواد  -پسرش امام محمّد تقی 

 عبّاسی ، که خود نیز شیعه بودندبین خلفای در این زمان ، عداوت 

با امامان شیعه از این جهت باال گرفت که عبّاسیان ائمه را رقبای 

یازدهم یعنی امام سیاسی خود می پنداشتند و لذا امام دهم و 

ری تقریباً تمام دوره امامت خود را در زندان هادی و امام عسک

لذا ، وقتی که دوازدهمین و  های خلفای عبّاسی به سر بردند.

میالدی در  212آخرین امام شیعه یعنی محّمد ابن حسن در سال 

ه دور کردند . سامرا متولّد شد ، شیعیان او را پنهان و از چشم عامّ

بدین ترتیب ، امام دوازدهم یعنی امام مهدی از نظرها غایب شد و 

داد را بر شیعیان منتظر ظهور او در آخرالزمان هستند تا عدل و 

 زمین بگستراند.

از آنجا که دیگر امامی در زمین مشهود نبود ، شیعیان 

وارد دوره ای از سکوت سیاسی و پنهان کاری احتیاط آمیز موسوم 



 

  

شدند و باز هم از آنجا که اعمال قدرت سیاسی به « تقیّه » به 

مثابه غصب حاکمیت الهی مهدی بود ، همه دولت ها تا بازگشت او 

محسوب می شدند . در نتیجه ، نقش علمای شیعه به  نامشروع

چیزی در حدّ نمایندگان مهدی کاهش داده شد ، چیزی که به 

نامیده  "اسناد زنده  "العزیز ساشادینا ، محقّق ایرانی قول عبد 

« امام غایب » شده ، یعنی زنجیره های انسانی انتقال که نهایتاً به 

 می رسند.

طی این مدّت دولت های  البته منظور این نیست که

امیری شانزده ساله به نام  2372خاستند. در سال نشیعه بر

« شاه» تسخیر کرده و خود را به عنوان اّولین اسماعیل ، ایران را 

سلسله صفوی منصوب کرد . شاه اسماعیل اعالم کرد که شیعه 

اثنی عشری مذهب رسمی ایران است و جهادی سخت علیه تسنّن 

زمین خود و هم در همسایگی خود یعنی در هم در درون سر

امپراتوری عثمانی به راه انداخت . جهاد اسماعیل علیه سنّی ها 

چند سال بعد به دست سلطان سلیم اوّل پادشاه عثمانی خاتمه 



 

  

یافت. اگرچه شکست مزبور حرکت شاه اسماعیل به داخل خاک 

 یافت. عثمانی را متوّقف کرد امّا ایران خود برای همیشه تغییر 

» استدالالت علیه مشروعیت تشکیل دولت شیعه در 

تأثیری بر شاه اسماعیل نداشت. او در عوض به « غیبت امام 

سادگی خود را همان مهدی موعود دانسته و جسورانه در تاج 

من خود خدا هستم ، خود خدا ، خود » گذاری خود فریاد می زد: 

 « .خدا 

رن هجدهم ، اندکی پس از پایان سلسله صفوی در ق

ایران بود ، معهذا « مذهب دولتی » شیعه اثنی عشری اگرچه هنوز 

، به دوره سکوت سیاسی خود بازگشت و آیت اهلل ها را بر آن 

شده و از مداخله مستقیم در « تقّیه » داشت تا بار دیگر متوّسل به 

امور سلسله قاجار که در قرن نوزدهم جای صفویان را گرفت و 

ه در قرن بیستم جای قاجار را گرفت ، پرهیز کنند سلسله پهلوی ک

 . 

 این اوضاع را تغییر داد. آیت اهلل خمینی همهء



 

  

میالدی  2101صبح یک روز سرد ماه فوریه در سال 

ند تا پایان حکومت به خیابان های تهران ریختصدها هزار ایرانی 

محمّد رضا پهلوی آخرین شاه ایران را  ءگرانهطوالنی و سرکوب

بگیرند . در آن روز در میان جمعیت از همه اقشار جامعه جشن 

 ءیعنی آزادی خواهان ، دانشگاهیان و روشنفکران تحصیل کرده

غرب ، روحانیون آزاد اندیش و محافظه کار ، بازاریان ، طرفداران 

حقوق زن ، کمونیست ها ، سوسیالیست ها و مارکسیست ها ، 

رد و بچّه به چشم می خورد مسلمانان ، ارامنه و یهودیان ، زن و م

که همه آن ها به خاطر نفرتی که از رژیم استبدادی مورد حمایت 

آمریکا داشتند یعنی رژیمی که سالیان دراز زندگی را در ایران 

 برای بسیاری غیر قابل تحمّل ساخته بود ، گرد هم آمده بودند.

ا ، فریاد می جمعیت مزبور با مشت های گره کرده در هو

. مردان جوان  "مرگ بر استبداد  "،  "مرگ بر شاه  "زدند : 

خشمگین در سراسر شهر جمع شدند تا پرچم آمریکا را به آتش 

کشیده و شعارهای ضدّ امپریالیستی علیه ابر قدرتی سر دهند که 

کمی بیش از دو دهه قبل اوّلین تالش ایران برای انقالبی 



 

  

در سال  دموکراتیک را سرکوب کرده بود . انقالب مزبور

متشکل  میالدی رخ داد و در جریان آن همین ائتالف عجیب2133

روشنفکران ، روحانیون و بازاریان توانست سلطنت را در ایران  از

سرنگون کند امّا سلطنت شاه چند روز بعد به زور ) کودتا( و 

 حمایت سازمان سیا مجدداً برقرار شد. 

فارت آمریکا به س "ریکا مرگ بر آم "لذا ، مردم با شعار 

به هیچ قیمتی متوقف  این انقالبدر تهران هشدار می دادند که 

 نخواهد شد. 

در آن روز همچنین گروه شاخص تری از تظاهر کنندگان 

که بیشتر شامل مردان ریشو و زنان چادر مشکی بودند در خیابان 

ها دست به تظاهرات زده ، با ذکر نام شهدا ، حسن و حسین و با 

یا ، خواهان ظهور او بودند . تقریباً همه افراد گروه پر شعار مهدی ب

سر و صدای مزبور عکس ها و پوستر های یک روحانی جدّی را در 

باالی سر خود حمل می کردند که طی چند سال گذشته به 



 

  

صدای غالب ضد امپریالیسم در ایران بدل شده بود و او کسی نبود 

 جز آیت اهلل روح اهلل خمینی.

میالدی در خانواده ای محترم از  2171ال خمینی در س

روحانیون شیعه متوّلد شد و در حوزه های علمیه معتبر نجف و قم 

خواند. او خیلی زود خود را به درس حقوق اسالمی و الهیّات 

وح باالی سلسله مراتب پیچیده روحانیت شیعه رسانید و در سط

اجتهاد و  به درجه ،یعنی سی و دو سالگی ،سنّی فوق العاده جوان

تقلید رسید. وی پس از مدّتی کوتاه عنوان آیت اهلل یافت . خمینی 

ایران را که اجازه داده بود مثل اکثر ایرانیان سلطنت ضعیف النفس 

باشد ،  "انگلیس و روز دیگر نوکر آمریکا  یک روز نوکر "کشور

محکوم می کرد . با این همه ، خمینی برخالف سایر آیت اهلل ها 

ر سنتّی مصّر بر سکوت سیاسی بودند ، بدون واهمه با که به طو

اجتماعی کشور  -استفاده از قدرت اخالقی خود در امور سیاسی 

دخالت کرد. مبارزات او در جهت محکومیت شدید شاه و دعوت 

منجر به  های مکرّر وی به سرنگونی رژیم سلطنتی ، سرانجام

 شد.  2111ال دستگیری و تبعید او در س



 

  

سال بعد ، خمینی پیروز و مصمّم به ایران بازگشت پانزده 

تا فصل جدیدی از تاریخ کشور را رهبری کند ، فصلی که پیش 

بینی آن برای هیچ کس مقدور نبود . فی الواقع ، وی در مدّتی 

کمتر از یک سال مخالفین سیاسی و مذهبی خود را طرد و سپس 

به ثمر رسیدن  آنان را به دست اعدام سپرد ) بعضًا کسانی که در

آرمانی خود را جایگزین ( و حکومت اسالمی انقالب نقش داشتند

دولت موّقت کرد ، حکومتی که شخص وی اختیار تام کلّیه مسایل 

 مدنی ، حقوقی و مذهبی در ید خود داشت.

« فقیه » کس خمینی را امّا در آن صبح ماه فوریه هیچ

بر معظم جمهوری نمی خواند ، عنوانی که او بعداً تحت عنوان ره

اسالمی ایران یافت . در آن موقع خمینی هنوز از طرح خود برای 

برقراری حکومت مطلقه فقیه پرده بر نداشته بود . در عوض ، در 

و پالکاردهایی که آیت اهلل « خدا ، قرآن ، خمینی» میان شعارهای 

خطاب می کرد ، عنوان دیگری « فروغ زندگی ما » سالخورده را 

ان جمعیت مثل رازی که نمی توان آن را نگهداشت هم در می

شایع بود . پاره ای از مردم در گوش هم زمزمه می کردند که 



 

  

است و او به ایران بازگشته تا اسالم را به « مهدی » خمینی همان 

 کمال مطلوب آن بازگرداند. 

ای ) واژه  مکتب خمینی یا خمینیسمدالیل موفقّیت 

سیاسی که نهایتًا جمهوری اسالمی  -صحیح برای فلسفه مذهبی 

ابداع کرد ( متعدّد و پیچیده تر از آن است که در این جا به 

ایران از بسیاری از جهات  2330جزئیات آن بپردازیم . انقالب سال 

نتیجه اجتناب ناپذیر دو انقالب قبلی مردمی یعنی انقالب مشروطه 

 2133لیست( و انقالب ملّی گرا ) ناسیونا 2173 -22در سال های 

بود که هر دو آن ها به دست دولت های خارجی سرکوب شده 

روس ها و تا حدّ کمتری انگلیسی ها و به دست اوّلی  -بودند 

که مایل بودند  -آمریکا دوّمی چنانکه قبالً اشاره شد به دست 

تسلّط خود را بر منایع طبیعی ایران حفظ کنند. لذا ، در اواخر دهه 

بیشتر ایرانیان به قدری از حکومت فاسد و ناالیق محّمد  2107

غیر  ، خسته شده بودند که انقالبی مجدّدرضا پهلوی ، شاه ایران 

 قابل اجتناب بود.



 

  

ردم ) در مقابل فقدان تقریباً هرگونه مشارکت سیاسی م

شاه نظام حزبی کشور را حذف و قانون اساسی را نیز لغو کرده بود 

حّد توّرم رسیده بود ، اقتصادی نسنجیده که به باالترین  ء( ، برنامه

سریع و بال استفاده کشور و از دست رفتن هّویت  نظامی کردن

ملّی و مذهبی به طور سریع ، روحانیون ، روشنفکران ، بازاریان و 

نیست ها اجتماعی کشور از کمو -مه سازمان های سیاسی تقریباً ه

گرفته تا طرفداران حقوق زن اختالفات ایدئولوژیک خود را 

کنارگذاشته و در قیامی ملّی و ضّد امپریالیستی علیه رژیم فاسد 

سلطنت ، به هم پیوستند. علی رغم تبلیغات پس از انقالب ، 

که به دستور آیت  جنبش انقالبی همگنی نبودحرکت مزبور صرفاً 

اهلل خمینی و با هدف برپایی حکومت اسالمی به راه افتاده باشد . 

برعکس ، چندین و چند صدای مختلف و گهگاه متناقض علیه شاه 

برخواسته بود. خوشبختانه یا متأسفانه صدای خمینی صرفًا 

 رساترین این صداها بود.

ی نبوغ خمینی هم به عنوان سیاستمدار و هم رهبر مذهب

در این بود که متّوجه شد در کشوری که ریشه در مذهب و 



 

  

فرهنگ تشیّع دارد ، تنها نمادها و استعاره های تشیّع می تواند 

زبانی مشترک برای بسیج توده های مردم باشد . لذا ، خمینی 

جهت تبدیل ایران به حکومت دینی مدّ نظر خود ، به بهترین 

ر داده بود روی آورد و آن مدل نمونه ای که تاریخ در اختیار او قرا

اسماعیل اّولین حاکم سلسله صفوی در پانصد سال قبل بود که با 

 اعالم خود به عنوان مهدی ، اوّلین دولت شیعی را بنا نهاد .

البته خمینی ، هرگز خود را با خدا مقایسه نمی کرد و مدّعی 

. مهدویت هم نبود زیرا چنین کاری به مثابه خودکشی سیاسی بود 

لذا ، او در عوض با بهره گیری از جاذبه موعود باورانه مهدی ، به 

پیروانش اجازه داد  تا خود به نتیجه برسند . در این راستا ، 

خمینی مثل همه هدایت کنندگان قبل ، نسب خود را به امام 

» هفتم یعنی امام موسی کاظم می رساند و لذا لقب مسیحایی 

 او همچنین جنگ هشت سالهءذیرفت . را با رغبت پ« امام 

براساس رأی سازمان )  هولناک بین ایران و عراق صدام حسین 

ملل، صدام حسین آغاز کننده جنگ هشت ساله علیه ایران 

را وسیله ای جهت  2127 -22طی سال های (  م.-شناخته شد



 

  

در کربال قرار داد ، در صورتی که انتقام خون حسین و خانواده او

چنین انتقامی حّق ویژه مهدی است . در واقع ، هزاران نفر جوانی 

که جهت خنثی کردن مین به خطوط جبهه اعزام می شدند کلید 

های بهشت بر گردن داشتند و پیشانی بندهایی مّزین به کلمه 

برای  به پیشانی خود می بستند تا یادآور این باشد که آن ها کربال

به دست آوردن زمین نمی جنگند ، بلکه پا در جای پای شهیدان 

 گذارده اند . 

در حقیقت ، آشکارترین رابطه ای که خمینی بین خود و 

بود . مشخصات این نظریه که  والیت فقیهمهدی برقرار کرد نظریه 

در آن حاکمیّت مردم و خدا در یک دولت واحد جمع شده ، به 

فعاًل کافی  جاهم کتاب خواهد آمد . در اینطور مشروح در فصل د

است که فقط به چارچوب اصلی این نظریه و جایگاه آن در مکتب 

 مذهبی خمینی بپردازیم.  -سیاسی 

بر این اساس ، خمینی معتقد بود که در فقدان امام زمان 

، هدایت الهی تنها توّسط نمایندگان امام غایب یعنی عالم فقیه 



 

  

مینی اوّلین عالم شیعه نبود که چنین ادعایی جاری است و البته خ

را مطرح می کرد . این ایده قباًل در ابتدای قرن بیستم توّسط 

برخی روحانیون سیاسی مسلک نظیر شیخ فضل اهلل نوری ) از 

چهره های شاخص ایدئولوژی خمینی ( و آیت اهلل کاشانی نیز 

چشمگیر در اّما اصل والیت فقیه حاوی دو تغییر  مطرح شده بود .

ید بر این داشت که والیت اوّل اینکه تأک نظریه شیعه سنتی بود.

حانی واحدی جای همه علمای واجد شرایط در دست روب مطلقه 

که ، به عنوان نایب امام زمان ، نقش والیت متمرکز شود. دوّم این

مطلقه فقیه نظیر امام غایب است. به عبارت دیگر ، رهبری خمینی 

مثل رهبری پیامبر و دوازده امام عاری از خطا و ناشی از الهام الهی 

 (2)بود. 

دولت در این رابطه ، خمینی در رساله تاریخی خود به نام 

وقتی که یک مجتهد ) فقیه واجد  "نوشته است که  اسالمی

شرایط ( عادل و دانا از برقراری و تشکیل دولت حمایت می کند ، 

پیامبر  وی در مورد امور اجتماع دارای همان حقوقی است که

 ."داشته است 



 

  

البته خمینی در مواردی معدود صریحاً به تصمیماتی  (2)

 م. –اشتباه اذعان داشت 

ر و ابتکار مذهبی تندی ادعای مزبور ادعایی بود شگفت آو

در تشیّع محسوب می شد. خمینی در مقابله با اعتقادات سابق 

دایر اینکه شیعه فقط باید پس از ظهور مهدی و توّسط او رهبری 

 اردشود ، معتقد بود که روحانیت در دوره انتظار مسئولیت د

حکومت امام زمان را برای او اداره نماید. بر اساس والیت فقیه ، در 

مربوط به امام را  فقیه مسئولیت کلّیه امور ولیّغیاب امام غایب ، 

چون او نایب امام بر روی زمین است . لذا ، ولی  به عهده دارد 

بوده و شایسته « عیناً دارای اختیارات اشرف پیامبران » فقیه 

 ز سوی مردم است.اطاعت کامل ا

این نشان از تنوّع چشمگیر اندیشه مذهبی و سیاسی در 

از جمله بروجردی و  -تشیّع است که سایر آیات عظام 

نظریه والیت فقیه خمینی را به این دلیل رد - (2)شریعتمداری

مسلمان در عصر حاضر  کردند که معتقد بودند مسئولیت روحانیون



 

  

داره مستقیم آن . امّا آنچه که وحانی کشور است نه احفظ هوّیت ر

خمینی را برای مردم جذّاب کرد این بود که وی قادر بود اعتقادات 

 خود را به زبان عامیانه برای آنان بیان کند . 

یعه سنتّی توانست نظر لذا وی با تعبیری نو از تفکّر ش

توده های ستم دیده جلب  گروه های با نفوذ چپ را به قیام به نفع

او توانست با اشاره به گذشته حماسی ایران و ین راستا ، در اکند. 

گراهای  ملّی مدی جزئیات نظریه سیاسی خود ، توجّهعپوشش 

ر این خصوص وی اظهار می . د خود جلب کندغیر مذهبی را به 

ما نمی گوییم که دولت باید در دست فقیه باشد ،  "داشت که 

بلکه معتقدیم که دولت باید بر اساس قوانین الهی در جهت رفاه 

 . امّا آنچه که وی اغلب در میان عموم بدان  "ل کند کشور عم

 

آیت اهلل بروجردی حدوداً یک سال قبل از شهرت  (2)

 م. –آیت اهلل خمینی فوت کرده بود 



 

  

 

نظارت رهبران » بود که چنین دولتی جز با  اشاره نمی کرد این

 عملی نخواهد بود . « مذهبی 

لذا ، وقتی سایر آیت اهلل ها اعتراض کردند که والیت فقیه 

 صرفاً یک نوع استبداد را جای نوع دیگر نشانده ، خمینی زیر بار

ود که فقیه صرفًا مثل یک نمی رفت . وی در این خصوص معتقد ب

بلکه وی وارث امام غایب است . بنابراین ، او والر نیست رهبر سک

 ،مجری عدالت الهی نیست بلکه خود مظهر عدالت است . فی الواقع

به معنای عادل در چارچوب محدود  "به گفته خمینی  فقیه 

بسیار دقیق تر و جامع تر  یعدالت اجتماعی نیست ، بلکه به معنای

لت خارج شده روغ بگوید از عدااست به طوری که اگر فقط یک د

. لذا ، وی پس از ساکت کردن همتاهای خود و آمدن "است

اکثریت شیعه به میدان ، موّفق شد کنترل دولت انتقالی را در 

دست گیرد . بدین ترتیب ، قبل از اینکه ایرانیان متّوجه شوند که 

چه چیزی را پذیرفته اند ، او با استفاده از حمایت های مردمی ، 



 

  

ش را به محیط سیاسی تزریق و ایران را به اعتقادات مذهبی ا

جمهوری اسالمی تبدیل کرده ، خود را اوّلین فقیه کشور و رهبر 

 بزرگ مادّی و معنوی ایران دانست .

خمینی یک بار دیگر « والیت فقیه »سه دهه بعد ، نظریه 

نه فقط توّسط برخی  ،مورد چالش قرار گرفت . اّما این بار 

هبی نظیر آیت اهلل العظمی میر محّمد شخصیّت های برجسته مذ

روحانی ، سیّد حسن طباطبایی قمی ، یوسف صانعی و حسینعلی 

 "اظهار داشت که  1727خود در سال  منتظری ) که قبل از فوت

همچنین  ( ، بلکه "امبر هم والیت مطلقه فقیه نداشت حتّی پی

جوان که در شهر مذهبی قم  بتوّسط دسته جدیدی از طّلا

به تحصیل بودند. این رهبران مذهبی آینده قباًل هرگز از مشغول 

شیعه سنتّی ) قبل از نهضت خمینی( تجربه ای نداشتند . امّا آنان 

» به شدّت از ضعف سیستم والیت فقیه در به وجود آوردن 

که خمینی قول آن را داده بود ، آگاه هستند . « حکومت فاضله 

جبران  ی   که احتمااًل لطمه ایبر این ، آن ها از تشیّع سیاسعالوه 

که هفتاد درصد آنان زیر سی -ناپذیر بر احساس بیشتر ایرانیان 



 

  

از مذهب  -سال بوده و لذا شناختی از ایران قبل از انقالب ندارند 

 اسالم داشته ، مطلّع هستند . به طور کّل و به ویژه از

با این احوال ، بیشترین چالش نسبت به مکتب خمینی از 

به  1771عراق بوده است . حمله نظامی سال  یعنی همسایه کشور

در آزادسازی  ی غیر منتظره عراق به رهبری آمریکا ظاهرًا تأثیر

دیگر مرکز مهمّ مکتب فقه شیعه در شهر مقدّس نجف در عراق 

گذاشته است . حوزه نجف به زمامت مرجع ایرانی االصل ، آیت اهلل 

سنتّی غیر سیاسی از  العظمی علی سیستانی تفسیری بیشتر

ن از ظلم وستم مذهب شیعه ارائه داده است. حوزه مزبور که اکنو

شده ، به توسعه نفوذ خود به آن سوی مرز  وحشیانه صدّام رها

سیستانی به  ایران اقدام ورزیده است . اکنون پیروان آیت اهلل

یر شده و متقاباًل تعدادی ثابت از طلبه های مدارس علمیه قم سراز

انی مایلند که نسخه ای از الهیّات شیعه فاقد فلسفه سیاسی ایر

 خمینی را در نجف فراگیرند.



 

  

لذا ، ممکن است دو نسل طول بکشد تا تشیّع به تفسیر 

جای سیاست ، به بو علمای شیعه  قبل از مکتب خمینی بازگردد

نقش خود به عنوان زعمای معنوی جامعه بازگردند. معهذا ، چنین 

زیرا که تشیّع مذهبی بل اجتناب به نظر می رسد ی غیرقابازگشت

منطقی بنا شده است . در تاریخ  ءبحث و مناظره ساست بر اسا

اه یک عالم شیعه گء تشیّع ، هیچتقریباً هزار و چهارصد ساله

خود نداشته است . به  ءبر عالم دیگر هم رتبه اقتداری بالمنازع

ری مذهب را همین ترتیب ، هیچ عالمی هم قدرت تفسیر انحصا

نداشته است . در این رابطه ، شیعه جهت تقلید از روحانی مدّ نظر 

خود آزاد بوده و لذا تا حدودی به همین دلیل است که به مذهبی 

است که بسیاری  تبدیل شده است . از این جهت« به گزین»کاماًل 

جمهوری اسالمی ایران را  ان در داخل و خارج ایران دیگراز شیعی

لکه صورت تحریف لگوی یک کشور اسالمی نمی دانند بنه تنها ا

گرچه این بحث به فصل دیگری موکول می شده آن می دانند )

 شود(.



 

  

. اگرچه او در درگذشت 2121آیت اهلل خمینی در سال 

، هشتاد و هفت ساله ای مریض و رنجور بود هنگام فوت پیر مرد

اکثر مردم را غافلگیر کرد . در هنگام تشییع  معهذا ، مرگ وی

ه او که در کفن پیچید زه خمینی برخی از عزاداران به جنازهجنا

و به عنوان تبّرک با  شده بود هجوم برده ، آن را قطعه قطعه کرده

خود بردند . در آن موقع حتّی کسانی در ایران بودند که باور نمی 

م مدّعی بودند که او نمرده کردند امام فوت کرده باشد . بعضی ه

 بلکه غایب شده و دوباره باز می گردد.  

از  از اینکه ناجی قدرتمند ایران شودخمینی مدّت ها قبل 

وقتی  جوان  ان تصوّف بود. در واقع ، خمینیعالقمندان پرشور عرف

پر بود از ابیات را بود یادداشت های شخصی اش طلبه ای آرمان گ

ر که طی آن ها اشتیاق خود در وصل به پرشور عارفانه حیرت آو

 معبود را همچون رسیدن عاشق به معشوق ، منعکس می کرد:

 من خواستار جام می از دست دلبرم ،  "

 این راز با که گویم و این غم کجا برم ؟                       



 

  

 جان باختم به حسرت دیدار روی دوست ،

  .پروانه دور شمع ام و اسپند آذرم

 این خرقه ملوّث و سجّاده ریا ، 

 «آیا شود که بر در میخانه بردرم ؟

ه در آینده آیت اهلل می ابیات فوق شاید از سوی کسی ک

عجیب باشد ، امّا برای کسانی که با اصول تصوّف  شود سخنانی

یعنی دیگر فرقه عمده اسالم ، آشنایی دارند به هیچ وجه غریبه 

صرفاً وسیله ای است که مرید می  نیست . بر اساس تصوّف ، اسالم

تواند از طریق آن هوای نفس خود را از میان برده و با خدای 

 شود. یآسمان و زمین یک

 

 

 



 

  

 

 فصل هشتم

 به می سجّاده رنگین کن 

 طریق صوفی

 این داستان لیلی و مجنون است .

روزی پسری بسیار زیبا در خانواده شیخی محترم چشم به 

طور که بزرگ می شد بر و همیندنیا گشود. او را قیس نامیدند 

و همگان واضح بود که وی روزی باعث افتخار فراوان برای خانواده 

طایفه اش خواهد شد . حتّی از دوره جوانی ، دانش ، پشتکار ، 

گرفت . وقتی سخن می  آموزش و سخنان او از همتایانش پیشی

گفت از زبانش دّر بیرون می ریخت و وقتی لبخند می زد گونه 

خورشید می تابش هایش همچون الله های بنفشی بود که با 

 شکفت . 



 

  

قیس روزی با دختری بسیار دوست داشتنی روبرو شد و 

آن را درک نمی کرد . نام اشتیاقی در وجودش راه یافت که عّلت 

و او مثل شب سیاه و درخشان « شب» معنای دختر لیلی بود به 

بود . چشمان لیلی به آهو می ماند و لب هایش همچون گلبرگ 

که عّلت مرطوب گل سرخ بود . لیلی نیز احساسی به قیس داشت 

در  دو کودک غرق در عشق بودند گرچهآن را نمی فهمید . این 

ود عالم کودکی معنای آن را نمی دانستند . عشق مثل ساقی ای ب

که جام قلب هایشان را لبریز می کرد و هر چه برایشان می ریخت 

که بفهمند چرا سرمست می شوند . هنگامی دند بدون اینمی نوشی

ساس خود که لیلی و قیس در کوچه و بازار شهر راه می رفتند اح

نزدیک می شدند که به یکدیگر قدر را مخفی می داشتند ولی این

لبخند بزنند ، اّما آنقدر فاصله می دزدانه نگاهی به هم کنند و 

گرفتند که شایعات را بر نیانگیزند . امّا چنین رازی را نمی توان 

ید . لذا ، حفظ کرد و با یک نجوا می توان سلطنتی را به زیر کش

 ."قیس و لیلی عاشق شده اند  "کسی بر زبان آورد که 

از خانواده لیلی از این موضوع برافروخته شد . پدرش او را 

ترک خیمه اش منع کرد . برادران لیلی مکتب بیرون کشید و از 



 

  

قسم خوردند که اگر قیس به نزدیک آن ها بیاید او را ادب خواهند 

 کرد ، اّما مگر می شود عاشق را از معشوق دور کرد . 

اکنون قیس که از معشوق خود جدا شده بود غرق در افکار 

ای به خیمه دیگر سرک  خویش از غرفه ای به غرفه ای و از خیمه

می کشید و هر جا که می رفت آواز زیبایی لیلی سر داده و به هر 

که در سر راهش بود وصف حُسن لیلی می گفت . هر چه بیشتر از 

فراق لیلی می گذشت ، عشق او به جنون نزدیک تر می شد و 

را به هم نشان داده و چیزی نگذشت که مردم در کوچه و بازار او 

 ."دیوانه آمد ، مجنون آمد  " می گفتند:

آری ، قیس مجنون بود ، امّا جنون چیست ؟ آیا او باید با 

شعله های عشق نابود شود ؟ آیا پروانه که خود را در اشتیاق وصال 

شمع می سوزاند دیوانه است ؟ اگر چنین است ، آری قیس دیوانه 

 بود.مجنون  بود . او به راستی

مجنون با لباسی پاره بر تن و سری خالی از عقل شهر را 

و دشت های حجاز پرسه می زد و ترک کرده ، بی هدف در کوه 

خود اشعاری غم انگیز سر می داد . او بی  ءبرای معشوق گم گشته

کس و کار، تبعیدی سرزمین شادی بود . او خیر و بی خانمان و 



 

  

داشت . او عاشق بود و شرّ ، حقّ و باطل ، دیگر برایش مفهومی ن

چیزی جز عشق نمی دانست ، وی عقل را رها کرده و با موهایی 

کثیف و گوریده و لباسی ژنده همچون فردی مطرود در صحرا می 

 زیست.

مجنون در شوریدگی خود به مّکه رسید . از میان جمع زوّار 

 گذشت و خود را به کعبه رساند و بر در آن کوبیده فریاد برآورد:

 رب به خدایی خودت ...یا » 

 کز عشق به غایتی رسانم 

 اگر چه من نمانم  ،کو ماند

 عشق ده مرا نور  ءاز چشمه

 وین سرمه مکن زچشم من دور 

 عشق شد سرشتم  ءپرورده

 «جز عشق مباد سرنوشتم

زوّار از این وضع مجنون یکّه خوردند . آن ها دیدند که او بر 

خود را به خاطر ضعف در زمین افتاده ، خاک بر سر می ریخت و 

 عشق مالمت می کرد.



 

  

امّا او  کارهای مجنون باعث شرمندگی خانواده و طایفه او شد

نمی شناخت . لذا ، وقتی مجنون با خبر شد که قرار  خود شرم

ازدواج کند ، دلیل و است لیلی با مرد ثروتمندی به نام ابن سالم 

ید و برهنه بر تن در ش بیرون رفت . او پیراهنا منطق از کف

همچون حیوانات در صحرا خزیده در تنگ درّه ها با آنان می 

خوابید و از گیاهان وحشی سّد جوع کرده ، آب باران می نوشید . 

سرانجام ، عشق او شهرت یافت. مردم از همه جا در جستجوی او 

 بودند تا در کنارش بنشینند و برایشان از عشق خود به لیلی بگوید.

ن به بطالت اشعار خود را برای مخاطبین یک روز که مجنو

شیفته اش می خواند ، باد تکّه کاغذی با خود آورده به پای او 

نوشته « مجنون »  و«  لیلی » انداخت . بر روی تکّه کاغذ کلمات 

که مجنون کاغذ را به دو  نددید شده بود . جمعی که دور او بود

مچاله آن نوشته بود  بر« لیلی» که نام نیم پاره کرد و نیمه ای را 

کرده از روی شانه اش به گوشه ای پرتاب کرد و نیمه دیگر را که 

اسم خود بر آن بود ، نزد خود نگه داشت . کسی از میان جمع 

نمی دانی که » پرسید : چرا چنین کردی ؟ مجنون پاسخ داد : 

اگر حقیقت عشق را می دانستی ؟ یک اسم بهتر از دو اسم است 



 

  

می شدی که وقتی عاشق را حذف می کنی ، معشوقه  گاه متوّجهآن

 اش را می یابی .

چرا اسم لیلی را دور انداختی و نه اسم » دیگری پرسید : 

نام فقط  "نگاهی تند به او انداخت و گفت : مجنون « خودت را ؟ 

یک صدف است و بس . آنچه که درون صدف است مهّم است . من 

حجابم و او صورت پیچیده در صدف هستم و لیلی مروارید ، من 

 ."حجاب 

جمعیت گرچه معنای سخن او را نمی فهمید اّما از شیرینی 

 کالم او در تحیّر بود . 

در این میان لیلی که اسیر محدودیت های طایفه اش 

گردیده و مجبور شده بود با مردی که دوست نداشت ازدواج کند 

شّدت مجنون زجر به سیاه چال تنهایی پناه برد . او هم به همان 

ش نداشت . او نیز دوست داشت با وحومی کشید امّا آزادی وی را 

صحرا زندگی کرده و از باالی کوه ها عشق خود را به مجنون ابراز 

کند. امّا زندانی خیمه و قلب خود بود . وقتی یک روز تاجری دوره 

گرد ، خبر از مجنون آورد ، لیلی احساس کرد که وجودش چون 

 ت خالی و بی وزن که در باد می چرخد. نی ای اس



 

  

روح مجنون بی درخشش روی تو  "پیرمرد به او گفت : 

ان در در شب زمستانی که به هزار توف همچون اقیانوسی است

افتاده است . او همچون مردی جن زده کوه و کمر را طی می کند 

 ."ن و فریاد زنان تو را صدا می کندو نعره کشا

و خود را نفرین  "تقصیر همه از من است  "لیلی فریاد زد 

من هستم که بر قلب مجنون آتش نهاده ام و  "کرد . او گفت : 

. لیلی سپس گوشواره های خود را  "کستر کرده ام وجودش را خا

این ها مال تو .  "آورد و به تاجر پیر داد و گفت : از گوش به در 

حاال نزد مجنون برو و او را به این جا بیاور، فقط می خواهم او را 

که شده در  ببینم ، کمی صورتش را نظاره کنم و یک لحظه هم

 ."نور چهره اش غرق شوم 

ی مجنون گشت . ذیرفت . چندین روز در صحرا پپیر مرد پ

 "رساند و گفت : ام لیلی را به او وقتی که باالخره او را یافت ، پیغ

آیا نمی توانی عهد ترک دنیا را بشکنی و تنها برای یک لحظه هم 

 "، صورت اشک آلود لیلی را ببینی؟ که شده

هیچ کس مرا نمی فهمد . آیا  "مجنون با خود اندیشید : 

نمی فهمند که تصوّر آن ها از خوشحالی از آن من نیست . آیا 



 

  

ن دنیا به آرزوهایشان درنمی یابند که آن ها ممکن است در ای

برسند اّما آرزوهای من تماماً چیز دیگری است ، چیزی که تا وقتی 

 ."ی فانی هستم برآورده نخواهد شد ؟ در این دنیا

ره امّا مجنون نمی توانست در مقابل فرصت دیدن چه

و ردایی بر تن کرد و به دنبال معشوق خود مقاومت کند. لذا ، ا

نخلستانی رسید و در آنجا پنهان شد تا پیر مرد تاجر راه افتاد تا به 

 برود لیلی را بیاورد.

هنگامی که تاجر دست لیلی را گرفته و او را به سمت 

ن لیلی به لرزه افتاد . او به بیست قدمی نخلستان می برد بد

مجنون که رسید از حرکت بازماند. پیر مرد دست لیلی را کشید، 

ای مرد شریف تا  "با التماس گفت :  حرکت نبود . اوامّا او را توان 

اینجا آمدیم ، اکنون بس است . حتّی اآلن چون شمعی سوزان 

 وجودم نابود می شود.  ءهمه ،هستم ، یک قدم نزدیک تر به آتش

پیر مرد لیلی را رها کرد و نزد مجنون رفت و او را با صورتی 

د. آورر زیر نور ماه به سوی لیلی پریده رنگ و چشمانی بی فروغ د

مجنون چند قدم جلو رفت. نور ستارگان از باالی درختان نخل 



 

  

سوسو می زد و ناگهان در زیر سقف آسمان لیلی و مجنون به هم 

 رسیدند .

این تنها یک لحظه بود و خون به گونه هایشان دوید. دو 

که اکنون این راب عشق به هم خیره شدند. با اینعاشق ، مست ش

گر را لمس کنند ، می دانستند چنین قدر نزدیک بودند که همدی

پس از یک  ،گاهط در بهشت می توان مزّه کرد . آنشرابی را فق

نفس ، یک آه و بغض شکسته در گلو ، مجنون بازگشت و از 

نخلستان به سوی صحرا دوید و همچون سایه ای در تاریکی شب 

 ناپدید شد. 

رنگ باخت و گل  ل ها گذشت . برگ های درختان نخلسا

طور که کشت زارها زرد به عزا ، گلبرگ ها ریختند . همینشان های

و خشک می شد و باغ ها آرام تن به پژمردگی می دادند ، بر لیلی 

آخرین  نیز چنین می گذشت . عاقبت نور چشمان او کم شد و با

 را به زبان آورد .« مجنون  »نفس نام عاشق خود 

د ، به هنگامی که مجنون از مرگ معشوقه خود باخبر ش

سوی خانه دوید و در خاک گور خود غلطید . او بر زمین آرمید و 

همچون هنگام دعا ، پیشانی بر خاک سایید امّا لب های خشکیده 



 

  

در آخر ، او رها شده از « . لیلی » او تنها یک کلمه بر زبان آورد : 

 رنج و حسرت ، روحش به پرواز درآمد و دیگر نبود .

لی بود و بعضی ها بر سر گور لی گفته اند بدن مجنون ماه

کس را جرأت نزدیکی به گور نبود زیرا که گفتند سال ها. هیچ

ند و کرکس هایی هم بیابان شب و روز بر آن پاس می داددرندگان 

که بر باالی گور می چرخیدند با بدن مجنون کاری نداشتند . 

عاقبت آنچه از او ماند، مشتی خاک و استخوان بیش نبود . تنها در 

آن هنگام بود که حیوانات وحشی صاحب خود را رها کرده و به 

 صحرا بازگشتند. 

گ حیوانات که رفتند و باد خاک مجنون را با خود برد ، سن

 مزاری بر گور لیلی نهادند که بر آن نوشته بود: 

 خفتند به ناز تا قیامت ،  "

 برخاست زراهشان مالمت ،

 ن جهان به یک عهد ،بودند در ای

 "خفتند در آن جهان به یک مهد 

 



 

  

به سنّتی بسیار پیچیده و  که اصطالحی است -صوفیگری 

چنانکه رنالد  -بی نهایت متنوّع عرفانی در اسالم اطالق می شود 

داشته ، اساسًا غیر قابل تعریف است نیکولسون مّدت ها پیش اظهار

کمک چندانی در شناخت این واژه نمی کند .  صوفی. حتّی کلمه 

به معنای صوفی بودن ، هنگامی که احتماالً اشاره به تصوّف  کلمه

جامه زبر و پشمینه دارد چندان در خور توّجه نیست . جامه مزبور 

نامیده می شد جامه ای بود که صوفیان اوّلیه به نشانه  صوفکه 

عمالً  صوفیمی پوشیدند . در واقع ،  دنیافقر و پشت کردن به 

بود. برخی گفته اند « سائل » یا  فقیرو  درویشمترادف با کلمات 

به  صفا، به معنای منتخب یا  صفوهصوفی مشتق از کلمه عربی 

مزبور به دالیل ریشه شناختی ر دو مورد معنای خلوص است ولی ه

رد می شود . برخی دیگر معتقدند که واژه صوفی صورت تحریف 

است . البته این مورد  « خرد»به معنای سوفیا کلمه یونانی  ءشده

هم علی رغم ارتباط نمادین اغواء کننده آن ، بعید است. زیرا کلمه 

« ء علم غایت اشیا» به عنوان را در معنای ارسطویی آن سوفیا 

بدانیم ، به کلمه صوفی بسیار نزدیک است ولی از نظر زبان 

 شناختی چنین نیست.



 

  

تصوّف به عنوان نهضتی مذهبی ، آمیزه ای از گرایشات 

فلسفی و مذهبی است . لذا ، این فرقه ، همچون پاتیلی بوده است 

که در آن اصول رهبانیت مسیحی و ریاضت هندو را با کمی 

ی و مقداری فلسفه گنوستی اسالمی و نو اندیشه بودا و تانترائ

ندکی از تشیّع ، مانویت و افالطونی درهم آمیخته و دست آخر ا

سم آسیای مرکزی نیز بدان افزوده اند تا ترکیبات آن کامل شمنی

شود . چنین ملغمه ای از گرایشات می تواند به تحلیل دانشورانه 

تواند حاکی از در خصوص این فرقه لطمه بزند امّا در عین حال می 

 این باشد که صوفیگری در ابتدای کار چگونه شکل یافت. 

صوفیان در ابتدای کار چندان تماسی با یکدیگر نداشتند و 

افرادی آواره بودند که در سراسر حکومت اسالمی طیّ طریق کرده 

ال معرفت ذات خدا بودند . وقتی تعداد این دراویش فزونی به دنبو 

تردّد نظیر بغداد و خراسان اماکنی جهت گرفت ، در مناطق پر 

ساخته شد تا در آنجا گرد هم آیند و آنچه را که در آنان اطراق 

سفرهای معنوی خود آموخته بودند با هم به صحبت نشینند . تا 

یعنی حدوداً همان زمانی که عبّاسیان به دلیل کژ  -قرن یازدهم 

به مراکزی ثابت این قبیل اماکن  -آئینی در تعقیب شیعیان بودند 



 

  

تبدیل شد که حکم صومعه داشت و بعدها تعدادی از آن ها به 

 مکاتب طریق عرفان یا تصوّف تکامل یافت. 

مکاتب تصوّف قائم به استادی معنوی بود که در جهت 

رسیدن به خلوص و روشنی ضمیر از خلق کناره می گرفت. این 

) هر دو به معنای  پیرو در فارسی  شیخ قبیل اساتید که در عربی

پیر مرد( نامیده می شدند ، خود قبالً از مریدان اساتیدی مشهور 

بودند که آموخته های نامنظّم خود را جمع آوری کرده بودند تا به 

نسلی جدید از مریدان انتقال دهند . به این ترتیب ، هر مریدی که 

 کالم پیر یابه سطحی از بلوغ معنوی می رسید ، مسئول رساندن 

لذا ،  ه و کار به این شکل دنبال می شد .شد شیخ به مریدان خود

التقاطی سخت نیست که دریابیم چرا تصوّف به دستور پختی 

آن از منابع مختلف طی دوره ای  شبیه است که مواد الزمهء

 طوالنی جمع آوری شده است . البته ، چنانکه شیخ فضل اهلل

اً جمع آوری دستور بین صرف "حائری از زعمای صوفیه گفته : 

 . "ی بسیار است پخت و خود عمل پختن و خوردن ، تفاوت

با این حال ، نهضت تصوّف نیز مانند تشیّع در تقابل با اسالم 

ورت خشک اسالم سنتّی علمای امپراطوری سلسله خلفا و نیز با ص



 

  

قیقت . لذا ، هم شیعه و هم تصوّف در کشف حه راه افتادآنان ب

تفاده کرده و فّعالیت معنوی خود را بر شناخت از قرآن از تأویل اس

محمّد پیامبر متمرکز کرده و هر دو فرقه هایی با محوریت بر 

 شخصیّت هایی نظیر امام یا پیر بنا کرد.

در حیطه معنوی مشابهی قرار داشته و  اگرچه شیعه و تصوّف

ش قطعاً بر یکدیگر تأثیر گذار بوده اند ، امّا تصوّف حاوی نوعی گرای

نادر ضدّ روشنفکری در اسالم است که صرفاً به راز و رمز و زهد 

صوفیان برخالف شیعیان عالقه ای به  ،پرداخته است. در ضمن

قدرت سیاسی نداشتند. اگرچه تصوّف نهایتاً و به خصوص در شبه 

قارّه هند به قلمرو سیاست وارد شد ، اّما پیروان صوفی در ابتدا از 

اجتناب کرده و خود را از کشمکش های کلیه قدرت های مادّی 

سیاسی و دینی که در آغاز شکل گیری جامعه اسالمی بر آن حاکم 

شده بود به کلّی مبرّا داشته بودند. صوفیان در عوض با در پیش 

گرفتن زندگی ساده و فقیرانه در جهت ریاضت و جدایی از مردم و 

، صوفیان بر تله های این جهانی گام برمی داشتند. در این راستا 

ان را عوض کنی ، اگر نمی توانی پادشاه "این عقیده بودند که 

 ."خودت را عوض کن 



 

  

صوفیان در آداب و رسوم خود به دنبال کشتن نفس بودند . 

اگرچه چنین هدفی شاید در همه نهضت های عرفانی رایج باشد، 

معهذا چند تفاوت مهّم بین صوفی گری و آرمان های سنّتی 

ود دارد. اوّل اینکه اسالم شدیدًا ضدّ رهبانیت است و عرفانیت وج

این موضوع بر همه جنبه های زندگی مؤمن سایه افکنده است . 

خالصه اینکه ، اسالم مذهبی جمعی است و از فردگرایی افراطی و 

گوشه گیرانه منزجر است. در واقع ، شاید بتوان گفت مسلمانی که 

ل آن کاتولیک رومی است که از آمیختن با امّت پرهیز می کند مث

کلیسای پاپ را نفی کند ، زیرا هردو اینان عمدًا خود را از منبع 

رستگاری جدا کرده اند . اگرچه اکثر پیروان صوفی خود را از 

جامعه کنار کشیدند اّما آن ها راهب نبودند و مریدان آن ها از 

شیخ  اقشار صنعتگر ، داروساز و تاجر بوده و زندگی عادی داشتند.

را  دنیای درون "این خصوص می گوید یک پیر واقعی  حائری در

از خالص سازی  "زیرا وقتی که  "از دنیای بیرون جدا نمی کند 

 ."به فکر برون و جامعه می پردازی  درون خود شروع کنی ، سپس

که از سنّت های رایج در تصوّف  - دیگر اینکه ، قرآن با تجرّد

فرمان خدا می داند  به شدّت مخالفت کرده و آن را خالف -است 



 

  

. در این جهت ،  "ار باش و تولید مثل کن پرب "که گفته است 

بخش چشمگیری از قرآن به تقویت و حفظ خانواده پرداخته و آن 

را مظهر عالم خلقت می داند . در واقع ، قرآن در آیات خود بارها 

ای بندی به خدا یکسان دانسته احسان و رعایت حق والدین را با پ

و  232آیه  1ه ، سور 31آیه  1، سوره  23آیه  1است ) سوره 

( . در عین حال ، با اینکه چندین فرد مجرّد 21یه آ 32سوره 

بصره که علی رغم زیبایی  نظیر رابعهء -شاخص صوفی وجود دارند 

همه خواستگاران زد تا خود را  ءخیره کننده اش دست رّد به سینه

 تجرّد هرگز به پدیده ای رایج در تصوّف بدل نشد.  -وقف خدا کند 

امّا شاید مهم ترین تفاوت بیت تصوّف و عرفانیت مذهبی 

سنتّی در این باشد که عرفانیت سنّتی به طور دایم به اصل مذهب 

که زاییده اسالم است ، مذهب وّلیه وصل است امّا تصوّف با اینا

ناختی ی داند که اگر کسی بخواهد شاوّلیه را همچون پوسته ای م

باید آن را به دور افکند . به عبارت  مستقیم از خدا داشته باشد

 ءمایهاسالم مقدّمه تصوّف است نه درون دیگر ، مذهب رسمی

شاخص آن ، یعنی اینکه اسالم مثل سایر مذاهب بشر را به سوی 



 

  

می کند ، در صورتی که هدف تصوّف این است که  هدایتخدا 

 کند. وصلانسان را به خدا 

موضوع فوق بدین معنا نیست که تصّوف اسالم و شروط 

کند. برخالف اتهّامات اغلب تند مذهبی و حقوقی آن را به کلّی رد 

شیعی و سنّی ، صوفیان مسلمان هستند. آنان چون سایر مسلمانان 

ادها و استعارات اسالمی می کنند ، از نم ی خوانند ، عبادتنماز م

ء استفاده می کنند و پیرو کیش و آداب اسالم هستند . به گفته

ی از طریقت رفاعیه در اورشلیم صوف ءرتبهواالشیخ  محمد الشاذلی

اگر می خواهی به طریق پیامبر باشی ، باید مسلمانی واقعی  ": 

خدا می دهد تا راه  همه چیز خود را در که کسی شوی ... یعنی 

 ."بنده او شود 

آموزه های  ءراست کیشی ، همه ءبا وجود این ، صوفیان همه

سنتّی ، قواعد مذهبی الهیّات و پنج ستون دین را برای رسیدن به 

شناخت خدا غیر کافی می دانند. در این خصوص ، حتّی قرآن که 

صوفیان آن را به عنوان کالم مستقیم خدا محترم می دارند، فاقد 

ظرفیت تاباندن نور به جوهر خدا می دانند . چنانکه یکی از پیروان 

ته است ، چرا وقت خود را صرف خواندن نامه عاشقانه ) صوفیه گف



 

  

آن را  خود منظورش قرآن است( در حضور معشوقی کنیم که

 نوشته است ؟

نیز  اید آغازی داشته باشد ، راه تصوّفاز آنجا که هر سفری ب

طور که صوفی اسالم شروع می شود . همین« رونی پیوسته بی» با 

برسد و با « کشتن نفس » ا به از منزلی به منزل دیگر می رود ت

ته باید تدریجاً کنار گذاشته شود زیرا سخدا یکی شود ، این پو

در این « . مهم است  درون صدف» مانطور که مجنون گفت : ه

راستا ، صوفیان معتقدند که خرد و الهیّات ، کیش و آداب ، قواعد 

مذهبی و دستورات آن ، همه باید در نزد شخص روشن بین جای 

 دهند. « عشق » د را به فضیلتی واال یعنی خو

لذا ، بی عّلت نیست که در طول تاریخ بیشتر مسلمین با 

که اند . ادّعای صوفیان دایر بر اینبه تصوّف نگاه کرده سوء ظن 

خرد انسانی قادر به فهم خدا نیست و چنین شناختی تنها با درک 

م مقامات باطنی از حقیقت غایی میسّر است ، طبیعتاً موجب خش

که صوفیان در کاوش خود جهت کشف معرفت بود.  اینمذهبی 

خفیه جهان ، شریعت را بی ارتباط می دانستند وضع را بدتر می 

کرد. چنانکه قباًل اشاره شد ، قواعد اسالم به ماهیّت بیرونی یا 



 

  

می پردازد ،  بدین معنا که کمّیت گرا و قابل کنترل است اّما  ظاهر

نمی تواند کنترل کرد و لذا این مطلب تهدیدی  را باطن داخل یا

که ، صوفیان با جدا رای مقامات مذهبی است . بدتر اینجدّی ب

مخصوص  اسالمی به نظر می رسید که جامعهکردن خود از جامعه 

پا کرده اند که در آن پیران صوفی جای علما را به را ب به خود

 عنوان مقامات مذهبی انحصاری گرفته بودند. 

تصوّف با ردّ خشکی شریعت و تفاسیر سنتّی آن مشتاقانه 

را پذیرا شده و در همه انواع اعتقادات و آداب و رسوم محلّی 

مناطقی از امپراتوری اسالمی که تحت سلطه اکثریت اعراب نبود 

شهرت فراوان یافت . فی المثل ، در هند تصوّف به سرعت 

قانه بقاتی را مشتاگسترش یافت زیرا که ارزش های اسالمی ضّد ط

س عمیق ، فرم نشستن و مراقبه ، وفق با آداب سنتّی هند نظیر نف

متونی کاماًل  ی مرکزی عده ّای از صوفیان ایرانیمی داد . در آسیا

جدید تدوین کردند که شاخصه آن مجموعه باشکوهی از شعر و 

ترانه و ادبیات صوفی بود که برخالف قرآن به زبان بومی نوشته 

 به سهولت در سراسر امپراتوری پخش می شد.شده و 



 

  

این شرح مختصر از ریشه های تصوّف شاید روشن کند که 

وجه ضت چگونه شروع شده و گسترش یافت امّا به هیچاین نه

توضیح نمی دهد که تصوّف چیست . در واقع ، تصوّف نهضتی 

 است مذهبی که صرفًا قابل توصیف است امّا قابل تعریف نیست. 

خصوص ، توّجه کنید به داستان زیر که تّوسط در این 

 2103بزرگترین شاعر صوفیه یعنی جالل الدین رومی ) وفات 

میالدی ( نوشته شده و ادریس شاه ، شیخ بزرگ ساردنا آن را 

 بازگو کرده است : 

یک ایرانی ، یک ترک ، یک عرب و یک یونانی به سرزمینی 

ا سکّه ای را که دور دست سفر می کردند و بر سر اینکه تنه

ر نفر  مایل داشتند چگونه خرج کنند مشاجره داشتند . هر چها

» بخرند . اّما فرد ایرانی دلش می خواست  بودند که کمی خوراکی

و امّا « عنب» می خواست و عرب « ازوم » بخرد ، ترک « انگور 

که ، جر و بحث باال گرفت و خالصه این« . استافیل » مرد یونانی 

خواسته خود پای فشاری می کرد . زبان شناسی که از بر  هریک

ا را شنید. لذا ، به آنان گفت آن حدود رد می شد جر و بحث آن ه

چهار نفرتان را برآورده  سکّه را به من بدهید و من خواسته هر ": 



 

  

. پس زبان شناس سکّه را از آنان گرفت و به دکّانی در  "می کنم 

ک انگور خرید و به هر یک از آن نزدیکی رفته چهار خوشه کوچ

 . آن یک خوشه انگور داد 

 . "است که من می گفتم  انگوری این "مرد ایرانی فریاد زد 

می  ازوماین همان چیزی است که من  "ترک پاسخ داد 

 ."گویم 

 . "آوردی  عنبتو برای من  "عرب گفت 

مادر زبان خود به این می  "و باالخره مرد یونانی گفت 

 ." استافیلگوییم 

ر نفر یک چیز امردان مزبور ناگهان متوّجه شدند که هر چه

چگونه مقصود خود را به بقیّه را می خواسته اند اّما نمی دانستند 

 کنند. تفهیم

چهار مسافر مزبور نمود انسان در جستجوی نیاز معنوی 

درون خود است که قادر به تعریف آن نیست ولی به شیوه های 

ن می کند . در مثال فوق ، زبان شناس مانند مختلف آن را بیا

صوفی ای است که این واقعیت را برای انسان روشن می کند که 

آنچه به دنبال آن است ، یعنی مذهب ، گرچه نام های مختلف 



 

  

دارد امّا در واقعیّت یک چیز واحد است . امّا مهم ترین جنبه مثال 

د به آنها انگور فوق این است که زبان شناس مزبور تنها می توان

ولی نمی تواند به آنان شراب که جوهر آن است ،  ؛دهد و بس

بدهد . به عبارت دیگر ، نمی توان راز حقیقت متعالی را بر انسان 

فاش کرد ، زیرا که چنین شناختی قابل اشتراک نیست بلکه باید 

از طریق سفر درونی سختی تجربه شود . چنانکه سعدی شیرازی 

 شاعر بزرگ ایران گفته است : 

 ب دیده و عالم تمام کَر ، وامن گُنگ خ "

  ".من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش 

ن برای لیلی است. به قول تصوّف چیست ؟ عشق مجنو

وج های بی شمار که بر هم می م "استاد صوفی  (Halky)کالکی 

و همه از یک دریا آیند و لحظه ای خورشید را منعکس می کنند 

 میالدی ( 127شیخ صوفیه ) وفات  ابن جنیدیا به قول  "هستند 

 "واالتر و ترک هر کیفیت پایین تر انتخاب هر کیفیت ،تصوّف"

نه ترسا و  "ر این خصوص می گوید که منِ صوفی ی داست . مولو

یهودیم ... نه مسلمانم ... نه شرقیم نه غربیم نه بری ام و نه بحری ، 

نه از بادم ،  ،خاکمعی ام ، نه از افالک گردانم . نه از یبارکان طنه 



 

  

ازعقبی ، نه از جنّت نه از نه از آبم ، نه از آتش ... نه از دنیا  ، نه 

معبد واقعی آتش پرست ،  ". صوفی به قول اسحان قیصر "دوزخ 

منع زرتشتی ، واقعیت درون برهمنی است که چهار زانو در حال 

 ."و و رنگ نقّاش است مراقبه و قلم م

سیر بدون غذا ، پادشاهی در اب ، ست بدون شرصوفی، م

گنجینه ای در خرابات است . نسبت تصوّف به اسالم دای محقّر ،ر

مسند جوهره  مثل نسبت قلب به بدن است ، یعنی مرکز حیاتی و

 "مروارید در صدف ، صورت پشت حجاب  "آن یا به قول مجنون 

است . تصوّف واقعیت مخفی و ظریفی است در عمق مذهب اسالم 

رفتن به این عمق است که می توان به هر گونه درکی از  و تنها با

 راز و رمز دست یافت.  پر این فرقه

*** 

 

بازارهای پر جنب و  دریک روز صبح در بغداد قرن دهم ،

بلوایی به پا شد زیرا که  وش اّما به شدّت تحت کنترل شهرج

مردی با لباس ژنده به نام حسین ابن منصور حلّاج ، که یکی از 

میدان شلوغ شهر به  مشهورترین پیران طریق صوفی بود ین واوّل



 

  

من »  یعنی «انا الحّق : »  زد وارد شد و با صدای بلند فریاد

من خدا هستم » و در واقع منظورش این بود که « حقیقت هستم 

نظمیه بازار از این کار متحیّر شدند . لذا ، آن ها بالفاصله حالّج  «.

اکمه تحویل علمای مذهبی دادند . را دستگیر کرده و جهت مح

. ندالبته علمای بغداد از قبل با این استاد جنجالی صوفی آشنا بود

حلّاج اگرچه به مذهب زرتشتی و در خانواده ای مُغ در جنوب 

به دنیا آمده بود ، معهذا ، بعدها به دین اسالم گرویده و ایران 

تقریبًا در سّن جوانی به بغداد ، پایتخت عبّاسیان ، نقل مکان کرده 

بود . او از اوّلین مریدان پیر افسانه ای صوفیان ، توستری ) وفات 

میالدی ( بوده و خود به خطیبی با نفوذ و پرجاذبه تبدیل  211

ام کارهای اعجاب آور و بیانات غیرمتعارف شده بود که به انج

خطاب می کردند « مرّبی » مشهور بود . حلّاج که مریدانش او را 

و هر کس با قلب پاک باطنی ابتدا با بیان اینکه حّج زیارتی است 

می تواند آن را در هر کجا به جا آورد ، عالوه بر خشمگین کردن 

مضافاً با تمرکز بخش مقامات مذهبی ، موجب بدنامی خود شد . او 

می « صوفی غایب » عمده آموزه های خود بر عیسی که وی را 

دانست ، موجب انزجار بیشتر علما شد . لذا ، حّلاج را به دلیل این 



 

  

« مسیحی در باطن » قبیل اظهارات به عنوان فردی جزمی و 

محکوم کردند . امّا آنچه وی را به مشهورترین شهید صوفی در 

کرد اظهارات به شّدت کفرآمیز او بود دایر بر اینکه با تاریخ مبدّل 

 خدا یکی شده است ، گرچه وی تنها شهید صوفیه نبود. 

نی بودن خود چندین بار فرصت حلّاج طی هشت سال زندا

یافت تا حرف خود را پس بگیرد امّا او این کار را نکرد. باالخره ، 

لّاج را محکوم به المقتدر خلیفه عبّاسی زیر فشار مقامات مذهبی ح

مرگ کرد. خلیفه جهت نشان دادن شدّت بدعت گذاری وی در 

دین او را  شکنجه کرد ، شلّاق زد ، قطعه قطعه کرده به صلیب 

کشید ، جسدش را سر بریدند ، بدنش را تکّه تکّه کرده بقایای آن 

 سوزاندند و خاکسترش را به رود دجله ریختند.

اقعًا ادّعای خدایی می کرد ؟ ر حّلاج چه بود ؟ آیا او ومنظو

اگر چنین است ، چگونه می توانیم تصوّف را به عنوان فرقه ای 

حیدی و بت شکن نظیر اسالم مشروع از مذهبی به شّدت تو

  بدانیم؟

بسیاری از صوفیان برجسته حلّاج را به شدّت محکوم کردند . 

غزالی ، که احتمااًل مهم ترین عارف مسلمان در تاریخ اسالم است 



 

  

از « کیمیای سعادت » در شاهکار خود در قرن یازدهم به نام 

برای  "نام برده که نفع مرگ او  "یاوه گویی ابله  "عنوان حلّاج به 

. در واقع ، غزالی حلّاج را  "ر بوده است مذهبی واقعی بیشتآرمان 

به خاطر ادّعای رسیدن به سطح وحدت معنوی با خدا در آن 

جوهر او با جوهر خدا ادغام شده ، مورد انتقاد قرار نداد . آنچه 

غزالی و سایرین به آن اعتراض داشتند این واقعیت بود که حلّاج 

 عام فاش کرده بود .رازی را که قرار بود در پرده بماند ، در مالء 

غزالی که یک عمر صرف وفق عرفان اسالمی با راست کیشی 

عری اسالمی کرده بود ) او در کمال تعّجب هم صوفی و هم یک اش

می دانست که چنین معرفت پر کس بهتر از هر سنّت گرا بود ( 

رمز و رازی باید به آرامی و طی مراحلی فاش شود . در این راستا ، 

می نویسد همانطور که احیای علوم اسالمی  غزالی در کتاب

و بزرگسال  "قعی از یافته های بزرگسال ندارد کودک شناخت وا"

،  "خته های شخص با سواد را درک کند نمی تواند آمو" بی سواد 

را درک  "تجربه قدّیسان روشن بین  "د فرد با سواد نیز نمی توان

 کند. 



 

  

 بی حرمتی در بیانش نبود، بلکه فاش بنابراین ، خالف حّلاج

درک او را  ه کسانی بود که احتماالً قدرتساختن عجوالنه آن ب

نداشتند . تعلیمات صوفی هرگز نباید نزد کسی که آمادگی ندارد 

یا از نظر معنوی بالغ نیست ، فاش شود . چنانکه الهجویری ) وفات 

 "خص ناوارد دارد که ش بسیار امکان ، است میالدی ( گفته 2703

نیّت صوفی را اشتباه فهمیده و لذا نه مفهوم اصلی آن ، بلکه 

 .  "که خود از آن دارد ، تکذیب کند  تصوّری را

حتّی حلّاج هم اعتراف کرد که تجربه وحدتش با خدا پس از 

سفری طوالنی از پرداختن به درون حاصل شده است . لذا ، او در 

ذرّه با روح  روح تو ذرّه "که :  خود در مورد خدا نوشته است دیوان

از طریق جدایی و وحدت مجدّد و اکنون  من درآمیخت ، به نحوی

 ."و ، وجود من و نیز ارادهء من است من خود تو هستم ، وجود ت

جهت درک اینکه حلّاج در سفر درونی خود کجا به پایان 

اه رسید باید آغاز سفر او را در نظر گرفت ، یعنی اوّلین منزلگاه ر

طوالنی و دشوار خود اندیشی معنوی که صوفیان آن را طریقت می 

نامند . طریقت سفری است عرفانی که صوفی را از چهره بیرونی 

، هدایت می یعنی خدا  -و تنها حقیقت  -مذهب به حقیقت الهی 



 

  

سفرها پایانی دارد ، اگرچه آن راهی هموار کند . طریقت مثل همه 

نیست که به مقصدی ثابت برسد بلکه چون کوهی با عظمت است 

که قّله آن حضور خدا را در برگرفته است . بدیهی است که برای 

رسیدن به چنین قلّه ای راه های متعدّد وجود دارد که برخی از آن 

ر راهی در هون ها از راه های دیگر بهتر است . دیگر اینکه ، چ

نهایت به مقصد می رسد ، لذا اینکه انسان از کدام راه برود مهم 

نیست. مهم این است که در راه بوده و دایم به سمت قلّه حرکت 

با جّدیت  -هر بار با یک قدم سنجیده ، آرام و تحت مراقبت  -کنی 

 که هر یک نشان از تجربهءطریقت  مشخّص« منازل و مراتب » از 

اً به پایان سفر گذر کرده تا نهایت ر تکامل معنوی استذیوصف ناپ

بصیرت است که در آن حجاب حقیقت کنار  برسی و آن لحظهء

 می رود ، نفس کشته شده و خویشتن جذب خدا می شود. 

در واقع ، معروف ترین تمثیل در شرح طریقت صوفی و 

 ر سفر به سوی کشتن نفس از آن عبور کندمنازلی که مرید باید د

قصّه ای است که عطّار و کیمیاگر ایرانی قرن دوازدهم فرید الدّین 

میالدی ( سروده است . در شاهکار حماسی 2137عطّار ) وفات 

 کرد آمده اند تا پرندگان جهان دور هُدهُد منطق الطیرعطّار به نام 



 

  

پرندگان  یعنی سلطانسیمرغ  راهنمای آنان در سفر برای دیدن

نکه پرندگان بتوانند سفر را آغاز کنند ابتدا باید باشد .امّا قبل از ای

 اطاعت کامل خود را به ُهد هُد اعالم کنند و قول بدهند که : 

 حاکم خود را به جان فرمان کنیم  "

 ".یک و بد هرچ او بگوید ، آن کنیم ن

رو ضروری است توضیح می دهد که چنین قولی از آنهُدهُد 

نامالیمات جسمی و عاطفی است و که سفر پر مخاطره و مملو از 

را می داند . لذا ، دیگران باید هر چه او می گوید  راه تنها اوست که

 بدون سؤال بپذیرند.

در ادامه قّصه ، پرندگان برای رسیدن به سیمرغ باید از هفت 

درّه هولناک عبور کنند که هر یک نشان از منزلی در طی طریق 

دل از جهان » دگان باید در آن است که پرن طلباست . اوّلی درّه 

است که در  عشقو از گناهانشان توبه کنند . سپس درّه « برکنند 

تا وجودش » هر پرنده به دریایی از آتش افکنده می شود آن 

آن است که هر پرنده باید در  رازبعد از آن درّه « . مشتعل شود 

سیر هر کس تا کمال وی بود ،  "راهی جدا انتخاب کند زیرا که 



 

  

مرحله ای است  استغناء. درّه "بود قرب هر کس حسب حال وی 

 ."نه در او دعوی و نه معنی بود  "که 

که همه در یکی ادغام می شوند :  است توحیددرّه پنجم درّه 

، زان یکی کان در عدد آید تو نیست آن یک کان احد آید تو را  "

 ."را 

 است ، حیرتن به درّه ششم که درّه پرندگان پس از رسید

خسته و متحیّر از حجاب دوگانگی های سنّتی گذشته ، ناگهان با 

 لذا ، آشفته و ناالن می گویند:  خأل وجود خود روبرو می شوند .

 اصالً می  ندانم چیز ، من ... "

 ندانم نیز من ،هموان  ندانم 

 عاشقم اّما ندانم بر کیم

 ."نه مسلمانم ، نه کافر ، پس چیم 

می رسند که از  فقرباالخره ، در پایان سفر پرندگان به درّه 

کرده ، « جامه ای از نیستی در پوش  »نفس خود تهی شده و

جذب روح عالم می شوند . تنها هنگامی که هر هفت درّه پشت سر 

کوه خود درهم » گذاشته شد و پرندگان یاد گرفتند که چگونه 



 

  

، آنگاه « عقل مادرزاد کن با دل بدل » و « از از فاقه ای گد

 رخصت یافتند در تخت سیمرغ حضور یابند .

از هزاران پرنده ای که سفر با ُهدهُد را شروع کردند تنها سی 

دل شکسته ، جان شده ، » پرنده به انتها رسیدند . این سی پرنده 

که باالخره به حضور سیمرغ رسیدند . اّما وقتی « تن نادرست 

پرندگان را که انتظار  شان به او می افتد با حیرت نه سلطانچشم

در فارسی به  سیمرغمی بینند .  خود رادیدنش داشتند بلکه 

است . و اینجا در پایان طریقت است که « سی پرنده » معنای 

گرچه بسیاری به سر » شوند که  پرندگان با حقیقتی روبرو می

 سیمرغ می« . ینید و خود را دیده اید ، خویش را ب گردیده اید

در ، خویش را  و ناز ، تا به ما  محو ما گردید در صد عزّ» گوید : 

 « .یابید باز 

عطّار پیری صوفی بود که از طریق شعر و تعالیم خود مفهوم 

را بسط داد که طی آن با روح همچون فلز « کیمیای معنوی » 

 -بل از اینکه به حالت ناب پایه قابل تبدیلی برخورد می شود که ق

، باید از ناخالصی پاک شود . عطّار خود درآید  -یا مثالً طالیی 

روان همه اشخاص را ظرفی برای دریافت پیام  ،نظیر اکثر صوفیان



 

  

خدا می دید. در عین حال ، او معتقد بود که افراد بسته به اینکه 

در کجای طریقت قرار گرفته باشند درجات مختلفی از پذیرش 

 دارند. 

که اکثریت عظیم بشریت خود را  -در مراحل اوّلیه طریقت 

با هر گونه « ) من » یعنی خود ، خویش ، وجود یا  نفس -می یابد 

به داشته باشیم (« رایشات خود محوری مجموعه گ» تعریفی که از

طور که مرید طی طریقت می کند عنوان تنها واقعیت است . همین

می « نَفَِس خدا » یا نَفس عالم می رسیم . قرآن روح را روح  به

 دمیده شده تا بدنش جان بیابد.« آدم » داند که به حضرت 

دی روح حیات بخش و اب لذا ، روح در این معنا برابر است با

خلقت سایه انداخته است. بر این اساس ، روح وجود  خدا که بر

و « پرانا » خالص است . این همان چیزی که هندو آن را 

می خوانند ، یعنی همان نیروی اثیری ) « چی » تائوئیست ها 

روح » اتری ( که شالوده عالم است و عارفان مسیحی در صحبت از 

 به آن اشاره می کنند. ،«القدس 

گیر نبردی ابدی با نفس یا روح در ،نظریه سنتّی صوفیاندر 

برای تصاحب قلب است . قلب نه مرکز عواطف بلکه  یگردخویشتن 



 

  

البته در اکثر فرهنگ های مسلمین  -مرکز حیاتی بشر است 

مرکز » عواطف در دل است . به قول تیتوس بوخارت ، قلب 

ی آگاهانه در تعریف«. جوهری است که فرا سوی قالب انسان است

تر ، قلب برابر با تصوّر سنتّی غرب از روح به عنوان نیروی پیش 

 برنده خِرَد است .

فرد هنگامی قدم به مراحل نهایی طریقت می گذارد که 

که در همه -نفس به تدریج قلب را رها کند و بدین ترتیب به روح 

 -پیچیده شده « خویشتن » آحاد بشر هست ولی در حجاب 

همچون قطره ای شبنم که به دریایی وسیع و که  امکان می دهد

بی انتها چکیده ، قلب را جذب کند. وقتی که چنین چیزی اتفّاق 

کشتن پرشور و که آن  ،می رسد فنابیفتد، شخص به درجه 

سرمست کننده نفس است. این آخرین منزلگاه در طریقت صوفی 

و با  است . اینجا دیگر پایان سفر است که فرد از نفس خود رها

 روح عالم یکی شده و به وحدت با خدا می رسد. 

اگرچه تعداد واقعی منازل طریقت بنا به سنّت متفاوت است 

) مثالً طریقت عطّار هفت منزل را قبول دارد (. صوفیان مصّر 

 "ولوی : هستند که این منازل را باید یک به یک پیمود . به قول م



 

  

. مضافًا اینکه  "ا نوش کن جام پنجم گر بخواهی ، چار جام اوّلی ر

به پایان رسد. لذا ، تنها « پیر » هر منزل باید تحت مراقبت اکید 

کسی که خود سفر را به پایان رسانده می تواند دیگران را در این 

ی هشدار می دهد مسیر رهبری کند . حافظ ، شاعر پر افتخار صوف

مکن ،   ظلمات است قطع این مرحله بی همرهی خضر  "که : 

 ."بترس از خطر گمراهی 

به قول جواد ست یعنی کسی که « کیمیای واال » پیر 

مس قلب جویندگان را به طالی ناب  "نوربخش دانشور صوفی 

. پیر مثل هُدُهد از مریدان  "دل کرده وجودشان را پاک می سازد ب

خود می خواهد که وفاداری خود را نسبت به او مثل بیعت ) 

ی که به طور سنّتی با شیخ یا خلیفه بسته می شد( اعالم عهد

کرده و کامالً تسلیم وی باشند . لذا ، پیر قدرتی بسیار باالتر از هر 

بر این اساس ، پیر « . یار خداست » شیخ و خلیفه دارد زیرا که او 

چشمانی است که خدا با آن جهان » نه فقط راهنمای معنوی بلکه 

نامیده « قطب » پیر در بیشتر اشعار صوفیان  « .را نظاره می کند 

می شود ، محوری که نیروی معنوی عالم حول آن می چرخد . 

« دراویش چرخان » رک موسوم به این مفهوم را طریقت مشهور ت



 

  

به روشنی زنده می کند . آنان رقصی معنوی و خلسه آور انجام می 

جای دهند که مریدان طی آن حرکت کیهان را با چرخیدن در 

 عین خود ، گاهی برای ساعت ها در هر نوبت ، تقلید کرده و در

نیز می  ،خود که مرکز عالم ساختگی آنان است« پیر»حال دور 

 چرخند.

پیران صوفی به عنوان کسانی که طریقت را پیموده اند 

احترامی چون قّدیسان دارند. سالگرد آنان روزی مقدّس است ) 

عنای عروسی است زیرا که پیران که در فارس به م عرسمعروف به 

با مرگ خود و ترک این جهان نهایتاً با خدا یکی می شوند (. قبر 

دسته از بخصوص برای آن -این قبیل پیران مکانی زیارتی می شود 

مسلمانان فقیر که سفر حجّ برایشان ممکن نیست ( و دوستداران 

می آنان با عهدها ، خواسته ها و توّسل خود درخواست شفاعت 

قدر زیاد است که صرفًا آن -ا برکت او ی -کنند . قدرت معنوی پیر 

دست زدن به قبر او بیماران را شفا داده و زنان نازا را بارور می 

کند. زیارت قبور پیران صوفی نظیر سایر اعمال صوفیان ، فارغ از 

خصوص ای همه یکسان است. بجنسیت ، قومیت و حتّی مذهب بر

یر معمول نیست که مسیحیان ، سیک ها ، در شبه قارّه هند غ



 

  

هندوها و مسلمانان تقریباً به یک اندازه در آرامگاه قدّیسان صوفی 

پیران صوفی با قدرت عظیم جاذبه معنوی مریدان  حضور یابند.

گرد هم می آورند تا به آن ها دانشی مرموز یاد دهند که خود را 

شناخت بی  یونانینامیده می شود . عرفان مثل اصطالح عرفان 

( به سطحی باال از دانش اشاره دارد که در آن  gnosis) واسطه 

هر کس می تواند حقیقت متعالی را درک کند. با وجود این ، 

شاه انقا  یی و غیر منطقی است که به گفتهءعرفان دانشی غیرعقال

از طریق خویشتن  "سی ، صرفاً ، چهل و دوّمین پیر طریقت اوی

اصل می شود که در این صورت به روش داری و خلوص ح

بر این اساس ، صوفیان معتقدند که چون .  "استدالل نیازی نیست

عقل عاجز از شناخت رمز الهی است ، درک واقعی طبیعت عالم و 

جایگاه انسان در آن تنها وقتی حاصل می شود که عقل جای خود 

 را به عشق بدهد. 

زندگی خود را با  باید دراصولی که مریدان صوفی از همهء 

دهند هیچ کدام به اهمیّت عشق نیست . عشق بنیان  آن وفق

صوفی گری و زبانی است که تصوّف از طریق آن به بهترین نحو 

بیان شده و تنها مسیری است که از طریق آن می توان به آرمان 



 

  

عشق فراگیرترین منزلگاه در طریقت صوفی  ءهایش پی برد . تجربه

نه الهّیات و  -ت که موجب شناخت خداست است ، زیرا عشق اس

 نه قطعاً شرعیّات .

صوفی ، جوهر خدا یا ذات خدا ، عشق است . عشق  به گفتهء

عامل خلقت است . بر این اساس ، تصوّف مفهوم خلقت از هیچ 

(ex nihilo  را نمی پذیرد زیرا که قبل از هر چیز ، عشق وجود )

داشته و آن عشق خدا به خود در مرحله وحدت ازلی است . لذا ، 

نشان « دیگری » تنها هنگامی که خدا اراده کرد این عشق را به 

سان ، انسان مظهر سان را در جلوه خود آفرید . بدیندهد ، وی ان

 ت یافته است.خداست ، خدایی که از طریق عشق عینی

هنگامی که صوفی صحبت از عشق خود به خدا می کند 

یا عشق  شگفتیدرست خالف مفهوم سنتّی آن در مسیحیّت یعنی 

معنوی است . عشق صوفی ، عشقی پر شور ، با تمام وجود ، در 

نهایت تواضع و با انکار نفس است . عشق صوفی نظیر عشق 

معشوق و  شرط به ارادهء زم تسلیم بی قید و مجنون به لیال ، مستل

بدون توّجه به رفاه خود است . این عشقی است در جهت کشتن 

. عشق به قول عّطار کامل نفس و در واقع هدف اصلی آن است 



 

  

ند و روح را خالص می کند و فس را می سوزاآتشی است که ن

  "آن باشد که چون آتش بود ... "عاشق 

 گرم رو ، سوزنده و سرکش بود ،

 دیش نبود یک زمان .عاقبت ان

 درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان ،

 لحظه ای نه کافری داند ، نه دین .

 ذرّه ای نه شک شناسد ، نه یقین

 نیک و بد در راه او یکسان بود ،

 آن بود. خود چو عشق آمد ، نه این ، و

 ،صوفیان مثل بیشتر عارفان تالش می کنند در عبادت

دوگانگی بین ذهن و مقصود را از میان بردارند . لذا ، هدف ایجاد 

وحدتی جدا نشدنی بین فرد و خداست. این اتحّاد در صوفی گری 

اغلب از طریق شّفاف ترین و صریح ترین تصاویر جنسی بیان می 

 و ، حافظ در مورد خدا می گوید : شود . از این ر

     ت ، سهر لحظه زگیسوی تو خشبوی مشام "

 ."آن رو که مرا از لب شیرین تو کامست ز  



 

  

برخی از جذّاب ترین استفاده از تصاویر جنسی در تصوّف را 

میالدی ( یافت که  020 – 272می توان در آثار رابعه بصره ای ) 

ارباب خود شد  ءقبالً به وی اشاره شد. رابعه در جوانی یتیم و برده

وی تجربه وحدت عرفانی با . معهذا ، او در طول زندگی خود در آرز

خدا بود و گاهی هفته های متوالی نمی خوابید تا روزه بگیرد ، نماز 

بخواند و در خصوص حرکت عالم مراقبه کند. در یکی از همین 

نور خیره کننده ای در  ه های شبانه بود که اربابش هالهء مراقب

سان باالی سر او دید که همه خانه را روشن می کرد. لذا ، او هرا

شده و بالفاصله رابعه را آزاد کرد و به او اجازه داد سر به صحرا 

یا « فنا » رابعه در صحرا به برود. آنگاه، گذارده و به دنبال طریقت 

گرچه نه تنها ، ااوّلین ،  او رسید و بدین ترتیب« کشتن نفس » 

صوفی زن شد. زنی که دانشور شهیر ، حسن البصری اعتراف کرده 

 او از نظر معنوی تباه است. که در حضور

نشان از  «ترسای آویال»اشعار رابعه مثل همتای مسیحی اش 

 ارتباطی بسیار عمیق با خداست :

 فَس ، ای امید و ای دل ِ همراه من ، ای نَ

 پیکرم ، ای ثروت بسیار من ، 



 

  

 عمر من ، ای عشق من ،  گر نبودی

 این چنین آواره هر جا کی بُدم 

 هر کجا را از پی عشق تو می گردم ولی ، 

 ناگهان با عشق تو پُر می شوم .

 ای تو ، ای ناخدای قلب من ، 

 چشم روشن ، اشتیاق سینه ام .

 کی شوم از بند تو هرگز رها ، 

 تا که هستم زنده در این سرسرا .

 باش راضی از من و ای عشق من ، 

 خوب دان از تو که راضی است من.

دید برای معشوق که چنین در ابیات رابعه این اشتیاق ش

جاری شده ، حاکی از جنبه مهمّی از مفهوم عشق برای صوفی 

بماند یعنی تحقّق نیافته است . این عشق بیش از هر چیز باید 

همان چیزی که مجنون در نخلستان بدان پی برد. در واقع ، 

ه پرندگان تمثیل عطّار در پرواز به سوی سیمرغ متوّجه شدند ک

نمی توان طریقت را با انتظار به پایان رساندن آن آغاز کرد زیرا 

فقط تعدادی معدود به مقصد رسیده و به وحدت با خدا دست می 



 

  

یابند. لذا ، صوفی را اغلب به عروسی تشیبه می کنند که بر تخت 

گل های سرخ به روی کوسن ها » خود نشسته و در حالی که 

ماد است گرچه می داند او هرگز ، مشتاق رسیدن دا« ریخته شده 

نخواهد آمد . با وجود این ، عروس منتظر می ماند و انتظار او برای 

و بی تاب معشوق است « از عشق می میمرد» همیشه ادامه یافته 

تا جایی که «  نزد من بیا ، نزد من بیا» و با هر نفس فریاد می زند 

یل می شود دیگر موجودیتی مستقل ندارد و به عاشقی صرف تبد

 که با معشوق خود به وحدت رسیده است . 

 چنانکه حالّج از تجربه وحدت خود با خدا می گوید : 

 من عاشقم آنم که او عاشق من ، 

 در بدن من  ،ما همچو دو روحیم یکی

 گر مرا بینی ببین پس او را ، 

 گر ببینی وی ، ببین پس ما را 

عشقی است  ، اگر عشق کامل عشق بی پاسخ به معنای لذا

که عاشق از معشوق انتظاری ندارد، پس برای صوفی عاشق واقعی 

یا شیطان است که وجود خدا را به عنوان  ابلیس و الگوی عشق

آغاز کرد ولی به علّت سر پیچی از « در راه طاعت خدا » فرشته 



 

  

» آدم از حضور خدا رانده شد . مولوی در اثر خود به نام  ءسجده

ظهار داشته که امتناع شیطان از اطاعت خدا ا« عذرخواهی ابلیس 

هر حسد از دوستی خیزد » زیرا که « از روی عشق بوده نه تمرّد » 

 «.غیری همنشین  ،یقین ، که شود با دوست

اگرچه ابلیس به جهنم انداخته شد تا دیگر هرگز وجه اهلل را 

وقت طفلی ام که » ند ، امّا او همچنان مشتاق معشوق است که نبی

و تا ابد در آتش « بودم شیر جو ، گاهوارم را که جنباند ؟ او 

» اشتیاق روی خداست و از اعماق جهّنم فریاد برمی آورد که : 

 « .مات اویم ، مات اویم ، مات او 

اگرچنین جلوه ای از شیطان برای اکثر مسلمین حیرت آور 

است ، مهّم این است که بدانیم نکته در همین جاست . چنانکه 

لذا ، « . عشق نه ایمان می شناسد و نه کفر » طّار مدّعی بود ع

تنها با گذر از حجاب دوگانگی های سنتّی که انسان ها ساخته اند 

تا رفتار درست اخالقی و مذهبی را دسته بندی کنند می توان به 

. صوفی نه دوگانگی که فقط وحدت را می شناسد .  رسید «فنا » 

ه نه خیر هست ، نه شرّ ، نه د است کبر این اساس ، صوفی معتق

ست نه تاریکی ، آنچه هست فقط خداست . معهذا ، چنین نور ه



 

  

اعتقادی را نباید با اصل هندویی توّهم واقعیت ) مایا( و یا با نظریه 

بودایی تهی بودن ) سونیاتا ( اشتباه گرفت ، زیرا نزد صوفی 

است . قرآن واقعیت نه تهی بودن است نه توّهم . حقیقت فقط خد

کنی خدا آنجاست .  به هر سو روی» زمینه می فرماید : در این 

( . 223آیه  1) سوره  «خدا به همه جا محیط و به هر چیز داناست

از آنجا که نظریه توحید بر یکتایی خداست ، صوفی نیز معتقد 

 است که حقیقت هم یکتاست. 

 ذرّه و خورشید و عالم همه افالک به هم

 فقط نامی و شکل و لقبی که نه چیزند

 در حقیقت یک شوند ، یکتا شدند ، تنها یکی

در فلسفه سنتّی غرب چنین مفهومی از وحدت افراطی را 

یا یگانه انگاری می نامند ، یعنی این تصوّر که همه مونیسم اغلب 

چیزها را علی رغم تنوّع آن ها می توان به یک چیز واحد در فضا ، 

زمان ، جوهر یا کیفیت تقلیل داد . مهذا ، شاید درست تر این 

« یگانگی » یا « وحدت » باشد که آرمان وحدت افراطی تصوّف را 

رستی چنین آرمان یگانه انگار ، در تأکید بر کیفیت خداپ .بخوانیم



 

  

، به معنای یک ، اوّلین و مهم ترین اسم خدا از میان نود احدکلمه 

 اوست.و نه اسم زیبای 

دقیقاً همین یگانه پنداری است که صوفیان را وا می دارد 

را ردّ کنند. نه از این جهت که آنان از رفتار  سنّتی دوگانگی های

لکه از این جهت که آن ها تنها درست اخالقی اجتناب می کنند ب

معهذا ، باید اعتراف  یا وحدانیت خدا را قبول دارند.« وجود یکتا » 

ن درخصوص تعالیم کرد که چنین درکی منجر به سردرگمی فراوا

دراویش » خصوص با توّجه به اعمال به اصطالح صوفیگری شده ، ب

ن غلبه که با شراب خواری ، قمار و زن بارگی علنی به عنوا« مست

بر جنبه های بیرونی مذهب ، آشکارا قوانین شرع را زیرپا گذارده 

استعاره  از طریق اند . به هر صورت ، عدم دوگانگی سنّتی معموالً

نشان داده می شود و معمول ترین آن مستی و عیّاشی است که 

هر دو به نمادهای غالب شعر صوفی در کشتن نفس و عشق 

 مستانه درآمده است .

 "کم نظیر خود می گوید :  عمر خیّام در رباعیّاتحکیم 

ار عقل و دین کن همهء "،  "امشب صد بشکه شراب می نوشم 

. شراب خیام مِی معنوی و نشانه  "بگذارم ، پرده از مِی بردارم 



 

  

است . صوفی کسی است که آرمان « موهبت پروردگار» سنتّی 

عقل وهزار » از های سنّتی زهد و رفتار اخالقی را کنار گذارده و 

عشق خدا  ءقلب خود را با می مستانه گریخته تا پیالهء« رد توی خ

زهد و نیکی را  "این جهت است که حافظ می گوید :  پُر کند . از

 . "ه ای ... به می سجاده رنگین کُن نباشد خلس

وقتی حجاب دوگانگی های سنّتی به کنار رفته ، نفس نابود 

آن گاه مرید به فنا می رسد که د ، شده و روح قلب را تسخیر کن

کشتن خلسه آور نفس » چنانکه قبالً اشاره شد بهترین تعبیر آن 

است . لذا ، در پایان طریقت است که حقیقت وحدت الهی همه « 

 "به قول شاه آنقا در می یابد که  مخلوقات ظاهر شده و صوفی

آبیم ، همه فریاد برآرند که  –جوی و رود و قطره و دریا و حباب 

 . "آب 

صوفی با کنار گذاشتن کیفیت و ویژگی خود از طریق افراط 

صلت خدا وارد می شود. او در کشتن نفس تماماً به چونی و خ

وء تفاهم رایج در نزد شیعه و سنّی تبدیل به خدا نمی برخالف س

خلوق یکی می شوند که در ذات خدا محو شده و خالق و مشود ، بل

میالدی  2213-2117ی را ابن العربی ) . مفهوم چنین وحدت اله



 

  

( عارف و دانشور بزرگ با بازخوانی شهادت سنّتی مسلمانان به 

خدایی نیست جز خدای  -ال اله الّا اهلل » وجود خدا یعنی جمله : 

وجودی نیست جز وجود خدا ، حقیقتی نیست جز » به : « یکتا 

 بیان کرده است .« حقیقت خدا 

چنان در رشد بی ) مکتبی که آنب فکری ابن العردر مکت

فرقه تصوّف ذی نفوذ بوده که می توانست کّل این فصل از کتاب را 

به خود اختصاص دهد ( ، انسان و عالم به عنوان دو جزء منفک امّا 

مثل دو آینه هستند که یکدیگر را در خود « روح کلّی » نزدیک 

کالم خدا دایر بر منعکس می کنند . ابن العربی با استفاده از تأویل 

( آفریده ، 2آیه  1سوره « ) نفس واحد » اینکه بشر را از یک تن یا 

است . لذا ، « وجودی واحد » بدین شکل تعبیر کرد که عالم خود 

می باشد « خالصه ای از کتاب بزرگ عالم » از نظر العربی ، انسان 

را وحدت ذاتی خود » و به قول رنالدنیکولسن ، آن عّده قلیلی که 

« انسان کامل » ، به آنچه العربی آن را « با خدا کامالً دریافته اند 

 ) که به آن انسان کلّی هم می گویند ( ،تغییر یافته اند.

بر این اساس ، انسان کامل کسی است که فردیّت نزد او 

صرفاً صورت ظاهر است اّما حقیقت معنوی وی با خود عالم 



 

  

منطبق است . به قول عبد الکریم الجلیلی بزرگ ترین شاگرد 

نسخه بدل خداست ، او تماماً آیینه بازتاب » العربی ، انسان کامل 

صفات خدا و واسطه ای است که وجود خدا از طریق او آشکار می 

 شود. 

اگرچه تصوّف همه پیامبران و رسوالن از جمله امامان و 

می داند ، معهذا ، برای « کامل  انسان» پیران صوفی را معرّف 

صوفیان الگوی انسان کامل کسی جز خود محّمد نیست . همه 

مسلمین راه روشن محّمد را صراط مستقیم رسیدن به خدا می 

دانند. معهذا ، برای صوفیان ، محّمد بیش از آن چیزی است که 

( .  12آیه  33می داند ) سوره « نمونه پسندیده » قرآن آن را 

 از نظر صوفی محمّد نور ازلی و از اّولین مخلوقات خداست. یعنی 

گنوسی  حاکی از تأثیر عمیق حکمت« نور محّمد » استنباط 

که درک صوفیه از محّمد مثل درک بر صوفیه است . خالصه این

ی مظهر الیزال است . لذا ، به مسیحیّت گنوسی از عیسی یعن

وری است تابان در ن» انجیل یوحنا ، محّمد مانند عیسی  نوشتهء

( یا به قول 3/2تاریکی که سیاهی بر آن غلبه نمی کند ) یوحنا 

 است.« نوری است که قبل از هر چیز » انجیل توماس او 



 

  

توصیف عیسی در انجیل های یوحنا و  نحوه معهذا ، برخالف

تصوّر کرد . « خدای جسمانی » توماس ، محمّد را نباید به عنوان 

 11سوره « ) خدا نور آسمان ها و زمین است » قرآن می فرماید : 

گفته ، « درگاه نور » ( یعنی همانطور که غزالی در مجموعه 33آیه 

فی الواقع نور محّمد چیزی جز بازتاب نور خدا نیست . در واقع ، 

تصوّف اغلب نوع رابطه بین خدا و محّمد را مثل رابطه خورشید و 

کننده نور خورشید است.  ماه می داند که در آن ماه صرفاً منعکس

 ، و ماه جلوه زیبایی و خلقتبدین سان ، خورشید مبیّن قدرت و 

که پیام آن "ین زمینه ، عنایت خان می گوید : است . در ا رغبت

مانگونه را ... ه دو، علم او را ابالغ کرده نه دانش خخدا را رسانده 

ّمد است که . لذا ، این تصوّر ویژه از مح"که نور ماه از خود نیست 

می دانند، گرچه « ذکر اهلل » بلکه  رسول اهللصوفیان او را نه تنها 

 دارای معانی متعدّد در تصوّف است .« ذکر » کلمه 

منجر به تعقیب  صوفیه اغلببدیهی است که اعتقادات 

خشونت بار مریدان آنان به دست مقامات  ناخوشایند و بعضاً

مذهبی ای بوده که از باورهای ضدّ شریعت و ضدّ نظام آن ها 

کمتر به  تادند. بر این اساس ، صوفیانعمیقاً به درد سر می اف



 

  

مساجد راه پیدا می کردند و لذا مجبور شدند با توسعه و کمک 

ارند . در آداب و رسوم خود مرز بین انسان و خدا را از میان برد

نتیجه ، ذکر به عنوان عملی فیزیکی در یاد کردن از خدا تبدیل به 

محور اعمال معنوی همه دراویش شده است ، اگرچه شکل و 

در مسلک های مختلف صوفیه تفاوت بسیار  «ذکر»کاربرد عملی 

 دارد.

یا گفتار مشهوری « ذکر آوائی » معمول ترین شکل ذکر 

طریقت قدیری عمدتاً در  است که از طریق مراسم عبادی

کشورهای سوریه ، ترکیه ، آسیای مرکزی و بخش هایی از آفریقا 

وجود دارد . طریقت قدیری احتماالً به عنوان اوّلین طریقت مقبول 

در تصوّف ، گفتن ذکر را بر اساس بیان موزون و مکرّر شهادتین با 

ستغاثه سایر عبادات مذهبی قرار داده است. لذا ، در مجالس آنان ا

در  -توأم با ممارست در حبس نفس و حرکات سریع سر و بدن 

صورت می گیرد و به  -حالی که مریدان به شکل دایره نشسته اند 

تدریج ذکر و استغاثه سریع تر و سریع تر می شود تا جایی که 

عبارات آنان به بازدم های نامفهوم تک هجایی ای شبیه کلمه 

، تبدیل می گردد. بدین گونه ، مرید یعنی خدا « او » عربی هو یا 



 

  

با استغاثه مکرّر به درگاه خدا از طریق یادآوری ، تدریجاً خود را از 

نفس خویش دور می کند تا شاید بتواند موصوف به صفات الهی 

یادآورنده خدا » گردد. طریقت قدیری معتقد است که بدین شکل 

 «.، خود به یاد آورده می شود 

ذکر خاموش » طریقت قدیری ، اصطالحاً  در کنار ذکر آوایی

نقش بندی وجود دارد. نقش بندی به عنوان سنتّی  ءمشهور فرقه« 

ترین مسلک تصوّف عمدتًا از افراد متّقی سیاسی تشکیل شده که 

نسبت خود را به ابوبکر رسانده و اکیدًا معتقد به رعایت شریعت 

ریقت نقش بدین گونه ، نوع سنّت گرای تصوّف یعنی ط  هستند.

بندی موسیقی و رقص را ممنوع و به جای آن آداب مذهبی معقول 

تر نظیر ذکر خاموش را برگزیده که در آن ذکر جمعی و رسا جای 

 خود را به تکرار اسامی خدا در ذهن و در حالت مراقبه داده است.

در  ذکر خاموش در واقع به شکل مراقبه ای که مثال

صورت می گیرد ، نیست . با این حال ، فرقه  «ترا وا دا»بوداییسم 

فکور صوفی عملی انجام نقش بندی و برخی دیگر از طریقت های 

» نام دارد و ریچارد نتون آن را به درستی  تفکّرمی دهند که 

به هر « . شود  منجر به یقین به خدا می» دانسته که « تفکّری 



 

  

یا تفکّر  ندی هم مثل مسلک قدیری از ذکرصورت ، فرقه نقش ب

 یک هدف دارد و آن وحدت با خداست. 

انواع ذکر صرفاً شامل ذکر آوایی یا خاموش نیست . در واقع ، 

» مشهورترین نوع ذکر رقص معنوی طریقت مولوی است که به 

معروف است . برخی از صوفیان از هنر خوش « دراویش چرخان 

ان ، در نویسی به عنوان نوعی ذکر استفاده می کنند و در این می

قفقاز که تصوّف بسیاری از آداب شامانی هند و اروپایی های دوران 

باستان را به میراث برده ، ذکر چندان بر تالوت کلمات یا مراقبه 

متمرکز نبوده بلکه بر پایه ایجاد درد جسمانی به عنوان وسیله 

ایجاد شوک در مریدان است تا آنان را به حالت خلسه درآورد . فی 

طریقت رفاعی در مقدونیه از این جهت شهرت دارد که المثل ، 

مریدان آن در مأل عام به نقض عضو خود پرداخته ، بدین شکل که 

هنگام حالت خلسه بدن خود را به دفعات با سیخ سوراخ می کنند. 

همچنین ، در بعضی نقاط مراکش صوفیانی هستند که ذکر را از 

استقامتی انجام می طریق اِعمال کارهای شگفت انگیز قدرتی و 

 دروغین دنیای مادّی جدا سازد . دهند تا آنان را از واقعیت 



 

  

نوع معروف دیگری از ذکر وجود دارد که عمدتاً توسط 

طریقت مرسوم چشتی در شبه قارّه هند صورت می گیرد. چشتی 

مال معنوی خود تخصّص ها در این زمینه درکاربرد موسیقی در اع

 را در کنسرت های معنوی پرشوری که« یاد خدا » دارند. آنان

که بررسی الرنس آن نام دارد به بهترین نحو بیان می کنند  سماع

 می خواند.« گفتگویی پویا  بین انسان عاشق و خدای معشوق »را 

که هر دو عبادات اسالمی مقبول  -البته موسیقی و رقص

دلیل در شبه قارّه هند دارای تاریخی طوالنی و بخشی از  -نیستند 

هولتی بوده است که می توانسته گسترش تصوّف در این کشور س

واقع ، اوّلین مبلّغین  دو را در مراسم عبادی خود به کار گیرد . درآن

وبیدن بر طبل ها وارد ی اغلب با نواختن فلوت یا کسیّار چشت

ند تا جمعیتی را به دور خود گردآورند و سپس شهرها می شد

ان می کردند . لذا ، سماع ، برای مسلک حکایات پیران خود را بی

چشتی ها فقط وسیله ای جهت تجربه جهان غیر عقالیی نیست ، 

تبلیغی مهّمی نیز هست . از این رو ، استفاده از سماع  ءبلکه وسیله

در تظاهرات سیاسی غیر معمول نیست . در واقع ، برخالف اکثر 

صوّف در طریقت های صوفی که مایل به سکوت سیاسی هستند ، ت



 

  

هند همیشه در زد و بندهای کشور دخالت داشته ، به خصوص 

میالدی ( که شماری از  2311-2232حاکمان مغول ) طی دوران 

صوفیان در ازای تأمین رفاه معنوی و مشروعیت اخالقی برای 

 سلطنت آنان ، از نفوذی بسیار برحکومت بهره می بردند. 

شاه ولی اهلل ) « سیاسی صوفیان » شاید یکی از با نفوذترین 

میالدی ( نویسنده و فیلسوف قرن هجدهم باشد .  2011وفات 

ولّی اهلل از مریدان پرشور طریقت سنّت گرای نقش بندی در کتب 

« خارجی » و موعظه های خود سعی داشت تصوّف را از تأثیرات 

گری هندو ( جدا آن ) فی المثل نو افالطونی ، عرفان ایرانی و دانتا

به آنچه وی آن را شکل قدیمی تر و خالصی از  و برگرداند کرده

به راست عرفان اسالمی می دانست که به طور تفکیک ناپذیر 

وجود این ، ولی اهلل بیشتر عالقمند بود  کیشی تسنّن متّصل بود. با

که به جای خالص سازی صرف صوفیگری ، به ارزش های بنیادین 

ادی حکومت تأکید کند. در اسالمی در حوزه های اجتماعی و اقتص

وی گرچه به روش های بسیار  سیاسی -نتیجه ، ایدئولوژی مذهبی 

متفاوت تفسیر شده ، معهذا ، بر نسل های بعدی علمای علم 

 الهیّات و فالسفه مسلمان تأثیری عمیق گذاشت.



 

  

لذا ، تأکید ولی اهلل بر احیاء علوم اسالمی و نظریه های 

دی او از یک سو بر مدرنیست های اقتصا -روشنگرانه اجتماعی 

اسالمی نظیر سیّد احمد خان تأثیر گذارد تا به جنبش علیگره خود 

رپایی نظام روشنفکرانه که نه فقط متعهّد به بشکل دهد ، جنبشی 

آموزشی اروپایی در هند بود بلکه همکاری مسلمانان با 

استعمارگران بریتانیایی را که تازه شروع به ایفای نقشی تهاجمی 

 تر در مسایل سیاسی شبه قارّه کرده بودند ، تشویق می کرد. 

از سوی دیگر ، تأکید ولی اهلل بر راست کیشی منجر به 

در هند « پاک دین » صطالح پیدایش شماری از جنبش های به ا

است که شاگردان آن « دیوبندی » شد که معروف ترین آن مکتب 

( نقشی فعّال در مخالفت با اشغال هند توّسط طالبان ) به عربی 

بریتانیا داشتند و گروه پشتون تبار آن بعدها افغانستان را در 

سیاسی راست  -حاکمیت خود درآورد تا فلسفه افراطی دینی 

د را بر کشور تحمیل کند ) گرچه داستان اینان را در کیش خو

 فصل دیگر کتاب بیان خواهیم کرد(. 

مصیبت بار استعمار در هندوستان ، معلوم  ءبا توّجه به تجربه

سیاسی شاه ولی اهلل بیشترین  -است که کدام دیدگاه مذهبی 



 

  

گونه سلمانان تحت ستم هند داشت . همانتوفیق را در جلب نظر م

های با آرمان  آن خواهی و تلفیقار شد ، ندای تجدّدکه آشک

روشنگری استعمارگران اروپایی همواره با صدای بلندتر و 

پرخاشگرانه تر سنّت گرایان و مقاومت آنان علیه یوغ غیر قابل 

تحّمل امپریالیسم خاموش می شد. بدین سان ، نسلی جدید از 

ودند که مسلمانان هند که در کشوری چشم به دنیا گشوده ب

 انیا شده بود دیگر با این عقیدهءمنحصراً ملک مالی امپراتوری بریت

فق اگر دنیا با تو موا "گفت مشهور صوفیه موافق نبودند که می 

. در عوض ، آن ها نسخه ای را  "نیست ، تو با دنیا موافق باش 

میالدی ( شاعر عارف  2200-2132برگزیدند که محمّد اقبال ) 

از مریدان طریقت قدیری و از طرفداران  -بزرگ مسلک و فیلسوف 

و موافق نیست اگر دنیا با ت "ارائه کرده بود دایر بر اینکه  -ولی اهلل 

 ."، علیه آن به پاخیز

 

 

 

 



 

  

 فصل نهم

 بیداری در شرق

 پاسخ به استعمار

گزارش از فردریک کوپر ، معاون نمایندگی عالی آمرتیسار 

به وزارت امور خارجه انگلیس در خصوص مرگ سپوهای شورشی 

 2230) سپاهیان مسلمان بنگالی ( در الهور هندوستان . اوّل اوت 

 میالدی : 

پیاده  11سپاهی از هنگ  177ژوئیه حدود  37در تاریخ 

یانمار که به دستور دولت در نظام بومی از اردوگاه اسرای جنگی م

آنجا گرد آمده و خلع سالح شده بودند تا امکان پیوستن به 

سربازان مزبور  شورشیان مسلمان دهلی را نداشته باشند، گریختند.

که ضعیف و گرسنه بودند به آسانی تا کرانه رود راوی تعقیب شده 

به ی درآمده و نفر از آنان به ضرب گلوله از پا 237و در آنجا 

مانده بودند بر  هتا غرق شوند. آن عدّه که زند رودخانه ریخته شد

روی تکّه های چوب خود را به ساحل مقابل رسانده و در آنجا مثل 



 

  

مشتی جوجه پرندگان وحشی دور هم جمع شده و منتظر 

اگر آن ها سعی به فرار داشتند درگیری  دستگیری خود بودند.

الهی چیز دیگری بود. در واقع  خونینی به وجود می آمد امّا مشیّت

، همه عوامل طبیعی ، غیرطبیعی و تصادفی دست به دست هم 

 داد تا سرنوشت آنان را رقم بزند. 

خورشید با شکوهی طالیی پایین می آمد و مردان نگون 

کنار ساحل گرد آمده  حالی که دست در دست هم دربخت در 

ای بلندشان بر بودند تا به قایق های ما نزدیک شوند ، سایه ه

عرض آب های درخشان رودخانه نقش بسته بود. حدود چهل یا 

پنجاه نفر از آنان در نهایت نا امیدی به آب زدند در حالی که 

نزدیک بود سربازان سواره نظام هندی به طور بی هدف به سوی 

دستور داده شد که از این کار سر آنان شلیک کنند امّا به سربازان 

که شورشیان به طور غریبی مطیع بودند عجیب آن صرفنظر نمایند .

. ظاهرًا آن ها فکری ناگهانی و نامعقول به سرشان زده بود که گویا 

قرار است پس از خورد و خوراکی مناسب جهت محاکمه تحویل 

 و آنان توّسط یک نفر دستگیر همه دادگاه نظامی شوند. لذا ،

 دند. همچون بردگان کت بسته در قایق های ما سوار ش



 

  

آمد  شکوه از پشت ابرها بیرونلذا ، تا نیمه شب که ماه پر

نفر از  121بر برکه ها و چشمه های بی شمار درخشید  ، ما  و

بنگالی را جمع آوری کرده بودیم . صبح که شد گروهی شورشیان 

از سیک ها با مقدار زیادی طناب از راه رسیدند امّا چون تعداد 

تفاده نشد . مشکل بزرگ تر نحوه درخت ها کم بود از طناب اس

تعامل با نیروهای وفادار مسلمان بود زیرا که آن ها قطعاً ساکت 

شان شورشی خود را تا اجرای عدالت در مورد هم کی نمی نشستند 

 تماشا کنند. از قضا ، روز اوّل ماه اوت مصادف با عید قربان یعنی

بزرگ مسلمین بود. لذا ، بهانه خوبی به دست آمد تا به سواره  عید

نظامان مسلمان اجازه دهیم به خانه های خود رفته ، جشن بگیرند 

و ما مسیحی ها نیز بدون خجالت از حضور آنان و به کمک سیک 

های وفادار به ما ، نوع دیگری از عید قربان را در مورد برادران 

 .مسلمان آن ها جشن بگیریم

ما با مشکلی دیگر نیز مواجه بودیم و آن مالحظات 

بهداشتی بود ، امّا از خوش شانسی چاه خشک عمیقی در صد 

پیدا شد و برای خالص شدن از شرّ اجساد  پلیس متری مقرّ

 سربازان مایه ننگ ، راه حلّی آسان پیش پای ما گذارد.



 

  

کت بسته در دسته های ده نفری از  ابتدا زندانیان را

ن بیرون آوردند . افراد مزبور که فکر می کردند قرار است زندا

محاکمه شده و اعتراض غیر موّجه آنان شنیده شود ، به طوری غیر 

معمول آرام بودند. امّا وقتی صدای رگبار گلوله ها سکوت 

صبحگاهی را درهم شکست و سربازان شورشی ناگهان به واقعیت 

ردند ، دچار خشم و سرنوشت شومی که در انتظارشان بود پی ب

 حیرت شدند. 

که شورشی بی وقفه ادامه یافت تا اینتیرباران سربازان 

یکی از مأمورین ما از هوش رفت ) او مسن ترین فرد جوخه اعدام 

نفر از  130بود ( . لذا ، استراحتی کوتاه داده شد . پس از اعدام 

نیان که مسلمانان ، به افسر بخش اطالع دادند که ظاهرًا بقّیه زندا

گاه خود نیستند تمنتظر اعدام خود بودند حاضر به خروج از بازداش

. از آنجا که انتظار حمله و مقاومت از سوی آنان می رفت ، 

تدارکاتی جهت جلوگیری از فرار آنان انجام و زندان محاصره شد. 

امّا پس از اینکه درها باز شد، ناگهان با چهل و پنج جسد مواجه 

خفگی مرده  ه، خستگی ، ضعف ، گرما و نیم شدیم که از ترس

قطاران ها را بیرون کشیده و به همراه همبودند . لذا ، اجساد آن 



 

  

آنان توّسط رفتگران روستا به درون چاه انداخته  ءتیرباران شده

ظرف چهل و هشت ساعت پس از  11شدند . بدین ترتیب ، هنگ 

 شدیم.به حسابشان رسیده شد و از شرّ آن ها خالص  فرار

برای آنهایی که دوست دارند عالیم و بروج را بخوانند ، 

مایلیم به تک صلیب طالیی و درخشانی که در باالی کلیسای 

مسیحی دهلی قرار گرفته اشاره کنیم که بدون آسیب در جای 

خود قرار دارد ، اگرچه پایه کروی آن عامداً با گلوله های شورشیان 

رتیب ، صلیب به طور کافر سوراخ سوراخ شده است . به این ت

خرد  ،کهه زمین پیروز شده است. حقیقت اینشکستنمادین بر کره 

و قهرمانی سربازان انگلیسی ما در برابر اراده آشکار و خارق العاده 

 خداوند متعال در حفظ آرمان مسیحیّت هیچ است.

آن را شورش  دالیل متعدّد آنچه که انگلیسی هابه 

( نامیدند اکنون عمومًا تحت عنوان  Sepoy Mutinyیان )نظام

شناخته می شود. تاریخچه شورش مزبور  2230قیام هند در سال 

کاماًل روشن است . قضیه از این قرار بود که امپراتوری بریتانیا از 

اواسط قرن هیجدهم به کمک شرکت هند شرقی که انحصار کامل 

گرچه بر بازارهای هند را داشت عمالً حاکم هندوستان بود. ا



 

  

انگلیس تنها پس از عزل اجباری بهادر شاه دوّم آخرین امپراتور 

بود که اداره مستقیم کشور را به دست گرفت  2230مغول در سال 

. تا آن موقع انگلیس به راحتی اراده خود را بر مردم ضعیف هند 

 تحمیل کرده و آزادانه به غارت منابع عظیم آنان مشغول بود. 

اطر تداوم صنایع اروپا ، سرزمین های در این راستا و به خ

ه شد. آرمان های مستعمره به سمت مدرنیزه شدن سوق داد

والریسم ) نادینی( ، پلورالیسم ) کثرت گرایی ( ، اروپایی نظیر سک

)  دمکراسیآزادی های فردی ، حقوق بشر و تا حدودی کمتر 

میراث شگفت آور روشنگری که تکامل آن در  -مردم ساالری ( 

بر سرزمین های مستعمره  -پا صدها سال طول کشیده بود ارو

گونه تالشی هم صورت نمی گرفت که آیا مردم و هیچتحمیل شده 

بومی آن ها را درک کرده و بدان پی می برند یا خیر. فن آوری 

غرب فقط در حدّی با آن ها سهیم بود که تولید را افزایش دهد. به 

بنا می شد. واردات  جای توسعه شهرهای قدیم ، شهری جدید

ارهای محلّی تولیدی ارزان اکثر صنایع بومی را نابود کرده و باز

که منحصراً بر نیاز اقتصادی قدرت های چاره نداشتند جز این

 استعماری تمرکز کنند. 



 

  

قرار بود مردم تحت استعمار در عوض غارت سرزمین ، 

« تمّدن »  نابودی اقتصاد محلّی شان ، هدیهء سرکوب استقالل و 

در کلیه سرزمین هایی که اروپایی ها  ،دریافت کنند. در واقع

« مأموریت تمدّن » مدّعی آن بودند ، طرح استعمارگران در لفاف 

بنیان گذار شرکت الماس  ،انجام می شد. فی المثل ، سیسیل رودز

طی  ،و زمانی دیکتاتور بالفعل آفریقای جنوبی فعلی« دوبییرز» 

ما انگلیسی ها اوّلین نژاد  "داشته بود که ظهار سخنانی مشهور ا

ی کنیم برای چه در نقاط بیشتری از دنیا زندگدنیا هستیم و هر 

 ."نژاد انسان بهتر است

یکی از مشکالت متعدّد رسالت به اصطالح متمّدن سازی 

مأموریت » این بود که با وجود مثاًل نیّت خیری که داشتند اغلب 

داً بر آن سایه انداخته بود که هدف آن عام« مسیحی کردن مردم 

ز گرویدن ج یچیز "سرچارلز ترولیان فرماندار مدرس  به قول

 ."بومیان به مسیحیّت نبود

در هند ، مبلّغین مسیحی در باالترین مقامات دولت از 

جمله در کلّیه سطوح ارتش انگلیس گمارده شدند. چارلز گرانت ، 

همه قدرت  تقریباً 2232که تا سال  -مدیر شرکت هند شرقی 



 

  

بود که به خود میسیونر مسیحی فّعالی  -دولت را در دست داشت 

هند را به  بر وطنان خود معتقد بود که خدا سیطرههم همراه اکثر 

انگلیس اعطاء کرده تا این کشور را از ظلمت کفر خارج و به دین 

مسیحیّت درآورد. تقریباً نیمی از کلّ مدارس شبه قارّه هند به 

اداره می شد که « گرانت » دست مسیونرهای مسیحی چون 

از امپراتوری انگلیس می گرفت تا بومیان را به دین  مبالغی کالن 

 مسیحیّت درآورد.

ا وجود این ، پاره ای از استعمارگران با برنامه میسیونری ب

فرمانده کلّ هند از « لرد النبورو» بریتانیا موافق نبودند. فی المثل، 

دائماً به انگلیسی ها هشدار می داد که ترویج  2211تا  2211سال 

مسیحیّت تبشیری انگلیس نه فقط به ضرر امنیت امپراتوری بوده ، 

که منجر به نفرت مردم و حتّی شورش عمومی بلکه محتمل است 

ن موافق بود که می شود. با این حال ، حتّی النبورو هم با ترولیا

دارای آن چنان اخالقیّات ناپسند و کارهای  "گفت کیش هندی 

 ."ابل نور علم اروپا تسلیم می شود غیر عقالیی است که فوراً در مق

دیمی مسیحیّت که دشمن قاعتقاد انگلیسی ها دایر بر این

موجی از احساس حقارت و ترس در  ،محتاج به تمدّن غرب است



 

  

میان مسلمانان هند ایجاد کرده و بسیاری از آنان معتقد بودند که 

مذهب و فرهنگشان مورد هجوم قرار گرفته است . لذا ، گرچه 

الحاق دولت های محلّی ، خلع ید از زمین داران ، بی توجهّی به 

ی شرکت طّماع زاو سیاست های سخت درآمد مصایب رعایای هند

هند شرقی انباری از باروت خشم و تنفّر در هند برپا کرده بود ، امّا 

وحدت کارهای  "نهایت به قول بنیامین دیسرائیلی در 

بود که آتش به خرمن این  "میسیونرهای مذهبی با قدرت دولتی 

 شورش زد. 

شورش  2230واقعیت این است که سربازانی که در سال 

هندوستان را آغاز کردند فقط از سیاست های استعمارگرانه که 

شان را از منابع طبیعی تهی کرده بود خشمگین نبودند ،  سرزمین

بلکه آنان به درستی معتقد بودند که ارتش انگلیس می خواهد آن 

ها و خانواده هایشان را به زور وادار به قبول آئین مسیحیّت کند. از 

رچه همین کافی بود که افسر فرمانده علنًا انجیل را این بابت ، گ

در همه کالس های نظامی موعظه می کرد امّا وقتی متوّجه شدند 

که فشنگ های آن ها با پیه گاو و خوک چرب شده و هر دو گروه 

شکّ و تردید  مسلمانان را آلوده و نجس می کرد، یعنی هندوها و



 

  

آنان مبدّل به یقین شد. لذا ، ابتدا گروه کوچکی از سربازان حاضر 

به استفاده از فشنگ های خود نشدند. در پاسخ به این حرکت ، 

فرماندهان انگلیسی آن ها را به زنجیر کشیده و در زندان های 

حدود  -نظامی محبوس کردند . در مقابل ، بقیّه ارتش بنگال 

ر را دلیل دیگری بر ذهنیت که اقدام مزبو -نفر  237777

 استعمارگرانه انگلیس می دیدند ، دست به شورش زدند.

متعاقباً ، سربازان شورشی به سرعت کنترل شهر دهلی را 

به دست گرفته و امپراتور مخلوع مغول یعنی بهادر شاه را به 

رهبری خود برگزیدند . بهادر ، امپراتور هشتاد و چند ساله طی 

لمان خواست تا به او کمک ه های هندو و مساعالمیه ای از گرو

ان درآمده بود آزاد و مردم بیچاره و فقیری را که فریادش "کرده و 

در سراسر هند پخش شد و دیری  . اعالمیه مزبور "حمایت کنند

آغاز شده  عنوان شورش در میان نیروهای نظامیید که آنچه به نپائ

 مانان تبدیل شد. بود ، به قیام مردمی و مشترک هندوها و مسل

پاسخ انگلیسی ها به ) قیام مردم ( بی رحمانه و بدون 

تا حدودی علی رغم  ،مالحظه بود . آن ها جهت سرکوبی شورش

میل باطنی ، مجبور شدند از همه قدرت استعماری خود بهره 



 

  

عی صورت گرفته و گیرند. در سراسر کشور دستگیری های جم

ان ها مورد ضرب و شتم قرار ر و جوان در خیابتظاهر کنندگان پی

گرفتند. اغلب شهرهای بزرگ غارت شد . در اهلل آباد سربازان 

انگلیسی هر که را بر سر راهشان بود کشتند و اجساد مردگان را 

در خیابان ها تلنبار کردند تا همان جا بپوسند. شهر الکهنو چپاول 

وج و دهلی عمالً با خاک یکسان شد . حدود پانصد سپاهی بومی ف

. در شهر بنارس  ندپیاده نظام در شهر جهالم قتل عام شد 21

ن شد. بعضی از درختان آویزا ر هواداران غیر نظامی شورشپیک

. نزدیک به دوسال روستاها ابتدا غارت و سپس به آتش کشیده شد

بر اوضاع مسلّط  طول کشید تا قدرت استعماری انگلیس مجدداً

انحالل کمپانی هند شرقی ،  شود. اکنون با سرکوب قیام مردم و

فتاد و او با غرور اداره شبه قارّه مستقیمًا به دست ملکه انگلیس ا

تانیا خورشید هرگز غروب نمی در امپراتوری بری"اعالم کرد که: 

  ."کند 

نحوه خشونتی که باعث سیطره مجدّد استعمار در هند شد ، 

برای همیشه توّهم برتری اخالقی انگلیس را از بین برد. به این 

ترتیب، برای بیشترمسلمانان حقیقت مأموریت اروپا در متمدّن 



 

  

  شد. این واقعیت ، چیزی جز تفکّر سلطهکردن خاورمیانه برمال

یانه نظامی نبود. لذا ، آن سیاسی و اقتصادی از طریق قدرت وحش

افکار روشنگرانه ای را که انگلیس دایم موعظه می کرد دیگر نمی 

شد از سیاست های سرکوبگرانه امپریالیستی دولت استعمارگر آن 

که ، هند تبدیل به الگوی بدی از تجربه صه اینجدا کرد. خال

 استعمار شد.

از روشنفکران مسلمان  ی عظیمبا این حال ، شمار

نان معتقد بودند که پیروی از ارزش های اروپایی همچون همچ

حکومت قانون و پیشرفت های علمی آنان تنها وسیله ی غلبه بر 

افول تمّدن اسالمی در مقابل امپریالیسم اروپاست. گروه مزبور به 

سر » مدرنیست ها معروف شدند که احتماالً هیچ روشنفکری مثل 

 اصالح طلبانه آنان نبود. معرّف برنامه های« سیّد احمد خان 

سیّد احمد خان در خانواده ای از اشراف مغول متوّلد شد 

اگرچه وی در و از پیروان وفادار نو عارف هند ، شاه ولی اهلل بود ، 

اواسط قرن نوزدهم تدریجاً خود را از اثرات خشکه مقدّس 

و ضدّ سیک دور کرده  وایدئولوژی منجر به چند شورش ضدّ هند

د احمد در زمان شورش سراسری هند به عنوان مدیر در بود. سیّ



 

  

شرکت هند شرقی کار می کرد و خود شاهد انتقام هولناکی بود 

که نیروهای انگلیس از شورشیان دهلی گرفته بود. البته این 

موضوع باعث نشد که وی همچنان به عنوان یک تبعه وفادار دولت 

او حاکی از این موضوع شوالیه  بریتانا باقی نماند ) چنانکه عنوان

است ( معهذا ، او از مصائب مسلمانان هند پس از فرونشستن 

عمیقًا رنج می برد . سیّد احمد خان به ویژه از نحوه  ،شورش

برداشت مقامات انگلیسی از شورش هند نگران بود که به قول 

توطئه تدارک  "میسیونر پیشتاز بریتانیا در هند الکساندر داف ، 

اظهار  نچنی بوده است. "شده مسلمانان علیه قدرت انگلیس  دیده

الفی جویانه نظرهایی باعث شده بود که مسلمین هدف اقدامات ت

 یرند. دولت بریتانیا قرار گ

احمد خان جهت مقابله با چنین سوء تفاهمی معروف ترین 

را منتشر کرد و طی آن « دالیل شورش هند » اثر خود به نام 

را  2232ین بریتانیایی دالیل رویدادهای سال کوشید به مخاطب

توضیح دهد. او معتقد بود که شورش مزبور از قبل تدارک دیده 

نشده بود بلکه نتیجه خودجوش مجموعه ای از نارضایتی های 

، سّید احمد خان اجتماعی و اقتصادی بوده است. با وجود این



 

  

که در بطن شورش هند این باور حاکم بود که  معترف است

انگلیس مصمّم است مردم را مسیحی و مجبور کند روش های 

اروپایی را بپذیرند. اّما چنین باوری از نظر احمد خان مضحک بود. 

او با وجود شواهد فراوان حاضر نبود بپذیرد که هدف ملکه انگلیس 

تغییر دین مردم هند به مسیحیّت بوده است . با وجود این ، احمد 

ن تصوّر که هدف برنامه استعمار خان قبول داشت که صرف ای

برپایی جنگ مسیحیّت علیه مذاهب مرسوم هند است، کافی بود 

 که توده های مردم را به شورش وا دارد.

احمد خان به عنوان یک مسلمان معتقد هندی و در عین 

وفادار انگلیس سعی کرد با ساختن پلی بین این دو  ءحال تبعه

ای یکی را به دیگری توضیح تمدّن فرهنگ ، اعتقادات و ارزش ه

نمی دانستند دولتی  "نظر او مشکل این بود که هندی ها دهد. از 

ارد و وظیفه ما نسبت به که تبعه او هستیم چه حقّی به گردن ما د

اگر فقط اهداف و آرمان های بریتانیا به مردم لذا ،  "او چیست 

،  آن باشند هند به زبانی توضیح داده می شد که قادر به درک

 ."لکه رحمتی برای جامعه خواهد بود نه زحمت ب "آنگاه هندی 



 

  

مکتب علیگره » میالدی  2200سیّد احمد خان در سال 

را بنیان گذارد که هدف اصلی آن احیاء شکوه و عظمت اسالم از « 

طریق آموزه های اروپایی بود. سیّد معتقد بود که اگر او بتواند نور 

خردگرایی و اندیشه علمی اروپا را بر اعتقادات و آداب مسلمین 

ری اسالمی در مردم بومی خواهد بود بتاباند، نتیجه آن بروز روشنگ

و جهان اسالم را به سوی قرن بیستم سوق خواهد داد. علیگره به 

 تقلیدشاگردان خود می آموخت که خود را از بند علما و 

ریه اسالم رها سازند زیرا که هیچیک از کورکورانه از آن ها از نظ

از  را نمی توان در دنیای مدرن مشکالت پیش روی مسلمانان

طریق الهّیات قدیمی آن ها حلّ کرد. لذا ، از نظر وی ، تنها امید به 

و تنها راه رسیدن به آن خارج  حیای اسالم به روز کردن شریعتا

 کردن آن از دست علمای فاقد صالحیت و بی ثمر بود. 

آنچه که  "ر این رابطه اظهار می داشت که : احمد خان ، د

اظ بیان چیزی نیست که وعّ من از مذهب اسالم اصیل می دانم آن

 ."کرده اند

دست پرورده کشمیری سیّد احمد  (2211-13چراغعلی ) 

خان به طور خالصه تر استدالل معلّم خود در جهت اصالحات 



 

  

چراغعلی از این که اروپایی ها اسالم را دینی حقوقی را تدوین کرد. 

می دانستند، خشمگین بود. « اصوالً خشک و غیر قابل تغییر » 

برپایه » راغعلی می گفت این طرز تفکّر که قوانین و سنن اسالم چ

احکامی مشخّص هستند که نه می توان به آن ها افزود و نه از آن 

« عوض کرد  را به تناسب شرایط تغییر یافته کم کرد و نه آن ها

داستانی است که علما ساخته اند تا سیطره خود را بر مسلمانان 

که شریعت را نمی توان به عنوان  حفظ کند . او معتقد بود

مجموعه قوانین مدنی محسوب کرد زیرا که تنها قانون مشروع در 

در مسایل سیاسی مداخله نداشته و قوانین  "ت که اسالم قرآن اس

. به گفته وی قرآن در "شخّص رفتاری هم ترسیم نکرده است م

پاره ای نظرات مذهبی و قوانین عمومی و مشخّص » عوض حاوی 

» اینکه قوانین اسالم را  ،است . لذا ، به نظر چراغعلی« القی اخ

بدانیم، حرفی بی ربط و محصول « غیر قابل اصالح و تغییر 

 تصوّرات علمای دین است. 

از اتهّامات بی کفایتی و بی بدیهی است که علمای مذهبی 

گویی به خود چندان استقبال نکرده و با استفاده از نفوذ خود  ربط

ت جدید در بین مردم به شدّت با بینش تجّددگرایانه ی هویّ



 

  

مشکل روز افزون  . بدون شکّ اسالمی به مبارزه برخاستند

جداسازی روشنگری اروپا از منویات امپریالیستی آن واقعّیتی بود 

. در این میان ، درخواست تجدّد که به آرمان تجدّد گرایان لطمه زد

گرایان دایر بر کنارگذاردن شریعت از قلمرو امور مدنی بود که 

بیشترین نگرانی را در میان علمای دین ایجاد کرد. لذا ، برخی از 

جماعت اسالمی » محقّقان مذهبی نظیر موالنا مودودی بنیانگذار 

نه تنها  با خط مشی علیگره با این استدالل مقابله کردند که« 

اسالم مذهب و مدنیّت را از هم جدا نکرده ، بلکه اسالم مقرّر 

قانون خدا باید قانونی باشد که مردم با آن زندگی » داشته که 

جالب این است که اگرچه مودودی خود شدیدًا ضدّ ملّی «. کنند 

گرایی بود ، معهذا ، افکار او در فراهم ساختن زمینه ایدئولوژیک 

جهان یعنی پاکستان نقش داشت ، « دولت اسالمی  »بنای اوّلین 

امّا برای درک این مطلب که چگونه جامعه مسلمان هند پس از 

فاجعه مصیبت بار شورش هند در کمتر از صد سال پیروزمندانه 

موّفق شد سرزمین مستقّل خود را بنا کند مستلزم این است که 

نی جایی که اندکی راه خود را کج کرده و سری به مصر بزنیم یع

گروه دیگری از اصالح طلبان مسلمان که تحت حکومت 



 

  

مستعمراتی زندگی می کردند در آستانه برپایی رستاخیزی در 

 شرق بودند که امواج آن کلّ جهان اسالم را در برمی گرفت.

پرّه ای » مصر در آغاز قرن نوزدهم به قول ویلیام ولش به 

انگلیس در  رخالف هند کهدرآمده بود. ب« الزم در چرخ امپراتوری 

و آشکار در همه ارکان حکومت داشت، مصر  آنجا تسلّطی بالمنازع

اجازه یافته بود که استقالل ظاهری خود را توّسط حکومت های 

حفظ کند.  «خدیو» خود موسوم به  موروثی والیان به غایت ناتوان

ر گرچه در کلّیات وفاداری خدیوها به امپراتوری عثمانی بود امّا د

قرن نوزدهم آن ها صرفاً در حدّ اتباع امپراتوری انگلیس بودند. 

خدیوها هیچ گونه قدرتی جهت اخذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی 

در مصر بدون اجازه اربابان استعمارگر خود نداشتند. والیان مصر 

یکی پس از دیگری در ازای دریافت اعتبارات بی پایان که هرگز 

، به تدریج به حکومت های بی ها نبودمیدی به باز پرداخت آن ا

تفاوتی تبدیل شده بودند که ویژگی آنان افراط بی اندازه و بی 

 تفاوتی سیاسی بود. 

در عین حال ، مصر پر از کارگران خارجی ، سرمایه گذاران 

 ثروتمند و انگلیسی هایی از طبقه متوّسط شده بود که مایل بودند



 

  

اّما  ،موانع بوروکراتیک چندان خواسته های خود را در کشوری فاقد

دارای فرصت های بی حّد پیشرفت ، تجربه کنند. در این راستا و 

در جهت سکنی دادن هجوم سریع اروپایی ها ، در حومه شهر 

قاهره و به دور از جمعیت بومی شهرهایی تمام و کمال ساخته شد. 

خارجی ها به سرعت صادرات اصلی مصر یعنی پنبه را به دست 

د. آن ها در جهت کنترل استعماری خود بر اقتصاد کشور گرفتن

دست به ساختن بندر ، راه آهن و سّد زدند. استعمارگران با ساخت 

کانال سوئز به عنوان اوج دستاوردهای خود ، سرنوشت محتوم 

 مصر را به عنوان ارزنده ترین مستعمره انگلیس رقم زدند. 

 مالیات ها کرجهت تأمین هزینه پروزه های عظیم فوق الذ

ن قبلی هم بیش از آن بود که افزایش یافت ، گرچه همان میزا

چه برسد به  ،متوّسط الحال قاهره از پس آن برآیند ساکنین

روستائیانی که با از بین رفتن صنایع محلّی خود ناچار شدند به 

آنچه که اوضاع را بدتر می کرد این بود که  شهرها سرازیر شوند.

خدیوها تحت فشار قرار گرفته بودند تا امتیازاتی غیر منطقی به 

خارجی اعطا کنند که از آن جمله معافیت از کلّیه مالیات نخبگان 



 

  

ها ، غیر از مالیات بر امالک ، و مصونیت کامل از محاکمه شدن در 

 .(. م -دادگاه های مصر بود ) کاپیتاالسیون

بدیهی است که شرایط ظالمانه در مصر منجر به بروز 

احساسات ضدّ استعماری و شورش های پراکنده شد که انگلیسی 

ها از هر دو مورد به عنوان بهانه های بیشتر جهت تحکیم سیطره 

خود برمردم استفاده می کردند . حاصل کار دولتی بود با بدهی 

محروم که از روی استیصال به فراوان به طلبکاران اروپایی و ملّتی 

دنبال کسب هوّیتی مشترک بود تا با آن خود را علیه آفت استعمار 

وضاع مصر جهت دریافت پیام متحّد کند. در اواسط قرن نوزدهم ا

در هندوستان شکل می گرفت مناسب بود . نهایتًا  تجدّد گرایی که

م  –بادی سیّد جمال الدین اسد آ )این پیام را جمال الدین افغانی 

. ، )10-2232 ، 

 برای آنان به ارمغان آورد.« بیدارگرشرق » معروف به 

علی رغم نام او ، افغانی نبود . همانطور که  ،جمال الّدین

نیکی کدی مترجم بسیارخوب او ذکر کرده ، جمال اّلدین در واقع 

و در آنجا آموزش تشیّع سنّتی را  هدر ایران متوّلد و بزرگ شد

ذا ، سخت است بگوییم که چرا وی تصمیم گرفت فراگرفت . ل



 

  

را به ظاهر یک مسلمان سنّی اهل افغانستان یا ترک اهل استانبول 

 ا توّجه به جنبش پاکدینی مشهورخود بگیرد. شاید سیّد جمال ب

شاه ولّی اهلل که به سراسر جهان اسالم سرایت کرده بود ، صالح 

ح طلبانه ، هّویت دانسته در جهت تبلیغ وسیع برنامه های اصال

  شیعی خود را پنهان کند.

سیّد جمال در سنّ هفده سالگی ایران را به قصد هندوستان 

ترک کرد تا به اصطالح علوم غربی را هم به آموزه های مذهبی 

میالدی و نزدیک دو سوّم 2231خود اضافه کند . این سال ، سال 

ا بود. سیاست شبه قارّه هند تحت تسّلط مستقیم امپراتوری بریتانی

های اقتصادی شرکت هند شرقی و وابسته های مختلف آن به 

انگلیس امکان داده بود تا بخش هایی عظیم از دارائی مردم بومی 

را به خود ملحق کند. در این راستا ، حّکام محلّی به زور معزول و 

روستائیان از درآمدهای اندک خود محروم شده بودند . اکنون 

 حوادث بود.  سراسر کشور آبستن

در ابتدای کار به نظر می رسید سّید جمال به اتّفاقاتی که در 

انکه سلیم االنهوری اطراف وی در جریان بود کاری نداشت . چن

در  نامه نویس او اشاره کرده ، وی بیشتر غرقاوّلین زندگی



 

  

که به فکر مصایب مردم هند باشد . تحصیالت علمی خود بود تا این

نی منجر شد ، که نارضایتی هندی ها به شورش علامّا در سال بعد 

پا خاست . سیّد جوان نه تنها از خشونت ب سیّد جمال ناگهان 

انگلیسی ها که با تّوسل به آن سیطره خود را بر هند تحکیم کردند 

بلکه از ریاکاری آنان که از یک سو روشنگری خود را موعظه کرده 

ادی و حاکمیّت ملّی و از سوی دیگر درخواست هند برای کسب آز

هند را سرکوب می کردند ، برآشفته بود. تجربیات او در شبه قارّه 

ر قلب وی نفرتی دائمی از انگلیس ایجاد کرد و تعهّدی راسخ در د

 که آن را بدترین ،جهت آزادی جهان اسالم از یوغ استعمار اروپا

 نسبت به اسالم می دانست ، پدید آورد.  تهدید

هنوز به ندرت در خصوص مسایل یّد جمال باوجود این ، س 

اسالم صحبت می کرد. شاید بزرگترین سهم وی در حّق  مذهب

أکید او بر این بود که اسالم صرفنظر از اندیشه سیاسی اسالم ت

یدئولوژی ا ف مذهبی آن ، می تواند به عنوان یکصر جنبهء 

کلّ جهان اسالم را علیه امپریالیسم متّحد  ،سیاسی –اجتماعی 

کند. اسالم از نظر سیّد جمال خیلی بیش از قوانین شرع و الهیّات 

بود . اسالم یک تمّدن بود . از نظر وی اسالم حتّی تمدّنی برتر بود 



 

  

زیرا غرب بنیان های فکری خود را مدیون اسالم بود . آرمان هایی 

چون مساوات ، حاکمیّت مردم و کنکاش و پاسداری از دانش نه در 

بلکه ریشه در اّمت اسالم داشت . در واقع ، این اروپای مسیحی 

جامعه انقالبی زمان محمّد بود که فکر لزوم رأی عمومی جهت 

مشروعیّت بخشیدن به دولت حاکم ، حذف مرزهای نژادی و قومی 

بین مردم را ارائه داده و برای زنان و کودکان حقوق و مزایای بی 

 سابقه قائل شده بود.

ظ با سیّد احمد خان موافق بود که سیّد جمال از این لحا

علمای مزبور در  علمای مذهبی باعث زوال تمّدن اسالمی شده اند.

و چنان اندیشه آزاد نقش خود ساخته ای به عنوان قیّم اسالم آن

پیشرفت علمی را سرکوب کرده بودند که حتّی با راه افتادن 

پا جنبش روشنگری در اروپا، اسالم هنوز در قرون وسطی دست و 

فتیله  "ی دین که سّید جمال آن ها را به می زد. بدین سان ، علما

در نوک آن شعله ای  "تشبیه می کرد که  "ای بسیار باریک 

کند و نه به  بسیار ناچیز است که نه در اطراف خود را روشن می

با ممنوع کردن گفتمان خردگرایانه در  "سایرین نور می دهد 



 

  

شرع و مفاهیم متون مذهبی ، به خصوص محدودیت های قوانین 

 دشمنان واقعی اسالم تبدیل شده بودند .

البته سّید جمال الدّین اسد آبادی عضو تشکیالت علیگره 

نبود. در واقع ، او سّید احمد خان را به علّت شیفتگی اش در 

پیروی از آرمان های اروپایی آلت دست قدرت های استعماری می 

که ذهن سیّد جمال را مشغول می  آنچه ،دانست . در این خصوص

کرد امتیاز اروپا بر تمدّن اسالمی از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و 

قدرت اقتصادی آنان بود . لذا ، جهت رسیدن اسالم به شکوه و 

گسترش می جالل سابق خود باید دو عامل مزبور در جهان اسالم 

عی ، او تنها راه رسیدن به اصالحات پایدار اجتمایافت . از نظر 

سیاسی و اقتصادی در منطقه این بود که ارزش های جاودان 

اسالمی که جامعه اسالمی بر آن ها بنا شده بود ، به روز شوند . لذا 

، صرف تقلید از اروپا یعنی آن چیزی که احمد خان از مسلمانان 

انتظار داشت ، نوعی وقت تلف کردن بود. ایدئولوژی سیاسی سیّد 

وی به عنوان عضو شورای آموزشی جمال طی دوره تصدّی 

امپراتوری عثمانی تحکیم شد. در آنجا بود که سّید با گروهی پر 

شور از اصالح طلبان ترک موسوم به عثمانی های جوان آشنا شد. 



 

  

عثمانی های جوان تحت رهبری چند نویسنده و تحصیل کرده که 

ق معروف ترین آن ها شاعر و نمایش نامه نویس برجسته به نام نام

لبانه جالبی بر پایه ( بود ، برنامه اصالح ط2217 -22کمال ) 

های دموکراتیک غرب با اصول سنّتی اسالم تدوین تلفیق آرمان 

کردند. نتیجه این کار طرحی َابَرناسیونالیستی بود که معمواًل پان 

اسالمیسم خوانده می شود و هدف اصلی آن ترغیب به وحدت 

، فرقه ای و ملّی تحت لوای  مسلمین فراسوی مرزهای فرهنگی

و به عبارت دیگر احیای اّمت  -ترک تبار  ماًلّمسو  -خالفتی واحد 

 اسالم بود.

سیّد جمال نظریه عثمانی های جوان به خصوص دعوت آنان 

که در آن شیعه و  - را در جهت تجدید حیات اتّحاد مسلمین

ذیرفت . سیّد در اروپا پ مبارزه با امپریالیسمدر  -صوفی برابر باشند 

پان  ءگرمی اعتقاد نو یافته خود به آیندهبه پشت 2202سال 

اسالمیسم ، به قاهره رفت ) یعنی جایی که مثل امروز پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم بود ( . او در قاهره ظاهراً جهت تدریس 

بینش مدرنیستی  در واقع به قصد القاءفلسفه ، منطق و الهّیات امّا 

که  ر قاهره بودسیاسی مصر حضور یافته بود . دخود در صحنه 



 

  

به نام محمّد عبده )  با دانشجوی جوان و پرشوری سیّد جمال

آشنا  -صالحات مصر بعدها مؤثر ترین منادی ا – (2137-2213

 شد.

 عبده در خانواده ای کشاورز در روستای کوچکی بر دلتای

رود نیل چشم به جهان گشوده بود. او پسری بود بسیار با اخالص 

که در سّن دوازده سالگی کلّ قرآن را از حفظ بود . محمّد عبده به 

عنوان مرید جوان طریقت شاذلی در فراگیری علوم اسالمی به 

درجه ای از پیشرفت رسید که وی را برای ادامه تحصیالت به 

تادند . امّا در آنجا عبده علی رغم دانشگاه االزهر در قاهره فرس

تقوی و فکر خستگی ناپذیرش ، بالفاصله با تعالیم خشک و آموزه 

های سنّتی علمای االزهر درگیر شد. او همچنین در تعّجب بود که 

چگونه اصول فخیمه اروپا چنان آشکار با برنامه استعمارگرانه آنان 

ا مصری ها م "است. لذا وی در این خصوص نوشت : در تضّاد 

سی ها باور داشتیم اّما دیگر زمانی به آزادی خواهی و همدلی انگلی

ند . ما آشکارا می زیرا که واقعیات از کلمات قوی ترچنین نیست ، 

با بینیم که لیبرال بودنتان فقط برای خودتان است و دوستی شما 

  ".ما مثل دوستی گرگ با برّه است



 

  

خود نا امید شده  ءدورهعبده که از رهبران مذهبی و سیاسی 

بود در سلک طرفداران پر و پا قرص سّید جمال اسد آبادی درآمد  

لیم وی تعداد کتاب و رساله نوشته ، خواهان بازگشت او تحت تع

خود یعنی بنیان گذاران اوّلین جامعه  اسالفبه ارزش های ناب 

به خود « نو معتزله » اسالمی در مدینه شد . وی با دادن لقب 

یا خردگرایی مستقل اجتهاد ین خواهان بازکردن درهای همچن

شد. عبده معتقد بود که تنها راه به قدرت رسیدن مسلمین ، نجات 

اسالم از چنگال آهنین علما و تفسیر سنتّی آنان از شریعت است. 

او مثل سیّد احمد خان خواستار این بود که همه قوانین مذهبی 

و نظایر آن باید  ، قیاس  سّنت ، اجماعساخته دست انسان مثل 

مورد مباحثه عقالیی قرار گیرند. او معتقد بود که حتّی قرآن باید 

باز تفسیر شده از سوی بخش های مختلف جامعه مورد پرسش و 

بحث قرار گیرد . در این رابطه ، او می گفت که مسلمانان در 

ود پرداختن به وحی آسمانی نیاز به هدایت علما ندارند . او معتقد ب

 که مسلمین باید آزاد باشند که قرآن را خود تجربه کنند. 

اگرچه عبده باور نداشت که اسالم باید آرمان های مذهبی 

خود را از دنیای سکوالر جدا کند ، معهذا ، وی مطلقاً با سپردن 



 

  

قدرت های سکوالر به دست روحانیون مذهبی مخالف بود زیرا 

قرن بیستم فاقد صالحیت آنان را جهت هدایت جامعه اسالمی به 

آنچه که در عوض نیاز بود  دانست. لذا ، به نظر وی الزم می

بازخوانی آرمان های سنّتی اسالم به نحوی بود که اصول 

دموکراتیک مدرن به شکلی به مردم مسلمان ارائه شود که آن را به 

یا نظر اکثریت را برابر با شورا آسانی بپذیرند. بر این اساس ، عبده 

یا سوگند وفاداری را به عنوان آراء عمومی  بیعت میّت مردم وحاک

برشمرد. لذا ، بر اساس نظر او ، امّت همان مّلت و حاکم آن نیز 

خلیفه بود یعنی کسی که وظیفه اش کالً حمایت اقشار مردم از 

 طریق تأمین رفاه جامعه است. 

سیّد جمال و محّمد عبده سپس به کمک یکدیگر جنبش 

پایه گذاردند که در واقع نسخه مصری طرح تجدّد گرایی ه را یسلف

 ، عبده به دوست نزدیک و سیرهبود. پس از مرگ سیّد جمال 

( پیوست تا برنامه اصالح 2213-2133نویس خود رشید رضا ) 

طلبانه سلفیه را در سطوح باالی سیاسی مصر مطرح نمایند. به هر 

المیسم در منطقه صورت ، علی رغم شهرت روزافزون آرمان پان اس



 

  

که قلب تپنده برنامه اصالح طلبانه عبده بود ، اجرای آن فوق 

 العاده دشوار می نمود.

مشکل پان اسالمیسم این بود که تنوّع معنوی و فکری که 

مذهب اسالم از ابتدا با آن مواجه بود باعث می شد که چشم انداز 

ر دسترسی به وحدت را فراسوی خطوط فرقه ای موجود ، بسیا

بعید جلوه دهد. این موضوع به ویژه با توّجه به طلوع جنبش پاک 

دینی اسالمی دایر بر جدایی مذهب از نوآوری های فرهنگی ، 

صّحت داشت . دیگر اینکه ، گروه های بزرگ و قدرتمندی از 

ناسیونالیست های سکوالر در سراسر خاورمیانه به این نتیجه 

یه با آنچه که از نظر آنان رسیده بودند که ایدئولوژی نهضت سلف

اهداف مدرن سازی بود یعنی استقالل سیاسی ، رفاه اقتصادی و 

جا بود که بسیاری از این ت نظامی ، سازگار نیست. جالب اینقدر

از نسخه لیبرالیسم اسالمی سّید جمال ناسیولیست های سکوالر 

الدین اسد آبادی الهام گرفته بودند . در واقع ، بانفوذترین 

( کار خود 2231-2110یونالیست مصری یعنی سعد زغلول ) ناس

گرچه زغلول و همکاران را با پیروی از محّمد عبده شروع کرد.

را می « تمدّن اسالمی »ناسیونالیست وی بینش سلفیه یعنی 



 

  

پذیرفتند ، معهذا، استدالل شکست امپریالیسم با توّسل به 

د کافی است که همبستگی مذهبی را ردّ می کردند. آنان می گفتن

انسان به مباحث بی اهمّیت علماء توّجه کند تا متوّجه بیهودگی 

طرح پان اسالمیسم شود. ناسیونالیست ها در عوض می خواستند 

با استفاده از ضدّ جنبشی سکوالر به نبرد با استعمار بپردازند که 

ی یا به عبارتی پان با هدفی عمل گرایانه تر وحدت نژادطی آن 

 جایگزین آرمان وحدت مذهبی سلفیه کنند.  عربیسم را

دست یابی به پان عربیسم عماًل آسان تر از پان اسالمیسم به 

( از طرفداران 2227-2112نظر می آمد. به قول ساطع الحصری )

اّما  مذهب موضوعی است بین فرد و خدا ، "عمده پان عربیسم: 

عربیست ها . با وجود این ، پان "میهن مربوط به همهء ماست 

زیرا که از انستند ی و هم مذهبی می دجنبش خود را هم سیاس

نظر آنان اسالم نمی توانست از ریشه عربی خود جدا شود. به قول 

پرشکوه ترین  ": عبد الرحمان البزاز ، ایدئولوگ ناسیونالست

 . "ضمنًا صفحات تاریخ عرب نیز هست  صفحات تاریخ اسالم

بیست ها از این لحاظ با پان پان عربدین ترتیب ، اگرچه 

اسالمیست ها  موافق بودند که مسلمین باید به ارزش های جامعه 



 

  

آن جامعه را منحصرًا جامعه  ، منتهااوّلیه اسالم در مدینه روکنند

ای عرب می دانستند . بر این اساس ، آن ها معتقد بودند که 

وحدت مسلمین حاصل نمی شود جز از طریق وحدت اعراب و لذا 

پان عربیسم را به عنوان قدمی عملی دانست که قبل از پان » اید ب

 برداشته می شود.« اسالمیسم 

البته پان عربیست ها در بیان منظور خود از وحدت اعراب 

مشکل داشتند زیرا علی رغم ادّعای آنان دایر بر همبستگی نژادی ، 

در واقع اصالً چیزی به نام قومیت واحد عربی وجود نداشت. به 

،  مثالً اعراب مصر در عمل هیچ وجه اشتراکی با عنوان نمونه 

اعراب عراق نداشتند. این دو کشور حتی زبان عربی را با گویشی 

متفاوت صحبت می کردند . به هر صورت ، سوای ریشه عربی امّت 

، واقعیّت این است که در آغاز قرن بیستم اعراب شامل بخش 

ند یعنی تنها چیزی حدود کوچکی از جمعّیت مسلمان جهان بود

درصد این جمعیّت را در بر می گرفت . لذا ، برخی از  17

ناسیونالیست ها در پاسخ به چنین موانعی مایل بودند خود را با 

فرهنگ های باستانی کشورهایشان پیوند دهند. مثاًل ، 

ناسیونالیست های مصر متوّسل به میراث فرعونی خود شده و 



 

  

نیز تالش می کردند به گذشته بین  ناسیونالیست های عراق

 النهرینی خود دست یازند. 

مپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اوّل و پس از آن که ا

تورک از هم فرو پاشید ، ناسیونالیست های عرب به دست کمال آتا

علی رغم زوال قدرتش ناگهان قدرت یافتند . مقام خالفت که 

ّمت اسالم بود ناگهان جای قرن نماد معنوی ا نزدیک به چهارده

خود را به جمهوری سکوالر افراطی و فوق ناسیونالیستی ترکیه 

داد. امپراتوری عثمانی به دست فاتحین جنگ به خصوص بریتانیا 

به کشورهای متعدّد و نیمه خود مختار تجزیه شد. فی المثل در 

مصر ، انگلیس از فرصت قطع کامل روابط با ترک ها استفاده کرده 

خود را تنها حافظ منافع آن کشور اعالم کرد. خدیو پادشاه مصر و 

 شد اگر چه  در عمل هنوز آلت دست استعمارگران بود. 

با برچیده شدن بساط خالفت و تثبیت اشغال بریتانیا بر 

پان اسالمیسم به عنوان ایدئولوژی ناکارآمد کنار گذاشته مصر ، 

دای اصلی مخالفت با شد. در این میان ، اگرچه پان عربیسم به ص

ملّی فراتر رود.  یاستعمار در آمد ، امّا دیگر نمی توانست از مرزها

لذا ، مسلمانان مجبور شدند خود را دیگر نه به عنوان عضو امّت 



 

  

اسالم بلکه اتباع کشورها بدانند. با زوال پان اسالمیسم و ضعف پان 

خاطر احیاء اکنون نه تنها به  عربیسم به عنوان نیرویی سیاسی ،

ادی و استقالل خود بلکه برای آرمان مصر در به دست آوردن آز

یابی به آرمان مسلمانان خاورمیانه جهت درهم شکستن غل و دست

زنجیر استعمار و امپریالیسم غرب ، این وظیفه به عهده نسلی 

( سوسیالیست جوان و 2171-2111جوان به رهبری حسن البنا ) 

 پر چاذبه قرار گرفت.

به قاهره آمد تا تحصیالت عالیه  2113البنا در سال  حسن

خود را دنبال کند. البنا که عمیقاً تحت تأثیر تعالیم عرفانی غزالی 

بود در جوانی به طریقت صوفی حصفیه پیوست تا عمر خود را 

وقف پاسداری و احیای سّنت های دینی و فرهنگی کند. البنا 

هوش با جذب عمیق آثار بعدها به عنوان دانشجویی پرشور و تیز 

سیّد جمال الدین اسد آبادی و محّمد عبده مثل آنان بر این عقیده 

شد که زوال تمّدن اسالمی نه فقط به عّلت نفوذ خارجی ها بلکه به 

خاطر این بوده که مصری ها نیز خود تعهّد الزم به اصول اصلی 

 اسالم مورد نظر محمّد در مدینه را نداشتند.



 

  

البنا در قاهره از فساد و بی دینی حاکم بر شهر در حیرت 

بود. آرمان های سنّتی اسالم یعنی مساوات و عدالت اجتماعی از 

جامعه رخت بربسته و جای خود را به حرص بی پایان نخبگان 

سیاسی و مذهبی کشور داده بود که اغلب آنان در ازای ثروت و 

شتند. خارجی ها مجاری مقام با استعمارگران انگلیسی تبانی دا

دولت را در دست گرفته و اقتصاد مصر را در انحصار خود درآورده 

آپارتاید ) تبعیض نژادی ( تبدیل بودند. قاهره در عمل به دولتی 

شده بود که در آن جمعی کوچک از اروپایی های به شدّت 

ثروتمند و مصری های غرب زده بر میلیون ها روستائیانی حکومت 

که بر روی زمین های آنان کار و از امالکشان نگهداری می کردند 

 می کردند. 

البنا سپس به علمای دانشگاه االزهر مصر متوّسل شد امّا به 

این نتیجه رسید که آن ها به همان اندازه که تجدّد گراها متهّم 

شان می کردند غیر مؤثر و بی ربط اند. معهذا ، او معتقد بود که 

اصول اجتماعی که  "اذ آنچه که وی آن را اها در اتّختجدّد گر

، به بیراهه رفته اند . البنا  "ل غرب بر آن بنا شده تمدّن مل

همچنین ایدئولوژی ناسیونالیستی پان عربیسم را مردود شمرده و 



 

  

معتقد بود که ناسیونالیسم عّلت اصلی جنگ جهانی ویرانگری شده 

ه این نتیجه رسید که تنها که تازه به پایان رسیده بود. نهایتًا البنا ب

راه حصول استقالل و حّق تعیین سرنوشت مسلمین در انطباق 

ی آنچه که وی آن را یعن ،زندگی مدرن با ارزش های اسالمی است

بینش  2112می نامید. البنا در سال « جامعه  اسالمی ساختن» 

اسالمی سازی را به همراه خود به اوّلین سمت آموزشی اش در 

اگر کانال سوئز ک اسماعیلیه نزدیک کانال سوئز برد. روستای کوچ

عمق  ءشاهکار دستگاه استعمار در مصر بود ، اسماعیلیه نیز نشانه

سقوط اعراب تحت چنین حکومتی بود. منطقه مزبور پر بود از 

در شهرک های محصور و مشرف سربازان خارجی و کارگرانی که 

تابلوی خیابان ها به ت کثیف و مفلوک زندگی می کردند . بر محّلا

زّا شده و امکان زبان انگلیسی بود و کافه ها و رستوران ها مج

نوشته هایی بود که بر روی آن ها به مردم  عمومی پر از دست

 است. « ورود عرب ها ممنوع » بومی هشدار می داد که 

بی عدالتی و تحقیر نسبت به ساکنین منطقه ای که چنان 

ی بریتانیا تولید می کرد موجب خشم ثروتی عظیم برای امپراتور

او در اماکن مختلف نظیر پارک ها ، رستوران ها ،  ،البنا شد . لذا



 

  

قهوه خانه ها و منازل مردم تبلیغ درخصوص اسالمی کردن جامعه 

را آغاز کرد. اقشاری از جامعه نظیر جوانان ، محرومان و همه 

توان به کسانی که احساس می کردند دولت ضعیف و روحانیون نا

اسالم » او یعنی  ءآن ها خیانت کرده اند دور البنا و پیام ساده

گرد آمدند. سرانجام آنچه که در آغاز چیزی ، « پاسخ دردهاست

بیش از سازمانی غیر رسمی در جهت تغییر زندگی مردم از طریق 

بهبود زندگی اجتماعی آنان نبود رسماً به صورت نخستین جنبش 

 د. سوسیالیستی جهان درآم

البنا که در آن زمان فقط بیست و دو سال داشت در اوّلین 

ا برادرانی هستیم در م "ه رسمی گروه خود اعالم کرد که : جلس

اخوان  -به عربی «  برادران مسلمان »و لذا،  "خدمت اسالم 

 هستیم . –المسلمین 

گسترش نفوذ انجمن اخوان المسلمین در جهان اسالم بسیار 

مه اسالمی سازی البنا به سرعت به سوریه ، اردن چشمگیر بود. برنا

، الجزایر ، تونس ، فلسطین ، سودان ، ایران و یمن گسترش یافت. 

بدین ترتیب ، ثابت شد که سوسیالیسم اسالمی خیلی بیش از پان 

نارضایتی مسلمانان را  اسالمیسم و پان عربیسم توانسته بود



 

  

ن قّویًا به مسایلی می د. در این رابطه ، اخوان المسلمیمنعکس کن

پرداخت که دیگران به آن ها توّجهی نداشتند . افزایش فّعالیت 

مسیونرهای مسیحی در جهان اسالم ، ظهور صهیونیسم در 

فلسطین ، فقر و حقارت سیاسی مسلمین و ثروت و خودکامگی 

سالطین عرب از جمله موضوعاتی بود که اخوان المسلمین به طور 

 پرداخت. معمول به آن ها می 

شاید مهم ترین جنبه نهضت البنا این بود که برای اوّلین بار 

اسالم به عنوان یک نظام فراگیر مذهبی ، سیاسی ، اقتصادی و 

فرهنگی مطرح می شد. لذا ، از نظر البنا اسالم معرّف ایدئولوژی 

جهان شمولی بود که بر همه تشکیالت اجتماعی که جهان تا آن 

د ارجحیّت داشت. بر این اساس ، طرفداران موقع به خود دیده بو

این ایدئولوژی خواهان دولتی مشخصاً اسالمی بودند یعنی دولتی 

که به نحو شایسته به مصایب مردم بپردازد . معهذا ، البنا معتقد 

بود که وظیفه او نیست که ایدئولوژی مزبور را به نظام جاری آن 

اخوان المسلمین یک او معتقد بود که زمان در مصر تحمیل کند. 

سازمان اجتماعی است نه یک حزب سیاسی و لذا مشغولیت ذهنی 

آن ایجاد ارتباط بین قلوب و اذهان مردم با خدا در جهت کاهش 



 

  

با وفاداری  ، نه برپایی انقالب سیاسی . البنادرد و رنج انسان است

معتقد بود که کشور را صرفاً با  نسبت به آموزه های صوفیانه خود

 تزکیه نفس می توان اصالح کرد. 

عقاید غیر سیاسی البنا موجب نشد که وی از خشم دولت در 

به دستور خدیو مصر و  2111 سال امان باشد . از اینرو ، البنا در

ترور شد. اگرچه این اقدام به  ،بی شک با ترغیب سران استعمار

را خاموش کرد ، امّا نهایتاً به تقویت ظاهر رهبر اخوان المسلمین 

به  2137انجمن مزبور منجر شد. لذا ، اخوان المسلمین در دهه 

در مصر تبدیل شد که نزدیک  های مخالف اصلی ترین صدای گروه

به نیم میلیون نفر عضو داشت. لذا ، ناآرامی رو به رشدی که سالها 

یالیسم وجود در میان نیروهای مسّلح مصر علیه استعمار و امپر

 داشت نمی توانست نسبت به جنبش مزبور بی اعتناء باشد.

دسته ای از سران نظامی  2131ژوئیه  13از اینرو ، در 

می نامیدند علیه « گروه افسران آزاد » ناراضی مصر که خود را 

سلطنت ناالیق وقت کودتا کرده و به طور یک جانبه اعالم کردند 

د شده است . اگرچه کودتای مزبور که کشور از سلطه استعمار آزا

به تحریک ژنرال محّمد نجیب آغاز شد امّا همه می دانستند که 



 

  

قدرت واقعی پشت صحنه سرهنگ جمال عبد الناصر مرد دست 

 راست ژنرال نجیب است.

« د آزاافسران » با اشتیاق از  در ابتدای کار اخوان المسلمین

بود که عبد الناصر  حمایت کردند. علّت حمایت آنان عمدتاً این

وعده داده بود برنامه های اجتماعی آن ها را پس از انقالب در مصر 

را « افسران آزاد» به اجرا گذارد. لذا ، رهبری انجمن اخوان حرکت 

خواند و به برقراری نظم و آرامش در شهرهای « حرکتی مبارک » 

سخ بزرگ پس از کودتا کمک کرد. جمال عبد الناصر متقابالً در پا

به حمایت آنان متواضعانه جهت ادای فاتحه در مقبره البنا حضور 

یافت و حتّی تا آنجا در حمایت خود از اخوان المسلمین پیش رفت 

که از آنان دعوت کرد به عضویت پارلمان مصر درآیند ، اگرچه آنان 

از ترس خدشه دار کردن اصول غیر سیاسی البنا ، این دعوت را 

 نپذیرفتند. 

، در حالی که عبدالناصر به تدریج برنامه ناسیونالیستی معهذا 

خود را در مصر اجرا می کرد ، حکومت خودکامه او با برنامه های 

مساوات طلبانه مّد نظر اخوان المسلمین اصطکاک پیدا کرد. در 

عبدالناصر به عنوان بخشی از برنامه خود در جهت  2133ژانویه 



 

  

اعالم ان های سیاسی را ممنوع کنترل دولت ، کلّیه احزاب و سازم

هنوز به حمایت آنان جهت زیرا  کرد به جز اخوان المسلمین ؛

حفظ محبوبیت خود نیاز داشت. با وجود این ، سال بعد هنگامی 

ول سخنرانی بود چند گلوله به که ناصر در شهر اسکندریه مشغ

شلیک شد و بدین ترتیب فرصت یافت که اخوان  سوی او

منحل کند. ناصر که سوء قصد به جان خود را  المسلمین را نیز

توطئه ای از سوی انجمن مزبور دانست آن را ممنوع اعالم کرده ، 

اعضای آن را تحت تعقیب قرار دادو زندانی کرد و رهبرانش را هم 

 شکنجه و اعدام نمود. 

ناصر  ر زندان های مرطوب و آزار دهندهء اخوان المسلمین د

ک خود دچار تفرقه شدند. برای بسیاری بر سر خط مشی ایدئولوژی

از آنان در نهایت تأسف روشن بود که بینش اجتماعی تغییر قلوب 

بوده است. به عقیده این دسته از ناکام  جامعه در جهت تغییر

جامعه از طریق  خوان المسلمین برنامه اسالمی ساختناعضاء ا

اگر عبد الناصر  ،سعادت اجتماعی قابل تحقّق نبود. در این راستا

این بود که چنین آرمان های بزرگی  ؛ چیزی به آنان آموخته بود

به  ،فقط با توّسل به زور ممکن است . لذا ، مصر پس از استعمار



 

  

بینش جدیدی از اسالم و نقش آفرینی  آن در جهان مدرن نیاز 

داشت  و مردی که دارای چنین بینشی بود در آن موقع در سلولی 

 هره رنج می کشید.در زندان قا

سیّد قطب ، شاعر ، داستان نویس ، روزنامه نگار ، منتقد و 

فعّال اجتماعی بعدها به پدر اسالم رادیکال ) افراطی ( معروف شد. 

 البنا در سال های پر تالطم دههء  او که متوّلد مصر علیا بود مانند

کار در مکان کرد. قطب پس از مدتی کوتاه به قاهره نقل  2117

جهت تحقیق در  2112در سال  مصر، ارت آموزش و پرورشوز

خصوص نظام آموزشی آمریکا به این کشور سفر کرد. آنچه که وی 

 "ی بود متعهّد به آزادی فردی منتها در این سفر کشف کرد ملّت

انسانی ... مگر تحت اجبار عاری از حّس همدردی و مسئولیت 

تبعیض زننده و » و « دّی برخورد ما» . او از آنچه که آن را "قانون 

ست، منزجر بوده و عّلت جامعه آمریکا می دان« متحجّرانه نژادی 

مذهب را به زور از زندگی  "را در این می دانست که غرب  هر دو

جدا کرده است . سیّد قطب به همان نسبت از سلطه  "عموم 

نه و شمال فرهنگ غرب در کشورهای در حال توسعه خاورمیا

 ،بود یعنی همان پدیده ای که جالل آل احمد نآفریقا هراسا



 

  

« غرب زدگی » از آن به عنوان  ،منتقد اجتماعی معاصر با قطب

 یاد کرده بود. 

به اخوان  2137سیّد قطب پس از بازگشت به قاهره در سال 

المسلمین پیوست ، زیرا او در آرمان این انجمن تعّهدی پر شور 

اسالمی می دید. سّید در  -نسبت به برپایی حکومتی سوسیال 

تشکیالت درون سازمانی انجمن خیلی زود به مقامات باال رسید به 

طوری که سمت ریاست تبلیغات را به وی سپردند . پس از انقالب 

جمال عبد الناصر از وی خواست که به دولت او بپیوندد اّما  2131

ا سیّد نپذیرفت و ترجیح داد که فّعالیت های اجتماعی خود را ب

اخوان المسلمین ادامه دهد، اّما این تصمیم برای او عواقبی فاجعه 

بار داشت. پس از سوء قصد به جان عبد الناصر ، سیّد قطب یکی از 

اعضای بی شمار اخوان المسلمین بود که دستگیر و شکنجه شد و 

 زندان انداختند تا فراموش شود. ءسپس او را به گوشه

زی بر ذهن سیّد خطور کرد . امّا در کنج زندان بود که چی

به عربی معالم  -لذا ، او در بیانیه انقالبی خود موسوم به عالیم راه 

یعنی سال آزادی وی از زندان  2111که در سال  -فی الطریق 

زیرا « عظه به تنهایی کافی نیست مو» که  اظهار داشت منتشر شد



 

  

تنها کسانی که قدرت خدا را غصب و بر خلق خدا ظلم می کنند  "

 .  "با موعظه از قدرت کنار نمی روند

» سیّد قطب با ادعای اینکه مسلمانان هنوز در دوران 

به سر می برند که درآن افراد فاسد و منحط یکی از « جاهلّیت 

بزرگترین صفات خدا یعنی حاکمیّت را به دست گرفته بودند ، 

ه موجب حیرت آنان شد. قطب در این خصوص با البنا موافق بود ک

تنها با تأکید به برتری اسالم به عنوان نظام کامل اجتماعی ، 

سیاسی و اقتصادی می توان به مسئله نابرابری در جامعه پرداخت . 

امّا قطب برخالف البنا این فرآیند را رویدادی پر تالطم و انقالبی 

می دانست که تنها با تشکیل دولت اسالمی محقّق می شود. لذا ، 

استقرار  "نوشت : « معالم فی الطریق »  در آن طور که وی

حاکمیّت خدا بر روی زمین و حذف فرمانروایی انسان یعنی سلب 

 ."قدرت از افراد غاصب و بازگرداندن آن فقط به خدا

از نظر سیّد قطب دولت اسالمی به حاکم یا فی المثل به یک 

زیرا  ،قدرت اجرائی با مرکزیت رئیس جمهور یا پادشاه نیاز ندارد

تنها حاکم خدا و تنها قانون شریعت است. دیدگاه رادیکال قطب از 



 

  

اسالم سیاسی صحنه خاورمیانه را به کلّی دگرگون کرد و سبب 

 یا اسالم گرائی شد.اسالمیسم  خیزش ایدئولوژی جدیدی به نام

یعنی  -« پان اسالمیسم » اسالمیسم که نباید آن را با 

اشتباه گرفت  -واحد  وحدت مسلمین تحت امر خلیفه ای

ایجاد دولتی اسالمی ایدئولوژی ناسیونالیستی ای است که خواهان 

سیاسی تنها بر اساس ساختار  -است که در آن نظم اجتماعی 

معنوی اسالم بنا خواهد شد. در این راستا ، اسالم گرایان معتقد 

بودند که اسالم ایدئولوژی جامعی است که در همه ارکان زندگی 

توجّه عمده ری است. سیّد قطب در این خصوص نوشت مؤمن جا

واحد  قلمرو زمین و آسمان را تحت نظامی "اسالم بر این است که 

اتّخاذ و اجرای  ". لذا، شرط اصلی تحقق چنین نظامیدر آورد

شریعت در حوزه عمومی است . بر این اساس، ارزش های سکوالر 

شده را در اسالم منع غرب باید از دنیای اسالم کنار گذاشته شود زی

ماهیتاً یا عیناً از زندگی و آداب و رسوم » است که اعتقادات دینی 

الر از جمله . در نتیجه ، کلّیه دولت های سکو «دنیوی جدا شود 

آن هایی که به دست اعرابی چون عبد الناصر اداره می شوند باید 



 

  

القی لت اسالمی کارآمد و بر اساس موازین اخوحتّی به زور ، با د

 د. نجایگزین شو

یعنی یک سال پس از  2113ال سیّد قطب الدین در س

یا « معالم فی الطریق » از زندان به علّت انتشار مقاله  آزادی خود

ه جرم خیانت به دار آویخته شد. در این گیر دستگیر و ب ،عالیم راه

و دار ، آن عدّه از اعضای افراطی اخوان المسلمین که توانستند از 

ناصر بگریزند به عربستان سعودی پناه بردند یعنی تنها جائی خشم 

که آغوش خود را به روی آنان باز کرده بود. عربستان سعودی ، 

کشوری در آستانه انفجاری اقتصادی که می رفت یک مشت رهبر 

 -خشن قبیله ای خود را به ثروتمند ترین مردان جهان تبدیل کند

حاد سلطنتی که بر اساس اتّ رای حکومتیدستاوردی حیرت انگیز ب

غیر رسمی بین شیخی حقیر و یک متعّصب مذهبی بسیار کم 

 سواد بنا شده بود. 

در آستانه قرن هجدهم یعنی زمانی که اروپا متوّجه منابع 

ای شده بود که در سراسر منطقه مدیترانه آماده استخراج  یطبیع

دامن خود و آن را در  هبودند. سرزمین مقدّسی که مهد اسالم بود

پرورش داده بود تحت حاکمیت صوری امپراتوری عثمانی درآمد 



 

  

از نوادگان پیامبر و وارث بنی هاشم  -اگرچه خلیفه به شریف مکّه 

اجازه داد که بر جمعیت عرب حکومت کند. امّا نه نفوذ عثمانی  -

ها و نه سلطه شریف از حجاز در غرب عربستان فراتر نمی رفت. امّا 

 -ای عظیم و غیر قابل دسترسی شرق عربستان در سراسر صحر

خشک و لم یزرع آن با  عنی منطقه ای به نام نجد که چشم اندازی

از  یزیاد تعداد -مذهب و توسعه بی رونق آن همخوانی داشت 

کس جز خود وفادار مختار زندگی می کردند که به هیچقبایل خود

شیخی ود که نبودند . از جمله اینان طایفه کوچک و بی اهمیّتی ب

( بر آن ریاست 2013جاه طلب به نام محّمد ابن سعود ) متوّفی 

  می کرد.

سعود به هیچ وجه مردی ثروتمند نبود امّا مالک بیشتر ابن 

زمین های زراعی در واحه شهر کوچک دریعه بود که خانواده او بنا 

کرده بود . او در سمت شیخ کنترل انحصاری چاه ها و راه های 

اصلی شهر را در دست داشت. اگرچه ابن مسعود شبکه کوچکی از 

ابع مالی وی محدود به مرزهای کاروان ها را در اختیار داشت امّا من

واحه اش بود. با وجود این ، وی مردی بود مغرور و متظاهر از 

جنس نیاکان باستانی اش که به شّدت به حمایت از خانواده و 



 

  

طایفه خود پایبند بود . لذا ، هنگامی که موعظه گری سیّار به نام 

و  او وارد شدء ( به واحه2073-2011محمّد ابن عبد الوّهاب ) 

تقاضای حمایت کرد، ابن سعود بالفاصله از این فرصت استفاده 

کرد تا ائتالفی ایجاد کند که هم رونق اقتصادی و هم قدرت نظامی 

 خود را افزایش دهد. 

محمّد ابن عبد الوّهاب در صحرای نجد در خانواده ای 

مسلمان و معتقد به دنیا آمده و تعّصب مذهبی خود را از جوانی 

بود . پدر محّمد که متوّجه استعداد پسرش در مطالعه نشان داده 

قرآن بود او را به مدینه فرستاد تا همراه مریدان شاه ولی اهلل که در 

همان اوان به مبارزه علیه تصوّف هندی برخاسته بود ، درس 

ولی اهلل  شاه بخواند . عبدالوّهاب به شدّت تحت تأثیر مرام پاکدینی

او مدینه را به قصد بصره ترک کرد و از  بود. امّا تنها زمانی که

نزدیک با تنوّع غنی تشیّع و تصوّف در اشکال محلّی آن آشنا شد ، 

خشم او از آنچه وی آن را جعل اسالم می دانست به ذهنیّتی 

رها ساخته « ابتکارات خرافی » متحّجرانه تبدیل شد تا اسالم را از 

الوّهاب پس از بازگشت و به اصالت عربی خود بازگرداند. لذا ، عبد

به شبه جزیره عربستان دست به مبارزه ای خشونت بار زد تا فرقه 



 

  

معروف است « وهابیگری» پاکدینی افراطی خود از اسالم را که به 

» فرقه ای که پیروان او ترجیح می دهند آن را  -ترویج نماید 

در واقع ، نظریه وهّابیت چیزی نیست جز بنامند .« موّحدین 

ی بسیار ساده از توحید . در این خصوص ، وهّابی معتقد مفهوم

 -خدایی نیست جز خدای یکتا  -است که عبارت ال اله اال اهلل 

یعنی خدا باید هدف منحصر به فرد ایمان مذهبی باشد. بر این 

اساس ، پرستش هر چیز دیگری شرک محسوب می شود. از نظر 

پیران صوفی رام به عبدالوّهاب این موضوع شامل مواردی نظیر احت

داشت تعطیالت مذهبی و کلّیه اعمال مذهبی ، شفاعت امام ، گرامی

که منوط به محّمد پیامبر اسالم باشد. وهّابی ها در پی این بودند 

که شعائر مذهبی نظیر ذکر گرفتن صوفیان ، عزاداری شیعیان یا 

هرگونه آداب مذهبی دیگری را که پس از گسترش اسالم از 

یله ای شبه جزیره عربستان توّسط فرهنگ های بسیار محدوده قب

متفاوت خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، اروپا ، هند و آفریقا به دین 

هاب در عوض این قبیل اسالم وارد شده بود، ممنوع کنند. عبدالوّ

ونه نفوذ و عائر ، مُصّر به اجرای خشک شریعت به دور از هر گش

جمال الدین اسدآبادی ، یر سّیدلوّهاب نظابود. عبد تفسیر بیرونی



 

  

محمّد عبده و پان اسالمیست هایی مثل سعد زغلول و ساطع 

و پان عربیست ها نظیر حسن البنا ، اخوان المسلمین ، الحصری 

سوسیالیست های اسالمی ، سیّد قطب ، موالنا مودودی و 

اسالمی بود که مسلمانان افراطی خواهان بازگشت به جامعه ناب 

ود این ، جامعه مورد پیامبر در عربستان برپا کرده بود. با وجمحمّد 

هاب نسخه ای متحّجرانه و انحصار طلب از آن جامعه نظر عبدالوّ

اوّلیه بود و هر مسلمانی که با آنان همراه نبود به خصوص صوفی 

 ها و شیعیان را از دم تیغ می گذراندند. 

خاطر شرایط همانطور که حامد الگار اشاره کرده ، اگر به 

 "ه ای که وهّابیت در آن ظهور کرد نبود ، بدون شک به عنوان ویژ

سپرده می فرقه ای کم اهمّیت و کوتاه مدّتی به دل تاریخ  جنبش

. وهابیگری نه تنها در مذهب اسالم که اساس آن بر معنویت "شد

اکثریت اهل بود، بلکه حتّی  ی بی اهمیّتو اندیشه است ، جنبش

نمی دانستند. معهذا ، وهابیّون دو  یدرست را آئینتسنّن نیز آن 

مزّیت ممتاز داشتند که موجب می شد جایگاه آنان را از زمانی که 

توّابین هزار سال پیش در کربال گردهم آمده بودند ، به عنوان مهم 

ترین جنبش فرقه ای تضمین کند. اوّلین خوش شانسی آنان این 



 

  

عربستان شکل گرفته بودند  بود که در سرزمین مقّدس شبه جزیره

یعنی در جایی که می توانستند مدّعی میراث قدرتمند احیای 

مذهبی باشند. دوّم این که از حمایت شخصی مشتاق و عالقمند 

بهره مند شدند که آرمان های ساده وهابیّت را وسیله ای در جهت 

سلطه بی سابقه خود بر کلّ شبه جزیره عربستان می دید و آن 

 نبود جز محمّد ابن سعود. شخص کسی 

ت اتّحاد ابن سعود و عبدالوّهاب به افسانه شبیه واقعیا 

است.دو نفر مزبور زمانی به هم رسیدند که عبدالوّهاب و پیروان او 

در شبه جزیره عربستان به هر چیز هجوم برده ، مقابر را تخریب ، 

درختان مقدّس را بریده و هر مسلمانی که نسخه پاکدینی سازش 

ناپذیر آنان را نمی پذیرفت ، به قتل می رساندند . پس از این که 

ن پناه داده بود، اخراج کردند ) ناوهابّیون را از واهه ای که به آ

اهالی وحشت زده روستا پس از این که عبدالوّهاب درانظار عمومی 

(  د، زنی را سنگسار کرده بود ، از او خواستند که آن جا را ترک کن

احه دریعه و شیخ آن جا یعنی محمّد ابن سعود روی ، به سمت و

آوردند یعنی کسی که با خوشحالی بسیار و بدون قید و شرط به 

. ابن سعود به عبدالوّهاب و جنگجویان مذهبی او پناه داد



 

  

شمنان خود این واهه از آن توست ، از د "عبدالوّهاب گفت : 

 ."هراسی به دل راه ندهید

توأم با درخواستی غیر معمول  سعود پاسخ عبدالوّهاب به ابن

از تو می خواهم که نزد من  "بود زیرا او به ابن سعود گفت: 

یعنی مسلمانان غیر وّهابی  -سوگند یادکنی که به جهاد علیه کّفار 

دست بزنی . در عوض تو رهبر جامعه مسلمین و من پیشوای  -

 .  "مذهبی آنان خواهم بود

ابن سعود درخواست مزبور را پذیرفت و اتّحادی شکل گرفت 

که نه تنها مسیر تاریخ اسالم را تغییر می داد بلکه موازنه 

جغرافیای سیاسی ) ژئوپولیتیک ( جهان را نیز به هم می ریخت. 

متعاقباً ، جنگجویان مذهبی عبدالوّهاب به سرزمین حجاز یورش 

آن جا را اخراج کردند . پس از برده ، مکّه و مدینه را فتح و حاکم 

قبور  مورد اشاره مستقر شدند ؛ که گروه مزبور در دو شهر مقدّسآن

مبر و یاران او و نیز اماکن زیارتی محلّ والدت رسول خدا و پیا

خانواده او را نابود کردند . وهابیّون همچنین خزانه مسجد پیامبر را 

به آتش  -قرآن به جز  -غارت کرده و هر کتابی را که یافتند 

کشیدند. آن ها موسیقی و گل را در شهرهای مقدّس منع و 



 

  

استعمال دخانیات و نوشیدن قهوه را نیز ممنوع کردند. آنان 

همچنین با تهدید به مجازات مرگ مردان را مجبور کردند ریش 

بگذارند و زنان نیز خود را در حجاب پیچیده و از جامعه منزوی 

 سازند. 

خود را با اوّلین افراط گرایان جهان اسالم  وهابّیون عامداً

 را خشم خود ی کرده و مثل نیاکان متحّجر خودیعنی خوارج تداع

 بر آنچه که به نظرشان ضعف جامعه اسالمی بود متمرکز کردند .

که عربستان را کاماًل به تسّلط خود درآوردند، به نپس از آ وهابیون

به کّفار شیعه و صوفی سمت شمال پیشروی کردند تا پیام خود را 

پس از گذر از  2271نیز برسانند. در این رابطه ، آن ها در سال 

دیوارهای شهر کربال دوهزار نفر از شیعیان را که در ماه محّرم 

مشغول عزاداری بودند قتل عام کردند . آنان در خشمی بی امان 

قبور حضرت علی و امام حسین و سایر ائمه را ویران کرده و به 

نشان  ،دختر پیامبر ،قبر فاطمهه نهایت خشم خود را نسبت به ویژ

دادند. وهابیّون پس از غارت کربال ، به سوی شمال یعنی منطقه 

هنگام بودکه توّجه خلیفه  النهرین روی آوردند . تازه در این بین

 ن جلب شد. ناعثمانی به آ



 

  

( خدیو مصر به 2011-2211محمّد علی )  2222در سال 

سر تا پا مسّلح را به  نظامیان خلیفه عثمانی نیرویی عظیم ازتور دس

شبه جزیره عربستان گسیل داشت. قوای مصر به آسانی بر وهّابیون 

. بدین ترتیب، گ و آموزش کافی نداشتند ،چیره شدکه ساز و بر

مکّه و مدینه مجدداً به حاکم آن سپرده شد و وهابیّون به زور به 

. سعودی ها پس از رفتن نیروهای  شهر نجد بازگردانده شدند

عثمانی درسی ارزنده گرفتند و آن درس این بود که به تنهایی 

نمی توانند با امپراتوری عثمانی بجنگند بلکه آن ها به متحّدی نیاز 

 داشتند که بسیار قوی تر از وهابّیون باشد.

بر اساس معاهده  2123فرصت چنین اتّحادی در سال 

شد . انگلیس ها که در پی فرصت سعودی حاصل -انگلیس 

دستیابی به خلیج فارس بودند سعودی ها را ترغیب کردند تا شبه 

جزیره عربستان را مجدداً از چنگ عثمانی ها خارج کنند و در 

جهت رسیدن به این هدف به طور منظم پول و اسلحه در اختیار 

آل آنان قرار می دادند . نهایتاً ، طرح انگلیسی ها به دست وارث 

( اجرا شد . در پایان جنگ 2227-2133سعود یعنی عبدالعزیز ) 

جهانی اوّل که امپراتوری عثمانی برچیده شد و خالفت از میان 



 

  

رفت ، ابن سعود بالفاصله مکّه و مدینه را تصرّف و حاکم آنجا را 

اخراج کرد. عبدالعزیز ابن سعود پس از اعدام چهل هزار نفر در 

مردم ، نام شبه جزیره  ءد وهابیّت بر همهمالء عام و تحمیل مجدّ

تغییر داد. « پادشاهی عربستان سعودی » عربستان را به کشور 

اکنون قبیله بدوی نجد و حامیان وهابی آنان مسئول اماکن مقدّسه 

 عربستان و کلید دار کعبه شدند.

ت وحی اصله سرزمینی که محمّد در آن موهبتقریباً بالف

ود به طور معجزه آسایی هدیه دیگری از الهی را دریافت کرده ب

سعودی  ءخدا دریافت کرد و آن نفت بود که به ناگهان این طایفه

را بر اقتصاد جهان مسلّط کرد. اکنون حکّام عربستان بر خود می 

دانستند که در پاسخ به لطف خدا نظریه خشکه مقدّسانه خود را 

بار و برای  به سایر نقاط جهان گسترش داده و دین اسالم را یک

 همیشه از تنوّع مذهبی و قومی آن تصفیه کنند. 

. انی مناسب به عربستان سعودی آمداخوان المسلمین در زم

پادشاهی عربستان سعودی تنها کشور مسلمانی بود که علما در آن 

سلطه خود را بر جامعه از دست نداده بودند. برعکس ، عربستان 

سعودی هم حکومتی بود کامالً خودکامه و هم کشوری وهابی و 



 

  

انعطاف ناپذیر . لذا ، در این کشور دیگر جدالی بین تجدّد خواهان 

د یعنی در اصل ، هیچ نوع جدالی وجود و سنّت گرایان درکار نبو

یک از جنبش این اساس ، در عربستان سعودی هیچنداشت. بر 

سم ، پان عربیسم ، پان های زنده و تعیین کننده ناسیونالی

سوسیالیسم اسالمی حضوری چشمگیر نداشتند . لذا ،  اسالمیسم و

تنها نظریه قابل تحمّل حکومت نظریه وهّابیگری  و ایدئولوژی 

اکدینی آن بود . هر گونه عقیده مخالف با نظریه مزبور به شدّت پ

 سرکوب می شد.

بنابراین ، عجیب نیست که سلطنت عربستان سعودی 

مستقیم نسبت  م سکوالر جمال عبدالناصر را تهدیدیناسیونالیس

ایستادگی ناصر به عنوان کسی که با  به روش زندگی خود می دید.

ملّی کرده بود نه تنها در جهان اسالم  در برابر غرب کانال سوئز را

بدل  ی اسطورهبلکه در بیشتر کشورهای جهان سوّم به شخصیّت

شده بود . عبدالناصر در خاورمیانه مظهر آخرین تالش پان عربیسم 

بود. بینش سوسیالیستی ناصر گرچه در مصر به سختی شکست 

گزین از نظر بسیاری از مسلمانان تنها جای ،خورد ، با وجود این

گسترش غرب زدگی بود. جاذبه عبدالناصر و سرکوب بی رحمانه 



 

  

قدرت  2117مخالفینش چنان موفقّیت آمیز بود که در طی دهه 

 وی در سراسر مصر بال منازع شد. 

که جلوی نفوذ رو به حکومت عربستان سعودی به امید آن

گسترش جمال عبدالناصر را در جهان اسالم بگیرد ، آغوش خود را 

ی جمعیت اخوان المسلمین باز کرد و اینان نه فقط به رو

تبعیدشدگان اخوانی مصر بلکه شامل سایر افراد اخوان المسلمین 

در کشورهای سکوالر نظیر سوریه و عراق نیز بودند. در این رابطه ، 

که اخوان  ن سعودی آنچه پول ، حمایت و حفاظتعربستا

رد تا علیه آنان گذاالمسلمین بدان نیاز داشت در اختیار 

ناسیونالیسم سکوالر در کشورهای خود بجنگند. امّا اخوان 

از حمایت عربستان رسید و  بیشالمسلمین در عربستان به چیزی 

آن وهابیگری بود. در آن زمان ، صدها هزار کارگر فقیر از سراسر 

 ستان سعودی شدند تا در مناطق نفتکشورهای اسالمی عازم عرب

. اینان هنگام بازگشت به کشورهای وندخیز آن به کار مشغول ش

 خود کامالً جذب افراطی گری مذهبی سعودی ها شده بودند. 

دریافت  ءتبعیت مذهبی از الگوی مدّ نظر سعودی ها الزمه

آنچه که عربستان سعودی  ءسوبسید و قراردادهای دولتی بود. همه



 

  

انجام می داد از قبیل خیریه های اسالمی ، تأسیس نهادها ، 

همه و همه به  -ساختن مساجد ، دانشگاه ها و مدارس ابتدائی 

 2111طور ناگسستنی در ارتباط با وهابیگری بود. در سال 

که هدف « جامعه جهانی اسالم » تبلیغات سعودی ها با ایجاد 

ر نقاط جهان بود ، قدرت اصلی آن ترویج ایدئولوژی وهابّیت به سای

با این  ؛ یافت . این حرکت در واقع نوعی جدید از توسعه اسالم بود

شبه جزیره عربستان را برای پیروزی  ،تفاوت که این بار جنگجویان

بر همسایگان خود ترک نمی کردند بلکه همسایگان خود به سوی 

 آنان می آمدند. 

که آن ها را سعودی ها علی رغم ناخشنودی اکثر مسلمانان 

جز مشتی خشکه مقدّس خام نمی دانستند به عنوان کلید 

دارکعبه برگزار کننده مراسم حجّ شدند . در این رابطه ، عربستان 

سعودی میلیاردها دالر جهت مدرنیزه کردن و توسعه تأسیسات 

 ،زیارتی هزینه کرده تا شرکت حّداکثری زائرین حجّ را تأمین کند

نفر مسلمان در زدیک به سه میلیون به طوری که هر ساله ن

 سرزمین خشک مکّه حضور می یابند.



 

  

ت و سادگی ، جزمیّ« جامعه جهانی اسالم » از زمان ایجاد 

اصول اخالقی سفت و سخت وهابیّت به همه نقاط جهان اسالم راه 

سعودی نظریه  یافته است . لذا ، به لطف تبلیغات مذهبی عربستان

بر ایدئولوژی گروه هایی همچون گیر مشوهابیگری به طوری چ

اخوان المسلمین ، انجمن اسالمی مودودی ، سازمان فلسطینی 

حماس ، جهاد اسالمی و بسیاری دیگر تأثیر گذاشته است. بدین 

« پان اسالمیسم » جدید از ترتیب ، عربستان سعودی حامی نوعی 

بنیاد » که بر پایه ایدئولوژی افراطی خشک ، سازش ناپذیر  شده

قرار گرفته و در تبیین آینده دولت اسالمی به « ایی اسالمی گر

 صدایی قدرتمند تبدیل شده است.

البته مشکل بنیادگرایی این است که بنا به تعریف ، جنبشی 

است ارتجاعی که قادر نیست با قدرتمند شدن حکومت باقی بماند 

. پادشاهی سعودی به این مطلب از همان زمانی پی برد که ملک 

خود زندگی شاهانه ای برای  ءلعزیز ابن سعود با ثروت بادآوردهعبدا

خود ترتیب داد. لذا ، چیزی نگذشت که عربستان سعودی غرق در 

. از سوی دیگر ،  رب خریده بوددنیای غتکنولوژی مدرنی شدکه از 

استخراج نفت صحرای عربستان الزمه حضور فرآیند پیچیدهء 



 

  

بود که  -عمدتًا انگلیسی و آمریکایی  -صدها کارشناس خارجی 

مادّی گری را به  ءهمراه خود فرهنگ ناآشنا اّما اغوا کننده

عربستان آوردند. عبدالعزیز به قدری با امپراتوری بریتانیا نزدیک 

داد. خالصه « شوالیه » یا « سر» بود که ملکه انگلیس به وی لقب 

جنگجویان وهابی  اینکه ، پادشاه عربستان غرب زده شد و لذا با

به خود داده و کسانی « اخوان » درافتاد ، جنگجویانی که لقب 

بودند که عبدالعزیز را در به قدرت رسیدن یاری کرده بودند ) البته 

« جنعیت اخوان المسلمین » را نباید با « اخوان » این گروه 

 اشتباه گرفت(.

د اخوان وهابی که از حرص و فسا 2111بنابراین ، در سال 

دربار آل سعود خشمگین بودند در شهر السلبه شورش کرده و از 

پادشاه عربستان خواستند دست از مادّی گرایی برداشته و کفّار 

خارجی را از سرزمین مقدّس اخراج کند. ملک عبدالعزیز در پاسخ 

را قتل « اخوان » به شورش مزبور به السبله لشکر کشید و گروه 

 عام کرد.

رعت متوّجه چیزی شد که بقیّه ودی به سامّا عربستان سع

مذاهب  ءزودی به آن پی بردند . بنیادگرایی در همهنیز به  جهان



 

  

یشتر عرفاً در مقابل سرکوب مقاوم است ، بدین معنا که هر چقدر ب

ود، بی رحمانه با آن برخورد قوی تر می ش جلوی آن بایستی ؛

انه با آن هواداران آن بیشتر می شوند ، برخورد مستبد کنی ؛

داشته باشی تبدیل به تنها صدای مخالف می شود ، تالش می 

کنی آن را در دست خود بگیری ، علیه خودت بر می خیزد ، سعی 

 می کنی با آن مماشات کنی ، به قدرت می رسد. 

به افغانستان حمله  2101هنگامی که روس ها در سال 

خود را کردند ، رژیم عربستان سعودی فرصتی مناسب یافت تا 

حتّی به طور موّقت هم که شده از شرّ جنگجویان وهابی که 

نزدیک به یک قرن آن ها را پرورش داده بود ، خالص کند . 

سعودی ها با کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا و آموزش های 

طی نظامی سازمان اطالعات پاکستان به طور مرتّب گروه های افرا

را از کشور عربستان  -جهادگر  -« مجاهدین » مسلمان معروف به 

سعودی و سراسر خاورمیانه به افغانستان گسیل داشتند تا با 

طور که ، آنکمونیست های بی دین بجنگند. هدف از این کار

یگنیو برژنسکی مشاور امنیّت ملّی جیمی کارتر رئیس جمهور زب

گیر کردن ارتش  این بود که با زمین ،وقت آمریکا اعالم داشت



 

  

برای روس  "نگی بدون پیروزی در سرزمین دشمن جشوروی در 

. ایاالت متحدّه مجاهدین  "ها ویتنام خودشان را ایجاد کنیم 

علیه اتّحاد « بازی بزرگ » مزبور را به عنوان متّحد مهّم خود در 

می  "جنگجویان راه آزادی  "وروی دانسته و در واقع آن ها را ش

 وقت آمریکا حتّی آنان را با پایه نامید. رونالد ریگان رئیس جمهور

 گذاران آمریکا مقایسه می کرد. 

کس در آن زمان فکرش را هم نمی کرد این آنچه که هیچ

بود که یک مشت جنگجوی قرو قاطی بین المللی بتوانند از پس 

شوروی برآیند . لذا ، مجاهدین نه تنها موّفق شدند نیروهای 

لکه با ترک آرمان های ملّی شوروی را از افغانستان بیرون کنند ب

نیرویی متّحد با هدفی  خود ، به عنوان -بخوانید اسالمی  -گرایانه 

فراملّی ای در جهان اسالم ایجاد کردند  واحد جنبشی ستیزه جو و

 که جهادیسم یا مکتب جهادی نام گرفت.

شکیل اسالم گرایان که هنوز معتقد به ت جهادی ها برخالف

مشارکت سیاسی یا انقالبی پرشور هستند دولتی اسالمی از طریق 

، آینده ای را ترسیم می کنند که در آن هیچ دولتی ، اسالمی یا 

غیر آن ، وجود نداشته باشد. لذا ، جهادی ها به دنبال این هستند 



 

  

که دنیایی بسازند که در آن همه مرزها و محدوده های جغرافیایی 

میان برداشته که اّمت را به کشورهای مشخص تقسیم کرده از 

شود. براین اساس ، رؤیای جهادی ها این است که حصارهای 

فرهنگی ، قومی و ملّیتی را که جهان اسالم را از هم جدا کرده از 

میان برداشته و در عوض اّمت را مجّدداً به شکل جامعه واحد 

ند. جهادیسم از مدّنظر محّمد پیامبر بود ، درآورجهانی نظیر آنچه 

فًا نظیر احیاء مجدّد پان اسالمیسم با تصوّر بعضی جهات صر

جاد قدیمی آن است که در میان مسلمین جهان وحدت مذهبی ای

ادی ها تبلیغ می هکه اسالمی را که جکنند . البته به استثنای این

مه ای است از عمل گرایی سلفیه و خشکه مقدّسی ند ملغکن

هم آمیخته تا وهابیّت که با ته رنگی از بازخوانی افراطی جهاد در

بر جهان به کار آن را به عنوان اسلحه ای تهاجمی در آرزوی تسلّط 

گیرند. در این راستا ، جهادی ها مسلمانان را به روش خوارج به دو 

گروه بهشتی ها ) یعنی خودشان ( و جّهنمی ها ) یعنی دیگران ( 

تقسیم کردند . لذا ، همه کسانی که تفسیر و برداشت آنان از 

مانند جهادی ها نباشد ، کافر و مرتد محسوب شده و باید شریعت 

 د . ناز جامعه مقّدس الهی طرد شو



 

  

یعنی پس از حمله عراق به کویت  2117دی ها در سال اجه

در صحنه جهانی ظاهر شدند. گروهی کوچک از جهادی ها در 

پاسخ به تصمیم دولت عربستان سعودی دایر بر دعوت از نیروهای 

جهت عقب راندن نیروهای عراقی به ضدّیت با نظامی آمریکا 

خانواده سلطنتی آل سعود برخاسته و آنان را افرادی کثیف و فاسد 

خواندند که منافع جامعه مسلمان را به قدرت های بیگانه فروخته 

تبعیدی عربستان به نام  ءاند . گروه مزبور تحت رهبری یک تبعه

به نام ایمان و یک ناراضی سیاسی مصری  «اسامه بن الدن»

» تحت عنوان  الظواهری ) عضو سابق اخوان المسلمین ( سازمانی

به وجود آوردند که ده سال  -به مفهوم پایه یا بنیاد  -« القاعده 

ل به قو یا -بعد توّجه خود را از رهبران فاسد جهان عرب و اسالم 

به سوی تنها ابر قدرت باقیمانده  -« دشمن نزدیک » جهادی ها 

 معطوف کرد.   -دشمن دور  -یعنی ایاالت متحّده آمریکا  ،ندر جها

 م.(-)به برج های دو قلو در نیویورک حمالت یازده سپتامبر

جهادی ها را رو در رو و در کانون تّوجه آمریکا قرار داد که با 

هجوم به کشورهای خاورمیانه از افغانستان تا عراق و سایر نقاط با 

می و غیر نظامی آمریکایی جهت صدها هزار نظا به کارگرفتن



 

  

سر خاورمیانه جهادی و در عین حال تغییر سرا ینابودی هسته ها

و مردم ساالرتر دست یازید. در ابتدا  به منطقه ای مدرن ، میانه رو

القاعده به آمریکا و متحدّین او به موفقّیت هایی دست یافتند. 

دید. پایه ت آسیب عنوان یک سازمان بین المللی تروریستی به شدّ 

آن  ، رهبران آن متواری و خطوط و صفوف گذار آن به قتل رسیده

از نقاط  ن است که القاعده هنوز در برخیتقریباً از بین رفت. ممک

جهادی ها داشته باشد جهان کنترل عملیاتی بر پاره ای از اقدامات 

 سپتامبر را در اختیار ندارد.  22وجه منابع قبل از امّا به هیچ

خواست القاعده دایر بر قیام علیه غرب ، اقدامات برخالف 

خونین و کشتار بی محابای آنان علیه زنان و کودکان باعث شد که 

اکثریت قاطع مسلمانان از همه طبقات ، سنین ، فرقه ها و ملّت 

 های مختلف علیه سازمان مزبور و ایدئولوژی آن موضع بگیرند.

راتیزه کردن امّا در خصوص دوّمین هدف غرب یعنی دموک

خاورمیانه ، کارنامه آمریکا و متحّدین آن فاجعه آمیز بوده است . 

در منطقه،  دمکراسیترویج  ءدر واقع ، روش ناشیانه و ریاکارانه

برخورد تمّدن » شعار  یعنی –نظر از دو قطبی کردن مذهب صرف

موجب  ،آمریکا توسط مأموریت دموکراتیزه کردن همپای « ها 



 

  

ر میان مسلمانان جهان شد دایر بر اینکه ایاالت باوری فراگیر د

متحّده تبدیل به قدرت استعماری جدیدی در خاورمیانه شده که 

و نه متمّدن سازی آن ، بلکه  دمکراسیقصد واقعی اش نه برقراری 

 صرفاً مسیحی کردن جهان اسالم است. 

 دمکراسیبا وجود این و با تّوجه به شکست چشمگیر ترویج 

تنها از طریق تحوّل  نه تا کنون ، حقیقت این است کهدر خاورمیا

قعی می توان جاذبه جهادی ها را تضعیف و از موج دموکراتیک وا

ستیزه جویی اسالمی آنان جلوگیری کرد. لذا ، همانطور که در 

تظاهرات آزادی خواهانه سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا نشان 

داده شد ، امید به صلح و سعادت در منطقه به ایجاد جوامع 

 آینده اسالم بومی بستگی دارد . دموکراتیک واقعی ، داخلی و 

 خصوص به همین موضوع بستگی دارد.ب

 

 

 



 

  

 فصل دهم

 افتان و خیزان به سوی مدینه

 اسالمی دمکراسیدر جستجوی 

» فرود هواپیما را با گفتن خلبان ایران اِر با لحنی جدّی  

اعالم کرده و به زودی هواپیما آرام در « بسم اهلل الّرحمن الرّحیم

می کند . در صندلی های دور و بر فرودگاه مهرآباد تهران توقّف 

بر روی صندلی  خودم جابه جایی عصبی به چشم می خورد. زنان

نشسته و ضمن مرّتب کردن روسری خود سعی می کنند قوزک  ها

پاها و مچ دستانشان خوب پوشیده شود. مردان نیز چشمان خواب 

مالیده و شروع می کنند به جمع آوری خرت آلود خود را با دست 

هایی که فرزندانشان در راهرو بین دریف صندلی ها پخش  و پرت

 کرده اند. 



 

  

سرم را بلند می کنم تا چهره دو سه نفری را ببینم که از 

زمان سوار شدن بر هواپیما در لندن به دقّت نظاره شان کرده ام . 

اینان مردان و زنانی جوان هستند که مثل خود من در اواخر دوره 

لباس هایی  هستند. این افراد سن خود یبیست یا اوایل سی سالگ

که گویا از فروشگاه های البسه دست دوّم  بی قواره بر تن داشته

ارهای تیره پیراهن های بی تناسب آستین بلند ، شلو  -خریده اند 

را از  موضوع تا زننده جلوه نکند . من این - و روسری های ساده

.  لباس پوشیده ام قًا به همین شکلآنجا می دانم که خودم هم دقی

هنگامی که به چشمان آن ها نگاه می کنم رنگی از همان نگرانی 

می بینم که در وجود خودم جاری است ، احساسی از ترس و 

هیجان . برای بسیاری از ما این اوّلین باری است که قدم به خاک 

 ذاریم یعنی جایی که ناچار شدیم هنگامکشور زادگاه خود می گ

 رک کنیم.طفولیت آن را ت

الش جهت برقراری ارتباط با خیل دولت ایران در بخشی از ت

به اروپا و آمریکا  2127ایرانیان مهاجری که در اوایل دهه 

گریختند فرمان عفو موقّت صادر و اعالم کرد همه آنانی که جالی 



 

  

وطن کرده اند می توانند بدون ترس از بازداشت یا اجبار به انجام 

مشروط  ،دار داشته باشندک بار از ایران دیخدمت وظیفه ، سالی ی

دعوت مزبور  که مّدت اقامت آنان از سه ماه تجاوز نکند.این بر

بالفاصله پاسخ مثبت گرفت . هزاران جوان ایرانی به کشور سرازیر 

شدند . بعضی از آنان ایران را فقط از طریق داستان های حسرت 

ن متوّلد ایران بار والدین خود می شناختند و بعضی هم مثل م

بودند امّا زمانی از آن خارج شدند که هنوز کوچکتر از آن بودند که 

 د. نبرای خود تصمیم بگیر

باالخره از هواپیما پیاده شده و به هوای دم کرده صبحگاهی 

قدم گذاشتیم . با این که هوا هنوز تاریک است امّا فرودگاه پر است 

از مسافرانی که از پاریس ، میالن و لوس آنجلس آمده اند . 

جمعیتی بی نظم در قسمت کنترل گذرنامه ایستاده اند که اصاًل 

ان ندارد. بچّه ها جیغ و داد می شباهتی به یک صف درست و درم

کنند . بوی غیرقابل تحمّل عرق بدن و دود سیگار در هوا موج می 

زند. آرنج مسافران از هر سو به آدم سیخونک می زند. امّا من 

ناگهان ذهنم پر از خاطراتی می شود که سال ها پیش از همین 



 

  

ن فرودگاه داشتم . هنگامی که دست در دست خانواده ام از میا

جمعّیتی مضطرب که سعی داشتند قبل از بسته شدن مرزها و 

با هل دادن دیگران راه خود را  توقّف پروازها ایران را ترک کنند ؛

خواهرت را » فریاد می زد باز می کردیم. یادم می آید که مادرم 

هراس آور در صدایش یادم هست،  هنوز نفس زدن! « . گم نکنی

اگر دست خواهرم را رها کنم او از  هشدار می داد که به من گویی

این بود که آنقدر دستش را محکم گرفته بودم که  ما جا می ماند.

شروع به گریه کرد امّا من او را سخت به سمت گیت ) ورودی ( 

راه خود را به سوی جلو  ،پرواز کشیده و با لگد زدن به اطرافیان

 حرکت باز می کردم.

ساعت طوالنی و خفه باالخره پس از بیست سال و چهار 

مدارکم را از طریق  کننده به گیشه کنترل پاسپورت می رسم.

شکاف گیشه به پلیس جوانی می دهم که ته ریش دارد و عینکی 

شکسته به چشم زده است . او با بی توجّهی صفحات پاسپورت را 

ورق می زند و من هم پاسخ های خود را که کیستم و چرا آمده ام 

 کرده ام .  از قبل خوب تمرین



 

  

 « مبدأ حرکت ؟» او با بی حوصلگی می پرسد : 

 «آمریکا » پاسخ می دهم : 

او چهره درهم می کشد و نگاهی به صورتم می اندازد. حدس 

می زنم هم سنّ باشیم ، گرچه چشمان خسته و صورت نتراشیده 

اش او را خیلی پیرتر نشان می دهد. او فرزند انقالب است و من 

که من  و عمر خود را صرف بقای تاریخی نمودها فراری ، مرتد.

احساس  ه. یک بار ء آن از راه دور کرده امعمرم را صرف مطالعه

کجا  ":می کنم مستأصل شده ام . هنگامی که او از من می پرسد

یعنی همان سؤالی که تمام مأمورین کنترل گذرنامه  "ها بوده ای ؟

باید بپرسند، به زحمت می توانم به او نگاه کنم. هر چه می کنم 

 نمی توانم حسّی از اتّهام در سؤالش احساس نکنم.

من دست  ؛ روزی که آیت اهلل خمینی به ایران بازگشت

ن خواهر چهارساله ام را گرفتم و علی رغم هشدار مادرم که بیرو

او را از آپارتمانمان در مرکز شهر با خود بیرون بردم تا به  ،نرویم

جشن های خیابانی بپیوندیم . چندین روز بود که از منزل خارج 



 

  

نشده بودیم. هفته های قبل از تبعید شاه و بازگشت آیت اهلل 

 تلویزیون  -خمینی ایّامی خشونت بار بود. مدارس و سازمان رادیو 

حّله ما پرنده پر نمی زد. لذا ، در آن صبح یکی و در م تعطیل شده

از روزهای ماه فوریه که از پنجره به بیرون نگاه کردیم و شادی 

مردم را در خیابان دیدیم ، دیگر هیچ چیز نمی توانست جلوی ما 

 را بگیرد.

، من و خواهرم یک پارچ پالستیکی را با شربت  از این جهت

ه از لیوان های یک بار مصرف پر کرده و دزدکی دو بست« تُنگ » 

از کابینت مادرمان برداشته و یواشکی بیرون زدیم تا « دیکسی » 

به جمع شعار دهندگان بپیوندیم . من و خواهرم لیوان ها را یک به 

یک پر می کردیم و به مردم می دادیم. مردم کوچه و خیابان ما را 

جره های باز در آغوش گرفته و برگونه هایمان بوسه می زدند. از پن

مشت مشت شیرینی بر سر مردم می ریخت . همه جا پر از صدای 

که چرا موسیقی و رقص و آواز بود. من در واقع مطمئن نبودم 

جشن گرفته ایم ولی برایم مهم نبود . حال و هوای آن لحظه مرا 

به وجد  بود گرفته بود و از کلماتی شگفت که بر لبان همه جاری



 

  

که قبالً آن ها را شنیده بودم ولی هنوز برایم کلماتی  -آمده بودم 

 سردرگم و ناشناخته بود مثل : آزادی ، رهایی ، عدالت . 

چند ماه بعد که دولت موّقت پیش نویس قانون اساسی را 

« جمهوری اسالمی ایران » برای دولت جدید با نام هیجان انگیز 

ّقق تدوین کرد ، به نظر می رسید که کلمات مزبور در حال تح

است. قانون اساسی مزبور تحت هدایت خمینی ترکیبی بود از 

 -موضع ضّد امپریالیسم جهان سوّم و تئوری های اجتماعی 

ظریه پردازان معروف ایران نظیر جالل آل احمد ، علی اقتصادی ن

ب و سیاسی حسن البنا و سیّد قط -شریعتی و نظرات مذهبی 

پایه قانون اساسی مزبور دایر  سیاست مردم گرایی شیعه . اساس و

بر وعده برابری زن و مرد ، تکّثر مذاهب ، عدالت اجتماعی ، آزادی 

یعنی همه اصول عالیه که  -بیان و حقّ تجمّع صلح آمیز بود 

و در عین حال تأکید بر  -ود انقالب برای نیل به آن ها جنگیده ب

   .ویژگی اسالمی جمهوری جدید داشت



 

  

ایران از جهاتی با نسخه ای که پس از قانون اساسی جدید 

میالدی تدوین شده بود تفاوت  2173انقالب ضدامپریالیستی 

چندانی نداشت ، به استثناء این که به نظر می رسید در قانون 

اساسی جدید دو دولت منظور شده است : اوّلی حاکی از حاکمّیت 

مردم و شامل رئیس جمهوری می شد که توّسط مردم انتخاب 

و سیاست اجرایی دولتی به شدّت متمرکز را به عهده داشته  شده

باشد ، مجلسی متعّهد به تدوین و تصویب قوانین و سیستم قضایی 

مستقل جهت تفسیر قوانین مزبور . دوّمی دایر بر حاکمیت خدا 

 بود و تنها شامل یک فرد یعنی آیت اهلل خمینی می شد.

ال های تبعید این همان والیت فقیهی بود که خمینی طی س

 خود در عراق و فرانسه در خلوت خود نوشته بود. از جنبه تئوری ، 

 

در تشیّع تعداد فقها کم نیست ، لذا هر فقیهی عنوان  (2)

رهبر معظم را ندارد ولی می تواند همچنان جزو 

 م.  -فقهای طراز اوّل باشد



 

  

 

باالترین مقام مذهبی کشور است که وظیفه ( 2)فقیه یا رهبر معظم 

ولت می باشد. اّما فقیه با ساز اصلی او تضمین کیفیت اسالمی د

تمند روحانیت ایران از یک مقام سمبولیک رکارهای نهاد قدو

،  شد. بدین ترتیبل قی به مقام عالیه سیاسی در دولت بداخال

رئیس قوّه قضائیه فقیه می تواند  یّقانون اساسی مقرّر داشت که ول

خلع حقّ را منصوب کرده و خود ضمن فرمانده کلّ قوا بودن ؛ 

قوانین مصوّبه مجلس را نیز داشته  وتوی همه س جمهور وریی

لذا ، والیت فقیه که در اصل قرار بود حاکمیت مردمی و  باشد.

الهی را آشتی دهد ، راه را برای نهادینه کردن قدرت مطلقه 

 روحانیت باز کرد.

ا وجود این ، ایرانیان سرمست از استقالل تازه یافته و ب

ان سیا و سفارت آمریکا شایعات موجود دایر بر تالش مجدّد سازم

توطئه جهت بازگرداندن شاه به تاج و تخت اعمال ر در تهران ب

صورت گرفت ( ، مانع از آن شد  2133خود ) نظیر آنچه در سال 

دید شوند. لذا ، علی رغم که متوّجه عواقب وخیم قانون اساسی ج



 

  

هشدارهای دولت موّقت و استدالالت صریح آیات هماورد آیت اهلل 

خمینی به ویژه آیت اهلل شریعتمداری ) که خمینی نهایتًا به رغم 

قوانین تشیّع از وی سلب صالحیت کرد ( ، پیش نویس مزبور با 

 درصد مردم تأیید شد. 17رأی بیش از 

 

به چه رأی داده اند، صدام حسین با  تا ایرانیان متوّجه شوند

مرکز کنترل » ترغیب آمریکا و مسلّح به مواد شیمیایی و میکروبی 

در ویرجنیا « آمریکن تایپ کالچر کلکشن » و شرکت « بیماری 

به خاک ایران حمله کرد . امّا بنا به اقتضای کلّیه جنگ ها ، همه 

این ترتیب  صداهای مخالف به خاطر امنیت ملّی خاموش شد و به

رؤیایی که یک سال قبل منجر به انقالب شده بود در واقع جای 

خود را به دولتی اقتدارگرا  داد که در آن زمان روحانیون فاقد 

 کفایت مذهبی و سیاسی صاحب قدرتی بی حدّ و حصر شدند.

دف دولت آمریکا از حمایت صدام حسین در جنگ علیه ه

ایران توّقف گسترش انقالب ایران بود امّا تأثیر مصیبت بارتر آن 



 

  

و  2122تنها با پایان جنگ در سال  جلوگیری از تکامل آن بود.

درگذشت خمینی یک سال پس از آن بود که آرمان هایی که ده 

بود مجددًا توّسط  یدهدسال قبل موجب برپایی انقالب ایران گر

لی جدید از ایرانیان احیاء شد که جوان تر از آن بودند که نس

استبداد شاه را به یاد آوردند امّا این قدر سن داشتند که بفهمند 

والدین آنها برای سیستم حاضر مبارزه نکردند . نارضایتی آنان 

باعث شد که جمعی از دانشگاهیان ، سیاستمداران ، فّعالین 

و روحانیون ایران دست به جنبشی اصالح طلبانه بزنند،  اجتماعی

کردن کشور بلکه در این جهت که « سکوالر » آن هم نه در جهت 

بر ارزش های واقعی اسالم نظیر تکثّرگرایی ، عدالت اجتماعی ، 

تمرکز کنند. به قول  دمکراسیحقوق بشر و باالتر از همه ، 

ما دیگر مدعی نیستیم  "الکریم سروش فیلسوف سیاسی ایران: عبد

که یک دولت حقیقتًا مذهبی می تواند دموکراتیک هم باشد ، بلکه 

 . "اصالً غیر از این نمی تواند باشدمعتقدیم که 

انتخاب سیّد محمّد خاتمی روحانی اصالح طلب در سال 

به عنوان رئیس جمهور باعث انگیزش جنبش مزبور شده و  2117



 

  

اساس چارچوب اخالقیّات مشخصًا این فرضیه را تقویت کرد که بر 

اسالمی می توان یک نظام دموکراتیک بومی برقرار کرد . هزاران 

تن جوان ایرانی با الهام از بینش مزبور و جسارت یافتن از برنامه 

با درخواست حقوق  2111در سال های اصالحات خاتمی 

اجتماعی بیشتر از جمله حّق برگزاری اجتماعات و مطبوعات آزاد 

خیابان ها ریختند به طوری که در اطراف و اکناف جهان به بهار به 

 تهران معروف شد. 

رژیم ایران که از چشم انداز شگفت قدرت مردم ) یعنی 

دقیقاً قدرتی که فی الواقع موجب برقراری جمهوری اسالمی شد ( 

در خوف بود و جنبش اصالحات را تهدیدی برای بقای دولت می 

امنیتی خود را علیه جوانان معترض به کار  دانست ، کلیه نیروهای

گرفت . در منظری آشنا ، نیروهای بسیج تحت فرمان سپاه 

پاسداران تظاهرات مردم را در خیابان ها و دانشگاه ها به شدّت 

سرکوب کرده و فعّاالن اصالح طلب و  یاران سیاسی خاتمی را به 

در سال طور سیستماتیک خاموش ، دستگیر و به قتل رساندند . 

با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ،  1773



 

  

نیروهای محافظه کار در دولت ایران مجدداً بر اوضاع غالب شدند . 

بر این اساس ، تحلیل گران در سراسر جهان اعالم کردند  که 

 جنبش اصالح طلبی در ایران مُرد و به خاک سپرده شد. 

ارج از گود معتقد بودند که با وجود این ، پاره ای افراد خ

پیام اصالح طلبان ناپدید و مدفون نشده است . برعکس ، پیام 

مزبور جذب خطی فکری شده به طوری که با پایان دهه اوّل قرن 

همه ایرانیان به رغم عقاید سیاسی و مذهبی خود جدید تقریبًا 

 که پیام مؤکد جنبش را در این می دانند که تجربه دموکراتیکی

 اکنونمنجر به ظهور جمهوری اسالمی ایران شد ، 2101در سال 

لذا ، در بحبوحه انتخابات  تضعیف شده و باید مجددًا ابقا شود.

به قدرت  1771انگیزی که احمدی نژاد را در سال بحث بر 

بازگردانید ، علی رغم اتّهامات گسترده در خصوص تقلّب در 

شنفکران ، بازرگانان و رهبران انتخابات ، ائتالفی از دانشجویان ، رو

مذهبی ) شبیه همان ائتالفی که سی سال قبل، حکومت شاه را 

سرنگون کرد ( دوباره به خیابان ها ریختند امّا این بار زیر عَلَم 

معروف به جنبش سبز و نه فقط در اعتراض به آراء دزدیده شده 



 

  

ر چه بلکه بر علیه ماهیت جمهوری اسالمی حضور یافته بودند . اگ

پاسخ سخت رژیم ایران به چالش مزبور ظاهراً موجب برطرف شدن 

موّقت تظاهرات مردمی ای شد که در امور کشور وقفه ایجاد کرده 

بودند ، معهذا ، اقدامات دولت منجر به تقویت این برداشت در 

میان اکثریت مردم ایران شد که جمهوری اسالمی در تکرار چنین 

 مهوری است . وضعیتی نه اسالمی و نه ج

جنبش های قبلی ایران در جهت به دست آوردن آزادی در 

به دست انگلیس و روسیه و  2122تا  2173فاصله بین سال های 

از توّسط آمریکا ، که منافع آنان در جلوگیری  2133در سال 

 2101د ، سرکوب شد . انقالب آرمان آزادی خواهی در منطقه بو

که با استفاده از نفوذ معنوی خود  روحانیت کشور قرار گرفت در ید

قدرت مطلقه را در دولت نو پا به دست گرفتند. درخواست جنبش 

سبز برای ارتقاء حقوق بشر توّسط رژیمی میلیتاریزه که حفظ 

. با  حظات ترجیح می داد ، بال اثر شدحیات خود را به سایر مال

ایران در برقراری سیستم  ءاین حال ، پی جویی یک صد ساله

دموکراتیک بومی واقعی با درنظر گرفتن محلّی برای مذهب در 



 

  

قلمرو جامعه بدون تضعیف خواست مردم ، تا به امروز ادامه دارد. 

در واقع ، این جست و جویی است که در سراسر جهان از عراق و 

پاکستان تا ترکیه و اندونزی ، از تونس و مصر تا سنگال و 

 بنگالدش از نو تکرار می شود. 

نیم قرنی که از پایان استعمار و برقراری کشور اسالمی  در

گذشته ، از اسالم جهت مشروعیت بخشیدن به سرنگونی دولت ها 

، اشاعه جمهوری خواهی ، دفاع از استبداد ، توجیه حکومت های 

سلطنتی ، خودکامگی ، جرگه ساالری و خشونت استفاده شده 

از اسالم جهت است . اکنون سؤال این است که آیا می توان 

آزاداندیش واقعی در خاورمیانه و فرا سوی آن  دمکراسیبرقراری 

استفاده کرد ؟ آیا یک دولت مدرن می تواند خرد و وحی را با هم 

تطبیق داده و بر اساس آرمان های اخالقی ای که محمّد پیامبر 

چهارده قرن پیش در مدینه بنیان گذاشت ، جامعه ای دموکراتیک 

 ؟ بنا کند 



 

  

اسخ این است که نه تنها می تواند ، بلکه باید چنین کاری پ

صورت گیرد. در واقع این کار در کشورهایی که اکثریت مسلمان را 

داراست در حال انجام است . امّا این روندی است که فقط می 

تواند بر اساس ارزش ها و سنن اسالمی صورت پذیرد. درسی که 

اروپا و ترویج مصیبت بار « ی رسالت متمّدن ساز» باید از ناکامی 

واقعی باید  دمکراسیگرفت این است که « آمریکا  دمکراسی» 

براساس ایدئولوژی های شناخته شده استوار و از درون تغذیه شود 

و به زبانی بیان گردد که برای مردم بومی هم قابل درک و هم 

کراسی در کشورهای دارای اب باشد . لذا ، برای این که دمجذّ

ریت مسلمان مؤثر و الزم االجراء گردد ، باید در روابط بعضًا اکث

بحث انگیز بین دین و دولت که آن طور که دیده ایم قرن ها 

 شاخصه ی فرهنگ سیاسی در اسالم بوده ، تعادل ایجاد کند. 

البته در غرب هستند کسانی که معتقدند چنین سیستم  

ف است و مخال دمکراسیغیر ممکن و اسالم ذاتاً با  دمکراسی

را با ارزش های اسالمی وفق  دمکراسیمسلمانان قادر نیستند 

دهند . چنین نظری نه تنها برخالف تاریخ اسالم است ) بدون 



 

  

اشاره به واقعیت ملموس آن ( ، بلکه با نظرخواهی های متعدّد دایر 

بهترین نوع » را  دمکراسیکه اکثریت قاطع در جهان اسالم بر این

 pew»دانند ، مغایرت دارد . در واقع ، نظر سنجی می  «  دولت 

که اکثریت غربی ها معتقد کرد که علی رغم این مشخّص «1771

در  روشی غربی در برخورد با امور است و " دمکراسیبودند 

، اکثریت یا اکثریت نسبی در  "کشورهای اسالمی کارساز نیست 

مخالف با کلّیه کشورهای دارای اکثریت جمعیت مسلمان مطلقاً 

هر چه زودتر و بدون قید و  دمکراسینظر مزبور بوده و مایلند که 

شرط در جوامع آنان برقرار شود. لذا ، به نظر می رسد که 

اسالمی فقط علمای  دمکراسیبزرگترین مانع بر سر راه ایجاد 

سنّت گرا یا تروریست های جهادی نیستند ، بلکه ویرانگرتر آنانی 

 دمکراسیلجاجت نمی پذیرند که چنانچه هستند که در غرب با 

 هرگز نمی تواند وارداتی باشد. ؛ بخواهد کارآمد و پایدار شود

                                    *** 



 

  

در پایان جنگ دوّم جهانی ، بریتانیای پیروز امّا از نظر مالی 

مصیبت زده ، دیگر نمی توانست هزینه اقدامات مستعمراتی خود 

در هندوستان را تحمّل یا ایدئولوژی مربوط به آن را توجیه کند و 

 -لذا به بزرگ ترین سمبل بلند پروازی های امپریالیستی خود 

استقاللی را که  -رو به زوال انگلیس  یعنی جواهر تاج امپراتوری

اعطاء کرد. بدین ترتیب ،  ها مردم هند به دنبال آن بودند ؛ سال

صدها سال حکومت استعماری بر هند پایان  2110اوت  21در 

ی . ئی . تریویالن پیش بینی یافت . با وجود این ، روزی را که س

هند با  است و "ارترین مظهر حسن نیّت انگلیس پر افتخ "کرد 

معرّف  "نهادهای علمی و سیاسی ] انگلیس [ "بهره مندی از 

بزرگترین پیروزی استعمار می باشد ، تبدیل به روزی شد که در 

خشونت آمیز در دو سوی  یقاّره به طور شبه آن جمعیت متشتّت

و پاکستان مسلمان  ، خطّی مذهبی ، به هندوستان عمدتاً هندو

 تقسیم گردید. 

ان از بسیاری جهات نتیجه غیرقابل اجتناب تقسیم هندوست

انگلیس بود . « تفرقه بیانداز و حکومت کن » سه قرن سیاست 



 

  

همانطور که وقایع شورش های هند نشان داد ، انگلیس معتقد بود 

تقسیم  ؛ که بهترین راه جلوگیری از احساسات ناسیونالیستی مردم

، مسلمان ،  بندی جمعیت نه به عنوان هندی ، بلکه تحت عناوین

هندو ، سیک ، مسیحی و غیره است . دسته بندی و جدایی مردم 

بومی تاکتیکی معمول جهت حفظ سلطه مستعمراتی بر مناطقی 

بود که مرزهای ملّی آن ها به طور دلخواه و بدون توّجه چندان به 

ترکیب قومی ، فرهنگی و مذهبی سکنه بومی تنظیم شده بود . در 

نیز در ایجاد اختالف طبقاتی در الجزایر بسیار این راستا ، فرانسه 

اشاعه « روآندا » تالش کرد ، بلژیکی ها اختالفات قبیله ای را در 

دادند و انگلیسی ها اختالف مذهبی در عراق را به راه انداختند و 

همه این ها تالشی بیهوده در جهت کاهش گرایشات ملّی و 

. لذا ، جای تعّجب نیست  ممانعت از اتّحاد مردم برای استقالل بود

که وقتی استعمارگران باالخره از این قبیل کشورهای ساختگی 

اخراج شدند ، آنچه از خود به جای گذاشتند نه تنها آشفتگی 

اقتصادی و سیاسی ، بلکه جماعتی عمیقاً متشتّت بود که 

 مشترکاتی چندان جهت ساختن هّویت ملّی نداشتند. 



 

  

ناشی از خصومت داخلی بین  تقسیم کشور هندوستان صرفاً

مسلمانان و هندوها نبود. در ضمن رویدادی منحصر به فرد هم 

نبود. جنبش های متعّدد جدایی طلبانه در اندونزی ، درگیری های 

خونین مرزی بین مراکش و الجزایر ، جنگ پنجاه ساله داخلی در 

سودان بین عرب تباران شمال و آفریقایی های سیاه پوست جنوب 

آن ، درگیری های  سیم فلسطین و چرخهء خشونت پی آمدق، ت

» قومی در عراق و نسل کشی نزدیک به یک میلیون افراد قبیله 

ندا مشتی از خروار است آرودر « هوتو » به دست قبیله « توتسی 

 که تا حّد قابل توّجه نتیجه روند استعمار زدایی بوده است .

جمعیت هندو که هنگامی که بریتانیا هند را با اکثریت 

یاسی را در دست داشتند بیشتر قدرت اقتصادی ، اجتماعی و س

لّفاظی های دل خوش  اقلّیت مسلمان آن که درس،  رها کرد

را از انگلیس فرا گرفته بود ، به این نتیجه رسید  دمکراسیکننده 

که تنها راه رسیدن به خود مختاری از طریق تعیین سرنوشت 

 ت . مسلمانان به دست خود اس



 

  

با این همه ، جامعه مسلمانان هند به غیر از درخواست 

تعیین سرنوشت خود ، تقریباً در خصوص چیز دیگری در رابطه با 

از نظر محمّد علی جناح نقش اسالم در کشور توافق نکرده بودند. 

ناراضی پاکستان ، اسالم صرفاً میراثی مشترک جهت  بنیانگذار

ند در کشوری واحد بود . در این اتحّاد انبوه مختلف مسلمانان ه

راستا ، جناح همان نگاهی را به اسالم داشت که گاندی به آئین 

هندو ، یعنی هر دو به عنوان نماد فرهنگی متحّد کننده و نه به 

سیاسی ، محسوب می شدند. موالنا  -عنوان ایدئولوژی مذهبی 

 مودودی مشوّق ایدئولوژیک پاکستان نیز دولت را صرفاً وسیله

تحقّق قانون اسالم می دانست . موالنا در این جهت معتقد بود که 

اسالم آنتی تز ناسیونالیسم سکوالر و پاکستان اوّلین قدم به سوی 

برپائی حکومت جهانی اسالمی است . با این حال ، اتّحادیه 

یعنی بزرگترین حزب سیاسی پاکستان  م لیگ (لمسلمانان ) مس

اید حکم خود را از شهروندانش معتقد بود که دولت اسالمی ب

زمان اسالمی در صورتیکه جماعت اسالمی که بزرگترین سا ؛ بگیرد

معتقد بود که دولت تنها هنگامی اسالمی  پاکستان است برعکس

 است که حاکمیت آن منحصراً در دست خدا باشد. 



 

  

به دنبال آشوب و خونریزی که در پی تقسیم هندوستان رخ 

بزرگترین  -حدود هفده میلیون نفر  داد ، در حالی که چیزی

به دو سوی مرز گریختند ، بینش  -مهاجرت انسانی در تاریخ 

جناح و مودودی از دولت اسالمی تحقّق نیافت . لذا ، پاکستان علی 

رغم پیش نویس قانون اساسی که در آن مجلسی منتخب جهت 

که قوانین نصوب برای تعیین اینتدوین قوانین و هیئت قضایی م

بور طبق اصول اسالمی باشد ، سریعًا تسلیم دیکتاتوری نظامی مز

ن تا سال ژنرال ایوب خان فرمانده کلّ قوا شد. حکومت نظامیا

که خط مشی سوسیالیسم اسالمی ذوالفقار ادامه یافت تا این 2101

علی بوتو او را به اوّلین رهبر غیر نظامی پاکستان پس از جدایی از 

آزاد مردم انتخاب شده بود . امّا  هند تبدیل کرد که با رأی

اصالحات سوسیالیستی بوتو گرچه مورد استقبال مردم بود معهذا ، 

تلّقی شده و راه « غیر اسالمی » توّسط روحانیون افراطی پاکستان 

باز  ،این بار به دست ضیاء الحق ی ؛را برای کودتای نظامی دیگر

المی سازی کرد. ضیاء الحق به کمک مقامات مذهبی فرآیند اس

اجباری ای وضع کرد که بر اساس آن اسالم اخالق اجتماعی و 

، موجی  2122قانون مدنی شد. پس از مرگ ضیاء الحق در سال 



 

  

دولت های اصالح طلب جدید از انتخابات منجر به روی کار آمدن 

شد که هر دوی آن ها با بهره « نواز شریف » و « بی نظیر بوتو » 

ه سرخوردگی مردم پاکستان از گیری از قریب به یک ده

بنیادگرائی بی رحمانه ، آرمان های آزادی خواهانه تری را ترویج 

رف رئیس ارتش پاکستان در سال کردند . با وجود این ، پرویز مشّ

با متهّم کردن دولت منتخب به فساد ، مجددًا دیکتاتوری  2111

 نظامی را بر کشور تحمیل کرد. باالخره پس از یک دهه دیگر

حکومت نظامیان ، پرویز مشرف ناگزیر شد که به بی نظیر بوتو و 

نواز شریف که هر دو از کشور تبعید شده بودند اجازه دهد تا به 

از مقام  1772پاکستان بازگردند و خود نیز مجبور شد که در سال 

ریاست جمهوری استعفا دهد. ترور بی نظیر بوتو چند ماه پس از 

شوهر « ی آصف زرداریعل» شد که بازگشت وی منجر به این 

بوتو سمت ریاست جمهوری را بپذیرد . ریاست  متارکه کردهء 

ت ستیزه جویان جمهوری متزلزل زرداری مرتباً توّسط حمال

پشتو نخوا غرب ایالت سرحد ) موسوم به خیبر اسالمی که در شمال

جز تبدیل کشور به یک  یو خواهان چیز ( پاکستان متمرکز بوده



 

  

لبانی تحت کنترل خود نیستند ، مدام مورد چالش قرار دولت طا

 می گیرد.

 این وقایع ظرف شصت سال صورت گرفت. ءهمه 

ز این است که دولت اسالمی به تجربه پاکستان حاکی ا

کشورهای بسیاری  ،در واقعهیچوجه دارای مفهومی همگن نیست. 

در خاورمیانه هستند که می توان آن ها را دولت های اسالمی 

امید امّا هیچ کدام وجه مشترکی با دیگری ندارند. فی المثل ، ن

سوریه یک کشوری دیکتاتوری عربی است که رهبر آن در خدمت 

ارتش بسیار قدرتمندش می باشد. اردن و مراکش دو پادشاهی بی 

ثبات هستند که پادشاهان جوان آن بدون از دست دادن قدرت 

 دمکراسیر جهت خود قدم هایی بسیار محتاطانه د ءمطلقه

است که توّسط روحانیت  برداشته اند . ایران کشوری اقتدارگر

بر آن است که هر گونه حرکت اصالح طلبانه  ،الیگارشی ناکارآمد

دموکراتیک را سرکوب کند . عربستان سعودی حکومت مذهبی 

نامه آن قرآن و تنها قانون نیادگرائی است که مدّعی است اساسب



 

  

با این حال ، نه تنها همه کشورهای مزبور آن نیز شریعت است . 

خود را مظهر تحّقق مدینه فاضله می دانند بلکه یکدیگر را نیز به 

دیده حقارت نگریسته و هتک حرمت به آرمان فوق الذکر می 

 دانند.

امّا اگر انسان بخواهد ماهیّت و عملکرد دولت اسالمی را واقعًا 

این کار تنها بر اساس بنا نهد ،  ء محمّدبر اساس آرمان مدینه

تجلّی ناسیونالیستی امّت امکان پذیر است. دولت اسالمی در ساده 

ترین شکل آن دولتی است که در آن تعیین ارزش ها ، هنجارهای 

رفتاری ، و شکل گیری قوانین تحت تأثیر آداب و رسوم و ارزش 

های اکثریت جامعه مسلمان می باشد . در عین حال ، مذاهب 

تعّرض مصون بوده و اجازه خواهند یافت که نظیر مدینه اقلّیت از 

شته باشند . کاماًل در امور اجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت دا

گونه که نزول وحی مطابق با نیازهای امّت بود ، در این راستا ، همان

کلّیه مالحظات حقوقی و اخالقی نیز توّسط شهروندان کشور 

گام جانشینی ه ابوبکر هناسالمی تعیین می شود . همانطور ک

بیعت مسلمین نه با رئیس جمهور نه با  پیامبر عاقالنه گفت،



 

  

بلکه صرفاً  ،نخست وزیر و کشیش و پادشاه و هر گونه مقام دنیوی

در  که پیامبر ست . لذا ، تا زمانی که ضوابطیبا جامعه و خدا

و خلفای راشدین به سهم خود در حفظ  چهارده قرن پیش بنا نهاد

شیدند ، برقرار بماند ، دیگر شکل و شمایل دولت اسالمی آن کو

 چندان مهم نیست .

 حال سؤال این است که چرا دمکراسی حاکم نباشد ؟

دمکراسی شاید مّوفق ترین تجربه اجتماعی و سیاسی  ءنمونه

در دنیای مدرن باشد، امّا این تجربه ای است که دایم در حال 

د دارد دایر بر این که تکامل می باشد. امروزه گرایشی وجو

دمکراسی های دنیا می  ءدمکراسی نوع آمریکا را الگوئی برای همه

زیرا اگرچه احتمااًل  ین تفّکر از بعضی جهات درست است ؛داند و ا

اّما در سرزمین آمریکا  هبذر دمکراسی در یونان باستان افشانده شد

لذا ، دقیقًا  بود که این بذر جوانه زد و با پتانسیل کامل شکوفا شد .

به همین عّلت بود که دمکراسی آمریکائی فقط در آمریکا امکان 



 

  

پذیر شد زیرا نمی توان آن را از سنن و ارزش های آمریکائی جدا 

 کرد. 

» امه موضوع فوق واقعیتی است بنیادین که به کلّی در برن

بوش نادیده گرفته شد یعنی همان برنامه جورج « ترویج دمکراسی 

ج بوش قول داد که روابط آمریکا و خاورمیانه از آن پس ای که جور

بر اساس آن استوار گردد. با این حال ، اظهارات بوش در خصوص 

هم در آمریکا و هم در خارج از  ،گسترش دمکراسی در خاورمیانه

مورد استهزاء قرار گرفت زیرا منتقدین وی معتقد بودند که  ،آن

ناپذیر در منطقه ادعای بوش صرفاً در جهت شروع جنگی پایان 

است . به طور قطع مردم خاورمیانه از یاد نمی برند که اتفاقاً اکثر 

نزدیک آمریکا در منطقه بودند . فی دیکتاتورها هم پیمانان بسیار 

، عربستان سعودی و مراکش که همه اینان  المثل ، در مصر ، اردن

طی ده ها سال سعی کردند آمریکا را متقاعد کنند که اگر اندکی 

کوتاه بیایند منجر به این خواهد شد که خود از موضع دیکتاتوری 

اسالم گرایان تندرو بالفاصله بر کشور تسلّط پیداکنند . این 

مشروعیت » قب استداللی ظاهر فریب بود که سازمان ملل یه آن ل



 

  

که نتیجه  داده بود.  به هر صورت ، هنگامی « حق ّ السکوت 

انتخابات در لبنان ، مصر و فلسطین طبق میل آمریکا از آب 

بالفاصله قول  تعطیل شد،درنیامد و برنامه دمکراسی بوش به کلّی 

دمکراسی  برقراری بوش و اظهارات پر زرق و برق وی در خصوص

 دوروئی او دانستند.  را نشان از ریاکاری و

بحث بر سر نیّت واقعی  و دار با این همه ، آنچه که درگیر

رفت این واقعیت بود که اکثریتی عظیم آمریکا در خاورمیانه از یاد 

از مسلمانان کشورهای دارای اکثریت مسلمان در نظرسنجی اظهار 

داشتند که مایلند کشورهایشان دمکراسی بیشتری به خود ببیند. 

موجی از شور و شوق دمکراسی در سراسر خاورمیانه در  لذا ،

دارای حکومت خودکامه بسیاری از مردم که عمری را در جوامع 

به سر آورده و اکنون به دنبال امکان فرصت اظهار نظر در 

سرنوشت سیاسی خود حتّی در حدّ بسیار اندک بودند ، امیدی 

د که با مجدّد به وجود آورد . جنبش سبز در ایران موجب ش

استفاده از رسانه های تکنولوژیک نظیر توئیتر ، فیس بوک و 

یوتیوب انحصار رسانه ای دولت شکسته شده و امید خود به آزادی 



 

  

را به دنیا منعکس کنند. جرقّه ای که در ایران زده شد به سرعت 

در سراسر منطقه پخش شد. در تونس ، تظاهرکنندگان جوان که 

اسی و فرصت های اقتصادی به ستوه از عدم امکان مشارکت سی

مزبور به خیابان ها ریختند و آمده بودند با استفاده از رسانه های 

دیکتاتور قدیمی خود را مجبور به ترک کشور کردند . شعله های 

آزادی خواهی سپس به الجزایر و یمن و به طور غیر منتظره به 

ری به مصر سرایت کرد یعنی در کشوری که ده ها هزار جوان مص

سوئز و الغزه ریخته و خواهان پایان خیابان های شهرهای قاهره ، 

دیکتاتوری که با استفاده  ومت سی ساله حسنی مبارک شدند،حک

ای آمریکا یکی از بی رحم از نزدیک به شصت میلیارد دالر کمک ه

را  های دیکتاتوری در منطقهرکوب گرترین حکومت ترین و س

تشکیل داده بود. شعله آزادی خواهی همچنان برجاست و سایر 

نظیر مراکش ، اردن ،  حکومت های دیکتاتوری در منطقه 

یعنی کشورهائی  –عربستان سعودی و سوریه را تهدید می کند 

که دیگر از این موضوع در امان نیستند که همه مردم در همه جا 

د در تصمیم گیری ، بایعلی رغم وابستگی های مذهبی یا فرهنگی 

 و رهبران خود آزاد باشند. در خصوص نمایندگان



 

  

واقعیت این است که اکثریت عظیم بیش از یک میلیارد 

مسلمان جهان با کمال میل اصول بنیادین دمکراسی را پذیرفته 

اند . در این راستا ، باید قدردان تالش های اصالح طلبان و تجدّد 

ا که بیشتر مسلمانان فی الحال زبان گرایان دنیای اسالم بود زیر

دمکراسی را از آن خود کرده و مفاهیم سنّت اسالم نظیر شورا ، 

اجماع ، بیعت و غیره را قبول دارند . در این خصوص ، چنانچه 

در سراسر جهان  فقط نظری به تظاهرات عظیم فّعالین دمکراسی

حکومت ن در می یابیم که چگونه آرمان هائی چو اسالم بیاندازیم ؛

حتّی  -قانون ، مسئولیت پذیری دولت ، تکّثر گرائی و حقوق بشر 

مورد  -اگر بیشتر رهبران منطقه از اجرای آن ها خودداری کنند 

 قبول مسلمین جهان است .

این است که  ؛ امّا آنچه که به هر صورت مورد قبول نیست

غرب فکر می کند مذهب و دولت باید کامالً از هم جدا و اساس 

جامعه دموکراتیک بر سکوالریزم باشد. امّا اسالم از آغاز پیدایش 

آن در عربستان قرن هفتم تا دولت اسالمی در قرن بیستم همواره 

در تالش بوده که بیش از صرفاً یک مذهب باشد. در این راستا ، 



 

  

اوّلین خط مشی اسالم  سال قبل 2177گامی که حضرت محّمد هن

ی عمدًا بنیان جامع زندگی را طوری بنا و ؛ را در مدینه تدوین کرد

کرد که نیازهای اجتماعی ، معنوی و ماّدی مردم را برآورده ساخته 

اسالم  ،کهند را نیز جاری سازد. خالصه اینو همزمان اراده خداو

است . این موضوع در  هوّیتفقط یک مذهب نیست ، بلکه یک 

مورد همه مذاهب صدق می کند . مثالً در ایاالت متحدّه 

مردم خود را درصد  07نظرسنجی ها حاکی از این است که 

مسیحی می دانند . البته این بدان معنا نیست که از هر ده نفر ، 

شنبه به کلیسا می روند یا انجیل را نفر از آنان روزهای یک هفت

واقعیت این است که از هر ده نفر آمریکائی هفت مطالعه می کنند. 

نمی داند جز این که  نفر از آن ها اصاًل چیزی در مورد مسیحیّت

عیسی در یک آخور به دنیا آمد و بر روی صلیب از دنیا رفت 

.بنابراین ، اکثریتی قاطع از آمریکائی هایی که خود را مسیحی 

بلکه هویت خود را بیان نه لزوماً اعتقاد  ،قلمداد می کنند در واقع

می کنند. این موضوع در مورد سایر مذاهب نظیر یهودی ها ، 

بودائی ها و غیره نیز صدق می کند.  -بودائی ها ، هندوها و برهما 

بدین ترتیب ، مذهب همیشه چیزی فوق اعتقاد و اعمال مربوط 



 

  

یعنی بیش از هر چیز بیانگر چشم انداز و روش زندگی بوده است . 

مذهب دربرگیرنده فرهنگ ، سیاست و نظر شخص در  لذا ،

خصوص جهان است . این موضوع به ویژه در مورد اسالم صدق می 

اعتقادات ماوراء  مه مذاهب بزرگ نه تنها به وسیلهءکند که مثل ه

الطبیعه بلکه توّسط محیط های اجتماعی ، فرهنگی ، معنوی و 

 یاسی پیرامون خود شکل گرفته است س

از  حاکی از این نیست که اسالم با جدایی دین موضوع فقط

فقط تعدادی معدود از سیاست در تعارض است . برعکس 

کشورهای با اکثریت مسلمان در جهان هستند که روحانیون در آن 

ها حکومت را بالواسطه در دست دارند. لذا ، کشورهایی نظیر 

در پیش  سودان ، نیجریه ، افغانستان و ایران که روش فوق الذکر را

گرفتند بال استثناء بسیار ناموّفق از آب درآمدند. معهذا ، این 

موضوع صحّت دارد که وقتی پای مذهب در میان است حدّ و مرز 

حیطه عمومی از حریم شخصی در کشورهای دارای اکثریت 

طاف پذیرتر است. علّت این قایسه با غرب بسیار انعمسلمان در م

ست که چون اسالم ریشه موضوع تا حدودی از این جهت ا



 

  

درفرهنگ قبیله ای داشته و عمدتاً در زندگی گروهی جوامع 

، لذا گرایش آن بر اجتناب از  میانه و شمال آفریقا رشد کردهخاور

فردگرائی افراطی و تأکید بر خواسته های جامعه نسبت به حقوق 

شخصی است . به هر دلیل که باشد، این واقعیتی اساسی و غیر 

اب  است که مردم تقریبًا در همه کشورهای دارای قابل اجتن

اکثریت مسلمان به کرّات درخواست کرده اند که ارزش ها و آداب 

جا که یک دولت ی نافذ بر سیاست باشد. حال از آنو رسوم اسالم

صرفاً هنگامی دموکراتیک محسوب می شود که بازتاب جامعه خود 

بنا شده  صایی مشخّباشد ، اگرچنانچه آن جامعه بر اساس ارزش ه

 ، آیا نباید آن دولت هم به همین گونه باشد ؟

 سپتامبر امکان ندارد 22باید اذعان کرد که پس از حادثه 

که فوراً وضعیت افغانستان چنین سؤاالتی مطرح شود بدون این

تحت سلطه طالبان از ذهن نگذرد . در واقع ، تصویر زن افغانی 

پیچیده در برقع و مطیع هوا و هوس مشتی جماعت زن ستیز که 

به سمبل هر چیز عقب افتاده و پلید در خصوص حکومت اسالمی 



 

  

درآمده ، چیزی نیست که بتوان آن را به آسانی با فلسفه های 

 زین کرد.سیاسی جایگ

با توّجه اینکه از اسالم بارها جهت توجیه سیاست های 

سرکوبگر نظیر طالبان در  ءظالمانه حکومت های خودکامه

افغانستان و وهابی ها در عربستان و فقیه در ایران استفاده شده ، 

در غرب « اسالمی  دمکراسی» جای تّعجب نیست که اصطالح 

از دانشگاهیان معروف در موجب شکّ و تردید می شود . پاره ای 

آمریکا و اروپا کالً چنین مفهومی را ردّ کرده و معتقدند که اصول 

. لذا ، های بنیادین اسالمی مطابقت ندارددمکراسی با ارزش 

دمکراسی به خاورمیانه هنگامی که سیاستمداران در مورد صدور 

باالخص دمکراسی سکوالر آمریکایی  انمنظورآنصحبت می کنند ، 

از طرفی ، حکومت های  نه دمکراسی بومی اسالمی.است 

دیکتاتوری در خاورمیانه هم به نظر می رسد که هرگز از این 

مطلب خسته نمی شوند که به دنیا بگویند سیاست های ظالمانه و 

ضّد دموکراتیک آنان قابل توجیه است زیرا بنیادگرایان فقط دو 

ه استبداد و یا گزینه پیش روی آنان گذارده اند و آن دو گزین



 

  

حکومت مذهبی است . لذا از نظر این قبیل حکّام مشکل دمکراسی 

این است که اگر به مردم اختیار انتخاب داده شود ممکن است 

 د. نچیزی علیه دولت خود را انتخاب کن

حکومت های مزبور و بسیاری حال اگر برای لحظه ای نقش 

در درجه اوّل باعث  از رژیم های خودکامه دیگر در خاورمیانه را که

به وجود آمدن گروه های به اصطالح بنیادگرا شده اند 

کناربگذاریم، در جهان غرب بحثی بسیار فلسفی تر در خصوص 

مفهوم دمکراسی اسالمی در جریان است دایر بر اینکه در 

دمکراسی مدرن چیزی به نام قیاس اخالقی وجود ندارد و یک 

باشد . معهذا ، مشکل چنین  جامعه واقعًا دمکرات باید سکوالر

 داستداللی این است که نه تنها بنیانی فی نفسه اخالقی را که تعدا

ادیده می گیرد ، زیادی از دمکراسی های مدرن بر آن بنا شده ن

توّجه  فاوت بین سکوالریسم و سکوالر سازیکه به تبلکه مهم تر این

 ندارد .



 

  

کرده ، عالم الهّیات ذکر « هاروی کاکس » آن طور که 

مسئولیت هائی مشخّص از  "آن  سکوالرسازی روندی است که در

در حالی که  "ی به مقامات سیاسی منتقل می شود مقامات مذهب

سکوالریسم ایدئولوژی ای است که بر پایه حذف مذهب از زندگی 

اجتماعی قرار گرفته است . بر این اساس ، سکوالر سازی تکاملی 

سلطه مذهب و » تدریجًا خود را از تاریخی است که جامعه طی آن 

رها می کند . امّا سکوالریسم « متا فیزیکی  ءجهان بینی بسته

تا  "ه ای است که به گفته هاروی کاکس خود جهان بینی بست

 . "زیاد مثل مذهبی جدید عمل می کند حدّی 

 است سکوالر که در آن عالیم ظاهریترکیه کشوری 

اواخر سرکوب می شد . با  دینداری نظیر حجاب زنان تا همین

بین کشوری سکوالر توّجه به عزم ایدئولوژیک ، می توان گفت که 

مثل ترکیه و کشوری مذهبی نظیر ایران که هر دو جامعه را 

ایدئولوژیزه می کنند تفاوتی چندان وجود ندارد . معهذا ، آمریکا 

کشوری است سکوالر کننده که بدون تعارف بر پایه اصول اخالقی 

مسیحی و مشخّصاً پروتستان بنا شده است . همانطور که  -دی یهو



 

  

نزدیک به دویست سال پیش بیان داشت ، « آلکسی دوتوکویل » 

مذهب اساس نظام سیاسی آمریکاست . مذهب نه تنها بازتاب 

ارزش های اجتماعی آمریکاست بلکه اغلب آن ها را به جامعه 

زبانی که مسایل  دیکته می کند . در این رابطه ، کافی است به

سیاسی نظیر حقّ سقط جنین و ازدواج همجنس گرایان با آن در 

کنگره مورد بحث قرار می گیرد دقّت کنیم تا دریابیم که مذهب 

تا به امروز جزء مکمّل هویت ملّی آمریکا و به وضوح بنیان اخالقی 

قانون اساسی این کشور ، قوانین و آداب و رسوم ملّی آن است . لذا 

ی رغم آنچه که دانش آموزان در کتب تاریخ خود می خوانند ، ، عل

که بیش از آن« کلیسا  و دولت » ایی واقعیت این است که جد

 ءاساس دولت آمریکا باشد ، نتیجه روند دویست و چهل ساله

 نه سکوالریسم . ،سکوالر سازی جامعه بر اساس کثرت گرائی است

دمکراسی را تکّثرگرائی مشخّص می کند نه سکوالریزم . لذا 

، دولت دموکراتیک می تواند بر اساس هرگونه چارچوب هنجار 

اخالقی بنا شود مشروط بر این که تکّثرگرائی منشاء مشروعیت آن 

باشد . انگلستان هنوز دارای کلیسائی ملّی است که رئیس آن 



 

  

و مجلس اعیان است . حاکم کشور نیز هست و اسقف آن نیز عض

نخبه گرای هندوستان تا همین اواخر توّسط حامیان پر و پا قرص 

هندو ) هنیدوتوا ( اداره می شد که مصمّم بودند  ستاخیزالهیّات ر

را در دولت « هندوگری واقعی » بینش غیر موّجه امّا بسیار موّفق 

به کار بندند . لذا ، کشورهای مزبور نظیر آمریکا کشور دمکراسی 

این جهت که سکوالر هستند بلکه  از محسوب می شوند ، البته نه

 هد به تکثّرگرائی اند. بدین خاطر که حّداقل در تئوری متعّ

اسرائیل را در نظر بگیرید یعنی کشوری که  حال کشور

منحصراً بر اساس اخالقیات یهودیت بنا شده و بدون توّجه به 

مسئله ملّیت فوراً به همه یهودیان دنیا تابعیت اعطاء کرده و برای 

آن ها در مقایسه با اتباع غیر یهودی امکانات و امتیازات مادی 

تدارک می بیند ، کشوری که دادگاه های خاخامی یهودیت  فراوان

سنتی در کلیه مسایل مربوط به یهودیت ) از جمله یهودی بودن 

یا نبودن افراد ( صالحیت دارند و دولت به مدارس مذهبی ) 

که امری مدنی واس( سوبسید داده و ازدواج در آنجا به جای اینیشی

 عقد غیر یهودی درنمی باشد ، مذهبی است ) یعنی یهودی را به



 

  

نظر از تعلّقات مذهبی خود ملزم آورند ( و کلّیه اتباع جدید صرف

سوگند وفاداری « یهودی بودن کشور » هستند در خصوص 

» کشوری با  توان گفت که اسرائیل با هر زبانی، یادکنند. لذا ، می

علی که از اسرائیل  است. معهذا ، همان کسانی« یهودی  دمکراسی

یری های آشکاری که در داخل کشور و نیز در سرزمین رغم درگ

این  ود آورده تعریف و تمجید می کنند ؛های اشغالی به وج

موضوع را ناخودآگاه تکذیب می کنند که تلفیق بین اسالم و آرمان 

های دمکراسی در کشورهای دارای اکثریت مسلمان نیز امکان 

های متعدّد و  پذیر است .الزم به ذکر است که هم اکنون نمونه

موفّقی از چنان تلفیقی بین مذهب و دمکراسی در کشورهای 

سنگال و غیره وجود داشته  ترکیه ، اندونزی ، مالزی ، بنگالدش ،

مسلمانان جهان  نزدیک به یک سّومفی الحال که یا این واقعیت 

زندگی می کنند . لذا ، در نظر بعضی از  در کشورهای دمکراتیک

اصالً چیزی به نام کثرت گرائی اسالمی وجود  منتقدین به اسالم

 ندارد ، حتّی اگر شواهدی بسیار علیه آنان وجود داشته باشد .



 

  

با این حال ، همانطور که مشاهده شد ، اسالم به تکثّرگرائی 

مذهبی تعّهدی دیرین داشته است. به رسمّیت شناختن یهودیان و 

سط محّمد ، مسیحیان به عنوان مردم تحت حمایت ) ذمّی ( توّ

اعتقاد او به اّم الکتاب که ریشه مشترک همه کتب آسمانی است و 

رؤیای وی در برپائی امّتی واحد متشّکل از هر سه مذهب ابراهیم 

عقاید شگفت انگیز انقالبی در زمانی بود که مذهب بی تردید بین 

مردم ایجاد مرز می کرد. لذا ، علی رغم تحلیل های ستیزه جویان 

رایان که حاضر نیستند شرایط و قراین تاریخی و فرهنگی و بنیادگ

قرآن را بپذیرند ، کمتر کتابی در مذاهب بزرگ جهان پیدا می 

شود که مثل قرآن با چنان احترامی در مورد سایر مذاهب سخن 

 بگوید.

البته این درست است که قرآن آن احترامی را که برای 

. علّت این موضوع مذاهب توحیدی قایل است برای مشرکین نیست

آن است که نزول وحی مصادف با ایّامی بود که مسلمین درگیر 

جنگی طوالنی و خونین با قریشیان مشرک بودند . واقعیت این 

یا تحت الحمایه بسیار قابل « یذمّ» است که لقب قرآنی افراد 



 

  

انعطاف بود و معموالً با سیاست عمومی تطبیق داده می شد . لذا ، 

اسالم به ایران و هند گسترش یافت ، زرتشتی های هنگامی که 

« ذّمی » دوگانه گرا و نیز برخی از فرقه های مشرک هندی لقب 

گرفتند. اگرچه قرآن هیچ مذهبی را به تخطّی از ارزش های اصیل 

اسالم مجاز نمی دارد ، در عین حال هیچ کشوری هم در دنیا 

یات عرف جامعه وجود ندارد که آزادی مذهب را در مقابل اخالق

محدود نکند . لذا ، تکّثرگرائی به معنای تعامل و تساهل مذهبی 

 است نه آزادی بی حدّ وحصر دینی .

اساس تکثّرگرائی اسالم در این آیه با قاطعیت ذکر شده است 

آیه  1سوره « ) کار دین به اجبار نیست  -الاکراه فی الدین : » 

دو قلمرو مؤمنین )  تقسیم دنیا به( . لذا ، روش منسوخ 131

داراالسالم ( و کفّار ) دارالکفر( که ابتدا در زمان جنگ های صلیبی 

رایج شد ولی هنوز بر تفکّرات علمای سنتّی الهیات حاکم است ، 

دسته از خشکه یه نیست . همچنین ، ایدئولوژی آناصاًل قابل توج

ی مقّدسان نظیر وهّابی ها که مایلند اسالم را به سوی آرمان ها

تخّیلی پاکدینی اوّلیه بازگردانند باید برای همیشه کنار گذاشته 



 

  

شود. اسالم مذهبی تکّثرگراست و همیشه نیز چنین بوده است . 

اصل بوده و بعدها به  لذا ، این طرز تفکّر که اسالم زمانی خالص و

فرقه های بدعت گذار تقسیم شده ، تّخیلی تاریخی است. در این 

وف در کلّیه مظاهر عالیه خود معرّف گرایشاتی رابطه ، تشیّع و تصّ

هستند که از ابتدای اسالم وجود داشته و هر دو گروه از کالم و 

رفتار پیامبر الهام می گیرد. به عبارتی ،گرچه خدا واحد است اّما 

 بی شک گرایشات اسالمی چنین نیست.

اسالمی در آرمان تکّثرگرائی ضروری  یپایه گذاری دموکراس

را پلورالیسم مذهبی اوّلین قدم در جهت برقراری حقوق است زی

عبدالعزیز »بشر مؤثر در خاورمیانه است. در واقع ، همانطور که 

برای کسانی که با پیشینه  "، تکّثرگرائی دینی نوشته «اشا دیناس

مذهبی متنّوع به دنبال تشکیل جامعه ای جهانی هستند، الگویی 

. لذا ، منبع "کراتیک است پلورالیسم اجتماعی دممناسب جهت 

الهام حقوق بشر اسالمی نیز مانند تکّثرگرائی اسالمی باید بر اساس 

 آرمان مدینه زمان پیامبر باشد. 



 

  

در این کتاب حقوق انقالبی که حضرت محمّد به اقلّیت های 

جامعه خود اعطا کرد و متقابالً تالش وارثین مذهبی و سیاسی او 

به تفضیل ذکر شده است . در این جهت لغو این قبیل حقوق ، 

راستا ، کافی است که به هشدار پیامبر به کسانی که اقدامات 

و را به ا» ... ال می بردند توّجه کنیم : مساوات طلبانه او را زیر سؤ

آتشی درافکندند که همیشه در آن معّذب است و همواره در عذاب 

وّجه شویم که ( تا مت21آیه  1سوره « ) خواری و ذّلت خواهد بود 

حمایت از آزادی  جهت تأیید حقوق بشر اسالم صرفًا وسیله ای

 های مدنی نیست، بلکه یک وظیفه بنیادین دینی است . 

با وجود این ، نگرش اسالم به حقوق بشر نه تجویز نسبیت 

گرائی اخالقی و نه دال بر رهایی از قید و بندهای اخالقی است. 

ب می نماید که هرگونه سیاست شاخصه اساساً جمعی اسالم ایجا

حقوق بشر حمایت از جامعه را برخود مختاری فرد ارجح بدارد. 

اگرچه در شرایطی ممکن است اصول اخالقی اسالم حقوق جامعه 

مثالً در مورادی که قرآن  -را بر حقوق فرد ارجحیّت دهد 

امّا این ها و کلّیه موارد  -شرابخوری و قمار را ممنوع کرده است 



 

  

باید به طور مداوم مورد ارزیایی مجدّد قرار گیرد تا با خواست  دیگر

 جامعه تطبیق داده شود. 

باید توّجه داشت که احترام به حقوق بشر ، نظیر تکّثرگرائی 

، روندی است که به طور طبیعی در درون دمکراسی رشد می کند. 

فراموش نکنیم که طی نزدیک به دویست سال از تاریخ دویست و 

له آمریکا شهروندان سیاه پوست این کشور از نظر حقوقی چهل سا

پایین تر از سفید پوستان بودند . نهایتاً اینکه ، حقوق بشر و 

نتیجه سکوالرسازی جامعه نیست بلکه این دو سبب تکّثرگرائی 

 -اصلی آن هستند و این بدین مفهوم است که جامعه دمکراتیک 

پلورالیسم و حقوق بشر  که متّعهد به اصول -اسالمی یا غیر آن 

قابل اجتناب سکوالرسازی است باید خود را متعّهد کند که راه غیر

 را دنبال کند. سیاسی

در این واقعیت نهفته که « دمکراسی اسالمی » اصل بحث 

قرار نیست یک دمکراسی دینی باشد ، بلکه سیستمی دمکراسی 

است که بر اساس اخالقیات اسالمی بنا شده و متعّهد به حفظ 



 

  

آرمان های اسالمی و حقوق بشر به شیوه ای است که اّولین بار در 

جتناب سکوالرسازی مدینه اجرا شد و پذیرای روند غیر قابل ا

سیاسی است. اسالم ممکن است از سکوالریسم اجتناب کند امّا در 

ارزش های بنیادین اسالم چیزی وجود ندارد که با روند 

» سکوالرسازی سیاسی مغایرت داشته باشد . در این راستا، جدایی 

که آمریکا به آن افتخار می کند ، هزار و « دین از سیاست 

سالم برقرار شد یعنی از موقعی که قرار شد چهارصدسال پیش در ا

خلیفه بر جامعه حاکمیت مذهبی نداشته باشد . در این رابطه ، 

داشت امّا ماً وأتنها پیامبر بود که حاکمیت مذهبی و دنیوی را ت

پیامبر دیگر در میان ما نیست . لذا ، نظیر خلفا، پادشاهان و 

ان یک دمکراسی سالطین تمدّن های بزرگ اسالمی تاریخ ، رهبر

اسالمی فقط می توانند مسئولیت های مدنی را به عهده داشته 

باشند . عالوه بر این ، معلوم است که در چنین سیستمی اقتدار در 

دست که خواهد بود . لذا ، دولت مردم ، توّسط مردم و برای مردم 

فقط با اراده مردم برپا یا برچیده می شود. به هر صورت ، این مردم 

ند که قوانین مدنی را تدوین می کنند نه خداوند . عالوه بر هست

این ، حتّی قوانینی که ناشی از متون الهی است نیاز به تفسیر 



 

  

،  جامعه به کار گرفته شود. دیگر اینکه انسانی دارند تا در 

حاکمیت ایجاب می کند که نه تنها قوانین تدوین شوند ، بلکه 

ناء بالیای آسمانی اتّفاقی ، این قدرتی اجرا هم بشوند . لذا ، به استث

 است که خداوند کمتر آن را در زمین به کار می گیرد. 

ا نمی توان اسالمی دانست آن هایی که می گویند دولت ر

که حاکمیّت آن در دست خدا باشد ، در واقع معتقدند که مگر این

حاکمیت باید در دست روحانیون باشد . یعنی این که چون مذهب 

به تعریف بر اساس تفسیر است ، پس حاکمیت در یک کشور بنا 

متعلّق به کسانی است بتوانند مذهب را تفسیر کنند . اتفّاقًا به 

همین دلیل است دمکراسی اسالمی نمی تواند دولتی مذهبی باشد 

، زیرا در این صورت چنین دولتی مصداق الیگارشی است نه 

 دمکراسی . 

امپراطورها و سالطین شدین تا از زمان پیامبر تا خلفای را

بزرگ تاریخ اسالم هرگز اقدامی موفقّیت آمیز در جهت رسمیّت 

بخشیدن به تفسیری همگن در خصوص معنی و اهمّیت اعتقادات 



 

  

کیل جمهوری و رفتار صورت نگرفته است . در واقع ، تا زمان تش

حکومت اسالمی در تاریخ جهان براساس اسالمی ایران هیچگونه 

ک فرد از قرآن برقرار نشده است . البته ، این بدان معنا قرائت ی

نیست که مقامات مذهبی نباید بر دولت نفوذ داشته باشند . 

خمینی احتماالً در این مورد حقّ داشت که می گفت آن هایی که 

زندگی خود را صرف مذهب کرده اند ، بیش از همه واجد شرایط 

نظیر نقش پاپ در ُرم تفسیر آن هستند . معهذا ، چنین نفوذی 

می تواند اخالقی باشد نه سیاسی . لذا ، نقش روحانیت در 

نیست بلکه مراقبت و باالتر از آن   دمکراسی اسالمی حکومت

انعکاس اخالقیات دولت است . عالوه بر این ، چون به جای مذهب 

، این تفسیر مذهبی است که بر اخالقیات حاکم است ، لذا ، چنین 

 در همه حال بر اساس اجماع جامعه باشد . تفسیری باید 

معهذا ، این بدان معنی است که اسالم حدّاقل در مراحل 

اوّلیه لزوماً در بیان نوع دمکراسی بومی در بسیاری از کشورهای 

که در اروپا و آمریکای دارای اکثریت مسلمان نقش دارد . آن عدّه 

لیبرال به طور تمام و  -شمالی انتظار دارند دمکراسی سکوالر 



 

  

کمال در کشورهایی حادث شود که کمتر چیزی جز حکومت 

خودکامه به خود دیده اند ، در عالم تخیّل زندگی می کنند . حتّی 

اجمالی ترین مطالعه تاریخ اسالم حاکی از این است که اسالم در 

شکل دادن به نگرش درخصوص دولت و سیاست در میان 

قوی داشته است. فی المثل ، در شی مسلمانان چپ و راست نق

ایران هم اصالح طلبان و هم محافظه کاران تندرو در مبارزه جهت 

کسب اصالحات دمکراتیک یا حکومت دینی انعطاف پذیر ، از 

نمادها ، شعار و زبانی مشترک استفاده می کنند زیرا هر دو گروه 

در واقف هستند.  به قدرت اسالم در سازماندهی توده های مردم

که مخالفین سیاسی در خاورمیانه اغلب ماهیتاً واقع ، دلیل این

مذهبی هستند این نیست که مایلند حکومت دینی برپا کنند بلکه 

برای این است که زبان مذهب، رایج ترین زبان در جامعه اسالمی 

 است. 

لذا ، اگر بخواهیم دمکراسی در کشورهای دارای اکثریت 

الزم است که جناح های مختلف  مسلمان فرصت داشته باشد ،

 شور مشارکت کنند . این موضوع مذهبی در روند سیاسی ک



 

  

خصوص در مورد گروه های میانه رو نظیر اخوان المسلمین مصر ب

صدق می کند که توانسته است خود را طی دهه گذشته با جّدیت 

به یک حزب مشروع سیاسی تبدیل کند. در این راستا ، حتّی گروه 

اید لبنان و حماس در فلسطین را نیز بی نظیر حزب اهلل های افراط

در جمع سیاسی مشارکت داد. البته کسانی هم هستند که به هیچ 

چیز جز تشکیل حکومت دینی ظالمانه منسوخ عالقه ای نداشته و 

سیاسی خود را از طریق خشونت و ترور دنبال می  -اهداف مذهبی 

وسایل ممکن مقابله کرد. اّما  کنند . با این قبیل افراد باید با همه

ی گروه های مختلف مذهبی مشروع جلوگیروقتی که از فعّالیت 

، نتیجه تأسف بار این است که آن  شده یا غیرقانونی اعالم گردند

چیزی است که ها تبدیل به گروه های تندرو می شوند . این همان 

ف با در ایران اتّفاق افتاد ، یعنی وقتی شاه همه روحانیون مخال

حکومت استبدادی خود را سرکوب کرد ، آن ها تبدیل به 

ا از تاج و تشیّع شدند که نهایتاً شاه ر عرصه انقالبیونی جدید در

و جمهوری اسالمی را در ایران برقرار  تخت خود ساقط کرده

 کردند. 



 

  

البته شکّی نیست که دادن جایگاه به گروه های مذهبی 

ی خطری بالقوه است ، زیرا محافظه کار در میدان سیاست دارا

وقتی که اجازه داده شود مذهب در دولت نقش داشته باشد ، قطعاً 

مشکالتی به وجود خواهد آمد و همیشه گروه هایی خواهند بود که 

جهت پیش بردن اهداف اجتماعی و سیاسی خویش ، تفسیر 

مذهبی خاص خود را به کار می گیرند. البته این موضوع در مورد 

ع دمکراسی به خصوص دمکراسی آمریکایی صادق است . همه انوا

با وجود این ، خطر واقعی در سرکوب خواسته های این قبیل گروه 

هاست زیرا در هر کجا که گروه های مشروع اسالمی سرکوب شده 

ستیزه جو و افراطی مذهبی قدعلم کرده اند در عوض گروه های 

خشن  الجزایر پیدایش سازمان جهادی بسیار اند . مثالً در قضیه

نتیجه مستقیم این بود که ارتش این (  GIVگروه مسلّح الجزایر ) 

که از فّعالیت سیاسی گروه میانه رو و انعطاف کشور تصمیم گرفت 

( ممانعت  FISپذیرتر اسالم گرا موسوم به جبهه نجات اسالمی ) 

احزاب اسالمی میانه رو  به عمل آورد . متقاباًل ، در هر کجا که به

اجازه مشارکت در سیاست و دولت داده شده ، حمایت مردمی از 

گروه های تندرو تقلیل یافته است . مثالً در ترکیه موفقّیت حزب 



 

  

عدالت و توسعه اسالمی باعث کاهش حمایت مردم از گروه های 

مذهبی تندرو شده است. واقعیت این است که دمکراسی در 

که اسالم آن مگر اسوی آن ریشه نخواهد گرفت خاورمیانه و فر

گرایان مایل باشند طبق ضوابط عمل کرده ، اسلحه خود را بر 

 در دست گیرند.  زمین گذارده و در عوض برگه های رأی را

که ، دمکراسی اسالمی باید تّوجه خود را به جای نهایتا ً این

گفته عبدالکریم سروش ، بر  کمیت مردمی و الهی ، بهتطبیق حا

قرار دهد. در صورتی که  "رضایت مردم با تأییدات خداوند "اساس 

است  هر گونه تضّاد بین این دو به وجود آید ، این تفسیر اسالمی

دمکراسی شود نه برعکس ، زیرا همیشه  که باید تسلیم واقعیت

 که خداوند اوّلین کالم وحیهمین طور بوده است . از لحظه ای 

نازل کرد ، تاریخ اسالم در تکاملی دایم را بر محّمد  « اقراء»یعنی  

و مطابق با شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و دنیوی کسانی 

بوده که آن را تقریر کرده اند . حال بار دیگر باید تکامل یابد زیرا 

مبارزه برای دمکراسی اسالمی صرفًا یکی از جبهه های نبرد جهانی 

اسالم بین کسانی است که به دنبال تطبیق ایمان و سنن در دنیای 



 

  

خود با واقعیات دنیای مدرن هستند و آن هایی که متقابالً با 

گاهی اوقات با توّسل به خشونت -رجعت به ریشه های مذهب خود 

 نسبت به آن واقعیات عکس العمل نشان می دهند .  -

سپتامبر و اقدامات تروریستی پس از آن  22علی رغم حادثه 

علیه اهداف غربی در سراسر جهان ، علی رغم ذهنیت برخورد 

تمدّن ها که دنیا را در برگرفته و واقعیت برخورد انواع یگانه 

پرستی که شالوده آن است ، علی رغم لفّاظی های بی پرده 

، یک چیز هست  مذهبی که در سرسرای دولت ها طنین انداخته

که قابل اغراق نیست . آنچه که در حال حاضر در دنیای اسالم در 

جریان است یک درگیری داخلی بین مسلمانان می باشد نه یک 

جنگ بین اسالم و غرب . غرب صرفًا یک تماشاچی امّا در عین 

حال یک شریک قربانی رقابتی است که در دنیای اسالم در جریان 

 بعدی تاریخ آن را بنویسد.  دارد تا چه کسی فصل

همه مذاهب بزرگ ، برخی به شّدت بیشتر ، با موضوع فوق 

در این خصوص فقط کافی است دست و پنجه نرم می کنند . 



 

  

( بین نیروهای اتّحادیه پروتستان 2122-2112)  ءجنگ سی ساله

و مجمع کاتولیک را به یاد آوریم تا به شدّت درگیری های درون 

مسیحّیت پی ببریم. از بسیاری جهات ، جنگ  مذهبی در تاریخ

در سی ساله پایانی بر نهضت اصالح دین مسیحیّت بود . یعنی 

که چه کسی راجع به آینده واقع بحثی کالسیک در خصوص این

که  -مذهب تصمیم خواهد گرفت. پی آمد جنگ وحشتناک مزبور 

پیشرفت تدریجی  -طی آن تقریباً نصف جمعیت آلمان تلف شد 

اعتقادات مسیحیّت از نظریه مطلق گرائی دوران قبل از نهضت 

اصالح مسیحّیت به نظریه کثرت گرائی اوایل دوران مدرنیزه و 

نهایتاً به دوره روشنگری بود . تکامل چشمگیر مسیحّیت از آغاز تا 

نهضت اصالح آن ، پانزده قرن سبعانه ، خونین و بعضاً فاجعه آمیز 

 انجامید. به طول 

پس از چهارده قرن مجادله آتشین درخصوص مفهوم 

مسلمانی ، مباحث پر شور در مورد تفسیر قرآن و اجرای احکام 

دین ، تالش جهت ترمیم جامعه تقسیم شده از طریق دعوت به 

توحید ، خصومت های قومی ، جنگ های جهادی و جهانی ، 



 

  

ه و همراه با آن باالخره اسالم وارد قرن پانزدهم موجودیت خود شد

اصالحات دینی که مّدت ها در انتظار آن بوده و برایش سخت 

مبارزه کرده ، تحّقق می یابد . با این حال، چنین اصالحاتی در 

یعنی جایی که پیام اسالم برای شهرهای شبه جزیره عربستان 

اوّلین بار به دنیا ابالغ شد تصمیم گرفته نمی شود بلکه این تصمیم 

های در حال توسعه جهان اسالم یعنی تهران ، قاهره ، در پایتخت 

دمشق و جاکارتا و در مراکز جهان شمول اروپا و آمریکا نظیر 

اتخّاذ می شود ، یعنی در جایی نیویورک ، لندن ، پاریس و برلن 

که پیام مزبور تّوسط عدّه ای کثیر از نسل اوّل و دوّم مهاجرین 

و ستیزه جویان در دین خود مسلمان خسته از سلطه سنّت گرایان 

، شکلی تازه یافته است . این دسته از مسلمانان با ادغام ارزش 

های اسالمی گذشتگان با آرمان های دمکراتیک در سرزمین های 

جدید خود نیرویی را به وجود آورده اند که طارق رمضان روشنفکر 

نهضت « نیروی بسیج » متّولد سوئیس و نوه حسن البنا آن را 

 ح دین می نامد. اصال



 

  

نظیر سایر اصالحات گذشته ، اصالحات مورد اشاره نیز 

رویدادی هولناک خواهد بود که اکنون جهان را درکام خود فرو 

برده است ، اّما از میان خاکسترهای این فاجعه فصلی جدید از 

که باید صبر کرد تا ببینیم چه الم ظهور خواهد کرد . در عین ایناس

ن خواهد نوشت ، با وجود این ، هم اکنو کسی فصل جدید را

بینشی جدید پس از قرن ها خواب سنگین افتان و خیزان به سوی 

 مدینه آینده در حرکت است.

 

 

 

 

 



 

  

 فصل یازدهم

 به سوی اصالحات اسالمی

 آینده اسالم

در قلب شهر قدیمی قاهره حوزه ای مذهبی قرار دارد که 

از هزار سال است که به قدمت و سرافرازی خود شهر است . بیش 

زهر به عنوان مرکز پژوهش های اسالم مسجد و دانشگاه معروف اال

تسنّن برای میلیون ها مسلمان در سراسر جهان آمده است . اگر 

در عالم اسالم وجود داشته باشد ، االزهر « واتیکان » چیزی مثل 

فوق درخشان  مظهر آن است . االزهر که از نظر لغوی به معنای

میالدی توّسط خلفای سلسله فاطمیه که  101د در سال می باش

خود را از تبار فاطمه ) زهرا ( دختر حضرت محمّد، پیامبر اسالم 

می دانستند ، بنا شد. االزهر را در واقع باید در شب دید یعنی 

هنگامی که خورشید در پشت مناره های گل اندود آن غروب می 



 

  

حتّی درخشان تر قدیمی  کند تا مالحظه شود که چگونه این بنای

 از ستارگان آسمان غبارآلود می درخشد.

اماکن آموزشی االزهر در جوار بازار مرکزی شهر موسوم 

به خان الخلیل قرار گرفته که گذرگاه های قلوه سنگی و پیاده 

خر و توریست آن مملو از مشتریان محلّی ارزان روهای هزار توی

های خسته است . در فصل تابستان که گرمای آزار دهنده قاهره 

حتّی برای اهالی شهر غیر قابل تحمّل می شود تعدادی زیاد زن و 

مرد از پیر و جوان ، مسیحی و مسلمان به سکوت آرام بخش و 

برند . مردان پیر هوای خنک محوطه باز و وسیع االزهر پناه می 

روی سنگ های مرمر با تکیه بر ستون های کهنه جا پابرهنه در این

نشسته و در سایه ایوان های مسّقف پناه جسته اند . طلبه های 

جوان در ورودی های مقرنس کاری شده و زوایای صحن اصلی 

ال مسجد گرد هم حلقه زده ، بعضی مشغول مطالعه و اکثراً در ح

ر کّل خصوص در روزهای داغ دب غیبت هستند . تنها حرکتی که 

نیز رفتگرانی است  مجموعه به چشم می خورد از سوی کبوتران و

که عرقچین سفید بر سر و جلبیه های گردآلود خاکستری بر تن 



 

  

داشته و با شاخه های خشکیده درختان نخل مشغول جارو کردن 

زمین هستند . همه چیز درون این دیوارهای مقّدس ، از جمله 

ئی است . در اوّلین دیدارم از خود دیوارها ، نشان از سنّت گرا

االزهر از دوست مصری خود پرسیدم که چه مدّتی است که این 

همیشه  "ت : در قاهره است . دوستم در پاسخ گف حوزه مذهبی

 . "این جا بوده 

دوستم مبالغه نمی کرد . پایتخت کنونی مصر احتمااًل بر 

خرابه های نیم دوجین شهرهای از یاد رفته بنا شده و نام عربی 

شهر هزار مناره ای که به  -است « پیروز » قاهره به معنای فاتح یا 

عنوان مقرّ امپراتوری فاطمیه شیعه مذهب تولّد یافت و اکنون 

 -ی جهان عرب شناخته می شود عموماً به عنوان مرکز فرهنگ

در قرن دوازدهم  هنگام تأسیس ، االزهر رکن اساسی آن بود .

میالدی جنگجویی به نام صالح الدین ایوبی بر مصر غلبه کرد و آن 

را از دست حکومت شیعه آن زمان به درآورده ، بودجه االزهر را 

و  قطع کرد و آن را به دست ویرانی سپرد. امّا این مرکز مجدداً

قوی تر از پیش از میان خاکسترهای سلسله ایوبی سر برافراشت. 



 

  

در قرن هجدهم ناپلئون بناپارت االزهر را به گلوله بست و سربازان 

جا را غارت کردند به مسجد بزرگ االزهر تاخته و آن او سوار بر اسب

و سه هزار نفر را به قتل رساندند . امّا سه سال بعد االزهر قیامی 

و ناپلئون را مجبور کرد شکست خورده ، به  هسه به پا کردعلیه فران

فرانسه بازگردد. در قرن بیستم علمای االزهر با تمهید پایه های 

اعتقادی جهت برپائی اعتصابات و تحریم ، نهایتاً متجاوزین خارجی 

سیالیستی جمال عبد را از مصر بیرون کردند. طی انقالب سو

بتدا آرمان پان عربیسم را تأیید کرد االزهر ا ، 2137الناصر در دهه 

مذهبی ( را به دانشگاهی  امّا هنگامی که عبد الناصر ) این مؤسسه

بدیل کرده و در کنترل دولت درآورد ، االزهر علیه وی سکوالر ت

برخاست . در دوران پس از انقالب ، االزهر تبدیل به وسیله ای شد 

د و هم شورش مشروعیت می بخشیکه هم به دیکتاتوری سکوالر 

جنگ علیه تروریسم در  علیه آن را دامن می زد . هنگامی که

عراق و افغانستان شدّت یافت ، االزهر همزمان هم به  کشور های

به  و هم« جنگ صلیبی غرب علیه اسالم » عنوان سدّی در مقابل 

در مقابل تندروی پرشور  معتدلعنوان الگوی محافظه کاری 

. در واقع ، آن چیزی که در داخل جوانان کشور عمل می کرد 



 

  

» االزهر با احترامی آمیخته با سکوت از آن صحبت می شود یعنی 

، به این مکان و علمای آن قدرتی بخشیده که به عنوان « سنّت 

تنها مرجع در کلّیه امور دینی و اخالقی وارد شوند. مرجعیت شیعه 

سنّی  ابدی و ملهم از خدا محسوب می شود در حالی که مرجعیت

ت و بنا به تقدیر گذرا و تکیه بر گذشته دارد ، لذا قائم به ذات اس

، روحانی اهل تسنّن مثل یک خاخام  الهی نیست . بر این اساس

یهودی ، عالم است ولی کشیش نیست . لذا ، وقتی که به قضاوت 

او گردن نهاده می شود نه به خاطر این که از سوی خدا مسئولیت 

دارد )که ندارد ( ، بلکه به این خاطر است که آموخته های علمی 

نی او روحانی سنّی ، شناخت عمیق وی از سنّت و پیوند ناگسست

با گذشته ، به وی بصیرتی ویژه در مورد اراده خدا اعطا کرده است 

. لذا ، چنانچه در ارتباط علما با قدرتی که بر اساس آن استقرار 

پاره ای از بحران یافته اند گسیختگی به وجود آید ، اگر ناگهان 

المی را متزلزل کند ، بر های اجتماعی یا سیاسی اساس جامعه اس

 نیز شروع به تزلزل می کند. کلّ تشکیالت این منوال



 

  

فراوان  ساله اسالم از این قبیل گسیختگی ها 2177تاریخ 

ه این ها ، درگذشت پیامبر اسالم ، به خود دیده است . از جمل

گسترش و رویکرد اسالم به امپراتوری ، درگیری با اروپا ، جنگ 

وجود  لیفه گری است. باهای صلیبی ، حضور استعمار و انقراض خ

یک از گسیختگی های قبلی به اندازه رویارویی مسلمین این ، هیچ

با دنیای مدرنیزه و جهانی سازی بر تکامل اسالم یا گسست کامل 

 پیوند علما با گذشته تأثیر نداشته است. 

در چهارده قرن گذشته علمای معتبر االزهر و همتایان 

ی انحصار آنان در نهادهای مذهبی مشابه در اطراف جهان مدّع

کامل بر تبیین معانی و پیام دین اسالم هستند. در این راستا ، هر 

چیزی از طرز نمازخواندن تا اوقات روزه ، از لباس پوشیدن تا 

ازدواج کردن حّق انحصاری گروهی عالم منزوی در تعدادی از 

مراکز مذهبی و مدارس شرعیه بوده که این وظیفه را بر خود 

ا کنترل گذشته اسالم ، آینده را پیش بینی مفروض داشته اند که ب

 کنند. امّا دیگر چنین نیست . 



 

  

که مسلمان مصری بخواهد در خصوص این امروزه اگر یک

توأم با تقوا داشته باشد ، به احتمال زیاد چگونه یک زندگی 

» تلویزیونی  -تماشای برنامه های بسیار معروف تبلیغات مذهبی 

وزش های قدیمی دانشگاه معظم مصری را به آم« مرو خالد عَ

عمرو خالد » االزهر ترجیح می دهد. برنامه های تلویزیونی هفتگی 

را که طی آن در خصوص مسایل مذهبی و شرعی صحبت می « 

کند ده ها میلیون نفر از مسلمانان جوان در سراسر جهان از 

« فیس بوک » جاکارتا گرفته تا دیترویت تماشا می کنند. صفحه 

او مفتخر « یوتیوب » ز دومیلیون نفر طرفدار دارد . کانال او بیش ا

»  لیون نفر بیننده داشته است .است که بیش از بیست و شش می

DVD  »د فروش دارد . مجّله وهای او بهتر از آهنگ های هالیو «

TIME  » میالدی وی را جزو سیزده نفر شخص با  1770در سال

نفوذ در دنیا برشمرد. عمرو خالد بدون شک یکی از برجسته ترین 

 ، پرطرفدارترین و مطلّع ترین دانشمندان اسالمی در جهان است . 

جزو علما و روحانیون نیست . او نه « مرو خالد عَ» البته 

هبی معروف درس نخوانده تنها در االزهر بلکه در هیچ مدرسه مذ



 

  

است . در واقع ، وی هرگز مطالعات اسالمی و حقوق شرع را در 

او در اصل یک حسابدار است . بر هیچ شکل رسمی نداشته است . 

اساس محدودیت های قوانین اسالمی ، او حق ندارد نظرات خود را 

بر تشریح مفاهیم و تفسیر اسالم قرار دهد . با وجود این ، وی 

ه است از طریق برنامه های تلویزیونی و اینترنتی خود توانست

جانشین علمائی شود که به طور سنّتی تنها مفّسرین اسالم بودند. 

عَمرو خالد در این خصوص تنها نیست . اکنون در سراسر جهان 

جمعی زیاد از سخنرانان ، اساتید معنویات ، دانشگاهیان ، فّعاالن و 

توانسته اند با شروع بازخوانی اسالم  روشنفکران آماتور خود خوانده

آهنین علما به در آورده و برای خود قدرتی  ءتفسیر آن را از پنجه

کسب کنند تا به وسیله آن آینده دین سریعًا رو به رشد و لی 

عمیقاً منقسم اسالم را دیکته کنند. بر این اساس ، به اصالحات 

 اسالمی خوش آمدید.

*** 



 

  

و کلّی بار مذهبی  کلمه اصالحاته کدر واقع ، به علّت این

به همین دلیل موّرخین و دانشمندان  فرهنگی به دنبال دارد ،

مذهبی از به کار بردن آن پرهیز می کنند. کلمه مزبور ورای معانی 

ضمنی غیرقابل اجتناب مسیحی و اروپایی آن ، از نظر بسیاری ، 

ی است که لزوماً به مفهوم کمبود یا نارسایی چیز اصالحات تصوّر

گونه ارزش ح دارد . کلمه اصالحات حاوی هیچنیاز به بهبود یا اصال

قضاوت نیست و به جز قراین تاریخی آن ، صرفًا شاخص یک پدیده 

فراگیر مذهبی است ، پدیده ای که تقریباً در همه مذاهب نهادینه 

شده وجود دارد . اصالحات مسیحیّت سوای هر تعریف دیگری ، 

ر چیز بر سر این بوده که تبیین دین در بحث آن بیش از ه

صالحیت فرد است یا نهاد . بحث مزبور نهایتًا باعث شد که 

مسیحیّت به فرقه های مختلف تقسیم شود . امّا تضّاد موجود در 

اصالحات مسیحیّت به هیچ وجه منحصر به تاریخ اروپا یا مسیحیّت 

ه اصطالح نبود . برعکس ، کلّ تاریخ ادیان و به خصوص مذاهب ب

غربی حاکی از ادامه درگیری بین نهادهای مذهبی و افراد بر سر 

موضوع صالحیت مذهبی است . این تضّاد دایمی در مواقع 



 

  

فشارهای اجتماعی یا ناآرامی های سیاسی می تواند اغلب با نتایج 

 مصیبت بار ، منجر به انفجار آن در سطح جامعه شود. 

اوّل اتفّاق افتاد یعنی این همان چیزی است که در قرن 

تحت اشغال روم  *وقتی که گروهی از یهودیان مبارز در فلسطین

به شدّت قدرت معبد و سلسله مراتب روحانی آن را در تبیین 

» ستی ریهودیت به چالش کشیدند . بدین ترتیب ، آنچه که به د

نام گرفت ، نهایتاً نه تنها موجب پیدایش « اصالحات مذهب یهود 

ث ایجاد فرقه جدیدی از یهودّیت به خاخامی شد بلکه باعت یهودیّ 

الح نام مسیحیّت شد. مسیحیتّی که جّرقه آن توّسط یهودی اص

طلبی زده شد که پیام اصلی وی این بود که صالحیت تبیین 

 « کاهنان اعظم و مدّرسین شریعت » مذهب یهودیت صرفاً در ید 

 

اسرائیل امروزی و * فلسطین نام سرزمینی وسیع شامل فلسطین / 

نیز قسمت هایی عمده از اردن ، سوریه و لبنان در زمان امپراتوری 

 روم بود.



 

  

نبوده بلکه می تواند در ید هر فرد مؤمنی باشد )باید یادآور شد که 

اصالحات یهودیت منجر به ویرانی اورشلیم و یهودیان از شهر شد 

بعد با  اصالحاتی که موجب پیدایش مسیحّیت شد پانزده قرن(. 

« آل سینتس» لوتر بر در کلیسای مارتین نود و پنج نظریه نصب 

مسیحیّت را تجزیه کرد . البته اصالحات « ویتنبرگ » در 

مسیحیّت با مارتین لوتر پدید نیامده و صرفًا به علّت مخالفت 

گسترده با فساد کلیسای کاتولیک نیز نبود. اصالحات مسیحّیت 

ی ای بود که در ابتدای قرن چهاردهم نتیجه روند طوالنی و تدریج

شروع شد یعنی هنگامی که عدّه ای از سران با نفوذ کلیسا به ویژه 

» در بوهمیا و « جان هاس » در انگلستان ، « جان وایکلیف » 

در فرانسه جسورانه تالش کردند که کلیسا را از « جین گرسون 

وارد فرقه  که مارتین لوتراصالح کنند. مّدت ها قبل از این درون

سخت گیر راهبان آگوستینی شود ، گروه مسیحیان اومانیست با 

پافشاری در جایگزینی زبان های اصلی انجیل به جای زبان التین ، 

 دست به ایجاد رنسانس در عقاید قرون وسطایی زده بودند.



 

  

با نفوذترین که احتماالً « سیدریوس اراسموسد» 

در نسخه کتاب مقدّس عهد  ،روشنفکر قرن شانزدهم بوده است

» خود که در آن از مریم مقّدس به جای  2321جدید سال 

و در ندای خدا یاد شده « لطف » به عنوان « موهبت کامل الهی 

« توبه کنید» یحیی در انجیل متّی دایر بر بروز فاجعه ، عبارت 

تغییر یافته ، در واقع تا حدودی زیاد « اظهار ندامت » عامداً به 

با این حال ، یش مکتب پروتستان را پیش بینی کرده بود . پیدا

آنچه که مارتین لوتر را از اراسموس و اومانیست ها متمایز می 

ساخت و او را در تاریخ به عنوان عامل محّرک اصالح مسیحیّت 

کلیسای کاتولیک که آن اصالح معرّفی می کرد این بود که وی به 

قه ای نداشت. برعکس ، لوتر را سلطنت ضدّ مسیح می دانست، عال

به دنبال آن بود که کلیسا را از جایگاهی که داشت پایین کشیده و 

حقّ انحصاریش به عنوان نماینده رستگاری و صاحب صالحیت در 

وی در  کتاب مقدّس را از آن بگیرد. به همین ترتیب ، استنباط

( نیز مؤکّدًا  Sola Scripturaخصوص صالحیت عالیه انجیل )

که در دست پاپ قرار به جای اینبود که تفسیر متون مقدّس  این

 گیرد باید در دست مؤمنین باشد.



 

  

نظیر چنین پدیده اصالحات که برای همیشه باعث تغییر 

مذاهب یهودیّت و مسیحیّت شد ، نزدیک به یک قرن از زمان 

درصد مسلمانان جهان طی قرن  17استعمار اروپا که تقریبًا 

رن بیستم تحت آن زندگی می کردند ، در دنیای نوزدهم و اوایل ق

اسالم نیز حادث شد. البته اسالم برخالف یهودّیت و مسیحیّت 

هرگز تنها یک مرجع محض نداشته است . در این راستا ، اسالم 

پاپ دنیای اسالم » یا « معبد اسالمی » هرگز چیزی تحت عنوان 

عی باشد یعنی یک مرجع مذهبی متمرکز نیز نداشته که مدّ« 

سخنگوی کّل جامعه مسلمین است . یادآور می شود که در 

گذشته خلیفه نه یک سمت مذهبی بلکه عنوانی سیاسی بود. به 

میلیارد  3/2درصد از  23ویژه در فرقه تسنّن که دربرگیرنده 

مسلمان جهان است ، مرجعّیت مذهبی محدود به یک فرد یا نهاد 

زهر ( نیست. لذا ، خاص ) حتّی تشکیالتی شاخص نظیر اال

همانطور که در صفحات این کتاب اشاره شد ، مرجعّیت مذهبی در 

بین تعدادی زیاد از نهادها و حوزه های شرعیه متعارض پخش 

شده و تفسیر دین اسالم را از زمان فوت حضرت محمّد در کنترل 

 کامل خود داشته است . 



 

  

برچیده به ویژه از زمان  -با وجود این ، طی قرن گذشته 

 که احتماالً نظیر نهاد مذهبی تضعیف شده بساط خالفت شدن

عدّه زیادی از مسلمانان  -نوز مظهر وحدت اسالمی بود ولی ه

ناچار شدند خود را به جای عضو جامعه جهانی اسالم ، اتباع کشور 

خود بدانند. نتیجه این تجزیه ژئوپلتیک تقریبًا شکست کامل آرمان 

ی یالم بر آن بنا شد . اگر چه ایدئولوژی هاهای مشترکی بود که اس

سعی کردند برای « پان اسالمیسم » و « پان عربیسم » چون 

مدّتی مجدداً جامعه اسالمی را فراسوی مرزهای ملّی متحّد کنند 

ن امّا پس از شکست ایدئولوژی های مزبور ، نسلی جدید از مسلمانا

گاهی یا عالقه ای گونه آپا به عرصه وجود گذاشت ؛ بدون آنکه هیچ

به موضوع اّمت واحده اسالمی داشته باشد. در این فاصله ، حتّی 

وسیع به ایده ها و منابع علمی جدید منجر  یهنگامی که دسترس

علمای دینی  ءبه کاهش تدریجی ارزش آموخته های مذهبی ویژه

شده بود ، تمرکز بر آموزش های امروزی در بسیاری از کشورهای 

مسلمان منجر به افزایش چشمگیر سطح سواد و دارای اکثریت 

ضالی تعلیمات جامعه شده و جایگاه انحصاری آنان را به عنوان فُ

اسالم درهم شکست . عالوه بر این ، پیدایش سایر اشکال هّویت 



 

  

اسالمی بدیل نظیر اسالم سیاسی ) اسالمیسم ( ، سوسیالیسم 

ن تصوّر به وجود که همه این ها با ای -اسالمی ، یا حتّی جهادیسم 

آمده بود که علما در افول تمدّن و اخالق جامعه اسالمی مقصّر 

کردن اقتدار مذهبی شد ، به « دموکراتیزه » و نتیجه آن  -هستند 

طوری که هر کسی با در اختیار داشتن تریبونی مهّم و نظری در 

خور توّجه ، اکنون می توانست حقوق و امتیازاتی را که روزی 

 طبقه روحانیون بود به خود اختصاص دهد.  به مختصّ

که علما توانستند انحصار تفسیر دین اسالم را دلیل این

داشته باشند بعضاً این بوده است که فقط آن ها قادر بودند متون و 

زمانی  از نسخ مذهبی را بخوانند . از اواخر قرن هفتم میالدی یعنی

اصلی عربی آن  که آیات جمع آوری و تدوین شده ، قرآن به زبان

زیرا علما مّصر بودند که ترجمه قرآن به  ،تثبیت و نگهداری گردید

هر زبان دیگر تخّلف از ماهیّت الهی متن آن است . حتّی تا به 

امروز نسخ غیر عربی قرآن صرفًا تعبیر آن محسوب می شوند نه 

چهارده قرن  ءخود قرآن . این بدان معناست که طی بخش عمده

آنان عربی  زبان درصد جمعیت مسلمان جهان که 27گذشته 



 

  

نیست جهت تشریح معنا و پیام دین خود به علما وابسته باشند ) 

قابل ذکر است که چنان کنترلی بر متون مذهبی دارای تأثیری 

منفی بر زنان مسلمان داشته که به جز چند مورد استثنائی ، در 

فسیر آن ها منحصراً در ید مردان بوده طول تاریخ از متونی که ت

 . (کنار گذاشته شده بودند

که قرآن فقط طی قرن گذشته وق با توّجه به اینشرایط ف

بیش از مجموع چهارده قرن به زبان های مختلف ترجمه شده ، 

خصوص زنان به تدریج ست . لذا ، افراد غیر روحانی و بتغییر کرده ا

روحانیون از قرآن را  ءواسطهقرن ها تفسیر شخصی و قرائت بال

» در زبان عربی تحت عنوان اصطالحات کنار زده اند. روند مزبور 

ذکر شده است . دو اصطالح مزبور توأمًا « اصالح » و « تجدید 

حاکی از کنار زدن قرن ها تفاسیر انباشته روحانیون در جهت 

ای از جنبش ه یکی ،بازگشت به متون اوّلیه اسالم است . فی الواقع

ال رشد امروزه در عالم اسالم متعلّق به یک پویا و به سرعت در ح

است که به جز قرآن ، سایر  حامیان قرآنجامعه جهانی موسوم به 

 مآخذ در اسالم یعنی حدیث ، سنّت و شریعت را ردّ می کنند. 



 

  

علّت این است که  ؛ اگر چنین حرکتی دور از ذهن نیست

صالحات بوده است . در این متون مذهبی همیشه صحنه درگیری ا

که افراد به اینراستا ، هیچ اصالحی امکان موفقّیت نداشته مگر 

همان متونی که به نهاد مذهبی قدرت بخشیده ، دسترسی داشته 

 -  Sola Scripturaباشند . استنباط مارتین لوتر از اصطالح 

مردم بتوانند انجیل را بدون واسطه پاپ برای  ءکه همهیعنی این

بدون ترجمه کتاب مقدّس عهد جدید از زبان  -خود تعبیر کنند 

التین ) که فقط روحانیون و طبقه ممتاز اندیشمند قادر به درک 

رو ، مردان و زنان ، بی معنا بود . از اینآن بودند ( به زبان آلمانی

 ءاالنهقرآن و بازخوانی فعّ  اصالح طلب نیز با مفروض داشتن تعبیر

پای اصالح  های در حال تکوین خود ، پا در جایآن بر اساس نیاز

 طلبان پیشین گذارده اند. 

این روند قابل توّجه که قرن ها به طول  جهءدر نتی

انجامیده ، مسلمانان در سراسر جهان با ایده ای آشنا ولی انقالبی 

یازی به میانجی نیست و ؤمن نبر آن شده اند که بین خدا و قلب م

مردم قادرند خواست خدا را برای خود تشخیص داده و  همهء 



 

  

ارتباط با گذشته لزوماً شخص را شایسته تصمیم برای آینده نمی 

کند . پاره ای افراد بینش رادیکال مزبور را جهت بسط تمام و 

کمال تعبیر اسالم به کار گرفته اند تا با آن تکثّرگرائی ، اصالت 

، مدرنیزاسیون و دمکراسی را ترویج کنند. دیگران همین شخص 

ایده را عیناً در جهت ارائه آرمانی جدید از اسالم مطرح کرده اند 

به دنبال تحجّر ، ستیزه جویی و جنگ دایمی  ،که با عدم تحمّل

است . حال از آنجا که ردّ قدرت نهادینه شده به معنای آن است 

تبر باشد ، لذا این د به طور همسان معتعابیر از اسالم بای کلّیهکه 

« حقیقت اسالم » یک از تعابیر موجود حاکی از سؤال که کدام 

طور که مارتین لوتر سریعاً متوّجه شد ناست قابل پاسخ نیست . هما

، وقتی که انسان مؤمن اختیار تعبیر مذهب را برای خود پیدا کند 

که ایمان  کار نیست دیگر هیچ گونه الزامی ) نهادی یا غیر آن ( در

مسیحیّت درها را به روی  طور که اصالحاتچگونه تعبیر شود. همان

باز کرد ، ، اکثراً متضّاد و گاهی عجیب از مسیحیّت  دتعدّتعابیر م

یاد از مکاتب متضّاد اصالحات اسالمی نیز موجب پیدایش شماری ز

ت ید. به هر صورت ، آنچه که باید به آن اذعان داشدر اسالم گرد

عمروخالد و  ایگرآسان گیر و نواین است که اسالم صلح طلب ، 



 

  

متقابالً اسالم خشن ، تعصّب آمیز و واپس گرای اسامه بن الدن ، 

دو سوی متضّاد پدیده اصالحات یکسان هستند زیرا هر دو بر این 

گر در استدالل بنا شده که اظهار نمایندگی از جانب اسالم دی

د ، چنین قدرتی اکنون در دست ا بانحصار علما نیست . خوب ی

 مسلمین است .  ءهمه

در چند کیلومتری دانشگاه االزهر در داخل یک ساختمان 

قریب به  «هدو کّ»نطقه تجاری پر سر و صدای معمولی اداری در م

بیست یا  د تمام وقت که اکثر آنان در دههء یکصد و پنجاه کارمن

سی سالگی خود هستند سایتی اینترنتی به نام 

IslamOnline.net د یک را اداره می کنند که روزانه حدو

ساله هستند )  11تا  22اغلب آن ها  میلیون بازدید کننده دارد و

این سایت همچنین یکی از سایت هایی است که تعداد بسیاری از 

یت مزبور می توانند به کاربران سا زنان به آن مراجعه می کنند (.

جهان دسترسی پیدا  اخبار و اطالعات موجود در اطراف و اکناف

تندرستی و سالمت رهنمود گرفته و درخصوص  کرده و در مورد

قوانین اسالم ، مسایل سیاسی ، هنر و فرهنگ با سایر مسلمانان 



 

  

همفکر خود در سراسر کره زمین بحث و تبادل نظر کنند. امّا در 

ی « بانک فتوا » ترین کانون تّوجه سایت مزبور بخش واقع بزرگ

 مشهور و عمیقاً بحث انگیز آن است. 

روش کار در سابق به این ترتیب بود که اگر یک فرد 

موضوعی بحث انگیز فتوا  مسلمان در قاهره می خواست درخصوص

علمای االزهر که  یا حکمی مذهبی بگیرد می بایستی در حضور

ایل مذهبی و اجتماعی الزامًا مطابق قانون نظراتشان در مورد مس

ان شخص مسلمان می تواند در منزل شرع بود ، بنشیند. امروزه هم

آرشیو بزرگ فتاوی  IslamOnlineو از طریق سایت   مانده

گذشته و حال مفتی های جهان را در خصوص مسایل زنان ، 

موضوعات بهداشتی ، بین المذاهب ، امور پولی ، معامالت تجاری ، 

ورزش و تفریح ، جنگ و صلح و هر گونه موضوع دیگر مرور کند. 

وجود دارد که در خصوص موضوعات در سایت مزبور حتّی قسمتی 

 ّم روز فی البداهه فتوا صادر می کند. مطروحه در اخبار مه



 

  

در سایت اینتریتی فوق الذکر ده ها هزار فتوا جهت 

ه زبان انگلیسی است انتخاب وجود دارد که تقریباً پنج هزار از آن ب

که فتاوی موجود در سایت از مجموعه وسیعی از منابع . نظر به این

خصوص یک  گردآوری شده ، لذا کاربر می تواند به چندین فتوا در

سترسی یافته و به راحتی موضوع که بعضاً متضّاد هم هستند د

خواه خود را انتخاب کند . حال چنانچه کاربر فتوای مورد فتوای دل

عالقه خود را در بانک اطالعات کامپیوتری پیدا نکند ، کارمندان 

ارتباط می « مفتی آنالین » سایت مزبور با طیب خاطر او را به 

( با وی  Chatمزبور بالفاصله به صورت گپ ) دهند تا مفتی 

تماس گرفته و فتوای مورد عالقه درخواست کننده را ظرف بیست 

مفتی » و چهار ساعت در اختیارش قرار دهد . چنانچه فتوای 

مورد پسند نباشد ، کاربر به راحتی در سایر سایت های « آنالین 

 Fatwa Online ،Islamicscope.net   رقیب نظیر

،Almultaka.net   ،Islam-QA.com ( که فتاوی آن به

جستجو می  AskImam.orgیا  دوازده زبان منتشر می شود (

اغلب با  کهخود را ) به کند یعنی سایت هایی که فتوای مخصوص

سایر فتاوی در تناقض هستند ( در بانک اطالعاتی فتوا فراهم 



 

  

اگر پاسخ الزم در سایت های مزبور  ،آورده اند . با تمام این احوال

یا سایت آیت اهلل  Amr Khaledبه دست نیاید هنوز سایت 

موجود است .  Sistani.orgبه موسوم  -العظمی علی سیستانی 

صدها سایت دیگر نیز وجود دارد که رهبران روحانی  ،حالدر عین 

ان ، فعّالین اجتماعی ، دانشگاهیان ، رهبران غیر روحانی ، راهنمای

معنوی ، روشنفکران و آماتورها هر کدام می توانند نفوذ خود را فرا 

ساده گسترش  Ipسوی جوامع محلّی خود از طریق یک آدرس 

که در اسالم مقام مذهبی متمرکز وجود ندارد که ند. نظر به اینده

کاربر می تواند تعیین کند کدامیک از فتوای مزبور عقالیی است ، 

ا از هر کسی که مورد توّجه اوست پسندش ربه راحتی فتوای مورد 

 کند.  انتخاب ،

نمی توان تأثیر اینترنت را نه تنها بر تکامل اسالم بلکه به 

طور چشمگیرتری بر نحوه ای که اقتدار مذهبی را توزیع و آن را 

دمکراتیزه کرده بیش از حّد بزرگ جلوه داد. تنها مقایسه ممکن 

این است که همانطور که اختراع دستگاه چاپ باعث پیشرفت 

مسیحیّت اروپا را به سوی  صنعتی شد و به طور اجتناب ناپذیر



 

  

اصالحات سوق داد و رهبران جنبش مزبور توانستند عقاید خود را 

اروپا در میان بگذارند ، اینترنت هم توانسته است  ءبا کلّ قارّه

تبدیل به وسیله ای اساسی در تحّقق اصالحات اسالمی گردد. 

نفر مسلمان به افکار و آموزه های  ها دسترسی آزاد میلیون

 ،مندان معروف مذهبی و نیز روسنفکران آماتور غیر مشهوردانش

باعث شده که یکی از مفتی های برجسته دانشگاه کینگ عبدالعزیز 

 "خود را بدین صورت بیان کند که : ف در عربستان سعودی تأسّ

امروزه طوری شده که هر کسی می تواند فتوا صادر کند . این 

می توانند موجب ست موضوع بسیار خطرناک است و فتاوی نادر

  ."تباهی کامل شوند 

زیرا  ته ای نهفته است ؛در سخنان مفتی مزبور احتمااًل نک

اینترنت مثل یک شمشیر دولبه است . همانطور که اینترنت می 

تواند موجب دمکراتیزه شدن اقتدار مذهبی شده و عقاید جدید و 

فراهم  را جالبی را ترویج نماید ، در عین حال می تواند محبطی

سازد که در آن تعبیرات بسیار شخصی افراد از اسالم در محیط 

ابله با هم اینترنت با هدف ربودن قلب و فکر مسلمین ، به مق



 

  

که ، اینترنت پناهگاهی برای ارائه تعابیر خشن برخیزند . مهم تر این

شده که از طریق هایی  از اسالم و به ویژه برای جهادیست

سخنرانان و مبلّغین ستیزه جو قدرت مذهبی علما را دور زده و 

با پیام ضدّ نهادی خود را به مسلمانان جهان ابالغ می کنند. 

بین  یی نسبی افراد در اینترنت ، تشخیصعنایت به عدم شناسا

علما و جهادیست ها و نیز بین دانشمندان قابل احترام و مدّعیان 

 شده است. مشکل ،خطرناک

امّا دقیقًا به همین دلیل است که اینترنت برای نسلی 

اجتماعی و جهان شمول به  –جدید از جوانان فّعال و آگاه سیاسی 

ست. در این راستا ، عنوان منبع اصلی رهنمودهای معنوی درآمده ا

با افزایش سفرها ، وجود تلویزیون های ماهواره ای  اینترنت همراه

به این قبیل جوانان  شبکه های اجتماعی آنالینو تعداد زیادی از 

بینشی کامالً جدید نسبت به دنیا داده و همراه با آن عدم اعتمادی 

گسترده نسبت به قدرت نهاد دولت یا علما به وجود آورده است . 

در واقع ، از نظر بسیاری از افراد ، دو نهاد فوق الذکر دو روی یک 

 سکّه هستند. 



 

  

بًا در همه کشورهای دارای اکثریت به هر صورت ، تقری

جمعیّت مسلمان دولت کنترل مستقیم علما را در دست داشته ، 

آن ها را سرپرستی کرده ، ائمه جمعه را انتخاب و در بعضی مواقع 

این موضوع موجب حتّی متن سخنرانی آنان را تهیّه می کند. 

 ده که علما منتخبش بین بسیاری از مسلمین در تصورّی عمومی 

دولت ها هستند و لذا قضاوت آنان در خصوص موضوعات مهّم 

 اجتماعی ، سیاسی و مذهبی روز ، دیگر قابل اعتماد نیست.

این قبیل نظرات با سرازیر شدن مسلمانان مهاجر به اروپا 

و آمریکای شمالی یعنی جایی که اصالت فرد و اخالقیات ضّد 

 ،است. در این رابطهنهادی در تار و پود جامعه تنیده ، تقویت شده 

نسلی از مسلمانان به اصطالح غرب نشین رهنمودهای معنوی خود 

جستجو نمی کنند ) بر  خود را دیگر در مساجد بزرگ والدین

مانان آمریکا به مسجد آمار کمتر از یک سوم از مسل اساس برخی

بلکه در اماکنی نظیر پارکینگ هایی که به نمازخانه  می روند ( 

گروه های دانشجویی ، محافل معنوی و مراکز تبدیل شده ، 

که اغلب این اماکن مستقل از زعامت  ،اسالمی به دنبال آن هستند



 

  

د اجتماعی و فرهنگی کشور خود می نهادی سنتّی و فارغ از قیو

د . البته ، جمعیت مسلمان اروپا و آمریکای شمالی هنوز نسبتاً باشن

 اسالم ءرد نفوذ خزندهه در موکم است . علی رغم جار و جنجالی ک

درصد جمعیت اروپا و  1در غرب به گوش می رسد، مسلمانان فقط 

درصد جمعیت ایاالت متّحده را تشکیل می دهند و  1کمتر از 

جمعیت شناسان در این رابطه معتقدند که انتظار نمی رود نسبت 

مزبور خیلی بیش از این رشد کند. با وجود این ، آزادی بیان و 

این عدّه از آن بهره هستند و دسترسی به تکنولوژی اندیشه که 

ارتباطات که از طریق آن نظرات نوآورانه خود را در خصوص اسالم 

بر این عده مسلمان  ؛ معاصر به سایر نقاط دنیا گسترش می دهند

غرب نشین اثری خیلی بیشتر از هم کیشان خود در کشورهای 

 دارای اکثریت مسلمان گذارده است.

مسلمانان اروپا و آمریکا با سایر مسلمانان جهان آنچه که 

در آن شریک هستند این است که تقریباً سه چهارم آنان زیر سّن 

در « جوان مسلمان  ءتوده» سی و پنج سال می باشند. این 

کشورهای ایران ، تونس ، مصر ، الجزایر و یمن ،  قشری ناراضی را 



 

  

سیاسی و اقتصادی تشکیل داده اند که از عدم وجود فرصت های 

خسته شده و مایلند جهت به دست آوردن حقوق و امتیازات خود 

یتر ئتو» ، « فیس بوک » . در این رابطه ، امکاناتی چون به پاخیزند

و سایر پایگاه های ارتباط جمعی برای این دسته از جوانان « 

تصویری اجمالی از دنیایی دیگر ، فرصت های دیگر و ساختارهای 

یگر به ارمغان آورده است . فی الواقع ، اینترنت چیزی اجتماعی د

بیش از یک وسیله ارتباطی و غذای روح است . اینترنت پایگاهی 

امّتی  -ق یافته طریق آن بینشی جدید از امّت تحقّاست که از 

( که نه بر اساس وابستگی اعتقادی  Virtual Ummah مجازی )

یم منافع ، ارزش ها قسفرهنگی ، بلکه بر اساس احساس ت و رابطه

 و عالیق مشترک بنا شده است .

امید به تغییر اقتدار مذهبی علما و ارائه تعبیری جدید از 

معنا و ساختار اّمت باعث شده که بسیاری از این جوانان مسلمان 

را به سمت و سوی نسخه فردگرایی خشن و شدیدًا ضّد نهادی 

اسالم مورد حمایت جهادی ها ، جلب نماید . رهبران جهادی با 

باط برقرار می کنند که احتماالً از استفاده از اینترنت با جوانانی ارت



 

  

جوامع خود احساس سرخوردگی اجتماعی ، اقتصادی یا مذهبی 

داشته و به آن ها جامعه و هّویتی جایگزین ارائه می دهند که 

اهداف و نتایج آن به گونه ای یادآور اصالح طلبان افراطی تر دوران 

»  خصوص شخصی مثلت مسیحّیت است. در این راستا ، باصالحا

در اینترنت خود را رقیب مراجع مذهبی قرار داده و « بن الدن 

صادر و بر اساس تفاسیر قرآنی خود عمل می کرد ، فتاوی خود را 

بود و هیچگونه یک فرد روحانی ن« عمروخالد»  اگرچه او نیز مثل

 نداشت.هم  تعلیمات حوزوی 

، جهادی ها اقتدار مذهبی خود را بر اساس  با وجود این

ی کامل از مجامع روحانی قرار داده اند . در واقع ، کلّ هوّیت جدای

جهادیسم در تعارض مستقیم با علما صورت گرفته و به همین 

نیز باید کسانی دانست که پا در جای  را دلیل است که رهبران آن

پای اصالح طلبان بزرگ مذهبی سابق به ویژه اصالح طلبان به 

» یعنی مردانی مثل « اصالحات مسیحیّت » اصطالح جنبش 

ارده اند گذ« توماس مونتزر » و « جیکوب هاتر » ، « هانس هات 

روی مذهبی خواستار سرنگونی نظام که با افراط در اصول تک



 

  

چه که احتماالً بیش از آن« بن الدن »  اجتماعی بودند. در واقع ،

» بعضی قبول دارند با خط فکری مسیحیان اصالح طلب نظیر 

نیز در عین « مارتین لوتر »  وجه تشابه داشت .« مارتین لوتر 

س و روایات مسیحیّت که احتماالً از قرائت ضدّ نهادی کتاب مقدّاین

امّا با هرگونه تفسیر مذهبی که نظرات وی را به  دفاع می کرد

) او حتّی تا جایی پیش  الش می کشید نیز شدیدًا مخالفت  بودچ

مطابقت با نظرات خود  ساسارفت که ارزش انجیل چهارگانه را بر 

رتبه بندی کرد ( . در این راستا ، لوتر حتّی در اعمال خشونت وافر 

 دریغ نمی کرد. ،علیه همتایان اصالح طلبی که مخالف وی بودند

میالدی به رهبری  2313طی شورش روستائیان در سال 

، نه فقط لوتر از قّضات سکوالر « لوتر» رقیب « توماس مونتزر» 

حمایت کرد بلکه علناً درخواست کرد که روستائیان مزبور را قتل 

اجازه دهید که هرکس که  "عام کنند و در این خصوص نوشت که 

ه رویشان می تواند آنان را در خفا یا آشکار کتک زده ، خنجر ب

تر شود که هیچ چیز زیانبارتر ، آزاردهنده  کشیده و بکشد تا یادآور



 

  

صد . در قیام مزبور بیش از یک"و شیطانی تر از یک شورشی نیست

 هزار نفر از روستائیان قتل عام شدند. 

همان جنبشی که لوتر پایه گذار جای تعّجب نیست که 

، بلکه یک آن محسوب می شد به زودی خود او را نه چاره ساز

کما  قرن شانزدهم جنبش مسیحّیت لوترعضل دانست . در اواسط م

بیش به نفع جنبش های عوام گرایانه تر نظیر زواینگلیان در 

راینلند و کالوینیست ها در ژنو پشت  سوئیس ، آنابپتیست ها در

غالب فرقه  ءکه جنبش اخیر به عنوان شاخه ه شدذاشتسر گ

پروتستان در غرب اروپا درآمد . اکنون در عالم اسالم رویکردی 

نظیر فوق در جریان است ، بدین شکل که بن الدن و نظریه 

پردازان جهادی او توّسط جنبشی که آن ها نه آغازگر آن بوده و نه 

معهذا با خوشحالی آن را رهبری کردند پشت سرگذاشته شدند ، 

آن را در ترویج دستور کار مذهبی و سیاسی به نفع خود استفاده 

کرده اند . در این خصوص ، مکتبی که صرفًا برای گروهی اندک در 

که اکثریتی غالب تقریباً ش اسالمی جاذبه داشت ، پس از اینجنب

مسلمان علیه پیام جهادی آن  کشورهای دارای اکثریت ءدر همه



 

  

در ده سال گذشته حّتی غیر قابل تحمّل تر شده  ند ؛موضع گرفت

 است .

اصالحات که موجب پیدایش مکتب جهادیسم  ءامّا پدیده

شد بی وقفه ادامه دارد . حرکت مزبور حّتی بر نهادهای روحانی که 

در ابتدا علیه آن ها به پا خاسته بود ، تأثیر گذارده است . در این 

 -«  علمای ناراضی» معروف به راستا ، طبقه ای جدید از علما 

یعنی دانشوران و اساتیدی که خود را مستقل از حوزه های دینی 

شروع به جمع آوری پیروانی برای خود در دنیای اسالم  -می دانند 

این دسته از علما خود را چیزی شبیه موعظه گران سیّار  کرده اند .

سنّتی  درآورده و ساختار قدرتی موازی ولی مغایر با نهادهای

روحانیت ایجاد کرده اند . در این میان ، نهادهای مذهبی سنّتی 

نیز خود با اتّخاذ روش هایی مشابه با رقبای خود ، مجدداً اقدام به 

واکنش » کسب حدّی از نفوذ و قدرت کرده اند که می توان آن را 

 نامید . فی المثل ، االزهر جهت مقابله با نفوذ« به اصالحات 

که تلویزیونی خود را به راه شب ،سخنوران مشهوری نظیر عمروخالد

انداخته که برنامه های خارجی آن از جمله به زبان های انگلیسی ، 



 

  

فرانسه و اردو پخش می شود . امروزه تقریباً نهادهای روحانی 

جهان حضور آنالین چشمگیری دارند. اکنون در میان علما اعتقاد 

و وجهه آنان در گرو این است که قادر باشند  بر این است که اقتدار

با استفاده از رسانه های اجتماعی جدید جوانان مسلمان را در 

این کار  ءسطح و با اصطالحات خود درگیر مباحثه کنند. نتیجه

ایجاد هیاهو از سوی منابع مختلفی شده که هر یک مدّعی گنجینه 

ز آن ند که بسیاری ار و تعابیری هستواقعی عقاید ، ارزش ها ، افکا

ها مغایر با دیگری است و در عین حال همگی مدّعی اند که حّق 

دارند آینده مذهبی را تبیین کنند که به زودی بزرگ ترین مذهب 

 دنیا خواهد شد . 

اصالحات همان گونه که در تاریخ مسیحّیت دیده شد می 

یز صالحات اسالمی نتواند رویدادی پرآشوب و خونین باشد و لذا ا

که به نتیجه برسد باید راه خود را طی کند . شاید اکنون قبل از این

روی افراطی و ضّد بتوان حدس زد احساس تکخیلی زود باشد که 

نهاد که مسلمانان جهان را به خود مشغول داشته چگونه در سال 

های آتی بر اسالم تأثیر خواهد گذارد . امّا یک چیز قطعی است و 



 

  

بی نقص  ن نظرات مسبوق به سابقه ، آرمانی ،که دورا آن این است

و کامالً تخّیلی از اسالم که خشکه مقّدس ها و بنیادگران در فکر 

روایت  ءباز آفرینی آن هستند سپری شده است . لذا ، فصل آینده

اسالم صرفًا توّسط کسانی نوشته خواهد شد که با آینده نگری و 

که انقالبی را که نست و مطمئن از ایتعامل با آنچه در پیش ا

حضرت محّمد چهارده قرن پیش بنا گذارد تا محدودیت های 

غیرعادالنه ، منسوخ و خشک زندگی قبیله ای را با بینش عمیقاً 

نوین از اصول اخالقی الهی و مساوات اجتماعی جایگزین کند تا به 

امروز ادامه دارد. سال ها به طول انجامید تا عربستان از لوث وجود 

 خواهد پاک شد . سالیان دراز نیز به طول« ان دروغین خدای» 

انجامید تا اسالم از وجود بت های کاذب یعنی تعّصب و تحّجر پاک 

شود. بت هایی که مورد پرستش کسانی بوده است که آرمان های 

خود دایر بر ایجاد اختالف و تنفّر را جایگزین بینش اصلی پیامبر 

کرده اند . امّا چنین پاکسازی اسالم از تعامل و تساهل و وحدت 

 غیرقابل اجتناب است و موج اصالحات قابل توّقف نیست . 



 

  

ات اسالمی از راه رسیده واقعیت این است که عصر اصالح

 در آن زندگی می کنیم . و ما هم اکنون
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