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  مقدمه مترجمان
  

 ذهن من خطور كرد و مايلم  هنگام ترجمه اين كتاب بهشي كه نخستين پرس
 است كه چرا ما بعد از آنرا از خود بپرسد، اين سئوال تلخمخاطب گرامي نيز 

يق درباره در نهايت اين حقا سالها زندگي در فضاي مذهبي و يادگيري قرآن،
 آيا اين سئوال .اسالم و زندگي محمد را از زبان يك پژوهشگر غربي مي شنويم

اند كه  م به ما گفتهپاسخي جز اين مي تواند داشته باشد كه تنها آنچه را از اسال
 جدال با مسلمانان براي رهايي آنان طي سالها بحث و ايم بشنويم؟ دوست داشته

از اين واقعيات رجاع به متون اصلي قرآن و سنت با ا خرافات، هنگامي كه از بند
من اين احساس را به خوبي . سخن مي گفتم ابتدا با ناباوري آنرا انكار مي كردند

 در بند امنيتي زندان 1379درك مي كنم چرا كه من نيز نخستين بار در سال 
ن اوين، تنها زماني كه فرصت كافي براي مطالعه قرآن و مفاتيح بدست آوردم، اي

  .احساس تلخ را تجربه كردم
 بر ها ساعت ،در سلول تنگ انفراديسالها پيش به عنوان يك زنداني سياسي، 

 تفكرات،  وآمدمي م در پرواز به شيخو ي گذشته در و نشستمي م اليخ بال
 قرار نقد وي نيبازب مورد دوري ها گذشته از را خود عملكرد و اعتقادات ، شهياند
م با تجربه مذهبي در دوران كودكي، وفاداري به انقالب  من مردي بود.دادمي م

اسالمي، مشاركت در جنگ هشت ساله و حتي سابقه عضويت در سپاه پاسداران 
  خواندنباي گاه. و با اين همه به خاطر هيچ از زندان اوين سر در آورده بودم

ي مي پندار همزاد ،بودند سلول نيا در من از شيپ كهي افرادي ها وارنوشتهيد
 مجاوري ها سلول در كهي افرادي ريدستگ علت كردمي مي سعي گاه كردم،
 اقدامات نياي تمام كه آيا بودم فكر نيا به شهيهمي ول. شوم ايجو را بودند
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 گرفته صورتي نيد احكام طبق وي شرع نيمواز تيرعا با و اسالمي لوا تحت
  . است

 آنها ي مطالعه به شروع و كردم الجنان حيمفات و قرآن درخواست اديز اصرار با
از تضاد  ستم،ينگري م عهياد و ثياحاد ات،يآ به قتريعم و شتريب چه هر. نمودم

بيش از . محتواي دين با اصول اخالقي و مقتضيات زندگي مدرن متعجب گشتم
همه مواجهه من با اين مسئله بود كه در دين اسالم، مصلحت انديشي بر اصول 

  .اخالقي ترجيح دارد
تصميم من و دوست عزيزم، آقاي حميدرضا عبدالحي،  آزادي از زندان، بعد از

 در دين اسالم  راگرفتيم با ذهني بي طرف و عاري از تعصب، پژوهشي گسترده
 مقاالت، ترجمه كتاب حاضر حاصل اين عالوه بر مجموعه فراواني از. آغاز كنيم

  . مطالعات است
ي انتقادي و عاري از تعصب مطالعه از خواننده گرامي مي خواهم كتاب را با نگاه

از مسلمانان معتقد و حتي روحانيون مي خواهم كه بدون خشم و تعصب، . . كند
اين كتاب را دعوتي براي پاسخ به مسائل پيش رو در نظر گيرند و الاقل براي 

ثمر ارتباط اصول اخالقي را با  هاي بي گويي يكبار هم كه شده بدون اتكا به كلي
اين كتاب مبتني بر منابع معتبر اسالمي است، . ي بررسي كننداحكام اسالم

منابعي كه خود مسلمانان بدان باور داشته و احكام شريعت را از همان ها 
بنابراين قضاوت با شماست كه آيا اين دين را با اصول . استخراج مي كنند

  . اخالقي و شان انساني خويش در توافق مي بينيد يا خير
  

  1391ديبهشت علي رنجبر  ار
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  فصل اول

چرا زندگي نامه محمد براي اكنون موضوعيت 
  ؟دارد

  
  .  هنوز خط مشي سياسي آمريكا است"اسالم دين صلح است"چگونه شعار * 
  آيا آنها درباره ي يك نفر صحبت مي كنند؟: معرفي مسلمانان از محمد * 
  .چگونه بودانيم محمد  بدچرا مهم است* 
  ؟چرا اين كتاب خطرناك است* 
  
  

  . چرا اين موضوع اهميت داردآيا اسالم دين صلح است و
نويم كه  مي ش مردم عموم برعليه ترور، هنوز ازجنگاعالم پنج سال پس از 

 همچنين متداول است كه اين عبارت را  با توجه امروزه. اسالم دين صلح است
آميزي كه به نام اسالم انجام مي شود، به طعنه يا به فعاليت هاي خشونت 

فرض بر اين است كه اقليت كوچكي از افراطيون اين دين را  .تمسخر بيان كنند
به نام خود مصادره كرده اند اما مسلمانان مجاهد انتخابات را در فلسطين و 

عت قانون اساسي عراق و افغانستان به پشتيباني آمريكا شري. جاهاي ديگر بردند
ه شامل مجازات مرگ براي كساني ك(و احكام اسالمي را در خود گنجانده است 

و آنرا به باالترين قانون آن كشور تبديل .)  كه به مسيحيت روي آورندمي شود
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نشانه اي از مقاومت دربرابر   اكثريت عظيم مسلمانان صلح دوست هم. كرده اند
  .گند از خود نشان نمي دهنديا محكوميت جهاد اسالمي كه به نام آنها مي جن

فراهم آوردن اين گواه كه خشونت جهاد گرايان به واقع در ميان مسلمانان 
 موجب نشده كه مقامات غربي درباره ي ديدگاه ،سراسر جهان محبوب است

 ،  از بوش ، رئيس جمهور 2006 آوريل مدر ده. خود از اسالم تجديد نظر كنند
نيتز از . اچ . حصيل در مدرسه ي پاول آمريكا توسط دانشجويان فارغ الت

مي  اپكينز در واشنگتن دي سي سئوالمطالعات بين المللي در دانشگاه جان ه
يك دانشجو با مجموعه اي از دعويات درباره ي محمد ، پيامبر اسالم ، . شد

  : گفت 
من سئوال كلي تري درباره ي كار امريكا براي  آقاي رئيس جمهوري ، امروز"

بسياري از مردم تالش هاي آمريكا براي . ه كردن باقي جهان دارمدموكراتيز
دموكراتيزه كردن جهان خصوصا ملل خاورميانه را تحميل يا تهاجم به حاكميت 

 در واقع اين محمد پيامبر بوده كه كهبا در نظر گرفتن اين. ملي آنان مي دانند
و براي شهر نچه امن به آ –اولين قانون اساسي جهان را تنظيم كرده است 

در اين قانون اساسي شرح داده  و زندگي و اصول او -مدينه نوشت اشاره دارم
، كودكان و فقرا و كسي كه در ميان مردمش شده، او به عنوان قهرمان رفاه زنان

نگجو در عربستان را حل و با برابري مي زيست و منازعات بين خاندان هاي ج
راي راي دادن داد ، براي تمامي مذاهب  ب برابر، به هر مرد و زني حقيفصل كرد

، من تعجب مي كنم چطور گروه مطالعاتي اخير شما تحت بوداحترام قائل 
 چشم گيري براي ايجاد يك ايي براي صلح از چنين مشابهت هايموسسه آمريك

مريكايي ها درباره ي اصول دموكراسي بطه ي جديد با عراقي ها و آموزش آرا
  " نمي كنيد؟ نهفته در اسالم استفاده

 فرض ه اين تصوير سازي از محمد را درسترئيس جمهور هم سخاوتمندان
  : كرد 
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من به كشورها نمي گويم كه به ما نگاه كنيد و مانند ما عمل كنيد ، بلكه "
و من فكر مي كنم . مي گويم به مردم خود شانسي بدهيد كه آزاد باشند

من فكر مي كنم اين .  يت كندبراي آمريكا الزم است تا اين مسئله را هدا
براي آينده ي ما حياتي است كه مردم و در اين مورد خاورميانه را به آزادي 

 محمد ما گفتيد اين به ضرورت مخالف آنچههمانطور كه ش. تشويق كنيم 
  1 ".پيامبر گفت نيست

  
  محمدهاي متقابل با يكديگر 

احترام باشد و ن محمد مورد رت كشور مسلماني يافت شود كه در آبه ند
با اين . آزادي و دموكراسي ترغيب شده و به زنان حقوق برابر اهدا شده باشد

 ارزشها تنها ابتكار سئوال كننده از حال تصوير محمد به عنوان قهرمان اين
 خانم محمد را مردي بردبار ، نويسنده ي مسلمان فريدا. وري نيستئيس جمهر

  : ي كشد ماليم و پر از عشق و شفقت به تصوير م
قلب او مملو از عشق به تمامي بشريت از هر طبقه ، عقيده و رنگي "
وقتي يكبار او به همنشينان خود نصيحت مي كرد كه به همه ي . بود

شما  «":او اضافه كرد . مردم به عنوان برادر و خواهر خود احترام بگذارند
   "».تمام نواده ي آدم هستيد و آدم از خاك زاده شده است

 اينها به ما مي گويد كه چه آگاهي محمد مي خواسته در انسان القا تمام
به رغم اينكه آنها از (رسالت او آن بود كه به مردم بفهماند همه ي آنها . كند

كشورهاي مختلف مي ايند از نظر رنگ پوست ، زبان ، لباس و فرهنگ با 
بطه ي شايسته تنها از اين رو ، يك را.  به يكديگر نياز دارند)يكديگر متفاوت اند

وقتي بين تمامي انسانها برقرار مي شود كه آنها يكديگر را خواهر و برادر 
م بر كل جهان حكمفرما پس احساس راستين عشق و احترا. مالحظه كنند

   2.خواهد شد
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مدافعين اسالمي و آكادميسين هاي معاصر هم همين تصور را اشاعه مي 
محمد در تمامي روايت ها ، به ":  گويدپژوهشگر اسالم كارل ارنست مي. دهند

 صفي الرحمان 3".خاطر امانت داري اش شخصي محبوب بوده است
 جايزه  احيق المختوم ،المباركپوري كه زندگي نامه اش درباره ي محمد به نام ار

 زندگي نامه نويسي از محمد را در سال ي نخست رقابت بين المللي براي
پيامبر كمال آفرينش و كمال رفتار را با هم ": در مكه برد ، نوشت كه 1979

پيامبر در سخن راستگوترين ، عاقل ترين و منصف ترين بوده ... تركيب كرد
  4".است و صادق تر از همگان

سازماني (ابراهيم هوپر از شوراي روابط اسالمي آمريكايي نيز با همين لحن 
گو را تشويق كرده و كه مي گويد مي خواهد درك از اسالم را افزايش داده ، گفت

) از آزادي هاي مدني حمايت كند و مسلمانان آمريكايي را قوي تر سازد
 2006مسلمانان را در طول آشوب بر سر كاريكاتورهاي محمد در اوايل سال 

  5.ترغيب مي كند كه از الگوي محمد پيروي كنند
 نان كه به شما بدي كرده اند ، بدي نكنيد ، بلكه با بخشش وشما به آ"

اين توصيفي از محمد ، پيامبر اسالم ) صحيح البخاري. ( مهرباني رفتار كنيد
خالصه اي از اينكه چگونه او به حمالت  و سوء استفاده هاي شخصي . است 

روايات اسالمي نمونه هايي دارند كه پيامبر فرصتي براي انتقام . پاسخ داد
اين كار خودداري جويي به كسي داشته كه به او حمله كرده است ، اما از 

به همين نحو ما مسلمانان هم بايد يك گام به عقب برداريم و ... ورزيده است
  6"از خودمان بپرسيم كه محمد اگر جاي ما بود چه مي كرد؟ 

  
اما آشوب هاي بين المللي و قتل هايي كه مسلمانان به خاطر اين كارتون ها 

 به محمد نگريسته مي الح اهانتطانتقام از به اصبه چشم  كه(مرتكب شدند
نشان مي دهد كه ديدگاه هوپر به هيچ روي در ميان مسلمانان جهان ) شود

  . پذيرفته نيست
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 در جهت مخالف آنچه هوپر مي برخي مسلمانان از نمونه ي محمد دقيقا
علني شيخ عمر بكري محمد ، حامي . براي خشونت استفاده مي كنند ،گويد

د در بريتانيا را موعظه مي كرد تا اينكه در  جهااسامه بن الدن كسي كه سالها
 ترك 2005شور را به خاطر بمب گذاري در لندن در هفتم جوالي نهايت اين ك

، اعالم كرد كه محمد خود اگر زنده بود مي خواست كه كاريكاتوريست ها كرد
حاال همه ، مسلمان يا غيرمسلمان به اين حمله پيوسته اند و همه ": بميرند 

اما در اسالم ، خدا و پيامبر خدا  . ها و كارتون ها را محكوم مي كنندكارتونيست
 اين شخص .، او بايد تنبيه و اعدام شودگفته كه هر كسي به محمد حمله كند

جهاد  گروه  7".بايد محاكمه شده و اگر جرمش اثبات شود بايد اعدام گردد
، توضحيات يگراي انگليس به نام الغرابه، جانشين سازمان المهاجرون بكر

مشابهي را منتشر كرد كه به وقايعي در زندگي محمد براي توجيه موضع اش 
  : اشاره دارد

  
 افرادي بودند كه ايشان را احترام نگذاشته و 8  اهللادر زمان محمد رسول"

با اين مردم در گذشته و در طول تاريخ اسالم با . مورد اهانت قرار مي دادند
به طور . مطابق احكام شريعت برخورد شدهكه مدارا رفتار نشده است بل

خالصه بعد از اين وقايع مردم دانستند كه اهانت به پيامبر خدا كاري نيست 
اين امري است كه . كه به آساني بتوان كرد و در اين صورت كشته مي شويد

  9".به نظر مي رسد امروزه بسياري آنرا فراموش كرده اند
  

ه رهبري ابو مصعب الزرقاوي كسي كه  ، شوراي مجاهدين ب2006در آوريل 
، اعالم كرد كه يك مسيحي را در ماسول كشته  در عراق شدبعدا رهبر القاعده

تروريستي به  10".اين صليبي نجس به پيامبر اكرم اهانت كرده بود"اند چون 
همين بيانات مشابه نيز  ،2002 يك مجرم در بمب گذاري بالي در ،مخلصنام 

  : را داشت
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كه همچنان ردي از ايمان در قلبتان هست ، آيا فراموش كرده شمايي "

ايد كه كافران و دشمنان اسالم را بكشيد و اين عملي است كه پاداشش از 
سالم و خلفاي راشدي آيا از الگوي محمد پيامبر ا... همه چيز باالتر است

 77 كشتن كافران يكي از اعمال اصلي آنان بوده است و پيامبر ،آگاهي نداريد
 ".، جهاد كرده استالمي در مدينه طي ده سال به عنوان رهبري امت اسبار
11  
  

ند كرد كه مخلص مذهبش را نمي اغلب پژوهشگران اسالمي ادعا خواه
 كارن آرمسترانگ در.  و تصوير غلطي از پيامبرش به تصوير كشيده استشناسد

اي يازده ، اشاره مي كند كه تروريست هزندگي نامه ي خود درباره ي محمد
محمد را در ذهن داشتند وقتي كه براي نابودي هواپيما سوار آن "سپتامبر 

نان گفته شده بود كه ه در چمدان هايشان يافته اند به آ در مدراكي ك".شدند
: اما آرمسترانگ ادامه مي دهد . خوش بين باشند پيامبر هميشه خوش بين بود

ش بين بوده است و به نام او همين ايده كه محمد هر كاري مي كرده است خو"
، چرا كه من در اين زندگي تي استقتل عام يازده سپتامبر انجام شده امري زش

قف اين او ، سعي مي كنم نشان دهم كه محمد اغلب اوقات خويش را صرف تو
محمد خشونت را ترك گفته و در اين كار جسارتي .. .نوع قتل عام ها كرده است

عدم خشونت كه در كار گاندي ارزش يافت ، الهام ه خرج داد و براي سياست ب
  12".بخش بود

 
  ؟چرا محمد اهميت دارد

  
 مي شود چرا كه اگر واقعا محمد واقعا چگونه بود؟ اين سئوال امروزه مهمتر

، معقول است كه اميد داشته باشيم الگوي او كمكي باشد به مرد صلح باشد
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 تحت نفوذ ترويست هاي تالش اصالحات ديني در جهان اسالم كه سرانجام
دموكراسي و برابري زن و مرد  اگر او واقعا قهرمان .جهادي عقب نشسته است

 ،يد از اين شخصيت سودبخش خوهد بود، ترغيب مسلمانان به تقلباشد
مسلمانان او را به عنوان بهترين الگو براي رفتار انسان مي نگرند پس مي توان 

 اما اگر تروريست هاي جهادي با .ار كردبر روي اين ايده آل در جهان اسالم ك
ان ، پس اصالح طلبيه اعمال شان بر حق باشندتوسل به اين الگو براي توج
ايگاه محمد در  اما همراه با احترام نسبت به جاسالمي بايد يك تجديد نظر

  . دشوار تر است بسيار كاري كه انجام آن– اسالم بكنند
 را بدانند تا ما بتوانيم خط مشي غيرمسلمانان غربي نيز بايد اين پاسخ

تمايز رايج بين اسالم و اسالميسم كه . عمومي را مطابق آن طرح ريزي كنيم
 بر اين تصور استوار است ،بدون چون و چرا توسط اكثريت پذيرفته شده است

گ با غيرمسلمانان را ياد نمي كه يك هسته ي اصيل از اسالم وجود دارد كه جن
شهور است به اينكه مسلمانان را به تقليد از فاشيسم و ؛ اما اسالميسم مدهد

هنگامي . كمونيسم ترغيب مي كند كه ارتباطي با آموزه ي واقعي اسالم ندارد
 در كانادا به ظن طرح ريزي حمالت 2006در جون كه هفده مسلمان 

، روزنامه ي س كانادا و ديگر نقاط توقيف شدندتروريستي برعليه ساختمان مجل
  : يتيزن به سرعت شروع به تاييد دوباره ارزش هاي ليبرالي اش كرد اوتاوا س
. ردند جنگ برعليه غرب را به دو شهر بزرگ آمريكا آو2001آنها در سال "

. در هلند در خيابان كارگرداني را قصابي كردند. سپس به اسپانيا و انگلستان
روي آوردن به عجيب است كه براي . استراليايي ها در بالي قرباني آنان شدند

  . كانادا اين قدر طول داده اند
ور ما از آنها منظ.  توضيحي بدهيم"آنها"اجازه بدهيد درباره ي ضمير 

يك مسلمان كسي . نه مسلمانان ، بلكه اسالميست ها. اسالميست ها هستند
يك اسالميست .  عمل مي كند، اين دين بزرگ، به دستورات اسالماست كه



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٦ 

 او فقط يك دين نيست بلكه ايدئولوژي سياسي كسي است كه اسالم براي
  .است

 خشن تند كه جوامع اسالمي ناب مطابقاسالميست ها به دنبال اين هس
اسالميسم صداي آخرالزماني يك . ترين تفسير از اسالم را تاسيس كنند

اسالميسم . م را در خود دارد يعني فاشيسم راايدئولوژي ديگر در هزاره ي سو
  13".ايي و خشن است و مانند فاشيسم توسطه طلب استتوتاليتر ، اتوپي

  
،  در لندن2005ت هاي جهادي در سال همچنين بعد از بمب گذاري تروريس
ما مي دانيم كه اين افراد به نام اسالم ": توني بلر، نخست وزير وقت، اعالم كرد

عمل مي كنند اما اين را نيز مي دانيم كه اكثريت غالب و عظيم مسلمانان هم 
اينجا و هم در آن سوي دنيا مردمي نجيب و پيرو قانون هستند كه به همان 

  14".اندازه ي ما از اين نوع تروريسم منزجر هستند
 فرض خصوصا در سياست انگلستان مانند ديگر دول اروپايي روي اين

، حتي اگر جهادگرايان درباره البته. ، حساب زيادي باز كرده استمهاجرتي خود
باشند، اين بدان معنا نيست كه تمامي يا حتي اغلب مسلمانان ي محمد برحق 

در اسالم، مانند هر مذهب . نمي خواهند قانون گرا و مخالف تروريسم باشند
از اينكه يك نفر خود را . ديگري، طيفي از عقايد، شناخت و تعصب وجود دارد

ندگي درباره ي قرآن و زچقدر مسلمان مي خواند نمي توان مطمئن بود كه او 
اين امر خصوصا درباره ي اسالم صادق است چون اسالم . محمد شناخت دارد

 مسلمانان مي بايست نماز يوميه و قرآن را به عربي اساسا يك دين عربي است؛
چون .  نيستمقبولنماز براي اهللا به زباني جز عربي . بياموزند، كه زبان اهللا است

رآن به زبان عربي قرن هفتمي ، اغلب مسلمانان امروزي عرب زبان نيستند و ق
همين مشكل را با زبان و اغلب مترجمين انگليسي . (كالسيك و دشوار است

، پس بسياري از مسلمانان، حتي كساني كه در .) دارند پادشاه جيمزانجيلي ِ
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ايمان خود جديت دارند، تنها آگاهي كوري از آنچه متن قرآن واقعا مي گويد 
  .دارند

وقتي . ، اين متون مي توانند خوانده و فهميده شوندبا وجود دشواري ها
، اگر مسلمانان  براي توجيه خشونت اشاره مي كنندجهادگرايان به الگوي محمد

دستشان به جايي بند نباشد پس آنان درمقابل جهادگراياني كه صلح دوست 
، اقعي به الگوي محمد نشان مي دهندخود را شارحين اسالم ناب و ايمان و

  .ير خواهند بودآسيب پذ
در سنت و قرآن روشن است كه پيامبر الگوي عالي رفتار براي مسلمانان در 

ون مسلمان در سراسر جهان در قرآن، اهميت او براي صدها ميلي. پيروي است
 او را )33:21.(خالصه او اسوه حسنه است. ، ريشه داردكتاب مقدس مسلمانان

اطاعت كند از خدا اطاعت كرده بر  و كسي كه از پيام)68:4. (خويي واالست
 قرآن به كرات به مسلمانان مي گويد كه از اهللا و پيامبرش اطاعت )4:80(است

كنند با اينكه كتاب مقدس مسلمانان بديهي مي داند كه محمد جايزالخطا 
، همچنين مسلمانان را به كرات به اطاعت از محمد )12-80:1;48:2.(است

 ;8:46 ;8:20 ;8:1 ;5:92 ;4:69 ;4:59 ;4:13 ;3:132 ;3:32(فرامي خواند 

9:71; 24:47; 24:51; 24:52; 24:54; 24:56; 33:33; 47:33; 49:14; 

58:13; 64:12(  

مقتدر خان از مركز مطالعه ي .  اين را جدي خواهد گرفتهر مسلمان متدين
  : اسالم و دموكراسي توضيح مي دهد

الم، در پيروان خود نفوذ هيچ رهبر مذهبي به اندازه ي محمد، پيامبر اس"
بر او نازل ) قرآن( وقتي وحي و محمد به عنوان آخرين پيامبر خدا... ندارد
طوري كه اعمال ، كالم و حتي سكوت . از علو مقام بهره مند گشت شد

يك منبع مستقل براي احكام اسالمي ) آنچه او ديده و ممنوع نكرده(محمد 
مذهبي ، نه تنها از پيامبر اطاعت ف مسلمانان به عنوان بخشي از تكالي. است



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٨ 

بنابراين محمد هم .  بلكه از او در هر جنبه اي از زندگي تقليد مي كنندكرده
  15 ".پيام آورنده و هم منبع حكم الهي است

هم مسلمانان اصالح طلب و هم جهادطلبان خونخوار به اين الگو براي توجيه 
 گروه در آينده مستولي كدام اعمال خود توسل مي جويند، اين سئوال كه

كه انتخابي است بين (خواهد يافت و كداميك راهنماي جهان اسالم خواهد شد 
 توسط عمدتا) ينده نسبت به آمريكا و غربتجديد نظر مذهبي و يا تخاصم فزا

  . محمد تعيين خواهد شد و اينكه او مطابق متون اسالمي چگونه بوده است
تون درباره پيامبر بنيانگذار اين دين با بررسي متون اسالمي و آنچه اين م

ك  پژوهش براي ، حتي اگر آن ياند، مي توانيم چيزي از محمد بدانيمگفته 
راي عيسي ، همانطور كه هنوز يك مسئله ي بزرگ بمحمد تاريخي نباشد

م و اعمال واقعي پيامبر اسالم موضوعاتي هستند هويت، كال. تاريخي وجود دارد
منابع اندك شگران بررسي شده اند كه دليل آن هفقط اندكي توسط پژوكه 

قابل اعتماد اوليه، مقاومت مسلمانان نسبت در مقابل هرگونه چالش درباره ي 
اين مسائل مبتني بر اصول ، حتي اگر اورهاي پذيرفته شده ي اسالمي استب
عمل كرده و دين مورخ انجيل آزادانه قتبا اينكه من. ژوهشي غيرجدلي باشدپ

 چنين اني در غرب مسيحي و پسامسيحي داشته اند، در جهان اسالمنفوذ فراو
معدودي از پژوهشگراني كه در اين زمينه كار . مطالعاتي عمال موجود نيست

تهديد به ) Christoph Luxenberg(ل كريستف لوكزنبرگ يكرده اند، از قب
   .مرگ شده اند و با نام مستعار كارهايشان را منتشر كرده اند

، با وجود جذابيت و اهميت، چيزي يخيهايت پژوهش محمد تاراما در ن
چرا كه چنين تحقيقي . نيست كه مسير اسالم را در دهه هاي آتي تعيين كند

اما چيزي . وجهي در جهان اسالم نخواهد يافتبه احتمال زياد مخاطب قابل ت
حمد به همان نحوي است كه در بررسي شخصيت مكه مسلما تاثير گذار است 

سنت پيامبر ستون .  و ديگر منابع اسالمي خصوصا حديث ظاهر شده استقرآن
  . عمل و تقواي اسالمي را تعيين كرده است
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اعضاي گروه هاي جهادي پيشتر ادعا كرده اند . اين نبرد قبال آغاز شده است
كه حديث و قرآن ايشان را در تالش براي جلب توجه مسلمانان فرهنگي تاييد 

ندرو به درون جوامع مسلمانان صلح دوست عميقا هجوم مسلمانان ت. مي كند
 موعظه كرده و "اسالم ناب محمدي"آورده و اسالمي خشن را به عنوان 

و اين رعايت كامل . ت كامل مذهب شان فرامي خوانندمسلمانان را به رعاي
مستلزم جنگ برعليه غيرمسلمانان به منظور ايجاد هژموني نظم اجتماعي 

 اين سربازگيري نه فقط بر قرآن و ديگر متون كليدي 16.داسالمي نيز مي شو
  .اسالم متمركز است بلكه بر شخصيت محمد نيز استوار است

  
   بي فايده اند مودبانه وداستان هاي جعلي

  
بسياري از سياستگذاران و صاحب نظران قصد تعقيب چنين تحقيقاتي را 

 تروريست ها يك دين اگر.  نتايج اش مي تواند ترسناك باشد، چرا كهندارند
يت اسالم را قلب نكرده نها ماه، اگر آب نكرده اندصلح آميز را مصادره به مطلو

؟ آيا مي خواهيد يك جنگ جهاني را شاهد باشيد؟ آيا اند، پس چه خواهد شد
با پنجاه و هفت دولت سازمان كنفرانس اسالمي همزمان مي خواهيد آمريكا را 

 كه  محافظه كار برجسته حتي ادعا كرداسيدرگير ببينيد؟ يك تحليل گر سي
 .، اما مهم استسالم يك داستان جعلي مودبانه استاگرچه اين تصور كه ا"

مهم است كه آنها در مبارزه مسلمانان بانفوذ به اين داستان باور دارند و 
ما به جاي بي . خويش حرفشان به كرسي نشسته باشدمسلمانان براي تعريف از 

 عبداهللا ، مي بايست تا آنجا كه مي توانيم از كساني مانند ملكاعتنايي به آنان
  يا ازدامات ضد تروريستي انجام داده و، كسي كه اقپادشاه اردن حمايت كنيم

احكام الهياتي . يت آهللا سيستاني كه همواره تروريسم را محكوم كرده استآ
 به خود اسالم هرچه كه باشد، فرهنگهاي مذهبي در طول زمان رنگهاي مختلف

 چگونه  مسيحيت سي صد سال قبلبرخي از مردم در تعجب اند كه . ه اندگرفت
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 وقتي پرنس هاي مسيحي رقيب بر سر مي توانسته يك دين صلح آميز باشد
  17".مسئله ي ايمان با يكديگر مي جنگيدند

تفاوت بين اسالم و مسيحيت اين است كه هيچ مسيحي نمي تواند نشان 
بر صلح ، خشونت را آموزش داده يا چيزي متناقض با اين دهد كه عيسي ، پيام

كسي كه با شمشير زندگي كند با شمشير خواهد مرد ، " باشد كه گفته اش
خود را براي سيلي خوردن برگردانند و به ديگر پس انسانها مي بايست گونه ي 

گر محمد خود خشونت را  اما ا".قيصر آنچه را كه به قيصر تعلق دارد واگذارند
، زمند جنگ مقدس برعليه كافران است، اگر آموزه اي داده كه نياآموزش داده

س مجاهدين سراسر كومت را با هم تلفيق كرده است ، پاگر محمد مذهب و ح
آنها همچنان براي توجيه اعمال خود  .جهان چيز ديگري را وانمود نمي كنند

حقيقت تلخ است اگر . باور دارند كه آموزه ي صحيح محمد را دنبال مي كنند
  .دليل ندارد كه غيرواقعيت و داستان جعلي را انتخاب كنيم

اگر آموزه ها و زندگي خود محمد منبع خشونت جهادي باشد، دولت هاي 
بلكه سياست گذاري هاي . اسالمي را مجبور نمي كند كه با آمريكا بجنگند

ي سازد و در اسالم را ممكن م مجاز مي شمارد و اصالح صادقانه واضح تري را
  .اين امتياز را دارد كه بر فاكت ها مبتني است

  
  هدف اين كتاب 

  
 اگرچه خطوط كلي ،اين كتاب يك زندگي نامه براي پيامبر اسالم نيست

، اين كتاب بيش از همه.  او را ترسيم مي كندو رسالت پيامبريمسير زندگي 
برانگيز مي بررسي برخي از جوانب زندگي اوست كه غيرمسلمانان آنرا مسئله 

براي توجيه خشونت يا رفتارهاي ناقض حقوق انان يابند و امروزه توسط مسلم
كه چرا خواهند دانست خوانندگان غربي . بشر و شان انساني استفاده مي شود

) يا حكام غربي و مقامات قانوني كه چنين اميدي را دارند(مسلمانان ميانه رو 
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 .ن اسالم ضعيف و حاشيه اي هستنددر مقايسه با جنبش هاي جهاد گرا در جها
همچنين خواهند دانست كه چرا مسلمانان الگوي محمد را اينچنين اجباري 

  . مي دانند و چرا اين الگو مي تواند براي اعمال كامال متفاوت استفاده شود
، نشان خواهم داد كه چگونه ديدگاه هاي عامه درباره ي در طول اين راه

در جهان انگليسي زبان و به طور اعم در غرب محمد و اسالم به طور اخص 
  . از تعصبات آنان را در اين شكل گيري افشا مي كنمشكل گرفته است و برخي

  
  ؟چرا نمي خواستم اين كتاب را بنويسم 

  
 مسلمانان در سراسر جهان به خاطر كارتون هاي ، خشم2006در اوايل سال 

 خود نسبت به آنچه تمامكارتون ها . كردفوران معروف دانماركي از محمد 
، نامزدهاي انتخاباتي و ديگر رباره ي رئيس جمهورروزنامه ي آمريكايي د

 9عداد آنها در كل دوازده تا مي شد، ت. شخصيت ها مي كشند ماليم تر بودند
تاي آنها كامال خنثي بوده در حاليكه سه تاي آنها ارتباطي بين اسالم و خشونت 

 ده ي آشوب به خاطر كارتون براي غيرمسلماناناگرچه اي. را نشان مي دادند
حران منجر به پاسخ هاي ديپلماتيك، بحث در سازمان ، اين بخنده دار است

. ، بايكوت هاي بين المللي و تهديد تجار بي گناه و افراد سفارتخانه ها شدملل
  :  تنها چند نمونه از اوج بحران كارتون ها را در زير فهرست كرده ام

 اواخر ژانويه ، مردان مسلح يك اداره ي اتحاديه ي اروپا را تصرف در: غزه * 
وژ نيز دوباره كارتون ها در نر(كردند و خواستار معذرت خواهي دانمارك و نروژ 

جنگ با دانمارك ، مرگ بر " روز بعد ، تظاهراتي با شعار 18.شدند) منتشر شدند
رهبر جهاد اسالمي ، .  برگزار شد  و پرچم هاي دانمارك سوزانده شد"دانمارك

ما از حمالت متداوم به اسالم و پيامبر اسالم احساس خشم " :نافذ عزام گفت 
اهي آشكار و روشني براي بسيار داريم و مي خواهيم حكومت دانمارك عذرخو

  19". داشته باشداين خطا 
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ما از مقامات ": كه اب در نشستي در تونس اعالم كردند وزراي داخلي اعر*
 تقاضا مي كنيم اقدامات ضروري براي تنبيه مسئولين اين آسيب دانماركي

  20".انجام داده و  براي جلوگيري از تكرار آن وارد عمل شوند
  . فراخواندندان سعودي سفراي خود را از كپنهاگليبي و عربست* 
در عربستان سعودي ، جمعيت خشمگين دو كارمند يك شركت دانماركي * 

  .تك زدند را ك Arla Foodsبه نام 
 بايكوتي كه مقامات - بايكوت شد Arla Foodsدر سراسر جهان اسالم ، * 

  21.اسالمي در سراسر جهان آنرا ترغيب كردند
 گروه هاي نظامي دانمارك ها،بعد از صدور فتوا درباره ي با انتشار كارتون * 

ري در وضعيت آماده باش قرار گرفتند و وزير امور خارجه ي عراق ، هوشيار زيبا
  22.به سفارت دانمارك در بغداد شكايت كرد

ن اسالم، سازمان كنفرانس يك از ليگ جهاتااين حوادث اعتراضات ديپلم
، از ديگر سازمان ها را به دنبال داشت؛ در كشمير اعتراض شدو اسالمي 

حتي  23.پاكستان تهديدهاي مرگ آمد و حوادثي بسيار بيش از اينها از پي آمد
م اين كارتون ها اهانت به اسال" عمل شد و فرياد برآورد كه  بيل كلينتون وارد

تعصبات ...پس حاال چه داريم مي كنيم؟ " :  و اين رنجش ها برحق"هستند
 البته نه ، اما سئوال 24"با تعصبات ضد اسالمي جايگزين كنيم؟را يهودستيزانه 

المي كارتون بازنمود تعصبات ضد اس. او به مسئله ي اصلي مربوط نمي شود
يك اسالم . نقد محمد يا حتي اسالم را نبايد معادل يهودستيزي دانست: نبودند

نژاد نيست؛ مشكالت با آن ، محصول ترس ساختگي و داستان جعلي نيستند ، 
واقعياتي كه مكررا توسط مسلمانان .  مي آيندواقعياتبلكه از ايدئولوژي و 

رمي آيد، بر  آموزه هايشان بسراسر جهان وقتي به نام اسالم و توجيه خشونت با
همانطور كه برخي كارتون ها نشان مي دهند بين آموزه . آنها تاكيد شده است

 كه به باطي وجود دارد كه واقعيتي استهاي محمد و خشونت اسالمي ارت
كرات توسط اسامه بن الدن، ايمن الظواهري ، ابومصعب الزرقاوي ، عمر بكري ، 
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آيا همه اين . بسيار ديگر از مجاهدين تاييد شده استابوحمزه و ابو بكار بشير و 
 اين  از آموزه هاي محمد و اسالم تفسير غلط كرده اند؟ها و بسياري ديگر

. سئوال كه بسيار حياتي است به قضاوت اخالقي از كارتون ها بي ربط است
واقعيت اين است كه اينها و ديگر تروريست هاي جهادي ادعا مي كنند كه از 

برخي از كارتون توجه به اين واقعيت جلب مي .  كالم محمد متاثر اندالگو و
  . كنند

مجادله ي كارتون . در نهايت مسئله ي كارتون ، مسئله ي آزادي بيان است
. سيحي بر سر آزادي بيانها نشانگر شكافي است بين جهان اسالم و غرب پسام

، آزادي گراييفرهنگي و تكثر بت هاي تساهل ، چندشايد غرب در تبعيت از
آزادي بيان ، آزادي . بيان را كه به سختي بدست آمده عامدانه رها كرده باشد

اگر اينطور نباشد اصال آزادي . اهانت كردن ، مسخره كردن را هم در خود دارد
ن با قانون حمايت  نرنجاند اصال نيازي نيست كه از آ سخني كه كسي را: نيست
ئولوژي خارج از بررسي انتقادي يا حتي استثنا قائل شدن شخص يا ايد. كرد

به نظر مي . تمسخر، جايگزين كردن آزادي بيان با دهان بند ايدئولوژيكي است
 آزادي بيان را بحث بر سر بي حرمتي به مسيحيت باشدوقتي غربي ها آيد كه 

يا   آندره سرانو Piss Christ، يا حتي وقتي بحث بر سرمي فهمندبه آساني 
اما همين نگرش . وفيلي و پورنوگرافي از مريم مقدس باشدسرگين ِ كريس ا

  .واضح درباره ي آزادي در مورد اسالم به بيان در نمي آيد
ا آشوب كارتون ها ، هرقدر كه هم درون.  بايد اين كار را به سرانجام رسنداما

، به يك چالش هرچه جدي تر براي مفاهيم بي اهميت و احمقانه به نظر آيد
ا اولين روزنامه اي كه اين كارتون ه. گرايي و آزادي بيان تبديل شدغربي از تكثر

 بود و نخست وزير دانمارك آندره فوگ  Jyllands-Posten، را منتشر كرد
راسموسن تنها به ذكر اين نكته بسنده كرد كه اگر مسلمانان احساس كنند به 

شروي اما پي. آنها اهانت شده جاي نگراني دارد و اين عمدي نبوده است
 وزراي داخلي اعراب يا خواست مسلمانان و مجازات مسئولين در درخواستدر
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 يك امام جمعه در بلژيك  ها تخلف از حقوق بشر به زعمكارتوناعالم تخلف 
 آثار مخرب اين مخمصه  دانماركي ها را براياتحاديه ي اروپا حتي . ادامه يافت

 و اسالم وراي نقد و  محمد، بي توجه به اين واقعيت كه قرار دادنسرزنش كرد
 خطري است براي جامعه ي آزاد همانطور كه قرار دادن رهبر حتي هجو،

در . محبوب كره ي شمالي يا ماترياليسم ديالكتيكي وراي نقد اينطور خواهد بود
  .واقع اين مرگي براي جامعه ي آزاد بود

يم  ، تصم2005سازمان كنفرانس اسالمي در يك نشست در مكه در دسامبر 
گرفته است كه از كارتون ها به عنوان درس عبرتي براي خطرات ِ سكوالريسم 

خشم مسلمانان از كارتون ها خودانگيخته نبود اما به سرعت . غربي استفاده كند
 نفر در اين درگيري ها 139 حداقل 25. در تمام جهان اسالم گسترش يافت

 تونيست ها اكنون درح گشتند و كار نفر در آشوب ها مجرو823كشته شدند و 
  26. تهديد مرگ زندگي مي كنند

  
  مرگ بر كفرگويان

   
 ،  فيلم 2004در سپتامبر . آشوب بر سر كارتون ها يك اتفاق استثنايي نبود

 روي آنتن  از تلويزيون هلند"تسليم"به نام  هلندي تئو ون گوگ كارگردان
 مي در اوستيك عضو سابقا مسلمان مجلس هلند كه هنوز رگه هاي اسال. رفت

 تصاوير هانت به زنان مسلمان دانست چوناين فيلم را ا به نام عيان هيرسي ،
زنان كتك خورده اي را نشان مي دهد كه رداهاي توري با سينه هاي برهنه مي 

در دوم نوامبر . پوشند ، با آيات قرآن كه در بدن هاي آنان نوشته شده است
ز خيابان هاي آمستردام توسط  ، وان گوگ به ضرب گلوله در يكي ا2004

اين مسلمان بعد از كشتن ون گوگ چندين بار با . محمود بويري كشته شد
چاقوي قصابي گلوي ون گوگ را پاره كرده بود و با ردي از خون آياتي از قرآن 
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را برجاي گذاشت و ديگر شخصيت هاي هلند را كه مخالفت مهاجرت مسلمانان 
  27.به هلند هستند، تهديد كرد

 ، 1947در سال . اين نوع قتل در جهان اسالم فراوان انجام شده است
آن راديكال هاي اسالمي وكيل ايراني به نام احمد كسروي را در دادگاه كشتند ،

.  در دادگاهي كه او از خود برعليه اتهام حمله به اسالم دفاع مي كردهم
ان اسالم، نخست اعضاي همين گروه راديكال اسالمي به نام فدائيچهارسال بعد 

صدور فتواي قتل او توسط وزير ايراني به نام حاجي علي رزم آرا را بعد از 
فرج فودا نويسنده ي مصري توسط ، 1992در سال . ، ترور كردندروحانيون

ارتداد تخطي ديگري است كه . شته شدلمانان به خاطر ارتداد از اسالم كمس
، طن فوداهمو. ين كرده استاحكام شريعت اسالمي براي آن مجازات مرگ تعي

اقو  بعد از اتهام كفرگويي ، چ1994، نجيب محفوظ در سال وبلبرنده ي جايزه ن
، بسياري از غيرمسلمانان با كوچكترين گواه، تحت قانون كفر پاكستان. خورد

و البته فتواي بدنام قتل آيت اهللا . توقيف ، شكنجه و به مرگ محكوم شده اند
  .شدي رمان نويس نيز الزم به ذكر استخميني برعليه سلمان ر
 محرك و حتي تهاجمي "تسليم"قصد داشت كه فيلم بي شك ون گوگ 

نوه ي برادر وينست ون گوگ، در گذشته نيز يهوديان و مسيحيان را با . باشد
 تصديق حتي هرسي. جب شكايات رسمي شدخشم فراوان نقد كرده بود كه مو

اما وقتي كسي به خاطر جهان بيني اش .نقد ون گوگ قانوني بود"مي كند كه 
اينبار ما براي حقوق . مرده باشد، غلط بودن كار او ديگر محلي از اعراب ندارد

 كرده ايم و  غيراينصورت ما فقط قاتل را حمايتدر. پايه اي مان ايستاده ايم
  "28.قبول كرده ايم كه دليل خوبي براي كشتن اين فرد وجود داشته است

  
  

  ي بيان دفاع از آزاد
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 مي  از آزادي بيان دفاع وجهان آزاد بايد قاطعانه در كنار دانمارك ايستاده
ست از آزادي بعد از قتل ون گوگ، جهان آزاد مي باي .اما اين كار را نكرد. كرد

 مقابل عدم تسامح و خشونت در. ، اما اين كار را نكردبيان دفاع كرده باشد
و يهودي خود را ترويج كرده باشد  و ، غرب بايستي ارزش هاي مسيحي اسالمي

بر شان انساني تاكيد كرده باشد كه از آن آزادي بيان و عقيده غرب نشات مي 
  . اما اين كار را نكرد. گيرد

  . زادي بيان و انديشه را از دست داديمما بدون دفاع حقوق مان براي آ
يا بايد  كه آبه همين خاطر است كه من بعد از مدتي ترديد و عدم اطمينان

من از خطراتي كه مستلزم آن است آگاه . ، مصمم شدماين كتاب را بنويسم
) اينكه كه بود و چه كرد و به چه چيز باور داشت (اما مسئله ي محمد . هستم

 ليدي است و ما بايد كاري درباره براي درك نزاع جهاني امروزي با مجاهدين ك
  . آن بكنيم

  . است به طرز مهلكي اينطور باشداين موضوع تحريك آميز است و ممكن
 ؛آنچه منابع اسالمي درباره ي محمد مي گويد را گزارش مي كنماما من 

و من برخي از مفاهيم ضمني . منابعي كه اغلب مسلمانان آن را معتبر مي دانند
 من هم نيست كه به محمد حمله  الزم نيست و قصد.آنرا بحث خواهم كرد

ق به هجو بكشانم يا چيزي به جز يك تحليل دقي، مسخره اش كنم يا او را كنم
اما در اين موارد . نچه او گفته و در برخي مسائل كليدي انجام داده بنويسماز آ

  .مسلمانان خيلي سريع به جوش مي آيند
آزادي پژوهش . يد نوشته شودهمچنين به اين دليل است كه چرا اين كتاب با

ونت يا پذيرش دروغ ها و نبايد توسط خش، و سخن، جستجو براي حقيقت
  .تبليغاتي كه دشمنان آزادي براه مي اندازند به سكوت تقليل يابد

اگر كسي مايل نيست اين ريسك را بكند، آزادي بيان : يك چيز مسلم است 
  .بزودي يادگاري از گذشته خواهد بود
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  تذكرات كلي 
  

: وده ام در نوشتن اين كتاب من به منابع اسالمي براي زندگي محمد متكي ب
نخستين زندگي نامه ي محمد در سنت اسالمي ، كه در فصل سوم به جزئيات 
آنرا بررسي خواهم كرد و همچنين ترجمه هاي انگليسي قرآن كه توسط عبداهللا 

شماره گذاري آيات . (  استيوسف علي و محمد مرمدوك پيكتال انجام شده
 ديگري استفاده مي كنيد قرآن استاندارد نيست ، بنابراين اگر شما از ترجمه ي

لطفا در نظر داشته باشيد آياتي كه من ذكر مي كنم ممكن است چند آيه 
 در برخي از نامهايي كه از .)جلوتر يا عقب تر در ترجمه ي در دست شما باشند

زبان عربي ترجمه شده ممكن است اختالفاتي وجود داشته باشد ، گهگاهي نام 
 و توسط ديگري به روش ديگر ، در شخص توسط من به يك روش تلفظ شده

اين موارد براي اين اغتشاش عذر خواهي مي كنم و سعي كرده ام اين تفاوت ها 
  .را تا حد ممكن كم كنم

 همچنين در تمام موارد به خداي اسالم به عنوان اهللا اشاره كرده ام در
ترجمه ي انگليسي از زندگي نامه ي محمد كلمه ي خدا ذكر كرده حاليكه 

البته كلمه اهللا صرفا به اسالم تعلق ندارد و به پيش از آن باز مي گردد و . است
البته . مسيحيان و يهوديان عرب زبان نيز از كلمه ي اهللا استفاده مي كردند

قرآن مدعي است كه خداي يهوديان و مسيحيان با خداي مسلمانان يكي 
 را به عنوان موزه ي مسيحي اما از آنجايي كه سنت اسالمي آ)20:46.(است

م انحرافي از اسالم تعبير مي  الوهيت عيسي رد مي كند و يهوديت را هتثليث و
معقول است كه من نيز مانند بسياري از مسلمانان انگليسي زبان از كلمه كند، 

اميدوارم . ي اهللا استفاده كنم تا به خداي اسالمي در انگليسي اشاره داشته باشم
  . نشود بيشتراين امر باعث سردرگمي
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  فصل دوم

  در جستجوي محمد واقعي در تاريخ
  
  

  چرا قرآن نمي تواند جدا از حديث درك شود؟* 
  .جدا كردن واقعيت از داستان در حديث و چرا اين كار تقريبا ناممكن است* 
  بهترين منابع اوليه براي جزئيات زندگي محمد* 
  .حمد يكسان نيستچرا واقعيت تاريخي و باور مسلمانان درباره ي م* 
  
  

  چطور مي توانيم واقعا محمد را بشناسيم ؟ 
  

. اغلب غيرمسلمانان در غرب تقريبا چيزي درباره ي پيامبر اسالم نمي دانند
 كليات داستان عيسي مسيح  كنونيدر حاليكه حتي در غرب غيرمسيحي

 را همچنان شناخته شده است  و بسياري از مردم مي توانند داستان گوآتاما بودا
 نشسته بود به بصيرت دست مي باز گويند كه چگونه در حاليكه زير درخت

، اما شخصيت محمد براي اغلب غيرمسلمانان نامشخص و خالي از محتوا يابد
  . باقي مانده است
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معموال مي گويند كه غيرمسلمانان به خاطر عدم عالقه ي خودشان مسلمانان 
.  نه به خاطر عدم وجود اطالعاتاست كه درباره ي محمد چيزي نمي دانند و 

ي زيادي موعظه گران اسالمي اصوال ادعا مي كنند كه ما مي توانيم چيزها
در خان از مركز مطالعات اسالمي و دموكراسي از تقم. درباره ي محمد بدانيم

يك جنبه ": تصور عمومي سخن مي گفت وقتي به صراحت اعالم كرد كه يك 
ن است كه تمامي زندگي او در تاريخ ثبت ي فوق العاده ي زندگي محمد اي

زندگي و دوران هيچ شخصيت . جزئيات زندگي او در دسترس ماست. شده است
  اين مورخ 1 ".نين به مانند محمد ثبت نشده استمذهبي ديگري اين چ

 نوشت كه زندگي محمد به 1851فرانسوي ارنست رنون بود كه اولين بار در 
  . طور تاريخي ثبت شده است

  
  رآن ق
  

ر زندگي اين پيامبر را در قرآن بخش بزرگي از اطالعات از ماجراهاي خاص د
ب ناكامل و ، اما هيچ روايت متداومي  وجود ندارد و اين اتفاقات اغلبردارد

، گويي فرض بر اين است كه مخاطب داستان را از قبل تلويحي بازگو مي شوند
 كلمه اي از قرآن را به پيامبر از ، اهللا هرمطابق ديدگاه سنتي مسلمانان. مي داند

 به زعم روايات اسالمي ، قرآن نسخه. برئيل القاء كرده استه ي جطريق فرشت
كاملي از يك كتاب ازلي به نام ام الكتاب است كه براي هميشه نزد خدا موجود 

اين كتاب قطعه قطعه توسط جبرئيل به محمد در طول بيست و سه سال . است
  . به او انتقال داده شده استدوره ي پيامبري اش 

اما گاهي . (  گويي از زبان اهللا بيان شده استقرآن طوري نوشته شده كه
 48:27در سوره ي : محمد در اين نكته به نظر مي آيد كه لغزش كرده است 

كه براي اول شخص اهللا ... براي مثال اين عبارت وجود دارد كه اگر اهللا بخواهد 
و به كرات در رار مي دهد مد را مستقيما خطاب قاغلب او مح. ) عجيب است
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مسلمانان بواسطه براي اهللا . بيان مي كند كه چه بگويدموضوعات مختلف به او 
 و به آنها بيان مي كند كه دستورات و احكام اسالمي ي محمد مشروع است

بگو آن :  از تو درباره ي عادت ماهانه ي زنان مي پرسند ": چگونه بايد باشند
 است ، پس هنگام عادت ماهانه از زنان كناره گيري كنيد و به آنان رنجي

 خدا به آن فرمان  كهو چون پاك شدند از همان جا. نزديك نشويد تا پاك شوند
  )2:222(".داده با آنان آميزش كنيد

خواندن قرآن در اغلب . ضوع مورد بحث اين قدر صريح نيستاما اغلب مو
كالمه بين دو نفري است كه شخص فقط موارد مانند گوش كردن به يك م

 وقتي مدافعين اسالم مي گويند كه تروريست. اندكي اين دو نفر را مي شناسد
 در حكم جهاد قرآن شان نزول را در نظر نمي گيرند ، خودشان اين نكته را ها

ناديده مي گيرند كه قرآن خود اغلب پيش زمينه ي كمي از موضوع ارائه مي 
 نكه به خودش زحمت بدهده بي آردم و رويدادها اشاره شدبه كرات به م. دهد

 قرآن مي 66براي مثال  پنج آيه ي اول سوره ي .  كه موضوع چيستبگويد
  :گويد

اي پيامبر چرا براي خشنودي همسرانت ، آنچه را خدا براي تو حالل "
قطعا خدا راه صرف نظر كردن . گردانيده ، حرام مي كني؟ خدا آمرزنده است

و چون پيامبر با يكي . ندهايتان را مقرر داشته و او داناي حكيم استاز سوگ
از همسرانش سخني نهاني گفت و همين كه وي آنرا به زن ديگر گفت و خدا 

پيامبر از بخشي از آن اعتراف كرد و بخشي . پيامبر را بر آن مطلع گردانيد 
سي به زن گفت چه ك. ديگر را اعراض كرد و چون مطلب را به آن زن گفت

به درگاه خدا . تو خبر داده؟ پيامبر گفت مرا آن داناي آگاه خبر داده است
اگر عليه او به يكديگر كمك كنيد . توبه كنيد كه دلهايتان انحراف پيدا كرده

و جبرئيل و مومنان صالح و حتي فرشتگان . ، خدا خود سرپرست محمد است
ميد است كه خدايش اگر پيامبر شما را طالق دهد،  ا. نيز يارو اويند
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همسراني بهتر از شما ، مومن ، فرمانبردار ، توبه كار ، روزه دار و دوشيزه به 
   "او عوض دهد

  
غيرممكن است كه از اين آيات بفهميم كه خدا چه چيزي را براي محمد 
حالل كرده يا محمد چگونه سعي كرده همسرش را شريك كند يا تحت چه 

گند را مي دهد يا چه رازي گفته شده كه اهللا شرايطي اهللا اجازه ي شكستن سو
هشدار  د كهبعدا به محمد گفته است يا حتي كداميك از همسران محمد بودن

 به طالق تهديد شده  سپسد ون كه برعليه محمد با هم تباني نكن اندداده شده
كل اين آيات و بسياري ديگر از آياتي مانند اين  براي هركسي كه مستقيما . اند

  . مبهم است كامال آن ماجرا نبودهدرگير
 و در اين مورد يك مسلمان صدر –اما سنت اسالمي پر از داستان است 

، جانشين محمد و دومين بداهللا بن عباس ، از خليفه ي عمراسالم به نام ع
در طول حج ، عبداهللا از . مي ، درباره ي اين آيات مي پرسدخليفه ي امت اسال

ين دو بانو از همسران محمد ا. اي مولي مومنين"كه عمر اين سئوال را مي كند 
  ". توبه كنندند كه اهللا از آنها خواست بوده اچه كساني

نها عايشه و آ. ميراي ابن عباس ، من از سئوال تو متح"عمر پاسخ داد كه 
ا به خاطر  ر، اوحفصه يكي از همسران محمد ، به نظر عمر". حفصه بودند

مد سپس وقتي عمر دانست كه مح.  كرده استعصبانيدرشتي كردن در پاسخ 
! حفصه مغبون است": ، او متعجب نشده بود هر دو همسرش را طالق داده است

  "روزي اين اتفاق خواهد افتاد
عمر به سراغ محمد مي رود كه ابتدا از ديدار او سرباز مي زند و سپس 

ادم و در حاليكه من او را سالم د": پشيمان شده و او را به نزد خود فرامي خواند
آيا همسرانت را طالق داده اي ؟ او نگاهش را به من دوخت : ايستاده بودم گفتم 
 از  سپس عمر شكايت كرد كه همسرش تحت تاثير برخي"و پاسخ منفي داد

عمر نقل مي كند كه محمد . ت، نافرماني كرده اسزنان كه تازه مسلمان شده اند
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كه او به حفصه گفته بوده كه به محمد لبخندي زد و سپس عمر باز گو مي كند 
درشتي نكند ؛ سپس عمر به عايشه همسر محمد كه از اين قضيه بي مجازات 
بيرون آمده است فقط به خاطر اينكه او زيباتر بوده و محمد مهر بيشتري به او 

  .داشته است
محمد به خاطر رازي كه حفصه براي "عمر به عايشه توضيح مي دهد كه 

ت كه به سبب عصباني ، و او گفسرانش دوري نكرده بودكرده از همعايشه برمال 
 نرفته سپس وقتي اهللا  به نزد آنان به مدت يك ماهبودن از دست همسرانش

محمد را اندرز مي دهد ، و هنگامي كه بيست و نه روز گذشت ، پيامبر براي 
   2".اولين بار نزد عايشه مي رود

برخي از علماي دين ، اين حفصه  مطابق .اما عمر راز حفصه را افشا نمي كند
كنيزي از مصر (، ماري غبطيه ،ه محمد را در رختخواب با صيغه اشبوده است ك

غافلگير ) داده شده بودكه از سوي يك مامور بيزانسي به عنوان هديه به محمد 
محمد قول داد كه از . ن هم در روزي كه قرار بوده با حفصه بگذراندكرده است آ

ع را مخفي نگه دارد ، اما حفصه ي كند و از حفصه خواست كه موضوماري دور
سپس اهللا با وحي جلو آمده و آن دو را به طالق در .  عايشه مي گويدراز را به

تا از ماري  تهديد مي كند  و محمد را از سوگندي كه خورده بود 66سوره ي 
وت را توضيح مي  ديگر چيزي كامال متفا  اما روايتي3. دور بماند آزاد مي كند

  : عايشه توضيح مي دهد كه . دهد 
يكي ( محمد عادت داشت كه براي مدت طوالني با زينب بنت جحش "

سپس حفصه و . بماند و در خانه اش عسل بنوشد) ديگر از همسران محمد
من تصميم گرفتيم كه اگر پيامبر به نزد هركدام از ما آمد او بايد به محمد 

آيا . را استشمام مي كنم) نوعي سقز(ي خوش سقزشما بوبگويد كه من در 
نها را مالقات كرده و او نيز همان ز خورده ايد؟ سپس پيامبر يكي از آشما سق

محمد در پاسخ گفت نخير من مقداري عسل در خانه ي . را به محمد گفت
سپس اين آيه .  ديگر از آن هرگز نمي نوشمزينت بنت جحش خورده ام اما 
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يامبر چرا چيزي را كه اهللا براي تو حالل كرده حرام مي نازل شد كه اي پ
  4 " .كني

 تنها به حسادت همسران يا شايد نفس بد 66در اين سناريو ، وحي سوره ي 
در اين مورد آنچه محمد . محمد مربوط مي شود و سوگند براي نخوردن عسل

سعي يعني محمد . ممنوع كرده بود و اهللا براي او مشروع كرد عسل بوده است
كرد كه زنش را با وعده به رها كردن عسل راضي كند و اهللا به او اجازه مي دهد 

  . كه اين سوگندش را بشكند و همسرانش را به طالق تهديد مي كند
يكبار ": به اين تفسير از اين آيات اعتباري مي افزايد در حديث ديگر ، عمر 

 گفتم كه او مي تواند همسران محمد برعليه او متحد شده بودند و من به آنها
 ". همه ي شما را طالق دهد و خداوند به جاي شما همسراني بهتر خواهد داد

  5. هماني را كه من گفته بودم بيان كرد66سپس آيه ي 
جدا از مسئله ي ماهيت ِ يك وحي الهي در رابطه با بهداشت دهان محمد يا 

 از تفاسير رواياتضح است كه هيچ كدام داد و بيداد و حسادت همسرانش ، وا
اسالمي براي اين آيات مرموز ، به تنهايي از خود متن قرآن نمي توانند چيزي را 

  . استنتاج كنند
  

  حديث 
  

شايد در واكنش به پراكندگي محتويات روايات قرآن است كه مسلمانان 
: صدراسالم دو منبع اصلي براي درك پيش زمينه ي قرآن معرفي مي كنند 

و حديث ، يعني سنت هاي محمد ِ پيامبر و ) باره ي قرآنتوضيح در( تفسير 
اين به آيات قرآن شان .  حديث ها خود تفسير قرآن هستندبخش مهمي از اين

نزول مي بخشد كه در اين باب كه آيا اين آيات مي تواند براي عصر مدرن به 
كه براي مثال يكي از احاديث موقعيتي را بازگو مي كند . كار برود اهميت دارد

. متن قرآن مسلماناني را كه تمايلي به جهاد نداشتند را سرزنش مي كند
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مومنان خانه نشين با مجاهديني كه  با جان و مال خود در راه خدا جهاد مي "
خداوند آنان را به درجه اي بر خانه نشينان مزيت بخشيده و . كنند برابر نيستند

  )4:95("همه را وعده ي پاداشي نيكو داده است
آه رسول  "ر اينجا در بازگويي محمد ، مرد كوري به سخن در مي آيد كه  د 

 بر همين " شركت مي جستمداگر من قدرت داشتم مطمئنا در جها! خدا 
 و در بخش ديگر ياران نابيناي پيامبر "اهللا به رسول خود وحي فرستاد"اساس 

 مگر آن  (".جدا از كساني كه ناتواني دارند"را از محكوميت حذف مي كند 
  6)4:98) (مردان و زنان و كودكاني كه چاره جويي نتوانند و راهي نيابند

بخش اعظمي از آن از احاديث است ، دومين منبع سنت يا الگوي پيامبر ، كه 
براي تفسير مسلمانان است و شامل حجم عظيمي از اطالعات درباره ي محمد 

 از جوامع ديگر متمايز سنت است كه قوانين جامعه ي اسالمي را به شدت. است
سنت در تفكر اسالمي آنچنان مهم است كه به نظر پژوهشگر اسالمي . مي كند

ان اسالمي اجماع بين پژوهشگر" )Ahmad Yon Denffer(احمد فون دنفر 
رو آنان سنت  از اين. محتواي سنت مانند قرآن از سوي خداستوجود دارد كه 

  7".ده اندرا مانند شكلي از وحي و الهام توصيف كر
  

 هزار چهارصد سال بعد تقريبا غيرممكن است كه با حتميت بگوييم با ديدگاه
مسلمانان . كه كداميك از اين حجم انبوه اطالعات معتبر است و كداميك خير

خود تصديق مي كنند كه احاديث جعلي بسياري وجود دارد كه براي توجيه 
وليه ي اسالم از زبان محمد ديدگاه ها يا اعمال فرقه ي به خصوصي در دوران ا

اين امر آنچه را كه محمد تاريخي به واقع گفته و انجام داده را . نقل شده اند
اما اين بدان معنا نيست كه حديث براي مسلمانان موضوعيت . الينحل مي سازد

غتشاشي چندين مسلمان در دوران اوليه ي اسالم در واكنش به ا. نداشته باشد
ده اند ، مجموعه اي از سيره و اعمال پيامبر را كه د آوركه احاديث جعلي بوجو

م چندين در قرن نه 8. كمابيش قطعي و معتبر است را جمع آوري كردند
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 جهان اسالم درباره ي محمد را مرتب كرده و پژوهشگران اسالمي احاديث
امام .  صحيح است از جعليات غربال كنند كهسپس تالش كردند تا آنهايي را

 مجموعه ي  معتبرترين و با نفوذترين)870 -810(ماعيل البخاري محمد بن اس
 سي  او گفته مي شود كه.بخاري تاليف كرده استاحاديث را به نام صحيح ال

او اينها را به دقت بررسي كرده و سعي . صد هزار حديث جمع آوري كرده است
گيري كرده كه رد هر كدام را در يك زنجيره ي نقل قول ها تا خود محمد پي 

در نهايت او حدود دو هزار حديث را به عنوان احاديث معتبر جدا و منتشر . كند
كرد؛ اگر نسخه هاي مختلف احاديث را در نظر بگيريم تعداد آنها از هفت هزار 

  . افزون مي شود
 سعودي  بخاري به تنهايي در يك ويرايش عربي انگليسي در عربستانصحيح

ش زمينه براي تعداد ر كنار فراهم آوردن پياين مجموعه د.  جلد مي رسد9به 
 قرآن ، به خواننده نگرشي از زندگي خصوصي محمد ، زيادي از نوشته هاي

ي از موضوعات مي دهد مانند وضو ، كمتش  و نمونه اي از دامنه ي وسيعح
شرايط نماز و دعا ، مراسم تشييع جنازه ، ذكات ، حج ، روزه ، داد و ستد كاالها 

 ، وصيت نامه ، ازدواج ، طالق ، قوانين ارث ، جهاد و مجازات ِ ، قرض ، رهن
  .بسياري چيزها ديگري از جمله حتي تفسير خواب مرتدين ، خون بها  و

 مفصلي است كه مسلمانان عموما ي يح بخاري تنها يكي از شش مجموعهصح
 ناميده مي صحيح السته  اين شش مجموعه كه در ميان. آنرا با ارزش مي دانند

كه نام برد  صحيح مسلم شود كه مجموعه ي احاديث معتبر است مي توان از
ديگر . گردآوري شده است) 875-821(توسط مسلم االبن الحجاج االقشيري 

، اما همچنان از احترام بسياري بار كمتري از بخاري و مسلم دارندكتب اعت
 سنن ابن ، )d 888(د سجستاني سنن ابوداود توسط ابوداو: ستند برخوردار ه

، سنن الترمذي توسط محمد ترمذي  )d 896(ماجه توسط محمد بن ماجه 
 .)d 915( و سنن النصري توسط احمد ابن شعيب نصري  824-893)(
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لسته قرار ندارند اما صحيح ادر ميان اگرچه نه كتب حديث ديگري همچنين 
امام .  جمله كتابي كه امام مالك نگاشته استمورد احترام فراوان هستند، از

از تمام مجموعه گردآورندگان احاديث به زمان زندگي ) 801 -715(مالك 
  . ، او هشتاد سال بعد از مرگ محمد متولد شده بودمحمد نزديك تر است
پژوهشگران به سنن . حديث علم جذاب و پيچيده اي استدر اسالم، مطالعه 

اگر يك . دبي عيب ، خوب ، ضعيف و جعلي مي دهن مختلف رتبه هايي مانند 
تبار زيادي ، پژوهشگران مسلمان اعي از كتب بخاري يا مسلم باشدحديث در يك

 -  و اگر در هر دو باشد تقريبا اعتبارش مسلم مي شودبراي آن قائل مي شوند
 اين نه فقط ديدگاه پژوهشگران مسلمان . حداقل از ديدگاه يك مسلمان سنتي

م  منابع برجسته نگريسته مي به بخاري و مسلم به چش: كه هر مسلماني است
 اطمينان مي دهد كه گانيك پايگاه اينترنتي اسالمي در حاليكه به خوانند. شود

هيچ چيزي در اين سايت خالف اصول ثابت شريعت اسالم نيست ، اين عقيده 
كه صحيح بخاري معتبرترين منبع است  : ي غالب مسلمانان را خالصه مي كند 

ز سي صد هزار حديث كه توسط مسلم ارزيابي شده ، و همراه با صحيح مسلم ، ا
در مجموعه اش از ، ا كه در چهل و دو كتاب تقسيم شدهتنها حدود چهار هزار ت

  9. قوي ترين اعتبار ممكن برخوردار اند
بخاري و مسلم و به درجه ي كمتر ديگر مجموع احاديث صحيح السته ، 

نگليسي صحيح مسلم ، مترجم ا. معيار طاليي براي حديث باقي مي ماند
مطلقا معتبر شناخته كه "عبدالحميد صديقي ، توضيح مي دهد كه احاديثي 

حتي از ميان اين دو ، بخاري " و اينكه "مي شوند در اين تاليف شامل شده اند 
   10".موقعيت بهتري را در مقايسه با مسلم دارد

  
  سيره ي نبي 

  



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

٣٧ 

يره همراه با حديث و قرآن س. منبع ديگر سيره يا زندگي نامه ي محمد است
اولين زندگي نامه ي مفصل پيامبر اسالم تا . سنت اسالمي را تشكيل مي دهند

، اولين شرح حال نويس محمد. هر نشدصد و پنجاه سال بعد از مرگش ظا
) 773-704 ( ابن اسحاقمحمد بن عشاق بن ياسر بود كه معموال به عنوان 

 نه و منابع ديگر كه هاي زندگي نامه دربسياري از ت با اينكه. شناخته مي شود
 اولين تالش براي ابن اسحاق  از، سيره ي رسول اهللافقط در قرآن وجود دارد 

  . تهيه ي يك روايت پيوسته از زندگي محمد است
تنها نسخه اي . شكل اصلي اين كتاب در تاريخ از دست رفته استمتاسفانه 

سال  يعني شش 834ه در سال كوتاه و ويرايش شده از آن توسط ابن هشام ك
، در دسترس است و يا قطعاتي كه توسط ديگر بعد از بن عشاق در گذشت

نويسندگان نخستين مسلمان از اين كتاب نقل شده از جمله محمد بن جرير 
خه ي خود در نساو ابن هشام توضيح مي دهد كه  ). 923 – 839(طبري 

ذف كرده است ، موضوعاتي  نامطبوع بوده را ح كهاسحاق موضوعاتي از كتاب
كه برخي مردم را پريشان خاطر مي سازد و چنين گزارش هايي همانطور كه 

 برخي از اين موضوعات 11.االبكايي به من گفت نمي تواند معتبر پذيرفته شود
،كه خودش گردآورنده ي احاديث معتبر ) 801-715(نامطبوع مالك بن انس
 بخواند و شكايت مي كند كه اين مرتد را ابن اسحاقبوده، را برآن داشت تا 

ابن مالك و .  نوشته است"سنت را مطابق نظر يهوديان"شرح حال نويس 
 ديگر علماي اسالم در دوران  بعدا با يكديگر مصالحه مي كنند واسحاق

مسلماني كه سالها .  بر اعتبار اين شرح حال نويس صحه مي گذارندنخستين
اهالي مدينه به او هيچكدام از "دهد كه براي او كتابت مي كرد توضيح مي 

 ، وي را ابن اسحاق؛ ديگر هم عصر "مظنون نبوده و با تحقير از او ياد نكردند
  12. وفادار به سنت خواند

 را بر پايه ي اين واقعيت معتبر مي شمارند ابن اسحاقمسلمانان عموما اثر 
، احساس مي كردند مالك نسبت به او كه تنفري كه برخي مسلمانان اوليه مانند
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از اين عقيده نمي آيد كه محتويات تاريخي اش غيرقابل اعتماد بوده بلكه از 
به او مظنون بوده اند . يعت اسالمي ناخشنود بوده اندنوشته هاي او درباره ي شر

سنده از مخبرين  نقل كرده كه احكام شرعي را با زنجيره هايي ناكامال و ناب
 زنجيره هاي را براي نظرات تاريخي اش ذكر به دقت چنيناگرچه او ( .است

 او همچنين از سوي فرقه هاي شيعه و منشعب از سني ها متهم )كرده است
ديدگاه رايج ) 855-780(اما فقيه بزرگ اسالم ، احمد بن حنبل . شده است

اردوي ( در موضوعات رخ داده در مغازي " :درباره ي او را خالصه كرده است 
 گفته را مي توان تاييد كرد اما در مورد ابن اسحاق آنچه )نظامي محمد
 به بيان ديگر ، او منبع خوبي 13 ".ي تاييد بيشتري الزم استموضوعات فقه

  .  اما نه فقهاست براي تاريخ
 بي هيچ تواضعي آنچنان ابن اسحاقبا وجود اين ، زندگي محمد بوسيله ي 

شرح حال نويس محمد يك . مانند تواريخ انبياست كه دقت آن قابل ترديد است
مسلمان معتقد بود و تالش داشته كه محمد را به عنوان شخصيتي بزرگ به 

او حادثه اي را بازگو مي كند كه در آن زن اسير يك مردي را كه .  تصوير بكشد
ابن مطابق نظر . محمد دستور داده بود بكشند ، شام محمد را مسموم مي كند

اهي غيبي داشت؛ او گوشت مسموم را تف مي  ، پيامبر از عمل آن زن اگاسحاق
در يك  14".اين استخوان به من مي گويد كه سمي است": كند و مي گويد 

موقعيت ديگر ، مردان محمد خندقي بزرگ را براي نبرد حفر مي كردند كه به 
پيامبر آب . سنگي عظيم برمي خورند كه هيچ كس نمي توانسته آنرا تكان دهد

سنگ "در اثر اين كار ، . داخته و آنرا بر سنگ مي ريزد دهانش را در آبي ان
ي نرم است و در مقابل بيل و كلنگ ياراي گچنان نرم مي شود كه گويي سن

   15".مقاومت نداشت
، اغلب تصاويري كه او از محمد  به عنوان مورخ هرچه باشدابن اسحاقاعتبار 

اغلب . رسيده استبه دست ما داده در طول قرن ها به آگاهي عموم مسلمانان 
، ايي كه در تاريخ اسالم مهم هستند، از جمله آنهقات در زندگي پيامبر اسالماتفا
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 ابن اسحاقبعدها تحليل هاي مورخين اسالم تنها روي منبع ديگري ندارند؛ 
امروز مورد احترام مسلمانان است و هنوز خوانده مي به تا او . عميق مي شود

 از ابن اسحاق هنوز نسخه هايي از شرح حال شود؛ كتاب فروشي هاي مسلمانان
 مورخين مدرن 16. محمد را در ميان تحليل هاي مدرن تر از محمد مي فروشند

سپهبد االكرم از ارتش پاكستان :  را ستايش مي كنند ابن اسحاقمسلمان دقت 
كه به عنوان شمشير ) يكي از همعصران محمد(، در شرح حال ِ خالد ابن وليد 

   است ، توضيح مي دهد كه اهللا معروف
 رسول اهللا ، سيره ي در اسحاقتخليص ابن هشام از كار پيشتاز محمد بن "

 هجري قمري 151 يا 150كه در  ( محمد بن اسحاق. ... عاده گرانبهاستفوق ال
را )نبردها( صالحيت اصلي براي سيره و  ادبيات مغازي بي شك ) 17در گذشت

 كار او متكي است كه اگرچه كلش از دست رفته هر نوشته اي بعد از او به. دارد
اثر ... است اما در خالصه ي شگفت انگيز ابن هشام از آن ، جاودانه شده است

 سبك ادبي ظريف و زيبايش برجسته  به سبب روش دقيق و عالي ،ابن اسحاق
 پژوهشگري كامل نه ابن اسحاقجاي تعجب نيست اگر يادآوري كنيم كه . است

  18".ربي بلكه در علم حديث بوده استفقط در زبان ع
موافق است كه  "هفت مرحله ي زندگي محمد پيامبر"جاويد اختر مولف 

در هنگام شك ، . او در نوشته هايش بسيار دقيق است .ابن عشاق معتبر است"
 صالح زعيمش از يك نهاد اسالمي به 19"او مكررا ترديد خود را ابراز مي كند

 مي ابن اسحاقو فن آوري علمي همين را درباره ي عنوان بنيادي براي تمدن 
او احاديث را تصحيح كرده است و همچنين احاديث او عاري از افسانه ": گويد

به دقت ذكر شده اند و 20اعمال و رفتار پيامبر  . ا و اشعار بي اعتبار انده
  21 ".نبردهاي او با جزئيات بسيار توصيف گشته اند

 –كه توسط شوراي روابط اسالمي ( مبر اسالم و در شرح حال مدرن از پيا
آمريكايي گروهي كه خود را سازمان حقوق بشر در دفاع از مسلمانان در آمريكا 

، مدافع اسالمي ، يحي امريك سيره ي رسول ) معرفي مي كند توزيع شده است
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نخستين تالش ها در ارائه ي شرح يكي از ":  را چنين مي ستايدابن اسحاقاهللا ِ 
  22".كامل از محمد با استفاده از منابع گسترده و وسيعحال 

 به عنوان ابوبكر كه( پژوهشگر اسالمي معاصر ) 2005-1909(مارتين لينگز
 در شرح حال درباره ي محمد با نام )سراج الدين به اسالم روي آورده است

 ، تحت احترام هم مسلمانان و هم "زندگي او براساس منابع نخستين: محمد "
و در پاكستان و مصر جوايزي به او اهدا شده ( سلمانان قرار گرفته است غيرم
 ، شرح نبرد ابن اسحاقشرح حال : ، بر سه منبع اساسا تكيه كرده است ) است

و سنن گرد آوري شده توسط  )d 823( هاي محمد اثر محمد بن عمر الواقدي 
م كتاب الطبقات  به نا  )d 845(دستيار محمد بن واقدي به نام محمد بن سعد 

د ، سيره  بودنابن اسحاقاز آنجايي كه دو تاي آخر نسل هاي جوانتري از . الكبير
. اصلي ترين منبع اطالعاتي براي محمد را در اختيار داردرسول اهللا هنوز افتخار 

 طبري نيز و همچنين بخاري ، "تاريخ پيامبران و پادشاهان "لينگز همچنين از 
  .ث نيز استفاده كرده استمسلم و ديگر منابع حدي

، ابن اسحاق به خصوص –بنابراين من مقدمتا بر همين منابع تكيه مي كنم 
زيرا كار او به لحاظ زماني از همه قديمي تر است و همچنين بر ابن سعد كه 
توسط بسياري از پژوهشگران مسلمان در نقل حديث از واقدي معتبرتر در نظر 

ده ي گسترده اي از بخاري و مسلم خواهم  همچنين استفا23. گرفته مي شود
، ي بر منابع اسالمي تشكيل مي دهند همگي تصويري از محمد را مبتن–كرد 

تصويري كه يك مسلمان راست كيش بايد بدست آورد اگر كه واقعا بخواهد 
  . درباره ي زندگي و گفته هاي پيامبرش بيشتر بداند

  
  واقعيت تاريخي و باور مسلمانان 

  
ده از قرآن ، حديث و سيره ، در نهايت چه مي توانيم درباره ي محمد با استفا

، انند قرآن به آساني بدست نمي آيدحتميت تاريخي با متن ناقصي مبدانيم؟ 
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و حتي به .  با احاديث و سيره اي كه مملو از اطالعات غلط هستند نههمچنين
ان عثماني كار محمد يا ويرايشگر"نظر برخي از مورخين مدرن ، قرآن نيز 

نيست بلكه تحت فشار فرهنگي و اجتماعي ِ دو قرن اول اسالم منسجم شده 
 با اينكه مدافعين اسالم عموما با ادعا افتخار مي كنند كه متن قرآن 24"است

، برخي از اشارات حتي در رده است و نسخه هاي مختلفي نداردهرگز تغيير نك
يك مسلمان . اينطور نيستسنت اسالمي وجود دارد كه نشان مي دهد واقعا 

اري از صدر اسالم به نام انس بن مالك نقل مي كند كه بعد از يك نبرد كه بسي
، قرآن اصوال پيامي بود از مسلمانان كشته شده به مسلمانان در آن كشته شدند

 را براي مدت هايپس ما آيه اي در قرآن ": كساني كه زنده مانده بودند 
 محتوايش تقريبا اين .حذف يا فراموش شده استرديم كه كمي طوالني قرائت 

    25 "بود كه ما خدايي را مالقات كرديم كه از ما راضي بود و ما از او راضي بوديم
در اين حين ، برخي از پژوهشگران غربي مانند كارشناس ممتاز حديث ايگناز 

و نيز جان وانسبروگ ،  ) Ignaz Goldziher) (1850-1921(گلدزير 
كرون ، مايكل كوك ، كريستوف لوكزنبورگ  و ديگران آثار متحول پاتريشيا 

كننده اي در پژوهش احاديثي كه درباره ي گفته ها و كردار واقعي محمد است  
پژوهش هايي كه اصوال كامال متفاوت . و كدام صرفا افسانه است، انجام داده اند

  26.با حكمت پژوهشگران مسلمان حديث است
، غيرممكن است كه بتوان با قطعيت گفت كه ي دقيقاز يك ديدگاه تاريخ

حتي شخصي به نام محمد واقعا وجود داشته است يا اگر هم وجود داشته ، مي 
با تمامي احتماالت او وجود . توان هرچيزي جز آنچه به او نسبت مي دهند باشد

 خصوصا با توجه به جوانبي از زندگي او كه ثبت شده كه مايه ي –داشته 
كه ) و تا درجه ي متفاوتي در سراسر تاريخ. ( مسلمانان امروزي استشرمندگي

به سختي مي . به دشواري مي توان آنها را با حساسيت هاي مدرن توجيه كرد
 تاييد  راتوان تصور كرد كه يك پيامبر پارسا ازدواج محمد با يك دختر نه ساله

ده اند اين مورد يا مسلمانان قرن ها سعي كر. عروس اشبا بكند ، يا ازدواج او 
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، اگر همه ي جوانب زندگي محمدي ي محمد را توجيه كنندديگر موارد زندگ
جعل بود، يك كاتب يا گردآورنده به سادگي مي توانست آنها را فراموش كند 

از مورخين معتقدند با اين حال برخي . كه اغلب هم همين كار را مي كنند
 مي كند يك شخصيت تركيبي از ، حديث و سيره به ما معرفيمحمدي كه قرآن

ديگران . چندين نفر است تا براي امپراتوري عرب يك بنياد اسطوره اي ببخشد
اين را نيز به چالش كشيده اند كه محمد تاريخ واقعا با مكه يا مدينه مرتبط 
بوده است يا اينكه اين داستان گفته شده تا آنرا در مهمترين مراكز عربستان 

  .قرار دهد
. ته استت تاريخي عمال هيچ تاثيري بر آموزه يا عمل اسالمي نداشاين تامال

 چه اتفاقي ، اينكه بدانيم واقعا در زندگي محمدبراي هدف ما در اين كتاب
نچه مسلمانان عموما فكر مي كنند كه اتفاق افتاده نيست افتاده است مهمتر از آ

تقاد ، عمل و چرا كه همين دومي يعني باورهاي مسلمانان است كه بنياد اع
مهم است كه محمد تاريخي را بشناسيم ، . شريعت اسالمي را تشكيل داده است

زندگي بسياري از اما شايد حتي مهمتر اين است كه محمدي را بشناسيم كه 
تصوير . مسلمانان در سراسر جهان را تعيين كرده و همچنان تعيين مي كند

ن ها مسلمان امروزي   توسط ميليوه از محمد و توده ي فقه اسالميعام
همچون قانون تغييرناپذير اهللا پذيرفته شده است، از كالم و كردار او در حديث 

  . برآمده كه مكاتب اسالمي بنيادگرا و فقها آنرا معتبر دانسته اند
اسالم را تحت تاثير قرار مي  است كه جهان اين تصوير محمد توسط ايشان

رف نظر از اينكه دقت تاريخي اين  خوب يا بد ، صحيح تصور مي شود صدهد؛
ميليون ها مسلمان به محمد ِ قرآن، حديث و سيره نگاه . گفته ها چقدر باشد

. مي كنند تا راهنمايي باشد براي تقليد از انساني كه آنها كامل تصور مي كنند
ايزاك ويسمن . نقش مهمي در عرفان اسالمي ايفا كرده استاين مفهوم 

، ) 1883-1808(سطوره اي امير عبدالقادر الجزايري پژوهشگر در بحث تفكر ا
، جزيره ي مدرن براساس آن شكل گرفتكه برعليه فرانسه اعالم جهاد كرد و ال
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اين انسان كامل ايده "، كه در برخي سنن اسطوره اي اسالميتوضيح مي دهد 
تنها محمد به اين كمال دست يافته ،  به معناي دقيق كلمه.آل بشريت است

 ". آشكار شده اند بر او كه تنها اوست كه اسامي الهي در كمال و نظماست چرا
برخي از مسلمانان كمتر عارف مسلك اين را افراط در تكريم محمد  با اينكه 27

مي يابند ، ستايش عامه از محمد در ميان مسلمانان سراسر دنيا كمتر از آنچه 
  . گفتيم نيست

ا غربي ها با اين شخصيت جذاب به همين خاطر هرچه بيشتر الزم مي آيد ت
  . و خاص آشنا شوند
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  فصل سوم
  محمد پيامبر مي شود

  
  
  

  مذاهب و خدايان عرب پيش از اسالم * 
  . يهوديان و مسيحياني كه انتظار يك پيامبر را داشتند: سنن مسلمانان * 
  فرشته يا چيز ديگري ؟ : اولين وحي محمد * 
   ي محمددي كشندهنااميو ترس * 
  چگونه محمد متقاعد شد كه پيامبر است* 
  
  
  

  عربستان پيش از محمد 
  

به عربستاني معرفي كرد كه آميخته اي از فرهنگ و مذاهب را محمد اسالم 
قريش در شهر مكه پايگاه . ود، بت پرست به ي خود محمد، قريشقبيل. بود

ز تمامي مناطق اطراف از مسافران ا. ، شهري كه مركز تجارت و زيارت بودداشت
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قريش سود پررونقي را از زواري كه به زيارت معبد . اين شهر عبور مي كردند
كعبه خانه ي بت هاي متعددي . آنجا يعني كعبه مي رفتند ، به دست مي آورد

ل خدايان محلي تمامي قباي. بود كه از ميان آنها مي توان به هبل اشاره كرد
، همراه با بت هاي ديگري كه با درختان و دندمنطقه در كعبه متجسم شده بو

، يكي از اين خدايان به نام اهللا كه هاي نزديك كعبه بازنمايي مي شدندسنگ 
.  خداي قبيله ي قريش بودا خداي يكتاي مسلمانان يكسان نيستدر آنزمان ب

 و عزي مورد مهر و پرستش بسياري از قبايل ر ميان خدايان ، سه اله الت ، مناد
  . كه نقشي مركزي در پيامبري محمد ايفا كردندبود 

نفوذ ، قريش به خاطر نقش مركزي مكه در تجارت و مذهب مناطق اطراف
قابل مالحظه اي داشت ، در واقع همانطور كه خواهيم ديد عدم پذيرش محمد 

ذيرش ، در حاليكه پنفي محمد توسط ديگر قبايل نيز شدتوسط قريش موجب 
، موجب روي آوردن ديگر قبايل به اسالم نيز  قريشمتعاقب اسالم بوسيله ي

  .شد
دشمني و خونريزي به كرات رخ . عربستان بت پرست سرزميني خشن بود

با . مي داد و مردم در اين سرزمين بياباني خشن و گردن كش بار آمده بودند
با دختران هفت يا هشت ( ، ازدواج كودكان زنان به مانند احشام رفتار مي شد

كشتن نوزادان دختر رايج بود چرا كه زنان حيف پول به نظر مي و ) سال
بعدها قرآن دختركشي را مورد حمله قرار داد كه مجازات سختي در . رسيدند

  : قيامت خواهد داشت 
و . و ستارگان نيز تيره و تار گشتند. آنگاه كه خورشيد به هم درپيچيد"

و انگاه جانها . رها گشتندو شتران ماده به حال خود. كوهها به حركت درآمدند
به كدامين .از آن دخترك زنده به گور پرسيده خواهد شد. به هم در مي پيوندد 
و . و آسمان از جا كنده شود. انگاه كه نامه ها را بگشايند. گناه كشته شده است

هر كس بداند چه فراهم . و بهشت را فرا پيش آورند. آتش جهنم را برافروزند
  )14- 81:1( ".ديده
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   .ن قرآن پيامي كامال متفاوت داردبا وجود اين براي ازدواج كودكا

مسيحيان پيرامون . يهوديان و مسيحيان نيز در اين منطقه ساكن بودند
ن نجران در جنوب عربستان در نزديكي يمن متجمع بودند در جايي كه در قر

همچنين جمعي از  . مسروق ذوالنواس داشتششم پادشاهي يهودي به نام
حيان در ديگران مناطق عربستان نيز ساكن بودند كه غالبا از گروه هاي مسي

مرتدي بودند كه از ترس تعقيب و مجازات امپراتوري بيزانسي به آنجا گريخته 
اين جماعت غنوسي ها بودند كه ادعا مي كردند جسمانيت جمله ي  از .بودند

ند اين  مي شد مدعي تامالت كيهاني افراط مي كردند وفيزيكي شر است و در
 ها نستوري ديگر مسيحيان .  تنها در اختيار گروه خاصي از مردم استتامالت

 در افه سوس برگزار 431كه در ( بودند كه در شوراي سوم كليساي بيزانسي 
، نفرين و لعن  ندانستن مريم به عنوان مادر خدابه جهت نفي تثليث و) شده بود

يزانس به ايران راه يافته بودند و در آنجا از امپراتوري بنستوري ها  .شده بودند
 تبليغات مذهبي حول فرات در قرن ششتم ش آمد قرار گرفته بودند ومورد خو

  . براه انداختند و در عربستان تاثير گذاردند
، نومان سوم ، حاكم پادشاهي عرب لخميد در شمال شرق در اواخر قرن ششم

مال غرب ، پادشاهي غسانيد در منطقه ي ش. عربستان به مسيحيت روي آورد
نيز مسيحي بود و نفوذ قدرتمندي روي ديگر گروه هاي رافضي داشت كه به 

Monophysiteيعني باور به اينكه طبيعت جسماني عيسي ، عقيده داشتند 
. ايشان رقابت تندي با نستوري ها داشتند. در ماهيت الهي اش جذب شده است

 از آنها طرفداري مي كردند و لخميديان غسانيد ها به بيزانسي ها خراج داده و
راي حمايت خودشان از از ايرانيان و هر دو قدرت از اين حكومت هاي عربي ب

  .بان نشين جنوبي در عربستان امروزي استفاده مي كردندمهاجمين بيا
قبايل برجسته ي يهود در . نددر عربستان يهوديان نيز حضور پررنگي داشت

در خود . صد مايلي شمال مدينه ، متمركز بودندو واحه ي خيبر در يكيمن 
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ه  و بني قريظ نظيربنيمدينه نيز سه قبيله ي قدرتمند به نامهاي بني قينقاع ، 
اين قبايل . همچنين سه طايفه ي يهودي نيز در مكه حضور داشت. ساكن بودند

  . نقش مهمي در داستان محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب ايفا كردنديهودي 
  

  ي محمد پيش از بعثت زندگ
  

و (  ميالدي در مكه به دنيا آمد 570مطابق سنت ، محمد در بيستم آوريل 
سنت ادعا مي كند كه پدر او اندكي پيش از )  آوريل26مطابق نظر شيعه در 

تولد محمد مي ميرد و مادر او نيز وقتي وي شش ساله بوده فوت مي كند؛ و 
شير داده شده و بزرگ مي ) ك بردهي( پيش از آن نيز محمد توسط يك دايه 

ا سنت اسالمي بعدها داستان هاي ديگري ر. شود كه در آنزمان رسم بوده است
 مرتبه ي پيامبري محمد پيش بيني شده نيز شرح مي دهد كه حتي در كودكي

وقتي او را به دنيا ": در يكي از اين داستان ها آمنه مادر محمد مي گويد. بود
  1" را روشن ساختاي شام من بيرون جست و كاخ هآوردم نوري از زهدان

مسلمانان باور دارند كه در آنزمان در عربستان همه انتظار پيامبري را مي 
 نقل مي ابن اسحاق. كشيدند و نسخ يهودي و مسيحي از آمدن او خبر داده اند

عجيبي رخ و به مادرش ، اتفاق كند كه براي دايه ي محمد هنگام بازگرداندن ا
به مادرش برگرداند،  ، از اينكه از شير گرفته شده بودبعدوقتي او كودك را ": داد

 كودك نگاه كردند و آنها به. يان او را با دايه ديدندشماري از مسيحيان ابيس
درباره ي او از دايه سئوال كردند و كودك را به دقت بررسي كردند ، سپس به 

و را به پادشاهي كشورمان برگزينيم ، اجازه بده اين پسر را بگيريم تا ا: او گفتند 
كسي كه . همه چيز را درباره ي او مي دانيمما . چرا كه او آينده اي بزرگ دارد

اين را به من گفت شرح مي دهد كه به سختي دايه توانست كودك را از آنها 
  2 ". بازپس گيرد
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د ، ابوطالب، عموي محمد، كه در آنزمان از محمبه همين نحو چند سال بعد 
نگه داري مي كرد ، او را با خود به مسافرتي طوالني به شهر بصره برد تا راهبي 

، اگرچه محمد هنوز يك پسربچه بود. مسيحي به نام بحيرا را مالقات كند
 در بدن او نشانه هاي توصيفي او را ديد به دقت به او خيره شد ووقتي بحيرا "

  3) كه در كتب مسيحي شده بودتوصيفي ( ".كه از پيامبر آتي شده بود را يافت
اين داستان ها درباره ي انتظار مسيحيان براي ظهور محمد مويد اين ادعاي 

 هنگامي و":  قرآن است كه مسيح خود آمدن محمد را پيش گويي كرده است
اي بني اسرائيل ، من فرستاده ي شما به سوي خدا : كه عيسي پسر مريم گفت 

وده تصديق مي كنم و به فرستاده اي كه بعد تورات را كه پيش از من ب. هستم
نان داليلي روشن پس وقتي براي آ.احمد است بشارتگرماز من مي آيد و نام او 

 احمد نامي مشتق )6 آيه ي 61سوره ي  (".آورد گفتند اين سحري آشكار است
؛ مسلمانان اكنون روح القدسي را كه عيسي وعده ي فرستادن از محمد است
محمد همچنين اين تصور را ). 14:16جان ( ي كنند حمد يكسان مآنرا داده با م

من استجابت دعاي جدم ": در طول كار پيامبري اش ترويج كرده و مي گويد 
  4".ابراهيم و عيسي بن مريم هستم كه بشارت مرا داد

محمد جوان پيوند خاص خود با اهللا را در مكالمه با بحيراي راهب كه براي 
او به بحيرا مي گويد كه . ا مي خواند، به اثبات مي رسانداله ي الت و عزي دع

براي من از الت و عزي دعا ":پيامبر اسالم از سوي هيچ كدام آنها نخواهد بود
 "نكن ، چرا كه به خاطر اهللا ، من از هيچ چيزي بيش از اين دو متنفر نيستم

آتي انتظار نچه از پيامبر بحيرا سپس از او سئواالتي مي كند كه محمد مطابق آ
به پشت او نگاه كرد و نشان پيامبري را بين "بحيرا . ، پاسخ مي دهدمي رفت

 ".شانه هاي او ديد كه درست همانجايي بودند كه كتابش توصيف كرده بود
برادر زاده خود را بردار و به سرزمين ات ببر ": بحيرا سپس به ابوطالب مي گويد

اگر آنها او را ! خاطر اهللا مراقبت كنو از او به دقت در مقابل يهوديان و به 
. به او آسيب خواهند رساند دانم درباره ي او بدانند، ببينند و آنچه را من مي
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سپس  5".، پس سريعا او را به خانه ببر ي بزرگي در انتظار برادرزاده توستآينده
 ؛ او يك هستند و او پيامبر اين مردم استهمانا يهوديان دشمنان او": مي افزايد

 مي بايست يك عرب است و يهوديان به او حسادت خواهند ورزيد چرا كه او
  6". مواظبت كنبرادر زاده اتپس از . اسرائيلي بوده باشد

: داستان ها با ديگر افسانه هاي اسالمي درباره ي تولد محمد توافق دارد اين 
 .يك يهودي كه درباره ي محمد شنيده بود ، تقاضاي ديدن كودك را مي كند

وقتي وي محمد را ديد خال سياهي  را بر پشت او ديد "به گفته ي ابن سعد 
 وقتي مرد يهودي به ". به حالت غش افتاد!) كه گويي نشانه اي پيامبري است(

پيامبري از اسرائيلي ها رخت بربسته است و نسخ ": هوش آمد توضيح داد كه 
ديان خواهد جنگيد و نوشته شده كه او با يهو. از دستان آنها خارج شده است

 كه بيشتر نشان دهنده ي ديدگاه مسلمانان صدر ". علماي آنها را خواهد كشت
  7. اسالم از مامورين محمد است

اين : در اينجا دو موضوع در تفكر اسالمي است كه مرتب تكرار مي شود 
حكم كه مسيحيان و يهوديان مي دانستند كه چنين پيامبري خواهد آمد اما 

 و يهوديان كينه توز و نيرنگ باز ترين ردندز فرمان اهللا سرپيچي كعامدانه ا
قرآن به صراحت يهوديان را تقبيح مي كند و ادعا . دشمنان مسلمانان هستند

، خدا آنرا خاموش خواهد ربار كه آتشي براي جنگ برافروزنده"مي كند كه 
نمي و در زمين براي فساد مي كوشند و خدا فسادكاران را دوست . ساخت 

: در مقايسه با مسيحيان منفي تر تصور مي شوند يهوديان ) 5:64 (".دارد
مسلما يهوديان و مشركين را دشمن ترين مردم نسبت به مومنان خواهي "

يافت و قطعا كساني كه گفتند ما مسيحي هستيم ، نزديك ترين مردم در 
هباني هستند زيرا برخي از آنان دانشمندان و را. دوستي با مومنان خواهند بود

اگرچه قرآن در جاهايي نسبت به مسيحيان نيز ) 5:82 (".كه تكبر نمي ورزند
كساني كه تصور مي كنند مسيح پسرخداست، سخني باطل (درشت خو است 
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 مسيحي در دوستانه  شايد شخصيتي مانند بحيرا نوع))9:30(به زبان مي آورند 
  . ذهن محمد بوده است

د كه به عنوان يك موضوع تاريخي ، هيچ جا در ته نيز ضرورت دارذكر اين نك
 سال بعد از مرگ 540نزد مسيحيان ثبت نشده است كه آنها در عربستان 

مسيح ، انتظار پيامبري را مي كشيدند؛ و هيچ جا در هيچ كتاب مسيحي نشانه 
مگر اينكه از سنت پل سخني گفته ( اي از ظهور يك پيامبر عرب نيامده است 

حتي در ميان ، )بستان بود و سپس به دمشق بازگشتا در عرشود كه زماني ر
ندگي محمد در متن ؛ و ز نيز چنين عقيده اي ثبت نشده استمسيحيان مرتد

در  ( در طول گذر از قرن ششم به هفتم قرار نداده است تاريخ مسيحي را
خالصه مسيحيت ).آنزمان كليسا توسط پاپ سنت گرگوري كبير رهبري مي شد

  . و پيامبر جديدي بود و نه فرقه ي جديدينه در جستج
  
  

  خديجه 
  

نكه به ، جز اينسبتا بدون حادثه ي خاصي سپري شددوران جواني محمد 
 سالمي اين حس را داشت كه سرنوشت عنوان يك نوجوان مطابق احاديث

نقل است كه او با اين گفته از كشاورزي اجتناب ورزيده : بزرگي در انتظار اوست
زنجيره ي رويدادهايي  8 "ي جهاد بزرگ شده ام و نه براي زراعتمن برا": است

  وي وقتي آغاز مي شود كه،رهبر و الهام بخش تمامي جهادها ساخترا كه او 
 ابن اسحاق. خديجه بنت خويلد را مالقات كرد به نام دوريك دختر عموي 

 محمد بدون 9. معرفي مي كند"زني تاجر داراي مقام و ثروت"خديجه را 
، او زني هنگامي كه آنها يكديگر را مالقات كردند. يجه هرگز پيامبر نمي شدخد

 خديجه وي را به عنوان. با كماالت و با تجربه بود و چهل سال سن داشت
وي محمد را با . فروشنده و تاجر استخدام كرد تا به شام برود و كاال تجارت كند
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، ميسره راه بازگشت به مكهدر . ك پسر برده به نام ميسره روانه ي تجارت كردي
در . در گرماي سوزان دو فرشته را مي بيند كه از محمد محافظت مي كنند

همچنين از خديجه . مكه، ميسره آنچه را ديده بود براي خديجه بازگو مي كند
پس خديجه به محمد . دوبرابر شدن ثروتش با سفرهاي محمد از او خوشنود بود

ه او چهل سال داشت و محمد تنها بيست و پنج پيشنهاد ازدواج مي دهد با اينك
  . سال

يي كه  در قرآن نيز ظاهر مي شود در جاتاجري محمدردي از اين شغل 
و پيروي  به تو مي گويند اگر از ت": صيحت مي كند نناباوران را با زبان تجارت

آيا آنان را در حرمي امن جاي نداديم .  خواهيم شدكنيم از سرزمين خود رانده
ولي بيشترشان نمي . نان سرازير مي شودالت هرچيزي به سوي آحصوكه م
گمراهي را به بهاي هدايت خريده " در واقع ناباوران كساني هستند كه "دانند

  )2:16(".اند ، در نتيجه داد و ستدشان سودي ندارد و هدايت نيافتند
 يهوديت به مسيحيت خديجه پسرعمويي داشت به نام ورقه بن نوفل كه از

 كه پيامبري از ميان در كتب مقدس خوانده بود"ه ، كشيشي كي آورده بودرو
 آنچه ميسره گفته بود باخبر كرد و خديجه او را از 10 ".مردم ظهور خواهد كرد

اگر خديجه درست گفته باشد، همانا محمد پيامبر ":  شد ورقه عميقا متاثر
ن او فرا رسيده زما.  مي رودمن مي دانستم كه انتظار پيامبري. مردم است

  11".است
 رسالت پيامبري محمد ايفا مي كند، اما تا نه ورقه بعد از آن نقشي حياتي در

، كه مطابق سنت اسالمي بعد از اينكه فالگيران بت پرست و پانزده سال بعد
مطابق . خاخام هاي يهودي و راهبين مسيحي از پيامبري محمد باخبر شدند

ي قبل از آغاز پيامبري اصم بن عمر در سالهاگفته ي مسلمانان صدر اسالم ، ع
ه پيامبري به  آنكزمان"، يهوديان آن منطقه به اعراب مي گفتند كه محمد

 ". ما شما را با كمك او خواهيم كشت. ي شما فرستاده شود فرا رسيده استسو
ما او را "، عاصم ادامه مي دهد كه ي محمد در عمل شروع به موعظه كرداما وقت
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:  قرآن از گمراهي يهوديان شكوه مي كند 12 "م اما او را انكار مي كنيمباور داري
و هنگامي كه از جانب خدا كتابي كه مويد ايشان است نزد آنان آمد و از ديرباز "

 شناختند  رابر كساني كه كافر بودند پيروزي مي جستند ولي همين كه او
  )2:89(".انكارش كردند ، پس لعنت خدا بر كافران باد

  .واقب اين نفي تا زمان خود ما نيز ادامه يافته استع
  

  نخستين وحي 
  

نه زياد قد بلند " به عنوان يك فرد بالغ علي يكي از خلفاي جانشين محمد را
. در ميان دوستانش قد متوسطي داشت.  توصيف مي كند"و نه خيلي كوتاه 

وشت آلود بود و صورت او نه گ. بلكه بين آنها بود.  نه فر بود و نه مجعدشموهاي
او چشمان بزرگ و سياه با مژه . دهانش سفيد بود. نسبتا گرد بود. نه استخواني

هنگام راه رفتن ،  پايش را .... لب ها و شانه ي بزرگي داشت. هاي كشيده داشت
:  مي گويد يديگر .13. از زمين بلند مي كرد گويي كه در ميان گل راه مي رود

به گفته . 14".و از مانعي در حال رد شدن استا گويي طوري راه مي رفت كه"
فراخ با چشماني سرخ و عريض و پاشنه اي چهره "  نسلش ويي مسلماني هم
او پا و دستاني " همچنين ديگري گزارش مي دهد كه 15".اي نحيف داشت

 "16. هرگز پيش از او كسي مثل او نديده بودم. گوشتي داشت و چهره ي نيكو
 يك مسلمان.ود كه راهب بحيرايي را متاثر كرده بودبين شانه هايش خالي ب

شبيه مشت است و اطراف آن "نشانه ي پيامبري را اينطور توصيف مي كند كه 
  17". لكه هايي مانند زگيل بودند

بعدها وقتي موها و ريشش رو به خاكستري شدن نهاد ، آنها را با حنا رنگ 
با آن رين چيزي است كه  بهتابراستي حن": مي كرد و به پيروانش مي گفت 

موهاي خاكستري تان را رنگ كنيد اما . رنگ مويتان را تغيير دهيدمي توانيد 
 كه از رنگ سياه استفاده مي ".به طوريكه مشابه يهوديان و مسيحيان نباشد
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امروزه در ميان مجاهدين اسالم مرسوم نيست كه به تقليد از . 18كردند
  . كنندپيامبرشان ريش خود را با حنا رنگ 

 تنها خداي -محمد خود وقتي او چهل ساله شد اعالم  كرد كه پيامبر اهللا
 اما در همان آغاز او به روشني توضيح نمي داد كه چه اتفاقي .  است–راستين 

  . براي او افتاده است
بعد از يك او ، مطابق گفته ي عايشه، زن جواني كه بعد سوگلي محمد شد

يك شب در طول ماه رمضان . يامبر برگزيده شددوره طوالني نماز به عنوان پ
  : وقتي بر سر نماز بود به او وحي مي شود 

  
آغاز وحي الهي به رسول اهللا به شكل روياهاي صادق بود كه مانند روز "

او عادت داشت در )  شدو سپس عالقه به گوشه نشيني به او عطا. (روشن بودند
بادت مي كرد تا اينكه ناگهان در غار حرا چله مي نشست و اهللا را شب و روز ع

  19. آنجا حقيقت بر او فرود آمد
  

تا . در ابتدا محمد خودش نمي توانست منبع يا حقيقت ِ وحي به او را دريابد
 كه اهللا او را فرستاده نچه ديده فرشته ي جبرئيل استاينكه بعدها متقاعد شد آ

رشته سورافيل بوده ابن سعد نوشته است كه سنت تاييد مي كند كه نام ف. بود
او همچنين اين فاكت را ! است كه سه سال بعد با جبرئيل جايگزين مي شود

 با اين سنت در تضاد "نوشته هاي كاتبين و سيره ي نبي "هم آورده است كه 
 به  با وجود اين20. است و ادعا مي كند كه تنها جبرئيل بر محمد ظاهر مي شد

 كه فرشته ي  باشده را مطرح كردهسختي مي توان فرض كرد كسي  اين ايد
  . ديگري با محمد در تماس بوده اگر مطلقا از همان ابتدا جبرئيل بوده باشد

، فرشته به سوي محمد مي آيد به او دستور مي دهد كه بخواند و در هر حال
. محمد پاسخ مي دهد كه من خواندن نمي دانم. آنچه را او مي خواند بازگو كند
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او به شكل ترسناكي به محمد فشار مي آورد . راضي نمي كندفرشته اما هيچ اعت
  :كه 

محمد افزود كه فرشته مرا گرفت و چنان سخت فشار داد كه ديگر نتوانستم 
سپس او مرا رها كرد و از من خواست كه بخوانم و من پاسخ . آنرا تحمل كنم

 اينكه باز فت و فشار داد تاسپس مرا دوباره گر. دادم كه نمي دانم چگونه بخوانم
من . او سپس مرا رها كرد و دوباره از من خواست كه بخوانم.  تمام شدتحملم

سپس  )يا چه چيزي را بايد بخوانم؟(نمي دانم چگونه بايد بخوانم "پاسخ دادم 
بخوان به نام پروردگارت : براي بار سوم مرا فشار داد و بعد از رها كردن گفت 

ريد ، حقا كه انسان را از لخته ي خون آفكسي كه . كسي كه تو را آفريده است
 21)7-96:1(  "... همين كه خود را بي نياز بپنداردانسان سركشي مي كند،

قرآن .  يافت مي شود5 تا 1 آيات 96نخستين وحي قرآن اكنون در سوره ي 
با آنچه محمد به عنوان مجموعه اي از پيام هاي اهللا نشان مي دهد آغاز مي 

 به مدت بيست و سه سال  يعني تا آخر زندگي محمد ، ادامه شود و اين پيام ها
نها را روي هرچه كه آنها را به حافظه بسپارند يا آپيروان او ملزم بودند  .مي يابد

كه در دسترس است ، بنويسند ؛ بعد از مرگ محمد آنها جمع آوري شده و به 
  .صورت آنچه اكنون قرآن مي شناسيم در آمده است

 روحاني اش را با هيجان قابل مالحظه اي نشان مي مواجههدر آغاز محمد 
در شگفت بود كه آيا  22".از درد رنج مي برد و صورتش كبود مي شد". داد

  : جن زده شده است يا حتي به فكر خودكشي مي افتد 
  
كرده و خود را بكشم مي خواستم به باالي كوه بروم و خودم را از باال پرتاب "
 براه افتاد اما در ميانه راه ، صدايي را از آسمان شنيدم كه پس.  آرامش بيابمتا

تو رسول خدا و من جبرئيل هستم ، سر به آسمان كردم ! اي محمد : مي گفت 
آه : تا او را ببينم و آه ، جبرئيل به شكل يك مرد سوار بر اسب در افق مي گويد 

  23". محمد ، تو فرستاده ي خدا و من جبرئيل هستم
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: به گفته ي عايشه . ه باز مي گرددطراب زياد به نزد خديجمحمد با اض
سپس پيامبر خدا با اين وحي باز مي گردد و در حالي كه قلب اش به شدت "

يد و مي آد ، عضالت بين گردن و شانه اش مي لرزيد به نزد خديجه مي مي تپي
 آن گفت آه  تا اينكه ترس او از بين رفت و بعد ازاو را پوشاند. مرا بپوشان: گويد 

. خديجه برمن چه رفته است؟ مي ترسم چيز بدي براي من اتفاق افتاده باشد
ترس اوليه ي خود را تكرار مي  سپس 24". سپس به او ماجرا را بازمي گويد

آيا مي پنداري من به تسخير يك روح در آمده ام يا خيال پرداز شده ": كند
   25. "ام

 او سپس به 26. ه محمد مي دهد اعتماد به نفس بيشتري بظاهراخديجه 
ديدن ورقه مي رود و آنچه را محمد در غار حرا تجربه كرده بود را برايش شرح 

 اگر تو سخني راست بر زبان آورده باشي ، ": ورقه اعالم مي كند كه  .مي دهد
آه خديجه ، . براستي كه او همان كسي است كه جان ورقه در دست اوست

ر نزد موسي آمد بر او ظاهر گشته است و محمد بزرگترين فرشته همان كه ب
  27".پس با صميم قلب با او عهد ببنديم. پيامبر مردم است

در . خديجه گفته ي ورقه را به محمد بازگفت تا اضطراب او را كاهش دهد
  : روايتي ديگر ، او همراه با محمد براي ديدن ورقه مي رود

ي شده بود و  عادت داشت مسيح) پيش از اسالم(ورقه در دوره ي جهالت "
پير بود و قدرت . او از انجيل و اهللا به عبري مي نوشت .با حروف عبري بنويسد

 . به داستان محمد گوش كن! اي پسرعمو خديجه به ورقه گفت. بينايي نداشت
ورقه . چه ديده اي؟ رسول اهللا هرآنچه را كه ديده بود توصيف كرد: ورقه گفت 

ازنگه دار اهللا است و اهللا او را به سوي موسي اين همان كسي كه ر: گفت 
  28". فرستاده بود

  : سپس ورقه به پيامبر جديد هشدار مي دهد 
اي كاش جوان بودم و مي توانستم تا زماني كه مردم ات به تو روي مي "

آيا آنها مرا از خود خواهند راند؟ ورقه :  پيامبر خدا پرسيد "آورند زنده بمانم
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مانند تو پيام آورده اند  با كه  با ديگر فرستادگاني ": ي گويدتاييد مي كند و م
خصومت رفتار شده است و اگر من تا آن روزي كه تو رسالتت را انجام داده 

  29".باشي زنده بمانم قويا از تو حمايت خواهم كرد
  30. سپس ورقه پيشاني پيامبر جديد را بوسيده و با او براي هميشه عهد بست

آه ، پسر  ": محمد خواست ن نهايي پيامبري اش ، خديجه از به عنوان آزمو
به او  وقتي محمد "؟ مي دهيعموي من هر وقت آن روح را ديدي به من خبر 

، او راهي براي يقين حاصل كردن از اينكه اين روح خير است يا شر پاسخ گفت
  :انديشيد

ل است اين جبرئي": پس وقتي جبرئيل به سوي او آمد به خديجه خبر داد 
برخيز اي پسرعموي من  و ":  خديجه گفت "كه اكنون به سوي من مي آيد

پيامبر چنين كرد و خديجه گفت آيا مي تواني او را . سمت چپ من بشين
ببيني؟ وقتي محمد پاسخ آري داد ، از او خواست كه روي دامنش بنشيند وقتي 

.  او را مي ديداو چنين كرد و از او درباره ي جبرئيل پرسيد ، محمد همچنان
سپس خديجه پوشش اش را كنار گذاشت و دامنش را باز كرد درحاليكه پيامبر 

آه . روي دامنش نشسته بود، پرسيد آيا مي تواني او را ببيني ، محمد گفت نه
  31" به خدا زيرا كه او فرشته است و نه شيطانپسرعمو شاد باش و نيك انديش

وشش زنان تاكيد مي كنند زيرا بر تند روهاي اسالمي تا به امروزهم بر پ
اساس همين تصور كه نگاه به زن نامحجب آنچنان گناه آلود است كه حتي 

  . فرشتگان نيز مي گريزند
  
  

  نااميدي كشنده باز مي گردد
    

ر محمد باقي كسي كه تا زمان مرگش تنها همس( بدون مراقبت خديجه 
بزودي بعد از اينكه ورقه . اخت، جهان هرگز اسالم را نمي شنو تاييد ورقه.) ماند
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، نوان فرشته ي خدا به رسميت شناختكسي را كه بر محمد ظاهر گشته به ع
پيامبري كه او وعده اش را داده بود بار ديگر در نوميدي فرو . پير مرد درگذشت

  : مي رود تا حدي كه دوباره به فكر خودكشي مي افتد
ز براي مدتي متوقف ماند و پيامبر اما بعد از چند روز ورقه مرد و وحي الهي ني

 كوه بلند به  ازچنان غمگين شد كه ما شنيده ايم او چندبار قصد داشته خود را
، جبرئيل  خواسته خود را از بلندي پرت كندپايين پرتاب كند و هر دفعه كه

اي محمد ، تو در حقيقت فرستاده ي اهللا : جلوي او ظاهر شده و گفته است 
  .او آرام گشته و به خانه بازگشته است بدين طريق "هستي 

اين سناريو آشكارا هر بار كه محمد مجبور بوده مدتي طوالني منتظر ظهور 
و هروقت كه دوره ي آمدن وحي طول مي : جبرئيل بماند تكرار شده است

كشيد ، او نيز همان كار را مي كرد و به باالي كوه مي رفت ، جبرئيل ظاهر 
  32".بلي را مي گفتشده و به او همان حرف ق

در روايت ديگر ، محمد به از سر گيري وحي به همان طريقي واكنش نشان 
  : او توضيح مي دهد. مي دهد كه بار اول داد

وحي الهيي براي مدتي متوقف شده بود اما ناگهان در حين اينكه راه مي "
 رفتم ، صدايي را در آسمان شنيدم و وقتي به باالي آسمان نگاه كردم ، در
. كمال تعجب ، همان فرشته اي را ديدم كه در غار حرا بر من ظاهر شده بود

من چنان ترسيدم كه بر زمين افتادم و به نزد خانواده ام برگشتم و به آنها گفتم 
  33")مثال با يك پتو.( كه مرا بپوشانيد

  : پيام آور الهي به او اين پيام را مي دهد 
 بترسان و خداي خود را بزرگ دار و اي كشيده رداي شب بر سر ، برخيز و"

و  .و منت نگذار و فزوني مطلب. و از پليدي دور شو .لباس خويشتن را پاك كن
 )7-74:1(".براي خدايت شكيبايي كن

 اما ديگران شك -محمد ديگر شكي نداشت كه آن روح جبرئيل است
 ، يندوب بن عبداهللا نقل مي كند كهيكي از مسلمانان صدر اسالم. شتنددا
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جبرئيل براي مدتي بر پيامبر ظاهر نگشت و پس زنان قريش گفتند كه "
  :پس وحي الهي آمد كه .  كرده استشيطان او را ترك

سوگند به روشنايي روز و شب چون كه آرام گيرد كه خدا تو را رها نكرده و "
و بزودي . و قطعا آخرت براي تو از دنيا نيكوتر خواهد بود .دشمن نداشته است

 )3-93:1(". تو عطا خواهد كرد تا خرسند گرديخدا به

همانطور كه خواهيم ديد محمد اغلب درباره ي موعظه ها و نتايج وخيم 
  .احتمالي اش مايوس بود
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  فصل چهارم
  وحي محمد و منابع آنها

  
  

  اقتباس هاي اسالمي از يهوديت ، مسيحيت و آيين زرتشت* 
   محمد به اتهام اقتباسپاسخ هاي خشمگين* 
  بهره برداري از وحي: غرور پيامبري * 
   ي ديگر وحي هانتايج منفي براي زنان و* 
  ضيح موضوعات نامطلوب در سنت اسالميتالش مدافعين اسالم براي تو* 
  
  

  اقتباس از يهوديت
   

 چالش ها براي دعوي پيامبري محمد ، چه در طول بيست يكي از بزرگترين
لت پيامبري اش و چه در سراسر تاريخ اسالم ، وابستگي او به و سه سال رسا

  . يهوديت ، مسيحيت و ساير منابع بوده است
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بين اسالم و بسياري از شاهدين در طول تاريخ مشابهت هاي فراواني را 
قوانين ، روند خطي پيامبري ، يهوديت ذكر كرده اند، از جمله تك خدايي محض

وان يك تاجر محمد به عن.  و بسياري ديگر، نماز به سوي شهر مقدسشريعت
 در تماس زيادي با قبايل به عنوان يك پيامبر نوظهور بي شك و نيز بعدا جوان

محمد به آنها احترام مي گذاشت و تاييد . يهودي در منطقه ي مكه بوده است
  . رسالت پيامبري اش را از آنها مي جست

 .ريخ يهوديان قرار مي دهددر واقع محمد به صراحت خود را در رستگاري تا
امبر از ميان پيامبران متوالي عهد ، محمد آخرين و بزرگترين پيدر الگوي قرآن

بعد از اينكه شيطان آدم و حوا را فريب مي دهد تا از حقيقت روي .  استعتيق
داستاني كه همراه با تغييرات و افزوده هايي از سفر پيدايش در تورات ( گردانند 

 در . پيامبراني را به سوي مردم براي پرستش راستين مي فرستداهللا) آمده است
چندين جاي قرآن فهرستي از شخصيت هاي پيامبر هم از نسخ يهود و هم 

 و همه را به راه و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم": مسيحيت ذكر مي شوند 
مان و ، و نوح را پيشتر راه نموديم، و از نسل او داوود و سليراست در آورديم

-6:84(".ايوب و موسي و هارون را و اين گونه نيكوكاران را پاداش مي دهيم
ما همچنان ": برجسته اضافه مي كند اهللا سپس محمد را هم به اين گروه   )86

كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم ، به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 
ارون و سليمان نيز وحي نموديم و يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس و ه

  ".به داوود زبور بخشيديم
، سوره ي  پر از داستان هايي از انجيل استهمراه با پيامبران انجيل ، قرآن

دوازدهم داستان يوسف و برادرانش را شرح مي دهد اگرچه اهميت اين داستان 
هم كمان نوح در سوره ي د. را براي اسرائيل به عنوان يك ملت خبري نيست

موسي در سراسر .  شود و يونس و نهنگش در سوره ي سي و هفتمظاهر مي
ز داستان هاي تمثيلي در كتاب حضور دارد به خصوص مجموعه اي عجيب ا

  .سوره ي هجدهم
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اگر محمد سعي مي كند خود را به عنوان يك پيامبر در سلسله پيامبران عهد 
 را تكرار از موضوعات انجيلنيز حداقل برخي عتيق بياورد بايد انتظار داشت او 

 ها واقعا از منابع ديگري جز ازاما برخي از داستان ها و جزئيات شخصيت . كند
  . انجيل آمده اند به خصوص از تلمود

، در روزگار محمد ر قرن دوم بعد از ميالد ترجمه شدنوشته هاي تلمود كه د
ت و افزوده رديد و برخي از تغييرادر ميان يهوديان عرب دست به دست مي گ

در نسخه ي قرآن از داستان .  با روايت انجيلي در قرآن به چشم مي خوردهايش
، قائن و هابيل ، اهللا كالغي )27 آيه ي 5قرآن  سوره ي ( دو پسر آدم ابوالبشر 

پس ": را به نزد قائن مي فرستد تا به او نشان دهد كه با جسد برادرش چه كند
ا مي كاويد ، تا به او نشان دهد چگونه جسد خدا زاغي را برانگيخت كه زمين ر

واي بر من آيا اينقدر عاجزم كه مثل اين : قابيل گفت . برادرش را پنهان كند
پس از زمره ي پشيمانان . زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم

 درباره ي قائن و هابيل وجود ندارد، اما كالغ در داستان پيدايش) 5:31(".گرديد
خ خاخامي يهودي وجود دارد از جمله خاخام اليعاذر ، يك در چندين نس

مدافعين اسالمي . بازآفريني از آفرينش تا سرگرداني بني اسرائيل در بيابان
 به قرن هشتم يا نهم اشاره مي كنند كه اين كتاب يهودي به شكل كنوني اش

ن ته ي ديگر وجود دارد كه كالغ در آ، همانطور كه چندين نوشباز مي گردد
  . پس ممكن است كه خاخام ها از محمد اقتباس كرده باشند-ظاهر مي شود

 كه در كل كتاب به كرات نقل مي شود حداقل –با وجود اين نثر بعدي قرآن 
قرآن در سوره ي . جهت اقتباس را واضح تر مي سازد-در كشورهاي غربي امروز

  :  مي گويد32 آيه ي 5
  

داشتيم كه هركس كسي را جز به  از اين روي برفرزندان اسرائيل مقرر 
و هر كس .قصاص قتل بكشد چنان است كه گويي همه ي مردم را كشته است

كسي را زنده نگاه دارد چنان است گويي همه را زنده نگاه داشته است و قطعا 
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اما بسياري از انان در زمين زياده . پيامبران ما داليل آشكار براي انان مي آورند
  .روي مي كنند

  
ليلي ذكر نمي شود كه چرا اين حكم بعد از داستان قائن و هابيل آمده هيچ د

هيچ ارتباط . است ، وقتي قتل هابيل توسط قائن كل مردم را به خاطر نيانداخت
  : اما در تلمود واضح است . واضحي از اين متن قرآن وجود ندارد

  
 فرياد در  خون برادر به"ما آنرا در مورد قائن مي يابيم كه برادرش را كشت 

اين فقط خون او نيست ، بلكه كل خون هاست يعني ) 4:10پيدايش  ( "مي آيد
انسان مجرد آفريده شده است تا به او نشان داده .  خون خود او و خون نسل او

شود كسي كه يك نفر را بكشد كل نژادي كه از او برمي آيد را كشته است ، اما 
  1. كل آن نژاد را حفظ كرده استكسي كه زندگي يك نفر را حفظ كند زندگي 

  
در اينجا رابطه ي بين كشتن هابيل و كل نژاد از تفسير كلمه ي خون ها در 

اما در قرآن اين دو بدون ايجاد رابطه مي آيند كه نشان . سفر پيدايش مي آيد
 متعدد در طول قرون وجود داشته كه اين موارد حذف شده و همي دهد خوانند

  . مترجم وابسته به اين منبع رسيده استبه دست مولف قرآن يا
، ابراهيم پدرشاه برخي از بت هايي را كه پدران و مردمش همچنين، در قرآن

، اما اهللا  خشمگين او را به آتش مي اندازندمردم. مي پرستيدند را خرد مي كند
گفتند اگر كاري مي كنيد او را ": آتش را سرد كرده و ابراهيم را نجات مي دهد

گفتيم اي آتش براي ابراهيم سرد و بي . يد و خدايتان را ياري دهيدبسوزان
 .)69-68 :21 (".آسيب باش

 Midrashروايتي كه ابراهيم به آتش انداخته مي شود در تلمودي به نام 

Genesis Rabbah ,شده اليف آمده است كه در قرن ششم بعد از ميالد ت 
  2.است
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  افسانه هاي باستانيان
  

ي از داستان هاي پيش از اسالم كه براي شنوندگانش ناآشنا انعكاس بسيار
تمسخر برخي از اين داستان در قرآن اشاره شده . نبودند در قرآن وجود دارد

به خوبي شنيديم و اگر : و چون آيات ما بر آنان خوانده شود مي گويند ": است 
اينها افسانه هاي پيشينيان . مي خواستيم همانند آنرا مي گفتيم

درست همان را قبال به ما و پدرانمان وعده دادند و اين "و يا ) 23:83(".تاس
  ). 23:83(".افسانه هاي پيشينيان است

رزيدند و كساني كه كفر و": اهللا به اين اتهام در قرآن مستقيما پاسخ مي دهد 
و را در اين كار ياري كرده  جعلي نيست و ديگران ااين آيات جز دروغ: گفتند 

و گفتند افسانه . عا ايشان با چنين نسبتي ظلم و بهتاني پيش مي آورندقط و. اند
هاي پيشينيان است كه آنها را براي خود نوشته و صبح و شام بر او امال مي 

راز نهان را در آسمان و زمين مي داند و بگو آنها را كسي نازل ساخته كه . شود
 .)6-4 : 25 (".او آمرزنده و مهربان است

سختي قلب شان بر او ، مخالفين محمد اين اتهام را به خاطر به نظر قرآن
و برخي از آنان به تو گوش فرا مي دهند  ولي ما بر دلهايشان ": وارد مي كنند

 و اگر هر معجزه اي را نفهمند و در گوشهايشان سنگينيپرده برافكنده ايم تا تو 
 مي آيند و با تو جدال تا آنجا كه وقتي نزد تو. را ببينند به آن ايمان نمي آورند

مي كنند، كساني كه كفر مي ورزيدند مي گويند اين جز افسانه هاي پيشينيان 
  )6:25(".نيست

در .  مي دهدين اتهامات را وارد كرده بود پاسخبا خشم به شخصي كه امحمد 
و از هر قسم ": يك وحي ، اهللا خاطر نشان مي كند كه اين مرد حرامزاده است 

. عيبجوست و براي خبرچيني گام برمي دارد. ه اي فرمان نبرخورده ي فروماي
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به صرف اينكه مالدار و . مانع خير ، متجاوز و گناه كار گستاخ و زنازاده است
افسانه هاي : پسردار است و چون آيات ما بر او خوانده مي شود مي گويد 

  3)16-68:10(".پيشينيان است
نده منصفي ظهور پيامبري اش محمد  خود نيز اعتراف مي كند كه هر خوان

و كافران ". را در نسخ مردم اهل كتاب يعني يهوديان و مسيحيان خواهد يافت
بگو كافي است خدا و اهل كتاب بين من و شما . تو فرستاده نيستي: گويند 

:  يهوديان و مسيحيان منصف مسلمان خواهند شد.)13:43( ".گواه باشد
( "مي گروند) اسالم(آسماني داديم ، به كساني كه قبل آن ، به آنان كتاب "

با اهل كتاب جز به شيوه ي بهتر مجادله نكنيد و بگوييد آنچه به "و . )28:52
سوي ما نازل شده به سوي شما نيز نازل شده بود و خداي ما يكي است و ما 

  .)29:46( ".تسليم اوييم

د اگر كه حتي به محمد مي گويد كه با يهوديان و مسيحيان مشورت كناهللا 
اگر از آنچه به تو نازل كرده ايم ": به حقيقت آنچه به او وحي مي شود شك دارد

قطعا .ترديدي داري از كساني بپرس كه پيش از تو كتاب آسماني مي خواندند 
 "حق از جانب خدايت به تو آمده است پس از زمره ي ترديدكنندگان نباش

)10:94(  
 آنها را از به رسميت هكتاب بود كبه نظر قرآن ، تنها لجاجت مردم اهل 

 نهايتا اين لجاجت باعث شد تا  .شناختن محمد و صحت قرآن بازمي داشت
محمد بر آنها خشمگين شود و ادعا كند كه جامعه ي جديد او برتر از آنهاست و 

شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم ": در واقع برتر از تمامي مردمان است 
 كار پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند بازمي داريد و پديدار شده ايد، به

اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعا برايشان بهتر . به خدا ايمان داريد
  )3:110(".برخي از آنان مومند ولي بيشترشان نافرمان اند.بود

اعتقاد به اينكه ما بهترين مردم هستيم همراه با ترديد به مردم اهل كتاب ، 
نابرابري و بي عدالتي اجتماعي را .  به امروز نيز در ميان مسلمانان وجود داردتا
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به خاطر بي ايماني مي دانند و مجاهدين اسالمي در سراسر جهان ادعا مي 
كنند كه رعايت دقيق اسالم باعث مي شود كه مسلمانان برترين مردم دنيا 

  . شوند
  

  اقتباس از مسيحيت 
  

بن نوفل كه پيامبري محمد را به رسميت شناخت ، در روايات ديگر از ورقه 
 هدف اين تغيير در 4. ورقه انجيل را نه به عبري بلكه به عربي نوشته است

 باشد كه او  را متهم مي كردند روايت مي بايست فاصله دادن ورقه از يهودياني
ه اين اتهام در قرآن پاسخ مي اهللا خود ب.  محمد قرآن را آموخته استكه به
نيك مي دانيم كه آنان مي گويند جز اين نيست كه بشري به او مي ": دهد

نه چنين نيست زبان كسي كه اين نسبت را به او مي دهند غيرعربي . آموزد
  ). 16:103(".است در حاليكه قرآن به زبان روشن عربي است

، مسيحي اين بيگانه مي تواند شخص ديگري نيز بوده باشد، ورقه تنها يهودي
فرد ديگر شخصيت . ي باسوادي نبود كه با محمد در تماس بوده استبا كافر

كلمه ي عربي كه در قرآن . محوري و اسرار آميزي به نام سلمان پارسي است
معادل خارجي تعبير شده است عجم است كه به معني ايراني يا پارسي زبان 

د كه اصرار مكرر قرآن كه به زبان عربي است اين تشويش را افشا مي كن. است
مطابق احاديق شخصيت .  دهدخود را از نفوذ هر گونه فرد خارجي دور نشان

مسيحي ديگري كه با آغوش باز به ":  و گمنامي ديگري نيز وجود دارد غريبه 
 ".اسالم روي آورد و سوره ي بقره و آل عمران را خواند و براي محمد مي نوشت

ن است كه او از  اما گواه بر آ.ي قرآن را مي نوشتبه عبارت ديگر او روخواني ها
استفاده كرد چرا كه او بعدا دوباره به ء اين تصور كه آنها وحي الهي هستند سو

محمد چيزي جز آنچه من براي او نوشته ام ": مسيحيت روي آورد و مي گفت 
 سنت تاييد مي كند كه گناه اين مرد آنچنان زياد است كه بعد از ".نمي داند
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ا نمي پذيرد و هربار كه مردمش تالش مي كردند او را مرگش زمين جسم او ر
 روي جابه خاك بسپارند زمين او را دوباره پس مي زد تا اينكه آنها او را همان

  5 "زمين رها كردند
تاييد رسالت پيامبري محمد توسط يك مسيحي كه از يهوديت روي 

خاطر برگردانده بود باعث شرمندگي براي مسلمانان بوده است و به همين 
 برخي از با اين حال. ه را انكار كرده اندبرخي از منابع اسالمي مسيحي بودن ورق

پژوهشگران مدرن ادعا كرده اند كه ورقه در واقع محمد را رد كرده است و متن 
نند كه هيچ آنها اشاره مي ك. نسخه ي ابن هاشم از سيره تحريف شده است

 -و جزئيات مرگش وجود نداردوردن ورقه به اسالم روايتي درباره ي روي آ
مطمئنا استداللي از روي سكوت جز حذف عجيب در قطعه اي كه شامل 

. ان نخستين استجزئيات دقيق از فعاليت هاي محمد و رويدادهاي مسلم
، روي آوردن يك كشيش مسيحي به اسالم ، يعني جداي همه ي اينها

ود اين شكي با وج. پسرعمومي محمد و همسرش ، رويدادي مهم بوده است
 پيامبري نيست كه بخش عمده ي اسالميون اين را مي پذيرند كه ورقه موقعيت

حداقل ( به اسالم روي آورده بود و اينكه تورات محمد را تصديق كرده است
  .آمدن محمد را پيشگويي كرده است!) نسخه ي اصلي و تحريف نشده اش

ي آن را به عنوان وح ورقه بخش مهمي از قره هر حال سايه ي ترديد كه آياب
 قرون در سراسر. از اسالم حكمفرماست، هميشه بر فرالهي به محمد آموخته

هيچ راهي براي تعيين رابطه ي دقيق بين محمد و ورقه وجود نداشته و به هيچ 
عنوان نمي توان گفت كه آيا پسرعموي همسرش منبع او براي اسطوره ها بوده 

م و جالب توجه است كه قرآن منابع يهودي با وجود اين كامال مسل.  يا خيراست
 اين داستان هاي باستانيان نه از انجيل و مسيحي را در خود مي گنجاند و

 برخي از منابعي كه محمد -رسمي بلكه از منابع متفرق به قرآن راه مي يابد
( ، جايي كه اغلب مسيحيان آنجا عربستان با آنها برخورد كرده استاحتماال در 
  .مرتد بودند) ساي بيزانسياز نظر كلي
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او حتي در .  قدرتمند استيعيسي در قرآن اگرچه خدا نيست اما معجزه گر
و در گهواره و در ميانسالي به اعجاز با مردم ": گهواره اش هم صحبت مي كند 

ماري كه اينرا مي دانسته به كساني ) 3:46( "سخن مي گويد و از صالحين است
مريم ": شاره مي كند كه از خود كودك بپرسيد بر باكره بودنش شك داشتند ا

گفتند چگونه با كودكي كه هنوز در گهواره است . به سوي عيسي اشاره كرد
او به من كتاب داده و مرا پيامبر . منم بنده ي خدا : سخن بگوييم؟ كودك گفت

هر جا كه باشم مرا بركت داده و به نماز و ذكات سفارش كرده . قرار داده است
و . را نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمان قرار نداده استم. است

درود بر من روزي كه زاده شدم ، روزي كه مي ميرم و روزي كه زنده برمي 
 )33-19:29(".خيزم

: يك انجيل كوچك عربي كه به قرن ششم بازمي گردد نوشته شده استدر 
من : رش ماري سخن گفتعيسي براستي زماني كه در گهواره بود رو به ماد"

عيسي ، پس خدا هستم ، لوگوس، كسي را كه تو به دنيا آورده ، همچنانكه 
فرشته ي جبرئيل به تو اعالم كرده ، و پدر من مرا براي رستگاري جهان 

  6".فرستاده است
  : در همان انجيل اين داستان مي آيد كه 

، در روز بودهفت سال از زمان تولدش گذشته اكنون ، وقتي عيسي مسيح "
 ها بازي مي آنها در ميان ماسه. معيني با پسران همسن خود مشغول بازي بود

 االغ ، گاو و پرندگان و ديگر حيوانات را بر زمين مي كشيدند  و كردند و اشكال
 سپس. هركدام مهارت خود را به رخ مي كشيد و از كار خود ستايش مي كرد

 مي سازم دستور خواهم داد كه  كه منبه اشكالي: عيسي به دو پسر گفت 
پسران از او پرسيدند كه مگر تو پسر خدا هستي و عيسي دعا كرد . حركت كنند

 بالفاصله تصاوير شروع به جست و خيز كردند و سپس .تا آنها حركت كنند
سپس تصاويري از . وقتي عيسي به آنها دستور توقف داد ، آنها متوقف شدند

ايجاد كرد كه وقتي به آنها مي گفت پرواز كنيد پرندگان و پرستوها روي ماسه 
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مي گريختند و وقتي دستور متوقف شدن مي داد متوقف مي ماندند و وقتي مي 
وقتي پسران دويده تا . گفت بخوريد و بنوشيد ، مي خوردند و مي نوشيدند

كودكان گفتند ، پسرم مراقب ماجرا را به والدين شان بگويند ، پدران آنها به 
از او بگريز و : او يك جادوگر است  چرا كه آن پسر همراه نشوار ديگر با  و بباش

  7".اجتناب كن و با او بازي نكن
  : به همين نحو قرآن نيز اشاره ي ديگري به خيانت ناباوران يهودي مي كند

بر  اى عيسى پسر مريم، نعمت مرا بر خود و«: هنگامى را كه خدا فرمود
و در  القدس تأييد كردم كه در گهواره  تو را به روحمادرت به ياد آور، آنگاه كه

كتاب و حكمت و تورات و انجيل  ميانسالى با مردم سخن گفتى؛ و آنگاه كه تو را
ساختى، پس در آن  به شكل پرنده مى آموختم؛ و آنگاه كه به اذن من، از گل،

ذن من شد، و كور مادرزاد و پيس را به ا مى اى دميدى، و به اذن من پرنده مى
آوردى؛ و  بيرون مى] زنده از قبر[را به اذن من  دادى؛ و آنگاه كه مردگان شفا مى
 از -هنگامى كه براى آنان حجتهاى آشكار آورده بودى-اسرائيل را  بنى آنگاه كه

 جز]  ها چيزى[ اين: پس كسانى از آنان كه كافر شده بودند گفتند. داشتم تو باز

  )5:110 ( تافسونى آشكار نيس
تجارب محمد با گروه هاي مسيحي مرتد نظر او درباره ي مصلوب شدن 

او زنده به سوي آسمان ها مسلمانان باور دارند كه . مسيح را نيز توضيح مي دهد
 كه اجازه بدهد براي اهللا درست نيست. ربه نكرده است و هرگز مرگ را تجرفته

 كه مانند اوست ، پس اهللا كسي را پيامبرانش در شرم و حقارت بميرديكي از
يهوديان فكر مي كردند . جايگزين مي كند تا به جاي او به صليب كشيده شود

  : كه آنها واقعا مسيح را كشته اند ، اما طراري جايگزين مسيح شده بود 
، و »ما مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم«:  و گفته ايشان كه"
 دند، ليكن امر بر آنان مشتبه شد؛ وآنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكر حال

هيچ  اند و  شدهكردند، قطعاً در مورد آن دچار شككسانى كه در باره او اختالف 
! )4:157(" .ي كردند و او را نكشتندعلمى بدان ندارند، جز آنكه از گمان پيرو
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اين دقيقا مشابه ديدگاه برخي از گروه هاي مرتد مسيحي است كه به عنوان 
غنوصيان ادعا مي كردند كه جسم فيزيكي شر است . ته مي شوندغنوصي شناخ

و بنابراين عيسي ، به عنوان ناجي جهان ، نمي توانسته جسمانيت فيزيكي را 
خدا فقط امور را جوي ترتيب داده كه . قبول كرده و مطمئنا مصلوب نشده است

ا تصور رود او به صليب كشيده شده است يا مطابق متون غنوصي ، يهودا ر
  .مشابه عيسي در آورده و او را به جاي خدا به صليب كشانده است

درباره ي يك منازعه قطعي اين فاكت كه قرآن متنش را به عنوان تصميم 
كسانى كه در باره او اختالف كردند، قطعاً در مورد آن دچار  و(قرار مي دهد 

دند و او را ي كرهيچ علمى بدان ندارند، جز آنكه از گمان پيرو اند و شك شده
نشان مي دهد كه شايد محمد با جدل گروه هاي رقيب مسيحي ) .نكشتند

روبرو شده است و قصد داشته وحي اش را به عنوان تصميم نهايي درباره ي اين 
  . موضوع اعالم كند

نياز نيست كه تصور كنيم محمد واقعا متون مسيحيان مرتد را خوانده تا اين 
بيشتر محتمل است كه او اينها را شنيده يا . باشدمتون بر قرآن تاثير گذاشته 

گاهي اوقات . آموخته است ، چرا متن قران اقتباس كلمه به كلمه نيست 
برداشت او از محتويات تورات و انجيل نشان مي دهد كه او فقط يك آشنايي 
سطحي با داستانهايي كه برايش بازگو شده داشته است؛ در فصلي از قرآن 

عيسي ، بستگان مادر عيسي او را مريم صدا مي زنند اما مريم درباره ي زايش 
اين نشان مي دهد و براي برخي از ) 19:28. (در اصل نام خواهر هارون است

معاصرين محمد كه  محمد مريم خواهر هارون را با ماري مادر عيسي قاطي 
اين دو نام در عربي يكسان شده اند و هر دو مريم صدا زده مي . كرده است

با وجود اين وقتي يكي از پيروان محمد كه با مسيحي از نجران روبرو شده .وندش
بود و به نزد محمد بازمي گردد و از اين مسئله مي پرسد ، پيامبر اسالم يك 

مردم عصر قديم عادت داشتند كه نام هاي ": توضيح از پيش آماده داشته است 
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 ماري ، مادر 8 ".خود بدهندخود را به نام  اشخاص پارسا يا پيامبران پيش از 
  . عيسي به افتخار خواهر هارون خوانده مي شود ونه به اشتباه

اين اشتباه محتمل چندان از اين ادعا كه محمد بي سواد بود پشتيباني نمي 
و آنرا چون معجزه مي ( اين يكي از سنگ بناهاي مدافعين اسالمي است . كند

كه ادعا مي كنند كه ) اد برآمده استدانند كه شعر واالي قرآن از فردي بي سو
كه نام او را نزد خود ) يا اصالحا امي(نه خواندن بلد است و نه نوشتن "محمد 

  )7:157(". در تورات و انجيل مي يابند
از ديدگاه يك مسلمان ، بسياري از متون قرآن در منابع نخستين وجود دارد 

 سنتي اسالمي ، بيش از الهيات. چه محوري باشد و چه خير، فاقد اهميت است
همه ، ادعا مي كند كه وحي هاي نخستين تحريف و تغيير داده شده اند و 

اما از انجايي كه شكل اوليه وحي . بنابراين نياز بوده قرآن انها را تصحيح كند
پيشين با قرآن همخوان است ، نبايد تعجب كرد كه برخي از كتب پيشين 

  .شامل پيشگويي هاي قرآني باشد
براي بسياري از مسلمانان ، اينكه رد وحي قرآني در كتب پيشين وجود پس 

. دارد تنها نقش قرآن را به عوان تصحيح و جانشين كتب پيشين تاييد مي كند
محمد خود به صراحت از جايگزيني يهوديت و مسيحيت با اسالم سخن مي 
گويد و در يك جا با تمثيل توضيح مي دهد كه چگونه چنين چيزي ممكن 

  9.است
  

  ديگر اقتباس ها
  

 "فرد بهشتي با. توصيفات قرآن از بهشت بسياري فراوان و زنده است
و با حرير "لباسي آراسته مي شود و ) 22:23("دستبندهايي از طال و مرواريد 

 "سبز و فرش هاي زيبا "او روي بالش هاي ) 44:53 (".زربافت بر تن مي كند
و ) 56:15( "واهرنشان خواهد نشست بر تخت هاي ج")55:76(لم خواهد داد 
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آن  گردانند، و در آنجا آنچه دلها هايى در برابر آنان مى  سينيهايى از طال و جام"
) 43:71(" .و شما در آن جاودانيد]  هست[را بخواهند و ديدگان را خوش آيد 

و از گوشت ماكيان و هر ) 55:68(بهشتيان با خرمان و انرا پذيرايي خواهند شد 
بهشت خود باغي است با ) 56:21. (وست دارند بهره مند خواهند شدانچه د

در آن دو باغ ، دو چشمه ي همواره جوشان . جويبارها از زير آن روان است
همراه با جويباري از شير كه طعم آن هرگز تغيير نمي كند ، ) 55:66.(است

الص جويباري شراب حظي است براي انان كه مي نوشند ، و رودهايي از عسل خ
 اين شراب رنج مستي نمي آورد و آنهايي كه مي نوشند هرگز از )47:15 (".

  .مستي رنج نمي برند
بهشتي تكيه بر تختهايي كه در انجا نه سرمايي است و نه  آفتابي ، و سايه 

 )14-76:13. (هاي درختان به آنان نزديك است و ميوه هايشان راحت برچيدن

 "ميوه ها و سايه هايش پايدار است"رسد غذا و آسايش هرگز به پايان نمي 
)13:35(  

و ) 78:31 ("دختراني همسال با سينه هاي برجسته"بيش از همه ، البته 
گويي كه ) 44:54("حورياني درشت چشم  "،) 37:48( دلبراني درشت چشم 

 اين زنان .، با بهشتيان همنشين خواهند شد)52:20(آنها ياقوت و مرجان اند 
) 55:56(".ست هيچ جن و انسي پيش از اين به آنان نرسيده استد"باكره اند و 

اهللا آنها را باكره ساخته و مطابق سنت اسالمي آنها براي هميشه باكره مي 
پسراني دور بهشتيان طواف مي كنند گويي كه مرواريدي در "همچنين ، . مانند

ها را و چون آن) 56:17(، جواناني با طراوتي هميشگي ) 52:24(".صدف هستند
  )76:19(ببيني گمان مي كني مراوريد هايي پراكنده اند 

البته هيچكدام اينها در نسخ يهودي و مسيحي پيدا نمي شود ، اما در نوشته 
هاي ايرانيان زرتشت هست كه حضور قابل مالحظه اي در مناطق پيرامون 

 ، كسي كه W.ST.Tisdallبه زعم . امپراتوري پارس پيش از اسالم داشتند
 دارد و بعدا انرا به "منبع اسالم"شته ي برجسته اي در باب اين مسائل به نامنو
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: يك كتاب بسط داده است و در نوشته هاي ديگرش نيز به چشم مي خورد 
كتاب هاي زرتشتيان و هندوها ،مشابهت خارق العاده اي با انچه در قرآن و "

 بهشت حورياني با بنابراين به ما گفته مي شود كه در. حديث مي بينيم دارد
نام ...چشمان سياه و درشت وجود دارد كه مشابه مرواريدي در صدف هستند 

حوري از يك منبع پهلوي يا اوستايي مي آيد همچنين جنت  و بهشت نيز در 
همچنين داستان هاي مشابهي نيز در نوشته . اوستا داللت دارد بر زمين بهتر

دختراني مشابه حوريان و قلمان ها هاي هندو از بهشت وجود دارد با پسران و 
  10 ".در قرآن

  
  ؟  وحي از بهره برداري

  
عايشه يكبار از محمد پرسيد تجربه ي دريافت وحي به چه شكل است و او 

گاهي مانند صداي زنگ وحي مي شود و اين شكل از وحي سخت ": پاسخ داد 
گاهي . ترين نوع است و سپس من آنچه را الهام شده است بدست مي آورم 

فرشته به شكل مردي ظاهر مي شود و با من سخن مي گويد و من هرآنچه را 
:   در موقعيتي ديگر او توضيح مي دهد 11". كه او مي گويد حفظ مي كنم

جبرئيل آنرا مي آورد و به من مي : وحي به دو روش بر من نازل مي شود"
 مرا آرام مي رسند همچون پيامي كه فردي به فرد ديگر انتقال مي دهد و اين

و گاهي مانند صداي يك زنگ مي تواند و وارد قلب من مي شود و مرا . سازد 
وقتي وحي بر پيامبر خدا نازل مي ":  عايشه ذكر مي كند12 ".ناآرام مي سازد

 همچنين وقتي 13"شود حتي در طول روزهاي سرد نيز پيشاني او عرق مي كند
ي بر دوش او گذاشته اند و چهره او احساس مي كند بار"به او الهام مي شود 

او سرش را پايين مي آورد و همنشينان او نيز " و ".اش رنگ عوض مي كند
سرهاي خود را پايين مي آورند و وقتي وحي به اتمام مي رسد ، او دوباره سرش 

  14 ".را باال مي آورد
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من آرزو داشتم مي توانستم پيامبر خدا ": مسلماني يكبار نقل مي كند كه 
 در جايي ديگر كسي از محمد سئوالي مي كند و او ". زمان نزول وحي ببينم در

چهره ي ....منتظر بمان و سپس وحي الهي بر او نازل مي شود": پاسخ مي دهد 
 ". محمد براي مدتي سرخ مي شود و نفس اش سنگين و سپس آرام مي گيرد

  15. پس او به سئوال كننده پاسخ مي دهد
كه غيرمسلمانان براي پذيرش محمد به عنوان پيامبر يكي از دشواري هايي 

همانطور كه . داشته اند از وقايعي مي آيد كه او طي آن وحي دريافت مي كند
خواهيم ديد ، اغلب در طول كار پيامبري اش ، وحي به منتقدين پاسخ مي دهد 

  . يا نزاعي را حل مي كند يا درباره ي مجموعه اي از وقايع نظر خاصي مي دهد
در بيش از چند مورد ، اين وحي ها نگراني اهللا را نسبت به اميال قلبي محمد 
نشان مي دهد همانطور كه در داستان بدنام ِ يكي از همسران محمد به نام 

زينب با پسرخوانده ي محمد به نام زيد بن حارث . زينب بنت جحش مي دانيم
آنها تمايلي بدان ازدواجي كه مطابق سنت اسالمي هيچكدام –ازدواج مي كند 

نداشتند ، اما محمد بر آن اصرار كرده بود چرا كه برابري تمامي مومنين را 
نشان مي داد چرا كه زينب از خانواده ي برجسته اي بود در حاليكه زيد تنها 

 و ": محمد براي اصرار خود اعتباري الهي خرج مي كند . برده اي آزاد شده بود
اش به كارى فرمان  كه چون خدا و فرستادههيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد 

اش را  براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده دهند،
  )33:36(".شكاري گرديده استكند قطعاً دچار گمراهى آ نافرمانى

مطابق تفسير الجاللين ، معاصر . زينب بنت جحش ظاهرا زيبا بوده است
، بد از ازدواج با زيد ، چشم محمد به او مي افتد باستاني اسالمي درباره ي قرآن 

 يك روز ، محمد در جستحوي زيد به 16. و از ته قلب عاشق زينب مي شود
خانه اش مي رود و زينب را در حالي مي بيند كه تنها لباس زير زنانه بر تن 

 او اينجا نيست اي پيامبر خدا ، به داخل بيا ، تو ": زينب مي گويد . كرده است
 اما پيامبر اسالم با پريشاني از انجا "!مانقدر براي من عزيزي كه پدر و مادرمه
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: دور مي شود و چيزي زير لب زمزمه مي كند و سپس با صداي بلند مي گويد 
  17".منزه است خدا ، كه او باعث مي شود قلب ها روي برگردانند"

يرون آمدن از خانه زيد كه از ازدواج ناخواسته اش ناراحت بود ، او را در حال ب
اي پيامبر ": او به ديدن محمد مي رود و همان حرف زينب را مي زند . مي بيند

چرا داخل نشدي؟ تو همانقدر . خدا ، شنيده ام كه به خانه ي من آمده اي 
اي پيامبر خدا ، شايد ": سپس او به نكته اشاره مي كند "غزيز كه پدر و مادرم

 "باشد ، و پس من خودم را از او جدا مي كنمزينب تحسين شما را برانگيخته 
زيد ) 33:37 ("همسرت را با خودت نگه دار و از خدا بترس": محمد به او گفت 

عايشه بعدا . چندين بار بازمي گردد اما باز محمد همان اندرز را تكرار مي كند
اگر رسول خدا چيزي را از قرآن پنهان كرده باشد "خاطر نشان مي كند كه 

 در نهايت يد از همسرش جدا مي شود و به مدت 18".وضوع بايد باشدهمين م
مطابق نظر مورخ اسالمي ، ابو جعفر . كوتاهي بعد ، اهللا خود دخالت مي كند

، يك روز محمد با عايشه در حال گفتگو  )923-839(محمد بن جرير طبري 
 "كرد  سپس او لبخند زد و از او درخواست "رنگ از رخساره اش پريد"بود كه 

چه كسي به سراغ زينب خواهد رفت و به او اين خبر خوب را خواهد داد كه 
   "را به ازدواج من در آورده است؟خدا او 

سپس او وحي خدا را قرائت مي كند  كه محمد را به خاط انچه مردم فكر 
. ( مي كنند و به همين خاطر از ازدواج با زينب سرباز زده ، سرزنش مي كند

مد زينب را به همسري برمي گزيند كه با يك وحي مستقيم پس مح) 33:37
تا به امروز، مسلمانان . حمايت شده بود تا او را از رسوايي اين ازدواج نجات دهد

در ذكر در قرائت قرآن اين هشدار را به محمد را مي خوانند كه او نبايد از هديه 
  .ورزدي اهللا روي گرداند و در ازدواج با عروس پيشين خود ترديد 

. اين همسر جديد و جريانات نامزدي اش با محمد ، عايشه را نگران ساخت
من به خاطر انچه درباره ي زيبايي او شنيده بوديم بسيار ناراحت شدم و به "

من گفتم . خاطر چيزي ديگري يعني آنچه در پيامي براي زينب انجام داده بود
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 به اندازه ي كافي زينب پز آنرا و مطمئنا 19".كه او مي تواند آنرا به رخ ما بكشد
شما توسط خانواده ي تان به ازدواج در آمده ايد ": به همسران ديگر محمد داد 

كه در نتيجه عايشه پاسخ  20 "در حاليكه من توسط خداي باالي هفت آسمان
 و بدان طريق "من هماني هستم كه بي گناهي اش از آسمان آشكار شد": داد 

  21. ن سئوال برانگيز وحي محمد بوجود آمدداستان ديگري از جريا
  

محمد به تازگي دستور حجاب زنان را داده بود ، پس عايشه وقتي كه محمد 
را در نبرد همراهي مي كرد ، در يك كابين در پشت شتر همراه با پرده هايي بر 

ثيرات آن هنوز در  و همين باعث ايجاد بحراني شد كه تا- روي آن حمل مي شد
  :  عايشه داستان را چنين نقل مي كند! استجهان اسالم

    
سپس محمد شبانه دستور .  ، اردو زده بوديم در حركت به سوي مدينهما "

هنگامي كه او دستور حركت داده بود من براي رفع حاجت . حركت داد
برخاسته بودم و از اردوي نظامي دور بودم و بعد از اتمام كارم ، به سوي شتر ام 

. نه  ام را لمس كردم و فهميدم كه گردن بندم گم شده استسي. باز گشتم 
. ( پس براي پيدا كردن آن بازگشتم و جستجوي آن مرا از قافله عقب انداخت

كابيني كه (كساني كه قرار بود مرا با شتر ببرند آمدند و هودج ) در اين حين
د  را روي شتر گذاشته و تصور مي كردن)روي شتر مي گذارند و پوشيده است

در آن ايام زنان سبك وزن بودند و آنها چاق نمي . كه من داخل آن هستم
در عين حال من هنوز يك . شدند، و فقط عادت داشتند مقدار كمي غذا بخورند

من گردن . آن شتر را بلند كرده و همگي آنجا را ترك كردند. دختر جوان بودم
  ". بندم را يافتم اما ارتش رفته بود

   
ستور حجاب به معناي اين است كه هيچ كس نمي توانست به از آنجايي كه د

عايشه نگاه كند يا با او صحبت كند ، و وزن او هم در بار احساس نمي شد ، 
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مردم كابين عايشه را بلند كرده و به روي شتر گذاشته و از او سئوال نكردند كه 
  .به همين خاطر سوگلي محمد جا ماند. آيا او درون آن هست يا خير

  
من در همان مكان استراحت مان نشسته بودم و خواب بر غلبه كرد و " 

وقتي . صفوان بن المعطل از پشت ارتش حركت مي كرد. همان جا خوابم گرفت
او صبح به جايگاه من رسيد، پيكر كسي را ديد كه خوابيده است و مرا با ديدن 

 محض اينكه به. تشخيص داد چرا كه قبل از دستور حجاب اجباري مرا ديده بود
 من بيدار شده صورتم را  با 22مرا تشخيص داد گفت انا اليه و انا اليه الراجعون 

و دستانم پوشاندم و به خدا سوگند كه ما حتي يك كلمه هم صحبت نكرديم 
او از شترش پياده شد و آنرا روي . من نشنيدم كه او بعد از آن چيزي بگويد

او شتر را هدايت مي كرد . ركت كرديمزانوانش نشاند و من سوار شتر شده و ح
تا اينكه ما در گرماي ظهر در حاليكه آنها استراحت مي كردند به ارتش 

  " .رسيديم
  

نزد برخي ، همين براي . عايشه به مردي كه شوهر او نبود تنها بوده است
به خاطر همين اتفاق ، ": گفتن شايعات زشت كافي بوده است عايشه مي گويد

خويشتن را خراب كردند و كسي كه اين شايعه را پخش كردند برخي از مردم 
از جمله مرد ديگري به ( "عبداهللا بن ابي بن سلول همراه با سه تن ديگر بود 
اين . به عالوه برخي ديگر) نام مسطح بن اثاثه و خواهر زينب بنت جحش

شايعات پخش شد و حتي محمد نيز از آن تاثير گرفت و از عايشه روي 
  : عايشه توضيح مي دهد .دبرگردان

  
مردم تهمت هايي را به . بعد از بازگشت از مدينه ، من يك ماه مريض شدم"

من نسبت مي دادند در حاليكه از هيچ چيز آگاه نبودم، اما جز احساس ناراحتي 
كه پيرامونم بود ، دريافتم كه مهرباني معمول رسول خدا هنگامي كه معموال 



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

٧٧ 

اما اكنون رشسول خدا فقط آمد مرا . م شده استمريض بودم ، نسبت به من ك
اين امر شك مرا . سالم داد و گفت چگونه اي بانو؟ و سپس مرا ترك كرد

برانگيخت ، من تا زماني كه بهبود يافتم و همراه با ام  مسطح براي رفع حاجت 
   "را كشف نكردم) يعني تهمت(به المناسي رفتيم منشا اين شر 

  
ت  را براي عايشه  نقل مي كند كه موجب مي شود ام مسطح نهايتا شايعا

  :بيماري عايشه حتي بدتر شود 
  
پس بيماري من تشديد شد و من وقتي به خانه رسيدم پيامبر خدا نزدم "

آيا اجازه مي دهي به نزد : من گفتم . آمد و بعد از سالم احوال مرا پرسيد
او نيز اجازه داد و . والدينم بازگردم؟ مي خواستم درباره ي اخبار مطمئن شوم

مردم درباره ي من چه مي ! مادر: من به نزد والدينم رفتم و از مادرم پرسيدم 
دخترم ، نگران نباش ، به ندرت زني جذاب كه مورد عشق : گويند؟ او گفت 

شوهرش  باشد  و شوهر او نيز زنان ديگري داشته باشد در آن زن خطايي 
 ، آيا مردم واقعا اين گونه صحبت مي سبحان اهللا: من گفتم . خواهند يافت

كنند؟ تا صبح گريه كردم نه مي توانستم دست از گريه بردارم و نه به خواب 
  ".بروم ،حتي صبح دوباره به گريستن ادامه دادم

   
ظاهرا محمد شايعات را باور : و البته عايشه دليل خوبي براي گريستن داشت

   : كرده بود اگرچه عايشه مدافعيني نيز داشت
  
، پيامبر خدا علي بن ابي طالب و ) هنگامي كه وحي الهي تاخير كرده بود( "

اسامه . اسامه بن زيد را فراخواند و از آنها براي طالق دادن من مشورت خواست
اي رسول : اسامه گفت. بن زيد مرا بي گناه دانست و براي من احترام قائل بود

  ".سراغ نداريمخدا ، او همسر شماست و ما جز خوبي از او 
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علي كه بعدا يكي از مقدسين بزرگ و قهرمان مسلمانان شيعه شد ، به "اما 

 ( "محمد يادآوري مي كند كه زنان زيباي ديگري نيز براي پيامبر مهياست 
عايشه هرگز اين را فراموش نكرد و بعدا با اين ادعاي علي كه محمد او را به 

محمد علي را خودش ".) خاستب كرده به مخالفت برعنوان جانشين منصو
منصوب كرد؟ براستي كه وقتي محمد در حال احتضار بود روي سينه ي من 
استراحت مي كرد و از من شستشو خواست و در همان وضعيت درگذشت و من 
حتي نتوانستم دريابم كه او مرده است ، پس چگونه محمد علي را خود منصوب 

  : د روايت عايشه ادامه مي ياب23"كرده است؟
  
تو را در دشواري قرار ندهد خدا ! اي رسول خدا «: علي ابن ابي طالب گفت "

، و زنان بسياري به جاي او وجود دارند ، از كنيز خود بپرس كه او به تو حقيقت 
را فراخواند و ) يكي از كنيزهاي محمد( سپس پيامبر بريره » .را خواهد گفت

كنيز به او گفت » ن تو را برانگيزاند؟آيا چيزي ديده اي كه ز! اي بريره «: گفت 
هرگز چيزي از او به به آنكه تو را به عنوان رسول فرستاده قسم مي خورم كه «: 

  "» ظن نديده ام كه پنهان كنم
  

ند و به نقل از محمد به اين قانع مي شود و به متهمين عايشه روي مي ك
  :عايشه ، مي گويد

  
 منبر رفت و از عبداهللا بن ابي بن سلول پس در آن روز ، پيامبر خدا به باالي"

آيا كسي است كه مرا از شر « : 24در حضور مالزمانش شكايت كرده و گفت
مردي كه تا تهمت هاي شرورانه درباره ي خانواده ام به من آسيب زده ، راحت 
كند؟ به خدا سوگند كه من چيزي جز خوبي درباره ي خانواده ام نمي دانم و 

نش مي كنند كه من جز خوبي از او سراغ ندارم و او هرگز به آنها مردي را سرز
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  و تمام آن روز من در حال گريستن »جز همراهي من وارد خانه ام نشده است 
  .بود و اشكانم بند نمي آمد و نتوانستم بخوابم

در همان صبح ، والدينم با من بودند و من براي دو شب و يك روز گريسته 
در حاليكه مشغول گريه بودم و والدينم . م مي سوختبودم و از شدت گريه جگر

زني انصاري اجازه ي ورود خواست و به او گفتم كه . كنار من نشسته بودند
در حاليكه ما در . او داخل شد و نشست و شروع به گريستن كرد. داخل شود

او از زمان اين تهمت . اين وضعيت بوديم ، پيامبر خدا آمد ، سالم داد و نشست
يك ماه گذشته بود و هيچ وحي الهي  درباره ي . رگز كنار من ننشسته بودها ه

به من ! آه عايشه . پيامبر خدا سپس تشهد را ذكر كرد. مورد من نازل نشده بود
اگر تو بي گناه باشي پس اهللا بي گناهي . درباره ي تو چنين و چنان گفته اند

پس نزد خدا توبه مي كنم ات را آشكار خواهد كرد و اگر تو گناهي كرده باشي 
و از او براي بخشايش تو دعا خواهم كرد چرا كه اگر كسي براي گناهش توبه 

  ".كند خدا توبه اش را مي پذيرد
  
  

در اين جا عايشه برعليه متهم كنندگانش به دفاع از خود برمي خيزد و حتي 
  :  دفاع از خود از قرآن نقل مي كنددر

  
 اشك هاي من كامال قطع شد و حتي وقتي سخن رسول خدا تمام شد ،"

از طرف من به پيامبر خدا درباره ي : به پدرم گفتم . يك قطره نيز اشك نريختم
سپس .  به خدا كه نمي دانم چه بايد بگويم: پدرم گفت . آنچه گفته پاسخ بده 

به خدا نمي دانم : او نيز گفت . به مادرم گفتم تا از طرف من پاسخ او را بدهد
با وجود اينكه من دختر جواني بودم و از قرآن . مبر خدا بايد بگويمچه به پيا

به خدا ، بي شك مي دانم كه تو اين سخنان و : شناخت اندكي داشتم، گفتم 
تهمتها را شنيده اي به طوري كه بر ذهن ات نقش بسته است و آنرا حقيقت 
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 كرد و اگر به اكنون اگر به تو بگويم كه بي گناهم تو باور نخواهي. پنداشته اي
دروغ اعتراف كنم كه گناهكارم و خدا مي داند كه من بي گناهم ، تو مطمئنا 

پس من به رختخوابم باز مي گردم به اميد اينكه خدا ) 12:18(باور خواهي كرد 
  ".بي گناهي من را ثابت كند

  : اهللا به اين مسئله پاسخ مي دهد 
ترك نكرده بود كه وحي الهي به به خدا ، پيامبر خدا برخاسته بود و خانه را "

سپس ، او را همان وضعيتي گرفت كه معموال به هنگام وحي مي . او نازل شد
. گرفت ، قطرات عرق مانند مرواريد از بدنش جاري شد با اينكه روز سردي بود

وقتي وحي به پايان رسيد ، او با لبخند برخاست و نخستين كلمه اي كه اين 
 v.24.11-21(25 ("! بي گناهي ات را اعالم كرده استآه اي عايشه ، اهللا: بود 

در اينجا يك متن كامل از اعالم قرآن درباره ي بي گناهي عايشه وجود دارد  
و مسلمانان را به خاطر باور كردن اين تهمت ها سرزنش مي كند و گواه معياري 

تعيين وانين اسالمي است در مواقع جرايم جنسي كه تا به امروز نيز بخشي از ق
  : مي شود

آوردند، ]  در ميان[را ]  داستان افك[در حقيقت، كسانى كه آن بهتان "
را شرّى براى خود تصور مكنيد بلكه براى ]  تهمت[آن . از شما بودند اى دسته

كه در اين كار دست [براى هر مردى از آنان . است]  بوده[آن مصلحتى  شما در
ه است، و آن كس از ايشان كه قسمت مان گناهى است كه مرتكب شد ه داشته

چرا هنگامي كه  .سخت خواهند داشت گردن گرفته است عذابى عمده آن را به
آن بهتان را شنيديد ، مردان و زنان مومن گمان نيك نبردند و نگفتند كه 

چرا چهار گواه بر آن بهتان نياوردند؟ پس چون گواه . بهتاني آشكار است
  )13-24:11( ".روغگويندنياوردند اينان هستند كه د

 
  نتايج 
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مسلما محمد عاشق عايشه بود و به وضوح وقتي وحي بي گناهي اش از خدا 
اما در اينجا در مورد زينب ، به نظر مي . به او آمده خيالش راحت شده است

رسد كه اهللا نگراني خدا براي پيامبرش در قرآن ، فرض مي شود كه پيامي كلي 
مي مردم در هر زمان و مكاني است حتي در مكان هاي و قابل كاربرد براي تما

اما به خدا ، فكر نمي كردم كه اهللا ": حتي عايشه نيز از آن متعجب شد. خاص
بي گناهي من را تاييد كند چرا كه من خودم آنچنان مهم نمي دانستم كه از 

بلكه فقط اميدوارم بودن از .طريق وحي الهي خدا درباره ي آن صحبت كند
 در واقع حتي بعد از قرنها نيز 26"ك رويا اهللا بي گناهي من را نشان دهدطريق ي

  .مسلمانان از آن در تعجب اند
: اميال محمد وجود داردالبته مانند مورد زينب ، در اينجا هم توجيهي براي 

با داستان زينب ، به مسلمانان ياد داده مي شود كه يك مرد مي تواند با همسر 
با وجود عجيب است كه براي مشروعيت بخشيد . ج كندمطلقه ي پسرش ازدوا

به چنين موضوع فرعي مي بايست پيامبر و خدا و وحي الهي اين همه درگير 
نتيجه ي اين تضعيف فرزند خواندگي در فرهنگ اسالمي بوده اس، ! شوند

همچنانكه زيد ديگر زيد بن محمد يا زيد پسر محمد شناخته نمي شود بلكه 
خداوند  : قرآن مي گويد. ا نام پدر واقعي اش، صدا زده مي شدزيد بن حارث ، ب

مورد  براى هيچ مردى در درونش دو دل ننهاده است، و آن همسرانتان را كه
  واقعى دهيد مادران شما نگردانيده، و پسرخواندگانتان را پسران قرار مى» ظهار«

حقيقت را  خدا]  لى[اين، گفتار شما به زبان شماست، و. شما قرار نداده است
آنان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادالنه تر . گويد، و اوست مى

است واگر پدرانشان را نمي شناسيد پس برادران ديني يا موالي شمايند و در 
ولي در آنچه دلهايتان عمد داشته .انچه اشتباها مرتكب شده ايد گناهي نيست

 27 )5-33:4(. استمسئوليد و خدا آمرزنده و مهربان

اتهام دروغ برعليه عايشه باعث شد كه براي اتهام آوردن نيازمند چهار شاهد 
در مورد . مرد مسلمان باشد تا جرم زنا يا ديگر بي مالحظگي ها اثبات شود
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بدرفتاري جنسي نيز چهار شاهد مرد نيز الزم است كه مطابق وحي همسر 
ت همانطور كه كالم خود عايشه  و درس28) 24:13( جوانش را مبرا مي كند 

براي تكذيب اتهام برعليه اش به حساب نمي آيد ، پس قوانين اسالمي اعتبار 
.  به خصوص در مورد بي اخالقي هاي جنسي-شهادت زن را محدود مي كند

مرد   دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو....": قرآن مي گويد 
داريد  رضايت]  به عدالت آنان[ن، از ميان گواهانى كه نبودند، مردى را با دو ز

ديگر، وى را   فراموش كرد، زنِ]  زن[يكى از آن دو ] اگر[، تا ]گواه بگيريد[
و  )2:282(" ....ندو چون گواهان احضار شوند، نبايد خوددارى ورز. يادآورى كند

به زبان و (نظريه پردازان فقه اسالمي شهادت زن را حتي از اين بيشتر به 
محدود كرده "موارد مستلزم مالكيت يا انتقال مالكيت از قبيل فروش )  فقهي

   29. اند و در غير اين صورت تنها مردان مي توانند شهادت دهند
در نتيجه ، حتي امروز نيز در سرزمين هايي كه شريعت اسالمي حاكم است 

تكب تجاوز شوند  و مردان بي پروا مي توانند مر. عمال اثبات تجاوز ناممكن است
حتي بدتر ، اگر زني . از جرم تبرئه شوند چون حرف قرباني به حساب نمي آيد

اگر . مردي را به تجاوز متهم كند ، ممكن است خودش را متهم كرده باشد
. معناي اعتراف به زنا مي شودشاهد مردي يافت نشود ، اتهام تجاوز قرباني به 

 درصد از زنان در 75ست كه حدود اين موجب اين واقعيت ترسناك شده ا
 بودن پشت ميله ها گير كرده زندان پاكستان در واقع به خاطر قرباني تجاوز

چندين مورد در نيجريه اخيرا حول اتهام تجاوز به اتهام زنا چرخيده است 30.اند
  31.فشار بين المللي تغيير كرده اندو با حكم مرگ مواجه شده اند كه تنها تحت 

ن ، اين سوء استفاده ها در مقابل نقد و اصالح فوق العاده مقاوم عالوه بر اي
 استوار اند ، يعني بر الگوي كامل آنها بيش از همه بر مثال محمد –هستند 

  !رفتار بشر
  شرمندگي در دوران مدرن
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با وجود اين ، در حال حاضر ، بسياري از مدافعين اسالم و مسلمانان در دوره 
ت احساس خجالت و شرمندگي مي كنند يا حداقل ي مدرن براي اين موضوعا

يحي . به نظر مي رسد كه نمي خواهند خوانندگانشان در اين باره زياد بدانند
 از زينب بنت جحش فقط همين را مي "زندگي و اعمال محمد"امريك در 

گويد كه او با پيامبر ازدواج كرده بود و به خاطر برده بودن و فرودستي زيد از او 
 او هيچ ذكري از اتفاق پريشاني محمد در مشاهده ي 32.فته بودطالق گر

 نقل شده را ذكر 33برهنگي او نمي كند يا وحي متعاقب الهي كه در سوره ي 
او به فرزند خوانده شدن زيد توسط محمد و تغيير نام او به زيد بن . نمي كند

ثه كه در اثر محمد را ذكر مي كند بي آنكه حتي از تغيير نام وي به زيد بن حار
     33.وحي ايجاد شد سخني بگويد

 با خشم نسبت به شرق شناساني "در زندگي محمد"محمد حسين هيكل ، 
  :كه از داستان زينب براي لكه دار كردن محمد استفاده مي كنند مي گويد

اينكه خشم و تخيل خود را بيرون شرق شناسان  و مسيونر هاي غربي براي "
در اين فصل از زندگي نامه ي محمد ، .ب مكث مي كننداندازند در داستان زين

آنها نقل مي . برخي از آنها بي اندازه تصوير جنسي از زينب را ترسيم مي كنند 
كنند كه وقتي محمد او را ديد ، وي نيمه برهنه بود ، موهاي زيبا و سياهش 

. دنيمي از بدنش را پوشانده بود و هر انحناي بدنش مملو از ميل و شهوت بو
ديگران مي گويند كه وقتي محمد درب خانه ي زيد را باز كرد ، نسيمي وزيدن 
گرفت و پرده ي اتاق زينب را كنار زد ، بنابراين محمد توانست نگاهي به اندام 

آنها سپس به خوانندگانشان . او در لباس شب و خوابيده بر روي زيرانداز بياندازد
آنها نقل مي . يل به زنان مي تپيدتلقين مي كنند كه قلب محمد از عشق و م

كنند كه محمد ميل خود را پنهان مي كرد اگرچه به سختي مي توانست آنرا 
  !براي مدتي طوالني پنهان كند

اين و بسياري تصويرهايي ديگر مانند اين با تالش زياد توسط شرق شناسان 
 ، و مسيونرها نقاشي شده است و مي توان آنرا در آثار موير ، درمنگهام
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نمي توان انكار كرد كه اين . واشنگتون ايروينگ ، المنس و ديگران يافت
داستان مبتني بر گزارش هايي از شرح حال بوالهوسانه ي مسلمانان  كتب 

و جاي تاسف دارد كه مولفين . اما اين كتب قابل چالش هستند. حديث است 
ه اين پژوهشگران جاي عذري ندارد ك. ما آنها را بدون مداقه استفاده كرده اند

قلعه . قلعه هايي در اسپانيا با توجيه همين روابط محمد با زنان ساخته بودند
هايي كه آنها با اين واقعيت توجيه مي شدند كه محمد با زنان كثيري احتماال 

  ".نه تن و يا مطابق برخي از نسخ حتي بيشتر ، ازدواج كرده بود
 اين داستان ازدواج زينب با هيكل سپس اينطور پاسخ مي دهد كه حتي اگر

محمد درست باشد ،همچنان هيچ خللي در پيامبري محمد و بزرگي او و پيام 
  .اش ندارد

احكامي كه براي مردم وضع شده اند براي مردي به اين "چرا نه ؟ چون 
با يك منطق محكمتر ، انها هيچ كاربردي براي پيامبران . بزرگي كاربرد ندارد

واقعيت اين است كه " از اين ديدگاه عجيب و رومانتيك ،  و حتي بيش". ندارند
محمد انساني اسير هوس و ميل نبوده است آنطور كه شرق شناسان و ميسونرها 

اگر . او براي شهوت ، ميل يا عشق با همسرانش ازدواج نكرد. تصوير كرده اند
 برخي از مسلمانان در دوره هاي تاريخي خاص به خود اجازه دادند كه چنين

چيزهايي را به پيامبر نسبت دهند و بدين طريق اگرچه با حسن نيت ، بهانه اي 
دست دشمنان اسالم داده اند ، به اين خاطر است كه محافظه كاري آنهاست كه 

بدين ترتيب  در رفتار محمد در مورد .باعث شده نگرشي مادي گرا برگزينند
اين تصويري كه آنها اما .هرچيزي هوس انگيز در اين جهان مبالغه شده است

تاريخ محمد آنرا بي درنگ انكار مي كند و منطق . ترسيم كرده اند غلط است
   34".زندگي او در مخالفت تمام با آن قرار دارد

او . كارن آرمسترانگ در مقابل ، ديدگاهي قدري واقع گرا تر انتخاب مي كند
ي خدا توسط حتي لحظه ي حادي را بازگو مي كند بعد از اينكه محمد از سو

به درستي كه ": وحي به خاطر ترديد براي ازدواج با زينب سرزنش مي شود 
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 اما سپس او توضيح مي دهد كه "خدا براي انجام اين وصلت شتاب دارد
مسلمانان امروزي انكار مي كنند كه ازدواج محمد با زينب از روي هوس بوده "

كه همواره در مرز سوء است و در واقع محتمل نيست كه زني سي و نه ساله ، 
تغذيه زندگي كرده است و در معرض خورشيد سوزان عربستان بوده ، چنين 

جدا از اينكه پسرعموي او از . طوفاني از عاطفه را در سينه ي كسي برانگيزاند
  35".زماني كه او كودك بوده وي را مي شناخته است

م محمد در واقع تحت با وجود اين و در تضاد با روايات اوليه ، در آن مي بيني
اميال خود قرار گرفته هنگامي كه زينب را تنها با لباس خواب ديده است و زيد 
به او نيز گفته او اگر شما از تحسين وي برانگيخته شده ايد من او را طالق 

  . خواهم داد
آرمسترانگ در رابطه با شايعات پيرامون عايشه بحثي نمي كند و به اين 

كه محمد كالم او را به هيچ انگاشته است و براي مبرا كردن واقعيت نمي پردازد 
او نه بر اينكه آيا وحي بايد درباره ي موارد .او تنها به وحي الهي نياز دارد

خصوصي زندگي محمد باشد تمركز نمي كند و ذكري از اين تبعيضي كه زنان 
 نمي مسلمان از آن متعاقبا براي شهادت دادن رنج مي برند ، سخني به ميان

رفتار باوقار در مواجه به موقعيت را مي بيند  و برعكس ، او در عايشه  . آورد
  36. نشان از اعتماد به نفسي دارد كه اسالم مي تواند به زنان بدهد

من هيچ ": اين عبارت عايشه را هم ذكر نمي كند كه مي گويدآرمسترانگ 
  ".ده باشندزني را نديده ام كه مانند زنان مومن و مسلمان رنج كشي

  .نها هنوز هم رنج مي كشندو آ
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  فصل پنجم
  هشدار در مواجهه با يك مجازات وحشتناك

  
  
  

  مخالفت اوليه با محمد از سوي قبيله ي خويش* 
  تكامل آموزه ي قرآن درباب جنگ برعليه كافران* 
  تالش محمد براي جلب رضايت مخالفينش: آيات شيطاني * 
الش مي كنند از توضيح ماوقع آيات شيطاني فرار چگونه مدافعين اسالم ت* 
  كنند
  معراج محمد به اورشليم*  

  
  
  
  
  

   با قريشمشكل
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بعد از اينكه محمد با كمك خديجه و ورقه معلوم گشت كه او يك پيامبر 

در . است ، محرمانه با مردم درباره ي مذهب جديدش شروع به صحبت كرد
اين خداوند مذهبي ": نه پرستي بود ابتدا ، ماهيت اين موضع ها ساده و يگا

من شما به . است كه خدا براي خويش برگزيده و رسولش را با آن فرستاده است
سوي خدا ، خداوند بدون شريك ، فرا مي خوانم تا او را بپرستيد و پرستش الت 

 خديجه اولين مسلمان مي شود و بعد از او ابي ابن 1"و عزي را كنار بگذاريد 
در آنزمان پسري ده ساله بود و بعدا نزد شيعيان و برخي فرقه ابي طالب كه 

سه سال بعد از دعوت اوليه از سوي . هاي ديگر به مقامي بزرگ مي رسد
آنچه را كه " مي شد، اهللا به او دستور مي دهد كه 610جبرئيل كه حدود سال 

    2"به تو امر شده اعالم كن و از بت هاي روي برگردان
فرامي خواند ، باالي يك كوه مي رود و   از قريش راخودخويشاوندان محمد 

تصور كنيد كه "او از انها مي پرسد ، . خاندان هاي قريش را به نام صدا مي زند
من به شما بگويم سواره نظامي در دره قصد حمله به شما را دارم ، آيا مرا باور 

   "مي كنيد؟
يزي جز حقيقت نشنيده بله ، چرا كه ما از تو چ": آنها پاسخ مثبت دادند 

  ".ايم
من در مواجهه با يك عذاب و ": جواب از پيش حاضر محمد اين بود كه 

 به عبارت ديگر روز داوري دردناك اهللا بدتر از "تنبيه به شما هشدار مي دهم
  .خيل دشمن است

كه به ادعاي پيامبري برادرزاده (اين هشدار زاهدانه عموي پيامبر ، ابو لهب، 
دستت ": او به محمد پاسخ مي دهد . را ناراحت كرد) دي نداشتي خود اعتقا

آيا براي همين ما را اينجا جمع كرده . بشكند كه تمام روز ما را تلف كردي 
: سپس ابولهب خطاب به جماعت قريشيان كرده و اعالم مي كند   3"اي؟

  4".ميزبان شما ، شما را فريفته است"
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بريده باد دو دست ":  جديد مي دهد اهللا خود پاسخ ابولهب را در يك وحي
و زنش آن هيمه كش . دارايي و آنچه اندوخت سودش نكرد.ابولهب و مرگ بر او

حديثي به اطالع مي رساند كه  )5-111:1(".برگردنش طنابي از ليف خرماست. 
اين حديث روش مرگ او را شرح نمي دهد اما  5"در واقع هالك شد"ابولهب 

در اين مقطع مسلمانان دشمنانشان را : ند رد شودبه يك دليل ممكن مي توا
  . مورد حمالت خشونت آميز قرار نمي دادند

يحيي امريك در اين داستان چرخش ديگري به كتابش درباره ي زندگي نامه 
ا منتقل كرد ، او مي بعد اينكه محمد پيامش ر .ي پيامبري محمد مي دهد

 با عصبانيت محمد را نفرين مي لهب، كه در نزديكي ايستاده بود ،ابو": گويد 
محمد به خاطر رسم باستاني احترام به بزرگتر . كند و او مي گويد كه بايد بميرد

اما بزودي ، چند آيه ي كوتاه بر او نازل مي شود كه در . زبانش را نگاه مي دارد
  6".آن به ابولهب گفته مي شود اوست كه به مرگ محكوم است

مخالفين اش از او . ما نتيجه ي اندكي گرفتمحمد به موعظه ادامه داد ا
سئوال مي كردند كه چرا هيچ معجزه اي ندارد ، از او مي خواستند كوه هاي 
دور مكه را براي آنها به طال تبديل كند ، يا آنها را از هم دور كند تا مزرعه 

اگر تو بخواهي ، من ": اهللا به محمد پاسخ مي دهد . هاشان بهتر كشت شوند
واهم بود و به آنها زمان بيشتري خواهم داد و اگر بخواهي انچه را كه صبور خ

مي خواهند انجام خواهم داد ، اما اگر آنها ايمان نياورند ، مانند اقوام پيشين 
محمد درخواست زمان بيشتري كرد و به دشمنانش پاسخ  7".نابود خواهند شد

  . داد كه معجزه ي او قرآن است
قريش از او خواست تا جبرئيل  يا فرشته ي ديگري را قبيله ي يكبار يكي از 

اي محمد اگر فرشته اي با ": بفرستد تا با آنها سخن گفته و آنها نيز باور كنند 
تو به سوي ما بيايد و با ما سخن بگويد و با تو ديده شود ما ايمان خواهيم 

رار مي اگر او را فرشته اي ق" اما اهللا در يك وحي پاسخ مي دهد كه 8".آورد
داديم ، حتما وي را به صورت مردي در مي آورديم وباز امر بر آنان مشتبه مي 
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او محمد را دلداري مي دهد و به او مي گويد كه برخورد مردم با او ) 6:9( "شد
و پيش از تو پيامبراني به استهزاء گرفته شده ": نيز مانند پيامبران پيشين است 

دند گريبان گير ريشخند كنندگان مي پس انچه را كه ريشخند مي كر. اند
مسلمانان در آن موقع تنها يك گروه بسيار كوچكي بودند اگرچه ) 6:10(".شود

ابن اسحاق داستاني را . ، خشونت با اين دين جديد از همان اول شروع شد
  : تعريف مي كند كه 

ا وقتي همراهان پيامبر قصد نماز مي كردند به دره اي مي رفتند تا مردم آنه"
را نتوانند ببيند و در حاليكه سعد بن ابو وقاص با تعدادي از ياران پيامبر در 
يكي از دره هاي مكه مشغول نماز بود ، گروه كوچكي از مشركين از انجا رد مي 

آنها مسلمانان را به . شدند و در حاليكه آنها مشغول نماز بودند مزاحم آنها شدند
گرفتند تا اينكه سعد به يكي از انها با خاطر كارشان به باد سرزنش و تمسخر 

اين اولين خوني بود كه براي . استخوان شتر حمله كرده و او را زخمي ساخت
  9 ". اسالم ريخته شد

اما محمد كار پيامبري اش را به . در ادامه از همين قسم ماجراها پيش آمد
خاندان عنوان يك جنگجو آغاز نكرد ، اگرچه او در جنگ بين قبيله ي قريش و 

 اما او فعاليت هايش  را به موعظه محدود كرد ، 10.همسايه مشاركت كرده بود
  .البته موعظات او كافران مكه را به نابودي تهديد مي كرد

پس . و چه بسيار شهرها كه مردمش ستمكار بودند و انها را در هم شكستيم"
ريزيد و به مگ. چون عذاب ما را احساس كردند ، به ناگاه از آن مي گريختند

سوي انچه در آن متنعم بوديد و به سوي سراهايتان بازگرديد ، باشد كه شما 
سخنشان .گفتند اي واي برما كه واقعا ستمگر بوديم. مورد پرسش قرار گيريد

 )15-21:11(".پيوسته همين بود تا اينكه آنها را هالك كرديم

ه شد و وقاص مرتكب شده بود كامال شوكقريش با قتلي كه سعد ابو 
همچنانكه محمد با غضب شروع به حمله به آنان و خدايانشان كرد ، آنها اسالم 

به نظر ابن . در مقابل انها نيز شروع به پاسخ كردند.و پيامبرش را تهديدي يافتند
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مردان احمق را برعليه محمد تحريك كردند تا او را دروغگو "اسحاق ، آنها 
اما . شاعر و ساحر يا جن زده خطاب كنندبخوانند ، به او حمله كنند و او را 

پيامبر به انچه خدا امر كرده بود ادامه داد ، هيچ چيزي را پنهان نمي كرد ، و 
بيزاري اش را از مذهب آنان اعالم مي كرد ، بت هايشان را انكار مي كرد و آنها 

  11".با كافرانشان رها مي كرد
ه محمد به گروه كوچك رابطه بين مسلمانان و قريش وخيم تر شد وقتي ك

اگر شما به حبشه برويد برايتان بهتر است ، چرا كه پادشاه ": پيروانش گفت 
آنها بي عدالتي را تحمل نمي كند و كشوري دوست است ، تا زماني كه خدا 

تعدادي از مسلمانان نصيحت او را قبول كردند  12". شما را از اين تنگنا رها كند
  .د و سعي مي كرد قريش را به اسالم روي گرداند، اما محمد خود در مكه مان

  
  تكوين فرمان به جنگ 

  
در يك جا خشم و عصبانيت محمد به خاطر شكست اش براي روي آوردن 

او به گروهي از مردم قريش در كعبه روي اورده . قريش به اسالم فوران مي كند
توقف در دور سوم م. ، سنگ سياه را بوسيد و حول كعبه سه بار طواف كرد

آيا مي خواهيد به من گوش بسپاريد ، اي مردم ": مانده و اعالم مي كند 
قريش؟ قسم به كسي كه زندگي من در دستان اوست ، من شما را خواهم 

 اين يكي از غيب گويي هاي محمد بود كه مسلما بعدا درست از آب  13".كشت
  . در آمد

او ، گروهي دوازده ابتدا در رسالت . شكل پيام محمد شروع به تغيير كرد
نفري از قبيله ي خزرج از شهر يثرب  كه در شهري به نام العقبه به گرد محمد 
جمع شده بودند، به اسالم روي آوردند و به عنوان پيمان عقبه شناخته مي شود 

ما با ": يكي از آنها توضيح مي دهد . و به معناي بيعت با پيامبر اسالم است
 خدا شريك نياوريم ، دزدي و  زنا نكنيم ، فرزندان پيامبر بيعت كرديم كه براي
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مان را نكشيم ، به همسايه مان تهمت نزنيم ، و از آنچه او برحق است نافرماني 
نكنيم ؛ اگر چنين كنيم ، بهشت از آن ما خواهد بود و اگر هركدام از اين 

و گناهان را مرتكب شويم ، در اين جهان به عنوان كفاره مجازات خواهيم شد 
اگر گناه ما تا روز رستاخيز پنهان بماند ، پس خداست كه تصميم مي گيرد آيا 

  14". ما را تنبيه كند يا ببخشايد
اما يك سال . در اين پيمان هيچ چيزي درباره ي جنگ براي اسالم نيست

اصالتا ابن اسحاق .  گويي مفاد اين پيمان تغيير كرده بود622بعد ، حدود سال 
اما صرفا ... پيامبر دستور جنگ يا خونريزي نداده بود": توضيح مي دهد كه 

دستور داده بود كه مردم را به خدا دعوت كنيم و حمله ي آنان را تحمل كرده 
قريش پيروان او را آزار مي داد ، آنها را از دين شان دور .و جهل شان را ببخشيم

ايد دين شان را مسلمانان يا ب. مي كرد و آنها را از سرزمين شان تبعيد مي كرد
رها مي كردند يا با آنها بدرفتاري مي شد و يا سرزمين شان را ترك مي كردند ، 

  ".برخي به حبشه رفتند و ديگران به يثرب
  : اكنون زمان براي بخشش سرآمده بوداما 

وقتي قريش نسبت به خدا گستاخ شد و هدف بخشنده اش را نپذيرفت ، "
 آنهايي را كه به اهللا خدمت مي كردند، پيامبرش را به دروغ متهم كرد ، و

يگانگي او را قبول داشته و به پيامبرش معتقد بودند و بر دين شان اصرار مي 
خدا به پيامبرش اجازه داد . ورزيدند  را مورد بدرفتاري قرار داده يا تبعيد كردند

كساني كه انها را دچار خطا كرده يا تهديد مي  برعليه انتا بجنگد و از خودش
  15". كنند حمايت كنند

. سپس ابن اسحاق پيشرفت وحي قرآني را درباره ي جنگ توضيح مي دهد
  :ابتدا ، اهللا به مسلمانان اجازه ي  جنگ دفاعي را مي دهد

  
خدا قادر متعال . مطمئنا خدا به اناني كه به او كمك كند ، كمك خواهد كرد

بسازيم ، نماز خواهند كساني كه ما ايشان را در اين سرزمين نيرومند . است 
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. گذارد ، ذكات خواهند داد ، مهرباني كرده و از شرارت دوري مي جويند
من به آنها اجازه " اين بدان معناست كه 16. سرانجام تمام امور از آن خداست

دادم بجنگند فقط به خاطر اينكه با آنها بدرفتاري شده اند در حاليكه دليل 
وقتي انها . بوده كه خدا را پرستش مي كردندحمله به آنان فقط به خاطر اين 

 ، آنها نماز مي گذارند ، ذكات مي دهند ، مهرباني مي اوضاع به نفع ما بچرخد
  17.كنند و از شرارت دوري مي ورزند يعني پيامبر و همه ي پيروان آن

وقتي اوضاع به نفع ما بچرخد به عبارت ديگر يعني آنها حكومت اسالمي 
 كه مرتب نماز برگزار خواهد شد ، ذكات داده خواهد شد و تاسيس خواهند كرد

اما اين آخرين كالم اهللا نبوده است كه در . قوانين اسالمي منصوب خواهد شد
  : آن مسلمانان مي بايست بجنگند 
با آنان بجنگيد كه ديگر فتنه اي نباشد و دين "سپس خدا بر او نازل كرد كه 

 تجاوز جز بر ستمكاران روا مخصوص خدا شود و اگر دست برداشتند
  18) 2:193(".نيست

متني كه ابن اسحاق از قرآن اشاره مي كند چيزي بيشتر از فرمان به جنگ 
مسلمانان بايد بجنگند تا دين ، دين خدا شود ، تا تنها اهللا : دفاعي است

بعدا قوانين اسالمي ، مبتني بر گفته هاي محمد ، به . پرستيده شود
يا به اسالم روي آوريد ، يا به انقياد قوانين : ينه مي دهد غيرمسلمانان سه گز

 .اسالمي موجودي فرومايه باشد و يا بجنگيد

 
 

  آيات شيطاني 
  

اما تالش هاي محمد براي متقاعد كردن هم قبيله هايي خود به ديدن 
جديدش بي ثمر ماند و در اين شكست منجر به اتفاق رسوايي آميز آيات 

ن اندازه رمان سلمان رشدي به همين نام را نيز جاودانه شيطاني شد كه به همي
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 ، آيت اهللا خميني فتوايي را براي قتل سلمان رشدي 1989در سال . ساخت
صادر كرد ، حكم مرگي كه همواره توسط رهبران ايران تاييد شده اما تا كنون 

  . هيچ تروري براي كشتن رشدي صورت نگرفته است
.  نه اهللا ، يكبار از زبان محمد سخن مي گفتمطابق سنت اسالمي ، شيطان و

اين آيات كه به پيامبر اسالم سخني شرورانه باز مي گويد از اين پس آيات 
  . شيطاني خوانده شده است

 به خاطر ناتواني اش براي روي آوردن مردمش به اسالم مايوس شده محمد 
او آنرا حفظ كرده بنا به گفته ي ابن اسحاق ، در فصلي كه طبري با نقل از . بود

پيامبر به خدا سعادت مردمش در اضطراب بود و مي خواست آنها را "است ، 
او براي جذب آنها بيش از اندازه اشتياق " در واقع "هرجور كه هست جذب كند

. اما در نهايت اين رهبران قريش بودند كه به او يك پيشنهاد دادند. "نشان داد
وت ببخشند و حتي او را پادشاه خود كنند اگر آنها حاضر بودند به وي زنان و ثر

اي محمد اين چيزي است كه ما به تو خواهيم ". در مقابل شرايط آنها را بپذيرد
اگر تو . داد ، پس از مخالفت با خدايان ما دست بردار و با بدي از آنها سخن مگو
باشد و اين كار را بكني ، ما نيز پيشنهادي به تو خواهيم داد كه هم به نفع تو 

  ".هم ما
  " اين پيشنهاد چيست؟"محمد پرسيد 

شما براي يكسال خدايان ما الت و عزي را پرستش خواهيد كرد و ما نيز "
  ".براي يكسال خداي شما را

 در 19"بگذار ببينم كه از سوي خدايم چه وحي مي آيد": محمد پاسخ داد 
به كافران بگو كه : گفت اهللا به او : ابتدا پاسخ پيامبر اسالم يك نه ي قطعي بود 

 )6-109:1(مسلمانان آنچه آنها مي پرستند را نخواهند پرستيد 

آنچه تو مي پرستي را ما محمد ، بيا و اجازه بده كه ": اما قريش اصرار ورزيد 
 ".نيز بپرستيم و آنچه ما مي پرستيم را نيز تو در همه ي عبادات شريك كني

 )66-39:64. (ود راسخ بمانداما اهللا به او گفت كه بر عقيده ي خ
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اما در پشت اين موضع محكم ، محمد براي بن بست خويش را در اشتياق راه 
وقتي پيامبر ديد كه مردمش به او پشت خواهند كرد و او پاسخ ": چاره اي بود 

خيري كه او از سوي خدا براي آنها آورده است احساس بدي در دل داشت و 
  20". بيايد تا او با مردمش مصالحه كندآرزو كرد كه از سوي خدا پيامي

  و 21"اي كاش اهللا بر من چيزي ناخوشايند براي ايشان وحي نكند": او گفت 
او وحيي دريافت كرد كه مي گفت مسلمانان . نهايتا او به راه چاره اي رسيد 

مجاز هستند الت و عزي  و منا يعني سه خداي مشركين را براي شفاعت نزد 
اما درد و نااميدي به سبب انكار او بوسيله ي مردمش از ميان  22. اهللا بپرستند

او التز و مني . اين پيام جديد مستقيما در تناقض با ذات ِ موعظات او بود: رفت 
و عزي را از همان آغاز اعالم پيامبري اش خوار شمرده بود يا حتي قبل از آن 

آيا اين .  باور داشته باشيماگر روايت مالقات او در جواني با بحيرا راهب سوري را
يكتاپرستي آشتي ناپذير اكنون به خاطر مصالحه با مردمش به دور انداخته شده 

  بود؟ 
قريش برخاست و همراه با محمد و مسلمانان . مصالحه به نظر ميسر مي آيد

ابن اسحاق . بعد از اينكه محمد وحي جديدش را دريافت كرد ، سجده كردند
دم متفرق شدند و قريش محظوظ از آنچه درباره ي سپس مر": نقل مي كند 

خدايانشان گفته شده بود ، خارج شد و مي گفتند كه محمد از خدايان ما با 
 شفاعت و  خوانده مي شد يعنيغرانيق آنچه  او از. عزت و احترام ياد كرده است

  23".ميانجي گري براي اهللا تجليل كرده است
قريش اسالم را پذيرفته ": ن پيچيد اين كالم به سرعت در ميان مسلمانا

  24"است
 از آنجايي كه صلح ممكن به نظر مي رسيد ، برخي از مسلمانان كه به حبشه 

اما يك بازيگر اصلي در اين ماجرا اصال . گريخته بودند در كمال امنيت بازگشتند
فرشته ي جبرئيل ، كسي كه براي دادن اسالم به محمد بر او ظاهر : راضي نبود

اي محمد چه كرده اي؟ تو بر اين ": او به سوي محمد آمد و گفت . بودشده 
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مردم چيزي را خوانده اي كه من براي تو از سوي خدا نياورده بوده و تو چيزي 
  ".را گفته اي كه او به تو نگفته است

. محمد دريافت كه چگونه او كل رسالت پيامبري اش را به خطر انداخته است
او  25 ".عل كرده ام و آنچه او نگفته را به او نسبت دادم خدا جرا ازمن سخني "
 چرا كه اجازه داده بود كالم خدا يا "به شدت محزون گشت و از خدا ترسيد "

 ()75-17:73قرآن (و اهللا به محمد هشدار قوي مي دهد . شيطان مغشوش شود
د تا ايم گمراه كنن و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده

اما در  ).غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند
  . نهايت نسبت به پيامبرش بخشش نشان مي دهد

  

پس خدا به او وحيي فرستاد كه او را مي بخشايد و براي روشن ساختن 
مسئله به او مي گويد كه هر پيامبري پيش از او نيز دچار همين وسوسه شده 

آنچه او خواسته را خواسته است و شيطان آنچه او ميل داشته را بر است و 
پس خدا آنچه شيطان گفته بود را باطل ساخته و . زبانش جاري ساخته است

  26.آيات خود را نزول مي كند يعني تو مانند ديگران پيامبران هستي

  

هيچ رسول و ] نيز[و پيش از تو ": اين قوت قلب در قرآن تقويت شده است 
نمود شيطان در  يامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تالوت مىپ

كرد محو  كرد پس خدا آنچه را شيطان القا مى مى] شبهه[تالوتش القاى 
ت ساخت و خدا داناى حكيم اس گردانيد سپس خدا آيات خود را استوار مى مى

)22:52(  
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كند  كه شيطان القا مى را تا آنچه ":و در واقع اين آزموني براي ناباوران بود 
براى سنگدالن آزمايشى ] نيز[براى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و 

  )22:53("اى بس دور و درازند گرداند و ستمگران در ستيزه

اندوه پيامبرش را بر طرف نمود و "ابن اسحاق مي گويد كه اهللا بدان طريق 
د تا با كالم شيطان او همچنين وحي جديد فرستا. "ترس را از او دور ساخت

  :درباره ي الت و مني و عزي جايگزين شود

] خيالتان به]  آيا.به من خبر دهيد از الت و عزى و منات آن سومين ديگر 
 . در اين صورت اين تقسيم نادرستى است.براى شما پسر است و براى او دختر

 [و[ايد  هجز نامهايى بيش نيستند كه شما و پدرانتان نامگذارى كرد] اين بتان]

 جز گمان و آنچه را كه] آنان[آنها هيچ دليلى نفرستاده است ] حقانيت[خدا بر 

 كنند با آنكه قطعا از جانب پروردگارشان هدايت دلخواهشان است پيروى نمى

  )23-53:19(.برايشان آمده است

به عبارت ديگر آيا هللا دختران دارد در حاليكه كافران پسر ؟ براي يك عرب 
الت و منا و عزي تنها خياالت تخيل مشرك .  اين مضحك استقرن هفتمي

نامهايي كه شما  و پدرانتان داده ايد و خدا براي آنها هيچ وحي نفرستاده . است 
  .است

جاي تعجب ندارد . محمد به يكتاپرستي آشتي ناپذير اوليه اش برمي گردد
ه مشركين ابن اسحاق نقل مي كند ك. كه بعد از اين تنش با قريش بيشتر شد

  : شروع كردند به استفاده از اين داستان برعليه محمد 

وقتي لغو آنچه شيطان در دهان محمد گذاشته بود از جانب خدا آمد ، "
محمد درباره ي موقعيت خدايان شما نسبت به اهللا گفته توبه : قريش گفت 
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ر اكنون كالمي كه شيطان ب. كرده است و آنرا به چيز ديگري تغيير داده است
زبان محمد جاري ساخت در دهان تمامي مشركين بود و انها نسبت به 

  27".مسلمانان و پيروان محمد خصومت بيشتري نشان دادند

ماجراي آيات شيطاني طبعا قرن ها موجبات خجالت مسلمانان را فراهم 
در واقع اين ماجرا بر صحت و اعتبار كل ادعاي محمد به عنوان يك . آورده است
بيش از همه ، اگر شيطان توانست يكبار از دهان . ه افكنده استپيامبر ساي

محمد سخن بگويد و انرا وحي خدا جلوه دهد ، چه كسي مي تواند بگويد كه 
شيطان در جاهاي ديگر نيز حرف خود را بر دهان محمد جاري نساخته باشد؟ 

ده و بنابراين پژوهشگران  و مدافعين اسالمي به داستان آيات شيطاني حمله كر
 ادعا مي "زندگي محمد"محمد حسين هيكل در كتاب . آنرا جعلي مي خوانند

كند كه اين ماجرا هرگز رخ نداده است و در واقع نمي توانسته رخ داده باشد 
  : چرا كه محمد يك پيامبر است 

اين داستان توجه شرق شناسان غربي را به خود جلب كرده و انرا درست "
داستاني كه با كمي دقت . ... كرار آنرا قي مي كنندفرض كرده اند و از فرط ت

اين داستان با لغزش ناپذيري هر پيامبري در رساندن . تناقضش آشكار است
  ".پيامبر خدايش د تضاد قرار دارد

. او حتي تعجب مي كند كه چرا برخي علماي اسالم صحت آنرا پذيرفته اند
خود ترديد نكرد كه اعالم ابن اسحاق به سهم ": اما به سرعت اضافه مي كند 

غيرمسلماناني كه ناباوري خود را پنهان ( كند اين جعلي است توسط زنديقيان 
مي كنند و وانمود مي كنند كه عضو امت اسالمي هستند ، خصوصا زرتشتي ها 

  28")و مانوي ها



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

٩٨ 

يحي امريك از ماجراي آيات شيطاني اصال ذكري به ميان نمي آورد و توضيح 
بوسيله "وقتي . ماناني كه به حبشه مهاجرت كرده اند بازگشتندمي دهد كه مسل

ي تاجران از مكه خبر آمد كه عده اي از بزرگان قوم به اسالم روي آورده اند و 
  29".موقعيت مسلمانان بهتر شده است

ما بايد روشن كنيم كه ": كارن آرمسترانگ اعتبار داستان را رد مي كند 
آنها اشاره مي كنند كه . ان را جعلي مي دانندبسياري از مسلمانان اين داست

هيچ ارجاع روشني به آن در قرآن نيست و توسط ابن اسحاق در اولين و 
  30".معتبرترين روايت از زندگي محمد ذكر نشده است

طبري . اما معلوم نيست كه آيا ابن اسحاق اين ماجرا را ذكر كرده است يا نه
 نسبت مي دهد و دليلي وجود ندارد كه نسخه ي داستان خود را به ابن اسحاق

  32.ابن سعد نيز اين روايت را نقل كرده است. 31. بگوييم اينطور نبوده است

به سختي بتوان ديد كه چگونه و چرا چنين داستاني مي بايست جعل مي 
شده و توسط مسلمانان باتقوا مانن ابن اسحاق ، ابن سعد و طبري و حتي 

پذيرفته  و معتبر شده است كسي كه به احتمال مفرسين بعدي قرآن زمخشري 
در اينجا مانند . زياد آنرا بيان نمي كرد اگر كه به منبع آن اعتماد نداشت

بسياري از موارد ديگر ، شهادت منابع اسالمي نخستين به اين داستان قطعي 
با اينكه رويدادها به روش هاي ديگر توضيح داده شده است ، كساني كه . است

رند آيات شيطاني را رد كنند، نمي توانند از اين واقعيت فرار كنند كه دوست دا
اين عناصر زندگي محمد ابداعات دشمنانش نبوده است ، بلكه توسط كساني 

  .نقل شده كه به محمد به عنوان پيامبر خدا ايمان داشته اند

در مجموعه ي احاديث بخاري ، در يك جا به ما گفته مي شود كه بعد از 
 33.  قرآن ، محمد خود و تمامي مشركين و كافران سجده مي كنند53آيه نزول 
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هيچ داستان .  به خدايان الت و منات و عزي اشاره كرده است53سوره ي . 
ديگري در پيامبري محمد نبوده كه در ان محمد همراه با مشركين بعد از نزول 

با مسلمانان استقبال از دعا غيرمسلمانان تا به امروز . آياتي از قرآن سجده كنند
  چرا مشركين حاضر شدند براي ذكر اين سوره سجده كنند؟. نمي كنند

  معراج 

حدود همين ايام بود كه محمد به معراج معروفش مي رود كه سنت اسالمي  
مطابق اين سنت ، در . آنرا مسافرتي معجزه آسا از مكه به اورشليم مي دانند

ي رود و در آنجا پيامبران ديگر را اورشليم محمد از كوه معبد به بهشت م
 منزه ": تنها چيزي كه قرآن درباره اين معراج گفته است . مالقات مي كند

اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد  كه بنده] خدايى[است آن 
هاى  ايم سير داد تا از نشانه  كه پيرامون آن را بركت داده)مسجد دور( االقصى

 نام دورترين مسجد )17:1 ("يم كه او همان شنواى بيناست خود به او بنمايان
در هيچ جاي ديگر قرآن نيامده است اما حديث روشن ساخته كه اين مكان 

  .اورشليم است

. اين رويا نيز مانند مواجه ي اول محمد با جبرعيل كامال دراماتيك بوده است
درحاليكه " :محمد معراجش به يكي از مسلمانان اينطور توصيف مي كند كه 

يعني در روبروي كعبه ، كه به نظر "در الحتيم يا الحاجر خوابيده بودم ، 
جبرئيل آمد و با پاي خود "مسلمانان محل دفن هاجر و اسماعيل است ، وقتي 

او بار . من بلند شدم اما هيچ چيزي نديدم و دوباره به خواب رفتم. مرا تكان داد
 نشستم و هيچ چيزي نديدم و دوباره .دوم آمد و مرا با پاي خود تكان داد

كسي به سوي " و ناگهان 34"او بار سوم آمد و با پاي خود تكانم داد. خوابيدم
لو تا شرمگاهش  از گ و محمد35".هم گشود از اينجا تا اينجا من آمد و بدنم را از



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٠٠ 

آن فرد قلب مرا بيرون آورد ، ناگهان ردي "محمد ادامه مي دهد  . اشاره كرد
ملو از ايمان به سوي من آمد و قلب من را شست و مملو از ايمان كرد طاليي م

سپس حيواني سفيد كه كوچكتر از . و سپس قلب به جايگاه نخستش بازگشت
قاطر و بزرگتر از  يك االغ بود سم خود را در فاصله اي برابر با اندازه ي اين رويا 

 داشت كه تا پايش پايين اين نيمه قاطر ، نيمه االغ بالهايي بزرگ" 36"قرار داد
  ".مي آمد

. وقتي از آن حيوان خواستم باال بروم تا سوارش شوم ، او كنار كشيد"
آيا شرم نداري كه چنين : جبرئيل دستش را روي يال حيوان كشيد و گفت

رفتار مي كني؟ به خدا سوگند كه نزد خدا هيچ كس محترم تر از محمد نبوده 
حيوان چنان شرمنده شد كه خيس . ده استاست كه تا به حال بر تو سوار ش

   37 ".عرق شد و ثابت ماند تا من بر او سوار شوم

من به آسمان رفتم و جبرئيل " ،"وه معبد رفتند و از آنجا به بهشتآنها به ك"
وقتي او از دروازه خواست . با من بود تا اينكه به نزديك ترين آسمان رسيديم

. جبرئيل : و كيستي؟ جبرئيل پاسخ داد كه باز شد ، از او پرسيده شد كه ت
آيا : پرسيده شد . محمد : چه كسي با توست؟ جبرئيل پاسخ داد : پرسيده شد 

سپس گفته شد كه ما به . محمد فراخوانده شده است؟ جبرئيل پاسخ مثبت داد
  "!مالقات شگرفي داردچه او براستي  .او خوشĤمد مي گوييم

جبرئيل او . ر آنجا با آدم مواجه مي شودمحمد وارد اولين بهشت مي شود و د
پيامبر . "اين پدر توست ، آدم ، به او سالم كن": را به محمد معرفي مي كند 

: اسالم برحسب وظيفه ادم ابوالبشر را سالم مي دهد و او پاسخ مي دهد 
 سپس جبرئيل محمد را به ". خوش آمدي ، اي پسر پارسا و پيامبر باتقوا"

در اينجا هم باز سئوال و جواب در جلوي دروازه تكرار مي بهشت دوم مي برد 
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: شود و وقتي وارد مي شوند ، سنت جان و عيسي او را مالقات مي كنند 
 در بهشت سوم ، يوسف او را با همان "خوش آمد اي برادر و پيامبر باتقوا"

كلمات مالقات مي كند و محمد و جبرئيل با ديگر پيامبران در ديگر سطوح 
  .سالم و احوال پرسي مي كنندبهشت 

در بهشت ششم است كه اينجا موقعيت ديگري براي برتري جستن بر موسي 
وقتي من او را ترك كردم ، او شروع كرد به ": يهوديان است ، محمد مي گويد 

مي گريم به : چرا مي گريي؟ موسي گفت : كسي از او پرسيد . اشك ريختن
فرستاده شده است كه پيروانش در شمار خاطر اينكه بعد از من ، مرد جواني 

  ".بيشتري از پيروان من وارد بهشت مي شوند

محمد ابراهيم را مالقات مي كند و اين فرمان را دريافت مي در بهشت هفتم 
در هنگام بازگشت از . كند كه مسلمانان بايد پنجاه بار در روز نماز بگذارند
چه دستوري به تو : رسيد مسافرتش محمد از موسي گذر كرد كه از او مي پ

  داده شده است ؟ 

پيروان تو نمي توانند پنجاه بار نماز در ":موسي به او يك راهنمايي مي كند 
روز را تحمل كنند و به خدا سوگند كه من قبل از تو اينرا آزموده ام و من سعي 

به نزد خداي خود . كردم تمام كوشش خود را براي بني اسرائيل به كار برده ام 
 پس محمد بازگشت ".ين بار پيروان ات را سبك تر كندرگرد و از او بخواه كه اب

و تعداد نماز به چهل كاهش يافت اما موسي هنوز فكر مي كرد كه خيلي زياد 
پيامبر اسالم بين اهللا و موسي رفت و آمد تا اينكه تعداد نماز براي . است

وسي نسبت به اينكه در اينجا باز هم م. مسلمانان به پنج عدد كاهش يافت
پيروان تو نمي "مسلمانان از پس آن برآيند شك داشت و دوباره مي گويد كه 

توانند بي شك پنج نماز در روز را تحمل كنند و من تجربه ي مردم ام را پيش 
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از تو دارم و من نهايت تالش خود را در حق بني اسرائيل كردم به نزد خداي 
 اما اين بار محمد باز نمي ".ا سبك تر كندخود بازگرد و بخواه كه اين بار ر

من از خداي خود بسيار درخواست كرده بودم و اين بار شرم داشتم ، اما ".گردد
و هنگامي كه محمد در حال ترك كردن . "اكنون راضي بودند و مطيع امر اهللا

رسانده صدايي شنيدم كه مي گفت من امر خود را ": بهشت بود ، او مي گويد 
   38"عبادت پرستندگانم را كمتر كرده امام و بار 

: پيامبر اسالم همچنين پيامبران ديگري را براي پيروانش توصيف مي كند 
، موسي را ديدم با اندامي باريك و ) سفر در شب به بهشت(در شب االسري "

موي نحيف كه در جستجوي مردان قبيله ي شانوئا بود و من عيسي را ديدم با 
و من . ورتي سرخ گويي كه به تازگي از حمام آمده استقامتي متوسط و با ص

سپس به من دو جام داده شد در . ابراهيم را ديدم بيش از هر نواده ي ديگري
. و جبرئيل گفت هركدام از كه مي خواهي بنوش. يكي شير و در ديگري شراب
تو آنچه را كه طبيعي است : و جبرئيل گفت . من شير را گرفتم و نوشيدم

و اگر تو شراب گرفته بودي ) يعني اسالم و دين درست را( كرده اي انتخاب 
  39"پيروان تو از گرد تو پراكنده مي شدند

وقتي قبيله ي قريش داستان هاي معراجش را مي شنيدند او را تمسخر 
يك كاروان يك ماه ! به خدا كه اين سخني كامال ياوه است ": كردنند و گفتند 

 و يك ماه ديگر بتواند بازگردد و چطور محمد طول مي كشد به سوريه برسد
در چالش با كساني كه پيشتر در اورشليم   "توانسته يك شبه برود و برگردد؟

وقتي مردم ": بوده اند ، محمد معجزه ي ديگري را در رابطه به معراج ادعا كرد 
 قريش مرا باور نكردند ، من در الهاجر ايستادم و اهللا اورشليم را در جلوي من

 در پاسخ به 40".نمايش داد و من آنرا براي آنان كه مي پرسيدند توصيف كردم
من درب ها ": اينكه مسجد االقصي چند درب دارد ، محمد بعدا ياد آوري كرد 
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را نشمرده بودم  و سپس به آن نگاه كردم و آنها را يك به يك شمردم و انرا به 
عاتي درباره ي كاروان شان همچنين اطال. كساني كه مي پرسيدند اطالع دادم 

آنها انها  را همانطور كه من گفتم . كه در راه بوده و نشانه هايشان به انها دادم 
  41".يافتند

اما شواهد دال بر اين است كه توصيفات او از اورشليم روي هم رفته متقاعد 
حتي برخي از مسلمانان ايمانشان را رها كردند و مومن ترين و : كننده نيستند

اگر ": ابوبكر تحقير شد .فادارترين فرد به محمد يعني ابوبكر را دچار چالش شدو
و چه تعجبي در آن است؟ او به من از ارتباط با . او مي گويد پس درست است

خدا از بهشت مي گويد كه آنرا در يكساعت از روز يا شب انجام داده و من او را 
  42"!ه شما فكر مي كنيدباور دارم و اين خارق العاده تر از آنچيزي ك

هنگامى را كه به تو گفتيم به ] ياد كن[ و :اهللا محمد را دلداري مي دهد
راستى پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤيايى را كه به تو نمايانديم و 

شده در قرآن را جز براى آزمايش مردم قرار نداديم و ما  آن درخت لعنت] نيز[
بعدا به ) 17:60(د افزاي ز بر طغيان بيشتر آنها نمىدهيم ولى ج آنان را بيم مى

نظر مي رسدكه محمد از اين ادعا كه او معراج جسماني داشته عقب نشيني 
بدن پيامبر در همان جايي كه بوده ": عايشه توضيح مي دهد كه . كرده است

  43".باقي مانده اما روحش به آسمان ها رفته است

ابتي يافته است چنانكه امروزه يكي از معراج در معرفت اسالمي جايگاه ث
بنيادهاي ادعاي اسالمي نسبت به اورشليم به عنوان يكي از شهرهاي مقدس 

اين ادعا اما در عين حال كه محمد اولين بار از ان سخن گفت ، . اسالم است
  .فقط رابطه ي ضعيف او با قريش را بدتر كرد
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  هجرت 

حمد و  ميالدي ، سالهاي بعد از افزايش تنش با قريش ، م622در سال 
پيروانش در نهايت از مكه مي گريزند و به دعوت برخي از مردماني كه در شهر 

كه امروزه اين شهر ( يثرب به اسالم روي اورده بودند به آنجا هجرت مي كنند
اين .) مدينه ناميده مي شود كه خالصه ي نام مدينه النبي يا شهر پيامبر است

فرار يا مهاجرت ِ  1.ي محمد رخ دادهجرت سيزده سال بعد از آغاز رسالت پيامبر
. محمد و مسلمانان از مكه به مدينه نقطه ي عطف مهمي براي اين جماعت بود

اكنون به چيزي بيش از محمد . آنها ديگر يك گروه كوچك و تحت آزار نبودند
اين . او اينك يك رهبر سياسي و نظامي بود: يك موعظه گر تبديل شده بود

هر دو ( سال هجرت و نه سال تولد محمد يا وحي او آنچنان با ارزش است كه
نخستين سال تقويم اسالمي ) اتفاقي كه مسلمانان آنرا تجليل مي كنند

آغاز اسالم به عنوان يك واحد اجتماعي و سياسي آغاز تقويم است و براي .است
  .مسلمانان رويدادي به همان اندازه مهم است كه خروج از مصر براي يهوديان

وحي . د به مدينه رسيد ، ويژگي و نوع وحي او هم تغيير كردوقتي محم
كه اكنون غالبا در انتهاي كتاب قرار (شاعرانه و مختصر سوره هاي مكي قرآن 

دارند زيرا قرآن نه بر اساس زمان نزول آيات كه برحسب طول سوره ها به طور 
مانند تر به سوره هاي بلند تر ، جدل آميز تر ، نثر .) نزولي مرتب شده است

  . تبديل شد كه اغلب شامل قوانين و احكامي براي جامعه ي جديد بود

بسياري از اين احكام در بحث و گفتگو با يهوديان مدينه فرمول بندي شده 
ورود محمد به شهر او را در مجاورت سه قوم يهود به نام هاي بني قريض . است

غاز كار پيامبري اش قويا از محمد از همان آ.  و بني قنيقاع قرار دادبنو نظير، 
و خود را در رديف پيامبران يهودي قرار مي داد ، گوشت –يهوديت متاثر بود 
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خوك را براي پيروانش ممنوع كرد ، مانند يهوديان ، مسلمانان را نيز مجبور به 
 اكنون او سعي مي .نماز يوميه كرده و ديگر جوانب آيين يهودي را اقتباس كرد

به مدت يكسال و نيم بعد .لت پيامبري اش را از آنها بگيردكرد كه پذيرش منز
از ورود مسلمانان به مدينه ، او حتي حكم داده بود كه  مسلمانان به سوي 

  2.اورشليم نماز گذارند

  عهد بين مسلمانان و يهوديان 

در طول اين دوره محمد با قبايل يهودي مدينه عهد بشد كه مطابق نظر 
ابن اسحاق اين را توافقي دوستانه . اساسي جهان استمسلمانان اولين قانون 

اين عهد شامل مقرراتي است براي . بين يهوديان و مسلمانان توصيف مي كند
اين عهد مويد تمايز حاد بين مومنين و . دو گروه مسلمانان مهاجرين و انصار

ناباوراني است كه ننگي است براي تاريخ اسالم ، در حاليكه حقوق متعددي را 
اهدا مي كند كه از پيش رفتار مسلمانان با مردم اهل كتاب را پيش ه يهوديان ب

برخي مفاد اين توافق با وحي هايي كه محمد بعدا دريافت مي .( بيني مي كرد
. كند لغو مي شوند كه باعث مي شود امور براي غيرمسلمانان سخت تر شود

  .)دشواري كه اكنون نيز احساس مي شود

م مي كند كه همه ي مسلمانان چه اهل مكه و چه اهل اعالاين عهدنامه 
 اصل ديگري كه مسلمانان در طول –مدينه ، يك جامعه ي متحد هستند 

تاريخ بر آن تاكيد نهاده اند، اگرچه همواره اين وحدت وقتي غيراعراب به اسالم 
در اينجا وحدت تمامي مومنين  و تمايز حاد بين . روي اوردند از بين رفت

  : و ناباوران به روشني ترسيم مي شود مومنين 

. مومن بنده ي آزاد شده ي مسلمان ديگري را بر عليه او نخواهد شوراند"
مومنين خدا ترس برعليه نافرماني خواهند بود يا كساني كه بي عدالتي ، گناه و 
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عداوت مي گسترانند  و در ميان مومنين به فساد مشغولند ؛ دست هر مرد 
مومن ، .  خواهد بود حتي اگر او پسر يكي از ايشان باشدبرعليه چنين فردي

مومن ديگري را به خاطر يك كافر نخواهد كشت و برعليه آن مومن به كافر 
و هركدام از مومنين مي تواند از بابت  است پناه خدا يكي. كمك نخواهد كرد

 مومنين دوستان يكديگر اند تا از ديگران مجزا. آنها به غريبه اي پناه دهد
وقتي مومنين در راه خدا جهاد . صلح ميان مومنين نخواهد شكست ... باشند

شرايط مي بايست . مي كنند هيچ صلحي جدا از ان با كافران برقرار نخواهد شد
در هنگام جهاد ، هر مجاهد مي بايست پشت . منصفانه و براي همه برابر باشد

. ون ديگري را بگيردمومنين مي بايست در راه خدا انتقام خ. ديگري بايستد
هيچ مشركي . مومنين خداترس از بهترين و باالترين راهنمايي برخوردار اند

اموال يا مردمان قريش را در در پناه خويش نخواهد گرفت و براي يك مومن 
هر كسي كه بدون دليل مناسب مومن ديگري را بكشد  به . مداخله نخواهد كرد

ند مقتول بهاي خون او را بگيرند و قصاص كشته خواهد شد مگر آنكه خويشاو
مومنين همه همچون يك تن برعليه او خواهند بود و همه برعليه قاتل متحد 

  ".خواهند بود

ل حقوق و مسئوليت هاي بيگانگان هم هست كه با شرايط اين عهد شام
و ديگر قبايل يهودي را تعيين ) قبيله ي عوف( نسبتا منصفانه حقوق بنو عوف 

 نوع مشاركتي با قريش فاع متقابل را مي دهد و آنها را از هرمي كند، حكم د
  :بازمي دارد

با . به يهودياني كه از ما پيروي مي كنند اين برابري و ياري تعلق مي گيرد"
يهوديان تا جايي ... او بدرفتاري نخواهد شد و به دشمنانش كمك نخواهد شد

يهوديان . د خواهند شدكه همراه با مومنين مي جنگند از غنايم جنگ بهره من
، مردمان و )يهديان دين خود را دارند و مسلمانان دين خويش را( بني عوف 
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چرا كه ( بندگان آزاد شده ي آنان جز كساني كه به ظلم و گناه رفتار مي كنند 
، با مومنين يك )آنها جز خود و خانواده شان به كس ديگري ضرر نمي زنند

بني سيدا ، بني بني نجير ، بني الحريث ، همين براي يهوديان . امت هستند
البه و بني االشطيبه صادق يوشام و بني اوس ، بني ثالبه و ينفا و خاندان ِ ث

  ".است

اينكه يهوديان بني عوف جزئي از امت مومنين هستند توضيح قابل مالحظه 
با وجود اين . اي است و مدافعين اسالميست امروزه از نقل ان خسته نمي شوند

به عالوه ، . ي در زندگي مسلمانان عبارات كامال متفاوتي ظهور مي كندبزود
يهوديان با جنگ همراه با مسلمانان موافق بودند . دفاع متقابل يك استثنا دارد

   3.جز در مورد يك جنگ مقدس

  مسلمان شدن عبداهللا و جدل با خاخام هاي يهود

نه .  وجود داشته باشد اگر واقعا(با وجود توافق اشاره شده در اين عهدنامه 
.) محمد و نه رهبران يهود در رابطه ي متقابل خود ذكري از آن نمي كنند

يهوديان نمي . رابطه ي محمد با رهبران يهودي مدينه مداوما بدتر مي شد
توانستند اين ادعا را بپذيرند كه پيامبري از تيره ي ابراهيم و موسي مي تواند 

با سئواالت خود پيامبر را آزار "حاق شروع كردند غيريهود باشد و به قول ابن اس
   4"دادن

اما يكي از خاخام هاي مدينه ، الحسين ، كه بعدا به عنوان عبداهللا بن سالم 
برخي مي گويند كه محمد بعد از روي آوردن وي به اسالم او (شناخته مي شد 

ه همان صورتي عبداهللا نيز ب. با مسلمانان مخالف نبود) را عبداهللا نام نهاده است
كه يادآور داستان هاي بحيراي راهب و ديگر كساني است كه بر اساس 

توصيفات نسخ يهودي و مسيحي پيامبري محمد را از كودكي تشخيص داده 



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٠٩ 

وقتي درباره پيامبر شنيدم براساس " : بودند ، عميقا تحت تاثير قرار گرفت 
 هماني است كه ما توصيف ، نام و زماني كه او ظاهر مي شود دانستم كه او

منتظرش بوديم و از ان بسيار شاد گشتم و ساكت ماندم تا اينكه پيامبر به 
  ". مدينه آمد

 و به "اهللا اكبر"وقتي عبداهللا شنيد كه محمد به مدينه آمده است ، فرياد زد 
او با استقبال از حضور محمد ، از او درباره ي سه چيز پرسيد   5.سوي او شتافت
نخستين نشانه ي رستاخيز . ا را نمي داند مگر انكه پيامبر باشدكه هيچ كس انه

چيست؟ نخستين قوت اهل بهشت چيست ؟ و چه چيز كودك را مانند پدر يا 
  مادرش مي سازد؟ 

و پيامبر به او با آرامش پاسخ داد درست همانطور كه جبرئيل به من اطالع 
  . داده است

  . بلي :سخ گفت جبرئيل ؟ محمد پا: عبداهللا با تعجب گفت  

 و بدين ".او در ميان فرشتگان دشمن ِ يهوديان است": عبداهللا اشاره كرد 
 بگو كسى كه دشمن جبرئيل ": طريق محمد آيه اي از قرآن را نقل مي كند 

قرآن را بر قلبت نازل  چرا كه او به فرمان خدا] در واقع دشمن خداست[است 
و هدايت و بشارتى  پيش از آن] نىكتابهاى آسما[كرده است در حالى كه مؤيد 

  )2:97( " براى مؤمنان است

  : سپس او به سه سئوال عبداهللا چنين پاسخ مي دهد 

اولين نشانه ي رستاخيز ، آتشي خواهد بود كه مردم را از شرق به غرب "
وچون .  خواهند كشاند و اولين قوت بهشتيان لخمه اي از جگر ماهي خواهد بود
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 ي زن غلبه كند ، فرزند شبيه پدر گردد و اگر نطفه ي زن نطفه ي مرد بر نطفه
  ".بر مرد ، فرزند شبيه مادر گردد

عبداهللا با شنيدن اين سخنان بالفاصله به اسالم روي مي آورد و مردم خويش 
من شهادت مي دهم كه نيست خدايي ": را نيز برمي انگيزاند تا مسلمان شوند 
ي؛ يهوديان دروغگو هستند و اگر بدانند جز خداي يگانه و تو پيامبر خدا هست

  6".كه من به اسالم روي آورده ام مرا به دروغگويي متهم خواهند كرد

وقتي به خانه ام بازگردم "عبداهللا دوباره مي گويد كه او مسلمان شده است و 
 او از محمد ياري مي طلبد تا  7"، امر مي دهم كه خانواده ام نيز مسلمان شوند

يهوديان ملتي دروغگويند و تو من را به يكي از ":  دامي افكند براي يهوديان
خانه هايتان ببر و مرا آنجا پنهان كن و سپس از آنها درباره ي من بپرس و انها 

من در ميانشان خواهند گفت پيش از انكه بدانند من ) علمي(از موقعيت 
ده ام به افترا چرا كه آنها اگر از قبل بدانند كه من مسلمان ش. مسلمان شده ام

رهبران يهود را جمع كرده و  محمد مي پذيرد ، ".و دروغ سخن خواهند گفت
عبداهللا را در گوشه اي پنهان مي كند و  سپس از يهوديان مي پرسد كه درباره 

 او مهمر ماست و فرزند "آنها پاسخ مي دهند كه . ي عبداهللا چه فكر مي كنيد 
   " .مهتر ما ، خاخام ما و مردي آموخته

چه فكر مي كنيد اگر عبداهللا بن سالم به اسالم ": محمد از انها مي پرسد 
  "روي آورد؟

   "!اهللا خود او را از اين كار بازدارد"رهبران يهود پاسخ مي دهند كه 

شهادت "عبداهللا آشكار شده وفرياد برمي آورد كه . يهويان به دام مي افتند
 اي 8.و محمد رسول خداستمي دهم كه خدايي به جز خداي يگانه نيست 
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چرا به . يهوديان ، از خدا بترسيد و آنچه او براي شما فرستاده است را بپذيريد
مي دانيد كه او در تورات . خدا سوگند شما مي دانيد كه او فرستاده ي خداست

من شهادت مي دهم كه فرستاده ي . توصيف شده و حتي نام او ذكر شده است
   9 " ، او را درستكار مي داند و او را تصديق مي كنم به او ايمان دارم. خداست 

عبداهللا بهترين از ميان ماست و او پسر بدترين ": اما يهوديان اكنون گفتند 
  ".ما

ن مي اين همان چيزي است كه از آ!  خدا اي پيامبر": عبداهللا اعالم مي كند 
به من گفته بود به ياد دارم كه پيامبر خدا ":  او بعدا نقل مي كند 10"!ترسيدم

  11".كه آنها چنان خواهند كرد زيرا ايشان خيانتكار ، دروغگو و شرور اند

چنين داستان هايي اين ايده را در سراسر تاريخ اسالم تقويت مي كند كه 
به واقع به روشني پيامبري محمد را از پيش ) و نيز مسيحي( نسخ يهودي 

ي كند كه محمد به يك جمع سنت اسالمي ديگري كه ادعا م. شهادت داده اند
فاضل ترين خود را ": يهودي رفته و در آنجا خاخام ها را به چالش مي كشاند 

 وقتي آن مرد فاضل به جلو مي آيد ، آن دو در خلوت با ".به نزد من بياوريد
آيا مي داني كه "در نهايت محمد از او مي پرسد كه . يكديگر سخن مي گويند
   "من پيامبر خدا هستم؟

به خدا سوگند ، بلي ، و اين مردم مي دانند آنچه "خام پاسخ مي دهد كه خا
براستي صفات و ويژگي هاي تو به وضوح در تورات ذكر شده . را من مي دانم

 اين تنها لجاجت يهوديان و مسيحيا 12".است اما آنها به تو حسادت مي ورزند
گناه آنچنان بزرگ  در واقع ، اين –بود كه مانع تصديق پيامبري محمد مي شد 

بوده كه در نهايت آنها را وا مي دارد كه نسخ خود را تغيير داده و تمامي 
اين تصور كه يهوديان و مسيحيان به عنوان . ارجاعات به محمد را حذف كنند
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گناه كار از حقيقت اسالم روي برگردانده اند سنگ بناي تفكر اسالمي نسبت به 
  . غيرمسلمانان گشت

مانان دعاي كوتاهي درست كرده است كه به عنوان فاتحه محمد براي مسل
در طول توسط يك ( شناخته مي شود و سنگ بناي دعا و مناجات مسلمانان 

و سوره ي آغازين قرآن ) مسلمان به هنگام نماز هفده بار ذكر مي شود 
  .محسوب مي شود

  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان

  حمتگر مهربانر

  خداوند روز جزاستو 

  جوييم پرستيم و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى

  هدايت فرما ما را به راه راست

   گمراهان] راه[مغضوبان و نه ] راه[اى نه  شان داشته گرامى كه  راه آنان

  )سوره ي فاتحه ( 

ا حتي اين كه سوره كه براي مسلمانان همانقدر محوري است كه دعاي خد
عبادات اسالمي سنت منظور از  . براي مسيحيان ، يك سويه ي جدلي دارد

مفسر قرآن ابن . مغضوبين يهوديان و منظور از گمراهين مسيحيان مي دانند
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عالم . تفكر اصلي در سنت اسالمي را نشان مي دهد) 1372-1301(خطير 
تبرترين مسلمان احمد ون دنفر تفسير قرآن ابن خطير را يكي از بهترين و مع

كتب تفسير مي داند و اشاره مي كند كه از بيشترين اهميت براي مسلمانان 
 ابن خطير در تفسير اين آيه توضيح مي دهد كه اين دو راه 13. برخوردار است

مسيحيان و يهوديان هستند ، واقعيتي كه مومن مي بايست آشنا باشد تا از راه "
در مقايسه . پايداري در آن استمسير مومن شناخت حقيقت و . آنان دوري كند

، يهوديان مذهب را رها كرده اند درحاليكه مسيحيان شناخت راستين را از 
به خاطر همين است كه خشم خدا برعليه يهوديان است ، در . دست داده اند

  14".حاليكه مسيحيان صرفا گمراه تصور مي شوند

  منافقين

ين مدينه انگيزه ي مشتركي با در اين جا ، به زعم ابن اسحاق، برخي از منافق
منافقين شماري از قبايل مدينه بودند . يهوديان در مخالفت با محمد داشتند 

كه مسلمان شده بودند ؛ مطابق نظر برخي از متون اوليه اسالمي ، آنها بدون 
ترس و متقاعد به اسالم روي آورده بودند تا به عنوان ستون پنجم امت اسالمي 

 است از پرخاش هاي خشمگينانه برعليه منافقيت و توطئه قرآن پر. عمل كنند
محمد همچنين وحي هايي براي حمله ي به منافقيت به . هايشان برعليه محمد

اين وحي ها به آنان هشدار تبيهي سخت مي . خاطر بي وفايي شان دريافت كرد
سوره ي دوم ، : قرآن . ( دهد كه حاكي از خشم و ياس از رياكاري آنان است

  )ات هشت تا پانزدهآي

يك سوره ي كامل در قرآن به بي صداقتي و فريبكاري منافقين اختصاص 
  : داده شده است و در اين سوره اهللا بانگ برمي نهد كه آنها را نخواهد بخشيد 
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دهيم كه تو واقعا پيامبر خدايى   چون منافقان نزد تو آيند گويند گواهى مى"
 دهد كه مردم پيامبر او هستى و خدا گواهى مىداند كه تو واقعا  مى] هم[خدا  و

سپرى بر خود گرفته و ] چون[ سوگندهاى خود را .دوچهره سخت دروغگويند
 اين بدان  .كنند اند راستى كه آنان چه بد مى از راه خدا بازداشته] مردم را[

اند و در نتيجه بر  ايمان آورده سپس به انكار پرداخته آنان كه سبب است
را ببينى هيكلهايشان  آنان  و چون .فهمند نمى] ديگر[هر زده شده و دلهايشان م

دهى  دارد و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مى تو را به تعجب وا مى
پوك شده و درخور اعتماد  كه] هايى پشت بر ديوارند شمعك آنان گويى

 نانآ پندارند خودشان دشمنند از هر فريادى را به زيان خويش مى] نيستند

 )4-63:1(  " اند انحراف يافته] از حقيقت[بپرهيز خدا بكشدشان تا كجا 

در اين آيات محمد گروهي از منافعين را كه با يكديگر در مسجد سخن مي 
ابن اسحاق مي گويد اين . گفتند را كشف كرده و دستور اخراج آنها را مي دهد

  . كار با مقداري خشونت انجام شد

يد بن عمر كه ريشي بلند داشت رفت ، ريشش را عمر بن هضم به نزد ز"
سپس مشت خود را گره كرده . گرفته و او را با خشونت از مسجد بيرون انداخت

پوستم من را : و بر چانه ي او زد و او لگد كرد ، زيد در اين حال فرياد مي زد
خدا تنبيه .و او پاسخ مي داد اي منافع خدا از دست تو رها شود! پاره كردي

تو هرگز از اين پس به نزديك مسجد نمي . ري از آنرا براي تو در نظر داردبدت
  15".آيي

   لهحمله ي نخ

محمد با پايگاه حمايتي جديد و قوي تر خود در مدينه احساس اعتماد به 
مسلمانان شروع كردند به حمله به . نفس بيشتري در مواجهه با قريش كرد
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ا رهبري اين حمالت را برعهده كاروان هاي قريش درحاليكه خود محمد شخص
اولين حمله ي محمد در مكاني بود به نام البوا يا وادان ، جايي كه . داشت

انها قريش را در آنجا . پيامبر اسالم در انتظار رويارويي با كاروان قريش بود
نيافتند اما در طول اين سفر محمد فرماني شوم مي دهد وقتي كه يكي از 

  :  كرد مسلمانان از او سئوالي

محمد در مكاني به نام البوا يا وادان از كنار من گذشت و من از او سئوال 
كردم كه آيا مجاز است كه به مشركين در شب حمله كنيم در حاليكه احتمال 

( آنها : پيامبر پاسخ داد . اين مي رود كه زنان و كودكانشان در خطر بيافتند
  16)نها نيز مشرك اند آييعن( "از آنها هستند ) يعني زنان و كودكان

از اين به بعد ، زنان و كودكان بي گناه غيرمسلمان نيز  از عواقب كفر مردان 
اين حمالت به تنها براي انتقام از مردمي نبود . خويش نيز رنج مي بردند

 اين حمالت يك هدف كليدي .پيامبري كه از ميانشان برخاسته بود را رد كردند
اين حمالت . اسالمي را حالل نگاه مي داشتاقتصادي نيز داشت و نهضت 

همچنين فرصتي دادند به  شكل گيري يكي از عنصار كليدي الهيات اسالمي 
 همانطور كه در يك اتفاق بدنام وقتي گروهي از مسلمانان در -يعني جهاد را داد

 محمد .نخال در مكاني نه چندان دور از مكه ، به كاروان قريش حمله كردند
ان نظامي معتمد خويش به نام عبداهللا بن جحش را همراه با هشت يكي از افسر

در يك سفر ) كرده بودندكساني كه با محمد از مكه به مدينه مهاجرت ( مهاجر 
 وي به عبداهللا نامه اي داد با اين دستور كه آنرا باز نكند تا زماني كه .روانه كرد

  .دو روز از مسافرتش گذشته باشد

روي كرده و نامه را بعد از دو روز از مسافرتش مي خواند عبداهللا از دستور پي
در . وقتي تو اين نامه خواندي تا انزمان به نخله بين مكه و طائف رسيده اي"
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 عبداهللا به نظر مي ".آنجا منتظر قريش بماند و تجسس كند كه چه مي كنند
يامبر پ": رسيد كه اين ماموريت را خطرناك مي يابد ، او به ديگران مي گويد 

به من دستور داده است كه به نخله بروم و در آنجا منتظر قريش بمانم تا براي 
او ممنوع كرده است كه شما را تحت فشار قرار . او اخبار جديدي از آنان بياورم

دهم ، هركدام از شما كه مايل به شهادت هستيد يك گام به جلو گذارد و اگر 
ل خدا دستور داده عمل خواهم من همانطور كه رسو. نه يك گام به عقب 

عبداهللا كلمه ي شهادت را به همان معنايي به . همگي با او رهسپار شدند".كرد
يعني اين كلمه به : كار برد كه امروز تروريست هاي جهاد مدرن به كار مي برند 

آيه  : 9سوره ي ( " خدا مي كشد و كشته مي شود"كسي رجوع مي شود در راه
تقابل با معناي مسيحي از رنج بردن تا حد مرگ در و كامال در  ) 111ي 

 . دستان بي عدالتي و در جستجوي ايمان است

عبداهللا و گروهش به كارواني از قريش مي رسند كه چرم و كشمش حمل 
اگر شما آنها را امشب تنها بگذاريد ":آنها موقعيت را بررسي مي كنند  . مي كرد

خواهند بود و اگر شما آنها را بكشيد آنها به منطقه ي مقدس مي رسند و امن 
 چرا كه آن روز ، آخرين روز ماه رجب بود ماهي – ". در ماه مقدس كشته ايد

بنا به گفته ي ابن اسحاق آنها تصميم گرفتند كه . كه در آن جنگ ممنوع بود
 د راه ".تا آنجا كه مي توانند از ايشان بكشند و هر آنچه دارند را از آنها بگيرند"

وقتي .  به مدينه ، عبداهللا يك پنجم غنائم را براي محمد كنار مي گذاردرفتن
آنها به اردوگاه مسلمانان بازمي گردند ، محمد از گرفتن غنائم سرباز مي زند  و 

 او ".من به شما دستور جنگيدن در ماه مقدس را نداده بودم": فقط مي گويد 
چرا كه قريش شروع كرد به لحاظ سياسي در موقعيت ناگواري قرار مي گيرد 

محمد و پيروانش به ماه مقدس بي حرمتي كرده و در آن ماه خون "بگويد كه 
  17".ريخته است ، غنائم را گرفته و مردمان را اسير كرده است
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اما بعد از ان وحي كمك كننده ي ديگري آمده كه توضيح مي داد مخالفت 
  : ان از ماه مقدس است قريش با محمد از نظر اهللا كريه تر از تخلف مسلمان

كارزار در آن  پرسند بگو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مى از تو"
باز داشتن از  و ورزيدن به او كفر و راه خدا باز داشتن از و گناهى بزرگ
 و بزرگتر] گناهى[راندن اهل آن از آنجا نزد خدا  بيرون و [حج[=مسجدالحرام 

جنگند تا اگر  پيوسته با شما مى آنان و گتر استاز كشتار بزر] شرك[=فتنه 
 و كسانى از شما كه از دين خود برگردند و از دينتان برگردانند را بتوانند شما

ايشان  و شود آخرت تباه مى و كردارهايشان در دنيا آنان در حال كفر بميرند
  )2:217("در آن ماندگار خواهند بود و اهل آتشند

ال در تخلف از ماه مقدس مرتكب شده باشند در هر گناهي كه مهاجمين نخ
ابن اسحاق اين متن قرآن را اينطور توضيح . مقايسه با گناهان قريش هيچ است

آنها با كفر خويش به خدا ، شما را از راه خدا و مسجد مقدسش ": مي دهد كه 
راي اين ب. بازداشته اند و وقتي شما با آنها بودين شما را از انجا بيرون كرده اند

 18"خدا موضوعي جدي تر از كشتن اناني است كه شما از دم تيغ گذرانده ايد 
. وقتي محمد اين وحي را دريافت كرد غنايم و زندانيان عبداهللا را قبول كرد

ا ما مي توانيم اميدوارم باشيم كه اين آي": خيال عبداهللا راحت شد و سئوال كرد 
 در اينجا "ظار پاداش داشته باشد؟ حمله اي بوده كه مجاهدينش مي توانند انت

 و كسانى كه هجرت كرده و كه ايمان آورده آنان"اهللا دوباره پاسخ مي دهد كه 
خدا اميدوارند خداوند آمرزنده مهربان  به رحمت آنان اند راه خدا جهاد نموده

  .  خيال عبداهللا و گروه مهاجرين او كامال راحت مي شود) 2:218.("است

خوب . بود چرا كه الگويي براي مسلمانان بدست مي دهداين اتفاقي مهم 
برابر مي شود با هرچيزي كه به نفع مسلمانان باشد و شر هرچيزي است كه به 
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اصول مطلق . آنها ضرر رساند بي آنكه ارجاعي به هيچ معيار اخالقي شود
  . اخالقي به نفع اصل فراگير مصلحت كنار گذاشته مي شود

  ير قبلهگسست با يهوديان و تغي

محمد همچنان از يهوديان مي خواست كه موقعيت پيامبري او را به رسميت 
او نامه اي به يهوديان خيبر نوشت كه در واحه ي خيبر حدود صد . بشناسند

كيلومتري شمال مدينه ساكن بودند و به آنها توضيح مي داد كه او كيست و 
 شروع مي شد و ادعا مي كرد نامه با نقل از قرآن. چرا بايد ادعاي او را بپذيريد

سپس ) 48:29قرآن . (كه يهوديان اين موضوعات را در نسخ خود خواهند يافت
آنها را مستقيما به چالش كشيد تا در كتاب هاي خويش نشانه ي ظهور محمد 

  : او را جستجو كنند

به خدا و به آنچه او بر شما فرستاده است ، به مائده ي آسماني و بلدرچيني "
اشاره به داستان گرسنگي و سرگرداني (قبايل شما قبل از شما داده است كه به 

يهود در بيابان در راه رسيدن به سرزمين موعود و ياري يهوه براي رهايي انان از 
و سوگند به او كه دريا را براي پدران شما خشك كرد وقتي او انها را ،)گرسنگي

آيا شما در : به من بگوييد  از شما مي خواهم از فرعون و كارهايش رهانيد ،
آنچه او فرستاده به سوي شما درنمي يابيد كه شما مي بايست به محمد ايمان 

  19"بياوريد؟

در اينجا محمد بخشي از آنچه امروزه آيه معروف قرآن را در سوره ي دوم ، 
 ، وجود دارد نقل مي كند كه شامل اين پند مي شود كه هيچ 256آيه ي 

اما سرنوشت شوم متعاقب يهوديان عربستان نشان مي . اجباري در دين نيست
دهد كه اين آيه حتي در ايام محمد نيز دعوتي باز و آزاد به تكثر گرايي مذهبي 
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نبوده است و از مسلمانان خواسته نشده كه در صلح و برابري با غيرمسلمانان 
  . زندگي كنند

ي او به يهوديان برخي اشاره مي كنند كه اين آيه پس از نتايج سريع نامه 
برخي از يهوديان به چالش محمد به تنها راهي كه مي . خيبر نازل شده است

چيزي نياورده كه ما "يكي توضيح مي دهد كه محمد . توانستند پاسخ مي دهد
بتوانيم او را به عنوان پيامبر بشناسيم و او آنكسي نيست كه به ما گفته شده 

ان به اعراب پيش از محمد گفته اند  يعني او مسيحي نيست كه يهوددي".است
پاسخ وحيي دريافت مي كند كه محمد در . كه كار پيامبري اش را آغاز مي كند

و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان است برايشان آمد "
 جستند ولى بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزى مى] در انتظارش[از ديرباز  و

 شناختند برايشان آمد انكارش كردند پس را مى] كه اوصافش[چه همين كه آن

رهبري يهودي ديگر اشاره ) 89سوره ي دوم آيه ي ( " خدا بر كافران باد لعنت
 اهللا دوباره از طريق ".هيچ عهدي بين ما با محمد بسته نشده بود"كرد كه 

نى بستند هر گاه پيما] يهود[و مگر نه اين بود كه ": پيامبرش پاسخ مي دهد 
بيشترشان ] حقيقت اين است كه[افكندند بلكه  گروهى از ايشان آن را دور

  )2:100(" آورند ايمان نمى

در حدود زماني كه حمله ي نخال رخ داد ، محمد اين ايده كه يهوديان او را 
پيش از اين ، در زمان معراج ، او . به عنوان پيامبر خواهند پذيرفت را رها كرد

من بيشتر از هر نواده ي ": ري را با ابراهيم ادعا كرده بود رابطه ي عميقت
   20"ديگري شبيه ابراهيم هستم
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به در اين جا او وحيي از اهللا دريافت مي كند كه مقرر مي كند مسلمانان 
جاي اورشليم رو به مكه نماز گذارند و اعالم مي شوند كه نماز گذاردن به سوي 

  .وده استاورشليم فقط آزموني براي مومنين ب

بعد از اينكه اهللا قبله ي جديد را مشخص كرد ، به محمد مي گويد شادي 
و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر ": فراواني براي او خواهد آورد 

بر آن ] چندى[اى را كه  مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد و قبله
كند از آن  را كه از پيامبر پيروى مىبودى مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى 

جز بر كسانى ] اين كار[گردد بازشناسيم هر چند  كس كه از عقيده خود برمى
كرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ] شان[كه خدا هدايت

به هر [ما )143(به مردم دلسوز و مهربان است ] نسبت[ضايع گرداند زيرا خدا 
اى  تو را به قبله] باش تا[بينيم پس  ويت در آسمان را نيك مىگردانيدن ر] سو

كه بدان خشنود شوى برگردانيم پس روى خود را به سوى مسجدالحرام كن و 
هر جا بوديد روى خود را به سوى آن بگردانيد در حقيقت اهل كتاب نيك 

دا درست است و خ] بجا و[از جانب پروردگارشان ] تغيير قبله[دانند كه اين  مى
  )144 تا 143قرآن سوره ي دوم آيات  ( " )144(كنند غافل نيست  از آنچه مى

خود را بر شما  از من بترسيد تا نعمت"به مخالفين هشدار داده مي شود كه 
  )2:150("شويد باشد كه هدايت و كامل گردانم

در حاليكه برخي در مسجد "اين خبر به سرعت در ميان مسلمانان پيچيد ، 
: اداي نماز صبح بودند ، مردي به نزد آنها مي آيد و مي گويد قبا مشغول 

ديشب آيات قرآني وحي شده كه به پيامبر دستور داده تا به سوي كعبه نماز 
 پس آنها در همان موقعيت ".گذارده شود ، پس شما نيز رو به سوي كعبه كنيد
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 ) اورشليمو در واقع( پيشتر مردم رو به سوريه. خود رو به سوي كعبه مي كنند
  21. نماز مي گذاردند

برخي سنن گزارش مي دهد كه برخي از خاخام ها در اين موقع به نزد 
محمد آمدند و به او گفتند كه آنها او را يك پيامبر اعالم كرده و اسالم را مي 

 پيامبر اسالم نمي 22. پذيرند اگر او نماز را دوباره به سوي اورشليم برگرداند
به زودى مردم كم خرد خواهند گفت ":  دريافت مي كند پذيرد و وحي ديگري

رويگردان كرد بگو مشرق و مغرب از  اى كه بر آن بودند چه چيز آنان را از قبله
  )2:142 (" كند هدايت مى آن خداست هر كه را خواهد به راه راست

محمد ، با كنار گذاردن تمايل اوليه اش براي تصديق آنچه اهللا وحي كرده 
. ديان ، شروع به نقد آنها كرد و انها را به پنهان كردن وحي متهم كردتوسط يهو

در يك موقع ، پيامبر اسالم آنها را براي تنبيه دو نفري كه مرتكب زنا شده 
 چه در تورات براي مجازات ":محمد از آنها پرسيد: بودند به چالش مي كشاند
  ؟ "شرعي سنگسار مي يابيد

 جرم شان را اعالم مي كنيم و آنان را تازيانه ما": يهوديان پاسخ دادند كه 
  ".مي زنيم

اما در اينجا ، عبداهللا بن سالم ، خاخام پيشيني كه به اسالم روي آورده بود ، 
شما دروغ مي گوييد ، تورات ": عبداهللا گفت . به كمك محمد مي شتابد 
  سپس يكي از يهوديان شروع به خواندن تورات". دستور سنگسار داده است

. 23كرد اما از بخش مربوط به سنگسار گذر كرد و آنرا با دستانش پوشاند 
واي ": محمد اعالم كرد .  و آنرا درست بخوان" دستت را بردار "عبداهللا فرياد زد
چه چيز باعث شده تا حكم خدا را كه در دستان خود داريد ! بر شما يهوديان 
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 هستم كه اين حكم خدا و من اولين كسي" و او تاييد كرد كه "رها كنيد ؟ 
  24"كتابش را احيا كرده و آنرا اجرا مي كنم

به ياد سپس محمد دستور سنگسار آن زوج را داد تا بميرند، مسلمان ديگري 
ديدم كه مرد برروي زن خم شده بود تا او را از سنگها محافظت "مي آورد كه 

  25".كند

 يهودي از شفقت را نه تنها اين داستان تمايز حاد بين مفاهيم اسالمي و
نشان مي دهد ، بلكه تمايز بين آموزه ي محمد و عيسي را نيز برجسته تر مي 

 و اين تفاوت موجب تفاوت در فرهنگ ، تاريخ ، آرا و بخشايش و عدالت –كند 
  .مسيحي و اسالمي شده است
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  فصل هفتم

  جنگ مكر است
  

  سالمبزرگترين و نخستين پيروزي جهاد ا: جنگ بدر * 

  تفسير الهياتي از جنگ بدر* 

  جدل درباره ي ضايعات جنگ* 

  جنگ هاي محمد برعليه قبايل يهودي* 

  محمد دستور ترور دشمنانش را مي دهد* 

  جنگ احد: قريش پاسخ مي دهد * 
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همچنانكه روابط مسلمانان با يهوديان همواره رو به وخامت مي نهاد ، 
حمالت مسلمانان به كاروان هاي . ندمسلمانان در نهايت با قريش رودررو شد

مححمد شنيد كه يك كاروان . قريش موجب اولين نبرد اصلي مسلمانان شد
: او به پيروانش گفت . الي فراوان ، از سوريه مي آيدبزرگ قريش ، با پول و كا

اين كاروان قريش داراي ثروت فراواني است ، به احتمال زياد خدا آنها به "
مردم به اين " ابن اسحاق گزارش مي دهد كه 1". ببخشدعنوان غنيمت به شما

فراخواني به حمله برخي با اشتياق و برخي با اكراه پاسخ دادند چرا كه آنها فكر 
 محمد وحي از اهللا دريافت كرد ".نكرده بودند كه پيامبر به جنگ خواهد رفت

نش مي كه مسلماناني را كه از جنگ براي پيامبر اسالم اكراه داشتند را سرز
نازل ] در باره جهاد[اى  گويند چرا سوره اند مى كسانى كه ايمان آورده": كند 
 اى صريح نازل شد و در آن نام كارزار آمد آنان كه در شود اما چون سوره نمى

دلهايشان مرضى هست مانند كسى كه به حال بيهوشى مرگ افتاده به تو 
  )47:20 (" نگرند مى

ا خشونت به جنگ برويد و دشمنانتان را سر اهللا به پيروان محمد گفت ب
  .ببريد

را بزنيد ] يشان[اند برخورد كنيد گردنها ورزيده كفر كه كسانى پس چون با" 
استوار در بند ] اسيران را[از پاى درآورديد پس  [در كشتار[تا چون آنان را 
و عوض از [و يا فديه ] و آزادشان كنيد[نهيد  منت] بر آنان[كشيد سپس يا 

] دستور خدا[بر زمين گذاشته شود اين است  تا در جنگ اسلحه] يشان بگيريدا
تا برخى ] فرمان پيكار داد[كشيد ولى  انتقام مى خواست از ايشان و اگر خدا مى

اند  در راه خدا كشته شده كه كسانى بيازمايد و] ديگر] از شما را به وسيله برخى
  )47:4 (" كند هرگز كارهايشان را ضايع نمى



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٢٥ 

او مي دانست . به سوي مكه براي هدايت اين حمله رهسپار مي شودمحمد 
كه قريش اين بار با ارتش از اين كاروانش دفاع خواهد كرد ، اما او اعتماد به 

دل قوي داريد چرا كه خدا به من ": وي به مردانش مي گفت : نفس داشت 
و به خدا سوگند ".  يعني با كاروان يا ارتش– "يكي از اين دو را وعده داده است

 وقتي او قريش را در حال 2".، از هم اكنون دشمن را مي بينم كه زانو زده است
اي خدا ، اينجا قريش با غرور و فخر ": رژه به سوي مسلمانان ديد ، دعا كرد 

اي خدا . خويش آمده است تا با تو عناد ورزد و پيامبرت را دروغگو خطاب كند
  3"!امروز ايشان را نابود كن. ي را به من عطا كنياري كه تو به من وعده داد

يعني پدر ناداني ، نامي كه مسلمانان به او ( يكي از رهبران قريش ، ابوجهل 
، نيز همين احساس را داشت كه ) نهاده اند ، نام واقعي او عمر بن هشام بود

زد ، او در حالي كه لباسي از رزه را روغن مي . گويي نبرد نهايي فرارسيده است
خير ، به خدا سوگند ، تا زماني كه خدا بين ما و محمد تصميم ": اعالم كرد 

  4".نگيرد ، برنخواهيم گشت

آنها نيروي . اين بار قريش براي رويارويي با مسلمانان آماده تر بود تا در نخال
 محمد به 5.سي صد نفري محمد را با نيرويي نزديك هزار نفر به مقابله آمدند

 كه انتظار چنين تعدادي را نداشته و با اضطراب نزد اهللا بانگ نظر مي رسيد
اي خدا ، اگر امروز اين جماعت مسلمانان هالك شوند ، تو "برمي اورد كه  

اما بعد از مدت كوتاهي محمد احساس بهتري مي .  ديگر پرستش نخواهي شد
ش اي شاد با"كند ، و به يكي از پيروان كليدي اش يعني ابوبكر مي گويد كه 

اينجا جبرئيل لجام اسبي را در دست دارد و . خدا به ياري تو مي آيد. ابوبك 
  6".گرد اين اسب تا دندان او برمي خيزد. آنرا هدايت مي كند

وعده اي كه در ( محمد در ميان گروهش قدم مي زد و وعده مي داد كه 
 محمد به خدايي كه روح") : تمامي دوران به جنگجويان مسلمان داده مي شود
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در دست اوست ، هيچ مردي كه با شهامت و استوار به جنگ دشمن برود و 
 يكي از ".عقب ننشيند كشته نخواهد شد بلكه خدا او را وارد بهشت خواهد كرد

بسيار خوب ": مسلمانان حاضر در جمع به نام عمر بن حمام اعالم  مي كند كه 
شته شدن توسط آنان آيا هيچ چيز بين من و بهشت من نيست كه مرا از ك! 

 او هسته هاي خرمايي را كه خورده بود را تف كرده و به صفوف "بازدارد؟
ت مشابه ، در يك رواي. دشمن حلمه مي كند و آنقدر مي جنگد تا كشته شود

اي رسول خدا ، ": از محمد مي پرسد  جنگجوي مسلمان ديگر ، عوف بن حارث
 محمد پاسخ "سند مي سازد؟چه چيز خدا را نسبت به خدمتگزارش شاد و خر

 عوف زره اش را ".وقتي او بدون جوشن به قلب دشمن حمله كند": مي دهد 
  7. در آورده و به صف دشمن حمله ور مي شود تا اينكه كشته مي شود

: پيامبر اسالم چند سنگريزه را برداشت به سوي قريش پرتاب كرد و گفت 
 قريش با وجود 8. در مي كند سپس دستور حمله را صا"!نفرين به روي آنها"

برخي از روايات اسالمي مي گويند كه . برتري عددي شان تار و مار مي شود
محمد خود در جنگ مشاركت كرد ، اما ديگر روايات محتمل مي دانند كه او از 

در هر حال ، اين براي او فرصتي بود . كنار پيروانش را به جنگ ترغيب مي كرد
ي ، نفرت و خشمش نسبت به مردمي كه او را رد كرده كه انتقام سالهاي نااميد

يكي از پيروانش بعدا نفرين محمد به سران قريش را به يادمي . بودند را بگيرد
ابو جهل بن ! اي خدا ، سران قريش را نابود كن، اي خدا : پيامبر گفت": آورد

 خلف را هشام ، عتبه بن ربيعه ، شعيب بن ربيعه ، عقبه بن ابو معيط ،  اميه بن
  9"! نابود كن

يك رهبر قريش در اين . تمام اين مردان در نبرد بدر دستگير يا كشته شدند
!  اي محمد ":  خويش برمي آيد نفرين كه عقبه نام داشت در پي نجات جان

  10" چه كسي بعد از مرگ من ، از فرزندانم مراقبت خواهد كرد؟پس
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ما و احشاي شتر را  براي  عقبه كه سرگين ، خون و اع"در اين مواجهه ، 
شادماني خاطر روساي قريش در حاليكه محمد در جال سجده بود ،به سوي او 

 محمد آنان را نفرين مي كند و اكنون اين نفرين اجابت شده "پرتاب كرده بود 
محمد در پاسخ به سئوال عقبه كه پس چه كسي از فرزندان من مراقبت . بود 

  11. ستور قتل عقبه را صادر كردجهنم  و د: مي كند؟ پاسخ داد 

مسلماني كه سر او را قطع كرد با افتخار آنرا . ابوجهل از قريش سربريده شد
من سرش را بريدم و آنرا به پيامبر  دادم و ": به عنوان هديه به محمد مي دهد 

  . گفتم اين سر دشمن خدا ، ابوجهل است

 قسم بخور كه آيا به خدايي كه شريكي ندارد": محمد شادمان شد و گفت 
  12.  و به خاطر مرگ دشمنش خدا را شكر گفت"سر خودش هست؟

بر طبق روايتي ديگر ، دوم مسلمان جوان ابوجهل را در حاليكه در ميان 
من "يكي از قاتلين توضيح مي دهد كه چرا . مردم راه مي رفت به قتل رساندند

 خدايي كه روح من در به. خبر داشتم كه او با پيامبر خدا بدرفتاري كرده بود
دستان اوست ، اگر تقدير اين بود كه من او را ببينم ، او را رها نخواهم كرد تا 

.  بعد از قتل به سوي پيامبر اسالم مي روند ".زماني كه يكي از ما كشته شود
  . "كداميك او را كشته است": محمد مي پرسد 

  ."من او را كشته ام": هر دو پاسخ مي دهند 

آيا شما ": ي براي حل دعوا مي يابد  و از آنها مي پرسد محمد راه
 آنها پاسخ مي دهند كه خير پس محمد "شمشيرهايتان را پاك كرده ايد؟

بي شك ، شما هر دو را كشته "سالح شان را بررسي كرده و اعالم مي كند كه 
  13. كه يكي از قاتلين بود"ايد و غنايم مقتول به امر بن جماح تعلق دارد
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يك شاهد به . د كساني كه نفرين شده بودند به گودال انداخته مي شوداجسا
بعدا ديدم كه  اجساد تمام كساني كه در نبرد بدر كشته شده ": يادمي آورد

بودند به گودال انداخته شدند به جز جسد اميه ، چون او مردي چاق بود و 
اندازند، از هم وقتي او را مي كشيدند ، اجزاي بدنش قبل از اينكه به گودال بي

سپس محمد آنها را از روي تحقير  اهالي گودال خواند و سئوالي .14 "جدا شد 
آيا آنچه خدا به شما وعده داده بود ، درست از آب ":الهياتي از اجساد مطرح كرد

 وقتي از او پرسيدند "در آمد؟ من در يافتم آنچه خدا به من گفت درست است
شما نمي توانيد آنچه را من مي ": اسخ داد كه چرا با اجساد سخن مي گويد پ

  15".گويم بهتر از انها دريابيد ، اما آنها نمي توانند به من پاسخ دهند

  اهللا براي مسلمانان مي جنگد

اين پيروزي به يك . پيروزي در نبرد بدر براي مسلمانان يك نقطه عطف بود
ريافت كرد محمد حتي وحيي د. افسانه و سنگ بناي مذهبي جديد تبديل شد

كه اعالم مي كند ارتشي از فرشتگان براي شكست دادن قريش به مسلمانان 
 و اين كمك در آينده براي مسلماناني كه به اهللا وفادار باشند نيز –پيوستند 

آنكه ناتوان بوديد يارى كرد  با بدر] جنگ[در  را يقينا خدا شما": خواهد آمد
گفتى   نگاه كه به مؤمنان مى.  نماييدباشد كه سپاسگزارى پس از خدا پروا كنيد

سه هزار فرشته فرودآمده يارى  با را بس نيست كه پروردگارتان شما را آيا شما
بر ] و خروش[همين جوش  با  آرى اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد و.كند

پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد  با را شما بتازند همانگاه پروردگارتان شما
كه  هنگامى":  اهللا به محمد گفت ).125 تا 123 سوره ي سوم ، آيات (".كرد

را كه  كرد كه من با شما هستم پس كسانى  مى پروردگارت به فرشتگان وحى
خواهم افكند  در دل كافران وحشت قدم بداريد به زودى اند ثابت ايمان آورده 

بدان ] كيفر[ين  ا.پس فراز گردنها را بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد
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هر كس با خدا و  سبب است كه آنان با خدا و پيامبر او به مخالفت برخاستند و
 آيات  )13-8:12(" كيفر است پيامبر او به مخالفت برخيزد قطعا خدا سخت

 بعدي ، با تشويق فرشتگان به سربريدن دشمنان اهللا و محمد يكي از توجيهات
  . شده استران جنگي اصلي براي سربريدن ِ گروگان ها و اسي

ابن اسحاق مي گويد كه محمد وحي ديگري دريافت كرد كه برخي از 
 كسانى": غيرمسلماناني كه همراه با قريش جنگيده بودند را به جهنم فرستاد 

گويند  گيرند مى فرشتگان جانشان را مى] وقتى[اند  خويشتن ستمكار بوده بر كه
گويند  زمين از مستضعفان بوديم مىدهند ما در  بوديد پاسخ مى] حال] در چه

خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد پس آنان جايگاهشان دوزخ  مگر زمين
  )4:97 ( "بد سرانجامى است [دوزخ[است و 

حتي وحي ديگري از سوي اهللا تاكيد مي كند كه تقوا و نه قدرت نظامي 
براى شما  برخورد ميان دو گروه قطعا در": باعث پيروزي در جنگ بدر شد 

] گروه[جنگيدند و ديگر  بود گروهى در راه خدا مى] و درس عبرتى[اى  نشانه
 كه ديدند و خدا هر خود مى برابر را به چشم دو] مؤمنان[=آنان  كه كافر بودند

براى صاحبان بينش  [ماجرا[كند يقينا در اين  را بخواهد به يارى خود تاييد مى
هشدار مي دهد كه در تالش براي حمله ي اهللا به قريش ) 3:13( "عبرتى است

ديگري نباشند و به آنها مي گويد كه صرف نظر از اينكه چه تعداد باشند دوباره 
  )8:19. (شكست خواهند خورد

همچنين در بخش ديگري از قرآن ادعا مي شود كه مسلمانان صرفا ابزارهايي 
داخت را او حتي تيري كه محمد به سوي قريش ان. منفعل در جنگ بدر بودند

را نكشتيد بلكه خدا آنان را كشت و  آنان شما و". نيانداخت ، بلكه خدا انداخت
آرى خدا [نيفكندى بلكه خدا افكند  افكندى تو] ريگ به سوى آنان[چون 
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وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو  و بدين] چنين كرد تا كافران را مغلوب كند
 و خدا چنين پيروزي هايي را به )8:17("بيازمايد قطعا خدا شنواى داناست

مسلمانان باتقوا اهدا خواهد كرد حتي اگر آنها با موانعي سخت تر از جنگ بدر 
بيست  شما [ميان[به جهاد برانگيز اگر از  را اى پيامبر مؤمنان": مواجه شوند 

يكصد تن باشند بر  شما اگر از و شوند تن شكيبا باشند بر دويست تن چيره مى
  )8:65(" فهمند اند كه نمى قومى آنان كه گردند چرا  كافران پيروز مىهزار تن از

اين موضوعات تكراري در ادبيات جهاد درسراسر قرون از آنزمان تا كنون بوده 
اهللا فرشتگان را براي جنگ به كمك . تقوا پيروزي نظامي به دنبال مي آيد: است

. وانع گذر خواهند كردمسلمانان معتقد مي فرستد و آنها حتي از غريب ترين م
براي مثال در هنگام سر . پيروزي در بدر همچنان در تاريخ تاثيرگذار است 

 ، رهبر عراقي جهاد 2004بريدن نيكوالس برگ گروگان آمريكايي در مي 
آيا زمان آن ": اسالمي ابو مصعب الزرقاوي مردم را نبرد بزرگ فرا مي خواند

شمشير پيامبر پيامبران را به دست نرسيده است كه راه جهاد پي گرفته و 
پيامبر به ارتش خود دستور داد كه گردن اسيران را در جنگ بدر بزنيد ...گيريد؟

  16".و او الگوي خوبي براي ماست...  و آنها را بكشيد 

  مسئله ي غنيمت 

غنيمت .  اهللا به كساني كه پيروزي بزرگي به انها اهدا كرده بود پاداش داد
 در واقع آنچنان زياد كه موجب مشاجره بر سر غنايم –ن بود بزرگي براي ايشا

چنين تفرقه اي تهديدي شد كه اهللا را وا داشت تا خود درباره ي تقسيم . شد
:   غنايم سخن بگويد و يك سوره ي كامل از قرآن را به تامل بر نبرد بدر بپردازد

به  اهللا .سوره ي هشتم  االنفال نام دارد كه به معناي غنيمت جنگي است
مسلمانان هشدار مي دهد كه تصور نكنند غنيمت به كسي جز محمد تعلق 
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پرسند بگو غنايم جنگى  از تو در باره غنايم جنگى مى [پيامبر اى]": دارد
دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش ] او[خدا و فرستاده  به اختصاص

 در نهايت )8:1 ( "پيامبرش اطاعت كنيد نماييد و اگر ايمان داريد از خدا و
محمد غنيمت را به طور برابر بين مسلمانان تقسيم مي كند و يك پنجم را 

  :براي خودش نگه مي دارد

و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر 
و   اگر به خداماندگان است و يتيمان و بينوايان و در راه] او[براى خويشاوندان  و

 روزى كه آن دو گروه با هم] حق از باطل[آنچه بر بنده خود در روز جدايى 

  )8:41 (.ايد و خدا بر هر چيزى تواناست روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده

محمد توضيح . اين به خاطر امتياز خاصي بود كه اهللا به محمد اعطا كرده بود
ه كه به هيچ پيامبري قبل از من داده به من خمس چيزها داده شد": مي دهد 

اهللا مرا به انداختن " همچنين اين واقعيت هم وجود داشت كه ".نشده است
 و غنيمت براي من حالل بوده "ترس به دل دشمنانم مرا پيروز كرده است و 

  . است

محمد اين امتياز در بدر را به كار مي برد وقتي كه دو تن از مهمترين 
بكر و عمر برسر آنچه درباره ي زندانيان بايد انجام دهند با همراهانش يعني ابو

  : او مخالفت مي كنند 

هفتاد نفر را كشته و هفتاد نفر را ) يعني در روز نبرد بدر( مسلمانان امروز "
نظر شما درباره ي اين اسرا : پيامبر خدا به ابوبكر  و عمر گفت . دستگير كردند

من فكر مي كنم كه تو . ويش ما هستندآنها كيش و خ: چيست؟ ابوبكر گفت 
اين منبعي از قدرت نزد ما برعليه .  رها كنيدجزيه بايد آنها را بعد از گرفتن 

  ". كامال ممكن است كه اهللا آنها را به نزد ما هدايت كند.  كافران خواهد بود
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جزيه البته غنيمت را هم براي مسلمانان افزايش مي داد اما عمر مخالفت 
  :كرد

اي : نظر تو چيست اي بن خطاب ؟ او گفت : رسول خدا از عمر پرسيدسپس 
به نظر من شما بايد آنها را به . رسول خدا ، من با عقيده ي ابوبكر موافق نيستم

عقيل را به علي بسپاريد و فالن نسب را به . ما بسپاريد تا سرشان را قطع كنيم
  .نان هستندايشان رهبران مخالفين و سربازان كهنه كار آ...من و

محمد جانب ابوبكر را گرفت اما روز بعد عمر شگفت زده شد وقتي محمد و 
اي رسول خدا ،براي چه شما و ": وي پرسيد . ابوبكر را در حال گريستن ديد 

  "همراهتان مي گرييد؟

من براي آنچه بر همراهان تو براي گرفتن جزيه از اسرا ": محمد پاسخ داد 
 من عذابي را كه بر آنها روا داشته شده نشان داده به. رخ داده است مي گريم

 و او به درختي در نزديكي ".آن به همين نزديك اين درخت براي من بود. اند
پيامبر اسالم به عذاب آتش جهنم اشاره داشت ، چرا كه اهللا . اشاره مي كند

 هيچ پيامبرى را سزاوار ":جانب عمر را گرفته بود و وحي كرد به محمد كه 
  در زمين بهمگرآنكهاسيرانى بگيرد ] براى اخذ سربها از دشمنان[ست كه ني

 اهللا محمد را به خاطر ميل به گرفتن غنيمت در " طور كامل از آنان كشتار كند
   .براي او انجام دهد  سرزنش مي كندعوض آنچه اهللا مايل است 

رانى اسي] بها از دشمنانبراى اخذ سر[هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه "
طور كامل از آنان كشتار كند شما متاع دنيا را  در زمين بهمگر آنكه بگيرد 

 اگر در . ناپذير حكيم است خواهد و خدا شكست خواهيد و خدا آخرت را مى مى
اى نبود قطعا به شما عذابى بزرگ  ايد از جانب خدا نوشته آنچه گرفته

زه بخوريد و از خدا پروا ايد حالل و پاكي پس از آنچه به غنيمت برده.رسيد مى
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 به نظر ابن اسحاق،  از آن  18)69-8:67.(" داريد كه خدا آمرزنده مهربان است
پس مسلمانان بي شماري اين مفهوم را به دل سپرده اند كه كشتن دشمنان 

  19.اهللا مذهبي نشانگر مذهبي است كه اهللا مي خواهد نشان دهد

ويي تبديل شده اند كه اعراب بت مسلمانان از جماعتي كوچك و منفور به نير
آنها شروع كردن به انداختن . پرست مي بايست روي آن حساب باز كنند

 و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده ": وحشت در قلب دشمنانشان 
] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و ] تداركات] بسيج كنيد تا با اين

شناسد بترسانيد  شناسيدشان و خدا آنان را مى نمى ديگرى را جز ايشان كه شما
شود و  كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى و هر چيزى در راه خدا خرج

  )8:60( " بر شما ستم نخواهد رفت

نبرد بدر اولين نمونه ي عملي از آنچيزي بود كه آموزه ي اسالمي جهاد 
  . شناخته مي شود

  

  قاع ينُيهوديان قَ

در طي يكي .   از پيروزي اش ، حمالت خود را افزايش دادمحمد هيجان زده
از اين حمالت برعليه قبيله ي بت پرست ِ قطفان ، او در حاليكه داشت 

جنگجو از وي مي . استراحت مي كرد، توسط يك جنگجوي دشمن غافلگير شد
  "امروز چه كسي از تو در مقابل من دفاع مي كند؟": پرسد



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٣٤ 

 و با اين جواب جنگجو "اهللا": اسخ داد پيامبر اسالم با خونسردي پ
محمد سپس برسرعت برخاسته و بر او غلبه . شمشيرش را به زمين مي اندازد

  "چه كسي از تو در مقابل من دفاع خواهد كرد؟": مي يابد و مي پرسد 

  20. و سپس تشهد را گفت و مسلمان شد"هيچ كس": جنگجو جواب داد 

 . سختگيرتر شد منطقهبه قبايل يهوددر همين ايام ، رفتار محمد نسبت 
  يعني توسط مسلمانانفراخوان او به اسالم بيشتر روي مجازات بر همين جهان

او اجازه دارد اهللا به محمد وحي مي دهد كه . تاكيد داشت تا مجازات در آخرت
 همانان ": عهد خود را با اين گروه هايي كه از خيانت ايشان مي ترسد بشكند

پروا ] از خدا[شكنند و  يمان گرفتى ولى هر بار پيمان خود را مىكه از ايشان پ
آنان كسانى را كه ] عقوبت[يافتى با   پس اگر در جنگ بر آنان دست .دارند نمى

او بعد از  . )58-8:57(" در پى ايشانند تارومار كن باشد كه عبرت گيرند
 يهودي كه  يك قبيله ي"از بني قينقاع مي ترسم ": دريافت اين وحي ، گفت

  21. او تصميم گرفت كه برعليه آنها اقدام كند. يكبار به او نيرنگ زده بودند

پيامبر اسالم با گامهايي بلند به سوي مركز بازار ِ قينقاع حركت كرد و به 
اي يهوديان ، آگاه باشيد كه مبادا خدا انتقامي را از شما ": جمعيت اعالم كرد

شما مي توانيد كه من پيامبري . ان شويدبگيرد كه از قريش گرفت و پس مسلم
 شما آنرا در نسخ خود وعهد خدا با –هستم كه به سوي شما فرستاده شده ام 

 ورزيدند كفر كه كسانى هب ":  او با وحيي از اهللا تاكيد كرد ".شما خواهيد يافت

در دوزخ محشور ] سپس در روز رستاخيز[زودى مغلوب خواهيد شد و  به بگو
قطعا در برخورد ميان دو گروه براى شما  .ه بد بسترى استشويد و چ مى

] گروه[جنگيدند و ديگر  بود گروهى در راه خدا مى] و درس عبرتى[اى  نشانه
 كه ديدند و خدا هر چشم دو برابر خود مى به را] مؤمنان[=آنان  كه كافر بودند
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صاحبان بينش براى ] ماجرا[كند يقينا در اين  يارى خود تاييد مى به را بخواهد
  . اين دو ارتش البته مسلمانان و قريش در جنگ بدر بودند)3:10(" عبرتى است

يهوديان قينقاع با اهانت پاسخ دادند و پيامبر اسالم آنچنان خشمگين شد و 
اي ":عنوان پيامبر بپذيرند از بين رفتاميد او را براي اينكه يهوديان او را به 

خودت را .  مي كني ما مردم تو هستيم محمد ، به نظر مي رسد كه تو فكر
فريب نده كه تصور مي كني با مردمي طرف هستي كه چيزي از جنگ نمي 

به خدا سوگند اگر ما با تو بجنگيم در خواهي يافت كه ما مرداني واقعي . دانند 
  22"!هستيم

نيروهاي محمد قينقاع را محاصره كردند و به انها تسليم بي قيد و شرط را 
اما قينقاع متحديني در بين مسلمانان داشت و اكنون برخي از . دادندپيشنهاد 

محمد مي خواست همه . انها نزد محمد آمده و براي يهوديان التماس مي كردند
به ) يكي از منافقين( با وجود اين ، يك مسلمان 23. ي مردان آن قبيله را بكشد

يان ما به مهرباني رفتار اي محمد ، با مشتر": نام عبداهللا بن ابي به محمد گفت 
درخواستش را تكرار كرد تا اينكه  محمد او را ناديده گرفت پس عبداهللا ".كن

عبداهللا بن ابي بي پروا يقه ي محمد را . پيامبر اسالم از عبداهللا روي برگرداند
پيامبر آنچنان عصباني شد كه رخساره اش سياه "گرفت و به نقل از ابن اسحاق 

  ".لعنت بر تو ، مرا رها كن": فت محمد به او گ".شد

نه ، به خدا سوگند كه من تو را رها نخواهم كرد تا ": اما عبداهللا پاسخ داد 
چهار صد تن بي رزه و سي صد تن . اينكه او با مشتريان ما با مهرباني رفتار كني

با زره  مرا از تمامي دشمنانم حمايت مي كند ، آيا تو مي خواهي آنها به يك 
س  محمد سپ".خدا كه من مي ترسم پيشامدهاي ناگوار رخ دهد؟ به روز بكشي

درخواست اش را قبول مي كند و توافق مي كند كه جان يهوديان قينقاع را 
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نگيرد به شرط اينكه آنها غنايم خود را به مسلمانان بدهند و مدينه را ترك 
  .كنند و آنها فورا اين كار را كردند

در اينجا او . هللا با قبايل يهودي ناخشنود بودهمچنين ، محمد از اتحاد عبدا
: وحي كليدي درباره ي روابط حاكم بين مسلمانان و غيرمسلمانان دريافت كرد

] كه[مگيريد ] خود[دوستان  ايد يهود و نصارى را  اى كسانى كه ايمان آورده"
دوستى گيرد از  دوستان بعضى ديگرند و هر كس از شما آنها را به بعضى از آنان

 بينى كسانى كه  مى. نمايد ستمگران را راه نمى گروه آنان خواهد بود آرى خدا

گويند  ورزند مى با آنان شتاب مى [دوستى] در دلهايشان بيمارى است در
] منظور[خدا از جانب خود فتح  است ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد اميد مى

دل خود نهفته  در نچهاز آ] نتيجه آنان در] يا امر ديگرى را پيش آورد تا
  24 ". اند پشيمان گردند داشته

  

  خشم بر يهوديان و مسيحيان

درخواست عبداهللا بن ابي براي نجات جان قبيله ي يهودي مشخصا به مذاق 
وحيي بر محمد با . محمد خوش نيامد و او نسبت به يهوديان خشمگين تر شد

ين را تغيير داد و اعالم نفرين اهللا بر يهوديان نازل شد و محتواي وحي هاي پيش
پيمان ] سزاى[ پس به ": كرد كه به اغلب انها نمي توان اعتماد كرد

] به طورى كه] شكستنشان لعنتشان كرديم و دلهايشان را سخت گردانيديم
اندرز داده  كنند و بخشى از آنچه را بدان كلمات را از مواضع خود تحريف مى

شوى  آگاه مى اره بر خيانتى از آنانشده بودند به فراموشى سپردند و تو همو
درگذر و چشم  پس از آنان] كه خيانتكار نيستند[اندك از ايشان ] شمارى[مگر 

 آنها را ببخشد ولي اميد )5:13("دارد پوشى كن كه خدا نيكوكاران را دوست مى
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شما  به [اينان[ آيا طمع داريد كه ": به روي آوردن آنان به اسالم را رها كن 
آن را بعد  شنيدند سپس اورند با آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مىايمان بي

  )2:75 (" دانستند كردند و خودشان هم مى از فهميدنش تحريف مى

يكي از نماينده ي مسيحيان از نجران براي بحث با محمد درباره ي الهيات به 
او به . هدنزد او مي آيد و پيامبر اسالم شكيبايي نسبت به آنان به خرج نمي دد

خصوص از ادعاي عيسي به عنوان پسر خدا خشمگين مي شود ، چرا كه او 
فرزندى برگيرد منزه است او چون كارى  كه خدا را نسزد -اغلب تكرار مي كرد 

درنگ موجود  گويد موجود شو پس بى آن مى به را اراده كند همين قدر
 ":مي پردازدمحمد بار ديگر به تصحيح خطاهاي مسيحيان ) 19:35(شود مى

 اند بگو اگر كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است مسلما كافر شده

اراده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و هر كه را كه در زمين است ] خدا]
به هالكت رساند چه كسى در مقابل خدا اختيارى دارد فرمانروايى  جملگى

خداست هر چه بخواهد زمين و آنچه ميان آن دو است از آن  آسمانها و
مسيح خدا نبود و مصلوب هم ) 5:17(" هر چيزى تواناست آفريند و خدا بر مى

و محمد يهوديان را به سبب مباهات به مصلوب كردن مسيح مالمت -.نشده بود
را كشتيم و  خدا عيسى بن مريم پيامبر مسيح ما كه  و گفته ايشان": مي كرد

 بش نكردند ليكن امر بر آنان مشتبه شد وآنان او را نكشتند و مصلو حال آنكه

اند و هيچ  در باره او اختالف كردند قطعا در مورد آن دچار شك شده كه كسانى
 " كنند و يقينا او را نكشتند از گمان پيروى مى علمى بدان ندارند جز آنكه

)4:157(  

 از آموزه مسيحي درباره تثليث در وحي محمد با نشان دادن درك اندك
عالم مي كند كه عيسي خود اين را انكار مي كند وقتي كه توسط خدا ديگري ا

 خدا فرمود اى عيسى پسر مريم آيا تو كه هنگامى را] ياد كن]  و": سئوال شود 
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خدا به جاى خداوند بپرستيد گفت  مادرم را همچون دو و به مردم گفتى من
يست بگويم حق من ن كه چيزى را] در باره خويشتن] كه مرا نزيبد منزهى تو
 و دانى مى دانستى آنچه در نفس من است تو بودم قطعا آن را مى گفته اگر آن را

  )5:116(" خود داناى رازهاى نهانى تو كه دانم چرا آنچه در ذات توست من نمى

پس چگونه مسيحيان به اين ايده رسيدند؟ چون آنها از عيسي كه واقعا انها را 
گفتند ما نصرانى هستيم از ايشان  كه ىاز كسان  و": مي آموخت دور بودند

بدان اندرز داده شده بودند  را بخشى از آنچه] لى]و پيمان گرفتيم] نيز[
به  و كينه افكنديم و تا روز قيامت ميانشان دشمنى] هم[ما  و فراموش كردند
  )5:14(" دهد اند خبر مى ساخته مى و اند كرده از آنچه مى را زودى خدا آنان

يان و هم مسيحيان را به اسالم فرامي خواند، و اسالم را محمد هم يهود
همچون تصحيحي بري مسيحيت و يهوديت روزگار خود و اعاده ي پيام اصلي 

 اى اهل كتاب پيامبر ما به سوى شما آمده است ":موسي و عيسي مي دانست 
داشتيد براى  را كه پوشيده مى] آسمانى خود[كه بسيارى از چيزهايى از كتاب 

گذرد قطعا براى شما از  درمى] خطاهاى شما[كند و از بسيارى   بيان مىشما
 از خشنودى او را كه  خدا هر.جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است 

به توفيق  و شود هاى سالمت رهنمون مى راه به] كتاب[وسيله آن  پيروى كند به
راست  راهى به و دبر از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون مى را خويش آنان

 )16-5:15(" كند هدايتشان مى

   و مكرترور

بعد از نبرد بدر و حمله ي به يهوديان قريش ، پيامبر اسالم خشم خود را 
متوجه شاعر يهودي به نام كعب بن االشرف كرد،  كسي به زعم ابن اسحاق ، 

  محمد خشمگين25"آياتي عاشقانه در توهين به طبع زنان مسلمان سروده بود"
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كيست كه كعب بن االشرف را به خاطر آزار اهللا و رسولش "از پيروانش مي پرسد
  26"بكشد؟

اي رسول خدا ، آيا ":  داوطلب شدهمسلمان جواني به نام محمد بن مسلم
  "مي خواهي كه من او را بكشم؟

پس ":  دوباره تقاضا كردهپيامبر اسالم پاسخ مثبت داد و محمد بن مسلم
  ".ي فريب كعب ، سخني دروغ بگويماجازه بده به من برا

تو مي ": پيامبر اسالم دوباره از اصول مطلق اخالقي تخطي كرده و اجازه داد
  ".تواني دروغ بگويي

 به نزد كعب رفت و درباره ي پيامبرش زبان به شكايت هپس محمد بن مسلم
از ما صدقه مي خواهد و موجب رنج ما گشته ، ) يعني محمد(اين مرد ": گشود
  ".آمده ام چيزي از تو قرض بگيرمپس 

به خدا سوگند كه شما از دست او خسته شده ": كعب متعجب نشد و گفت
  27"!ايد

آمدن ":  نقش خود را تا زمان قتل به خوبي اجرا مي كندهمحمد بن مسلم
او موجب خصومت بين اعراب . آزموني بزرگ براي ماست) يعني پيامبر(اين مرد 

راه ها براي خانواده هاي ما براي . ما متحد شده اندشده است و ايشان برعليه 
حاجت و كار خصوصي غيرقابل عبور شده اند  و خانواده هاي ما در محنت 

نهاد يك معامله را به كعب مي  سپس پيشه محمد بن مسلم28".فراوان هستند
: دهد و سعي مي كند از او براي گسستن از اسالم و پيامبرش كمك بگيرد

او را پيروي كرده ايم ، ما نمي خواهيم او را ترك كنيم مگر تا اكنون كه ما "
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اكنون از تو مي خواهيم كه به ما . زماني كه ببينيم چگونه پايان او فرامي رسد
 اين آخرين بار نخواهد بود كه يك مسلمان تقيه كرده ". يك بار شتر غذا بدهي

القه مند به معامله و به زبان از محمد و مذهبش روي برمي گرداند  و خود را ع
و اين اولين نخواهد بود كه اين غيرمسلمانان . با يك غيرمسلمان نشان مي دهد

  .فريب مي خورند و حتي جانشان را از دست مي دهند

باشد ":  موافقت مي كند اما با يك شرط هبا نقشه ي محمد بن مسلم كعب 
پس ... رو بگذاري  را نزد من گمن آنرا به تو قرض مي دهم ، اما تو بايد چيزي

  ". را نزد من گرو بگذارزنانت

چطور مي توانم زنانم را نزد تو گرو بگذارم ":  ديرباور بودهمحمد بن مسلم
 در نهايت آنها با شرايط ديگري به "حال آنكه تو خوشرو ترين اعراب هستي؟

او .  وعده مي دهد كه همان شب بازگرددهتوافق مي رسند و محمد بن مسلم
 با كسب همحمد بن مسلم. برادر رضاعي اش و برخي ديگر بازمي گرددهمراه با 

 كه به اندازه ي همحمد بن مسلم. اعتماد كعب به حضور او پذيرفته مي شوند
كافي به كعب نزديك شده بود تا او را بكشد وانمود مي كند كه مي خواهد عطر 

استشمام نكرده من هرگز بويي خوش تر از اين را ". كعب را روي تن او بيازمايد
:  كعب موافقت مي كند "آيا اجازه مي دهي كه سرت را بو كنم؟... بودم

سپس كعب را گرفته و به .  نيز آنرا بو مي كنندههمراهان محمد بن مسلم
 آنها كعب را مي كشند  وسرش را "او را بگيريد": همراهانش دستور مي دهد 

خبر مرگ او را مي شنود وقتي محمد  29.برداشته و به سوي محمد مي شتابند
  30.اهللا اكبر و خدا را به خاطر مرگ دشمنش شكر مي گويد: فرياد مي زند 

 ".رئيس ما خائنانه كشته شده است ": يهوديان خشمگين به محمد گفتند 
به آنها گناهش را يادآوري كن و ": به نقل از ابن اسحاق ، محمد پاسخ داد 
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 كرده تا با مسلمانان بجنگند و چگونه او به چگونه او آنها را برانگيخته و ترغيب
 – قاتل ، به عبارت ديگر ، از پس فتنه برآمده بود 31".ايشان ضرر زده است

دفاعيه اي كه مجاهدين اسالمي امروزي نيز براي توجيه اعمالشان استفاده مي 
  . كنند

هر يهودي كه به ": بعد از قتل كعب ، محمد دستور ديگري را صادر مي كند 
نخستين قرباني يك تاجر :  اين يك دستور نظامي نبود32"ستتان رسيد بكشيدد

يهودي به نام ابن سنينه بود ، مردي كه با مسلمانان روابط تجاري و اجتماعي 
ه كه هنوز مسلمان نبود سرزنش قاتل ، محيصه ، توسط برادرش حويص. داشت

ور كشتن او را كسي كه به من دست": محيصه مصر بود و به برادرش گفت . شد
  ".داده است دستور بريدن سر تو را هم داده است

به خدا سوگند ديني كه تو را به اين ":  تحت تاثير قرار گرفت برادر حويصه
 جهان 33.  و او سپس مسلمان شد"كار كشانده باشد دين حيرت آوري است

محمد رابرت هف ، :حتي امروز هم چنين چيزهاي حيرت آوري را شاهد است
ي كانادايي كه به اسالم روي آورده بود ، كسي كه خبر آمد در هفده ي مرد

 بازداشت شد ، توضيح 2006عمليات تروريستي دست داشته است و در جون 
مي دهد كه او شخصا تقاليي افراط روي را از سر گذرانده است ، در طول اين 

مزاحمتي ايجاد دوره او والدينش را كشته بود اگر كه آنها در تعهد او به اسالم 
  . پس داستان اين دوبرادر را مي توان فهميد34. مي كردند

در جايي ديگر ، محمد به يكي از پيروانش اجازه مي دهد كه از فريب براي 
الم را به كشتن ديگر دشمنانش سفيان بن خالد استفاده كند چون او پيامبر اس

 او را مي بيني ، وقتي": او به تروريست خود گفت : شيطان تشبيه كرده بود 
 وقتي ".وحشت زده و پريشان خواهي شد و به ياد شيطان خواهي افتاد
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ماموريت انجام شد و سفيان مرد ، محمد از قاتل ستايش كرد و به او عصايي داد 
  35".با آن به بهشت برو": و گفت 

  قريش پاسخ مي دهد

ك گروه سه آنها ي. قريش بعد از تحقير در جنگ بدر در تكاپوي انتقام بود 
هزار نفري را برعليه هزار مسلمان در كوهستان نزديك مكه به نام احد جمع 

محمد با پوشيدن دو زره و يك شمشير در دست ، مسلمانان را در . آوري كردند
وقتي يكي از مسلمانان از او . اعتماد به نفس داشتمحمد . نبرد رهبري كرد

 "ان يهوديان كمك بخواهيم؟ اي رسول خدا آيا نبايد از متحدين م":پرسيد
 يا شايد او فكر مي كرد كه رابطه 36"ما نيازي به آنها نداريم": محمد پاسخ داد 

  .اش با يهوديان بدتر از اينها شده بود

محمد خود . اين بار ، قريش بسيار مصمم بود و مسلمانان تار و مار شدند
بي بن خلف را از همراه با مردانش جنگيد و يكي از جنگجويان قريش به نام ا

خر كرده سالها قبل ، ابي پيامبر جديد را در مكه تمس.  زخمي كرد گردنپشت
من . م به نام عود كه هر روز آنرا غذاي بسيار مي دهماي محمد ، اسبي دا": بود

  ".تو را وقتي بر او سوار هستم خواهم كشت

 ". كشتخير ، اگر خدا بخواهد من هستم كه تو را خواهم": محمد پاسخ داد 
ابي اين را وقتي كه به قرارگاه قريش با زخمي در گردن بازمي گردد به يادمي 

 وقتي قريش پاسخ ".محمد مرا كشته است! به خدا سوگند": آورد و مي گويد
. به خدا كه اگر تو قلب ات را هم از دست بدهي تو را چيزي نمي شود": دادند 

ه او مرا خواهد كشت ،و به خدا او به من در مكه گفت ك":  ابي اصرار ورزيد"
 او همانطور كه بر پشت به مكه حمل ".اگر بر من تف انداخته بود مرا كشته بود

  37.مي شد درگذشت  و همانطور كه محمد پيش بيني كرده بود درگذشت
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عايشه بعدا نقل مي كند كه مسلمانان در ابتدا در احد پيروز شده بودند ، اما 
شيطان كه خدا لعنتش ": ي ماوراطبيعي فروپاشيد صفوف آنها به خاطر دخالت

و ! اي پرستندگان خدا ، مواظب پشت خود باشيد: كند ، با صداي بلند فرياد زد 
به اين نحو ، صفوف جلويي مسلمانان به عقب بازگشتند و با صفوف عقبي 

  38".جنگيدند

در اين اغتشاش چهره ي پيامبر اسالم نيز زخمي شد و يك دندانش شكست 
 محمد . حتي در ميدان نبرد اين شايعه پخش شد كه او كشته شده است؛

غضب خدا براي كساني ": صورتش را شست و همراهانش را  به انتقام فراخواند
 او سپس دوباره از اينكه قريش  39".كه چهره ي پيامبرش را خونين كردند

چگونه مردمي ":مردي را كه اهللا انتخاب كرده بود را تكذيب كردند ناله سر داد 
 اما در اين جا اهللا 40"كه پيامبر خود را زخمي مي كنند مي توانند موفق شوند؟

بر  [خدا] يا اين كارها در اختيار تو نيست از  هيچ يك"او را پند مي دهد كه 
وقتي ) 3:128( ". آنان ستمكارند كند زيرا بخشايد يا عذابشان مى آنان مى

تحقير كرد ، محمد دوباره تاكيد كرد كه ابوسفيان رهبر قريش مسلمانان را 
 او به فرمانده ي سپاهش عمر گفت كه پاسخ .قريش براستي ستمكار است

مردگان ما در بهشت هستند .. ما برابر نيستيم . خدا بزرگ و عظيم است "دهد
  41".و مردگان شما در جهنم

. محمد وقتي جسد عموي خود حمزه را ديد قول داد كه انتقام آنرا بگيرد
حمزه در جنگ كشته شده بود و جسد او به طرز وحشتناك توسط يك زن  به 

نام هند بن عتبه سالخي شده بود،  كه بين و گوش هاي حمزه را بريد و بخشي 
او اين انتقام را به خاطر كشته شدن پدر ، برادر ، عمو و پسر . از جگر او را خورد

دن اين حلقه ي انتقام هاي محمد در ادامه دا. بزرگش به دست مسلمانان گرفت
اگر خدا به من در آينده بر قريش پيروزي دهد سي ": متوالي ترديدي نداشت 
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 و سپس با خشم و اندوه ، پيروانش نيز ".تن از مردانشان را سالخي مي كنم
به خدا سوگند اگر خدا در آينده به ما پيروزي ببخشد ما ": همين را گفتند

   42".ه هيچ عربي تا به حال چنين نكرده استطوري انها را سالخي مي كنم ك

بعد از حمالت جهاد . اتفاقات مشابه همچنين نيز در اخبار امروز پر است
گرايان اسالمي در عراق يا اسرائيل ، مجاهدين هر حمله ي متقابلي توسط 

نيروهاي آمريكايي يا اسرائيلي را با حمالت خشمگين ، و انتقامي سريع و خشن 
از وقتي كه مسلمانان به تقليد از پيامبر جنگجوي شان شروع . دتهديد مي كنن

اين مانند مسيحيت . به جنگيدن كردند ، اين رفتار متعارف آنان بوده است
برگرداندن روي ديگر خود براي سيلي خوردن نيست بلكه با وقاحت بيشتري 

  . برعليه دشمن عمل كردن است

 شود محمد او را نمي كشد و قاتل حمزه ،وحشي، مي دانست كه اگر مسلمان
. وحشي تشهد را گفت و به ديدن پيامبر اسالم رفت. نمي تواند انتقام بگيرد

واي بر تو ، ": او گفت. محمد از او خواست داستان كشتن عمويش را بيان كند
 وحشي همان كاري كه 43".صورتت را از من پنهان كن و هرگز نزد من بازنگرد

زنده نگه داشتن . ز دست پيامبر جان سالم به در برداو گفت را كرد و توانست ا
وحشي همچنين تمايز بين مومنين و كافران را نشان مي دهد ، طوري كه 

البته مگر اينكه آنها ( مسلمان هنوز هم در كشتن مسلمانان ديگر ترديد دارند 
اما زندگي غيرمسلمانان بسيار راحت گرفته مي ) را رافضي يا مرتد در نظر گيرند

  .شود

  برطرف كردن ترديدها بعد از جنگ احد

بايد انتظار داشته باشيم كه شكست در جنگ احد ايمان مسلمانان را متزلزل 
سازد چرا كه بعد از جنگ بدر محمد مكررا تاكيد مي كرد كه اهللا خود همراه با 
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اين بار موضوع اين . وحي بيشتري آماده بوداما محمد . مسلمانان خواهد جنگيد
از اهللا نافرماني كرده و بيشتر  مسلمانان شكست خورده بودند چرا كه آنها بود كه

مسلمانان را به جنگ وحي ديگري ) 3:152. (به غنايم توجه داشتند تا پيروزي
شجاعانه تشويق مي كند و به آنها اطمينان مي دهد كه زندگي شان در خطر 

  :دنخواهد بود تا روزي كه اهللا مرگ آنها را مقرر كرده باش

به عنوان سرنوشتى ] خداوند مرگ را[و هيچ نفسى جز به فرمان خدا نميرد "
دهيم  و هر كه پاداش اين دنيا را بخواهد به او از آن مى] مقرر كرده است] معين

 دهيم و به زودى سپاسگزاران هر كه پاداش آن سراى را بخواهد از آن به او مى و

  )3:145("را پاداش خواهيم داد

مانان كمكش در گذشته را يادآوري مي كند و كمك آينده را به اهللا به مسل
  : فرمانبرداري ايشان مشروط مي كند 

بدر با آنكه ناتوان بوديد يارى كرد پس از ] جنگ[و يقينا خدا شما را در "
گفتى آيا   آنگاه كه به مؤمنان مى.خدا پروا كنيد باشد كه سپاسگزارى نماييد

تان شما را با سه هزار فرشته فرودآمده يارى شما را بس نيست كه پروردگار
بر ] و خروش[ آرى اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد و با همين جوش .كند

همانگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد  شما بتازند
 )127-3:123(".كرد

نان پيش برود وقتي چيزها به ضرر مسلما: بار ديگر يك الگو تعيين مي شود 
، رهبران مسلمان به ناگزير تاكيد مي كنند كه اين به خاطر اين است كه آنها 

 ، سيد قطب ، نظريه پرداز بزرگ 1948در . به اندازه ي كافي مسلمان نبوده اند 
نخستين گروه تروريستي اسالمي مدرن ، اعالم كرد كه اخوان المسلمين ، 

كنيم تا ببينيم موقعيت اجتماعي ما به كافي است يك نگاهي ب"جهان اسالم كه 
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ما پيوسته ما تمام ميراث معنوي خود " با اين حال "بدترين شكل ممكن است
را ، تمامي نعمت عقل مان و تمامي راه حل هايي كه درباره اين مسائل وحي 
شده است را كنار گذاشته ايم ، ما اصول و آموزه هاي بنيادي خويش را كنار 

 به 44 ".دموكراسي ، سوسياليسم يا كمونيسم روي آورده ايمگذاشته ايم و به 
عبارت ديگر ، تنها راه براي موفقيت اسالم است و تمامي شكست ها به خاطر 

اهللا بعد از جنگ احد به مسلمانان وعده مي دهد كه . رها كردن اسالم است
به به او گردن نهند و هر آنچه پيروزي دوباره بزودي خواهد آمد ، اگر آنها 

 )151-3:149. ( غيرمسلمانان تعلق دارد را رد كنند

رابطه ي الهي خشن و زمخت بين پيروزي و فرمانبرداري از يك سو و 
شكست و نافرماني از سوي ديگر بعد از پيروزي مسلمانان در جنگي ديگر  به 

 محمد دوباره وحي دريافت كه پيروزي به . محكم شد627نام نبرد  خندق  در 
ايد  اى كسانى كه ايمان آورده": اورطبيعي اهللا نسبت مي داد مداخله ي م

آمدند ]در[خدا را بر خود به ياد آريد آنگاه كه لشكرهايى به سوى شما  نعمت
خدا به  و ديديد فرستاديم لشكرهايى كه آنها را نمى و پس بر سر آنان تندبادى

  )33:9("همواره بيناست كنيد آنچه مى

  بنو نظيراخراج 

احد چندان مدتي نگذشته بود كه برخي از اعضاي قبيله ي يهودي از نبرد 
 براي كشتن محمد همدست مي شوند و هنگامي كه او از كنار يكي از بنو نظير

 برخي .خانه هايشان رد مي شد سنگ بزرگي بر سر او مي اندازند تا او را بكشند
محمد به . داز مسلمانان از اين توطئه خبرداشته و به محمد هشدار داده بودن

جاي اينكه از رهبران ندير درخواست كند كه گناهكاران را تحويل بدهند ، به 
سرزمين من را ترك كنيد و ديگر با من زندگي ":  پيام مي فرستد كه بنو نظير
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قاتل كعب بن  ( ه پيام رسان او محمد بن مسلم".شما خيانت كرده ايد. نكنيد
.  عهد بسته بودبنو نظيرنه كه پيشتر با بود ، مردي از قبيله اوس در مدي) اشرف

د بن ماما وقتي مردان ندير اعتراض كردند و عهدش را به او يادآور شدند ، مح
قلب ها تغيير كرده اند و اسالم عهد هاي قديمي را باطل ":  پاسخ داد همسلم

  45".اعالم كرده است

اصرار نو نظيربعبداهللا بن ابي و برخي ديگر از به اصطالح منافقين بر نرفتن 
ندير با . قول دادند كه اگر حمله ي به آنها شد به كمك آنها بيايندورزيدند و 

ما مكان خود را ترك نخواهيم كرد ، پس هر ": اتكا به آن ، به محمد گفتند
محمد با انداختن مسئوليت به گردن دشمن كه  "كاري كه فكر مي كني بكن

ر اعصار بوده است ، به مسلمانان يكي از ويژگي هاي رزمندگان جهاد در سراس
به محمد وحي داد و او را اهللا  46"يهوديان اعالم جنگ كرده اند": مي گويد

مطمئن ساخت كه منافقين در مورد يهوديان همانقدر كه براي محمد، خطا 
آيا او پيروزي  را بر كساني .  را دادبنو نظيراو وعده ي پيروزي بر . كرده اند

منظور يهوديان قينقاع است ؟ اهللا از عبارت . نكرده بودپيش از ايشان اهدا 
  . در قلب يهوديان استفاده مي كندوحشت 

پيامبر اسالم به مسلمانانش دستور مي دهد كه به سوي اين قبيله رژه روند و 
بنو در طول محاصره ، او فرمان سوزاندن درختان نخل . آنها را محاصره كنند

اي محمد ، تو چنين ويرانگري ": جب از او پرسيد  متعبنو نظير 47.  را دادنظير
حال چرا درختان . را ممنوع كرده اي و مردمان را به گناه آن سرزنش مي كردي

 اهللا عمل محمد را با يك وحي جديد 48 "نخل ما را مي بري و مي سوزاني؟
بر ] دست نخورده[خرما بريديد يا آنها را  آنچه درخت": توجيه مي كند 

 . "ن بر جاى نهاديد به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداندهايشا ريشه
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مدافعين اسالمي مكررا ممنوعيت محمد برعليه ويرانگري و اسراف را ذكر مي 
  . اما  از تخلف خود او و حمايت اهللا از آن ذكر نمي كنند–كنند 

ل   قبل از اينكه با تبعيد موافقت كنند ،دو هفته طوبنو نظيرمحاصره ي 
محمد به يهوديان اجازه داد آنچه را كه مي توانند با شترهايشان حمل . كشيد

  49. كنند با خود ببرند ، اما خواست كه تمامي سالح هايشان را تحويل دهند
 آنچه يهوديان 50. را نابود كردند خانه هايشان بنو نظيربرخي از مردمان 

آمد كه به عنوان غنيمت نتوانستند با خود ببرند به مالكيت شخصي محمد در 
 او همچين برخي از اين اموال را براي مخارج  51.بين مهاجرين تقسيم كرد

عمر بعدا نقل مي كند . شخصي اش و تدارك براي جنگ هاي آتي نگه داشت 
 ، بوسيله ي اهللا به پيامبرش اهدا شده بنو نظيراموال رها شده توسط ": كه 
او از درآمد ساليانه ي آنها . ر مقدس استاين امول خصوصا از آن پيامب... اند

مخارج خانواده اش را مي پردازد و آنچه باقي مانده را براي خريد اسب و اسلحه 
او در : مردي ساده زيست شناخته مي شود محمد  52".براي جهاد خرج كرد

  .تجمل زندگي نمي كرد در عوض او اين ثروت را خرج جهاد كرد

 را بنو نظير گويد كه وحشت الهي بود كه اهللا در يك وحي به محمد مي
اوست ": شكست داد و آنها همگي محكوم به عذاب الهي در جهنم هستند 

از [كسى كه از ميان اهل كتاب كسانى را كه كفر ورزيدند در نخستين اخراج 
كرديد كه بيرون روند و خودشان گمان داشتند  بيرون كرد گمان نمى] مدينه

خدا از آنجايى كه تصور ] لى[خدا مانع آنها خواهد بود وكه دژهايشان در برابر 
خود به ] به طورى كه[كردند بر آنان درآمد و در دلهايشان بيم افكند  نمى

وران  كردند پس اى ديده هاى خود را خراب مى خود و دست مؤمنان خانه دست
ا را  و اگر خدا اين جالى وطن را بر آنان مقرر نكرده بود قطعا آنه.عبرت گيريد

  )3-59:2(" .عذاب آتش داشتند] هم[كرد و در آخرت  در دنيا عذاب مى
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  .اكنون نوبت باقي يهوديان مدينه بود كه طعم غضب محمد را بچشند
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  فصل هشتم

  وحشت افكندن در دلها

  
  نبرد خندق و جاه طلبي امپراطور مابانه ي محمد * 

  محمد و قتل عام قبيله ي بني قريضه  *

  بدرفتاري با زنان قبيله ي مصطلق  *

  صلح حديبيه * 

  محاصره ي خيبر و مسموم كردن محمد* 

  نبرد خندق * 
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 از مدينه ، برخي از آنان كه باقي بنو نظيربعد از اخراج يهوديان بني قينقاع و 
مانده بودند به قريش روي آوردند و پيشنهاد اتحاد برعليه محمد و مسلمانان را 

اي يهوديان ، ": آماده ي پذيرش اين پيشنهاد بود و از آنها پرسيدقريش . دادند
آيا . شما اولين مردم اهل كتاب هستيد و اساس نزاع ما با محمد را مي دانيد 

 يهوديان كه با وجود اين پيشامدها انتظار هم 1"دين ما بهتر است يا دين او؟ 
 را شنيد اهللا به او وقتي محمد اين. مي رفت پاسخ دادند كه دين شما بهتر است

اى كه  اند نديده نصيبى يافته] آسمانى[ آيا كسانى را كه از كتاب ":وحي داد كه 
 گويند اند مى ورزيده در باره كسانى كه كفر و طاغوت ايمان دارند و به جبت

 و لعنتشان كرده خدا  اينانند كه.ترند  يافته اند راه اينان از كسانى كه ايمان آورده
  )52-4:51("ياورى نخواهى يافت لعنت كند هرگز براى او داخ هر كه را

محمد كه از اين اتحاد جديد با خبر شده بود ، دستور داد خندقي دور مدينه 
با وجد اين ، . اين كار عظيم نيروي جسمي فراواني مي طلبيد. حفر كنند

د تنها چن. بسياري از مسلمانان كه به اين كار مجبور شدند از آن طفره رفتند
 و برخي ديگر تنها گرفتنداز محمد اجازه   براي معاف شدن از اين كارنفر از آنان

وحي ديگري دريافت كرد كه به مسلمانان محمد . عذر و بهانه اي پوچ آوردند
هشدار مي داد كه مسلمانان راستين كساني هستند كه اوامر پيامبر اسالم را 

  : اطاعت كنند

 و اند پيامبرش گرويده و خدا به كه اند مؤمنان كسانى كه جز اين نيست"
وى كسب اجازه نكنند  بر سر كارى اجتماع كردند تا از با او كه هنگامى

 و خدا به كه كنند آنانند كسب اجازه مى از تو كه روند در حقيقت كسانى نمى
اجازه خواستند  پيامبرش ايمان دارند پس چون براى برخى از كارهايشان از تو

 خدا كه برايشان آمرزش بخواه و خواستى اجازه ده كه انبه هر كس از آن

 خطاب كردن پيامبر را در ميان خود مانند خطاب كردن .آمرزنده مهربان است
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كسانى از شما ] چه[داند  مى خدا قرار مدهيد] ديگر[بعضى از خودتان به بعضى 
 بترسندكنند  تمرد مى از فرمان او كه گريزند پس كسانى مى [از نزد او[دزدانه 

 )63-24:62( ".مبادا باليى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار شوند كه

چنين وقايعي موقعيت برتر و فرماندهي محمد را در ميان مسلمانان تقويت 
 2005وقتي پيرامون كاريكاتورهاي محمد در دانماك جهان در اواخر . مي كرد
از غيرمسلمانان از واكنش  شاهد آشوب مسلمانان بود ، بسياري 2006و اوايل 

خشم را بايد به اين حداقل برخي از اين . خشمگين مسلمانان متعجب بودند
واقعيت نسبت داد كه در قرآن بارها و بارها اهللا دلواپس پيامبرش است و آماده 

در ذهن كساني كه قرآن را به عنوان يك وحي . است كه به نفع او فرمان بدهد
  .ر محمد را در يك منزلت ويژه اي قرار مي دهدراستين مي پذيرند، اين ام

محمد در طول حفر خندق درباره ي فتح مناطق مرزي عربستان الهاماتي 
اين داستان بسيار اسطوره اي به نظر مي رسد اما چه اين . دريافت مي كند

تخيالت از سوي محمد باشد يا از سوي جماعت مسلمانان، طرح هاي 
سالم را نسبت به سرزمين هاي اطراف عربستان امپرياليستي مسلمانان صدر ا

يكي از مسلمانان نخستين ، سلمان فارسي ، در هنگام كار حفر . نشان مي دهد
سلمان توضيح . به يك سنگ بزرگ برمي خورد كه نمي توانسته آنرا از جا بكند

 او "پيامبر كه در همان نزديكي بود ، دشواري مرا با آن سنگ ديد": مي دهد 
ن خندق آمد و كلنگ را از من گرفت و در هنگام خرد كردن سنگ به پايي

.  نور آن همه چيز دو مسير از سنگ سياه را برگفت2 "چنان برقي از ان افتاد 
محمد فرياد پيروزي اسالم را سرداد يعني گفت اهللا اكبر و تمامي مسلمانان آنرا 

اي تو براي من " :در آخر سلمان از محمد پرسيد 3. با صداي بلند تكرار كردند
عزيزتر از پدر و مادرم ، معناي اين نور در زير كلنگ تو كه هر بار مي زدي 

  "چيست؟
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آيا براستي آنرا ديدي اي سلمان؟ اولين بار بدان معنا بود ": محمد پاسخ داد 
كه خدا راه فتح مرا به سوي يمن باز كرده است و دومين بار به سوي سوريه و 

يا مطابق برخي روايات مشابه از همين . 4 ".ي شرقغرب و سومين بار به سو
وقتي بار نخست ضربه را زدم از اين نور كاخ "داستان ، محمد اعالم مي كند كه 

پايتخت زمستاني امپراتوري ( و مدائن كسرا ) در عراق جنوبي(هاي الهيرا 
چنان دندان سگان درخشيدن گرفت و جبرئيل به من خبر داد كه ) ساساني

دومين درخشش در همين راه كافهاي  ".رآنان پيروز خواهيم شدملت من ب
مردمان روشن پوست را در سرزمين بيزانس روشن كرد و سومي كخ سنا در 

 جبرئيل در هر درخشش پيروزي محمد را وعده داده و سه بار تكرار كرده 5.يمن
خدا را " و سپس محمد پاسخ داده ".شاد باش كه شما ظفر خواهيد يافت": كه 

او بعد از اين رنج به ما ! شكر ، وعده ي كسي كه آنكه راستگو و درستكار است
   ". وعده پيروزي داده است

دهها سال بعد ، وقتي كشورهايي كه در اين افسانه نام برده شد در واقعيت 
به خدا ": توسط جنگجويان جهاد فتح شدند ، يك مسلمان قديمي مي گفت 

 كنيد اما  فتح نكرده ايد  وتا روز قيامت فتح سوگند ، هرجا كه مي خواهيد فتح
نخواهيد كرد شهري را مگر آنكه خدا كليد آن شهر را پيشتر به محمد بخشيده 

در آنزمان فقط محاصره . اما تمامي اين فتوحات در آينده ي دور بودند 6".باشد
  .ي مدينه مطرح بود

كه در (صره كردندمدينه را محاقريش همراه با قبيله ي ديگري به نام قطفان 
اما خندق مانع ورود مهاجمين به شهر .) سنت اسالمي احزاب خوانده مي شود

اما مشكل حتي . قادر به شكستن محاصره نبودندبا اين حال مسلمانان . شد 
براي مسلمانان بدتر شد ، يك قبيله ي يهودي در مدينه به نام بني قريظه ، 
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 بعد از ديدن بر سرنوشت بني قينقاع شايد(عهد خود با پيامبر اسالم را شكست 
  7.و  با قريش همكاري كرد) بنو نظيرو 

محمد جاسوساني در ميان بني قريظه فرستاد تا دريابد آيا آنچه شنيده 
اخبار بد تاييد شد . درست بوده است و آيا آنها واقعا عهدشان را با او شكسته اند

شاد ! خدا بزرگترين است ":و او در ميان ترس مردم خويش تنها ايستاد و گفت
  8"!باشيد اي مسلمانان

شرايط . محاصره سه هفته طول كشيد ، موقعيت مسلمانان خطرناك تر شد
آنچنان رو به وخامت نهاد كه يك مسلمان به تلخي از جاه طلبي هاي محمد 

براي فتح ديگر و طرح او براي دو قدرت بزرگ در مرز عربستان يعني امپراتوري 
محمد به ما وعده " :شاه و امپراتوري روم شرقي سرزمين ياد كرد ايران و خسرو 

مي داد كه ما بايد از گنج خسرو  و قيصر بخوريم درحاليكه امروز هيچكدام از ما 
 منافقين درباره ي الهامات محمد با 9"!در هنگام رفتن به مستراح امن نيستيم

محمد در پاسخ . دتوجه به موقعيت دشوار كنوني مسلمانان به طعنه سخن گفتن
و هنگامى كه منافقان و كسانى كه در ": اين وحي را از اهللا دريافت كرد 

اى  اش جز فريب به ما وعده گفتند خدا و فرستاده دلهايشان بيمارى است مى
  )33:12(" ندادند

سست كردن مسلمانان و نقشه هاي خائنانه با دشمنان محمد منافقين را به 
 اهللا به ).14-33:13(يباني از خود وحي دريافت كرد اسالم متهم كرد و به پشت

اگر از  بگو": محمد گفت كه به مردمش بگويد ترك خدمت بي فايده است 
در آن  و بخشد مرگ يا كشته شدن بگريزيد هرگز اين گريز براى شما سود نمى

  )33:16(" صورت جز اندكى برخوردار نخواهيد شد
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اكره ي صلح فرستاد با اين پيشنهاد در اين حين ، محمد كساني را براي مذ
به قريش كه يك سوم از برداشت خرماي مدينه را به آنها بدهند اگر آنها از 

محاصره دست بردارند ، اما سپس يكي از مسلمانان به نام سعد ابن معاذ  
موقعيت رفيع گذشته ي مسلمانان را به ياد مي آورد و مي گويد اين مايه ي 

ان مدينه را در موقعيت فرودست تر  به قريش بت ننگ بود كه مردم مسلم
حال كه ":پرست قرار دهيم نسبت به آن وقتي كه خودشان هم بت پرست بودند

خدا به ما اسالم را عطا و ما را با آن راهنمود كرده است و دل ما را با حضور 
ر خود قوي نموده ، آيا ما بايد به آنها ثروت خود را بدهيم؟ ما نيازي به اين كا

به خدا سوگند كه ما تنها به آنها شمشير عطا خواهيم كرد تا زماني كه ! نداريم 
  ".تصميم بگيردخدا بين ما و آنها 

هرطور كه شما بخواهيد و ديگر ايده ي پرداخت باج : محمد پاسخ مي دهد 
  10. را دنبال نمي كند

همانطور كه محاصره ادامه داشت ، يك جنگجوي قريش ، به نام عمر ، 
سلمانان را به مبارزه ي تن به تن مي طلبيد و وعده ي بهشت محمد را به آنها م

كجاست آن باغي كه مي گوييد هنگام مرگ در جنگ وارد آن ": مسخره كرد
بايد ذكر "خواهيد شد؟ آيا نمي توانيد مردي را براي جنگ با من بفرستيد؟ 

عمر نسبت هاي كرد كه چون محمد خود از مكه يعني منزلگاه قريش مي آمد ، 
 داماد و پسرعموي محمد ، او پسرعموي علي ،.خانوادگي با مسلمانان داشت

من تو را به خدا ": پاسخ داد  علي.  بودعلي و بعدا شخصيت قهرمان اسالم شيعه
  ".، اسالم و پيامبرش دعوت مي كنم

اي پسر برادر من ، من ": اما اضافه كرد . عمر نپذيرفت و از اسب پياده نشد
  " خواهم تو را بكشمنمي
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اما من مي خواهم تو را ": او پاسخ داد . علي احساسات كمتري به خرج داد
  . وفاداري اسالمي از خون عميقتر است11.  و همين كار را هم كرد"بكشم

قريضه به حمله به مسلمانان از يكسو موافقت كرد در حاليكه قريش از سوي 
نعيم بن . ع به نفع مسلمانان چرخيداما وقاي. ديگر آنها را محاصره كرده بود

يك پيشنهاد به نزد مسعود يكي از كساني كه تازه به اسالم روي آورده بود با 
از آنجايي كه مردمش يعني قطفان نمي دانستند كه او مسلمان : محمد مي آيد

. شده است ، محمد توانست از او براي گرفتن امتياز از دشمنانش استفاده كند
تو تنها يك نفر در ميان ما هستي ، ": فرصت را گرفت و گفتمحمد بالفاصله 

پس برو و ميان دشمنان ما و  اگر مي تواني بين انها تفرقه بيانداز چرا كه جنگ 
نعيم به نزد يهوديان قريضه مي رود و به آنها يادآوري مي كند  12 ".مكر است

يش از همه كه آنها نسبت به قريش و قطفان بيشتر آسيب مي بينند چرا كه ب
زنان و مالكيت شان در همين نزديكي است در حاليكه قريش به مكه بازمي 

قريضه مي بايست اطمينان حاصل كند كه قريشيان براي دفاع از آنان . گردد
آنها مي بايست از رهبران قريش به عنوان گروگان برخي را نگاه :خواهند جنگيد

قريضه اين پيشنهاد . اهند شددارند كه بعد از شكست محمد و مسلمانان رها خو
را پذيرفت و بدين ترتيب نعيم به سوي رهبران قريش و قطفان شتافت و به آنها 

گفت كه يهوديان نسبت به اتحادشان افكار ديگري دارند و مي خواند با محمد 
آنها به نزد محمد رفته اند و سر ِ برخي از مردم قريش و قطفان . مصالحه كنند

اگر ": پس نعيم نتيجه گرفت . ند و محمد نيز پذيرفته استرا پيشنهاد داده ا
يچ كس را به يهوديان به نزد شما آمده و برخي  را به عنوان گرو خواستند ، ه

  ".نزد آنها نفرستيد

اندكي بعد ، ابوسفيان ، رئيس قريش ، پيامي به نزد قريضه فرستاد كه حمله 
 كه امروز روز شنبه و سبت است اما قريضه اعتراض كرد. بايد بالفاصله آغاز شود
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ما برعليه محمد نخواهيم جنگيد تا زماني كه شما به ما گروگان "و همچنين 
هايي بدهيد كه ما مي توانيم آنها را امن نگاه داريم تا اينكه به كار محمد پايان 

چرا كه ما مي ترسيم كه نبرد برعليه شما پيش رود و شما از آن به دهيم ؛ 
و به سرزمين خود بازگرديد و ما را و از جنگ صرف نظر كنيد سختي رنج بريد 

اين پاسخ ظني را كه نعيم تزريق كرده بود را  البته  ".در اينجا تنها بگذاريد
در اين زمان ، بادي . تقويت كرد و  آنها با خشم از دادن گروگان سرباز زدند

پا نگه دارند قوي وزيدن گرفتن و براي قريش ناممكن شد كه چادرهايشان را بر
  .و آتش بيافروزند

اي قريش ، ما در ": او به مردانش گفت . ابوسفيان را همين كفايت كرد
بني قريضه . اردوگاهي دائمي نيستيم ، اسب ها و شترهايمان در حال مرگ اند
شما مي توانيد . عهدش را با ما شكسته است و ما اخبار شومي از آنها شنيده ايم

كه براي ما نه آتشي گذاشته ، نه پخت و پزي و نه خشونت باد را ببينيد 
 قريش اطراف مدينه را رها كرد و بازگشت  و 14"من قصد بازگشت دارم. چادري

تزوير نهيم محاصره را شكست و اسالم نجات . اندكي بعد قطفان نيز بازگشت
  . يافت

  ه تسويه ي حساب با بني قريظ

فرشته ي جبرئيل محمد را بعد از حل و فصل موفقيت آميز نبرد خندق ، 
: به نقل از عايشه . ه تسويه حساب كندظمطمئن ساخت كه با يهوديان قري

سالحش را كنار گذاشت و حمام در ان روز از نبرد بازگشت، وقتي پيامبر خدا "
: سپس جبرئيل كه سر او با خاك پوشيده بود نزد او آمده و مي گويد. گرفت

پيامبر .  سوگند كه من هنوز مسلح هستم به خدا! سالحت را كنار گذاشته اي
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به اين سو و به سوي قبيله ي بني : كجا بايد بروم؟ جبرئيل گفت : خدا گفت 
  15".پس پيامبر خدا به سوي آنها بيرون رفت. قريضه اشاره كرد

ه رسيد ، محمد آنها را با ي كه ارتش محمد به استحكامات قريظهنگام
از يهوديان امروزي مجاهدين اسالمي نيز عباراتي خطاب كرد كه هنگام صحبت 
: در قرآن نيز راه يافته است  زباني كه - همين عبارات آشنا را به كار مي برند

اي برادران بوزينه ، آيا خدا از شما روي گردانيده و مي خواهد انتقام خود را از "
مي گويد كه ) 7:166 ،  60-5:59 ،  65-2:62( قرآن در سه جا  "شما بگيرد؟

  . هللا يهودياني كه روز سبت را شكسته اند به ميمون و خوك تبديل كرده استا

اي ابوالقاسم ، تو فرد بربري ": ه سعي كردند از خشم او بكاهند ظيهوديان قري
او به مسلماناني كه با او بودند . اما خلق محمد چنان نبود كه آرام گيرد"نيستي

برج و باروي ". د ، جبرئيل بودگفت كه جنگجويي كه اكنون با قاطر سفيد رد ش
مسلمانان  ".قريضه را به لرزه درآورده و وحشت در دل هايشان انداخته است

: قريضه را به مدت بيست و پنج روز محاصره كردند تا اينكه به زعم ابن اسحاق  
خدا در دل " همانطور كه محمد هشدار داده بود ، "طاقت شان به سر آمد و "

  16".ايشان ترس افكند

مراد از  انداختن ترس در دل آنها مي تواند گزينه هايي باشد كه كعب بن 
اولين پيشنهاد او اين بود كه محمد را بپذيرند و .اسد رئيس آنها ارائه داده باشد

چرا كه به خدا سوگند كه بر شما مشخص است او "به دين اسالم درآيند ، 
ش خواهيد يافت و پس پيامبري است فرستاده شده و نشان آنرا در نسخ خوي
 انتخاب دوم اين بود 17".زندگي ، مال و زنان و كودكان تان نجات خواهد يافت

كه همسران و كودكان مان را بكشيم تا چيزي در پشت خود برجا ننهيم و به 
گزينه ي سوم اين است كه امروز روز شنبه و سبت است و . جنگ محمد برويم
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ه هر سه گزينه  قريظ. او را غافلگير كنيمدر اين روز به كمين محمد بنشينيم و
  . را رد كرد اما محاصره شدن توسط مسلمانان را انتخاب كرد

بعد از كمي مشورت ، محمد تصميم گرفت كه سرنوشت قبيله ي قريظه را 
سعد عضو قبيله ي اوس بود كه . به دستان جنگجوي خود سعد بن معاذ بسپارد

 پس شايد محمد فكر مي كرد كه قريظه پيشتر با يهوديان مدينه متحد بود ،
شايد بي طرفي او را مي پذيرد يا دست كم اين طور به نظر خواهد آمد كه هيچ 

كدام از پيروان محمد ديگر نمي تواند حاكميت محمد را به خاطر وابستگي 
وقتي سعد . نزديكي كه معموال مردم مدينه با يهوديان داشتند را زير سئوال برد

اين مردم منتظر پذيرش راي تو ":  شد ، محمد به او گفت سوار بر االغش
  ".هستند

من اين حكم را مي دهم كه مجاهدين بايد آنها را بكشند و ": سعد پاسخ داد 
  ".زنان و كودكان شان را به اسارت ببرند

اي سعد ، درباره ي آنها مانند حكم ". اين راي پيامبر اسالم را خوش آمد
(  19. او حكم سعد را مانند اهللا تاييد كرد18"ده ايپادشاه آسمان ها حكم كر

بعدها وقتي سعد مرد ، ابن اسحاق نقل مي كند كه جبرئيل به نزد محمد آمده 
ده ، عرش خدا به جنبش درآمده است و از و گفته اي پيامبر كيست كه مر

  )سختي مرگ وي و مشتاق ديدار وي شده اند

د فعاالنه در اجراي ان مشاركت حكم سعد بر حسب مقرر اجرا شد و محد خو
كه بازار ان هنوز هم (به بازار مدينه رسول ": به نقل از ابن اسحاق . داشت

سپس او مردان قريظه را به آنجا . و چند گودال در آنجا حفر كرد) پابرجاست
فرستاد و همانطور كه دسته دسته مي آمدن  سر آنها را بريده و در خندق مي 

رترين دشمنان در ميان مردم قريظه ، حيي ، فرياد برآورد  يكي از شرو".انداخت
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يك كتاب و يك فرمان و قتل عام بر عليه فرزندان . فرمان خدا بر حق است": 
  20. سپس محمد سر او را از تنش جدا كرد".اسرائيل نوشته شده است

با قضاوت سعد براي كشتن مردان و به بندگي گرفتن زنان و كودكان ، يكي 
به نام عطيه القرضي توضيح مي دهد كه چگونه مسلمانان معلوم كردند از اسرا 

من در ميان " : )يعني كودك نيست( چه كسي مرد است و چه كسي نيست
آنها ما را بررسي مي كردند و كساني كه مويشان رشد . اسراي بني قريظه بودم

 ميان من در. كرده بود را مي كشتند و در غير اين صورت زنده نگه مي داشتند
  21".كساني بودم كه موي صورتم هنوز رشد نكرده بود

 نفر ذكر مي كند 700 تا 600ابن اسحاق تعداد كساني كه قتل عام شدند را 
 ابن سعد مي گويد كه 22.  نفر است900 يا 800گرچه برخي ارقام ديگر 

 همانطوركه محمد مردم 23"تعداد ايشان بين ششصد تا هفتصد نفر مي رسيد":
ه گروه به نزد محمد مي آوردند ، كسي از كعب بن اسد پرسيد چه اتفاقي را گرو

آيا هنوز هم نفهميده اي؟ آيا ": رهبر پريشان حال قريظه پاسخ داد. افتاده است
نمي بيني كساني كه ما را مي برند هرگز بازنمي ايستند و كساني كه برده مي 

  24 ".شوند هرگز باز نمي گردند

يكي از .  بيش از اندازه در احاديث مختلف آمده استاين كشتار دسته جمعي
: احاديث رفتار محمد را با سه قبيله ي يهود در مدينه اينطور خالصه مي كند 

جنگنيدند ، پس ) با تخلف از معاهده ي صلح شان ( و بني قريظه بنو نظير"
د تا  را تبعيد كرد و به بني قريظه اجازه داد كه سر جايشان بماننبنو نظيرمحمد 

او سپس مردانشان را كشت و زنان و . اينكه آنها دوباره برعليه محمد جنگيدند
اما برخي از ايشان به نزد . مسلمانان تقسيم كردكودكان و اموال شان را بين 

او همه ي يهوديان را از مدينه . محمد آمده و ايمن شده و به اسالم روي آوردند
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ودند ، قبيله ي عبداهللا بن سالم و آنها يهوديان بني قنيقاع ب. بيرون كرد
  25".يهوديان بني حريصه و تمامي ديگر يهوديان مدينه

 از  و كسانى":اهللا همچنين وحي فرستاد و تلويحا به قتل عام اشاره مي كند

دژهايشان به زير آورد و  از همپشتى كرده بودند] مشركان[اهل كتاب را كه با 
 كرديد كشتيد و گروهى را اسير مى در دلهايشان هراس افكند گروهى را مى

و محمد دوباره وحي ديگري دريافت كرد كه پيروزي را تنها به اهللا ) 33:26("
 )11-33:9.( نسبت مي داد

در اين حين ، اعتماد محمد به اهللا وقتي امور براي مسلمانان سخت شده بود 
مانان مي اهللا به او وحي داد كه به مسل. ، محمد را در وضعيت خوبي قرار داد

رسول خدا سرمشقى ] اقتدا به[قطعا براى شما در ": گفت از او تقليد كنند 
دارد و خدا را فراوان ياد نيكوست براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد 

 .كند مى

محمد همچنين كه خود را شايسته ي موقعيت رفيع خويش مي ديد ، وحيي 
با پيامبر و همسرانش آشنايي  كه دريافت كرد كه در آن اهللا مسلماناني را

  : را سرزنش مي كند نزديكي دارند

 براى ايد داخل اتاقهاى پيامبر مشويد مگر آنكه ى كسانى كه ايمان آوردها"

شدن  انتظار پخته در آنكه بى] آن هم[اجازه داده شود  شما طعامى به] خوردن]
 خورديد آن باشيد ولى هنگامى كه دعوت شديد داخل گرديد و وقتى غذا

پيامبر را  شما [رفتار[آنكه سرگرم سخنى گرديد اين  پراكنده شويد بى
شرم ] گويى[دارد و حال آنكه خدا از حق شرم مى شما از] لى[رنجاند و مى
چيزى خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيد ] پيامبر[كند و چون از زنان  نمى
حق نداريد رسول خدا  شما وتر است  و دلهاى آنان پاكيزه شما دلهاى براى اين
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درآوريد چرا  او به نكاح خود] مرگ[زنانش را پس از ] نبايد[را برنجانيد و مطلقا 
  )33:53("بزرگ است] گناهى[نزد خدا همواره ] كار[كه اين 

  بهانه جويي براي يك قتل عام 

. قتل عام بني قريظه كامال قابل فهم است كه باعث خجالت مسلمانان باشد
مدافعين مسلمان تالش كرده اند كه اين واقعه را انكار كنند يا به برخي از 

يكي از پژوهشگران اسالم ، به نام عرافت ، . تعدادي از وقايع تقليل اش دهند
 منتشر كرد درباره ي اينكه اين قتل عام 1976يك مقاله ي طوالني در ساب 

نون اسالمي هرگز رخ نداده است ، آن هم به اين دليل بي مورد كه خالف قا
 با توجه به اين واقعيت كه محمد در مواقع ديگر حاضر بوده اصول  26. است

يك مثال وقتي است كه . خود را كنار بگذارد، اين استداللي عجيب است
مهاجمين او مردم قريش را در طول ماه مقدس مي كشند و يا عالقه ي زيادش 

ه براي توجيه حكم ديگر مدافعين به خيانت بني قريظ. به زنيت بنت جحش
 يحي امريك در زندگي نامه . سعد و رضايت محمد از اين حكم اشاره مي كنند

محمد دخالت نكرد چون او حق قضاوت را به ديگري ": ي محمد مي گويد كه 
 او از كالم محمد در تاييد حكم سعد و اهللا در قرآن سخني به ميان ".سپرده بود
  27. نمي آورد

درست نيست كه اين واقعه را با "ي كند كه كارن آرمسترانگ بحث م
و در اوايل قرن هفتم ، از يك رهبر " و در ".معيارهاي قرن بيستم قضاوت كنيم

  28 ".عرب نبايد انتظار دارد كه نسبت به خائنيني مانند قريضه رحم نشان دهد
اين درست است ، اما آرمسترانگ مسئله را گم كرده است ، در اين مورد به 

يگر وقايع زندگي محمد ، او هنوز نمونه و اسوه ي رفتار همه ي مانند د
وقتي نيروهاي اسالمي  2006در جوالي ). 33:21(مسلمانان قلمداد مي شود 
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آماده شدند به غزه بروند تا يك سرباز اسرائيلي كه توسط حماس گروگان گرفته 
م اعالم شده بود را بازگردانند ، يك نويسنده ي مسلمان انگليسي در يك فرو

خدا اينها را . من از دست اين سگ هاي كثيف اسرائيلي خسته شدم ": كرد 
 او را  هيچ كس.29". و همه را مانند سرنوشت بني قريظه نابود كندلعنت كند

  .متهم نكرد كه مدل هاي قرن هفتمي را به زمان حال وارد كرده است

لقصطَزنان بني م  

  
ه بود و به عنوان پيامبر اسالم از اكنون محمد حاكم بي چون و چراي مدين

مردم عادت "يك حديث نقل مي كند كه . امتياز اقتصادي  خاصي برخوردار بود
داشتند كه برخي از درختان نخل خود را به عنوان هديه به پيامبر دهند تا 

 را فتح كرد و بدين طريق او هداياشان را به بنو نظيراينكه او بني قريظه و 
. سلطه ي او قدرت او بر عربستان هنوز بي رقيب نبود اما 30".خودشان بازگرداند

او در رابطه با بني مصطلق ، قبيله ي عربي كه با قريش در ارتباط بود ، وحي 
دريافت كرد كه آنها در حال گردآوري نيرو برعليه مسلمانان هستند، پس وي 

بني "اق ، اهللا به نقل از ابن اسح. مسلمانان را براي حمله به ايشان آماده ساخت
مصطلق را به شكست كشانيد و برخي از ايشان را كشت و زنان ، كودكان و 

  31".اموال شان را به عنوان غنيمت به پيامبر داد
برخي از زنان ": يكي از رزمندگان اسالم به نام بو سعد الخضري مي گويد 

يم چرا ما به آنها ميل داشت".  در ميان اسراي بني مصطلق بودند" عرب زيباي
اما در عين حال به گرفتن جزيه نيز . كه از غياب همسرانمان در رنج بوديم 

 قرآن به آنها اجازه مي دهد كه با اين بردگان زن اسير شده در ".مايل بوديم
نبرد ، مقاربت جنسي داشته باشند اما اگر آنها مي خواهند زنان را به عنوان 

پس ، ابو سعد . زيه اي دريافت كنندبرده نگه دارند، نمي توانند براي آنها ج
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ما تصميم گرفتيم كه با آنها مقاربت جنسي داشته باشيم مگر با ": توضيح داد 
اما محمد به آنها گفت كه اين الزم . )كه از آنها بچه اي زاده نشود("قطع انزال

الزم نبود كه شما آنرا انجام دهيد ، چرا كه هر روحي كه زاده مي شود ": نيست 
تنها براي خدا  و زايش ها حاملگي 32".ز قيامت دوباره زاده خواهد شدتا رو
  . بودند

از ديدگاه قرن بيست و يكم اين يكي از مشكل زا ترين جوانب زندگي محمد 
 برخورد با زنان به عنوان غنيمت جنگي و :به عنوان اسوه ي عالي رفتار است
 حقوق اسالمي يك كتاب راهنمايحتي . بدون در نظر گرفتن خواست آنان

معاصر قيد مي كند كه وقتي زني اسير گرفته مي شود ، ازدواج پيشين او 
رزمنده ي جهاد اسير زن بگيرد ، آن زن  اگر يك 33. خودبه خود باطل مي شود

شمار زناني كه در طول قرون اسالمي قرباني تجاوز شده . حق نه گفتن را ندارد
 زنان اغلب به عنوان كاال در جهان و حتي امروز ، بااند را نمي توان شمرد؛ 

البته اين پديده در فرهنگ ها و جوامع خود را به درجات . اسالم رفتار مي شود
اما در جهان اسالم به سختي بتوان اين ديدگاه را ريشه . مختلفي نشان مي دهد

  .كن كرد چرا كه حكم پيامبر را براي اين كار در دست دارند
نيز مشاركت كرد و زني را از ميان مردم بني محمد در كسب اسراي زن خود 

مصطلق به چنگ آورد اما به روشي كه حداقل گاهي نشان مي دهد كه تحت 
در ميان اسرا زن . شرايط خاص ، يك زن اسير بايد به تقدير خود آري گويد

كه محمد او را براي يكي از پسرعموهايش به زيبايي بود كه جويريه نام داشت 
 جويريه پنداشت كه اين . بن شماس به قرعه برمي گزيندنام طالب بن قيس

پس . موقعيت كنوني پايين تر از منزلت او به عنوان دختر رئيس مصطلق است
مي تواني وضعيتي را كه من آورده " :به نزد محمد رفت و در خواست كرد كه 

ا قرعه ي من به طالب افتاده است و او مي تواند جزيه ي من ر. شده ام را ببيني
  ".بگيرد و من از شما در اين مورد تقاضاي كمك دارم
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آيا چيزي بهتر از اين مي خواهي؟ من دين شما را ": محمد پاسخ مي دهد 
 ازدواج او با جويريه او را با مصطلق ".عزل كرده و به ازدواج خود در مي آورم

به خاطر همين ازدواج يك خانواده ي صدنفره كه خانواده كرد ؛ در اين روز 
 محمد نام وي را كه پيشتر 34.توسط مسلمانان برده گرفته شده بودند رها شدند
دوست ": پيامبر اسالم گفت .برا نام داشت كه به معني پرهيزكار بود، تغيير داد

  "35. نداشتم كه گفته شود او زني پرهيزكار را به بندگي گرفته است
  

  عبداهللا بن ابي و دعا براي دشمنان
   

 منافقي كه پيامبر اسالم را به خاطر دفاع از يهوديان قينقاع و عبداهللا بن ابي
او . نذير آزار داده بود، اندكي بعد از اين نبرد ، محمد را آشكارا به چالش كشاند

مردم مدينه را فراخواند تا برعليه مسلماناني كه از مكه آمده بودند برخيزند و 
چ چيزي بين ما و اين آوارگان هي": او اعالم كرد . آنان را از شهر بيرون كنند

قريش سازگاري ندارد ، همانطور كه قدما مي گويند ، سگي را اگر خوراك دهي 
به خدا سوگند كه وقتي به مدينه بازگرديم ، قوي ضعيفتر را . تو را خواهد بلعيد
 اما وقتي چندتن از مسلمانان اين را به محمد گزارش 36 ".بيرون خواهد راند

اما عمر به . بن ابي آنرا انكار كرده و محمد نيز انكار او را پذيرفتدادند، عبداهللا 
به من اجازه ": عبداهللا بن ابي شك كرد و به نزد محمد رفت و پيشنهاد داد كه 

  ".بده تا گردن اين منافع را بزنم
  

  
او را رها كن تا مردم نگويند كه محمد پيروان خود را  مي ": محمد نپذيرفت 

 عبداهللا به نزد محمد آمده و پيشنهاد مي دهد كه پدرش  سپس پسر37".كشد
اين مرد جوان بدين طريق اميد داشت كه خود را از مخمصه . را براي او بكشد
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دي كه محمد مي فرستد ، نجات  كشتن مر باي انتقام گرفتن از قتل پدرش
  :دهد
  

و شنيده ام كه شما مي خواهد عبداهللا بن ابي را به خاطر آنچه درباره ي ا
اگر مي بايست چنين كنيد ، پس به من دستور دهيد كه . شنيده ايد ، بكشيد

آنرا انجام دهم و من سر او را براي شما خواهم آورد ، چرا كه قوم خزرج  هيچ 
مردي را  وفادارتر از من به پدرم نمي شناسند ، و من مي ترسم كه اگر شما به 

ي تواند اجازه دهد كه قاتل كس ديگري دستورقتل پدرم را بدهيد ، روح من نم
او را در ميان مردم آزاد بگردد و او را خواهم كشت ، بنابراين  عمل من كشتن 

  38. يك مومن براي يك غيرمومن خواهد بود و من به جهنم خواهم رفت
  

اما محمد اين . بار ديگر وفاداري اسالمي از خون و نسب مهمتر اعالم مي شود
خير بلكه بگذار با مهرباني با او رفتار كنيم ": گويدپيشنهاد را رد مي كند و مي 

  39".و در حاليكه او با ماست همنشين او باشيم

مهرباني محمد ، عبداهللا بن ابي را تحت تاثير قرار ندا و او به مخالفت با 
اما محمد هرگز او را رها نكرد و حتي بر سر . محمد تا زمان مرگش ادامه داد

اي رسول خدا ، آيا ":  با او بود ، مبهوت ماندعمر كه. مزار او برايش دعا خواند
  "براي اين مرد دعا مي كني اما آيا خدا ممنوع نكرده كه براي او دعا كني؟

چه براى آنان آمرزش ": محمد با تفسير يك آيه از قرآن به او پاسخ مي دهد 
ان هفتاد بار برايش اگر] حتى يكسان است[بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى 

آنان به خدا و  آمرزش طلب كنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزيد چرا كه
 او به )9:80("كند اش كفر ورزيدند و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى فرستاده

عمر گفت كه اهللا به او  با گفتن چه دعا كني و چه نكني ، انتخاب داده است و 
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 ، اما براي بيش از هفتاد بار گفت كه مي دانست كه هفتاد دعا نيز بي فايد است
  40. اميد داشته است

و هرگز بر ": با يك وحي جديد به اين بزرگواري محمد خاتمه داد اما اهللا 
اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست چرا كه آنان به خدا و  هيچ مرده

  )9:84("پيامبر او كافر شدند و در حال فسق مردند

 41. ر قبر كساني كه مخالف او بودند را رها كردمحمد بعد از آن دعا بر س
جالب است بدانيم  وقتي يحيي امريك داستان مشكالت محمد با عبداهللا بن 

او بزودي بيمار شد و در بستر " :ابي را بازگو مي كند او نتيجه مي گيرد كه 
و اطرافيان مرگش ، محمد به مالقات او آمد و از خدا خواست كه او را ببخشد 

 امريك هيچ 42". گفت ماندند كه آيا محمد اميد دارد خدا او را ببخشددر ش
چيزي درباره ي مالمت خدا نمي گويد كه محمد براي بخشايش بر سر مزار 

  . عبداهللا دريافت كرد

  صلح حديبيه 

با اين حال اصل كليدي ديگر اسالم با صلح حديبيه و رويدادهاي پيرامون آن 
رويايي به چشم مي بيند كه در حال ، محمد  628در سال . فرمول بندي شد
 زيارت مكه آييني بت پرستي است كه محمد اصرار داشت –زيارت مكه است 

بخشي از آيين اسالم باشد ، اما مدتها به خاطر كنترل قريش بر مكه ممكن 
قريش او را خارج . اما اين بار او مسلمانان را براي زيارت مكه آماده ساخت. نبود

قات كرد و دو طرف به توافق رسيدند كه به مدت ده سال جنگ را از شهر مال
  . ترك كنند و اين متاركه صلح حديبيه نام گرفت
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بيش از همه ، آنها . برخي از رهبران مسلمان از اين صلح ناخشنود بودند
 آيا .محاصره ي قريش بر مدينه را شكسته بودند و قدرتمندتر از هميشه بودند

ي شان را به صرفا به خاطر رفتن به زيارت معامله كنند؟ آنها بايد قدرت نظام
آيا او رسول خدا نيست و ما ": عمر خشمگين به نزد ابوبكر رفت و گفت 

مسلمان نيستيم و آيا آنها مشرك نيستند؟ پس چرا ما بايد با چيزي كه براي 
 اين دو به نزد محمد رفتند و  "مذهب ما مايه ي فرومايگي است موافق باشيم؟ 

من بنده ي خدا و پيامبر اويم ": محمد تالش كرد به آنها اطمينان خاطر بدهد 
  43".من برعليه فرمان او عمل نخواهم كرد و او مرا به شكست نخواهد رساند. 

. اما مطمئنا به نظر نمي رسيد كه اين صلح به نفع مسلمانان تمام مي شود
به ":  او گفت كه بنويسد وقتي توافقنامه نوشته شد ، محمد علي را خواند و به

 اما طرف قريش ، سهيل بن عمر او را متوقف "نام خداوند بخشاينده و مهربان 
 ".من اين را به رسميت نمي شناسم ، اما بنويس به نام خدا": ساخت و گفت 

  . محمد به علي گفت كه آنچه سهيل مي گويد را بنويسد

ه را به علي گفت كه بنويسد قناموقتي محمد ادامه ي تواف. اما سهيل تما نكرد
اين آنچيزي است كه محمد ، رسول خدا ، با سهيل بن عمر موافقت كرده ": 

اگر من شهادت داده بودم كه تو رسول خدايي با ":  سهيل اعتراض كرد ".است
با وحشت  محمد دوباره ". به نام خودت و نام پدرت بنويس.تو نمي جنگيدم

 كه اين توافقنامه را همانطور بنويسد كه فزاينده ي پيروانش ، به علي گفت
  .سهيل خواسته بود

  : در نهايت صلح به صورت زير نوشته شد 

اين آنچيزي است كه محمد پسر عبداهللا با سهيل پسر عمر موافقت كرده 
آنها توافق كرده اند كه جنگ را به مدت ده سال ترك كنند و در طول . است
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 و از خصومت خودداري شود به طوريكه اين دوره مردم مي توانند امن باشند
محافظين اگر كسي بدون اجازه ي محافظينش به نزد محمد بيايد او را به آن 

بازگردانند و اگر كسي از آناني كه با محمد اند به نزد قريش آمد ، آنان او را به 
و هيچ چيز مخفي يا سوأ ما دشمن يكديگر نخواهيم بود . نزد محمد بازنگردانند

كسي كه مي خواهد با محمد عهد ببندد . عليه يكديگر نخواهيم داشتظني بر
مي بايست چنين كند و كسي كه مي خواهد با قريش عهد بنند و از جمله ي 

  . آنان در آيد نيز بايد كه چنين كند

تو بايد امسال از ما دوري كني و برخالف اراده ي ما به ": قريش اضافه كرد 
ا خود راهي براي ورود تو و همراهانت خواهيم مكه وارد نشي ، و سال بعد م

مي تواني سالح جنگ حمل كني و . يافت و تو در مكه سه شب مي ماني
  44".اما چيز بيشتري نمي تواني بياوري. شمشير بر نيام داشته باشي

محمد مردانش را با قبول اين مفاد صلح كه كامال به ضرر مسلمانان به نظر 
 كساني كه از قريش بگريزند و به نزد مسلمانان : مي رسيد ، شگفت زده كرد

پناه ببرند به نزد قريش بازمي گردند درحاليكه مسلماناني كه بگريزند و به 
  . قريش پناه اورند به نزد مسلمانان باز آورده نمي شوند

صلح بسته شد و محمد تاكيد ورزيد كه مسلمانان با وجود اينكه ظاهر امر 
او وحي جديدي از اهللا . ر اين صلح پيروز شده اندخالف انرا نشان مي دهد د

 به )48:1("پيروزى درخشانى] چه[ما تو را پيروزى بخشيديم ": دريافت كرد 
وعده ] ديگرى[غنيمتهاى فراوان  و خدا به شما"محمد همچنين وحي شد كه 

پيش  براى شما را [پيروزى] خواهيد گرفت و اين را داده كه به زودى آنها
اى باشد  كوتاه ساخت و تا براى مؤمنان نشانه از شما را ستهاى مردمانداخت و د

    )48:20("راست هدايت كند راه به را و شما
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اگر پيروان او هنوز به پيروزي شان مشكوك بودند اما ترس شان زود آرام 
دو برادر او . زني از قريش به نام ام كلثوم ، به مسلمانان در مدينه پيوست . شد

مطابق عهد بين او قريش در "آمدند و از وي خواستند تا او را به نزد محد 
اهللا به .  اما محمد سرباز زد  و اهللا نيز آن را منع كرد 45.  بازگرداند"حديبيه

ايد چون زنان با ايمان   اى كسانى كه ايمان آورده":محمد وحي جديدي داد كه 
ان داناتر است پس اگر ايمان آن به خدا آيند آنان را بيازماييد شما مهاجر نزد

سوى كافران  به آنان را باايمان تشخيص داديد ديگر ايشان را
  )60:10("بازنگردانيد

اگرچه . محمد با سرپيچي از بازگرداندن ام كلثوم به قريش عهد را شكست 
مدافعين اسالم در سراسر تاريخ ادعا كرده اند كه قريش اول عهد را شكست ، 

ود كه قريش را خبردار كرد كه مسلمانان عهد را قبل از هرچيز اين ماجرا ب
امريك ادعا مي كند كه محمد با اتكا به اندكي سفسطه ي حقوقي . شكسته اند

صلح قيد كرده بود كه مسلمانان هر مردي كه به نزد آنها . اين كار را كرده بود
ر  حتي اگر اين درست باشد ، همانطو46. مي آيد را بازگردانند و نه هر زني را 

كه امريك اعتراف مي كند ، محمد بزودي مردان ديگري از قريش را نيز نزد 
 شكستن عهد به اين روش  47. خود پذيرفت ، بنابراين قطعا عهد را شكسته بود

، اين اصل را تقويت مي كند كه هيچ چيزي خير نيست مگر آنكه به نفع اسالم 
وقتي اين صلح رسما . باشد و هيچ چيزي شر نيست مگر آنچه مانع اسالم باشد

دور انداخته شد ، فقهاي اسالم صريحا اعالم مي كنند كه معاهده هاي صلح به 
طور كل فقط يك مبناي موقتي به مدت ده سال بود  و اين صلح فقط براي اين 

بود كه مسلمانان در اين مدت فرصت بيابند نيروهاي مسلمان تضعيف شده را 
  . تقويت كنند تا بهتر بجنگند

  .دادهاي بعدي جوانب مبهم اين داستان را به خوبي روشن مي كنندروي
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  حمله به خيبر 

و خدا " : حديبيه غنيمت زيادي را وعده داداهللا به مسلمانان ناراضي از صلح
 به زودى آنها را خواهيد گرفت كه وعده داده] ديگرى[فراوان  به شما غنيمتهاى

، محمد برعليه واحه ي خيبر  گويا براي عمل كردن به اين قول )48:20 ( "
لشكركشي كرد ، واحه اي كه يهوديان در آن ساكن بودند  و بسياري از آنان از 

 آنگاه": يكي از مسلمانان بعدا به ياد مي آورد كه . مدينه تبعيد شده بودند
 عادتش اين بود اگر .پيامبر به سوي مردمي كه تا صبح منتظر بودند تاخت

ما .  و اگر نه به حركت ادامه مي دادنگه مي داشتصداي نماز مي شنيد دست 
تا شب به خيبر رسيديم  و پيامبر شب را آنجا گذراند؛ هنگام صبح ، او صداي 

ما در نزديكي قلعه ... نماز نشنيد ، پس او سوار شد و ما نيز با او سوار شديم
. دكارگران خيبر را ديديم كه با بيل ها و سبدهايشان در صبح بيرون مي آمدن

محمد با نيروهايش اينجا : وقتي آنها پيامبر و ارتش را ديدند فرياد بر آوردند 
وقتي به ساحت . خراب شد خيبراهللا اكبر ، : پيامبر گفت . مي آيند و گريختند

 آنجا رسيديم ، آن صبح بدي براي مردمي بود كه اين خبر را شنيده مردم 
  48".بودند

پيامبر همچنان كه "گفته ي بن اسحاق ، به . هجوم مسلمانان بي رحمانه بود
دشمنان به مصاف وي مي آمدند ، ذره ذره اموال را به غنيمت برد و قلعه به 

مشركين ":  ابن سعد گزارش مي دهد كه نبرد شديد بود49".قلعه فتح مي كرد
تعداد زيادي از همراهان محمد را كشتند و او نيز بسياري از آنها را به هالكت 

نماز فجر و مردانش  محمد 50"...ا نود و سه تن از يهوديان را كشتندآنه.. رساند
را برگزار كردند ، نمازي كه در صبح مي خوانند قبل از انكه روز شود و سپس 

كنانه . ثروت مردم آنجا را به غنيمت بردندمسلمانان بالفاصله . وارد خيبر شدند
 به بنو نظيرنج بن ربيع يك رهبر يهودي خيبر ، كسي كه تصور مي شود گ
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كنانه دانستن جاي گنج را . امانت در دستان اوست را به حضور محمد آوردند
آيا مي داني كه اگر ما دريابيم ": انكار كرد ، اما محمد او را تحت فشار قرار داد

  . كنانه گفت آري"كه تو گنجي داري تو را خواهيم كشت؟

دستور داد كه كنانه را براي يافتن مابقي گنج محمد . مقداري گنج پيدا شد
 يكي از مسلمانان آتش ".او را شكنجه كنيد تا دريابيد چه دارد": شكنجه كنند 

وقتي وي در حال مرگ بود ، .بر چانه ي كنانه گذاشت ، اما كنانه رازش را نگفت
  51. محمد بن مسلمه قاتل كعب بن اشرف شاعر ، سر او را بريد

 تبعيد بفرستد درست به مانند همان محمد موافقت كرد كه مردم خيبر را به
 كرده بود يعني همانقدر كه مي توانند بردارند و بنو نظيركاري كه با مردم 

 او 53.  اما به آنها فرمان داد كه بايد تمامي زر و سيم ها را باقي بگذارند52. بروند
قصد داشت همه را تبعيد كند ، اما برخي كه كشاورز بودند به التماس از او 

ستند كه بگذارد آنجا بمانند و در ازاي آن محد نيمي از محصول ساليانه را خوا
به شما اجازه مي دهم كه تا وقتي مي ":  محمد قبول كرد 54. دريافت كند

هر وقت بخواهيم شما را از ":  محمد به آنها هشدار داد 55".خواهيد اينجا بمانيد
 نداشتند مگر آنكه از سر  آنها ديگر هيچ حقوقي56".اينجا بيرون خواهيم كرد

و درواقع وقتي محمد . انان باشداندك خيرخواهي و شفقت محمد و مسلم
مقداري گنج ديگر كشف كرد كه برخي از يهوديان پنهان كرده بودند ، او 

 گي بگيرند و زمين هاي مجرمين را غصبدستور داد زنان اين قبيله را به بند
 جنگجويان ايشان را كشته بود و پيامبر":  حديثي ذكر مي كند كه57. كرد

  58".فرزندان و زنان شان را به اسارت برده بود

يهودياني كه در خيبر باقي  )644-634(بعدها در طول دوران خليفه عمر 
  59.ماندند به شام تبعيد شدند و باقي سرزمين هايشان نيز غصب شد
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  مسموم كردن محمد 

حريث ، شامي را آماده كرده و يكي از زنان يهودي خيبر به نام زينب بنت ال
محمد تكه .او بره اي كباب كرده  و آنرا مسموم ساخته بود. به نزد محمد آورد

اين استخوان به من مي گويد كه ": اي از آن را گاز زده اما تف كرد و گفت 
بشير بن البرا همراه او پيشتر از آن غذا خورده بود و اندكي بعد به  ".سمي است

مي داني كه ": ينب بنت الحريث اعتراف كرد و به محمد گفت ز. خاطر ان مرد
به خود گفتم كه اگر او يك پادشاه باشد ، خود را از . بر مردم من چه كرده اي

دست او خالص خواهم كرد و اگر پيامبر باشد او خواهد دانست كه چه كرده 
 يحا به پيامري محمد اعتراف كرد  و محمد به خاطر همين آن زن تلو".ام

  61.  مطابق حديثي ديگر ، محمد او را كشت60. زندگي اش را بر او بخشيد

: يكي از مسلمانان بعد از ان حادثه مشاهده كرد . سم  تاثير قوي بر او داشت 
 محمد در بستر مرگش سه 62"من تاثير سم را بر كام دهان رسول خدا ديدم "

چه با برادر تو در اكنون  دردي مهلك از آن": سال بعد از مسموم شدن گفت 
آه اي ": و اينچنين او به عايشه فرياد زد  63".خيبر خوردم را احساس ميكنم

من هنوز دردي را كه غذايي كه در خيبر خوردم را احساس مي كنم و ! عايشه 
  64".اين بار رگ هايم از اين سم پاره مي شوند

 است روايت ديگري شرح مي دهد كه مسموم كردن كار يك زن تنها نبوده
بلكه توطئه ي يهودياني بود كه مثل هميشه مانند كينه توزان و توطئه چين 

 خيبر ، يهوديان به مطابق اين نسخه از روايت ، بعد از فتح. تصوير مي شوند
محمد . محمد يك گوساله ي كباب شده را هديه مي دهند كه سمي بوده است

ياني كه اينجا هستند تمام يهود": توطئه را حس مي كند و فرمان مي دهد كه 
مي خواهم از ":  وقتي اين كار انجام شد ، محمد گفت".را به نزد من بياوريد
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 بعد از پاسخ مثبت آنها "  آيا حقيقت را به من مي گوييد؟.شما سئوالي بپرسم
كه در روايت ذكر ( با شنيدن پاسخ "پدر شما كيست؟ ": وي از آنها پرسيد 

   .وييد و پاسخ صحيح را به آنها گفتمحمد گفت دروغ مي گ) نشده است

اگر از شما " :او سپس پرسيد . يهوديان قبول كردند كه محمد برحق است 
آنها بار ديگر پاسخ مثبت دادند   "چيزي بپرسم ، حقيقت را به من مي گوييد؟

  "اهل جهنم چه كساني هستند؟": و او سئوال كرد 

بايد در آتش جهنم براي مدت ما ": مطابق اين روايت ، آنها پاسخ دادند كه 
 محمد پاسخ داد ".كوتاهي باقي بماند و بعد از آن شما جاي ما را خواهيد گرفت

به خدا سوگند كه ما هرگز جاي شما را ! شما توسط خدا نفرين شده ايد": 
آيا حقيقت را مي گوييد اگر چيزي از شما ":  و ادامه داد".نخواهيم گرفت

: محمد سئوال كرد . ساختند كه حقيقت را بگويند آنها او را مطمئن "بپرسم؟
  "آيا اين گوسفند را مسموم ساخته ايد؟"

آنها همان پاسخي را دادند كه زينب . آنها پذيرفتند كه آنرا مسموم كرده اند
ما مي خواستيم ببينيم كه آيا تو يك دروغگو هستي كه در اين صورت از ": داد

يامبري و سم به تو ضرري نخواهد شر تو رها مي شديم و اگر نه تو يك پ
  65".رساند

  غنايم خيبر 

عايشه به ياد مي آورد كه . با فتح خيبر ، زمان تقسيم غنايم فرارسيد
اكنون تا "مسلمانان وقتي وارد واحه ي خيبر مي شدند فرياد برمي آوردند كه 

  66"!آنجا كه مي توانيم خرما خواهيم خورد
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اي ":  خليفه ، به نزد محمد آمد و گفت يكي از رزمندگان اسالم ، دحيه بن
 پيامبر اسالم موافقت ". از ميان اسرا عطا كندختري بردهرسول خدا ، به من 

 دحيه زني ".برو و هر كنيزي كه مي خواهي اختيار كن": كرد و به دحيه گفت 
 صفيه دختر حيي بن اخطاب بود ، كسي كه 67. به نام صفيه بنت حيي برگزيد

محمد . ريظه را ترغيب كرد تا اتحاد شان با محمد را بشكننديهوديان بني ق
شوهر صفيه ، كنانه بن ربيع بود . حيي را همراه با باقي مردان قريظه كشته بود

صفيه وقتي . ، همان مردي كه توسط رزمندگان اسالم شكنجه و كشته شده بود
ت كه به خود را تسليم كرد ، زيبايي او تحسين جنگجويان مسلمان را برانگيخ

مردي  68".ما در ميان اسراي جنگي چون او نديده ايم": پيامبر مي گفتند 
تو صفيه را به دحيه داده اي و او بانوي رئيس ِ ! اي رسول خدا ": اضافه كرد 

  69".قبايل قريظه و نذير است ، او شايسته كسي جز خود شما نيست

فيه را ديد  به دحيه وقتي پيامبر اسالم ص. محمد دحيه و صفيه  را فراخواند
 پس محمد بي درنگ "جز او هر كنيز ديگري كه مي خواهي بردار": گفت 

صفيه  را آزاد كرده و خودش با او ازدواج كرد چرا كه او موافقت كرد كه به 
آن شب صفيه . اسالم روي آورد  و توانست از موقعيت يك برده فراتر رود

در راه . د عروسي ترتيب دادهمچون لباس عروسي پوشيد و ضيافتي به مانن
خروج از خيبر كاروان را به محض اينكه از واحه خارج شدند ، متوقف كرد ، 

  البته از احساسات صفيه كه 70. چادري برپا كرد و ازدواجش را به انجام رسانيد
پيشتر دختر رئيس يهوديان بود ، و اكنون در طي يك روز به يك بيوه و سپس 

  !حمد همگي درآمده بود ذكري نمي شوداسير و سپس به همسر م

اين سرود در ميان . خيبر  اسم رمزي شده است براي جهاد گرايان امروزي
خيبر ، خيبر ، اي يهوديان ، ": فلسطيني ها و متحدينش نيز محبوب است 
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 اين بدان معناست كه آنها هيچ قصد ديگري 71".ارتش محمد بازخواهد گشت
  .انند دژ يهوديان در خيبر ، ندارندجز نابودي دولت اسرائيل به م
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  فصل نهم

   و ترورپيروزي با استفاده از وحشت
  محمد حاكم مكه مي شود* 

  مرتدين را مي دهدمحمد دستور كشتن * 

  محمد حاكم عربستان مي شود* 

  محمد حاكمين همسايه را به اسالم فرا مي خواند* 

  هوديانسفر تبوك و جنگ برعليه مسيحيان و ي* 

  )ماليات بر نامسلمانان(اهميت اصلي جزيه * 

  بيماري و مرگ محمد* 
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  تفرقه ي در اسالم: مد بعد از مح* 

   فتح مكه *

  

  

اكنون وضعيت براي فتح مكه و پيروزي محمد در بازگشت به زادگاهش 
او به مردانش دستور داد . جايي كه از آن ادعاي پيامبري اهللا را كرد، مهيا بود

طوري چشم و گوش از اي خدا ، ": چپاول مكه آماده شوند و دعا كرد كه براي 
اين  1"قريش بگير كه ما بتوانيم آنها را در سرزمين شان غافلگير كنيم

غافلگيري نزديك بود كه توسط مسلماني كه نامه اي به قريش فرستاده بود و از 
.  را گرفتنداما مسلمانان جلوي نامه. طرح محمد اطالع مي داد ، از بين برود

خائن ، حاطب بن ابي بلتعه ، توضيح داد كه او يك مسلمان معتقد بوده اما 
او را مي بخشد محمد .نسبت هايي با قريش و از جمله در آنجا يك پسر داشت

پس او وحي ديگري دريافت از اهللا . چرا كه او يكي از قهرمانان جنگ بدر بود
يك مسلمان ، احساس او نسبت دريافت مي كند كه مي گويد حاطب به عنوان 

  :به فرزندش در قريش نابجا بوده است

رسانند  روز قيامت نه خويشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمى"
 قطعا براى .دهيد بيناست دهد و خدا به آنچه انجام مى ميانتان فيصله مى] خدا[

آنگاه كه به  كوستابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى ني] پيروى از[شما در 
بيزاريم به شما كفر  پرستيد قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى

شده تا وقتى كه  ورزيم و ميان ما و شما دشمنى و كينه هميشگى پديدار مى
خود ] ى[پدر]نا] به] كه[سخن ابراهيم ] در[فقط به خدا ايمان آوريد جز 
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اختيار چيزى  واست با آنكه در برابر خداحتما براى تو آمرزش خواهم خ] گفت[
تو بازگشتيم و  را براى تو ندارم اى پروردگار ما بر تو اعتماد كرديم و به سوى

  )4-60:3( " فرجام به سوى توست

پس محمد با ارتشي كه گفته مي شود شامل ده هزار مسلمان مي شد به 
 را ديدند دانستند  وقتي مردم مكه اندازه ي نيروي محمد2. سوي مكه راه افتاد

محمد البته در ان مبالغه نيز كرده بود و به . كه همه چيز از دست رفته است 
بسياري از جنگجويان . مردانش گفت كه هنگام شب آتش هاي اضافه بيافروزند

برجسته ي قريش حال به بيابان رفته و به اسالم روي آورده و به نيروي محمد 
ابوسفيان را ديدند كه همواره به عنوان رهبر  وقتي به پيش رفتند ، . پيوستند

به او اجازه دادند تا به حضور محمد برود . قريش با محمد مخالفت كرده بود
  .،ابوسفيان شعري را براي او از جمله سطور زير خواند

  در تاريكي شب گمراه شده بودم

  اما اكنون بارقه اي از حق مرا هدايت مي كند

 و آنكه خدا او را بر من پيروز ساخت ، هماني نتوانستم خود را هدايت كنم
  است كه من او را با قدرتم بيرون راندم

به نقل از ابن اسحاق هنگامي كه او اين سطور را خواند ، محمد او را به 
 اما وقتي محمد گفت 3. آغوش گرفت و اعالم كرد كه تو براستي آنرا انجام دادي

صديق نمي كني كه من رسول خدا واي بر تو ابوسفيان ، آيا اين بار ت": 
 در اينجا يكي از 4" در اين هنوز شك دارم":  ابوسفيان پاسخ داد"هستم؟

تسيلم شو و شهادت بده ": افسران محمد به نام عباس به ابوسفيان پاسخ داد 
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كه هيچ خدايي جز اهللا نيست و محمد رسول و فرستاده ي خداست قبل از 
  5.سفيان نيز گواهي داد ابو".اينكه سرت را از دست بدهي

  مرتدين بايد كشته شوند

مردم از "وقتي محمد به زور به مكه وارد شد ، ابن اسحاق نقل مي كند كه 
 پيامبر اسالم به مسلمانان دستور 6".روي ميل يا بي ميلي به اسالم روي آوردند

داد تنها با كساني يا افرادي بجنگند كه در مقابل پيشروي آنها مقاومت مي 
 جز فهرستي از كساني كه مي بايست كشته مي شدند حتي اگر آنها را - دكنن

يكي از آنان عباهللا بن سعد بود ، مسلمان پيشين . در محراب كعبه مي يافتند
اما او بعدا از دين كه پيشتر محمد او را به كار نوشتن آيات قرآني گماشته بود؛ 

 با برادرش به نزد محمد او را يافتند و همراه. برگشت و به نزد قريش بازگشت
رسول " عبداهللا دوبار تكرار كرد.  پيامبر اسالم درخواست عفو كردندآوردند، و از

اما براي بار سوم ، محمد .  اما محمد متاثر نشد " عبداهللا را بپذيربيعت! خدا 
  .پذيرفت

به محض اينكه عبداهللا او را ترك كرد ، محمد به مسلماناني كه در اتاق بودند 
آيا مرد خردمندي در ميان شما نبود كه هنگامي كه من " :كرده و پرسيد روي 

   "دستم را از پذيرش بيعت او كنار كشيدم در مقابل او بايستد و او را بكشد؟

اي رسول خدا ، ما نمي دانستيم كه تو ": همراهان او شگفته زده پاسخ دادند 
  "چرا به ما عالمتي با چشم ندادي؟. اينرا در دل داري 

براي يك پيامبر مناسب نيست كه با چشمانش خدعه و فريب ": محمد گفت 
  7".به كار گيرد
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وقتي او به .ارتداد از اسالم براي محمد همواره شرارتي نابخشودني بوده است
اما .مهتري مدينه رسيد ، برخي از چوپانان به شهر آمدند و اسالم را پذيرفتند

محمد به آنان چند شتر و چوپاني همراه اقليم مدينه آنها را خوش نيامد ، پس 
داد؛ وقتي آنها از مدينه بيرون آمدند ، چوپان را كشتند و شترها را رها كرده و 

وقتي آنها دستگير شدند . محمد آنها را تعقيب كرده بود. اسالم را تقبيح كردند
و چشمانشان را با ) 5:33. (او دستور داد كه دستان و پاهايشان را قطع كنند

التماس آنها براي آب . له ي گداخته كور كنند و در بيابان رها شوند تا بميرندمي
  8.نبايد پاسخ بگيرد

احاديث به روشني توضيح مي دهند كه دليل اصلي سخت بودن اين مجازات 
محمد براي پيروانش روشن . به خاطر اين بود كه آنان از دين برگشته بودند

 مرگ نيست مگر به جرم قتل ، زنا و ساخته بود كه هيچ مسلماني شايسته ي
هركه از مذهب اسالم برگشت ، او را ":  او به سادگي دستور داد 9. ارتداد
  10".بكشيد

ابراهيم سيد . اين فاكت ها ادعاي مدافعين اسالم در غرب را لكه دار مي كند
هيچ گواه تاريخي ": ، رئيس بنياد پژوهش اسالمي بين المللي در كنتاكي گفت 

ندارد كه نشان دهد محمد يا هركدام از همراهانش كسي را به خاطر وجود 
 اين نوع ادعاها مي تواند مايه تسلي 11 ".ارتداد به مرگ محكوم كرده اند

غيرمسلماناني باشد كه ترجيح مي دهند باور كنند كه تالش براي قتل يك 
ه ي افغان از دين برگشته به مسيحيت ، به نام عبدالرحمن صرفا خالف قاعد

 متاسفانه اين ادعا با فاكت هاي زندگي محمد جور در نمي .اسالم بوده است
اين ادعاهاي دروغين بي پاسخ مي مانند فقط چون غربي ها نيازي نمي . آيد

اطالعاتي كه اعمال –بينند كه درباره ي اعمال و سخنان محمد اطالع يابند 
  .قابل فهم تر مي سازددول اسالمي را نسبت به سخنان مدافعين اسالم در غرب 
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چند تن ديگر در مكه بودند كه در فهرست كساني بودند كه مي بايست 
عبداهللا بن خطال ، مرتدي ديگر بود و يا حويرث بن : بالفاصله كشته مي شدند

  12. نوقيض كه يكبار به محمد حمله كرده بود و برخي ديگر

  محمد در كعبه 

ار گرفت ، او بر شتر سوار شد و وقتي شهر مكه كامال تحت سلطه ي محمد قر
:  و قرآن خويش را نقل كرد - عدد360-او آنجا را پر از بت يافت . به كعبه رفت

) 17:81( "و بگو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابودشدنى است"
او دستور داد كه همه ي بت ها را بسوزانند جز آنكه شمايلي بود از عيسي و 

  :در جلوي معبد ايستاد و اعالم كرد  پس او 13. ماري

هر ادعاي از امتياز ، خون يا مالكيت توسط من برانداخته مي شود جز رسم 
قتل غيرعمد بوسيله ي چماق يا شالق ، خون بها . اين مبعد و شستشوي زوار

اي قريش خدا از تو . براي او يك صد شتر است كه چهل تا از انها باردار باشد
  .انسان از آدم مي آيد و آدم از خاك. يان را گرفته استشرك و ستايش پيشين

رهبران قريش جمع شده بودند و با اشتياق گوش مي كردند و منتظر بودند 
در نهايت او به انها روي كرده و . كه پيامبر اسالم حساب كار آنها را معلوم كند

  "؟اي قريش ، فكر مي كنيد كه من با شما چه كار مي خواهم بكنم": پرسيد 

تو يك برادر " .آنها پاسخ دادند كه تو حتما نيت خوبي نسبت به ما داري
  ".اصيل ما هستي و پسر برادر ما
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او . براه خود برويد كه شما مرداني آزاد باقي مي مانيد: محمد نيز گفت 
خدا زندگي انها را در دستان او ": زندگي انها را حفظ كرد و مطابق روايات اوليه 

  14".ا غنيمت او شدندقرار داد و آنه

اين لحظه ي او رسالت  . د بيعت كنندماكنون مردم مكه جمع شدند تا با مح
پيامبري محمد بود ، هشت سال قبل او از خانه اش تبعيد شده بود و اكنون 

يكي از همراهان او ، عمر از همه ي مردم وعده . دوباره در آنجا پاي گذارده بود
وقتي مردان بيعت كردند ، نوبت زنان . اعت كنندگرفت كه اهللا و پيامبرش را اط

 از جمله ي هند بنت عتبه ، زني كه جنازه ي عموي -رسيد كه پيش آيند
هند هراسان از تنبيه محمد ، نزد او .  مثله كرده بود در نبرد احدپيامبر حمزه را

محمد به او مجموعه اي از مقررات اخالق اسالمي را . با نقاب و در حجاب رفت
محمد با . كه اهللا را شريك نيار ، دزدي نكن ، زنا نكن  و مانند اين: زد كرد گوش

 شد كه او هند است و سپس هند از او درخواست پاسخ هاي زن متوجه
 هند ".و تو كودكانت را نخواهي كشت"وقتي محمد به او گفت  . بخشايش كرد
 تو بودي كه من وقتي آنها كوچك بودند آنها را بزرگ كردم و": به محد گفت 

پس تو هستي كه بايد . آنها را در روز بدر كشتي وقتي كه بزرگ شده بودند
  .اين گفته موجب خنده ي عمر شد ".كودكان  من را نكشي

بيعت اين زن پذيرفته شد ، علي به محمد كليد كعبه را داد ، اما محمد آنرا 
 ، روز ايمان اين كليد توست ، امروز": به كليد دار كعبه بازگرداند و گفت 

  "15.است

محمد . فرداي بعد از فتح مكه ، يكي از مسلمانان يك بت پرست را كشت
پس مردم را خطاب قرار داد و بر تقدس مكه تاكيد ورزيده و قتل در حدود آنرا 

  : ممنوع كرد
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خدا مكه را مقدس ساخته در روزي كه او آسمان و زمين را آفريد ، و اين 
خالف شرع است براي كسي .  قيامت باقي مي ماندمقدس ترين مقدسات تا روز

كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد در اين مكان خون بريزد يا درختاني را قطع 
اكر كسي گفت اما پيامبر خود مردماني را در مكه كشت ، بگوييد  خدا او ... كند

 اگر كسي ...را براي اين كار مجاز دانسته اما او به شما اين اجازه را نداده است
: بعد از اقامت من در اينجا كشته شد ، صاحبين خون او يك حق انتخاب دارند 

  16. آنها مي توانند زندگي قاتل و يا پول خون او را بگيرند

  و حكومت بر عربستاننبرد حنين 

حاكم مكه بود اما موانع بزرگ ديگري نيز بين او و حاكميت بر محمد 
 ، عضو قبيله ي ثقيف از شهر طائف ، در مالك بن عوف. عربستان وجود داشت

مردم طائف .جنوب مكه ، نيروهايي براي جنگ با مسلمانان جمع آوري كرد
وقتي محمد دعوي ده سال پيش نزد آنها دعوي پيامبري اش را برد ، او را 

آنها رقباي تاريخي قريش بودند و از . نپذيرفته بودند و با اهانت رفتار كرده بودند
مالك .  ي حقارت قريش مي ديدند كه به اسالم روي اورده انداينرو  مايه

نيرويي گرد آورد و به سوي مسلمانان تاخت ، محمد با يك نيروي دوازده هزار 
امروز ما به خاطر شمارمان شكست نخواهيم ": نفري به مصاف او رفت و گفت 

  17".خورد

مالك و   .دند ارتش در وادي به نام حنين نزديك مكه با يكديگر روبرو شدو
مردانش زودتر رسيدند و موقعيت تاكتيكي بهتري را در آن منطقه اشغال 

آنان صفوف را . مسلمانان با وجود تعداد بي شمارشان تار و مار شدند. كردند
اي مردان كجا مي رويد؟ با من ": محمد فرياد برآورد . شكسته و گريختند

 برخي از 18". داهللا هستممن محمد پسر عب. بياييد ،من پيامبر خدا هستم 
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 اگرچه موجب – و به تدريج شروع به بازگشت كردند قوت قلب گرفتهمسلمانان 
  .تلفات بي شماري از هر دو طرف شد

مسلمانان سرانجام پيروز شدند و آخرين نيروي عمده اي كه بين پيامبراسالم 
د وحي بعد از نبرد ، محم. و حاكميت برعربستان وجود داشت از راه برداشتند

ديگري دريافت كرد كه توضيح مي داد كه مسلمانان به خاطر كمك هاي غيبي 
بر مؤمنان فرود  و آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود": پيروزي شدند

ورزيدند  كسانى را كه كفر و ديديد فرستاد كه آنها را نمى سپاهيانى فرو و آورد
  )9:26("سزاى كافران همين بود و عذاب كرد

تي مالك شكست خورد ، مسلمانان بعدا طائف را با مقاومت كمتري فتح وق
محمد در راه خويش به سوي اين شهر ، زير يك درخت متوقف ماند و . كردند

يا بيرون "خواست آنجا را مالك خويش گرداند پس به مالك آنجا پيام داد كه 
نجا از بيرون آمدن  اما مالك آ19".بيا و يا ما ديوار خانه ات را خراب خواهيم كرد

  اما محمد تالش هايي براي 20. سرباز زد و مسلمانان اموالش را نابود كردند
او در . جلب مردمان قبايل طائف به اسالم كرد و محمد نسبت به آنها ماليم بود

توزيع غنايم به برخي از كساني كه به تازگي از قريش به اسالم روي اوردند 
اما رفتار . اتحاد آنها با اسالم را محكم تر كندالتفات كرد به اين اميد كه 

يك مسلمان با درشتي به او مي گويد . يكجانبه ي او به شكايت ديگران انجاميد
گمان نمي كنم كه به ... محمد ، من آنچه را كه امروز انجام داده اي ديدم ": 

  ".انصاف رفتار كرده باشي

الت را نزد من نمي يابي پس اگر عد": پيامبر اسالم به اين سخن توجه نكرد 
  21"كجا خواهي يافت؟
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اعمال و گفتار او . در واقع مسلمانان براي هميشه عدالت را نزد محمد يافتند
نمونه اي از عالي ترين الگوي رفتاري است و در اسالم يك تنها معيار مطلق 

هر چيزي كه از پيامبر الگو گرفته شوذ، به استثناي حوادثي از قبيل : است 
  . ات شيطان كه او از آن توبه كرد ، خوب استآي

  دعوت به اسالم

 او .پيامبر اسالم اكنون با مخالفت كمي روبرو بود و حاكم تمامي عربستان شد
كم كم نگاهش را به مناطق بزرگتري دوخت ، و به سرزمين هاي مجاور پارس و 

لل بزرگ او پيشتر مجموعه اي از نامه ها را به حاكمين م. بيزانس نظر داشت
او به . اطراف عربستان نوشته بود و آنها را به دين جديد دعوت كرده بود

  : هراكليوس ، امپراتوري روم شرقي در قسطنطنيه نوشت 

پس اكنون من تو را به اسالم دعوت مي كنم ، به آغوش اسالم بيا و تو در "
هد بخشيد امان خواهي بود؛ آمدن به دين اسالم و اهللا به تو پاداشي مضاعف خوا

اما اگر اين دعوت را سرباز زني ، به جهت گمراهي رعايايت مسئول خواهي . 
  22 ".بود

 بگو اى اهل كتاب بياييد ": مضمون همين نامه در قرآن نيز نقل شده است
جز خدا را نپرستيم و  بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه

به جاى خدا به خدايى  ما بعضى ديگر راچيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از 
شاهد باشيد كه ما  اعراض كردند بگوييد] از اين پيشنهاد[نگيرد پس اگر 

  )3:64("و نه شمامسلمانيم 

هراكليوس اسالم را نپذيرفت و بزودي بيزانسي ها در مي يافتند كه 
رزمندگان اسالم به كساني كه چنين انتخابي را نكرده باشند هيچ رحمي 



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

١٨٧ 

شايد هراكليوس اطالع اندكي از اين امر داشته چرا كه مطابق يك . هند كردنخوا
اگر ": حديث او بعد از خواندن نامه به نظر مشاورينش آمده و اظهار مي كند كه 

آنچه شما مي گوييد درست باشد پس كاخ زير پاي من را از من خواهد 
اكليوس مي مطابق برخي روايات مانند ابن سعد و ديگران ، هر 23".گرفت

 مانند االغي وحشي از كنار "اما چون با اين كار اشراف! خواست اسالم را بپذيرد
پس هراكليوس . "وي مي گريختند و خرناسه و صليب هايشان برمي خاست

  24. براي نگاه داشتن صلح اين ايده را رها كرد

. محمد هيچ پاسخ رضايتبخشي از سوي خسرو حاكم ايران دريافت نكرد
وقتي اين . د از خواندن نامه ي محمد ، از روي تحقير آنرا پاره كردخسرو بع

خبر به نزد محمد رسيد ، او از اهللا خواست تا امپراتوري ايران و حاميانش را تكه 
به . وقتي خسرو هالك شود، هيچ خسرويي بعد از او نخواهد بود " 25. تكه كند

ي آنان را به لطف خدايي كه زندگي محمد به دست اوست ، شما گنج هر دو
  26".خدا در دست خواهيد گرفت

. پيامبر اسالم توسعه طلبي ارضي را به يكي از وظايف جامعه ي جديد درآورد
او وحي از اهللا دريافت كرد كه امر كرد مسلمانان برعليه يهوديان و مسيحيان 

ن گرفت( بجنگند تا اينكه آنها برتري اسالم را بپذيرند ، و اين با دستور جزيه 
و مقررات تبعيض آميزبرعليه آنان، موقعيت فرودست آنان ) پول از غيرمسلمانان

به خدا و روز بازپسين  كه كتاب اهل با كسانى از.را به ايشان يادآوري مي كرد 
دارند و  اند حرام نمى گردانيده اش حرام آورند و آنچه را خدا و فرستاده ايمان نمى

خود  خوارى به دست] كمال[با   كنيد تاگردند كارزار متدين به دين حق نمى
 وي به پيروانش گفت كه به ايشان پيشنهاد روي آوردن به )9:29. (جزيه دهند

اسالم را بدهيد و اگر سرباز زدند ، از انها بخواهيد كه به عنوان رعاياي حكومت 
  27. اسالمي جزيه بدهند و اگر سرباز زدند به جنگ آنان برويد
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ه با پرداخت جزيه موافقت مي كنند اهل ذمه توسط يهوديان و مسيحيان ك
اعراب خوانده مي شدند كه به معني مردم گناه كار و حمايت شده است و در 

آنها حمايت شده اند چون مردم اهل كتاب اند  و . عربي هر دو معنا را دارد
وحي هاي واقعي از سوي خدا دريافت كرده بودند و بنابراين به لحاظ موقعيت از 

البته به لحاظ تاريخي با اين ( . پرستان مانند هندو و بوديست متفاوت اندبت 
دو گروه آخري حتي بدتر رفتار شد ، اگرچه در عمل اربابان مسلمان آنها نهايتا 

و گناهكار بودند چون محمد را به  .)موقعيتي اهل ذمه به انها مي بخشيدند
دا دريافت كرده بودند را عنوان پيامبر رد مي كردند  و وحي مشروعي كه از خ

  . تحريف كرده اند

به خاطر همين گناه ، شرع اسالم به يهوديان و مسيحيان اجازه داده كه در 
يك فقيه مسلمان . دول اسالمي زندگي كنند اما با مسلمانان برابر نباشند

برعليه كساني كه در مقابل اسالم ": توضيح مي دهد كه خليفه مي بايست 
بعد از آن آها به عنوان اهل ذمه در امت اسالمي . جهاد كند مقاومت مي كنند 
 با اينكه 28 ")9:33. (چرا كه اسالم عالي ترين مذهب است . زندگي مي كنند 

يهوديان ، مسيحيان و ديگر غيرمسلمانان اجازه داشتند اعمال مذهبي خود را 
دند كه اجرا كنند، آنها اينرا تحت چنان شرايط سخت و محدودي انجام مي دا

  . به انها وضعيت دست دوم شان را يادآوري مي كند

محمد همچنين اهل ذمه را به زرتشتيان نيز بسط داد كه يك فرقه ي ايراني 
وقتي يك رئيس قبيله كه تازه به اسالم روي آورده بود از وي پرسيد كه . بودند

 مي كسي كه": با زرتشتيان و يهوديان در قلمرويش چه كند، محمد پاسخ داد 
 و به زرتشتيان را به ".خواهد مجوسي يا يهودي باقي بماند بايد جزيه بدهد

صورتي نوشت كه مباني تصور اسالمي را بوجود آورد كه غيرمسلمانان نجس 
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در كنار تعهد به پرداخت جزيه ، او به آنها گفت كه مسلمانان نبايد : هستند 
  29. آنچه را كه آنها سالخي كرده اند را بخورند

  له ي تبوك حم

محمد بعد از اينكه به پيروانش فرمان جهاد برعليه مسيحيان را داد ، تصميم 
 ميالدي ، وي 630در سال . گرفت كه نمونه اي از آن را به پيروانش نشان دهد

به مسلمانان دستور داد كه براي حمله به تبوك كه بخشي از امپراتوري بيزانس 
يكي از . لمانان به اين كار بي ميل بودنداما بسياري از مس. بود ، آماده شوند

آيا به من اجازه مي دهيد كه ": ايشان به نزد محمد آمد و از وي عذر خواست 
در همين جا باقي بماند و وسوسه نشوم ، چرا كه همه مي دانند من قويا به زنان 

خو كرده ام و مي ترسم كه اگر زنان بيزانسي را ببينم قادر به كنترل خويش 
  30".نباشم

محمد به او اجازه داد ، اما سپس وحيي از اهللا دريافت كرد كه مردمي كه 
و از آنان كسى است ": دارند را بايد جزو منافقين شمردچنين درخواست هاي 

دار كه آنان خود به  هش ام مينداز اجازه ده و به فتنه] در ماندن[گويد مرا  كه مى
 برخي ديگر به )9:49( "دارد ان احاطهترديد جهنم بر كافر اند و بى فتنه افتاده

عذر براي لشكركشي خاطر گرماي طاقت فرساي عربستان در آن زمان از سال 
نشستن خود ] خانه[ماندگان به  بر جاى": و دوباره وحيي نازل شد كه آوردند 

جان خود در راه خدا جهاد  و با مال اينكه از و رسول خدا شادمان شدند از پس
اگر دريابند آتش  گفتند در اين گرما بيرون نرويد بگو و ندكنند كراهت داشت

  )9:81("است تر جهنم سوزان

اين سفر براستي نيز دشوار بود و وقتي محمد و نيروي مسلمان به قرارگاه 
هاي بيزانسي در شمال غربي عربستان رسيدند ، دريافتند كه نيروهاي نظامي 
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اما اين سفر براي . ر مي كنندبيزانس به جاي درگير شدن با آنان از جنگ حذ
محمد تسليم چند رهبر قبيله ي آن منطقه را پذيرفت و موافقت : هيچ نبود

يكي از آنها اكيدر بن . كردند كه جزيه بپردازند و از مسلمانان حمايت كنند
رزمندگان جهاد به رهبري خالد بن وليد او . عبدالمالك حاكم مسيحي دوما بود

گير كردند ؛ برادر عبدالمالك در اين درگيري كشته  دستشكار گاودر حال را 
  . شد

مسلمانان رداي طاليي كه اكيدر پوشيده بود را تصرف كرده و آنرا به محمد 
ي  ام در دستان اوست ، به خدايي كه زندگ": هديه دادند كه با تمسخر گفت 

مسلماني كه دستور قتل عام ( كه در بهشت دوخته اند سعد بن معاذ دستارهاي
 اكيدر با پرداخت جزيه 31".از اين بهتر است) يهوديان بني قريظه را صادر كرد

اندكي بعد پيامبر اسالم . موافقت كرد و محمد نيز در عوض از جان او در گذشت
را حتي بعد از فتح ) يعني مدينه (به مدينه بازگشت  و او اين ستاد فرماندهي 

  . مكه حفظ كرد

ا تبوك دريافت كرد در ميان بيش از پيش وحي هايي كه محمد در رابطه ب
اين وحي ادعا مي كند كه . نسبت به مسيحيان و يهوديان درشت خو بود

يهوديان عزرا را پسر خدا مي داند درست همانطور كه مسيحيان ، عيسي را پسر 
خدا مي دانند و اعالم مي شود كه هر دو گروه بدين ترتيب مورد لعن خدا 

  : قد به خصوصي به مسيحيان وارد مي كند  ناهللا ) 9:30. (هستند

 به جاى خدا به و مسيح پسر مريم را خود اينان دانشمندان و راهبان"

 گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ الوهيت

 و كسى ...گردانند شريك مى] با وى[معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه 
هر چه دين  بر مبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن رااست كه پيا
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 ى كسانى كه ايمان . است پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند
خورند و  مى ناروا به ايد بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را آورده

كنند و آن  گنجينه مى رادارند و كسانى كه زر و سيم  از راه خدا باز مى] آنان را[
  32-9:31(" ده دردناك خبر كنند ايشان را از عذابى را در راه خدا هزينه نمى

33-5(  

خشم محمد مي توانست بر مسلماناني نيز وارد آيد كه پيامبر اهللا را ناديده 
در راه بازگشت از تبوك  او اخباري درباره ي مسجدي دريافت كرد . مي گرفتند

 اهللا به او وحي .مانان در تقابل با اقتدار محمد ساخته بودندكه گروهي از مسل
 كه و آنهايى": داد كه نيت پليد سازندگان اين مسجد را روشن مي ساخت 

ميان مؤمنان است و  مايه زيان و كفر و پراكندگى كه اختيار كردند مسجدى
سته قبال با خدا و پيامبر او به جنگ برخا كه كسى است براى كمينگاهى] نيز[

 خدا گواهى [لى[نداشتيم و قصدى جز نيكى كه كنند سوگند ياد مى بود و سخت

محمد به پيروانش دستور مي ) 9:107("آنان قطعا دروغگو هستند كه دهد مى
  32. دهد كه مسجد را بسوزانند

پيامبر اسالم وحي هاي بيشتري در مالمت كساني دريافت كرد كه از جنگ 
به مسلمانان يادآور مي شود كه نخستين وظيفه ي  اهللا. تبوك سرباز زده بودند

آنها خدمت  به او و پيامبرش است و كساني كه از جهاد سرباز زنند با مجازاتي 
  :وحشتناك روبرو خواهند شد

ايد شما را چه شده است كه چون به شما گفته  اى كسانى كه ايمان آورده"
آيا به جاى آخرت به دهيد  شويد كندى به خرج مى در راه خدا بسيج شود مى

ايد متاع زندگى دنيا در برابر آخرت جز اندكى  دل خوش كرده زندگى دنيا
كند و  شما را به عذابى دردناك عذاب مى] خدا[ اگر بسيج نشويد . نيست
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آورد و به او زيانى نخواهيد رسانيد و خدا بر هر  جاى شما مى گروهى ديگر به
   )39-9:38("چيزى تواناست

  : اينكه محمد به كمك آنها نياز دارد نه به خاطر 

 كسانى كه را يارى كرد هنگامى را يارى نكنيد قطعا خدا او] پيامبر] اگر او"

 كه تن بود آنگاه نفر دوم از دو او و كردند بيرون [از مكه[را  ورزيدند او كفر كه

خدا با ماست  كه گفت اندوه مدار وقتى به همراه خود مى بودند] ثور[در غار 
آنها را  كه را با سپاهيانى او و فرستاد فرو  خدا آرامش خود را بر اوپس
كلمه  و تر گردانيد ورزيدند پست كفر كه كلمه كسانى را و ديديد تاييد كرد نمى

  )9:40("ناپذير حكيم است خدا شكست و برتر است كه خداست

ه اگرچه محمد ممكن است نيازي به اين كمك نداشته باشد ، اما جهاد در را
پيامبر ) 9:41.( خدا بهترين عملي است كه يك مسلمان مي تواند انجام دهد

يكبار كسي از او . اسالم در فرصت هاي بسياري بر اين امر تاكيد كرده است
  ".عملي را به من بگو كه صواب آن معادل جهاد باشد"پرسيد ، 

  33".عملي نمي يابم كه چنين صوابي داشته باشد": محمد پاسخ داد 

د براي مسلماناني كه از همراهي او در نبرد تبوك سرباز زدند ، سخنان محم
او وحي دريافت مي كند كه آنها را متهم . خشمگينانه تري از سوي اهللا داشت

  : مي كند زندگي راحت را به سفر سخت جهاد ترجيح مي دهند 

آمدند  كوتاه بود قطعا از پى تو مى] آسان و[گر مالى در دسترس و سفرى "
نمايد و به زودى به خدا سوگند خواهند  راه پر مشقت بر آنان دور مى لى آنو
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خود ] با سوگند دروغ[آمديم  توانستيم حتما با شما بيرون مى اگر مى خورد كه
  )9:42 (" داند كه آنان سخت دروغگويند كشانند و خدا مى هالكت مى را به

را براي مسافرت اهللا حتي پيامبرش را هم مالمت كرد كه عذر مسلمانان 
او به محمد گفت كه مسلمانان راستين براي ) 9:43. (تبوك قبول كرده است

كساني كه از . جهاد ترديد نمي كنند حتي اگر اموال و زندگي شان به خطر افتد
 )45-9:44. ( جنگ سرباز زدند ، مومن نبودند

 و نشينان عرب در كفر باديه": هدف خاص اين نقد اعراب باديه نشين بود 
اش نازل  تر و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر فرستاده سخت] از ديگران[نفاق 

اهللا برخي از باديه ) 9:97(ت كرده ندانند سزاوارترند و خدا داناى حكيم اس
نشينان را به توطئه برعليه محمد متهم مي كند و هشدار مي دهد كه مكر انان 

  )9:98. (به خودشان بازمي گردد

ين وحي دريافت مي كند كه مي گويد در مقابل منافقين محمد همچن"
 و برعليه تمام منافقين اگرچه تمامي نقشه هاي ايشان برعليه وي –محكم باشد 

اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت ": شكست خورده بود 
 ه خدا سوگند .بگير و جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است

پس از  و گفته كفر حالى كه قطعا سخن در اند نگفته] سخن ناروا[ند كه خور مى
بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت  و اند ورزيده كفر اسالم آوردنشان

پيامبرش از فضل  و آنكه خدا] بعد از[به عيبجويى برنخاستند مگر  و گماشتند
اگر روى  و ان بهتر استنياز گردانيدند پس اگر توبه كنند براى آن خود آنان را بى

 روى زمين يار در و كند دردناك مى آخرت عذابى و دنيا در برتابند خدا آنان را

 )74-9:73("ياورى نخواهند داشت و
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در پيش زمينه ي وقايع محمد ، سخت گير بودن بي شك به معناي يك 
خصوصا وقتي كه اهللا به كساني كه در راه خدا بجنگند و . فرمان نظامي است

در يك جاي ديگر ، ) . 9:11. (ند و كشته شوند ، بهشت را وعده داده استبكش
به من امر شده تا برعليه مردم بجنگم تا زماني كه آنها به ": محمد مي گويد 

اين واقعيت شهادت دهند كه جز اهللا خدايي وجود ندارد و بر اينكه من پيامبر 
و وقتي آنها چنين . اشندخدا هستم و به چيزهايي كه آورده ام اعتقاد داشته ب

كردند ، خون و ثروت آنان از جانب من ايمن مي شود جز انچه توسط قانون 
  آن روي ديگر سكه نيز درست 34".موجه شده و حساب كار انها با اهللا است

اگر آنها مسلمان نشوند ، خون و اموال آنها هيچ دست اندازي مسلمانان : است 
  . به دور نخواهد ماند

   جزيه جمع آوري

حاكمين و قبايل عرب كه تا . اكنون محمد حاكم بي منازعه ي عربستان بود
كنون تسليم قدرت او نشده بودند اكنون به مدينه مي آمدند و دين او را 

محمد به سرزمين هايي كه براي بيعت نمي . پذيرفته و با بيعت مي كردند
 خالد بن وليد او جنگجوي خوفناك خويش. آمدند جنگجويان جهاد مي فرستاد

را به سوي قبيله الحارث فرستاد ، كه به آنها توصيه كرده بود كه اسالم را 
بپذيرند سه روز پيش از اينكه به آنها حمله كنند و مسلمانان از نبرد خودداري 

خالد بر حسب وظيفه ، به رهبران . خواهند كرد اگر كه آنان به اسالم روي آورند
خالد به اطالع محمد . "بپذيريد در امان خواهيد بوداگر اسالم را ": قبايل گفت 

محمد به . رساند و نمايندگاني از آن قبيله را به مدينه فرستاد تا محمد را ببينند
اگر خالد به من ننوشته بود كه شما اسالم را پذيرفته ايد و ": ايشان گفت 

  35".نجنگيده ايد ، سرتان را جلوي پايتان مي انداختم
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نوب عربستان نامه اي آمد كه به اطالع محمد مي رساند كه از حيمر در ج
پادشاهان آن منطقه اسالم را پذيرفته اند و به نام اهللا برعليه مناطقي كه بت 

محمد محظوظ شد و به انان اطالع داد كه . پرست باقي مانده اند جنگيده اند
ست و او پيام رسان شما هنگام بازگشت من از سرزمين بيزانس نزد من آمده ا"

ما را در مدينه ديده است و پيام و اخبار شما را رسانده و به ما از اسالم آوردن 
 خدا شما را با دست خويش هدايت .شما  و كشتن بت پرستان اطالع داده است

  ".كرده است

 "او سپس جزئيات وظايف مسلمانان را براي ايشان شرح داد و گفت كه
 مي بايست به اسالم دعوت شوند ، اما يهوديان و مسيحيان در قلمروي ايشان

به جاي آن ، يهود . اگر سرباز زدند ، آنها را نبايد به زور از مذهب شان جدا كرد
يا مسيحي در اين سرزمين هاي تازه مسلمان شده مي بايست براي هر مرد و 

او  ".زن بالغ، برده يا آزاد ، يك دينار كامل يا معادل لباس هايشان جزيه دهند
شان يادآوري كرد كه زندگي يهوديان و مسيحيان به پرداخت اين ماليات به اي

كسي كه به پيامبر خدا جزيه بپردازد از سوي خدا و پيامبرش ": وابسته است 
  36".سرباز زند دشمن خدا و پيامبرش خواهد بودايمن خواهد بود و كسي كه 

گر به عربستان در نهايت ، پيامبر اسالم مقرر كرد كه يهوديان و مسيحيان دي
من يهوديان و مسيحيان را از شبه ": او به همراهانش گفت.اصال تعلق ندارد

عربستان اخراج خواهم كرد و هيچ كسي را جز مسلمان در اينجا باقي جزيره ي 
امروزه . او تنها چنين دستوري را داد و در بستر مرگ افتاد 37".نخواهم گذارد

الش مي كند كه خواست پيامبر در پادشاهي عربستان سهودي با سرسختي ت
  .اين رابطه محترم شمرده شوند
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ماليات جزيه بسيار مهم بود چرا كه در كنار حمله كه نتايج متناقض ايجاد 
اين امر در نامه اي كه . مي كرد ، اين ماليات منبع اصلي درآمد مسلمانان بود

بتدا او ا.محمد به يك قبيله ي يهودي به نام بني جنبه فرستاد روشن است
تحت حفاظت اهللا و پيامبرش هيچ بي رحمي يا "اطمينان خاطر مي دهد كه 

براستي پيامبر خدا از شما دفاع خواهد . ستمي بر آنان روا داشته نخواهد شد
براستي ، اين منوط بدان است كه شما يك چهارم محصول درختان " اما "كرد

انه ها و يك چهار بافته از رودخشكار خرماي خود را به ما بدهيد و يك چهارم 
  38".هاي زنان تان را

  : به همين ترتيب محمد به يك حاكم مسيحي نوشت 

پس به جرگه ي . تا زماني كه تو را رهنمود نكنم برعليه شما نخواهم جنگيد
آنها را محترم . اهللا  و پيامبرش را اطاعت كنيد. اسالم در آييد يا جزيه بپردازيد

اگر . به زيد لباس هاي نيكو بدهيد... دانها بپوشانيدبداريد و لباس هاي فاخر ب
سه وثق ...پيام رسانان من از شما راضي باشند ، من نيز از شما راضي خواهم بود

  39...از جو را به حرمله بدهيد

ماليات دشواري كه مسلمانان براي يهوديان و مسيحيان وضع كرده بودند 
نند زنده بمانند و اين منبع تضمين مي كرد كه آنها در يك صلح نسبي بتوا

كليدي درآمد امپراتوري بزرگ اسالم شد كه جهاد محمد را به آفريقا ، اروپا و 
  40.آسيا برد

  حج وداع ، حقوق زنان و طرد بت پرستان

محمد بعد از بازگشت از جنگ تبوك آخرين حج خود را در مكه انجام داد و 
د ، كه تمامي مسلمانان در طول اين حج مقرر كرد كه چگونه حج انجام شو
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او حجاج را خطاب قرار داد . حداقل يكبار در طول زندگي شان مي بايست بروند
خدا امر كرده كه هيچ "و قيود متعددي بر آنها گمارد از جمله اعالم اين كه 

 مسلمانان با استثنائات معمول براي غيرمومنين ، كمابيش ".ربايي خورده نشود
اريخ رعايت كرده اند و امروزه منجر به ايجاد وام هاي  را در طول تاين ممنوعيت

  .بي بهره و ديگر مقررات براي مسلمانان در غرب شده است

محمد همچنين يك تقويم قمري را ايجاد كرد كه شامل دوازده ماه مي شد 
بدون هيچ ماه اضافي كه بين تقويم شمسي و قمري تفاوت ايجاد كند، بنابراين 

او .  هاي ثابت ندارند و در طول سال حركت مي كنندماه هاي اسالمي زمان
  : سپس به روابط بين زنان و شوهران پرداخت 

شما حق داريد . شما بر زنان تان حق داريد و آنها نيز گردن شما حق دارند
يعني هر زمان كه گفتيد با شما (كه آنها مي بايست به شما تمكين كنند

اگر چنين . مقابل شما رفتار كنندو نبايد با گردن كشي در ) نزديكي كنند
كردند ، خدا به شما اجازه داده كه اتاق هايتان را از آنها جدا كنيد و آنها را 

اگر از اين كار بازگشتند ، پس آنها حق داشتن غذا و لباس . بزنيد اما نه با شدت
ند با مهرباني به زنان دستور دهيد چرا كه آنها زندانياني هست. و مهرباني را دارند

شما آنها را تنها به امانت از خدا گرفته ايد و . كه هيچ كنترلي از خويش ندارند
  41....با كالم خدا از آنها بهره مند مي شويد

اين گفته ها همساز با وحي هايي بود كه محمد پيشتر درباب زنان دريافت 
  :كرده بود كه شامل كتك زدن زنان نافرمان نيز مي شد 

حفظ ] براى آنان[به پاس آنچه خدا ] و[مانبردارند پس زنان درستكار فر"
 كنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم را حفظ مى] شوهران خود[اسرار  كرده
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 و انان ها از ايشان دورى كنيد در خوابگاه] بعد[پندشان دهيد و ] نخست[داريد 
  )4:34(".پس اگر اطاعت كردند ، ديگر راهي برعليه انها مجوييد. را بزنيد

محمد همچنين به ناباوران چهار ماه وقت داد كه عربستان را ترك كنند و از 
  )3-9:1.(كبار ديگر به اسالم فراخوانداهللا وحي دريافت كرد كه آنها را ي

 از -اين ناباوران اعراب مشرك يا بت پرست بودند و نه يهوديان و مسيحيان
در اينجا هيچ ذكري نمي اين رو از گزينه ي جزيه كه پيشتر بيان شده بود 

براي يهوديان و مسيحيان انتخاب ها روي آوردن به اسالم ، پرداخت جزيه . شود
يا جنگ كردن بود ، براي مشركين انتخاب ها فقط جنگ يا روي آوردن به 

او خاطر نشان مي كند كه تنها ناباوراني كه به اسالم روي اورند قادر . اسالم بود
مسلمانان بعد از پايان مدت . ان وحدت را حفظ كنندخواهند بود كه با مسلمان

  .چهار ماه مهلت براي ترك ، بايد آنان را بكشند

تعهدات خود نسبت [ايد و چيزى از  مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته"
اند پس پيمان  شما فروگذار نكرده و كسى را بر ضد شما پشتيبانى ننموده [به

 . ن تمام كنيد چرا كه خدا پرهيزگاران را دوست داردمدتشا] پايان[را تا  اينان
 هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آنان را پس چون ماه

دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد 
ردانيد گ اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان گشاده پس

  )6-9:4 ("زيرا خدا آمرزنده مهربان است

در : توبه و ديگر مناجات منظم و دادن صدقه به معني پذيرفتن اسالم است 
عربي كلماتي كه براي آنها استفاده مي شود براي دعا صالت و براي صدقه 

تنها پذيرفتن اسالم زندگي . دو امري كه ستون اسالم شده اند: ذكات است 
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نجات مي دهد و تنها اميد به پذيرش اسالم از سوي انها ، رحم ناباوران را 
  .مسلمانان را به دنبال مي آورد چرا كه گناه كافران بزرگ است

بنابراين وقتي ارتش جهاد اسالم به هندوستان هندو مذهب را چپاول مي 
كرد ، بسيار وحشي تر بودند تا در اروپا چرا كه مسيحيان اروپايي گزينه ي 

 عنوان اهل ذمه را داشتند در حاليكه هندوهاي كافر چنين حقي را زندگي به
.) اگرچه به داليل عملي آنها بعدا موقعيت اهل ذمه را بدست آوردند( نداشتند 

مورخي به نام سيتا رام گول شهادت مي دهد كه مهاجمين مسلمان به هند 
  : هيچ احترامي به قوانين جنگ كه قرن ها حاكم بود نداشتند

الزم بود كه . توري اسالمي با قوانين متفاوتي آمد يعني با سنت پيامبرامپرا
رزمندگان مردم بي دفاع  غيرنظامي را بعد از پيروزي قطعي  كه ميدان نبرد را 

الزم بود تا روستاها و شهرهايشان بعد از اينكع . برده بودند ، تار و مار كنند
گاوها و برهمن ها   . و غارت كنندمدافعينشان مرده يا گريخته بودند، را سوزانده 
معابد و صومعه ها به ويژه . توجه آنها را به قتل عام غيرنظاميان مي كشاند

فته و آنهايي را كه نمي كشتند به اسارت گر. طعمه ي غارت و حريق مي شدند
غنايم بسياري حتي از اجساد دريافت مي شد و . به عنوان برده مي فروختند

و آنها همه اين ها را به عنوان مجاهد و . ت نظامي بودمعيار موفقيت ماموري
  42. كافركشي در راه اهللا و آخرين پيامبرش انجام دادند

  قتل شعرا 

محمد در اين دوره تصميم گرفته بود كه هر مخالفت باقي مانده اي را 
فك و عصما بنت را اكنون به دو شاعر دوخت ، ابو عاو نگاهش . جاروب كند

  . و ادعاي پيامبري اش را در اشعارش  به سخره گرفته بودمروان كه محمد 
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فك مشهور بود كه بيش از صد سال سن داشت و كشتار مخالفين توسط ابو ع
چه كسي حساب اين ": محمد از مردانش پرسيد . محمد را به نقد كشيده بود

 وي يك داوطلب جوان به نام سالم بن عمير 43"موجود پست را خواهد رسيد؟
عصما بنت مروان شاعره اي بود كه . شاعر پير را هنگام خواب كشتيافت كه

او اشعاري سرود كه مردم . وقتي خبر قتل ابو افك را شنيد خشمگين شد 
مدينه را به خاطر اطاعت از غريبه اي كه به هيچكدام آنان تعلق ندارد متهم 

كرده و آيا جوانمردي يافت نمي شود كه به او حمله ": كرد و از آنها پرسيد 
  44"اميد كساني كه از هر انتظاري را دارند قطع كند؟

چه كسي مرا از ": وقتي محمد اينرا شنيد درپي داوطلبي گشت تا او را بكشد
 مسلماني به نام عمير بن الختمي اين كار را "شر دختر مروان نجات مي دهد؟

 را انجام اما وقتي اين كار. برعهده گرفت و آن شاعره را با كودكي در شكم كشت
محمد به او اطمينان خاطر مي . داد نگران شد كه مبادا گناهي انجام داده باشد

   "!اي عمير. تو به خدا و پيامبرش كمك كرده اي": دهد 

مردان قبيله ي عصما بنت مروان ، بني ختما چون قدرت اسالم را در كشتن 
  45. كردنداين شاعره ديدند به نقل از ابن اسحاق پيامبري محمد را تصديق

 بيماري و مرگ محمد

محمد گرماگرم تحكيم قدرت خويش و طرح ريزي براي گسترش امپراتوري 
كه دستور جهاد براي تسخير مقرهاي بيزانسي سوريه و (رو به رشد خود

 مطابق روايات اسالمي، او پايان كار .به بستر بيماري افتاد) فلسطين را داده بود
 از بيماري مرگبار خود او آخرين وحي را نيز چند ماه قبل. خود پيش بيني كرد

دريافت كرد ، وحي مختصر قرآني و معتقد بود كه اهللا از او مي خواهد براي 
چون يارى خدا و پيروزى فرا ": مرگ خود آماده شود و از خدا آمرزش بخواهد 
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 پس به ستايش .دسته در دين خدا درآيند  ببينى كه مردم دسته.رسد
 .پذير است ر باش و از او آمرزش خواه كه وى همواره توبهپروردگارت نيايشگ

جبرئيل هر ":  عايشه نقل مي كند كه محمد بعدا به او گفت 46)110:1-3("
سال يك بار قرآن را براي من نقل مي كد و براي امسال دوباره پس دريافتم كه 

  47".مرگم اين سال فراخواهد رسيد

سيد كه عايشه از يك سردرد شكايت بيماري نهايي پيامبر اسالم روزي فرار
محمد به او مي گويد اي كاش بيشتر عمر مي كرده تا نزد او بماند ، اما . داشت

اي كاش ": او با رجوع به سردرد عايشه گفت . مي دانست كه اينطور نيست
 ، پس مي توانستم از اهللا براي تو پيشامد چنان بود كه تو پيش از من مي مردي

  ".اي تو دعا كنمآمرزش بطلبم و بر

به خدا اي كاش چنين ": عايشه به اين سخن با شيطنت تندي پاسخ مي دهد
ولي مي دانم كه چون من مرده باشم و بعد از بازگشت از گور من در همان . بود

  "!روز با يكي از زنانت خواهي خفت

او به عايشه گفت كه سردردش از او .اما محمد حوصله ي شيطنت نداشت
 نگراني 48. در دل داشت كه بيماري اش مي تواند مرگبار باشدسخت تر است و

او از اين جا بيشتر مي شد كه او  هر شب را در خانه يكي از زنانش به سر مي 
پس چون بيماري . كرد كه گويي از زمان چندهمسري اش عادت او بوده است

 "بود؟فردا كجا خواهم بود؟ فردا كجا خواهم "اش بيشتر شد فرياد بر آورد كه 
در نهايت همسران ديگرش به او اجازه دادند در كنار عايشه همسر مطلوبش 

  49. بماند

همانطور كه ديده ايم او دردي را تجربه مي كند كه چند سال پيش در خيبر 
  50.تجربه كرده بود و مي گفت احساس مي كنم گلويم از درد پاره مي شود
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 كه اكنون در پايان كتاب قرآن خفته در حالت خواب بارها دو سوره از قرآن را
  .در اين سوره ها محمد از شر به خدا پناه مي آورد. است را ذكر مي كرد

 و از شر تاريكى . از شر آنچه آفريده.برم به پروردگار سپيده دم بگو پناه مى"
حسود آنگاه كه ] هر[ و از شر . ها  و از شر دمندگان افسون در گره.چون فراگيرد

  )113وره ي س ( ".حسد ورزد

 از شر .مردم  معبود.م پادشاه مرد.برم به پروردگار مردم بگو پناه مى"
چه از جن و چه .كند هاى مردم وسوسه مى در سينه ن كس كهآ.گر نهانى وسوسه
  51)114سوره ي  (".از انس

او از مومنيني كه دور او جمع شده بودند چيزي خواست تا بر روي آن 
 روي آن چيزي بنويسم كه شما هرگز آنرا فراموش تا من بتوانم بر": بنويسد 

 اما در عوض مسلمانان با يكديگر درباره  ي اينكه بيماري محمد ".نخواهيد كرد
چقدر سخت است مشاجره كردند تا اينكه در نهايت او به آنها دستور داد كه 

ن مشركي": اما قبل از ترك محمد به آنها دو چيز را امر كرد . اتاق را ترك كنند
از عربستان بيرون كنيد و به نمايندگان خارجي آناني كه من با آنها مراوده دارم 

  "52. احترام بگذاريد و به ايشان هديه دهيد

برخي . از نظر او حتي وقتي در بستر بيماري بود ، ناباوران بسيار فراوان بودند
  53 .از روايات اسالمي حتي ادعا مي كنند كه يهوديان محمد را جادو كردند

وقتي برخي از همسران او درباره ي كليساي زيبايي كه در حبش ديده بودند 
تعريف مي كردند و از شمايل با شكوهش سخن مي گفتند ، محمد نشست و 

در مزار او مكان كساني كه هر گاه مرد با تقوايي از آنها بميرد ، " : گفت 
دترين مردمان از اين ها ب. پرستش بسازند و سپس تصاويري در آن قرار دهند

خدا يهوديان و مسيحيان را نفرين كرد چرا ": او اضافه كرد  54"نظر اهللا هستند
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 عايشه تذكر داد كه 55".كه آنها آرامگاه پيامبرانشان را مكان پرستش ساختند
  56".آرامگاه من چشمگير ساخته خواهد شد": آيا او نگفته بود كه 

 را به دهان او ريختند و رفتار اعتراض اطرافيان پيامبر داروييدر اين لحظه ، 
: وقتي او احساس تلخي دارو را كرد ، از آنها پرسيد . آميز او را ناديده گرفتند

 آنها پاسخ دادند كه "آيا شما را ممنوع نكردم كه دارويي در دهان من نريزيد؟"
او تنها به عنوان يك بيمار بي خوردن دارو بي ميل است ، اما محمد رضايت 

او به عنوان تنبيه دستور داد كه هر كسي آنجا بوده تا دارو را به دهان او . دندا
  57. بريزند خود بايد آن دارو را بخورد

من موجزترين ": محمد با بازگشت به كار پيامبري اش خاصر نشان ساخت 
سخنان را كه حاوي عميقترين معناي را به سوي شما فرستاده ام و من با 

نانم انداختم پيروز شده ام و حال كه اينجا خوابيده ام ، وحشتي كه در دل دشم
اين يكي  58"كليدهاي گنج هاي جهان نزد من آورده شده و در دستان من است

درست است كه قرآن كامال مختصر است خصوصا . از عبارات جالب توجه است
در مقايسه با عهد عتيق و حتي جديد ، اما اينكه محتوايش واقعا واجد 

اينكه . ن معناست كه براي متخصصين الهيات جاي ترديد فراوان استعميقتري
او با ايجاد وحشت توانسته پيروز شود با وجود تاريخ پرآشوب رسالت پيامبري 

  .اش ، حمالت و جنگ ها و ترورهايش ، نيز جاي انكار ندارد

محمد البته از وحشت و ترور به معناي امروزي تروريسم استفاده نمي كند 
-7:4;3:151(راد وحشتي است كه اهللا در دل هاي كافران مي افكند بلكه م

 چيزي مشابه آنچه يهوديان و مسيحيان ترس از خدا مي  ).…, 8:60;8:12;5
اما براي محمد ، اين ترس از خدا با ترس و تروري كه رزمندگان او به دل . دانند

و ابزارهاي قهر ي افكنند جدايي ناپذير است چون اين رزمندگان نزد امخالفين م
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 و مسلمان اين رزمندگان و الهياتي كه به آنها غنيمت در اين . خدا هستند
جهان و لذت بي پايان در ان جهان را وعده مي دهد در دستان محمد كليد 

اين گنج ها به مسلمانان تعلق دارد كه بوسيله ي ترور و . گنج هاي جهان است
  .غضب اهللا به آنها مي رسد

يكي از موهباتي كه ": عايشه مي گفت . ن كار محمد فرارسيددر نهايت پايا
اهللا به من بخشيده است اين است كه پيامبر خدا در خانه ي من وفات يافت در 
روزي كه او در حاليكه در آغوش من بود و اهللا آب دهان مرا با آب دهان او در 

 سه پيامبر خدا هنگامي كه شصت و": سپس گفت  59".هنگام مرگش درآميخت
  .  ميالدي632 يعني در هشتم جون 60".سال داشت درگذشت

محمد ، حاكم عربستان ، بنيانگذار و پيامبر اسالم ، اموال اندكي از خود به 
مسلما چيزي كه . او اغلب اموال خود را براي جهاد خرج كرده بود. جاي گذاشت

 او را و در طي قرون ، مسلماناني كه. او به جهان بخشيده مذهب اسالم است
با جديت فراوان اوامر او را براي جهاد از بابت الگوي رفتار خويش قرار دادند 

  .خويش به كار برده اند

  بعد از محمد

محمد هيچ جانشين مشخصي نداشت ، بيماري مرگبار او ظاهرا ناگهاني آمده 
يك پسر او به نام ابراهيم كه : او دختراني داشت اما هيچ پسري نداشت. بود

محمد  (.يغه ي محمد به نام ماري قبطي بود ، در شانزده ماهگي مردمادرش ص
 "اگر ابراهيم زنده بود من تمام قبطيان را از جزيه معاف مي كردم": يكبار گفت 

61(  
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عايشه : مطابق احاديث ، محمد ابوبكر را به عنوان جانشين خود منصوب كرد
ي خواست كسي را نام او را به عنوان كسي كه محمد انتخاب مي كرد اگر م

 محمد در طي بيماري مرگبار خويش دستور داده بود 62. برگزيند ، اعالم كرد
و در واقع بعد از مرگ  63. كه ابوبكر به جاي او براي مسلمانان نماز بگذارد

  . محمد ابوبكر اولين خليفه شد

اما فرقه اي از مسلمانان ادعا مي كنند كه محمد در واقع علي را به عنوان 
آيا ": در اين روايت محمد از علي پرسيده است كه . شين انتخاب كرده بودجان

تو راضي هستي كه آنچه را هارون براي موسي انجام داد براي من انجام 
 اين روايت به آنچه موسي در قرآن به هارون مي گويد اشاره پس 64"دهي؟
يده را كه  اما عايشه اين ا)7:142 (".جاي من را در ميان مردم بگير" :دارد

شايد او هنوز از علي به خاطر ( محمد علي را انتخاب كرده است تمسخر كرد
اينكه به محمد گفته بود زنان ديگري هستند كه جايگزين عايشه شوند ، كينه 

وقتي برخي گفتند كه محمد مي خواسته علي جانشينش باشد ، .) به دل داشت
تي ، او در آغوش من مرد و او در كي او علي را انتخاب كرد؟ براس": او پاسخ داد 

خواست شستشوي آب كرد و سپس در همان وضعيت جان داد پس من حتي 
نتوانستم دريابم كه او مرده بود ، پس كي او علي را به اذن خويش منصوب 

  65"كرد؟

اين جدل در سالهاي اوليه اسالم به اوج رسيد وقتي ابوبكر جاي خود را به 
 تاكيد داشتند جانشين هربار بخشي از مسلماناني . ثمانعمر داد و عمر به ع

سرعمو و داماد محمد علي پ(محمد تنها بايد كسي از خانواده ي خودش باشد  
 انتخاب شد اما در 656در نهايت علي به عنوان چهارمين خليفه در سال ).بود

  . ترور شد661سال 
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يه را رها شيعه ي علي يا حزب علي ،كه امروز شيعه شناخته مي شود اين قض
گسست آنان از اكثريت مسلمانان بيشتر شد و تندرو تر شدند و اين . نكرد

در طول قرون ، شيعه تقواي اسالمي را كامال . وضعيت همچنان ادامه دارد
  .متفاوت از بخش اعظم مسلمانان يعني سنيان تعريف كرده است

 ، اما  درصد از كل امت اسالمي را تشكيل مي دهند15مسلمانان شيعه فقط 
اكثريت عظيمي در ايران و اكثريتي نسبتا كمتر در عراق دارند و نيز اقليت 

آنها نيرويي هستند كه سني ها مي بايست . مهمي در ديگر كشورهاي اسالمي
اختالف شيعه و سني در اسالم طي قرون منجر به . روي انها حساب باز كنند

ايه ي اين نزاع دوباره خشونت هاي فراواني شده است و در قرن بيست و يكم س
  . در عراق در طول جنگ و پاكستان و جاهاي ديگر حاكم است

  .اين ميراثي است كامال در تطابق با رفتار و شيوه ي زندگي پيامبر اسالم
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  فصل دهم

  ميراث محمد
  آيا محمد يك بچه باز بود؟* 

  آيا محمد زن ستيز بود* 

  الگو جنگي محمد* 

  ه ي اسالميمجازات بي رحمان* 

  آيا اسالم نسبت به ديگر مذاهب تساهل دارد؟* 

  جنبه مهربان محمد* 

  چگونه جهادگرايان امروزه از محمد تقليد مي كنند* 

  چه بايد كرد* 
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  جنگ با ترور

 به چهره جدلي 2001محمد با حمالت تروريستي جهادي در يازده سپتامبر 
ه ي او و درباررين متعد تحليل گران  و مفس. تري در جهان غرب تبديل شد

مذهبش اظهار نظر كردند بدون آنكه حتي زحمت بدهند كه درباره ي واقعيات 
هميشه سطحي از آنجايي كه شناخت نسبت به محمد در غرب . پژوهش كنند

بوده است، هميشه توانسته اند آنرا ماستمالي كنند ، اما بسياري از پرسش ها 
با ترور و رابطه ي بين جهان اسالم و نسبت به الگو بودن او هنوز به جنگ 

  .غيراسالم مربوط است

و نيز ( چون جهادگرايان . پس از اين جهل مي توان نهايت سواستفاده را كرد
محمد را الگو و راهنماي خود مي دانند، مهم است كه بدانيم ) مسلمانان عادي

  . محمد واقعا چه گفته و چگونه زندگي كرده است

  پيامبر بچه باز؟ 

 ، جري وينز ، رئيس پيشين مجمع باپتيست هاي جنوبي 2002ر سال د
اسالم توسط . مسيحيت توسط عيسي مسيح مجرد بنيانگذاري شد ": گفت 

محمد ، بچه بازي ديوصفت كه زناني دوازده ساله داشت و آخرين آن دختري نه 
سخنان وينز جدل فراواني برانگيخت كه اغلب آنها او را به  1". ساله بود

سالموفوبيا متهم مي كردند بدون آنكه پايه ي واقعي سخنان اش را بررسي ا
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شوراي روابط اسالم و آمريكا از رئيس جمهوري بوش و رهبران مذهبي . كنند
  2.را تقبيح كنند"اظهارات اسالم هراسانه ي و بي مالحظه ي وينز "خواست كه 

مطابق احاديث . با اين حال در واقعيت اين سخنان ترديد اندككي وجود دارد
با عايشه وقتي كه او دختري شش ساله "كه بخاري گزارش كرده ، پيامبر اسالم 

بود ازدواج كرد و اين ازدواج را وقتي عايشه نه سال داشت به وصال 
.   محمد در اين زمان پنجاه سال داشت3.)يعني با او مقاربت كرد("رسانيد

گواه آشكار گير كرده اند، ادعا مي بسياري از مدافعين اسالمي در حاليكه با اين 
طبري "كارن آرمسترانگ ادعا مي كند كه . كنند كه عايشه در واقع بزرگتر بود

مي گويد كه او چنان جوان بود كه در خانه ي پدري اش ماند و ازدواج بعدا 
خوانندگان او به احتمال  متاسفانه 4".وقتي كه او به بلوغ رسيد صورت گرفت

برخالف حرف :ا در دست ندارند تا ادعاي او را كنترل كنند زياد كتاب طبري ر
پيامبر ": آرمسترانگ ،  اين مورخ اسالمي از عايشه به اين صورت نقل مي كند 

خدا با من وقتي هفت ساله بودم ازدواج كرد ، وقتي من نه سالم شد ازدواج ما 
  5".به وصال رسيد

. ا قبول مي كنندبا وجود اين سخنگويان ديگر مسلمان اين گواهي ر
پژوهشگر اسالمي محمد علي الحنوتي مي گويد كه ازدواج محمد با عايشه به 

اهللا معموال كسي نيست كه ما بتوانيم نسبت به فرمان او "خواست خدا بوده و 
او به خاطر آنچه انجام مي دهد مواخذه نمي ":  قرآن مي گويد ".بحث كنيم

 عايشه ".جام مي دهند پرسيده مي شودبراي هرچه ان) مردم(شود، اما از آنها 
... وقتي نه سال داشت ازدواج كرد، وقتي محمد مرد ، او نوزده سال سن داشت
  6"ازدواج با يك دختر شش ساله يا نه ساله يا هرسن ديگري چه اشكالي دارد؟
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قابل ذكر است . ازدواج با كودكان در ميان اعراب قرن هفتمي امري رايج بود
آيه ي قرآني در دفاع از ازدواج محمد با عايشه ذكر نشده كه هيچ حديث يا 

و اين در تضاد با دفاعيات آشكاري است كه براي ازدواج با عروس خود –است 
فرهنگي را توصيف عالوه بر اين ، قرآن . زينب بنت جحش در قرآن آمده است

 قرآن در مقررات. مي كند كه ازدواج كودكان در آن امري بديعي و طبيعي بود
براي دوره اي كه مي بايست قبل از طالق صبر كرد تا معلوم شود كه آيا همسر 

] ماهانه[ديدن   و آن زنان شما كه از خون": مسلمان باردار است مي گويد 
عده آنان سه ماه است و ] بينند يا نه مى كه خون[نوميدند اگر شك داريد 

و زنان ] ماه استشان سه  نيز عده] اند خون نديده] هنوز[كه ] دخترانى[
] خدا[هر كس از خدا پروا دارد  آبستن مدتشان اين است كه وضع حمل كنند و

 اهللا در اين وحي وضعيتي را )65:4.(" براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد
پيش بيني مي كند كه در ان زني نابالغ نه تنها ازدواج كرده بلكه قصد دارند 

  .طالقش نيز بدهند

باز بود؟ مفهوم بچه باز به عنوان انحراف جنسي در زمان پس محمد يك بچه 
محمد در ازدواج با عايشه كمابيش همان . قرن هفتم براي اعراب وجود نداشت

كاري را كرد كه مردان زمان او انجام مي دادند و هيچ كس درباب اين موضوع 
. ارداز اين نظر ، اتهام وينس كمي ناهمخواني زماني د. مشكلي نداشت تا بعدها

اما با توجه به منزلت محمد براي مسلمانان الگوي عالي رفتار انساني ، ازدواج او 
مشكل وقتي پيش مي ايد كه عملي مانند اين به . با عايشه مهمتر مي شود

اجبار از زمينه ي تاريخي اش جدا شده و به عنوان يك الگو براي انسانهاي تمام 
 اين دقيقا همان چيزي است كه در با اين حال.زمان ها و مكانها در مي آيد

بسياري از مسلمانان حتي در دوره ي مدرن . مورد امت اسالمي رخ داده است
در برخي موارد حتي قاون . با تقليد از پيامبر اسالم با كودكان ازدواج مي كنند

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 1041ماده : نيز آنرا مجاز شمرده است 
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: سالگي بلوغ مي يابند و در اين سن مي توانند ازدواج كنند دختران در سن نه 
ختبه ي عقد . ممنوع است) نه سال كامل براي دختران (ازدواج پيش از بلوغ "

  7"پيش از رسيدن به بلوغ با اجازه ي قيم مجاز است 

آيت اهللا خميني وقتي كه او بيست و هشت سال سن داشت خود با دختري 
خميني ازدواج با يك دختر نابالغ را موهبتي الهي قلمداد  8.ده ساله ازدواج كرد

تالش كنيد دختر شما نخستين خون را در خانه ي "كرد و نصيحت كرد كه 
  9".شما نبيند

  :  گزارش داد 2001مجله تايمز در سال 

در ايران سن قانوني ازدواج براي دختران نه سال است و براي پسران "
ورد سواستفاده ي بچه بازان قرار مي گيرد كه از اين قانون گاهي م. چهارده سال

در سال . واليات با دختران فقير ازدواج مي كنند و سپس آنها را رها مي كنند
مجلس ايران راي داد كه سن ازدواج دختران را به چهارده سال افزايش  ، 200

ه تالش .يون سنتي تشكيل شده آنرا رد كرددهند اما شوراي نگهبان كه از روحان
براي لغو حداقل سن چهارده سال براي دختران توسط محافظه كاران 

خوشبختانه رد شد ، اما كارشناسان محلي مي گويند كه آن به ندرت اجرا مي 
  "10.)آغاز بلوغ مناسب ترين سن براي ازدواج مالحظه مي شود.( شود

گزارش مي دهد كه بيش از نيمي از ) يونيسف(بنياد كودكان سازمان ملل 
ان افغانستان و بنگالدش قبل از اينكه به سن هجده سالگي برسند ازدواج دختر

، پژوهشگران در اردوهاي پناهندگي در افغانستان و 2002 در سال 11.مي كنند
در . پاكستان دريافتند كه نيمي از دختران تا سن سيزده سالگي ازدواج كرده اند

كالس دوم دبستان يا يك اردوي پناهندگي افغان بيش از دو سوم دختران تا 
ازدواج كرده بودند ويا نامزد بودند و ظاهرا همه ي دختران باالي كالس دوم از 
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. يك كودك ده ساله با يك مرد شصت ساله نامزد بود. قبل ازدواج كرده بودند
12  

اين بهايي است كه زنان در سراسر تاريخ اسالم پرداخته اند و همچنان مي 
  )33:21. (سنه ي آنان مالحظه مي شودپردازند چرا محمد اسوه ي ح

  زن ستيز ؟ 

محمد همسران بسياري داشت ؛ فهرست زنان او متغير اند اما معموال به يازده 
روايات اسالمي به او قدرت فوق انساني به او نسبت مي . تا سيزده زن مي رسند

جبرئيل ديگچه اي آورد كه از آن بنوشم و به من قدرت ": او مي گويد : دهند 
 در مقابل ، مدافعين اسالمي معاصر 13".انرژي جنسي برابر با چهل مرد داده شد

ادعا مي كنند كه ازدواج هاي پرشمار محمد به خاطر هوس نبوده بلكه براي 
يك بيوگرافي نويس مسلمان وقايع هر . تحكيم اتحادهاي سياسي بوده است

بنابراين آيا ":  كه كدام از اين ازدواج ها را بررسي مي كند و نتيجه مي گيرد
نمي بينيم كه براي همه ي اين ازدواج ها دليلي محكم وجود داشته و هوس و 

با اينكه غيرممكن است چنين چيزي را 14 ".شهوت در ميان آنها نبوده است
تعيين كنيم ، هيچ شكي نيست كه قوانيني كه محمد براي زنان وضع كرده 

  . مروز بر زنان تحميل كرده استمضرات زيادي را در جوامع اسالمي تا به ا

قرآن زنان به مزرعه تشبيه مي كند و مردان مي توانند به اراده ي خود از انها 
كه ] و هر گونه[ زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا ": استفاده برند 

آييد و آنها را براى خودتان مقدم داريد و از خدا ]در[خواهيد به كشتزار خود 
مژده ] به اين ديدار[ بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را پروا كنيد و

همچنين اعالم مي كند كه شهادت زن ، نصف شهادت مرد ارزش ) 2:223("ه د
دو مرد نبودند،  اگر پس  و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد،": دارد 
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گواه (رضايت داريد  ( به عدالت آنان(، از ميان گواهانى كه  مردى را با دو زن
ديگر، وى را يادآورى )  زنِ) فراموش كرد،)  زن(يكى از آن دو ) اگر(، تا )بگيريد

 قرآن به مردان اجازه مي دهد با چهار زن ازدواج و با كنيزان )2:282(" .كند
اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر   و"همچنين  .مقاربت كند

سه سه چهار چهار به زنى  دو پسند افتاد دو را كه شما] ديگر[زنان  از چه
 يا به آنچه] زن آزاد[گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك 

نزديكتر است تا به ] خوددارى[اين ] اكتفا كنيد[ايد   مالك شده]كنيزان از[
  )4:3(" وار گرديد بيهوده عيال و ستم گراييد

 ": هد كه ارث پسر بايد دو برابر دختر باشد قرآن همچنين حكم مي د
 كند سهم پسر چون سهم دو خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى

زنان نافرمان تان  و بدتر از همه اينكه به شوهران مي گويد )4:11(" دختر است
  )4:34. (را كتك بزنيد

اي زنان ". ردانمحمد اينرا نيز مي گويد كه جهان بيشتر پر از زنان است تا م
شما مرتب .. .، به هوش باشيد كه اكثريت ساكنين جهنم را از ميان شما ديده ام

در خرد و . شوهران تان را لعنت مي فرستيد و نسبت به آنان قدرنشناس هستيد
يك مرد با احساس خويش مي تواند توسط شما . دين از شما ناقص تر نديده ايم

  15".گمراه شود

از قران و محمد ، جاي تعجب نيست كه زنان در جهان از با چنين اظهاراتي 
  .نابرابري رنج ببرند

  مجازات سخت ؟ 
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دو مجازات سخت يكي سنگسار براي زنا و ديگري قطع دست براي دزدي نزد 
بسياري از غربيان شريعت اسالم را تعريف مي كند و در واقع اين احكام نشانه 

دم تناسب آن براي جهان معاصر اي از سختگيري و خشونت قرون وسطايي و ع
  . حمله به آنها به عنوان عناصر اصلي شريعت دشوار خواهد بوداما . است

مشهور است كه محمد يهوديان را براي پنهان كردن مجازات سنگسار براي 
مدافعين اسالمي در غرب با عالقه مي گويند كه . زنا در تورات مالمت كرد

تنها گفته شده كه براي زنا شالق بزنيد . ستچنين فرماني در قرآن داده نشده ا
خدا و روز بازپسين  به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر  به": 

آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از  به دين خدا نسبت] كار] در ايمان داريد
ه  اهللا همچنين فرمان مي دهد ك)24:2("كيفر آن دو حضور يابند در مؤمنان

زنان شما  از  و": زنان زناكار تا زمان مرگشان بايد در خانه محبوس بمانند
بر آنان گواه ] مسلمانان[شوند چهار تن از ميان خود  زنا مى كسانى كه مرتكب

ها نگاه داريد تا مرگشان  را در خانه] زنان=] گيريد پس اگر شهادت دادند آنان
  )4:15(" فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد

اين مجازات ها خود به اندازه ي كافي خشن هستنند ، اما حداقل به نظر مي 
رسد كه اين اميد وجود داردكه مجازات اسالمي سنگسار براي زنا متوقف شود 
كه در دولت هايي كه شريعت اسالم را به كمال اجرا مي كنند مي تواند توقف 

.  چندين داستان نقل مي كننداحاديث بيش از. اما اين اميد يك توهم است.يابد
قرآن اصالتا شامل آيه اي بود كه در آن حكم سنگسار براي زنا به نقل از عمر ، 

  : داده شده بود ، اما سهوا از قلم افتاده است

اهللا به محمد حقيقت و كتاب قرآن را فرستاده و در ميان آنچه او وحي كرد "
كه زنا را محكوم كرده و ما ) سنگسار زن و مرد زناكار متاهل(آيه ي رجم بود 
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پيامبر خدا اين تنبيه را انجام داد و ما . اين آيه را ذكر كرده و به خاطر سپرديم
  .نيز پس از او چنين كرديم

مي ترسم كه بعد از مدتي كسي گويد كه به خدا كه ما آيه ي رجم در كتاب 
و تنبيه رجم .  سازندخدا نمي يابيم و بنابراين انها آنچه اهللا ملزم كرده بود را رها

براي هر متاهلي است كه مرتكب زنا شده باشد اگر گواه الزم فراهم باشد يا 
  "16. اعتراف يا حاملگي رخ دهد

براي اصالح طلبان اسالمي دشوار اگر نه غيرممكن است جايي كه عمر برعليه 
  .آنان هشدار مي دهد سربه مخالفت بردارند

ي تر از زنا تصديق شده است و در مجازات قطع دست براي مجرم حتي قو
اند   و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده": آيه اي در قرآن باقي مانده است 

  " دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است

  . كلمات خدا اكنون و براي هميشه قابل اعمال است

  پيامبر جنگجو ؟ 

اگر ( ند كه محمد در بيست و هفت نبرد شركت جست ابن اسحاق نقل مي ك
  .)داخل پرانتز ط آمد مراد ارجاع به منبع تاريخ طبري است

  : شركت كرد ) ط بيست و شش(پيامبر شخصا در بيست و هفت نبرد 

  . وادان كه حمله به البواء بود

  .عشيره در دره  ينبوع . بواط در جهت رادوا
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  ز بن جابركراولين نبرد در بدر در تعقيب 

ط و بسياري از . (نبرد بزرگ بدر كه در آن خدا روساي قريش را مي كشد
  )اشراف قريش و اسرا

  غزوه ي بني سلُيم تا اينكه محمد به آب هاي كُدر

  )تا اينكه او به قرقرا رسيد: ط (غزوه ي سويق در تعقيب ابوسفيان بن حرب 

ن بحران در حجاز كه حمله ي به معد) به سوي نجد: ط ( غزوه ي قطفان 
  .بود

  غزوه ي احد

  غزوه اي الحمراء االسد

  بنو نظيرغزوه ي 

  نبرد ذات الرقاع 

  آخرين نبرد بدر يا بدرآخر

  دومت الجندل 

  الخندق و بني قريظه 

  ق ذي قَرد  و بني مصطَل. بني لحيان 
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مشركين با عبور او به مكه مخالفت كردند و محمد قصد صلح حديبيه كه 
  .جنگ نكرد

  زوه ي خيبرغ

  : بعد از زيارت از مكه او به اشغال مكان هاي زير مي پردازد 

  مكه ، حنين ، طائف  و تبوك

بدر ، احد ، خندق ، قريظه ، : محمد خود در نه تا از انها شخصا جنگيد 
  17مصطلق ، خيبر ، فتح حنين و طائف 

ه ما ديده ايم كه جهاد گرايان چگون. پس محمد يك الگوي هنجارين است
امروز براي تشويق مسلمانان به جنگ مطابق الگوي پيامبر به نبرد بدر و خيبر 

اگر نه غيرممكن ، دشوار بتوان ادعا كرد كه اسالم دين صلح . توسل مي جويند
اصالح . است وقتي جنگ و غنيمت مشغله ي اصلي پيامبر اسالم بوده است

ين واقعيت در عوض طلبان اسالمي اگر اندكي صداقت داشته باشند بايد با ا
انكار يا الپوشاني آنها مواجه شوند و كاري كنند كه مسلمانان از قرار دادن 

اگر آنها چنين نكنند ، نتيجه مشخص . محمد به عنوان الگو صرف نظر كنند
  . خونيزي به نام اسالم ابدي گشته و تقليد از پيامبرش  ادامه خواهد يافت: است 

  تساهل اسالمي ؟ 

ايمان آورده و كسانى كه ] به اسالم[در حقيقت كسانى كه ": د قرآن مي گوي
ترسايان و صابئان هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت  اند و يهودى شده

پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت و نه بيمى  و كار شايسته كرد
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 و 5:69و همچنين ) 2:62("اندوهناك خواهند شد بر آنان است و نه
سخنگويان مسلمان در غرب مايل هستند كه چنين اياتي را نقل كرده و .22:17

بر اشتراك بين اسالم و مسيحيت تاكيد كنند و گاهي حتي بين اسالم و 
ايشان تصويري ماليم و متسامح از احترام اسالم به اديان ابراهيمي . يهوديت

يان را جلب سخن مي گويند و بدين طريق اعتماد بسياري از يهوديان و مسيح
مي كنند كه كشورهاي غربي مي توانند مهاجرين مسلمان را در تعداد زياد 

  . بپذيرند بي آنكه موجب گسست در جوامع چندفرهنگي آنان شود

پيامبر اسالم در قرآن و حديث  به اندازه ي كافي هيچ تسامح و تطابقي بين 
يك . ود اورده استمسلمانان و غيرمسلمانان ايجاد نكرده بلكه تنها تخاصم بوج

مولفه ي بنيادين ديدگاه قرآن از غيرمسلمانان اين است كه اغلب باور مكرر و 
دين ": سنگدالنه به حقيقت مطلق خويش است كه هيچ رقيبي را نمي پذيرد 

تنها ايمان راستين "يا ترجمه ي ديگري دارد كه ) 3:19 (".نزد خدا اسالم است
) مردم اهل كتاب( يان و مسيجيان  اغلب يهود".در نظر خدا اسالم است

ايد به  مردم پديدار شده براى كه شما بهترين امتى هستيد": ستمكار هستند 
داريد و به خدا ايمان داريد و  بازمى دهيد و از كار ناپسند كار پسنديده فرمان مى

برايشان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند  اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعا
  )3:110("بيشترشان نافرمانند] لى[و

همانطور كه ديديم ، قرآن اشاره مي كند كه يهوديان و مسيحيان بعد از 
زمان محمد به خاطر اينكه پيامبري محمد را نپذيرفته اند از دين برگشته اند و 

محمد اتهام خود برعليه يهوديان و مسيحيان . دچار انحراف و بدانديشي شده اند
يحيان به اين باور كه عيسي مصلوب شده و يهوديان را را با محكوم كردن مس

ما مسيح  كه و گفته ايشان": براي باور به مصلوب كردن او همراه مي كنند 
آنان او را نكشتند و مصلوبش  عيسى بن مريم پيامبر خدا را كشتيم و حال آنكه
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قطعا در باره او اختالف كردند  كه نكردند ليكن امر بر آنان مشتبه شد و كسانى
از گمان  اند و هيچ علمى بدان ندارند جز آنكه در مورد آن دچار شك شده

  )4:157("كنند و يقينا او را نكشتند پيروى مى

ملعون هستند چند بار در قرآن آمده اين تصور كه يهوديان و مسيحيان 
  : هر دو دين اهللا و پيامبرش را رد كرده اند. است

از آنان دوازده سركرده  و  پيمان گرفتخدا از فرزندان اسرائيل در حقيقت"
 و زكات بدهيد و هستم اگر نماز برپا داريد خدا فرمود من با شما و برانگيختيم

وام نيكويى به خدا بدهيد قطعا  و ياريشان كنيد و به فرستادگانم ايمان بياوريد
رها آن نه] درختان[از زير  كه را به باغهايى شما و زدايم مى گناهانتان را از شما
ورزد در حقيقت از  بعد از اين كفر آورم پس هر كس از شما روان است در مى

 پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم] سزاى[ پس به .راه راست گمراه شده است

كلمات را از مواضع خود تحريف  [كه به طورى[را سخت گردانيديم  دلهايشان و
 و ند به فراموشى سپردندبخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بود و كنند مى
 كه] ايشان اندك از] شمارى[شوى مگر  همواره بر خيانتى از آنان آگاه مى تو

خدا نيكوكاران را  كه چشم پوشى كن و پس از آنان درگذر] خيانتكار نيستند
پيمان ] نيز] ايشان نصرانى هستيم از ما گفتند كه از كسانى  و.دارد دوست مى

 ما و ه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش كردندبخشى از آنچ] لى]و گرفتيم

به زودى خدا آنان را از  و كينه افكنديم و تا روز قيامت ميانشان دشمنى] هم]
   )14-5:12(" دهد خبر مى] اند ساخته مى و] اند كرده آنچه مى

قرآن از مفاهيم مدرن تسامح و همزيستي مسالمت آميز بسيار دور است كه 
ان هشدار مي دهد كه يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد حتي به مسلمان

ايمان  كه كسانى ىا": حتي از كساني كه مطيع شده اند و جزيه مي پردازند 
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آنان دوستان  از بعضى [كه] مگيريد] خود[نصارى را دوستان  و ايد يهود آورده
د بود آرى آنان خواه از آنها را به دوستى گيرد شما از هر كس و بعضى ديگرند

  )5:51("نمايد خدا گروه ستمگران را راه نمى

با توجه به همه ي اينها جالب اين است كه قرآن مسيحيان و يهوديان را به 
 و هرگز"اهللا به محمد هشدار مي دهد كه . خاطر متسامح نبودن نقد مي كنند

 كنى از كيش آنان پيروى شوند مگر آنكه نمى يهوديان و ترسايان از تو راضى

است و چنانچه پس از  [واقعى[هدايت  كه خداست بگو در حقيقت تنها هدايت
در برابر خدا  كنى آنان پيروى تو را حاصل شد باز از هوسهاى كه آن علمى

گفتند يهودى يا مسيحى باشيد ] اهل كتاب]  و...داشت نخواهى سرور و ياورى
مشركان  از وى و [تمهس[گرا  آيين ابراهيم حق] بر[نه بلكه  يابيد بگو تا هدايت

 )2:135 ; 2:120("نبود

  : حديثي تمام اينها را در خود گرد آورده است 

هر ملتي كه از پرستندگان خدا : در روز رستاخيز فرشته اي فرامي خواند 
سپس هيچ كدام آناني كه هرچيزي جز اهللا مانند بتها يا . بودند به پيش آيد

اهند افتاد تا اينكه جز پرستندگان ديگر خدايان را مي پرستيدند به جهنم خو
اهللا باقي نماند ، چه آناني كه اطاعت كردند و چه كساني كه نافرماني كردند و 

سپس يهوديان فراخوانده خواهند كرد و به آنها . يا از مردم اهل كتاب بودند
اما عزرا ":  آنها خواهند گفت "چه كسي را شما مي پرستيد؟": گفته مي شود 

شما دروغگو هستيد ":  پس به آنها گفته مي شود ". مي پرستيديمپسر اهللا را
: آنها خواهند گفت : اكنون چه مي خواهيد. چرا كه اهللا همسر يا پسري ندارد

 سپس آنها را هدايت ". اي خدا ، ما تشنه ايم به ما چيزي براي نوشيدن بده
به جهنمي  و آنها را " شما خواهيد نوشيد": كرده و به آنها گفته مي شود 
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خواهند انداخت كه مانند سرابي است كه هر سوي سويه ي ديگر را نابود مي 
بعد از مسيحيان پرسيده خواهند شد و آنها . پس آنها به آتش خواهند افتاد. كند

 به آنها گفته مي شود شما دروغگو "ما عيسي پسر اهللا را مي پرستيم": خواهند 
بعد به آنها گفته مي شود اكنون چه . دهستيد چرا كه اهللا پسر يا همسري ندار

پس هيچ كس جز اناني . مي خواهيد و آنان انچه يهوديان گفته را خواهند گفت 
كه تنها اهللا را مي پرستند باقي نمي ماند چه از اناني كه اطاعت كرند و چه اناني 

    18.كه اطاعت نمي كردند

. را درست خواهدكردمطابق معاد شناسي اسالم ، عيسي در پايان جهان امور 
او به وضعيت اهل ذمه ي غيرمسلمانان پايان در جوامع اسالمي خواهد بخشيد 
البته نه با ايجاد عصري جديدي از برابري و تسامح بلكه با برانداختن مسيحيت 

  : همانطور كه محمد توضيح مي دهد. و تحميل اسالم به همگان

در ميان شما  پسر ماري به خدايي كه جانم در دست اوست ، به يقين مسيح
او صليب را خواهد . هبوط خواهد كرد و انسان را به عدل قضاوت خواهد كرد

  19. شكست و خوكها را خواهد كشت و ديگر هيچ جزيه اي نخواهد ماند

او صليب را خواهد شكست ، ": به اين شكل آنرا بيان مي كند روايت ديگر 
اهللا تمامي مذاهب به جز . تخوك را خواهد كشت و جزيه را برخواهد انداخ

چگونه ":  و در حديث ديگري محمد مي گويد ".اسالم را نابود خواهد كرد
در ميان شما هبوط كند و او با حكم قرآن ) عيسي(خواهيد بود وقتي پسر ماري

  20".قضاوت خواهد كرد و نه انجيل

مد مح. در اين حين، وضعيت يهوديان در دوران پايان جهان بهتر نخواهد بود
ساعت واپسين نخواهد آمد تا زماني كه مسلمانان برعليه يهوديان ": مي گويد 

بجنگند و مسلمانان از ايشان بكشند تا يهوديان پشت سنگي و درختي پنهان 
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 اي مسلمان اي خادم اهللا ، در :شوند ، انگاه آن سنگ و درخت خواهد گفت
  21"پشت من يك يهودي پنهان شده است بيا و او را بكش

ين سلب مشروعيت از يهوديت و مسيحيت را با تشويق محمد به جنگ ا
برعليه يهوديان و مسيحيان تركيب كنيد و انگاه تعجب نخواهيد كرد كه جهان 

در مدارس . اسالم اين چنين قرن ها مخالف يهوديان و مسيحيان بوده است
ري حوزوي كه فقه تدريس مي شود ، آنها از اين احاديث و روايات يك ساختا

شكل اين احكام در طول . فقهي براي طرز رفتار با غيرمسلمانان درست كرده اند
 شيخ معاصر .قرون به طرز جالبي در ميان تمامي مدارس ثابت باقي مانده است

 كه درباره ي لقمدي كه چندين سال پيش در خطبه ايسعودي مزروق سالم ا
ميان خود بود گفت تحمل جامعه ي اسالمي نسبت به حضور غيرمسلمانان  در 

 :  

اگر كفار در ميان مسلمانان زندگي كنند مطابق آنچه پيامبر مقرر كرده هيچ "
. مشكلي وجود نخواهد داشت اگر ايشان  به خزانه ي اسالمي جزيه بپردازند

كه آنها كليسا يا صومعه اي نسازند و آنهايي را كه نابود ....شرايط ديگر اين است 
به هر مسلماني كه به خانه ي انان مي آيد سه روز غذا ... شده بازسازي نكنند 

هنگامي كه مسلماني مي نشيند آنها برخيزند، در پوشاك و سخن از ...دهند
مسلمانان تقليد نكنند ، سوار اسب نشوند ، شمشير حمل نكنند و به هيچ نوع 

 شراب نفروشند ، صليب را نشان ندهند ،ناقوس كليسا را سالحي مجهز نباشند؛
 صدا در نياورند، صداي نمازشان شنيده نشود، موهاي جلوي سر خود را به

بتراشند تا به آساني شناخته شوند و چيزي برعليه مسلمانان نگويند و مسلماني 
  "22 .اگر آنها از اين شرايط تخلف كنند هيچ حمايتي نخواهند شد... را نزنند
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ورد با نامسلمانان  شيخ در اينجا صرفا شرايط قديمي فقه اسالمي را در برخ
و او به صراحت اين شرايط به نمونه ي محمد در جوامع اسالمي تكرار مي كند 

ما پيشتر ديديم كه چگونه محمد نسبت به جمع آوري جزيه . وصل مي كند
همچنين مرتبت درجه دوم مسيحيان و يهوديان در قرآن حكم شده . مصر بود

يش را مطيع مي دانند و اولين  در آنجا كه ذكر مي شود آنان خو) 9:29(است
بار توسط افسر نظامي محمد ، عمر ، در طول دوران خالفتش به قانون تبديل 

مسيحياني كه با عمر . شد كه مشابه همين چيزهايي است كه شيخ مزروق گفت
  : عهد مي بندند موظف اند 

ما با خود شرط مي كنيم كه ما در جايي كه هستيم هيچ صومعه ، كليسا ، يا 
حرابي براي يك راهب و هر نوع پرستشگاهي نسازيم كه از هيچ كدام آنها براي م

 اگر كسي از ما خواست به اسالم روي اورد ... عداوت با مسلمانان استفاده نكنيم
ما به مسلمانان احترام مي گذاريم و اگر . جلوي آنها را نخواهيم گرفتما 

ما  از لباس ها ، .  بلند شويمخواستند در جايي بنشينند كه ما نشسته ايم بايد
عمامه ها ، صندل ها و كاله ها و مدل موي آنها و نام ها و عناوين ايشان تقليد 
نمي كند ، روي زين نمي نشينيم ، شمشير نمي بنديم و هيچ اسلحه اي از هر 

مهر به عربي نخواهيم ساخت و شراب نخواهيم ... نوع جمع آوري نمي كنيم
را كوتاه مي كنيم ، لباس هاي مخصوص مي پوشيم  جلوي موي مان .فروخت

هر جا كه باشيم ، شال بر كمر مي بنديم و از بلند كردن صليب در خارج از 
كليساهايمان خودداري مي كنيم و آنها  و كتاب هايمان را در بازار و راه 

زنگ كليساي مان را مگر پنهاني ، به صدا در نمي . مسلمانان آشكار نمي كنيم
 در ذكر كتاب مقدس در حضور مسلمانان يا در كليسا ،صدايمان را بلند آوريم و

  ....نمي كنيم
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اين ها شرايطي هستند كه ما " : بعد از وضع اين احكام توافق منعقد مي شود
. برعليه خويش و پيروان مذهب مان در ازاي حفظ امنيت مان مقرر كرده ايم

رفتار كرده ايم ، ژس مال اهل ذمه اگر هركدام از آنها را بشكنيم ما به ضرر خود 
قول خود را شكسته ايم و شما مجاز هستيد آنچه را كه با شورشيان مي كنند 

  23"بر ما روا داريد

حتي امروزه ، اگرچه اين قوانين كامال در اغلب كشورهاي اسالمي قدرت اجرا 
ده اي ندارند ، اما مسيحيان و ديگر نامسلمانان هنوز با تعبيض و بدرفتاري گستر

رابرت حسين قمبر علي كويتي بود كه از اسالم به مسيحيت . مواجه مي شوند
او به خاطرارتداد توصيف شد حتي با وجود اينكه .  روي آورد1990در دهه ي 

قانون اساسي كويت آزادي مذهب را به رسميت مي شاسد و هيچ چيزي درباره 
 در كالم و اعمال ي ممنوعيت اسالمي روي برگرداندن از ايمان اسالمي كه

با نهايت ": يكي از دادستان هاي حسين مي گويد .محمد ديديم ، نمي گويد
واقعيت اين است كه . تاسف بايد بگويم كه قانون جزايي ما مجازات ارتداد ندارد

نچه اهللا و پيامبر ما قانون گذار  نمي تواند مجازاتي براي مرتد تعيين كند مانند ا
كتاب ما ، سنت ما ، : ي ارتداد او تصميم مي گيرند كساني كه برا. كرده است

  24 ".اهللا استهد با پيامبر ما و شريعت او به حكم ع

فقط گيجي است كه اسطوره اي تساهل اسالمي توانسته است  با وجود نفرت 
و اهانت آشكار محمد نسبت به يهوديان و مسيحيان برآن اتكا كند و ابراز خشم 

با اينكه ماهيت .  ايشان به اسالم يا انقياد ، رواج يابدبرعليه آنها و فراخواندن
انسان همه جا يكي است و مسلمان نيز البته مي تواند مانند هر كس ديگري با 

تساهل عمل كند ، اما الگوي محمد ، به عنوان واالترين الگوي رفتار انساني ، 
ان غربي اين واقعيت كه تحليلگر. مداوما ايشان را به جهت ديگري مي كشاند

همچنان اين شواهد را ناديده گرفته و سعي مي كنند مردم را به چيزي كه 
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دوست دارند بشنوند متقاعد كنند صرف نظر از گواه آشكاري كه برعليه آن 
  . وجود دارد

  يك محمد مهربان تر 

مردي كه "چيست كه محمدي را كه ما در آغاز كتاب ديديم مي سازد ،
 25؟ " است صرفن از طبقه ، ايمان و رنگ پوستقلبش مملو از عشق به بشريت

كسي كه فرصت آنرا داشت تا بر اناني كه به او حمله كردند بتازد اما از اين كار "
 دكتر محمد احمداهللا صديقي ، پروفسور روزنامه نگاري و 26 "صرف نظر كرد؟

بنيانگذار جنبش اسالمي دانشجويي روابط عمومي در دانشگاه ايلينويز غربي ، 
او اكنون .  در ممباي شركت داشت2006در بمبگذاري جوالي هند بود كه 

خشونت اين گروه را منكر مي شود و مي گويد كه او به آنان يادآوري كرده كه 
يكي از قابل مالحظه ترين چيزها درباره ي محمد پيامبر اسالم آنچنان كه در "

. مي گفتقرآن توصيف شده اين است كه او از بخشايش كل بشريت سخن 
چگونه پيروان اين ايمان مي توانند مشت گره كرده و از خشونت و چيزهايي 

  27"مانند اين سخن برانند؟

يكي از پيروان او ، وي را مردي نه خشن و . اين محمد كامال هم جعلي نيست
در بازار سر و صدا نمي كرد و جواب بد را بدي نمي ". نه ماليم توصيف كرده
، هرقدر  ديگري مي گويد كه محمد 28".كرد و مي بخشيدداد بلكه فراموش مي 

 "29.از يك زن در انزوايش خجول تر بود "هم كه غيرمحتمل به نظر مي رسد ،
 يكي از خادمين محمد 30". فحش نمي داد ، نفرين نمي كرد و وقيح نبود"او 

 پس در خانه و در سفر" :مي گويد كه اربابش هرگز او را سرزنش يا توبيخ نكرد 
او را خدمت مي كردم ؛ به خدا سوگند كه او هرگز براي كاري كه كرده ام به 
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من نگفت كه چرا اين كار را كرده اي يا چرا چنين نكرده اي يا چرا اينطور 
  31"نكرده اي؟

بيش از همه ، او مي . اين عناصر شخصيت محمد را نمي توان انكار كرد
دگي مي داشته تا اين بايست تا حد زيادي جذابيت شخصي و حتي فريبن

البته نمي توان انكار كرد كه . ( وفاداري را در ميان پيروانش برانگيخته باشد
مجازات مرگ براي ترك كردن گروه انگيزه ي فراواني براي باقي ماندن در آن 

اين جذبه صرفا براي مومنين خرج مي شد خصوصا در دوره ي مدينه كه .) بود
محمد معموال تفاوت . مسيحيان خشن تر شدرفتار او نسبت به يهوديان و 

بسياري بر مومنين و غيرمومنين مي گذارد و در قرآنش هم بر آن تاكيد مي 
] و[پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير ] ص[محمد " :كند 

  )48:29("با همديگر مهربانند

 يك يهودي مدافعين اسالم به كرات روايتي را كه در آن  محمد براي مرگ
وقتي مراسم تشييع جنازه انجام شد محمد . احترام نشان داده، ذكرمي كنند

وقتي پيروانش به او گفتند كه آن مرده يك يهودي بود ، محمد پاسخ . برخاست
 يك عاطفه ي زيبا ، اما در 32"نداشت؟آيا او انسان نبود ، آيا او روح "  :داد 

نشده كه كجا و كي اين اتفاق افتاده ثبت . روايات اسالمي چندان معتبر نيست
است، اما احتماال تاريخ آن به دوره ي اوليه رسالت پيامبري محمد برمي گردد 

حديثي . وقتي كه او سعي داشت يهوديان را به پذيرش پيامبري اش ترغيب كند
مشابه تاكيد مي ورزند كه كساني كه محمد را رد كرده اند جايشان در دوزخ 

جسد يك يهودي از كنار پيامبر اسالم "نقل مي كند كه ني مسلما. جهنم است
شما ندبه مي كنيد و او : محمد گفت . تشييع مي شد و او را ندبه مي كردند 

  33".تنبيه مي شود
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مدافعين اسالم كه نمونه هايي را نقل مي كنند كه محمد را مهربان نشان 
ا اينكه به اسالم روي داده عموما ذكري از تشويق هاي او براي جنگ با كافران ت

آنها اصال از نبردهاي محمد ، حمالتش و خوشحالي از ترور . اورند نمي كنند
محمدي كه . دشمنانش كه خود او دستورش را داده بود ذكر به ميان نمي آورند

او . در روايات اسالمي تصوير شده است شخصيت ثابتي را به تصوير نمي كشد
اما .از مردم ، چيزهاي بسياري بوده استدر زمان هاي مختلف براي بسياري 

تجاهل نسبت به عناصر ناخوشايند آموزه و اعمال او ، چيزي را الپوشاني نمي 
كند؛ جهادگرايان با تقليد از پيامبرشان است كه هنوز مرتكب خشونت مي 

  .شوند

  

  ستايش از محمد 

ه و قرآن به كرات مومنين را تشويق كرده كه از محمد اطاعت و تقليد كرد
. اين يكي از مباني اصلي ستايش فراوان از محمد در سراسر تاريخ اسالم است

عارف صوفي ايراني .اين ستايش ها چنان اند كه از محمد اسطوره ساخته اند
شايد در تعمق از مطالعاتش از قرآن ، گفت كه اهللا  )922-858(منصور حالج 

 فيلسوف  34".فريده استچيزي را كه براي او مهمتر از محمد و آلش باشد نيا"
كليد "اعالم كرد كه  )1111-1058(صوفي به نام ابوحميد محمد الغزالي 

شادي پيروي از سنت و تقليد از رسول خدا در تمام آمد و شد ، حركت و 
  35".استراحتش ، در شيوه ي خورده ، رفتار و خوابيدن و گفتارش است

جالل (ي به نام رومي شاعر ايران. گاهي اين ستايش هيچ حدي نمي شناسد
عطر گل سرخ از شيريني پيامبر گفت كه ) 1207 1273-الدين محمد رومي

  36:اسالم مي آيد
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همچنين يك نويسنده ي عرب اظهار نظر كرد كه اهللا جسم محمد را با چنان 
اگر كل . زيبايي آفريده كه در نزد انسان نه قبل و نه بعد از او ديده نشده است

شمان ما آورده شود، هيچ كس نمي تواند حد آنرا تحمل زيبايي پيامبر در چ
  37".كند

البته اين نوع زياده روي و گزافه گويي ها تنها به مركزيت شخصيت محمد 
 Frithjofپژوهشگر معاصر و عارف . براي ايمان اسالمي گواهي مي دهد

Schuon) 1907-1998(   او درباره :  اين محوريت را جمع بندي كرده است
نمي توان باور كه اين فضايل از طي ": ت در اسالم توضيح مي دهد كه ي فضيل

قرون تا زمان مي توانست به عمل درآيد اگر كه محمد بنيانگذار اسالم آنرا به 
ارزش معنوي و اخالقي نزد مسلمانان ...عالي ترين شكل به عمل در نمي آورد

  38".انتزاع يا خرافه نيست ، واقعيتي زنده استپيامبر 

  در اين زمانليد از محمد تق

مسلم است كه مجاهدين سراسر جهان محمد را تجسم ويژگي هايي مي 
الگوي او نمي تواند به مهرباني ، . دانند كه آنها تالش دارند بدان دست يابند

ان براي وقتي مسلمان. معاشرت و عدم سختگيري به خادمين اش محدود باشد
همين منابعي نگاه مي كنند كه من در ، آنان به تقليد به محمد نگاه مي كنند

گواه فراواني از اين تقليد در . قرآن ، حديث و سيره: اين كتاب استفاده كرده ام
  : سالهاي اخير وجود دارد

شيخ محمد ابو الحنود فلسطيني در يك خطبه كه از  ، 2003 مارس ، 28در 
ده اند تلويزيون رسمي فلسطين نيز پخش مي شد برعليه كساني كه تالش كر

كتاب خدا را لوث كنن ، مذهب ، منطقه و قرآن و پيام محمد را آمريكايي "
منظور او از پيام قرآن و محمد از خشونتي كه در بي شك .  هشدار داد"كنند 
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خدايا، تصرفات ": هنگام دعا براي آمريكايي در عراق خواند مشخص مي شود 
ه هايشان را نابود كن ، خدايا انها را به غنيمت  مسلمانان بگردان، انها و اسلح

  39"كودكانشان را يتيم و زنانشان را بيوه كن

 ، شيخ ابراهيم موديريس هنگام صحبت از جنگ عراق 2003 سپتامبر 5در 
در خطبه اي ديگر كه از رسانه هاي فلسطين پخش مي شد به نبرد محمد 

 از طريق اگر ما":اشاره كرد ، اگرچه حافظه اش از نبرد تبوك كمي ضعيف بود
 سال پيش بازگرديم ، در خواهيم يافت كه ما تاريخ 1400تونل زمان به 

... بيزانسي ها نماينده ي آمريكا در غرب هستند.. خودمان را تكرار مي كنيم
پيامبر ... آمريكا فروخواهد پاشيد همانطور كه بيزانس در غرب فروپاشيد 

راتوري روم بزرگترين توانست بوسيله ي صفوف ناشكستني لشكر اسالم ، امپ
قدرت انزمان كه با آمريكا قابل مقايسه است را نابود كند بي انكه يكي از 

پيامبر مي توانست بوسيله ي وحدت صفوف مسلمانان و . مسلمانان شهيد شود
آمريكا دشمن شماره ي يك . بيداري انها آمريكاي اين زمانه را هم شكست دهد

آنها هستيم تا وقتي كه از نبرد تبوك ما است و ما نيز دشمن شماره ي يك 
ما ." و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد". درس بگيريم

  40".آماده ايم و پيروزي ما از آن خداست

 ، مسلمانان بعد از نماز جمعه به مسجد جامع ميدوگوري 2003 نوامبر 21در 
راي احكام شريعت شده و بروشور در شهر نيجريه اي كادونا رفتند و خواستار اج

تنها راه حل جهاد است، اين جهان ": هايي توزيع مي كردند كه اعالم مي كرد
توسط محمد پيامبر ، شهو عثمان دان فوديو و آيت اهللا خميني  ايران به عمل 

ما مسلمانان بايد متحد شده و از جهاد استقبال كنيم كه بي شك . در امده است
تم و ستمكاران و برقراري اسالم به جاي آن نيرومند خواهد ما را در نابودي س

  41".ساخت 



                               رابرت اسپنسر                              حقيقت درباره ي محمد

٢٣٠ 

 ، وب سايت دپارتمان اسالمي سفارت عربستان 2003در اواخر نوامبر 
مسلمانان را به جهاد خشونت با تقليد از محمد تشويق سهودي در واشنگتن ، 

ين جهان مسلمانان بايد علم جهاد را بلند كنند تا كالم اهللا در ا": مي كرد 
اگر . حاكم شود و هر نوع ستم و بي عدالتي را برانداخته و از مسلمانان دفاع كند

شمشير به دست نگيرند مستكبرين زمين به ستم بر ضعفا  و مسلمانان 
 اين جزوه كالم خدا را كه به محمد داده نقل مي "مظلومين ادامه خواهند داد

بندگانم به جنگ رود ، به طور هر كه در راه من و براي خشنودي من از : كند 
و ) در طول زندگي اش(حتم رنج او را با پاداش و غنيمت جبران خواهم كرد 

  42". بميرد او را خواهيم بخشيد و او در بهشت جاي خواهد گرفتاگر 

 يك مجاهد عراقي توضيح داد كه چرا برعليه گروه هاي 2003در دسامبر 
ب اين است كه ما نمي توانيم اصل مذه": آمريكايي ساكن آنجا مي جنگد

پيامبر كه رحمت بر او باد گفته است كه كافران را . زندگي با كافران را بپذيريم
 البته اين مرد نه از محمد بلكه از قرآن در واقع نقل مي ". هرجا يافتيد بكشيد

اما درك . يعني از آيه ي معروف به آيه ي شمشير) 5 آيه ي 9سوره ي (كند 
  43. دو را با هم اشتباه گرفته زياد سخت نيستاينكه چرا اين

فواز بن محمد النشامي فرمانده ي گروه جهادي كه بيست و دو نفر را در يك 
 كشت ، گفت 2004 مي 29حمله ي جهادي در خبر در عربستان سعودي در 

اهد هستيم ما مج":  كه او مقادر خواست محمد براي عربستان عمل كرده است
بلكه مي خواهيم . ما روي مسلمانان اسلحه نمي كشيم. هاو دنبال امريكايي 

شبه جزيره ي عربستان مطابق خواست پيامبرمان  از مشركين و كافراني كه 
ما اينجا را از كافران جارو مي ... برادرانمان را در افغانستان مي كشند پاك كنيم

يم و آنرا به گلوي شان را بريد. ما در اينجا مسيحيان فيليپيني را يافتيم. كنيم
ما مهندسين هندو را يافته و گلوي . برادران مجاهدمان در فيليپين اهدا كرديم
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تا امروز من سرزمين محمد را از بسياري از مسيحيان و بت . آنها را هم بريديم
  44"پرستان پاك كرده ام

 ، يك خطيب مسلمان 2004در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 
پيامبر ما هيچ اداره اي را با ": د دموكراسي را تقبيح كرد اعالم كرد كه محم

جنگ برعليه  در او  . در بحث سياسي پيروز نشداو . هيچ انتخابي راه نيانداخت
  45".كفار پيروز شد

يك مجاهد توضيح مي دهد كه نبرد اسرائيل و فلسطين چيزي جز ستيز 
ي دانند كه مبارزه ي اما همه ي مردم نم". ناسيوناليست ها بر سر زمين نيست

ما يهوديان به گذشته باز مي گردد ، حتي به زماني كه اولين حكومت اسالمي 
در مدينه توسط محمد تاسيس شد و او براي رهبري تمامي بشريت فرستاده 

اهللا به ما در قرآن گفته درباره ي كينه و نفرت يهوديان از امت اسالم . شده است
مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك " :د و توحيد گفته است ، او مي گوي

  46)5:82(" ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت اند دشمن ورزيده

 ، شيخ عامر بن عبداهللا العامر در مجله ي اينترنتي القاعده به 2004در اكتبر 
برعليه دشمنان تان با دستان خود جهاد برپا كنيد، ":نام صوت الجهاد نوشت 

ا در جنگ با دشمنان تان ايثار كني ، به تبعيت از پيامبر خود جان و مال شان ر
  47". در ماه رمضان بر دشمنان خود غضب كنيد

 صلح حديبيه 2004در نوامبر حمزه يوسف آمريكايي كه به اسالم روي اورد 
بايد چند صباحي مانند ". را به مسلمانان توصيه كرد تا به اهداف خود برسند

  48".بتوانيد در آينده مانند شير زندگي كنيدگوسفند زندگي كنيد تا 
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 به 2005يك ژورناليست در عرب نيوز به نام عادل صالحي در اول ژانويه ي 
با مردم بدون دعوت آنان به اسالم خوانندگانش گوشزد كرد كه محمد هرگز 

در طول دوره ي پيامبري اش امت اسالمي بايد نبردهاي بسياري "  :جنگ نكرد 
طر بسيار بود  و بسياري از مخالفين قصد سركوب صداي مي كرد چون خ

پيامبر مطمئن ساخت كه در هيچ كدام از اين . نوظهور پيام اسالمي را داشتند
او بدون اخطار به دشمن ... نبردها مسلمانان از حدود احكام اسالمي فراتر نروند 

 ( 49".كردو دعوت آنها به پذيرش اسالم و زندگي در صلح با مسلمانان ، نبرد ن
در ششم ماه مي ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران نامه اي به جرج 

:  بوش فرستاد كه بعدا توضيح داد كه در اين نامه وي را به اسالم فراخوانده است
اين نامه دعوتي به توحيد و عدالت بود كه وجه اشتراك تمامي پيامبران الهي "

ه شود ، هيچ مشكلي نيست كه قابل اگر به اين دعوت پاسخ مثبتي داد. است
  )50".حل نباشد

 قتل عامي كه 2005رهبر مسلمانان لندن هاني السباعي در فوريه ي 
آيا اين ": مجاهدين وابسته به زرقاوي در عراق انجام دادند را چنين توجيه كرد 

افراد پايه اي در حكم اسالم دارد يا نه؟ آنها ادعا مي كنند كه چنين است  و 
 آنها را حمايت مي كند ، آنها مي گويند كه قتل عام در حديثي توسط كارها

مجمد به . محمد وجود دارد كه شيخ احمد شاكر نيز آنرا معتبر دانسته است
اما اين مسائل مذهبي .من شما را قتل عام خواهم كرد :قبيله ي قريش گف 
 به صالبه پيامبر چشم مردم اورينه را كور كرد و ايشان را. مورد بحث هستند

پيامبر آنها را به .آنها صرفا گروهي دزد بودند كه از چوپانان دزيده بوند. كشيد
آنها كور بودند و دست و پايشان به طور . الحرا برد و همانجا رها كرد تا بميرند

اين كاري بود كه محمد در يك موضوع نه چندان مهم . مورب قطع شده بود
  51".انجام داد جنگ كه سر جاي خود دارد
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 نويسنده اي در يك 2006همانطور كه در فصل هشتم ديديم ، در جوالي 
 من از دست اين سگ هاي كثيف اسرائيلي ": فروم اينترنتي مسلمان اعالم كرد 

خدا اينها را لعنت كند و همه را مانند سرنوشت بني قريظه نابود . خسته شدم 
ي را به زمان حال وارد هيچ او او را متهم نكرد كه مدل هاي قرن هفتم.".كند

  52"كرده است 

 قانوني آن تمام اين ها و نمونه هاي مشابه را به مقاماتاغلب حكام غربي و 
اما ما ديده ايم كه . ي كنندعنوان آب و تاب مسئله يا سواستفاده از اسالم رد م

در منابع  اعمال و رفتار محمد كه مجاهدين به ان رجوع مي كنند همه اين
انبوه غني از ماتريال ها در اين سنت است كه نگرش . د شده استاسالمي تايي

  . كامال بنيادگرايانه اي از محمد را نشان مي دهد

با اعتماد به مسلمانان جريان اصلي البته اين توضيح مي دهد كه چرا مقامات 
رايي غربي را تاييد از تروريسم اعالم انزجار كرده و تكثرگرجوع مي كنند كه 

 براي يافتن چنين سخنگويان معتبر براي اين به اصطالح اكثريت مي كنند ،و
آنها اغلب در اين موقعيت خاص خود را مي يابند كه حاميان . مشكلي ندارند

همزمان تصديق مي كنند كه اين مسلمان ترور تنها يك اقليت كوچك اند اما 
ظاهرا اقليت كوچك عمال رهبري حجم عظيمي از مسلمانان را بر عهده دارند و 

اكثريت گسترده اي كه جهاد را رد مي كنند براي بيرون كشيدن اين 
  . بنيادگرايان از موقعيت قدرت كاري انجام نمي دهند

  واقعيت ترسناك

البته خيلي از نامسلمانان نمي توانند واقعيت آنچه محمد انجام داده  و ياد 
ي تصور مي بسيار. داده را بپذيرند چون اين ها به سادگي وحشتناك هستند

كنند كه با آشكار كردن عناصر اسالم كه امروزه محركه ي خشونت و ويرانگي 
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جهاد است ،   تالش هاي مسالمت آميز براي گسترش شريعت در غرب به 
ايجاد جنگ تمدن ها خواهد انجاميد و غرب را به طور كامل برعليه جهان اسالم 

ر اين باور اند كه حكام و تحليل گران نه چندان كم شماري ب. قرار خواهد داد
اين واقعيات را درباره ي اسالم ناديده بگيرند يا كم اهميت جلوه رسانه ي غربي 

بدهند ، قادر خواهند بود از چنين تقابل جهاني جلوگيري كرده و اصالح طلبان 
  . را در جهان اسالم قدرتمندتر كنند

اهي خوبي از از مثال هاي فوق واضح است كه مجاهدين اسالمي تقريبا آگ
ايشان در . جزئيات زندگي محمد دارند كه مي تواند حمايتي از اعمال آنها باشد

پوچ است كه فكر كنيم . سراسر جهان محمد را به اين روش تبليغ مي كنند
د ، پس اين وقايع مقامات و رسانه ي غربي اگر از تصديق اين واقعيات سرباز زنن

برخالف بسياري از كساني (ن واقعي مسلمان تنها راه اصالح طلبا.رخ نخواهد داد
كه ادعاي اصالح طلبي دارند اما صرفا به طور مبهم تروريسم را محكوم كرده 

براي اينكه ) بدون اينكه حتي تعيين كنند تروريست ها چه كساني هستند
بتوانند احتماال در ميان مسلمانان حرفشان خريدار داشته باشد عدم انكار اين 

تنها اميد . م است جوانبي كه جهاد گرايان بهتر مي دانندجنبه هاي اسال
هرچند كه اندك باشد ، تصديق و مواجهه با اعمال و كلمان محمد موفقيت آنها 

و آموزه ي اسالم است كه خشونت جهادي و برتري شريعت را مي آموزاند و هر 
ا البته ام. گونه برداشت تحت الفظي از قران و ترك اين آموزه ها را رد مي كند

اين امر باعث مي شود كه جهاد گرايان آنان را خائن به آموزه هاي محمد و 
اسالم بشمارند و اين امر في نفسه مانعي است براي كسب اهميت در جهان 

  . اسالم

  ؟چه بايد كرد
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خوب پس حكومت هاي غير اسالمي چه بايد بكنند؟ كارهاي بسياري از 
  : جمله 

اين دروغ است و .  دين صلح است دست بردارنداز تاكيد بر اينكه اسالم. 1
در واقع هيچ نيازي نيست كه رئيس . دروغ هرگز چيز مفيدي نخواهد داشت

جمهوري اياالت متحده يا نخست وزير بريتانيا يا هر رهبري غربي درباره ي 
بسيار عاقالنه تر است كه آنها دشمني خود . ماهيت اسالم اصال اظهار نظر كند

اسالمي در كشورهايي كه در آنها حاكم است اعالم كنند و سعي را با شريعت 
  . كنند در مقابل ان مقاومت ورزند

. يك پروژه ي منهتن تمام عيار براي يافتن منابع جديد انرژي براه اندازند. 2
در طول جنگ جهاني دوم ، آمريكا ميليون ها دالر سرمايه گذاري كرد و عالي 

تالش .  براي ساخت بمب اتمي به كار بردترين نخبگان علمي در جهان را
مشابهي بايد صورت گيرد تا وابستگي غرب به نفت از جهان اسالم از بين بروند 

 وابستگي كه سياست هاي خارجي غرب را تحت تاثير خود قرار داده و مانع –
برداشتن گام هايي مي شود كه آنها مي خواهند در دفاع از خود دربرابر جهادي 

  . عظه كرد ، بردارندكه محمد مو

اگر دول . كمك غربي را به چشم پوشي از ايدئولوژي جهاد وابسته كنند.3
غربي موجوديت امپرياليستي جهاني اسالمي را به رسميت مي شناخت ، مي 

توانستند كمك هاي غربي كه دولت هايي مانند مصر و پاكستان را به رد 
وط كرده و گام هاي مثبتي فعاليت در راستاي اموزه هاي جهاد گرايانه مشر

اين دولت ها و ديگران اعتراف مي . برعليه آن همراه با حكام آن دولت بردارند
كنند كه جهاد اسامه بن الدن و مجاهديني مانند او را نمي پذيرند؛ بگذاريد اگر 

آنها صادق هستند ،نيت خوب شان را با پيشرفت در مدارس اسالمي نشان 
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هند چرا تشويق محمد به جنگ و برتري طلبي مدارسي كه توضيح د. دهند
  .ديگر با جهان امروز يا آينده مطابقتي ندارد

از گروه هاي حامي مسلمان آمريكايي خواسته شود كه برعليه ايدئولويي . 4
در عوض تاييد قانون اساسي آمريكا و ارزش هاي آمريكايي ، . جهاد كار كنند

 از تبليغات جهادگرايان برعليه نهاد هاي اسالمي در اياالت متحده پر است
 توسط مركز خانه ي آزادي براي 2005گزارش سال . يهوديان و مسيحيان

آزادي مذاهب در مسجدهاي آمريكايي آموزه ي نفرت از غيرمسلمانان را يافت و 
مرتدين از اسالم بايد كشته ، گفتهمحمد آنچه توضيح مي داد كه مطابق 

اقرار مي كنند كه جهاد  مسلمان آمريكايي  در اينجا هم سازمان هاي53.شوند
. اسامه بن الدن را نمي پذيرند ، اما عملشان كمتر نشانه اي از حرفشان دارد

پنج سال بعد از يازده سپتامبر هنوز در مساجد و مدارس امريكايي برنامه هايي 
براي آموزش برضد ايدئولوژي جهاد يا مخالفت با عناصري از زندگي محمد كه 

است براي خشونت و برتري طلبي مجاهدين اسالمي ، سازمان دهي جوازي 
شوراي (جاي تعجب نيست كه با وجود سابقه ي چنين گروه هايي . نشده است

روابط اسالم و امريكا براي مثال از انجمن اسالمي فلسطين يك جبهه اي از 
و محوريت جهاد در الهيات اسالمي ، مقامات حكومتي و .) حماس شكل گرفت

  54. انه هاي حاكم اين گروه ها را همچنان ميانه رو تلقي مي كنندرس

سياست مداران و مامورين كنگره اگر امروزه وجود داشته باشند ، بايد اين .5
گروه ها را به چالش كشانده يا تعطيل كنند و اصالح طلبي واقعا و ميانه روي 

 داده يا اين درست را ايجاد كنند كه برعليه الگوي جنگ طلبي محمد اموزش
همچنين . گروه ها را ديگر به عنوان گروه هاي ميانه رو به رسميت نشناسد

قانون و حكومت نيز بايد از صادقانه و ميانه رو دانستن اين گروه ها كه تكثر 
  .گرايي غربي را فقط در حرف مي پذيرند دست بردارد
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ملل .  شوددر سياست هاي مهاجرت با نگاه به ايدئولوژي جهاد تجديد نظر.6
غربي بايد برنامه هاي مهاجرتي را بريزند كه سئواالتي سخت درباره ي ديدگاه 
متقاضي درباره ي جوامع تكثرگرا ، آزادي مذهبي ، حقوق زنان و ديگر ويژگي 
هاي جوامع غربي داشته باشد كه عناصر آموزه هاي محمد و قانون اسالمي را 

تي انتظار پاسخ هاي صادقانه را در مامورين اطالعاالبته . به چالش مي كشاند
همه ي موارد ندارند ، اما همين حضور چنين سئواالتي براي كساني كه 

اميدوارند جمهوري هاي غربي را به اتوكراسي هاي شريعت تبديل كنند روشن 
خواهد كرد كه در اين جمهوري ها به آنان خوشامد گفته نمي شود و اگر چنين 

ضرورت چنين سياست هاي . ه و اخراج خواهند شدكنند تحت تعقيب قرار گرفت
مهاجرتي با چنين تمركزي با ترس از نژادپرستي آميخته شده است ، اما اين 

يك مورد نژادي نيست آموزه ي محمد براي تمامي نژاد هاست و مردم از همه 
  .ي نژاد ها به آن تعلق خاطر دارند

ار شهامت كافي داشته اگر هيچ سياستمدار غربي يافت نشود كه براي اين ك
خواهند پرداخت ، آنگاه باشد ، كشورهاي غربي سرانجام بهاي گزافي 

جهادگرايان كه حمالت نظامي موفقيت آميز انجام داده اند ، يا مسلمانان بومي 
را به چنين كاري ترغيب كرده اند ، يا وقتي مفاد شريعت را به شيوه ي 

نان كه در كمپين در سازمان ملل و همچ. مسالمت آميز در قوانين گنجانده اند
ن به مقدسات شاهد بوديم چند كشور اروپايي براي پذيرش قانون اسالمي توهي

  55. كاريكاتور محمدبه پا شده براي  آشوب هاي كه متاثر بود از

گفتار و اعمال محمد مسلمانان را به ارتكاب اعمال خشونت آميز در طي هزار 
اين اعمال قصد محو شدن در زمان ما . ته استوچهارصد سال تا اكنون برانگيخ

بهترين كاري كه حكام غربي . را ندارد و قابل مذاكره و حل و فصل هم نيست
مي توانند انجام دهند تشخيص ويژگي آنها و محدود كردن نفوذ آن در 
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كشورهاي خود و اطراف است  واز مسلمانان بخواهند كه خود اين عناصر اسالم 
است هاي خود را طوري تنظيم كنند كه در ذهن داشته را نفي كرده و سي

  . باشند كه اغلب مسلمانان محمد را بهترين الگوي رفتار مي دانند

تا وقتي اين مشكل اما . هرچه اين امر زودتر انجام شود، ما امن تر خواهيم بود
را ناديده بگيريم ، محمد الهام بخش پيروانش براي شمشير زدن به نام او 

  . دخواهد بو

  

  

  

.  
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