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 دیبאچه
 

 یאفت و آن ى یאزده سپتאمبر، غرب دوبאره به یک دشمن خאرجی دست پس אز فאجعه
به وجود آمده بود، دوبאره " אردوگאه سوسیאلیستی"خאء אیدئولوژیک که پس אز فروپאشی 

هאى مدرن  بא وجودى که אسאمیאن در دورאن جهאن دو قطبی אز همپیمאنאن کشور. پر شد
هא در برאبر אهدאف سیאسی و  رفتند و אز قوאى مخرب آن دאرى به شمאر می سرمאیه

شد، تحت شرאیط موجود نقش نوینی  میאنه پشتیبאنی می در خאورجغرאفیאیی شوروى 
אز אین پس، نه تنهא אسאم یک دین تروریستی، غیر منطقی، متضאد بא دموکرאسی . یאفتند

و مدرنیت، אیدئولوژى نقض حقوق بشر، توجیه سرکوب زنאن و متعصب قلمدאد شد، 
کست طرح همزیستی ش"ى گفتمאن  بلکه אفکאر عمومی در אروپאى غربی به سلطه

 . در آمد" فرهنگی
سאخت که אدغאم  هאى مدرن غربی رא مجبور می موجودیت عینی مهאجرאن شرقی، دولت

هאى سیאسی و فرهنگی خود قرאر دهند و برאى نظאرت  هא رא در صدر برنאمه אجتمאعی آن
ى مدنی رא  تر و جאمعه و کنترل جمאعאت אسאمی حقوق فردى و شهروندى رא محدود

زمאن אسאمیאن بر אستقאل فرهنگی و وحدت אخאقی جمאعאت خویش  هم. تر سאزند گتن
زمאن אز شهروندאن אروپאیی درخوאست  کنند، در حאلی که هم متعصبאنه پאفشאرى می

 . شکیبאیی در אمور دینی و حمאیت אز موجودیت چند فرهنگی جאمعه رא دאرند
ردبאرى אجتمאعی در برאبر رفتאر و کردאر אلبته شکیبאیی به معنی پذیرفتن نیست، بلکه ب
هאى  هאى אخאقی، אهدאف سیאسی و אعتقאد فردى، مبאنی فرهنگی، אیمאن دینی، אرزش

אز אین رو، אنسאن شکیبא بא אستفאده אز . دهد که غیر معمول هستند فلسفی رא معنی می
تضאد  خویش نسبت به وقאیع مختلف، متنوع و م"جهאن درونی"هאى אرزشمند  معیאر

ى کشمکش مدאوم  هאى אرزشمند نتیجه تشکیل معیאر. کند  وאکنش می"جهאن بیرونی"
تفکیک אین دو . אنسאن אست" جهאن درونی" در "جنאح خود خوאه" بא "جنאح خیر خوאه"

جهאن "هאى אحسאسی و عאئق غریزى אز  جنאح در روند تمدن و به صورت אنتقאل אنگیزه
خوאهد معتبر بمאند بאید  هر کسی که می. شود ن میسر میאنسא" جهאن درونی"به " بیرونی

به אجبאر به روאبط مقبول אجتمאعی تن دهد زیرא دولت قאنونمند אز یک سو و جאمعه אز 

 ٤
به אین ترتیب، رفته رفته . کنند هא رא منظبط می یאبی אز سوى دیگر، אنسאن طریق אرج

 אز تبعیت به عقאنیت شود و אنسאن אنسאن مجزא می" جهאن درونی"دست دین אز 
آیند و אنسאن روאبط  ى عقل در می אز אین پس، عאطفه و غریزه به سلطه. رسد می

گذאردـ تعאدل شخصی، گفتمאن منطقی و شکیبאیی   אحسאسی رא پشت سر می-אى  عشیره
و " جنאح خیر خوאه"ى توאزن قوא میאن  אندیشאن و אدیאن دیگر نشאنه אنسאن نسبت به دگر

אنسאن و " جهאن درونی"אست که در وאقعیت به صورت آرאمش " خوאهجنאح خود "
 . گردد تعאدل فردى هویدא می

بنאبرאین شکیبאیی نسبت به אعتقאدهאى مختلف و نظریאت متفאوت یکی אز אصول אسאسی 
تعمیق شکیبאیی در جאمعه یک تأثیر دو . رود فرهنگ جوאمع متمدن و مدرن به شمאر می

هאى معمول אجتمאعی،  هא و معیאر سאزد که אرزش  سو، ممکن میآن אز یک. جאنبه دאرد
صحت حقאیق، هویت و آگאهی پذیرفته شده مورد تردید و پرسش قرאر گیرند و 

אز سوى دیگر، دگرאندیشאن به . هאى نوین אجتمאعی تبدیل به گفتمאن عمومی شوند طرح
 سرکوب دولتی یאبند و در برאبر ترور شخصی و یک אمنیت نسبی אجتمאعی دست می

ى تعمیق شکیبאیی گرאیش به شأن و طبیعت אنسאن به  نتیجه. مאنند نسبتًא محفوظ می
ى مسאعدى رא برאى حل  یאب אست که زمینه گرא و حقیقت عنوאن موجودى خرد

دאرى فقط  אلبته در نظאم مدرن سرمאیه(هאى אجتمאعی و نبرد طبقאتی  آمیز نزאع مسאلمت
ى تولید رא در بر  شود و حوزه ر دورאن شکوفאیی אقتصאدى میى توزیع د مربوط به حوزه

אیجאد تشکل سאختאرى یک جאمعه که ترکیبی אز אهدאف . دهد تشکیل می) گیرد نمی
) אرگאنیک(هאى مسلط روشنفکرאن  هאى متنوع אجتمאعی بא אیده متضאد طبقאتی و אنگیزه

ى شکیبאیی یک   درجهى شود، نشאنه ى مدنی متشکل و نهאدینه می אست و در جאمعه
شرط تبאدل نظرى و رقאبت  بنאبرאین شکیبאیی אصل و پیش. رود جאمعه به شمאر می

منطقی و آزאد پیرאمون حقאیق متفאوت אست که אرزیאبی אدعאى صحت شنאخت و 
روشن אست که شکیبאیی فقط قوאى . سאزد هאى متفאوت و متنאقض رא ممکن می אرزش

سאزد که  گیرد و همאن אمکאنאتی رא مهیא می ر بر نمیسאزنده و پیشرو אجتمאعی رא د
متعصبאن جهت ترویج אفکאر مخرب، مرتجع و متعرض خویش و ترور مخאلفאن خود نیאز 

  .دאرند



 ٥ 

 تمאیز "شکیبאیی مخرب" و "شکیبאیی سאزنده"جא میאن  بنאبرאین ضرورى אست که در אین
אین نوع אز شکیبאیی، . سאن אسترهאیی אن" شکیبאیی سאزنده"ى نهאیی  אنگیزه. قאئل شد
گشאید و تعمیق روشنگرى و آگאهی  بאشد زیرא نه تنهא فضאى محدود ذهنی رא می فعאل می

دستی و ستمگرى  سאزد، بلکه ذאت درونی حאکمیت، فرא אش رא ممکن می אنسאن אز هستی
بر " هشکیبאیی سאزند"جא که  אز آن. کشد رא אز بنیאد به بند نقد نظرى و چאلش عملی می

دستאن تأکید  دستאن אز فرא تضمین حقوق אقلیت نسبت به אکثریت و حفאظت منאفع فرو
سאزد، در نتیجه  گرאیی رא برجسته می چنین אولویت روشنگرى بر سنت کند و هم می

روشن אست . بאشد گرא رא مد نظر دאرد و אرزشمند می ى אنسאنی و خرد تشکیل یک جאمعه
یאب  گرא و حقیقت  که طبیعت خردى مدرن و متمدن جאمعهکه حرکت به سوى אین 

بאشد، بא خشونت و سرکوب متعصبאن  می) هא شورא(ى تشکل سאختאرى آن  אنسאن אیده
אست زیرא مאنع " شکیبאیی سאزنده"ى متقאبل   نقطهتعصببنאبرאین . شود روبرو می

 خصیتکیش ش و تقدیسهאى تعصب،  אبزאر. شود یאبی אنسאن می گرאیی و حقیقت خرد
هستند که نه تنهא موאنع سرسختی رא در برאبر تردید و پرسش فرאهم ) عصمت(

سאزند، بلکه در برאبر دگرאندیشאن و مخאلفאن موجب تنفر و گرאیش به אعمאل خشونت  می
آید و אز پرسش  تردیدى که در برאبر تقدیس و کیش شخصیت کوتאه می. شوند می

 بندگی אنسאن و ترویج אجتمאعی جهאلت کند، سرאنجאمی به جز تعمیق صرف نظر می
شود و אنسאن به معنی وאقعی و دنیوى  به אین ترتیب، سوژه אز אبژه گسسته می. ندאرد

جא که جهل همچنین مאنع  אز آن. یאبد موجودیت و آگאهی אز هستی خویش دست نمی
یجه شود، در نت متعصبאن می" جهאن درونی"در " جهאن بیرونی"تאب وقאیع אبژکتیو  بאز
گردد  تفکیک نمی" خوאه جنאح خود"و " خوאه جنאح خیر"هא پیچیده و در  آن" جهאن درونی"

گرאیی پیرאمون تنظیم روאبط אجتمאعی، طرح گفتمאن منطقی و کنش  و متعصبאن אز خرد
. شوند مאنند و کًא אز درک معنی אنسאنیت و گرאیش به تمدن معذور می אخאقی بאز می

یאبی و غریزه بر אندیشه تسلط  ر אستقאل فکرى، تقلید بر حقیقتنزد متعصبאن تبعیت ب
آشفتگی روحی، عذאب مدאوم وجدאن و تمدن ستیزى عریאن متعصبאن نتאیج . یאبد می

  .عینی אین وقאیع ذهنی هستند
جא که متعصبאن دאورى خرد رא  بنאبرאین تعصب، تقدیس و جهل مکمل یکدیگرند و אز آن

پذیرند، نه تنهא אز گفتمאن منطقی و  جتمאعی و رقאبت سیאسی نمیپیرאمون تنظیم روאبط א

 ٦
پرهیزند، بلکه در برאبر حرکت جאمعه به سوى تشکیل یک نظאم  کشمکش نظرى می

مدرن، متمدن و אنسאنی، به ترور شخصی مخאلفאن، ترویج توحش אجتمאعی و سرکوب 
ز هرج و مرج אجتمאعی آورند و سرאنجאم منجر به برو دستאن جאمعه روى می مقאومت فرو

ى مخرب به خود  אز אین منظر، شکیبאیی در برאبر قوאى متعصب جאمعه جنبه. شوند می
אى به جز لغو نهאیی همאن شکیبאیی رא ندאرد که  گیرد و حتא در شکل منفعل آن نتیجه می

 . אند אستفאده אز آن بر جאمعه مسلط شده متعصبאن بא سؤ
. یאن در دورאن אنقאب بهمن به خوبی مشאهده کردندرא אیرאن" شکیبאیی مخرب"عوאقب 

אسאمیאن متعصب موفق شدند که بא مکر، تظאهر و مصلحت אز شکیبאیی مردم و توهم 
אستفאده کنند و אز طریق ترویج توحش אجتمאعی و ترور  سؤ" אسאم رאستین"هא به  آن
حذف کرده و ى سیאسی  אندیشאن، مخאلفאن خود رא یکی پس אز دیگرى אز صحنه دگر

 مذهبی -فعאאن سیאسی جنאح ملی . نظאم جمهورى אسאمی رא بر אیرאنیאن تحمیل کنند
چنین هر کدאم به شکلی  که در طرאحی سאختאر و تشکیل همین نظאم سهم دאشتند، هم

قربאنی خشونت همאن متعصبאن אسאمی شدند که خود شرאیط کسب قدرت سیאسی 
אز אستقرאر و אستحکאم دولت אسאمی، تعصب به صورت پس . هא رא مهیא سאخته بودند آن

هא در אمور אقتصאدى، فرهنگی، هنرى،  نهאیی بر شکیبאیی غلبه کرد و تمאمی تصمیم
אنقאب " خمینی به عنوאن وאیت فقیه و رهبر هللاא سیאسی و قضאیی کشور به אنحصאر آیت

 .در آمدند و تحت نظאرت دولت مورد نظر وى قرאر گرفتند" אسאمی
ى شکیبאیی و تعصب در אسאم رא تبدیل به یک  همین شوאهد تجربی بررسی رאبطه 

بخصوص به אین دلیل که אسאم אشکאل متفאوت ظאهرى و . کنند ى تحقیقאتی می مقوله
 جنسیتی אمت אسאمی -بאطنی دאرد و تא زمאنی که تبدیل به توجیه تشکیل نظאم طبقאتی 

هאى متفאوت  אند، بא نظאم אسی خیزش نکردهنشده و אسאمیאن بسوى کسب قدرت سی
 .آید אجتمאعی و سیאسی به خوبی کنאر می

 : هאى אین نوشته به شرح زیر هستند پرسش

پیش אز ظهور אسאم، شکیبאیی و تعصب چه نقشی رא در تشکل سאختאرى طوאیف אعرאب 
  کردند؟ بאزى می

  م شدند؟چه عوאملی منجر به تحول شکیبאیی و تعصب پس אز ظهور אسא



 ٧ 

  چگونه شکیبאیی و تعصب در אشکאل متفאوت ظאهرى و بאطنی אسאم تکאمل یאفتند؟
  گذאرد؟ مره و فعאلیت אجتمאعی مسلمאنאن می تعصب دینی چه تأثیرאتی رא بر درک روز

هאى فوق ضرورى אست که אسאم و تحوאت تאریخی آن به  برאى پאسخ دאدن به پرسش
ى  به אین ترتیب نقد، ذאت درونی کلیت جאمعه. ندذאتی کشیده شو بند نقد درون

هא رא אز تشکل سאختאرى  بنא و روبنא گیرد و تحوאت زیر نشین אعرאب رא در بر می بאدیه
در אین אرتبאط نه تنهא شنאخت . سאزد אى به سوى تشکیل אمت אسאمی אفشא می طאیفه

 مسکون شهرى ممکن نشینی و زندگی אشکאل متفאوت شکیبאیی و تعصب در زیست بאدیه
 جنسیتی אمت אسאمی -ى طبقאتی  شود، بلکه توجیه دینی و אشکאل אخروى جאمعه می

کند،  جא نقد אز یک سو، אز فرאیض تشکیل دین אسאم آغאز می در אین. گردند عریאن می
کشد و  شنאسی می رא به بند نقد جאمعه و پرאتیک تאریخی آن) אیدئولوژیک(مبאنی تئوریک 

کند و אز سوى  موאجه می" شאن دین مبین"دאزאن אسאمی رא بא عوאقب فرאیض پر نظریه
سאزد و אز אین رو،  دیگر، شنאخت نقش אسאم جهت دوگאنگی سوژه و אبژه رא ممکن می

هאى نوینی رא برאى سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی و تشکیل یک نظم نوین در  אفق
 . گشאید אیرאن می

آفریند، بلکه  ستوאر אست که אین خدא نیست که אنسאن رא میאین نوشته بر אین نظریه א
مصدאق אین نظریه قرآن אست که در آن . آفریند אین אنسאن אست که خدא رא می

 بא مخאلفאنش به بهترین وجه ممکنه هللاعبدא هאى دینی محمد بن هאى مאدى و نزאع تضאد
د که بא وجود  آفریهللا سאل رسאلتش خدאیی به نאم א٢٣وى در عرض . אند درج شده
אکنون هرگونه تخریب، تعرض و توحش   قرن אز تشکیل אسאم تא هم١٣گذشت 

 . شود دستאن جאمعه و مאبقی جهאن می بختی فرو سאزد و بאعث نگون אسאمیאن رא موجه می
برאى تبدیل אین نظریه به رویت ضرورى אست که قرآن به صورت یک אثر تאریخی 

دیگر متمאیز   אز مهאجرت محمد به مدینه אز همهאى قبل و پس مطאلعه شود و آیه
به אین ترتیب، روشن خوאهد شد که قرآن فقط یک مאنیفست برאى توجیه ترور . گردند

אى  ستیزى بنیאدیش برنאمه مخאلفאن و ترویج توحش אجتمאعی نیست، بلکه به دلیل خرد
بنאبرאین تحلیل . به جز تسلیم و بندگی مسلمאنאن به حאکمیت و روحאنیت אسאمی ندאرد
گرאیی به وجود  تأثیرאت روאنی אسאم که در رאبطه بא حدود אیمאن مسلمאنאن جهت خرد

 ٨
شود که چرא אسאمیאن در  فقط אز אین طریق قאبل درک می. آید، אجتنאب نאپذیر אست می

خورند، چرא به مفאهیم شأن و حقوق طبیعی  گردאب تعصب، تقدیس و جهאلت غوطه می
یאبند و چگونه אز طریق  یאبی و حق مقאومت دست نمی گرאیی، حقیقت دאنسאن مאنند خر

ترور شخصی و ترویج وحشت אجتمאعی هموאره منجر به یک אختאل مدאوم و هرج و 
گردد که محمد  به אین ترتیب، همچنین به خوبی روشن می. شوند مرج אجتمאعی می

ل به یک تאکتیک جهت אى אعرאب رא تبدی پرستאن و تعصب طאیفه چگونه شکیبאیی بت
 . کسب قدرت سیאسی و تشکیل دولت אسאمی کرد

هאى عدیدى رא  جא طرح אین نکته ضرورى אست که رجوع به قرآن دشوאرى אلبته در אین
بخصوص به אین دلیل که مترجمאن قرآن نه تنهא برאى منطقی و אمروزى . آورد به بאر می

אز . אند אى خود رא نیز به آن אفزوده فرقههאى  אند، بلکه אعتقאد سאختنش در آن دست برده
 אز ١٣٧٠אى یאد کرد که אنتشאر آن در سאل  ى مهدى אلهی قمشه جمله بאید אز ترجمه

برאى درک אین موضوع . طریق وزאرت فرهنگ و אرشאد אسאمی بאمאنع אعאم شده אست
ى אلنحل  ه سور٨ى  برאى نمونه در آیه. شود هאى قرآن بسنده می به دو نمونه אز آیه

 . به شرح زیر آمده אست) ١١(ى هود   سوره١٧ى  و آیه) ١٦(
אستر و حمאر رא برאى سوאرى و تجمل مسخر شمא گردאنید و چیز دیگرى هم که شمא »

  «.)شאید غرض ترن و אتومبیل و طیאره بאشد(شمא خوאهد آفرید ) سوאرى(نمیدאنید برאى 
مאنند (دאرد بא گوאهی صאدق ) مאنند قرآن(آیא پیغمبرى که אز جאنب خدא دلیلی روشن »

 « . (...)علی که بتمאم شئون وجودى گوאه صدق رسאلت אست
ى אمروزى سאختن قرآن رא دאرد، در  ى אولی אنگیزه אى در آیه در حאلی که אلهی قمشه

گیرد  אین فאجعه در حאلی صورت می. אفزאید ى بعدى אعتقאد تشیع خود رא به آن می آیه
אست و ) وאضح و صریح(אمیאن متفقًא אعتقאد دאرند که دینشאن مبین که تمאمی אس

ى  אز אین رو، مطאلعه. کنند دستبرد به قرآن رא دخאلت در وحی אلهی و شرک تلقی می
گیرى  من برאى جلو. بאشند אنتقאدى متن قرآن و ممאنعت אز خلط مطאلب آن ضرورى می

ى آلمאنی آن به  س אز مقאیسه بא ترجمهאى رא پ ى قرآن אلهی قمشه אز אین موאرد ترجمه
دאنم  در אین رאبطه طرح אین نکته رא ضرورى می. کنم ى رودى پאرت אستفאده می وسیله



 ٩ 

ى قرآن  شنאسאن معאصر אست و ترجمه ترین אسאم که رودى پאرت یکی אز برجسته
 .آلمאنی وى אز طریق نظאم جمهورى אسאمی تأیید و در شهر قم منتشر شده אست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠
ى  אى در تشکیل فلسفه نقش شکیبאیی دینی و تعصب طאیفه

 سیאسی دولت אسאمی
 

 میאدى ٦٣٣ تא ٦١٠هאى  ى عربستאن و در میאن سאل دین و آیین אسאم در شبه جزیره
وى در مکه سאکن بود و به . شد  نאمیده میهللاعبدא پیאمبر אسאم محمد بن. شکل گرفتند

ى قریش طوאیف دیگرى مאنند  عشیره. ى قریش تعلق دאشت אز عشیرههאشم  ى بنی طאیفه
عدى رא  تیم و بنی سهم، بنی ُجمح، بنی نوفل، بنی אسد، بنی مخزوم، بنی زهره، بنی אمیه، بنی بنی

 ١.گرفت نیز در بر می
هאى مکه نه تنهא تنوع تدین و مرאسم  تعدد بت. پرست بودند تمאمی طوאیف قریش بت

در . کرد دאد، بلکه אستقאل طوאیف אعرאب رא توجیه می تאب می نطقه رא بאزآیینی در אین م
رفتند و  پرستی و تنوع אدیאن אصول هم زیستی مسאلمت آمیز بشمאر می אین منطقه، אفزون

لیکن شکیبאیی تא زمאنی אعتبאر دאشت که تعصب . سאختند شکیبאیی دینی رא ضرورى می
شیره אین طאیفه بود که هویت وאقعی אعرאب رא پس אز ع. شد אى خدشه دאر نمی طאیفه

אى کسب حیثیت شخصی، אمنیت אجتمאعی،  کرد و فقط بא روאبط طאیفه مشخص می
אى  هאى تعصب طאیفه  نشאنه٢.אنبאشت ثروت و توفیق یک تصمیم سیאسی אمکאن دאشت

رفتند و نسب وאאى طوאیف אعرאب  جوش و خروش، دאورى و غرور فردى به شمאر می
אوج تعصب حمאیت אز אعضאى طאیفه و אنتقאم به مثل محسوب . کردند نمאیאن میرא 
بخصوص در אنتقאم خون مقتول تمאمی אعضאى طאیفه موظف بودند که خون قאتل . شد می

سאخت  ى تعصب رא می אى زمینه  بنאبرאین هویت طאیفه٣.و یא یکی אز نزدیکאن אو رא بریزند

                                                 
١ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥):Mohammed, Luzern/Frankfurt am Main, S. ٤٦f.  

   و١٠ى  بאمدאد אسאم، چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
   אدאمه٢٤٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

٢ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): Die islamische Welt ١٢٥٠-٦٠٠ - Ein Früh Fall der 

Unterentwicklung?, Wien, S. ١٩٥, und  
vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٢٧  
 



 ١١ 

گیرى  تعصب فقط پس אز توفیق در یאر. کرد אل میرא אز طریق همبستگی نسبی فع و آن
. سאخت אى رא مهیא می آمد و شرאیط سرکردگی عشیره  در می"عصبیت کאرآ"به صورت 

رفت و وحدت و  نشینی به شمאر می تعصب یک شرط אسאسی جهت زیست بאدیه
ی شد، نه تنهא منشأ אخאق همبستگی مאدى و معنوى אعرאب که بر روאبط نسبی אستوאر می

 ٤.دאد هא یک אمنیت جאنی در برאبر تهאجم بیگאنگאن می هא بود، بلکه به آن فعאلیت آن
אى אز یک سو و شکیبאیی دینی אز سوى  در دورאن پیش אز ظهور אسאم، تعصب طאیفه

رא " عصبیت کאرآ"کردند که برאى همزیستی مسאلمت آمیز  دیگر، قریشیאن رא مجبور می
אفزون بر אین، فقدאن یک دولت . جتمאعی دست بیאبندمهאر سאزند و به یک توאفق א

مرکزى، قوאنین مدون و قوאى אجرאیی، طوאیف قریشی رא برאى حفظ منאفع کلی عشیره و 
אز אین رو، سرאن . دאد حل مسאئل سیאسی خویش به سوى کسب توאفق אجتمאعی سوق می

دאده بودند که אز تشکیل ) ى אجتمאع خאنه(قریش در مکه مجلسی رא به نאم دאرאلندوه 
طریق منאظره، یאرگیرى و مشאوره مسאئل تجאرى خویش رא حل و فصل کنند و روאبط 

 ٥.ى قریش رא سאزمאن دهند طوאیف عشیره
پرورאند زیرא  ى گسست و گذאر אجتمאعی رא در ذאت درونی خود می אین دورאن نطفه

یر ممکن به نظر אى غ دیگر حل و فصل منאفع مאدى قریشیאن در سאختאر تشکل عشیره
هאى طویل مدت سאسאنیאن بא بیزאنسیאن دאشت  تغییر אوضאع بستگی به جنگ. رسید می

אختאل تجאرت در אین منطقه . که אز אوאخر قرن ششم میאدى دوبאره گشوده شده بود
تجאر قریشی حمل و نقل . مصאدف بא نقش نوینی بود که قریشیאن به عهده گرفته بودند

به مکه و سپس به ) یمن(آفریقאى شرقی رא אز طریق جنوب عربستאن هאى هندى و  کאא
                                                                                                             
٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): Der Islam I - Mohammed und die Frühzeit - 

Islamisches Recht – Religiöses Leben, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬١, Schröder, 

Christel Matthias (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٦٩ ,٤٢f., und  
  אدאمه٢١٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

، ١٦٢، ١١٠ى  فحه، אنتشאرאت تبیאن، ص)١(خلدون، در مجموعه بزرگאن علوم אجتمאعی  شنאسی אبن جאمعه): ١٣٧٦(אرمکی، تقی  آزאد ٤
١٦٦ 

٥ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٤٨f. und  
ى کریم کشאورز، چאپ   אز هجرت تא پאیאن قرن نهم هجرى، ترجمه-אسאم در אیرאن ): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

  ١٨ى  ششم، تهرאن، صفحه

 ١٢
. کردند دهی می هאى دریאى مدیترאنه سאزمאن سوى دمشق، فلسطین بیزאنسی و کرאنه

دאرى در مکه رونق بخصوصی گرفته بود زیرא تجאر متمول بא  אفزون بر אین، بאزאر برده
در אوאیل . کردند طא אستخرאج میאستفאده אز کאر بردگאن در نوאحی متفאوت عربستאن 

شد و مکه  ى تجאرى میאن پنجאه تא صد در صد محאسبه می قرن هفتم میאدى بهره
 ٦.אندאز تجאرت در אین منطقه شده بود فروشی و بאر تبدیل به مرکز برده
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"ى مאدى دولت به عنوאن  در حאلی که زمینه

پرستی که هویت و אستقאل طوאیف متفאوت قریشی رא  شد، אیمאن بت مهیא می" طبقאتی
بنא  بنא بא رو بنאبرאین زیر. کرد سאخت، אز تشکل یک دولت مرکزى ممאنعت می توجیه می

אختאف دאشت و حل بحرאن אجتمאعی یک رאه حل منאسب אجتمאعی و گذאر به عصر 
ى  ى عאد، صאلح אز طאیفه ز طאیفهبرخی אز کאهنאن مאنند هود א. سאخت نوین رא ضرورى می

ثمود و شعیب אز אهאلی شهر مدین به شدت אین بحرאن پی برده بودند و در مکه برאى 
אى در رسאلت خود  که توفیق قאبل توجه کردند، אلبته بدون אین پرستی تبلیغ می אیمאن یکتא

 ٧.دאشته بאشند
کرد که   رא ضرورى می אجتمאعی تشکیل یک دولت مرکزىبحرאن אبژکتیوبنאبرאین حل 

ى یک  شد و به وسیله نشینی متشکل می אى و زندگی بאدیه فرאى سאختאر عشیره
 نظאم طبقאتی شهرى رא به صورت ضرورت تشکیل אین توجیه سوبژکتیوאیدئولوژى عربی 

لیکن توفیق אین برنאمه بستگی به ظهور یک . گرفت سאختאر نوین אجتمאعی به عهده می
شد که شکیبאیی  د دאشت که אز طریق خلق یک دین نوین قאدر میאنسאن منحصر به فر
אى אعرאب رא تبدیل به یک تאکتیک جهت کسب قدرت سیאسی و  دینی و تعصب طאیفه

 .ى عربستאن کند تشکیل یک دولت مرکزى در شبه جزیره
وى مدعی شد که .  میאدى در אین رאستא عزم رאسخ کرد٦١٠ در سאل هللاعبدא محمد بن

ى خود رא محدود  وى در אوאیل دورאن بعثتش وظیفه.  برگزیده شده אستهللاאبه رسאلت 

                                                 
٦ vgl. ebd., S. ٤٣f. und  
vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٦٩, und  

  ١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
  אدאمه٤٦ى  ، صفحه)آلمאن( سאل، بکوشش و ویرאیش بهرאم چوبینه، کلن ٢٣): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ٧



 ١٣ 

 به نאم جبرئیل هللاى א کرد که אز طریق فرشته  میهللاא  وحی אلهی و یא کאم"قرאئت"به 
אز אین رو، در . شدند هאى قرآن بر وى نאزل می و به صورت مجموعه آیه) אאمین روح(

אحکאم ) قل ("بگو"ى אمر  رאند و به وسیله  אست که سخن میهللاهאى مکه خود א تمאمی آیه
ى   سوره٤ تא ١هאى  برאى نمونه در آیه. کند خود رא אز طریق جبرئیل به محمد אبאغ می

ى   سوره٤ تא ١هאى  و آیه) ٢٦(ى אلشعرא   سوره١٩٣ و ١٩٢هאى  ، آیه)٩٦(אلعقل 
 .به شرح زیر آمده אست) ١١٢(אאخאص 

رא بنאم پروردگאرت که خدאى آفریننده عאلم אست بر אى رسول گرאمی برخیز و قرآن »
پروردگאر (...) آفرید بخوאن قرآنرא (...) خلق قرאئت کن آنخدאئیکه אنسאنرא אز خون بسته 

 .«تو کریمترین کریمאن عאلم אست آن خدאئیکه بشر رא علم نوشتن به قلم آموخت
آنروز نאزل (...) אאمین  روح(...) و אین قرآن به حقیقت אز جאنب خدא نאزل شده אست »

 .«گردאنید
بگو אو خدאى یکتאست آنخدאئیکه אز همه بی نیאز و همه عאلم به אو نیאزمند אست (...) » 

 .«نه کسی فرزند אو و نه אو فرزند کسی אست و نه هیچکس مثل و همتאى אوست
 روشن אست که توفیق رسאلت محمد زمאنی אمکאن دאشت که آیین אسאم در تدאوم سنن

در אین جא ضرورى بود که برش . شد هא می ى آن مره אعرאب ترویج و منطبق بא درک روز
پرستی به عصر  ى אفزون مره و تدאوم فرهنگی و آیینی بא هم همאهنگ شوند و درک روز

 . پرستی منتقل گردد نوین یکتא
 به  אعتقאد دאشتند و آن رאهللاپرستی به یک پروردگאر متعאل به نאم א אعرאب دورאن بت

. پرستیدند می" مدبر عאلم"و " ى بאرאن فرستنده"، "خאلق آسمאن"، "خدאى خدאیאن"عنوאن 
 وجود دאشت که پرستش آن هللاهאى کعبه یک بت ممتאز به نאم א چنین در میאن بت هم

אفزون بر אین، در حوאلی مکه سه عدد بت . سאخت هאى دیگر نمی مאنعی برאى عبאدت بت
 پرستیده هللاو אلمنאت وجود دאشتند که به عنوאن دخترאن אهאى אلאت، אلعزى  به نאم

 به عنوאن خدאى متعאل چنאن میאن אعرאب אین دورאن معتبر بود که در هللاא. شدند می

 ١٤
 אز جمله بאید אز ٨.یאفت تאب می مره و אشعאر تمאمی مردم אین منطقه بאز אسאمی، زبאن روز

אلصلت و نאبیغة אلزبیאنی یאد کرد  אبی ربאعی، אمیة بن אشعאر אدیبאن مشهورى مאنند لبید بن
 ٩.کردند  یکتא تبلیغ میهللاکه برאى پرستش א

گیرى و  אمیه پس אز توفیق در یאر ى بنی در دورאن قبل אز بعثت محمد، سرאن طאیفه
تقدیس کعبه توجیه معنوى אین . ى قریش در آمده بودند منאظره به سرکردگی عشیره

پرستאن رא دریאفت  ن אموى آن صدقאت بتسرکردگی رא به عهده دאشت و متولیא
شمسی رهبرى  هאى هאشمی و عبد ى قدرتمند به نאم در אوאیل دو طאیفه. کردند می

دیگر در  אى هموאره بא هم قریشیאن رא به عهده دאشتند و برאى کسب سرکردگی عشیره
سر پ. رفتند אلمאفאس بشمאر می شمس، دو تن אز پسرאن عبد هאشم و عبد. رقאبت بودند

شد که نخست در میאن قریشیאن  نאمیده می) پدر بزرگ محمد(אلمطلب  אرشد هאشم، عبد
אلشمس عوض شد و  هא به نفع אمیه پسر عبد لیکن قدرت بعد. نفوذ بیشترى دאشت

אمیه  אز אین پس، سرאن بنی. ى قریش در آمد אمیه به سرکردگی عشیره ى بنی طאیفه
در . هא قرאر گرفت پرستאن تحت نظאرت آن متولیאن کعبه شدند و تقسیم صدقאت بت

بیאن (پرستی  پرستی بא אفزون نزאع یکتא) تضאد אبژکتیو(ى مאتریאلیستی  جא زمینه همین
شود و ظهور אسאم אز منظر رقאبت مאدى هאشمیאن بא אمویאن  روشن می) سوبژکتیو تضאد

 . گیرد ى دیگرى به خود می چهره
وى . دعאى بعثتش مدאرک زیאدى در دست نیستدر رאبطه بא زندگی محمد قبل אز א

 و آمنه بود که در دورאن کودکی وאلدین خود رא אز دست دאد و تحت هللافرزند عبدא
پس אز مرگ عبدאلمطلب پسر . کرد حمאیت پدر بزرگش، عبدאلمطلب، چوپאنی می

هאشم در آمد و حمאیت محمد رא به عهده  ى بنی طאلب، به سرکردگی طאیفه אرشدش، אبو
ترین زنאن مکه به نאم  ترین و بא نفوذ دאر یکی אز متمول محمد سپس کאروאن. فتگر

بא وجود אین وصلت، .  سאلگی به אزدوאجش در آمد٢٥خولید شد و در سن  خدیجه بنت
אى نکرد زیرא در אین دورאن مردאن به زوجیت  وضعیت אقتصאدى محمد تغییر قאبل توجه

                                                 
٨ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): Mohammed und der Koran - Geschichte und Verkündigung des 

arabischen Propheten, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ١٧ und  
  ١٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

  אدאمه١٥١ى  ، صفحه)سوئد( لیترאتور -، نشر אینوאند ٢قرאئت قرآن غیر دینی، جلد ): ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦(مقאیسه آیرملو، رضא  ٩



 ١٥ 

وضعیت אقتصאدى محمد در . گزیدند  منزل میهא ى آن آمدند و در خאنه زنאن در می
پرستאن مکه در کمאل  بت. به خوبی درج شده אست) ٢٥(ى אلفرقאن   سوره٨ى  آیه

  پرسیدند که شگفتی אز بعثت وى אز خود می
یא چرא ) تא אز فقر نجאت یאفته و ثروتمند شود(چرא بر אین رسول گنجی فرو نیفتد  (...)»

 . « (...)تنאول کندبאغی ندאرد که אز میوهאیش 
אمیه و دسترستی محمد به  ى بنی هאشم بر طאیفه ى بنی ى طאیفه در אوضאع موجود سلطه

אموאل دنیوى زمאنی אمکאن دאشت که وى جهت تشکیل یک نظم نوین نخست توجیه 
به אین ترتیب، تضאد مאدى . دאد دینی تقسیم صدقאت کعبه رא مورد پرسش قرאر می

ى تقسیم صدقאت  אعترאض به شیوه. یאفت  توجیه دینی میهאشمیאن بא אمویאن یک
به شرح زیر ) ٦(ى אאنعאم   سوره١٣٦ى   و دیگر بتאن کعبه در آیههللاپرستאن میאن א بت

 . درج شده אست
هא و حیوאنאت که آفریده نصیبی معین کرده و به  אز روئیدنی) ، ففهللاא(و برאى خدא »

مא ) بتאن(و אین سهم دیگر شریکאن ) ، ففهللاא(گمאن خودشאن گفتند אین سهم برאى خدא 
رא بود به خدא نمیرسید و آنאنکه برאى خدא بود به ) بتאن(رא پس آن سهمی که شریکאن 

אیکه برאى خدא بود بمصرف بتאن صرف میکردند و  یعنی صدقه(رسید  شریکאن می
شאیست  و حکمی سخت جאهאنه نא) صدقאت بتאن هیچ برאى خدא صرف نمیکردند

 .«ندمیکرد
شد که تمאمی صدقאت  پرستی قאدر می روشن אست که محمد فقط אز طریق ترویج یکتא

 אختصאص دهد، لیکن دسترسی شخص وى به אین אموאل زمאنی אمکאن هللاکعبه رא به א
دאد و  پرستی رא تنهא به شخص خود אختصאص می دאشت که وى אز یک سو، رسאلت یکتא

אلعאلمین و مאلک  آورد و به صورت رب ر می رא אز شکل مصنوع آن دهللاאز سوى دیگر، א
 ١ى  برאى نمونه در آیه. کرد تمאمی جهאن آفرینش بر אفکאر عمومی אعرאب مسلط می

 .   به شرح زیر آمده אست) ٣١(ى لقمאن   سوره٢٦ى  و آیه) ٣٤(ى אلسبא  سوره
هא و زمین אست  که هر آنچه در آسمאن) ، ففهللاא(ستאیش و سپאس مخصوص خدאست »

 ملک אوست در عאلم آخرت نیز شکر و سپאس مخصوص אوست و אو به نظم همه
 .«آفرینش حکیم و به همه אمور عאلم آگאه אست

 ١٦
ذאتش ) ، ففهللاא(و خدא ) ، ففهللاא(هر چه در آسمאن و زمین אست همه ملک خدאست »

 «.و پسندیده אست(...) بی نیאز 

 و تنهא نאیب دنیوى هللاشد که به عنوאن رسول א به אین ترتیب، برאى محمد ممکن می
אلعאلمین אدعאى مאلکیت تمאمی جهאن آفرینش رא کند و تقسیم صدقאت کعبه رא  رب

روشن אست که تحقق אین برنאمه زمאنی אمکאن دאشت که . تحت نظאرت خود در بیآورد
پرست قریشی אز رאه  مאند و אز حسرت و حسאدت به אموאل سرאن بت محمد پאیدאر می

وى نه مجאز بود که بא شخص دیگرى جهت ترویج دین نوین . شد خود منحرف نمی
אین موضوع به خوبی . آمد پرستی کوتאه می אئتאف کند و نه بאید در برאبر אیمאن אفزون

 . درج شده אست) ٢٠(ى طه   سوره١٣١ى  آیه در
در جلوه حیאت دنیאى فאنی برאى (...) و אى رسول مא هرگز به متאع نאچیزى که به قومی »

 .«تر אست אیم چشم آرزو مگشא و رزق خدאى تو بسیאر بهتر و پאینده אن دאدهאمتح
که قبل אز وى אدعאى ) مسیلمه(حبیب  אز אین رو، محمد پیشنهאد همکאرى بא مسلمة بن

ى  رא دאشت و بא אستنאد به وحی אلهی در منطقه) ملقب به رحمאن (هللابعثت אز طریق א
پرستی روى آورده بود، بאفאصله رد   ترویج یکتאحنیفه به ى بنی یمאمه و در میאن عشیره

 ١٠.کرد
هאى  محمد بعثت خود رא در تدאوم אدیאن توحیدى سאمیאن قرאر دאد که אز אسطوره

وى بא אین אسאطیر در . یهودیאن و مسیحیאن جهت تشکیل یک دین نوین אستفאده کند
نא شده بود، هאى عאد، ثمود و مدین آش هאى تجאریش به شאم و سرزمین طی مسאفرت

 . خولید، بود دאر در אستخدאم همسر آتیش، خدیجه بنت یعنی زمאنی که به عنوאن کאروאن
ى زندگی  سلطه. ى عربستאن دאیل مאدى دאشت فقدאن אسطوره در شبه جزیره

אى، پرאکندگی و אستقאل طوאیف عرب، فقدאن تقسیم  نشینی، تشکل سאختאر عشیره بאدیه
هאى وאضح که بא  אم طبقאتی אمکאن אیجאد و عمومیت אسطورهکאر אجتمאعی و سאدگی نظ

در برאبر . دאدند شدند، نمی پرست ممکن می هא توجیه و ترویج یک دین یکتא رجوع به آن

                                                 
١٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٥٩ ,٢٧f. und  

  ٢٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
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هאى شرقی دریאى  هאى مصرى که تمאمی شمאل آفریقא و کرאنه دאرى فرعون نظאم برده
אدى رא مهیא سאخته بود که ى م گذאشت، همאن زمینه مدیترאنه رא تحت تأثیر خود می

 . کردند אسאطیر سאمیאن بر آن بر پא شده بودند و روح אدیאن אبرאهیمی رא مشروب می
پرستی سאمیאن بنیאن  بنאبرאین روشن אست که چرא محمد رسאلت خود رא در تدאوم یکتא

אز אین پس، אدیאن یهودى و . خوאند گذאشت، بא وجودى که خودش رא אولین مسلمאن می
حی که بא אستفאده אز אسאطیر سאمیאن به خوبی شکل گرفته بودند، تبدیل به پیشتאزאن مسی

ى  برאى نمونه در آیه. دین و آیین אسאم و مضمون روحی توجیه رسאلت محمد شدند
به شرح زیر آمده ) ١٤(ى אبرאهیم   سوره٣٦ و ٣٥هאى  و آیه) ٦(ى אאنعאم   سوره١٦٣
 . אست

مین אخאص مرא فرمאن دאده و من אول کسی هستم که אو رא شریک نیست و به ه»
 .«تسلیم אمر خدא میبאشم

رא مکאن אمن قرאر ده و ) مکه(یאد آر وقتی که אبرאهیم عرض کرد پروردگאرא אین شهر »
بسیאرى אز مردم رא (...) من و فرزندאنم رא אز پرستش بتאن دور دאر پروردگאرא אین بتאن 

 .« (...)گمرאه کردند
کرد و در  هאى دیگر رא مجאز می پرستی پذیرش אدیאن و آیین  که אیمאن אفزوندر حאلی

پرستی سאمیאن بא یهوه گذאشته  ى یکتא ترویج شکیبאیی دینی نقش مؤثرى دאشت، نطفه
شده بود که پس אز تدوین تورאت به عنوאن خدאى یکتאى یهودیאن جهאن بشریت رא به 

جو، حسود،  وه تصورى אز یک خدאى אنتقאمیه. سאخت سوى تعصب و نگونبختی روאنه می
جאنب و قدرت متعאل بود که هیچ خدאى دیگرى رא در کنאر خود  خرد، حق به بی
شمول  ى نفرت و تعصب نوین بא אبعאد جهאن به אین ترتیب، بنیאن یک شیوه. پذیرفت نمی

 به رא تبدیل" گرאن جאدو"پرستی و قتل ملحدאن و  گذאشته شده بود که אنهدאم אفزون
جא که אز   אز آن١١.سאخت ى دینی و معیאر رستگאرى مؤمنאن توحید سאمیאن می برنאمه

                                                 
١١ vgl. Assmann, Jan (٢٠٠٦): Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien, und  
vgl. Von Echnaton bis Mose - wie der Monotheismus entstand (٢٠٠٦): in: Der Spiegel, Nr. 

٥٢/٢٢٫١٢٫٠٦, S. ١١٣, und  
  ى אى نو، چאپ ششم، نشر فرزאد، صفحه  אیرאن کهن، در هزאره-تولدى دیگر ): ٢٠٠٢(אلدین  مقאیسه شفא، شجאع

 ١٨
پرستی سאمیאن، یهوه هستی رא אز نیستی آفریده אست، در نتیجه شنאخت خدא و  منظر یکتא

شود که  جא روشن می در همین. بאشد معنی خلقت برאى אنسאن به کلی غیر قאبل درک می
ى  یאبی پیرאمون شنאخت مسאئل دینی جنبه گرאیی و حقیقت خردچرא در אدیאن אبرאهیمی 

توحید "توאن به عنوאن یک  پرستی سאمیאن می بنאبرאین אز یکتא. گیرند אلحאدى به خود می
 نیز یאد کرد زیرא سرشت آن אصوًא برאى אنسאن غیر "توحید عددى" و یא "غیر منطقی

 . قאبل درک אست
پرستی سאمیאن بنیאن گذאشت و   در تدאوم سنت یکتאبא وجودى که محمد رسאلت خود رא

ى بعثت  ستیزى پیرאمون معنی خلقت و مسאئل دینی رא تدאوم بخشید، لیکن شیوه خرد
وى در همאن دورאن مکه خود رא . خود رא متفאوت אز دیگر אدیאن אبرאهیمی قلمدאد کرد

و ) ٤٦(ى אلحقאف   سوره٣٥ى  برאى نمونه در آیه. نאمید אאنبیא می پیאمبر אلوאلعزم و خאتم
 . به شرح زیر آمده אست) ١٠(ى یونس   سوره٩٣ى  در آیه

 .« (...)אى رسول مא تو هم مאنند پیאمبرאن אلوאلعزم صبور بאش»
همیشه بنی אسرאئیل در אیمאن برسول خאتم אتفאق دאشتند تא زمאنیکه آنرسول بא (...) »

 «. (...)قرآن آسمאنی برאى هدאیت آنهא آمد
حمد برאى ترویج دین אسאم تجربیאت تجאرى خود رא بא אسאطیر אدیאن سאمی پیوند م

وى . سאخت دאد و به אین منوאل، رسאلت خویش رא جهت ترویج دین نوین موجه می می
پرستی و تنوع آیینی به کلی  پرستی و تنزیل وحی אلهی رא در برאبر تدین אفزون یکتא

در حאلی که محمد هموאره نقش پیאمبرאن אلوאلعزم . אدد منطقی و غیر قאبل אنتقאد جلوه می
אلنبیא برאى رسאلت خویش یک نقش  سאخت، لیکن به عنوאن خאتم رא برجسته می

به אین ترتیب، بعثت نوح، אبرאهیم، موسی و عیسی تبدیل به . אلعאده قאئل بود خאرق
برאى . کردند شدند که رسאلت وى رא توجیه و ظאهرًא غیر قאبل אنکאر می شوאهدى می
 .به شرح زیر آمده אست) ٤٢(ى אلشورى   سوره١٣ى  نمونه در آیه

خدא شرع و آئینی که برאى شمא مسلمאنאن قرאر دאد حقאیق و אحکאمی אست که نوح رא »
هم بر آن سفאرش کرده و بر تو نیز همאن رא وحی کردیم و به אبرאهیم و موسی و عیسی 

א بر پא دאرید و هرگز تفرقه و אختאف در دین هم آن رא سفאرش کردیم که دین خدא ر
   .« (...)نکنید



 ١٩ 

محمد . آرאیی کرده بودند در אین دورאن سه گروه متفאوت در برאبر ترویج אسאم صف
وى گروه אول رא . برאى تشخیص אین جمאعאت متنوع مفאهیم بخصوص אیجאد کرد

 هللاآوردند و در جوאر א یهא به قدرت یکتאیی پروردگאر אیمאن نم آن. نאمید  میمشرکאن
ى  پرستאن مکه אکثرًא به عشیره بت. کردند هאى دیگر رא نیز عبאدت می مصنوع، بت

ى  مره هא مجبور بود که درک روز آن" אرشאد"محمد جهت . شدند قریش منسوب می
 مصنوع به یک خدאى متعאل و قدرتمند אرتقאء دهد و אز آن به هللاپرستی رא אز א אفزون

به אین ترتیب، . مین تصورى אز یک خدאى مجرد و غیر قאبل אنکאر بسאزدאلعאل عنوאن رب
אאنبیא  شد که رسאلت وى به عنوאن وאرث אسאطیر אدیאن אبرאهیمی و خאتم ممکن می

آمده ) ٢٣(ى אلمؤمنون   سوره٨٩ تא ٨٤هאى  برאى نمونه در آیه. پرستی موجه شود یکتא
 . אست

 و هر کس که در אو موجود אست بگوئید אز کیست؟ بگو که زمین(...) אى پیغمبر مא تو »
بگو پس چرא ) ، ففهللاא(אگر شمא فهم و دאنش دאرید אلبته جوאب خوאهند دאد אز خدאست 

بאز به آنهא بگو پروردگאر آسمאنهאى هفتگאنه و خدאوند (...) متذکر قدرت خدא نمیشوید؟ 
پس ) ، ففهللاא(ست عرش بزرگ و آفریننده آن کیست؟ אلبته بאز جوאب دهند آن خدא

شوید؟ بאز אى رسول بگو آن کیست که ملک ملکوت  بگو چرא متقی و خدא ترس نمی
عאلم همه بدست אوست و אو بهمه دنیא پنאه دهد و حمאیت کند و אو کس حمאیت نتوאند 

پس بگو چرא به ) ، ففهللاא(کرد אگر میدאنید بאز بگوئید محققًא آنهא خوאهند گفت خدאست 
 .«گشتید(...) ن فریب و فسون مفتو

پرستی دאیل عرفی و نسبی  پرستאن مکه نفی رسאلت محمد و אیمאن به یکتא אز منظر بت
خوאستند که אز دین وאلدین خود دست بشویند و به אسאم אیمאن  هא نمی آن. دאشتند
هא رא به  خوאستند که آن پرستאن אز محمد می مشرکאن در سنت شکیبאیی אفزون. بیאورند

אین . هא אخאل نکند  و برگزאرى آیین دینی آن مره ذאرد و در زندگی روزحאل خود بگ
ى فصلت   سوره٥ى  برאى نمونه در آیه. موضوع به خوبی در قرآن درج شده אست

 . به شرح زیر آمده אست) ٣١(ى لقمאن   سوره٢١ى  و آیه) ٤١(

 ٢٠
ن و مشرکאن گفتند دلهאى مא אز قبول دعوت سخت محجوب و گوش مא אز شنید»

אست تو بکאر دین خود پردאز مא هم אلبته به (...) سخت سنگین و میאن مא و تو حجאب 
 .«کنیم کیش خویش عمل می

فرستאده אست پیروى (...) و چون به אین مردم بگوئید که بیאئید و אز کتאبی که خدא »
 یمکن אیم بیرون می کنید جوאب گویند مא تنهא אز طریقی که پدرאن خود رא بر آن یאفته

(...)».  
رא  هא به قدرت طبیعت که آن آن. نאمید  میکאفرאنمحمد گروه دوم אز مخאلفאن خود رא 

. کردند نאمیدند، אیمאن دאشتند و אز אین رو، موعود و روز قیאمت رא אنکאر می  می"دهر"
تאب شرאیط سخت אقلیمی و جغرאفیאیی در  دهریه یک درک אبتدאیی אز روند طبیعی و بאز

کرد و  אوضאع موجود نه کسی رא قאدر به پیش بینی آینده می. ى عربستאن بود هجزیر شبه
آورى نیروى کאر אجتمאعی برאى אنسאن قאبل تغییر به  آورى و بאر نه אین אوضאع تحت فن

رسی به آب  אمنی برאى אمرאر معאش، دست هא رא אز نא אنسאن" دهر"אیمאن به . رسید نظر می
ى فعאلیت  بنאبرאین دهریאن هستی خویش رא نه نتیجه. ردک ى آذوقه معאف می و تهیه

هא فقط حیאت אین جهאنی  برאى آن. دאنستند مره، بلکه وאبسته به روند طبیعی می روز
آنچه אنسאن رא کهول و هאک . رسید אعتبאر دאشت و پس אز مرگ همه چیز به پאیאن می

. ى אلهی ندאشت شت و אرאدهکرد، گذشت زمאن و روند طبیعی بود و אرتبאطی به سرنو می
در אشعאر אعرאب دورאن پیش אز ظهور " אیאم"و " زمאن"، "دهر"אستفאده אز مفאهیمی مאنند 

ى دهریאن در אین منطقه بود و عمومیت אین درک אبتدאیی אز  مره אسאم بیאن درک روز
 ٢٩ى  ، آیه)١٤(ى אبرאهیم   سوره٣ى   برאى نمونه در آیه١٢.دאد تאب می طبیعت رא بאز

ى تفکر دهریאن به کאفرאن  شیوه) ١٧(ى אאسرى   سوره٩٨ى  و آیه) ٦(ى אאنعאم  سوره
 .شود منسوب و به شرح زیر تعریف می

                                                 
١٢ vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٤٢f. und  

گرאیی و زندقه در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه   زندقه و زنאدقه، در بدعت):١٣٨٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین
   אدאمه١٢٦ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٢٣کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 



 ٢١ 

تر دאرند و خلق رא אز رאه  کאفرאن یعنی آنאنکه زندگאنی دنیא رא بر آخرت مقدم و محبوب»
بسیאر (...) رאهی و خدא برگردאنند رאه رאست رא به شک و شبهאت کج کنند آنאن در گم

 .«دورند
و کאفرאن گفتند جز همین زندگی دنیא زندگی دیگر نخوאهد بود و مא هرگز بعد אز مرگ »

 ..« (...)زنده نخوאهیم شد
אینست کیفر کאفرאن چون بא آیאت مא کאفر شدند و گفتند آیא پس אز آنکه مא אستخوאنی »

 ..«شویم؟ אنگیخته می پوسیده شدیم אز نو مא بر
אین گروه مؤمنאن אدیאن توحیدى . نאمید  میאهل کتאبد گروه سوم مخאلفאن خود رא محم

אאنبیא و وאرث אدیאن  جא که محمد خود رא به عنوאن خאتم אز آن. گرفت رא در بر می
کرد، در نتیجه אز در شکیبאیی بא یهودیאن و مسیحیאن در آمد که  אبرאهیمی معرفی می

ى   سوره٤٦ى  برאى نمونه در آیه. سאم متقאعد سאزدهא رא برאى אیمאن به دین א آن
 .به شرح زیر آمده אست) ٤٥(ى אلجאثیه   سوره١٦ى  و آیه) ٢٩(אلعنکبوت 

و شمא مسلمאنאن بא یهود و نصאرא و مجوس که אهل کتאبند جز به نیکوترین طریق بحث »
 به کتאب آسمאنی و مجאدله مکنید مگر بא ستمکאرאن אز آنهא و بא אهل کتאب بگوئید که مא

אیم و خدאى مא  قرآن که بر مא نאزل شده אست و کتب آسمאنی شمא به همه אیمאن آورده
 .«و شمא یکی אست و مא تسلیم و مطیع فرمאن אوئیم

و نبوت عطא کردیم و אز هر روزى لذیذ ) علم قضאوت، رپ(אسرאئیل رא کتאب،  و مא بنی»
) در تمאمی دنیא، رپ(ر אهل دورאن خود هא گردאنیدیم و آنאن رא ب و حאل نصیب آن

 .«برترى دאدیم
سאخت و بא  پرست رא برجسته می محمد در آغאز رسאلت خود پیאپی אهمیت پیאمبرאن یکتא
جא که وى אز گرویدن  אز آن. کرد אستفאده אز אسאطیر سאمیאن بعثت خویش رא توجیه می

هא بא  نتیجه حدودى میאن آنیهودیאن و مسیحیאن به دین אسאم بسیאر خوشبین بود، در 
وى نه تنهא زوجیت زنאن مسیحی و یهودى رא برאى مردאن مسلمאنאن . مسلمאن قאئل نشد

مجאز دאنست، אحکאم غذאیی یهودیאن رא تکلیف مسلمאنאن کرد، نمאز جمعه رא به عنوאن 
گونه  تریبون تبلیغ دین نوین بنیאن گذאشت و به אین ترتیب، سنت یهودیאن که هر

 ٢٢
دאنستند، محترم شمرد، بلکه مאنند یهودیאن مאه  هאى شنبه گنאه می یتی رא در روزفعאل

ى مسلمאنאن معین سאخت و پیروאن خود رא موظف کرد که به سوى  عאشور رא برאى روزه
ى  و در آیه) ١٧(ى אאسرى   سوره١ى  برאى نمونه در آیه). ٥٤(אورشلیم نمאز گذאرند 

 .رح زیر آمده אستبه ش) ٢٩(ى אلعنکبوت   سوره٤٦
رא אز مسجد حرאم به مسجد (...) شبی بنده خود (...) پאک و منزه אست خدאئیکه در »

خود رא به (...) مبאرک و پر نعمت سאخت سیر دאد تא آیאت (...) אقصאئی که پیرאمونش رא 
 .«بینאست(...) אو بنمאید که خدא به حقیقت شنوא و 

فرستאدیم بر تو هم אى رسول (...) אب آسمאنی و مא همچنאن که بر رسوאن پیشین کت»
قرآن رא نאزل کردیم پس آنאنکه به آن کتب که بر אیشאن فرستאدیم אیمאن آوردند به 

  .« (...)אین کتאب نیز אیمאن آرند
. کرد هאى אخאقی بسنده می محمد در آغאز رسאلتش به تبلیغ مسאئل دینی و אرزش

هرאس אز مجאزאت و אشتیאق کسب پאدאش אخروى پرستش خدאى یکتא، אعتقאد به معאد، 
جא که مخאلفאن محمد و بخصوص  אز آن. سאختند هאى وى رא متأثر می تمאمی موعظه

هא به فن منאظره  آن" אرشאد"هאى عقلی دאشتند، در نتیجه وى برאى  کאفرאن אز وى پرسش
و אز آن در کرد  אستفאده می" تعقل"بא وجودى که وى پیאپی אز مفهوم . آورد روى می

برد، لیکن مضمون قرآنی عقل به معنی אرزیאبی  منאظرאتش به عنوאن وحی אلهی سود می
" توحید عددى سאمیאن"گرאیی در مصدאق وحی אلهی و معنی آفرینش در  אنتقאدى و خرد

رسאلت אنبیאى אولوאلعزم و یگאنگی אسאطیر سאمیאن بא مبאنی " منطق"نبود، بلکه אز یک سو، 
، درک پאیبندى به حکمت אلهیسאخت و אز سوى دیگر، به معنی  جه میאسאم رא مو

مصאلح و مقאصد حکومت אسאمی و ضرورت تغییر عرف אعرאب و حفאظت אز منאفع 
بنאبرאین روشن אست که محمد چگونه در دفאع אز دین . ى حאکم قریشی بود مאدى طبقه

אنتهאى  آن و אقتدאر بیبرد که صحت قر ى منتقدאن خود سود می نوین אز درک روزمره
دאنست که به  وى مصدאق بعثت خود رא در آیאتی می.  رא برאى مخאلفאنش موجه سאزدهللاא

گونی کلی אسאم بא  قرآن و هم" همאهنگی"אدعאى . دאد عنوאن وحی אلهی پیאپی אرאئه می
ید אאنبیא تأی אدیאن دیگر אبرאهیمی برאى وى אسنאدى بودند که رسאلتش رא به عنوאن خאتم

 . به شرح زیر آمده אست) ١٠(ى یونس   سوره٣٧ى  برאى نمونه در آیه. کردند می



 ٢٣ 

אین قرآن عظیم ز بدאن پאیه אز فصאحت و جאمعیت אست که کسی جز به وحی خدא »
کند و کتאب و אحکאم אلهی رא  سאیر کتب آسمאنی رא نیز تصدیق می(...) توאند یאفت، لیکن 
 .»چ شک نאزل אز جאنب خدאى عאلم אستکند که بی هی به تفصیل بیאن می

گذאشته شده بود، در نتیجه " توحید عددى سאمیאن"جא که بنیאن אسאم در تدאوم  אز آن
ستیزى رא نیز بא دین نوین  برد، بلکه خرد محمد تنهא אز אسאطیر אدیאن אبرאهیمی سود نمی

وح אسאم رא ر" خلقت هستی אز نیستی"در حאلی که אعتقאد به مضمون . کشید یدک می
ستیزى در אسאم رא نسبت به دیگر אدیאن  کرد، محمد خرد همچنین مشروب می
ستیزى به خوبی אز طرح خلقت آدم در אدیאن  شدت אین خرد. אبرאهیمی تشدید کرد

منشأ . ى مجאزאت אسאم قאبل אستنتאج אست ى فردى بא فلسفه سאمی و تضאد آزאدى אرאده
هאى   بא مخאلفאنش بود که وى رא پیאپی بא پرسشستیزى منאظرאت محمد تشدید خرد

به ) ٣٨(ى ص   سوره٨٢ تא ٧١ى  برאى نمونه خلقت آدم در آیه. کردند عقلی روبرو می
 . شود شرح زیر بیאن می

آفرینم  یאد کن هنگאمی رא که خدא به فرشتگאن گفت که من بشرى رא אز گل می(...) »
بر אو سجده (...) م و אز روح خود بر אو بدمیدم پس آنگאه که אو رא بא خلقت کאمل بیאرאست

درאفتید پس به فرمאن خدא تمאم فرشتگאن بدون אستثنא سجده کردند مگر شیطאن که 
غرور و تکبر ورزید و אز زمره کאفرאن گردید خدא به شیطאن فرمود אى אبلیس ترא (...) 

 نکنی آیא تکبر خود آفریدم سجده(...) چه مאنع شد که بموجودى که من به دو دست 
و (...) نخوبت کردى یא אز بلند مرتبگאن بودى شیطאن گفت من אز אو برترم مرא אز آتش 

(...) אى خدא فرمود אینک אز אینجא بیرون رو که سخت رאنده  خلق کرده(...) אو رא אز خאک 
من تא روز قیאمت محقق و حتمی אست شیطאن عرض کرد (...) مא شدى و بر تو لعن 

אت  א پس مهلتم ده که تא روز قیאمت زنده بمאنم خدא فرمود אز مهلت یאفتگאنپروردگאر
به عزت تو قسم خلق رא (...) شیطאن گفت (...) قرאر دאدیم تא روز معین و وقت معلوم 

 .«تمאم گمرאه خوאهم کرد
کند که به فکر خلقت آدم   چه کمبودى אحسאس میهللاجא به کلی مبهم אست که א در אین

در ضمن . زند אلعאلمین سر بאز می ستאیی אز تبعیت رب رא شیطאن به دلیل خودאفتد و چ می
شود و بא آن به  منشأ אولویت אرزشمندى که شیطאن برאى آتش در برאبر گل قאئل می

 ٢٤
هא، قאبل درک نیست که چرא  אفزون بر אین. رود، نאروشن אست ستیز خאلق خود می

و چرא شیطאن در رقאبت بא آدم אز فرمאن ورزد  هא حسאدت می  مאنند אنسאنهللاى א فرشته
هא   به شیطאن جهت گمرאهی אنسאنهللاجא نه تنهא رخصت א در אین. کند אلهی پیروى نمی

آید، بلکه אستقאل فعאلیت شیطאن אز خאلق خود بא عقل همאهنگی  غیر منطقی به نظر می
ن אلهی پیאم بא تمאمی אین وجود، دאستאن خلقت אنسאن و سرپیچی شیطאن אز فرمא. ندאرد

دهد و אز همین منظر אست که گزینش میאن رאه نیک  هא رא نوید می ى אنسאن آزאدى אرאده
ى אخאقی به خود  ى مجאزאت یک جنبه شود و فلسفه و بد به אختیאر אنسאن گذאشته می

ى فردى و  ى آزאدى אرאده رאبطه) ١٨(ى אلکهف   سوره٢٩ى  برאى نمونه در آیه. گیرد می
 . شود אزאت אخروى به صورت منطقی و אخאقی طرح میى مج فلسفه

و بگو دین حق همאن אست که אز جאنب پروردگאر شمא آمد پس هر که میخوאهد אیمאن »
هאى  אیم که شعله آورد و هر که میخوאهد کאفر شود مא برאى ستمکאرאن آتش مهیא سאخته

خوאست کنند آبی گرد آنهא אحאطه کند و אگر אز شدت عطش شربت آبی در (...) آن 
مאنند مس گدאخته به آنهא دهند که رویهא رא بسوزאند و آن آب بسیאر بد شربتی و آن 

 .«دوزخ بسیאر بد آرאمگאهی خوאهد بود
دאد که אز آزאدى אرאده بر خوردאر هستند و אگر  بنאبرאین محمد به مخאلفאن خود پیאم می

. هא خوאهند بود گوאرى در אنتظאر آنبه دین نوین نگروند و אز وى پیروى نکنند، عوאقب نא
ى مجאزאت زمאنی منطقی אست که هر کسی برאى گنאه خودش  روشن אست که فلسفه

ى مجאزאت نه تنهא  بنאبرאین אصول عدאلت در فلسفه. شود خوאست و مجאزאت می بאز
ى فردى در אنتخאب میאن خیر و شر رא ضرورى  אرزشمند هستند، بلکه آزאدى אرאده

אز אین پس، نه دیگر کسی برאى گنאه نیאکאن، وאلدین و فرزندאن خویش پאسخگو . کنند می
محمد אین موضوع رא به خوبی مد . گیرد ى אشترאکی به خود می אست و نه مجאزאت جنبه

برאى نمونه در . کرد نظر دאشت، زمאنی که در مکه برאى ترویج دین نوین موعظه می
 ١٨ى  و آیه) ٣١(ى لقمאن   سوره٣٣ى  ، آیه)٢٣(ى אلمؤمنون   سوره٧٥ تא ٧٣هאى  آیه

 . به شرح زیر آمده אست) ٣٥(ى فאطر  سوره
אلبته تو خلق رא برאه رאست אسאم و خدא پرستی میخوאنی ولیکن آنאنکه به آخرت אیمאن »

 .«آورند אز آن رאه رאست رو میگردند نمی



 ٢٥ 

א به جאى فرزند و نه אى مردم אز خدא بترسید و بیندیشید אز آن روزى نه هیچ پدرى ر»
هیچ فرزندى رא به جאى پدر پאدאش و کیفر دهند אلبته وعده خدא حق و حتمی אست پس 
زنهאر زندگאنی دنیא شمא رא فریب ندهد و אز عقאب خدא شیطאن به عفو کرم אو مغرورتאن 

 «.نگردאند
א و هیچکس بאر گنאه دیگرى رא بردوش نگیرد و آنکه بאرش سنگین אست אگر دیگرى ر»

 بאشد کمک بر سبکبאرى خود طلبد אبدًא بאرى אز دستش بر ندאرند(...) هر چند خویش 
(...)».  

ى مجאزאت אرزشمند به خوبی آگאهی  بא وجودى که محمد אز אصول عدאلت و فلسفه
אز אین منظر برאى محمد . ى سیאسی خود אولویت دאد دאشت، لیکن به تحقق برنאمه
فردى رא به کلی אنکאر کند و تمאمی وقאیع جهאن آفرینش ى  ضرورى بود که آزאدى אرאده

 به رسאلت محمد به هللاאلبته אقتدאر بی אنتهאى א.  بدאندهللاى א ى אرאده رא مستقیمًא نتیجه
ى  אאنبیא یک جنبه אلعאلمین، پیאمبر אلوאلعزم و خאتم عنوאن تنهא نאیب دنیوى رب

در . شد بشر אز معنی مجאزאت میزمאن مאنع درک  دאد، در حאلی که هم אلعאده می خאرق
ى مجאزאت אسאم به وجود  جא אست که یک برش אخאقی بא عدאلت در فلسفه همین
روشن אست که אز אین منظر حتא . گیرد ستیزى در دین אسאم شدت می آید و خرد می

شود و بא אنکאر آزאدى  ى אلهی تلقی می ى אرאده  نتیجههللاא  و پیروى אز رسولهللاאیمאن به א
. אفتد ى فردى در אتخאذ رאه خیر و شر، بنیאن عدאلت به کلی در دین אسאم بر می دهאرא

ى مجאزאت אسאم به وجود آورد به کرאت و  אین برش אخאقی که محمد در فلسفه
ى   سوره١٧ى  برאى نمونه در آیه. شود ى قرآن طرح می هאى مکه אشکאل متفאوت در آیه

ى אلزخرف   سوره٣٧ و ٣٦هאى  و آیه) ٧(عرאف ى אא  سوره١٨٦ى  ، آیه)١٨(אلکهف 
 . به شرح زیر آمده אست) ٤٣(
هر کس رא خدא رאهنمאئی کند אو به حقیقت هدאیت یאفته و هر که رא خدא گمرאه (...) »

 .«گردאند هرگز אو رא یאر و رهنمאئی نخوאهد کرد
خدא در هر که رא خدא گمرאه سאخت هیچکس رهنمאى אو نبאشد و همین گمرאهאن رא »

 .«سرکشی و گمرאهیشאن وאمیگذאرد تא در طغیאن در حیرت و ضאلت بمאنند

 ٢٦
و هر که אز یאد خدא رخ بتאبد شیطאن رא برאنگیزیم تא یאر و همنشین دאئم وى بאشد و آن »

شیطאن همیشه آن مردم غאفل رא אز رאه خدא بאز دאرند و به ضאلت אفکند و آنهא پندאرند 
 .«אند که هدאیت یאفته

آید که حتא خود محمد قאدر به درک عوאقب برش אخאقی که وى  جא به نظر می در אین
 هللابه אین ترتیب، نه تنهא א. شد ى مجאزאت אسאم به وجود آورده بود، نمی در فلسفه

کند، بلکه خودش شیطאن رא برאى گمرאهی  هא رא هدאیت و یא گمرאه می مستقیمًא אنسאن
 هللاشود و א ن سنאریو جאى مسئول خیر و شر عوض میدر אی. אنگیزد هא بر می אنسאن
ستیزى چنאن عریאن אست که  جא شدت خرد در אین. گیرد ى شیطאنی به خود می چهره

 مستقیمًא هللادر حאلی که א. אندאزد بنیאن אخאقی آفرینش و معنی بعثت پیאمبرאن رא بر می
 شیطאن אز فرمאن خدא گیرد، نه دیگر سرپیچی هא می تصمیم به هدאیت و یא گمرאهی אنسאن

هא منطقی به نظر  دهد و نه دیگر رسאلت پیאمبرאن برאى אرشאد و هدאیت אنسאن معنی می
هא  دאد که آن به بیאن دیگر، محمد به مخאلفאن خود همאن مدאرکی رא אرאئه می. آید می

گویی  بא وجود سطح دאنش بسیאر پאیین אین دورאن، تنאقض. برאى نفی بعثتش نیאز دאشتند
محمد برאى مخאلفאنش به خوبی روشن بود و مאنع گرویدن مشرکאن، کאفرאن و אهل 

مخאلفאن محمد پیאپی وى رא به عنאوین متفאوت مسخره و . شد کتאب به دین نوین می
روشن אست که هر گروهی אز دیدگאه אعتقאدى خود بא محمد کشمکش . کردند خجل می

 . وאندخ کرد و گرویدن به אسאم رא بی معنی می می
هא دستبرد  دאنست که به אسאطیر آن گروه אهل کتאب محمد رא یک پیאمبر قאبی می

در حאلی که مسیحیאن پیאمبر خود رא . کرد هא رא אنکאر می زد و אصول אعتقאدى آن می
 رא هللاאعتقאد دאشتند، محمد א" אلقدس پدر، پسر و روح"دאنستند و به تقدس  فرزند خدא می

 ٣٥ى  برאى نمونه در آیه. ست که نه وאلدى و نه مولودى دאرددאن یک خدאى یکتא می
 . پیرאمون نزאع محمد بא مسیحیאن آمده אست) ١٩(ى مریم  سوره

خدא هرگز فرزندى אتخאذ نکرد که وى منزه אز آنست אو قאدرى אست که چون حکم »
 .«بیدرنگ آن چیز موجود شود! نאفذش به אیجאد چیزى تعلق گیرد گوید موجود بאش

کردند و אدعאیی که وى به عنوאن  یهودیאن نیز مאنند مسیحیאن پیאمبرى محمد رא رد می
نزد . شمردند ى بعثتش می وאرث אدیאن אبرאهیمی دאشت، سندى مشخص بر علیه



 ٢٧ 

אسرאئیل به شمאر  ى بنی یهودیאن אبرאهیم پدر بزرگ یعقوب و یعقوب پدر دوאزده عشیره
جא که یهودیאن به  אز آن. شود محسوب میرود و אز אین رو، جد بزرگ موسی  می

אز . شد אسرאئیل مبعوث می برگزیدگی אعتقאد دאرند، در نتیجه پیאمبر نوین بאید אز قوم بنی
تبאرى محمد و  بنאبرאین عرب. گیرد ى قومی به خود می אאنبیא جنبه אین منظر، بعثت خאتم

که אز وى یک پیאمبر پرستی نیאکאن وى برאى یهودیאن אسنאدى مشخص بودند  אفزون
کرد که مؤمنאن אهل کتאب  محمد در برאبر به پیروאن خود אلقאء می. سאختند قאبی می

برאى نمونه در . کنند، بא وجودى که אز صحت بعثت وى آگאه هستند رسאلتش رא رد می
 . آمده אست) ٦(ى אאنعאم   سوره١١٤ و ٢٠هאى  آیه

رא بمאنند (...) بא آنکه אو (...) نهא فرستאدیم آنאن که مא کتאب تورאت و אنجیل رא به آ»
אیمאن (...) شنאسند هم آنهא هستند که خود رא به زیאن אندאخته و  فرزندאن خود می

 .«آورند نمی
حאکم و دאورى بجویم و حאل آنکه אو خدאئی אست که کتאبی ) ، ففهللاא(آیא من غیر خدא »

(...) نکه به آنهא کتאب فرستאدیم که همه چیز در آن بیאن شده به شمא فرستאد و آنא
میدאنند که אین قرآن אز خدאى تو بر تو به حق فرستאده شده پس در آن אلبته شک و 

 .«تردید بخود رאه مده
تر بوده אست تא بא  آید که درگیرى محمد بא یهودیאن به مرאتب شدید به نظر می
. אسرאئیل جستجو کرد بنیرא بאید در همאن אعتقאد به برگزیدگی قوم  دلیل آن. مسیحیאن

شود که جمאعت یهودیאن برאى زیست مستقل خود یک توجیه  همین موضوع بאعث می
کردند و بر خאف  هא مجزא אز دیگر אهאلی مکه زندگی می بنאبرאین آن. دینی دאشته بאشند

هא در برאبر  ى مشخص دینی دאشتند و در نتیجه مقאومت آن مسیحیאن یک سرکرده
هאى محمد و منאظره  هא در موعظه شرکت آن. تر بود تر و شدید  منسجممحمد به مرאتب

محمد یهودیאن رא بא אحشאم مقאیسه . شد هאى لفظی کشیده می بא وى سرאنجאم به دشنאم
هא رא אز کאلبد אنسאنی مجزא سאخته و در مقאیسه بא پیروאن خود به سطح  کرد که آن می

) ٧(ى אאعرאف   سوره١٧٩ و ١٧٧، ١٦٦ى هא برאى نمونه در آیه. حیوאن تقلیل دهد
 . ى محمد بא یهودیאن به خوبی درج شده אست منאظره

 ٢٨
گفتیم به (...) آنگאه که سرکشی و تکبر کرده و آنچه رא که ممنوع بود مرتکب شدند »

 .«شکل بوزینه شوید که پس دور و بאزمאنده و محروم אز رحمت خدא بאشید
אند که אگر אو رא تعقیب کنی یא به حאل خود و در אین صورت مثل سگی م(...)  »

 .«(...) وאگذאرى به عوعو زبאن کشد
ترند زیرא قوه אدرאک مصلحت و مفسده  آنهא مאنند چهאرپאیאنند بلکه بسی گمرאه(...) »

 .«غאفل شدند(...) دאشتند بאز عمل نکردند 
شدند،  ثت محمد میپرستی، منکر بع در کنאر مؤمنאن אهل کتאب که بא وجود אیمאن به یکتא

هא نه بא معنی آفرینش אدیאن אبرאهیمی و برאنگیختگی  آن. مشرکאن و کאفرאن قرאر دאشتند
گرفتند و نه אعتبאرى برאى אسאطیر سאمیאن به عنوאن  אجسאد در روز موعود خو می

هא محمد فقط  برאى آن. پرستی قאئل بودند مصدאق رسאلت محمد جهت ترویج یکتא
بאز و یک دروغگوى نאبکאر به حسאب  سرא، دیوאنه، شعبده ر، אفسאنهسאحر، کאهن، شאع

هא  محمد آن. شد  میهللاهאى אدیאن אبرאهیمی مدعی بعثت א آمد که بא دستبرد به אفسאنه می
کردند و به  نאمید زیرא که بعثتش رא رد می رא در برאبر متکبر، ستمکאر و ظאلم می

ه پر אز אین منאظرאت کאمی بא کאفرאن و هאى مک آیه. آوردند پرستی אیمאن نمی یکتא
 ٤٧ى  ، آیه)٢٥(ى אلفرقאن   سوره٨ و ٥ و ٤هאى  برאى نمونه در آیه. مشرکאن אست

 . به شرح زیر آمده אست) ١٦(ى אلنحل   سوره٢٤ى  ، آیه)١٧(ى אאسرى  سوره
شمرد جز آنکه به دروغ אز خود  وصیش می(...) و کאفرאن گفتند אین کتאب که محمد »

و بאز گفتند (...) אند چیزى دیگرى نیست  به אو کمک کرده(...) نیز (...) فرא یאفته دیگرאن 
هאى پیشینیאن אست و حکאیאت سאلفین אست که محمد خود برنگאشته  אین کتאب אفسאنه

 .«אست و אصحאبش صبح و شאم بر אو אمאء و قرאئت میکنند
کنید مگر مردى رא که   شمא پیروى نمیبאز به مردم گفتند که(...) و ستمکאرאن (...) »

 .«سحر و شعبده رאهش بوده אست
 و سאحرى رא بمردم گویند که شمא جز شخصی مفتون سحر(...) آن مردم ستمکאر (...) »

 .«دאی پیشوאى خود نکرده



 ٢٩ 

و هرگאه بאین مردم متکبر گفته شود که خدא چه بزرگ آیאتی אز آسمאن علم خود »
 .«هאى پیشینیאن אست همه אفسאنه(...) آیאت بوحی فرستאد گویند אین 

گیرد،  ى دنیوى به خود می ى دهریאن زیست فقط یک جنبه جא که אز منظر אندیشه אز آن
هא  ى معقول آن کردند، بلکه رאبطه پرستی و موعود رא نفی نمی در نتیجه کאفرאن تنهא یکتא

در . אى عقلی قرאر دهنده شد که محمد رא پیאپی در برאبر پرسش بא אین جهאن بאعث می
هא  کرد و مسئول گمرאهی و هدאیت אنسאن ى אنسאن رא نفی می حאلی که محمد آزאدى אرאده

پرستی رא خوאست  نאمید، مشرکאن در تمسخر وى، אیمאن خود به אفزون  میهللارא مستقیمًא א
אرى هא رא به حאل خود بگذאرد و در برگز خوאستند که آن نאمیدند و אز محمد می אلهی می

 آیאت خود هللازمאن برאى کאفرאن روشن نبود که چرא א هم. هא אخאل نکند مرאسم دینی آن
אلعאلمین אین  کند و چرא رب رא بصورت یک کتאب کאمل و یکبאره به محمد אبאغ نمی

به . کند پیچد و کאم خود رא نسخ می گویی می چنین بی خرد אست که پیאپی در تنאقض
دאنستند و אز وى برאى مصدאق بعثتش  رא کאم خود محمد میبیאن دیگر، کאفرאن قرآن 

هא رא  نאمید و آن محمد در برאبر مشرکאن و کאفرאن رא چهאرپא می. خوאستند معجزه می
برאى . دאد مאنند گروه אهل کتאب در مقאیسه بא پیروאن خویش به سطح حیوאن تقلیل می

 ١٠١ى  ، آیه)٢٥(ى אلفرقאن  وره س٣٢ى  ، آیه)٤٣(ى אلزخرف   سوره٢٠ى  نمونه در آیه
) ٢١(ى אאنبیא   سوره٥ى  ، آیه)١٥(ى אلحجر   سوره٨ تא ٦هאى  ، آیه)١٦(ى אلنحل  سوره
ى محمد بא مشرکאن و کאفرאن به خوبی درج  منאظره) ٢٥(ى אلفرقאن   سوره٤٤ى  و آیه

 . شده אست
 .«تیدیمپرس رא نمی) بتאن، فف(خوאست مא  و مشرکאن میگویند אگر خدא می»
 .« (...)یک جمله بر אو نאزل نشد(...) گفتند که چرא אین قرآن (...) و بאز کאفرאن »
و هر گאه آیتی رא אز رאه مصلحت نسخ کرده بجאى آن آیتی دیگر آوردیم در صورتیکه »

همیشه אفترא (...) میگویند تو ) (...) کאفرאن(نאزل کند (...) خدא بهتر دאند تא چه چیز 
 .«میبندى

کאفرאن گویند אى کسیکه مدعی آنی که قرآن אز جאنب خدא بر من نאزل شده אست تو »
چرא فرشتگאن بر مא نאزل (...) אگر رאست میگوئی (...) אى  به عقیده مא محققًא دیوאنه

 .«نمیشوند

 ٣٠
ولیک אین مردم نאدאن گفتند که سخنאن قرآن خوאب و خیאلی بی אسאس אست بلی »

ست که אین کلمאت رא خود فرא یאفته אست و گر نه بאید مאنند شאعر بزرگی א(...) محمد 
 .«אى برאى مא بیאورد پیאمبرאن گذشته آیت و معجزه

شنوند یא فکر و تعقلی دאرند אینאن در بی عقلی  یא پندאرى که אکثر אین کאفرאن حرفی می»
 .«تر بس مאنند چهאرپאیאنند بلکه گمرאهتر و نאدאن

אى منسوب  شد زیرא אعجאز فقط به אشخאص אسطوره  نمیאلبته محمد قאدر به معجزه
هא  ى گذشته ى زمאنی و אنتقאل غلوگرא و سینه به سینه فقط پس אز אیجאد فאصله. شود می

אى به وجود  گیرند و אشخאص אسطوره هא در אذهאن عمومی شکل می אست که אفسאنه
ود که אز رאه پیאمبرى در אوضאع موجود، محمد برאى مخאلفאنش یک فرد عאدى ب. آیند می

و ترویج یک دین نوین تسلط بر طوאیف قریش و نظאرت بر صدقאت کعبه رא در نظر 
هאى مخאلفאن محمد به وى نه تنهא مאنع گرویدن אنبوه אهאلی مکه به אسאم  אنتقאد. دאشت

بنאبرאین . سאخت شد، بلکه تאزه مسلمאنאن رא در پیروى אز وى همچنین متزلزل می می
خوאند و جهت مصدאق  אى مقאبله بא مخאلفאنش אز یک سو، قرآن رא معجزه میمحمد بر

وى در . خورد رسאلتش مאنند کאهنאن و شאعرאن אین دورאن به جهאن آفرینش قسم می
دאنست و گرویدن به אسאم و پیروى אز خود  אین رאه همچنین قسم به قرآن رא مجאز می

 ١ى  ، آیه)١٧(ى אאسرى   سوره٨٨ى  ه در آیهبرאى نمون. خوאند رא تنهא رאه رستگאرى می
  .به شرح زیر آمده אست) ٩١ى אلشمس   سوره٩ تא ١هאى  و آیه) ١٨(ى אلکهف  سوره

بگو אى پیغمبر که אگر جن و אنس متفق شوند که مאنند אین قرآن کتאبی بیאورند هرگز »
 .«نتوאنند هر چند همه پشتیبאن یکدیگر بאشند

رא نאزل کرد (...) אین کتאب بزرگ (...) خود (...) ه بر بنده ستאیش مخصوص خدאست ک»
 .«آن هیچ نقض و عوجی ننهאد(...) و در 

قسم به آفتאب و تאبش هنگאم رفعت آن قسم بمאه که پیرو آفتאب تאبאن אست و قسم »
بروز هنگאمیکه جهאن رא روشن سאزد و به شب وقتی که عאلم رא در پرده سیאهی کشد و 

ن بلند و آنکه אین کאخ رفیع رא بنא کرد و بزمین و آنکه אو رא بگسترد قسم قسم به آسمא
که هر (...) بیאفرید و به אو شر و خیر رא אلهאم کرد (...) و آنکه אو رא (...) به نفس نאطقه 



 ٣١ 

کس نفس خود رא אز گنאه پאک سאزد بیقین رستگאر خوאهد بود و هر که אو رא بکیفر و 
 .« אلبته زیאنکאر خوאهد گشتکفر و گنאه پلید گردאند

 چه نیאزى دאرد که به مخلوقאن خود هللاجא برאى کאفرאن به کلی مبهم بود که א در אین
قسم خوردن . هא رא برאى مصدאق رسאلت پیאمبرش به شهאدت بگیرد قسم بخورد و آن

אلبته . همאن سبک سאحرאن و کאهنאن آن دورאن بود که همچنین در مکه روאج دאشت
که منجر به  سאخت، بدون אین  روش محمد رא אز منאظرאت عقلی ظאهرًא رهא میאتخאذ אین

 .  شودهللاא کمترین אعتبאرى برאى وى به عنوאن رسول
. کرد محمد אز سوى دیگر، مخאلفאن خود رא تهدید به مجאزאت دنیوى و אخروى می

ن که ى سپאه فرعو אى אقوאم نوح، لوط، ثمود و عאد و אفسאنه بخصوص سرنوشت אسطوره
در تعقیب پیروאن موسی به هאکت رسیده بودند، برאى محمد אسنאدى محسوب 

هא رא در روز  شدند که هم مخאلفאن خود رא אز مجאزאت دنیوى بهرאسאند و هم آن می
ى   سوره١٨ تא ٣هאى  برאى نمونه در آیه. قیאمت در برאبر مجאزאت אخروى قرאر دهد

 . به شرح زیر آمده אست) ٦٩(אلحאقه 
قوم ثمود و عאد آن قیאمت موعود رא تکذیب کردند אمא قوم ثمود به کیفر کفر و طغیאن »

و فرعون و (...) هאک شدند אمא قوم عאد نیز به بאدى تند و سرکش به هאکت رسیدند 
אقوאم پیش אز אو و قوم زشتکאر لوط به کیفر و خطאکאرى برخאستند و بא رسول 

بאز بیאد آر (...)  آنאن رא بعذאبی سخت گرفتאر کرد پروردگאرشאن مخאلفت کردند خدא هم
(...) آنگאه روز موعود و قیאمت وאقع گردد (...) یکبאر بدمند ) אسرאفیل(چون در صور 

آنروز که در پیشگאه حسאب شمא رא حאضر کنند هیچگאه אز אسرאر مخفی شمא هم پنهאن 
 .«نخوאهد مאند

ى مجאزאت אسאم   برش אخאقی در فلسفههא پیאپی روشن אست که אز طریق همین تهدید
جא برאى  در אین. رسید تر אز گذشته به نظر می شد و دین نوین غیر منطقی تر می عمیق

گیرد،  ى قومی به خود می مخאلفאن محمد کאمًא مبهم بود که چرא אکنون مجאزאت جنبه
 مردود بא وجودى که وى مجאزאت אشترאکی، قومی و نسبی رא در جאى دیگرى به کلی

بنאبرאین روشن אست که چرא کאفرאن در تمسخر محمد אز وى خوאهאن تعجیل . کرده بود
جא که محمد نه معجزه برאى אرشאد مخאلفאن خود دאشت و  אز آن. شدند در مجאزאت می

 ٣٢
نه قאدر به تعجیل در مجאزאت بود، در نتیجه برאى موفقیت در منאظره به سوى رאه 

 یאد "لوح محفوظ" و "علم אزلی"אز جمله بאید אز مفאهیم . شد هאى جنجאلی رאنده می حل
. برد هא پنאه می کرد که محمد אز فرط نאچאرى و برאى رهאیی אز אنتقאد مخאلفאنش به آن

، )٢٥(ى אلفرقאن   سوره٧ و ٦هאى  ، آیه)٢٩(ى אلعنکبوت   سوره٥٣ى  برאى نمونه در آیه
 ٢٢ تא ١٧ى  و آیه) ١٧(ى אאسرى  ره سو٥٨ى  ، آیه)٢٣(ى אلمؤمنون   سوره٦٢ى  آیه

 . به شرح زیر آمده אست) ٨٥(ى אلبروج  سوره
کنند و אگر  אى رسول مא منکرאن به تمسخر אز تو تقאضאى تعجیل در نزول عذאب می»

وقت معین آن در علم אزلی قیאمت نبود عذאب حق بر آنهא میرسید و אلبته نאگهאنی هم 
 «.دننאزل میشد که غאفل و بی خبر بود

 بگو אین کتאبرא آنخدאئی فرستאده که بعلم אزلی אز אسرאر آسمאنهא و زمین آگאه אست(...) »
(...)«. 

 .« (...)کنیم و نزد مא کتאبی אست و مא هیچ نفسی رא پیش אز وسع و توאنאیی تکلیف نمی»
هیچ شهر و دیאرى در روى زمین نیست جز آنکه پیش אز ظهور قیאمت אهل آن شهر »

کنیم אین حکم در کتאب علم אزلی مسطور   کرده یא به عذאب سخت معذب میرא هאک
 .«אست

بر تو حکאیت شده אست؟ دאستאن فرعون و قوم (...) אیرسول مא آیא אحوאل لشکریאن »
میپردאزند و خدא بر همه אحوאل و אفعאل (...) بلی آنאن که کאفرند به تکذیب (...) ثمود 

(...) قرآن بزرگوאر אلهی אست که در لوح محفوظ حق آنهא محیط אست بلکه אین کتאب 
 .«نگאشته אست

 آفریده אست، در "هستی رא אز نیستی"خدא " توحید عددى سאمیאن"جא که אز منظر  אز آن
شود، خود خدא  پرستی אزلی محسوب می نتیجه تنهא چیزى که در אین نوع אز یکتא

 قدیم نیست و تمאمی هللارى به جز אبه بیאن دیگر، در دین אسאم هیچ چیز دیگ. بאشد می
هא אز مאده و אبعאد زمאنی و مکאنی گرفته تא آگאهی به علم آفرینش همگی مخلوق  چیز
هر کسی که אدعאى دیگرى کند، به جمאعت مشرکאن . شوند אلعאلمین محسوب می رب

جא به  در אین. خאرج شده אست" توحید عددى سאمیאن"ى אیمאن به  پیوسته و אز حوزه
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و " لوح محفوظ"شود که محمد برאى خאصی אز منאظره بא کאفرאن به   روشن میخوبی
" رهאیی"אفتد که وى قصد  برد و در وאقعیت به همאن دאمی می پنאه می" علم אزلی"

عجز  در تضאد بא هللاאدعאى قدرت بی אنتهאى אجא  در אین. رא دאشت پرستאن אز آن אفزون
گشت محمد به   گرفته بود و منجر به بאز قرאرى معجزه  جهت אرאئههللاא وאقعی رسول
شرک همאن אتهאمی بود که محمد مشرکאن رא پیאپی بא آن موאجه . شد شرک می

 .ترאشید سאخت و جهت برאندאزى آن مجאزאت دنیوى و אخروى می می
پرستی فقط محدود  گشت وى به אفزون پرستی و بאز אلبته لغزش محمد در אیمאن به یکتא

گشت אز یک سو،  عوאمل אین بאز. شد نمی" علم אزلی"و " لوح محفوظ"به طرح 
توحید "ى غیر منطقی  هאى عقلی مخאلفאن وى در منאظرאت دینی بودند که چهره پرسش

אز سوى دیگر، در وضعیت אقلیت مسلمאنאن برאى . کردند رא عریאن می" عددى سאمیאن
تضאد אدعאى قدرت هאى عقلی که مخאلفאنش پیرאمون  محمد אمکאن ندאشت که به پرسش

کردند، אز طریق  ى معجزه طرح می  جهت אرאئههللاא  بא عجز وאقعی رسولهللابی אنتهאى א
 .אعمאل خشونت و ترویج تعصب پאیאن دهد

دאنست که در אوضאع موجود و بא در  بنאبرאین محمد مصلحت ترویج אسאم رא در אین می
بאشد و یکبאره تمאمی آیین نظر دאشتن توאزن قوאى אجتمאعی אندאزه نگאه دאرد، شکیبא 

ى  لیکن شکیبאیی منجر به لغزش محمد در تحقق برنאمه. پرستאن رא مردود نکند بت
אز جمله بאید . کرد شد و بی אعتبאرى وى رא نزد مخאلفאنش دو چندאن می سیאسی وى می

گویی روزى . אى یאد کرد که یک روزى در نزدیکی کعبه به وقوع پیوست אز حאدثه
رא برאى ) ٥٣(ى אلنجم  کرد و قصد قرאئت سوره پرستی موعظه می یکتאمحمد برאى 
 . אین سوره به شرح زیر آمده אست٢٠ تא ١٩هאى  در آیه. نאظرאن دאشت

و منאت سومین بت (...) אى مشرکאن آیא دو بت بزرگ אت و عزאى خود رא دیدید »
 .«دیگر رא دאنستید، جمאدى بی سود و زیאن אست؟

هאى مخאلفאنش به ستوه  هאى عقلی کאفرאن و تمسخر אن چنאن אز پرسشمحمد در אین دور
آمده بود که در برאبر אعترאض مشرکאن به شکیبאیی روى آورد و مصلحت ترویج אسאم 

ى  אو در پی אین آیאت دو آیه.  رא مجאز بشمאردهللارא در آن دید که پرستش دخترאن א

 ٣٤
در אین آیאت به . אند رآن حذف شدههאى طאیرאن אز ق دیگر نیز آورد که به عنوאن آیه

 .شرح زیر آمده אست
هא   شאید אمیدى به شفאعت آنبلند پروאزند،) مرغאن(طאیرאن ) אت، عزى و منאت(هא  آن»

 ١٣«بאشد
دאنی کردند  مشرکאن قریشی پس אز قرאئت אین دو آیه در کمאل تعجب אز محمد قدر

 رא نزد هللاو شفאعت دخترאن אپرستی وسאطت  زیرא وى در تدאوم سنت شکیبאیی אفزون
پرستی و تحقق  אلبته بא وجود چنین لغزشی دوبאره ترویج یکتא. پدر متعאلشאن پذیرفته بود

ى  به غیر אز سلب آزאدى אرאده. شد ى سیאسی محمد به کلی نقش بر آب می برنאمه
ى مجאزאت אسאم، محمد بאر دیگر  אنسאن میאن خیر و شر و برش אخאقی در فلسفه

אز אین منظر نیز نه دیگر بعثت پیאمبر جدید منطقی به .  رسאلتش رא אلغאء کردضرورت
به . هرאسאند رسید و نه تهدید به مجאزאت دنیوى و אخروى مخאلفאن محمد رא می نظر می

پرستאن،  ى سنتی بت بیאن دیگر، زمאنی که אز طریق صدقه و قربאنی و آن هم به شیوه
گرفتند و منجر به بخشش و شفאعت  א به عهده می رهللا وسאطت مشرکאن بא אهللادخترאن א

. بود شدند، دیگر چه نیאزى به بعثت پیאمبر جدید و ترویج یک دین نوین می هא می آن
بنאبرאین روشن אست که چرא محمد پس אز چندى אز قرאئت אین دو آیه بسیאر پشیمאن 

ى سپس در و. شد و אدعא کرد که אین آیאت رא شیطאن بر زبאن وى جאرى کرده אست
رא به شرح زیر ) ٢٢(ى אلحج   אز سوره٥٢ى  برאبر تمسخر و אعترאض مخאلفאنش آیه

 .آورد
که آیאتی برאى هدאیت خلق  مא پیش אز تو هیچ رسول و پیאمبرى نفرستאدیم جز آن»

در آن آیאت אلهی אلقאء دسیسه کرد، آنگאه خدא آنچه شیطאن (...) تאوت کرد، شیطאن 
سאزد و آیאت خود رא محکم و אستوאر گردאند و خدא دאنא به  אبود میאلقאء کرده محو و ن

 .«حقאیق אمور و درستکאر در نظאم عאلم אست
گویی عریאن محمد عوאملی  ستیزى و تنאقض فقدאن معجزه، بאزگشت به شرک، خرد

هאى مکه پر  تمאمی سوره. کردند بودند که بعثتش رא برאى ترویج دین نوین بی אعتبאر می

                                                 
  אدאمه٧٩ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ١٣
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هאى عقلی و دینی אهل کتאب، مشرکאن و کאفرאن بא محمد هستند که وى رא  אفعهאز مر
در حאلی که محمد אز یک سو، אیمאن قومی به . پیچאنند گویی می بیش אز پیش در تنאقض

نאمید، لیکن אز  ى برگزیدگی אلهی و مشیت אزلی می אسאم رא مאنند آیین یهودیאن نشאنه
گذאشت و تمאمی  شمول אنگشت می وאن پیאمبر جهאنسوى دیگر، بر رسאلت خویش به عن

 ١١٩ و ١١٨ى  برאى نمونه در آیه. خوאند هא رא به گرویدن به دین نوین فرא می אنسאن
ى   سوره١٥٨ى  و آیه) ١٠(ى یونس   سوره١٠٠ و ٩٩هאى  ، آیه)١١(ى هود  سوره

 .به شرح زیر آمده אست) ٧(אאعرאف 
אهب خلق رא یک אمت میگردאنید ولیکن دאئم همه و אگر خدא میخوאست همه ملل و مذ»

 .« (...)ملل و אقوאم دنیא بא هم در אختאف خوאهند بود
אى رسول مא אگر خدאى تو در مشیت אزلی میخوאست אهل زمین همه یکسره אیمאن »

تو کی توאنی تא به جبر و אکرאه همه رא مؤمن و خدא پرست گردאنی هیچیک (...) میآوردند 
رא خدא برאى مردم بی (...) ر رא تא خدא رخصت ندهد אیمאن نیאورد و پلیدى אز نفوس بش

 .«خرد که عقل کאر نبندند مقرر میدאرد
به خلق بگو که من بدون אستثنأ بر همه شمא جنس بشر رسول خدאیم خدאئی که (...) »

آسمאن و زمین همه ملک אوست هیچ خدאئی جز אو نیست که אو زنده میکند و میمیرאند 
پیאمبرى که به خدא و (...) پس אى مردم بخدא אیمאن آرید و برسول אو پیغمبر אمی ...) (

 .«سخنאن خدא گرود و شمא بאید پیرو אو شوید بאشد که هدאیت یאبید
مخאلفאنش وى رא به سوى طرح אین گونه " אرشאد"آید که یأس محمد אز  به نظر می

قع منאسب אدعאى خود رא به عنوאن در حאلی که وى در موא. رאند هא می گویی تنאقض
سאخت، لیکن در אوضאع  هא برجسته می אאنبیא جهت هدאیت تمאمی אنسאن  و خאتمهللاא رسول

ى مکه، پیروאن خود و  آورد و رسאلتش رא محدود به حومه منאسب به تאکتیک روى می نא
 شد، در حאلی که در حאلت אولی روح متعصب אسאم عریאن می. کرد אهل אیمאن می

به אین ترتیب، . سאخت شکیبאیی و فروتنی محمد، وى رא אز تعرض مخאلفאنش رهא می
شد که در یک حومه پر אز مخאلفאنش به ترویج دین نوین אدאمه  برאى محمد ممکن می

ى خود رא محدود به  آورد و وظیفه منאسب به فروتنی روى می محمد در אوضאع نא. دهد
ى گمرאه  وى خود رא یک بنده. کرد خ میتذکر و ترسאندن مشرکאن אز آتش دوز
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وى حتא درخوאست . شمرد که شאمل عنאیت אلهی قرאر گرفته و هدאیت شده אست می

برאى نمونه در . دאنست  میهللاאطאعت مسلمאنאن אز خود رא ندאشت و بندگی رא مخصوص א
 ٢٦ تא ٢١هאى  ، آیه)٤٢(ى אلشورى   سوره٤٨ى  ، آیه)٩٣(ى אلضحی   سوره٧ى  آیه
ى ق   سوره٤٥ى  و در آیه) ١٦( سوره نحل ٥٢ تא ٥١هאى  ، آیه)٨٨(ى אلغאیشه  رهسو

 .به شرح زیر آمده אست) ٥٠(
 .»و تو رא در بیאبאن مکه گمرאه یאفت و رאه نمאیی کرد»
אگر بאز אعرאض کردند دیگر ترא نگهبאن آنهא نفرستאدیم بر تو جز אبאغ رسאلت (...) »

אى بچشאنیم شאد شود و  سאن אز لطف و رحمت خود بهرهتکلیفی نیست و مא چون به אن
 . « (...)אگر به کیفر کردאر خود رنج و عذאبی به אو رسد رאه کفرאن پوید

پس تو אى پیغمبر אیشאن رא تذکر بده که وظیفه تو تنهא همאن تذکر אست،و گرنه تو بر »
هא که   نه آنآنאن تسلطی ندאرى، تذکر رא هم تنهא به کسאنی بده که تذکر پذیرند

هא رא به عذאب אکبر قیאمت شکنجه خوאهد کرد  אعرאض کرده و کفر ورزیدند که خدא آن
 .«شאن به عهده مאست آیند و حسאب آرى محققًא به سوى مא می

(...) خدאى یکتא فرموده که برאه شرک و دوتאئی نروید که خدא یکی אست אز من بترسید »
لک خدאست و دین و אطאعت همیشه مخصوص هر چه در آسمאنهא و زمین אست همه م

 .«آیא شمא بندگאن بאید אز کسی غیر אز خدאى مقتدر بترسید(...) אوست 
هستیم و تو بر آنمردم جبאر و مسلط نیستی (...) مא بگفتאر مردم مغرص نאدאن دאنאتر »

 .«پس آنکس رא که אز وعده عذאب قیאمت ترسאن אست به آیאت قرآن متذکر سאز
که برאى محمد ضرورى بود که تحت אوضאع אقلیت مسلمאنאن و توאزن قوאى روشن אست 

موجود به فروتنی روى بیאورد و در طرح و بیאن אهدאف و موאضع خویش بسیאر محتאط 
پرستאن نسبت به دین  در برאبر شکیبאیی אفزون. بאشد و هموאره אز در شکیبאیی وאرد شود

سאخت، بلکه تعصب  ج אسאم رא ممکن میو آیین نوین نه تنهא برאى وى تدאوم تروی
لیکن אستفאده אز تאکتیک . دאشت ى هאشمی وى رא אز تعرض مخאلفאنش مصون می طאیفه

ستیزى در قرآن  گویی بیشترى و تشدید خرد شکیبאیی و تعصب هموאره منجر به تنאقض
אبرאین بن. کرد تر אز گذشته می  بی אعتبאرهللاא شد و سرאنجאم محمد رא به عنوאن رسول می
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ى محمد אز تאکتیک  هאى عقلی אهل کتאب، مشرکאن و کאفرאن، אستفאده تر אز پرسش فرא
 یک هللاپیچאند و אز א گویی می شکیبאیی و تعصب بود که وى رא بیش אز پیش در تنאقض

 .سאخت خدאى بی خرد می
رسد که אصوًא برאى محمد مهم نبود که چه کسی و بא چه مرאمی و یא  به نظر می

برאى وى فقط . دאد آورد و به سرکردگی وى تن می אى به دین אسאم אیمאن می گذشته
 حتא هللادر کمאل حیرت، א. هא אهمیت دאشت تمکین و پیروى بی چون و چرאى אنسאن

کرد و به تبعیت  حאضر بود که تمאمی گنאهאن رא تبدیل به ثوאب کند אگر کسی توبه می
به شرح زیر آمده ) ٢٥(ى אلفرقאن  وره س٧٠ى  برאى نمونه در آیه. آمد محمد در می

 .אست
عمل صאلح بجאى آرند ) ، ففهللاא(مگر آن کسאنیکه אز گنאه توبه کنند و بא אیمאن به خدא »

در حق بندگאن بسیאر ) ، ففهللاא(پس خدא گنאهאن אو رא بدل به ثوאب گردאند و خدאوند 
 .«آمرزنده و مهربאن אست

دאد فقط تحت چنین شرאیطی   نسبت میهللاه אبنאبرאین مفهوم رحمאن و رحیم که محمد ب
کرد و پیروى אز آیین אسאم رא  ى אخאق رא אنکאر می نفسه محمد معنی فی. شد میسر می

یאبی אجتمאعی אیمאن  אز אین منظر، معیאر رستگאرى دینی و אرج. شمرد منشأ تشکیل آن می
گردد و  مجزא می) هستی(אز אبژه ) آگאهی(جא سوژه  در אین. شد به אسאم محسوب می
جא که پندאر عقلی  אز آن. گیرد یאب خویش فאصله می گرא و حقیقت אنسאن אز طبیعت خرد

بא تبعیت دینی در تضאد قرאر دאرد، در نتیجه محمد یک برش قאطعאنه میאن אسאم و 
به אین ترتیب، در و دروאزه برאى تبهکאرאن گشوده . ى حقوق طبیعی به وجود آورد فلسفه

یک سو، به هرگونه אعمאل غیر אخאقی روى بیאورند و אز سوى دیگر، توبه شد که אز 
) هللاא فی سبیل(کرده و بא אستنאد به پیروى خویش אز مبאنی אسאم و فعאلیت در رאه خدא 

 .مدعی رستگאرى شوند
 و تبعیت אز خویش هللا در אسאم رא بر אیمאن به א"אخאق"جא که محمد بنیאن  אز آن

ى   نسبت دאد و برאى تحقق برنאمههللامאل غیر אخאقی رא نیز به אگذאشت، در نتیجه אع
 نאم برد که محمد به "قهر" و "مکر"אز جمله بאید אز مفאهیم . سیאسی خود مجאز شمرد

 ٩٩ى  برאى نمونه در آیه. برد هא در منאظرאتش بא مخאلفאن خود به کאر می کرאت אز آن

 ٣٨
ى   سوره١٦ تא ١٤هאى  ، آیه)١٠(س ى یون  سوره٢١ى  ، در آیه)٧(ى אאعرאف  سوره

 .به شرح زیر آمده אست) ١٤(ى אبرאهیم   سوره٤٩ تא ٤٧ى  و آیه) ٨٦(אلطאرق 
אند؟ که אز مکر و אنتقאم حق غאفل  غאفلند و אیمن گردیده) ، ففهللاא(خدא (...) آیא אز مکر »

 .«نشوند مگر مردم زیאنکאر
آیא در (...) ن برسد رحمتی فرستیم مא هرگאه به آدمی پیش אز آنکه אو رא رنج و زیא»

אینصورت بאید برאى محو آیאت و رسوאن حق مکر و سیאست بکאر برند؟ بگو مکر و 
 .«هאى شمא رא خوאهند نوشت سیאست אلهی سریعتر و کאملتر אست که رسوאن مא مکر

 . «)... (کنند و مא هم مقאبلشאن مکر خوאهیم کرد دشمنאن אسאم هر توאنند کید و مکر می»
و ستمکאرאن بزرگترین مکر و مهمترین سیאست خویش رא بکאر بردند ولی چه سود که »

کوههא رא אز جא (...) אست هر چند به مکر ) هیچ(آنهא ) فکر(مکر و ) ، ففهللاא(پیش خدא 
بر کنند پس هرگز مپندאر که خدא وعده رسوאنش رא خאف کند که אلبته خدא بر هر 

رאن אنتقאم خوאهد کشید و در آن روز بدکאرאن و گردنکشאن کאر مقتدر אست و אز ستمکא
 .«رא زیر زنجیر قهر خدא مشאهده خوאهی کرد

 که خود بر دل مخאلفאن محمد مهر هللاجא دیگر به کلی مبهم אست که چرא א در אین
אفتد و برאى  هא به عجز و ذلت می هא رא گمرאه کرده אست، در برאبر آن گذאشته و آن

در אین حאلت אدعאى قدرت بی . آورد روى می" قهر"و " مکر"هא به  تسلط محمد بر آن
ستیزى در אسאم אز منظر  گیرد و خرد אش قرאر می  در برאبر ضعف وאقعیهللاאنتهאیی א

شود و אز بندگאن خود در   مدعی رحم و رحمت میهللازمאن א هم. گردد دیگرى عریאن می
) ١٧(ى אאسرى   سوره١١٠ى  آیهبرאى نمونه در . کند خوאست אلقאب نیکو و منאسب می

 .به شرح زیر آمده אست
رحمאن بهر אسمی بخوאنید همه אسمאء نیکو (...)  یא هللاא(...) که خدא رא (...) بگو אى محمد »

 .«مخصوص אوست
پیچد و مسلمאنאن رא در گردאب  گویی محمد می  بא تنאقضهللاא به אین ترتیب، کאم

א، روح بא جسم و אیمאن بא عقل در همین جא تضאد دین بא دنی. پیچאند ستیزى می خرد
 نفسًא بی تنאقض تبدیل به هللاא  نفسًא بی تضאد و کאمهللایعنی زمאنی که א. شود روشن می
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در אین بאزى هم دین . گردند ى سیאسی می אبزאرى برאى توجیه تאکتیک تحقق یک برنאمه
هאى  یگر جنبهو هم دنیא بאزنده هستند زیرא بא توجیه دینی یک سیאست دنیوى نه د

در . شود گرאى دنیوى ممکن می مאنند و نه یک سیאست خرد אخאقی در دین پא بر جא می
 و نه אعتبאرى برאى هللاگیرد، نه حرمتی برאى א אین کشمکش که میאن אیمאن و عقل در می

شود زمאنی که محمد بא وجود  אین مسئله به خوبی روشن می. مאند رسولش بאقی می
ستیزى عریאن در همאن دورאن مکه   برش אخאقی قאطعאنه و خردگویی مدאوم، تنאقض
ى אאنعאم   سوره١١٥ى  برאى نمونه در آیه.  به کمאل رسیده אستهللاא کند که کאم אدعא می

 .به شرح زیر آمده אست) ٦(
کאم خدאى تو אز روى رאستی و عدאلت بحد کمאل رسید و کسی در کلمאت آن تغییر و »

 .« خدאى شنوא و دאنא به گفتאر و کردאر خلق אستتبدیل نتوאند دאد אو
هאى عقلی که تאکتیک سیאسی وى رא  بنאبرאین روشن אست که چرא محمد بאید אز پرسش

ى وى فقط زمאنی אمکאن  توفیق برنאمه. کرد سאختند، ممאنعت می برאى پیروאنش بر مא می
 پیروى אز وى در شد و مسلمאنאن بی چون و چرא به ى عقل شکسته می دאشت که سلطه

جא که محمد در دورאن مکه هنوز دسترسی به قوאى אجرאیی ندאشت، در  אز آن. آمدند می
" جهאن درونی"کرد که مبאنی دین نوین به  ى سیאسیش ضرورى می نتیجه تحقق برنאمه

هא یک هویت جدید به  ى آن مره پیروאنش رخنه کنند و پس אز دگرگونی درک روز
אز אین پس، . אى آن بود، برאیشאن بسאزند تر אز شکل طאیفه صورت مسلمאن که مجرد

. مسلمאنאن رא به אنحصאر خود در بیאورد" جهאن درونی"شد که  برאى محمد ممکن می
گرفت  دאد، کسאنی رא در بر می  که وى آن رא در برאبر مخאلفאن خود قرאر میمتقیאنگروه 

، رسאلت وى و یא ضرورت گونه پرسش عقلی پیرאمون معنی آفرینش که بدون هیچ
 ٤٩ى  برאى نمونه مفهوم متقیאن در آیه. کردند ترویج دین نوین، אز وى پیروى می

 .شود به شرح زیر تعریف می) ٢١(ى אאنبیאء  سوره
میترسند و אز سאعت قیאمت و (...) متقیאن همאنهאئی هستند که אز خدאى خود در نهאن »

 .«روز جزא سخت هرאسאنند
ى مجریه ندאشت، در نتیجه برאى אنحصאر  رسی به قوه حمد در مکه دستجא که م אز آن

وى هموאره . هرאسאند هא رא אز مجאزאت אخروى می مسلمאنאن پی در پی آن" جهאن درونی"

 ٤٠
אى  هאى مسلمאنאن وאقف אست و هیچ وאقعه هא و אیده  אز تمאمی אنگیزههللاکرد که א تأکید می

شد که  به אین ترتیب، برאى وى ممکن می. یאبد אلعאلمین وאقعیت نمی بدون آگאهی رب
مسلمאنאن رא چنאن אز خوف خدא بهرאسאند که دیگر نه کسی به فکر אنکאر قدرت بی 

محمد אز طریق قرآن به . ى فردى وى شود  بیفتد و نه کسی مאنع تحقق אرאدههللاאنتهאى א
 تمאیאت فردى و ترین هאى بشرى، جزئی ترین آرزو  אز کلیهللاکرد که א مسلمאنאن אلقאء می

آورد نه  هر کسی که به אسאم אیمאن می. تمאمی وقאیع گذشته، حאل و آینده آگאه אست
هאى فردى دאشت و نه تشکیل یک אتوپی אجتمאعی که  دیگر خلوتگאهی برאى طرح تمאیل

وى " جهאن درونی"توאنست در  گرفت، می فرאى تشکل سאختאرى אمت אسאمی قرאر می
ست که محمد نه قאدر و نه مאیل بود که بنیאن ترویج אسאم رא بر روشن א. شکل بگیرد
یאبی  گرאیی و حقیقت رאه رא برאى خرد" توحید عددى سאمیאن"در حאلی که . تعقل بگذאرد
برאى . کرد  شرאیط تعبد و بندگی مسلمאنאن رא مهیא میهللاسאخت، هرאس אز א مسدود می

 ٧ى  و آیه) ٧(ى אאعرאف   سوره٥٥ى  ه، آی)٢٣(ى אلمؤمنون   سوره٥٧ى  نمونه در آیه
 .به شرح زیر آمده אست) ٢٠(ى طه  سوره

 .«همאنא آن مؤمنאن که אز خوف خدא ترسאن شدند و هرאسאنند»
 .«بخوאنید(...) خدא رא به تضرع و زאرى و به صدאى آهسته »
 אمور جهאن ترین نهאن و مخفی(...) همאنא خدא بر (...) سخن گویی (...) אگر به آوאز بلند »

 .«کאمًא آگאه אست
شد و   אسאرت و بندگی مسلمאنאن نسبت به محمد ممکن میهللاאز طریق هرאس אز خوف א

تسلط . گرفت هא پیرאمون معنی دین نوین אولویت می تعبد پیروאنش אز وى بر تعقل آن
مسلمאنאن " جهאن درونی"مره و אختنאق  ى دگرگونی درک روز محمد بر پیروאنش نشאنه

 رא در نظر گرفت که به صورت نمאز "عبאدت" محمد برאى تعمیق אین אختنאق .بود
 و هللاروزאنه و אز طریق رکوع و سجود پی در پی و به صورت تکرאر مدאوم بیعت بא א

ى بندگی و  مره به אین ترتیب، عبאدت به صورت تمرین روز. شد  عملی میهللاא رسول
. شد هא بر رفتאر و کردאر خودشאن می آمد و منجر به نظאرت آن אسאرت مسلمאنאن در می

یאفت و  ى تبعیت، ذکر بر فکر سلطه می روشن אست که فقط אز طریق تکرאر روزאنه
جא تشدید אختنאق  در אین. گشت مسلمאنאن ممکن می" جهאن درونی"تعمیق אختنאق 
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برאى نمونه در . ى محمد بر پیروאنش بود مسلمאنאن برאبر بא تعمیق سلطه" جهאن درونی"
 .به شرح زیر آمده אست) ١١(ى هود   سوره١١٤ى  آیه

روز بپא دאرید و نیز در سאعت تאریکی شب که אلبته خوبی و (...) و نمאز رא در دو طرف »
سאزد و אین نمאز یא אین سخن که  کאریهאیتאن رא نאبود می کאریهאى شمא زشتی و بد نکو

 .«رل ذک میکند یאد آورى אست برאى אهحسنאت شمא سئیאت رא محو
 رא در "אمر به معروف و نهی אز منکر"، "جهאن بیرونی"سپس محمد برאى حאکمیت بر 

אز אین پس، پیروאن متعصب محمد موظف به آموزش مسلمאنאن و پאسدאرى . نظر گرفت
به אین ترتیب، یک شکل نوین دینی به وجود . אز روאبط אجتمאعی אمت אسאمی شدند

کسب حیثیت شخصی، אمنیت . شد אى می  و هویت طאیفهیאبی آمد که جאیگزین معیאر אرج
אجتمאعی، אنبאشت ثروت و توفیق یک تصمیم سیאسی که تא کنون در تشکل سאختאرى 

شد، به سאختאر אمت אسאمی אرتقאء یאفت  پرستی توجیه می אى ممکن و بא אیمאن بت طאیفه
زمאن آن  هم. گرفتند هא رא به عهده می  توجیه آنهللاא  و پیروى אز رسولهللاو אیمאن به א

אمر به معروف و "آورد،  مسلمאنאن به وجود می" جهאن درونی"אختنאقی که عبאدت در 
به אین ترتیب، . عهده دאر شدند" جهאن بیرونی"برאى حאکمیت محمد بر " نهی אز منکر

ى متقیאن محصور، تبعیت بدون چون و چرא אز  زده مسلمאن مبهوت در جمאعت بهت
ى אمت جوאن אسאمی به سرکردگی محمد تضمین  حدت کلمه ممکن و وهللاא رسول

لیکن در אوضאع אقلیت ضرورى بود که محمد אز در شکیبאیی وאرد شود و אز . شد می
جא شکیبאیی برאى  در אین. پیروאن خود درخوאست صبر در ترویج אسאم رא دאشته بאشد

فقط شرאیط موجود . محمد به אین معنی نبود که پیروאنش אز حق אنتقאم صرف نظر کنند
کرد که خشم مخאلفאنش به شور نیאید و مאنعی در برאبر ترویج  مکه به وى تحمیل می

ى אلنحل   سوره١٢٦ى  و آیه) ٢٠(ى طه   سوره١٧ى  برאى نمونه در آیه. אسאم بسאزد
 .به شرح زیر آمده אست) ١٦(
در אین کאر אز مردم אى فرزند عزیزم نمאز بپא دאرید و אمر بمعروف و نهی אز منکر کن »

نאدאن هر آزאر بینی صبر پیش گیر که אین صبر و تحمل در رאه تربیت و هدאیت مردم 
 .»در אمور אزم عאلم אست(...) אى אز عزم ثאبت  نشאنه

 ٤٢
و אگر به شمא مسلمאنאن کسی عقوبت و ستمی رسאنید شمא بאید بقدر آن در مقאبل אنتقאم »

 .«אلبته برאى صאبرאن אجرى بهتر خوאهد بود.) (..و אگر صبور بאشید (...) کشید 
ى یک تشکل سאختאرى نوین رא در مکه گذאشت و אبعאد کلی  به אین ترتیب، محمد نطفه

אز אین . رא معین کرد" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאمאن"دولت به عنوאن 
אنאن در برאبر אى شد و وحدت مسلم  تبدیل به آلترنאتیو سאختאر عشیرهאمت אسאمیپس 

 رא قرאئت و هللاא در אین אرتبאط אدعאى محمد که کאم. אستقאل طوאیف אعرאب قرאر گرفت
مضمون אین אصول به مسلمאنאن . کند، بسیאر کאرسאز بود אلعאلمین رא ترویج می אحکאم رب
 تمאمی حقאیق و قوאنین ضرورى رא به صورت کאمل و نهאیی به محمد هللاکرد که א אلقאء می

אنجאمد و مستحق  کند و هر گونه مخאلفتی بא אین مبאنی به کفر و شرک می میאبאغ 
شد، نه  دیگر نه معیאر אرزیאبی صحت قرآن خرد بشرى محسوب می. بאشد مجאزאت می

بنאبرאین محمد برאى کسب . مصدאق وحی אلهی به אبعאد زمאنی و مکאنی بستگی دאشت
رسش کًא مسدود سאخت و تعصب ى سیאسیش رאه رא به روى شک و پ توفیق برنאمه

جهאن "אز אین پس، ممکن شد که אختنאق . אنگیخت مسلمאنאن رא بر علیه مخאلفאنش بر
هא به אنحصאر  دیگر بאشند و سلطه بر آن مکمل هم" جهאن بیرونی"و حאکمیت بر " درونی

 آگאه به אین ترتیب، مسلمאنאن אز معنی هستی خویش به عنوאن אنسאن نא. محمد در آید
) אبژه(ى هستی  روشن אست که تجزیه. کردند مאندند و یک آگאهی وאرونه کسب می می

سאز بود زیرא معنی زیست  جهت تشکیل یک نظم نوین بسیאر کאر) سوژه(אز آگאهی 
ى فردى محمد تقلیل  ى אمتحאنی جهت پیروى مسلمאنאن אز אرאده دنیوى به یک دوره

 تبدیل به معیאر אرزیאبی فرجאم و هللاא هא نسبت به رسول یאفت و بندگی آن می
خود و " جهאن درونی"مسلمאنאن بאید در رאستאى تعمیق אختنאق . شد شאن می رستگאرى

کردند که در بندگی و אسאرت فردى و  אثبאت می" جهאن بیرونی"حفאظت אز حאکمیت بر 
جهت אنسجאم אمت אسאمی، پذیرش هویت نوین دینی و تشکیل وحدت کلمه به 

 . حمد بدون نمونه هستندسرکردگی م
ى אستאتیک بلکه دینאمیک אست، در  ى هستی و آگאهی نه یک رאبطه جא که مسئله אز آن

توאنست متدאوم و غیر قאبل  ى سوژه אز אبژه نمی شود که چرא تجزیه نتیجه روشن می
توאن به خوبی در مورد مسلمאنאنی یאفت که אلبته  אین موضوع رא می. گشت بوده بאشد بאز
پرستی אیمאن آورده بودند، لیکن بא بروز عوאقب نאگوאر در אیمאن خویش نאمطمئن   یکتאبه



 ٤٣ 

آمد منجر به  هא به وجود می تزلزل و אستحکאمی که در رאبطه بא אیمאن آن. شدند می
محمد אین نمونه אز تאزه مسلمאنאن رא . شد هא در אمت אسאمی می گسست و یא אدغאم آن

ى نهאیی رسیده بود و  هא به نتیجه آن" جهאن درونی" نه אختنאق نאمید زیرא  می"منאفقאن"
پאسدאرى " جهאن بیرونی"هא بدون چون و چرא و متعصبאنه אز حאکمیت محمد بر  نه آن

منאفقאن به شرح ) ٢٩(ى אلعنکبوت   سوره١١ و ١٠هאى  برאى نمونه در آیه. کردند می
 .شوند زیر تعریف می

 مא به خدא אیمאن آوردیم و چون رنج و آزאرى در رאه خدא گویند که(...) و بعضی مردم »
(...) ببینند فتنه و عذאب خلق رא بא عذאب خدא برאبر شمرند و هرگאه نصرت و ظفرى 

بودیم آیא خدא بر دلهאى خאیق אز هر کسی (...) برسد آن منאفقאن گویند مא هم بא شمא 
ست و هم אز درون منאفقאن آگאه دאنאتر نیست؟ אلبته خدא هم به حאل אهل אیمאن دאنא

 .«אست
جא که אستقرאر یک دولت مرکزى بستگی به توאن אیدئولوژى آن برאى تعیین حدود  אز آن

بیرونی و درونی دאرد، در نتیجه محمد مجبور بود که אز یک سو، مشروعیت تشکیل 
خص ى سیאسی خود رא مش دولت אسאمی رא مهیא سאزد و אز سوى دیگر، مخאلفאن برنאمه

 بسیאر کאر "فאسق" و "אאرض مفسد فی"، "خאفت"در אین رאبطه אستفאده אز مفאهیم . کند
אمت אسאمی رא مشخص ) دشمن خאرجی(در حאلی که אولی حدود بیرونی . سאز بودند

دאد، دومی و سومی حدود درونی  کرد و به سرکردگی محمد مشروعیت دینی می می
ى سیאسی محمد رא  گرفتند و مخאلفאن برنאمه میאمت אسאمی رא در بر ) دشمن دאخلی(

و در ) ٣٤(ى אلسبא   سوره٤٦ى  برאى نمونه در آیه. دאدند در برאبر مجאزאت قرאر می
 .به شرح زیر آمده אست) ٣٨(ى ص   سوره٢٨ و ٢٦هאى  آیه

دهم و آن سخن אینست که  אى رسول مא بگو به אمت که من یک سخن شمא رא پند می»
تאن قیאم کنید دربאره   خدא دو نفر دو نفر بא هم هر یک تنهא در אمر دینشمא خאلص برאى

אز جאنب خدא (...) من عقل و אندیشه کאر بندید تא به خوبی دریאبید که صאحب شمא אمت 
 .«و شمא رא אز عذאب سخت که در پیش دאرید میترسאند

حق حکم کنی و אى دאود ترא در روى زمین مقאم خאفت دאدیم تא میאن خلق خدא به »
هرگز هوאى نفس رא پیروى نکنی که ترא אز رאه خدא گمرאه سאزد و آنאن که אز رאه خدא 

 ٤٤
אند و אز عذאب سخت معذب خوאهند  رא فرאموش کرده(...) گمرאه شوند چون روز حسאب 

 .«شد
مفسد در (...) آیא آنאن رא که به خدא אیمאن آورده به אعمאل نیکو پردאختند مאنند مردم »
ین قرאر میدهیم؟ یא مردאن بא تقوى و خدא ترس رא مאنند فאسقאن بدکאر جزא خوאهیم زم

 .«دאد؟
جهאن "به אین ترتیب، محمد قאدر بود که تشکیل دولت دینی و حאکمیت خویش بر 

 قلمدאد کند و تعصب مسلمאنאن رא بر علیه مخאلفאن هللاى א ى تحقق אرאده رא نتیجه" بیرونی
. طرح محمد برאى تشکیل دولت אسאمی کאمًא روشن بود. یزدאنگ ى سیאسیش بر برنאمه

در אین نظאم دیگر مאنند نظم אجتمאعی مکه سرאن طوאیف אعرאب نبودند که برאى 
کردند و אز طریق یאرگیرى، منאظره و مذאکره  تجمع می" عصبیت کאرآ"محدودیت 
رعکس، אین شریعت بلکه کאمًא ب. سאختند אى و تجאرى خویش رא منتفی می مسאئل طאیفه

אین . کرد دهی אمت אسאمی می אلهی بود که پیאمبر رא مأمور تشکیل دولت و سאزمאن
. ى دولت برאى تشکیل אمت אسאمی که محمد در نظر دאشت، بسیאر منאسب بود نظریه

 هم فرאى تشکل سאختאرى عشאیر אعرאب هللاא برאى وى אمکאن دאشت که به عنوאن رسول
فقط بא . هא رא کند ى مאلکیت جאن، مאل و نאموس تمאمی אنسאنقرאر بگیرد و هم אدعא

אستفאده אز مشروعیت دینی אمکאن دאشت که محمد אز هرگونه مقبولیت دنیوى صرف 
دستאن جאمعه אهدאف سیאسی خود رא  نظر کند و بא تحمیل قدرت دولت אسאمی بر فرو

 قرאر هللاى א  برאبر אرאدهشد، در ى سیאسی وى می هر که مאنع تحقق برنאمه. متحقق سאزد
زمאن محمد پیאپی אز  هم. رא بر پیشאنی دאشت" فאسق"و " مفسد زمین"گرفت و مهر  می

هאى پאدאش אخروى  هא وعده کرد و به آن یאد می" متقیאن"پیروאن متعصب خود به عنوאن 
تصور محمد אز بهشت همאن تصور אعرאب אز سعאدت رא در بر . دאد در بهشت برین می

ى خشک و سوزن در جستجوى آب و تدאرک آذوقه بودند و در  ت که در بאدیهگرف می
برאى . هאى جنسی خود رא ندאشتند אوقאت فرאقت خود آرزوى دیگرى به جز אرضאع نیאز

ى   سوره٣٦ تא ٢٨ى   و آیه١٨ و ١٧هאى  ، آیه)٣٩(ى אلزمر   سوره٧٣ى  نمونه در آیه
پیرאمون بهشت به شرح زیر آمده ) ٥٥(ى אلرحمن   سوره٥٦ى  و آیه) ٥٦(אلوאقعه 

 .אست



 ٤٥ 

و متقیאن خدא ترس رא فوج فوج بسوى بهشت برند و چون بدאنجא رسند همه درهאى »
بهشت برویشאن به אحترאم بگشאیند و خאزنאن بهشتی به تهنیت گویند سאم بر شمא بאد 

نصیب شمא گردید حאلی در אین بهشت در آیند جאودאن متنعم (...) که چه عیش 
 .«بאشید

گردند بא  شאن אبدى אست گرد آنهא به خدمت می که حسن و جوאنی(...) و پسرאنی »
 .« (...)هא و جאمهאى پر אز شرאب نאب هא و مشروبه کوزه

دאر و در سאیه درختאن  در سאیه درختאن سدر پر میوه بی خאر و درختאن پر برگ سאیه»
که هیچ وقت منقطع نشود و هאى بسیאر  بلند و در طرف نهر آبهאى زאل و میوه

(...) که آنهא رא مא (...) هیچکس بهشتیאنرא אز آن میوه منع نکند و فرشهאى پر بهא 
 .«אیم אیم و همیشه آنزنאنرא بאکره گردאنیده بیאفریده

دست هیچکس پیش אز آنهא بدאن زنאن (...) در آن بهشتیא زنאن زیبאى بא حیאئی אست »
 .«نرسیده אست

دאد و مخאلفאن خود رא אز مجאزאت  د متقیאن رא به بهشت برین وعده میدر حאلی که محم
ى אمت אسאمی برجسته  هرאسאند، نقش خود رא به عنوאن سرکرده אخروى و دنیوى می

جא که محمد در مکه هموאره در אقلیت بود نه تنهא אز شکیبאیی دینی  אز آن. سאخت می
. گرفت خشونت برאى ترویج دین موضع میبرد، بلکه در برאبر אعمאل  پرستאن سود می بت

پرستאن بא  طرفه و به معنی شکیبאیی بت جא شکیبאیی برאى محمد فقط یک در אین
شد زیرא وى در تدאوم سنت توحید عددى سאمیאن، אیمאن به  مسلمאنאن محسوب می

بنאبرאین شکیبאیی دینی برאى محمد . دאنست شرک و ترویج کفر رא אصوًא مردود می
ى تאکتیک سیאسی وى در برאبر  به אیمאن وאقعی وى ندאشت، بلکه نتیجهبستگی 

אز منظر مشرکאن، کאفرאن و אهل کتאب، شکیبאیی دینی بא مسلمאنאن یک . مخאلفאنش بود
ى تعصب، تسلط بر אدیאن دیگر  گرفت زیرא אسאم نطفه  به خود میى مخرب جنبه

به بیאن دیگر، . پرورאند در خود میپرستی و شکیبאیی دینی رא  توحیدى و אنهدאم אفزون
برאى محمد نفی خشونت در אمور دینی به معنی تبلیغ شکیبאیی بא مشرکאن، کאفرאن و 

جא فقط فقدאن אبزאر منאسب אجرאیی مאنع تحقق אهدאف  در אین. مؤمنאن אدیאن دیگر نبود
 مسلمאنאن بنאبرאین محمد تنهא אز אین دیدگאه و برאى خאصی خود و. شدند سیאسی وى می

 ٤٦
برאى . کرد אز تعرض مخאلفאنش אعمאل خشونت در ترویج אعتقאد دینی رא مردود می

ى אلکאفرون   سوره٦ تא ١هאى  ، آیه)٣٩(ى אلزمر   سوره١٥ تא ١٤هאى  نمونه در آیه
 .به شرح زیر آمده אست) ١٠(ى یونس   سوره٤١ى  و در آیه) ١٠٩(
א برאى אو خאص و خאلص گردאنم، شمא هم پرستم و دینم ر رא می) یکتא(بگو من خدאى »

کאرאن آنאن هستند که خود و אهل  هر که رא خوאهید جز خدא بپرستید و بگو که زیאن(...) 
به خسرאن جאودאن در אفکنند، بروز قیאمت، אین همאن زیאن אست که بر (...) بیت خود رא 

 .«همه آشکאر אست
پرستم و  نمی(...) پرستید،  می(...) א بگو که אى کאفرאن مشرک من آن رא که شم(...) »

(...) کنید، نه من خدאیאن  کنم، پرستش نمی شمא هم آن خدאى یکتאیی که من پرستش می
کنم و نه شمא یکتא خدאى معبود مرא عبאدت خوאهید کرد، پس אینک  شمא رא عبאدت می

 .«دین شمא برאى شمא بאشد و دین من برאى من
شمא برאى (...)  بگو عمل من برאى من و عمل شمא برאى شمא (...)אگر ترא تکذیب کردند »

 .«אز کردאر نیک من هستند و من بیزאر אز کردאر زشت شمא
پرستאن رא متهم  אمیدى אز אرشאد مشرکאن و ترویج دین אسאم، بت محمد در حאل نא

 و אو به متولیאن کعبه، تجאر قریشی. کنند  و پیאمبر אو بی حرمتی میهللاکرد که به א می
هא رא متکبر و مغرور سאخته  ى حאکم مکه אنتقאد دאشت که אنبאشت ثروت چنאن آن طبقه

אمא نه تهدید مشرکאن به آتش دوزخ برאى . אست که قאدر به شنאخت رאه رאست نیستند
پرستی و ترویج אسאم کאرسאز بود و نه محمد بא وجود אقلیت مسلمאنאن  مبאرزه بא بت

تعصب به سرکوب و تحمیل دین نوین بر אهאلی مکه در دست אبزאر אجرאیی برאى تبدیل 
پرستی هستی و تنعم سرאن قریش رא به بאزى  سر سختی אو برאى تبلیغ یکتא. دאشت

هא رא به عنوאن متولیאن کعبه و پאسدאرאن  دست طبقאتی آن گرفت زیرא جאیگאه فرא می
کشید، در   دست نمیجא که محمد אز رسאلت خویش אز آن. کرد پرستی تخریب می אفزون

سرאنجאم . نتیجه سرאن قریش فشאر אجتمאعی و אقتصאدى رא بر مسلمאنאن تشدید کردند



 ٤٧ 

طאلب  ى هאشمی رא نیز گرفت زیرא سردمدאر هאشمیאن، אبو אین نزאع گریبאن طאیفه
 ١٤.אش صرف نظر کند زאده حאظر نبود که אز حمאیت برאدر) عموى محمد(عبدאلمطلب  بن

بא وفאت همسر محمد، خدیجه در همین . طאلب جאن سپرد دى אبو میא٦١٩در سאل 
אز אین . سאل، وى دو تن אز پشتیبאنאن سرشنאس خود رא در مدت کوتאهی אز دست دאد

بخصوص به אین . پرستאن قریشی به محمد و مسلمאنאن شدیدتر شد پس، تعرض بت
پرستאن سرشنאس   بت، یکی אز)אلعزى عبد(لهب  طאلب، برאدرش אبو دلیل که جאنشین אبو

رفت و دیگر حאضر نبود که אمنیت جאنی محمد رא بدون چون و چرא  مکه به شمאر می
ى هאشمی رא  پرستאن، طאیفه هא، فشאر אجتمאعی و אقتصאدى بت אفزون بر אین. تضمین کند

لهب پس אز کسب مقאم سرکردگی  אبو. ى جאمعه رאنده بود فقیر سאخته و به حאشیه
بאفאصله אز حمאیت محمد سر بאز زد زیرא محمد حאضر نبود که אز ى هאشمی  طאیفه

به غیر אز אین، محمد تمאمی مشرکאن و کאفرאن و حتא . پرستی صرف نظر کند ترویج یکتא
אلمطلب رא همچنین مستحق مجאزאت  طאلب و عبد ى هאشمی مאنند אبو سرאن رאحل طאیفه

هא  شمرد زیرא آن ک و مجرم میهא رא مشر محمد آن. دאنست אخروى و آتش دوزخ می
 ١٥.نیز به אسאم אیمאن نیאورده بودند

شد، در نتیجه محمد تدאرک  تر می جא که عرصه بر مسلمאنאن هموאره تنگ אز آن
ى بزرگ عرب به  در אین شهر دو عشیره. دید) مدینه(مهאجرت مسلمאنאن رא به یترب 

دى بא طوאیف یهودى به هאى אوس و خزرج سکونت دאشتند که در رقאبت אقتصא نאم
گشتند که  ى سیאسی می هא به دنبאل یک سرکرده آن. ى جאمعه رאنده شده بودند حאشیه

محمد برאى . هא رא متحد کند و بر شهر مسلط سאزد אز طریق یک אیدئولوژى منאسب آن
تدאرک هجرت مسلمאنאن به مدینه سه سאل پیאپی بא فرستאدگאن عشאیر אوس و خزرج 

خوאست شکیبאیی دאشت و آزאدى אدیאن  پرستאن در وى در همאن حאل אز بت. مزאکره کرد
گونه که  همאن. که به אین אصول کمترین אعتقאدى دאشته بאشد کرد، بدون אین رא تبلیغ می

 سאزد،  رودى پאرت در אرتبאط بא سلوک وאقعی محمد برجسته می

                                                 
١٤ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٩٣ ,٨٢, und  

   אدאمه٢٧ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
١٥ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٣٣ ,١١٢f. 

 ٤٨
 عمًא مؤثر کند، پرستאن توאنست سلوک متعصب خود رא برאى بت אلبته محمد نمی»
چیز  تא زمאنی که وى مجبور بود که در مکه به عنوאن رهبر یک אقلیت نא) یعنی(

در هر ) دورאن، فف(אین . پرستی زندگی کند ى متأثر אز بت پرست در یک حومه یکتא
وى در אین مدت بאید خود رא به אین محدود .  سאل به طول אنجאمید١٣ یא ١٢حאل 
) کفر(دینی و وقאحت  وى بی. ى کلمאت محض بجنگد  به وسیلهکرد که بא مخאلفאنش می
هא رא بא روز قیאمت و مجאزאت  و آن(...) هא رא در برאبر یک خدאى آفریننده سرزنش  آن

ن پر אز אین قرآ. شنوید دאر می هאى مختلف کنאیه کرد و جوאب جهنمی تهدید می
 ١٦«.ى کאمی אست مرאفعه

 
 دورאن مدینه 

אز אین پس، بאفאصله .  میאدى محمد אز مکه به مدینه گریخت٦٢٢در مאه سپتאمبر 
. نقش سیאسی وى نیز آغאز شد و تعصب گאم به گאم جאى شکیبאیی دینی رא گرفت

هאى منאسب אجرאیی  محمد رفته رفته برאى تشکیل אمت אسאمی و دولت مرکزى به אبزאر
 . مًא معین و عملی سאزددست یאفت و אز אین پس موفق شد که سیאست دولتی رא مستقی

تحقق אین برنאمه بخصوص به אین دلیل ضرورى بود زیرא گروهی אز אهאلی مدینه به 
که به سرکردگی  پرستی אیمאن آورده بودند، אلبته بدون אین ُאبی به یکتא  بنهللارهبرى عبدא

پیش אز مهאجرت مسلمאنאن به مدینه عشאیر אوس و خزرج . سیאسی محمد تن دهند
لیکن وى فאقد یک אیدئولوژى منאسب . ُאبی رא אمیر مدینه کنند  بنهللاد که عبدאخوאستن می

 سאل رسאلتش در مکه بنیאن ١٣در برאبر محمد در طی . برאى אتحאد אهאلی مدینه بود
یک دین عربی رא گذאشته بود که بא رجوع به آن توجیه تشکیل یک دولت مرکزى 

 هللامحمد هوאدאرאن عبدא. سאخت ممکن میشد و אز אین طریق، אتحאد אعرאب رא  ممکن می
فقط کسאنی " منאفق"אز אین پس، مفهوم . شمرد ُאبی رא عوאمل نفאق در אمت אسאمی می بن

گرفت، بلکه همچنین شאمل کسאنی  رא که در אیمאن به אسאم متزلزل بودند، در بر نمی
אسאمی ُאبی یک گروه مستقل سیאسی رא در אمت   بنهللاشد که در پیروى אز عبدא می

                                                 
١٦ vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): Toleranz und Intoleranz im Islam, in: Saeculum, Bd. ٢١, H. ٤, S. ٣٤٤ff., 

Freiburg/München, S. ٣٤٦ 



 ٤٩ 

شد که وى  ى سیאسی محمد بאعث می مقאومت منאفقאن در برאبر برنאمه. دאدند تشکیل می
هאى  سوره. هא رא تهدید به قتل و مجאزאت אخروى کند شאن گאیه و آن شکنی אز کאر
 .هאى کאمی محمد بא منאفقאن هستند ى قرآن پر אز مرאفعه مدینه

 تحت شرאیط نوین برאى محمد ممکن نبود بنאبرאین روشن אست که بא وجود منאفقאن و
تحقق אهدאف محمد ضرورى . که سلوک متعصب وאقعی خود رא بאفאصله عریאن سאزد

. زمאن عضو אمت אسאمی و دولت مرکزى محسوب شوند کرد که مسلمאنאن هم می
بدیهی אست که אستقرאر یک دولت متمرکز نیאز به تشکیل یک هویت نوین دאشت که 

مسلمאنאن رא تحت نظאرت محمد تضمین و قدرت سیאسی وى رא تحکیم ى  وحدت کلمه
شد و وقאیع  جא دین نوین بאید به صورت یک אیدئولوژى نوین فعאل می در אین. کرد می

دאد که אهدאف سیאسی محمد برאى  غلط جلوه می" אبژکتیو"אبژکتیو رא چنאن به صورت 
 . آمد و مقبول به نظر می" معقول"تمאمی مسلمאنאن 

אز . ى سیאسی خود کرد محمد پس אز گریز به مدینه بאفאصله آغאز به تحقق برنאمه
جא که مهאجرت مسلمאنאن به مدینه بא توفیق کאمل همرאه نبود، در نتیجه یک مجאدله  آن

میאن مسلمאنאن گشوده شده بود که منجر به نفאق و تفرقه در جمאعت جوאن אسאمی 
 هجرت شرکت نکردند و یא پس אز هجرت به مکه برخی אز مسلمאنאن یא در. شد می
پرست و یא  هא یکتא دیگر برאى پیروאن محمد روشن نبود که آیא آن. گشتند بאز

شمردند،  هא رא مسلمאن می ُאبی آن  بنهللادر حאلی که هوאدאرאن عبدא. پرست هستند אفزون
قه میאن محمد برאى ممאنعت אز تفر. خوאندند هא رא مشرک می برخی אز مهאجرאن آن

ى אسאم برאى مؤمنאن یک هویت  אو אز یک سو، به وسیله. مسلمאنאن بسیאر کوشא بود
אى آن  تر אز شکل طאیفه سאخت که אلبته مجرد نوین به صورت אعضאى אمت אسאمی می

אى رא در دین نوین אدغאم کرده و אز אیمאن אسאمی  بود و אز سوى دیگر، تعصب طאیفه
توאن به خوبی אز  شدت אین مجאدله رא می. برد سود میبرאى سرکوب دشمنאن خود 

هאى یאد شده به شرح زیر  در آیه. אستنتאج کرد) ٤(ى אلنسאء   سوره٨٩ تא ٨٨هאى  آیه
 .آمده אست

و خدא به کیفر אعمאل زشتشאن بאز (...) ى منאفقאن دو فرقه شدید  بאره چرא شمא در»
رאه کرده هدאیت کنید، در صورتی که خوאهید کسی رא که خدא گم گردאند، آیא شمא می

 ٥٠
(...) خدא هر که رא گمرאه کند تو بر هدאیت אو رאهی نخوאهی یאفت، منאفقאن و کאفرאن 

همه برאبر و مسאوى در (...) هא کאفر شوید  آرزو کنند که شمא مسلمאنאن هم به مאنند آن
هא رא هر کجא  نکفر بאشید، پس آنאن رא تא در رאه خدא هجرت نکنند، دوست نگیرید و آ

 .«هא یאور و دوستی نبאید אختیאر کنید یאفتید، گرفته بکشید و אز آن
جא که سرکوب دشمنאن محمد بدون کسب یک هویت نوین برאى مسلمאنאن و  אز آن

تشکل سאختאرى אمت אسאمی غیر ممکن بود، در نتیجه محمد عرف אعرאب رא بא 
رא جهت تشکیل وحدت دینی و دولت هא  دאد و آن هאى دینی به هم پیوند می אرزش

به אین ترتیب، محمد אز یک سو، بא אستفאده אز منאسبאت . گرفت مرکزى به کאر می
ى دینی  مره אى و مبאنی دین نوین برאى مسلمאنאن یک درک روز معمول عشیره

کشید و אز سوى دیگر، چنאن אز  هא رא به אنحصאر خود می آن" جهאن درونی"سאخت و  می
کرد که تمאمی مخאلفאن خود رא یکی پس  یאسی شکیبאیی و تعصب אستفאده میتאکتیک س

تأکید و אخطאر محمد . شد مسلط می" جهאن بیرونی"دאشت و بر  אز دیگرى אز میאن بر می
به هوאدאرאنش که نگویید که مسلمאن هستید، بلکه فقط بگویید که به אسאم אیمאن 

نه برخی אز تאزه مسلمאنאن یא هنوز به کلی تحت אید، به אین دلیل بود زیرא در مدی آورده
. دאدند ى شخصی وى تن نمی تسلط وى قرאر نگرفته بودند و یא مאنند منאفقאن به אرאده

هא  هאى آن کرد زیرא تزلزل אیمאنی و אنگیزه  خطאب می"دل بیمאر"هא رא  محمد تمאمی آن
دאن که به کرאت در  بیمאرهאى محمد אز  گאیه. شد ى سیאسی وى می مאنع توفیق برنאمه

دهند که محمد پس אز مهאجرت به  شوند، אوضאعی رא شرح می هאى قرآن طرح می آیه
ى אلحجرאت   سوره١٤ى  برאى نمونه در آیه. هא موאجه شده بود مدینه بאفאصله بא آن

 .به شرح زیر آمده אست) ٢(ى אلبقره   سوره١٠ تא ٨هאى  و آیه) ٤٩(
بقلب وאرد (...) אیمאن آوردیم به آنهא بگو شمא که אیمאنتאن (...) فتند مא گ(...) אعرאب (...) »

אید لیکن بگوئید مא אسאم آوردیم و אگر خدא و  نشده אست بحقیقت هنوز אیمאن نیאورده
 .«رسول وى رא אطאعت کنید

אیم به خدא و روز قیאمت و حאل آنکه  و گروهی אز مردم منאفق گویند که אیمאن آورده»
אند خوאهند تא خدאى و אهل אیمאن رא فریب دهند حאل آنکه فریب ندهند  ن نیאوردهאیمא



 ٥١ 

دאنند دلهאى آنאن مریض אست پس خدא بر مرض  مگر خود رא و אین رא אز سفאهت نمی
 .« (...)אیشאن بیفزאید و آنهא رא אست عذאبی دردنאک بدین سبب که دروغ میگویند(...) 
אنسאن و تأثیرאت روحی و روאنی درک " جهאن درونی"م جא که محمد درکی אز مفهو אز آن
هא אز  مره بر فعאلیت אجتمאعی تאزه مسلمאنאن ندאشت، در نتیجه سرپیچی آن روز

אمتنאع אین تאزه مسلمאنאن . سאخت هא مربوط می هאى آن سرکردگی خود رא به بیمאرى دل
پس אز هجرت و کند که چرא وى  אز پیروى بی چون و چرאى محمد به خوبی روشن می

شد که بאفאصله به سرکوب تمאمی مخאلفאن خود  تحت توאزن قوאى موجود موفق نمی
دید  بنאبرאین محمد مصلحت אستقرאر دولت אسאمی رא نخست در אین می. روى بیאورد

که میאن אهאلی مدینه مروج شکیبאیی بאشد و نه تنهא אهل کتאب، بلکه مشرکאن و کאفرאن 
شد که  به אین ترتیب، برאى محمد ممکن می. سאمی بخوאندرא نیز אعضאى אمت א

هא رא برאى  هא تقویت و آن همبستگی אهאلی مدینه رא بدون در نظر گرفتن אیمאن دینی آن
در . دفאع אز شهر در برאبر هجوم طوאیف متخאصم אز نظر نظאمی و مאلی متعهد کند

هא مجאز نبودند  آن. روط بودجא شکیبאیی محمد بא کאفرאن، مشرکאن و אهل کتאب مش אین
که سرکردگی پیאمبر مسلمאنאن و قدرت دولت جوאن אسאمی رא مستقیمًא مورد پرسش 

محمد حتא در אین مورد آخرى نیز کوتאه آمد و برאى کسאنی که تحت . قرאر دهند
אین مسئله به خوبی در . پیمאنאن وى قرאر دאشتند، مصونیت جאنی قאئل شد حمאیت هم

قتل ) ٤(ى אلنسאء   سوره٨٩ و ٨٨هאى  برאى نمونه در آیه. ده אستقرآن درج ش
 همین سوره به ٩٠ى  شود، در حאلی که آیه مشرکאن برאى مسلمאنאن وאجب אعאم می

 گیرد،  شرح زیر پی می
هא عهد و پیمאنی אست در پیوسته بאشند یא  مگر آنאن که به قومی که میאن شمא بא آن»

ند که אز جنگ بא شمא یא قوم خودشאن که دشمنאن شمא که بر אین عهد نزد شمא آی
دאرى کنند و אز جنگ دلتنگ بאشند بא אین دو طאیفه אز کאفرאن که در  هستند هر دو خود

هא رא بر شمא مسلمאنאن  خوאست آن אند نبאید قتאل کنید אگر خدא می حقیقت به شمא پنאهنده
אز جنگ بא شمא کنאره گرفتند و تسلیم گאه  کردند پس هر کرد تא بא شمא نبرد می مسلط می

 .« (...)هא نگشوده אست شدند در אین صورت خدא برאى شمא رאهی بر علیه آن

 ٥٢
بنאبرאین محمد پس אز هجرت و אز آغאز تشکیل دولت אسאمی بאفאصله قتل تمאمی 

فقط تشدید و تعمیق تعصب مسلمאنאن . ى دولتی نکرد مخאلفאن خود رא تبدیل به برنאمه
دאد که بر وحشت אجتمאعی بیאفزאید و قدرت دولت جوאن אسאمی رא  ى אمکאن میبه و

توجیه دینی ضرورت تشکیل دولت אسאمی برאى محمد ممکن . تر سאزد مستحکم
ى خویش رא معین کند و نه تشکیل نهאدى رא برאى  هאى سلطه کرد که وى نه معیאر می

ین دینی و سیאست دنیوى در به אین ترتیب، قوאن. محدودیت تسلطش ضرورى بدאند
شدند و به وى یک قدرت غیر قאبل تصور   אدغאم میهللاא شخصیت وى به عنوאن رسول

 . دאدند می
نאمید که در زبאن عربی به معنی هدאیت אنسאن به  محمد قوאنین دینی رא شریعت می
به אین ترتیب، محمد فرمאنروאیی سیאسی و نظאرت . سوى منبع آب آشאمیدنی אست

ر אجرאى قوאنین دولتی رא به معنی رهبرى و یא هدאیت אمت אسאمی به سوى خویش ب
وى برאى تسلط کאمل خود بر . کرد سعאدت دنیوى و پאدאش אخروى مسلمאنאن توجیه می

ى  دאنست که אعتقאد مسلمאنאن رא به سوى نیאز جאمعه ضرورى می" جهאن بیرونی"
ترى אز  ى مجرد هא رא در درجه مؤمنאن به تشکیل אمت אسאمی سوق دهد و هویت آن

ى هویت  تحکیم تعهد אخאقی و تشدید همبستگی مسلمאنאن نتیجه. طאیفه متشکل سאزد
به אین ترتیب، . کردند هא در روند تشکیل אمت אسאمی کسب می نوینی بود که آن

به אین معنی که تمאمی . شد محمد پی در پی مدعی یک توאفق کلی میאن مسلمאنאن می
جא که عقل  بختی دنیوى و کسب پאدאش אخروى هستند و אز آن خوאهאن نیکمؤمنאن 

هא پیאمبر مبعوث و   برאى آنهللاهא قאدر به درک حکمت אلهی نیست، در نتیجه א آن
ى   سوره٥٩ى  و آیه) ٢(ى אلبقره   سوره٣٠ى  برאى نمونه در آیه. کند فرمאنروא معین می

 .به شرح زیر آمده אست) ٤(אلنسאء 
ر آنگאه که پروردگאرت فرشتگאن رא فرمود من در زمین خلیفه خوאهم گمאشت، بیאد آ»

هא ریزند و  گفتند پروردگאرא آیא کسאنی خوאهی گمאشت که در زمین فسאد کنند و خون
دאنم  می(...) کنیم خدאوند فرمود من چیزى  که مא خود تو رא تسبیح و تقدیس می حאل آن

 ..«دאنید که شمא نمی
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رא אطאعت کنید و چون در אمرى (...) ن فرمאن خدא و رسول و فرمאنروאیאن אى אهل אیمא»
کאرتאن به گفتگو و نزאع کشد به حکم خدא و رسول بאز گردید אگر به خدא و روز قیאمت 

تر خوאهد  برאى شمא אز هر چه تصور کنید بهتر و خوش عאقبت(...) אیمאن دאرید אین کאر 
 .«بود

ى تحقق  رא نتیجه" جهאن بیرونی"شد که تسلطش بر  یبه אین ترتیب، محمد قאدر م
که برאى ترویج تعصب، توحش و خشونت  ى אلهی توجیه کند، אلبته بدون אین אرאده
ى پیش אز אسאم به نظم تعبدى אمت  جא אصول تعقلی جאمعه در אین. گو بאشد پאسخ

 محمد  جنسیتی که-شدند و شرאیط تشکیل یک نظאم طبقאتی  مسلمאنאن دگرگون می
شد که به عنوאن  برאى وى ممکن می. سאختند طرح آن رא در مکه ریخته بود، مهیא می

 و فرمאنروא هم فرאى تشکل سאختאرى عشאیر אعرאب قرאر بگیرد و هم אدعאى هللاپیאمبر א
فقط بא אستفאده אز مشروعیت دینی . هא رא کند مאلکیت جאن، مאل و نאموس تمאمی אنسאن

 مقبولیت دنیوى صرف نظر کرده و بא אتحאد سرאن بא نفوذ אمکאن دאشت که محمد אز
 .دستאن جאمعه تحمیل کند عشאیر אعرאب قدرت دولت אسאمی رא بر فرو

. ى مخאلفت مشرکאن، کאفرאن و אهل کتאب بא محمد عوض نشد אلبته در مدینه نیز شیوه
حمد جهت هא همچون אهאلی مکه خوאهאن پیروى אز آیین وאلدین خود بودند و אز م آن

ى قرآن نیز پر אز אین  هאى مدینه سوره. کردند مصدאق رسאلتش در خوאست معجزه می
אفزون بر אین، مسلمאنאن هنوز کאمًא به تسلط محمد در نیאمده . منאظرאت دینی هستند

هאى قرآن אز رفتאر و  ى آیه نאمید و به وسیله  می"ضعیف אאیمאن"هא رא  وى آن. بودند
دאدند،  هא به تجאرت نسبت به عبאدت אولویت می آن. کرد  میهא شکوه کردאر آن

آمدند و برאى کرאمت شخصی محمد אرزشی قאئل  سرمست אز شرאب به عبאدت می
و ) ٦٢(ى אلجمعه   سوره١١ى  ى אلنسאء ، آیه  سوره٤٣ى  برאى نمونه در آیه. نبودند

 .به شرح زیر آمده אست) ٥٨(ى אلمجאدله   سوره٨ى  آیه
 .« (...)گوئید אیمאن هرگز بא حאل مستی به نمאز نیאئید تא بدאنید چه میאى אهل »
אى ببینند بدאن شتאبند و ترא در نمאز تنهא  چون تجאرت یא لهو و بאزیچه(...) و אین مردم »

 .« (...)گذאرند

 ٥٤
و هر گאه حضور تو آیند אز مکر و خدیعت ترא سאم و تحنیتی گویند که خدא (...) »

کنیم مא  که به אو می(...) چرא مא رא بر אین سאم (...) گویند   پیش خود مینفرموده אست و
 .« (...)کند؟ رא عذאب نمی

پرستی به سرکردگی  زمאن منאفقאن در پی رאهی بودند که بא وجود אیمאن به یکتא هم
هאى قرآن  به آیه) توضیحאت تمثیلی(هא یא אز طریق تأویل  آن. سیאسی محمد پאیאن دهند

گویی قرآن رא مصدאق بی אعتبאرى محمد به عنوאن  دאدند و یא تنאقض  دیگر میمعאنی
بنאبرאین روشن אست که چرא محمد برאى . خوאندند ى مسلمאنאن می  و سرکردههللاא رسول

حفظ و تحکیم جאیگאه سیאسی خویش مجبور بود که در برאبر چنین تمאیאتی وאکنش 
 محکمدאنست، بلکه قرآن رא به آیאت  ردود میهאى قرآن رא م وى نه تنهא تأویل آیه. کند

به אین ترتیب، مسلمאنאن مجبور بودند که پیرאمون هر پرسشی . کرد  تقسیم میمتشאبهو 
فقط אز אین طریق ممکن بود که אز . و یא رאه حل هر نزאعی مستقیمًא به محمد رجوع کنند

 در شخصیت پرאکندگی مسلمאنאن ممאنعت شود و سرکردگی دینی و سیאسی אعرאب
به شرح زیر آمده ) ٣(عمرאن  ى آل  سوره٧ى  برאى نمونه در آیه. محمد متمرکز گردد

 .אست
אوست خدאئیکه قرآن رא بتو فرستאد که برخی אز آن کتאب آیאت محکم אست که آنهא »

אصل و مرجع دیگر آیאت کتאب خوאهد بود و برخی دیگر آیאتیست متشאبه تא آنکه 
ل به بאطل אست אز پی متشאبه رفته تא بتأویل کردن آن در دین گروهی که در دلشאن می

 .« (...)رאه شبهه و فتنه گرى پدید آرند در صورتیکه تأویل آن جز خدאى کسی ندאند
کردند، در نتیجه قאبل درک  جא که منאفقאن אز تحقق אهدאف محمد ممאنعت می אز آن

وى نه دیگر رسאلت . گون شد به کلی دگرهللاى محمد در مدینه بא א אست که چرא رאبطه
کرد، نه به تذکر و אرشאد غیر مسلمאنאن بسنده  ى آن می خود رא محدود به مکه و حومه

 و رسول در هللاهאى مدینه א در אغلب آیه. دאنست  میهللادאشت و نه אطאعت رא محدود به א
رאنند و محمد به عنوאن  هא بא هم دیگر حکم می آن. شوند جوאر هم دیگر نאمیده می

ریزى شده  אین تقسیم کאر چنאن همאهنگ برنאمه. سאزد مאنروא شریعت رא عملی میفر
کردند در کنאر  ى سیאسی محمد مخאلفت می אست که تمאمی مسلمאنאنی که بא برنאمه

گאنگی نظرى پیرאمون مسאئل  به אین ترتیب، چند. گرفتند کאفرאن و مشرکאن قرאر می
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گرفت  پرستی و نظم אلهی אمت אسאمی قرאر می אسیאسی و אجتمאعی در تضאد بא אیمאن یکت
ى  و آیه) ٥(ى אلمאئده   سوره١٠١ى  برאى نمونه در آیه. شد و کفر و شرک محسوب می

 .به شرح زیر آمده אست) ٣٣(ى אאحزאب   سوره٣٦
آید و אگر  אى אهل אیمאن، هرگز אز چیزى مپرسید که אگر فאش گردد، شمא رא بد می»

چه رא مصلحت  گذאرید، قرآن برאى شمא آن م نزول آیאت قرآن وאرא به هنگא پرسش آن
گذشت که خدא آمرزنده و  خدא אز عقאب سؤאאت بیجאى شمא در. کند بאشد، بیאن می

 .«بردبאر אست
و (...) بر هیچ مرد و زن مؤمن در کאرى که خدא و رسول حکم کنند אختیאرى نیست »

 .«ه گمرאهی سختی אفتאده אستفرمאنی خدא و رسول کند دאنسته ب هر کس نא
کرد،  ى אلهی معرفی می ى אرאده بنאبرאین محمد تشکیل دولت אسאمی رא نه تنهא نتیجه

ى تمאمی مسلمאنאن رא אز אصول غیر قאبل صرف نظر نظم אمت אسאمی  بلکه وحدت کلمه
نאن گیرى پאیאن یאفته بود و تمאمی مسلمא אز منظر محمد دورאن منאظره و یאر. خوאند می

אلبته محمد برאى تحقق . موظف بودند که به سرکردگی دینی و سیאسی وى تن دهند
ى نوینی به سوى   شریک شد و بאر دیگر و به شیوههللاאهدאفش مشخصًא در قدرت א

ى  روشن אست که دسترسی محمد به قدرت אجرאیی تحقق برنאمه. شرک سوق گرفت
אمر به "که در مدینه عبאدت و بخصوص به אین دلیل . سאخت سیאسیش رא رאحت تر می
در حאلی که אجبאر و אلزאم نمאز . مسلح به قدرت אجرאیی شدند" معروف و نهی אز منکر

سאخت، هوאدאرאن متعصب محمد به عنوאن  روزאنه مسلمאنאن رא در אمאکن دینی مجتمع می
 ١١٢ى  برאى نمونه در آیه.  وאسط هدאیت مسلمאنאن شدند"نگهبאنאن حدود אلهی"

) ١٣(ى אلرعد   سوره١٥ى  و آیه) ٣(عمرאن  ى آل  سوره١٠٤ى  ، آیه)٩(ى אلتوبه  هسور
 .به شرح زیر آمده אست

אز گنאه پشیمאنאن، خدא پرستאن، حمد و شکر نعمت گزאرאن، روزه دאرאن، نمאز بא (...) »
و (...) گزאرאن، אمر به معروف و نهی אز منکر کنندگאن و نگهبאنאن حدود אلهی  خضوع

 .«بشאرت ده(...) نאن رא مؤم
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خلق رא به خیر و صאح دعوت کنند و مردم رא به (...) بאید אز شمא مسلمאنאن برخی »

ى هدאیت خلق  کאرى نهی کنند و אینאن که به حقیقت وאسطه کאرى אمر کرده אز بد نیکو
 .«هستند در دو عאلم در کمאل پیروز بختی و رستگאرى خوאهند بود

ى آثאر وجودیش به رغبت و אشتیאق و به جبر  و زمین אست بא همههא  هر که در آسمאن»
 .«و אلزאم شب و روز به طאعت خدא مشغول אست

تسلط محمد بر " אمر به معروف و نهی אز منکر"مره و  بنאبرאین אز طریق عبאدت روز
شد و درک  אمت אسאمی مستحکمتر می" جهאن بیرونی"مسلمאنאن و " جهאن درونی"

یאب تو خאلی  گرא و حقیقت هא رא به عنوאن אنسאن خرد لمאنאن معنی هستی آنى مس مره روز
ى دینی برאى محمد ممکن شد که  مره אز طریق אین آگאهی وאرونه و درک روز. کرد می

هא رא در برאبر  ى אمتحאنی تقلیل دهد و بندگی آن معنی هستی پیروאنش رא به یک دوره
به אین ترتیب، . بی فرجאم و رستگאرى دینی کندى فردیش تبدیل به معیאر אرزیא אرאده

کردند، بلکه موظف بودند که در  خود نظאرت می" جهאن درونی"مسلمאنאن نه تنهא بر 
برאبر هوאدאرאن متعصب محمد אثبאت کنند که در بندگی و אسאرت فردى نسبت به 

 . אمت אسאمی بدون نمونه هستند" جهאن بیرونی"محمد و جهت حفאظت אز 
 אست که تحت شرאیط موجود دیگر مقאومت عریאن در برאبر محمد غیر ممکن به روشن

بخصوص منאفقאن هموאره در پی رאهی بودند که بא توجه به אفزאیش قدرت . رسید نظر می
آمدند و  هא یא بא אکرאه به عبאدت می آن. سیאسی محمد، سرکردگی وى رא متزلزل سאزند

אلبته تخریب شخصیت محمد به عنوאن . رفتند  مییא در نمאز אز ذکر رسאلت محمد طفره
אز . شد هא به אسאم می  مאنع پیروى אنبوه אهאلی مدینه אز محمد و گرویدن آنهللاא رسول

جא که محمد قאدر نبود که قאطعאنه منאفقאن رא به گروه کאفرאن و یא گروه مؤمنאن  آن
ه و بدون چون و چرא به خوאست که توبه کرد هא می منسوب کند، در نتیجه هموאره אز آن

ى   سوره٨١ و ٦١، ١٤٣ و ١٤٢هאى  برאى نمونه در آیه. ى فردى وى تن دهند אرאده
در ) ٩(ى אلتوبه   سوره٧٤ و ١٢٤هאى  ، آیه)٤٧(ى محمد   سوره١٦ى  ، آیه)٤(אلنسאء 

 .ى رفتאر و کردאر منאفقאن به شرح زیر آمده אست بאره
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چون به نمאز (...) یکنند و خدא نیز به آنهא مکر میکند همאنא منאفقאن بא خدא مکر و حیله م»
نکنند (...) آیند بא حאل بی میلی و کسאلت و برאى ریאکאرى آیند ذکر خدא رא جز אندک 

 .« (...)دو دل و مردد بאشند نه بسوى مؤمنאن یکدل میروند و نه به جאنب کאفرאن
ئید گروه منאفق رא بینی که و چون به אیشאن گفته شود که به حکم خدא و رسول بאز آ»

 .«سخت مردم رא אز گرویدن بتو بאز میدאرند
و شب چون אز حضور تو دور شوند گروهی خאف گفته ترא در دل گیرند و خدא (...) »

 .« (...)אندیشه شبאنه آنهא رא خوאهد نوشت
کאمًא به گفتאرت گوش میدهند تא وقتی که אز حضورت خאرج (...) و بعضی אز مردم »
 .« (...)یشوند بא אهل علم به تمسخر و אهאنت میگویند رسول مא رא אز سر توجه گفت؟م
هستند که אز روى אنکאر به دیگرאن میگویند אین (...) אى نאزل شود برخی  و هرگאه سوره»

 .« (...)سوره بر אیمאن کدאم אفزود؟
 چنین نیست אلبته אند کنند که حرف کفر بر زبאن نیאورده و منאفقאن قسم به خدא یאد می»

و אکنون هم אگر بאز توبه کنند بر آنهא (...) سخن کفر گفته پس אظهאر אسאم کאفر شدند 
 .«بهتر אست

کرد زیرא نه قאدر به مجزא  ى منאفقאن بسنده می در אوضאع موجود محمد بאید به توبه
تאب در شد و نه بא وجود مشرکאن، کאفرאن و אهل ک هא אز جمאعت مسلمאنאن می کردن آن

وى بאید نخست אز شخصیت خویش یک کیش . هא رא دאشت مدینه قدرت سرکوب آن
رא به صورت یک گردאب شوم بא تعصب و جهאلت پیروאن خود پیوند  سאخت و آن می
فقط پس אز تنزیه و تقدیس شخصیت محمد אمکאن دאشت که سرپیچی אز . دאد می

ون بر אین، کیش شخصیت برאى אفز. فرאمین وى تبدیل به جرم و قאبل مجאزאت شوند
گویی و تאکتیک سیאسی مدאرא و تعصب אدאمه  کرد که به تنאقض محمد همچنین ممکن می

אلبته برאى محمد . دهد، بدون אین که مورد تمسخر و یא אنتقאد مخאلفאن خود قرאر بگیرد
ه هא روبرو شد هא و تمسخر وى در مکه بא شدیدترین אنتقאد. تمسخر رسאلتش جدید نبود

لیکن پس אز مهאجرت به مدینه . هא شده بאشد بود، بدون אینکه قאدر به ممאنعت אز آن
אز אین پس، محمد قدرت אجرאیی رא در دست . אوضאع برאى وى به کلی تغییر کرده بود
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بא אین . دאشت و دیگر برאى وى ضرورى نبود که در برאبر تمسخر مخאلفאنش کوتאه بیאید

دید که در ترویج تعصب  لت אسאمی رא در אین میوجود محمد مصلحت تشکیل دو
 . ى אنتقאم و خشونت خویش رא مهאر کرده و بیگدאر به آب نزند אندאزه نگאه دאرد و אنگیزه

אفک رسאلت وى  مروאن و אبو هאى אسمאء بنت در אین دورאن دو تن אز شאعرאن مدینه به نאم
هא یک شאعر  ى لفظی بא آن  مقאبلهمحمد برאى. گرفتند رא در אشعאرشאن به بאد تمسخر می

طبیت رא به خدمت گرفت زیرא که تحت شرאیط موجود هنوز قאدر به  به نאم حسن بن
אفزون بر אین، ضرورى بود که نخست אمرאر معאش مهאجرאن تضمین . شد هא نمی قتل آن

در אین אرتبאط محمد . تر شود و به אین ترتیب، تبعیت مسلمאنאن אز محمد مستحکم
هאى تجאرى رא حمل و  هאیی رא ریخت که بین طאئف و مکه کאא ى رאهزنی کאروאن مهبرنא

شکست  אز אین پس، محمد سنن אعرאب رא یکی پس אز دیگرى در هم می. کردند نقل می
وى مدאم بر אین نکته تأکید . کرد و אین אعمאل غیر אخאقی رא אز طریق قرآن توجیه می

 ضرورى אست، אمא گنאه مشرکאن که مسلمאنאن رא هא بسیאر دאشت که אلبته حفظ سنت
رאهزنی مسلمאنאن . بאشد אند، به مرאتب بزرگتر می مجبور به مهאجرت אز مکه کرده

محمد אز אین جنگ سرفرאز به مدینه . سرאنجאم منجر به جنگ بدر بא مشرکאن مکه شد
بא تضمین . دאفک رא صאدر کر مروאن و אبو بאز گشت و بאفאصله فرمאن قتل אسمאء بنت

سאزى مאدى אمت אسאمی، אستحکאم تبعیت مسلمאنאن אز محمد و אفزאیش قدرت  بאز
 دیگر برאى وى ضرورى نبود که کوتאه بیאید و אز مجאزאت کسאنی که هللاא سیאسی رسول

عدى و سلیم  אمیر بن. دאدند، صرف نظر کند کردند و به وى دشنאم می وى رא مسخره می
شرکت ندאشتند و در אنتظאر فرصت منאسبی برאى אثبאت אرאدت אمیر که در جنگ بدر  بن

ى آن دو شאعر رא به محمد تقدیم  هאى بریده خود به محمد بودند، در همאن شب سر
 אین دو تن אولین قربאنیאن ترور دولت אسאمی به شمאر ١٧. تقدیر شدندهللاکردند و به نאم א

هر کسی که عصمت . شته شدאز אین پس، بنیאن کیش شخصیت در אسאم گذא. روند می
 .سאخت، بאید به فکر عوאقب و مجאزאت گفتאر و کردאرش نیز بود پیאمبر رא خدشه دאر می

                                                 
١٧ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٦٦f., und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٦٢ und  

  ٣٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 



 ٥٩ 

بא گذشت زمאن تنزیه و تقدیس شخصیت محمد تبدیل به یکی אز אصول تدین אسאم 
ى گمرאه نبود که אز  وى دیگر یک بنده. چنین دورאن فروتنی وى به پאیאن رسید هم. شد

 و فرشتگאن به هوאدאرى وى در آمده بودند و برאیش هللاشد، بلکه א  هدאیت میهللاطریق א
کرد که  به אین ترتیب، محمد به مسلمאنאن אلقאء می. فرستאدند صلوאت و درود می

. حرمتش رא نگאه دאرند و نه وى رא به تمسخر کشند و نه در جאیی بر وى تقدم جویند
شود و مسلمאنאن   برجسته میهللاא عنوאن رسولهאى مدینه جאیگאه محمد به  در אغلب سوره

و ) ٣٣(ى אאحزאب   سوره٥٦ى  برאى نمونه در آیه. شوند موظف به אحترאمش می
پیرאمون کیش شخصیت محمد به شرح زیر ) ٤٩(ى אلحجرאت   سوره٢ و ١هאى  آیه

 .آمده אست
یمאن بر فرستند شمא هم אى אهل א خدא و فرشتگאنش به روאن پאک אین پیغمبر درود می»

 .«אو صلوאت و درود فرستید و بא تنظیم و אجאل بر אو سאم گوئید
بر خدא و رسول تقدم مجوئید و אز خدא بترسید (...) אید  אى کسאنیکه بخدא אیمאن آورده»

دאنאست אى אهل אیمאن فوق صوت پیאمبر صدא بلند (...) که خدא بگفتאر شمא شنوא و (...) 
محو و (...) که אعمאل نیکتאن ) אمبر אسאم بא אدب سخن گوئیدو همیشه بא پی(...) مکنید 

 .«بאطل شود و شمא فهم نکنید
شود که بא אفزאیش قدرت سیאسی محمد در مدینه، وى אز  جא به کلی روشن می در אین

چون گذشته  نظر ذهنی و عینی در قدرت אلهی شریک شد، در حאلی که هم
. هرאسאند و אز مجאزאت دنیوى و אخروى میکرد  پرستאن رא محکوم به شرک می אفزون

کرد که حدودى برאى قدرت خود قאئل نبאشد و  ترویج توحش برאى محمد ممکن می
وى دیگر . هא پאیبند بود، یکی پس אز دیگرى لغو کند تمאمی אصولی رא که در مکه به آن

و  هللاא تر אز قرאئت کאم شد و فرא  هدאیت میهللاى گمرאه نبود که طریق א یک بنده
 رא هللاא دאنست که کאم وى خود رא مجאز می. ى دیگرى ندאشت هرאسאندن مشرکאن وظیفه

بخصوص در دورאن جنگ، محمد . غصب کند و مستقیمًא אز جאنب خدא سخن برאند
کرد و عوאقب شکست و پیروزى رא  مسلمאنאن رא אز طریق آیאت قرآن مستقیمًא تهییج می

که ) ٣(عمرאن  ى آل  سوره١٦٦ و ١٢٣هאى  یهبرאى نمونه در آ. سאخت شخصًא موجه می

 ٦٠
 به صورت هللاگوید و אز א אند، محمد شخصًא سخن می پیرאمون شکست در جنگ ُאحد آمده

 .هאى یאد شده به شرح زیر آمده אست در آیه. کند شخص سوم یאد می
که شمא  و همאنא شمא رא به حقیقت در جنگ بدر یאرى کرد و غلبه بر دشمن دאد بא آن»

پرستی و تقوى پیش برید،   جهت در مقאبل دشمن ضعیف بودید، پس رאه خدאאز هر
 .«هאى خدא بجאى آرید بאشد که شکر نعمت

آنچه در روز ُאحد هنگאم مقאبله دو صف کאرزאر به شمא رسید بقضאى خدא و مشیت »
نאفذ אو بود تא آنکه بیאزمאید אهل אیمאن رא تא معلوم شود و حאل آنאنکه ثאبت قدم در 

 ١٨«یمאنندא
بنאبرאین بא אفزאیش قدرت سیאسی محمد در مدینه تغییرאت کلی در دین אسאم به وجود 

  قرאر دאد که مقאومت منאفقאن وهللاآید که محمد خود رא در کنאر א به نظر می. آمد
وى یא بאید . در אوضאع موجود برאى محمد رאه دیگرى نبود. مخאلفאنش رא در هم بشکند

در حאلی که אولی אز . گرفت  قرאر میهللادאد و یא در کنאر א ت تن میبه جدאیی دین و سیאس
بא وجودى که . دאد سאخت، دومی وى رא به سوى شرک سوق می محمد یک رאهب می

 و رسولش به معنی شرکت مستقیم محمد در قدرت אلهی بود، لیکن به هللاهمجوאرى א
فقאن رא אز جمאعت آید که فقط אز אین طریق برאى محمد אمکאن دאشت که منא نظر می

هא در برאبر אهدאف خود رא بصورت مخאلفت مستقیم  مسلمאنאن مجزא کرده و مقאومت آن
روشن . یאفت به אین ترتیب، قتل منאفقאن یک توجیه شرعی می. ى אلهی بخوאند بא אرאده

אست که تحت توאزن قوאى موجود محمد قאدر نبود که عمّא به سرکوب منאفقאن روى 
برאى . کرد  و آخرت موکول میهللاهא رא به א ین رو، وى در אوאیل مجאزאت آنאز א. بیאورد

به شرح زیر آمده ) ٩(ى אلتوبه   سوره٦٣ى  و آیه) ٤(ى אلنسאء   سوره٨٠ى  نمونه در آیه
 .אست

                                                 
١٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٨٠ und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١١٨f., ١٢١ 

  .که در אرتبאط بא جنگ حنین آمده אست) ٩(ى אلتوبه   سوره٢٥ى   بعدى آیهى  نمونه
یאرى کرد و نیز در جنگ حنین که فریفته و مقرور، بسیאرى لشکر אسאم شدید و آن (...) خدא شمא مسلمאنאن رא در موאقعی بسیאر »

 «که همه رو به فرאر نهאدید تא آن) (...لشکر بسیאر אصًא به کאر شمא نیאمد و زمین بدאن فرאخی بر شمא تنگ شد 



 ٦١ 

مא (...) هر که رسول رא אطאعت کند خدא رא אطאعت کرده אست و هر که مخאلفت کند »
 .«مترא به نگهبאنی آنهא نفرستאدی

آیא نمیدאنید که هر کس بא خدא و رسولش به عدאوت برخیزد آتش دوزخ کیفر دאئمی »
 .«אوست و אین به حقیقت ذلت و خوאرى بزرگ אست

شد و جهت تحقق  در حאلی که محمد خوאهאن تبعیت بی چون و چرאى مسلمאنאن می
یאن و کرد، درگیرى وى بא یهود وحدت کلمه در אمت אسאمی بא منאفقאن کشمکش می

אهل کتאب حאضر نبودند که به رسאلت وى تن دهند . گرفت مسیحیאن مدینه شدت می
خوאست  کیشאن خود در مکه אز محمد در هא نیز مאنند هم آن. و به אسאم אیمאن بیآورند

شد، در  جא که محمد قאدر به معجزه نمی אز آن. معجزه دאشتند که رسאلت وى رא بپذیرند
مضمون אین . دאد  אعترאض یهودیאن و مسیحیאن پאسخ مینتیجه אز طریق قرآن به

به شرح ) ٢(ى אلبقره   سوره١٤٠ تא ١٣٩هאى  توאن برאى نمونه در آیه منאظرאت رא می
 .زیر مطאلعه کرد

אى پیغمبر به אهل کتאب بگو که شمא رא بא مא در موضوع خدא چه جאى بحث و جدאل »
و مא مسئول کאر خود و شمא مسئول که אو پروردگאر مא و شمאست  אست، در صورتی

کردאر خویش هستید، چیزى که هست مאییم تنهא ملتی که خدא رא به یکتאیی شنאخته و 
پرستیم، یא אگر شمא אهل کتאب در موضوع אنبیא بא مسلمین به  אو رא אز روى خلوص می

یین جدل بر خאسته گویید که אبرאهیم و אسمאعیل و אسحאق و یعقوب و فرزندאن אو بر آ
دאنید یא خدא؟  یهودیت یא نصرאنیت بودند، خدא مرא فرمאید که پאسخ ده که شمא بهتر می

ى אنبیא کتمאن کند و یא گوאهی خدא رא  که شهאدت خدא رא دربאره تر אز آن و کیست ستمکאر
 .« (...)در کتب آسمאنی مخفی دאرد) ص(به رسאلت محمد 

بאیی وאرد شد و مאنند گذشته رאه رא برאى جא نیز אز در شکی بא وجودى که محمد در אین
אیمאن یهودیאن و مسیحیאن به אسאم گشوده گذאشت، لیکن مؤمنאن אهل کتאب به رسאلت 

אستقאل دینی یهودیאن هموאره موجب خطر . دאدند دینی و سرکردگی سیאسی وى تن نمی
یف شد زیرא وحدت سאکنאن مدینه رא در برאبر طوא برאى دولت جوאن אسאمی می

حتא . سאخت کرد و مאنعی در برאبر تحقق یک سیאست رאسخ دولتی می متخאصم دشوאر می
تأکید محمد در رسאلتش به عنوאن پیאمبر אولوאلعزم که در ردیف نوح، אبرאهیم، موسی و 

 ٦٢
عیسی به بعثت رسیده و کتאب دینی یهودیאن و مسیحیאن رא محترم شمرده و تأیید 

روشن . کرد رویدن به אسאم و تبعیت אز محمد قאنع نمیهא رא برאى گ کند، نیز آن می
پرست در مدینه، قدرت دولت אسאمی و سرکردگی دینی و  אست که بא وجود אقوאم یکتא

אز אین رو، محمد برאى .  مورد پرسش قرאر دאشتهللاא سیאسی محمد به عنوאن رسول
مسیحی رא تثبیت و تحکیم دولت אسאمی یک برش אیدئولوژیک بא אدیאن یهودى و 

بא وجودى که محمد در مکه مدعی شده بود که אولین مسلمאن אست، لیکن . تدאرک دید
رא نخستین ) אسمאعیل(אز طریق قرآن برאى אبرאهیم یک אفسאنه سאخت و وى و فرزندش 

هאى  אین אفسאنه در آیه. אند پرستی بنא کرده ى کعبه رא برאى یکتא مسلمאنאن خوאند که خאنه
 .به شرح زیر آمده אست) ٢(ى אلبقره  ره سو١٢٨ تא ١٢٧

ى کعبه رא بر אفرאشتند و عرض کردند  هאى خאنه وقتی که אبرאهیم و אسمאعیل دیوאر»
پروردگאرא אین خدمت رא אز مא قبول فرمא، تویی که دعאى خلق رא אجאبت کنی و به אسرאر 

سلیم فرمאن خود همه دאنאیی، אبرאهیم و אسمאعیل عرض کردند، پروردگאرא نخست مא رא ت
گردאن و فرزندאن مא رא هم به تسلیم در رضאى خود بدאر و رאه پرستش و אطאعت رא به 

 .«که تنهא تویی بخشنده و مهربאن(...) مא بنمא 
ى אین אفسאنه אبرאهیم رא یک حنیف نאمید که در  به אین ترتیب، محمد به وسیله

אز אین پس، .  بنא کرده אستى کعبه رא بא همکאرى فرزندش جستجوى پروردگאر خאنه
 شده و به אسאم אیمאن آورده هللاهא אولین مؤمنאنی محسوب شدند که تسلیم אمر א آن

بنאبرאین دیگر אین محمد אز طوאیف مشرک אعرאب نبود که بאید به אدیאن . بودند
آورد، بلکه אین یهودیאن و مسیحیאن بودند که אز دین وאقعی אبرאهیم  پرست אیمאن می یکتא

محمد همچنین قتل عیسی رא . کردند منحرف گشته و بאید אز محمد پیروى می) سאمא(
به نظر محمد . دאنست مصدאق אدعאى خود و אنحرאف یهودیאن אز دین אبرאهیم می

گونه که یهودیאن در بعثت عیسی تردید کردند و وى رא به قتل رسאندند، همچنین  همאن
 ١٩.کردند אم سرپیچی میشدند و אز אیمאن به אس منکر بعثت אو می

                                                 
١٩ vgl. Schall, A. (١٩٨٨): Gott, Welt und Mensch im Koran - Grundansichten des Islam, in: 

Saeculum, Bd. ٣٩, S. ٢٤٧ff., Freiburg/München, S. ٢٥٦, und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): ebd., S. ٣٥٠, und  



 ٦٣ 

روشن אست که אفسאنه سرאیی برאى אبرאهیم به عنوאن نخستین مسلمאن و بאنی کعبه یک 
به אین ترتیب، . پرست سאمی تدאرک دید אنشعאب אیدئولوژیک رא بא دیگر אدیאن یکتא

محمد אز یک سو، دین אسאم رא به عنوאن دین حقאنی در تدאوم אدیאن توحیدى مستقر 
هאى سאمیאن رسאلت خویش رא موجه کرد و אز سوى دیگر  א אستفאده אز אسطورهسאخت و ب

زد که بא تحریف منאبع دینی خویش אز دین رאستین  به یهودیאن و مسیحیאن אتهאم می
به ) ٣(عمرאن  ى آل  سوره٦٨ تא ٦٤هאى  برאى نمونه در آیه. אند אبرאهیم منحرف شده
 .شرح زیر آمده אست

ر آیین אبرאهیم بא هم مجאدله کنید، در صورتی که تورאت و אنجیل אى אهل کتאب چرא د»
دאنید شمא رא مجאدله روא  چه می کنید؛ گیرم در آن شمא بعد אز אو نאزل شده، آیא تعقل نمی

چه عאلم نیستید بאز جدل و گفتگو به میאن آرید و خدא همه چیز رא  بאشد، چرא در آن
یم به آیین یهود و نصאرى نبود ولیکن بدین حنیف אبرאه(...) دאنید  دאند و شمא نمی می

توحید و אسאم بود و هرگز אز آنאن که به خدא شرک آرند نبود، نزدیکترین مردم به 
אبرאهیم کسאنی هستند که אز אو پیروى کنند و אین پیאمبر و אمت אوست که אهل אیمאنند و 

 .«خدא دوستدאر مؤمنאن אست
ى رאسخ دولت אسאمی جهت  تفאده کرد که بر برنאمهزمאن אز אین אفسאنه אس محمد هم

پرستی  ى یکتא به אین ترتیب، شکست مشرکאن و אستقرאر دوبאره. تسخیر مکه تأکید کند
אلبته محمد אنشعאب بא אهل . ى کعبه توجیه تدאرک جنگ بא قریشیאن مکه شد در خאنه

ى شرعی به خود  ى مسلمאنאن جنبه نאمید که بא تغییر قبله  میهللاکتאب رא تصمیم א
 .به شرح زیر آمده אست) ٢(ى אلبقره   سوره١٤٤ى  برאى نمونه در آیه. گرفت می

مא توجه تو رא به آسمאن در אنتظאر وحی و تغییر قبله بنگریم و אلبته روى تو رא به »
אلحرאم و شمא  אى که خشنودت سאزد بگردאنیم، پس روى کن به سوى مسجد قبله

 بאشید گאه نمאز روى بدאن جאنب کنید و گروه אهل کتאب مسلمאنאن نیز در هر کجא
دאنند که אین تغییر قبله به حق و رאستی אز جאنب خدאست و خدא אز کردאر  بخوبی می

 .«غאفل نیست(...) هא  آن

                                                                                                             
vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٧٢  

 ٦٤
جא توאزن قوא رא به خوبی در نظر دאشت و تغییر قبله رא به  روشن אست که محمد در אین
پذیرفتند و سرکردگی  صوص منאفقאن تغییر قبله رא نمیبخ. صورت رאدیکאل عملی نکرد

دیگر برאى مسلمאنאن قאبل درک نبود که چرא . سאختند سیאسی محمد رא متزلزل می
ى کعبه مجאز شده אست، در حאلی که محمد در مکه  پرستی به سوى بتخאنه عبאدت یکتא

وى אورشلیم نمאز پرستאن سאمی به س خوאند که مאنند دیگر یکتא مسلمאنאن رא فرא می
خوאست که تحت شرאیط موجود قאطعאنه بא مؤمنאن  אز سوى دیگر، محمد نمی. گذאرند

لیکن . هא رא در برאبر دولت אسאمی تشدید نمאید אهل کتאب قطع رאبطه کند و مقאوت آن
آورند و پیرو  جא به کلی نאאمید شده بود که אهل کتאب به دین אسאم אیمאن می وى در אین

خوאست که گذشت کنند و صبور  بא אین وجود محمد אز مسلمאنאن می. شوند ى میآیین و
روشن אست که بא وجود یأس محمد . بאشند تא زمאن אنتقאم אز אهل کتאب فرא رسد

برאى نمونه . کردند همچون گذشته شکیبאیی و تعصب تאکتیک سیאسی وى رא معین می
 . زیر آمده אستبه شرح) ٢(ى אلبقره   سوره١٠٩ و ١٤٥هא  در آیه

و تو אى پیغمبر بدאن که אگر بر قسم معجزه برאى אهل کتאب بیאورى پیرو قبله تو »
 .«نشوند و تو نیز پیرو قبله آنאن نشوى بعضی אز ملل پیرو قبله برخی دیگر نگردند

بسیאرى אز אهل کتאب آرزو و میل آن دאرند که شمא رא אز אیمאنتאن به کفر برگردאنند به »
در (...)  که بر אیمאن شمא برند بعد אز آنکه حق بر آنهא آشکאر گردید پس سبب حسدى

برسد که אلبته خدא بر هر چیز قאدر (...) گذرید و مدאرא کنید تא هنگאمیکه که فرمאن خدא 
 .«و توאنא אست

ى  خوאند، لیکن تغییر قبله بא وجودى که محمد مسلمאنאن رא به شکیبאیی و صبر فرא می
אز אین رو، برخی אز یهودیאن به . شد ى אهل کتאب یک خطر جدى تلقی میمسلمאنאن برא

אلنضیر، مشرکאن مکه رא برאى جنگ بא  ى بنی אאشرف אز طאیفه سرکردگی کعب بن
אى شد که بא یهودیאن به کلی אتمאم  אین אقدאم برאى محمد אنگیزه. مسلمאنאن تهییج کردند
אز אین .  و قتل آنאن رא مهیא سאزدى قرآن مشروعیت سرکوب حجت کند و به وسیله

ترین אلقאب به بאد  هא رא قرאئت کرد و یهودیאن رא بא زشت پس، محمد یک سلسله אز آیه
. هא نیز در مکه رخ دאده بود ى لفظی محمد بא یهودیאن بאر אلبته مجאدله. نאسزא گرفت

مאنאن و ى دینی و سیאسی مسل لیکن در مدینه محمد دیگر در אقلیت نبود و سرکرده
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در حאلی که قوאى مقننه و مجریه در دست وى قرאر . شد حאکم شهر محسوب می
تحت . کرد دאشتند، تنزیه و تقدیس شخصیت وى رسאلتش رא فقط در خفא قאبل אنکאر می

אوضאع نوین محمد جهت تسهیل سرکوب یهودیאن به ترویج تعصب روى آورد و 
. ک، بوزینه و حمאر مسخ کرده אست یهودیאن رא به سگ، خوهللاخصمאنه مدعی شد که א

گردد که محمد برאى تدאرک و تسאهل سرکوب یهودیאن صאح  جא روشن می در אین
هא رא به سطح אحشאم  هא رא אز کאلبد אنسאنی خאرج سאزد و موجودیت آن دید که آن می

که  אسرאئیل אتمאم حجت کرد، אلبته بدون אین به אین ترتیب، محمد بא قوم بنی. تقلیل دهد
ى سیאسی خود  هא رא در برنאمه مستقیمًא بא مسیحیאن אز در جنگ در بیאید و سرکوب آن

شد که تعصب دینی رא مאنند אبزאرى  אز طریق قرآن برאى وى ممکن می. قرאر بدهد
ى אلبقره   سوره٦٥ و ٨٥هאى  برאى نمونه در آیه. جهت אنهدאم دشمنאنش به کאر گیرد

در رאبطه بא یهودیאن ) ٦٢(ى אلجمعه   سوره٥ى  و آیه) ٥(ه ى אلمאئد  سوره٦٠ى  ، آیه)٢(
 .به شرح زیر آمده אست

چرא به برخی אز אحکאم تورאت که به نفع شمא אست אیمאن آورده و به بعضی دیگر کאفر »
میشوید پس جزאى چنین مردم بدکردאر جیست جز ذلت و خوאرى در زندگی אین دنیא 

 .«خدא غאفل אز کردאر شمא نیستترین عذאب در روز قیאمت و  و سخت
אید جمאعتی که אز شمא عصیאن ورزیده حرمت شنبه رא نگאه ندאشتند آنאن  محققًא دאنسته»

 .« (...)رא مسخ کردیم و گفتیم بوزینه شوید
بگو אى پیغمبر آیא شمא رא آگאه سאزم که کدאم قوم رא نزد خدא بدترین پאدאش אست »

 غضب کرده و آنאن رא به بوزینه و خوک مسخ نمودکسאنی رא که خدא بر آنهא لعن و 
(...)». 

تورאت کرده خאف آن عمل نموده در مثل بحمאرى مאند (...) وصف حאل آنאنکه تحمل »
آرى قومیکه حאلشאن אینست که آیאت خدא رא تکذیب (...) که بאر کتאبهא بر پشت کشید 

رهبرى نخوאهد (...)  رא کردند بسیאر مردم ستمگر بدى هستند و خدא هرگز ستمکאرאن
 .«کرد

دאنست که یهودیאن و  محمد برאى تسهیل سرکوب אهل کتאب نخست ضرورى می
אز אین رو، وى آیאتی رא قرאئت کرد و میאن یهودیאن و . مسیحیאن رא منشعب کند

 ٦٦
در אین آیאت یهودیאن در کنאر مشرکאن قرאر گرفتند و بא . مسیحیאن تفאوت قאئل شد

. در همאن حאل مسیحیאن نقش متقאبل به خود گرفتند. صیف شدندزشتترین אلقאب تو
هא بر  آن. دلیل אتخאذ אین سیאست אز یک سو، بستگی به پرאکندگی مسیحیאن دאشت

خאف طوאیف متمرکز یهودى یک خطر جدى برאى سرکردگی محمد و אستقرאر دولت 
رى אز سوى دیگر، محمد تحت אوضאع موجود ضرو. شدند אسאمی محسوب نمی

برאى نمونه . دאنست که بر مقאومت مسیحیאن در برאبر אهدאف سیאسی خود بیفزאید نمی
ى   سوره٧٥ى  و آیه) ٥(ى אلمאئده   سوره٨٣ و ٨٢هאى  توאن در آیه אین موضوع رא می

 .به شرح زیر مطאلعه کرد) ٣(عمرאن  آل
فت و بא ترین مردم نسبت به مسلمאنאن یهود و مشرکאن رא خوאهی یא همאنא دشمن»

تر אز همه کس بא אهل אیمאن آنאنند که گویند مא نصرאنی هستیم אین دوستی  محبت
نصאرى بא مسلمאنאن بدین سبب אست که برخی אز آنهא دאنشمند و پאرسא هستند و بر 

کنند و چون آیאتی رא که به رسول فرستאده شده  آنهא بر حکم خدא تکبر و گردنکشی نمی
هא جאرى میشود زیرא حقאنیت آنرא شنאخته گویند بאرאلهא مא به بشنوند אشک אز دیدگאه آن

و کتאب آسمאنی אو قرآن אیمאن آوردیم مא رא در زمره گوאهאن ) ص(رسول تو محمد 
 .«صدیق אو بنویس

تא به آن حد درستکאرند که אگر مאل بسیאرى به آنهא ) אز نصאرى(بعض אهل کتאب »
تא آن אندאزه نאدرستند ) یهود(گر אهل کتאب אمאنت بسپאرى رد אمאنت کنند و برخی دی

که אگر به آنهא یکدنیא אمאنت دهی رد نکنند جز آنکه بر مطאلبه آن سختگیرى کنی אز 
אین رو که گویند برאى مא پیروאن کتאب تورאت بهر وسیله خوردن مאل غیر אهل تورאت 

دאنند که بخدא گنאهی ندאرد و אین سخن رא به کتאب تورאت نسبت دهند در صورتیکه می
 .«نسبت دروغ میدهند

وى نخست تدאرک قتل کسאنی رא . بنאبرאین محمد نخست به سر بخت یهودیאن رفت
אאشرف و وزیر  کعب بن. شدند دید که برאى دولت אسאمی خطرنאک محسوب می

. رفتند ترین سرکردگאن یهودیאن و مخאلفאن محمد به شمאر می אلرضیم אز سرشنאس بن
لیهجאن قصد حمله به مدینه رא  ى بنی خلید در صدر طאیفه هא، سفیאن بن אفزون بر آن

אونאیس رא سفیאن   بنهللارאفی بود و عبدא אאشرف شخصی به نאم אبن قאتل بن. دאشت



 ٦٧ 

 نفره به قتل رسید، ٣٠אلرضیم همرאه بא یک گروه  خلید سر برید، در حאلی که بن بن
محمد فرمאن قتل . کرد دینه سفر میهنگאمی که برאى مذאکره بא محمد אز خیبر به م

אى وאرد  کرد که مبאدא به کیش شخصیتش خدشه مخאلفאنش رא غیر مستقیمא صאدر می
 אین אعمאل غیر אخאقی رא موجه هللاא وى در همאن حאل بא مفهوم فی سبیل. آید
 ٢٠.سאخت می

در مאه  (אلقینقאع هאى بنی ى یهودى به نאم هאى متفאوت سه طאیفه محمد سرאنجאم به بهאنه
در مאه (אلقریضه  و بنی)  میאدى٦٢٥در مאه אوت (אلنضیر  ، بنی) میאدى٦٢٤آوریل 
. رא یکی پس אز دیگرى و بא شدت بیشترى به خאک و خون کشید)  میאدى٦٢٧آوریل 

 تن אز אسرאى جنگی به قتل رسیدند و زنאن و ٩٠٠ و یא ٦٠٠فقط در آخرین جنگ 
 پس אز تحکیم نهאیی قدرت دولت ٢١. در آمدندאطفאل یهودى به بردگی مسلمאنאن

אسאمی در مدینه، مאبقی אهאلی شهر אز هرאس بروز تعصب مسلمאنאن و برאى حفظ جאن، 
که کوچکترین אعتقאدى به אسאم دאشته بאشند بא پیאمبر  مאل و نאموس خویش و بدون אین

ى  مאنאن بقیهسپس مسل. אسאم بیعت کردند و تحت نظאرت دولت אسאمی قرאر گرفتند
سאکنאن یهودى فدک، . ى مغنאع رא سرکوب کردند طوאیف یهود، אز جمله طאیفه

אلکورא و تیمאء خرد به خرج دאدند و אز ترس جאن، مאل و نאموس خود אقتدאر دولت  ودى
 .אسאمی رא پذیرفتند

پس אز سرکوب یهودیאن نوبت به مسیحیאن رسید و دوبאره آیאتی بر زبאن محمد جאرى 
محمد نخست مسیحیאن رא همپیمאن و . هא رא نیز موجه سאزد که سرکوب آنشد 

. هא رא قطع کند ى مسلمאنאن بא آن دوستدאر یهودیאن و אز دشمنאن אسאم نאمید که رאبطه
ى سرکوب  پرستאن مشرک خوאند و برنאمه وى سپس مسیحیאن رא مאنند یهودیאن و بت

ى אلمאئده   سوره٧٢ و ٥١هאى  له بאید אز آیهאز جم. هא رא אز منظر אسאم توجیه کرد آن
 .هא به شرح زیر آمده אست در אین آیه. یאد کرد) ٥(
به دوستی نگیرید آنאن بعضی دوستدאر بعضی (...) אى אهل אیمאن یهود و نصאرى رא »

 .«به حقیقت אز آنهא خوאهد بود(...) دیگرند و هر که אز شمא مؤمنאن بא آنهא دوستی کند 
                                                 
٢٠ vgl. ebd., S. ٢٠٣f. 
٢١ vgl. ebd., S. ٢٤١ 
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خدאئی مسیح پسر مریم قאئل شدند برאستی کאفر شدند در صورتی که مسیح آنאنکه ب»

به بنی אسرאئیل گفت خدאئی رא که آفریننده من و شمאست بپرستید که هر کس به אو 
 .«شرک آورد خدא بهشت رא بر אو حرאم سאزد و جאیگאهش در آتش دوزخ بאشد

א صאدر کرد و مسلمאنאن ى مسیحی ر هאى پرאکنده אز אین پس، محمد دستور فتح محله
جא که نه طوאیف  אز آن. ى دولت אسאمی در آوردند دمאت אلقندאل و آیא رא به سلطه

آوردند و نه قبل אز فتح مکه محمد قאدر به صدور  یهودى و مسیحی به אسאم אیمאن می
دستאن دینی موظف  هא بود، در نتیجه مؤمنאن אهل کتאب به عنوאن فرو دستور قتل آن

که بخش بزرگی אز حאصل کشאورزى، کאאهאى دستی و پول خود رא به صورت شدند 
زمאن یهودیאن و مسیحیאن در برאبر مجאز شدند که  هم. جزیه به دولت אسאمی بپردאزند

بא صرف نظر אز אیجאد دسیسه بر علیه دولت אسאمی و به عنوאن אعضאى אدیאن توحیدى، 
توجیه دینی אین تعصب در ). ٧٥( کنند آیین دینی و مرאسم فرهنگی خود رא אجرאء

 .به شرح زیر آمده אست) ٩(ى אلتوبه   سوره٣٣ تא ٢٩هאى  آیه
بא هر که אز אهل کتאب که אیمאن به خدא و روز قیאمت نیאورده אست و آن چه رא (...) »

گرود، کאرزאر کنید تא  نمی(...) دאند و به دین حق  خدא و رسولش حرאم کرده، حرאم نمی
که بא ذلت و توאضع به אسאم جزیه دهند و یهود گفتند عزیر و نصאرى گفتند آنگאه 

هא بر زبאن میرאنند خود رא به کیش کאفرאن  مسیح پسر خدאست אین سخنאن رא که אین
אوست (...) هא رא هאک و نאبود کند  کنند، خدא آن مشرک پیشین نزدیک و مشאبه می

ى אدیאن عאلم  یت خلق فرستאد تא بر همهخدאیی که رسول خود رא بא دین حق به هدא
 .«تسلط و برترى دهد، هر چند مشرکאن نאرאضی و مخאلف بאشند

شود که بא אفزאیش قدرت سیאسی محمد در مدینه،  جא بאر دیگر روشن می در אین
محمد دیگر مאنند دورאن مکه نه رسאلت . آید تغییرאت کلی در دین אسאم به وجود می

کرد و نه אسאم رא یک دین مختص به אعرאب  ى آن می جא و حومه خود رא محدود به آن
شمول  אאنبیא و وحی אلهی مضאمین یک دین جهאن جא که مفאهیم خאتم אز آن. دאنست می

گویی  ى وى در مدینه نه تنאقضهستند، در نتیجه تفאوت فروتنی محمد در مکه بא אدعא
عریאن، بلکه تحقق یک تאکتیک سیאسی אز شکیبאیی و تعصب بودند که به بهترین وجه 

لیکن تحقق אین . کردند ممکنه تسلط وى بر طوאیف אعرאب אین منطقه رא ممکن می
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شد و به אلزאم و אجبאر  برنאمه فقط زمאنی אمکאن دאشت که محمد بر مکه نیز مسلط می
بنאبرאین در شرאیط موجود برאى محمد . گرویدند مشرکאن و کאفرאن به אسאم میتمאمی 

که مجאزאت אهل کتאب رא به آخرت אرجאء دهد و به  مאند به جز אین رאه دیگرى بאقی نمی
برאى نمونه . شאن نسبت به مسلمאنאن אکتفא کند دست هא و نقش فرو دریאفت جزیه אز آن

ى هود   سوره١٧ى  و آیه) ٩٨(ى אلبینه   سوره٦ى  ، آیه)٢(ى אلبقره   سوره٢٥٦ى  در آیه
 .به شرح زیر آمده אست) ١١(
کאر دین به אجبאر نیست رאه هدאیت و ضאلت بر همه روشن گردید پس هر که אز رאه »

کفر و سرکشی برگردد و برאه אیمאن و پرسش خدא گرאید برشته محکم و אستوאرى چنگ 
و خدאوند بهر چه خلق گویند و کنند شنوא و دאنא زده אست که هرگز نخوאهد گسست 

 .«אست
 .«دآنهא همه در آتش دوزخن(...) دند آنאنکه אز אهل کتאب کאفر ش»
و عאوه (...) دאرد بא گوאهی صאدق (...) آیא پیغمبرى که אز جאنب خدא دلیلی روشن »

(...) آورند کتאب تورאت موسی هم که بیش אز אو پیشوא و رحمت حق بود و به آن אیمאن 
و هر کس אز طوאیف بشر به אو کאفر شود وعده گאهش אلبته آتش دوزخ אست در آن 

 .«هیچ شک مدאر که אین وعده قطعی پروردگאر אست
بنאبرאین محمد پس אز نאאمیدى אز گرویدن یهودیאن و مسیحیאن به אسאم و بא در نظر 

در אین אوضאع . کول کرددאشتن توאزن قوאى موجود مجאزאت אهل کتאب رא به آخرت مو
پرستאن برאى وى אولویت אسאسی دאشت زیرא فقط אز אین  تسخیر مکه و سرکوب אفزون

شد که به عنوאن آخرین پیאمبر مدعی برترى אسאم بر تمאمی  طریق برאى وى ممکن می
 .دستאن אمت אسאمی کند אدیאن دنیא شود و אهل کتאب رא تبدیل به فرو

 تن אز مسلمאنאن به سوى مکه ١٤٠٠٠ بא سپאهی مشتمل אز  میאدى٦٢٨محمد در سאل 
אى رא بא سرאن قریش  نאمه جא عهد وى در آن. ى هدیبیه אردو زد رאهی شد و در محله

تدوین کرد که بא رجوع به آن مسلمאنאن مجאز بودند که در سאل آینده جهت برگزאرى 
شرکאن به یک پیمאن صلح אفزون بر אین، مسلمאنאن و م. مرאسم عمره به مکه سفر کنند

 یאدى نشد، بلکه هللاא در אین بیאنیه نه تنهא אز محمد به عنوאن رسول. ده سאله موظف شدند
. خوאهند، بیعت کنند ى آن مجאز شدند که بא هر طرف که می طوאیف مکه و حومه

 ٧٠
سرאنجאم برאى אهאلی مکه مقرر شد که در سאل آینده به مدت سه روز شهر رא تخلیه 

جא که برخی אز سرאن طوאیف   אز آن٢٢.אئرאن مسلمאن مرאسم عمره رא بجא آرندکرده که ز
دیدند، در نتیجه محمد نیز در رא  قریش منאفع خود رא در تبعیت אز دولت אسאمی می

دאنست که تمאم  محمد جهت تضعیف مقאومت مشرکאن ضرورى می. هא نبست بروى آن
אى خود رא در  منאفع شخصی و یא طאیفهپرستی دאشتند و یא  کسאنی که تمאیلی به یکتא

. دیدند، به مدینه هجرت کرده و به سپאه مسلمאنאن بپیوندند אئتאف بא دولت אسאمی می
. شود جא بאر دیگر تאکتیک سیאسی محمد אز شکیبאیی و تعصب به خوبی روشن می در אین

محمد . یخته بودى فتح مکه رא ر دیبیه تن دאد، بא وجودى که برنאمهحى  نאمه وى به عهد
 فرאى هللاخوאند و دست خود رא مאنند دست א  میهللازمאن بیعت بא خود رא بیعت بא א هم

پیمאنאن جدید محمد متعهد  به אین ترتیب، تאزه مسلمאنאن و هم. دאنست هא می دست آن
و یא بא .  پאیبند بمאنند و پאدאش אلهی کسب کنندهللاא بودند که یא به بیعت خود بא رسول

ى  و آیه) ٨(ى אنفאل   سوره٧٥ى  برאى نمونه آیه. وى و אخروى موאجه شوندمجאزאت دنی
 .אند ى هدیبیه به شرح زیر آمده نאمه در رאبطه بא عهد) ٤٨(ى אلفتح   سوره١٠

هجرت گزینند و به אتفאق شمא در رאه دین (...) אند و بعد אز شمא  و آنאن که אیمאن آورده»
وאرث مرאتب خویشאوندאن در کتאب (...) ن هستند جهאد کردند آنهא نیز אز شمא مؤمنא

خدא بعضی مقدم بر بعضی دیگر مقرر شده که خدא بر هر چیز و به همه مصאلح خلق 
 .«دאنאست

دست (...) بא تو بیعت کردند در حقیقت بא خدא بیعت کردند (...) אى رسول مؤمنאن که »
بیعت کند بزیאن هאکت بאאى دست آنهא پس אز آن هر که نقض ) ، ففهللاא ید(خدאست 

خویش به حقیقت אقدאم کرده אست و هر که به عهدى که بא خدא بسته وفא کند بزودى 
 .«خدא به אو پאدאش بزرگ عطא خوאهد کرد

                                                 
٢٢ vgl. ebd., S. ٢٤٣f., ٢٤٧ und  
vgl. Busse, H. (١٩٩١): Grundzüge der islamischen Theologie und der Geschichte des islamischen 

Raumes, in: Ende, W./ Steinbach, U. (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart, Dritte Auflage, S. ١٧ff., 

München, S. ٢٢  
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دیبیه אز مفهوم دست خدא אستفאده کرد که حى  نאمه در אینجא محمد برאى تأکید بر عهد
אین . سقאن رא بא خطر אنتقאم موאجه سאزد بخوאند و فאهللابیعت بא خود رא برאبر بא بیعت بא א

אفتאد که وى در تمאمی دورאن رسאلتش هر گونه تشبیه و تجسیم  وאقعه در حאلی אتفאق می
سאخت که  به אین ترتیب، محمد אصولی رא دگرگون می. نאمید  بא אنسאن رא شرک میهللاא

ن אتهאمی بود که  بא אنسאن همאهللاتشبیه و تجسیم א. خوאند پرستی می زمאن مبنאى یکتא هم
هא رא در کنאر مشرکאن قرאر دهد و  آورد که آن محمد در مدینه به אهل کتאب وאرد می

  .هא رא مهیא سאزد توجیه سرکوب آن
 تن אز مسلمאنאن ٢٠٠٠دیبیه همرאه بא حى  نאمه  میאدى محمد بنא بر عهد٦٢٩در سאل 

پرستאن رא یک  بאدت بتوى در مرאسم عمره تمאمی ع. رאهی مکه برאى زیאرت کعبه شد
بא . کردند گفتند، אز אو تقلید می به یک אنجאم دאد و مسلمאنאن در حאلی که لبیک می
کرد که نسبت به کلیت مقدسאت  وجودى که محمد אز אین طریق به قریشیאن אلقאء می

ى  کند، لیکن تحقق برنאمه هא ترک حرمت نمی هא شکیبא אست و אز אمאکن دینی آن آن
پرستאن  سپس محمد אز אمאکن مقدس אفزون. پرستی در کعبه رא ریخته بود کتאאستقرאر ی

نشین  که در حوאلی مکه مستقر بودند، بאزدید کرد و אز אین طریق به طوאیف بאدیه
خوאست  هא نیست، بلکه فقط در هאى آن قریشی אلقאء کرد که حتא خوאهאن אنهدאم بت
 ٢٣. یکتא رא دאردهللاتغییر جאنبی برخی مقدسאت אعرאب و عبאدت א
سفیאن برאى زیאرت مکه در سאل جאرى  پس אز مرאسم عمره محمد یک مذאکره بא אبو

رسאند و نه دستور تخریب אمאکن  وى تضمین کرد که نه کسی رא به قتل می. دאشت
کند، אگر که אهאلی مکه אز مقאومت در برאبر سپאه مسلمאنאن صرف  دینی شهر رא صאدر می

. سفیאن سرאن قریش توאفق وى بא محمد رא پذیرفتند شنهאد אبوپس אز پی. نظر کنند
جא که تغییرאت جאنبی  אز آن. زمאن مسلمאنאن مجאز شدند که به زیאرت کعبه بیאیند هم

ى عبאدت مسلمאنאن  در آیین אسאم بא אفزون پرستی אیجאد شده بود، در نتیجه شیوه
بא وجودى که محمد هنوز بر مکه . سאخت هא رא روشن می متفאوت بود و هویت وאقعی آن

پرستאن در אکثریت بودند، لیکن وى אز طریق آیאت قرآن  تسلط ندאشت و אفزون

                                                 
٢٣ vgl. Schreiner, H-P./Becker, K-E/Freund, W-S. (١٩٨٢): Der Imam - Islamische Staatsidee und 

revolutionäre Wirklichkeit, Austria, S. ٢٠ 

 ٧٢
ى   سوره١٩٣ تא ١٩١ى  کردאرى رא برאى مسلمאنאن مقرر کرد که به شرح زیر در آیه

 .אند آمده) ٢(אلبقره 
آنאن شمא رא אز هر جא مشرکאن رא یאفتید بکشید و אز شهر و دیאرشאن برאنید چنאنکه »

وطن آوאره کردند و فتنه گرى که آنهא کنند سخت تر و فسאدش بیشتر אز جنگ אست 
אلحرאم بא آنאن نبرد مکنید مگر آنکه آنאن پیشدستی کنند در אینصورت  در مسجد

روאست که آنهא رא در حرم به قتل رسאنید אینست کیفر کאفرאن אگر دست אز شرک و 
نهא که خدא آمرزنده و مهربאن אست و بא کאفرאن نبرد کنید تא ستم بدאرند در گذرید אز آ

 .« (...)فتنه و تبאهی אز روى زمین بر طرف شود و همه رא آئین دین خدא بאشد
. در صدر سپאه مسلمאنאن به مکه وאرد شد)  میאدى٦٣٠(ى سאل بعد  محمد در ژאنویه

محمد در مرאسم . رکوب شدאلویه س دهی خאلد بن پرستאن به فرمאن مقאومت برخی אز بت
 تن אز ١٠٠٠٠.  אکبر سر دאدهللاאאسود رא بوسید، لیکن א پرستאن حجر عمره، مאنند بت

سپس محمد دستور . زאئرאن مسلمאن به تقلید אز אو مرאسم عمره رא برگزאر کردند
به غیر . هאى کعبه رא صאدر کرد و کلید کعبه رא אز متولیאن אموى آن گرفت تخریب بت

سپس محمد پس אز یک سخنرאنی، . هאى گچی کعبه تخریب شدند ، אغلب نقشههא אز بت
 ٢٤. بیعت کنندهللاخوאند که بא אو به عنوאن پیאمبر א אهאلی مکه رא فرא

جא که אغلب אهאلی مکه حאضر نبودند که بאفאصله אز אعتقאدאت دینی و آیین نیאکאن  אز آن
אشت و پس אز فتح مکه بی ریא به خود دست بشویند، در نتیجه محمد نیز אندאزه نگאه د

وى بא مشرکאن بسیאر محتאط بود و تحت توאزن قوאى موجود . ترویج تعصب روى نیאورد
وى . دید ى مستقیم אز زور و אعمאل خشونت نمی مصلحت ترویج אسאم رא در אستفאده

אلی هא تقدیم کرد تא به אین شیوه، אه برאى جلب אعتمאد قریشیאن هدאیאى زیאدى رא به آن
رفتند، برאى پذیرش دین نوین  دست مکه رא که אز قربאنیאن אوضאع جنگ به شمאر می فرو

، یعنی אلمنאت، אلאت و אلعزى رא هللابه همین منوאل، محمد אنهدאم دخترאن א. آمאده سאزد
لیکن تصمیم به . دאنست ى مکه مستقر بودند، مصلحت دولت אسאمی نمی که در حومه

برخی אز عشאیر . אرتبאطی بא سلوک وאقعی و متعصب وى ندאشتپرستאن  شکیبאیی بא بت
ى دولت אسאمی درنیאمده بودند، به  אعرאب مאنند هوאزن و تحאکیف که هنوز به سلطه

                                                 
٢٤ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): ebd., S. ٢٢٢ 
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خوאست که بא خدشه دאر کردن אعتقאدאت  هאى مؤنث אعتقאد دאشتند و محمد نمی بت
در همین سאل سپאه . ندشאن رא در برאبر دولت אسאمی تشدید ک هא، مقאومت دینی آن

مسلمאنאن عشאیر هوאزن و تحאکیف رא شکست دאد و محمد بאفאصله دستور تخریب 
 .אلمنאت، אلאت و אلعزى رא نیز صאدر کرد

אو . ى عربستאن طرאحی کرد ى تسلط دولت אسאمی رא بر شبه جزیره محمد سپس برنאمه
دאد و אز  حت فشאر قرאر میى אعرאب رא ت ى فرستאدگאن خود طوאیف پرאکنده به وسیله

حقوق زوجیت، حق (هאى دینی و قوאنین شرعی  هאى سیאسی، אرزش دאد طریق אنعقאد قرאر
و حق مאلکیت بر ) فروشی و ربא منع گرאن(هאى אقتصאدى  ، قوאنین אنتظאمی، معیאر)אرث

ى عربستאن تحمیل و سرאن طوאیف אعرאب  زنאن و بردگאن رא بر تمאمی אهאلی شبه جزیره
 ٢٥.کرد رא متعهد به پردאخت زکאت به دولت مرکزى می

چون گذشته مشرکאن   میאدى محمد برאى زیאرت به مکه نرفت زیرא هم٦٣١در سאل 
אو فرمאندאر مکه، عتبة، رא به عنوאن پیشوאى زאئرאن . نیز در مرאسم حج شرکت دאشتند

 علی یک آیه אز قرآن همرאه. طאلب رא به مکه گسیل کرد אبی بکر و علی بن برگزید و אبو
אین . بود که توسط فرمאندאر مکه در پאیאن زیאرت کعبه برאى אهאلی مکه قرאئت شد

 .به شرح زیر آمده אست) ٩(ى אلتوبه   سوره٥ى  אبאغیه در آیه
در گذشت آنگאه مشرکین رא هر جא یאبید به قتل (...) پس אز آنکه مאههאى حرאم »

ه کنید و אز هر سو در کمین آنهא بאشید، چنאنچه אز رسאنید و آنهא رא دستگیر و محאصر
 .«شرک توبه کرده و نمאز אسאم بپא دאشتند و زکאت دאدند پس אز آنهא دست بدאرید

هא بאید تصمیم  אز אین پس، نه تنهא زیאرت کعبه برאى مشرکאن ممنوع شد، بلکه آن
 بیعت کنند، אقتدאر هللاא ولگرفتند که یא به אسאم אیمאن بیאورند، بא محمد به عنوאن رس می

دولت אسאمی رא بپذیرند، مرאسم دینی رא برگزאر کنند، زکאت بپردאزند و یא پس אز 
 .کشته شوند) ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب(هאى حرאم  گذشت مאه

                                                 
٢٥ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٧٨ ,٢٧٦ und 

   و٣٣٧ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی 
  ٥٤، ٦٩ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ٧٤
 سאل رسאلتش אز شکیبאیی دینی ٢٣به אین ترتیب، محمد موفق شد که در عرض 

אب یک تאکتیک سیאسی بسאزد و در رאستאى تشکیل אى אعر پرستאن و تعصب طאیفه אفزون
دولت אسאمی، مخאلفאن خود رא یא یکی پس אز دیگرى אز میدאن به در کند و یא به قتل 

אز אین پس، برאى محمد ممکن شد که در صدر طوאیف אعرאب قرאر بگیرد و به . برسאند
مس غنאئم رא وى نه تنهא خ.  مאلک کلی تمאمی ثروت אجتمאعی محسوب شودهللانیאبت א

 .אفزود دאد، بلکه אز طریق زکאت مستقیمًא به אموאل خود می به خود אختصאص می
گویی و אلغאء אصولی  روشن אست که تحقق عملی אین تאکتیک سیאسی محمد رא به تنאقض

هא، محمد تمאمی  אفزون بر אین. پرستی خوאنده بود دאشت که وى قبًא مبنאى یکتא وא می
سאخت که אز אین  و غیر אخאقی خود رא אز طریق آیאت قرآن موجه میאعمאل غیر אنسאنی 
گونه مخאلفتی رא مقאومت در  ى شرعی دهد و هر هאى سیאسی خود جنبه طریق به تصمیم

وى برאى تحقق אهدאف سیאسی خود . ى אلهی خوאنده و در نطفه خفه کند برאبر אرאده
پرسش رא در هم بشکند و ذکر گرאیی، مאنند شک و  دאنست که مبאنی خرد ضرورى می

 .رא بر فکر و تعبد رא بر تعقل مستولی سאزد
ى خلقت  محمد دین אسאم رא در تدאوم توحید عددى سאمیאن بنیאن گذאشت و אز אفسאنه

אین طرح کلی متعلق به تمאمی אدیאن אبرאهیمی . ذאتی آن سود برد אنسאن و دوگאنگی درون
سرپیچی شیطאن אز . یאبد بخصوص خود رא میאست که אلبته بא ظهور אسאم تکאمل 

אز אین منظر محمد . ى אنسאن و مقאومت در برאبر فرمאن خدא آغאز אین طرح אست سجده
" جهאن بیرونی"کرد و به  هא رא در مسلمאن و غیر مسلمאن تفکیک می به رאحتی אنسאن

خوאند،  می هللادر حאلی که وى مریدאن خود رא אعضאى حزب א. دאد ى دوگאنه می یک وجهه
 ٢٢ تא ١٨هאى  برאى نمونه در آیه. کرد هא رא به حزب شیطאن منسوب می مאبقی אنسאن

 .به شرح زیر آمده אست) ٥٨(ى אلمجאدله  سوره
برאنگیزد و چنאنکه برאى شمא قسم یאد ) برאى אنتقאم(که خدא آنرא ) بیאد آر(روزى رא »

 که אثرى بر آنهא خوאهد دאشت کردند برאى خدא هم بدروغ سوگند میخورند و نپندאرند
آنهא سخت ) بر دل(אא אى אهل אیمאن دאنید که آنهא بسیאر مردم دروغگو هستند شیطאن 

هرگز (...) אحאطه کرده که فکر و ذکر خدא رא به کلی אز یאدشאن برد آنאن حزب شیطאنند 
دشمنאن אند چنین نخوאهی یאفت که دوستی بא  مردمیکه אیمאن بخدא و روز قیאمت آورده



 ٧٥ 

، هللاא(و آنهא هم אز خدא خشنودند و אینאن به حقیقت حزب خدא (...) خدא و رسول کنند 
 .«هستند) فف

 بخوאند هللاشد که تمאمی مخאلفאن خود رא دشمنאن א به אین ترتیب، برאى محمد ممکن می
جא که محمد مخאلفאنش رא تعریف، مشخص،  אز آن. و به حزب شیطאن منسوب کند

کرد، در نتیجه قאدر بود که سرکردگی دینی و سیאسی خود رא  منشعب و منزوى می
ى مسلمאنאن به سر وقت یکی پس אز دیگرى  تحکیم کند و پس אز تشکیل وحدت کلمه

کرد که مستقیمًא فرمאن به  برאى وى ممکن می) عصمت(کیش شخصیت . هא برود آن
 عوאقب אجتمאعی و که در برאبر ترور مخאلفאنش و ترویج توحش אجتمאعی دهد، بدون אین

محمد אز مفאهیمی مאنند محאرب، ملحد، مفسد . قرאر بگیرد) אنتقאم به مثل(هא  אخאقی آن
برد و אز طریق  دل و منאفق برאى مشخص کردن دشمنאنش سود می אאرض، بیمאر فی

برאى . خوאند ى تمאمی مسلمאنאن می  و وظیفههللاهא رא قאنون غیر قאبل تغییر א قرآن قتل آن
ى אאحزאب   سوره٦٢ تא ٦٠هאى  ، آیه)٢(ى אلبقره   سوره١٤ تא ١١هאى   در آیهنمونه

 .آمده אست) ٥(ى אلمאئده   سوره٣٣ى  و آیه) ٣٣(
آنאن رא گویند که در زمین فسאد نکنید، پאسخ دهند که تنهא مא کאر به ) مؤمنאن(چون »

ند و چون به آنאن دאن آگאه بאشید که אیشאن سخت مفسدند ولی خود نمی. کنیم صאح می
که دیگرאن אیمאن آوردند، پאسخ دهند که چگونه مא אیمאن  گویند که אیمאن آورید، چنאن

دאنند،  آوریم به مאنند بی خردאن، آگאه بאشید که אیشאن خود سخت بی خردند ولی نمی
هאى خود خلوت  چون به אهل אیمאن برخوردند، گویند אیمאن آوردیم و چون بא شیطאن

 .«کنیم که مؤمنאن رא אستهزאء می ند مא بאطنًא بא شمאییم جز אینکنند، گوی
هא که در مدینه  هאیشאن مرض و نאپאکی אست و هم آن אگر منאفقאن و آنאن که در دل»
سאزند، دست  کنند و אهل אیمאن رא مضطرب و هرאسאن می تبلیغאت می) بر ضد אسאم(

یم تא אز آن پس جز אندک زمאنی در مدینه آنאن بر אنگیز) بر قتאل(نکشند مא هم ترא (...) 
אند بאید هر جא یאفت شوند  و جوאر تو زیست نتوאنند کرد، אین مردم پلید به درگאه حق

ى  אست که در همه) (...) ، ففهللاא(אین سنت خدא . آنאن رא گرفته جدًא به قتل رسאنید
 .«نخوאهد گشتאدوאر و אمم گذشته برقرאر بوده אست و بدאن که سنت خدא هرگز مبدل 

 ٧٦
همאنא کیفر آنאن که بא خدא و رسول אو به جنگ برخیزند و روى زمین به فسאد کوشند، »

هא رא کشته یא به دאر کشیدند و یא دست و پאیشאن رא بخאف  جز אین نبאشد که آن
 .«ببرند

یאفت و  بنאبرאین محمد אز طریق ترور و توحش دشمنאنش به وحدت سیאسی دست می
ى ظאهرى دאشت زیرא  אلبته אین پکپאرچگی فقط جنبه. سאخت  یکپאرچه میאمت אسאمی رא

مفهوم . محمد تא پאیאن عمرش قאدر نشد که به صورت نهאیی بر منאفقאن مسلط شود
آلیستی אست که محمد  آید، به معنی شکل אیده دאرאאسאم که به کرאت در قرآن می

ى نظאمی و  دאرאאسאم، منطقهوى در برאبر . برאى אمت אسאمی در نظر گرفته بود
به אین ترتیب، محمد بאر دیگر אز . نאمید دאد و دאرאلحرب می ى جهאد رא قرאر می محوطه

رא همچنین در " جهאن بیرونی"برد و  ذאتی توحید عددى سאمیאن سود می دوگאنگی درون
. کرد تفکیک می) دאرאאسאم(ى مسلمאنאن  و منطقه) دאرאلحرب(ى غیر مسلمאنאن  منطقه

یאفتند، بلکه گسترش  ى مجریه مشروعیت می אز אین منظر، نه تنهא قدرت سیאسی و قوه
شد و جنگ بא مشرکאن، کאفرאن و   موجه میهللاى مسلمאنאن جهت ترویج قوאنین א منطقه

نאمید و مدعی  محمد جنگ رא جهאد می. گرفت ى دینی به خود می אهل کتאب یک جنبه
نאمید و پאیאن  א אبزאرى برאى אنهدאم فتنه و شرک میوى جهאد ر. تسلط بر جهאن بود

وى .  شده بאشندهللاى א دאنست که تمאمی אدیאن یکسره ویژه دورאن آن رא زمאنی می
شمرد و مجאهدאن رא بر  همزمאن مشאرکت تمאمی مردאن مسلمאن در جهאد رא وאجب می

 ٩٥ى  و آیه) ٨(ل ى אאنفא  سوره٣٩ى  برאى نمونه در آیه. دאد دیگر مسلمאنאن אرج می
 .به شرح زیر آمده אست) ٤(ى אلنسאء  سوره

אى مؤمنאن بא کאفرאن جهאد کنید که در زمین فتنه و فسאدى نمאند و آئین همه (...) »
 .«گردد) ، ففهللاא(دین خدא 

هرگز مؤمنאنی که بی هیچ عذرى مאنند نאبینאئی و مرض و فقر و غیره אز کאر جهאد بאز »
یکسאن نخوאهند بود خدא (...) אل و جאن در رאه خدא کوشش کنند نشینند بא آنאن به م

 .« (...)مجאهدאن فدאکאر به جאن و مאل رא بر بאزنشستگאن بلندى و برترى بخشیده
بنאبرאین אسאم بنא بر ذאت درونیش متعصب و بא شکیبאیی مخאلف אست و אگر در قرآن 

ى غیر مسلمאنאن بא   یکجאنبهشود، فقط به معنی شکیبאیی אز شکیبאیی سخن رאنده می
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محمد אز طریق قرآن یک مאنیفست אز تאکتیک . شאن אست مسلمאنאن و در אوضאع אقلیت
هא  سیאسی شکیبאیی و تعصب برאى مسلمאنאن به جאى گذאشت و همאن אبزאرى رא برאى آن

مهیא سאخت که بא سؤ אستفאده אز شکیبאیی و پس אز ترویج אیمאن خود و کسب قدرت 
אز אین رو، شکیبאیی در برאبر مسلمאنאن یک . روح متعصب אسאم رא فعאل سאزندسیאسی 

 در برאبر تقدیس و عصمت אسאمی کوتאهی روشنگرىگیرد و   به خود میى مخرب جنبه
هא، محمد  אفزون بر אین. و جهאلت مسلمאنאن عאقبتی به غیر אز لغو نهאیی شکیبאیی رא ندאرد

אאنبیא رאه رא برאى هر گونه  ید بر رسאلتش به عنوאن خאتم و تأکهللاא بא אدعאى قرאئت کאم
یאبی אنسאن در تعبیر و  گرאیی و حقیقت אز אین پس، خرد. تغییرאت אصولی در אسאم بست

بخصوص به אین . مردود شد و جهل مبنאى אیمאن مسلمאنאن گشت" جهאن بیرونی"تغییر 
منسوخی قرآن به کرאت مدعی گویی ممتد و نظم نسخی و  دلیل که وى بא وجود تنאقض

ترین אحکאم به صورت نهאیی  شد که بא تنزیل آیین אسאم تمאمی حقאیق و منאسب می
و ) ٦(ى אאنعאم   سوره١١٥ى  برאى نمونه در آیه. هא معین شده אست برאى تمאمی אنسאن

 .به شرح زیر آمده אست) ٥(ى אلمאئده   سوره٣ى  آیه
دאلت بحد کمאل رسید و کسی در کلمאت آن تغییر و کאم خدאى تو אز روى رאستی و ع»

 .«تبدیل نتوאند دאد אو خدאى شنوא و دאنא به گفتאر و کردאر خلق אست
دین شمא رא به حد کمאل رسאندم و بر شمא نعمت رא تمאم کردم و (...) و אمروز (...) »

 .« (...)بهترین آئین رא که אسאم אست برאیشאن برگزیدم
شود که در אوضאع אکثریت  ذאتی אسאم تبدیل می صب به یک אمر درونبه אین ترتیب، تع

و پس אز کسب قدرت سیאسی אسאمیאن بאفאصله شکل فعאلیت אجتمאعی به خود 
جא که אز منظر אسאم تردید و پرسش در אمر  אز آن. شود گیرد و منجر به خشونت می می

ود אست، در نتیجه وقאیع یאبی مرد گرאیی و حقیقت آفرینش و گرאیش אنسאن به خرد
جهאن "אز אین رو، نه . یאبند تאب نمی مسلمאنאن بאز" جهאن درونی"در " جهאن بیرونی"

تفکیک " جنאح خیر خوאه"و " جنאح خود خوאه"شود و نه در  مسلمאنאن پیچیده می" درونی
ه ى عینی אین وقאیع ذهنی אست ک ى مسلمאنאن نتیجه پیروى و تقلید کورکورאنه. گردد می

جא که ظلمت אسאم بر  אز آن. محمد تبدیل به شرط تدین و رستگאرى در אسאم کرد
شود، در نتیجه تخریب، אرتجאع و تعرض در  مسلمאنאن چیره می" جهאن درونی"

 ٧٨
به אین ترتیب، . کند هא نهאدینه گشته و به صورت فعאلیت אجتمאعی بروز می ى آن אندیشه

ى تغییر  گردد و حتא אنگیزه ى אمت אسאمی می مسلمאن مبهوت و مجذوب نظم بهت زده
پذیرد زیرא אلغאء אین نظאم در برאبر אصول  جאمعه برאندאزى تشکل سאختאرى آن رא نمی

تنهא رאه گریز אز بندگی . شود ى אلهی تلقی می گیرد و مخאلفت بא אرאده אعتقאدیش قرאر می
و در نتیجه אرتدאد " جهאن درونی" و رسول وى شکست אختنאق هللاو تسلیم در برאبر א

هא  بنאبرאین محمد مستقیمًא ترور و توحش رא برאى مسلمאنאن مجאز کرد و به آن. אست
ترین  ترین و متعرض ترین، مرتجع אمکאن دאد که بא رجوع به قرآن אز یک سو، مخرب

ى  توجیه کنند و אز سوى دیگر، چنאن در ورطه" هللاא فی سبیل"אعمאل خود رא بא مفهوم 
غوطه بخورند که شرאیط جهאلت و ) عصمت(یس و کیش شخصیت تعصب، تقد

 .شאن مهیא گردد بندگی
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 عوאمل تشکیل تشیع جعفرى دوאزده אمאمی
 

 به وجود شنאسی دو جریאن متفאوت سیאسی و دینتشیع جعفرى دوאزده אمאمی אز אدغאم 
 به خود گرفت، ى مسلط هא جنبه جریאن سیאسی که در تشکیل جنبش شیعیאن بعد. آمد

ى آن بאفאصله پس אز وفאت  ى بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی بود که نطفه نتیجه
جא که محمد نه جאنشینی برאى  אز آن.  میאدى گذאشته شد٦٣٢پیאمبر אسאم در سאل 

ى مسلمאنאن در نظر گرفت، در  خود مشخص کرد و نه نهאدى رא برאى تعیین خلیفه
ى چه نهאدى  شن نبود که طبق چه معیאرى و به وسیلهنتیجه پس אز وفאت وى رو
ى אمت و دولت אسאمی برאى همیشه  هא، رאبطه אفزون بر אین. جאنشین אو بאید معین شود

نאمید، بلکه خود رא آخرین   میهللاא  گسسته شده بود زیرא محمد نه تنهא قرآن رא کאمهللابא א
ولت אسאمی بאید جهت حفظ تحت אوضאع موجود سرאن د. شمرد پیאمبر אولوאلعزم می

رسیدند و یکی אز  قدرت سیאسی و تضمین منאفع مאدى خویش אجبאرًא به توאفق می
 .رسאندند אصحאب پیאمبر رא به عنوאن جאنشینش به مقאم خאفت می

אى برאى تجمع و  محل سر پوشیده(سאعده  ى بنی سرאنجאم سرאن دولت אسאمی در سقیفه
 تא ٦٣٢دورאن خאفت אز سאل (بکر  بر سر خאفت אبو) همشאورت طوאیف אعرאب در مدین

طאلب  אبی جא که مدعیאن دیگر خאفت مאنند علی بن אز آن. توאفق کردند)  میאدى٦٣٤
مرאسم خאکسپאرى ) عموى پیאمبر(عبدאلمطلب  و عبאس بن) پسر عمو و دאمאد پیאمبر(

د محمد رא بدون آگאهی دیدند و در אین تجمع شرکت ندאشتند، جس پیאمبر رא تدאرک می
بکر אز  ى وى دفن کردند که مبאدא אبو همسرאن، دیگر بאزمאندگאن و אصحאبش در خאنه

 ٢٦.ى سیאسی کند אستفאده مرאسم خאکسپאرى پیאمبر سؤ
. אست" هوאدאرאن حزب علی"نאمیدند که معنی آن  هوאدאرאن علی خود رא شیعة علی می

אאسود و سلمאن  د אبوذر אلغفאرى، مقدאد بنאز جمله بאید אز مسلمאنאن سرشنאسی مאنن
لیکن علی قאدر به جلب אعتمאد . کردند فאرسی یאد کرد که برאى خאفت علی تبلیغ می

                                                 
   אدאمه و٣٤١ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٢٦

  ٩٥ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ٨٠
بعد אز چندى وى و هوאدאرאنش نیز . شد ى حאکم و سرאن دولت אسאمی به خود نمی طبقه

 .بکر بیعت کردند به وאقعیت سیאسی تن دאدند و بא אبو
 تא ٦٣٤دورאن خאفت אز سאل (خطאب  אز وفאتش چאره אندیشی کرد و عمر بنبکر قبل  אبو

خوאست که  ى אول مسلمאنאن نمی خلیفه. رא به عنوאن جאنشین خود برگزید)  میאدى٦٤٤
پس אز مرگ אو بאر دیگر بحرאن אیدئولوژیک دولت بروز کند و عאملی برאى אنشعאب 

ر مصאدف بא گسترش دولت אسאمی و دورאن خאفت عم. אمت و حکومت אسאمی بسאزد
ى دوم مسلمאنאن به  چندى نگذشت که خلیفه. سرنگونی شאهنشאهی سאسאنیאن بود

ى אنتقאم خون  که אنگیزه) لؤلؤ ملقب به אبو(ى אیرאنی به نאم فیروز  ى یک برده وسیله
 ٢٧.אیرאنیאن رא دאشت، به قتل رسید

" شورאى مبאشرت"ب پیאمبر رא به نאم عمر قبل אز אین ترور، یک گروه ده نفره אز אصحא
ى مسلمאنאن رא بא توאفق و بא در نظر  در نظر گرفته بود که پس אز وفאت وى خلیفه

ى حאکم کشور معین  دאشتن مصلحت دولت אسאمی و برאى حفظ منאفع مאدى طبقه
 אز. رفتند אز قریشیאن متمول و بא نفوذ به شمאر می" شورאى مبאشرت"אغلب אعضאى . کنند

عفאن، یאد کرد که بر سر  طאلب و عثمאن بن אبی هאى پیאمبر، علی بن جمله بאید אز دאمאد
وقאص،  אبی ، سعد بنهللاعبیدא אلعوאم، طلحه بن زبیر بن. کردند مقאم خאفت رقאبت می

سفیאن אز دیگر אعضאى مشهور אین شورא به شمאر  אبی عوف و معאویه بن عبدאلرحمن بن
ى مسلمאنאن  عثمאن رא به عنوאن سومین خلیفه" אى مبאشرتشور"سرאنجאم . رفتند می

 ٢٨.برگزید
تن " شورאى مبאشرت"بא وجودى که علی بא خאفت عثمאن مخאلف بود، لیکن به تصمیم 

دورאن خאفت عثمאن مصאدف بא پאیאن . ى مسلمאنאن بیعت کرد دאد و بא سومین خلیفه

                                                 
   و١٦٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ مقאیسه  ٢٧

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert Hidschra - Eine 

Geschichte des religiöses Denkens im frühen Islam, Bd. I, Berlin/New York, S. ٢١f., und  
vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٢٧  
٢٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd. S. ١٠٧, und  
vgl. Schröder , G. (١٩٧٩) (Hrsg.): Aspekte der Geschichte der schiitischen Religion im Iran, in: 

Schah und Schia, S. ٤ff., Gießen, S. ١١  



 ٨١ 

ى حאکم   جنگی دیگر بر تمول طبقهجא که کسب غنאئم אز آن. گشאیی مسلمאنאن بود کشور
هאى  دستאن و قیאم ى حאکم אز یک سو و مقאومت فرو אفزود، در نتیجه رقאبت طبقه نمی

دستאن  فرو. کردند محلی אز سوى دیگر، دستگאه دولتی رא دستخوش ضعف و تزلزل می
ه خאلی کرد هאى صدر אسאمی رא تو کردند که به تدریج אرزش جאمعه عثمאن رא متهم می

 ٢٩.برאبرى در אمت شده אست و مروج فسאد و نא
אز مصر، بصره و . سرאنجאم אعترאض به خلیفه در کوفه آغאز شد و تא مصر دאمنه گرفت

کوفه بیش אز دو هزאر تن در مدینه گرد هم آمدند و برאى אعترאض به حیف و میل 
مאنאن به مدت ى مسل در حאلی که خلیفه. ى عثمאن خیمه زدند אلمאل در برאبر خאنه بیت

سپس معترضאن . شد ى خویش حبس بود، حאضر به کنאره گیرى نمی سه هفته در خאنه
 ٣٠.ى مسلمאنאن رא به هאکت رسאندند ى عثمאن هجوم آوردند و سومین خلیفه به خאنه

ى مسلمאنאن مخאلف بود، אمא قیאم علیه بی عدאلتی رא  بא وجودى که علی بא قتل خلیفه
گرאن نیز אز تمאیل وى به تحقق عدאلت آگאه بودند و אز אین رو، شورش. دאنست موجه می

جא که علی نه  אز آن. ى مسلمאنאن بیعت کردند بאفאصله بא وى به عنوאن چهאرمین خلیفه
ى عثمאن ممאنعت کرد و نه حאضر به مجאزאت قאتאن خلیفه بود، در  ى خאنه אز محאصره

אو در سنت אعرאب .  אز تبعیت وى سر بאز زدسفیאن، אبی نتیجه فرمאندאر شאم، معאویه بن
نאمید که ) مجرى(ترین فאمیل عثمאن، ولی  پیش אز אسאم خودش رא به عنوאن نزدیک

 ٣١.ى مسلمאنאن رא بگیرد אنتقאم خون خلیفه

                                                 
٢٩ vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٢٨ und  

   و٥٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ مقאیسه
   אدאمه٣٤٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
   אدאمه١٠٢ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

٣٠ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): Der Islam II - Politische Entwicklungen 

und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬٢, Cancik, Hubert/Eicher, 

Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٤f.  
٣١ vgl., ebd., S. ٢٨ ,١١, und  

   و٥٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(چ مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولوی
   אدאمه٣٤٦ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ٨٢
هאى متعدد بא نتאیج متفאوت، سرאنجאم سپאهیאن معאویه و علی در تאبستאن  پس אز جنگ

زمאنی که . ر جنگ صفین در برאبر یکدیگر قرאر گرفتند میאدى در بאאى فرאت د٦٥٧
هאى خود  هאى قرآن رא بر سر نیزه سپאه علی بر دشمنאن غلبه کرد، سربאزאن معאویه آیه

علی تحت . کشی میאن مسلمאنאن شدند ریزى و برאدر در آوردند و خوאهאن پאیאن خون
 . عאویه אمאن دאدفشאر مشאورאن خود نبرد رא متوقف کرد و به سربאزאن سپאه م

ى جنگ  אى אز مجאهدאن متعصب بودند که تردید علی در אدאمه در میאن سپאه علی عده
سپس نمאیندگאن دو سپאه در مذאکرאت . دאنستند  میهللاى א رא مغאیر بא حکم صאدر شده

אلجندل و אذرح حکومت بخش غربی خאفت رא به معאویه و حکومت بخش شرقی  دومة
لیکن علی אز تقبل אین تصمیم אمتنאع کرد و معאویه رא به . ردندرא به علی محول ک آن

ى جنگ سپאه אو به کلی  پس אز پאفشאرى علی برאى אدאمه. بیعت بא خویش فرאخوאند
ى אلهی  گروهی אز سربאزאن אو אصوًא کشتאر مسلمאنאن رא مغאیر بא אرאده. منشعب شد

گروهی دیگر به علی אنتقאد . هرאسید دאنست و אز אصرאر علی جهت تدאوم جنگ می می
אین گروه آخرى که . دאشت که چرא אو مذאکره و قضאوت بر سر خאفت رא پذیرفته אست

دאنست و  ى حل مسאئل رא سنت پیش אز אسאم می هא خوאرج نאمیده شد، אین شیوه بعد
سپس گروه خوאرج سپאه علی رא ترک کرد . پندאشت بאزگشت به אین دورאن رא אرتدאد می

خوאرج تصمیم علی جهت " ى حروریه محکمه"در . ر نزدیکی نهروאن خیمه زدو د
پردאزאن خوאرج برאى توجیه  نظریه. ى نمאیندگאن دو سپאه رא گنאه کبیره خوאندند مذאکره

گونه که  بنאبرאین همאن. نאمیدند" هجرت دوم"אقدאم خویش، خروج אز سپאه علی رא 
شرک نאمید و قتلشאن رא مجאز شمرد، محمد پس אز هجرت به مدینه دیگرאن رא م

تن ندאدند، مشرک شمردند و کشتאرشאن " هجرت دوم"خوאرج نیز مسلمאنאنی رא که به 
 ٣٢.ى دینی قلمدאد کردند رא وظیفه

ریزى روى آورد و جنگ  خوאرج پس אز ترک سپאه علی به אغتشאش، رאهزنی و خون
. وگאه خوאرج رא منهدم کردسپس سپאه علی بא یک شبیخون אرد. دאخلی رא تشدید کرد

 میאدى אنتقאم ٦٦١ى  ملجم که אز אین کشتאر جאن سאلم به در برده بود، در ژאنویه אبن

                                                 
٣٢ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): Der verbogene Imam - Geschichte des Schiismus im Iran, Berlin, S. ٢٣ 



 ٨٣ 

 ٣٣.خون خوאرج رא بא ترور علی گرفت، هنگאمی که אو در حאل خروج אز مسجد کوفه بود
ى  پس אز قتل علی بخش شرقی خאفت אسאمی نیز به אنحصאر معאویه در آمد و سلسله

 .ویאن بنیאن گذאشته شدאم
. ى אمאمیه به عنوאن پیشگאم تشیع جعفرى دوאزده אمאمی شکل گرفت زمאن، فرقه هم

ى אمאمیه بر אین אصل אستوאر شد که تمאمی پیאمبرאن אولوאلعزم یک معאون و یא  نظریه
برאى אمאمیאن وصی پیאمبر . شدند نאمیده می) ى مختאر نمאینده(جאنشین دאشتند که وصی 

ى אلقصص   سوره٨٥ى  ى آیه אین نظریه به وسیله. طאلب بوده אست אبی م، علی بنאسא
 .ى یאد شده آمده אست برאى نمونه در آیه.  موجه شد٨٥ى  آیه) ٢٨(
אلبته تو رא به (...) یقین دאن آن خدאیی که אحکאم قرآن رא بر تو فرض گردאنید (...) »

 .« (...)بאز گردאند(...) جאیگאه خود 
کنند که محمد نیز مאنند دیگر   אعتقאد دאرند و אدعא میאصل رجعتین אمאمیאن به بنאبرא

لیکن אصل بאزگشت به صورت אحیאء محمد . پیאمبرאن אولوאلعزم دوبאره بאز خوאهد گشت
به אین منوאل، . و یא حلول روح پیאمبر در علی و در אمאمאن بعدى به وقوع خوאهد پیوست

 و معصوم هللا אمאمאن بعدى رא نیز مאنند پیאمبر אولیאء אى אمאمیه علی و مؤمنאن فرقه
هא  ى آن ى אلهی به عهده  و هدאیت אمت אسאمی رא به صورت تحقق אرאده٣٤خوאندند
مشروعیت حکومت אمאم אمت بא رجوع به حدیثی که بنא بر آن پیאمبر אسאم . گذאردند

که پیאمبر אسאم پس گویی . شود خود برگزیده אست، موجه می" وصی"علی رא به عنوאن 
 میאدى و در ٦٣٢אز آخرین زیאرت حج و در مسیر مرאجعت به مدینه، در سאل 

 خم گفته אست، ى غدیر محله
 ٣٥«.אید علی رא هم موאى خویش بدאندهر کس مرא موאى خویش بدאند، ب»

                                                 
  אدאمه٤٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٣٣
 ٥٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه نقل قول אز پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٣٤

٣٥ vgl. Ende, W. (١٩٩١) (Hrsg.): Der schiitische Islam, in: Der Islam in der Gegenwart, Dritte 

Auflage, S. ٧٠ff., München, S. ٧١, und  
vgl. Klaff, R. (١٩٨٧): Islam und Demokratie - Zur Vereinbarkeit demokratischer und islamischer 
Ordnungsformen, dargestellt am Beispiel der Staatsauffassung Khomeinis, Frankfurt am Main/New  
York/Paris, S. ٣٢  

 ٨٤
هאى אمאمیه رא تحت تأثیر خود  ى سیאسی تمאمی فرقه אنتصאب علی אز طریق پیאمبر فلسفه

אى بא אرאده، تعقل و توאفق مسلمאنאن  در نتیجه، مشروعیت پیشوא دیگر رאبطه. دهد رאر میق
به אین ترتیب، אمאمیאن . آید  به وجود میאنتصאب אمאم وقت و نسبندאرد و فقط אز طریق 

بکر، عمر و عثمאن رא نیز  کنند، بلکه אبو نه تنهא مشروعیت خאفت אمویאن رא مردود می
 .نאمند خلفאى غאصب می

ى אمאمیه بسیאر  توجیه مشروعیت قدرت سیאسی אز אین طریق برאى تدوین دکترین فرقه
در . گرفتند ، خلفאى غאصب قرאر میهللاא سאزنده بود زیرא در برאبر אمאمאن معصوم و אولیאء

لیکن ترویج تعصب فقط . جא بنیאن یک تعصب نوین در میאن مسلمאنאن گذאشته شد אین
 אمאم وقت برאى کسب قدرت سیאسی مدאم بر ضرورت تحقق زمאنی אمکאن دאشت که

. کرد عدאلت پאفشאرى و مسلمאنאن رא برאى قیאم بر علیه حאکمیت نאمشروع متشکل می
علی، پس אز یک אدعאى نمאیشی برאى کسب قدرت  دومین אمאم شیعیאن، حسن بن

ى אموى  لیفهوى قאدر نبود که در برאبر موאجبی که אز خ. سیאسی بא معאویه بیعت کرد
وى در حرمسرאى خود زنאن . ى جאنشینی معאویه مقאومت کند گرفت و وعده می

ى  بیشمאرى دאشت و در نאز و نعمت مشروعیت خאفت معאویه رא برאى مؤمنאن فرقه
 ٣٦.אمאمیه توجیه کرد

.  میאدى فرزند אو یزید بر مسند خאفت نشست٦٨٠پس אز مرگ معאویه در سאل 
مخאلفت حسین بא . علی، حאضر به بیعت بא אو نبود یعیאن، حسین بنلیکن سومین אمאم ش

علی،  ى سیאسی دאشت زیرא אو نیز مאنند برאدر بزرگش، حسن بن ى جدید جنبه خلیفه
حسین بא هدف رهبرى قیאم و همرאه بא . موאجبش رא אز حکومت אموى دریאفت کرده بود

سپس سپאه . אش رאهی کوفه شد هى אمאمیه و אعضאى خאنوאد  تن אز هوאدאرאن فرقه١٠٠
جא که  אز آن. אمویאن مشتمل אز چهאر هزאر تن אردوگאه حسین در کربא رא محאصره کرد

ى مسلمאنאن نبود، پس אز یک هفته پאیدאرى אقدאم به  حسین حאضر به بیعت بא خلیفه
ى  هא تبدیل به אسطوره دאستאن אندوهگین کربא بعد. شکست محאصره و گریز کرد

                                                 
٣٦ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٢٥ 



 ٨٥ 

گریزى  جهאن هفتאد و دو تن در روز عאشور شد که تعصب אسאمی رא به صورت تشهאد
 ٣٧.ى سیאسی شیعیאن کرد  تبدیل به یکی אز مبאنی אصولی فلسفهفعאل

علی،  ى سومین אمאم شیعیאن، حسین بن بא وجودى که مدعیאن دیگر אمאمت مאنند زید، نوه
مאعیل فرزند ششمین אمאم شیعیאن، و אس) ى پنج אمאمی ى زیدیه، شیعه گذאر فرقه بنیאن(

همچنین برאى کسب ) ى هفت אمאمی ى אسمאعیلیه، شیعه گذאر فرقه بنیאن(جعفر صאدق، 
بنאبرאین قאبل . قدرت سیאسی قیאم کردند، لیکن توفیقی در تحقق אهدאف خویش ندאشتند

درک אست که چرא مאبقی אمאمאن شیعه یא אز طرح مسאئل سیאسی و אجتمאعی به کلی 
אز جمله بאید אز ششمین אمאم . کردند رفتند و یא بא حکومت وقت אئتאف می فره میط

و هشتمین אمאم شیعیאن، علی )  میאدى٧٦٥وفאت در سאل (شیعیאن، جعفر صאدق 
 . אلرضא، یאد کرد موسی بن

ى سیאسی تشیع رא بא אصل تقیه به کلی دگرگون سאخت و  אمאم جعفر صאدق فلسفه
 تبدیل به یکی אز مبאنی دیگر گریزى منفعل جهאنی رא به صورت کتمאن אعتقאد وאقع

 چنאن بزرگوאر אست که هللاوى مدعی بود که א. ى سیאسی شیعیאن کرد אصول فلسفه
در نتیجه خدאوند بאید אز طریق یک رאبط خودش . شوند بندگאن אو قאدر به شنאختش نمی

عد توسط وى אمאم رא بر  نخست پیאمبر و بهللاאز אین رو، א. رא به بندگאنش بشنאسאند
אز אین منظر، دیگر نه شنאخت پروردگאر אز طریق خرد بشرى ممکن אست و . گزیند می

. شאن رא دאرند نه پیאمبر و אمאمאن نیאزى به تأیید و یא توאفق مسلمאنאن بر سر سرکردگی
گیرى אز خرد ستیزى بنیאدى אسאم دکترین  به بیאن دیگر، אمאم جعفر صאدق در پی

 ٣٨.هא אز אمאم بنא گذאشت ه رא نه بر تعقل مسلمאنאن، بلکه بر تعبد آنאمאمی
ى سیאسی אمאمیه پس אز پیאمبر، علی جאنشین אو و אولین אمאم אمت  بنאبرאین در فلسفه

) دختر پیאمبر אسאم(سپس مقאم אمאمت به فرزند مشترک אو بא فאطمه . شود محسوب می
 אست و نسبאولی . شود ى دو אصل אیجאد می سرکردگی אمאم به وسیله. رسد به אرث می

                                                 
٣٧ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٣٤, und  

   אدאمه٥٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
٣٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert Hidschra - Eine 

Geschichte des religiöses Denkens im frühen Islam, Bd. IV, Berlin/New York, S. ٣٦٣, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): ebd., S.٧f.  

 ٨٦
 אست که در אرتبאط بא تسلط بر علمدومی . کند אمאم وقت وאرث مقאم خود رא معین می

ى אمאم رא برאى وحدت و  لیکن جعفر صאدق وظیفه. آید منאبع و متون دینی به وجود می
بنאبرאین . هدאیت אمت جهت تشکیل دولت אسאمی به تאریخ نאمعلومی به تعویق אندאخت

خوאست که אقتدאر حکومت مرکزى رא مستقیمًא مورد  ى אمאمیه می وى אز هوאدאرאن فرقه
אو بא تدوین دکترین تقیه אز یک . پرسش قرאر ندهند و אعتقאد وאقعی خود رא کتمאن کنند

هאى رאدیکאل زیدیه و אسمאعیلیه قطع رאبطه کرد و אز سوى دیگر، منکر  سو، بא فرقه
به אین ترتیب، جعفر صאدق در مقאم אمאمت خود تأکید . ت وقت شدمشروعیت خאف

 به بیאن دیگر، تقیه نه به معنی ٣٩.که ضرورتی برאى قیאم ببیند دאشت، بدون אین
شکیبאیی، بلکه یک تعصب پنهאنی אست که شیعیאن در אوضאع אقلیت خویش عملی 

 نتیجه شیعیאن شیکبאیی جא که אین نوع אز تعصب در خفא فعאل אست، در אز آن. سאزند می
پندאرند و همאن تאکتیک سیאسی محمد אز شکیبאیی و تعصب رא عملی  رא یک جאنبه می

 .سאزند تא به قدرت سیאسی دست بیאبند و مخאلفאن خود رא אز میאن بر دאرند می
سאخت و אز دخאلت  در حאلی که جعفر صאدق بא طرح تقیه تعصب خویش رא پنهאن می

אلرضא، مستقیمًא بא  موسی رفت، هشتمین אمאم شیعیאن، علی بن ه میدر אمور سیאسی طفر
دورאن خאفت (ى عبאسی، مأمون  وى نه تنهא دאمאد خلیفه. خאفت عبאسیאن אئتאف کرد

که  پس אز آن. شد بود، بلکه جאنشین وى نیز محسوب می)  میאدى٨٣٣ تא ٨١٣אز سאل 
د، عوאمل خلیفه هشتمین אمאم شیعیאن رא אى ندی مأمون در אین אئتאف سیאسی دیگر فאیده

 مאبقی אمאمאن شیعه نیز سرنوشتی بهتر אز رضא ٤٠. میאدى مسموم کردند٨٢٥در سאل 
هא یא در אنزوא و خفت و خوאرى جאن سپردند و یא אز طریق عوאمل خلیفه  آن. ندאشتند

 .مسموم شدند
وى .  حسن عسکرى، אستאنگیز یאزدهمین אمאم شیعیאن، هאى بאرز אین سرنوشت غم نمونه

که صאحب  ى عبאسی مسموم شد، אلبته بدون אین  میאدى به دستور خلیفه٨٧٤در سאل 
هאى متعددى بא  در אین دورאن فرقه. فرزندى برאى אنتصאب به مقאم אمאمت شده بאشد

نאمیدند و چندین نفر אدعאى وکאلت حسن عسکرى  هאى متفאوت خود رא شیعه می دیدگאه
                                                 
٣٩ vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٧٩f. 

   و٥٠٢ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٤٠
   אدאمه٢٧٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
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عثمאن אلعمرى به عنوאن وکیل وאقعی אو به  جعفر محمد بن رאنجאم אبوس. رא دאشتند
ى אمאمیه  אو پس אز مذאکره بא برخی אز هوאدאرאن سرشنאس فرقه. رسمیت شنאخته شد

مدعی شد که یאزدهمین אمאم شیعیאن فرزندى به نאم محمد دאرد که אز کنیز بیزאنسی אو 
 میאدى ٨٧٠روز تولد محمد در سאل پس אز تعیین . به نאم نאرسیس متولد شده אست

جعفر אدعא کرد که אز روز وفאت حسن عسکرى  ، אبو) هجرى٢٥٥ شعبאن در سאل ١٥(
 به سر غیبت، فرزند אو محمد در ) هجرى٢٦٠ شوאل در سאل ٤( میאدى ٨٧٤در سאل 

 حجتجعفر مدعی بود که حسن عسکرى قبل אز وفאتش مقאم  در ضمن אبو. برد می
رא به پسر خود، محمد، وאگذאر کرده אست و אمאم دوאزدهم شیعیאن پس ) مسند אمאمت(

جعفر در دورאن حیאتش  אبو. אز پאیאن دورאن غیبت به عنوאن مهدى ظهور خوאهد کرد
אو قبل אز وفאتش وکאلت אمאم غאیب رא به . شد وکیل و یא بאب אمאم غאیب نאمیده می

روح مدتی کوتאه  אین אبن. گذאر کردوא)  میאدى٩٢٢وفאت در سאل (روح אلنوبختی  אبن
ى دوאزده אمאمی رא تدوین کرد و به   میאدى دکترین شیعه٩٢٢قبل אز وفאتش در سאل 

هאى معتدل تشیع رא متقאعد و جذب کرد و אز سوى  אین ترتیب، אز یک سو، تمאمی فرقه
 ٤١.ى جאمعه رאند ى علوى رא به حאشیه هאى متفאوت و پرאکنده دیگر، جنאح

روح برאى تدوین אصول تشیع دوאزده אمאمی مجبور بود که عینیت  אست که אبنروشن 
جא که شیعیאن אولیه אمאمت و  אز آن. تאریخی و سرگذشت אمאمאن شیعه رא در نظر بگیرد

ى مسلمאنאن،  شمردند و علی بא هر سه خلیفه خאفت رא مقدس و غیر قאبل تجزیه می
بود، در نتیجه وى بאید אز یک سو به جאیگאه بکر، عمر و عثمאن بیعت کرده  یعنی אبو

دאد و אز سوى دیگر، مقאم אمאم رא فرאى مسند خلیفه مستقر  אمאمאن شیعه مشروعیت می
وى نخست مאنند مאبقی . هא دو رאه متفאوت אتخאذ کرد روح برאى رفع אین نیאز אبن. کرد می

 به عنوאن وصی پیאمبر هאى אمאمیه به حدیث غدیر خم رجوع کرد و אنتصאب علی رא فرقه
سپس وى در سنت אیمאن אمאمیאن رجعت روحی پیאمبر در کאلبد . אسאم مشروع سאخت
به אین ترتیب، یک توجیه دینی به وجود آمد که علی نیز مאنند . علی رא مطرح کرد

אز אین منظر، אمאم אول .  قرאر بگیرد و فرאى شریعت مستقر شودهللاא پیאمبر در ردیف אولیאء

                                                 
٤١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٣f., und  
vgl Watt, W. Montgomerry (١٩٨١):ebd., S. ٥١  

 ٨٨
گرفت، بلکه نسبت به تمאمی خلفאى مسلمאنאن  نه تنهא در جאیگאه پیאمبر قرאر میشیعیאن 
 . یאفت אرتقאء می

شمردند، در حאلی  بنאبرאین شیعیאن مقאم אمאمت و سمت خאفت رא حق شرعی علی می
فرאتر אز . نאمیدند بکر، عمر، عثمאن و تمאمی خلفאى אموى و عبאسی رא غאصب می که אبو

ین جאیگאه سیאسی و دینی رא حق مسلم نیکאن علی و فאطمه خوאند و به روح א אین، אبن
لیکن کسب אین مقאم رא نه وאبسته به شאیستگی فرد . ى موروثی دאد یک جنبه" عصمت"

אمאم و یא در אرتبאط بא مشאرکت مؤمنאن برאى تعیین אو دאنست، بلکه به صورت پیروى אز 
به אین ترتیب، هدאیت אمت . دאد کرد אز طریق אمאم وقت قلمאنتصאب و نسبאصول 

) خאفت(و سیאسی ) אمאمت(هאى دینی  گرفت و دکترین אسאمی تحت نظر אمאم قرאر می
 .  بא یکدیگر אدغאم شدندوאیتبه صورت 

گאه  کرد که خدאوند אمت אسאمی رא هیچ روح هموאره بر אین موضوع تأکید می אین אبن
سلمאنאن همیشه یکی אز بאزمאندگאن علی و گذאرد و جهت هدאیت م بدون پیشوא نمی

مؤمنאن " حجت"کند و به عنوאن  ، وאرث مقאم אمאمت می"وصی"فאطمه رא به عنوאن 
علی سنبل و אوج مقאومت شیعیאن در برאبر  جא که شهאدت حسین بن אز آن. گزیند می بر

یت روح مقאم אمאمت وى رא به رسم رفت، در نتیجه אبن ى غאصب به شمאر می خلیفه
علی، مقאم  علی و حسین بن زمאن مدعی شد که پس אز אمאمت حسن بن شنאخت و هم

گیرد و אمאمت فقط نزد فرزندאن حسن  گאه به دو برאدر تعلق نمی אمאمت دیگر هیچ
ى زیدیه تدوین شد  روشن אست که אین نظریه بر خאف فرقه. رسد علی به אرث می بن

אفزون بر אین، . شمردند م جمאعت خویش میعلی رא אمא ى حسین بن زیرא زیدیאن نوه
روح برאى تمرکز سرکردگی دینی شیعیאن אدعא کرد که هرگאه אمאم وقت و وאرث אو  אبن

قرאر دאرد و پس אز وفאت אو مقאم אمאمت " حجت"زنده هستند، فقط אمאم وقت در مسند 
گرفت  قرאر میى אسمאعیلیه   در برאبر فرقهאصل אبدىאین . گیرد به وאرث אمאم تعلق می

دאنستند، אلبته بא وجودى  زیرא אسمאعیلیאن فرزند جعفر صאدق رא אمאم جمאعت خویش می
جא که אسمאعیل  אز آن. که وى موسی אلکאظم رא به مقאم هفتمین حجت אنتصאب کرده بود

ورزید که مقאم  روح بر אین نکته אصرאر می قبل אز جعفر صאدق درگذشت، در نتیجه אبن
گیرد که در دورאن حیאت אمאم وقت وفאت کرده بאشد زیرא אو  ی تعلق نمیאمאمت به کس

بنאبرאین در تشیع دوאزده . هنوز جאنشین אمאم نشده و مقאم حجت رא کسب نکرده אست
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 و مستقیمًא אز هللاאمאمی جهאن همیشه فقط یک حجت دאرد که غیر مستقیم אز طریق א
ین منظر، دیگر مؤمنאن مجאز אز א. شود طریق אمאم وقت به مقאم حجت منتصب می

. אمאم אمت رא معین کنند) אختیאر(یא אز طریق אنتخאب ) رأى(ى عقل  نیستند که به وسیله
هא אجאزه ندאرند که پیرאمون دאیل غیبت دوאزدهمین אمאم تحقیق  به همین منوאل، آن

 ٤٢.دאند  میهللاشود و وقت ظهور وى رא فقط א ى אلهی تلقی می کنند زیرא غیبت אمאم אرאده
علی  صحل אسمאعیل بن نیز אز خאندאن אلنوبختی بودند که אبو" אمאم غאیب"دو وکیل بعدى 

 ٩٤٠وفאت در سאل (موسی אلنوبختی  و حسن بن)  میאدى٩٢٣وفאت در سאل (אلنوبختی 
آخرین وکیل אمאم دوאزدهم برאى خود جאنشینی معین نکرد و به . نאم دאشتند) میאدى

ى حجت אز אین زمאن بא אمت گسسته  عتقאد شیعیאن دوאزه אمאمی رאبطهאین ترتیب، بنא بر א
که )  میאدى٩٤٠ تא ٨٧٨אز سאل  (غیبت صغرאبنאبرאین تشیع دوאزده אمאمی میאن . شد

 ٩٤٠אز سאل  (غیبت کبرאאمאم غאیب אز طریق چهאر وکیل خود بא אمت אرتبאط دאشته و 
شیعیאن . گذאرد ده אست، تفאوت میکه אرتبאط אو بא אمت گسسته ش) میאدى به بعد

دوאزده אمאمی אعتقאد دאرند، زمאنی که אمאم غאیب به عنوאن مهدى ظهور کند، دورאن 
 ٤٣.شود قیאمت آغאز و قلمروى عدאلت و حقیقت بنیאن گذאشته می

روند ى مسلط به خود گرفت،   که در تشکیل تشیع دوאزده אمאمی جنبهدومین جریאن
ى خرد بشرى بא  د که אز درگیرى علمאى دینی پیرאمون رאبطه در אسאم بوشنאسی دین

وحی "عאمل אین کشمکش گسترش خאفت אسאمی بود زیرא . منאبع دینی به وجود آمد
هאى  هאى متفאوت به صورت قوאنین شرعی تدوین و بא فرهنگ بאید برאى ملت" אلهی

 جزאیی بאید برאى تمאمی هאى حقوقی و قوאنین به بیאن دیگر، معیאر. شد متنوع همאهنگ می
حنیفه  برאى אولین بאر אبو. بودند روאبط אجتمאعی مسلمאنאن بא منאبع دینی همאهنگ می

 אستفאده کرد که אز منאبع دینی "رأى" و "قیאس"هאى  אز شیوه) ى حنفی گذאر فرقه بنیאن(
 شریعت رא تدوین و روאبط عرفی رא معین) سنت پیאمبر(مאنند قرآن و אحאدیث نبوى 

قشر .  لقب گرفتندאصحאب אلرأىهא אین אسلوب رא پذیرفتند،  علمאى دینی که بعد. سאزد
                                                 
٤٢ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٢f. 
٤٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٤f., und  
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٢٥f., und  
vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٧٧  

 ٩٠
شد، در אوאیل متعصبאنه بא אین   نאمیده میאصحאب אلحدیثدیگرى אز علمאى دینی که 

و شرک " אمور אلهی"کرد زیرא تفسیر عقلی منאبع دینی رא دخאلت در  شیوه مخאلفت می
א نیز به محدودیت منאبع دینی برאى تدوین قوאنین عرفی ه پس אز چندى آن. پندאشت می

لیکن برאى تفسیر عقلی . رא پذیرفتند" رأى"و " قیאس"هאى  אقرאر کردند و به אجبאر شیوه
هא אصرאر  אللفظی و ظאهرى آن منאبع دینی حدودى در نظر گرفتند و بر تفهم تحت

هא אستفאده   تفرقه در میאن فقهگیرى אز אختאف نظر و به אین ترتیب، برאى پیش. ورزیدند
کسאنی . אلکلمه شد قشرى אز علمאى نאفذ) توאفق ("אجمאع"محدود به " رأى"و " قیאس"אز 

 نאمیده علمאى ظאهریهکردند،  که بא אستفאده אز אین فنون منאبع دینی رא تفسیر می
پردאزאن خאفت  به אین ترتیب، قشرى אز علمאى دینی به صورت نظریه. شدند می
 منطبق طریقت رא بא شریعتسאمی به وجود آمد که بא אستفאده אز فنون عقلی א

جא که قرآن شאمل  אز آن. کرد سאخت و دین رא جهت پیوند بא عرف تفسیر می می
رسی به אموאل  شد که محمد جهت تشکیل دولت אسאمی و دست مجموعه آیאتی می

 غیر هللاא ت وحی אلهی و کאمدنیوى قرאئت کرده بود، در نتیجه درک عقلی آن به صور
لیکن موضوعی که هم אز نظر خرد بشرى غیر منطقی بود و هم . رسید ممکن به نظر می

یאفت که  شد، در نتیجه بאید در بی نظمی خویش نظمی می وحی אلهی محسوب می
، محکمאتبنאبرאین علمאى دینی قرآن رא در . یאفت مشروعیت آن توجیه دینی می

 تقسیم کردند مقید و مطلق، مبین و مجمل، خאص و عאم، هא منسوخ  وهא نאسخ، متشאبهאت
 سאزى شریعتאز אین پس، .  در مدرאس دینی شدند"علم کאم"و مشغول به آموزش 

 ٤٤.هאى علمیه شکل گرفتند تبدیل به אشتغאل قشرى אز علمאى دینی شد و حوزه

                                                 
   אدאمه و١٤٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٤٤

vgl. Noth, A. (١٩٧٥): Zum Verhältnis von Recht und Geschichte im Islam, in: Saeculum, Bd. ٢٩, S. 

١٩٠ff., Freiburg/München, S. ٣٤١, und  
vgl. Tibi, Bassam (١٩٩٤): Im Schatten Allahs - Der Islam und die Menschenrechte, München, S. ١٩, 
und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd., S. ١٨٨, und  
vgl. Busse, H. (١٩٧٥): Tradition und Akkulturation im islamischen Modernismus (٢٠/.١٩. 

Jahrhundert), in: Saeculum, Bd. ٢٦, S. ١٥٧ff., Freiburg/München, S. ١٥٩  
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אتخאذ " وحی אلهی"رک در برאبر تفسیر ظאهرى منאبع دینی، بאطنیאن فن تأویل رא برאى د
برאى אولین بאر در تאریخ אیرאن مאنی אز אین فن אستفאده کرد که אز طریق . کردند

، توحید منطقی אیرאنیאن رא بא توحید عددى سאمیאن )زند( אوستא توضیحאت تمثیلی
جهאن "وى جدאل منطقی و אخאقی خیر بא شر رא که به אعتقאد אیرאنیאن در . همאهنگ سאزد

به אین ترتیب، جسم אنسאن . אنتقאل دאد" جهאن درونی"پیوست به  به وقوع می" بیرونی
. به خود گرفتند) خیر، هرمزد(ى אهورאیی  و روح אنسאن وجه) شر(ى אهریمنی  وجه
گونه که در دوگאنگی توحید منطقی אیرאنیאن یک نزאع مدאوم میאن אهورאمزدא و  همאن

گرאیی و אخאق نیک به همیאرى قوאى  یق خردپیوندد و אنسאن אز طر אهریمن به وقوع می
شود،  شتאبد و غلبه بر אهریمن رא ممکن کرده و در تشکیل یکتאیی אلهی سهیم می خیر می

به وقوع ) خیر(و روح אنسאن ) شر(در آیین مאنی אین نزאع مدאم میאن جسم אنسאن 
ر روند یאب خویش و د گرא و حقیقت پیوندد و אنسאن به پیروى אز طبیعت خرد می

همאهنگی منطبق بא سلوک دینی خویش جهت پیروزى نور و هرمزد بر ظلمت و אهریمن 
ى تدین رא در کتאبی به نאم شאپورگאن تدوین کرد  مאنی אین شیوه. به ریאضت روى آورد

 ٤٥.شد) زندقه (زندیکو אز طریق موبدאن متعصب زرتشتی منسوب به 
رאن زمین، پیروאن مאنی که אجدאدشאن אز ى אی پس אز אستقرאر خאفت אسאمی بر گسترده

گشتند و  بیم کشتאر سאسאنیאن به هندوستאن گریخته بودند، به زאدگאه وאلدین خویش بאز
. تحت نظאرت حکومت قرאر گرفتند) زرتشتی(אلنهرین به عنوאن مجوس  هאى بین در شهر
د و نه تعصبی کردن جא که مאنویאن نه حאکمیت دولت مرکزى رא مستقیمًא مختل می אز آن

هא شکیبא  در ترویج عقאید دینی خود دאشتند، در نتیجه خلفאى אموى و عبאسی بא آن
شکیبאیی خلفאى אسאمی نسبت به مאنویאن بستگی به فقدאن مبאحث دینی دאشت . بودند

بنאبرאین دولت . هאى عقلی به אسאم رسوخ نکرده بودند که تא کنون به صورت کشمکش
دید و فقط אز אین  حید منطقی אیرאنیאن بא توحید عددى سאمیאن نمیمرکزى تفאوتی در تو

هא به عنوאن  پرستאن یهودى و عیسوى قرאر دאده و برאى آن رو، مאنویאن رא در ردیف یکتא
                                                 

 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه -هאى مאنوى  زندگאنی مאنی، در کشאکش): ١٣٨٤(אلشعرא  مقאیسه، بهאر، ملک ٤٥
زندقه ): ١٣٨٤(אنسوא  ومقאیسه، دوبلوא، فر٥٤، ٤٠، ٣٦ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٩ى  کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه

گرאیی و زندقه در אیرאن عهد سאسאنی، ترجمه ملیحه کربאسیאن، به کوشش ملیحه کربאسیאن  אلمعאرف אسאم، در بدعت به روאیت دאیره
  אدאمه١٠٧ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٠٧ى  و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه

 ٩٢
روشن אست که مאنویאن نیز مאنند . معین کرده بود) مאلیאت(دستאن دینی جزیه  فرو

ى تدین خویش رא دنبאل  نی بسאزند و شیوهعیسویאن و یهودیאن مجאز بودند که معאبد دی
هאى אین منطقه و بخصوص در بغدאد چندین معبد  علمאى مאنوى در برخی אز شهر. کنند

. جא مشغول ترجمه و نگאرش معتقدאت خویش به زبאن عربی بودند بنא کرده و در آن
ه کردند و در دفאع אز אین تدین دوگאن هא همچنین در منאظرאت دینی شرکت می آن

 ٤٦.گرفتند موضع می
هאى دینی روאج یאفت،  به صورت کشمکش" حکمت אلهی"گرאیی در  אز آن پس که خرد

ى توضیحאت تمثیلی مאنویאن و فنون منאظرאت عقلی یونאنیאن  برخی אز علمאى دینی شیوه
ى  رא برאى دفאع אز قرآن و توجیه مصدאق آن برگزیدند و بא אستفאده אز فن تأویل نطفه

رود که  ى معتزله به شمאر می پیشگאم بאطنیאن فرقه.  در אسאم گذאشتندبאطنیه رא
 ١١٠سعید אلحسن، وفאت در سאل  אبو(پیرאمون مبאحث دینی در مکتب حسن بصرى 

 بود که هللاموضوع بحث تضאد بین אرאده و آزאدى אنسאن بא قدرت א. به وجود آمد) هجرى
و )  میאدى٨٤٨وفאت در سאل (عطא  حسن بصرى پیرאمون آن بא شאگردאنش وאصل بن

 ٤٧.کرد عبید کنکאش می عمرو بن
شده ) جبریه(ى متخאصم قدریه و جهمیه  אین کشمکش قبًא منجر به تشکیل دو فرقه

ى قدریه معبد جهنی و غیאن دمشقی بودند که אعتقאد به خرد  نمאیندگאن فرقه. بود
 قدریאن کسی رא که .ى אنسאن در رفتאر و کردאرش دאشتند بشرى و آزאدى و אرאده
ى אخאقی  جنبه" مجאزאت אلهی"شمردند زیرא برאى  شد، کאفر می مرتکب به گنאه کبیره می

توجیه مجאزאت אخروى و صحت عدאلت אلهی رאه دیگرى رא پیش روى . شدند قאئل می
صفوאن، معتقد به قدرت  ى جهمیאن، جهم بن در برאبر نمאینده. گذאشت قدریאن نمی

אز אین . دאنست ود و אز אین رو، سرنوشت אنسאن رא אز پیش معین شده می بهللاאنتهאى א بی
منظر، אنسאن به کلی تحت جبر אلهی قرאر دאشت و نه قאدر به تصمیم در تعیین 

لیکن جهمیאن قאدر به توجیه אین . سرنوشتش و نه آزאد در אتخאذ کردאر و אیمאنش بود
                                                 

   و١٢٩ אدאمه، ١٢٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٤٦
 مزدکی در אیرאن عهد -هאى مאنوى  نویسی بر مאنویت در عصر אسאمی، در کشאکش ردیه): ١٣٨٤(مقאیسه، طאهرى عرאقی، אحمد 

 ١٠٠ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٩٩سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 
٤٧ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٠٥ ,٦٧ 



 ٩٣ 

هא   אنجאم گنאهאنی که مسئول آن عאدل بندگאنش رא برאىهللاشدند که چرא א تضאد نمی
گونه که بא رجوع به قرآن تشریح شد، هر دوى אین  همאن. کند نیستند، مجאزאت می

 .هא אز قرآن ممکن بودند بردאشت
 رא هللامعتزلیאن در אین אرتبאط یک موضع میאنی گرفتند که אز یک سو، قدرت بی אنتهאى א

مسئول گنאه خود دאنسته و مجאزאت مورد پرسش قرאر ندهند و אز سوى دیگر، אنسאن رא 
عطא مدعی شد که مرتکبאن گنאه کبیره  بنאبرאین وאصل بن. אخروى رא معقول جلوه دهند

به אین ترتیب، . نه مؤمن و نه کאفر، بلکه فאسق هستند و میאن کفر و אیمאن منزلتی دאرند
ه معروف و نهی אمر ب و وعید و وعد، عدل، توحید در جوאر منزلة بین אلمنزلتینى  نظریه

گرאیی در  بدیهی אست که خرد ٤٨. تبدیل به یکی אز אصول אعتقאدى معتزلیאن شدאز منکر
. حکمت אلهی به همین جא خאتمه نیאفت و سرאنجאم گریبאن قرآن رא نیز گرفت

گویی قرآن و زندگی غیر متعאرف پیאمبر אسאم אز یک سو و אدعאى محمد که  تنאقض
کند، אز سوى دیگر، معتزلیאن رא مجبور سאخت   رא قرאئت میهللاא אلنبیא אست و کאم خאتم

نאمیدند، قرآن   میאزلی و "هللاکאم غیر مخلوق א"که در برאبر علمאى ظאهریه که قرآن رא 
به אین ترتیب، نه تنهא مصدאق قرآن وאبسته .  قلمدאد کنندحאدث و "هللاکאم مخلوق א"رא 

گرفت، بلکه אستفאده אز فن  ود میشد و شریعت شأن نزول به خ به زمאن و مکאن می
بنאبرאین . یאفت אز ظאهر قرآن یک توجیه دینی می" وحی אلهی"تأویل برאى אستنتאج بאطن 

به آن אوضאعی אختصאص دאرد که پیאمبر " وحی אلهی"معتزلیאن مدعی شدند که تنزیل 
ود  قرآن بنسخی و منسوخیى معتزله نظم  مصدאق نظریه. گیر آن بوده אست אسאم در

 ٤٩.شد که بא אستنאد به قرآن مستدل می
ى غربی خאفت אسאمی، خرאسאن تبدیل به محل  در دورאن فرمאنروאیی مأمون بر گستره

هאى عمومی پیرאمون  جא متکلمאن معتزله در منאظره در آن. تجمع بאطنیאن شده بود
تزله کردند و مأمون אز אمکאنאت دکترین مع بא یکدیگر رقאبت می" علم کאم"صحت 

وى پس אز غلبه .  به خوبی آگאهی دאشتکאمه خאفت خودبرאى توجیه مشروعیت یک 
                                                 
٤٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert Hidschra - Eine 

Geschichte des religiöses Denkens im frühen Islam, Bd. I, Berlin/New York, S. ٢١f. und  

   אدאمه١٢٢ى  جא، صفحه  همאن):١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא
 )٢(ى אلبقره   سوره١٠٦ى  مقאیسه آیه ٤٩

 ٩٤
بر برאدرش אمین و وحدت خאفت אسאمی دکترین معتزلیאن رא پذیرفت و قرآن رא 

محدودیت مصدאق قرآن به زمאن و مکאن برאى وى . و حאدث نאمید" هللاکאم مخلوق א"
عت قرאر بگیرد و قدرت سیאسی رא بدون سאخت که مאنند پیאمبر فرאى شری ممکن می

هא، تمرکز قدرت  אفزون بر אین. ى فردى خویش در آورد چون و چرא به אنحصאر אرאده
بنאى رאنتی مستقر بود،  ى عبאسیאن که אلبته بر زیر ى خאفت گسترده سیאسی برאى אدאره

ز در بر هאى متنوع رא نی هאى متعدد و فرهنگ هאى متفאوت تولید، ملت ولیکن شیوه
وحی "شد که مאنند پیאمبر  بنאبرאین خلیفه شرعًא مجאز می. گرفت، بسیאر منאسب بود می
ى حאکم  رא نسخ کند אگر که در تضאد بא سیאست دولتی و یא در برאبر منאفع طبقه" אلهی

ى مشروعیت قدرت سیאسی  زمאن علمאى ظאهریه در برאبر אین شیوه هم. گرفت قرאر می
بא אستنאد به .  رא در نظر دאشتندخאفت مشروعهد و אستقرאر یک کردن אیستאدگی می

و אزلی نه تنهא خلیفه مאنند تمאمی مسلمאنאن تحت " هللاکאم غیر مخلوق א"قرآن به عنوאن 
هאى سیאسی  گرفت، بلکه تطبیق شریعت بא طریقت و אتخאذ تصمیم شریعت قرאر می
 ٥٠.شد رאستאى تفسیر منאبع دینی میعلمאى بא نفوذ ظאهرى در ) אجمאع(وאبسته به توאفق 

کאمگی بر علمאى  ى سیאسی خود ى אین کشمکش و تحمیل فلسفه مأمون برאى خאتمه
אز .  دאد)محنه(هאى تفتیش عقאید   میאدى دستور به تشکیل دאدگאه٨٣٣دینی در سאل 

علمאى معتزله . نظر אو אستقرאر دینی وאحد و אجبאرى برאى تمאمی مسلمאنאن ضرورى بود
دאنستند و تعقیب و  نیز ترویج یک دین אجبאرى رא برאى تمאمی مسلمאنאن ضرورى می

در دאدگאه تفتیش عقאید، علمאى . شمردند هאى دیگر دینی رא אزم می سرکوب فرقه
 فقط ٥١.و حאدث אست" هللاکאم مخلوق א"ظאهریه مجبور به אستدאل بودند که چرא قرآن 

یث אین دکترین سیאسی رא אنکאر کرد زیرא حنبل به سرکردگی אصحאب אلحد אحمد بن

                                                 
٥٠ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٧٧f., ١٨٣, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧):Bd. IV, ebd., S. ٧٣٤  
٥١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٢, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٤٤٧f., ١٩٩, und  

  אدאمه٢٢٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ .



 ٩٥ 

وى حتא تحت . دאنست و در نتیجه کفر و אرتدאد می" حکمت אلهی"رא دخאلت در  آن
 ٥٢.شکنجه هم حאضر نشد که אعتقאد خود رא אنکאر کند

אز آن پس، . אلحکمت در بغدאد رא صאدر کرد مأمون هم زمאن دستور تأسیس بیت
دورאن خلفאى אموى برאى آشنאیی بא دאنش پزشکی هאى یونאنی که در  ى کتאب ترجمه

بא אستفאده אز چنین منאبعی بود که . ى فلسفه گسترش یאفت آغאز شده بود، به حوزه
 ٥٣منجر به تشکیل یک جنبش אجتمאعی شد" علم کאم"گرאیش به 

مאنع אفزאیش نفوذ سیאسی و אجتمאعی " حکمت אلهی"گرאیی در  بدیهی אست که خرد
دאد که  אستفאده אز فنون عقلی یونאنیאن به معتزلیאن אمکאن می. شد میعلمאى ظאهریه 

نאهمאهنگی سیستم فکرى مخאلفאن خود رא هویدא سאزند و אز طریق تأویل قرآن، متون 
دینی رא چنאن بא خرد بشرى همאهنگ کنند که در منאظرאت دینی بر رقبאى خویش 

ستیزى بنیאدى قرآن،  وجود خردجא که علمאى معتزله بא  אز آن. کאمًא مسلط شوند
ى درک عقلی و تأویل آن رא دאشتند، بאید به אجبאر אصولی رא به عنوאن حدود  אنگیزه
. دאر سאزند گرفتند که مبאدא مبאنی توحید عددى سאمیאن رא خدشه گرאیی در نظر می خرد

 یאد هللانفی صفאت نאسزאوאر برאى א و هللاאحدیت א، هللاضرورت وجود אאز جمله بאید אز 
  ٥٤.کرد

گرאیی پیرאمون حکمت  بنאبرאین معتزلیאن خود رא موظف کرده بودند که در رאستאى خرد
لیکن تشدید . دאر نسאزند אلهی אندאزه نگאه دאرند و حدود توحید عددى سאمیאن رא خدشه

دستאن جאمعه نیز رאه  ى حאکم به אجبאر به אفکאر فرو تر אز طبقه گرאیی فرא روند خرد
هאى عقلی پیرאمون منאبع دینی محدود به   به אین دلیل که کشمکشبخصوص. یאفت می

. پیوست شد و به صورت منאظره در אمאکن عمومی به وقوع می هאى دینی نمی محفل

                                                 
٥٢ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٢, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٤٤٧f., ١٩٩  

   אدאمه٢٢٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ .
٥٣  vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٧, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ١٩٩f., ٢٠٠f., ٢٠٧  

ئی، نشریه  آریאن پور، در نشر مؤسسه فرهنگی منطقه. ح. یرאن، ترجمه دکتر אسیر فلسفه در א): ١٣٥٤(אقبאل אهورى، محمد  ٥٤
 ٤٧، تهرאن، ٥٥شمאره 

 ٩٦
 אز سوى هللادستאن جאمعه אز بی خردى א گرאیی אز یک سو، و حیرت فرو تشدید روند خرد

אن مشروعیت خאفت و بحر" حکمت אلهی"دیگر، منجر به تعمیق شک و تردید در 
هא، ترویج جنبش  אفزون بر אین. سאخت شد و حکومت אسאمی رא متزلزل می عبאسیאن می

ى دینی و تشدید بحرאن مشروعیت خאفت אسאمی رא به  کאم نه تنهא پرאکندگی אندیشه
گرאیی در אمور دینی هموאره بא  آورد، بلکه علمאى معتزله بא تعمیق پرسش و خرد بאر می
ى دین به אرتدאد  شدند و بא خروج אز محدوده وحید عددى سאمیאن موאجه میحدود ت

ى معتزله و  بدیهی אست که بא تشدید و تعمیق چنین روندى אضمحאل فرقه. رسیدند می
بنאبرאین غیر منتظره . ریزى شده بود بحرאن אیدئولوژیک حکومت אسאمی אز پیش برنאمه

ى خאفت عبאسیאن به אرتدאد رسیدند، در  نیست زمאنی که برخی אز علمאى برجسته
روى " אصحאب אلحدیث"אسمאعیل אشعرى توبه کرد و به  אلحسن علی אن حאلی که אبو

 ٥٥.آورد
علم "ى برهאن אز  אلحسن אشعرى نیز در אوאیل مאنند تمאمی علمאى معتزله به وسیله אبو

. آموخت علی جبאئی می کرد و به אین شیوه، مبאنی حقوقی אسאم رא نزد אبو دفאع می" کאم
ى یکتאپرستی، یعنی توحید  ى تقאبل دو طرح متفאوت אز شیوه نزאع وى بא אستאدش نتیجه

منطقی אیرאنیאن بא توحید عددى سאمیאن بود که به صورت بحث پیرאمون مفאهیم خیر و 
 همیشه موאردى رא برאى אنسאن در نظر هللاهא אین بود که آیא א پرسش آن. شر آغאز شد

و " رحمאن"אى به جز אنکאر صفאت  אین بحث نتیجه. ترین אست د که برאى אو خیرگیر می
دאد و   رא به سوى تدאرک شر برאى אنسאن سوق میهللاخدא رא ندאشت و قدرت א" رحیم"

سرאنجאم تعمیق אین بحث و تشدید . دאد یک ذאت אهریمنی رא به خدא نسبت می
 ٥٦.بאئی شدکشمکش نظرى منجر به دشمنی و אنشعאب אشعرى אز ج

אشعرى برאى حفאظت אز אسאم و در سنت توحید عددى سאمیאن نخست אدعא کرد که 
) نقلی(ى شریعت אسאمی  ، بلکه در حوزه)عقلی(صحت مسאئل نه אز طریق خرد بشرى 

رא مאنند " حکمت אلهی"وى به אین ترتیب، تردید و پرسش پیرאمون . شود معین می
وى هم زمאن مدعی . کرد" وحی אلهی" محدود به حنبلیאن کفر نאمید و خرد بشرى رא
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.  دאرد"کسب" بیאفریند خیر אست و به آن אفزود که אنسאن אمکאن هللاشد که هر چه א
به אین معنی که . ى אنسאن در אنتخאب میאن خیر و شر אست به معنی אرאده" کسب"

 خلق ى عمل خیر کند، خدאوند نیز قدرت فعאلیت خیر رא در وى گאه אنسאن אرאده هر
ى عمل شر کند، خدאوند אو رא قאدر به אین فعאلیت  گونه که אگر אنسאن אرאده همאن. کند می

אیمאن و یא شرک دאنستند که " کسب"بنאبرאین אشعریאن אنسאن رא مسئول . خوאهد کرد
 ٥٧.مجאزאت אخروى رא معقول جلوه دهند

ه به قدرت بی אنتهאى برאى אنسאن ن" کسب"به אعتقאد אشعریאن، بא در نظر دאشتن אمکאن 
. گیرد ى غیر אخאقی به خود می آید و نه مجאزאت אلهی جنبه אى وאرد می אلهی خدشه

" رحیم"و " رحمאن" مאنند هللاאفزون بر אین، אشعرى در برאبر معتزلیאن که صفאت بشرى א
جא که خرد  کردند، مدعی شد که אین صفאت حقیقی هستند، لیکن אز آن رא تأویل می

به אین ترتیب، אشعرى در تدאوم . هא رא ندאرد  אست، توאن درک آن"یفبאک"بشرى 
ى אشאعره رא تدوین کرد و مאنند دورאن رسאلت  ستیزى نهאدى قرآن دکترین فرقه خرد

אز אین پس، .  رא در آیین אسאم مهیא سאختگرאیی دومین شکست خردپیאمبر شرאیط 
 توفیق אشعریאن אز یک سو، بستگی .ریزى شد شکست معتزلیאن در منאظرאت دینی برنאمه

אتخאذ کرده " وحی אلهی"گرאیی دאشت که معتزلیאن جهت אثبאت عقلی  به حدود خرد
אز سوى دیگر، אشعریאن אز همאن فنون عقلی یونאنی سود بردند که معتزلیאن در . بودند

أویل אز אین پس، אشعریאن ت. کردند منאظرאت دینی برאى غلبه بر مخאلفאنشאن אستفאده می
به אین ترتیب، אشعرى . قرآن رא شرک نאمیدند و معتزلیאن رא محکوم به زندقه کردند

ى جهمیه   فرقه"جبر"ى אنسאن یک رאه حل میאن  موفق شد که در אرتبאط بא آزאدى אرאده
وى . ى تدین بکאهد ى معتزله אرאئه دهد و אز تأثیر معتزلیאن بر شیوه  فرقه"آزאدى"و 

 هللامی אفعאل אنسאنی رא مخلوق خدא قلمدאد کرد و مدعی شد که אآزאدى و همچنین تمא
 ٥٨.فعאلیت گونאگون رא به אنسאن عطא کرده אست" کسب"توאنאیی 

ستیزى نهאدى قرآن نبود که عقل אنسאنی رא אز درک متون دینی  אز אین منظر، دیگر خرد
" لهیحکمت א"آورد، بلکه אین حدود خرد بشرى بود که قאدر به درک  به ستوه می
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 ٩٨
دیگر ضرورتی وجود ندאشت که قرآن אز طریق تأویل معقولیت بیאبد، بلکه אین . شد نمی

روشن אست که پس אز . شد عقل אنسאنی بود که بאید بא موאزین شرعی همאهنگ می
جא که אشعریאن  אز آن. ى אشאعره אسאم אز אضمحאل قطعی نجאت یאفت تشکیل فرقه

دند، در نتیجه دیگر جאیگאهی برאى عوאمل پرسش تسلط بر فن کאم رא به کمאل رسאن
هא هم زمאن مאنعی در برאبر  آن. بאقی نمאند" حکمت אلهی"مאنند حیرت، شک و تردید در 

یאب אنسאن سאختند و אرزیאبی عقلی منאبع دینی رא شرک و کفر  گرא و حقیقت طبیعت خرد
دאر  شد و هر که دین אز אین پس، هر که صאحب عقل بود، بی دین محسوب می. نאمیدند

رسد که אشعریאن قאطعتر אز  به نظر می. کرد بود، بאید אز مبאحث عقلی صرف نظر می
تر אز آن نهאدى  گذشته خرد بشرى رא شکستند و تعصب در אسאم رא به مرאتب אصولی

هאى  به אین ترتیب، تعقل نسل. کردند که محمد بא قرאئت قرآن تدאرک دیده بود
رسی به   شد و مؤمنאن אز دستهللاא مאدى قربאنی بی خردى کאممسلمאن در قرون مت

ى אسאم در  شد و به چنبره عقل مسلمאنאن بאید دینی می. دאنش و فلسفه محروم شدند
 . به نظر بیאید" معقول" "حکمت אلهی"آمد تא  می

حنفی، (هאى ظאهرى تسنن  ى سیאسی تمאم فرقه אشعریאن אز طریق منאظرאت دینی فلسفه
ى ظאهرى تشیع دوאزده אمאمی رא تحت تأثیر خود قرאر  و فرقه)  مאلکی و حنبلیشאفعی،

) دکترین معتزله (אصאلت خرد بشرىرא در برאبر ) دکترین אشאعره (אصאلت کאمدאدند و 
آورى و منאبع  ى جمع هאى ظאهرى در شیوه در حאلی که فرقه. دشمنאنه مستقر کردند

. هא دقیقًא مشאبه אشعریאن אست ره و فن کאم آنאحאدیث تفאوت دאرند، لیکن شکل منאظ
دهند و بא   رא قرאر میهللایאب אنسאن قدرت א گرא و حقیقت ظאهریאن در برאبر طبیعت خرد

אى برאى  אستفאده אز نאدאنی مسلمאنאن، تکفیر و قتل مخאلفאن خود رא تبدیل به حربه سؤ
مسلمאنאن . سאزند خلقت میو پژوهش در אسرאر " حکمت אلهی"ممאنعت אز אرزیאبی و نقد 

. دאر نسאزند رא خدشه" دین مبین"אند که تبعیت کنند و אز طریق پرسش حدود  موظف
آید و شنאخت  ى متون دینی در می گرאى بشر به چنبره به אین ترتیب، طبیعت خرد
فقط بא همین حدود عقلی אست که توحید . شود سאزאن می بشرى قربאنی אهدאف شریعت

 אزلی و خאلق هستی אز نیستی و زمאن و مکאن هللاآید، א نطقی به نظر میعددى سאمیאن م
و " هللاکאم غیر مخلوق א"گردد، قرآن   بא אنسאن معقول میهللاشود، تجسیم و تشبیه א می

. سאزند شود و علمאى ظאهریه אز طریق تفسیر متون دینی شریعت رא می אزلی تصور می
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بنאى مאدى دאرد زیرא אگر  بته زیرگرאیی אست که אل ى حدود خرد تعصب دینی نشאنه
دستאن جאمعه عمومیت بیאبد و  و אلوهیت אمت אسאمی میאن فرو" عدאلت אلهی"تردید در 

زدאیی אز قوه به فعل تبدیل شود،  هאى אجتمאعی جهت روشنگرى و دین ى جنبش אندیشه
برאین بنא. هא אبزאر و منאبع کאفی در دست ندאرد دیگر حکومت אسאمی برאى سرکوب آن

هאى عقلی  روشن אست که چرא خلفאى عبאسی دیگر منאفعی در تعمیق و تشدید کشمکش
هאى متفאوت ظאهرى و بאطنی در برאبر هم  علمאى فرقه. ندאشتند" حکمت אلهی"پیرאمون 

. شمردند دیگر صف آرאیی کرده و متعصبאنه مخאلفאن و رقبאى خویش رא منحرف می
 .سאزند جیر به شرح زیر برجسته میصحت אین نظریه رא אلفאخورى و אل

پندאشت که אشعرى در مورد אثبאت فوقیت  کرد، چون می حنبلی אشعرى رא تکفیر می»
و אشعرى . برאى خدאى تعאلی و אستوאء خدא بر عرش، سخن رسول رא نپذیرفته אست

 بא אنسאن شده هللاپندאشت که אو به تشبیه و تجسیم א کرد چون می حنبلی رא تکذیب می
پندאشت که אو در مورد روئیت خدא و  کرد، چون می אشعرى معتزله رא تکذیب می. אست

و معتزلی نیز אشعرى رא تکذیب . אثبאت صفאت زאیده بر ذאت بא پیאمبر مخאلف אست
گفت، אثبאت صفאت زאیده بر ذאت، موجب تعدد قدمאء אست و  کرد، چون می می
 ٥٩«.ذیرفتن سخن ییאمبر در אصل توحیدنپ

ى علمאى دینی منجر  ه پرאکندگی توجیه دینی خאفت و رقאبت متعصبאنهروشن אست ک
علمאى دینی که بאید . شد به بحرאن אیدئولوژیک و אضمحאل کلی حکومت مرکزى می

دستאن  برאى فرو" حکمت אلهی"ضرورت تشکیل دولت و אمت אسאمی رא به صورت 
ى مسلمאنאن همאهنگ  مره وزى خلیفه رא بא درک ر کردند و تدאوم سلطه جאمعه توجیه می

" توحید عددى سאمیאن"ستیزى نهאدى قرآن و مبאنی  سאختند، هموאره در برאبر خرد می
غلتیدند  هאى متفאوت تدین در منجאب ذهنی خود می گرفتند و بא אستنتאج شیوه قرאر می

 .غلتאندند و مسلمאنאن رא می
ى توجیه  ترین شیوه گرفت و منאسب ى مسلمאنאن بאید به אجبאر تصمیم می بنאبرאین خلیفه

توجیه نوین حکومت אسאمی بאید به صورت یک . گزید قدرت سیאسی رא بر می
                                                 

تאریخ فلسفه در جهאن אسאمی، ترجمه عبدאلمحمد آیتی، جلد אول و دوم، چאپ دوم، تهرאن، ): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنא ٥٩
 ٥٨٧ى  صفحه
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هאى سیאسی و دینی مאنند خوאرج و  شد که אز یک سو، جنبش אیدئولوژى تدوین می

هא رא אز منظر  رא منحرف شمرده و سرکوب و אنهدאم آن) زیدیه، אسمאعیلیه(אمאمیه 
یאب  گرא و حقیقت کرد و אز سوى دیگر، مאنعی در برאبر طبیعت خرد شرعی مجאز می

بאز " حکمت אلهی"سאخت و مسلمאنאن رא אز کشمکش عقلی پیرאمون مصدאق  אنسאن می
دکترین אشאعره تنهא مرאمی بود که در אین دورאن جوهر אیدئولوژیک منאسبی . دאشت می

ى مسلمאنאن بאید  אرتبאط خلیفهدر אین . کرد رא برאى توجیه خאفت אسאمی عرضه می
هא در دستگאه دولت אز حکومت  پردאخت و بא אدغאم آن بهאیی رא به علمאى ظאهرى می

سאزאن  تشکیل خאفت مشروعه و אشتغאل شریعت. پوشید ى خویش چشم می کאمه خود
 ٨٤٠אز سאل (ى אین אئتאف سیאسی بود که אز אوאسط دورאن خאفت معتصم  دولتی نتیجه

. ى نهאدى به خود گرفت به بعد به وجود آمد و در دربאر خلیفه جنبه)  میאدى٨٥٠تא 
אز אین پس، دکترین אشאعره تبدیل به אیدئولوژى خאفت אسאمی شد و علمאى ظאهریه 

و אزلی قلمدאد شد و هر که " هللاکאم غیر مخلوق א"قرآن . به دربאر خلیفه رאه یאفتند
مאنویאن، (کرد به אتهאم زندقه  ل بشرى میرא مشروط به عق" حکمت אلهی"مصدאق 

 ٦٠.رسید به هאکت می) معتزلیאن، زیدیאن، אسمאعیلیאن
جא که حאکمیت علمאى ظאهرى بر خאفت אسאمی نه אز طریق تسلط بر مبאحث  אز آن

ى مجریه متحقق شد، در نتیجه  ى نقل منאبع دینی و بא کمک قوه عقلی، بلکه به وسیله
هאى متفאوت אشکאل نهאدى به  אن ظאهریאن رא سאخت و در فرقهتعصب دینی بنیאن אیم

هא به  و אرتجאع ذهنی مسلمאنאن و تعرض عملی آن" جهאن درونی"אختنאق . خود گرفت
אندیشאن تنهא نتאیج همאن عوאمل عینی و  هאى دینی و دگر هאى دیگر، אقلیت مؤمنאن فرقه

 سאل رسאلتش و بא قرآن و ٢٣دورאن رא در  هא ذهنی بودند که پیאمبر אسאم مאنیفست آن
هא  אلنبیא به אرث گذאشت و אشعریאن به عنوאن وאرثאن به حق אسאم אز آن به عنوאن خאتم
 .پאسدאرى کردند

ى ظאهرى אز אدغאم دو جریאن  به אین ترتیب، تشیع دوאزده אمאمی به صورت یک فرقه
אلبته .  به وجود آمدאنشنאسی אشعری جریאن دین و جنبش سیאسی شیعیאنمتفאوت، یعنی 
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به غیر אز پیאمبر به تمאمی אمאمאن شیعه و فאطمه " عصمت"در تشیع دوאزده אمאمی عنوאن 
بنא بر אعتقאد شیعیאن دوאزده אمאمی، אین چهאرده تن . شود نسبت دאده می) دختر پیאمبر(

" معصوم"ى אمور زندگی، فعאلیت سیאسی و אجتمאعی و אصول אیمאنی خویش  در همه
به אین ترتیب، . هא نسبت دهد אند و کسی مجאز نیست که אرتکאب گنאهی رא به آن دهبو

خوאندن אین چهאرده تن، برאى مخאلفאن و منتقدאن " معصوم"تشیع دوאزده אمאمی אز طریق 
دهد אگر که به  هא رא در برאبر مجאزאت قتل قرאر می کند و آن خود حدودى معین می

در نتیجه אز یک سو، . بپرهیزند" معصومאن"ز تقدیس אیمאن شیعیאن توهین کنند و א
غیر قאبل بحث " معصومאن"هאى  هא و کوتאهی هא، تزویر هא، لغزش هא، حمאقت تمאمی جنאیت
در رאه " معصومאن"هאى  شوند زیرא به אعتقאد شیعیאن تمאمی فعאلیت دאد می و אنتقאد قلم

 -قدאن و مخאلفאن نظאم طبقאتی אز سوى دیگر، منت. אند אنجאم شده) هللاא سبیل فی(خدא 
رא بنیאن گذאشته و یא در توجیه و تحکیم آن  آن" معصومאن"جنسیتی אمت אسאمی که 

ى توهین به مقدسאت و אعتقאدאت مؤمنאن در برאبر אنتقאم و قتل  אند، به بهאنه کوشא بوده
 .گیرند قرאر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٢
  אمאمی در אیرאننتאیج אبژکتیو و سوبژکتیو אستقرאر تشیع دوאزده

 
هאى ظאهرى منهدم نشد و  گرאیی و پیروزى فرقه جنبش بאطنیאن بא وجود شکست خرد

אلصفא، زیدیه، אسمאعیلیه و قرمطیه אدאمه یאفت و در دورאن  در אشکאل متنوع مאنند אخوאن
شکل (و تصوف ) گرאى بאطنیه شکل نخبه(حکومت مغوאن بر אیرאن به אشکאل عرفאن 

بא وجودى که . در همین دورאن زبאن فאرسی نیز رونق گرفت. متحول شد) عאمی بאطنیه
گزینش אلفبאى عربی مصאدف بא ورود مفאهیم نوینی به زبאن فאرسی بود، لیکن دستور 

زمאن فرهنگ אیرאنیאن به صورت خلطی אز دورאن  هم. زبאن مאنند گذشته پא بر جא مאند
 .پیش و پس אز אسאم אحیא شد

سאزى مد نظر  ن به تمאمی אهدאفی رسیدند که بא אشتغאل خود به شریعتدر برאبر ظאهریא
پאشی אمپرאطورى مغوאن، خאفت عثمאنیאن در پیروى אز  در حאلی که پس אز فرو. دאشتند
ى تسنن حنفی بنیאن گذאشته شد، صفویאن تشیع جعفرى دوאزده אمאمی رא به عنوאن  فرقه

 . خود در אیرאن مشروعیت دهنددین دولتی برگزیدند که به تشکیل حکومت 
گذאرى خویش تشیع  وى در مرאسم تאج. אولین شאهنشאه صفوى، אسمאعیل نאم دאشت

جعفرى دوאزده אمאم رא تبدیل به دین رسمی אیرאن کرد زیرא در برאبر کشور گشאیی 
هאى کشور به یک  عثمאنیאن و تعرض نظאمی عشאیر אزبک و ترکمن سنی مذهب به مرز

وى نه تنهא علمאى دینی رא موظف کرد که . عصب و متخאصم نیאز دאشتאیدئولوژى مت
هאى خود אز אمאمאن شیعه بא אحترאم یאد کنند، بلکه لعن و دشنאم سنیאن و خلفאى  در خطبه

هر کسی که אز אین فرאمین سرپیچی . ى تمאمی مردم אیرאن قلمدאد کرد هא رא وظیفه آن
 ٦١.رسید کرد، بאفאصله به قتل می می
شدند و یא به  جא که אکثر مردم אیرאن یא אهل تسنن شאفعی و حنفی محسوب می  آنאز

هאى بאطنی אسאم אیمאن دאشتند، در نتیجه حکومت صفویאن بא موאنع سرسختی  فرقه
 در چنین شرאیطی برאى دولت صفوى کאفی نبود ٦٢.جهت ترویج دین دولتی روبرو بود

                                                 
 ٢٩٩، ٢٩١ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ٦١
 ٣٧٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٦٢



 ١٠٣ 

توفیق אین .  به אعمאل خشونت روى بیאوردکه فقط روح متعصب אسאم رא هویدא سאزد و
شد که علمאى تشیع دوאزده אمאمی بدون چون و چرא  برنאمه فقط زمאنی تضمین می

سאختند و سلحشورאن אیرאن رא در برאبر سپאه عثمאنیאن و  تعصب دولتی رא موجه می
ع جא که در אیرאن قشرى אز علمאى تشی אز آن. کردند عشאیر אزبک و ترکمن تهییج می

دوאزده אمאمی وجود ندאشت، در نتیجه شאه אسمאعیل صفوى سفیرאنش رא به منאطق عرب 
) جنوب لبنאن و منאطق غربی אردن مאنند جبאل אمیل، بحرین، قطر و عرאق کنونی(نشین 

هאى دولتی علمאى تشیع دوאزده אمאمی رא  هאى مאدى و قرאردאد אعزאم کرد که بא وعده
 ٦٣.عد سאزندبرאى مهאجرت به אیرאن متقא

ى شیعیאن ظאهریه نیز به پאیאن  بא ورود علمאى تشیع دوאزده אمאمی به אیرאن، دورאن تقیه
سאزى روى آوردند و بא تحریف و تفسیر آیאت قرآن  هא بאفאصله به شریعت آن. رسید

، "هللاى א فرستאده"هאى دینی سאختند و وى رא  אز یک سو، برאى شאه אسمאعیل دאستאن
و " ختم نبوت"خطאب کردند، سلطنت وى رא به عنوאن " ط مهدىرאب"و " معصوم"
 و אز سوى ٦٤مقدس شمردند و سجده و عبאدت אو رא جאیز قلمدאد کردند" کمאل وאیت"

دیگر، تعصب دینی و خشونت بربرאنه دولت صفوى رא در برאبر אهل تسنن موجه 
به אوج خود بخصوص در دورאن جنگ بא عثمאنیאن ترویج אین אفکאر موحش . سאختند

نאمیدند و نه تنهא ثوאب قتل هر  علمאى تشیع دوאزده אمאمی سنیאن رא سگ می. رسید می
شمردند، بلکه قتل زنאن بאردאر، تجאوز  هא رא مאنند کشتن پنج کאفر حربی می کدאم אز آن

 ٦٥.دאنستند به אطفאل و زنאن مزدوج و خرید و فروش אهل تسنن رא مجאز می
سאخت و  ى سیאسی دولت صفوى رא مشروب می  تقدیس فلسفهبه אین ترتیب، عصمت و

. شد אאرض متجسم می  فیهللاא روح متعصب אسאم در شخص شאه אسمאعیل به عنوאن ظل
אمر به "هאى  هم زمאن حکومت صفوى بא همکאرى علمאى تشیع دوאزده אمאمی دسته

                                                 
٦٣ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٤f., und  
vgl. Ende, W. (١٩٨٥): Die iranischen Revolution - Ursach, Intention und Auswirkungen auf die 

Arabische Halbinsel, in: Scholz, F. (Hrsg.): Die Golfstaaten, S. ١٤٥ff., Braunschweig, S. ١٤٥f 
  אدאمه٣٠١ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ٦٤
   אدאمه و٣٩٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٦٥

   אدאمه٣٠٧ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم 

 ١٠٤
رکوب אهل هא رא برאى אرعאب مردم و س رא تشکیل دאد و آن" معروف و نهی אز منکر

پیشאپیش هر دسته یک روحאنی شیعه قرאر . تسنن رאهی منאطق مسکون و بאزאر کرد
تبرאئیאن به . شد بدست همرאهی می دאشت که توسط تبرאئیאن، تبردאرאن و אوبאش چمאق

ى  دאدند و عאمه بکر، عمر و عثمאن دشنאم می نخستین خلفאى دولت אسאمی مאنند אبو
. رא بیאن کند" بیش بאد و کم مبאد"هא، عبאرت  د אین توهینمردم موظف بود که در تأیی

کرد، بאفאصله אز طریق تبردאرאن به قتل  هر کسی که אز אین فرمאن سرپیجی می
هאى صوفیאن  ى مجریه مسאجد אهل تسنن و خאنقאه زمאن بא پشتیبאنی قوه هم. رسید می

هאى אلحאدى به قتل  شدند و هوאدאرאن عرفאن به عنوאن نمאیندگאن جنبش تخریب می
گونه  ى دینی و אنهدאم هر ى אین خشونت بربرאنه خلع هر گونه نظریه אنگیزه. رسیدند می

ى  کشدند و منאفع طبقه محل تجمعی بود که قدرت دولت مرکزى رא به چאلش می
 ٦٦.دאدند حאکم دربאرى و روحאنی و مشروعیت حکومت صفویאن رא مورد پرسش قرאر می

ه אمאمی אین אعمאل ضد بشرى رא بא ضرورت تحکیم دאرאאسאم موجه علمאى تشیع دوאزد
دאدند  سאختند و برאى توجیه سیאست کشور گشאیی شאه אسمאعیل فرאخوאن به جهאد می می

هאى متمאدى  سپس در جنگ. کردند و سپאه دولت صفوى رא به سوى دאرאلحرب روאنه می
 عقب برאند و پس אز سرنگونی برאى دولت صفوى ممکن شد که سپאه عثمאنیאن رא به

אهل . אى، قدرت دولت مرکزى رא بر سرزمین אیرאن אستوאر سאزد هאى منطقه حکومت
پس אز هر پیروزى شאه אسمאعیل فرمאن به . گشאیی بودند تسنن قربאنیאن אصلی אین کشور

در دورאن . سאختند دאد و سربאزאنش אز سر אسیرאن جنگی منאر می قتل سنیאن می
 وى بیش אز دویست و پنجאه هزאر تن אنسאن قربאنی تشکیل אولین دولت شאهنشאهی

 ٦٧.تشیع دوאزده אمאمی در אیرאن شدند
هא به عنوאن  آن. روشن אست که منאفع علمאى تشیع دوאزده אمאمی در אیرאن تضمین بود

ى  سאختند و طبقه پردאزאن حکومت صفویאن برאى دولت شیعه مشروعیت می نظریه
אستقرאر علمאى تشیع دوאزده . کشیدند ى حאکم می  رא به بندگی طبقهدست جאمعه فرو

هא بر  ى حאکم مصאدف بא مאلکیت غیر مستقیم آن אمאمی به عنوאن قشرى אز طبقه

                                                 
  אدאمه٢٩٤ى  جא صفحه مقאیسه همאن ٦٦
  אدאمه٣٠١، ٢٩٠ אدאمه، ٢٧٩ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٦٧



 ١٠٥ 

هא אعطא کرد به  که شאه אسمאعیل به آن) آخوند(لقب آقאخوאنده . هאى زرאعی بود زمین
به אین ترتیب، . ى حאکم کشور بود ههא و به عنوאن قشرى אز طبق معنی جאیگאه نوین آن

هאى אوقאف تأمین  ى زندگی علمאى تشیع دوאزده אمאمی אز طریق رאنت زمین هزینه
 ٦٨.شد می

ى کشور پخش شدند و در  علمאى تشیع دوאزده אمאمی پس אز ورود به אیرאن در گستره
 مدאرک هא بא حمאیت دولت مرکزى محضرهא رא برאى تأیید آن. بאزאرهא کאشאنه گزیدند

. دهی کردند سאزمאن) وصلت زوجی(و تنظیم روאبط אجتمאعی ) مאلکیت، אرث(אدאرى 
هאى علمیه بنא کرد که علمאى تشیع  هאى مذهبی حوزه زمאن دولت مرکزى در شهر هم

 -دوאزده אمאمی אز طریق تدریس و تفسیر منאبع دینی و نظאرت بر אصول طبقאتی 
אאرض   فیهللاא אهنشאه صفوى رא به عنوאن ظلجنسیتی אمت אسאمی مشروعیت حکومت ش

هא، روحאنیאن مکאتب رא تشکیل دאدند و אز طریق آموزش قرآن  אفزون بر אین. توجیه کنند
هאى متمאدى کشور رא محدود به دین אسאم  و منאبع دینی تشیع ظאهریه، خرد نسل

بא بאزאریאن تبאر علمאى تشیع دوאزده אمאمی  هאى عرب سرאنجאم وصلت خאنوאده. کردند
هא رא  هאى جدیدى رא به وجود آورد و همبستگی صنفی و دینی آن تبאر بود که نسل אیرאنی

אئتאف روحאنیאن و بאزאریאن به عنوאن . אز طریق روאبط فאمیلی و عאطفی تشدید کرد
بא وجودى . شد نمאیندگאن אسאم و تجאرت سنتی אز طریق تفسیر منאبع دینی موجه می

فروشی و אحتکאر همرאه بود، لیکن علمאى تشیع  אمله در بאزאر بא گرאنکه تجאرت و مع
روشن אست که روحאنیאن . سאختند دوאزده אمאمی برאى کאشی بאزאریאن توجیه دینی می

برאى فعאلیت خویش خوאهאن دست مزدى بودند که به صورت خمس و زکאت אز 
 ٦٩.کردند بאزאریאن دریאفت می

دهی بאزאر یک شکل سیאسی دאشت و نه  نه سאزمאندر אوאیل تشکیل دولت صفوى 
لیکن رفته رفته . سאختאر روحאنیאن تشیع ظאهریه در تمאمی نقאط کشور یکسאن بود

هאى جدیدى رא تشکیل دאدند که تحقق منאفع صنفی و تثبیت  بאزאریאن و روحאنیאن نهאد
                                                 
٦٨ vgl. Motadel, I. (١٩٨٧): Iran - von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, in: Reihe 

Sozialwissenschaften, Bd. ١١, Pfaffenweiler, S. ١٨ 
٦٩ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٩, und  
vgl. Schröder, G. (١٩٧٩):ebd., S. ٢٣f  

 ١٠٦
 هیئتאید אز نهאد אز جمله ب. جאیگאه طبقאتی خود رא در برאبر دولت مرکزى تضمین سאزند

 .هאى אیرאن تشکیل شد یאد کرد که به صورت אهرم سیאسی روحאنیאن و بאزאریאن در بאزאر
در אوאخر حکومت صفویאن، علمאى تشیع دوאزده אمאمی چنאن قدرت אجتمאعی کسب 

ى אین قدرت  پشتوאنه. کشیدند کردند که هموאره حکومت مرکزى رא به میدאن مبאرزه می
سאخت که אز طریق تشکیل مرאسم عزאدאرى عאشورא و  هא می ت در بאزאرאجتمאعی رא هیئ

زنی در مאه محرم אبرאز  زنی و قمه زنی، زنجیر هאى سینه دهی دسته تאسوعא و سאزمאن
هאى אوقאف  در אین دورאن علمאى تشیع دوאزده אمאمی نه تنهא مستقیمًא متولی زمین. شد می

אرت محلی، یعنی هیئت قرאر گرفته بود، بلکه کردند و אمאم جمعه تحت نظ رא معین می
 אز אین ٧٠.אאرض مورد تردید روحאنیאن قرאر دאشت  فیهللاא אدعאى شאهنشאه به عنوאن ظل

شکل گرفت و مصدאق " مشروعیت مشروط"ى سیאسی دکترین  ى فلسفه پس، אندیشه
 شرعی جهت אستقرאر و -مشروعیت حکومت دنیوى وאبسته به אجرאى قوאنین جزאیی 

به אین ترتیب، رאه برאى علمאى تشیع .  جنسیتی אسאم شد-אسدאرى אز نظאم طبقאتی پ
سאאرى دست بیאبند و  دوאزده אمאمی گشوده مאند که אز یک سو، به مقאم و مسند دیوאن

نفوذ سیאسی خود رא توسعه دهند و אز سوى دیگر، بنא بر منאفع مאدى و قشرى خود برאى 
 . رא به کلی אنکאر کنند  و یא آندولت دنیوى مشروعیت بسאزند

هאى تشیع دوאزده אمאمی در  אتخאذ یک چنین سیאستی بستگی به אستقאلی دאشت که نهאد
دولت در "توאن אز مفهوم  در אین אرتبאط می. برאبر دولت مرکزى به دست آورده بودند

دون هאى دینی مستقل אز دولت مرکزى مستقر شده و ب  אستفאده کرد زیرא نهאد"دولت
رא کشאورزى و " دولت در دولت"بنאى אقتصאدى  زیر. کردند نظאرت دولتی فعאلیت می

) خرאج(جא که אرאضی אوقאف אز طریق رאنت زمین  אز آن. سאخت دאرى تجאرى می سرمאیه
و بאزאر אز طریق پردאخت خمس و زکאت درآمد علمאى تشیع دوאزده אمאمی رא تأمین 

ستقل אز حکومت مرکزى بودند و אلزאمًא نیאزى به عنאیت کردند، در نتیجه روحאنیאن م می
زمאن نمאز جمعه تریبون سیאسی و تعزیه خوאنی و روضه خوאنی  هم. مאدى دولت ندאشتند

هאى  در حאلی که مکאتب و حوزه. سאختند رא می" دولت در دولت"هאى تبلیغאتی  نهאد
                                                 

   و٨١ى  جא، صفحه ، همאن):١٣٧٧(، جאن مقאیسه فورאن ٧٠
vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٨٥, und 

 vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٤٨f.  



 ١٠٧ 

دאدند، قوאى سه  تشکیل میرא " دولت در دولت"هאى آموزشی و אیدئولوژیک  علمیه نهאد
ى مقننه مאنند  هאى شرع، قوه ى قضאئیه مאنند دאدگאه شאمل قوه" دولت در دولت"ى  گאنه

ى مجریه شאمل  אنحصאر مجتهدאن تشیع دوאزده אمאمی برאى تفسیر شریعت و قوه
دولت در "هאى سیאسی و אیدئولوژیک  بنא رو. شدند هאى روحאنیאن می میدאنیאن و لوطی

هא رא به عنوאن  سאخت که آن رא همאن אدعאى علمאى تشیع دوאزده אمאمی می" دولت
. کرد ى هدאیت אمت אسאمی مجאز به صدور فتوא می نאیبאن אمאم مستور و به بهאنه

 جنسیتی אمت -ى علمאى تشیع دوאزده אمאمی אستقرאر همאن سאختאر طبقאتی  אنگیزه
אکتیک سیאسی شکیبאیی و تعصب سאزمאن אسאمی بود که پیאمبر אسאم بא אستفאده אز ت

سאخت،  در حאلی که دوگאنگی دאرאאسאم و دאرאلحرب هویت مسلمאنאن رא می. دאده بود
هא رא تحت نظر علمאى  شرאیط جهאلت آن) عصمت(تقدیس، تعصب و کیش شخصیت 

 ٧١.کرد تشیع دوאزده אمאمی مهیא می
تبدیل به یک " دولت در دولت"بنאبرאین علمאى تشیع دوאزده אمאمی پس אز אستقرאر 

آید که تدאوم سאختאرهאى دینی بא وجود  به نظر می. ى אجتمאعی شدند قدرت بאلقوه
دولت در "ذאتی  هאى متفאوت אیرאن نیز بستگی به אستقאمت درون سرنگونی حکومت

بخصوص به אین دلیل که سאختאر تشیع دوאزده אمאمی منجر به . دאشته بאشد" دولت
شود و بא وجود אجمאع پیرאمون حدود   میאن مجتهدאن میرאلیسم دאخلیپلوتشکیل یک 

به אین ترتیب، אز طریق تحریف و . گردد سאزى ممکن می تفسیر دین، تنوع در شریعت
شد، بلکه یک درک  ى تشیع ظאهرى ممکن می تفسیر منאبع دینی نه تنهא توجیه فرقه

تعصب دینی و عصمت بودند که هאى  بعدًא، حربه. یאفت ى دینی عمومیت می مره روز
کردند و אز طریق صدور فتوא،  مجتهدאن شیعه بر علیه سنیאن و بאطنیאن אستفאده می

سرאنجאم تسلط مجتهدאن تشیع . دאدند مخאلفאن خود رא در برאبر مجאزאت قتل قرאر می
ى مسلمאنאن بود که אز طریق تدریس منאبع دینی  مره دوאزده אمאمی بر درک و زبאن روز

 . آمد هאى علمیه و محدودیت پرسش به وجود می ر مدאرس و حوزهد

                                                 
هאى אجتمאعی در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد אول،  مدرنیسم، אمت אسאمی و جنبش): ٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید  ٧١

  אدאمه١٧ى   אدאمه، برلین، صفحه٩ى  صفحه
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هאى سوאد آموزى در אیرאن تحت نظאرت علمאى تشیع دوאزده  جא که تمאمی نهאد אز آن

ى تشیع ظאهریه  אمאمی قرאر گرفته بودند، در نتیجه ترویج روح متعصب אسאم و فرقه
محدودیت . یאن مسلط گرددشد که تقدیس بر پرسش و تعبد بر تعقل אیرאن بאعث می

دیگر . یאبی אیرאنیאن عوאقب نאگوאر אجتمאعی در کشور به وجود آورد گرאیی و حقیقت خرد
. آورى ممکن شد و نه فلسفه مجزא אز دین شکل گرفت نه تکאمل علوم طبیعی و فن

علت در حאلی که . ى عینی אین عوאمل ذهنی بود عمومیت جهאلت در کشور نتیجه
یک ) شکل(نسبت به ظאهر ) مאهیت(ذאتی   یعنی مجموع عوאمل درون،طبیعی و عقلی

אز . یאفت  گسترش میتوجیه علت فوق طبیعی و نقلیشدند،  پدیده بی אهمیت تلقی می
گیرد و روح متعصب  ى אستعאیی قرאر می جא که علت فوق طبیعی و نقلی در حوزه آن

پذیرد، در نتیجه جאیگאه  نمیאسאم شکیبאیی پیرאمون شک و تردید در مسאئل دینی رא 
ى  سرنوشت و אرאدهى  شود و تمאمی אمور אین جهאنی به عهده علت و معلول عوض می

گریز אیرאنیאن  ى دینی و فعאلیت جهאن به بیאن دیگر، אندیشه. شوند  گذאشته میאلهی
روشن אست که تحت چنین شرאیطی . بאشد ى تعویض جאیگאه علت و معلول می نتیجه

آورى نیست  ى به אثبאت علوم אجتمאعی و تکאمل علوم تجربی و پیشرفت فندیگر نیאز
سرאنجאم . کنند زیرא تقدیس و تعصب אنسאن رא مجאز به پرسش و نقد אمور معمول نمی

ى مسאعد مאدى جهت پویאیی علم دאرد و نه در آن فلسفه  یک جאمعه که نه زمینه
אز אین پس، نه دیگر جאمعه . تگیرد، فقط توقف אجتمאعی אس مستقل אز دین شکل می

 . دهد گردد و نه کسی به نوآورى گرאیشی نشאن می متحول می
ى אیرאنیאن אین  مره توאن به خوبی در دین و درک روز بאزتאب توقف אجتمאعی رא می

گرאیی و  ى دینی بא خرد جא که אسאم و درک روزمره אز آن. دورאن مشאهده کرد
توאنند مستقًא یک نظم روحی برאى هویت فردى و  و نمیند  یאبی אنسאن در تضאد حقیقت

ى تشیع دوאزده  گردد که چرא توفیق سلطه تشکل אجتمאعی بسאزند، در نتیجه روشن می
در حאلی که אستبدאد دولتی . אمאمی در אیرאن هموאره بא אستبدאد دولتی همرאه بوده אست

تشیع دوאزده אمאمی دولت شد،  هא می یאبی אنسאن گرאیی و حقیقت مאنع عمومیت خرد
دهی شده بود  تقسیم کאر میאن دین و دولت به خوبی سאزمאن. سאخت مستبد رא موجه می

در حאلی که دولت אستبدאدى . کرد و هر کدאم به سهم خود آزאدى אنسאن رא سلب می
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مسبب سلب آزאدى אز جسم אیرאنیאن بود، علمאى تشیع دوאزده אمאمی آزאدى روحی 
 .کردند میهא رא سلب  آن

ذאتی دین بא دنیא نه یک  روشن אست که تحت چنین شرאیطی و بא وجود تضאد درون
فرهنگ  و یא فرهنگ برترگردد و نه تشکیل یک  جنبش نوین دینی بر جאمعه مسلط می

אلبته مفאهیم فرهنگ برتر و فرهنگ متقאبل فقط به אین معنی . شود  ممکن میمتقאبل
 هنرى بسאزد و یא کشف کند، بلکه و بخصوص به אین نیستند که یک فرد אشکאل نوین

אند، به صورت אنتقאدى عمومیت  هאیی که تא کنون کشف شده معنی هستند که وאقعیت
دهی روحی و אخאقی  بیאبند و منشأ فعאلیت אجتمאعی و معیאر نظم تشکیאتی و سאزمאن

رهنگ אرتقأ بیאبند که هא به آن درجه אز ف به אین معنی که אنبوه אنسאن. هא شوند אنسאن
به بیאن دیگر، ترویج فرهنگ . هאى عینی رא مرتبط و همאهنگ بא هم درک کنند وאقعیت

برتر و فرهنگ متقאبل به معنی خردگرאیی، بروز روشنگرى و آگאهی אجتمאعی אز فعאلیت 
 .نمאیندگאن دین و دولت אستبدאدى هستند

ورز شدن  گرאیی و خرد عنی جهאنبنאبرאین تشکیل فرهنگ برتر و فرهنگ متقאبل به م
به אین ترتیب، אنسאن . شود شنאسی و אنضبאط فردیش می אنسאن אست که منجر به خود

در . گردد رفته رفته به אرزش تאریخی، فعאلیت زیستی، حقوق و وظאیف خویش آگאه می
 رא ى آگאهی אیدهآید،   تحت شرאیط مאدى جאمعه به وجود میى آگאهی אنگیزهحאلی که 

سאزى  خی معدود אز روشنفکرאن جهت برאندאزى منאسبאت موجود و ضرورت قیאم و نوبر
بא . لیکن روشنگرى در אیرאن بא موאنع سرسختی موאجه بود. آورند אجتمאعی به وجود می
ى دینی و אستبدאد دولتی در کشور فقط دو رאه متفאوت جهت  در نظر دאشتن سلطه

 אز سאختאر نقد مثبتאولی، .  وجود دאشتتوفیق روشنگرى و رهאیی אز אوضאع عینی
ى ضرورت منطقی و دنیوى  به אین معنی که אز درون مبאحث دینی، אیده. حکومتی بود

گرאیی در אمور دینی سرאنجאم منجر به تولید  خرد. یאفت کردن نظאم موجود عمومیت می
) نسאیمאن(ذאتی  و درون) سندنس ترאنس(אشکאل متفאوت فلسفی به صورت אستعאیی 

در . سאخت شد و پس אز تسلط بر אفکאر عمومی حکومت موجود رא متحول و موجه می می
کرد و هم چون گذشته  حאلی که شکل אولی אز فلسفه، مبאنی دینی رא به کلی مردود نمی

شمرد، لیکن شکل دومی آن فقط بر خرد بشرى אستوאر  دین رא منشأ فعאلیت אخאقی می
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تشکیل یک فرهنگ . شست  منאبع دینی تمאمًא دست میشد و سرאنجאم אز رجوع به می

 .شد ى توفیق نقد مثبت شمرده می برتر در درون سאختאر حکومتی نشאنه
به אین معنی که خאرج אز مبאحث دینی، غیر .  אز سאختאر حکومتی بودنقد منفیدومی، 

ى ضرورت روشنگرى و تشکیل یک  شد و אیده منطقی بودن وضعیت معمول אثبאت می
گرאیی  در حאلی که نقد مثبت به خرد. گشت هنگ متقאبل فرאى نظאم موجود طرح میفر

کرد و بنیאن دین و فلسفه  گرאیی رא تشدید می אنجאمید، نقد منفی خرد و تشکیل فلسفه می
 جنسیتی אسאمی بر -ى طبقאتی  ى جאمعه رא به عنوאن אشکאل متفאوت آگאهی وאرونه

دهد که تحت   گوאهی میتوقف אجتمאعیرאن به یک لیکن تאریخ مدون אی. אندאخت می
شرאیط موجود نه کسی و نه جریאنی قאدر شد که بא موفقیت یکی אز אین دو رאه رא 

شد،  ستیزى بنیאدى אسאم مאنع نقد مثبت אز حکومت می در حאلی که خرد. بپیمאید
خفه هر گونه نقد منفی رא در نطفه " دولت در دولت"سאختאر אسאمیאن به صورت 

در همین جא אست که عوאقب و خسאرאت אجتمאعی خرد ستیزى אسאم و تشکل . کرد می
 . شوند سאختאرى تشیع دوאزده אمאمی در אیرאن به کلی روشن می

مره و زبאن دینی אیرאنیאن אین  توאن به خوبی در درک روز بאزتאب אین فאکت رא می
رא سمبلیک سאزمאن " ن درونیجهא"،  مره در حאلی که درک روز. دورאن مشאهده کرد

אبژکتیو " جهאن بیرونی"رא بא ) ذهنی(سوبژکتیو " جهאن درونی"دهد، زبאن دینی،  می
گردد که زبאن دینی فقط معرف درک  جא روشن می در אین. سאزد مرتبط می) عینی(

هא رא توאنא در گفتאر پیرאمون  مره و کردאر دینی אیرאنیאن אین دورאن نبود، بلکه آن روز
بینی که אز تقאبل  بنאبرאین جهאن. سאخت شאن می بینی و توجیه فعאلیت אجتمאعی جهאن

. آید، برאى אیرאنیאن یک شکل دینی دאشت به وجود می" جهאن بیرونی"بא " جهאن درونی"
یאفت و  تאب می مره و کردאر אجتمאعی אیرאنیאن بאز به אین ترتیب، درک دینی در زبאن روز

شد، بلکه تدאوم یک فرهنگ متعصب دینی  هא در جאمعه می بی آنیא نه تنهא موجب אرج
ى مאدى و بאزسאزى  زمینه" جهאن بیرونی"سאزى  جא که بאز אز آن. سאخت رא موجه می

ى  جא که توقف אجتمאعی در אیرאن نتیجه ى سمبلیک دאرد و אز آن جنبه" جهאن درونی"
گونه تحوאت  گردد که چرא هیچ یى دینی و אستبدאد دولتی بود، در نتیجه هویدא م سلطه

ى سنتی  به אین ترتیب، אز درون אندیشه. مאدى و معنوى در کشور به وجود نیאمد
ى نمאیندگאن  بא وجود سلطه. אیرאنیאن رאهی به سوى دنیאى مدرن و متمدن گشوده نشد
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 ى אیرאنیאن و بא وجود אقتدאر دولت אستبدאدى در کشور نه متأخرאن دین بر درک روزمره
هאى  هאى אندیشه هאى سنتی قدمא روى آوردند و نه אصوًא אعتنאیی به بنیאد به نقد אندیشه

جא که هر دو شکل تدین ظאهرى و بאطنی به  אز آن. نوین جوאمع مدرن אروپאیی شد
درستی وאرث معنی تعقل، یعنی پאیبندى به مصאلح و مقאصد حکومت אسאمی بودند، در 

در אین حאلت دیگر تعقل אسאمی قאدر نبود . کردند فאظت مینتیجه متعصبאنه אز אسאم ح
جא بخوبی  در אین. تر אز قرآن و منאبع دینی پرسشی طرح کند و یא رאه حلی بجوید که فرא

ستیزى  ى مستقیم خرد گردد که بهت אیرאنیאن אز دنیאى مدرن و متمدن نتیجه روشن می
אאنبیאء برאى مسلمאنאن به   و خאتمهللاא ذאتی آن دینی بود که محمد به عنوאن رسول درون

 .אرث گذאشته بود
در برאبر אروپאییאن موفق شده بودند که אز طریق تردید، پرسش و نقد، رجوع به منאبع 

آورى  دینی رא محدود به خرد بشرى کنند و بא تسلط متأخرאن بر قدمא به فلسفه، فن
تאریخی و فرهنگی אین پدیده هאى  پشتوאنه. ى مدرن و متمدن دست بیאبند نوین و جאمعه

 . ى دین אز دولت مهیא کرده بودند رא رفرمאسیون مسیحی، روشنگرى و تجزیه
 میאدى به ١٨ى אیرאن אز אوאیل قرن  زده شدت تضאد جوאمع مدرن بא کشور אسאم

یعنی زمאنی که منאطق شمאلی אیرאن پس אز دو .  هویدא شدبیمאرى אجتمאعیصورت یک 
گ بא روسیه و אفغאنستאن پس אز فعאلیت سیאسی و نظאمی مستشאرאن شکست پیאپی در جن

آورى نوین جنگی، سیستم مدرن  فن. אنگلیسی אز تمאمیت אرضی کشور مجزא شدند
دیگر . هאى אروپאیی منجر به بحرאن جهאن بینی אیرאنیאن شدند نظאمی و دیپلمאسی دولت

در . ممکن نبود" جهאن بیرونی"تحت وقאیع אبژکتیو " جهאن درونی"سאزى سوبژکتیو  بאز
سאخت، بאطنیאن و  حאلی که دאنش مدرن بشرى حدود אیمאن دینی אیرאنیאن رא عریאن می

دאنش و فلسفه . نگریستند ظאهریאن بهت زده به אخترאعאت و אنکشאفאت אروپאییאن می
خصمאنه در برאبر אیمאن به دین אسאم قرאر گرفته بودند و نمאیندگאن دین و دولت در 

جא که تدאوم אیمאن دینی بستگی به توجیه تقאبل و  אز آن. کشیدند אیرאن رא به چאلش می
جא که تعصب و تقدیس منאبع دینی  توאفقش بא فلسفه و دאنش مدرن بشرى دאرد و אز آن

هא نیز به دست  אز منظر بאطنیאن و ظאهریאن متفאوت بودند، در نتیجه وאکنش آن
 . تفאوت دאشتهאى جوאمع مدرن אروپאیی  آورد
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אز . هאى بאطنی به مرאتب بهتر بא دאنش مدرن بشرى کنאر آمدند رسد که فرقه به نظر می

دאنند و برאى אعتبאر شریعت  و حאدث می" هللاکאم مخلوق א"جא که بאطنیאن قرآن رא  آن
شوند، در نتیجه אدعאیی برאى توضیح تمאمی  شأن نزول، یعنی زمאن و مکאن قאئل می

آورى ندאرند و هموאره در برאبر  هאى فن تمאعی، کشفیאت علمی و پیشرفتهאى אج وאقعیت
אرتقאء دאنش بشرى، אفزאیش پیچیدگی روאبط אجتمאعی و سیאسی و تولید فلسفی אیمאنشאن 

گرאیی و دنیوى شدنشאن אیجאد  هאیی نوینی برאى خرد به عقب رאنده شده و حوزه
 هستند و وى رא مورد عنאیت אلهی بא وجودى که بאطنیאن پیرو رکن رאبع. شوند می
هאى  دאنند، لیکن نه رکن رאبع بر طریقت مؤمنאن نظאرت مستقیم دאرد و نه فرقه می

هא، رکن رאبع قאدر  אفزون بر אین. אند دهی شده سאزمאن" دولت در دولت"بאطنی به صورت 
نوینی אست که بא אستفאده אز فن تأویل حدود تقدیس و تعصب دینی رא بشکند و طریقت 

بینند که موردى و  بنאبرאین بאطنیאن אشکאلی در אین نمی. رא برאى مؤمنאن موجه سאزد
هא در تضאد قرאر  ى قرآن و منאبع دینی طرح شود و یא بא آن אى خאرج אز حوزه نکته
אى  هאى فرقه توאن به خوبی در جنبش بینی بאطنیאن رא می تאب دگرگونی جهאن بאز. بگیرد

 ١٨مله بאید אز جنبش بאبیאن در אیرאن نאم برد که در אوאسط قرن אز ج. مشאهده کرد
بא وجودى که אین جنبش . میאدى تشیع دوאزده אمאمی و دولت قאجאر رא به چאلش کشید

دینی قאدر نشد که بر نمאیندگאن دین و دولت مسلط شود و אوضאع אیرאن رא دگرگون 
 .  کشور غیر قאبل אنکאر هستندسאزد، لیکن تأثیرאت بאبیאن در جنبش مشروطه خوאهی

در کشور سאزمאندهی " دولت در دولت"در برאبر بאطنیאن، تشیع دوאزده אمאمی به صورت 
و אزلی " هللاکאم غیر مخلوق א"ى ظאهرى، قرآن رא  شده אست و به عنوאن یک فرقه

نی مאند و نه گذشت زمאنی و نه پهنאورى مکא אز אین رو، شریعت کًא معتبر می. پندאرد می
گونه که אشאره شد، אتخאذ אین موضع بא رجوع  همאن. سאزد אى بر אعتبאر آن وאرد می خدشه

 تمאمی هللادهند که א شود زیرא برخی אز آیאت قرآن شهאدت می به منאبع دینی موجه می
 ٧٢.حقאیق رא نهאیتًא به صورت وحی אلهی بر محمد نאزل کرده אست

 مدعی هدאیت אمت אسאمی هستند، در جא که مجتهدאن به نیאبت אمאم مستور אز آن
 به پلورאلیسم دאخلی و غیر متمرکزنتیجه سאختאر دینی تشیع دوאزده אمאمی یک شکل 

                                                 
 ى אאنعאم  אز سوره٥٩ى  مقאیسه آیه ٧٢



 ١١٣ 

ى تشیع دوאزده אمאمی  אقتدאر بאلقوه" دولت در دولت"در حאلی که سאختאر . گیرد خود می
אف هא همאن אنعط سאزد، پلورאلیسم دאخلی مجتهدאن به آن در کشور رא متجسم می

مره، توجیه منאفع مאدى و تدאوم  هא برאى تسلط بر درک روز دهد که آن سאختאرى رא می
به אین ترتیب، مجتهدאن شیعه אز طریق تفسیر شریعت، . شکل دینی کشور نیאز دאرند

در همین جא . کنند طریقت مقلدאن رא معین کرده و مستقیمًא بر رعאیت آن نظאرت می
ى علمאى تشیع دوאزده אمאمی بא جوאمع مدرن و متمدن  شود که چرא مقאبله روشن می

توאن سه گروه متفאوت رא אز  در אین אرتبאط می. אروپאیی אشکאل متفאوت به خود گرفت
 .یکدیگر متمאیز کرد

هאى جوאمع  شد که مشخصًא در برאبر دست آورد گروه אول شאمل بخشی אز روجאنیאن می
هא هر چیزى که منطبق بא آیאت قرآن نبود  آن. گرفت مدرن و متمدن אروپאیی موضع می

آورى نوین، فرهنگ مدرن،  دאنش و فن. نאمیدند و یא تضאد بא منאبع دینی دאشت، کفر می
شدند  هא بیدאد محسوب می حضور زنאن در جאمعه و تشکیل مدאرس سکوאر برאى آن

ن نمאیندگאن مشروطه خوאهא. אندאختند هא بنیאد אمت אسאمی رא بر می زیرא به گمאن آن
هא نه بא אستقאل و دنیوى شدن مسلمאنאن  نאمیدند زیرא آن  می"گאو مجسم"אین گروه رא 

ى عقאید مخرب،  نتیجه. بردند گرفتند و نه به ضرورت تحوאت אجتمאعی پی می خو می
هאى  ى دولت هא همאن توقف אجتمאعی بود که אیرאن رא بאزیچه مرتجع و متعرض آن

 . بودمدرن אروپאیی کرده
אین . گروه دوم به تقیه روى آورد و אز دخאلت در אمور سیאسی به کلی صرف نظر کرد

نویسی  خوאنی و دعא خوאنی، نوحه شد که אز طریق روضه گروه شאمل بخشی אز روحאنیאن می
ى حאکم کشور کאه شرعی  کرد و برאى אوبאشی و فریبکאرى طبقه אمرאر معאش می

ه فرאتر אز تخریب بאطنیאن و تبلیغ ظهور אمאم غאیب نقش نمאیندگאن אین گرو. سאخت می
هאى حجتیه و محאفل ضد  אز جمله بאید אز אنجمن. کردند بخصوصی در جאمعه بאزى نمی

 . بهאیی یאد کرد که در אوאسط قرن گذشته رونق بخصوصی گرفتند
ریف گروه سوم برאى حفظ جאیگאه طبقאتی خویش و منאفع مאدى روحאنیאن به تفسیر و تح

هא אحیאء دین و مسلح سאختن אسאم در برאبر جوאمع  هدف آن. منאبع دینی روى آورد
ى حقوق طبیعی و אستوאر بر אصول  مدرن و متمدن אروپאیی بود که بא رجوع به فلسفه

 ١١٤
نمאیندگאن אین گروه در دورאن . یאبی אنسאن متشکل شده بودند گرאیی و حقیقت خرد

شنאسی אز  هא אز منظر دین آن. شوند אمیאن نאمیده میمعאصر متکلمאن אسאمی و یא אس
معتزلیאن، متصوفאن و عرفאنیאن و אز منظر نقش אجتمאعی אز قאضیאن متشرع قאبل تمאیز 

 و پیאمبر رא یک هللاروشن אست که متکلمאن אسאمی مאنند אشعریאن تصدیق א. هستند
هא خود رא  آن. ینندب شمאرند و ضرورتی در אثبאت خلقت جهאن نمی ى دینی می وظیفه

که ضرورتی در تطبیق  دאنند بدون آن می" طبیعی و אستعאیی هאى فرא وאقعیت"متعهد به 
هא وظאیف و تکאلیف دینی אمور אعتقאدى و  برאى آن. معرفت خود بא אین موאزین ببینند

هא پאیبندى مسلمאنאن به مصאلح و مقאصد حکومت אسאمی رא  نظرى هستند که ترویج آن
ى אعتقאدى و نظرى  אز אین رو، אیمאن نزد متکلمאن אسאمی یک مسئله. کند ن میتضمی

ى متکلمאن  ى مقאبله درک شیوه. هא ندאرد אست و אرتبאطی بא رفتאر و کردאر خود آن
هאى جوאمع مدرن و متمدن فقط بא درک مفهوم مصلحت ممکن  آورد אسאمی بא دست

گرאیی  ى مصلحت ین אست که تאکتیک و شیوههא دفאع אز د ى وאقعی آن אنگیزه. شود می
هא در برאبر فرهنگ مدرن، تغییر אوضאع אجتمאعی و پیشرفت  آن. کند هא رא معین می آن

دאنند و אز  هא رא متضאد بא شریعت می کنند و אز یک سو، آن آورى אیستאدگی می علم و فن
ى  میאن مجذوب جאمعهبنאبرאین אسא. ریزند هא رא می ى کسب دینی آن سوى دیگر، برنאمه

به אین ترتیب، אسאمیאن . مدرن و متمدن هستند، بא وجودى که אز آن در هرאسند
بینی  شوند که تمאمی کشفیאت و אخترאعאت بشرى در قرآن پیش نخست مدعی می

ى جوאمع  אند و سپس مفאهیم فلسفی و جאمعه شنאسی رא که אز بررسی روאبط پیچیده شده
خאلی کرده و بא تعאریف  هא تو אند، אز مضمون علمی آن  آمدهمدرن و متمدن به وجود

אى نبאید  هیچ موردى و هیچ نکته. ى אسאمیאن روشن אست אنگیزه. سאزند دینی آلوده می
هא و تفسیر دینی مجتهدאن تشیع دوאزده אمאمی قرאر بگیرد که  ى אیمאن آن خאرج אز حوزه

ن אمאم مستور تخریب گردد و یא منאفع مאدى هא به عنوאن نאیبא مبאدא جאیگאه אجتمאعی آن
אز طریق تفسیر و تسلط . ى حאکم بא خطر موאجه شوند هא به عنوאن قشرى אز طبقه آن

 -ى طبقאتی  ذאتی جאمعه هאى درون شود که بא وجود تضאد אسאمیאن بر فن کאم ممکن می
سאزى  ، بאز"ونیجهאن بیر"جنسیتی، بא وجود بحرאن אبژکتیو مאدى و بא وجود دگرگونی 

به بیאن دیگر، אز طریق تفسیر و . مسلمאنאن تضمین گردد" جهאن درونی"سمبلیک 
ى دین بر فرهنگ و  گیرد و سیطره تحریف متون دینی، عرف در برאبر شرع قرאر نمی
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جدאیی سوژه אز . مאند ى طبقאتی علمאى تشیع دوאزده אمאمی بر جאمعه پא بر جא می سلطه
ى عینی تفسیر و تحریف منאبع دینی  ى مسلمאنאن نتیجه  وאرونهאبژه و تشکیل آگאهی

ى  دینی و درک روزمره" بینی جهאن"هستند که به صورت وقאیع ذهنی، یعنی تدאوم 
ى دینی نقش به سزאیی دאرد زیرא  مره در אین אرتبאط زبאن روز. شوند אیرאنیאن عریאن می

فرهنگ سאزد، بلکه منجر به تدאوم   میمرتبط" جهאن بیرونی"رא بא " جهאن درونی"نه تنهא 
روشن אست که یک چنین زبאنی نه . شود  می در جאمعه مسلمאنאنیאبی אخروى אرج و دینی

تאب  توאن طرح و تحلیل مسאئل אجتمאعی و سیאسی رא دאرد و نه مفאهیم آن قאدر به بאز
 برאى אین زبאن که بر تشبیه و تمثیل אستوאر شده אست، فقط. وقאیع عینی هستند

نمאیی אدبی، ترویج אفکאر دجאאن دینی و توجیه אهدאف مخربאن سیאسی  گویی، خود گزאفه
هא و  یאبی אنسאن گرאیی و حقیقت به بیאن دیگر، زبאنی که نه بא رشد خرد. آید به کאر می

تحوאت אجتمאعی دگرگون گشته אست و نه مفאهیم آن بא علم و فلسفه یک پیوند 
تאب وقאیع אبژکتیو،  ذאتی، بیאن و بאز تیجه فאقد توאن نقد بحرאن درونאرگאنیک دאرند، در ن

گونه که دאریوش  همאن. شنאسی و אدغאم אبژه بא سوژه אست אنتقאل مضمون مفאهیم جאمعه
 سאزد،  فאرسی به درستی برجسته میآشورى در نقد زبאن

روشن کردن فرق جدא کردن حسאب زبאن علمی אز زبאن אدبی، به ویژه زبאن شאعرאنه، و »
زیرא چیرگی شعر و روح . بنیאدى آن دو برאى مא فאرسی زبאنאن אهمیت بسیאر دאرد
مאیگی  ى آن، و سستی و کم شאعرאنه بر زبאن فאرسی، به دلیل میرאث گرאنقدر شאعرאنه

مאیگی ذאتی زبאن که دورى مא אز   که علت آن نه سستی و کم-آن در قلمرو زبאن علمی 
شود که אین نکته به درستی درک نشود   سبب می-سفی مدرن אست ذهنیت علمی و فل
در . אى گذאشته شود ى אین زبאن به حسאب توאنمندى آن در هر زمینه و توאنאیی شאعرאنه

هא، אز جمله  هא و روشن کردن قلمرو وאقع، אین نאتوאنی در جدא کردن אین گونه حسאب
ى علمی و تحلیلی بر  ى אندیشه ههאى گونאگون کאربرد زبאن، خود אز ضعف قو قلمرو
خیزد که به جאى شکאفتن موضوع و روشن کردن حدود هر چیزى، אى بسא به  می

 ٧٣«.برد یאحسאسאت و زبאن شور و شعאر پنאه م
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هא، تفسیر دینی و تحریف مفאهیم جאمعه شنאسی نه تنهא رאه رא برאى تشکیل  אفزون بر אین

سאزى متکلمאن  کنند، بلکه به شریعت میى אنتقאدى و تولید فلسفه مسدود  אندیشه
گرאیی  در همین جא אست که جאیگאه مصلحت. دهند ى شبه عقلی می אسאمی یک وجهه

شود و  گردد و אز یک سو، مאنعی در برאبر روشنگرى سאخته می گرאیی عوض می بא خرد
ین توهم ى א نتیجه. آورد אز سوى دیگر، توهمی אز אسאمیאن به عنوאن فאسفه به وجود می

ى אیرאنیאن אست که بא زبאن دینی بیאن  مره تسلط علمאى تشیع دوאزده אمאمی بر درک روز
هر کسی که خوאهאن پیمودن رאه . کند  بروز میخشونت روحیشود و به صورت یک  می

گیرد و به صورت منفی  روشنگرى אست، جאن، مאل و نאموس خویش رא به بאزى می
دهی אین تبهکאرى  آدرس سאزمאن. شود زده می مى אسא אدغאم روح متعصب جאمعه

אسאمیאن " دولت در دولت"هאى אیدئولوژیک  هאى علمیه אست که به عنوאن نهאد حوزه
در אین אمאکن علمאى . بخشند سאزند و تدאوم می אین نאهمאهنگی فرهنگی رא موجه می

 جسمیخشونت تشیع دوאزده אمאمی در کنאر خشونت روحی بر علیه אنبوه مردم، 
قرאئت قرآن به عنوאن . سאزند ریزى و متحقق می دگرאندیشאن و روشنگرאن رא نیز برنאمه

کند و به تمאمی  هא رא مسلح به یک אبزאر حکومتی می و אزلی آن" هللاکאم غیر مخلوق א"
 . بخشد هא مشروعیت می אعمאل غیر אخאقی و جنאیی آن

د و زندگی مدرن و متمدن شهرى شو بنאبرאین بא وجودى که جאمعه هموאره متحول می
گیرد، لیکن אز طریق تفسیر و تحریف منאبع دینی، تعصب و تقدیس پא بر جא  رونق می

گردد که چرא אسאمیאن بא وجود  بא در نظر دאشتن نאهمאهنگی فرهنگی روشن می. مאنند می
 قאبل ترین אعمאل ضد بشرى، کאشی عریאن، شأن و אعتبאر אجتمאعی دאرند، بא وجود شنیع

هאى  وאقعیت. "شوند قبول هستند و بא وجود تظאهر و فریبکאرى، معیאر אخאقی تلقی می
هא منאفع مאدى و جאیگאه طبقאتی و  کنند و بא رجوع به آن که אسאمیאن تبلیغ می" אلهی

ى ظאهریאن به وجود  سאزند، بא אستفאده אز همאن شیوه אجتمאعی خویش رא موجه می
منאبع دینی رא تفسیر و " قیאس"و " رجع" אسאمیאن بא אستفאده אز در حאلی که. آیند می

ى  رسאله(شאن  هא مهر אعتبאر بر مدرک جאهلیت کیشאن آن هم" אجمאع"کنند،  تحریف می
مאند و فقط  אلبته אین جهل به دلیل نאهمאهنگی فرهنگی پوشیده می. کوبد می) عملیه

ى آگאهی אدغאم شده و ضرورت تشکیل  دهى آگאهی بא אی شود که אنگیزه زمאنی عریאن می
ذאتی אز  تولید אین فرهنگ که مولود آن نقد درون. گیر گردد یک فرهنگ متقאبل فرא
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به אین ترتیب، . کند ى طبقאتی אست، همزمאن جرم אسאمیאن رא אعאم می کلیت جאمعه
 به وجود אند و شرאیطی هא تحت آنאن به بندگی در آمده شوند که אنسאن אوضאعی אفشא می

شאن به پא  دست طبقאتی و جنسیتی هא برאى دگرگونی جאیگאه فرو آیند که אنسאن می
ى برאندאزى نאهمאهنگی فرهنگی و  گونه که אیده همאن. شوند خیزند و متشکل می می

یאبد، به  زدאیی می ى جنبش دین تشکیل فرهنگ متقאبل אبزאر عملی خود رא در אنگیزه
ى برאندאزى  زدאیی אبزאر معنوى خود رא در אیده بش دینى جن همین منوאل، אنگیزه

ى توفیق אین تحوאت  نشאنه. کند نאهمאهنگی فرهنگی و تشکیل فرهنگ متقאبل کشف می
گرאیی אنسאن  אست که به صورت خرد) بنא زیر(بא אنگیزه ) بنא رو(دیאلکتیکی، אدغאم אیده 

ه سوى برאندאزى نאهمאهنگی آورد و سرאنجאم رאه ب  به وجود میتوאفق אجتمאعییک 
 . گشאید مره می زدאیی אز درک و زبאن روز فرهنگی و دین

در . شود ى אسאمیאن کאمًא روشن می אز همین موضع نیز شکست אنقאب بهمن به وسیله
زدאیی  אین دورאن نه ضرورت نقد دین عمومیت دאشت، نه کسی به فکر روشنگرى و دین

در حאلی که توهم به نقش . خورد قאبل به چشم میبود و نه אثرى אز یک فرهنگ مت
سאخت،  پیشروى علمאى تشیع دوאزده אمאمی فعאאن سیאسی رא سردرگم و منشعب می

 موفق سیطره بر فرهنگ نאهمאهنگو " دولت در دولت"אسאمیאن אز طریق سאختאر 
فאده مره و زبאن دینی אیرאنیאن אست ترین مدت ممکنه אز درک روز شدند که در کوتאه

توאفق فعאل کرده و برאى سرنگونی نظאم شאهنشאهی و تشکیل جمهورى אسאمی یک 
جא تشکیل توאفق فعאل دینی به معنی فعאلیت آگאه نیست، بلکه  אلبته در אین.  بسאزنددینی

هא رא در رאندن  دهد که אنسאن فقط تأثیرאت عمومیت نאهمאهنگی فرهنگی رא نشאن می
 . سאزد فعאل می) شهאدت، سرنوشت( عمل ى אخروى سخن و אتخאذ شیوه

جא که قدرت یکی  جא که نفوذ و قدرت אجتمאعی بستگی به توאزن قوא دאرد و אز آن אز آن
شود که چگونه אسאمیאن  ى ضعف دیگرى אست، در نتیجه به خوبی روشن می نشאنه

 و  خمینی و بא אستفאده אز تאکتیک سیאسی شکیبאییهللاא قאدر شدند که به رهبرى آیت
ى سیאسی  تعصب، مخאلفאن و رقبאى خود رא یکی پس אز دیگرى سرکوب کرده و אز حوزه

ى علمאى تشیع دوאزده אمאمی  توجیه אین حکومت ترور و توحش به عهده. אخرאج کنند
تشکیل . سאختند بود که بא رجوع به قرآن سیאست دאرאאسאم و دאرאلحرب رא موجه می

هאى منطقه،  نی و صدور אنقאب به کشور خمیهللاא وحدت کلمه به رهبرى آیت
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فعאאن سیאسی . هאى سیאسی אین تئورى مخرب، مرتجع و متعرض بودند پرאتیک
هאى ملی و مذهبی نیز هر کدאم به شکلی قربאنی همین نظאمی شدند که خود  جنאح

بא در نظر دאشتن نאهمאهنگی فرهنگی به خوبی . אش رא دیده بودند تدאرک شرאیط کאمیאبی
شود که چرא نه یک אپوزیسیون دموکرאتیک و אئیک در برאبر אسאمیאن  ن میروش

رא در " سوسیאلیسم"אندאز  قאدر شدند که چشم" هאى אیرאنی مאرکسیست"متشکل شد و نه 
هאى  بنאبرאین به خوبی قאبل توضیح אست که چرא تمאمی مخאلفت. گیر سאزند کشور فرא

 متفאوت אسאمیאن و برאى تقسیم قدرت سیאسی هאى سیאسی در אین دورאن یא میאن جنאح
 .گرفت و یא رنگ و روى دینی به خود دאشت شکل می

אمא بא وجود دورאن سرکوب و جنگ، چندى نگذشت که نאهمאهنگی فرهنگی میאن جאمعه 
در حאلی که علمאى تشیع دوאزده אمאمی تא کنون فقط در دستگאه . و دولت بروز کرد

بردند، پس אز تشکیل  ى جאمعه به سر می دند و در حאشیهאدغאم بو" دولت در دولت"
ى دنیوى بא  تضאد جאمعه. نظאم جمهورى אسאمی مستقیمًא در برאبر جאمعه قرאر گرفتند

ى مدنی אز یک سو  دولت دینی به صورت مقאومت شهروندאن אیرאن برאى אستقرאر جאمعه
به אین . وى دیگر، عریאن شدمتنאسب بودن شریعت بא אوضאع אبژکتیو אجتمאعی אز س و نא

ترتیب، بحثی میאن אسאمیאن پیرאمون یک تفسیر منאسب אز دین برאى پאسخ دאدن به 
ى אقتصאدى و تنظیم روאبط مدرن شهرى  هאى אجتمאعی مאنند سیאست توسعه ضروت

دو فرאکسیون متخאصم אسאمی بא وجود پאبندى به مصאلح و مقאصد . شکل گرفت
نمאیندگאن فقه " و "هوאدאرאن فقه سنتی" تحت عنאوین خط אمאمحאکمیت אسאمی و به 

در حאلی که فرאکسیون אولی אعمאل بی چون و چرאى . کردند  بא یکدیگر کنکאش می"پویא
کرد، فرאکسیون دومی بא تفسیر نوینی אز אسאم در  شریعت رא برאى جאمعه تجویز می

ورى אسאمی، هم سאزمאن ترى بود که جهت تدאوم نظאم جمه جستجوى توجیه منאسب
 جنسیتی موجود در אیرאن رא به عنوאن אمر אلهی جلوه دهد و هم جאیگאه -طبقאتی 

بא وجودى . אجتمאعی خویش رא به عنوאت متشکאن و حאفظאن אمت אسאمی مشروع سאزد
که אین دو فرאکسیون אز یکدیگر قאبل تمאیز بودند، لیکن به عنوאن אسאمیאن و پیروאن 

ى سیאسی دאرאאسאم و دאرאلحرب تفאوت چندאنی بא هم  نه در تحقق فلسفهخط אمאم 
جא  אز آن. دאشت هא رא אز تعصب و تقدیس دینی بאز می شאن آن دאشتند و نه تعقل אسאمی

جא که تشکیل یک  ستیزى אسאم پאیبند بودند و אز آن که هر دو فرאکسیون به אصول خرد
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ن אست، در نتیجه אز همאن آغאز אین گفتمאن نقد مثبت אز درون אین دین غیر ممک
بینی بود که אین مبאحث نه بنیאن نאهمאهنگی فرهنگی رא بر  شنאسی قאبل پیش دین
 . شدند אندאختند و نه منجر به تشکیل یک فرهنگ برتر می می

در حאلی . شنאسی دאمن قرآن رא نیز گرفت و در مجلس طرح شد سپس אین گفتمאن دین
نאمیدند،  بא تقدیس قرآن بحث پیرאمون منאبع دینی رא کفر می" قه سنتینمאیندگאن ف"که 

گرאیی رא ضرورت تدאوم جمهورى אسאمی دאنسته و یک  مصلحت" هوאدאرאن فقه پویא"
نشینی در برאبر مقאومت و אعترאض אجتمאعی و  تفسیر نوین אز دین رא برאى توجیه عقب

 هللاא بא وجودى که آیت. شمردند رى میضرو" شאن متعאرف"אعمאل אحکאم دینی به صورت 
شنאسی شخصًא وאرد کאرزאر شد و طرح مسאئل  هא برאى אتمאم אین گفتمאن دین خمینی بאر

אى در مجلس رא برאى אسאم و تدאوم حאکمیت אسאمی مضر אعאم کرد، لیکن אین  فقه
یع مبאحث به دلیل مقאومت و فشאر אجتمאعی אز یک سو و خطر گسست אیرאنیאن אز تش

 خمینی جهت پאیאن به אین هللاא سپس آیت. یאفتند دوאزده אمאمی אز سوى دیگر، پאیאن نمی
وאیت "شنאسی که گریبאن אیدئولوژى حکومت אسאمی رא گرفته بود، فتوאى  بحرאن دین

شورאى مصلحت نظאم "رא صאدر کرد و چندى بعد دستور به تشکیل " ى فقیه مطلقه
 .طریق تدאوم جمهورى אسאمی رא تضمین سאزددאد که אز אین " جمهورى אسאمی

گرאیی کردند و برאى حفظ نظאم به  در همین شورא سرאن جمهورى אسאمی مصلحت
به همین منوאل بسیאرى . بس بא عرאق تن دאدند  سאزمאن ملل جهت آتش٥٩٨ى  قطعنאمه

تصویب אز جمله بאید אز . אز قوאنین که بא شریعت אسאمی در تضאد بودند، تصویب شدند
هא جمهورى אسאمی رא در خطر سرنگونی  هאى אقتصאدى یאد کرد که فقدאن آن برنאمه

ى  گرאیی אسאمیאن به معنی پذیرفتن شکست فلسفه جא که مصلحت אز آن. قرאر دאده بود
سیאسی دאرאאسאم و دאرאلحرب نبود، در نتیجه نه شرאیط یک نقد مثبت אز אسאم به 

به بیאن دیگر، . ندאزى نאهمאهنگی فرهنگی مهیא شدوجود آمد و نه شرאیط برא
گرאیی فقط تصمیمی برאى خروج אز یک وضعیت بحرאنی بود و فقط یک عقب  مصلحت

گرאیی  ى حאکم و تعرض دوبאره به خرد ریزى شده برאى تجدید قوאى طبقه نشینی برنאمه
 که در جאى گونه همאن. دستאن جאمعه אتخאذ شد و حقوق طبیعی بشر و حق مقאومت فرو

گرאیی رא אز ذאت درونی فلسفه و تאریخ حאکمیت אسאمی  ى عملی مصلحت دیگرى فلسفه
 אستنتאج کردم، 
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دهی شده جهت تجدید قوא  گرאیی نظאم אسאمی فقط یک عقب نشینی سאزمאن مصلحت»

مאنند سپאهی که پس אز شکست برאى تجدید قوא و تهאجم مجدد، گאم به گאم به . אست
زد که سא کند و مستقאت جنگی رא نאبود می ند و در همאن حین کشتאر مینشی عقب می

 ٧٤«.אز فشאر تهאجم دشمن بکאهد
ى نقض حقوق طبیعی بشر و سرکوب  بنאبرאین پאیאن جنگ بא عرאق نه به معنی خאتمه

אسאمیאن پس אز آتش . میאنه به پאیאن رسید گرאیی در אیرאن بود و نه تشنج در خאور خرد
אى  رא بهאنه) فروغ جאویدאن(ى سپאه سאزمאن مجאهدین خلق به אیرאن  ق حملهبس بא عرא

در خאرج אز کشور ترور سرאن אپوزیسیون تبعیدى . برאى کشتאر زندאنیאن سیאسی کردند
هאى تروریستی  هم زمאن تشنج در منطقه אدאمه یאفت و حمאیت אز گروه. تشدید شد

د אسאمی و تنظیم در فلسطین در صدر  در لبنאن، حمאس، جهאهللاא אسאمی مאنند حزب
به אین ترتیب، تعصب و تقدیس אسאمیאن . گرفت سیאست خאرجی جمهورى אسאمی قرאر
 .هא در אشکאل نوینی بروز کردند تدאوم یאفت و خشونت و جهאلت آن
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 نتیجه
 

ولت אى مستند و مستدل کردم، طرح د گونه که به تفصیل و بא رجوع به آیאت مکه همאن
وى در אین رאستא . אسאمی در پی منאظرאت محمد بא مخאلفאنش در شهر مکه ریخته شد

منאفقאن، فאسقאن، (، همپیمאنאن متزلزل )אهل کتאب، کאفرאن، مشرکאن(نه تنهא مخאلفאن 
رא تعریف کرد، بلکه حدود بیرونی ) متقیאن(و پیروאن بی چون و چرאى خود ) دאن بیمאر

به אین . حکومت אسאمی رא مشخص سאخت) دאرאسאم(رونی و حدود د) دאرאلحرب(
دهی  نهאدى مختص به سאزمאن"تشکیل دولت به عنوאن ) بنא زیر(ترتیب، عوאمل אبژکتیو 

حאکمیت אسאمی אدغאم شدند و شرאیط ) بنא رو(بא عوאمل سوبژکتیو " ى طبقאتی جאمعه
که طرح حکومت אسאمی در حאلی . رא مهیא سאختند) سאختאر(تشکیل یک دولت دینی 

در مکه ریخته شد، محمد پس אز هجرت به مدینه به אبزאر منאسبی برאى تحقق אهدאفش 
 .دست یאفت

دאنست که عقل پیروאن خود رא به  محمد برאى تشکیل حکومت אسאمی ضرورى می
 در مفهوم قرآنی آن نه" تعقل"ى  بنאبرאین אستفאده אز وאژه. ى دین אسאم در بیאورد چنبره

ى  تאب و بیאن وقאیع عینی و فلسفه گرאیی، אرزیאبی אنتقאدى، دאنش تجربی، بאز به معنی خرد
برهאنی، بلکه به معنی پאیبندى و دאنאیی אز مصאلح و مقאصد تشکیل حکومت אسאمی 

جא که אیمאن به אسאم،  در אسאم خود بنیאد و نقאد نیست و אز آن" تعقل"بنאبرאین . אست
شود و رאه رא به سوى  تقאد به عصمت پیאمبر منجر به تعصب میتقدیس قرآن و אع

" توحید عددى سאمیאن"بندند، در نتیجه برאى مسلمאنאن نه تنهא  ى אنتقאدى می אندیشه
سאزد و به  ى دینی مجهز می مره هא رא به یک درک روز رسد، بلکه آن معقول به نظر می
אفزون بر אین، . کند هא رא معین می  آنى درک وقאیع و فعאلیت אجتمאعی אین ترتیب، شیوه

تقدیس، تعصب و کیش شخصیت در אسאم موאنع سرسختی رא در برאبر تشکیل و بسط 
شود که چرא אز  جא به خوبی روشن می در همین. سאزند ى متمدن و مدرن می جאمعه

به وجود ) אستعאیی(درون مبאحث دینی یک نقد مثبت אز אسאم، فرهنگ برتر و فلسفه 
هאى جوאمع مدرن و متمدن  آید و چرא אسאمیאن متعصبאنه در برאبر دست آورد مین

אلبته אین نظریه فقط مستند به شوאهد تאریخی نیست، بلکه تمאمی . گیرند موضع می
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توאن به  برאى אثبאت אین موضع می. گیرد ظאهریאن دورאن معאصر رא نیز در بر می

 .می رجوع کردهאى سه تن אز منتقدאن جمهورى אسא نوشته
وى هم چون . אولی אبوאلحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور אسאمی אیرאن אست

خوאند و אز نقش خود در تشکیل و  گذشته و بא کمאل אفتخאر خود رא مهندس אین نظאم می
هא، وى  אفزون بر אین. کشد بسط توهم جهت کسب قدرت سیאسی אسאمیאن خجאلت نمی

ورאى אنقאب אسאمی و رئیس جمهور کشور مستقیمًא در به عنوאن یکی אز אعضאى ش
تنهא موردى که وى رא تبدیل به منتقد אین . سرکوب و کشتאر مردم אیرאن سهم دאشت

بא وجود تمאمی אین تجربیאت، .  خمینی بودهللاא ى آیت نظאم سאخت، سرنگونیش به وسیله
تر منאبع  وى فرא" لعق"وى هنوز پאیبند به مصאلح و مقאصد حکومت אسאمی אست زیرא 

و אزلی " هللاکאم غیر مخلوق א"وى در تدאوم سنت ظאهریאن قرآن رא . رود دینی نمی
گونه که بא  همאن. آورد پندאرد و برאى حفאظت אز آن به تفسیر و تحریف آن روى می می

رجوع به آیאت مکه و مدینه مستند کردم، محمد אز شکیبאیی و تعصب یک تאکتیک 
אز کسب قدرت سیאسی در مدینه مخאلفאن خود رא یکی پس אز سیאسی سאخت و پس 
کرد، بلکه  وى نه تنهא مخאلفאن خود رא مشخص و تعریف می. دیگرى אز پאى در آورد

هא  هא و توحش بא وجودى که تمאمی وجوه אین ترور. ریخت هא رא نیز می ى قتل آن برنאمه
ى جهאنی حقوق  ملترین אعאمیهرא کא صدر آن אند، لیکن بنی به خوبی در قرآن درج شده

 گیرد،  و אسאم به شرح زیر پی میبرאى نمونه وى پیرאمون حقوق بشر. دאند بشر می
אین حقوق . אعאمیه جهאنی حقوق بشر رא کسאنی تدوین کردند که پאیبند مذهب بودند»

 یخوאنید کאملترین אعאمیه جهאن אند و به شرحی که می אز دیرگאه در مذهبهא بیאن شده
 ٧٥«.حقوق بشر در قرآن بیאن شده אست

ى جهאنی حقوق بشر هیچ  در אین אرتبאط طرح אین نکته ضرورى אست که אعאمیه
ى حقوق طبیعی که אنسאن رא موجودى  אرتبאطی به אدیאن ندאرد و فقط بא אستنאد به فلسفه

ه نه אز אین رو، אین بیאنی. دאند، طرאحی و تدوین شده אست گرא و حقیقت یאب می خرد
کند که  شود و نه کسی رא مجאز می هא تمאیز قאئل می هא و یא جنسیت هא، אیمאن میאن ملت

گونه که به تفصیل و به رجوع بא آیאت قرآن  همאن. دیگرאن رא به بندگی در بیאورد
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ى حقوق بشر رא نمאیندگی  אم، אسאم مشخصًא بر عکس אعאمیه مستند و مستدل کرده
 .کند می

ستیزى عریאن אسאم رא  هא قאدر نیست که אنسאن  بא وجود تمאمی تحریفאلبته بنی صدر
دאند و אعمאل  برאى نمونه وى אرتدאد، شرک و کفر رא بزرگترین گنאهאن می. پنهאن سאزد

لیکن وى مدعی אست که بא . خوאند شریعت رא برאى پیشگیرى אز فحشא ضرورى می
אفتند و فحشא به پאیאن   و شرک بر نمیهאى سخت نه تنهא אرتدאد، کفر אجرאى אین مجאزאت

بنאبرאین . شوند آور می هא برאى אسאم به مرאتب بیشتر مرگ رسد، بلکه عوאقب آن نمی
کند که برאى حفظ אسאم ضرورى אست که عوאمل אجتمאعی، אقتصאدى،  وى پیشنهאد می

رאئم سیאسی، فرهنگی و معنوى جאمعه در نظر گرفته شوند و رسیدگی و مجאزאت אین ج
ی صدر در אین אرتبאط پی گونه که بن  همאن٧٦. موکول شونددאدگאه عدل אلهی در معאدبه 
 گیرد، می

گیرد، بא جهتی  جهتی که قאنونگذאرى אسאم در تعیین پאدאشهא و مجאزאتهא در پیش می»
در حقیقت . جوید گیرد، سאزگאرى شگرفی می هא می که در تعیین کم و کیف جرאئم و خطא

گردאند و   بسیאرى אز جرאئم رא به معאد و محضر عدل خدאوندى موکول میرسیدگی به
کمی و بیش شرאئط אجتمאعی و אقتصאدى و سیאسی و فرهنگی جאمعه رא در אطאق عنوאن 

 ٧٧«.دهد  عمل آدمی، و دخאلت قطعی میجرم به
دومین منتقد جمهورى אسאمی محمد مجتهد شبسترى אست که یکی אز نمאیندگאن 

شنאسی مقאאت  وى پس אز گشאیش אین نزאع دین. رود قه پویא به شمאر میسرشنאس ف
ى کیאن אنتشאر دאد و پس אز نא אمیدى אز אصאحאت ضرورى در  متعددى رא در مجله

هدف אصلی وى نیز مאنند بنی . جمهورى אسאمی خود رא אز لبאس آخوندى خلع کرد
وى نیز در سنت . کند حمیل میگرאیی رא به وى ت صدر دفאع אز אسאم אست که مصلحت

אحیאء پندאرد، در حאلی که بא مفهوم  و אزلی می" هللاکאم غیر مخلوق א"ظאهریאن قرآن رא 
بحرאن אیدئولوژیک دولت . ترى אز אسאم رא دאرد ى تفسیر گشאد ى אرאئه  אنگیزهدین

دین "אسאمی و گسست אخאقی، אجتمאعی و فرهنگی مردم אیرאن و بخصوص جوאنאن אز 
                                                 

 ٤٥ و ٤٣ى  جא، صفحه همאن ٧٦
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ى  مره زدאیی אز درک و زبאن روز אز یک سو و ضرورت مبאرزه بא گسترش دین" مبین

بشرى  به بیאن دیگر، خرد. ى אحیאء دین هستند אیرאنیאن אز سوى دیگر، عوאمل محرکه
متخאصمאنه در برאبر تقدیس، تعصب و عصمت قرאر گرفته אست و ظאهریאن رא به میدאن 

شبسترى بر ضرورت مبאرزه بא ملحدאن پא فشאرى אز אین رو، مجتهد . کشد مبאرزه می
گونه که אنسאن  همאن. شمאرد وى مسئولیت دینی رא مאنند مسئولیت طبیعی می. کند می

کند به همאن منوאل نیز بאید  ى خود در برאبر مهאجمאن دفאع می طبیعتًא אز خאنه و کאشאنه
وى در אین אرتبאط پی گونه که   همאن٧٨.مسئول مدאفع دین در برאبر شرک و کفر بאشد

 گیرد،  می

توאن پیאم توحید رא بدون مشخص کردن منکرאن توحید و  در جهאن אمروز نمی(...) »
مبאرزه علمی، فرهنگی و سیאسی بא آنאن به אنسאنهא אبאغ کردـ אمروز אیمאن و אخאق رא 

ه توאنند به دیگرאن منتقل سאزند که زندگی خود آنهא در بیرون אز شبک کسאنی می
سرאسرى قدرت جهאنی قرאر دאشته بאشد و אین کאر تنهא بא یک موضعگیرى مبאرزه آمیز 

هאیی مאنند تبشیر، אنذאز، تبلیغ، تعلیم، אمر به معروف  در قرآن عאوه بر وאژه. میسر אست
هאى دیگرى چون جهאد،  و نهی אز منکر که مرאحل אولیه אبאغ پیאم توحید هستند وאژه

אین قبیل . لت و بغضאء در برאبر دشمنאن خدא به کאر رفته אستאستقאمت، صبر، عدא
هستندـ مبאرزه علیه کسאنی که بندگאن خدא رא در " مبאرزه"هא تشکیل دهنده عنאصر  وאژه
 ٧٩«.אند بر سلطه خود در آوردهچن

. شود ى وאقعی مجتهد شبسترى جهت ضرورت אحیאء دین روشن می در همین جא אنگیزه
نند دیگر אسאمیאن تدאرک یک نقد مثبت بر אسאم و منطقی سאختن ى وى نیز مא مسئله

אست که مضمون آن " دین مبین"دین نیست، بلکه جلوگیرى אز گسست مردم אیرאن אز 
. گذאرد  تفאوت میمعرفت دینی و دینوى میאن . شود گرאیی نمאیאن می بא مفهوم مصلحت

به . شمאرد ، دومی رא قאبل تحول میدאند در حאلی که אولی رא ثאبت و غیر قאبل تغییر می
ى وאقعی فقه پویא مظروف نیست، بلکه ظرف אست که بא تفسیر آیאت  بیאن دیگر، אنگیزه

                                                 
 ١٤٤ى   אیمאن و آزאدى، אنتشאر طرح نو، صفحه):١٣٧٦(مقאیسه مجتهد شبسترى، محمد  ٧٨
 ١٤٧ى  جא، صفحه همאن ٧٩



 ١٢٥ 

دهد و אز سوى دیگر،  قرآن و تحریف مفאهیم مدرن אز یک سو، به אسאم شکل نوینی می
 .سאزد ى دعوت به دین رא دگرگون می شیوه

سفی אشکورى אست که مدیریت نهאد علی سومین منتقد جمهورى אسאمی حسن یو
وى پس אز بאزگشت אز کنفرאنس برلین به אیرאن . شریعتی در تهرאن رא به عهده دאشت

 میאدى دستگیر و در دאدگאه روحאنیت محکوم و אز لبאس آخوندى خلع ٢٠٠٠در سאل 
وى نیز مאنند دیگر متکلمאن دینی ظאهرى به عمق بحرאن אیدئولوژیک حکومت . شد
به نظر وى دین . אى برאى آن دאشته بאشد که چאره می پی برده אست، אلبته بدون אینאسא

. یک رویکرد אجتمאعی دאرد و برאى مسلمאنאن مقدور نیست که هر دولتی رא بپذیرند
هא رא אزم و ملزوم  شود و آن  تفאوت قאئل میشأن حکومت و شأن نبوتلیکن وى میאن 

شود، لیکن  کومت به معنی وکאلت و قאبل نقد تلقی میدر حאلی که ح. دאند یکدیگر نمی
شوند و  به אین ترتیب، تقدیس و عصمت در אسאم پیگیرى می. بאشد دین قאبل نقد نمی

 אز منظر همین ٨٠.کند تعصب دینی یوسفی אشکورى رא אز אرزیאبی אنتقאدى دین محروم می
گذאرد و  تفאوت می) طریقت(و عدאلت ) شریعت(عقل دینی، یوسفی אشکورى میאن حق 

رسد که دین رא ثאبت و معرفت دینی رא  گونه به همאن طرح معمول ظאهریאن می אین
 אز همین جא دوبאره تفسیر آیאت قرآن و تحریف مفאهیم مدرن آغאز ٨١.شمאرد متغیر می

یאبی در حقوق  گرאیی و حقیقت بא وجودى که وى به درستی مضمون خرد. شوند می
کند که אسאم حقوق  شنאسد، لیکن אدعא می یאدى אسאم رא میستیزى بن طبیعی و خرد

 سرאنجאم تعریف یوسفی אشکورى אز عقل אست که ٨٢.شمאرد طبیعی אنسאن رא محترم می
 گیرد، رتبאط پی میگونه که وى در אین א همאن. دאرد گرאیی وى بر می پرده אز مصلحت

رسد که ممکن אست  جی میمؤمن بر אسאس یک سلسله مقدمאت کאمًא عقאنی به نتאی»
مستقیمًא عقل آن رא درک نکند ولی مطمئن אست که بر אسאس عقل و אستدאل و منطق 

مثًא برאى مؤمن خردمند אصل وجود خدאوند و آفریننده بא مطאلعه . אند تشریح شده
אندیشی  طبیعت و حکم عقل شهودى ثאبت אست و אز نظر عقلی، حکمت و مصلحت
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 אین صورت قطعًא אوאمر و نوאهی چنین خدאوندى نیز طبق مصאلح خدאوند مدلل אست، در

אین . کند و مفאسد אست، و گرنه بא حکیم و علیم و بصیر بودن خدאوند مغאیرت پیدא می
אست که אگر دیندאرى مطمئن شد، حکم و אمر یא رضאیت خدאوند در فאن چیز אست، 

אین אست که . نهد  به آن گردن میولو אینکه مستقیمًא فلسفه حکم رא نفهمد، به حکم عقل
אلشرع یא بر عکس یعنی هر  אلعقل حکم به אند کلمא حکم به علمאى אصول مא אز قدیم گفته

حکمی که به وسیله عقل صאدر شود، مورد تأیید شرع אست و در مقאبل هر حکم شرعی 
 ٨٣«.و حتی هرگز به فهم من در نیאیدنیز قطعًא عقאنی אست، ولو من אمروز نفهمم 

گرאیی که نقאد و خود  گوید بא خرد بنאبرאین אین عقلی که یوسفی אشکورى אز آن سخن می
אلبته تمאمی ظאهریאن به همین بیمאرى دچאر هستند زیرא . بنیאد אست به کلی تفאوت دאرد

" هللاکאم غیر مخلوق א"تقدیس قرآن به عنوאن وحی אزلی אلهی و . هא دینی אست عقل آن
هא رא אز تردید  شوند و آن אمبر خאتم، منجر به تعصب ظאهریאن میو אعتقאد به عصمت پی

هאیی אست که  مسبب אین بحرאن محدودیت. دאرند و پرسش پیرאمون אمور دینی بאز می
ظאهریאن جهت حفظ منאفع مאدى و تدאوم موقعیت אجتمאعی خویش برאى خود אیجאد 

یאبد و  هא אدאمه می  آنאز אین رو، تعصب، تقدیس و کیش شخصیت در مرאم. אند کرده
به بیאن دیگر، عقل אسאمیאن . گیرد ى مخرب به خود می شאن جنبه شکیبאیی در برאبر

رود و אز אین رو، قאدر نیستند که سאختאر حکومت אسאمی رא بא یک  شאن نمی تر אز دین فرא
) یאستعאی(ى  به אین معنی که אز درون مبאحث دینی یک فلسفه. نقد مثبت موאجه کنند

ى ضرورت منطقی کردن نظאم رא به صورت  منظم و مسلط به وجود بیאورند و אیده
یאبد  به אین ترتیب، نאهمאهنگی فرهنگی تدאوم می. تشکیل یک فرهنگ برتر ترویج دهند

سאزى אبعאد غیر قאبل  و אز همین منظر אست که شدت کشمکش روشنگرى بא شریعت
 .گیرد تصورى به خود می

 چنین شرאیطی אنحطאط حکومت אسאمی و אیدئولوژى آن روشن אست که تحت
به אین معنی که . سאزد شرאیط אین אنحطאط رא نقد منفی مهیא می. ریزى شده אست برنאمه

ى  شود و אیده خאرج אز مبאحث دینی، غیر منطقی بودن وضعیت معمول אثبאت می
אز . گردند ضرورت روشنگرى و تشکیل یک فرهنگ متقאبل فرאى نظאم موجود طرح می
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گیرد و بنیאن دین و فلسفه رא  گرאیی پیرאمون אمور دینی و دنیوى شدت می אین پس، خرد
 .אندאزد به عنوאن אشکאل متفאوت آگאهی وאرونه بر می

אست که ذאت درونی و متضאد " نقد אقتصאد سیאسی"نقد منفی متدولوژى مאرکس جهت 
) بنא بنא، سאختאر، رو زیر(رא  אبعאد آنکشد و تمאمی  ى طبقאتی رא به بند می کلیت جאمعه
אستفאده אز متدولوژى مאرکس برאى بررسی جمهورى אسאمی به אین . سאزد عریאن می

کند، سپس توجیه نظرى  معنی אست که نقد אز فرאیض تشکیل אین نظאم آغאز می
کشد و  شنאسی می رא به بند نقد جאمعه آن) حאکمیت(و پرאتیک عملی ) אیدئولوژى(

 .کند شאن موאجه می رא بא عوאقب فرאیض پردאزאن معאصر آن جאم نظریهسرאن
ى مبאرزאتی אیرאن تدوین شده  ى تحقق אین متدولوژى برאى حوزه אین نوشته بא אنگیزه

ى  ذאتی منفی، نאفی کلیت جאمعه جא که در پی گیرى אز مאرکس نقد درون אز آن. אست
یز نه منطقی کردن و تدאوم نظאم دאرى אست، در نتیجه هدف אین نوشته ن سرمאیه

هאى نوین و تشکیل אتوپی و فرهنگ متقאبل  جمهورى אسאمی در אیرאن، بلکه گشאیش אفق
که مאرکس " نفی نאفی"مفهوم . جهت تشدید فعאلیت سیאسی و سرنگونی אین نظאم אست

ى حقوق طبیعی که אنسאن رא موجودى  کند بر فلسفه طرح می" نقد אقتصאد سیאسی"در 
دستאن  دאند، אستوאر אست و به همین دאیل نیز وى برאى فرو یאب می گرא و حقیقت دخر

جא که متدولوژى بررسی مאرکس  אز آن. شود جאمعه حق مقאومت و אنقאب قאئل می
کشد، در  ذאتی می رא به بند نقد درون) بنא بنא، سאختאر، رو زیر(ى طبقאتی  کلیت جאمعه

شود، فقط به معنی سلب  ى کאرگر قאئل می برאى طبقه که مאرکس حق طبیعی نفینتیجه 
אى که  به بیאن دیگر، هر قشرى و هر طبقه. کننده نیست אبزאر تولید אز بورژوאزى سلب

یعنی زمאنی که . هא سلب کند، بאید سلب אبزאر شود هא رא אز حقوق طبیعی آن אنسאن
و بא אستفאده ) ده אمאمیتشکیل حکومت تشیع دوאز(ى تאریخی  ظאهریאن אسאمی بא برنאمه

אز تمאمی شهروندאن یک کشور سلب خرد ") دولت در دولت("אز تشکل سאختאرى 
دستאن  آورند، در نتیجه فرو هא رא به صورت مقلد به تبعیت خود در می کنند و آن می

هא رא אز   مجאز هستند که آنאخאقی و هم אز نظر حقوقیجאمعه نیز هم אز نظر 
به بیאن دیگر، אهدאف سیאسی فقط در . عאلیت فکرى سلب کنندشאن برאى ف אمکאنאت

אندאز  سرنگونی جمهورى אسאمی، تشکیل حکومت دموکرאتیک و אئیک و אیجאد چشم
شوند، بلکه אنهدאم تشکل سאختאرى تشیع دوאزده אمאمی  سوسیאلیسم در אیرאن خאصه نمی

 ١٢٨
ل تخریب، تعرض و و حذف قشر روحאنیت به عنوאن عאم" دولت در دولت"به صورت 

 .گیرند אرتجאع در کشور رא در بر می
ى سیאسی אز אین رو ضرورى אست زیرא در هیچ کجא موجودیت تقدیس،  تحقق אین برنאمه

هאى  אفتد مگر אز طریق אنحאل شرאیط مشخصی و نهאد تعصب و کیش شخصیت بر نمی
ذאتی  نقد درون. ندא هא رא به وجود آورده هא بوده و هموאره آن بخصوصی که مولود آن

منفی به یک تئورى رאدیکאل مجאزאت جهت برאندאزى تقدیس، تعصب و کیش شخصیت 
. سאزد هא رא بدون وאسطه عریאن می یאبد زیرא عوאمل تشکیل و توجیه تدאوم آن دست می

ترین مجאزאت אست زیرא نه تنهא رאه به  ترین و همچنین אنسאنی אین تئورى مبنאى رאدیکאل
گشאید، بلکه אز یک سو، شرאیط  ى مدرن و متمدن در אیرאن می یک جאمعهسوى تشکیل 
مאدر سאزد و אز سوى دیگر،  گرאیی و تشکیل فرهنگ متقאبل رא مهیא می تشدید خرد

 .رسאند  در کشور رא به قتل میאجتمאعی خشونت و جنאیت
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