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دیباچه

به نام جان جهان
آنچه در این مجموعه مالحظه میکنید جلد نخست سلسله مقاالتی است با عنوان
«جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسالم» که پیش از این در وبسایت «زیتون»
منتشر شده است.
شرح بیشتر آن این است که از آغاز فعالیت «سایت خبری – تحلیلی زیتون» در
زمستان  1394اینجانب سلسله نوشتارهایی تحت عنوان یاد شده در آن رسانه آغاز کردم
که مورد توجه صاحب نظران و عالقهمندان به این نوع مباحث قرار گرفت .این جستارها
هنوز نیز ادامه دارد .از آنجا که در جستار اول در باب عنوان و مضامین و هدف از انتشار
این مقاالت به تفصیل صحبت شده است در اینجا از آن در میگذرم.
در سال گذشته برخی از دوستان و خوانندگان این مقاالت پیشنهاد کردهاند که
این جستارها برای استفاده افزونتر و ماندگاری بیشتر به صورت کتاب (کاغذی و یا
الکترونیکی) منتشر شود و من نیز این پیشنهاد را مناسب و مفید تشخیص داده و بر آن
شدم تا بدان عمل کنم.
از آنجا که تا کنون بیست مقاله از این سلسله جستارها منتشر شدهاند و هنوز ادامه
دارد (احتماال بیست مقاله دیگر در راه است) ،تصمیم بر آن شد برای احتراز از حجیم
شدن کل مقاالت فعال همان بیست مقاله در یک مجموعه منتشر شود که طبعا به عنوان
جلد یکم خواهد بود و بقیه نیز پس از پایان سلسله نوشتارها به عنوان جلد دوم عرضه
خواهد شد.
گفتنی است که این مقاالت مجددا ویرایش شده و تالش شده که از نظر نوشتاری و
قواعد ادبی و مقاله نویسی پیراستهتر باشد و به ویژه در برخی از مقاالت افزودههای قابل
توجهی افزوده شده است.
چنان که در آغاز جستارها گفتهام ،این نوشتارها «جستار» است به معنای دقیق آن و
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از این رو تمرینی است برای اندیشیدن عمیقتر و تحقیق بیشتر و از این رو صادقانه از نقد
و نقادی اهل نظر و تحقیق استقبال کرده و میکنم .زیرا نقدها و راهنماییهای آشنایان
با این مباحث توشه راهی است برای ادامه استوارتر و بیخطاتر راه .امیدوارم ارباب فضل
و دانش دریغ نکنند.
از دوستانی که در کار انتشار این مجموعه همت و یاری کردهاند و نیز از ناشر محترم
صمیمانه سپاسگزارم.
ّ
بمنه و کرمه
مرداد ( 1396آ گوست )2017
بن  -آلمان
حسن یوسفی اشکوری

بخش نخست

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال اول قرن نخست اسالم
پس از این سلسله مقاالتی ذیل عنوان عام «جستارهایی در تاریخ هفتاد سال اول قرن
نخست اسالم» ،در موضوعات مختلف و متنوع تاریخی و اعتقادی مسلمانان آغازین،
در این مجموعه تقدیم خوانندگان خواهد شد .موضوع محوری این سلسله مقاالت،
تحقیق و کنکاش مفید در پارهای از رخدادها و مسائل مطرح در هفتاد سال قرن نخست
تاریخ اسالم است .با شرحی که در باب عنوان «جستار» میدهم ،انگیزه و مرادم از
طرح این گفتارها و ارائه این سنخ مقاالت روشنتر خواهد شد.
در واژه ُ
«جستار» چند مؤلفه دخیلاند و مجموعه آنها مفهوم این کلمه و عنوان را
میسازند :جستجو ،استفسار ،تحقیق و طلب .از این رو جستار مقاله و گفتار است
اما مقالهای است که نویسنده آن نه دعوی تحقیق کامل دارد و نه اصوال مؤلف در
مقام استنتاج نهایی و داوری قاطع و جزمی در موضوع تحقیق اجمالی و احیانا کوتاه
خود است .نویسنده در موضوعی احیانا مهم (حداقل به زعم خود) ،فی الجمله تحقیق
میکند و سپس آن را با دیگران و به ویژه محققان و صاحب نظران به بحث و اشتراک
میگذارد .افزون بر تحقیق و پژوهش ،سه عنصر جستجو ،استفسار و طلب در این
مؤلفهها مهماند.
در چهارچوب نوشتههای جستاری ،نویسنده هرچند تحقیق کرده و در موضوعی
معین مطلب مینویسد ،اما همچنان در حال جستجوست و همچنان میپرسد و استفسار
میکند و همچنان در طلب حقیقت بیشتر و روشنایی و وضوح فزونتری در موضوع
تحقیق است .میتوان چنین تقریر کرد که ،در جستارها ،نویسنده در حال بلند بلند فکر
کردن است و بر آن است تا یافتههای خود را به صورت خام و نیمهخام با پژوهشگران
و مخاطبان خاص خود در میان بگذارد تا در نهایت با همکاری و همفکری احتمالی
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مخاطبان اشتباهات احتمالیاش برطرف شود و کاستیها برطرف گردد و در فرجام کار
به مرحله اطمینان بخشی در انکشاف حقیقت برسد .در نوشتههای جستاری نویسنده
چهاردیواری بنایی را برمیآورد و انتظار دارد با تکاپوهای علمی بعدی خود و نیز
همکاری مخاطبان جستجوگر و طالب حقیقت به کمال برساند.
می دانیم که تاریخ اسالم ،مانند تواریخ دیگر اقوام و ملل ،انباشته است از راست
و دروغ و سرشار است از انواع جعلیات ،به گونهای که امروز پس از هزار و چهارصد
سال ،انکشاف حقیقت ممکن نیست و در موارد زیادی حتی دست یابی به حقیقت
نسبی علمی نیز بسی دشوار مینماید .واقعیت این است که تحقیقی ساده در منابع
روایی و تاریخی مسلمانان این توهم را پدید میآورد که وفق منابع موجود اصل بر جعل
و دروغ است مگر این که خالفش ثابت شود .هرچند البته چنین توهمی نمیتواند قابل
اعتنا و مقبول باشد؛ چرا که اوال در این صورت ،بالمالزمه باید تمام منابع حدیث و
سیره و در نتیجه فقه و کالم و تفسیر یعنی عمال بخش مهمی از میراث مکتوب تمدن
و فرهنگ اسالمی را یکسره رها کنیم و عمال تمام آنها را به دریا بریزیم؛ و چنین کاری
نه ممکن است و نه مفید .اگر چنین کاری روا باشد ،تواریخ دیگر اقوام و دینها نیز
کم و بیش وضعیت مشابه دارند .ثانیا این گونه نیست که بر اساس دادههای موجود در
منابع کنونی ،انکشاف حقیقت به طور نسبی ممکن نباشد .به هر تقدیر با استفاده از
روشهای معتبر نقد تاریخی ،میتوان در مورد رویدادهای تاریخی کم و بیش حقایق
را با درجات مختلف اطمینانبخشی آشکار کرد .در جستاری جداگانه به این موضوع
خواهیم پرداخت.
برای درک و تحلیل تاریخ اسالم و فهم رویدادهای ریز و درشت آن ،به لحاظ روش
شناسی ،از دو منظر میتوان تحقیق و پژوهش کرد و به داوری نسبی رسید .یکی از منظر
کالمی و اعتقادی و دیگر از منظر تاریخی؛ منظر نخست را پیشینی و برهانی مینامند
و منظر دومی را پسینی و تجربی-عقلی و به معنای دیگر پدیدارشناختی .در روش اول،
مبنا و معیار درک و تحلیل ،مفروضات ایمانی و اعتقادی است ،و در روش دوم ،معیار
فهم و تفسیر رویدادها صرفا به استناد دادههای تاریخی و اسناد معتبر و قابل محاسبه
و ارزیابی است .تاریخ اسالم در دوران تدوین (از قرن دوم تا ششم) ،عمدتا با معیار
نخست نوشته و تنظیم شدهاند و به همین دلیل میتوان آن را «تاریخ مقدس» نامید.
اگر نگاهی به تمام تواریخ اسالمی و از جمله سیرهها بکنیم ،میبینیم جملگی و بدون
استثنا ،تاریخ را از آفرینش و حضرت آدم آغاز کرده و بعد به سلسله پیامبران سامی و
برخی غیر سامی (مانند زرتشت) پرداخته و بدین ترتیب این سلسله به پیامبر خاتم پیوند
میخورد و تحوالت دوران او و پس از آن تا روزگار مورخ ادامه پیدا میکند .در این نوع

السا تسخن نرق لوا لاس داتفه خیرات رد ییاهراتسج
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تاریخ نگاری ،امور مفروض مورخان ،عبارتند از :وجود و حضور خداوند در هستی و
در عالم و آدم ،ضرورت نظری و تحقق عملی وحی و نبوت در زیست جهان آدمی،
تأثیرگذاری عمده این سلسله بزرگ و درازآهنگ در زندگی و تمدن و فرهنگ جوامع
مختلف انسانی ،انحراف و گمراهی شمار قابل توجهی از آدمیان و جوامع انسانی از
مسیر انبیاء و ذم هر نوع دگراندیشی بیرون دینی و درون دینی به عنوان دشمنان خدا.
اینها جملگی مفروضات ایمانی و پیشنیاند و با معیارهای عقلی و علمی و به استناد
دادههای عینی و پژوهشی قابل اثبات و رد نیز نیستند .اما در منظر تاریخنگاری علمی
و پسینی ،این مفروضات محل اعتنا نیستند (حتی اگر مورخ خود به دالیلی بدانها مؤمن
و ملتزم باشد) ،مورخ صرفا با اسناد موجود تحقیق میکند و به نتایج البته نسبی میرسد
و در نهایت با یک جمعبندی و نوعی داوری محتاطانه به کار خود پایان میدهد .در
این روش ،بر خالف روشن نخست ،همه چیز قابل بحث و تحقیق و رد و ارزیابیاند
و به همین دلیل مؤمن و غیر مؤمن به یک اندازه میتوانند در کم و کیف پژوهشها و
صحت و سقم نتایج و داوریها اظهار نظر کنند .در واقع ،چنین پژوهشی دینی نیست،
بلکه علمی و به یک معنا تجربی-عقلی است .درست است که تاریخ در باره مردگان
و رخدادهای مردم و درگذشته صحبت میکند ولی همان حوادث پیشین و به گذشته
پیوسته ،واقعیتهایی رخ دادهاند که در ظرف زمان منجمد شده و اکنون با معیارهای
نقد و ارزیابی معتبر ،به کمک علم و عقل و تجربه ،در حال فهم و بازسازی میشوند .از
این نظر ،بین تاریخ ادیان و تواریخ عمومی و غیر دینی ،هیچ تفاوتی نیست .مثال ممکن
است در باره محمد پیامبر اسالم تحقیق شود و در این تحقیق بیگمان اسناد مهم و
عمومی در منابع اسالمی (قرآن و سیره و حدیث و تواریخ عمومی) یافت میشوند ولی
استفاده از آنها و تعیین میزان اعتبار و وثاقت شان ،صرفا با معیارهای تحقیقی و علمی و
عقلی صورت میگیرد و نه با معیار مفروضات اثباتناپذیر و نقدناپذیر ایمانیات و مبانی
متافزیکی مرسوم در علم کالم و مبانی اعتقادی .خوشبختانه در تاریخ نگاری امروز،
دیگر فقط منقوالت و مکتوبات کهن اسناد به شمار نمیآیند ،بلکه دو عنصر مهم
دیگر یعنی باستانشناسی و زبانشناسی نیز به کمک آمده و این دو میتوانند بسیاری از
اشتباهات گذشتگان را اصالح و برخی افسانهها را آشکار کند .هرچند متأسفانه در مورد
قرن نخست اسالم (حداقل تا کنون) ،اسناد باستانشناسانه چندان زیاد نیست.
در همین جا اشاره کنم احتماال ابن خلدون پژوهشگر نظریه پرداز مسلمان در قرن
هشتم هجری نخستین کسی است که در «مقدمه» دو جلدی مشهور خود در عین
وفاداری به مبانی اعتقادی سنتی اسالمی ،بنای تازه درانداخته و تالش کرده با معیارهای
علمی و تجربی و عقالنی زمانه اش حول امر مفروض «عصبیت» تحوالت تاریخ اسالم
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را به نقد و بررسی و تحلیل بکشد .این گام مهم متأسفانه پس از او در فهم تاریخ اسالم
و به طور در تاریخ نگاری مسلمانان مورد توجه قرار نگرفت .در هزاره دوم تاریخ
نگاریهای مسلمانان از تاریخ دین اسالم و مسلمانان نه تنها پیشرفتی نکرد بلکه با شتاب
به سوی تکرارهای مثل و داستان سراییهای اساطیری پیش رفت .با این حال در نیم قرن
اخیر است که تحت تأثیر تاریخ نگاری غربی و علوم انسانی و اجتماعی مدرن اندک
تحولی در نگارش تاریخ اسالم پدید آمده است.
حال بیان این مقدمات برای آن است که بگویم جستارهایی که خواهیم داشت ،واجد
چهار ویژگی است:
نخست این که ،واکاوی ما در برخی موضوعات تاریخ اسالم و آن هم محدود به
هفتاد سال اول قرن اول است و نه کل تاریخ اسالم و حتی نه تمام قرن نخست .دلیل
اصلی این محدودیت نیز یکی عدم امکان بررسی تمام تاریخ اسالم است و دیگر این
که ،به باور من ،تمام تاریخ اسالم در همان هفتاد سال اول (از روزگار پیامبر تا پایان
خالفت معاویه) ساخته و پرداخته شده است .این سخن بدان معناست که پایه و مایه
اسالم تاریخی بعدی ،در همان هفتاد سال بنیاد نهاده شده و صد البته بعدها اسالم و
مسلمانی بسط تاریخی و جفرافیایی یافته و بسی افکار و عقاید و تحوالت فرهنگی و
سیاسی و اقتصادی سازگار و ناسازگار بر آنها افزوده شده و همچنان در حال افزایش
است.
دوم این که ،در میان انبوه حوادث و یا امور اعتقادی همان هفتاد سال ،صرفا به اموری
خواهیم پرداخت که (حداقل به تشخیص من) بیش از همه مورد سئوال و چالش قرار
گرفته و میگیرند.
سوم این که ،فقط به موضوعاتی میپردازم که در باره آنها اندک اطالع و تحقیقی
کرده و حداقل در مرحلهای قرار دارم که بتوانم با اطمینان نسبی اظهار نظر کنم.
چهارم این که ،در هرحال ،این سلسله نوشتارها ،همان جستاراند نه تحقیق جامع و
مانع و کمال یافته .در واقع در محدودهای سخن میگویم که امکان اندیشیدن برای من
و مخاطبانم فراهم آید .من همچان در جستجو و در طلب حقیقتام .هیچ جزمیت و
قطعیت نهایی را روا نمیدانم .به همین دلیل ،انتظار دارم مخاطبان آ گاه و محقق با نقد
و راهنماییهای خود یاریام کنند تا سیمای حقیقت را روشنتر مشاهده کنیم.

بخش دوم

چرا هفتاد سال نخست اسالم مهم است؟
عنوان عام این سلسله گفتارها «جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسالم»
است .در نوشتار قبلی ،که بر سبیل مقدمه بود ،شرحی در باره معنا و مفهوم ُ
«جستار»
آمد و اکنون در این مقال برآنم باز پیش از ورود به موضوعات اصلی شرحی در اهمیت
تحوالت هفتاد سال اول تاریخ اسالم بیاورم تا مدعای من روشنی بیشتر بیابد.
گفته شد که تاریخ قرن نخست و به طور خاص تحوالت و دگردیسیهای هفتاد سال
اول اسالم ،چندان مهم است که اگر گفته شود سنگ بنای اسالم در همین دوران ظاهرا
کوتاه اما بسیار با اهمیت نهاده شده است ،گزاف نیست 1.گفتن ندارد این سخن بدان
معنا نیست که تحوالت بعدی بیاهمیتاند و نقشی در ساختمان فکری و فرهنگی و
سیاسی و اقتصادی و در یک کالم ساختمان تمدنی اسالم ندارند ،بلکه دعوی این است
که در این دوران تغییرات و تحوالتی پدید آمد که تحوالت مثبت و منفی بسیاری را در
ادوار بعد پی افکند و البته این مدعا در تاریخ نگاری تحلیلی قرون بعد (حداقل از قرن
نخست تا قر هفتم) بیشتر مستدل و مدلل میگردد .هرچند در این سلسله نوشتارها نه
تنها در مقام تاریخ نگاری تحوالت در توالی قرون نیستم بلکه حتی در مقام تاریخنگاری
همان هفتاد سال نیز نیستم؛ در این گفتارها به پارههایی از تحوالت اسالم در هفتاد سال
 . 1من سالیانی است که در تاریخ قرن نخست اسالم غور و بررسی میکنم و در این غور و بررسیهایم به این
نتیجه رسیده بودم که تاریخ هفتاد سال اول و با اندکی تسامح قرن نخست اسالم سنگ بنای تمام اسالم تاریخی
است .اخیرا در کتاب «حماسه حسینی» اثر مرتضی مطهری (جلد  ،3ص  )66به این مطلب برخورد کردم که
ایشان از قول شهرستانی در کتاب «الملل والنحل» نقل کرده است که مؤلف ملل و نحل در سده پنجم و ششم
هجری معتقد بود که تمامی مشکالت و گرفتاریهایی که بر تاریخ اسالم گذشته است ،در عقیده باشد یا
سیاست ،ما را رسد که سرچشمه آن را در حوادث صدر تاریخ بیابیم .مدتی پیش نیز در یکی از نوشتههای احمد
امین (احتماال در فجرم االسالم) خواندهام که حتی امام مالک در قرن دوم نیز بر همین اندیشه بود .چنین تفطنی
و آن هم در سده دوم از بینش و آ گاهی تاریخی عالمی چون مالک بن انس حکایت میکند.
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اول پرداخته میشود که بیشتر محل مناقشهاند و به ویژه در دوران ما بیشتر محل ایراد و
نقد و نقص قرار گرفتهاند.
حال در این مقال میکوشم به عمدهترین دالیل اهمیت یافتن تحوالت قرن نخست
اشاره کنم:
یکم .تأسیس امپراتوری عربی-اسالمی

نخسین سنگ بنای ساختمان تمدنی اسالم تأسیس و تشکیل امپراتوری عربی-
اسالمی از مقطع رحلت نبی اسالم نهاده شد؛ ساختمانی که در فاصله حدود هفتاد
سال (تا مقطع مرگ معاویه در سال  60هجرت) تکمیل شد و البته در ادوار بعد (به ویژه
در دوره نخست عباسیان) توسعه و گسترش یافت .البته این سنگ بنا بر سنگ زیرین
دیگری نهاده شده بود که همان هجرت پیامبر از مکه به مدینه و تحقق امارت وی در
این شهر و در نتیجه تلفیق دو امر متفاوت «نبوت» و «حکومت» است؛ ولی از آنجا
که این رخداد خود پدیدة بسیار مهمی است ،آن را در جستار سوم به طور مستقل پی
خواهم گرفت .تعیین تاریخ هجرت به عنوان آغاز تاریخ اسالمی ،منشاء و مبدء این
تأسیس است.
میدانیم که پس از درگذشت حضرت محمد ،با اعتقاد به عقیده «ختم نبوت» ،امر
نبوت پایان یافته تلقی شد (البته با استناد به یک آیه و چند روایات) ولی امر زعامت و
امارت ضرورتا میبایست ادامه مییافت؛ چرا که در هرحال ،جامعه نمیتوانست بدون
امارت و فرمانروایی باشد .در آن زمان باور عمومی این بود که امر سیاسی یعنی انتخاب
امیر و فرمانروا امری است بشری و در قلمرو اختیارات مؤمنان و به همین دلیل انصار
(مسلمانان بومی مدنی) در محلی که بعدها به «سقیفه بنی ساعده» شهرت یافت ،گرد
آمده تصمیم گرفتند برای خود (به احتمال زیاد فقط برای مردمان مدینه) امیری برگزینند
ولی به زودی چند تن از مهاجران (کوچندگان از مکه به مدینه در مقطع پس از هجرت)
به سقیفه پیوسته و مدعی شدند «االئمه من قریش »1و با این دعوی فرمانروایی را از آن
خود کردند و با ابوبکر (مردی از بنی تیم قریش) به خالفت بیعت شد و بدین ترتیب
نظامی پیدا شد که به زودی ذیل عنوان «خالفت اسالمی» شناخته شد.
در خالفت کوتاه ابوبکر ،در پی جنگهای ّرده و سرکوبی مخالفان و معترضان داخلی،
خالفت تا حدودی قوام پیدا کرد ،اما در دوران خالفت خلیفه دوم عمربن خطاب بود که
به دالیلی نظام خالفت قوام بیشتری یافت .این امر معلول چند چیز بود .یکی گسترش
فتوحات و به ویژه فتح امپراتوری بزرگ و کهن ساسانی ایران ،تأسیس دیوان ساالری در
1

 .در باره این حدیث منسوب به پیامبر در جستاری جداگانه بحث خواهیم کرد.
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خالفت (عمدتا برگرفته از دیوان ساالری پیشرفته ایرانی) ،ثروت فراوان خالفت (ثروت
برآمده از غنائم فتوحات و هدایا و خراجها و جزیه و غیره) ،دوام خالفت خلیفه (حدود
ده سال) و باالخره اقتدار و درایت شخص خلیفه دوم .البته در دوره خلیفه سوم عثمان
ّ
بن عفان ،در عین پیدایی شکافهای داخلی در درون جامعه نوبنیاد مسلمانان ،خالفت
گسترش یافت و حداقل در جبهه خارجی به ثبات بیشتری رسید .به رغم مشکالت
داخلی و حتی جنگهای ویرانگر درونی مسلمانان در دوره خلیفه چهارم علی بن ابی
طالب و بعدتر ،در مجموع دستگاه خالفت مقتدرانه بر جای ماند و هر روز استوارتر
شد .با انتقال خالفت از شاخه قریشی اموی به شاخه قریشی دیگر یعنی عباسی در سال
 132هجرت ،خالفت شکل و سیمای نهایی و تثبیت شدهای یافت.
در هرحال تأسیس چنین نظامی (نظامی که تلفیقی بود از نوع امارت رؤسای قبایل
در پیش از اسالم و میراث سیاسی پیامبر و بعدتر اثرپذیرفته از نظامات سیاسی ایران و
روم) ،منشاء تحوالت مهمی در شکل گیری اسالم به مثابة یک دین سیاسی و آمیخته
با قدرت و تأمینکننده منافع قریش شد .این تحول مهم البته صرفا یک تحول سیاسی
نبود ،بلکه در این چهارچوب ،افکار کالمی و آرای سیاسی و اقتصادی و حقوقی و
اخالقی و عرفانی و فلسفی ویژهای در ادوار بعد شکل گرفت .مراد این است که از
منظر تاریخی نگری (پدیدارشناختی تاریخ) ،میتوان گفت اگر مسلمانان نظام خاص
خالفت را تأسیس نکرده بودند و «دین اسالم» از روزگار پیامبر به بعد و به ویژه در قالب
خالفت عربی-اسالمی به صورت مستمر با قدرت سیاسی و حکومت و دولت و منافع،
نیامیخته بود ،شاید تمدنی به نام اسالم ایجاد نمیشد و یا شکل و شمایل دیگری پیدا
میکرد ،اما بیتردید ،اسالم ماهیت و سیمای دیگری مییافت و به هر رو سیر تحوالت
و سرشت و سرنوشت مسلمانان به گونهای دیگر رقم میخورد.
ّ
دوم .جنگهای رده

سنگ بنای دیگری که در تکوین ساختمان دینی و تمدنی اسالم نقش مهمی ایفا
کرد ،رخداد جنگهای ّرده است که درست در مقطع درگذشت نبی اسالم و در روزهای
نخست خالفت ابوبکر و در طلیعه تأسیس خالفت عربی-اسالمی رخ داد .در جستاری
مستقل به برخی از وجوه این جنگها و به ویژه انگیزههای سیاسی و اجتماعی آن خواهم
پرداخت اما در اینجا برای روشنتر شدن موضوع گزارشی کوتاه میآورم.
در همان لحظات نخست رحلت پیامبر و برخی نیز اندکی پیش از آن چند نفری
در یمن و حجاز مدعی نبوت شدند و پیروانی یافتند و شماری از قبایل نیز از پرداخت
زکات به خلیفه سرباز زدند .شرایط بسیار بحرانی بود چرا که نبی مقتدر و محتشم دین
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تازه تأسیس درگذشته بود و خالء آتوریته معنوی و سیاسی او چندان مهم و جدی بود
که هنوز هیچ نیرویی نتوانسته بود آن را پر و جبران کند .در چنین فضا و شرایطی از یک
سو مؤمنان ،به دلیل بحران خالء قدرت و وقوع اختالفات داخلی بر سر قدرت سیاسی
در جریان سقیفه ،در نوعی سرگردانی و آشفتگی به سر میبردند و از سوی دیگر شمار
زیادی از قبایل غالبا نوآیین پیرامون مدینه و نواحی دوردستتر تغییر دین داده و عمال سر
از اطاعت خلیفه (جانشین سیاسی پیامبر) بر تافته بودند .گفته شده در این زمان شمار
مؤمنان وفادار بسیار اندک و حتی محدود به مدینه و مکه و برخی نواحی کوچک بود.
در این احوال خلیفه ابوبکر تصمیم گرفت با این شورشیان بجنگد و آنان را به اطاعت
از حکومت وادارد .شورشیان سه گروه بودند ،عدهای تغییر دین داده و به مدعیان نبوت
جدید گرویده بودند و عدهای نیز مسلمان بودند ولی به هر دلیل از دادن زکات مال
امتناع ورزیده بودند و گروه سوم نیز کسانی بودند که به دالیل دیگر از قلمرو سیاسی
خالفت خارج شده و عصیان کرده و در واقع مدعی استقالل بودند و به تعبیر یعقوبی
تاج بر نهاده بودند .با توجه به فضا و شرایط آن روزگار ،شاید ارتدادهای مکرر به وسیله
ُ
مدعیان نبوت و گردآوری پیرو به وسیله کسانی چون اسودبن کعب عنسی،طلیحه بن
ُ
خویلد اسدی و ُمسیلمه حنفی (مسیلمه کذاب) نافرمانی و تهدیدی برای جامعه آشفته
مسلمانان و خالفت نوبنیاد و لرزان شمرده میشد اما جنگ و خشونت علیه مسلمانانی
که فقط از دادن زکات به مثابه یک امر مذهبی به خلیفه (حکومت) خودداری کرده
بودند ،نه تنها مجاز نبود بلکه نمیتوانست هیچ توجیه دینی داشته باشد.
در هرحال اثرگذاری و اهمیت جنگهای ّرده بدین جهت است که برای نخستین بار
در اسالم خلیفه و دستگاه حکومتی به خود اجازه داد به بهانه تغییر دین و مهمتر به بهانه
امتناع شماری از مسلمانان از فدیه مالی خود به دستگاه حکومتی را «کافر» و «مرتد»
اعالم کند و با آنان بجنگد و این سنگ بنای جدیدی شد برای استفاده از ابزار تکفیر و
ارتداد سیاسی زیر پوشش دین .این روش و سنت تدوام یافت و به زودی جاودانه شد و
هنوز نیز ادامه دارد .به گمان من یکی از عوامل توسعه تفسیق و تکفیر در تاریخ اسالم
و سرکوبی هر نوع دگراندیشی در طول این هزار و چهارصد سال و هم اکنون ،همین
بدعت خطرناک بوده است که سنگ بنای کج آن در اسالم صدر نهاده شد .جنگهای
رده هرچند به تثبیت حکومت و خالفت منتهی شد ولی از جهات دینی و ارزشی
مسلمانان را گرفتار انواع مصائب و آسیب کرد .ان شاءالله در جستار مربوط به داستان
ّرده شرح بیشتری خواهد آمد و زوایای آن بیشتر شکافته خواهد شد.
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سومین سنگ بنایی که در برآمدن ساختمان دین اسالم و تمدن و فرهنگ اسالمی
اثر منفی نهاد جمع قرآن و چگونگی و چرایی آن است .گرچه در باب تاریخ قرآن در
قرن نخست در جستاری مستقل خواهم نوشت اما در اینجا به تناسب مقال فقط اشاره
میکنم که طبق نظریه مشهور قرآن در زمان خلیفه سوم عثمان جمع و تدوین شد اما
این جمع و تدوین به گونهای انجام شد که محل اختالف شد و همین اختالفات به
سهم خود هم در دین شناسی مسلمانان مولد بدفهمیها و سوء تفاهمات گردید و هم
در تقویت نقارهای سیاسی اثرگذاشت و این هر دو به تدریج مسلمانان را دچار انواع
بدفهمی و حتی تاریکاندیشی کرد.
شرح بیشتر این مدعا بدین بیان است:
هر نظریهای در باب جمع و تدوین قرآن درست و مقبول باشد (اعم از این که در زمان
پیامبر زیر نظر او مکتوب و تدوین شده باشد و یا بعدها در زمان ابوبکر و یا عمر و یا
عثمان) ،دو امر قطعی است؛ یکی این که ،قرآن در زمان پیامبر به صورت کتاب مدون
ّ
و در داخل دو جلد (بین الدفتین) نبوده و دیگر این که به ترتیب نزول تنطیم و تدوین
نشده بود و حداقل قرآن عثمانی چنین بوده است .حتی اگر هیچ دخل و تصرفی در
قرآن عثمانی نشده باشد (که به گمان من چنین است) ،باز همین دو امر هر یک به سهم
خود مسلمانان را در همان زمان و ادوار بعد دچار مشکالت فکری و تفسیری کرد.
واقعیت نخست موجب شده بود که جمع قرآن در زمان عثمان موجب سردرگمی و
اختالف شود ،به گونهای که بعدها شبهه تحریف قرآن (البته بیشتر به نقصان نه افزایش)
پیش بیاید؛ شبههای که هنوز نیز در اشکال مختلف ادامه دارد .این که به روایت تواریخ
قرآن ،در زمان پیامبر نیز مصاحف مختلف قرآن وجود داشته و پس از آن در زمان عثمان
نیز مصاحف در نزد اصحاب نامدار متعدد بوده است ،در زمان جمع قرآن ،موجب
ُ
اختالفی عمیق در وثاقت مصاحف شد و همین اختالف افرادی مهمی (چون ا ّبی بن
کعب و عبدالله بن مسعود) را به مخالفت با قرآن عثمان کشاند؛ اختالفی که بعدتر نیز
در بین پیروان آنان با قرآن رسمی ادامه یافت .در همین روند ،برخی شیعیان مدعی شدند
که قرآن واقعی و کامل فقط نزد علی و امامان دوازده گانه محفوظ است و اکنون نزد
امام غایب است و در پایان تاریخ به وسیله آن حضرت معرفی و رونمایی خواهد شد.
موضوع دوم یعنی عدم تنظیم قرآن به ترتیب نزول (به هر دلیل و فرقی هم نمیکند در
چه زمانی چنین شده باشد) ،نیز موجب شد تا فهم و تفسیر آیات از بستر تاریخی و سیر
تطورات حوادث و اسباب النزول خارج شده و در فهم مجموعه قرآن خلل ایجاد شود.
به همین دلیل پس از آن شماری از متفکران مسلمان تالش کردند تا آیات را به ترتیب
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نزول تنظیم کنند که از جمله آنان مهندس بازرگان است که در اواخر عمر «پا به پای
وحی» را نوشت که البته در آغاز راه ماند و به فرجام نرسید.
بر این دو نکته بیفزایید نظریه گفتاری و شفاهی بودن قرآن را که در این اواخر ابتدا
محمد ارکون و بعد به صورت جدیتر نصر حامد ابوزید پیشنهاد کردهاند .در این مجال
نمیتوان در این باب سخنی مفید و مقنع گفت 1اما به تناسب مقال میگویم اگر چنین
فرضیهای را قبول کنیم ،ناگزیر باید قبول کنیم که فهم سنتی از قرآن در بداندیشی
مسلمانان و به ویژه مفسران و عالمان علوم مختلف اسالمی (مانند تفسیر و فقه و کالم
و غیره) مؤثر بوده است.
چهارم .جنگهای داخلی

چهارمین عامل اثرگذار در فراز آمدن ساختمان اسالم تاریخی در اسالم صدر،
جنگهای داخلی است که از همان جنگهای رده آغاز شد و به شورش علیه عثمان
و قتل فجیع او دامن کشید و سپس در زمان خلیفه چهارم علی بنابیطالب به اوج خود
رسید و این همه پس از آن زمینههای تودرتوی اختالفات فکری و سیاسی و فرقهای
گستردهای را ایجاد کرد؛ اختالفاتی که هنوز نیز ادامه دارد و پیوسته در اشکال مختلف
بازتولید میشود.
میتوان شرح بیشتری ارائه داد:
وقوع اختالفات فکری و سیاسی و اجتماعی و به ویژه نزاعهای قبایلی در تمام جوامع
 . 1صرفا برای مزید اطالع خوانندگان به گزارش ابوزید از نظریه ارکون مبنی بر گفتاری بودن قرآن و نقل
کوتاهی از آن بسنده میکنم:
«به نظر آرکون ،واقعیت قرآنی در گفتار پیامبران شفاهی است که به اعتقاد محمد و مخاطبان او وحی الهی
است .از این رو ،آرکون میان این «واقعیت» و آنچه او «نوشتار رسمی بسته» نام مینهد ،تفاوت میگذارد.
نوشتار رسمی بسته ،عبارت است از متنی نوشتاری یا همان مصحف که حاصل بازگشت به قرآن عثمان است.
قرآن شفاهی -گفتار قرآنی -در زبان و گونه (ژانر) متنی ویژهای پدید آمد که با موقعیت خاص تاریخی و شیوه
بیانی اسطوره شناختی و نمادین پیوند داشت .قرآن شفاهی ،پیشایش و از روی سرشت خود دربردارنده تفسیری
الهیاتی میبایست در معرض تحلیل ساختاری قرار گیرد .کل سنت تفسیری ،عبارت است از فرایند تملک این
«واقعیت» از طریق جناحهای متفاوت جوامع اسالمی .این متن ،تا تاریخ باقی است ،به خودی خود ،به روی طیف
بینهایتی از تفسیرهای جدید گشوده است ،گرچه طرفداران راست کیشی اصرار دارند تفسیری ویژه از قرآن-که
در دوره آغازین روند تفسیری تثیبت شده -به حقیقتی مطلق تبدیل کنند .هر گونه پژوهشی علمی در باب قرآن و
سنت تفسیری ،میبایست این نکته را در نظر داشته باشد که حقیقت دینی -تا جایی که مسلمانان و پیروان دیگر
«کتابهای دینی» آن را دریابند -تنها در تعامل دوسویه میان متن وحیانی و تاریخ پدید میآید و اثر میگذارد».
اصالح اندیشه اسالمی ،نصر حامد ابوزید ،ترجمه یاسر میر دامادی ،ناشر مؤسسه توانا ، ،ص ( 4931911-811نشر
الکترونیکی) .نظریه ابوزید نیز در همانجا آمده است.
الزم به ذکر است که در چند و چون این نظریه میتوان سخن گفت ولی در اینجا هدف صرفا بیان نقش قرآن و
ماهیت و چگونگی فهم آن در شکل گیری ساختمان فکری و معرفتی و تمدنی اسالم است و نه بیشتر.
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و بیشتر در جوامع کهن و با ساختارهای قبیلهای امری است عادی و تا حدودی طبیعی،
اما این نیز طبیعی است که این اخالفات اگر به صورت حاد بروز و ظهور پیدا کند،
در روند تحوالت بعدی جامعهها نقش ویرانگری ایفا کند و این حادثه در تاریخ قرن
نخست اسالم به شدت رخ داد .با این که اسالم اعراب حجاز و حتی در دوران خلفای
راشده تمام عرب زبانان را در نواحی مختلف متحد ساخت و تفرقههای دینی و نزاعهای
قبایلی دیرین شان را به یگانگی بدل کرد ،اما مسلمانان از جهاتی دیگر در درون خود
دچار انواع تفرقه و آشفتگی شده و در نهایت در دام خطرناک جنگهای داخلی
گرفتار آمدند.
ّ
چنان که اشاره شد ،جنگهای رده ،به رغم پیروزیاش در سرکوبی معترضان،
نخستین زخم کاری بر پیکر جامعه نوبنیاد مسلمانان حجاز بود که به تدریج به دیگر
قلمرو امپراتوری عربی-اسالمی نیز کشیده شد .حتی فتوحات ،به رغم این که از جهاتی
موجب تحکیم اسالم و خالفت شد و برکات مالی فراوان داشت ،اما در نهایت به
دلیل تشکیل نظامی و جامعهای ناهمگون ،مسلمانان اولیه و قدیمی را از درون دچار
ناهمگونی کرد و همین امر به حاشیهنشینیهای اجتماعی و اقتصادی دامن زد و در
نهایت شورشیان علیه عثمان عمدتا از همین حاشیهنشینان بودند که البته به وسیله برخی
بزرگان و صحابه رهبری میشدند.
دمل چرکین اختالفات داخلی در ماجرای قتل عثمان سر باز کرد ولی عفونت آن در
دوران خالفت کمتر از پنج سال علی همه جا را فرا گرفت و زمینه ساز سه جنگ داخلی
ویرانگر و سراسر زیانبار علیه مسلمانان شد .نخستین آن جنگها جمل است که در
همان ماههای نخست خالفت علی به رهبری همسر محبوب پیامبر (عایشه) و دو تن از
بزرگان صحابه (طلحه و زبیر) پدید آمد و هرچند به پیروزی خلیفه قانونی وقت انجامید
ولی در نهایت پیامدهای مخربی در پی آورد .در جمل برای مسلمانان قابل قبول نبود
که دو گروه از صحابه نامدار و معتبر در برابر هم قرار بگیرند و خون هم را بریزند .اما
مسلمانان هنوز از آن رخداد غیر منتظره فارغ نشده بودند که جنگ خونینتر صفین رخ
داد که باز در یک سو خلیفه رسمی و قانونی و شمار زیادی از صحابه معتبر بودند و در
سوی دیگر شماری از مسلمانان و البته اندکی از صحابه .هرچند این جنگ پیروز قاطع
نداشت ولی از یکی از پیامدهای آن ماجرای حکمیت بود و از نتایج آن تفرقه تازه و
جنگی خونین تازه ذیل عنوان خوارج بود .خوارج با اندیشههای خاص و افراطی منشاء
تغییرات مهمی در تفکر دینی و در قلمرو سیاست شدند.
این جنگها نه تنها موجب ضعف امپراتوری نوپای اسالمی شد بلکه به مباحث
اعتقادی و دینی تازهای دامن زد که تا روزگار ما نیز ادامه دارد .پرسشهایی از این
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دست که آیا آغازگر جنگ بین مسلمانان ،مسلمان است؟ تکلیف شرعی شورشیان
علیه حکومت چیست؟ چنین شورشیانی مسلماناند و یا کافر و مرتد؟ اصوال میتوان بر
ضد خلیفه ظالم جنگید؟ کفر چیست و ارتداد کدام است و معیارهای تشحیص آنها
کداماند؟ این نوع مباحث بعدها در کالم اسالمی گسترده شد و عمق بسیاری یافت.
در هرحال عوامل چهارگانه یاد شده (بعالوه عوامل ریز و درشت دیگر و در چرخه
تحوالت و تعامالت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در پیوند با قدرت سیاسی و دینی)،
به تدریج اسالمی پدید آورد و مسلمانانی تربیت کرد که در بستر تاریخی ویژهای ،هم
تمدن ساز شد و هم فاجعه بار.
پنجم .تبدیل خالفت شورایی به حکومت موروثی

در پایان آن دوره هفتاد ساله ،رخداد مهم تبدیل خالفت انتخابی و شورایی دوران
خلفای راشده به حکومت موروثی و خاندانی و تباری ،پیش آمد؛ رخدادی که از
جهات مختلف در ماهیت اسالم و به ویژه اندیشه و عمل سیاسی مسلمانان اثر گذاشت.
در جای خود با دقت و ذکر جزئیات بیشتر به این موضوع مهم بازخواهیم گشت اما
اکنون به شرحی کوتاه ،در حدی که اهمیت آن را نشان دهد ،بسنده میکنم.
اعراب حجاز تا ظهور اسالم و تأسیس خالفت عربی -اسالمی ،هنوز دارای
«دولت» و «حکومت» نشده بودند و به همین دلیل نیز نمیتوان گفت اینان وارد تاریخ
به معنای دقیق کلمه شده بودند .عربهای ناحیه مرکزی عربستان و به طور خاص
حجاز با مرکزیت مکه و یثرب به صورت پراکنده و خودمختار اداره میشدند .در واقع
فرمانروایان آنان رؤسای قبایل بودند .فقط در قرن هفتم میالدی یعنی در آستانه ظهور
اسالم اتحادیهای از قبابل قریش در مکه نوعی امارت متمرکز ایجاد کرده بودند و آن
هم بیشتر درخور عنوان «امارت» است و نه دولت و حکومت .دولت به معنای سیاسی
و کنونی آن ،پس از اسالم و در پرتو فرمانروایی نبی اسالم در حجاز و بعد در سراسر
عربستان تشکیل شد.
اما همین دولتسازی نیز دو دوره را طی کرد .دوره نخست ،دوره خلفای راشده
است که از ابوبکر آغاز میشود و تا اواخر دوره معاویه ادامه دارد و دوره دوم پس از آن
است تا پایان خالفت عباسی در سال  656و به یک معنا تا زوال عثمانیان در سال 1924
میالدی .تفاوت و تمایز اصلی این دو دوره این است که در دوره اول خلیفه از طریق
شورای بزرگان و صحابه انتخاب میشد و بعد مردمان عمدتا مدینه با خلیفه برگزیده به
خالفت بیعت میکردند و به هرحال خالفت موروثی نبود .میتوان گفت در این دوره
قریش با الگوی خود در «دارالندوه» (مجلس شورای قریش برای برگزیدن رئیس که
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از قرن پنجم میالدی شکل گرفته بود) برای امت اسالمی رئیس انتخاب میکرد اما در
دوره دوم پس از اقدام معاویه برای انتخاب والیتعهد و جانشین خود ،حکومت شورایی
تبدیل شد به نظام سلطنت موروثی و غیر انتخابی ،نظامی که شورا و رأی بزرگان و به
طریق مردم هیچ نقشی در تعیین خلیفه نداشت .فقط شرط قریشی بودن و نیز ولیعهد
1
بودن کفایت میکرد.
این چرخش در چهارچوب تفکر و سنت نیم قرن اول اسالم ،کامال بدیع و بدعت
آمیز بود و به همین دلیل از همان زمان تا بعد همواره مورد طعن و ایراد بسیاری از بزرگان
(صحابه و تابعین) بوده است .این چرخش نقشی مهمی در سرشت اسالم و سرنوشت
مسلمانان تا امروز بازی کرده است .این که روایاتی در دست است که پیامبر دوران
خالفت را سی سال و پس از آن را ملوکیت (سلطنت) دانسته است از این چرخش مهم
2
حکایت میکند.

 . 1البته آنچه گفته شد ،گفتمان رسمی و سنت مقبول اعراب مسلمان بود؛ و گرنه ،در عمل ،جز در شورای
محدود و شش نفره عمر و تا حدودی در خالفت علی بن ابی طالب ،در موارد دیگر ،شورای بزرگان و به ویژه
شورای امت چندان جدی نبود ولی به هر تقدیر هرچه بود ،خالفت موروثی نبود و مسلمانان رسما و عمال این نوع
حکومت و امارت را مردود میدانستند.
 . 2در این زمینه روایات زیادی در منابع ذکر شده است .از جمله بنگرید به :سنن ابی داود ،جلد  ،2ص 104؛
نیشابوری ،المستدرک ،جلد  ،3ص 541؛ مسعودی ،مروج الذهب ،جلد  ،2ص 2؛ ابن صباغ مالکی ،الفصول
المهمه ،جلد  ،2ص .337
البته این که این نوع روایات چه اندازه معقول و مقبولاند ،محل تأمل است و بسیار محتمل است بعدها برساخته
شده باشند.

بخش سوم

آیا میتوان به منابع تاریخی اسالم اعتماد کرد؟

تحریر محل نزاع

در نظر داشتم که در این قسمت به موضوع مهم «نبوت» و «حکومت» نبی اسالم
بپردازم اما کامنت دوستی در پای مقاله پیشین (جستار دوم) بر آنم داشت تا در این
جستار به موضوع مهم دیگری بپردازم که از نظر ترتب منطقی بر موضوعات بعدی مقدم
است و آن پرسش از امکان اعتماد به منابع کنونی تاریخ اسالم است 1.این دوست پس از
اشارتی به برخی ایرادهای اقوال تاریخی در دوران معاصر نوشته است« :چگونه میتوان
به اسناد و تواریخ شفاهی برآمده از هزار جور رخداد عجیب و غریب اعتماد کرد»؟ به
بیان دیگر آیا منابعی که ما اکنون به عنوان تاریخ اسالم میشناسیم ،معتبراند و میتوان
بدانها اعتماد و استناد کرد؟
برای ایضاح پرسش میتوان گفت مشکل اصلی در این است که منابع اصلی موجود
اسالمی در تمام رشتهها و موضوعات (حدیث ،فقه ،تفسیر ،کالم ،سیره ،تاریخ و ). . .
عمدتا از قرن دوم آغاز شده و تا قرن هفتم ادامه یافته است .این دوران (به ویژه قرن دوم
تا پنجم) را دوران تدوین گفتهاند .این سخن بدان معناست که سیرهها (که خود بخشی
از تواریخ اسالمی اند) بیش از صد سال پس از درگذشت حضرت محمد و حوادث
دیگر نیز کم و بیش با همین فاصله زمانی و یا کمتر نوشته شدهاند .اگر سیره ابن اسحاق
نخستین سیره مکتوب باشد ،این سیره در نیمه نخست قرن دوم تألیف شدهاست (ابن
 . 1الزم به ذکر است که بخشی از این نوشته پیش از این به مناسبتی منتشر شده و اکنون با افزایش زیاد
و تغییرات عمده در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است .بیفزایم که مقاله پیشین عمدتا در محاجه با برخی
ایرانگرایان اسالمستیز و نیز منکران وجود تاریخی پیامبر اسالم نوشته شده بود و به همین دلیل آنان مستقیما مورد
خطاب قرار گرفتهاند و در این مکتوب نیز ترجیح دادم همان بیان حفظ شود.
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اسحاق در سال  85زاده شده و مرگ او را عموما  151گفتهاند) .واقدی و ابن هشام در
نیمه دوم قرن دوم میزیستهاند .اما تواریخ نخستین در نیمه دوم همین قرن پدید آمده
و تاریخنگاری نیز عمدتا با نگارش نسبشناسی (انسابالعرب) آغاز شده است .ظاهرا
نخستین نسبنگار نیز ابن هشام کلبی است که در سال  204هجری درگذشته است .این
نسبشناسی در قرن سوم با «انساب االشراف» بالذری به کمال میرسد .با این همه،
اگر تکنگاریهای ابی مخنف مشهور (درگذشته  157هجری) معتبر و قابل استناد
باشند ،باید اذعان کرد که در عصر سیرهنویسی ،تاریخنگاری (واقعهنگاری رخدادها)
نیز در جریان بوده است 1.بدین ترتیب میتوان گفت تألیفات نخستین مسلمانان از نیمه
نخست قرن دوم آغاز شده و در قرن سوم تا پنجم به شکوفایی رسیده است.
بدین ترتیب روشن است که یک گسست حدود صد ساله بین حوادث صدر اسالم
با دوران نگارش و تدوین وقایع و یا احواالت پیامبر و خلفای راشده وجود دارد .گفتن
ندارد که در این فاصله زمانی ،رخدادها در هر زمینهای ،غالبا به طور سینه به سینه و
شفاهی نقل و روایت میشد .به ویژه عربان نیز (مانند ایرانیان عصر ساسانی) بیشتر به
شفاهیات عالقه داشتند و نه مکتوبات و ثبت وقایع .با توجه به این که ،نقلیات شفاهی و
آن هم در فاصله یک قرن به صورت گریزناپذیری کم و بیش هم آمیخته با اشتباهاتاند
و هم آمیخته با اغراض فردی و اهداف فرقهای و عمدی ،چندان نمیتوانند مورد اعتماد
باشند؛ و بدین ترتیب ،حتی اگر بتوان به وثاقت و امانت داری گردآورندگان احادیث و
اخبار و اقوال در سده دوم کامال اعتماد کرد ،باز منابع شفاهی آنان نمیتوانند از جهات
مختلف (از جمله تناقضات فراوان در منابع مختلف و حتی در منبعی واحد) چندان قابل
2
اعتماد و موثق باشند.
 .  1لوط بن یحیی بن سعیدبن مخنف ازدی مورخ کوفی در سده دوم هجری است و به سال  751درگذشته
است .نیای او مخنف از پیروان علی در عراق بوده و خود او نیز به شیعی بودن شهره است .به گفته ابن ندیم و
ابوریحان بیرونی و دیگران او تألیفات زیادی در تاریح رخدادهای ریز و درشت قرن نخست اسالم و از جمله
چند مقتل در باره قتل عثمان و حجربن عدی و علی دارد ولی مشهورترین آنها «مقتاللحسین» است که ظاهرا
کهنترین گزارش دقیق و با ذکر جزئیات از رخداد فاجعه قتل حسین بن علی در کربالست .منابع اسالمی اعم
از شیعی و سنی عمدتا به روایات ابومحنف و به ویژه در باب حادثه کربال اعتماد کردهاند و در گزارشهای خود
بدان استناد کرده و ارجاع دادهاند .در عین حال به لحاظ علم الحدیث و وثاقت عالمان شیعی غالبا او را توثیق
کرده و سنیان عموما او را ضعیف و غیر قابل اعتماد دانستهاند .از کهنترین منابعی که گزارشهای ابومخنف
در باب کربال را آوردهاست طبری است و پس از آن غالبا گزارش خود را از وی نقل کردهاند .بعدها گزارش
ابومخنف ذیل همان «مقتاللحسین» به طور مستقل منتشر شده و اکنون در دست است ،ولی در باره میزان وثاقت
تمام آن جای مناقشه کم نیست.
 . 2البته مشکالت این گسست دوران اقوال شفاهی و کتبی در فاصله قرن اول و دوم ،در همین دو مورد
خالصه نمیشود ،اما از آنجا که این مبحث اکنون موضوع گفتار ما نیست ،به همین اشارت بسنده کرده و از آن
درمی گذرم.
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با این شرح مختصر اهمیت پرسش از میزان اعتبار منابع تاریخی اسالم (به طور اعم)
بیشتر و برجستهتر میشود .با این وجود چه باید کرد؟ آیا از این واقعیت میتوان نتیجه
گرفت که پس تمام منابع اسالمی به کلی بیاعتبارند و مثال باید آنها را به دریا ریخت
و یا آتش زد؟
پاسخ اجمالی به پرسش این جستار

پاسخ من همان است که تا کنون عموم پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان اسالم
در شاخههای مختلف علمی ارائه داده و میدهند و آن این است که :منابع موجود
اسالمی هرچند دارای اشکاالت و ایرادهای فراواناند و به دالیل کامال روشن و قابل
فهم و درک ،به انواع تحریفها و افسانهها و افزونیهای ناراست و کاستیهای عمدی
و غیرعمدی آغشتهاند؛ اما ،به دالیل عقلی و نقلی قابل قبول ،در مجموع قابل دفاع و
قابل استنادند .در واقع میتوان به طور نسبی به دادههای اصلی یعنی واقعیتهای کالن
عیان شده در این منابع (مانند وجود تاریخی محمد و خطوط کلی زندگینامه او ،دین
اسالم با اصول و مبادی آن ،واقعیت تاریخی قرآن ،تحوالت زمان خلفای راشدین و
غیره) اعتماد کرد و در جزئیات صد البته خیر .از این رو به طور منطقی و گریزناپدیری
این منابع همچنان در سطح کالن اگر نگوییم تنها اما میتوان گفت مهمترین سند قابل
قبول برای درک و شناخت زندگی و شخصیت مؤسس دین اسالم و رخدادهای قرون
نخست هجری است .میزان وثاقت نسبی این منابع نیز ،مانند دیگر منابع تاریخ عمومی
جهان ،است .این پاسخی است که تا این لحظه عموم محققان مسلمان و غیرمسلمان و
شرقی و غربی به پرسش از وثاقت و اعتبار و میزان اعتبار منابع اسالمی و از جمله تواریخ
اسالمی دادهاند و من نیز بر همین نظرم.
بیان چند نکته در مقام ایضاح مدعا

هرچند مسائل مربوط به تاریخ اسالم و منابع اسالمی بیش از آن است که در این مقال
کوتاه فیصله پیدا کند ولی در حدی که صورت مسئله و مدعای من وضوح بیشتری پیدا
کند به بیان چند نکته بسنده میکنم:
نکته اول .تا آنجا که به بحث نظری محض مربوط میشود میتوان گفت هیچ الزام
منطقی بین مقدمه استدالل و نتیجه وجود ندارد .یعنی گسست زمانی گزارشهای
تاریخی منابع از صدر اسالم (یعنی حدود یک قرن یا دو قرن قبل با زمان کتابت
گزارشها و نیز استفاده از منابع نقلی و شفاهی این گزارشها و روایات) لزوما به معنای
نادرست بودن آن گزارشها به طور کلی و یا جزئی نیست .چنین الزام منطقی قابل اثبات
نیست و نمیتواند باشد.
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نکته دوم .اگر چنین الزامی منطقی باشد و مقبول ،بدان معناست که این قاعده
عام است و شامل تمام موارد مشابه نیز میشود .آیا قائالن به نظریه بیاعتباری منابع
اسالمی به شمولیت و عمومیت این قاعده معتقد و ملتزماند؟ اگر این قاعده را در
تمام موارد مشابه صادق و حاکم بدانیم ،ناگزیر باید مجموعة عظیم تواریخ موجود
بشری را بیاعتبار و فاقد وثاقت و وجاهت بدانیم و باید با آنها همان کاری بکنیم که با
تاریخ اسالم میکنیم .چرا که روشن است که تمام تواریخ عمومی و خصوصی بشر در
حوزهها و شاخههای متنوع تاریخنگاری ،اساسا بر دادههای شفاهی و نیز با فاصله دور
و نزدیک با زمان وقوع حادثه و سوژة تحقیق تدوین و تنظیم و مکتوب شدهاند .زیرا به
طور طبیعی و گریزناپذیری تاریخ هر قوم و ملت و حادثهای را بعدها مینویسند و گرنه
نامش تاریخ نمیتواند باشد.
منابع و مستندات و دستمایه اصلی تاریخها بیش از همه و در مرحله نخست ،اخبار
و روایات شفاهی و نقلی است که به وسیله راویان مختلف و پراکنده حول رخدادی
گفته و نقل میشود .گزارشهای طولی این راویان و ناقالن به تدریج درازتر شده و
سلسلهای را تشکیل میدهند .در تاریخ عمومی بشر بسیار اندکند تاریخنگارانی که
خود مستقیما تمام حادثه را دیده و گواه بالواسطه آن بوده باشند .مثال هردودت یونانی
(که به پدر تاریخ ملقب شده است) چند درصد رخدادها را خود به چشم دیده و یا
شاهدشان بودهاست؟ در عین حال روشن است که حتی روایت بالواسطه شخص مورخ
نیز برای مورخان معاصر و یا بعدی به خودی خود سند موثق و معتبر شمرده نمیشود
بلکه حداقل آن است که گزارشهای مشکوک و مبهم باید با رویکرد انتقادی با شواهد
و قراین معتبر دیگر تأیید و تقویت شوند .به همین دلیل است که حتی برای تاریخنگاران
کنونی نیز خاطرات فردی افراد ،هرچند معتبر ،به خودی خود معتبر شمرده نمیشود
به ویژه اگر دارای معارض هم باشد .مثال آیا خاطرات شخصی افرادی که در جنبش
مشروطه (مثال یحیی دولت آبادی ،ناظم االسالم ،کسروی و تقی زاه) و یا نزدیکتر در
انقالب  57شرکت داشتهاند ،به رغم اهمیت زیادی که برای تاریخنگاران دارند ،امروزه
به خودی خود موثق و معتبرند و حاوی تمام ابعاد حادثه به شمار میآیند؟ پاسخ روشن
است و آشکارا منفی.
آنچه گفته شد ،یک قاعده و اصل گریزناپذیر در تاریخ معاصر است اما در مورد
منابع تاریخی هرچه بیشتر به عقب بر میگردیم ،هم این گسست زمانی بیشتر میشود
و هم استفاده از اخبار و اقوال شفاهی و نقل شده سینه به سینه افزونتر .به ویژه منابع و
اقوال مربوط تاریخ باستان ،تمدنها و دولتهای شرقی و دیرسال چنیناند .از باب نمونه
میتوان پرسید تاریخ ایران باستان چگونه پدید آمده و کتابت شدهاست؟ میدانیم که
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امروز از عصر پیشاتاریخ فالت ایران (از ماقبل عیالمیان گرفته تا اورارتو و غیره) تا مادها
و هخامنشیان و تا ساسانیان تقریبا هیچ متن مکتوبی که مربوط به زمان حادثه و یا موضوع
خاص باشد در اختیار نداریم .هرچه هست گزارشهای پراکنده و غالبا آمیخته با اساطیر
و افسانههای کهن است که از سده دوم و سوم هجری به بعد در منابع تاریخی اسالمی
(مسعودی ،بیرونی ،ثعالبی ،حمزه اصفهانی ،طبری و غیره) راه یافته است .جهانیان و
از جمله ایرانیان متأخر عمدتا از طریق همین گزارشهای منابع عصر اسالمی است که
با گذشته خود آشنا شدهاند .حتی فردوسی نیز در خلق شاهنامهاش اگر نگوییم تماما
میتوان گفت غالبا به استناد روایات نقلی و سینه به سینه شایع در سدههای نخستین
پس از اسالم (اول تا چهارم) گزارشهای حماسی عظیم و سترگ خود را پدید آورده و
امروز به راستی مایه فخر تمام ایرانیان (به ویژه ایران پرستان بعضا اسالمستیز) است .باز
میدانیم که اصوال تدوین تاریخ ایران باستان با عرض و طول کنونیاش سابقه تقریبا دو
قرنه دارد و آن هم غالبا به دست غربیان و ایرانشناسان مدرن و با کشف شماری کتیبه
و سنگنگاره و مانند آنها خلق شده و اکنون در میان ما خواندهشده و مورد استناد قرار
میگیرند.
حال قائالن به نظریه فقدان اعتبار منابع تاریخی اسالم به استناد به گسست زمانی با
زمان رخدادها و نیز به دلیل استفاده از منابع شفاهی و سینه به سینه در باره تاریخ ایران
باستان (و نیز تاریخ ایران پس از اسالم) چه میگویند؟ واقعا بسیار مشتاقم بدانم دوستانی
که این همه اصرار بر بیاعتباری کلی منابع تاریخی اسالمی دارند ،در این باب چه نظری
دارند .اگر یک ایرانی پیرو این نظریه باشد ،به طور گریزناپذیری تقریبا کل تاریخ باستان
ایران را بیاعتبار کرده است ،چرا که مگر جز این است که تاریخ گذشته (به طور خاص
عصر ساسانی) از طریق همین منابع (ابوحنیفه دینوری و ابن قتیبه و مسعودی و طبری و
یعقوبی و بیرونی و حمزه) گزارش شده است؟ اگر این منابع بیاعتبار شوند ،حتی بخش
اصلی تحقیقات ایرانشناسان نوین غربی و ایرانی (از کریستن سن و گریشمن و نیبرگ
و مری بویس و دیاکونوف و هرتسفلد و فرای و والتر هینتس و هنینگ گرفته تا پورداود
و پیرنیا و زرین کوب و یارشاطر و تورج دریایی) از روزگاران پیش از اسالم ،فاقد اعتبار
میشود و باید همه را از کتابخانهها جمع کرد و اصوال در این صورت باید تمام مراکز
ایرانشناسی در جهان تعطیل شوند.
نکته سوم .حامیان بیاعتباری منابع تاریخی عصر اسالمی ،البته به استدالل دیگری
نیز متوسل میشوند و آن این که باید دعاوی مربوط به آغاز اسالم (به تعبیر رایج :صدر
اسالم) از مستندات قابل قبول مانند سکهشناسی و کتیبهها و سنگنبشتهها و به طور
کلی باستانشناسی معتبر تأیید شود و گرنه فاقد اعتبار است .در این باب نیز چند نکته
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قابل توجه و تأمل است:
الف .آیا این دعوی در باره تاریخ اسالم آغازین اعتبار دارد و یا در مورد دیگر تواریخ
از جمله تاریخ ایران پس از اسالم تاکنون هم معتبر و معیار است؟ اگر فقط در باره آغاز
اسالم صادق است و دیگران مستثنا ،چرا و به چه دلیل؟ و اگر قاعدهای عام است ،با
شرحی که در بند دوم خواهد آمد ،فکر نمیکنم ناکارآمدی و اثبات بطالن آن کاری
دشوار باشد.
ب .درست است که در دو قرن اخیر عمدتا با ابتکار و تالشهای مستمر غربیان،
باستانشناسی در اشکال متنوع آن و زبانشناسی و برخی ابزارهای نقد تاریخی مدرن به
کار شناخت تاریخ و فرهنگ و تحوالت متنوع ایران کهن و آشنایی با برخی از وجوه
تغییرات قومشناسی و جمعیت شناسی و به طور کلی تمدن و فرهنگ مردمان زیسته در
فالت ایران آمده و توانسته برخی اشتباهات روایات نقلی منابع مکتوب عصر اسالمی
را تصحیح و تکمیل کند ،اما با این همه ،هنوز این ابزارهای جدید و صد البته مهم و
تحول آفرین ،حداقل در آغاز راه است و تا این لحظه تاریخ ایران کهن بدون استناد
به منابع نقلی و سنتی عصر اسالمی ،ساختار و سیمای روایی و منظم و منسجم ندارد
و حتی بخشی از مضامین و محتوای خود را از دست خواهد داد .مثال نامها و ترتیب
و ترتب شاهان مادی و پارسی و سلوکی و پارتی و ساسانی و فعالیتها و جنگهای
آنان (از باب نمونه فتح بابل به وسیلة کوروش و فتوحات داریوش و حمله به یونان به
وسیله خشایارشا و بعدها تحوالت و جنگهای پارتها و رومیان و پس از آن حمله
اسکندر و بعدتر جنگهای ایران و بیزانس) چگونه از طریق اطالعات باستانشناسی
و سکهشناسی و کتیبههای حداقل موجود قابل اثبات و تنظیم است؟ مثال اگر تواریخ
هردوت و دیگر گزارشگران یونانی معاصر هخامشیان (از جمله گزنفون و کتسیاس)
را ،به رغم همه جعلیات و سخنان ناراستی که در آنها هست ،از منابع عصر هخامنشی
حذف کنیم ،حداقل به تقریب بنیاد تاریخ عصر اول هخامنشی ویران خواهد شد .روشن
است که تمام این گزارشها به استناد روایات شفاهی غالبا با فاصلههای زمانی و مکانی
دور است.
ج .از کلیگویی بگذریم و بیاییم روی شخصیت پیامبر اسالم .اگر استدالل این
باشد که چون سیرههای مربوط به زندگی یک قرن بعد نوشته شده و یا چون در این باره
اسناد باستانشناسی و کتیبه و سکه به دست نیامده پس :چنین فردی وجود خارجی
نداشته ،چنین استنتاجی به کلی بیبنیاد است و نامعقول .دالیل آن نیز گفته شد .اکنون
میافزایم :اوال بر اساس قاعده عقلی عدم وجود چیزی در هر حال دلیل بر عدم وقوع آن
در گذشته نیست .ثانیا مگر واقعیت تاریخی دیگر شخصیتهای ریز و درشت تاریخی،
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از چه طریقی و با استناد به چه نوع مستنداتی اثبات شده و میشود؟ مثال وجود عینی و
واقعی شخصیتی چون زرتشت چگونه ثابت شدهاست؟ با این که به جد درباره وجود
تاریخی فردی به عنوان َ
«ز َر َ
توشترا اسپیتامه» ،حداقل به شکل و شمایلی که در ادوار
متأخر از او ارائه میشود ،محل تردید تاریخنگاران است اما در مجموع نظر غالب این
است که چنین شخصیتی (که زمانه او را بین هفت هزار سال پیش از میالد تا سده ششم
قرن نخست پیش از میالد حدس میزنند) وجود داشته است .امروز در منابع تقریبا
زندگی نامه کاملی از زرتشت وجود دارد .روشن است که هیچ سند معتبری در حد
سکه و کتیبه و سنگنگاره و حتی متن مکتوبی از او و زمانه او در دست نیست .از
میان مجموعه اوستا فقط یک رساله کمحجم به نام «گاهان» (=گاتاها) به نام اوست که
باز هیچ دلیل مقنعی مبنی بر صحت این انتساب به زرتشت وجود ندارد .این در حالی
است که اگر نام و شخصت زرتشت و دین منسوب به او و مجموعه عظیم اوستا از تاریخ
ایران حذف شوند ،تاریخ ایران باستان چنان آشفته و مغشوش میشود که همه چیز فرو
میریزد .از زرتشت به این سو ،دیگر پیامبران نامدار تاریخی نیز همین گونهاند .موسی و
عیسی نیز کم و بیش همین وضعیت را دارند و برخی محققان در واقعیت تاریخی آنان
نیز تردید کردهاند اما در عین حال عموم مردم و اکثریت قریب به اتفاق مورخان به ویژه
نگارندگان تاریخ ادیان وجود تاریخی این پیامبران را مفروض و حداقل معقول گرفتهاند.
در این میان از قضا در مورد واقعیت تاریخی محمدبن عبدالله به عنوان بانی و مؤسس
دین اسالم در حجاز به دلیل نزدیکتر بودن به زمان ما و وجود اطالعات دقیقتر از او،
تا کنون حتی تردیدی وجود نداشته تا چه رسد به رد و انکار آن .وجود تاریخی محمد
و دین او به همان دالیلی اثبات میشود که پیامبران دیگر و رجال و مردان تاریخی و
تاریخساز دیگر یعنی« :تواتر تاریخی» .اگر این قاعده را نفی کنیم نه تنها راهی به
گذشتههای دور و حتی نزدیک نداریم بلکه ریشههای گذشته خود را بریده و به کلی
بیبنیاد و بیتاریخ میشویم و در واقع در این حال مفهومی و دانشی به نام تاریخ را نیز
تهی از معنا کردهایم .چرا که روشن است روشهای نوین مستندسازی تاریخ و تاریخ
نگاری ،به رغم اهمیت زیادی که دارد و حتما باید ادامه پیدا کند ،تا کنون نه تنها جای
تواریخ سنتی را نگرفته بلکه اساسا همین دادههای تازه باستانشناسی تا این لحظه در
چهارچوب همان روایات مشهور و مقبول ،که میتوان از آنها ذیل عنوان «تواتر تاریخی»
یاد کرد ،قابل فهم و تفسیرند؛ حال در تحقیقات باستانشناسانه جدید در نهایت یا همان
گزارشهای کهن تأیید میشوند و یا تصحیح و یا به کلی مردود و بیاعتبار .مهم روش
و استحکام مستندات است نه نتیجه .حتی کسی چون آقای اولیگ ،که وجود محمد
و دین اسالم منسوب به او در سده نخست هجری در حجاز را به کلی انکار میکند،
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تمام تئوری البته بیبنیاد و سست خود را به استناد برخی حدسیات از قضا غالبا ناموجه
و غرائب و عجائب ،در چهارچوب همان تواریخ سنتی و اطالعات مکتوب و معمول
تواترهای تاریخی عربستان و بینالنهرین و ایران عصر ساسانی و پس از آن بازخوانی و
بازسازی کردهاست نه به استناد دادههای مستقیم باستانشناسی .زیرا اساسا راهی جز
1
این وجود ندارد.
د-با این همه ،این گونه نیست که بین زمان پیامبر اسالم و نقطه آغازین دین اسالم
و زمان تدوین منابع روایی و تاریخی اسالم از سده دوم به بعد گسست تاریخی کامل
برقرار باشد .چرا که:
اوال-تاریخنگاران و راویان حدیث از نیمههای سده دوم به بعد ،که تدوین آغاز شد،
گرچه مستندات و منابع اطالعاتی آنها عمدتا همان نقلیات سینه به سینه بود ،اما آنان به
درستی توجه داشتند که این نقلیات به دالیل مختلف با جعل و تحریف (به زیاده و کم)
به عمد و یا سهو آمیخته است ،از این رو مورخان بصیر و مسئول و یا محدثان آ گاه در
حدی که ممکن بود و تا حدی که آنان در آن زمان و با معیارهایی که در اختیار داشتند
و از قضا غالبا ابداعی بودند و میتوانستند بفهمند ،به نقد و پاالیش احادیث و اخبار،
که در دوران تدوین منبع اصلی و کانونی معارفی چون تاریخ و فقه و اجتهاد بودند،
اهتمام کردند و کوشیدند با استفاده از قواعدی چون «تعادل و تراجیح» به نوعی دست
به پاالیش بزنند .از همان زمان سوءظن آشکاری بین مجتهدان و عالمان علم الحدیث و
مورخان نسبت به نقلیات بازمانده از قرون نخست وجود داشت .تا آنجا که شهرت دارد
که امام ابوحنیفه (درگذشته  148هجری) در نیمه نخست قرن دوم هجری فقط چهارده
حدیث منقول از پیامبر را معتبر میدانست و قبول داشت .محدثانی چون بخاری و مسلم
در صحاح و بعدها کلینی شیعی در مجموعة حدیثی «اصول کافی» احادیث زمان خود
را غربال کرده و آنچه را با معیارهای خود صحیح و معتبر تشخیص دادند گردآوردند.
گفتن ندارد این بدان معنا نیست که کارشان کامال کامیاب و محصول تالششان
بیعیب بوده بلکه مراد این است بگویم که این کاتبان و تدوین کنندگان به اشکاالت و
کاستیهای نقلیات سینه به سینه توجه داشته و در حد خود تالش وافر کردهاند تا فاصله
زمانی نقلیات عصر آغازین با زمان خود را به گونهای ممکن پر کنند و از اشتباهات
احتمالی و یا تحریفات و جعلیات بکاهند .در این زمینه علومی چون علم رجال و علم
درایه و علم تفسیر و علم اصول فقه پدید آمد که جملگی آنها تدابیری ممکن و معقول
 . 1بنگرید به کارلهاینتس اولیگ ،از بغداد به مرو ،ترجمه ب .بی نیاز (داریوش) ،چاپ دوم،3102 ،
انتشارات فروغ ،کلن.
در جستاری دیگر در باب واقعیت تاریخی نبی اسالم سخن خواهم گفت.
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برای فهم روشمند و نقد علمی و عقلی میراث نقلی پیشنیان و عصر آغازین بود.
در عین حال محدثان و تاریخنگاران گاه برای این که نشان دهند فقط راوی روایات
کهن هستند و وثاقت تمام منقوالت خود را تضمین نمیکنند ،هم سلسله راویان را ذکر
کردهاند تا خوانندگان و محققان هم سلسله اسناد را بشناسند و هم امکان نقد و وارسی
را پیدا کنند .در این میان گاه برخی تاریخنگاران (از جمله طبری) تصریح کردهاند که
آنچه در منابع مکتوب و شفاهی زمان خود یافته و دیدهاند را جمع و کتابت کردهاند و نه
بیشتر .به همین دلیل است که در غالب این منابع (به ویژه طبری) در موارد زیادی اخبار
و گزارشهای متفاوت و گاه متضادی نقل شدهاست و متأسفانه وجود همین اخبار
متفاوت و متضاد دستاویز برخی مغرضان و یا جاهالن دین باور از یک سو و دینستیز از
سوی دیگر قرار گرفته و هر کدام به سود خود به فالن روایت طبری و مانند آن ارجاع
میدهد و انبوه روایات معارض را نادیده میگیرد .میتوان گفت حداقل بخشی از
تناقضات موجود در منابع تاریخی و روایی و سیرهها برآمده از جهل تاریخنگاران و حتی
برآمده از سهلانگاری آنان نیست ،بلکه به دلیل این بوده که آنان فقط خود را موظف به
نقل و انتقال اقوال کهن میدانستند و حداکثر این است که گاه اقوالی را نقل میکردند
که با عنایت به احوال راویان و معیارهایشان معتبر و موثق شمرده میشدند.
ثانیا-منابع اطالعاتی متون روایی و تاریخی سدههای دوم و سوم صرفا نقلیات شفاهی
و سینه به سینه نبوده بلکه از مکتوبات نیز استفاده شدهاست .هرچند در سده نخست
هجری ،به دالیلی که بر اهل فن روشن است ،هنوز خط و کتابت در میان اعراب چندان
باب نبود و مانند اقوام دیگر معاصر (به ویژه ایرانیان ساسانی) نقل باب و سنت بود و
معتبر شمرده میشد و همه چیز از طریق حافظه و نقل سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر
انتقال مییافت ،اما در عین حال کتابت هم تا حدی معمول بود .از این رو در عصر
پیش از اسالم از معلقات و بعد از نامههای پیامبر و بعدها از نامههای خلفای راشدین و
بسیاری از بزرگان و رجال سیاسی به همدیگر و یا به پیروانشان یاد شده و نیز از برخی
تألیفات به وسیلة برخی افراد (مانند عروه بن زبیر و سلیم بن قیس در تاریخ در اواخر
سدة اول) سخن در میان است .به گواهی شواهد و قراین قابل توجهی کاتبان سدههای
دوم و سوم به برخی از این مکتوبات پیشین دسترسی داشته و از آنها مستقیما استفاده
کردهاند .گرچه غالبا بدان تصریح نکردهاند .همانگونه که کاتبان و مؤلفان سدههای
سوم و چهارم و پنجم نیز از تألیفات پیشینیان و حتی معاصران سود برده اما بدان تصریح
نکردهاند .قابل توجه این که اکنون برخی از هر دو منبع استفاده کننده و استفاده شده
در اختیار است و میتوان مشاهده کرد که نه تنها فالن منبع از فالن منبع قبلی استفاده
کلی و نقل به معنا کرده بلکه حتی کلمات و جمالت و گاه در حد صفحات زیادی
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از منبع مورد استفاده عینا نقل شده است (از باب نمونه طبری درگذشته به سال 310
هجری گزارش جنگ صفین را عمدتا از وقعه صفین نصربن مزاحم درگذشته به سال
 212هجری برگرفته است) .البته میدانیم که سنت حسنه ذکر منبع در کتابنویسی
و مقالهنویسی در میان ما کامال جدید است و تقریبا به یک قرن اخیر و آن هم تحت
تأثیر سنت غربیان باز میگردد .نویسندگان قدیم این کار را سرقت ادبی (انتحال) تلقی
نمیکردند.
از جمله مکتوبات سدة نخست کتابت قرآن است که البته داستان دراز دامنی است و
اکنون نمیتوان بدان پرداخت و در جستاری دیگر بدان خواهم پرداخت .فقط اجماال
میگویم حتی باستان شناسی قرآن ،که این همه مورد تأیید و تأکید برخی اسالمشناسان
مدرن است ،نیز اذعان دارد که حداقل پارههایی از قرآن بازمانده از نیمههای قرن نخست
هجری اکنون در دست است .از جمله بر وفق تحقیق یکی از محققان در میان دوازده
هزار قطعه پراکنده از قرآن معروف به پارههای قرآنی صنعا 1مربوط به نیمههای قرن اول
هجری  114سوره کنونی قران یعنی قرآن کامل وجود دارد 2.از این رو سند قرآن کنونی
 . 1در سال  2791هنگام بازسازی و تعمیر مسجد کهن صنعا در یمن در دیوار غربی آن انبوهی از پارههای
مکتوب قرآنی دیدهشد .گویا این بنا در زمان پیامبر ساختمانی چهار طبقه بوده و بعدها تبدیل به مسجد شده و
ساختمان کنونی آن حدود  0011سال قدمت دارد .پس از آن این یافتهها به یک گروه محقق آلمانی سپرده شد تا
در این مورد تحقیق کنند و به بازسازی آنها اهتمام ورزند .به زودی روشن شد که این پارهها حدود  00021برگهاند
که ترکیبی از پارههای قرآنی و برخی متون مذهبی هستند .این مکتوبات بر برگههای پوستی (پرگامنت) و کاغذی
کتابت شدهاند .در مرحله نخست از آنها میکروفیلم تهیه و در اختیار برخی نهادهای علمی مذهبی از جمله االزهر
قرار گرفت .بعضی از این پارههای قرآنی به خط حجازی و برخی به خط کوفی است .مهمترین بخش این یافتهها
دوالیه است .متن رویی با قرآن امروزی تقریبا یکی است ولی متن زیرین آن بسیار متفاوت است .آزمایشهای
رادیو کربن نشان میدهد که بخش زیرین این دست نوشتهها احتماال حدود پانزده سال پس از درگذشت پیامبر
اسالم نوشته شده است .نوشته زیرین که با قرآن امروزی تفاوت بزرگی دارد ،شاید به این دلیل پاک شده که
برای یکدست کردن متون قرآنی در عهد عثمان میبایستی از بین میرفتند .گزارش دیگر میگوید طبق برآورد
بتمر کهنترین کتابت پوست نوشتهها به سال  09هجری بازمیگردد اما بر اساس آزمایشات شیمیایی به میانههای
سالهای  52تا  85هجری برمیگردد.
اطالعات این قسمت و نیز مطالب گزارش شده در متن برگرفته از دو مقاله «نگاهی به پوست نوشتههای قرآنی
صنعا» به قلم سید محمدباقر تلغریزاده منتشر شده در سایت ملی-مذهبی (مورخ  03فروردین  )1931و مقاله
«راههای نوین پژوهش قرآن» ترجمه ب .بینیاز منتشر شده در سایت گویانیوز (مورخ  22مهرماه  )1931میباشد.
باید افزود که مقاله بینیاز برگرفته از ترجمه مقاله «کهنترین برگههای قرآن کشف شده در صنعا و اهمیت آن
برای تاریخ رسم الخط قرآن» به قلم دکتر گرد پوئین و مقاله «آغاز نگارش قرآن :آزمایشهای [فیزیکی-شیمیایی]
روی دست خطها و عناصر هنری برگههای قرآن صنعا» به قلمهانس-کاسپرگراف فون بوتمر است .نیز در همانجا
ترجمه کامل مقاله «قرآن به مثابه یک محصول دسته جمعی» به قلم کارل-هاینتس اولیگ» آمده است.
 . 2طبق تحقیقات انجام شده هیچ یک از این پارهها تمام سورههای قرآن را ندارند اما در مجموع  411سوره
در آن مجموعه وجود دارد .این سخن بوتمر یکی از محققان پروژه قرآنهای صنعا نیز مؤید این وثاقت است« :تا
آنجا که این گروه /نسخه [نسخهای که قدمت آن به آغاز نیمه دوم قرن اول هجری میرسد] از گزند مصون مانده
است با متن قرآن موجود کامال منطبق است .هم سوره نخست (حمد) را دربر دارد و هم سوره آخر (الناس) را.
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با فاصله حدود بیست سال از زمان تدوین آن در زمان عثمان اکنون در اختیار است .یا
انتشار بخشهایی از قرآن به وسیله دانشگاه توبینگن آلمان (که به قرآن توبینگن شهرت
یافته) و یا قرآن دانشگاه بیرمنگام در انگلیس (مشهور به قرآن بیرمنگام) سابقه قرآن
1
موجود را تا زمان پیامبر به عقب میبرد.
ج .چنان که اشاره شد امروز برخی برای توجیه دعوی بیاعتباری منابع مکتوب
مسلمانان ،به فقدان اسناد باستانشناختی مانند کتیبهها و سنگنبشتهها و سکهها و امثال
آنها ،استناد میکنند .اما این دعوی و توجیه نیز چندان موجه نمینماید .چرا که:
اوال-در گذشته علمی به نام باستانشاسی وجود نداشته و از این رو نمیتوان انتظار
داشت که مورخانی چون ابن کلبی و حمزه و ثعالبی و طبری و بیرونی در گزارشات
خود (مثال از ایام و انساب عرب و یا زندگی نامه محمد و یا حوادث دوران خلفای
راشده) از اسناد باستانشناختی استفاده کنند .هنوز هم تاریخنگاریهای عمومی جهان
و بیشتر در جوامع شرقی و اسالمی و ایرانی مستند به منابع نقلی و شفاهی و به اصطالح
تحقیق کتابخانهای است.
ثانیا-هرچند از قرن نخست هجری اسناد باستانشناختی زیادی در دست نیست که
بتواند در حد کفایت حوادث مهم آن دوران را توضیح دهد ولی از یک سو تا همین جا
(البته در حد اطالعات محدود من) اسناد باستان شناختی قابل توجهی به دست آمده
است که مهماند و از قضا همین اسناد در مجموع مؤید گزارشهای مورخان مسلمان
است و از سوی دیگر از این که تا کنون سندی به دست نیامده نمیتوان نتیجه گرفت
که پس از این نیز هیچ سندی (مثال کتیبه و یا سکهای) کشف نخواهد شد .وانگهی،
اگر هم سندی برای اثبات فالن مدعا به دست نیامده باشد ،حداقل اسنادی معتبر برای
رد و نفی آن نیز در اختیار نیست .فرضا اگر هم هیچ سند باستانشناختی معتبر در اختیار
نباشد که وجود تاریخی حضرت محمد به عنوان پیامبر و بنیادگذار اسالم را ثابت کند
اما هیچ سندی نیز بر عدم وجود واقعیاش وجود ندارد .از این رو حداقل باید الادری
بود و در انتظار نشست تا اسناد معتبر در رد و یا اثبات مدعا به دست آید.
جمع بندی

سخن این است که اوال ،از آشفتگی و تناقضات گسترده منابع تاریخی و به

بدین ترتیب این نسخه این فرض را که گفته میشود تدوین نهایی قرآن در پایان قرن دوم یا حتی قرن سوم هجری
صورت گرفته است ،باطل میسازد .تلغری زاده ،همان جا.
 . 1خبر قرآن توبینگن در  81آذر ماه  39و خبر قرآن بیرمنگام در  13تیرماه  49در سایت بی بی سی (و البته در
برخی رسانههای دیگر) منتشر شده است.

درک دامتعا مالسا یخیرات عبانم هب ناوتیم ایآ
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ویژه گسست یک قرنی تاریخ شفاهی اسالم نمیتوان نتیجه گرفت که تمام این
منابع بیاعتبارند و باید مطلقا از ّ
حیز انتفاع بیفتند .ثانیا ،در چهارچوب منابع موجود
و با استفاده از روش نقد تاریخی (به ویژه روشهای نقد تاریخی مدرن و از جمله
باستانشناسی و زبانشناسی) میتوان در حد اطمینان علمی (مانند دیگر شاخههای علوم
انسانی) به انکشاف حقیقت دست یافت .کاری که در این دویست سال اخیر شماری از
اسالمشناسان و شرقشناسان کرده و میکنند .در هرحال تاریخ اسالم مقولهای دینی و
تئولوژیک نیست بلکه مانند دیگر علوم انسانی از جمله تاریخ تابع قواعد خاص پژوهش
علمی است که میتوان و باید درباره تمام اجزای آن چون و چرا کرد.

بخش چهارم

معضلی مهم به نام خلط «نبوت» و «حکومت» در سیره نبوی

دیباچه

در جستار دوم با عنوان «چرا تاریخ هفتاد سال نخست اسالم مهم است؟» به چند
نکته مهم اشاره کردم و مدعی شدم که این موارد در همان دوران آغازین شکل گیری
دین اسالم و به طور کلی تاریخ اسالم سهم مهمی داشتند و هرچند به کوتاهی توضیح
دادم که این رخدادها چگونه و چرا و از چه طریقی در تحوالت دینی و تمدنی و
فرهنگی و سیاسی مسلمانان اثر نهاده و به اسالم و فرهنگ و عقاید و آداب مسلمانی
جهت گیریهای ویژهای بخشیدند .این سخن بدان معناست که اگر این تحوالت در
همان هفتاد سال نبود و یا سیر حوادث به گونهای دیگر رقم میخورد ،بی گمان در
ادوار بعد و امروز ،ما با اسالم متفاوتی مواجه بودیم و طبعا مسلمانان سرشت و سرنوشت
دیگری مییافتند.
یکی از زیربناهای نخستین تمدن و معارف منسوب به اسالم ،تأسیس خالفت عربی-
اسالمی بود که در همان لحظات نخست رحلت نبی اسالم ،بنیاد نهاده شد و این
تأسیس در ادوار بعد و در تاریخ پر فراز و نشیب دین اسالم چندان مهم و اثرگذار شد که
به جد فهم و درک و تفسیر اسالم و آئین مسلمانی و تمامیت آموزههای دینی و به ویژه
پدیده سیاست و قدرت بدون نظام خالفت عربی-اسالمی نشدنی مینماید .هرچند
خالفت یک پدیده کامال تازه برای مسلمانان بود ولی این رخداد نوپدید به نوعی با
فرمانروایی نبی اسالم در مدینه بی ارتباط نبود و حداقل بعدها در ذهن و زبان مؤمنان
نوعی هم ذات پنداری بین این دو رخداد بی ربط با هم پدید آمد و همین امر موجب
شد که به تدریج بین دو پدیده کامال متمایز «نبوت» و «حکومت» تمییز داده نشود و
در نتیجه به تدریجهالهای از تقدس مذهبی بر گرد خلیفه و دستگاه خالفت تصور شود
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و در فرجام کار چنین روندی ،هم مسلمانان را در فهم دین دچار کژفهمی کرد و هم در
عرصه جامعه و سیاست و قدرت پیامدهای منفی و حتی فاجعه باری به بار آورد .بدین
ترتیب هرچند میبایست در همان جستار دوم به موضوع نبوت و حکومت میپرداختم
ولی به دلیل اهمیت ویژه آن وعده دادم که در گفتار مستقلی بدان بپردازم و اکنون
میخواهم به همان وعده وفا کنم.
چرایی و چیستی فرمانروایی پیامبر در مدینه

این که نبی اسالم در مقطع پس از هجرت ده سال آخر حیاتش را به امارت و
فرمانروایی گذراند و به عنوان یک امیر 1بر عموم مردمان مدینه و قبایل پیرامون آن
و بعدتر بر مردمان مکه فرمان راند و بدین ترتیب او همزمان هم نبی بوده و هم امیر،
تردیدی نیست و از این نظر این امر را مفروض میگیریم و از آن در میگذریم .اما بحث
اصلی و محوری این است که فرمانروایی حضرت محمد و نبوت و پیامبری اش از یک
جنس بوده و در واقع همان گونه که او شأن نبوت داشته شأن امارت نیز داشته است؟
این که در سال سیزدهم بعثت چرا و چگونه هجرت پیامبر از مکه به مدینه رخ داد،
داستان مستقلی است و فعال خارج از موضوع این مقال است ،اما نکته بس مهم این
است که در دوره مکی فقط نبوت بود و در دوره مدنی نبوت و امارت به هم آمیخت
و از این معجون بعدها ترکیبات متنوعی پدید آمد و تفاسیر رنگارنگی خلق شد که در
نهایت به اسالم تاریخی شکل و شمایل خاصی بخشید؛ اسالمی که امروز کم و بیش
شناخته میشود و همه با آن آشناییم.
در پاسخ به پرسش مهم یاد شده ،عموم مسلمانان و به ویژه فقیهان و متکلمان ،بر
این گماناند که پیامبر همان گونه که از جانب خداوند مأمور ابالغ پیام الهی بوده
مأمور تشکیل و تأسیس حکومت و امارت نیز بوده است .این نظری است که تقریبا
مورد توافق و اجماع مسلمانان از گذشته تا کنون بوده و هست .تا آنجا که در این باب
ادعای بداهت میشود و در واقع داستان به گونهای است که تصور آن موجب تصدیق
2
آن است.
اما به واقع چنین است؟ اگر از شهرت و آموزههای سنتی و رایج درگذریم و به ژرفای
متون و منابع دینی و به ویژه به تاریخ تحوالت مقطع هجرت نگاه کنیم ،روشن میشود
 . 1از آنجا که اصطالح «حکومت» در باره فرمانروایی نبی اسالم محل تأمل است و از نظر من نادرست،
موقتا از همان اصطالح بیشتر رایج آن زمان یعنی «امیر» و یا «فرمانروا» و شاید هم مناسب باشد «رئیس» (زعیم)
استفاده میکنم در ادامه نوشتار این موضوع روشنتر خواهد شد.
 . 2در این باب کتاب «امامت و رهبری» اثر مرتضی مطهری در میان معاصران نمونه مهمی است.
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که واقعیت و حقیقت جز این است .به عبارت روشن تر ،درست است که پیامبر در
مدینه همزمان هم مقام نبوت داشت و هم مقام امارت ،اما این دو یکی نبوده و هریک
منشاء و خاستگاه جداگانهای داشته اند؛ یکی ریشه در وحی و آسمان داشت و دیگری
ریشه در عرف و زمین و مردم و ضرورتهای زمانه .برای نیل به این منظور دو منبع
میتواند روشنگر باشد :قرآن و تاریخ .اولی ذیل عنوان بحث کالمی یا امر پیشینی قابل
طبقه بندی است و دومی ذیل عنوان امر پسینی و تجربی-عقلی یا همان پدیدارشناسی
تاریخی.
در اینجا بررسی دقیق و تحقیق مبسوط در دو قلمرو قرآن و تاریخ ممکن نیست ولی
میکوشم در حد وافی به مقصود مدعای شأن الهی امارت پیامبر را بکاوم و به چالش
بگیرم.
الف .امارت نبوی در قرآن

برای ورد به بحث میتوان اشاره کرد که در ادبیات سیاسی و اجتماعی اسالمی در
قرن نخست چند واژه و اصطالح در حوزه جامعه و سیاست به چشم میخورد :امارت و
از مشتقات آن عنوان «امیرالمؤمنین» ،والیت و مشتقات آن از جمله اولی االمر و والی،
امام و امامت ،خلیفه و خالفت و در نهایت حکم و حکومت .این عناوین در ادب
اعراب و به نوعی در قرآن ریشه دارند و حداقل آن است که پس از درگذشت نبی اسالم
و تأسیس خالفت عربی-اسالمی و نهادهای سیاسی مرتبط و زیر مجموعه خالفت،
چنین ریشه یابیهایی جستجو شده است .اما نکته آن است که این اصطالحات و
عناوین گزارهای و توصیفیاند و نه ارزشی و توصیهای و به همین دلیل در قلمرو عرف
و ادبیات رایج قرار دارند و نه در قلمرو شرع و دین.
اگر در آیات متعدد و پر شمار قرآن دقت و تأمل کنیم و در واقع بدون مفروضات
سنتی رایج و متصلب آیات مرتبط با موضوع حکومت و نبوت را بکاویم ،به روشنی
میتوان دریافت کرد که نه در قرآن موضوعی به نام «حکومت» و یا هر عنوان هم
خانواده آن مطمح نظر بوده و نه دالالت روشنی در باب منشاء الهی فرمانروایی حضرت
محمد در مدینه در قرآن به چشم میخورد .در اینجا از بحث در باره دعوی نخست در
میگذرم و به موضوع مهم عنوان این جستار میپردازم .در مورد نخست فقط به این
جمله بسنده میکنم که قرآن اصوال به موضوع حکومت و دولت یعنی نظام سیاسی
مشخص و به عنوان یک «مسئله» نپرداخته است و از هیچ آیهای نیز چنین مطلبی
نمیتوان استنباط کرد .اجماال دو دلیل میتواند در این سکوت نقش داشته باشد .یکی
این که موضوع حکومت و تشکیل دولت نه در دعوت دینی پیامبر جایی داشته و نه در
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فروع احکام (آیات االحکام که بعدها ذیل عنوان شریعت طبقه بندی شد) جایگاهی
معین داشته است .دلیل دیگر این که ،اعراب قرن هفتم میالدی در حجاز (منطقه مرکزی
عربستان با مرکزیت مکه و یثرب) ،اساسا وارد دوران دولت سازی و تأسیس دولت و
حکومت و نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی نشده بودند .از این رو قرآن و وحی به مثابه
متنی تاریخی ،که بخش اجتماعی و مدنی آن به مقتضای اسباب النزول شکل گرفته
است ،عمال نمیتوانسته به موضوعاتی بپردازد که نه در متن دعوت نبی و اهداف نبوت
جایی داشته و نه نیازهای واقعی و جاری مؤمنان نخست و مخاطب مستقیم وحی،
چنین اقتضایی داشته است .اصطالحات همواره در مقام صورت بندی و مفهوم سازی
واقعیتها و امور محقق پدید میآیند از این رو هرگز نمیتوانند پیش از وقوع مطرح و
مصطلح و وارد ذهن و زبان مردم شوند.
اما موضوع اصلی ما بررسی منشاء الهی فرمانروایی پیامبر اسالم در قرآن است.
چنان که گفته شد عموم مسلمانان در پرتو آموزههای فقهی فقیهان و اندیشههای
کالمی متکلمان و مفسران قرآن ،بر این آموزه پای میفشارند که پیامبر در بطن و متن
دعوت دینی خود از جانب خداوند مأمور به تشکیل حکومت و تشکیل دولت نیز بوده
است .از عصر تدوین (سده دوم تا پنجم) چنین اندیشهای تمام منابع روایی و فقهی و
کالمی و تفسیری ما را انباشته است .به ویژه در قرن اخیر ،که خیزش اسالم سیاسی و
به طور خاص ایده ضرورت تشکیل حکومت دینی در چهارچوب تفکر شیعی امامی در
ایران پدید آمد ،تفکر منشاء آسمانی قدرت و اثبات آن برای پیامبر و پس از آن برای امام
علی بن ابی طالب و سپس برای یازده فرزند او از نسل فاطمه جدیتر شد و در امتداد
آن موضوع والیت مطلقه فقیهان (البته فقیه حاکم) به عنوان نایبان عام امام غایب مطرح
شد که نظرا و عمال در کنار امامت و رهبری دینی و سیاسی امامان دارای مقام علم و
عصمت به عنوان نظامی الهی و تئوکراتیک بروز و ظهور یافت.
اما در میان انبوه منابع کالمی و فقهی و تفسیری در باب اثبات قرآنی و کالمی دعوی
شأن الهی فرمانروایی پیامبر ،میتوان به کتاب «مبانی حکومت اسالمی» زنده یاد آیت
الله منتظری ارجاع داد که احتماال جامع ترین متن فقهی و اعتقادی در این باب است.
ایشان در جلد نخست این کتاب چند جلدی مفصل و در یک بحث مبسوط به ُنه آیه
قرآن استناد کرده و از مجموع آنها نتیجه گرفته است که امارت و تأسیس حکومت
شأنی از شئون نبوت بوده و نبی اسالم نیز بر این مبنا دارای مأموریت الهی برای تشکیل
حکومت بوده است.
اما بررسی این آیات نه گانه نشان میدهد که هیچ یک از آنها مثبت مدعای یاد شده
نیست و در واقع دالیل با مدعا تناسب ندارد .از آنجا که من در مقالهای مستقل به این
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دعاوی رسیدگی کرده و تفاسیر منتظری را نقد کرده ام ،در اینجا فقط به اجمال تمام
به آیات نه گانه اشاره میکنم و در میگذرم .اما لینک نقدنوشته منتشر شده را محض
اطالع و ارجاع خوانندگان پیوست میکنم تا عالقهمندان بدان مراجعه کرده و کمبودی
1
در کلیت مبحث احساس نشود.
َ
 -1آیه « َو ِإ ِذ ْاب َتلى ِإ ْب َر ِاه َیم  ( ». . .بقره)124 /
ْ َ َ ًَ
 -2آیه َ«یا َد ُاو ُود ِإ َّنا َج َعل َناك خ ِلیفة ( ». . .ص)26/
َّ َ َ ْ
َُ
«الن ِب ُّی أ ْولى ِبال ُم ْؤ ِم ِن َین ِم ْن أنف ِس ِه ْم ( ». . .احزاب) 6/
 -3آیه
َّ ُ َ ُ ُ
َ َ َ ُْ ََ ُْ َ َ َ َ
ُ
 -4آیه «و ما كان ِلمؤ ِمن ول مؤ ِمن ٍة ِإذا قضى الله و رسوله ( ». . .احزاب ) 36/
ٍ َ
ُ
َّ
َ َ
َ َ َ
-5آیه «و َما كان ِل ُم ْؤ ِمن َول ُم ْؤ ِم َن ٍة ِإذا قضى َالل ُه و َر ُسول ُه ( ». . .احزاب ) 36/
ُ
َ
ُ
َ
ٍ ْ
َ ْ ّ
 -6آیه «أ ِط ُیعوا الل َه و أ ِط ُیعوا َّالر ُسول و أ ْوِلی األ ْم ِر ِمنك ْم ( ». . .نساء.) 59/
َ َ
َ َ
َ
ِّ َ
-7آیه «فال َو َر ِّبك ال ُی ْؤ ِم ُنون َح َّت َى ُی َحك ُموك ( ». . .نساء .)65/
-8آیه َّ
اب ب ْال َح ِّق ل َت ْح ُك َم َب ْی َن َّ
«انا َأ َنز ْل َنا إ َل ْی َك ْالك َت َ
اس ( ». . .نساء )105/
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ْ
َّ
 -9آیه « َّان َما ال ُم ْؤ ِم ُنون ال ِذ َین َآم ُنوا ِبالل ِه و َر ُسوِل ِه  ( ». . .نور.) 63-62 /
امیدوارم دوستان با خواندن مقاله پیوست با من هم نظر شده باشند که این آیات نه
داللت معرفت شناختی بر امارت و فرمانروایی هیچ یک از پیامبران گذشته دارد و نه
به طور خاص فرمانروایی پیامبر اسالم در طول ده سال در مدینه را مدلل میکنند .البته
در تفاسیر اسالمی (به ویژه تفاسیر سنی و شیعی) در باب این آیات معرکه آراست و
اختالف نظر فراوان است و آیت الله منتظری نیز به پارهای از آنها اشاره کرده ولی این
آیات بر هرچه داللت داشته باشند یک امر مسلم است و آن که آیات مدعای منشاء
الهی و وحیانی امارت نبی اسالم را اثبات نمیکنند .البته برخی از این آیات نشان
میدهند که امارت پیامبر مورد تأیید خداوند است چرا که پیوسته به مؤمنان توصیه
میشود که از اوامر و نواهی پیامبر در تمام امور اطاعت و حمایت شود (مانند آیه
اطیعوالله و اطیعوالرسول  ). . .و همین امر موجب شده است که مفسران و فقیهان از آن
توصیهها مأموریت و مشروعیت آسمانی قدرت امارت نبوی را نتیجه بگیرند .و حال آن
که همین توصیهها نیز توصیههای اخالقی و به اصطالح ارشادی است و نه امر مولوی.
قرینه برای اثبات این مدعا نیز آن است که پیامبر هم به فرمان خداوند مأمور به شور و
مشورت در امور حکومتی و عرفی بود (آیه  36سوره شوری و آیه  59سوره آل عمران)
و هم به مؤمنان آموخته بود که آنان در امور حکومتی حق دارند با او مخالفت کنند و
1

 .لینک مقاله
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این دو موضوع بس مهم دلیل روشنی است که توصیههای خداوند ارشادی بوده است
و نه الزام شرعی .به عبارت دیگر این سخن بدان معناست که اوال امارت پیامبر منشآء
الهی نداشته و بدین ترتیب شأنی از شئون نبوت نبوده و ثانیا اصوال مقوله حکومت و
امارت موضوعا نمیتواند در قلمرو شرع و دین قرار بگیرد .در قرآن هرگز و در هیچ آیهای
امامت و خالفت و حکم و اشتقاقات آن به معنای زعامت سیاسی و به تعبیر تاریخیتر
سلطنت (مراد فرمانروایی است و نه لزوما مدل حکومتی سلطنت و پادشاهی) نبوده و
نیست .حکم و مشتقات آن در قرآن به معنای قضاوت و داوری است که البته در سیاق
جمالت در مصادیق مختلف استعمال شده است.
ب .امارت نبوی در تاریخ

از امر تفسیری و پیشینی بررسی موضوع امارت و حکومت در قرآن بگذریم که،
بررسی چگونگی و چرایی تحقق عملی فرمانروایی نبی اسالم در مدینه ،منشاء و ماهیت
فرمانروایی او را بر آفتاب میافکند و نشان میدهد که امارت پیامبر در یک روند عادی
تحوالت رخ داده و حتی در آغاز ارادی و برآمده از تصمیم فردی شخص وی نیز نبوده
و تحقق امارت به لحاظ موضوعی هیچ ارتباطی با موضوع و ماهیت دعوت دینی پیامبر
نداشته است.
برای فهم این مدعا ناگزیر باید مروری کوتاه بر ماجرای هجرت نبی اسالم از مکه به
مدینه داشته باشیم.
می دانیم که نبی اسالم پس از حدود سیزده سال دعوت دینی اش در مکه ،سرانجام
تصمیم گرفت از زادگاه محبوبش به شهر یثرب کوچ کند و این کار در روز دوشنبه
دوازدهم ربیع االول سال سیزدهم بعثت انجام شد .دالیل اولیه این جا به جایی ،که بعدها
«هجرت» نام گرفت ،هرچه باشد ،ربطی به موضوع مورد بحث کنونی ما ندارد.
این هجرت در پی ارتباط و تماس محمد با برخی از نوکیشان مسلمان اهل یثرب رخ
داد که از سال یازدهم بعثت آغاز شده بود .از سال دهم به بعد در سه نوبت شماری از
مسلمانان نوآیین یثربی در مکه و حوالی آن با پیامبر به طور نهانی دیدار کرده و از او
خواستند که به شهرشان نقل مکان کند .در هر دیدار بین پیامبر و فرستادگان یثربی قرار
و مدارهایی نهاده شد و هر یک از آنها مواد و مضامینی خاص داشت .از جمله آنها
دعوت از پیامبر بود برای حل اختالفات دو قبیله مشهور و قدرتمند یثرب به نام «اوس»
و «خزرج» که این دو طایفه حدود نیم قرن با هم در اختالف و جنگ و نزاع بودند.
فرستادگان یثربی عموما از همین دو قبیله بودند .مهم ترین این دیدارها مالقات دوم بود
که در سال سیزدهم بعثت رخ داد و منتهی به پیمانی شد که بعدها به «پیمان عقبه دوم»
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شهرت یافت 1.این پیمان سیاسی نظامی بود .در این عهدنامه مقرر شده بود که پس از
ورود محمد به یثرب ،مردمان آن شهر از مهمان مهاجر مکی خود همه جانبه حمایت
کنند حتی اگر نیازی به حمایت نظامی باشد .به همین دلیل عنوان دیگر این عهدنامه
«بیعه الحرب» است.
هرچند برای تبیین و مستندسازی مدعای ما در این مبحث ،ذکر جزئیات بیشتری از
این مقطع تاریخی ،الزم است ولی برای احتراز از اطاله کالم ،ناگزیر به همین اندازه
بسنده کرده و به تحلیل و جمع بندی میپردازیم.
از بررسی دو دوره متمایز مکه و مدینه در حیات دینی و سیاسی نبی اسالم آشکار
میشود که در این دو شهر یک خط اصلی همچنان ثابت است و آن خط دعوت دینی
است ولی در مدینه خط تازهای پیدا شد و پیامبر سیمای تازهای یافت و آن فرمانروایی
پیامبر اسالم بر قبایل یثرب و بعدتر قبایل پیرامون آن شهر و پس از فتح مکه در سال
هفتم هجرت امارت بر حجاز و کل شبه جزیره عربستان بود .در باره خط دعوت دینی
حرفی نیست و نیازی به بحث تاریخی ندارد ولی در مورد رخداد تازه امارت سیاسی نبی
اسالم ،میتوان گفت که پیامدهای هجرت و سیر تحوالت بعدی در سه سال نخست
هجرت ،در بستر عمل و به ضرورت عملی نقش آفرینیهای گریزناپذیر محمد در
نظام قبایلی حجاز ،به فرمانروایی وی بر کل جهان عرب منتهی شد و این پدیده هیچ
ربط مستقیمی به وحی و نبوت نداشته است .اگر به برخی مقاطع تاریخی و یا حوادث
جاری در آن دوران در قرآن و سیره اشاره شده است ،به ضرورت بوده و در واقع در
مقام توصیف و تبیین برخی رهنمودها بوده نه در مقام توصیه و یا الزام دینی و جعل
حکم شرعی.
بدین ترتیب ،این که پیامبر برای تبلیغ دینش و گسترش آن در سرزمینی آمادهتر به
یثرب نقل مکان کرد ،تردیدی نیست اما این که پیامبر در شهر جدید به امارت استوار
و قاطعی دست یافت ،پروژه از پیش تعیین شده نبود بلکه در یک پروسه خوابگردانه
و بدون تصمیم قبلی عملی و تثبیت شد .چنان که منابع نوشتهاند ،هدف سیاسی پیامبر
همان رفع اختالفات دیرین قبایل یثرب بود 2و روشن است که این هدف هیچ ربطی به
دعوت دینی ندارد؛ دعوتی که امری فراقبیلهای بود (هرچند اصالح ذات البین خود
 . 1عقبه کوه درازی است در مکه و منی و دو میل است .عامری ،بهجه المحافل ،شرح از جمال الدین
االشخر ،الیمنی ،جلد  ،1ص .731
 . 2با استناد به منابع اسالمی کارن آرمسترانگ در کتاب «محمد پیامبری برای زمان ما» (ترجمه فرهاد
مهدوی ،ص  )29میگوید «محمد قصد داشت نه به عنوان رئیس دولت ،بلکه به عنوان یک داور و حکم در
منازعات میان اوس و خزرج و رهبر مهاجران به یثرب وارد گردد».
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امری پسندیده دینی هم هست).
نحوه مواجهه پیامبر با مردم یثرب و بر عکس ،نیز مؤید همین مدعاست .رخدادهای
این دوره را مرور میکنیم.
نخستین مسئله استقبال فوق العاده مردمان یثرب از طوایف مختلف و قبایل متنوع و
حتی متضاد از میهمان مهاجر مکی بود .تمام سیرهها از این استقبال پر شور تودههای
مردم از جریانهای مختلف و در سطوح تودرتوی جامعه نه چندان پیچیده یثرب خبر
میدهند .این در حالی است که اکثریت قاطع مردمان یثرب هنوز مسلمان نشده بودند
و در واقع مؤمنان به دینی بیگانه مکی در اقلیت بودند .پرسش این است که هرچند
استقبال مؤمنان از پیغمبرشان امری طبیعی است اما دیگران و به ویژه بزرگان قبایل ،که
در جایگاه متفاوتی قرار دارند ،چرا و به چه دلیل از میهمان دگراندیش مکی پرشور
استقبال میکنند؟ به گواهی شواهد و قراین تاریخی ،علت اصلی این بوده است که
اهالی یثرب انتظار داشتند که محمد برای آنان دو نقش مهم ایفا کند .یکی این که بین
آنان و به ویژه بزرگان قبایل میانجی باشد و اختالفات دیرین را به یگانگی و اتحاد پایدار
تبدیل کند و دیگر این که موجب تقویت و تحکیم یثربیان و قبایل اثرگذار آن در برابر
شهر رقیب یعنی مکه و به ویژه بزرگان قریش بشود .در سیرهها آمده است مردمان یثرب
با محمد بیعت کردند؛ در حالی که هنوز اکثریت مردمان یثرب مسلمان نیستند ،بیعت
که ماهیتی کامال سیاسی دارد ،به چه معناست؟
برای روشنتر شدن مدعا شرح کوتاهی الزم است .مردمان دو شهر مرکزی حجار
یعنی مکه و یثرب از دیرباز یعنی از قرن پنجم میالدی با هم در رقابت و در مقاطعی
در دشمنی بودند اما در مجموع یثربیان در مقام فروتر قرار داشته و هرگز قادر نبودند
با مکیان همسری کنند .دلیل این عدم رقابت نیز دو چیز بود .یکی وضعیت اقتصادی
و دیگر وضعیت سیاسی .از نظر اقتصادی و معیشتی ،مردمان یثرب عموما باغدار و
کشاورز بودند و شماری (عمدتا یهودی) نیز به کار تجارت و صرافی و داللی اشتغال
داشتند اما مکیان عمدتا به کار تجارت (به ویژه تجارت برده) و آن هم تجارت در خارج
از قلمرو حجاز (بیشتر سفر تجاری و حمل و نقل کاال در شامات و تا حدودی حبشه)
میپرداختند .در مجموع اهالی یثرب سطح معیشتی نازل تری داشتند .ازنظر سیاسی نیز
مکیان به رهبری قریش به مراتب برتر بودند .مکه با وجود کعبه با سابقه دیرین زیارتگاه
و عبادتگاه دینی و تنها مرکز مذهبی سراسر عربستان بود و قریش از قرن پنجم پرده دار
کعبه بودند .در هرحال این دو برتری اقتصادی و سیاسی مکیان با رهبری قریش ،موجب
شده بود که مردمان پراکنده در صحاری حجاز و شهرها و آبادیهای بزرگ و کوچک
و اقوام و طوایف قومی و قبایلی و مذهبی شبه جزیره عربستان (حتی یمن که از قدمت
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تمدنی کهنی برخوردار بود) عمال زیر سلطه سیاسی و اقتصادی و مذهبی قریش قرار
بگیرند.
حال با هجرت محمد مکی قریشی به یثرب فرصتی تاریخی برای یثربیان پیش آمده
تا با اغتنام فرصت به رقابت با بزرگان مکه برخیزند و چه بسا بخت یارشان باشد و به
برتری با رقیب قدرتمند و قدیمی دست پیدا کنند .به ویژه که محمد چند امتیاز بزرگ
و استثنایی داشت .اول مکی بود و از شهری برتر آمده بود و دوم قریشی بود یعنی به
لحاظ خاندانی و طبقاتی از اشراف طبقه ممتاز مکه یعنی قریش شمرده میشد و سوم با
داعیههای دینی تازه بر محور توحید و یکتاپرستی میتوانست وحدت جدید و استواری
بین طوایف قومی و مذهبی یثرب و حتی در نهایت سراسر عربستان ایجاد کند .به ویژه
محمد خود را یکتاپرست و ادامه دهنده سنت دینی ابراهیم و سه دین رایج ابراهیمی
حجاز یعنی یهودیت و مسیحیت و صابئین یا حنفا معرفی میکرد .یثربیان در سیمای
این میهمان ظاهرا گریخته از دست بزرگان قریش ،قهرمانی میدیدند که میتوانست
به آنان قدرت و عزت و منزلت برابر و چه بسا برتر از قریش ببخشد .مقریزی در این
باب گزارشی دارد که قابل تأمل است وی نقل کرده است هنگام ورود محمد به مدینه،
نخستین کسی که او را دید یک یهودی بود که بر باالی دیوار سنگی ای بود و به
ّ
محض دیدن محمد با صدای بلند گفت« :یا بنی قیله هذا جدکم الذی تنتظرون» فخرج
االنصار» 1.ای فرزندان قیله (قیله نام مادر دو قبیله بزرگ و حاکم یثرب یعنی اوس و
خزرج بود) ،این نیای شماست که در انتظارش بودید .آنگاه انصار یعنی بومیان مدینه به
استقبال خارج شدند .اگر جز این باشد ،آن همه شور و هیجان و استقبال عمومی اهالی
یثرب در بدو ورود نبی اسالم به یثرب ،قابل فهم و درک نیست.
اقدامات بعدی محمد در یثرب نیز یک سلسله اقدامات سیاسی و مدبرانه بود برای
تثبیت اقتدار سیاسی و البته در نهایت گسترش دعوت دینی اش .نفوذ معنوی محمد در
همان آغاز موجب کاهش اختالفات و نقارهای کهن بین طوایف یثرب شد و حال آن
که اغلب این طوایف هنوز مسلمان نشده بودند.
قدم بعدی مهم نبی اسالم در ایجاد وحدت سیاسی و طایفی بین اقوام متنوع یثرب،
انعقاد پیمان نامه بین بزرگان و رهبران قبایل و گروههای مختلفالمشرب اجتماعی بود این
پیمان ،که به «میثاق مدینه» شهرت دارد ،از مهم ترین اسناد اسالم آغازین است که از
جهات مختلف قابل توجه و مهم شمرده میشود .میتوان مدعی شد که با انعقاد این
میثاق ،همان ایده ایجاد وحدت بین اوس و خزرج و دیگر قبایل عملی شده بود .برخی
1

 .مقریزی ،امتاع االسماع ،جلد  ،1ص .54
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آن را نخستین «قانون اساسی اسالم» نامیدهاند .شرق شناسان و پژوهشگران غربی تاریخ
اسالم در باب اهمیت آن بسیار سخن گفتهاند .از آنجا که متن و مواد آن مهماند و برای
تحکیم مدعایمان سند روشنی است ،متن آن را در اینجا میآورم .اما الزم است بگویم
که در مورد متن و مواد و نیز طوایف متعهد گزارش یکسانی در منابع وجود ندارد اما
مضامین و مواد اصلی تقریبا یکسان و یا قریب به مضموناند .گویا ابن اسحاق (صاحب
نخستین سیره) اولین کسی است که متن میثاق را نقل کرده و بعدها سیره نویسان از
جمله ابن هشام آن را با تغییراتی در عبارات نقل کرده است .رفیع الدین اسحاق همدانی
در کتاب «سیرت رسول الله» متن کاملی از آن را آورده است 1.با این که در متن میثاق
تصریح شده که این پیمانی است بین مسلمانان و اهل یثرب اعم از یهودیان و بت پرستان
و نیز نام قبایل ذکر شده اما در عین حال برخی از آن تحت عنوان پیمان بین مسلمانان
و یهودیان یاد کردهاند .احتماال این بدان دلیل بوده که کثرت قبایل یهود از یک سو
و اهمیت این طایفه مذهبی-اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر ،چنین تلقی ایجاد شده
است .در اینجا دو متن نقل میشود که در اولی مضامین کلیتر است و مواد کمتری
دیده میشود و در دومی مواد بیشتراند و عمدتا حول محور میثاق محمد و یهودیان یثرب
تنظیم شده است .متن نخست:
 – 1امنیت خدا برای همه گروهها یکسان است.
 – 2غیر مسلمانان حقوق سیاسی و فرهنگی مساوی با مسلمانان دارند .آنها استقالل
داشته و آزادی مذهبی خود را خواهند داشت.
 – 3غیر مسلمانان در جنگ علیه دشمنان امت شرکت کرده و هزینة جنگ تقسیم
میشود.
 – 4هیچ گونه خیانتی بین دو گروه نباید باشد.
 – 5غیر مسلمانان الزم نیست که در جنگهای مذهبی مسلمانان شرکت کنند.
اینک متن دوم:
 – 1مسلمانان و یهودیان مانند یک ملت در مدینه زندگی خواهند کرد.
 – 2مسلمانان و یهودیان در انجام مراسم دینی خود آزاد خواهند بود.
 – 3در موقع پیشامد جنگ ،هرکدام از این دو دیگری را در صورتی که متجاوز نباشد،
علیه دشمن کمک خواهد کرد.
 – 4هرگاه مدینه مورد حمله و تاخت و تاز دشمن قرار گیرد ،هر دو با هم در دفاع از
 . 1در منابع معاصر فارسی متن کامل میثاق را محمدابراهیم آیتی در کتاب «تاریخ پیامبر اسالم» (صفحات
 )25-15آورده است.
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آن تشریک مساعی خواهند کرد.
 – 5قرارداد صلح با دشمن ،با مشورت هر دو خواهد بود.
 –6چون مدینه شهر مقدسی است ،از هر دو ناحیه مورد احترام ،و هر نوع خونریزی
در آن حرام خواهد بود.
 – 7در موقع بروز اختالف ،آخرین داور برای رفع اختالف محمد خواهد بود.
 – 8امضا کنندگان این پیمان با همدیگر به خیرخواهی و نیکوکاری رفتار خواهند کرد.
چنان که مالحظه میشود این دو متن تفاوت ماهوی ندارند و احتمال دارد بعدها در
نقل و انتقال شفاهی و کتبی نقل به معنا و نقل به مضمون شده باشند ولی در این میان
یک چیز مسلم است و آن این که این مضامین هیچ ربط ویژهای با دعوت دینی پیامبر
ندارد و جملگی آنها تدبیر سیاسی یک رهبر سیاسی است برای تحکیم رهبری خود و
تقویت اتحاد قومی و مذهبی و طایفی اقوام متکثر و پراکنده در یک مقطع خاص و به
ضرورت و هیچ قاعده شرعی نمیتوان از آنها استنباط و استحراج کرد.
گام بعدی پیامبر این بود که بین دو گروه متمایز مسلمان مهاجر مکی و مسلمانان
بومی یثرب پیمان برادری ببندد که به «عقد مؤاخات» شهره است .چنان که آیات
فراوان قرآن و اخبار سیرهها به روشنی گواهی میدهند ،هدف از این عقد برادری نیز
از یک سو حل مشکل معیشتی مؤمنان مهاجر مکی بود (کسانی که تازه وارد یثرب
شده و فاقد حداقل امکانات زیستی بودند) و از سوی دیگر تحکیم ایمانی و عاطفی و
اجتماعی داخلی بین گروه اقلیت مسلمان در محاصره مخالفان و احیانا دشمن و تازه
به هم پیوسته .این تدبیر نیز هرچه بود ،یک حکم شرعی و برآمده از مقام نبوت یعنی
مأموریت خاص الهی نبوده است .این سخن بدان معناست که محمد اگر نبی هم نبود،
با توجه به مقام و منزلت بلند و نفوذ کالم استثنایی که پیدا کرده بود ،طبعا برای پیشبرد
امور و بهبود اوضاع آشفته مدینه در آن شهر ،همین کارها را میکرد .او در واقع وظیفه
رهبری خود را به نحو احسن و هوشمندانه انجام داد.
آنچه رخ داد جملگی از پیامدهای تصمیم به مهاجرت و تحوالت مدنی پس از آن در
سال نخست هجرت بود .چنان که مالحظه میشود ،هر یک از این رخدادها به مقتضای
نیازها و شرایط تازه در مدینه بود و هیچ یک ربط موضوعی و ماهوی با دعوت دینی
و وحی و نبوت نداشته و ندارد .میتوان چنین گفت اگر پیامبر در مدینه هیچ یک از
این اقدامات را نمیکرد ،هیچ خللی به مبانی دینی و آموزههای اخالقی و سنت معنوی
اسالم محمدی ایجاد نمیکرد و از مضمون و محتوای وحیانی دین اسالم چیزی کاسته
نمیشد .آنچه میراث پیامبر برای نسلهای بعدی و برای بشریت شمرده میشود ،همان
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غایات دینی و سلوک معنوی اوست و نه اوامر و نواهی برآمده از نیازها و ضرورتهای
ّ
روزمره حکومتی.
عینی جاری و
آنچه بعد از آن رخ داد ،باز بر حسب نیازها و الزامات شرایط رهبری جدید بود؛ اما این
تحوالت و دگردیسیها ،همزمان به دو امر کمک کرد ،یکی احراز فرمانروایی سیاسی
تمام عیار پیامبر در مدینه بود و دیگر تأسیس یک نظام سیاسی جدید و کامال تازه در
عربستان در طول ده سال .از سال دوم به بعد پیامبر به شدت درگیر دو مشکل اساسی
داخلی و خارجی شد .در بعد داخلی یکی منازعات داخلی بین مسلمانان و برخی
گروههای مدنی (و بیشتر با یهودیان) از سال سوم به بعد بود؛ و دیگر ،حل مشکالت
معیشتی و اختالفات فرهنگی مکیان و مدنیان .اما در جبهه خارجی ،تهدیدهای قریش
و همدستانشان و وقوع جنگهای کوچک و بزرگ بود که پیاپی رخ میداد .محمد
میبایست به تنهایی از عهده تمام اینها بر میآمد و برآمد .جنگهای مهم و اثرگذار بدر
و احد در همان سالیان نخستین رخ داد .پس از آن غلبه یافتن مسلمانان از یک سو
و گسترش نقش و نفوذ سیاسی پیامبر از سوی دیگر ،سطح اقتدارش را در حد یک
فرمانروایی بالمنازع تمام بر قبایل مدینه و پیرامون آن ارتقا داد و در نهایت با فتح مکه و
فروریختن مهم ترین پایگاه سنتی مذهبی و اقتصادی و سیاسی قریش ،سراسر عربستان
در قلمرو امارت نبی اسالم در آمد.
در این دوران ده ساله ،پیامبر بارها جنگید ،بارها قرارداد متارکه جنگ و صلح امضا
کرد ،به کار قضاوت پرداخت ،در امور قضایی و حقوقی تصمیم گرفت ،در باره
امور معیشتی و اقتصادی مردم احکامی صادر کرد ،در باره امور خانواده و معضالت
خانوادگی نظرها داد و غیره اما تمام اینها از مقتضیات امارت و حکومت بود و نه به
مقتضای دعوت دینی .یعنی اگر محمد در مقام امارت قرار نمیگرفت و فرمانروایی
ایجاب نمیکرد ،دلیلی نداشت که چنین اقداماتی صورت بگیرد .این امور ماهیتا و
موضوعا از لوازم امارتاند و نه از شئون نبوت .مثال جنگهای پیاپی هیچ ربطی به ماهیت
و اهداف دینی ندارد و حتی میتوان گفت چنین جنگهایی در مواردی در تعارض با
آموزههای بنیادین انسانی و اخالقی قرار میگیرد اما ،به هرحال ،به صورت گریزناپذیری
بین پیامبر و مخالفان سرسختش از طوایف مختلف برخوردهایی رخ داد .از این رو در
طول سیزده سال در مکه جنگی رخ نداد و نخستین آیهای که به مؤمنان اذن جنگ و
قتال (جهاد مسلحانه) به عنوان امر دفاعی داد ،درست در مقطع پس از پیمان عقبه دوم
(بیعه الحرب) است .در آیات  40-39سوره حج آمده است به کسانی که مورد ستم
و تجاوز قرار گرفتهاند اجازه میداده میشود به قتال برخیزند .بعد اشاره میکنند این
ظالمان کسانیاند که مؤمنان را به ناحق از شهر و دیارشان بیرون کردهاند .از این رو تمام
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جنگهای زمان نبی اسالم دارای ماهیت دفاعی بودهاند .جهاد ابتدایی به منظور گسترش
اسالم و الزام غیر مسلمانان با توسل به شمشیر (آن گونه که از قرن سوم فقیهان وابسته
به دستگاه خالفت نظریه پردازی کرده اند) ،هیچ مبنایی در قرآن و سنت ندارد بلکه
این تفکر فقهی به مقتضای دوران فتوحات و گسترش قدرت خلفای منسوب به اسالم
شکل گرفته و قوام یافته است .در هرحال جدای از دو گانه جهاد ابتدایی /دفاعی،
جهاد و قتال ماهیتا نمیتواند دینی باشد و مثال شارع آن را به عنوان یک فریضه دینی
دایمی (آن هم در کنار موضوعاتی چون نماز و روزه و زکات و حج) جعل و واجب
گردانده باشد1.
جمع بندی و الزامات منطقی مدعیات یاد شده این است که نبوت نبی اسالم
خاستگاه کامال الهی و آسمانی دارد و هیچ عاملی (حتی شخص نبی) در انزال وحی
و تأسیس نبوت نقشی و سهمی ندارد (جز این که نبی توان و ظرفیت مکالمه و مفاهمه
با امر قدسی را داشته) ولی تحقق امارت سیاسی و تشکیل حکومت در مدینه هیچ
ربط موضوعی و ماهوی با امر نبوت ندارد؛ بلکه ،هرچه رخ داده ،مقتضای امارت و
به ضرورت روزمره رتق و فتق امور جاری جامعه نوبنیاد اسالمی بوده است .تازه آنچه
پیامبر به عنوان احکام صادر کرده و بدانها جامه عمل پوشانده است ،عمدتا در متن
و حواشی همان قواعد و مقررات اعراب حجاز (اعم از یهودی و مسیحی و زرتشی و
صابئین و حتی بت پرستان جاهلی) بوده است و به همین دلیل این نوع احکام امضایی
و تأییدی است و نه احکام ابتدایی و تأسیسی .اما کژفهمی ،که بعدها به تدریج رخ داد،
یکی این بود که سنن جاهلی و کهن و مورد تأیید نبی اسالم ،سنت نبوی تلقی شد و همه
چیز ذیل این عنوان تقدس دینی یافت و فقیهان تالش کردند بر اساس برخی نصوص
قرآنی و روایات و حدیث ،احکام شرعی برای مکلفین استنباط کنند .این یک انحراف
مهم و استراتژیک بوده و هست .البته در ارتباط با امور فرمانروایی و اوامر و نواهی
حکومتی پیامبر به ضرورت در وحی نیز تاب یافته است اما اوال ،در هیچ آیهای خداوند
نفرموده که فالن توصیه و حتی قاعده حقوقی به معنای قانونگذاری خاص شرعی است
و به همین دلیل است که گفتهاند قرآن کتاب قانون نیست (همان گونه که کتاب فلسفه
و هنر و فیزیک و شیمی نیز نیست) و ثانیا ،ادعا نشده که این شمار احکام به مقتضای
نبوت است و ثالثا ،هیچ نصی وجود ندارد که به صراحت بگوید فالن حکم اجتماعی
(از جمله حدود و دیات و یا امور مربوط به زنان و خانواده و یا امور معیشتی و اقتصادی)
دایمی است و مؤمنان موظفاند تا قیام قیامت همانها را عینا اجرا کنند .جمله مشهور
1

 .در باره جهاد در جستاری جداگانه سخن خواهم گفت و این دعاوی بزرگ را تبیین خواهم کرد.
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«حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» یا برساخته بعدی
است و یا باید به گونهای دیگر تفسیر شود.
واپسین کالم

می توان این گزارش تحلیلی کوتاه را چنین جمع بندی کرد:
یکم .نه در قرآن نص صریحی مبنی بر شأن الهی قدرت سیاسی نبی اسالم در مدینه
وجود دارد و نه در سیره نبوی چنین سندی دیده میشود.
دوم .بررسی روند تحقق امارت پیامبر در مدینه و اسناد غیر قابل انکار این دوره ،به
خوبی نشان میدهد که چنین امارتی به کلی برآمده از روند رخداد هجرت و تحوالت
جاری پس از آن بوده است و نه معلول و محصول یک امر پیش بینی شده و از قبل
برنامه ریزی شده.
سوم .اصطالح «حکومت اسالمی» برای پیامبر نادرست و از برساختههای بعدی
فقیهان است .اوال ،در آن زمان یعنی در قرن هفتم میالدی ،هنوز اعراب حجاز وارد
دوران دولت سازی و نهادسازی نشده بودند و در حجاز هنوز نظام سیاسی سراسری
وجود نداشت و از این رو عنوان حقوقی و سیاسی «حکومت» و «دولت» در حجاز
پدید نیامده بود .عناوینی چون امارت و مانند آن رایج بود که به امیران محلی و رؤسای
قبایل اطالق میشد .حضرت محمد نیز حتی پس از فتح مکه امیر امیران و در واقع
رئیس رؤسای قبایل عرب شمرده میشد .در سقیفه نیز در مجادله بین دو گروه مهاجر
و انصار از عنوان «امیر» استفاده شد1.از این رو عناوینی چون امارت و داراالماره رواج
داشته است .پس از فتح ایران و از اواخر دوران عمر بود که دیوان ساالری ایرانی سامان
دهی امپراتوری نوبنیاد عربی-اسالمی را ایجاد کرد .از آنجا که نبی اسالم نه در اندیشه
تأسیس حکومت و امارت شرعی و دینی بود و نه در زمانش و حتی در قرن اول و حتی
دوم ،چنین عنوانی برای ماهیت امارت نبوی وجود داشت .اصطالح حکومت اسالمی
خیلی متأخر است و به قرن اخیر محدود میشود.
چهارم .اگر این تحلیل درست باشد که امارت پیامبر منشأء الهی ندارد و عنوان
حکومت شرعی یا اسالمی در مورد آن صادق نیست ،بدیهی است که دیگر بحث از
جانشینی شرعی و الهی پیامبر محلی از اعراب ندارد و به طریق اولی عنوان حکومت
 . 1جوادعلی (المفصل فی تاریخ العرب ،جلد  ،5ص  )991آورده است :در جاهلیت امیر به معنای ملک
(=پادشاه» نیامده است .امیر به معنای رئیس بوده است .این که پس از اسالم در سقیفه بین مهاجر و انصار بر
سر جانشینی رسول اختالف افتاد قریش گفتند ّ
«منا امیر و منکم امیر» و این بدان معناست که لفظ امیر به معمای
ملک نبوده است.
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شرعی و یا با پسوند اسالمی و دینی برای هر نوع دولت و حکومتی در روزگار پس از
خاتمیت بالموضع خواهد بود .مسلمانان پس از درگذشت پیامبر در سقیفه جمع شده و
به طور طبیعی و ناگزیر تالش کردند برای امارت خود تصمیم بگیرند .این رخداد نشان
میدهد که چنین اقدامی در آن زمان عادی بوده و مؤمنان جز این نمیاندیشیدند .البته
این سنت در تداوم سنت انتخاب رئیس قبیله به ویژه چگونگی زعیم در سنت قریش
1
در «دارالندوه» بود.
پنجم .سخن آخر این که با چنین تفکیک و تحلیلی ،بسیاری از مباحث و مسائل
مبتالبه مسلمانان از گذشته تا کنون ،بالموضوع میشوند و تغییر کاربری خواهد داد.
موضوعاتی چون حکومت دینی ،خالفت شرعی ،امامت منصوص و منصوب ،نیابت
عامه فقیهان و والیت فقیه ،دستگاه عریض و طویل فقه و شریعت و سلطه بالمنازع
فقیهان و عالمان دین و . .خود به خود از موضوعیت خارج خواهند شد و یا معنا و
مضمونی کامال متفاوت پیدا میکنند.

 . 1جوادعلی (المفصل  ،. . .جلد  ،5ص ص  )532-622شرح مبسوطی در باب انواع نهادهای سیاسی و
مشورتی اعراب در نواحی مختلف عربستان داده است .او مینویسد :اعراب جنوبی مجالس مشورتی داشتند که
به آن «مزود» میگفتند .در این مجلس امیر با بزرگان در امور عمومی از جمله در باره مالیاتها مشورت میکرد .در
دولتهای معینی و سبأیی این نوع مجالس وجود داشت .کسانی از بزرگان و افراد موجه و معتبر از رجال دینی یا
بزرگان قبایل یا پیران محترم و یا زمینداران و افراد ثروتمند در آن گرد میآمدند .مزود یا مزاود در واقع مجلس ملی
بود .مردم عادی و حتی طبقه متوسط در آن راه نداشتند.
در اعراب غربی نیز چنین نهادی وجود داشت.
اما در میان اعراب حیره و یا ّ
غسان از مجلس مشورتی (مزدود و دارالندوه) نشانی نیست .از شواهد چنین بر میآید
که در آن فرمانرواییها حکومت استبدادی کامل بود.
اما قصی بن کالب نیز در مکه دارالندوه تأسیس کرد .گفتهاند که این مجلس مانند مجلس مشورتی یونان بود .در
آن فقط قصی زادگان و البته هم پیمانان آنان حق عضویت و شرکت داشتند .در آن مجلس در باره امور مهم بحث
میشد و تصمیم گیری میشد .معموال افراد کمتر از چهل سال در آن اه پیدا نمیکردند.

بخش پنجم

نقدپذیری قرآن

چند نکته ضروری

اول .هرچند برخی موضوعاتی که تا کنون مطرح شده و احتماال در آینده نیز مطرح
خواهند شد ،صبغه کالمی و عقیدتی دارند و نه تاریخی محض و بدین دلیل از قلمرو
عنوان اصلی این جستارها (که ماهیت تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی دارد) خارج است.
اما از آنجا که برخی مفروضات کالمی (به ویژه برای یک مورخ مسلمان معتقد) در نوع
تحلیل رخدادهای تاریخی مربوط به وحی و نبوت (و در شیعه در باب امامت و امامان)
اثر مستقیم میگذارند ،ناگزیر در آغاز میبایست حداقل به چند موضوع مهم و اثرگذار
اشارتی میکردم و دیدگاه اعتقادی خودم را روشن و شفاف میگفتم تا در بررسی
برخی تحوالت و حوادث در زندگی پیامبر و صحابه و یا امامان شیعی با ارجاع به همان
مفروضات کالمی پیش گفته ام ،مبانی معرفتی و عقیدتی ام روشن و شفاف باشد و
مخاطبان بدانند که من با کدام مبنا فالن حرف را میزنم و یا فالن نتیجه را میگیرم .از
جمله سه موضوع ربط نبوت و حکومت در سیره نبوی ،نقدپذیری قرآن و نیز نقدپذیری
پیامبر ،در این زمینه بسیار مهماند .هرچند ،چنان که مالحظه کرده و خواهید کرد،
این نوع موضوعات کالمی محض هم نبوده و من نیز عمدتا بر وجه تاریخیت و اسناد
تاریخی مدعیاتم تکیه کرده و خواهم کرد.
دوم .چنان که در جستار نخست گفته شد ،موضوعات مورد بحث در این سلسله
گفتارها ،غالبا موضوعات مهم و چالش برانگیزاند (اصوال بنا بر طرح مباحث چالش
برانگیز بوده و هست) و در چهارچوب گفتمان دینی خطرخیز؛ در این صورت ،گفتن
ندارد که در چنین مباحثی نه من مدعی حرف آخر و ارائه صائب ترین تحلیلها و
نظریهها هستم و نه اصوال کسی میتواند ادعا کند که لزوما سخنی به تمام و نظریهای به
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کمال و صائب عرضه کرده است .از این رو ،از تمام عالقهمندان و صاحب نظران (اعم
از مذهبی و غیر مذهبی) صمیمانه میخواهم به این گفتارها به عنایت بنگرند و با انگیزه
هم اندیشی به یاری برخیزند و در صورت نقد و نظر مرا هم از آن آ گاه کنند .میتوان
گفت نوشتارهای این جستارها ،به اشتراک گذاشتن افکار و اطالعات و به نوعی
دغدغههای دینی و اجتماعی نویسنده است و بس .این مباحث در واقع موضوعاتیاند
برای تحقیق و تأمل و تعمیق اندیشه و تفکر .نه قصد تبلیغ دینی است و نه انگیزهای برای
ترویج فکری خاص .وقتی نقدپذیری در متون دینی را جایز میشمارم ،گفتن ندارد که،
افکار فردی کم دانشی چون راقم این سطور ،در خور هر نوع نقد و وارسی است.
سوم .گرچه دو موضوع نقد قرآن و پیامبر ،پیوندی وثیق دارند اما به دلیل اهمیت هر
دو مقوله و نیز برای احتراز از اطاله کالم ،هر یک جداگانه ارائه خواهد شد .در این
نوشتار نقدپذیری قرآن به بحث گذاشته میشود و در نوشتار بعدی نقدپذیری نبی اسالم
و به طور کلی پیامبران تقدیم میگردد که به نوعی ادامه مبحث کنونی است.
طرح پرسش و تحریر محل نزاع

پرسش اساسی این است که آیا قرآن به عنوان یک متن مقدس مذهبی میتواند موضوع
تحقیق و نقد و بررسی قرار گیرد؟ به ویژه پرسش زمانی جدیتر میشود که تحقیق و
نقد به انتقاد و ایراد نیز منتهی شود.
روشن است که این پرسش برای پژوهشگران و نقادان غیر مذهبی و یا غیر مسلمان،
لغو و فاقد معناست؛ زیرا ،آنان هیچ تعهد پیشینی نسبت به قرآن و محتوای آن ندارند،
برای آنان کتاب قرآن مانند هر کتاب دیگری است و میتوانند در باره تمام مسائل مرتبط
با آن بی هیچ تعهدی ،تحقیق و اظهارنظر کنند .اما چنین پرسشی و نوع پاسخ به آن
برای مؤمنان مهم است و تعیین کننده .چرا که اگر نقد و نقدپذیری به تمامه پذیرفته و
در مورد قرآن اعمال شود ،چه بسا نتایج تحقیق و پیامدهای نظریه پردازیهای برآمده از
تحقیق آزاد و ملزومات گریزناپذیر آن ،با محکمات ایمانی از پیش مفروض و مقطوع،
سازگار نباشد و یا حتی در مواردی در تعارض قرار گیرد .چنین رخدادی الجرم ایمانیات
را متزلزل و چه بسا ویران کند و این بی تردید مطلوب مؤمنان صادق نخواهد بود.
اما اکثریت قریب به اتفاق مؤمنان به طور سنتی وحی و تجسم کنونی آن یعنی قرآن
را نقدناپذیر میشمارند و حتی اغلب نواندیشان و به اصطالح روشنفکران مسلمان نیز
چنین میاندیشند .دلیل اصلی چنین رویکردی البته ،چیزی نیست جز همان مفروضات
ایمانی قطعی از پیش پذیرفته شده که مبنای بنیادین استدالل است .امر مفروض نیز،
که میتواند به صورت یک برهان عقلی ارائه شود ،عبارت است از :کالم قرآن (لفظا و
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معنا) کالم الهی است ،کالم خداوند (با توجه به مبانی قطعی الهیاتی مانند علم و عدل
و حکمت و قدرت مطلق خداوند) حقیقت محض است؛ پس ،آیات قرآن چون و چرا
بردار و نقدپذیر نخواهد بود .به ویژه که اینان غالبا نقدپذیری و اصوال نقادی را به معنای
انتقاد و ایراد تفسیر میکنند و حال آن که (چنان که گفته خواهد شد) نقد لزوما ایراد و
تنقیص نیست .با این همه ،واقعیت این است که ،نقادی با ابزار خرد خودبنیاد مدرن،1
محدود به حدودی نیست و از پیش به هیچ نتیجهای ملتزم نخواهد بود و به همین دلیل
ممکن است به رد و انکار نیز منتهی شود.
اما در این میان پاسخ من به پرسش از امکان نقدپذیری قرآن مثبت است و حداقل
تا این لحظه به این رویکرد تمایل بیشتری دارم و آن را در قیاس با نظریه رایج و سنتی
معقولتر و مقبولتر مییابم و در نهایت آن را نه تنها مغایر با ایمان و مبانی الهیاتی مختارم
نمیبینم ،بلکه بر این گمانم اگر جز این باشد ،الزامات ایمان به خدا و وحی و نبوت،
ّ
رعایت نشده است .در این جستار میکوشم به اختصار ادله خود را برای تحکیم این
نظریه ارائه کنم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید».
مراد از نقد و نقدپذیری چیست؟

ّ
پیش از ورود به مبحث اصلی و ارائه ادله مثبت مدعایم ،ناگزیر باید در معنا و مفهوم
«نقد» و «نقدپذیری» تأمل کنیم و مرادمان را از این عناوین و اصطالحات روشن کنیم.
معموال به محض طرح عناوینی چون نقد و نقادی و انتقاد و دیگر مشتقات نقد و شنیدن
آنها ،رد و نفی و ایراد و تنقیص به ذهن متبادر میشود و به دلیل همین تبادر ذهنی است
که عموم افراد را از مفهوم و عنوان نقد و نقدپذیری و انتقاد دور و حتی بیزار میکند و
به ویژه مانع قبول نقدپذیری باورهای دینی و به ویژه قرآن میشود.
لغت «نقد» (مانند دیگر لغات) و مشتقات آن در کتابهای لغت (به تناسب ترکیبات و
پسوندهایی که پیدا میکند) در معانی مختلف و چه بسا ظاهرا بی ربط استعمال شده و
به همین دلیل با عبارات مختلف و متنوع بیان میشود .عبارات معمولتر در شرح و بیان
نقد چنین اند :چون و چرا کردن ،خرده گیری ،واکاوی ،وارسی ،ارزیابی ،سنجیدن و
سنجش ،سره را از ناسره جدا کردن (درهم تقلبی را از اصل جدا کردن) ،شخم زدن و
سوراخ کردن ،خرد کردن (خرد کردن غذا با دندان) ،ریزبینی ،مناقشه در چیزی و . . .
« . 1عقل خودبنیاد» میتواند تعابیر مختلف داشته باشد ولی در اینجا مراد عقلی است که به هیچ ضابطهای
ملتزم نیست و اگر محدودیتهایی در فهم و شناخت دارد ،که دارد ،باز به حکم عقل است و خود عقل محدوده
خود را مشخص میکند .از این رو جمله «عقل دینی» و «عقل اسالمی» لغو است و قید اضافه؛ مگر این که مراد
عقالنیت درون دینی و متعهد به الهیات خاص باشد که دوست ارجمند آقای مهندس عبدالعلی بازرگان به درستی
از آن به «عقل خدابنیاد» یاد کردهاند.
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البته نقد در برابر نسیه نیز متداول است.
چنان که مالحظه میشود این الفاظ و تعابیر ترکیبی عموما مرادفاند و در نهایت
یک حقیقت را بیان میکنند و آن عبارت است از به چالش کشیدن چیزی و تحقیق در
امری و سنجشگری و در نهایت استنتاج و ارائه نوعی داوری .در یک گزاره کوتاهتر و
سادهتر میتوان گفت نقد یعنی سبک و سنگین کردن چیزی و به همین دلیل غالبا در
کنار نقد کلمه بررسی نیز میآید .در این سبک و سنگین کردن ،سه عنصر کلیدی و
الزامی است :واکاوی (تحقیق) ،سنجشگری (با معیاری مشخص) و در نهایت نتیجه
گیری و داوری ضمنی و یا صریح .البته روشهای تحقیق و نیز عیار و معیار نقد در هر
موضوعی متفاوت است .از باب مثال در علوم دقیقه از یک روش معیار سنجش استفاده
میشود و در علوم انسانی و علوم اجتماعی از روشها و عیارهای دیگر و در هر رشته
علمی نیز همین تفاوتها و تنوعها وجود دارد .همین طور نقد میتواند بیرون گفتمانی
باشد و یا درون گفتمانی .مثال کتاب مقدس یک دین هم میتواند از منظر بیرون دینی و
بدون هیچ تعهد پیشینی مذهبی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و هم از منظر درون دینی
و با حفظ مبانی ایمانی البته در محدوده محدودتری کتاب مقدس به چالش گرفته شود
و در نهایت به تولید نظریهای متفاوت و چه بسا بدیع و رادیکال منتهی شود .این هر دو
مصداق نقداند ولی تفاوت در محدوده نقد و نقادی است.
الزم به ذکر است که مفهوم نقد ونقادی به معنای مدرن آن ،پدیدهای است غربی و
در چند قرن اخیر (عمدتا پس از رنسانس و طرح اومانیسم و ملزومات آن) ظهور کرده و
به تدریج رسمیت یافته و ناگزیر مبانی دینی و متون مقدس مذهبی را در عالم مسیحیت
و یهودیت به نقد و چالش گرفته و ،از آنجا که شرقیان و از جمله مسلمانان در تمام
امور دچار تأخر فرهنگی و تمدنیاند ،در پرسش از امکان نقدپذیری متون مذهبی و
بیشتر قرآن نیز تحت تأثیر همان سنت اندیشگی غربیاند و به هر تقدیر اخیرا این مبحث
جدیتر شده و گاه و بیگاه مورد توجه و تحلیل قرار میگیرد.
1

ّ
ادله نقدپذیری قرآن

ّ
حال با این مقدمات کمی طوالنی اما ضروری ،میکوشم ادله مثبت خود را مبنی بر
نقدپذیری قرآن ذیل چهار عنوان ارائه کنم:
یکم .تاریخ مندی وحی و نبوت

نخستین مبنای من باور به تاریخمندی وحی و نبوت است .مدعا این است که اگر
1

 .بنگرید به لسان العرب و المنجد.
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پدیده وحی و نبوت حول قرآن را در تخته بند تاریخ (زمان و مکان و فرهنگ زمانه)
بدانیم ،ناگزیر و منطقا باید کتاب قرآن را نقدپذیر (قابل تحقیق و سنجش و داوری)
بدانیم و گریزی و گزیری از آن نیست .یعنی باید مجاز باشیم متن قرآن و دعاوی مطرح
شده در آیات متنوع این کتاب را به سنجش و چالش بگیریم و گرنه دچار تناقض
خواهیم شد .از آنجا که راقم این سطور به تاریخمندی قرآن باور دارم ،الجرم مدافع
نظریه نقدپذیری و تحقیق پذیری قرآن هستم.
در مقام تبیین نظریه ام به کوتاهی میآورم که در این باب سه نظریه طرح شده است.
نظریه نخست میگوید وحی و قرآن و نبوت پدیدهای است فراتاریخی (ورای زمان و
مکان) و هیچ پایی در زمین و فرهنگ زمانه ندارد و انزال وحی به «لسان قوم» (آیه 4
سوره ابراهیم) نیز صرفا در محدوده زبان عربی است و نه بیشتر .طبق این دیدگاه (البته
به نقلی) حتی قرآن در آغاز به عنوان یک مجموعه و بسته یک جا (احتماال در شب
قدر) بر قلب نبی اسالم نازل شده و آنگاه به مثابه طوماری از قبل نوشته شده و کامل
در طول بیست و سه سال بر پیامبر نازل شده است 1.در چهارچوب این نظریه ،شماری
از آیات فقط شأن نزول پیدا میکنند ولی اصل وحی ریشه در علم و مشیت الهی دارد و
زمان و مکان هیچ تأثیری در مضمون و محتوای آیات ندارد .بر این اساس ادعا میشود
اگر نبی اسالم به جای بیست و سه سال پانزده و یا چهل سال پیامبری میکرد ،تفاوتی
نمیکرد و در نهایت قرآن همین بود و اسالم نیز همین و چیزی از آن کاسته و یا بر آن
افزوده نمیشد.
نظریه دوم در نقطه مقابل آن است .وفق این نظریه ،قرآن کالم محمد است و بدین
دلیل میتوان گفت مؤلف آن محمد است و نه خداوند .حتی گفته شده ،بر خالف باور
عمومی و بر خالف مفهوم لغوی نزول ،وحی از پایین به باالست و نه بر عکس .البته این
نظریه در گذشته نیز (هرچند نظریه شاذی) بوده ولی اخیرا برخی از متفکران مسلمان
تحت تأثیر برخی افکار و مبادی معرفتی و زبان شناختی مدرن (از جمله هرمنوتیک) و
الهیات پروتستانی و به ویژه نقادیهایی در باب متون مقدس یهودی و مسیحی در مغرب
زمین ،همان نظریه را به نوعی بازسازی کرده و جامهای نو بر آن پوشاندهاند .البته در این
مورد نظریات و تحلیلها متفاوت است .برخی میگویند که قرآن معنا و مضمونا الهی
است و لفظا زمینی و برساخته نبی اسالم و نظریه دیگر مدعی است که کتاب قرآن لفظا
و معنا برساخته محمد و از این رو زمینی و بشری است .نظریه نخست را دکتر حبیب الله
 . 1البته این نظریه در مقام جمع دو باور اسالمی است که یک جا در قرآن آمده است ّ
«انا انزالناه فی لیله
القدر» (سوره قدر) ولی در عمل بی گمان قرآن متدرجا در طول بیست و سه سال عصر نبوت نازل شده و شماری
از آیات دارای اسباب النزولاند.
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پیمان نمایندگی میکند و نظریه دوم را آقایان مجتهد شبستری و دکتر سروش (هرچند
مبانی و استداللها و استنتاجها متفاوت است) .با این حال اینان هر یک به نوعی قرآن
محمدی را به خداوند نیز مرتبط میدانند و از این رو وحی و قرآن و نبوت به کلی از
1
ساحت ربوبی گسسته نیست.
نظریه سوم جمع بین این دو نظریه است .این نظریه با کوتاه ترین عبارت مدعی است
که قرآن لفظا و معنا کالم الهی است اما به مثابه یک «پروژه» و به ضرورت «تنزیل»
در یک «پروسه» در طول بیست و سه سال نازل شده و الجرم تاریخی است و تابع
فرهنگ و زبان عربی و سازگار با مقتضیات تاریخی اعراب قرن هفتم میالدی .البته این
کاری است که خدا میکند و نه بشر و یا نبی .نبی نه در برگزیدگی اش نقشی دارد و
نه در لفظ و معنای کلماتی که دریافت میکند مداخلهای تعیین کننده دارد .اگر جز
این باشد انباء (دریافت خبر و خبررسانی) و طبعا نبوت بالموضوع خواهد بود 2.البته این
بدان معنا نیست که تمام موضوعات و یا اوامر و نوهی وحیانی جاودانهاند و تغییرناپذیر.
این که کدام بخش قرآن ثابت و جاودانه است و کدام قسمت موضوعا متغیر و متحول
مبحث جداگانهای است که باید در جای دیگر و با معیارهای دیگر در این باب بحث و
استدالل کرد .استدالل اصلی من در باب تاریخمند بودن وحی و قرآن دو نکته است.
یکی این که اصوال از نظر فلسفی هیچ پیامی اعم از پیام الهی و یا بشری نمیتواند در
 . 1در نظریه پیمان با فرض نزول معانی و مضامین و محتوای کلمات و آیات پیوند زمین و آسمان روشنتر و
استوارتر است .در نظریه شبستری قرآن این اندازه با عالم باال ربط پیدا میکند که خداوند محمد را به گفتن چنین
کلماتی توانا ساخته و به این اعتبار وحی است .در تحلیل سروش چنین ربط داده میشود که «هرچه آن خسرو کند
شیرین بود» یعنی کلمات محمد گفته عینا مورد تأیید خداوند است و بدین معنا وحی الهی است.
بی درنگ بیفزایم که این گزارش از گفتههای این بزرگواران مربوط به حدود ده سال قبل است و من دقیقا نمیدانم
پس از آن تغییری در دیدگاه آقایان رخ داده است یا نه .تا آنجا که من به یاد میآورم در نظریه شبستری به لحاظ
مبادی و از جمله گزاره ربط زمین و آسمان تغییری ایجاد نشده است اما با ارائه نظریه متأخر کامال تازه جناب
سروش با عنوان «رؤیاهای رسوالنه»-قرآن خوابنامه محمد »-احتماال تبیین زمین و آسمان معنا و تفسیر تازه و
احیانا متفاوتی یافته است .هرچند به نظر نمیرسد همان تبیین پیشین تعارضی با نظریه متأخر ایشان داشته باشد.
فقط به یک نکته مهم اشاره کنم که «تعبیر رؤیاهای رسوالنه» پارادوکسیکال مینماید چرا که با اوصافی که برای
رؤیا ارائه شده و تصویری که از نوع خواب محمد عرضه شده به گونهای که همه چیز در ضمیر او رخ داده و هیچ
ربطی به خارج ندارد ،دیگر «رسالت» حداقل به معنایی که در قرآن مطرح است و اما اکنون میفهمیم ،بی تردید
بالموضوع است و از این نظر رسالتی در کار نیست تا خواب رسوالنه رخ داده باشد .شاید همان « قرآن خوابنامه
محمد» مناسبتر باشد.
 . 2البته این بدن معنا نیست که نبی منفعل است و در فاعلیت تهی و صرفا یک ضبط صوت است؛ خیر! بی
تردید اوال ظرفیتهای درونی و وجودی او شرایط و صالحیت نبوت را در او ایجاد کرد است و ثانیا او در یک
واکنش دیالتیکی و متقابل با امر قدسی پیام را دریافت میکند و بدین ترتیب فاعلیت او محرز است و قطعی.
چنان که در شهودهای عرفانی و در واقع دریافت وحیانی نوع بشری نیز چنین است .واژگانی چون «مفاهمه» و
«مکالمه» که ارتباط کالمی دو طرف است ،مؤید این نظر است.
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خارج از قلمرو انسان و الجرم تاریخ رخ دهد و معنای محصلی پیدا کند و دیگر این که
کلید واژه «تنزیل» در قرآن به روشنی نزول تدریجی پیام انتزاعی ربویی را در الیههای تو
درتوی تحوالت زمانی و مکانی و در بستر فرهنگ زمانه تبیین و روشن میکند .میتوان
گفت نزول پیام از «عالم معقول» است به «عالم محسوس» .نمیدانم چه کسانی تابع
این نظریهاند ولی در حدود ده سال قبل من در یک سخنرانی در حسینیه ارشاد تهران
از این نظریه دفاع کرده ام (صورت مکتوب آن سخنرانی مقاله «تاریخمندی وحی و
نبوت» است که پیوست است و عالقهمندان میتوانند بدان مراجعه کنند .بیفزایم که از
نظر من نه نظریه دعوی غیر تاریخی بودن وحی و قرآن چندان قابل دفاع است و نه نظریه
1
جدید متجددان یاد شده چندان استوار و مقبول مینماید.
حال میتوان به روشنی گفت که نظریه سنتی نخست رویکرد نقدی به کالم الهی را
قبول نمیکند چرا که کالم الهی از علم و حکمت و مصلحت مطلق خداوندی نشأت
گرفته و در این علم ضعف و اطالع خطایی راه ندارد تا نیاز به نقد و وارسی بشری باشد.
اما نظریات دوم و سوم ،به دلیل تاریخی دیدن وحی و قرآن ،مانعی بر رویکرد نقدی به
متن بشری وحی و نقادی و واکاوی دعاوی مطرح شده در حدود شش هزار و ششصد
آیه قرآن نمیبیند و حتی از منظر ایمانی چنین رویکرد نقادانهای را ّ
مقوم ایمان و موجب
تحکیم دیانت میبیند.
دوم .دعوت قرآن به اندیشیدن؛ آیا قرآن مستثناست؟

ّ
در این که قرآن تعقل و خردورزی را از نشانههای ممتاز انسان میشمارد و آدمیان و
ّ
به طور خاص مؤمنان را به تفکر عمیق و اندیشیدن جدی دعوت میکند تردیدی نیست
و از قضا مسلمانان عموما به این امر مفتخراند و پیوسته فخر خود را به رخ میکشند و
ّ
در نهایت دیانت و دین ورزی خود را عقالنی و مستند و مستمد به خرد و تعقل و تهی
از خرافه میدانند .در فقه و اجتهاد (به ویژه اجتهاد شیعی و حتی اجتهاد سنی حنفی
متکی بر قیاس) عقل نقش و جایگاه بلندی دارد .تا آنجا که فقیهان قاعده مالزمه را
ّ
ّ
ّ
تأسیس کرده و میگویند« :کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به

 . 1قابل یادآوری این که در همان زمان طرح نظریات شبستری و سروش در ایران من دو نقد جداگانه بر
افکار و آرای این دو دوست دانشمند نوشته و منتشر کردم .عنوان نقد شبستری این است« :قرآن کالم خدا-
نقدی بر محمد مجتهد شبستری» و عنوان نقد سروش این است« :باور دینی و داوری دینی در شناخت وحی و
نبوت -نقدی بر آرای دکتر عبدالکریم سروش در باب وحی و نبوت» .اولی در یکی از شمارههای مجله «آئین»
منتشر شده و دومی در چند شماره مجلسه «چشم انداز ایران» .از آنجا که این دو متن مفصلاند در اینجا پیوست
نمیکنم ولی عالقهمندان میتوانند هر دو نوشته را در سایت شخصی ام مالحظه کنند.
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ّ
الشرع حکم به العقل».
از آنجا که مبحث عقل و وحی و موضوعاتی که زیر مجموعه این مبحث قرار
میگیرند (مانند عقل و دین ،علم و دین ،شرع و عرف) ،از موضوع این گفتار خارج
است و حتی مجال اشارتی نیز بدانها نیست ،ناگزیر با شرحی کوتاه و مقدماتی با شتاب
به موضوع اصلی باز میگردم.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
در قرآن آیات فراوانی دیده میشود که به تعقل ،تفکر ،تعلم ،تدبر و تفقه دعوت و
تشویق میکند و ایمان به خدا را برآمده از چنین روندی میداند و از مسلمانان قرآنی
انتظار دارد دین ورزی خود را بر این بنیادها استوار کنند .به تعبیری شناخت قرآن شناخت
آیهای است« .آیه» (جمع آن :آیات) یعنی پدیده (فنومن) .از آیات متعدد قرآن چنین
استنباط میشود که شناخت هر پدیده از مشاهده آغاز میشود و پس از طی روندی به
شناخت عالیتر میرسد .در قرآن دوگانه شهود  /غیب ّ
مبین این روند است .شهود را
میتوان عالم محسوسات مادی دانست و عالم غیب را جهان برتر و غیر مادی که مفهوم
خدا در این قلمرو قرار میگیرد 2.با توجه به این اندیشه است که متفکرانی چون اقبال و
بازرگان و شریعتی ،روشن شناخت قرآنی را روش تجربی (علمی) میدانند.
درست است که واژگان قرآنی در کنتکس لغت عربی عصر نزول دارای معانیاند که
لزوما با آنچه بعدها فهمیده و تعبیر و تفسیر شدند یکی نیستند ولی لغاتی چون تعقل و
تفکر و تعلم و تدبر و تفقه (که در قرآن پر بسامدند) و شواهد و قراین دیگر ،به عنوان
یک مجموعه واژگان ّ
مبین یک واقعیت است و آن عبارت است از :ورود به عالم غیب
از طریق اندیشیدن در عالم شهود .شاید بتوان با تسامح واژگانی چون عقل ،علم ،فکر،
تدبر و تفقه را در چهارچوب گفتمان قرآنی نوعی آ گاهی و بیداری و دانایی مثبت
دانست 3اما وقتی تدبر به معنای ژرف اندیشی است و فقه و تفقه به معنای فهم و درک
عمیق است ،جای تردید باقی نمیماند که این مجموعه اصطالحات نسبتی با تعقل به
معنای خردمندی و سنجشگری و ژرف اندیشی دارد .وقتی قرآن بارها با ارائه دوگانه
1

 . 1مفید است اشاره کنم که دوست فقیه و فقیدم احمد قابل عنوان سلسله پژوهشهای فقهی خود را «شریعت
عقالنی» نامیده است و سایت شخصی او نیز ذیل همین نام را دارد.
 . 2البته برای رفع هر نوع شبهه بگویم که در دیدگاه یکتانگر متفکرانی چون اقبال و شریعتی جهان به دو قلمرو
فیزیکی ماده و ماورای ماده تقسیم نمیشود بلکه جهان یکپبارچه و به مثابه پیکری واحد است و خداوند نیز در
همه جا یکسان حضور دارد .به تعبیر اقبال جهان یک من هستم بزرگ است که در رأس هرم آن من مطلق قرار
دارد که نامش خداوند است و در بدنه هرم من متکاثف که «عالم خلق» است در برابر «عالم امر» .باز به تعبیر
این متفکر نواندیش و مدرن ،حیات خدا در تجلی اوست و تجلی او در طبیعت است و طبیعت رفتار خداست .به
این دلیل است که من از «مفهوم خدا» یاد کردم که مضمونا در قلمرو عالم غیب قرار دارد و نه وجود و حضور
خداوند که همه جایی است.
 . 3در این زمینه مقاله «عقل خودبنیاد و عقل خدابنیاد» به قلم آقای مهندس عبدالعلی بازرگان مفید تواند بود.
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عقلی گری  /بی عقلی و ژرف نگری  /سطحی بینی ،مؤمنان را اهل تعقل و ژرف
بینی میداند و در برابر منکران و کافران و مشرکان را به نادانی و جهالت متهم میکند و
ّ
قرآن در مقام محاجه و تحدی به منکران وحی و نبوت توصیه میکند «هاتوا برهانکم»،
چه جای انکار که انسان و به ویژه مؤمن تراز قرآنی ،باید اهل خردورزی باشد و از بی
خردی و جهل به دور .
حال با این مقدمه ضروری و البته مجمل ،به موضوع گفتار باز میگردم .اگر این
شرح از اهمیت خردورزی در نصوص قرآنی و نقش بی مانند آن در تأسیس مبادی دینی
راست و مقبول باشد ،پرسش اساسی این است که آیا قرآن خود را از این خردورزی
مستثنا میداند و مثال مدعی است که به شما مؤمنان میگویم در عالم و آدم و در غیب
و شهود و در تاریخ و سرنوشت اقوام و ملل (می دانیم که بخش قابل توجهی از قرآن
قصص است و سورهای نیز به همین نام است) بیندیشید و در آنها حتی در جزئیاتشان
تأمل و تدبر کنید اما با آیات کالمی ما (آیات را به دو گانه طبیعی و کالمی تقسیم
کردهاند  -هرچند «کلمه» خود واجد هر دو عرصه است )-یعنی قرآن کاری نداشته
باشید و آن را بی چون و چرا بپذیرید؟
مسلمانان و عالمانی که معقدند قرآن نقدپذیر نیست منطقا باید به این پرسش پاسخ
مثبت بدهند یعنی به صراحت بگویند قرآن و به عبارتی خداوند همه را به تدبر و تفقه در
تمام امور عالم دعوت کرده اما با تدبر و تفقه آزاد در قرآن مخالف است .هرچند آنان
با تفسیری که از این واژگان دارند تعقل و تدبر و تعلم و تدبر و تفقه را در محدوده فهم
درست آیات قرآن یعنی فهم مراد متکلم و یا درک مراد شارع میپذیرند (که صد البته
یک تعقل درون دینی است و ممدوح) اما به نظر نمیرسد که مراد از دعوت پیاپی به
تعقل و خردورزی و تعلم و مانند آنها صرفا فهم مراد متکلم و انکشاف مراد شارع و به
اصطالح مراد تفسیر درون متنی باشد؛ چرا که:
اوال -خطابات قرآن عام است و در هیچ کجای قرآن استثنایی وجود ندارد .بدیهی
است هر قاعده و اصل عامی میتواند مستثنیاتی داشته باشد اما این هم یک قاعده است
که خروج از قاعده دلیل میخواهد .دلیل این استثنا چیست؟ موضوعات تدبر قرآنی
به روشنی گواه است که تعقل و تدبر نمیتواند به دوگانه ممنوع و مجاز تقسیم شود.
مثال وقتی از مؤمنان خواسته میشود در باره کتب دینی و دینهای کهن بیندیشند ،منطقا
اندیشیدن و تحقیق در خود قرآن و در نبوت محمد و در دین اسالم و مبانی و احکام
آن نیز توصیه شده و در واقع چنین اندیشهای امری ممدوح و چه بسا واجب شرعی
باشد .اگر جز این باشد ،بدان معناست که قرآن مدعی است تحقیق در مثال تورات و
انجیل جایز است ولی در مورد قرآن ممنوع .آیا چنین برداشتی مستند و معقول و قابل
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دفاع است؟
ثانیا -مسئله مهمتر این که باید دید هدف از فراخوان به تحقیق و تعقل و مانند آن
چیست؟ ظاهرا تردید نیست که هدف غایی تحقیق و تفقه در ادبیات قرآنی و دینی
انکشاف حقیقت است و البته هدایت پس از انکشاف حقیقت .حقیقت چگونه حاصل
ّ
«تحری حقیقت» با تحقیق و اندیشدن آزاد و بی قید و شرط ممکن است.
میشود؟
اندیشیدن آزاد یعنی استفاده از روشها و معیارهای مشخص در موضوعی معین برای
رسیدن به نتایج غیر معین .چنین پروژهای همان است که امروز نقد و نقادی و نقدپذیری
گفته میشود .تحقیق و تدبر درون قرآنی و تفاسیر درون متنی هرچند مرحلهای از نقادی
است ولی نقد ناتمام است چرا که نتایج کالن نقادی از قبل روشن است و محقق
(بخوانید مفسر و یا متکلم) از پیش موظف است همان ایمانیات قطعی را اثبات کند.
این همان است که کسانی چون مطهری و استادش طباطبایی میگویند .اینان میگویند
آزادی تحقیق و فکر قبول اما آزادی عقیده هرگز .چرا که از آغاز اسالم تا پایان تاریخ
تنها عقیده صحیح و صائب اسالم با محوریت توحید است ،از این رو ،هر نوع تحقیقی
و به عبارتی هر نوع نقد تاریخی و دینی الجرم باید به تأیید اسالم و توحید منتهی شود
و گرنه محقق مستوجب مرگ و مجازات است .طبق قواعد فقهی رایج ،محققی که به
نتایج دیگری در حد انکار اصل دین و یا ضروری دین میرسد ،اگر مسلمان است به
جرم ارتداد کشته خواهد شد و اگر غیر مسلمان است و در شرایط جهاد ابتدایی قرار
1
گرفت و مسلمان نشد ،باز هم کشته میشود.
با این همه ،پرسش اصلی ما امکان نقدپذیری قرآن و گزارههای دینی با معیار نقد و
 . 1مطهری در این باب بارها و به مناسبتهای مختلف سخن رانده و بحث کرده است اما شاید مبسوط ترین
مبحث وی در این زمینه در کتاب «جهاد» ایشان باشد که البته از مجموعه چند سخنرانی ایشان گردآمده است.
وی در مقام تفکیک بین «آزادی فکر» و «آزادی عقیده» میگوید« :ای بسا عقیدههایی که هیچ مبنایی فکری
ندارد صرفا مبنایش تقلید است ،عادت است ،حتی مزاحم آزادی بشر است .آنچه که از نظر آزادی بحث میکنیم
که باید بشر در آن آزاد باشد فکر کردن است اما اعتقادهایی که کوچکترین ریشه فکری ندارد فقط یک انعقاد و
یک انجماد روحی است که نسل به نسل آمده است که آنها عین اسارت است و جنگیدن برای از بین بردن این
عقیدهها جنگ در راه آزادی بشر است نه جنگ علیه آزادی بشر .آن کسی که آمده در مقابل یک بت که خودش
ساخته به دست خودش از او حاجت میخواهد این به تعبیر قرآن از یک حیوان پستتر است» .جهاد ،چاپ
هشتم ،تهران ،انتشرات صدرا ،3731 ،ص  .55-45البته مطهری برای آن که اسالم را از اتهام جنگ ابتدایی ،که
آشکارا ضد صلح و آزادی عقیده است ،مبرا کند ،نام جنگ برای محو هر نوع افکار غیر توحیدی و گسترش
توحید ولو به ضرب شمشیر را جهاد دفاعی میگذارد که البته به گمانم تالش بیهوده و آب درهاون کوبیدن است.
تز آزادی فکر آری آزادی عقیده ممنوع ،بی گفتگو به معنای نفی آزادی و سرکوبی آزادی فکر و عقیده است و
در نهایت زمینه ساز جنگها و خشونتهای مذهبی .اصوال اگر قرار بر جنگیدن با هر نوع عقاید سنتی و تقلیدی
باشد ،باید با اکثریت مسلمانان کنونی نیز جهاد کرد چرا که به گفته مکرر خود ایشان مسلمانان غالبا در جهالت
نسبت به دینشان به سر میبرند و دین ورزی شان تقلیدی است و جزمی و جاهالنه.
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نقادی به معنای مدرن و در چهارچوب گفتمان بیرون دینی است .به عبارت دیگر ممکن
است عموم مسلمانان و از جمله فقیهان ،که رهبران دینی و شرعی مؤمنان مقلداند،
تحقیق در حد نقادی و سنجشگری میزان اعتبار مدعیات قرآنی و اسالمی را بپذیرند و
آن را مجاز بدانند (که البته عموما نمیدانند) و یا نقد و بررسی تفسیری محدود درون
دینی را روا بدانند (که میدانند) اما پرسش این است که مؤمنان مجازند بدون هیچ
تعهدی پیشینی به وارسی علمی و عقلی پژوهشگرانه قرآن دست بزنند و به نتایج آن
الجرم متعهد باشند؟
پاسخ من مثبت است .دلیل همان است که گفتم ،توصیههای قرآن استثناپذیر نیست.
مراد از تعقل و تدبر صرفا نمیتواند عقالنیت درون متنی باشد و اگر چنین باشد دچار
منطق دوگانه خواهیم شد .در این صورت معنای محصل و سر راست مدعا این خواهد
بود که خداوند میخواهد در تمام امور و از جمله در کتب دینی دیگران و از جمله اهل
کتاب آزادانه تحقیق کنید و وثاقت شان را بسنجید اما در مورد کتاب جدید من یعنی
قرآن عقل تان را تعطیل کنید چرا که من خدای شمایم و هرچه گفته ام عین حقیقت
است پس هر نوع چون و چرا موقوف! میتوان چنین نیز تقریر کرد که خداوند به غیر
مسلمانان و کافران اجازه داده است که مثال درباره میزان وثاقت قصص قرآن رویکرد
نقادانه داشته باشند و اگر حق یافتند بپذیرند ولی همین حق را از مؤمنان به قرآن دریغ
کرده است .فکر نمیکنم چنین مدعایی مدلل و قابل دفاع باشد.
ّ
مثالی دیگر میزنم .میدانیم که در قرآن تحدی است یعنی از منکران کالم قرآن
خواسته شده است سورهای مانند قرآن بیاورند در آیه  23بقره آمده است« :و ان کنتم
فی ریب ّ
مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهدائکم من دون الله ان کنتم
ّ
صادقین»1.تحدی یعنی دعوت به تحقیق و نقد و نقادی و سنجشگری .در قرآن چهار
بار (بقره111 ،؛ انبیاء24 ،؛ نمل 64 ،و قصص )75 ،از مخالفان و منکران خواسته شده
است که «اگر راست میگویید»« ،برهان» بیاورید .البته روشن نیست که مراد همان
برهان فلسفی به معنای یونانی آن باشد اما هرچه هست از طرف مقابل طلب دلیل شده
است .هرچند گفتن ندارد که این طلب دلیل از منکران وحی و نبوت محمد است ولی
آیا میتوان گفت این حق برای پژوهشگران بی دین و یا منکر اسالم مقبول است است
ولی مؤمنان به قرآن از چنین حقی محروم اند؟ چرا؟ مگر اصولیون نمیگویند مورد
مخصص نیست؟ در هرحال اگر مؤمنان هم بخواهند به تحدی و برهان آوری در باره
 . 1و اگر از آنچه بر بنده خویش نازل کرده ایم ،به شک اندرید ،سورهای بیاورید و اگراست میگویید ،غیر
خدا یاران خویش را بخوانید.
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اصل وحی و یا موضوعات قرآنی بپردازند ،نباید منعی عقلی و شرعی در میان باشد .مثال
اگر مؤمن صادقی بخواهد به توصیه الهی عمل کند و برای اثبات دعوی قرآن مبنی بر
ّ ّ
ّ
«انا نحن نزلنا الذکر و ّانا له لحافظون»( 1حجر ،آیه  )9در باستان شناسی قرآن کنونی (نه
لزوما قرآن نزد خداوند) تحقیق کند و به هر نتیجهای که در مورد وثاقت تاریخی قرآن
رسید بدان ملتزم باشد ،ایراد دارد و مجاز نیست؟ اصوال شما وقتی به تفکر وتحقیق فرا
میخوانید ،به نحو انضمامی ،دعوت به آزمون پذیری هم میکنید و گرنه بی گمان الف
در غربت زدن است .در این مورد بین دعوت خدا و بندگان خدا فرقی نیست.
البته این که در کالم الهی خطا راه ندارد یک اصل ایمانی و اسالمی است اما این که
این مدعا به عنوان یک دلیل در برابر نقدپذیری قرآن برجسته میشود ،موجه نمینماید.
چرا که مراد از نقادی و وارسی قرآن اوال به عنوان مجاز شمردن یک «حق» انسانی
است و نافی اصل ایمانی خطاناپذیری علم الهی نیست و ثانیا ،چنان که گفته شد،
نقادی لزوما به معنای نفی و ایراد نیست .مدعای بزرگ این است که هر مؤمنی به اعتبار
انسانیت و حق آزادی اش ،باید مجاز باشد که بدون هیچ گونه قید و شرطی و بدون بیم
از مجازاتی در این جهان و آن جهان ،2در دعاوی قرآن و پیامبر بیندیشد و در فرجام کار
به هر نتیجهای که رسید بدان تن دهد.
در فرایند نقادی مضامین و دعاوی قرآن ،سه گزینه قابل تصور خواهد بود .یا مدعیات
خردپذیرند و یا خردگریز و یا خردستیز .در صورت سازگاری با خرد متعارف آدمی،
مشکلی نخواهد بود و در واقع همان دعاوی دینی تأیید خواهد شد .نعم المطلوب .اگر
نتایج نقادی از طریق تعقل و استدالل اثبات نشد ولی از این طریق قابل رد و نفی نیز
نیست ،روشن است که چنین گزارههایی ،مانند بخش مهم افکار و آداب و سنن فردی
و اجتماعی ما ،امر فرا عقلی تلقی میشوند و چنین افکار و آدابی ،باز به حکم عقل
و عقالنیت ابزاری و یا با منطقهایی چون حکمت عقل عملی و فایده گرایی معقول،
موجه خواهد بود 3.اما اگر نتایج تحقیق و نقادی تعارض بنیادی و غیر قابل حل مبانی
 . 1مولوی با اشاره به این آیه سروده است« :مصطفی را وعده داد الطاف حق  /گر بمیری تو نمیرد این ورق).
هرچند در متن آیه مسئله «حفظ» قرآن تضمین شده است و نه لزوما جاودانگی آن و به همین دلیل عموما از این
اشاره معنای تحریف ناپذیری قرآن را استنباط کرده و گفتهاند اصالت و وثاقت متن قرآن به استناد داللت شناختی
این آیه تضمین شده است .البته فرض این است که مراد از «ذکر» همین قرآن و به صورت کنونی آن باشد.
 . 2چنین میپندارم کسانی که برای انکشاف حقیقت و وصول به حق جهد و جهد کرده و با حق نیز دشمنی
نمیکنند ،نه در این جهان و نه در جهان برین ،درخور عقوبت و مجازات نیستند؛ ولو این که به واقع در گمراهی
مانده باشند .اگر بخواهیم در چهارچوب قواعد کالمی داوری کنیم ،اینان حداکثر مصداق «جاهل قاصر»اند و
عقوبت چنین قاصرانی عقال مذموم است و قبیح .در این صورت حکم ضد قرآنی ارتداد در فقه ،چه جایگاهی
دارد و از کدام منطق پیروی میکند؟
 . 3در این دو زمینه نواندیشانی چون عبده ،اقبال ،بازرگان ،شریعتی و تا حدودی مطهری سهم به سزایی دارند.
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دینی و یا احکام منسوب به دین باشد ،بی تردید باید مردود اعالم شود .چرا که در این
صورت باید یقین کرد که خداوند نمیتواند مدافع امور کامال ضد عقلی باشد و مؤمنان
را به ضدیت با علم قطعی و اثبات شده دعوت کند .این اندیشه چندان نیرومند است
که حتی سنتگرایان عقل ستیز نیز بدان اذعان دارند و به همین دلیل اصرار دارند که
دیانت اسالم بر بنیاد تعقل و استدالل است و حداقل نباید با دادههای عقالنی قطعی در
تناقض باشد1.به عبارت دیگر ،هیچ مؤمنی مجاز نیست نتایج قطعی عقلی و علمی را
فدای ایمانیات جزمی خود کند .سخن آخر این است که در موقعیت تناقض ،هر فرد
در نهایت خود باید یکی از دو گزینه ایمانی ضد عقل و یا علم و عقل نافی دیانت را
انتخاب کند و صد البته او باید در انتخابهای خود منطقا آزاد باشد2.در بندهای بعدی
این احتجاج ناتمام پی گرفته خواهد شد.
سوم .وجوب تحقیق در دین

استدالل دیگری که ضمن مستقل بودن ،میتواند مکمل فصل پیشین باشد ،اصل
وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید در این باب است؛ اصلی که تقریبا مورد اجماع
3
فقیهان است.
می دانیم که از دیرباز (از سدههای احتماال چهارم و پنجم) عالمان دین ارکان اسالم
 . 1در این مورد از منابع مهم کهن کتاب «موافقه صحیح المنقول لصریح المعقول» اثر تقی الدین ابن تیمیه در
قرن هفتم هجری خواندنی و مثال زدنی است.
 . 2در چنین مواردی معموال مؤمنان چنین استدالل میکنند که اگر کالم الهی حق مطلق است و خطایی در
آن ندارد الجرم در علم و عقل متعارف بشری مان تردید میکنیم و در نتیجه منتظر میمانیم تا روزی حکمت و
حقیقت و عقالنیت نهفته آشکار گردد .هرچند چنین سخنی عاری از حقیقت نیست یعنی ممکن است روزی
یک فکر و قانون قطعی امروز نیز دگرگون شود و بطالنش آشکار گردد اما این دعوی به نتایجی منتهی میشود که
قابل دفاع نیست .یکی این است که در این صورت عقل و علم و الزامات ما بی اعتبار و حداقل چنان لرزان و نسبی
خواهند شد که عمال بالموضوع و بی خاصیت میشوند .زیرا در باره هر تحقیق و کشفی میتوان چنین گفت و
از قبول نتایج قطعی و منطقی هر نظریه و یا علمی گریخت .از پیامدهای منطقی دیگر چنین گریزی این است که
در شکاکیت مطق و همیشگی غرق خواهیم شد .چنین حالتی را نه خدا میپسندد و نه عقل و منطق امور .سوم
این که چنین گریزی در مورد گزارههای خردگریز معقول و منطقی است اما در مورد خردستیزیها هرگز پذیرفتنی
نیست و هیچ خرد و خردمندی بدان فتوا نمیدهد.
 . 3از باب نمونه عین اظهار نظر دو تن از فقیهان نامدار معاصر را میآورم .آیت الله سید علی سیستانی در
مسأله نخست از توضیح المسائل فارسی (چاپ چهارم ،قم 5141 ،قمری) نوشته است« :شخص مسلمان باید
عقیده اش به اصول دین از روی بصیرت باشد ،و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید ،یعنی گفته کسی را که علم
به آنها دارد به صرف این که او گفته است قبول کند  .». . .آیت الله حسینعلی منتظری در توضیح المسائل فارسی
اش (تهران ،نشر تفکر ،7731 ،ص  )01مینویسد« :ایمان و اعتقاد به حقایق عالم هستی و پایبندی به مسائل
اعتقادی و اصول دین باید با دلیل و برهان و کسب یقین باشد ،هرکس موظف است در پدیدههای هستی تفکر و
تأمل نماید و با رجوع به عقل و فطرت خود ،مقدمات ایمان و اعتقاد صحیح را فراهم نماید  .». . .دیگر فقیهان
نیز همین عبارات را به صورت نقل به مضمون آوردهاند.
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را به اصول و فروع تقسیم کردهاند 1.اصول عبارتاند از مبانی عام نظری مانند توحید،
نبوت (عامه و خاصه) و قیامت (معاد) و اگر وفق کالم شیعی امامت و عدالت را
بیفزاییم ،میشود پنج اصل .بقیه احکام عملی و اصول شریعتاند که اجماال عبارتاند
از :نماز ،روزه ،حج ،زکات ،جهاد و امر به معروف و نهی از منکر .فعال در باب معنا و
مفهوم تقلید و قلمرو اجتهاد و تقلید (به گونهای که در فقه شیعی مطرح است) سخنی
نمیگوییم ،اما در همین اصل «وجوب تحقیق در دین» اندکی تأمل کنیم و الزامات آن
را بکاویم.
پرسش اساسی این است که آیا این تحقیق یک بار و برای همیشه است؟ یعنی فرضا
من به عقل و استدالل و هزار و یک دلیل به اصول دین معتقد شدم ،پس از آن ،ورود به
عرصه تعقل و برهان و استدالل ممنوع و غیر مجاز است؟ ظاهرا وفق مبانی سنتی عالمان
و مؤمنان و به ویژه باور به نقدناپذیری قرآن و سنت و سیره پیامبر ،پاسخ به پرسش یاد
شده مثبت است؛ یعنی پس از ورود به عرصه دیانت اسالم ،دیگر مؤمنی مجاز نیست
وارد حوزه تعقل و نقد و وارسی مبانی دینی و با موضوعات دینی و آیات وحیانی بشود؛
و به همین دلیل است که ورود به اسالم آزاد است و خروج از آن ممنوع و حتی خروج
کننده مستوجب مرگ .گفتهاند تحقیق برای مؤمنان تا آنجا آزاد است که به فهم مراد
کالم خدا و شریعت رسول کمک کند و حداقل موجب انکار ضروری دین نشود .اما
اگر واقعا به لوازم منطقی حرمت تقلید در دین ملتزم باشیم ،ناگزیر باید قبول کنیم که
اوال تحقیق آزاد و بی قید و شرط در اصول و فروع دین مستمر است و ثانیا به الزام تحقیق
و نقد و وارسی ،نقاد محقق باید به نتیجه کار خود ملتزم باشد ولو این که در نهایت،
موجب خروج از دین شود .چنین حقی را خداوند به رسمیت شناخته و ظاهرا فقیهان نیز،
که خود را نماینده و سخنگوی خدا میدانند ،باید به رسمیت بشناسند.
بیفزایم جز اصول عقاید ،موضوعات دیگر قرآنی ،اعم از آیات مربوط به طبیعت و
 . 1سخن گفتن از مبانی دین اسالم کار دشواری است .آنچه مسلم مینماید این است که دین اسالم نیز،
مانند هر دین و مکتب و مرامی دیگر ،دارای یک سلسله مبانی و اصول نظری و یا لوازم آئینی عملی است ،اما
پرسشهای بنیادین این است که :این مبانی کدامند؟ معیار تشخیص مبانی و لوازم عملی اسالم چیستند؟ و مهمتر
این که چه کسی و یا کسانی این مبانی و یا معیارها را معین میکنند؟ واقعیت این است که در قرآن و سنت معتبر
و مقبول عموم مسلمانان ،هیچ معیار مشخصی برای تشخیص مبانی و اصول نظری و احکام عملی و یا ارزشهای
اخالقی وجود ندارد و اصوال در منابع یادشده نخستین چنین عناوین و یا تفکیک و طبقه بندی نیز دیده نمیشود.
در قرآنی که اکنون در اختیار مسلمانان قرار دارد و به اجماع مؤمنان مهم ترین و کهن ترین و به روایتی تنها متن
دین شناخت پیروان محمد و دین اسالم شمرده میشود ،از چنین عناوین و مفاهیم و طبقه بندی نشانی نیست.
هرچند که در آیات مختلف قرآن برخی اصول دین و فروع دینی (همانها که بعدا اصول و فروع دین خوانده اند) به
تفاریق گفته شده و البته عالمان دینی با استناد به همان آیات و ملهم از آنها دست به تعارف و طبقه بندی زدهاند.
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انسان و تاریخ (قصص) ،جملگی در قلمرو پژوهش قرار میگیرند و حتی تفسیر خاص
پیامبر و یا امام در باره چنین موضوعاتی نمیتواند حق پژوهش آزاد را از هیچ مؤمنی
بستاند (در جستار بعدی در این باب شرحی خواهد آمد) .هرچند آیات االحکام قرآن
فعال در قلمرو اجتهاد و فقاهت قرار دارد اما هر پژوهشگری ،البته در صورت صالحیت
علمی الزم ،میتواند وارد حوزه نقادی موضوعات فقهی خاص نیز بشود.
چهارم .زبان قرآن

موضوع مهم دیگری که با مدعای نقدپذیری قرآن ارتباط پیدا میکند ،پرسش از
«زبان قرآن» است .این پرسش از دیرباز مطرح بوده و اخیرا با مفاهیمی چون معرفت
شناسی و هرمنوتیک اهمیت بیشتری یافته که :قرآن از چه زبانی برای بیان مرادات خود
استفاده کرده و در یک کالم زبان قرآن چگونه زبانی است؟ مثال زبان علم است؟ زبان
فلسفه است؟ زبان هنر و ادبیات است؟ زبان حقوق است؟ زبان اسطوره و نمادهاست؟
گفتن ندارد که هر زبانی را زبان قرآن بدانیم ،نوع تفسیر ما از آیات قرآن متفاوت خواهد
بود .زیرا هر زبانی قواعد و ضوابط و روش شناسی خود را دارد.
در اینجا نمیتوان در باب زبان قرآن سخن گفت ولی با یک بیان کوتاه به عنوان
اعالم نظر شخصی از آن میگذرم و به مقصد اصلی میپردازم .به گمانم از آنجا که در
قرآن به موضوعات متفاوت و متنوعی اشاره شده است ،بالضروره از زبانهای مختلف و
متداول بشری و در چهارچوب ظرفیت زبانی و ادبی زبانی خاص (زبان عربی حجاز قرن
هفتم میالدی) استفاده شده است و از این رو میتوان آیات را از منظر موضوع و زبان
طبقه بندی کرد و حداقل هر مفسری میبایست برای خود از پیش چنین طبقه بندی ای
انجام داده باشد تا بتواند با قواعد خاص هر زبان معقول ترین و سازگارترین نوع تفسیر
را ارائه کند.
اما در اینجا در مقام تبیین مدعای خود یعنی ربط زبان قرآن با نقدپذیری قرآن شرحی
کوتاه میآورم.
کوتاه سخن این که ما زبان قرآن را از هر سنخ بدانیم و یا معتقد باشیم که در قرآن به
تناسب موضوع از زبانهای مناسب و مقتضی استفاده شده است ،الجرم باید آیات متنوع
و متکثر این کتاب را تحقیق پذیر و قابل نقد و وارسی بدانیم .این یک الزام منطقی
است .چرا که زبان هنری و ادبی و فلسفی و حقوقی و  ،. . .فرقی هم نمیکند که
در کالم وحیانی به کار رفته باشد و یا در کالم بشری ،جز از طریق دانستن قواعد فهم
و تفسیرشان و رعایت دقیق آنها ،ممکن نیست .به همین دلیل است که از همان آغاز
مفسران مسلمان و معتقد به وحی ملفوظ نیز با مفروض گرفتن خصوصیات زبان بشری
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و آن هم زبانی خاص در بستر قواعد ادبی خاص (به تعبیر قرآن« :عربی مبین»-نحل
آیه  103و شعراء آیه  ،)-195به تفاسیر متنوع خود از آیات پر شمار قرآن دست زدند و
در نهایت در چهارچوب قواعد تفسیر تدوین شده تفاسیر متنوع و ای بسا متضادی پدید
آوردند.؛ سنتی که هنوز نیز ادامه دارد .مثال تفاسیر علمی ،فلسفی ،هنری ،ادبی ،فقهی
و حقوقی ،کالمی ،تاریخی ،تفاسیر مأثور (تفاسیر عمدتا متکی به روایات) فراوان پدید
آمده و اکنون در دسترساند.
حال مدعا این است که ما برای کل قرآن یک زبان قایل باشیم و یا به تناسب موضوعات
زبانها را متفاوت بدانیم ،ناگزیر باید مضامین و در واقع دعاوی متنوع قرآن را نقدپذیر
بدانیم .به ویژه که عموم مسلمانان و مفسران و عالمان دین و بخش مهمی از نواندیشان
مسلمان نیز بر این باورند که گزارههای وحیانی واقع نما هستند .یعنی مثال وقتی قرآن از
آدم و زوجه اش یاد میکند و از شیطان و هبوط آدمی گزارش میکند و یا از قیامت و
بهشت و جهنم و عذاب و ثواب میگوید و یا از پدیدههای طبیعت و مانند آنها حرف
میزند و یا قصص پیامبران و غیر پیامبران را روایت میکند و  ،. . .از اخبار واقع در
عالم خارج خبر میدهد .و یا وقتی از احکام و حدود و مجازات و برخی مقررات زن
و خانواده میگوید ،در مقام قانونگزاری است و از قضا این قوانین نیز جاودانهاند .در
این صورت ،قرآن و مؤمنان به قرآن ،ناگزیر باید به تحقیق آزاد پژوهشگران در باره میزان
اعتبار این دعاوی تن بدهند و به آزمون پذیری و نتایج منطقی و علمی آن نیز ملتزم
باشند .وقتی مدعی هستیم در دین اسالم معقول ترین ،علمی ترین و عادالنه ترین
احکام و آداب مقرر شده و یا میگوییم آیات مرتبط با پدیدههای طبیعی منطبق با عقل
و علم و تجربه است و یا وقتی میگوییم قرآن از رخدادهای تاریخی روایت میکند
و آن هم درست ترینها را ،منطقا و بالمالزمه پذیرفته ایم که این مدعیات در محک
علم و تحقیق و نقد و نقادی قابل ارزیابی و وارسیاند و تحقیق و نقد و ارزیابی علمی
کاری است کامال بشری و از این رو روشهای معین دارد با نتایج نامعین .از باب نمونه
ممکن است در تحقیقات تاریخی وجود تاریخی عاد و ثمود و لوط و طالوت و جالوت
و حتی شکافتن رود نیل و یا اصحاب کهف و ُعزیر و موسی و همراهش (خضر) ثابت
نشود و مهمتر دادههای تاریخی در مواردی خالفش را ثابت کند .یا دادههای تاریخی
و پژوهشی نشان دهد که برخی از اینها در اساطیر اقوام پیشین (مثال در بین النهرین و یا
حجاز و یا جنوب عربستان و یا مصر) سابقه دارد ولی این روایات اسطورهاند و نه تاریخ.
البته در این صورت ،کار معتقدان به استفاده از زبان اسطوره در قرآن (حداقل در موضوع
قصص و اخبار پیشینیان) بسی راحت خواهد بود ولی در این که چنین رویکردی نیز
نقدپذیری آیات مربوطه را ضروری و قهری میکند ،تردیدی نیست .در هرحال به ویژه
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باورمندان به واقع نمایی گزارههای قرآنی ،راهی جز این ندارند که حداقل تمام آیات
قرآن آزمون پذیر را درخور تحقیق علمی و عقلی بدانند .مثال شخصیتی چون مهندس
مهدی بازرگان عمری را برای موجه سازی و تالش برای علمی نشان دادن قرآن سپری
میکند و کتابهایی چون «باد و باران در قرآن» و یا «مطهرات در اسالم» و یا «سیر
تحول قرآن» مینویسد ،گریزی ندارد که هم مدعیات قرآنی را به عیار نقد بگذارد و
هم عالمان دیگر را به آزمون پذیری تفاسیر خاص خود دعوت بکند و حتی مشوق آنان
به این نقادی باشد.
در هرحال آنچه مورد توافق نسبی تمام مؤمنان است سه نکته است .اول .قرآن به
زبان بشر نازل شده است (ولو این که این زبان به ضرورت تنزیل و لسان قوم عربی
حجاز از سوی خداوند اتخاذ شده باشد) .دوم .قرآن از زبان واحد و یا زبانهای متنوع و
رایج بشری برای افادات مقصود خود بهره برده است .سوم .عموم مؤمنان معتقدند که
گزارشهای قرآن از امور مختلف و متنوع ،گزارش از امر واقعاند و از این رو در حقانیت
و وثاقت عینی شان تردید روا نیست .چنین دعاوی روشنی ،منطقا همارود میطلبد یعنی
مخاطبانش را تلویحا به وارسی این دعاوی دعوت میکند.
شاید چنین استدالل شود که گاه اعتبار و وثاقت قول به اعتبار قائل است و این قاعده
در باره قول خداوند کامال منطقی است و از این رو دیگر نیازی به تحقیق و وارسی و
نقد اقوال نیست .این سخن درست است که گاه اعتبار قول به اعتبار قایل است (و ما نیز
در زندگی روزمره همواره از چنین قاعدهای پیروی میکنیم) ولی در دعوی نقدپذیری
قرآن و نبوت و مانند آن ،صحبت از بی اعتباری قول قائل نیست ،صحبت از «حق» نقد
و تحقیق آزاد است .این دو موضوع مانعه الجمع نیستند .برای تقریب ذهن میتوان تقریر
کرد که :من مدعی (مثال خداوند) به صحت گفتارم کامال یقین دارم ولی نمیگویم
تو دعوی ام را تقلیدی و چشم و گوش بسته قبول کن ،بلکه میگویم بیندیش تا ایمان
بیاوری .از قضا قرآن از چنین تزی دفاع میکند و به همین دلیل همواره و پیاپی آدمیان
و به ویژه مؤمنان را از پیروی کورانه و تقلیدی و جاهالنه از پیشینیان برحذر میدارد و
پیوسته به تعقل و تفکر بدون قید و شرط دعوت میکند.
می توان چنین نیز استدالل کرد .اعتبار قول خداوند به اعتبار قائل حکیم و علیم و
خبیر و بصیر و . . .درست اما من مسلمان وقتی در دعاوی خدا و رسولش دچار ابهام و
ِ
به تعبیر آقایان «شبهه» شدم ،چه باید بکنم؟ سکوت کنم و تعبدا ایمان بورزم و یا به پرس
و جو و تحقیق و تفکر بپردازم؟ آیا میتوانم مانند احمد حنبل (فقیه و محدث نامدار قرن
پنجم) بگویم «السئوال بدعه»؟ شگفت است! علمای ما قرنهاست با هزار زبان مدعیاند
که قرآن و اسالم و فقه و مقررات اسالمی ُّمر حقیقت است و کامال منطبق با عقل و علم
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و عدالت و فطرت 1اما در پشت سنگر معتبر و مقدسی به نام علم و حکمت الهی راه
هر نوع نقد علمی و عقلی را بستهاند و عمال میگویند پرسش بدعت است و موقوف.
در گذشته نیز با همین رویکرد ضد اسالمی و ویرانگر با عقلگرایی معتزلی و فلسفی
اندیشی و فیلسوفان دشمنی کرده و در نهایت فلسفه را ،که میتوانست چراغ خردمندی
و پرسشگری را روشن نگهدارد ،ابتدا (به دست ابوحامد غزالی) بی جان کرده و آنگاه
(به دست خواجه نصیرالدین طوسی) در استخدام کالم و عقاید دینی در آورده و آن را
از ّ
حیز انتفاع انداختندّ .
سر دشمنی مسئوالن روحانی جمهوری اسالمی (اعم از روحانی
معمم و غیر معمم) با علوم انسانی نیز در همین نکته است .اینان البته در پشت اتهام
غربی بودن علوم انسانی پنهان میشوند تا بهانهای اجتماعی و سیاسی برای خردستیزی و
2
نقدگریزی باورهای سنتی دینی و صد البته افکار و اعمال خود بتراشند.
در پایان سخن برای رفع هر نوع شبهه برای چندمین بار میگویم :اوال ،نقدپذیری
کالم الهی با فرض علم و تقدس معنوی وحی و حکمت مطلق الهی مانعه الجمع نیست
بلکه مراد به رسمیت شناختن یک «حق» انسانی است که به شهادت خود کالم الهی به
رسمیت شناخته شده است .ثانیا ،این نقد و نقادی در اساس بی قید و شرط است و نقاد
منطقا باید به نتایج نقادی اش ملتزم باشد و اگر در نهایت با استفاده از روش شناسیهای
معقول تفسیری و علمی محقق و منتقد واقعا به تناقض غیر قابل حل رسید ،خود باید
دست به انتخاب بزند ،ایمان ضد عقل و علم را برگزیند و یا کفر محققانه و آ گاهانه را.
البته من مانند شریعتی بی دینی آ گاهانه بر دینداری جاهالنه را ترجیح میدهم و یقین
دارم خدایی که من میشناسم به این انتخابم احترام میگذارد.

 . 1آیت الله منتظری کتاب بر برگ و حجیم تحت عنوان «اسالم دین فطرت» دارد.
در همین جا بگویم شگفت است که برخی نواندیشان مسلمان نیز به رغم این که از آزاد اندیشی دفاع جانانه
میکنند و میآموزند علم و عقل و عدالت اصول ماتقدمی هستند که باید دین برآنها استوار باشد و با این معیار
به محک نقد بخورد اما به تلویح و گاه به تصریح نقدپذیری قرآن و پیامبر را مغایر ایمان دینی میشمارند و اصل
نقدپذیری قرآن و نبی را بر نمیتابند .فکر نمیکنم این دو رویکرد قابل جمع باشند.
 . 2جناب مجتهد شبستری سال گذشته در واکنش به ستیزه گری برخی از مسئوالن جمهوری اسالمی با
علوم انسانی مقاله کوتاهی با این عنوان نوشت« :فرمان علیه فهم» .این درست ترین تعبیر در این رویکرد ستیزه
بی امان علیه علوم انسانی است .هنوز که هنوز است عالم محترمی چون آیت الله سیستانی با تدریس فلسفه در
دانشگاههای ایران مخالفت میورزد و از مسئوالن ایرانی میخواهد تدریس فلسفه را تعطیل کنند!!
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نقدپذیری پیامبر
در جستار پنجم به موضوع نقدپذیری قرآن پرداخته شد و اکنون به نقدپذیری پیامبر
میپردازم که به نوعی ادامه همان مبحث پیشین است .در این مورد از دو منظر میتوان
استدال کرد .یکی از منظر صرفا نقلی-عقلی و دیگر از منظر تاریخی و به اصطالح
پسینی .در قسمت نخست نگاهی به آیات قرآن میکنیم که معتبرترین و کهن ترین سند
دین شناخت عموم مسلمانان است و الزامات عقلی آن و در قسمت دوم اشارتی کوتاه به
رخدادهای زمان پیامبر میکنیم تا روشن شود که شخص نبی اسالم عمال چگونه بوده
و مثال آیا او خود را نقدپذیر میدانست و یا بر عکس نقدناپذیر؛ چنان که امروز عموم
مسلمانان میپندارند.
بیفزایم که تمام دالیل ارائه شده در مبحث نقدپذیری قرآن (از جمله تقدم تعقل بر
تدین و یا حرمت تقلید و وجوب تحقیق در دین) در این مبحث نیز معتبر و قابل استدالل
و استناداند.
الف-سیمای پیامبر در قرآن

البته میدانیم که در قرآن آیات پرشماری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به شخص و
شخصیت حضرت محمد نبی اسالم وجود دارد که مجموعه آنها تصویر جامعی از این
شخصیت مهم دینی و اجتماعی تاریخی ارائه میدهد 1ولی در اینجا به تناسب موضوع
آیات مربوطه را ذیل پنج عنوان طبقهبندی كرده و آیات مرتبط را عینا نقل میکنم:
 . 1قابل ذکر این که رساله دویست صفحهای با عنوان «سیما و سیره محمد در قرآن» پیش از این در  92قسمت
در وب ساسیت من منتشر شده که عالقهمندان میتوانند مراجعه کنند .در این جستار بخشی از همان نوشته مورد
استفاده قرار گرفته است.
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 -1بشر بودن پیامبران

اگر قرآن معیار باشد در آیات متعدد آن یک مواجهه دو سویه دیده میشود ،از یک
سو مخالفان و منکران انتظار داشتند که مدعی پیامبری علیالقاعده باید فرشته باشد و
حداقل با دیگران متمایز باشد و مثال دارای قدرت ویژه و یا علم و تخصص خاص باشد
و بتواند جادو كند و اهل سحر و توان متافیزیكی حیرتآور و غیر بشری باشد و از سوی
دیگر حدود سیزده آیه در قرآن وجود دارد كه صریحا و با تأكید پیامبر اسالم و دیگر
پیامبران توحیدی را انسان و بشری مانند دیگران میداند و مصرانه خطاب به مردمان
میگوید اینان بشری مانند شما هستند و بدین ترتیب هر نوع خصوصیات فوق بشری را
از اینان سلب و منتفی میکند.
به عنوان نمونه به چند آیه اشاره مْیشود .در جایی خداوند به معترضان میگوید «
َ َّ َ ْ ُ ُ
ُُ
ُُ َ
َ ...ما َهذا ِإل َبش ٌر ِّمثلك ْم َیأكل ِم َّما َتأ كلون ِم ْن ُه ( » ...مؤمنون )33/و این اشارتی است
به همانندی پیامبران با دیگران و طبیعی بودن آنان و نفی هرگونه كهانت و جادوگری
و سحرورزی و طرد هر نوع صفات غیرعادی و فوق انسانی در انبیاء .در این نوع
آیات خداوند به تلقی و توقع نادرست منكران و معترضان پاسخ میدهد .اما از سوی
دیگر پیامبران و به ویژه پیامبر اسالم اصرار دارند به مردم متوهم و خیالباف و آشنا با
شمنیگری و خرافهپرست مستقال بگویند كه ما فقط پیامآوریم و بس و بنده خدا و
خصوصیات انسانی هیچ تفاوتی َبا دیگران نداریم .خداوند به پیامبر
از حیث بشری و
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌ
1
اسالم میگوید « :قل ِإنما أنا بشر مثلكم ُیوحى ِإلی أنما ِإلهكم ِإله و ِاحد ( » ...كهف
«بشرا رسوال» در آیه  20سوره
 .)110 /در آیات  93و  94سوره اسراء آمده است :كه
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ
فرقان آمده است « :وما أرسلنا قبلك ِمن المرس ِلین ِإل ِإنهم لیأ كلون الطعام ویمشون ِفی
ْ َ
2
ال ْس َو ِاق .» ...
همین مطلب با اندكی تغییر در عبارت در آیه  7فرقان نیز دیده میشود .در آنجا سخن
و اعتراض مخالفان را نقل میكند .در واقع در آیه  7سخن مخالفان انعكاس یافته و در
آیه  20پیام مستقل خداوند است.
قابل تأمل است كه از واژه بشر استفاده شده است نه انسان.
 -2نفی علم غیب برای پیامبران

َُ ْ
ُ ُ َ َ َ ُ َ َ
ٌ
در آیه  20سوره یونس آمده استَ « :و َیقولون ل ْوال أ ِنزل َعل ْی ِه َآیة ِّمن َّر ِّب ِه فقل ِإ َّن َما

1
2

 .بگو من بشری همانند شما هستم ،كه به من وحی میشود و خدای شما خدای یگانه است.
 .و پیش از تو كسی از پیامبران را نفرستادیم مگر آنكه غذا میخوردند و در بازارها راه میرفتند.
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ُ
ْ
ْ
ّ َ
َْ
الغ ْی ُب ِلل ِه ف ْان َت ِظ ُروا ِإ ِّنی َم َعكم ِّم َن ال ُم َنت ِظ ِر َین »
در اینجا صریحا تقاضای امر غیرعادی یا معجزه نفی میشود و با كلمه ّ
«انما» كه
افاده حصر میكند علم غیب را منحصر در خداوند میداند .در آیه  49سوره یونس
ّ
َّ َ
َ ْ
ُ َّ َ ُ ْ
َ
آمده است« :قل ال أ َْم ِلك ِل َنف ِسی ض ًّرا َوال َنف ًعا ِإال َما شاء الل ُه  2.» ...در آیه  187سوره
ُْ
اعراف است كه َ«ی ْسأ ُل َون َك َعن َّ
الس َاع ِة  » ...در پاسخ گفته شده است ...« :قل ِإ َّن َما
َ
ِ
َّ
َ ّ
ْ
ْ
ُ َّ ُ ْ
َ َ
ِعل ُم َها ِعند الل ِه  » ...بعد در آیه  188آمده است « :قل ال أ ْم ِلك ِل َنف ِسی َنف ًعا َوال ض ًّرا ِإال
ّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُّ ُ ْ َ ْ َّ
َ
وء ِإن أ َنا ِإال َن ِذ ٌیر
َما شاء الله ولو كنت أعلم الغیب الستكثرت ِمن الخی ِر وما مس ِنی الس
َ
ِّ َ
3
َو َب ِش ٌیر لق ْ ٍوم ُی ْؤ ِم ُنون».
در آیات  30و  31سوره هود مجادله نوح و قومش آمده است كه قوم او از او خواستند
ّ َ
َ
تا وعدههای عذاب او محقق گردد و نوح گفتَ :
«و َال َأ ُق ُول َل ُك ْ
ندی خ َز ِآئ ُن الل ِه َوال
ع
م
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُِ ُ ِ ّ ُ َ ْ ً ّ ُ َ ْ َُ
أعلم الغیب وال أقول ِإنی ملك وال أقول ِلل ِذین تزد ِری أعینكم لن یؤ ِتیهم الله خیرا الله أعلم
ً َّ
َّ
َُ
4
ِب َما ِفی أنف ِس ِه ْم ِإ ِّنی ِإذا ل ِم َن الظ ِال ِم َین».
ّ
ُ
َ
َ َ َْ
«قل َّال َأ ُق ُول َل ُك ْ
ندی خ َز ِآئ ُن الل ِه َوال أ ْعل ُم الغ ْی َب
ع
م
در سوره انعام آیه  50آمده است:
ِ ِ
َ ٌ ْ َ
َّ
َُ ُ َ ُ
َ
ُ
5
َوال أقول لك ْم ِإ ِّنی َملك ِإن أ َّت ِب ُع ِإال َما یوحى »...
این شماره آیات صریحا و با تأكید علم غیب را از خداوند میداند و پیامبران (و به
طریق اولی) دیگران را از آن محروم میشمارد .اما درعین حال در قرآن مواردی نیز دیده
میشود كه به طور محدود كسانی از علم غیب بهرهای دارند .در آیه  62اعراف از قول
ّ
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ
6
نص ُح لك ْم َوأ ْعل ُم ِم َن الل ِه َما ال َت ْعل ُمون».
نوح آمده است« :أبلغكم ِرساال ِت ربی وأ
َ ُ َْْ ََ ُْ ُ ََ َْ َ َ ً
در آیات  28-26سوره جن آمده است« :ع ِالم الغی ِب فل یظ ِهر على غی ِب ِه أحدا/
َْ
ُ ُ
َّ ُ َ
َّ َ ْ َ َ
ً
َ
َ َ َْ َ َُ
ول ف ِإ َّن ُه َی ْسلك ِمن َب ْین َید ْی ِه َو ِم ْن خل ِف ِه َر َصداِ /ل َی ْعل َم أن قد أ ْبلغوا
س
ر
ن
م
ى
ض
إل من ارت
ِ َ َ ِ َ ِّ ْ َ ِ َ َ َ َ ٍ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َِّ َ
َ َ ً 7
ْ
ِرسال ِت رب ِهم وأحاط ِبما لدی ِهم وأحصى كل شی ٍء عددا»
1

 . 1و میگویند چرا از سوی پروردگارش معجزهای بر او نازل نمیگردد؟ بگو غیب خاص خداوند است :پس
انتظار بكشید من نیز از منتظران خواهم بود.
 . 2بگو برای خود اختیار سود و زیانی ندارم ،مگر آنچه خدا بخواهد..
 . 3بگو كه برای خود اختیار سود و زیانی ندارم مگر آنچه خدا بخواهد ،و اگر غیب میدانستم خیر فراوان برای
خود كسب میكردم و هیچ ناگواری به من نمیرسد ،من كسی جز هشدار دهنده و مژده آور اهل ایمان نیستم.
 . 4و به شما نمیگویم كه خزائن الهی نزد من است ،و غیب نیز نمیدانم ،و نمیگویم كه خداوند هرگز
خیری به آنان نخواهد داد ،خداوند به ما فیالضمیر آنان داناتر است ،اگر چنین كنم از ستمكاران خواهم بود.
 . 5بگو من به شما نمیگویم كه خزائن الهی نزد من است ،و غیب نیز نمیدانم ،و به شما نمیگویم كه من
فرشتهای هستم ،من نیز از هیچ چیز پیروی نمیكنم جز از آنچه به من وحی میشود....
 . 6كه پیامهای پروردگارم را به شما برسانم وخیر و صالح شما را بجویم ،و من از جانب خداوند چیزهایی
میدانم كه شما نمیدانید.
 . 7اوست دانای پنهان ،كه هیچ کس را از غیب خویش آ گاه نمیسازد /مگر پیامبری كه او بپسندد ،كه
پیشاپیش پشت سر او نگهبانانی راه دهد /تا معلوم بدارد كه رسالت پروردگارشان را گزاردهاند و به آنچه نزد آنان
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َ
ّ
َ َ ّ ْ ُ َ َْ
در آیه  179آل عمران میخوانیم َ ...« :و َما كان الل ُه ِل ُیط ِل َعك ْم َعلى الغ ْی ِب َول ِك َّن الل َه
َ َ ْ ّ
َی ْج َت ِبی ِمن ُّر ُس ِل ِه َمن َیشاء ف ِآم ُنوا ِبالل ِه َو ُر ُس ِل ِه  1» ...و در آیه  49سوره هود آمده است:
َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ْ َ
َ
َ َْ
2
وح َیها ِإل ْیك َما كنت َت ْعل ُم َها أنت َوال ق ْو ُمك ِمن ق ْبل َهذا .»...
« ِتلك ِم ْن أ َنباء الغ ْی ِب ُن
ِ
ِ
بدیهی است كه این دو دسته آیات متفاوتاند ،در دسته اول علم غیب از پیامبران
ّ
ً
مطلقا نفی میشود و حتی با «انما» علم غیب در انحصار خداوند دانسته میشود .شواهد
دیگر نیز در قرآن از عدم اطالع پیامبران از علم غیب و حداقل عدم علم مطلق حكایت
دارد .فیالمثل وقتی گفته میشود كه پیامبران ناامید میشدند و گمان میكردند كه
وعده یاری الهی دروغ بوده است (یوسف )110/و یا پیامبری همراه با یارانش ناامیدانه
ّ
میگوید َ
«م َتى َن ْص ُر الل ِه» (بقره ،)214/روشن استكه آنان از علم غیب و اسرار پنهان
آ گاه نبودند و گرنه ناامیدی و بدگمانی به وعده الهی معنا نداشت .اما به نظر میرسد
كه در این میان تناقض وجود ندارد .در توجیه و توضیح آن میتوان گفت كه یا آیات
َ
نوع اول اصل و قاعده است و دسته دوم استثنا و یا این كه منظور از « َمن ْار َتضى» و یا
ِ
«ت ْل َك م ْن َأ َنباء ْال َغ ْیب ُ
وح َیها  »...همان وحی ملفوظ (مثال قرآن) است نه چیز دیگر.
ن
ِ ِ
ِ ِ
گرچه اولی نیز محتمل است ولی دومی منطقیتر است و شواهد نیز مؤید آن است.
ً
اما منظور از «علم غیب» دقیقا چیست؟ نتوانستم تعریف روشن و دقیقی ازاین
اصطالح رایج و به نظر روشن بدست بیاورم ،اما به نظر میرسد علم غیب عبارت است
از :آ گاهی شخصی و بی واسطه و حضوری از حقایق در قلمرو جهان غیب و یا غیب
3
جهان.
بدین ترتیب میتوان گفت علم غیب همان علم حضوری است .از قدیم علم و
آ گاهی را به دو نوع «علم حضوری» و «علم حصولی» تقسیم كردهاند .در باره علم
حضوری گفتهاند ،علم عین معلوم باشد .یعنی واقعیت عینا مورد شهود است و این علم
بدون واسطه و خطا ناپذیر است و لذا ارزش و اعتبار مطلق دارد .اما علم حصولی علم
باواسطه است و از طریق عقل حاصل میشود و مبتنی بر تجربه و استدالل است و لذا
خطاپذیر است .در هر دو علم اموری نظری و بدیهی و ضروری وجود دارد و مانند
امتناع نقیضین و یا اصل جزء از كل كوچكتر است.
است احاطه دارد ،و هرچیز را به شماره میشمارد.
 ... . 1و خداوند نمیخواهد شما را از غیب آ گاه سازد ،ولی هركس را كه بخواهد از پیامبرانش برمیگزیند،
پس به خداوند ایمان بیاورید ....
 . 2این اخبار غیبی است كه بر تو وحی میكنیم ،نه تو و نه قومت ،پیش از این آنها را نمیدانستند.
 . 3میدانیم که در قرآن جهان به دو قلمرو «غیب» و «شهود» تقسیم شده است (سوره توبه آیه  )49اما این را
نیز میدانیم که چنین تقسیم بندی ای کامال اعتباری است و گرنه جهان یکپارچه است و غیب و شهود در ارتباط
با آدمی به پیدا و پنهان و یا محسوس و نامحسوس تقسیم میشود.
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در جمعبندی نهایی میتوان گفت كه:
الف .علم غیب به معنای علم حضوری مطلق از آن خداوند است.
ب .قطعا مصداق علم غیب برای پیامبران همان وحی خاص و ملفوظ است.
ً
ً
پ .استثناها (اگر وجود داشته باشد) اوال ناقض قاعده نیست و ثانیا همان استثناها نیز
برای اثبات و تثبیت نبوت است.
ت .علم پیامبران به عنوان یك انسان علم حصولی است و لذا نمیتواند علم لدنی
ذاتی باشد .هرچند پیامبران نیز میتوانند به دلیل تجربههای شهودی وعارفانه ازعلم
حضوری نسبی و موردی بهرهمند باشند .داستان استثنایی عیسی و یا برخی پیامبران در
قرآن (البته اگر این سنخ گزارشهای قرآن را تاریخ بدانیم و متوسل به تأویل نشویم)،
صرفا برای اعجاز است و قابل تعمیم نیست .با این همه به نظر میرسد كه آنچه قرآن
درمقام دفع آن است ،نوع علم غیب مورد ادعای جادوگران و كاهنان روزگار كهن و
معاصر نزول قرآن است.
 -3نفی ربوبیت پیامبران

یكی ازآموزههای توحیدی قرآن نفی ربوبیت پیامبران و انحصار و اختصاص آن به
ذات احدیت است .در آیات مختلف قرآن به این موضوع اشاره شده است .ازجمله
ّ
َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ً
عضا َأ ْر َب ًابا ِّمن ُ
1
ون الل ِه .»...
د
درآیات  64آل عمران « . . .و ال یت ِخذ بعضنا ب
ِ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ َ
الئ َك َة َو ِّالنب ِّی ْی َن أ ْر َباباً
در آیه  80آل عمران آمده است ...« :و ال یأمركم أن تت ِخذوا الم ِ
ِ
 2.»...درآیه  31توبه میخوانیمَّ « :ات َخ ُذ ْوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َان ُه ْم َأ ْر َب ًابا ِّمن ُدون ّالله َو ْال َمسیحَ
ِ ِ
ِ
3
ْاب َن َم ْر َی َم .»...
اما رب و ربوبیت و ارباب به چه معناست و به چه دلیل این وصف درقرآن از پیامبران
(و به طریق اولی از دیگران) سلب شده و به خداوند منحصر شده است؟ ازمنابع لغوی
و تفسیری استنباط میشود كه رب از نظر لغت به معنای سرور و بزرگ است اما معنای
ریشهایتر آن تربیت كننده و یا پرورش دهنده است و در سروری و بزرگی نیز ادعای
تربیتكردن و پرورشدادن نهفته است و درست به همین دلیل است كه رب به معنی
«مصلح» نیزهست .به عنوان نمونه تعریف رب را از متن چند منبع لغوی و قرآنی
میآورم:
المنجد :رباالقوم :ساسهم وكان فوقهم .الرب :مصدر ،جمع :ارباب و ربوب :السید
 .  1خطاب به اهل كتاب  .....هیچ كسی از ما دیگری را به جای خداوند ،به خدایی نگیرد...
 . 2و به شما دستور ندهد كه فرشتگان و پیامبران را به خدایی برگیرید.
 . 3اینان (یهودیان و مسیحیان) احبار و رهبان و مسیح بن مریم را به جای خداوند به خدایی گرفتهاند.
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المربوط :المملوك .من اسماء الله تعالی .رب االمر -اصلحه :ارباب و ربوب المصلح.
ً
مفردات راغب :رب :فیاالصل التربیه و هو انشاءالشیئی حاال فحاال الی حد التمام،
ً
یقال ربه و ّرباه و ّ
رببه .و ال یقال الرب مطلقا اال الله المتكفل بمصلحه الموجودات،
نحوقوله :بلده طیبه و رب غفور .المتولی لمصالح العباد .لسان العرب :الرب یطلق فی
ّ
اللغه علی المالك ،والسید ،والمدبر ،والمربی ،والقیم ،والمنعم .جمع :ارباب و ربوب.
الرب ینقسم علی ثالثه اقسام :یكون الرب المللك و یكون الرب السید المطاع ،و یكون
الرب المصلح ،ربیب و ربیبه (فرزندان همسر از همسر دیگر كه تحت سرپرستی ناپدری
و نامادری قرار میگیرند) نیز درارتباط با معنای تربیت و پرورش است.
با توجه به این معانی است كه نگرش توحیدی و یكتاگرایانه اسالم وقرآن ،ربوبیت را
از آدمی و از جمله پیامبران سلب میكند و آن را به خداوند و خالق و پرورش دهنده
هستی نسبت میدهد .در واقع قرآن با این كار ،راه هر نوع سلطهگری و چیرگی پیامبران
و دیگران را بر سرنوشت و ذهن وایمان و شخصیت همنوعان میبندد .پیامبران فقط به
اعتبار نبوت و دعوت به سوی خداوند و اوامر او و نیز به دلیل تربیت واال و پیشگامیشان
و «اسوه» بودن میتوانند رهبر و یا مربی و مصلح باشند و این البته اوال مشروط به شرایط
و شروط است و ثانیا اعتباری و ثانوی است و تا زمانی كه مردمان را به سوی ارزشهای
مطلق و خداوند میخوانند معتبر است.
 -4نفی پرستش غیر خدا

جای بحث و گفتوگو نیست كه تمام پیامبران یكتاپرست مردمان را فقط به پرستش
خداوند دعوت میكردند و هرنوع پرستش غیر خدا را شرك و غیرقابل قبول دانستهاند.
َ ُ ْ ّ َ ْ ُ ْ َ
«و ْاع ُبدوا الل َه َوال ُتش ِركوا ِب ِه ش ْی ًئا ( »...نساء.)36/
سخن محوری پیامبران این بوده است:
این دعوت و كلمه اعبدواالله از قول پیامبرانی چون عیسی (مائده ،)27/عاد ،شعیب،
صالح ،نوح ،ابراهیم و . . .آمده است .درآیات  56تا  58سوره انعام نیز صریحا پرستش
غیرخدا و پیروی از هواهای نفسانی (كه گویی در دیدگاه قرآن عامل شرك و پرستش
َ ْ َ َ ّ
«و ِإذ قال الل ُه
غیر خدا شمرده میشود) نهی شده است .درآیه  116مائده آمده است:
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ
لت ل َّلناس َّاتخ ُذونی َوُأ ِّم َی إ َل َه ْین من ُدون ّالله َق َال ُس ْب َح َان َك ماَ
یا ُ ِعیسى َابن َمر َیم أأ َنت ق ِ ِ ِ ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ ُ
ُ
نت ُق ْل ُت ُه َف َق ْد َعل ِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما فی َن ْفسی َو َال َأ ْع َلمُ
َیكون ِلی أن أقول َ َما ل ْی َس ِلی ِب َح ٍّق ِإن ك
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ
وب » 1.در آیه  51سوره نحل میخوانیم« :و قال الله ال
ما ِفی نف ِسك ِإنك أنت عالم الغی ِ
 . 1و چنین بود كه خداوند گفت ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی كه من و مادرم را همچون دو خدا
به جای خداوند بپرستید؟ گفت پاكا كه تویی مرا نرسد كه چیزی را كه حد و حق من نیست گفته باشم ،اگر
بودم بیشك تو میدانستی كه آنچه در ذات من است میدانی و من آنچه در ذات توست نمیدانم .تویی كه دانای
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تتخذوا الهین اثنین انما هوالله واحد فایای فارهبون .»...
هشدارهای قرآن به پیامبرش محمد (ص) و مسلمانان با توجه به واقعیتهای تاریخ
و سرنوشت و سرگذشت پیروان ادیان توحیدی پیشین است .دراین تفكر پیامبران فقط
دعوت كننده به خدا و توحیداند و هرنوع ادعای الوهیت و ربوبیت و سروری و حتی
ادعای هرنوع واسطهگری و شفاعت (آن گونه كه در میان بتپرستان و مشركان عربستان
گفتهمیشد) ازسوی پیامبران و البته هركس دیگر شرك دانسته شده است .چنان كه
ایزدان عصر باستان ایران و روم و یونان بودند و یا اعراب جاهلی بتان كعبه را «شفعاء
عندالله» (آیه  18یونس) میدانستند.
گرچه بحث شفاعت مربوط به این مبحث است اما باید دربخش عقاید مورد بحث
قرارگیرد ،آنچه اكنون باید گفت هیچ پیامبری دست اندركار الوهیت درحوزه خلقت
و اداره جهان نیست و اگر شفاعتی در قیامت هم وجود داشته باشد ،به صراحت قرآن
(یونس )3/بدون اذن الهی نخواهد بود.
1

 -5عصیان پیامبران

مسأله «عصیان» یا «ذنب» پیامبران و از جمله پیامبراسالم در قرآن آمده است .در
َ َّ َ ُ َ َ
َ
باره آدم آمده است« :ف َو ْس َو َس ِإل ْی ِه الش ْییطان قال َیا َآد ُم  »...و درپی آن گزارش شده
ُ َّ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ
َ
ََ
است :و « ...و ََع َصى َآد ُم َر َّب ُه فغ َوى  /ثم اجتباه ربه فت
اب َعل ْی ِه َو َهدى ( 2.» ...طه120/
تا .)122
با توجه به پنچ واژه كلیدی وسوسه ،عصیان ،اغوا ،هدایت و آمرزش ،تردیدی باقی
نمیماند كه آدم دچار گناه شده است .در باره یونس نیز همین نافرمانی نقل شده
ُ َ ُْ ٌ َ َ َ
ْ
استَ « :ف ْ
اصب ْر ل ُح ْكم َر ِّب َك َ َول َت ُكن َك َصاحب ْال ُ
وم  /ل ْول أن
وت ِإذ َن َادى و َه َو مكظ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ٌِ ِ
َ َ ْ
َ َ
ٌ
َتد َارك ُه ِن ْع َمة ِّمن َّر ِّب ِه ل ُن ِبذ ِبال َع َراء َوه َو َمذ ُموم »( 3قلم  )49-48/درسوره یوسف آیه 24
َ
ْ
ََ ْ
درارتباط با ماجرای او و همسر فرمانروای مصرآمده است« :و َلقد َه َّمت ِب ِه َو َه َّم ِب َها ل ْوال
َ َ
َ
أن َّرأى ُب ْر َهان َر ِّب ِه  4» ...و این نشان میدهد كه دری وسف حداقل خیال گناه پدید
آمده بوده است.
رازهای پنهانی .
 . 1و خداوند فرمود قایل به دوخدا مباشید ،جز این نیست كه اوخدای یگانه است ،پس از من پروا كنید.
 . 2پس شیطان او را وسوسه كرد :گفت ای آدم  ...و بدین سان آدم از امر پرودرگارش سرپیچی كرد وگمراه
شد سپس پروردگارش باز او را برگزید و ازاو در گذشت و هدایتش كرد.
 . 3پس درانتظارحكم پروردگارت شكیبایی كن و همانند صاحب ماهی [ یونس ] مباش كه [ درتاریكی] ندا
درداد وخشم فروخورده  /اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را دستگیری نمیكرد ،به كرانه [ ی بی آب و علف
] افكنده شده بود و قابل مالمت بود.
 . 4وآن زن آهنگ آن مرد كرد و او [یوسف] نیزاگر برهان پروردگارش را ندیده بود ،آهنگ آن زن میكرد.
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اما در باره پیامبر اسالم نیز به روال پیامبران سابق سخن رفته و به مواردی از لغزشهای
َ َ َ ًّ
ََ
َ
ْ َ
وی اشاره شده است .در یك جا آمده است « :أل ْم َی ِجدك َی ِت ًیما ف َآوى َ /و َو َجدك ضال
َ َ
ف َهدى »( 1.ضحی)7-6/
ْ َ َ َّ
َ َ َ
َ
سوره فتح گفته شده است«ِ :إ َّنا ف َت ْح َنا لك ف ْت ًحا ُّم ِب ًیناِ /ل َیغ ِف َر لك الل ُه َما
در آیات آغاز
َ َ َ َ َ َ َّ
َ َّ
2
َتقد َم ِمن ذ ِنبك وما تأخر َ.»...
ٌ َ ْ
َ َ
َّ َ
در آیه  200سوره اعراف گفته شده استَ « :و ِإ َّما َی َنزغ َّنك ِم َن الش ْیط ِان َن ْزغ ف ْاس َت ِعذ
ّ
3
ِبالل ِه ِإ َّن ُه َس ِم ٌیع َع ِل ٌیم».
زمانی كه امكان وسوسه و القاپذیری هست ،پس امكان گناه هم هست .در آیات 73
َّ َ
َ
َ ْ َ ْ
تا  76سوره اسری خطاب به پیامبرآمده است« :و َِإن ك ُادوا ل َیف ِت ُن َونك َعن ال ِذی أ ْو َح ْی َنا
َّ ِ َ َ
َ
َ َ
َ َ ْ
ً َّ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ
ِإل ْیك ِلتف َت ِر َیَ َعل ْی َنا غ ْی َر ُه َو ِإذا ال َّتخذوك خ ِلیالَ /ول ْوال أن ث َّب ْت َناك لقد ِكدت َت ْرك ُن ِإل ْی ِه ْم ش ْی ًئا
َ ْ
َ ً ً َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ات ث َّم ال َت ِجد لك َعل ْی َنا َن ِص ًیراَ /و ِإن ك ُادوا
ق ِلیال ِ /إذا لذقن
اك ِضعف الحی ِاة و ِضعف الم َّم ْ ِ
َ
َّ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
4
ض ِل ُیخ ِرجوك ِمنها و ِإذا ال یل َبثون ِخالفك ِإال ق ِلیال».
ل َی ْس َت ِف ُّز َونك ِم َن األ ْر
ِ
َ
َ ْ
َّ
َ
َ َ ُ َ ُ
درآیه  86همان سوره آمده است« :و َل ِئن ِش ْئ َنا ل َنذ َه َب َّن ِبال ِذی أ ْو َح ْی َنا ِإل ْیك ث َّم ال َت ِجد
َ
َ َ
ً 5
لك ِب ِه َعل ْی َنا َو ِكیال».
در آیه  52سوره حج آیه شگفتی هست كه اگر به داللت ظاهری و ترجمه تحت
الفظی آن استناد كنیم ،تكلیف عصمت یا عدم عصمت پیامبران به طور نهایی روشن
میشود:
َ َْ َ ْ
َّ ْ َ ُ
َْ َ
َّ ُ َ َ َ ٍّ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ
ُ ْ َّ َ َ َ ُ
َ
ول ول ن ِبی ِإل ِإذا تمنى ألقى الشیطان ِفی أم ِنی ِت ِه فینسخ
«و َما أرسلنا من قبلك من رس
َّ ْ َ ِ ُ ُ َِّ ُ ْ ِ ُ َّ ُ ٍ َ َ َّ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ٌ
ٌ
6
الل ُه َما ُیل ِقی الشیطان ثم یح ِكم الله آی ِات ِه والله ع ِلیم ح ِكیم».
َ َ َ ُ ُ َ
َ َ
ٌ َ
َ َ
وح ِإ َّن ُه ل ْی َس ِم ْن أ ْه ِلك ِإ َّن ُه َع َمل غ ْی ُر َص ِالح فال
در باره نوح گفته شده است « :قال یا ن
ٍ
 . 1آیا یتیمت نیافت كه سروسامانت داد /و تو را گمراه (= راه نایافته = سرگشته) یافت و راهنمایی كرد.
 . 2همانا گشایش آشكاردركار توپدید آوردیم  /تا سرانجام خداوند گناه نخستین و اخیرتو را برای تو بیامرزد.
 . 3و اگر وسوسهای ازسوی شیطان تو را به وسواس انداخت ،به خداوند پناه ببر كه او شنوای دانا است.
 . 4بسا نزدیك بود كه تو را از آنچه برتو وحی میكنیم غافل كنند تا چیزی غیر از آن را بر ما ببندی ،وآنگاه
تو را دوست گیرد -واگرگامت را استوار نداشته بودیم ،چه بسا نزدیك بود كه اندك گرایش به آنان بیابی – درآن
صورت دوچندان [عذاب] درزندگی دنیا و دوچندان پس ازمرگ به توچشاندیم آنگاه برای خود دربرابر ما یاوری
نمییافتی  /و نیز بسا نزدیك بود تو را از این سرزمین به فریب و فتنه به جای دیگر بكشانند ،تا تو را از آنجا آواره
كنند ،وآنگاه پس از تو جز اندكی نمیپاییدند.
 . 5وا گربخواهیم آنچه برتو وحی كردهایم ازمیان میبریم ،آنگاه درآن برای خویش در برابر ما نگهبانی
نمییابی.
 . 6و پیش از توهیچ رسول یا نبیای نفرستادیم مگرآنكه چون قرائت آغازكرد ،شیطان درخواندن او اخالل
میكرد ،آنگاه خداوند اثر القای شیطان را میزداید ،و سپس آیات خویش را استوارمیدارد و خداوند دانای فرزانه
است (برخی چنین آیهای را مؤیدی برصحت داستان غرانیق دانستهاند).
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ْ
َْ
ْ
َ ُ َ َ ُ َ
َ َ َ
َت ْسألن َما ل ْی َس لك ِب ِه ِعل ٌم ِإ ِّنی أ ِعظك أن َتكون ِم َن ال َج ِاه ِل َین » ( 1هود.)46/
ِ
به هرحال از گزارشهای قرآن درباره پیامبران چنین برمیآید كه آن بزرگواران با تمام
صالحیتهای عظیم انسانی و اخالقی و رشد معنوی و تسلیم بودن در برابر اوامر و
نواهی الهی ،فیالجمله ازلغزش و اشتباه مصون نبودهاند.
افزودن بر آیات یاد شده در باره برخی ازپیامبران و پیامبراسالم ،آیات دیگری نیز در
مشهور 67سوره
قرآن مؤید نظریه عصمت ناپذیری پیامبران است .یكیاز آن آیات آیه
َْ ُ ُ َ
َ َ َ َ ٍّ َ َ ُ َ
ون َل ُه َأ ْس َرى َح َّتى ُی ْثخ َ
ض ت ِر یدون
ر
األ
ی
ف
ن
انفال است كه میگوید« :ما كان ِلن ِبی أن یك
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ُ
َ ُّ
ٌ
2
اآلخ َر َة َوالل ُه َع ِز ٌیز َح ِكیم»
َع َرض الد ْن َیا َوالل ُه ُی ِر ید
ِ
ً
البته در تفسیر آن مفسران عموما میگویند كه این آیه در باره اسیران جنگ بدراست،
پیامبر با مشورت اسیران را آزاد كرد و خداوند آن را نادرست میشمارد و پیامبرش را
مالمت میكند .گرچه مرحوم صالحی نجفآبادی طی تحقیقی نشان داده است كه
َ ّ
مفسران اشتباه كردهاند 3یا خداوند به پیامبراسالم میگویدَ « .عفا الل ُه » (توبه )43/یعنی
خداوند از تو درگذرد و یا مالمتهای گاه و بیگاه پیامبر به واسطه برخی اشتباهات و
یا حداقل بیتوجهیها كه درقرآن كم نیست .یكی از آن موارد همان آیه  43توبه است:
َ ُ ْ َ ْ َ
َ َ َّ
َ َ َ َ
ََ ّ
4
«عفا الل ُه َعنك ِل َم أ ِذنت ل ُه ْم َح َّتى َی َت َب َّی َن لك ال ِذ َین َصدقوا َو َت ْعل َم الك ِاذ ِب َین».
یا آیات اول سوره «عبس» كه گفته شده است در باره بیتوجهی پیامبر به ابنابیمكتوم
صحابی نازل شده و خداوند پیامبر را مالمت كرده است .یا حضرت موسی میگوید:
«ظلمت نفسی» (قصص )16/یعنی من به خودم ستم كردم .به طوری كه كلید واژههایی
چون عصیان ،وسوسه ،اغوا ،ذنب ،ظلم ،عفو ،توبه ،هدایت ،گمراهی و ظاللت و....
در ارتباط با پیامبران در قرآن نشان میدهد كه خطاپذیری آنان مسلم بوده است.
با این همه روشن نیست كه حداقل در چهار چوب نگرش قرآنی و تكیه بر نص
وحیانی ،مفهوم و عقیده كنونی عصمت برای پیامبران از كجا درآمده است .از قرون
نخست اسالمی این عقیده پیدا شده است كه پیامبران گناه كبیره و صغیره نمیكنند،
فكرگناه هم نمیكنند ،اشتباه نمیكنند و فكر اشتباه هم نمیكنند و این اندیشه را
ضروری دین میشمارند و طبعا منكر آن را كافر و مرتد میدانند .صدوق در فصل «باب
 . 1فرمود ای نوح او [ فرزند نوح ] ازخانواده تو نیست ،او عملی ناشایسته است ،پس ازمن چیزی مخواه كه
به آن آ گاهی نداری ،من پندت میدهم كه مبادا از نادانان باشی.
 . 2هیچ پیامبری را نسزد كه اسیران را نگاه دارد ،مگر زمانی كه دراین سرزمین اسكان یابد ،شما متاع دنیوی
میخواهید وخداوند آخرت را میخواهد ،وخداوند پیروزمند است.
 . 3بنگرید به مقاله ایشان درشمارههای 53و 73مجله كیهان اندیشه
 . 4خداوند از تو درگذرد .چرا پیش از آنکه حال راستگویان بر تو معلوم گردد و دروغگویان را بشناسی به
آنها اجازه دادی؟
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االعتقاد فی العصمه» کتاب «االعتقادات» خود میگوید :هركس درهر حال عصمت
را از انبیاء و امامان انكار كند آنان را به جهل متهم كرده و هركس اینان را جاهل بشمارد
كافر است .بعد میافزاید پیامبران و امامان معصوماند و در عالیترین مقام كمال و تمام
قرار دارند و به تمام امور از آغاز تا پایان آ گاهی دارند و در هیچ حالتی متصف به كاستی
1
و گناه و جهل نخواهند بود.
چنین تلقی از نبوت و عصمت ،به ویژه عصمت امامان شیعی ،قطعا در ادوار پس از
صدر اسالم پیدا شده است و مفسران قرآن نیز پس از پذیرفتن و بدیهی شمردن چنین
نگاهی به پیامبران و باور به عصمت مطلق آنان از گناه و خطا ،به سراغ قرآن رفته و
كوشیدهاند از یك سو از برخی آیات قرآن برای تأیید نظریه عصمت مطلق پیامبران اتخاذ
سند كنند و از سوی دیگر تالش كردند آیات متعدد قرآن را كه آشكارا نسبت عصیان و
ذنب و ضاللت و ظلم و خطا به پیامبران میدهد و آنان مورد خطاب و عتاب خداوند
قرار میگیرند ،به شكلی و با تكیه بر یك سلسله مفروضات قبلی و برآمده از مشهورات
زمانه و رایج درمیان عوام و خواص برآمده توجیه و تفسیر كنند.
اكنون در مقام بحث مستقل در باب عصمت نیستم و لذا نمیتوانم آیات مورد اشاره
پیشین را به تفصیل شرح دهم و طبعا مجال آن نیستكه به نقد و بررسی آرای مفسران
بپردازم ،اما به اجمال میگویم ممكن است كه برخی ظواهر دالالت الفاظ تفسیر پذیر و
حتیتأویل پذیر باشند و یا بعضی از آنها احتماال با برخی از آیات و نصوص دیگر معانی
متفاوتی پیدا كنند ،اما مجموعه آیات در ارتباط با پیامبران و موضوع عصمت مطلق از
آن استنباط نمیشود بلکه برعکس آیات پیاپی این مدعا را نقض میکنند .بهگمان من اگر
به موضوع عصمت در منابع كالمی و تفسیری بنگریم ،به روشنی میبینیم این عقیده
در خارج از متن قرآن شكلگرفته و آنگاه به قرآن تحمیل شده است .مهمترین و شاید
تنهاترین دلیل مدعیان عصمت ،همان است كه متكلمان گفتهاند و آن در این جمله
كوتاه مرتضی مطهری انعكاس یافته است« :كسی كه خدا او را برای هدایت مردم
فرستاده در حالیكه مردم به هدایت الهی نیاز داشته باشند ،نمیتواند انسانی جایزالخطاء
یا جایزالمعصیه باشد» با تكیه بر چنین استداللی استكه ایشان قاطعانه اعالم میكند
2
«در مورد عصمت پیغمبر هیچ كس شبهه نمیكند و امر بسیار واضحی است».
اگر به تاریخ ظهور و پیدایش چنین باوری توجه كنیم ،جای تردید باقی نمیماند كه
در عصر تعصب مذهبی و غلظت دینی و جزمیت فكری ،این تفكر و امثال آن پدید
 . 1صدوق ،االعتقادات فی دین االمامیه ،تحقیق عصام عبدالسالم ،بیروت ،دارالمفید للطباعه والنشر والتوزیع،
 ،3991ص .69
 . 2امامت و رهبری ،مرتضی مطهری ،تهران ،انتشارات صدرا ،چاپ دوم ،4631 ،ص 59
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آمده و حداقل تثبیت شده است .متن قرآن و صراحتهای مكرر آن با چنین تصوری از
پیامبران و عصمت مطلق آنان ،ناسازگار است .به هر حال اگر چنان پیش فرضهایی از
حوزه تفكركالمی و عقیدتی مسلمانان حذف شوند ،دیگر نیازی به چنان تفسیرهای پر
تكلفی از آیات قرآن در بخش سیره نبوی نخواهیم بود .قرآن بدون هیچگونه پردهپوشی
علم و عصمت پیامبران را مطلق نمیداند و آنان را خطاپذیر میشمارد و نمونههای آن را
نیز نشان میدهد .شاید واژه« اعتصام» درقرآن سبب شده است كه عصمت پیامبران در
حوزه علم و عمل مطرح شده باشد « .اعتصام » به معنای یاری و پناه خواستن است در
ّ ََ ْ ُ َ َ
َ َ ََْ
اط ُّم ْس َت ِق ٍیم».
آیه  101آل عمران آمده است ...« :ومن یعت ِصم ِبالل ِه فقد ه ِدی ِإلى ِص َر ٍ
یعنی هر كس به خداوند پناه برد ،به راه راست رهنمون شده است .در آیه بعد دعوت
َ َ ُ ْ
ّ
ْ
میكند كهَ :
«و ْاع َت ِص ُموا ِب َح ْبل الل ِه َج ِم ًیعا َوال َتف َّرقوا  .»...در سوره یوسف آیه  32نیز
ِ
همسر فرمانروای مصركلمه «فاستعصم» را در باره یوسف به كار میبرد كه به معنای
پناه جستن و یا خویشتن داری است .به هر تقدیر واژه عصمت در قرآن به معنای پناه
جستن و یاری خواستن و یا خویشتنداری باشد ،در این میان یك چیز قطعی است و
آن این است كه اعتصام به معنای خطاناپذیری مطلق پیامبران نیست .این كه مدعیان
عصمت اصرار دارند از طریق عصمت مطلق پیامبران حقانیت وحیانی سخنان آنان و نیز
ضرورت اطاعت مؤمنان از آن سخنان را ثابت كنند ،وجه معقولی ندارد ،چرا كه چنین
مالزمهای وجود ندارد یعنی میتوان پیامبران را خطاپذیر دانست اما در برابر اوامر و نواهی
وحیانی آنان تسلیم بود و اطاعت كرد .از قضا چنین دیدگاهی با انسان شناسی قرآن كه
حول محورهای چون اختیار ،اراده ،خالقیت و انتخاب و مسئولیت استوار است ،و
با روح و جوهر دعوت انبیاء كه برای آزادی و رهایی آدمیان از هر نوع سرسپردگی و
اطاعت محض از غیر خدا بوده است ،سازگارتر است .اتفاقا اعتقاد به عصمت مطلق،
پیامبران را از دسترس مردم خطاكار دور میكند و چنین شخصی نمیتواند الگو و اسوه
برای آدمیان باشند.
در عین حال نظریه متقدم اسالمی مبنی بر عصمت در دریافت وحی ،عصمت در
انتقال وحی و عصمت در عمل به وحی قابل دفاع است و میتوان برای آن مستندات
نقلی و استداللهای عقلی ارائه داد .یعنی پیامبران پیام الهی را به درستی دریافت
میكردند و آن را بدون دخل و تصرف عمدی و سهوی به مخالفان انتقال میدادند و
خود در عمل به اوامر و نواهی شرعی (حالل و حرام شرعی) مقید و عامل بودند .آیات
 1تا  4سوره نجم نیز مؤید این مدعاست نه مؤید و مثبت مدعای گزاف خطاناپذیری
ُ
ْ
َ َّ
َ
َ
ْ
مطلقَ :
اح ُبك ْم َو َما غ َوى َ /و َما َی ِنط ُق َعن ال َه َوى ِ /إن ُه َو
«و َّالن ْج ِم ِإذا َه َوى َ /ما ضل َص
ِ
ِ
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إ َّل َو ْح ٌی ُی َ
وحى» 1.این نطق تهی از هوا در حوزه انتقال وحی است نه در حوزه عمل به
ِ
طور مطلق .به ویژه باید دقت كرد مسأله اشتباه و گناه و آن هم گناه شرعی كامال با هم
متفاوتاند و حكم واحد ندارند.
پیامبران قطعا مرتكب گناه شرعی نمیشدند اما اگرگناه را در حوزه وجودی و فراتر
از دایره محدود شرع در نظر بگیریم ،آنگاه قاعده «حسنات االبرار سیئات المقربین»
مطرح میشود و امور نسبی میگردد و در مقام مقایسه معنای ویژهای پیدا میكند.
وقتی مولوی میگوید ما باید از نماز خواندنمان توبه کنیم ،در این ارتباط است كه
معنای روشنی پیدا میكند .مفاهیمی چون توبه و عفو و استغفار پیامبران در این حوزه
قابل فهم و تفسیر خواهد بود .خطا یعنی اشتباه امری بشری است و مگر پیامبران بشر
نبوهاند؟ این همه اصرار قرآن بر بشر بودن پیامبران برای چه بوده و میخواسته است به
کدام مفروضاتی پاسخ بدهد؟ وقتی خطاپذیری را در ارتباط با دریافت و انتقال وحی
منتفی بدانیم و بدین ترتیب حجیت و وثاقت وحی مكتوب و ملفوظ را قبول كنیم ،دیگر
اشتباهات احتمالی و یا واقعی آورندگان و حامالن وحی چه خللی به دیانت و مدعیات
پیامبران وارد میكند كه از پذیرفتن آن بیم داریم؟ اتفاقا طباطبایی نیز در «المیزان»
بین خطا درحوزه وحی و تبلیغ و حوزه امور خارجی دیگر (مانند اشتباه در حواس
و ادراكات و علوم اعتباری و )......فرق میگذارد 2.در این صورت چه جایی برای
عصمت مطلق و علم لدنی مطلق باقی میماند؟
سخن آخر این كه از مجموع پنج مورد یاد شده میتوان گفت كه پیامبران و به
طورخاص پیامبراسالم بشری است مانند همه با تمام سائقههای بشری و جز از طریق
وحی و در حوزه جعل احكام شرعی علم خاص ندارد و وكیل و رب و حفیظ
ً
كسی نیست و اهل جادو و سحر و امورخارقالعاده نیست و «كامال انسان»ست نه
«انسانكامل» كه عارفان گفتهاند و سخت محل تأمل و نقد است چرا كه انسان كامل
ً
ً
فقط در ذهن و آرمان میتواند وجود داشته باشد و در عالم واقع ثبوتا و اثباتا محال
است .شریعتی میگفت «انسان مافوق نه مافوق انسان» اما باید گفت كه انسان مافوق
بودن هم ممكن نیست مگر آن كه در مقام مقایسه باشد و نسبی شمرده شود كه در
 . 1سوگند به ثریا چون فروگراید /كه هم سخن شما نه سرگشته است و نه گمراه شده است /و از سرهوای
نفس سخن نمیگوید /آن جز وحیی نیست كه به او فرستاده میشود..
« . 2و اما الخطاء فی باب المعصیه و تلقی الوحی و البتلیغ ،و بعباره اخری فیغیر باب اخذ الوحی و تبلیغه
والعمل به كالخطاء فی االمور الخارجیه نظیر االغالط الواقعه لالنسان فی الحواس و ادراكاتها اوالعتباریات من
العلوم ،و نظیر الخطاء فی تشخیص االمور التكوینیه من حیث الصالح و الفساد و النفع و الضرر و نحوها فالكالم
فیها خارج عن المبحث [العصمه] .المیزان ،چاپ دارالكتب االسالمیه2831 ،
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آن صورت انسان كامل و یا انسان مافوق خالی از مضمون و محتوا میشود .به هر حال
پیامبر خطاناپذیر و انسان كامل و مافوق انسان ،قادر نیست پیامبر و مربی وهادی انبوه
آدمیان زمینی باشد که عمال در معرض انواع خطاها و اشتباهاتاند .تصویری که اکنون
از پیامبر و امامان شیعی ارائه میشود ،آنان همتای خدا و حداقل همتای فرشتگاناند که
به کلی از سوائق بشری و انسانی تهیاند .چگونه ممکن است که فرشتهای بری از هر
نوع خصایل انسانی ،مربی وهادی آدمیان باشند؟
ب-نقدپذیری در سیره نبوی

آنچه گفت شد بررسی وضعیت نقدپذیری پیامبران و از جمله نبی اسالم در متن قرآن
است و فکر نمیکنم به استناد این آیات بتوان انکار کرد که پیامبران انسان و بشر بوده و
در عمل نیز هر یک از انبیاء به نوعی در زندگی خود دچار اشتباه بوده و مرتکب خطا
شدهاند .اگر این مدعا درست و مقبول باشد ،که هست ،نقدپذیری پیامبران و از جمله
پیامبر اسالم امری است گریزناپذیر و به الزام عقلی پذیرفتنی .اما جدای از مستندات
قرآنی ،نقدپذیری پیامبر اسالم نه تنها ممکن و معقول است ،بلکه در عمل نیز در طول
بیست و سه دوران رسالت ،همواره چنین بوده است.
در اینجا باید عصر رسالت را به ویژه در مدینه بررسی کرد ولی از ذکر جزئیات
خودداری میکنم و به ذکر چند نکته کلی بسنده میکنم .زیرا که بررسی موارد مورد
نظر مستلزم حداقل مروری بر حوادث مهم دوران مکه و مدینه است و این کار در این
مجال نه ممکن است و نه چندان ضروری .زیرا عموما با این موارد آشناییم .به ویژه که
برخی نمونههای اشتباهات و لغزشها در آیات قرآن نیز بیان شده که گذشت.
اجماال میدانیم که پیامبر از یک سو از جانب خداوند مأمور به شور و مشورت
بود (آیه  38سوره شوری و آیه  159آل عمران) همین امر به الزام عقلی و ضرورت
عملی مستلزم عدم عصمت و نقدپذیری است .از سوی دیگر مؤمنان چه در مقام طرف
مشورت و چه در حاالت دیگر «حق» دارند با آرای پیامبر مخالفت کنند و بارها از این
حق نیز استفاده شده و نمونههای آن در تاریخ ثبت است .یکی از نمونههای مشهور
آن مخالفت مسلمانان با تصمیم شخصی پیامبر در جریان جنگ خندق (احزاب) مبنی
بر بخشیدن بخشی از خرمای مدینه به سران قریش به شرط ترک جنگ است و پیامبر
نیز به رأی مردم احترام نهاد .اصوال مؤمنان از پیامبر آموخته بودند که بین فرامین و یا
توصیههای الهی و وحیانی با توصیهها و یا دیدگاههای شخصی پیامبر به عنوان یک انسان
و یا یک زمامدار و امیر فرق بگذارند و در مورد دوم برای خود حق نقد و مخالفت قایل
بودند و این حق عموما اعمال میشد .قابل تأمل این که چنین مخالفتهایی هرگز نه از
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سوی پیامبر نفی و انکار شد و نه از سوی مؤمنان مورد اعتراض قرار گرفت و در نتیجه
کسی تکفیر نشد.
نکته مهم دیگر این است که اگر قبول کنیم که بین نبوت و حکومت فرق فارقی است
و دومی اساسا بنیاد الهی و آسمانی ندارد (مدعایی که در جستار چهارم مطرح شد)،
دیگر نقد و نقادی زمامدار عقال و شرعا نه تنها جایز و بلکه به عنوان یک واجب شرعی
خواهد بود .چنان که بعدها حداقل در دوران خالفت خلفای راشده سنت حسنه نقادی
به طور نسبی ساری و جاری بوده است.
واپسین کالم این که :نقد پیامبر (به هردو معنای بیرون دینی و درون دینی) چه
در حوزه تفسیر متون و مستندات دینی (از جمله آیات قرآن) و چه در قلمرو عمل و
کردارهای شخصی و چه به ویژه در حوزه فرمانروایی و امارت نبوی امری است ممدوح
و جایز و در شرایطی واجب و در سیره نبوی نیز مستندات فراوانی برای اثبات این مدعا
وجود دارد.
از پیامدهای منطقی این مدعا این است که اگر در سیره نبوی احیانا به اموری برخورد
کردیم که از یک سو قطعی مینماید و از سوی دیگر با مسلمات دینی و قطعیات عقلی
و شهودهای اخالقی منطبق نبود ،با فرض صحت خبر ،میتوان به خطا بودن فالن
تصمیم و یا عمل پیامبر اذعان کرد و چنین اذعانی چیزی از مقام نبوت و شأن معنوی
نبی نمیکاهد.

بخش هفتم

چند همسری نبی اسالم و ازدواج با عایشه

درآمد

می دانیم که از گذشته تا کنون یکی از ابهامها و میتوان گفت ایرادها به حضرت
محمد نبی اسالم چند همسری اوست .چنان که در منابع اسالمی و به طور خاص در
سیرههای نبوی بازتاب یافته ،پیامبر در مدینه چند همسر گزید و هنگام درگذشت ُنه
همسر داشت.
در تاریخ اسالم و میتوان گفت حداقل در قرون نخست اسالمی چند همسری پیامبر
امری طبیعی مینمود؛ همان گونه که در آن ادوار چنین پدیدهای امری رایج بود و
عموم مردان و به طور خاص مردان اجتماعی و سیاسی و دارای مقامات حکومتی در
زندگی دارای همسران متعدد بودهاند .اما در قرون وسطی و در روزگارانی که پس از
آغاز جنگهای صلیبی رقابت و حتی گاه دشمنی عمیقی بین مسلمانان و مسیحیان غربی
درگرفت ،گفتهها و نوشتههای زیادی به وسیله پیشوایان دینی مسییحی در نقد اسالم
و بیشتر نبی اسالم ارائه شد و در این میان مسئله چند همسری حضرت محمد یکی
از مهم ترین نقدهای غربیان بوده است .به ویژه که در غرب مسیحی تک همسری
رسمی و سنت حاکم بوده و هست .اما در سالیان اخیر ،که جنبش فمینیستی طول و
عرض عریضی پیدا کرده است ،جواز چند همسری در اسالم و به ویژه چند همسری
نبی اسالم دستمایه نقدهای گستردهای به اسالم و پیامبرش شده است .در این جستار
میکوشم صرفا به موضوع چند همسری حضرت محمد بپردازم و در حد امکان آن را
تاریخی نگرانه و منصفانه بررسی کنم.
نخست به همسران پیامبر اسالم اشارت میشود و آنگاه تحلیلی از چند همسری وی
ارائه میشود.
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زندگی نامه همسران نبی اسالم

رسول دارای زنان متعدد بود .هرچند تا مرگ بانو خدیجه ،وی تک همسر زیست ولی
بعدها در طول ده سال در مدینه ،به دالیل عمدتا اجتماعی و سیاسی ،زنان مختلف از
قبایل گوناگون اختیار کرد که البته شمار آنها را نیز مختلف ذکر کردهاند .طبق روایت
یکی از منابع ،1پیامبر  21زن اختیار کرد که  6تن را طالق داد (برخی از اینان حتی پیش
از زفاف به دالیلی مطلقه شدند 5 ،)2تن پیش از وفات آن حضرت فوت کردند .هنگام
مرگ دارای ده همسر بود که البته آخرین آنها هنوز به خانة وی نیامده بود .شیخ طوسی
میگوید ،زنان پیامبر در مجموع  18تن بودند که  7تن از قریش ،یک تن از هم پیمانان،
4
 9تن از قبایل و یک تن از یهودیان 3.اما ذهبی تعداد همسران رسول را  15تن میداند.
به هرحال زنان مشهور پیامبر ،که هنگام وفات آن حضرت در قید حیات بودند 9 ،تن
بودند که به ترتیب ورود به خانه پیامبر از این قرارند:
 - 1سوده دختر ذمعه .وی در آغاز همسر سکران بن عمرو بود و به حبشه مهاجرت
کرد و فرزند نداشت .مدتی پس از درگذشت خدیجه وی به همسری محمد درآمد.
سوده تقریبا پیر بود و او عمدتا به منظور سرپرستی فرزندان محمد ،که حتی برخی از
آنها (فاطمه) خردسال بودند ،به خانه محمد رفت.
 - 2عایشه دختر ابوبکر .پس از سوده با او ازدواج کرد .طبق قول مشهور عایشه هنوز
خردسال ( 6سال یا  7سال) بود که در مکه به عقد محمد درآمد و چند سال بعد در
مدینه (سال اول و یا دوم هجرت) به خانه او رفت و رسما همسر محمد شد 5.عایشه
 . 1خرگوشی ،شرف النبی ،ص . 002
 . 2از جمله اسماء بنت نعمان بن ابی الجون کندی که از یمن بود و پیش از زفاف مطلقه شد .برای آشنایی با
این زن بنگرید به اابن حجر ،االصابه فی تمییزالصحابه ،جلد هشتم ،ص .91
 . 3طوسی،المبسوط ،جلد  ،4ص . 072
 . 4ذهبی ،شمس الدین ،تاریخ االسالم ،جلد  ، 2ص . 295
 . 5قابل ذکر است که ما در اینجا به قول مشهور تکیه کردهایم ولی برخی از منابع گواهی میدهند که سن
عایشه هنگام ازدواج با پیامبر به مراتب بیشتر بوده است .این مدعا از طرق مختلف قابل اثبات است .یکی این که
طبق گزارش منابع اسماء خواهر مهتر عایشه ده سال بزگتر از او بوده و او بیست و هفت سال پیش از هجرت زاده
شده بوده و از این رو اگر عایشه در سال اول زفاف کرده باشد در آن زمان هجده سال داشته است .طریق دیگر
این است که در منابع آمده که عایشه از نخستین گروندگان به اسالم است و حتی او را نوزدهمین مؤمن به محمد
دانستهاند .اگر او را در حداقل سن مسلمانی یعنی هفت سال بدانیم ،عایشه هنگام ازدواج با محمد نمیتوانسته
کمتر از هفده سال داشته باشد .دیگر تحقیق و واکاوی در تعداد و سن و سال برادران و خواهران مهتر و کهتر
عایشه است که باز نشان میدهد او هنگام ازدواج حداقل نمیتوانسته نه سال داشته باشد .تفصیل بیشتر و نیز منابع
را در مقاله «دیرینه شناسی یک افسانه» به قلم سید عدنان فالحی منتشر شده در «سایت جماعت و اصالح» و
نیز در «سایت جرس» مورخ  4دی ماه .19
اما باید دانست که داستان مشهور شش سالگی و نه سالگی عایشه هنگام ازدواج از جهات مختلف محل تأمل
است .به ویژه که راوی این داستان ظاهرا فقط خود اوست که بعدها روایت کرده است (بنگرید به طبری و دیگر
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از زنان پرآوازه پیامبر بود و در حیات او و به ویژه پس از وی در تحوالت سیاسی و
اجتماعی نیم قرن نخست اسالم نقش مهمی ایفا کرد ..اگر روایت نه سالگی عایشه
هنگام ازدواج عایشه درست باشد (که به احتمال زیاد چنین نیست) ،عایشه هنگام مرگ
پیامبر کمتر از  20سال داشت .او در سال  59هجری در حدود  70سالگی درگذشت و
1
در بقیع مدفون شد.
ُ
 - 3حفصه دختر عمر .او در آغاز همسر خنیس بن عبدالله بود .شوهرش در جنگ
بدر کشته شد .فرزند نداشت .در این زمان  18سال داشت .حفصه در اوایل خالفت
2
معاویه (به نقل یعقوبی در سال  )45درگذشت.
– 4ام سلمه دختر زادالرکب 3.وی در شوال سال چهارم هجری به همسری پیامبر
درآمد .او از پدر و مادر از خاندانهای نامدار و خوش نام عرب بود .شوهرش ابو سلمه
فرزند عبدالسد را ،که برادر رضاعی پیامبر و از سابقون در ایمان و از سرداران استوار بود،
در جنگ احد زخمی شد و پس از جنگ بدر از دست داد 4.او هنگام ازدواج با محمد
 29ساله اما دارای پنج فرزند بود .ام سلمه را زنی زیبا و محبوب و با شخصیت و بسیار با
هوش وصف کردهاند که مورد احترام همه و به ویژه پیامبر بود و با همسر هوشمند خود
گاه در امور حتی سیاسی مشورت میکرد .گویند وی اندکی پس از واقعه عاشورا در
سال  61یا  62هجری درگذشت .او از معدود زنان پیامبر بود که پس از رحلت محمد و
در جدالهای عقیدتی و سیاسی بین مسلمان ،آشکارا از اهل بیت حول علی و فاطمه و
فرزندانشان حمایت کرد.
5
– 5زینب بنت جحش .او دختر عمه محمد و در آغاز همسر زید فرزندخوانده پیامبر
بود و آنگاه از او جدا شد و پس از ام سلمه به جمع همسران نبی اسالم پیوست .به
همسری محمد درآمد .درباره این جدایی و ازدواج محمد با زینب حرف و حدیث
منابع) .بسیار محتمل است که او به انگیزههای خاص از جمله برتری و فضیلت تراشی برای خود در قیاس با
همسران دیگر محمد و بیشتر خدیجه این ماجرا را بر ساخته باشد و تأکید او بر دو عنصر کم سالی و بیشتر باکرگی
در روایات منقول از عایشه تا حدودی این احتمال را موجه و مقبول مینماید .در منابع آمده که عایشه همواره
نسبت به خدیجه رشک میبرده و نسبت به او حسادت میورزیده است .او بارها به پیامبر اعتراض میکرده که
چرا این اندازه از «آن زن بیوه» یاد میکند .دلبستگی وافر پیامبر به عایشه نیز ممکن است در چنین زمینهای ساخته
شده و یا با پیرایه و گزافه همراه شده باشد.
 . 1یعقوبی (جلد  ،2ص  )371سالمرگ عایشه را  85ذکر کرده است.
 . 2یعقوبی ،جلد  ،2ص .371
 . 3درباره مشخصات ام سلمه (مانند نام پدر و نام همسرپیشین) گزارشهای تاریخی به شدت مختلف است.
از جمله بنگرید به یعقوبی ،جلد  ،1ص 354
 . 4زندگی نامه ابوسلمه را در ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،جلد  ،1ص  ،351-051مالحظه کنید.
 . 5در مورد زید بن حارثه بنگرید به :ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،جلد  ،1ص 032-022
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بسیار است که در منابع تاریخی و سیرهها مضبوط است و به ویژه غربیان از گذشته تا
1
حال در این زمینه بسیار سخن گفتهاند.
ً
 . 1داستان این ازدواج یكی از پرمناقشهترین ازدواجهای پیامبر و اساسا یكی از پرگفتگوترین رخدادهای
اخالقی و سیاسی صدر اسالم و سیره نبوی است .ماجرا به اختصار این است كه زینب دختر عمه پیامبر بود و از
خاندانی شریف و مشهور و گفتهاند كه از زیبایی زیادی برخوردار بود .زینب با اصرار پیامبر به ازدواج زید فرزند
خاندانی شریف و برتر میشمرد و زید را كه روزگاری اسیر و برده
خوانده اش درآمد ،چرا كه زینب خود را از
ً
بوده الیق و سزاوار همسریاش نمیدانست .احتماال به این دلیل (یا دالیل دیگر) زندگی زناشویی و خانوادگی
زید و زینب چندان همراه با تفاهم و دوستی و مهر نبود .زید گاه به پیامبرشكایت میبرد و گاه نیز زینب چنین
میكرد اما پیامبر آن دو را اندرز میداد و تالش میكرد به زندگیشان ادامه دهند .سرانجام زینب مطلقه میشود و
چند ماه بعد به همسری پیامبر در میآید .این حادثه در سال چهارم (به روایتی چند ماه پس از ازدواج با امسلمه)
و به روایتی در سال پنجم رخ داد.
اما اهمیت این ازدواج در آن است كه پیرامون آن داستان عاشقانهای پدید آمده و این داستان سبب شده است تا
ً
مخالفان اسالم و پیامبر از گذشته تا حال از آن در نقد پیامبر استفاده كنند و طبعا موافقان و مسلمانان نیز در مقام
دفاع برآیند و به تفسیر و تحلیل آن دست بزنند .انعكاس این ازدواج در قرآن و برخی ابهامات در آیه مربوط به آن
نیز بر اهمیت و نیز بر شبهه آلوده بودن حادثه افزوده است .ماجرا این است كه گفته شده است كه پیامبر از همان
آغاز (یعنی آغاز ازدواج زینب و زید) و یا چندی بعد با دیدن غیر منتظره زینب در خانهاش به زینب دلبسته شده و
او به فرمان خدا مطلقه شد و سپس باز به فرمان خداوند به عقد پیامبر درآمد .این خالصه داستان است و پیرامون
آن ،البته با استفاده از برخی ابهامها در قرآن و به استناد روایات متعدد و نیز به مدد تخیل مفسران و تحلیگران،
داستانی جذاب و دلكش عاشقانهای ساختهاند كه در منابع ذكر شده است.
اما تا آنجا كه ماجرا مربوط به قرآن است ،دو آیه دركتاب دیده میشود كه اولی از طریق روایات مربوط به ماجرای
مستقیمی به َ این ماجرا پیدا میكند.
دلیل آمدن نام زید ارتباط
ازدواج زینب و زید دانسته شده است و
ُ َ
دومی به َ
ُ َ َ ْ
َّ
َ َ َ
َ َ َ
َآیه اول آیه  63سوره احزاب است:
«و َما ك ًان ِل ُم ْؤ ِمن َول ُم ْؤ ِم َن ٍة ِإذا قضى الل ُه َو َر ُسول ُه أ ْم ًرا أن َیكون ل ُه ُم ال ِخ َی َر ُة ِم ْن
ٍ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
َّ
ْ ْ َ َ َْ
ص الل َه َو َر ُسول ُه فقد ضل ضلل ُّم ِب ًینا » .گفتهشده است كه زینب و برادرش عبدالله به ازدواج با
أم ِر ِهم ومن یع ِ
زید تمایل نداشته اما در مقابل پیامبر بر آن اصرار میورزید و سرانجام این آیه نازل شد و تكلیف را روشن ساخت
زینب به
و ازدواج انجام شد .اما چنانكه گفته شد ،این ازدواج كامیاب نبود و به طالق منتهی شد و پس از
آن َ
َ ْ ُ ُ َّ
«و ِإذ َتقول ِلل ِذَی أ ْن َ َع َم
همسری پیامبر درآمد .آیه دوم مربوط به این مرحله است .این آیه  3سوره احزاب است:
َّ
َّالل ُه َع َل ْیه َوَأ ْن َع ْم َت َع َل ْیه َأ ْمس ْك َع َل ْی َك َز ْو َج َك َو َّاتق َّالل َه َو ُت ْخفی فی َن ْفس َك َما َّالل ُه ُم ْبدیه َو َت ْخ َشى َّالن َ
اس َوالل ُه أ َح ُّق أن
ِ َِ
َ ِ َ ُ َِ َ ِ ْ ِ
َ
َ
ٌِ ِ َ
َ َ َ
ْ َ َِ َ َ َ
َتخش ُاه فل َّم َا قضى َز ْید ً ِّم ْن َها َوط ًرا َز َّو ْج َناك َها ِلك ْی ل َیكون َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َین َح َر ٌج ِفی أ ْز َواج أ ْد ِع َی ِائ ِه ْم ِإذا قض ْوا ِم ْن ُه َّن
َّ
ِ
َ َ َ
ْ
َوط ًرا َوكان أ ْم ُر الل ِه َمف ُعول ».
مضمون آیه روشن است .در آیه ابتدا به سوابق زید اشاره میشود و آنگاه توصیه پیامبر به عدم طالق زینب آمده
و در نهایت گفته شده است كه مطلقه زید پسر خواندهات را به عقد تو در آوردیم تا حرمت جاهلیت در این
مورد را برداریم .این آیه به صراحت فلسفه این ازدواج خدایی را بیان كرده است .جملهای كه دستمایه داستان
عاشقانه شده این است كه گفته شده است « تخفی فی نفسك  .» .....بر اساس روایاتی آنچه را كه پیامبر آن را
پنهان میكرد و از مردم واهمه داشت ،همان دلدادگی پیامبر به زینب یعنی زنی شوهر دار بوده است .و اینكه او
آرزو میكرد كه زید زینب را طالق دهد .از آنجا كه از قدیم تا حال این مسأله به عنوان نقد بر پیامبر و بیان نقطه
ضعف وی مطرح شده است ،مؤمنان مسلمان كوشیدهاند از موضع دینی ،تحلیلی معقول و مقبول از آن پاسخ
دهند .آرا متفاوت است اما دو دیدگاه در این باب وجود دارد ،یكی به طور كلی چنین عالقهای را انكار میكند
ً
و صرفا بر همان صراحت آیه در فلسفه دینی این ازدواج پای میفشارد ،و دیدگاه دیگر عالقه قلبی را میپذیرد و
آن را با صفت بشری بودن پیامبرتوجیه میكند و البته انگیزه الغای یك رسم غلط را هم قبول دارد (بهعنوان نمونه
عایشه بنت الشاطی در كتاب زنان پیامبر) .اما من ضمن اینكه پدیده مرموز و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل كنترل
محبت را خالف شأن پیامبر (و هركس دیگر) نمیدانم و به دلیل عدم تحقق خالف شرع آن را خالف عصمت
هم نمیشمارم ،اما معتقدم كه این آیه با توجه به صراحت و داللت آن ،فقط معطوف است به همان الغای یك رسم
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ُ – 6جویریه دختر حارث .نام او ُ«ب ّره» و دختر حارث بن ابی ضرار رئیس قبیلة بنی
المصطلق بود که در سال ششم و در جریان جنگ بنی المصطلق به همسری محمد
درآمد .او در زمان ازدواج بیش از بیست سال نداشت و زیبا اما بیوه بود .داستان ازدواج
او با محمد نیز شنیدنی است و در منابع با تفصیل آمده است .او اسیر شد اما قرار شد
در ازای پرداخت فدیه به صاحبش آزاد شود ولی برای تهیه پول الزم در ماند و برای تهیه
آن از محمد کمک خواست و با پرداخت پول الزم او به همسری محمد درآمد و محمد
او را «جویریه» نامید .در پی آن مسلمانان با تصمیم آزاد خود به احترام بستگی سببی
قبیلة بنی المصطلق با پیامبر تمام اسیران جنگی این قبیله را آزاد کردند .وی در اوایل دهه
چهل در مدینه درگذشت.
غلط و نادرست در آن زمان .در واقع دو رسم غلط در آیات  73و  83احزاب مردود اعالم شده است ،یكی الغای
اشرافیت خانوادگی ،و دوم الغای حرمت ازدواج با فرزند خوانده .
َ َ َّ َ َ َّ
َ َ َ
البته احتماال آیه  83احزاب َهم با آن حادثه مرتبط استَّ « :ما كان َعلى َّالن ِب ِّی ِم ْن َح َرج ِف َیما ف َرض الل ُه ل ُه ُس َّنة الل ِه
َّ
ََ
ٍ
َ ُ َ َ
َّ َ َ ْ ُ
ِفی ال ِذ َین خل ْوا ِمن ق ْبل َوكان أ ْم ُر الل ِه قد ًرا َّمقد ًورا ».
به هرحال گفته شده است كه پس از نزول آیه درباره عقد آسمانی زینب و محمد ،پیامبر زید را مأموریت داد كه
خبر خوش را به زینب برساند ،گفتهاند وقتی خبر به زینب رسید ،چنان خوشحال شد كه بالفاصله به نماز ایستاد،
روایت شده است كه پس از پایان مدت عده ،پیامبر بی هیچ تشریفاتی نزد زینب رفت و به مناسبت این پیوند
اطعام نیز انجام شد .ورود زینب جوان و اشرافزاده و زیبا ،بار دیگر موجب پریشانی همسران به ویژه عایشه شد و
اختالفات تازهای پدید آمد .در مقابل زینب نیز با تكیه بر زیبایی و عالقه پیامبر به او و اشرافزادگیاش میكوشید
از خود دفاع كند .به گفته ابن سعد در طبقات (8جلد ،ص  ،)37او میگفت« :من از حیث حامی ،و واسطه از
همه شما بزرگوارترم ،شما را خانوادهها شوهر دادهاند ،ولی مرا خداوند از فراز هفت آسمان شوهر داده است» .او
پس از آن تا پایان مهمترین و سرسختترین رقیب عایشه زینب بود .با این همه درباره ماجرای تهمت به عایشه،
زینب قاطعانه از عایشه جانبداری كرد و او را مبرا دانست.
در مورد چرایی ازدواج محمد با زینب یکی از آخرین و جالب ترین تفسیرها از سوی یکی از روشنفکران و
نویسندگان سکوالر مقیم فرانسه ارائه شده است.هاشم صالح ،روشنفکر سوری ساکن فرانسه ،نویسنده ،شارح و
مترجم آثار محمد آرکون ،اسالمشناس فرانسوی الجزایری تبار ،در مقالهای به موضوع ازدواج پیامبر با زینب بنت
جحش پرداخته است .نوشته او میکوشد ،در نوشتهای آمیخته به صنابع ادبی ،نشان دهد که این ازدواج ،بر خالف
نظر برخی مستشرقان و منتقدان اسالم ،قدحی بر نبوت پیامبر نیست ،زیرا نشانهی ّ
حس ّانیت ( )ytilausnesنبی یا
مایه گذاشتن از آسمان برای توجیه امری ّ
حسانی به شمار نمیآید .بلکه باالتر از آن ،این ازدواج «برهانی قاطع بر
نبوت» اوست .در نظر او این ازدواج نشانهی پیروزی عشق بر عرف است و تأییدی است که از آسمان (روا داشتن
قرآنی این ازدواج) برای بزرگداشت عشق فرود میآید .این ازدواج نشانهی تفوق عشق بر قواعد جاافتادهی جامعه
ِ
است .او سپس به بنیادگرایان مسلمان توصیه میکند که از پیامبر اسالم برتری قانون عشق بر هر قانون دیگری
را فرا بگیرند و با لطافت عشق آشتی کنند .به نقل از یاسر میر دامادی در گفتگو با سایت «بامداد خبر» مورخ
.1931 .8/8
فاطممه مرنیسی (زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش ،ص  )031نیز به بیانی دیگر به همین این نکته اشارتی
دارد .او مینویسد« :حضرت محمد صرفا یک رئیس دولت نبود .او عاشق نیز بود .روزی عمروبن عاص از
پیامبر پرسید :چه کسی را در دنیا بیشتر از همه دوست داری؟ وی پاسخ داد :عایشه را .عمروبن عاص از شنیدن
این که کسی که در قلب پیامبر جای دارد یک مرد نیست متعجب شد .او که یار و همراه پیامبر و یک نظامی
غیور به شمار میرفت ،برایش معما شده بود که چرا چنین فردی یک نظامی نیست؟ . . .در عربستان ،جایی که
قدرت حاکم بود و شمشیر فرمانروا ،پیامبر علنا زن را به مرد ترجیح میدهد ،او پیام عیر عادی را تبلیغ میکند».
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 – 7صفیه دختر ُحیی بن اخطب یهودی .او دختر ّ
حیی بن اخطب از رهبران یهودی
بود که در جریان جنگ خیبر اسیر شد و آنگاه به همسری محمد درآمد .پدر و همسرش
در جنگ کشته شده بودند و او در شمار غنائم جنگی شمرده میشد اما محمد او را
آزاد کرد و آنگاه پس از اسالم آوردنش به همسری خود برگزید .با این که صفیه هنگام
اسارت بیش از  17سال نداشت پیش از آن دو بار ازدواج کرده بود اما فرزندی نداشت.
او را زیبا توصیف کردهاند .وی درحدود سال پنجاه هجری در مدینه درگذشت (یعقوبی
به درگذشت صفیه در سال  50تصریح کرده است) .داستان زندگی او به عنوان یک زن
سابقا یهودی در خانه محمد و در میان زنانش و رفتار محمد با وی ،ازجهاتی مهم و قابل
بررسی و آموزنده است .گیورگیو تصریح کرده که محمد برای بهبود مناسبات مسلمین
1
و سکنه یهودی خیبر صفیه را به ازدواج خود در آورد.
 - 8ام حبیه (رمله) دختر ابوسفیان .او همراه همسرش عبیدالله بن جحش پسر عمه
محمد به حبشه مهاجرت کرد اما عبیدالله در آنجا از اسالم روی گرداند و مسیحی شد.
پس از آن محمد برای استمالت از این زن با یک کودک تنها مانده در غربت 2از طریق
نجاشی فرمانروای حبشه از او خواستگاری کرد و در همان زمان وی به همسری پیامبر
درآمد و بعدا اندکی پس از فتح خیبر در مدینه به شوهرش پیوست .وی در سال در سال
 44هجری درمدینه درگذشت.
 – 9میمونه دختر حارث .وی به عنوان آخرین همسر پیامبر در سال هفتم هجری
به همسری وی درآمد .در پی قرارداد صلح حدیبیه محمد وارد مکه شد و در آنجا به
پیشنهاد عباس عموی محمد میمونه خواهر همسر عباس به عقد پیامبر درآمد .پس از
عروسی محمد او را «میمونه» نام نهاد .وی زمان ازدواج با پیامبر بیست و شش سال
داشت 3اما قبال دو همسر گزیده بود .زمان مرگ او روشن نیست اما گفته شده است که
سالیان پایانی نیم قرن نخست هجری درگذشته است .چنان که دانسته شد تمام همسران
 . 1یعقوبی ،جلد  .371 ،2نیز :گیورگیو ،محمد پیامبری که از نو باید شناخت ،ص 243
 . 2هرچند ازدواج پیامبر از راه دور با زنی بیوه و دارای فرزندی خردسال و غریب در غربت ،نمیتواند ماهیتی
جز عواطف انسانی و شفقت ورزی داشته باشد ،اما کسانی از شیعیان ،که گویا قرار بر این نهادهاند تمام روابط
نبی اسالم با شخصیتهایی که به زعم شیعیان دشمن پیامبر بودهاند را به نوعی توجیه کنند تا با مدعیات غیر دقیق
شان راست بیاید ،اخیرا تالش میکنند تا این نوع روابط را با توسل به ابزارهای نامعقول توجیه و تفسیر کنند .از
جمله مرتضی مطهری (حماسه حسینی ،جلد  ،3ص  )421میگوید این وصلت برای تألیف قلوب بود .ظاهرا
این مدعا اشارتی دارد به ازدواج پیامبر با دختر ابوسفیان .هرچند تألیف قلوب و آن هم در روابط با دشمنان خود
اصلی درست و اسالمی و انسانی است اما چنین انگیزهای در ماجرای ازدواج پیامبر با ام حبیبه کامال دور از ذهن
مینماید.
 . 3گوستاولوبون (تمدن اسالم و عرب ،ص  )121سن میمونه را هنگام ازدواج با محمد  15سال نقل کرده که
روشن نیست از کدام منبع نقل کرده است.

شیاع اب جاودزا و مالسا یبن یرسمه دنچ

81

پیامبر از بانو خدیجه تا آخرین آنها بیوه بودند و در این میان فقط بانو عایشه بود که در
نوجوانی و باکره به خانه محمد آمد و همین امر البته همواره موجب تفاخر عایشه نیز
1
بود.
جز اینان پیامبر سه کنیز نیز داشت :ماریه (=ماریا=مریم) ،ریحانه و ام ایمن.
مشهورترین آنها ماریه دختر شمعون است که البته دلیل این شهرت وی هم زادن ابراهیم
برای محمد بود .وی کنیزی بود که مقوقس فرمانروای اسکندریه مصر در پی ارسال
نامه پیامبر به او در سال هفتم هجری به رسم هدیه برای محمد فرستاد .او تا پایان به
عنوان کنیز باقی ماند و هرگز در شمار همسران رسمی محمد در نیامد .ظاهرا بدان دلیل
بوده که ماریه هرگز مسلمان نشد و مسیحی باقی ماند .پدر ماریه قبطی (بومیان مصر که
موی مجعد دارند) بود اما مادرش رومی و مسیحی بود .ابراهیم از او زاده شد .کودکی
که بسیار محبوب محمد بود اما در کودکی مرد .ماریه پنج سال پس ازمرگ محمد
درگذشت .ام ایمن یا ُبرکه از مادر به وی رسیده بود اما محمد او را آزاد کرد و او را به
2
عقد عبیدالله خزرجی در آورد .ریحانه نیز در یکی از جنگها نصیب محمد شده بود.
نکتة قابل ذکر این که آیة  53سورة احزاب با ازدواج با همسران پیامبر در روزگار
پس از وفات وی حرام شمرده و کسی را جواز نبود تا با آنان عقد نکاح ببندد .این
تحریم ابدی برای ازدواج دوباره و یا چند بارة زنان پیامبر ،که برخی از آنان جوان و یا
نسبتا بودند ،شگفت مینماید اما تأمل در خود آیه تا حدودی راز این تحریم را روشن
میکند .بنا بر یک تفسیر و بر وفق برخی روایات در آیة  54اشاره شده است که کسانی
از مسلمانان (و احیانا اصحاب) برخی همسران محمد را زیر نظر داشته و گویا سودای
همسری با آنان در دوران پس از مرگ پیامبر را در دل داشتند 3.در عین حال معقولتر
 . 1ظاهرا موضوع همسران پیامبر نیز از جدالها و مناقشات فرقهای شیعی و سنی در امان نمانده است .یکی از
نویسندگان شیعی معاصر (نجاح الطائی در کتاب «صاحب الغار ابوبکر ام رجل آخر؟») مدعی است که زمانی که
ابوبکر و عمر از ازدواج با فاطمه ناکام ماندند تدبیری اندیشیدند تا خود را به پیامبر نزدیک کنند و آن این بود که
دختران خود را به رسول خدا به عنوان همسر عرضه کنند .ایشان میگوید این پیوندها (ازدواج محمد با عایشه دختر
ابوبکر و حفصه دختر عمر و نیز با ام حبیبه دختر ابوسفیان) کامال طبیعی بوده و در واقع آنها خود را به پیامبر عرضه
کرده و آن حضرت نیز قبول کرده است .وی نه تنها جایگاه ویژه زنی چون عایشه در نزد پیامبر را منکر است بلکه
به استناد برخی منابع (از جمله اسدالغابه و انساب االشراف) میگوید که یک بار پیامبر به دلیل بدکرداری عایشه
و حفصه آن دو را طالق داد و بعد رجوع کرد .جای پرسش هست که اکنون پس از هزار و چهارصد سال چگونه
میتوان نیت خوانی کرد و کشف کرد که ابوبکر و عمر و ابوسفیان چنین نیتی داشتهاند یا نه؟
 . 2در مورد مقابر همسران پیامبر بنگرید به :نجفی ،مدینه شناسی ،جلد  ،1ص 873 – 563
 3ترکاشوند ،امیر ،حجاب شرعی در عصر پیامبر ،ص .633-533
اما گویا چندان پنهان نیز نبوده است .به گزارش طبری شأن نزول بخش دوم آیه  54احزاب معطوف به حادثهای
بوده است .این گزارش میگوید «پس از این که مردی به دیدن پیامبر آمد و گفت که قصد دارد پس از مرگ
پیامبر با یکی از همسران او ازدواج کند که بعدا اسمش را خواهد گفت ،آیه نازل شد .در این روایت این حرف
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مینماید که گفته شود با این تحریم مؤبد ازدواج با همسران نبی ،راه هر نوع سوء
استفاده از قدرت و اعتبار معنوی پیامبر و همسران آنان ،که به هرحال از موقعیت ممتاز
و مؤثری برخوردار بودند ،بسته شود .با این همه محروم کردن این زنان از حقوق طبیعی
و ذاتی شان به مستندات و توجهیات معقول تری نیاز دارد.
تحلیلی از رفتار خانوادگی پیامبر و چند همسری وی

چنان که آمد محمد هنگام وفات 9 ،زن در خانه داشت .در کنار مسجد ،خانة پیامبر
بود 9 ،حجره ساده و چوبین و گلین و مسقف به شاخ و برگ نخل که هریک مربوط
به یکی از زنان وی بود .ظاهرا این اتاقکها تا زمان عبدالملک مروان و به روایتی تا زمان
1
عمربن عبدالعزیز (پایان قرن اول) برپا بود.
پیامبر در خانه رفتاری نیکو داشت و با زنان و کنیزان خود به مهر و محبت و گذشت
رفتار میکرد .از حسین بن علی روایت شده است که فرمود از پدرم علی در بارة خلوت
و حاالت رسول خدا در منزل سئوال کردم ،فرمود :پیامبر وقت خود را در خانه به سه
بخش تقسیم میکرد ،یک بخش برای عبادت ،بخش دیگر برای خانواده و بخش
دیگر اختصاص داشت به کارهای خصوصی اش .به روایت عایشه ،وی جامه اش را
خود میشست و وصله میکرد و کفشش را خود پینه میدوخت ،گوسفندهایش را
خود میدوشید و کارهای شخصی اش را خود انجام میداد .البته با استفاده از وقت
اختصاص یافته به امور شخصی ،اصحاب نیز به دیدارش میآمدند و با وی به گفتگوی
مینشستند .عایشه میگوید ،پیامبر در منزل همواره لبخند بر لب داشت و در کار خانه
به خانواده کمک میکرد .هرگز از طعام خرده نمیگرفت ،اگر اشتها داشت و غذایی
فقط در مقابل پیغمبر گفته نشد بلکه در شهر دهان به دهان گشت .در تفسیر نیشابوری نام آن همسر گفته شده
[عایشه] .این گونه نیز روایت شده که این مرد که رئیس یکی از قبایل بوده و مسلمان هم شده بود در دیدار با
پیامبر و دیدن عایشه پیشنهاد میکند که عایشه را به او واگذارد و در مقابل همسرش را که زیباتر است بستاند و در
واقع زن خود را با عایشه معاوضه کند .مرنیسی ،ص .452-352
البته منصور فهمی (ص  )64ضمن نقل روایات مورد اشاره دلیل این تحریم را «غیرت» شخصی محمد و در
واقع تعصب رایج در مردان نسبت به زنان و به تعبیری «نوامیس» میداند که چنین تعصبی با مجموعه دیدگاه باز
پیامبر نسبت به زنان و نیز عدالت گرایی او ،که غالبا مورد تأیید منتقدان اسالم و پیامبراز جمله خود منصور فهمی،
است ،نمیباشد.
 . 1در مورد این حجرهها در برخی منابع شرحی با ذکر جزئیات آمده است .ظاهرا در این زمان خانه و یا اتاقهای
همسران پیامبر دیوار وجود نداشت و حجرهها با پردهای از موی سیاه از هم جدا میشدند .از جمله بنگرید به:
ترکاشوند ،ص  552-152و منابع ایشان از جمله ابن سعد ،جلد اول ،و دیگر منابع .و به گزارش دیگر منظور از
واژه حجره و در آیه حجرات نه به معنای اتاق و خانه بلکه عبارت از پردههایی (حصیری ،ساخته شده از الیاف
درخت خرما)ست که پیامبر روبروی در هر یک از اتاقهای همسرانش نصب میکرد تا منزل را از مسجد و محیط
بیرون مجزا کند .منظور از حجرات خانههای همسران رسول خدا یک اصطالح جدید است .ترکاشوند ،ص
.903 -803
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را دوست میداشت ،میخورد و گرنه آن را کنار میگذاشت .اصوال پیامبر زنانش را
بسیار دوست میداشت و با نهایت محبت و عشق با آنان رفتار میکرد و دیده نشده که
با آنان به خشونت رفتار کرده باشد .ماجرای افک عایشه (ماجرای پر سر و صدایی که
در جریان جنگ بنی المصطلق رخ داد و موجب متهم شدن وی گردید) نمونة بارزی
از این نظر است .زمانی که عایشه مورد اتهام قرار گرفت و فضای شهر از این خبر پر
شد و به نظر میرسید که پیامبر نیز تحت تأثیر قرار گرفته و حداقل به همسر جوان و زیبا
و محبوبش مشکوک شده ،اما واکنش وی صرفا سکوت و خودداری از سخن گفتن
با همسر بود و کمترین خشونتی ،حتی لفظی ،نیز علیه عایشه به کار نبرد .این در حالی
بود که مردان عرب در این مورد تعصب تمام به خرج میدادند و چنین اتهامی بسا به
سادگی میتوانست به قتل زن متهم منتهی شود؛ رخداد تلخی که امروز تحت عنوان
«قتلهای ناموسی» شهره است و هنوز هم حتی در بالد غرب نیز گاه رخ میدهد .این
که وی فرمود از دنیا زن و بوی خوش دوست میدارد ،حکایت از عشق و عالقة او به
1
همسرانش دارد.
در این میان گرچه به برخی از زنانش ،به دالیلی ،دلبستگی بیشتری داشت ،اما بین
زنان به عدالت رفتار میکرد و کوشش او این بود حق کسی در امور مختلف ضایع
نگردد 2.با این که عایشه پس از خدیجه محبوب ترین زن در نظر او بود ،اما به روایت
ابن سعد ،گاه برای آمدن به خانه عایشه از زنان دیگر اجازه میگرفت .زنان و اعضای
خانوادة رسول نیز ،تقریبا مانند خود او ،زاهدانه زندگی میکردند و گاه این امر موجب
مشکالتی میشد و از این رو خداوند یک بار در همین زمینه با نزول آیة  28احزاب،

 . 1در این زمینه مقاله «زن در چشم و دل محمد» از علی شریعتی در کتاب «اسالم شناسی» او (مجموعه آثار
شماره  ،)03حرفهایی برای گفتن دارد.
 . 2تا آنجا که از منابع قابل استنباط است ،پیامبر در سه مورد مهم در زندگی متعارف آن روز ،عدالت و برابری
را رعایت میکرد:
 – 1برابری در مهریه که  004درهم بود .ظاهرا در سه مورد یا مهریه نبوده و یا به دالیلی متفاوت بوده است.
 – 2تقسیم مساوی اوقات شبانه– روز بین همسران .این قاعده عمدتا رعایت میشد اما طبق آیه  15سوره احزاب (به
هردلیل) پیامبر مجاز بود در صورت لزوم نوبتها را رعایت نکند (البته روشن نیست دلیل چنین استثنایی چیست و
چه میتواند باشد از این رو برخی –از جمله منصور فهمی -پیامبر را مورد نقد قرار داده اند).
 – 3تأمین معیشت و نفقه زندگی مساوی و مورد نیاز همسران .مورد دوم و سوم در مورد کنیزان نیز رعایت میشد.
گرچه قرآن توصیه به عدالت میکند و تصریح میکند که در صورت رعایت عدالت بین همسران تجدید فراش
کنید (نساء ،)3/اما در عین حال میدانیم که در عمل رعایت عدالت یعنی مساوات کامل و ایدئال ممکن نیست
و طبعا پیامبر هم از این امر مستثنی نبوده است .قابل تأمل این که قران در همین زمینه تعدد زوجات تصریح میکند
که محال است به عدالت رفتار کنید (نساء .)921/اگر قایل به قاعده نسخ باشیم ،آیا نمیتوان گفت که آیه دوم
جواز مشروط اول را نسخ کرده است؟
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زنان پیامبر را از زینت و رفاه مادی و دنیا پرستی برحذر داشت 1.اگر نگرش مردمان
عرب در آن روزگاران نسبت به زن و چگونگی برخورد مردان با همسرانشان در نظر
آورده شود ،اهمیت رفتار محمد در خانه و با زنان و فرزندان ،آشکارتر میشود و بدین
ترتیب تحولی که اسالم در ارتباط با ارزش و حقوق زن در آن مقطع تاریخی ایجاد کرد،
روشن میگردد .اصوال رفتار و سلوک شخصی محمد در خانه و در ارتباط با زنان ،خود
عامل مهمی در بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در شبه جزیرة عربستان و تا
حدودی در فقه اسالمی شد.
از آنجا که چند همسری محمد از گذشته تا کنون همواره مورد پرسش بوده و غالبا
از منظر نقد بر آن نگریسته شده و حداقل آن را با شخصیت اخالقی و عدالت طلبانه
و برابری خواهانه او ناسازگار شمردهاند ،در اینجا در حد مختصر در چرایی آن تأمل
میکنیم.
از دیر باز یكی از پرسشهای مهم در سیره نبوی ،مسأله ازدواجهای مكرر پیامبر اسالم
در مدینه است .بهویژه زمانی این پرسش جدیتر میشود كه میبینیم پیامبر جوانی و
میان سالی را با یك همسر ،آن هم زنی بیوه و دو همسر دیده ،گذرانده ولی در ثلث
آخر عمرش پیاپی ازدواج كرده و پیوسته بر اعضای زنانش افزوده است .اگر سال هفتم
هجرت را سال پایان ازدواجهای پیامبر بدانیم ،پس از خدیجه در طول سیزده سال وی
ُ
حداقل ده همسر (سوده ،عایشه ،زینب ،حفصه ،امسلمه ،زینب دختر خزیمهُ ،جویریه،
ّ
صفیه ،امحبیبه و میمونه) و دو كنیز (ماریه و ریحانه) اختیار كرده است .یعنی تقریبا هر
سال یك همسر جدید .البته اگر زنان مطلقه و یا به دالیلی درگذشته و قبل از آمدنشان به
خانه پیامبر را به شمارآوریم ،هر سال به دو همسر نیز میرسد .این پرسش مطرح است
که دلیل با دالیل این همسرگزینیها و چند همسریچه بوده است؟
در تحلیل این پدیده ،از گذشته تا كنون ،دو دیدگاه متناقض و كلی وجود دارد،
گروهی از تحلیلگران و تاریخ نگاران این تعدد ازدواجها را كامال و یا عمدتا برآمده از
 . 1ابن سعد ،طبقات ،جلد  ،)1( 2ص  211 ،19و  181و جلد  ،)2( 2ص  .03 – 82نیز :شرف النبی ،ص334
نیز :بیهقی ،دالئل النبوه ،جلد  ،1ص  651 ،641و 161
مرنیسی (زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش ،ص  652و  )462مینویسد« :بر اساس تحلیل برخی مفسران،
نارضایتی نیمی از همسران پیامبر علت اقتصادی داشت و عدم رضایت نیمی دیگر ،به مسائل زناشویی باز
میگشت .آیه  82از سوره احزاب مفهوم اقتصادی دارد ،در حالی که منظور از آیه  15قطعا سامان دادن به
نارضایتی جنسی است .برابر قوانین اسالم ،مردن چند زنه باید شبهای خود را به طور مساوی میان همسرانش تقسیم
کند و همه زنانش را راضی نگهدارد . . .طبری توضیح میدهد که آیه  15سوره احزاب پیامبر را از این قاعده
مستثنی میکند و خدا دستور میدهد که وی مجبور نیست با زنانی که چندان تمایل ندارد همبستر شود .به عالوه،
زنی که ارضا نمیشود ،از ادامه زندگی با پیامبر ناگزیر نیست».
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ً
كامجویی جنسی و زن دوستی مفرط پیامبر دانستهاند (كه البته اینان غالبا از اغراض و
تعصب خالی نیستند) ،1و در مقابل شماری از مورخان و به ویژه مؤمنان نظریه نخست
ً
را مردود دانسته و دالیل این چند همسری را به مقتضای شرایط و صرفا بنا به مصلحت
اندیشیهای سیاسی و اجتماعی و حتی به سود زنان تفسیر و تحلیل كرده و میكنند.
گروه اول فارغ از نگاه درون دینی و یا باورهای ایمانی (و البته گاه با اهداف معین) ،با
استناد به برخی از گزارشهای تاریخی و به ویژه روایات موجود در تاریخها و سیرهها
و حتی آیات قرآن (مانند ماجرای زینب دختر جحش و همسر زید) و یا جوانی و
زیبایی بیشتر زنان پیامبر ،حداقل دلیل اصلی این همسر گزینیها را عالقه وافر به زن و
كامجویی دانستهاند.
گروه دوم نیز با استناد به برخی از آیات قرآن و گزارشهای تاریخی و نیز با تكیه
به برخی از استداللهای كالمی و ایمانی (مانند عصمت و خیرخواهی برای دیگران)،
مدعیات منتقدان را مردود و نادرست اعالم كرده و گفتهاند كه پیامبر این زنان را فقط و
فقط به مقتضای مصلحت و حكمت از جمله پیوند با قبایل بزرگ و با نفوذ و كاستن از
درگیری و جنگ با آنان در نهایت اقداماتی به سود اسالم و مسلمانان اختیار كرده است.
اما واقعیت این است كه امروز پس از چهارده قرن و گسست بزرگ اطالعاتی از
حوادث و تحوالت عصر نبوت در قرن نخست و دوم هجری و حداقل بیاطالعی از
جزئیات رخدادها و شرایط مكه و مدینه در اواسط سده هفتم میالدی ،نمیتوانیم داوری
درست و همه جانبهای از حادثهای مانند ازدواجهای یك شخصیت دینی-سیاسی چون
پیامبر اسالم در مدینه عربستان داشته باشیم؛ به ویژه باید توجه كرد كه بخشی از آن
ماجراها به زندگی شخصی و الجرم انگیزهها و نیتها و حاالت فردی بازمیگردد و
روشن است كه امروز از پس قرون تشخیص درست آن تقریبا ناممكن است .اما به استناد
مستندات تاریخی و قرآنی میتوان گفت كه عنصر مصلحت اندیشی به نفع برخی زنان و
یا به سود نهضت اسالم و مسلمانان هم در برخی همسر گزینیهای پیامبر قابل تشخیص
 . 1سید مرتضی عسکری (نقش عایشه در ناریخ اسالم» (جلد  ،1ص  )27پس از آن که فلسفه و دالیل تعدد
همسرگزینی پیامبر را شرح میدهد و تمامی آنها را به تأمین مصالح زنان مرتبط میداند ،در مقام تبیین چرایی طرح
ایرادها به پیامبر در این مورد مینویسد« :چه شده است که این بدبینی و بدفهمی نسبت به زناشوییهای رسول
اکرم (ص) پیش آمده ،جواب این سئوال آن است که در بررسیهایی که ما در حدیث و سیره داشتیم دیدیم همه
آن بدبینیها فقط و فقط ناشی از اخباری است که از ام المؤمنین عایشه در این باره روایت شده است و در آن
روایتها شخص رسول اکرم زن باره نشان داده شده» و بعد ایشان میافزاید «و خود همین مسئله مهم ترین سبب
برای نوشتن این کتاب بوده است» .برای آشنایی با دیدگاهها و استداللها و استنادات این محقق محترم به تحقیق
مبسوط ایشان مراجعه کنید و درباره این مدعا که «فقط و فقط» روایت عایشه موجب این همه حرف و حدیث
شده یا نه ،داوری کنید.
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است اما تمام این ازدواجها را در چنین بستری تحلیل كردن دشوار به نظر میرسد.
خیلی سریع نگاهی دوباره به چگونگی همسرگزینیهای پیامبر بیفكنیم تا تحلیل
آسانتر باشد .از ازدواج نخست یعنی پیوند با خدیجه عبور میكنیم كه وضعیت استثنایی
و تا حدودی طبیعی دارد و طبعا محل مناقشه هم نیست .ازدواج با سوده نیز خیلی بحث
ندارد .او زنی بیوه و احتماال میان سال بود و به گفتهای هم سن و سال پیامبر بوده ،و از
زیبایی و طراوت جوانی نیز بهرهای نداشت .به او عالقهای هم نداشت .حتی ،چنانكه
گفته شد ،پیامبر تصمیم گرفت او را طالق دهد كه او در ازای گذشت از نوبتش به سود
عایشه مانع این كار شد .شاید بتوان گفت ازدواج با سوده ،آن هم در زمانی كه عایشه
جوان را به عنوان نامزد عقدیاش دركنار خود میدید ،صرفا به اقتضای حفظ و مصلحت
خانوادهاش بود و نگهداری او نیز به انگیزه انسانی و حرمت اخالقی ممكن شد.
اما ازدواج با عایشه با چه مصلحتی صورت گرفت؟ با فرض صحت سن ازدواج
عایشه (فرضی که با توجه به دالیل اقامه شده چندان موجه و مستند نمینماید) میتوان
گفت این كه پیامبر باالتر از پنجاه سال دختر شش یا هفت ساله را به عقد خود درآورد،1
میتواند با عادت و عرف بودن آن در آن زمان توجیه شود (به ویژه كه در آن زمان
كسی بدان اعتراض نمیكند) ،اما آیا با وجود داشتن همسر (سوده) وگرم بودن فضای
خانواده ،توجیهی و مصلحتی در ازدواج با عایشه وجود داشت؟ گفته شده است كه
انگیزه پیامبر پیوند با ابوبكر ،دوست قدیم و یا شفیق وی ،و خاندان محبوب بنی تمیم
بود .ممكن است چنین هم بوده باشد اما اوال اثبات آن آسان نیست و از این رو نمیتوان
بر آن انگشت تأکید نهاد و ثانیا این انگیزه به صورت فرضی برای اكثر ازدواجهای
آدمیان دیگر هم میتواند مطرح باشد و ثالثا این انگیزه با انگیزههای دیگر مانعهالجمع
نیست یعنی میتواند هم مالحظات اجتماعی و یا خانوادگی و سیاسی باشد و هم عالیق
شخصی .درعین حال سوده و عایشه را به دلیل نخستین ازدواجهای پس از خدیجه،
میتوان تا حدودی طبیعی و عادی دانست ،اما در مورد حفصه دختر عمر چه میتوان
گفت؟ با توجه به چگونگی این ازدواج ،به احتمال قوی پیامبر به انگیزه دلجویی از زنی
جوان و بیوه كه همسرش را كه یكی از سرداران مجاهد اسالم بود از دست داده بود
و پریشان حال بود و نیز به قصد استمالت از عمر كه پاسخ منفی دو دوستش ابوبكر و
 . 1در عین حال باید دانست که در آن روزگار در میان اعراب حجاز گویا عقد و ازدواج دختر کم سن و سال
چندان غیر عادی نبوده است .چنانکه شهرت دارد حضرت فاطمه در هنگام ازدواج با علی در سال دوم هجرت
نه ساله بوده است گر چه بیش از این نیز گفته شده است و جالب اینکه ابتدا عمر و ابوبکر به خواستگاری فاطمه
میروند و پیامبر با این استدالل که او خردسال است قبول نمیکند .حتی وفق قول مشهور عمر در اواخر عمر با
دختر خردسال علی ام کلثوم ازدواج کرد .بعدتر دو دختر امام حسین فاطمه و سکینه نیز در حدود ده سالگی به
عقد همسرانشان در آمدهاند.
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عثمان را در مورد پیشنهاد ازدواج حفصه با آنان شنیده بود ،خود از حفصه خواستگاری
كرد .اما باز باید گفت كه این انگیزه درست و انسانی به معنای نفی ضروری انگیزههای
دیگر نیست .درباره زینب دختر خزیمه چیز زیادی نمیدانیم و لذا نمیتوان داوری
كرد .ماجرای انتخاب ریحانه یكی از اسیران بنیقریظه نیز چنین است .هرچند گفتهاند
هدف ایجاد الفت و پیوند با بنی قریظه بوده است اما واقعا نمیتوان مطمئن بود و دست
کم قابل اثبات نیست.
ماجرای ازدواج با زینب دختر جحش نیز به دلیل انتساب آن به خداوند چندان جای
چون و چرا ندارد .به عبارت دیگر در این مورد وضعیت خاص و غیبی مطرح شده که از
منظر یک مورخ امکان تحقیق در آن نیست هرچند که از منظر ایمانی (به ویژه گفته شده
که دلیل این ازدواج به فرمان الهی برای برانداختن یک سنت غلط بوده) مقبول مینماید
و حداقل در تعلیل آن ناچار مؤمنانه سکوت رواست .در مورد جویریه نیز میتوان به
انگیزه كمك مادی پیامبر به آن دختر اسیر استناد كرد ،که البته به آثار مثبتی از جمله
آزاد شدن تمام اسیران قبیلة دختر در پی این ازدواج و نیز مسلمان شدن تمام قبیله نیز
منتهی شد ،اما این دلیل نیز چندان موجه نمینماید چرا که هیچ روشن نیست که چنان
آثاری از پیش ملحوظ و قطعی بوده یا نه و ثانیا چنین هدفی با انگیزههای شخصی دیگر
معارض نیست .در باره انتخاب صفیه دختر ُح ّییبن اخطب نیز گیورگیو گفته است 1که
محمد برای بهبود مناسبات مسلمانان و ساكنان یهودی خیبر ،صفیه را به زنی گرفت.
میتواند چنین هم باشد ،اما نمیتوان به سادگی آن را اثبات كرد و حداقل دالیل دیگر
را كامال منتفی شمرد .البته برخورد انسانی پیامبر با صفیه (و نیز جویریه) بسیار درخور
توجه و احترام است چرا که طبق مقررات آن روزگار اینان اسیر و غنیمت جنگی بودند و
میتوانستند به عنوان غنیمت و کنیز در اختیار محمد قرار بگیرند و به عنوان کاربر جنسی
عمال همان هدف ازدواج رسمی تأمین گردد .در مورد امحبیبه ،با توجه به شرایط آن زن
بیپناه با فرزند خردسالش در غربت حبشه ،انگیزه انسانی كامال آشكار است 2.در مورد
 . 1محمد پیغمبری كه از نو باید شناخت ،صفحه 243
قابل ذکر است که سید مرتضی عسکری (نقش عایشه در تاریخ اسالم» (جلد  ،1ص  )17در مقام احتجاج برای
توجیه فلسفه اجتماعی و حمایتی پیامبر در ازدواجهای مکرر پیامبر به نکتهای اشاره میکند که در هرحال قابل
تأمل و توجه است .ایشان مینویسد« :حکمت این کار نیز با در نظر گرفتن این که هیچ یک از ازدواجهای پیامبر
با قبائل انصار نبوده ،بیش از پیش آشکار میگردد .چه زنان بیوه انصار در حالی که در خانه و آشیانه فامیلی خود
بودهاند هیچ نیازی به سرپرستی در امر معیشت نداشته اند» .در عین حال حداقل این است که باید آیه  25احزاب
را ،آنجا که به صراحت توجه به زیبایی زنان در تعدد زوجات پیامبر مؤثر دانسته شده ،به گونهای تفسیر کرد که با
این فرضیه و تأمل قابل جمع باشد.
 . 2گیورگیو (ص  )333مینویسد« :پیغمبر میدانست که هرگاه با ام حبیبه ازدواج کند داماد ابوسفیان خواهد
شد و این وصلت از خصومت بزرگترین دشمنش در مکه که ابوسفیان باشد خواهد کاست . . .ام حبیبه در حبشه
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ماریه باید گفت كه گرچه او یك كنیز اهدایی بود و ملك محمد شمرده میشد اما ،چنان
كه خواهرش شیرین را به کسی بخشید ،میتوانست او را هم ببخشد .در این مورد هیچ
مصلحت و تدبیری قابل تصور و تصدیق نیست .در مورد میمونه میتوان گفت كه مسأله
مصلحت اندیشی در آن دخالت داشت .گیورگیو 1میگوید« :ازدواج محمد با میمونه
یك اقدام سیاسی برجسته به شمار میآمد .برای این كه میمونه هشت خواهر داشت
كه همه زوجه رجال برجسته مكه بودند و محمد بعد از ازدواج با هفت تن خویشاوند
میگردید .ابنهشام و ابنجیب میگویند هركه با میمونه ازدواج میكرد خویشاوند تمام
ً
2
سكنه مكه میشد .ضمنا میمونه عمه خالدبن ولید هم بود».
ً
جمعبندی و تحلیل ما در این قسمت این است كه ازدواجهای مكرر پیامبر قطعا
دارای انگیزههای اجتماعی و سیاسی هم بوده و این که در مدینه و در مقام امارت
چنین پدیدهای رخ مینماید مؤید این مدعاست ،اما به احتمال بسیار زیاد انگیزههای
شخصی نیز غایب نبوده است 3.دو نكته در این زمینه قابل توجه و تأمل است .یكی این
كه تمام ازدواجها را نمیتوان به مصلحت اندیشیهای اجتماعی و سیاسی منسوب كرد،
دیگر آن كه اثبات شئ نفی ماعدا نمیكند ،منطقا میتواند دالیل شخصی و اجتماعی
هردو وجود داشته باشد .البته در این میان عشق به معنای دقیق كلمه و حداقل به معنایی
كه عارفان گفتهاند و به آن «عشق افالطونی» گویند ،در پیامبر نسبت به زنانش دیده
نمیشود ،اما از مجموعة حوادث چنین استنباط میشود كه پیامبر عالقه وافری به جنس
مونث داشته و شاید از توان جنسی باالیی هم برخوردار بوده است 4.در آن سخن مشهور
كه من از دنیای شما سه چیز را برگزیدهام :زن ،نماز ،و عطر را ،5به صراحت به این
بود و محمد فکر میکرد که هرگاه آن زن بیوه به عربستان بر گردد پدرش ابوسفیان و افراد خانواده اش (بنی امیه)
نخواهند گذاشت وی به پیغمبر اسالم وصلت نماید .این بود که شخصی را انتخاب کرد و او را وکیل نمود که به
حبشه برود و ا ز ام حبیبه خواستگاری نماید و او را با خود به مدینه بیاورد».
 . 1همان كتاب ،صفحه 742
 . 2باید افزود که این آشفتگی و ابهام و تردید در مورد انگیزههای نهفته در همسران مطلقه پیامبر و یا زنانی که از
آنان خواستگاری شد و سرانجام به خانه محمد نیامدند (حتی در ماههای آخر عمر) بسیار بیشتر و جدیتر است.
 . 3نظریه رایج مبنی بر توجیه تمام ازدواجهای پیامبر بر محور مصلحت اندیشی سیاسی و اجتماعی چندان
سست است که حتی برخی از عالمان و محققان سنتی اسالمی نیز ناگزیر از اطالق آن دست کشیدهاند .از جمله
سید مرتضی عسکری در کتاب «نقش عایشه در تاریخ اسالم» (ترجمه عطاء محمد سردار نیا و  ،. . .تهران،
مجمع علمی اسالمی ،چاپ سوم ،7631 ،جلد  ،1ص  )66پس از گزارشی مجمل از زندگی نامه همسران پیامبر
و چگونگی این ازدواجها به درستی و محتاطانه میگوید « :از آنچه گذشت معلوم میشود که غالب ازدواجهای
رسول خدا بر مبنای حکت و سیاست و مصلحت اجتماع و اجرای قوانین الهی . . .نه ارضای هواهای نفسانی و
غرائز حیوانی».
 . 4ابن سعد (طبقات ،جلد  ،2قسمت اول ،ص  )69بدان تصریح کرده است.
 . 5در طبقات ابنسعد (جلد دوم ،قسمت اول ،صفحه  )211زن و بوی خوش آمده است.
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عالقه اشاره شده و در برخی گزارشهای تاریخی نیز نمونههایی از توجه و دلبستگی وی
به نشاط و زیبایی زنان دیده میشود 1.نزول آیه  52سوره احزاب مؤید این نظر است:
َ َ
َ
َّ
ُ َ َ َّ َ
َ
َ ُّ َ َ
َ َ ْ
«ل َی ِحل لك ِّالن َساء ِمن َب ْعد َول أن َت َبدل ِب ِه َّن ِم ْن أ ْز َواج َول ْو أ ْع َج َبك ُح ْس ُن ُه َّن ِإل َما َملكت
ٍ
َ َ َ َّ َ ُ ِّ َ
َی ِم ُینك َوكان الل ُه َعلى كل ش ْی ٍء َّر ِق ًیبا » 2این آیه پس از نه همسر بوده است .گرچه گفته
َ
َ
َْ َ َ
شده است این فرمان با فرمان دیگر در آیه  50كه میگوید َ«یا أ ُّی َها َّالن ِب ُّی ِإ َّنا أ ْحلل َنا لك
َ
َ َّ
أ ْز َو َاجك الل ِتی  ». . .نسخ شده است 3.در روایتی از امام صادق گفته شده است كه
این آیه اشارتی است به محرمات مورد اشاره در آیه  33سوره نساء .به هرحال حتی اگر
4
آیه نسخ هم نشده باشد ،باز اجازه كنیز داشتن بر پیامبر مجاز بوده است.
 . 1گفتهاند زنی بود به نام ضباعه عامری که بسیار زیبا و خوش اندام بود و شاعر و در مکه مسلمان شد و در
واقع از اصحاب شمرده میشد .او چند بار همسر گزیده بود و پس از درگذشت آخرین همسر خود در مدینه
پیامبر از طریق پسرش سلمه از وی خواستگاری کرد .پسر نیز پیشنهاد محمد را به اطالع مادرش رسانید .ضباعه با
این استدالل که آرزو دارد در شمار همسران رسول خدا محشور شود قبول کرد .ولی زمانی که این خبر به پیامبر
رسید وی با سکوت خود عمال آن را رد کرد .در چرایی آن گفتهاند که در این فاصله پیامبر با اطالع شد که ضباعه
عامریه دیگر جوانی و شادابی اش را از دست داده  .البته دالیل دیگری نیز در امتناع بعدی محمد ذکر شده است.
روایت است که این زن ده سال از محمد بزرگتر بود.
توضیح بیشتر را در ترکاشوند (ص  )911-901مالحظه کنید .نیز منابع آن مانند :طبقات ،االصابه ،اسدالغابه،
یعقوبی و . . .
در عین حال باید اذعان کرد که چنین گزارشی خالی از خلل و اشکال نیست .چرا که بسیار بعید مینماید که
پیامبر از احوال و حتی شکل و سیمای زنی چنین بلند آوازه و مسلمان و کهن سال بی اطالع بوده باشد .به ویژه
این نکته مهم که در آن زمان زنان نه تنها از پوشش کامل برخوردار نبودند بلکه بخش عمده اندامشان برهنه بود.
در این صورت چگونه قابل قبول است که پیامبر از شرایط و وضعیت جسمانی زنی نامدار بی خبر مانده باشد .اگر
بتوان به اصل روایت اعتماد کرد ،احتماال چراییهای دیگر (مانند ظهور برخی خطاها و یا نقشههای همسران پیامبر
در انصراف او از این تصمیم) مؤثر بوده است.
 . 2پس از آن دیگر هیچ زنی بر تو حالل نیست ،و نشاید كه همسرانی را جانشین آنان سازی ،و گرچه زیبایی
آنان تو را خوش آید ،مگر آنچه ملك یمین تو باشد ،خداوند نگاهبان و ناظر همه چیز است.
 . 3قابل توجه است که شماری از فقیهان و مفسران به نسخ در آیات اعتقاد ندارند .مانند آیتالله سید ابوالقاسم
خویی و آیتالله غروی اصفهانی.
 . 4از جمله ایراد به رفتار پیامبر همین است که چرا وی هم در مورد تعدد زوجات از حد گذشته و از چهارتا
به حداقل نه زن در یک زمان رسیده و هم در جواز در کنیز داشتن و هم جواز قبول هبه زنان .در واقع پرسش این
است که چرا محمد قانونی که خود نهاده نقض کرده است؟ پاسخ مؤمنانه البته این است که به فرمان خداوند بوده
و یا خود نبی چنین اجازهای داشته و اصوال تشخیص وی عین شریعت و حکم الله است ،اما روشن است که اوال
چنین پاسخی برای مورخان و منتقدان غیر مسلمان قانع کننده نخواهد بود و ثانیا حتی برای مؤمنانی که به معقول
بودن گزارههای دینی و احکام شرعی باور دارند ،نیز پاسخی در خور و معقول باید .از این رو سید مرتضی عسکری
در کتاب «نقش عایشه در تاریخ اسالم» (جلد  ،1ص  )96-76کوشیده وجه عقالنی برای استثناها پیشنهاد کند.
سخن محوری ایشان این است« :حکمی خاص برای شخصیتی خاص» و پس از شرحی با استناد به آیات -05
 25سوره احزاب مینویسد «البته این نه از آن بابت بوده است که برای پیامبر نه زن جایز بوده و برای مردان دیگر
چهار زن» .اما باز میتوان پرسید چرا؟ اگر هم بتوان حکمی خاص برای شخصیتهایی خاص را معقول و مقبول
دانست ،باز باید توجیهی خردپسند برای این استثنا ارائه داد .به ویژه باید دانست که همیشه استثناها یعنی خروج
از قاعده محتاج دلیلی روشن و مقنع است .اما این محقق در مقام پاسخ به این پرسش مقدر میگوید «پیامبر از
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این مالحظات البته اكنون مورد استناد ما نیست ،بلكه تكیه بر این جمله است كه
مسأله شیفتگی پیامبر نسبت به زنان و حس زیبایی دوستی وی ،در آیه تصریح شده
است .به ویژه جز خدیجه و عایشه تمام زنان پیامبر بین 16و 30سال داشتهاند و تقریبا
همه را به زیبایی و طراوت توصیف كردهاند .با توجه به اینكه به استناد آیات فراوان
قرآن عصمت مطلق پیامبران مقبول نیست ،این خصوصیت در پیامبر ،حتی اگر مطلوب
به نظر نرسد ،خالف عصمت به معنایی درست و معقول آن ،نیست .زیرا كه در این
مورد خالف بخش شرعی صورت نگرفته است .اما این كه تعدد زوجات پیامبر ویا جواز
آن تحت شرایطی در قرآن ،به عنوان یك اصل دینی و جاودانه مؤید جواز چند همسری
باشد ،هرگز چنین نیست .در فصل هفتم کتاب سوم در این باب سخن خواهیم گفت.
به هرحال فكر میكنم با تكیه بر دو فرضیه ،در این مورد مشكل غیر قابل حل و حتی
ابهامی وجود نخواهد داشت .یكی بشر بودن پیامبر که به تصریح قرآن خود آن همه بر
آن تأکید داشت ،و دیگر ،زمانی -مكانی دیدن احكام دینی و فهم و تحلیل سیره نبوی
1
در بستر شرایط و واقعیات زمانه.

این اختیار خود همچنین در تأمین مصالح عالیه اسالمی و رهبری سیاسی معنوی برای تأمین نیازهای انسانی بانوان
آبرومند جامعه آن روز استفاده میفرمود .اما وقتی که وضع مسلمانان پس از فتح مکه سر و سامان گرفت از آن
پس رسول اکرم با هیچ بانویی ازدواج نفرمود .چه حاجتی در استفاده از این حکم خاص وجود نداشت» .اما قبول
چنین پاسخی با پرسشهایی مواجه است .از جمله این که اوال «تأمین مصالح عالیه اسالمی» چنان مبهم و کشدار
است که قابلیت هر نوع تفسیر و حتی سوء استفاده را دارد و ثانیا باید ثابت شود که تمام ازدواجها «برای تأمین
نیازهای انسانی بانوان آبرومند جامعه آن روز» بوده و چنین مدعایی واقعا ثابت نیست و ثالثا همان آیه  25سوره
احزاب که به دلیل منع پیامبر از تکرار ازدواج اشاره دارد ،مغایر با چنین تدلیل و تعلیل است .رابعا در مقام نقض
چنین استداللی میتوان گفت همان دلیل تأمین مصالح عالیه اسالمی و تأمین نیازهای مادی و معنوی زنان بی پناه
آن روز ایجاب میکرد مردان دیگر مسلمان نیز از این امتیاز بهره میبردند و مجاز بودند بیش از چهار همسر اختیار
میکردند .مگر این ادعا کنیم شمار زنان نیازمند و آبرومند دقیقا همانهایی بودند که با پیامبر ازدواج کردند و
چنین مدعایی باطل است و حداقل قابل اثبات نیست.
 . 1گوستاولوبون (ص  )121-021مینویسد« :اگر از پیغمبر بتوان انتقادی کرد فقط همان محبت مفرطی است
که به زن داشته ولی این را هم نباید از نظر دور داشت که این محبت فقط در قسمت اخیر زندگانی در او پیدا شده
بود و اال در اوایل عمر تا سن پنجاه سالگی به همان زوجه اولی قناعت نمود. . . .این شماره [منتقدان] در نظر
اهالی اروپا شاید زیاد باشد ،ولی در نظر مشرقیها ابدا افراطی در آن به عمل نیامده است .اگر پیغمبر اسالم به
عاقل ترین سالطین دنیا یعنی سلیمان ،که در کتب عهد عتیق شرح او مسطور است ،تأسی کرده بود ،خیلی بیش
از این بایستی زن گرفته باشد».

بخش هشتم

ماجراهای مواجهه مسلمانان و یهودیان

درآمد

می دانیم که یکی از موضوعات مهم تاریخ عصر نبوی (فرمانروایی حضرت محمد
در مدینه) مواجهه یهودیان با مسلمانان و پیامبر اسالم است .در این دوران حدود ده سال
چند رخداد مهم بین یهودیان یثرب با مسلمانان نوآیین همواره مورد پرسش و چالش
بوده و هنوز هم بین تاریخ نگاران و حتی سیره نویسان ایمان مدار مسلمان مورد بحث
و مناقشه است .برخوردهایی که از سال سوم آغاز شد و تا حدود سال هفتم ادامه یافت
و از دو سو موجب آزارها و آسیبهایی گردید و البته در این میان چند قبیله یهودی
بیشترین آسیب را دیدند .در این میان چند حادثه بیش از همه مورد بحث و مناقشه
است :برخورد با بنی نضیر ،بنی قینقاع ،بنی قریظه و با یهودیان خیبر و نیز قتل چند تن
از یهودیان که ،وفق منابع اسالمی ،متهم به توهین و حتی توطئه علیه مسلمانان و شخص
نبی اسالم بودند.
در این جستار ابتدا به تاریخچه حضور قوم یهود در شبه جزیره عربستان اشارتی
میشود تا خوانندگان اطالعات الزم را در باره یهودیان داشته باشند و این اطالعات شاید
به فهم فضای زیست یهودیان و به ویژه به درک فضای مواجهه بین یهودیان و مسلمانان
کمک کند .آنگاه دیباچهای خواهم نگاشت و در آن به مبانی نظری و تحلیلی ام اشاره
خواهم کرد تا مخاطبان هوشمند بدانند نقطه عزیمت من در این گزارش تاریخی (و نه
صد البته کالمی) چیست.
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تاریخچه حضور یهودیان در شبه جزیره عربستان

یکی از دینهای کهن در شبه جزیره دین یهود بود 1که در نواحی مختلف عربستان
پراکنده بوده ولی در آستانة ظهور اسالم قبایل بزرگی از آنان در شهر یثرب (مدینه بعدی)
میزیستند .شمار آنان چندان زیاد بود که به روایتی نیمی از ساکنان یثرب را یهودیان
2
تشکیل میدادند.
در عین حال از آغاز نفوذ و کوچ یهودیان به عربستان و سیر تاریخی و زیستی شان و
امور مربوط به آنان حتی در عصر جاهلیت اطالعات زیادی در دست نیست .به گزارش
جوادعلی در کتاب مهم «المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم» اسناد قابل توجهی از
وضعیت یهودیان در پیش از اسالم در جزیرهالعرب در اختیار نیست .اطالعات موجود
از یهودیان و قبایل و طوایف متنوع آنان ،عمدتا از طریق تاریخ صدر اسالم و طرح
قبایل مختلف یهود در ارتباط با مواجهه آنان با محمد و اسالم و غزوات و روابط صلح
و جنگشان با پیامبر به دست آمده و در منابع سیره و تاریخ اسالم انعکاس یافته است.
دقیقا روشن نیست که یهودیان از چه زمانی و در چه مکانهایی ساکن شده و یا از
کجا به کجا کوچ کردهاند .گفته شده که یهودیان غالبا در فلسطین و مابین فلسطین و
یثرب سکونت داشتند .این نواحی از جمله سرزمین فلسطین از دیرباز یک منطقه عربی
بود و در قلمرو شبه جزیره قرار داشت .در واقع فلسطین امتداد طبیعی حجاز و جزئی
از آن است و عکس آن نیز صادق است .لذا اسکان و اقامت مردمان حجاز و فلسطین
در نواحی یکدیگر امری طبیعی و معمول بوده است .به طور طبیعی شمار قابل توجهی
از قوم یهود در سرزمین یمن (جنوب) و یمامه و عروض زندگی میکردند .به روایتی
یهودیان یمن از روزگار سبأییان یعنی بختالنصر به آن ناحیه کوچ کرده و دیگر به فلسطین
باز نگشتند .با ورود و چیرگی حبشیان مسیحی بر یمن یهویان تا حدودی ضعیف شده
اما در عین حال ماندند .نجران از پایگاههای مهم یهودیان در یمن بود .آنان در آنجا با
مسیحیان و بت پرستان میزیستند .در طائف نیز شماری از یهودیان زندگی میکردند که
از یمن رانده شده بودند .شماری هم در مکه میزیستند که ظاهرا چندان زیاد نبودند .اما
3
بیشترین آنها در یثرب و نواحی آن مقیم بودند.
این که این گروه دینی–قومی از چه زمانی در نواحی یثرب میزیستند ،دقیقا روشن
 . 1در باره معنای لغوی «یهود» اختالف نظر وجود ارد .اما احتماال متخذ از خدای یهود «یهوه» است که
عبری است و یهود به معنای پرستندگان یهوه میباشد .یحیی نوری ،جاهلیت و اسالم ،ص 593
 . 2گیورگیو ،محمد پیامبری که از نوباید شناخت ،ص 771
 . 3به گزارش جوادعلی (المفصل فی تاریخ العرب ،جلد  ،6ص  )765مدینه را یهودیان در روزگار پیش از
اسالم به یثرب دادند و آنان نیز آن را از آرامیان گرفتند تا بدین وسیله بین وادی القری و جاهای دیگر فرق نهاده
شود.
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نیست .به گفتة جوادعلی برخی از اهل اخبار آوردهاند که یهودیان از زمان موسی
در یثرب مقیم شدهاند .برخی گفتهاند از زمان بختالنصر یهودیان در مکانهایی چون
وادیالقری و خیبر و تیماء و یثرب ساکن شدند .در واقع اینان در این زمان گریختند و
به این نواحی کوچ کردند .اخبار تلمود و برخی منابع یهودی نیز مؤید این خبر است.
برخی روایت کردهاند که نخستین یهودیان کسانی بودند که در سپاه نبونید بودند که
به تیماء میرفتند و شماری از آنها در جاهای مختلف از جمله در یثرب ساکن شدند.
بعضی نیز آوردهاند که یهودیان حجاز و پیرامون یثرب پس از ظهور روم در بالد شام و
تحت تعقیب قرار دادن یهودیان و عبرانیان بوده و آنان برای گریز از آزار رومیان و امنیت
یافتن به این نواحی هجرت کردند .این خبر میتواند درست باشد چرا که پس از فتح
فلسطین به دست رومیان ،یهودیان زیادی ناچار شدند از فلسطین بگریزند .بنیقریظه و
بنیبهدل از این شمار کوچندگانند .جوادعلی در مجموع چهارده قبیله یهودی را به نام بر
میشمرد و میگوید اینان از یهودیان مهاجر و بنی اسرائیل بودند .اما یهودیانی نیز بودند که
از خاندانهای عرب بودند .وی به چهار قبیله مشهور از قبایل عرب در جنوب و حجاز
اشاره میکند .این یهودیان بر یثرب و پیرامون آن چیره بودند تا این که در پی سیل َع ِرم
و کوچ شماری از قبایل کهن از جنوب به نواحی دیگر مانند دو قبیلة نامدار یعنی اوس
و خزرج به یثرب آمدند.
ظاهرا در مکه شمار یهودیان چندان زیاد نبود و به گفتة جوادعلی از آنجا که در مکه
شمار و نقش قابل ذکری نداشتند در آیات مکی اشارتی به آنها نشده اما در مدینه به ویژه
1
در سالیان اخیر بدانها اشارت رفته است.
بنینضیر و بنیقریظه دو طائفه مهم و اثرگذار یهودی بودند که در یثرب میزیستند و
در اواخر نقش سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مهمی هم در میان یهودیان و هم در
میان اعراب و قبایل یثرب و حوالی آن ایفا میکردند .اینان غالبا با دو قبیلة برتر یثرب
یعنی اوس و خزرج هم پیمان بودند .ظاهرا این دو طائفه از نظر تبار به یک شخص
 . 1البته صرفا به دلیل عدم اشارت آیات قرآن به یهودیان مکه نمیتوان نتیجه گرفت که اینان در مکه زیاد نبوده
و یا نقشی نداشتند .از آنجا که در مدینه دوران اقتدار سیاسی پیامبر و مسلمانان بود و برخوردهای زیاد و تند و
خشنی بین یهودیان و مسلمانان رخ داد ،طبعا آیاتی در این زمینه نازل شده و یا در سیرههای نبوی به کرات از آن
حوادث و رخدادها یاد شده است .این سخن بدان معناست که اگر یهودیان مکه در قلمرو اسالم و پیامبر اسالم
به هر دلیل موضوعیتی پیدا میکرد ،قطعا در قران و نیز سیره نبوی آیات و نشانههایی از یهود و افکار و اعمال
آنان یافت میشد .چنان که جوادعلی (جلد  ،6ص  )035خود روایت میکند که در طائف یهودیانی بودند که از
یمن و یثرب رانده شده بودند .آنان به تجارت اشتغال داشته و پس از اسالم نیز هرگز مسلمان نشدند .پس از آن
که اهل طائف با پیامبر اسالم صلح کرده و تعهد کردند ربا ندهند و شراب نخورند ،یهودیان نیز پذیرفتند جزیه
بدهند و بمانند.
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میرسیدند که نامش کاهنبنهارون بود .این دو از نظر تبار و نسب از دیگر یهودیان ناحیه
برتر و شریفتر شمرده میشدند .این دو قبیله به کهانت شهره بودند و این شهرت از نام
نیایشان نیز آشکار میشود .البته نولدکه احتمال میدهد عنوان کاهن به دلیل انتساب آنان
به طبقه کاهنان بوده که از فلسطین کوچ کرده بودند .همواره بین سه گروه یهودی
بنیقینقاع ،بنینضیر و بنی قریظه اختالف و جنگ و درگیری وجود داشت .البته برخی از
پژوهشگران بر این گمانند که بنی قینقاع از اعراب یهودی شده باشند .یهودیان وادیالقری
اکثریت ساکنان منطقه را تشکیل میدادند.
یهودیان خیبر از اقوام مهم یهودی شمره میشدند و به کشاورزی و ثروتمندی و نیز
به شجاعت در میان یهودیان شناخته شده بودند .خیبر سرزمینی دارای آب فراوان و
حاصلخیز بود و به زراعت شهرت داشت و نخلستانهای بزرگی داشت .گمان رفته که
یهودیان خیبر از نسل «رکاب» یاد شده در تورات بودند .برخی گفتهاند که خیبر نامی
عبری و معادل ِحصن (دژ) در عربی است .بعضی نیز گفتهاند که خیبر عبری است اما
معنای آن طائفه و جماعت است .به گفتهای خیبر دارای هفت قلعه مهم بود که آنان
را از تجاوزات اعراب و غارتشان محفوظ میداشت .به روایت جوادعلی کهنترین سند
مکتوبی که در آن اسم خیبر آمده مربوط میشود به سندی به سال  568میالدی.
یهودیان نواحی مختلف عمدتا یهودی مهاجر فلسطینی بودند اما شماری از اعراب
اصیل نیز در طول زمان و بر اثر تبلیغات یهودیان و یا هم نشینی و روابط فرهنگی و
اقتصادی و قبیلهای عمیق و معاشرت مداوم با هم به دین یهود گرویده بودند .در گذر
ایام یهودیان مهاجر از جهات مختلف شدیدا تحت تأثیر فرهنگ و عقاید و سنن مردمان
میزبان و بومی عرب جزیره و حجاز قرار گرفته بودند .این اثرپذیری تا حد زیادی در
عقاید دینی هم بود و از این رو آنان تا حدودی از باورها و عقاید دینی کهن و اصیل خود
فاصله گرفته بودند 1.سیر این تحول پذیری به گونهای بود که یهودیان عرب و مستعرب
(حداقل شماری از آنان) چندان مداومتی و اصراری بر حفظ محافظهکارانه افکار و
عقاید میراثی کهن خود نداشتند.
یهودیان عربستان در آستانة ظهور اسالم از نظر دینی چندان به تبلیغ دین اهتمام
نمیکردند .از این رو برخی تاریخ نگاران بر این نظرند که یهودیان جزیرهالعرب از
دیگر همکیشان خود جدا شده و اینان با دیگران از نظر عقیدتی متفاوت بودند .از جمله
 . 1شیرین دخت دقیقیان (شرحی بر داللت الحائرین ،جلد چهارم از ترجمه داللت الحائرین-اثر مشهور موسی
بن میمون ،-آمریکا ،بنیاد ایرانیهارامبام ،1102 ،ص  )232گزارش میکند که یهودیان عربستان بازماندگان زلوتها و
فرقههای عرفانی بودند و این تعالیم َم َعسه مرکاوا را از قرن اول تا قرن هفتم میالدی و ظهور اسالم حفظ کرده بودند.
به نظر میرسد که این وصف برای یهودیان عربستان به طور عام چندان با گزارشهای تاریخی سازگار نیست.
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گفتهاند که آنان به تلمود مقید نبودند و حتی آنان را یهودی نمیدانستند .احتماال به
همین دلیل است که در گزارشهای عبرانی اثری از اعراب یهودی ساکن جزیره نیست
(البته جوادعلی دالیل دیگری برای این عدم گزارش در مورد یهودیان جزیره ذکر کرده
است) .آنان بیشتر در اندیشه تجارت و امور بازرگانی و معیشتی بودند و مسئله کسب
درآمد و زندگی بهتر برای آنان مهم شمرده میشد .از باب مقایسه میتوان گفت مسیحیان
آن نواحی به امور مذهبی و دعوت دینی توجه بیشتری داشتند و در این زمینه فعالتر
بودند .در واقع آنان در نهایت با اعراب آن روزگار تفاوت چندانی نداشتند و در اکثر
امور ،جز دیانت ،با اعراب یکی بودند .آنها مانند عربان جزیره لباس میپوشیدند و به
اعراب زن میدادند و از آنها زن میستاندند .در امور دیگر زندگی نیز همین رابطه مدنی و
فرهنگی وجود داشت .در دیگر امور نیز یهودیان کم و بیش تابع سنتهای عربی بودند.
یهودیان جزیرهالعرب به عربی سخن میگفتند و هر قومی تابع زبان محلی و ویژه خود
بود .اعراب در سرزمینهای عربی از آزادیهایی برخوردار بودند که در جاهای دیگر نبود
و این ویژگی یهودیان را نیز در استفاده از فضای آزادتر تشویق میکرد .در مجموع در
طول دوران دراز همزیستی و در اغلب زمانها بین یهودیان و اعراب روابط خوب و حسنه
بوده است .در عین حال این بدان معنا نیست که هیچ نقار و اختالف و حتی جنگ و
خشونت در میان نبوده است .اما شاید در برخی مناطق دیگر روابط اعراب و یهودیان
متفاوت بوده است .از اخبار سریانی و عبرانی چنین پیداست که عربان منطقه بابل به
یهودیان ناحیه هجوم میبردند و به غارت و جنگ بر ضد آنان میپرداختند .اما در مقابل
یهودیان جزیرهالعرب از نظر علم و فقه و تألیف و خطابه به گونهای و در سطحی نبودند
که یهودیان عراق یا فلسطین و یا مصر بودند .حتی یهودیان جزیره به انواع خرافات
مذهبی مانند سحر و جادو و تعویذ گرایش داشتند .احتماال انزوای آنان از دیگر یهودیان
و یا دوری آنها از سرزمینهای پیشرفتهتر در این عقب ماندگی آنان نقش داشت 1.اما این
دلیل به تنهایی برای توجیه و تعلیل این عقب ماندگی کفایت نمیکند .ضمن این که
شمار این یهودیان در جزیره کم نبودند.
طوایف پراکنده یهودی در عربستان عمدتا به کارهای کشاورزی و تجارت اشتغال
داشتند .در عین حال رباخواری و اشتغال به برخی صنایع مانند رنگرزی ،بافندگی،
آهنگری و پرورش انواع حیونات و پرندگان و صید ماهی در ساحل دریای سرخ نیز از
 . 1طه حسین (آئینه اسالم ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،6431 ،ص  )7میگوید:
بیشتر یهودیان ،مانند اعراب ،بیسواد بودند و جز علمای مذهبی خود خوانا و نویسان نداشتند؛ این علمای مذهبی
به نادانی نزدیکتر بودند تا به دانش ،و از ایشان نیز کمتر کسی بود که دین خود را به خوبی بداند تا به یهودیان
دیگر چه رسد.
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امور مورد عالقه یهودیان بود و به آنها اهتمام داشتند.

1

دیباچه ضروری (مبانی نظری تحلیل)

چنان که گفته شد در آستانه ظهور اسالم مسیحیان عموما در حوالی مکه (طائف)
میزیستند و یهودیان در شهر یثرب (مدینه) زندگی میکردند .بر اساس منابع موجود ،تا
هجرت نبی اسالم از مکه به یثرب ،هیچ نوع مواجههای بین این دو گرده دینی کهن با
مسلمانان و پیامبر اسالم رخ نداده بود .نبی اسالم آشکارا خود را ادامه دهنده راه ابراهیم
و موسی و عیسی و تصدیق کننده کتب دینی شان میدانست (این مدعا بارها در آیات
قرآن آمده است) .و همینان بعدها تحت عنوان «اهل کتاب» به رسمیت شناخته شده و
دارای حقوقی مشخص شدند .اما این در مدینه بود که بین مسلمانان و دو دین ابراهیمی
و سامی کهن ،برخوردهایی رخ داد .البته مواجهه مسیحیان محدودتر بود و حداقل به
خشونت کشیده نشد ولی برخورد یهودیان به گونهای بود که خیلی زود به تنشهای
زیادی دامن زد و به خشونتهایی منتهی گردید.
اما علل و انگیزههای این برخوردها چه بود؟ آیا باورهای مذهبی دلیل و انگیزه چنین
چالشهایی شد و یا دالیل دیگر نقش داشت؟
از آنجا که منابع موجود برای شناخت درست و همه جانبه رخدادهای صدر اسالم
کفایت نمیکند و به ویژه این که این منابع با فاصله حداقل بیش از یک قرن از زمان
رویدادها ثبت و ضبط شدهاند و طبعا آمیخته به انواع تغییرات و تحریفات هستند،
اکنون نمیتوان درک کامال واقع بینانه و منصفانه و جامع از مواجهه مسلمانان و یهودیان
داشت و از این رو درک و تحلیل ما در شرایط کنونی منحصر است به همین منابع
اسالمی موجود .حداقل من از منابع دیگر اطالعی ندارم و گزارش من از ماجرای
مواجهه یهودیان و مسلمانان و پیامبر اسالم ،محدود است به منابعی که دیده ام و البته
تالش کرده ام در حد درک و تشخیص خود مستند و منصفانه تحلیل کنم .گفتن ندارد
برای روشن شدن زوایای رخدادهای مربوط به یهودیان مدینه و قبایل مشهور آن ،دیدن
منابع و اسناد یهودی این دوره در حجاز و یا حوالی همجوار (البته اگر وجود داشته باشد)
بسیار ضروری است .زیرا محتمل است که گزارشهای منابع اسالمی تعصب آلود و یا
جانبدارانه و حداقل یک سویه باشد؛ همان گونه که چنین احتمالی در منابع یهودی و
جز آن نیز وجود دارد .به ویژه که برخی گزارشهای راه یافته در منابع اسالمی ،از طریق
برخی یهودیان و یا یهودی زادگان گاه مسلمان شده انجام شده است.
 . 1جوادعلی ،جلد  ،1ص  956–56و جلد  ،6ص ،915–815 ،615–115 ،932–822 ،913 ،512 ،212 ،63–43
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با توجه به این نکات ،هیچ تحلیلی از تاریخ مواجهه یهودیان مدینه با مسلمانان تا اطالع
ثانوی ،کامل و جامع نیست .به ویژه که در هر دو سو شواهدی وجود دارد مبنی بر
تحریف و یک سویه نگری و سوء استفاده علیه یکدیگر .این تاریخچه مبهم و به یقین
ناقص ،از همان زمان تا کنون موجب شده تا نقار و سوء ظن و حتی دشمنی نامتعارف
و نامعقولی بین مسلمانان و یهودیان در تاریخ اسالم پدید آید؛ نقاری که هنوز هم در
اشکال مختلف و با درآمیختن با انواع اغراض سیاسی دولتها و یا رهبران دینی از دو
سو ،بازتولید میشود و زمینه ساز انواع دشنمیها و گاه خشونتها میشود .هنوز هم
غالب تحلیلگران مسلمان (حتی گاه روشنفکر و مدرن) از اصطالح «اسرائیلیات» ،که
گویی جملگی با سوء نیت و به قصد ایجاد انحراف در اسالم از سوی برخی یهودیان
جعل شدهاند ،استفاده میکنند .در تفکر عموم مسلمانان اصطالح «اسرائیلیات» به
معنای خرافه و افکار و آموزههای ضد اسالمی است که از همان آغاز به وسیله یهودیان
و به ویژه یهودیان نومسلمان (عمدتا به عمد) وارد اسالم شده است .اکنون حتی تبار
یهودی داشتن یک مسلمان چه بسا راست کیش ،موجب بدگمانی خواهد بود
اما در مورد دالیل و انگیزههای رخدادهای پیاپی برخورد یهودیان با مسلمانان ،سخن
به کمال نمیتوان گفت ولی به اجمال میگویم که این برخوردها اساسا سیاسی بوده و
ربط مستقیم و معناداری با فکر و عقیده مذهبی خاص دو طرف نداشته و امر سیاست
نیز به طور مستقیم به تحقق امارت و فرمانروایی حضرت محمد در مدینه بستگی و ربط
پیدا میکند.
برای روشن شدن این مدعا به کوتاهی عرض میکنم که پس از هجرت نبی اسالم
از مکه به مدینه و احراز امارت وی در این شهر و سپس گسترش آن در نواحی دیگر و
در اواخر به مکه و در نهایت به تمام حجاز ،محمد افزون بر نبوت و دعوت دینی ،در
عمل امیر و میتوان گفت «شیخ الشیوخ قبایل» و فرمانروای عموم عربان مدینه و مکه
(اعم از مسلمان و غیر مسلمان) شمرده میشد و این امر به طور ذاتی و عرضی پیامبر را
با مقتضیات ملکداری درگیر کرد و میدانیم که جدالهای مختلف فکری و اجتماعی
و سیاسی و اقتصادی و وضع قوانین و فصل خصومات و جنگ و صلح و  ،. . .از
مقتضیات امر امارت و حکومت است .چنان که در جستار چهارم به تفصیل نوشتم،
آمیختگی دو امر ذاتا متمایز نبوت و حکومت و تجسم آن در شخصی واحد ،منشاء
مشکالت و انحرافاتی در بینش و روش مسلمانی در ادوار بعد شد تا آنجا که از همان
قرن نخست ،تصمیمات نبی اسالم ،که عمدتا برگرفته از سنتهای جاری اعراب بود و
الزاما در تخته بند زمان و مکان ،ذیل عنوان «سنت و سیره نبوی» ماهیت و صبغه مذهبی
یافت و مقدس شد و نقدناپذیر و الزام آور برای تمام زمانها و مکانها.
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با توجه به این مالحظه عام ،برخورد مسلمانان و یا نبی اسالم با یهودیان و دیگر اقوام
و طوایف دینی و غیر دینی ،ذیل امارت محمد قابل تحلیل و نقد و بررسی است و نه
ذیل عنوان اسالم و یهودیت .تا آنجا که به نظریه اسالم با استناد به قرآن مربوط میشود،
پیامبر اسالم خود را تداوم بخش پیامبران ابراهیمی و توحیدی پیشین و از جمله حضرت
موسی میداند و حداکثر اسالم مکمل آنهاست (و نه البته لزوما ناسخ آنها) و از این رو
آزادی فکر و عقیده برای پیروان آن دو دین بزرگ (همین طور دین زرتشت و منداییان
(سوره حج ،آیه  )17تأمین و تضمین شده است و ناگزیر پیامبر اسالم شرعا مجاز نیست
که عقیده مذهبی خود را بر آنان تحمیل کند.
در این صورت منطقا باید نتیجه گرفت که برخوردهای با یهودیان نمیتواند در
چهارچوب نظریه و سیاست شرعی و دینی رخ داده باشد .در واقع این مواجههها صرفا
در چهارچوب منازعات سیاسی و اجتماعی روزمره و جاری دهه نخست هجری رخ
نموده است .هرچند ممکن است افکار و آموزههای دینی دو سوی منازعه در مواردی به
صورت انضمامی نقش آفریده باشد.
حال این برخوردها چگونه و چرا رخ داده و در نهایت داوری ما امروز چگونه است،
صرفا یک امر عرفی و تاریخی است و طبعا هر تحلیلی در چهارچوب منابع و مستندات
معتبر و پس تعادل و تراجیج معتبر خواهد بود و همین طور درک فضای خاص رخدادها
و زمینههای مادی و معنوی برخوردها که البته چنین درکی برای امروز بسیار دشوار
مینماید.
از آنجا که در جستار ششم نوشتم که نبی اسالم نیز در حوزه عرفی و از جمله امر
ملکداری و تصمیمات روزمره از عصمت مطلق برخوردار نبوده و از این رو نقدپذیر
است (و این امر البته با منزلت معنوی و مقام وحیانی اش منافات ندارد) ،اگر در مواردی
به طور مدلل و مستند تشخیص این باشد که فالن تصمیم پیامبر در برخورد با یهودیان و
یا هر امر دیگری اشتباه بوده ،منطقا راه برای نقد و بررسی و اذعان به اشتباه باز خواهد
بود و حداقل منع دینی و اعتقادی نخواهد داشت.
با این دیباچه ضروری ،بررسی داستان برخوردهای نبی اسالم با یهودیان مدینه را آغاز
میکنم و در چند قسمت بدانها خواهم پرداخت و در این بررسیها نظریه پیشنهادی و
مختارم را به محک تحقیق و تحلیل تاریخی خواهم زد.

بخش نهم

تبعید یهودیان بنی قینقاع و چند ترور مخالفان یهودی

درآمد

بحثی که در باره برخورد نبی اسالم و مسلمانان با اقوام مختلف یهودی در مدینه
آغاز کرده ام ،اکنون به فصل دوم آن رسیده است .در فصل نخست ،تاریخچهای از
اسکان اقوام متنوع یهودی در یثرب (مدینه النبی بعدی) ارائه شد و سپس روش و مبانی
نظری و تحلیلی ام را در باب فهم و تحلیل تقدیم کرد .اکنون در این جستار ،دو فراز
مهم از تاریخ یهود را عرضه میکنم که اولی مربوط به ماجرای تبعید یهودیان بنی قینقاع
است و دومی در باره چند قتل و به اصطالح امروزین ترور مخالفان یهودی مدینه .در
جستارهای بعدی در باره یهودیان بنی نضیر و بنی قریظه و خیبر سخن خواهم گفت.
گفتنی این که فراز کوچکی از این نوشتار پیش از این به مناسبتی در جوف مقالهای
منتشر شده است.
آغاز درگیریهای مسلمانان با یهودیان

اگر بتوان به منابع موجود اعتماد کرد ،از مقطع پایان جنگ بدر (در رمضان سال دوم)
نقارهایی بین برخی از اقوام یهودیان با مسلمانان رخ داد و به زودی به رویارویی یهودیان
با نبی اسالم کشیده شد .واقدی تصریح میکند چون پیامبر از جنگ بدر بازگشت،
یهودیان پیمان شکسته و سرکشی کردند 1.دلیل و یا دالیل این مخالفت دقیقا روشن
نیست ،ولی احتمال داده شده است که به زعم یهودیان هجرت پیامبر به مدینه و نفوذ و
گسترش آئین توحیدی اسالم– با توجه به این که اسالم از یک سو دشمن بت پرستی بود
و از سوی دیگر پیامبر اسالم آشکارا خود را ادامه دهندة دو آئین موسی و عیسی و حتی
1

 .واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص .721

100

مهن شخب

وارث آن دو پیامبر توحیدی میدانست– به یکی شدن دو آئین اسالم و موسویت منجر
خواهد شد و دست کم اسالم مؤید یهودیت خواهد بود.
نمونههایی از این نزدیکی نیز وجود داشت .مثال پس از ورود محمد به مدینه ،پیامبر
دید روز دهم محرم (عاشورا) را به دلیل پیروزی موسی و نابودی فرعونیان در آن روز
روزه میگیرند .او نیز با این استدالل که ما نیز به این روزه سزاوارتریم ،دستور داد
مسلمانان نیز آن روز را روزه بگیرند 1.اما در عمل چنین نشد و یهودیان دیدند که اسالم
راه خود را به طور مستقل– در عین احترام به ادیان توحیدی و به طور کلی احترام به عقاید
2
دیگران– ادامه میدهد .به ویژه تغییر قبله نیز در سال دوم ،نقطة پایانی بر این امید بود.
در هرحال وفق منابع موجود ،مخالفتها و درگیریها از سوی یهودیان آغاز شد .ابن
هشام میگوید یهودیان بین دو قبیله کهن و پر نفوذ مدینه یعنی اوس و خزرج ایجاد
اختالف و دشمنی میکرد 3.به روایت ابن حجر حداقل در یک مورد نزدیک بود
اختالف این دو قبلیه به جنگ و خشونت کشیده شود ولی با پادرمیانی و تدبیر نبی
اسالم خنثی شد 4.جوادعلی میگوید یهودیان از یک سو بغضها و کینههای نهفته در
میان قبایل اوس و خزرج را بر میانگیختند و از سوی دیگر بین نومسلمانان و هم پیمانان
آنان در دوران جاهلیت فتنه گری میکردند .با توجه به این که اسالم دین توحیدی بود
و به پیامبران پیشین از جمله موسی اقرار داشت ،در بدو ورود محمد به یثرب با یهودیان
رفتاری نیکو در پیش گرفته شد (طبق یک روایت پیامبر اسالم نه یهودیان را تأیید کرد
و نه تکذیب و فقط گفت :آمنوا بالله) و بر اساس قراردادهایی مال و جان و دین آنان
محترم شمرده شد و برای یهودیان سهمی در غنایم جنگی (البته در صورتی که در جنگ
شرکت میکردند) در نظر گرفته شد و نیز در صورت همکاری و شرکت در جنگ
از جمله از نفقه و هزینه نیز برخوردار بودند .در آغاز روابط حسنه بود .مشکل اصلی
یهودیان مسئله پذیرفتن نبی غیر بنی اسرائیل بود اما به تدریج این مسئله به جدالهای و
درگیریها و جنگهایی منتهی شد.5
طه حسین شرحی درباره یهودیان مدینه میدهد و میگوید« :اینان موسی را بزرگ
 . 1بیرونی در «آثارالباقیه» (ص  )033پس از نقل مطلب مذکور میافزاید :اما چون روزه رمضان واجب شد
روزه یهودی متروک ماند این در حالی بود که پیامبر در مورد روزه پیشین امر و نهی خاصی نکرد.
 . 2به گفته گیورگیو (محمد پیامبری که از نو باید شناخت ،ص  )071یهودیان امیدوار بودند که محمد پس از
ورود به مدینه آئین یهود را انتخاب کند و چون چنین نشد و حتی قبله تغییر کرد و محمد در قبا در روز جمعه نماز
جمعه خواند و آن روز را روز عبادت خاص قرار داد ،مخالفت خود را علنی و آشکار کردند.
 . 3ابن هشام ،سیره ،جلد  ،2ص .693
 . 4ابن حجر ،االصابه ،جلد  ،1ص .603
 . 5جوادعلی ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،جلد  ،6ص  545-345و .845
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میشمردند و میدیدند که مسلمانها نیز اورا بزرگ میدارند و بزرگداشت او را در قرآن
میشنیدند ،پس تکبر آنها را میگرفت و گمان میبردند که اینان از مسلمانان رو براه
ترند ،چنان که پیش از این خود را رو براهتر از نصرانیان میدانستند؛ به دین خود و دانش
اندکی که داشتند بر مسلمین بزرگی میفروختند ،چنان که در جاهلیت به همین جهت
1
بر عرب تکبر میورزیدند».
فاطمه مرنیسی از منظر دیگری به جدال محمد و یهودیان نگریسته است .او میگوید
«در مدینه ،قدرت میان دو قبیله بت پرست (اوس و خزرج) -که محمد را به مدینه
دعوت کرده بودند -و یهودیها تقسیم شده بود .در آنجا کنترل آ گاهی و معرفت
یهودی-مسیحی یکی از پایههای قدرت بود .بنابراین ،حضرت محمد که مقدمات
شکل گیری ایدئولوژی ملی عرب را آماده میکرد ،فقط میتوانست از این دو راه خود
را اثبات کند :یا توسط یهودیها حمایت شود ،یا در صورت قرار گرفتن قصدشان مبنی
بر بی اعتبار و بدنام کردن او ،با آنها بجنگد  . . .آنچه پیامبر برای «ملی کردن» انجام
داد« ،عربی کردن» میراث یهودی-مسیحی بود . . .از دید یهودیها ،پیامبر نیرنگبازی
بود که پیامبران آنها را ربوده و به نفع خود «بومی» کرده بود .به دو دلیل به نفع آنها بود
که گزند پیامبر را از سر خود بردارند .او نه تنها سرچشمه وجهه و اعتبار آنها را تضعیف
کرده بود -دسترسی به مقدسات ،به ملکوت ،به کتاب خدا ،به پیامبران -بلکه از
2
پیامبران آنها ،افسانههای آنها و معرفت آنها بهره گرفته بود تا قدرت مسلط جهان شود».
در مغازی واقدی خبری آمده که شاید نهان دیگری از راز مخالفت یهودیان با اسالم
و نبی اسالم را عیان کند .در ارتباط با گزارش ماجرای بنی نضیر از قول یکی از بزرگان
بنی نضیر آمده است که یهودیان انتظار داشتند که پیامبری که در انتظار آمدنش هستند
از نسلهارون (برادر موسی) باشد .3این خبر نشان میدهد که حداقل در سده هفتم
میالدی اختالفات مذهبی در باب وارثان موسی و تداوم دین یهود و چگونگی و چرایی
مشروعیت هر یک از آنها مطرح بوده است.
ولز نیز میگوید :یهودیان بر محمد جفاها رانده و سخنان او را به باد تمسخر گرفته
4
بودند
در هرحال اینها بخشی از اظهارنظرهای شماری از پژوهشگران مسلمان و غربی در
1
2
3
4
.157

 .طه حسین ،آئینه اسالم ،ص .36
 .مرنیسی ،فاطمه ،زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش ،ص .331-231
 .واقدی؛ مغازی ،جلد  ،1ص  862و .372
 .ولز .ه ج ،کلیات تاریخ ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1531 ،جلد  ،1ص
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باب چگونگی و چرایی درگیریهای سخت و خشن مسلمانان و یهودیان مدینه است .با
این حال باید به تأکید گفت انکشاف حقیقت ماجرا به سادگی ممکن نیست .تبعید بنی
قینقاع از مدینه ظاهرا نخستین برخورد با یهودیان بنی قینقاع بود.
وفق نقل مشهور بنی قینقاع از اقوام یهودی مهاجر بودند که از نواحی دیگر به یثرب
کوچیده بودند .هرچند این نیز گفته شده که بنی قینقاع از اعراب یهودی شده بودند.
این قوم غالبا به زرگری اشتغال داشتند .اهل جنگ و جنگاوری بودند .رنگرز و آهنگر
و ثروتمند بودند .پس از بدر دشمنی اینان با اسالم و مسمانان شدت گرفت .آنها پس
از جنگ شایع کردند که محمد در بدر با رزمندگانی مواجه شد که مهارتی در نبرد
نداشتند و اگر آنان با ما پیکار کنند جنگی خواهیم کرد که مانند آن را ندیده باشند.
این سخن تلویحا به معنای اعالم جنگ با مسلمانان بود .بدین ترتیب ،نخستین نشانة
نقض عهد آشکار شد (عهدی که در آغاز هجرت پیامبر به مدینه بین او و برخی قبایل
و از جمله یهودیان یثرب بسته شده بود) .برخوردهای توهین آمیزی از سوی یهودیان بنی
قینقاع بر مسلمانان روی داد .روزی زنی شیرفروش و یا مشتری طال نزد یک زرگر یهودی
به بازار بنی قینقاع رفت اما به وسیله مردی یهودی مستقیما مورد توهین و تعرض قرار
گرفت 1.زن کمک خواست و مردی مسلمان به یاری اش آمد و او مرد یهودی تعرض
کننده را کشت و یهودیان نیز مرد مسلمان را به قتل آوردند و در پی آن (ظاهرا برای در
امان ماندن از خشم مسلمانان) یهودیان بازار را بسته و به قلعه خود پناه برده و از آنجا
مسلمانان را به تیر گرفتند و بدین ترتیب جنگ عمال آغاز شد (واقدی به اعالم جنگ از
سوی بنی قینقاع تصریح میکند) .پیامبر (البته وفق منابع سیره در پی نزول آیه  85سوره
انعام) به بازار بنی قینقاع آمد و با آنان سخن گفت .وی پند داد که «ای یهودیان ،از آن
چه بر سر قریش آمد پند گیرید ،و اسالم آورید» .اما آنان پاسخ درشت داده و اعالم
جنگ داده و آمادة پیکار شدند .بنی قینقاع در این زمان دارای چهارصد جنگجوی
زره دار و سیصد بی زره بود .پیامبر از یهودیان بیمناک شد .به گفته واقدی در روز شنبه
نیمه ّ
شوال (آغاز بیستمین ماه هجرت) دژ بنی قینقاع یهودیان به محاصره در آمد که 15
روز طول کشید .ظاهرا محمد بر آن بود که آنان را مجازات کند اما سرانجام با شفاعت
ُ
عبداللهبن ا ّبی ،پیامبر از آنان درگذشت .ولی شرط کرد که یهودیان مزبور از مدینه خارج
شوند و آن چه از سالح و اموال دارند بگذارند و بگذرند .به آنان سه روز مهلت داده
شد .اینان زمین و مزرعه (کشاورزی) نداشتند و در واقع دارایی اصلی شان طال و سکه
 . 1آوردهاند که وقتی زن مسلمان روی زمین نشسته بود ،مردی یهودی بدون آن که زن متوجه شود ،پشت سر
زن نشست و با خاری دامنش را به پشتش گره زود ،چون آن زن برخاست سرین و پشتش برهنه شد (چرا که در آن
زمان هنوز اعراب از جامههای زیرین و حتی دوخته استفاده نمیکردند) و یهودیان خندیدند.
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و اموال منقول دیگر بود .چنین شد .برای نخستین بار غنایم و اموال به دست آمده ،که
1
بدون جنگ به دست آمده بود ،بین مسلمانان تقسسم شد.
در سال سوم درگیری و مخالفت یهودیان همچنان ادامه پیدا کرد .یکی از فعاالن
یهودی بر ضد مسلمانان کعب بن اشرف بود .کعب از قبیلة ّ
طی بود و مادرش یهودی
بنی نضیر .او چندی پس از بدر به مکه رفت و با سران قریش ارتباط برقرار کرده و
آنان را به حمله به مدینه و مسلمانان تشویق و تحریک کرد .او اهل شعر و سخن بود
و پس از بدر با اشعارش به تحقیر مسلمانان پرداخت و به مرثیه سرایی و مویه بر کشته
شدگان قریش در بدر دست زد .حتی او در مورد زنان مسلمان و از جمله ام الفضل،
دختر حارث ،شعرهای عاشقانه سرود تا بدین وسیله زنان مسلمان را بیازارد 2.پس از
بازگشت کعب از مکه ،پیامبر تلویحا مرگ او را خواستار شد .که یکی از مسلمانان او
3
را غافلگیرانه کشت و البته مورد تأیید پیامبر نیز قرار گرفت.
پس از کعب چند قتل دیگر نیز رخ داد که از آنها در منابع متأخر ذیل عنوان «ترورهای
سیاسی» یاد کردهاند .یکی از آنها قتل زنی به نام عصماء (=اسماء) دختر مروان بود.
وفق گزارش منابع او از مخالفان مسلمانان بود که مخالفتش را به دشمنی آمیخته بود .او
با سرودن و یا خواندن اشعاری مردمان را بر ضد پیامبر تحریک میکرد و موجب آزار
وی و مسلمانان بودُ .عمیربن عدی نامی نذر کرد تا این زن را بکشد و چنین کرد .پس
از آن که پیامبر از بدر بازآمد ،عمیر در دل شب به خانه اسما رفت .فرزندانش در کنار
 . 1طه حسین (آئینه اسالم ،ص  )46میگوید پیغمبر از اموال بنی قینقاع جز اسلحه چیزی نگرفت.
آرمسترانگ (محمد پیامبری برای زمان ،ترجمه فرهاد مهدوی ،آلمان ،8002 ،ص  )521میگوید :طی فاصلهای
کوتاه دو ساله ،محمد دو قبیله قدرتمند را از مدینه اخراج کرد ،و مسلمانها اداره بازار تعطیل شده توسط قینقاع
را بر عهده گرفتند .چنان که دیدیم ،این هدف محمد نبود .او قصد داشت چرخه خشونت متوقف شود و از کار
بیفتد ،نه این که ادامه یابد.
منابع این قسمت :واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص .921-721؛ طبری ،تاریخ ،جلد  ،2ص 974؛ رفیع الدین ،سیرت
رسول الله ،جلد  ،2ص .436 – 136
قابل تأمل این که در رفیع الدین موضوع اخراج بنی قینقاع نیامده است
 . 2نویسنده کتاب بیست و سه سال(علی دشتی) از این اقدام کعب به «مغازله با زنان مسلمان» یاد میکند.
ص .661
 . 3ابن هشام ،جلد  ،2ص 953؛ واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص 041-031؛ جمحی ،محمدبن سالم ،طبقات
الشعراء ،تحقیق طه احمد ابراهیم  ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،1002 ،ص 701
در واقدی (جلد  ،1ص  )931سخن شگفتی آمده است .گفته شده که پس از کشته شدن کعب بن اشرف ،محمد
فرمان داد هر یک از سران یهود را یافتنند بکشندشان .هرچند وفق همان گزارش ،جز یک مورد قتلی رخ نداد (قتل
ابن ُس َ
نینه یهودی) ،اما چنین مینماید که این فرمان (البته در صورت صحت) ،برای ایجاد هراس در دل مخالفانی
بود که عمال سر به شورش برداشته و رسما با پیامبر و مسلمانان وارد جنگ شده بودند و از رو بیشتر بازدارنده بود
تا اقدامی جدی و عملی .گواه این احتمال آن است که پس از آن سران مخالفان یهودی ترسیده نزد پیامبر آمده
عهدنامهای را امضا کرده و متعهد شدند تا راه کعب بن اشرف را ادامه ندهند.
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مادر خوابیده بودند .یکی از آنها شیرخواره بود و روی سینه مادر بود .عمیر با دست
خود او را لمس کرد و کودکی که از پستان مادر شیر میخورد کنار زد و شمشیرش را بر
سینه زن نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد .هرچند این اقدام او خودسرانه
1
بود ولی به روایت واقدی مورد تأیید پیامبر قرار گرفت.
شخص دیگر نام َ
ابوعفک است .او مردی یهودی بود که به روایت واقدی هنگام
مرگ صد و بیست سال داشت .او از بدگویان محمد بود .سالم بن ُعمیر از بنی ّنجار
تصمیم گرفت او را بکشد .شبی تابستانی فرصتی دست داد و سالم او را در خواب
2
کشت .به نقل واقدی این اقدام در شوال بیستمین ماه هجرت رخ داد.
قتل دیگر کشتن شخصی به نام ابورافع یهودی (ابن ابی الحقیق) است که در سال
سوم (و به گفتهای در سال چهارم) صورت گرفت .او از یهودیان خیبر بود و گروهی را
آماده پیکار با مسلمانان کرده بود و برای تجهیز مخالفان و جنگجویان از هیچ کمک
مادی و نظامی دریغ نکرد .نیز وی از مبلغان نامدار بر ضد مسلمانان بود و آشکارا از
قتل و کشتن پیامبر سخن میگفت و دیگران را به ترور پیامبر تشویق میکرد .وفق نقل
واقدی ،به فرمان پیامبر چند نفر به محل زندگی ابورافع رفته و شبانه او را در خواب به
3
قتل آوردند.
تحلیلی در چرایی چند ترور مخالفان

در مورد چنین قتلهایی چه میتوان گفت و چگونه میتوان آنها را فهم و تحلیل کرد؟
واقعیت این است که اکنون و از فراز چهارده قرن و آن هم به استناد منابع پر تنش و
تدوین شده پس از حدود دو قرن از رخدادهای مورد بحث ،هر نوع تحلیل و داوری،
احتمالی و بر اساس گمانه زنی است .با این همه ،در مورد چند قتل به اصطالح امروزین
سیاسی مورد اشاره ،چند نکته قابل تأمل است:
اوال -غالبا (به ویژه از سوی منتقدان اسالم و نبی آن) این اقدامات به معنای مخالفت
با آزادی عقیده و آزادی بیان تعریف و تفسیر میشود .واقعیت این است که حتی با
فرض صحت اخبار رسیده ،چنین اقداماتی نه در مقوله ارتداد قرار میگیرد و نه در
مقوله عقیده و بیان عقیده .چرا که روشن است که این افراد عموما یهودی بودهاند و نه
مسلمان از دین برگشته لذا مصداق مرتد نبودهاند .وانگهی ،گزارشها به خوبی گواهاند
 . 1واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص .521-421
 . 2واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص .621
 . 3واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص 492-292؛ جمحی ،طبقات الشعراء601 ،؛ طبری ،تاریخ ،جلد  ،2ص
.994 – 394
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که ماجرای فکر و عقیده در این برخوردها نقش نداشته است .این برخوردها (درست
و یا غلط) صرفا به دالیل سیاسی و نظامی صورت گرفته و ربطی به یهودی بودن افراد
نداشته و گرنه میتوانست یهودی کشی راه بیفتد و یهودیان زیادی کشته شوند .البته
دعوت به پذیرش اسالم ،سنتی بود که در تمام جنگهای مدینه رواج داشت و عمال راهی
برای پایان یافتن خصومتها و خشونتها بود.
ثانیا -شواهد و اسناد نشان میدهند که این رخدادها ربطی به توهین نیز ندارد .درست
است که در قرآن بارها استهزا کنندگان پیامبر و مؤمنان مورد خشم و انتقاد واقع شدهاند
و حتی گاه به آنان وعده عذاب الهی داده شده است اما از یک سو در بسیاری از
همان آیات به پیامبر توصیه شده است که با رحمت و شفقت و عفو از بدگویان درگذرد
(از جمله آیات  13و  89سوره ماده) و از سوی دیگر فرمان به عذاب این جهانی و به
ویژه قتل و کشتار نداده است .با این حال اگر هم زشتگوییها نقشی در تولید خشم
و خشوت داشته تعیین کننده نبوده است .زیرا مجموعه شواهد و اسناد گواهاند که آن
همه بدگویی و آزار روحی و روانی و آن هم به انگیزههای سیاسی و به قصد تحریک
مخالفان و بیشتر یهودیان برای بسیج عمومی و نظامی بر ضد مسلمانان ،زمینههای الزم
را برای افروختن خشم و خشونت پدید آورده است .از این رو مجازات «سب النبی»
در فقه و آن هم در حد مرگ ،هیچ پایه و مایهای در قرآن و سنت ندارد و این نوع قواعد
و مقررات عمدتا برآمده از مصالح امپراتوری عربی -اسالمی بوده و داستان نیز ریشه
در ماجرای مهم ّ
«رده» در روزگار ابوبکر نخستین خلیفه دارد (که در جستاری دیگر
مستقال بدان خواهیم پرداخت) .در هرحال این نوع رخدادها ،به رغم این که بعدها صبغه
دینی و اسالمی یافته ،کامال مرتبط است با مقتضات فرمانروایی و نه لزوما دین ورزی که
ماهیتا نمیتواند پیوندی با چنین حوادثی داشته باشد.
ثالثا -نکته بس مهمتر این است که چنین برخوردهایی نه با آیات پر شمار قرآن سازگار
است و نه با منش و روش عمومی و سیره گفتاری و رفتاری نبی اسالم در طول بیست و
سه سال با مخالفان عقیدتی و یا سیاسی در دوران مهم عصر نبوی .در عصر نبوی آنچه
اصل بود و همواره رعایت میشد ،مدارا و تحمل و گذشت بود (آیات پر شمار قرآن
گواه آن است) و البته وضعیت جنگی مقررات و مقتضیات خاص خود را داشت .حال
چگونه ممکن است که چنین شخصیتی به چنان اعمال گاه شنیعی (از جمله قتل زنی
در خواب و در کنار کودک خردسال شیرخواره اش) رضایت داده و مهمتر بدان فرمان
داده باشد؟ درست است که شخصیتهای اخالقی و عادل و اهل انصاف نیز ممکن
است در عمل گاه دچار خطا بشوند اما این نیز درست است که هر عملی از هر کسی
قابل قبول نیست و حداقل به لحاظ روش پژوهش تا زمانی که استثناها و نقض قاعده
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به طور مستند و معقول اثبات و محرز نشود مقبول نخواهد بود و باید آنها را (حداقل تا
اطالع ثانوی) مردود شمرد.
خوشبختانه اکنون مستندات معتبری در اختیار داریم که مرگ غافلگیرانه (غافل
کشی) هم در سنت نبوی ممنوع و مردود بوده و هم بعدها به پیروی از همین سنت در
میان رجال اسالم و اصحاب نامدار تحریم شده است.
در زبان عربی و روایی اسالم غافل کشی یا مرگ ناگهانی و اعالم نشده «فتک» و
«اغتیال» نام دارد و اکنون در فارسی و در ادبیات روزمره «ترور» گفته میشود (هرچند
در زبانهای اروپایی ترور مفهومی فراتر از قتل افراد دارد) .به استناد سیرهها به ویژه سیره
پیامبر و امام علی و احادیث امامان شیعه ،کشتن غافالنه افراد (هرکه باشد و هر جرمی
که مرتکب شده باشد) گناه و حرام شمرده شده است.
سند اولیه و اصلی این مدعا در سخنی مشهور از نبی اسالم است .و آن سخن این
ّ
است« :االیمان قیدالفتک ،المؤمن الیفتک» .این سخن ،که در روزگار صدر از فرط
شهرت و مقبولیت به عنوان ضرب المثل هم در آمده بود ،در عصر صحابه از چند
شخصیت معتبر آن روزگار نقل و روایت شده است .طبق گزارش منابع موجود در قرن
نخست و دوم ،این روایت حداقل از هفت شخصیت دینی و سیاسی نامدار و موجه نزد
عموم مسلمانان روایت شده است.
نخستین اینان ،عباس بن عبدالمطلب (عموی پیامبر) است که در همان روزهای
نخست درگذشت پیامبر ،که وی در آن ایام در جریان اختالف بر سر تصدی جانشینی
سیاسی محمد در جناح علی بود ،با پیشنهاد ترور برخی مخالفان مخالفت میکند و سند
او نیز همان سخن یادشده پیامبر بود.
دومین شخصیت حضرت فاطمه دخت محتشم نبی اسالم است که باز در همان
ماههای نخست پس از رحلت پدرش صریحا با اغتیال مخالفت کرده و از آن ّ
تبری
جسته است.
سومین شخصیت مهم و معتبر امام علی بن اب طالب است که روایت یاد شده را نقل
و به آن استناد کرده است .او خود نیز به ویژه در دوران خالفت و اقتدار سیاسی اش به
این قاعده اسالمی عمیقا وفادار ماند و هرگز نه دست به قتل غافالنه مخالفان زد و نه
اجازه داد دیگران چنین بکنند .هرچند خود در نهایت قربانی ترور و اغتیال شد.
چهارمین شخصیت زبیربن ّ
عوام است .در آستانه جنگ جمل کسی به زبیر ،که از
رهبران جملیها و در حال جنگ با علی بود ،پیشنهاد داد که به شکلی در سپاه علی
نفوذ کرده و او را غافالنه بکشد اما زبیر همان روایت نبوی را برخواند و گفت هرگز
چنین نخواهم کرد و هرگز فرمان رسول خدا را نقض نمیکنم.
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دیگر شخصیت مسلم بن عقیل است .وفق گزارش عموم منابع ،زمانی که مسلم بن
عقیل به عنوان فرستاده ویژه حسین و معتمد وی در کوفه بود ،برخی شخصیتهای
مهم کوفی به او پیشنهاد کردند که هنگام حضور عبیدالله بن زیاد امیر خشن و ستمگر
کوفه به عیادتهانی بن عروه در خانه اش حاضر میشود ،از نهانگاه اش در منزلهانی
خارج شده و ابن زیاد را بکشد .اما مسلم با برخواندن همان سخن االیمان قیدالفتک با
این پیشنهاد مخالفت میکند.
دیگر شخصیت البته نه چندان معتبر (البته بیشتر در نزد شیعیان) معاویه بن ابی سفیان
است که او نیز به همین روایت نبوی استناد و احتجاج کرده است .در سال  51هجری
معاویه به عنوان خلیفه مسلمانان سفری به مدینه کرد و در این سفر با برخی از بزرگان
شهر و از جمله ام المؤمنین عایشه دیدار و گفتگو کرد .در دیدار با عایشه (که به
دالیلی از جمله ماجرای شهادت برادرش محمدبن ابی بکر والی علی در مصر به دست
کارگزاران معاویه از او ناخرسند بود) ،بیوه پیامبر پرسید پروا نکردی که تو را در نهانگاه
بکشم؟ معاویه با برخواندن همان حدیث نبوی ،پاسخ داد که نه ،چرا که پیامبر فرموده
است مؤمن دست به غافل کشی نمیزند.
در قرن دوم نیز همان روایت (البته با جایگزینی «االسالم» به جای «االیمان» در آغاز
1
حدیث) از اما صادق (امام ششم شیعی) نیز نقل شده است.
قابل تأمل این که سخنی از نبی اسالم نقل شده که به روشنی از حرمت و حداقل
مذموم بودن ترور مخالفان در سنت نبوی و اسالمی خبر میدهد .در جریان فتح مکه
پیامبر فرمان عفو عمومی را صادر کرده بود اما چند نفر را مستثنی شده بودند .یکی از
آنان عبدالله بن سعد بود که کاتب وحی بود و مرتد شد و به مکه گریخت و در آنجا
ادعا کرد که او در کتابت وحی دستکاری و دخل و تصرف میکرده و محمد متوجه
نمیشده و این خود دلیلی است بر عدم نبوت وی .در تاریخ یعقوبی آمده است که
پس از فتح مکه و کعبه ،عثمان ،که برادر رضاعی عبدالله بود ،او را نزد پیامبر آورد تا
از وی شفاعت کند .پیامبر با دیدن عبدالله به عثمان گفت :چرا او را نکشتی؟ عثمان
ّ
گفت :منتظر اشاره شما بودم .فرمود« :ان االنبیاء التقتل باالیماء» .پیامبران با اشاره
 . 1منابع این حدیث و اقوال یاد شده عبارتند از :بالذری ،انساب االشراف (زندگی علی) ،ص 352؛ تاریخ
طبری ،جلد  ،4ص 172؛ ابوحنیفه دینوری ،اخبارالطوال ،ص 382؛ کامل ابن اثیر ،جلد  ،4ص 72؛ ابن اعثم،
فتوح ،جلد  ،5ص ( 34قابل تأمل این که مسلم روایت را مستقیما از علی نقل میکند و نامی از پیامبر نمیبرد)؛
طوسی ،تهذیب ،جلد  ،1ص 412؛ کلینی ،جلد  ،7ص 573؛ ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،جلد  ،1ص
912؛ ابن کثیر ،البدایه ،جلد  ،8ص 06؛ قیومی ،جواد ،صحیفه الزهرا ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
 ،6731ص  .88قابل ذکر این که برخی منابع یاد شده برگرفته از مقاله «حرمت شرعی ترور» اثر محسن کدیور
است که در کتاب «دغدغههای دینی» و نیز در کتاب «حق الناس» ایشان آمده است.
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نمیکشند 1.اگر بتوان به این روایت اعتماد کرد ،که دلیلی بر عدم اعتماد نیست ،چگونه
میتوان اخبار مربوط به ترورهای افراد یاد شده را ،که وفق منابع موجود تقریبا قتل تمامی
آنها به اشاره و به طور غیر مستقیم مورد تأیید پیامبر صورت گرفته ،پذیرفت؟ این سخن
پیامبر آشکارا در تعارض با آن اخبار است.
باید افزود که صدور احکام قتل به عنوان قصاص یا جرائم دیگر به طور علنی برای
محکومان غیابی داستان دیگری است که از شمول ترور و فتک و اغتیال خارج است.
به ویژه در آن روزگار اساسا محکمه و دادرسی به شکل امروزین در نظام قبایلی عرب
وجود نداشت .اما در شرایط جدید زندگی و در چارچوب نظامهای حقوق و سیاسی
مدرن ،هیچ مجازاتی برای هیچ متهمی و حتی در مورد هیچ جرم اثبات شدهای بدون
تشکیل دادگاه و بدون دادن حق دفاع به متهم و به طور کلی بدون رعایت تمام تشریفات
قانونی ،پذیرفته نیست و طبعا شریعت مبتنی بر حقوق و خرد و عد الت نمیتواند با آن
موافق باشد.
توجیه ناموجه

در این میان شماری از محققان مسلمان به نوعی تالش میکنند که به صورت
ناموجهی از این ترورها دفاع کنند و یکی از آنان سید جعفر العاملی است که در مقام
توجیه این نوع ترورها (جز در مورد اسماء که به دالیلی در آن تردید دارد) ،که خود
آنها را «ترورهای سازمان یافته» مینامد ،بر آمده و تالش وافر به خرج داده که آنها
را مشروع و مجار نشان دهد .او با قبول اصل اسالمی «االسالم قیدالفتک ،فالیفتک
مؤمن» مدعی است که این ترورهای سازمان یافته مشمول نهی فتک و اغتیال مورد نظر
اسالم نیست .او چنین استدالل میکند :منظور از منع در مواردی است که طرف در
امان قرار گرفته باشد ،در حالی که یهودیان در آن مقطع نقض پیمان کرده و مسلمانان و
پیامبر را هجو میکردند و به مسلمانان آزار میرساندند ،از این رو آنان محارب بوده و
از امان خارج بودند .او با این مفروضات میگوید دشمن در میدان جنگ امنیت ندارد
و میتوان بر اساس سخن نبوی «الحرب خدعه» با توسل به هر وسیلهای دشمن را از
سر راه برداشت .وی میافزاید اشکال دارد که در میدان جنگ از پشت به دشمن حمله
شود تا از ّ
شر او رهایی حاصل شود؟ ایشان به استناد روایتی مدعی است که فتک در
شرایطی فتک و ترور به اذن امام جایز است .در عین حال وی بین «بین غدر» (=حیله)
و «فتک» تمایز قایل است و مدعی است که غدر اعم از فتک است .در نهایت ایشان
خودداری مسلم بن عقیل از کشتن ابن زیاد را به دلیل در امان بودن وی در خانه میزبان
1
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میداند نه به دلیل منع شرعی ترور و کشتن ابن زیاد .قابل تأمل این که ایشان مدعی
است که معاویه بن ابی سفیان معتقد بود که کعب بن اشرف به حیله کشته شده و از این
رو مظلوم بوده است .عاملی میافزاید که معاویه به انگیزه تنقیص و تحقیر پیامبر چنین
1
سخنی گفته است.
با اندک تأمل در این دعاوی روشن میشود که این نوع استدالل از مبانی استواری
برخوردار نیست .حداقل سه نکته در این مورد قابل ذکر است .یکی این که جنگ در
عرف و ادب سیاسی و نظامی تعریف دارد و هر نوع اختالف و نزاع سیاسی را نمیتوان
جنگ و محاربه به معنای مصطلح آن دانست .با هیچ معیاری نمیتوان اقدامات چند نفر
از مخالفان را در آن مقطع مصداق «قتال» در چهارچوب گفتار قرآن و جنگ متعارف
دانست .اگر هم چنین باشد وقتی که پیامبر در جنگها آغاز به جنگ نمیکرد ،چگونه
میتوان پذیرفت که به فرمان او افرادی را ترور کنند و حتی زنی را در خانه اش و در
خواب هنگامی که کودکش را شیر میدهد (اسماء بنت مروان) غافالنه بکشند؟ به ویژه
او یک زن بود و در جنگ نمیتوانست دخیل باشد و در اسالم نیز مجازات چنان زنانی
مرگ نیست .چگونگی به قتل آوردن کعب بن اشرف ،حداقل به گونهای که در مغازی
واقدی و دیگر منابع نقل شده ،نشان از یک نقشه سازمان یافته به وسیله یک گروه ترور
تحت نظارت مستقیم پیامبر دارد و در نهایت کعب را شبانه به حیلهای از رختخواب و
از کنار همسرش بیرون میکشند و او را غافالنه در دل شب مورد حمله قرار میدهند
و چند نفر همدست با برنامه حریف را به قتل میآورند .با توجه به اهمیت و نامتعارف
بودن ماجرای قتل کعب ،در سالیان بعد این رخداد مورد پرسش قرار گرفت و کسانی
چون معاویه و مروان به آن معترض بودند.
دوم این که ساختار زبانی و بیانی «االسالم قیدالفتک ،المؤمن الیفتک» آشکارا
اطالق دارد و نمیتوان نوعی از فتک را برای نوعی خاص از دشمن و مخالف مجاز
شمرد .در دوران پس از بعثت استناد به این کالم نبوی نیز به گونهای است که نشان
میدهد همه از آن اطالق فهمیدهاند و دانسته نیست که محقق محترم این قیود را از کجا
و چگونه کشف کرده است.
دیگر این که اگر قرار باشد برای از بین بردن دشمن (ولو در میدان جنگ) هر کاری
مجاز باشد ،دیگر نه از امنیت نشانی خواهد بود و نه از اخالق و نه از عدالت اثری.
در این صورت این همه ادعای اخالق و عدالت و انصاف مورد ادعای مسلمانان برای
اسالم و نبی اسالم چه معنایی خواهد یافت؟ اصوال اخالق و انصاف و عدالت بیشتر
1

 .سید جعفر العاملی ،الصحیح من سیره نبی االعظم ،جلد  ،6ص .64-34
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در مواجهه با مخالفان و دشمنان ،از جمله در میدان جنگ ،معنا و مفهوم خواهد داشت
تا در زندگی معمولی .به همین دلیل است که سیره نویسان و تاریخ نگاران مسلمان (به
ویژه در روزگار کنونی) تالش فراوان میکنند تا به گونهای این نوع گزارشات را تحلیل
و توجیه کنند که با عقل و منطق و سنت و سیره نبوی در تعارض نباشد .راه حل را نیز
در این یافتهاند که این قتلها را از شمول مفهوم فتک و اغتیال خارج کنند که به نظر
نمیرسد راه حل مناسبی باشد .با این همه رخدادی چون ترور اسماء بنت مروان صرفا به
اتهام هجوگویی چنان شنیع و غیر قابل دفاع است که حتی محققی چون مرتضی العاملی
در آن تردید میافکند و یکی از سیره نگاران شیعی معاصر به صراحت مینویسد« :برای
نگارنده -با شناختی که از سیره رسول خدا و مبانی اسالم دارم -هر گز پذیرفتنی نیست
1
که کارهای ناشایستهای از این دست ،مجوز تهاجم به خانه زنی و کشتن او باشد».
نکته بس مهم استناد عاملی به سخن پیامبر منسوب به پیامبر «الحرب خدعه» است.
اما این استدالل نیز از جهات مختلف مخدوش مینماید.
بر اساس منابع موجود جمله مشهور «الحرب خدعه» به پیامبر منسوب است و از
امام علی نیز نقل شده است ،اما با چشم پوشی از این که آن را چه کسی گفته ،میتوان
گفت که صرفا در ارتباط با جنگ یعنی اقدامات نظامی خدعه میتواند معنایی مشخص
و معقول و مقبولی داشته باشد و گرنه حیله گری و فریب دادن دیگران به عنوان یک
اصل اخالقی هرگز قابل قبول نیست .در جنگها فریب و خدعه بدان معناست که به
گونهای رفتار کنید که دشمن نتواند از استراتژی شما آ گاه شود و حتی در صورت لزوم
در محاسبات خود دچار اشتباه شود .کاری که در فعالیتهای نظامی تمام ارتشها رایج
است و مثال برخی تسلیحات و یا ابزارها و آالت جنگی را استتار میکنند و یا لباس
نظامیان را در جنگلها به رنگ درختان و در صحرا به شکل خاک صحرا در میآورند.
به هرحال پیامبر و علی در رفتار فردی و سیاسی شان اهل خدعه و فریب نبودند .باید
افزود چنان که گفته شد ،اوال ،فعالیتهای تبلیغاتی مخالفان مصداق جنگ و وضعیت
جنگی نبود و ثانیا ،مهمتر این که غافل کشی ولو در مورد دشمنان در حال جنگ
مشروع و مجاز نیست.
قابل تأمل این که در جریان تصمیم علی به برکناری معاویه از امارت شام ،شخصی
چون عبدالله بن عباس به استناد «الحرب خدعه» ،از علی میخواهد که معاویه را موقتا
تحمل کند تا زمانش را فرارسد اما علی آشکارا تن زد و حتی به بیان طعن آلود گفت

1
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این کار تو و معاویه است.
قابل ذکر است که گیورگیو در این باب به نکتهای اشاره میکند که گرچه قابل توجه
است اما از جهاتی با منابع موجود سازگار نیست .وی مینویسد« :اسماء بنت مروان،
کعب بن اشرف و ابوعفک ،که هر سه با شعر اسالم ،مسلمانان ،و پیامبر و خدا را هجو
میکردند ،به دست مسلمانان کشته شدند .با این که پیامبر از این ترورها نفرت داشت
نتوانست کاری و اقدامی در جهات مجازات قاتلین بکند .چرا که طبق قرارداد سال اول
(قانون اساسی مدینه) هر قبیله از نظر قضایی و حقوقی استقالل کامل داشت و فقط
2
رئیس قبیله میتوانست مجازات جاری کند».
الزم است به این نکته مهم نیز اشاره شود که اگر چنین رفتاری از پیامبراسالم سر زده
بود ،نه تنها قطعا در سنت گفتاری و رفتاری برخی شخصیتهای معتبر در نیم قرن اول
اسالم تحریم ونهی نمیشد ،بلکه حکم «جواز» از آن استنباط میشد .کسانی که با
شیوه اجتهاد و فقاهت آشنایند به خوبی از اهمیت این نکته آ گاه هستند.
1

 . 1این جمله علی با سخن دیگر وی در نهج البالغه (خطبه  )14هماهنگ است که در آنجا آشکارا از هر نوع
نیرنگ و حیله و خدعهای نهی میکند .در وسائل الشیعه (جلد  ،11ص  )15چند روایت از امام علی و امام صادق
در نهی از غدر و فریب نقل شده است .از علی نقل شده که اگر بیزاری ام از فریبکاری نبود من هوشمندترین
عرب بودم .در ادامه همان روایت علی اهل غدر را فاجر و فاجر را کافر دانسته است .در روایتی از امام صادق آمده
است «بر مسلمان روا نیست که فریب دهد و یا به فریبکاری فرمان دهد» .اما در همانجا (ص  )69جمله «الحرب
خدعه» از قول علی به پیامبر نسبت داده شده که در جنگ خندق گفت .و شگفت این که در ادامه به طور
متناقض ادعا شده که علی در صفین ،ضمن نقل جمله پیامبر ،خود نیز به نوعی خدعه و فریب به کار برده است!
2

 .گیورگیو ،محمد پیامبری که از نو باید شناخت ،ص .242-142

بخش دهم

ماجرای تبعید یهودیان بنی نضیر
در سلسله رخدادهای مربوط به مواجهه مسلمانان با یهودیان ،ماجرای برخورد با
یهودیان بنی نضیر از جهاتی مهم است و درخور توجه و تأمل .در چهارچوب منازعات
مسلمانان با یهودیان و پس از برخورد با بنی قیقاع و تبعید آنان از مدینه ،بنی نضیر دومین
قومی بودند که پس از مدتی محاصره در قلعه شان ،تسلیم شده و در نهایت از شهر
اخراج شدند .به گزارش واقدی در مغازی این واقعه در ربیع االول سی و ششمین ماه
سال چهارم هجرت رخ داد.
در این جستار میکوشم به کوتاهی ماجرا را به استناد منابع تاریخی گزارش کنم و
سپس به برخی از مبهمات آن پاسخ بدهم.
به گفته جوادعلی یهودیان یثرب ،مخصوصا بنی قریظه و بنی نضیر و خیبر در جاهایی
ساکن شده بودند که قناتها و چشمههای فراوان داشتند .بنی نضیر هنگام جنگ با پیامبر
اسالم در وادی بطحان و در ناحیه بوئیره بودند .شش ماه پس از جنگ احد پیامبر به
خاطر تطاول و تجاوز آنان بر مسلمانان با بنی نضیر پیکار کردُ .ح ّیی بن اخطب ،برادرش
ّ
یاسربن اخطب ،سلم بن ُمشکم ،کنانه بن ربیع ،ربیع بن ابن حقیق ،عمروبن جحاش،
کعب بن اشرف از بزرگان بنی نضیر بودند 1.و به نقل رودنسون ،قبیله یهودی بنی نضیر
2
در دورترین نقطه جنوب شرقی مدینه میزیست.
چگونگی رخداد تبعید بنی نضیر

چگونگی و چرایی ماجرا از این قرار بود که دو نفر از بنی عامر ،که هم پیمان بنی
نضیر بودند و در امان مسلمانان قرار داشتند ،به دست یک مسلمان کشته شدند .پیامبر
1
2
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برای گفت و گو با بزرگان قوم و تعیین تکلیف در این باره و توافق بر سر خونبها نزد
یهودیان بنی نضیر به قلعة آنان رفت .اما آنان در عین قبول گفتگو و حتی ارائه پاسخ
مساعد ،نقشه کشیدند تا با انداختن سنگ از باالی دیوار محمد را بکشند .نقشه نیز آن
بود هنگامی که محمد برای گفتگو در پای دیوار نشسته است ،سنگی بر او فرود آید و
او را به قتل آورد .با این که به روایتی یکی از بزرگان بنی نضیر با این توطئه مخالفت کرد
ولی توطئه گران نپذیرفته بر تصمیم خود اصرار ورزیدند 1.اما به نقل منابع پیامبر از طریق
وحی از توطئه آ گاه شد و با شتاب به مدینه بازگشت 2.به ساکنان قلعه فرمان داد تا ده
روز مهلت دارند شهر را ترک گویند .اما برخی یهودیان با رهبری عبدالله بن ابی آنان
را ندا دادند که نروید و ما از شما حمایت خواهیم کرد .پیامبر با سپاهی آهنگ تسخیر
ّ
قلعة بنی نضیر کرد .قلعه را به محاصره گرفت .سلم بن مشکم اندرز داد که دست از
مقاومت بدارند تا جان و مالشان در امان بماند اما ُح ّیی بن اخطب ،رئیس بنی نضیر،
نپذیرفت و به محمد پیغام فرستاد که تسلیم نخواهند شد .شش یا پانزده روز محاصره
طول کشید .عبدالله بن ابی و هم پیمانانش به یاری بنی نضیر نیامده و یهودیان بنی قریظه
نیز از همراهی و کمک امتناع کردند .به فرمان پیامبر نخلهای بنی نضیر قطع و سپس
سوزانده شدندّ .
حیی به محمد پیغام داد که تو تباهی و ویرانی را منع میکنی ،پس چرا
حاال خودت دستور قطع خرما را دادهای.
سرانجام یهودیان تسلیم شده و طبق قول مشهور قلعه را با تمام دارایی و موجودیت آن–
جز اندکی در حد یک بار شتر – رها کردند و رفتند .البته وفق گزارش واقدی تنی چند
مسلمان شده و در امان ماندند .عدهای به قلعة خیبر مکان گرفتند و کسانی به طرف
شام رفتند .گفتهاند سورة حشر دربارة این واقعه نازل شده است.
واقدی شرح مبسوط و دقیقی از کوچ جمعی بنی نضیر داده است .این کوچندگان بر
ششصد شتر سوار بودند و در حالی که دف میزدند از برابر مردمان شهر میگذشتند.
زنان سوار بر محملها بودند .اینان جامههای حریر و دیبا پوشیده بودند و قطیفههای خز
به رنگهای سرخ و سبز بر تن داشتند .زنان زیورهای زرین و گران قیمت خود را به عمد
ّ
 . 1به نقل واقدی (مغازی ،جلد  ،1ص « )862سلم بن ُمشکم گفت :ای قوم فقط این دفعه حرف مرا گوش
کنید و پس از آن ،در موارد دیگر با من مخالفت کنید! به خدا ،اگر این کار را بکنید ،معروف خواهد شد که ما
نسبت به محمد غدر و مکر کرده ایم و این نقض عهد و پیمانی است که میان ما و او بسته شده است ،این کار را
نکنید؛ به خدا سوگند ،اگر این کار را بکنید ،هرکس که تا روز قیامت سرپرستی اسالم را بر عهده بگیرد ،دشمنی
خود را با یهود آشکار خواهد ساخت».
 . 2رودنسون (ص  )822پس از نقل خبر دریافت آ گاهی از طریق وحی مینویسد« :در حقیقت و در مجموع،
تصور چنین چیزی امکان ناپذیر نیست ،و هر کس که اندکی فراست و بصیرت سیاسی داشته باشد ،و حتی هرکس
با هوش کمتری هم نسبت به پیامبر ،میتوانست بدگمان بشود».
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آشکار کرده بودند و به تعبیر واقدی از خود بی باکی نشان میدادند .در دستهای آنان
النگوهای زرین بود و بر گردنهایشان رشتههای مروارید.
به گزارش واقدی سالح بازمانده از بنی نضیر پنجاه زره بود و پنجاه خود و سیصد و
1
چهل شمشیر .گفته شده است که اینان مقداری از سالحها پنهان کرده و با خود بردند.
از چگونگی خروج بنی نضیر از مدینه چنین استنباط میشود که این قبیله یهودی بر
آن بود که از یک سو ثروت و قدرت اجتماعی و احیانا سیاسی خود را به رخ بکشد
و جالل و شکوه خود را به نمایش بگذارد و از سوی دیگر احتماال میخواست چنین
بنماید که به زودی بازخواهد گشت و شاید هم بتواند انتقام بستاند.
بررسی دو نکته در ماجرای بنی نضیر

در ارتباط با ماجرای بنی نضیر دو نکته قابل تأمل و بررسی است .یکی مصادره اموال
و دیگر قطع درختان نخل بنی نضیر و به آتش کشیدن آنها.
در مورد نخست ،چنان که گفته شد ،عموم منابع آوردهاند که بنی نضیر (مانند بنی
قینقاع) سالح و اموال و دارایی خود را نهاده و مدینه را ترک کرده و به اندازه بار یک
شتر از اموال با خود بردند .اما شواهد و اسناد موجود در همین منابع با چنین رخدادی
چندان سازگار نیست.
در واقدی سه خبر آمده که محل تأمل است .خبر نخست همان است که از نوع
خروج و یا تبعید یهودیان بنی نضیر و جالل و شکوه تبعیدیان و به ویژه جواهرات
فراوان و آویخته بر گوش و گردن و جامههای فاخر و گرانبهای آنان حکایت دارد.
اگر این خبر قابل قبول باشد ،و دلیلی بر عدم قبولش نیست ،ناگزیر باید پذیرفت که
تمام اموال و دارایی بنی نضیر مصادره نشده است .منطقی ترین احتمال این است که
اموال غیر منقول (زمین و خانه و قلعه) بر جای ماندند که در عمل نیز چارهای جز این
نبود ولی جواهرات و جامهها و طال و نقره و سکهها و باالخره هرچه بردنی بود همراه
صاحبانشان از شهر خارج شده و از مصادره در امان مانده است .حتی گفته شده است
اینان میتوانستند وسائل و احشام و غالمان خود و نیز بخشی از محصول نخلهای خرما
2
را بردارند.
خبر دیگر که مؤید این احتمال است این است که یهودیان اجازه یافتند تا امور مالی
خود را با مردم تسویه کنند و طلبهای خود را از بدهکاران بستانند .در این صورت
 . 1واقدی ،مغازی ،جلد  ،1ص  772-52و 582-482؛ طبری ،تاریخ ،جلد  ،2ص 155؛ رفیع الدین ،جلد ،
ص 517؛ آیتی ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .533
 . 2رودنسون ،محمد ،ص .822
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منطقا باید پذیرفت که اموال بنی نضیر مصادره نشده است چرا که دلیلی ندارد اموالی
را که قرار است بگذارند و بروند ،با شتاب به دست بیاورند .چنین کاری عبث است و
معقول نمینماید .در واقع این پرسش مطرح میشود وقتی که اموال موجود بنی نضیر به
زودی از دستشان خارج میشود ،چرا باید طلبهای معوقه را ،که قاعدتا چندان زیاد هم
نبودهاند ،به سرعت بستانند و بعد بگذارند و بروند؟!
در همانجا خبر دیگری هست که باز همین احتمال عدم مصادره اموال را تقویت
میکند .نقل شده که یهودیان بنی نضیر حتی چوبها و چارچوب درها را بار کرده و
1
بردند و این امر هم با حمل اموال در حد یک بار شتر سازگار نیست.
با توجه به این نکات است که گفتة طه حسین در آئینه اسالم راست مینماید که
2
پیامبر بدون این که از دارایی بنی نضیر چیزی بگیرد ،از مدینه برونشان کرد.
موضوع مهم دیگری که همواره محل بحث و مناقشه بوده و هست حادثه به آتش
کشیدن نخلهای بنی نضیر است که بدان اشارت رفت .این رخداد از جهات مختلف
و به ویژه از منظر دینی و سنت نبوی مورد نقد و نقض و ابرام واقع شده است .از این رو
از دیرباز از ناحیة شماری از تحلیلگران مسلمان و غیر مسلمان در این باره سخن بسیار
گفته شده و آرای تفسیری و کالمی و فقهی مختلف و حتی متضاد پدید آمده است.
از آنجا که در آیه چهارم سوره حشر به قطع درختانی اشاره شده که به اذن خدا بود،
بعدها فقیهانی از آن این اصل فقهی را استننباط کردند که در شرایط جنگی قطع درختان
مشرکان و حتی به آتش کشیدن آنها جایز است 3.در اصل ماجرا و این که فرمان مستقیم
پیامبر بوده و یا دیگران دست به این اقدام زده و در شمار درختان قطع شده (یک ،شش
4
و یا همه) یا به آتش کشیدن آنها نیز اختالف آرا وجود دارد.
قابل تأمل این که در آیه مورد اشاره از یک سو به ماجرای بنی نضیر تصریح نشده و
از سوی دیگر فقط به قطع درخت و یا درختانی اشاره شده و مطلقا به سوزاندن اشارتی
نشده است.
در هرحال این رفتار از محمد بعید مینماید .زیرا که خود او در غزوات و به ویژه
سریهها همواره به مجاهدان مسلمان توصه میکرد که متعرض زنان و کودکان و راهبان
 . 1واقدی ،مغازی ،ص .772
 . 2طه حسین ،آئینه اسالم ،ص .46
 . 3بنگرید به :شرح نووی بر صحیح مسلم ،جلد  ،21ص  .05این محقق ضمن این که مدعی است این جواز
نظر جمهور علماست ولی میافزاید کسانی چون ابوبکر صدیق و لیثبن سعد و ابوثور و اوزاعی اقدام به قطع درختان
و آتش زدن آنها را جایز نمیدانند.
 . 4در این مورد بنگرید به :سید جعفر مرتضی العاملی در «الصحیح من سیره النبی االعظم» ،جلد  ،8ص
031-601
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و صومعه نشینان نشوند و به آب و کشاورزی مردم آسیب نرسانند .این که در منابع آمده
است که یهودیان بنی نضیر اعتراض میکنند که «ای محمد ،تو دیگران را فرمایی که
فساد مکنید و خود چرا میکنی» ،نشانه آن است که سنت روشن و قاطع نبوی بر منع
قطع درختان و کشتزارها و زراعت مردمان در جنگها بوده و حداقل تا آن زمان سابقه
نداشته و این سنت رعایت میشده است .در این صورت چرا و به چه دلیل و انگیزهای
میبایست چنین استثنایی رخ داده باشد؟ این قاعده است که استثناها دلیل میخواهد.
در این میان برخی از پژوهشگران غربی به نکتهای اشاره کردهاند که بس مهم است.
ماکسیم ردودنسون مینویسد قطع درختان در جنگها همواره نشانهای جدی از مقدمات
جنگ بود 1.خانم آرمسترانگ نیز به همین نکته تصریح میکند و میگوید« :وقتی
محمد دستور داد درخت نخل آنها را قطع کنند -که نشانه حتمی بودن در جنگ در
2
عربستان بود  -تسلیم شدند و درخواست کردند به آنها امان داده شود».
دراین صورت ،دلیل موجهی برای قطع درختان خرما در اختیار است و آن قطع یک یا
چند درخت به عالمت حتمی بودن وقوع جنگ و در واقع این اقدام به معنای اعالم تصمیم
قطعی برای جنگ بوده است .یکی از سیره نویسان متأخر میگوید اوال «شاخههایی از
نخلها» بریده شدند (نه درختان و یا حتی درختی) و ثانیا هدف آن «تأمین گرمایش و
3
روشنایی» بوده و در واقع دعوی به آتش کشیده شدن درختان موضوعا نادرست است.
مدعای استفاده از گرمایش و روشنایی چندان معقول نمینماید .حداقل آن است که
مستند به هیچ سندی نیست و مدعی نیز مستند خود را ذکر نکرده است.
با این همه وقوع چنین رخدادی( ،به ویژه اگر روایت قطع تمام درختان و آتش زدن
آنها را قبول کنیم) ،چندان معقول و موجه نمینماید .به طور خاص آیه چهارم حشر نیز
ّ
به صراحت قطع تمام درختان را منتفی میکند .زیرا آیه این است« :ماقطعتم من لینه او
ترکتموها قائمه علی اصولها  .». . .یعنی هر نخلی را بریدید یا آن را بر ریشههایش به پا
نهادید . . .گفتن ندارد که در آیه از قطع درختان و باقی نهادن درختانی سخن رفته نه
قطع تمام درختان.
در این میان خالی از لطف نیست که گزارش و تحلیل نویسنده کتاب بیست و سال
(علی دشتی) را نیز مالحظه کنید:
«بنی النضیر مجهزتر از بنی قینقاع بودند و شاید از سرنوشت آنان عبرت گرفته خویش
را آمادهتر ساخته بودند .از این رو مردانه مقاومت کرده و محاصره طوالنی شد به حدی
1
2
3

 .رودنسون ،محمد ،ص .922
 .آرمسترانگ ،محمد پیامبری برای زمان ما ،ترجمه فرهاد مهدوی ،ص 421
 .معادیخواه ،تاریخ اسالم ،جلد اول ،ص 094
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که پیغمبر ترسید مسلمانان از محاصره آنان خسته شوند و به خانه بر گردند ،از این رو
دستور داد تا نخلستان بنی النضیر را آتش زنند.
نخل چون شتر و گوسفند ثروت اساسی و منبع ارتزاق اعراب است به همین دلیل
فریاد اعتراض بنی النضیر بلند شد و بر محمد بانک زدند« :تو که خود را مصلح
میدانی و مردم را از ویرانی و تباهی و از فساد منع میکنی چرا دست به دین کار غیر
انسانی میزنی و موجودهای ثمربخش را از بین میبری . . .اما محمد دست از این کار
نکشید و در جواب آنها آیههای  5-4-3سوره حشر را نازل کرد و بر آنها فروخواند تا
اقدام خویش را موجه و مشروع جلوه دهد» .نویسنده پس از نقل آیات و البته ترجمه نه
چندان دقیق آنها میافزاید« :یعنی برای رسیدن به مقصود هر وسیلهای مجاز و مشروع
1
است».
بخش عمده این گزارش و جمالت به کار رفته در آن در منابع دیده نمیشوند و
بخشی نیز خالف نصوص تاریخی است .البته نقل به معنا در موارد تحلیل و تفسیر بی
ایراد است و گاه نیز ضرورت دارد ولی انتساب مطالبی که بی سند است و بدتر از آن
خالف گویی است به کلی مردود و محکوم است و هیچ جایی در آثار تحقیقی و علمی
ندارد.
هرچند مسئله آتش زدن نخلهای خرما در منابع هست ولی اوال تعبیر «نخلتستان»
تعبیر واقع بینانه و درستی نیست و ثانیا جای پرسش دارد که چرا نویسنده از قطع درختان
چشم پوشیده و صرفا به آتش زدن اشاره کرده است؟ این در حالی است که در آیه چهار
سوره حشر (که خود ایشان عینا آورده و ترجمه کرده) هیچ اشارهای به آتش زدن نشده
است .همین طور جمله محمد آیات سوره حشر را «نازل کرد» است .اگر ایشان از قول
منابع و مسلمانان گفته است بی تردید خالف است چرا که هیچ منبعی و هیچ مسلمانی
چنین باوری ندارد .از همه مهمتر جمله نهایی است و این که پس «یعنی برای رسیدن
به مقصود هر وسیلهای مجاز و مشروع است» .روشن است نویسنده به گونهای گزارش
کرده که بتواند همان نتیجه را بگیرد .این در حالی است که اصوال چنین استنتاجهایی
در شأن محقق بی طرف نیست.
بگذریم که از نویسنده کتاب بیست و سه سال جز این انتظار داشتن بیهوده است.

1

 .بیست و سه سال ،ص .151-051

بخش یازدهم

آیا کشتار بنی قریظه میتواند درست باشد؟

برخورد با یهودیان چرا و چگونه آغاز شد؟

پس از پایان موفقیت آمیز پیامبر و مسلمانان با سپاه بی مانند و بی سابقه احزاب
(معروف به جنگ خندق در سال پنجم) ،سحرگاه  24ذیقعده پیامبر و مسلمانان به شهر
باز آمدند و سالح خویش بر زمین نهادند.
طبق روایات هنگام ظهور از طریق وحی به حضرت رسول فرمان داده شد که بیدرنگ
به سراغ بنی قریظه رود .پیامبر نیز اعالم حرکت داد و فرمود نماز عصر را در بنی قریظه
میخوانیم .بدین ترتیب واقعة بنی قریظه ،که بعدها آوازه در تاریخ افکند ،آغاز شد.
پیامبر پرچم را به دست علی داد و او را از جلو فرستاد .سپاه محمد دژ بنی قریظه را به
محاصره گرفت .محاصره  25روز به درازا کشیدُ .ح ّ
یی بن اخطب بزرگ بنی نضیر نیز
به عنوان وفای به عهد هم پیمانی نزد آنان آمد و در میان همکیشانش قرار گرفت .در
این مدت جنگ مستقیمی رخ نداد و غالبا ناسزاگویی از سوی یهودیان و سنگ پرانی
و تیراندازی پراکنده از دو سوی در جریان بود .بنی قریظه از سوی متحدان دیرین خود
یعنی قبیله اوس چشم یاری داشتند ولی آنان با این استدالل که با آمدن اسالم همه چیز
تغییر کرده تن زدند .زمانی که محاصره طوالنی و دشوار شد کعب ،بزرگ این طایفه ،به
یهودیان گفت :سه پیشنهاد دارم :یکی این که به محمد ایمان بیاوریم و در امان بمانیم،
که مقبول نیفتاد .دوم این که کودکان و زنانمان را بکشیم تا بی پروا با محمد نبرد کنیم،
که باز پذیرفته نشد .سوم این که همین امشب بر محمد حمله بریم ،که گفته شد شنبه
است و ما چنین نمیکنیم .یهودیان پیشنهاد کردند با آنان مانند بنی نضیر رفتار شود ولی
مورد قبول واقع نشد؛ چرا که محمد خواهان تسلیم بی قید و شرط آنان بود .سرانجام
یهودیان تسلیم شدند .اما هنوز تکلیف آنان روشن نبود .در آغاز یکی از اصحاب پیامبر
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به نام ابولبابه به پیشنهاد بنی قریظه پادرمیانی کرد اما به دلیل اشتباهی که مرتکب شد،
خودخواسته از گردونه گفتگو خارج شد.
در نهایت اوسیان به پیامبر گفتند :ما با اینان هم پیمان بوده ایم ،آنان را به ما واگذار تا
در حق شان داوری کنیم .نیز نقل است که اینان گفتند که در حق ایشان همان کنید که
در حق هم پیمانان خزرجیان کردید ،که اشارتی بود به یهودیان بنی قینقاع .پیامبر فرمود:
آیا دوست ندارید مردی از میان شما دربارة آنان حکم کند؟ گفتند چرا ،پس از آن که
بنی قریظه نیز موافقت خود را اعالم کردند ،پیامبر گفت :سعدبن ُمعاذ باشد .به یک
روایت ساکنان قلعه گفتند ما فقط به فرمان سعدبن معاذ فرود میآییم و پیامبر نیز قبول
کرد و داوری در حق آنان را به سعد سپرد .سعد را که بیمار بود و در خانه ،آوردند .سعد
نخست از بنی قریظه پیمان خواست تا هر حکمی که او کرد ،بپذیرند و آنگاه به عنوان
داور مرضیالطرفین حکم کرد که مردانشان کشته و مالشان تقسیم و زنان و فرزندانشان
اسیر شوند .روز بعد حکم قتل در مورد مردان ،که  600یا  700نفر بودند اجرا شد.
گودالی در بازار مدینه حفر کرده و قربانیان را گردن زده و در گودال میانداختند .گویا
فقط نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ،مصون ماند .البته شماری نیز به توصیه
و وساطت برخی نزدیکان پیامبر با تمام اموال و خانواده شان بخشوده شدند .زنی نیز به
قصاص قتل یکی از مسلمانان ،که با پرتاب سنگی از فراز بارو به قتل آمده بود ،کشته
شد .البته برخی نیز با اسالم گزیدن از مرگ رها شدند.
غنایم نیز ،که به گفتهای  1500شمشیر 300 ،زره و  2000نیزه و  500سپر بود؛ تقسیم
شد .پیامبر ریحانه یکی از زنان را برای خود برگزید و به او پیشنهاد کرد تا او را آزاد کند
و آنگاه وی را به عقد خود درآورد .ولی او گفت :ترجیح میدهد همچنان کنیز باشد.
او اسالم نیاورد و از این رو پیامبر نیز از او دوری میگزید .البته بعدها ریحانه ایمان آورد
و از همسران محمد شد.
با نابودی بنی قریظه ،عامالن اصلی لشکرکشی قریش و غطفان به مدینه (به ویژه
1
حذف کعب و ُح ّ
یی بن اخطب) تا حدودی مدینه از توطئه یهودیان آسود.
آیا کشتار مردان بنی قریظه میتواند درست باشد؟

این آن چیزی است که در منابع اسالمی آمده است .اما در باره ماجرای مجازات
یهودیان بنی قریظه از دیرباز بحث و مناقشه فراوان بوده و به ویژه در سالیان اخیر بیش
از پیش جدی شده است .چنین عقوبتی از منظر انسانی و اخالقی و حتی حقوقی مورد
 . 1سیره ابن هشام ،جلد  ،3ص 752 – 442؛ واقدی ،مغازی ،جلد  ،2ص 304-573؛ طبری ،تاریخ ،جلد ،2
ص 265؛ رفیعالدین ،جلد 957 – 947 ،2
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سئوال واقع شده و شماری این کشتار را ناروا و نادرست میشمارند و از این منظر اسالم
و نبی اسالم را مورد نقد و ایراد قرار میدهند.
پرسش و در واقع ابهام اصلی در چگونگی و چرایی رخداد آن و به ویژه گردن زدن
چند صد تن در یک روز در بازار شهر مدینه است .چگونه چنین چیزی ممکن است؟
اصوال چنین رخدادی با معیارهای اسالمی سازگار است؟ و یا درست تر ،آیا چنین
قساوتی با ارزشهای مقبول انسانی حتی در همان روزگار مقبول و قابل دفاع میباشد؟
خیانت بنی قریظه و پیمان شکنی درست اما گردن زدن تمام مردان یک قبیله بزرگ،
که در هرحال در قلمرو جامعه اسالمی و فرمانروایی محمد میزیستند و در نهایت نیز
به هر دلیل تسلیم شده بودند ،میتواند بر اساس قاعده حقوقی و دینی «تناسب جرم و
مجازات» قابل دفاع باشد؟ صادقانه باید گفت چنین اقدامی چنان سترگ و موحش
است که به سادگی نمیتوان از کنارش گذشت .به ویژه که از گذشته شماری از
یهودیان در جدال با اسالم ،از این رخداد بسیار استفاده کرده و از آن حربهای برای
دشمنی و تبلیغ بر ضد اسالم و مسلمانان ساختهاند .و در دوران معاصر که داستان حقوق
بشر در جهان بلند آوازه شده است ،از این منظر نیز داستان بنی قریظه به چالش کشیده
شده است.
در این ارتباط نخست به چند نکته اشاره میکنم و آنگاه متن مقالهای را در بررسی
همین موضوع عینا میآورم تا مجموعه اینها پرتوی بر چگونگی و چرایی ای رخداد مهم
و پر مناقشه بنی قریظه بیفکند .چنان که میدانیم امروز از فراز چهارده قرن نمیتوانیم
به درستی تمام زوایای حادثه و واقعهای را ببینیم و به تمام واقعیتها پی ببریم ولی برای
فهم دقیقتر رخدادهای کهن میتوانیم در حد میسور تالش کنیم.
در ارتباط با ماجرای بنی قریظه چند نکته قابل تأمل است.
1
نکته نخست نقش سعدبن معاذ است .وفق منابع موجود (از جمله مغازی واقدی )،
سعد از بنی قریظه خرسند نبوده و حتی وفق خبری در واقدی ،او در آرزوی نابودی این
قوم بوده است .این در حالی است که او مانند دیگر قبلیه اش (اوس) از هم پیمانان و
دوستان قدیم بنی قریظه بوده و به همین دلیل اوسیان در آغاز برای نجات هم پیمانان
کهن خود تالش کردند .اگر بتوان به اصل خبر اعتماد کرد ،دقیقا دانسته نیست دلیل
و یا دالیل خشم و ناخرسندی سعدبن معاذ از بنی قریظه چه بوده است .نکتهای بس
مهمتر این است که آیا پیامبر از اندیشهای ضد قرظی سعد آ گاه بوده است؟ رودنسون
برای تأیید نظریه اش در مقصر بودن محمد به همین نظر انتقام جویانه سعدبن معاذ
1
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اشاره میکند و میافزاید «بعید به نظر میرسد که محمد از احساسات انتقام جویانهای
که سعد بن معاذ داشت بی خبر بوده باشد» 1.در هرحال پرسش مهم این است که آیا
دشمنی نهان سعد 2در چنان حکمی سخت نقش داسته است؟ امروز پاسخهایی قانع
کنندهای برای این پرسشها در دست نیست ولی هرچه هست ،حکمیت سعد مورد
تأیید دو سوی منازعه بود؛ هرچند که فرجام آن بسیار خشن و یکسره به زیان بنی قریظه
تمام شد.
نکته دوم این است که بسیار محتمل است که سعد بر اساس احکام دینی یهود چنین
حکم خشنی داده باشد چرا که چنین حکمی با حکم مشابه مذهبی یهودیان در تورات
منطبق است .به ویژه سابقه هم دارد که بارها زمانی که برخی یهودیان برای قضاوت نزد
نبی اسالمی میآمدند ،بر اساس تورات و یا قواعد یهودی داوری کرده و حکم صادر
میکرد.
در تورات (سفر تثنیه) باب بیستم ،آیات  10تا  ) 16چنین آمده است« :چون بر شهری
نزدیك آیی تا با آن جنگ نمایی آن را برای صلح ندا كن ،و اگر ترا جواب صلح بدهد
و دروازهها را برای تو گشاید آنگاه تمامی قومی كه در آن یافت شوند به تو جزیه دهند
و ترا خدمت نمایند ،و اگر با تو صلح نكرده با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره كن،
و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد جمیع ذكورانش را بدم شمشیر بكش،
لیكن زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به
تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را كه یهوه خدایت به تو دهد بخور ،به همه شهرهایی
كه از تو بسیار دورند كه از شهرهای این امتها نباشد چنین رفتار نما ،اما از شهرهای
این امتهایی كه یهوه خدایت ترا به مالكیت میدهد هیچ ذی نفس را زنده مگذار».
به هر تقدیر چنین مینماید که هم روال حقوقی زمانه در مورد یهودیان بنی قریظه
طی شده بود و هم به هرحال چنان عقوبتی با احکام شرعی دین یهود و کتاب مقدس
شان منطبق بود .چنان که گفته شد ،پس از پایان جنگ احزاب ،پیامبر با سپاه خود قلعه
بنیقریظه را محاصره كرد و آنان را به جرم پیمان شكنی و همدستی با مشركان قریش
و تصمیم به حمله به مسلمانان از داخل ،محارب شناخت و از آنان خواست كه تسلیم
شوند .اما آنها نه تنها تسلیم نشدند كه قصد مقاومت كردند و حتی تصمیم گرفتند كه
پیامبر را ترور كنند .سر انجام سعدبن معاذ به عنوان داور نهایی تعیین شد و حكم كرد
مردانشان كشته و اموالشان مصادره گردد .بنابراین از نظر سنت رایج حقوقی اشكالی
 . 1رودنسون ،محمد ،ص .152
 . 2این که بزرگان یهودی بنی قریظه به حکمیت سعدبن معاذ رضایت دادند نشانه آن است که آنان از دشمنی
وی آ گاه نبودند و گرنه به داوری و حکمیت وی تن نمیدادند.
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دیده نمیشود.
نکته سوم در مورد تعداد کشته شدگان بنی قریظه است که سخت محل اختالف
است و مهم ترین ترین نکته (نکته مورد ایراد و مناقشه) همین است.
وفق گزارش تحقیقی جعفرالعاملی در مورد شمار مقتولین ،مانند موارد دیگر مرتبط با
این حادثه ،اختالف روایت بسیار است .در برخی گزارشها تعداد کشته شدگان را فقط
ده نفر گفتهاند .گاه نیز سخن از صدها تن است و رقم دقیق مشخص نیست .در بعضی
روایتها گفته شده شمار آنان هفتصد بوده که چهارصد و پنجاه نفر به قتل آمدند .به
هر حال شمار کشته شدگان بنی قریظه را از چهار صد و پنجاه تا هزار نفر گفتهاند .از
این رو به گفته همین محقق برخی شرق شناسان (از جمله مونتگمری وات در کتاب
1
«محمد در مکه») خاطیان بنی قریظه را مستوجب چنین مجازاتی نمیدانند.
خانم کارن آرمسترانگ نیز ،به رغم این که خوانشی تحقیقی و همدالنه با سیره نبوی
و شخصیت پیامبر اسالم دارد ،نیز برخورد پیامبر با بنی قریظه را غیر موجه میداند و
مدعی است این تصمیم بر خالف منش صلح طلبانه محمد بود؛ منش و روشی که
محمد در تحقق آن میکوشید .به گفته وی« :تراژدی بنی قریظه چه بسا اقتضای اعراب
زمان بود ،ولی در زمان ما قابل قبول نیست .این نقیض و خالف همان چیزی است که
محمد قصد انجام آن را داشت .هدف اصلی او پایان دادن به خشونت جاهلی بود اما
اکنون مانند یکی از بزرگان و رؤسا و بزرگان معمولی عرب رفتار میکرد . . .او بایستی
2
متوجه شده باشد که راه دیگری برای پایان بخشیدن به درگیریها الزم است».
ماکسیم رودنسون نیز با اذعان به این که «داوری در مورد کشتار بنی قریظه کار
آسانی نیست» میگوید «با این حال ،توجه متن در تبرئه محمد نشان میدهد که باید
احساساتی برانگیخته شده باشد» .او میافزاید «البته جزئیاتی از خود همین متون نشان
میدهد که مشکل میشود پذیرفت که پیامبر بی تقصیر بوده است» .اما داوری نهایی
این محقق چنین است« :این کشتار از نقطه نظر صرف سیاسی ،حرکتی عمیقا عاقالنه
بود .بنی قریظه یک تهدید دایمی و همیشگی در مدینه به شمار میرفتند .اگر اجازه
مییافتند که از مدینه خارج شوند ،به مراتب قویتر در فضای ضدیت با مسلمانها در
خیبر به توطئه چینی میپرداختند .این تنها مردگان هستند که دیگر بر نمیگردند .عالوه
بر این ،کشتار بنی قریظه به ارعاب و انفعال دشمن کمک میکرد .به بیان سیاسی ،راه
حلی که انتخاب شد ،به صورت انکارناپذیری بهترین بود» .وی در نهایت میافزاید
1
2
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«سیاستمداران به خاطر بی توجهی به حقوق بشر بدنام هستند ،مگر مواقعی که حقوق
1
بشر به عنوان فاکتورهای سیاسی مطرح شده و یا مواقعی که آنها گزینه دیگری ندارند».
گفتن ندارد نویسندگانی چون رودنسون و آرمسترانگ به روایت مشهور در باب گردن
زدن انبوه مردان جنگجوی بنی قریظه اعتماد کرده و آنگاه لب به انتقاد گشوده و یا
مانند عموم محققان مسلمان در مقام توجیه و توضیح برآمدهاند اما سخن ما این است
که چنان حادثهای نمیتواند رخ داده باشد .به ظن قوی در این ماجرا حداکثر چند نفر
مجازات شدهاند و از چند آیه قرآن نیز در باره بنی قریظه جز این استفاده نمیشود .شاید
در همان رقم ده نفر که در برخی منابع آمده ،راست باشد.
اما در پاسخ به پرسش از انگیزههای عددسازی در باره قربانیان بنی قریظه میتوان
گفت ،به احتمال بسیار زیاد ،از دو سو مبالغه شده است .از یک سو مسلمانان بعدی
برای این که شجاعت و قاطعیت اسالمی شان را ،آن هم در برابر یهودیانی که همواره با
آنان در تخالف و دشمنی بودند ،نشان داده و در واقع اقتدارشان را به رخ رقیبان کشیده
باشند؛ و از سوی دیگر ،یهودیانی نیز که در اقلیت و احیانا آزار و محدودیت بودند ،برای
این که مظلومیت خود و شقاوت رقیب را به نمایش بگذارند ،دست به چنین عددسازی
شگفت زده زدهاند .این نوع گزافه گویی و عددسازی را ما در تاریخ قرن نخست و
فتوحات به روشنی میبینیم .چنان که به طور مشخص این گزافه گوییها را در باب فتح
ایران و جنگهای جمل و نهروان و صفین مشاهده میکنیم.
برای تثبیت مدعای نادرست بودن قتل حدود هفتصد نفر در ماجرای بنی قریظه
میتوانم بیش از این استدالل کنم (به ویژه در باب تناقضات چنین روایتی با مسلمات
اسالمی) ولی از آنجا که مقاله پیوست از جهت استدالل و قوت کامل است و حاوی
استداللهای ناگفته من هم هست ،از آن در میگذرم و از خوانندگان میخواهم که
مقاله را به عنوان ادامه گفتارم لحاظ کنند .از خوانندگان بصیر و حق طلب میخواهم در
مضامین این نوشتار دقت و تأمل کنند.
در مقالهای که مالحظه میکنید ،حدود نیم قرن پیش در لندن ،پژوهشگری به نام و.
ن .عرفات با تکیه بر نقد تاریخی و بررسی اسناد موجود و به ویژه با توجه به قواعد و
معیارهای شریعت اسالم به شکل قانع کنندهای نشان داده است که حداقل چنان کشتار
سهمگینی نمیتواند بدان صورت رخ داده باشد.
پیش از ارجاع به مقاله الزم است که دو نکته را به یاد بیاورم.
اولین نکته آن است که این مقاله با عنوان «نگاهی نو بر ماجرای بنی قریظه و یهودیان
1
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مدینه» به قلم و.ن .عرفات به زبانی انگلیسی در این منبع چاپ  .منتشر شده است:
Journal of the Royal Asiatic
Society of Great Britain and Ireland, (1976), pp. 100-107.
ترجمه این مقاله به دست خانم گیسو باقری نیا انجام شده است با سپاس از ایشان
نکته دیگر این است که پانوشتهای مقاله با توجه به مالحظاتی ،از جمله آنها احتراز
از طوالنی شدن بیش از پیش این جستار ،حذف شده است .با این حال با توجه به نقل
منبع مقاله ،عالقهمندان زبان دان طبعا در صورت نیاز میتوانند به منبع اصلی مراجعه
کنند.
پیوست
نگاهی نو بر ماجرای بنی قریظه و یهودیان مدینه

برهمگان معلوم است كه در زمان ظهور اسالم ،سه قبیله یهودی در یثرب (مدینه)
زندگی میكردند .همچنین چند آبادی یهودی نشین كمی دورتر از شهر ،در شمال
ً
وجود داشت كه خیبر و فدك مهمترین آنها بود .این موضوع عموما پذیرفته شده است
كه در آغاز ،حضرت محمد امیدوار بودند كه یهودیان یثرب به عنوان پیروان یك دین
الهی ،نسبت به اسالم به مثابه یك دین توحیدی جدید ،همدلی نشان دهند .لیكن به
محض اینكه این قبایل دریافتند كه اسالم به طور جدی درحال تثبیت شدن و قدرت
گرفتن است ،برخورد خصمانه فعالی در پیش گرفتند .این درگیریها در نهایت به محو
كامل جوامع یهودی یاد شده از محدودهی عربستان انجامید.
سیره نویسان پیامبر و سپس تاریخ نگاران گفتهاند كه قبیله یهودی بنیقینقاع و پس
از آن بنینضیر ،مسلمانان را تحریك كردند ،سپس محاصره شدند ،و سرانجام به تسلیم
رضایت دادند واجازه یافتند با همه اموال منقول خود ازآن منطقه خارج شوند .اندكی بعد
خیبر و فدك تخلیه شد.
به نقل از ابناسحاق در [كتاب] سیره ،بنیقریظه ،سومین قبیله یهودی ،از قریشیان و
متحدانشان كه برای ریشه کن كردن اسالم دست به حملهی ناموفقی به مدینه [یعنی
جنگ خندق] زده بودند ،جانبداری كردند .این جدیترین حمله علیه اسالم بود كه
شكست خورد .سپس بنیقریظه نیز توسط پیامبر محاصره شدند و همانند بنی نضیر ،آنها
نیز سرانجام تسلیم شدند .اما برخالف بنینضیر[ ،از سوی پیامبر داوری درباره قریظه] به
حكمیت سعدبنمعاذه ازقبیله اوس كه متحد بنیقریظه بود ،ارجاع داده شدند .رأی او بر

تسویپ
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این قرار گرفت كه مردان بالغ كشته شوند و زنان و كودكان به بردگی بروند .در نتیجه
خندقهایی در بازار مدینه كنده شد و مردان بنیقریظه را گروه گروه به میدان آورده و
گردن زدند .شمار كشتهشدگان از  400تا  900تن تخمین زده میشوند.
درتحقیق موشكافانهتر جزئیات ماجرای بنیقریظه ،میتوان ایراداتی برآن وارد دانست.
میتوان اثبات كرد كه اصرار بر كشتن بیرحمانهی  600یا  900مرد بنیقریظه نمیتواند
حقیقت داشته باشد ،و این یك روایت ساختگی است كه بعدها پا گرفت و منبع آن
به اخبار و احادیث یهودی باز میگردد .در واقع منبع جزئیات این واقعه را میتوان با
شباهت بینظیر و تعجب برانگیزی در وقایع اولیهی تاریخ یهود یافت.
اكنون منابع عربی و سهم راویان یهودی دراین ماجرا بررسی و اعتبار جزئیات آن
ً
ارزیابی میشود ،همچنین نمونه وقایع اصلی و مشابه آن در تاریخ اولیهی یهود را دقیقا
معلوم خواهیم كرد.
اولین اثری كه در آن به این واقعه اشاره شده است و در دسترس ماست ،دارای جزئیات
گسترده است .این اثر [كتاب] سیره ابن اسحاق است كه زندگینامه پیامبراست .این
متن حاوی طوالنیترین شرح و نیز دارای بیشترین ارجاع [درباره این ماجرا] است.
مورخان بعدی ازآن برداشت كردند و دربسیاری موارد به آن متكی بودند[ .درخورتوجه
این كه] ابن اسحاق در سال  151هجری فوت كرد .یعنی  145سال پس از واقعهی مورد
ً
سؤال .تاریخ نویسان بعدی ،صرفا روایت و برداشت او را از این ماجرا را پذیرفتهاند
و كم و بیش با حذف جزئیات و با اغماض ،بر مبنای فهرست نامعین راویان او نقل
ً
كردند .ایشان عموما ماجرا را خالصه كردند ،گویی این ماجرا یك حادثه عادی بود
كه باید آن را [ فقط] گزارش میكردند .در بیشتر موارد توجه آنها به این موضوع ،به
همین حد بسنده میشد .بعضی از مورخان تأكید میكردند كه خود [از روایتها]
اقناع نشدهاند .اما حاضر نبودند [درباره این ماجرا] زحمت بیشتری به خود بدهند.
ابنحجر ،یكی از ناقالن حدیث ،این داستان و ماجراهای مربوط را به عنوان « فلسفههای
ً
عجیب» رد میكند .مالك ،یكی فقهای معاصر ابناسحاق ،صریحا وی را به دلیل روایت
این داستان « دورغگو» و« شیاد» خواند .باید به یاد داشت كه مورخان و نگارندگان
زندگی پیامبر قواعد صلب و سخت سنت گرایان [درذكر روایات] را رعایت نكردهاند.
این مورخان زنجیرهی راویان را ذكر نكردند ،راویانی كه هر یك میباید به عنوان افراد
ً
ً
قابل اعتماد تأیید شوند .الزم است راویان افرادی باشند كه مطمئنا و یا احتماال هر
ً
واقعهای را مستقیما و یا از طریق منبع خبری مربوط روایت كنند .بررسی جزئیات زندگی
پیامبر و وقایع تاریخ آغازین [اسالم] ،نسبت به بررسی سنت پیامبرو [بررسی مباحث]
ً
فقه ،بسیاركمتر موشكافانه بود .مسلما روایت ابن اسحاق از محاصره مدینه و شكست
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بنیقریظه ،از روی نقلقولهای افرادی گوناگون در كنار هم چیده شده است .ابن
اسحاق نامهای این افراد را ذكر كرده است .درمیان این افراد نوادگان مسلمان یهودیان
بنیقریظه هم وجود دارد.
كافی است همه این منابع نامطمئن و با فاصله زمانی را در برابر تنها منبع كامال موثق
وهم عصر با واقعه ،یعنی قرآن قرار داد .مرجع آن نیز سوره  33آیه  26است كه به اجمال
چنین است« :كسانی از اهل كتاب را كه از آنان [قریشیان] پشتیبانی كردند ،از برج و
باروهایشان فرو آورد و در دلشان هراس افكند ،چندانكه گروهی از ایشان را كشتید
و گروهی را به اسارت گرفتید» .دراین آیه اشارهای به تعداد [كشتهگان] نشده است.
ابن اسحاق در تشریح فصل مربوط به محاصرهی مدینه ،منابع اصلی خود را برشمرد.
منابع اصلی از نزدیكان و خانواهی آل زبیر [این خانواده از خانوادهای یهودی بنی قریظه
بودند] و دیگرانی بودند كه او «به آنها گمان بد نمیبرد» .آنها بخشی از ماجرا را به
نقل ازعبدالله بن كعب بن مالك ،الزهری ،عاصم بن عمربنخطاب ،عبدالله بن ابی
بكر ،محمد بنكعب از قریظه و «سایر افراد اهل دانش» اظهار میكنند .آنچنان كه
ابن اسحاق مینویسد ،هریك ازاین افراد در نقل ماجرا مؤثر بودند .در واقع روایت
ابن اسحاق ،گردآوری و در كنارهم چیدن مجموع این شروح است .در مرحله بعد
ابن اسحاق به نقل ازیكی دیگر از نوادگان قریظه به نام عطیه میپردازد .وی از واقعه
مذكور جان سالم به در برده و نواده زبیربن بطا ،ازاعظای با نفوذ قبیله قریظه بود .وی
این روایت را به تصویر میكشد .واقعه با شرح تالشهای رهبران یاد شدهی یهود در
سازماندهی جبههی نیروهای مهاجم بر علیه اسالم آغاز میشود .رهبرانی كه از آنها نام
برده میشود عبارتند از سه تن از بنی نضیر و دو تن از قبیله وائل -یكی از قبایل یهود -و
همراه با برخی از مردان قبایل یهود كه نامی از آنها برده نشده است .این گروه قبایل
بدوی همسایه چون قطفانّ ،مره ،فزاره ،سلیم و اشجع را راضی كردند تا مسلح شوند
سپس به مكه رفتند و در همراه كردن قریشیان نیز توفیق یافتند .با نیروهایی كه به این
ترتیب گردهم آوردند مدینه را محاصره كردند .یكی از رهبران بنینضیر ،حیی بن اخطب
ً
عمال خود را به سومین قبیله یهودی ،یعنی بنیقریظه ،كه هنوز در مدینه زندگی میكردند
تحمیل كرد و برخالف رهبر قبیله كعببناسد ،آنها را قانع كرد كه عهد خود را با پیامبر
را بشكنند .یهودیان به عنوان یك قاطعیت تلقین شده ،امید داشتند كه مسلمانان تاب
ایستادگی در برابر نیروهای متحد مهاجم را ندارند و بنیقریظه و دیگر یهودیان به عنوان
قبایل مستقل برآنان توفق خواهند یافت .اما محاصره مدینه شكست خورد و قبایل یهودی
به دلیل ایفای نقش خود دركل این عملیات ،متحمل صدمات زیادی شدند.
موضع علما و مورخان درقبال روایت ابن اسحاق ازماجرای بنی قریظه ،بیتوجهی
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وگاه توام با تردید و نامعین بوده است .حداقل دردو مورد مهم ،علما به محكوم كردن و
یا رد مطلق آن روایت پرداختهاند.
برخورد بیتوجهانه ،یعنی پذیرفتن زندگینامه پیامبر و داستانهای عملیات جنگی
او به همان صورتی كه از نسلهای پیشین به ایشان رسیده بود .این موضوع به دور از
روش كار گردآورندگان احادیث وفقها بود ،روشی كه مبتنی بردقت موشكافانه و به
كارگیری مالكهای نقادانه [درقبال روایات] بوده است .بنابراین ضرورتی برای بررسی
اعتبار راویانی كه در كار انتقال یا ثبت بخشهایی از داستان زندگی پیامبر بودند ،دیده
نشد ،نیازی برای ارائه زنجیرهی متصل راویان یا حتی اعالم اسامی آنها به هیچ وجه
احساس نشد.
این مطلب در سیرهی ابناسحاق آشكار است .حال آنكه ،ناقالن قابل اعتماد و سلسله
متصل حدیث در موضوع حقوق و قوانین ضرور بود .به همین دلیل است كه مالك به
عنوان فقیه هیچ ارزشی برای روایت ابن اسحاق قایل نبود.
درنتیجه ،میتوان دریافت كه تاریخ نگاران بعدی ،حتی مفسران ،یا كلمه كلمه از
ابناسحاق نقل كرده یا داستان را خالصه كردهاند .میتوان گفت كه مورخان از آن
ً
روایت چندان استقبال نكردند .حتی طبری ،حدودا  150سال بعد از ابناسحاق ،برخالف
روال همیشگی خود برای دسترسی به اقوال دیگر از ماجرا ،كوششی نمینماید .او با ذكر
این نقل قول كه «واقدی ادعا میكند كه پیامبر دستور كندن خندق را داد» تردید خود
را ابراز میدارد .ابنقیم در زادالمعاد كوتاهترین ارجاع را به این موضوع دارد و در كل از
پرداختن به موضوع حساس تعداد [كشته شدگان] طفره رفته است .به نظر میرسد ابن
كثیر حتی نسبت [به ماجرا] تردید كلی دارد .زیرا به خود زحمت میدهد كه اشاره كند
این داستان توسط «راویان صالحی» چون عایشه نقل شده است.
جدای از برخورد خوشبینانه و یا تردیدآمیز نسبت به خود ماجرا ،ابن اسحاق نیز به
عنوان یك نویسنده ،حمالت كوبندهای را از سوی علمای معاصر و متأخر متحمل
شده است .دو مورد مشخص ،از موضوعهای این حمالت به شمار میرود .یكی از
آنها گنجاندن غیر نقادانهی مقدار زیادی اشعار كذب و جعلی در سیرهی خود است و
دیگری قبول و باور بیچون و چرای برخی از داستانها ،از جمله داستان كشتار بنیقریظه
است.
مالك ،فقیه و از سنت گرایان اولیه كه معاصرابناسحاق نیز بود بدون هیچ ابهامی
ً
صریحا او را «دروغگو» و «شیاد» خطاب میكند كه «داستانهای خود را از یهودیان
نقل میكند» به عبارت دیگر مالك ،با اعمال مالكهای خود ،صداقت منابع ابناسحاق
را زیر سؤال برد و برخورد او را رد كرد .درواقع ،نه فقط فهرست راویان ابن اسحاق بلكه
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روش جمعآوری و كنارهم چیدن اطالعات در چنین ماجرایی از نظر مالك فقیه غیرقابل
قبول بود.
ابنحجردرسنین باالترخود ،نقطه نظرمالك را در محكوم كردن ابن اسحاق تشریح
كرد .وی ابراز داشت كه مالك ،ابناسحاق را به خاطر این نكته محكوم كرد كه برای
دستیابی به روایت عملیات نظامی پیامبر ،به خصوص به دنبال یافتن یهودیان مدینه رفت
تا نقل قولهایی را كه از پدرانشان به آنها رسیده است ثبت كند .ابنحجر مطالب مورد
بحث را به عنوان «چنین افسانههای غریبی مانند داستان قریظه و نضیر» به محكمترین
شكل رد كرد .نمیتوان بیش ازاین تكذیب صریح ،موضوعی را محكوم كرد.
درمقابل منابع غیر معاصر و غیردقیق ازیك سو ،و رد صاحب نظران از سوی دیگر،
ً
تنها منبع كامال اصیل و معاصر این ماجرا  -كه میتوان در برابر آنها نهاد -قرآن است.
مرجع آن نیز همان سورهی  33آیهی  26است كه بسیاركوتاه است« .و كسانی از اهل
كتاب را كه از آنان (قریشیان) پشتیبانی كردند ،از برج و باروهایشان فرو آورد و در دلشان
هراس افكند ،چندان كه گروهی از ایشان را كشتید و گروهی را به اسارت گرفتید».
میتوان تصور كرد اگر  600تا  900نفر براین شیوه كشته میشدند ،اهمیت ماجرا بیش
از اینها باید باشد .باید ارجاعات روشنتری درقرآن به این ماجرا میشد ،نتیجهگیری
از آن استخراج و عبرتی از آن آموخته میشد .اما وقتی كه تنها رهبران مجرم درماجرا
مجازات شده باشند ،طبیعی است كه تنها اشارهی كوتاهی به موضوع كفایت میكند.
آنچه درمورد منابع میتوان گفت این است كه :آنها نه تنها ذینفع بودند بلكه غیرقابل
اعتماد نیز بودند ،و گزارش واقعه با فاصلهای بسیار زیاد از زمان اتفاق آن گردآوری شده
بود ،و اما دالیل رد ماجرا به شرح زیراست:
همانطور كه در باال ذكرشد ،اشاره به این موضوع در قرآن بسیار كوتاه است و هیچ
نشانهای ازكشتارتعداد زیادی از افراد وجود ندارد .دریك زمینهی جنگی ،به كسانی
ً
اشاره شده است كه عمال در جنگ شركت داشتند .قرآن تنها منبعی است كه تاریخ
نگاران بدون هرگونه تردید یا شكی آن را خواهند پذیرفت .این تنها منبع معاصر با واقعه
است و به دالیل قطعی ،آنچه در دست ماست روایت اصلی است.
قانون اسالم تنها بر مجازات كسانی تأكید دارد كه در توطئه مسؤول بودند.
كشتن چنین تعداد كثیری از افراد به كلی مخالف روح عدالت طلب اسالم است
ً
و با اصول اساسی كه در قرآن آمده است ،خصوصا آیهی «هیچ كس بار دیگری را بر
دوش نمیكشد» در تضاد است .دراین واقعه ،واضح است كه رهبران [توطئه] تعداد
انگشتشمار و افراد شناخته شدهای بودند .نام آنها نیز معلوم است.
این كارهمچنین برخالف قوانین قرآنی درمورد اسیران جنگی است .برطبق این قوانین
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یا اسیران را آزاد میكردند و یا به آنها اجازه داده میشد آزادی خود را بخرند.
بعید است بنیقریظه را قتلعام كنند و در همان زمان با دیگر قبایل یهود كه قبل و بعد
از بنیقریظه تسلیم شدند با مالیمت و نرمی برخورد شود و اجازه داده شود كه بروند.
در واقع عبیدبن سالم دركتاب خود« ،االموال» ،گزارش میكند كه وقتی خیبر به دست
مسلمانان افتاد ،درمیان ساكنان خانواده یا گروهی بودند كه به آزار و اذیت افراطی و
رفتار ناشایست نسبت به پیامبر شهره بودند .اما در زمانی كه پیامبرآنها را با كالم مورد
خطاب قرار داد چیزی بیش ازیك سرزنش نبود« :پسران ابوالحقیق ،من از میزان دشمنی
شما با خدا و فرستادهاش آ گاهم ،اما این باعث نمیشود كه من با شما برخوردی غیر از
آنچه با هم كیشانتان كردم ،داشته باشم» ،شكست این گروه بعد ازتسلیم بنیقریظه بود.
در واقع اگرصدها نفر دربازار سر بریده میشدند و خندقهایی به این منظور كنده
شده بود ،بسیارعجیب است كه هیچ ردی ،عالمتی یا كلمهای كه نشانگر محل این كار
بوده باشد ،وجود نداشته و در تاریخ هیچ اشارهای به عالمت مشخصهی قابل رویتی
نشده باشد.
ً
اگراین كشتار واقعا اتفاق افتاده بود ،فقها آن را به عنوان سنت و سابقهی فقهی به كار
ً
میبستند .در واقع كامال برخالف این موضوع صادق است .شیوهی برخورد قضات در
آرایشان ،بیشتر بر اساس قانون قرآنی «هیچ كس باردیگری را بردوش نمیكشد» بوده
است.
در واقع ابوعبید بن سالم دركتاب « االموال» خود -كه دربارهی فقه وقانون است ،نه
زندگینامه و سیره -به مورد بسیار قابل توجهی اشاره دارد .او نقل میكند كه در دوران
امام االوزعی در لبنان مشكالتی بین او و گروهی از اهل كتاب بروز كرد .عبدالله بن
علی حاكم آن منطقه بود .او آشوب را مهار كرد و حكم به مهاجرت قبیلهی توطئهگر
داد .االوزعی به عنوان فقیه و قاضی عالی بالفاصله اعتراض كرد .او استدالل كرد كه
در آشوب مورد بحث ،اكثریت مطلق قبیله موافق با آن آشوب نبودند .او اظهار داشت:
تا جایی كه من اطالع دارم قانون خداوند برمجازات جمع كثیر بر اثرخطای عدهی قلیل
داللت نمیكند ،بلكه ،بر مجازات عدهی قلیل بر اثر خطای جمع كثیر داللت میكند.
اما اگرامام االوزعی داستان كشتار بنیقریظه را پذیرفته بود ،از آن به عنوان سابقهی
فقهی و قانونی استفاده میكرد و برخالف رأی حاكم یعنی عبداللهبنعلی ،استدالل
نمیكرد .باید بدانیم كه االوزعی هم عصر ابن اسحاق و جوانتر از او بود.
 )8درماجرای بنی قریظه نام چند نفر محدود به عنوان كشتهشدگان معلوم است.
ً
مشروح دشمنی فعاالنهی بعضی از آنها ذكر شده است .كامال منطقی است كه نتیجه
بگیریم آنها كه كشته شدند ،كسانی بودند كه رهبری فتنه را برعهده داشتند و سرانجام
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آنها مجازات شدند نه همهی قبیله.
 )9جزئیات شامل شرح جلسهی مشاورهی آنها پس از محاصره و نطق غرای
كعبابناسد به عنوان رئیس قبیله بود ،و ارائه این پیشنهاد كه مردان قبیله ،زنان و كودكان
طایفه را بكشند وسپس دست از جان شسته ،به مسلمانان حمله كنند.
 )10همان طور كه نوادگان قریظه مایل به ستایش و تكریم اجداد خود بودند ،اوالد
اهل مدینه نیز كه در این ماجرا دخیل بودند ،به تجلیل از آبای خود تمایل داشتند.
دراین میان نكتهای توجه ما را به خود جلب میكند ،بخشی از واقعه كه مربوط به
رأی سعدبنمعاذ در قبال بنیقریظه است ،توسط یكی از نوادگان مستقیم او گزارش شده
است .براساس این روایت ،پیامبر خطاب به سعدبن معاذ فرمود« :حكم تو قضاوت
خداوند نسبت به این گروه است كه از پس هفت پرده [به توالهام شده است].
اكنون این مطلب آشكاراست كه برای تكریم پیشینان و یا تبرئهی آنان كه در آغاز با
اسالم خصومت ورزیدند ،نوادگان بعدی در دو سوی واقعه ،دست به ساختن و پرداختن
داستانهایی زدند كه تعداد بیشماری از آنان ساختگی و جعلی است .بسیاری از این
روایتها توسط ابناسحاق نقل شده است .داستان و نقل قول آورده شده در مورد سعد
یكی از این روایات است.
 )11سرگذشت قبایل یهود پس از تثبیت اسالم روشن نیست .به نظرمیرسد این تصور
ً
كه همهی آنها فورا مدینه را ترك كردند نیازمند بازنگری است.
در یك مورد به همراهی ده تن ازیهودیان مدینه با پیامبر در یكی از سفرهایش به خیبر،
اشاره دارد .در مورد دیگری از یهودیانی كه به پیامبر پیمان صلح داشتند میگوید ،كه
به نقل از واقدی در زمان تدارك حمله به خیبر نگران بودند و سعی میكردند از شركت
بسیاری از افراد بدهكار در جنگ جلوگیری كنند زیرا میترسیدند كه با كشته شدن
بدهكاران در جنگ ،طلبشان به فراموشی سپره شود.
ابنكثیر این نكته را یادآوری میكند كه عمر تنها یهودیانی را از خیبر اخراج كرد كه
با پیامبر پیمان صلح نداشتند .او سپس ادامه میدهد كه سالها بعد درسال  30هجری،
یهودیان خیبر مدعی شدند كه مدركی در اختیار دارند كه برمبنای آن پیامبر ایشان را از
پرداخت مالیات سرانه معاف كرده است .او نقل میكند كه بعضی از فقها این ادعا را
پذیرفتند و یهودیان خیبر را از پرداخت مالیات مذكور معاف كردند .درصورتی كه آن
مدرك جعلی بود و سپس به تفصیل آن را رد كردند .زیرا در آن مدرك از كسانی نقل
شده بود كه وفات یافته بودند و نیز در آن ازاصطالحاتی فنیای استفاده شده بود كه
درسالها پس از تاریخنامه به كار گرفته میشد .در آن ادعا شده بود معاویه بن ابیسفیان
شاهد این نوشته بود ،درصورتی كه در واقع معاویه هنوز در آن زمان به اسالم نگرویده
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بود ،و مواردی دیگر از این دست در آن مدرك وجود داشت.
درنتیجه منبع حقیقی ماجرای غیرقابل قبول كشتار بنیقریظه ،نوادگان یهودیان مدینه
بودند ،كه ابناسحاق این «داستان عجیب وغریب» را از آنها برگرفته است .ابناسحاق
برای این كار متحمل انتقادت گستردهی دیگرعلما و تاریخ نگاران شد و حتی توسط
مالك «شیاد» خوانده شد.
بنابراین ،منابع واقعه به شدت نامطمئن است و جزئیات آن نیز یكسره با روح اسالم و
قوانین قرآن مخالف است و اعتبار آن مخدوش است .داستان از پشتیبانی راویان معتبر
و قراین محكم برخوردار نیست .بدین معنی كه این واقعه را میتوان افزون برمشكوك
خواند.
با این وصف ،به نظر من ،ماجرای كشتار بنیقریظه ریشه در رخدادهای گذشته دارد.
میتوان اثبات كرد كه داستانهای مشابه ،توسط یهودیان شورشی برعلیه رومیان درشرح
سركوب آنان ،نقل شده است .این شورش با ویرانی معبد سلیمان درسال  73میالدی
خاتمه یافت .زمانی كه یهودیان متعصب و سیكاریها ( )Sicariiبه قلعهی سنگی مسادا
( ) Masadaحمله كردند و درآخر محاصره شدگان را به قتل رساندند.
داستان آنچه برسرآنان آمد توسط بازماندگان یهودی كه به جنوب فرار كرده بودند
نقل شد .درواقع معقولترین نظریه درباره سابقه یهودیان مدینه این است كه ایشان پس
از جنگهای یهودیان به این منطقه مهاجرت كردند .این نظریه از دید استاد فقید گیلم
( )Guillumeبرتر بود.
همگان به خوبی آ گاهند كه منبع جزئیات جنگهای یهود فالویوس (Flavius
 )Josephusاست .وی یك یهودی بود و در زمان حكومت رومیان صاحب منصب
شده بود .او با برخی از اقداماتی كه شورشیان مرتكب شده بودند ،مخالف بود .با این
ً
حال همواره قلبا یك یهودی باقی ماند .درنوشتههای وی از جزئیات اعمال و مقاومت
یهودیان باخبر میشویم .این اخبار تشابه زیادی با آنچه درسیره [ابن اسحاق] ذكر شده
است ،دارد .با این تفاوت كه این بار مسئولیت ماجرا بر عهده مسلمانان است.
در وارسی جزئیات ماجرای بنیقریظه به نقل از نوادگان آن قبیله ،متوجه شباهتهای
زیر در ریزهكاری آن با روایت جوزفوس میشویم:
 -1بنابر گزارش جوزفوس ،الكساندر كه پیش از هرود كبیرحاكم اورشلیم بود،
 800یهودی دستگیرشده را به صلیب كشید و همسران و فرزندان ایشان را درمقابل
چشمانشان قتل عام كرد.
 -2به طورمشابه افراد زیادی نیز توسط دیگران كشته شدند.
 -3جزئیات مهم دیگری نیز در دو داستان ،به شكل چشمگیری مشابه است،
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به خصوص از نظر تعداد كشتهشدگان .در واقعه مسادا تعداد قربانیان درآخر960
نفرذكرشده است .سكاریهای خیرهسر نیز كه باالخره كشته شدند 600 ،نفربودند.
همین طور میخوانیم كه وقتی [یهودیان] به اوج درماندگی رسیدند ،توسط رهبرشان
ً
العاذر مورد خطاب قرارگرفتند (دقیقا همانگونه كه كعب بن اسد بنی قریظه را مورد
خطاب قرارداد) .العاذر به یهودیان پیشنهاد كرد كه زنان و فرزندان خود را بكشند.
درنهایت ناامیدی ،طرح كشتن یكدیگر تا آخرین نفر پیشنهاد شد.
به روشنی شباهت جزئیات دو واقعه بسیارشگفتآوراست .نه تنها پیشنهاد خودكشی
ً
جمعی همانند است ،بلكه حتی تعداد كشتهشدگان نیز تقریبا یكسان است .حتی در
دو گزارش ،نامهای یكسان وجود دارد .از آن جمله به نامهای فینیوس و عاذربن عاذر
برمیخوریم و همچنین است اظهارات العاذر در جمع محاصره شدگان مسادا.
در واقع بیش ازیك تشابه ساده وجود دارد .یك الگو دراین ماجرا هست .در واقع،
پیشنهادم این است كه اصل ماجرا بنی قریظه همان است كه نوادگان یهودیان فراری
[از اورشلیم] به جنوب عربستان ازجنگهای یهودیان حفظ كردند .این روایت همان
است كه جوزفوس درباره دنیای قدیم ضبط كرده بود .نسلهای بعدی از اعقاب
یهودی ،جزئیات محاصره مسادا را بر ماجرای محاصره بنی قریظه افزودند .شاید دراین
ماجرا سنت گذشتگان دور [یعنی یهودیان مسادا] و گذشتگان نزدیك [یعنی یهودیان
بنیقریظه] به هم آمیخته شد .این ملغمه در روایت ابن اسحاق بروز یافت .در این میان،
مورخان مسلمان غفلت ورزیدند یا بدون ابراز نظر یا بیتوجه به نقل آن پرداختند .برخی
از مورخان نیز آن را ماجرایی شگفت دانستند و بیعالقه از كنار آن گذشتند.
كالم آخر این كه از زمان اولین نگارش این متن به مقالهای برخوردم كه درآ گوست
 1973توسط دكتر ترود وایسرزمارین(دركنگره جهانی مطالعات یهودی) ارائه شده
بود .دراین مقاله دكتر رزمارین تأكید جوزفوس برخودكشی  960یهودی محاصره شده
درمسادا را رد میكند .این بسیار درخور توجه است .زیرا در ماجرای بنیقریظه 960
و اندی یهودی از خودكشی سرباز میزنند .از اینرو شاید ماجرای بنیقریظه نسبت به
ماجرای اصلی خود از دقت بیشتری برخوردار باشد.

بخش دوازدهم

در خیبر چه گذشت؟
واپسین برخوردی که بین مسلمانان و یهودیان رخ داد ،پیکار خیبر است که در این
جستار ابتدا شرحی از آن واقعه ارائه میشود و بعد چند نکته قابل توجه مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.
الف .چگونگی و چرایی پیکار خیبر

پیکار خیبر در سال هفتم هجرت روی داد اما در ماه آن اختالف است .عموما آن
را در محرم میدانند ولی واقدی میگوید که در صفر و یا آغاز ربیع االول بوده است.
به روایت این مورخ ،رخداد خیبر در فصل تابستان بوده است .این واقعه مهم در منابع
تاریخی و سیر (و بیش از همه در مغازی واقدی) به تفصیل آمده و ،با این که گزارش
یک دستی از رخداهای خیبر دشوار است ،در اینجا میکوشم به استناد منابع موجود و
به کوتاهی اخبار آن را گزارش کنم.
گفته شد که از سال دوم ،مخالفتها و حتی توطئههای پنهانی و آشکار فراوان یهودیان
بر ضد محمد و مسلمانان آغاز شد و به زودی به خشونت و درگیری خونین کشیده شد
که آخرین آنها واقعة بنی قریظه و سرانجام (طبق نقل مشهور) نابودی آنان بود .پس از
آن در درون مدینه یهودیان پایگاه مشخص و استواری نداشتند اما هنوز در منطقه حضور
داشتند که مهم ترین پایگاه آنان قالع مهم خیبر بود.
به روایت جوادعلی کهن ترین سند مکتوبی که اسم خیبر در آن آمده مربوط به سندی
است که به سال  568میالدی است .برخی گفتهاند «خیبر» نامی است عبری و معادل
حصن (=دژ) در عربی است و یا عبری اما به معنای طائفه و جماعت است .خیبر دارای
آب فراوان و زمینهایی حاصلخیز بود و به زراعت شهرت داشت و نخلستان بزرگی
داشت .گمان رفته که یهودیان خیبر از نسل «رکاب» یاد شده در تورات است (دوم
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پادشاهان ،باب دهم ،آیات  .)28-15یهودیان خیبر به شجاعت در میان یهودیان حجاز
شناخته شده بودند .به روایتی خیبر دارای هفت قلعه مهم بود که آنان را از تجاوزات
اعراب و غارتشان محفوظ نگه میداشت .خیبر در نود کیلومتری جنوب مدینه در
سمت شام قرار داشت .این ناحیه به تعبیر یاقوت «والیت»ی بوده که مشتمل بر هفت
قلعه بوده است .هرچند آیتی تعداد این قالع را تا ده قلعه شمرده است.
احتماال در پی دریافت خبر توطئهای از سوی یهودیان خیبر ،پیامبر تصمیم گرفت این
آخرین سنگر یهود را نیز فرور یزد .وی در نخستین اقدام خود ،در زمینی که بین خیبر
و غطفان فاصله میانداخت ،فرود آمد تا مانع پیوستن غطفان به ساکنان خیبر شود،
که تجربه نشان داد این پیش بینی کامال به جا بود و این اقدام استراتژیک در نهایت به
شکست خیبرنشینان کمک کرد .هرچند وفق گزارش واقدی ،جنگجویان غطفان به
خیبریان پیوسته و بعدها آنها را رها کرده و به تعبیر این مورخ گریختند .به گفته او ،آنان
سه رز پیش از ورود سپاه محمد ،وارد خیبر شده بودند .حتی وی میافزاید ،تالشهای
محمد برای عدم همکاری غطفیان با خیبریان ،بی فایده و نافرجام بود.
این قالع غالبا در میان جلگههای سنگ آتش فشان قرار داشتند و از حریمهای
دفاعی استواری برخوردار بودند و راههای ورود و نفوذ به این دژهای استوار بسیار دشوار
بود .هم آب فراوان بود و هم مواد غذایی الزم برای یک جنگ درازمدت و در شرایط
محاصره ،سنجیده فراهم شده بود .گشودن این قالع کار دشواری بود .به ویژه که
توازن قوا نیز به سود یهودیان بود .به نقل واقدی ،در خیبر ده هزار جنگجو بود و هزار
تن زره پوش بودند .از ادوات جنگی پیشرفتهای (مانند منجنیق) نیز بهره داشتند .افزون
برآن ،با غطفان نیز هم پیمان شده و چهار هزار جنگجو نیز از این قبیله بزرگ و مشهور
به خیبریان پیوسته بودند .در برابر ،مسلمانان بسیار اندک بودند .به گزارش واقدی،
مسلمانان هزار و چهارصد نفر بودند و دویست اسب داشتند .ابزار جنگی نیز عمدتا
شمشیر بود .از نظر معیشت نیز بسیار در تنگنا بوده و حتی گفته شده برای تغذیه و در
واقع زنده ماندن از علف و یا گوشت حیوانات اهلی استفاده میکردند .یهودیان زنان و
فرزندانشان را در یک قلعه نهاده بودند تا بهتر بتوانند بجنگند و دلیرانهتر مقاومت کنند.
طی یک سلسه عملیات و تدابیر سنجیده نظامی این قالع به محاصره در آمدند و در
نهایت غالبا از طریق صلح و یا جنگ یکی پس از دیگری به تصرف مسلمانان درآمدند.
اما کار تسخیر قلعة قموص یا ناعم مشکل شد و رزمندگان مسلمان نتوانستند کاری از
پیش ببرند .ابوبکر و عمر نیز کاری از پیش نبردند .به روایت ابن هشام و واقدی ،پیامبر
ُ
ُ
َ
َ
ّ
هذاهالرایه غدا رجال یف َتح الله علی یدیه ،لیس
عطین
در آخرین تصمیم فرمود« :ل
َ
َ
ّ
الفرار ُی ّحبالله و رسوله و ُی ّحبه الله و رسوله» .بامداد پرچم فرماندهی را به دست علی
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بن ابی طالب داد .با مجاهدت فوق العاده و تدبیر علی ،این قلعه نیز گشوده و تسخیر
شد .مرحب ،قهرمان معروف یهود ،در این پیکار به دست علی (و یا دیگری) کشته شد.
بدین ترتیب ،قالع سرزمین خیبر جملگی تسخیر شدند .مردانی از یهود ( 93نفر) به قتل
آمدند و شماری از مسلمانان ( 15تن یا  28تن) کشته شدند .در هرحال یهودیان جملگی
تسلیم شدند .پیکار خیبر در مجموع یک ماه به طول انجامید .اگر بتوان به گزارش
واقدی اعتماد کرد ،برخی از یهودیان (به هر دلیل) با جاسوسی و اقدامات دیگر علیه هم
گروه خود ،به پیروزی مسلمانان و شکست یهودیان کمک کردند .شعار مسلمانان در
َ
این سلسه پیکارها «یا منصور ،ا ِمت» (ای یاری شده ،بمیران) بود .این شعار بعدها در
برخی جنگهای مسلمانان بارها تکرار شد.
گروهی از یهودیان پیشنهاد کردند که محمد آنان را نکشد و تبعید شوند ،که پذیرفته
شد .سایر مناطق یهودی نشین مانند فدک ،وادی القری و تیماء از ماجرای خیبر درس
گرفتند .آنها بدون هیچ بحث و جدلی ،خواهان روابط مشابهی بودند .در همین رابطه،
شرایطی همانند خیبر و یا بهتر با آنها برقرار گردید .به آنها اجازه داده شد که داراییهای
خود را نگهدارند مشروط به آن که مالیات بپردازند .یهودیان خیبر پیشنهاد کردند که
چون منطقة خیبر کشاورزی است و آنان در امور کشاورزی خود آ گاهترند ،محمد
زمینهایشان را از آنان نگیرد ولی محصول آن بین مسلمانان و آنان به طور برابر تقسیم
شود که مقبول افتاد 1.در واقع این زمینها به تعبیر فقهی بعدی از باب «مساقات» به
صاحبان زمین واگذار شد .طبق گزارش ابن هشام ،مالیات سرانه جزیه نیز بر آنان مقرر
شد 2.کسانی که از طریق جنگ به دست فاتحان در آمده بودند ،به اسارت درآمدند.
ّ
صفیه ،دختر ُح ّ
یی بن اخطب و همسر کنانه بن ربیع ،از اسیران و جزو غنایم بود که سهم
دحیه کلبی بود ،پیامبر او را خرید و آزاد کرد و آنگاه او را به همسری انتخاب کرد .وی
بعدها از همسران محبوب پیامبر بود.
با تسخیر دژهای خیبر ،غنایم و اموال فراوانی به دست آمد .به رغم این که پیامبر در
آغاز فرموده بود کسی به خاطر به دست آوردن غنایم نیاید و بلکه صرفا برای جهاد در
سپاه خیبر شرکت کند ،اما به هر تقدیر ،این غنایم بی سابقه بین مسلمانان تقسیم شد.
 . 1گفتهاند که قطعه زمینی سهم عمر شد و او زمینش را وقف کرد و به روایت ترمذی این نخستین وقف در
اسالم بود .احمدیان ،سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب ،ص  .07البته طبق گزارش این نویسنده زمینهای خیبر
بین مسلمانان تقسیم شد.
 . 2در سیره ابن هشام (جلد  ،3ص  )963خوش رفتاری و برخوردهای عادالنه مسلمانان با جزیه دهندگان
خیبر چنان بود که آنان میگفتند «بهذا قامت السماوات واالرض» یعنی با این عدالت ورزیها آسمانها و زمین
استوار مییابد .به نقل از «حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسالمی» ،روح الله شریعتی ،قم ،بوستان
کتاب ،1831 ،ص .981
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غنایم نیز بین کسانی که در حدیبیه بودند (ولو این که در خیبر نبوده باشند) تقسیم
گردید .در این سفر جنگی شماری از زنان (به گفته واقدی بیست تن) نیز همراه بودند
و از غنایم بهرهای نیز به آنان داده شد .به گفتة واقدی و دیگران ،یهودیان پس از فتح
خیبر کنیسههای خود را گشودند و تمام اوراق مقدس آنان که به دست مسلمانان افتاد
بوده به آنها پس داده شد.
نکته قابل توجه این که گزارش شده برخی یهودیان مدینه نیز همراه کاروان نظامی
پیامبر بودند که البته روشن نیست به چه دلیل چنین کرده بودند؛ از باب دشمنی خاص
و رقابت درونی بوده و یا از باب مصلحت اندیشی و ارادی و مختارانه.
ب .چند نکته تحلیلی در واقعه خیبر

در ارتباط با فتح خیبر چند نکته جای پرسش و تأمل دارد:
یکم .با فروپاشی خیبر به عنوان آخرین پایگاه و سنگر مقاومت یهودیان منطقه ،نزاع
بین یهودیان و مسلمانان نیز پایان یافت و این برای محمد و مسلمانان موجب امنیت و
آرامش بود .چندی بعد با فتح مکه ،این پیروزی و امنیت کامل شد .میتوان گمانه زنی
کرد که شکست جبهه متحد یهود و قریش و برخی قبایل از جمله غطفان در فتح مکه
بی تأثیر نبوده است .به گفته رودنسون ،یهودیان ،از هرگونه مقاومت سازمان یافته عاجز
ماندند .تالشهای آنان برای فرار نیز به جایی نرسید.
اما شگفت است که این پیروزی ،به رغم اهمیتی که داشته است ،تقریبا بازتاب
روشنی در قرآن ندارد و این در حالی است که در مواردی رخدادهای بسیار کم اهمیت
تری در آیات قرآن گزارشی و اشارتی دیده میشود .وفق گزارش برخی از منابع (از جمله
واقدی) ،آیات  1و  15سوره فتح ،که به «مغانم» اشاره دارد ،در باره جنگ خیبر است
و همین طور آیه  27سوره احزاب.
دوم .نکته مهم و قابل توجه این است که فتح خیبر ،به رغم اهمیت فراوان نظامی و
استراتژیک و نیز سیاسی ،بسیار کم هزینه و کم تلفات به فرجام رسید .مجموع تلفات
آن حدود  110نفر بوده است و این رقم در یک پیکار مداوم یک ماهه و در قبال وضعیت
نظامی و انبوهی سپاه یهود بسیار اندک مینماید .احتماال دو دلیل در این رخداد نقش
داشته است .یکی تدابیر جنگی و سیاسی پیامبر ،که مانند هر فرمانده با تدبیر و مسئول
جنگی میکوشید تلفات به حداقل برسد ،و دیگر این که بخش مهمی از قالع با صلح
تسلیم شده و در تسخیر مسلمانان قرار گرفت .وفق فرمان قرآن مبنی بر قبول پیشنهاد
صلح دشمن در هر شرایطی(آیه  61سوره انفال) ،پیامبر از تمام پیشنهادهای صلح

؟تشذگ هچ ربیخ رد

137

خیبریان استقبال کرد .از پیامدهای قهری چنین روندی ،عدم اعمال خشونت و برخورد
دوستانهتر (در قیاس با سه گروه یهودی پیشین) بوده و به همین دلیل ساکنان یهودی
خیبر عموما بر جای ماندند و بعدها (حداقل تا زمان خالفت عمر) در سرزمین اجدادی
خود ماندند .هرچند از این روایت واقدی که یکی از زنان یهودی از طریق غذای مسموم
قصد کشتن محمد را داشت ،میتوان فهمید که یهودیان همچنان خشمگین بوده و
نفرت خود را از قوم فاتح پنهان نمیکردند؛ واکنشی که طبیعی مینمود.
سوم .مورد دیگر پرسش از چگونگی و چرایی پیکار خیبر است .در واقع ،طرح این
پرسش که آیا جنک خیبر مصداق جهاد ابتدایی است و یا دفاعی.
می دانیم که جهاد اسالمی را در فقه به دو نوع کالن تقسیم کرده اند :جهاد ابتدایی و
جهاد دفاعی .جهاد ابتدایی ،چنان که از عنوان آن روشن میشود ،به معنای کشورگشایی
و پیکار برای مسلمان کردن غیر مسلمانان است و به عبارت روشنتر تحقق «اسالم یا
شمشیر» .اما جهاد دفاعی ،باز چنان که از عنوانش پیداست ،به معنای دفاع از خود در
صورت تجاوز است .به استناد منابع جنگهای عصر نبوی ،عموما جنگها دفاعی بوده
ولی در مورد رخداد خیبر جای پرسش و ابهام است .اما به گمانم برخورد با یهودیان
خیبر نمیتواند مصداقی از جهاد ابتدایی باشد .چرا که:
اوال ،از مجموع گزارشهای منابع چنین استنباط میشود که یهودیان خیبر از پیش
برای جنگ با محمد و مسلمانان آماده شده بودند و گواه آن نیز دعوت از غطفان برای
این مصاف و ورود چهار هزار رزمنده این قبیله به خیبر است که به ازای واگذاری یک
سال خرمای خیبر به آنان ،تن به همکاری داده بودند .افزون بر آن ،گزارش شده است
که بزرگان خیبر از یهودیان تیماء و فدک و وادی القری کمک خواسته بودند .شواهد
و قراین نشان میدهد که یهودیان بنی نضیر ،که پیش از آن از قلعه خود گریخته و در
خیبر پناه گرفته بودند ،در کار تحریک خیبریان بر ضد محمد و مسلمانان بودند .حتی
وفق گزارشی کار خیبریان به دست اشراف بنی نضیر افتاده بود .گزارش شده است
که قریش نیز با خیبریان همدل و همراه بودند و شاید هم وعده همکاری نهانی داده
بودند .زیرا پس از برقراری صلح حدیبیه ،که به تازگی منعقد شده بود ،آنان نمیتوانستند
حداقل آشکارا بر علیه مسلمانان وارد جنگ و یا به پیمانی با جبهه معارضان دست بزنند.
ثانیا ،واقعیت این است که گزارشهای منابع (از جمله واقدی که مفصل ترین اخبار را
در ارتباط با خیبر آورده) در این باب چندان روشن نیست .از برخی اخبار چنین استنباط
میشود که خیبریان پس از اطالع از حمله مسلمانان به خیبر از رزمندگان غطفان دعوت
به همکاری کرده بودند .اگر چنین باشد ،روشن است که مسئولیت آغاز جنگ با آنان
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نیست .با این حال ،اگر گزارش آمادگی جنگی یهودیان و بسیج نیرویی عظیم بر ضد
مسلمانان (چهارده هزار در برابر هزار و چهار صد نفر) را در کنار دالیل و مستندات
دیگر قرار دهیم ،نظریه جهاد ابتدایی تا حدود زیادی تضعیف میشود و جهاد دفاعی
تقویت.
در هرحال مهم آن است که نخست باید تکلیف خود را با نظریه رایج مشروعیت
جهاد ابتدایی در فقه روشن کنیم .اگر به این نظریه معتقد باشیم ،البته مشکلی در باب
حمله ابتدایی پیامبر به یهودیان وجود ندارد ،ولی اگر این نظریه ،در چهارچوب اندیشه
اسالمی ،قابل قبول نباشد ،باید مطمئن بود که چنین تهاجمی ابتدایی نبوده و بدون دلیل
موجه انجام نشده است .هرچند که اکنون انگیزهها و زمینههای آن در منابع آشکار
نباشد.
از آنجا که راقم این سطور به جهاد ابتدایی اعتقاد ندارد و آن را با محکمات دینی
اسالم سازگار نمییابد (در جستاری دیگر در باب جهاد به تفصیل سخن خواهم گفت)،
طبعا نمیتواند جنگ خیبر را مصداق جهاد ابتدایی بداند .برای مدلل کردن این نظریه،
میتوان به دالیل مختلف استناد کرد و یکی از آنها این است که یهودیان به صراحت
قرآن اهل کتاب دانسته شده و آنان تحت شرایطی در سرزمین مسلمانان و در پناه نظام
حکومتی از آزادی عقیده و اجرای شریعت خود برخوردارند .در این صورت ،چگونه
میتوان برای تحمیل عقیده و دین ،عنصری که مقوم مفهوم جهاد ابتدایی است ،بر
آنان شمشیر کشید و به آنان حمله نظامی کرد؟ برای نگارنده روشن است که نظریه
فقهی جواز (و یا مهمتر وجوب) جهاد ابتدایی در عصر فتوحات و به انگیزه توجیه
کشورگشاییهای فرمانروایان مسلمان ساخته و پرداخته شده است .اگر عنصر تحمیل
عقیده را از تحلیل ماجرای خیبر حذف کنیم ،دیگر چه دلیلی جز توطئه خیبریان و
آمادگی حمله به مدینه میتواند در تصمیم به حمله به آنان دخیل باشد؟ حداکثر چیزی
که میتوان گفت این است که محمد در این کار دست به حمله پیشگیرانه زده است.
اگر به واقع سپاه چهارده هزار نفری خیبر و آن هم با ساز و برگهای جنگی بیشتر و
پیشرفته و همراه با آذوقه و امکانات فزونتر در حمله پیش قدم میشد و مدینه را به
محاصره میگرفت ،چه اتفاق میافتاد؟
چهارم .در گزارش واقدی آمده است که به فرمان پیامبر ،در جریان خیبر چند درخت
خرما قطع شد و در زمانی نیز برای تسلیم شدن یهودیان در محاصره آب کاریز قطع شد.
در این مورد نیز همان مطالب تحلیلی قطع درختان بنی نضیر قابل طرح و استدالل است
که پیش از این گفته شد .چنان که گفته شد ،این شیوه با سنت نبوی در جنگها (غزوات
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و سریهها) سازگار نیست .مگر این که نظریه کسانی چون رودنسون و آرمسترانگ را
قبول کنیم که در سنت اعراب قطع یک شاخه و یا یک درخت نشانه قطعی بودن جنگ
بدانیم 1که در این صورت ماهیت ماجرا به کلی متفاوت خواهد بود .قابل تأمل است که
واقدی آورده که پیامبر فرمان قطع درختان را داد و بالفاصله یکی از اصحاب خالف
بودن آن را به یاد پیامبر آورد و او نیز فورا فرمان لغو آن را داد .در مورد قطع آب نیز
داستان کم و بیش همین گونه است یعنی خالف سنت جاری پیامبر بوده .حال یا باید
گفت این خبر به کلی نادرست است و یا به اشتباه برخی افراد و یا شخص نبی اسالم
انجام شده و گرنه در خالف سنت نبوی بودن چنین رخدادی جای تردید ندارد.
پنجم .موضوع مهم دیگر در جریان خیبر ،ماجرای شکنجه کردن دو تن از بزرگان
یهود به قصد اخذ اقرار و اعتراف است.
واقدی آورده است کنانه بن ابی الحقیق نزد پیامبر آمد و پیشنهاد صلح داد و پذیرفته
شد .از شروط صلح تحویل دادن تمام جواهرات (که در ترجمه فارسی واقدی با تعبیر
گنج آمده است) را تحویل دهد .ظاهرا این جواهرات بسیار مهم بوده و در مدینه و
حوالی آن از شهرت زیادی برخوردار بوده است .پس از تحویل دادن جواهرات ،وقتی
پیامبر از او پرسید چیزی را پنهان نکرده ،او ضمن پاسخ منفی ،قول داد که اگر خالف
گفته باشد ،خونش حالل خواهد بود .وقتی روشن شد که او دروغ گفته ،به فرمان پیامبر
او را و بعد برادرش را شکنجه کردند تا به نهانگاه جواهرات اعتراف کند که که کرد و
بعد هم به قتل آمد.
این خبر نیز نمیتواند درست باشد .هرچند در ادبیات دینی-فقهی گذشته «شکنجه»
به معنای کنونی آن مطرح نبوده و هنوز هم چندان متداول نیست ،اما اگر شکنجه به
معنای هر نوع آزار و آسیب جسمانی و روانی و به طور خاص هر نوع آزار و اعمال فشار
و زور به قصد اخذ اعتراف باشد ،بی تردید در شریعت اسالم ذیل عنوان «تعذیب»
حرام و ممنوع است و هیچ فقیهی در اطالق آن تردیدی ندارد؛ هرچند برخی فقیهان
به حکم ثانوی و در موارد نادری اعمال شکنجه را جایز دانستهاند .مستند فقیهان نیز
روایات پرشماری است که در حرمت هر نوع آزار و آسیب آدمی از پیامبر و صحابه و
در تشیع از امامان شیعی وجود دارد .از روایات مشهور همان است که پیامبر فرمود «مثله
(=شکنجه) نکنید ولو سگهار باشد» .در این مورد باید به منابع فقهی مراجعه کرد و
یکی از آن منابع کتاب جلد سوم «مبنانی فقهی حکومت اسالمی» آیت الله منتظری
1

 .ردونسون ،محمد ،ص  922و آرمسترانگ ،محمد پیامبری برای زمان ما ،ص .421
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است .همین حکم قطعی شرعی در اصل  38قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز ،که
هم به تأیید و تصویب فقیهان و هم به تصویب مردم ایران رسیده است ،چنین آمده
است« :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است .اجبار شخص
به شهادت ،اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار
است  .». . .قابل تأمل این که بیشترین روایات در حرمت شکنجه در باره حیوانات
است و بسیاری از مجتهدان همان روایات را در مورد انسان نیز تعمیم دادهاند.
بدین تریب چگونه میتوان قبول کرد که پیامبر افرادی را به انگیزه گرفتن اقرار تحت
شکنجه قرار داده باشد؟ چگونه میتوان قبول کرد پیامبری که در آستانه جنگ خیبر
صریحا اعال میکند که افراد صرفا به انگیزه خیر در جنگ شرکت کنند و نه به قصد
غنایم ،خود به انگیزه کسب مال بیشتر کسانی را ،ولو خالفگو و عهد شکن ،تحت
شکنجه قرار داده باشد؟
در هرحال بی تردید هر نوع شکنجه ،اخالقا مذموم و شرعا حرام است و امروز نیز
1
قانونا جرم است و حتی اگر رخ داده باشد ،قابل دفاع نیست.

 . 1سیره ابن هشام ،جلد  ،3ص 643 – 243؛ طبری ،تاریخ ،جلد  ،3ص 9؛ یعقوبی ،تاریخ ،جلد  ،1ترجمه،
ص 614-514؛ واقدی ،مغازی ،جلد 045-184 ،2؛ آیتی ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص 564 – 744؛ خرگوشی ،شرف
النبی ،ص 253-153؛ یاقوت ،معجم البلدان ،جلد  ،2ص 014-904؛ جوادعلی ،المفصل فی تاریخ العرب قبل
االسالم ،جلد  ،6ص .725-525؛ ابراهیم حسن ،تاریخ سیلسی اسالم ،ص 351941؛ رودنسون ،ص 192-982؛
معادیخواه ،تاریخ اسالم ،جلد  ،1ص .617-166

بخش سیزدهم

چند مالحظه درباره «جهاد اسالمی»

درآمد

بی تردید یکی از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز در تاریخ صدر اسالم (و تا کنون
نیز) موضوع «جهاد» است که پس از تدوین شریعت اسالمی و حاکمیت فقه و اجتهاد
به عنوان یک حکم شرعی در کنار احکامی چون نماز و روزه و حج و زکات قرار گرفته
است .این حکم شرعی از عصر فتوحات به بعد چنان اهمیت یافته و نقش آفرین شده
که عمال اسالم بدون جهاد بالموضوع مینماید .کار به جایی رسید که جهاد ابتدایی
به مثابه ابزاری برای جهانگشایی خلفا و سالطین مسلمان و تحمیل ایمان و عقیده در
آمد و فقیهان فتوا دادند که بر خلیفه مسلمان واجب است حداقل سالی یک بار در بالد
کفار جهاد کند .هرچند بعدها (پس از سقوط امپراتوری عباسی) جهاد به معنای خاص
مذهبی آن تا حدودی فراموش شده و عمال چندان جایی نداشت ولی در دو قرن اخیر
به مقتضای مواجهه با استعمار این فریضه بار دیگر احیا شد و اکنون دستاویز گروههای
1
جهادی جزم اندیش و ضد تمدنی چون القاعده و طالبان و داعش قرار گرفته است.
مبحث جهاد مبحثی مهم است و بررسی اعتقادی و اجتماعی و فقهی و سیاسی آن
از حوزه جستار کنونی خارج است و از این رو این نوشتار صرفا مدخلی و دیباچهای بر
موضوع جهاد اسالمی است .کوشیده ام گزارشی از دانستهها و باورهای خود را در این
باب با شما مخاطبان در میان بگذارم .تالش بر آن است که ولو به اشاره به مهم ترین
 . 1عبرت آموز است که در دو قرن اخیر جهاد به دست اصالحگرانی نواندیش و احیاگر مطرح و در واقع
احیا شد ولی دیری است که این عنوان ابزار کار افراطیون و جزم اندیشانی شده است که مدعیاند میخواهند از
اسالم ناب محمدی و سنت سلف صالح حمایت و حراست کنند و دشمنان دین را منکوب و و دینداران را به
عضمت از دست رفته برسانند.

142

مهدزیس شخب

مباحث جهاد اسالمی به مثابه یک حکم شرعی بپردازم.
گفتنی که بخش اصلی این نوشتار سالها پیش به مناسبتی منتشر شده و اکنون ویراست
تازه و توسعه یافته آن در این سلسله جستارها به ضرورت منتشر میشود.
واژه شناسی جهاد و قتال

در قرآن دو کلید واژه در ارتباط با این موضوع وجود دارد« :جهاد» و «قتال» .در
قرآن جهد و جهاد حدود  40بار آمده و قتل و قتال و اشتقاقات آن  170بار .این دو
مترادف نیستند اما جهاد معنای عام تری دارد که گاه به قرینهها و کاربرد لغت به معنای
جنگ است اما قتال به معنای جنگ و درگیری نظامی است.
البته در مورد این دو واژه باید گفت که زمینه سخن و ساختار زبانی و شأن نزول
آیات روشن میکند که مراد چیست .این دو واژه مانند دیگر واژگان قرآن ،گاه صرفا
در معنای لغوی استعمال شده و گاه به معنای مصطلح و گاه مثبت و گاه منفی و گاه
خنثی .جهاد از جهد و به معنای کوشش و تالش است .قتل به معنای بی حرکت کردن
و یا از حرکت بازداشتن است و کشتن نیز به همین معناست .مثال در آیاتی که توصیه به
جهاد با کفار و منافقین شده (از جمله آیات  9تا پایان سوره تحریم) لزوما به معنای قتال
و برخورد نظامی نیست بلکه مراد برخورد و سختگیری و اعمال محدودیت و آن نیز در
شرایط خاص و استثنایی (از جمله نقض پیمان و اقدام به توطئه و عمل نظامی) است.
چرا که روشن است پیامبر در مکه و مدینه نه تنها با کافران (=بت پرستان و یا جریانهای
فکری دیگر) و به ویژه در مدینه با منافقان مقابله نظامی و اعمال خشونت و محدودیت
نمیکرده بلکه با آنها به شکل یک سنت مداوم و عام به مسالمت و دوستی و تعامل
برخورد میکرده است و اصوال جریان و گروه «منافقین» یک جریان مسلمان و دینی
و در واقع یک نحله اسالمی و خودی شمرده میشده است .به رغم تمام نفاقها و گاه
نقشهها و توطئههای بس خطرناک (مانند تشکیل مسجد ضرار) منافقین بر ضد محمد
و مسلمانان (که شماری از آنها در قرآن گزارش شده) ،هر گز نه تنها بر ضد آنها و رهبر
ّ
شناخته شده شان (عبدالله بن ابی سلول) اقدامی نظامی و خشن صورت نگرفت بلکه
اقدامات محدود کننده نیز در حق اینان اعمال نشده است.
در همین زمینه به این نکته مهم باید توجه کرد که اصطالحات و مفاهیمی چون جهاد
و قتال ،مانند دیگر مفاهیم و عناوین قرآنی و اسالمی ،باید در ارتباط با هم و در یک
اندام مفهومی و معنایی فهم شوند و رعایت قواعدی چون عام و خاص و یا مطلق و مقید
و یا ناسخ و منسوخ برای فهم درست و جامع این مفاهیم ضروری است .البته این روشی
عام برای تفسیر و فهم تمام مفاهیم مشترک و مشابه در یک متن است و اختصاص به

مالسا داهج« هرابرد هظحالم دنچ

143

موضوع جهاد و قتال و یا به طور کلی اختصاص به قرآن و متون دینی ندارد .نیز باید
توجه داشت واژهها و اصطالحات ،از جمله واژگان و مصطلحات قرآنی و اسالمی،
تاریخمندند و در طول تاریخ چهارده قرن دچار دگردیسی معنایی و مفهومی و چه بسا
شکلی (نوشتاری و گفتاری) شدهاند و بدین سان در آینده نیز خواهند شد .در این زمینه
باید گفت اطالق جهاد به جای قتال قرآنی (به گونهای که در ده سال مدینه جاری بود)
در ابهام زایی رخدادهای نظامی و سیاسی آن زمان در مواجهه پیامبر و مخالفانش بی
تأثیر نبوده است.
تحول معنایی در مفهم جهاد از عصبیت جاهلی به دفاع از حقوق جامعه
دیری است که فقیهان و عموم مسلمانان «جهاد» را در شمار فروع دین اسالم
میشمارند و آن را رکنی از ارکان شریعت اسالم چون نماز و روزه و زکات تلقی میکنند
که رعایت آن برای تمام مؤمنان برای همیشه واجب شرعی است .اما تحقیق در تاریخ
عربستان نشان میدهد که آئین جهاد و در واقع جنگ و صلح نیز در مجموع مانند حج
و نماز و روزه و دیگر احکام و شعائر اسالمی تداوم همان سنتهای اعراب است که با
برخی اصالحات شکلی و تحول محتوایی با درونمایه توحیدی و اخالقی صبغة اسالمی
یافته است.
تحول اساسی و ایدئولوژیک این بود که در آن روزگار «عصبیت 1جاهلی» به خون
و نژاد و مؤلفههای دیگر بود ولی اسالم آن را به کلی و بنیادی برانداخت و به جای آنها
«عصبیت اسالمی» را گذاشت که حول محور اسالم و مسلمانی قرار داشت .از این
رو در این عصبیت جدید ،دفاع از مسلمانان و مصالح و منافع آنان و حفظ بقای آنان و
البته رفع ستم و تجاوز و اجرای عدالت به جای دفاع از خون و قبیله و نژاد و یا بزرگان
قبایل نشست .از این رو قتال و جنگ حول محور «ثار قبیله» بر افتاد و جهاد فی سبیل
الله جانشین این نوع تفکر شد .ثار در جاهلیت بر این بنیاد استوار بود که خون با خون
پاک میشود اما اسالم با این اندیشه مخالفت کرد و انگیزه را فقط دفع تجاوز و رفع ستم
2
و اجرای عدالت و در نهایت کسب رضایت خالق دانست.
تاریخ بشر از پیشا تاریخ تا کنون با جنگ و جدال و درگیری و قتل و کشتار همراه
 . 1در اینجا «عصبیت» به معنایی که ابن خلدون به کار برده میباشد نه به معنای متداول و عامیانه آن .عصبیت
یعنی عمل پیوند و وحدت و یگانگی عمیق در یک گروه یا جمعیت و ملت .عصب و یا جمع آن اعصاب در
بدن هم به همین معناست.
 . 2جوادعلی ،جلد  ،4ص 893-793
الزم به ذکر است که شریعتی در گفتار-نوشته «ثار» خود (منتشر شده در مجموعه آثار  91با عنوان «حسین وارث
آدم») تحلیلی جامعه شناختی-ایدئولوژیک و به بیان خودش «انقالبی» از مفهوم ثار ارائه داده که در عین جذاب
و نو بودن به کلی در تعارض با اسالم است.
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بوده است .گرچه جنگ از منفورترین پدیدههای زندگی بشر است و همواره جز وحشت
و ویرانی و به تعبیر قرآن «هالکت حرث و نسل» (بقره )205 ،فرجامی نداشته است اما
در عین حال جنگ و درگیریهای خشن و خونین از واقعی ترین رخدادها در زندگی
بشر بوده و به دلیل ریشه داشتن در برخی سائقهها و قابلیتهای طبیعی آدمی(قهر و کین:
قوة غضبیه) و نیازهای زیست جمعی آدمیان در پهنة زندگی خاکی و برای به دست
آوردن نیازهای اولیه معیشت و برآوردن برخی افزون طلبیهای آدمیزاد و سائقههای ریز
و درشت دیگر 1در میدان «تنازع بقا» همیشه رخ داده و خواهد داد .میتوان پدیدة شوم
جنگ را ّ
«شر گریز ناپذیر» دانست .چنان که در دینهای کهن دیگر نیز جنگ و جهاد
با مخالفان و دشمنان به زبانها و بیانها و در اشکال مختلف هم تشریع شده و هم در
عمل به کرات رخ داده است 2.اعراب عربستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بلکه به
دلیل نوع زندگی در صحرا و رقابتهای قبایلی و به ویژه فقر و تنگی معیشت و یا تعصبات
ویژه در امور اخالقی و خانوادگی و قبیلهای همواره در معرض جنگ و جدال و غارت
بوده و اصوال جنگ و پیکار مداوم از امور جاری قبایل عرب در همه جای عربستان
بوده و دلیری و شجاعت در جنگ از نشانههای برجستگی و مایه فخر و تفاخر اعراب و
قبایل بوده است .اموری که کم و بیش در همه جای جهان وجود داشته و اختصاص به
اعراب پیش از اسالم ندارد .طبق گزارش آرمسترانگ «در اعراب جنگ یک واقعیت
زندگی محسوب میشد ،و از دشمنی سیاسی و یا شخصی الهام نمیگرفت بلکه نوعی
ورزش ملی بود که براساس تجربه و خودنمایی ،و ضوابط معینی صورت میگرفت .این
یک ضرورت بود ،راهی سخت اما سهل الوصول برای بازتقسیم ثروت در منطقه ،وقتی
 . 1حالت طبیعی «جلب منفعت و دفع ضرر» ،که در حد خود ضامن صیانت ذات و منافع مشروع و حقوق
طبیعی آدمیان و ابزاری درونی برای مبارزه با ستم و تجاوز است ،خود یکی از همین سائقههای مهم برای تخاصم
و خشونت و تجاوز و غارت و کشتار است .به ویژه اگر پای فزون خواهی و خوی سلطه گری (آز و طمع و برتری
جویی) در میان باشد.
 . 2در تورات (از جمله سفر تثنیه ،باب بیستم ،آیات  )61-01و دین یهود بارها و بارها به پدیده جنگ و مقابله
با منکران و مخالفان و نابودی آنان اشاره شده و با عبارات تند و خشن از مؤمنان خواسته شده که دشمنان را نابود
کنند و از سر راه بردارند و سرزمین شان را ویران و زنان و فرزندان شان را به بردگی و اسارت بگیرند .در گاهان
زرتشت نیز به ضرورت مقابله با دشمنان اشارت رفته و نقل است که زرتشت در اواخر عمر برای گسترش دین خود
دست به سالح برد و جنگید و در پیکار با مردم هیون به قتل آمد .بر اساس یک روایت مشهور ،قاتل زرتشت یک
تورانی بوده است نقش دین زرتشت و رفتار و سنت روحانیان زرتشتی در جنگهای دولتی عصر ساسانی روشن
است .در مسحیت نیز کم و بیش همین گونه است .ضمن این که تورات به عنوان «عهد عتیق» به طور رسمی
مورد قبول عموم مسیحیان است در اناجیل مختلف از جنگ و مقابله با شمشیر در برابر منکران یاد شده است.
در انجیل متی (باب  ،01آیات  )83-43از قول عیسی آمده است «گمان مبرید که آمده ام صلح و آرامش را در
زمین برقرار سازم .نه ،من آمده ام تا شمشیر را برقرار نمایم .من آمده ام تا پسر را از پدر جدا کنم ،دختر را از مادر
و عروس را از مادر شوهر .به طوری که دشمنان هرکس ،اهل خانه خود او خواهد بود».
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که به سادگی کفاف همگان را نمیداد».

1

جهاد از الزامات فرمانروایی پیامبر

در اسالم نیز جنگ عمال به رسمیت شناخته شد چرا که در عمل گریزناپذیر مینمود.
دلیل این گریزناپذیری نیز به هجرت پبامبر از مکه به یثرب و احراز قدرت سیاسی و
انتقال فرمانروایی قبایل مدینه و حوالی آن به این مهمان مهاجر باز میگردد .نکته مهم،
که عموما از آن غفلت میشود ،این است که اگر دعوت محمد صرفا به عنوان یک
دعوت دینی و معنوی باقی میماند و کار به درگیری و جدال سیاسی و اعمال خشونت
علیه پیامبر اسالم و پیروانش نمیکشید و در نهایت احراز فرمانروایی در مدینه محقق
نمیگشت ،بی گمان جنگی بین دو سوی منازعه رخ نمیداد چرا که در این صورت
دلیلی و زمینهای برای تقابل و معارضه سخت و خونین وجود نداشت و در مکه نیز ،به
رغم خشونتهای فراوان از سوی سران قریش ،جنگی رخ نداد .اگر چنین باشد ،این
استنتاج دور از منطق نیست که بگوییم وقوع جنگهای فراوان بین دو طرف درگیر در
مدینه و بعدها در مکه ،کامال عارضی است و ربطی (حداقل مستقیم) به دین و دیانت
ندارد و در واقع به ضرورت عینی برآمده از امر فرمانروایی محمد و منازعات سیاسی دو
سوی اختالف رخ داده است نه به ضرورت دینداری .به دالیل عقلی و نقلی فراوان،
میتوان نشان داد که دینداری و ایمان دینی ذاتا و موضوعا با زور و تحمیل و حتی اکراه
در تعارض است اما امر حکومت و فرمانروایی به هرحال به صورت گریزناپذیری با تنازع
بقا سر و کار دارد و در نتیجه اعمال زور و جنگ و صلح معموال ناگزیر میشود 2.این
ّ
است که در اوایل مدینه گفته میشود «الاکراه فیالدین» (بقره )256 ،اما به زودی امر
دین با جنگ و صلح میآمیزد و مفهوم «جهاد فی سبیاللله» خلق میشود و در نهایت پس
3
از پیامبر این پدیدة طبیعی فرمانروایی محمد تبدیل به یک «فریضه دینی» میگردد.
 . 1آرمسترانگ ،محمد پیامبرب برای زمان ما ،ص 32
 . 2امروز نیز میگویند نهاد دولت و حکومت تنها نهادی است که حق دارد اعمال زور بکند و این نوع
زورگویی را «زور مشروع» میگویند .مانند اعمال انواع مجازاتها علیه مجرمان و محکومان در محاکم قضایی
(برای اجرای عدالت و رفع ستم ضروری ) و یا حفظ امینت فرد یا جامعه و یا دفاع از حقوق و سالمت جامعه و
برخورد گاه تند و خشن پلیس با خطاکاران و آسیب زنندگان به حریم و حقوق مردم و مانند آنها .یعنی «دولت
مشروع» (طبق معیارهای کنونی دموکراتیک و قانونی) به طور استثنایی و به ضرورت و در حد ضرور و در
چهارچوب قوانین موضوعه میتواند اعمال محدودیت و زور بکند و البته برای جلوگیری از اسراف و تجاوز و
خودکامگی حق نظارت و دخالت مردم از طرق مختلف نیز محفوظ است و در هرحال حاکمان باید پاسخگوی
اعمال و تصمیماتشان باشند .در گذشته چنین نظارتی تقریبا وجود نداشت و عمال نیز ممکن نبود.
 . 3برخی گمان کردهاند (از جمله بنگرید به کتاب «بیست و سه سال» با مؤلف ناشناخته) که محمد در مکه
که هنوز زور و قدرتی نداشت از سر ناتوانی سخن از تسامح دینی و آزادی مذهبی میگفت (مثال میگفت الاکراه
فی الدین و یا لکم دین و لی دین) اما در مدینه در مقام قدرت آن تسامح را به کلی از یاد برد و شعارش شد جهاد
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تصادفی نیست که نخستین آیات جهاد و قتال (از جمله آیه  39سوره حج) درست پس
از بیعت عقبه دوم (بیعهالحرب) نازل میشوند.
این آمیختگی نیز برآمده از دو ضرورت بود .یکی همان احراز فرمانروایی محمد بود
که عمال «مقام نبوت» و «مقام زعامت» را با هم داشت 1و دوم این که به دلیل یکی
شدن دو مقام در یک شخص و نیز اکثریت یافتن مسلمانان در چند سال نخست پس از
هجرت ،پیامبر عمال چارهای نداشت که با انگیزههای دینی و به ویژه با زبان و ادبیات
دینی خاص مردم را مورد خطاب قرار دهد و آنان را برای جنگ و مقابله با دشمنان
گوناگون بسیج کند.
جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی

در فقه جهاد را در یک طبقه بندی کلی به دو نوع «جهاد ابتدایی» و «جهاد دفاعی»
تقسیم کردهاند .منظور از جهاد ابتدایی این است که مسلمانان برای گسترش دعوت
دینی و فراخوان غیر مسلمانان به دیانت اسالم به آنان حمله نظامی کنند .در واقع
استراتژی و شعار این نوع جهاد «اسالم یا شمشیر» است .اما جهاد دفاعی ،چنان که از
عنوانش پیداست ،دفاع از خود (فردی یا جمعی و در جهان امروز ملی) در برابر تجاوز
غیر و در صورت حمله به سرزمین و میهن نیروی نظامی خارجی یعنی دشمن مستقر در
خارج از مرزهاست .طبیعی است که در جهاد دفاعی ،موضوع تحمیل و یا تغییر عقیده
اصال مطرح نیست و صرفا دفاع از خود در برابر تعدی و تجاوز است .قابل تأمل این که
نخستین آیه که جواز جنگ (=قتال) با کافران را صادر میکند آیه  39سوره حج است:
«اذن الذین یقاتلون به انهم ظلموا» 2و در آن آشکارا به انگیزه جنگ و ماهیت دفاعی
آن آشاره شده است .اما این که جهادهای پیامبر و مسلمانان عصر او فقط دفاعی بوده
و یا ابتدایی هم بوده ،اختالف دیدگاه وجود دارد .آنچه مسلم است و اجماعی است
با کافران و مشرکان و آن همه در ستایش شمشیر و ضرورت جهاد فی سبیاللله گفت .اما این توهم و اشتباه برآمده
از خلط دو پدیده و یا دو مفهوم ضرورت دینداری و ضرورت ملکداری است .به گواهی منابع موجود و نیز به
ضرورت براهین عقلی ،در مدینه هم دینداری و ایمان اسالمی کامال آزاد بود و از این نظر تعارض و حتی تفاوتی
بین روش و منش پیامبر بین دو مقطع دیده نمیشود ،فقط آمیختن نبوت محمد با حکومتش در ده سال اخیر و
وقوع پیکارهای پیاپی و گاه خشن و خونین و نزول آیات مختلف قرآن در ستایش جهاد و مقاومت مسلمانان در
برابر کافران و مشرکان موجب شده که این تصور رخ دهد که پیامبر در مدینه از تسامح دینداری و آزادی مذهبی
پیشین دست شسته است .زندگی نامه پیامبر ،به روشنی نشان میدهد که ضرورت فرمانروایی و وقوع جنگهای
غالبا تحمیلی به صورت گریزناپذیری برخی اعمال محدودیتها را ایجار کرده نه ضرورت دعوت دینی محمد که
به هزار و یک دلیل نمیتواند اکراه بردار باشد.
 . 1در این مورد بنگرید به جستار چهارم.
 . 2سیوطی ،االتقان ،جلد  ،1ص .97
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این است که اکثریت قریب به اتفاق جنگهای زمان پیامبر (به ویژه جنگهای بزرگ و
مشهور) دفاعی بودهاند اما برخی چند پیکار یا تهاجم (از قضا غالبا سریهها) را ابتدایی
1
دانستهاند.
روشن است که جهاد به عنوان یک فریضه دینی و حکم شرعی جاودانه ،صرفا به
استناد وجوب جهاد ابتدایی است .آیات متعدد قرآن مبنی بر ضرورت جهاد و تشویق
مؤمنان و حتی غیر مؤمنان به دفاع از خود در برابر تهاجمات و نیرنگهای دشمنان
خارجی (سران قریش در مکه) و داخلی (منافقان) جملگی در زمینه و بستر تاریخی
جنگهای موجود و به انگیزه تشویق به مقاومت در برابر دشمنان است نه بیشتر .قابل
توجه این که ،طبق گزارش قرآن (از حمله بنگرید به آیات  219بقره 77 ،نساء و 65
انفال) برخی تشویقهای قرآن مبنی بر تحریک و تحریض مؤمنان به قتال با دشمنان
آماده و غالبا در میدان جنگ ،بدان دلیل بوده که شماری از این مؤمنان (به هر دلیل)
عالقهای به جنگ نداشته و حتی از آن طفره میرفتند .طبعا نمیتوان از این شمار آیات
و از این نوع تشویقها جنگ طلبی و خشونت گرایی استنباط کرد.
به هرحال دالیل عقلی و نقلی فراوانی در نفی نظری و عملی جهاد ابتدایی وجود
دارد که در جای خود قابل طرح است .از جمله ممنوعیت پیشدستی در جنگ ،به
روشنی نشان میدهد که جهاد ابتدایی (شعار اسالم یا شمشیر) مردود و خالف اسالم
2
و شریعت است.
آیا در اسالم اصل بر جنگ است و یا صلح؟

می توان از منظر دیگری نیز به موضوع جهاد اسالمی پرداخت و آن پاسخ به این
پرسش است که آیا در اسالم زمان پیامبر ،با معیار اصل «قاعده و استثناء» ،اصل دین
بر جنگ با دگراندیشان و با مخالفان فکری بود و یا اصل بر صلح و مدارا و زیست
 . 1از جمله بنگرید به دیدگاه یکی از عالمان سنتی معاصر سعید رمضان در کتاب «فقه السیره» که وی در آن
از جهاد ابتدایی دفاعی جانانه کرده است .البته عموم نواندیشان مسلمان معاصر و شماری از فقیهان شیعی معاصر
نیز به جهاد ابتدایی اعتقادی ندارند.
باورمندان به جهاد ابتدایی معموال به چند سریه در اوایل مدینه که در آنها به برخی کاروانهای قریش حمله شده
و نیز به دو جنگ احد و خیبر اشاره میکنند .در جستار بعدی به این موضوع خواهم پرداخت.
 . 2آیت الله منتظری نیز در این باب چنین گفته است« :جهاد ابتدایی به معنای لشکرکشی جهت سرکوب
عقیده انحرافی و وادار کردن مردم کافر به عقیده توحید و یا کشورگشایی و توسعه قلمرو حکومت اسالمی – که
ویژگی حکومتهای غیر عادل و غیر الهی است – در اسالم وجود ندارد و اساسا جهاد ابتدایی به معنای ذکر شده
مطرح نیست ،بلکه دستور جهاد و قتال پس از شروع قتال توسط دشمنان یا نقض پیمان و تصمیم آنان بر اخراج
پیامبر از مکه یا ایجاد فتنههای نظامی و غیر نظامی و یا برای دفع ظلم از مظلومان و مستضعفانی که برای نجات
خود استمداد میکنند ،مطرح شده است» .بنگرید به رساله ایشان با عنوان «حکومت دینی و حقوق انسان»،
تهران ،نشر گواهان ،چاچ دوم ،8831 ،ص  .06شرح بیشتر نظریه ایشان را در همانجا مالحظه کنید.
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مسالمت جویانه با همه و حفظ حریم افکار و امنیت دیگران؟ هر نوع پاسخ در این مورد
تکلیف جهاد ابتدایی و دفاعی را نیز روشن خواهد کرد.
ظاهرا عموم فقیهان و متفکران سنتی اندیش (و البته نواندیش نیز) اجماع دارند که
در اسالم زمان محمد (و طبعا اسالم به مثابة یک دین نیز) اصل محکم و اولیه بر
صلح و سلم و امنیت و زندگی مسالمت آمیز با تمام آدمیان است و اصال به قول خانم
آرمسترانگ قرار نبود که مسلمانان مرد جنگی باشند 1و در مکه و حتی در مدینه نیز
عموما بین مسلمانان با غیر مسلمانان و حتی با سران بت پرست و کینه جوی قریش
روابط حسنه بوده و گاه پیامبر به مردم مکه و بزرگان قریش کمک و مساعدت مالی هم
میکرده است ،2در این صورت ،جهاد به عنوان یک فریضه دینی جاودانه و نیز جهاد
ابتدایی چه توجیه معقول و دینی خواهد داشت؟ روشن است که قبول جهاد ابتدایی بدان
معناست که باید تمام نامسلمانان را به اسالم دعوت کرد ،و در صورت انکار و مقاومت،
باید با آنان جنگید و در نهایت اهل کتاب با گزینة جزیه در عقاید دینی و استفاده از
حق حیات مجاز میشوند و جز آنها (ملحدان) یا کشته خواهند شد و یا به اختیار و یا
اجبار و زور شمشیر مسلمان شوند .یعنی «جنگ عقیده» .آیا از منظر اسالمی (قرآن و
سنت) جنگ عقیده و اعمال زور و اکراه برای گسترش دعوت اسالمی و پذیرش دین
قابل دفاع است؟
در هرحال تحقیق و تأمل در قرآن و سیره نشان میدهد که اصل بر صلح و آزادی فکر
و عقیده و همزیستی مسالمت جویانه مسلمانان با همه ابنای بشر است و جنگهای صدر
اسالم عارضه نامطلوب بر سیمای دین صلح بوده و از این رو ماهیتا و موضوعا نمیتواند
« . 1قرار نبود که مسلمانان مرد جنگی باشند ،ویژگی آنها شکیبایی و بردباری بود .صلح و مدارایی که آنها را
با اهل کتاب مانند یهودیها و مسیحیها متحد میساخت» .آرمسترانگ ،محمد پیامبری برای زمان ،ص 651
 . 2از باب نمونه یعقوبی (تاریخ ،جلد  ،1ص  )614آورده است که پس از فتح خیبر ،که غنائم فراوانی به دست
مسلمانان افتاده بود ،پیامبر آ گاه شد که به دلیل وقوع قحطی در مکه مردم در فقر و تهیدستی شدید قرار گرفتهاند
و از این رو مقداری طال برای بزرگان قریش فرستاد و خواست که به مردم نیازمند کمک شود .گرچه برخی از آن
از گرفتن آن خودداری کرده ولی ابوسفیان قبول کرد و با سپاس گفت :خدای برادر زاده ام را پاداش نیک دهد،
چه با خویشاوندان خویش نیکوکار است.
ابن سعد (طبقات ،جلد  ،2قسمت اول ،ص  )83-02گزارشی دارد که از این زیست مسالمت آمیز پیامبر و
مسلمانان با غیر مسلمانان حکایت میکند .او روایت میکند که پیامبر فرمانهای متعددی به سران قبایل و طوایف
نوشت و در آنها آبها و مراتع و دیگر امکانات مادی و طبیعی را به آنان اختصاص داد و در واقع بخشید و توصیه
کرد که کسی حق ستیزه و تعرض به آنها را ندارد و آنان در پناه مسلمانان و محمد هستند .البته این طوایف برخی
مسلمان و برخی نامسلمان بودند .باید افزود که در این نامهها و به عبارتی پیمان نامهها مسائل مختلفی نیز مطرح
شده و شروطی نیز در نظر گرفته و گاه گفته شده اگر اسالم نمیگزینند در صورت ضرورت به یاری مسلمانان
برخیزند و یا حداقل کاری به مسلمانان نداشته باشند (ایجاد مزاحمت نکنند) .در هرحال در برابر این تعهد از
منکران و مخالفان نیز تعهداتی خوسته شده است.
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به عنوان یک حکم شرعی برای همیشه به عنوان یک امر دینی معتبر و الزماالتباع باشد
(باز هم باید به تأکید گفت که دفاع مشروع حسابی جداگانه دارد .)1در قرآن و سنت
نبوی آشکار است که:
اوال ،جنگ و درگیری نظامی در زمانی مجاز بوده که دشمنان دست به عمل
تجاوزکارانه و حمله زده باشند (از جمله بنگرید به آیات متعدد از جمله :آیات  19و 193
بقره و  130توبه و از این رو به عنوان آخرین راه صرفا برای حفظ موجودیت اعتقادی و
اجتماعی و مقابله با حمله و دفاع از خود مشروع بوده و نه برای تحمیل عقیده،
ثانیا ،پس از آغاز رویارویی و آغاز جنگ در زمان پیامبر ،با استفاده از تدابیر مختلف
و ممکن در آن روزگار ،همواره تالش میشد که جنگ ادامه پیدا نکند و به زودی به
صلح و تفاهم و انعقاد آتش بس منتهی شود .اندک شمار بودن تلفات انسانی و مادی
جنگهای فراوان زمان پیامبر ،خود یکی از نشانههای تدابیر فرمانده این پیکارهاست.
2
شگفت مینماید که در حدود  110غزوه و سریه ،بیش از  300تن کشته نشدهاند.
از جمله پیامبر هرگز ،حتی یکبار ،قراردادها و پیمانهای خود با قبایل مختلف و از
جمله سران قریش را نقض نکرد .نیز پیامبر طبق سنت رایج هیچگاه جنگ و حمله را
آغاز نمیکرد و به مؤمنان نیز سفارش میکرد از این سنت پیروی کنند .به عنوان نمونه
میتوان به این روایت اشاره کرد که پیامبر به علی ،زمانی که در سال دهم هجرت (قابل
تأمل این که در این زمان محمد در اوج قدرت و سلطه بود) برای یک مأموریت نظامی
به یمن میفرستاد ،فرمان داد «چون در سرزمین آنان فرود آمدی تا با تو نجنگیدهاند با
آنان جنگ نکن) 3.به پیروی از همین سنت بود که پس از پیامبر نیز امام علی ،به عنوان
خلیفه مسلمانان و یکی از میراثداران صادق فکری و اعتقادی پیامبر ،فرمان میداد «و ال
 . 1اما دفاع مشروع چیست و معیارهای تشخیص آن کدام و مقام تشخیص دهنده آن کیست؟ پاسخ هر چه
باشد ،یک نکته مسلم است و آن این که «دفاع مشروع» با معیارهای حقوقی و بین المللی زمانه تعریف میشود
و از این رو امر شرعی نیست (مانند تعریف عدالت) و طبعا از قلمرو فقه و اجتهاد شرعی مصطلح خارج است.
حداکثر ،مانند دیگر موارد ،میتوان از میراث فقهی گذشته در مقام مفهوم سازی جدید و تعریف دورانی از دفاع
مشروع استفاده کرد.
 . 2طبق محاسبه من مجموعه مقتوالن دو طرف  372نفر بوده اهاند ولی طبق محاسبه و تحقیق حمیدالله در
کتاب «جنگهای پیامبر» (ترجمه سید غالمرضا سعیدی) این مقتوالن  323تناند ( 271نفر از مسلمانان و  151نفر
از مخالفان) که احتماال تحقیق ایشان دقیقتر است .این البته بدون احتساب قربانیان بنی قریظه است ولی حتی اگر
آن را هم درست بدانیم (و من مدعی ام که درست نیست) و همان  007مقتول را مبنا بگیریم ،باز میشود 3201
نفر .درست است که در آن زمان جمعیت مکه و مدینه و قبایل چندان زیاد نبود ولی به هر تقدیر شمار رزمندگان
(به ویژه از سوی قریش و مخالفان) در مواردی به سی هزار نیز رسیده و با این حجم حاضران در جنگ این تلفات
کم مهم و قابل توجه است .چنان که مصطفی طالس در کتاب «پیامبر و آیین نبرد» به تفصیل آورده است ،یکی
از دالیل کاهش تلفات تدابیر و تاکتیکهای جنگی پیامبر بوده است.
 . 3ابن سعد ،طبقات ،جلد  ،1ص .564
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تقاتلن ال من قاتلک» و «ال تقاتلوهم حتی یبدؤکم» 1.همین عدم پیشدستی در جنگ
و یا دعوت به اسالم ،خود میتوانست فرصت و مجالی باشد برای عدم آغاز جنگ و
پایان خصومت و خشونت.
در قرآن نیز بارها با زبان مختلف و به مناسبتهای گوناگون به عدم مشروعیت جنگ
ابتدایی اشاره و گاه تصریح شده است (از جمله آیه  178بقره و  58انفال) .نیز طبق
صریح قرآن (انفال ))61 ،اگر دشمن در حال پیکار هر لحظه و در هر شرایط پیشنهاد
صلح و آتش بس میداد ،پیامبر و مسلمانان موظف به قبول آن بودند .حتی اگر به
تصریح قرآن خوف خدعه و فریب در میان بود .نیز اگر یک سرباز معمولی مسلمان به
هردلیل به یک رزمنده دشمن پناه و امان میداد ،فرمانده عالی جبهه مسلمانان موظف
به قبول و رعایت آن بود .اگر دشمن به هر دلیل از میدان جنگ میگریخت مسلمانان
مجاز نبودند که جنگ را ادامه دهند (بقره 192 ،و محمد .)4 ،هنگام انعقاد قرار آتش
بس یا صلح در مورد موارد توافق طرفین ،محمد نه تنها سختگیر نبود بلکه آشکارا
با تسامح برخورد میکرد و تالش داشت تا پیشنهادهای طرف را ،ولو گاه ظاهرا به
زیان محمد بود –مانند صلح حدیبیه ،-قبول کند .از این شمار تدابیر کم نیست .به
استناد همین سنت و سیره نبوی بود که بعدها فقیهان آداب و شرایط جهاد اسالمی را
تدوین کرده و در آرای فقهی خود بدانها توجه کردهاند .برخی از این تدابیر در میدان
جنگ حتی سادلوحانه و نامعقول مینماید اما هرچه هست ،به روشنی از اندیشه و مشی
ضد جنگ اسالم حکایت میکند .حال اگر مسلمانان (عرب و بعدها غیر عرب) در
فتوحات خود چه اندازه به این معیارها پایبند بودهاند ،داستان دیگری است که اکنون در
این مورد گفتگو نمیکنیم.
ثالثا ،تالش وافر میشد که تمام آداب صلح آمیز جنگ و قواعد مربوط به غیر نظامیان
2
و دیگران رعایت شود (گرچه گاه تخلف نیز صورت میگرفت).
در هرحال اساسا اگر جنگ اسالمی را «جهاد فیسبیاللله» بدانیم ،منطقا هدفی جز
رضایت الهی ،که در زبان دینی همان رفع ستم و اجرای عدالت است ،نمیتواند در کار
باشد .این هدف اصلی نیز در آیات متعدد قرآن انعکاس یافته است (از جمله آیه 8
 . 1نهج البالغه ،صبحی الصالح ،نامههای  21و .41
 . 2پس از وارسی تمام آیات قرآن در مورد نحوه مواجهه پیامبر با مخالفان فکری و سیاسی و نظامی و تحلیل
توصیههای خداوند به پیامبرش در این زمینه ،میتوان طی مراحل برخورد و مواجهه را چنین بر شمرد -1 :دعوت
و تبلیغ – 2 ،محاجه و استدالل – 3 ،انتظار – 4 ،گذشت و بی توجهی – 5 ،اعراض و دوری گزیدن – 6 ،صبر و
بردباری و  – 7برخورد و مقابله (اعمال محدودیت علیه دشمن بالفعل و قتال) .گفتنی است که هرکدام از این
گزینهها مستند به آیات متعدد است که برای اطالعات بیشتر و مشاهده آیات قرآن بنگرید به کتاب «آزادی در
قرآن» اثر عبدالعلی بازرگان.
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مائده).
ایمان و عقیده اکراه و اجباربردار نیست

دالیل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که مدلل میکند نه تنها جنگ و شمشیر
و اعمال زور عریان بلکه اعمال هر نوع اکراه مبنی بر ایمان آوردن مردمان خالف
مسلمات اسالمی و خالف عقل و منطق ایمان و دینداری مخلصانه است .در اینجا
مجال استدالل عقلی و نقلی مفصل و وافی به مقصود نیست ،فقط به اجمال به برخی
موارد اشاره میشود :به الزام عقل و منطق ایمان امری است که کامال ارادی و آ گاهانه
و مختارانه و هرنوع اکراه و اجبار مخل ایمان است و در صورت اعمال ار ناحیه هرکسی
که باشد ویرانگر بنیاد ایمان و اخالص است .قرآن بارها و در آیات مختلف پیامبر فقط
«مبلغ و مذکر» دانسته و هر نوع «سیطره» و «جباریت» را از وی دور کرده و در واقع او
را از اعمال زور و جباریت منع کرده است .در یک جا (آیه  28سوره هود) از قول پیامبر
آمده است که خطاب به مردم میگوید «انلزموکموها و انتم کارهون»؟ چگونه ممکن
است چنین پیامبری این فرمانهای صریح را نادیده بگیرد و برای اجبار در دین و تحمیل
عقیده شمشیر بکشد؟ بدین ترتیب روشن میشود روایاتی از این دست که از پیامبر نقل
شده است که« :در آستانه رستاخیز با شمشیر برانگیخته شده ام تا خداوند یگانه پرستیده
شود ،و روزی من در سایه نیزه ام هست ،و خواری و زبونی نصیب کسانی است که با
فرامین من مخالفت کنند» 1،چه اندازه دور از واقعیت و در تعارض با معیارهای دینی و
سنت قرآنی و نبوی است.
موضوع مهمی که موجب شبهه و ایراد شده دعوت به قبول اسالم در جنگهای
اسالمی است (موضوع آیه  94سوره نساء) که منتقدان آن را به معنای تحمیل عقیده و
ایمان به زور شمشیر شمردهاند .طبق گزارش منابع در جنگها از مخالفان غیر مسلمان
دعوت میشد که مسلمان شوند .اما پرسش مهم این است که این دعوت در چه زمانی
و در چه زمینهای انجام میشده است؟ پیش از آغاز جنگ یا پس از آن و در میدان
منازعه خونین؟ روشن است که هیچگاه پیامبر بدون مقدمه به مخالفان پیغام نمیداده
که «اسالم بیاورید و گرنه با شما جنگ خواهم کرد»! اگر چنین اخباری در تواریخ هم
آمده باشد ،قطعا بی اعتبار است چرا که ،به دالیلی که گفته شد ،چنین تحمیلی ضد
اسالمی است و نیز آغاز به جنگ است و پیامبر نمیتواند چنین کرده باشد .واقعیت این
است که دعوت به اسالم و مخیر کردن دشمنان به قبول اسالم یا ادامه جنگ ،صرفا در
مرحله پس از آغاز جنگ و در میدان جدال است و نه در مرحله پیش از شروع جنگ.
1

 .تفسیر المراغی ،جلد  ،72ص .382
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اگر در تحوالت نتیجه گرا باشیم ،از قضا این دعوت به پذیرش اسالم در عرصه پیکار،
خود راهی به سوی پایان جنگ و حل نهایی مخاصمه بود چرا که با مسلمان شدن
طرف مقابل نه تنها جنگ برای همیشه تمام میشد بلکه آن فرد یا گروه به مصداق
«انمالمؤمنین اخوه» (حجرات )10 ،برادر میشدند و در یک گروه ایمانی و اجتماعی
قرار میگفتند و دارای حقوق مساوی میشدند .قابل ذکر این که در برخی ملل از جمله
در میان ایرانیان عصر ساسانی نیز درست همین گونه بوده است.
قابل ذکر است که با توجه به اهمیت و چالش برانگیز بودن جهاد ابتدایی به ویژه در
دنیای جدید است که برخی از عالمان و فقیهان متمایل به اصالح فکر دینی (از جمله
مرتضی مطهری در کتاب «جهاد»ش) میکوشند که جهاد ابتدایی را در عصر پیامبر و
پس از آن تا کنون به گونهای طرح و استدالل کنند که با آزادی عقیده هم در تعارض
نباشد (هرچند که مطهری در این کار دچار تکلف شده و موفق به نظر نمیرسد) .این
نیز قابل توجه است که فقیهان شیعی عموما (به ویژه در گذشته پیش از انقالب ایران)
جهاد ابتدایی را صرفا در عصر معصوم (پیامبر و امامان دوازده گانه) جایز میدانند و در
عصر غیبت آن را مطلقا غیر قابل اجرا میشمارند.
جهاد اسالمی در حدیث دیگران؛ نمونه آرمسترانگ

گرچه از دیرباز از سوی جناحهای مختلف فکری و سیاسی ،شرقی و غربی ،اسالم
و محمد به جنگ طلبی و خشونتگرایی و اعمال زور و حتی ترور برای تحمیل عقیده
متهم شده و هنوز هم این اتهام (به ویژه با وضعیت کنونی جهان اسالم و اسالم هراسی
و اسالم ستیزی در غرب) ادامه دارد ،1اما باز از گذشته تا کنون برخی پژوهشگران
دگراندیش (مسیحی و یهودی و دیگران) در این زمینه تحقیق و تحلیل متفاوتی ارائه داده
و در بینش و شریعت اسالمی اساس را صلح و روحیه و سیاست ضد جنگ دانستهاند.
یکی از آخرین آنها خانم کارن آرمسترانگ است .وی در کتاب خود در این زمینه
بارها به مناسبتهای مختلف سخن گفته و به استناد منابع کهن اسالمی ماهیت و مضمون
 . 1این نوع گفتهها و نوشتههای سیاسی و تبلیغی غالبا با دروغ و جعل و یا تحریف لفظی و معنوی مفاهیم و
اصطالحات خاص و یک نقل گزینی غالبا عامدانه دادههای تاریخی همراه است و از این رو حتی ارزش پژوهشی
و علمی نیز ندارند .یک نمونه آن تفسیر مغرضانه و شاید ترجمه جاهالنه مؤلف کتاب «بیست و سال» است از
جمله مشهور «الدم ،الدم ،الهدم ،الهدم» پیامبر در پیمان عقبه دوم است .پیامبر در برابر كسانی كه بیمناك بودند
پس از كامیابی پیامبر در یثرب وی با قریش و در واقع با اقوام خود صلح كند و آنها را در برابر قریشیان تنها بگذارد،
فرمود« :بل الدم الدم ،الهدم الهدم ،انا منكم و انتم منی ،احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم» خون خون،
ویرانی ویرانی ،من از شمایم ،شما از منید ،با هركس جنگ كنید ،میجنگم و با هركس سازش كنید ،سازش
میكنم .نویسنده بیست و سه سال پس از نقل مطلب میافزاید آیا تكرار كلمههای خون و انهدام جمله معروف
مارا انقالبی معروف فرانسه را به خاطر نمیآورد كه مینوشت« :من خون میخواهم» (صفحه  .)321نویسنده
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و جهتگیری و ضرورتهای عملی و غایت جهادهای مکرر زمان پیامبر را بررسی کرده
است.
آرمسترانگ جنگ و صلح در زندگی پیامبر را با نگاه تاریخی و نه انتزاعی از شرایط
زندگی و واقعیتهای حاکم بر مناسبات و مقتضیات اعراب جاهلی آغاز میکند و به
این نکته اشاره میکند که «جنگ ،به منظور کسب غنائم ،برای اقتصاد چادر نشینی و
بدوی ،امری اساسی بود» و همین ضرورت زندگی بدوی را در دوران پس از اسالم
نیز صادق میداند .از این رو کسب غنائم در جهادهای اسالمی هم مطرح بوده و وجود
داشته است ،اما واقعیت این است که نه انگیزههای مادی نقش اصلی را در این پیکارها
نقش داشته 1و نه اعمال خشونت و قتل آدمها و نه ویرانی و نابودی زندگی مادی و
معنوی مخالفان (به اصطالح رایج کافران و مشرکان )2و نه موضوع تحمیل عقیدة دینی
بدون ترجمه صریح و درست متن با ابهام گویی متن را تحریف بلكه وارونه ساخته است .چرا كه در حاشیه جلد
دوم طبری صفحه  363آمده است «كانت العرب تقول عندالحلف والجوار :دمی دمك و هدمی هدمك؛ ای
ماهدمت من الدماء هدمته انا» در سیره ابن هشام ،كه نویسنده مطلب خود را از آن نقل كرده است ،بالفاصله
آمده است« :یقال :الهدم یعنی الحرمه .ای ذمتی ذمتكم و حرمتی حرمتكم» بنابراین «هدم» به معنای حرمت
است نه هدم به معنای نابودی .پیامبر نیز از یك ضرب المثل عربی استفاده كرده و به آنان گفته است كه خون من
خون شماست و حرمت من نیز حرمت شماست.
توضیح بیشتر را در كتاب خیانت در گزارش تاریخ ،اثر مصطفی طباطبایی ،بخش سوم ،صفحات  94 -24مالحظه
فرمایید.
نیز :جوادعلی (لمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،جلد  ،6ص  )796به نقل از کتاب آلحیوان ،جاحظ ،جلد
 ،4ص  ،074متن گفته پیامبر را با افزودههای روشنگری در ادامه جمله نخست «الدم ،الدم ،و  ». . .آورده که به
روشنی مراد و مضمون گفته پیامبر را آشکار میکند.
 . 1آیه  76سوره انفال به روشنی انگیزه غانئم و جمع مال را در «جهاد فی سبیل الله» محکوم میکند .به ویژه
اگر طبق نظریه کنونی فقهی جهاد را از احکام عبادی بدانیم در آن قصد قربت الزم است و هرنوع قصد دیگری
حداقل باالستقالل مبطل عبادت است .مانند این که کسی قصد کند صرفا برای بهداشت بدن مثال کاهش وزن
روزه بگیرد و یا صرفا به قصد ورزش و نرمش نماز بخواند .با این همه غنائم جنگی طبق سنت معمول زمان (سنتی
که در تمام جنگهای تاریخ رایج بوده و هنوز هم در اشکال متفاوت هست) در اسالم زمان پیامبر مجاز شمرده
شده و در جهادهای زمان محمد بدان عمل میشده است .اما آنچه مسلم است این است که در جهاد همان زمان
نیز انگیزههای اقتصادی به تنهایی مبطل عبادت جهاد بوده است .پرسش مهم این است که با فرض دایمی بودن
جهاد ،اگر روزی مسلمانان مجاهد ،به دلیل و قصدی ،غنائم جنگی را ممنوع و حتی نامشروع دانستند ،خالف
شرع کرده اند؟
ُ
 . 2بسامد «کفر» و اشتقاقات آن در قران مختلف و در معانی اصطالحی مختلف و گاه متضاد به کار رفته
َُ
ََ
است که از قضا غالبا در معنای اصطالحی مثبت به کار رفته است .کفر از ثالثی مجرد «کف َر» و «کفر» در لغت
به معنای پوشش و پوشاندن است .در ارتباط با ایمانیات« ،کفر» در برابر «ایمان» است ،ایمان به معنای باور و
اعتراف به حق یعنی خداوند است و کفر در مقابل آن به معنای عدم اعتراف به خداوند و پوشاندن حق است.
کفر و کافر به معنای مطرح شده در قرآن مورد انکار و نکوهش قرآن و اسالم است اما هیچ آیهای در قرآن وجود
ندارد که شخص بی ایمانی را به صرف کفر و کافری مستوجب قتل و حتی آزار بداند و پیامبر نیز هرگز چنین
نکرده است .حتی طبق گزارشهای تاریخی و سیره پیامبر در شرایط عادی با کافران یعنی همان بت پرستان روابط
حسنه و عادی داشته است .تا آنجا که من در قرآن جستجو کرده ام ،در این متن «کافران» به عنوان گروهی دشمن
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بر دگراندیشان هدف بوده و یا مشروعیت داشته است .این دعاوی هم با نگاه همه
جانبه( نه گزینشی) به قران روشن میشود و هم بررسی سیره نبوی این مدعا را آشکار
میکند .نویسنده با توجه به این مستندات به درستی میگوید «زندگی او جهاد بود ،اما
معنای واژه جهاد «جنگ مقدس» نیست ،بلکه معنای آن «تالش و مبارزه» است.
محمد سخت کوشید تا در تقابل با جنگ ویرانگر عربستان ،منادی صلح باشد».
به لحاظ نظری نقطه عزیمت محقق این است که «ما به درک و فهم دستاوردهای
محمد نائل نمیشویم مگر اینکه دریابیم او در مقابل چه چیزی قیام کرد» .پاسخ او
این است« :زندگی او به طور خستگی ناپذیری عبارت بود از مبارزه علیه حرص و آز،
بیعدالتی ،خشونت و تجاوز» .چنین شخصیتی ،بر خالف تصویر مخدوش و وارونهای
که از گذشته عدهای از محمد به نمایش میگذارند ،طبعا نمیتواند که منادی جنگ و
ستم و خشونت و ترور باشد؛ هر چند که در عمل به ضرورتهای گریز ناپذیری جنگ
و خشونتهایی رخ داده باشد ،که داده است .سخن آرمسترانگ در این زمینه شنیدنی
است« :قرآن به تبیین و تئوریزه کردن یک جنگ عادالنه پرداخت .در بادیه ،یک
جنگ تهاجمی ،ستودنی بود ،اما در قرآن فقط جنگ با محتوای دفاع از خود قابل
توجیه بود ،و آغاز کنندة جنگ محکوم بود 1.جنگ همواره شر بود ،ولی بعضا به خاطر
حفظ ارزشهای اصیل ،مانند آزادی پرستش ،ضروری میشد .حتی در اینجا قرآن از
پلورالیسم خود دست نمیکشد :عالوه بر مساجد ،صومعهها و معابد نیز بایستی حفظ
گردد .مسلمانها این احساس را داشتند که یک تهاجم وحشتناک را تحمل کردهاند،
اخراج آنها از مکه عملی ناموجه و غیر قابل توجیه بود .تبعید از قبیله ،نقض آشکار قانون
عربستان به شمار میرفت».
از این گزارش تاریخی از پدیدة «جهاد اسالمی» به روشنی آشکار میشود که این
جنگها رخدادی تازه در میان اعراب نبوده و اسالم و مسلمانان آن را ابداع نکردهاند،
بلکه به ضرورتهایی چون فرمانروایی پیامبر اسالم در مدینه و اعمال خشونتهای همه جانبه
و توطئه گر دایمی و در حال جنگ با پیامبر مورد حمله و انتقاد گاه شدید قرار گرفتهاند ،نه به عنوان یک گروه
اعتقادی و به اصطالح کنونی «دگر اندیش» .خانم آرمسترانگ (ص  )76نیز به این نکته ظریف ،که متأسفانه
مسلمانان و اکثر مفسران قرآن نیز بدان توجه نکردهاند ،عنایت کرده و میگوید « قرآن هیچگاه کافران را به خاطر
ضعف اعتقادات مذهبی شان سرزنش نکرده است ،اما آنها را به خاطر تجاوز و تکبرشان سرزنش میکند»( .البته
قرآن از ضعف و سستی افکار مذهبی بت پرستان و پیروان دینهای دیگر نیز یاد کرده است) .کاربرد اصطالح
«مشرکین» در قرآن نیز کم و بیشن همین گونه است.
 . 1در این صورت ،برخی گزارشهای تاریخی اوائل هجرت یعنی تهدید کاروانهای قریش در مسیر مکه –
مدینه – شامات چندان معقول نمینماید .گرچه از منظر سیاسی و یا اقتصادی چنین اقداماتی تا حدودی موجه
مینماید ،اما از جهات مختلف با سنت نبوی و معتقدات اسالمی سازگار نیست .در جستاری دیگر بدان خواهم
پرداخت.
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قریش علیه محمد و پیروان اندکش در مکه و سپس در مدینه ،یک سلسله تحرکات و
مقاومتهای سیاسی-نظامی از سوی پیامبر و مسلمانان رخ داده است .اما این جنگها در
چهارچوب همان مقررات و امکانات نظامی آن روزگار حجاز عملی شده و از همان
قواعد سیاسی-نظامی قبایلی پیروی کرده اما در عین حال ،مانند دیگر احکام امضایی،
با تغییراتی اصالح طلبانه همراه بوده و سمت و سو و محتوایی توحیدی پیدا کرده و در
نهایت صبغة اسالمی یافته و حتی در فقه و شریعت در شمار احکام الهی-عبادی قرار
گرفته است.
جنگ البته دارای مبانی و لوازمی است که در هرحال با آن همزاد است .مانند غنائم
و اسیر گرفتن از طرف مقابل و به ویژه طرف شکست خورده .پدیدههایی چون جمع
غنائم و یا اسیر گرفتن در تمام ملل و اقوام آن روزگار ،1از متمدن و بدوی ،رایج و قانون
بوده و اسالم نیز (مانند برده داری) آنها را قبول کرده و با جرح و تعدیلهایی امضا کرده
است2.برای آزاد کردن اسیران نیز تسهیالتی ایجاد شد .البته یکی از راههای آزاد شدن
اسیران جنگی خریدن آزادی به بهای مورد توافق دو طرف بود که در جاهلیت نیز مرسوم
3
بود (فدیه).
جهاد به مثابه یک حکم شرعی جاودانه بالموضوع است

به هرحال دو امر یکی شدن امارت پیامبر اسالم با نبوت و دیگر ضرورت تشویق
مؤمنان به مقابله با دشمنان همیشه آماده پیکار و هجوم ،به صبغة دینی یافتن ضرورت
عملی جنگ و صلح کمک کرد و در نهایت خلط دو امر «حقیقت دینی» و «ضرورت
 . 1ظاهرا در گذشتههای دورتر اسیران جنگی کشته میشدند و به تدریج این سنت تبدیل شد به سنت برده
گرفتن اسیران که در این سنت حداقل جان اسیران حفظ میشد .ایرج اسکندری (ایران در ابهام هزارهها ،ص
 )433-333البته با نگرش مارکسیستی و تحلیل تحوالت تاریخی با معیار رشد ابزار تولید در این زمینه میگوید:
«تا زمانی که جامعه به مرحله پیشرفتهتر تولید با ادوات و ابزار متکامل تری نرسیده است ،اسرای جنگی ،دسته
جمعی ،به قتل میرسند و یا در مراسم معینی قربانی میشوند» .او در مورد تاریخ ایران میافزاید« :پیشرفتهای
مهمی که در دامداری و زراعت و هم از لحاظ فنی در آغاز هزاره دوم پیش از میالد-از جمله در مورد استفاده
از ابزارهای مفرغین-روی داده است ،میتواند این تحول را در مورد اسیران جنگی به بردگان ،نزد برخی از قبایل
پیشرفته ایران توجیه کند».
 . 2چنان که چند بار تذکر داده ام هدف تحلیل تاریخ و فهم تحوالت تاریخی و عینی در بستر واقعیتهاست
اما این واقعیتها لزوما و منطقا به معنای جاودانگی این شمار قواعد و ضرورت شرعی تداوم آنها در هر زمانی و
مکانی نیست .موضوع ثبات و تغییر این نوع مقررات موضوع جداگانهای است و باید در جای دیگر (در مباحث
نظری نه تاریخی) مورد کاوش و تحلیل و داوری قرار گیرد.
 . 3جوادعلی (جلد  ،4ص  )585مینویسد :یکی از امتیازات نیکو برای بزرگان قبایل این بود که آنان
میتوانستند اسیران جنگی را آزاد کنند ولو این که اسارت خود را در ازای پولی و فدیهای بخرند .رجال شناسان در
منابع خود از کسانی یاد کردهاند که تن به اسارت و بردگی ندادند و آزادی خود را با پول به دست آوردند .البته
عفو در قدرت و حلم و گذشت از گناهان گناهکاران در میان اعراب اهمیت داشت.
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عملی» جهاد اسالمی موجب شد که بعدها این تصور پیش آید که جهاد در کنار نماز
و روزه و حج یک واجب و فریضه اسالمی است و حکمی است تغییرناپذیر که کارکرد
جاودانه و همه زمانی و همه مکانی دارد .اگر در متون دینی اولیه مانند روایات معتبر
نبوی و یا سخنان خلفا و امام علی و دیگران از جهاد و یا قتال با واژه «فریضه» به کار
رفته میتواند به عنوان یک فریضه عملی در صدر اسالم و یا در پیکارهای نیم قرن اول
باشد نه لزوما به معنای یک فریضه دائمی مانند نماز و روزه و حج زیرا بر اساس «قاعدة
ربط حکم و موضوع» و نیز «مقاصدالشریعه» یا همان فلسفه احکام و به بیان دیگر
«علل الشرایع» جهاد با فروع عملی دیگر متفاوت است.
بدین ترتیب اگر در زمان شکلگیری فقه و فقاهت و اجتهاد در سدههای دوم تا چهارم
به این دقیقه و به این واقعیت از منظر تاریخی نگاه میشد (نه لزوما از منظر فقه و یا کالم
و به طور کلی نصوص نقلی) ،از خلط دو موضوع و دو قلمرو جلوگیری میشد .با این
همه ،اگر به جهاد ابتدایی باور داشته باشیم ،طبعا تا پایان تاریخ نیز حکم جهاد به عنوان
یک حکم شرعی جاودانه معنا و مفهوم داشته و از منظر اسالمی مشروع و الزم است اما
اگر چنین نباشد و جهاد را فقط دفاعی بدانیم ،دیگر عمال فریضهای دینی به نام جهاد
معنایی نخواهد داشت ،چرا که در این صورت ،اصوال جهاد بالموضوع خواهد بود .البته
دفاع از خود (به صورت فردی و یا جمعی و ملی و یا اشکال دیگر) در برابر تجاوز امری
کامال معقول و مشروعی است و طبعا میتوان از منظر اسالمی جواز و یا حتی وجوب
1
این نوع دفاع را «ارشاد به حکم عقل» دانست.
باید توجه داشت که با چنان پیش فرض و مستندی ،مباحث فرعی فراوان و مفاهیم
متنوع و گاه پیچیدهای در فقه مانند دارالسالم ،دارالکفر ،دارالحرب خلق شده که با
نفی آن پیش فرض ،طبعا تمام این موضوعات و مفاهیم بالموضوع خواهند شد.
افزون بر جنبههای نظری موضوع ،جای این پرسش باقی است که ،با اعتقاد به امر
مفروض جهاد ابتدایی (جنگ مقدس برای مسلمان کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم
جهان) ،در جهان امروز اصوال حهاد معنای روشن و محصلی دارد؟ اساسا چنین اندیشه
و طرحی ،ولو درست و مطلوب ،در نظامهای سیاسی مدرن با مرزهای تعریف شده
مشخص و با تعهدات بین المللی ،شدنی است؟ ظاهرا برخی احکام فقهی عمال موقعیت
و موضوعیت خود را از دست داده اما رسما به آن اعتراف نمیشود.
 . 1این که امام علی (نهح البالغه ،حکمت  )442جهاد را موجب عزت اسالمی داند ،بدان معناست که در
همان زمانی که جهاد در جریان بود ،عزت اسالم (=عزت مسلمانان) بود و از این رو نمیتوان آن را یک حکم
جاودانه الیتغیر مذهبی شمرد .اصوال تمام ستایشها از جهاد و شمشیر در این چهارچوب قابل فهم و تفسیر است
و هرگز به معنای جاودانه بودن جنگ و ستایش مذهبی از شمشیر و خشونت نیست.
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تأملی در باب حمله به کاروانهای قریش

تحریر محل نزاع

در قلمرو موضوع جهاد تتمهای باقی مانده که ناگزیر الزم است بدان به طور مستقل
پرداخته شود و آن موضوع چند حمله به چند کاروان تجاری و یا گروه نظامی قریش از
سوی پیامبر اسالم و مسلمانان در مدینه است.
چنان که در سیرهها و تاریخ نگاریهای عصر نبوی آمده است ،از اواخر سال نخست
هجرت (هرچند برخی گفتهاند از اوایل سال دوم بوده) ،به فرمان نبی اسالم ،به چند
کاروان قریش در حوالی مدینه حمله نظامی صورت گرفته و در چند سال بعد نیز ادامه
یافته است .چگونگی این حمالت ،که جملگی سریه بوده و نه غزوه ،1این گونه بوده
که پیامبر به گروهی (از چهار-پنج نفر گرفته تا شصت نفر) با فرماندهی شخصی معین
مأموریت میداده به سراغ فالن کاروانی بروند که در مسیر راه تجاری مکه-شام در
حرکت بوده است .این شمار سریهها چندان زیاد نیست و غالبا نیز یا بدون برخورد پایان
یافته و یا بدون پیکار و برخورد نظامی فیصله پیدا کرده و در صورت برخورد نظامی نیز
تلفات بسیار محدودی از دو سو داشته است.
در اینجا مراد گزارش تاریخی از چند و چون این نوع سریهها نیست ،بلکه به مقتضای
طرح و تدوین این جستارها ،برآنم تا تأملی در چرایی این رخدادها داشته و در واقع به
علل و اهداف چنین اقداماتی بپردازم .اهمیت ماجرا این است که ،به مقتضای فضای
َ
َ . 1
«س ّریه» مأموریت نظامی بود که پیامبر در آن حضور نداشت و «غ َزوه» پیکاری بود که پیامبر در آن حضور
داشت و فرماندهی را شخصا بر عهده داشت .جوادعلی (جلد  ،5ص  )333میگوید «غزو» در تعریف علمای
لغت به معنای طلب است و مهتمرین مورد طلب رزق است ،به ویژه در زمان خشکسالی و قحطی ،اما استفاده از
این اصطالح در جنگ بدان دلیل است که جنگجویان در پی طمع و غارت بودند.
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فکری و مدنی جدید و در چهارچوب ارزشهای حقوق بشری نوین ،چنین اقداماتی
از سوی نبی اسالم با پرسشهای جدی مواجه شده و در واقع به ابهاماتی دامن زده و
انتقادهایی را برانگیخته است .پرسشهایی از این دست که :آیا این حمالت به انگیزه
غارت و به دست آوردن اموال بوده است؟ در این صورت ،افزون بر مقتضای فکری
جدید ،آشکارا با برخی از آموزههای قطعی اخالقی و سیاسی اسالم و پیامبرش نیز
در تعارض قرار میگیرد .اگر جهاد ابتدایی جایز نیست ،چنین برخوردهایی را چگونه
میتوان توجیه کرد؟ به ویژه حمله به کاروان تجاری قریش در سال دوم ،هرچند حمله
ناکام ،زمینه ساز جنگ مهم بدر شد.
چند نظریه در تحلیل و تعلیل حمالت نظامی به کاروانها

در این مورد نیز ،مانند بسیاری از رخدادهای صدر اسالم ،بررسیها و تحلیلهای
مختلفی ارائه شده و نظریات متنوعی اظهار شده است .در یک سو ،منتقدان اسالم و
سنت مسلمانی ،یکسره این نوع اقدامات را تحت عناوینی چون «راهزنی» و «زورگیری»
و «غارت» محکوم کرده و در سویی دیگر ،کسانی عموما از دین باوران و مؤمنان،
یکسره به دفاع و توجیه برخاستهاند .تکلیف هر دو دسته روشن است اما در این میان،
برخی تحلیل گران غربی و نامسلمان کوشیدهاند واقعه را همدالنه و در عین حال معقول
تحلیل کنند و من میکوشم چند اظهار نظر از این شمار را بیاورم .بی تردید این تحقیق
کامل نیست و با تفحص بیشتر میتوان اظهار نظرهایی از این دست نیز یافت ولی فعال
به نقل همین چند تحلیل به عنوان نمونه بسنده میکنم.
در آغاز تحلیل ماکسیم رودنسون را میآورم .وی در کتاب «محمد» خود در جایی
مینویسد« :حمالت اولیه ،مسئله بزرگی نبودند .آنها به طور خاص سود چندانی
نداشتند ،چون برای عربها این تاخت و تاز امری معمول بود .وقتی مشخص بود که
هم افراد کاروان بسیارند و هم محافظت میشوند از درگیری اجتناب میشد .مهاجرین
توجه داشتند تا حد ممکن از ریختن خون جلوگیری کنند .از ترس این که مبادا گرفتار
تسلسل انتقام کشی شرارت بار گردند ،امری که عالقه چندانی به آن نداشتند» .او در
فرازی دیگر در همین مورد مینویسد« :این هم ضمنا بایستی درک میشد که رفتار
آنها ،پاسخ سادهای بود به تقاضاها و شرایطی که در آن قرار گرفته بودند .اعضای جامعه
جدید ،امکانات ناچیز و وسیله ی معیشت ناچیزتری در اختیار داشتند .ما میدانیم
که توانمندیهای فوق العاده آنها ،کاهش یافته بود .زندگی کارگری جاذبه چندانی
نداشت ،هرچند مواهب تجاری یک آدم تاجر مانند عبدالرحمان بن عوف استثنایی بود،
و هیچ یک از مهاجرینی که از مکه آمده بودند نمیتوانست طرحی برای خرید زمین
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در مدینه داشته داشته باشد ،چون تمام زمینهای کشاورزی تقسیم شده بود .در نتیجه
اکثر مهاجرین منبع درآمد منظمی نداشتند .محمد نیز یک زندگی معمولی را با کمک
هواداران اش سپری میکرد ،و آنچه بیش از هر چیز جدی و با اهمیت مینمود این
بود که جامعه جدید در کل هیچ سرمایه ی مالی از خود نداشت .از این رو این شرایط
میبایستی تغییر میکرد .در عربستان ،راهزنی و کاروان گیری – که با معیارهای ما به
سختی بتوان آن را مانند سایر امور توصیف کرد -شیوه ی معمول زنده ماندن محسوب
میشد به خصوص وقتی که راه دیگری وجود نداشت .با این موضوع همه نویسندگان
غیر عرب موافقاند و واقعیت این است که در ادبیات خود عربها در پیش از اسالم
نیز فراوان مورد تأیید واقع شده است .هدفهای واقعی این حمالت که توسط محمد
افزایش مییافت ،قبیله قریش یعنی قبیله خود محمد بود. . . .عالوه بر این ،تهاجم به
1
قریش ،ناراحتی تبعیدشدگان از مکه را تخفیف میداد .». . .
ویل دورانت در «تاریخ تمدن»اش درباره انگیزه و ماهیت این تهاجم به کاروانهای
تجاری مکیان مینویسد« :مهاجرت دویست خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا
در مدینه شد .محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه میکنند .به دست
آوردن غذا از هر جا که شد .پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب
به کاروانهایی که از حدود مکه میگذشتند بتازند وقتی این غارتها با پیروزی قرین
میشد چهار پنجم غنایم را به مهاجمان میداد و یک پنجم باقی را برای کارهای خیریه
و دینی باقی میگذاشت .مردی که در این تصادمها کشته میشد سهم غنیمت او را به
بیوه اش میدادند و پاداش خود او بهشت بود».
در پاورقی همان صفحه (ظاهرا به دست مترجم) چنین آمده است« :دست اندازی
فقط به قافلههای مکه بود .مسلمانان که از ستم مکیان خانه و اساس و منابع زندگی
خود را رها کرده به شهر دیگری پناه برده بودند حق داشتند در مقابل قافلههای این شهر
ستمگر را رها کنند .این قانون حیات است و همه شرایع و قوانین مقرر جهان «استنقاذ»
 یعنی این که عوض مالی که به زور از شما بردهاند مال دشمن را تصرف کنید – راپذیرفتهاند .بعالوه اسالم به عنوان یک نظم جدید ،حرمت از مال و خون مخالفان اسالم
2
برداشته بود».
 . 1رودنسون ،محمد.991-791 ،
 . 2ویل دورانت ،تاریخ تمدن ،حلد ( 4قسمت اول) ،ص .512
قابل ذکر است که جمله اخیر این مطلب درست نیست .اسالم هرگز حرمت را از جان و اموال غیر مسلمانان و
مخالفان را بر نداشته بود .اموال نیز فقط در جبهه جنگ و همراه جنگاوران حرمت نداشت و غنیمت شمرده
میشد .البته اموال یهودیانی که در قالع خود سنگر گرفته و در همانجا میجنگیدند تمام اموال غنیمت به حساب
میآمد.
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خانم آرمسترانگ نیز در ارتباط با همین رخداد میگوید« :به رغم نیاز مهاجرین
به ممر درآمد ،غنیمت گیری هدف درجه اول او نبود .مهاجمان بعضا دست خالی بر
1
میگشتند ،اما درگیریها حداقل مسلمانها را در کانون توجه مکه قرار میداد».
حسن ابراهیم نیز میگوید «پیغمبر بارها گروهی از مسلمانان را بیرون فرستاد تا مردم
2
قریش را از نیروی مسلمانان بیمناک کند».
گیورگیو نیز در کتاب «محمد پیغمبری که از نو باید شناخت» در این مورد شرحی
تا حدودی متفاوت دارد .او مینویسد« :طائفه قریش ،که گفته شده ده قبیله بود ،تمام
جادههای کاروان روی شمال جزیره العرب را تحت کنترل قرار داد و توانست که شهر
مدینه را در محاصره اقتصادی قرار بدهد به طوری که دیگر خواربار به مدینه نرسد . .
.پیغمبر اسالم از محاصره اقتصادی مدینه خیلی متأثر بود برای این که میدید که طائفه
قریش سکنه یک شهر را فقط برای دشمنی با او و مسلمین محکوم به گرسنگی کردهاند
. . .محمد متوجه شد که نمیتواند با قریش از راه سیاست کنار بیاید و لذا راه دیگر
یعنی جنگ را ترجیح داد و تصمیم گرفت که شمشیر را از نیام بکشد . . .پیغمبر اسالم
برای طائفه قریش پیغام فرستاد که چون طائفه مزبور مدینه را تحت محاصره اقتصادی
قرار دادهاند ،از این به بعد کاروانهای مکه اجازه ندارند از قلمرو مسلمین عبور نمایند و
3
اگر بخواهند بگذرند ممانعت خواهد شد».
جمع بندی این آرا

گزیده این تحلیلها و تعلیلها چنین است:
هدف سیاسی یعنی تهدید و بیمناک کردن دشمنی که بالفعل و بالقوه برای تهاجم
نظامی به مدینه و به مسلمانان آماده بود (=حمالت بازدارنده).
هدف اقتصادی یعنی استنقاذ -این که عوض مالی که به زور از شما بردهاند مال
دشمن را تصرف کنید ،اصلی پذیرفته شده بود و مسلمانان ،که اموالشان در مکه در
اختیار قریشیان بوده و به ویژه که مهاجرین رانده شده از شهر و دیارشان در فقر مطلق و
حتی در گرسنگی کامل به سر میبردند .به تعبیری که گفته شد مسلمانان همان کاری
را کردند که تمام گرسنگان میکنند.
هدف روانی یعنی تخفیف آالم رانده شدگان مکی که اکنون در دیار غریب و بیگانه
در نهایت رنج و عسرت به سر میبردند.
1
2
3

 .آرمسترانگ ،محمد پیامبری برای زمان ما ،ص .501
 .حسن ابراهیم ،تاریخ سیاسی اسالم ،ص .811
 .گیورگیو ،محمد پیغمبری که از نو باید شناخت ،ص .191-881
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اگر اشارت گیورگیو درست باشد ،انگیزههای چنین حمالتی روشنتر است .وفق این
تحلیل ،این مکیان و قریش بودند که محمد و مسلمانان را در محاصره اقتصادی گرفته
و محمد در واکنش به چنان محاصرهای سخت و نفسگیر دست به مقاومت زده است.
در واقع برای پیامبر راهی جز شکستن محاصره با توسل به زور و ایجاد بیم و هراس در
مخالفان مسلح نمانده بود.
با این همه و به رغم این توجیهات تا حدودی منطقی و مقنع ،اشکالی که به نظر
میرسد این است که این نوع تهاجمات ،جنگ ابتدایی جلوه میکند ،و این ،محل
تردید است چرا که ابتدا به جنگ یعنی همان جهاد ابتدایی با مسلمات اعتقادی اسالم و
با سنت عام نبوی و مسلمانان صدر اسالم سازگار نیست .مگر این که معتقد شویم که
این نوع اقدامات از الزامات گریزناپذیر بوده و در واقع استثنایی بر قاعده بوده است .این
که میبینیم این نوع حمالت به تدریج کاسته میشود و به میزان قدرتمندی مسلمانان
کمتر میشود ،خود نشانی از استثنایی بودن چنین اقداماتی است.

بخش پانزدهم

«انحصار فرمانروایی در قریش»؛ نقد و بررسی یک حدیث

درآمد

یکی از موضوعات پر چالش و مهم و در عین حال مبهم در تاریخ نیم قرن نحست،
دعوی «االئمه من قریش» است که در هنگامه نزاع سیاسی دو جناح مسلمان مکی
(مهاجرین» و مدنی (انصار) از سوی ابی بکر در سقیفه مطرح شد و در پی آن رقیب
در موضع فرودست قرار گرفته و در نهایت با ترور نامزد انصار برای مقام خالفت اصل
انحصار امارت در خاندان قریش و آن هم برای همیشه تثبیت شد و قرنها در ذهن و
زبان عموم مسلمانان (البته جز شیعیان) ماندگار شد و حتی امروز نیز این اصل (حداقل
با ترسیم تبارنامه ابوبکر بغدادی در داعش) خود را نشان میدهد .در این جستار در باب
این حدیث و مضمون آن تأملی کرده و تالش میکنم چند و چون آن را بکاوم تا روشن
شود این دعوی چه اندازه معقول و مقبول مینماید و به ویژه تا کجا با معیارهای مشخص
اسالمی سازگار است.
طرح موضوع

حدیث «االئمه من قریش» در منابع مختلف اسالمی (اعم از سنی و شیعی) آمده
است 1اما خود متن حدیث مشهور و چگونگی طرح آن در گرماگرم کشمکش سیاسی
و جناحی در سقیفه از جهات مختلف جای تأمل و دقت دارد.
طبق تحقیق سعدی ابوحبیب این روایت با عبارات و مضامین مختلف و متفاوت در
منابع گزارش شده است که ایشان به عنوان نمونه شش عبارت را ذکر کرده است .محور
 . 1از منابع شیعی :مسعودی ،مروج الذهب ،جلد  ،3ص 422؛ نهج البالغه ،خطبه  441و یعقوبی ،تاریخ،
جلد  ،2ص .531
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تمام آنها انحصار فرمانروایی بر مردم در خاندان و تبار قریش است و الغیر .قابل تأمل
این که بر وفق برخی از این روایات حتی قریشی بودن نیز محدود شده به این که کسی
از قریش میتواند به امارت برسد که پدر از تیره فهربن مالک باشد و مادر نیز حتما از
قریش و نه از قبایل هم پیمان و یا از موالی قریش .گرچه طبق گزارش همین محقق برای
برخی از این روایات (از جمله همان جمله «االئمه من قریش») ادعای وثاقت و صحت
و تواتر شده است ،اما به سادگی نمیتوان چنین سخنی را درست و قابل قبول و به ویژه
منسوب به پیامبر دانست .از جمله در یکی از این روایات تصریح شده که «قریش واله
الناس فی الخیر والشر الی یوم القیامه» (که برای آن نیز ادعای صحت و تواتر شده) و یا
در عبارت دیگر (هر دو روایت در شرح نووی بر صحیح مسلم ،جلد  ،12ص  199نیز
نقل شده اند) آمده «الیزال هذاالمر فی قریش ما بقی من الناس اثنان» (باز ادعا شده که
اسناد آن درست است) .طبق نقل طبری و برخی منابع روایی دیگر حتی سعدبن عباده
نیز در برابر ابوبکر که روایت االئمه را میخواند آن را تصدیق میکند اما میافزاید:
1
باشد ،امیر از شما و وزیر از ما.
بعدها معاویه در مقام توجیه تخصیص خالفت به تیره اموی نیز مدعی شد دیگر
طوایف قریش (از جمله بنی عدی و بنی تیم یعنی قبایل ابوبکر و عمر) را از خالفت
بهرهای نیست و این امتیاز منحصرا از آن عبدمناف است و در این خاندان تا قیامت باقی
خواهد ماند 2.البته زمینه سخن نشان میدهد که استفاده از تعبیر عبدمناف در آن مقطع
3
برای جلب نظر بنیهاشم بود برای تأیید والیتعهدی یزیدبن معاویه.
نقد و بررسی حدیث

در مقام نقد و واکاوی این روایت سخنان بسیار میتوان گفت .اما جدای از سلسله
اسناد و تحقیق در میزان اعتبار اشکال مختلف این روایت (که در جای خود الزم است
و بر بررسی محتوای آن مقدم) ،به نظر میرسد مهم ترین ایراد در ناسازگاری مضمون
اصلی روایت با اصول موضوعه اسالم و آیات قرآنی فراوان و سنت گفتاری و رفتاری
پیامبر مبنی بر برابری ذاتی و نفی قاطع هر نوع امتیازات و فضلیت ذاتی و خونی و تباری
خاندانی است .به عبارت دیگر ،حتی اگر اسناد عبارات مختلف حدیث درست و موثق
و یا متواتر هم باشد ،باز به لحاظ مضمون و محتوا چندان سست و حتی در تعارض با
 . 1سعدی ابوحبیب ،دراسه فی منهاجاالسالم السیاسی ،بیروت ،مؤسسه الرساله ،5891 ،ص  .002-781منابع
پر شمار این حدیث را در همانجا مالحظه کنید.
 . 2بنگرید به تفصیل گفتار معاویه در ابن قتیبه ،االمامه والسیاسه ،جلد  ،1ص .591
 . 3افزون بر منابع یاد شده در مورد فضایل و افضلیت قریش و حق انصاری اینان برای امارت تا همیشه ،بنگرید
به :طبری ،احمد ،ذخائرالعقبی فی مناقب ذوی القربی ،قاهره ،مکتبه القدسی ،ص .51-01
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مبانی و مبانی قاطع اسالمی است که هرگز قابل دفاع نمینماید .برای مدلل کردن این
دعوی به اختصار استدالل میشود که:
یکم .در قرآن سه گروه ممتاز شمردهاند که هر سه فضلیت اکتسابی هستند :با تقوایان
(پارسایان) (حجرات ،)13 ،آ گاهان (زمر )9 ،و مجاهدان (نساء .)95 ،این سخن بدان
معناست که در اندیشه برابری محور اسالمی و قرآنی هر نوع فضیلت ذاتی آن هم برای
منافع مادی و تمتعات دنیوی و از جمله تصدی مقام و منصب مردود و غیر قابل قبول
است .شاید دقیقتر مینماید که گفته شود اگر هم فضیلت ذاتی و موهوبی در مواردی
وجود داشته باشد ،اما به یقین چنین مواهبی منشاء امتیازات و تمتعات مادی و سیاسی و
اجتماعی نخواهد بود .مثال کسی که از هوش بیشتری برخوردار است نمیتواند مدعی
شود که حتما باید امیر و وزیر شود و مثال از خانه بزرگتری و جامه فاخرتری استفاده
کند .در این صورت ،چگونه پیامبر امر مهم و مردمی فرمانروایی را برای تبار و تیره خود
(قریش) قرار میدهد و دیگران را صرفا به دلیل قریشی نبودن آن هم تا قیامت از آن
محروم میکند؟
دوم .میتوان پرسید که اصوال چه امتیاز انحصاری و دست نایافتنی در تبار قریش
وجود داشت که ضرورت تخصیص امر حکومت در قریش را تا قیامت توجیه و مدلل
کند؟ به نظر میرسد همان قید «تا قیامت» به تنهایی برای بطالن مضمونی چنین سخنی
کفایت کند؛ چرا که هیچ انسان متوسط و نه چندان هوشمند نیز نمیتواند چنین سخن
لغوی گفته باشد چه رسد به پیامبر و مرتبط با وحی .اگر این سخن درست باشد ،باید
گفت حداقل از قرن هفتم هجری به بعد ،یعنی پس از زوال نهایی خاندان عباسی در
سال  656هجری به دست مغوالن ،دیگر این دعوی خالف و غیر منطبق با واقعیتهای
رخ داده است .زیرا که میدانیم نه ممالیک عرب و قرشی بودند و نه سلسله دراز
عثمانیان .ممکن است پیامبر ،با باوری که عموم مسلمانان و مؤمنان در باره علم و دانایی
الهی وی دارند و او را دارای مقام عصمت مطلق میدانند ،چنین از آینده نه چندان دور
بی خبر باشد؟ روشن است که اگر این سخن از پیامبر باشد برای امروز و تا پایان تاریخ
نیز باید معقول و مقبول باشد ،آیا امروز مسلمانی هست که از این اندیشه دفاع کند و مثال
دنبال فرمانروایی یک قریشی بر کل مسلمانان جهان باشد؟
سوم .وانگهی ،اگر فرض را بر این بگذاریم که پیامبر برای خود جانشین تعیین نکرده
و امر حکومت را به مردم و یا شورای امت (شورای مهاجر و انصار و یا بعدها اهل حل
و عقد) وا نهاده است (نظریهای که عموم سنیان بر آن اجماع دارند) ،دیگر تخصیص
امر خالفت و فرمانروایی به یک تیره و یا قبیله و یا فرد خاص چه توجیهی دارد؟ هرچند
بعدها (هنگام منازعه بر سر تعیین جانشینی یزید به جای پدرش معاویه در سال )56

166

مهدزناپ شخب 

عبدالله بن عمر در مقام نفی نظریه موروثی شدن امر خالفت استدالل کرد درست است
که خالفت تا قیامت به قریش اختصاص دارد اما این مردماناند که از میان شایستگان
قریش یکی را با رضایت به خالفت انتخاب میکنند 1اما این توجیه نیز چیزی از نامعقول
بودن اصل مدعا نمیکاهد.
با توجه به اشکاالت مضمونی و محتوایی فراوان این روایت (حتی اگر اسناد آن معتبر
باشند) ،از دیرباز شماری از پژوهشگران و نکته سنجان بر آن خردهها گرفته و در نهایت
آن را در تعارض بنیادین با اصول فکری و سیاسی اسالم دانسته و از این رو آن را مردود
اعالم کردهاند که از جمله آنها محمدبن عبدالوهاب مشهور است .سعدی ابو حبیب
به آنها اشاره کرده و اقوال شان را ذکر کرده است .البته این محقق کوشیده تا با نقد و
رد نقدهای منتقدان از اعتبار مضمونی و وثاقت روایت مورد بحث دفاع کند اما به نظر
2
ناکام مینماید.
برخی از نویسندگان دیگر اهل سنت و جماعت به گونههای دیگر از این حدیث دفاع
کردهاند .علی الصالبی در کتاب «ابوبکر الصدیق» (فصل دوم) ضمن دفاع کامل از
این حدیث مدعی است که البته این اصل مطلق نیست و دارای شروطی است و مراد این
نیست که در هرحال هر قریشی حق فرمانروایی دارد و باید اطاعت کرد .نیز بنگرید به
شرح دفاعیه صالبی در کتاب دیگرش« :علی مرتضی» .البته طبق گزارش این نویسنده
ّ
از گذشتگان عالمانی چون نظام و ابن حجر و از معاصران سنی کسانی چون محمد
ابوزهره و محمود عقاد حدیث االئمه من قریش را به کلی مردود و غیر قابل قبول
3
شمردهاند.
مودودی نیز در کتاب خالفت و ملوکیتش شرح قابل تأملی در این باب دارد .او
(امام مودودی و
ضمن تصریح به صحت اصل «االئمه من قریش» و دفاع ابوحنیفه ِ
دیگر حنفیان) از آن بر این گمان است که اما انحصار امامت و خالفت در قریش از
باب حکم شرعی و مذهبی نیست بلکه به مقتضای شرایط و برای حفظ مجتمع اسالمی
و عربی بوده است .او به درستی استدالل میکند اگر امارت انحصاری قریش امری
شرعی بود ،چگونه عمر میگفت اگر سالم (غالم ُحذیفه) زنده بود ،او را به خالفت
بعدی بر میگزیدم .به گفته او واقعیت این است که در آن زمان رکن اصلی مجتمع
اسالمی عرب بوده و عربان نیز عمدتا به قریش تمایل داشتند .مودودی مدعی است
 . 1ابن قتیبه ،االمامه والسیاسه ،جلد  ،1ص .691
 . 2سعدی ابوحبیب ،ص .991-781
 . 3صالبی ،علی ،علی مرتضی-بررسی و تحلیل زندگی خلیفه چهارم ،-بی نام مترجم ،8831 ،چاپ اول،
نشر الکترونیکی ،ص .069-659
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که اگر غیر قریش امارت مییافت ،احتمال آشفتگی و تفرقه و اختالف در امت بیشتر
میشد و به مصلحت نبود که مجتمع در خطر قرار بگیرد .با این حال خالفت در قریش
نیز مشروط به شرایطی است.
مودودی در باب حفاظت ار وحدت مجتمع اسالمی توضیح میدهد که طوایفی
چون خوارج و معتزله خالفت غیر قریشی را نیز جایز میدانند و حتی گاه بهتر و ارجح
میدانند .آنگاه او تبیین میکند از آنجا که این دو گروه دموکراسی را اصل اساسی و
معیار میدانند ،معتقدند اصل حفظ آزادی و اختیار مردم است ولو این که مصالح جامعه
از دست برود و تفرقه و اختالف پدید آید .اما ابوحنیفه پاسداری از یگانگی و حفظ
1
مصالح امت را اصل و معیار میداند.
اما در مورد دعوی نخست مودودی باید گفت که هرچند استناد به سخن عمر در مورد
سالم ،مهم است و میتواند گواهی بر دعوی عدم ماهیت شرعی و دینی امر انحصار
خالفت در قریش باشد ،ولی واقعیت این است که در عمل هرگز چنین نبوده است.
چنان که ایشان نیز گفته عموم اهل سنت هنوز هم از این اصل به عنوان یک اصل دینی
دفاع میکنند .به ویژه که در شماری از روایات االئمه من قریش به تداوم آن تا قیام
قیامت تصریح شده است.
در مورد تقدم دموکراسی و یا حفظ وحدت مجتمع نیز ،میتوان گفت :اوال ،هرچند
گاه به مقتضای شرایط و به حکم عقل و ضرورت حفظ حداقل انسجام ملی مجتمع
بر هر چیز دیگر مقدم است ،اما این نکته حداقل میبایست در کالم پیامبر و یا شخص
ابوبکر و دیگر صحابه این دوران گذار و موقت تعیین و بدان تصریح میشد؛ و ثانیا ،اگر
رعایت چنان مصالحی و آن هم از جانب پیامبر معقول و مقبول باشد ،قاعدتا تعیین و
نصب شخصیتی چون علی بن ابی طالب (با آن سوابق و مناقب استثنایی مورد تأیید تمام
صحابه) پذیرفتنی مینماید (دقیقهای که اهل سنت عموما آن را قبول نمیکنند) .ثالثا،
هرچند شاید دعوی نفوذ و اقتدار بیشتر قریش در قیاس با دیگر قبایل عرب قابل قبول
باشد ولی تحوالت همین نیم قرن نخست گواه است که امارت بی چون و چرای قریش
موجب ناخرسندی زیادی از اعراب بوده است .این ناخرسندی از همان جنگهای رده
آغاز شد که به وسیله نخستین خلیفه ابوبکر به شدت سرکوب شد.
در هرحال باید افزود که تخصیص فرمانروایی به بنیهاشم و خانواده محمد نیز دارای
 . 1مودودی ،ابواالعلی ،الخالفه والملک ،ص .171
قابل ذکر این که تعبیر دموکراسی از مودودی است و برای رعایت امانت آن را آوردم و گرنه در آن زمان اساسا
دموکراسی نه در میان و نه در جهان مطرح نبوده است .در واقع مودودی با بیان امروزین برای حق اختیار و انتخاب
خلیفه سخن گفته است.
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همین اشکاالت هست .به استناد اسناد موجود اصوال علی و همفکرانش و به طور
کلی بزرگان اهل بیت در آغاز و طبعا شیعیان آنها در روزگاران بعد ،با اصل دعوی
انحصار خالفت و فرمانروایی در یک خاندان مخالف نبوده و فقط این انحصار را در
شاخههاشمی و تداوم آن را از نسل محمد (فاطمه و علی) متعین میدانستند و آن را برای
دیگر مدعیان قرشی انکار میکردند (چنان که علی در خطبه  144نهج البالغه-فیض-
بدان تصریح کرده و یعقوبی شیعی نیز در همان منبع پیش گفته آن را نقل کرده است) .
در این تفکر مدعا این بود که امامت در خانواده محمد باقی میماند و نباید از آن
خارج شود .احتماال چنین دیدگاهی ریشه در روایاتی چنین دارد :پیامبر فرمود خداوند
از میان آدمیان عرب را برگزید و از میان اعراب قریش و از قریش بنیهاشم را و در این
طایفه مرا و تداوم مرا در یکی از اهل بیتم یعنی علی و حمزه و جعفر و حسن و حسین
1
قرار داد.
از این رو در شاخههای مختلف شیعی نیز تداوم امامت قریشی-هاشمی به تناسب
نظام اعتقادی شان تعبیر شده است .به نقل سبط ابن جوزی و ابن خلدون شاعری
کیسانی در ابیاتی گفته است :بدانید که امارت در تیره قریش است و در این میان چهار
امام عبارتند از :علی و سه فرزندش حسن ،حسین و سومی که در کوه رضوی پنهان
2
شده است (اشاره به محمدبن حنفیه).
در عین حال در مورد اندیشه علویان نکته قابل ذکر این است که ،با فرض رخداد
غدیر ،پیامبر در همان خطبه غدیر در پی اعالم «من کنت مواله فهذا علی مواله» قید
میکند که «علی اعلمکم و علی اعدلکم و  ». . .یعنی دلیل احقیت علی برای امر
جانشینی صالحیت بیشتر وی در علم و قضاوت و عدالت و پارسایی است نه تبار و
نژاد و انتساب خانوادگی و مانند آن .این البته تا حدودی نظریه شیعی در باب امامت
انحصاری در اهل بیت را با اندیشه سیاسی اهل سنت و جماعت متفاوت میکند اما در
نهایت اشکال اصلی در این نظریه تباری بر جا میماند .به ویژه که در برخی روایات
مربوط به تعیین امامت در دوازده تن به وسیله پیامبر قید شده که همگی این امامان از
3
قریشاند.
درهرحال به نظر میرسد که چند شخصیت قریشی هوشمند در مقطع حساس رحلت
 . 1ابن عساکر ،االمام الحسین ،ص .191
 . 2سبط ابن جوزی ،تذکره الخواص ،ص 392-292؛ ابن خلدون ،مقدمه ،جلد  ،1ص .942
 . 3آل یاسین ،راضی ،صلح الحسن ،ص  35و نیز روایات نقل شده در همین زمینه در پاورقی متن فارسی
کتاب ،ص ( 87-77مترجم :سید علی حسینی خامنهای ،با عنوان «صلح امام حسن-پرشکوه ترین نرمش
قهرمانانه تاریخ» ،تهران ،انتشارات آسیا.)8431 ،
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نبی اسالم و در گرماگرم جدال سقیفه با استفاده از ستایش مکرر قرآن و پیامبر از
مهاجرین ،مهاجرین را با قریشی بودن برابر شمرده و قریشی بودن پیامبر را بهانه قرار
داده و سخن ناراست «االئمه من قریش» را برساخته و در هرحال موفق شدهاند سلطه
انحصاری پر هیمنه و دراز مدت قریش را بر مسلمانان و اعراب تحمیل و استوار کنند.
حتی اگر دعوی ماهیت غیر شرعی االئمه من قریش را قبول کنیم ،باز آنچه رخ داده
است ،تعبیر شرعی و مذهبی بودن حق انحصار فرمانروایی در قریش بوده است.
این نیز گفتنی است که ،افزون بر روایات مبنی بر تخصیص حق انحصاری امارت
جاودانه برای قریش ،احادیث فراوانی از قول نبی اسالم وجود دارد که در فضیلت
خاندانی و تباری قریش است و مثال گفته شده «شرار قریش خیر شرار الناس» 1.و
گفتن ندارد که این نوع روایات نیز به دلیل تعارض بنیادین با مسلمات اسالمی و نصوص
دینی مردود است.

1

 .ذخائرالعقبی ،ص .01

بخش شانزدهم

خالفت از دیدگاه امام علی؛ انتخابی یا انتصابی؟

درآمد

از موضوعات بسیار مهم در تاریخ اسالم آغازین ،موضوع خالفت یا همان امارت و
به اصطالح امروزین «حکومت» انتخابی و یا انتصابی است .نقطه آغازین این اختالف
نظری در ماجرای سقیفه و انتخاب نخستین فرمانروا پس از درگذشت نبی اسالم است؛
اختالفی که بعدها طی یک روند نسبتا طوالنی به انشعاب شیعه از متن مسلمانان منتهی
شد .چنان که شهرت دارد عموم مسلمانان تأسیس خالفت یعنی اقتدار سیاسی و تعیین
خلیفه و زمامدار را بر بنیاد شورا و بیعت استوار کردهاند و اقلیت شیعی (به ویژه بعدها
شیعه اثنی عشری) خالفت را ذیل عنوان «امامت» بر بنیاد «نص» و «نصب» الهی از
طریق پیامبر و بعد امام قبلی برای امام بعدی ،پذیرفته و بدان باور دارند و آن را تنها شکل
ایجاد مشروعیت دینی و سیاسی امارت بر مسلمانان میدانند .این سراندیشه چندان مهم
و بنیادین است که میتوان گفت تمام مبانی اعقتادی و کالمی و آئینی شیعی حول همین
اصل اولیه پدید آمده و البته در گذر زمان پرورده و منبسط شده است.
اما ماجرا چیست؟ و کدامین نظریه از اعتبار وثاقت بیشتری برخوردار است؟ شاید از
سیاهچالههای کالمی و مفروضات ایمانی فرقهای به سادگی نتوان رها شد اما اگر معیار
ما شناخت پدیدارشناسانه تاریخ اسالم باشد نه مفروضات کالمی و ایمانی ،میتوان
راهی به حقیقت گشود و حداقل به طور نسبی از تعصبات و جزمیات فرقهای رها شد.
در این مقام در جستار کنونی دیدگاه امام علی ،که مؤسس تشیع شمرده میشود ،را
مستندا در باب حکومت و خالفت گزارش میکنم و در جستار بعدی دعوی اصلی
شیعیان در باب ماجرای غدیر را بر اساس گفتارهای امام علی و گفتمان علوی مورد نقد
و بررسی خواهم داد .در واقع این دو قسمت مکمل هماند و یکی بدون دیگری ابتر
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است.
مشروعیت مردمی و عرفی حکومت و خالفت از دیدگاه امام علی

اصول اندیشه سیاسی علی را میتوان در سه اصل بنیادین چنین طبقه بندی کرد:
مشروعیت مردمی قدرت و حکومت ،حقوق متقابل حکومت و مردم و برابری طلبی در
تمام سطوح اجتماعی .از آنجا که طرح هر سه فصل موجب اطاله کالم خواهد شد و از
سوی دیگر دو فصل بعدی تا حدودی از موضوع اصلی این جستار خارجاند ،به گزارش
موضوع نخست بسنده کرده و از آن دو چشم میپوشم.
در میان اعراب پیش از اسالم «اندیشه سیاسی» منسجم و غالب در سطح ملی وجود
نداشت چرا که اساسا هنوز «ملت عرب» شکل نگرفته بود ،هرچه بود قبایل پراکنده
در نواحی مختلف شبه جزیره عربستان و از جمله در حجاز بودند که در واقع هر قبیله
ذیل قواعد عام نظام قبیلهای از افکار خاص و روشهای ویژه در رهبری محدود قبیلهای
استفاده میکرد .در میان قبایل مختلف شاید تنها قریش بودند که از اندیشههای سیاسی
و مشی و سیاست سازمان یافته تری بهره داشت .با ظهور اسالم و به طور خاص پس از
درگذشت پیامبر و تأسیس نظام نوین خالفت در امپراتوی عربی -اسالمی ،به سرعت
اندیشههای خاص سیاسی نیز در قلمرو جامعه و سیاست و حکومت شکل گرفت و
نهادها و عناوین تازهای نیز در ساختار حقیقی و حقوقی نظام تازه خالفت عربی-
اسالمی پدید آمد.
تا آنجا که منابع موجود گواهی میدهند ،علی بن ابی طالب نیز به همان سنت امارت
و خالفت انتخابی1از طریق بیعت و شورا معتقد و بدان وفادار بود .او گرچه آشکارا
خود را برای جانشینی پیامبر از هر جهت شایستهتر و محقتر میدانست و از همان آغاز
تا پایان بارها و بارها بدان تصریح کرده و بر آن پای میفشرد2و البته هرگز برای کسب
 . 1قابل ذکر است که در نیمه قرن نخست عناوینی که برای مراتب مختلف زمامداری و زعامت سیاسی
متداول بود عبارت بودند از :امیر ،امیرالمؤمنین ،والی (که از والیت بود به معنای پیوند و پیوستگی) ،ولی امر،
امام و خلیفه .اگر فقط نهج البالغه علی را منبع قرار دهیم ،در زمان وی ،در گفتارهای مختلف این مجموعه چند
اصطالح برای رهبری و حکومت مصطلح بوده است :خالفت (موارد مختلف از جمله در خطبه  ،)691والیت
(موارد متعدد از جمله خطبه ُ ،)691ملک و ملک (خطبه  ،)5امر (خطبه  ،)3سلطان (خطبه  131و نامه  )63و
امامت (خطبه  721و کلمات قصار  .)442این عناوین در منابع دیگر کم و بیش به کار رفتهاند (قابل ذکر این که
برخی از این عناوین از جمله «سلطان» به معنای لغوی آن به کار رفته نه به معنای اصطالحی و تاریخی آن یعنی
«نظام موروثی سلطنت» که در قرون بعد پدید آمد) .اما دراین میان رایج ترین اصطالح خلیفه و امیرالمؤمنین بوده
است .البته مادلونگ (جانشینی حضرت محمد ،ص  )322نقل میکند که علی «عنوان رسمی عمر ،امیرالمؤمنین،
را پذیرفت ،اما لقب خلیفه را که از دید او با ادعاهای ظاهر فریب عثمان در خلیفه الله بودن و نه جانشینی پیامبر،
تباه ساخته بود ،رد میکرد» .هرچند این محقق منبع دعوی خود را ذکر نکرده است اما به نظر راست نمینماید.
 . 2در منابع مختلف سخنان علی در مورد حقانیت و حداقل حق تقدمش برای خالفت در قیاس با دیگران

172

مهدزناش شخب 

قدرت سیاسی به هر قیمت تالش نکرد ،اما در عین حال از همان آغاز تا پایان (از
سقیفه تا شهادت) ،به رغم انتقاداتی که هم به نوع انتخاب خلفا داشت و هم به برخی
سیاستها و عملکردهای خلفای پیش از خود خرده میگرفت ،نظرا و عمال به انتخاب
مردم احترام میگذاشت و در واقع بر مشروعیت چنین نظام حکومتی مهر تأیید مینهاد.
پیروی از سه خلیفه پیشین و حمایت از آنان ،هرچند با رویکرد انتقادی ،جز این معنا و
تفسیری ندارد .به زودی به سخنان علی در باب خلفای پیشین اشاره خواهد شد.
اگر بتوان از اصطالح متأخر «حکمت نظری» و «حکمت عملی» استفاده کرد،
میتوان گفت ،به نظر میرسد که بنیاد نظری و به تعبیری امروزین ایدئولوژیک علی
در حوزة سیاست ،این اندیشه بنیادین بوده که او آدمی را به پیروی از قرآن و سنت
نبوی مختار و آزاد میدیده 1و برای آدمیان حق انتخاب در تأسیس هر نوع نظام سیاسی
و تأسیس دولت و تعیین حکومت قائل بوده ،و در بنیاد عملی و پراتیک ،مقبول علی
نیز همان برگزیدن امام و یا خلیفه از طریق شورای مهاجر و انصار و بیعت عموم مردم
با خلیفه منتخب شورا بوده است .این دو مدعا هم در افکار و گفتارهای مکرر علی
به چشم میخورد و هم در عمل و رفتار سیاسی وی در طول سی سال (از سال دهم
تا چهلم هجری) .او در طول دوران بیست و پنج سال خالفت خلفای پیشین ،همواره
با آنان روابط کم و بیش حسنه و همراه با همکاری و احترام متقابل داشت و کمتر از
اشاره شده اما به عنوان نمونه بنگرید به خطبههای  802 ،171،161 ،37 ،26 ،3نهج البالغه (فیض) .وی چنان خود
را بی همتا میدانست که حتی در خطبه شقشقیه از این که او را با کسانی چون ابی بکر و عمر و عثمان مقایسه
کنند ناخرسند مینماید و شکوه میکند.
 . 1در قرآن آیات متعددی وجود دارد که در چهارچوب یک نظام بیانی و معنایی به موضوع آزادی ایمان و
عقیده و نفی هر نوع جباریت و سلطه گری پیامبران و به طریق اولی دیگران بر مردمان اشاره دارد .در مورد آزادی
ایمان و عقیده آیات متعدند از جمله آیات  652بقره 92 ،کهف 82 ،هود 93 ،فاطر و  81زمر .اما این سخن یکی
از پیامبران (همان آیه  82هود) ،که به مردم خطاب میکند بسیار صریح و روشن است« :انلزمکموها و انتم لها
کارهون» .نفی ربوبیت از غیر خدا 46 :و  08آل عمران و  13توبه .نفی پرستش غیر خدا 63 :نساء 85-65 ،و
 611انعام و  15نحل .نفی پیروی جاهالنه از پیامبر 22 :زخرف 35 ،و  45انبیاء  3و  8حج 02 ،لقمان 82 ،نجم،
 93یونس 01 ،ملک 63 ،اسراء و  311بقره .نفی سلطه گری از پیامبر 99 :یونس 95 ،قصص 83 ،احزاب 6 ،و 84
شوری 45 ،اسراء 21 ،و  75هود 401 ،انعام 12 ،و  22غاشیه 45 ،ق 63 ،ص 45 ،عنکبوت و  04رعد .در این آیات
وظیفه پیامبران به دعوت و انذار و تبشیر منحصر شده و هر نوع جباریت و وکالت و حفاظت و سیطره بر مردمان
نفی شده است .فرمانروایی ده ساله نبی اسالم در مدینه نیز اوال از شئون نبوت نبود و ،چنان که قبال گزارش شد،
به طور طبیعی و خوابگردانه و در فرایند هجرت به مدینه پدید آمد ،و ثانیا ،در همان فرمانروایی نیز پیامبر ،البته به
طور نسبی و در حد مقدورات آن زمان ،بر وفق عدالت و مدارا و عدم خشونت عمل شد .البته جنگها نیز دالیل
و تحلیل خود را دارد و ناقض این سیاست عام نبوده است .سیره گفتاری و رفتاری علی نیز ،هم به عنوان یک
مؤمن عامل و هم به عنوان خلیفه و امیرالمؤمن ،دقیقا با همین آموزههای وحیانی و سیره و سنت پیامبر اسالم منطبق
است .سخن مشهور علی که «والتکن عبد غیرک و قد جعلکالله ّ
حرا» (نهج البالغه ،نامه-وصیت -شماره )13
تکرار همان آموزههای دینی است.

یباصتنا ای یباختنا ؛یلع ماما هاگدید زا تفالخ

173

او سخنان تند و خارج از نزاکت اخالقی و سیاسی در منابع نقل شده و اگر گاه دیده
میشود بی گمان از جعلیات فرقهای و تعصب آلود بعدی است که در منابع راه یافته
است .با این همه ،به رغم نقل برخی سخنان گاه تند و گزنده از علی دربارة خلفا،
سخنان جانبدارانه و ستایشگرانه از آنان کم نیست و اگر تعارضی رخ دهد ناگزیر باید
اقوال تأیید و ستایش (به ویژه ستایش از ابی بکر و عمر) را بر اقوال مخالف ترجیح داد
چرا که با مجموعة افکار و سیرة علی در طول دوران خالفت و نوع همکاری و تعامل
صادقانة وی با خلفا سازگارتر است.
در بعد نظری علی بارها تصریح کرده چیزی را نباید بر مردم تحمیل کرد و اجبار
مردم در هیچ موردی از جمله امر حکومت جایز نیست و او هم خود مردم را به هیچ
چیز مجبور نمیکند .او در زمانی که خلیفه است و از اقتدار فرمانروایی برخوردار است
تأکید میکند نمیخواهم شما را به آنچه دوست ندارید وادار کنم 1.هنگام عزیمت
به کوفه خطاب به مردم این شهر نوشت :اگر برنامه ام صحیح بود مرا یاری کنید و
اگر کارم درست نبود از من بخواهید بازگردم 2.او میآموخت فرمانروا با رأی آزاد و
خواست و رضایت عموم مردم انتخاب میشود .از نظر او شروط فرمانروا نیز دو چیز
بود :تواناترین فرد به حکمرانی و داناترین شخص به قانون و امر الهی (که احتماال مراد
قوانین شریعت است چرا که شریعت در آن زمان محور قوانین شمرده میشد) .علی
پس از بیان این دو شرط میافزاید «لعمری لئن کانت االمامه ال تنعقد حتی تحضرها
ّ
عامه الناس فماذا الی ذالک السبیل ،و لکن اهلها یحکمون علی من غاب عنهاّ ،ثم
لیس للشاهد ان یرجع ،و ال للغائب ان یختار»3.در خطبه مشهور شقشقیه (خطبة سوم
نهج البالغه) نیز به صراحت «حضور مردم» را دلیل اصلی قبول خالفت از سوی مردم
میداند .در همان زمان فرمود« :خالفت شما را خوش نداشتم اما اصرار کردید که
خلیفه شما باشم» 4.طریق آن نیز شورا بود و بیعت امت.
 . 1نهج البالغه ،خطبه ( 991فیض).
 . 2نامه شماره  75نهج البالغه (فیض).
. . .« . 3به جان خودم سوگند اگر امامت تا همه مردم حاضر نباشند منعقد نگردد هرگز صورت نخواهد گرفت
ولی کسانی که اهل آن هستند بر آنان هنگام تعیین امامت حاضر نیستند حکم میکنند پس در این صورت آن که
حاضر بوده نباید برگردد و آن که غائب بوده نباید اختیار کند  ». . .خطبه  271و نیز بنگرید به نامه شماره  6نهج
البالغه .جان کالم این است که امامت فقط با حضور عموم مردم محقق میشود و چون در عمل امکان حضور
عامه مردم نیست (با توجه به این که در آن زمان امکان حضور مردمان خارج از مدینه نبود) ،ناگزیر شایستگان
(مهاجر و انصار) رأی میدهند و انتخاب میکنند و مردمان غیر حاضر باید اطاعت کنند و حاضران یعنی بیعت
کنندگان مستقیم نیز نباید بیعت خود را بشکنند.
 . 4طبری جلد  ،3ص .154
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در مورد مشروعیت شورای مهاجر و انصار ،علی بارها بدان تصریح و استناد کرده
است .این در حالی است که عمر در شورای ابداعی شش نفره اش ،هیچ فردی از انصار
را به عضویت انتخاب نکرده بود 1.در نامه ابن عباس به معاویه ،نیز همان سخن عینا
ّ
تکرار شده است« :و ان الخالفه ال تصلح اال لمن کان فیالشوری» 2.علی نه تنها هرگز
به شورا ایراد نگرفت بلکه همواره از آن در زمان ابوبکر و عمر و عثمان دفاع کرد و خود
نیز از همین طریق به خالفت برکشیده شد و ،چنان که دیدیم ،در برابر معاویه نیز بارها و
بارها به نظر شورا در انتخاب خود استناد و احتجاج کرد 3.این در حالی است که شیعیان
متأخر اساسا برای شورا در تعیین امام و خلیفه مشروعیتی قایل نبوده و نیستند 4.علی،
بر خالف شیعیانش ،برای بیعت نیز مشروعیت مردمی قایل بود و باز در برابر معاویه
از بیعت مردم با خود یاد میکرد و برای آن ماهیتی واحد قایل بود و استدالل میکرد
5
همان گونه که مردمان با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند ،با من نیز بیعت کردهاند.
او هنگام مراجعه پرشور مردم برای تصدی امر خالفت در مقطع پس از عثمان به مردم
گفت دیگری را برگزینند و او خود را چون یکی از مردم میداند که از خلیفه منتخب
مردم و مشروع پیروی خواهد کرد و بیش از همه نسبت به خلیفه منتخب وفادار خواهد
بود6.در برابر اصرار طلحه و زبیر برای قبول خالفت ،به آن دو پیشنهاد میکند تا خالفت
را قبول کنند و خود با آنها بیعت خواهد کرد 7.این خود نشانة روشن از مشروعیت
 . 1غالب انصار از همان آغاز از حامیان علی بودند و بعدها در حکومت او نیز نقش مهمی ایفا کردند .محتمل
است که همین موضوع در حذف بزرگان انصار از شورای عمر مدخلیت داشته باشد .قابل ذکر این که هرچند
نفس شورای عمر در جای خود اقدامی مهم بود و در صورت تداوم نهادمند میتوانست مسلمانان را در مسیر
دیگری ببرد ولی اندیشه امام علی مبنی بر عضویت انصار در شورا از اهمیت ویژهای برخوردار است و در واقع این
پیشنهاد تکمیلی میتوانست بر اقتدار و مشروعت نهاد شورا بیفزاید.
 . 2ابن قتیبه ،االمامه والسیاسه ،جلد  ،1ص .431
 . 3از جمله بنگرید به :نامه شماره  6نهج البالغه (فیض).
 . 4در این مورد بنگرید به دیدگاه مرتضی مطهری در کتاب «امامت و رهبری» (ص « :)08مسئله امامت از
جنبه زعامت و حکومت این است که حاال که بعد از پیغمبر مانند زمان ایشان معصوم وجود دارد و پیغمبر وصی
برای خود معین کرده است که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صالحیت مثل خود پیغمبر استثنایی است،
دیگر جای انتخاب و شورا و این حرفها نیست .همان طور که در زمان پیغمبر نمیگفتند که پیغمبر فقط پیام آور
است و وحی به او نازل میشود ،تکلیف حکومت با شوراست و مردم بیایند رأی بدهند که آیا خود پیغمبر را
حاکم قرار دهند یا شخص دیگر را . . .پیغمبر اوصیای دوازده گانه داشته است . . .با وجود چنین کسانی برای
بیان احکام اسالمی ،دیگر جای انتخاب و شورا و این حرفها نیست .». . .
 . 5نامههای شماره  6و  7نهج البالغه .نیز بنگرید به ابن مزاحم ،وقعه صفین ،ص  92و نیز این قتیبه ،االمامه
والسیاسه ،جلد  ،1ص .311
 . 6نهج البالغه ،خطبه 19؛ ابن اثیر ،عزالدین ،الکامل ،بیروت ،دارصادر ،5691 ،جلد  ،3ص 391؛ ابن اعثم،
احمد ،کتابالفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراالضوا ،1991 ،جلد  ،2ص 534؛ تکرار همین اسناد در منبع
شیعی معاصر نقش عایشه در تاریخ اسالم ،سید مرتضی عسکری ،جلد  ،2ص .52-12
 . 7این سخن در منابع مختلف آمده ولی در اینجا به عنوان نمونه به نقل مفید شیعی مذهب (الجمل ،ص )46
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خالفت از طریق بیعت و شورا و نفی خالفت الهی و ذاتی است .بی گمان این رفتار
علی از موضع تعارف و یا مصلحت اندیشی لحظهای و یا از سر تقیه و یا محاجه با خصم
نبوده است .عبرت آموز این که برخی ادعا کردهاند که علی در استناد به شورای مهاجر
و انصار «مجبور» بوده است .گفتن ندارد که این نوع گمانه زنیها به دلیل روشن
1
نادرست و غیر قابل قبولاند.
اما این که علی همواره خود را ،به دالیلی که بارها بدانها اشاره کرده ،سزاوارتر و
شایستهتر برای خالفت میدانسته ،هرگز بدان معنا نیست که این حق و صالحیت
آسمانی و ذات گرایانه انحصاری او و خاندانش بوده است .مسئلة باور بر صالحیت
بیشتر (و حتی در وجه مبالغه آمیزش-صالحیت مطلق )-برای تصدی امر خالفت در
مقطع رحلت نبی اسالم به وسیلة علی ،به معنای نفی مشروعیت مردمی قدرت سیاسی و
2
امر خالفت نیست و نباید بین این دو خلط کرد و به اشتباه رفت.
اشاره میکنم .او نقل کرده که علی به طلحه گفت دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم و او گفت تو از من شایسته
تری .اگر علی به نصب الهی اش قایل بود ،چگونه میتوانست با دیگری بیعت کند و به ویژه شخصی چون طلحه
را (که چند ماه بعد با او به پیکار برخاست) برتر از از خود بداند؟
 . 1شیعیان عموما سخنان علی به ویژه در نامه نگارهایش با معاویه ،که در آنها استدالل کرده همان گونه که به
ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردهاند ،را از باب محاجه با خصم میشمارند و بدین ترتیب
برای آن ارزش و اعتبار ایجابی قایل نیستند .اخیرا یکی از نویسندگان شیعی از اصطالح اجبار برای استنادات
علی به شورای مهاجر و انصار چنین نوشته است . . .« :باید در تفسیر عباراتی در نهج البالغه که به مسئله بیعت
مهاجران و انصار اشاره شده گفت :اصول انتخاب خلیفه برای توده مردم تا آن زمان ،بیعت مهاجران و انصار بوده
که امام نیز از آن بهره مند بود .امام در برابر مخالفت ناکثین و قاسطین ،مجبور بود تا به این اصل استناد کند .با
استدالل امام ،بسیاری از مردم ،از علی پروی کرده و با دشمنان وی به جنگ پرداختند . . .اما نه خود امام
این
ِ
آن شیوه را شیوه ی «مشروع بخش» در امامت میدانست و نه اصحاب نزدیک او که امامتش را اصیلتر و فراتر
از بیعت مهاجرین و انصار میدیدند چنین مبنایی را پذیرفتن»( .رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران – از آغاز
تا طلوع دولت صفوی  ،-تهران ،نشر علم ،6831 ،ص  .)04-93اما روشن است که چنین نیست .چرا که اوال
مجموعه سیره گفتاری و رفتاری علی در باب مشروعیت مردمی قدرت خالفت به طور ایجابی چندان فراوان و
گسترده و جدیاند که هر گز نمیتوان با توجیه محاجه با خصم و تقیه و اجبار از آنها طفره رفت ،و ثانیا ،فرضا
برخی سخنان علی در برابر معاویه از باب محاجه با خصم باشد ،سخنان فراوان دیگر وی (از جمله نامه  )6را هرگز
نمیتوان چنین تفسیر کرد .در این سخن و موارد متعدد مشابه یک قاعده بان شده و هرگز به عوامل فرعی و ترس
و اجبار و مصلحت اندیشی موقت فروکاستنی نیستد.
 . 2چنان که حتی محققی نکته سنج مانند ویلفرد مادلونگ (ص  )112در این مورد دچار اشتباه شده است.
او مینویسد« :اما علی به مشروعیت ادعای خویش که بر خویشاوندی نزدیکش با پیامبر ،آ گاهی اش از اسالم،
همراهی اش با آن از همان روزگار نخستین ،و شایستگی اش در مراقبت از آرمانهای آن مبتنی بود یقین کامل
داشت .از نظر او معیارهایی که ابوبکر و عمر برای حاکمیت مشروع وضع کرده بودند ،اصالت نداشت .علی به
ابوبکر گفته بود که تأخیر در بیعت با او در مقام جانشین پیامبر ،از آن روی بود که به تقدم حق خویش در خالفت
باور داشت .هنگامی که سرانجام با ابوبکر ،عمر و عثمان بیعت کرد همچنان بر عقیده اش بافی بود .او برای
حفظ اتحاد مسلمانان بیعت کرد  .». . .در این گفتار همه چیز درست و منطبق با واقعیت است جز این که علی
نه تنها هرگز اصل مشروعیت خالفت از طریق عرف و شورا و بیعت را نفی و انکار نکرد بلکه همواره با قاطعیت و
صراحت از آن دفاع کرد .تنها موضوع اختالف همان «تقدم حق خویش در خالفت» بود.
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در هرحال علی بارها به این نکته تأکید ورزیده که تعیین خلیفه حق مردم است و
هرکس را که مردمان با اراده آزاد و رضایت بدون اکراه و تحمیل به امارت برکشیدند ،او
امیر و خلیفه خواهد بود .او در روز بیعت بر فراز منبر مسجد مدینه صریحا اعالم کرد:
خالفت حق شماست و کسی را در این مقام حقی نیست مگر آن کس که شما او را به
امارت برگزیدید .این را شیعه و سنی نقل کردهاند 1.در همان سخنان پس از این که به
مردم وعده داد بدون جلب نظر و خواست مردم درمی از بیت المال هزینه نخوهد کرد،
این استفهام واقعی را مطرح کرد که« :آیا رضایت میدهید؟»2.در این میان شاید روشن
ترین اندیشه علی در باب مشروعیت زمینی و مردمی حکومت و فرمانروایی در این
ّ
سخن انعکاس یافته باشد که فرمود« :و ّانمالشوری للمهاجر واالنصار ،فان اجتموا علی
رجل و ّ
سموه اماما کان ذلک لله رضی» 3.و بر همین اساس با خلفای پیش از خودش
بیعت کرد و در جایی گفته است :در کار خود نگریستم و دیدم اطاعتم از بیعتم پیشی
4
گرفته و برای بیعت با غیر خودم پیمانی بر گردن دارم.
از این متون و گفتارها آشکارا استنباط میشود که علی خالفت و امارت را حق
بنیادی مردمان میداند نه حق آسمانی و دینی فرد معین و یا تبار و خاندان مشخص .او
در این گفتارها ،که در منابع متنوع اسالمی اعم از سنی و شیعی آمده (از جمله در نهج
البالغه) ،هرگز به مشروعیت ذاتی الهی خالفت نه برای دیگران و نه برای خود اشاره
نمیکند .حتی او به واقعه و حدیث غدیر نیز در این سخنان اشارتی ندارد.
قابل ذکر این که وفق برخی اسناد علی به تصریح و تلویح اذعان کرده است که نبی
اسالم نه او و نه کس دیگر را به جانشینی منصوب نکرده است .دو روایت در طبری
چنین است .در ارتباط با ماجرای انتخاب عثمان به خالفت به دست شورای عمر آمده
است که عباس از خویش خود علی شکوه کرد که در هر مورد با تو چیزی گفتم،
 . 1ابن اثیر ،کامل ،جلد  ،3ص 391؛ ابن اعثم ،فتوح ،جلد  ،2ص .534
 . 2طبری ،جلد  ،3ص .154
 . 3نامه شماره  6نهج البالغه (فیض) نامه به معاویه« .و شورا حق مهاجرین و انصار میباشد ،و چون ایشان
گرد آمده مردی را خلیفه و پیشوا نامیدند رضایت و خوشنودی خدا در این کار است» .نیز :نصربن مزاحم ،ص
 92و ابن قتیبه ،االمامه والسیاسه ،جلد  ،1ص .311
 . 4نهج البالغه،ذخطبه .73
متن این است که «. . .فنظرت فی امری ،فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فی عنقی لغیری» .در این که
این خطبه مربوط به چه مقطع زمانی است اقوال مختلف است و گمانه زنیهایی در میان است ولی هرچه هست
در ماهیت ماجرا تغییری ایجاد نمیکند .چرا که امام علی در هر سه مورد قبلی (ابوبکر و عمر و عثمان) دریافت
بود اطاعتش بر بیعتش (که احتماال اشارتی است بر بیعت با او در غدیر) مقدم است .در مورد شروح مختلف در
مورد این فراز سخن نهج البالغه بنگرید به :منهاج (دشتی) ،ابراهیم ،خالفت و امامت در نهج البالغه ،تهران ،نگاه
معاصر ،چاپ دوم ،4931 ،ص .251-441
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عاقبت با خبر ناخوشیاندی پیش من آمدی .هنگام وفات رسول خدا گفتم از او بپرس
خالفت با کیست و نکردی و  . . .در همانجا سخنی از علی نقل شده که مؤید همین
خبر است .گفته شده علی پس از بیعت با عثمان اعالم کرد« :ما خاندان نبوتیم و معدن
حکمت و مایه نجات و رستگاری طالبان .ما را حقی است که اگر بدهند ،بگیریم ،و
اگر دریغ کنند ،بر پشت شتران نشینیم ،هرچند که راه دراز و طوالنی باشد .اگر پیغمبر
خدا دستوری به ما داده بود ،دستورش را اجرا میکردیم ،و اگر سخنی گفته بود ،بر سر
آن مجادله میکردیم تا جان دهیم».
از این رو برای پس از خود نیز کسی را به جانشینی سیاسی خود برنگزید و حتی وقتی
مردم از او میپرسند پس از او چه کنند مثال با فرزندش حسن بیعت کنند ،به صراحت
میگوید :نه میگویم آری و نه میگویم نه ،شما بهتر میدانید .کسی پرسید :ای
امیر مؤمنان کسی را تعیین نمیکنید؟ فرمود :نه ،همان طور که پیغمبر خدا آنها را به
خودشان واگذاشت ،من نیز به خودشان وا میگذارم 1.در این صورت ،چگونه میتوان
ادعا کرد که پس از درگذشت پیامبر عموم مسلمان به دلیل عدم همراهی با علی از دین
2
خارج شده و مرتد شدند؟
هرچند این پرسش که حکومت در اسالم از مقولة «والیت» (به معنای فقهی و کالمی
آن) است و یا ذیل عنوان «وکالت» (باز به معنای حقوقی و فقهی آن) قرار میگیرد
پرسش نسبتا تازهای است ،ولی به نظر میرسد که حداقل از منظر علی حکومت از
مقولة وکالت باشد نه والیت .دلیل آن نیز همان اصل شورای مهاجر و انصار و بیعت و
رضایت عمومی در انتخاب خلیفه است که بسیار مورد تأیید و تأکید اوست .استفاده از
ُ
ُ
تعابیری چون «وکالء ال ّمه و خ ّزان ّالرعیه»3در کالم علی برای کارگزارانش مؤید این
نظر است (هرچند باید اذعان کرد که زعامت سیاسی و نهاد دولت و حکومت کامال
با مفهوم حقوقی وکالت انطباق ندارد) .اصوال برساختگی عناوینی چون امام ،خلیفه،
ّ
امیر ،امیرالمؤمنین ،ولی و والی و مانند آنها در روزگار پس از پیامبر ،از ماهیت و هویت
 . 1مسعودی ،مروج ،جلد  ،1ص 477-377؛ طبری ،جلد  ،4ص .211
البته در برخی منابع دیگر گفته شده که علی فرزندش حسن را به عنوان جانشین خود تعیین کرد.
 . 2در حدیث شماره  143روضه کافی از قول امام باقر آمده است که پس از پیامبر عموم مسلمانان جز سه نفر
مرتد شدند :مقداد ،ابوذر و سلمان .این افراد پس از آن که امیرالمؤمنین علی با اکراه بیعت کرد بیعت کردند .متن
حدیث این استّ :
«حنان ،عن ابیه ،عن ابی جعفر (علیه السالم) قال« :کان الناس اهل ّرده بعدالنبی (صلی الله
علیه و آله) اال ثالثه .فقلت :مالثالثه؟ فقال :المقدادبن االسود و ابوذرالغفاری و سلمانالفارسی رحمه الله و برکاته
علیهم ثم عرف اناس بعد یسیر و قال :هوالذین دارت علیهم الرحا و ابوا ان یبایعوا حتی جائوا بامیرالمؤمنین (علیه
السالم) مکرها فبایع و ذلک قول الله تعالی« :و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افأن مات او قتل انقلبتم
علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن ّ
یضرالله شیئا و سیجزی الشاکرین» (آیه  441آل عنران).
 . 3نهج البالغه ،نامه .15
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عرفی و غیر دینی نهاد خالفت و امارت پرده بر میدارد .به همین دلیل بود که علی و
فرزندانش ،به رغم دعوی صالحیت بیشتر خود برای خالفت و زعامت بر مسلمانان و یا
ایرادهای فراوان به افکار و رفتار خلفای زمانشان ،همواره نظم مستقر و خلیفه حاکم را به
رسمیت میشناختند و غالبا به صراحت آنان را با همان عناوین رسمی «امیرالمؤمنین» و
«خلیفه» مورد خطاب قرار میدادند .از جمله به نقل ابن شبه ،حضرت فاطمه در گفتگو
با ابوبکر بر سر موضوع فدک ،او را «یا خلیفه رسول الله» خطاب میکند 1.این در حالی
بود که دخت پیامبر اسالم ،به هردلیل (شاید به دلیل جنسیت) ،در امور سیاسی روز مره
در همان چند ماه پس از رحلت پیامبر ،مداخلهای نداشت و آن بانوی محتشم ظاهرا در
استفاده از این عنوان متعارف و رسمی ایرادی نمیدیده است.
بدین ترتیب ،این همه مناقشه بر سر لقب «امیرالمؤمنین» برای چیست و چه معنایی
دارد؟ وفق منابع ،در زمان خلیفه دوم این عنوان برای وی برساخته شد؛ امری که طبیعی
و مقبول مینماید .اما بعدا شیعیان مدعی شدند که این لقب از آغاز (حداقل از مقطع
غدیر به بعد) آن هم از جانب خدا و رسول و جبرئیل اختصاصا برای علی بن ابی طلب
جعل شده است 2.این در حالی است که القاب و عناوین طبق قاعده در شرایط خاص
 . 1ابن ابی شبه ،تاریخ المدینه المنوره ،جلد  ،1ص .891
 . 2در خطبه طوالنی (حدود بیست صفحه ای) غدیر در «االحتجاج» طبرسی (جلد  ،1ص  )68-86آمده
است که پیامبر فرمود از جانب خداوند اعالم میکنم :جز برادرم [علی] کسی امیرالمؤمنین نیست و جز او کسی
زیبنده این عنوان نیست» .سیدبن طاوس نیز در کتاب «التحصین السرار مازاد من اخبارالیقین (محقق االنصاری،
قم ،الناشر :مؤسسه دارالکتاب (الجزائری) 3141 ،هجری قمری) نیز روایات متعددی آورده مبنی بر این که عنوان
امیرالمؤمنین برای علی بن ابی طالب به وسیله خدا و جبرئیل و پیامبر به او داده شده است.
پیشتر در امالی صدوق (ص  )881روایتی نقل کرده که در آن نبی اسالم در لحظه قرائت خطبه غدیر ضمن این
که فرمود «روز غدیر بهترین عید از اعیاد امت من است» علی را به عنوان «امام الخلق» و «امیرالمؤمنین» معرفی
کرد .در این نقل و نیز نقل طبرسی چند مالحظه وجود دارد که از برساختگی آن در ادوار بعد خبر میدهد .اوال،
الفاظ و مضامین و تعابیر این خطبه نسبتا کوتاه با متون نقل شده کهنتر به کلی متفاوت است و با تعابیر و عقاید
و ادبیات شیعی متأخر هماهنگ و سازگار است .ثانیا ،در آن زمان در سنت و شعائر اسالمی هنوز اعیادی وجود
نداشت تا چه رسد به تعبیر «یوم غدیر افضل اعیاد امتی» .ثالثا ،شواهد و قراین مختلف نشان میدهد که مراد پیامبر
«من کنت مواله فعلی مواله» نمیتواند زمامداری باشد (در جای خود بحث دقیق تری ارائه خواهد شد) ولی اگر
هم مراد زمامداری باشد ،باز قابل قبول نیست در همان لحظهای که علی جوان به عنوان زمامدار مسلمانان در آینده
معرفی شده لقبی خاص با عنوان «امام الخلق» (با فرض این که امام به معنای زمامدار باشد) و «امیرالمؤمنین» به
وی داده شده باشد.
عالمه حلی نیز در «المستجاد» (ص  )44-24خود روایات مختلفی نقل کرده که وفق آنها پیامبر سالیانی پیش
علی را به عنوان «امیرالمؤمنین» ملقب کرده بود .او با بیان شگفت آوری مینویسد روزی پیامبر به ابوبکر و عمر
و عثمان و طلحه و زبیر فرمان داد که به علی با عنوان امیرالمؤمنین سالم کنند .به نوشته این محقق این خبر متواتر
است و مورد اجماع عالمان .به نظر میرسد از روزی که عنوان امیرالمؤمنین ماهیت و صبغه دینی و مذهبی یافته،
این نزاع پیدا شده که این لقب شایسته چه کسی است .حال آن که روشن است حداقل در قرن نخست ،عناوینی
چون خلیفه و امیر و امیرالمؤمنین هیچ ماهیت دینی و شرعی و به تعبیری الهی نداشت .چنان که به نقل جاحظ
(العثمانیه ،ص  )741پیامبر کلمه «امیر» (فرمانده) را برای اسامه و پدرش زید به کار برده و روشن است عنوان
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و به مقتضای واقعیتها و نیازها برساخته میشوند .تا واقعیتی (مثال امارتی) نباشد جعل
عنوان بالموضوع است چرا که اسم بی مسما خواهد بود .این که بعدها نیز امامان بعدی
شیعی (جز امیرالمؤمنین علی و امام حسن در یک مدت کوتاه) با عنوان امیرالؤمنین
مورد خطاب قرار نگرفتهاند ،دقیقا به این معناست که عنوان امیرالمؤمنین برای علی نیز
مانند عمر عنوانی پسینی است و به مقتضای مقام رسمی و به طور قراردادی اطالق شده
است نه یک عنوان پیشینی و اعتقادی و مذهبی.
از منظر دیگری نیز میتوان برای نفی حق انحصاری خالفت برای یک فرد و یا یک
خاندان استدالل کرد و آن این است که در هرحال از منظر عموم مسلمانان و اصحاب
ّ
در نیم قرن نخست اسالم ،احراز مقام خالفت و تصدی امر فرمانروایی بر مسلمانان،
مشروط به شرایطی است (که در آن زمان عمدتا مشروط بود به عمل به کتابالله و
وفاداری به سنت نبی)؛ روشن است که اگر این مقام انحصاری و ّ
متعین از جانب خدا
و رسول (و هرکس دیگر) باشد ،دیگر تعیین شرط و شروط بالموضوع خواهد بود .زیرا
در این صورت فرض این است که پیشایش و به طور ذاتی و انحصاری شروط خاص در
فرد معین و متعین وجود دارد و در دیگران نیست و این با تعیین شروط و یافتن واجدین
آن شروط در میان افراد مختلف در تعارض است .تعیین شروط در هر امری دقیقا بدان
معناست که افراد پر شماری میتوانند واجد آنها باشند و آن شروط در هرکس بیشتر
یافت شد ،با استفاده از طرق عرفی اطمینان بخش نسبی ،انتخاب و متعین میشود.
به گواهی اسناد پر شمار ،علی به دلیل این که خود را از جهات مختلف بیشتر واجد
ّ
شرایط و شروط متعارف دینی -عرفی زمان برای تصدی امر جانشینی حضرت محمد
میدانست ،خالفت را حق خود میدانست و نه به دلیل متعین بودن ذاتی و انحصاری
مقام خالفت در خود .وقتی علی اعالم میکند «فان نحن لم نعمل بکتابالله فالبیعه لنا
علیکم» ،1یعنی بیعت مشروط به شرایطی است و بیعت با واجدین این شرایط (البته علی
در جاهای دیگر شروط دیگری هم مطرح کرده از جمله در خطبه  )172مجاز است و
الغیر؛ نه برعکس ،یعنی چون مفروض است فالن شخص لزوما واجد شروط و شرایط
است ،پس بیعت با او واجب است و گریزناپذیر؛ به گونهای که اکنون شیعیان مدعیاند
و به همین دلیل با حضور علی (و بعدها یازده فرزندش از نسل فاطمه) شورا را مردود و
بیعت با دیگران را حرام و خالف اراده و مشیت الهی و در نتیجه گناه و معصیت کار
میشمارند.
«امیرالمؤمنین» از همین مفهوم امیر ساخته شده است.
 . 1ابن ابی الحدید ،جلد  ،1ص .95
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البته در برابر این متون و منابع و این نوع استداللها ،اخبار و روایات متعارض دیگر و
استداللهای دیگری نیز وجود دارند ،که به تصریح و به تلویح به امامت الهی انحصاری
علی و نیز فرزندان او از نسل فاطمه (امامان دوازده گانه -امامان منصوص و منصوب من
عندالله )-اشاره دارد و شیعیان عمدتا به این نوع روایات استناد میکنند .گفتن ندارد که
این دو سنخ روایات در تعارضاند و قابل جمع نیستند .از جمله یکی از این روایات ،که
از قضا در نهج البالغه نیز انعکاس یافته است ،1همان جمله مشهور «االئمه من قریش»
است که برای قریش (البته به دید علی و شیعیان بعدی از تبار بنیهاشم) حق انحصاری
امارت قایل است .یا علی در جایی تصریح میکند که «حقی که خدا و پیامبر او برای
من قرار داده اند» 2.در همین زمینه قابل تأمل است که برخی منابع سخنانی از علی
نقل شده که نه با معیارهای عقلی سازگار است و نه با معیارهای دینی و نه با اندیشه و
سیره گفتاری و رفتاری خود او منطبق است .از جمله در ابن ابی الحدید خبری آمده
که در آن علی خود و حتی خاندان و عترتش را دارای علم الهی میداند و حکم شان
را برآمده از فرمان خداوند میشمارد 3.البته چنین مدعیاتی با اندیشه امامت منصوب
و منصوص سازگار است ولی بی تردید با مشروعیت مردمی و زمینی قدرت سیاسی
ناسازگار است .محتمل است که چنین متنهایی بعدها در دوره رواج امامت منصوب
الهی ساخته و پرداخته شده باشد .به ویژه جملهای در همین خطبه دیده میشود که به
دلیل تعارض بنیادین با اندیشههای دینی و از جمله با افکار فروتنانه شخص امام علی
هماهنگ نیست .آمده است« :فان تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا ،و ان لم تفعلوا ،یهلککم
الله بایدینا» .یعنی اگر در پی ما روان شوید به بصیرت مان هدایت گردید و اگر به فرمان
ما گردن ننهید خداوند به دستان ما شما را نابود خواهد کرد» .چنین تهدید و در واقع
دیدگاه سرکوبگرانه با کدام معیار دینی سازگار است و چگونه میتواند با سیره گفتاری
و رفتاری علی منطبق باشد؟ قابل توجه این که جمله «فان تفعلوا  ». . .در عقدالفرید
در داخل کروشه آمده 4که ظاهرا بدان معناست که در متن اصلی نبوده و بعدها افزوده
 . 1نیز یعقوبی ،جلد  ،2ص .531
 . 2این جمله در نامه علی به چند تن از یارانش که در مقطع پس از تسخیر مصر به دست عمروبن عاص آمده
است .متن نامه را در «الغارات» ثقفی مالحظه کنید.
در مورد حدیث االئمه من قریش در جستار پیشین سخن گفتیم و استدالل کردیم چنین اندیشهای نه تنها قابل دفاع
نیست بلکه آشکارا در تعارض با مسلمات اسالمی است .در مورد دعوی قرار دادن حق الهی ،یا به دلیل تعارض با
محکمات اندیشه امام علی و سیره رفتاری او ،از اعتبار ساقط است و یا در تفسیر همدالنه میتواند به معنای ایجاد
حق به دلیل شایستگی اش بوده است و نه نصب و نصب ذاتی.
 . 3ابن ابی الحدید ،جلد  ،1ص .672
 . 4ابن عبد ربه ،عقدالفرید ،جلد  ،4ص .751

یباصتنا ای یباختنا ؛یلع ماما هاگدید زا تفالخ

181

شده است .اگر چنین باشد ،با توجه به این که صاحب عقدالفرید چند قرن پیشتر از
ابن ابی الحدید میزیسته است ،احتمال جعل تمام خطبه و یا قسمتی از آن بسیار است.
این نیز گفتنی است که در احادیث عمدتا شیعی از ضرورت گماردن حجت از سوی
خداوند و یا به طور کلی وجود «حجت الهی» بسیار سخن رفته است (از جمله در نهج
البالغه و یا همان حدیث مشهور «لوال الحجه لساخت االرض باهلها  ). . .و آن را دلیل
وجوب نصب الهی امام و خلیفه از جانب خداوند دانستهاند و امامان شیعی را مصداق
آن شمردهاند و حال آن که ،حجت و حجت الهی و امام به هر معنا که باشد ،حداقل آن
است که حجت و حجت الهی لزوما به معنای حکومت و فرمانروایی انحصاری علی و
فرزندانش از جانب خداوند نبوده و نیست.
در هرحال گفتن ندارد نظریة امامت منصوص الهی و نبوی علی با نظریة مشروعیت
خالفت بر بنیاد بیعت و شورا ،سازگار نیست1.با توجه به این مالحظات میتوان گفت
معنای «والیت» در حدیث غدیر به معنای زمامداری نیست و گرنه با مستندات عقلی
و نقلی فراوان و غیر قابل انکار در تعارض خواهد بود .شواهد و قراین در این مورد نیز
کم نیست.
در عین حال برخی تالش کردهاند که بین دو نظریة متعارض به نوعی جمع کنند.
از جمله آنها راضی آل یاسین است که در کتاب «صلح الحسن» خود راهی میانه برای
گزیده و کوشیده که با فرض گرفتن دو معنا برای اصطالح «خالفت» ،از خالفت به
معنای زمامداری دنیوی و خالفت به معنای رهبری معنوی و الهی یاد کرده و به زعم
وی این دو هر دو واقعیت عینی هستند و هیچ کدام قابل انکار نیستند .او میگوید
«یک واقعیت ،عبارت است از خالفت به معنای اول یعنی همان سلطه و قدرت همگانی
و عمومی پس از رحلت پیغمبر .این یک موضوع واقع شده (واقعیت) است که شیعه هم
 . 1مفید (الجمل ،ص  )23میگوید چون امامت علی از طریق نص ثابت و قطعی است ،پس انعقاد امامت
از طریق رأی و شورا باطل است .در این مورد حتی ادعا شده است که «والیت علی در همه مصاحف پیامبران
نوشته شده است و خداوند تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر این که پیام نبوت محمد و وصیت او برای
علی را ابالغ کرد» .کلینی ،الکافی ،جلد  ،1ص  .734کلینی درهانجا روایات مختلفی را در همین مضمون نقل
کرده است.
قابل ذکر این که در این موضوع اصطالح «وصایت» هم مطرح است .بدین معنا که پیامبر علی بن ابی طالب را به
عنوان «وصی» خود برگزیده است .این مدعا بارها در کالم علی و امامان اهل بیت بازگو و روی آن تأکید شده
است .اما دقیقا روشن نیست که وصایت به چه معناست .به احتمال زیاد به معنای فقهی آن باشد یعنی شخصی
متصدی اموری معین میشود تا پس از مرگ وصیت کننده انجام بدهد .شواهد و قراین نیز از همین معنا خبر
میدهد .از باب نمونه علی در نامه مفصلی که به معاویه مینویسد و در آن برای اثبات حقانیت خود و خاندانش
به مستندات متنوعی متوسل میشود ،از جمله میگوید همان گونه که ابراهیم فرزندش یعقوب را وصی خود قرار
داد و یعقوب نیز فرزندانش را وصی کرد ،محمد نیز به سنت ابراهیم آل خود را وصی قرار داد (که روشن است
مقصود خود اوست) .ثقفی کوفی ،الغارات ،ص .591
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به وقوع آن اعتراف میکند و در بسیاری از آثار مترتب بر آن ،آن را مستوجب مدح و ثنا
نیز میداند .واقعیت دیگر عبارت است از خالفت به معنای دوم یعنی واسطه بودن میان
امت و پیامبر در دین که این نیز به شهادت روایات صحیح که از طرق معتبر و غیر قابل
1
خدشه ،امری مسلم و واقع شده است و سنی نیز بدان اعتراف میکند».
با چشم پوشی از این دقیقه که اصوال خالفت ،که از برساختههای سیاسی پس از
درگذشت نبی اسالم است و هیچ ربطی به دیانت و وحی ندارد ،همواره یک معنا داشته
و آن همان جانشینی سیاسی پیامبر یعنی امارت است نه جانشینی معنوی و روحی؛
روشن است که در چهارچوب نظریة رایج و سنتی شیعی مبنی بر خالفت منصوص
و منصوب و جمع امامت دینی و معنوی و سیاسی در افراد معین و متعین و الغیر،
چنین تفکیکی موجه و اصوال شدنی نمینماید .هرچند که به گفتة نویسنده به انگیزة
تقریب دو گروه بزرگ مسلمان شیعه و سنی گفته شده و در صورت مقبولیت به حق
میتواند چنین فایدهای نیز داشته باشد .با توجه به امتناع ذاتی جمع دو فرضیه است
که صاحب این نظریه نیز در همان کتاب خود دچار تناقض شده و در تمام کتاب هم
بر امامت و خالفت منصوص و منصوب پای فشرده و هم تنها همان دوازده تن معین
را صاحب حق شرعی و قانونی خالفت به هر دو معنا میداند و دیگران را غیر شرعی
و غیر قانونی دانسته است .حتی ایشان در جای دیگر تفکیک بین خالفت سیاسی و
عمومی و خالفت معنوی و دینی را غیر اسالمی و انحرافی در اسالم میشمارد .به گفتة
صریح نویسنده ،اگر هم امامانی چون علی و حسن و دیگران عمال و ناگزیر تن به این
تفکیک دادهاند ،صرفا به خاطر این بود که اساس دیانت حفظ شده و راهی برای اندک
2
اصالحات در جامعه مسلمانان باشد و بس.
 . 1آل یاسین ،ترجمه صلح الحسن ،ص .342
 . 2به این گفتار آل یاسین (ص  )662-562بنگرید« :اینجا مرحله باریکی از مراحل تاریخ اسالم است ،یعنی
مرحله تفکیک خالفت حقیقی از حکومت یا تفکیک دینی از سلطنت ،تفکیک سلطه دنیوی از سلطه معنوی و
روحی .این تفکیک به همین صورت ظاهرش ،در آغاز کار افکار مسلمانان کامال بی سابقه و نامأنوس بود ولی
به هر صورت این واقعیتی بود که اسالم تدریجا بدان منتهی گشت و مسلمانان دانسته یا ندانسته ،از روز رحلت
پیغمبر بدان خو گرفتند و فقط فاصلههای کوتاهی که مجموعا قطرهای در دریای این قرنها بیش نبودند از این وضع
مستثنی بودند .صاحبان شرعی و قانونی خالفت هم بدین جهت در برابر این تفکیک تسلیم شدند و دم بر نیاوردند
که تسلیم خود را یگانه وسیلهای اصالحی میدیدند که با آن امکان کیان اسالمی محفوط بماند.
بگذار صریح ترسخن گفته و منظور خود را آشکارتر بیان نماییم :امام حسن در وضع خاص خود با معاویه همان
روشی را در پیش گرفت که پدرش امیرالمؤمنین در وضع خاص خود با ابوبکر و دو رفقیش آن را در پیش گرفته
بود و این است معنای پاسخی که امام حسن به برادرش حسن داد ،چنان که قبال گفتیم برادرش از وی پرسید:
«چه موجب شد که خالفت را تسلیم کردی؟» و وی در پاسخ گفت« :همان چیزی که موجب شد پدرت پیش
از من آن را تسلیم کرد».
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هرچند در ضمن گزارش باال مبنی بر قبول خالفت و امارت انتصابی از منظر امام
علی ،به دیدگاه و اعتقاد آن بزرگوار در باره خلفای پیش از خود را یادآوری کردم
ولی اینک به عنوان مستند گفتار خود به چند نمونه از سیره گفار و رفتاری وی اشاره
میکنم.
در مجموع خالفت علی تدوام نظام و سنت خالفت خلفای پیشین به ویژه ابوبکر و
عمر بود و خود نیز گاه بر آن اذعان کرده است .مهم ترین رکن خالفت یعنی شورا و
بیعت بود که بزرگان صحابه در بعد نظری بدانها باور داشتند و خلفای پیشین نیز نظرا و
رسما بدانها معترف و متلزم شده بودند؛ هرچند که در عمل همیشه چنین نبوده است.
بی گمان علی خلفا را نه از جرگة مسلمانی خارج میدانست و نه انحرافات کالن و
مهمی که موجب خروج از اصول باشد در کارنامة آنان سراغ داشت .اگر تمام سخنان
علی را در کنار هم قرار دهیم و همه را در ارتباط مفهومی با هم تفسیر و تحلیل کنیم،
آشکار میشود که مهم ترین ایراد او بر خلفا این بوده که او را از رسیدن به حقش یعنی
جانشینی پیامبر بازداشتهاند و بقیه عمدتا به برخی رفتارها و گفتارهای فرعی خلفا و یا
کارگزارانشان باز میگردد.
وفق یک روایت در «انساباالشرف» علی در یکی از نامههایش به معاویه ،که در آن
به برخی دیدگاه انتقادی علی دربارة خلفای پیشین خرده گرفته ،میگوید مقام دو خلیفه
اول در اسالم عظیم است ولی در باب عثمان باید گفت اگر نیکوکار بوده از خداوند
پاداش نیکو خواهد یافت و اگر خطاکار گناهانش چندان بزرگ نیست که آمرزیده
نشود .به گزارش یعقوبی شیعی پس از کشته شدن محمدبن ابی بکر ،علی در مقام
ستایش از محمد میگوید« :او فرزند برادر من بود» .نصربن مزاحم در کتاب مهم
خود (وقعة صفین) روایاتی نقل کرده که از نیکی و نیکویی دو خلیفة نخست در نظر
علی حکایت میکند .در یک جا آمده است که علی در جریان گفتگویی با سفیران
معاویه در صفین گفت. . . « :و آن دو [ابوبکر و عمر] با مردم رفتاری نیکو داشتند و
با امت داد ورزیدند» .در جای دیگر گزارش کرده که در صفین زمانی که عبیدالله بن
عمر به مصاف محمد حنفیه آمد و محمد سخن طعن آلودی به او و پدرش گفت ،علی
به فرزندش توصیه کرد که از پدرش جز خیر نگوید .طبری آوده است وقتی در آستانة
برخورد با خوارج یکی از بزرگان (ربیعه بن شداد خثعمی) خواست با علی بیعت کند،
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علی گفت بیعت بر اساس کتاب خدا و سنت رسول باشد و ربیعه گفت :کتاب و بر
سنت ابوبکر و عمر و علی بانگ زد که :وای بر تو! اگر ابوبکر و عمر وفق کتاب خدا و
سنت نبوی عمل نکرده بودند« ،بر حق نبودند» .یک بار به مناسبتی علی با استناد به آیه
ّ
ّ
القوی االمین» (قصص ،)12 ،عمر را از مصادیق
«یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت
آیه و اهل امانت دانسته است .طه حسین مینویسد« :همه راویان برآنند که چون علی
فریاد اعالم مرگ عمر را شنید؛ به خانه اش آمد ،دید او را در پارچهای پیچیدهاند .پارچه
را از چهره اش کنار زد و گفت «صلی الله علیک ،والله ما علی االرض احد ّ
احب ّ
الی
ّ
هذالمسجی»-درود خداوند بر تو ،دوست داشتنی ترین
ان القی الله بمثل صحیفته من
کسی که میخواهم با کارنامهای چون از آن او ،خداوند را دیدار کنم ،همین «در جامه
پیچیده» است» 1.علی در نامه اش به سعدبن قیس بن عباده فرماندار مصر اشارتی به
تحوالت پیشین میکند و مینویسد« :دو مرد صالح را در بین خود برگزیدند که هر دو
بر کتاب خدا عمل کردند و بسیار نیکوسیرت بودند و از سنت تجاوز نکردند» .سخنی
که در نهج البالغه (کالم شماره -219فیض )-از علی نقل شده و نیز سیره و سلوک
2
رفتاری علی نیز مؤید همین دیدگاه و نظر است.
قابل تأمل این که مترجم (فیض االسالم) در طلیعه خطبه با نگاه غلیظ شیعی خود
مینویسد« :از سخنان آن حضرت علیه السالم است دربارة عمر که از راه توریه فرموده
یعنی در ظاهر مینماید که او را ستوده ،ولی باطنا توبیخ و سرزنش نموده» .حال روشن
نیست که این سخنان روشن و بسیار شفاف چگونه «باطنا» توبیخ و سرزنش است و
اصال دلیل و موضوع توبیخ چیست و در چه موردی علی عمر را توبیخ کرده است؟!
ّ
مهمتر از همه نسبت «توریه» دادن به علی است که به راستی فقط از یک مرید مقلد
و جزمی بر میآید؛ همانهایی که به جای درست کردن ابرو ،چشم را کور میکنند! با
این همه ،محتمل است که علی به دلیل این که متهم به مخالفت با ابوبکر و عمر نشود،
خود را تداوم بخش برخی رفتارهای آنان معرفی کرده باشد .روایتی از امام پنجم شیعی
محمد باقر نقل شده که مؤید این احتمال است .وی (هرچند در بارة موضوعی خاص)
میگوید« :علی ناخوش داشت که مردم او را به مخالفت با این دو [ابوبکر و عمر]
متهم کنند 3.با این همه ،این مالحظه احتمالی نیز ناقض نظر کالن و عمومی علی در
 . 1این روایت در ابن شبه (تاریخ المدینه المنوره ،جلد  ،3ص  )839نیز با اندکی تفاوت آمده است.
 . 2قابل ذکر این که همین خطبه با اندکی تفاوت در جلد سوم تاریخ المدینه المنوره ابن شبه (ص  )249آمده
است.
 . 3مادلونگ (ص  .)793وی این روایت را از کتاب تارخ مدینه ابن شبه نقل کرده است.
گرچه چنین مالحظه و اتخاذ چنین سیاستی از سوی انسان هوشمندی چون امام علی کامال محتمل است و جای
ایراد ندارد اما این مدعا هرگز به معنای سیاست بازی و تظاهر و تصنع نیست و همین طور با تأییدهای اصولی علی
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باره خلفای پیشین (به ویژه ابوبکر و عمر) نیست.
در منابع سخنانی از برخی پیروان صادق علی در بارة خلفا نقل شده که با داوریهای
پیشوایشان سازگار و هماهنگ است .ابن سعد در طبقات (البته در اینجا به نقل از
مادلونگ) آورده که اصحاب علی در گفتگویی با یاران معاویه عبیدالله بن عمر را «پلید
مردی فرزند نیک مردی» دانستهاند .طبق نقل طبری و بالذری وقتی قیس بن سعدبن
عباده با خوارج گفتگو میکرد و آنان را به بازگشت از راه ناصوابشان فراخواند ،عبدالله
بن شجره گفت حق بر ما آشکار شده و تسلیم نخواهیم شد مگر آن که شخصیتی چون
عمربن خطاب را بیاورید .قیس گفت ما در میان خود کسی چون علی همتای عمربن
خطاب نمیشناسیم .بار دیگر قیس در بصره به مناسبتی از فضایل ابوبکر و عمر سخن
گفت و ازعدالت و حسن سیره و عدالت شان یاد کرد .از همه مهمتر .به نقل ابن شبه،
عبدالله بن عباس ،در پاسخ کسی که نظرش را در باب عمربن خطاب پرسید ،او را
مردی توانا و استوار و پارسا خواند .این نمونهها آشکار میکند که مجموعة یاران علی
بین او و خلفای پیشین تفاوتی ماهوی و به تعبیر امروز ایدئولوژیک قایل نبودند.
از همه آنها مهمتر ،تداوم سنت فکری علی در فرزندان و اعضای شاخص آلعلی در
باره خلفاست .به عنوان نمونه میتوان رابطه و پیوند عاطفی شخصی چون حسن بن علی
ّ
با عثمان بن عفان (که در منابع مختلف به تفصیل آمده) اشاره کرد که نشان میدهد در
آن دوران هم مشروعیت سیاسی خالفت و خلیفه وقت مورد قبول فرزندان علی بوده و
هم اختالفات فکری و سیاسی چندان عمیق نبوده که به جداسری و احیانا کینه و نفرت
بدل شود .این که به روایتی امام حسن عنوان «امیرالمؤمنین» را در باره عثمان به کار
میبرد نشانة این مدعاست 1.به نقل طبری ،حسینبن علی در نامهای که در سال شصت
هجری به مردم بصره مینویسد ،اشاره میکند که در گذشته کسانی بودهاند که مقام
خالفت را بر عهده گرفتند و حال آن که ما در این امر از حقانیت و صالحیت بیشتری
برخوردار بودیم .داوری وی در باره این افراد این است که آنان نکو بوده و به صالح
رفتار کرده و از حق پیروی کردند و در پایان میافزاید «خداوند ما و آنان را بیامرزد».
به نقل ابن اعثم ،امام حسین در جمالت پایانی سخن مشهورش ّ
«انی لم اخرج اشرا و ال
مفسدا و ال ظالما  ». . .میگوید« :و اسیر بسیره جدی محمد و سیره ابی علی بن ابی
از خلفا به مثابه یک اعتقاد در تعارض نیست .آنچه از مجموعه سیره گفتاری و رفتاری علی بر میآید این است
که علی در نظر و عمل ،ضمن حفظ مواضع اصولی و انتقادی خود در مورد پارهای سیاستها و رفتارهای خلفا،
همواره از آنان دفاع و حمایت کرده است و حال ممکن است در مواردی گفتار و یا رفتاری داشته که به انگیزه
دفع تهمت از خود بوده باشد.
 . 1ابن شبه ،تاریح المدینه المنوره ،جلد  ،4ص .721
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طالب و سیره الخلفاء الراشدین المهدیین رضی الله عنهم» .با توجه به شهرت ابن اعثم
1
به تشیع ،نقل این جمله اخیر مهم و قابل توجه است.
به گواهی اقوال منقول در منابع ،بعدها امامان و بزرگان شیعی یا از صحابه و به طور
خاص دو خلیفه نخست یا به نیکی یاد کرده و یا سکوت کردهاند و اگر هم سخنان
تندی و نامتعارفی از آنان نقل شده میتوان گمانه زنی کرد که در ادوار بعد در جدالهای
تند فرقهای جعل شده و به آن بزرگان نسبت داده شده است (چنان که در باره شخص
امام علی نیز چنین جعلیاتی پدید آمده است) .روایتی از جناب زیدبن علی نقل شده
که بسی مهم است و کامال با سنت و سیره نیایش علی و دو فرزند (حسن و حسین) و
نواده اش (علی بن حسین پدر زید) سازگار است .گفته شده که در جریان قیام زید در
اوایل سده دوم هجری ،گروهی از بزرگان شیعی کوفی نزد زید رفته و نظرش را در باره
ابوبکر و عمر پرسیدند و او پاسخ داد« :رحمهم الله و ّ
غفر لهما ،ما سمعت احدا من اهل
بیتی ّ
یتبرأ منهما ،وال یقول اال خیرا» .اینان از زید رو برتافته و بیعتش را شکستند .به این
2
گروه رافضی گفته شد یعنی کسانی که با زید مخالفت کرده و امامتش را انکار کردند.
در هرحال نه امام حسن هرگز خالفت خود را منتسب به آسمان و نصب کرده و نه
امام حسین در جریان حادثه کربال از حق الهی و انتصابی خود برای خالفت انحصاری
سخن گفته است .این که امام حسن (هرچند ناگزیر) خالفت را به معاویه واگذار
میکند ،بهترین دلیل عدم اعتقاد وی به نصب و نص الهی است .قابل تأمل این که در
داستان قرار صلح امام حسن و معاویه ،معاویه پیشنهاد میکند که پس از او خالفت از
آن حسن باشد اما او نمیپذیرد و امر امارت را به شورای مسلمانان وا مینهاد و این اصل
در متن قرارداد صلح ذکر میشود 3.وانگهی ،میدانیم که علی و دو فرزندش حسن و
حسین نام فرزندانشان را ابوبکر و عمر نهادهاند و این خود حداقل از حسن روابط و
 . 1بالذری ،انساب االشراف ،ص  082-972و 983 ،173؛ یعقوبی ،جلد  ،2ص 001؛ نصربن مزاحم ،ص
122-002؛ ابن شبه ،تاریخ المدینه المنوره ،جلد  ،3ص 58؛ طبری ،جلد  ،4ص  26 ،65و 562؛ ثقفی ،الغارات،
جلد  ،1ص 012؛ ابن اعثم ،جلد  ،5ص 12؛ طه حسین ،الشیخان ،ص ( 032-922ترجمه ،ص )261؛ مادلونگ،
ص 103؛ احمدیان ،ص .765
 . 2طبری ،جلد  ،5ص  .894ابن کثیر در «البدایه» (جلد  ،9ص  )163همین عبارت را عینا میآورد ولی
جمله پایانی آن چنین است« :و انا ال اقول اال خیرا» .شهرستانی نیز در «الملل والنحل» (جلد  ،1ص  )551پس از
گزارش خود از عقاید و باورهای زیدیه میگوید :آنان امامت مفضول در برابر افضل را جایز میدانند و به همین
دلیل خالفت ابوبکر و عمر را مشروع میشمارند .او مینویسد :شیعیان کوفی پس از آن که چنین اندیشهای را از
زید شنیدند از او روی برتافته و بدین جهت آنان را رافضی گفتند .ظاهرا استناد شهرستانی به همان گفتار زید در
پاسخ شیعیان کوفی است .در باره اصطالح رافضی بعدا شرحی خواهد آمد.
 . 3بالذری ،زندگی نامه حسن بن علی ص 683؛ ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص  .63در جستاری
مستقل در باب صلح امام حسن سخن خواهیم گفت.
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حسن ظن آنان نسبت به خلفا بوده است.
باید افزود که گاه برخی ستایشهای مبالغه آمیز و حتی غیر منطبق با واقعیتهای
تاریخی نیز از علی در بارة عمر (و گاه ابوبکر) نقل شده که قطعا جعل و برساخته است
(مانند آنچه بالذری در زندگی نامه علی در انساباالشراف (ص  )440آورده است).
در «التبصیر» ابن جوزی سخن بلندی از علی در مقطع پس از مرگ ابوبکر نقل شده
است 1که بدون کمترین تردیدی جعلی است .چرا که این سخنان غالبا مبالغه آمیز و
گزاف است و پارههایی از آن نیز در تعارض با دادههای تاریخی است .حداقل آن است
که بخش قابل توجهی از آن سخنان مبسوط ،هم با زندگی و شخصیت علی در تعارض
است و هم با مواضع روشن او در قبال سقیفه و ابوبکر و گفتههای متواتر وی آشکارا
ناسازگار است .برخی از این روایات بسیار ناشیانه جعل شدهاند .از جمله نقل شده که
علی گفت :در خدمت پیامبر بودم که ابوبکر و عمر وارد شدند ،پیامبر فرمود« :یا علی
هذان ّ
سیدا کهول اهل الجنه و شبابها ،بعدالنبیین» .ای علی ،پس از پیامبران و رسوالن،
این دو بزرگ ،پیران و جوانان بهشتاند2.به احتمال بسیار زیاد ،این روایت در برابر
ّ
«الحسن والحسین سیدا شباب اهاللجنه» (روایتی که عموم منابع سنی نیز نقل کرده
اند) و برای بی اعتبار کردن آن جعل شده است.
واقعیت این است که در منابع موجود دو نوع سخن متضاد از علی در باره ابوبکر و
عمر و نیز عثمان نقل شده که جمع آنها ممکن نیست .در یک سو علی آنهارا «کاذبا
آثما غادرا خائنا» خوانده و از سوی دیگر آنها را گاه به صفاتی مبالغه آمیز و گاه نادرست
ستوده است .شاید برخی از آنها با تکلف قابل جمع باشند ولی بی تردید شماری از آنها
قابل جمع نخواهند بود.
در هرحال با معیارهای محکمات سیره گفتاری و رفتاری علی در ارتباط با خلفای
نخستین میتوان گفت سخنان مدح و ذم افراطی موجود در منابع کنونی از علی در
بارة شخصیت و ایمان و کارنامة ابوبکر و عمر و حتی عثمان ،از برساختهای بعدی و
محصول جدالهای جزمی و تعصب آلود فرقهای است.
واپسین سخن

سخن آخر این است که باالخره خالفت خلفای سه گانه از نظر امام علی مشروع بوده
یا نه؟ چنان که گفته شد دیدگاه اهل سنت و جماعت روشن است که بدان پاسخ آری
 . 1به نقل از صالبی ،ص .762-662
 . 2صالبی ،ص  .213قابل تأمل این که مترجم کتاب ّ
«سیدا» را به «دو سردار» و «کهول» را به «بزرگان»
ترجمه کرده است .این خبر با عبارتی متفاوت در سنن ابن ماجه ،جلد  ،1حدیث  ،59نیز آمده است.
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میدهند و پاسخ شیعیان سنتی نیز قاطع و روشن است که بدان پاسخ منفی میدهند
ولی برخی مصلحان در این میان کوشیدهاند راه میانهای بیابند و به نوعی بین دو نظریه
تلفیقی صورت بگیرد .یکی از این مصلحان راضی آل یاسین بود که پیش از این نظریه
اش نقل شد (نظریهای که به گمان من در نهایت کامیاب نیست) و مصلح دینی دیگر
آقای ابراهیم منهاج (دشتی) است که در کتاب «خالفت و امامت در نهج البالغه»
عرضه کرده است.
ایشان در آغاز میگوید« :با این که حضرت امام (ع) برای به خالفت رسیدن سه
خلیفه قبل از خود هیچ گونه اقدام ابتدایی انجام نداد ،ولی با بیعت با ابوبکر هرچند
که با تأخیر و پس از امتناع و تحت فشار انجام شد و با بیعت بدون اعتراض و تأخیر با
عمربن خطاب و بیعت با عثمان که پس از اعتراض انجام شد و با همکاریهای دیگر
او با آن خلفا به خصوص با قبول عضویت در شورای شش نفره و میانجی شدن بین
عثمان و شورشیان بر او و نظر مشورتی دادن به عمربن خطاب در بارة شرکت خود
در جنگ با روم و ایران ،به خالفت آنها رسمیت بخشید ،در حالی که خالفت را
حق خود میدانست .این مطلب از ضروریات و واضحات تاریخ صدر اسالم است
و الزمة این امر این است که امام (ع) به خالفت آنها به عنوان یک حکومت عرفی
رایج آن عصر مهر تأیید زده که این همان مشروعیت عرفی است .در ادبیات رایج
عصر حاضر نیز مشروعیت به معنی قانونی بودن یعنی قانون عرفی است .بنابراین کلمه
مشروعیت منحصر به مشروعیت دینی نیست و در نتیجه بین مشروعیت و عرفیت منافاتی
وجود ندارد .علیهذا مشروعیت بخشیدن به خالفت خلفای سابق به این معنی نیست که
خالفت آنها طبق دستور خاص دینی انجام شده است».
ّ
نویسنده در ادامه میآورد که« :برداشت ما [=من] از نص بر خالفت و انتصابی
بودن امامت این است که حضرت رسول (ص) اوال با بیان فضائل امام (ع) برای امامت
او زمینه سازی نموده و ثانیا مردم را ارشاد کرده که او (ع) را برای این مقام انتخاب
نمایند و ثالثا او را برای این مقام منصوب نموده است ،ولی چون مردم عربستان به دلیل
فرهنگ عشایری و ّ
تعصبات قبیلهای خاص خود که تحمل تمرکز رهبری کل عرب در
یک خانواده را نداشتهاند ،آن حضرت به این امر اصرار نورزیده و آن را بر مردم تحمیل
نکرده است و به همین دلیل حضرت امام (ع) نیز برای اثبات حق خود در خالفت به
ّ
نص حضرت رسول (ص) و انتصاب خود به این مقام استناد نکرده و حتی از مطرح
کردن آن صرف نظر کرده است.
این برداشت ما [=من] از ّ
نص بر امامت و انتصابی بودن آن منافاتی با این ندارد که
این ّ
نص و انتصاب طبق دستوری خاص از سوی خداوند متعال انجام و آیاتی هم در
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بارة آن نازل شده باشد».
تالش برای تقریب نظریات متفاوت و احیانا متعارض رفتاری است مصلحانه و نیکو
ولی به نظر نمیرسد که نویسنده محترم در این جهد خود کامیاب باشد .واقعیت این
است که جمع نقیضین را نشاید .ایشان از یک سو (مانند عموم شیعان) برای امامت و
خالفت امام علی منشاء نصب و نص قایل است و از سوی دیگر معتقد است خالفت
ابوبکر و عمر و عثمان مشروع بوده و علی نیز با رفتارش بر آن مهر تأیید و مشروعیت
زده است .این دو قابل جمع نیستند .تفکیک مشروعیت به عرفی و شرعی نیز در این
دیدگاه گرهی نمیگشاید و بلکه گرهی میافزاید .پرسیدنی است که معنای این تفکیک
این است که علی برای خلفا مشروعیت دینی قایل نبود؟ ادله این مدعا کدام است؟ از
همه مهم تر ،اصوال در آن زمان (به گواهی شواهد متقن تاریخی) مشروعیت سیاسی
صرفا عرفی بوده و هنوز اندیشه تئوکراتیک شیعی (و از جهاتی سنی نیز) پدید نیامده بود
و خلفای راشدین نیز هرگز چنین ادعایی نداشتهاند .در این صورت اساسا «مشروعیت
دینی در تأسیس قدرت سیاسی» موضوعیت نداشت.
از اینها گذشته ،اگر واقعا پیامبر و آن هم از جانب خداوند علی را برای جانشینی
اش منصوب کرده بود و چند آیه نیز در این باب نازل شده (ظاهرا مراد آیات ابالغ و
اکمال است) ،چرا و به چه دلیل امام علی از آن چشم پوشیده است؟ مدعیات مطرح
شده به عنوان دلیل این چشم پوشی هرگز توجیه قانع کنندهای نبوده و نیستند .حداقل
میتوان گفت اگر چنان مالحظاتی معقول و مقبول بود ،مناسبتر بود که خداوند و
پیامبر (که قاعدتا تعصبات قبیلهای را کمتر از علی نمیشناختند) از همان آغاز آنها را
در نظر میگرفتند و به چنان حکم دینی ناشدنی فرمان نمیدادند .اگر به واقع ّ
نص و
نصب الهی در کار بوده و ماجرا به گونهای بوده که اگر پیامبر ابالغ نمیکرد رسالتش
را انجام نداده بود و پس از پایان رخداد غدیر دیانت اسالم به کمال نهایی خود رسیده
است ،بالمالزمه این حکم مؤکد شرعی بوده و از این رو نه پیامبر میتوانسته از آن شانه
خالی کند و نه علی به عنوان ّ
ولی الهی مجاز بوده از کنارش ساده بگذرد؛ گفتن ندارد
که در اینجا پای حق الهی و شرعی در میان بوده و نه حق شخصی که در اختیار خود
شخص باشد و بتواند از آن درگذرد .وانگهی ،حداقل در مقطع احراز خالفت در سال
 36هجری ،که مالحظات پیشین وجود نداشت و حداقل چندان جدی نبود ،دیگر چه
دلیلی داشت که علی نه تنها در پی احقاق الهی خود نباشد بلکه حتی به کسانی چون
طلحه و زبیر پیشنهاد میکند دستانشان را بگشایند تا او با یکی از آن دو بیعت کند و در
نهایت نیز خالفت را با اکراه بپذیرد؟
از آنجا که نویسنده متوجه این پرسش مهم بوده به تئوری دیگری متوسل میشود و
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آن این که علی چون نبی نبوده و از مقام نبوت برخوردار نبوده از حق الهی خود صرف
نظر کرده است .ایشان در ادامه گفتار پیشین خود مینویسد« :منظور از این که امامت
در حد نبوت نیست این است که امامت حضرت امام (ع) در بعد اجرایی و مأموریتی
مانند ّ
نبوت نیست .چون در آن صورت امام (ع) وظیفه داشت برای به دست گرفتن آن
اقدام و اصرار نماید و به هیچ وجه کوتاه نیاید ولو در راه رسیدن به آن کشته و شهید
شود .همان طور که پیامبران این چنین بودهاند و لذا کنار آمدن با خلفا با هر مصلحتی با
این امر سازگاری ندارد» 1.سخن حقی است ولی آیا نبی نبودن علی جوازی است برای
نقض فرمان خداوند و نصب و ّ
نص نبی اسالم؟ ادله عقلی و نقلی آن کدام است؟ مگر
این مقام مهم ،که با سرنوشت اسالم و مسلمانان تا پایان تاریخ پیوند خورده است ،حق
شخصی بود که بتوان کریمانه از آن گذشت و نادیده اش گرفت؟
این نیز قابل تأمل است که در این صورت موضوع شورای مهاجر و انصار ،که این همه
مورد تأیید و تأکید امام علی است ،چه معنایی پیدا میکند؟ گفتن ندارد با فرض نصب
و نص الهی ،شورا بالموضوع خواهد بود.

1

 .منهاج (دشتی) ،ابراهیم ،خالفت و امامت در نهج البالغه ،ص.51-41

بخش هفدهم

تأملی در رخداد غدیر

درآمد

در دو جستار پیشین به دو موضوع مهم در قلمرو سنت اندیشه سیاسی مسلمانان (از
آغاز تا کنون) پرداختم؛ یکی مدعای انحصاری بودن خالفت و امارت ذیل حدیث
مشهور «االئمه من قریش» و دیگر ،طرح پرسش انتصابی و یا انتخابی بودن خالفت در
تفکر مؤمنان نخستین و به ویژه امام علی بن ابی طالب .حال به موضوع مهم و پر مناقشه
سوم یعنی داستان غدیر میپردازم که مکمل دو موضوع پیشین است.
رخداد غدیر

وفق منابع سیره و تاریخ اسالم ،پیامبر در آخرین سفر حج خود (مشهور به حجه
الوداع) در سال دهم هجرت ،در مسیر بازگشت به مدینه ،در ده میلی مکه به محلی به
ُ
نام «غدیر خم» رسید .در این محل ،راههای مردم مدینه ،مصر و عراقیان از هم جدا
میشد .این روز پنجشنبه و هجدهم ذیحجه بود .پیامبر فرمان داد جمعیت ،که از نود
هزار تا صد و بیست هزار تن گفته شده است ،متوقف شوند .وی بر منبر برآمد و ضمن
سخنان مهمی در بارة علی بن ابی طالب فرمود «من کنت مواله فعلی مواله ،اللهم وال
1
من وااله و عاد من عاداه» و حاضران به علی تبریک گفتند.
چنان که گفته شد ،ماجرای غدیر به صورتی که گفته شد ،در بسیاری از منابع قدیم
اسالمی (اعم از شیعه و سنی) آمده و حلبی در سیره اش «حدیث غدیر» را صحیح
میشمارد 2و حتی در برخی منابع متأخر اهل سنت نیز به ماجرای غدیر و سخنان پیامبر
1
2

 .سیره حلبی ،جلد  ،3ص  472؛ یعقوبی ،تاریخ ،جلد  ،1ص 805؛ ابن حجر ،االصابه ،جلد  ،4ص .764
 .سیره حلبی ،جلد  ،3ص 572–472
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اشاره و بدان اذعان شده است .از جمله بنگرید به طه حسین در کتاب «علی و بنوه»
و عبدالفتاح عبدالمقصود که به زودی کالمش خواهد آمد .عبدالحسین امینی در جلد
نخست «الغدیر» از  110طریق حدیث غدیر را (البته در محدوده همان دو جمله منقول)
استخراج کرده و اخیرا محقق شیعی دیگری این طرق را به  125رسانده است 2.ظاهرا
نخستین منبعی که به تلویح به غدیر اشاره کرده یعقوبی است.
به رغم اجماع نسبی در وقوع رخداد غدیر ،از قرون نخست ،در معنا و مفهوم موال و
والیت اختالفی بین مسلمانان پدید آمده و در فرجام به انشعاب بزرگی در جامعه واحد
مسلمانان اولیه منتهی شده و مذهب شیعی از متن اسالم و مسلمانان سر برآورده است؛
اختالف ژرفی که با گذشت زمان عمیقتر شده و هنوز هم با شدت تمام (و البته بیشتر
با انگیزههای سیاسی و حکومتی) ادامه دارد و منشاء خشونتها و سیاه کارهای عنیفی
شده و میشود.
من اکنون در مقام حل این معظل بزرگ نیستم (و احتماال حل این معضل از هیچ
کسی نیز بر نیاید) و مدعی نیستم که حرفم حرف آخر است (بگذریم که در علم و
تحقیق حرف آخر لغو و بالموضوع است) ولی در حد بضاعت خود تالش میکنم
آخرین اطالعات و دانش محدود خود را از موضع یک تاریخ نگار و نه لزوما متکلم
(هرچند متأسفانه دیدگاه کالمی نیز گاه به صورت گریزناپذیری وارد عرصه میشود)
گزارش کنم و با مخاطبان از هر گروه و طایفه در میان بگذارم و از همه انتظار دارم که
نظریات و یا دیدگاههایم را مورد توجه و نقد و بررسی قرار دهند.
1

مبنای تحلیل و داوری؛ پاسخ به منشاء قدرت

از آنجا که موضوع جانشینی سیاسی پیامبر در مورد علی (و البته در مورد دیگران نیز)
نه در قرآن و نه در روایات فراوان از نبی اسالم به طور صریح و شفاف به گونهای که
محل اختالف نباشد آمده و نه به طور خاص در حدیث غدیر بدان تصریح شده است،
ناگزیر همه چیز به تفسیر و احیانا تأویل ما (مای مفسر اعم از مسلمان و یا غیر مسلمان
و شیعه و یا سنی) بر میگردد؛ و تفاسیر ما نیز الزاما برآمده از یک سلسله مفروضات
نظری و کالمی است؛ ناگزیر باید پیش از تفسیر و تحلیل رخداد و حدیث غدیر ،پیش
فرضهای نظری مان را ارائه دهیم .هرچند این پیش فرضهای نظری متعددند ولی در
اینجا میکوشم به مهم ترین پیش فرض تحلیلی و نظریه ما یعنی فهم و دیدگاه ما در
 . 1طه حسین ،علی و بنوه ،ص .51
 .  2طباطبایی ،سید عبدالعزیز ،رساله طرق حدیث من کنت مواله فهذا علی موااله ،بی تاریخ و بی جا (مالحظه
شده در تارنمای مؤسسه اهل البیت).
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باب انسان و جامعه و سیاست و حکومت اشاره کنم تا مبنای توافقی بین االذهانی ما (از
جمله من و مخالفان احتمالی ام) از پیش مشخص باشد.
پرسش اساسی این است که تشکیل حکومت و تعیین حاکم در قرآن و سنت و سیره
پیامبر و صحابه از حقوق کیست؟ خدا؟ پیامبر؟ صحابه؟ و مردم (حتی مردم مسلمان)؟
به عبارت کلیتر و سیاسی تر ،منشاء قدرت (دولت و حکومت) در اندیشه قرآنی و
اسالمی کجاست؟ آسمان و یا زمین؟ دین و یا مردم؟ عرف و یا شرع و شریعت؟ و
احیانا هر دو؟
روشن است که عموم مسلمانان سنتی اندیش و به ویژه بنیادگرا به تئوکراسی و نظام
حکومتی اقتدارگرای مذهبی قایلاند و به سخن دیگر منشاء قدرت و اقتدار سیاسی را
آسمان و دین میدانند و از این رو به نظام عرفی باور ندارند و در نهایت بالمالزمه با
دموکراسی و نظامهای ملتزم به حقوق بشر مدرن مخالفاند و این نظام را در تعارض
با اسالم و شریعت اسالمی تلقی میکنند .از این نظر شیعه و سنی تفاوت چندانی
با هم ندارند .نظام خالفت در اهل سنت کم و بیش همان نظام امامت الهی تشیع
است هرچند در چهارچوب مفهومی و مصادیق دیگر .به عنوان نمونه میتوان به کتاب
«الخالفه والملک» اثر مهم ترین نظریه پرداز سنی بنیادگرایان مسلمان معاصر یعنی
ابواالعلی مودودی پاکستانی مراجعه کرد .در این سیستم اعتقادی گرچه خلیفه منصوب
و منصوص نیست ولی با روایاتی که در منابع اهل سنت در باره خلفای راشده و به تعبیر
مودودی «راشده و مرشده» منقول است ،مقام این خلفا چیزی از مقام الهی و منصوب
شیعی کم ندارد و در این سلسله روایات حتی ترتیب خلفا (از ابوبکر تا علی) نیز به وسیله
1
پیامبر تعیین شده است.
 .  1اهل سنت و جماعت به طور تثبیت شدهای بر این باورند که ترتیب خلفای چهارگانه از ابوبکر تا علی به
نحو پیشینی رخدادی است دینی و مشروع .به عبارت دیگر ،اینان میپندارند که این ترتب منطقی است و معقول
چرا که این شخصیتها به لحاظ منزلت و اعتبار دینی و صالحیت به واقع به همین ترتیب هستند .اینان برای تثبیت
نظریه خود به روایاتی استناد میکنند که حتی مسلمانان در عصر نبوی نیز به ترتیب ابوبکر ،عمرو سپس عثمان را
برتر میدانستد (روایتی در صحیح بخاری از عبدالله بن عمر به نقل صالبی در کتاب «علی مرتضی» ،ص )685
و پیامبر نیز از همین چهار تن به عنوان خلفای پس از خود نام برده است (به ویژه روایات زیادی در دست است که
هم از منزلت ابوبکر و عمر به ترتیب خبر میدهند و هم از ترتب خالفت آن دو) .حتی در «العثمانیه» جاحظ (ص
 )631از علی نقل شده که در جمع مردم گفته است بدانید ،پس از پیامبر ،بهترین کس ابوبکر است و آنگاه عمر
و اگر از سومین بپرسید ،او عثمان است .در همانجا در گزارش دو خبر آمده که حتی پیامبر در زمان بنا نهادن دو
مسجد نخستین قبا و مدینه ،به صراحت از احراز مقام خالفت به ترتیب از ابوبکر تا عثمان را خبر داده است .در
«کتاب الفتن» مروزی (ص  )95ضمن نقل همان خبر در مسجد مدینه ،نقل کرده است که پیامبر در پی پرسیدن
از این که پس از او صدقات را به چه کسی بدهند؟ فرموده است :ابوبکر ،و سئوال شده پس از او به چه کسی؟
توصیه شده به :عمر ،و سئوال شده بعد از او به کی؟ گفته شده :به عثمان .شخصیتی چون ابوحنیفه در «الفقه
االکبر» خود (البته به نقل مودودی در الخالفه ،ص  )651بر این گمان است که پس از پیامبران ابوبکر و بعد عمر
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قابل توجه این است که اهل سنت عموما خالفت را امری بشری و از اختیارات اجماع
امت میدانند که از طریق شورا و بیعت عمومی تحقق پیدا میکند و به ویژه در برابر
شیعیان ،که با تکیه بر اصل وصایت علی را منصوب و منصوص برای جانشینی حضرت
محمد میشمارند ،هر نوع وصایت را نفی میکنند ولی با اتخاذ چنین دیدگاهی خود
به شکلی دیگر بر اصل وصایت و خالفت منصوص افراد معین مهر تأیید میزنند 1.اما
واقعیت این است که اگر قرار بر انتخاب مردمی باشد ،انتخابهای ممکن دیگر نیز وجود
داشت و در نتیجه سلسله خلفای راشده میتوانست به گونهای دیگر رقم بخورد .مثال
میتوانست زبیر اول باشد و علی دوم و عثمان سوم و عباس چهارم و ابوبکر پنجم و
سعدبن ابی وقاص ششم و یا به گونههای دیگر.
اصوال عنوان خلفای راشدین پس از رخداد تاریخی خاص پدید آمده است و یک امر
مفروض پیشینی نبوده است و حتی عنوان «خالفت» برای جانشینان پیامبر خود برساخته
و بعد عثمان و سپس علی برترین آدمیانند .بنابراین ،هر تفکر و استداللی که این ترکیب و ترتب را نقض کند به
شدت با مخالفت مواجه میشود .روشن است که چنین تفسیری برآمده از یک دیدگاه دینی و کالمی و پیشینی
است و نه دیدگاه تاریخی و پسینی.
در مورد خالفت و امامت در نظر اهل سنت منابع فراوان است ولی از قدما کتاب مهم «االحکام السلطانیه»
ماوردی و از قرون میانه سه کتاب «سلوک الملوک» اثر فضل الله بن روزبهان خنجی و «مقدمه ابن خلدون» و
«بدائع السلک فی طبایع الملک» اثر ابن ازرق اندلسی و از معاصران «الخالفه و امامه العظمی» اثر رشید رضا و
نیز «الخالفه والملک» تألیف مودودی بسیار مفید فایدهاند و مهم.
 . 1بنگرید به انبوه روایات در باره نوعی انتصاب ابوبکر و حتی بعدیها برای خالفت پس از پیامبر که در
منابع سنی به وفور یافت میشود .از جمله داستان امامت نماز ابوبکر به جای پیامبر در روزهای بیماری نبی و در
اواخر عمر آن حضرت.
بنگرید به این استدالل عمر زمانی که در غوغای سقیفه ،آن هنگام که اختالف به اوج رسیده بود ،ناگهان و ظاهرا
بی مقدمه «دست ابوبکر را گرفت و صدای هول انگیز و دو رگه او با این کلمات در فضای سقیفه طنین انداز
گردید« :ای ابوبکر! مگر پیامبر به تو دستور نداد که امام جماعت مسلمانان باشی؟ [اشاره به امامت جماعت
ابوبکر در مسجد در روزهای بیماری پیامبر] پس تو خلیفه الله هستی ،و اینک ما با تو بیعت میکنیم تا با کسی
بیعت کرده باشیم که پیامبر خدا او را از همه ما دوستتر میداشت» .پس از آن دوست دیگر ابوبکر و عمر و
قهرمان سوم داستان سقیفه ابو عبیده جراح «دست ابوبکر را گرفت ،و در حال گفتن این کلمات« :ای ابوبکر! تو
از تمام مهاجرین برتر هستی ،و دومین از دو نفری بودید که به غار رفتند ،و تو در نماز ،برترین رکن دین مسلمانان،
جانشین پیامبر (ص) بودی ،بنابراین آیا چه کسی شایسته آن است که از تو جلوتر بیفتد ،یا با وجود تو و در مقابل
تو زمامداری مسلمانان را در دست گیرد؟» .طبری ،جلد  ،2ص  .744متن گزارش و منابع بیشتر را در احمدیان،
سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب ،ص  721-621مالحظه کنید .نیز بنگرید به صحیح بخاری (باب اهل العلم
وافضل احق باالمامه) و سنن ابی داود (جلد  ،2ص  )504که خبر نمازخواندن ابی بکر را ذیل عنوان «استخالف
ابی بکر» آورده است.
ابن خلدون در مقدمه (جلد  ،1ترجمه محمد پروین گنابادی ،ص  )804به گونه شگفتی توجیهی برای کسب
مشروعیت سیاسی خالفت ابوبکر برساخته است .او مینویسد« :استدالل صحابه بر خالفت ابوبکر به قیاس آن
بر نماز است که گفتند رسول خدا در امر دین مان به ابوبکر رضا داد آیا ما در امور دنیوی خویش به وی رضا
ندهیم؟» .اگر به زعم درست ابن خلدون خالفت و امامت از امور عرفی و در قلمرو مصالح عامه است ،چگونه و
چرا صرف یک نماز خواندن میتواند صالحیت پیش نماز را برای امارت محرز کند و برای او مشروعیت بیاورد؟
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تاریخی است و سابقهای در ادبیات زمان پیامبر ندارد و به همین دلیل باید یقین کرد
هر روایتی از پیامبر که در آن از عنوان خلیفه و یا خالفت و یا امام و امیرالمؤمنین برای
مقام فرمانروایی سیاسی و یا نهاد زمامداری معین استفاده شده است ،نامقبول و حداقل
مشکوکاند و جای تأمل دارد .مثال در صحیح مسلم روایتی از پیامبر نقل شده که در
آن «امام» برای زمامدار به کار رفته است (=من بایع اماما  1.). . .یا در چند روایت (که
عمدتا از منابع شیعی و آن هم در نهایت از خود علی نقل شده است) در جایی پیامبر
صریحا فرموده است که علی خلیفه (=جانشین) من است 2.اما روشن است که در آن
زمان چنین عناوینی نه در قرآن مصطلح بوده و نه در مورد خود پیامبر به کار میرفته
است.
افزون بر آن ،این فرض که حکومت و حاکم اسالمی ،تحت هر عنوانی ،ملتزم و
متعهد به اجرای بی چون و چرای شریعت اسالم است ،دیدگاه سیاسی و شیعی را به
هم نزدیک میکند .به ویژه دیدگاه والیت فقیه (حداقل بدون قید مطلقه) نظام سیاسی
شیعی ملتزم به والیت فقیه را با نظام خالفت آرمانی سنی همانند و بلکه یکی میکند.
طرح این موضوع برای این است که بگویم ما باید پیش از تفسیر رخداد غدیر و
حدیث مشهور آن ،در باره منشاء قدرت و تعیین نوع حکومت و ساختار حقوقی و
حقیقی آن ،اظهار نظر و به تعبیر رایجتر اعالم موضع کنیم و بدین پرسش مهم پاسخ
دهیم که به حاکمیت الهی و نصب و نص اعتقاد داریم و یا به حاکمیت مردمی و
انتخاب آزاد توده؟ و گرنه صرف تمایز سنتی بین دیدگاه خالفت اهل سنت و امامت
منصوص شیعی چندان راهگشا نیست .اما در این باب نظر من روشن است و بارها گفته
و نوشته ام .با این حال برای جمع بندی بحث ،باورهایم را ذیل این عناوین مرور میکنم:
یکم .تعیین نوع حکومت و تعیین حاکم «حق» مردم است و از این رو منشاء قدرت
سیاسی مردم و زمین است و نه آسمان و دین و شریعت .با استناد به الزامات عقلی و
شواهد و قراین نقلی میتوان چنین حقی را استنباط کرد.
دوم .شأن فرمانروایی نبی اسالم زمینی و محصول یک سلسله فعل و انفعاالت سیاسی
و مدنی در مدینه بوده است و نه لزوما الهی و دینی و آسمانی .از طریق مستندات دینی
(قرآنی و روایی) نه تنها شأن الهی امارت ده ساله پیامبر قابل استنباط نیست بلکه بر
عکس شواهد زیادی در دست است که زمامداری نبی اسالم ماهیتی زمینی و مردمی
داشته است 3.هرچند در مورد دعوی شأن الهی امارت پیامبر به آیات متعدد قرآن استناد
1
2
3

 .صحیح مسلم ،با شرح نووی ،جلد  ،21ص .332
 .به نقل از موسوعه االمام علی بن ابی طالب ،جلد  ،8ص .211
 .بنگرید به جستار چهارم ذیل عنوان «معضلی مهم به نام خلط «نبوت» و «حکومت» در سیره نبوی».
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شده است ولی حداقل به گمان راقم این سطور این آیات مثبت چنان دعوی ستبری
1
نیست.
سوم .حتی اگر شأن الهی امارت ده ساله نبی اسالم را قبول کنیم ،به راستی چه دلیل
و یا دالیل عقلی و شرعی وجود دارد که مؤمنان را ملزم کند تا قیام قیامت منشاء قدرت
و حکومت را الهی بدانند و به حکومت شرعی باور داشته باشند؟ دالیل اثباتی درون
دینی این دعوی بزرگ کدام اند؟
در دو جستار قبلی (پانزدهم و شانزدهم) نیز استدالل کرده ام که حدیث مهم االئمه
من قریش (که از قضا مورد تأیید سنی و شیعه است) با منطق عقلی و اسالمی قابل قبول
نیست و همین طور شواهد فراوان ارائه داده ام که امام علی خود ،به رغم این که خود را
احق به جانشینی پیامبر میدانست ،خالفت و تعیین خلیفه و امام را حق مردم میدانست
و به مشروعیت و رضایت مردم و شورا و بیعت آزاد و مختارانه مردم باور داشت و خود
نیز از همین طریق به خالفت دست یافت و فرزندش حسن نیز همین گونه عمل کرد و
در نهایت تحت شرایطی خالفت را به رقیب واگذار کرد.
معانی محتمل در کلمه «موال»

با این مقدمات و مفروضات ،در باره معنا و مفهوم حدیث والیت در داستان غدیر چه
میتوان گفت؟ به عبارت روشن تر ،نبی اسالم در این سخن چه میخواست بگوید و
توصیه اش به مسلمانان دقیقا چه بوده است؟
میدانیم که شیعیان متأخر (حداقل از قرن چهارم به بعد) براین باورند که مراد از
والیت زمامداری و امارت بوده است یعنی علی بن ابی طالب را به عنوان جانشین
سیاسی اش برگزیده و این امر از جانب خداوند بوده (به استناد آیه ابالغ) و پس از آن
بیعت گرفته شده و پس از پایان این داستان آیه اکمال نازل شده و بدین ترتیب دستگاه و
منظومه دیانت اسالم کامل شده و به انتها رسیده است .این دستگاه به مقتضای انسجام
و الزامات درونی و منطقی اش ،به نظریه شناخته شده «نصب» و «نص» رسیده که
دقیقا به معنای نصب الهی و نبوی و شرعی است .یعنی نصب امامت علی به عنوان یک
حکم قطعی شرعی مانند نماز و روزه و حج و زکات بوده و بدین ترتیب خروج از آن
و نقض آشکار و حداقل عامدانه آن موجب خروج از دین یعنی ارتداد میشود و همین
مضمون نیز در منابع روایی (از جمله در اصول کافی که در جستار قبلی متن آن نقل شد)
 . 1آیت الله منتظری در کتاب «مبانی حکومت اسالمی» خود به نه آیه استناد کرده و من در نقد این مستندات
در نوشتهای با عنوان «بررسی دالیل قرآنی مشروعیت حکومت پیامبر در اندیشه آیت الله منتظری»» سخن گفته
ام .این نقد با همین عنوان در وب سایت رادیو زمانه و بعد در وب سایت شخصی ام منتشر شده است.
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و کالمی شیعی امامی به کرات آمده است.
چنان که گفته شد ،اگر امر مفروض ما از منظر دینی ،منشاء زمینی قدرت و خالفت
نبی اسالم است ،دیگر با هیچ توجیهی نمیتوان از الزامات منطقی آن گریخت و مثال
معتقد شد که خدا و پیامبر برای مردم زمامدار تعیین کردهاند .به ویژه مهم آن است
که در این مورد صراحت و شفافیت در کالم پیامبر در غدیر و یا در جاهای دیگر دیده
نمیشود و از این رو تمام تحلیلها و تفسیرها به مفروضات پیشینی ما بر میگردد.
اصوال جای این پرسش جدی هست که چرا خدا و پیامبر چنین امر مهم و شرعی را
روشن و قاطع برای مؤمنان نگفتهاند که حداقل مؤمنان راست کیش دچار تفرقه نشوند؟
واقعا ترس از مردم میتواند دلیل این امتناع باشد؟ قابل تأمل این که پس از توصیه اکید
خداوند و تضمین مصونیت وی ،باز پیامبر با گفتن هر کس که من موالیش هستم
علی موالی اوست ،بسنده میکند و قاطع از امارت او سخن نمیگوید .آیا این بدان
دلیل بوده که مراد از والیت برای عموم مسلمانان عرب زبان آن ایام ،چنان روشن بوده
که نیازی به تصریح و یا بیان دیگر نبوده است؟ یا به طور خاص میتوان پرسید مفهوم
والیت در ادب قرآنی و در فرهنگ واژگانی قرآن ،آنقدر واضح و روشن بوده که همه
از آن معنای سر راست حکومت و امارت بفهمند؟ اگر چنین بوده پس چرا چنین نشد
و اندکی بعد انصار (که آن همه مورد تأیید قرآن و پیامبر بوده و آن همه آیه و حدیث در
باره فضایل و مناقبشان در دست است و از سقیفه به بعد عموما از دوستان و یاران علی
بودند) در سقیفه جمع شده و خواستند برای خود (و نه البته لزوما برای تمام مسلمانان)
امیر و رئیس تعیین کنند؟ چرا مهاجرین به استناد فضایل و مناقب قرآنی و انتساب به
پیامبر و قریش برای خود مدعی خالفت شدند؟ چرا امام علی ،که خود را به هر دلیل
برای جانشینی پیامبر شایستهتر میدانست ،نیز همان روند را تأیید کرد؟ چرا کسی از
جمع علی و حامیانش (که عموما از اصحاب نامدار و وفادار به اسالم و نبی اسالم
بوده و اهل قرآن و زبان دان بودند) ،به آیات قرآن در باب والیت و یا حکم و حکومت
و امام و امامت (از قضا این دو واژه در قرآن کاربرد زیادی دارند و البته عموما به
1

 . 1مجلسی در بحاراالنوار (جلد  ،32ص  )093-453صد روایت در باره امامت و والیت علی و امامان
شیعی میآورد و در پایان میگوید :اطالق لفظ شرک و کفر بر کسی که اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین و اوالدش
از امامان ندارد و دیگران را بر آنها ترجیح میدهد ،داللت میکند که مخالفان کافرانی هستند که برای همیشه
در آتش میسوزند .به طور خاص کسانی که با علی جنگیدند (و البته با هر امامی بجنگند) کافرند .مفید در
«الجمل» خود (ص  )04-91بحث مفصلی در این باب دارد .او مینویسد شیعیان اجماع دارند تمام کسامی که
با علی جنگیدند کافرند .اما او چون آ گاه است که تکفیر کسانی چون ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر کار
سادهای نیست ،میگوید :البته اینان از حکم ملت اسالم خارج نیستند .کفر آنان از طریق دین حاصل شده نه از
طریق ارتداد .اما تفاوت این دو نوع کفر به قدر کفایت روشن است؟
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معنای فرمانروایی نیستند) استناد و استشهاد نکردند؟ آیا داستان والیت علی و سرنوشت
مسلمانان کم اهمیتتر از فدک بوده که حضرت فاطمه ،دخت محترم و محتشم نبی
اسالم ،برای دفاع از آن اقدامی نکرد و با ابوبکر و گروه او به جدال و نزاع برنخاست؟
این نیز پرسیدنی است که چه اتفاق افتاد که در فاصله سه ماه عموم مسلمانان که
در غدیر گواه سخنان پیامبر بودند ،آن را از یاد برده و نه تنها از حق الهی و نبوی قاطع
علی در برابر اصحاب سقیفه دفاع نکردند بلکه تقریبا جملگی آن روند را چنان طبیعی
دیدند که به سادگی بدان تن دادند؟ فرضا صحابه و به طور کلی مؤمنان مدنی یه
خاطر رقابتهای داخلی و تعصبات جناحی در برابر کنار زدن علی سکوت کردند ،چرا
مسلمانان نواحی دیگر جهان (یعنی کسانی که در غدیر بودند) مطلقا سکوت کرده حتی
یک نفر سخنی به اعتراض نگفت؟ به ویژه باید توجه داشت که آن بیش از صد و بیست
هزار نفری که گفته شده در غدیر خم حاضر بودند ،غالبا از نواحی دیگر جهان اسالم
بودند و اینان در جریان نزاعهای قبایلی و جناحی داخل مدینه نبوده و نمیتوان اینان را به
گرایشات و تعصبات خاص آن گونه که در مدینه حاکم بود (مثال گرایش به مهاجرین
و یا انصار و یا خزرج و یا اوس و غیره) متهم کرد .اینان عموما مسلمانان نوآیینی بودند
که به پیغمبرشان اخالص میورزیدند و طبعا نمیتوان این جماعت انبوه و پراکنده و
مخلص را فریب خورده و یا ترس خورده متهم کرد.
اصوال ،اگر این توصیه پیامبر از موضع حکم شرعی بود ،مگر پیامبر در ابالغ آن تردید
میکرد و مثال از مردم میترسید؟ ترس برای چه؟ و از که؟ مگر پیامبر در موارد دیگر،
آنجا که پای فرمان مستقیم الهی بود ،تردید میکرد و دچار هراس میشد؟ حکم شرعی
برای همه از جمله شخص پیامبر مقطوع و الزام آور بود .هرچند محال نیست که انبوه
مؤمنان حکم قطعی شرعی را نقض کنند (چنان که به طور فردی بارها در زمان پیامبر
نیز فرمان نبی نادیده گرفته شده بود) اما چگونه میتوان قبول کرد که چنان حکم قاطع
و روشنی اندکی پس از درگذشت پیامبر محبوبشان و آن هم با مقام معنوی بلندش در
نزد مؤمنان ،به کلی فراموش شود و یکسره به راه دیگری بروند؟ آیا میتوان به استنتاج
منطقی ارتداد تمام مسلمانان و به ویژه اصحاب بزرگ و محبوب پیامبر تن داد و برای آن
دالیل عقلی و شرعی موجهی ارائه داد؟
اینها یک سلسله چالشها و پرسشهایی است که باید بدانها پاسخهایی منطقی و
مقنع در نظر گرفت .هرچند از گذشته تا کنون در این باره بسیار گفته و نوشتهاند ولی
حداقل تا آنجا که به من مربوط میشود این نوع احتجاجات چندان موجه و قانع کننده
نبوده و نیستند.
در اینجا یک نکته را روشن کنم و آن این که محل اختالف فضایل و مناقب و حتی
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شایستگی بیشتر علی برای خالفت نیست بلکه محل نزاع دقیقا این است که آیا در عالم
واقع پیامبر علی را به عنوان جانشین خود تعیین و در واقع نصب کرده و این تعیین نیز
به فرمان خداوند و از موضع حکم شرعی بوده یا نه .در منابع شیعی عموم ادله نقلی در
باب مناقب علی و والیت معنوی و یا شایستگی امام علی برای جانشینی پیامبر است و
لی این محل نزاع من نیست .در باره مناقب علی و یا دوستی اهل بیت و حتی افضلیت
علی در منابع اسالمی عمدتا سنی نقلیات چندان زیاد است که کسی را یارای انکارش
نیست 1و طبعا برای من هم محرز است (بگذریم از برخی غلوها و برساختهها) و در
باب صالحیت بییشتر علی برای امامت امت در مقطع پس از رحلت پیامبر ،من هم بر
همین گمانم و غالب استداللهای علی و بعدها فرزندانش (حسن و حسین) و اصحابش
(از جمله عمار و ابوذر و سلمان و مقداد و ابن عباس و غیره) موجه و معقول است و
برگرفتنی .از قضا در ماجرای جانشینی پیامبر اگر قاعده بر انتساب به پیامبر و قریشی
بودن و یا خوش سابقه بودن و یا فضایل اخالقی و عدالت و قضاوت و عقل و تدبیر
باشد ،به گمانم میتوان برای وجود اینها در امام علی و برتری اش بر رقیبان ادله و شواهد
زیادی ارائه داد .در هر حال این دعاوی میتواند محل بحث و مناقشه باشد ولی در
هرحال هیچ ارتباطی با دین و ایمان مردم از آغاز تا کنون ندارد.
اصوال از موضع کالمی و جدالهای فرقهای که بگذریم ،استداللهای ولفرد مادلونگ
(محقق انگلیسی) در کتاب مهم «جانشینی حضرت محمد» به قدر کافی قانع کننده
مینماید .اصوال قوانین و سنن عربی و نظام قبایلی آن زمان و نیز جایگاه علی به گونهای
بود که او را در معرض احراز ریاست و زعامت سیاسی و اجتماعی پس از پیامبر قرار
میداد .در نظام قبایلی عرب ،پس از مرگ رئیس قبیله ،فرزند ارشد ذکور او به طور
طبیعی جانشین او میشد .در آن زمان محمد هنگام مرگ فرزند ذکوری نداشت و
علی به عنوان پسر عمو و داماد و همسر دختر محبوب وی فاطمه عمال وارث خانواده
پیامبر شمرده میشد و طبعا این موقعیت یک مؤلفة مهم در تعیین صالحیت بیشتر علی
برای جانشینی محمد بود .این حق را هم فاطمه بازمانده پیامبر برای علی به رسمیت
میشناخت و هم دیگر بزرگان بنیهاشم (که در آن زمان مهمترین شان عباس عموی
پیامبر بود) این حق را برای علی پذیرفته بودند .این که علی در مقام احتجاج با ابوبکر و
عمر و دیگران و یا بارها در سخنرانی برای مردمان عادی ،پیوسته تکرار میکند که این
حق از آن خاندان رسواللله است و شما آن را از خانواده اش دریغ نکنید و این امر را از
 . 1این تیمیه در منهاج السنه (جلد دوم) و نیز در مجموع الفتاوی (جلد  )82در این باب بحث مفیدی دارد.
او در منهاج (جلد  ،2ص  )631-531میگوید اگر مدعا این باشد که امامان اهل بیت به دلیل علم و دین افضل
امتاند و بدین اعتبار شایسته پیروی هستند ،از نظر اهل سنت نیز جای تردید و نزاع نیست.
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خاندانش بیرون نبرید و این «غصب» است ،احتماال اشارتی دقیق به این سنت جاری
اعراب بوده است.
شواهد تاریخی نیز گواه است که در آغاز (حتی در دو قرن نخست) شخص امام
علی و فرزندان و نوادگانش جز همین صالحیت بیشتر اخالقی و سیاسی و برتری نسبی
و توان فکری و دینی و رهبری معنوی و سیاسی برای علی ادعایی نداشتند .در واقع
میتوان گفت گروهی بزرگ از مسلمانان آغازین در میان انبوه گرایشها و تفسیرها از
اسالم و سنت نبوی ،تفسیر و گرایش متجلی در اهل بیت با محوریت و آموزگاری علی
و آل علی را ترجیح میدادند و در این میان نه پای تکفیر صحابه و خلفا در میان بود و
نه اصوال جدالهای خشنی در این قلمرو رخ داد است .شاید این سخن شریعتی که «ما
علی را بر محمد نیفزوده ایم بلکه علی را گرفته ایم تا محمد را گم نکنیم» تا حدودی با
واقعیتهای تاریخی قرن نخست منطبق باشد.1
البته این همه داستان غدیر است و موقعیت امام علی و اصطالح «شیعه علی» ولی
روشن است که تشیع و شیعه به همین اصل محدود نیست و از قضا بنیادهای مهم تشیع
تاریخی مانند اعتقاد به امامت و والیت منصوص و منصوب من عندالله ،تعییت امامت
و جانشینی پیامبر در دوازه نفر متعین و از پیش مقرر ،عصمت امامان و فاطمه ،مهدویت
و غیبت و . . .از مؤلفههای ضروری تشیع تاریخی و سنتی است که در یک روند چهار
قرنه ساخته و پرداخته شده است.
حال به پرسش اصلی برسیم که والیت در حدیث غدیر به چه معنا میتواند باشد؟
با توجه به مجموعه مطالب گفته شده ،به نظر میرسد که دو معنا و مراد در کالم نبی
اسالم نهفته باشد؛ یکی ،والیت به معنای ّ
مودت و محبت و به تعبیر فارسیتر دوستی ،و
دیگر توصیه به انتخاب علی برای زعامت سیاسی به دالیل امتیازاتش.
واقعیت این است که برای هر دو تفسیر و یا احتمال میتوان ادله و شواهدی ارائه داد.
نظر راجح عموم اهل سنت و جماعت همان معنای نخست است یعنی دوستی و محبت
علی.
اگر بتوان به ماجرای سفر علی به یمن و پیامدهای آن (به طور خاص شکوه کسانی
از افراد تحت فرماندهی علی در باب سختگیری وی در مورد چگونگی استفاده از
اموال عمومی) اعتماد و استناد کرد ،میتوان گفت زمینههای رخداد غدیر و تأیید پیامبر
از علی نشان میدهد که مراد نبی اسالم و چند جملهای که بیان کرده است ،میتواند
همان حمایت و والی علی باشد و نه زعامت سیاسی که یکسره از مقوله دیگری است.
1

 .در جستار بعدی در باره مفهوم شیعه و تشیع در قرن نخست به تفصیل سخن خواهیم گفت.
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دعای پیامبر برای کسانی که علی را دوست میدارند و نفرین برای کسانی که علی را
دشمن میدارند ،مؤید این مدعاست 1.ولی گروههای مختلف شیعی (کیسانی ،زیدی،
اسماعیلی و اثنی عشری) ،با قاطعیت بر این عقیدهاند که والیت در کالم پیامبر در خطبه
غدیر به معنای جانشینی سیاسی و زعامت جامعه پس از رحلت محمد است که از آن
2
علی بوده است.
شواهد دیگری نیز بر همین احتمال گواهی میدهند .طبق قول طبرانی در
«الدرالمنثور» (جلد  ،2ص  )293پیامبر جمله «من کنت مواله فعلی مواله» را
در مورد دیگری نیز به کار برده است .طبق روایتی از مناقب علی یکی این بود که
هنگام نماز انگشتری و یا چیزی پر بها به نیازمندی بخشیده است .روایت طبرانی
میگوید پس از این رفتار اخالقی و انسانی پر ارزش علی ،آیه  55سوره مائده
نازل شد و پیامبر جمله «من کنت مواله فعلی مواله» را فرمود .آیه اهلل منتظری
در کتاب «مبانی حکومت اسالمی» پس از نقل طبرانی میافزاید در دوران پیش
3
از ماجرای غدیر این جمله دو بار از زبان پیامبر در باره علی شنیده شده است.
اصوال واژه والیت در قرآن و روایات عمدتا به معنای والیت معنوی است .چنان که
آمده است پیامبر به مسیحیان نجران نوشت« :اما بعد فان ّی ادعوکم الی عباده اهلل
من عباده العباد ،وادعوکم الی والیت اهلل من والیت العباد 4». . .در بخش نامههای
نهج البالغه ،شماره بیست و پنجم ،که در آن علی سفارشهایی به گردآورندگان
صدقات کرده است ،علی از خود با عنوان «ولّی اهلل و خلیفته» یاد کرده است و
قابل تأمل این که فیض االسالم «ولّی اهلل» را «دوست خدا» ترجمه کرده است
(هرچند دشتی به تکرار همان «ولّی خدا» در ترجمه فارسی بسنده کرده است).
اگر چنین باشد ،روشن است که معنا و مفهوم والیت در گفتار غدیر نیز میتواند به
همان معنای مصطلح قرآنی و بر وفق ادبیات زمان پیامبر باشد .به روایت ابن اثیر در
ّ
ّ ّ
«اسدالغابه» پیامبر در غدیر فرمود« :اال ّان الله ّ
عز و جل ولیی و انا ولی المسلمین؛ اال
 . 1ماجرای سفر یمن و پیامدهای آن در مقطع پیش از رخداد غدیر در اکثر منابع اسالمی آمده است و ابن کثیر
در البدایه والنهایه (جلد  ،5ص  )521-021با استفاده از منابع روایی کهن گزارش جامعی از آن نقل کرده است.
قابل ذکر است که حتی جاحظ (العثمانیه ،ص  )641جمله «عاد من عاداه و وال من وااله» را با انتسابش به
«روافض» اول آن را بی اعتبار میکند و آنگاه همان معنای دوستی را برای آن ادعا میکند.
 . 2به ویژه در خطبه غدیری که در منابع شیعی متأخر (از قرن چهار -پنجم به بعد) بازتاب یافته و اکنون در
دست است ،به زبانهای مختلف به امارت و والیت سیاسی علی تصریح شده است .از باب نمونه بنگرید به خطبه
طوالنی حدود بیست صفحهای در «االحتجاج» طبرسی (جلد  ،1ص  )68-86که در آن گفته شده که نبی اسالم
فرمود از جانب خدا میگویم :جز برادرم [علی] کسی امیرالمؤمنین نیست و این عنوان جز برای او روا نیست».
 . 3منتظری ،مبانی حکومت اسالمی ،جلد  ،1ص .921
 . 4ابن کثیر ،البدایه والنهایه ،جلد  ،5جلد  ،5ص .46
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فمن کنت مواله فعلی مواله ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و احب من احبه و
ابغض من ابغضه و اعان من اعانه» 1.جمله نخست این روایت شاهد و قرینهای است
بر معنای مصطلح قرآنی والیت در گفتار غدیر .روشن است که خداوند زمامدار پیامبر
نبود؛ گرچه شخص نبی زمامدار هم بود اما ساختار کالم و مضامین و عبارات نشان
میدهد که در اینجا والیت روحانی و اخالقی پیامبر مطرح است نه والیت سیاسی او
که اصوال در آن اوان هنوز این عنوان وارد ادبیات سیاسی مسلمانان نشده بود .عبارات و
مفاهیمی چون حب و بغض و توصیه دیگران به دوست داشتن کسی و مانند آن ،نشانه
آن است که در کالم نبی والیت به معنای سیاسی نیست .تردیدی نیست که جمله «عاد
من عاداه و وال من وااله» پس از جمله پیامبر «من کنت مواله فعلی مواله» در غدیر،
به معنای دوستی و دشمنی است .چرا که این مفاهیم نفسانی هیچ ارتباطی به زمامداری
و به طور کلی امر حکومت و فرمانروایی ندارند که در هرحال پدیدهای کامال بشری
و قراردادی است و از این رو چنین سفارشهایی بالموضوع و بی معناست .در این
چهارچوب معنای سخن نبوی خطاب به علی «انت ّ
ولی کل مؤمن من بعدی»2وضوح
بیشتری پیدا میکند.
افزون بر اینها اقوال دیگری مؤید این احتمال است .ابن تیمیه در مجموع فتوای خود
این حدیث را از صحیح مسلم نقل میکند که پیامبر در غدیر دو بار فرمود« :اذکرکم
الله فی اهل بیتی ،اذکرکم الله فی اهل بیتی» 3.این خود قرینهای لفظی است مبنی بر
این که مفهوم والیت در خطبه غدیر زمامداری نبوده است .سعدبن ابی وقاص گفته
بود اگر یکی از چهار صفتی که در علی بود ،در من بود ،از هر چیز خوشایندتر بود .از
جمله آنها فرموده پیامبر در باره علی «من کنت مواله فهذا علی مواله» 4.روشن است
که تلقی سعد از مفهوم موال امارت و حکومت نبوده است .در انساب االشراف بالذری
ّ
آمده است که پیامبر در غدیر فرمود« :ان الله موالی و انا مولی کل مؤمن .ثم اخذه بید
علی فقال :من کنت مواله فهذا مواله» 5.گفتن ندارد والیت خدا به معنای حکومت و
امارت نیست.
قابل تأمل این که وفق گزارش صالبی ،طبق دو روایت از علی و نیز فرزندش حسین
در دست است که صریحا میگوید مراد از والیت در سخن پیامبر زعامت نیست .روایت
1
2
3
4
5

 .ابن اثیر ،اسدالغابه ،جلد  ،3ص .703
 .ابن عبدالبر ،االستیعاب ،ذیل عنوان علی.
 .ابن تیمیه ،مجموع فتاوی ،جلد  ،72ص .274
 .صالبی ،علی مرتضی ،ص .2231
 .بالذری ،انساب االشراف ،زندگی نامه علی ،ص .801
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از امام حسین از منابع اهل سنت (از جمله االعتقاد بیهقی) و از شیعه از بصائرالدرجات
صفار نقل شده است (البته نویسنده بصائر المؤمنین نوشته است که قطعا نادرست
1
است).
اما احتمال دیگر این است که مراد از موال و والیت در حدیث غدیر ،توصیه و یا
معرفی علی به وسیله پیامبر برای ریاست پس از خود بر جامعه مسلمان باشد .برای این
احتمال نیز شواهد و قراینی معقول میتوان یافت .از جمله اخذ بیعت (البته اگر بیعت
را قطعی بدانیم) میتواند نشانه چنین معرفی و پیشنهادی باشد .هرچند بیعت لزوما
ماهیت سیاسی ندارد و حداقل در آن زمان قاعده بیعت به گونهای که از سقیفه به بعد
اهمیت یافت و به عنوان یک اصل اساسی و یک سنت در نظام خالفت جا افتاد ،مطرح
نبوده است .به ویژه تحقیق مادلونگ نشان میدهد که در چهارچوب سنتهای عربی
و قبایلی و حتی آموزههای قرآنی کسی که به طور طبیعی و سنتی میبایست جانشین
محمد شود علی بن ابی طالب بود که البته او نیز مشروعیت خودش را از طریق فاطمه
دخت نبی اسالم به دست آورده است و این میتواند مؤید احتمال کاندیداتوری علی
در غدیر باشد .البته در این صورت حق انتخاب برای مردم محفوظ بود.
عبدالفتاح عبدالمقصود سنی بر همین نظر است .او مینویسد« :احادیث صریحی
وجود دارد که تصویر جانشینش را به وضوح برای ما ترسیم میکند ،همچون حدیث
غدیر و حدیث وصله کننده کفش .اما این احادیث «راهنماییهایی» میباشد که به
شایسته ترین فرد برای امیری و رهبری خلق اشاره میکند و مردم را به انتخاب او به
خالفت مجبور نمیسازد .حتی خود علی هم حق خالفت را پیمان قطعی و غیر قابل
ّردی از جانب محمد (ص) نمیداند که آن را منحصر به وی کرده باشد .بلکه در این
2
باره میگوید «اگر رسول خدا پیمانی بر عهده ما میگذاشت اجرا میکردیم».
سید امیرعلی هندی نیز مینویسد« :آن حضرت در زمان حیات خود علی بن ابی
طالب را خلیفه خویش اشعار داشته ولی آن به صورت یک قرار قطعی در نیامده و مدون
نشده بود و این به جاه طلبیهای فردی به زیان اسالم میدان داده در دورههای بعد سبب
عمده جنگ بین خانوادهها شده و عامل قوی برای نفاق و شقاق مذهبی گردید و اگر
حضرت علی برای خالفت تعیین شده بود هرآینه مدعیان مغرض و فاسدی که در آینده
سر بلند کرده سبب آن همه فساد و فتنه و خون ریزی در دنیای اسالم گردیدند هیچ یک
به وقوع نمیپیوست» 3.قابل تأمل این که امیرعلی از سادات ایرانی کوچیده به هند و از
1
2
3

 .صالبی ،علی مرتضی ،ص .8011-7011
 .عبدالفتاح عبدالمقصود ،امام علی ،جلد  ،5ص .061
 .امیرعلی هندی ،تاریخ عرب و اسالم ،ترجمه فخر داعی گیالنی ،ص .52
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نخبگان و مصلحان دینی و شیعی شبه قاره هند در سده نوزدهم و بیستم میالدی بوده
ولی او نیز اذعان دارد جانشینی امام علی در حد اشعار نبی اسالم بوده و «به صورت
یک قرار در نیامده و مدون نشده بود».
افزون بر آنها حساسیتهایی که در پی رخداد غدیر در بزرگان اصحاب نسبت به
علی و گروه او پدید آمد ،باز میتواند نشانه دیگری بر والیت به معنای سیاسی آن باشد.
جدای از این نوع احتماالت و مجادالت ،واقعیت این است که ،اصوال کاندیدا کردن
علی و حتی نصب وی برای زعامت سیاسی ،با توجه به وضعیت فرهنگی و سیاسی
قبایلی عرب حجاز آن روزگار ،امر غریبی نبوده است و از این رو چنین احتمالی نیز
ممتنع نمینماید
دالیل شیعی مبنی بر والیت سیاسی در حدیث غدیر

آنچه گفته شد شواهدی در تأیید دعوی غیر حکومتی بودن معنا و مفهوم والیت و
موال در حدیث غدیر است اما در مقابل مدعیان تفسیر حکومتی بودن موال یعنی شیعیان
نیز چندان دستشان خالی نیست .شیعیان دالیل عقلی و نقلی فراوانی برای مدلل و معقول
کردن نظریه خود داشته و دارند و طبعا بررسی این دو تفسیر و مقایسه آنها امری ضروری
و بایسته است .اما از آنجا که در این مقال نمیتوان به تفصیل و با ذکر جزئیات و موردی
در این مورد بحث کرد ناگزیر به چند نکته اشاره کرده و میگذریم.
مبنا و معیار اساسی شیعیان و والیتمداران یک فرضیه کامال کالمی و تئولوژیک است
و آن تشکیل یک هرم اعتقادی عمودی است با این ارکان -1 :حکومت و والیت ابتدائا
و ذاتا از آن خداوند است -2 ،خداوند این حق را به پیامبرانش وانهاده و در واقع پیامبران
(البته در اینجا پیامبران توحیدی و ابراهیمی) جانشین خداوند در فرمانرواییاند ،پس از
پیامبر اسالم این حق انحصاری و ذاتی از جانب خداوند به امام علی و پس از او نیز
به فرزندان ذکورش از نسل فاطمه واگذار شده و البته در ادامه این تسلسل هرمی اصل
والیت عامه فقیهان شیعی و اخیرا والیت خاصه در قالب نظریه والیت مطلقه فقیه پدید
آمده که البته مورد اعتقاد تمام شیعیان امامی و فقیهان نیست.
1
چنان که اشاره شد معتقدان به این دستگاه فکری دالیل عقلی و نقلی پر شماری
 . 1شیعیان به ادله عقلی (که اصوال الهیاتی و ایمانی اند) فراوانی متمسک شدهاند .از جمله عالمه حلی در
کتاب مهم «الفین» خود در این باب به تفصیل بحث کرده و از جمله (ص  )32از قاعده لطف برای اثبات عقالنی
نبوت و امامت استفاده کرده است؛ اصلی که پیش از آن غزالی برای اثبات نبوت مورد استفاده قرار داده بود.
مجلسی در جلد  32بحاراالنوار (ص  )093-453صد روایت در مورد امامت شیعی نقل میکند .او مینویسد
«امامت ،عهد و پیمانی است از طرف خداوند که از یکی به دیگری رسیده است» .محسن امین در کتاب «اعیان
الشیعه» (جلد  ،1ص  )701بر این باور است که «امامت واجب است و آن امر ریاست عامه است در امور دین و
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برای اثبات و تثبیت نظریه مختارشان ارائه داده و میدهند ولی این مدعا اکنون مورد نظر
ما نیست؛ هرچند در مقام بحث در باره داستان غدیر ناگزیر باید از همان جایی آغاز
کرد که شیعیان آغاز میکنند .در اینجا ناگزیر فقط به همان مبحث شواهد مثبت معنای
والیت شیعی بسنده میکنیم.
نقلیات حول محور والیت شیعی در باب حدیث غدیر فراواناند که هم به برخی آیات
قرآن اشاره دارد و هم به شماری از روایات و احادیث و اخبار.
از میان آیات دو آیه ابالغ و اکمال از اهمیت بیشتری برخوردارند که وفق نظر مفسران
عمدتا شیعی در ارتباط با داستان غدیر نازل شدهاند 1.آیات و احادیث متعددی نیز
هست که شیعیان به عنوان فضایل و مناقب علی یاد میکنند و از آنها امامت و امارت
ذاتی و الهی و انحصاری امام علی را در مقطع درگذشت پیامبر استنباط میکنند .مانند
آیات مربوط به آل عبا و حدیث کسا و آیه تطهر (احزاب آیه  ،)33ذوی القربی (آیه
 177بقره) ،مباهله( ،آیه  61سوره آل عمران) ،حدیث ثقلین ،2حدیث منزلت 3و . .
روشن است که در آیات به نام علی و یا فاطمه تصریح نشده است و همین واقعیت
دنیا و برای شخصی معین است به نیابت از رسول خدا و وجوب آن از باب لطف است . . .به این دلیل نصب امام
واجب است که اگر جز این باشد مردمان از فساد و پیروی از اهواء در امان نخواهند بود» .مفید نیز در «المقنعه»
(ص  )108والیت و حکومت را در امام جمع میبیند.
 . 1شیعیان عمدتا نزول دو آیه  97و  3سوره مائده را مربوط به رخداد غدیر میدانند هرچند در برخی منابع
اهل سنت و جماعت نیز همین شأن نزول آمده است .قابل تأمل این که یعقوبی شیعی (تاریخ ،جلد  ،1ص )805
روایت میکند که پیامبر :چون روز حرکت رسید به کعبه در آمد و وداع کرد و بدو وحی آمد «الیوم اکملت لکم
دینکم -. . .آیه  3مائده .»-این آیه که به «آیه اکمال» شهرت دارد ،بر وفق تفسیر شیعیان پس از رخداد غدیر و
نصب علی به والیت از جانب خداوند نازل شده است .اما به گزارش یعقوبی نزول آیه پیش از رخداد غدیر بوده
و در این صورت طبعا نمیتواند با ماجرای طرح والیت علی ،به هرمعنایی ،مرتبط باشد.
دیدگاه شیعی و سنی در باره این دو آیه در تفاسیر قرآن این دو گروه آمده است ولی میتوان به شأن نزول آیات
مورد اشاره در «تاریخ المدینه المنوره ،ابن شبه ،جلد  ،1ص  )403-103و نیز «االتقان» سیوطی (جلد  ،1ص
 )68مراجعه کرد.
 . 2در باب حدیث مشهور ثقلین معرکه آرایی در میان عالمان و محدثان شیعه و سنی از یک سو و بین عالمان
مختلف شیعه و سنی از سوی دیگر ،پدید آمده است که در منابع مربوط ثبت و ضبط است .دیدگاه شیعه در این
باب تقریبا روشن و تا حدودی منسجم است و عموما از آن برای اثبات فضلیت و حتی انحصار امامت و زعامت
سیاسی علی سود جستهاند ولی در اردوگاه عالمان سنی اختالف آرا کم نیست .به گزارش صالبی (ص-3011
 8011عالمان سنی این حدیث را به لحاظ سند و نیز متن درست و قابل قبول میدانند ولی در تفسیر و چند و چون
آن اختالف نظر دارند.
 . . 3پیامبر فرمود« :انت منی بمنزلههارون من موسی اال ال نبی بعدی» .علی! تو برای من مانندهارون برای
موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود .این روایت که با اندکی تفاوت در عبارات در منابع مهم
مانند صحاح بخاری و مسلم (و نیز در تذکره الخواص سبط ابن جوزی –  )-02-91آمده و در منابع شیعی بسیار
برجسته مینماید ،با بیان نوع رابطه موسی به عنوان نبی و برادرشهارون به عنوان دومین مقام و جانشین ،موهم
این معناست که پیامبر تمایل داشته که علی جانشین او شود .هرچند این نقل ،بر فرض صحت ،به خودی خود
نمیتواند مثبت مدعای جانشینی باشد .به ویژه کههارون قبل از موسی درگذشته است
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موجب تفاسیر مختلف و حتی شأن نزولهای متضاد شده و از این رو برخی محدثان و
عالمان شیعی (از متقدمان کلینی و از متأخران حاج میرزا حسین نوری) براین نظریه پای
میفشارند که نام علی و اهل بیت در قرآن بوده ولی مخالفانشان (بخوانید سنیان) آنها را
حذف و سانسور کرده اند1؛ نظریهای که از سوی عموم عالمان شیعی متأخر به شدت
انکار و رد شده است.
در باره این نوع آیات و روایات چه میتوان گفت؟

در این باب هرچند ضرورت دارد که تحقیق و بحث فنی مفیدی انجام شود ولی در
اینجا فقط به اشاره میگویم که :اگر مبنای ما نظریه انتخابی بودن امارت (نه لزوما
والیت دینی و اخالقی و معنوی که از موضوع مبحث کنونی خارج است) در اندیشه
اسالمی باشد ،دیگر نمیتوان به امامت و خالفت ذاتی و انحصاری هیچ فردی قایل
شد .از این رو در مقام رفع تناقض ،بر اساس قواعدی چون قاعده و استثناّ ،
مبین و
مجمل ،عام و خاص ،مطلق و مقید و غیره در نهایت تعادل  /تراجیح عمل میکنیم.
این سخن بدان معناست که متشابهات با معیار محکمات و ظنیات بر اساس قطعیات
تفسیر و تحلیل خواهند شد .به ویژه که اوال ،در هیچ آیهای نامی از علی و خالفت او
نیامده و ثانیا ،روایات نیز از منظر نقد علم الحدیث (رجال و درایه) هم معارض دارند
و هم قابلیت تفاسیر مختلف دارند و ثالثا ،با فرض صحت تمام دعاوی در شأن نزول
آیات و یا روایات متنوع در مناقب علی و فرزندانش و به طور کلی اهل بیت ،انحصار
فرمانروایی الهی و شرعی علی و دوازده فرزندش از نسل فاطمه استنباط نمیشود .در
این صورت نمیتوان از اصول قطعی عقلی و دینی دست شست و به برخی تفاسیر عمدتا
ذهنی و ظنی غیر عقالنی و یا نقلیات مشکوک و احیانا جعلی و فرقه ساخته آویخت و
بر بنیاد آن انسان شناسی و فلسفه تاریخ و نظام اجتماعی خاص و به ویژه نظام حکومتی
متمایز بنا نهاد.
آیا علی به حدیث غدیر استناد کرده است؟

در این میان این پرسش مهم مطرح میشود که اگر قرار بر والیت و موال در سخن
نبوی به معنای زمامداری باشد ،قطعا شخص امام علی از همان آغاز هم میبایست به
آن استناد و احتجاج میکرد و هم بر آن پای میفشرد و حتی در چهارچوب حق ذاتی
و انتصابی الهی علی نمیبایست و نمیتوانست از آن کوتاه میآمد چرا که حق ذاتی و
 . 1مجلسی در بحار (جلد  ،3ص  )75-65روایات زیادی نقل کرده که در آنها ادعا شده در هشت یا ده مورد
نام علی در آیات قرآن آمده بود	.
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شرعی ماهیتا قابل معامله و مصالحه و واگذاری نیست .اما شگفت این است که علی از
آغاز تا پایان همواره به احقیت و صالحیتش اشاره کرده و بر این باور اصرار داشته که
1
حق او را از او ربودهاند و نه بیشتر.
با این همه ،ظاهرا علی حداقل یک بار در زمان خالفتش در کوفه به داستان غدیر
استناد کرده است .این رخداد به «یومالرحبه» شهرت دارد .علی در یک جمع از عدهای
خواست رخداد غدیر را گواهی دهند و بگویند از رسول خدا چه شنیدهاند .شماری
از گواهان (تعداد آنها از پنج تا سی نفر گفته شده) همان متن معروف چند کلمهای را
بازگو کردهاند و این در برخی منابع مهم اهل سنت نیز انعکاس یافته است 2.طبق تحقیق
عبدالحسین امینی در کتاب «الغدیر» (جلد نخست) علی بارها در طول بیست و پنج
سال در مواضع مختلف به حدیث غدیر استناد و احتجاج کرده است .این نیز گفتنی
است که از همان آغاز برخی اصحاب و بزرگان قرن نخست گاه به مناسبتهای مختلف
به حدیث غدیر و جمله من کنت مواله فعلی مواله استناد کردهاند .از جمله آنان ابیات
ّ
حسان بن ثابت است که در پایان این نوشتار بدان اشارت خواهد رفت .از جمله به گفتة
سبط ابن جوزی در «تذکره الخواص» علی در جمل با یادآوری همین جمله نبوی
به زبیر و تصدیق وی موجب خروج زبیر از صحنه جنگ شد .در صفین نیز قیس بن
3
سعدبن عباده به این سخن استشهاد کرده است.
این دعوی نیازمند تحقیق و تفحص گسترده است و نیز از منظر مفاهیم و محتوای
اخبار مربوطه جای تأمل عمیق دارد .اما در ارتباط با مدعیات امینی چند نکته قابل تأمل
است.
به عنوان درآمد مبحث الزم به ذکر است که امینی در آغاز گفتارش میگوید نخستین
کسی که بار اول احتجاج به غدیر را مطرح کرده ُسلیم بن قیس هاللی است (هرچند
که گفته شد برخی دیگر از جمله حسان بن ثابت در همان آغاز به داستان غدیر استناد
کرده است) .به روایت سلیم علی در ماجرای سقیفه نیز به این حدیث استناد کرده اما
امینی بدون این که درباره کتاب سلیم و میزان وثاقت نویسنده و محتوای کتابش سخنی
 . 1علی در این باب بارها و بارها سخن گفته و منابع و مستندات آن چندان زیاد است که جای انکار ندارد.
جر منبع شیعی نهج البالغه ابن قتیبه دینوری در کتاب «االمام والسیاسه» (جلد  ،1ص  )03082سخن بلند و
مستوفایی دارد.
 . 2از جمله بنگرید به :مسند احمد حنبل ،جلد  ،4ص  073و جلد  ،5ص  .663صالبی در کتاب «علی
مرتضی ،ص  6031اسناد این حدیث را صحیح دانسته است .نیز :ابن اثیر ،اسدالغابه ،جلد  ،4ص  82و همو،
الکامل ،جلد  ،7ص .383
 . 3سبط ابن جوزی ،تذکره الخواص ،ص  33و  .27اما این دو قول در منابع دیگر (حداقل منابعی که راقم
دیده است) مشاهده نشد.
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بگوید و حتی اصل نقل سلیم را بیاورد ،به اشاره بسنده کرده و با ارجاع به سلیم از آن
عبور میکند .اما باید توجه داشت که کتاب مشهور سلیم ،نه از نظر وثاقت چندان معتبر
است و نه بسیاری از مطالب و محتوای آن چندان قابل دفاع 1.اما امینی به استناد برخی
منابع اهل سنت ،استناد علی به غدیر از شورای عمر به بعد را ذکر میکند .در این مورد
چند نکته قابل ذکر است:
یکم .اوالـ باید با استناد اسناد معتبر و خدشه ناپذیر ثابت شود که در ماجرای مهم
و تعیین کننده سقیفه علی و پس از آن فاطمه به غدیر استناد و احتجاج کردهاند یانه
و چنین مدعایی هنوز ثابت نیست 2.در این صورت سکوت علی و حامیانش در دوره
دو خلیفه (ابی بکر و عمر) در باب غدیر چه دلیل دارد و چگونه قابل توضیح و توجیه
است؟ ثانیا ،با فرض استناد به داستان غدیر در همان دوره ،باز روشن نیست که به کدام
سند غدیر استشهاد شده است .چرا که متن خطبه غدیر در منابع چندان قبض و بسط
دارد و متنوع ،که عمال امکان جمع تمام آنها ممکن نیست .در هر حال میتوان پرسید
که در آن زمان ،به همان چند جمله نخستین و اصلی استناد شده و یا اقوال بعدی؟ (مثال
متن مفصل بیست صفحهای منقول در احتجاج طبرسی در قرن هفتم) اگر اولی باشد
که طبیعی است و حق.
 . 1کتاب سلیم بن قیس هاللی (که تحت عناوینی چون «کتاب السقیفه ابجدالشیعه» و «اسرار آل محمد»
نیز شناخته شده) به گفتهای کهن ترین بازمانده تألیفات شیعی است و تاریخ تألیف آن به اوایل سده دوم میرسد.
اگر تاریخ تألیف و نیز اعتبار متن اثبات شود این کتاب از اهمیت بسیاری برخوردار است .ولی این کتاب از جهات
مختلف مورد چالش قرار گرفته است .از جمله تنها راوی آن شخصی به نام ابان بن ابی عیاش است که از سوی
رجال شناسان شیعه و سنی توثیق نشده و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از منقوالت آن با امهات رخدادهای
تاریخی و حتی شیعی در تعارض است و از همه مهمتر حتی برخی در این که چنین شخصی وجود خارجی داشته
یا نه تردید کردهاند .این کتاب منسوب است به اواخر دوره اموی و ادعانامهای است علیه خلفای راشدین و به
ویژه امویان .در مورد ابن ابی عیاش و آشنایی اجمالی با کتاب سلیم بنگرید به مدخل «ابن ابی عیاش» به قلم من
در جلد دوم دایره المعارف بزرگ اسالمی .نیز محمدهادی معرفت در جلد هشتم «التمهید» خود در نقد کتاب
سلیم به تفصیل سخن گفته است.
 . 2قابل ذکر این که وفق روایتی در «االحتجاج» طبرسی (جلد  ،1ص  )501در روز هجوم عمر به خانه فاطمه
به منظور فراخوان تهدید آمیز علی و برخی یارانش برای بیعت با ابوبکر ،فاطمه گفت« :شما در روز غدیر عقد
والیت بستید و گویا آن را از یاد برده اید» .دو نکته در این باب قابل تأمل است .اول این که این نقل در منابع
کهنتر ظاهرا دیده نمیشود .دوم این که ،اگر بتوان بر وثاقت این خبر اعتماد کرد ،باز جای سئوال دارد که مراد
از عقد والیت چیست.
در همینجا شاید مفید باشد بیفزایم که سید جعفر شهیدی در کتاب «زندگی نامه فاطمه زهرا (ع)» (خالصه شده
آن به دست محمدرضا جوادی ،تهران ،نشر فرهنگ اسالمی ،2831 ،ص  ،)901در آنجا که گفتگوی عمر و فاطمه
را در هنگام حمله به خانه او نقل میکند ،گزارش میکند فاطمه در برابر عمر که میخواهد علی با خلیفه بیعت
کند ،میگوید« :کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه عایشه باالی سر پیغمبر است» .نویسنده این
سخن را از دو منبع عقدالفرید و انساب االشراف بالذری نقل میکند .نگارنده این جمله را نه در صفحات ارجاع
داده یافته و نه به طور کلی در فصل مربوط به سقیفه و داستان آن روزها در همان دو منبع دیده است.
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دوم .جمالتی که طبق گزارش امینی از علی نقل شده بیش و کم تکرار همان
چند جمله مشهوری است که در سخنان پیامبر در غدیر روایت شده است« :من کنت
مواله فعلی مواله ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه ،وانصر من نصره» .با فرض قطعی
دانستن رخداد غدیر (که قطعی مینماید) ،این مضامین (چنان که شرح آن آمد) حداقل
به روشنی مدعای الهی و شرعی بودن امر خالفت را ثابت و مدلل نمیکند؛ حداکثر
این است که این جمالت (البته با فرض این که با همین بیان گفته شده باشند) مثبت
فضایل و امتیازات علی باشد ،شواهد و قراین حالیه و مقالیه نیز نشان میدهد که امام
علی نیز در مقام اثبات فضایل و شایستگی خود برای تصدی مقام جانشینی نبی اسالم
به این سخن پیامبر استناد کرده است نه بیشتر .برخی از سخنان دیگر علی در متن همان
روایات نشان میدهد که موضوع احتجاج فضایل و مناقب خاص علی بوده است .قابل
توجه این که امینی از یک نقل طوالنی یاد میکند که در زمان عثمان در جمع بزرگی
از اصحاب و رجال نامدار ،علی به تفصیل از خالفت برحق خود به عنوان امر الهی و
نصب نبی سخن گفته که از قضا این نقل طوالنی نیز از سلیم است و به عالوه مضامین
و نوع استدالل و زبان و بیان این روایت بلند به خوبی نشان میدهد که از برساختههای
بعدی در جدالهای فرقهای است1.
سوم .اگر این سخنان (چنان که برخی استنباط کرده اند )2به معنای مشروعیت
الهی خالفت به طور عام و مشروعیت خالفت بالفصل علی به طور خاص باشد ،آنگاه
با مطالب پر شماری که از علی (و عمدتا در نهج البالغه) و نیز امامان بعدی در باب
خالفت و مشروعیت بیعت و شورا نقل شده به اضافه سیره عملی علی در طول بیست
و پنج سال و در طول خالفت خودش ،چه خواهیم کرد که آشکارا و بی گفتگو در
تعارض کامل با این مدعا قرار میگیرند؟ از آنجا که این پرسش چالش بزرگی ایجاد
میکند ،برخی از شیعیان برای خروج از این بن بست ،به توجیحات شگفت انگیزی
چون محاجه با خصم و تقیه و ترس و مصلحت اندیشی و از همه بدتر اجبار متوسل
 . 1جوادعلی (المفصل فی تاریخ العرب قبل ااالسالم ،جلد  ،8ص  )357-257در باب اقوال مختلف در
مورد حدیث غدیر مینویسد :این که حدیث غدیر مختلف و متفاوت نقل شده است ،دلیل روشنی است که آن
از افواه گرفته شده و یا نقل به معنا شده است .چرا که در آن زمان در میان اعراب رسم نبوده است که کاتبان
و گزارشگرانی باشند تا حوادث و یا سخنان شخصیتها و بزرگان قبایل را دقیقا ثبت و ضبط کنند .از این رو
نمیتوان به روایاتی که از پیامبر و یا دیگران نقل شده است ،کامال اعتماد کرد .به ویژه نمیتوان انتظار داشت
روایاتی که به عقاید و عواطف و تعصبات مذهبی و قومی پیوند دارند ،عینا و دقیقا و بدون دخل و تصرف به
دست ما رسیده باشند.
 . 2از جمله رسول جعفریان در کتاب «تاریخ تشیع در ایران» (ص  )83پس از نقل حدیث یوم الرحبه
میگوید« :استناد به این حدیث در میان عموم مردم جز بدین معنا نبود که امام «از حق الهی» خود در باب
«والیت» سخن میگفت و بدان استناد میکرد».
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شدهاند که با هیچ منطقی نمیتوان از چنین توجیهات ناموجهی دفاع کرد (اقوال این
افراد در جستار شانزدهم آمد).
قابل ذکر است که در سلسله استداللهای شیعی سه مدعای دیگر هست که قابل
توجهاند .یکی موضوع وصایت است و دیگر استفاده از عناوینی چون امام خلق و خلیفه
و امیرالمؤمنین برای علی در عصر نبوی و سوم ماجرای کاغذ و دوات خواستن پیامبر
برای کتابت در مورد جانشینی علی .در مورد نخست در جستار پیشین گفته شد که
وصایت لزوما به معنای زمامداری نیست و شماری روایت نیز مؤید همین نظر است 1.در
مورد دوم نیز باید گفت القاب یاد شده در دوران پیامبر اصوال مطرح نبوده و نمیتوانسته
مطرح باشد و اندکی پیش از این توضیح داده شد چنین عناوینی پدیدههایی پسینیاند
و پیش از تحقق عینی عمال نمیتوانستهاند مطرح و مصطلح باشند .اما مدعای مهم
دیگری در باره داستان کاغذ و دوات خواستن پیامبر در واپسین روزهای حیاتش است
که وفق آن پیامبر کاغذ و قلم خواست تا به تعبیر خودش چیزی بنویسد تا مؤمنان پس
از او گمراه نشوند .اما کسانی و به روایتی عمر گفت محمد هذیان میگوید و تقاضای
حضرت رسول برآورده نشد .طبق یک روایت پیامبر از عمر روی برگرداند و طبق روایت
دیگر عمر در مقابل تقاضای پیامبر گفت «حسبنا کتاب الله» .در همین روایت آمده
است که پیامبر فرمود سه سفارش دارم :یکی این که مشرکان را از جزیره العرب بیرون
کنید ،دوم این که نمایندگان (وفود) قبایل را به گونهای که میپذیرفتم بپذیرید ،و در
2
مورد سوم ،سکوت کرد.
شیعیان از خبر سکوت و نیز قلم و دوات خواستن استنباط میکنند که پیامبر برآن بوده
تا موضوع مهم جانشینی پس از خود را به تصریح مشخص کند (یعنی علی را معین و
حتی منصوب کند) اما به هر دلیل (و شاید مالحظات اجتماعی و سیاسی) چنین نکرد و
 . 1در اصول کافی (جلد  ،1ص  )734آمده است :والیت علی در تمام مصاحف پیامبران نوشته شده است.
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که پیام نبوت محمد و وصیت او برای علی را ابالغ کرد .در جلد
 93بحاراالنور (ص  )243همین مضمون از قول علی نقل شده مبنی بر این که یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و
همین تعداد نیز وصی وجود دارد و من آخرین وصی هستم [و به همین علی به عنوان «خاتم االوصیا» شهرت دارد
که همتای «خاتم االنبیاء» است] .میتوان پرسید آیا اوصیای پیامبران گذشته جملگی زمامدار بوده اند؟ در کتاب
«الطرائف» ابن طاوس (ص  )22حدیثی به نقل از مسند احمد حنبل آمده که سلمان از پیامبر پرسید :ای رسول
خدا! چه کسی وصی توست؟ فرمود :ای سلمان! چه کسی وصی برادرم موسی بوده است؟ گفته شد :یوشع بن
نون .فرمود :وصی من علی بن ابی طالب است که وارث من است و قرض مرا ادا میکند .سیاق کالم و اوصاف
وصی و وظایف او روشن میکند که وصایت لزوما به معنای جانشینی سیاسی نیست .هرچند که با آن متعارض هم
نیست .قابل تأمل این که تعبیر «وصی» در باره ابوبکر نیز به کار رفته که ظاهرا واکنشی است به وصف وصایت
برای علی .مادلونگ ،جانشینی حضرت محمد ،ص .162
 . 2ابن سعد ،طبقات ،جلد  ،)2( 2ص 63؛ ابن حنبل ،احمد ،مسند ،بیروت  ،دار صادر ،جلد  ،2ص 261
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به سکوت خود ادامه داد .قابل تأمل این که ابن ابی الحدید روایتی نقل میکند که وفق
آن عمر بعدها در زمان خالفتش نزد عبدالله بن عباس اعتراف میکند که «البته پیامبر
در بیماری خود میخواست به نام او [علی] تصریح فرماید و من برای حفظ اسالم از
آن کار جلوگیری کردم و سوگند به خدای این خانه که قریش هرگز گرد علی جمع
نمیشدند . . .پیامبر فهمید من آنچه در دل دارد آ گاهم و از اظهار آن خودداری کرد
1
و خداوند هم جز از امضای انچه مقدر کرده بود خودداری فرمود».
این نقل با اشکاالتی مواجه است که در نهایت آن را هم نامعقول مینماید و هم
نامقبول .اوال ،اگر نظر رایج شیعی مبنی بر والیت علی از جانب خداوند درست باشد
و در گذشته نه چندان دور نیز در غدیر بدان تصریح شده باشد ،چگونه ممکن است
عمر به تشخیص فردی خود در آن اخالل و حتی آن را منتفی کند؟ عمر چه موقعیت
و نفوذی داشته که بتواند در کار خدا و رسولش اخالل کند؟ و ثانیا ،چگونه میتوان
پذیرفت که نظر یک فرد عادی آن هم در امر مهمی چون جانشینی پس از پیامبر در
برابر نظر پیامبر قرار گیرد و او با ترفندی مانع تصمیم وی گردد و بعد «خداوند هم جز
از امضای آنچه مقدر کرده بود خودداری فرمود»؟ باالخره «مقدر خداوند» کدام بوده
است؟ به احتمال زیاد این روایت از جعلیات فرقهای بعدی است.
اما در منابع اهل سنت در باب این خبر به گستردگی بحث شده است .در یک نگاه
کالن ،دو نظر در این باب وجود دارد .عدهای آن را به کلی ساختگی و جعلی میدانند
(از جمله از متأخران ابن خلدون در جلد اول مقدمه (ص  )265و گروهی نیز اصل
صحت و وثاقت خبر را قبول دارند ولی در مقام توجیه و توضیح آن برآمده و در نهایت
به گونهای تفسیر میکنند که نه اصل مدعای وصایت علی برای امر خالفت مستفاد
شود (حداقل آن گونه که شیعه ادعا میکند) و نه گرد ابهام و ایرادی بر دامن پیامبر
بنشیند و نه ایرادی بر عمر به عنوان معترض وارد گردد .از گروه اول شماری از عالمان
و محققاناند (که احمدیان در کتاب «سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب» نام آنان را
ذکر کرده است) و از گروه دوم به عنوان نمونه میتوان به علی صالبی در کتاب «علی
مرتضی» اشاره کرد.
گزیده سخن احمدیان ،که خود از گروه نخست است ،این است که این خبر از هفت
طریق نقل شده است اما اوال ،در این هفت روایت تعارضاتی وجود دارد که اصل آن
را بی اعتبار میکند و ثانیا ،تمام اقوال به ابن عباس میرسد و در آن زمان (زمان مرگ
پیامبر) عبدالله بن عباس ده ساله بوده و او عمال نیز نمیتوانسته در جمع اصحاب و در
1

 .مادلونگ ،جانشینی حضرت محمد ،ص .111
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بستر بیماری پیامبر حضور داشته باشد .البته وی در نهایت مدعی میشود اگرهم خبر
درست باشد ،باز خللی بر اعتراض عمر نمینشیند .در این قسمت استدالل احمدیان
تقریبا همان استدالل گروه دوم است 1.قابل تأمل این که ابن خلدون در همان منبع
پیش گفته استدالل میکند که اگر پیامبر به واقع پیش از آن به جانشینی علی تصریح
کرده بود ،دیگر نیازی به نوشتن مؤکد تازهای نبود؛ که البته این استدالل چندان موجه
نمینماید.
اما صالبی اصل خبر را معتبر میشمارد ولی تالش میکند آن را به گونهای معقول
تفسیر کند .از جمله دعوی او این است که اوال ،سخن مورد نظر پیامبر هرچه بوده است
چندان مهم نبوده و ثانیا ،سخن او قطعا از امور دینی نبوده و گرنه پیامبر هرگز به خاطر
رعایت مصالح زودگذر آن را ترک نمیگفته است .او از قول این تیمیه در «منهاج
السنه» نقل میکند که نظر پیامبر از اموری نبوده است که خداوند بر او واجب کرده
باشد .این محقق در نهایت مدعی است که نظر و رأی عمر مصداق اجتهاد مجاز بوده
2
و نه مخالفت با پیامبر و انکار حقانیت او.
در مقام مقایسه ،نظر گروه نخست ،منطقیتر و مقبولتر مینماید .اگر این مدعا
درست باشد که راوی آن ابن عباس است ،عدم بی طرفی او در جدالهای سیاسی آن
دوران ،سخن او را در موضوعات سیاسی و جناحی تا حدودی سست و غیر قابل قبول
مینماید .وانگهی ،خبر واحد است و از این رو چندان موجه نمینماید مگر از طرق
معتبر دیگر تأیید و توثیق شود .گفتنی است که برخی از استداللهای صالبی نیز سست
بنیاداند و چندان معقول و پذیرفتنی نمینمایند.
در پایان این مبحث الزم است به نظر یکی از عالمان اهل سنت نیز اشاره شود که در
این باب نظر کامال متفاوتی دارد و در واقع به نظر شیعی نزدیک و یا میتوان گفت با
3
آن یکی است.
سبط ابن جوزی از عالمان نامدار قرن هفتم هجری در کتاب «تذکره الخواص» در
 . 1احمدیان ،سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب ،ص .011-401
 . 2صالبی ،علی مرتضی ،ص .322-422
 . 3از آنجا که در کتاب «تذکره الخواص» مطالب بسیار نزدیکی به آموزههای رایج سنتی شیعی دیده میشود
و به طور خاص ماجرای غدیر که نقل شد تقریبا همان است که شیعیان امامی عقیده دارند ،در باره سنی بودن
سبط ابن جوزی تردید شده و برخی از سنیان او را به شیعی بودن متهم کردهاند .هرچند احتمال شیعی بودن سبط
ابن جوزی چندان زیاد نیست اما حداقل از مجموعه فصول کتاب تذکره که به امامان دوازده گانه شیعه و حضرت
فاطمه اختصاص دارد و نوع بیان نوشتار تمایل و گرایش آشکار شیعی نویسنده را نشان میدهد .با این همه ،به
احتمال زیاد نویسنده کتاب تذکره الخواص محقق مسلمان آزاداندیشی بوده که از تعصبات فرقهای در قرن هفتم
تا حدودی آزاد بوده و به حقایقی که خود بدان رسیده بود اذعان کرده و در کتاب خود آورده است.
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باب حدیث غدیر به تفصیل بحث کرده و او با برشمردن ده معنا برای لغت والیت و
موال (مانند مالک ،آزاد کننده ،آزاد شونده ،یاری کننده ،پسر عمو ،هپیمان ،ضامن،
نگهداری میراث ،همسایه ،بزرگ دارای پیرو مطیع) ،در نهایت به این نتیجه میرسد که
مراد از لغت موال در گفتار پیامبر در غدیر خم همان معنای دهم است که والیت مطلق
بوده و دیگر معانی در آن مستتر است .وی از یک سو به جمله آغازین خطبه غدیر
(الستم تعلمون ّانی اولی بالمؤمنین من انفسهم» استناد میکند و از سوی دیگر به برخی
روایاتی که در منابع عمدتا به عنوان مناقب و فضایل علی بن ابی طالب ذکر شدهاند
متوسل میشود .جمله مشهور «علی مع الحق» نمونهای از این شمار است .نویسنده به
برخی گواهیها نیز اشاره کرده است .از جمله به ابیات ّ
حسان بن ثابت (شاعر نامدار
عصر نبوی) استناد کرده که در بیتی سروده است «فقال له قم یا علی ّ
فاننی  /رضیتک
من بعدی اماما وهادیا» و نیز نقل کرده قیس بن سعدبن عباده در ضمن ابیاتی در صفین
به حدیث «من کنت مواله فعلی مواله» استشهاد کرده است .او در پی این استداللها
و استنادها مینویسد بدین ترتیب امامت و اطاعت از او ثابت است .این نویسنده مدعی
است علما اجماع دارند که داستان غدیر در حجه الوداع رخ داده و صد و بیست هزار
1
نفر در آن حضور داشتهاند.
پاسخ این مدعیات همان است که در تحلیل مطالب باال آمد .به ویژه اگر قانع شویم
که شخص شخیص علی بن ابی طالب مقام نصب از طریق نص را برای خود قایل نبوده
دیگر چه جای چنین دعوی بزرگ و قاطعی؟ با این حال در ارتباط با این سخنان دو نکته
قابل ذکر است.
نکته نخست استشهاد به جمله «الستم» نبی اسالم است .از آنجا که سبط ابن جوزی
(مانند عموم مسلمانان) از این جمله والیت تصرف در معنای مطلق آن را استنباط کرده
و میکند ،در این خطبه نیز این گونه فهمیدهاند همان گونه که پیامبر به عنوان امام و
حاکم حق تصرف مطلق داشته و او در تمام امور حق اولویت بر عموم مؤمنان دارد و در
نتیجه مردمان نیز میبایست اطاعت مطلق میکردهاند ،فرمان والیی پیامبر نیز الزم ّ
االتباع
بوده و امامت علی و جانشینی بالفصل او شرعا ثابت است و اطاعت از آن نیز واجب
شرعی است .اما چنین امر مفروضی ،به رغم شهرتش ،نه تنها ثابت نیست بلکه خالف
آن ثابت است .کلمه الستم در حدیث غدیر اشارتی است به آیه ششم سوره احزاب .این
آیه از مهمترین استنادات مدافعان حكومت تئوكراتیك پیامبر اسالم است و حتی والیت
مطلقه پیامبر را از آن استنباط كردهاند .چرا كه ظاهرا آیه میگوید پیامبر از خود مؤمنان
1

 .سبط ابن جوزی ،یوسف ،تذکره الخواص ،با مقدمه سید محمد صادق بحرالعلوم ،ص .33-82
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در امر والیت و تصرف در امور زندگی شان سزاوارتر است و این یعنی فرمان مطلق از
باال و اطاعت مطلق از پایین.
از آنجا که استناد به این گزاره وحیانی و دینی در موضوعات مختلف و از جمله در
باره غدیر و امامت علی و بعدها فرزندانش بسیار مهم است ،گزارش آیت الله منتظری
از آرای مفسران و متفکران مسلمان را در این جا نقل میکنم؛ شاید راهی به حقیقت
بگشاید .به روایت منتظری چهار احتمال در مورد محدوده والیت و اولویت مطرح شده
در آیه پدید آمده است که به اختصار گزارش میشود:
 -1اولویت پیامبر درتمام مسائل مردم ،چه شخصی و چه اجتماعی .براساس این
احتمال پیامبراكرم درتمام مسائل از انسان نسبت به خودش اولی و مقدم است .یعنی
هرآنچه را شخص مؤمن و مسلمان برای خویش میپسندد و بدان تمایل دارد ،اعم
ازحفظ جان ،عالقه به ذات خویش ،حفظ آبرو ،اعمال نظر و اراده دركارهای مختلف
زندگی و  ...پیامبراكرم نسبت به همه آنها اولی باشد و باید وی را به خویش درتمام
مراحل زندگی مقدم داشت.
 -2اولویت درتشخیص مصالح .مطابق این احتمال اولویت آن حضرت درمواردی
است كه وی چیزی را برای مؤمنین مصلحت تشخیص میدهد  . . .با تعمق بیشتر
میتوان گفت نسبت امت به پیامبراكرم همانند نسبت بنده به موالی خویش است ،زیرا
تصرف درجان ومال آنان درحقیقت تصرف دراموال ودارایی خویش است.
 -3اولویت دراموراجتماعی و عمومی .براساس این احتمال ،آن حضرت
فقط در امور عمومی -اجتماعی اولویت دارد ،به این معنی كه وی نسبت به امور
عمومی جامعه از همه اولی است .مسائلی نظیر اقامه حدود ،تصرف دراموال غایب و
ناتوان ،حفظ و حراست از نظام اجتماعی جامعه ،گردآوری مالیاتها ومصرف آن در
.
درمصالح عمومی مردم ،بستن قراردادهای بینالمللی با سایر ملل
 -4اولویت نسبت به سایر والیان و اولیا .مطابق این احتمال ،پیامبر اكرم (ص) اولی است
نسبت به سایر والیتمدارانی كه درجامعه وجود دارند كه دراین صورت معنی آیه این
گونه میشود كه والیت آن حضرت از سایر والیتها قویتر و محكمتر و حكم وی از
سایر حكمهای صادره از دیگران نافذتر است.
درتفسیر مجمع البیان ( جلد  ،4ص  -338جزء هفتم )-ذیل همین آیه مطلبی
نقل شده كه مؤید همین احتمال است :روایت شده هنگامی كه پیامبر اكرم (ص)
میخواستند به جنگ تبوك عزیمت كنند به مردم دستور دادند برای شركت درجنگ از
شهر خارج شوند ،برخی افراد گفتند باید از پدر ومادرهایمان كسب اجازه كنیم ،دراین
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هنگام این آیه نازل شد.
با این که احتماالت دوم تا چهارم (البته با حفط چهارچوبهای ایمانی و رعایت حقوق
اساسی مردم و با توجه به شأن حکومتی پیامبر و نه نبوت او) میتواند معقول و مقبول
باشد اما مهم تفسیر اول است یعنی والیت مطلقه پیامبر .این احتمال قطعا منتفی است.
چرا كه اطالق آیه به معنای والیت مطلقه پیامبراست واین غیرقابل قبول است .زیرا اوال
پذیرفتن اطالق آیه در اولویت پیامبر در تمام زندگی مؤمنان ،به معنای قبول والیت مطلقه
پیامبراست و آن باید از طریق دیگر ثابت شود و نه تنها ثابت نیست بلكه دالیلی برخالف
آن ثابت است .ازجمله آن که منتظری نیز اطالق را رد میكند (فقیه بزرگی چون آخوند
خراسانی نیز والیت مطلقه پیامبر وامامان معصوم را قبول ندارد .)2ثانیا قبول اطالق به
معنای الغای حقوق شخصی مؤمنان است (مانند حق حیات ،حق انتخاب ،حق ازدواج،
حق مالكیت و غیره) .ثالثا والیت مطلقه نبی اسالم با اصول مسلم اسالمی سازگارنیست
و حتی درتعارض با آنهاست .اصولی چون :آزادی ایمان و عقیده ،نفی هرنوع سلطه
پیامبر ،نفی پیروی جاهالنه از پیامبر ،نفی وكالت و حفیظ بودن ازپیامبر و (. . .که در
آیات پر شمار قرآن آمده است) از اصول قاطع قرآنی است.
این نکته نیز قابل تأمل است که ،باز به گفته آیهالله منتظری ،تعدادی از مفسرین با
توجه به آیات قبلی این آیه چنین نتیجه گرفتهاند كه آیه مربوط به جریان زیدبن حارثه
است و در واقع یك جریان خصوصی و شخصی است و نمیتوان ازآن به عنوان یك
روشن شدن مسئله ،این آیات نازل گردید:
قانون كلی و عمومی استفاده كرد  . . .برای
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ
ْ
« . . .و َما جعل أد ِعیاءكم أبناءكم ذ ِلكم قولكم ِبأفو ِاهكم  ». . .و به دنبال آن ،این آیه
نازل گردید كه« :النبی اولی  ». . .و لذا درچند آیه بعد در همین سوره میفرماید« :و
َ
َ
ُ َ َ ُ َ َ ْ
َّ
َ َ
َ َ َ
ََما كان ِل ُم ْؤ ِمن َول ُم ْؤ ِم َن ٍة ِإذا قضى الل ُه َو َر ُسول ُه أ ْم ًرا أن َیكون ل ُه ُم ال ِخ َی َر ُة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم َو َمن
ٍ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ً
َّ
َْ
ص الل َه َو َر ُسول ُه فقد ضل ضلل ُّم ِب ًینا » ( آیه ) 36
یع ِ
نکته دوم این است که اگر مراد از جمله الستم تصرف والیی مطلق پیامبر بوده و نیز
ّ
من کنت مواله فعلی مواله به معنای نصب بوده است ،اوال چرا حسان بن ثابت خود نه
تنها به سقیفه اعتراض نکرد بلکه حتی در جناح علی نیز نایستاد و پس از بیعت با علی
با او نیز بیعت نکرد؟ 3وانگهی( ،چنانکه شیعیان به درستی استنباط میکنند) به مقتضای
مضمون انتقال والیت مطلقه نبی به وصی منصوب و منصوص ،بی گمان علی بن ابی
طالب نیز دارای والیت مطلقه بوده است؛ در این صورت ،چگونه است که قیسن بن
1

1
2
3

 .منتظری ،حسینعلی ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،جلد  ،1ص .721-221
 .در این مورد بنگرید به کتاب « سیاست نامه خراسانی » اثر محسن کدیور.
 .در صفحه  85تذکره به عدم بیعت حسان تصریح شده است.
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سعدبن عباده (فرزند سعدبن عباده که هماره از یاران وفادار و استوار علی و سخت
معتمد وی بوده) خود در مقام کارگزار علی امیرالمؤمنین در مصر با فرمان مقام عالی
حکومت در باره جنگیدن با برخی گروههای شورشی مخالفت کرده و در نهایت نیز از
مقام خود کناره گیری کرده و از مصر خارج میشود؟ مخالفت ّ
مصرانه و قاطع با علی
و آن هم در امر حکومتی ،چگونه با والیت مطلقه سازگار است؟
بدین ترتیب (به دالیلی که گفته شد) نه دعوی نصب الهی و انحصار خالفت در علی
ثابت است و نه ادله عقلی و نقلی پر شماری که متأخران برای مدلل کردن این دعوی
ارائه کردهاند مقنع و وافی به مقصود است.

بخش هجدهم

تشیع آغازین در پویه تاریخ

درآمد

این قسمت چهارمین قسمت از جستارهایی است که از منظر تاریخی به اندیشه و
تحوالت سیاسی در اسالم آغازین میپردازد .در بخش نخست ،به حدیث مشهور
«االئمه من قریش» اشاره شد و در بخش دوم ،دیدگاه شخص امام علی در باره خالفت
و این که از نظر ایشان خالفت و امارت انتخابی است و یا انتصابی بحث شد و در
قسمت سوم ،بحث نسبتا مستوفایی در باره داستان غدیر و حدیث مشهور والیت به
میان آمد .در هر سه موضوع ،این مسئله به روشنی بیان شد که (حداقل از منظر راقم
این سطور) مسئله امارت و به تعبیر پسینیتر خالفت و امامت و یا حکومت و دولت
در سنت فکری و اعتقادی مسلمانان آغازین ،زمینی و عرفی و مردمی بوده است و نه
شرعی و دارای بنیادهای الهی و تئوکراتیک .اینک در این قسمت ،که به نوعی تکملهای
بر سه قسمت پیشین است ،به مفهوم شیعه و به یک معنا داستان سنی و شیعه از منظر
ثبت وقایع تاریخی میپردازم و امیدوارم که این بخش بتواند ابهامات احتمالی مباحث
قبلی را بر طرف کند.
زایش ّ
تشیع در دامن اسالم

مقتضای تاریخی نگری ایجاب میکند که مذهب شیعه را به عنوان یک «پدیده»
تاریخی مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم و اگر هم قرار بر تفسیر کالمی و اعتقادی تشیع
باشد بگذاریم برای مرحله بعد که البته فعال در حوزه کار من در این سلسله جستارها
نیست .تفاوت اساسی نگاه تاریخی و مورخانه با نگاه اعتقادی و تئولوژیک در همین
اصل بنیادین است و به گمان نگارنده ،که به نگاه تاریخی باور دارم ،بدون نگرش
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تاریخی یعنی بررسی چگونگی و چرایی زایش یک فکر و یا عقیده و دین و مذهب و
مسلک در متن واقعیتهای عینی ،هیچ پدیده و رخدادی قابل فهم و درک و تحلیل
نخواهد بود .به هرحال گفتن ندارد که تشیع و یا مذهب شیعه امروز به عنوان یک نحله
در اقلیت در درون اکثریت مسلمان حضور دارد و دیری است که دوگانه «تشیع  /تسنن)
در ادبیات روزمره مسلمانان و پژوهشگران (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) رایج و تثبیت
شده است .حال پرسش این است که تشیع چرا و چگونه زاده شد و چگونه رشد یافت
و به یک مذهب و نحله کالمی و فقهی و آموزشی و تربیتی جداگانه از اسالم عام
متحول شد؟
روشن است که پاسخ جامع به این پرسش (به ویژه پرسش از چگونگی و چرایی
تحوالت فرقهای و کالمی این نحله) نیازمند بحث مبسوطی است و در این مجال
نمیگنجد .مخصوصا تحقیق در تشیع امامی (اثنی عشری)به دلیل این که متأخر است و
در قرن چهارم و با پایان گرفتن دوران امامت منصوص و منصوب معصوم و آغاز غیبت
کبری به سال  329هجری سامان نهایی خود را یافته است ،به واکاوی حداقل چهار
قرن تاریخ نخستین محتاج است و بدون بررسی مورخانه این دوران پر حادثه و مهم هر
اظهار نظری ابتر است .با این حال از آنجا که مراد ما اشارتی به چگونگی و چرایی
پیدایی مذهب شیعی در قرن نخست است ،به همین بسنده میکنیم و اگر به تحوالت
بعدی اشارتی میشود حاشیه و به عنوان تکمله است نه بیشتر .باید دانست که چهار امام
نخست شیعه (علی ،حسن ،حسین ،علی زین العابدین) در قرن اول زندگی میکردهاند
و (اگر کیسانیه را جداکنیم) انشعابات بزرگ و ماندگار دیگر شیعی پس از آن رخ داده
و این چهار امام نیای تمام فرقههای شیعی و مورد قبول شان هستند .هرچند امام چهارم
نقش چندانی در تأسیس شیعه نداشته است.
روشن است که تشیع از یک حادثه ظاهرا ساده آغاز شد و آن اعتراض علی بن ابی
طالب به چگونگی انتخاب جانشین سیاسی محمد در مقطع درگذشت آن حضرت
بود؛ اعتراضی که بعدها به انشعابی بزرگ در سرای اسالم و آئین مسلمانی و در جمع
مسلمانان پر شمار منتهی گردید.
گزیده داستان آن است که با درگذشت نبی اسالم مسلمانان به ضرورت دریافتند
که برای سامان یافتن امور مدنی و اجتماعی روزمره خود ناگزیر باید «امیر»ی انتخاب
کنند .عربان از دیرباز با مرگ شیخ قبیله ،با پیشگامی و تدبیر بزرگان و ریش سفیدان
قبیله ،برای خود رئیس (زعیم) انتخاب میکردند که غالبا پسر ارشد رئیس متوفی بوده
است .اصطالح رایج دوران پیش از اسالم «امیر» بود .البته این سنت رایج در میان قبایل
پراکنده عرب در سراسر شبه جزیره و یا حجاز بوده است ولی قریش (که از سده پنجم
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میالدی به بعد متمرکزترین و قدرتمندترین تیره بزرگ عرب در حجاز بود) به گونهای
متفاوت عمل میکرد .قبایل درونی قریش هر یک دارای نظام داخلی خاص و رئیسی
خاص بود ولی در مجموع دارای زعیم عام نیز بود که در «دارالندوه» (مجلس شورایی
ُ
که به وسیله قصی بن کالب نیای مهاجر قریش در سده پنجم میالدی بنیاد نهاده شده
بود) به وسیله نمایندگان قبابل قریش (که در آستانه ظهور اسالم به چهل قبیله رسیده
بود) برگزیده میشد و با مرگ هر رئیسی باز در اجتماع دارالندوه رئیس جدید برگزیده
میشد 1.روزگاری عبد مناف ریاست عام را داشت و بعد فرزندش عبدالمطلب و بعد
در آستانه دعوت محمد فرزند عبدالمطلب ابوطالب و بعدتر ابوسفیان بن حرب این مقام
را بر عهده داشت که از تیره دیگر یعنی عبدشمس بود ولی به هرحال مشروعیت خود را
از عبدمناف میگرفت که به نوعی بنیادگذار مشروعیت بخش قریش شمرده میشد .با
فتح مکه این سنت برای همیشه به پایان رسید و راه و رسم دیگری آغاز شد.
وفق تمام منابع با مرگ نبی اسالم ،نخستین اقدام برای تعیین زعیم از سوی انصار
(مسلمانان مدینه که عمدتا از دو قبیله اوس و خزرج ترکیب یافته بود) صورت گرفت.
ّ
انصار در محلی ُمسقف( 2محلی که بعدها در تاریخ ذیل عنوان «سقیفه بنی ساعده»
نامبردار شد) گرد آمده تا برای خود رئیسی انتخاب کنند .هرچند غالبا گمان میکنند
که انصار تصمیم داشتند برای عموم مسلمانان رئیس و امیر برگزینند ولی برخی گفتهاند
که انصار فقط میخواستند برای خود یعنی مردمان مدینه (با رهبری اوس و خرج)
امیری برگزینند و نه برای مردمان مکه و به طریق اولی برای دیگر نواحی دور و نزدیک
 . 1نهادهای سیاسی و مشورتی اعراب منحصر به دارالندوه نبود .جوادعلی (المفصل فی تاریخ العرب ،جلد ،5
ص ص  )532-622شرح مبسوطی در باب انواع نهادهای سیاسی و مشورتی اعراب در نواحی مختلف عربستان
داده است .او مینویسد :اعراب جنوبی مجالس مشورتی داشتند که به آن «مزود» میگفتند .در این مجلس امیر
با بزرگان در امور عمومی از جمله در باره مالیاتها مشورت میکرد .در دولتهای معینی و سبأیی این نوع مجالس
وجود داشت .کسانی از بزرگان و افراد موجه و معتبر از رجال دینی یا بزرگان قبایل یا پیران محترم و یا زمینداران
و افراد ثروتمند در آن گرد میآمدند .مزود یا مزاود در واقع مجلس ملی بود .مردم عادی و حتی طبقه متوسط در
آن راه نداشتند.
در اعراب غربی نیز چنین نهادی وجود داشت.
در جستار چهارم به مناسبتی این فراز آمده است.
 . 2اهمیت عبارت سقف و اصطالح سقیفه از آنجاست که در آن دوران اعراب حتی در دو شهر مدینه و مکه
در مراحل بدوی زیست محیطی زندگی میکردند و هنوز خانههای دارای سقف و درب و پنجره و مجهز به آب
و بهداشت معمول شهرنشینی و حتی ده نشینی چندان زیاد نبود و به همین دلیل جمع شدن بزرگان یک شهر در
جایی مسقف مهم بوده و از این رو نامی ماندگار یافته است .البته روشن نیست که این محل مسقف چگونه بوده
و چه کیفیتی داشته و مثال سقف از مصالح سنگین (مثال سنگ و یا خشت خام) بوده و یا از پارچهای بافته شده
از موی بز و یا شتر از این رو در سایه بان .دومی محتملتر مینماید .در هرحال سایه دار بودن محل اهمیت داشته
نه اصل سقف و مصالح آن .در باره وضعیت منازل و متعلقات آن مطالعه کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»
اثر امیرحسین ترکاشوند مفید تواند بود.
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که البته در آن زمان هنوز چندان گسترده نبود و هنوز امپراتوری عربی-اسالمی تأسیس
نشده بود .دلیل این تصمیم نیز آن بود که در آن زمان مردمان مدینه یا همان «انصار»
میپنداشتند میهمانان آنان یعنی مهاجرین عمدتا قریشی ،با مرگ پیامبر به زودی مدینه
را رها کرده و به شهر خود باز میگردند از این رو میبایست هرچه زودتر برای خود
امیری انتخاب کنند تا وحدت قبایلی دیرین شان گسیخته نشود و به هرحال امورشان
به سامان شود .البته انصار پس از فتح مکه نگران شده بودند که نکند محمد به زودی
مدینه را رها کرده و آنان را به حال خود وانهد .این نگرانی پس از جنگ حنین و تقسیم
غنایم جنگی بین مکیان و قریشیان افزوده شده بود ولی پیامبر با تدبیری از این پندار
مانع شد و به انصار اطمینان داد که با آنها خواهد بود و رهایشان نخواهد کرد .زمانی که
محمد پس از توزیع غنایم دریافت انصار ناخرسندند و این اقدام را احیانا به معنای بی
مهری اش به انصار تفسیر میکنند ،آنان را زیر چادری گرد آورد و به طور اختصاصی
با ایشان سخن گفت و توضیح داد که برای چه انصار را از غنایم محروم کرده است.
سپس افزود «دیگران با گوسفند و شتر باز میگردند ،آیا شما دوست ندارید با رسول
1
خدا باز گردید؟» .این سخنان عمدتا عاطفی کدورت را زدود و انصار را شادمان کرد.
اکنون انصار ،که با مرگ پیامبر هم نگران آینده بودند و هم خود را از قید بیعت با او
2
آزاد میدیدند ،بی درنگ جمع شده تا برای آینده خود و شهر خود تدبیری بیندیشند.
به هرحال به شرحی که در جستار پانزدهم آمد ،در فرجام کار چند تن از بزرگان
قریشی وارد عرصه کارزار سقیفه شده و با برخواندن سخنی از پیامبر (حدیث االئمه
من قریش) مدعی انحصار فرمانروایی تباری خود شده و با توسل به انواع ابزارها (از
جمله تهدید و زور و جنگ در پیکارهای ّرده که به زودی آغاز شد و به سرکوبی شدید
 . 1در مور پیکار حنین بنگیرید به :طبری ،تاریخ ،جلد  ،3ص 07؛ بخاری ،صحیح ،جلد  122 ،4؛ مسلم،
صحیح ،جلد  ،1ص 337؛ سیره ابن اسحاق ،جلد  ،4ص .439
 . 2تا آنجا که من دیده ام دو محقق مسلمان و غیر مسلمان به این دقیقه توجه کرده و بدان تصریح کردهاند.
یکی عبدالفتاح عبدالمقصود است که در کتاب «امام علی بن ابی طالب» (جلد اول ،ترجمه سید محود طالقانی،
تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ چهارم ،7631 ،ص  932و  )142این نکته را ذکر کرده و از محققان غربی
ویلفرد مادلونگ است که در کتاب خود (جانشینی حصرت محمد ،ص  )56مینویسد« :انصار هم مانند بسیاری
از قبایل عرب درگیر ّرده بودند ،گرچه در اعتقادات اسالمی خود راسخ بودند ،و بدون تردید تصور میکردند با
رحلت محمد بیعت آنان با او به پایان رسیده است و آنان با احتمال فروپاشی جامعه سیاسی که محمد آن را بنا
کرده بود ،با تجمع خود خواستند دوباره اداره شهرشان را خود در دست گیرند و به همین منظور بدون مشورت با
مهاجران  ،تجمع کردند .آنها میپنداشتند که مهاجران دلیل موجهی برای اقامت در مدینه ندارند و به شهر خود
مکه مراجعت خواهند کرد».
البته عبدالحسین زرین کوب نیز به گونهای به این مدعا اشاره است .او در کتاب «تاریخ ایران پس از اسالم»
(ص  )113مینویسد« :انصار گویی میخواستند قدرت و اختیاری را که پیش از آن در کار اداره شهر خویش
میداشتند و با هجرت پیغمبر و آمدن مهاجرین مکه آن را از دست داده بودند دوباره به دست آورند».

خیرات هیوپ رد نیزاغآ عیشت

221

مخالفان و معترضان به فرمانروایی قریش منتهی گردید) موفق شدند تا میخ قدرت خود
را بر پیکر امت مسلمان نوپدید بکوبند.
هرچند صدای اعتراض انصار با خروج سعدبن عباده از صحنه و سپس ترور او در شام
برای همیشه خاموش شد 1ولی همزمان صدای اعتراض دیگری از سرای اصحاب رسول
حول بنیهاشم (تیرهای از قریش) و به طور خاص اهل بیت با رهبری علی و عباس
(عموی پیامبر) به رخداد سقیفه و خالفت ابوبکر آغاز شد؛ صدایی که پژواک آن ادامه
یافت و هنوز هم سر خاموشی ندارد .البته علی و عباس تنها نبودند شماری از اصحاب
2
بزرگ و خوشنام پیامبر نیز از جناح معترض بنیهاشم و علی حمایت کردند.
هرچند علی و دیگران به زودی با خلیفه ابوبکر بیعت کرده و تا پایان در کنار خلیفه
بوده و از هیچ نوع همکاری فکری و سیاسی برای بهبود اوضاع و تمشیت امور دریغ
نکردند .پس از ابوبکر همین نوع رابطه با خلیفه دوم عمربن خطاب نیز ادامه یافت و
در دوران خلیفه سوم نیز همین مناسبات برقرار بود .اما در عین حال در یک روند حدود
چهل ساله مفهوم «شیعه علی» شکل گرفت که پس از آن در سده دوم پسوند علی از
آن حذف شد و عنوان شیعه به جریانی خاص در جمع پر شمار جریانهای متنوع اسالمی
سه قرن نخست اطالق شد.
اعتراض معترضانهاشمی به سقیفه چه بود؟

بدین ترتیب روشن شد که داستان پیدایش شیعه و مذهب تشیع با یک اعتراض سیاسی
آغاز شد و آن اعتراض بنیهاشم با رهبری علی و عباس به چگونگی رخداد سقیفه بنی
ساعده و برکشیده شدن ابوبکر بود و بعد در گردونه تغییرات و تحوالت ادوار بعد دچار
 . 1مادلونگ (جانشینی حضرت محمد ،ص  )07به نقل از طبقات ابن سعد میآورد که عمر از سعد خواست
مدینه را ترک کند و سعد هم به شام رفت و در حوران ،احتماال در سال  51درگذشت .نوه او عبدالعزیزبن سعید
ین سعدبن عباده نقل میکند که ّ
اجنه از چاهی آوا دادند که آنها سید خزرج را کشتهاند .در پی آن مادلونگ
ّ
میافزاید :عبدالعزیز دقت نکرده که آیا اجنه به دستور خدا عمل کردهاند یا به فرمان عمر .این تعابیر ،و نیز این
واقعیت که قاتل سعد هر گز پیدا نشد ،احتمال ترور سعد بن عباده را بسیار محتمل مینماید .باید افزود در برخی
منابع به قتل و یا ترور سعد تصریح شده و حتی نام کسی که از سوی عمر مأمور ترور سعد بوده را ذکر کردهاند.
در باره این حادثه بنگرید به :عالم زاده ،مدخل ابوبکر ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،5 ،ص 922
 . 2طبق گزارش منابع (یعقوبی ،بالذری ،ابن عبد ربه ،طبرسی و ابن ابی الحدید) این شخصیتهای غالبا مهم
از بیعت با ابوبکر تن زدند :علی ،سعدبن عباده ،عباس بن عبدالمطلب ،فضل بن عباس ،زبیربن عوام ،خالدبن
سعید ،مقدادبن عمرو ،سلمان فارسی ،ابوذر غفاری ،عماربن یاسر ،براءبن عازبّ ،
ابی بن کعب ،حذیفه بن الیمان،
خزیمه بن ثابت ،ابوایوب انصاری ،سهل بن حنیف ،عثمان بن حنیف ،ابوالهیثم بن التیهان ،سعدبن ابی وقاص و
ابوسفیان بن حرب .اغلب اینان در همان آغاز ار معترضان به سقیفه و از حامیان علی بودند ولی تقریبا تمام آنها
بعدها از سران مخالفان و منتقدان خالفت و به ویژه در روزگار عثمان بوده و در جناح بندی سیاسی در شمار
اصحاب و یا حامیان علی قرار داشتند .بنگرید به :عالم زاده ،مدخل ابوبکر ،دایره المعارف بزرگ اسالمی،5 ،
ص 822
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دگردیسی فکری و عملی و سیاسی مهمی شد و به صورت یک خوانش کامال متمایز و
متفاوت از اسالم اکثریت مسلمانان بروز و ظهور پیدا کرد.
اما به واقع اعتراض به چه بود؟ وفق روایات پر شمار و تحقیق در واقعیتهای رخ
داده در مقطع رحلت نبی اسالم ،اعتراض علی و هوادارانش دو ایراد مشخص در کار
سقیفه و سقیفه سازان میدیدند؛ یکی ،این که اجماع مهاجرین و انصار صورت نگرفته
بود و به ویژه شخصیتهای معتبر و از جمله خانواده پیامبر در آن رأی زنی و انتخاب
مهم حضوری نداشتهاند ،و دیگر این که بنیهاشم به طور عام و علی بن ابی طالب به
طور خاص جانشینی پیامبر را حق خود میدانستند و حداقل آن است که علی خود را
از جهات مختلف شایستهتر برای جانشینی پیامبر میدانست .میتوان دقیقتر گفت که
اعتراض این گروه در سه مورد بود :عدم حضور مهاجر و انصار در شورای سقیفه ،باور
به تخصیص خالفت پس از رسول به بنیهاشم (که تیره قریشی پیامبر و علی و عباس
بود) و سوم ،صالحیت تام و یا بیشتر علی برای جانشینی نبی اسالم.
اگر امروز از فراز چهارده قرن و منصفانه به این مدعیات بنگریم ،میتوان داوری کرد
که در مورد نخست این ایراد و اعتراض وارد است .چرا که در سقیفه افزون بر خانواده
پیامبر (که به هرحال در نظام قبایلی آن روزگار دارای اعتبار و حقی بودند) در واقع جز
سه نفر کسی حضور نداشت و بیعت عمومی روز بعد (پس از تدفین پیامبر در مسجد
مدینه) نیز تشریفاتی بود و هیچ نقشی در انتخاب خلیفه نداشت .کارگردان اصلی سقیفه
سه نفر بودند :ابوبکر ،ابوعبیده جراح و عمربن خطاب البته با کارگردانی عمر 1.به ویژه
که علی (چنان که بارها گفته) خود ،بر خالف دیدگاه کسانی چون ابوبکر و عمر ،به
شورای مهاجرین و انصار اعتقاد داشت نه فقط شورای مهاجرین .به ویژه که بیعت با
ابوبکر و تثبیت خالفت او با زور و ارعاب و تحمیل در حق برخی معترضان و مخالفان
نیز همراه بوده است .از جمله آنها هجوم عمر در رأس گروهی به خانه فاطمه که در
آنها شماری از هواداران معترض علی (از جمله زبیر) گرد آمده بودند و حاضر نبودند

 . 1تحلیل المنس در مقاله «مثلث قدرت ابوبکر ،عمر و ابوعبیده» نشان میدهد که رهبر مثلث قدرت عمر
بوده است .مادلونگ (جانشینی حضرت محمد ،ص  )13مینویسد« :کایتانی در یکی از مجلدات بعدی تاریخ
اسالم ،نظریه «مثلث قدرت ابوبکر ،عمر و ابوعبیده» المنس را مناسب ترین تبیین ریشههای خالفت میدانست.
الهام بخش اقدامهای مشترک این مثلث عمر بود .او این شعور عملی و سیاسی را داشت که رحلت محمد را پیش
بینی کند و قول و قرارهای الزم برای حل مسئله جانشینی را با پشتکار و به بهترین وجهی تدارک ببیند و بدین طریق
امت اسالمی را از بال و مصیبت نجات دهد .از این رو پایه گذار اصلی خالفت عمر بود و ابوبکر را صرفا به خاطر
شناختی که از صالح و مقام واالیش در نزد پیامبر داشت برای انتخاب در مقام خلیفه اول جلو انداخته بودند» .این
تحلیل پس از چهارده قرن تا حدودی مؤید نظر علی درباره نقش و هدف عمر در سقیفه است.
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به تصمیم متخذ در سقیفه تن دهند 1.از جمله این تهدیدها تهدید به آتش کشیدن خانه
فاطمه بوده که در منابع بسیاری نقل شده است 2.با توجه به این مالحظات است که
بعدها عمر ،که خود کارگردان اصلی سقیفه بود ،صریحا اعتراف کرد که اقدام سقیفه
3
اشتباه (فلته) بوده و شماری از عالمان و پژوهشگران معاصر بدان اذعان کردهاند.
واقعیت این است که ماجرای سقیفه در شرایطی رخ داده بود که خانواده اثرگذار
پیامبر از صحنه غایب بوده و در کار دفن نبی اسالم بودند .شاید اگر در انتخاب
خلیفه اندکی درنگ میشد و با حضور شخصیتهایی چون علی و عباس و زبیر و
همفکرانشان حول موضوع جانشینی محمد تصمیم گیری میشد ،اختالفات بعدی رخ
نمیداد و در نتیجه معترضی باقی نمیماند.
اما در مورد دوم .چنان که در جستار پانزدهم آورده ام ،به گمانم ،دعوی تخصیص
امر مهم امارت بر جامعه در یک خاندان و یا قبیله نه با معیارهای اسالمی سازگار است
و نه از پشتوانه نظری و استداللی معقولی برخوردار است .از این رو در وثاقت تاریخی
آن باید تردید کرد.
 . 1گرچه برخی (از جمله احمدیان در سیما و شخصیت خلیفه دوم عمربن خطاب و علی صالبی در کتاب
علی مرتضی) تالش دارند که اعمال خشونت علیه معترضان و به ویژه اعمال خشونت عمر را در این مورد انکار
و یا به شکلی ناموجه توجیه کنند اما نه اصل ماجرای رفتن به خانه فاطمه و اعمال فشار علیه معترضان جای انکار
دارد و نه محملی برای توجیه وجود دارد .از جمله حسن ابراهیم (تاریخ سیاسی اسالم ،جلد  ،ص  )182تصریح
میکند که «عمر با کسانی که از بیعت سر باز زده بودند با سختی و خشونت رفتار کرد».
 . 2این مدعا در شماری از منابع از جمله در انساب االشراف بالذری (جلد  ،2ص  )862آمده و در منابع
شیعی در این مورد بسیار گفته و نوشته شده و این اقدام عمر را از سیئات و گناهان او شمردهاند .البته گویا در آن
زمان آتش زدن خانه مخالفان و شورشیان علیه حکومت سنتی بوده که گاه انجام میشده است .چنان که در زمان
خالفت علی نیز در مواردی رخ داده است .هرچند چنین تهدیدی محتمل مینماید اما وقوع آتش و حتی اعمال
خشونت فیزیکی علیه شخص شخیص دخت محتشم نبی اسالم ،بسیار بعید است و حداقل ثابت نیست .در منابع
و از جمله در انساب االشراف و منابع شیعی مانند مفید (الجمل ،ص  )75و احتجاج طبرسی (جلد ،1 ،ص )501
نیز در حد تهدید به آتش زدن آمده است .هرچند این نیز گفته شده که به دلیل هجوم عمر به خانه فاطمه و ضربه
زدن به فاطمه ،فرزند در رحم مادر (که نامش را هم محسن گفته اند) تلف شده و در واقع کشته شده است.
اما باید توجه داشت اگر چنین رفتاری خشن و دور از ادب و انتظار صورت گرفته بود ،قاعدتا مناسبات علی و
فرزندانش با خلیفه عمر نمیتوانست چندان حسنه بوده باشد و تا آنجا پیش برود که عمر از دختر خردسال علی
(ام کلثوم) خواستگاری کند و این دختر به همسری شخصیتی چون عمر در آید و مناسبات این زوج نیز تا پایان
حسنه باشد (هرچند در مجادالت متأخر شیعه و سنی برخی تالش دارند اصل ماجرا را انکار کنند) .افزون بر آن،
سخنان فراوان علی در ستایش عمر نیز چنان رفتاری را از عمر تأیید نمیکند .همین طور میتوان اشاره کرد که
نام عمر در فرزندان علی و نیز حسن و حسین فراوان بوده و در آن زمان حداقل انتخاب چنین نامی بیش از همه
یادآور نام عمربن خطاب بوده و بدین ترتیب نمیتوان پذیرفت که علی و فرزندان فاطمه نام قاتل مادر و یا یکی از
برادرانشان را برای فرزندانشان برگزیده باشند.
 . 3بنگرید به طه حسین ،علی و بنوه ،ص  81و عبدالفتاح عبدالمقصود ،امام علی بن ابی طالب ،ص -951
 .071این نویسنده سنی مصری در این باب بحث مفصلی دارد .جمع بست او این است که :انتخاب سه خلیفه
نخست «انتصاب آریستوکراتیک» بوده و تنها گزینش علی «انتخاب ملی» بوده است.
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و اما در مورد سوم یعنی تخصیص امر جانشینی به علی بن ابی طالب .چنان که
در جستار هفدهم به تفصیل آمد ،میتوان از افضلیت و برتری علی بر دیگران در حق
جانشنیی دفاع کرد ولی با هیچ منطق درون دینی و بیرون دینی نمیتوان از حق انحصاری
و به ویژه نصب الهی و تئولوژیک علی و یا هر کس دیگر دفاع کامیاب کرد .این که
علی از همان آغاز تا پایان بارها بارها از حق خود و از برتری و شایستگی بیشر خود سخن
گفته شده تردیدی نیست و منابع شیعی و سنی انباشته از این روایات و منقوالت است
(از جمله در نهج البالغه).
با این گزارش (گزارشی که برآمده از اجماع منابع است) آشکار میشود که اعتراض
علی و تیره او و یارانش به حقانیت شخصی و یا تباری وی بر دیگران و به اصطالح
روایی مذهبی عدم رعایت حق تقدم فاضل بر مفضول بوده است و نه بیشتر و این بدان
معناست که در آغاز نه صحبتی از نصب الهی و حق ذاتی علی بوده و نه اعتراضی به
اصل شورای مهاجر و انصار و بیعت در میان بوده است و چنان که در اسناد مختلف
در نهج البالغه (از جمله خطبه  172و نامه  )6آمده مشروعیت شورای مهاجر و انصار
و بیعت امت دو اصل مشروعیت بخش امارت و خالفت معرفی شده است (بنگرید
به جستار شانزدهم) .این واقعیت را قیاس کنید با آنچه در تشیع متأخر صورت بسته و
اکنون به عنوان اصول قطعی و خلل ناپذیر شیعی امامی پذیرفته شده و جا افتاده است.
اکنون در منطق شیعی اصل اصیل شورای مسلمانان و یا مهاجرین و انصار برای انتخاب
خلیفه و امام در حضور علی و دیگر امامان منصوب و منصوص به کلی نامشروع و فاقد
وجاهت شرعی و دینی دانسته میشود و حق انتخاب برای مردم مطلقا مردود است .در
این مورد نوشته مرتضی مطهری را در جستار شانزدهم آورده ام و اکنون در پانوشت
تکرار میکنم 1و حال اشاره میکنم به گفته عالمه طباطبایی در کتاب «شیعه در اسالم»
که در فصل آغازین کتاب در موضوع چگونگی و چرایی ظهور تشیع و داستان سقیفه
2
میگوید :علی و هوادارانش به «خالفت انتخابی و کارگردانان آن اعتراض کردند».
روشن است که چنین نبوده و نیست و این دعوی بر تاریخ بدان دلیل تحمیل شده که با
« . 1مسئله امامت از جنبه زعامت و حکومت این است که حاال که بعد از پیغمبر مانند زمان ایشان معصوم
وجود دارد و پیغمبر وصی برای خود معین کرده است که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صالحیت
مثل خود پیغمبر استثنایی است ،دیگر جای انتخاب و شورا و این حرفها نیست .همان طور که در زمان پیغمبر
نمیگفتند که پیغمبر فقط پیام آور است و وحی به او نازل میشود ،تکلیف حکومت با شوراست و مردم بیایند
رأی بدهند که آیا خود پیغمبر را حاکم قرار دهند یا شخص دیگر را . . .پیغمبر اوصیای دوازده گانه داشته است .
. .با وجود چنین کسانی برای بیان احکام اسالمی ،دیگر جای انتخاب و شورا و این حرفها نیست  .». . .مطهری،
امامت و رهبری ،ص .08
 . 2طباطبایی ،محمدحسین ،شیعه در اسالم ،ص ( 42استفاده در کتابخانه دیجیتال (الکترونیکی) قائمیه).
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پیش فرضهای کالمی و اعتقادی تشیع تاریخی متأخر سازگار باشد.
مفهوم شیعه و تشیع در پویه تاریخ

حال نوبت میرسد به تأملی در واژه شناسی شیعه که بیش از همه عمق واقعیتهای
تاریخی آغازین را آشکار میکند.
به اجماع تمام لغت شناسان «شیعه» به معنای «پیرو» است و به صورت انضمامی
به گروه و فرقه نیز اطالق میشود .طباطبایی نیز در کتاب «شیعه در اسالم» به درستی
مینویسد« :شیعه که در اصل لغت به معنای پیرو میباشد به کسانی گفته میشود که
جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را حق اختصاصی خانواده رسالت میدانند و
در معارف اسالمی پیرو مکتب اهل بیت میباشد» 1.در قرآن نیز واژه شیعه و مشتقاتش
در آیات مختلف به کار رفته که عموما به همین معناست.
اما اسناد تاریخی و روایی آشکار میکند که این لغت برای تبدل و تحول به یک
اصطالح خاص و فرقهای راه درازی پیموده است .در منابع شیعی شهرت دارد که لغت
شیعه را پیامبر خود به پیروان علی اطالق کرده است .طباطبایی با این که خود میگوید
«آغاز پیدایش شیعه» همان زمان حیات پیغمبر اکرم است ولی در مقام استدالل و استناد
روایی این مدعا به اخباری متمسک میشود و در پایان میافزاید« :گذشته از اینها نام
«شیعه علی» و یا «شیعه اهل بیت» در سخنان پیغمبر اکر صلی الله علیه و آله و سلم
2
بسیار دیده میشود».
حال در این مدعا مناقشه نمیکنیم که آیا واقعا اصطالح «شیعه علی» در زمان پیامبر
و به ویژه به وسیله نبی اسالم باب شده یا نه ،با فرض این روایات ،پرسش این است که
شیعه علی در آن زمان به چه معنا بوده و چه مفهومی را تداعی میکرده است؟
اگر به این پیش فرض معرفتی باور داشته و بدان ملتزم باشیم که اصطالحات و اسمها
پس از وجود و وقوع مسماها یعنی واقعیتهای عینی مطرح شده و جعل میشوند و نه
 . 1شیعه در اسالم ،ص  .12در مورد واژه شیعه و سابقه و نمونههای قرآنی و روایی و تاریخی آن بنگرید به
مبحث نخستین جلد اول کتاب «اعیان الشیعه» اثر سید محسن امین.
 . 2شیعه در اسالم ،ص .32-22
در این گفتار دو نکته گفتنی است .یکی این که استنادات طباطبایی در مورد اثبات مدعایش هرچند با مذهب
شیعه ارتباط دارد و بالموضوع نیست ولی هیچ ربطی به واژه شناسی شیعه و آن هم در زمان نبی اسالم ندارد (چرا
که روشن است در آن زمان اصول موضوعه شیعی وضع نشده بود)؛ و نکته دیگر ،این است که روشن نیست چرا
ایشان در متن گفتارش احادیث «بسیار» در باب اصطالح شیعه علی و مانند آن را نیاورده است .البته بعدها در
پانوشت چاپهای متعدد کتاب شیعه در اسالم به مواردی از این احادیث ارجاع داده شده است .ذهبی در «میزان
االعتدال» (جلد  ،2ص  )81نیز روایتی از پیامبر نقل کرده که در آنجا نبی اسالم در خطاب به علی از «علی و
شیعه تو» یاد کرده است.
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برعکس ،نباید تردید کنیم که اصطالح «شیعه علی» در زمان پیامبر اسالم صرفا اشارتی
بود به جمعی از دوستان و نزدیکان و عالقهمندان و احیانا همفکران علی بن ابی طالب و
نه به عنوان اعضای یک گروه و یا فرقه اعتقادی خاص و از نظر دینی متمایز و یا متضاد
با دیگر مؤمنان حول پیامبر .چنان که در برخی روایات آمده پیامبر کسانی چون سلمان
و ابوذر و مقداد و عمار را شیعه علی خوانده است (و احتماال به همین دلیل این چهار
تن بعدها ارکان شیعه و تشیع دانسته شدهاند و شگفت است که در روایت مرتد شدن
مسلمانان پس از پیامبر نام عمار نیامده است -متن حدیث از روضه کافی در جستار
شانزدهم آمده است .)-گفتن ندارد که در زمان پیامبر هنوز شیعه علی دارای ایدئولوژی
ویژه و به معنای یک گروه متعارض با اغلب مسلمانان نمیتوانسته باشد .اگر چنین
باشد بالمالزمه بدان معنا خواهد بود که شخص پیامبر به تفرقه و فرقه سازی و اختالف
عقیدتی و به صورت گریزناپذیری سیاسی فرمان داده و حداقل بدان رضایت داده است
و این آشکارا در تعارض با اندیشه و مشی نبی اسالم است که همواره (به ویژه پس از
فتح مکه و گسترش قلمرو اسالم و در خطبه مشهور حجه الوداع) به ایجاد فتنه و تفرقه
توجه داده و مؤمنان را از وقوع آن بیم داده است .شیعه کنونی از آنجا که خود را «فرقه
ناجیه» 1میداند ،ناگزیر است تاریخ اسالم را به گونهای بازخوانی کند که اکثریت
صحابه و اغلب مسلمانان تا قیام قیامت منحرف و گمراه معرفی شوند و دشمن خدا و
رسول و اهل جهنم و عذاب الهی به شمار آیند.
تمام اسناد بی گفتگو در قرن نخست حکایت دارند که شیعه علی اصطالحی بود که
به پیروان علی در برابر اصحاب سقیفه و اکثریت صحابه اطالق میشد .در چهارچوب
گزارشهایی که از رخداد سقیفه و تحوالت پس از آن ارائه شد ،شیعه علی یعنی کسانی
که ،به رغم اعتقاد به اصل شورای مهاجر و انصار در گزینش امیر و خلیفه ،در چند و
چون اجرایی تعیین ابوبکر و بعدها عمر و حتی عثمان و نیز صالحیت شخص شخیص
علی بن ابی طالب برای تصدی این مقام ،حرف داشته و به رخدادهای جاری و سنت
 . 1وفق حدیثی مشهور پیامبر فرمود به زودی امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم میشود و در این میان فقط
یک فرقه اهل نجات است و البته شیعیان خود را مصداق فرقه ناجیه میشمارند و بقیه را گمراه و اهل عذاب الهی
و در منابع اهل سنت نیز اینان به صراحت خود (جماعت) را نجات یافته میدانند .البته این دعوی در منابع سنی
و شیعی با طرق مختلف و با ادبیات سازگار با گرایش عقیدتی شان آمده و نیز در مواردی عدد هفتاد و یک و در
مواردی هفتاد و دو نیز آمده است .همین مضمون از قول امام علی نیز با افزودهای نقل شده است متن سخن این
است« :و ّان هذه االمه ستفترق علی ثالث و سبعین فرقه ّ
شرها فرقه تنحلنی و ال تعمل بعملی» (طبری ،جلد ،3
ص 294؛ ابن کثیر ،البدایه ،جلد  ،7ص .262
گرچه برخی در سخن نبوی مورد ادعای تواتر اجمالی کردهاند ولی به لحاظ داللت شناسی (علم درایه) و نیز
مصادیق تاریخی چنین سخنی نمیتواند درست باشد .حافظ نیز با اشاره به این سخن به درستی گفته است :جنگ
هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  /چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
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حاکم معترض بودند ولی با این حال در نظر و عمل از خالفت و خلفا اطاعت میکردند.
در واقع در کشاکش فکری و سیاسی دوران پس از پیامبر و در جریان اختالفات بینشی
و روشی مؤمنان اولیه و اصحاب ،کسانی بینش و روش اهل بیت را در قیاس با نحلههای
دیگر بیشتر میپسندیدند و آن را بر نگرشها و روشهای رقیبان و همتایان ترجیح داده و
اصیلتر و صائبتر میدانستند و به همین دلیل در خطوط اصلی دینی و به ویژه مصالح
عالی نظام و امت از جماعت نیز پیروی میکردند .در رجال نجاشی در فصل مربوط
به ابان بن تغلب (از معاصران امام پنجم و امام ششم و از شاگران و راویان حدیث و فقه
آنان) گزارشی دارد که بسیار مهم است و از معنا و مفهوم شیعه حتی تا اواسط سده دوم
هجری پرده بر میدارد .او میگوید شیعه کسی است که پس از درگذشت رسول خدا
اگر در تفسیر کالم نبی اختالف کرد به قول و رأی علی بن ابی طالب گردن نهد و اگر
2
در اقوال علی دچار اختالف شد ،رأی جعفربن محمد را قبول کند.
این نیز گفتنی است که در جریان گزینش خلیفه در مقطع پس از مرگ عمر ،وقتی
علی در برابر تقاضای عبدالرحمان بن عوف مبنی بر التزام به عمل به قرآن و سنت رسول
و سنت دو خلیفه پیشین گفت که جز عمل به کتاب و سنت نبی به رأی و اجتهاد خود
عمل میکند ،اختالف دیدگاههای او با دیگر بزرگان و صحابه و در عمل بخش اصلی
برجستهتر و آشکارتر شد و همین امر در تکون و تمایز تاریخی «شیعه علی» با دیگران
نقش مهمی ایفا کرد .به ویژه که در همان زمان عثمان با تعهد به وفاداری به کتاب و
سنت نبی و سنت شیخین راه خود را از علی و حامیانش جدا کرد و یا در عمل جدا
شد .شاید همین تمایز (ظاهرا ساده و غیر ارادی) بعدها در دوگانه «شیعه علی» و «شیعه
عثمان» دامن زد.
با این حال شیعه و شیعه علی تا مقطع قتل عثمان ( 36هجری) چندان شایع نبود .در
جریان شورش علیه عثمان بود که اصطالح دوگانه «شیعه علی  /شیعه عثمان» به شدت
رواج یافت و حتی در قرون بعد نیز ادامه پیدا کرد .در جریان جدال بین علی و معاویه،
این اصطالح گسترش یافت و در دوران خالفت او نیز این عنوان رواج بیشتری پیدا کرد.
3
طبق خبری در طبری ،در صفین جوانی از شامیان شعار داد که من متدین به دین عثمانم
که گفتن ندارد این واکنشی بود در برابر شعار تدین به دین علی .بگذریم که در همان
1

 . 1در یک منبع مهم روایی شیعی (وسائل الشیعه ،جلد  ،11ص  )274از قول پیامبر اسالم آمده است« :طاعه
ّ
ّ
جل ،و دخل من نهیه ،ان الله ّ
السلطان واجبه ،و من ترک طاعه السلطان فقد ترک طاعه الله ّ
عز و جل یقول:
عز و
و التلقوا بایدیکم الی التهلکه» .در این حدیث سلطان به شیعه و غیر شیعه تقسم و مشروط نشده است.
 . 2رجال نجاشی ،ص
 . 3طبری ،جلد  ،4ص .03
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دوران نیز مرز چندان دقیق و روشنی بین عثمانی و علوی وجود نداشت .مثال برخی از
پژوهشگران معاصر به دلیل عواطف آشکار امام حسن به عثمان (تا آنجا که گاه بین او و
پدرش علی اختالف نظر پدید میآورد) او را عثمانی شمرده اند( 1هرچند حسن بن علی
به لحاظ اعتقادی و سیاسی هرگز نمیتواند ذیل عنوان عثمانی تعریف و معرفی شود).
یکی از مؤیدات این مدعا که در آن زمان شیعه عمدتا به معنای لغوی و پیرو سیاسی
و حداکثر گرایش فکری بود ،اصطالح «دین علی» در این دوران است .وفق خبری در
طبری در زمان علی از «دین علی» استفاده میشده و در جنگ جمل و صفین از این
عبارت استفاده شده است 2.طبق گزارش ابن قتیبه ،علی خود در زمان خالفتش بارها از
تعبیر «شیعتی» استفاده کرده است 3.و این قرینه استواری است بر این که شیعه علی فرقه
و گروهی متضاد با اسالم و مسلمانان و حتی خالفت نبوده است که در آن زمان عمال
نماد دین مداری مؤمنان و حافظ منافع و مصالح امت اسالم شمرده میشده است .وفق
نقل طبری ،در زمان معاویه نیز از تعبیر «دین علی» و آن هم در محضر معاویه استفاده
شده است .طبق این نقل یکی از بازماندگان گروه حجربن عدی به نام کریم بن عفیف
زمانی که در حضور معاویه بود ،معاویه از او پرسید :در باره علی چه میگویی؟ کریم
زیرکانه و طعن آمیز پاسخ داد که :همان است که تو میگویی .بعد افزود :من از دین
علی که پرستش و بندگی خدا بود بیزارم! 4در کربال نافع بن هالل بجلی از یاران حسین
در رجز خوانی اش میگوید« :انا علی دین علی» و در مقابل کسی از سپاه کوفی
میگوید« :انا علی دین عثمان» و وفق نقل طبری نافع در جواب میگوید «تو بر دین
شیطانی» 5.قابل تأمل این که بعدها نام حسن و حسین نیز بر آن افزوده شده و از «دین
علی ،دین حسین ،دین حسن» یاد شده است 6.در جای دیگر نقل شده است که کسی
در کربال خود را غالم یمنی جملی» خوانده و رجز خوانده که «دینی علی دینی حسین

 . 1طه حسین ،علی و بنوه،ص  .371در این مورد نیز بنگرید به :مادلونگ ،جانشینی حضرت محمد ،ص
 102و .442
 . 2در «اخبارالطوال» دینوری (ص  )402آمده است که در آستانه جنگ صفین مالک اشتر در گفتگویی با
علی ،از «شیعیان تو» استفاده میکند.
 . 3طبری ،جلد  ،3ص 625؛ ابن قتیبه ،االمامه والسیاسه ،جلد  ،1ص 671-471؛ مادلونگ ،جانشینی حضرت
محمد ،ص .042
 . 4طبری ،جلد  ،4ص .602
 . 5طبری ،تاریخ ،جلد  ،4ص 133؛ مفید ،االرشاد ،جلد  ،2ص 301؛ طبرسی ،اعالم الوری ،جلد  ،1ص
.264
 . 6در مناقب ابن شهرآشوب (جلد  ،3ص  )152یکی از رزمندگان در کربال رجز میخواند« :انا بن عبدالله
من آل یزن  /دین علی دین حسین دین حسن».
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و علی  /ان اقتل الیوم فهذا املی» 1.آیا دین علی و دین حسن و دین حسین به معنای
دینی خاص و متمایز از دیگر دینداران مسلمان بوده است؟ پاسخ آشکارا منفی است.
بدین ترتیب ،شیعه نیز به همان معنای عرفی و لغوی یعنی پیرو و هواخواه سیاسی این و
یا آن در جدالهای فکری-سیاسی قرن نخست بوده است ونه بیشتر.
باز برای تحکیم همین نظریه ،میبینیم که در کربال نیز امام حسین در همان خطاب
مشهورش به سپاه دشمن از تعبیر «شیعه آل ابی سفیان» استفاده میکند 2.نیز در یکی
3
از سخنان امام حسین تعبیر «شیعه ابن مرجانه» (شیعه عبیدالله بن زیاد) آمده است.
یا وفق منبع شیعی «مثیراالحزان» یکی از یاران امام حسین در رجزخوانی اش از تعبیر
«شیعه الرحمان» و «شیعه الشیطان» استفاده میکند 4.در تاریخ ابن خلدون به مناسبتی
تعبیر «شیعه بنی امیه» ذکر شده است 5.وفق نقل ابن اعثم یزید در نامه اش به ابن زیاد
ادعا میکند که «. . .خان شیعتی من اهل الکوفه» (پیروانم در کوفه خیانت کردند).
در همان منبع تعبیر «شیعه ابی تراب» و در جایی دیگر «شیعه مسلم بن عقیل» نیز آمده
6
است.
در هرحال مفهوم شیعه و یا شیعه علی و حسن و حسین در دو سده نخست ،در معانی
مختلف به کار برده میشد و مصادیق متنوع و متفاوت داشت .از باب نمونه «شیعه»
گاه به معنای دوستی و دوستداران علی و آل علی و به طور کلی اهل بیت (البته به
معنای اخص کلمه) بود که در این میان امام شافعی (محمدبن ادریس درگذشته به سال
 204هجری) و پیروانش (از آن زمان تا کنون) از مصادیق بارز چنین تشیعی است و از
این رو شافعیان از گذشته تا کنون بسیار به دیدگاههای مذهبی و فرقهای شیعی نزدیک
بوده و هستند .این نوع تشیع را «تشیع محبتی» گفتهاند .به همین دلیل است که برخی
اهل سنت متعصب شافعی را به رفض و رافضی گری متهم کردهاند .البته بعدها شمار
قابل توجهی از بزرگان به دلیل همین قرابت به شیعه و رافضی گری متهم شدهاند .حتی
ذهبی در «میزان االعتدال» محمدبن جریر طبری را به گرایش شیعی و مواالت البته بی
زیان توصیف میکند 7.گاه واژه شیعه به معنای پیرو فکری و اعتقادی بوده و گاه نیز
 .مقال خوارزمی (ترجمه مصطفی صادقی با عنوان شرح غم حسین) ،ص .351
 .یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن دین  . . .ابن اعثم ،الفتوح ،جلد  ،5ص 711؛ اربلی ،کشف الغمه ،ص

1
2
.262
 . 3ابن عساکر ،االمام الحسین ،ص .123
 . 4ابن نما ،مثیراالحزان ،ص .74
 . 5ابن خلدون ،العبر ،جلد  ،3ص .51
 . 6ابن اعثم ،الفتوح ،جلد  ،5ص  63و .05
 . 7ذهبی ،میزان االعتدال ،جلد  ،3ص .894
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به معنای پیرو سیاسی و جناحی و این که علی احق به خالفت بوده و گاه نیز صرفا به
معنای اعتقاد به افضلیت علی بر خلفای راشده به ویژه عثمان .افزون بر آن در همین
دوران شیعه و تشیع در سرزمینهای مختلف (مثال در مدینه و کوفه و بصره) معانی و
مصادیق مختلف و چه بسا متعارض داشت .در ادوار بعد معتزله در گرایش کالمی خود
با تشیع و بزرگان فکری آن قرابت فراوان داشتهاند و البته میتوان از تقریب شیعیان به آن
نحله سخن گفت.
فکر میکنم همین نمونههای تاریخی به روشنی نشان میدهد که حداقل در قرن
اول شیعه علی پدیده ویژه اعتقادی و فرقهای جداسرانه و خارج از قلمرو اسالم عام و
رایج نبوده است و به همین دلیل نیز بسیاری از یاران صادق و وفادار علی نیز پس از
او و یا یاران امام حسن و امام حسین و برخی امامان بعدی شیعی نیز به راحتی و بدون
هیچ مشکلی اعتقادی جبهه عوض کرده و به گروه شیعی مخالف میپیوستند و حداقل
مراوادت آشکاری با دشمنان علنی و گاه بدنام علویان برقرار میکردند .عقیل برادر
نابینای علی به یک دلیل ساده از برادرش علی امیرالمؤمنین ناخرسند شده و به دشمن
غدارش معایه میپیوندد و از او کمک مالی طلب میکند .ممکن است که ما آن را
نپسندیم و حتی امروز محکوم کنیم ولی چنین مینماید که در آن زمان چنین چرخهایی
حداقل مشکل اعتقادی ایجاد نمیکرده است وفق گزارش ابن اعثم ،زمانی که پس از
ماجرای کربال محمدبن حنفیه به دعوت یزید به شام رفت ،با او به گفتگو نشست و در
نهایت با او بیعت کرد .هنگام بازگشت محمد به مدینه یزید گفت اکنون که از پیش ما
میروی دوست ندارم که چیز بدی در اخالق من یافته باشی و محمد ضمن اشاره به
داستان حسین و زشت شمردن آن ،گفت اکنون جز خیر در شما نمیبینم .البته افزود
جز این که میخوارهای و این عمل زشتی است و شیطانی و یزید نیز خرسند شد و قول
1
داد که به توصیههای او عمل خواهد کرد.
چون عبدالله بن عباس و ابوایوب انصاری در سال  49در سپاه معاویه و با فرماندهی
یزید در جنگ با رومیان شرکت میکنند .همین طور تقریبا تمام یاران شاخص و وفادار
علی در روزگار معاویه تحت فرماندهی مغیره بن شعبه در کوفه در پیکار با خوارج
شرکت میکنند .این در حالی بود که پیش از آن امام حسن حاضر نشد به خواسته
معاویه مبنی بر مشارکت در جنگ با خوارج عمل کند .این گونه است که نه امام علی
مخالفان و دشمانش را خارج از اسالم دانست و نه امام حسن و نه امام حسین .در
آن دوران باور به امامت بالفصل علی و امامان بعدی و تسلیم بی چون و چرا در برابر
1

 .ابن اعثم ،جلد  ،5ص .041-731
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افکار و اوامر و نواهی امام شرط ایمان نبود .هرچه بود یک گرایش بود و یک نحله در
درون امت اسالم .قابل تأمل این که حتی پس از رخداد کربال ،شخصیت معتبری چون
عبدالله بن جعفر از مدینه به دیدار یزید در شام میرود و با یزید به گرمی گفتگو و در
نهایت بیعت میکند و با هدایای مهمی به مدینه باز میگردد .از آن مهم تر ،بازمانده
فاجعه عاشورا یعنی امام علی بن حسین ،نه تنها شورش بر ضد یزید و امویان را ادامه
نمیدهد ،بلکه یک سال بعد از واقعه عاشورا ،در کشتار مردم مدینه به دست ولیدبن
عقبه (فرمانده خشن و بی رحم اموی) ،در پناه اعالم بی طرفی سیاسی اش ،چنان
موقعیتی پیدا میکند که به اعضای خانواده مروان بن حکم و برخی امویان پناه میدهد
و بعد یزید با ارسال نامه و هدایایی از او تشکر میکند .این نوع رفتار نشان میدهد که،
به رغم آن همه اختالفات و حتی خشونتهای پر شمار ،حداقل هیچ یک از دو طرف
همدیگر را تکفیر نمیکردند و در مجموع همدیگر را تحمل میکردند .در جریان
کربال (حتی در شب عشورا) امام حسین یزید را با تعبیر دلجویانه و مهربانانه «پسر عمو»
یاد میکند و یزید نیز از همین عبارت استفاده میکند .حتی وفق قول مشهور (هرچند
در دوران اخیر برخی محققان شیعی انکارش کرده اند) ،سکینه دختر امام حسین پس از
ماجرای کربال در مقطعی با شخصیتی چون مصعب ابن زبیر (فرزند زبیر مشهور و برادر
عبدالله بن مشهور که اینان عموما در جناح مقابل علی و خاندان او قرار داشتند) ازدواج
کرده و احتماال ده سالی با او زناشویی داشته است.
اما قابل ذکر است که پس از رخداد کربال در محرم سال  ،61شکاف بین شیعیان
علوی با اکثریت مسلمان عمیقتر شد .از اواخر قرن نخست نقار و اختالف و جنگهای
خونین علویان با امویان (به عنوان نماد اسالم حاکم )1اوج گرفت و در نهایت به جنبش
ضد امویهاشمیان در دو شاخه علوی و عباسی دامن زد و در سال  132به زوال امویان
منتهی شد .با این که امید میرفت که شاخه علوی در متن شاخه عباسی حاکم مستحیل
شود ولی به دلیل مرزبندی فکری و سیاسی علویان با عباسیان به دست امام جعفر صادق
و عدم همکاری اش با خلفای نخستین عباسی از یک سو و اعمال فشارهای سیاسی
عباسیان بر علویان جنبشهای سیاسی شیعی در اشکال مختلف از سوی دیگر ادامه
یافت.
 . 1مقریزی در «النزاع والتخاصم» (ص  )63در مقام بیان انگیزه تخاصم بین بنیهاشم و بنی امیه به درستی
میگوید :امویان بودند که با علی جنگیدند و حسن را مسموم کرده و حسین را به قتل آوردند و علی بن حسین
را کشف عورت کردند تا بلوغش را بیازمایند و در عبور و ورود اسیران به کوفه و شام با آنان مانند اسیران مشرک
رفتار شد .الزم به ذکر است آزمودن علی بن حسین (زین العابیدن) در کوفه به فرمان عبیدالله بن زیاد (آن گونه
که در برخی منابع آمده) نمیتواند درست باشد چرا که قطعی است که علی در کربال حدود بیست و سه سال
داشته است.
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جان سخن این است که اگر به زبان روز سخن بگوییم میتوانیم بگوییم که شیعه
به مثابه یک حزب سیاسی بود با یک اعتراض ساده و روشن آغاز شد و در گردونه
تحوالت خوابگرادنه بعدی در طول سه قرن به یک گروه اعتقادی-سیاسی کامال متمایز
و در پارهای موارد متعارض در متن اکثریت مسلمان سامان یافت .به نظر میرسد عنوان
شیعه از قرن دوم به بعد به جریانی اطالق شده که یک قرن بعد به شیعه اثنی عشری
(امامی) نامبردار شده است .در آغاز عنوان شیعه علی رایج بود و مصطلح ولی بعدها
عنوان شیعه بر عموم شیعیان اطالق شده است .البته تشیع از همان آغاز به گروههای
مختلف و حتی متضاد تقسیم شده که میتوان به سه گروه شیعی کیسانیه در قرن اول
و زیدیه و اسماعیلیه در قرن دوم اشاره کرد .در این گفتار تعاریف و تحلیلها عمدتا
1
معطوف است به شیعه امامی.
اما این که اصطالح «سنی» از چه زمانی رواج یافته دقیق دانسته نیست .چنان که
گفته شد در قرن نخست عمدتا از شیعه عثمانی و شیعه اموی در برابر شیعه علی و یا
علویان استفاده میشده ولی از قرن دوم به بعد عنون «اهل جماعت» به مقتضای ادبیات
روزگار باب شد و ظاهرا از اوایل عباسیان اصطالح سنی و یا اهل سنت رواج یافته است.
قابل توجه این که در برابر ادب شیعی عمدتا اصطالح ترکیبی «اهل سنت و جماعت»
استفاده شده و هنوز هم میشود .جماعت تلویحا بان معنا بود که شیعه خرق اجماع
کرده و از جماعت مسلمانان خارج شده است .این نیز قابل تأمل است که حتی در
سده سوم هجری نیز ادیب و سخن شناسی چون جاحظ در کتابش از عنوان «العثمانیه»
استفاده کرده و در آن به شدت از عثمان دفاع میکند و این آشکار میکند که حتی در
آن زمان نیز تقابل عثمانیان و علویان ادامه داشته است.
بد نیست به این مهم نیز اشاره شود که اهل سنت از اصطالح منفی و تحقیرآمیز
«رافضه» (و یا روافض) برای عموم شیعیان استفاده میکنند .رفض به معنای رد و انکار
است و بن مایه این اصطالح از قرون میانه تا کنون در ادبیات سنی ،حکم به تکفیر و
ارتداد عموم شیعیان است .اما به لحاظ تاریخی ظاهرا این اصطالح در جریان جنبش
زیدبن علی در اوایل سده دوم هجری پدید آمده است .وفق گزارش منابع ،پس از آغاز
قیام زید گروهی از بزرگان شیعی کوفی نظر زید را در باره ابوبکر و عمر پرسیدند و
پاسخ شنیدند که خداوند آن دو را رحمت کند و بیامرزدشان ،هرگز از خاندانم نشنیده
ام که از آنان ّ
تبری جسته باشند ،و اینان جز خیر و نیکویی از آن دو نگفتهاند .این
 . 1در معرفی اجمالی عقاید و تاریخ و فرهنگ شیعی و تاریخ فرقهها و انواع آنها در زبان پارسی کتاب «شیعه
در اسالم» اثر طباطبایی مفید تواند بود.
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بزرگان شیعی از زید روی برگردانده و بیعتش را شکستند 1.اینان را بدین جهت رافضی
گفتند که در فضای این رخداد ،رفض به معنای روی برتافته از امامت زید بوده و هرگز
به معنای کفر و از دین برگشته نبوده و اصوال یک مفهوم درونی جماعت شیعی شمرده
میشده ولی بعدها اهل سنت و جماعت از این اصطالح برای عموم شیعیان استفاده
کرده و به آن ماهیت دینی داده و به معنای کفر و ارتداد و حداقل بددینی گرفته و بر
ضد شیعیان به کار گرفتهاند .البته میانه روان اهل سنت ،این اصطالح را یا در باره شیعیان
امامی با احتیاط به کار میبرند و گاه تصریح میکنند که امامیان معتدل در جرگه
مسلمان هستند و از این رو بیشتر در باره غالت شیعه (=پر.ان عبدالله بن سباء و بعدتر
اسماعیلیه و باطنیه و  ). . .از عنوان تکفیری رافضی استفاده میشود.
آخرین سخن این که از روزگاران کهن تا کنون بسیاری از اهل سنت و یا غربیان
بر این عقیدهاند که شیعه و تشیع را کسانی چون عبدالله بن سباء و یا ایرانیان ساخته
و پرداختهاند ولی این مدعیات پایه و اساسی ندارد .ماجرای ابن سباء بیشتر به افسانه
میماند .شخصیت مرموزی که هیچ چهرهای ندارد ولی در تمام حوادث نیم قرن اول
حضور تعیین کننده دارد .اوست که رهبری شورشیان بر ضد عثمان را بر عهده دارد
و اوست که مانع تحقق صلح و آشتی بین علی و اصحاب جمل است و اوست که در
صفین و در حکمیت سهم مهمی ایفا میکند و . . .اما هیچ شناخته نیست .در منابع
اهل سنت ابن سباء نام رمزی است که هر امر پیچیدهای را روشن میکند و به یک معنا
شیطانی است که مولد تمام ّ
شرهای تاریخ اسالم است .ایرانیان و فرهنگ ایرانی در قالب
جنبش شعوبی البته در از سده دوم به بعد در شکل گیری پارهای از افکار و سنتهای
شیعی (بیشتر اسماعیلی و زیدی) نقش ایفا کرده است ولی بنیاد تشیع در بطن و فرهنگ
اعراب مسلمان و در مناسبات قدرت در همان نخست بنیاد یافته است نه در جایی دیگر.

 . 1طبری ،جلد 894 ،5؛ ابن کثیر ،البدایه ،جلد  ،9ص 163؛ شهرستانی ،الملل والنحل ،جلد  ،1ص .551
متن روایت در جستار شانزدهم آمده است

بخش نوزدهم

ّ
واکاوی رخداد جنگهای رده در زمان ابوبکر

درآمد

این جستار به دو موضوع کامال متفاوت اختصاص دارد .فصل نخست پاسخی است
به یک منتقد و فصل دوم اختصاص دارد به تأملی در رخداد مهم جنگهای رده در آغاز
خالفت جناب ابوبکر که به روال معمول خواهد آمد و آن نیز ذیل دو عنوان گزارش
خواهد شد .در آغاز گزارشی کوتاه از چگونگی و چرایی رخداد ّ
رده و جنگهای مرتبط
با آن خواهد آمد و آنگاه نقدی و تحلیلی بر آن ارائه خواهد شد.
چنان که خوانندگان این جستارها مالحظه کردهاند ،نقدنوشتهای از آقای موحدیان
عطار با عنوان «تشیع؛ یک حزب سیاسی یا قرائتی متفاوت از دین» پیش از این در زیتون
منتشر شده است که معطوف است به جستار هیجدهم با عنوان «تشیع آغازین در پویه
تاریخ» .شایسته بود که من نیز پاسخی مستقل و جداگانه به این نقدنوشته بنگارم ولی
چنین نکرده و مفید دیدم در جستار نوزدهم بدان اشارتی بکنم .دلیل این اقدام این است
که نقدنوشته این دوست ،چنان نبود که نیازی به پاسخ مستقل و احیانا طوالنی داشته
باشد.
پاسخی به یک نقد

نقد نوشته آقای موحدیان حول دو ایراد سامان یافته است .یکی این که اعتراض امام
علی به رخداد سقیفه بیش از یک «اعتراض ساده» بوده و دیگر این که انحصار خالفت
و امامت در علی «محرز» است .در باره هر یک شرحی کوتاه خواهم آورد.
منتقد محترم در مورد نخست نوشتهاند «اگرچه دالیل و شواهدی که او [اشکوری]
اقامه کرده قابل تأمل است ،اما نتیجهای که میگیرد به طور غیر منتظرهای از واقعیت
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دور شده است . . .این عامل فکری ،یعنی نگرش و قرائت متفاوت این گروه به دین و
اسالم را نادیده انگاشته و سرآغاز تشیع را صرفا به یک اعتراض ساده تحویل برده است
[. . .این اعتراض] پشتوانه ایدئولوژیک داشت».
واقعیت این است که نمیدانم چرا ایشان چنین ایراد ناموجهی را مطرح کرده است.
چرا که اگر مسئله فقط تفاوتهای فکری علی و یاران اولیه او با اصحاب سقیفه
است ،در همان نوشته من نیز بدان تصریح شده است .به این جمالت توجه کنید:
«اصطالح «شیعه علی» در زمان پیامبر صرفا اشارتی بود به جمعی از دوستان و نزدیکان
و عالقهمندان و احیانا همفکران علی بن ابی طالب و نه به عنوان اعضای یک گروه و
فرقه اعتقادی  .». . .گفتن ندارد که حتی در زمان نبی اسالم گرایش فکری و به تعبیر
ایشان ایدئولوژیک علی نسبت به دین و برخی مقوالت دیگر با دیگران متفاوت بوده و
در داستان سقیفه نیز این تفاوت و تمایز بی تأثیر نبوده است .اما این با دعوی اعتراض
ساده در ماجرای سقیفه در تعارض نیست .ساده به این معناست که در آن مقطع (و
حداقل تا مدتها بعد) مدعای امامت منصوب و منصوب الهی مطرح نبوده و مطرح نشده
است .بیفزایم که این نوع تفاوتها بین نحلههای مختلف اصحاب مکی و مدنی و یا
در درون مهاجرین (از جمله بین گروه ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح با مثال زبیر و یا
طلحه و  ). . .وجود داشته و محسوس بوده است .یا در مقطع پس از درگذشت پیامبر
ابوبکر و عمر با قدرت گرفتن امویان موافق نبودهاند و این خود یک تفاوت دیدگاه مهم
در اردوگاه قریش و مهاجرین به حساب میآید.
اما در مورد ایراد دوم .جناب احمدیان نوشته است« :وجود دیدگاههای مبنی بر مفهوم
خاص امامت و خالفت انحصاری در معصوم و لزوم پیش گزینی صاحب این منصب
توسط خدا و شخص پیامبر در امام علی (علیه السالم) و شیعیان خاص محرز است» .به
نظر میرسد جناب احمدیان مقاالت پیشین مرا نخواندهاند .در جستار پانزدهم حدیث
االئمه من قریش را نقد کرده و اعتبارش را به چالش کشیده ام .در جستار شانزدهم به
تفصیل نشان داده ام که امام علی خود و نیز دو فرزندش حسن و حسین ،نه تنها مدعی
امامت منصوص الهی نبوده بلکه خود (به ویژه امام علی) انتخاب خلیفه و امام و امیر
را از حقوق مردم شمرده و شورای مهاجرین و انصار و البته بیعت را مشروعیت امارت
دانسته است .در جستار هیجدهم شرح داده ام که چگونه تشیع آغازین شکل گرفت و
حداقل در قرن نخست چگونه بوده است .حال بر جناب منتقد است که ادله پر شمار
مرا در این مقاالت (به ویژه شانزدهم و هفدهم) مورد نقد و بررسی قرار دهند .در این
نوشتارها مستندا نشان داده ام که دعوی نصب الهی در زمان آن بزرگواران نه تنها محرز
نیست بلکه دقیقا خالف آن است .داستان غدیر را نیز کاویده ام و به برخی شبهات و یا
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دعاوی رایج سنتی شیعی نیز پاسخ داده ام .البته مدعی نیستم که ادله من تمام است ولی
قابل توجه است و منتقد باید بر بطالن دعاوی و ادله ارائه شده اقامه دلیل و برهان کند و
گرنه صرف تکرار دعوی مشهور وافی به مقصود نیست و به کار جناب ایشان نمیآید.
بخش مهمی از مستندات من همان نهج البالغه است که آقای احمدیان بدان تمسک
جسته است .مناشدهها نیز (از جمله در یوم الرحبه) چیزی جز منقبت و افضلیت علی بر
دیگران (حتی در خالفت) را ثابت نمیکند.
در پایان به این نکته نیز اشاره کنم که ایشان برای عدم استناد علی و دیگران به حدیث
غدیر و مانند آن مینویسد« :عدم طرح این دیدگاهها در اعتراض به سقیفه میتواند به
این دلیل باشد که چنین دیدگاههایی عامه فهم و عامه پسند نبوده باشد و به همین سبب
میتوانسته منشاء سوء برداشت و سوء استفاده قرار گیرد» .سخن شگفتی است! چگونه
ممکن است حکم وحیانی و دینی مهمی که (البته وفق نظر رایج شیعی) خداوندش به
پیامبرش نهیب میزند اگر نصب علی را ابالغ نکنی گویی رسالتت را به پایان نبردهای
و پس از ابالغ و خطبه پیامبر در غدیر نیز دین به کمال نهایی خود رسیده ،به دلیل عامه
فهم و عامه پسند نبودن و یا به این خاطر که میتوانسته منشاء سوء برداشت و سوء
استفاده قرار گیرد ،این همه مورد مسامحه و سهل انگاری قرار گرفته باشد؟! آیا واقعا
چنین استداللی برای نویسنده محترم قانع کننده است؟ وانگهی ،زمانی که شخص
شخیص امام علی نظرش را در مورد مشروعیت قدرت سیاسی و دالیل تعامل خود با
خلفای پیش از خود را بارها و بارها به صراحت بیان کرده است ،چرا و به چه دلیل به
توجیهاتی متوسل میشویم که نه معقول است و نه مستند به اسناد تاریخی؟
گزارشی از چگونگی رده و جنگهای مرتبط با آن

می دانیم که در همان نخستین روزهای خالفت ابوبکر ،پدیدة ّ
«رده» رخ داد و خلیفه
برای سرکوبی آن اقدام کرد و در نهایت پس از حدود یک سال جنگ داخلی بین
مسلمانان با برخی مرتدین از یک سو و مسلمانان با برخی مدعیان مسلمانی اما مخالف و
یا منتقد قریش و دستگاه خالفت از سوی دیگر این شورشها سرکوب شده و در فرجام
به سود دستگاه خالفت به پایان رسید .از آنجا که داستان جنگهای رده چندان شهرت
دارد که عموما از آن بی اطالع نیستند و نیز برای احتراز از طوالنی شدن این نوشتار (که
احتماال موجب مالل خواهد شد) در آغاز گزارش کوتاهی خواهد آمد تا خوانندگان بی
اطالع اجماال در جریان داستان رده قرار بگیرند.
هرچند رده یا همان جنبش بازگشت از اسالم در مقطع درگذشت نبی اسالم و آغاز
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خالفت ابوبکر رخ داد ولی به واقع اندکی پیش از آن آغاز شده بود 1.در زمان اعزام سپاه
اسامه از نواحی مختلف قلمرو عربی -اسالمی جدید اخباری به مرکز خالفت رسید
که از نافرمانیها و حتی شورشهای برخی طوایف و قبایل نومسلمان حکایت داشت.
حتی شماری از مردمان مکه و طایف نیز متمایل به شورش شده بودند اما والیان شهر با
انواع تدبیر آنان را از این اقدام باز داشتند .اما طوایف بسیاری در نواحی مختلف و حتی
پیرامون مدینه با اسالم و دستگاه نوبنیاد خالفت به مخالفت بر خاستند و به گفته ابن
اسحاق تمام اعراب جز مردمان مکه و مدینه به ارتداد گراییدند .به هرحال در مقطعی
قلمرو اسالم و مسلمانان به مدینه ،مکه ،طائف و بنی عبدالقیس محدود شد .برخی از
این شورشیان طی نامهای به خلیفه اعالم میکردند آنان را از زکات معاف کند و گرنه
اطاعت نخواهند کرد و حتی تهدید کردند که به مدینه حمله خواهند کرد .ابوبکر با
مسلمانان به مشورت نشست .عمر نظر داد که پیشنهاد کسانی که مسلمانند ولی زکات
نمیدهند قبول شود تا با کمک آنان با کسانی که اصوال از اسالم دست کشیدهاند به
جنگ بر خیزند .اما در نهایت ابوبکر این را نپذیرفت و خود را آمادة مقابله و پیکار با
شورشیان کرد.
خلیفه سپاه مدینه را به دوازده گروه تقسیم کرده و سامان داد .اما خود با یک سپاه در
شهر ماند و یازده گروه را با فرماندهی شخصیتهای مورد اعتماد به سرکوبی مخالفان
و شورشیان فرستاد .وی با ارسال نامهای متحد المآل برای تمام مخالفان و شورشیان از
آنان خواست که از راه شیطان باز گردند و به اسالم به پیوندند و گرنه به سختی سرکوب
خواهند شد .او آنان را «کافر» خواند که باید با آنان «جهاد» کرد (و این شاید نخستین
سنگ بنای نااستوار حکم فقهی «جهاد» به عنوان یک فریضه شرعی جاودانه بوده
است) .به هر تقدیر طی پیکارهایی سرانجام مرتدان و شورشیان شکست خورده و تسلیم
شدند .این سلسه پیکارها را میتوان نخستین تجزیه و جنگ داخلی بین اعراب مسلمان
دانست.
ّ
گرچه تمام این جنگها تحت عنوان «رده» شهرهاند که گویا با کسانی صورت گرفته
 . 1رده و ارتداد و مرتد از یک ریشهاندََّ .ر َد به معنای بازگشت به راهی و یا جایی است که شخص از آن آمده
و به همین دلیل بازگشت به عقب تعبیر شده است (آل عمران ،آیات  441و  .)941در ادب معمول و در محاوره
َ
«ت ُّردد» به معنای رفت و آمد (به بیان دیگر ایاب و ذهاب) است .مرتد در زبان دینی به معنای بازگشت مسلمان به
وضعیت پیشین خود است که البته در صدر اسالم عمدتا به معنای بازگشت به بت پرستی بوده است .طبعا مرتد نیز
به معنای کسی است که از دین اسالم به کفر بازگشته است .در منابع داستان ارتداد زمان ابوبکر تحت عنوان «فتنه
رده» از ان یاد میشود .قابل ذکر این که راغب اصفهانی در «مفردات» بین رده و ارتداد فرق مینهد و میگوید
رده به معنای کفر به کار میرود و ارتداد عام است و شامل کفر و غیر کفر میشود .در مورد واژه شناسی رده
بنگرید به :لسان العرب ذیل رد و مفردات ذیل رده.
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که از زکات خودداری کردند اما به نظر میرسد که شورشیان انگیزهها و سوداهای
مختلف داشتند؛ هرچند مورخان چندان تمایزی بین آنها قایل نشدهاند .شاید تقسیم
بندی یعقوبی از این شورشها واقع بینانه باشد .طبق گزارش او این شورشها از سه ناحیه
بود .یکی از ناحیة مدعیان نبوت (و به تعبیری «پیامبرنما») ،دیگر ،از سوی کسانی که
مرتد شده و به تعبیر یعقوبی تاج بر سر نهادند ،1و سوم ،از طرف گروههایی که از دادن
زکات خودداری کردند و این به نافرمانی در برابر حکومت تفسیر شد .گرچه در عمل
تفکیک بین این انگیزهها و یا واقعیتهای آن روزگار چندان آسان نیست .برای آشنایی
مختصر جداگانه اشارتی به این سه جریان میشود.
مدعیان پیامبری چهار تن بودند که به ذکر نام شان و اندکی توضیح بسنده میشود:
نخستین این مدعیان اسودبن کعب عنسی بود که در اواخر زندگی نبی اسالم دعوی
خود را آشکار کرد .به نجران و سپس صنعا حمله کرد و آن نواحی را مطیع خود
ساخت .خبر به محمد رسید و او فرمان به مقاومت و استواری در دین داد .ظاهرا کار
به جنگ نکشید و در شب پیش از وفات محمد دو نفر از سرداران مسلمان به خانه اش
در آمدند و او را در حال مستی بکشتند .یکی از آنان عرب بود به نام قیس بن مکشوح
و دیگر فیروز دیلمی سردار مسلمان ایرانی.
ُ
ُ
یکی از مدعیان پیامبری طلیحه بن خویلد اسدی بود .او در سال نهم نزد پیامبر آمد و
اسالم آورد اما پس از بازگشت ادعای نبوت کرد .سپاه حکومتی مدینه به فرمان ابوبکر
به طلیحه حمله برد و سپاه او را بشکست و خود او به اسارت در آمد .وی توبه کرد و
خلیفه او را بخشود و او به شمام رفت و پس از مدتی بار دیگر مسلمان شد و به مدینه
بازگشت .طلیحه در جنگ قادسیه در سپاه مسلمانان بود و در جنگ نهاوند کشته شد.
مدعی دیگر ُمسیلمة حنفی است که به «مسیلمة کذاب» شهره است .او در یمامه
میزیست و در آنجا گروهی حامی و طرفدار پیدا کرد .وی در سال دهم دعوی نبوت
کرد .به گزارش مسعودی او میگفت «شما پیامبری بهتر از من پیدا نخواهید کرد ،چرا
از پیامبری خارجی پیروی میکنید؟» .خالدبن ولید بر او تاخت و مسیلمه در میدان
جنگ به قتل آمد .این پیکار در سال یازدهم آغاز اما در سال دوازدهم پایان یافت.
 . 1به احتمال زیاد اینان صاحبان تاج به معنای مصطلح نبودند چرا که در آن زمان حتی فرمانروایان بزرگی چون
نعمانیان در حیره ،که به آنها «ملوک حیره» گفته میشود ،در واقع تاجدار نبوده و فقط از طرف تاجداران ساسانی
در سرزمین معینی حکمرانی داشتند .اینان را در بهترین حالت میتوان «نائب السلطنه» در سرزمین خاص شمرد.
در ادبیات سیاسی اسالمی اینان را میتوان «والی» خواند .استفاده از عنوان تاج برای این شمار فرمانروایان کوچک
و خرد ،صرفا به نشانه فرمانروایی است .در واقع تاج یک نماد و نشانه است نه بیشتر.
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مدعی دیگر زنی بود به نام ّ
«سجاح» .شاعران قبیله اش در ستایش او میگفتند:
«پیامبر ما زنی است که ما او را میپرستیم در حالی که دیگران پیامبر مرد دارند» .وی
که در آغاز مسیلمه را شیاد میدانست سرانجام با او ازدواج کرد .وی پس از کشته شدن
شوهرش به بصره گریخت و بعدها در همانجا درگذشت.
اما شماری نیز در برخی نقاط با بازگشت از دین اسالم ،دعوی فرمانروایی کرده و در
واقع در خارج از قلمرو اعتقادی اسالم ،پرچم استقالل بر افراشتند.
هرچند شمار این افراد بیش از دو نفر گزارش شده ولی مشهورترین شان دو نفرند که
عبارتاند از :نعمان بن منذر بن ساوی تمیمی که در بحرین مدعی استقالل و امارت
شد .به گزارش ابن سعد در «طبقات» وی در سال نهم هجرت به دست فرستادة پیامبر
اسالم مسلمان شده بود .به فرمان ابوبکر عالءبن حضرمی به بحرین حمله برد و نعمان
را بکشت .و دیگری لقیط بن مالک ازدی (ملقب به «ذوالتاج») بود که در عمان فرمان
میراند .لقیط «دبا» را لشکرگاه خود ساخت .ابوبکر حذیفه بن محصن را بر سر او
فرستاد و لقیط را در ُصحارا از نواحی عمان شکست داد و بکشت.
اما گروه دیگر کسانی بودند که گویا از دادن زکات تن زده بودند .ظاهرا در حوالی
یمن شماری از پرداخت زکات به خلیفه خودداری کرده و خلیفه این را ارتداد یعنی
خروج از دین اسالم تفسیر کرده و فرمان جهاد با آنان داده بود .او اعالم کرد اگر
زانوبند شتری (یا زکات یک سال) را از من دریغ دارند با آنان نبرد خواهم کرد .یکی از
آنان مالک بن ُنویره بود که خالد بر سر او فرود آمد و او را به ترفندی و ناحق بکشت.
داستان او مشهور است .از فرمانروایان دیگری که در نواحی یمن به دلیل ندادن زکات
و به اتهام ارتداد مورد حمله و هجوم و سرکوب مأموران دستگاه خالفت قرار گرفتند
عبارت بودند از :جمدبن معدی کرب (فرمانروای کنده) ،م َ
خوص (=مخوس) ،مشرح
ِ
ِ
و ابضعه .به فرمان ابوبکر زیادبن لبید بیاضی آنان را سرکوب کرد و هر چهار تن به قتل
آمدند .طبق گزارش منابع در این پیکارها حدود  1200نفر از سپاه مسلمانان کشته شدند.
این جنگهای فرساینده در مجموع یک سال طول کشید .اگر نیروی ایمان نو و اتحاد و
هماهنگی نسبی حداقل در برابر خطر محو اساس اسالم نبود ،این شورشهای گسترده
1
و خطر خیز میتوانست به محو اسالم و فرمانروایی نوبنیاد عربی-اسالمی منتهی شود.
 . 1داستان جنگهای رده در تمام منابع تاریخی و سیره و نیز زندگی نامه ابوبکر آمده است و در اینجا برای
احتراز از طوالنی شدن نوشتار از ذکر آنها خودداری شد .طبقات ابن سعد ،طبری ،الرده واقدی ،مسعودی در
مروج الذهب ،بیرونی در آثارالباقیه ،ابن شبه در فصل زندگی نامه ابوبکر در تاریخ المدینه المنوره ،ابن کثیر در
جلد ششم البدایه ،و مدخل ابوبکر در دایره المعارف بزرگ اسالمی .ابن اثیر در جلد دوم الکامل ،مادلونگ در
جانشینی حضرت محمد برخی از این منابعاند.
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ّ
کاوشی در چرایی جریان رده

اما داستان رده چه بوده و انگیزههای مخالفان و نیز انگیزه خلیفه در سرکوبی آنان چه
1
بود؟ واقعیت این است که چند و چون این سرکشیها دقیقا روشن نیست.
پیش از ادامه تحقیق در این زمینه ،الجرم باید به نکتهای عنایت کرد و آن این است
که رده در آن زمان به معنای بازگشت به پیش از اسالم و فرهنگ و زیست جاهلی بوده
و از این رو یک مفهوم عام سیاسی و اجتماعی شمرده میشده است نه لزوما مذهبی
و دینی .ظاهرا در زمان نبی اسالم نیز همین گونه بوده است 2.میتوان گفت در اندیشه
دینی -سیاسی اعراب ،محمد و دین او یعنی اسالم مرحلهای پیشرفتهتر شمرده میشد
و جاهلیت در زندگی اعراب مرحلهای عقب مانده بوده و با این دوگانه سازی میتوان
گفت در آن زمان جاهلیت «بدویت» بود و اسالم «حضریت» و تمدن و شهر نشینی
و لذا رده عبارت بود از بازگشت به گذشته نامطلوب و به تعبیر منفی امروزین «ارتجاع»
و به تعبیر قرآن «بازگشت به اعقاب» (اشاره به آیات  144و  149آل عمران) .و به همین
دلیل اعراب مسلمان مدعیان نبوت را با تغییر نام آنان به نوعی مورد تحقیر و تخفیف قرار
ُ
«طلیحه» و مسلمه را ُ
«مسیلمه» خواندند).
دادند (عنسی را «اسود» و طلحه را با تصغیر
در واقع نمیتوان با اطمینان گفت که اینان از اسالم بازگشته بودند و یا صرفا به دالیلی ،از
جمله مخالفت با خالفت ابوبکر و یا حتی انگیزههای اقتصادی ،از دادن زکات به عنوان
مالیات به حکومت تن زده بودند .آنچه از گزارشهای منابع تاریخی موجود استنباط
میشود ،امتناع برخی از مسلمانان و فرمانروایان محلی از دادن زکات به خلیفه به معنای
ارتداد دینی یعنی خروج از دین تفسیر شده است.
اما آیا به واقع چنین بوده است؟ اهمیت داستان در این است که اوال در قرآن برای مرتد
یعنی کسی که تغییر دین میدهد و از اسالم به دین و یا اندیشه دیگر میگرود ،مجازات
و کیفر دنیوی و آن هم به دست حکومت مقرر نشده است ،و ثانیا در هیچ سند دینی
امتناع از زکات دلیل ارتداد دانسته نشده است .یعنی میتوان مسلمان بود اما زکات مال
نداد 3.در این صورت ،روشن نیست که چرا خلیفه نخستین خودداری از زکات را دلیل
 . 1به گزارش عالم زاد (ص  :)332اخبار مربوط به آنچه نام «فتنه رده» بدان دادهاند ،در نامهای افراد و مکانها
و تاریخهای ،به ویژه تقدم و تأخر رویدادها ،بسیار آشفته است و این آشفتگی حکایت از آن دارد که این اخبار در
زمانهای بسیار بعدتر تدوین گشته و احتماال در آنها دست برده شده است.
 . 2اخیرا یکی از پژوهشگران مسلمان گفته است که «تعبیر «رده» در عهد پیامبر (ص) کاربردی بسیار گسترده
داشته و در معنای گوناگونی به کار گرفته شده است و به هیچ وجه نمیتوان آن را مقید به معنای ارتداد اعتقادی
دانست ،چنان که در کتابهای فقه اسالمی چنین کردهاند .مقاله «تأملی سی گانه پیرامون ارتداد و مرتد در فقه
اسالمی» به قلم محمدمختار شنقیطی با ترجمه یاسین عبدی (منتشر شده در زیتون مورح  32بهمن .)59
 . 3چنان که فقیه معتبری چون طوسی (المبسوط ،جلد  ،7ص  )862-762بدان تصریح میکند .وی از قضا
در مورد جریان جنبش اهل رده در دوران خلیفه اول میگوید نباید تمام طوائف را در شمار مرتدان آورد .کسانی
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کفر و ارتداد دانسته و خود را به سرکوبی و قتل و غارت آنان مجاز شمرده است .حتی
اگر آنان به واقع مرتد هم شده باشند ،باز با معیارهای اسالمی نمیتوان آنان را مجازات
کرد و آن هم با قتل و غارت و اسیر گرفتن از آنان .قابل تأمل این که وقتی ابوبکر
پیشنهاد عمر را مبنی بر چشم پوشی از زکات مسلمانان نپذیرفت ،عمر به درستی چنین
استدالل کرد« :تو به چه مجوزی با آنها میجنگی در حالی که پیامبر (ص) فرموده
ّ
است «به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا میگویند الاله االالله و ان
محمدا رسول الله و هرگاه کسی اینها را گفت و مال و خون او در برابر من مصونیت پیدا
1
میکند مگر نسبت به حقی که با این کلمه مربوط است ،و حساب آنها با خداست».
اما ابوبکر با قاطعیت پاسخ داد که «به خدا هر کسی بین نماز و زکات جدایی قایل شود
با او میجنگم» .بعد استدالل کرد که «خداوند میان نماز و زکات فرق ننهاده است،
زکات حق مال است ،همان که پیامبر فرمود».
از آنجا که اقدمات ابوبکر در باب رده همواره (به ویژه در روزگار ما) مورد پرسش
و چالش بوده و هست کسانی تالش کردهاند که آن را به نحوی توجیه کنند .یکی از
اینان احمدیان در کتاب «سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب» است .ایشان در مقام دفاع
از استدالل و نظر صائب ابوبکر گفته «فاروق از شنیدن بیان ابوبکر فهمید که موضوع
امر مالی نیست بلکه موضوع تجزیه اسالم است» 2.اما این استدالل درست نیست چرا
که موضوع چالش عدم مالزمه اعتقادی مسلمانی با فریضه زکات است نه تجزیه اسالم.
اگر این استدالل را قبول کنیم معنایش آن است که اگر کسی زکات نداد و نماز نخواند
که از اسالم برگشتند و دعوی نبوت کردند (مسیلمه ،طلیحه و عنسی) بدون تردید مرتدند اما کسانی که مسلمان
بودند اما فقط زکات ندادند به اعتقاد ما (امامیه) و اکثر اهل سنت و جماعت مرتد نبودند .وی میافزاید که امتناع
کنندگان از زکات آن را انکار نکردند بلکه به دلیلی شبههای که داشتند از آن خودداری کردند( .بگذریم که
طبق فتوای فقیهانی چون آیات خمینی و منتظری حتی انکار فریضه شرعی و قرآنی زکات مادام که به انکار نبوت
نیانجامد موجب ارتداد نیست)
نیاز به تذکر نیست که منظور تخفیف زکات و یا خروج آن از فرائض دینی نیست ،بلکه استدالل این است که قبول
رسمی اسالم با شهادتین محقق و محرز میشود و پس از ان اگر برخی از فرائض و حتی هیچ یک از آنها را به جا
نیاورد ،از قلمرو دین اسالم و کیش مسلمانی خارج نخواهد شد.
. 1در این مورد دو نکته قابل تأمل است .یکی این که راوی حدیث یاد شده ابوهریره است (بنگرید به :ابن
سعد ،طبقات ،جلد  ،1قسمت اول ،ص  )821و رجال شناسان عموما او را موثق نمیشمارند چرا که او به جعل
انبوه روایات شهرت دارد (تا آنجا که برخی محققان او را «بازرگان حدیث» لقب داده اند) .دیگر این که ،چنان
که در جستار سیزدهم آمد ،جهاد اسالمی نمیتواند برای تحمیل عقیده باشد و گر نه بنیاد دین ویران خواهد شد.
همین واقعیت مسلم دلیل و حداقل قرینه استواری است بر جعلی بودن روایت ابوهریره .درست است که در جنگها
سنت این بود که از مخالفان و طرف مقابل دعوت به قبول اسالم میشد ،اما این بدان معنا نیست که جنگ برای
دعوت دینی و تحمیل عقیده آغاز شده است.
 . 2احمدیان ،ص .931-831
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و . . .از جرگه مسلمانی خارج و الجرم مرتد است .آیا ایشان چنین نظری دارد؟
قابل تأمل این که نواندیشی چون طه حسین نیز در مقام توجیه اقدام ابوبکر میگوید:
اینان نمیدانستند که زکات رکنی از ارکان اسالم است 1.درست که زکات رکنی مهم
از ارکان اسالم است ،اما سخن این است که اگر کسی به هر دلیل از زکات خودداری
کرد ،باید با او جنگید و در واقع او واجب القتل است؟ اکنون نیز بسیاری از مسلمانان
(به ویژه عموم شیعیان) زکات نمیدهند و اصوال زکات را فراموش کردهاند ،تکلیف آنان
چیست؟ از ربقه اسالم خارج شده اند؟ وانگهی استدالل ابوبکر خود موقعیت زکات را
در کنار نماز نشان میدهد .بین نماز و زکات چه فرقی است؟ در این صورت چرا عدم
تقید به نماز و حتی عدم اعتقاد به آن ،به رغم این که اهمیتش از جهاتی از زکات بیشتر
است ،به معنای مخالفت با دین و خالفت و یا تجزیه اسالم نیست؟
اما در این میان طه حسین به کلی منکر این جدال فکری و اعتراض عمر است .طبق
معمول ایشان در کتاب «الشیخان» ،دلیل موجهی برای انکار خود عرضه نمیکند؛ جز
این که با این پیش فرض که اصحاب پیامبر در امور دین دانا بودند و اینان داناتر از آن
بودند که در مورد مسئلهای چون زکات با ابوبکر مخالفت کنند ،دست به انکار زده و
حال خبر مخالفت عمر در منابع مختلف آمده است 2.او میافزاید :نه عمر و نه ابوبکر،
3
چنین جدالهایی را ،که در ادوار بعد فقیهان و اهل کالم بر ساختهاند ،نمیشناختند.
اما روشن است که چنین استداللی سستتر از آن است که از عهده دعوی اثبات جعل
روایت مورد نظر برآید .حداقل میتوان گفت اختالف دیدگاههای اصحاب در امور مهم
دینی و اجتماعی و سیاسی ،به ویژه در همان نیم قرن اول ،از جمله در امر خالفت ،و
به طور خاص اختالف نظر ابوبکر و عمر در مسائل مختلف ،چنان انبوه است که جای
انکار ندارد و این واقعیت ناقض استدالل نویسنده است .از جمله اختالف نظر شدید و
عمیق میان ابوبکر و عمر در مورد خالدبن ولید که مورد تأیید نویسنده هم هست .گرچه
ایشان ناگزیر این اختالف را از نوع اختالف اجتهادی میداند .اما جای پرسش دارد که
اگر در مورد خالد اجتهاد مجاز باشد ،چرا در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ
با مسلمانان مانعان زکات بین ابوبکر و عمر روا نباشد؟ وانگهی ،مسئله مخالفت عمر با
ابوبکر در این باب ،در شماری از منابع آمده است .از جمله ابن کثیر تصریح میکند
جز ابن ماجه همه اهل حدیث آوردهاند که عمر به ابوبکر اعتراض کرد که چگونه بر
خالف سنت پیامبر با مردمی که بر یگانگی خدا و رسالت محمد شهادت دادهاند،
1
2
3

 .الشیخان ،ص .25
 .از جمله بنگرید به :ابن کثیر ،البدایه ،جلد  ،6ص .343
 .الشیخان.26-95 ،
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میجنگی؟ 1احمدیان نیز صحت خبر را تأیید کرده هرچند در مقام توجیه برآمده است.
در هرحال به نظر میرسد در این ماجرا عمدتا انگیزههای سیاسی و برخی نگرانیهای
اجتماعی دخیل بوده است نه لزوما دینی .احتماال خودداری شماری از قبایل و
فرمانروایان محلی مناطق دور افتاده از زکات ،به دلیل مخالفت سیاسی با خالفت خلیفه
نخست و یا از بیم چیرگی بیشتر قوم قریش بوده است نه ارتداد از اسالم .استدالل عمر
نیز در برابر ابوبکر مؤید این مدعاست .این که در منابع موجود (منابعی که داستان ارتداد
و اهل رده را کم و بیش به تفصیل و با جانبداری از سرکوبی آنها گزارش کرده اند،)2
بارها حداقل به مسلمانی شماری از این متهمان به ارتداد اشاره شده ،3گواه این است که
اتهام ارتداد به تمام مخالفان در آن مقطع که خالفت دچار اختالف و تزلزل بود ،بیشتر
به عنوان یک بهانه و حربه سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود .چنان که طه حسین نیز
به این بهانههای نژادی و قبایلی دیرین اعراب حول محور عرب قحطانی و عرب عدنانی
اشارهای ظریف دارد و به نکته مهمی اشاره میکند .او میگوید« :قحطانیان عدنانیان
را سزاوار نمیدانستند که پیامبر از آنان باشد و نه از دیگران ،و اسود عنسی از این اندیشه
برآمد .در مقابل ربیعه عدنانیُ ،مضر را شایسته نمیدانست که پیامبری از آنان باشد.
همین طور اعراب اسد و تمیم و مضر تاب نمیآوردند که پیامبری از قریش باشد نه
دیگر مضریها .در نتیجه طلیحه از بنی اسد برآمد و سجاح از بنی تمیم .چنین بود که
پس از اسالم همه جا به کفر گرایید»4.در هرحال به گفتة مادلونگ «چنین استنباطی
از یاغیگری در حقیقت مبنایی در قرآن و سیره پیامبر ندارد و فقط پدیدهای خالفتی
بود که از ذهن ابوبکر تراوش کرده بود . . .ابوبکر میتوانست قبایلی را که از پرداخت
زکات امتناع میکردند به عنوان منافقان تنبیه کند .لیکن او حق نداشت در مقام مرتد یا
5
یاغی بجنگد».
طبری و ابن کثیر گفتهاند که در این میان کسانی بودهاند که با اعتراض به خالفت
6
ابوبکر ،از پرداخت زکات به وی امتناع داشتند.
 . 1ابن کثیر ،البدایه ،جلد  ،6ص .343
 . 2از جمله از معاصران طه حسین در «الشیخان» (ص  )81-71ستایش خود از ابوبکر را به باالترین حد
رسانده و ادعا کرده است که در این ماجرا ایویکر بدون کمترین اضطراب و سستی و تردید به سرکوبی مرتدین
همت گماشت.
 . 3به گزارش طه حسین (الشیخان ،ص  )25این شمار افراد نمایندگانی نزد ابوبکر فرستاده و اعالم کردند که
همواره شهادتین میگویند و فرایض دینی نماز و روزه و حج را نیز انجام میدهند و فقط زکات را از آنان بر دارد
که البته خلیفه از قبول آن تن زد.
 . 4طه حسین ،الشیخان ،ص 41
 . 5مادلونگ ،ص .88
 . 6عالم زاده ،مدخل ابوبکر در جلد پنجم دایره المعارف بزرگ اسالمی.232 ،
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حسن ابراهیم به این نکته تصریح میکند« :وقتی پیامبر وفات یافت بسیاری از عربها
در کار اسالم دچار تردید شدند .گروهی نیز از کار خالفت نگران شدند و بیم داشتند
که اگر خالفت به دست قریش یا قبیلهای دیگر افتد آن را به حکومت مطلق تبدیل
کنند. . . .قبایل عرب از نفوذ و تسلط قریش بیزار بودند و غالب آنها معتقد بودند که
قرشیان آزادی عرب را سلب کرده و آنها را به نام دین تحت نفوذ خویش در آوردهاند و
تصور میکردند پس از وفات محمد کار قریش رونق نخواهد گرفت. . .بدین جهت در
سرنوشت خویش به تفکر اندر شدند .پیغمبر که فرمان خدا را ابالغ میکرد و از خطا
و اشتباه مصون بود وفات یافته بود و کسی که دارای صفات وی باشد و بتواند مساوات
میان قبایل را رعایت کند وجود نداشت .احتمال میرفت که هرکس جانشین پیغمبر
شود از تمایالت خود پیروی کند و کسان و نزدیکان خویش را بر دوش مردم بار کند
و کارها را به دست آنها بسپارد .به عالوه ممکن بود خلیفه از قبیلهای انتخاب میشد
قبیله وی اهمیت پیدا کند و از اهمیت قبایل دیگر کاسته شود و عدالت و مساوات از
1
میانه بر خیزد».
نیز طه حسین به این نکته تصریح کرده است .حتی برخی از اعراب از این که خالفت
2
در خاندان ابوبکر موروثی شود نگران بودند.
طبق تحقیق مادلونگ ابوبکر با استفاده از نسل تازه قریش و به یک معنا نوکیشان
این طایفه برای فرماندهی جنگهای رده موفق شد شورشیان را سرکوب کند .به گفته او
«در بین فرماندهان نظامی مسلمانان در جنگهای رده فقط یک نفر از صحابه نخستین
محمد ،شرحبیل بن َح َسنه ،هم پیمان بنی زهره از قریشیان جنوب عربستان و از نژاد
3
کنده حضور دارد».
4
این نکته که نیز قابل توجه است که اعراب نومسلمان و قبایل پراکنده  ،که گرفتار
انواع تعصبها و جزمیتها بوده و هنوز با روح و جهت گیرهای ایمانی و عبادی اسالم
و حتی ابتدایی ترین آموزههای مذهبی آشنا نشده بودند ،زکات را نوعی باج میشمردند
 . 1حسن ابراهیم ،تاریخ سیاسی اسالم ،ص .822-622
 . 2الشیخان ،ص  21و .28
 . 3مادلونگ ،جانشینی حضرت محمد ،ص .28-18
. 4در اینجا قابل ذکر است که طه حسین قدمی فراتر میگذارد و به استناد آیه  41سوره حجرات که بین
«ایمان» و « اسالم» فرق میگذارد و میگوید اعراب مسلمان شده بودند نه مؤمن ،تصریح میکند که تمام
شواهد حکایت از آن دارد که هنگام رحلت رسول خدا اعراب مسلمان شده بودند بدون اینکه ایمان در قلبشان
رسوخ کرده باشد .البته روشن است که نویسنده هوشمند به انبوه مسلمانان نوآئین نظر دارد از این رو میافزاید:
این گروه از اعراب به فرمانروایی (=قدرت سیاسی=حکومت) پیامبر تسلیم شده بودند بدون این که ایمان وارد
دلهایشان شده باشد .بعد اشاره میکند همینها بودند که از زکات خوداری کردند و اعالم کردند نماز میخوانیم
اما زکات نمیدهیم .بنگرید به :الشیخان ،ص .21-11
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و حداقل حاضر نبودند پس از وفات پیامبر به قبایل حاکم و احتماال رقیب باج بدهند.
در آن زمان عصبیتها و منافع ،هم در مخالفت با اسالم و هم در قبول اسالم ،نقش
مهمی ایفا میکرد .انگیزههای سیاسی و قبیلهای تا آنجا بوده که به گفته حسن ابراهیم
بسیاری از عربها که دور مدعیان پیامبری جمع شده بودند ،به آنها ایمان نداشتند اما از
2
اسالم بگشتند تا شاید بدین وسیله از تسلط قریش رهایی یابند.
در این میان گوستاولوبون به نکته مهمی اشاره میکند که در جای خود قابل توجه
و تأمل است .او مسئله اندیشه و عواطف رهایی جویانه اعراب و احساس عدم تقید به
هیچ قدرتی در ذهن و فکر عربان عربستان را انگیزة رده قبایل نومسلمان میداند .وی
مینویسد« :بسیاری از قبایل عرب ،که آزادی فطری خود و تنفر ّ
جبلی از محکومیت
را محض خاطر یک پیغمبر فرستادة خدا از دست داده [بودند] دیگر حاضر نبودند
خلفایی را هم که خود پیغمبر ذکری از آنها نکرده و حقی در جاری داشتن تعالیم برای
آنها نبود اطاعت کنند» .با توجه به گزارش دیگر همین نویسنده در مورد روحیه و تفکر
اعراب در باب آزادی ،معنا و اهمیت این تحلیل وی آشکارتر میشود .او روایت میکند
که« :در نظر بدویها سکونت در یک جای معینی خاتمه دادن به آزادی است ،چه،
تعیین محل سکونت با محکوم غیر شدن نزد آنها الزم و ملزوم هم میباشد .تمام هستی
این بادیه نشینان منحصر است به همان آزادی و آزادی در نزد آنها باالتر از تمام نعمتهای
دنیا میباشد. . .دیودور سیسیلی مینویسد :در میان نبطیین ،یعنی بدویهای کوهستان
حجاز ،کشت و زرع و یا تربیت اشجار میوه دار و یا بنای مکان و منزل به کلی ممنوع
بوده .عقیده آنها این بود که ترتیب این گونه عالقه جات بدرود گفتن به آزادی است.
آنها هیچ وقت مغلوب واقع نشدند» 3.با این تحلیل دلیل و انگیزة دعویهای پیامبری پیاپی
1

 . 1به روایت مورخان هنگام ارتداد قبایل عرب ّقره بن هبیره به عمروبن عاص گفت« :عربها به شما باج
نمیدهند اگر آنها را از باج معاف دارید مطیعتان میشوند و گر نه به دور شما جمع نخواهند شد» .حسن ابراهیم،
ص  822و  532نیز :طه حسین ،الشیخان ،ص 18؛ همو ،آئینه اسالم ،ص 011
 . 2عالم زاده (ص  )332-232میگوید محققان با امعان نظر در روایات «اهل رده» را بر اساس انگیزهها و
اهدافشان به گروههایی چند تقسیم کرده اند-1 :کسانی که رحلت پیامبر برای آنان بسیار غیر مترقبه و شگفت
انگیز بود و با رحلت آن حضرت ایمان و اسالم آنان دستخوش تزلزل گشت؛  -2کسانی که گمان میبردند
که با شخص پیامبر هم پیمان بودهاند و اکنون با رحلت آن حضرت این پیمان به سر آمده است؛  -3کسانی
که میپنداشتند قدرت و شوکت اسالم به پایان آمده و دیگر ضرورتی به ادامه وابستگی بدان در میان نیست؛
 -4کسانی که اطاعت از ابوبکر را بر خویش گران میدیدند و از این روی ،با حفظ ایمان و اسالم خویش و
انجام دادن دیگر واجبات دینی ،از پرداخت زکات به وی خودداری میکردند؛  -5کسانی که بر اثر تعصبات
و وابستگیهای قبیلهای و چشم داشتهای مادی و دنیاوی منقاد قدرت پیامبر اسالم شده بودند و اکنون با سر
برداشتن پیامبرانی دروغین از طائفه خویش با طوایف همبسته خود ،ترجیح میدادند که به جای پیروی از پیامبر
قریشی به پیامبری از خویش بپیوندند.
 . 3گوستاولوبون،تمدن اسالم و عرب ،ص  96و .161
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در مقطع درگذشت پیامبر اسالم نیز روشن میشود.
با چشم پوشی از این نوع گزارهها و در یک تحلیل خالص اسالمی میتوان گفت
که اگر خالفت ابوبکر و دیگر خلفای بعدی صرفا جانشینی سیاسی پیامبر بوده و هیچ
ماهیت و هویت دینی و قدسی نداشته است ،دیگر استفاده از حربه اعطای زکات مؤمنان
در امر حکومت و سیاست مجاز نخواهد بود .میدانیم که زکات در قرآن یکی از احکام
و فرائض عبادی مذهبی شمرده شده و بارها در کنار نماز ذکر شده است ،اما امر مذهبی
با ایمان و تشخیص فردی و قلبی همراه است و از این رو نیت خیر و انگیزه مخلصانه
یعنی همان اخالص و به اصطالح خاص اسالمی «قصد قربت» شرط بنیادین و خدشه
1
ناپذیر صحت فرائض دینی شمرده است.
بدین ترتیب روشن نیست که چگونه و با چه مجوزی میتوان از مردمان با زور و اکراه
و حتی جنگ و قتل و غارت ،عمل مذهبی خالص طلب کرد؟ مگر هر نوع اکراه و
اجبار مبطل عمل ایمانی و خدایی نیست؟ گرچه زکات و دیگر فرائض و یا توصیههای
دینی در قلمرو امور اقتصادی کارکرد و فلسفه اجتماعی و اقتصادی هم در جامعه ایمانی
دارد ،اما انجام این فرائض در صورتی ایمانی و خالصانه خواهد بود و موجب قرب
خواهد شد که با ایمان و آ گاهی و انتخاب و به دور از اکراه و ریا باشد2.با توجه به این
قواعد و شرایط الزامی و قطعی است که ،به رغم تفکر متأخر و رایج ،زکات را معادل
مالیات شمردن محل تأمل و تردید است 3.با این همه حتی اگر مالیات هم باشد ،باز
باید داوطلبانه باشد ،و گرنه از مضمون و محتوای خالص دینی و الهی تهی خواهد شد.
نکته بسیار مهم دیگر ،که اخذ زکات به وسیله دستگاه خالفت را به شدت زیر سئوال
 . 1امیرالمؤمنین علی نیز در نهج البالغه ( فیض ،خطبه  )091به روشنی در این مورد سخن میگوید .وی در
این گفتار از دادن زکات با رضایت خاطر و اخالص یاد میکند و چنین عملی را موجب کفاره گناهان و مایه
نجات میداند و به شدت از اکراه در این کار پرهیز میدهد .قابل تأمل این که در این گفتار هیچ به بعد دنیایی و
یا کارکرد اقتصادی و سیاسی زکات اشارتی نیست.
 . 2فقبهان شیعی و برخی از فقیهان سنی نیز امتناع از زکات را موجب خروج از دین و ارتداد ندانسته و
نمیدانند .بنگرید به رأی طوسی در «المبسوط» (جلد  ،7ص  )862 - 762و موسوی اردبیلی در «فقه الحدود
و التعزیرات» (جلد  ،4ص  .)5 -4موسوی اردبیلی تصریح میکند که صرف خودداری از زکات موجب ارتداد
نیست.
 . 3البته این بدان معنا نیست که (به ویژه در جهان مدرن که مالیات بسیار جدی است و نقش مهمی در زندگی
و معیشت شهروندان دارد) زکات نمیتواند به عنوان مالیات و یا بخشی از مالیات باشد اما باید توجه داشت که
این بستگی دارد به نظر و تصمیم مالیات دهنده مسلمان؛ دولتهای کشورهای اسالمی میتوانند به طور رسمی و
قانونی زکات را بخشی از مالیات مقرر و قانونی عام شهروندی حساب کنند تا صاحبان زکات مجبور نشوند دو نوع
پرداخت سرانه و ساالنه داشته باشند و مؤمنان نیز مختارند که قبول کنند و یا نه و در کشورهای غیر اسالمی (از
جمله در اروپا و آمریکا) نیز هر مسلمانی با تصمیم شخصی خود میتواند زکات مالش را به حساب مالیات رسمی
پرداخت کند اما در هرحال تصمیم با خود فرد مسلمان است و ربطی به دولت و الزام دولتی ندارد.
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میبرد ،این است که در جزئیات احکام زکات (مثال میزان آن ،مصادیق شمول زکات،
مصارف دقیق آن ،چگونگی جمع آن ،ارتباط شرعی و یا عرفی آن با حکومت و ) . .
در زمان پیامبر دقیقا روشن نیست و در این زمینهها ابهامات زیادی وجود دارد .دلیل
اصلی آن نیز روشن است.
دو دلیل در این ابهامات نقش دارد ،یکی این که حکم زکات در اواخر عمر پیامبر
اعالم شده بود و لذا عمال نمیتوانست احکام فرعی و جزئی آن بیان شده باشد .دیگر
این که ،اصوال زکات نیز ،مانند دیگر احکام شرعی ،در آغاز ساده بوده و بعدها در
قرون بعدی به وسیله فقیهان و مجتهدان شاخ و برگ پیدا کرده و احکام جزئی و دقیق
و ریز پیدا کرده است .طبق تحقیق مادلونگ «حکم وجوب پرداخت سالیانه زکات
به جای دادن فقط صدقه اختیاری ظاهرا در سال نهم هجری وارد شده بود .ابن سعد
فهرست اسامی نخستین عامالن زکات را که از جانب محمد در محرم سال  9هجری
به میان چند قبیله در حجاز و شمال و شرق اعزام شده بودند آورده است ،از این نکته
برداشت میشود که در ابتدا فقط چند قبیله مورد اعتماد درخواست زکات شده بود.
تعدادی از عامالن زکات از همان قبیلهای بودند که به آنجا اعزام شده بودند ،و این
هم واضح نیست که میزان زکات در چه حدی تعیین شده بود . . .در مناطق دور از
مرکز ،ظاهرا والیان مسلمان ضامن وصول زکات هم بودند و احتماال زکات ناهمگون
و اختیاری میگرفتند» 1.در زمان پیامبر زکات هر منطقه و ناحیه در همان جا و برای
مردمان نیازمند محلی مصرف و هزینه میشد .این که بعدها عثمان جداکردن زکات را
به اختیار ثروتمندان و صاحبان مال گذاشت ،2نشانه آن است که حتی حدود بیست سال
بعد از وضع زکات نیز اجرای این فریضه دینی قواعد ثابت و دقیقی نداشت .چنان که
در گزارش یاقوت از فرمان پیامبر به حذیفه محصن فرمانروای منصوب پیامبر در دبای
عمان آمده مأمور موظف بوده زکات را در محل مصرف کند 3.در این صورت ،جمع
زکات از نواحی مختلف قلمرو اسالم و تجمیع آن در دست خلیفه و در نهاد حکومت
مرکزی چه توجیه و منطقی دارد؟ همین امر نشان میدهد که زکات زمان پیامبر ماهیت
مالیات نداشته است تا در اختیار حکومت برای مصارف عامه باشد .ظاهرا بهانه این
تجمیع زکات در نهاد نوپای خالفت برای تأمین بودجه جهادها و اعزام سپاه بوده که
 . 1مادلونگ ،ص  68-58و  .78نویسنده در همانجا میافزاید «شواهدی موجود است که جزئیات نرخ زکات
که از سوی شریعت اسالم ،قبل از ابوبکر اعالم نشده بود» .البته قطعا مراد نویسنده از جزئیات نرخ زکات در
شریعت ،احکام فقهی است که در این صورت نمیتوانست در زمان پیامبر و در عصر خالفت ابوبکر اعالم شده
باشند .این احکام بعدها به تدریج در فقه و اجتهاد شرعی جعل و اعالم شدهاند.
 . 2حسن ابراهیم ،جلد  ،1ص .292
 . 3یاقوت ،معجم البلدان ،جلد  ،2ص .634-534
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روشن است چنین بهانهای مقبول نیست و به آن مشروعیت دینی نمیبخشد.
در سوی دیگر ،اسناد سقیفه و عصر خلفای راشدین نشان میدهد که بر وفق سنت
اعراب در دارالندوه خلفای مسلمان به عنوان «امیر» جامعه برگزیده شده بودند نه نبی و
یا حاکم منصوب از جانب خدا و رسول؛ در این صورت ،دخالت در امور خاص دینی
و تصرف در فرائض و ایجاد اجبار و اعمال فشار در جامعه برای انجام فرائض و احکام
عبادی چه توجیهی دارد؟ (مقررات اجتماعی و حدود و دیات ماهیت دیگری دارد که
از موضوع بحث کنونی خارج است) .افزون بر مسئله زکات ،در مورد سرکوب مدعیان
نبوت نیز ،همین مدعا صادق است .اگر اصل اصیل آزادی عقیده و لزوم ایمان آ گاهانه
و اختیاری و نفی ایمان و دینداری مکرهانه را معیار بدانیم و به لوازم طبیعی و الزامی آن
ملتزم باشیم ،مقابله فیزیکی و نظامی با آنان و قتل و کشتار مدعیان و حامیانشان هیچ
2
توجیه و تعلیل دینی ندارد.
با این همه فقط در یک صورت چنین مقابلههایی موجه و معقول مینماید و آن این
است که طغیان و شورش مسلحانه افرادی و یا قبایلی که بر حکومت مدینه شوریده و
به مقابله برخاسته بودند را مصداق ارتداد سیاسی بدانیم ،3که شواهدی بر تأیید این امر
1

 . 1با این همه ،منصفانه باید گفت که در این مورد ابهام وجود دارد و برای رفع ابهام الزم است به این پرسش
پاسخ داد که زکات ،مانند نماز و روزه و حج ،در عین وجوب شرعی اختیاری است یا تعهدی مالی اجباری و
امری حکومتی؟ اگر اجباری و حکومتی است ،منطقا حکومت حق دارد آن را (مانند مالیات و خراج) به هر
قیمت از زکات دهندگان بستاند .در زمان پیامبر وضعیت دقیقا روشن نیست .به دلیل عبادی بودن زکات و نشاندن
زکات در کنار نماز و امور عبادی ،قاعدتا زکات نمیتواند اجباری و حکومتی باشد و این که «خبری در دست
نیست که [در زمان پیامبر] بر ضد بعضی از قبایل که زکات پرداخت نکردند اعمال زور شده باشد» (مادلونگ،
ص  )68نیز مؤید این نظر است .در مجموع بر این گمانم که زکات تعهدی اخالقی و اختیاری است و بر این مبنا
سیاست ابوبکر را در مورد رده مشروع نمیشمارم و تازه اگر هم بر فرض اجباری باشد ،با هیچ منطقی نمیتوان
آن را مصداق ارتداد و خروج از دین شمرد.
 . 2باید دانست که در طول تاریخ این جنگها و سرکوبیها همواره با عنوان ضرورت دینی نابودی مرتدان توجیه
شده است .از باب نمونه به این سخن حسن ابراهیم (ص  832و  )932توجه کنید« :اسالم مرتد را به کشتن
محکوم میکند و این کار به اقتضای سیاست دولت اسالم است ،زیرا اگر مرتدان را باقی گذارند ممکن است
برای دشمنان جاسوسی کنند و موجب اختالل نظم و آرامش شوند و این عجیب نیست زیرا در نظر مسلمانان
سیاست از دین جدا نیست» .در ادامه در مقام توجیه و دفاع از اقدام ابوبکر مینویسد« :بنابراین ابوبکر ناچار بود
این شورشها را خاموش کند تا وحدت عرب متزلزل نشود و مسلمانان به تفرقه دچار نشوند».
ُ
ماجرای فجائه یک نمونه از این بی مباالتیها در سرکوبی مخالفان است .فجائه ُسلمی (ایاس بن عبدالیل) پیش
ابوبکر آمده و از او سالح ساز و برگ نظامی گرفته بود تا با اهل رده بجنگد ،اما با این ساز و برگ دست به تاراج
مسلمانان زد .ابوبکر پس از شکست و دستگیری وی فرمان داد تا آتشی بزرگ در مصالی مدینه بر افروختند و
او را در جامه پیچیده در آتش انداختند .عالم زاده ،ص  .432در صورت صحت این گزارش ،واقعا بسی شگفت
آور است! چگونه و با چه معیار دینی میتوان کسی را چنین مجازات کرد؟!
 . 3چنان که اخیرا آیه الله منتظری بین انتخاب دین و عقیده و ارتداد فرق فارق نهاده است و برای هرکدام
حکم جداگانه در نظر گرفته است .ایشان مینویسد« :انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است .کسی
که در صدد رسیدن به دین و عقیده مطابق با واقع باشد ،طبعا دین خاص یا عقیده خاصی را انتخاب میکند یا آن
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گواهی میدهند ،در این صورت ،این نوع واکنشها و اقدامات حکومتی را نباید با
معیار دینی تحلیل و توجیه کرد .چنان که در هر نظامی و از جمله در نظامهای لیبرال و
دموکراتیک مدرن امروزی نیز مقدمین علیه امنیت ملی و به ویژه مقدمین مسلح بر ضد
1
حکومت تحمل نمیشوند.
در هرحال ایمان و امور ایمانی و اعتقادی یک موضوع است و امر حکومتی و امور
مرتبط با آن موضوع دیگری است .مخالفت و حتی شورش علیه حکومت و حاکم
ّ
(=رده) ،هر کس که باشد ،موجب خروج از ایمان نمیشود .چنان که بعدها امام علی
نیز مخالفان خود (اصحاب جمل و صفین و خوارج) را نه تنها خارج از دین ندانست
بلکه ایمان آنان را تصدیق کرد و دشمن ترین دشمان یعنی خوارج را مؤمنان صادق اما
خطاکار و گمراه شمرد 2.اگر عدم اطاعت از حکومت و حتی خروج بر حکومت به
معنای رده و ارتداد مذهبی و ایمانی باشد ،الجرم باید پذیرفت که حسین بن علی و عدم
بیعت وی با خلیفه وقت نیز مصداق بی ایمانی و خروج از اسالم است .و حال آن که
از آن زمان تا کنون هیچ مسلمانی (حتی جزمی ترین اهل سنت) چنین نگفته و اجماعا
قتل حسین را شرعا حرام دانسته و محکوم کردهاند.
را تغییر میدهد و در هر حال خود را محق و طالب حق و حقیقت میداند ،هرچند ممکن است به نظر دیگری دین
و عقیده او باطل باشد .اما شخص مرتد در صدد رسیدن به حق نیست ،بلکه او میداند حق جیست و کجاست و
با این حال در صدد مبارزه و عناد با حق است و از این جهت در جوهر ارتداد ،عناد و لجاجت وجود دارد . . .در
ارتداد عالوه بر حجد و عناد مرتدان ،نوعی محاربه با مسلمانان به چشم میخورد» .منتظری ،حسینعلی ،حکومت
دینی و حقوق انسان ،ص 131-031
شواهدی از ارتداد به این معنا در صدر اسالم یعنی زمان پیامبر وجود دارد .اگر چنین باشد ،در نظر گرفتن مجازات
سنگین برای چنین کسانی قابل فهم میشود .هرچند که باز هم با معیار حق اختیار و آزادی عقیده و بیان در
تعارض است چرا که «عناد» و «جهود» فی نفسه نمیتواند جرم در خور مجازات باشد.
 . 1قابل تأمل این که حسن ابراهیم (ص  ،)922-822که خود به درستی به انگیزهها و دغدغههای اهل رده
اشاره کرده است ،در نهایت در مقام دفاع از رفتارهای قریش بر ضد مخالفان باز به بیان دینی متوسل میشود
و مینویسد« :قبایل عرب که از اسالم بگشتند چنین فکر میکردند ولی مردم قریش که خالفت بر آنها قرار
گرفته بود زحمت و مسئولیت آن را به عهده گرفتند و در راه حمایت اسالم از جانبازی و فداکاری دریغ نکردند
و ثابت کردند که لیاقت پیشوایی عرب را دارند و میتوانند قبایل عرب را مطیع خود کنند .عمر با گروهی از
اصحاب پیغمبر گفته بود« :شما میگفتید عربها برای قریش ترس انگیزند و ممکن است مطیع قریش نشوند از این
بابت نگران مباشید ،شما برای عربها خطرناکترید تا عربها برای شما ،به خدا اگر شما مردم قریش وارد سوراخی
شوید ،عربها در آن داخل میشوند» .در سخن نویسنده و به ویژه در کلمات عمر انگیزههای سیاسی و جدالها و
رقابتهای درونی اعراب با وضوح تمام عیان است .راستی نزاع بر سر فرمانروایی قریش یا هر قبیله متعصب عربی
دیگر چه ربطی به دین و عقاید و باورها و احکام شرعی آن دارد؟ در چنین بستری است که طرح ادعای مشهور
«االئمه من قریش» به وسیله شاخه مدعی فرمانروایی در گرماگرم جدال عنیف سقیفه قابل فهم و درک میشود.
 . 2شگفت این که فقیه شیعی معاصر آیه الله منتظری (مانند شماری دیگر) خوارج را در کنار نواصب [دشنام
گویان علیه علی] و غالت [غلو کنندگان در دین و در باره علی و امامان شیعه] مرتد میشمارد (رساله توضیح
المسائل ،چاپ شانزدهم ،7731 ،ذیل مسئله  )0123و این آشکارا در تعارض است با مستندات تاریخی و نیز با
بنیانهای فکری و نظری و استداللی کالمی و فقهی از جمله مبانی خود ایشان.
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اخیرا متفکر نوگرای سنی مسلمان عبدالله النعیم به روشنی در باره تفاوت دیدگاه دینی
و انگیزههای سیاسی و احیانا الزامات حکومتی ابوبکر در سرکوبی اهل رده سخن گفته
است .او نوشته است:
«بدیهی است که در خالل ایام حیات پیامبر پرداخت زکات برای مسلمان شدن
شرط اساسی نبود ،و این که او حتی مسلمان شدن را با قید عدم پرداخت زکات نیز
میپذیرفت .عنوان شده که میزان جمع آوری زکات تا زمان خلیفه ابوبکر مدون نشده
بود .مدارک موجود حاکی از آن است که پیامبر برای جمع آوری زکات از زور استفاده
نمیکرد .صحابه نامدار پیامبر ،مانند عمر و ابوعبیده ،از ابوبکر خواستند تا این خراج
سالیانه را ملغی نماید و با قبایل وفادار به اسالم نرمش نشان دهد تا حمایت آنان را علیه
قبائلی که ترک اسالم گفتهاند جلب نماید .سایرین مانند علی در این پیکار شرکت
نجستند .وجود چنین مخالفتی درباره این مسئله بنفسه برای درک اساس تصمیم ابوبکر
و پیامدهای آن برای ماهیت خود دولت در آن زمان با اهمیت است» .وی پس از
مواردی این چنین (از جمله مورد مالک بن نویره) و مخالفت شماری از اصحاب بزرگ
با ابوبکر میگوید «در صورتی که ابوبکر اقتدار دینی پیامبر را اعمال میکرد چنین
خواستههایی غیر قابل تصور بود» .او در نهایت نتیجه میگیرد که «ابوبکر ،بنا بر هر
استداللی که آورده میشد ،قادر بود دیدگاه خود را بر صحابه نامدار معترض تحمیل
1
نماید زیرا خلیفه بود ،و نه به آن سبب که از دیدگاه اسالمی «برحق» یا «صحیح» بود».
به هر تقدیر این رفتار خالفت در نخستین ماههای نظام سیاسی جدید ،باب تازه و
در واقع بدعتی را در قلمرو خالفت عربی-اسالمی گشود که بعدها منشاء بسیاری از
شوربختیها و سوء استفادهها از دین شد .در این مقطع برای نخستین بار از حربه تکفیر
و ارتداد برای مقابله با مخالفان سیاسی و یا عقیدتی استفاده شد .به این جمله ابوبکر
که در نامه اش به مرتدان نوشته است بنگرید و در آن تأمل کنید« :من خدای یگانه
را ستایش میکنم و شهادت میدهم که خدایی جز او نیست و محمد بنده و فرستاده
اوست و بدانچه آورده اعتراف دارم و هرکس از قبول آن امتناع ورزد وی را کافر میدانم
2
و با او جهاد میکنم».
در این دعوی در یک امارت بدون حضور نبی و عرفی و عربی متعارف ،اولین بار،
ادعا میشود که هر کس از پذیرش اسالم تن زند و با خلیفه و خالفت قریش مخالفت
کند ،کافر است و مرتد و خلیفه بر حسب تعهد وتکلیف دینی با آنان جهاد خواهد کرد
 . 1عبدالله النعیم ،اسالم و حکومت سکوالر ،ص  .26-95این کتاب در اینترنت مطالعه شده و نام مترجم و
سال انتشار نیز ذکر نشده است.
 . 2حسن ابراهیم ،ص .232
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و بدین ترتیب پیکار با مخالفان عنوان دینی جهاد به خود میگیرد.
در واقع در آن شرایط آشفته هر ساز مخالفی با برچسب ارتداد و رده مورد خشم
و انتقام قرار گرفت و به شدت سرکوب شد .تلقی مرتدان از زکات ،هم انگیزههای
سیاسی و احتماال اقتصادی شورشیان را آشکار میکند و هم در مقابل ماهیت سیاسی
و سودآوری جنگها و انگیزههای مادی قریش حاکم را نشان میدهد .به ویژه نباید
فراموش کرد که در آن زمان زکات تنها منبع درآمد تثبیت شده حکومت بود و بدون
آن خزانه دستگاه خالفت دچار مشکل میشد .در هرحال در این میان هر چه بود از
یک فریضه دینی ابزاری برای سرکوب مخالفان و حتی گاه اعمال خشونت بی دلیل و
1
ناموجه بوده است.
اگر یک ارزیابی دقیق و همه جانبه از کارنامه فرمانروایان اسالم صورت بگیرد و با
دوران بعثت و به ویژه جنگهای فراوان و گاه بزرگ و خونین آن دوران (بدر و احد و
خیبر و حنین و فتح مکه) مقایسه شود ،آشکار میشود که در پیکارهای رده در فاصله
اندک یک سال از زمان رحلت پیامبر چه تفاوتهایی کیفی و ماهوی پدید آمده است.
به عنوان نمونه شمار قربانیان جنگهای رده از تمام قربانیان کمتر از صد جنگ عصر
بعثت بیشتر بوده است .حداقل بخشی از این تلفات ناشی از اهمال و بی قیدی دستگاه
خالفت و از جمله سردارانی چون خالدبن ولید بوده است؛ سرداری که به رغم آن همه
جرم و جنایت و خالف شرع مسلم ،نه تنها مجازات نشد بلکه همچنان بر صدر نشست
و قدر دید .با این همه باید منصفانه گفت صرفا از منظر تاریخ نگاری در آن مقطع
تفکیک امور دینی و سیاسی و حتی حکومتی چندان آسان و حتی روشن نبوده است.
در هرحال با توجه به غیر قابل دفاع بودن ماجرای رده در زمان ابوبکر (حداقل به
گونهای که در منابع موجود نقل شده است) اخیرا یکی از متفکران مسلمان (محمدمختار
شنقیطی) تالش کرده است که دفاع معقول تری ارائه کند .او مینویسد« :جنگهای
خلیفه اول مسلمانان ابوبکر صدیق به مثابة واکنشی علیه تمرد مسلحانه ی گروهی علیه
مشروعیت قدرت و منع حق فقرا در دادن زکات بود و به هیچ وجه به معنای اکراه مردمان
و مجبور ساختن آنان به پذیرش دوباره اسالم نبود .بسیاری از مرتدان در عصر ابوبکر به
هیچ وجه منکر اسالم نبودند .بسیاری از اطاعت دولت مرکزی مدینه و پرداخت زکات
به آن سرباز زده بودند» .ایشان در تأیید دعوی خود میگوید« :ابن حزم میگوید
این سخن که ابوبکر با مرتدان از اسالم جنگید و چون بر آنان ظفر یافت ،گفت یا
 . 1چنان که مادلونگ (ص  )464نیز به این نکته ظریف توجه کرده و در مقام ارزیابی کارنامه معاویه
مینویسد «نخستین گام را ابوبکر برداشته بود که تکلیف دینی پرداخت زکات را به صورت مالیاتی تقویم شده و
اجباری در آورد .گام نهایی را معاویه برداشت که با مجازات مرگ وظیفه اطاعت از امیرمؤمان را اجباری کرد».
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که توبه کنید تا نجات یابید و گرنه کشته خواهند شد ،چنین چیزی بی پایه و اساس
است» .روشن است که این دفاعیه محقق محترم با مستندات موجود تاریخی چندان
سازگار نیست و احتماال تفطن به این دقیقه بوده است که او در عین حال انتقاد نرمی
نیز میکند .او میافزاید: :اگر آنچه که در عهد صحابه در مسئله ی کشتن متمردان
[و مانعان زکات] رخ داد ،حدی شرعی بود ،اجرای آن بدون دادخواهی صحیح نبوده
و قدر مسلم آن که هیچ گونه دادخواهی در عهد پیامبر (ص) و صحابه در مسئله ی
1
ارتداد حادث نشد»
نکته قابل ذکر دیگر این که در این میان موضع علی بن ابی طالب در برابر ماجرای
رده چندان دقیق و شفاف نیست .برخی گزارشهای تاریخی ،نشان از آن دارد که علی
نیز از تصمیم و اقدامات ابی بکر حمایت کرده است .طبق روایتی وقتی ابوبکر از علی
در باره شورشیان نظر خواست ،او گفت :اگر چیزی را که پیامبر از آنها میگرفت،
نگیری ،بر خالف سنت رسول خدا عمل کردهای .طبق نقل ابن کثیر ،زمانی که ابوبکر
آهنگ جنگ با سرکشان مخالف کرد ،علی جلو او را گرفت و گفت :به کجا میروی
ای خلیفه رسول خدا؟ من امروز همان را میگویم که پیامبر در روز احد گفت .او در
آن روز گفت :شمشیرت را غالف کن و ما را به خاطر خود آزرده و دردمند مکن و
به مدینه بازگرد که سوگند به خدا اگر ما گرفتار نبودنت شویم ،هرگز اوضاع مسلمانان
2
سامان نخواهد یافت و ابوبکر شنید و بازگشت.
اما در مقابل ،به نظر برخی پژوهشگران ،علی جز در مورد یمامه موارد دیگر را
برادرکشی میدانسته و حداقل با اقدامات خشن و سرکوبگرانه خالفت مخالف بوده و
شواهدی نیز برای این دعوی ارائه شده است .عبدالله النعیم آورده علی در پیکارهایی
رده شرکت نداشته است .شاید بتوان گفت علی در برابر جریان رده بیشتر به سکوت
پناه برده بود و نقش چندانی نداشت .معادیخواه سکوت علی را به دلیل احتراز وی از
تضعیف دستگاه خالفت در برابر خطرهای پیش رو میداند 3.در عین حال احتماال
سکوت و عدم همراهی گسترده علی با دستگاه خالفت در سرکوبی جنبشهای رده
ریشه در اعتراض سیاسی وی نیز داشته است .به ویژه که در آغاز رده علی هنوز با
ابوبکر بیعت نیز نکرده بود.
در مورد دو نقلی که در تأیید همراهی علی با جریان رده آمد ،واقعیت این است که
نقل اولی نمیتواند موجه و مقبول باشد و بوی جعل از آن به مشام میرسد .زیرا چنین
1
2
3

 .منبع همان مقاله از شنقیطی در سایت زیتون.
 .ابن کثیر ،البدایه ،جلد  ،6ص 643؛ صالبی ،ص .242-142
 .معادیخواه ،تاریخ اسالم ،جلد  ،2ص .671-571
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بیانی با ذهنیت و ادبیات علی سازگار نیست .و در مورد نقل ابن کثیر ،با فرض اعتبار
نقل ،معنایی جز این ندارد که او نمیخواسته است که جبهه مسلمانان در آن شرایط
آشفته سست شود و این کامال با مشی سیاسی علی در دوران خلفا سازگار است؛ چنان
که در پاسخ به مشورت عمر مبنی بر خروج از مدینه و همراهی با سپاهیان در جنگ با
ایرانیان ،با همین استدالل خلیفه را از خروج از مرکز اسالم منع کرد.
به عنوان جمع بندی میتوان با این تحلیل مادلونگ موافق بود که« :بنابراین ابوبکر
به بهانه وظیفه اش در مقام خالفت تغییرات اصلی در خط مشی اسالم به وجود آورد.
اصرار ابوبکر که خلیفه باید از قریش باشد زیرا عرب غیر از قریش تسلیم دیگری
نخواهد شد ،اکنون کامال روشن میشود .خلیفه نباید بیشتر رهبر دینی امت و جامعه
اسالمی باشد ،آن گونه که محمد بود ،بلکه باید حاکم مطلق تمامی قبایل عرب باشد و
آنان به نام اسالم از خلیفه اطاعت کنند .به همین دلیل مسلمانان صلح جو که به خلیفه
زکات پرداخت نمیکردند ،مرتدان واقعی و دیگر اعراب که هنوز اسالم نیاورده بودند،
همه در زمرة مرتدان قرار گرفتند و میبایست با آنان جنگید تا همه آنان در برابر اسالم
و حکومت خلیفة قریشی تسلیم شوند» .وی در جای دیگر تصریح میکند که «ابوبکر
مجبور شد کسانی را که از پرداخت زکات خودداری میکردند مرتد اعالم کند تا بتواند
با آنها بجنگد» .با توجه به این چالشهاست که همین محقق به درستی میگوید «برای
1
فقیهان مسلمان بعدی تبیین و توجیه رفتار ابوبکر بسیار دشوار بوده است».
در هر حال اگر به تاریخ اسالم بنگریم ،حربه تکفیر و ارتداد ،هم بسیار بوده و هم
بسیار اثرگذار و کارآمد ،اما استفاده از این ابزار همواره در چهارچوب مصالح قدرت
(=اتوریته -قدرت سیاسی و یا دینی و یا اقتصادی) بوده است .به بیان روشنتر ارتداد
مذهبی همواره اقتدار و اعتبار متولیان دین و سیاست را به چالش میکشیده و از این رو
با تکفیر و تفسیق و انواع محدودیت و سرکوبی مواجه میشده است .محصول چنین
روندی همان است که یک محقق آمریکایی در باره فقیهان شیعی سده سیزدهم هجری
2
میگوید« :تکفیر و دست کم تفسیق یکی از مظاهر قدرت اجتماعی فقیهان بود».
در ادامه این پیکارهای داخلی ،ابوبکر سپاهیانی برای گشودن عراق و برخی نواحی
جنوب ایران و نیز نواحی شامات گسیل داشت.

1
2

 .مادلونگ ،ص  78و  98 -88و .721
 .الگار ،حامد ،دین و دولت در عصر قاجار ،ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران ، ،ص 92-82

بخش بیستم ()1

گزارشی از جمع و تدوین قرآن تا روزگار عثمان

درآمد

دوران عثمان از جهاتی در تاریخ اسالم مهم است .در این دوران سیر گذشته زیست
فردی و اجتماعی و نظام سیاسی نوپای مسلمانان دچار تحول اساسی شد ،اما در این
میان دو رخداد در روزگار خالفت عثمان منشاء تحوالت مهمی گردید؛ یکی شورش
علیه خلیفه و قتل او ،و دیگر ،تدوین جدید قران که به ُ
«مصحف امام» و یا قرآن عثمانی
شهرت دارد و هنوز این عنوان بر قرآن اطالق میشود .در مورد شورش و قتل خلیفه در
جستار بعدی شرحی خواهد آمد اما در اینجا ماجرای قرآن عثمانی گزارش میشود که
یکی از پر مناقشه ترین موضوعات دین اسالم و تاریخ اسالمی است .به دلیل طوالنی
بودن نوشتار ناگزیر در دو بخش تقدیم میگردد .در همینجا بگویم که این نوشتار
سالیانی قبل در سه قسمت منتشر شده و اکنون با حذف و افزودههایی قابل توجه و در
واقع با ویرایش جدید در این سلسله جستارها به ضرورت منتشر میشود.
اما پیش از ورود به مبحث اصلی باید به یاد داشت که تحقیق دربارة تاریخ قرآن و
چگونگی و چرایی تألیف و تجمیع و تدوین آن در نیم قرن نخست ،هم کاری است
خطیر و هم اقدامی است بس دشوار .دشواری بدان جهت است که از یک سو هیچ
نسخه کامل قابل استنادی از قرآن زمان پیامبر و نیز قرآنهای پس از آن و از جمله قرآنهای
ابوبکر و عثمان در اختیار نیست و از سوی دیگر راه روشن و استواری برای تحقیق و
تفحص و انکشاف حقایق متقن وجود ندارد .امروز جز متن قرآن کنونی و نسخههایی از
قرآنهای غالبا ناقص از قرون نخست و نیز انبوه روایات متنوع و غالبا متضاد اسنادی برای
تحقیق در قرآنهای نیم قرن اول در دست نیست .در این روایات غالبا گزارشهای مشابهی
برای قرآنهای مختلف و از جمله مصاحف ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگران ارائه
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شده به گونهای که دقیقا نمیتوان دریافت فالن روایت مربوط به جمع قرآن در زمان
ابوبکر است و یا عمر و یا عثمان .گرچه قطعا بعدها از سر بی توجهی و یا سهل انگاری
و یا در نسخه برداریهای پیاپی در گزارشهای راویان بین روایات خلطهایی رخ داده و
این امر شماری از این روایات را مبهم و حتی نامفهوم کرده است ،اما در این نیز تردید
نیست که یکی از مهم ترین دالیل این تناقضات و آشفتگیها جعلی بودن بسیاری از
این روایات است که بعدها پیروان اصحاب و به ویژه خلفا به انگیزههای گوناگون (از
جمله گرایشات فرقهای و به طور خاص فضیلت تراشی برای شخصیتهای مورد اعتقاد
و عالقه شان) بر ساخته شدهاند .با این همه ،فعال راهی جز این وجود ندارد که از میان
انبوه روایات پراکنده در منابع روایی و تاریخ قرآن و با استفاده از تحقیقات قرآن شناسان
سنتی و (در حد اطالع نویسنده) جدید گزارشی از تاریخ قرآن در نیم قرن نخست
هجری به دست دهیم.
برای رعایت نظم منطقی و نشان دادن سیر تاریخی جمع قرآن میتوان جمع و تدوین
را در مقاطع زیر گزارش کرد:
الف-روزگار پیامبر

شهرت دارد که قرآن در زمان ابوبکر جمع و تدوین شد و در روزگار عثمان اصالحاتی
در آن صورت گرفته و در نهایت به شکل نسخه نهایی و اجماعی اصحاب و مسلمانان
در آمد و به زودی در تمام قلمرو اسالم و امپراتوری عربی -اسالمی قرآن عثمانی قران
رسمی شمرده شد .اما پیش از ورود به نظریه مشهور ادوار جمع و ویرایش نهایی قرآن،
باید اشاره کرد که نظریه مشهور دیگری نیز وجود دارد که متن قرآن در زمان پیامبر
کتابت و نیز جمع و تدوین شده بود و سیوطی نیز در «االتقان» به آن تصریح کرده
است 1.گرچه نظریة نخست مستند است به گزارشهای مختلف و فراوان تاریخی ،که به
آنها اشارت خواهد رفت ،اما مستندات این نظریه نیز کم نیست و بلکه قابل توجه است.
شمار قابل توجهی از پژوهشگران قدیم و جدید و مسلمان و غیر مسلمان بر این
گمانند که آیات و سور قرآن در زمان پیامبر با نظارت وی کتابت و جمع شده است.
یکی از کسانی که از این نظریه حمایت کرده محقق نامدار تاریخ قرآن تئودور نو ِلدکه
(محقق آلمانی) است .وی میگوید از برخی از آیات چنین استنباط میشود که این
متن در زمان پیامبر تدوین شده بود .وی از آیات  48-47عنکبوت 17-16 ،قیامت
 . 1در االتقان (جلد  ،1ص  )061گزارش شده که به روایتی قرآن در زمان پیامبر به تمامی کتابت شده بود اما
در یک جا گرد نیامده بود و نیز سورههای آن مرتب نبود.
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و  114-113طه اتخاذ سند میکند 1.او میافزاید احتماال محمد آیات پراکنده را در
مجموعههای بزرگتر جمع میکرده است .نیز روایاتی تصریح کردهاند که کسانی به
دستور پیامبر آیات را مینوشتند و تدوین میکردند 2.احتمال دارد که آیات پراکنده را
محمد خود در یک سوره گرد آورده باشد .او تدوین و نظم قرآن را آ گاهانه و سنجیده
میداند و این سنجیدگی را تأییدی بر این احتمال میشمارد .او مینویسد وحدت ادبی و
محتوایی و انسجام مضمونی سورههای بزرگ (مانند یوسف ،شعراء ،معارج و مرسالت)
یا تناسب قافیهها و وزنها (مانند صافات) نشان میدهد که تدوین آ گاهانه صورت گرفته
است .وی در جای دیگر این دعوی را که در مقطع رحلت پیامبر قرآن پراکنده و در
مکانی واحد و یا در سورههایی مدون و مرتب نشده بود را مردود میشمارد و میگوید
در اواخر محمد خود برخی از سورهها را مرتب و منظم کرده بود .او میافزاید سلسلهای
کامل از نام اشخاص در دست است که میگویند قرآن در زمان محمد مدون شده بود.
در عین حال او این احتمال را دور نمیداند که محمد خود در مدینه بر برخی آیات سابق
افزودههایی کوچک و استدراکاتی اعمال کرده باشد (به عنوان نمونه در آیات 34-31
مدثر 18-17 ،عبس 6 ،تین 11-8 ،بروج 37 ،نبأ و  40-34مریم) 3.سید حسین مدرسی
طباطبایی از پژوهشگران شیعی معاصر نیز به استناد شماری از منابع کالسیک اسالمی
میگوید شواهدی وجود دارد که قرآن در زمان پیامبر به صورت متن مکتوب در آمده
بود .محمد این کار را از اوایل مدینه آغاز کرد و تا آخر ادامه دادند 4 .وی به کاتبان
5
میگفتند که بخشهای جدید وحی شده را در کجا قرار دهند.
 . 1رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )852-752به برخی آیات دیگر نیز استناد میکند اما این آیات وضوح متقنی مبنی
بر کتابت آیات از همان آغاز ندارند.
 . 2این کاتبان بسیارند .رامیار (تاریخ قران ،ص  )672-162فهرستی از کاتبان در مکه و مدینه را نقل کرده
( 54نفر) و همین طور چگونگی نگارش آنان و نیز ابزار نوشتن و نیز چیزهایی که قرآن را بر آنها مینوشتند را
شرح داده است.
 . 3نولدکه ،ص  832-732و  .142-042قابل ذکر این که ترجمه عربی کتاب نولدکه مورد استفاده راقم بوده
و در اینترنت مالحظه شده است.
 . 4نکته قابل تأمل این است که داستان در مکه چگونه بوده است؟ مدرسی تصریح کرده که کتابت در مدینه
آغاز شد و منطقا نیز باید چنین باشد .اما در این صورت جای این پرسش باقی است که آیات و سورههای سیزده
ساله مکه در حافظهها بوده و در مدینه با استفاده از محفوظات افراد و یا شخص پیامبر به کتابت در آمده اند؟
 . 5مطالبی که در این نوشتار از آقای مدرسی نقل میشود برگرفته از مقاله «بررسی ستیزههای دیرین درباره
تحریف قرآن» ایشان است که با همت آقای محمد کاظم رحمتی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و در شماره
 11نشریه «هفت آسمان» در پاییز سال  0831در قم منتشر شده است .از آنجا که متن چاپ شده مقاله از طریق
ایمیل دریافت شده و در اختیار نگارنده است از شماره صفحات واقعی آن در نشریه بی بهره است و از این رو
صرفا به مقاله ارجاع داده میشود .طبعا مراجعه کنندگان در صورت دسترسی به نشریه میتوانند به طور دقیق
صفحات را بیابند.
سید محمدباقر حجتی در اثر خود «تاریخ قرآن کریم (ص  )332-812پس از بررسی دالیل مخالفان جمع قرآن
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افزون بر آنها میتوان از شواهد دیگری یاد کرد که در حد اطمینان آوری نشان
میدهند که حداقل در مقطع درگذشت پیامبر ،قرآن در موقعیتی بوده که به عنوان کتاب
و مجموعهای از آیات و سورهها تلقی میشده است .افزون بر آیاتی که در استدالل
نولدکه آمده میتوان به آیات  23بقره و  13هود نیز اشاره کرد که در اولی در مقام
ّ
تحدی مخالفان و منکران از آنان میخواهد «سوره» ای همتای قرآن بیاورند و در دومی
نیز در مقام تحدی صحبت از «عشر ُس َور» (=ده سوره) در میان است .اگر سوره را
به معنای امروزین بدانیم ،که ظاهرا در آن زمان نیز به همین معنا بوده ،روشن است که
سورهها با شماری آیات منظم بوده و وجود خارجی داشته که بدان اشاره میشده است.
بدون وجود مشارالیه اشاره بی معناست .به ویژه که وقتی از ده سوره یاد میشود ،مدعا
روشنتر و قانع کنندهتر مینماید .قطعا در مقطع طرح آیه  13هود سورههای زیادی
وجود داشته که قرآن به حداقل آن یعنی ده تا (به عنوان نمونه حداقلی) اشاره میکند.
اصوال اصطالح «قرآن» و کاربرد فراوان آن در آیات مختلف حکایت از آن دارد که
این عنوان بر حداقل و یا غالبا بر یک مجموعه اطالق میشده نه یک آیه و حتی یک
سوره .مثال وقتی پیامبر به مردمان سفارش میکند که قران را از چهار نفر بیاموزید (ابن
ّ
مسعود ،معاذبن جبل ،سالم مولی ابی ُحذیفه و ا ّبی بن کعب) ،1علی القاعده به متن
مدون و حداقل به یک مجموعه اشاره دارد .روایات نیز کم و بیش مؤید همین واقعیت
است .مثال وقتی پیامبر پیش از وفات سفارش میکند «دو ثقل» (کتاب الله و عترت)
را به یادگار میگذارم و تا روز واپسین از آن دو جدا نشوید ،2میتوان نتیجه گرفت که
در آن مقطع نه فقط مفهومی بلکه موجودی به نام «کتاب الله» وجود خارجی داشته
که بدان اشاره و توصیه شده است .روایات قابل توجهی به این تدوین در زمان پیامبر
تصریح کردهاند 3.از جمله قتاده از انس روایت کرده که در زمان پیامبر قرآن به وسیلة
ُ
چهار نفر جمع شد که همگی از انصار بودند :ا ّبی بن کعب ،زیدبن ثابت ،معاذبن جبل
در زمان پیامبر و موافقان آن به این نتیجه میرسد که« :از مجموع مطالعاتی که درباره تاریخ قرآن دارم معتقدم که
قرآن به طور کامل در زمان رسول خدا نگارش یافت ،منتهی بر روی نوشت افزارهایی که نمیتوانست به صورت
مصحف و دفتری جمع آوری شود».
اما این که شخص محمد خواندن و نوشتن میدانسته دقیقا دانسته نیست .شهرت دارد که او «امی» بوده یعنی
خواندن و نوشتن نمیدانسته اما در این باب نظر واحدی وجود ندارد.
 . 1ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،جلد  ،1ص .544
 . 2این روایت در منابع مختلف (از جمله طبقات ابن سعد ،جلد دوم قسمت دوم ص  )3-2آمده است.
 . 3از جمله در روایتی از پیامبر به قرآن با عنوان «مصحف» یاد شده و این بدان معناست که در آن زمان
(حداقل تا مقطع گفتار فوق) مجموعهای مدون وجود داشته که درخور اطالق عنوان مصحف بوده است .رامیار،
تاریخ قرآن ،ص  .582-482همین محقق نام چهارده صحابی را که دارای مصحف در زمان پیامبر بودهاند
فهرست کرده است (ص .)533-433

258

( متسیب شخب 

و ابوزید (قیس بن السکن) انصاری 1.البته برخی ،که در هرحال نمیتوانستند شواهد
جمع قرآن در زمان رسول را نادیده بگیرند ،این نظریه را بر ساختهاند که جمع قرآن در
زمان پیامبر به معنای «حفظ مجموعة کامل قرآن» بوده اما جمع آوری بعدی آن در یک
مجموعه مکتوب و مدون بوده است که میتواند از جهاتی درست باشد 2.آنان به نوعی
بین دو نظریه جمع کردهاند .البته این بدان معنا نیست که تمام آیات وحی شده در زمان
پیامبر ثبت و کتابت شده است .نظریهای وجود دارد که میگوید بنا بر مضمون آیه 76
بقره آیات ناسخ جای آیات منسوخ نشسته و یا پیامبر به تشخیص خود برخی آیات را به
هردلیل در قرآن نیاورده و یا تغییراتی در آنها داده است3.برخی از پژوهشگران غربی نیز
4
کم و بیش با نظریه جمع و تدوین قرآن در زمان پیامبر همداستانند.
ب روزگار ابوبکر

اما با چشم پوشی از نظریه جمع و تدوین قرآن در زمان پیامبر ،شهرت دارد که قرآن
در زمان ابوبکر جمع آوری و مدون شده و به قولی در همین زمان «مصحف» خوانده
شد 5.ظاهرا جای تردید نیست که در زمان نبی اسالم و زیر نظر مستقیم و نظارت و
 . 1ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،جلد  ،1ص .544
نیز :ذهبی در تاریخ االسالم (عهد معاویه بن ابی سفیان ،ص  )55به استناد بخاری در مبحث «فضائل القرآن» و نیز
«جمع القرآن» همین روایت را میآورد .باید افزود که ذهبی در جلد دوم سیر اعالم النبالء (صفحه  )6وفق روایتی
افزون بر معاذ و ابی از عباده ،ابوایوب و ابودرداء نیز به عنوان کاتبان وحی یاد میکند .البته ظاهرا کاتبان مختلف
و متعدد بوده اما تمام آنها در تمام ادوار و ثابت نبودهاند .در مورد شمار حافظان و معلمان قرآن و شمار و نام آنان
از مهاجر و انصار و حتی زنان بنگرید به :رامیار .753-743 ،نیز :نولدکه ،ص .142
 . 2نولدکه ،ص  .142وی از نووی و سیوطی در االتقان به عنوان صاحبان این نظریه یاد کرده است.
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )312-112در این زمینه سخن گفته است .وی با ارجاع به منابعی چون طبقات ابن سعد
درباره معنا و مفهوم «جمع» شرحی مفید داده است.
 . 3مدرسی.
روشن است که حتی در صورت قبول این نظریه باز خللی در وثاقت تاریخی و اعتبار وحیانی و دینی قرآن موجود
وارد نمیکند چرا که مهم آن است که قرآن مدون و مضبوط به دست پیامیر انجام شده و یا حداقل به تأیید وی
رسیده باشد.
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )592-082در این مورد بحث مبسوطی ارائه داده است .وی که این دوره را با عنوان
«دوره تألف قرآن» از ادوار بعدی متمایز میکند مینویسد «در این دوره بود که قرآن به معنای درست کلمه تألیف
شد .این سخن تازهای نیست .قدما خود این نامگذاری را کردهاند .بیهقی (درگذشته  854هجری) همین نظر را
دارد .اما منظور از تألیف چیست؟ بیهقی خود تألیف را جمع کردن آیات در سوره میداند به اشاره رسول خدا.
ابن عباس و محمدبن حنفیه (درگذشته  18هجری) هم پیش از او ،آن را «بین الدفتین» مجموعهای میان دو جلد
دانسته اند».
 . 4رامیار (ص  )392-292به نام و آرای شماری از آنها (بوئر ،ریچارد بل و بالشر) اشاره کرد است.
 . 5سیوطی ،االتقان ،جلد  ،1ص ( 641این نسخه از اتقان از طریق سرچ اینترنیتی به دست آمده و مورد استفاده
قرار گرفته و در این مبحث تمام ارجاعات به این کتاب از همین نسخه است)؛ حجتی ،تاریخ قرآن کریم ،ص
824-624؛ رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .11
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هدایت خود او آیات تنزیلی پیاپی و به مناسبتهای مختلف و متنوع به دست کاتبانی نام
آشنا نوشته و مکتوب میشده است .جز افرادی که به نامشان اشارت رفت علی بن ابی
طالب نیز از کاتبان معتبر و معتمد پیامبر در کتابت آیات وحیانی بود و خود او بارها بدان
اشاره و تصریح کرده است .در تداوم این سنت ادعا این است که این آیات مکتوب به
صورت پراکنده و نوشته شده در برگها و چوبهای نخل و پوست1و مانند آن در روزگار
پس از درگذشت محمد به دست ابوبکر خلیفه نخست جمع آوری و در یک کتاب
ّ
ّ
ّ
مجلد شده و به اصطالح «ما بینالدفتین» یا «ما بینالوحین) (بین دو جلد) قرار گرفته
است و بعدها در زمان عثمان به دلیل اختالفاتی در قرائات قرآن و برخی امور جزئی
دیگر بار دیگر هیئتی مأموریت یافته و از قرآن نسخه واحدی تهیه کرده و آن را قرآن
رسمی مسلمانان معرفی کردند .گرچه با فرض جمع و تدوین قران در زمان پیامبر تمام
این مباحث پر دامنه ،که موجب مناقشات فراوان شده و هنوز هم ادامه دارد ،تا حدودی
بالموضوع خواهد شد و الجرم باید نتیجه گرفت که روایات پرشمار پیرامون قرآن ابوبکر
و عثمان و یا قرآنهای دیگر یا به کلی جعل و برساختة بعدی است و یا حداقل به گونهای
که ادعا شده واقعیت ندارند اما در هرحال تا زمانی که اجماعی در این موضوع پیدا
نشده نقد و بررسی همین روایات و مدعیات پیرامون آن گریزناپذیر است .به ویژه
دیری است که نظریه جمع قرآن در زمان ابوبکر و عثمان از رواج و مقبولیت بیشتری
(مخصوصا در میان اهل سنت و پژوهشگران غربی) برخوردار است.
طق گزارش منابع داستان جمع قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خالفت
«ر ّده» جمعی از حافظان قرآن در پیکار یمامه
ابوبکر در جریان پیکارهای مشهور ِ
(جنگ با ُمسیلمه) کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که
به گزارش رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )11روایات میگویند« :وقتی ابوبکر قرآن را جمع آورد به یاران و اصحاب
پیامبر گفت که نامی بر آن بگذارند .پارهای خواستند که آن را «انجیل» بخوانند ولی دیگران را خوش نیامد.
«سفر» بنامند مثل سفرهای پنجگانه یهود .این پیشنهاد نیز رد شد .سرانجام عبدالله
کسانی پیشنهاد کردند که آن را ِ
بن مسعود گفت :در مهاجرتی که به حبشه کردیم کتابی دیدم که آن را «مصحف» میخواندند .این نام پذیرفته
شد و بر قرآن کریم اطالق کرد .رامیار پس از نقل دو حدیث در این باب و تردید در اعتبار آنها میافزاید این امر
نشان میدهد که پس از رحلت رسول اکرم و در زمان خلفای راشدین نام مصحف رایج ترین نام بوده است».
با این همه باید افزود که با توجه به کاربرد گسترده اصطالح «قرآن» در خود قرآن بعید مینماید که در اواخر عمر
نبی اسالم جز قرآن نام اصلی این مجموعه بوده باشد .زیرا روشن است که اصطالح قرآن لزوما به معنای عنوان
عام مجموعه آیات منزل نیست چرا که در نخستین آیاتی که در آنها کلمه قرآن آمده و به طور کلی آیات مکی
بخش اصلی این مجموعه هنوز پدید نیامده بود که واجد نام معین و متعین باشد .به عبارت دیگر اصطالح قرآن
هم بر یک آیه صادق است و هم بر یک سوره و هم بر تمام آیات نازل شده بر محمد و مجتمع در کتاب قرآن.
چنان که عنوان «کتاب» نیز چنین است.
 . 1نولدکه (ص  )652میگوید از برخی گزارشهای ابن سعد در سیره نبوی میتوان نتیجه گرفت که در زمان
نبی قرآن بر پارههایی از نخل و پوست نوشته شده بود.
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میراث بی مانند پیامبر یعنی مجموعة آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگردیسی قرار
گیرد و از این رو عمر (و به روایتی زیدبن ثابت) به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده
و محفوظ در حافظهها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع آوری و مدون و مکتوب
شوند1.شواهد نشان میدهد که در این زمان مصاحف مختلف و متعدد نزد افراد بوده که
از روزگار پیامبر پدید آمده بودند و گویا عمدتا جنبه شخصی داشتهاند .البته باید اذعان
کرد که حتی با فرض قبول تدوین و تألیف قرآن در زمان پیامبر در دوران پس از پایان
نزول وحی و رحلت مهبط وحی نیز تدوین و حداقل ویرایش آیات و مصاحف پیشین در
یک مجموعه ضرورتی گریزناپذیر بود .زیرا تا آخرین لحظات پیامبر وحی نازل میشده
و یا احتمال نزول داشت .در این میان طبعا قرآنهایی که از قبل تنظیم شده بودند (به ویژه
قرآنهای شخصی نزد افراد) عمال نمیتوانستهاند کامل باشند و یا حداقل به کمال شان
اطمینانی نبود .وقتی گفته میشد که حمزه عموی پیامبر برای خود قرآنی داشته2روشن
است که چنین قرآنی (با توجه به شهادت حمزه در سال سوم هجرت) کامل نبوده است.
در عین حال از منظر دیگر نیز در این زمان تجمیع و تنظیم متن واحد قرآن نیز ضرورت
یافت و آن این که در زمان پیامبر نیاز چندانی به مراجعه مستقیم به متن قران نبود و این
نیاز در مقطع فقد نبی اسالم بیشتر احساس شد .باید بر این همه افزود که اوراق و اشیای
مختلف االجزایی که قرآنهای زمان پیامبر بر آنها مکتوب بود ،حداقل به گونهای که نقل
است ،عمال قابل جمع و دوختن بین دو جلد نبودهاند.
در هرحال گرچه ابوبکر در آغاز پیشنهاد عمر را قبول نکرد (ظاهرا به این دلیل که
این اقدام خالف سیره پیامبر است و اگر چنین ضرورتی بود حتما آن حضرت انجام
میداده )3اما در نهایت پذیرفت .خلیفه به زیدبن ثابت ،کاتب جوان و معتمد پیامبر
در زمان نبی ،مأمویت داد که بخشهای پراکنده قرآن را در یک مجموعه گرد آورد و
مدون نماید 4.از آنجا که قرآن به لغت قریش نازل شده بود ابوبکر مردی از فصیحان
 . 1طبق نقل منابع مختلف (بخاری و ابن سعد ،ابن داود ،ابن عساکر و  ). . .زمانی که عمر به ویژه دنبال آیهای
از قرآن میگشت و نمییافت ،بدو گفتند که این آیه همراه فالن کس بوده که در جنگ یمامه کشته شده است
و این بر نگرانی عمر افزود .این داستان را به هفت روایت بازگفتهاند .اما رامیار پس از این گزارش در مورد روایت
پیشنهاد عمر به ابوبکر مبنی بر جمع قرآن شرحی میآورد و به دالیلی (از جمله وجود روایات متناقض و یا بیانهای
مبالغه آمز و ثناگونه) در صحت این روایات تردید میافکند و در نهایت ادعا میکند حداقل این است که «بازگویی
چنین کاری ،خالی از جنبههای تبلیغاتی نبوده است» .رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  303و .403
 . 2رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .433
 . 3روشن است اگر قبول کنیم که قرآن در زمان پیامبر نه تنها مکتوب مدون (هرچند ناکامل) نیز بوده دیگر
چنین اقدامی از سوی مسلمانان و آن هم خلیفه رسول الله عملی بدعت آمیز نبوده تا در آن تردید روا باشد .از این
رو یا چنین روایتی جعل است و یا مالحظات دیگری موجب چنین تردیدی بوده است.
 . 4این که چرا زید بن ثابت برای چنین کار مهم و خطیری برگزیده شد خود در خور تحقیق و محل تأمل
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قریش را همراه زید کرد تا با وی همکاری کند و افزود که اگر مشکلی پیش آید به
خود او مراجعه شود .خلیفه فرمان داد که زید و عمر در مدخل مسجد بنشینند و هر آیه
یا بخشی از وحی را که دست کم دو گواه شهادت دهند که آن را از پیامبر شنیدهاند،
بنویسند .گاه نیز سوگند موجب قبول مدعای افراد میشد1.روشن است که این اقدام
برای پیشگیری از هر نوع اشتباه و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد در دخل و
تصرف در قرآن بود .به ویژه که بیشترین تکیه جمع قرآن حافظههای افراد بود و این امر
میتوانست راه سوء استفاده را بیش از پیش هموار کند .از قضا یکی از کسانی که آیهای
آورد که در آن حکم رجم زناکاران زن و مرد کهن سال بود و به دلیل فقدان شاهد مقبول
پذیرفته نشد عمربن خطاب صحابی مشهور و احتماال پیشنهاد دهندة اصلی تدوین قرآن
بود 2.طبق گزارشی دیگر گروه زید دو منبع برای تحقیق و اقدام خود برگزیدند .یکی
است .زیرا وی در آن زمان بیست و یک سال داشت .رامیار در این مورد تحقیق و تأمل کرده و در نهایت با بیان
این گزاره درست که به هرحال این انتخاب کننده است که تشخیص میدهد چه کسی صالحیت بیشتر دارد و چرا
باید او را انتخاب کند به این نتیجه میرسد که با توجه به «مجموعه شرایط» در آن زمان «زید از نظر ابوبکر بهترین
بود .دو شرط اصلی داشت که او را از دیگران متمایز میساخت :یکی اعتماد انتخاب کننده به او ،و دیگری قرائت
او» .این محقق میافزاید «زید به ابوبکر وفادار ماند» .تاریخ قرآن ،ص .223-713
 . 1مدرسی طباطبایی .منابع را در همانجا مالحظه کنید.
طه حسین (الشیخان ،ص  )201میگوید زید نصی از قرآن نمیپذیرفت مگر این که آن را نزد یکی دیگر از یاران
پیامبر نیز بیابد .نیز :رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .903
 . 2قابل تأمل این که مدعای وجود آیه رجم (یعنی جمله «و اذا زنی الشیخ والشیخه فارجموهما») در منابع
شیعی البته از قول امام صادق نیز نقل شده است .بنگرید به جلد بیست و دوم وسائل الشیعه ،کتاب الحدود
والتعزیرات ،ابواب باب الزنا.
رامیار (تاریخ قرآن ص  )313-213در توجیه عدم پذیرش دعوی عمر مینویسد« :با این که خود [تنظیم کنندگان
قران] میدانستند که رجم از فرائض است و رسول خدا آن را اجرا میکرده و پس از آن نیز جاری شد ،و عمر
خود رکن اساسی این جمع بود ،ولی چون شهادت یک نفر به تنهایی قابل قبول نبود ،آنچه را عمر به نام آیه آورد
و عرضه کرد ،از او نپذیرفتند» .هرچند نویسنده در ادامه سخن خود مدعی است در عین فریضه بودن حکم رجم
و اجراشدن آن در زمان پیامبر و پس از آن ،اما باز به نقل خود عمر پیامبر خود نخواسته بود این حکم در متن قرآن
گنجانده شود و آیه مورد ادعای عمر نیز آیه نبود.
اما روشن نیست که چرا پیامبر مانع قرار گرفتن حکم یک فریضه الهی در متن قرآن شده بود که از طریق وحی
تشریع شده بود؟ مثال نسخ شده بود؟ در این صورت هیئت تنظیم کننده قرآن میتوانستند به سادگی به نسخ استناد
کنند و دیگر نه نیازی به شاهد داشت و نه دیگر جایی برای اصرارهای عمر و تدوام دعوی او حتی تا پایان عمرش
باقی میماند.
وانگهی دعوی رامیار مبنی بر اجراشدن رجم در زمان پیامبر و استدالل وی جای تأمل دارد .ایشان میگوید «این
حکم در کتاب مقدس نیز بوده (سفر الویان ،فصل بیستم ،آیه  )01و شکی نیست که تصور شود در زمان رسول
خدا هم اجرا میشده ،چرا که در قرآن مجید (انعام )09 ،احکام الهی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز
شناخته شده است» .اوال این که دین اسالم و قرآن مصدق دینهای توحیدی و ابراهیمی پیشین بوده و شریعت
اسالم نیز به ویژه در آغاز برخی احکام اجتماعی و حتی عبادی ادیان قبلی و بیشتر یهودیت را اجرا میکرده تردید
نیست اما این که هرگز قرار پیامبر و وحی بر اجرای شرایع کهن به طور کامل نبوده و از هیچ آیه قرآن نیز چنین
چیزی استنباط نمیشود و آیه مورد اشاره رامیار و چند آیه بعد نیز چنین سخنی را نشان نمیدهند .ثانیا این که پیامبر
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این که مکتوبات در حضور پیامبر نوشته شده باشند و دیگر این که در سینه مردمان و
حافظان محفوظ و مضبوط بوده باشند 1.برخی از محققان نوشتهاند که افزون بر منابع
یاد شده ،یکی از اهم منابع زید بن ثابت در جمع آوری و تدوین قرآن ،نسخهای از
قرآن بوده که در خانه پیامبر قرار داشته است 2.طبق روایتی ابی بن کعب امال میکرده
و دیگران مینوشتند .البته از برخی افراد نیز به عنوان همکار زید در جمع قرآن یاد شده
3
است.
در هرحال قرآن ابوبکر بر لوحههایی از چرم و یا برگها نوشته شد .در باره خصوصیات
این نسخه ابوبکر اطالعات روشنی در دست نیست .اجماال گفته شده که این قرآن در
عین تجمیع و تدوین فاقد ترتیب سورهها بود و حتی معلوم نیست که واقعا بین دو جلد
قرار داشته یا نه 4.ظاهرا این قرآن تک نسخه بود و در جعبهای نهادند تا محفوظ باشد و
در هرحال گویا در اختیار مردم قرار نداشت .به عبارت دیگر به مردم عرضه نشد .گویی
قرآنی شخصی و حداکثر قرآن معتبر شخص خلیفه شمرده میشد .گفته شده که این
نسخه نزد ابوبکر بود و از آن به سختی مراقبت و محافظت میشد و او آن را به عمر
سپرد و او نیز آن را به دخترش حفصه سپرد .با این که این قرآن به دست خلیفه و دستگاه
خالفت رسمی تدوین و آماده شده بود اما قرآن رسمی نبود و از این رو مردمان و صحابه
5
در پیروی از قرآنهای مختلف آزاد بودند.
حکم رجم را اجرا میکرده نیاز به مستندات نقلی و عقلی استوار دارد و چنین مستنداتی وجود ندارد و از این رو
خود وی به طور تردید آمیز میگوید «شکی نیست که تصور شود در زمان رسول خدا هم اجرا میشده» .با گزاره
«تصور شود» نمیتوان مدعایی چنین بزرگ و اثرگذار را مدلل کرد .قابل ذکر این که اخیرا یکی از محققان (امیر
ترکاشوند) در تحقیق خود با عنوان «نسخ سنگسار توسط اسالم» ادعا کرده که در اسالم نه تنها حکم سنتی و
یهودی رجم پذیرفته نشده بلکه شریعت اسالم آن را نسخ کرده است .این رساله در شهریور  1931در رسانههای
مجازی انتشار یافته است.
 . 1رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .013
 . 2حجتی ،تاریخ قرآن کریم ،ص .524
 . 3رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  313و .713-613
یعقوبی (جلد  ،2ص  )51میگوید ابوبکر بیست و پنج مرد از قریش و پنجاه مرد از انصار را نشانید و گفت :قرآن
را بنویسید و بر سعیدبن عاص عرضه بدارید چه او مردی است فصیح .اما این گزارش حداقل در مورد سعیدبن
عاص راست نمیآید چرا که در این زمان سعید نوجوانی در حدود دوازده سال بود و نمیتوانست چنین موقعیتی
داشته باشد.
 . 4رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .393
 . 5یعقوبی ،تاریخ ،جلد  ،2ص 51؛ نولدکه842-642 ،؛ طه حسین ،الشیخان201 ،؛ رامیار ،تاریخ قرآن ،ص
 623-323و .733
قابل ذکر این که نوع و جنس اوراق کتابت شده مختلف و متنوع ذکر شده است.
احمدیان در پایان کتاب «سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب» عکس آیاتی از سوره بقره را آورده که به خط کوفی
قدیم است و گفته شده که از قرآن ابوبکر است و به وسیله  irotorihS ihcadrokمحقق و رئیس دانشگاه توکیو
در کتاب «شرق اسالمی» منتشر شده است .حجتی (تاریح قرآن کریم ،ص  )434همین گزارش را آورده و افزوده
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اما این که این اقدام مهم بی اختالف و ادعا فیصله پیدا کرد یا نه ،چندان روشن
نیست .گرچه طبق برخی گزارشها اختالفی جز درباره صحت دو آیه آخر سوره توبه
ُ
رخ نداد و آن هم با شهادت شخصیت معتبری چون خزیمه بن ثابت انصاری به جای
دو شاهد پذیرفته شد 1.اما اگر منابع مربوط به داستان جمع قرآن ابوبکر قابل اعتنا باشند
امروز روایاتی در دست است که به روشنی از تحریف و تغییر طبیعی و عمدی در کار
سترگ جمع قرآن حکایت میکند .از جمله شخص عمر به یاد میآورد که به نظر او
آیاتی از قران حذف شده و یا از بین رفتهاند .یکی از آن آیات درباره وظیفه شناسی نسبت
به والدین و دیگری درباره جهاد بوده است .حتی سه تن از رجال متخصص قرآن یعنی
زیدبن ثابت ،عبدالله بن عباس و ابی بن کعب از مدعای وی در مورد دو آیه حمایت
کردند 2.نیز به گزارش مدرسی از منابع ،عبدالله بن عمر و همچنین فقیهان بعدی مدعی
بودند که بخشی از قرآن پیش از جمع آوری از بین رفته بودند .نیز به گزارش نولدکه در
دو قرن اخیر برخی محققان غربی مدعی شدهاند که آیاتی (از جمله آیه اول سورة اسراء)
را در همین زمان جعل کرده و بر قرآن افزودهاند و یا حتی خود ابوبکر نیز آیهای را جعل
کرده است .او گزارش میکند سیلوستر دیتراسی فرانسوی آیه  144سورة آل عمران را،
آیهای که ابوبکر هنگامی که عمر برآشفته و با هیجان مرگ نبی اسالم را انکار میکرد
برای او خواند ،جعل ابوبکر میداند که به خاطر آرام کردن دوستش عمر آن را خوانده
است .دلیل و شاهد این محقق نیز این است که عمر با شگفتی گفته که من تا کنون این
آیه را نشنیده بودم .اما نولدکه در این دو مورد به تفصیل سخن گفته و هر دو مورد را
مردود و نادرست میشمارد .او میگوید دربارة سفر اسراء و آیه آن هیچ مناقشهای وجود
ندارد هرچند محتمل است که این یک سفر روحانی در رؤیا بوده باشد .در مورد دوم
نیز به درستی میگوید عمر و همفکرانش در آن لحظه دچار هیجان و فشار روحی شده
«این که این برگ از نوشته قرآنی از عالئم امالیی برخوردار است ،نمیتواند نسخه ابی ابی بکر و یا مربوط به زمان
او باشد» .نیز :مدرسی طباطبایی و منابع وی.
 . 1رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  .)413-313گرچه برخی این رخداد را به دوران عثمان نسبت دادهاند که خود او
به درستی و وثاقت دو آیه شهادت داده است اما گویا این حادثه در زمان ابوبکر اتفاق افتاده است .نیز در پارهای
روایات فقدان آیاتی از سوره احزاب را به دوران ابوبکر نسبت دادهاند.
اما خزیمه به دلیل قبول شهادت وی به جای دو نفر در زمان پیامبر به «ذوالشهادتین» شهرت داشت و از این
رو بسیار معتبر و معتمد شمرده میشود و به این دلیل شهادت او به جای دو شاهد پذیرفته شد .وی در جریان
جدالهای فکری -سیاسی نیم قرن نخست جانب علی را گرفت و در پیکار صفین در سپاه علی بود و در همان
جنگ کشته شد.
 . 2این خبر را مدرسی طباطبایی از منابع مختلف (از جمله االتقان سیوطی) نقل کرده اما روشن نیست که چرا
مدعای عمر مبنی بر حذف آیهای در قران ابوبکر مورد اعتنا قرار نگرفته و اصال روشن نیست چرا و به چه دلیل
آیهای حذف و سانسور شده است .آن هم در حالتی که از حمایت سه متخصص و سه شخصیت معتبر و معتمد
در آن زمان برخوردار بود.
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و توان تفکر و اندیشیدن را از دست بودند و از این رو عمر چنان سخنی گفته است.
اصوال چگونه میتوان قبول کرد که در آن شرایط و لحظات کسی چون ابوبکر آیهای را
جعل و اختراع کند و آنگاه کسانی چون عمر و یا دیگران به سادگی از کنار آن بگذرند
2
و یا به آن تن بدهند؟
اما نولدکه درباره قرآن ابوبکر و انگیزهها و چگونگی آن فراوان مناقشه میکند .وی
روایات مربوط به این ماجرا را ،به دلیل ابهامات و اشتباهات تاریخی و تناقضات فراوان،
چندان مقبول نمیشمارد و میگوید در نهایت این گزارشها کمکی به روشن شدن
موضوع نمیکنند .از این رو او معتقد است که باید بیشتر بر تحلیل ادبی و محتوایی
تکیه کرد تا شکل روایات .به ویژه وی در همان انگیزه طرح جمع قرآن تردیدی جدی
3
میافکند .او در مرحلة نخست شهادت این شمار از حافظان قرآن (حداقل هفتاد نفر)
که در یمامه کشته شدند را غیر قابل قبول میداند و (با استناد به گزارشهای طبری و
ابن اثیر) میگوید دو نفر (عبدالله بن حفص و سالم مولی ابی حذیفه) از کسانی که
به وضوح معرفتی از قرآن داشتند در این پیکار به قتل آمدند و از این رو وی ربط جمع
قرآن با ماجرای شهادت شمار زیادی از حافظان را بی وجه میداند .به گزارش رامیار
محقق دیگری (کائتانی) اسامی  151یک تن از کشته شدگان یمامه را استخراج کرده
و به این نتیجه رسیده که اکثریت قریب به اتفاق مجاهدان و کشته شدگان این پیکار
نومسلمان بوده واز این رو علی االصول نمیتوانستهاند حافظان قرآن باشند .نولدکه حتی
رواج گسترده حفظ قرآن در آن مقطع را نیز چندان معقول نمیداند 4.او میافزاید ضمن
این که میدانیم شخص محمد نیز اصرار بر تدوین وحی داشته و از این رو اگر هم چنان
تعدادی از حافظان قرآن کشته هم میشدند باز موجب نابودی قران نمیشد .این نکته
مسلم است که همان قرآن ابوبکر نیز در مرحلة نخست به استناد نسخ مکتوب موجود
تنظیم شده و این امر نشان میدهد حتی نابودی حافظان نیز تهدید جدی برای نابودی
مصاحف مختلف نمیشده است .در هرحال به نظر میرسد جمع و تدوین و تنظیم
جدید قرآن در یک مجموعه در زمان پس از رحلت نبی اسالم چندان ضروری بوده که
1

 . 1محتمل است که اصوال انکار مرگ پیامبر و سخن عمر مبنی بر عدم اطالع از آیه مورد اشاره با انگیزههایی
خاص آ گاهانه و به عمد بوده است.
 . 2نولدکه ،ص  213-113و .613-513
 . 3ابن اثیر (سیر اعالم النبالء ،جلد  ،2ص  )6حافظان قرآن مقتول در جریان یمامه را به روایتی سیصد و هفتاد
و به قولی هفتاد نفر ذکر میکند.
 . 4نولدکه (ص  )241مینویسد از برخی از گزارشهای تاریخی بر میآید که در همان نیم قرن نخست نیز
همگان از قرآن اطالع کافی نداشته و یا از آن چیزی در حافظه نداشتند تا چه رسد به حفظ تمامی آن .او به
نمونههایی اشاره میکند .نیز :رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .493
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نیازی به ارائه دلیل و یا دالیل خاص ندارد.
نولدکه از این منظر نیز داستان قرآن ابوبکر را مورد نقد قرار میدهد که در زمان
کوتاه خالفت ابوبکر عمال امکان و مجال الزم برای چنین کار سترگی نبوده است .او
استدالل میکند اگر قبول کنیم که پیشنهاد جمع قرآن در مقطع پس از جنگ یمامه
بوده بنابراین حدود پانزده ماه از خالفت ابوبکر باقی مانده بود و در این مدت جمع قرآن
با آن پراکندگی بس دشوار بوده است 1.در واقع این نقد بدان معناست که از نظر نولدکه
جمع قرآن در زمان ابوبکر نمیتواند رخ داده باشد.
قابل ذکر این که به روایتی در همین زمان علی بن ابی طالب نیز قرآن را جمع و تنظیم
کرده که به «قرآن علی» شهرت دارد و پس از این در این مورد شرح بیشتری خواهد
آمد.
ج روزگار عمر

اما برخی گزارشها نیز حکایت از آن دارد که قرآن در زمان عمر جمع و تدوین شده
است .نولدکه میگوید در این مورد سه نظر وجود دارد .اول جمع در روزگار ابوبکر و
دوم در زمان عمر و سوم آغاز جمع در زمان ابوبکر و ادامه و اتمام آن در زمان عثمان .او
میافزاید که ترجیح یکی بر دیگری کار آسانی نیست .اما ظاهرا جمع قرآن در زمان عمر
چندان موجه نمینماید 2.آنچه شهرت دارد این است که قرآن ابوبکر (حداقل نسخهای
از آن) نزد عمر بود و او آن را نزد دخترش حفصه به امانت نهاد 3و همان نسخه بعدها
در زمان عثمان متن محوری تدوین و تنظیم جدید قرآن شد 4.اما نولدکه در این مورد از
جهاتی مناقشه میکند و میگوید به گونهای که در مورد انگیزههای ابوبکر و شخص
عمر در مورد جمع قرآن گفته شده ،این اقدام یک اقدام دینی و حکومتی بوده و چنین
امری با نگهداری قرآن در نزد یک شخص و یک زن (ولو دختر عمر و بیوة پیامبر)
سازگار نیست چرا که این اقدام نشان میدهد که قرآن به عنوان ارث از پدر به فرزند
بوده و در واقع یک امر شخصی بوده است .در واقع نولدکه نظریه شخصی بودن امر
 . 1نولدکه ،ص .452-252
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )233-923نیز در باره انگیزه ابوبکر در کار جمع قرآن تأمل میکند .او نیز انگیزه
احساس ضرورت جمع و حفظ قرآن در پی کشته شدن حافظان قرآن را منطقی و معقول نمییابد.
 . 2احمدیان (کتاب «سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب») در پایان کتاب خود عکس صفحهای قرآن منسوب
به عمر یا مربوط به روزگار او را آورده که به خط کوفی قدیم است .
 . 3به گفتهای ابوبکر نسخهای از قرآن خود را در صندوقی نگاه داشت و از او به عمر و بعد به حفصه به ارث
رسید .ایازی ،مصحف امام علی ،ص ( 66تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.)0831 ،
 . 4هرچد طبق یک نظریه بین دو نظر جمع شده و ادعا شده که قرآن بار اول در زمان ابوبکر بر اوراق و الواحی
نوشته شد و در زمان عمر در کتاب واحدی گرد آمد .نولدکه ،ص .052
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تدوین قرآن را معقول میداند و از این رو میافزاید طبیعی است که قرآن از طریق ارث
به حفصه منتقل شده است 1.این که گفته شده حفصه حاضر نبود که قرآن را در اختیار
خلیفه عثمان قرار دهد نشان از آن دارد که آن را به عنوان میراث شخصی خود میشمرده
است .با این همه انتقال قرآن خلیفه ابوبکر به عمر به عنوان جانشین او نشان از آن دارد
که این مصحف باید حکومتی باشد نه امری شخصی و به رسم امانت به حفصه سپرده
شده بود .در هرحال روایات متناقض مینمایند.
با این همه چند نکته مسلم مینماید .یکی نقش عمر در پیشنهاد جمع قرآن در زمان
ابوبکر و دیگر نظارت بر کار جمع و تدوین و تنظیم مصحف شریف در همان زمان.
عمر در زمان خالفتش نیز سعی وافر داشت تا قرآن هم محفوظ بماند و هم به درستی و
به خوبی کتابت شود .برای حفظ درست و دقت بیشتر در متن و واژگان ترجیح میداد
که ،جز در نماز ،قرآن از روی متن مکتوب قرائت شود .گویا خود او نیز مصحفی داشته
است.
.طبق گزارش رامیار از منابع مختلف:
وقتی عمر میشنید کسی قرآن را از حفظ امال میکند در خشم میشد .اگر با قرائتی
بر خالف عموم روبرو میشد ،آنقدر آشفته میگردید که وقتی فردی عادی بود با طرف
دست به گریبان میشد و بعد که خلیفه گردید دست به شالق میبرد ،هرچند که طرف
پایگاهی بلند و مقامی واال داشت .در این مورد داستانهایی در منابع گزارش شده است.
از جمله گفتهاند که در عمر در مقام خالفت بود که مصحفی از شام آوردند تا در مدینه
ُ
مقابله شود .چیزی تازه در آن دیدند که از ا ّبی بود .عمر شالق به دست ایستاده بود تا
ّ
ابی را آوردند و آن پیر مرد از خود دفاع کرد.
در آن زمان سفر از شهری به شهری برای به دست آوردن نسخهای از مصحف رایج
شده بود و یا مصاحفی را که در شهری دیگر نوشته بودند برای مقابله و بازدید اصحاب
به مدینه میآوردند و یا گروهی از نویسندگان به مدینه میآمدند و ّ
ابی بن کعب (یا
دیگری) قرآن را بر آنها دیکته میکرد و آنها مینوشتند .او به همه بخشنامه کرده بود که
[احتماال برای بیم از تحریف] قرآن را به سرزمین دشمن نبرند .اگر کسی مصحف را با
خط ریز مینوشت او را میزد و از دیدن قرآنهای درشت خط مسرور میگردید .مردم
بادیه را آزمایش میکرد و اگر چیزی از قرآن نمیدانستند آنها را میزد 2.از این رو باید
 . 1نولدکه ،ص  252و .452
اما این نظریه و استدالل چندان معقول و مقبول نمینماید .چرا که این انتقال میتواند به رسم امانت باشد نه ارث.
حتی این انتقال امانتی لزوما با نظریه غیر حکومتی جمع و تدوین قرآن ابوبکر ناسازگار نیست.
 . 2رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .104-004
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اذعان کرد که در زمان عمر نیز قرآن به جد محافظت میشده است.
د-روزگار عثمان

اما «قرآن عثمانی» .گرچه در این مورد نیز روایات مختلف و گاه متضاد اند 1اما طبق
نقل مشهور در زمان عثمان در مورد برخی از امور از جمله قرائات قرآن اختالف پدید
آمد و از این رو خلیفه ناگزیر برای رفع اختالفات موجود به گروهی از قرآن شناسان
معتبر مأموریت داد تا با رفع اشکاالت و زدودن کاستیها ویرایش تازهای از قرآن پدید
آورند به گونهای که مقبول و مورد اعتماد عموم و اصحاب و بزرگان امت قرار گیرد.
گزارشها حکایت میکنند که طی جنگهای ارمنستان و آذربایجان جنگاوران در
سوریه و عراق در بارة شکل حقیقی قرآن اختالف کردند .در این زمان مصاحف
مختلفی در نزد برخی صحابیان وجود داشت 2و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب
نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسالم از شهرت و
اعتبار برخوردار بودند اما با توجه به اختالفاتی که از برخی جهات در میان این قرآنها
وجود داشت مردمان هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی میکردند و قرآن مختارشان را بر
قرآنهای رقیب ترجیح میدادند .مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر میدانستند.
دمشقیها قرآن ابی بن کعب را و کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابوموسی
اشعری را معیار تلقی کرده و قرآنهای خود را برتر و معتبر میشمردند .در واقع هر قرائتی
منسوب به صحابهای بود و مردم تنها آن صحابی مقتدای خود را میشناختند و دیگری
را قبول نداشتند .پس از بازگشت سربازان به کوفهُ ،حذیفه صحابی نامدار پیامبر و مقیم
کوفه و از سرداران عرب که در پیکار ارمنستان شرکت داشت ،3که از اختالفات عمیق و
گسترده از اختالف در قرائتهای قرآن 4در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان
اگر بتوان به منابع این گزارشها اعتماد کرد میتوان نتیجه گرفت که در آن زمان با چنین مراقبتها و حساسیتهایی
تحریف و هر نوع دستکاری در قرآن (حداقل عمدی) تا چه اندازه دشوار و شاید غیر ممکن بوده است.
 . 1طبق تحقیق رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )614مجموعه روایات مربوط به داستان اقدام عثمان برای جمع و یا
ویرایش قرآن جدید از ده طریق نقل شده اما در نهایت از دو نفر نقل شده یکی انس بن مالک و دیگر از زیدبن
ثابت اما بیشتر از انس روایت شده است.
 . 2رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )533میگوید «به طوری که امروز نام  32نفر از صحابه را داریم که کم و
بیش خبری از مصاحفشان به ما رسیده و همگی اینها مربوط به زمان پیش از عثمان و بهتر است بگوییم همزمان
مصحف ابوبکر است» .این محقق شرح تفصیلی  02مصحف و دارندگان آنها را آورده است (.293-833
 . 3حذیفه یمانی فرزند یمان مشهور (درگذشته به سال  63هجری) از اصحاب محبوب و معتمد پیامبر بود و
پس از درگذشت محمد نیز در دوران خالفت چهار خلیفه از اعتبار الزم و نفوذ برخوردار بود .در زمان عمر والی
مدائن شد .نهاوند به دست او فتح شد .پس از عثمان با علی بیعت کرد .او را کنار سلمان فارسی در مدائن دفن
کردند .رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .214
 . 4حجتی (تاریخ قرآن کریم ،ص  )052-942در مورد معنا و مفهوم «قرائت» مینویسد« :منظور از انواع
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و نگران شده بود ،پیش عثمان آمد و از این اختالف و آشفتگی شکوه و اظهار نگرانی
کرد .اصحاب گرد آمدند و به چاره جویی پرداختند 1.و این روند به تصمیم و اقدام
خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد 2.در هرحال تفاوت قرآنها در زمان عثمان
3
ضرورت تدوین مصحف عثمانی و تنظیم متنی مورد پذیرش همگانی را پدید آورد.
رامیار گزارش جامع تری در مورد ضرورتهای ویرایش تازه قرآن در زمان عثمان به
دست داده است .عالقهمندان میتوانند مراجعه کنند.
عثمان به گروهی از افراد کم و بیش موجه و به ویژه مرتبط با خاندانهای معتبر و مؤثر
در دین و سیاست آن روزگار مأموریت داد قرآن را مورد بازنگری قرار دهند و ابهامات
و احیانا اشکاالت شکلی آن را بر طرف کنند .این افراد عبارت بودند از :زیدبن ثابت،
عبدالله بن زبیر ،سعیدبن عاص و عبدالرحمان بن حارث .زید از انصار بود و سه تن
دیگر از قریش مکی .البته در برخی منابع از جمله سیوطی در «االتقان» 4اعضا را دوازده
قراآت از نظر اطالق علمی همان است که از گفتار مصنفان این علم استنباط میگردد ولی غالب خاورشناسان
معنی اصطالحی قرائت را عبارت از راه و روش تالوت و رسم و نگارش قرآن را حروف و حرکات و نقطهها و یا
عبارت از روش تالوت قرآن با رسم و نگارش آن با برخی از آنها میدانند (از جمله بروکلمان در «تاریخ االدب
العربی» و نولدکه در «تاریخ القرآن») .البته این تعریف خالی از تسامح و نقص نیست .تعریف نسبتا کامل برای
قرائت عبارت از طرق و روایات قرآنی است که با ِاسناد به ثبوت رسیده تا عمل به آن الزم االتباع باشد و اال طرقی
که در تالوت و رسم الخط قرآن به کار رود با توجه به این که نتوانیم ِاسناد و نقل و روایتی برای آنها بیابیم نمیتواند
معنی اصطالحی قرائت باشد و قاطبه علمای اسالمی اعم از شیعه و سنی در این امر اتفاق دارند .بنابراین ،روایت
و نقل ِاسناد از اجزاء معتبر در تعریف قراآت خواهد بود اعم از این که روایت متواتر ،مشهور ،آحاد ،شاذ و یا
موضوع باشد.
اما هر روشی که ممکن است قرآن را بدان تالوت نمود و مستند به روایت و نقلی نباشد -اگر چه دارای وجه
صحیح و مبنای درستی در عربیت باشد و لفظ یا کتابت قرآن ،تاب و تحمل آن را داشته باشد -علما قرائت متفقا
آن را به هیچ وجه از قراآت به شمار نمیآورند».
اما این که بین «قرائت» و «کتابت» ارتباطی وجود دارد یا نه روشن نیست .برخی رابطه میبینند و برخی خیر .اما
حجتی (همانجا ،ص  )652-352پیوندی بین آن دو نمیبیند و آن دو را دو موضوع جداگانه میشمارد.
 . 1نولدکه ،ص 082-972؛ رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .214
 . 2البته به گزارش نولدکه (ص  )482انگیزههای دیگری نیز در مورد تصمیم عثمان مطرح شده است.
 . 3مدرسی طباطبایی.
در مورد چگونگی و چرایی اقدام عثمان به جمع و ویرایش جدید قرآن نیز بنگرید به :حجتی ،تاریخ قرآن کریم،
ص .144-734
طه حسین (الشیخان ،ص  )301میگوید مصحفی که در زمان ابوبکر و یا عمر پدید آمد صرفا برای جلوگیری از
بین رفتن قرآن و حفظ و نگهداری آن بود و این قرآن مرجع عموم مسلمانان نبود و این قرآن عثمان بود که بر قرائتی
واحد و بی اختالف استوار بود و از این رو به «مصحف امام» شهرت یافت.
 . 4نیز :سجستانی ،ابوبکر عبدالله بن ابی داود سلیمان بن اشعث ،المصاحف ،جلد  ،1ص .62-52
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )024به استناد برخی منابع جز چهار نفر یاد شده نام هشت تن دیگر را چنین ذکر کرده
است :ابی بن کعب ،مالک بن ابی عامر ،کثیربن افلح ،انس بن مالک ،عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمرو .اما
این گزارش از جهات مختلف مخدوش است .از جمله ابی بن کعب در این زمان زنده نبود.
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تن آوردهاند اما نولدکه آن را نادرست میداند و میگوید این عدد تحت تأثیر اسباط
1
دوازده گانه بنی اسرائیل بر ساخته شده است.
نولدکه در مورد ترکیب این گروه و اعضای آن و انگیزه گزینش آنان تحقیق کرده و
سخنان روشنگری گفته است .او میگوید دلیل انتخاب زید روشن و تمام منابع نیز در
مورد او اجماع دارند .چرا که او در زمان پیامبر جوانی مورد اعتماد وی و کاتب وحی
بود و نیز از هوش و ذکاوت درخوری بهره داشت اما این که او از توان و صالحیت
الزم برای حفظ قران نیز برخوردار بود منابع چیزی نمیگویند و اگر بود قطعا در منابع
انعکاس مییافت 2.اما به گفته نولدکه روشن نیست که سه جوان قرشی چرا و به چه دلیل
برگزیده شدهاند .وی سه جوان را به اختصار معرفی میکند و در نهایت نتیجه میگیرد
این انتخاب بدان دلیل بوده که قرار بود قرآن به لهجة و قرائت قریش تنظیم شود 3.در
عین حال به نظر میرسد انتخاب جوانان به جای اصحاب نامدار و حافظان قرآن (به ویژه
علی و حتی فرزندان جوانش) چندان روشن نیست.
چنان که اشاره شد به احتمال زیاد از زمان پیامبر قرآن مدون وجود داشت اما در عین
حال طبق قول مشهور در منابع (عمدتا اهل سنت) قرآن ابوبکر بود که به عمر سپرده
شده بود و او آن را به دخترش حفصه سپرده بود و در زمان عثمان همین قرآن مبنا و متن
اصلی برای ویرایش جدید قرآن قرار گرفت 4.با این همه قرآنهای متفاوت دیگر هم وجود
داشت 5که به ویژه در نواحی دورتر از مرکز مطرح بود و هر کدام طرفدارانی داشت.
 . 1این نکته بسیار مهمی است و بعید نیست چنین باشد .زیرا ادبیات اسالمی به شدت تحت تأثیر دین و
فرهنگ و ادبیات یهودیت قرار دارد و از جمله عدد جادویی دوازده در قرآن در مورد اسباط بنی اسرائیل (مائده آیه
 )21و نیز تاریخ اسالم بارها تکرار شده است (از جمله پیامبر به گروهی از اوس و خزرج که با وی در عقبه دوم
بیعت کرده بودند توصیه میکند که برای تدبیر امور از میان خود به عدد اسباط بنی اسرائیل دوازده تن را انتخاب
کنند و نیز عدد دوازده امام شیعی) البته این مدعا لزوما به معنای تبار یهودی داشتن هر عدد دوازدهای در فرهنگ
و ادب اسالمی نیست.
 . 2پیش از این به مناسبت جمع قرآن به دست ابوبکر در باره زید سخن گفتیم .با توجه به سابقه او در جمع قرن
ابوبکر انتخاب او برای ویرایش جدید قرآن و تکمیل و احیانا تصحیح مصحف کامال منطقی و معقول مینماید.
به ویژه در این زمان او دیگر چندان جوان هم نبود و از خردمندی و تجارب بیشتر و مقبولیت نیز برخوردار بود و از
این رو صفت جوانی وی دیگر نقطه ضعف او شمرده نمیشود و یا حداقل ایجاد شبهه نمیکند.
 . 3نولدکه ،ص  382-082 ،152و .782-682
 . 4به نقل زرکشی (البرهان فی علوم القرآن ،جلد  ،1ص  )532برخی گفتهاند جمع قرآن در زمان رسول خدا
را «تألیف» میگویند و اقدام ابوبکر را «جمع» مینامند و آنچه در زمان عثمان انجام شد «نسخ» یا نسخه برداری
و تکثیر نسخه میدانند .به نقل از رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .312-212
 . 5از مدونه عایشه نیز یاد شده (نولدکه ،ص  )482اما روشن نیست که چه بوده و از چه سابقه و ماهیتی
برخوردار بوده است .نباید فراموش کرد که برخی از این نوع روایات و نسبتها میتواند در همان زمان و بیشتر
بعدها در رقابتهای خانوادگی و سیاسی جعل شده باشد تا حداقل منزلتی برای شخصی و یا خانودهای کسب
شده باشد.
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به گزارش نولدکه در فاصله بیست ساله فوت پیامبر تا زمان تدوین قرآن عثمانی حداقل
چهار مجموعه قرآن شهرت دارد :قرآن ابی بن کعب ،قرآن عبدالله بن مسعود (ملقب
به «دیباج القرآن») ،قرآن ابوموسی اشعری (ملقب به «لباب القلوب») و قرآن مقداد بن
اسود 1.اما به گمان این محقق روشن نیست که این قرآنها مستقل و جدای از قرآنهای
پراکنده عصر نبوی (نصوص وحی) بودهاند یا نسخههایی از همان قرآنهای پیشین .گفته
شد که قرآن ابی در دمشق و سوریه رواج داشت و کوفیان از قرائت ابن مسعود و مردمان
بصره از قرآن ابوموسی و اهالی حمص از قرآن مقداد حمایت میکردند .البته دلیل رواج
قرآن ابن مسعود و ابوموسی در کوفه و بصره طبیعی است چرا که آنان در این نواحی
بودند ولی دلیل رواج قرآن ابی و مقداد در شامات (دمشق و حمص) روشن نیست .از
این قرآنها امروز نشانی نیست و از این رو در باره شکل و محتوای آنها نمیتوان داوری
کرد .در مورد قرآن ابی و ابن مسعود مطالبی و گزارشهایی در دست است 2اما در بارة
قرآنهای مقداد و ابوموسی چندان دانسته نیست .نولدکه با استفاده از منابعی چون ابن
ندیم در «الفهرست» و سیوطی در «االتقان» گزارشی مبسوط از قرآنهای ابی و ابن
3
مسعود و نیز ابوموسی ارائه داده است.
 . 1القاب قرآن ابن مسعود و ابوموسی از رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .923
طبق گزارش نولدکه ( 162-952و  )043-933معرفی نامه کوتاه اینان چنین است:
ابی بن کعب از بنی نجار و از اصحاب پیامبر است .او در بدر شرکت داشت .در جاهلیت در کتابت شهرت داشت
و از این رو پس از مسلمانی محمد او را به عنوان کاتب نامهها و نیز کتابت وحی برگزید .به حفظ قران شهرت
داشت .درگذشت او را از سال  91هجری تا سال  23گفتهاند .اما این نویسنده در جای دیگر (ص  )282تصریح
میکند ابی در سال  22فوت کرده و از این رو خبر مرگ او در سالهای  03یا  23مشکوک است و غیر قابل اعتنا.
درباره قرآن ابی بنگرید به :رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .353-043
عبدالله بن مسعود از بنی ُهذیل بود .از اصحاب نامدار بود و در بدر شرکت داشت .وی پیوسته با پیامبر بوده و با
او انس داشت و از این رو نسبت به وحی معرفت بسیار داشت .گفتهاند بیش از هفتاد سوره را حفظ داشت .عمر
او را به عنوان قاضی و مسئول خزانه به کوفه فرستاد و در سال  23و یا  33در همانجا درگذشت .البته مرگ او را
در مدینه هم گفتهاند .درباره قرآن ابن مسعود بنگرید به :رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .463-353
عبدالله بن قیس مشهور به ابوموسی اشعری .او همراه نمایندگان طایفه اشعر یمنی پس از محاصره خیبر در سال
هفتم هجرت نزد محمد آمد و در آن زمان هنوز مسلمان نشده بود .در زمان عمر و عثمان دارای مناصب اداری و
نظامی شد .در سال  71حاکم بصره شد .در سال  43به جای سعیدبن عاص به امارت کوفه گمارده شد .مدرس و
قاری قرآن بود .دارای صورت خوش و صدایی بلند بود .از راویان حدیث شمرده است .در سال  24یا  25درگذشته
است .شرحی تفصیلی قرآن ابوموسی در رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .483-083
مقداد بن عمرو از عشیره بهرای یمنی است .در مکه مسلمان شد .در تمام پیکارها بر ضد مشرکان شرکت داشت.
از قهرمانان و جنگاوران نامدار شمرده میشد .در فتح مصر از فرماندهان بود و در فتح قبرس تحت فرمان معاویه
حضور داشت .در منابع از معرفت قرآنی او چیزی گفته نشده است .در سال  33یعنی همان سال رسمی شدن قرآن
درگذشت و عثمان بر جنازه او نماز گزارد.
 . 2درباره قرآن ابن مسعود و ابی بنگرید به :سیوطی ،االتقان ،جلد  ،1ص .671-571
 . 3بنگرید به نولدکه ،ص  162-952و .772-262
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ظاهرا اختالف اساسی در مورد قرائتهای قرآن بود و همین امر موجب اقدام تازه
عثمان شد .بر حسب اسناد تاریخی نولدکه گمان برده که این اقدام در فاصله سالهای
 30تا  32هجرت انجام شده اما رامیار با نقد و بررسی منابع به این نتیجه رسیده که
آغاز این کار را در اواخر سال  24هجری میتوان به حساب آورد 1.از آنجا که در آن
زمان هنوز زبان عربی دارای قواعد دستوری چندان روشن و استواری نبود و از سوی
دیگر لهجهها و برخی تفاوتهای گویشی در زبانهای نواحی دور و نزدیک و حتی قبایل
مختلف و متفاوت بوده تالوت و قرائت قرآن نیز دچار اختالف میشده و گویا در
فاصلة زمانی درگذشت پیامبر تا روزگار عثمان این اختالفات و برخی تفاوتهای دیگر
به صورت حادی در آمده بود .اما عثمان در مورد قرائت فرمان داد در صورت بروز
اختالف قرائات زبان قریش را معیار قرار دهند با این استدالل که زبان و لهجة پیامبر
قرشی است و قرآن به این زبان و لهجه نازل شده است .اما نولدکه میگوید قرآن به هیچ
لهجه محلی نوشته نشده بود .بلکه به زبان آزاد و به زبان شعر جاهلی بود و این زبان
بسیار متنوع بود .میتوان نتیجه گرفت که اشعار قدیمی و قرآن به زبان فصیح یا قابل
فهم عمومی نوشته شده بود و تفاوت این زبان در مراکزی چون مکه و مدینه با زبانهای
محلی دیگر بسیار اندک بود .نولدکه میگوید اما عالمان بعدها گفتند در آغاز هفت
2
قرائت (=لهجه) وجود داشت و قرآن به لهجه قریش بود.
سرانجام قرآن با ویرایش نو تدوین و تنظیم شد .گرچه از افراد مختلف به عنوان امال
کننده و یا کاتب یاد شده اما گویا امال کننده همه مصاحف یک نفر نبوده و امال
کنندگان و نویسندگان چند نفر بودهاند .این نسخهها ظاهرا بر کاغذهای ضخیم و یا
پوستهای نازک و با حروف درشت کتابت شده بودند .اما این نسخهها همه یک دست
3
و یک جور نوشته نشد .عثمان میخواست که این مصاحف شامل حروف هفتگانه
 . 1نولدکه ،ص 082؛ رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .534-334
 . 2نولدکه ،ص  782و .882
شواهدی نیز در دست است که سخن نولدکه را تأیید میکند .آوردهاند که (البته روشن نیست در چه زمانی) انصار
به عمر گفتند ما حاضریم قرآن را در کتاب واحد جمع کنیم .عمر گفت شما دارای لحن=لهجه هستید و من
اکراه دارم از این که قرآن با لهجه روایت و خوانده شود و از این رو این پیشنهاد انصار را نپذیرفت .ابوزید عمربن
ّ
شبه النمیری البصری ،تاریخ المدینه المنوره ،جلد  ،1ص .607
 . 3سیوطی در اتقان (جلد  )041-301 ،1مبحث مبسوطی در باره «سبعه احرف» دارد.
ّ
«حروف هفتگانه» نیز از موضوعات مبهم و ناروشن در تاریخ علوم قرآنی است .طبق روایتی پیامبر فرمود «ان
ُ
هذالقرآن انزل علی سبعه احرف ،فاقرؤا ماتیسر منه» اما معنا و مراد آن مبهم است و در آن ختالف بسیار است .به
روایتی حدود چهل معنا برای این اصطالح گفته شده است .شیعیان عموما چنین روایت و نظریهای را قبول ندارند
و بر این گمانند که قرآن بر یک قرائت نازل شده اما این نظریه در اهل سنت عموما مورد قبول است و درباره آن به
تفصیل بحث کردهاند .حجتی (تاریخ قرآن کریم ،ص  )703-652در این زمینه تحقیق کرده است .او میگوید:
«بهترین تفسیر برای «سبعه احرف» بیانی است که اکثر علمای اهل سنت آن را پذیرفته و صاحب قاموس هم آن
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باشد و چون آن زمان هنوز نقطه و اعراب گذاردن در خط عربی مرسوم نبود ،پس
ناگزیر باید قرآن را بدون نقطه و اعراب نوشته باشند و این امر البته خواندن متن مکتوب
را بس دشوار میکرد .ظاهرا این قرآنها با خط مشهور به خط کوفی نگاشته شدند که
بعدها نیز قرآنها با همین خط نگاشته میشدند 1.از این رو بعدها اختالفاتی در قرائتها
و یا برخی موارد دیگر (مانند شمارة آیات بعضی سورهها) رخ داده که احتماال برآمده از
انعکاس همان تفاوتهای زبان نوشتاری در نسخه برداریهای قرآن عثمانی است .در عین
حال باید دانست الفاظی که در قرائت شان اختالفی نبود به یک صورت کتابت میشد.
در هرحال چنین کار سترگی قطعا نمیتوانسته در کوتاه مدت انجام شده باشد.
به ویژه که کار تفحص قرآنهای مختلف و پراکنده و جمع آوری آنها و تحقیق و
تطبیق آنها خود کاری زمان بر بود .گفته شده که پس از پایان تحقیق نسخه شناسانه
از یکایک مردم [احتماال مراد اصحاب اند] شهادت گرفتند .سپس به نوشتن پرداختند
و سه بار نوشته خود را با منابع موجود مقابله و مقایسه کردند .احتماال چند سالی طول
کشیده است .رامیار این دوره را پنج سال میداند (از سال  25تا  30هجری) 2.کاتبان
از نسخه اصلی چهار نسخه تهیه و آماده کرده و هرکدام را به شهری مهم و مرکزی در
جهان اسالم فرستادند .یکی را در مدینه نهادند و سه دیگر را به کوفه و بصره و دمشق
فرستادند .در این مورد گزارشها یکسان و دقیق نیست .طبق یک گزارش نسخهای نیز به
مکه فرستاده شد .برخی حتی از هفت و یا هشت نسخه ارسالی نیز یاد کرده و گفتهاند به
را تأیید کرده است و همچنین گروهی از متأخران مانند دکتر عبدالحلیم نجار و مصطفی صادق رافعی نیزآن را بر
سایر معانی ترجیح دادهاند و آن این است که قرآن به هفت وجه از وجوه لغات و لهجههای عربی نازل شده است،
چون قرآن از هفت لهجه لغت عرب بیرون نیست زیرا لهجههایی که در جزیره العرب تفوق و انتشار داشت به
هفت لهجه عمده باز میگردد که عبارتند از لهجه قریش ،هذیل ،ثقیف ،هوازن ،کنانه ،تمیم و یمن» (ص .)752
شرح تفصیلی این مبحث را در همانجا مالحظه کنید .در مورد نقد نظریه حروف هفتگانه بنگرید به :خویی ،البیان
(ترجمه فارسی) ،ص .372-242
اما باید توجه داشت که حداقل ایراد این دعوی این است که با روایت مشهور نزول قرآن به لهجه قریش سازگار
نیست .افزون بر آن چگونه ممکن است که یک متن شفاهی و کتبی به چند لهجه گفته و یا نوشته شده باشد؟
باید افزود که حروف هفتگانه طبق یک نظر با قرائتهای هفتگانه که پس از این پدید آمد متفاوت است.
 . 1در اینجا اشاره میشود که خط عربی در آغاز از نشانههای زبان نوشتاری و آوانگاری و قواعد نحوی به
شکل پسین تهی بود .در مجموع خطی ابتدایی و ناپخته و نااستوار بود .حتی تصویر قرآنهای مکتوب موجود در
قرن دوم نیز تا حدودی چنیناند .در عین حال شهرت دارد که در نیمه دوم قرن نخست هجری خط عربی به همت
شخصیتی به نام ابواالسود دوئلی اعراب گذاری و اصالح شده است .قابل ذکر این که نخبگان ایرانی نیز در قرن
اول و دوم هجری در اصالح خط عربی و تحول و تکامل آن نقش به سزایی داشتهاند.
در مورد خط عربی و انواع آن در روزگار پیش از اسالم و پس از آن و نیز رسم الخط قرآن عثمانی بنگرید به:
رامیار ،تاریخ قرآن ،ص 005-984؛ حجتی ،تاریخ قرآن کریم ،ص .684-364
 . 2رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  534و .844
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یمن و بحرین و بین النهرین و مصر نیز فرستاده شد1.به روایتی برای هر یک از سپاهیان
نسخهای از قرآن فرستاده شد .از آنجا که خواندن این قرآنها با آن رسم الخط دشوار بود
2
با هر قرآنی آموزگاری نیز برای تعلیم مردم در درست خواندن آنها اعزام شدند.
«م َ
این قرآن پس از آن به «قرآن عثمانی» و نیز ُ
صحف»=( 3مصحف شریف) شهرت
یافت .ظاهرا با الهام از آیه  12سوره یس به قرآن مدینه «امام مصحف عثمان» گفته شده
4
است.
5
گفته شده که در کار تنظیم قرآن تقریبا اختالفی رخ نداد و با اجماع انجام شد .به
عبارت روشنتر نه با تصمیم عثمان مخالفتی دیده شد و نه قرآن آماده شده مورد انکار
قرار گرفت .به گفتة رامیار همه پذیرفتند که یک نسخه از قرآن باشد و هر کس نسخه
خود را با آن منطبق کند .ظاهرا در این میان فقط یک نفر بود که از برخی جهات
معترض بود و معترض باقی ماند و آن عبدالله بن مسعود بود .با توجه به مقام واالی
 . 1از آنجا که در آن دوران و ادوار بعد تفاخر اقوام و نواحی مختلف در رقابتهای گوناگون اجتماعی و
مذهبی شدت یافته بود و هر قوم و منطقه و شهری تالش میکرد برای خود فخری و امتیازی کسب کند ،بسیار
محتمل است که خبر فرستادن قرآنهایی برای شهرهای مختلف و پر شمار جعل شده باشد.
 . 2نولدکه ،ص .733-633؛ حجتی،ف تاریخ قران کریم ،ص .154-844
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )464-954در این مورد شرح مبسوطی داده است .وی به درستی میگوید« :در فرستادن
مصاحف توزیع جغرافیایی را در نظر نگرفتند .ضابطه کار این نبود .ضابطه کار را هدف مشخص میکند .هدف
رفع اختالف در مصاحف و یکی ساختن مصحف بود .اختالف کجا بود؟ پس در درجه اول مصاحف را بدانجا
فرستادند که اختالف قرائت پیش آمده بود .سه نقطه اصلی را در نظر بگیریم :دمشق ،کوفه و بصره .اینها سه
پادگان نظامی مهمی بودند که هر کدام بر قرائتی اقتدا کرده بود .اهالی دمشق بر قرائت ابی و یا معاذ میخواندند.
مردم بصره قرائت ابوموسی را داشتند .اهل کوفه بر قرائت عبدالله بودند و حتی بر آن تعصب میورزیدند و بر
سر ان با مردم شام سر نزاع داشتند .این سه والیت مرکز اختالف قرائت شده بود و برای رفع این اختالف الزم
بود که نسخه واحدی در دست باشد که بدان مراجعه کنند و رفع اختالف نمایند .پس اگر این سه پادگان نظامی
را در نظر بگیریم و مکه و مدینه را به عنوان شهرهای اصلی قرآن بر آن بیفزاییم همان پنج نسخه میشود که ابن
جبیر میگفت».
َ
 . 3نولدکه (ص  )752میگوید ُص ُحف و مفرد آن صحیفه استَ .ص َحف به معنای کتب به معنای «چیزی که
برآن نوشته میشود» است .این واژه در شعر بت پرستان جاهلی و از جمله در دیوان هذیل و نیز اصطالح مصحف
در شعر جاهلی قدیم نیز آمده است( .البته در قرآن نیز عنوان «صحف» بارها و به مناسبتهای مختلف آمده و از
«صحف اولی» (طه ،آیه  )231و «صحف ابراهیم و موسی» (اعلی ،آیه  )91یاد شده است) .به گفته نولدکه قرآن
عثمانی با نگارش و تدوین تازه بر سیاق حروف عربی جنوبی انجام شد و (احتماال) به همین دلیل آن «مصحف»
خواندند .گرچه ایازی در «مصحف امام علی» به استناد منابع مختلف نشان میدهد که قرآن در زمان پیامبر نیز
به مصحف شهرت داشت .و رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )11میگوید در مقطع زمانی پس از درگذشت پیامبر پس از
یک رأی زنی با اصحاب در مورد نامگذاری قرآن مصحف خوانده شد.
شرح بیشتر در مورد واژه شناسی صحیفه و صحف و مصحف بنگرید به :رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  .11-9نیز:
لسان العرب ،ذیل «صحف».
 . 4نولدکه ،ص  733-633و .744
 . 5برخی اختالفات جزئی وجود داشت .شرح آن در رامیار ،تاریخ قرآن.824-724 ،
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ابن مسعود در مصاحبت با پیامبر و پارسایی و به ویژه قرآن شناسی وی این اعتراض و
مخالفت اهمیت یافت و خلیفه را دچار دردسر کرد .او مصحفی برای خود داشت و
کوفیان نیز از او پیروی میکردند .وی تن نداد و معترض ماند و گویا کوفیان نیز به آن
وفادار ماندند .با توجه به سوابق نیکوی ابن مسعود و حمایت گسترده مردمان آنجا از
او تداوم اعتراض وی ایجاد مشکل میکرد .از این رو خلیفه او را به مدینه فراخواند1و
در مسجد و در حضور مردم بین آن دو محاجهای رخ داد .عثمان بر او خشم گرفت
و به فرمان او گماشتگان خلیفه ابن مسعود را مورد آزار قرار دادند و چنان که پیش از
این اشاره شد ،این امر برای خلیفه نامحبوب گران تمام شد و از آن زمان به بعد آزار
شخصیت معتبری چون ابن مسعود به عنوان طعن بر عثمان همواره مطرح بوده و هست.
این ماجرا به قدر کافی از شهرت بر خوردار است اما نولدکه در اصل چنین اعتراضی از
جهاتی تردید میافکند 2.اما جز ابی بن کعب ،که پیش از آن درگذشته بود ،از مقداد،
که در همان سال تدوین قرآن مرده بود ،و نیز ابوموسی اشعری مخالفتی دیده نشد و این
به معنای موافقت با قرآن عثمان است3.در عین حال نولدکه ادعا میکند که ابن مسعود،
جز یک مورد و آن هم به تلویح ،قرآن عثمانی را متهم به تحریف نکرده و فقط از این
که به قرآن او توجه نشده (چرا که قرآن پیشین نزد حفصه و نیز متن ابی محور قرار گرفته
4
بود) منتقد و معترض بود.
واقعیت این است که ماجرای مخالفت و اعتراض ابن مسعود تا حدودی پیچیده و
مبهم است .بسیار محتمل است که در این کار انگیزههای شخصی و اختالفات پیشین
بین او و خلیفه و گماشتگانش در کوفه سهمی داشته باشند .به ویژه خلیفه او را با
تمام سوابق و شایستگی اش در دین شناسی و قرآن شناسی و مصاحبت با پیامبر در کار
سترگ ویرایش قران مشارکت نداد و این امر موجب آزردگی او شده و او خود را برتر
و شایستهتر از دیگران (به ویژه زید) میدانست و بارها نیز بدان تصریح کرده بود .از
این رو خلیفه از او خواست تا مصحفش را برای استفاده گروه بررسی کنندگان قرآن به
مدینه بفرستد اما او تن زد و قبول نکرد .برخورد تند و توهین آمیز عثمان با شخصیتی
چون ابن مسعود در مسجد مدینه و در حضور انبوه مردمان از عمق اختالفات دیرین و
نفرت فیمابین پرده بر میدارد .با این همه گفتهاند که در نهایت هم خلیفه از کرده خود
 . 1به روایتی در این زمان ابن مسعود در مدینه بود نه در کوفه تا به مدینه احضار شود .او از اول  03تا پایان
زندگی در مدینه میزیست .رامیار ،ص .334
 . 2نولدکه ،ص .933
 . 3نولدکه ،ص  082و .043-933
 . 4نولدکه ،ص .123-023
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پشیمان شد و از ابن مسعود پوزش خواست و تسلیم شد و قرآن عثمان را مورد تأیید قرار
1
داد (گرچه برخی این روایت را ضعیف دانسته اند).
در ادامه همین جستار به «شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن» خواهم
پرداخت.

 . 1شرح بیشتر و دقیقتر آن را در رامیار (تاریخ قرآن ،ص  .444 -634نیز :حجتی ،تاریخ قرآن کریم ،ص
.744-544

بخش بیستم ()2

شبهه تحریف و مسئله وثاقت تاریخی قرآن
یادآوری :در بخش نخست ،مبحث چگونگی و چرایی کتابت و جمع و تدوین ارائه
شد و اکنون در ادامه آن موضوع مهم شبهه تحریف و یا دگردیسی در متن قرآن (اعم از
قرآن عثمانی و جز آن) تقدیم میشود.
دیدگاههای شرق شناسان معاصر در باره تاریخ تدوین قرآن

به گزارشهاروالد متوسکی تا اواخر سدة نوزدهم اسالم شناسان غربی عموما روایات
اسالمی مربوط به جمع و تدوین قرآن را پذیرفته بودند و تئودور نولدکه آلمانی (-1836
 )1930در اواسط سده نوزدهم نیز بر همین اساس تاریخ قرآنش را نوشت .اما چند
دهه بعد در این روش تردیدهایی پدید آمد .شاید بتوان گفت نخستین کسی که در این
تردیدانگاری نقش داشت گلدزیهر مجاری ( )1921-1850بود که در کتاب مطالعات
اسالمی اش روایات رایج اسالمی را به چالش کشید و مدعی شد که به طور کلی
نمیتوان به این روایات اعتماد کرد .این تشکیکها در چاپهای انتقادی بعدی تاریخ
قرآن نولدکه بازتاب پیدا کرد .بدین ترتیب گزارشهای سنتی تدوین قرآن در آغاز به
شدت مورد تردید قرار گرفت .در قرن بیستم این روند ادامه یافت.
این پژوهشگر قرآنی معاصر غربی طیفی از دیدگاهها و نظریات انتقادی غربیان معاصر
در باب تاریخ جمع و تدوین قرآن را مورد بحث و نقادی قرار داده و در نهایت چنین
جمع بندی میکند« :چهار محقق اصلی که در قرن بیستم این مسئله را مورد پژوهش
قرار دادهاند ،چهار دیدگاه کامال متفاوت در باره جمع رسمی قرآن ابراز داشته اند؛
شوالی جمع قرآن را به دوران عثمان ،مینگانا به دوره خالفت عبدالملک مروان در پایان
قرن نخست هجری ،ونزبرو آن را به آغاز قرن سوم و ِب ُرتن آن را به زمان پیامبر نسبت
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میدهد» .به گفته این نویسنده در عین حال شوالی معتقد بوده که متن قرآن چیزی جز
وحی بر محمد نیست.
اما خود موتسکی پس از واکاوی و بررسی انتقادی دیدگاههای مختلف در باب زمان
تدوین قرآن ،خود به این نتیجه میرسد که «می توان نتیجه گرفت که اخبار مربوط به
جمع نخست به دستور ابوبکر و نیز تدوین رسمی مصحف به دستور عثمان پیشتر در
اواخر قرن نخست هجری متداول بوده و زهری [نخستین راوی خبر تدوین مصحف]
احتماال برخی از این اخبار را از افرادی که در اسانید خود بدانها اشاره کرده ،دریافت
کرده است» .بیفزایم این محقق پس از بررسیهای ادلة تاریخ نگاران قرآن در مغرب
زمین ،میگوید در مجموع دالیل و اسانید مسلمانان در تاریخ گذاریهای تدوین و
1
جمع قرآن قابل قبولتر و معتبرتر است.
با این حال در چند سال اخیر پارههایی از قرآن در اروپا بازشناسی و منتشر شده است
که قدمت قرآن و یا جمع و تدوین آن را به همان زمان آغازین یعنی عصر نبوی و یا
روزگار عثمان میرساند .یکی قرآن توبینگن در آلمان است که خبر آن در آذر سال
 1393منتشر شد و دیگری قرآن بیرمنگام که در تیرماه سال  1394اعالم شد.
در باره قرآن نخستین ،که در دانشگاه توبینگن نگهداری میشود ،گفته شده که
«به احتمال قوی قدیمیترین قرآن موجود است» .توضیح بیشتر آن این است که
«کارشناسان پس از مطالعه سه برگ از قرآنی قدیمی به این نتیجه رسیدهاند که تاریخ
نگارش آن به قرن هفتم میالدی یا سرآغاز اسالم برمیگردد .قرآن یادشده از  ۱۵۰سال
پیش در خزانه کتابخانه دانشگاه توبینگن نگهداری میشود ،اما تاکنون کسی به قدمت
و اهمیت آن پی نبرده بود.
نسخهشناسان با استفاده از تکنیکهای تازه دریافتهاند که قرآن مزبور به احتمال باالی
 ۹۵درصد ،در سالهای  ۶۴۹تا  ۶۷۵میالدی تحریر شده است .یعنی تنها  ۲۰تا  ۴۰سال
پس از وفات حضرت محمد ،پیامبر اسالم.
متن روی پوستی محکم و مرغوب نوشته شده که توانسته صدها سال دوام بیاورد.
دستنوشته قسمت پیوسته و بزرگی از کتاب مقدس مسلمانان را در بر دارد :از آیه ۳۷
 . 1بنگرید به مقاله «تدوین قرآن :بازنگری در دیدگاههای غربی در پرتو تحوالت جدید روش شناختی»،
ترجمه مرتضی کریمی نیا ،نشریه هفت آسمان ،شماره ( 23از آنجا که در نسخه سیو شده ام در وورد مقاله صفحه
ندارد ناگزیر ذکر منبع بدون ذکر صفحه خواهد بود) .گزارش افراد دیگری از همین منتقدان غربی را در همان
منبع ببینید.
در همین زمینه گفتگو با خانم آنگلیکا ُ
ویورت (قرآن پژوه نامدار آلمانی) با فصلنامه «هفت آسمان» (شماره )43
ن
ِ
در باره قرآن پژوهی در غرب حاوی اطالعت مفیدی است .او نیز از منتقدان جدی کسانی چون جان برنزو و
مانند اینان است.
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( متسیب شخب 

سوره هفدهم تا آیه  ۵۷سوره سی و ششم.
یک سخنگوی کتابخانه دانشگاه توبینگن گفت که تنها با استفاده از تکنیکهای
کامپیوتری و روشهای علوم طبیعی ،تعیین عمر متن یادشده ممکن شده است .تاکنون
گمان میرفت که این قرآن به قرنهای هشتم یا نهم میالدی یعنی سدههای دوم و سوم
هجری برمیگردد» .البته برای نسخه شناسی دانشگاه زوریخ نیز همکاری داشته است.
در باره قرآن بیرمنگام نیز گفته شده است که «آزمایش قدمتیابی رادیو کربن بر
روی این قرآن با احتمال بیش از  ۹۵درصد نشان داد که این قرآن بر پوست گوسفند
یا بز نوشته شده و قدمت آن به سالهای  ۵۶۸تا  ۶۴۵پس از میالد مسیح باز میگردد.
پرفسور دیوید توماس ،استاد مسیحیت و اسالم در دانشگاه بیرمنگام درباره این خبر
گفت« :به احتمال زیاد این قرآن تنها چند سال پس از تأسیس واقعی اسالم نوشته شده
است» .پروفسور توماس در این باره گفت« :هرکس که در واقع این قرآن را نوشته است
به خوبی حضرت محمد را میشناخته و به احتمال زیاد او را دیده و با او حشر و نشر
داشته است».
این نسخه خطی یافتشده از قرآن شامل بخشهایی از سوره  ۱۸تا  ۲۰قرآن است و به
ِ
خط حجازی ،شیوه رایج کتابت در آن زمان ،نوشته شده است.
این اوراق بخشی از مجموعه مینگانا از اسناد خاورمیانه در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام
1
است که در دهه  ۱۹۲۰میالدی گردآوری شده است».
این قرآنها ،به رغم این که ربط مستقیمی با مصحف عثمانی ندارد ،از یک سو دعوی
سریانی بودن قرآن و عدم ارتباط این متن مذهبی کهن با اسالم را افشا میکند و از سوی
دیگر نشان میدهد که قرآن در زمان نبی اسالم و حداقل در عصر خلفای راشده تنظیم
شده و یا بوده است.
تردید در وثاقت قرآن عثمان

بعد از تدوین و رسمیت یافتن قرآن در زمان عثمان از جهاتی دیگر قرآن رسمی
عثمانی مورد تردید و مخالفت قرار گرفت .این نوع مخالفتها گرچه تا حدودی طبیعی
مینماید اما انگیزههای مختلف و گوناگون در آن مدخلیت داشتند .تنظیم جدید قرآن
طبعا به دالیل خاص و به انگیزههای معین و به قصد تحقق اهدافی مشخص بود و در
چهارچوب معیارها و قواعد خاص انجام میشد و (مانند دیگر امور مشابه) این امر منطقا
و عمال نمیتوانست تمام خواستهها و نظریهها و سلیقهها را برآورده کند .یکی از طبیعی
 . 1شرح بیشتر این دو قرآن را در سایت فارسی و انگلیسی بی بی سی  81آذر  39و  13تیر ماه  49مالحظه کنید.
ضمنا در حد اطالع من این گزارش در برخی سایتهای دیگر و از جملع در تلویزیون فارسی نیز منتشر شده است.
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ترین اعتراضات و اتهامات ،از آن زمان تا کنون ،دخل و تصرف در قرآن و تحریف
مصحف به زیاده و کم بوده و هست 1.در این تغییرات گاه انگیزههای سیاسی هم مطرح
شده است .مثال ادعا شده که عثمان تمام آیاتی که در آنها بنی امیه مورد انتقاد قرار
گرفته بودند را حذف کرده است .یا ادعا شده در تمام مواردی که در قرآن نام محمد
آمده در این زمان افزوده شده است .اما نولدکه ،به درستی و با مستندات معقول ،این
اتهامات را مردود میداند .وی میگوید ،به رغم برخی ایرادهای عثمان (مانند خویش
بازیهای او) ،وی مردی پارسا و مؤمنی صادق بوده و از این رو بسیار دور است که دست
به تحریف «کالم الله» بزند .وانگهی در هیئت تنظیم قرآن فقط یک اموی بود 2.در
مورد افزایش نام محمد نیز میافزاید تردیدی نیست که نام محمد در میان اعراب پیش
از اسالم رواج داشته است (در طبقات ابن سعد ،جلد اول ،قسمت اول ،به این موضوع
3
اشاره شده است).
شیعه و ماجرای قرآن علی و تحریف قرآن

یکی از منتقدان و معترضان به قرآن عثمانی گروه شیعی است که البته بعدها مطرح
شده و ظاهرا در زمان عثمان در این زمینه نظری اظهار نشده است .در عین حال مستند
اصلی این دعوی وجود قرآن منسوب به علی بن ابی طالب است که گویا در آن زمان
وجود داشته و با قرآن رسمی متفاوت و احیانا متعارض بوده است .اما این قرآن ادعایی
 . 1معرفت (التمهید فی علوم القرآن ،محمدهادی معرفت ،الجزء الثامن-صیانه القرآن من التحریف ،-مؤسسه
التمهید ،قم ،6831 ،ص  )42-71شرح مفیدی در باره معنای لغوی و اصطالحی تحریف و نیز ارتباط مفهوم
تحریف با قرآن ارائه داده است .وی معنای اصطالحی تحریف را در هفت وجه احصا کرده است .نیز بنگرید به
معنا و مفهوم تحریف در البیان سید ابوالقاسم خویی (ترجمه فارسی با عنوان «بیان در علوم و مسایل کلی قرآن،
ترجمه محمد صادق نجمی .هاشم هریسی ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی ،0631 ،جلد اول.082-772 ،
 . 2باید افزود انعکاس ماجرای عبدالله بن ابی سرح در قرآن نشانهای از ابطال نظریه حذف آیاتی با مضمون
مخالفت با امویان در قرآن است .ابن ابی سرح اموی نامدار و برادر ناتنی عثمان بود که شخصیتی منفی داشت و
در جریان فتح مکه پیامبر به قتل او فرمان داد و با شفاعت عثمان رهایی یافت .در دوران عثمان او خود یکی از
عوامل فتنه و فساد در دستگاه خالفت بود و او به سهم خود زمینههای شورش بر ضد عثمان را پدید آورد .اگر
قرار بود به سود امویان حذفی در متن قرآن صورت گیرد ،نمیبایست آیات منفی در باره شخصیتی چون ابن ابی
سرح (برادر خلیفه) در قرآن منعکس میشد.
در اینجا به نکته مهمی میتوان اشاره کرد و آن این است که در قرآن از اصحاب فقط نام زیدبن حارثه آمده
(سیوطی ،االتقان ،جلد  ،2ص  .)273از این واقعیت میتوان نتیجه گرفت که اگر قرآن در دوران پس از پیامبر
جمع و به ویژه کتابت شده بود به احتمال زیاد و به مفتضای فضای رایج آن دوران برخی صحابه برای فضیلت
تراشی شخصی و یا خانوادگی نام خود را در قرآن داخل میکردند و الفاظ و مضامین را به سود خود تغییر میداند
و فقدان چنین رخدادی نشان میدهد که اوال قرآن در زمان پیامبر کتابت و جمع شده بود به گونهای که دخل
و تصرف در آن ناممکن و حداقل دشوار بود و ثانیا این بدان معناست که در دوران ابوبکر و عثمان این کتاب
تحریف (حداقل به زیاده) نشده است.
 . 3نولدکه ،ص  813-713 ،413-313و .023
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مربوط به زمان ابوبکر و در واقع مربوط به مقطع رحلت پیامبر اسالم است نه زمان
عثمان .طبق روایتی علی پس از مرگ پیامبر اما به فرمان او قرآن را جمع و مدون کرد و
بر اوراقی و قطعاتی از پارچه حریر نگاشت .او گفته بود سوگند خورده ام تا قرآن را جمع
نکنم از خانه خارج نخواهم شد .طبق گزارش منابع فراوان علی تمام بخشهای قرآن را
در سه روز (شش روز و هفت روز و حتی شش ماه نیز گفته شده )1گرد آورد و آن را به
اصحاب عرضه کرد اما آنان آن را رد کردند .گفته شده که این قرآن بعدها در خاندان او
ماند و در نزد آنان یافت میشد و حتی به گزارش نولدکه ابن ندیم گوید نسخهای از آن
را دیده هرچند وی میافزاید این دعوی عاری از حققیت است 2.با توجه به مطالب یاد
 . 1ایازی (ص  )571بین دو نظریه چند روز و شش ماه جمع کرده و میگوید گردآوری قرآن در مدت کوتاه
ناظر به میان دو جلد قرار دادن بوده و مدت شش ماه ناظر به تألیف کتاب تفسیری و ذکر مطالب در حاشیه متن
بوده است.
 . 2مدرسی طباطبایی.
نیز :نولدکه ،ص .342
یکی از پرسشهای مهم این است که این قرآن علی چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجاست .هرچند شاید چنین
پرسشی چندان بجا و موجه نباشد .چرا که از متون قرن نخست (حتی قرآن) نیز نسخه کاملی باقی نمانده و دست
کم تا کنون یافت نشده است .اما با توجه به اهمیتی که این مصحف در نزد شیعیان داشته و دارد و به ویژه ادعا
شده که این کتاب به عنوان یک میراث با ارزش و معتبر دینی و فقهی نزد امامان بعدی بوده و از آن محافظت
میشده این متن حداقل باید تا قرن چهارم محفوظ مانده باشد و بدین ترتیب حفظ و انتقال آن در ادوار بعدی
کامال معقول مینماید .گفته شده که پس از بازگرداندن مصحف علی از نزد ابوبکر دیگر کسی آن را ندید.
در زمان خالفت علی نیز گزارشی از در اختیار عموم قرار گرفتن و در واقع علنی شدن آن در دست نیست.
امامان بعدی نیز آن را علنی نکردند .اما چرا این قرآن ،که حتی از نظر متن شناسی و قرآن شناسی و خط شناسی
میتوانست بسیار ارزشمند باشد ،هر گز در اختیار عموم قرار نگرفته و حتی یک نفر آن را ندیده است ،جای
پرسش جدی دارد .ایازی در این مورد شرح مبسوطی میدهد و سرانجام (ص  )871در مقام توجیه و تعلیل آن
میگوید «نشان دادن و در اختیار گذاشتن مصحف ،حتی در دوران خالفت حضرت ،با محاسبات و پیش بینی
آینده ناسازگار بود و در نهایت بر خالف دوراندیشی بود» .به نظر ایشان بیم آن بود که این متن مهم یا به وسیله
دشمنان و مخالفان از بین برود و یا دچار تغییر و تحریف گردد .اما این توجیه چندان موجه و مقبول نمینماید.
چرا که از یک سو حفظ و حراست این کتاب به وسیله امامان در دوازده نسل میتوانست از اتالف و یا تحریف
آن جلوگیری کند و ثانیا با تکثیر نسخ آن مانع چنین رخدادی شوند .در هرحال قرآن علی که از اصل قرآن مهمتر
نبود .قطعا این قر آن نمیتوانست یک میراث خانوادگی و شخصی باشد و در درون یک دودمان محدود و منحصر
باقی بماند .شرح تفصیلی مصحف منسوب به علی در ایازی و نیز رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .083-863
در هرحال از قرآن ادعایی علی نسخهای و اثری باز نمانده است .شاید در گذشته وجود داشته است .از جمله
مقریزی در خطط خود نقل کرده که در سال  615هجری مأمون بطائحی وزیر فاطمی دستور داد مصحفی را که
به خط امیر مؤمنان علی بن ابی طالب در جامع عتیق مصر بود زراندود نمایند (رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  .)473اما
در برخی کتابخانهها و موزههای جهان اسالم قرآنهایی وجود دارد که منسوب به علی است .به گزارش ایازی (ص
 )981-881در موزه آستان قدس رضوی مصحفی منسوب به امام علی است (قرآن شماره  )6که از آغاز سوره هود
تا آخر سوره کهف و به خط کوفی بر پوست آهو نوشته شده است و در پایان آن نوشته شده است« :کتبه علی بن
ابی طالب فی سنه اربعین» .این قرآن را شاه عباس صفوی وقف کرده و مهمتر آن که شیخ بهایی در تاریخ جمادی
االول سال  8001آن را تأیید نموده که به خط سیداالوصیاء حجه الله علی االرض والسماء است .البته در برخی
جاهای دیگر نیز قرآنهای منسوب به علی وجود دارد .اما ایازی میگوید این مصاحف با مصحف امام علی ،به
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شده شیعیان امام اول خود علی بن ابی طالب را نخستین تدوین کننده قرآن دانستهاند.
گرچه منابع عمدتا متأخر شیعی (از جمله خویی در البیان) وجود چنین قرآنی را قطعی
و مسلم دانسته اند 2اما واقعیت این است که در این مورد تردیدهای جدی وجود دارد.
دقیقا روشن نیست که این اقدام در چه مقطع تاریخی بوده در زمان ابوبکر و یا در روزگار
عثمان .در صورت صحت شواهد مطرح شده ،تقریبا جای تردید نمیگذارد که کار امام
علی در زمان جمع قرآن ابوبکر بوده است 3.هر چند برخی ویژگیهای مصحف علی
(از جمله ترتیب آن بر اساس ترتیب نزول )4در منابع ذکر شده اما دقیقا دانسته نیست که
این قرآن دارای چه خصوصیات متمایزی بوده و تفاوتهای آن با قرآن نبوی و یا قرآنهای
موجود در آن زمان چه بوده و در نهایت چرا و به چه دلیل و بهانه آن را مردود دانستهاند.
آیا رقابتهای سیاسی در آن زمان در کار بوده است؟ از این رو شماری (از جمله ایازی)
گفتهاند که این قرآن کتابت همان قرآن نبوی بوده و فقط برخی حواشی (مانند شأن نزول
1

گونهای که در منابع توصیف شده ،سازگار نیست .مگر این که گفته شود علی قرآنهایی را به خط خود نوشته باشد.
به طور کلی باید گفت تا زمانی که نسخههایی معتبر از این نوع مصاحف و اسناد به دست نیامده و یا گزارشهای
منابع از طرق معتبر مستند نشود از جهات مختلف نمیتوان به گزارشهایی مربوط به مصاحف آغازین اعتنا کرد
و آنها را پذیرفت.
 . 1گرچه ماجرای عرضه قرآن علی در همان روزهای نخست پس از رحلت نبی اسالم در منابع اهل سنت نیز
آمده اما شیعیان بر روی آن تأکید ویژه دارند .دلیل آن نیز این است که میخواهند نشان دهند در رخداد جمع و
تدوین کنندگان قرآن در دوران پس از پیامبر اسالم امام اول و بنیادگذار سلسله طوالنی امامت خاص شیعی علی
«نخستین» است .باید اشاره کرد که از دوران پیامبر و بیشتر در دوران پس از درگذشت وی ،هر مسلمان و هر
قبیله و جماعتی میکوشید از دو طریق عمده برای خود کسب وجاهت و مشروعیت کند ،یکی ،نوعی پیوند با
پیامبر (خانوادگی ،دوستی ،ارجاع مأموریت و مسئولیت از سوی پیامبر ،ذکر سخنانی از پیامبر در فضیلت و منقبت
آنان و  . ،). . .دوم ،وجود و یا ایجاد سوابق برای افراد و اصحاب و یا قبایل در امور مختلف از جمله سبقت در
ایمان ،سبقت در جهاد ،سبقت در ایثار ،سبقت در وفاداری به محمد ،سبقت در حفظ و یا کتابت قرآن و  . .در
این چهارچوب اصرار شیعیان بر طرح ایده علی به عنوان نخستین جمع کنندگان قرآن قابل فهم میشود .به ویژه
که برخی از عالمان نامدار متأخر شیعی اساسا وجود مصحف علی را انکار کردهاند.
 . 2محمد علی ایازی در کتاب «مصحف امام علی» (ص  )44-35میگوید گرچه مصحف امام علی در
منابع مختلف شیعه و سنی در اشکال مختلف و به مناسبتهای گوناگون ذکر شده اما اوال این دعوی در منابع
اصلی شیعه از نیامده و ثانیا تمام روایات منقول ضعف سندی دارند و از این رو در نهایت میتوان گفت «از
مجموع آنها اطمینانی به مانند اخبار مستفیض حاصل میگردد .چون در منابع گوناگون و با تعبیرهای مختلف
گزارش شده ،نوعی اطمینان به صحت و واقعیت آن حاصل میگردد».
 . 3مدرسی طباطبایی مینویسد« :همچنین احتمال مىرود كه مصحف على (ع) ،كه یكى از كاملترین و
معتبرترین (موثقترین) مصحفها بوده ،به عنوان مصحف رسمى به عثمان پیشنهاد شده باشد ،اما او آن را رد كرده
و ترجیح داده است ،اجزاى همه مصحفهاى موجود را جمعآورى و تدوین كند  .این امر موجب گردید كه على
(ع) نیز از ارائه مصحفش براى تدوین مصحف عثمانى خوددارى كند».
 . 4ترتیب سورههای قرآن علی در تاریخ یعقوبی (جلد  ،2ص  )61-51آمده است .نیز :در نولدکه ص -442
.542
ایازی در کتاب «مصحف امام علی» به تفصیل نظریه ترتیب نزولی قرآن علی را نقد و رد میکند.
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آیات و ناسخ و منسوخ و نوعی تفسیر و تأویل و برخی آموزههای شخصی پیامبر به علی)
در آن ثبت شده بود .در هرحال امروز شماری از پژوهشگران مسلمان و غربی و حتی
گاه شیعی نقل قرآن و یا مصحف علی را برساخته و جعل میدانند که به انگیزههای
مختلف ساخته شده است .از جمله نولدکه مدعی است که این جعل به وسیله شیعیان
متعصب انجام شده تا فضیلت ابوبکر در تقدم جمع قرآن انکار شود .وی میگوید این
سخن برگرفته از منابع شیعی و یا سنی اثرپذیرفته از شیعیان است .ایشان مدعی است
که دعوی قرآن علی با رخدادهای تاریخی سازگار نیست .افزون برآن شیعیان مدعی نیز
1
نسخهای از آن را در دست ندارند.
قابل تأمل این که برخی از عالمان و پژوهشگران متأخر شیعی ،بر خالف غالب عالمان
شیعی که وجود اصل مصحف علی را مسلم میانگارند ،به طور کلی دعوی مصحف
علی را انکار کرده و آن را اساسا برساخته سنیان برای توجیه عدم حضور علی در سقیفه
و عدم رضایتش از خالفت ابوبکر دانستهاند2.گرچه مدرسی طباطبایی کم و بیش همین
نظریه را پرورانده اما به روایتی نامدارترین و معتبرترین فقیه شیعی معاصر آیت الله سید
محمد حسین طباطبایی بروجردی به طور روشن بر این نظر بوده و او جمع قرآن به دست
علی را جعل و برساخته میدانسته است3.تحقیق مدرسی و نظریة بروجردی نه تنها نطریة
تحریف قرآن به وسیله شیعیان را منتفی میکند بلکه آشکارا زمین بازی را عوض میکند
و به اصطالح توپ را در زمین رقیب دیرین میاندازد و بدین ترتیب مدعی برساختگی
4
روایات منسوب به شیعه مبنی بر دگردیسی در قرآن به دست سنیان میشود.
 . 1نولدکه ،ص .442-342
به روایت ایازی (ص  )991برخی ادعا کردهاند که قرآن علی به وسیله سبئیه (پیروان عبدالله بن سباء) جعل شده
است.
 . 2شواهدی نیز بر صحت این دعوی گواهی میدهند .ایازی (ص  )671نقل میکند که ابوبکر عبدالعزیز
جوهری (درگذشته به سال  )203روایت کرده است زمانی که مأموران خلیفه به سرگردگی عمر به خانه فاطمه
هجوم بردند تا علی را وادار به بیعت کنند و هشدار دادند از خانه خارج شوند و گرنه خانه را به آتش خواهند
کشید ،فاطمه و زبیر خارج شده و گفتند «انما اجتمعنا لنؤلف القرآن فی مصحف واحد» .با این بیان محمتل
است که اهل خانه حداقل پیروان علی جمع قرآن را بهانهای کرده باشند برای عدم حضورشان در سقیفه و تن زدن
از بیعت با ابوبکر .به روایت همین محقق (ص  )94ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه گوید اهل حدیث آنچه
شیعیا میگویند که نشستن علی در خانه برای مخالفت با بیعت ابوبکر بوده درست نیست ،بلکه اشتغال به جمع
قرآن بود و این دلیل آن است که او نخستین گردآورنده قرآن بود.
 . 3در پیوست مقاله مدرسی طباطبایی آمده است« :مرحوم آیتالله بروجردى جمع قرآن به دستحضرت
امیر (ع) را به شدت انكار كرده ،مىفرمودند كه روایات مربوط به این زمینه را عامه و خاصه جعل كردهاند .صدر
این احادیث را عامه جعل كردهاند تا علت بیعت نكردن آن حضرت را در آغاز توجیه كنند و ذیل آن را خاصه
جعل كردهاند ،با این هدف كه بر عامه احتجاج كنند كه آن حضرت قرآن را جمعآورى كرد ،ولى حاكمان وقت
آن را نپذیرفتند».
 . 4قابل ذکر این که احمدیان در پایان کتاب خود (سیمای خلیفه دوم عمربن خطاب) عکس صفحهای از
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در هرحال اگر هم علی مصحفی خاص داشته و روایات مربوط به آن را درست و
معتبر بدانیم ،که بسیار محتمل است ،باز نمیتوان از آن نتیجه گرفت که این قرآن با
قرآنهای دیگر و از جمله قرآن منتخب و ّ
مصوب عثمانی از نظر محتوای اصلی متفاوت
و به ویژه متعارض بوده است .زمانی که خود او از کار عثمان و قرآن مصوب حمایت
1
کرده دیگر باور به قرآنی متعارض با آن بی اعتبار میشود.
در نزد برخی شیعیان متقدم از منظر دیگری نیز قرآن ابوبکر و عثمان به چالش کشیده
است .ادعا شده که در قرآن اصیل و آیات وحی منزل بر محمد بارها نام علی به عنوان
وصی پیامبر و جانشین او مذکور بوده و هنگام جمع قرآن آنها را آ گاهانه حذف و
سانسور کردهاند 2.ظاهرا چنین ادعایی در قرون نخستین مطرح نبوده و در قرون میانه
(سوم تا پنجم) طرح شده و مقبول برخی شیعیان به تعبیری افراطی 3واقع شده است.
این نظریه در پارهای از افکار ثقه االسالم کلینی (محدث پیشگام و معتبر شیعی در قرن
چهارم و پدید آورندة کتاب «اصول کافی» که بعدها از کتب اربعه شیعی شمرده شد)
انعکاس یافته و در دوران اخیر محدث دیگر حاج میرزاحسین نوری از این نظریه دفاع
جانانه کرده و کتابی مفرد با عنوان «فصل الخطاب فی تحریف الکتاب» در دفاع از
قرآنی به خط علی آورده که در توپکاپی سرای در استانبول ترکیه موجود است و این متن به خط کوفی قدیم است.
باید افزود که در برخی منابع از «کتاب علی» نیز یاد شده است .چنین ادعایی نیز سخت در پرده ابهام است و
هیچ روشن نیست که چنین کتابی وجود داشته یا نه و در صورت وجود چگونه بوده و دارای چه ویژگهایی بوده
است .ایازی در این مورد شرحی داده و میگوید گفته شده که این کتاب از طریق تواتر اثبات شده اما با مصحف
علی یکی نیست .در این کتاب علی صرفا کاتب نیست اما منبع اطالعات و افکار آن پیامبر است .محتوای این
کتاب به احکام شریعت ارتباط دارد .این کتاب در واقع منبع علوم و احکام ائمه شیعی شمرده شده است .در
واقع این کتاب وسیله تشخص امامان و رشته پیوندشان با پیامبر و نیای خود بوده است .گویا متنی اختصاصی و
خانوادگی بوده نه عمومی .گفته شده این متن نخستین تألیف در تاریخ اسالم بوده است .این کتاب را هم ظاهرا
کسی رؤیت نکرده اما گفته شده برخی اصحاب ائمه دیدهاند که مثال امام صادق از روی آن کتاب مطلبی را بر
میخوانده است .در عین حال محتمل است این متن همان مصحف علی باشد.
از مصحف فاطمه هم یاد شده اما از کم و کیف و سرنوشت آن نیز اطالعی در دست نیست .در عین حال گفته
شده که این مصحف قرآن نیست .با فرض صحت تاریخی آن ،گویا افکار شخصی و احیانا دغدغههای فردی
فاطمه بوده و او امال میکرده و همسرش علی مینوشته است (ایازی ،ص  17و  .)85به گزارش رامیار ،تاریخ
قرآن ،ص  )833شرف الدین در «المراجعات» بر این نظر است که مصحف فاطمه امثال و حکم و موعظه و
سخنان عبرت آموز و اخبار بوده است.
نیز به روایت رامیار (ص  )784به خط امام حسن مجتبی ،امام حسین ،امام سجاد و امام رضا مصاحفی منسوبند
که در گنجینه قرآن آستان قدس رضوی و سایر گنجینهها محفوظ و مضبوطاند.
 . 1خویی نیز با قبول اصل مصحف علی معتقد است که این قرآن تفاوتی ماهوی با قرآنهای دیگر نداشته است.
البیان (ترجمه فارسی) ،ص .223-713
 . 2چنان که در جستار هفدهم آمد مجلسی در بحار (جلد  ،3ص  )75-65روایات زیادی نقل کرده که در
آنها ادعا شده در هشت یا ده مورد نام علی در آیات قرآن آمده بود.
 . 3معرفت (التمهید ،الجزء الثامن ،الفصل الثامن) این گروه را افراطی اخباری بریده از اهل بیت خوانده و
گفته اینان همتای گروه «حشویه» در اهل سنتاند که قائل به تحریف قرآن بوده است.
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اندیشه تحریف قرآن پدید آورده که اکنون در دست است .اینان مدعیاند که در قرآن
از یک سو مدح و حق اهل بیت صریحا وجود داشته و از سوی دیگر قدح و لعن منافقان
1
و امویان و دشمنان و مخالفان اهل بیت آشکارا بیان شده بود و حذف شده است.
اما از روزگار کهن تا کنون تقریبا عموم شیعیان امامی و جز آن به اصالت و اعتبار
قرآن موجود در مقطع رحلت پیامبر (حتی با فرض جمع قرآن در زمان ابوبکر و تنقیح و
ویرایش آن در روزگار عثمان) معتقد و ملتزم بوده و با هر نوع تحریف (به زیاده و کم)
مخالفت کرده و در این زمینه دهها کتاب و صدها مقاله و تحقیق نوشته و عرضه شده
است .دالیل چنین اندیشهای به قدر کافی قانع کننده است .تمام شواهد نقلی و تاریخی
و عقلی گواه است که علی و امامان بعدی در عصر امامت (قرن اول تا چهارم) نه تنها به
قرآن موجود ایرادی نداشتهاند بلکه از همان قرآن رایج و مقبول مسلمانان حمایت کرده و
نسبت به آن ملتزم بودهاند 2.اگر امام علی به قرآن (احتمالی) ابوبکر و عثمان ایراد داشته
و آن را ّ
محرف میشمرده (آن هم محرف در موضوع مهم امامت و خالفت و تضییع
حق مسلم او و خاندانش) قطعا ساکت نمیماند و حداقل این است زمانی که خود پس
از عثمان به خالفت رسید و از اقتدار و اختیار اجرایی کامل برخوردار شد میبایست این
تغییر مهم و تحریف عظیم را جبران و اصالح میکرد 3.اما مدرسی طباطبایی در تحقیق
 . 1بر آرای این گروه و به ویژه نوری نقدهای فراوانی از سوی عالمان شیعی متأخر نوشته است .از جمله بنگرید
به :معرفت ،التمهید ،الفصل الثامن.
 . 2روایاتی در منابع سنی و شیعی در دست است که امام علی بن ابی طالب و برخی شخصیتهای معتبر
شیعی ضمن اشاره به جمع قرآن در زمان ابوبکر از اقدام وی تجلیل کردهاند .علی فرمود «خدا ابوبکر را رحمت
کند .او نخستین کسی است که (قرآن را) میان دو جلد حمع کرد» .در سخنی دیگر« :درباره مصحاف بزرگترین
پاداش از آن ابوبکر است که او نخستین کس بود که (آن را) را میان دو جلد گرد آورد» .از صعصعه بن صوحان
(درگذشته  06هجرت) از یاران علی نیز مانند بسیاری دیگر این سخن را تأیید کرده است .رامیار ،تاریخ قرآن،
ص  .892هرچند حجتی (تاریخ قرآن کریم ،ص  )634پس از نقل برخی روایات مربوط به حمایت علی از قرآن
ابوبکر میافزاید« :ولی موافقت آن حضرت با کار ابی بکر جز از طریق احادیث اهل سنت ،از طریق دیگری-
کمتر-قابل اثبات میباشد».
 . 3از این رو دعوی کشف سورهای خاص با مضمون کامال شیعی متأخر در قرن سیزدهم هجری/نوزدهم
میالدی چه اندازه میتواند بی معنی و حتی مضحک باشد .نولدکه به متنی اشاره میکند که در سال  3481در
اروپا منتشر شده (نیز با ترجمه آلمانی) که در آن ادعا شده سورهای به نام «سوره النورین» (محمد و علی) از
قرآن حذف شده است .نولدکه تمام این سوره را در تاریخ قرآن خود نقل کرده است .او این متن را به تفصیل
مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت نتیجه میگیرد این متن به لحاظ زبانی و لغوی و نیز روشی و مضمونی
با قرآن سازگار نیست.
در این مورد شرحی در مورد در تاریخ قرآن رامیار (ص  )973آمده است .نویسنده میگوید «این سورهها [سوره
نورین و برخی سورههای ادعایی دیگر متأخر] تقلیدی بسیار ناقص و ناشیانه از آیات الهی است که بدون شک
پس از قرن چهارم هجری نوشته شده ،زیرا قمی مفسر شیعی این دوره چیزی از ان نمیگوید .او میافزاید:
«چندی پیش نیز در کتابخانه بانکپور هند نسخهای از قرآن یافته شد که سوره «النورین» را با  14آیه و «سوره
الوالیه» (مبنمی بر دوستی علی و ائمه اطهار) را با  7آیه داشته است .در بقیه سورههای مشترک نیز تفسیرهای

نآرق یخیرات تقاثو هلئسم و فیرحت ههبش

285

خود این نظریه را پرورش داده که «عقیده به تحریف قرآن که در بین اهل سنت شکل
گرفته بود به تدریج به صورت ادعایی بی اساس و ضد سنی تبدیل شد» .در واقع برخی
متکلمان متقدم شیعی در مقام محاجه با خصم به طور جدلی از آنها سود جسته و در
این روند تقابلی برخی از شیعیان تحت تأثیر چنان برساختههایی قرار گرفته و به حذف
و سانسور برخی آیات مربوط به اهل بیت و علی معتقد شدهاند .این محقق با جعلی
بودن تدوین قرآن در روزگار پس از پیامبر و به ویژه عثمان مدعی است که «جعل این
داستان تالش آشکار و مشکوکی بوده است تا با واسطة تدوین قرآن (قران رسمی) و با
برکنار کردن علی از این جریانها ،به نحوی وجههای برای سه خلیفه اول فراهم آورند.
داستان مورد نظر (تدوین قرآن رسمی توسط عثمان) بخشی از مجادلهای است که بر
ضد شیعه جعل شده است . . .بنابراین این نظریه که مصحف عثمانی ناقص است،
نتیجه منطقی روایتی است که به احتمال زیاد در مقام تالشی فرقهای از سوی سنیان
جعل شد و بنابراین در ابتدا مفهومی کامال سنی داشت .نهایتا این تالش منتهی به بروز
مشکالتی برای اهل سنت شد و مخالفانشان در منازعات جدلی ،استدالل تازهای بر ضد
ایشان مبنی بر تغییر مصحف عثمانی یافتند» .از این رو به گمان وی روایات مربوط به
اختالفات حول جمع قرآن ساختگی و بی اعتبار است .البته وی افزاید جریان غلو نیز
1
در دامن زدن به نظریه تحریف در قران کمک کرده است.
در هرحال به گزارش مدرسی اخبار بی شماری که از ائمه نقل شده هیچ تردیدی
باقی نمیگذارند که ایشان به وثاقت قرآن محفوظ در مصحف عثمانی اعتقاد داشتهاند.
به گفته ایشان فقط ائمه دو سورة ضحی و انشراح و نیز فیل و قریش را سوره واحدی
میدانند (دوتای نخست یکی و دوتای دوم نیز یکی) .به گفته ایشان امامان شیعی در
فهرست طویل شکوههایشان بر ضد سه خلیفه به هیچ وجه اتهام دست بردن به متن قرآن
بیان نشده است .شکوه آنان این بوده که خلفا و پیروانشان متن قرآن را حفظ اما معنای
آن را تحریف کردهاند .فقیهان و محدثان شیعی نیز در همان دوران و ادوار بعد به پیروی
از امامان موضوع هر نوع دگردیسی در قران رسمی را رد کردهاند2.در منابع مختلف
مذهبی زیادی راحاوی بوده است .در سال  3191همه این قبیل اضافات را کلیرتسدال ()llaadsiT rialc .tS .W
به انگیلسی منتشر کرد.
 . 1یکی از مستندات شیعیان مدعی تحریف قرآن رسمی قرآن ابن مسعود است اما به روایت مدرسی قرائت ابن
مسعود را امامان شیعی رد کردهاند .در مورد قرآن ابن مسعود و ویژگیهای آن بنگرید به :برگشترسر در جلد سوم
تاریخ قرآن نولدکه صفحات .835-794
باید دانست که عبدالله بن مسعود از شخصیتهای معتبر و مورد احترام شیعی است و دلیل آن نیز مخالفتهای او
با عثمان و کتک خوردنش به دست گماشتگان خلیفه در ماجرای قرآن است که بدان اشارت رفت.
 . 2در این مورد صدها مقاله و دهها کتاب (به ویژه در دوران معاصر) به وسیله عالمان و محققان شیعی به زبان
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شیعی و سنی روایات متنوعی نقل شده که به روشنی از حمایت علی بن ابی طالب از
اقدام عثمان و قرآن او حکایت دارد .حتی گفته شده که اگر او این کار را نمیکرد من
1
میکردم .وی از نابودی قرآنها و احیانا سوزاندن آنها نیز دفاع کرده است.
ماجرای وثاقت قرآن از منظر برخی پژوهشگران جدید غربی

در هرحال برخی خاورشناسان و قرآن پژوهان غربی نیز از منظر دیگری وارد مبحث
جنجالی تحریف قرآن به زیاده و کم شده و در این باب سخن گفتهاند .گرچه به گفته
یکی از قرآن پژوهان کنونی آلمان (کارل-هاینتس اولیگ) پژوهشگران غربی -به جز
چند استثنا-اصالت قرآن محمد را میپذیرند و باز به روایت همین نویسنده رودی پاره
(رودی پاره ،ترجمه قرآن ،برلین ،کلن ،ماینتس ،1979 ،ص  )5گفته چیزی که ثابت
کند حتی یک آیه قرآن از خود محمد نیست ،وجود ندارد ،اما در سالیان اخیر شماری
از محققان قرآن و اسالم به این نظریه گرایش پیدا کردهاند که گویا در قرآن و به طور
خاص قرآن عثمانی تغییراتی رخ داده است .این رویکرد زمانی آغاز شد که در اوایل دهه
هفتاد میالدی قرآن پارههای صنعا کشف شد 2.اما ،به رغم شبهات مختلف متن شناسانه
فارسی و عربی در موضوع عدم تحریف قران و رد نظریه منسوخ تحریف قرآن به ویژه با نگاه خاص شیعی پدید
آمده است .از جمله :صیانه القرآن من التحریف اثر محمدهادی معرفت (جلد هشتم از مجموعه «التمهید»)؛
البیان ،سید ابوالقاسم خویی؛ تاریخ قرآن ،محمود رامیار؛ تاریخ قرآن کریم ،محمد باقر حجتی؛ مقاله تحریف
ناپذیری قرآن ،بهاءالدین خرمشاهی (منتشر شده در دایره المعارف تشیع و نیز کتاب قرآن پژوهی ایشان بازنشر شده
است)؛ مصحف امام علی ،محمد علی ایازی و نیز مقاله مورد استفاده در متن از سید حسین مدرسی طباطبایی
 . 1منابع را در رامیار (تاریخ قرآن ،ص .744-444
البته رامیار از این که در منابع سنی به همراهی و حمایت علی از اقدام عثمان و قرآن مصوب چندان توجه نشده
شکوه میکند و از آن تحت عنوان «توطئه سکوت» یاد میکند.
 . 2در سال  2791هنگام بازسازی و تعمیر مسجد کهن صنعا در یمن در دیوار غربی آن انبوهی از پارههای
مکتوب قرآنی دیده شد .گویا این بنا در زمان پیامبر ساختمانی چهار طبقه بوده و بعدها تبدیل به مسجد شده و
ساختمان کنونی آن حدود  0011سال قدمت دارد .پس از آن این یافتهها به یک گروه محقق آلمانی سپرده شد تا در
این مورد تحقیق کنند و به بازسازی آنها اهتمام ورزند .به زودی روشن شد که این پارهها حدود  00021برگهاند که
ترکیبی از پارههای قرآنی و برخی متون مذهبی میباشند .این مکتوبات بر برگههای پوستی (پرگامنت) و کاغذی
کتابت شدهاند .در مرحله نخست از آنها میکروفیلم تهیه و در اختیار برخی نهادهای علمی مذهبی از جمله االزهر
قرار گرفت .بعضی از این پارههای قرآنی به خط حجازی و برخی به خط کوفی است .مهم ترین بخش این یافتهها
دوالیه است .متن رویی با قرآن امروزی تقریبا یکی است ولی متن زیرین آن بسیار متفاوت است .آزمایشهای
رادیو کربن نشان میدهد که بخش زیرین این دست نوشته احتماال حدود پانزده سال پس از درگذشت پیامبر
اسالم نوشته شده است .نوشته زیرین که با قرآن امروزی تفاوت بزرگی دارد ،شاید به این دلیل پاک شده که برای
یکدست کردن متون قرآنی در عهد عثمان میبایستی از بین میرفتند .گزارش دیگر میگوید طبق برآورد بتمر
کهن ترین کتابت پوست نوشتهها به سال  09هجری باز میگردد اما بر اساس آزمایشات شیمیایی به میانههای
سالهای  52تا  85هجری بر میگردد.
اطالعات این قسمت و نیز مطالب گزارش شده در متن برگرفته از دو مقاله «نگاهی به پوست نوشتههای قرآنی
صنعا» به قلم سید محمدباقر تلغری زاده منتشر شده در سایت ملی-مذهبی (مورخ  03فروردین  )1931و مقاله
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و باستان شناسانه این پوست نوشتهها ،به استناد یافتههای پژوهشگران آلمانی مسئول این
پروژه در مجموع وثاقت تاریخی قرآن موجود حداقل تا سده نخست و حتی تا دوران
عثمان مورد تأیید قرار گرفته است .مثال طبق تحقیقات انجام شده هیچ یک از این پارهها
تمام سورههای قرآن را ندارند اما در مجموع  114سوره در آن مجموعه وجود دارد .این
سخن بوتمر یکی از محققان پروژه قرآنهای صنعا نیز مؤید این وثاقت است« :تا آنجا
که این گروه\ نسخه [نسخهای که قدمت آن به آغاز نیمه دوم قرن اول هجری میرسد]
از گزند مصون مانده است با متن قرآن موجود کامال منطبق است .هم سوره نخست
(حمد) را در بر دارد و هم سورة آخر (الناس) را .بدین ترتیب این نسخه این فرض را که
گفته میشود تدوین نهایی قرآن در پایان قرن دوم یا حتی قرن سوم هجری صورت گرفته
1
است ،باطل میسازد».
در مجموع چنین مینماید که تا کنون وثاقت تاریخی قرآن از دو منظر مورد مناقشه و
تردید قرار گرفته است :اول -از منظر تاریخی و روایات متفاوت و متناقض در چگونگی
و چرایی تدوین قرآن (از روزگار محمد تا روزگار عثمان و حتی پس از آن) و دوم -از
منظر باستان شناسی (نسخه شناسی) که عمدتا در سده اخیر از سوی غربیان پی گرفته
شده و میشود .اما تا کنون هیچ یک از این مناظر نتوانستهاند خلل جدی در وثاقت
تاریخی قرآن موجود ایجاد کنند 2.از این رو عموم مسلمانان و شیعیان از گذشته تا حال
به عدم تحریف قرآن به زیاده و کم ایمان و اعتقاد دارند و در این زمینه از روشهای
استداللی متنوعی بهره گرفته و آثار پر شماری پدید آوردهاند3.گرچه در هرحال در
«راههای نوین پژوهش قرآن» ترجمه ب .بی نیاز منتشر شده در سایت گویانیوز (مورخ  22مهرماه  )1931میباشد.
باید افزود که مقاله بی نیاز برگرفته از ترجمه مقاله «کهن ترین برگههای قرآن کشف شده در صنعا و اهمیت آن
برای تاریخ رسم الخط قرآن» به قلم دکتر گرد پوئین و مقاله «آغاز نگارش قرآن :آزمایشات [فیزیکی-شیمیایی]
روی دست خطها و عناصر هنری برگههای قرآن صنعا» به قلمهانس-کاسپرگراف فون بوتمر است .نیز در همانجا
ترجمه کامل مقاله «قرآن به مثابه یک محصول دسته جمعی» به قلم کارل-هاینتس اولیگ» آمده است و در این
گفتار هر کجا به اولیک ارجاع شده مراد همان مقاله و همان مرجع است .ضمنا مقاله اولیگ در سایت دانشگاه
زارلند منتشر شده است.
 . 1تلغری زاده ،همانجا.
 . 2به ویژه اختالفات فراوان در روایت مربوط به جمع قرآن از دوران ابوبکر تا عثمان چندان آشفته و متناقض
است که گرچه در وثاقت و سندیت قرآن و اثبات وثاقت از طریق تواتر شبهه افکن است اما به واقع ظرفیت اثبات
عدم وثاقت قران را ندارد و از این رو کسانی چون نولدکه و دیگران نیز تصریح کردهاند که نباید به این نوع روایات
تکیه و احتجاج کرد .برخی از پژوهشگران مسلمان نیز روایات غالبا متناقض مربوط به جمع قرآن در عصر خلفا را
به تفصیل مورد نقد و واکاوی قرار داده و در نهایت بی اعتباری آنها را در مورد ادعای عدم وثاقت قرآن و تحریف
در آن را نشان دادهاند .از جمله خویی در البیان در این زمینه با دقت و گستردگی بحث کرده و تناقضات گاه غیر
قابل رفع آنها را نشان داده است.
ّ
 . 3یکی از استداللهای سنتی و رایج استناد به برخی آیات قرآن است .مانند آیات  9حجر و  14و  24فصلت
و اصل اعجاز .نیز به اصل «تواتر» (اثبات قرآن از طریق تواتر) استناد شده است .بنگرید به :معرفت ،التمهید،
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مباحث تحقیقی و علمی همواره جای مناقشه باقی میماند.
مصحف عثمانی و دیگر مصاحف در دوران پس از عثمان

به هر تقدیر شهرت دارد که قرآن مشهور عثمانی از روی قرآن حفصه در چند نسخه
استنساخ شد اما نولدکه میافزاید زید به تنهایی نمیتوانست این کار را کرده باشد از این
1
رو احتماال برخی کاتبان حرفهای زیر نظارت زید چند نسخه آماده و کتابت کردهاند.
گرچه نسخه نهایی از روی متون مختلف از جمله متن ابی تنظیم شد اما نولدکه تصریح
2
میکند «ان مصحف عثمان لم یکن اال نسخه عن مصحف حفصه».
به فرمان عثمان قرآنهای دیگر از طرق مختلف (از جمله شستن به آب و یا پاره کردن)
ّ
نابود شده و طبق قول مشهور سوزانده شدند .از این رو عثمان را «شقاق المصاحف»
و ّ
«حراق المصاحف» گفتهاند 3.ظاهرا در این میان یک استثنا وجود داشت و آن این
که قرآن حفصه از سوزندان معاف شد و سالم به خود وی بازگردانده شد 4.گرچه قرآن
سوزی عثمان در آن زمان مورد تأیید اصحاب هم بود و حداقل مورد انتقاد و مخالفت
قرار نگرفت و گویی امری طبیعی و مجاز مینمود اما بعدها به ویژه از سوی شیعیان به
الجزء الثامن ،ص .74-73
اما باید توجه داشت که این نوع استداللها کامال درون دینی است و برای مؤمنان مقنع و تقویت کننده ایمان است
اما برای غیر مؤمنان و یا مؤمنان تاریخی اندیش حداقل به تنهایی مفید و مقنع نیست .زیرا اگر سلسله تواتر تاریخی
قرآن کنونی به وحی و زمان پیامبر اثبات و مستند نگردد و حتی شبهه دخل و تصرف در زمان خلفای راشدین و
پس از آن جدی گرفته شود ،روشن است که دیگر وجود چنان آیاتی گرهی نمیگشاید .چرا که در این صورت
میتوان احتمال داد که این شمار آیات بعدها به مقتضای رواج و تثبیت برخی آموزههای دینی پیرامون اسالم و
وحی و نبوت بر قرآن افزوده شده و یا ممکن است ادعا شود که این آیات تفاسیر دیگری دارند.
 . 1نولدکه ،ص .982
 . 2نولدکه ،ص  .023نیز :مدرسی.
 . 3نولدکه (ص  )123به نقل از طبری و قرطبی.
َ
«خرق» و در نتیجه ّ
«خراق
البته در این میان نکته ظریفی وجود دارد و آن این که احتمال دارد کلمه درست
المصاحف» بوده که بعدها در نسخه برداریها نقطه «خ» افتاده و تبدیل به ّ
«حراق» شده است .عنوان «شقاق
المصاحف» مؤید این احتمال است .در این مورد بنگرید به :رامیار ،تاریخ قرآن ،ص  134و منابع مختلف و
متنوع وی. .
 . 4دلیل آن دقیقا روشن نیست .احتماال بدان جهت بوده که طبق نقل روایات حفصه حاضر نبود قرآن را به
خلیفه بدهد و عثمان با اصرار و با تعهد به این که قرآن را به او باز خواهد گرداند قرآن را به امانت گرفت و در
این صورت وفای به عهد کرده است .در عین حال احتماالت دیگر منتفی نیست .شاید به دلیل انطباق کامل آن
با قرآن رسمی عثمانی بود و یا به دلیل حفظ حرمت قرآن معتبر ابوبکر و معتمد عمر چنین استثنایی پدید آمد.
اما در مورد سرنوشت قرآن حفصه گزارش شده که این قرآن نزد حفصه همچنان ماند تا در زمان خالفت معاویه
مروان والی مدینه یک بار آن قرآن را از حفصه خواست اما او نداد .پس از درگذشت حفصه در سال  54هجری
مصحف به دست برادرش عبدالله بن عمر افتاد و مروان بار دیگر کس فرستاد و این بار آن را از عبدالله ستاند و
فرمان داد که آن را از میان ببرند تا شبههای در باب مصاحف عثمانی پدید نیاید .عالم زاه ،مدخل ابوبکر «ابوبکر»
در جلد پنجم دایره المعارف بزرگ اسالمی ،ص .632
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عنوان طعن بر عثمان مورد استفاده قرار گرفت 1.با این که قرآن عثمانی به زودی رسمیت
یافت و با توسل به انواع ابزارها این متن حکومتی غلبه کرد اما قرآنهای دیگر نیز به زودی
محونشدند و برخی از آنها تا زمانهای دور نیز باقی ماندند .حتی گفته شده شماری از
تابعین همچنان قرآنهای مطلوب و مقبول خود را بر وفق قرآنهای پیش از مصحف امام
(=مصحف عثمانی) تنظیم کرده بودند .از جمله گفتهاند که مصحف ُعلقمه (درگذشته
ّ
ُ
 62هجری) ،ربیع بن خثیم (درگذشته  ،)64حارث بن ُسوید (درگذشته ِ ،)70حطان
(درگذشته  ،)73اسود (درگذشته  ،)74طلحه بن ّ
مصرف ( درگذشته  ،)112اعمش (
2
درگذشته  )148کامال مبتنی بر مصحف عبدالله و ابوموسی اشعری بودهاند.
اما از متن اصلی قرآن عثمان ظاهرا نسخهای و یا پارههایی از آن باقی نمانده است.
گرچه در برخی موزهها و کتابخانهها قرآنهایی وجود دارد که گفته میشود نسخهای
از همان قرآن نخستین است اما این امر محرز نیست و نمیتوان بدانها اعتماد کرد 3.با
 . 1به روایت حجتی (تاریخ قرآن کریم ،ص  )854-754برخی از خاورشناسان مانند بالشر و دیگران معتقدند
که علی کار عثمان را منحصرا در جمع و تدوین قرآن تأیید نموده و از وی دفاع کرده است نه رفتاری چون
سوزاندن مصاحف دیگران .البته پژوهشگر مسلمان معاصر صبحی الصالح به آن پاسخ میدهد و نظریه بالشر را
مردود میشمارد .حجتی پس از این گزارش خود میافزاید «باید گفت روایات شیعی-همان طور که بالشر معتقد
است -در جهت احراق مصاحف ،از کار عثمان خرده گیری مینماید».
در مورد ماجرای سوزندان و یا نابود کردن مصاحف متعدد در زمان عثمان از مواضع و منظرهای مختلف و چه
بسا متضاد میتوان سخن گفت .مهم ترین پرسش این است که این کار آیا از نظر مذهبی این کار مجاز بود؟ به
ویژه اگر پای سوزاندان آیات الهی در میان باشد .اگر این اسناد حفظ میشد واقعا در کار وثاقت قرآن رسمی
خللی ایجاد میشد؟ اصوال در نابودی قرآنها و مصاحف رایج و تثبیت قرآن رسمی حکومتی انگیزههای سیاسی نیز
دخالت داشت؟ اگر مصاحف گذشته میماندند بعدها نمیتوانستند حداقل به عنوان اسناد مهم تحقیق در تاریخ
اسالم و آیات وحی و در نهایت «دین اسالم» به معنای متأخر آن مورد استفاده محققان قرار گیرند؟ پاسخ به این
نوع پرسشها پس از چهارده قرن و در شرایط کنونی و با معیارهای فرهنگی و دینی و تحقیقی امروزین بسیار دشوار
است .زیرا معیارهای مذهبی و علمی و فرهنگی و نظام ارزشی و سیستم ترجیحات کنونی از جمله برای مسلمانان
با گذشته تفاوت بنیادین یافته است .آنچه روشن است این است که در آن شرایط با معیارهای دینی آن زمان نه
نابودی مصاحف غالبا مخدوش (حداقل از نظر اصحاب و هیئت تدوین کننده قرآن برگزیده دستگاه خالفت) و یا
دست کم محل اختالف نه منع شرعی داشته و نه وجود انواع مصاحف اختالف افکن به مصلحت دین و دینداران
از جمله دستگاه خالفت و خلفا بوده است .قطعا از نگاه تحقیقی صرف وجود آن مصاحف امروز در کارهای
پژوهشی بسیار با ارزش بودند اما در آن زمان نه چنین نگاهی وجود داشت و نه چنین ضرورتی و نه چنان کارکردی
برای آن مصاحف حس میشد .بگذریم که امروز حتی از همان نسخه اصلی قرآن عثمانی نیز ظاهرا چیزی باقی
نمانده است .در آن زمان آنچه برای خالفت و اصحاب از اولویت برخوردار و به مصلحت همه بود حفظ اعتبار
آیات وحی و یگانگی و وحدت مؤمنان حول قرآن بود.
 . 2رامیار ،تاریخ قرآن ،ص .633
 . 3به نقل ایازی (ص  )681در خزائن اآلثار مسجد حسینی قاهره مصحفی وجود دارد که گفته میشود از
مصاحف «امام» (مصحف گردآورده شده به دست عثمان) است اما زرقانی در «مناهل العرفان فی علوم القرآن»
در این مورد تردید میکند و میگوید از نظر فنی این انتساب درست نمینماید .احمدیان (ص  )751همین مدعا
را از همان کتاب زرقانی آورده و عکس صفحهای از قرآن عثمانی را با خط کوفی قدیم در پایان کتاب آورده
که ظاهرا اشارتی به همین نسخه است .نویسنده میافزاید تا قرن هشتم باقی بود و ابن الجزری دو مصحف از این
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این همه تا مدتها حتی اختالف قرائات نیز وجود داشت و به روایتی قرائت حاکم در
سدههای سوم و چهارم بیشتر جا افتاد و معیار نیز سه چیز بود :انطباق با قواعد زبان
عربی ،انطباق با مصحف عثمان و ایجاد هر چه بیشتر آرای فنی اهل فن (اجماع یا آرای
حداکثری)1.هفت قرائت نامبردار شد و قاریان هفتگانه( 2که بعدا دهگانه شد) پدید
آمد 3.در طول قرون میانه اسالمی موضوع «قرائت» از موضوعات مهم بوده و قاریان
نامداری به عرصه آمده و کتابهای فراوانی در این زمینه (و نیز اختالفات مصاحف)
4
تألیف شده و آرای متنوعی اظهار شده است.
مصاحف را دیده است یکی مصحف شام و دیگری مصحف مصر و همین مصحف مصری فعال در موزه آثار
قدیم مسجد حسینی در مصر موجود است.
ّ
برگشترسر (جلد سوم تاریخ القرآن نولدکه ،ص  )844آورده که نقل شده که ابوعبدالله قاسم بن سلم (درگذشته
 322یا  )422قرآنی را در یکی از خزینههای ایران یافته که خون عثمان بر آن بوده است که البته نویسنده میگوید
بنیاد این روایت سست است.
همان محقق در همان منبع (ص  )596میگوید مخطوطات قدیم غالبا تاریخ روشنی ندارند .غالب این قرآنهای
مخطوط از قرآن از قرن چهارم به بعد است.
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )664-564میگوید« :مردم اهل سنت ،از قرطبه و غرناطه گرفته تا به سمرقند و بخارا ،تا
امروز نسخههای فراوانی را به نام مصاحف عثمانی شناختهاند .نخست کواترمر ( )eremertauQنشانههایی از این
مصاحف گرد آورد .بعد ،بر مبنای کار او« ،کازانوا» مطالعات خود را ادامه داد و شانزده نسخه را نشانی داد .اما
آنچه گفته شده بیشتر منسوب به آن مصاحف است و از اصل آنها خبری نیست .چندی از دوره عثمان گذشته بود
و بخصوص در قرن چهارم هجری بود که به علت مسابقه در داشتن مصاحف عثمانی نسخههای زیادی به عثمان
نسبت داده شد .از آثار این نسخهها فقط کتب تاریخ و قرائت مانده است .نمونهای از آنها که مانده مصحف
سمرقندی است» .شرح مصاحف مختلف منسوب به عثمان و تاریخچه آنها را در رامیار (صفحات )074-664
و حجتی ( )264-064مالحظه کنید.
 . 1شرح آن در جلد سوم تاریخ القرآن نولدکه تحقیق برگشترسر.
 . 2سیوطی (االتقان ،جلد  ،1ص  )591عثمان ،علی ،ابی ،ابن مسعود ،ابودرداء و ابوموسی اشعری را هفت
قاری مشهور از اصحاب میشمارد.
 . 3باید توجه داشت که گرچه شماری از قرآن پژوهان قرائت هفتگانه با موضوع با نزول قرآن به هفت حرف،
که پیش از این بدان اشارت رفت ،یکی میدانند اما برخی دیگر این دو را یکی نمیشمارند .در این مورد بنگرید
به :خویی ،سید ابوالقاسم ،بیان در علوم مسایل کلی قرآن (ترجمه فارسی البیان) ،جلد اول532-032 ،
 . 4از جمله بنگرید به دو تألیف از قاری و قرائت شناس سده هشتم و نهم هجری ابن الجزری:
النشر فی القرائات العشر
منجدالمقرئین و مرشد الطالبین
در مورد اختالفات مصاحف ذیل همین عنوان کتابها و آثاری از برخی محققان نامدار سدههای نخست اسالمی
پدید آمده است که البته اغلب آنها امروز در اختیار نیستند .از جمله میتوان به این آثار اشاره کرد:
کتاب اختالف مصاحف الشام و الحجاز والعراق ،ابن عامر ،درگذشته به سال  811هجری
کتاب اختالف مصاحف اهل المدینه والکوفه والبصره ،کسائی ،درگذشته به سال  981هجری
کتاب اختالف اهل الکوفه والبصره والشام فی المصاحف ،از ِّفراء ،درگذشته به سال  702هجری
کتاب اختالف المصاحف ،از خلف بن شام ،درگذشته به سال  922هجری
کتاب اختالف المصاحف ،ابی حاتم سجستانی [اختالف در مصاحف اصحاب] ،درگذشته به سال  842هجری.
البته کتابهایی با عنوان «المصاحف» در همان چند سده نخست اسالم نوشته شده که عمدتا در باره تاریخ قرآنها و
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ادعا شده که در زمان عبدالملک مروان قرآن عثمانی به سریانی ترجمه شده که البته
1
اختالفات زیادی با متن قرآن موجود دارد.
نولدکه در تحقیق خود در مورد چگونگی قرآن عثمانی فراوان سخن گفته و از جهات
مختلف روایات و تاریخ آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است .از جمله وی میگوید
روشن نیست که ترتیب سورههای قرآن عثمان (قرآن رسمی) چگونه تنظیم شده است.
برخی گفتهاند به ترتیب طول سورههاست اما این حداقل کامال نمیتواند درست باشد.
او در این زمینه به تفصیل بحث و مناقشه کرده و به طور کلی اشکاالت ترتیب کنونی
سورهها را نشان داده است 2.این محقق روایات مربوط به قرآن عثمانی را به دو گروه
اصلی و غیر اصلی تقسیم کرده و هر دو گروه را به تفصیل مورد نقد جدی قرار داده
و در نهایت مدعی است که در مجموع نمیتوان به این گزارشها چندان اعتماد کرد.
زیرا سلسله راویان تا انس بن مالک قطع شده و هیچ شاهد و گواه مستقیمی نیز در
میان نیست 3.نیز گفته شده در متن قرآن عثمانی در کتابت مواردی به خطا کتابت شده
است 4.به طور کلی در منابع به تفصیل در مورد ویژگیهای قرآن رسمی عثمان از جهات
گوناگون (از جمله قرائات ،ضبط ،کتابت و غیره) سخن رفته که البته به گفته برگشترسر
اگر نگوییم همه غالبا ناشی از لغزش یا سلیقه در کتابت و استنساخ بوده است 5.به
اختالفات متون و قرائتهای مصاحف سخن گفتهاند .مانند المصاحف ابن ابی داود سجستانی (درگذشته به سال
 )613و المصاحف ابن انباری (درگذشته به سال  )723و المصاحف ابن اشته اصفهانی (درگذشنه به سال  )063و
المصاحف ابن مقسم (درگذشته به سال  )263و کتاب غریب المصاحف وراق.
این گزارش با استفاده از رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )433-333تنظیم شده است.
 . 1برگشترسر ،جلد سوم از تاریخ القرآن اثر نولدکه ،ص .245-145
 . 2نولدکه ،ص .892-292
در مورد ترتیب سورهها دو نظر وجود دارد یکی این که ترتیب سورهها توقیفی است (یعنی به فرمان پیامبر چنین
نظمی انجام شده) و دیگر این که به اجتهاد اصحاب در دوران پس از پیامبر چنین نظم و نظامی یافته است.
سیوطی (االتقان ،جلد  ،1ص  )071پس از گزارش دو نظریه میگوید جمهور اصحاب آن را اجتهادی میدانند
که با اجتهاد اصحاب شده است.
 . 3از جمله بنگرید به صفحه  482-082نولدکه.
 . 4گشترسر و أ .برتیسل ،جلد سوم تاریخ القرآن نولدکه ،ص  .544-444نمونههایی نیز در همان جا ذکر
شده است.
 . 5برگشترسر و أ .برتسیل ،ص .594-744
رامیار (تاریخ قرآن ،ص  )054-944مینویسد« :می گویند خطاهای امالیی در رسم مصحف عثمانی است.
میگویند همان رسم الخطی که خود برگزیده بودند ،یک نواخت به کار نبردند .میگویند مصاحفی که به اطراف
فرستادند ،یک شکل و یک نوشته نبود و یا «لحن» بدان راه یافته بود .ولی فراموش نکنیم که خط در مراحل اولیه
بود .الفبا ناقص بود .نقطه و اعراب نداشت و اضافه برآن ،الف و یاء را در دو کلمه نمینوشتند .یک چنان رسم
الخطی پیداست که به هر نوع قرائتی مجال بروز میدهد .به اضافه که آنها هم در کار نوشتن بی تجربه بودند و
گاهی یک کلمه را چند گونه مینوشتند» .شرح بیشتر و دکر نمونهها در همانجا.
باید توجه داشت که به گفته نولدکه (ص  )143-043در همان دورانی که قرآن مکتوب نیز وجود داشت قاریان
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گفته گرد پوئین از محققان پوست نوشتههای قرآنهای صنعا« :این پژوهش [بر روی این
پوست نوشتهها] نه در قرآن تغییری میدهد و نه در باور و ایمان مسلمانان بدان .و اما
به عنوان مثال صالحیت این را دارد که بر اساس آوردن شواهدی قطعی از قدیمی ترین
متونی که بدست خود مسلمانان نوشته شدهاند ،پایه سنت شفایی نقل قرآن را ،که تاکنون
پنداشته میشود که از گزند تغییر مصون مانده است و خاورشناسی هم آن را پذیرفته
1
است ،به لرزه در آورد».

پایان
جلد نخست از سلسله
جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسالم

و مدرسان قرآن عمدتا از حافظه استفاده میکردند و آیات را از بر میخواندند چرا که این قاریان غالبا خواندن و
کتابت نمیدانستند .در واقع مکتوبات متن کمکی شمرده میشد .عمال نیز مخطوطات واقعا اندک بود.
همین استفاده از حافظه و اعتبار آن میتوانست در مکتوبات بعدی قرآن تغییراتی ایجاد کند .چنان که در روزگار
پیش از اسالم نیز روحانیان زرتشی بیشتر به حافظه وحفظ ادعیه و اذکار دینی بها میدادند و در اواخر ساسانیان
بود که اوستا در چند نسخه مکتوب شد.
 . 1تلغزی زاد ،همانجا.
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