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 مقدمه

﴿                                

                              

  ﴾ ] :3 -1الكهف[. 

إمامه القرآن وكان ربيع صدره ونور والصالة والسالم عىل من كانت معجزته القرآن وكان 

قلبه وجالء حزنه القرآن، حممد بن عبداهللا وعىل آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونرصوه 

 أنزل معه أولئك هم املفلحون وعىل كل من اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.والتبعوا نوراً الذي 

خداوند متعال را شكرگزارم كه نعمت هـدايت را نصـيبمان گردانـد و مـا را از امـت      
ي پروردگار بر روح پـر فتـوح و واال    وقفه قرار داد، درود و رحمت بي حضرت محمد 

اصحاب و رهروان واقعي ايشان تا و آل و  مقام حضرت ختمي مرتبت، محمد مصطفي 
 روز قيامت.

هاي زمين در مقابل آن باران به سه  بارد، عكس العمل اي مي هنگامي كه باران در منطقه
گيـاه.   روياند و يا خار و در غير اين صورت كويري است بـي  شيوه است: يا زمين گُل مي

شوند:  دئولوژي سه دسته ميقاعدتاً ايدئولوژي هم شبيه باران است و مردم در مقابل هر اي
اول، كساني كه موفق ايدئولوژي هستند. دوم، كساني كه مخـالف آن ايـدئولوژي هسـتند.    

 سوم، كساني كه رأي ممتنع نسبت به ايدئولوژي دارند و عكس العملي خنثي.
هاي مختلـف   ي زماني نيست؛ بلكه در اعصار و دوره خاص يك دورهبندي  اين تقسيم

و ممتنعـين ايـدئولوژي از زمـان پيـدايش آن     ارد و مخالفان و موافقـان  اين قاعده وجود د
 مانند، و دين اسالم هم از اين قاعده مستثني نيست. تفكر تا زمان انهدام آن باقي مي
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در اين عصر هم دين اسالم موافقـان و مخالفـان خـودش را دارد و مخالفـان قـرآن و      
را خاصـمانه   عدست از انتقادهاي مغرضانه بر نخواهند داشت، كساني كه پيامبر پيامبر 

باوران هـر روز بـاد انتقـاد     و نه به روز آخرت، ولي اين بي كنند و نه به پيامبر  انتقاد مي
هاي باريـك و غيـر مسـتحكم در ايـن      كنند و نهال خود را از طرفي به اعتقادات ما رو مي

شوند، اين منتقدان غير منصف  دست نابودي و هالكت سپرده ميهاي وحشتناك به  طوفان
شود، پـس   هاي آن درخت ديده مي ها و يا ميوه از اريشه مريضند و آثار آن در ظاهر شاخه

اقدامي انجام دهيم، بايد از ريشه شروع كنيم، كساني كـه    ها اگر قرار است ما نسبت به آن
و قـرآن را   عاند پيامبر ي است كه كساني را ديدهكنند، يا از روي جهالت و سادگ انتقاد مي

اي زشـت از ايشـان    انـد و چهـره   اي زشت معرفـي كـرده   يا با گفتار و يا با كردار به شيوه
اند، و يا از روي هدفي خـاص   ثر شدهاها مت اند و از آن اند و به جامعه معرفي نموده كشيده

در كـل همچنـان كـه گفتـيم،     يـن حـال   كنند. با ا و از پيش تعيين شده با اسالم مبارزه مي
اند و دوستان واقعي دين  زني نشسته دشمنان مغرض و يا ساده دين هميشه در كمين ضربه

ي واقعـي ديـن    را از چهرهي زشت و غير واقعي  هم در تالش و تكاپو هستند تا آن چهره
لـم بـه دسـت    ق بزدايند و بنده نه به عنوان عالم، بلكه به عنوان عاشق واقعي رسول اهللا 

ي خود را به ايشـان ابـراز دارم و دسـت بـه دفـاع از سـاحت        خواهم عالقه ام و مي گرفته
مقدس ايشان و قرآن كريم نمايم، به اميد اين كه ايشان هم در روز قيامت به دفاع از بنـده  
همت گمارد. من با قلم كم جوهر خود و ايشان به اذن خداوند با شفاعت براي خـويش.  

بضاعت خود را به هدف وااليش برسان، هرچند نه تير من آن  ي بي ين تير بندهخداوندا! ا
توانايي را دارد و نه تيرانداز آن، قدرت را دارد اما تير خود را به اميد لطف و مرحمت اهللا 

كنم، به اميد اصابت به رحمت خداوند و شفاعت نبي رحمـت. بنـده    ذوالجالل پرتاب مي
ي اول ادعـاي بشـر پراكنـدگان را نفـي و در      ام كه در درجه تهدر اين مهم سعي بر آن داش

 ي دوم نبوت پيامبر و حقانيت قرآن و الهي بودن آن را اثبات كنم. درجه
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متعال خواهان شفاي عاجل درون مغرضان و جاهالن هسـتم و خداونـد   و از خداوند 
تگي و هـا را از گمراهـي و سرگشـ    ها را به نعمـت هـدايت مـرهم بخشـد و آن     هادي آن

 فهمي نجات دهد و در دنيا و آخرت رستگارشان گرداند. كج
َمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس َلْم «ضمن سپاس از پروردگار و با استناد به حديث شريف نبوي 

سوزم،  كش و دوست واقعي و دل ي عزيزم مخصوصاً از پدر زحمت از خانواده »َيْشُكِر اللَّهَ 
ا بركت را براي ايشان آرزو و براي مادر و رهبر كمال تشكر را دارم و طول عمر ب

نمايم. همچنين از برادر عزيز و مهربانم،  لت مياام مغفرت و رضوان نعيم را مس زندگي
اسماعيل كسنزاني كمال تشكر را دارم كه در بازخواني كتاب مرا ياري فرمودند و از 

 خداوند منان سرانجام خير و نيكي را براي ايشان خواستارم.
ي خـويش   در پايان از تمام خوانندگان گرامي خواستارم كـه بـا انتقـادات دلسـوزانه     و

 مسير را بر ما هموار گردانند.

 تبع اهلدیوالسالم علی من ا

5 /10 /86 

 سقز -بهزاد موالئي



 

 

 پيشگفتار

 لغوي تاريخ معناي

وقـت چيـزي    -1هاي مختلف آمده است، از جمله:  به معاني زيادي در فرهنگ تاريخ
كردن مدتي از ابتداي امر عظيم و قديم و مشهور تا ظهور امر ثاني كه  تعيين -2 .پديدكردن

ــب اوســت ــد.  -3 .عق ــان را مشــخص نماي ــه زم ــي ك ــه  -4 رقم ــوع واقع ــان وق  اي. زم
ي اعمال و وقايع و حوادث قابل ذكر كه به ترتيب از منـه تنظـيم    سلسله سرگذشت يا -5

(شده باشد
0F

1(. 
كـه مسـافتي را طـي     -كه به معناي نوعي راه رفتن شـتر اسـت  » ارخ«ي تاريخ از  كلمه

 -كنـد  كند و هرچند مدت يك بار اين كار را تكـرار مـي   كند و پشت سرش را نگاه مي مي
 ي خود پس از طي كردن مسيري. كردن به گذشته نگاهگرفته شده است. پس تاريخ يعني 

 ي علم تاريخ فايده

يكي از فوايدي كه براي تاريخ ذكر شده، اين است كه از تاريخ هم آشنايي با عقايد و 
آيـد   هايي را كه در زندگي پيش مـي  ها و گرفتاري توان رنج شود و هم مي اديان حاصل مي

 گذشته رفع و درمان كرد.ي آن و با توجه به تجارب  به وسيله
اند از آنجا كه بـه تعبيـر    تشبيه كرده -علم طب -از اينجاست كه تاريخ را به علم ابدان

سانح گردد، مگر آن كه در گذشته «اي از خير و شر نيست كه  بيهقي هيچ واقعهابوالحسن 
» تگانهاي گذشـ  اطبا از بيماري«پس همچنان كه » مثل آن يا نزديك بدان واقعه بوده باشد

گيرند و از  مي هل خبر نيز از حوادث گذشته سرمشقسازند، ا دستور كار براي خويش مي

                                           
 .744ص  1فرهنگ فارسي معين، ج  -1
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(دوري كنند» آن چه در عهد گذشته از آن احتراز كرده باشند«
1F

اي اسـت   . اين همان فايده)1
 اند. جسته مي )2F2(»پراگماتيك«ها از تاريخ  كه يوناني

توان استفاده برد، اما  گيرند نمي اگرچه از تاريخ به همان آساني كه از علم طب بهره مي
كـه   -اي كـه در زنـدگي دارد در نظـر بگيرنـد، تـاريخ      اگر ارزش هرچيز را از روي فايده

تواند ما را در زندگي كمك و راهنمايي كنـد.   مي -ي زندگي گذشتگان است كننده گزارش
هـا را بـه    تواند زودتر از حد معمـول آن  ين بهره را دارد كه ميبه خصوص براي جوانان ا

دهد  ميها اجازه  ها را بر روي آنان بهتر بگشايد و به آن سطح عصر خويش برساند، پنجره
ها حاكم بوده است و هنوز وجود دارد، زودتر تمييـز دهنـد.    تا عواملي را كه در جهان آن

شناخت بهتر خود اسـت، خـود را از ديگـران    شك از فوايد مهم ديگر تاريخ كمك به  بي
ي رفتار خـويش را چنـان    ها و اسرار نهفته تمييز دهد و در مقايسه با احوال ديگران انگيزه

كه هست و چنان كه بايد باشد، دريابد. انسان، خـواه وجـود وي عبـارت باشـد از آنچـه      
رسي احوال كساني كه ي تاريخ و بر عهلكند، در ضمن مطا انديشد و يا از آنچه عمل مي مي

تواند رسالت خود را ارزيابي كنـد و در ارتبـاط بـا     اند، بهتر مي اهل نظر يا اهل عمل بوده
 هايش را بشناسد. ديگران حقوق و مسئوليت

در اين گونه مسايل آن چه دين يا اخالق و علومي مانند حقوق يا اقتصاد ممكن است 
عي عمل را تـاريخ و تأمـل در سرگذشـت    ي واق به وي ياد دهند، فقط نظري است. نمونه

آوران گذشـته   آموزد، به عالوه تاريخ در احوالي كـه از نـام   هاي گذشته به انسان مي انسان
گذارد، بلكـه   رس ما مي هاي زنده براي مسايل زندگي در دست كند، نه فقط تجربه نقل مي

ا كساني كه قدرت و ضـعف  كند و ما را ب تر مي ها و آشنايان ما را نيز وسيع ي آشنايي دايره
ي تاريخ هم عادالنه و منصفانه توصيف نشده اسـت و قابـل تصـور و     آنان حتي به وسيله

                                           
تاريخ بيهقي، ابوالحسن بيهقي، به تصحيح احمد بهمنيار، به نقل از كتاب تاريخ در ترازو، عبدالحسين  -1

 زرين كوب.
2- Pragmatikos (Pragmatic) 
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هايي ارائـه   ها نمونه كند و از قدرت و ضعف آن حتي در خور تصديق است، رو به رو مي
كـرد،  ها آنچه را كه بايد انجام داد و يا نبايد عمل  تواند از بررسي آن دهد كه انسان مي مي

 تر درك كند. آسان
آيا تاريخ مانند هر نظام نظري و شايد بيش از هر نظـام ديگـر، انسـان را از عمـل كـه      

مـن از  «گويـد:   كه مي )3F1(»گوته«ي  دارد؟ بدون شك اين گفته هدف زندگي است، باز نمي
آن كه فعاليتم را بيفزايد يا آن را مع الواسطه تحريك كند، فقط بـه مـن تعلـيم     هر آنچه بي

كه در آغاز بحث  )4F2(»نيچه«در خور آن است كه مورد نظر قرار گيرد. » دهد نفرت دارم مي
رد حاجـت  اگر تاريخ مـو «گويد:  كند، مي از سود و زيان تاريخ اين كالم گوته را تأييد مي

است براي كمك به زندگي و عمل است، نه براي اين كه انسان را از زندگي و عمـل بـاز   
كند كه تاريخ انسان را با كارهاي بزرگ اعصار گذشـته   تصديق مي» نيچه«همچنين ». دارد

ي  انگيـزد و وي را بـه ادامـه    كند، بسا كه فعاليـت آفريننـدگي را در انسـان برمـي     آشنا مي
 نمايد. رآميز گذشته تشويق ميهاي افتخا سنت

دور مربوط به گذشته، زمان حـال را زيبـايي   تاريخ با ايجاد شوق و عالقه به چيزهاي 
دهد كه هرچه مربوط به گذشـته اسـت، محكـوم بـه      به انسان ياد ميبخشد و باالخره  مي

 آيد، به ناچار روزي نابود خواهد شد. با تلقـين ايـن   زوال است و هرچه هم به وجود مي
كنـد، پـس سـودمندي تـاريخ را      تصور تاريخ در واقع به حيات و به زمان حال كمك مي

شود كه آن را علمي بينند كـه هـيچ    توان انكار كرد، زيان و گزند آن زماني آشكار مي نمي
تعلقي به زمان حال ندارد و در ايـن صـورت از آن موجـودي خواهـد سـاخت كـه جـز        

 اثر خواهد بود. خاصيت و بي طرف، بي ي بياي از اطالعات نيست و موجود مجموعه
استغراق در تاريخ ممكن است انسان را حتي به جايي برساند كه خود را بـه آمـوختن   

كند و از ساختن تاريخ عاجز بدارد، چنين كسي كـه در وجـود خـويش     تاريخ مشغول مي

                                           
1- Gothe - j. W 
2- Nietzsche- f 
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عـالم را  ي  مانـد و همـه   بند و معتقد نمي كند به خودش هم پاي احساس ثبات و دوام نمي
يابد كـه وجـود وي در ميـان آنـان نامحسـوس و مسـتهلك        يك سلسله نقاط متحرك مي

كنـد انگشـت خـود را در ميـان ايـن غوغـاي تحـرك و         ت نمياگردد و وي حتي جر مي
اسـت، قبـل از   استمرار به حركت درآورد. به عالوه عمل واقعي كه تـاريخ گزارشـگر آن   

تواند خويشـتن را   اموشي هم دارد و كسي نميهرچيز احتياج به فراموشي و حتي خود فر
 از گذشته برهاند.

در نتيجه با توجه به آنچه كه ذكر گرديد، تاريخ از اهميت خاصي برخـوردار اسـت و   
توجه به تاريخ يعني توجه به گذشته براي كسب تجربه براي حال و آينده و نقد تـاريخ و  

صحيح و علمي نسبت به موضوعات رادمردان تاريخ، مستلزم آن است كه بينشي عميق و 
ي تاريخي و شخصيت آن رادمردان تاريخ را درك و تصور كنـيم،   داشته باشيم و آن برهه

در عصر ما در ميان مردم به خصوص قشر جوان و به اصطالح روشن فكـر، نقـد تـاريخ    
رواج يافتـه و ايـن انتقادهـاي غيـر منصـفانه بـه ظـاهر بيـانگر          اسالم و قرآن و پيامبر 

نمايم كه  جو توصيه مي فكري است، اما من به جوانان عزيز به خصوص قشر دانش وشنر
فكري است. دين  ي روش هر چيزي را علمي و منطقي قبول يا رد كنيد كه اين عمل نشانه

بـوده  » اقـرأ «اسالم خواهان تقليد كوركورانه نيست و اولين پيام در اين دين بـراي پيـامبر   
، روزه، جهاد و... بعد از آن مطرح شده است. پـس مـا اگـر    است و مسايلي همچون نماز

بودن  گوييم انتقاد منصفانه و علمي باشد، به معني تحجز ما نيست، بلكه به معناي علمي مي
 شوند: كنند به دو دسته تقسيم مي دين ماست، در واقع كساني كه از اسالم انتقاد مي

خواهنـد   ي اسالمند و مـي  بر ريشه زدن تيشهالف) كساني كه با شبهه پراكني در صدد 
اين دسته دشمنان دين اسالمند و  -كه تعدادشان هم اندك است -دار نماياند. اسالم را لكه

 توانند اسالم را از بين ببرند، ولي: به ظن خود با اين كار مي
ب) كساني كه در واقع از اين قضايا و عوامل پشت پرده خبردار نيستند و كوركورانـه  

هـا   فكـري بـه آن   كنند و با اين كار احساس بزرگي و روشـن  شبهه افكن تقليد مي از افراد
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اند  ها را به تمسخر گرفته شوند كه آن دهد، ولي با اين كار آلت دست كساني مي دست مي
ارزش و بـدبخت   و نزد خداوند متعال كه صاحب تمام دنيا و آخرت اسـت، خـود را بـي   

اي كـه امـروزه دوبـاره     ست خداست و بس. شبههكنند؛ چون عزت و ذلت واقعي در د مي
است، در دست دشـمنان و دوسـتان   شده  بهانه ايرواج يافته و احيا شده و در ميان مردم 

چـرا تـاريخ در مـورد    «گوينـد:   كند، اين است كـه مـي   نادان و به پيكر اسالم برخورد مي
سالگي بحث كرده است و از اين بـه بعـد بـه مـدت      25كودكي و نوجواني پيامبر تا سن 

ايـن  در  كه اين منتقدين معتقدنـد پيـامبر   » در تاريخ اسمي ندارد؟ پانزده سال پيامبر 
سالگي شروع بـه ابـالغ    40سال خود را مخفي كرده و قرآن را نوشته و در سن  15مدت 
 هاي خود نموده است. گفته

به اميد خداوند متعال در صدديم تا اين ادعا را با ترازوي علم تاريخ و منطـق و قـرآن   
علمـي و   بسنجيم و واقعيت اين گفته را معلوم نماييم تا كساني كه به اشتباه و از روي كم

كنند، بدانند كه واقعيت خالف آن چيـزي اسـت كـه بـه      ناآگاهي چنين حرفي را تأييد مي
كنند، بدانند كه  ي را در ميان مردم ايجاد مي گوششان رسيده است و كساني كه چنين شبهه

شود و تا دنيا پر برجاست، قرآن هم حـاكم و برقـرار    دار نمي هايي لكه با چنين ياوهاسالم 
 كنند. كساني كه از واقعيت دفاع مينيستند  است و كم

 قرآن كالم پروردگار است كه براي راهنمايي بشر آن را توسط جبرييـل بـر محمـد    
بودن (براي انسان) اين برنامـه و   نازل فرموده تا ايشان مجري واقعي قرآن گردند و انساني

قرآن را كـالم خداونـد    اند و قانون را به اثبات برسانند و كساني كه در اين مورد مشكوك
دانند، اولين كساني نيستند كه چنين ادعايي دارند. در روزگار نزول وحي هم رهبـران   نمي

چنين تصوري در تالش بودند كه طرز تفكـر خـود را در ميـان مـردم اشـاعه دهنـد و از       
هدايت واقعي مردم جلوگيري كنند، نه اين سخن براي اهل ايمان تازگي دارد و نه جواب 

كنيم كه بيانگر واقعيـت بـه اصـطالح     براي آنان. براي رد اين شبهه به داليلي اشاره ميما 
 است. ي مياني زندگي پيامبر  سكوت تاريخ در پانزده ساله



 

 

 ي سكوت تاريخ از پانزده سال زندگي پيامبر رد بر شبهه

 ر تاريخ) رويدادهاي پانزده ساله مورد انتقاد د1

طور كه قبالً هم گفته شد كساني كه اين شبهه در درونشان فعال شده است يـا از   همان
كنند؛ زيرا اين ادعـا بـر    يي ميها سرايي خبرند و يا به عمد چنين ياوه سيره و علم تاريخ بي

هيچ گونه جايگاه علمي و منطقي استوار نيست (تاريخ شاهد قول ماست) و رويـدادهاي  
وجود رسول اكرم در مدت پانزده سال مذكور در ميان مردم است و اين شبهه  ذيل بيانگر

 كند. را تقريباً رد مي
زنـي   بيست و پنج سالگي با خديجـه كـه بيـوه   پيامبر در سن  :الف) ازدواج پيامبر 

ي  چهل ساله بود، ازدواج كردند و اين قضيه در تاريخ ثبت و ضـبط شـده اسـت. مهريـه    
شتر بوده است و به دليل شناختي كه از مردان داشته و دقـت   حضرت خديجه بيست بچه

داري، صـداقت، وفـا، پـاكي و     نظري كه در انتخاب همسر داشت، پـس از آن كـه امانـت   
اي  لهارا مشاهده كرد، از آن حضرت خواستگاري كرد كه مسـ » محمد امين«تربيت درست 

اقـوام، از او خواسـتگاري    بديع بوده است؛ چون بسياري از بزرگان قومش و نيز از سـاير 
تقي نقي و آن زكي امـين، آن گـل    نكرده بودند، اما او همه را رد كرده بود و براي خود آ

هاي نجابـت و   سرسبد جوانان قريش را انتخاب نموده بود؛ آن كسي كه بر پيشانيش نشانه
 هاي كمال در او جمع شده و عاليم رهبري و سروري بـر  رادمردي نمودار بود و خصلت

 او ظاهر بود.
زنـدگي   سال بعـد از آن بـا پيـامبر     10حضرت خديجه پانزده سال قبل از بعثت و 

كرده است و اين زندگي مشترك، خود دليلي بر عـدم زنـدگي پنهـاني پيـامبر و سـكوت      
(تاريخ است

5F

1(. 
                                           

 .1نبوي، محمد صالبي، ج ورشيد حقيقت، رمضان بوطي، سيره خورشيد نبوت، مباركفوري، خ -1



 ي تاريخ پيامبر اسالم  ي پانزده ساله ردي بر شبهه  14

ند، از خديجه دليـل ديگـري بـراي رد ايـن شـبهه هسـت       :ب) فرزندان رسول خدا 
شـدن و   اند، آيـا ايـن گـم    هار دختر (قبل از بعثت) و سه پسر داشتهاز خديجه چ پيامبر

(سكوت تاريخي ديگر معناي دارد؟
6F

1( 
العـرب   ةدر بسياري از موارد بـا جامعـه و عـرف آن روز جزيـر     هاي پيامبر  ديدگاه

خـواري و... فـراوان اسـت يـا      پرسـتي، شـراب   ي بت هاي آن در زمينه متفاوت بود، نمونه
ي  ي جاهلي آن روز كه همـه  معهر و عيب و عار شمردن آن از سوي جاي تولد دخت قضيه

 گمان از اين موضوع مطلع هستند. خوانندگان بي
 كشد: قرآن مجيد آن دوران را اين گونه برايمان به تصوير مي

﴿                 ﴾ ] :58النحل.[ 

دانستند) و هنگامي كه به يكـي   ي ننگ و سرشكستگي و بدبختي مي (دختران را مايه«
كـرد كـه)    اش تغيير مـي  شد (آن چنان از فرط ناراحتي چهره ي تولد دختر مي از آنان مژده

 .»شد گرديد و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه مي صورتش سياه مي

﴿                               

        ﴾  :59[النحل.[ 

شـد، خويشـتن را    ي بدي كه به او داده مي ي (خود) به خاطر اين مژده از قوم و قبيله«
اين ننـگ را بـر خـود بپـذيرد و     آيا گفت):  كرد (و سرگشته و حيران به خود مي پنهان مي

دختر را نگه دارد و يا او را در زير خاك زنده به گور سازد؟ هان چه قضـاوت بـدي كـه    
 .»كردند مي

كند؟ او سه دختر  چگونه عمل مي اي با اين طرز تفكر ببينيم محمد  در چنين جامعه
دهنـد، شـادماني    ي توليد چهارمين دختر را بـه او مـي   يگر در خانه دارد، زماني كه مژدهد

 لي كبـري  قدرش خديجـه  گيرد و با عجله نزد همسر گران سراسر وجودش را فرا مي

                                           
 ي ناب، تأليف شيخ صفي الرحمان مباركفوري. باده -1
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بچه و اينـك  نُه ماه رنج حمل كند كه  رود و به او تبريك و تهنيت گفته از او تشكر مي مي
اش را  خديجه شادمانيدرد وضع حمل را تحمل نموده است و پس از اطمينان از سالمتي 

اين طفل زيبا براي مادرش اظهار كرد؛ چرا كه اين دختر روزي به دنيا آمـد  به خاطر تولد 
اي در مكه خاموش شـده و اختالفاتشـان    كه شمشيرها در غالف رفته و آتش جنگ قبيله

 پايان يافته بود.
ناميد و بـه او  » فاطمه«وقتي سيماي معصومانه و نوراني او را نگاه كرد، او را  پيامبر 

ناميد، به اميد اين كه از آتـش جهـنم منقطـع و بريـده     » فاطمه«د. او را بخشي» زهرا«لقب 
 باشد.

 »يفطمت املرأة الصب«گويند:  ميمشتق است، يعني قطع و منع. مثالً » فطم«از » فاطمه«

(آن زن شير را از فرزندش قطع كرد و بريد
7F

1(. 
به فاطمه فرمود:  از حضرت علي روايت كرده است كه رسول خدا » حافظ دمشقي«

بـه سـخن    در اين لحظه علـي  » داني چرا اسمت را فاطمه گذاشتم؟ اي فاطمه! آيا مي«
 فرمودند: چرا او را فاطمه ناميدي؟ پيامبر  آمد و گفت: يا رسول اهللا 

 .)8F2(»قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة إن اهللا«

او و اوالدش را از آتـش جهـنم در روز قيامـت دور كـرده      به راسـتي پروردگـار   «
 ».است

روايت  از علي مرتضي  /و امام ابوعبداهللا الحاكم  از ابوهريره  /امام ديلمي
 كنند كه: مي

اي ميـان او و دوزخ   (چون خداوند متعال او را بر آتش جهنم حـرام گردانيـده و پـرده   
 .)9F3()اند قرار داده است، اسمش را فاطمه گذاشته

                                           
 كند، ايوب گنجي. ي زهرا از خود دفاع مي برگرفته شده از كتاب فاطمه -1
 . به نقل از منبع پيشين.187ص  نساء حول الرسول، محمد برهان، -2

 . به نقل از منبع پيشين.49الزاهراء، عقيل زاده، ص  ةسيدتنا الطاهر -3
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با خديجه در هنگام  منطقي پيامبر تواند در برابر اين برخورد  علما چگونه تاريخ مي
تولد دخترش سكوت اختيار كند، در حالي كه در آن زمان هيچ گونه احترامي براي زنـان  

ي تولـد دختـر چهـارمش پـس از      هنگام شنيدن مژده قائل نبودند؟ يا خرسندي پيامبر 
كردن نداشتند و يا بايد در  در شرايطي كه دختران حق زندگي» كلثوم ام«و » رقيه«، »زينب«

بـا عـزت و    گرفتند، ولي پيـامبر   شدند و يا مورد معامله قرار مي بچگي زنده به گور مي
 گيرد. ي گل تحويل مي افتخار دختر چهارمش را مثل دسته

هـايي، سـكوت تـاريخ مفهـومي      حال بگوييد آيا با وجود چنين جريانات و برخـورده 
دارد؟ تاريخ تولد حضرت فاطمه زهرا به درستي مشخص نيست، اكثر مورخان اهل سنت 

ي زهرا را در سن سي و پنج سالگي  و گروهي از مورخان اهل تشيع، تاريخ والدت فاطمه
(اند اعالم كرده پدرش 

10F

مان پانزده سـال كـه مـورد شـكايت قـرار گرفتـه       . (يعني در ه)1
 است).

 ايشانبودن  در فكر فقرابا خديجه و پس از ازدواج  ) زندگي اجتماعي پيامبر2

به نزد » حليمه«موسوم به  ي پيامبر  با خديجه، دايه  الف) در هنگام ازدواج محمد
از صحرا بـه نـزد    آنان آمد و پنج شتر از خديجه دريافت داشت. پس از چندي باز حليمه

آنان آمد و از پسر رضاعي خود چهل گوسفند و يك شتر دريافت داشت و تـا روزي كـه   
(كـرد  ي خود كمك مـي  او را فراموش نكرد و به دايه حليمه زنده بود، محمد وفادار 

11F

2( .
 كند. تر كسي اين محبت را در حق والدين خود ادا مي چنان كه كم

دار شد،  و باالرفتن بضاعت مالي، او اولين كاري كه عهده ب) بعد از ازدواج محمد 
(و تأمين معاش وي بود به عهده گرفتن سرپرستي علي بن ابي طالب 

12F

3(. 
                                           

 .13كند، تحقيق: ايوب گنجي، ص  ي زهرا از خود دفاع مي فاطمه -1
گيورگيـو، ترجمـه ذبـيح اهللا منصـوري،      -ويرژيـل  -محمد، پيامبري كه از نو بايد شناخت، كونسـتان  -2

 .33ص
 .14ن، ص هما -3
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را  » زيد بن حارثه«ج) در همان موقع يك غالم مسيحي از اهالي سوريه موسوم به 
 د، نخواست محمدكه خديجه به او بخشيده بود، آزاد نمود و با اين كه زيد آزاد شده بو

دانستند كه فرزندشان زنده است و پـس از   نمي پدر و مادر زيد بن حارثه  را ترك كند.
شدن از اين موضوع خواستند تا او را به نزد خود به سوريه ببرند، ولي زيد از رفـتن   مطلع

 ».از پدر و مادر براي من بهتر است محمد «با والدين امتناع كرد و گفت: 
بر اثر ازدواج با خديجه از تهي دستي رهايي يافت و تا روزي كـه زنـده    د) محمد 

بودن برهاند. در هيچ كتـاب   ها را از مسكين كوشيد به تهي دستان كمك نمايد و آن بود مي
نازل شده، كمك بـه محرومـان و تهـي دسـتان      ي قرآني كه بر محمد  آسماني به اندازه

(توصيه نشده است
13F

 خوانيم: هم در اين مورد مي »ضحي«ي  . و در سوره)1

﴿                              

   ﴾ ] :11 -8الضحي.[ 

كه چنين است، يتـيم را   مند و دارايت كرد. حال چيز نيافت و ثروت و تو را فقير و بي«
 .»هاي پروردگارت را بازگو كن زبون مدار. و گدا را با خشونت مران. بلكه نعمت

تا آخرين روز حيات مباركش اين بود كه هيچ كـس سـرگردان و    هـ) شعار محمد 
عربستان قبـل  گرسنه نباشد، بعضي از نويسندگان مغرب زمين كه از وضع زندگي اعراب 

بعد از ازدواج با خديجه از تجمل برخـوردار   اند كه محمد  ند، نوشتهاز اسالم خبر ندار
تا آخرين روزهاي حياتش اثري از تجمل ديـده   شد، در صورتي كه تمام زندگي پيامبر 

(نشد
14F

هـا در آن پـانزده سـال رخ داده اسـت      آيا باز هم با ذكر موارد پيشين كه تمـام آن  .)2
 م؟كني سكوت تاريخ را مشاهده مي

 

                                           
 .16همان، ص  -1
 .514، د. عفيف عبدالفتاح طباره، ص »داستان در قرآن«به نقل از كتاب  -2
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 قبل از رسالت ي محمد  ) سيره3

اي است  ي پيامبر قبل از رسالت در اوائل كودكي تا آخر عمر خود نمونه و اشاره سيره
تـاريخي  اي از نقل قول يـك كتـاب    آيد نمونه بودن مكتب اخالقي ايشان. آنچه مي بر الهي

ري نكرده و گي هيچ وقت از ميان مردم كناره است كه بيانگر اين حقيقت است كه پيامبر 
را به او بخشيده بودند. در كتـاب  » امين«فردي بوده كامالً اجتماعي كه همان اجتماع لقب 

ترين و زيباترين شخص ميان قومش از لحاظ اخـالق   خوب مذكور آمده است: محمد 
تر و از همه به كارهاي ناروا و اخالق رذيله دورتر بود،  گوتر و با امانت بود. از همه راست

 را به وي داده بودند.» امين«اخالقي او به جايي رسيده بود كه قومش لقب فضايل 
قبل از رسيدن به مقام شامخ رسالت نيز تحت مراقبت و عنايت الهي قرار داشت، حتي 

ها تنفـر   كرد و به شدت از بت اي كه در ميان مردم معمول بود، دوري مي از گناهان صغيره
يافتنـد،   هـا حضـور مـي    پرسـتان در آن  يي كه بتها داشت و در مجالس و مراسم و جشن

به كارهـايي كـه   «فرمايد:  اش چنين مي ي دوران نوجواني كرد. خودش در باره شركت نمي
دادند، تمايلي نداشتم، جز دوبار؛ اين دو بار هم خداوند ميان من و  اهل جاهليت انجام مي

هـا را نداشـتم، تـا ايـن كـه       نام مانع ايجاد كرد. از آن به بعد هرگز قصد انجـام آ  خواسته
بود شبي خداوند با رسالت خود بر من منت نهاد و راه حق را شناختم، يكي از اين دو بار 

كه با رفيقي هم سن خود در كوهي از باالي مكه مشغول چراندن گوسـفند بـوديم. بـه او    
وانـان  گفتم تو از گوسفندان من هم مراقبت كن تا من داخل شهر مكه بروم، مانند ساير ج

هايي كه مخصـوص شـب اسـت شـركت كـنم!       نشيني و گوش فرادادن به داستان در شب
ي مكه رسيدم. صداي دف را شـنيدم، گفـتم: ايـن     گفت: برو. پايين آمدم تا به اولين خانه

دف به خاطر چيست؟ گفتند: فالن دختر با فالن پسر ازدواج كـرده اسـت. نشسـتم بـدان     
ي بر گوشم كشيده شد و بـه خـواب رفـتم تـا فـردا كـه       ا دادم، به امر خدا پرده گوش مي

حرارت خورشيد بيدارم كرد، بيدار شدم. به نزد رفيقم برگشتم، گفت: چه كردي؟ جريـان  
را برايش تعريف كردم. بار دوم هم شبي از رفيقم اجازه گرفتم و به شهر مكه آمـدم و بـه   
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يچ گاه قصد چنين كـاري را  همان سرنوشت بار اول رو به رو گشتم. ديگر از آن به بعد ه
(نكردم

15F

1(. 

(قبل از نبوت ) شغل محمد 4
16F

2( 

و شـهرت تجـاري ايشـان بـود قبـل از       عاز دالئل روايت ادعا شغل پيامبريكي ديگر 
جز مقدار كمي از مال و منال از پـدر بـه ارث نبـرده     ازدواج و بعد از آن چون محمد 

توانست كار كند، با برادرهـاي شـيري    رسيد كه ميوقتي به سني بود، با يتيمي بزرگ شد. 
 روايت شده است كه فرمود: چراند. از پيامبر  خود گوسفندان را در باديه مي

(خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده است، مگـر ايـن كـه گوسـفند را چرانـده اسـت).       
 ايد؟ فرمود: اصحاب به ايشان گفتند: تو هم گوسفند چرانده

(را در برابر چند قراط (من گوسفندان مكه
17F

 چراندم). مي )3
سائب بـن  «هنگامي كه به سن جواني رسيد به تجارت مشغول شد و شريك تجاريش 

قـبالً   -بود. همچنين در مقابل اخذ اجرت براي تجارت خديجه به سوريه رفت» ابوسائب
رسالت اين پرداخت و تا دوران  و بعد از ازدواج با ايشان با مال او به معامله مي -بيان شد

 امر استمرار داشت.

 ي حكمت پيامبر  ) تجديد بناي كعبه و قضيه5

ي كعبـه از   سي و پنج ساله بود كه قريش كعبه را تجديد بنـا نمودنـد. خانـه    پيامبر 
هاي بزرگ به ارتفاع نه زراع (از ابتداي ساعد دست [آرنج] تا نوك انگشـتان)   تخته سنگ

اي سـارق   بدون سقف سـاخته (تجديـد بنـا) شـده بـود. عـده       كه در زمان اسماعيل 

                                           
در صحت اين حديث اختالف وجود دارد. حـاكم و ذهبـي آن را صـحيح و ابـن      2كامل ابن اثير، ج  -1

 .278/ 2پندارند.  ضعيف مي» يةوالنها يةالبدا«كثير در 
 ).517دكتر عفيف عبدالفتاح طباره، ص » يامبران در قرآنداستان پ«به نقل از كتاب  -2
 واحد پول آن در آن زمان. -3
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ها سـاختمانش فرسـوده شـده و در معـرض      هاي آن را دزديده بودند و عالوه بر اين گنج
ـ    نج سـال قبـل از بعثـت    آسيب و تخريب قرار گرفته و ديوارهايش ترك برداشـته بـود. پ

ي خـدا) سـرازير    (خانـه اتفاق افتاد و به طرف بيت » عرم«در مكه سيل بنيان كن  پيامبر
بود ديوارهايش فرو ريزند، پس قريش به دليل منزلت كعبه به تجديد بناي  شد كه نزديك

اسـتفاده  آن همت گماشتند و تصميم گرفتند كه در ساختنش فقط از اموال پاك و حـالل  
ترسيدند  هاي جاهلي] از تخريب بيت، جهت بازسازي آن مي كنند، هرچند [به دليل افسانه

قـدم   پيش» وليد پسر مغيره«اقدام كردند] و آوردند، اما  ن را بدعتي ناپسند به شمار مي[و آ
شد و چون ديدند كه به وليد آسيبي نرسيد، نـزد او رفتنـد و ديوارهـا را تـا پايـه، پـايين       

آوري كردنـد و معمـاري آن را بـه مـردي      هاي مخصوصـي جمـع   آوردند و برايش سنگ
» حجـر االسـود  «دادند. ارتفاع ديوارها به محل نصـب  » ا قومب«ي] رومي به نام  [تاجرپيشه

له چهار يا پنج روز ادامـه داشـت و   ارسيد. بر سر نصب آن به اختالف افتادند كه اين مس
سوز در سرزمين حرم روي دهد. ابراهيم پسر مغيره مخزومي به  نزديك بود جنگي خانمان
د وارد شـود، داوري او را بپـذيريم.   اولين كسي كه از در مسج«مردم پيشنهاد داد و گفت: 

از  باشد، هنگامي كـه محمـد    همگي قبول كردند و خداوند خواست آن كس پيامبر 
و بـه حكميـت او خرسـندم، او     اسـت » امـين «در وارد شدند، فرياد برآوردنـد ايـن داور   

 اي بياوريـد، پارچـه را بـر    ماجرا را برايش توضيح دادند. فرمود: پارچـه است. » محمد«
را بـر روي آن قـرار داد و از سـران    » حجر االسـود «روي زمين پهن كرد و با دست خود 

اي از پارچه را بگيرند و بلند كنند تا به محـل نصـب آن    قبيله خواست كه هر كدام گوشه
رسيد. آنان چنين كردند و پيامبر با دستان خود سنگ را برداشت و در جاي خود قرار داد 

ريزي جلوگيري كرد] و تمام قبايل هم به آن خشنود  انه [از خونو با اين حكميت خردمند
(شدند

18F

ي مشروح نيز دليل ديگري بر عدم سكوت تاريخ در طي ايـن پـانزده    . اين واقعه)1
 سالگي پيامبر رخ داد. 35سال است. چون همانطور كه اشاره نموديم اين اتفاق در سن 

                                           
 ي ناب)، شيخ صفي الرحمن مباركفوري. رحيق المختوم، (باده -1
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(ي اجمالي پيش از رسالت ) سيره6
19F

1( 

در ميان مردم امتيازات و اوصاف اخالقي و اجتماعي فراواني كسب نمود و از  پيامبر
ي استوار، هـوش سرشـار و اصـالت بيـنش و اهـداف      اهاي واالي انديشه و فكر، ر نمونه

ي عميـق و اداي حـق    پايدار برخوردار بود. از سكوت طوالني براي فرورفتن در انديشـه 
دفتر زندگي موقعيـت   ،شي و فطرت پاك خودگرفت و با خرد فراوان و دوراندي كمك مي

آگاهانه و خرافات بس بيزار بود و با مردم  زد و از اوهام مردم و احوال جوامع را ورق مي
گيـري را   جست، و گرنه طبق معمول گوشـه  يافت شركت مي زيست و هركار نيكي مي مي

، در ايـام عيـد و   خـورد  ها نمـي  گزيد، ابداً لب به شراب نزد و از گوشت قرباني بت بر مي
كرد و هميشه از بت بيزار و خشمگين بود،  ها حضور پيدا نمي ساير مراسم، در مجلس بت

(را نداشت» يالت و عز«هيچ گاه تحمل شنيدن سوگند به 
20F

2(. 
هـاي   كـرد و هرگـاه وسوسـه    داري مـي  از او نگـه  -ي منت با ديده -به يقين سرنوشت

ي دنيا به جنـب و جـوش    هاي فريبنده جلوه احتمالي دروني براي كسب برخي اموال و يا
پسنديد، عنايت پروردگار ميان  افتاد و احياناً اگر بعضي از رسوم و عادات ناپسند را مي مي

نقـل   از پيـامبر  » ابـن اثيـر  «داشـت.   شد و او را باز مـي  ارزش دنيا مانع مي او و متاع بي
گرفتم، خداونـد ميـان    ميم ميكند كه اگر براي هر چيزي كه رسم مردم جاهلي بود تص مي

ي خود را از آن رسوم و عادات  نمود، سرانجام فكر و انديشه من و آن چيز مانع ايجاد مي
 جاهلي پاك شستم تا خداوند افتخار رسالت را نصيبم كرد.

و عبـاس   عكند كه هنگام ساختن كعبه پيامبر روايت مي» جابر بن عبداهللا«از » بخاري«
گفت: لُنگت را روي دوش قرار بده تا زخمي نشوي.  آوردند، عباس به پيامبر  سنگ مي

هنگام كاركردن به زمين خورد و چشمانش را بـه سـوي آسـمان خيـره كـرد و       پيامبر 

                                           
 .82همان، ص  -1

 .128، ص 1النبوي ابن هشام، ج  ةسير -2
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(حال آمد، فرمود: لنگم! لنگم! هوش شد. وقتي سر بي
21F

لنگش را محكم به دور كمر خـود   )1
(بست

22F

2(. 
يان قومش در بيان سخن نيكو، رفتار شيرين و اخالق كريمانه ممتاز بود، در م پيامبر 

خوترين،  گوترين، نرم ترين، متعهدترين، بردبارترين، راست او جوان مردترين، خوش منش
كارترين مردم قريش بود و او را (امين)  باوفاترين و درستكردارترين،  ترين، نيك روح پاك
سته و خصال پسنديده در وجود مباركش جمع بسته بود. گفتند. چون انواع صفات شاي مي

كرد، دل مستمندان  رنج و زحمت را تحمل مي گفت: پيامبر  مي ام المؤمنين خديجه 
يـار و مـددكار   نمـود و در وقـت گرفتـاري     آورد، از مهمـان پـذيرايي مـي    را به دست مي
(درماندگان بود

23F

قبل از رسالت بـود كـه در تمـام    اي اجمالي از پيامبر  ها سيره . در كل اين)3
 كتب تاريخي ذكر شده است.

 ي علماي قبل از اسالم به نبوت حضرت  ) اشاره7

كتـب پـيش از    يكي ديگر از داليل ما براي اثبات نبوت و رسـالت آسـماني پيـامبر    
هاي تاريخ زندگي قبل از نبـوت   اسالم و خبردادن علماي قبل از اسالم است كه در كتاب

 ثبت گرديده است. پيامبر 
به قولي دوازده سال و نه مـاه   -به دروازه سالگي وقتي پيامبر  الف) بحيراي راهب:

پا نهاد، ابوطالب او را به سفر تجارت بـه شـام بـرد و بـه (بصـري) رسـيدند.        -و ده روز
بصري، محلي در شام و بخشي از حوران بود كه آن زمـان بخشـي از سـرزمين عـرب و     

در آنجـا زنـدگي   » بحيـرا «راهب، معروف به » جرجيس«آمد.  ه شمار ميي روم ب مستعمره
استقبال پذيرايي نمود، هرچند پيش از آن از هيچ كارواني كرد و از آن كاروان به گرمي  مي

                                           
 ).1062عميد، ص بندند. (فرهنگ فارسي عميد، تأليف  اي كه در گرمايه به كمر مي پارچه -1
 .83ي ناب)، شيخ صفي الرحمن مباركفوري، ص  ترجمه رحيق المختوم، (باده -2
 ، به نقل از خورشيد نبوت، شيخ صفي الرحمن مبارك كفوري./صحيح بخاري  -3
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ها و شمايل شناخت و در حالي كه دسـتش   را از روي نشانه نكرده بود، جرجيس پيامبر
گزينـد.   دو جهان است كه خداوند او را برميرا گرفته بود، گفت: اين سرور و رحمت هر

ي ورودي شـهر عبـور كـردي،     دانـي؟ گفـت: وقتـي از گردنـه     چگونه ميابوطالب گفت: 
ي پيـامبران اسـت و بـس.     بردن ويژه ها به سجده درآمدند كه اين سجده ها و درخت سنگ

 دانم و در زير غضروف كـتفش مهـري بـه گـردي يـك سـيب       من او را خاتم پيامبران مي
ايم، از ابوطالب درخواست نمود كـه او   وجود دارد كه ما در كتاب خودمان به آن پي برده

بـا  را به سرزمين شام نبرد، مبادا يهود او را بشناسند و در صدد آزارش برآينـد. ابوطالـب   
(كارانش او را به مكه بار گرداند چند نفر از خدمت

24F

1(. 
به شام رفته بودند، نقل  در سفر تجاري كه با پيامبر  لغالم خديجه »رهميس«ب) 

ي راهبي بود، نشسته بودند و راهب  در زير درختي كه نزديك صومعه كند كه پيامبر  مي
رفت و از او پرسيد: آن مرد كه زير درخت نشسته كيست؟ ميسره در جـواب  » مسيره«نزد 

كسي كه زير درخت نشسـته   گفت: او كسي از مردان قريش است، راهب به ميسره گفت:
 .است كسي نيست جز خود پيامبر 

كـه  » ورقـه «بيان كرد، خديجه نـزد   لجريان را براي خديجه» ميسره«وقتي كه  ج)
در » ورقـه «فردي اهل كتاب و صادق بود، رفت و جريان را از قـول راهـب بيـان كـرد و     

 :گفت لجواب به خديجه

 .)25F2(»األمة هلنبي هذيا خدجية، إن حممداً  لئن كان هذا حقا«

 ».اي خديجه! اگر اين واقعيت داشته باشد، همانا محمد پيامبر اين امت است«

                                           
. در برخي منابع آمده كه در اين 180 -183، ابن هشام، ج، صص 7، ص مختصري از سيره رسول  -1

 .171، ص 1بوده است؛ اما صحيح نيست. زادالمعاد، ج  سفر بالل نيز همراه پيامبر 

 .216، ص 1ابن هشام، ج » يةالنبو ةالسير«قال ابن اسحاق، به نقل از كتاب  -2
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ها نقل شده است، تمـام [كاهنـان]    در آن د) در تمام كتب تاريخي كه زندگي پيامبر 
 اند، رسالت پيامبر عرب و احبار و يهود و راهبان نصارا كه از تحريف به دور مانده بوده

(اند د كردهرا تأيي
26F

1(. 
اي به يادماندني و تاريخي ثبت گرديده و آن هم عبارت  جملهدر كتب تاريخي هميشه 

ها روايـت ديگـر    باشد. ده مي» كنند شناسند و انكارش مي او را مي« »يعرفونه ويكفرون به«

ي روايـات وارده را بـه    شود و بقيه ها خودداري مي در كتب سيره آمده است كه از ذكر آن
(كنيم خوانندگان عزيز واگذار مي

27F

2(. 
(به سلمان در مورد رسالت حضرت» عموريه«هـ) خبردادن راهب 

28F

3( : 
گـرا بـود و جويـاي حقيقـت در طـي سـفرهاي        قع فردي حقسلمان فارسي كه در وا

رفـت، راهـب   » عموريـه «طوالني خود جهت ظهـور خورشـيد حقيقـت، زمـاني كـه بـه       
پرور و خورشيد هدايت، آشنا كرد  كار و صادق آنجا سلمان را با شخصيت حقيقت درست
 را به سلمان داد. ي ظهور رسالت پرافتخار ايشان  و مژده

 توسط اديان پيش از اسالم نيت براي نبوت حضرت رسولكردن ذه ) آماده8

ها كه خداوند بـا   براي برگزيدن رسول در ميان عرب الف) دعاي حضرت ابراهيم 
 دعاي ايشان را استجاب فرمود. انتخاب حضرت محمد 

﴿                                   

    ﴾ 129: ۀ[البقر.[ 

                                           
 .23، ص 1، ابن هشام، ج »يةالنبو ةالسير« -1

، ابن هشـام؛  1ج  ةيـالنبو ةهاي ذيل مراجعه نمايد: السير تر به كتاب تواند براي آگاهي بيش واننده ميخ -2

، دكتر علي صالبي؛ خورشيد نبوت، شيخ صـفي الرحمـان مبـاركفوري؛ خورشـيد     1، ج ةالنبوي ةالسري

 حقيقت، دكتر رمضان بوطي.

 .300، ص 1، ابن كثير، ج يةالنبو ةالسري -3
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اي پروردگار ما! در ميان آنان پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را برايشان فرو «
بياموزد و آنـان  خواند و كتاب (قرآن) و حكمت (اسرار شريعت و مقاصد آن) را بديشان 

گمان تو عزيزي و حكيمي (و بر هرچيـزي   را (از شرك و اخالق ناپسند) پاكيزه نمايد. بي
 .»كني بنا بر مصلحتي و برابر حكمتي است) توانا و پيروزي و هركاري را كه مي

 دادن به پيامبران بني اسراييل براي ظهور خاتم پيامبران ب) مژده

﴿                                  

                                    

﴾  :6[الصف.[ 

ي  ساز زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسراييل! من فرستاده و خاطر نشان«
كـنم و بـه    خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمـده اسـت، تصـديق مـي    

دهم، اما هنگامي كه آن پيغمبر  آيد و نام او محمد است مژده مي پيغمبري كه بعد از من مي
همراه با معجزات روشن و داليل متقن به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادوي (احمد نام) 
 .»آشكار است

(و به تبعيت از ايشان ج) خبر رساني به تمام انبيا قبل از حضرت 
29F

1( 

﴿                    

                                     

                   ﴾  :81[آل عمران.[ 

كه خداوند پيمان مؤكد از (يكايك) پيغمبران (و پيروان  (به خاطر بياوريد) هنگامي را«
آنان) گرفت كه چون كتاب او فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و (دعـوت  
او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را كه با خود داريد تصديق نماييد، بايد بـدو ايمـان   

                                           
 مراجعه شود. 101 -102، صص » الرسول حممد لشخصية حتليلة اسةدر«به كتاب  -1
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(بدين موضوع) اقرار داريـد و پيمـان    بياوريد و وي را ياري دهيد. (و بديشان) گفت: آيا
مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار داريم (و فرمان را پـذيراييم... خداونـد بديشـان)    

 .»ي گواهانم گفت: پس (برخي بر برخي از خود) گواه باشيد و من هم با شما از زمره
مبشر  -احمد -فرمايد: در ميان يهود و نصاري حتي لفظ محمد  مي /د) ابن تيميه 

و نذير و... به كرات تكرار شده و اين قول در ميان يهوديان و مسيحيان بـه تـواتر رسـيده    
 است.

 كردن و سكوت تاريخ است؟ بودن زندگي به معناي خود را پنهان ) آيا عادي9

برجسته دانند كه مورخ در هر زماني. حوادث  باشند، ميكساني كه از علم تاريخ باخبر 
زنـدگي فـردي را يادداشـت كنـد،     كند و لزومي ندارد تمام دقـايق   ادداشت ميو مهم را ي

ي نبوي هم از همين قاعده مستثني نيسـت و   ارزش كار مورخ هم در همين جاست، سيره
بـرداري شـده و هـر     هـاي متفـاوت يادداشـت    بـه قلـم   تمام زندگي پر بركت حضرت 

وانايي خود از زندگي پـر بركـت و در   ي ت گر ديني، سياسي، اجتماعي و... به اندازه تحليل
انـد و همـه ايـن را قبـول      ي الزم را مبذول نموده استفاده عين حال پرمشقت حضرت 

زندگي تقريباً معمولي و آرامي داشته و دارند كه پانزده سال قبل از نبوت ايشان، حضرت 
ر زنـدگي  اتفاقات كمي در زندگي ايشان رخ داده است اما اين به معناي سكوت تـاريخ د 

تواند قلمش را در برابـر برخـورد حضـرت بـا      نيست؛ چرا كه هيچ مورخي نمي پيامبر 
 اجتماعي آن روز به سكوت وا دارد.قضاياي 

دوران زنـدگي  گيريم كه پانزده سال قبل از رسالت كـم درد سـرترين    پس ما نتيجه مي
بوده است و مورخان آنچه را كه الزم بوده و اتفاق افتاده اسـت، ثبـت    حضرت محمد 

خواهيد باز هـم در   اند. زماني كه اتفاق خاصي روي نداده است، چه بنويسند؟ آيا مي كرده
و در گزارش تاريخ خيانت شود؟ هرگز! چـون خداونـد ايشـان را در     زندگي حضرت 

خـود حفاظـت از قـرآن را بـه      داوند معرفي نموده است و خ» ي حسنه اسوه«قرآن به 
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قـرآن، قابليـت   » ي حسـنه  اسـوه «ي نبوي تحريف شود،  اند. پس اگر كل سيره عهده گرفته
 تبعيت نخواهد داشت.

 ) رسالت تاريخ10

كند كه يا داراي پست و مقام عـالي و يـا داراي علـم     تاريخ زندگي كساني را ثبت مي
قبل از رسـالت هـيچ    ر و زور باشند كه پيامبر زاي باشند و يا حاكمي داراي  فوق العاده

موريـت و رهبـري دينـي را بـر عهـده      اها را نداشته، ولي زماني كه م كدام از اين موقعيت
رفتن و خوابيـدن   ي راه گرفته، تمامي دقايق و لحظات زندگي ايشان ثبت شده، حتي نحوه
چون قبل از رسالت از  ايشان و امور عادي زندگيشان در تاريخ به ثبت رسيده است، ولي

انـد و حتـي    نكـرده  چنين موقعيتي برخوردار نبوده مورخين به زندگي او توجـه آنچنـاني  
جريانات مذكور راجع به دوران قبل از رسالت روايات خيلي مـوثقي نيسـت كـه آن هـم     

 براي اهل علم كامالً هويدا است.

 ) چرا نويسنده بايد خود را مخفي نگه دارد؟11

ي تحريـر درآورد، بـا نـام خـود آن كتـاب را       ت كسي كتابي را به رشـته وقتي قرار اس
شـده   معرفي خواهد نمود تا معرف نويسنده بوده و خود را با آن فردي شاخص و معرفـي 

تلقي نمايد، چه لزومي دارد فردي كتابي را كه خود نوشته است با نام ديگـري بـه چـاپ    
هيچ كوششي دريغ نورزد و هر رنجي را بـه   رساند يا معرفي نمايد!؟ و در راه ابالغ آن از

ي اقتصـادي و   محاصـره ي خود اخراج نماينـد،   جان و دل بخرد، اذيتش كنند و از كاشانه
 اجتماعي و سياسي شود، عقل هرگز چنين چيزي را قبول ندارد و نخواهد كرد.

ـ   ب تمام يك ميليارد و دويست ميليون نفر مسلمان كنوني جهان قرآن را كتـابي از جان
شده اسـت؟   پس در اين كار چه افتخاري نصيب ايشان  دانند، نه پيامبر  مي خدا 

بوده و در برگيرنده پيـام الهـي    برترين ويژگي قرآن اين است كه كتاب خداوند متعال 
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است و به كرات اين موضوع در قرآن آمده است و حتي با كنايه يك بار هم در قرآن اين 
 نشده است. كالم به ايشان نسبت داده

 به آيات زير در اين مورد توجه فرماييد.
 فرمايد: چنين مي» هود«ي اول سوره  خداوند متعال در آيه

﴿                     ﴾  :1[هود.[ 

(الف، الم، را«
30F

(اين قرآن) كتابي است كه آيات آن (توسط خداوند) استوار گرديده و  )1
 .»سپس از جانب خداوند حكيم و آگاه شرح و بيان شده است

 فرمايد: چنين مي همچنين خطاب به پيامبر 

﴿              ﴾ ] :6النمل.[ 

 .»داري جانب (خداوند) حكيم و آگاه دريافت مي به راستي تو قرآن را از«
 همچنين در جايي ديگر چنين آمده است:

﴿                       ﴾  :105[اإلسراء.[ 

ايم و نازل شده است تا حق را (در بـين مـردم)    ي حق نازل كرده (قرآن) را بر پايه ما«
 .»ايم دهنده و هشداردهنده نفرستاده اقامه كند و تو را جز به عنوان بشارت

 فرمايد: برخي از علما در ارتباط با اين آيه كه خداوند مي

﴿            ﴾ ] :85اإلسراء.[ 

پرسند، بگو: روح جزو اموري اسـت كـه تنهـا خداونـد از آن      در مورد روح از تو مي«
 »آگاه است...

گويند: روح كه در مورد آن سؤال شده است، قرآن آست؛ زيرا عبارت قبل و بعد از  مي
گويد و در اين مورد ترديدي وجود ندارد، روح القـا شـده از    آن در مورد قرآن سخن مي

 باشد. مي جانب خداوند 

                                           
 شود. ها آغاز مي سوره قرآن با آن 29نامند كه  اين نوع حروف را در حروف مقطعه مي -1
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 فرمايد: ي نحل دليلي بر اثبات اين مدعا باشد كه مي شايد اين آيه از سوره

﴿                                 

    ﴾ ] :2النحل.[ 

خداوند به فرمان خود فرشتگان را همراه با وحي بر هر يك از بندگانش كه بخواهـد  «
نمود، هشدار بدهيد كه جـز مـن معبـودي وجـود      اين كه نازل ميفرستد، مبني بر  فرو مي

 .»ندارد، پس راه پرهيزگاري مرا پيش بگيريد
كند،  ييد ميانيز اين امر را ت» ي شوري در اواخر سوره« ي خداوند  همچنين فرموده

 فرمايد: آنجا كه مي

﴿                             

                            ﴾ 

 ].52الشوري:[
(كـه   ايم) بر تو نيـز روح فرمـان خـود را    همانگونه (كه به پيامبران پيشين وحي كرده«

دانسـتي كتـاب    هاسـت) نـازل نمـوديم، تـو نمـي      ي حيات واقعي انسان قرآن است و مايه
ايـم كـه هريـك از     چيست و ايمان كدام است، و ليكن ما قرآن را نور درخشاني قرار داده

 .»كنيم ي آن هدايت مي بندگانمان را كه بخواهيم به واسطه
بخشـد و قـوانيني الهـي كـه      مي ها را حيات ها و قلب قرآن روحي رباني است كه عقل

حكمت خداوند آن بوده است كه دهد، مقتضاي  ها را سر و سامان مي زندگي افراد و ملت
دارتـر و در   هـا ريشـه   قرآن به مرور زمان و در ارتباط با رويـدادها نـازل شـود، تـا در دل    

ها سـروكار پيـدا    ثير گذارتر باشد، در بيان قرآن كريم آيات خداوند با واقعيتاها ت انديشه
دهد و در راستاي رويارويي بـا مصـايب و مشـكالتي كـه      ها پاسخ مي كند و به پرسش مي

بخشد. در همين ارتبـاط   آيد، قلوب آنان را قوت مي و اصحاب او پيش مي براي پيامبر 
 فرمايد: خداوند متعال مي
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﴿                                 

                     ﴾  :32[الفرقان- 

33.[ 
كنـيم   شود؟ ما اينگونه آن را نازل مي گويند: چرا قرآن يكجا بر او نازل نمي كافران مي«

خـوانيم و (ايـن    ي آن دل تو را استوار گردانيم و آن را به تدريج بر تو فرو مي تا به وسيله
آورند، مگر آن كه ما حقيقت مطلب و بهترين تفسير آن  كافران) هيچ مثالي را براي تو نمي

 .»كنيم تو بيان ميرا براي 
» كتاب مكنـون «يا » لوح المحفوظ«از نظر خداوند اول و آخرت قرآن معلوم بود و در 

 فرمايد: ثبت و ضبط بوده است، چنان كه در آيات اول تا چهارم زخرف مي

﴿                                 

          ﴾  :4 -1[الزخرف.[ 

حا، ميم. سوگند به كتاب روشن و روشنگرا! ما آن را قرآني با زبان عربي گردانيديم، «
واال و تا شما در (آيات آن) بينديشيد. و اين قرآن در لوح محفـوظ در نـزد مـا از منزلـت     

 .»برخوردار استاستواري 

﴿              ﴾  :22 -21[البروج.[ 

 .»بلكه آن قرآن با عظمت در لوح محفوظ (مصون) است«
ضروري است قرآن را به عنوان كالم خداوند در نظر بگيريم كه بيانگر اموري است كه 

 فرمايد: پسندد، همان گونه كه مي دارد و مي ميها را براي آفريدگان خود دوست  آن

﴿                               

        ﴾ 6: بة[التو.[ 

او را پناه بده تا كالم خداوند را بشـنود، پـس از   اگر يكي از مشركان از تو خواست، «
 .»آن او را به محل امن (و مأواي قوم) خويش برسان
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و يا اين كه خداوند در بيان مسئوليت جبرييل، كالم را به خود نسبت داده نـه رسـول   
 ، آنجا كه فرموده:اكرم 

﴿                              

         ﴾  :195 -192[الشعراء.[ 

ي پروردگار جهانيان است. جبرييل آن را فرو آورده اسـت. بـر    اين قرآن فروفرستاده«
 .»عربي روشني هشداردهندگان باشي. به زبان  قلب تو تا از جمله

﴿       ﴾  :6[األعلي.[ 

هـا را فرامـوش نخـواهي     ما اين چنين (آيات خود را) بر تو خواهيم خواند و تـو آن «
 .»كرد

 فرمايد: و همچنان مي

﴿                            

﴾ 27: كهف[ال.[ 

چيـز تغييـر   آنچه را از كتاب پروردگارت بر تو وحي شده است، تالوت كـن. هـيچ   «
 .»يابي گاهي نمي ي كلمات او نيست و به جز درگاه او پناه دهنده

﴿                        ﴾  :29[ص[. 

ايـم   (اي محمد! اين قرآن) كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فـرو فرسـتاده  «
 .»هايش بينديشيد و خردمندان پند گيرند ي آيه تا در باره

﴿                                     

                ﴾ 67: ة[المائد.[ 

ي (خدا، محمد مصطفي!) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شـده   اي فرستاده«
مردم) برسان (و آنان را بدان است (به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي به 

اي (و ايشان را بدان فـرا   دعوت كن) و اگر چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده
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ي توست و كتمـان جـز از جانـب     اي، چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده نخوانده
و اذيـت و  آيد) و خداوند تو را از (خطـرات احتمـالي كـافران     تو، كتمان كل به شمار مي
دارد، (زيرا سنت خدا بر اين جاري است كه باطل بر حق پيـروز   آزار) مردمان محفوظ مي

آيند و  شود و) خداوند گروه كافران (و مشركاني را كه در صدد اذيت و آزار تو بر مي نمي
گردانـد و بـه راه    خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ كني، موفـق نمـي   از تو مي
 .»نمايد شان) را هدايت نميراست اي

چيزي از وحي را كتمان كند، اين آيات  گويد: (اگر قرار بود محمد  مي لعايشه 
 نمود). را بايستي كتمان و پنهان مي

﴿                                  

                                   

                                   

  ﴾  :37[األحزاب.[ 

دادن وي  را كه به كسي (زيد بن حارثه نام) كه خداوند (با هدايت (يادآور شو) زماني«
كردن و آزادنمودن وي) بدو لطف كـرده   به اسالم) بدو نعمت داده بود و تو نيز (با تربيت

گفتي: همسرت (زينب بنت جحش) را نگاه دار و از خدا بترس... (اي پيغمبـر!)   بودي، مي
سـازد و از مـردم    مـي داونـد آن را آشـكار   داشـتي كـه خ   مـي  تو چيـزي را در دل پنهـان  

ترسيدي، در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي. هنگـامي كـه زيـد نيـاز      مي
دلي و ناسازگاري زينب، مجبور بـه طـالق شـد و     خود را بدو به پايان برد (و بر اثر سنگ

ـ   ان در ازدواج بـا  وي را رها كرد). ما او را به همسري تو درآورديم تا مشكلي بـراي مؤمن
همسران پسر خواندگان خود نباشد، بدان گاه كه نياز خـود را بـدانان بـه پايـان ببرنـد (و      

 .»طالقشان دهند) فرمان خدا بايد انجام بشود
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﴿                           ﴾ 

 ].1[التحريم: 
اي پيامبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كرده اسـت، بـه خـاطر خشنودسـاختن     «

خداوند آمرزگار مهرباني است (و تو را و همسران تـو   كني؟ همسرانت، بر خود حرام مي
 .»بخشايد) را مي

بـراي  گيري از آن چه خداوند به او آموخته بود، آيات قرآنـي را   با بهره رسول خدا 
 فرمايد: نمود، همچنان كه خداوند مي مسلمانان تبيين مي

﴿                              

﴾ ] :44النحل.[ 

مبـري ايشـان) و   آشكار (دال بـر پيغ  (پيغمبران را) همراه با داليل روشن و معجزات«
ايم تا اين كه چيزي را براي مـردم   ايم و قرآن را بر تو نازل كرده فرستادهها  همراه با كتاب

روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است (كه احكام و تعليمات اسالمي است) و تـا  
 .»د)ي مطالب آن بينديشن اين كه آنان (قرآن را مطالعه كنند و در باره

و بازتاب و برآيند فرهنگ عربـي رايـج در   » دستاورد فرهنگي«كساني كه قرآن را يك 
(دانند زيرا اينان قرآن را نازل شده از آسمان نمي -حجاز در ايام نزول قرآن يا ظهور آن

31F

1(- 
رفتن  كنند، اين گونه نگريستن به قرآن اساس در هم آميختن مسايل و به بيراهه قلمداد مي
 با حقيقت و در تضاد با عقايد اسالمي است.و مخالفت 

 

                                           
دكتر نصر حامد ابوزيد در مورد قرآن اين گونه اظهار نظر كرده است و دكتر محمد عمـاره در كتـاب    -1

(دارالشروق، قاهره) به صورت علمي ديدگاه او را مـورد نقـد و بررسـي     »سالمي لإلالتفكر الماركس«
شود. به نقل از كتاب قرآن منشور زندگي، دكتر يوسف  ي اين كتاب توصيه مي قرار داده است، مطالعه

 قرضاوي.
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 ) زبان قرآن12

گويند بـه هـيچ وجـه آن را از كـالم      شدن قرآن به زبان مردمي كه با آن سخن مي نازل
كنـد،   بودن يا قداست رباني را از آن خلع نمي كند و ويژگي الهي خداوند بودن خارج نمي

ه تفاوتي وجود خواهد داشـت؟  ي بشري چ صورت ميان وحي الهي و انديشه در غير اين
ها را انكار كنند؟ اگر چنين باشد  گفتن خداوند با انسان خواهند سخن دانم آيا اينان مي نمي

ورزند كه اساسشان بر اين است كه خداوند بـا   ي اديان آسماني دشمني مي در واقع با همه
سپرده كه به مردم آن پيامبري برگزيده از ميان مردم سخن گفته است، و امانتي را به ايشان 

خداونـد بـا    پذيرند، طبعـاً بايـد   گفتن خداوند با انسان را مي را ابالغ نمايند، اما اگر سخن
گفتن خداوند بـا   زباني قابل فهم با مردم سخن بگويد يا به صورت مستقيم همچون سخن

روشن نمودن قرآن به زبان عربي  يا از طريق وحي جلي همچون نازل حضرت موسي 
 كه پيش از اين به آن اشاره شد. چنان

ي انسان نيست و احكام و مفاهيم آن بازتاب فرهنگ  بودن قرآن ساخته و پرداخته عربي
بشري مردم عرب نژاد حجاز و تحت تاثير آن نيست، بلكه از جانب مقامي برتر فرو آمده 

ن آياتي كه است؛ از درگاه خداوند آفريدگار و اولين معلم بشر و اين مطلب از همين اولي
 آيد: مينازل شده است، به روشني بر

﴿                                      

               ﴾ ] :5-1العلق[. 

شود، آن را بياغـاز و بخـوان بـه نـام      اي محمد! بخوان چيزي را كه به توح وحي مي«
ي جهان را) آفريده است. انسان را از خون بسته آفريد. بخـوان!   پروردگارت. آن كه (همه

هـا و   واري انگاري. بعد از اين بزرگ تر است (از آنچه تو مي پروردگار تو بزرگ و بخشنده
ها ساده و ناچيز است). همـان   ي ديد كه تعليم قرائت در مقابل آنها از او خواه بخشندگي

ي قلم (انسان را تعليم و چيزهايي را به او) آموخت. بدو چيزهايي را  خدايي كه به وسيله
 .»دانست آموخت كه نمي
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نمايد كه خداوند خود آن را به زبان عربي نـازل   كيد مياقرآن نيز بر روي اين مطلب ت
ي سـي و هفـتم    و همچنـين آيـه  » يوسـف «ي  ن كه در آيه دوم از سورهفرموده است، چنا

 چنين آمده است:» رعد«ي  سوره

﴿                  ﴾. 

ما آن را (به صورت) كتاب خواندني (و به زبان) عربي فرو فرستاديم، تا اين كه شما «
 .»آنچه را در آن است به ديگران برسانيد)(آن را) بفهميد (و 

﴿                                   

     ﴾ ] :37الرعد.[ 

هاي آسماني را براي پيامبران پيشين فرستاديم) قرآن را هـم بـه    (كه كتابهمان گونه «
هاي گذشته به زبـان) عربـي (بـر تـو) فرسـتاديم.       عنوان داور (در ميان مردم و داور كتاب

اعم از اهل كتاب و ساير مشـركان رفتـار كـن و برابـر آرزوهـا و      (پس برابر آن با همگان 
هايشـان بعـد از آن كـه دانـش      آرزوهـا و خواسـت   هاي مردم راه مرو) و اگـر از  خواست

تواند در برابر خدا تو را يـاري دهـد و    (وحي) به تو رسيده است، پيروي كني، كسي نمي
 .»تو را (از دست عذاب او) محفوظ بدارد

كسي كه قرآن را قرائت كند و در آن تدبر نمايـد و تـا حـدودي از اوضـاع و احـوال      
ر در شرايط نزول قرآن آگاهي داشته باشد، علم و يقـين  هاي ديگ عربي و جامعهي  جامعه

كند كه قرآن به راستي فعال بوده است نه منفعل و مؤثر بوده است نه متأثر. قـرآن   پيدا مي
هاي نادرست را تصحيح  عقايد و باورهاي باطل آن روزگار را اصالح و مفاهيم و برداشت

عليه خرافات و اباطيل موروثي حمـالت  كارانه را ملغي نمود و  و عادات و رفتارهاي ستم
سخت را آغاز كرد و به بيان نادرستي باورهـاي مشـركان و اهـل كتـاب اعـم از يهـود و       

دادن  نصاري پرداخت و تحريف و تبديل كتب آسماني و از سوي خود نوشـتن و نسـبت  
اد و مزدي اندك، مورد مذمت و انتقاد قرار د آوردن دست ها را به خداوند براي به دست آن

 بر اين نكته تأكيد كرد كه قرآن آمده است تا:
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﴿                               

                            

                                  

                           ﴾ ]48: ةالمائد.[ 

ي احكام  كتاب (شامل و كامل قرآن) را نازل كرديم كه (در همهو بر تو (اي پيغمبر!) «
هـاي پيشـين (آسـماني) و شـاهد (بـر       و اخبار خود) مالزم حق و موافق و مصدق كتـاب 

خـاطر پيـروي از   صحت و بر طبق چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده است و بـه  
اميال و آرزوهاي ايشان، از حق و حقيقتي كه بـراي تـو آمـده اسـت، روي مگـردان. (اي      

اي (جهـت بيـان    شما راهي (براي رسـيدن بـه حقـايق) و برنامـه     مردم!) براي هر ملتي از
كرد  و  ي شما (مردمان) را ملت واحدي مي خواست همه ايم، اگر خدا مي احكام) قرار داده

نين نكرد) تا شما را در آنچه (از شـرايع بـه شـما داده اسـت، بيازمايـد. پـس       اما (خدا چ
ها بشـتابيد (و بـه جـاي مشـاجره در اختالفـات بـه        (فرصت را دريابيد و) به سوي نيكي

مسابقه در خيرات بپردازيد و بدانيد كه) جملگي بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود و از 
خواهد كرد (و هر يك را در برابر كردار خوب يـا بـد   ايد، آگاهتان  كرده آنچه اختالف مي

 .»پاداش و بادافره و پاداش خواهد داد)
ي عربي حجاز بوده اسـت،   گويد قرآن دستاورد فرهنگ موجود در جامعه كسي كه مي

هاي تاريخي بيگانه است و دچار نـوعي خـود فراموشـي شـده      در واقع با قرآن و واقعيت
اند: اگـر   اند، گفته اهل انصاف كه قرآن را خوانده و فهميدهاست، حتي بعضي از بيگانگان 

شود كـه ايـن كـالم خداونـد      ي آن متوجه مي اين قرآن در بياباني هم يافته شود، خواننده
 است.

محتـواي  «استاد مطالعات اسالمي در دانشگاه كاليفرنيا گفتـه اسـت:   » نبيه ايوب«خانم 
ي آدميان نيست، اگر فرودآمـدن آن را از   ختهقرآن هر چيزي كه باشد، هرگز ساخته و پردا
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 را خـدا   خداوند انكار كنيم، معنايش آن خواهـد بـود كـه شـخص محمـد      جانب 
 .)32F1(»ايم دانسته

ي آن اسـت،   در اين مورد ترديدي وجود ندارد كه هر سخني بيانگر شخصيت گوينـده 
مرد است يا زن؟ جوان است يـا پيـر؟ اهـل شـهر اسـت يـا روسـتا؟ شـادمان اسـت يـا           

 ؟نگر انديش است يا سطحي اندوهگين؟ ژرف
بر همين اساس برخي از منتقـدان و كارشناسـان شـعر و ادبيـات برخـي از ادبيـات و       

دهنـد و   ها نسـبت مـي   ي ذوق و احساس نقد ادبي به صاحب آن ول را بر پايهقصايد مجه
حدسشان هم در واقع درست است، هر انسان داراي درك و شعور هنگـامي كـه قـرآن را    

 كند كه قرآن كالم آدميان نيست و حتي با كالم رسول خدا  كند، يقين پيدا مي مطالعه مي
بسيار متفاوت است  -اوج بالغت قرار دارد هرچند در -كه در كتب احاديث موجود است

خاصـي  آيد، داراي نور و درخشـندگي   اي از قرآن در اثناي احاديث نبوي مي و هرگاه آيه
جنس ما قبل و مـا  كند كه از  كند و احساس مي است كه خواننده به خوبي آن را درك مي

(بعد آن نيست
33F

2(. 

(بودن قرآن لهي) ديدگاه خاورشناسان و مبشران مسيحي پيرامون ا13
34F

3( 

گيـري مشـترك هسـتند كـه      ها در مورد قرآن تقريباً داراي يك ديدگاه و موضـع  غربي
ي  عبارت است از اين كه قرآن كالم الهي نيست، كتابي است بشـري، سـاخته و پرداختـه   

 و تأليف او. ذهن محمد 

                                           
» خـط عربـي  «اين مطالب را از كتاب  81، ص »معاني ترجمات القرآن«عبداهللا عباس ندوي در كتاب  -1

 كند. ين بانوي محقق نقل ميتاليف ا
 .42 -41قرآن منشور زندگي، دكتر يوسف قرضاوي، ص  -2
 .44همان، ص  -3
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ـ  برخي از آنان بر اين باورند كه محمد  ليف) كـرده و  اخود قرآن را جمع و جور (ت
تراوشات ذهن خود اوست كه به عمد و دروغ (پناه بر خدا) آن را به خداوند نسـبت داده  

قـرآن را از تـورات يهوديـان و انجيـل مسـيحيان       )(گويند: محمد  است. برخي هم مي
 ها اقتباس كرده است. برگرفته و از مطالب آن

كردن قرآن ننمـوده، بلكـه    سرهماي ديگر بر اين باورند: او به طور عمدي اقدام به  عده
شود و خداونـد بـا او سـخن     باعث شده است كه گمان كند به او وحي ميتوهم و خيال 

گرفتـه و مصـدر    گويد، در حالي كه واقعيت اين است از درون خود او سرچشـمه مـي   مي
نامنـد. اسـتاد رشـيد رضـا در      مي» وحي دروني«آن را خارجي نداشته است، در حالي كه 

به نقد و بررسي اين نظريه پرداخته است، وي در اين كتاب بار » لوحي المحمديا«كتاب 
ها ادعاهاي ديگري را نيز  ديگر تحدي به قرآن در برابر منكران را تجديد نموده است. اين

كـرد او را   اي كه در آن زندگي مي اند؛ محمدي كه مردم جامعه مطرح كرده عليه محمد 
گفتند، انسـاني   مي» صادق«و » امين«وغي از او سر نزده است، اين كه هيچ گاه دربه خاطر 

كه به مردم هيچ گاه دروغ نگفته باشد، دليلي ندارد كه به خداونـد دروغ ببنـدد. امپراتـور    
به دست او رسـيد و بـه اسـالم دعـوتش نمـود،       ي حضرت محمد  كه نامهروم زماني 

ـ  را از دين سـؤال دقيـق و زيركانـه    جمعي از نزديكان و مخالفان ايشان را گرد آورد و چن
همان پيامبر منتظري است كه عيسي  هايشان دريافت كه محمد  ايشان پرسيد و از پاسخ

بود حاضـر بـود پاهـايش را بـه      ي ظهورش را داده بود و اگر نزد او مي وعده مسيح 
نكردند گيري او موافقت  عنوان اداي احترام بوشيد، اما مشوران و اطرافيانش با اين موضع

داشتن زمام كشورش را بر ايمان و اسالم ترجيح  و او نيز جلب رضايت ايشان و در دست
 داد.

ي مهم اين است كه هراكليتوس از ايشان پرسيد: آيا قبالً دروغي را از او  در اينجا نكته
 شنيده بوديد؟ گفتند: نه! به هيچ وجه دروغي از او نشنيده بوديم.
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ندارد كه با مردم صادق باشد، اما بر خداوند دروغ ببندد!  هراكليتوس گفت: هيچ دليلي
هايي كه كفار  كنند، با تهمت هايي كه مبشران و مستشرقان مسيحي امروزه مطرح مي تهمت

كردند، شباهت زيادي دارد كه قرآن در همان زمان به آن  و مشركين قريش بارها تكرار مي
 چنين پاسخ داده است:

﴿                              

                               

                      ﴾  :6 -4[الفرقان.[ 

گويند: اين (قرآن) دروغي بيش نيست كه خود (محمد) آن را از پيش خود  كافران مي«
اند. آنان واقعاً (با بيان ايـن سـخن)    به هم بافته است و گروهي او را در اين كار ياري داده

هـاي   گوينـد: افسـانه   ي قـرآن نيـز) مـي    انـد. (در بـاره   بهتان بزرگي را مرتكب شدهستم و 
هـايي   ز ديگران) خواسته است آن را برايش بنويسند و چنـين افسـانه  پيشينيان است كه (ا

ها را حفظ كند و بـه خـاطر سـپارد).     شود (تا آن گاهان بر او خوانده مي سحرگاهان و شام
اي از  دانـد (و گوشـه   ها و زمين را مي بگو: قرآن را كسي فرو فرستاده است كه راز آسمان

هـا   نجانده است تا دليل بر وحي الهي باشد و انسـان اين راز را به عنوان معجزه در قرآن گ
گمان خدا آمرزگار  هاي قرآن بسازند و ارائه دهند) بي اي همچون سوره نتوانند حتي سوره

هـا و   گـويي  بخشد كـه برگردنـد و از دروغ   كاراني را مي و مهربان است (و سركشان و بزه
 .»ها دست بكشند) پلشتي

آني و حقايقي كه در آن آمده است، دچـار حيـرت و   باري، ايشان در مورد حقيقت قر
كننـد و داراي موضـع ثـابتي نيسـتند.      شوند و هر روز ادعايي را مطرح مـي  درماندگي مي

 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                            ﴾ 

 ].5األنبياء: [
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گويند: محمد انسان عادي اسـت   كنند كه مي كاران كفرپيشه به اين هم اكتفا نمي (ستم«
هاي آشـفته   گويند: (قرآن) خواب بلكه مي و پيغمبر نبوده و قرآن هم جادويي بيش نيست)

اي بيش نيست. خير او اصالً آن را از پيش خود ساخته است (و به خـدا نسـبت    و پراكنده
ي خودش  اي از تخيالت شاعرانه داده است) خير اصالً او شاعري است (و قرآن مجموعه

را به مـا ارائـه   اي  ي خداست) پس او معجزه گويد كه فرستاده باشد، اگر وي راست مي مي
دهد كه (از جنس معجزاتي باشد كه) پيغمبران پيشين (از خود نمـوده و) بـا آن فرسـتاده    

 .»اند شده
ها و داليل خويش بر ايشان غلبه نمـوده   ي حجت با اين حال در نهايت قرآن به وسيله

 و همگي آنان در مقابل قرآن سر تسليم فرود آوردنـد و حقانيـت آن را بـاور كردنـد و از    
هاي شخصي و گروهي خـويش دسـت    عناد و تكبر و تقليد از پدران و تبعيت از خواسته

 برداشتند و گفتند:

﴿                                              

                      ﴾  :193[آل عمران.[ 
 

 
شنيديم كه (مردم را) به  را وار توحيد، يعني محمد) پروردگارا! ما از منادي (بزرگ«

خواند و ما ايمان آورديم (و نداي او را لبيك گفتيم، اكنون كه  ايمان به پروردگارشان مي
هايمان را بپوشان و ما را با نيكان و (در  چنين است) پروردگارا! گناهانمان را بيامرز و بدي

 .»مسير ايشان) بميران
ها و نـور   امروزي شدند و قرآن بهار دل باالخره دشمنان ديروز قرآن تبديل به دوستان

 ي روشني چشم ايشان گرديد. بصيرت و مايه
توان مادي گرايان غربي را كه به ماوراي طبيعت مادي محسوس ايمان ندارنـد،   گاه مي

معذور شمرد؛ زيرا آنان كه به وحي و نبوت و حتي وجود خداونـد و آفريـدگاري بـراي    
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هـاي   ي كتـاب  ندارند، جاي تعجـب نيسـت كـه همـه    جهان آفرينش و براي انسان ايمان 
ي خداونـد هسـتند كـه     آسماني و پيامبران را انكـار كننـد. ايشـان مشـمول ايـن فرمـوده      

 فرمايد: مي

﴿                               

                                    

                         ﴾ ] :91األنعام.[ 

انـد، وقتـي كـه     كافران، خدا (و رحمـت و حكمـت او) را چنـان كـه بايـد نشـناخته      «
گويند: خداوند هيچ چيزي بر هيچ كسي فرو نفرستاده است (و انساني را به پيغمبـري   مي

ي و هـم صـدا   ابرنگزيده است! اي پيغمبر! بـه مشـركان و يهوديـاني كـه بـا آنـان هـم ر       
موسي آن را براي مردم آورده است رده است كه گردند) بگو: چه كسي كتابي را نازل ك مي

و نوري (رخشا) و هدايتي (راهنما) بوده است؟ (شـما اي يهوديـان!) آن را در كاغـذهاي    
نويسيد) و آن قسمت را (كه به مصلحت شماسـت و بـا    (پراكنده و صفحات جداگانه مي

 .»دهيد خواند)، نشان مي آرزوهايتان مي
را انكار  ي خويش نبوت رسول خدا  برخورد منكرانهي مادي و  آنان براساس فلسفه

 ورزند و طبيعي است كه چنين بينديشند. قرآن اصرار ميبودن  نموده و بر بشري

 تبشيري و كليساهاي  هگيري و گرو ) موضع14

اسـت كـه بـه نبـوت     گيري مبشرين كليسـا و مستشـرقين    آورتر از همه موضع شگفت
هـا از جانـب خداونـد و     ت و انجيل و آمدن آنتورابودن  و الهي و عيسي  موسي
خـوش تحريـف و جعـل و تغييـر      ايمان دارند، در حالي كه تورات دستبودنشان  مقدس

ها بر بني اسراييل يورش بردند و همه جا را به آتش كشـيدند،   »بابلي«گرديده و زماني كه 
تـورات را نديـد،    اي از ها سال هيچ كس حتي نسخه دهتورات سوزانده و مفقود گرديد و 
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هايش از ديگران متن تورات  براساس محفوظات و شنيده» عزراء كاهن«پس از آن بود كه 
 را نوشت و بسياري از اوهام و اشتباهات و تحريفات لفظي و معنوي را با آن آميخت.

گردد، براي مثـال در   ي اسفار تورات موجود، اين موضوع كامالً مشاهده مي با مالحظه
ي صفات كمال برخوردار و  تورات، خداوند خالق موجودات كه بايد از همه سفره تكوين

 -ي انواع عيب و نقص منزه باشد به جهل و عجز و ندامت و حسادت و امثـال آن  از همه
 شود. نسبت داده مي -اند هاي ضعيف كه صفات انسان

عنوان اسوه همچنين از انبيا و پيامبران خداوند كه در جهت هدايت و تعليم مردم و به 
اند، تا راه هدايت ايشان را در پيش گيرنـد و از   و الگوي پسنديده براي مردم فرستاده شده

اي بسيار نامطلوب ارائه داده شده اسـت   كالمشان آنچه را كه الزم است ياد بگيرند، چهره
هـا و سـوء رفتـاري را كـه حتـي از اراذل و اوبـاش سـر         و تورات آنان را به انواع نقـص 

 نمايد. د، توصيف ميزن نمي
در تورات موجود مطالب عجيـب و غريبـي وجـود دارد، ماننـد محاكمـه و مجـازات       

كردن اين مطلـب   ها براساس نژاد و تبار آنان و عنوان بندي انسان بسته، دسته انبحيوانات ز
ي ديگري باشد، مانند ملت كنعان كه بايسـتي بـراي    ها برده و بنده كه بايستي برخي از آن

 گزار بني اسراييل باقي بمانند. برده و خدمت هميشه
نازل فرموده اسـت،   در مورد انجيل بايد گفت: انجيلي كه خداوند آن را بر عيسي 

ي  باشـد، مجموعـه   شود و آنچه به نـام انجيـل موجـود مـي     در هيچ كجاي دنيا يافت نمي
 كـه مـدت زمـاني طـوالني پـس از او      مطالبي است در مورد زندگي حضرت عيسي 

ي  انـد و نسـخه   يا شاگرد شاگردانش نوشته شـده » متي«توسط برخي از شاگردانش مانند 
ديگر هاي  هاي آن به زبان وجود خارجي ندارد و آنچه وجود دارد، ترجمهاصلي آن اساساً 

ييـد اربـاب   اها انتخاب شـده و مـورد ت   است كه از ميان هفتاد انجيل مختلف چهارتاي آن
اند، در بين همـان چهـار انجيـل و در     ها را باطل اعالم كرده ي آن كليسا قرار گرفته و بقيه

شود كه بر اهل تحقيق و  هايي ديده مي ها هم تضادها و تناقض اثناي مطالب و محتواي آن
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هـايي كـه    اند، تـورات و انجيـل   ها نوشته متخصصان پوشيده نيست كه در اين مورد كتاب
ت اضـافه يـا   ايچ كس به خـود اجـازه و جـر   با قرآني كه هاكنون موجودند، به هيچ وجه 

كردن يك حرف آن را به خود نداده است، قابل مقايسه نيسـتند، زيـرا خداونـد متعـال      كم
 :فرمايد دار حفاظت از آن گرديده است، چنانچه مي خود عهده

﴿                  ﴾  :9[الحجر.[ 

باشيم (و تا روز رسـتاخيز آن را   دار آن مي ايم و خود ما پاس قرآن را فرستادهما خود «
 .)35F1(»داريم) از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

از طرف ديگر مطالب موجود در تورات و انجيل با مفاهيم و احكام و تعاليم مربوط به 
غيبـي و  هـاي   ق و قوانين و معامالت و گزارش پديـده ها و اخال عقايد و معارف و ارزش

جهان مشهود و جلب توجه به آيات خداوند در آفاق و انفس به هيچ وجه قابـل مقايسـه   
هيچ آدم عاقل و عالمي نيست كه دو كتاب تورات و انجيل موجود را با وضـع و   نيستند،

طالب، انسان، سـاختار،  حالي كه دارند، با قرآن روشنگر و جاويدان از جهت رويكردها، م
ثيرگذاري در روح و روان انسـان مقايسـه كنـد و بـه     ااسلوب، صورت ظاهر، مضمون و ت

ي  در قصـيده » امام بوصـيري «اي هيچ گريزي ندارند از آن كه همچو  فرض چنين مقايسه
 زبان به تمجيد بگشايد و بگويد:» برديه«

 ال تعجــــبن حلســــود راح يكرهــــا

 من رمـدقد ينكر العني ضوء الشمس 
 

 جتـــاهال وهـــو عـــني املحـــاذق الفهـــم

 وينكـــر الفـــم طعـــم املـــاء مـــن ســـقم
 

تعجب نكنيد از آدم حسودي كـه ايـن فضـايل و مناقـب را از روي تجاهـل انكـار        -
 كند، در حالي كه شخصي هوشيار و داراي فهم و شعور است. مي

كنـد و گـاه    مـي درد روشنايي آفتاب را انكـار   زيرا گاه چشمان انسان به خاطر چشم -
(دارد ي آب را خوش نمي دهان انسان به خاطر ناخوشي و بيماري، طعم و مزه

36F

1(. 

                                           
 همان. -1
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سواد  قرآن و اعجاز علمي آن از يك فردا بي هاي آيه) نيروي محير العقول 15
 آيد برنمي

ي حضـرت   كساني كه مشغول شبهه پراكني هستند و قرآن را كالم غير خدا و سـاخته 
اگـر بـه   داننـد؛ چـون    قع كساني هستند كه از تاريخ چيـزي نمـي  دانند در وا مي رسول 

قبـل از بـه دنيـا     بينيم كه پيامبر  نگاه كنيم مي زندگي قبل از رسالت حضرت رسول 
دهـد و از آن بـه بعـد مشـغول      آمدن، يتيم و در شش سالگي نيز مادرش را از دست مـي 

است و حتي الفباي عربي را سوادي نداشته شود و ايشان هيچ گونه  چوپاني و تجارت مي
ها را نداشته است، حال چه طور ممكن است چنين فـردي   ندانسته و توانايي تشخيص آن

 1400قرآني را بنويسد كه عقول را متحير و عالمان را به خود مشغول ساخته و در طـول  
ي توانايي خود از آن اسـتفاده كـرده اسـت و تـا آخـر زمـان        سال قبل هر عالمي به اندازه

اي  گمـان هركسـي كـه قـرآن را بـا ديـده       ماند. بي تازگي آن به چشم و خرد اهل خرد مي
 برد. بودن آن به راحتي پي مي مدبرانه خوانده و با مقاصد آن آشنا شده باشد، به رباني
چنـين بيـان   » قرآن، منشور زندگي«دكتر يوسف قرضاوي مقاصد شريعت را در كتاب 

(شود: اي مي اشارهكرده است كه به رئوس مطالب آن 
37F

2( 
 ها ) اصالح عقايد و انديشه1
 هاي توحيد تقويت پايه -
 اصالح عقايد مربوط به نبوت و رسالت -
 تقويت ايمان به پاداش و كيفر اخروي -
 ) تبيين كرامت انسان و تأكيد حقوق بشر2
 كيد بر رعايت حقوق بينوايانات - تثبيت حقوق بشر - تبيين كرامت -

                                                                                                             
 .460قرآن منشور زندگي، دكتر يوسف قرضاوي، ص  -1
الـي   22دكتر يوسف قرضاوي، ترجمه عبدالعزيز سـليمي، نشـر احسـان، ص    » قرآن، منشور زندگي« -2

216. 
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 تقواي الهي ) بندگي خدا و3
 ثمرات تقواي الهي -
 ي نفس و بهداشت روان ) تزكيه4
 ) اصالح ساختار خانواده و جانبداري از حقوق زن5
 پيمان استوار ازدواج -  ازدواج از ديدگاه قرآن -
 كيشي اعضاي خانواده هم -  فرزندان شايسته -
 ليتكشي دوران جاه داري از حقوق زن و رهايي بخشيدن او از ستم جانب -
 ي نمونه به جهان بشريت ي جامعه ) ارائه6

 هاي اساسي امت اسالمي در قرآن ويژگي

 روي و اعتدال ميانه -    ربانيت -
 پاچگي وحدت و يك -  دعوتگري به سوي خدا -
 ) دعوت به همزيستي انساني و همكاري بين المللي7
 ها آزادسازي انسان از بردگي ساير انسان -
 عدالت براي همه مردم -  ها انساناخوت و مساوات  -
 مدارا با غير مسلمان.  صلح و امنيت جهاني -

آيد آيا فـردي كـه حتـي يـك روز هـم درس       حال طرح اين پرسش به نظر منطقي مي
ريزي كند كه تا به حال هم تمـام علمـا    تواند اين مباني را پايه نخوانده است، چه طور مي

الشرايطي را تدوين كنند چون اين برنامه در طول تاريخ، ي جامع  اند چنين برنامه نتوانسته
قرآن از نظر بالغت و اعجازهاي علمـي هـم بـه     همتا و نظيري نداشته و نخواهد داشت؟

سواد بوده است  حدي در سطح باالست كه نه تنها هيچ فرد عاقلي آن را به پيامبري كه بي
 شريت نسبت داد.توان آن را به هيچ كسي از ب دهد، بلكه نمي نسبت نمي
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 :) عكس العمل مردم در مقابل قرآن16

كران آيات قرآن با اولين برخورد، مردمان عرب را بدون اختيار به دو بخـش   نيروي بي
(تقسيم نمود؛ بخشي را جذب و بخشي ديگر را دفـع نمـود  

38F

و آن دو بخـش نيـز بـه دو     )1
 شوند: ي ديگر تقسيم مي دسته

 يدگي و تسليم و نهايت فداكاري.ي گرو ي اول: جذب به عالوه دسته
ي دوم: جذب منهاي گرويدگي و تسليم و به عالوه انكار و فحاشي و لجاجت و  دسته

 نهايت عداوت.
 اند: بندي شده شده هم به دو دسته طبقه بخش دفع

كشند: (اي مردم! سر  اند و فرياد مي اي در حال گريز، چشم و گوش خود را بسته دسته
(يت بيندازيد)و صدا كنيد و پاراز

39F

 ها را نشود. تا كسي نواي تالوت آن آيه )2

﴿             ﴾ ] :26فصلت.[ 

 .»سرايي كنيد... ... گوش به اين قرآن فرا ندهيد و در (هنگام تالوت) آن ياوه«
پردازنـد و   سـرايي مـي   يـاوه ي ديگر در حال فرار و دور از صحنه به هـذيان و   و دسته

(ها ساحر، شاعر، ديوانه و كاهن ي آن آيه كننده گويند: تالوت مي
40F

و اينك توصـيف  است  )3
 ها و تواتر قطعي روايات: شده طبق نص صريح آيه شده و دفع ي جذب آن چهار دسته

سـنج و صدرنشـينان    شناس و ادب سخن هاي ها: اين گروه كالً عرب الف) جذب شده
عموماً  در اوج ترقي ادبيات عرب هستند» ذوالمجاز«و » مجنه«، )41F4(»عكاظ«ادبي  هاي كنگره

هـاي   اند، امـا تفـاوت   ها را به خوبي درك كرده همتا بودن آن ها و رموز بي اسرار اعجاز آيه
 :شدگان را به دو دسته تقسيم كرده است اخالقي، فكري و فرهنگي آن جذب

                                           
 .44سيد قطب، ص تصوير فني در قرآن،  -1
 .119، ص 27و تفسير كبير امام فخر رازي، ج  129، ص 24تفسير روح المعاني، آلوسي، ج  -2
 .153، ص 2تفسير كبير، ابن تيميه، ج  -3
 .120وحي محمدي، رشيد رضا، ص  -4
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و و دور از اعتيادهاي اخالقي و هواپرسـتي و يـا   ج گراي حق ي اول افراد واقع ) دسته1
اند و وجدانشان هنوز زنده و ضماير انساني آنـان سـالم مانـده     تر به هواپرستي گراييده كم

هـا   ها با حالتي از تسليم و ايمان و گرويدگي مجذوب آن است، به محض درك اعجاز آيه
پوشند، بلكه جـان بـر كفـان بـه      ها نه تنها از لذايذ چشم مي شوند و در راه عمل به آن مي

ي چند نمونه، آغاز كار اين دين  شتابند. اينك مشاهده استقبال مرگ و ترك اين زندگي مي
تنها يك نفر پيرو آن دين گرديده است (ابوبكر  جديد است و در خارج از منزل پيامبر 

(صديق)
42F

از   و پيش رفت آن به ظاهر چندان جاي اميد نيست. بـا ايـن حـال ابـوبكر     )1
(نمايد زبير، عثمان، طلحه، سعد بن ابي وقاص و عبدالرحمن بن عوف درخواست مي

43F

كه  )2
كنـد، بشـنويد و قضـاوت     برويد و آنچه را تالوت مـي  محض آزمايش به منزل پيامبر «

آيند، بـا ايـن وصـف بـه      مي آنان با ذهن خالي و محض آزمايش به منزل پيامبر ». كنيد
هـا را بـه    هاي آنان اثر كرده دل ها در دل شنوند، اعجاز آيه او مي محض اين كه آياتي را از

آورد و با حالتي از ايمان و گرويدگي و تسليم مجذوب اعجاز آن آيات قرار  تسخير درمي
دهند. همچنـين ابـوذر و    ي آيات قرار مي گيرند و جان و مال خود را در اختيار آورنده مي

ي غفـار، وقتـي    دور و نـه از قـريش، بلكـه از قبيلـه    نه از مكه، بلكه از صحرايي برادرش 
شنيدند، فوراً به اعجاز آن پي بردنـد و بـا حـالتي مملـو از ايمـان       هايي را از پيامبر  آيه

ها گشتند و هنگامي كه بـه ديـار خـود بازگشـتند، جـان بـر كـف بـا جمـع           مجذوب آن
(شماري از مخالفان به مبارزه پرداختند بي

44F

(همچنين مصعب بن عمير .)3
45F

نه از بنـدگان و   -)4
زادگان شهر مكه، آن هم در روزهايي كه پيامبر  بلكه از اشراف -بضاعت مكه نه از افراد بي

خوشـي   شدن لذت و دل كرد و مسلمان در (دار االرقم) به صورت نهاني اسالم را تبليغ مي

                                           
 .59، ص 2؛ ج 33و  28، ص 3، ابن كثير، ج  والنهايه البدايه -1
 همان. -2
 همان. -3
 .82، ص 3 ابن سعد، ج -4
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و نوميـدي. در چنـين جـوي    آمد، بلكه برابر بود با اذيت و آزار و عـذاب   به حساب نمي
شـنود، بـا حـالتي از     مي برخي از آيات قرآن را از اصحاب پيامبر » مصعب«هنگامي كه 

شود  شتابد و به دين اسالم مشرف مي مي تسليم و گرويدگي بالفاصله به محضر پيامبر 
 سپرد. جويي و اشرافيت را به دست فراموشي مي و دوران كام

(همچنين (فروه)
46F

سـنج و سـخن    هاي ادب ناسان ادبيات عرب و از شخصيت، از كارش)1
ي  هـايي را شـنيد، بالفاصـله در حـوزه     شناس، هنگامي كه از زبان كاروانيان و عابرين آيه

شود و  ها قرار گرفت و با حالتي مملو از تسليم و گرويدگي مجذوب آيات مي ي آن جذبه
پـذيرد و   الم را با جان و دل ميشتابد و دين اس مي ي دور به محضر پيامبر  از آن منطقه

 كند. براي هر نوع فداكاري خود را آماده مي
(همچنين عمر بن خطاب

47F

2(  مند عرب، در حالي كه شمشـير   ي غيور و قدرت چهره
پيمايد، ناگاه بر حسـب يـك    را سريعاً مي دست دارد و راه سوء قصد به جان پيامبر در 

 گذراند. را از نظر مي» طه«ي  اتفاق در منزل خواهرش فاطمه، آيات آغازين سوره

﴿                             

                                   

                                    

             ﴾ ] :8 -1طه.[ 

ايم تا (از غم ايمان نياوردن كـافران،   طا. ها. (اي پيغمبر!) ما قرآن را براي تو نفرستاده«
پنـد و انـدرز   ) خويشتن را خسته و رنجور كني. ليكن آن را براي اهللايا نپذيرفتن شريعت 

                                           
 .63، ص 1؛ طبقات، ابن سعد، ج 6983ي  االصابه، ابن حجر شماره -1
؛ ابن جوزي، ص؛ 217، ص 1؛ ابن هشام، ج 86، ص 2؛ ابن اثير، ج 34تصوير فني، سيد قطب، ص  -2

؛ 295، ص 1؛ تـاريخ خمـيس، ج   104، ص 1ي المحافل، ج  ؛ بهجه319، ص 1شرح مواهب، ج  13
 .21و  20به نقل اخبار عمر، صص 
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كنند). از سوي كسي نازل شده  ترسند (و از او اطاعت مي ايم كه از خدا مي كساني فرستاده
قـرار گرفتـه   .خداى رحمان كه بر عرشهاي بلند را آفريده است.  است كه زمين و آسمان

هـا و   است (و قدرتش سراسر كاينات را احاطه كرده است). از آن اوست آنچه در آسمان
ين و آنچه در ميان آن دو و آنچه در زير خاك (از دفاين و معادن) اسـت. (اي  آنچه در زم

گفتن  كند) و نهاني (سخن پيغمبر!) اگر آشكارا سخن بگويي (يا پنهان، براي خدا فرق نمي
گفـتن تـو بـا خـودت و خـواطر دل اسـت)        تر (از آن را كه سخن تو با ديگران را) و نهان

 .»هاي نيكوست بودي نيست، او داراي ناماو خداست و جز خدا مع داند، مي
ها شـده   ها در حالي كه به شدت مجذوب آن بعد از تالوت آن آيه عمر بن خطاب 

و رنگش ارغواني و نفسش آرام گشـته اسـت، بـا لحـن ماليـم و صـميمانه و حـالتي از        
 گويد: باختگي مي دل

 .)48F1(»ن ال يعبد معه غريهأينبغى ملن يقول هذا «

 ».ي پرستش نيست ها كالم اويند، جز اوكس ديگري شايسته اين آيهكسي كه حقا «
در عين تالش و كوشـش بـراي جلـوگيري از    » ابوالحكم«يا همان » ابوجهل«همچنين 

اختيـار و ناخودآگـاه بـه پيـامبري او      خودش بي اعتراف ديگران به پيامبري رسول خدا 
 اعتراف كرده است؛ زيرا صريحاً گفته است:

 .)49F2(»افتخار از قدرت بشر خارج است و ما هرگز به كسب آن قادر نيستيمكسب آن «

 طلبي قرآن ) مبارزه17

كند، بـراي نمونـه    طلبي دعوت مي ي متفاوت تمام بشر را به مبارزه قرآن در چندين آيه
 فرمايد: ي بقره مي خداوند در سوره

                                           
 .20اخبار عمر، علي طنطاوي و ناجي طنطاوي، ص  -1
 شناسي، مرحوم حاج مال عبداهللا احمديان. برگرفته از كتاب قرآن -2
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﴿                          

                             

        ﴾ 24 -23: ة[البقر.[ 

ايـم دچـار شـك و دودلـي هسـتيد،       ي خود نـازل كـرده   ي آن چه بر بنده اگر در باره«
اي همانند آن را بسازيد (و ارائه دهيد) و گواهان خود را به جز خدا (كه بـر صـدق    سوره

ايـد و همسـان قـرآنش     دهد) فرا خوانيد (تا بـر صـدق چيـزي كـه آورده     قرآن گواهي مي
و  -كاريد. و اگر نتوانستيد كه چنين كنيـد  گو و درست اگر راستدانيد، شهادت دهند)  مي

پـس (الزم اسـت كـه بـا انجـام كارهـاي نيكـو و دوري از         -هرگز هم نخواهيد توانست
ي آن انسان و سنگ (اصـنام) اسـت، بـه     ها) خود را از آتشي كه (بخشي از) افزوزينه بدي

 .»ته استي) كافران آماده گش دور داريد. آتشي كه براي (شكنجه
نيـز از   يعني هركس به غير از خدا حتي خود پيغمبر » من دون اهللا«فرمايد:  وقتي مي

تواند مانند قرآن  هم نمي اين قاعده مستثني نيست، پس به اين معناست كه حتي پيامبر 
فت؛ چون به ضـرر  گ را بياورد. اگر قرار بود قرآن كالم پيامبر بود حتماً اين آيه را نبايد مي

 شد. دش تمام ميخو

 از جانب خداوند ) تذكر به پيامبر 18

دليل ديگر ما براي رد ادعاي شبهه پراكندگان اين است كه اگـر بـه قـرآن بنگـريم، در     
شود كه پيامبر مورد تذكر قرار گرفته است، پـس اگـر قـرار باشـد      چندين جا مشاهده مي

دهـد و يـا خـود را مـورد      ميكسي كتابي را بنويسد، چرا خود را در آن مورد عتاب قرار 
 دهد. براي نمونه: انتقاد قرار مي

كند كه قريشيان، نضر بن حارث و عقبـه   روايت مي الف) ابن اسحاق از ابن عباس 
ي رسـول خـدا از آنـان     بن ابي معيط را نزد كاهنان يهود در مدينه فرسـتادند تـا در بـاره   

ز كاهنان يهود سؤال كنيد و صفات و ي محمد ا نظرخواهي كنند و به ايشان گفتند: در باره
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انـد و   هـاي اهـل كتـاب    تـرين گـروه   هايش را به اطالع آنان برسانيد. ايشـان قـديمي   گفته
هاي زيادي در مورد پيامبران دارند. و معلوماتي از پيـامبران پيشـين دارنـد كـه مـا       آموخته
 نداريم.

هـا و   و ويژگـي  خـدا  ي رسـول   آن دو هم راه افتادند تا به مدينه رسـيدند، در بـاره  
ايـم   صفاتش پرس وجو كردند و گفتند: شما صاحب كتاب تورات هستيد، ما نزدتان آمده

 اطالعاتي در اختيارمان قرار دهيد! ي محمد  تا در باره
ها پاسخ داد، او پيـامبر   كاهنان يهودي به ايشان گفتند: سه سؤال از او بپرسيد، اگر بدان

 گوست. پاسخ نداد او دروغي خداست، اگر  و فرستاده
ي سرنوشت جواناني كه روزگاران پيشين به غار پناهنده شدند، بپرسيد كه  اول: در باره

 انگيز آنان چه شد؟ سرانجام شگفت
ي زمين مسافرت كـرد، چـه كسـي بـود و      دوم: جهانگردي كه به مشرق و مغرب كره

 اوضاع و احوال او به كجا منتهي شد؟
 روح چيست؟ سوم: از او بپرسيد كه

نضر و عقبه به مكه مراجعت كردند و گفتند: اي مردمان قريش! مـا بـا خـود مطـالبي     
هـا   ايم كه مشكل بين ما و محمد را فيصله خواهد داد، سپس جريان را به اطـالع آن  آورده

فرمـود:   آمدند و سؤاالت مذكور را از ايشان پرسيدند و پيـامبر   رساندند، نزد پيامبر 
هايتان پاسخ خواهم داد، زيرا اميداوار بـود كـه فـردا جبرئيـل امـين، پاسـخ        لفردا به سؤا

را » شـاء اهللا  إن«آورد و حضرت فراموش نمود كه  سؤاالت را از جانب خداوند با خود مي
بفرمايد. خداوند پيامبرش را به همين علت مورد عتاب و بازخواست قرار داد، با وصـف  

ديداً نيازمند راهنمايي الهي و دريافت پاسخ سؤاالت بود. نا قرار گرفته و ش اين كه در تنگ
فرسـايي رو بـه    شب وحي را به تأخير انداخت؛ زيرا با آزمايش سخت و طاقت 15مدت 

ي اجـرا گذاشـته    ي مشركان به مرحلـه  رو بود كه يهوديان آن را طراحي كرده و به وسيله
 بودند.
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را براسـاس آن  ت پيـامبر و دعـوتش   صبرانه منتظر جواب بودند تا سرنوشـ  آنان نيز بي
گيري كنند. از طرفي هم پيامبر پاسـخ سـؤاالت را بـه فـردا      بسنجد و بر همان مبنا موضع

 موكول نموده بود.
خنـد   را بـه بـاد انتقـاد گرفتـه و ريـش      عتر پيامبر گذشت مشركان بيش هر روز كه مي

زده و  مشركان بسـيار غـم   هاي سرايي خند و ياوه خير وحي و ريشانمودند و او نيز از ت مي
روز گذشت، اين مسأله نيز به خواست و تقـدير الهـي صـورت     15نگران بود، تا اين كه 

و ساير مسلمانان در ادوار مختلف از آن درس بياموزند و  گرفت تا بدين وسيله پيامبر 
 تر عمل كنند. هوشيارانه

نـا و   او را از آن تنـگ ي كهـف   كردن سـوره  شافت و با نازل خداوند به ياري پيامبر 
ي ذي القـرنين را بـه طـور     فشار روحي رهايي بخشيد و داستان اصحاب كهـف و قضـيه  

ي روح پاسخ فرمود و در ضمن  ي اسراء نيز به سؤال در باره گسترده بيان فرمود. در سوره
اي خـدايي و رازآلـود (اسـرارآميز) اسـت و جـز پروردگـار        يادآوري نمود كه روح مقوله

ي آن در اختيار نـداريم   ز حقيقت آن آگاهي ندارد و ما جز دانش اندكي در بارهكس ا هيچ
 ي زير نازل گرديد: دانيم، در همين راستا بود كه آيه و چيزي از آن نمي

﴿                          ﴾ 

 ].24 -23[الكهف: 
دهم. مگر اين كه إن شاء اهللا را بگويي و  هيچگاه مگو كه من فردا آن كار را انجام مي«

 .»هرگاه پروردگارت را فراموش كردي وي را ياد كن...
پس اگر قرار است قرآن كالم پروردگار نباشد و سخن پيامبر بوده، چرا بايد نويسـنده  

هايي است  وحي) و هم نسيان خود را كه هردو ضعف در اينجا عدم علم به مسايل (بدون
(انساني، مطرح كند؟

50F

1( 

                                           
 ، نشر احسان.130 -127آميز قرآن به پيامبر، دكتر صالح عبدالفتاح الخالدي، ص  هاي عتاب پيام -1
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نزد حضرت آمدند و ايشـان در حـال بحـث بـراي     » ب) هنگامي كه عبداهللا بن مكتوم
سران قريش بود، پيامبر از عبداهللا نابينا روي برگردانيد، خداونـد چنـين آيـه را در تـوبيخ     

(ايشان نازل كرده است:
51F

1( 

﴿                               

                            

            ﴾  :10 -1[عبس.[ 

 داني، چهره درهم كشيد و روي برتافت، از اين كه نابينايي به پيش او آمد، تو چه مي«
شايد او (از آموزش و پرورش تو بهره گيرد) و خود را پاك و آراسته سازد، يا اين كه پند 

نيـاز   گيرد و اندرز، بدو سود برساند. اما آن كس كه خود را (از دين و هدايت آسماني) بي
پردازي! چه گناهي بر تو است اگر او (بـا آب ايمـان،    آوري و مي داند، تو بدو روي مي مي

) خويشتن را پاك و پاكيزه ندارد؟! اما كسي كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو از چرك كفر
 .»كني!) شوي (و بدو اعتنا نمي آيد، و از خدا ترسان است، تو از او غافل مي مي

ممكن است فردي كتابي را تدوين كرده و نه به خود نسبت دهد و حتي پس چه طور 
هـاي   ي مـذكور نمونـه   كه به غير از نمونه در آن تأليف خويش را مورد سرزنش قرار دهد

 .ديگري هم در قرآن وجود دارد

                                           
انـد. حـاكم    روايـت كـرده   845يشـابوري  ؛ و واحـد ن 514/ 2؛ ابن حبـان  3331صحيح است، ترمذي  -1

گويد: اين حديث به شرط بخاري و مسلم صحيح است، اما گروهي از هشام بـن عـروه بـه قسـم      مي
 لاي اين را از هشـام بـن عـروه بـدون ذكـر عايشـه       گويد: عده اند. ترمذي مي مرسل روايت كرده

بـا ايـن وصـف داراي شـواهد      نيز به قسم مرسل روايت كرده است. 203/ 1اند و مالك  روايت كرده
. نقل از كتاب اسـباب نـزول سـيوطي، تخـريج     2827» تفسير شوكاني«است، از جمله حديث بعدي 

 عبدالرزاق مهدي.



 ي تاريخ پيامبر اسالم  ي پانزده ساله ردي بر شبهه  54

اي از مسائل مهم  ي عبد در پاره ) مخاطب قراردادن پيامبر توسط خداوند با واژه19
 شده در قرآن: و مطرح

كند با الفاظي مانند (رسول، نبـي، محمـد و...)    را ياد مي در قرآن پيامبر هنگامي كه 
دهـد، امـا هنگـامي كـه بحـث از قـرآن و معـراج و سـاير          خطاب قرار ميايشان را مورد 

دهـد. بـراي    مورد خطـاب قـرار مـي   » عبد«ي  آيد ايشا را با واژه امتيازات ديگر به ميان مي
 نمونه:

﴿الف)                ﴾ ]23: ةالبقر.[ 

 »...در شك و تردد هستيد ايم خود نازل كرده ي ي آنچه بر بنده اگر در باره«

﴿ب)                       

        ﴾  :1[اإلسراء.[ 

عبداهللا) را در شـبي  ي خود (محمد پسر  تسبيح و تقديس خدايي را سزاست كه بنده«
از مسجد الحرام (شهر مكه) به مسجد االقصي (شهر بيت المقدس) برد؛ آنجا كه دوروبـر  

 »ايم... آن را پربركت ساخته

﴿ج)              ﴾  :1[الكهف.[ 

(قـرآن) را فـرو   ي خـود (محمـد) كتـاب     حمد سپاس خدايي را سزاست كه بر بنده«
 »فرستاد...

﴿د)                       ﴾  :1[الفرقان.[ 

ي خـود   ي حق و باطل) را بر بنـده  واال مقام و جاويد كسي است كه قرآن (جداكننده«
 .»بيم دهد(محمد) نازل كرده است، تا اين كه جهانيان را 

 و چندين نمونه ديگر هم به اين منوال در قرآن وجود دارد.
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 ) سخن در آخر و آن هم تعداي ما:20

بودن قـرآن و پيـامبربودن    زيادي براي رد اين موضوع و دفاع از آسماني و ربانيداليل 
كننـد، آدرس منـابع    ها را ايجاد مـي  حضرت آورديم، حال الزم است كساني كه اين شبهه

كنند، با استناد  ها را ايجاد مي ها با چه دليلي اين شبهه خود و داليل خود را ارائه دهند، آن
ي دنيا؟ ما اين موضـع   يخ؟ با استناد به كدام مورخ مطرح و برجستهبه چه كتاب موثق تار

ي برهان كننـد. چـون ايـن     ها براي اثبات ادعاي خويش اقامه كنيم حال بايد آن را نفي مي
كردن كه براي اثبات ادعا، دليل الزم است اما بـراي نفـي دليـل     اصل مهمي است در بحث

هرچنـد   -دانيم دالئلـي را  ن را كالم خداوند ميرا پيامبر و قرآ الزم نيست ما كه محمد 
ي  بـودن قـرآن و اقامـه    ها براي اثبـات انسـاني   ارائه داديم، حال آن -كه كوتاه و اندك بود

 جو به واقعيت پي ببرند. حجت نمايند تا افراد حقيقت
 



 

 



 

 

 حرف دل

ي موارد علم و داليـل علمـي را    در همهاي برادران و خواهران مسلمان! بياييد هميشه 
مورد نظر داشته باشيم، تا كي ما بايد مشغول تقليد كوركورانـه باشـيم؟ تـا كـي مـا نبايـد       

هايي خداوند صاحب جهان را از خـود   رفت الزم را كسب نماييم؟ چرا بايد با حرف پيش
 برنجانيم؟ و خداوند ما را مورد غضب خود قرار دهد.

﴿                       ﴾ 

 ].7: ة[البقر
هاشان پرده افكنده كـه فهـم حقـايق و     ها و ايشان مهر نهاده و بر ديده قهر خدا بر دل«

 .»كنند و ايشان را است عذابي سخت معارف الهي را نمي
انديشيد؟ چـرا   منديد؟ چرا به روز قيامت نمي كنيد با غير خدا سعادت ميچرا احساس 

 كنيد تا بدانيد حق و باطل كدام است؟ هاي تاريخ نگاه نمي به واقعيت
كردن عناصر  له در دين مذموم نيست آنچه كه مذموم است متهماكردن و طرح مس سؤال

 اصلي دين بدون دليل است.
و جامعـه ادا   ن را نسبت به خدا و قـرآن و پيـامبر   پس بياييد همه باهم دين خودما

 مند و در روز قيامت مورد مأخذه قرار نگيريم. كنيم تا در دنيا سعادت
ي فراوان عقايد خود را تحكيم و اباطيل موجود  بياييد همه باهم با كسب علم و مطالعه

 را محكوم نمائيم.
 إن شاء اهللا

 هـ. ق 1427رمضان  2 -هـ. ش 1385/ 7/ 3

 سقز -بهزاد مواليي



 

 
 

دسـت از انتقادهـاي    در هيچ عصر و زماني مخالفان قرآن و پيامبر 
شك كساني كـه خاصـمانه از    مغرضانه برنداشته و نخواهد داشت. بي

كنند يا از قرآن انتقادهايي دارند، افرادي هستند كه  انتقاد مي پيامبر 
نه به خداوند ايمان دارند و نه به پيامبر و نه به قرآن و روز رستاخيز، 

باوران هر روز باد انتقادهاي خود را متوجه اعتقادات مسلمانان  اين بي
شـوند، و   اسـالم مـي  كنند، و سبب ايجاد ترديد و بدبيني نسبت به  مي
هاي شومشان اسالم و مسلمين را از صحنه وجود  خواهند با نقشه مي

محو كنند، غافل از اين كه خداوند هميشه حـامي و پشـتيبان ديـن و    
 اش است. دوستان

مطـرح   ي پيـامبر   كتاب حاضر در رد برخي از شبهاتي كه در بـاره 
انـد، نگاشـته شـده اسـت، بـا ايـن اميـد كـه بـراي خواننـدگان            شده

ي  و غبـار شـبهات را از چهـره    ،مورد استفاده قـرار گيـرد  جو  حقيقت
 بزدايد. نوراني زندگاني پيامبر 
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