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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١١ مارچ ٢٤

 

 پيامبران

 بخش ششم

 

تفکر ھا عر ض بدارم که در ارتباط اين نوع ابراز  جمند اين نوشتهد سطر ميخواھم خدمت خوانندگان ارتوسط اين چن

يد گرديده فاوشان از ھر ديدگاھی که باشد مست ميباشم تا در رو شنگری مخواھان نظر يات  و گفتار ھای از ھمو طنان

 و بتواند راه کشای مردم ما گرديدهھا باشد بتواند رو شنگر  عقيده ھموطنان  ھای شان ولو در خالف اين آيده و  نوشته

بوط رتباط موضوعات به اصطالح دينی مررديده و قضاوت به ااز ورطه ھای خرافه پرستی و يا عکس آن گ

ھستند و ) عالم اسالمی(فلھذا با کمال ادب از ھمه کسانی که  .ھا شود به ديد و بر داشت ھموطنان ما ازين بحث می

 از مجرا ھای مختلف تا امروز مستقيم و غير مستقيم در اغفال روانی مردم ما به نفع اجنبی ھای استعماری سعی

ز تحقيقاتی اسالمی و دينی تقا ضا ميدارم تا  ھر چه آموخته به ک اسالم شناسی و مرامؤسسات ھمچنان از،اند داشته

زودی خدمت شما نشر خواھد شد بنويسند تا در ه اصطالح اسالمی دارند پيرامون محمد و  تحليلی از قرآن  که ب

وھشی اسالمی ژوشی آن عالمان دينی و استادان پ در صورت خام.تصادم اين مفکوره ھا حق و باطل تشخيص شود

 تلويزيونی يکطرفه و موعظه در مساجد و یھا ھا ميگذارند و اميدارم در آينده از صحبت مھر صحت بر اين نوشته

ذھنيت گيرد اجتناب ورزند تا اضافه تر در مسموم ساختن  ی صورت میئوره کون مخالفت مف بدًمحافل که اغلبا

 ۀتباط اسالم فقط منحيث عقيد خود را به ارۀًبابان  استعمار مخصوصا عربھا گام بر ندارند و عقيد ارجوانان ما به نفع

ًان محترم مخصوصا استادان  استادشخصی حفظ و بگذارند جوانان ما  به استناد به علم و ساينس و رھنمود ھای

 ن دارنديفزيک خود بر ای خود معيار ھای شناخت در  امور زندگی تعي

 

  مد و قر آنمح

 

شمول دين اسالم دين برابری ه ًآنانيکه اسالم را دين برابری و برادری تبليغ مينمايند بايد عميقا بدانند که ھيچ دينی ب
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کنيزی و غالمی رسميت داشته باشد و زن ستيزی و ضد زن بودن اساسات  ،دينی که در آن بر دگی، نبوده و نيست

 طور ميتواند عدالت و برابری را در جامعه بياورد؟؟؟؟چ ھای آن دين  را ساخته باشد و پايه

سواد گفته و در زمانه ھای  جداگانه نظر به  او خود را بی. محمد بن عبدهللا خود را آخرين پيامبر آسمانی اعالم نمود

ر کرد او ھم مطابق به تنظيم قدرت و نفوذش ب خود گرفته و عمله ھای چند جھتی ب شرايط مسلطه ھمان وقت چھره

کرد ھای اين پيامبر با يد قبل از ھمه افکار خود را به  برای فھميدن زندگی نامه و عمل .مردم فر ق د اشته است

و شرايط آن روزه شبيه جزيره عربستان را مجسم نمود و شرح زندگی و حالت حيات داده سال قبل تمرکز ١٤٠٠

ھای مختلف زير  شرح حال اين پيامبر در بخش .مردم آن دوره را مطالعه کرد تا در مورد قضاوت کرده بتوانيم

 موجوده به بر رسی گر فته خواھد شد کرد شان با ايت ھای قر آنی واحاديث عنوانی ھر عمل

نده در آن زندگی بدوی سختی ک ھوا بود و قبايل مختلفی به شکل پراه جزيره عربستان سر زمين خشک و بد آب وشب

اسپ و ،جای به جای ديگر ھمانا شتريک راعت شغل شان بود وسايل نقليه از دامداری و ھم کمی  ز .را ميگذشتاند

ازآن وسايل ) شھر نه به مفھوم امروزی آن(قاطر بود که تا جران غرض انتقال اموال شان از شھری به شھری 

ی ھا ن شباحی وجود داشت که تاجران و يا سيائ بين شھر ھا کاروانسرا ھا و در فاصله ھای معين .مودندناستفاده مي

تبرد دزدھا  جان و اموال شان در ح ميرسانيدند تا از گزند طوفانھای ريگی و دسگاه ھا به صبدر آن پناھخود را 

طبق رسم حقوقی باستانی عربی ھر عضو خاندان عربی موظف بود تا از خاندان و عشيره خود دفاع  .امان باشد

اع نمايد به ھمين ملحوظ ابوطالب کاکای محمد که تا آخر عمر نمايد و ھر خانواده بايد از اعضای خانواده خود دف

 بیا"تنھا  .ی از محمد در مقابل دشمنان او از وی دفاع نمايده ئجبور بود بنا بر رسم و رواج قبيلمسلمان نشد اما م

 مينمود  افکار محمد بوده و ھميشه او را ھجومخالففکر بود    که او ھم کاکای پيامبر و شخص شاعر و روشن"لھب

آيت است در دعای بد کردن از زبان خدا نسبت به ابی لھب و خانمش  ٥تا اينکه محمد سوره المسد را که دارای 

در بخش قرآن  ( . ھای مکی است فقط به ھمان دعای بد اکتفا شده است چون اين سوره از جمله سوره .تدوين نمود

کعبه  .نشين و غنی بود و کعبه درين شھر قرار داشتمکه خود يک شھر تاجر ) ازين مسأله صحبت خواھيم داشت

ن داشتند که ھر چند بار و آ مخصوص خود دربت يک از قبايلمرکز عبادت قريه ھای مختلف عرب بوده که ھر 

شغل کليد داری .  از سراسر عربستان به مکه می آمدند،ھای خود سال يک بار به منظور عبادت و پر ستش بت

نام ه او دختری ب .کليد دار کعبه يک مرد عرب بنام ابو غيشان بود .بودۀ  مھم و آبرو منداندروازه کعبه يک وظيفه

چون در فرھنگ عرب  نام خانوادگی ) ھا چوچه سگ= بنی کالب (حبی داشت که زن قصی از قوم بنی کالب بود 

  .داشتندی را حاصل ميئوجود نداشته و ندارد افراد و قبيله ھا ھم به ارتباط شغل شان لقب ھا

در يک مھمانی شبانه ابو غبشان را مست ميکند و کليد کعبه را در مقابل يک خم شراب ) پنجمين جد محمد(قصی 

ماند که  از حبی و قصی پسرانی باقی می. آن قوم بنی کالب کليد دار کعبه ميشونداز با او معامله مينمايد و بعد 

نام ه مناف که پسرانی بالشود و عبد   از قصی کليدار کعبه میعبدالدار که بعد: ھا عبارت اند از معروف ترين آن

شود که مؤسس قوم بنی ھاشم است  بعد از عبدالدار کليد کعبه به ھاشم سپرده می .نوفل و المطلب داشت، ھای ھاشم

 .ه ميدھدنام شيبه نرا به يکی از پسران ھاشم بآشود که او ھم  بعد از او کليد به المطلب برادر ھاشم واگذار می. 
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شيبه در مدينه نزد مادرش زندگی ميکرد که المطلب عموی او به آنجا  .ھاشم دو پسر داشت بنام ھای شيبه و اسد

المطلب دعب. ميگذارند) بنده المطلب ( خانواده المطلب اسم شيبه را عبد المطلب  .رفته و شيبه را با خود می آورد

از آن تاريخ به بعد کالبيھا کليد دار کعبه .شود ليد دار کعبه می به خواست عمويش المطلب کءپدر کالن محمد بنا

فرزند (ھای بسيار باالخره کليد کعبه را از پسر عمويش عبدهللا  اند  و محمد  در زمان قدرت پس از جنگ بوده

و شنبه اسم پدرش عبدهللا و مادرش آمنه بوده است او در د. نرا به عثمان پسر طلحه ميدھدآو  گيرد پس می) عباس

 می) عام الفيل(سردار قشون حبشه سال ) ابرھه(ميالدی که آن سال را نسبت لشکر کشی  ٥٧٠ربيع االول سال 

کز عبادت و رباشد و کعبه م ترين قبايل مکه بود  می او متعلق به قبيله قريش که از اصيل. نامند در مکه متولد شد

آمنه  .پدرش عبدهللا قبل از تولد او در گذشت. ريش تعلق داشت اعراب بود و کليد داری کعبه ھم به طايفه قۀبت خان

   یودر زمان. که حليمه او را به قبيله بنی سعد برد. دايه سپرد) حليمه(او را به دست  -مادر محمد بعد از تولدی او 

ھا   بسياری از آنکه قبيله بنی سعد مورد خشم محمد قرار گرفت اھالی به او گفتند که پرورده ھمين قبيله است و محمد

او شش ساله بود که مادرش را از دست داد و سر پرستی اورا عبدالمطلب پدر کالنش به عھده گرفت  که . را بخشيد

در طفوليت چوپانی محمد  .طالب  وا گذاشت سر پرستی محمد رابه پسر خود ابوبعد از دو سال او ھم فوت شد و

ما از مال  دنيا آنقدر بھره نداشت و  گاه گاھی به سوريه  غرض بھبود د ابو طالب گر چه از طايفه قريش بود امينمو

ًسالگی محمد نظر به اصرار خودش او را ھم با خود ميبرد که معموال  ١٢وضع ماليش مسافرت ميکرد که بعد از 

سم اين مسافرت ھا اضافه تر از سه ماه طول ميکشيد و زمينه خوبی را برا ی محمد مساعد ساخته بود تا مرا

که سه روزه ) عکاظ(محمد در جوانی اغلبا در بازار مکاره  . ديده و توجه نمايدرا کليسائی و عبادات عيسو يان  

ھا و عيسوی ھا  راه از مکه بود شر کت می جسته و در داد و ستد ھای تجارتی سھم ميگرفته و ھمچنان با يھودی

يک  ،ھا را فرا ميگرفته است عبدهللا بعد از مرگ خود يک ھمسر بيوه دينی آنھای فراوان داشته و اصول  صحبت

ھا بود از خود به جای گذاشت که  که خدمت کار آن) ام ايمن(نام ه س شتر و يک دختر برده بأپنج ر ،خانه مسکونی

فتار حليمه دايه محمد و  جنسی محمد را جوابگو بوده است  نظر به گتمايالتبنا بر رواياتی او اولين خانمی بوده که 

بوده است و تعدادی زيادی  فکر ميکردند  )بيماری غش و ضعف(جريانات بعدی زندگی او محمد  مبتال به ھيستری 

 . شود که حلول ارواح خبيثه باعث آن تبارزات می

ديجه قرار است ما خۀيد که کاروان عمو زادگو نمايد و می روزی ابو طالب به محمد پيشنھاد کار پيدا نمودن را می

کاروان را رھبری نمايد  او ميتواند به خديجه  به طرف سوريه حرکت کند و او در جستجوی شخصی است که

محمد ھم چنان کرد و مورد قبول خديجه واقع شد  و محمد ھمراه کاروان تجارتی  .مراجعه و اظھار آمادگی نمايد

ھای زيادی را با رو حانيون عيسوی مساعد  ينه صحبتخديجه عازم بصره گرديد و اين سفر و اقامت در بصره زم

غالم  خديجه که در تمام سفر اورا ) ميسره(ساخت و  محمد با زيرکی خاصی در تجارت فايده گرفت و به سفارش  

ھمراھی مينمود بعد از باز گشت نزد خديجه رفته و جريان نفع بردن زياد تر را به اطالع او رسانيد که باعث 

سال داشت دو مر تبه ازدواج کرده بود و از شوھران قبلی  ٤٠خديجه درين زمان  .حد خديجه گرديد خوشنودی بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

عشق محمد در دل خديجه پيدا شد و توسط يکی از برده ھايش  در زمينه اقدام و  .خود  يک دختر و دو پسر داشت

دختران محمد . دختر آورد  ٤پسر و  ٢ازدواج صورت گرفت و خديجه برای محمد  .محمد ھم موافقه نشان داد

 .خديجه مصروف تجارت خود بود و محمد به کوه حرا ميرفت.  زنده ماندند اما پسران او در طفوليت در گذشتند 
  :ای بر او نازل شد و گفت به نظرش آمد که فرشتهبود و در يکی از شبھای رمضان که در کوه عزلت گزيده 

و او گفت من خواننده   ) بخوان(و اين سؤال دو باره تکرار شد  .م بخوانمنميتوان: به اسم خالقت او گفت )  بخوان(

  .نيستم

بخواند و به او د يل به او گفت بخوان يعنی آنچه را که او ميگويئوانستم درک نمايم اين بود که جبرچيزی که من نت 

تکرار آن کلمات به نظر من   .نمنميتوانم  بخوا گفت من کدام ورق کاغذی نداد تا او از روی آن بخواند که محمد می

خديجه اولين . خانه آمد و جريان را با خديجه در ميان گذاشت و اين شروع بعثت او بوده محمد ب. اشکالی نداشت

 علی اولين کودک و ابوبکر از بزرگان و از غالمان زيد بن حارثه و بالل حبشی اولين کسانی بودند که مسلمان ،زن

سال مردم را پنھانی به اسالم  ٣محمد تا  .ثت جعفر بن ابيطالب برادر علی مسلمان شدشدند و از ھمان آغاز بع

 سوره حجر دعوت به اسالم علنی شد٩٤دعوت مينمود  و بعد از نازل شدن آيه 

يھودی نشين مکه رفت و آمد ميکرد و چگونگی معتقدات و انجام ۀ که به سن بلوغ رسيد دايما در محلني امحمد بعد از

رسی قرار ميداد و  اجتماعی اسرائيلی ھا را مورد برداب و رسوم  و مقررات زندگی خصوصی وآمذھبی فرايض 

 می آموخت

در ھيچ کدام کتابی که  .ی تورات و انجيل در پيامبری محمد گواه است مسلمانھا ادعا دارند که پيش گوئھمچنان  

بود موجوديت چنين حکمی در  اگر چنين ھم می .عمل نيامده استه کری بذميگويند آسمانی است راجع به محمد 

 .توانسته باشد  که آن زمان می زيستند مفھومی نداشته است و طرح پوچی بيش نمییتورات و انجيل برای مردم

صاحب معجزه نبوده و ھر باری ھم که مردم غرض اثبات پيامبری اش خواستار معجزه ميشدند او شانه خالی 

  :گويد می ١٤٥آيت ) گاو(در سوره بقره . ميکرد

گفتند و : ٣٧سوره انعام آيت . قبله ترا پيروی نميکنند) باز(و اگر ھر گونه معجزه ای برای اھل کتاب بياوری  

دگارش بر او نازل نشده است ؟ بگو بی ترديد خدا قادر است معجزه ای فرو فرستد چرا معجزه ای از جانب پرور

 . ھا نميدانند ليکن بيشتر آن

چرا از جانب پروردگارش معجزه ای بر او نازل نشده  :گويند می ِوکسانی که کافر شده اند: ٢٧ت سوره رعد آي

باز گردد ) به سوی او(کند و ھر کسی را که  در حقيقت خدا است که ھر کسی را که بخواھد گمره می: است ؟ بگو

ھای قر آنی محمد ھيچ معجزه ای  شتهمطابق به نو. اسخ بيربط در اين آيات ھويدا استپ. سوی خود راه می نمايده ب

ن قبله يتعي ،مباھله ،معراج، نداشته است اما  سخنگويان اسالم  سعی نموده اند تا بعضی چيز ھا مثل شق القمر

 .مسجد النبی و غيره را در قالب معجزات به محمد نسبت دھند

 ٥٦آيت  .خود ميدھده تر از خدا ب آيات قرآن از خود صفت نموده و بعضی وقتھا مقام باالزی امحمد در بسيار
خدا و فرشتگانش بر روان پاک اين پيغمبر صلوات و درود ميفرستد شما ھم ای اھل ايمان بر او سالم : سوره الحزال
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  .يدئم گوو درود بفرستيد و با تعظيم و اجالل بر او سال

 او ۀاند و ھر دو طايف راھيم مخالفت نداشتهھا با اب محمد  دين خود را دين ابراھيمی ناميد چون نه يھوديان و نه مسيحی

ھا از طرف محمد  مطرح شده بود و  خاطر جلب رضايت و ھمکاری آنه ًدانند و اين کار مشخصا ب را پيامبر می

ھا دين خود را مطرح ساخت  دعوت و به آن محمد سران عرب را .ادامه دھنده دين ابراھيمی خود را معرفی مينمود

 داماد ھا خسر و يا باالخره زير فشار مردم مکه محمد با يارانش که ھر  چھار آن .ا گرديدھ که باعث تمسخر آن

 شود ه رفتند که ھجرت ناميده مینمحمد بودند از مکه به مدي

ه  آن در مدت ده سال در مکه تدوين شده و ب،سور ٨٨آيت بوده که   ٦٢٣٦ سوره  و   ١١٤قرآن  مشتمل بر  

ھای مدنی  نام سورهه سال وضع شده که ب ١٣سوره ديگر در مدينه در ظرف  ٢٦گردد و ھای مکی ياد مي نام سوره

  ).از قرآن وآيات آن در بخش جدا صحبت خواھيم نمود . (يادميگردد

ھای  عثمان  يکی از کاتبان وحی بود او به ھنگام نوشتن آيه) شيری(عبدهللا بن  سعد بن آبی سرح برادر رضاعی 

به  .ر دھد و محمد در چند مورد پيشنھاد او را پذير فتينھاد ميکرد تا بعضی کلمات را تغيقرآن گاه به محمد پيش

محمد بعد از ارتداد او فتوای قتلش  .ھمين دليل عبدهللا در وحی بودن قرآن دچار تر ديد شد و راه ار تداد پيش گرفت

کند  فت و از محمد خواست که او را عفوعثمان او را در پناه خود گر .را صادر کرد اما او به عثمان پناھنده شد

سيره ابن ھشام و  ٢٧٢و  ٢٧١صفحات (محمد بعد از مدتی ترديد با نا راحتی فراوان از کشتن او در گذشت 

ای جداگانه روی قران و آيات که به منظور خاص حمايت از کار ھای  که در نوشته )تاريخ طبری ١١٨٧صفحه 

يان کرد ھای محمد در  جر  قرآن و عملبا در نظر داشت محتويات . صحبت خواھيم نمود،محمد  وضع شده

کشتار بير حمانه و غنيمت ھای جنگی و اسيران بر  ،اش  من زندگی شخصی و سياسی او را با فتوحات زندگی

روايت تشريح ھدايات قرآنی به استناد خود آيات قرآن و احاديث معتبر اسالمی در چند بخش مورد بر رسی قرار 

کرد ھای  پيامبر و اصحاب او باشد چون در روشنی مفاھيم قرآن به زبان  واضح ساختن عمل تا روشنگر ادعا وداده 

ھا تحقير و   منظور ازين نوشتهفارسی بھتر ميتوان به ماھيت دين اسالم پی برد و باز ھم قابل تذکر ميدانم که ھدف و

 اسالمی در زندگی خود ۀا بتوان با قبول و يا رد انديشکس نبوده فقط منظور روشن شدن حقايق است ت ھين به ھيچتو

شان با  در بخش مورد نظر ما به  وضع خانوادگی محمد  و زندگی .باور ھای خود تصميم گرفته و عمل نمائيم بنا بر

 ،جنت و دوزخ ،روح در اسالم ،ای قرآن بر رسی ھای ريشه ،معراج محمد ،ھا و فتوحات شان جنگ ،زنان 
مشروعيت بندگی و غالمی در اديان  ،قلب جايگاه تفکر و تصميم گيری، شيطان  ،يک و اجنهمال، عرش خدا

حقوق زن در اسالم و بعضی ديگر چيز ھا که خلقت از ديدگاه اديان ابراھيمی مربوط اسالم و طرح شده ، ابراھيمی

شتار بی حد باال خره در سن محمد بعد از ما جرا ھای پر پيچ و خم زندگی و ک. اسالميت است تماس خواھيم گرفت

 .  وفات نمود،ساله بود١٨ليکه عايشه خانمش اسالگی در ح ٦٣

 

  


