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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

.آزاد ل  
٢٠١١ جون ٢٧  

 

  محمد" غزوات"بررسی
٧ 

 
  .دمعامله نکني ھيچ وقت شرافت خود را برای ثروت و آزادی خود را برای کسب قدرت

 ريچارد المنک                                                                                                
 

 و دشمنان شخصی اش  کشتار يھوديان -  محمد–قرآن 

کرد که او پيامبر خدا بوده و غرض ھدايت  مردم گمراه  از طرف  عا میسال پيامبری خود اد ٢٣محمد در دوران 

ستد و محمد مردان بسياری را برای کتابت فر فرشته برای او وحی میا ھم توسط يک هللا توظيف شده است و خد

  .کاتبان مختلف وحی ھای مختلف را نوشتند. کتابت کنند ) وحی ھا را(کار گر فته بود تا به اصطالحه وحی ب

بعضی او قات است  سرح مھارت ھای ادبياتی خوبی داشته  ظاھراً . عبدهللا بن سرح يکی از کاتبان وحی  محمد بود

بھتر را جايگزين آن  ر دھد و آياتيآن را و کلمات و انشای آنرا تغيکرده است که جمالت قر پيشنھاد میحمد به م

رات مورد نظرش را انجام يداد که تغي ازه میجانمود و به او   محمد اغلب او قات با پيشنھادات او موافقه می.نمايد

دانست که يک وحی گيرنده و پيامبر نبايد اجازه داشته باشد که آنچه از   زيرا میسرح نھايتا اسالم را ترک کرد. دھد

طور مکرر تکرار شد که سرح فھميد مشکل ه رات آنقدر بياين تغي. ر بدھديشود آنرا تغي طرف خدا بر او وحی می

بود يک انسان  رار میاگر ق. شود ه تھديد به اعتبار قرآن میکند تبديل ب  وقتی سرح اسالم را ترک می.در کجاست

اعتبار تھديد سرح برای . د توانست کالم خدا باش نمین آديگر قرر بدھد يبتواند و اجازه داشته باشد که قر آن را تغي

ر پيدا ي ھيچ پيامبر واقعی ممکن نبود اجازه دھد کالم خدا تغي.آن ھمچنان تھديدی برای اعتبار خود محمد نيز بودقر

دند و بدون جنگ مکه چند وقت بعد محمد و لشکرش به مکه آم.  سکنی گزيدمکهکرد و در سرح اسالم را ترک . کند

خداوند قتل را در مکه : محمد گفت . ودروز محمد دستور قتل ده نفر از اھالی مکه را صادر نمدر آن . را فتح کردند

جرمش . ود صادر کرده ب محمد دستور قتلش را ؟؟ سرح يکی از کسانی بود که.حرام کرده است مگر در امروز 

ر فت و ھيچ جای تعجب  یشمار مبه عليه درستی قر آن و محمد چی بود ؟ او اسالم را ترک گفته بود و تھديدی 

 .نيست که محمد مرگ او را خواھان باشد

ی ئعبدهللا بن سرح العمری يکی از آنھا بود و او يکی از نخستين قريشی ھا. نفر بودند ٤٣تعداد کاتبان وحی محمد 
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 خواستم جھت می  محمد را ھر گاه میمن: دانست  او ميگفت  در مکه نوشتن می،بود که قبل از رھا کردن اسالم

 آری اين مانند ھمان ":گفت  بعد او می)يمعليم حک(نوشتم و من می) عزيز حکيم(کرد  ن ديکته میدادم او به م

 پس "ھرچه خودت دوست داری بنويس "س او گفت و سپ. و من نوشتم"اين و آن را بنويس"يک بار  او گفت " تاس

کس که به خدا دروغ    نآ تر از رکيست ستمگا(او در قرآن نوشت .  ميکردء وحی محمد را افشاکاتبوقتی اين 

 پس وقتی که محمد مکه را فتح کرد )ھيچ چيزی وحی نشده بود بست يا گفت که به من وحی شده حال آنکه به او

 اما اين کاتب وحی به عثمان پناھنده شد چون عثمان برادر .پيشين وحی اش اعدام شودکاتب دستور داد که اين 

عثمان کاتب را نزد محمد آورد و برای او . پس عثمان او را پنھان کرد تا اينکه او ضاع آرام شد. رضاعی او بود

حاضران (کی از شما من سکوت کردم تا ي:  گفتوقتی عثمان رفت محمد طلب امان کرد محمد سکوت بلندی کرد و

  :گويد کاتب وحی می.. د او را بکشي) در آنجا

وقتی محمد به  نازل شده بود و) آئينه ما انسان را از گل خالص آفريديمھر(يد گو منون که میؤ المۀ سور١٢ ت آي

ت خداوند در خور تعظيم اس:( عبدهللا بن سرح گفت ) بار ديگر او را آفرينشی ديگر داديم(گويد  ی رسيد که میئجا

) استبنويس ھمين را که اين نازل شده (: پيامبر گفت. و در تعجب از جزئيات خلقت انسان) از آن بھترين آفرينندگان

گيرد اگر او  گيرم که او ھم می ھمانقدر وحی میاگر محمد صادق و راستگو باشد پس من : عبدهللا شک کرد و گفت 

عبدهللا بن سعد بن ابی سرح که .. گويد  گويم به ھمان قدر خوب است که آنچه او می  آنچه من میيک دروغگو است

يان نگارش قرآن از اسالم بر گشت و از ترس مسلمانان از در جرمنشی محمد و به اصطالح کاتب وحی او بود  

  .مدينه به مکه  باز گشت

 هب . دادم ر میيآن تغي نوشتن قرۀر را در بارخواستم نظر پيامب من بر ھر گونه که می: گفت   عبدهللا در مکه می

  :گفت ارش واقدی او میزاساس گ

شد ھمانگونه که بر محمد وحی ميشد  من وحی میه نوشتم ب نوشتم و آنچه را که می خواستم می  من ھر چه می

 را به قتل اگر ترس از نفوذ عثمان نبود محمد در بر خورد اول عبدهللا) ٨٦٦ و٨٦٥ ص ٢ المعاری جلد –واقدی (

تداد و پيغمبری محمد اراز جمله وقايع قابل توجه سالھای نخستين (نويسد  داکتر علی ميرفطروس می. رسانيده بود

بن سرح که زمانی  از نزديک ترين اصحاب و محارم محمد و . کافر شدن عبدهللا بن ابی سرح از دين اسالم است

 زيرا کند ديد میمحمد تر پيغمبری آن و ماھيت وحی ويات قربه کيفيت نزول آ پس از مدتی نسبت  کاتب وحی بود

دھد و پيغمبر آن آيات تحريف شده را می  ر میغييدلخواه خود ته او چندين بار کلمات و جمالت آيات نازل شده را ب

  با١٤ تمنون آيؤسوره م "سر انجام ابی سرح در مورد. ديد و گمان ابی سرح را بر انگيختاين امر تر. پذيرد 

 سوره ٩٣ يتآ ( محمد آنرا از من دزديده استم و  را من سروده ات او معتقد بودکه اين آي.پيغمبر اختالف پيدا کرد

 پيغمبر خون او را حالل که ابی سرح بعد از اختالف از دين اسالم بر گشت و) انعام اشاره به ھمين ماجرا است

 .کرد

 اين آيت ۀاز متن عربی آن صرف نظر شده و فقط ترجم. گويد  انعام چنين میۀ سور٩٣در مورد اين اختالف آيت 

کيست ستمگار تر از آن کس که به خدا دروغ بست يا گفت که به من (نويسم  از نوشته البيضاوی مفسر قر آن را می

 من نيز ھمانند آياتی که خدا نازل کرده است: وحی شده و حال آنکه به او ھيچ چيزی وحی نشده بود و آنکس که گفت

 ،يکه بر آنھا دست کشوده اندگرفتارند و مالاگر ببينی آنگاه که اين ستمگاران در سکرات مرگ . نازل خواھم کرد

 ۀکنند و اين به کيفر آن است که در بار که  جان خويش بيرون کنيد امروز شما را به عذابی خوار کننده عذاب  می

 . رديدک گفتيد و از آيات او سر پيچی می خدا به ناحق سخن می
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 ھای ساخته و مجموع آنرا قرآن تآيد  محمد خود برای پيشبرد مرام ھای خوآن است کهۀ اين بررسی  نشان دھند

ی ھای مردم به پيش برده ئ تا بتواند فتوحات خود را در دسته بندی اوامر مقدس غرض چپاول زندگی و داراناميد

جرای فتند و اين مار  ود محمد کشته شده و از بين می خۀبر سليقنمودند بنا که در اين امر شک میرا واشخاصی 

نام ه آن ببسياری موضوعات در مورد نزول قرشنگر تواند رو سرح که مسلمانان نخستين آنرا ثبت کرده اند می

  .شدکتاب آسمانی با

ا که نيز کرد می پسنديد آيا ممکن نيست که داستانھای ديگری ر ی که سرح اضافه میئی که محمد چيز ھائاز آن جا

دھد که داستانھای بسياری  آن به ما نشان میترکيب قررسی قرآن بدان اضافه کرده باشد؟ برمی پسنديد برای آرايش 

 ،ميدراش،  ساير کتابھای يھودی مثل ميشنا– عھد جديد –در آن وجود دارد که از منابع دينی ديگر مانند عھد عتيق 

فته شده ازصابئين و ساير اديان غير الھی که پيش از محمد گرانھای  داست،تفسير ھای خاخامھای مانند پريکاليزر

آن کاپی شده از ساير کتابھای موجود در زمان محمد بوده  ده است آيا ممکن نيست که تمام قروجود داشته اند گرفته ش

 باشد ؟؟
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 لد دومجطبقات بن سعد : منابع ذيل استفاده شده است در نوشتار فوق از
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