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های اسالمی رقم خورده است.  سال درک تاريخی ما از اسالم و تاريخ ايران توسط احاديث و اسطوره ١٢٠٠بيش از 
گويند: اسالم  ای" می سال "عده ١٢٠٠ز شکی نيست که تغيير پارادايم، بحران روحی و سردرگمی به همراه دارد. پس ا

در مکه و مدينه شکل نگرفته است، پيامبری به نام دمحم وجود خارجی نداشته [و اگر هم داشته آن دمحمی نيست که در 
اند، تهاجم اسالمی به ايران رخ نداده، خلفای راشدين محصول  های قادسيه و نهاوند وجود نداشته احاديث آمده]، جنگ

ی آغازين خود را  ی نخست اسالم مرحله ی خاستگاه اسالم و دو سده های نوين درباره اگرچه هنوز پژوهش اند و دهفانتزی بو

شناسان و مورخان سنتی روبرو  از سوی اسالم» سکوت عالمانه«کند، ولی پس از گذشت يک دهه ما هنوز با يک  سپری می
  .ی دارد که پرداختن بدانها موضوع اين نوشتار نيستالبته اين سکوت، داليل آشکار و ناآشکار بسيار .هستيم

تاريخی به منابع بنيادين  -های نوين در اين است که پژوهشگران نسل جديد، با نگاهی انتقادی  ی پژوهش مايه گوهر و بُن
ته شده  مشخص نوش ِ کنند. تاريخ اسالم و به دنبال آن تاريخ کشورهای اسالمی بر اساس چند کتاب اسالمی برخورد می

اند. آنها عبارتند از: سيره دمحم از ابن هشام،  گيری اسالم به نگارش در آمده پس از شکل  ها تقريباً دو سده است؛ اين کتاب
 .تاريخ طبری، المغازی اثر ابن واقدی و طبقات از ابن سعد

نگرد و  می» سناد و مدارک تاريخیا«ی  به منابع نامبرده به مثابه -به جزء چند استثنا -شناسی سنتی باختر زمين  اسالم
مورد  )بدون سنجش علمی يعنی بدون آنکه راستی يا ناراستی اطالعات مندرج در اين کتابها را با ابزار عقالنی (علمی

 .اند ها درست کند که اين اطالعات و آگاهی بررسی قرار دهد، از اين نقطه حرکت می

 

ی عربستان پيامبری به نام دمحم متولد شده  جزيره ميالدی در شبه ۵٧٠ل نگارهای اسالمی، در سا  رويداد ِطبق گزارشات
رسد،  سالگی می ۴٠ساله و تاجر به نام خديجه ازدواج کرده. زمانی که دمحم به سن  ۴٠سالگی با زنی  ٢۵که در سن 

  ِا به تدريج در قالبهای خود ر گزيند و او پيام ی خود يعنی جبرئيل، او را به پيامبری برمی خداوند از طريق فرشته
رساند. و بدين ترتيب اين دين از دو کيفيت اصيل برخوردار  به دمحم می )مبين(ها و آيات به زبان عربی روشن  سوره

  .شود: يکی وحيانی بودن قرآن و ديگری زبان عربی آن می

 

کرد و سپس به  بود در مکه زندگی میدهند که پيامبر ابتدا يعنی تا زمانی که همسرش خديجه زنده  راويان اسالم ادامه می
ميالدی زادگاه خود، مکه، را ترک کند و به سوی يثرب  ۶٢٢مداران مکه مجبور شد که در سال  دليل فشارهای قدرت

ميرد. پس از او چهار خليفه که به  ميالدی می ۶٣٢مدينه بعدی) مهاجرت کند (آغاز سال هجری). سرانجام او در سال (
ميالدی) و در  ۶۶١تا  ۶٣٢شوند (بين  دارند، يعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی جانشين او می خلفای راشدين شهرت

کند، و پس از  گذاری می اميه پايه ی حاکمان اسالمی را به نام بنی ميالدی) معاويه نخستين سلسله ۶۶١دور بعدی (از سال 
ند. در رابطه با ايران نيز چنين آمده که اعراب شو ميالدی) صاحب قدرت در جهان اسالم می ٧۵٠اميه، عباسيان ( بنی

توانستند آخرين پادشاه ساسانی، يزدگرد ) ميالدی ۶۴٢ميالدی) و نهاوند ( ۶٣۵مسلمان، طی دو جنگ مهم يعنی قادسيه (
ی نگاران اسالمی در کتابها ای است از تاريخ اسالم که وقايع سوم، را شکست بدهند و بر ايران چيره شوند. اين فشرده

جهانی نيز بر اساس آنها به سنجش، بررسی، بازنويسی و تفسير اسالم » نخبگان«اند و  ی باال در اختيار ما گذاشته نامبرده
  .اند  کشورهای اسالمی پرداخته ِو نوشتن تاريخ

 منابع تاريخی و متدلوژی پرداختن به آنها

ها  اند. تمام اين نوشته گيری اسالم نگارش شده از شکلسال پس  ١۵٠همانگونه که گفته شد، منابع تاريخی اسالمی حداقل 
صورت گرفته است. يعنی: از پدر بزرگم شنيدم که او نيز از پدر بزرگش شنيده بود که فالن » تاريخ شفاهی«بر اساس 

دانيم که حتا بخش بزرگی از  می ٢١ی  کس به او گفته که پدرش به او گفته بود و غيره ... امروزه يعنی در سده
ای بيش نبوده است. يعنی  ميالدی) به رهبری لنين به ما رسيده، اسطوره ١٩١٧گزارشاتی که از انقالب اکتبر روسيه (



نويسان کمونيست روسی نوشتند درست بوده و نه آنگونه که سرگئی آيزنشتاين،  انقالب روسيه نه آنگونه که تاريخ
های ما از همين انقالب  ان داده است. حتا اطالعات و آگاهیبه ما نش» اکتبر«کارگردان و تئورسين سينما، در فيلم 

ی سر  با يک محاسبه .ها بوده است مشروطيت خودمان، و سيد ضيا، رضا شاه و غيره سرشار از اشتباه و نادرستی
ه گيری اسالم نگارش شده، تا چ سال پس از شکل ١۵٠ کم  ِنگاری اسالمی که دست توان تخمين زد که تاريخ انگشتی می

 !سال پيش ١٢٠٠تواند به واقعيت آن زمان نزديک باشد! آن هم در  اندازه می

ای به  »نوشته«تواند به هر  خواهد با متدلوژی علمی به سنجش تاريخ در اين يا آن حوزه بپردازد، نمی مورخی که می
يد با منابع ديگر تطبيق داده بنگرد و نبايد هم بنگرد. اطالعات و گزارشات تاريخی بدست آمده با» سند و مدرک«عنوان 

توانيم بازسازی کنيم، ولی  شوند تا بتوان اندکی به واقعيت نزديک شد. ما تاريخ گذشته را به طور دقيق و کامل نمی
شناختی و  های باستان ها، يافته ها، سکه نبشته های گوناگون معاصر، سنگ توانيم با اتکاء به منابع گوناگون مانند نوشته می

مورخی که بدون شک و ترديد به منابع و مصادر تاريخی  .تر نمائيم صوير خود را از آن برش زمانی معين دقيقغيره، ت
کند، بازتوليد سنت و  که به علم و بشريت می» خدمتی«گريزد، تنها  ی تطبيقی آنها می نگرد و به هر دليلی از مقايسه می

های  خوانش يا خوانش«نداريم، بلکه فقط » واقعيت تاريخی«گذشته در اشکال جديد است. ما اساساً چيزی به نام 
خوانش «گيری اسالم، همان چيزی است که در باال آمده و به   شکل ِداريم. خوانش مسلمانان جهان از تاريخ» تاريخی

است، ها و افکار بشری جزئی جداناپذير از ستيز بر سر قدرت  تبديل شده است. و از آنجا که انديشه» عمومی يا مسلط
 .ها، خوانش صاحبان قدرت است از تاريخ، يا کالً پديده» خوانش عمومی يا مسلط»معموالً چنين بوده و هست که 

 شناسان سنتی پژوهشگران مدرن در برابر اسالم

اريخ منابع اسالمی نام برده شده، بر مبنای ت .ی باالست ی آغاز پژوهشگران نسل جديد، نگاه انتقادی به منابع نامبرده نقطه
شناسان نسل  شفاهی غير قابل سنجش نوشته شده است که فاقد هر گونه انسجام تاريخی و عقالنی است. بر خالف اسالم

های فراوانی بوده است.  تر و با چم و خم گيری اسالم بسيار پيچيده قديم، پژوهشگران جديد بر اين نظرند که روند شکل
 عرب در مکه ظهور کرده، و خداوند از طريق جبرئيل قرآن را بر او نازل  ِد بيسوا ِيعنی اين گونه نبوده که يک پيامبر

  .کرده است و آنگاه يک باره دينی جديد به نام اسالم شکل گرفت

شناسی  های تاکنونی اسالم ی نظريه اند که همه گيری اسالم منتشر کرده ی چگونگی شکل آنها تاکنون چند کتاب درباره
گيری اسالم عرضه  سالمی را زير پرسش برده است و در برابر آن يک مسير ديگر از شکلمبتنی بر رويدادنگاری ا

کنند بلکه تغييری اساسی در الگوهای تاکنونی  تر نکرده و نمی تر يا گسترده شناسی سنتی را عميق اند. آنها، اسالم کرده
سنتی تاکنون به اين چالش هيچ گونه برخوردی شناسی  اسالم .اند، يعنی تغيير در پارادايم تاکنونی و سنتی بوجود آورده

بوده يا برخوردهای تخريبی با کيفيت سياسی. » سکوت عالمانه«نکرده است و تنها واکنش آن به اين پژوهشگران، يا 
به تفصيل به اين موضوع يعنی سکوت » ١ جهانی  ِپيدايش يک دين«  ِهاينتس اوليگ در کتاب -مارکوس گروس و کارل

 نامبرده به ويژه به آنگليکا نويويرت و  ِ نويسندگان کتاب ِاند. روی سخن  سنتی پرداخته ِشناسی ی اسالمگريز و چالش
متأسفانه تاکنون  .زنند شناسی سنتی (حداقل در آلمان) می ای آخرين حرف را در اسالم ميشائيل مارکس است که به گونه

اين گروه از پژوهشگران نکرده است و به همين دليل در اين های  شناسی سنتی هيچ گونه برخورد علمی با نظريه اسالم
  .شود ای بدانها نمی نوشتار اشاره

 مورخان و پژوهشگران ايرانی

اند، بر مبنای چهار  ی تاريخ ايران [پس از اسالم] و اسالم ارايه داده هايی که پژوهشگران ايرانی درباره تمامی پژوهش
ای   ابن نديم و غيره که باز هم به گونه ِ بالذری و الفهرست ِالبلدان های ديگری مانند فتوح بباالست. البته کتا   نامبرده ِکتاب

  .اند بازنويسی آن چهار کتاب اصلی است، مبنا قرار داده شده

 :نويسد ابن هشام می» سيره«ی  درباره» خدا سازان بی دين«مسعود انصاری در کتابش، 

ميالدی)، نخستين تاريخنويس تازی است که زندگی و شرح حال  ٧۶٨تا  ۶٩٩هجری قمری /  ١۵١تا  ٨٠ابن اسحق (»
دمحم بن عبدهللا را به رشته نگارش در آورده است. ابن اسحاق شرح حال و رويدادهای زندگی دمحم را از فاطمه دختر منذر 

زنان دانشمند بوده و فاطمه شنيده و در کتاب خود شرح داده است. فاطمه، دختر منذر و همسر المنذر هشام بن عروه از 
ی  نيز آن چه را که برای اسحق از شرح حال دمحم و زندگی او روايت کرده از مادر بزرگش اسماء دختر ابوبکر (خلفيه

و امه سلمه يکی از زنان دمحم و ساير افرادی که رويدادهای زندگی دمحم را به چشم ديده بودند، شنيده و در کتاب  (اول
ميالدی) آن کتاب را  ٨٣٣يا  ٨٢٨هجری قمری /  ٢١٨يا  ٢١٣ده است. پس از او ابن هشام (سيرت دمحم شرح دا

 «.ويراستاری و پااليش کرده است

نگرد و  با وجود اين، مسعود انصاری مانند ديگر پژوهشگران بدون نقد و با اعتماد کامل به منابع تاريخی اسالمی می
ناپذير به نگارش در آورده   سنجش ِهای شفاهی ] اسالم را بر اساس همين داده ِی [نقد های تاکنونی خود درباره تمامی کتاب



های خود را بر اساس همين تاريخ شفاهی  شناسان ايرانی مبنای پژوهش ی مورخان و اسالم بختانه، همه است. شوم
  .اند ها) قرار داده (شنيده

 سخنی با خوانندگان

در ميان خوانندگان و دوستان دور و نزديکم » ی تاريخ اسالم از آخر به آغازبازخوان -از بغداد به مرو«ی کتاب  ترجمه
 .هايی به وجود آورد که شايد الزم باشد، اندکی بدانها اشاره کرد واکنش

سوری بوده و خاستگاه  -گويد که اسالم در آغاز يک جنبش مسيحی ايرانی ی نظرات پژوهشگران نسل جديد می مايه بن
به ويژه در مرو و سوريه قرار داشت. اين جريان مسيحی که پژوهشگران نسل جديد به آن  آن در خراسان بزرگ

 اين جنبش قرآنی  ِحامل اصلی .گويند، در کنار مابقی جريانات مسيحی در ايران و سوريه قرار داشت می» جنبش قرآنی«
 .. زبان دينی آنها اساساً ُسريانی بوده استها با ايرانيان آميخته شده بودند در ايران، عربهای ساسانی بودند که طی سده

ميالدی، از يک سو باعث شد که شام و  ۶٢٢شکست ساسانيان (خسرو دوم يا خسرو پرويز) از هراکليوس در سال 
های متحد بيزانس بيفتد (به ويژه عربهای غسانی  اسرائيل و مصر از نيروهای نظامی ايرانی خالی شود و به دست عرب

ی آرامی گرفته شده است)، و از سوی  گفتند که از واژه بودند. مجموع متحدان بيزانس را قريش می که متحد بيزانس
صورت » تهاجم اسالمی«ديگر مقدمات فروپاشی ساسانيان را در درون مرزهای آن زمان فراهم ساخت. در اينجا هيچ 

، به ويژه در خراسان و -ابتدا به صورت محلی -پيمانان ايرانی آنها در خود ايران  های ساسانی و هم نگرفته بلکه عرب
سال طول کشيد تا از درون آن جنبش قرآنی مسيحی، آن  ١۵٠سيستان و ميانرودان، قدرت را به دست گرفتند. حداقل 

 .شناسيم چيزی شکل گرفت که ما امروز به عنوان اسالم می

هاينتس اوليگ  -ی کتاب يعنی کارل شود نويسنده میتاريخی، اين بوده که گفته » تغيير پارادايم«نخستين واکنش به اين 
هاينتس اوليگ يک  -يک مسيحی متعصب است که قصد دارد اثبات کند، اسالم هم يک جريان مسيحی بوده است! کارل 

ولی «نويسد:  شناسی ربطی به علم کالم يا الهيات ندارد. او در همان کتاب [از بغداد به مرو] می شناس است و دين دين
ی اديان [جهانی] از يک سو تحت تأثير اديان پيشين يعنی اديان نخستين قرار داشتند و از سوی ديگر متأثر از  همه

ی  ی ادامه های فرهنگی محيط خود بودند. هيچ کدام از آنها از "آسمان نازل نشده"اند. هر يک از آنها به مثابه ويژگی
 ]٢٩[همانجا، ص » ی "انقالبی" گذشته. ادامهی  و گاهی به مثابه - اديان پيشين قابل توضيح است 

  .گيری اديان است شناس از روند شکل اين سخن يک متکلم نيست، بلکه درک يک دين

شود، تا موضوع به  برخورد نمی» بينانه موشکافانه و باريک«شود که چرا با اديان مسيحی و يهودی اين چنين  انتقاد می
  «.کنند که منابع و مصادر اسالم در مسيحيت و يهوديت است خواهند اثبات همه می«رسد،  اسالم می

هنوز هم  -ميالدی  ١٩تا اواخر سده ی  ١٧ی  سال (از اواخر سده ٢٠٠برای آگاهی بايد گفت که روشنگران غربی طی 
اران کتاب، گويی هز اند و تا کنون بدون گزافه  کالمی از مسيحيت و يهوديت را مورد نقد قرار داده ِادامه دارد!)، درک

های (اسفار) عهد عتيق در دوران  دانستيم که بيشتر کتاب رساله و مقاله در اين باره نوشته شده است. وگرنه ما چگونه می
اند و خداوند، تورات را به موسی و ديگر پيامبران مانند اشعياء، زکريا و غيره نازل  ی تحرير در آمده هخامنشی به رشته

 ١٨٠آوری اناجيل چهارگانه حدود  برديم که انجيل ربطی به عيسی ناصری ندارد و جمع مینکرده است؟ يا چگونه پی 

 سال طول کشيده است؟ روشنگران غربی توانستند طی دو سده، يهوديت و مسيحيت را به اصطالح زمينی [تاريخی]

گيری اديان در برابر درک   شکل ِ روند ِی اساسی در اين است که زمينی کردن يا جا انداختن درک تاريخی کنند. ولی نکته
شان، از بين  شدن» زمينی«شود. مگر يهوديت و مسيحيت پس از  باعث از بين رفتن اديان نمی [theological] کالمی

  !رفتند؟ طبعاً پاسخ منفی است

 نوين ِ و نظرات در آغاز يک جنبش مسيحی بوده  ِگفتمان غالب اين شود که اسالم -يک يا دو نسل ديگر - حتا اگر در آينده
دهد. ولی ديگر اين آمادگی را دارد که بتواند  اين پژوهشگران هم مورد تأئيد قرار گيرد، باز اسالم به بقای خود ادامه می

  .خود را با شرايط مدرن تطبيق بدهد، زيرا ديگر کيفيت تاريخی آن، جايگزين کيفيت آسمانی آن شده است

 نقد گذشته

گذاری  ی مستقيمی با فاصله ی دور يا نزديک]، يعنی نقد رابطه  انجام شده، گذشته ِ گردد [عمل ینقد، اساساً به گذشته برم
ی رنگی  ی سينما چسبانده، بجز چند نقطه اش را به پرده  به معنی از سلمان رشدی) بينیِ تاريخی دارد. کسی که (نقل

گذرد. منتقد همواره  توان ديد بر روی پرده چه می میی سينماست که  کند، فقط با فاصله گرفتن از پرده چيزی مشاهده نمی
برخوردار است. ولی با توجه به اين که  -اش ی تاريخی ی فاصله به واسطه -نسبت به گذشته از يک جايگاه باالتر 

 توان ساعت تاريخ را به عقب کشاند، پس چرا بايد به نقد تاريخ و گذشته پرداخت؟  نمی



شته و آغازی دوباره در گذشته نيست، زيرا اين از محاالت است. از سوی ديگر نتايج به نقد گذشته، برای رفتن به گذ
توان بالواسطه برای امروز به کار بست. اگر چنين است، پس چه نيازی به نقد گذشته  دست آمده از نقد گذشته را هم نمی

 وجود دارد؟

پاسخ به اين پرسش است که: اگر من همين رشد عقالنی  است به گذشته؛» من«ی  يافته  رشد ِنقد گذشته، نگاه عقل کنونی
انديشيدم که  داشتم؟ باز هم همان گونه می داشتم، باز هم همان رويکرد گذشته را می ام را در فالن بُرش تاريخی می کنونی

فتگی يا رشد ؛ سنجش رشد يا انديشده بودم؟ به عبارتی، نقد گذشته يعنی: برابر هم نهادن عقل امروزين با عقل ديروزی
در گذشته چه » ما»يا » من«ام است. اين که  ام و عقل گذشته  کنونی ِی تاريخی بين عقل نيافتگی خود است، درک فاصله

ی امروزی (با شناخت و عقل »ما«کننده اين است که اگر  کرديم، در واقعيت امروز ما تأثيری ندارد، ولی تعيين
 نقد به گذشته است که سطح ِ ار بگيريم، چه کار خواهيم کرد. اين، گوهرامروزی) يک بار ديگر در شرايط گذشته قر

  .کشد را به سنجش می» من«رشديافتگی عقل امروز 

کنم که در  با اين عقلی که امروز دارم، يک بار ديگر احاديث اسالمی را مطالعه کنم آيا همانگونه درک می» من«اگر 
  ِهای نوين، راستی يا ناراستی توانم از طريق پرسش ر رشد يافته که میآن قد» من»فهميدم؟ يا عقل  سال پيش می ۵٠
 ای ديگر به سنجش بگذارم؟  ها را به گونه داده

 هايی که روزی بايد پاسخ داده شوند پرسش

نگرند.   مستند نمی ِهمان گونه که گفته شد پژوهشگران نسل جديد، تاريخ طبری و سيره دمحم را به عنوان منابع تاريخی
زمان بعثت دمحم به («ميالدی  ۶١٠طبق رويدادنگاری اسالمی، قرآن از سال  . مسلمانان، قرآن است ِترين سند مهم

ميالدی (زمان مرگ دمحم) از سوی خدا به زبان عربی در مکه و مدينه به دمحم الهام شده؛ روايت  ۶٣٢تا سال ») پيامبری
 حيوانات يا برگهای درخت خرما نوشته شده بودند و ِ ستخوان، پوستشده که اظهارات دمحم يا از بر شده يا روی سنگ، ا

آوری کرده و همين قرآنی که در  ميالدی جمع ۶۵۶تا  ۶۵٠های  ها و آيات قرآن را بين سال سرانجام عثمان همه سوره
پ رسيده و  مصر به چا ِميالدی توسط االزهر ١٩٢۴دست ماست، همان قرآن عثمان است و اين همانی است که در سال 

  .در دسترس ما قرار گرفته است

 خاستگاه جغرافيايی قرآن

بنا بر احاديث اسالمی، قرآن در مکه و مدينه به دمحم الهام شده است. يعنی خاستگاه جغرافيايی اين کتاب در اين دو مکان 
 دهد؟ است. ولی آيا قرآن درباره محل و مکان نگارش خود به ما اطالعات می

َوُهَو الَِّذی َکفَّ أَْيِديَُهْم َعنُکْم َوأَْيِدَيُکْم َعْنُهم بِبَْطِن َمکَّةَ ِمن : ٢۴، آيه ۴٨بار در قرآن آمده است، در سوره  نام مکه فقط يک
هُ بَِما تَْعَملُوَن َبِصيًرا [اوست که چون در بطن مکه بر آنها پيروزيتان د ، دست آنها را از ادبَْعِد أَْن أَْظَفَرُکْم َعلَْيِهْم ۚ َوَکاَن اللـَّ

ای ديگر  کرديد آگاه و بينا بود/ ترجمه آيتی] البته در آيه شما و دست شما را از آنها بازداشت و خدا کارهايی که می
ای، همان  کننده نامبرده شده که بدون هيچ گونه توضيح قانع» بکه«ای به نام  از مکان ناشناخته] ٩۶، آيه  ٣[سوره 

َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذی بِبَکَّةَ ُمَباَرًکا َوُهدًی ِلّْلَعالَِميَن [نخستين خانه ترجمه شده است: إِنَّ » مکه« ای که برای مردم بنا  أَوَّ
 ]ای که جهانيان را سبب برکت و هدايت است/ ترجمه آيتی شده همان است که مکه است. خانه

 .١٢٠و  ١٠١، آيات ٩و سوره  ٨، آيه ۶٣نام برده شده است: سوره » مدينه«در کنار آن، سه بار از 

ةُ َوِلَرُسولِ : ٨، آيه ۶٣سوره  َجْعَنا إَِلی اْلَمِديَنِة لَيُْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنَها اْألَذَلَّ ۚ َوِللَّـِه اْلِعزَّ ِکنَّ يَقُولُوَن لَِئن رَّ ـٰ ِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َوَل
 اْلُمَنافِِقيَن َال يَْعَلُمونَ 

 خدا و پيامبرش و  ِن به مدينه بازگرديم، صاحبان عزت، ذليالن را از آنجا بيرون خواهند کرد. عزت از آنگويند: چو می[
 ]دانند مؤمنان است. ولی منافقان نمی

َن اْألَْعَراِب ُمَنافِقُوَن ۖ َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة ۖ َمَردُوا َعَلی النَِّفاقِ : ١٠١، آيه ٩سوره  ْن َحْولَُکم ِمّ َال تَْعلَُمُهْم ۖ َنْحُن َنْعلَُمُهْم ۚ  َوِممَّ
تَْيِن ثُمَّ يَُردُّوَن إَِلٰی َعذَاٍب َعِظيمٍ  رَّ  َسنَُعِذّبُُهم مَّ

ورزند.  اند منافقند و گروهی از مردم مدينه نيز در نفاق اصرار می نشين که گرد شما را گرفته گروهی از عربهای باديه[
 ]شوند ان و دوبار عذابشان خواهيم کرد و به عذاب بزرگ گرفتار میشناسيمش شناسی، ما می تو آنها را نمی

ِه َوَال َيْرَغبُوا : ١٢٠، آيه ٩سوره  ُسوِل اللـَّ َن اْألَْعَراِب أَن يَتََخلَّفُوا َعن رَّ ِبأَنفُِسِهْم َعن نَّْفِسِه ۚ َما َکاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهم ِمّ
ِلَک ِبأَنَُّهْم َال  الُوَن ِمْن َعدٍُوّ نَّْيًال إِالَّ يُِصيبُُهْم َظَمأٌ َوَال َنَصٌب َوَال َمْخَمَصةٌ ِفی َسبِيِل اللَّـِه َوَال َيَطئُوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ اْلُکفَّاَر َوَال يََن ذَٰ

هَ َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ   ُکتَِب لَُهم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ۚإِنَّ اللـَّ

نشين اطراف آن را نرسد که از همراهی با پيامبر خدا تخلف ورزند و نبايد که از او به خود  و عربهای باديه اهل مدينه[



پردازند. زيرا در راه خدا هيچ تشنگی به آنها چيره نشود يا به رنج نيفتند يا به گرسنگی دچار نگردند يا قومی که کافران 
نزنندف مگر آنکه عمل صالحی برايشان نوشته شود، که خدا پاداش را خشمگين سازد برندارند يا به دشمن دستبردی 

 ]سازد نيکوکاران را تباه نمی

توان از آيات باال برداشت کرد که منظور از مدينه همان يثرب است که دمحم به  کنيم، اصالً نمی همان گونه که مشاهده می
شويم. به عبارتی،  های مکه و مدينه روبرو نمی ما با واژه  قرآن ِآنجا پناهنده شده بود. بجز آيات باال، در هيچ جای ديگر

  .دهد به ما می -که طبق احاديث اسالمی خاستگاه قرآن بوده - ها  ی اين مکان آيات باال تمام اطالعاتی است که قرآن درباره

فتند. البته از آنجا که تيسفون گ ها پيش از اسالم به تيسفون، مدينه می زبانان از سده دانيم که ُسريانی ولی از سوی ديگر می
تيسفون يکی از  .گفتند می» مدائن«کردند و به آن  از هفت شهرک ساخته شده بود، بيشتر از حالت جمع آن استفاده می

سوری نيز بوده است. بسياری از تصميمات دينی نيز در  -های ساسانی بوده و در ضمن مرکز مسيحيان ايرانی پايتخت
م در دربار ساسانی و هم در شورای مسيحيان که در تيسفون بود. مسيحيان نزديک به شاهان شد، ه آنجا گرفته می

 وابسته به  ِهای ديگر مسيحی، به ويژه مسيحيان  شورا توسط شاخه ِکردند که کرسی ساسانی به ويژه خسرو دوم تالش می
اسی برخوردار بودند، اشغال نشود. از اين شن جنبش قرآنی که با مسيحيان يعقوبی و آريوسی تقريباً از يک نوع مسيحيت

 قوی وجود دارد که منظور از مدينه، همان  ِاين گمان -هنوز مدرک مستندی در دست نيست -رو، طبق شواهد تاريخی 
يا » نشين عربهای باديه«، جدا کردن مدينه از »های پيرامون آن مدينه و عرب»تيسفون بوده است. زيرا عباراتی مانند 

کند که اين  ، اين گمان را در ما تقويت می»مدينه بازگرديم صاحبان عزت، ذليالن را بيرون خواهند کردچون به »
  .ندارد ]النور بعدی ربطی به يثرب [مدينه» مدينه«

توان به روشنی گفت که نام مدينه در قرآن، همان يثرب سابق يا مدينه بعدی است. به  به هر رو، از طريق اين سه آيه نمی
تواند تشخيص  نمی -اند سال بعدتر نوشته شده ١۵٠و نه احاديثی که حداقل  -ديگر، اگر خواننده فقط قرآن را بخواند سخن 

 .بدهد که خاستگاه جغرافيايی قرآن کجا بوده است

 در قرآن» دمحم«مفهوم 

و سرانجام سوره  ۴٠آيه  ٣٣، سوره ٢، آيه ۴٧، سوره ٢٠، آيه ۴٨نام دمحم تنها چهار بار در قرآن گفته شده است: سوره 
 ١۴۴، آيه ٣

دًا َي : ٢٩، آيه ۴٨سوره  ُسوُل اللَّـِه ۚ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعَلی اْلُکفَّاِر ُرَحَماُء َبْينَُهْم ۖتََراُهْم ُرکًَّعا ُسجَّ ِه دمحم رَّ َن اللـَّ ْبتَغُوَن َفْضًال ِمّ
نْ  نِجيِل َکَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ َفآَزَرهُ  َوِرْضَواًنا ۖ ِسيَماُهْم ِفی ُوُجوِهِهم ِمّ ِلَک َمثَلُُهْم ِفی التَّْوَراةِ ۚ َوَمثَلُُهْم ِفی اْإلِ أَثَِر السُُّجوِد ۚ ذَٰ

هُ الَِّذيَن آَمنُو اَع ِليَِغيَظ ِبِهُم اْلُکفَّاَر ۗ َوَعدَ اللـَّ رَّ ْغِفَرةً َوأَْجًرا ا َوعَ َفاْستَْغلََظ َفاْستََوٰی َعَلٰی ُسوِقِه يُْعِجُب الزُّ اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ِملُوا الصَّ
 َعِظيًما

 ] .... .دمحم پيامبر خدا، و کسانی که با او هستند بر کافران سختگيرند و با يکديگر مهربان[

ٍد َوُهَو ا: ٢، آيه ۴٧سوره  َل َعَلٰی ُمَحمَّ اِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُِزّ بِِّهْم ۙ َکفََّر َعْنُهْم َسِيّئَاتِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْلَحقُّ ِمن رَّ
 َوأَْصَلَح َبالَُهمْ 

که آن حق است و از جانب  - اند و بدانچه بر دمحم نازل شده  اند و کارهای شايسته کرده خدا گناه کسانی را که ايمان آورده[
 ]ح آورداند، از آنها زدود و کارهايشان را به صال ايمان آورده -پروردگارشان

اَت أَْو قُِتَل انَقلَْبتُْم َعَلٰی أَْعَقابِکُ : ١۴۴، آيه ٣سوره  ُسُل ۚ أََفإِن مَّ دٌ إِالَّ َرُسوٌل َقدْ َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُّ ْم ۚ َوَمن َينَقِلْب َعَلٰی َوَما ُمَحمَّ
هُ الشَّاِکِرينَ   َعِقبَْيِه َفَلن َيُضرَّ اللَّـهَ َشْيئًا ۗ َوَسَيْجِزی اللـَّ

آيا اگر بميرد يا کشته شود، شما به آئين پيشين  .اند جز اين نيست که دمحم پيامبری است که پيش از او پيامبرانی ديگر بوده[
 ]گرديد؟ هر کس که باز گردد هيچ زيانی به خدا نخواهد رساند. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد خود باز می

هُ ِب : ۴٠، آيه ٣٣سوره  ِه َوَخاتََم النَّبِيِّيَن ۗ َوَکاَن اللـَّ ُسوَل اللـَّ ِکن رَّ ـٰ َجاِلُکْم َوَل ن ِرّ دٌ أََبا أََحٍد ِمّ ا َکاَن ُمَحمَّ  ُکِلّ َشْیٍء َعِليًمامَّ

 ]دمحم پدر هيچ يک از مردان شما نيست. او رسول خدا و خاتم پيامبران است. و خدا به هر چيزی داناست[

آغاز شد، »] آرامی قرآن -قرائت ُسريانی »[ کريستوف لوکسنبرگ  ِشناختی که بويژه با کتاب زبانهای  يکی از بحث
اش تالش کرده با   نامبرده ِبه چه زبانی بوده است. لوکسنبرگ در کتاب» قرآن اصلی« اين موضوع است که  ِپيرامون

می تدوين شده و بعدها به عربی ترجمه و آرا -شناختی نشان بدهد که قرآن در اصل به زبان ُسريانی  ابزار زبان
دهد.  الصخره را مورد بررسی قرار می ی قبه نبشته در قرآن و سنگ «دمحم«ی  بازنويسی شده است. او همچنين واژه

اساساً نه يک نام خاص برای  -در همين چهار بار -در قرآن » دمحم«ی  پژوهشگران نسل جديد بر اين نظرند که واژه
های تاريخی،  فت مقدس است [ستايش شده، آن کس که بايد ستايش شود]. همچنين آنها، بنا بر کاوششخص، بلکه يک ص



صفت مقدسی بوده که جنبش قرآنی برای مسيح قايل بوده است. » دمحم«شناختی، بر اين نظرند که  شناسی و زبان سکه
و آمدن همين چهار آيه در قرآن] آن » دمحم« شناختی [به ويژه پرداختن به مفهوم برای پرهيز از ورود به موضوعات زبان

 .کنم ای واگذار می را به نوشتاری جداگانه

 در قرآن» هجرت دمحم»

نشده است. اين که چرا »  دمحم از مکه به مدينه ِهجرت« تاريخی اسالم يعنی  ِترين بُرش در سراسر قرآن سخنی از مهم
 خدا بود و  ِتوان گفت، خواست ته و بايسته پرسش است. البته میرخدادی به اين با اهميتی در قرآن نيامده است، شايس

 پيامبر  ِهجرت«ی   واقعه ِخواهد و بايد بتواند آن را توجيه کند. نبود  امروزی ما می ِقضيه را فصيله داد. ولی عقل و منطق
وهشگر کنجکاو بوجود  پژ ِهای فراوانی را در ذهن پرسش - نظر کنيم ِاگر از خواست خدا صرف - در قرآن » اسالم

ميالدی  ۶٢٢ هجری، که آغاز آن برابر سال  ِدر قرآن بيان نشده، پس سال» هجرت«ای به نام  آورد. حال که پديده می
طبری » :نويسد می ]/http://wikifeqh.ir[هجرت» ويکی فقه«است، کی و از کجا وارد تاريخ اسالمی شده است؟ البته 

زمان خليفه دوم که اسالم توسعه يافته بود، به فکر تعيين مبدأ تاريخی که جنبه عمومی  و يعقوبی نظرشان اين است که در
السالم را دائر بر انتخاب هجرت به عنوان تاريخ  و همگانی داشته باشد، افتادند و پس از گفتگوی فراوان نظر علی عليه

 «.پذيرفتند

نبوده است. » سال هجری«سال آغاز اسالم، سخنی از  ١۵٠دانيم که تا (حدوداً)  های کنونی می ولی بنا بر پژوهش
نبشته از معاويه است که يکی در قدره [ام قيس  ی تاريخ به اصطالح مسلمانان، دو سنگ نخستين سند مکتوب درباره

ای که در حمام شهر  نبشته اند. در سنگ کنونی] (به زبان يونانی) در اردن و ديگری در طائف (به زبان عربی) کشف شده
دره از سوی معاويه به زبان يونانی حکاکی شده، عالوه بر عالمت صليب [مفسران اسالمی عالمت صليب را با ق

روم و تاريخ شهر قدره، و سرانجام تاريخ سالی   شده، تاريخ  حکاکی ِکنند] در آخر متن رواداری دينی معاويه توجيه می
 KAT] عربها ۴٢بلکه سال » هجری«. اين سال، نه سال آمده که معاويه به عنوان حاکم عربها در قدرت بوده است

ARABA(S)] ۶۶۴ها برابرند با سال  عربهاست. و اين سال ۵٨ی طائف مربوط به سال  نبشته نوشته شده است. سنگ 

 عربها، هنوز بنا بر  ِميالدی است. جالب اينجاست که سال ۶٢٢ها سال  ميالدی. به سخنی ديگر، سال اول عرب ۶٨٠و 
تقويم اعياد عربها] تقريباً همزمان ]و به قمری » هجری«شده و نه قمری. تبديل سال عربها به  خورشيدی نوشته می تقويم

ميالدی در توس/خراسان] و پسرش مأمون  ٨٠٩ميالدی در ری، مرگ:  ٧۶٣در زمان خالفت هارون الرشيد [متولد 
ه يک دين مستقل و قائم به ذات چه راههای پر پيچ و دهد که تبديل شدن اسالم ب صورت گرفته است. اين خود نشان می

  .خمی را طی کرده است

  ميالدی چه اتفاقی رخ داد که آغاز سال عربها شد؟ ۶٢٢سال 

 .ی اينترنتی مجبورم وارد جزئيات نشوم برای رعايت حال خواننده

 امپراتور بيزانس  ِد. پس از قتلميالدی خسرو دوم، معروف به خسرو پرويز، شاهنشاه ساسانی بو ۶٢٨تا  ۵٩٠از سال 
دانست، برای خونخواهی وارد يک جنگ طوالنی با بيزانس  اش را مديون او می موريکيوس، خسرو دوم که پادشاهی

ميالدی طول کشيد. منطقه شام، اسرائيل و مصر در اين زمان جزو قلمرو بيزانس  ۶٢٨تا  ۶٠٢اين جنگها از سال  .شد
ها در آنجا حضور نظامی فعال نداشتند و آن مناطق زير  سال بود که بيزانسی ١٠٠حدود شدند، ولی ديگر  محسوب می
ها يا منصوبين] قرار داشت. به ويژه غسانيان که مسيحی [منوفيزيت] بودند و  های عرب مسيحی [واسال نظر فرمانده

 .نطقه را در دست داشتند بخش بزرگی از م ِسوريه) بود، حاکميت)های کنونی جوالن  مرکز آنها در حوالی کوه

 

ميالدی تمام شرق بيزانس را به انضمام ايران در آورد و به  ۶١۴خسرو دوم توانست طی مدت کوتاهی يعنی تا سال 
ميالدی  ۶١۴ای، ايران همان وسعتی را يافت که در زمان امپراتوری هخامنشيان داشته بود. خسرو دوم در سال  گونه

را تخريب کرد و صليب مقدس  [Church of the Holy Sepulchre] مقبره مقدس اورشليم را اشغال کرد، کليسای
ترين ضربه روانی به جهان مسيحی آن زمان بود [مثل اين است که  [دار مسيح] را با خود به تيسفون آورد. اين بزرگ

وم به خشم آمده بودند کسی يا کشوری کعبه را در مکه بمباران کند!]، نه تنها مسيحيان بيزانس از اين حرکت خسرو د
ها   زرتشتی ِها و مسيحيان ايرانی که بزرگترين رقيب ها (قبطی)، غسانيان و لخمی های مسيحی، مصری بلکه سوری
  .شدند، از اين حرکت خسرو دوم به خشم آمدند محسوب می

تصميم بگيرد،  های پی در پی او باعث شد که هراکليوس، امپراتور بيزانس، های خسرو دوم و پيروزی لشکرکشی
ای  ميالدی) و قسطنطنيه را رها کند. ولی زير فشار کليساها و منابع مالی ۶١٨پايتخت خود را به سيسيل انتقال دهد (سال 

  .که کليساها در اختيار او گذاشتند، توانست يک لشکر بزرگ سامان بدهد و خود را برای ادامه جنگ با ايران آماده کند



ميالدی با يک سپاه بزرگ راهی ارمنستان شد. خسرو دوم برای مقابله با نيروهای نظامی  ۶٢١/۶٢٢هراکليوس در سال 
هراکليوس فرمان داد تا نيروهای نظامی ايران برای دفاع از تيسفون و مقابله با هراکليوس شام، اسرائيل و مصر را 

خورند و بدين ترتيب  ز هراکليوس می سختی ا ِميالدی، سپاهيان خسرو دوم شکست ۶٢٢ترک کنند. در اين هنگام، سال 
 .کليد فروپاشی ساسانيان زده شد

 

ی شام، اسرائيل و مصر، يک بار ديگر نيروهای سوری و عرب متحد  با بيرون رفتن نيروهای نظامی ايران از منطقه
رت را در آن شدند، قد دهد] ناميده می معنی می» متحد«ی قريش از آرامی گرفته شده و  هراکليوس که قريشان [واژه

های آشوب و  ميالدی، سال ۶۶٠تا  ۶٢٢های بين  منطقه بدست گرفتند. عمدتاً قدرت در دست غسانيان مسيحی بود. سال
ميالدی، يعنی سال آزاد شدن آن قلمرو  ۶٢٢آشفتگی در مناطق شام و بيابانهای شام يعنی عربستان بود. ولی عربها، سال 

ميالدی ادامه يافت و  ۶٢٨ها نام نهادند. جنگ ايران و بيزانس تا سال  عربرا از نيروهای نظامی ايران را سال 
ميالدی به پايان رسيد. ايران ساسانی پس از شکست در اين جنگ بزرگ،  ۶٢٨سرانجام با يک پيمان صلح در سال 

. اين نخستين جنگ ميالدی، اين سرزمين ده پادشاه به خود ديد ۶۵٣آنچنان در بحران فرو رفت که تا پايان ساسانيان، 
شدند و خود » پرستان آتش«صليبی (دينی) در تاريخ بود. نيروهای نظامی هراکليوس با عالئم صليب وارد جنگ عليه 

هراکليوس هر چه در قدرت داشت برای تبديل اين جنگ، به يک جنگ مذهبی به کار گرفت. او طی تبليغات خود، تالش 
  شخصيت هراکليوس در ادبيات مسيحی .[شاه ايران] بسيج نمايد» فرعون«دی کرد مسيحيان ايران و شام را برای نابو

 .تبلور يافت که اين خود موضوعی جداگانه است «ذوالقرنين«يا » اسکندر«شرق، در قالب 

 ها تصرف شد؟ آيا ايران توسط عرب

ميالدی] از  ۶۴٢» [هاوندن«ميالدی] و  ۶٣۵» [قادسيه«  ِگويد که ايران طی دو جنگ بزرگ رويدادنگاری اسالمی می
های مسلمان شکست خورد و پادشاه ايران، يزدگرد سوم، پس از تقريباً ده سال در مرو توسط مرزبان آن شهر،  عرب

سال برای  ۴٢۶ی ساسانی پس از  ميالدی به قتل رسيد و بدين ترتيب سلسله ۶۵٢ماهوی سوری [شوری]، در سال 
ن به دلخواه يا به زور به اسالم گرويدند. اين خوانش اسالمی، از تاريخ ايران پس هميشه نابود گرديد. پس از آن، ايرانيا

  .از اسالم است

 مسيحيان شرق يا خاور ميانه

ترين رقيب   زرتشتی و قلمرو مسيحيان رومی، عمالً مسيحيان به بزرگ ِ ساسانيان ِپس از قلع و قمع مانويان در قلمرو
 آيد که منبع انسانی اين مسيحيان ايرانی چه کسانی بودند؟  ن پرسش پيش میدينی زرتشتيان تبديل شدند. حال اي

ها و آزارهای شديدی از سوی  تا پيش از تبديل شدن دين مسيحی به دين امپراتوری روم، مسيحيان همواره تحت پيگرد
دين مزدايسنه در «ولی  گرفتند. يکی از مناطق فرار مسيحيان، قلمرو اشکانيان و سپس ساسانيان بود. روميان قرار می

فروپاشی «[خنجی، » ايران زمين دين مسلط و همگانی بود و به صورت مذاهب ناهيدی، ميترايی و آذری وجود داشت
ی شيوع مسيحيت در ميان غيرايرانيانی که در قلمرو يا در پيرامون قلمرو ساسانی زندگی  خنجی درباره»] ساسانيان

های شام) در درون مرزهای امپراتوری روم نيز اندک اندک به  عربستان (بيابانقبايل شمال «نويسد:  کردند، می می
ی ششم مسيحی قبايل تغلب، کلب، جذام، بلقين، بّلی، عامنه، تنوخ، بهرا،  های سده مسيحيت گرويدند، چنان که تا نيمه

ً  غسان، نمر، اياد و يک قبيله از بنی کردند که  از مسيحيتی پيروی می تميم به مسيحيت گرويده بودند. اينها نيز عمدتا
مسيحيان عراق و خوزستان و نيز عربهای «دهد:  نويسنده ادامه می «.ترکيبی از باورهای يعقوبيان و آريوسيان بود

عمدتاً پيرو مسيحيت نوين  -ها عالوه بر نستوری - مسيحی شده در درون مرزهای ايران و روم در اواخر دوران ساسانی 
 ]خنجی، همانجا[ «.يعقوبيان و آريوسيان بودند برآمده از باورهای

ی خاورميانه تا  چنين بود که در ميان جماعات مسيحی شده«نويسد:  ی فکری اين مسيحيان می مايه ی بن خنجی درباره
خدا و  -ی پنجم مسيحی سه مسيح با سه ويژگی وارد باورهای دينی شده: يکی خدای کامل، يکی انسان های سده نيمه

معتقدان به انسان بودن و نبی بودن عيسا عموماً «دهد:  [همانجا] او ادامه می» ی آسمان و پيامبر خدا. نسان گزيدهديگری ا
 ][همانجا» در عراق و فلسطين و شمال آفريقا بودند.

انسانی و  ی گفتند؛ يعنی جنبه اعتقاد داشتند، مانند يعقوبيان، منوفيزيت می» خدای کامل«به کسانی که به مسيح به عنوان 
اش محو شده است. آنها که به مسيح به عنوان  ی خدايی ی انسانی او در جنبه اند و جنبه خدايی در مسيح با هم آميخته شده

نگريستند، مسيحيان نستوری بودند. آنها معتقد بودند که در عيسی دو گونه طبيعت مشخص و متمايز  می» خدا -انسان«
تر بوده است؛  اش قوی ی خدايی ی انسانی او از جنبه ی انسانی، ولی جنبه يگری جنبهی خدايی و د وجود دارد: يکی جنبه

ی سوم که اعتقاد داشتند، مسيح فقط برگزيده و پيامبر  يعنی عيسی، بشری بيش نبوده که به مقام خدايی رسيده است. دسته
ميالدی] مورد تعقيب قرار  ٣٢۵يه [خداست، متأثر از آريوس [متولد اسکندريه/مصر] بودند. آنها پس از شورای نيق

گرفتند و بسياری از آنها به قلمرو ساسانيان پناهنده شده بودند. ولی از نظر تاريخی، دين رسمی مسيحيان ايرانی، عمالً 



که مبتنی بر  -  ارتدوکس رومی  ِ مسيحيت ِ کالمی و سياسی ِمسيحيت نستوری بود. ولی اين سه جريان مسيحی، دشمن
  .شدند محسوب می -تثليث بود

توان نتيجه گرفت: بخش بزرگی از مسيحيان خاور نزديک و خاور ميانه، در ضديت با تثليث بود و برای مسيح،  پس می
  .] ١٧١، آيه ۴شد. و اين همان درکی است که در قرآن آمده است [سوره  الوهيت قايل نمی

 عربهای ساسانی

بوده است.  [Deportation]  اجباری ِبرابر اقوام و قبايل شورشی، کوچ های تنبيهی پادشاهان ساسانی در يکی از سياست
  ِ عمومی ِميالدی به رويکرد سياسی ٢۶٠تا  ٢۴١های  های اجباری در دوران شاپور اول شدت گرفت و بين سال اين کوچ

گو شده است. طی اين در پرسپوليس باز «ی زرتشت کعبه«ای در   نبشته ساسانيان تبديل شد. اين رويدادها حتا در سنگ
کند و هزاران نفر را  ها، شاپور اول شهر هترا (مرکز اميرنشين حيره) و دورا اروپوس در ميانرودان را اشغال می سال

 اجباری ساسانيان، در اشغال شهر انتاکيه به دست  ِ کوچ ِکوچاند. اوج اين سياست به شرق ايران، خراسان بزرگ، می
ی بوده است. تمام جمعيت آن ديار به ميانرودان کوچ داده شد و خسرو اول فرمان داد که ميالد ۵۴٠خسرو اول در سال 

های اجباری بسازند. ولی   خسرو] در ميانرودان برای کوچی ِی بهتر [انتاکيه» وه انتاکيه خسرو«يک شهر جديد به نام 
ای که پس از سه الی چهار سده،  به گونه شدند. ی وسيع خراسان بزرگ انتقال داده می های اجباری به منطقه اکثر کوچی

که  -های ساسانی در خراسان بزرگ، مرو و بلخ و خوزستان با ايرانيان آميخته شدند و جماعات دينی خود را  عرب
 .داشتند - مسيحی بودند

 

و عمدتاً زبان آنها گفتند  های ساسانی به زبان عربی امروزين سخن نمی در اينجا البته بايد به اين نکته اشاره کرد که عرب
 - اش  »شاپورگان»  ِی خاور ميانه بوده، حتا مانی به جز کتاب ُسريانی بوده است. در ضمن زبان ُسريانی، زبان دينی همه

 .هايش را به زبان ُسريانی نوشته بود مابقی کتاب - که به زبان پهلوی است

 

ميالدی)  ۴١٠يان شرق، در زمان يزدگرد اول (سال مسيحيت در ايران آنچنان رواج يافته بود که نخستين شورای مسيح
 مسيحيت در ايران، تنها محدود به خوزستان و ِ در تيسفون برپا شد. در اين جا شايد الزم به يادآوری باشد که منابع انسانی

شده بودند.  های ساسانی بودند که به خراسان بزرگ تبعيد  بزرگی از مسيحيان ايران، عرب ِشده بلکه بخش ميانرودان نمی
شناسی رومی بوده که بر تثليث [در قرآن  سوری، در ضديت با مسيحيت -شناسی غالب اين مسيحيان ايرانی  مسيحيت

ميالدی در  ٣٢۵ی نيقيه [شورای نيقيه در سال  القدس) استوار بود که با اعتقادنامه ناميده شده] (خدا، پسر، روح» سه»
ه بود. اين شورا عليه باورهای آريوس (اين گرايش مسيحی را آريانيسم نيقيه عليه آريوس تشکيل شد] تعريف شد

گويند) شکل گرفت. آريوس، معتقد بود که مسيح پسر خدا نيست و خدا در او پيکر نيافته است [مخالفت با تجسيد  می
رگزيده و پيامبر شناسی در ايران و سوريه بر اين باور بود که مسيح، فرزند خدا نيست، بلکه ب مسيح]. کالً مسيحيت

  .سوری بود -از مسيحيت، همان درک مسيحيان شرقی يا ايرانی» اسالم«اوست. از اين رو، درک 

کردند، اساساً بر مبنای همين درک  های ساسانی که در خوزستان، ميانرودان و خراسان بزرگ زندگی می  عرب ِعلم کالم
کردند، در انزوای مطلق  چند سده در کنار ايرانيان زندگی میهای ساسانی که  شناسی استوار بود. ولی عرب از مسيحيت
» تهاجم اعراب«کردند، بلکه به تدريج با ايرانيان آميخته شدند. از اين رو، بايد گفت که پيش از به اصطالح  زيست نمی

در شرق ايران  های ساسانی  عرب ِکردند. طبق تخمين مورخان، تعداد به ايران، هزاران هزار عرب در ايران زندگی می
  ]١هزار نفر بوده است. [ايرانيکا،  ٢۵٠حدوداً 

 بندی ميانی جمع

قرآن هيچ اطالعی  -١شناسی سنتی مورد توجه قرار گرفته مواجه هستيم:  ی مهم که کمتر در اسالم تا اينجا با چند مسئله
ه اين نتيجه برسيم که قرآن در مکه و مدينه توانيم ب دهد. يعنی ما از روی خود قرآن نمی ی خاستگاه قرآن به ما نمی درباره

اعالم کرده  -با الهام از سوی خدا - در قرآن هيچ نشانی وجود ندارد که فردی به نام دمحم، قرآن را  -٢نگارش شده است، 
 سوری بر اين - مسيحيان ايرانی  -۴ دين دولتی ايران يعنی دين زرتشتی بوده است،  ِمسيحيت بزرگترين رقيب -٣باشد، 

 خداست و نه فرزند خدا: المسيح عيسی ابن مريم  ِ مسيح فقط پيامبر -شناسی رومی برخالف مسيحيت- اعتقاد بودند 
شناسی با جريانات مسيحی ديگر مانند طرفداران آريوس و يعقوبيان  اين درک مسيحيت .]١٧١، آيه ۴هللا [سوره  رسول

های مسيحی در ايران  يک دين مستقل، جمعيت وسيعی از عربپيش از تبديل اسالم به عنوان  -۵تفاوتی نداشته است، 
 .شان مسيحی بوده است های اجباری مستقر شده بودند و دين طی کوچ

  سوری - شناسی ايرانی  مسيحيت ِی بيان قرآن به مثابه

ر در قرآن تکرار با ٣۴بار و مريم  ١١بار، المسيح  ٢۵ی دمحم که فقط چهار بار در قرآن آمده، نام عيسی   واژه ِبرخالف
  .هللا و منجی است شده است. عيسی در قرآن، پسر مريم، نبی، رسول



 :گويد می ١٧١، آيه ۴سوره 

ِه َوَکِلَمتُهُ أَْلَقاَها إَِلٰی اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللـََّيا أَْهَل اْلِکتَاِب َال تَْغلُوا ِفی ِدينُِکْم َوَال تَقُولُوا َعَلی اللَّـِه إِالَّ اْلَحقَّ ۚ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسی 
ْنهُ ۖ َفآِمنُوا ِباللَّـِه َوُرُسِلِه ۖ َوَال تَقُولُوا ثََالثَةٌ ۚانتَُهوا َخْيًرا لَُّکْم ۚ إِنََّما ا هٌ َواِحدٌ ۖ ُسْبَحانَهُ أَن يَُکوَن َلهُ َوَلدٌ ۘ لَّهُ َما َمْرَيَم َوُروٌح ِمّ ـٰ للَّـهُ إَِل

 ا ِفی اْألَْرِض ۗ َوَکَفٰی ِباللَّـِه َوِکيًال ِفی السََّماَواِت َومَ 

ی خدا جز سخن حق مگوئيد. هر آينه عيسی پسر مريم پيامبر خدا و  ای اهل کتاب، در دين خويش غلو مکنيد و درباره[
اين  ی او بود که مريمش افکند و روحی از او بود. پس به خدا به پيامبرانش ايمان بياوريد و مگويد که سه است. از کلمه

ها باز ايستيد که خير شما در آن خواهد بود. جز اين نيست که هللا خدايی است يکتا. منزه است از اين که صاحب  انديشه
 ]فرزندی باشد، از آن اوست که آنچه در آسمانها و زمين است، و خدا کارسازی را کافی است/ ترجمه آيتی

مسيح  -١س و يعقوبيان و جنبش قرآنی مسيحی مطابقت دارد: شناسی آريو شناسی دقيقاً با درک مسيحيت اين مسيحيت
منظور تثليث ». سه«هی نگوييد  -٢هللا ،  المسيح عيسی ابن مريم رسول :هللا است فرزند خدا نيست، ولی مسيح رسول

عنی است که مسيحيت رومی کاتوليک پس از شورای نيقيه بدان معتقد بود. مخالفت روشن با درک تثليثی از مسيحيت، ي
 .مخالفت با اين درک مسيحی که عيسی فرزند خداست

 :ی بر آنهاست»تأئيد«اند و قرآن  های آسمانی و از سوی ديگر، طبق آيات قرآنی تورات و انجيل کتاب

 ۶٨، آيه ۵سوره 

نِجيَل َوَما  ا أُنِزَل إِلَْيَک قُْل َيا أَْهَل اْلِکتَاِب لَْستُْم َعَلٰی َشْیٍء َحتَّٰی تُِقيُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ ْنُهم مَّ بُِّکْم ۗ َولََيِزيدَنَّ َکثِيًرا ِمّ ن رَّ أُنِزَل إِلَْيُکم ِمّ
بَِّک ُطْغَياًنا َوُکْفًرا ۖ فََال تَأَْس َعَلی اْلقَْوِم اْلَکاِفِری   ِمن رَّ

ده است عمل بگو ای اهل کتاب تا [هنگامی که به تورات و انجيل و آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل ش»
 ]ترجمه آيتی[ «... ايد، بر هيچ [آئين بر حقی] نيستيد نکرده

 :آمده است ٣، آيه ٣و اين که قرآن، تأييدی است بر تورات و انجيل، در سوره 

نِجيلَ  َل َعلَْيَک اْلِکتَاَب ِباْلَحِقّ ُمَصِدًّقا ِلَّما بَْيَن َيدَْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواْإلِ  َنزَّ

ست بر کتب آسمانی قبل از خود که بر  خدايی که کتاب [منظور قرآن است] را که به راستی بر تو فرستاد، تأئيدی آن«يا: 
 ][ترجمه آيتی» شما نازل کرده است. يعنی تورات و انجيل

نيست،  اند و کسی که بدانها عمل نکند، برحق های آسمانی تورات و انجيل کتاب -١دهند که  ی باال نشان می همين سه آيه
 .قرآن، تأئيدی است بر تورات و انجيل -٣مسيح فرزند خدا نيست، ولی نبی و رسول هللا است،  -٢

به جز رومی  -های ديگر مسيحی  سوری بوده که با بسياری از نحله -شناسی ايرانی   مسيحيت ِ فکری و کالمی ِاين دستگاه
 .سازگاری داشته است - کاتوليک

 پايان سخن

شناسی شرقی  های اسالمی را بخوانيم، هيچ گونه تفاوت اساسی با درک مسيحيت بدون احاديث و اسطورهاگر ما قرآن را 
سال بعدی است که درک ما را  ٢٠٠و  ١۵٠بينيم. در حقيقت اين تفاسير اسالمی پس از  ايرانی و عربی] نمی - [سوری

هايی   احاديث و اسطوره ِ قرآن بلکه از دل ِه از دلتوان گفت که اسالم ن از يک دين نوين به نام اسالم شکل داده است. می
  .اند گيری آن به نگارش در آمده سال پس از شکل ٢٠٠بيرون آمده که 

 عمر اشياء از طريق  ِتر کردن وسايل سنجش ، دقيق[Nano Technology] امروزه ما با در دست داشتن فناوری نانو
ی قرآن در صنعا [کشف در سال  های بدست آمده نست که آخرين برگهی نه چندان دور، خواهيم توا در آينده ١۴کربن 
های قرآن را تشخيص بدهيم. و چه خواهد  ترين برگه ميالدی] را آزمايش کنيم. شايد بتوانيم بدين وسيله عمر کهن ١٩٧٢

دمحم به پيامبری  ميالدی [سالی که بر اساس احاديث اسالمی ۶١٠شد اگر روزی بر ما معلوم شود که قرآن نه پس از سال 
 برگزيده شد] بلکه خيلی پيشتر از آن نوشته شده بود؟ 

ی  های کشف شده گيرند. سکه در تناقض با احاديث اسالمی قرار می» اسالم«شده در آغاز  های ضرب از سوی ديگر سکه
اويه و عبدالملک مروان دهند که مع  ماآويه] و عبدالملک مروان که در ايران ضرب شده بودند، نشان می ِ معاويه [معرب

» خلفای راشدين«کارکرد داشتند و از سوی ديگر ما هيچ گونه سکه که شاهدی بر وجود » اميرالمؤمنين«تحت عنوان 

، تأليف: علی اکبر سرفراز و فريدون آورزمانی]. همچنين نخستين »های ايران سکه[«ايم  باشد، تاکنون بدست نياورده
دهد  و اين خود نشان می .ميالدی بوده است ٢٠٣و در مکه »] هجری[«عربها  ١٨٠شده در مدينه در سال  سکه ضرب
، مدينه و مکه از اهميت چندانی برخوردار نبودند. به هر رو، مدارک واقعی با »اسالم«نخست  ١۵٠که حداقل تا 



 .نو قرار گيرندای که باعث شد پژوهشگران نسل جديد در مسيری کامالً  احاديث اسالمی همخوانی ندارند. مسئله

 

آغاز اسالم: بازسازی «  ِآوردهای پژوهشگران نسل جديد است. کتاب آن چه در اين نوشتار آمده بخش ناچيزی از دست
ای موشکافانه به موضوعاتی که در اين نوشتار آمده،  به گونه» انتقادی با اتکاء به منابع معاصر آن زمان - تاريخی 

  .ن همين سال ترجمه فارسی آن در اختيار خوانندگان قرار خواهد گرفتپرداخته است که احتماالً در پايا

های اسالمی رقم خورده است.  سال درک تاريخی ما از اسالم و تاريخ ايران توسط احاديث و اسطوره ١٢٠٠بيش از 
ويند: اسالم گ می» ای عده«سال  ١٢٠٠شکی نيست که تغيير پارادايم، بحران روحی و سردرگمی به همراه دارد. پس از 

در مکه و مدينه شکل نگرفته است، پيامبری به نام دمحم وجود خارجی نداشته [و اگر هم داشته آن دمحمی نيست که در 
اند، تهاجم اسالمی به ايران رخ نداده، خلفای راشدين محصول  های قادسيه و نهاوند وجود نداشته احاديث آمده]، جنگ

 و زمين [سياره ]Star ستاره[ خورشيد  ِدرگمی ناشی از اين تزها، کمتر از مورداند و غيره و غيره. سر فانتزی بوده

Planet [ طبعاً جهانِ نيست. هنگامی که اثبات شد زمين مرکز عالم نيست و خورشيد مرکز] ما انسانها و نه ِ  جهان 
  .پريشی کرد فکری و روان کيهان] است، کليسا و مؤمنان مسيحی را شديداً دچار آشفته
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