
 
  مناظره دکتر علي سينا با آيت هللا منتظري

  

 انجام گرفته است، دکتر علی سينا چندين سوال کوتاه را تاالر گفتمان جبهه ملی مناظره آيت هللا منتظری و دکتر علی سينا در
ت هللا منتظری را اند، متن پاسخنامه آي  مورد از اين پرسشها پاسخ داده4مطرح کرده اند و آيت هللا منتظری در نامه ای به 

 .مطالعه کنيد اينجا ميتوانيد در

  هللا منتظری ميپردازد، دکتر علی سينا در چهار نوشتار به بررسی نظرات آيت

 سن پايين عايشه بخش نخست 
 جنگهای پيغمبر بخش دوم 
 صفيه، زن يهودی پيغمبر بخش سوم 
 قتل عام يهوديان بخش چهارم 

 .بيابيد اينجا اند، متن اصلی آنها را ميتوانيد در  فارسی ترجمه شدهاين پاسخ ها همگی از زبان انگليسی به

 

است که از بهترين تارنماها اگر نه  انايم آزادی تارنمای ايرانيار، خردگرا، آزاد انديش و بنيانگذار يک دکتر علی دکتر سينا
بسيار متنوع و جالبی را  وی مقاالت و مطالب. مرجع اطالعاتی در مورد اسالم به زبان انگليسی به شمار ميرود بهترين

 ً اسالم را از جايگاه انسانگرايی، خردگرايی و منطقی به نقد  پيرامون دين اسالم به رشته تحرير در آورده است و عموما
 .شدميک

ادعاهای او و اتهامهايی که او بر پيامبر اسالم وارد ميکند رد  دالری برای کسی که بتواند ۵٠٠٠٠ دکتر علی سينا يک جايزه
 .را کليک کنيد اينجا دالری تارنمای آزادی ايمان ۵٠٠٠٠ برای اطالعات بيشتر در مورد جايزه کند در نظر گرفته است،

جانشين مطرح بودند اما  عظام شيعيان ايران هستند، که توسط آيت هللا خمينی بعنواناز مراجع  منتظری آيت هللا العظمی
 اقشار تندروی اسالمگرايان را نسبت به ايشان عوض کرد، تا آنجا افکار آزاديخواهانه و ليبرال ايشان نظر آيت هللا خمينی و

بسيار از  غضب، اذيت و آزار و بی حرمتی هایبه کناره گيری از حکومت شدند و در نهايت مورد  که ايشان کم کم مجبور
 .شده اند طرف طرفداران نظام جمهوری اسالمی قرار گرفتند و معتقد هستند که مظلوم واقع

ال با نظريات استبدادی و ضد بشری که ند و معموانديش هست آيت هللا منتظری همچنين مرجع تقليد بسياری از اسالمگرايان نو
 .ميپردازند اعتقاد دارند همچون حکم اعدام ارتداد و نظريه واليت مطلقه فقيه به مخالفت اساير اسالمگرايان بدانه
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  سن پايين عايشه
 

 .قسمت نخست.  سينا  دکترعلی ترجمه مناظره ميان آيت هللا العظمی منتظری و

  

 :سينا علیدکتر 

چطور يک  .سالگی رسيد با او همبستر شد٩ به سن سال سن داشت با وی ازدواج کرد و وقتی وی ۶ دمحم وقتی عايشه
 احساسات جنسی داشته باشد؟  ساله٩ ساله که خود را پيامبر خدا ميخواند ميتواند نسبت به دختری ۵۴شخص 

  

 :آيت هللا منتظری -١



م قبيله ای و يا  نظاتحکيمبيش از هر چيز  آنانگيزه و سنتهای قبيله ای بود،  س آداب وسنت ازدواج در آن روزگار بر اسا
و بر اين اساس تعدد همسر جهت ايجاد ارتباط با قبايل مختلف و کمک گرفتن . است بودهموقعيت اجتماعی ئاماد يا پدر دختر 

ايج آن روزار بوده است و حد و مرزی هم نداشت، از آنها برای امور اجتماعی در مواقع حساس يکی از هنجارهای شايع و ر
 . آن را در ازدواج دائم تا چهار عدد محدود نمود، و بيش از را ممنوع نمودو اين اسالم بود که حد

  

 :دکتر علی سينا

يست که اشکالی که ما به دمحم وارد ميکنيم اين ن. يک دختر بچه کم سن نيست اين به هيچ عنوان بهانه خوبی برای ازدواج با
هرگز شايسته نيست  برای يک پيامبر خدا. دن عايشه استابوبکر ازدواج کرده است، بلکه اشکال در کم سن بو چرا با دختر

غير معقول است که بر اساس اين احساسات عمل  که نسبت به يک دختر کوچک احساسات جنسی داشته باشد، و اين بسيار
بچه (ل  ساله تماس جنسی داشته باشد، او را بعنوان يک بيمار پدوفي٩يک دختر   ساله با۵۴امروزه اگر يک مرد . کرده باشد

 زندان می اندازند، چرا پيامبر اسالم بايد بخشيده شود؟ به) باز

يا احساس نياز و هوس کردن و بر انگيخته شدن احساسات جنسی در  بيماری پدوفيليا شامل تحريک شدن مکرر جنسی و"
 ١٣کودک  ايد مربوط به سال سن داشته باشد و تحريک جنسی ب١۶بيمار پدوفيل بايد بيش از . است قبال کودک و يا کودکان

 مترجم." باشد  سال۵اختالف سنی بين بيمار و شخص محرک بايد حداقل . يا کم سن و سال تر باشد

  + منبع 

  

 :منتظری هللاآيت   -٢

اگر او .  ماداميکه خديجه زنده بود، همسر ديگری اختيار نکردو نمود،ازدواج   ساله۴٠ سالگی با خديجه ٢۵پيامبر در سن 
  .مرد شهوترانی بود نمی بايست در جوانی با يک زن مسن تر از خود ازدواج می نمود و به همان اکتفا ميکرد

 

 :سينا دکتر علی

زشی در پلکان موقعيت ازدواج با يک زن ثروتمند برای دمحم خي. بود  وید و دمحم مستخدم فقيرخديجه زنی ثروتمند بو
. توجهی نميکرد چون مرد فقير و جوانی بود، هيچ کس به او. دوران دمحم يک پسر يتيم و جاه طلب بود در آن. اجتماعيش بود

حال دمحم ميتوانست در انزوا . مالی را به ارمغان آورد فاهاو برای دمحم آرامش خاطر و ر. خديجه برای دمحم يک لطف بزرگ بود
مخلوقاتی که  را به پرواز در بياورد، با اجنه ديدار کند، با شيطان بجنگد، با جبرئيل و ساير  برود و تخيالت خودبه غار خود

 .فکر سستش را شکار کرده بودند محاوره کند

 يزی غيربود، بلکه به اين دليل بود که خديجه زنی قدرتمند بود و هرگز چدمحم ننجابت   اينکه دمحم به خديجه وفادار ماند، دليل
رنجاندن زن پولدارش همه چيز را از  در آن دوران دمحم طرفداری نداشت و ممکن بود با. از اين را از طرف دمحم تحمل نميکرد

 .شود دست بدهد و بطور کامل نابود

ن ميل د و وقتی به قدرت رسيد در واقع هيچ چيز نميتوانست اورا از آنچه بدااد اگرچه وی بعد ها رنگ واقعی اش را نشان
  .آنوقت بود که تمام هنجارهای نجابت را به اذن هللا اش شکست. بازدارد داشت

 

 :منتظری آيت هللا -٣

 تقويت –قی  عالوه بر مصالح سياسی و اخال–انگيزه اصلی آن حضرت از ازدواجهای متعدد با همسران مسن و شوهر مرده 
يژه زنهای اسير فوق العاده بی ارزش و بی شخصيت گشته موقعيت اجتماعی زن در آن زمان بود، روزگاری که زنها به 

  .بودند، و جاهليت کار را به زنده در گور قرار دادن بسياری از دختران رسانده بود

http://www.umkc.edu/sites/hsw/issues/pedophil.html


  

 :سينا دکتر علی

اشت  سال د6بعد از مرگ خديجه دمحم با عايشه که تنها . ی ازدواج کرد با وخديجه دمحم همانطور که در باال آمد، به دليل ثروت
به يک زن نياز داشت و  در اين ميان وی. کرد، و بخاطر خواهش پدر عايشه، پيامبر تا سه سال به وی دخول نکرد ازدواج

کش نيز زنان  در ميان طرفداران اند.با او سر باز می زدند زنان ناباور از آنجا که وی را يک ديوانه ميدانستند از ازدواج
ميرفت و  وی زنی ايده آل برای شرايط دمحم به شمار.  يک زن مسلمان و يک بيوه بود  ودهس. بودند واجد الشرايط بسيار اندک

وی دمحم دو ماه بعد از مرگ خديجه با . برآورد  دمحم نگهداری کند و نيازهايش را ميتواند بستر دمحم را گرم کند و از خانه
البته ممکن است . نياز و نه از روی شهوت ازدواج کردپيامبر بودند که وی از روی  خديجه و سوده تنها دو زن. ازدواج کرد

تنها برای شاد کردن عمر با وی  حفصه دختر عمر نيز به گفته پدرش و دمحم چندان زيبا نبوده باشد، و دمحم ممکن است که
آنها، اگر نگوييم تمام آنها زيبا بوده اند يا بيوه زنان زيبايی بوده اند و اکثر   دمحم يا بکر وتمامی ساير زنان. ازدواج کرده باشد

آنها ازدواج کرد يا به سادگی با آنها  پيامبر تنها به دليل ظاهر و زيبايی آنها يا با. بوده اند)  سال٢٠زير (سنين نوجوانی  در
 .بدون حتی ازدواج همبستر شد

رد کند هللا آياتی را برايش افشا کند نيز زير پا بگذارد و هللا را به صحنه وا قوانين رابور ميشد بعضی از حتی برخی اوقات مج
هيچ کدام . جحش، ماريه و عايشه افتاد بعنوان مثال اين اتفاق در مورد زينب بنت. بتواند بدانچه به آن ميل داشت دست يابد تا

 ای زنانی مثلداستانه. هيچکدام قبل از ازدواج با دمحم زنان تنها و فقيری نبودند واز زنان دمحم از سوء تغذيه رنج نميبردند 
 .ميدهند سفيه، ماريه و زينب داستانهای عاشقانه ای هستند که طعم و بوی شهوت، خيانت و جرم

اما اشاره به اين در آن دوران اشاره کرديد، ) کنيزان(اسفبار دختران برده  شما البته به درستی به وضعيت رقت انگيز و
بستاند و مقام آنها را از آزاد  ه، تا قبل از اينکه پيامبر آزادی آنها رافراموش کرديد که بسياری از آن دختران برد موضوع را

شما ميگوييد که آن دختران برده بايد برای اينکه دمحم عزيزان و همسران  آيا. به برده تقليل دهد آزاد دختران و زنانی بودند
بردگان جنسی تبديل ميکردند  ه کنيز و مستخدم و ياآنها را در بازارها به مسلمانانی که آنها را می خريدند و ب را کشت وآنها 

  سپاسگزار پيامبر باشند؟

 

 :منتظری آيت هللا -۴

پس از آن حضرت . پيامبر ص با عايشه در سال اول يا دوم هجرت به اصرا پدر او ابوبکر و برخی دوستان او بودازدواج 
زيرا آن حضرت در . ن ازدواج مراعات مصالح سيايس بودانگيزه اصلی او از پذيرفتن اي. وفات خديجه مدتی بدون همسر بود

شرايط سخت و زير فشار دشمنان سرسختی مانند ابولهب و ابوجهل بود و کامال نياز به حمايت قبايل ديگری داشت، و ابوبکر 
ن ازدواج جنبه و رد پيشنهاد او در آن شرايط برای پيامبر ص مصلحت نبود، در حقيقت ايدارای قدرت و نفوذ قبيله ای بود، 

زيرا بر حسب عادت يک دختر نه ساله نمی تواند مورد عالقه جنسی يا . سمبليک داشت نه اشباع غريزه جنيس و يا عشق
  .عشق يک مرد پنجاه ساله قرار گيرد

  

 :سينا دکتر علی

يشه داشت و از ابوبکر ازدواج نکرد، احاديث بسياری وجود دارد که دمحم ميل به عا اصرار پدرشپيامبر با عايشه به دليل 
وی اعتراض کرد . بود درواقع ابوبکر از شنيدن چنين خواسته ای شوکه شده.  ساله اش را به وی بدهد۶که دختر  خواست

 پيمان ازدواج دمحم با برادرزاده خويش را ت، که اينپيامبر اس که وی با دمحم پيمان برادری بسته است و يا او برادر رضاعی
استدالل کرد که پيمان  پيامبر نظر ابوبکر را با گفتن اينکه ما برادران حقيقی و خونی نيستيم رد کرد و ، اماغير قانونی ميکند

 .برادری آنها ربطی به اين ماجرا ندارد

  

        ٧ - ۶٢ - ٨١ اریبخ صحيح 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/062.sbt.html#007.062.018


من و تو در دين هللا و "پيامبر گفت ". تو هستم اما من برادر"ابوبکر گفت . پيامبر از ابوبکر ازدواج با عايشه را تقاضا کرد
 ".حالل است کتابش برادر هستيم اما عايشه بر من

ای خود اصول اخالقی ای داشتند بر. بودند که اندک قوانين نيز برای خود داشتند  بدوی ولی به هم پيوسته ایمردماناعراب 
همچنين شهر مکه را . نميکردند بعنوان مثال در ماه های مشخصی از سال جنگ. دقت و وسواس بدانها عمل ميکردند که با

زن برادر رضاعی همچون برادرزن واقعی به . جنگ نميکردند يه آنبعنوان شهری مقدس به رسميت ميشناختند و هرگز عل
همديگر  همچنين بسيار رايج بود که دوستان نزديک پيمان برادری باهم ميبستند و. جايز نبود اج با ویشمار می آمد و ازدو

ش قرار نافع يا آرزوهايدر مقابل او و م پيامبر هر زمان که اين قوانين. را همچون برادران واقعی به رسميت ميشناختند
 .ميگرفتند آنها را زير پا ميگذاشت

را از ميل به  بسته بودند، و بنابر رسوم و قوانين عايشه همچون برادرزاده دمحم بود، اما اين دمحم رادریابوبکر و دمحم پيمان ب
 . سال سن داشت۶عايشه باز نداشت، حتی وقتی که عايشه 

ج کرد، از ازدوا ل خود تغيير ميداد با استناد به همين رسم که نميتوان با دختر برادره اميانسبت ب اما پيامبر که اخالقيات را
 .نبود چون او چندان زيبا. ازدواج با دختر حمزه سر باز زد

  

      ٧ – ۶٢ – ٣٧اریصحيح بخ

 :است از ابن عباس نقل شده
 ."است او برادر زاده من"، او پاسخ داد "دختر حمزه ازدواج نميکنی؟ آيا با"از پيامبر پرسيده شده بود، 

 .تواب او را ديده اسکند خ ر نشان ميدهد که پيامبر به عايشه گفته بود قبل از اينکه از پدرش تقاضای ازدواجيز حديث

  

  ٩ - -٨٧ ١۴٠صحيح بخاری 

 :از عايشه نقل شده است

 من فرشته   .ه بودیروياهای من ظهور کرد تو دوبار قبل از اينکه من با تو ازدواج کنم در"رسول هللا به من گفت 
حمل ميکرد، من به او گفتم، لباسش را در بياور و اورا نگاه دار، او  ای را ديدم که ترا در تکه ای لباس ابريشمی

  ." اتفاق بيافتندبايد واقعا) لخت شدن عايشه(س اين اگر اين از طرف هللا است، پ"گفتم  به خود. تو بودی

  

بود،  ابوبکر دوست خوبی برای دمحم. بود را ميتوان به سادگی رد کرد" حرکت سياسی" يک عايشه اين بهانه که ازدواج دمحم با
 برای هللا وجود نداشت کهلزومی برای پيامبر  او از پيروان دمحم و برادر رضاعی دمحم بود، به قبيله پيامبر متعلق بود، هيچ

مدارک نشان ميدهد که پيامبر مقدس از . شودبا دختر خردسالش همبستر  تحکيم دوستی اش با ابوبکر الزم باشد که
کوچکش را به ازدواج با او در  اورا وادار کرد تا دختر و اعتمادی که به او داشت سوء استفاده کرد و هواخواهی اين مرد

 پيامبر خدا است انکار کنيد؟  درخواست مردی را که معتقديدچطور ميتوانيد. بياورد

 عبدالعزی عموی. امی مستعار موهنی بودند که به عبدالعزی توسط دمحم داده شده بوداس و ابولهب) پدر جهالت(ابوجهل 
نيم رابطه ميان دشوار است که بدا بسيار. ميخواندند) پدر خرد(قريشيان وی را ابوالحکيم . پيامبر و يک مرد دانشور بود

د؟ همانطور که اشاره کرديد، اين ازدواج شر دشمنانش محافظت کن  ساله، چطور ميتوانست وی را از٩وابيدن با يک دختر خ
حفاظت بيشتر دمحم  حتی اگر اين ازدواج ميتوانست باعث. دشمنان دمحم در مکه بودند. هجرت اتفاق افتاد يک يا دو سال بعد از
 .بنابر اين عذر نيز غير قابل قبول است .امل بود بيش نيست، او خود در مدينه در امان کشود، که اين ياوه ای

.  ساله همبستر شد٩دختر ابوبکر ازدواج کرد، مسئله اين است که با يک دختر بچه  هر حال، مسئله اين است که پيامبر بابه 
بوده است که به يک دختر بچه  دمحم يک آدم فرصت طلبمعتقديد که پيامبر اين کار را کرد تا از خود محافظت کند، پس  اگر

 ساله به اندازه ٩اين عمل يک تجاوز نبود برای اينکه يک دختربچه   لطفاً نگوييد.تجاوز کرده است تا جان خود را حفظ کند
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تجاوز حساب  رضايت به تماس جنسی و يا ازدواج بدهد و اگر نتواند رضايت بدهد پس تماس جنسی با او، ای بالغ نيست که
 .ميکند دفاعيات شما پيامبر اسالم را حتی از اتهام های ما بيشتر متهم. ميشود

 سمبليک بوده است، واقعا اين مسئله چقدر ميتواند نمادين باشد که پيامبر وقتی به يگوييد اين ازدواج يک ازدواج نمادين وم
بوده است، و پيامبر يک چيز  دن با اسباب بازيهايشعايشه نزديک ميشود که به گواهی خود عايشه، وی در حال بازی کر

 با آن بازی کند؟" حيرت زده"ميدهد تا آن دختر بچه   در اختيارش قرارکامال متفاوت از اسباب بازيهای عايشه را

  

  ٧ - ۶٢ - ٩٠صحيح بخاری  
 :از عايشه نقل شده است

ن آمد و مرا وادار کرد که به خانه پيامبر وارد شوم، و هيچ چيز موجب نزد م وقتی پيامبر با من ازدواج کرد، مادرم
 . آمدن پيامبر به نزد من قبل از ظهر  نشد، مگر من تحير

، کامال "باشد  ساله احساسات جنسی داشته٩ر قبال يک دختر  ساله نميتواند د۵٣بر حسب عادت يک مرد " نوشته ايد،
ما در دنيای کاملی به سر نميبريم و کسانی  متاسفانه. مورد نظر من نيز هستاين دقيقا مسئله ای است که . صحيح است

 ری وجود دارند کهحتی امروزه نيز مردان پي. قوانين و عادتها را زير پا ميگذارند هستند که بيماری های روانی ای دارند و
به . روی اينترنت تبادل ميکنند ری و بررويای داشتن رابطه جنسی با کودکان را در سر ميپرورانند، عکسهايشان را جمع آو

اگر پيامبر آن دختر را قبل . حفاظت از کودکانمان آنها را به زندان مياندازيم گفته ميشود و ما برای) بچه باز(اين افراد پدوفيل 
 ازدواج نمادين کنم که اين ، من ميتوانستم قبول"متحير نميکرد"ان روزی که مادرش اورا به خانه دمحم آورده بود مه از ظهر

وقتی پيامبر اسالم همان روز به آن دختر کوچک دخول ميکند،  اما. و سمبليک بوده است، هرچند شايستگی آن آشکار نيست
  است؟  کار به درستی نمادی از چه چيزی بودهاين. ديد" نمادين"ئله مسئله را بعنوان يک مس واقعا دشوار است که اين

 

 :منتظری آيت هللا -۵

ه اختالف مناطق و سردی و گرمی هوا در رشد جسمی و روحی دختر و بلوغ او نقش دارد شکی نيست و اين بلوغ در اينک
 .در مناطق گرمسير زودتر اتفاق می افتد

  

 :دکتر علی سينا

دت،  و گفتيد که بر حسب عا ازدواج سمبليک و نمادين بوده است، د که اين ازدواج يکا اشاره کرده بوديدر نوشتار قبلی شم
ای کامالً متفاوت  اما حال به قضيه از زاويه"  ساله احساسات جنسی داشته باشد٩نميتواند برای يک دختر   ساله۵٣يک مرد 

 .نگاه ميکنيد

مگر اينکه شما نظريه تکاملی .  ساله باشند٩عربستان در واقع همان دختران   ساله در٩من نگران هستم که نکند دختران 
جهش و تغيير ناگهانی شديد و   سال پيش تابحال دچار١۴٠٠ارائه دهيد که نشان دهد نژاد انسانها در پيشرفته ای را  بسيار

يامبر دچار مچنان باقی ميماند که پميرسيدند، اما واقعيت ه  سالگی به بلوغ٩شگرفی شده است، و آن روزها زنان در سن 
  ساله هميشه حتی٩ای اينکه مطمئن شويم که کودکان بر. دختر نابالغ بود و اين خطا بود احساسات جنسی نسبت به يک

حديث عايشه توضيح ميدهد که وقتی  در اين. زمان دمحم نيز کودک بوده اند، تنها کافی است که به حديث بعدی نگاه کنيم
 .بازی با تاب بوده است بردن او به خانه پيامبر آمد، وی در حالمادرش برای 

    ۴٩١۶/٣١ ؛    ۴٩١۶/٣١  ؛  ۴٩١۵/٣١      سنن ابو داوود

  

 :مومنان منقول است از عايشه مادر
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 وقتیوقتی ما به مدينه آمديم، چند زن آمدند، ام رومان . شش يا هفت ساله بودم پيامبر اسالم وقتی با من ازدواج کرد که من
 ٩ و او وقتی من  بر خدا بردند،بردند، آماده و آرايشم کردند، بعد مرا نزد پيام من در حال تاب بازی بودم پيش من آمد، مرا

 .بودم او مرا جلوی در نگه داشت و من از خنده در حال ترکيدن. بودم با من جماع کرد ساله

   .با عروسکهايش بازی ميکرده است عايشه همچنين

  

  ٨ -  ٧٣ - ١۵١صحيح بخاری 
 :منقول است از عايشه

همبازی  پيامبر با عروسکهايم بازی ميکردم و دختر بچه های ديگر که دوستان من بودند نيز با من من در حضور
ا پنهان ميشدند، اما پيامبر آنها را صد) دوستان عايشه(ان بازی من وارد ميشد آنها ی پيامبر خدا به مکوقت. ميشدند

عروسک و تصاوير ممنوع است، اما برای عايشه مجاز بود زيرا در آن  بازی با. (ميکرد تا بيايند و با من بازی کنند
 )١۴٣.ص ١٣.فاتح البری ج(بود کوچکی بود، و هنوز به سن تکليف نرسيده  زمان وی هنوز دختر

 

  ٨ - ٣٣١١صحيح مسلم 

 سال ٩  سال داشته، و وقتی به خانه پيامبر وارد شده است٧با او ازدواج کرده وی  عايشه روايت کرده است که وقتی پيامبر
 .استداشته   سال سن١٨است، و عروسکهايش همراه وی بوده اند، و وقتی پيامبر اسالم فوت شد، وی  داشته

اندازه کافی  است شخصی بگويد اينکه عايشه همچنان با عروسکهايش بازی ميکرده است نشان ميدهد که به قاعدتاً ممکن
  .ميتوانست پدر بزرگش باشد ست کم از کسی کهبالغ نبوده است که در مورد مسائل جنسی چيزی بداند، د

 

 :منتظری آيت هللا -۶

 قبايلی امری مقبول و متعارف بوده است و ازدواج مردان مسن با دختران کوچکتر اختالف سن مرد و زن در جوامع بدوی و
ين عربها کم و بيش ازدواج امروز هم ب. هيچ قبح و زشتی بين مردم آن روزگار نداشته است تا آن را عمل غيراخالقی پندارند

 بدوی و قبايلی را با هنجارهای جوامع  و هنجارهای جوامعاصوال نبايد خصوصيات. مردان با دخترهای کوچک ديده می شود
  .مدنی و پيشرفته امروز مقايسه نمود

  

 :دکتر علی سينا

 امع مدرن دارند برای ما شوکه آور رسومی داشته اند که امروز با حساسيتی که جو بدوی من موافق هستم که اجتماعات
و انسانها را قربانی ميکردند، ميان  آنها حيوانات. ندانسانهای پيشين کارهای بسياری کرده اند که مارا وحشتزده ميک. هستند

 من جوامع. ميکردند و به انواع مختلفی حقوق انسانی را زير پا ميگذاشتند جنس زن و مرد تبعيض قائل ميشدند، برده داری
مدرنی را محکوم ميکنم انسانهای  من. محکوم نميکنم، زيرا آنها نميدانستند که ميتوانند بهتر از اين نيز رفتار کنند بدوی را

اجتماع بدوی خود بوده است، آن جوامع بدوی و کهنه را دنبال  که به وسيله دنبال کردن مردی که خود نتيجه و محصول
معرفی  و يک نمونه و الگو برای انسانها" رحمتی بر عالميان"امبر هللا خود را پيميکنم که  من مردی را محکوم. ميکنند

رسوم و قواعد اجتماع بدوی اش را دنبال   اينکه خود اخالق و راستی و درستی را پايه گذاری کند،کرده است، کسی که بجای
من اجتماعی را . درد که بايد از آنها تقليد کررا به رسومی جاودانه تبديل ک کرد و بنابر اين مهر تاييد بر آنها زد و آنها

رسوم قبايل کهنه را  اموش کرده است و االن تالش ميکند تا خود را فر ميکنم که شکوه و جالل و افتخار و فخر محکوم
 نداشت که هيچ چيز جديد برای اضافه کردن به اجتماع خود نسخه برداری کرده و مفاهيم کهنه آنها را با دنبال کردن پيامبری

 . مبنای رفتار خود را پايه گذاری کند  بود، بلکه خود محصول اين اجتماع

رسوم را بکار گيريم؟ چرا  ل قديمی و بدوی را با اجتماعات مدرن امروز مقايسه کنيم، اما چرا بايد اينرسوم قباي آری ما نبايد
 جامعه خودش را نداشته است قبول کنيم؟يت و توحش شکستن بربر بايد آنها را دنبال کنيم؟ چرا بايد پيامبرشان را که عرضه
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ار ميکرد، نميبايد رسوم جامعه خود را دنبال ميکرد، بلکه بايد استاندارد ديگری رفت اگر پيامبر واقعا يک پيامبر بود، بايد نوع
از طرفی  نيم؟و پيروی کبايد از ا اگر او نيز رسوم جامعه خود را دنبال ميکرد، ما چرا. چهارچوب جديدی را پايه ميگذاشت و

همچون وی لباس ميپوشند، چهره شان .  کنندو سعی ميکنند از آن پيروی مسلمانان دنيا زندگی دمحم را به دقت مطالعه ميکنند،
شبيه او  ميکنند، شبيه وی راه ميروند و شبيه وی حرف ميزنند، اعمالشان را شبيه به او ميکنند و را همچون وی آرايش

و او در واقع بعنوان نمونه و الگويی  حکم شده از طرف خدا و صحيح بوده است، معتقدند هرچه او کرده زندگی ميکنند و
عمل دمحم تنها تقليد و ادامه ای بوده است از عملی که عرف جامعه بدوی و  ی انسانها فرستاده شده است، اما شما ميگويدبرا

خودش بوده است  ماعا به دليل اينکه او تنها يک قربانی اجتميشده است و چرا ما بايد گناه اورا تنه جاهل وی حساب
کرده است و اکنون کور کورانه مردی را که رسوم  خار گذشته خود را فراموش نگاه کنيد بر سر سرزمين ما که افت  ببخشيم؟

 غرق شويم؟ آيا هيچآيا ما ميتوانيم بيش از اين نيز . پيروی ميکند، چه آمده است جامعه بدوی خود را دنبال ميکرده است
 .نميکنند رقت بار هستند تحقيری سياه کننده تر از اين هم وجود دارد؟ چقدر آنهايی از ما که اين را هنوز درک

  

 :آيت هللا منتظری -٧

از طرف ديگر ما . مسايل هر دوره و محيط را بايد با نگاه زمان و محيط خودش نگريست، نه با نگاه زمان و محيط ديگری
 نداشت  که با هدف تربيتی و معنوی اسالم منافات و تضاد– که پيامبر اسالم ص نيز بسياری از سنتهای زمان خويش مييابيم

  .عمال برخورد نکرد و يا به ندريج و واقع بينانه برخورد نمود تا موفق شود آنها را به تدريج از بن و اساس برطرف نمايد

  

 :سينا دکتر علی

 سال پيش در ١۴٠٠چيزی که . و زمينه زمان و مکان خودشان بررسی کرد  را بايد در متنمن هم معتقد هستم که مسائل
دوران به اين  شايد صحيح نباشد که ما در مورد مردم آن. بود، امروز ديگر قابل قبول به نظر نميرسد عربستان قابل قبول
يروی کنيم؟ راه حل هايی که در آن ن را پرسومشا اما سوال اين است که چرا ما بايد آن مردم را و. سختی قضاوت کنيم

ا بايد عقايدی را دنبال کرد که سودمندی خود را از دست چر. زمان ما مناسب نيست دوران برای آنها مناسب بود ديگر برای
 در تاريخ گير کرده اند؟ داده و

ک عرب بود و قواعد و رسوم مردم شما ميگوييد پيامبر ي. پيامبر را دنبال کنند مسلمانان به اين تشويق ميشوند که سنت
اما آيا با دنبال کردن  .ه بدوی خودش درست بوددنبال ميکرد، بنابر اين کاری که او در آن زمان ميکرد در جامع خودش را

  سال پيش نيست؟١۴٠٠ناشايسته اعراب  سنت های وی، درواقع جاودان کردن آن قوانين و رسوم غلط و

. زمان خودش در تضاد با آموزه های تربيتی و معنوی اسالم نبودند، مقابله نکرد  رسومی که درشما تاييد کرديد که پيامبر با
طبيعتاً پاسخ مسلمانان  ن است که آن آموزه های تربيتی و معنوی اسالم چه هستند؟ هدف اصلی اسالم چيست؟اي سوال من

اين اصلی . نکه دمحم پيامبر او است ميباشدارد و ايشريکی ند اين است که هدف اسالم تاييد يگانگی خداوند و اينکه او هيچ
بخشيده  همه گناهان ميتوانند.  اخالقی در درجه دوم مطرح ميشوندمفاهيم و آموزه های تربيتی و ترين پيام اسالم است،

 .خدا بخشيده نميشود دزدی، قتل، کشتار و بچه بازی بخشيده ميشوند اما شريک قرار دادن برای. شوند

 ۴٨ آيه سوره نساء

و هرکه به خدا . د می آمرزدآورند نمی آمرزد، و گناهان ديگر را برای هرکه بخواه هر آينه خدا گناه کسانی را که به او شرک
 .آورد، دروغی ساخته و گناهی بزرگ مرتکب شده است شرک

شرک نورزيده اند علی  د وديگر، صدام حسين، عيدی امين، بن الدن، خلخالی و خمينی بخاطر اينکه مسلمان هستن به عبارت
عای مسلمانان هندو ها به چند خدايی اعتقاد بود و به اد رغم جناياتشان بخشيده خواهند شد، اما گاندی به دليل اينکه هندو

 .سوخت دارند، تا ابد در جهنم خواهد

 شدن خودش ميکند و اينقدر موجود حقيری باشد که اينقدر پافشاری روی شناخته اين هللا بايد بيمار باشد، بايد ديوانه و
را به سرعت در  ست، بلکه بايد اواگر اين خدای دمحم است، شايسته هيچ ستايشی ني. نسبت به شرک می ورزد  حسادت

 .بيمارستان روانی بستری کرد



 راستی چه بودند؟آنها مقابله نکرد اما تالش کرد آنها را کم کم با سازش محو کند، به  اما آن رفتارهای غلط مردم که پيامبر با
يل اينکه با اصول اسالمی در تضاد دل  واقعا شرم آور است که پيامبر بچه بازی را به. در دنيای ما، پدوفيليا يک جرم است

با اينحال بسيار جای خوشحالی بود اگر مشاهده ميشد حداقل در . مقابله کند نيست به اندازه کافی مهم تشخيص نداد که با آن
ر آن، مهر را نکرد بلکه با تکرا او نه تنها اينکار.  اما نه او هرگز حتی پدوفيليا را تقبيح نيز نکرده است کند،تقبيح جايی آنرا

 .رسوم غلط نيست؛ بلکه اتفاقا روش تاييد و تبليغ آن است اين روش درستی برای محو کردن. جاودانگی بر آن زد

 يانه ای را نداشتيم، اما به لطف اسالم اين قوانينما چنين رسوم وحش. بافرهنگی بوديم قبل از اسالم ما ايرانيان انسانهای
 .است و در سرزمين ما پياده ميشوندامروز در فرهنگ ما نيز رخنه کرده 

پيامبر اسالم رسوم بسيار ديگری را نيز تاييد کرد که به . برای ما آورده است پدوفيليا تنها يکی از هدايايی است که اسالم
او . سنت های پيغمبر بود ترور کردن شخصی که انديشه مخالفی دارد نيز سنتی از.  ننگين هستندرم آور واندازه ش همين

طرفداران رژيم اسالمی ايران نيز در حال پيروی از . بکشند خيمانی را شبانه به خانه های دشمنانش ميفرستاد تا آنها رادژ
 .ندهست) بر روح معصومش صلوات( همان سنت های پيامبر هللا

  

 جنگهای پيغمبر

 .قسمت دوم.  سينا  دکترعلی ترجمه مناظره ميان آيت هللا العظمی منتظری و

   

 پرسشدومين 

ميکند، ميتواند به کاروانهای تجارتی حمله کند و همچون يک دزد سر گردنه و ياغی  چطور شخصی که خود را پيامبر خطاب
 کند؟ رفتار

  

  :آيت هللا منتظری

 تجارتی قريش، اين کاروان از تعدادی سرمايه داران ضد اسالم مکه به همراه ابوسفيان ه به کارواندر رابطه با قصد حمل
تحريکات آنان عليه اسالم و  در آن سالها دشمنی قريش و. رسخت و معروف اسالم و مسلمانان تشکيل شده بوددشمن س

اسالم شده بود و از هرسو در ومتی برای سياسی و حک مدينه به تازگی مرکزی. مسلمين از مکه به شدت جريان داشت
 .گرفته بود معرض تهاجم و دشمنی قريش قرار

توسط  ص و بعد از ايشان به دليل فشارهای کفار قريش در مکه مصادره اموال آنان پيامبر ند که بامسلمانان بسياری بود
تقاص و پس گرفتن اموال خويش از قريش  قريش خانه و کاشانه خود را رها و به مدينه مهاجرت کرده بودند، اينان درصدد

رهبری مسلمانان نيز در صدد نا امن کردن . خود داردثروت زيادی با  بودند و به آنان خبر رسيده بود که اين کاروانها
جنگ فرسايشی  هدف اصلی از حمله نا امن کردن راهها برای دشمن در حال. اقتصادی و نظامی دشمن بود راههای تقويت

 .سلمانان بودآنان با م

 .فتح شد، ادامه داشت اين حالت جنگی تا زمانی که مکه

 دو نيرو در حال جنگ با يکديگر باشند و هيچگونه پيمان صلح يا آتش بس ميان آنهايا  بديهی است هنگامی که دو کشور و
امنيت آنرا به مخاطره ه و نمود منعقد نشده باشد، هرکدام به خود حق ميدهند بنيه اقتصادی و نظامی طرف مقابل را تضعيف

 .بياندازند

قطاع . شد، و قطاع الطريق از مقوله ديگری استدر دنيا در گذشته و در حال می با و اين سنت يک سنت پذيرفته شده
در حال جنگ و نه دشمنی  به ياغيان و راهزنانی می گويند که امنيت و آرامش مردمی را که در شهر و کشور خود نه الطريق

 .نمايند نان را غارتی باشند از بين ببرند و اموال آبا کسی م



  
  

 :سينا دکتر علی

 گرامی، آيت هللا عظمی منتظری

خاطر راستگويی و صداقتتان سپاسگزاری کنم، شما بر عکس بيشتر مسلمانان که ادعا  رای آغاز، مايل هستم از شما بهب
اين . کاروانهای تجارتی حمله کرد دمحم مهاجم بود و او بود که بهجنگهای دمحم حالت دفاعی داشته است، تاييد کرديد که  ميکنند

مجبور نيستم سياهه ای از حمالتی که دمحم به کسانی که آنها را دشمن  يرا ديگر منزمان بسياری را برای ما حفظ ميکند، ز
 .ارائه دهم خوييش ميدانست

دشمنان  ی برای تضعيف را به اين دليل که استراتژی نظامکاروانها، شهر ها و کشتن شهروندان اما گويا شما حمالت دمحم به
است که مسلمانان حق دارند آنچه قريش در   دمحم برای اين حمالت اين بودهاما توضيح خود. دمحم بوده اند عادالنه ميدانيد

 .بگيرند هنگام تبعيد از مسلمانان ستانده، پس

 وی. بلکه مسلمانان به دليل اصرار دمحم مهاجرت کردند شان نراندند،دمحم را از خانه هاي اگر چه حقيقت اين است که مکيان
مدينه يافت، آنان را به مهاجرت به مدينه  ه بروند و بعد که به اندازه کافی طرفدارانی درابتدا دستور داد که مريدانش به حبش

 .فرمان داد

فرسايشی  اربه مذهب قريشيان بود و آنها را با رفتبطور دائم در حال دشنام دادن و توهين   علی رغم اينکه دمحم در حقيقت
اعمال خشونت عليه دمحم و طرفدارانش   های اسالمی گزارشی ازخود خشمگين کرده بود، حتی يک مورد نيز در تاريخنامه

 .نشده است

کشند  د به يکباره میآنها شخصی را که عقايدشان را زير سوال ببر. عليه دينشان را نميپذيرند مسلمانان امروزه هيچ انتقادی
از بردباری و مدارای دينی بيشتری  اما اعراب پيش از دمحم. و اين چيزی است که پيامبر به آنها آموخت تا انجام دهند

يهوديان در توازن همزيستی می کردند، بدون اينکه هيچ نشانه ای از  اعراب پيش از دمحم با مسيحيان و. برخوردار بودند
اعراب وقتی آغاز شد  اما آزمايش بردباری و تحمل دينی نهايی بين. گرفته از اديان بين آنها باشد برهای عداوتها و دشمنی

تهمت هايی که به قريش زده می شود،قريشيان ميزان  اما با وجود. دمحم شروع به شماتت کردن خدايان اعراب پرداختکه 
يا  ت آنها توهين ميکرد، هرگز به دمحم وه دمحم آشکارا به مقدسانشان دادند، حتی وقتی ک بااليی از بردباری و تحمل را از خود
 .هيچيک از پيروانش صدمه ای نزدند

توهينی نميکنند، آنها  بهائيها به دمحم يا هللا او. رفتاری که با بهائيان در ايران ميشود مقايسه کنيد تحمل و بردباری را بااين 
تنها چيزی که آنها ميگويند اين است که پيامبر . مخالفت نميکنند اهيم قرآنی نيزامامان را انکار نمی کنند و با هيچ يک از مف

عقايد و  اين ادعا در مقابل دشنامهای آشکار دمحم به. ظهور وی به مسلمانان وعده داده شده است آنها همان کسی است که
يغ نکرده اند، بسياری از آنها را ان دربهائي مقدسات قريش هيچ است اما نه تنها مسلمانان هيچ بيرحمی و قساوتی را از

 وق انسانی آنها را ناديده گرفته اند و بطور وحشتناکی غيرحق. اند و کتک زده اند کشته اند، زندانی کرده اند، شکنجه داده
رچند آنها طرفدارانش انجام نگرفته بود ه هيچکدام يک از اين اعمال در حق پيامبر اسالم و. انسانی با آنها برخورد کرده اند

 .ادندشستشو ميدادند و به مقدسات آنها دائم دشنام ميد ريش را با توهين و طعنهبطور دائم خدايان ق

کردند و نتوانستند تمسخر خدايانشان را تحمل کنند، سرانجام گروهی از بزرگان خود  وقتی مکيان به اندازه کافی دمحم را تحمل
زننده در مورد خدايان و دين ما  زشت واين برادر زاده تو بسيار "ت کردند که به نزد ابوطالب فرستادند و به او شکاي را

اکنون يا تو اورا نصيحت کن يا دستور ده تا ما . ماراگمراه خوانده است طاب کرده است و نياکانما را احمق خ. سخن ميگويد
سخن گفت و به آنها  يز با آنها به نرمیابوطالب ن". بنهيم اورا از خود و به هر طريق که باشد، دفع کنيم نسق کار خود

از او خواهد خواست که احترام بيشتری از خود نشان  واطمينان داد که با برادرزاده خود در اين مورد صحبت خواهد کرد 
 اگر هک تغيير نداد، پس آنها مجددا نزد ابوطالب با حالی آشفته بازگشتند و به او اخطار دادند اما دمحم اقدامات خود را. دهد
و حال ديگر ما " گفتند خواهند کردو به ابوطالب  برادرزاده اش را از رفتار زشت خود باز ندارد، آنها خود وی را مهار  او

خود در مقابل توهين به مقدسات، پدران و خديانمان نشان دهيم، يا تو اورا از توهين  براستی نميتوانيم بيش از اين تحملی از
 ".اين قضيه تصميم بگيريم  به او بپيوند تا ما بتوانيم در موردخود با او همزبان شو وتمسخر ما بازدار و يا  و

به  آنچه آنها گفته اند تنها يک اخطار بود و حتی. آزار مسلمانان در مکه گزارش شده است ست که در مورداين تمام چيزی ا
مرگ وی تا زمانی که دمحم در مکه بود هيچ  حتی بعد ازدر واقع تا زمانيکه ابوطالب زنده بود و . تهديد نيز کشيده نشده است

 .يز آزاری نديده بودنديارانش ن صدمه ای به وی زده نشده بود و هيچيک از



برخورد فيزيکی عليه مسلمانان در تاريخ گزارش شده است، کتک خوردن خواهر عمر، به  تنها گزارشی که از خشونت و
اتفاق همين قضيه نيز موجب  د است، و ازو را مورد ضرب و شتم قرار داده بواينکه وی اسالم آورده بود و عمر ا جرم

نميتوان يک آزار مذهبی ناميد، بلکه تنها ميتوان آنرا خشونت  ما حتی اين برخورد را نيزا. پذيرش اسالم از طرف وی شد
دست  سانی کنترل اعصاب خود را ازانسانی کج خلق و غير قابل پيشبينی و زود رنج بود که به آ خانوادگی دانست زيرا عمر

عمر خود در جای ديگر طريقه  باشد، زيرااما حتی اين حديث نيز ممکن است درست ن. ميداد و دست به خشونت می برد
 .نقل کرده است اسالم آوردن و آشنايی خود با اسالم را به گونه ای ديگر

 ز خانه هايشان رانده بود؟ ماود نداشت، چه کسی آنها را اهيچ آزاری عليه مسلمانان وج پس پرسش اينجا مطرح ميشود، اگر
چرا آنها بايد خانه های خود را . رفتند رها کردند و به حبشه و بعدها به مدينهميدانيم که بسياری از آنها خانه های خود را 
 رها ميسازند؟ در حالی که هيچ خطری آنها را تهديد نميکرد

. کنند اين دمحم بود که از آنها خواست که مکه را ترک.  و آنچه در مغز ميپروراند يافتدمحم پاسخ به اين سوال را ميتوان در
آيات زير به روشنی به اين . آنها واجب کرد آنها دستور داد که مکه را ترک کنند و اينرا نيز از طرف هللا بردرواقع او به 

  .مسئله اشاره ميکنند

  :٧٢سوره انفال آيه 

و با مال و جان خويش در راه ، خدا جهاد کرده اند و آنان که به مهاجران جای  داند و مهاجرت کرده انآنان که ايمان آورده 
اند خويشاوندان شما نيستند تا  ياريشان کرده اند ،خويشاوندان يکديگرند و آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت نکرده اده ود

بايد به ياريشان برخيزيد مگر آنکه بر ضد آن گروهی باشد که ميان  يدندآنگاه که مهاجرت کنند ولی اگر شما را به ياری طلب
 .اشد و خدا به کارهايی که می کنيد بيناستبسته شده ب شما و ايشان پيمانی

تاکيد  در جای ديگر دمحم. که دمحم در رابطه با پيروان خودش که مکه را ترک نکردند ميگويد اينها جمالت بسيار خشنی هستند
  .کندوی اين قضيه ميبيشتری ر

 ٨٩سوره نساء آيه 

تا  يد تا، برابر گرديد پس با هيچ يک از آنان دوستی مکنيدکفر می روند شما نيز کافر شو دوست دارند همچنان که خود به راه
ها را به بگيريد و بکشيد و هيچ يک از آن آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر جا که آنها را بيابيد

  .برمگزينيد دوستی و ياری

 

او تا جايی پارا فرا ميگذارد . رها کرده و به مدينه بروند  رادر آيه باال دمحم به به باورمندان مکه دستور می دهد که خانه خود
خورد با رب ميدهد اگر برخی از مسلمانان خواستند به مکه برگردند آنها را بکشند که اين نوع که به باقی مسلمانان دستور

نامهايش به سر آورده بود، قريش را نيز با دش بنابر اين ما ميدانيم که هرچند دمحم تحمل. طبيعت دينی اسالم سازگار است
تازه . هيچ آزاری طرف قريش وجود نداشت . بت پرستان مکه نبوده است خروج مسلمانان از مکه بخاطر آزار و اذيت

از طرف دمحم بر   تکنيک های اعمال فشار  .واسته بود ترک گفتند از آنها اينچنين خبه دليل اينکه دمحم باورمندان مکه را
  .به جهنم خواهند رفت بود که او حتی به پيروانش گفت اگر مهاجرت نکنندپيروانش آنقدر زياد 

 

 ٩٧نساء آيه  سوره

در چه کاری : آنها می پرسند  دند ازهستند که فرشتگان جانشان را می ستانند در حالی که بر خويشتن ستم ، کرده بو کسانی
آيا زمين خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت : ويند فرشتگان گ ما در روی زمين مردمی بوديم زبون گشته: بوديد؟ گويند 

 .است و سرانجامشان بد کنيد؟ مکان اينان جهنم

  

 .ازدکند و ايران را مطيع عربستان س دمحم نقشه کشيده بود که عربستان را فتح 
 حالی که تحت فشار را مجبور ميکرد تا در چرا دمحم بايد طرفدارانش" چرا؟"پرسشی که طبيعتاً مطرح ميشود اين است که 

آنها را وا ميشداشت که خانه و کاشانه خود را ترک کنند؟ اين عمل دمحم آنقدر  نبودند از شهر خود مهاجرت کنند؟ چرا وی بايد
   Sir) و سر ويليام موير (Sprenger) ناسانی همچون اسپرنگرخدانان غربی و اسالمشبوده است که حتی تاري نامعقول

William Muir)   که عده ای واقعا باور کرده بودند  انسته اند نقشه ای را که دمحم در مغز خود از همان روزهای آغازيننتو
 .ببينند او پيامبر خدا است می کشيد



 : قول ميکنداز هشامی نقل" زندگی دمحم"موئر در 

مسائلی با يکديگر به  سرهنگامی که آگاه شد ابوطالب در بستر مرگ افتاده است، گروهی را فرستاد تا طرفين بر  قريش
پيشنهاد قريش اين بود که قريشيان بر سر . برداشته شود توافق برسند و محدوديت ها از پيش روی دمحم بعد از مرگ ابوطالب

داری  دمحم نيز تعهد کند که از سوء استفاده و تمسخر و يا دخالت در باورهای قريشيان خود وباورهای باستانی خود بمانند 
ابوطالب دمحم را فراخواند و اين پيشنهاد منطقی  .يان نيز از آن طرف تعهد کنند که معترض به باورهای دمحم نباشندکند و قريش

آن  ه اگر شما آنرا تصديق کنيد، ميتوانيد باوجود دارد ک) يا شعار(نه، اما يک کلمه "داد  دمحم پاسخ. را با او در ميان گذاشت
يک کلمه "، دمحم گفت !"خوب است"  ابوجهل گفت. را مطيع خود سازيد) ايرانيان(ن تمام عربستان را تسخير کند و عجما

و آنها خشمگينانه ". ستوجود ندارد، و در کنار او هيچ چيزی را نپر نيست، بلکه ده کلمه است، بگو، هيچ خدايی جز هللا
اين يک پيشنهاد بسيار  به يک خدا تبديل کنيم؟پس تو قطعا مايلی که ما خدايانمان را "هم ميزدند، و گفتند  دست هايشان را به

از او نميتوان هيچ امتيازی نسبت به آنچه بدان  .اين شخص، کله شق و لجوج است"و به يکديگر ميگفتند !" عجيب است
 ، پس برخاستند و"ايمان نياکانمان قدم برداريم، تا اينکه خدا بين ما قضاوت کند  بازگرديم، و در مسير.ميل دارد گرفت

 ١٣۶هشامی برگ . بازگشتند

  

 .از ماجرای باال ميتوان حقايقی را دريافت

 .نکندميخواست که به اعتقادات آنها توهين  قريش مسلمانان را آزار نميداد و رئيس قبيله تنها از دمحم. الف

 .بود دمحم بر ادامه رفتار فرسايشی عليه مردم مکه و عقايدشان مصمم. ب

 .اعراب بود از) ايرانيان(عربستان و مطيع ساختن عجمان دمحم در رويای تسخير . پ

  

تان و طرفدار نداشت، در حال رويا بافی برای فتح عربس آشکار ميشود که دمحم وقتی در مکه بود و بيش از تعداد بسيار اندکی
 را زشت نپندارد؟ از "مطيع کردن"و " تسخير کردن"اين شايسته يک پيامبر خدا است که  آيا. مطيع ساختن ايران بوده است

عقايدی پيشروتر و نيکوتر برای  پيامبر که توسط خدا انتخاب ميشود بايد انتظار داشت که نوری برای انسانها باشد، يک
اينها افکار يک . اينکه به فکر تسخير و مطيع ساختن آنها باشد نها داشته باشد، نهراهنمايی آنها، آموزش و آزادی انسا

و  اينها تفکرات کسانی است که به فکر حکومت مرکزی. افکار يک کشورگشا و يک سلطه گر است بلکهپيامبر خدا نيستند 
افکار يک پيامبر که بايد پرتوافکن  همطيع کردن همگان بوده اند همچون چنگيزخان، ناپلئون، هيتلر و حتی صدام حسين، ن

 .باشد عشق و دلسوزی و رحمت و ساير زيبايی های روحانی

 افسردگی/بيماری جنون او دچار. است (Megalomania) الم قطعا يک نمونه آشکار مگالومانيااس پيامبر
(manic/depressive) راند و وقتی افسرده ميشد تسخير جهان را در سر ميپرو او وقتی سر شوق بود آن روياهای. بود

 .پروراند قشه های خودکشی را در سر مین

 "Megalomania  افرادی که دچار اين بيماری ميشوند خود را به غلط بسيار مهم و يا قدرتمند  .ستنوعی اختالل روانی ا
شديد ميشوند زيرا آنچه در  معموال اين افراد دچار افسردگی. و گمان ميکنند ميتوانند کارهای بزرگ انجام دهند می انگارند

فکر ميکردند نيستند و اين مسئله ضربه اهميتی که به آن  اطرافشان ميگذرد به آنها نشان ميدهد که دچار آن قدرت و
 مترجم "شخصيتی بزرگی به آنها ميزند

 ١١١ شماره ٨٧بخاری، جلد پنجم، کتاب  صحيح

 ١١١ شماره ٨٧صحيح بخاری، جلد پنجم، کتاب  

 قطع شده بود و پيامبر از اين بابت بسيار ناراحت بود، چنانکه شنيده شده است او چندين وحی از طرف خداوند برای مدتی
را عملی بکند جبرائيل در مقابلش  شت، اما هر وقت ميخواست اين کاربار قصد پرتاب کردن خود از باالی کوه های بلند را دا

و در نتيجه قلب دمحم ساکت ميشد و آرامش پيدا ". حقيقت پيامبر هللا هستی  تو قطعاً درای دمحم"ظاهر ميشد، و به او ميگفت 
ميکرد، اما هرگاه به   را تکرارو هرگاه مدت زمان نازل شدن وحی طوالنی ميشد، او همانکار. خانه باز ميگشت ميکرد و به

 .تکرار ميکردبود  باالی کوه ميرسيد جبرائيل بر او نازل ميشود و آنچه قبالً گفته

نبوده است، بلکه يک بيمار بوده است که دچار تعادل  اين تغيير حالت به ما سرنخ هايی ميدهد که پيامبر اسالم يک پيامبر خدا
جدی  روياهای تسخير کردن و مطيع ساختن برای وی بسيار.  دچار بوده استفسردگیا/جنون روانی نبوده است و به بيماری

 افکار درونی وی را با چنان حرارتی در خود حل کرده بودند که قدرت تشخيص خوب و بد را  روياهاو قوی بودند، و اين نوع
و هيچ چيز نميتوانست وی را از  . بودبرای وی سلطه بر ديگران داشتن به هدف اصلی تبديل شده. از ضمير وی زدوده بودند

روغ گفته بود که حتی خود را هم گول زده بود، چون الهامات کننده د او آنچنان با شور و متقاعد. رسيدن به اين هدف بازدارد
و روياهايی  قالبی خياالتش بودند، وقتی که آن الهامات نيز قطع شدند او به ساختن آيات ناشی از وحی های قبلی وی معلول
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 مگالومانيا هستند آدمهايی مثل دمحم و هيتلر که دچار. توجهی ادامه داد خود را در آنها بزرگ می انگاشت با پشتکار قابلکه 
سخنرانی هايشان، جاذبه های  معموال انسانهايی فرمند هستند با نوعی شخصيت وادار کننده که مخاطبان خود را با

 تحريک کننده و قوی  هایکردن به اينکه چگونه هيتلر با سخنراني نگاه. هيپنوتيزم ميکنندشخصيتيشان، اعتماد به نفسشان 
بتواند به ما  دلگرمی ايراد شد و اذهان ميليونها مخاطب آلمانی وی را به تسخير خود در آورد، شايد که در فضای اطمينان و

گشتن همراهان و هواداران ساده و خام وی را  مسحورسرنخ هايی از آنچه در ذهن رسول هللا ميگذرد بدهد و برای ما راز 
  .شرح دهد

 

که رويای تسخير عربستان و مطيع کردن ايران قدرتمند را در   در حالی در کنار بستر مرگ عمويش ابوطالب قرار گرفت،دمحم
هرگز   نديده بودند وطرفدارانش هيچ نبودند مگر مشتی از افراد کم تعداد که مشق نظامی نيز سر ميگذراند، حتی وقتی که

دمحم روياهای خود را با استقامت و يکدندگی  اما دمحم تنها يک خيالباف نبود،. قصد جنگيدن و يا دفاع از خويش را نداشتند
حاضر بود . رسيدن به بزرگی و وااليی که برای خود ميخواست قربانی کند دنبال ميکرد و حاضر بود همه چيز را برای

را نکوهش ميکنند   کند، کسانيکه اوکسانی را که به او پشت ميکردند را سالخی. ت ميورزيدند را بکشدمخالف کسانيکه با او
روياهای خود تمام جمعيت يهودی و مسيحی شبهه جزيره  حاضر بود برای رسيدن به. و از او انتقاد ميکنند را ترور کند
خيالی  او داستانهای. حق يهوديان مدينه و خيبر انجام دهدظالمانه ترين قتل عام ها را در  عربستان را حذف کند و يکی از

جهنم فريب ميداد تا اين افراد زودباور و  و فرشته ها را ميساخت و طرفدارانش را با داستانهای ديدار خود از بهشت واجنه 
بتواند   در ارتباط مستقيم است تااختراع کرد و ادعا کرد که پيام آور هللا است و با او دمحم هللا را نيز. بی پروا را تربيت کند

  .آورد  طرفدارانش را برای خود از اين طريق بدست نبهاطاعت بی چون و چرا و همه جا

 

زمانبندی او برای اجرای نقشه هايش عالی بود و اشخاصی که او  .روياهای او وسعت زيادی داشت و نقشه هايش کامل بود
کله شق،  شی،اعراب آن دوران خرافاتی، متعصب، تندرو، جاه طلب، ظالم، وح. ندافراد مناسبی بود با آنها کار ميکرد بسيار

عربستان و مطيع ساختن ايرانيان در زمان بسيار  طمع تسخير. شوينيست و باالتر از همه اينها ساده لوح و زودباور بودند
  .بود مناسبی در دمحم شکل گرفته

 

 برخيزند تبديل کند؟ چطور ميتوانست طرفدارانش را قانع کند تا به واقعيتاما او چگونه ميتوانست بدون ارتش روياهايش را 
دشمنی و  او بايد. پدران و دوستان خود شمشير بدست گيرند؟ او بايد نارضايتی را ترويج ميکرد و در مقابل برادران و

در تحريک ميکرد و بين مردم نفاق عليه برا او بايد برادر را. عداوت را در حالی که هيچ عداوتی وجود نداشت ايجاد ميکرد،
بنابر اين او از يک سو به خدايان . گيرند و يکديگر را به فرمان او سالخی کنند  اسلحه به دستمی افکند تا آنها با کمال ميل

رانش را تحريک کند تا بين طرفدا دشنام ميفرستاد و با عبارات زشت آنها را توصيف ميکرد، تا آنها را برانگيزد و آنها قريش
يگر طرفدارانش را مجبور کرد که سختی تبعيد را تحمل کنند و طرف د از.  ايجاد کند و باعث درگيری شود و قريشيان دشمنی
طرفدارانش احساس کنند  بنابر اين او گروهی را عليه گروه ديگری قرار داد و باعث شد که. سرازير شوند به سرزمين اجنبی

و تندی نياز داشت تا بتواند دمحم به اين خشم . ستم کشيده بودند حال آنها فقير، دلزخم و. دمورد آزار قريشيان قرار گرفته ان
  .آورد برای حکومت کردن او بايد اختالف بوجود می. گسترش دهد و اطاعت آنها را به دست بياورد سلطه خود را بر آنها

 

هيچ چيز نميتواند . بايد به آنها دشمنی بدهی ازی،برای اينکه بخواهی بر مردم نادان حکومت کنی و آنها را مطيع خود س
اين در واقع قديمی ترين حيله درون اين کتاب است که توسط تمام . جمع کند ر از يک دشمن مشترک دور شمامردم را بيشت

نيکه خود برای کسا حتی خمينی هم همين سياست را برای تقويت تسلط. در طول تاريخ بشريت استفاده شده است ديکتاتورها
  .گول دروغهايش را ميخوردند استفاده کرد

 

او . خود يک استاد فريبکاری بود" وهللا خير ماکرين مکرو و مکر هللا،" خود در قرآن رجز خوانی ميکند دمحم همانطور که
 ی ايجادنادانی و تعصباتشان هرگز از خود نابردباری مذهبی نشان نداده بودند، خشم مذهب توانست ميان مردمی که علی رغم

آنها آماده بودند تا برايش بجنگند و به  .ته، ناراضی و عصبانی بودندحال دمحم طرفدارانی را اطراف خود داشت که مالباخ. کند
به شعار حزبی اسالم تبديل شد، و البته طبق " اطاعت از خدا و رسولش. "تبديل کند او کمک کنند تا رويای خود را به واقعيت

  .ايش اختيارات کامل را به دمحم ميبخشيدهللا در وحی ه معمول

 

 ٢٣سوره جن آيه 

را نافرمانی کند ، نصيب او آتش  خدا و پيامبرش هرکه می توانم جز رساندن پيام او و انجام دادن رسالتهای او نيست وآنچه 
 .خواهند بود جهنم است که همواره در آن



زبانی قرار گرفتن از طرف دمحم، او و طرفدارانش را  مورد شماتتاين مسئله بسيار شايان توجه است که قريش بعد از سالها 
 چيز به آنها نميفروختند و هيچ چيز از آنها نميخريدند و با هيچ يک از آنان ازدواج قريشيان هيچ. تحريم اقتصادی کرد

ن را قطع نکند اورا تنبيه خدايانشا آنها ممکن است حتی او را تهديد کرده باشند که در صورتی که توهين کردن به. نميکردند
اين حبس خود . را در شعب ابوطالب محصور کرد) به جز ابولهب(اش  اعضای خانوادهاين مدت دمحم خود و  در. خواهند کرد

ميرسيد باز  در اين مدت، آنها تنها در زمان حج خارج ميشدند و وقتی مراسم حج به پايان. کشيد  سال طول3خواسته 
ست و به خدايانشان قبيحانه پرخاش خيابانها ني يش به آنجا حمله کرد، به نظر ميرسيد، از اينکه دراما وقتی قر. ميگشتند

. داشتند ميخواستند مسلمانان را آزار دهند يا آنها را بکشند، فرصتهای زيادی برای اينکار اگر قريشيان. نميکند، خشنود است
 آنها مقايسه با سه قبيله يهودی مدينه که دمحم هرچند در. شان ندادنداما آنها هيچ نشانی از خشونت عليه مسلمانان از خود ن

  .خانواده اش برای قريش بسيار آسانتر بود را منهدم کرد، نابود کردن دمحم و

 

افزايش است،   وقتی ميشنيد که تعداد طرفدارانش در مدينه در حال  هرگز در مورد پيامبر و حرکتهايش با اينحال، قريش 
ر قبال مکيان بطور محسوسی خصومت آميز د  لحن پيام دمحم آکنده از جنس تيرگی و نابودی بود و اعمال او.مشکوک نبود

کنجکاوی آنها وقتی بيشتر شد . حرکتهای او باشند و اورا به دقت زير نظر بگيرند بنابر اين طبيعی بود که مکيان بيمناک. بود
در جنگ ) مدينه(مکيان با مردم يثرب  .نه در عقبه در حومه مکه داشته استدانستند پيامبر شبانگاه ديداری با زائران مدي که

پيامبر با آنها چکار داشته است؟ چرا او داشت با بيگانگان طرح . می آمدند نبودند اما به هر حال مردم مدينه بيگانه به شمار
برای اينکه نگران امنيت خود  نيم بر قريشانميريخت و هدف او از اين مالقات مخفيانه در نيمه شب چه بود؟ ما نميتوا توطئه

 .مسائل شهرشان تلقی کردند خرده بگيريم يی مخفيانه را يک تداخل بيجا دربودند و آن گردهم آ

  

نتيجه آن مالقات روشن . با يکديگر سبک سنگين کنند اين مسئله آنها را مجبور کرد تا يکديگر را مالقات کنند تا مسائل را
  .دمحم با دوست خود ابوبکر از شهر فرار کند قات باعث شد تانيست، اما آن مال

 

. کشيده بودند که اورا دستگير کنند، بکشند يا تبعيد کنند  بعدها آن لحظه را يادآور ميشود و گمان ميبرد که شايد آنها نقشهدمحم
دانای (  خود دمحم با خدای عليمشهيچکداميک از اين اتهامات وجود ندارد، حتی به نظر ميرسد اما هيچ مدرکی برای اثبات

  .قات اطمينان نداشته است نيز از نتيجه آن مال )همه چيز

 

 ٣٠سوره انفال آيه 

افکنند يا بکشندت يا از شهر بيرون سازند آنان مکر  و آن هنگام را به يادآور که کافران در باره تو مکری کردند تا در بندت
 .ر کنندگان استبهترين مک کردند و خدا نيز مکرکرد و خدا

  

   در مدينه
  

اما هيچ اتفاقی برای آنها . چندين هفته در مکه بازماندند خانواده هايشان برای.  مکه فرار کردندبعد از اينکه دمحم و ابوبکر از
ردانه نابخ اين"هرچند همانطور که موئر دريافته است . آزار نداد و به هيچ شيوه ای اذيت نکرد پيش نيامد و قريش آنها را

اين واقعيتها ما را وا . مدينه نگهداری ميشدند نه ای از طرفنبود که آنها بصورت گروگان عليه هرگونه تاخت و تاز خصما
همچنين اين . تلخی که هميشه سنت حاضر است به قريش نسبت دهد شک کنيم ميدارد تا در مورد تنفر شديد و خشونت

. نش استبي  تنها از سمت دمحم و طرفدارانش صادر شد در هماهنگی با همينتجاوز و حمله بعد از هجرت واقعيت که اولين
در کمين آنها ) دمحم(چندين کاروان که غارتگران  مردم مکه تنها زمانی مجبور شدند برای دفاع از خود پناه به سالح ببرند که

 ".خونشان ريخته شده بود نشسته بودند غارت شدند و در نتيجه

ند بود به آشکاری نشان ميدهد که خانواده هايشان در مکه در امان خواه کر و دمحم اطمينان داشتنداين واقعيت که ابوب
حمله ای که  که به قريش عليه مسلمانان نسبت داده ميشود يک اغراق و تنها يک بهانه است برای توجيه خشونت و عداوتی

عده ای . بودند از روی ميل و اراده خود مهاجرت کنند ها قادرهيچيک از مسلمانان تبعيد نشده بودند، همه آن. دمحم به مکه کرد
هيچ  باقی آنها بدون. دستگير شده بودند و عده ای نيز که برده بودند نتوانستند فرار کنند  آنها توسط خانواده هايشاناز

 .ممانعتی از طرف قريش به دمحم پيوستند

اورا برابر اهل مدينه از قبايل اوس و خزرج بودند که   و شايد مقداروقتی دمحم به مدينه رسيد، مسلمانان حدود دويست مهاجر
برای  آنها اکثرا بعنوان کارگر. ماهر بودند و کارهايی را در زمين ها و کشاورزی پيدا کردند مکيان غير. باور کرده بودند



دمحم ميدانست . نميتوانست آنها را سير کنداما  باور به هللا خوب بود. اين برای آنها دشوار بود. يهوديان ثروتمند کار ميکردند
برای  نيازهای زمينی آنها را اشباع نکرده است در کنار خود نگه دارد، عالوه بر اين، او ن را تا زمانی کهکه نميتواند اطرافيا

ان را مطيع عربستان سلطه بيابد و اير برای اينکه برايش بجنگند تا او بتواند بر. هدف خاصی آنها را مهاجرت داده بود
 .سازد

به يارانش که خانه هايشان را ترک گفته بودند  های نظامی بودند، اما اوهرچند گروه کوچکش فاقد صالحيت الزم برای کار
  .شود اکنون زمان آن بود که يا به وعده خود وفا کند يا با آشوب و ارتداد يارانش روبرو و. قول خانه های زيبا را داده بود

 

  ۴١ سوره نحل آيه

بدانند اجر آخرت  در اين جهان جايگاهی نيکو می دهيم و اگرواقع شدند و در راه خدا مهاجرت کردند  به آنان که مورد ستم
 .بزرگ تر است

انجام دهد، و اين هنگامی بود  کجا ميخواست جايگاهی نيکو در اين دنيا بدهد؟ مطمئناً هللا قادر نبود خودش اينکار را دمحم از
ر عربستان و مطيع ساختن عجم، تنها با چند مسلما تسخي. بگذارد قشه ای را که سالها قبل کشيده بود به اجراکه او بايد ن

  .تاختن به کاروانها و غارت اموال آنها ميسر بود پيرو ميسر نبود، اما با

 

 .از آب در می آيد پيامبر يک راهزن
، )٨٣سوره بقره آيه " (با مردم به نيکی سخن بگو"  نميکند کهپس پيامبر به يک راهزن تبديل ميشود و بنابر اين ديگر نطق

او آغاز به خون ). ١٠سوره مزمل آيه " (به وجهی پسنديده از آنها دوری جوی  بر آنچه آنها ميگويند صبور باش وو"
 .به تکيه کالم هللا در پيغامهای بعديش تبديل ميشود) بکشيد" (قاتلو"و  خواهی ميکند

شامل خود دمحم مجبور بودن برای در همه مهاجرين . مهمی اتفاق نيافتاد يدن دمحم به مدينه، هيچ چيزدر شش ماه اول رس
 .پناهگاه خود مبارزه کنند آوردن خرج غذا و

برخی . تعداد طرفدارانش در حال زياد شدن بود. داشت، نقشه هايی بزرگ او نقشه هايی. هرچند افکار دمحم افکار صلح نبود
او در جايگاهی بود که  حاال. قبول ميکردندکردند و به ساير مهاجرين ميپيوستند و برخی اسالم را در مدينه مي مکه را ترک

تنها ضمانت داده بودند که از دمحم در صورت حمله دفاع  اما مردم مدينه. ميتوانست به دسته ای از جنگجويان فرمان دهد
 .دقريش به او بپيوندن بکنند، نه اينکه در حمله او به

 هفت ماه پس از رسيدن او به مدينه، دمحم عموی خود ماه رمضان،  ميالدی، در۶۶٢پس بجای حمله به مکه، در دسامبر 
و  فرمانده گروهی سی نفری از پناهندگان بشود و به يک کاروان مکی که از سوريه بازميگشد حمزه را گسيل داشت تا

ه حمز.  مرد نگهبانی ميشد٣٠٠حدود  اين کاروان توسط. گيرانه کنندآنرا هدايت ميکرد حمله ای غافل) ابو جهل(ابوحکم 
اين اولين رويارويی بود که توسط دمحم . سوی مکه به راه خود ادامه داد مجبور شد دست خالی به مدينه برگردد و ابوحکم به

گفته بود به کاروان   پيامبرخدايی که به. بخاطر کمبود نيرو و نقشه کشيدن ضعيف و غلط با شکست روبرو شد  که  آغاز شد،
و پيامبر مجبور بود مانند هر دزد . بايد اينکار را انجام دهد  کند به او نگفته بود که چگونهها حمله کند و اموال آنها را غارت

 .آزمون و خطا اين را بياموزد تازه کار ديگری خود با

 نيروهايی دوبرابر نيروهای پيشين را به فرماندگی عبيد ابن آن زمان دمحم  ميالدی رخ داد، در۶٢٣اتفاق بعدی در ژانويه سال 
وقتی  اينبار قريش.  مرد آنرا محافظت ميکرد فرستاده شد٢٠٠کاروان ديگری که ابوسفيان توسط  ث به سراغحار

وقتی تير رد و بدل شد، اما مهاجمان  شترهايشان در حال چريدن در سرچشمه ای در دشت ربيغ بودند غافلگير شدند و چند
 .ب نشينی کردندکاروان است عق ديدند تعدادشان بسيار کمتر از تعداد مردان

او قرار بود تا . بيست نفر در همان مسير، سازمان داده شد يک ماه بعد حمله ديگری به فرماندهی جوانی به نام سعد، با
کنند کمين  يی که قرار بود از آن مسير عبورراه مکه قرار داشت پيش برود و در انتظار کاروانها وادی ای به نام خرار که در

کنند، شب ها حرکت ميکردند و روزها پنهان  وه های غارتگر بعدی، که ميخواستند کاروانها را غافلگيرمانند اکثر گر. کند
گذشته است احتياط عمل ميکردند در صبح پنجم دريافتند که کاروان يک روز قبل از آنجا  اما با اينکه بسيار با دقت و. ميشدند

 .دست خالی به مدينه بازگشتند و

 در هر حمله، دمحم نشان سفيدی را روی يک چوبدستی يا نيزه. ميالدی اتفاق افتاد  ۶٢٣  و بهار سالاين حمالت در زمستان
ميت حمالت و ساير حمالتی که اه اسامی اين پرچمداران و نام رهبرهای اين. سوار ميکرد و به رهبر در هنگام عزيمت ميداد

 .داشتند با دقت در احاديث ثبت شده است



 .در ابوا و بوات و عشيره. شکست خوردند   سه نقشه دزدی و غارت ديگرپيامبر و مردانش در

  

 نخله، يک شکاف

دمحم برای غارتگری، هيچ يک از اين دست درازی ها موفقيت آميز  بيش از يکسال گذشته بود و علی رغم تالشهای بسيار
 4وقتی شنيد کاروان کوچکی که  بنابر اين. از کندهللا سرانجام دريافت که بايد با اهداف کوچکتری آغ مگالومانياکپيامبر .نبود

فرصت را غنيمت شمرد و عبدهللا ابن جحش را همراه با سه مهاجر  نفر آنرا نگاهبانی ميکردند و از مکه به طائف ميرفت،
 .کاروان فرستاد ديگر برای غارت اين

 شهرت برخوردار هستند رفتند و در آنجا طائف و نخلهای خرمايش از نان از نخله که دره ای است بين مکه وگروه رانز
چهار مرد  اين کاروان توسط. مدت کوتاهی کاروانی با باری سرشار از شراب، کشمش و چرم هويدا شد پس از. کمين کردند

يکی از همراهان . هراسان شدند و به حالت دفاعی در آمدند قريشی نگاهبانی ميشد که وقتی بيگانه های مهاجم را ديدند
نگاهبانان گمان  برای اينکه نگاهبانان فريب بخورند سر خود را تراشيده بود تا) محصن بوده است نام وی عکاشه بن( عبدهللا

وانيان با ديدن آنها اطمينان کار. مراسم حج برگزار ميشد کنند آنها از حج عمره باز ميگردند زيرا اين اتفاق در ماهی افتاد که
. شدند  شترهايشان را به چرا کردن رها کردند و خود به فراهم ساختن غذايشان مشغولنيستند و حاصل کردند که آنها دزد

عمرو بن حضرمی که (يکی از مردان کاروان  پيش رفت و تيری را رها کرد و آن تير) واقد بن عبدهللا(يکی از مردان عبدهللا 
ان نزديک شدند و دو نفر از نگاهبانان را سپس همگی به سرعت به کارو .را درجا از پای در آورد)  قريش بودسرکاروان

 .فرار کرد در اين ميان يکی از نگاهبانان. اموال کاروان را به سرقت بردند و به مدينه آوردند اسير کردند و

بودند  ن رسم عدم خصومت در ماه های حرام را زير پا گذاشته فرستادگا پيروان دمحم از اينکه وقتی که به مدينه بازگشتند،
او تمامی اموال ضبط شده را . عصبانيت کرد اين عمل آنها بر پيامبر هللا نيز دشوار افتاد و او تظاهر به. ضی بودندنارا

از آيه ديگری از جانب اما پيامبر چاره س. و ناخشنود بودن خود را نشان داد تصاحب کرد و مردان اسير شده را زندانی کرد
  .را پوشانيدآستين خود در آورد و گناه آنان  هللا از

 

  ١٧ ٢  سوره بقره آيه

جنگ کردن در آن ماه ، گناهی بزرگ است اما بازداشتن مردم از راه حق : پرسند بگو  تو را از جنگ کردن در ماه حرام می
تر است ،و شرک از قتل بزرگ  جا در نزد خداوند گناهی بزرگکافر شدن به او و مسجدالحرام و بيرون راندن مردمش از آن و

دينتان بازگردانند از ميان شما آنها که از دين خود بازگردند و کافر  آنها با شما می جنگند تا اگر بتوانند شمارا ازتر است 
 .باشند اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم بميرند ،

آنرا   را به مهاجمين داد و آنها نيزپنجم از غنيمت بدست آمده را برای خود برداشت و بقيه يه، دمحم يکبعد از ساختن اين آ
 .بين خود تقسيم کردند

که درحال چريدن در  عبدهللا به نخله برسد، دو نفر از مردانش سعد وقاص و عتبه بن غزوان، شترهای خود را قبل از اينکه
وقتی عبدهللا . در کنار بقيه باشندافتادند و نتوانستند در هنگام حمله  رای يافتن شترهايشان به راهآنها ب. بيابان بودند گم کردند

قريشان اسير شده باشند، لذا از  دمحم گمان کرد که ممکن است آنها توسط. بازگشت، آن دو مرد هنوز بازنگشته بودند به مدينه
نيز اگر شما دو مرد مرا بکشيد، هرآينه من "دمحم نقل شده است که گفت  از. آزاد کردن اسيران در ازای فديه خودداری ورزيد

کرد که اسرا را به فديه آزاد  اما بالفاصله بعد از اينکه آن دو نفر از بيابان بازگشتند، دمحم قبول". خواهم کشت مردان شمارا
 . آزاد کردنقره) يک کيلو و صد گرم حدود(دمحم هرکدام از آنها را در ازای چهل اونس . کند

غير مشروع مال التجاره،  فريب دادن و کشتن مردم بيگناه، دزديدنکاروانهای تجارتی، جنگيدن در ماه های حرام،  حمله به
کارهايی نيستند که بتوان از يک پيامبر خدا انتظار ... کردن و گروگان گيری، تقاضای فديه برای آزادی آنها، تهديد به مرگ

 .رد يک بزه و جنايت بود، و هيچ توجيهی برای آن وجود نداردک کاری که پيامبر. داشت

است که اولين  اين نکته شايان توجه. بود که قريش متوجه شد دشمن به قوانين و اصول احترامی نميگذارد در آن موقعتنها 
خشونتی نشده بودند، مسلمانان هيچوقت قربانی  .خونی که بين مسلمانان و ناباوران ريخته شد، توسط يک مسلمان ريخته شد

 . و متجاوز و محرک بودندميکردند، آنها هميشه ديگران را قربانی خشونت



گرفتند، و اولين شخصی  اين اولين غنيمتی بود که مسلمانان به چنگ آوردند، اولين اسيری که"تاييد ميکند که  ابن هشام نيز
 ".که مسلمانان کشتند

 .ز استفاده شدخلفا ني ل اين موفقيتش امير المومنين خواند، صفتی که بعدها توسطپيامبر عبدهللا را به دلي گفته ميشود که

اش نه برای جان انسانها ارزشی قائل بودند نه برای ماه های حرام که همه جا به  اين حمله نشان داد که پيامبر و دار و دسته
مکه بودند، قريش هيچ  برخی از مسلمانان درهرچند همچنان . اما قريش همچنان تالفی نکرد. احترام گذاشته ميشد آنها

ميتوان با کار دمحم مقايسه کرد که عده ای را بخاطر خطای   اين را .يانه ای نسبت به آنها نشان ندادخشونت يا عمل تالفی جو
آنها را با فرض  وقتی مردان دمحم نگاهبانان کاروان را در نخله اسير کردن، او کامال آماده بود تا .عده ای ديگر تنبيه ميکرد

حتی اگر اين ماجرا درست بود نيز يک پيامبر . بکشد  و کشته شده انداينکه آن دو نفر از طرفدارانش توسط قريش دستگير
 گناه ديگران بکشد؟ در واقع دهشتناک ترين عمل پيامبر و بيعدالتی او قتل عام مردان خدا چگونه ميتواند اشخاصی را بخاطر

مسلمان قبالً يهودی ديگری را  تالفی کشته شدن يک مسلمان توسط يک يهودی بود، به دليل اينکه آنبنی غريظه است که در 
 .کشته بود

چپاولگری های بسيار سود آور خود را گسترش داد و به يک متخصص در چپاول و جنگ  بعد از تاراج در نخيله، پيامبر
را پر کرد و دار و دسته اش  و غنيمتهای بيشتری تابوتهای دمحمکاروانهای بيشتری مورد حمله قرار گرفتند . تبديل شد آوری

 که جنگيدن و کشتن را تبليغ ميکنند، مانند آيه زير، در اينجا بود که پيامبر آياتی را ساخت. ثروتمند ساخترا 

 ۴١   تا٣٧سوره حج آيات 

ناسپاس را  ند دفاع می کند ، و خدا خيانتکارانرا بشارت ده؛ خدا از کسانی که ايمان آورده ا به بزرگی ياد کنيد و نيکوکاران
گرفته اند، ، رخصت داده شد و خدا بر  انی که به جنگ بر سرشان تاخت آورده اند و مورد ستم قراردوست ندارد؛ به کس

 خدای ، پروردگار ما:از ديارشان رانده شده اند جز آن بود که می گفتند  پيروز گردانيدنشان تواناست؛ آنهايی که به ناحق
مسجدهايی که نام خدا به  بود ، ديرها و کليساها و کنشتها وديگر دفع نکرده  خدا بعضی را به وسيله بعضی يکتاست؟ و اگر

 .که ياريش کند ، ياری می کند و خدا توانا و پيروزمند است فراوانی در آن برده می شود ويران می گرديد و خدا هر کس را

 . وار آدم بکشندقعيت ها را عوض ميکند تا طرفدارانش را تحريک کند که آنها ديوانهوا توجه کنيد که پيامبر چگونه
قريش آنها را به خاطر . نشده بودند نشده بود و آنها از خانه هايشان رانده" تاخت آورده"همچنانکه ديديم، به مسلمانان 

اما او ميخواست که لشگريانش را . دروغ بودندآيات فتنه انگيز همگی  اين. اعتقادشان به خدا مورد آزار قرار نداده بود
عجم خود  نگ آوری اعالم داوطلبی کنند و به او کمک کنند تا رويای تسخير عربستان و مطيع ساختنج تحريک کند که برای

 .را به واقعيت تبديل کند

 رد حمله مکيان قرار گرفت ازبود که سکنه مدينه را متعهد ميکرد در صورتی که مدينه مو يک قرارداد در مدينه نوشته شده
شرکت کنند تا اموال ديگران را تاراج کنند و  نها را متعهد نساخته بود تا در تاخت و تازهااما اين قرارداد آ. دمحم حفاظت کنند

  .راه حل برای اين قضيه طبق معمول در يک وحی پيدا شد. سازند پيامبر را از غنيمتهای اين تاراجها غنی

 

 ٢١۶سوره بقره آيه 

ی را، ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد داريد شايد چيز جنگ بر شما مقرر شد ، در حالی که آن را ناخوش
 .باشيد و برايتان ناپسند افتد خدا می داند و شما نمی دانيد چيزی را دوست داشته

 نه اينکه اعمال او و افعال نيک او؟ پيامبر چه را پيامبر خدا ميکند؟ مگر در اينجا ما بايد از خود بپرسيم، چه چيزی يک مرد
 جنايتکاران؟ دزدهای معمولی داشت؟ نسبت به راهزن ها، آدمکش ها، اوباش ونسبت به  برتری ای

   

  

  



 پرسش پايانی

 شما .کار دمحم به دليل اينکه سر انجام آن توجيه شده بود، تاييد شده است آيت هللا گرامی، به نظر ميرسد در نامه شما اين
ايد و گويا به نظر شما تنها  ظالمانه بوده است، کاری نداشتهاينکه کاری که او کرده است، غير اخالقی، متقلبانه و  اصال به

 .هرچند بگونه ای آشکار غير عادالنه باشد، درست بوده است چون او پيامبر خدا است، هر آنچه او انجام داده است

مسئله . سته اندچه کرده است، دمحم مرده است و کارهايش به تاريخ پيو ی بوده است ومسئله مهم اين نيست که دمحم چه کس 
بعنوان رهبر  که هستيم؟ در مورد اجتماعی که يک قاتل، يک آدمکش حرفه ای، و يک دزد غارتگر را اينجا است که ما

 و اخالقيات ما، وقتی که ما شخصی مورد ارزشها معنوی خود انتخاب کند چه ميتوان گفت؟ در مورد ما چه ميتوان گفت؟ در
 ميدهيم؟ ما چگونه ميتوانيم به يک جامعه روحانی تبديل شويم، در زمانی که دمحم عزيز  قرارمانند دمحم را معلم و الگوی خود

عشق را در جامعه احيا کنيم در  ما يک قاتل بوده است؟ ما چگونه ميتوانيم ارزشهای انسانی چون تحمل، برابری، عدالت و
واالتی است که کشور ما بايد به آن در اين لحظات نداشت؟ اينها س حالی که رهبر روحانی ما هيچکدام از اين ارزشها را

است که   سال زيستن در شرايط ترور و وحشت و چشم بسته بودن١۴٠٠اين اولين بار بعد از . بدهد حساس تاريخش پاسخ
 .دست يافته ايمما به فرصت ديدن خود و پرسش و مواجهه با حقيقت 

آيا ما هرگز ميتوانيم به يک کشور صلح . ه بدان باور داريم فکر ميکنيمک ما آنچه فکر ميکنيم هستيم و ما بر اساس چيزهايی
دروغگو، يک  پيشرفته و متمدن تبديل شويم، در زمانيکه به مردی اعتقاد داريم که يک قتل عامگر، يک دوست، محبوب،

دنه بوده است؟ آيا ما متنفر و يک دزد سرگر ش، يک متجاوز، يک زنباره شهوتران، يک جنگندهبچه باز، يک دزد، يک آدمک
پيامبرمان به ما هيچ چيز جز جنگيدن نياموخته است؟ آيا ما هرگز ميتوانيم  هرگز ميتوانيم صلح داشته باشيم، درحالی که

مردی که ما ميخواهيم با او  جشن بگيريم، در زمانيکهيکديگر تحمل و بردباری داشته باشيم و تفاوتهای يکديگر را  نسبت به
کسانيکه همچون او بودند نداشت؟ آيا ما هرگز ميتوانيم در  ابری کنيم، هيچ چيز جز استهزاء در مقابلدر همه چيز بر

گفته  نهابگذاريم درحالی که راهنمای معنوی ما، شخصی که ما اورا معصوم ميناميم، در مورد آ اجتماعمان به زنان احترام
قلمرو شيطان به سر ميبرند؟ آيا ما هرگز  مل مصيبت هستند و دراست که در عقالنيت دچار کمبود هستند، کج دنده هستند، عا

اقليتها ميسوزد، جايگزين کنيم، درحاليکه پيامبرمان گفت، آنها نجس هستند، بايد  ميتوانيم تنفری را که در قلبهايمان نسبت به
دوست داشته باشيم، درحالی که  راشوند، تحقير شوند و جزيه بپردازند؟ آيا ما هرگز ميتوانيم يکديگر شوند، يا مطيع  کشته

يک رهبر بايد پيشرو تر از رهروانش باشد؟ ما چگونه ميتوانيم  پيامبرمان گفته است تنفر بورزيد؟ آيا اين درست نيست که
 ت؟رهبرمان بسيار عقب مانده بوده اس پيشرفت کنيم درحالی که

 خودمان است، و دانستن اينکه چگونه تاريخ ما به اينجا شناخت شناخت اسالم، و درک حقيقت در مورد آن در نهايت برابر با
نيز در  به اينجا آمديم؟ پزشکان ميدانند که همان لحظه که دليل يک بيماری کشف شود، عالج آن رسيده است، و ما چگونه
د بتوانيم عالج کسالت خود توجه کنيم، شاي آن است که ما بعنوان يک اجتماع به دليلاالن زمان . همان نزديکی يافت ميشود

  .را در همين گوشه و کنارها بيابيم

  

  

 صفيه، زن يهودی پيغمبر

 .قسمت سوم.  سينا  دکترعلی ترجمه مناظره ميان آيت هللا العظمی منتظری و

 

 پرسش سومين

ش را  کرد، و در همان روزی که شوهرش را، پدرش را و بسياری از اطرافيانبرده خود پيامبر به خيبر حمله کرد، صفيه را
 باشد؟ به او تجاوز کرد، آيا اين روش برخوردی است که يک پيامبر بايد داشته کشت،

  



 منتظری آيت هللا

 :توجه شود در رابطه با ازدواج پيامبر ص با صفيه الزم است به نکته هايی

بل از پيمان صلح جنگ خيبر و شوهر او کنانه ق ئيس قبيله بنی نضير بود که پدر او درصفيه دختر حيی بن اخطب ر  -١
از اين رو به سفارش پيامبر . روزگار از نظر زندگی بسيار بد و طاقت فرسا بود کشته شده بودند، و وضع اسيران در آن

 که معموال دارای - مسلمان   ازدواج مرداناز زنهای کفار که اسير ميشدند جهت تامين معيشت يا آزاد ميشدند و به بسياری
تعدد همسر در آن روزگار امری رايج و . مسلمانان قرار ميگرفتند د، و يا بصورت کنيز تحت کفالت در می آمدن-همسر بودند 

 .ميبود -  چه رسد به زنان اسير-برای تامين زندگی زنان بی شوهر  بهترين وسيله ممکن

  

 :سينا دکتر علی

  منتظری گرامی،آيت آيت هللا

نزديکانش را از دست داده بود، اما شما فراموش  همچنين بسياری ازاين کامال درست است که صفيه پدر و همسر خويش و 
 دليل اينکه پيامبر آنها را کشته بود از دست داد، کشتن مردان و دزديدن ثروتها و کرديد که بگويد او عزيزان خود را به

ن ها را تکرار نکند و با اين غارنشي از يک پيامبر خدا انتظار ميرود که رسوم وحشيانه. ن ها بودزنانشان از رسوم غارنشي
 .روش های اخالقی جديدی را بنيان بگذارد تکرار آنها را جاودانه نکند، بلکه معيار ها و

طفی ميکرد و باعث ميشد که از اين زنها در حق آنها ل شما طوری با قضيه روبرو ميشويد که گويا پيامبر با ازدواج کردن با
 ذکر اين نکته را که او خود باعث بدبختيها و وضعيت اسفبار آنها شده بود فراموششما  بدبختيهايشان رهايی يابند، اما

آنها را به بردگی بکشاند، اسير و  ميکنيد، اين زنها قبل از اينکه دمحم به شهرهايشان حمله کند، عزيزانشان را بکشد و
 .ودندبدبدخت نب

يک شخص بايد کامال نظام . ايام قديم ميکردند  ها درکاری که پيامبر کرد دقيقا همان کاری است که سارقها و راهزن
کشتن . تا بتواند اندکی نيکی در اين عمل مطلقا وحشيانه و شرم آور پيامبر ببيند ارزشهای اخالقی خود را نابود کرده باشد

 .نميشود نشانه ای بودند، هيچ نکته مثبتی در اين اعمال شنيع ديدهو تصرف زنهايشان اعمال دد م مردها

سختی نجات دهد، چرا با زنان مسن تر ازدواج نکرد؟ چرا زيباترين زن را  اگر پيامبر ميخواست اين زنان بيچاره را از 
 مسئله، صفيه بخاطر زيبايی اش انتخاب شد، اين هم حديثی در مورد اين انتخاب کرد؟

 

 ٣۶٧  ام شماره ٨جلد نخست کتاب 

 :عبدالعزيز نقل ميکند

ر ، پيامب"ما نماز فجر را در صبح زود وقتی هنوز هوا تاريک بود خوانديم وقتی رسول خدا به خيبر حمله کرد،"انس گفت، 
پيامبر به سرعت   من پشت ابو طلحه حرکت ميکردم،حرکت ميکرد و ابو طلحه نيز حرکت ميکرد و) بر مرکب سوار(جلو من 

رانهای خود را برهنه کرد و من سفيدی رانهای او را  از راه خيبر عبور کرد و زانوی من ران پيامبر را لمس ميکردند، او
 بح آنان شرهرگاه ما به سرزمينی نزديک ميشويم، ص. ، خيبر نابود شده است"اکبرهللا " وقتی او به شهر وارد شد گفت. ديدم

، )"آمده است(دمحم "از آنها گفتند  ميشود، او اين جمله را سه بار تکرار کرد، مردم از سر کارهايشان بيرون آمدند و بعضی
 .سيران را گرفتيم و غنايم نيز جمع آوری شدندما خيبر را فتح کرديم، ا (برخی از همراهان ما که از ارتش او بودند گفتند(

و هرکدام از دختر های برده شده  برو"پيامبر گفت "  پيامبر يک دختر برده از ميان بردگان به من بدهای"آمد و گفت،  دحيه
بنت حيی ای رسول هللا، تو صفيه "مردی پيش پيامبر آمد و گفت . کرد ، او صفيه بنت حيی را انتخاب"را که ميخواهی بگير

پس پيامبر . از تو نيست  نضير است، و او برازنده هيچکس غيردادی و او بانوی بزرگ قبايل بنی قريظه و بنی  را به دحيه
يک دختر برده ديگر غير "گفت،  با صفيه آمدند، پيامبر به دحيه دحيه ، پس"بياوريد) را صفيه و دحيه(آن دو نفر را "گفت 

 ." کردازدواج پيامبر او را آزاد کرد و با او"، انس ادامه ميدهد، "اب کناين را از ميان اسرا انتخ از
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او خود مهريه خود بود، برای "، او گفت، "؟)بعنوان مهريه( پيامبر چه به او پرداخت! ای ابو حمزه"ثابت از انس پرسيد 
) عروسی( بوديم، ام سلمه او را لباسوقتی در راه" انس ادامه داد." و بعد با او ازدواج کرد اينکه پيامبر اورا آزاد کرد

 .آوردند ن عروس به نزد پيامبرپوشانيد، و در شب او را بعنوا

هشداری  به مردم شهر هيچ. باال، در ميابيم که فتح خيبر يک اتفاق کامال غير منتظره بود باتوجه به حديث
از پيامبر قابل انتظار است که به  مالداده نشده بود و آنها آماده مقابل شدن با اين تهاجم نبودند و اين هم کا

او ناجوانمردانه بدون هيچ هشدار و اعالم جنگی . ندهد دن از خودشان را نيزقربانيان خود اجازه دفاع کر
خيبر هيچ . ندارد" حمله ناگهانی"هيچ مفهومی به جز " غزوه"حقيقت کلمه  به آنها حمله کرده بود، در

نان را مسلما سته باشد زير پا نگذاشته بود، هيچ نشانی از چيزی که بخواهدکه قبال با پيامبر ب معاهده ای را
زيبا را بعنوان برده های  تهديد کند وجود نداشت، هرکس را که در مقابلش ايستاد سالخی کرد و زنهای

 .او تنها به اين دليل به خيبر حمله کرد جنسی تسخير کرد، اين بود که پيامبر ثروت آنها را ميخواست و
 

رد را نيز که نکشته بود و يا بعنوان برده راضی نشد، او حتی افراد مسن زن و م اما پيامبر تنها به اينها هم
. دهند محصوالتش را به او خراج% ۵٠جنسی تسخير نکرده بود مجبور کرد که به کشت بپردازند و  های

 .شيطانی و غير مقدس بود کردهر کسی با ذره ای انصاف، ميفهمد که اين عدالت نيست، کاری که پيامبر 

 

 

 آيت هللا منتظری

او شدند، ولی چون او دختر رئيس قبيله بود و پيامبر ص بخاطر  ن صفيه افرادی آماده ازدواج باپس از اسير شد  -٢
د عادی با افرا اجتماعی او اجازه ندادند آنان با او ازدواج نمايند، خود صفيه نيز ظاهراً از ازدواج مراعات و حفظ موقعيت

آن حضرت به صفيه پيشنهاد آزاد . ازدواج با او شدند  بهکراهت داشت لذا پيامبر ص به خاطر مراعات موقعيت صفيه حاضر
 يا ماندن در مدينه و اختيار اسالم و کسب آزادی و ازدواج با پيامبر را دادند، و او شدن و برگشتن به طرف خويشان خود و

ميکنم و صفيه امر دوم را به تو تحميل ن و به او گفتند اگر به آئين يهود بمانی من اسالم رارا بين اين دو امر مخير نمودند 
در قرآن کريم . همسری با پيامبر موقعيت بزرگی تلقی ميشد و دارای شرافت بود اهل اطالع از تاريخ ميدانند که. انتخاب نمود
 .)۶آيه احزاب (آن حضرت به مادران مومنين تعبير شده است  از همسران

 

 :سينا دکتر علی

دمحم اورا از دحيه بعد از اينکه اورا . گرفت او را تنها به دليل اينکه زن زيبايی بوددر مورد صفيه، اين آشکار است که پيامبر 
. اگر پيامبر اندک احترامی برای پدرش قائل بود اورا نميکشت. پدر او نداشت ديد گرفت، اين قضيه هيچ ربطی به موقعيت

 .کنيد  را ببنديد و انکارهمچون خورشيد تجلی يافته است، اما شما مختار هستيد که چشمهايتان حقيقت

پيامبر پدر اورا؛ شوهرش را و . بپيوندد يا اورا پيروی کند شما گفتيد که پيامبر به صفيه اين انتخاب را داد که به مردمش
بعنوان  در آمدشان را% ۵٠بور بودند روی زمين کار کنند و کسانی که زنده مانده بودند مج. کشت بسياری از اطرافيانش را

و دستور داد که يهوديان بايد از خيبر اخراج  پيامبر بدهند، اما با اينحال پيامبر بعد از مدتی نظر خود را عوض کردجزيه به 
ن لذت جنسی بخشيدن به يک انتخاب در واقع بي. صحبت ميکنيد، چندان انتخاب نيست شوند، بنابر اين انتخابی که شما از آن

آنها جنگجويی وجود داشت، نه   يا پيوستن به پير مردان و پير زنانی بود که نه بينمتعفن که قاتل عزيزان او بود، و مرد پير
انتخاب اول او ميتوانست حداقل زنده بماند، اما اگر او به بين  در مورد. جوانی که بتواند برده جنسی پيروان دمحم بشود

کار کند و نصف  د، او مجبور ميشد که در زمين هامعلوم نبود حتی بتواند از اين حداقل نيز برخوردار شو ن باز ميگشديهوديا
 .چندانی وجود ندارد بدهد، در اين انتخاب، انتخاب) سالم بر او باد(درآمدش را به پيامبر 

رم اينکه انسان با عزيزانش و کسانی که دوستشان باور دا زن پيامبر بودن ممکن است حيثيت و اعتبار داشته باشد، اما من
 .است تا با يک قاتل زندگی کند، حتی اگر آن قاتل پيامبر هللا باشد بسيار بهتر   دارد زندگی کند،



اسالم کشته شد، ماجرای کشته شدن او  کشته شدن کنانه، خود ماجرايی دردناک و روشنگر دارد، کنانه به دست خود پيامبر"
 اند، اينگونه آورده عتبر اسالمیتواريخ م را

  ٨٣٠حه جلد دوم صف سيرت الرسول ابن هشام

آوردند و گنجهای قوم بنی النضير بدست  کنان بن الربيع که شوهر صفيه بود اسير کردند و اورا پيش پيغمبر عليه السالم"
يد تا نشان آن گنجها بدهد و بگويد که و سيد، عليه السالم، از وی ميپرس وی بود که ايشان به وديعت پيش وی نهاده بودند،

خبر از آن ندارم، و  من: نمود و هرچند که سيد، عليه السالم، با وی می گفت، او پاسخ ميدادو وی انکار مي کجا مدفونست،
يش بدهد، البته اقرار نميکرد، پس يکی هم از يهود خيبر پ قرار کند و نشانهرچند که سيد، عليه السالم، با وی ميگفت تا ا

روزی   نميدانم، ليکن کنانه بن الربيع هروقتی يا هرمن: آن گنجها از وی بپرسيد، وی گفت سيد عليه اسالم، آمد و خبر
گمان چنان می برم که گنجها هم آنجا  ميديدم که برفتی و گرد آن خرابه بر آمدی و چيزی از آن جايگاه طلب کردی، اکنون

گنجها که تو اگر نشانه اين : بن الربيع پيش خود فراخواند و اورا گفت ار کنانهپس سيد عليه السالم ديگر ب. مدفون است
يهودی نشان داده بود  بعد از آن سيد، عليه السالم، بفرمود تا آن خرابه که. بلی: تو بيابم، ترا بکشم؟ گفت انکار ميکنی پيش

الم ديگر بار کنانه بن الربيع پيش خود خواند و اورا عليه الس پس سيد،. بکندند و بجستند و گنجها بعضی در آن خرابه بيافتند
السالم، زبير بن  پس سيد، عليه. اين گنجها کجا پنهان کرده ای؟ و کنانه هم ابا کرد، و انکار نمود وی تا بقيتگفت اکنون بگ

پس سيد . قراری نميکردو زبير اورا عقوبت ميکرد و هيچ ا. تا آنوقت که اقرار بکند عذاب ميکند العوام را بفرمود تا اورا
دمحم برخاست و وی را  پس. بازکشد تا وی را بعوض برادر خود محمود بن مسلمهمسلمه داد ) بن(السالم، اورا به دمحم  عليه

 .در حال گردن بزد

و گردن اورا زد و کنانه آنقدر  آری دمحم شوهر صفيه را شکنجه ميکرد تا از او حرف بکشد، و سر انجام شخصاً برخاست
 "توضيح از مترجم   .يرين به او کرده بودند خيانت نکرداطمينانی که سا مانتدار بود که تا آخرين قطره خود در امانتداری وا

 

 آيت هللا منتظری

حرمسرا بودند، در سن جوانی با يک زن چهل ساله ازدواج نميکرد، با   اهل هوسرانی و تشکيل- العياذبا - اگر پيامبر اسالم 
هوسران و شهوت   از طرف ديگر افرادو. امکان ازدواج با بهترين دختران اشراف قبائل عرب وجود داشت  اواينکه برای

در صورتيکه زندگی پيامبر ص و همسران او . پرست معموال اهل تجمالت و شکم پرستی و خوشگذرانيهای گوناگون ميباشند
، تا جائيکه همسران او لب به شکايت گشودند و پيامبر را پائين زمان خود بوده بر حسب نقل تواريخ معتبر در سطح بسيار

و آنان را مخير نمود   سوره احزاب در راستای سرزنش آنان نازل شد٢٩ و ٢٨قرار ميدادند، و در اين رابطه آيه  تحت فشار
 .فه دنيااز آن حضرت و رفتن به طرف زندگی مر بين انتخاب همسری پيامبر و زندگی سخت در کنار او و يا جدا شدن

   

 :سينا دکتر علی

هيچ دختر جوان شريفی حاضر . نميکرد عی که جوان بود فقير بود و کسی به او توجهیاما وق. پيامبر هللا مرد هوسرانی بود
پيامبر هيچ شانسی برای ازدواج با . ميدويد ازدواج کند) خديجه(زن ديگری  نميشد با گدايی همچون دمحم، که به دنبال شترهای

طبيعت . متحول کرد د که زندگی اورا کامالخديجه با ثروت و قدرتش احسانی برای پيامبر بو. زيبايی نداشت ان وزن جو
اينجا بود که به گردآوری زن و . کاروانهای تجارتی قدرتمند شد واقعی دمحم وقتی آشکار شد که خديجه فوت شد و او با اداره

 .پرداخت ثروت

 دشواری که مکيان در مدت سه سال د مرد مالداری نبود، خديجه بسياری از اموال خود رادمحم وقتی که به مدينه هجرت کر
اولين سال حضور . به خدايان آنها تحريم کرده بودند از دست داده بود دمحم و خانواده اش را به تاوان توهين کردنهای مداوم

برای حمله به کاروانها  تمام تالشهای او. کردن داشتاو مقدار بسيار اندکی پول برای زندگی . بسيار سخت بود او در مدينه
زدن به کاروانی دستبرد زند و خود را از غنيمتهای آن ثروتمند  او تنها در نخله موفق شده بود که با نارو. دنارس مانده بو

يهوديها و تصاحب اموال  تازهای ديگر اتفاق افتاد تا اينکه او توانست با اينگونه چپاولگری ها و قتل عام بسيار تاخت و. کند
 .آنها ثروت کالنی را بياندوزد

  



 ٢٧ب آيه سوره احزا

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديًرا أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرًضا لَّْم تََطُؤوَها َوَكانَ  َوأَْوَرثَُكمْ  َّ. 

کاری  ی ننهاده ايدبه شما واگذاشت و خدا بر هرو اموالشان و زمينهايی را که بر آنها پا خدا زمين و خانه ها
 .تواناست

 
اين بود که . نميداد بر احترام و ارزش بسيار کمی برای زنانش قائل بود و آنچه آنها ميخواستند به انهاپيام اما

شکايت و اين هم درست است که يکبار زنان دمحم  شکايت ميکردند و او تهديد کرده بود که آنها را طالق خواهد داد،
و اين در ادامه آيات . اباوران دزديده بود به آنها بدهدکافی از ثروتی که از ن کردند، چون دمحم حاضر نبود به مقدار

 بود که دمحم هللا اش را وادار ميکند که بگويد باال

 ٢٨  سوره احزاب آيه

َْزَواِجَك إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَا يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل ْنيَا َوِزينَتََهاّألِ ْحُكنَّ َسَراًحا َجِميالً فَتَعَالَْيَن أَُمتِّْعُكنَّ َوأُسَ  ةَ الدُّ  .ّرِ

خواهان زندگی دنيا و زينتهای آن ، هستيدبياييد تا شما را بهره مند سازم و به  اگر: ای پيامبر ، به زنانت بگو 
 .نيکو رهايتان کنم وجهی

 ٢٩  سوره احزاب آيه

َ  ِرْدنَ َوإِن ُكنتُنَّ تُ  َّ َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر اْآلِخَرةَ فَِإنَّ   .ِلْلُمْحِسنَاِت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيًما  أََعدَّ َّ

 .داد سرای آخرت هستيد ، خدا به نيکوکارانتان پاداشی بزرگ خواهد و اگر خواهان خدا و پيامبر او و

 .اشندو آنها را مجبور کند که در خدمتش ب ونه بايد زنهايش را کنترل کندپيامبر در اينجور کارها استاد بود و ميدانست که چگ

 
 ٣٠احزاب آيه  سوره

بَيِّنٍَة يَُضاَعْف لََها اْلعََذاُب ِضْعفَْينِ  يَا نَِساء النَّبِّيِ َمن ِ يَِسيًرا يَأِْت ِمنُكنَّ بِفَاِحَشٍة مُّ َّ  .َوَكاَن َذِلَك َعلَى 

می کند و اين مرتکب کار زشت در خور عقوبت شود ، خدا عذاب او را دو برابر   شماای زنان پيامبر ، هر کس از
 .آسان است بر خدا

 ٣١  سوره احزاب آيه

تَْينِ  َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ  ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُّْؤتَِها أَْجَرَها َمرَّ َّ  .َوأَْعتَْدنَا لََها ِرْزقًا َكِريًما ِ

دهيم  ه کند ، دوبار به او پاداشفرمانبرداری خدا و پيامبرش مداومت ورزد و، کاری شايست  شما که بهو هر کس از
 .و برای او رزقی کريمانه آماده کرده ايم

   

 قتل عام يهوديان

 .قسمت چهارم.  سينا  دکترعلی ترجمه مناظره ميان آيت هللا العظمی منتظری و

  

 پرسش چهارمين 



کرد، آيا يک پيامبر  هکارانه نابوده عربستان معرفی کرد و مانند هيتلر يهوديان را در نسل کشيهای تباب پيامبر تنفر دينی را
 خدا بايد اينقدر ظالم باشد؟

  

 :منتظری آيت هللا

هيتلر بسياری بی انصافی و ظالمانه است، زيرا آن حضرت پس از  تشبيه برخورد پيامبر ص با يهود به نسل کشیو اما 
پيمانهای دوستی بين  رد ميکرد و قراردادها وآن به پايگاه اسالم با اخالق حسنه با يهود مدينه برخو نه و تبديلهجرت به مدي

همگام ميشدند و پيمان شکنيهای پياپی از آنان ظاهر  آن حضرت و يهود مدينه منعقد شد، و يهود بودند که با مشرکين مکه
   هللا موفق و مويد باشيد ان شاء.نميگنجد و تقضيل مسائل در نامه. ميشد

  والسالم عليکم و رحمه هللا وبرکاته

١١/٩/١٣٧٩  

  

 :سينا دکتر علی

العظمی من را به دليل اينکه قتل عام يهوديان مدينه را با نسل  اين بسيار تعجب برانگيز است که حضرت آيت هللا
هزاران   نفر، تبعيد٩٠٠ اعدام حدود هيتلر مقايسه ميکنم، ظالم خطاب ميکند، اما هيچ ظلمی در کشی يهوديان توسط

برای دو هزار سال خانه خطاب  ريشه کنی کامل اين مردم از عربستان که مدينه رايهودی، بردگی زنهايشان و 
هيتلر قصد . کشت؛ دمحم نيز يهوديان را بخاطر نژادشان کشت هيتلر يهوديان را به دليل نژادشان. ميکردند، نميبيند

 ين قصد خود رسيد و توانست دمحم هم اين قصد را داشت و هم به ا يهوديان خالی کند، اما دداشت آلمان را از وجو
 حادثه شبيه ظالم خطاب شوم؟ تفاوت در چيست؟ چرا من بايد برای مقايسه اين دو. عربستان را از يهودی خالی کند

  

  

  :ده کنينگا

 نبرد بنی قينقاع

 بني نضير نبر

 نبرد بني قريظه
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