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كتابنگاه گفت و گو

درباره جايلگاه و منلش پيامبر در تاريخ اسلام 
سخن هاي بسيار رفته اسلت. بدون ترديد امروز 
همه مسللمانان خود را متعهد و موملن به تداوم 
ميراث و سنت و كتاب پيامبر مي دانند با اين وجود 
نبايد از اهميت شلخصيت پيامبر بله عنوان يك 
منادي رحمت و اخاق در جامعه عربسلتان غافل 

شد. فيض حضوري كه با مياد ايشان آغاز شد. 
عبلداهلل ناصلري، پژوهشلگر تاريخ اسلام در 
ايلن گفت وگو بله تحليلل جغرافيايي سياسلي 
سرزمين هاي اسامي و اسلام سياسي در پيش 
و پس از حيات پيامبر )ص( مي پردازد كه در ادامه 

مي آيد. 

 از نظر شما مهم ترين ماموريت پيامبر )ص( در 
زمان حيات شان چه بود؟

وجه شاخص مانيفس��تي كه پيامبر )ص( از جانب خدا 
براي ابالغ آن مامور ش��ده بود، گفتمان انسان س��ازي و 
رشد اخالق انساني و هدايت انس��ان ها به سمت و سوي 
اخالق بود؛ پيامبر )ص( مبعوث گرديد تا اخالق انسان را 
كامل كند. هرچند در اين باره بسياري از سنتگرايان اين 
پرسش را به ميان مي كش��ند كه اساسا اخالق ذيل دين 
قابل طرح است يا نه؟ و همين اشكال را نوانديشان ديني 

از زاويه ديگر و به زبان ديگري مطرح مي كنند. 
اخالق امري فراديني است، اما آموزه هاي ديني مي گويد 
كه نه تنها اخ��الق بلكه اصولي مانن��د عدالت كه عمدتا 
پيشاديني هستند در گفتمان قرآن قرار دارند. به همين 
جهت پيامبر)ص( مي گويد من براي اتمام مكارم اخالقي 
آمده ام. البته قرآن نيز در آيات متعددي اين راهبرد را به 
پيامبر)ص( ابالغ مي كند و خطاب به ايشان مي فرمايد، تو 
پيامبر اخالق هس��تي. اين بر همه روشن است، اگر خدا 
اراده مي كرد مي توانست همه را مسلمان و امت واحدي 
را ايجاد  كند و همه را به ايمان وا مي داش��ت. تعبيري كه 
از اين مهم مي توان داش��ت اين اس��ت كه برخالف نظر 
كساني كه مبتني بر فهم سنتي خودشان، كثرت گرايي 
را در گفتمان ديني نفي مي كنند، نص صريح آيات قرآن و 
سيره پيامبر )ص( نشان مي دهد تكثر به اشكال مختلفي 
پذيرفته شده است. به همين ترتيب در سيره پيامبر )ص( 
نيز ديده مي ش��ود، وقتي پيامب��ر )ص( از مكه به مدينه 
هجرت كردند،  ايشان عمال س��اختار قبيلگي را به امت 
واحد تبديل كردند و در پي آن مروج ارزش هاي اخالقي و 
انساني مانند برابري بودند و مردم را به وانهادن ارزش هاي 

قبيله اي در جامعه عرب تشويق مي كردند. 
 آيا پيامبر )ص( براي نيل به اين هدفش نياز به 

ابزار سياسي داشت؟ 
در اين مورد هم برخالف تعابير برخي سنت گرايان ديني 
يا متن گرايان ديني كه اصرار دارند در مدينه پيامبر )ص( 
تشكيل حكومت داده اس��ت بايد گفت پيامبر در مدينه 
به هيچ وجه ملزم به تش��كيل حكومت ديني نبود، بلكه 
زماني كه ادامه حضور پيامبر در مكه به داليل سياس��ي 
اجتماعي ممكن نبود ايش��ان تصميم گرفتند به مدينه 
بروند. وقتي پيامبر اس��الم )ص( وارد مدينه ش��دند، با 
يهوديان و بت پرستان شهر به عنوان دو گروه بزرگ اين 
شهر روبرو شدند. واكنش پيامبر )ص( به جامعه آن زمان 
مدينه حائز اهميت است. حضرت محمد )ص( با يهوديان 
و بت پرستان پيمان نامه شهروندي مي بندد و نكته قابل 
توجه آن اس��ت كه ايش��ان در هيچ كدام از بندهاي اين 
پيمان نامه آنان را ملزم به پذيرش اس��الم نمي كنند. در 
عوض تاكيد پيامبر )ص( بر اين بود كه آنها در آيين خود 
آزادند و تنها بايد بابت خدمات و ايمني اي كه اس��تفاده 
مي كنند، مالياتي بپردازند. لذا مادامي كه آنها اين پيمان 

را زير پا نگذاشتند، پيامبر چيزي را بر آنها تحميل نكرد. 
هرچند قريش از همان س��ال دوم حمالتي را انجام داد و 
يهود نيز در جنگ هاي خيبر و احزاب پيمان  را شكست و 
پيامبر )ص( ناچار شد با آنها برخورد كند. حتي پيامبر در 
اين جنگ ها هم اصرار داشتند به خارج از مدينه بروند تا 
كمتر كشته شوند، لذا آن آماري كه در متون مستشرقين 
آمده، نسبت به واقعيتي كه در مدينه رخ داده مبالغه آميز 

است. 
 بنابراين پارادايمي كه پيامبر )ص( به عنوان اسالم معيار 
تكليف كرد اين بود ك��ه خداوند هيچ گونه تكليفي براي 
اسالم و ايمان آوردن معين نكرده است، بلكه پيامبر )ص( 
فقط مامور ابالغ بوده اند. پيامبر اسالم )ص( به دنبال آن 
بودند مسيري را براي مردم مش��خص كند و نشان دهد 
صالح و رس��تگاري تنها در پذيرفتن راه اسالم است. به 
همين دليل ماهيت جنگ هاي پيامبر دفاعي بود - البته 
جنگ بدر تحليل ديگري دارد كه بايد در فرصتي جداگانه 
به آن پرداخته شود - بنابراين پيامبر )ص( فقط به دنبال 

ساخت، رشد و بلوغ انسان بودند. 
 بعد از رحلت پيامبر چه اتفاقي رخ مي دهد؟

 در تاريخ اس��الم با رحل��ت پيامب��ر )ص( وارد گفتمان 
ديگري مي ش��ويم اگرچ��ه اين چرخ��ش گفتماني در 
دوره خليفه اول كامل تجلي پي��دا نمي كند ولي در دوره 
خليفه دوم اين س��اختارهاي چرخش گفتماني ش��كل 
مي گيرد. در اين دوره براي آنكه بتوانند بر امر سياس��ت 
مستولي شوند و آن مسيري كه در سقيفه شكل گرفته 
بود با اس��تحكام بيش��تر ادامه پيدا كند س��اختارهاي 
اداري جديدي را بنيان گ��ذاري كردند يا به تعبير برخي 
نوانديشان ديني نهاد ديني، اسالم سياسي را شكل دادند. 
در اين دوره بر اساس برداش��ت هايي كه از رفتار و سنت 
پيامبر )ص( س��اخته ش��ده بود، به تدريج منش و روش 
واحدي براي اداره جامعه تجويز شد و از اينجاست اسالم 
تاريخي ظهور و بروز پيدا مي كند- جز دوره حضرت امير 
)ع( كه مستثني اس��ت- حتي در دوره حضرت امير)ع( 
بايد توجه داش��ت در جامعه اي كه امي��ر المومنين )ع( 
بر آن حكم مي كند جز اقليت مح��دودي كه با گفتمان 
نبوي آشنايي دارند اكثريت جامعه به دنبال بازگشت به 
عقب-يعني دوران جاهلي- هس��تند و هرچند گفتمان 
امام علي )ع( در تداوم پيامب��ر )ص( قرار دارد اما اكثريت 
تحت تاثير بازگش��ت به دوران پيش از پيامبر )ص( قرار 
گرفته بودند به همين خاط��ر امام )ع( تم��ام دغدغه 5 
ساله اش به درون جامعه مسلمان شده فكر مي كند و هيچ 
نوع عمليات برون مرزي از سوي ايشان نمي بينيم بلكه 
تمام جنگ هاي حضرت، با مخالفين و معارضين داخلي 
است. هرچند تمام تالش امام بر اين است كه جنگي اتفاق 
نيفتد اما در نهايت جنگ هايي رخ مي دهد و غاصبان روند 
خالفت چهره جديدي از س��لطنت اسالمي يا حكومت 
موروثي را بنيان گذاش��تند و با امام درگير ش��دند و امام 
علي )ع( نيز حمالت آنها را پاس��خ مي داد. جنگ، غارت 
و شبيخون ها و نبردهاي نامنظمي كه از جانب دشمنان 
امام صورت مي گرفت از جمله اين اقدامات اس��ت كه در 
آنها هجمه و حمله از جانب دشمنان امام علي )ع( صورت 

مي گرفت و ايشان در موضع دفاع قرار داشت. 
 اما بعد از رحلت پيامبر اسلام )ص( شلاهد 
گسترش جغرافيايي اسام و تعدد فتوحات 
هسلتيم. به نظر مي رسلد عاملل بازدارنده 
اعراب براي اين فتوحات پيامبر اسلام )ص( 

بوده است. 
جز در دوره 5 س��اله پايان��ي عصر خلفاي راش��دين كه 
هيچ ميلي به فتح سرزمين هاي جديدي وجود نداشت 
در دوره ه��اي پيش و پ��س از آن فتح س��رزمين ابزاري 
براي تامين معيشت و غنايم مي ش��ود و فتوحات جنبه 
اقتصادي پيدا مي كن��د. مخصوصا براي اع��راب از نظر 
اقتصادي كم  توان، سرزمين هاي جديدي همگي از نظر 
كش��اورزي حاصلخيز بودند و اين فرصت ه��ا در آن نظر 

آنها جذاب بود. فتوحات تا اوايل عصر عباسي ادامه پيدا 
مي كند و رسيدن به سرزمين هاي پرمحصول مانند ايران 

براي اعراب اهميت پيدا مي كند. 
از سويي ديگر اصرار حكومت بر انجام فتوحات به اين 
دليل بود كه جامعه دچار پرسش��گري نشود و به ابهام 
ذهني مبتال نگردد و  تنها درگير مشغله اي جدي به نام 
فتوحات باشد. اين روند ادامه پيدا مي كند منتها تمام 
دوره تاريخي اس��الم را در بر مي گيرد و ادبيات نظري 
كشورگشايي در اسالم تاريخي و سنت تاريخي مبناي 
آموزه هاي دين��ي وارد و س��پس در مت��ون تاريخي، 
تفس��يري، حديثي و قانونمند و قاعده مند مي شود، و 
عموما اهل تس��نني كه طي چهارده قرن قدرت را در 
اختيار داشتند، مانيفست جديدي از اسالم تاريخي را 
توليد و منتشر مي كنند كه حاوي مضاميني مبتني بر 

كشور گشايي است. 
 چله عامللي باعلث شلد اعلراب فتوحات 

خودشان را تا اين حد گسترش دهند؟
وعده ورود به سرزمين هاي حاصلخيز، انگيزه قبايل عرب 
براي مش��اركت در جنگ را دو چندان مي كرد. لذا وقتي 
جنگ اعالم مي شد قبايل به راحتي تمكين مي كردند و 
وارد سرزمين هاي جديد مي شدند و به دليل حاصلخيزي 
منطقه جديد بازنمي گش��تند چ��ون ماي��ل نبودند به 

سرزمين هاي خشك سابق ش��ان بازگردند. روشن است 
فتح س��رزميني به قصد منابع اقتصادي دور از گفتمان 
نبوي بود؛ م��ردم جزير＼ العرب وارد تج��ارت و دامداري 
مي شدند و با فتح س��رزمين هاي جديد منابع اقتصادي 

جديد براي آنها فراهم مي شد. 
 بنابراين بعدها در متون تاريخي ادعاهايي شكل گرفت تا 
رفتارهاي خلفاي سه گانه اول و خلفاي اموي و عباسي را 
به رفتارهاي پيامبر )ص( شبيه سازي كنند و لذا تفسير 
قالبي از آيه جهاد صورت گرفت و ادعا شد همه جهادهاي 
پيامب��ر )ص( ابتدايي ب��ود در صورتي ك��ه حقيقت اين 
است جهادهاي پيامبر )ص( هيچ كدام ماهيت ابتدايي 
نداشت. اما اين تفسير تا عصر عباسيان قوت داشت و در 
نتيجه سرزمين اسالم از چين تا اقيانوس اطلس رسيد و 
اعراب وقتي وارد اين سرزمين ها مي شدند آنجا را موطن 

خودشان انتخاب مي كردند و در آنجا مستقر مي شدند. 
    بله هميلن ترتيب بله نظر مي رسلد تعدد 
تفاسير هم بعد از رحلت حضرت محمد )ص( 

رشد چشمگيري پيدا مي كند. 
تفسير خيلي سريع اتفاق نمي افتد. هرچند از تعبير تفسير 
برداش��ت هاي مختلفي قابل طرح اس��ت؛ مثال در دوره 
خلفاي راش��دين بخش��ي از غنايم جنگي طبق دستور 
خليفه دوم به فاتحين داده مي شد در حالي كه پيش از آن 
سنت بود كه غنايم جنگي به ديوان بازگردد. يا بر اساس 
قاعده ائتالف قلوب بخشي از هزينه مسلمانان براي جذب 
غيرمس��لمين به اين آيين ادامه پيدا مي كرد اما در اين 

دوران اين روند كند و متوقف مي شود. 
به همين ترتيب در جنگ صفين، شاهد شكل گيري نحله  
جديد كالمي خوارج ناشي از برداشت ها و تفسيري غلط 
از قرآن هس��تيم. باورمندان به اين نحله ادعا مي كردند 
حكم فقط حكم خداس��ت و بحث برداشت از آيات قرآن 
درباره عاقبت مرتكب گناهان كبيره و تعريف مس��لمان 
و كافر و فاس��ق رش��د كرد. اما از قرن دوم ب��ه بعد دايره 
تفسيري گسترده شكل مي گيرد و در اين زمان از تفاسير 
قابل اطميناني كه به ائمه )ع( نسبت داده مي شود مي توان 
صحيفه س��جاديه يا برخي ادعيه مانن��د دعاي كميل، 
نيايش عرفه يا ابوحمزه ثمالي را نام برد و ما جز اينها منابع 
زيادي در اختيار نداريم و مابقي چيزهايي است كه از قرن 

دوم به بعد وجود دارد. 
 عللت محدوديت منابلع معتبلر از ائمه )ع( 

چيست؟
خليفه دوم به منع كتابت دستور داده بود و اين دستور 
يك قرن تا آغاز عم��ر بن عبدالعزيز ادام��ه پيدا كرد تا 
زماني ك��ه او دس��تور داد كتابت آزاد ش��ود. به همين 
خاطر در قرن اول عمال به دليل منع قانوني خليفه دوم 
از كتاب و شعار »كتاب قرآن ما را بس است« هيچ نوع 

نوش��ته اي وجود ندارد و هرچه هست شفاهيات است. 
بعد از صدور مجوز كتابت، جعل حديث اتفاق مي افتد 
و بس��ياري از اين جعلي��ات به عنوان اس��رائيليات ياد 
مي كنند. اين جعليات هم در متون تفس��يري و هم در 
متون حديثي وارد شد. ريش��ه جعل احاديث در تاريخ 
اسالم ريشه در اسفار پنجگانه تورات دارد كه از طريق 
ترجمه عهد عتيق در قرن دوم وارد ش��د ي��ا از طريق 
يهوديان كعب االحبار و عبداهلل بن س��الم اين متون را 
وارد منابع كردند. بعد از پيامبر )ص( بالفاصله آنچه در 
فرهنگ مكتوب مي بينيم آن چيزي نيست كه مطمئنا 

رخ داده باشد و برخي قصه و مجعول هستند. 
يك نكته ديگ��ر بايد توجه ك��رد كه هن��وز رگه هاي 
آن در تاريخ فرهنگ اس��الم وجود دارد. م��ا از حيات 
تاريخي پيامبر )ص( اطالع��ات زيادي در قرآن نداريم 
و بسياري از روايات مجعول هم با پارادايم اخالق محور 

قرآن فاصله دارد. 
 خوارج خيلي زود بعلد از رحلت پيامبر )ص( 

دست به تفسير زدند. 
نگاه خوارج متاثر از برداش��ت هاي نادري بود كه روي 
برخي آيات قرآن تمركز داشت. بعدها خوارج در تداوم 
حيات تاريخي خودش��ان در دوره امويان و عباسيان، 
استناداتي به آيات قرآن داش��تند. تنها فرقه اي كه از 

آنها ماندگار ش��د خوارج اباضيه هس��تند كه تا امروز 
ماندگارند و فرهنگ مكتوب خ��وارج از قرن چهارم به 
بعد است كه تدوين ش��ده و گفتمان ديني آنها از قرن 
چهارم به بعد و مش��خصا در فاصله قرن 4 تا 7 هجري 
رواج پيدا كرد. بايد درباره خوارج بازنگري كنيم. خود 
خوارج اباضيه كه مانيفس��ت خ��وارج را تدوين كردند 
بحث هاي��ي دارند و ادع��ا مي كنند كه مث��ال در قالب 
گفتمان انتقادي كارهايي را كرده ان��د و معتقدند اين 
تصويري ك��ه در مناب��ع از خوارج وجود دارد توس��ط 

فرهنگ نويسان وارد منابع تاريخي شده است. 
 از نظر اجتماعي هم بعد از رحلت پيامبر )ص( 

نوعي آشفتگي ديده مي شود. 
مهم ترين حركت��ي كه بع��د از وفات پيامب��ر )ص( با 
آن روبه رو هس��تيم جنگ  با مرتدين اس��ت. اين يك 
واقعيت تاريخي اس��ت كه برخي از آنه��ا ادعاي نبوت 
و پيامبري داش��تند. برخي به دالي��ل كامال عقيدتي 
جمع بندي سقيفه را قبول نداشتند و خراج نمي دادند 
مثال ماجراي مالك بن نويره، معتق��د بود امر رهبري 
بعد از وفات پيامبر)ص( غصب شده و لذا ماليات قبيله 
خودش را پرداخ��ت نمي كرد. به همي��ن جهت اتهام 

ارتداد ديني به آنها زده شد. 
از همين جا اخت��الف در جزير＼ العرب آغاز ش��د؛ بعد از 
رحلت پيامبر )ص( ديگر كاريزما و ش��خصيت محبوب 
ايشان وجود نداشت؛ لذا هركس��ي برداشت خودش را 
از تقريرات، رفتارها و آيات قرآني بي��ان مي كرد. از نظر 
جامعه شناس��ي جزير＼ العرب جامع��ه اي متكثرالقول و 

متكثرالفهم از پيام اسالم نبوي مي شود. 
 بعد از وفات پيامبر )ص( كه جامعه دچار ترديد مي شود؛ 
بخشي طرفدار امام علي )ع( و بخشي از انصار مخالف به 
قدرت رسيدن مهاجرين مي شوند و در نهايت به سرزمين 
ش��ام مهاجرت مي كنند. اما بهترين ابزار براي دس��تگاه 
خالفت مركزي در مدينه اين ب��ود كه زمينه اي را فراهم 

كند تا مردم به صورت جبري مهاجرت كنند. 
 بعلد از رحلت پيامبلر )ص( به نوعي اسلام 

سياسي مسير جديدي را پيش گرفت. 
براي اس��الم سياس��ي كه دوران متاخرتر شكل گرفت 
يعني از زماني كه نحله هاي ديني و كالمي شكل گرفتند 
كه نخس��تين آن مرجئه در عصر امويان است كه در آن 
تفكيك ايمان و عمل صالح مطرح و ادعا ش��د هركسي 
ايمان آورد مسلمان اس��ت و عمل صالحش با خداست 
و همين طور فرقه هايي كه يكي پس از ديگري ش��كل 
مي گرفتند اما فرقه مرجئه بر بي اراده بودن انسان تاكيد 
داشتند، نتيجه اين برداشت اين بود كه انسان مسلمان 
در برابر هر ش��كلي از حكومت، الزاما بايد تبعيت كند و 
ل��ذا از همانجا خروج علي��ه خليفه حاك��م باطل اعالم 
مي شود كه بعدا البته در قرون چهارم و پنجم با تجربه اي 
تاريخي در گذشته در قالب احكام السلطانيه مانيفست 
سياس��تمداري و سياس��ت ورزي پايه گذاري مي شود و 

پس از آن ادامه پيدا مي كند. 
بهترين ش��اهد مثال جنگ هاي برون مرزي و فتوحات 
اس��ت؛ در اين موضوع بحث بر سر اين اس��ت كه آيا اين 
روش مدنظر پيامبر )ص( بوده يا نه؟ كه به نظر مي رسد 
بر اساس متن قرآن و مشي حضرت علي )ع( چنين مشي 
مورد قبول ايشان نبوده است حتي در مشي ائمه )ع( هيچ 
چيزي جز جامعه اي اخالق محور وج��ود ندارد بطوري 
كه حتي صلح نامه هايي را به برخ��ي از ائمه )ع( تحميل 
مي كنند و حتي مضامين صحيفه سجاديه كامال در قالب 
يك اسالم فرهنگي و اخالقي اس��ت. پيام قرآن و اسالم 
بر محوريت اخالق است اگرچه تئوري هاي مختلفي در 
ميان شيعيان و اهل تسنن شكل مي گيرد و همگي اينها 

بر مبناي تجربه اسالم تاريخي است. 
اين روند ادامه پيدا مي كند و ام��روز در دنياي مدرن 
در جهان اس��الم، جلوه اس��الم سياس��ي را بس��يار 
پررنگ مي بينيم. با اس��تناد به انديشه هاي جديدي 
كه در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيس��تم در ميان 
متفكرين اهل س��نت مانند مودودي و حس��ن البناء 
مطرح كردند و بنيان اس��الم انقالبي و سياسي را در 
دنياي معاصر بنا نهادند؛ برداش��ت آنه��ا اين بود كه 
جهان كفرآلود است و با تش��بيه كردن دوران معاصر 
ب��ه دوران جاهليت، نتيج��ه مي گرفتن��د بايد براي 
زدودن عنصر جاهليت اقدام عمل��ي كنند. از همين 
ايده در دوره معاصر، اس��الم سياس��ي شكل گرفت 
البته اتفاق��ات ديگري ك��ه در مقابل جهان اس��الم 
مانند اشغال سرزمين هاي فلس��طين، جنگ اعراب، 
اس��راييل و پديده انقالب اسالمي ايران شكل گرفت. 
اين اي��ده امروز ه��م در اوج خودش اس��ت و البته به 
شكلي كه بخش اعظمي از اهل تس��نن و جمهوري 
اس��المي ايران به آن باور ن��دارد و در قالب داعش و 
نوس��لفي گري ظهور كرده اس��ت. اين جريان مدعي 
اسالم سياس��ي اس��ت به طوري كه اين ماموريت را 
براي خودش در نظر دارد تا با كفر جهاني مبارزه كند. 

 امت اسالم و پيامبر )ص( 
در گفت وگو با عبداهلل ناصري

پيام آور اخالق

براي فه��م بهتر ش��أن و منزلت 
پيامب��ر بايد م��روري ب��ر دوران 
بعث��ت و رحلت ايش��ان داش��ته 
باشيم. پيش از پيامبر اكرم )ص( 
در عربستان شمالي هيچ دولتي 
مستقر نبود و گروه هاي سياسي 
قباي��ل بيابانگرد و شهر نش��يني 
بودند ك��ه در مناطق كوچك ش��هري ي��ا در بيابان ها 
به صورت پراكن��ده زندگي مي كردند. حتي س��اكنين 
ش��هرهايي مثل مكه، يثرب و طائف- كه جزو شهرهاي 
مهم آن زمان ش��به جزيره به حس��اب مي آمدند- چند 
قبيله در كنار يكديگر بودند و زندگي شهرنش��يني در 
معناي متداولي كه فهم مي شود وجود نداشت. به بياني 
ديگر تنها ش��كل ظاهري اين مراكز همانند شهر بود اما 
روابط قبيله اي و عش��يره اي بر شهر حاكم بود و سلسله 
مراتب و نظام اداري مشخصي براي اداره سياسي وجود 
نداش��ت. به همين خاطر نبود يك نظام اداري كارآمد و 
مشخص در جامعه آن زمان عربستان باعث شد در شهر 
به جاي روابط سياسي، نظام هاي مشورتي وجود داشته 
باش��د. روحيه قوميت گرا و عش��يره  محور مردم مكه تا 
زماني كه حضرت در آنجا حضور داش��تند ادامه يافت و 
بايد يادآور شد پيامبر اس��الم در چنين فضايي پيام آور 
توحيد، انصاف، عدالت، محبت و احترام به انس��ان ها و 
رفتار مسالمت آميز بودند. در حقيقت دعوت رسول اهلل 

پاسخ و واكنشي به خشونت جامعه عربستان  بود. 
آوازه من��ش واالي پيامبر به گوش مردم يثرب رس��يد و 
آنها اميدوار شدند با حضور ايش��ان تضادهاي اجتماعي 
پايان يابد و فضاي پرتنش داخلي اين ش��هر سامان پيدا 
كند و رس��ول خدا منادي وحدت ميان نيروهاي متضاد 
اجتماعي شود. اين اميد به رحمانيت پيامبر اسالم سبب 

شد از ايشان براي حضور در يثرب دعوت به عمل  آيد. 
عزيمت پيامبر از مكه به يثرب س��رآغاز عقد نخس��تين 
پيمان مدني بود. بر اس��اس اين پيمان توافق ش��د تا از 
پيامب��ر )ص( همانند خانواده خودش��ان حفاظت كنند 
و روابط قبيله اي و طايفه اي كنار گذاش��ته ش��ود. از اين 
قرارداد مي ش��ود به عنوان نخس��تين پيمان مدني و به 
تعبيري دولتي ياد كرد. حضور پيامبر در يثرب )مدينه( 
باعث ايجاد پيوند دوستي ميان مجموعه اعراب مسلمان 
و يهودي شد كه با اين كار حضرت زمينه هاي نوعي نظام 
و قرارداد اجتماعي را ايجاد كردند تا ذيل آن همه بتوانند 
در كنار يكديگر در ش��هر مدينه زندگي كنند. البته بايد 
در نظر داشته باش��يم، دولت در معنايي كه امروز تصور 
مي شود يا ش��كلي از حكومت داري كه در دوره بني اميه 
و بني عباس وجود داشت، تجربه نشد. بلكه پيامبر )ص( 
به دليل محبوبيت و اقبالي كه در ميان مردم داشتند به 
عنوان داوري امين و صالح م��ورد قبول همگان بودند. به 
بياني ديگر، حضرت رسول، رهبري نيروهاي اجتماعي را 
عهده دار مي شوند و پيامبر اسالم نيز از اين فرصت براي 

ابالغ شرايط و تبليغ دين خود استفاده كردند.  
پيامبر در ابالغ وحي، باوره��اي قبيله گرايي را رد كردند 
و در عوض آن جامعه را با ارزش ه��اي برابري انس دادند 
و كم كم اهميت تعلقات عش��يره اي رنگ باخت و اخالق 
به عنوان بناي فضيلت انس��ان ها دانسته ش��د. به بياني 
ديگر به جاي توجه به قبيله فرد به فرديت و انس��انيت او 
ارج نهاده شد. پيامبر )ص( در زمان حيات شان به دنبال 
نفي نگاه طبقاتي بودند اما اي��ن ارزش در مردم آن زمان 
دروني نشد و با رحلت ايشان نگرش طبقاتي مجددا احيا 
ش��د تا حدي كه شورش��ي عمومي در پي عميق شدن 
شكاف هاي طبقاتي در جهان اسالم به وجود آمد تا جايي 
كه خليفه سوم در جريان ش��ورش عمومي كشته شد و 

تالش هاي امير المومنين هم نتوانست فضا را آرام كند. 
بنابر شواهد تاريخي و اعتقادي شيعيان، رسول خدا )ص( 
تمهيداتي را انديشيده بودند تا پس از رحلت شان، زعامت 
جامعه اسالمي در اختيار كسي كه باالترين صالحيت را 
داشته باشد، قرار بگيرد و از نظر شيعيان عدم تحقق اين 
پيش بيني بر آينده جهان اس��الم تاثير گذاشت و همين 
امر موجب شد پس از رحلت پيامبر )ص( سمت و سوي 
مسير جامعه عوض ش��ود، زيرا هنوز ارزش هاي پيامبر 
در جامعه نهادينه نش��ده بود و خرافه و باورهاي سنتي و 
عادات غلط عرب همچون آتشي زير خاكستر، با رحلت 
پيامبر اس��الم و كنار گذاش��ته ش��دن حضرت علي )ع( 
شعله ور شد و با رحلت پيامبر روحيه قبيله گرايي مجددا 
ظهور پيدا ك��رد و نگرش ب��زرگان عرب ب��ه زمامداري 
عقبگردي ج��دي دارد چرا ك��ه برخالف آنك��ه مبنا در 
نظام اسالمي صالحيت و شايستگي است و شرط سني 
مدخليتي ندارد، اما با رحلت پيامبر دوب��اره ارزش هاي 
پيشين به عنوان مبنا و معيار مي شود و اين تغيير رويكرد 
جدل هاي پيش��ين قبيله اي براي كس��ب قدرت را زنده 
كرد. همچنين بعد از رحلت پيامبر ش��وق فرماندهان به 
گسترش فتوحات دوباره زنده شد وبا رحلت ايشان، خلفا  
جز امير المومنين )ع( به دنبال گسترش مرزهاي اسالم 
رفتند، اين تصميم سياس��ي و اس��تراتژيك، سرنوشت 

جغرافيا و تاريخ و آينده اسالم را عوض كرد. 
تا زمان حيات پيامب��ر، باب نزول قرآن گش��وده و هنوز 
فرآيند وحي به اتمام نرس��يده بود و جامعه س��واالت و 
ابهامات خود را از شخص پيامبر مي پرسيد و قرآن نيز يكي 
از ماموريت هاي پيامبر را تبيي��ن وحي معرفي مي كند، 
اما  بعد از رحل��ت پيامب��ر، آن طور كه حضرت رس��ول 
معين كرده بود بنا بود تفس��ير و توضيح اس��الم توسط 
امير المومنين )ع( انجام ش��ود، اما اي��ن موضوع به دليل 
مسائل سياسي محقق نشد. حضرت علي )ع( در آن زمان 
مرجع تفسيري بزرگان سياس��ي بودند هرچند به دليل 
خصومت و اغراض سياسي مانع از تبديل شدن حضرت 
به چهره اي سياس��ي مي ش��دند. كنار گذاشتن حضرت 
علي در ش��رايطي اس��ت كه هرچه از وف��ات پيامبر دور 
مي شويم احتياج مان به تفسير قرآن بيشتر افزايش پيدا 
مي كند چرا كه با گس��ترش مرزهاي جغرافيايي جامعه 
اسالمي مسائل جديدي مطرح مي شود كه نياز به تفسير 
قرآن را دوچندان مي كند و اما اين در شرايطي است كه 
خليفه دوم به بهانه منع نگارش هرآنچه غي��ر از قرآن، از 
تدوين احاديث پيامبر هم جلوگيري كردند. اين تصميم 
خليفه دوم باعث مي شد دسترسي مردم به سنت پيامبر 
محدود شود و س��يره پيامبر در اختيار نسل هاي بعدي 

جامعه اسالمي قرار نگرفت. 

»قرآن كريم با چهار ترجمه كه��ن« براي مخاطبان 
فارسي زبان اين كتاب مقدس، اثري فاخر و منحصر 

به فرد محسوب مي شود. 
محمد ش��ريفي با كنار هم ق��رار دادن چهار ترجمه 
فارس��ي از ق��رآن كريم عالوه ب��ر اينكه نش��ان داده 
مترجمان شيعه و سني هر كدام چه برداشتي از آيات 
مبارك اين كتاب مقدس داش��ته اند سير تحول زبان 

فارسي را نيز به خوبي نشان داده است. 
ش��ريفي در س��ال 1386 به اقتضاي ني��از خود در 
تحقيقاتش براي اراي��ه ترجمه اي با زب��ان كهن از 
برخي آيات به اين فكر مي افتد كه ترجمه سورآبادي 
را از تفس��ير جدا كرده و به صورت مس��تقل منتشر 
كند. اين پيش��نهاد را با دوس��ت خ��ود محمدرضا 
جعفري، مدير نش��رنو در ميان مي گذارد و او نيز از 
اين ايده اس��تقبال و به شريفي پيش��نهاد مي دهد 
همين كار با چند ترجمه كهن انجام ش��ود و همگي 
در يك مجلد منتشر شوند. شريفي در نهايت بعد از 
يك دهه تحقيق و پژوهش روي ترجمه هاي فارسي 
كهن از قرآن توانس��ت س��ال گذش��ته كار نهايي را 
تحويل دهد و »نشر نو« با حسن سليقه آن را به زيور 

طبع آراسته و منتشر كند. 
بديهي اس��ت كه ترجمه هايي كه در هر دوره صورت 
گرفته است هريك به نوعي واجد ويژگي هاي ادبي نثر 
آن دوره بوده است و اين مهم ترين دليل براي تدوين 
قرآن حاضر و كنار هم قرار دادن چهار ترجمه متفاوت 
از چهار دوره است. همنشيني اين ترجمه ها تا حدي 
اين امكان را در اختيار پژوهشگر قرار مي دهد تا بتواند 
ويژگي ه��اي زباني و ادبي ه��ر ترجمه را ب��ا ديگري 
بسنجد و همچنين تاثير تفاوت مشرب مترجمان را 

در ترجمه متني واحد ببيند. 
از اينها گذش��ته اقدام به تدوين قرآني با ترجمه هاي 
چندگانه، فراهم آوردن امكان استفاده از ترجمه هاي 
كهن قرآن در متون ادبي اس��ت. چنانك��ه اهل ادب 
مي توانند هنگام نقل آيات در متون قديم ادبي، براي 
حفظ سياق كالم از يكي از اين ترجمه ها يا تلفيقي از 

آنها براي معني كردن آيات به پارسي استفاده كنند. 
ترجمه هاي كهن قرآن كم نيستند، هرچند كه شماِر 
ترجمه هايي كه بطور كامل به دست ما رسيده است 
چندان هم زياد نيس��ت. با اين وجود در »قرآن كريم 
با چهار ترجمه كهن« چهار ترجمه مهم انتخاب شده 
كه بايد از چهار تفسير استخراج مي شدند. اين چهار 
ترجمه بر اساس چهار تفس��ير مختلف از قرآن كريم 

است كه به ترتيب عبارتند از؛ 
1- طب��ري؛ برگرفت��ه از ترجمه تفس��ير طبري كه 
احتماال در اوايل نيمه دوم سده چهارم توسط گروهي 
از علماي ماوراءالنهر كه بر ما شناخته نيستند صورت 
گرفته است. اين ترجمه شايد به دليل آنكه نخستين 
ترجمه كامل قرآن و الجرم در دوره خود، امري بسيار 
خطير بوده است تقريبا ترجمه اي لفظ به لفظ است و 
اين ش��يوه به گونه اي رعايت شده كه گاه حتي مخل 
دريافت معني است اما فوايد ارزنده اي از حيث قدمت 

واژه ها و معادل ها دارد. 
2- سورآبادي؛ برگرفته از تفس��ير سورآبادي )حدود 
470 - 480 قمري؛ چه��ار مجلد( از ابوبكر عتيق ابن 
محمد هروي سورآبادي. ترجمه سورآبادي از حيث 
دقت و فصاحت و زيبايي، در ميان چهار ترجمه اي كه 

در اين قرآن آمده است رتبه نخست را دارد. 
3- ميبدي؛ برگرفته از كش��ُف االس��رار و ُعدُ＼ االبرار 
)آغاز تالي��ف: 520 قمري( از رش��يدالدين ابوالفضل 
ميبدي اس��ت. كشف االس��رار تفس��يري مطابق با 
مش��رب عارفان اس��ت و اين گرايش در ترجمه آيات 
نيز به چش��م مي خورد و از اين حيث متفاوت با ساير 

ترجمه هاست. 
4- ابوالفت��وح رازي؛ برگرفت��ه از روُض الِجنان و روُح 
الجنان في تفسيرالقرآن مشهور به تفسيِر ابوالُفتوح 
)رازي( )بي��ن 510 و 556 قم��ري؛ پن��ج مجلد( از 

ابوالفتوح رازي است. 
در تمامي ترجمه ه��ا اوال هم��ه واژه هاي دش��وار يا 
كلماتي كه ممكن است براي همگان شناخته نباشد 
داخل پرانتز معني شده اند. ثانيا بخش هايي از ترجمه 
كه جنبه توضيحي داش��ته و ترجمه نص قرآن نبوده 
اس��ت در ميان تيره معترضه قرار گرفته است. ثالثا با 
اين پيش فرض كه مصححان اين تفاسير به رسم الخط 
نسخه هاي خود پايبند بوده اند رسم الخط اصلي تغيير 

نكرده است. 
از ديگر بخش هاي مفيد اين قرآن، فهرس��ت هايي 
اس��ت ك��ه در انته��اي آن آمده اس��ت. فهرس��ت 
نخستين، الفاظ يا به اصطالح كش��ف اآليات است 
كه پيش��تر نيز با ترتيب��ي ديگر ضميم��ه بعضي از 
مجلدات قرآن ها بوده اس��ت. اما فهرس��ت دوم كه 
خود منقسم به بخش هاي گوناگون است به صورت 
موضوعي و با اشرافي تحس��ين برانگيز تدوين شده 
است و اين امكان را در اختيار جوينده قرار مي دهد 
تا در كوتاه ترين زمان و به س��اده ترين شكل ممكن 
آيه يا آيات مورد نظر خود را بيابد. الزم به ذكر است 
اين فهرست ها تماما حاصل كوشش زنده ياد دكتر 

محمود راميار است. 
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كتاب »اسلام؛ وحدت مبانلي، كثرت ظهلور: فصل هايي از جامعه شناسلي 
تاريخلي و فرهنگلي اسلام« برگلردان فارسلي شلش مجللد از مجموعه 
بيست جلدي پژوهشي بزرگ اسلت كه با عنوان »االسلام واحداً و متعددًا« 
در انجمن عقل گرايلان عرب )رابطله العقانيين العرب( زيرنظلر نوانديش و 
نومعتزلي مسلمان تونسلي، دكتر »عبدالمجيد شلرفي« شكل گرفته است. 
اين برگردان، شش تصوير يا قاب از اسلام ارايه مي كند. اسام عربي، اسام 
خوارج، اسلام باديه، اسام قاره سلياه، اسام انقابي و اسلام نوگرايان كه 
بيشلتر به حوزه جغرافيايي مغرب اسامي يا شلمال آفريقا اختصاص داشته 
اسلت. ويژگي ديگر اين چند قاب يا اين كتلاب، رويكرد جامعه شلناختي و 

نگاهي از منظر جغرافياي تاريخي به مظاهر اسام است كه توسط يك جريان جديد فكري مسلمان 
در شمال آفريقا، ارايه مي شود؛ پژوهشي بديع با نگاهي نو به پلوراليسم ديني و اسامي.

اسالم، وحدت مباني، كثرت ظهور

دانيال شايگان / اعتماد


