
 

 

  پروژه 
 محمدسازي

  )1(جلد 
    

  

  

  

  

  

  

  

   نویسنده
   پاکزادالف. 

)A.Pakzad(  

 



  

  

  تقدیم به
  98جانباختگان آبان 



  

  

شود، هر مولف با چاپ در کشورهایی که حقوق انسانی از قبیل آزادي بیان و اندیشه محترم شمرده می

آورد تا زمان و به دست می هاي مالی حاصل شده از فروش آن، توانایی آن راقانونی کتاب و حمایت

سازي کند. اما در کشور ما، به نحس وجود حاکمیتی انرژي بیشتري را صرف پژوهش، نگارش و اندیشه

تابد بدیهی است که امکان به چاپ رساندن سوز و خردستیز که آزادي گفتار و اندیشه را برنمیاندیشه

تا از طریق زیر حمایت مالی اهل خرد را جذب چنین آثاري وجود ندارد. از این رو ناگزیر بر آن شدم 

 شان، مسیر انتشار جلد دوم این کتاب هموار شود.  کرده، که نظر به همیاري

  الف. پاکزاد
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  پیشگفتار
  

گذرد. مطالعـه تصـرف منـاطق خاورمیانـه     سال از ظهور اسالم در مشرق زمین می 1400هم اکنون چیزي حدود 
ه است. اکثـر محققـان شـرقی و غربـی     توسط اعراب، تا همین اواخر بر اساس مطالعه منابع اسالمی مانند طبري بود

انـد.  روایت متعارف و سنتی مورخان اسالمی از فتوحات اعراب تحت لواي پرچم واحدي به نام اسـالم را پذیرفتـه  
تئوریسـینی از مکـه کـه    هاي  کنند، فتح مشرق زمین بر اساس نظریهمطابق چارچوبی که مورخان اسالمی ترسیم می

غایت احمق هسـتند  ه صورت گرفته است. در این چارچوب، تصویري از اعرابی که ب نامدمی» پیامبر عرب«خود را 
نـو،  هـاي   ي ایـن آمـوزه  پایـه دارد کـه بـر   معرفتی جدیـد را عرضـه مـی   ها  آن شود که این پیامبر نوظهور بهداده می

ید فتح شهر بـه شـهر از   واحد به نام اسالم جمع شده، و کلهاي  پرستی کنار رفته، قبایل اعراب زیر عنوان نظري بت
این فتوحـات، بـه لحـاظ    که پاید زنند. دیري نمیترین نقاظ خاور و باختر، شمال و جنوب را می مدینه تا دوردست

را  ي فـتح شـده  نوردد و به لحاظ ایمانی، تمام این جغرافیـا شناخته شده را در می جغرافیایی بخش سترگی از جهان
  آورد.  درمی ي دین واحد و کتابی مقدستحت سیطره

در عصري که مـا  اند؟ آزمایی شدهچقدر این روایات صحیح است؟ به راستی تا امروز این روایات چگونه راستی
علمی و یاري گرفتن از تکنولوژي هاي  گیري از روشبا تحقیقات آکادمیک با بهره توانایی داریم کهکنیم، زندگی می

مـا چـه   اساسـاً   کنون این کار انجام شده است؟آزمایی کرد. آیا تاراستی مورخان اولیه راهاي  بسیاري از ادعا ،مدرن
  مورخان اسالمی را در ترازوي سنجش کذب و صدق قرار دهیم؟ هاي  هایی داریم که بتوانیم ادعاراه

کنار  شناسان و پژوهشگران این حوزه را درکتابی که در دست دارید نتایج جدیدترین تحقیقات آکادمیک باستان
که یک چندي تمام تفکرات قبلی خود را نسبت به اطالعاتی کـه از   گذاشته و از مخاطب خود درخواست دارد هم

قضاوت کند که در سده هفتم میالدي چـه گذشـته    شخصاًکودکی به وي داده شده کنار گذاشته و با مطالعه این اثر، 
ـ  است؟! آیا به راستی پیامبري عرب ظهور کرد و با تالوت آیاتی الهی ب اعـراب و  وپیش از فتوحات جغرافیایی، قل

آیا به راستی وقـت آن نرسـیده    دیگري رخ داده است؟اتفاقات  دیگر مردمان جغرافیاي شرق را فتح کرده است؟ یا
علمی، نـور حقیقـت را از دل سـیاهی تـاریخ صـدر      هاي  بین تکنیکبا ذره و سوز را واکاویدهکه این دیدگاه اندیشه

  ي اتمی بتابانیم؟ ه و بر اذهان کنجکاو بشر سدهاسالم بیرون کشید
***  
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ي پایـه و بـر   محـض  مورخان اسالمی کـذب هاي  مدعی است که گزارش ي آن هستید،کتابی که در حال مطالعه
یک جعل بزرگ تاریخی است که بر طبق آن، اعرابی که توانستند به لحاظ سیاسی بـر مشـرق زمـین اسـتیال یابنـد،      

حکومت عبـدالملک  هاي  این تصمیم تئوریسین ير پایهب .گرفتند خویش حاکمیت ضعف سترگتصمیم به پر کردن 
ضعف حاکمیت عربی، عدم وجـود یـک دیـن واحـد و پیـامبري      ترین  بزرگ مروان این نظریه را مطرح ساختند که

داشـتند کـه   نیـاز   خـود  قدم نخستیندر این رو اتحاد امپراطوري عربی حفظ شود. از آن  عرب است که تحت لواي
پیغمبـري عـرب را خلـق کننـد. آري بـه وضـوح بایـد گفـت کـه           ریزي و بر این پایـه، را پی ي دین جدیديزمینه

  بوده است. » محمدیانیسم«و » خالق محمد«عبدالملک مروان 
صفتی مقدس بوده است کـه  » محمت«آن  ترکتابی که در دست دارید مدعی است که محمد یا در اشکال قدیمی

ایم چگونـه  رسیدهشده است. آیا از خود پ» زندان هاجرفر«یران ساخته و پرداخته شده، و در نهایت پیامبر در شرق ا
ملتی که صدها و شاید هزاران سال تحت پرچم نظـري زرتشتیانیسـم بـوده اسـت، تـا جـایی کـه حتـی مـذاهب و          

اند، در یک زمانی، به کلی کنار ین بودهاند، تحت تاثیر این دهایی که همچون فرزندان این دین از وي زاده شده فرقه
که چرا در میان تمام مللـی   ایمبه نام اسالم گرفته است؟ و آیا با خود اندیشیده يکلید واژه دیگررا آن  رفته و جاي

کامل تحـت اشـغال حکومـت اعـراب در     به طور که مورد هجوم اعراب واقع شدند، تنها ایران و ایرانیان بودند که 
 ، ودادهالخـط عـرب را ارتقـا    و زبـان و رسـم   ،دین عرب را پذیرفتـه  ایرانیان آنکه ان نشدند؟ نظر بهعرب زبآمدند 

ود) را از همان شیاد میها  آن سفه اسالمی ازپردازان (که امروزه تحت عنوان فالنظر به آنکه بیشترین نظریه همچنین
خـود عـرب    پس چـرا  ؛اندرا داشته و... یث، مورخاننویسندگان حدترین و بیش اندارائه کردهابتدا به جهان محمدي 

  را در کجا باید جست؟  جواب این پرسشزبان نشدند؟ 
سازد، این است که چرا باید فـردي  گري را به خود مشغول میسوال دیگري که هر ذهن کنجکاو و پرسش

ک سـده سـوار بـر مرکـب     از ایران برخیزد، خالفت پرقدرت امویان که نزدیک به ی» ابومسلم خراسانی«به نام 
تواند قدرت را به دست گرفتـه  در حالی که خود میو درست را به عقب رانده، ها  آن اند را پیاده وقدرت بوده

با کمال میل، باالترین قدرت وقت  عجیب و غریبیانتقام ایرانیان را از اعراب بستاند، ولیکن به شکل  اتفاقاًو 
با نقـاط مبهمـی   آن قدر  زندکند؟ هر کس که تاریخ سده هفتم را ورق می تعارف ی از خاندان دیگررا به اعراب
فرشتگان «بپذیرد که این سوز را هاي اندیشهنویسیاین مدل افسانهشود که به ناچار یا باید در مقطعی  روبرو می

 ير امپراطورترین امکانات را در برابپیروزي اعرابی شدند که حتی سطحی بودند که در فالن جنگ باعث» الهی
  لنگد! اند، یا باید بپذیرد که جایی از کار این تواریخ سنتی میبیزانتس و ایران نداشته

بن وجود خارجی نداشته و چنانچه  سخن کوتاه کنیم. کتاب حاضر مدعی است که محمد پیامبر اعراب از بیخ و
تمـام   اگـر اند) را مرور کنیم، و ها نوشتهمانهایی که غیر اعراب و غیر مسلاریختتواریخ غیرمتعارف (یعنی هاي  برگ

ها و دیگر شواهد ایـن عصـر را کنـار هـم     ها، سکهها، کتیبهشناختی از قبیل الواح و نامهاسناد و مدارك عینی باستان
   عبدالملک مروان خالق محمد است. بگذاریم به این نتیجه قطعی رهنمون خواهیم شد که
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در عبداهللا ابن زبیر را سرکوب کرده و به قتـل برسـاند،    یفه اموي موفق شد کهعبدالملک مروان، خلپس از آنکه 
دید، شخصیتی اعراب می »مسیح فرجام شناختی«که وي را همچون  ،»صفت مقدس محمت«اولین اقدامات خود از 

کـس  ، هـیچ کنـد. قبـل از عبـدالملک مـروان    میدر جهان معرفی  رسول خدابه عنوان  ساخته و وي را یتاریخ
هـا، ماننـد   نه معاویه، نه یزید ابن معاویه، نـه عبـداهللا ابـن زبیـر و نـه فرمانـدهان آن       شناسد. در واقع،محمد را نمی

هـا نویسـنده بـرون    و ده ها فرمانده ریز و درشت دیگر،وقاص، عبیداهللا ابن زیاد و دهابوموسی اشعري، سعد ابن ابی
  اند. از دینی به نام اسالم و پیامبر این دین خبر نداشتهاساساً  د بلکهانکدام نه اینکه مسلمان نبوده هیچ مرزي دیگر،

ها کتیبه و شناختی و بررسی دهها مدرك باستانمدعی هستیم و بار اثبات این ادعا بر دوش ما. کتاب حاضر با ده
مسـیر پـر فـراز و    ایـن  ت فصل نخس. در پردازداین مهم میبه اثبات  هادیگر زبان سند سریانی، یونانی، قطبی، عبري و

تاریخی پذیرفت. در فصل دوم این مجلد،  رفرنسبه عنوان  توانچرا آثار مورخان اسالمی را نمی باید ببینیم، نشیب
در فصـل سـوم نشـان     پـردازیم. میاولیه مسلمانان  يقبله و به تبع آن کعبه به مثابه شهر مکه جعل بزرگ تاریخیبه 

 اي منطقـه نـه مکـه، بلکـه     قـرآن  معتقدند که خاستگاه قرآن روزي با خوانشی دیگر ازشناسان امخواهیم داد که زبان
کتـاب  سریانی و البته با ارجاع به هاي  ریشه توجه بهتنها با  قرآن زیرا ؛شوداست که زبان سریانی در آنجا تکلم می

بل فهم میمقدس  از تنها پردازیم و می آن و ردگیري تاریخی »محمد«در فصل چهارم این مجلد به واژه . شودقا
نظـر  شخصیتی تاریخی را به عنوان  »عدم وجود محمد«فصل پنجم به بعد است که اسناد برون مرزي الزم در اثبات 

اد و مـدارك  اسـن  از کتـاب،  جلدو آخر این فصل ششم و در پردازیم میها  آن و به تفصیل به نقد و بررسی انداخته
را واکاوي کرده و نشان خواهیم داد که تا قبـل  معاصر  هاي کتیبه وها ، پاپیروسهال سکهمتعدد درون مرزي از قبی

از عبدالملک مروان هیچ کس از محمد، اسالم و قرآن وي خبر نداشته و این ایرانیان هستند که پرچم محمدیانیسـم  
  کنند.کوه صهیون نصب میهاي  را از شرق ایران برافراشته و بر صخره



  
  

  
  

  فصل اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ها و زمین به هم پیوسته بودند  آیا کافران ندیدند که آسمان
   )21:30(قرآن،  ها را از یکدیگر باز کردیم و ما آن

  سال) 23(علی دشتی،  ! نه تنها کافران، حتی مسلمانان هم ندیدند نه ندیدند
  

  )105:1(قرآن  آیا ندیدي پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟
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  محمد در اسناد اسالمی
  
  
  جستجوي محمد در - 1

گـذرد. تصـور   کرده است، مـی  نبوتادعاي » محمد«شخصی به نام به اصطالح که  سال از زمانی 13+1400هم اکنون 
 شـخص  جا کـه او آناز پس  هستیم، این شخصیت تاریخیدینی یا تاریخی، درصدد شناخت  يپژوهشگر عنوانهکنید ما ب

، در باشـد مـده  آشناساندن او به رشته تحریر در  قرن اخیر، هزاران کتاب در 14 در که است طبیعی ،بوده ماسال تاریخ اول
دید خود و با توجـه بـه   شویم که هر کس از زاویه چنین وضعیتی روشن است که ما با انبوهی از کتب تاریخی مواجه می

طرف، بایـد  عنوان پژوهشگري بیهما بچنین شرایطی  در .استارائه کرده  وي ، تصویري ازشتهرا قبول داها  آن منابعی که
 یک از کتبی که در مورد او، در این دوره نسبتاً طوالنی نگارش شده اعتماد کنیم؟به کدام

در اینجا منظـور از منـابع    .تاریخی رجوع کنیم به مدارك دست اول و ردهعزم را جزم ک ،بهترین راه این است که خود
انـد کـه بـه لحـاظ      هبه رشـته تحریـر در آورد  را آن  هایی است که مورخانی الاقل در اولین قدم، کتاب دست اول تاریخی،

ایم کـه بتـوانیم از    ما روشی را اختیار کرده در این حالتو تا حد ممکن او را درك کرده باشند.  بودهمحمد  معاصرزمانی، 
دا کنیم. پس براي شروعِ کار، بهتر است ابتدا سري به جهان را جها  آن ترین حجم زیاد اطالعاتی که در دست داریم موثق

انـد را مطالعـه    ر بـوده تنی که به محمد نزدیکاخبارنویساته از دسآن  و ،زدهدرون مرزيِ قلمرو اسالمی هاي   عرب و تاریخ
است که تمـام آنچـه   کند این مواجه می یبزرگ شوك ما را با، قدمنخستین که در همان  شگفت آوريکنیم. اما نکته بسیار 
گـذرد. ایـن   سال از زمان مـرگ وي مـی   130ی است که حداقل های یم، بر طبق نوشتهداني او می نامه ما از محمد و زندگی

هـاي   حدفاصل سـال  که  »اسحاقابن «ام فردي به ن اینکه اولین سیره راکما یعنی چیزي حدود چهار تا پنج نسل پس از او. 
همـین کتـاب    متأسـفانه  کن، به رشته تحریر در آورده اسـت ولـی  ه.خ) زندگی کرده است 147تا  83م. (یعنی  768تا  704

 بوده اسـت.  کتاب وي هایشاننوشته اند که رفرنسهم در دست نیست و فقط برخی از نویسندگان این نسل، مدعی شده
کـه  آوري شـده   جمع» سیرة رسول اهللا« ان، در کتابی با عنودرآورده اسحاق به نگارشکه ابناي  هنامزندگیگفتنی است که 

نویسـندگان  مورخان بعدي آمده است. در اینکه برخی از هاي   در نوشته دانیم آنچه از این کتاب می خود از بین رفته، و هر
 در سـعد  ابـن براي مثال  .اند، تردیدي وجود ندارد هاقتباس کردآن  رویت کرده و ازکه این کتاب را  این عصر مدعی شده
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ما هر چـه از  پس  .اند یاد کردهآن  از» تاریخ االمم و الملوك«در  طبري و »االشراف و انساب« در ريالذُب ،»الکبیر الطبقات«
 کتـاب در کـه  بـوده  » هشـام ابـن «ن بعدي، خصوصاً فردي به نـام  مورخا مکتوباتدانیم، از  او میهاي   اسحاق و نوشتهابن

ابن اسحاق را بازنویسـی کـرده   هاي   بخش بزرگی از نوشتهعمالً  دآوري شده وگر» هشامابن سیره«تحت عنوان  يمشهور
م. نگـارش شـده و بـه     759هجري، یعنـی   137در سال  »اسحاق ابن  سیره« دانیم که می »هشام ره ابنسی«ي  است. بر پایه

ایـن  زنویسی کرده اسـت. و  باهمین اثر و ابن هشام کتاب خودش را از روي  خلیفه عباسی تقدیم شده» نصورجعفر مابو«
با توجه بـه   پس، م. از دنیا رفته 632سال  است که در »عبداهللابنمحمد«اسالمی از زندگی مرزي اولین منبع تاریخی درون

 200چیـزي حـدود   ي وي  توان گفت کـه سـیره    هجري خورشیدي) می 211م. (معادل  833 یعنی ،سال وفات ابن هشام
یعنی اولین منبعی که ما امروزه در اختیار داریم، حدود دو قرن با محمـد   . ایناست دهنگارش شسال پس از مرگ محمد 

و وجاهـت   ابن هشـام فاقـد اعتبـار علمـی    هاي  زیاد هست که اگر نگوییم نوشتهآن قدر  تاریخی فاصله دارد، و این زمان
اسحاق فقـط  که کتاب ابن اموش کردنباید فر. نگریستآن  جدي بههاي  است، پس بدیهی است که باید با تردید تاریخی

 ابرقـو  قاضـی  بـه  معـروف  م.) 1227- 1188محمد همـدانی (  دین اسحاق ابنال رفیع بلکه ،هشام بازنویسی نشدهتوسط ابن
 پارسـی  بـه  ، به زبـان پارس فرمانرواي زنگی بنا سعد براي را »اسحاقابن ي سیره« کتاب) یزد توابع از اَبرقوه شهر قاضی(

 اسـحاق  ابـن  سـیره  از همدانی الدین رفیع گزارش در که این است حائز اهمیت است،آنچه در اینجا  ولی. ستا برگردانده
اسـحاق   ابـن «هـا بـا عبـاراتی از قبیـل      و گـزارش  بینـیم  استناد کـرده نمـی  ها  آن ق بهاسحا ه ابنک راویانی از چندانی سخن

اسـحاق از   شـود کـه ابـن    ین همدانی این نکته قابل تامل دیده میالد ي رفیع شوند. این یعنی در ترجمه آغاز می» گوید... می
الدین همـدانی]  [به روایت رفیعاسحاق  کند. در واقع ابناند، خودداري می آوردن نام راویانی که این اطالعات را به او داده

بنابرآنچـه بـه   «، »ام نان کـه شـنیده  چ«بیند که منبع یا منابع اطالعاتی خود را معرفی کند و رویدادها را با عبارات نیازي نمی
اسـت کـه    د؛ و ایـن در حـالی  دهـ  چنینی شرح میو عباراتی این» از قول شخصی که مورد اتهام نیست«، »اند من خبر داده

معلـوم نیسـت وقتـی    انـد و  منبع اطالعـاتی وي بـوده  هایش کمابیش نام صد راوي را آورده است که  هشام در گزارش ابن
  !د را معرفی نکرده، ابن هشام چگونه نام این راویان را آورده استاسحاق منابع خو ابن

است. ولی همـان روزهـایی    »سیره ابن هشام«اولین کتابی که از مورخان اسالمی به دست ما رسیده  پس تا اینجا
عمـر   نبامحمد نام  انویس دیگري ب سیره کند،که ابن هشام قلم در دست گرفته و سیره ابن اسحاق را بازنویسی می

اقـدي حـد فاصـل    و ابن .است» التاریخ و المغازي «ب در حال نوشتن کتا» واقدي ابن«معروف به قدي واقد الوا بنا
بـه معنـاي   آیـد و  از ریشـه غـزوه مـی   مغـازي   .ه.خ) زیسـته اسـت   202تـا   126م. (معـادل   823تـا   747هاي   سال

بـر خـالف    ابـن واقـدي   .محمـد دارد هاي   غزوهبر  قدي تمرکزوا اثر ابن . با این عنوان روشن است کههاست جنگ
نـویس   واقدي را باید نخستین تـاریخ  در واقع ابن .داشته استها  آن ویان و تبارشناسیاسحاق توجه بیشتري به را ابن

نویسـد و  اعراب پس از اسالم به شمار بیاوریم. او نخستین کسی است که تاریخ اسالم را با اشاره به منابع نقلی می
چیـزي کـه   به هر حال  شد.المغازي، سیره خود را نوشته با هشام نیز با توجه به کتاب ن احتمال وجود دارد که ابنای

ایـن  درگذشته اسـت.   یعنی در زمان خالفت مامون عباسی ه.خ 202 م. یا 823 واقدي در حدود سالابنمسلم است 
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 چگونـه  شـرایطی  چنـین  در اسـت.  بوده حرکت سال، پس از مرگ محمد در 200کمابیش واقدي نیز  یعنی قلم ابن
    کرد؟ فرض معتبر را او اثر توانمی

قلـم بـه دسـت    » سـعد ابـن «معروف بـه  منیع البصري   بناسعد   بناابوعبداهللا محمد واقدي، شاگردش ابنپس از 
ه.خ)  224تـا   163م. (معـادل   845تا  784هاي  حد فاصل سالسعد نویسد. ابنرا می »طبقات کبیر« کتابگیرد و  می

 سعد نه تنهـا تـاریخش را از   ابن .اند خوانده» واقديالکاتب «واقدي نزدیک بوده که او را  بنازندگی کرده و چنان به 
زدن  مسـواك ، او ياز نوع غذا خوردن محمـد، سـجاده  اي  هموشکافانهاي  گزارش بلکه ،گیري کردهتا محمد پیآدم 
ها)، بزها و گوسـفندان او،   ماده و نَرها( محمد شتران و هااسب شمار او، دان مهسر و شانه ،وي افزار پايو  کفش او،

 وينیروي جنسـی  ها و ي محمد به زنعالقهو حتی  محمدهاي   ها و نیزه ها، زرهها، شمشیرها، کمان انگشترها، جامه
کمابیش چهارهزار نفر راوي را به سعد این است که او  براي ما به یادگار گذاشته است. نکته قابل تامل در مورد ابن

اخبارهایی کـه  کار گرفته تا صحت ههایی را بهایش شیوهنسب نیز تراشیده و در نوشتهها  آن ما معرفی کرده که براي
توانـد بـه اعتبـار     چه کسی مـی  ؛گرفتهیکی از راویان او با محمد کُشتی میمثالً اطمینان دهد. به خواننده  را آوردمی

ایـن اسـت کـه وقتـی      کنـد  آدمی را متحیر میکه اي  هنکت شک کند؟ گرفتکه با رسول خدا کشتی میسخنان کسی 
راوي سخن بـه   25واقدي از  هشام از صد راوي و ابن ه، چگونه ابناعالم نکرداسحاق نام راویان و منابع خود را  ابن

زمان، تعـداد راویـان در حـال افـزایش      افزاید این است که با گذشت اند، و چیزي که بر حیرت آدمی می میان آورده
بایـد   با گذشت زمـان حالی که در  !؟رسدنفر می 4000است تا جایی که راویان ابن سعد به یکباره به چیزي حدود 

، در متأسـفانه  .بینیم که این عـدد رو بـه افـزایش گذاشـته اسـت     میبه شکل مضحکی  این روند رو به کاهش باشد،
 هزینـه  و وقـت  و سـاخته  را »رجـال «ي  سعد، علم بیهـوده  درآوردي ابنی لشکر راویان منبا نگاه به اسامدوران ما، 

نشان دهند که مـذهب   حاصل درون دینی بیهاي  کنند تا در گفتگو ررسی و شناخت این راویان میب صرف را زیادي
  خودشان برتر از تمام مذاهب جهان است. 

سعد، نباید از این مطلـب غافـل شـد کـه      ابنهاي  داستانهاي  برگو فارغ از شاخ و  در خالل این مسائل اعجاب آور
افتـد، و در ایـن اندیشـه فـرو      است که گاه آدمی بـه خنـده مـی    ها و جزئیاتی از زندگی محمد آوردهکاري چنان ریزه وي
کـس  هـیچ ثالً م ؟را از کجا آورده روایاتسعد یک سري از  شود هیچ مسلمانی از خود نپرسد که ابنرود که چطور می می

داند محمـد چگونـه عـورت خـود را نـوره [=واجبـی]       پرسد که فالن راوي از کجا میي اسالم نمی ساله 1400 در تاریخ 
 مـا  اینجـا  در طلبـد، مـی  جـدا  همتی خود ت انگیز دارد که شرح آن،نکات حیرآن قدر  سعد کبیر ابنال طبقات 1کشید؟ می

 سـعد ابن ولی دهد، می اختصاص محمد غزوات شرح به را کتابش واقديابنکه  حالی در که کنیم بسنده نکته این به فقط
آورد، بلکه تبار او را هم بررسـی کـرده و تـا حـد تـوانش زنـدگی       حمد میم زندگانی از مبسوطی شرح تنها نه کتابش در

                                                        
کـه  داود از شریک، از لیث، و فضل از ابراهیم و موسى، از ابومعشر، از ابراهیم نقـل کردنـد    دکین و موسى بن فضل بن«براي مثال  -1

 ،1سعد، جلـد   ، ابنالکبیر طبقات »کشید و با دست خود نوره می عورت و پشت عورت خود را شخصاً، کشید پیامبر هرگاه نوره می
    360-419 صص
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اساسـاً   یابـد.  راویـانی مـی  کند و باز هم شگفت اینکه او براي زندگی اجداد محمد نیز  گیري می را پیآدم  اجداد محمد تا
ي کار یهودیان [و حتی مسـیحیان] اسـت. تـاریخی کـه او ارائـه       سعد برگرفته از تورات و شیوه تاریخ نویسی ابن ي شیوه

  د.رسان کند و با محمد به اتمام میآغاز میآدم  است، که از »تاریخ رستگاري«بلکه  ،دهد تاریخ واقعی جهان نیست می
که جهان  نگاري تاریخترین  بزرگ) سعد ابن واقدي، ابن  ، هشام ابن اسحاق، ابنیعنی سان اربعه (نویبعد از این سیره 

و کتاب معروف وجود دارد که هم راهنماي  مورخ حداقل سه طبري از قبل ولی است. طبري بیند،اسالم به خود می
   .دکننطبري هستند و هم فاصله بین طبري با این سیره نویسان اولیه را پر می

  
الذُريب  

 معـروف بـه   1ريالذُبن داوود البغدادي البابن جابر احیی ی بنا احمد ابوالحسننخستین مورخ پس از ابن سعد، 
»الذُري » الذُريبالذُري   .از دنیا رفتـه اسـت  ه.خ)  271(معادل م.  892و در سال  بودهمتولد بغداد و  ایرانیاست، ب بـ

 »االشراف انساب«و » البلدان فتوح «ها  آنترین  معروف که است کتاب چند ،ويمحصول کار نویسنده پرکاري است و 
 اسـت  بعد به محمد زمان از اعراب، توسط شهرها فتوحات شرح پیداست، نامش از همانطور که البلدان فتوح .است

امه اعـراب، بـه   ، کتابی حجیم است و فارغ از شرح تبارناو االشراف انساب کتاب ولی ،ندارد زیادي چندان حجم که
  .پردازد سیره محمد نیز می

 
 یعقوبی

ـ واضـح عباسـی اسـت کـه مـ       بـن اوهب   بناجعفر   بنایعقوب  ابی  بناپس از بالذُري، احمد  » یعقـوبی «نـام   ها او را ب
 ،چـین پادشـاهی  هـاي    در ادامه به خانـدان  پرداخته وتا عیسی آدم  اریخ یعقوبی در ابتدا به سرگذشت انبیا ازم. تشناسی می
 تـا  اعـراب  سرگذشـت  و رسـیده  عبـداهللا  بن محمد و حجاز بهآخر  در و پردازدمی فریقا و...آحبشه و  ،یونان ،ایران ،روم

 انـد.  ه.خ) گفتـه  276(معادل  م. 897سال تولد یعقوبی روشن نیست ولی سال وفاتش را . شود می گیريپی عباسی خلفاي
  .سال پس از محمد است 265پس وفات او در حدود  ،میالدي وفات یافتهقرن نهم هاي   یعنی یعقوبی در واپسین سال

  

  دینوري
 کنـد،  نویسان اولیه تا طبري را پر می که فاصله بین سیره ی در این دورهاسالممورخانی  ي ي برجسته سومین چهره

 مـنجم،  مـورخ،  کـه  است »هیکرمانشا ريدینو ابوحنیفه« یا »دینوري« به معروف ونند  بنا داوود  بنا احمد ابوحنیفه
سـت، در سـال   دان قرن نهم میالدي است. دینوري که اصالتاً کُرد تبار ا ریاضی و دان جغرافی ، شناس گیاه شناس، زبان
هاي  سال واپسین در یعقوبی مانند نیز او .توابع کرمانشاه چشم به جهان گشودخ) در دینور از ه. 207م. (معادل  828
 بـوده شناس  ري در اصل گیاه. دینوه استه.خ) در بغداد درگذشت 274م. (معادل  895 سال در ییعن میالدي نهم قرن

                                                        
یـا   -خود بالذُري  اند بوده، زیرا گفتهسبب شهرت بالذُري به این نام  شوددر هند پیدا میو سمی است  اي دارویی ومیوهکه ذُر بال -1

  .این میوه از دنیا رفته است با خوردن  - پدرش
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دینـوري   .ه ولی به مانند تمام دانشمندان این دوره در علوم دیگر نیز تبحر داشته استو در این زمینه تخصص داشت
سرگذشـت  را با موضـوع  » اخبارالطوال«کتاب معروف دل در گروي ایران و قلم وي تمرکز بر ایران دارد ولو اینکه 

قلـم  اعـراب    ي فتوحات اولیه در مورد ولی محمد نپرداخته ي سیرهبه  آثارشدر  وينکته اینکه تحریر کند. پیامبران 
شـدن ابومسـلم خراسـانی،     به خالفت امویان و عباسیان نیز پرداخته است. تاسیس بغداد، کشته ي آن در ادامه وزده 

پـس  اسـت.   »اخبار الطوال«اصلی هاي   شورش بابک از بحث همچنینرگذشت امین و مامون و قیام نفس زکیه و س
  .ایران داشته است تحوالت به نظر اسالمی نیز، ي در شرح تحوالت دوره وي

  

  طبري
ن مورخ جها آشناتریننامشنا پر شده، اما آاولیه و طبري، با چند مورخ نام نویسان چنانچه دیدیم، فاصله بین سیره

م.  839طبري در سال است. » طبري«بن غالب طبري مشهور به ابن کثیر ابن یزید ابن جریر اابوجعفر محمد اسالم، 
ــه جهــان گشــود و در ســال  218( شــاید . درگذشــت بغــداد در ه. خ) 301( م. 923 ه. خ) در شــهر آمــل چشــم ب
امـروزه بـه    اي باشـد کـه وي تحریـر کـرده و     ، رویدادنامهغربی انشناس اب در بین مسلمانان و اسالمکت شهورترینم
. گـردد  بازمی تاریخیِ مورخین امروزي به این کتابهاي   ي رفرنس که عمده. اثري استمعروف شده » تاریخ طبري«

ترین کتابی که تاریخ محمد و اخالفش را واکـاوي    ترین و پرحجم  در اینجا ذکر این نکته ضروریست که کاملپس 
  .م. فوت کرده است 923چرا که طبري در سال  ،آوري شده سال پس از هجرت جمع 300کند، چیزي حدود  می

همین مورخین]  ي به گفتهبنا [که  نامی دارند بینید تمام این مورخین فاصله بسیار زیادي با محمدمی همانطور که
مـورخ  اسحاق،  تا عصر ابنپس  اگر نام یوحنا دمشقی را قلم بگیریم، .است در اثر بیماري درگذشته م. 632در سال 

 »زندگی«گونه گزارشی از از ابهام است) ما هیچاي  هویت و موجودیت خود او هم در هالهاصالً  عصر عباسیان (که
بـرون  هاي  تمام نوشتهاسالمی، و نه در  [درون مرزي]هاي  نه در تاریخ  .بینیمشخصی به نام محمد، در هیچ کجا نمی

ریانی هـاي    مانـده بـا زبـان    باقیهاي  ها و کتیبه ، الواح، نامهبکتمی] که به اسال خارج از قلمرومرزي [ یونـانی و  سـ ،
انـد،  صدر اسالم قلم زده ي ه، که از دورو غربی یشرقهاي   شناس تمام اسالم اند.شده نگارشپهلوي] =پارسی میانه [

اسـحاق را  ابـن هـاي    تـاریخی بـودنِ نوشـته   صحت « همگی این یعنی .خورداسحاق رفرنس میآثارشان به ابن نهایتاً 
و این یعنی اولین منابع اسالمی، از دربار عباسیان بیرون آمده و از خلفاي قبل، یعنـی دوره امویـان    »اند. فرض گرفته

  بینیم.  نمیفردي به نام محمد » زندگی«(و خلفاي راشدین به فرض وجودشان) هیچ اثري مکتوب از 
علمـی و آکادمیـک،    یدر پژوهشـ  آیـا  ساز را مطرح کنـیم کـه  خودمان این پرسش اندیشه با، باید با این اوصاف 

ایـن  توان می قابل قبول است؟ اند،آوري شدهسال پس از محمد جمع 200 ]چیزي حدود[ها که نوشتهاستناد به این 
سـینه بـه سـینه    با اقوال  صرفاً از آغامحمدخان قاجار،مطلبی را  قصد داشته باشیم که ماچنانچه قیاس کرد که گونه 

  ؟ نیمبه این منقوالت استناد ک یمتوان تا چه حد می ،نقل کنیم
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 تولد محمد - 2

از محمـد دور  آن قـدر   نگـاران دهـد کـه ایـن رویدادنامـه    تاریخ زندگی هر کدام از مورخان فوق نشان مـی 
هـا، کتـب، یـا    یرا به اسناد عینی، نسخهسازد زاعتبار میفاقد را بدون هیچ شکی ها  آن هاي اند که نوشتهایستاده

ها و الواح از زمان محمد دسترسی نداشتند که بخواهند زندگی او را تنظیم کنند، چه اینکه نحـوه مسـواك   نامه
همین مورخان اسالمی برویم و ببینیم از محمـد تـاریخی   زدن و نوره کشیدن وي را گردآوري کنند! ولی سراغ 

  گویند؟چه می
ین همـدانی (در سـده سـیزدهم    الـد  و رفیع بازنویسی کردهرا آن  هشام تیم ابناسحاق که گف ابنهاي  نوشته پایهبر 
 ابرهـه [=آبراهـام،    به پارسی برگردانده، محمد در سالی کـه فـردي مسـیحی بـه نـام     را آن  یا هفتم هجري) ،میالدي

یکـی  دارد کـه   وي اذعان می . یا آمده استرا ویران کند، به دنابراهیم] از یمن به سمت مکه لشگرکشی کرده تا کعبه 
کـه  عزم کرد تا به صنعا [پایتخت یمن امروزي] برود و کلیساي ابرهه، پادشاه یمـن، را  » بنی فُقَیم«یان از قبیله از مکّ

 این فرد مکّی چنین کرد و ابرهه براي انتقام از ».بازگویندآن  تا قیامت از«بکشد که  "نجاست"نام داشت به » قُلّیس«
و به همین دلیل با سربازانش که همراه خود، فیـل داشـتند بـه مکـه حملـه        مکّیان تصمیم گرفت، کعبه را ویران کند

م.  570م. است. یعنی محمد در سـال   570مشهور است، سال تولد محمد، مقارن با » عام الفیل«کرد. این سال که به 
  .چشم به دنیا گشود

   :گوید اسحاق می ابن
 »ل سال بود که اصحاب فیآن  وجود آمد.از مادر به سیدکه بود  – االول دوازدهم ماه ربیع - روزِ دوشنبه

   1»هالك کرد. را ایشان یقصد مکه کرده بودند و حق تعال
   :گوید کهآورد چنین میو در جایی دیگر در شرح بالیی که خداوند بر سر ابرهه و سپاهیانش می

 »=] از دریا برانگیخت بـر مثـالِ    چند مرغانی و فرستاد ایشان بر بالیی] اهللادر این حال، پس باري تعالی
داشتند به منقار، هر یکی به مقدارِ نخـودي، و بیامدنـد و بـر سـرِ      ها برمی پرستوها، و [این مرغان] سنگ

رسـید، از جانـب دیگـر     ها بر سرِ ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می سنگآن  لشکر حبش ایستادند و
آمـدي، از جانـب دیگـر گـذر      افتادي و اگر بر پهلو مـی  آمد، از زیر به در می کرد. اگر به سر می گذر می

آن  کس از زخـمِ آن  کردي و اعضايِ آمد، آبله می ها بر مثالِ آتش بود. به هر کجا می سنگآن  کرد. و می
  2.»ریزه ریزه شدي

                                                        
  76ص  ،1373تهران، ، بن اسحاقا -1
  41ص همان،  -2
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تنظـیم شـده تـا چـه حـد      کـه بـراي محمـد     اي هنامـ نشان دهیم، همین زندگی در اینجا خالی از لطف نیست که
  :ي کوتاه فوق بنگرید سوز همین قطعه . به کذبیات اندیشهساختگی است

توان قبل از میالد. چطور می پنج هزار سالزند، نه از میالدي حرف می 570اسحاق از سال  ابن نخست آنکه -1
آنگـاه   ،ندشـ با نابود شدهه آسا به شکلی معجزتوسط یک سري پرنده   از انسان و فیل يتصور کرد که لشگر

اسـحاق (و اخالفـش) چنـین     هیچ مورخی بـه جـز ابـن    .اسحاق جز ابن به نرسیده باشدجا خبرش به هیچ ک
ي انبیا  سوره 30ي  ، آیه»سال 23« یاد علی دشتی در کتاب خود تحت عنوان  زنده .ادعاي گزافی نداشته است

ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنهـا را از   ندیدند که آسمانآیا کافران «) را آورده که گفته است: 21:30(
اند. اینجا  دهد  که: نه ندیدیم، نه تنها کافران، بلکه مسلمانان نیز ندیده و چنین پاسخ می» یکدیگر باز کردیم؟

وردگارت با آیا ندیدي که پر«جا دارد که ما نیز با اقتباس از دشتی در پاسخ به این پرسش قرآن که گفته است: 
پاسخ دهیم که، خیر ندیدیم! گویا از بین تمام موجودات هستی، فقط اهللا، محمد و ابن » اصحاب فیل چه کرد؟

  اند. اسحاق آن را دیده
هـاي   خـورد، قصـد حملـه بـه صـحرا     لیتـر آب مـی   150که روزانـه   یبا فیل  توان تصور کرد ابرههچطور می -2

   کل سپاه ابرهه یک نفر شعور درك این نکته را نداشته باشد؟ و چگونه ممکن است در  عربستان را داشته
 حـامی گیـرد،   یم مـی ] تصـم بـوده ي بت پرسـتان   عصر خانهآن  در قاعدتاًمعلوم نیست چرا خداي کعبه [که  -3

  .بود ي مسیحی می باید پشتیبان آبراهام یا ابرههدر حالی که  د؛ شباه پرستان مک بت
شـود ایـن    اینجا مطرح مـی دیگري که  سوال .اسحاق سال قبل از ابن 200 یعنی است،. م 570ط به سال بوادعاها مراین  - 4

ـه نظـر مـی   این سوال از این جهت حائز اهمیت است کـه   ؟ اسحاق رسیدهابن  است که این اطالعات چگونه به سـد   ب
    :خوانیم می رهسو این در زیرا کرده مطرح ،قرآن[سوره فیل]  105ي  اسحاق این ادعا را با توجه به سوره ابن
 1( آیا ندیدي پروردگارت با اصحاب فیل (لشگر ابرهه که به قصد نابودي کعبه آمده بودند) چه کرد؟  (  
 2( را در ضاللت و تباهی قرار نداد؟ها  آن آیا نقشه(  
 3( .پرندگانی را گروه گروه فرستادها  آن و بر سر(  
 4( .دادند را هدف قرار میها  آن هاي کوچکیکه با سنگ(  
 مکارم شیرازي[          )5( .شده قرار دادرا همچون کاه خوردها  آن در نتیجه[ 

 متأسـفانه گوینـد  پاتریشیا کرون را یادآوري کنیم که می شناسان غربی و خصوصاً اینجا جا دارد نظرات اسالم
د. چنانچـه  کنمحمد نمی بازسازي سده هفتم میالدي و شناخت زندگیبه لحاظ تاریخی، هیچ کمکی به  قرآن

خود بدبختانه  ها رجوع کنیم ومحمد را بازسازي کنیم، ناامیدانه باید به سیره ، زندگیقرآن بخواهیم با رجوع به
ی مبهم آیات، قرآن اند. یعنی براي مثال در جایی ازیاري گرفته قرآن از ،محمد ي نامهزندگی گارشدر ن هاسیره

بینیم کـه  در اینجا می دعاست.سوره فیل نمونه بارزي از این اآیات  ند.انامه تراشیدهزندگیآن  را دیده و براي
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حبشـی   ي نه سـخن از ابرهـه   ،ی، که در آنقرآن ي آیه چندبه خاطر اسحاق دو قرن پس از این واقعه، تنها  ابن
 ،اسـت  و نه حتی سخنی از تولد محمـد آن  است، نه نام نبرد آمده، نه زمان این نبرد مشخص شده و نه مکان

  ؟لحاظ کردتاریخی  یعنوان واقعیت را به ییها توان چنین داستان چطور می. است سرایی کردهچگونه داستان
عنـی  . یم 570سـال  بـه  را محمد تولد  وي، کهاسحاق این است ابنهاي  سازيبخش قصهدر آخر، جالبترین  -5

 پادشـاه  ابرهـه  تـاریخ،  ایـن  درکـه   دانیم میزه به لطف علوم روز ولی ما امرو آورده سال حمله ابرهه به مکه
 آنجـا  و کرده حمله یمن به انوشیروان کسري دستور به ایران سردار »وهریز« تاریخ این در ساساًا. نبوده یمن

از ابرهه حبشـی  اي  هکتیب این مطلب، صحتالبته در اثبات  و 1د.شو می حبشه فرمانرواي و کند می تسخیر را
سـال   23 ابرهـه  یعنـی  ایـن ت. م. گزارش کرده اسـ  547ابرهه را  حمله که سال)  RY506به کتی( پیدا شده

اسحاق به سمت مکه یورش برده است. و هدف لشگرکشی او سرکوب قبیله بنی عـامر   زودتر از مدعاي ابن
نزدیـک  اي  ه بـر صـخر   RY506 ي کتیبه .کردند منذر همکاري می بوده است که با لخمیان حیره و سلسله آل

نقـر شـده اسـت.     »بیشه«کیلومتري جنوب شرقی  170و  »حمه«کیلومتري شمال  130واقع در  »یغانرَم«چاه 
گردد. کتیبـه کـه بـا نـام      ي عربستان به مکه منتهی می بر سر راهی قرار دارد که از جنوب شبه جزیره یغانرَم
دف ابرهـه از ایـن   همیالدي است.  547ي حمیري، مطابق  گاهنامه 622نقر شده به تاریخ سال  »ملک ابرهه«

بود که سر به شورش برداشتند. بنـا بـر مـتن کتیبـه،      »عامر معد بنی«و تابع کردن قبایل  لشکرکشی، سرکوب
  2د.دیک داشتند، بلکه تابع حیره بودننزاي  هرابط »لخمیان«نه تنها با  »معدیان«

  :نویسدفوق میهاي  نیز در تایید پژوهشاحسان یارشاطر 
مـیالدي پادشـاه حبشـه، بـه      531سالی پیش از سال ) چند Persian Wars I.XX,1-13( سي پروکوپیو گفتهبه «

ــراي دفــاع از هــم  (Justinian) تشــویق ژوســتینین ــزانس و ب   دینــان مســیحی خــود، کــه مــورد آزار  امپراطــور بی
  بـه  رااي ه نشـاند  مشرکان و یهودیان یمنـی بودنـد، جنـوب یمـن را اشـغال کـرد، پادشـاه آنجـا را کشـت و دسـت          

نشانده مجبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرونشاند. ابرهـه جانشـین او    جاي او گمارد. اما این دست 
ِ پایان یـافتن تعمیـرات سـد     که یادگاراي  هي بازرگانی بیزانتسی بود. در کتیب بردهاصالً  ي پروکوپیوس شد که به گفته

حبشه، بیزانس، ایـران، حیـره و غسـان بـه حضـور وي بـار       هاي  دربارکند نمایندگانی از  مأرب است، ابرهه ادعا می
د تظاهر به این کار اقدامی نکـر  اند. ژوستینین او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روي احتیاط جز یافته

(Procopius, Persian Wars I.XX,13) در مرکز عربستان حمله  اما به قبیله عدپادشاه لخمیِ حیره کرد، که تابعي م 
 105احتماالً همین لشگرکشی به شمال براي مقابله با سپاه حیره است کـه در سـوره    ]...[ بود »عمرو بن منذر سوم«

  3»ت.ویران کردن کعبه بازتاب یافته اسبه منظور  "اصحاب الفیل"ي  ي حمله به مکه و وسیله درباره قرآن

                                                        
  .367انتشارات نگاه. ص  1389تهران،  ،ترجمه رشید یاسمی، اسانیانایران در زمان س ،سن، آرتور کریستین -1
، 1372 تهران. عنایت رضا ترجمۀ. میالدي ششم تـاهاي چهارم  اعراب، حدود مرزهاي روم شرقی و ایران در سده :پیگولوسکایا، نینا -2

  .406نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ص 
  .43، انتشارات مروارید. ص 1381جهان اسالم. ترجمه فریدون مجلسی، تهران یارشاطر، احسان؛ حضور ایران در  -3
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دلیل شورش یک قبیله عرب،   به ابرهه پادشاه حبشی، نین نگاشته کهچکه پروکوپیوس هاي   به نوشته نظر اینک، 
اسحاق موضوعیت  ابن روایات یابیم کهدرمی ، چنینمامور به سرکوب شده - امپراطور بیزانتس - از طرف ژوستینین

به حرکـت در   م. 547در سال  سپاه وي دهد ن ابرهه پیدا شده که نشان میکه از دورااي  هنظر به کتیب . از طرفیندارد
 م. به دنیا آمده که باز 547یا محمد در سال که گیریم  نتیجه می  )سال قبل از تولد محمد است 23کور (سال مذ آمده

بایـد   اینکـه  یـا و شـود)   نامعتبر بودن اسـناد اسـالمی نشـان داده مـی     (و بار دیگر  شویم از راویان اسالمی دورتر می
ش از دو دهه است کـه از دنیـا   آمده و این یعنی در سال تولد محمد، ابرهه بیم. به دنیا  570پذیرفت محمد در سال 

جرا ادعـایی کـذب و   و بـاقی مـا  » ابابیـل «، و ارتباط تولد محمد و لشگرکشی ابرهه، و اصحاب فیل و پرندگان رفته
ـ  ؛ي بسیار مهمی است این نکتهت. اس  درآوردي من جـا شـود تـا    هزیرا کافیست اندکی تاریخ تولد و مرگ محمد جاب

م. به دنیـا   547محمد در سال بپذیریم  چنانچههم بریزد. یعنی  هنویسان و مورخان اسالمی ب دیگر سیرههاي  تمام ادعا
 دیگر هاي ادعا یکایکتوان یک کتاب از نادرست بودن نویسان دارد که می سیرههاي  ، چنان تاثیري بر دیگر ادعاآمده

  محمد به رشته تحریر درآورد. مرگ و تولدها، فقط با توجه به سال آن
  

  
  م. 547 مربوط به ابرهه حبشی، RY506کتیبه 
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  سرگذشت محمد - 3
 کافیست کـه  نگارانوقایعفقط سال مرگ این  به زمان نگارش تواریخ اسالمی پرداختیم که اول تا اینجا در بخش

شان اعتبار چندانی لحـاظ   وان براي سخنانت ند که نمیاایستاده این مورخین از محمد دورآن قدر  ،بنگریمبه وضوح 
 حـرف  متنـاقض  مورخین این به قدري کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که فارغ از این دوري (به لحاظ زمانی)

 هـا،  بـرگ  و شـاخ  زدودن بـا  حتـی  بتوانـد  دشـوار  علمـی  پژوهشگر یک که اند کرده نویسی افسانهآن قدر  و اند زده
   .کند لحاظ تاریخی واقعیات عنوان به را  مورخین اینهاي   داستان

فـارغ از   کـه  اسـحاق پـرداختیم   ابـن هاي   داستانیک قطعه از در ادامه، در بخش دوم به تاریخ تولد محمد و تناقضات 
دیـد  بـا یـک    داما اینجا جـا دار  .مغایرت دارد پیدا شده از ابرهه ي با کتیبه ويوضوح ادعاي  به تخیلی بودن گزارشات او،

 از هـا،  ما با توجه به سـیره  نویسان نگاهی بیندازیم.همین سیرههاي  در نوشتهزندگی محمد چند و چون به  ،کلی الی واجم
اسـت کـه پـدرش قبـل از تولـد او و      » آمنـه «و زنی بـه نـام    »عبداهللا«دانیم که فرزند مردي به نام ین میچن تاریخی محمد

ـ    .درگذشـت  سن شش سـالگی او  مادرش در م.) داریـم کـه عمـدتاً     582(یعنـی   محمـد سـالگی   12تـا  ادي روایـات زی
معروف جهـان  هاي   برداري از شخصیت کپی ها غالباً همین داستان اتفاقاًکه  پیامبري اوستهاي   خرافی از نشانههاي   داستان

م.  582عنـی از  سالگی (ی 25تا  12از . نکته جالب توجه در زندگی محمد این است که مثل بودا، عیسی، موسی و... است
ظـاهر  سـالگی دوبـاره    25در . براي پدربزرگش مشغول اسـت  به چوپانی م.) هیچ اثري از او نیست، ولی احتماالً 595تا 
ها عمـدتاً بـر روي محمـد و    در اینجا داستان است. به خاطر ازدواجش با زنی ثروتمند به نام خدیجهبار ولی این ،شودمی

، خدیجه زنی اسـت بسـیار محتـرم،    یابیمدرمیمورخین  همین روایاتاز  ه بنگریمنیک کخدیجه و خصوصیات آنهاست. 
قبلـی خـود، فرزنـد یـا فرزنـدانی      هاي  احتماالً از ازدواج از قبایل بزرگ عرب، بسیار ثروتمند، یک یا دوبار ازدواج کرده، 

در واقع وصـف حـال خدیجـه،    لی آخر. و اپذیرد  کند و محمد نیز میراحتی خاستگاري می دارد، زنی آزاد که از محمد به
از اینجـا بـاز محمـد محـو      جهـت به هر باري،  ت.اس به روزتر نیز گاهاً از زنِ دوران مدرن امروزي اوصاف زنی است که

م. یعنـی در   610سال حدود اش را آغاز کرده است. محمد در  م.) که دعوت پنهانی 607سالگی (یعنی  37شود تا سن  می
نفـر بـه او ایمـان     50کمتـر از  کـه  سال تالش و شکست در تبلیغـاتش (  13کند، پس از  نبوت می سالگی ادعاي 40سن 
ی آیـات ي مکـه،   سـاله  13او در ایـن دوران  این نکته نباید مغفول بماند که د. شو) مجبور به مهاجرت به مدینه میورندآ می
زند، ولـی پـس از مهـاجرت     حرف می صلح و دوستی  آورد که عمدتاً بر پرستش خداي یکتا به نام اهللا تاکید دارد و از می

بینـیم کـه بـه تـدریج قـدرت       اسـت) مـی   جرياه م. که مبدا تاریخ عربی یا تاریخ 622سالگی (یعنی در  53- 52در سن 
سـاله موفـق    10در یـک دوره  و  شـود ماه پس از حضورش در مدینه آغـاز مـی   7گیري محمد تنها  روند قدرت. گیرد می
حملـه کنـد، و    مکـه  شـهر زادگـاهش  دینه را از دور خارج کند، به یهودیان م چنانکه ،میان برداردرا از  مخالفانش شود می

ش بسـیار  آیـات و  بینیم کـه لحـن محمـد    له، عمدتاً میسا 10در این دوره . گیردبه دست قدرت را در شبه جزیره عربستان 
 او. دهـد  ازات شدید غیرمسلمانان و دگراندیشـان مـی  و حکم به مج کند، ید قدرت به همه چیز نگاه میتر شده، از د خشن

میـراثش، یـک کتـاب و    کـه  است حالی در  این و کندفوت می مرموزي در اثر بیماريسالگی  63در سن  م. 632در سال 
  م.شناسی می »اسالم«ي  واحدي است که امروزه آن را با کلید واژه پرچمدیگر، زیر هاي   در مقابل تمدن البته اتحاد اعراب 
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 200در حـدود  دانیم که بر طبق مکتوباتی است کـه   این کلیت تاریخی است که از محمد پیغمبر، یا محمد تاریخی می
هـاي    تـوان بـه ایـن گـزارش     آیـا مـی   ، پس سوال اینجاست:سال پس از مرگ او در دستگاه خالفت عباسی نگارش شده

جـات مسـلمانان   هنوشـت  . بررسی آکادمیککنیم واکاويرا  الديسده هفتم و هشتم میتاریخی اعتماد کرد؟ باید تمام اسناد 
واقعـی. بـراي مثـال مسـلمین     هـاي   نـه رویـداد   ؛هسـتند  »تاریخ رسـتگاري «ی نوشتن پدر  اساساًها  آن که نماید چنین می

اول آیـات  هـا   آن االول یک سال قبل از هجرت، از مسجداالقصـی بـه معـراج رفـت.    ربیع 17گویند که محمد در روز  می
تر آنجاست که برخی مورخین مسلمان، توصیفات شـکل ظـاهري   مضحک کنند.سوره االسرا را به معراج محمد تفسیر می

اهمیت کار علمـی و آکادمیـک آنجـا روشـن     ولی  اندرفت را آوردهمسجداالقصی، زمانی که محمد به معراج میهاي  و در
 تحـت حاکمیـت  تور خسرو پرویز به اورشـلیم حملـه کـرده و شـهر     یابیم در این زمان سپاه ایران به دسشود که درمیمی

. زیـرا آن  کـه محمـد از آنجـا بـه معـراج بـرود       است، و اساساً در این زمان مسجداالقصایی وجود ندارد »شهربراز« امنیتی
 نامیدنـد، ی ن در آینده، مسجدي در این محل ساخته و آنجا را مسجداالقصـ اند معبدسلیمان بوده و مسلمانامعبدي که گفته

توان متوجـه شـد کـه چگونـه      بیش نیست. روشن است که با همین یک مثال میاي  ههاست که مخروبدر این زمان مدت
را فـارغ از  و هشـتم  باید تمام اسناد سده هفـتم   اند. پسمسلمانان تصورات خود را به عنوان رویدادهایی تاریخی نگاشته

  بررسی کرد.  ها  آن پر از عیب و ایرادنویسی و تاریخکاران مسلمان دینمذهبی هاي  باور
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 اي بن زبیر، شکر خدایی را که ما را بخشید با زنجیرها، 
 و تو را آزمود با بخشیدن ما، پس ما افرادي هستیم که

  "ي توقبله"چرخیدیم به سمت  
 
 

  
  

  



  پترا به مثابه شهر مقدس
  
  
  درجستجوي مکه- 1

انـد، تـا جـایی کـه اعتبـار       دهقبل بررسی کردیم که مورخان اسالمی، خیلی دورتـر از محمـد تـاریخی ایسـتا    در فصل 
 آوردیم که ادعاي این کتاب این است کـه  جستاراین پیشگفتار  ما دربرابر با هیچ است.  تقریباً ها،تاریخی آناي هشگزار

 تئـوري  ، سعی داریـم در این قسمتهستیم.  اولهاي  قدمشخصی به نام محمد وجود خارجی ندارد، ولی هنوز در اساساً 
گیبسون در این کتاب مدعی است؛ شهري که مـا امـروزه    بررسی کنیم.را  »گیبسون انیلد«به قلم » قرآن جغرافیاي«کتاب 

 ي ي زمان محمـد نیسـت. در واقـع مکـه    شناسیم، مکهخاستگاه اسالم میبه عنوان  به نام مکه در کشور عربستان سعودي
بـل از  ذکر این نکته در اینجا و قدیگري] برخاسته است.  ي امروزي، خاستگاه اسالم نیست و محمد از شهر دیگري [مکه

. را زیر سوال ببـرد  »وجود تاریخی محمد«خواهد  نمی »قرآن جغرافیاي«کتاب  ي نویسندهشروع این بحث ضروریست که 
از اساسـاً   اسـالمی نـدارد و   »تواریخ سـنتی «بلکه مشکلی هم با  دارد، گیبسون نه تنها به وجود تاریخی پیامبر اسالم اذعان

ولـی  برد. پس گیبسون با وجود تاریخی محمد مشـکلی نـدارد   ي خود بهره میهمین روایات هم در برداشتن موانع نظریه
  .عنوان خاستگاه اسالم به چالش بکشد بدون هیچ تردیدي سعی دارد شهر مکه را به

 شـگفتی انگیـزي   سده هفتم میالدي متوجه نکتـه ي  و دهه تحقیقات بر روي جغرافیاي خاورمیانهدن گیبسون در طی د
 کـه  یابـد درمـی گیبسون  افیاي مکه امروزي همخوانی ندارد.اسالمی در مورد شهر مکه با جغر روایاتاینکه آن  شود و می

که نه تنهـا مکـه    دهد شود و این نشان می نمی دیدهاي  هدر هیچ نقش )رن نهم میالديق( سوم هجري  نام مکه تا سدهاساساً 
  1.استه نبود هم شهر مهمیس از ظهور اسالم، پبلکه تا دویست سال  ،نبوده امروزي خاستگاه اسالم

، وجـود داشـته   اهللا خلیـل   سال قبل، یعنی از زمان ابراهیم 3000نویسد که مکه و کعبه درون آن، از  اسحاق میابن
ها  جغرافیایی، در الواح و نامههاي   و در نقشه یتاریخکتب اید بارها و بارها نام مکه را در اگر چنین باشد ما ب .است

                                                        
هـاي اول   هاي سـده کند. او در این کتاب به سکههمین ادعا را با مفروضات دیگري اقامه می» از اوگاریت تا سامره«فلکر پپ نیز در کتاب  - 1

ر سده اول و دوم هجري یعنـی دویسـت سـال اولیـه اسـالم، هـیچ       اسالمی نظر دارد و دلیلش بر جعلی بودن مکه امروزي این است که د
  اي در مکه و به نام این شهر ضرب نشده است. سکه
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قبـل از قـرن   هـاي    به این منظور دن گیبسون شروع به بررسی مکه در نقشه .دینی ببینیم و کتب مختلف دینی و غیر
 کـه طـوري  شـود. رویت نمیاي  هچ نقشهی در نام این شهر وجهبه هیچ نتیجه روشن است:لی کند و هفتم میالدي می

م. حتی  900جغرافیایی تا پیش از سال  ي انگیز به نظر برسد، ولی هیچ نقشه شاید خیلی شگفت« :نویسد می گیبسون
  »مد.سال پس از مرگ مح 300یعنی این کند.  نام مکه را ذکر نمی

 غرافیایی، تـاریخی، مـذهبی و بازرگـانی   ي مسلمین، خاستگاه اسالم که بارها از اهمیت ج اشاره ي مورد پس مکه
تـرین و   بـزرگ  بنگـریم  کـه  دسـاز  رهنمون می قرآن این پرسش در اولین قدم ما را به سمت یاد شده، کجاست؟آن 
هـاي    سـراغ نوشـته  پـس از آن   یمتـوان یحتی م ؟گوید در مورد مکه چه می) قرآن (یعنیترین رفرنس مسلمانان  مهم

  م.بیابی این شهرردي از  مورخان اولیه برویم تا شاید
  :گوید. آنجا که میاست آمده 24آیه  ح)(سوره الفت 48ام مکه در سوره بار نکفقط ی قرآن در

  
  

یدأَیو نْکُمع مهیدأَی ّي کَفالَّذ وهطْنِ وبِب منْهع کَّۀَ«کُمم« دعنْ بـ      انّ م بِم کَـانَ اللَّـهو هِملَـیع ا أَظْفَـرَکُم
   ﴾24﴿تَعملُونَ بصیرًا 

 از بعـد  کـرد،  کوتـاه  »مکه«در دل ها  آن را از شما و دست شما را ازها  آن او کسی است که دست
  ]کارم شیرازي[م) 24(. بیناست ،دهیدمی انجام آنچه به خداوند و ساخت، پیروزها  آن بر را شما آنکه

  

آیـه   ولـی در . شـود  اطالعات خاصی از مکه به مخاطبان داده نمـی هیچ  قرآن يدر این آیهبینیم، همانطور که می
 بینیم مترجمین اسالمی خیلی راحـت  سخن رفته است که در کمال تعجب می» بکه«به نام  محلی، از قرآن دیگري از

  .کنند ترجمه می» مکه«را آن 
  :خوانیم می 96آیه  مران)ـ(سوره آل ع 3در سوره 

  

عضو تیّلَ بي  إِنَّ أَولنَّاسِ لَلَّذکَّۀَ«لینَ  »بِبالَملْعى لدهکًا وارب96﴿م﴾  
اسـت کـه پـر     »کـه م«اي که براي مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد در سرزمین  نخستین خانه

  ]کارم شیرازي[م           )96(. جهانیان است برکت و مایه هدایت
  

کـار رفتـه اسـت ولـی در ترجمـه فارسـی،        بـه » بکه« ي کلمه نیدک مالحظه می[در متن عربی] چنانچه آیه  در این
اطالعـاتی از   نیـز، آیـه   کند چرا که در ایندر اصل تحقیق ما فرقی نمی گرچه اند. ترجمه کرده »مکه«را آن  راحتی به

   کجاست؟» بکه«دمان بپرسیم که پژوهشگر باید از خودر مقام ما  پس. داده نشده است »مکه«شهر 
  .براي مکه استفاده کرده استها)  (یا مادر قریه» مادرشهرها«یا » القري ام« لفظ از دیگري ي هسوردر  قرآن
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  :خوانیم می 92آیه  (سوره انعام) 6در سوره 
  
  

هیدنَ ییي بّقُ الَّذدصم كاربم أَنْزَلْنَاه تَابذَا کهو  رتُنْذلالْقُـرَى «و ّلَ  » أُمو نْ حـ مـو  ا و نُـونَ   هـؤْمینَ یالَّـذ
  ﴾92﴿ بِالْآخرَةِ یؤْمنُونَ بِه وهم علَى صلَاتهِم یحافظُونَ

آمده تصـدیق  آن  نازل کردیم، کتابی است پر برکت که آنچه را پیش ازرا آن  و این کتابی است که
 »القـري ام«ه (مـردم)  هاي الهی بشارت دهی) و براي اینکـ  کند، (آنرا فرستادیم تا مردم را به پاداش می

رنـد و  آوایمـان مـی  آن  که به آخرت ایمان دارنـد بـه  ها  آن هستند بترسانی،آن  که گردها  آن و (مکه)
  ]کارم شیرازيم[            )92(د. باشنمراقب نمازهاي خویش می

  

» ام القـري «یـک   ي مورد اشاره قرآن، مکه یابیم درمیرسیم به جز اینکه نیز، به اطالعات بیشتري نمیآیه  در این
مندند تـا  را شنیدیم، اکثر مسلمانان عالقه »میاُ«ته اینکه بارها تعبیر پیامبر است. نک» متروپل«یا به تعبیر امروزي یک 

را  »القـري  ام«فـرد اهـل   اعـراب قـدیم،   که بد نیست اشاره کنیم ترجمه کنند، ولی  »ـوادس بی«این عبارت را پیامبر 
نـوع  ایـن  د او. نـه میـزان سـوا    ،می، اشاره به شـهر پیـامبر دارد  پیامبر اُگوید می قرآن وقتی لذادند. خوان می »یــاُم«

بینـیم  بارها مـی مثالً آمده است.  قرآن چند جاي دیگردر  خطاب کردن محمد (یعنی خطاب وي با توجه به شهر او)
  1کند.استفاده می» همشهري شما«اب به کافران از عبارت که در خط

ر را رساند، پس باید رد پاي این شهنمی ما را به جایی سده هفتم اسالمی عمنب تنهاعنوان  به قرآن بدیهی است که
هـا)   القـري (مـادر قریـه    تا ببیند مکـه یـا ام   رودمیدن گیبسون سراغ مآخذ اسالمی . در آثار مورخان اسالمی گرفت

  :رسدمیزیر  نتایجبه طور خالصه  چگونه جایی است و چه وضعی دارد، که به
است، یعنی شهري بـزرگ  » متروپل«(به اصطالح امروزي مکه یک  .اندالقري یا مادرشهرها خوانده که را امم -1

  .)اطراف آنهاي   ها و قریه ا آباديب
  .درواقع این شهر، بر سر یک راه تجاري خوب بنا شده است .ه یک مرکز تجاري و بازرگانی پر رونق استمک - 2
  . اطراف مکه، قابل دیدن استهاي   ده، و حتی کعبه از باالي کوهکه در میان دو دره واقع شم -3
  .که یک بخش باالیی و یک بخش پایینی دارد، کعبه در کنار یک دره کوچک دیگر قرار داردم -4
  .شود مد از درون یک شکاف، بین دو تخته سنگ بزرگ، وارد مکه میمح -5
  .غار حرا، کعبه قابل دیدن استاز  -6
  .ده استکه زیارتگاه خدایان بوم -7

                                                        
برخی از منتقدان اسالمی، مانند دکتر مسعود انصاري، معتقدند که واژه اُمی معناي تفاسیر دیگري نیز آمده، مثالً » امی«در تعبیر واژه  -1

   دهد. می» غیر یهــود«
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  .کند حمد از مکه، در درازاي یک شب، به اورشلیم سفر میم -8
  .گذرد ب میآمیان شهر مکه یک نهر از  -9

هـاي    و علـف انواع درختـان  خاك مکه  وجود دارد و در کشاورزيهاي   ي این شهر، زمینر مکه و حومهد  -10
  .رویدمختلف می

  .گذرگاه وجود دارد و خروج از شهر مقدس، فقط دو راه یا دوبه شهر، براي ورود  -11
  د. وشبخت آزمایی انجام میهاي  در شهر مقدس بازي -12

زیـادي روبـرو   هـاي   ما با پرسـش س . پخوانی نداردوجه با مکه امروزي هم، به هیچبینیم این اوصاف چنانچه می
 ؟سـید توان به مکـه واقعـی ر   چطور می ؟واقعی کجاست  ، پس مکهشده اگر مکه امروزي، جعل اول آنکه :شویممی

  چگونه و چه زمانی، چنین جعل بزرگی انجام شده است؟چرا، 
هایی است که مثل یک دژ دفـاعی قـوي عمـل    دورتادور شهر مقدس، صخرهاخبارنویسان اسالمی گزارشات در 

ش بخ .رویدمیآن  ها دریاري دارد و خاکش براي کشاورزي و باغداري مناسب است و انواع علفآبکند، شبکه می
هـا دارد، رونـق   ي صـخره البـه و گذرگاه ورودي و خروجـی از ال د و واقع شده دره پایینی دارد، درون یکباالیی و 

از  کعبهو  هاي زیادي براي خدایان وجود داشته ها پرستشگاهدر روي کوه ،العاده خوبی دارد فوقتجاري و بازرگانی 
  . و... شوددیده می باالي کوه ها و غار حرا

سـپاهیان مکـه   جهت حرکت  بلکهمده، با شهر مکه همخوانی ندارد، آبه دست هاي  از این مشخصهنه تنها هیچ کدام 
مدینـه در شـمال مکـه    بینیـد  . چنانچه در تصویر زیـر مـی  این داستان است ا نیز مشکل دیگرآنههاي  کاروانو مدینه و 

اگر بخواهیم از  العکس. یعنییا بو  سیماز مکه باید به سمت شمال حرکت کنیم تا به مدینه بربدیهی است که  پس است.
 وقتـی بـه مسـلمانان از طـرف شـهر      اسـت کـه   شگفت انگیز .جنوب حرکت کنیممدینه به سمت مکه برویم، باید رو به 

در طـرف مقابـل نیـز    و  ، جهت حرکت سپاه مکی رو به جنـوب گـزارش شـده   شودمکه واقعی) حمله می یعنیمقدس (
گیـرد.  صـورت مـی  مدینه با سپاه مکه در شـمال مدینـه   مردم  دالج» احد«در جنگ ال همین مشکل برقرار است. براي مث

در شـمال مدینـه حفـر     این خنـدق شوند و مجبور به حفر خندق میکه یاران محمد  شدهدرباره جنگ خندق نیز گزارش 
 ]شـهر مقـدس   سـمت  از مدینه به[یعنی  به سمت مکهدر لشگرکشی محمد  یا جهت حرکت سپاه .، نه در جنوبشودمی

  :ر زیر دقت کنیدیوابه تصت.) جاسآنه جنوب (که مکه امروزي در رو به شمال گزارش شده، نه رو ب
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با واقعیت موجود جهت حرکت گزارش شده  ها همخوانی ندارند؟چه اتفاقی در جریان است؟ چرا این مشخصه
که آنها نیز ناامید کننده هستند. بـراي مثـال   وده این منطقه هم قابل بررسی بهاي طبیعی  ویژگیدیگر . سازگار نیست

برد تـا مطمـئن شـود ایـن خـاك، مناسـب       زمایشگاه میآدن گیبسون حتی براي اطمینان، خاك مکه (امروزي) را به 
نـه   کنـد کـه خـاك مکـه    زمایشگاه خاك، تایید میآکه  هست یا نه؟ )درخت زیتون خصوصاً( کشاورزي و باغداري

گیبسون حتـی بـراي   ت. دیگر نیسهاي   ن) و میوهصوصا زیتومناسب کشاورزي و باغداري (خ نه در گذشتهو  امروز
نـدارد.  را » القـري ام«یـک   وجه مشخصاتکند، ولی مکه امروزي به هیچاطراف مکه را بررسی میهاي  قریهاطمینان 

از حافظه تـاریخی قبایـل   ه بتواند بلککند، دي پیدا مینزند تا ببینید سسر میاطراف مکه گیبسون به بزرگان و قبایل 
تردیدها نسبت به جعـل  ولی با رسیدن به پاسخ هر سوال  !وردآبه دست تا شاید ردي از یک دژ سنگی استفاده کند 

امروزي به هیچ وجه  ي مکهتوان گفت  با تقریب بسیار باالیی تا حد یقین میکه  شود تا جایی ر مییشتمکه امروزي ب
نـام   کـه  فرامـوش نکنیـد  . مردم سده ششم و هفتم میالدي باشد »کوي ممنوعه«یا  »القريام«تواند شهر مقدس، نمی

هـاي   یـا نامـه   جغرافیاییهاي  داشته باشد، در هیچ کدام از نقشهباید رونق بازرگانی  قاعدتاًکه مکه (امروزي) شهري 
دیـده   (یعنی سیصد سـال پـس از محمـد)    سده نهم میالدي زقبل ا و تجار و دریانوردان و...یافته شده از بازرگانان 

  کجاست؟ »شهر مقدس« دیگر قولیهمکه واقعی یا ب :سوال اینجاست با تمام این اوصاف پس .شودنمی
  



 / فصل دوم: پترا به مثابه شهر مقدس 29

  تراپ - 2
بگذاریم، با این آن  القري یا هر اسم دیگري که برايکوي ممنوعه، ام شهر مقدس، گیبسون معتقد است که یلناد

  .در جنوب اردن امروزي »پترا شهر« :یک شهر باشدتواند فقط میمشخصات داده شده، 
 شـهري اسـت کـه    . پتـرا تجنوب اردن امروزي قرار گرفته اسـ  و در شمال مدینهاست که شهري  اَلبتْرِاء پترا یا

ـ قر« یـا  1»رقـیم « ایـن شـهر را   تبار بودنـد،  عربها که مردمی  خود نبطیها بود.  پایتخت تمدن نبطی وم «)Raqēmō( 
هـایی  این شـهر را (کـه از صـخره   بودند که ها است و یونانی »صخره« يواژه . در واقع پترا ترجمه یونانیِنامیدند یم

میـان  در  پنهـان شـدن ایـن شـهر    نگی و البتـه  عظیم سـ هاي  بنا اند.بسیار زیبا و چشم نواز ساخته شده) پترا نامیده
ین هب ،ي عظیمهاصخره ا  »یوهان لودویگ بورکهـارت «این شهر را  .دهدنشان می را شهرخوبی وجه تسمیه 

مرکزیـت دینـی    [مثل اورشـلیم] ها  آن که بسیاري از زیاديهاي  ولی از بین شهر کرد. کشف 1812در سال  سوئیسی
  چرا پترا؟، هم دارند

  

 

  
  امروزيهاي  مکه بر روي نقشه قعیت شهر پترا، مدینه ومو

را چـ  .خوبی براي فرضیات گیبسون است ي ندهپترا نمایشهر پترا را بررسی کنیم خواهیم دید که هاي  اگر ویژگی
دو گذرگاه ورودي  کالًدر پترا  است. ساختهین شهر ن، یک دژ طبیعی براي اآسخت اطراف هاي  ها و صخرهکوه که

اند محمـد از بـین دو   راویان اسالمی که گفته د، و با توصیفاتنشونامیده می ]زیک[= siq دارد کهوجود وجی و خر

                                                        
در » اصحاب الرقیم«عبارت مولف این سطور معتقد است که بعدي، در بررسی آراي لوگزنبرگ، این نکته را خواهیم گفت که  فصل -1

  کند. میبه شهر پترا اشاره  )9(کهف،  18:9قران 
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، حرا بـود  اند وقتی محمد در غاروردهآز، با توصیفات راویان اسالمی که و نی .شد سازگار استشکاف وارد شهر می
مناسب باغداري و کشاورزي بوده، نهري از میان  پترا خاك دیگر اینکه. سازگار استکعبه را تماشا کند،  توانستمی

مقـدس   اسـالمی گفتـه شـده در شـهر     روایـات در همچنین . زیادي داردهاي  ها و کلیساپرستشگاه و شدشهر رد می
در شـمال  دیگـر اینکـه پتـرا     اسـت.  زیادي کشف شدههاي  و در پترا، تخته نرد شدمی زمایی انجامآبختهاي  بازي

، گفته شده محمد از شهر مقدس (در شرح معراج) در توصیفات راویان اسالمیاست. ضمن اینکه  هگرفتمدینه قرار 
ایـن پیمـایش را توجیـه    ، کیلـومتري ایـن دو شـهر    164فاصـله   که کرده است در فاصله یک شب به اورشلیم سفر

فقـط بـا   . تا آنجا کـه  قرار گرفتهدر بهترین منطقه ممکن نیز به لحاظ تجاري این شهر . نباید فراموش کرد که کند می
اتصـال بـین    ي توان تشخیص داد که این شـهر حلقـه  می به نقشه خاورمیانه و جایگاه قرار گیري شهر پترا یک نگاه

از در یـک منطقـه اسـتراتژیک،    و عربستان است. در واقـع پتـرا    مصر و همچنین لبنان (و بیزانتس)، و سوریه ،ایران
از شـرق   ،ي آفریقا قارهطور کلی به قاهره و به اسکندریه و و از غرب به(اتیوپی)،  شهیمن و حب، عربستانبه  جنوب

بـه منـاطق مـذهبی و    سوریه)، صـور (لبنـان) و   هاي  دمشق (و دیگر شهراز شمال به و رودان، مناطق مختلف میانبه 
  .منطقیستکامالً  هرپس رونق تجاري ش است. محدود شده، خصوصاً شهر اورشلیم ین و اسراییلاستراتژیک فلسط

  

  
Siq یا گذرگاه ورودي شهر  

  

کردند، نبطیان تمدنی بسیار قدیمی بودند کـه حتـی در زمـان    زندگی میآن  شهري است که نبطیان در یم پتراگفت
ریده شد گفت که مرا به زبان آفی که حوا موقع :دنویسطبري میها  آن دمتباب قشوند، در هخامنشیان هم دیده می

ـ    گریـان  نیز یک واژه نبطی است که به معناي »بکه« حتی .گویندمی» زن«یعنی  »مرئه«نبطی  خـاطر  هاسـت و گویـا ب
ر پتـرا و  اسـت. در وصـف شـه    معروف شده» شهر گریان«ها و حجم خسارات به مردم، این شهر به ها و سیلزلزله
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 روایـات ، تمـام گیاهـانی کـه در    آن که پوشش گیاهی است شهريتوان گفت که پترا انطباقش بر توصیفات مکه می
ثـار روسـتاها و   آآن  د. چرا کـه اطـراف  باش »القريام«تواند پترا می اینکهدیگر و نکته  شودشامل میمده را آاسالمی 

که شهر پتـرا کـه درون    است »پایین دست بودن«به معناي  سریانیان نکه مکه در زبآنکته بعدي  ها وجود دارد.قریه
  .دهدرا هم پوشش می »مکه«ها واقع شده، حتی واژه دره

راویـان اسـالمی    يمـورد اشـاره   شـهر شناسیم می هکه ما امروزاي  همک، پس با این اوصاف، اگر جمع بندي کنیم
هایی کـه  شده، و حتی سکهها و مکتوبات پیدا نها و نامهنقشه میالدي، در نهم دهحتی تا س اثري از این شهر. نیست

مکـه   . ضـمن اینکـه  گـردد سـال بعـد از محمـد) برمـی     200نجا پیدا شده به سال خالفت مامون (حدود آاز امروزه 
اسـت. خالصـه اینکـه مکـه      ودهنبـ  هـم  کدام از خلفـا پایتخت هیچ جالب اینکه و هیچ شالوده نظامی نداردامروزي 
، و راویـان اسـالمی   قرآن يولی مکه است. کلی شهر مهمی نبودهبه طور و  سترون ،بدون رونق، نازا شهري امروزي

بـا  بنـا بـر نظـر گیبسـون     مهم، پر رونق، مناسب براي باغداري و کشاورزي، داراي نهر و... بـوده کـه    ي بسیارشهر
  دارد. سازگاريپترا توصیفات 

مکه واقعی یا شـهر مقـدس را    گاهچگونه مکه امروزي، جایکه  ح کنیممهم را مطرهاي  پرسشاین  اینجاپس در 
راضاتی چگونه این جعل بزرگ اتفاق افتاده و کسی اعتراضی نکرده؟ یا شاید هم اعت گرفته است؟ چه اتفاقی افتاده؟

دیگـر   سـوال بـزرگ  داشته باشد،  سازگارياسالمی  روایاتتواند با توصیفات زیادي میهاي  آنجا که شهراز  شده؟
که این شهر، همان شهر مقدس یا کـوي ممنوعـه    دهدتوان یافت که به ما اطمینان دلیل دیگري میآیا که، است  این

   ».لهقبـ« :مار بزرگ در دست دارییک دلیل بسیپاسخ این سوال اخیر مثبت است.  است؟
  کنید)تصاویري از شهر پترا را مالحظه می صفحه بعد(در  
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  معبد بزرگ پترا  قصر الخزنه

  

  

  

  

 آرامگاه ارن در پترا  قصر البنت، پرستشگاه دوشرا

  

  
  قبرستان بخش جنوبی شهر
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  قبله - 3
در این  د؟سازبه سمت پترا رهنمون یا دلیل دیگري هست که ما را آبا طرح این سوال بسته شد که  بحث حاضر

  .کنیمقسمت پاسخ این سوال را بررسی می

اسـالم را مـورد    صد سال ابتداییهاي  م مساجد و بناي تماقبله »قرآن جغرافیاي« کتاب ي گیبسون نویسنده یلناد
 سـجد م.) را کنار بگزاریم، یازده م 627( »ذوقبلتین مدینه«با توجه به سن این بناها، اگر مسجد . دهدبررسی قرار می

  :ترتیب هستند ماند که به ایندیگر باقی می

ـ   گیبسون با توجه به تاریخ : م.) 627مسجد گوانژو در چین ( - 1 عنـوان  هساخت بنا، مسجد گـوانژو چـین را ب
نه تنها رو به مکه نیست بلکـه خـط   این مسجد، ي شود جهت قبلهکند و متوجه میاولین مسجد، بررسی می

  ؟آیا این یک اشتباه نجومی است ت.تر از شهر اورشلیم اسپاییندرجه  12، نآقبله 
 

  
  

رو به شرق بود کـه   وسطافالي مسجد اولیه ياند قبلهمنابع اسالمی گفته: م.) 641در مصر ( االفوسطمسجد  - 2
  .اصالح شد

 است که باقی مانده این بناهاي  ویرانهولی امروزه ه کاخ امیه از بین رفت: م.) 700در اردن جنوبی (کاخ امیه  - 3
  .به سمت اورشلیم و مکه نیست اشقبله جهت

  مکه امروزي نیست.به سمت بینید، ر میینیز چنانچه در تصوین مسجد قبله ا: م.) 701ر لبنان (د مسجد بعلبک -4
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جنـوب   رو به جنـوب سـاخته شـده، نـه    نیز  سجد ارگقبله م: م.) 701در اردن مرکزي ( د ارگ امانمسج - 5
  است.ه واقع شدآن  شرقی که مکه در

در  ، قبله مسجد بزرگ صـنعا نیـز  بینیددر تصویر زیر می همانطور که: م.) 705در یمن (رگ صنعا بز مسجد - 6
  . راستاي مکه و اورشلیم نیست

  

  
  

 .از حاکمان اموي ساخته شدبن عبدالملک، توسط ولید این قصر : م.) 706مینیا در اسراییل (قصر خرباط ال - 7
  ه است.مشخص شدآن  زیر، جهت قبلهدر تصویر 

  

  
  

مکـانی   کنیـد،  نگاه مـی  زیر تصویرچنانچه در جهت قبله این مسجد هم : م.) 706در عراق ( واسطالمسجد  - 8
  دهد.را نشان می بین مکه و اورشلیم
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اورشلیم سـاخته شـده، ولـی داراي    در مسجداالقصی اینکه وجود با : م.) 706االقصی در اسراییل ( مسجد - 9
  قبله است، کدام سمت؟

10 - فجر در کرانه باختري (رباط اخمشـخص اسـت،  که قبله این بنا هم، چنانچه در تصـویر زیـر   : م.) 724لم 
  محل دیگري را نشانه رفته است.

 

  
  

ه.خ ساخته شده، مسجد انجر لبنـان اسـت    102آخرین مسجد که در سال : م.) 724سجد اَنجر در لبنان (م - 11
  قبله این مسجد نیز رو به مکه نیست.که 

اي که نمـایش   نتیجه. ي تمام مساجد باال (که نه به سمت اورشلیم است و نه مکه) را به هم وصل کنیمحال قبله
  پتــرا :رسدمیها) به یک نقطه % قبله100ط (یعنی تمام خطو :العادست فوق دهد می

  .دهد) را نشان میهجري گیبسون (در مورد مساجد سده اول نتیجه تحقیقاتزیر صویر ت
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نکتـه جالـب اینکـه قبلـه     . جمین در تعیـین قبلـه باشـد   تواند اشتباه محاسباتی منبدون هیچ شکی، این دیگر نمی
بلکه رو به جایی بین مکه و پتراست (که  است، نه به سمت مکه و مسجدالحیر در پالمیراي سوریه، نه به سمت پترا

ولـی در   ).مده، گزینـه بینـابین را در نظـر گرفتنـد    آپیش  اختالفاتماال گروهی، در بین احتدن گیبسون معتقد است 
امـروزي  رو بـه مکـه   آن  قبلـه م. مسجد جامعی ساخته شد که  727هجري یعنی حدود  109اکستان در سال بنپور پ

ي تمام سمت مکه چرخیده و از این پس قبلهم. ساخته شده نیز به  754شده و قبله مسجد المنصور که سال ساخته 
 .همخـوانی دارد  )تغییـر قبلـه   بـا تئـوري گیبسـون (در مـورد    دقیقـاً   یعنی. است گردش کردهمساجد به سمت مکه 

هایشان این مساجد قبله کند مالحظه می کند وفریقا بررسی میآاینکه گیبسون مساجدي را در  گیزسوال بران ي مسئله
  پس این مساجد به کدام سمت است؟، نه به سمت مکه است، نه به سمت پترا، بلکه رو به جنوب است

فریقـایی کـه رو بـه    آدر نظر بگیریم، قبله این مساجد  راپترا به مکه اصل اگر خط و :بینیمتر میو با بررسی دقیق
موازي با خط واصل پترا به مکه است، گویی در ساخت این مساجد جهت چرخش قبله، از پترا دقیقاً  جنوب است،

  .به مکه لحاظ شده است
 (خلیفـه سـوم)  عفـان  بـن  ثمـان ع اندگزارشات راویان اسالمی است که آورده ،دراین بحثدیگر  قابل تاملنکته 
 .گوید، این یک فرمـان غیرعادیسـت  گیبسون می .که جهت قبله داخل مساجد مشخص شود کندصادر میدستوري 

ولـی بعـدها بـه دالیلـی قبلـه       درگرفته ي راهدر میان نمازگزاران از همان ابتدا ی در مورد قبلهو جدل توگویی بحث
ه بلکه در طـی یـک سـد    در زمان خود محمد، نه در طول یک شب ،بلهپس بحث تغییر قمسلمین تغییر کرده است. 

  .شکل گرفته است جنگ داخلی در امپراطوري امویان
چرا که  دارد. سازگاريحاضر  کتاببا نظریه  تا چه حدگیبسون که تحقیقات  خواهیم دیدزودي ه ب جهتهر ه ب

 در یک شـب، که بیت المقدس (شهر اورشلیم) بوده مسلمین، به سمت  ياولیه ي کنند، قبلهادعا می انان جهانمسلم
 حیرت انگیز و جالب توجه ي مسئلهولی . به سمت مکه چرخیده است ي مسلمینقبله، ی به محمدآیات با نازل شدن

 يسـوره  147تـا   142آیـات   پیدا شـد،  در مسجد جامع صنعا صنعا که اخیراً قرآن درآنجا که  کجاست؟ این ادعاها
ایـن یعنـی،    .ی که در مورد تغییر قبله استآیاتهمان دقیقاً  ؟آیاتکدام  .ندارد وجودامروزي هاي  نقرآ [=بقره] دوم
یـک شـبه،    نـه پس تغییر قبله است.  زمان عباسیان) اضافه شدههاي  قرآن در واقع بهامروزي (هاي  قرآن بهآیات  این

بـزرگ  سـوال  اگـر چنـین باشـد،     پـس  .رخ داده اسـت  رویـدادهاي مهـم  بلکه در طول یک سده در اثر یک سري 
ها در مقابل این  و سوال دیگر اینکه واکنش ؟رخ داده است که قبله مسلمین عوض شده است وقایعیاینجاست، چه 

    تغییر بزرگ چیست؟
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  زبیر کیست؟ بناعبداهللا  - 4
بـود، او در سـال   ر اسالمی، پدرش زبیر بن عوام از صحابه پیامبر و مادرش دختر ابـوبک  متعارف روایاتطبق بر 

جنگید و در جنـگ جمـل   در فتوحات اسالمی می .مد و اولین کودك از مهاجرین بودآبه دنیا  م.) 622( هجري یک
) را در ؟الحـرام، پتـرا  مقدس (مکه، بکه، کوي ممنوعـه، بیـت  ینده رهبري شهر آاو در . ایستاد »عایشه«اش هکنار خال

یکـی از   او راایـن رو  از . شـد  معاویـه ابن فان سرسخت خالفت یزیداز مخال دست گرفت، و با مرگ معاویه، یکی
دانند. مخالفت او با فرزند معاویه تا جایی پیش رفت که میعرب، پس از مرگ معاویه  سرانهاي  کننده اولین طغیان

 .م. خود را خلیفه مسلمین نامید 692م. تا  683هاي  اعالم خالفت کرد و حد فاصل سالم.  683در سال 

سـال   در، معاویـه ابن به فرمان یزید ، سپاهی متشکل از پیروان اموي،خوانیممیاما از آنچه در گزارشات اسالمی 
مکه را بـا  بود که  »یرمحصین بن نُ«رهبر این سپاه  .ه و قصد سرکوب قیام وي را داشتندمکه را محاصره کرد م. 683

مـردم مکـه   ش گرفـت،  آتـ کعبه هاي  پرده ،حملهدر اثر این ه کنند کراویان اسالمی گزارش می .منجنیق درهم کوبید
ش کعبه را خاموش کنند تا امویان را مخـالف  آتعبداهللا بن زبیر، اجازه نداد عبه برآمدند، اما درصدد خاموش کردن ک

 و کفـر اسـتوار سـاخته   به مسلک خویش پیروانش را حیله ایمان  در نظر داشت با اینخدا و پیامبرش نشان دهد و 
و احتمـال  زبیـر، در محاصـره سـختی بـود     بناعبداهللا جهت  ره به 1.به نمایش عموم بگزاردبیش از پیش را امویان 

چـرا کـه    .نشنیدمی گویا هماي، پرنده سعادت این بار بر دوش وي رفت کهشکستن محاصره و پیروزي حریف می
یـر  محصـین بـن نُ  یعنـی  آن  يفرمانـده مـوي و  به گوش سپاه ا معاویه][یزید ابن خبر مرگ خلیفهدر همین احوال، 

وجود ندارد که اي هزیرا دیگر خلیف نه؟شود تا نصمیم بگیرند که بجنگند یا با این خبر جنگ تعلیق می، پس رسد می
مـذاکره  زبیـر  با عبداهللا ابـن  که تصمیم گرفتندسپاه مهاجم به پیروي از حصین بن نمیر براي او جانفشانی کنند. پس 

زبیـر پیشـنهاد داد   به عبداهللا بن رنُمیبن(در اینجا حصین  .نشینی سپاه اموي انجامیدنتیجه این مذاکره، به عقبو  کنند
زبیر بنارا عوض کنی و به دمشق ببري، که خود که من حاضرم تو را خلیفه بخوانم، به شرط آنکه پایتخت خالفت 

  ).واندخکعبه میي خانهخود را پناه برده به  زیرا ،نپذیرفت

رسد که او نیز پـس  به خالفت می[معاویه دوم] معاویه فرزند یزید  دادها در مکه،رویپس از این  با این اوصاف،
سـوریه بـدون رهبـر قـابلی بـراي      . قلمرو اسالمی و خصوصـا منـاطق   یابدوفات می بر اثر بیمارياز مدت کوتاهی 

رفت و بسیاري از قبایل حاضر شده بودند که خالفـت او  میزبیر پیش بناخالفت شده بود، همه چیز به نفع عبداهللا 
شرقی امپراطـوري  هاي  بن زبیر، توانست بخشابرادر عبداهللا، یعنی مصعب در این فاصله از طرف دیگر، . را بپذیرند

 اسـالمی  هرج و مـرج پایتخـت خالفـت    ، وعصرآن  متعددهاي  ، و نتیجه قیاماموي را ضمیمه تصرفات آل زبیر کند

                                                        
تغییرات از پترا  در -دوره ن آشناسی شناسی و جامعهکند، ولی براي فهم روانن اشاره نمیآدن گیبسون به  ست کها این نکته مهمی -1

ترین مکان روي تواند مردم را قانع کند که مقدسکه به آن توجه شود. وقتی که یک فرد به همین سادگی می است بایسته - به مکه
کند، پس راضی کردن زمین (از دیدگاه این افراد) را خاموش نکنند تا شرارت دشمن را بنمایاند و به واقع از آن استفاده سیاسی می

  ها در تغییر قبله نباید کار چندان سختی باشد. ودهت
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آمـد بـا   که به نظـر مـی    امیدوارکنندههاي  یروزيپس از یک دوره پ کنولی .مشق) را به نفع زبیریان رقم بزنددعنی ی(
ـ   جهان اسالمو...  کوفه، بصره مدینه، مکه، تصرف دان دیگـري باشـد،   قرار است شاهد خلیفه جدید و سـلطنت خان

 دار خالفتمروان، داعیه از سپاه عبدالملک ابن، بن زبیر در یک جنگ و ستیز طوالنیاها، مصعب بینیبرخالف پیش
شود. در اینجاست کـه همـاي سـعادت از    و کشته می خوردمیشکست سختی ، در بخش غربی امپراطوري اسالمی

باره مصعب و تضعیف زبیریان، عبداهللا دوبرادرش با شکست  چرا کهکشد، براي همیشه پر میزبیر ابن دوش عبداهللا
نجـا را بـه   کنـد، آ مـی به مکـه حملـه    م. 691در سال  جاج بن یوسف،حبرد. اما این بار به پناه میبه مکه و خانه کع

  پیچد.را براي همیشه درهم می یانزبیر طومار خاندانیر را تمام کرده و مصین ابن نُکار ناتمام حو  بنددمیمنجنیق 
اسـت.   شده مشهور» فتنه دوم«شود که به ی میهایقیام سرآغازست که طغیان او ا از زندگی کسیاي  هاین خالص

هایی پشت سر هم اتفاق ، سبب شد قیامپس از مرگ معاویه در هرج و مرج امپراطوري امويزبیر طغیان عبداهللا ابن
مـا   .ها کنندوقت و انرژي زیادي صرف سرکوب این قیام خالفت، بر سر تا امویان مجبور شوند جدا از جنگبیفتد 

، تقریـر شـد  زبیـر  عبـداهللا ابـن   زنـدگی از  در این سطورکنیم که آنچه مهم را در اینجا گوشزد می نکتهبار دیگر این 
شناسی جدید با بعد خواهیم دید که اسالمهاي  اند. در فصلآوري کردهجمعرا آن  ی است که مورخان اسالمیروایات
، طـور  در ایـران  یـدا شـده  پجه به اسناد و مدارك زبیر با توسرگذشت عبداهللا ابناساساً  موافق نیست و روایاتاین 

از آنجا که گیبسون  ر حال ارائه فرضیات گیبسون هستیم. پسد -فعالً  –ما در اینجا  ولی. خورده استدیگري رقم 
ولـی مـا بایـد     اخبارنویسان اسالمی، کار را جلـو ببـریم.   روایاتنگاه دارد، ما نیز باید با توجه به  روایاتبه همین 

   ؟ه استچه اتفاقی براي شهرمقدس افتاد بر طبق تئوري گیبسون مبپرسی
زبیـر   بـن ایـر، عبـداهللا   منُصـین بـن  پس از وقایع محاصره اول امویان، توسط ح معتقد است کهگیبسون دن 

در از طرفـی خـود   . که یا بیعت کنند یا کشته شـوند  مختلف فرستادهاي  برادرش را براي گرفتن بیعت به شهر
 .خـراب کـرد  کـامالً   کعبـه را  بـالعکس، او  ، اتفاقـاً ویـران شـده را بازسـازي نکـرد     ي کعبـه نه تنها  هااین سال

ابریشمی پیچید و در یک صندوق چوبی گذاشـت و تصـمیم گرفـت کـه بـه مکـه        ي حجراالسود را در پارچه
نفوذش در محدوده  جنوبی را کنترل کند،هاي  شد قسمتکار باعث می اینچرا؟ به این دلیل که  .امروزي برود

 کلیـد ینجا ز اا توان گفتمی پس .دورتر شودامویان تر اینکه از مرکز خالفت حجاز را بیش از قبل کند، و مهم
ـ   بعدي ایـن بخـش  هاي  (گرچه در سال را زده استدو پاره شدن امپراطوري امویان  د، ولـی  هـا را پـس گرفتن

با سنگ سـیاه   بن زبیراعبداهللا پس  ).ین راه را ادامه دادنددانستند، همدار محمد میعباسیان، که خود را میراث
   .دهدرا در بناي کعبه امروزي قرار می حجراالسود و رفتهامروزي  ي به مکه مقدس

اختالفات پدیدار شده بود.  م. 693-692مصادف با  هجري 72بن زبیر در سال اوجود کشته شدن عبداهللا پس با 
ولی عبداهللا بن زبیـر کـار خـود را     ،مسلمین باشد ي قبلهبه عنوان  امویان درسر داشتند که دوباره پترا یا شهر مقدس

بخـاري  م. کنـی  توجـه بن زبیر رسـید  ابه عبداهللا کوفیان، وقتی ارتش کوفه  حیرت انگیزحال به این حرف  .کرده بود
  :نویسد که حجیر بن عبداهللا مثلی به عبداهللا بن زبیر رسید، گفت می
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 »پس مـا افـرادي   دن ما، ، و تو را آزمود با بخشیاي بن زبیر، شکر خدایی را که ما را بخشید با زنجیرها
  1»یم.آیو به کیش تو در می "ي توقبله"هستیم که چرخیدیم به سمت 

به عنـوان   بن زبیر تغییر کرده که کوفیاناي عبداهللا ؟ مگر قبله»ي توچرخیدیم به سمت قبله«گوید می :نیددقت ک
؟ بعید است زیرا اگر عبداهللا را دانستادبی  جعل باید این عبارات را آیا او را پذیرفتند؟ ي ، چرخش قبلهگروهاولین 

ي اموي جالب این است که وقتی عباسیان امپراطور »!ي توقبله«سمت  گوید چرخیدیم بهقبله عالم فرض کرده نمی
دست امویـان  ه ب دست منصور و بخش غربی (شمال افریقا و اسپانیا)ه کنند، بخش شرقی امپراطوري بمی پاره را دو

سـمت اسـت   آن  نماز بخوانند، پس قبله هنوز بـه  »پترا«سمت خواهند، به بینیم سنت گرایان میاز اینجا می .افتدمی
 کـه  از اینجاسـت   .اندبرگشته آینده] و عباسیان[ل زبیر آي کردیم) ولی اصالح طلبان، به قبلهقبل بررسی  چندي(که 
مسجد پاکستان رو به  م.) 727ه.خ یا  106.ق (معادل ه 109سال  در ولی .م مساجد اولیه به سمت پترا هستندبینیمی

از هـر  اي  ه ابین پترا و مکه هستند، گـویی عـد  ها مبینیم برخی قبلهنکه میو جالب ایساخته شده است.  مکه امروزي
، راه سـومی  زد و خوردهـا و  هاپس روشن است قبایلی خسته از این جنگ. نداهروي برگرداند این جدالدو طرف 

هستند که یا  2»قریش«مردم تواند اعتراضات اصلی را هدایت کند، که میاي  هطایفترین  از طرفی بزرگ. پیش گرفتند
برخی از افراد ایـن روزگـار هرگـز    ولی . نداهخود را از سیاست دور کرداینکه یا  و ،شده یا تبعید و کشتهها  آن اکثر
ـ تا جایی که جمعیت ستند این تغییرات را پذیرا باشند.نتوان هـا، بـاطنی هـا   آن کـه از درون  دادهري تشـکیل  هایی س 

و  فلسـفی هـاي   شـود. از بـین ایـن جمعیـت    جمعیت اخوان الصفا و... زاییـده مـی   ،ها یا قرمطیاناسماعیلیان، زنجی
قرمطیـان تـا    دهنـد. حمالتی را به مکه و کعبه امروزي ترتیب مـی ، يبعدهاي  نسلسیاسی، قرمطیان رشد کرده و در 

  ند.برمیبا خود  نیزو سنگ مقدس (حجراالسود) را  هکعبه را ویران کرد روند که حتیجایی پیش می
  :بندي کنیم پس اگر جمع

بن اتواند سپاهش را راضی کند که شهر مقدس را در هم بکوبند و درمقابل، عبداهللا یر میمنُاول، وقتی حصین بن
دهـد سیاسـتمداران   این نشان مـی  د،ننجا را بازسازي کنآتش کعبه خاموش شود و پس از آن، آدهد زبیر، اجازه نمی

  .راضی کننددر گردش عقاید ا را هتوانند تودهچقدر راحت می
 ي ورد، ارتش کوفه براي فرار از مجازات وحشـیانه آ ر، کوفه را از دست مختار ثقفی دردوم، وقتی عبداهللا بن زبی

  .ي تو چرخیدیمتو را پذیرفتیم و به سمت قبله ي لهاو، گفتند ما قب

                                                        
 ,Muhammad ibn Jarar al-Tabari, The History of al-Tabari, vol.XXI, the Victory of the Marwanidsر.ك  -1

trans. Michael Fishbein, Albany: State University of New York, press, 1990, 107.  
اسـت. همـین   » متحـدان «یک قبیله نیست، بلکه چندین قبیله هستند که معناي آرامی ایـن کلمـه،   اصالً  شقری به نقل از فلکر پپ -2

سال ابتدایی اعـراب را راهبـري    40هستند که » متحدان«همین گیرند و میبه دست قریشیان هستند که پس از ساسانیان، قدرت را 
سـفانه نـامش را   أدار خالفـت اسـت و مت  ا کنار زدن سرداري شرقی که داعیهخیزد و ببرمیها  آن کنند تا جایی که معاویه از بینمی

  کند.دانیم، اولین پادشاهی اعراب را از آنِ خود مینمی
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این شهر، در حمالت متعدد از آن قدر  ده کهشر مقدس شه 1»بازسازي«براي  سوم، تالش هایی از سمت امویان
  است. کار بی نتیجه رها شده اختالف در امویان باال گرفته که اینآن قدر  و بین رفته

تـا   مسـئله بحث روي ایـن   ،نآحدود یک سده طول کشیده و پس از  چهارم، این تغییرات، یک شبه نبوده و در
(حتی مساجدي هست که فرو  .نداهامروزي چرخید ي هکعب مسلمانان به سمت بخش بزرگی از وحدي فروکش کرده 

  )است. ار جدید با توجه به قبله جدید ساخته شدهوعنی دیوار قبلی از بین رفته و دیی رفتگی در دیوار قبله خود دارند،
ثار تیرا ماکسیوس (فیلسوف یونانی آکند و در را ردگیري می(حجراالسود) دن گیبسون سنگ سیاه مقدس  پنجم،

 است. هداشت اعالمبیند که او با اشاره به دایره المعارف سودا، جایگاه حجراالسود را در شهر پترا دوم) میسده 

رگشته، بلکه نام مکه هـم  نه تنها قبله مساجد بو شرحش رفت،  بودهکه مد نظر گیبسون  دورهاز این پس ششم، 
  ).منابع غیراسالمی حتی در( .ها به عنوان یک شهر مهم پدیدار شده استها و نقشهدر تاریخ

کـه در مـورد    بقـره سـوره   147تـا   142آیات  پیدا شده، 1972صنعا، که در سال  قرآن ، درآوردیمچنانچه هفتم، 
  .شود رویت نمیتغییر قبله است، 

  

  گیرينتیجه
در دنیل گیبسون اولین کسی نیست که به مکه و اصالت این شهر شک کرده است. پاتریشیا کرون و دیوید کوك 

از اولین کسانی بودند که اصالت ایـن شـهر را مـورد تردیـد قـرار دادنـد. گفتنـی اسـت کـه ایـن            ،کتاب هاجریسم
ویژگی مکه که ترین  بزرگري کور، نازا و سترون است و اساساً آکسفورد معتقدند که مکه شه دانشگاهان شناس اسالم
  عنی رونق بازرگانی را دارا نبوده است. تاکید شده، یتکرار و مورخان اسالمی هاي  در نوشته دائماً

خاطر نشان باز کرده » غیبت مکه«آیا محمد وجود دارد؟ در بخشی که با عنوان  ی با عنوانرابرت اسپنسر در کتاب
نویسـان  مطـالبی کـه تـاریخ   کمتر چیزي از کنیم، د که هر چقدر بیشتر به اوصاف مکه در زمان محمد دقت میکن می

نویسـد کـه   کسـفورد مـی  دانشـگاه آ  شناس اسالم ریشیا کرون،او از قول پات 2آوریم.ند به دست میااسالمی بیان کرده
نـد و امثـال   اهگونـه کـه روایـات متعـارف شـرح داد     آن  مکه در محل تجـارتی مناسـبی بـود،    بدیهی است که اگر«

ل از طریـق مشـتریان مـردم ایـن     باید آثاري از این شهر، الاق پذیرفتند، نتیجتاًرا آن  وات بی چون و چرامونتگمري 
 اتفاقـاً فقـط کمتـر یـافتن نیسـت،      مسئلهالبته  3»یم.بایگردیم، کمتر میشد ولی ما هر چقدر بیشتر میشهر کشف می

مکه در جاي دیگري قرار گرفته است. رابرت اسپنسـر  بر طبق آن شود که هر بار مدرك جدیدي یافت میبالعکس، 
اند ارائه داده نویسد که مسلمانان فقط این پاسخ راکند میقل از پاتریشیا کرون مطرح میبا اشاره به ایرادهایی که با ن

                                                        
دهـد. بایـد تاکیـد کـرد کـه ایـن کتیبـه از سـاخت          خبر می[هجري]  78در سال » مسجدالحرام ساخت«دارد که از  اي وجودکتیبه -1

  .پردازیم بازسازي. فصل ششم به این کتیبه می زند نه از مسجدالحرام حرف می
  Spencer, Robert, Did Muhammad Exist?, p. 151ر.ك  -2

 .153-152همانجا،  -3
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در عربسـتان اشـاره کـرده اسـت.      Macoraba شهري با عنـوان م.) به  168بطلمیوس (متوفی دانی به نام جغرافیکه 
 از پـس  قـرن  پنج به نزدیک را مکه مورد در بطلمیوسهاي   نوشته که نیست بد ترتیب، همین به« :نویسداسپنسر می

ولـی مکـه امـروزي مرکـز      .اسـت  بوده تجارت براي رونق پر مرکزي مکه این که بدانیم امر این بر مرگش شاهدي
آن در عـین حـال    د،رَب می نام مکه از بطلمیوس اگر که کند می بیان کرون پاتریشیا عالوه بر این، تجاري نبوده است.

اردن امروزي و به طـرز   جنوب یا عربستان غربی شمال ي محدوده در یعنی د،خوانَ می پتریا عربیا در شهري موکا، را
و  ئیا عربیـا حـرف زده  در جنوب اردن امروزي در پتراي ا هاین یعنی بطلمیوس از مک ».پترا نزدیکی در آوريشگفت

را نبایـد   Arabia Petraeaیا ي ا ه عربستان صخرکند. گفتنی است که نظریه امثال دن گیبسون را اثبات می اتفاقاًاین 
یک اشاره دارد. سه محدوده وسیع به طور کلی به در کالم قدما،  »عربستان«در واقع لفظ یکی دانست.  »شهر پترا«با 

پـس عربسـتان سـنگی در واقـع      معروف اسـت.  Stony Arabia یا اي ه بخش، عربستان پترائیا که به عربستان صخر
این محـدوده بـه    شد.گفته میو بخش اعظمی از سوریه و اردن و فلسطین امروزي  مناطق شمالی عربستان امروزي،

ساکنان این محدوده بودند. شهر پتـرا، یکـی از   ترین ها بیشعنوان یکی از ایاالت امپراطوري روم بود که تمدن نبطی
یـا عربسـتان    Arabia Felixرفـت. در مقابـل   این منطقه و به عنوان اولین مرکز این استان بـه شـمار مـی   هاي  شهر

شد. این مناطق بر ] قرار داشت که به مناطق جنوبی عربستان در محدوده یمن و اطرافش گفته میخیزشکوفا [حاصل
  . و مناطق سنگی عربستان پترائیا، مناطقی خوش آب و هوا و حاصلخیز بود »عربستان میانی«بایر هاي  خالف صحرا

لکه توسط محققان زیادي گفتـه  ه است، نه فقط توسط دن گیبسون، باین دیدگاه که مکه امروزي جعل شدمعهذا 
شناس آلمانی نیز از  براي مثال فلکر پپ، سکهبلکه  گرددفقط به شواهد متنی برنمی مسئلهجالب است که این شده. 

بانی را پشتی »جعل مکه« تئوري وجود دارد که ريشواهد بسیاپس ها به همین نتیجه رسیده است. طریق بررسی سکه
از سده هفتم و هشتم خواهیم دید که در بررسی اسناد به جا مانده  .پردازیممیبحث مکه  هم بهدر آینده باز ما . کندمی

در مثالً اند، یکی نیستند. حرف زدهآن  اولیه اسالمی از روایاتکه اي  هکه مکه امروزي، و مک زیادي وجود داردشواهد 
اند. شویم که به شکل جالبی حتی آدرس مکه قدیم را دادهمواجه می 754و  741ي  امهبا دو رویدادن الي این اسناد هالب

ولی این دو رویدادنامه که متعلق به اواسط قرن هشتم هستند نیز، به  اند.داده در میانرودان راي درس شهرآها  آن البته
یعقوب  اند.سیاري مهمی را به ما رساندهاند که مکه در جاي دیگریست و بدون اینکه خود بدانند اطالعات بما گفته

اي او را ترسـیم کنـیم، بـه دو    اعراب را داده که اگر کروکـی نوشـته   ي آدرس شهر مکه و کعبهاي  هسایی نیز در نامد
ها  این تمامخوریم، یکی جایی در غرب کوفه و بصره، دوم جایی در محدوده پترا. جالب اینکه در کنار محدوده برمی

افزاییم کـه  غیر از این موارد چند قرینه دیگر به این دالیل باال میشناسی فلکر پپ را نیز باید لحاظ کرد. دالیل سکه
د تا نگاه دگـم و جزمـی را کنـار گذاشـته و هـر      نکنبراي خواننده جالب توجه است. این شواهد و قرائن کمک می

  نیم.زي) را با دید انتقادي نگاه کگزارشی (حتی دالیل منتقدین امرو
تواریخ اسالمی را فـرض گرفتـه   موظفیم که باز هم تکرار کنیم که دن گیبسون وجود محمد و اعتبار  ما در آخر،

نشان خواهیم داد که گیبسون به درستی مکه اعراب را مورد تردید قرار داده ولی با  جلد دوم این کتابما در  کنولی
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اینجاست کـه اسـناد و مـدارك     مسئلهرفته است.  خطابه  فرض گرفتن روایات اسالمی و توجه بیش از حد به قبله
(یـا بهتـر اسـت بگـوییم      م. کـه مسـجد گـوانژو    627نه در اساساً  دهد کهعینی ما از دو سده اول ابتدایی نشان می

 در چین ساخته شده، بلکه حتی تا یک صد سال بعد، مسجد که هیچ، حتی وجـود خـود محمـد    گاه گوانژو)پرستش
م.  690ی عینی تثبیت نشده است. چنانچه بارها در این کتاب خواهیم گفت محمد در حدود سـال  شخصیتبه عنوان 

هنوز نقش معینـی بـه وي داده نشـده، چـه     جات خارجی،  م، الاقل در نوشته 720کند اما تا براي اولین بار ظهور می
م توجـه گیبسـون بـه تحقیقـات     عـد آیـد  به نظر مـی تعیین شده باشد. توسط او رسد به اینکه مسجد و قبله اعراب 

 کشـانده   مورخان اسالمی، وي را به کژراهـه هاي  نوشتهشناسی و رویکرد علمی امروزي، و معتبر فرض کردن باستان
 بلکـه  ، که (چه پترا، چه مکه امـروزي) نبـوده  حاکم شهر متنها است. براي مثال خواهیم دید که عبداهللا ابن زبیر نه 

و حتـی  با نیروي بروکراسی پساساسانی، قدرت گرفته یران و در حاشیه خلیج فارس در جنوب ااین شخص  اساساً
شمال ایران و غرب عراق امروزي، مثل اردن و سوریه و اسرائیل و فلسطین امروزي در دست عوامل مروانیان بـوده  

قه در ید قدرت مروانیان باشد. چون این منط یا مکه توانسته حاکم پترااست. پس با این اوصاف عبداهللا ابن زبیر نمی
کنـیم.  هـا محـول مـی   را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد و نتیجه گیري کلی را به خواننده مسئلهبوده. ما این 

م، جایی رومی »قرآن آرامی-سریانیخوانش «به فصل بعدي، یعنی  بسته وتحقیقات درباره مکه را پس من در اینجا، 
خـود را   گیـر  چشـم شناختی تحقیقات زبان نیز، لبنانی-پژوه آلمانیقرآن شناس وزبانگ لوگزنبر رکریستوفدر آن، که 

  .  دهدارائه میآن  و ترجمه محتوایی قرآن درباره نادرستی خوانش متن
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  شود، ز تمام اصطالحاتی که به حوریان خیالی مربوط میا
  رسیم، مسخرگی] می هجو [و وجبه ا »ازاله بکارت کردن«با  توان گفتمی

  خواند،  کسی که قرآن را با اندکی عقل و درایت می
  کوبد، با دو دستش، به سر خود می با دیدن این برداشت، حتماً

  تنها ندانستن در اینجا مقصر نیست، 
  خواهدبلکه چنین برداشتی داشتن، جسارت و پررویی نیز می

  )کریستوفر لوگزنبرگ(
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  پیشگفتار - 1

 »یک فرد تـاریخی به عنوان  عدم وجود محمد«شناسان متجدد مبنی بر آراي اسالمیعنی  ما هنوز به تئوري اصلی
عدم اطمینان به منـابع  . دهدرا نشان می »آغاز تاریک اسالم« که آشکار ساختیمرا  حقایقیوارد نشدیم، ولی تا اینجا 

دانـیم، روایـت   نچه از تـاریخ اسـالم مـی   آگوید به ما می شناسی از سوي دیگرواهد باستاناسالمی از یک سو، و ش
بـا   اسـت. » محمد ابن عبـداهللا «ز پیدایش اسالم با رهبري فردي به نام دلخواه عباسیان ا فـراز و   تمـام  عباسـیان 

عـی اسـت کـه    پـس طبی  ؛قرن بر محـدوده خاورمیانـه حـاکم بودنـد    چند  هایی که داشتند، به هر حالنشیب
بـا عنـوان       پـس  باشد. ها  آن يمورد عالقه روایاتثبت شده در تاریخ اسالم،  روایات امـروزه  چیـزي کـه مـا 

. بایـد از  سـت ا درخـور بـازنگري اساسـی   ) یعنی دوران قبل از اسـالم ( شناسیممی »دوران جاهلیت«ف سخی
 رودان تـا خراسـان،  و از میـان  النهرین][بین روداناورشلیم تا میانحد فاصل  خودمان بپرسیم در زمان ظهور محمد،

  داشتن دوران پیش از اسالم دارند؟از همان ابتدا سعی در پنهان نگه چرا مسلمانان چه خبر بوده است؟
و ترجمـه   قـرآن  يمطالعـه پس ما بـراي   .است از سده هفتم میالدي به جا مانده است که عربیکتاب تنها  قرآن

اسـالمی باشـد کـه بایـد      گر به مفسـران ا چه منبعی براي مقایسه داریم؟ ،قرآن توايمح و درك کلماتاللفظی تحت
که دویست سال پـس از نـازل   اعتماد کنیم  و امثال ایشان هشام یا طبريابنهاي  یا الاقل باید به تفسیر ؛بگوییم هیچ

و  سـبب دوري از زمـان محمـد،   کـه بـه    هسـتند  منـابعی ها اند. اینقلم زده )البته بنا به روایات متعارف( قرآن شدن
د رجوع کردگرچه می .چندان قابل اعتماد نیستندهمچنین ذهنیت ایدئولوژیک خودشان،  فرا ا ین  ا به  ن  وا و  ت

ده ا یشان کمک گرفتاز د  ایـن عصـر  بـه   مفسراناین به هر حال  چرا که )شناختیدر بخش زبان (خصوصاً ها
  د.را مالك قرار داها  نآ صورت کامل خوانشه تند ولی نباید بنزدیکتر هس

یگانه کتاب عربی بـه جـا مانـده از    به عنوان  قرآن است. تحلیل زبانی قرآن متن شناختی ازتحلیل زبان فصلاین 
آیا تا به امروز با خـود   است، نقاط تاریک اسالم را بیابیم. به آن مربوط کند تا جایی کهسده هفتم میالدي، کمک می

معناسـت کـه حتـی متـرجمین و مفسـرین      گاهاً تا حدي بـی  –فارغ از اشکاالت علمی  -چرا قرآن ایم که اندیشیده
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تـوان بـه کشـفیات نـاقص علمـی      اشکاالت علمی را مینویسنده این سطور آگاهی دارد که قرآنی را درمانده کرده؟ 
امعلوم بـودن معنـاي   توان به مقتضیات زمانه تقلیل داد. مسئله فقط به نمعنا حرف زدن را نمیزمانه گذاشت، ولی بی
گردد، زیرا قرآن گاهی آن قدر به لحاظ مفهومی نامعلوم اسـت کـه بـه طـرز عجیبـی پـرت و       برخی کلمات باز نمی

کند و به غیر از این اشکاالت، عدم انسجام این کتاب، تا حدي روشن است کـه حتـی خـود مسـلمین     پالگویی می
تسـلط   و عربـی  سریانی-آرامیهاي  که به زبان آلمانیشناس بانلوگزنبرگ، ز رکریستوفکنند. انکار نمی واپسگرا هم

آیـات   بسـیاري از  کـه  کنـد آشـکار مـی   به بهترین شکل ممکن ست،وا اتتحقیق هاسالدر کتابی که محصول  ،دارد
ه اسـت کـ   یکی از دالیل این امـر  خود این .نداشده نادرست فهمیده و نتیجتاًشده خوانده امروزي، اشتباه هاي  قرآن

  شود.مشاهده می آیات قرآن در پرت و پالگویینهایتاً و  ، عدم انسجامگسستگی معنا و گاهیکلمات بی گاهی
 اًسـریع  نیز زبانکه حتی یک کودك عربطوري، ایراد دستوري داردآیات  دهد که بسیاري ازلوگزنبرگ نشان می

وقتـی  براي مثال ( دارد [و نه محتوایی] مشکل دستوري به لحاظآیه  فالن  شود کهمتوجه می ی خوددرونبا احساس 
اینجا حتی یک کـودك   درگوییم، را می »حرف بزنم "کشورها" بیستنم به زبان توامن می«در زبان فارسی عبارت 

کـه   کنـد ابـراز مـی  لـوگزنبرگ  در جاي دیگر یا این جمله، ایراد دستوري دارد.) شود که متوجه میهم  فارسی زبان
صحیح و منسجمی [بخصوص در مقایسـه بـا کتـاب    معناي است که  سریانی زبانبا توجه به فقط ، آیاتبسیاري از 

گذارد یعنی در تحلیل روش تطبیقی را پیش روي خود میخود هاي  ادعاتایید  ايلوگزنبرگ بر کند.ارائه می مقدس]
مـورد بحـث مقایسـه    آیات  ادیگر را بآیات  کند و[یا کتاب مقدس] جستجو می قرآن در خودآیه  معناي دقیق یک

  :دارد کهچنین اظهار می [در توصیف روز قیامت] در جایی قرآنمثالً  کند.می
 »کنندبینید که حرکت میها را میکوه«  

  :کنداعالم می سریانیبا توجه به زبان در اینجا قرآن دهد که لوگزنبرگ نشان می
 »شوندبینید که پودر شده و محو میها را میو کوه«  

که  آنجا ،رفته استبه کار  با کلمات دیگرآیه  ، یکبار دیگر اینقرآن در خود دهد کهبا روش تطبیقی نشان میو 
  :دگویمی در توصیف روز قیامت

 »شوندپودر می بینید که همچون غبارها را میو کوه«  
دیگـر)  آیات  (و بسیاري ازه آی ، اینکلمات آرامی-، هم با توجه به معناي سریانیقرآن یعنی هم با توجه به خود

  د.  گیرمی یمعقولمنطقی و ترجمه 
 کنـد و مطالعـه  مقایسـه   آرامی-سریانیرا با زبان  قرآن مبهمآیات  بسیاري از سعی دارد کهلوگزنبرگ کریستوفر 

روشن  وي چنانچه خواهیم دید .نامعقول است حیرت آوريبه طرز  آیات تواي بسیاري ازحم کهمعتقد است زیرا 
تعدديدر  قرآن سازد کهمی م وارد  ا کتـاب مقـدس گرفتـه     م بـ احشی  ف ا در   اختالف  یـ یـات و   آ

اد ی پالي ز ـ  تراز اولاز مفسرین  یک نفرحتی  (عجیب اینکه کندگویی میپرت و  بـا ایـن پـرت و     ی نیـز قرآن
تا حـدي درمانـده   ها در تبیین معانی این واژه مترجمین قرآنی د کههایی وجود دارواژهو یا  )دپالگویی مشکلی ندار

  دهند. را ارائه میمختلف هاي  در حاشیه نظرات و تفسیرترجیحاً و رها کرده را بدون ترجمه  هاگاهی آن که شده



 46پروژه محمد سازي / 
 

مـریم در زمـان    ) اشـاره کـرد کـه   24و  23یـه  توان به سـوره مـریم (آ  میآیات  برخیمحتواي در نامعقول بودن 
ما  نگران نباش، گویدمی قرآن بعد، ه فکر خودکشی به سرش زدهافسرده، نگران و غمگین است تا جایی ک بارداري
پـیش  هاي  دارد که با این ترجمهدرستی اذعان میلوگزنبرگ به  .غصه نخوري بی زیر [پاي] تو جوشاندیم تاآچشمه 

 باشـد.  پا افتاده بدون توجه به ریشه سریانی واژگان، باید هم پاسخ اهللا در مقابل افسردگی مریم، این چنین مضحک
فرزنـد تـو    اي مـریم، از نظـر خداونـد،   « :کندابراز میآیه  کلمات، این سریانیدهد که با توجه به معناي نشان میاو 

ها نبـاش،  این حرف یعنی اي مریم! نگران تهمتپس الزم نیست که نگران چیزي باشی.  »تزاده و مشروع اسحالل
ایـن  دقیقـاً  هایی هستی که قرار است به تـو بزننـد (  نگران تهمت پس چرا زاده استداند که فرزند تو حاللخدا می

و  شـود به لحاظ محتوایی دیده میدر اینجا چه تفاوت فاحشی که دقت کنید .) شوده میددیبعدتر آیه  چند هاتهمت
گویـد زیـر   مـی چه کسی ، است و افسرده گرانن وقتی فرد دیگر تا حد خودکشی کردن! تر شدهچقدر ترجمه معقول

  ب جوشاندم؟آپاي تو 
از گزارشـات   داشـته باشـیم. تـا آنجـه کـه      قرآن آوريجمع يهوبه نحاي ه بد نیست اشارپیشگفتار  در پایان این

 کـه  افرادياز  شورایی - سوم يخلیفه – یم، با فراخوان عثماندانمی قرآن وريآدر باب جمعاخبارنویسان مسلمان 
صـرف   قـرآن بپردازنـد.   وريآجمع به تشکیل شد تا اندداشتهشان نگهفظهمکتوب یا در حا صورته را ب آیات قرآن

 در نهایت کـارِ ایـن شـورا،   که این مسئله اهمیت دارد در اینجا مد، آبه وجود  نظر از اختالفاتی که پس از این شورا
فتحـه، کسـره،   ( گـزاري خط کوفی نقطه یا الف ممـدود یـا اعـراب    دانیم کهو می ري شدآوبا خط کوفی جمع قرآن

یـک نقطـه   جا کـردن  تعداد نقاط یا جابه تغییر فقط که دانیممیبه خوبی ها ارسی زبانپو اینجا دیگر ما  نداردضمه) 
جمـالت  تواند به لحاظ مفهومی بـر سـر کلمـات و    یک فتحه به کسره چه بالیی می تغییریا حروف در باال یا پایین 

» کَتَـب «مصدر در تفاوت اعراب گزاري، دیگر، و یا در جایی  بخوانیم» زوج«را » روح«است در جایی کافی .بیاورد
 یـا » کاتـب « بـه شـکل  » ت«و یـا حـرف   » ك«یا با الف ممدود بر روي حرف » کُتُب« یعنی را به شکل جمع مکسر

خوانـده  هـا را درسـت   در خواندن یک واژه، به شرطی است که نقطـه فقط بخوانیم. این سه حالت مختلف » کتاب«
باعـث خطـا در   کهـن را نیـز اضـافه کنیـد کـه      هاي  نگارشبه خاطر واژگان،  خواندننحوه به این مشکالت . یمباش

قابل تشـخیص نباشـد   » ذ«با حرف » کَتَب«در همین واژه » ت«کافی است حرف مثالً شود می هاواژه اشتباهخوانش 
لـوگزنبرگ در ایـن مـورد نیـز مـوارد       اتفاقاًشود (می(به معناي دروغ گفتن) » کَذَب«آنگاه این واژه تبدیل به مصدر 

تصور کنید که قرار است یک کتاب را با ایـن دشـواري رمزگشـایی کنـیم.      .) اینکدهدزیادي را تشخیص میبسیار 
با وضـوح بیشـتري دیـده    قرار گرفته شناس کنجکاوي مثل لوگزنبرگ اینجاست که کار دشواري که پیش روي زبان

 لوگزنبرگ برویم. دیگر آماده هستیم که سراغ آراي ،وضیحاتپس با این تشود. می
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  آرامی سریانیزبان  - 2
بسـیاري از   غالـب و پـر تکلـم   است، زبان  نیز معروف »کالسیک سریانی« یا »آرامی سریانی« که به سریانی زبان

از ایـن زبـان در سـده اول     مکتـوب  ترین اثـر قدیمی .استبوده قرون وسطی عصر هلنیستی و یانه در خاورم مناطق
. این زبان به سـرعت جـاي خـود را در منـاطق     شوددیده می[شهر الرُها در ترکیه امروزي] » ادسا«میالدي، در شهر 

ادبـی و  هـاي   و کتابد رسخود می شکوفایی و چهارم میالدي، به اوجدر سده سوم  تا جایی که هکردرودان باز میان
چنین عرب  تثبیت حاکمیتبا  میالدي و نهم هشتمهاي  ولی پس از سده. شودمی گارشبان نمذهبی زیادي با این ز

 سریانیزبان  هابا ظهور مغولبعدها و غالب کرده  سریانیرا به زبان که به تدریج زبان عربی، خودش  آیدبه نگر می
 .شترو به افول گذا يدر عصر تیمورتا جایی که این زبان  شودمیکمتر استفاده 

از دوران مانده باقیهاي  ترین زباناست، که یکی از قدیمی »میآرا«  ، خودش گویشی از زبانآرامی سریانیزبان 
 هخامنشـی  جغرافیاي امپراطوريبه سبب وسعت گرفتن  ابعده .ها اقتباس کردندها از هیئتیاست که آشوري باستان

ـ  بـه  آرامیزبان عمالً  و نیاز به زبان مرجع براي ارتباط اقوام و ملل مختلف،  ان دیـوانی (اداري) و امـور خارجـه   زب
، نگارش کتب هانیایش ،دعاها ،هاپراطوريبراي روابط بین ام آرامیاز زبان در دوره باستان . بدل گشتها هخامنشی

ریانی  در اواخر دوران باستان موسوم بـه عصـر هلنیسـتی،    . شداستفاده می مقدس و امور مشابه بـه عنـوان    زبـان سـ
، از محدوده ادسا واقع در شمال عراق و جنوب شرق ترکیه امروزي حرکت کرده و به تدریج گویشی از زبان آرامی

. شـود در مناطقی از خاورمیانه تکلـم مـی  زبان   نگفتنی است که هنوز هم ایجایی براي خود باز کرد. در دل منطقه 
گشاي ما در تواند راهکه می باقی مانده آرامی-سریانیمتون زیادي با زبان توان حدس زد که میپس با این اوصاف، 

یـد  لوگزنبرگ معتقد است که  شناختی باشد.تحقیقات تاریخی و زبان ا ب ان قرآن عربی است ولیکن  اگرچه زب
ا ریشه انی هاي سب ایـن یـک   است ولـی  که زبان این کتاب عربی  . قرآن خود در آیاتی اذعان داردشود دركری

وجود ندارد؟ لوگزنبرگ معتقد است کـه   سده هفتمآیا هیچ تفاوتی میان عربی امروزي با عربی اشتراك لفظی است. 
خـانواده  زبان عربی و سریانی هم هاي سریانی سروده شده است. در واقع از آنجا کهبا ریشه به زبان عربی ولی قرآن

) هستند، پس طبیعی است که بسیاري از کلمات مبهم قرآن ریشه در سریانی (و حتـی عبـري، اکـدي، اگـاریتی و...    
گر قرآن را ردیابی کـرده و  ي موعظهاي که لوگزنبرگ پیش گرفته، حتی قادر خواهیم بود که منطقهدارد (با این شیوه
نظر داشته و به توضیح  آرامی سریانیخوانش  پس از اینجاست که به بازخوانی قرآن با کنیم.) زنیدر مورد آن گمانه

  پردازد.  میآن گان مبهم و آیات نامفهوم ژوا
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  خوانش سریانی - 3
هایی چند از آیاتی که اشکاالت مفهومی یا دستوري دارند آغاز به خوانش سریانی قرآن بپردازیم و کار را با مثال

بـه  خـواهیم   رفت ولـی در اینجـا مـی   آن  این فصل، شرح مختصري ازپیشگفتار  اولین مثال همان است که در. کنیم
  بپردازیم.آن  تفصیل به

 :خوانیممی 24آیه  (سوره مریم) 19سوره در 

  

  ﴾24﴿ سرِیّا تَحتَک  أَلَّا تَحزَنی قَد جعلَ ربّک هاتَحت  فَنَاداها منْ
پدید  چشمه آبى] تو [پاى زیر[پاى] او [فرشته] وى را ندا داد که غم مدار پروردگارت  زیراز پس 

  ]مکارم شیرازي[                )24( .آورده است

  

رِیّا « و واژه »زیر«را که معناي  »تَحت«  لوگزنبرگ واژه ب جـاري، رود و یـا چشـمه   آنهـر،  «را کـه معنـاي    »سـ« 
ـ  اینجـا،  »تَحت«واژه اصالً  دهد کهبررسی کرده و با تفصیل شرح می ثار گذشتگانآدر ، دهد می بطـن،  «ایی مثـل  معن

 وداده  »رییس، سـرور، سـید  «معناي  دهد، بلکهمعناي نهر یا چشمه نمینیز  »سرِیّا«کلمه  و دهدمی »زهدان یا زایمان
بـه   زاده)حـرام یـا حـرام   (درمقابل فحش ابن »زادهمشروع و حالل« مفهومتوان آن را در می، دورتر يهامعناحتی در 
ده از روش تطبیقی متد لوگزنبرگ با استفا. که واضح است اینجا اشاره به عیسی و حالل زاده بودن اوست کار بست

بـه   خودکشـی ل، مریم افسرده و غمگین است و حتی فکـر  بقآیات  در دهد کهها به درستی نشان میو نگاه به واژه
، پـس بـه دنبـال    دانندزاده میرا فاحشه و فرزندش را نامشروع و حرام ويحتی خویشاوندانش  را کهسر او زده، چ

   :گویدمی) 23:(مریمقبل آیه  چنانچه در یک بازگرداند. پاسخی معقول است که بتواند آرامش را به وي
 »او را به کنار درخت خرما کشاند، (آنقدر ناراحت شد که) گفـت اي کـاش پـیش از     ،درد وضع حمل

   [مکارم شیرازي]          » ودم و به کلی فراموش شده بودم.این مرده ب
جـا تشـنه   این مـریم در اصالً  ه کتاب مقدس،این سوره، و حتی با توجه بآیات  نکته جالب اینکه با توجه به

آن  . در واقع تشنگی آخرین چیزي اسـت کـه مـریم بـه    زیر پاي او بجوشاندهاي  نیست که خدا بخواهد چشم
غمگـین   !اي مـریم این مطلب را بگوید کـه  خواهد میآیه  در این قرآن دهد کهلوگزنبرگ نشان میاندیشد.  می

آیـه   ایننهایتاً گویند. و مهم نیست دیگران چه می زاده استروع و حاللمباش چرا که فرزند تو نزد خدا، مش
ترجمـه  ایـن گونـه   ، آوردهآن  بررسی تاریخی و زبـانی  پس از شرح کاملی که لوگزنبرگ از تک تک واژگان و

   :شود کهمی
 »داندمی مشروعرا تو  زایمان  صدا زد که غم مخور، خدایت ]را مادرش[ زایمان  درست پس از«  

  [لوگزنبرگ]
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خواهـد  خداي مـریم مـی  . چرا که شودهماهنگ مینیز قبل آیات  با ،به لحاظ محتوا این ترجمهبینیم چنانچه می
مهم ایـن اسـت کـه    زیرا نگران نباش،  ی است؟زاده دانستن عیسبگوید ناراحتی تو بابت فاحشه خواندن تو و حرام

و  صورت باید تصور کنیم مریم افسرده و نگران استدر غیر ایند. دانمی و مشروع زادهزندت را حاللخداي تو فر
زیـر   آبـی  يهچشم ،براي اینکه او ناراحت نباشدزند، و خدا هم حرف می ي خویشبا کوهی از غم و غصه با خدا

  1.محتوایی در اینجا روشن است اسازگارين  بینیدمی همانطور که .جوشاندیش میهاپا
  :گویدمیاست که  20آیه  (سوره نبا) 78سوره  کندمثال دیگري که لوگزنبرگ بررسی می

  

و یِّرَتس الُ فَکَانَتاالْجِبرَابس		20﴿﴾  
  ]مکارم شیرازي[      )20( شودمیسرابی و به صورت  آیدمیدر حرکت ها بهو کوه

  

 تقریبـاً  .اندبه بیراهه رفتهآیه  ی چقدر در برداشت اینقرآن فسراندهد که متوضیح میآیه  این يدرباره لوگزنبرگ
ـ «ي و واژه »حرکت کردن و جابجـایی « را آمدهآیه  در ابتدايکه  »سیِّرَت«ي واژهی قرآن ي مفسرانههم اسرا در  »رَاب
 و »ترکاندن، غبار کردن و پـودر کـردن  «را » سیِّرَت« این درحالیست که طبري واژه. اندمعنا کرده »سراب«آیه، اي هانت
»اسیا طبري به دلیـل نزدیکـی زمـانی،    آ. درست استآیه  این نگاه طبري بهدقیقاً  کند ومعنا می »محو کردن«ا ر» رَاب

هنـوز تحـت    زمـان ایـن واژه  آن  یا شاید در د؟کن و تفسیر مطالعهرا  قرآن سریانیمتوجه شده که اینجا باید با زبان 
در زبـان عربـی حـذف شـده      از ایـن واژه  اي دورداشته و بعدها این معننیز  »پودر کردن«اي ، معنسریانیتاثیر زبان 

  :دشوترجمه می بدینسان قبلی، وصف روز قیامت است)آیات  هباال (که با توجه بآیه  پس ؟است
 »[لوگزنبرگ]        »گردندمحو میشوند] و [پودر می ریزندفرو میها و سپس کوه  
(سـوره   69را در سـوره  آیـه   عـین همـین  دقیقـاً   کند این است کـه وگزنبرگ را تایید میمهمی که نظرات لنکته 
  :گفته استبینیم، آنجا که ولی این بار با کلمات دیگر می 14آیه  الحاقۀ)

  

  ﴾14﴿  وحملَت الْأَرض والْجِبالُ فَدکَّتَا دکَّۀً واحدةً
    )14( ه درهم کوبیده و متالشی گردندها از جا برداشته شوند و یکبار و زمین و کوه

   ]مکارم شیرازي[
  

                                                        
  . 141تا  123صص  ،1399نیاز، داریوش، رجمه بیخوانش سریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، کریستوفر، تر.ك  -1
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  1.ی رسیدقرآن از عبارات یتوان به معناي محتوایی دقیقمی ،سریانی توجه به زبانبا  است کهگونه  این
 دهد مفسـران سوره المدثر است که لوگزنبرگ نشان می 51تا  49آیات  جالب است،آن  دیگري که بررسی آیات

   اند.برعکس متوجه شدهدقیقاً  راآیه  گی در تشخیص معناي یک کلمه، چگونه اینی از درماندقرآن
  :خوانیمچنین می 51تا  49آیات  المدثر)سوره ( 74در سوره 

  

ما لَهینَ فَمرِضعرَةِ منِ التَّذْک49﴿ ع﴾  
  )49اینهمه از تذکر گریزانند؟ (ها  آن چرا

  ﴾50﴿  کَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَةٌ
 )50( گورخرانی هستند رمیدهها  آن گوئی

  ﴾51﴿ قَسورةٍ  فَرَّت منْ
    ]مکارم شیرازي[              )51اند! (که از شیر فرار کرده

  

در واقـع در  . انتقـال دهـد  خواهـد  مـی را با این تمثیل، چیز دیگري  قرآن که کندروشن میگ به تفصیل لوگزنبر
ترسـید؟ چیـز   که از چـه چیـز ایـن تـذکرها و هشـدارها مـی       این مطلب را وانمود سازدخواهدمی آیات قرآن اینجا

  .ترسناکی در این تذکرها نهفته نیست
 .اسـت  یترسـناک  موجـود  شیر واقعـاً براي گورخر، شیر فرار کند، چون  گورخر باید از دست قاعدتاًتوجه کنید، 

کننـد، مثـل   ترسـند و فـرار مـی   خواهد بگوید از ایـن تـذکرها مـی   می قرآن اند کهدرواقع مفسران عرب تصور کرده
ار کنند کـه گورخرهـا از دسـت شـیر فـر     فرار میآیات  (یعنی چنان از این. کنندگورخرانی که از ترس شیر فرار می

هاي  با توجه به واژه نامه. او ستبرعکس این تفسیرهادقیقاً  ،قرآن که تمثیل سازدآشکار میولی لوگزنبرگ ) کنند می
 -هـا  دیگر زبـان هاي  نامهواژه بهیابد، ولی با تالش بیشتر را نمی» قَسورةٍ« معناي کلمه کند،سعی میهر چقدر  عربی

 ي شـیر کند، که نه تنها معنـا کلمه را پیدا میاین معناي  سریانیدر زبان  باالخره اندازد ونگاه می - سریانیخصوصاً 
در  قـرآن  پـس . دهـد مـی  »ی رمق که نـاي بـار بـردن نـدارد    غی باال«و یا  »االغ در حال مرگ«دهد، بلکه معناي نمی

 سعی دارد کـه با این تمثیل  قرآن کنند. یعنیاند که از االغی پیر و بی رمق فرار میگوید گورخرانی رمیدهتمثیلش می
 .الغ در حال مـرگ بترسـد و فـرار کنـد    گورخر، از یک اکه ترسند؟ مثل این است از چه چیز این تذکرها می بگوید

  2.)ها، غیرمنطقی و نامعقول استیعنی این ترس آن(

                                                        
  .154-141همانجا،  -1
    .70-69همانجا،  -2
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ایـن فصـل آمـد و بـه وضـوح      پیشگفتار  همان مثالی است که درمانند کند، آیه دیگري که لوگزنبرگ بررسی می
  .ایراد دستوري دارد

  :خوانیممی 160آیه  االعراف)سوره ( 7سوره  در
  

  ﴾160﴿ وقَطَّعنَاهم اثْنَتَی عشْرَةَ أَسباطًا
  ]مکارم شیرازي[       )160م (تقسیم کردی »هاومــدوازده ق«را به ها  آن و ما

  

ایـن عبـارت در    فهمـد مـی خـود  سرعت با احساس درونـی  ه حتی یک کودك عرب زبان هم ب جالب است که
هـاي   ایـراد این گونـه  دهد که مفسران اسالمی براي جمع کردن توضیح می گزنبرگول .دستور زبان عربی غلط است

امـا مشـکل    .انـد که بارهـا بـه چرنـدگویی پرداختـه     جایی تا نداهموفق نشد لیتالش کرده و اندازهدستوري، تا چه 
  دستور زبان محلی خودش را هم بلد نباشد؟  قرآن گرشود موعظهکجاست؟ مگر می

اید بر اساس دستور ب قرآن در این آیه،یعنی  سروده شده. سریانیبا دستور زبان آیه  خیر، پاسخ این است که این
صـحیح اسـت    »هادوازده قوم« عبارت ،سریانیزبان دستور ولی در  استفاده کند "دوازده قوم"زبان عربی از عبارت 

  :شودمیآن  ی) پس شکل صحیح عربوجود داردارسی و انگلیسی پ زبان در دقیقاً مانند تفاوتی که(
 »اطًابشْرَ أَسع 1»اثْنی  

ر بـا  ، اگـ قـرآن  دهد که در موارد متعددي، دستور زبانو نشان می آوردهدیگري هاي  مثاللوگزنبرگ در این مورد 
  2.شودایرادها رفع می آرامی سریانیدارد ولی در خوانش اساسی هاي  خوانش عربی لحاظ شود، ایراد

  
  :گزاري و اعراب گزارينقطه

اشـتباهاتی وجـود دارد کـه اساسـاً از     آیـه   در ایـن  .بـرویم  »قلـم ال«بحـث برانگیـز    يسورهیعنی بعدي  به مثال
 زادهیـا حـرام   وجود دارد که دگراندیشان را زنازادهاي هدر سوره قلم آی به وجود آمده است. قرآن گزاري اشتباه نقطه

بـردن فحشـی مثـل زنـازاده     بـه کـار    انـد و لوگزنبرگ معتقد است کـه ایـن واژه را اشـتباه خوانـده    کند.  خطاب می
  داند.  درقحبه و...] را در کتاب مقدس، نامعقول و ناموجه میزاده، ما [=حرام

                                                        
   .64همانجا،  -1
  )است.آمده » هاسیصد سال«عبارت  نیز، این بار 25آیه  18براي مثال در سوره ( .65همانجا، ص  -2
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  : خوانیممی 13آیه  (القلم) 68سوره در 
  

  ﴾13﴿	زنیمٍبعد ذَلک  عتُلٍّ
  )  13است. ( حرامزاده] :اي[قمشه توز و پرخور و خشن و بدنام کینهها عالوه بر این

  [مکارم شیرازي]
  

زاده یـا  حرام خیلی راحت» زنیمٍ«واژه  اي)در ترجمه الهی قمشهمثالً ( بان فارسیبه زقرآن  قدیمیهاي  در ترجمه
مترجمـان   دیگر بدنام ترجمه کرده است.خشن و را آن  بینید مکارم شیرازيشده ولی همانطور که می ترجمهزنازاده 
 وصـف هـا  این. کنندا ترجمه میهو امثال این واژه »خو، خشن، بدنامزمخت، تند ،درشتخو«را این واژه ، نیز امروزي

. شـوند چگونـه معنـا مـی   آیات  ، اینسریانیولی ببینیم با ترجمه  ،است اندیشیگر فردي دگریا به قولی د یک کافر
  :نگاه کنیدآیه  یکبار دیگر به این

  »زنیمٍ«بعد ذَلک  »ّعتُلٍ«
داشـته و ایـن   گزاري نقطهه در اشتبا ي است کهدیگر يکلمهاساساً  »لٍّــعتُ« دهد که کلمهلوگزنبرگ توضیح می

ي دندانـه یعنـی  خوانـد،   »و مغـرور  تکبـر م«  ) به معنـاي نعالبه شکل  –تنوین زیر حرف ل با ( »عالٍ«کلمه را باید 
باشد » ث«یا » ت«یا » ب«حروفی مثل باید  باعث شده مفسران عرب تصور کنند »ع«حرف از بعد » لٍّــعتُ«ي کلمه
در خـط کـوفی   . این در حالی است که اندخوانده» لٍّــعتُ«به شکل را آن  و قرار دادهدو نقطه روي این دندانه پس 

روي ایـن دندانـه   عمـالً   نوشتند وف ممدود) میو ال »ع«بعد از حرف  (با دندانه »ـــلٍ'عـ«را به شکل  »عالٍ«گاهی 
 :تبیین کندآورد که را میآیه  لوگزنبرگ از این جهت اینقرائت کرد. » آ« با صدايرا آن  باید الف ممدود گذاشت و

سـنت   خیلـی زود ثانیـا   .تغییـر کـرده اسـت    ي کلمات و آیاتي اشتباه، معناگزارو اعرابگزاري چطور با نقطه اوالً
مفسران اولیه عرب متوجه ایـن اشـتباه خودشـان     اگر این سنت پابرجا بود، .از بین رفته است قرآن واندناهی خشف
و حتی  »ث«و  »ت«یا  »ب«، نباید فکر حروفی مثل مشاهده کردیماي هاولیه، دندانهاي  نوشته در هرگاه شدند کهمی

  .باشیم، بلکه ممکن است صداي الف بدهد» نـ«به شکل  »ونن«حرف 
باعث شده که حتی خـود مفسـران    قرآن نویسد اشتباه در خوانشلوگزنبرگ می ،آیههمین در  »زنیمٍ«درباره واژه 

را  »زاده، زنـازاده، مادرقحبـه، حقیـر   امپسـت، حـر  «مشکل روبرو شوند و کلماتی ماننـد  عرب در ترجمه این واژه با 
کلمه هاي  شتباه در نقطه. یعنی اخوانده شود» رتــیم«و باید  نیست» زنیمٍ«اصالً  این کلمهحالی که در  .اختراع کنند

در عربی امروزي » رتــیم«باعث این اشتباه بزرگ شده است. نکته جالب اینکه واژه  »زنیمٍ«به آن  و تغییر »رتــیم«
ات مـدعایش  عربی که هنوز هم کاربرد دارند را بـراي اثبـ  قدیمی هاي  المثلولی لوگزنبرگ حتی ضربندارد وجود 

پـس بـا ایـن     .دهـد مـی  »یا پرت و پالگـویی  چرندگویی«و معناي  استفاده شده هاآن در »رتــیم«آورد که واژه می



 آرامی قرآن –/ فصل سوم: خوانش سریانی  53

تبدیل » تُلٍّ بعد ذَلک زنیمٍع«از آیه  با این توضیحات یعنی. برویمآن  ترجمه نهاییو آیه  شکل نهایی ایناوصاف به 
  :شودترجمه میاین گونه  و» تیمر بعد ذَلک عالٍ«ه شد ب

 »[لوگزنبرگ] 1».ستنده چرندگورو]  [از این و تکبرم  افزون بر این  
گزاري و اعراب گـزاري را  ی در نقطهآنقر شناساننمونه دیگري از اشتباهات مفسران و زبانبنا بر نظر لوگزنبرگ 

 :خوانیممی 9آیه  الکهف)سوره ( 18سوره مشاهده کرد. در  18:9توان در می

  

تبسح نَّ أَما فالْکَه ابحأَص یمِوا الرَّقبجنَا عاتنْ آی9﴿ کَانُوا م﴾  
  [مکارم شیرازي]         )9(! از آیات عجیب ما بودند؟ رقیم آیا گمان کردي اصحاب کهف و

 
ران عـرب  تمام مفسـ این اشتباه  گزاري شده واشتباه نقطه» لرَّقیمِا« يواژهکه گوید می لوگزنبرگآیه  این درك در

یـا   »خواب«معناي  به سریانیدر زبان که است  »الرقاد« آن صحیح این در حالی است که به بیراهه کشانده است.را 
شـکل نوشـتاري   بـه خـاطر   . یعنی این کلمه رودکار میه باند (منظور اصحاب کهف) هـکه درخواب فرو رفت افرادي

 ندانه (بـا الـف ممـدود)   یک دبه صورت  رقیم باید به ترتیب هدر کلم» م«و » ي«و حروف  کهن اشتباه خوانده شده
  :یدآبه شکل زیر در میآیه  و نهایتاًخوانده شود » د«و حرف  »ق«پس از حرف 

 »تبسح نَّا أَم فالْکَه ابحاد  أَصالرَّقاکَ وبجنَا عاتنْ آیانُوا م«  
  :شودمی ترجمهاین گونه و 

 »2شگفت انگیز ما بودند؟!هاي  از نشانه »اصحاب خواب«کنی که اصحاب کهف و فکر می  

 ][لوگزنبرگ 

داند. مـن در اینجـا مـوظفم کـه تمـام      کنار هم می هاي کهف و رقاد را یک همانگویی تاکیدي درپس لوگزنبرگ واژه
هـاي جـدلی   اطالعات مورد نیاز را به خواننده این سطور بدهم. زیرا ما در حال دویدن به سمت حقیقت هستیم، نه بحث

زیاد است. نخست آنکه شـکل  آیه  ه لوگزنبرگ در مورد اینااین مطلب را اضافه کنم که امکان اشتبدرون دینی. پس باید 
گرچـه امکـان    .دهـد ي نگارش کهن تقلیل مـی که لوگزنبرگ آن را به نحوه شتاري واژه رقیم و رقاد تفاوت زیادي داردنو

در عربـی  » لـرَّقیمِ ا«ي پنـدارد واژه دوم اینکه وي مـی  .وجود دارد» د«به جاي حرف » م«چنین اشتباهی در خوانش حرف 
ـ  البته مفسران نزدیک باشد.آیه  باشد که به محتواي سریانی يپس این کلمه باید یک واژه معنایی ندارد ی نیـز، بـراي   قرآن

هـا ایـن واژه را بـه    که اکثر آن پرداختند» الرقیم«ي ي واژههزنی دربارفقط به گمانهاین رو از  انداین واژه معنایی پیدا نکرده
ایـن یعنـی مفسـران عـرب      نی بودند!دانند این گروه، چه کسادهند ولی نمییک جمعیت (مانند اصحاب کهف) تقلیل می

شود و معتقدند این واژه خبر از یک جمعیت مثـل اصـحاب   پندارند الرقیم به مردم یک قوم یا گروهی خاص گفته میمی
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چرا کـه اعـراب قـدیم بـه      ؛استمفسران عرب در این مورد صحیح نظر مولف این سطور معتقد است که دهد. کهف می
گفتند و در واقع پترا نام یونانی و رومی ایـن  می» رقمو«یا » رقیم«داشتیم] آن  سی کاملی ازپترا، [شهري که فصل پیش برر

کـه  کـرده   اشـاره  ایـن شـهر   به پترا یا اتفاقی خاص در قرآناست. پس با این حساب، » صخره«منطقه است که به معناي 
یعنی با توجه به محتواي این آیـه، کـه   است. ( به شرح ماوقع نداشتهآشنا بوده که نیاز آن قدر  ،دوره همان مستمعینبراي 

، اصـحاب کهـف و اصـحاب پتـرا را از     قـرآن  به نفـع اهللا مدینـه اسـت، گوینـده    یا رویدادهاي خاص ها مصادره شگفتی
گر قـرآن  اتفاق خاصی در پترا یا الرقیم رخ داده که موعظهنظر مولف این سطور این است که  داند.)خودش میهاي   نشانه

م. باشد که موجب خالی شدن همیشگی شهر از سـکنه   748و  746ي سال اخبر است. و اگر این اتفاق همان زلزلهاز آن ب
میالدي و حتی پس از آن سروده شده. پـس   750توان به یقین دانست که این آیه در حدود سال شده، در این صورت می

زننـد بـه   حرف مـی » هاي مضحک محمدکتاب«م. از  749تا  743با این حساب افرادي چون یوحنا دمشقی که در حدود 
اند و این خود دلیل دیگري اسـت کـه   خبر بوده[=سوره کهف] و یا حداقل از این آیه بی غار احتمال بسیار زیاد از کتاب

هاي متاخرتري تدوین شده است. جالب است که صحت این مطلب چند پیامد دیگر دارد. براي مثال نشـان  قرآن در سال
ماندگار شـود. بـه همـین     چنیناین هابراي قرن ش کتابکرده که حتی به خوابش هم تصور نمی قرآن گرکه موعظهد دهمی

زبانِ عصر خود سر و کار دارد کـه از موضـوع   دهد و فقط با مخاطبین عربنمی »رقیمال«دلیل توضیح بیشتري از اصحاب 
 قـرآن  گرموعظهمقدس، همان پترا (الرقیم) نباشد در این صورت  چنانچه شهراست که آن  مسئلهدیگر این باخبرند. پیامد 

دیگـري نیـز وجـود    آیـات   اتفاقاً. و اخبار این شهر را به دقت زیر نظر داشتند و مستمعین آن، از شهر پترا زیاد دور نبوده
گوید کـه شـما هـر    می ا(سوره الصافات) آشکار 37ي سوره 137تا  133آیات مثالً . سازداین فرض را تقویت میدارد که 

ین وي جـایی نزدیـک   و مسـتمع  قـرآن  گـر . این یعنـی موعظـه  کنیدعبور میقوم لوط هاي  صبح و هر شب از کنار خرابه
هالنـد در کتـابی بـا عنـوان     تـام  اصـرار دارد.  آن  به »تام هالند«است که  اي ایدهدقیقاً  اینفلسطین یا اردن امروزي هستند. 

ـ  خلیجدر شمال اي هپروراند که خاستگاه اسالم، منطقاین ایده را می» اشمشیره ياسالم در سایه« و جنـوب دریـاي    هعقب
  :گویداست که میآیات  یکی از دالیل هالند همینمرده [=بحرالمیت] است. 

  

  ﴾133﴿ الْمرْسلینَ لَمنَ لُوطًا وإِنَّ
  )133( بود فرستادگان زمره از لوط حقیقت در و

 ...  

إِنَّکُمرُّونَلَ وتَم هِملَیینَ عبِحص137﴿ م﴾  
  )137( صبحگاهان نانآ بر شما  حقیقت در و

  ﴾138﴿ تَعقلُونَ أَفَلَا وبِاللَّیلِ
    1)138( روید  نمى فرو فکر به یاآ گذرید مى شامگاهان و

                                                        
 (سوره الحجر) نیز نوشته است که ما این شهر را زیر و زبر کردیم و آثارش هنوز پابرجاست.  15سوره  79تا  70آیات  -1
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  :قرآن تلفظ
گـی  هم تقریبـاً  ،زبـان  دهد که مفسـران عـرب  ، لوگزنبرگ پس از بررسی این واژه، نشان میقرآن يدر باب واژه

ریانی  زبـان توجه بـه   با] قرآن [یعنیاند. ولی این واژه گرفته »خواندن«به معناي  »قرا«این واژه را از فعل  يریشه سـ 
منطبق  »قرآن«این یعنی واژه  .شودمعنا می» ا بلندخوانی به هنگام عبادت خدایلچینی از کتاب مقدس براي قرائت گ«

  . است در غرب lektionar ای lectionarum با واژه
کـرده اسـت،   لفظ مـی ت »quran« این واژه را شخصاً، رسد، که محمدلوگزنبرگ با توجه به روایتی از شافعی به این می

 »قـرءآن «یـا   »عــانقر«به شکل تلفظ  یعنی .»aالف یا «و پیش از حرف  » rر یا « رفیعنی بدون آواي انسدادي پس از ح
در واقع باید گفـت   1.مده استآاعراب  زباندر »  fur'qanانــفرق«از سده هشتم میالدي به بعد، طبق الگوي  »qur'an« یا

و ایـن   مسـتند شـده]  که توسط شافعی [ست اشرقی  سریانیبا توجه به زبان  تلفظ دقیق محمد» qəryanن یا ریـقُ«تلفظ 
قُـرَن یـا   «زمـان بـه نگـارش نـاقص      گـذر در نخست ] طی کرده است. آواییسه مرحله دیگر [به لحاظ نگارشی و  تلفظ

qurān « قُران یا «و در مرحله دوم به نگارش کاملqurān «یعنی پس از حـرف   .در آمده است» قرءآن«به شکل آخر  و در
نمونه دیگر ایـن کژفهمـی در تلفـظ    شود. تلفظ می» فرقــان«با الگوي » قرعــان«شود و شبیه ام مینجمکث کوتاهی ا» ر«

  :دید 47آیه  41توان در سوره می آمده]به وجود  که به سبب از بین رفتن سنت شفاهیرا [کلمات 
  :خوانیممی 47آیه  )سوره فصلت( 41سوره 

  

وم      إِلَیه یرَد علْم الساعۀِ وما یـو ه لْمـا بِع تَخْرُج منْ ثَمرَات منْ أَکْمامها وما تَحملُ منْ أُنْثَى ولَا تَضَـع إِلـَّ
نْ شَهِیدنَّا ما مم ی قَالُوا آذَنَّاكنَ شُرَکَائأَی یهِمنَادی	47﴿﴾  

شود و  الف خود خارج نمیغ اي از اند، هیچ میوهد اسرار قیامت (و لحظه وقوع آن) را تنها خدا می
را نـدا  هـا   آن روز کهآن  کند مگر به علم و آگاهی او، و گردد و وضع حمل نمی نثی باردار نمیهیچ مؤ

رضه داشتیم که ما ع پروردگارا! :گویند میها  آن پنداشتید؟ دهد کجا هستند شریکانی که براي من می می
  رم شیرازي][مکا            )47هیچ گواهی بر گفته خود نداریم! (

  
اشتباه خوانده شده است. در واقع » آذَنَّاك«واژه  قرآن نیز مانند تلفظ خودآیه  دهد که در اینمیوگزنبرگ نشان ل

باید دندانه بدون نقطه و بـه  » نـ«حرف  عمالً گزاري شده واین کلمه نیز مانند بسیاري از کلمات دیگر به اشتباه نقطه
در  »اذاك«یا به شکل عربی امروزي یعنـی  » اذ ذاك«در نهایت این کلمه به شکل  شکل الف ممدود خوانده شود و

  :شود کهبه این شکل ترجمه میآیه  در نهایت .دهدمی» سپس«آید که معناي می
 »پاسـخ خواهنـد داد  هـا   آن سپسهد کرد (حال) کجایند شریکان من؟ را ندا خواها  آن در روزي که او: 

 [لوگزنبرگ]           2») باور ندارد.به اینهاکدام از ما دیگر (هیچ

                                                        
  .  80تا  76صص  ،1399نیاز، داریوش، خوانش سریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، کریستوفر، ترجمه بیك ر. -1
  .  82 – 81 همانجا، -2
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  :کتاب مرجع
الکتـاب، کتـاب مبـین    از یک کتاب مادر (ام ی است که مکرراًآیاتکند اشاره میآن  نکته دیگري که لوگزنبرگ به

 در یکـی از  قـرآن  خـود  است، این مطلـب را ، گلچینی از کتاب مقدس قرآن دهدکه نشان می حرف زده استو...) 
  .کندمی عنوانهترین نحو به ب ،آیات

  :خوانیممی 7آیه  (آل عمران) 3سوره در بخشی از 
 »،صـریح و  » محکـم «آیات  او کسی است که این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن)

هـا،  باشد؛ (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینکه اساس این کتاب می روشن) است،
است (آیاتی که به خاطر باال بودن سطح مطلب و جهـات  » متشابه«گردد). و قسمتی از آن، میبر طرف 

آشـکار  ها  آن رود؛ ولی با توجه به آیات محکم، تفسیرمیآن  دیگر، در نگاه اول، احتماالت مختلفی در
  [مکارم شیرازي]                »که...ها  آن اما) گرددمی

اسـتناد   آیـه قـرآن   بـه ایـن  بارهـا و بارهـا   خـود  هاي  سلمانان در توجیه باورمبسیار مهمی است چرا که آیه  این
گوید که ما یـک  میآیه  کند. در واقع [بزعم علماي اسالمی] اینرا باز می قرآن راه تفسیرعمالً  آیه زیرا این اند. کرده
ـ  .متشابه یعنی تفسیر پذیر داریمآیات  محکم یعنی تفسیر ناپذیر و یک سريآیات  سري س بایـد عالمـانی وجـود    پ

موجودیتی بسیار مهـم در  » دینی عالمان«عنوان  روحانیون به اینجاست کهکنند. از  ما را تفسیرآیات  داشته باشند که
خواهنـد تفسـیر کننـد.    که میآن گونه  رااي هدهند هر آیاست که به خود مجوز میاین گونه جامعه اسالمی دارند و 

بـد   ولـی گیرد ریشه میآیه  لسفی متکلمان و فالسفه اسالمی نیز، در نهایت از همینکالمی و فهاي  ها و جدلبحث
  چیست؟باره دراینلوگزنبرگ  ببینیم نظر نیست

ی از آیـات خوانیـد،  که میآیات  گوید که اینمیبه وضوح به ما ، قرآن فراوانی ازآیات  که معتقد استلوگزنبرگ 
منظور در اینجا [ ایدشنیدهرا آن  ي شما مردمکتاب مرجع است که همهو خالصه یک مبین، ام الکتاب  ، کتابکتاب

  ].بودند قرآن که شنونده زمان استآن  اعراب ،»همه«از 
  :خوانیممی 2و  1آیه  (سوره یوسف) 12براي مثال در سوره 

  

  ﴾1﴿  الر تلْک آیات الْکتَابِ الْمبِینِ

  )1است. ([مبین]آیات کتاب آشکار آن  -الر 

 ﴾2﴿		ا عرَبِیا لَعلَّکُم تَعقلُونَقرآن نَّا أَنْزَلْنَاهإِ

  [مکارم شیرازي]        )2عربی نازل کردیم تا شما درك کنید (و بیندیشید) ( قرآن راآن  ما
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 ،آیـات فقط یـک سـري   ، کتاب مقدس استآیات  ، گلچینی ازآیاتخودش بارها اشاره کرده که این  قرآن پس
 اسـت آن  ، هم معنی (مضمون)آیاتو یک سري دارانه ترجمه شده اکه امانتدارانه و وف بوده قدسعین کتاب مدقیقاً 
 شودمیده بار تاکید  اقلحد، قرآن در کلِ برداشته شده است. »هانامهتباهی«به عبارتی دیگر از یا  1»وکریفاهاپا«که از 

بـه زبـان عربـی    را آن  ما [یعنی اهللا یا محمد] این است که با کتاب مرجع [یعنی کتاب مقدس] قرآن تنها تفاوت که
 کتاب مقدس را به زبـان عربـی ترجمـه   آیات  ما گویدمی قرآن گرموعظه، دیگر بیانیبه » .ترجمه کردیم«براي شما 

و به همین دلیل است که بارها و بارها چه مستقیم و چه با استفاده از تمثیل، کنایـه،   2.خوانیمکردیم و براي شما می
ایمـان  آیـات   به ایـن  وترسید می راپس چ ،دهیمانجام نمی عجیب و غریبی کار ما کند کهالمثل و... تبیین میضرب

 -اگر نگوییم همـه، الاقـل بخـش بزرگـی از آنـان       – قرآن که مخاطبان کندآشکار میخود این موضوع  آورید؟نمی
دهیم کـه مخاطبـان اصـلی قـرآن     بعدي نشان میهاي ما در فصلو به کتاب مرجعی اعتقاد داشتند.  پرست نبودهبت

آیـه   فصـلت) سـوره  ( 41اگر به سوره شنوند. هستند که ترجمه عربی کتاب مقدس را می» مسیحیان«مشرکین یعنی 
کـه  اند ترجمه کرده »اعالم کردن«یا  »بیان کردن« به اشتباهرا  »فصل«ي کلمهمفسران اسالمی، دقت کنیم در اینجا  44

  .شود برگردانده »ترجمه کردن«باید آن،  سریانیناي با توجه به مع
    :44آیه  (فصلت) 41سوره 
 [این کتاب را] روشـن بیـان نشـده    آن  اىهـ گفتند چرا آیهیغیر عربى گردانیده بودیم قطعا مى قرآن اگر

  ][مکارم شیرازي                       )44( "و...
  :این است کهآن  سریانیترجمه لوگزنبرگ با توجه به متن 

 گفتنـد اي کـاش کلمـاتش    مـی ها  آن نوشتیم،عربی میغیر] را به زبان قرآن منظور» [گلچین« اگر ما این
  [لوگزنبرگ]          3.کردندمی ترجمه رانوشتاري] هاي  [عالئم یا نشانه

  :خوانیممیي فصلت] [سورهسوم همین سوره آیه  درهمچنین 
  

اتُهآی ّلَتفُص تَابّقرآن کرَبِیونَا علَمعمٍ یقَوا ل		3﴿﴾  
    )3دانند (ى است به زبان عربى براى مردمى که مىقرآن به روشنى بیان شدهآن  کتابى است که آیات

  ][مکارم شیرازي

                                                        
هاي ارتدوکس، کاتولیک، شوند، آن دسته از متونی است که برخی گروهها یا اسفار مشکوك نیز خوانده مینامهاپوکریفاها که تباهی -1

 1827هاي فراوان، باالخره در سال ها بعد از بحث و جدلپروتستان اند.شرعی خواندهها را مشکوك و نیمه آن پروتستان و یهودیان
اند زیرا هنوز هم این متـون را بـه صـورت    ها را طرد نکرده آن این متون را از کتب مقدس خود خارج کرده ولی به طور کامل هم

  کنند.جداگانه چاپ می
ن، آخوانش سریانی آرامی قر. همچنین ر.ك 46:12، 43:3، 42:7، 41:3، 39:28، 26:195، 20:113، 16:103، 13:37، 12:2هاي سوره -2

  .  75ص ، 1399نیاز، داریوش، لوگزنبرگ، کریستوفر، ترجمه بی
  .  109ص  ،1399نیاز، داریوش، خوانش سریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، کریستوفر، ترجمه بیر.ك  -3
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بیـان کـردن و توضـیح    «یـا   »روشـن کـردن  «را » فصل«دهد که حتی طبري هم معناي واژه توضیح می لوگزنبرگ
معنـاي  در نهایـت   دیگر ایـن کلمـه را قبـول داشـته پـس     هاي  ترجمهبري هم طیعنی  . اینترجمه کرده است» دادن

  :شودچنین میآیه  اینصحیح 
 »ترجمـه  گلچینی از کتاب مقدس یـا انجیـل   یِاي قرائت یا بلندخوانی [بلندخواناست که براي هنوشت [

  [لوگزنبرگ]               »)(به زبان عربی .ایمکرده
گوینـد کـه ایـن    که قریشیان مـی بینیم می) 103، نحل، 16سوره ( قرآن ازیگر داي هیآاثبات این ادعا حتی در در 
است ولی او  عربی قرآن بگو این« :گویدمی گوییمقام پاسخدر  قرآن که دهدبشر عجمی به او یاد میآن  ها راحرف
 :مـد گفتـه شـده   که حتی به مح کنیمالحظه میم) 114آیه  طــهسوره ( 20:114و در » .غیرعرب استعجم یا فردي 

کـه تاکیـد    کنـیم مشاهده میمتعددي آیات  و در» .شتاب مکن قرآن در قرائت ي محمد تا براي تو ترجمه نکردیم،ا«
  .است ب مقدسیا کت عربی انجیل يتاکید دارد این کتاب ترجمه قرآن گویی . توعربی است کتابیکند این می

  

  :حوري و غلمان
 هسـتند کـه   روحـانیون مسـلمان  ایـن   و محمد، هاییست که بیش از اهللادهاز وعالعین بهشتی یکی حوري یا حور
کـه  ناگفتـه نمانـد   . پس جا دارد که کمی بیشتر روي این واژه تمرکز کنـیم  .کننداستفاده میآن  ها از براي فریب توده

افقـان  ز سوي مواکه  ستجالبیهاي  و واکنشو غلمان یک دلیل معروف شدن کتاب لوگزنبرگ، همین بحث حوري 
  .است دهکر دریافتخود و مخالفان 

از اینکـه، ایـن    :ورالعین بهشتی سخنان زیادي گفتندح يی دربارهقرآن دهد که مفسرانمیچنین شرح لوگزنبرگ 
مختلف هستند، از هر هاي  ه به رنگتوصیفاتی از این قبیل ک هستند تا »چشمان درشت سفید«حوریان زنانی زیبا، با 

  و...دهند بوي عطر خوشبو می )ه زیبایی، چه شخصیتی(چ کامل هستندجهت 
  :گویدکه می داندمی 54آیه  دخان)سوره ( 44ها را در سوره فهمیژلوگزنبرگ سرآغاز این ک

  

  ﴾54﴿		بِحورٍ عینٍ زوّجنَاهم◌َ  کَذَلک و
  ]مکارم شیرازي[      )54(کنیمالعین تزویج میرا با حورها  آن و ینچنینند بهشتیانا

  

  :خوانیممی 20آیه  الطور)سوره ( 52سوره  همچنین در و
  

فُوفَۀٍ وصرُرٍ ملَى سینَ عئتَّکم  منَاهّجوورٍ زینٍبِحع		20﴿﴾  
ا بـه  و (حـورالعین) ر  زننـد هاي صف کشیده در کنار هم تکیـه مـی  این در حالی است که بر تخت

   ]مکارم شیرازي[             )20آوریم! (در میها  آن همسريِ
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  :کندها را چنین ترجمه میلوگزنبرگ این آیه
 »[لوگزنبرگ]   »کنیمما آنجا را در زیر درختان انگور سفید و بلورین [براي شما] دلپذیر می  
قرار است  چرا که ،اول دقت کنید يآیه در» بِحورٍعینٍ« کلمه ترکیبی و» بـِ«فه و حرف اضا» زوّجنَاهم« تبه کلما

  موشکافانه بررسی شود:

 . در واقع امـر، نداهگزاري کردگزاري و اعراباشتباه نقطه را» زوّجنَاهم«کلمه  که سازدچنین روشن میلوگزنبرگ 
را بـه اشـتباه   » ح« بـار حـرف  و یک »ز« ا به اشتباهر» ر« بار حرفیک» زوّجنَاهم«در کلمه  ي عرب،شناسان اولیهزبان

 »روح«برگردانده شود. روحنـاهم از مصـدر   » ـناهمروح«ي زوجناهم باید به هدر نهایت واژ و گزاري کردهقطهن» ج«
ی کـه  جـالب  ينکتهبد نیست در اینجا شود. می» دلپذیر کردن« یا» آسایش دادن«معناي به  سریانی زبان درآید که می

جاي تعجب اسـت کـه   صالً ا«که  داردوي اذعان میرا از نظر بگذرانیم زیرا  آوردایید ادعاي خود میلوگزنبرگ در ت
در عربـی بـه   » ب«حرف اضـافه   !؟نداهکلمه حور) را ندیداز قبل ( »ب« چگونه حرف اضافه» بِحورٍعینٍ« در عبارت

 [یـا در میـان]  » در«را هـا   آن و«ترجمـه شـود کـه    این گونـه  باید آیه  شود و اینترجمه می» در میان«یا » در«معناي 
هـا وارد  بهشتی یا درمیـان حـوري  هاي  حوري» در«خواهد مومنان بهشتی را می قرآن اآی .»کنیمالعین تزویج میحور

  کند؟ مضحک است!
نـد  ایعنـی گفتـه  بوده باشد. » ب«اضافه  همین حرفآیه  این دلیل خوانش اشتباه شایدلوگزنبرگ معتقد است که 

) ازدواج کـردن (یعنی  »زوّجنَاهم«را این است کلمه قبلی  کنیم؟ بهترین کار وجیهرا چگونه ت »ب«این حرف اضافه 
و بـا خـود   را چـه کنـیم؟    »حورٍعینٍ« صـورت  در اینپس » ازدواج کردن با«شود میآیه  معناياین گونه  معنا کنیم،

 و انـد خوانـده  »زوجناهم«را  »روحناهم« يکلمه اینجااز  یعنی »دوشیزگان«بگوییم حور عین یعنی گفتند بهتر است 
 ازدواج کـردن بـا  «ننـد و بگوینـد   را توجیـه ک  »ب« اضـافه حـرف   تواننـد اند که با ایـن روش مـی  با خود فکر کرده

(به معنـاي در یـا   » ب« اضافهه نبودند که حورعین وصف مکان است و به همین دلیل حرف ولی متوج »)(حورعین
آیه  بخش ازاین  ،کار نرفته است. پس با این توضیحات روشن و منطقیه ب» با«رفته و حرف اضافه به کار  در میان)

  :آیدبه شکل زیر در می

 »روحمورٍ نَاهینبِحع  «  
  :یعنی

 »[لوگزنبرگ]         »م.دهیمی آسایش ان حورعیندر میرا ها  آن ما  
در  قـرآن  . روشن است که در اینجـا، دداشته باشمعناي دیگري  باید بدون هیچ تردیدي »عینحور«با این اوصاف پس 

العین به معناي انگور سـفید و شـفاف و   رسیم که حورآید به این می. و با توضیحاتی که میحال توصیف یک مکان است
کلـی  به طور آیه  است و» در میان درختان انگور سفید و بلورین«به معناي » عیندر میان حور« عبارت یعنیبلورین است. 

  .  دهیم می ]استراحت[و سایش و راحتی آها  آن ن انگور سفید و بلورین، بهدرختامیان  در گوید کهمی
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  :در باب واژگان حور و عین
شناسـان عـرب   که زبانکند یز تاکید میلوگزنبرگ ناست و » سفید«به معناي  »حور«واژه  سریانیدر زبان عربی و حتی 

بـوده و  » چشـمان درشـت  «یـا  » شـم چ«. در عربـی واژه عـین بـه معنـاي     نـد اهکرد خوانده و درك  واژه را به درستیاین 
بـه   را »عینحـور «واژه ترکیبـی  و در نهایت  هکرد معنا »چشمان درشت«یا » چشمان بزرگ«شناسان عرب این واژه را  زبان

بـزرگ  «نـد ایـن   اهگفتبا خود ند و در نهایت اهترجمه کرد »بزرگ چشمان سفید«به شکل مضحکی  ،اللفظیتحتصورت 
و چیـزي جـز یـک سـري دوشـیزه خوشـگل       کار کنیم؟ چـه  ه چ پس معناستو بی یک ترکیب مزخرف »چشمان سفید
ایـن  ند تـا دلشـان خواسـته    اهنشست یمضحکبه شکل  و .گان خداکه هم خدا را خوش بیاید و هم بندباشد خوش چهره 

تـوان  نمـی  قـرآن  در »حور« يبراي واژهارجاع دیگري د که سازمی خاطرنشانلوگزنبرگ  .نداهرا توصیف کرد »هاحوري«
 قـرآن  و این یعنـی  »شوندمومنان با همسرانشان به بهشت وارد می« :خوانیممی] [آیات زیر 43:73و  36:56 یافت، ولی در
زنـان بایـد عشـق و     قـرآن  از طرفی این مشکل نیز وجود دارد که با این برداشـت از  است. دادهانان به مسلمقول دیگري 

متنی  جدا از این تناقضنکته اینکه  . این دیگر چه بهشتی است؟حال مردانشان را با این دوشیزگان ببینند و غصه بخورند
     .هست نیزکتاب مقدس ضاد با در تبه دوشیزگان زیبارو عین بهشتی حورترجمه ، قرآن درون

  :خوانیممی 56آیه  یس)سوره ( 36سوره در 
  

  ﴾56﴿ هم وأَزواجهم فی ظلَالٍ علَى الْأَرائک متَّکئُونَ
    )56اند! (ها تکیه کرده(قصرها و درختان بهشتی) بر تختهاي  ها و همسرانشان در سایهآن

 [مکارم شیرازي]

  
  :خوانیممی 73آیه  زخرف) درالسوره ( 43یا در سوره 

  

  ﴾70﴿  ادخُلُوا الْجنَّۀَ أَنْتُم وأَزواجکُم تُحبرُونَ
   )70شود) وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادمانی. (خطاب میها  آن ه(ب

  [مکارم شیرازي]
  

دوشیزگان زیباروي «به » عینحور« ترجمهولی معنا شده  »سفید« ،یبه درست حورواژه تا اینجا خالصه اینکه پس 
با توجـه بـه   یعنی  .اندگاهی خلق کردهآشناسان عرب از نااست که زبان و خودسرانه اهخوه ب یک معناي دل »بهشتی

ندانستند این عبـارت یعنـی    و» بزرگ چشمان سفید«عین یعنی حور :ساختار آیه، که خطابش به مردان است، گفتند
. بـه  باید یک ویژگی برجسته از دوشیزگان بهشتی باشد اعجاب آورواژه  اینتند که تصمیم گرف چه! پس خودسرانه
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خواننـد.  صحیح است حتی براي افراد غیرمتخصصی که تحلیل لوگزنبرگ را مـی کامالً  آید تحلیل لوگزنبرگنظر می
هـاي   ی در فرهنگکند که نه در فرهنگ عرب و نه حتوري میآیاد به خوانندگان خود لوگزنبرگکه  زمانی خصوصاً

. کنـد اسـتفاده نمـی   هـا از سفیدي چشـم یا  چشمان سفید عبارت، از رويکس براي توصیف یک زن زیباهیچ دیگر،
کتاب مقدس هـم  چنانچه شود انجام میوصف یک فرد کور  بردن این عبارت دربه کار  هادر بیشتر فرهنگ معموالً

ها اگر بخواهند کسی را با چشمانش توصـیف  تمام فرهنگ درد. ش [یعنی کور]یعقوب چشمانش سفید گوید که می
هـا، بـه رنـگ مردمـک اسـت، نـه       همه فرهنگ يکی و... (درواقع اشارهمشیا عسلی یا  گویند چشمان آبیکنند، می

اینجاست  ؟اشاره کندوي  به بخش سفید چشم روي،وصیف زنی زیبااید که کسی در ت) کجا دیدهسفیدي اطراف آن
 از سر درمانـدگی گاهی گاهی مضحک و کند و این توضیحات را وضیح مفسران عرب را بررسی میلوگزنبرگ تکه 
سفیدي اطراف چشمان زن، اگر برجسـته باشـد باعـث زیبـایی زن      :اندی گفتهقرآن برخی مفسرانمثالً داند (میها  آن
  معناي دقیق این واژه چیست؟با این اوصاف  .)شودمی
  

  :حوردر باب واژه 
و تمـام کـاخ خیـالی    ، ها (عین) اشـاره نـدارد  ه سفیدي چشمیحات قبلی، اگر واژه حور [یعنی سفیدي] بتوضبا 
(بـا توجـه بـه کتـاب مقـدس) حفـظ        قرآن انسجامآن  ولی به جاي ،ریزدی فرو میقرآن مفسرانسکسی هاي  فانتزي

کنـد، نـه ازدواج داده   واج مـی آنجـا نـه کسـی ازد    در« :دگویـ متعددي می آیاتچرا که کتاب مقدس نیز در ؛شود می
  به چه چیز اشاره دارد؟ رنگ حور یا سفید  پس با این اوصاف 1 .»شود می

تـا   303از  ی،متاله مسـیح  و یشافرایم، کشافرایم سوري [اثر » درباره بهشت«ب در کتانبرگ این واژه را در لوگز
و قرون وسطی بـوده   عصر هلنیستی مذهبی معروفهاي  یک سري نیایش. در این کتاب که کندم.] ردگیري می 373

توصیف بهشتی هاي  بینیم که حوري) نوشته شده، میمیالدي میالدي (یعنی در سده چهارم 373قبل از سال  واست 
لـی  و» سـفیدها «ی ی یعنـ قرآن درواقع حور در زبان .دهندمعناي انگور سفید می »هاحوري«در آنجا،  شده است. ولی
افرایم سوري نه تنهـا بـه سـرعت در    هاي  ب است بدانید نوشتهجال 2.سفید دارد، نه چیز دیگريهاي  اشاره به انگور

پس طبیعی است که  است.ترجمه شده ، به یونانی و التین افرایم، بلکه حتی در زمان خود هکل خاورمیانه پخش شد
بـه خـوبی   گـر را  منظـور موعظـه   نیـز،  قـرآن  اولیـه هـاي   شـنونده  استفاده کند و احتماالًواژه از این  قرآن گرموعظه

                                                        
» کند بلکه مانند فرشـتگان هسـتند.  گیرد و نه شوهر میدر قیامت کسی نه زن می« :گویدمی 22:30ل ماتئوس [متا] که در .ك انجیر -1

گردند. وحه میـکنند و نه منکاح میـزیرا هنگامی که مردگان برخیزند، نه نک«گوید می 12:25همچنین انجیل مارکوس [مرقُس] در 
پـس در روز رسـتاخیز، او   « :گویدمی 20:37تا  20:34و نیز انجیل لوکاس [لوقا] که در » باشند.یگان در آسمان مـبلکه مانند فرشت

» زنان و مـردان ایـن جهـان ازدواج کننـد.    « :) عیسی به ایشان فرمود34یک باشد؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند (زن کدام
هـا   آن ) زیـرا 36کننـد ( گیرند و شوهر نمـی از مردگان بشوند، زن نمی ) اما ایشان که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز35(

  )37» (محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا هستند.ها  آن مانند فرشتگان هستند، دیگر مرگ براي
   241ص ، 1399نیاز، داریوش، خوانش سریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، کریستوفر، ترجمه بی.ك ر -2



 62پروژه محمد سازي / 
 

و حجـازي   از روي خط کـوفی  قرآن بعد به سبب از بین رفتن سنت شفاهی و خوانشهاي  فهمیدند. تنها در قرن می
   ده است.را ایجاد کر، این مشکالت اولیه

دهـد.  مـی به دسـت  بر اینکه واژه حور به انگور اشاره دارد اي ه، ب) نیز قرین125، 7جالب است که لسان (جلد 
هـاي   یک نوع تـاك سـفید بـا انگـور     :گوید(برگرفته از ابیض به معناي سفید) می» البیضه«چرا که در توصیف کلمه 

یـک   قـرآن  ر اینجا بـه روشـنی ماننـد نمونـه    به معناي سفیدها د» البیضا«درشت در طائف است. صفت اسمی شده 
  دریافت معین از کلمه انگور است.

  
  :عیندر باب واژه 
ـ قـرآن  این کلمه در خودهاي  برگ از کتابش را صرف یافتن معادللوگزنبرگ چند  ،»عین«ه در باب واژ ان ، در زب

 مقـال از حوصـله ایـن   آن  مبسـوط شـرح  که  کندمترجمین التین و انگلیسی میهاي  و حتی برگردان سریانی، عربی
یـا  » شـفاف «ه معنـاي چیـزي کـ   بـه   رسـد کـه واژه عـین   می نتیجه در نهایت به اینخالصه اینکه وي  .خارج است

، چنـدبار انگـور را بـا    قـرآن  چنانچه خود رفته است. به کار »جواهر«مثل چیزي نفیس به معناي ، یا باشد »بلورین«
نبایـد  ضـمن اینکـه    .سفید بلورین و شفاف داردهاي  اشاره به انگور »عینحور«پس ترکیب  .کندمروارید مقایسه می

هاي  رفته است که مثال به کار زبه معناي جفت، نوع، سرده، انواع، گونه و... نی قرآن رد» زوّج« هکلمفراموش کرد که 
سـوره  ( 37سـوره  ه ببا این توضیحات حال  .نرفته است به کار زدواجي ابراصرفاً  ین یعنی این واژه. ازیاد استآن 

  :اه کنیدنگ 49و  48آیه  صافات)
  

مهنْدعو رَاتقَاص ینٌ الطَّرْف48﴿ ع﴾  
ورزند و چشـمانی درشـت (و زیبـا)    ی است که جز به شوهران خود عشق نمیهمسرانها  آن و نزد
    )48دارند. (

  ﴾49﴿ کَأَنَّهنَّ بیض مکْنُونٌ
  مرغهایی هستند که (در زیر بال و پر مـرغ) پنهـان مانـده    ئی (از لطافت و سفیدي) همچون تخمگو

  زي][مکارم شیرا        )49() را لمس نکرده استآن  انسانی هرگز(و دست 

  
توضـیح اینکـه لـوگزنبرگ     .شـود عـوض مـی  کامالً  لوگزنبرگ نگاه کنید که معناي متن سریانیبه ترجمه  اکنون

انگـور  هـاي   که اشاره به درخت کندمعنا می »آویزان شدن رو به پایین« سریانیرا با زبان  »الطَّرْف قَاصرَات« عبارت
م مکـار اند و در فارسی نیـز بـراي مثـال    هترجمه کرد »رو به پایین نگاه کردن«اما مفسران عرب، این عبارت را . دارد

بهشـتی،  هـاي   هـا یـا بـاکره   تا بگوینـد ایـن حـوري   ه کردترجمه  »چشم دوختن به همسران«ارت را این عب شیرازي
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. یعنـی  وجود داردگویی در آنجا نیز گشت ارشاد  .ند و فقط به مردان خود نظر دارندو ماخوذ به حیا هست محجوب
  شوند.خود نمی جرمتح ، واپسگرا واین نوع تفکر عقب ماندهخیال بی هم خودشان خیالیحتی در بهشت 

نیـز   38:52است که در  »آویزان شدن رو به پایین« معناي اصلی این عبارتبا توضیحات لوگزنبرگ،  حال هره ب
  :شود باال چنین میآیه  در نهایت ترجمه لوگزنبرگ از .کنیممشاهده میرا عبارت همین 

 »هـاي   مرواریـد هـا   آن واهر، تو گـویی آویزان شده (انگورها) خواهد بود (مانند) جهاي  میوهها  آن رايب
  [لوگزنبرگ]               .»نهفته (در صدف) هستند

  :دقت کنید 52آیه  )ص(سوره  38حال، به سوره 

  

 مهنْدعوالطَّرْف رَاتقَاص 52﴿ أَتْرَاب﴾  
    )52( 1اند و همگی هم سن و سالند.که تنها چشم به شوهرانشان دوخته و نزد آنان همسرانی است

  ] [مکارم شیرازي
  

تْرَاب« قبلی است با این تفاوت که کلمههاي  یهآمثل دقیقاً  آیه ایناگر دقت کنید  است.  اضافه شدهآن  به »أَ
داشـته  مبهم چه تعبیـري  این کلمه گنگ و از اند مانده شناسان عربزبان گویدمیدر شرح این واژه لوگزنبرگ 

بـا  را آن  معنـاي  آخـر  و در باشـد  زگان بهشتیاین صفتی براي حوریان یا دوشی اند بهتر استپس گفته !دباشن
 ند این حوریان همیشهادار اینکه مفسران بعدي، گفتهخنده. اندگره زده» میشه جوانه«یا » مسن بودنه« فهومم

 33 زنانها  آن یا بهتر بگوییم فانتزي سکسی نداهیعنی سن این حوریان را هم تعیین کرد. ساله هستند 33 جوان
حورالعینی کـه معنـاي    است کهاین گونه اند. ) کردهLock( و همین عدد را براي حوریان قفلبوده است سال 

تبدیل شده و بعـد   »دوشیزگان باکره«به  ،دهدیا نفیس مثل جواهر] می شفاف ،[بلورینانگور سفید و درخشان 
ف و حتـی سـن   مختلـ هاي  چشمان درخشان، بوي عطر، رنگ بزرگ،هاي  ه شکل مضحکی صفات سینهبآن  از

ـ  شناسان و مفسـران عجیب زبان تعبیراین  جالب ينکتهاما  است. داده شدهها  آن سال به 33  کجاسـت؟ ی قرآن
 ولـی دو  .دیگري باشد چیز یا حورالعین شاید حوري نداههیچ کدام از مفسران عرب، حتی شک نکردکه آنجا 
  :کندتبیین میبه صراحت  قرآن کهبینیم می) 54آیه  (سوره صاخیر  يآیه بعد از همینآیه 

                                                        
کـه ممکـن اسـت بـا      انتخـاب کـردیم  ترجمه مکارم شـیرازي را   خواننده هشیار توجه دارد که ما اینجا ،در ترجمه و تفسیر آیات -1

گوید مفسران قرآنی چنـین برداشـتی دارنـد، برداشـت     لوگزنبرگ می وقتی یعنیاین توضیحات لوگزنبرگ همخوانی نداشته باشد. 
مـثالً در  برداشت دیگري داشته باشد. یک مفسر استثنائاً ممکن است در مورد یک آیه،  است کهکند، بدیهی اکثریت آنها را بیان می

و حیاي این  (منظورشان حجب است.» رو به پایینها  آن چشمان« اندگفته» الطَّرْف قَاصرَات«در ترجمه  قرآنی، اکثر مفسران همینجا
  »اند.چشم به همسرانشان دوخته«این حوریان شیرازي این است که مکارم ي ترجمههاست.) ولی حوري
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نْ نَفَادم ا لَهقُنَا مذَا لَرِز54﴿  إِنَّ ه﴾  
  [مکارم شیرازي]       )54گیرد. (این [رزق و] روزي ما است که هرگز پایان نمی

  
  قـرآن  خـوردنی [رزق و روزي شـما] هسـتند. ولـی هـیچ      بهشـتی هـاي   است که این حوريگفته  صراحتاً قرآن یعنی
بگـوییم  کند که . یعنی همین یک دلیل لوگزنبرگ نیز به تنهایی کفایت میتوجه نکرده است بعديبه این آیه اصالً  پژوهی،

کـه   »أَتْرَاب« کلمه سریانی يریشهپس لوگزنبرگ با توجه به دیگري فکر کرد.  فاهیمو باید به مغلط معنا شده  »حورعین«
  :دهدارائه میو معقول منسجم اي ترجمه ؛شودمیاستفاده  »چربی، لُب میوه، میوه آبدار، گوشتی بودن میوه و...«به معناي 
 »[لوگزنبرگ]        .»بود آویزان خواهدگوشتی] هاي  [یعنی میوهآبدار هاي  میوهها  آن نزد و  

ي فقط منظـره با توجه به درکی که خود او از کتاب مقدس دارد]  [احتماالًحمد، ا می قرآن گروعظهیعنی بهشت م
 56آیـه   (الـرحمن)  55در سـوره  ایـن توصـیفات   نمونه دیگر . کندتوصیف می ها رااهان و خوردنیطبیعیِ پر از گی

  :گویداست که می
  

  ﴾56﴿		إِنْس قَبلَهم ولَا جانٌّ یطْمثْهنَّ لَم رَات الطَّرْفقَاصفیهِنَّ 
ها  آن باقبالً  ورزند و هیچ انس و جنان عشق نمیهاي بهشتی زنانی هستند که جز به همسردر باغ

  زي][مکارم شیرا                )56تماس نگرفته است. (

  
  :شودچنین می آرامی-سریانیبه زبان به تمام اقوال ذکر شده و با توجه  نظرلوگزنبرگ  يترجمه اینک
 »سـاکنان بهشـت] هـیچ    نـی  یع[هـا   آن ویزان شده (وجود دارد) که پیش ازآ يرسیدههاي  در آنجا میوه

  [لوگزنبرگ]         ».ها را] آلوده نکرده استرا [یعنی میوهها  آن انسان یا جنی
لوگزنبرگ  ند.اترجمه کرده »دست نخورده بودن«یا  »باکره بودن«را  »یطْمثْهنَّ لَم« مفسران عرب عبارت در اینجا 

  :نقل عین عبارات وي در اینجا خالی از لطف نیست د.دهمی داريشرح خنده این تفسیر بارهدر
 »به اوج »ازاله بکارت کردن«با  توان گفتشود، میز تمام اصطالحاتی که به حوریان خیالی مربوط میا 

خواند، با دیدن این برداشت، را با اندکی عقل و درایت می قرآن رسیم، کسی کهمسخرگی] می هجو [و
کوبد، تنها ندانستن در اینجـا مقصـر نیسـت، بلکـه چنـین برداشـتی       با دو دستش، به سر خود می حتماً

 - قـرآن  در اینجـا  -در یک کتاب مقـدس  ت ر ممکن اسخواهد، مگپررویی نیز میداشتن، جسارت و 
  1.»نسبت دادآن  با قاطعیت بهرا آن  بتوان چنین چیزي را تصور کرد، و تازهاصالً 

                                                        
  . 254ص  ،1399نیاز، داریوش، گزنبرگ، کریستوفر، ترجمه بیخوانش سریانی آرامی قران، لور.ك  -1
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در  . پـس اسـت  »دار کـردن لکـه «به معنـاي   سریانیدهد که این واژه در پس از این عبارات؛ لوگزنبرگ نشان می
  .» اندلوده نشدهآدار یا ها لکهمیوه این« :خواهد بگویدمی قرآن گوینده اینجا

  .»باکره هستندها  آن کسی با این حوریان تماسی نداشته و« :اندگفته عجیبی شرمیا گستاخی و بیسران، بولی این مف
هـاي   ورد که مفسران بدون اینکه تردیدي بـه خـود راه دهنـد، حوریـان را زن    آدیگري نیز میهاي  یهآلوگزنبرگ 
دسـت اول  و در اصل نوبر و  نشده، لودهآتازه و  خوب،هاي  ها، میوهترجمه اصلی این آیه اند ولیکردهباکره ترجمه 

  است. صلی باکره از ریشه بکر][معناي ا
اختراعـی  هـاي   دیگـر بـا ترجمـه   هـاي  لوگزنبرگ توضیحات فراوانی از واژهکریستوفر چرا که م سخن کوتاه کنی

سکسی این مفسران را نشان میهاي  خیالیِ خودشان آمده و فانتزيهاي  اي باکرهآورد که همگی برمی قرآن مفسران
کـه   آوردمـی در اثبات ادعاي خـود  ی از قبیل بشقاب، ظرف، جام و... را قرآنهاي  حتی قرینه ويالب اینکه د. جده

ـ  اسـت  رفتـه کـار   بـه  آبدار و تازه و دست نخورده (باکره) و آلوده نشـده هاي  ها براي میوهنشان دهد این راي ، نـه ب
  1.مضحک است -بزرگ! هاي  دوشیزگانی باکره با سینه

  
  :پسران بهشتی و غلمان

گـردد،  برمـی  ، بلورین و شفاف و درخشنده هستندتا اینجا روشن شد که حورالعین به انگورهایی که مثل جواهر
  :وردآاز پسران بهشتی سخن به میان میآیه  در سه قرآن ولی

  :خوانیممی 19یه آ االنسان)سوره ( 76سوره در 
  

هِملَیع طُوفیانٌ وونَ وِلْدخَلَّدا منْثُورلُؤْلُؤًا م متَهبسح متَهأَیإِذَا ر		19﴿﴾  
کنی را ببینی گمان میها  آن گردند که هر گاهنوجوانانی جاودانی (براي پذیرائی) میها  آن و بر گرد

  ]مکارم شیرازي[               )19اند!(مروارید پراکنده

  

»  مخَلَّـدونَ «  و کلمـه  (به معناي پسران) »وِلْدانٌ« يمهدهد که کلاینجا توضیح می لوگزنبرگ درکریستوفر 
 کهمعتقد است او  بیراهه کشانده است.جمع هستند، مفسران را به در حالت همیشه زنده) که هر دو  ناي(به مع
راه هر گونـه   مسئله و این درست خوانده شده ولدان یا پسران را به کار برده و این کلمه هم قطعاً يواژه قرآن

پسرانی بهشتی است؟  واقعاً قرآن ید منظوریا شا حل کرد؟را آن  توانپس چگونه می .بنددتفسیر را براي ما می
                                                        

ـ     نگـارد چنین مـی  »جدال بر روي قرآن«که لوگزنبرگ در کتاب دیگر خود با عنوان الزم به ذکر است  -1 ه کـه حـورالعین، در ابتـدا ب
ها و آیات مربـوط  مورد این واژهشد. پس با این اوصاف، در کنار تمام توضیحاتی که باالتر در نوشته می» حــورالعنـبــ«صورت 

، حورالعین خوانده شده است. در واقع »ب«و » ن«گزاري بر روي حرف به آن آوردیم، باید گفت واژه حورالعنب نیز با اشتباه نقطه
  هاي سکسی آنان آغاز شده است. هاي مسلمانان با فانتزيتبدیل شده و تمام قصه» عیــنــ«به » عنـبــ«واژه 
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هـاي   با مروارید مقایسه کرده، این باید شاخک هامانند حوريدقیقاً  ، این پسران بهشتی راقرآن نجا کهآولی از 
آیاتی از انجیل . کندرجوع می سکتاب مقدهاي  لوگزنبرگ براي فهم دقیق این آیه، به نوشته. ما را حساس کند

در گشـا باشـد.   توانـد راه میمسیح است آخر  بحث شام که ]مرقُسمارکوس [و  ]لوقالوکاس [ ،]متیوس [ماتئ
   :گویدشراب میهاي  مسیح پس از برکت دادن نان و تقسیم پیالهکنیم که مشاهده مینجا آ

  آن  که روزيآن  نخواهم نوشید، تا ]»میوه تاك«یا » عصاره تاك«یا [» فرزند تاك«این از اینجا به بعد از
   1.در قلمرو پدرم [خدا] بنوشمرا 

 و  انـدازد نگـاه مـی   )گشـاي معنـی حوریـان بـود    گـره  که( سوري افرایمهاي  به نوشتهآن  لوگزنبرگ پس از
 »افشره« به معناي» فرزند تاك«با لفظ در آنجا هم این عبارات  راه را درست رفته است زیرادقیقاً  یابد که درمی

اسـتفاده  معناي پسـر  در عربی به » ولد«مه کلدرست است که از طرفی  است. رفتهبه کار  »هاي میوهعصاره«یا 
بـا برداشـت   دقیقـاً   یعنی .دهدمی نیزو افشره میوه  ، معناي فرزند، بچه، یا عصارهسریانیزبان در  شود ولیمی

  .لوگزنبرگ تطابق دارد
  به شکل زیر برگردانده شود: باید آیه  این که سازدروشن میلوگزنبرگ  نهایتاً

کنـی  بینی فکـر مـی  را میها  آن وقتی شود،گردانده میها  آن ] تگري درمیانانگورهاي) [سرد ومنظور (هاي  میوه«
  [لوگزنبرگ]                 .»پراکنده هستنداي ه مروارید
  :که خوانیمنیز می 19تا  17آیات  الواقعه)سوره ( 56درسوره این مطلب،  بررسی تطبیقیدر 

  

 هِملَیع طُوفونَیخَلَّدانٌ موِلْد	17﴿﴾  
  )17گردند. (میها  آن نوجوانانی جاودانی (در شکوه و طراوت) پیوسته گرداگرد

ابٍ وینٍبِأَکْوعنْ مکَأْسٍ مارِیقَ و18﴿  أَب﴾  
 )18هائی از نهرهاي جاري بهشتی (و شراب طهور)! (ها و جامها و کوزهبا قدح

  ﴾19﴿		لَا یصدّعونَ عنْها ولَا ینْزِفُونَ
  ]کارم شیرازي[م      )19(. شوندگیرند و نه مست میسر نمی دردآن  اما شرابی که از

  
                                                        

 I will not drink from this fruitگویم که بعد از این از عصاره مـو ( اما به شما می«گوید: می 26:29جیل ماتئوس [متا] .ك انر -1

of the vineو همچنین انجیل مارکوس [مـرقس]  »  با شما در ملکوت پدر خود بیاشامم.آن را  ) دیگر نخواهم نوشید تا روزي که
تا آن روزي که در پادشاهی خدا  )I will not drink wine again( خورد نخواهم مو گر از میوهیقین بدانید که دی :گویدمی 14:25

زیرا تا زمان برقراري ملکوت خدا، دیگـر از ایـن محصـول    « :گویدمی 22:18و همچنین انجیل لوکاس [لوقا]  » م.آن را تازه بخور
  .»نخواهم نوشید) fruit of the vine(انگور 
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 کند. نتیجتاً ترجمه صـحیح بـه زعـم وي   می لحاظ راآیات  این سریانیاینجا نیز ترجمه  لوگزنبرگ درکریستوفر 
   :شودمی چنین

 »17( »شودگردانده میها  آن ي] تگري (انگورها) در میانعصاره [افشره(  
 »18(»ب در] جامی از یک چشمهآها و [ا و کوزههدر ابریق(  
 »[لوگزنبرگ]        ﴾19﴿ .»شوندسست میگیرند و نه سر درد میآن  نه ازها  آن هک  

  :بینیممی 24آیه  الطور)سوره ( 52و در نهایت در سوره 

 

هِملَیع طُوفیانٌ ولْمغ مکَأَنَّه مکْنُونٌ لَهلُؤْلُؤٌ م	24﴿﴾  
که همچون مرواریدهاي درون  کنندو پیوسته بر گردشان نوجوانانی براي (خدمت) آنان گردش می

  ]مکارم شیرازي[               )24صدفند! (

 
به برده یا خدمتکار [البته با جنس مذکر] گفته . غالم دانندرا جمع واژه غالم می» غلمان«مفسران عرب زبان واژه 

 ولی با بررسی تطبیقـی اند) شناسان این واژه را به معناي خدمتکار جنسی مذکر آورده(و حتی برخی از زبانشود می
رفته و این واژه نیز به معناي فرزند یا عصاره به کار  »ولدان«معادل واژه » غلْمانٌ«توان فهمید که واژه دیگر می قرآن
    :کند کهگونه ترجمه می ینرا اآیه  این لوگزنبرگشود. پس  دركباید 

 »اند(در صدف) نهفتههاي  گویی مروارید چرخد، کههایی میمیوهها  آن در میان و«.   
 [لوگزنبرگ] 

  
  :سوره کوثر
بخـش بزرگـی   همینجا هم را در اینجا بیاورم، کما اینکه تا  قرآن آرامی سریانیخواهم کل کتاب خوانش من نمی

را بررسی کنیم. » کوثر«بخصوص سوره  ،فصل چند مورد دیگراین آخر  بد نیست دراز کتاب را خالصه کردم، ولی 
حتـی  . دهد تک تک اصطالحات این سوره غیر عربی اسـت و نشان می کردهچرا که لوگزنبرگ این سوره را بررسی 

کـه   هگرفته شد انیبه معناي وفور و فراو »ر.ث.ك«از مصدر  ،رفتهبه کار  نیز اول این سورهآیه  درسوره که  نام این
چنانچـه هـر عـرب زبـانی      )، اکثر مشتقات مصدر ك.ث.ر هستندکثرت، کثیرهایی از قبیل واژه(. عربی نیستاصالً 

 . بنابرایناعراب استگوش گی نامانوس براي هنآعربی با یک کلمه غیر »کوثر«در میان کلمه  »و«حرف  فهمد کهمی
همین  قرآن در شرح کلمه کوثر و گیجی مفسران کلمه کوثر چیست؟مفسران عرب، توضیحات زیادي دادند که این 

خالصـه   تر از قبل مسئله را رها کـرده اسـت.  قلم زده و در آخر مبهمي یازده برگ در توضیح این کلمه طبر بس که
اشاره  »بهشت دراي هچشم« به کلمه این  که اندشده القولمتفققرآنی مفسران ها، اکثر با تمام باال و پایین کردناینکه 
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، و در دهـد مـی  »پایـداري و مقاومـت  «معناي  »ثروک«کلمه  ،سریانیبا توجه به زبان  دهدلوگزنبرگ نشان می. دارد
) را که به معناي دادن یا اعطا کردن است أَعطَینَاك کلمه است (بجز سریانینهایت، این سوره که تمام اصطالحاتش 

  .ردترجمه ک سریانی هايریشهباید با 
   )یا مقاومت و پایداري :(الکوثر 108سوره 

 

  ﴾1﴿  إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ
  )1ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم. (

  ﴾2﴿  فَصلِّ لرَبِّک وانْحرْ
 )2اکنون که چنین است براي پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. (

  ﴾3﴿  إِنَّ شَانئَک هو الْأَبتَرُ
  ]مکارم شیرازي[     )3مسلما دشمن تو ابتر و بال عقب است. (

 
  :چین استآیات  از این ترجمه لوگزنبرگ

 »[کوثر یعنی] تو  ما به (فضیلت)یماهاعطا کرد ]گیريپیفضیلت مقاومت و [یا  پایداري«  
 »اش]اري کن [یعنی تداوم داشته بچنین خداي خود را عبادت کن و (در عبادت) پایدینا«  
 »[لوگزنبرگ]             1»دشویم مغلوبتو نگاه بدخواه آ  

ـ  مفسـران  دانـیم کـه مـی   اسـت  »مغلـوب شـدن  «بـه معنـاي    »الْـأَبتَرُ «صـفت  بینیـد  می همانطور که را آن  یقرآن
و  آوردهاي هتوضـیحات حاشـی   لمه، هزاران صـفحه ک یک همینبه خاطر ترجمه کرده و  »بریدهدم«یا  »النسل مقطوع«

 روایـات بـر طبـق ایـن     دهـد. مـی  محمـد  بـه  مکیان خبر از توهین هایی کهقصه. اندسر هم کرده ي تخیلیهاداستان
کند تـا پاسـخی بـه ریشـخند و     کردند و اهللا آیاتی نازل میالنسل خطاب میرا ابتر و مقطوع محمدمکّیان ساختگی، 

کسـی  النسل بودن هـیچ به بالعقب بودن یا مقطوعهیچ ربطی آیات  بینید اینداده باشد. ولی چنانچه میها  آن هزاتاس
آیـات   کوتـاه نیـز ماننـد دیگـر     ياین سورهآیات ، ه(آل عمران) آمد 3چنانچه در شرح آیه هفتم سوره  اساساً ندارد.
یادآور آیات  اینمثالً  .ترجمه شده استاز کتاب مقدس یا اپوکریفاها وفادار به متن اصلی یا با حفظ مضمون  ،قرآن
 8هاي  ، آیه5انی رومی و فقره مشهوري از نامه یکم پتروس، بخش مسیحی از نماز پایانی مراسم رب-تی سوريمناجا

  :گویدانجیل پشیطا است که می 9و 
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 »کش در میان شـما  واه شما شیطان مانند یک شیر نعره[اي برادران] بیدار شوید و هشیار باشید زیرا بدخ
ایستادگی کنید که در ایمان خـود  آن  توانید در برابرو زمانی می )8(خواهد یکی را ببلعد گردد و میمی

  )9( »محکم و استوار باشید.
هاي افـرایم  اي از سرودهي قدر ترجمهکه سوره سازدخاطر نشان میلوگزنبرگ در کتاب جدال بر روي قرآن نیز 

جشن کریسمس است که شوربختانه اند، همان ترین شب سال خواندهسوري است. در واقع شب قدر که آن را مهم
  اند.شیعیان این جشن را به عزا تبدیل کرده

تـا  نویسـان  سیرههاي  داستانشویم که متوجه میبا توجه به این ترجمه جدید از لوگزنبرگ بار دیگر به هر حال  
آن  انی بـراي ، بـه سـادگی داسـت   ندگنگ و مبهم روبـرو شـد  اي هدرآوردي است. هرجا که با آیابداعی و منچه حد 

دها صـفحه در  انـد و صـ  در بهشت فقط بر اساس یک روایت تفسیر کـرده اي هتا جایی که کوثر را چشمند. اهساخت
در فصـل  نویسی خودسرانه را در سوره فیل، اند. نمونه دیگر این تفاسیر و سیرهه نوشتهمورد خصوصیات این چشم

  .از نظر گذراندیماین کتاب اول 
  

  :علقسوره 
هـاي   لـوگزنبرگ از نمونـه   بزعم کهاي ه سور نیست به بررسی سوره علق بپردازیم.بد  ین بخش این فصلدر آخر

است که یک امتیاز به هر سوره دیگـري دارد و ایـن    قرآن عنوان سوره نود و ششم» علق«است.  قرآن بارز بدفهمی
اگـر مـا در    این سوره را داریم.خط زمانی  پس است. که به محمد نازل شدهبوده اي ه امتیاز این است که اولین سور

وقایع ذکـر   و حتی قرآن توانستیم به درك، یک خط زمانی داشتیم چه بسا بهتر میآیات قرآن ها ومورد بیشتر سوره
  پی ببریم.آن  شده درون

 :خوانیماول میآیه  در سوره علق دراند. ترجمه کرده» خون بسته شده«یا » جنین«را به معناي » علق«
  

  ﴾1﴿  اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ
  [مکارم شیرازي]      )1به نام پروردگارت که جهان را آفرید. ( بخوان

 
آورد کـه در  هم از زبان عبري و هم از زبان عربی (از ورقه بن نوفـل پسـرعموي خدیجـه) مـی     ،هاییلوگزنبرگ نمونه

  در واقـع در زبـان عبـري بـه صـورت     آیـه   نـدا دادن ترجمـه شـود. ایـن     باید به معنـاي صـدا زدن یـا   » ارَقَـ«اینجا واژه 
»qrā ḇ-Ṧem Yahw« عبارت رفته است. حتی به کار  بارها در انجیل»qrā ḇ-Ṧem Māryā«    نمـاز  «به یک فنـواژه بـراي

نـدا بـزن   «گویـد  فهم مـی خیلی سادهبه صورت  نیزآیه  در این قرآن گرموعظهتبدیل شده است. » خواندن یا عبادت کردن
بسـم  «شد که بعدها با عبـارت آشـناي   می تالوتاین عبارت به ویژه در ابتداي نماز یا عبادت کردن » به نام پروردگارت.
  رفته است. به کار  »طلبیدن، دعوت کردن، صدازدن«در عربی، به معناي » دعا«عوض شد. حتی کلمه » اهللا الرحمن الرحیم
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بـراي   شود.برداشت می[یعنی صدا زدن] آن  آید، به آخرین معنايمی» عاد«وقتی با کلمه » ب«ولی حرف اضافه 
همین کژفهمـی در   »دهم.با نام تو ندا می«یعنی » باسمک داعیا« :گویدمثال ورقه بن نوفل در عبارت دعایی خود می

ـ  سـت بلـد نی » خوانـدن «ون پیامبري که ها داستان ساختگی پیرامکه ده موجب شده» قرا«برداشت از کلمه  وجـود  ه ب
کـه بـا    نظر کنیداینک آورند. جالب اینکه این سوره در کل، درخواستی براي عبادت و نماز است، نه چیزي بیشتر. 

ـ آن  مـبهم آیـات   چگونه کل سـوره و  کریستوفر لوگزنبرگ جدیدهاي  ترجمه صـورت منسـجم ترجمـه شـده و     ه ب
  گیرد.می ی کامالً یکدست و بکپارچهمحتوای

  :شودمیچنین ا ترجمه لوگزنبرگ بآیه  پس اولین
 »[لوگزنبرگ]           »بده پروردگارت را که آفریده است. ندا  

را مطالعـه  آیـه   کنیم. ابتـدا ایـن  برخورد می رفتهبه کار  که در عنوان سوره» علق«ي ه واژبا دوم این سوره آیه  در
  :کنیم

  

 ﴾2﴿  خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ علَقٍ

  [مکارم شیرازي]       )2اي خلق کرد. (  ز خون بستهانسان را ا همان کس که 

  
لـوگزنبرگ معتقـد    انـد. نیز معنـا کـرده   »زالو«یا  »خمیر«و حتی  »خون بسته شده«یا  »جنین«را » علق«واژه گفتیم 

» یدن یـا اتصـال  چسب«به معناي » علق«فهمیده شود که در آنجا فعل آن  سریانی ت که این واژه نیز باید با خوانشاس
 11آیـه   37در سـوره   قرآن رفته، قابل فهم است.به کار  قرآن دیگر ازاي هدر آیکه » گل« رابطه بااین واژه در  است.

ل چسـبناك  «را از ها  آن شود مامیآن  که معناي» إِنَّا خَلَقْنَاهم منْ طینٍ لَازِبٍ«گوید می آفریـدیم. ولـی چـرا در    » گـ
صـورت   بـه ایـن  آیـه   پس در نهایت اینراي اینکه قافیه این سروده حفظ شود. استفاده شده؟ ب» علق«اینجا از واژه 

  :شودترجمه می
 »(که) انس[لوگزنبرگ]           »ل) چسبناك آفریده است.ان را از (گ 

  :خوانیمسوم سوره علق میآیه  در
  

الْأَکْرَم کبر3﴿  اقْرَأْ و﴾ 

  [مکارم شیرازي]       )3بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است. (

  
(بطلب، دعـوت کـن)   » اقْرَأْ«مفعول فعل به عنوان  را باید» الْأَکْرَم«دهد که در اینجا نیز واژه لوگزنبرگ توضیح می

آغـازگر جملـه   به عنـوان   را» و«این است که کارکرد حرف ربط آیه  اشتباه مفسران عرب در خوانش این درك کرد.
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شایسـته  «یـا   »تـرین قابل سـتایش «باید » الْأَکْرَم«جمله. پس از این روست که واژه گر اند، نه به عنوان تشدیدفهمیده
  :شودرجمه میتاین گونه آیه  ترجمه شود. پس در نهایت» ترینستایش

 »[لوگزنبرگ]       »ترین است.ندا بده و (البته) پروردگارت را که قابل ستایش 

  ترین صورت ممکن ترجمه شده است. یمنطقآیه  تقد است که اینچهارم این سوره لوگزنبرگ نیز معآیه  اما در مورد
  

 ﴾4﴿  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ

  [مکارم شیرازي]              )4همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود. (
  

 » [لوگزنبرگ]         »(یعنی کتاب مقدس) تعلیم داده است.که توسط قلم  
  :نظرات لوگزنبرگ را بیاوریمرا مطالعه کنیم، سپس  8تا  5آیات  ابتدا

  

لَمعی ا لَمانَ مالْإِنْس لَّم5﴿  ع﴾ 

    )5دانست یاد داد. ( و به انسان آنچه را نمی

 ﴾6﴿  الْإِنْسانَ لَیطْغَى أَنْ کَلَّا

  )6کند. ( چنین نیست که انسان حقشناس باشد مسلما طغیان می

 ﴾7﴿  أَنْ رآه استَغْنَى

  )7بیند! ( نیاز میبیبه خاطر اینکه خود را 

 ﴾8﴿  إِنَّ إِلَى ربک الرُّجعى

 [مکارم شیرازي]       )8مسلما بازگشت همه به سوي پروردگار تو است. (

  
که این واژه سه  سازدخاطر نشان میلوگزنبرگ  رفته است.به کار  »کَلَّا«واژه  ششم،آیه  ابتدايدر اگر توجه کنید 

ـ   د تکرار شده و ین سورهبار در هم ا «در واقـع قیـد   بایـد فهمیـده شـود.    آن  ریانیر رابطه بـا معنـاي س اگـر در  » کَلـَّ
» اصال یا هـیچ «رود به معناي به کار  منفی هايو اگر در گزاره» همه یا همگی«رود، به معناي به کار  مثبت هاي گزاره
 اصـالً «ت کـه بایـد بـه شـکل     اسـ  5آیـه   . پـس ایـن  پیوند خورده اسـت قبل  يآیه به» کَلَّا« قیددر اینجا هم . است
گـري  طغیان را» طغی«فعل  6آیه  ه دیگر اینکه درتترجمه شود. نک 6آیه  در» کَلَّا«نه اینکه  ترجمه شود،» دانست نمی

فرامـوش  «به معنـاي  » نسی«را با واژه » طغی«واژه آیات  در حالی که در اینجا باید با توجه به بافت ند؛اهترجمه کرد
لـوگزنبرگ بـا شـرح     را باید با فراموشکاري انسان ترجمه کرد نه با طغیـانگري. آیه  ت. یعنی اینمعادل دانس» کردن



 72پروژه محمد سازي / 
 

آن  را ثروتمند شدن ترجمه کـرد نـه   »استَغْنَى«فعل باید نیز،  7آیه  در کهسازد خاطر نشان می مبسوطی از این آیات،
توضـیح   ويها وجود دارد. نیز این بدفهمی 8آیه  در مورد اند.فهمیده» نیاز بودنبی«گونه که مفسران عرب به معناي 

را در » إِنَّ«واژه نیـز  آیـه   تا به اینجا داشتند، در ایـن  قرآن اي که مفسراندهد که با توجه به بافت متن و کژفهمیمی
فهمیـده   قبـل آیـات   که این واژه و در نهایت این آیه، باید در ارتباط بـا  اند، در حالیترجمه کردهآیه  رابطه با همین

به خاطر خداوند  او که این ثروتمند شدن در حالیشود، گوید انسان فراموشکار است، وقتی ثروتمند میشود که می
  اند.مستقل درك کردهاي هآیبه عنوان  باالآیات  را جدا ازآیه  این اساساً که مفسران عرب شگفتااست. 

  :شود کهبه این شکل ترجمه میآیه  چهاراین  نهایتاً
 »دانست.نمیاصالً  به انسان آنچه را یاد داد که  
 کند.حقا که انسان فراموش می  
  ثروتمند شده استبیند میوقتی که او. 
 [لوگزنبرگ]            .»گرددکه (این ثروتمند شدن) به پروردگارت برمی  

این سوره رفت  14 تا 9آیات  توان بهدر یک بافت و یک ساختار منسجم فهمیده شد میآیه  حال که معناي این چهار
که در اینجا این انسان فراموشکار نامومن، قصد دارد که یک انسان مومن [خادم خدا] را از راه درست خارج کند. اینجاست 

  :را مطالعه کنیمآیات  شود که توام با پرسش و پاسخ است. ابتدا ایناز دو جمله پیوندي تشکیل میآیات  که این
  

نْهي یالَّذ تأَی9﴿  ىأَر﴾ 

    )9کند ( به من خبر ده آیا کسی که نهی می

 ﴾10﴿		عبدا إِذَا صلَّى

  )10خواند (آیا مستحق عذاب الهی نیست)؟ ( اي را به هنگامی که نماز میبنده

تأَیى أَنْ أَردلَى الْهکَانَ ع		11﴿﴾ 

  )11به من خبر ده اگر این بنده بر طریق هدایت باشد، (

 ﴾12﴿  وىأَو أَمرَ بِالتَّقْ

    )12یا مردم را به تقوا دستور دهد (آیا نهی کردن او سزاوار است ؟). (

تأَیلَّى أَنْ أَرتَوو کَذَّب		13﴿﴾ 

 چـه سرنوشـت دردنـاکی   پشت نمایـد ( آن  به من خبر ده اگر (این طغیانگر) تکذیب حق کند و به
  )13خواهد داشت ؟) (

 ﴾14﴿  أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى

  [مکارم شیرازي]      )14بیند؟! ( داند که خداوند همه اعمالش را می آیا او نمی
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آورد مـی  قـرآن  هایی از خودتکرار شده و لوگزنبرگ توضیحات زیادي با مثال سه بار »رأَیتاَ«واژه آیات  در این
مـثالً  کند. اختار جمله را شرطی میریانی فهمید که سدر این واژه را فقط و فقط باید در دستور زبان س »اَ«که حرف 
خوانیم که خداوند به کسانی کـه از جنـگ فـرار    میبا ترجمه مفسران قرآنی  128آیه  (سوره آل عمران) 3در سوره 

    :گویداند میکرده
 »را ببخشد یـا مجـازات کنـد، زیـرا    ها  آن اینکه (خدا) بخواهد» مگر«گونه اختیاري براي تو نیست، هیچ 

  »  گرند.ستمها  آن
گونه ترجمـه   و ترجمه عبارات با حالت شرطی اینآیه  در این »اَ«ولی لوگزنبرگ این جمله را با توجه به حرف 

    :کند کهمی
 »هـا   آن رساند.را به کیفر آتش میها  آن بخشد، یارا میها  آن (خدا)» آیا«تفاوت باشد که براي تو باید بی

  »(در هر حال) ستمگرند.
گونـه   این 10و  9آیه  ترجمهاین رو سوره علق هم باید ساختار جمله را به این نحو فهمید از  14ا ت 9آیات  در

  :است که
 »(می خواهد)بینی که اگر تو کسی را می   
  [لوگزنبرگ] »گزارد، (بخواهد از نماز) بازداردنماز می ازیک خادم (خدا) را 

  :گونه معنا شود که آید که باید ایننیز می 12و  11هاي  یهو از اینجا جمالت پیرو در آ
 ]» [کنی که او در راه راست است؟فکر میپس  
 [لوگزنبرگ]       »اندیشد)(و یا به تقوا می ایمان/پرهیزگاري در ذهن دارداصالً  یا 

اگـر  «به صـورت   9آیه  ید مشابهشود دوباره باتکرار می اخیر آیه در این چند »رأَیتاَ«و سومین بار که این واژه 
 شود. نهایتاًقبلی بافت متن حفظ میآیات  پیرو 14و  13آیات  گونه است که در ترجمه شود و این» کنیکر میتو ف

  :گونه است که اینآیه  ترجمه این دو
 » گردانداز خدا) روي برمییعنی (آن  کند، و ازکنی، که او (خدا را) انکار میفکر میاگر  
  (پس) [لوگزنبرگ]           »بیند؟را می داند که خدا همه چیزنمیاو 
ـ ظاهر می» کَلَّا«واژه براي دومین بار  15آیه  اما در بـا توجـه بـه     و ریانیشود که گفتیم با توجه به دستور زبان س

دقیقـاً   در اینجـا هـم  شـود.  اصال) معنا مییا مثبت یا منفی بودن جمله، یا به معناي همه چیز یا به معناي هیچ چیز (
» لَنَسفَعا«و » لَئنْ«بیند) ولی واژه را می» همه چیز«گردد. (خدا ) بازمی14قبل (آیه آیه  بلی، این واژه بهمشابه تحلیل ق

  :را بخوانیمآیات  جاي بحث دارد، ابتدا اینآیه  در این» اصیۀِن«و 
  

 ﴾15﴿  کَلَّا لَئنْ لَم ینْتَه لَنَسفَعا بِالنَّاصیۀِ

یش سـرش) را  اش (مـوي پـ   دست از کار خود بر ندارد ناصیه کند اگر یچنان نیست که او خیال م
 )15کشانیم). ( می گرفته (و به سوي عذاب
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 ﴾16﴿  کَاذبۀٍ خَاطئَۀٍ نَاصیۀٍ

  [مکارم شیرازي]            )16همان ناصیه دروغگوي خطا کار! (
 

 قـرآن  مشـابهی در هـاي   وده که نمونـه ب» ینَاَ لَ«یا » الین«همان واژه » لئن«ه دهد که واژلوگزنبرگ شرح می
بـه  » لَـاَین «شکل نوشـتاري ایـن کلمـه از    صرفاً  شد. یعنیگونه نوشته می کهن اینهاي  قرآن گاهی در کهدارد 

نَسفَعا«تغییر کرده، اما فعل » لئن« ایـن واژه بایـد زدن (در معنـاي    اشتباه اسـت.  کامالً  معنا شده، »گرفتن«که » لَ
آمـده. مسـلمانان   به وجـود   »ناصیه«ادن) درك شود و این اشتباه هم نتیجه درك غلط از واژه کیفر دآن  مجازي

 دانند ولی این واژهمی قرآن را از معجزاتآیه  این اتفاقاًاند و ترجمه کرده» پیشانی«یا » کاکل«امروزي ناصیه را 
سریانی در اولین برداشت، معناي زبان برداشت شود. این واژه در آن  عربی نیست و باید با معناي سریانیاصالً 

رود که روشن است در اینجا کـاربرد نـدارد.   به کار می جنس مونثدهد که براي  می» گرپرخاش«یا » جوستیزه«
به آیه  با بافت متن همخوانی دارد. نتیجتاًدقیقاً  است. که» دشمن، بدخواه یا مخالف«ولی معناي دیگر این واژه 

  :که شوداین شکل ترجمه می
 [لوگزنبرگ]     )15(دست برندارد، (روزي) دشمن را (به سختی) کیفر خواهیم داد آن  اگر او از 

انـد کـه   ی تا آنجا اشـتباه رفتـه  قرآن مترجمانگیرد. بعدي به درستی معناي منسجمی به خود میآیه  بنابراین
در خوانش آیه  ولی ترجمه این »همان ناصیه دروغگوي خطاکار«نویسد بعدي میآیه  مکارم شیرازي در ترجمه

 نیـز ایـن   16آیـه   ترجمه اً. پس نهایتیا همان دشمن انکار کننده گناهکار شود همان دشمن خطاکارسریانی می
  :که گونه است
 [لوگزنبرگ]             )16(کار دشمن انکار کننده گناه 

وگرنـه بایـد تصـور کنـیم      گیرداست معنا می »دشمن گناهکار«این بعدي نیز، که در مورد آیات  از اینجاست که
ها را) صدا بزنـد. نکتـه جالـب اینکـه     خواهد (منظور بتکه را می (کاکل یا پیشانی) دروغگو باید برود هر يناصیه

اند در حالی کـه حتـی روایتـی از    به معناي موي پیشانی و یا کاکل مشتق کرده» نصا«مفسران عرب واژه ناصیه را از 
و در ایـن روایـت از عبـارت    » کـرد دعوا نمـی «ه غیر از زینب کسی از زنان پیامبر با من ب :گویدعایشه هست که می

سـریانی اسـتفاده    يقـدیم اعـراب هـم از ایـن واژه     روایـات . یعنـی حتـی   است استفاده شده» تناصینی غیر زینب«
کشـیدند و ایـن،   مـی  موي پیشـانی همـدیگر را  زنان پیغمبر تر اینکه در این روایت گفته شده که و جالبکردند.  می

آیـات   بـا ایـن اوصـاف   کشی کردن یا دعوا کردن اسـت.  و گیس در اصل منظور این کلمه، گیسهمان ناصیه است. 
ولی دیگـر در  بدخواه یـا بـه قـ    آدم شود چرا که در مورد همین دشمن یااین سوره نیز منسجم و یکپارچه مینهایی 

  مورد همین ناصیه است.
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  :انیمخومی 19تا  17آیات  در
  

هینَاد عد17﴿  فَلْی﴾ 

    )17خواهد صدا بزند (تا یاریش کند). ( سپس هر که را می

 ﴾18﴿  سنَدع الزَّبانیۀَ

  )18زنیم! ( موران دوزخ را صدا میما هم به زودي ما

اقْتَرِبو دجاسو هع19﴿  کَلَّا لَا تُط﴾ 

    )19کن و سجده نما و تقرب جوي. (پندارد، هرگز او را اطاعت م چنان نیست که او می

 [مکارم شیرازي]

  
از او سخن به میان آورده یعنی پیش آیات  زند که دردر مورد فردي حرف می قرآن بینیدچنانچه می ،در این آیات

ی ایـن  نقرآ اند. مفسران و مترجمانرا اشتباه فهمیده »نَادیه« واژه نیز 17آیه  جالب اینکه درناصیه (دشمن) گناهکار. 
دهد که اند (البته در اینجا مکارم شیرازي معناي بهتري داشته است.) لوگزنبرگ توضیح میواژه را باند یا گروه فهمیده

شود کـه در  می» برانگیختن، ترساندن، به لرزه در آوردن«آن  برگردد و معناي اولیهآن  این واژه باید به شکل سریانی
آور، چیزي چندش«آن  و معانی دیگر ترسد (مثل بت)میآن  خدا ازبه عنوان  م،ارتباط با خداست. یعنی چیزي که آد

مجاز به صورت  است که» هاناپاك«در واقع  »نَادیه«هم منظور از آیه  است. در این» ابطال کردن، ناپاك و آلوده کردن
ها را] این ناپاك :اللفظیصورت تحتهایش [ببگذار که او بت :خواهد بگویدمیآیه  این یعنی اشاره دارد.» هابت«به 

انـد و فعـل   گیج شـده آن  که مفسران عرب در درك معنی شودرویت می »الزَّبانیۀَ«بعدي هم واژه آیه  فرابخواند. در
»عنَدۀَ «تصور کردند  ،اند را که دیده» صدا زدن«شده، یعنی معناي ها  آن بیشتر باعث بیراهه رفتن »س یـانایـد  را ب »الزَّب
 میرا، غیرهمیشـگی و «ریانی به معناي که این واژه در س ترجمه کنند. در حالی» جهنم وماموران دوزخ «یا » ماموران«

را در » کَلَّا«ي براي سومین بار واژهآیه  ها] هماهنگ است. و در آخرینقبل [در مورد بتآیه  هم باکامالً  بوده و» گذرا
در » سجد« يدهد. واژهمی» اصالً«معناي رفته پس با توضیحات قبلی به کار  منفیاي هنیم که در جملبیاین سوره می

 و ستایش خداست، و در بهتر است عبادت کردن معنا شود چرا که سجده یا تعظیم کردن نمود بیرونی عبادتآیه  این
کنند ولی لوگزنبرگ این واژه میتقرب جستن معنا را آن  که مفسران و مترجمانکنیم مشاهده می را» قْتَرِبا«واژه آخر 

هاي  است که فنواژ» عشاي ربانی رفتن به استقبال«آورد که به معناي  بیرون میبا چند مثال مختلف ریانی را نیز از س
به او گوش نکن، عبادت خود را کن و در اصالً  گویدمیآیه  است. پس این» شرکت کردن در مناجات شام آخر«براي 

  :شودگونه ترجمه می اینآیه  شرکت کن. پس این سهمراسم عشاي ربانی 
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 »هایش را ندا دهدباشد/اي کاش که او بت  
 ی) میرا و گذرا را ندا خواهد داد(خدای  
 مناجـات  [مراسم عشاي ربانی یـا]  نباید به او گوش بدهی، عبادت (خود را) به جاي آور و در اصالً  تو

  [لوگزنبرگ]                 »ت کن.شرکآخر  شام
 ،ي علق را بـا زبـان عربـی   سورهآخر  اوصاف ما کل سوره علق را با جزییات بررسی کردیم. بد نیست دربا این 

زرگـی در محتـواي سـوره وارد    هم بگذاریم، تا ببینیم چه تغییر بترجمه مکارم شیرازي و ترجمه لوگزنبرگ در کنار 
  دهد.شده و چگونه ترجمه لوگزنبرگ، معناي منسجمی به کلیت این سوره می

  
  چسبنده] :اللفظیسوره علق یا گل [تحت

  

  ﴾1﴿  اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ
 [مکارم شیرازي]         )1بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. (

  [لوگزنبرگ] )1(ندا بده پروردگارت را که آفریده است  

 ﴾2﴿  خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ علَقٍ

  [مکارم شیرازي]       )2( کرد اي خلق ز خون بستهانسان را ا ان کس که هم

  [لوگزنبرگ] )2((که) انسان را از (گل) چسبناك آفریده است  

الْأَکْرَم کبر3﴿  اقْرَأْ و﴾ 

  [مکارم شیرازي]       )3بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است. (

 وگزنبرگ][ل )3(ترین است ندا بده و (البته) پروردگارت را که قابل ستایش  

 ﴾4﴿  لَّذي علَّم بِالْقَلَمِ

  [مکارم شیرازي]         )4همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود. (

  [لوگزنبرگ] )4((یعنی کتاب مقدس) تعلیم داده است که توسط قلم  
  

لَمعی ا لَمانَ مالْإِنْس لَّمع		5﴿﴾ 

  شیرازي][مکارم          )5دانست یاد داد. ( و به انسان آنچه را نمی

 [لوگزنبرگ] )5(دانست نمیاصالً  به انسان آنچه را یاد داد که  
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 ﴾6﴿  الْإِنْسانَ لَیطْغَىأَنْ  کَلَّا

  [مکارم شیرازي]     )6کند. ( چنین نیست که انسان حقشناس باشد مسلما طغیان می

 [لوگزنبرگ] )6(کند حقا که انسان فراموش می  

 ﴾7﴿  أَنْ رآه استَغْنَى

  [مکارم شیرازي]         )7بیند! ( نیاز میاینکه خود را بی به خاطر

 [لوگزنبرگ] )7(بیند که ثروتمند شده است وقتی او می  

  ﴾8﴿  إِنَّ إِلَى ربک الرُّجعى

  [مکارم شیرازي]       )8مسلما بازگشت همه به سوي پروردگار تو است. (

 نبرگ][لوگز )8(گردد که (این ثروتمند شدن) به پروردگارت برمی  

 ﴾9﴿  أَرأَیت الَّذي ینْهى

  [مکارم شیرازي]          )9کند ( به من خبر ده آیا کسی که نهی می

 [لوگزنبرگ] )9(بینی که اگر تو کسی را می  

 ﴾10﴿  عبدا إِذَا صلَّى

  [مکارم شیرازي]   )10خواند (آیا مستحق عذاب الهی نیست)؟ ( اي را به هنگامی که نماز می بنده

  [لوگزنبرگ] )10(گزارد، (بخواهد از نماز) بازدارد (خدا) را که نماز مییک خادم 

تأَیىأَنْ  أَردلَى الْه11﴿  کَانَ ع﴾ 

  [مکارم شیرازي]       )11به من خبر ده اگر این بنده بر طریق هدایت باشد، (

 [لوگزنبرگ] )11(کنی که او در راه راست است فکر می  

 ﴾12﴿  أَو أَمرَ بِالتَّقْوى

  [مکارم شیرازي]   )12یا مردم را به تقوا دستور دهد (آیا نهی کردن او سزاوار است ؟). (

 [لوگزنبرگ] )12(ایمان/پرهیزگاري در ذهن دارد اصالً  یا  
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تأَیلَّىأَنْ  أَرتَوو کَذَّب		13﴿﴾ 
نـاکی  چـه سرنوشـت درد  پشت نمایـد ( آن  به من خبر ده اگر (این طغیانگر) تکذیب حق کند و به

  [مکارم شیرازي]                )13( خواهد داشت ؟)

 (از خـدا) روي  آن  کنـد، و از کنی، که او (خـدا را) انکـار مـی   اگر تو (چیز دیگري) فکر می
  [لوگزنبرگ] )13(گرداند برمی

 ﴾14﴿  أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى
  [مکارم شیرازي]        )14بیند؟! ( داند که خداوند همه اعمالش را می آیا او نمی

 [لوگزنبرگ] )14(داند داند که خدا همه چیز را می(پس) او نمی  

 ﴾15﴿  کَلَّا لَئنْ لَم ینْتَه لَنَسفَعا بِالنَّاصیۀِ
اش (مـوي پـیش سـرش) را     هکند اگر دست از کار خود بر ندارد ناصی چنان نیست که او خیال می

  [مکارم شیرازي]           )15کشانیم). ( گرفته (و به سوي عذاب می

 [لوگزنبرگ] )15(دست برندارد، (روزي) دشمن را (به سختی) کیفر خواهیم داد آن  اگر او از  

 ﴾16﴿  نَاصیۀٍ کَاذبۀٍ خَاطئَۀٍ
  [مکارم شیرازي]            )16همان ناصیه دروغگوي خطا کار! (

  [لوگزنبرگ] )16(دشمن انکار کننده گناهکار  

هینَاد عد17﴿  فَلْی﴾ 
  [مکارم شیرازي]      )17خواهد صدا بزند (تا یاریش کند). ( سپس هر که را می

 [لوگزنبرگ] )17(هایش را ندا دهد باشد/اي کاش که او بت  

 ﴾18﴿  سنَدع الزَّبانیۀَ
  [مکارم شیرازي]        )18زنیم! ( ما هم به زودي ماءموران دوزخ را صدا می

  [لوگزنبرگ] )18((خدایی) میرا و گذرا را ندا خواهد داد  

اقْتَرِبو دجاسو هع19﴿  کَلَّا لَا تُط﴾ 
  )19پندارد، هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و تقرب جوي. ( چنان نیست که او می

 شـرکت  آخر  نباید به او گوش بدهی، عبادت (خود را) به جاي آور و در مناجات شاماصالً  تو
 [لوگزنبرگ] )19( 1کن
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بعـدها سـوره فاتحـه جایگـاه چنـین       عبادت و مناجـات اسـت.   رايفراخوانی بعمالً  این سورهبینیم چنانچه می
کـه بـه   » واقْتَـرِب « بینیم که فنواژه سریانیمی است، قرآن ترین سورهکه کهن فراخوانی را گرفت. در پایان این سوره

تـا  دهـد کـه تحقیـق کنـیم     ما می بهاي ه خودش کلید واژاست، » شرکت جستن در مراسم مناجات شام آخر« معناي
از دقیقـاً   قـرآن  تحقیـق کنـیم کـه خاسـتگاه    آوردنـد و  دوره این مراسم را به جـا مـی  آن هاي  از فرقه یککدامبیابیم 

سـوره  » علق«به غیر از سوره مثالً یابیم که کمک حال ما در این راه باشد. دیگري نیز میقرآن آیات  ما در کجاست؟
دهـد کـه   زند، به ما این پیوند را میاز عیسی حرف میآن  [میز، سفره] نام دارد و آیاتی که درکهن دیگري که مائده 

  ست.این سوره نیز در ارتباط با مسیحیت و مراسم عشاي ربانی آورده شده ا
  

ب تئوري اصلی این کتـا هنوز به ن فصل بار دیگر تکرار کنیم که ما تا این لحظه کالم پایانی ایبه عنوان  جا دارد
ورود بـه ایـن بحـث را    هـاي   تا اینجا فقـط زمینـه   ایم.وارد نشده »محمدشخصیتی تاریخی به نام عدم وجود «یعنی 

 براي مطالعه آکادمیک تاریخ اسـالم شود این است که ایم. حداقل چیزي که از این سه فصل مقدماتی حاصل می داده
بی مهـم نیسـت مـذه    رت مذهب و احساسات مذهبی.، باید کارت علم را در دست گرفت، نه کاآن و یافتن حقایق
شناسـان  کنار بگزاریـد، نظـرات اسـالم   باید از اینجا به بعد براي مدت کوتاهی تمام اعتقادات خود را  باشید یا خیر،

شناختی مطالعه کنید، آنگـاه در پایـان مطالعـه ایـن کتـاب اسـت کـه        امروزي را با توجه به مدارك و شواهد باستان
مرسـوم دربـاره چگـونگی    هـاي   نسبت بـه پـذیرش یـا عـدم پـذیرش بـاور       وضع قبلی یا جدید خود راتوانید م می

  .اتخاذ کنید گیري اسالم شکل
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  پیامبر برگزیده
  
  
  (محمت) پاژنام محمد - 1

امپراطـوري  هـاي   مـیالدي) در یکـی از شـهر    700تا  600هاي  هفتم میالدي (حد فاصل سالسده  رما داینک هم
، ایـن واژه چـه چیـزي را در    به گوش ما برسد »محمد«ه ایم، اگر در این لحظه، واژساسانی [یا پساساسانی] ایستاده

    کند؟ذهن ما تداعی می
  مقدس؟صفت 

 صفتی فرجام شناختی؟ 

 ختی؟صفتی غیر فرجام شنا 

  براي عیسی بن مریم؟صفتی  
 واقعی؟ یتیک شخص اصالً یا  
صفت] محمد، =براي ردیابی پاژنام [تواند پاژنام باشد. تواند نام یک شخص باشد، و هم میي محمد هم میواژه
  :کلی سه دسته سند در دست داریمبه طور 
  ه از این عصر. دپیدا ش و دیگر اسناد عینی هاکتیبه ،هاسکه از قبیلاسناد عینی  الف)
  .کتاب مقدس ویژهبهتر، آن) در متون معاصر یا قدیمیهاي  ردگیري نام محمد (و مترادفب) 
  .بررسی نام محمد در روایات اسالمیج) 

  
  :اسناد عینی الف)

امـا چـرا   . نقش بسـته اسـت   Mhmt در شرق ایران، نام[بدون مبدا تاریخی]  60به سال یافت شده هاي  در سکه
محل  این مناطقجنوب غربی عربستان کجا و شمال شرقی ایران کجا؟ ایران؟ شمال شرقی]  [و عمدتاًرقی مناطق ش

. ) به آنجا کوچانده شدند1م. (با تصرف شهر الخضر 241اسکان مسیحیانی بود که پس از پیروزي ساسانیان در سال 

                                                        
  شکانیان از رونق بسیار خوبی برخوردار بود.شهر الخضر نام عربی شهر باستانی هترا در عراق امروزي است. این شهر در زمان ا -1
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مسیحیان منطقه شمال شـرقی   .است بوده ها در دو جاي متفاوت، با دوبرداشت متفاوتگویا خاستگاه زدن این سکه
، محمـت) ( mhmt  صـفت مقـدس  امـروزي، از  افغانسـتان و ترکمنسـتان    استان خراسان و نیز ایران، یعنی محدوده

در نظـر  جانشین خـدا  سخنگوي خدا یا به معناي  »خلیفه اهللا«] خدا) و يیا بندهو (یعنی خدمتکار [ »عبداهللا«مفهوم 
قانون « یا »ولی اهللا«فهوم م mhmt  صفت مقدس، از و سیستان جنوب شرقی ایران مثل کرماندر مناطق  اماداشتند. 

برداشـت  نیـز  ه و برگزیـده  ستایش شدتوان گفت که این مفهوم به معناي به طور کلی نیز می. شدبرداشت می »خدا
در اینجا کـافی اسـت    آوریمی میرا در فصل ششم این کتاب به تفصیل با نقد و بررسی کاملها  سکهاین ما  شد.می

شـمال  ، مـرو  شـهر  ایرانـی هـاي   یعنی از عرب( فردي ایرانی از منطقه مرو استاشاره کنیم که عبدالملک مروان که 
برداشت عبدالملک مروان بـراي مـا امـري     .داردخود ) برداشت اول را در ذهن در ترکمنستان امروزي منطقه هرات

 کند. مت یا معرب شده آن، محمد را به عنوان پیامبر جدید خلق میحیاتی است. زیرا هم اوست که مح

شود، پس از سقوط دیده می دي در امپراطوري ایران و بیزانسنیز، که از قرون اول میال »عبداهللا«پاژنام [=صفت] 
بـه کـار    -ناسـیم  شمـی  هایا سفیانی امویان عنوان سلسلها را بها  آن که ما -وسط پادشاهان پساساسانی ساسانیان، ت

بـه   تفکر پادشـاهان ساسـانی   »در مقابل«ا بنده خدا] بوده، [ی» خدمتکار خدا«م این واژه که به مفهو همچنین .رود می
پادشـاهان   لـی دیدنـد، و مـی  »اهـورامزدا «دایی و وابسـته بـه   ـــ از نژاد خ چرا که ساسانیان خود راد. شبرده میکار 

 بـه مـردم و تـاریخ   » خلیفـه «و در دوران متاخرتر با عنـوان  » عبداهللا«و  »ومنینالمامیر « پساساسانی خود را با صفات
 :مترادف نام عبداهللا براي مسیحیان، یعنـی نـام عبدالمسـیح [سـریانی    در این عصر، گفتنی است که  .دردنک معرفی می

داد همچنـین یشـوع  « :کهخوانیم خوزستان می يشود. براي مثال در رویدادنامهمیبه وفور مشاهده مشیخا] نیز العبد
 1»رفت.کرد که به سفارت میان تازیان و رومیان میزندگی می "عبدالمسیح"اسقف حرت [=حیره] را کشتند. او نزد 

روزگار به ایـن معنـا   آن  در، کنیمرییس مومنان تعبیر میپادشاه و یا را آن  که ما امروزه، امیرالمومنینهمچنین صفت 
در زمان اصالً  بینیممی به زوديحاکم امنیت مردم بود [چنانچه به قولی دستگاه تامینات یا امیرالمومنین، رییس  .نبود

هایی وجود نداشـت کـه بخـواهیم    و...، هنوز مومن یا مومن بن زبیر عبداهللا يدر دوره یا فرزندش و یزیدمعاویه یا 
پنـاه  [به هـر دلیلـی]   کسی از قبایل دیگر قبایل عربی و سوري، وقتی  روزگار، درآن  در.] منان باشیمؤدنبال رییس م

بود کـه قـادر    یا رئیس امان دهندگان امیرِ مومنینتوانست این امان نامه را بدهد بلکه این هر کسی نمیخواست، می
هـا و  در تسـخیر قلعـه   بعـدها  »امـان دادن « فعلدانیم چنانچه می .تضمین کند »امان دادن«ت امنیت او را با عبار بود

 مـردم  کـرد، اینجـا بـود کـه    مـی پادشاهی جایی را محاصره مثالً ( .رفتمی به کار زیاد شدند،ه محاصره میمناطقی ک
  ).خواستند تا خود را تسلیم کنندمی »امان« درون قلعه گناه بی

محمدیانیسـم [و  شنویم چرا که اوست که واضع و ناشـر  که از این پس به وفور نام وي را می(مروان  عبدالملک
شرق تا غرب امپراطـوري زده اسـت و بـا    از » محمت«ن عنوا هایی بانخستین فردي است که سکه )است سالم]نه ا

نکتـه  . برداشت مفهومی ستایش شونده، ستایش شده، یا برگزیده را در نظر داشته است -مرو  -توجه به زادگاهش 
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 میـان  در شونده ستایش یا و برگزیده عنايم به محمد نام  ها قبل از ظهور محمد، پیامبر عرب،مهم این است که سده
هـاي   مسیحی عرب چه افغانستان، مسیحیان چه حال - ساسانی امپراطوري مسیحیان منظور( ایرانی مناطق مسیحیان

 .رفته استمیبه کار  ساسانی شهرت داشتند.)هاي  که به عرب مناطق دیگر

ـ ب mhmt در واژه tحرف روشن است که  د ( mhmd يواژه در dه عدها تبدیل ب حمــ   )م ریانی شـده  در زبـان س
دیگـر عربـی،   هـاي   بینیم کـه در لهجـه  بعدها می. شدخوانده می )محمد( mahmed که در لهجه عربی سوري است
ه دهـ یافـت شـده در   هاي  از سکه چنانچه  .اندخوانده »محمّد« mu-ham-mad با آواي را »محمد« mahmedي واژه
نه بـا هـر   دو زباهاي  هبینیم که با قدرت گرفتن امویان، سکمی عربی) 40م. معادل  660(یعنی  میالديقرن هفتم  60

هـاي   نکته اینکـه در همـین زمـان در نوشـته    ). حمّد(مmuhammad  ومحمت) ( mhmtم دو آوا ثبت شده یعنی نا
در یک چرخش زبـانی یـا در یـک الگـوي      یا »محمد«نام ینده آر د. ثبت شده است نیز (ممد) mamed یونانی، نام

 پاژنام محمدتا این زمان  بینیم.باره میدر ایناي هیآنیز  »فـصال«سوره که در  نیز تغییر یافته است »احمد«ه مذهبی ب
محمد رسـول  «عبارت لوگزنبرگ،  .به کار رفته است »برگزیده یا ستایش شده«به منظور  ا هرگونه تفاوت آوانویسیب

 بـه زودي کند و چنانچه ترجمه می» برگزیده فرستاده خداست«یا  »ستایش باد فرستاده خدا«زبان سریانی، با  را »اهللا
 70م. ( 690الاقل در دوران اولیه ظهور محمدیانیسـم یعنـی در دهـه     يتردید هیچ بینیم، ترجمه لوگزنبرگ بدونمی

کنـد  به سند بسیار مهمی که نظرات باال را تایید میکنیم، ها که عبور میچرا که از سکه .صحیح است هجري) کامالً
  »الصخرةمسجد قبۀ« :رسیممی

فـارغ از تمـام مسـائل سیاسـی و     در تاریخ سده هفتم میالدي اسـت. چـرا کـه     مسجدي بسیار مهم »صخرهالقبه«
ایـن هشـت    هـاي  بر روي دیوار نصب شدههاي  کتیبه، که منجر به ساخت این مسجد شدهدوره آن  و نظري مذهبی

معـروف  هـاي   شعار مسجد یبیرونهاي  کتیبهزیرا در  گشا خواهند بود.راهتحقیقات بحث حاضر در ضلعی تماشایی، 
شـود کـه در   موضوع آنجا جذاب مـی ولی  کندرا به فضاي اسالمی پرتاب میاي ه از اینجا هر بینند ؛ثبت شدهاسالم 

ایـن  اسـت.   نوشته شده تثلیثی مسیحیت در واکنش به و »ی بن مریمعیسالمسیح، «در ارتباط با یابیم این شعارها می
 در فصل ششم کتابی کـه در دسـت داریـد    کند که شرح مبسوط آنصخره تایید میالداخلی قبههاي  موضوع را کتیبه

ن غربـی  شناسااسالمصخره از اولین شواهد و قرائنی است که الداخلی قبههاي  کتیبهکه  الزم به ذکر است. آمده است
بـه واقـع   شخصـیتی واقعـی نیسـت و     پیامبر اسالم محمد،ساز رهنمون ساخت که چه بسا پرسش اندیشهرا به این 

، ایـن صـفت   نه چندان طوالنی يپس از یک دورهاز شرق ایران آغاز شده و که  باشد »مریم عیسی بن«صفتی براي 
هایی است که در مـورد ایـن مهـم    یکی از نظریهگرچه این فقط  از عیسی جدا شده و شخصیتی مستقل یافته است.

یابد. چرا کـه  مطالب یاد شده در فصل اول این مجلد معناي بیشتري به خود میاینجا از ولی به هر حال  ابراز شده،
ولی از محمـد   ؛بگذارد ياگر محمد شخصیتی واقعی است باید مثل هر شخصیت واقعی دیگر ردپایی از خود به جا

انـد  یچ ردپا یا اثر واقعی وجود ندارد و مورخان اسالمی نیز به سبب دوري از زنـدگی وي، نتوانسـته  پیامبر اسالم، ه
درآوردي مـن هـاي  توانستند ارائه کنند نـام تنها سندي که می به همین دلیلکافی بر وجود وي بیابند شواهد و قرائن 
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بـه صـورت    داريبه شکل عجیـب و خنـده   که تعدادشان کم شود،گذرد به جاي آنراویانی است که هر روز که می
  .  زایندبه جاي فرزند آدمی، راوي می »اسحاقیابن-پسا« تو گویی که مسلمانان یابندتصاعدي افزایش می

اهمیت داشـت. درون مسـجد    روزگارآن  سامی ادیانپیروان الصخره بیش از هر بناي دیگري براي قصبهساخت 
اي  ه صـخر  بـزرگ و هـاي   سـنگ  ،بنا شده] temple mount[کوه معبد یا ون الصخره، بنایی که بر روي کوه صهیقبه

 هـا دینـی خودشـان را بـه ایـن صـخره     هاي  ادیان سامی، افسانه .گویندمی »مقدسهاي  صخره«آن  دارد که به وجود
نـی بـر اینکـه    بر روي این صخره در زمین یا ادعاي دیگـري مب آدم  هبوطادعاي یهودیان مبنی بر از  :اندارتباط داده

مسیحیان مبنی بر اعدام مسیح بـر روي ایـن    تا ادعاي؛ ابراهیم تصمیم داشته فرزندش را روي این صخره قربانی کند
ها و آغاز سفر بـه هفـت   استارت خوردن براق از روي این صخرهمبنی بر  ،متاخرتر مسلمینادعاي  ها و حتیصخره
  .شناسیممی» معراج«ي که این واقعه را با کلیدواژه آسمان

صفت مقـدس  « دهد در این دوران،داریم که نشان می ی در دستبسیار مهم اسناداز نیمه دوم قرن هفتم میالدي 
واجـد شخصـیتی حقیقـی     هنـوز ایـن پاژنـام    در حال خلق شدن است ولی بدیهی است که در ایـن دوران  »محمت

شن نیست، ولی آنچه مسلم است این است که بوده است؟ درست رو ابن مریم نیست. آیا محمد صفتی براي عیسی
بیرونی هاي  برند. و همچنین کتیبهالصخره، هر دو عباراتی یکسان براي عیسی به کار میقبههاي  چه قرآن و چه کتیبه

کـه نشـان    شـوند ارجاع داده میدرونی هاي  به کتیبه اند،را ثبت و ضبط کرده» محمد رسول اهللا«الصخره که شعار قبه
  است.» عیسی ابن مریم« رسول اهللا یا به عبارتی ها،دهد پیامبر مورد بحث در این کتیبهمی

حرکت فکري نیمه دوم سده هفتم میالدي بسیار جالب و در عین حال قابل تامل است. اغواگر است که معاویـه  
با اشکال مسیحی الگـوبرداري  خود، و نیز سکه زدن به نام مسیح هاي  و صلیب در ابتداي کتیبه 1با نام آرامی موآویا

یم یـاب زودي در میه بو روي کار آمدن مروانیان، رساند ولی با مرگ معاویه، شده از بیزانتس کار خود را به پایان می
 کـردن  در حال بـازي . حاکم وقت یعنی عبدالملک مروان، ها، در حال محو شدن استکه عالمت صلیب روي سکه

هـا حـذف   هـا را از سـکه  زودي صلیبه است که بآن  خلیفه در صدد گویی تو ،ستهاروي سکههاي  این صلیب با
نـام   و دالملک مروان اصالح شدهباعراب توسط عهاي  که سکه پایددیري نمی .دهدزودي رخ میه کند. اتفاقی که ب

وي ایـن  شود و نقـش صـلیب بـراي همیشـه از ر    ظاهر میها  آن روي »مسیحیت یهودي«بنیادین هاي  و شعارمحمد 
  بندد.  ها رخت برمیسکه

در زبـان   mhmt  تدو زبانـه بـا نـام محمـ    هـاي   سکهاست که در ابتدا مروان در دوران عبدالملک بار  نخستین
الصـخره  مسجد قبـه  هایی،به محض کوبش چنین سکهه است. شد ضرب) عربی به( Muhammadو محمّد پهلوي 

 ، بـر داردرا اعـالم مـی  دین رسمی حکومت  بوده که سلطنتی عمالً، آگهیه این مسجد کهاي  کتیبه نیز ساخته شده و
) سـاخته  temple mountالصخره بر روي مسجدي که بـر روي کـوه معبـد (   قبههاي  نصب کتیبه شود.نصب میآن 

» محمـدگرایی « ،دارد که از این پس، دیـن رسـمی حاکمیـت   مذهبی مهمی دارد. زیرا خلیفه اعالم میهاي  شده پیامد
                                                        

  پردازیم. به این مطلب می فصل ششمخوانده شود. این گونه موآویا نام آرامی معاویه است که گویا خودش عالقه داشت نام وي  -1
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هاي  کتیبهمطرود است.  »از نظر حاکمیت«الخصوص مسیحیت تثلیثی هرگونه مذهب دیگر، علیآن  است که بر طبق
اسالم به شکل یـک دیـن مسـتقل، هویـت     در دوران عبدالملک، هنوز  داردابراز میاین مسجد سند مهمی است که 

ریـز و درشـت، زرتشتیانیسـم، مانویسـم،      يهـا فرقـه  نگرفته است و هنوز هم مسیحیت و یهودیت با دهاي هجداگان
   اولیه جریان دارد.هاي  و حتی بت پرستی و یکتاپرستی مزدکیسم زروانیسم،

و چه در آثار  مورخان برون مرزيهاي  بینیم. چه در نوشتهدر هیچ کجا نمی قبل از عبدالملک هرگز نام محمد را
هـا کتیبـه،   کنـیم. ده برخـورد مـی  » محمد رسـول اهللا «با عبارت اً اسالمی. پس از عبدالملک نیز دائممانده قلمرو باقی

(سـلیمان،   م.) و حتی جانشـینان وي  715لک و فرزندش ولید (متوفی عبدالم عصرو سکه از  سنگ نبشته پاپیروس،
 ».محمـد رسـول اهللا  « :کننـد فقط به یک جمله اکتفا مـی داریم که  م. 724تا زمان آغاز خالفت هشام در  عمر، یزید)

   :دنسان خوانده شود بدیننتوانمی تمام این اسنادگویی رسول اهللا هیچ هویتی براي بازگویی ندارد. این یعنی 
 خداست [فرستاده] مد، رسولمح  
 خدا[فرستاده] تایش باد [بر] رسول س  
 خداست [فرستاده] رسول [ستایش شده] گزیدهبر 

  
  ؟است ترجمه صحیحکدام 

حـک   »ن الـرحیم بسم اهللا الـرحم «معروف ابتدا عبارت  شود که دردیده می ا غالباًهها و کتیبهدر این سنگ نبشته
ـ     و شریک اینکه اهللا یی جز اهللا نیست وسپس شهادت به اینکه خدا شده وضـوح در مقابـل   ه فرزنـدي نـدارد کـه ب
 کیسـت؟  ولـی محمـد  شـود.  مشـاهده مـی   »محمد رسـول اهللا «عبارت در ادامه  و ید مسیحیان تثلیثی آورده شدهعقا

و یـا صـفتی    ؟[برگزیـده]  یا صفتی براي عیسی به معناي برگزیده و یا سـتایش شـده   فردي واقعی؟به عنوان  محمد
 بدون هویت؟   شناختی و، فرجاممقدس

در  از صفات عبـداهللا و امیرالمـومنین   شوند،اسناد اولیه که همگی از دوران عبدالملک مروان به بعد دیده میاین 
کـه مـا در دوره اسـالمی قـرار     گویـد  دیـدن ایـن عبـارات، بـه مـا مـی       .انـد استفاده کردهعبدالملک خلیفه نام کنار 
و البتـه  صـخره  الدرونی مسجد قبـه هاي  ولی کتیبهد نگویمیهمین را به ما  صخره نیز،البیرونی قبههاي  کتیبه  ایم، گرفته

اساساً اسالمی وجود ندارد کـه بخـواهیم   نیستیم، بلکه گوید که ما نه تنها در دوران اسالمی به ما می ها سند دیگرده
  .درون این دوره قرار گرفته باشیم

هسـتیم  محمـد)  به اصطالح هجرت سال پس از  70م. یعنی  690(سال فراموش نکنید در اینجا، در دوره امویان 
مسـلمان   فتح شـده  مناطق تمامه بلکه تشکیل شدامپراطوري اسالمی نه تنها اسناد اسالمی،  بر طبق اخبارنویسانکه 

شناسـد.  کس محمد را نمیهیچ عبدالملکها سند در دست داریم که اساساً تا زمان دهکه است  درحالیاین  اند.شده
 عیسـویت «اولیـه اسـالمی، در راسـتاي    هـاي   شعارگوید، این ما مینحو آشکاري به صخره به الدرونی قبههاي  تیبهک

 .نوشته شده است »جدید
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توحیـد و عـدم   بـه قـولی   صخره، عبدالملک گواهی به یگـانگی اهللا و  البیرونی قبههاي  در نوشتهت که جالب اس
او، مثل عبداهللا یعنی  تمام صفاتبینیم، ولی ها اثري از نام عیسی نمیدهد، در این نوشتهوجود شریک براي خدا می

ولـی در    کنـیم. مشـاهده مـی  ی فرسـتاده خـدا را   هللا یعنـ خدمتکار خدا، محمد یعنی برگزیده یا ستایش شده، رسولِ ا
، نه یک شـخص بـه   یابیم که این صفات در ارتباط با عیسی مسیح هستندمیدرآشکار اي هدرونی، به گونهاي  نوشته

دانـد.  الصـخره رسـول اهللا را عیسـی مـی    درونـی قبـه  هـاي   روشن نیست که چرا کتیبهبا هویتی مستقل. » محمد«نام 
سـت ولـی بـه    ه» رسـول اهللا «آگاهی دارد که عیسی نیز به عنوان پیامبر اهللا واجد دریافت لقـب   نویسنده این سطور

برند. اینجاست که افرادي چون کـارل  را صرفاً براي محمد به کار می» رسول اهللا« مسلمانان عنوان دانیم کهخوبی می
یا » برگزیده«همان  از مریم زاده شد، همان کس که اولیگ را به این فرضیه رهنمون ساخته که عیسی مسیح، هاینتس

ایـن فرضـیه    نویسنده این سطور معتقد است که توان به این فرضیه جدید تکیه کرد؟تا چه حد میاست.  »محمد«
معتقدنـد کـه   از محققان برخی  است. بزرگتر حقیقتیک ولی این تمام ماجرا نیست بلکه بخشی از  صحیح است

به عربی نقش بسـته اسـت و   » موسی رسول اهللا«هاي یافت شده از سوئد، نام همحمد همان موسی بوده زیرا در سک
دلیل دیگر این گروه بررسی متنی قرآن به عنوان تنها منبع عربی سده هفتم است. در واقـع ایـن گـروه معتقدنـد کـه      

رود. در این بین یي قرآن موسی بوده و حتی علی نیز، بعدها در نقش هارون براي موسی به کار مپیامبر مورد اشاره
خواهیم سخن کوتـاه کنـیم و بـه    هاي دیگري نیز ارائه شده که ذکر آنها خارج از حوصله این مقال است. میفرضیه

 اینکه محمـد بنا بر دیدگاه مولف این کتاب، اصل مطلب یعنی پاسخ این سوال بپردازیم: کدام فرضیه صحیح است؟ 
اساساً صـفتی مقـدس    مان موسی رسول اهللا است، و نیز اینکه محمدهمان عیسی رسول اهللا است، و اینکه محمد ه

چرا محمـد گـاهی در جایگـاه     یک حقیقت بزرگ است. از هر کدام بخشیگونه هویت مستقلی ندارد است که هیچ
شود؟ پاسخ ایـن سـوال جـز ایـن     موسی و گاهی در جایگاه عیسی و حتی در جایگاه بودا و بزرگان دیگر ظاهر می

بستگی دارد در مواجهـه بـا   ي واقعی است و صفت مقدسی است که خالی از محتوا» برگزیده«یا  »محمد« نیست که
را کمـی   مسـئله اگـر بخـواهیم    مختلف، متفاوت است.)هاي   (حتی لفظ مسیح نیز براي گروه .قرار گیردچه گروهی 

، هـم  هم موسی، هم عیسی، هم بـودا  میالدي، 690دهه  يدر این زمان، یعنی در ابتدا بازتر کنیم باید بگوییم محمد
» برگزیـده « همـان » محمـد « کلـی به طـور   اگر بخواهیم مسئله را در یک عبارت ببندیم، ویحیی تعمید دهنده است 

ـ «اسـت ولـی   » مسـیح «در واقع » محمت«بر این ایده پافشاري دارد که است. پس کتابی که در دست دارید  ح ـمسی
اگر بخواهیم پایـان ایـن داسـتان را    . انداز آنجا برخاسته عبدالملک و یارانشمردم شرق ایران که » ام شناختیـفرج

در زمـان   که محمد شویمرهنمون میاین کتاب به اثبات این فرضیه اي هما در انتاسپویل کنیم، باید گفت اصطالحاً 
دهـه   اواسـط  تـا  ین پیامبرا ولی شودخلق می» رسول اهللا«م. به عنوان پیامبر اعراب یا  690عبدالملک مروان در دهه 

را نیز » بودا«براي برخی مسیح و براي برخی موسی و جالب است که حتی نقش ی ندارد. مستقل م. هیچ هویت 720
اطـالق   است، برگزیدهکس که به هر گونه هویتی ندارد از این رو به همین دلیل محمد در ابتدا هیچ دارد.
  .عبدالملک و یارانش نیز هست در عین حال مسیح فرجام شناختی لیو شودمی
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مسـیح  « هـارون بـراي موسـی و نقـش     حکم تمام منطقه يترین خداقدیمی به عنوان علی نیزاغواگر است، زیرا 
» پنج تـن آل عبـا  «کند. در واقع بر طبق این تئوري، آنان که ما با عنوان بازي می براي ایرانیان را »غیرفرجام شناختی

انـد در  هستند. حتی سلمان نیز (که گفته (گنوسی) عرفانی ی مذهبی و البته و صد البتهترهایشناسیم، همگی کاراکمی
) دیگر کاراکتر عرفانی این دیدگاه است که از همان زمان که کـاراکتر عیسـی   سال سن داشته 600زمان بیش از این 

سـال   جـرت محمـد در  وجود داشته است. یعنی سلمان در زمان به اصطالح ه شدساخته میدر جهان رومی مسیح 
قیام محمد [فرار یا هجرت وي از مکه به مدینـه]  عمالً  جالب است که .سال داشته است 600م. چیزي حدود  622

سال سن دارد. کاراکتر عرفانی سلمان نیز، همراه بـا پـنج تـن     600م. است و سلمان نیز کمی بیشتر از  622در سال 
تر اینجاسـت کـه   بنقش اساسـی دارد. مطلـب جـال   » حسن و حسین محمد، علی، فاطمه،«اصلی محمدیانیسم، یعنی 

هرگز در اسناد برون مرزي بـه عنـوان    ،ها در پیدایش اسالم داشتهنقشترین  یکی از بزرگ قاعدتاًسلمان فارسی که 
خاصی ندارد. نه فرمانده است، نه والی، نه صاحب  شخصیتتی، یا مشود. هیچ شغلی، سکاراکتري مستقل دیده نمی

به همین شـکل اسـت. برخـی خواسـتند بـه او       مسئله. نکته اینجاست که حتی در اسناد درون مرزي هم جایی مقام
رفته اسـت. فقـط هـر جـا کـه الزم اسـت       مقامی بدهند ولی کلیت این اسناد هیچ نقش تاریخی براي وي در نظر نگ

رسیم که سـلمان نیـز   اره به این مطلب میشود. اینجاست که دوبهایی داده و دوباره غیب میپیام سلمان ظاهر شده،
او نیـز   گزارد.حقیقت تاریخی یا به عبارتی شخصیت واقعی ندارد زیرا فرد واقعی، ردپاي واقعی از خود به جاي می

  گونه رد پاي واقعی ندارد. محمد هیچمانند 
اینکـه   آورحیـرت و  کشدیی مقدس که عنوان رسولِ خداوند را یدك ماولیه به عنوان پاژنامهاي  در شعارمحمد 

 در تعیین نقـش ایـن واژه  اولیه که نویسندگان خارجی به همین دلیل است  تا چند دهه اوضاع به همین منوال است.
 70مـیالدي (مقـارن    690ي از دهـه  دانند که او کیست، فقط نام او راکدام نمیهیچ اند.در گم و آشفته سر شدته ب

هـا  در بـردي  ایـن عصـر  عجیب است که این شعار از اند. شنیدهدیده یا » ول اهللامحمد رس«در شعار  هجري) به بعد
عبدالملک و جانشینانش بـه خـوبی اهمیـت کـار      انگار کهشود، ها ظاهر میها و همچنین سکهها]، کتیبه[=پاپیروس

شـود تـو گـویی    نمی اند ولی هرگز حتی یک جمله بیش از این شعار در کنار نام محمد اضافهتبلیغاتی را درك کرده
هـا  آن قدر خالی از هویت است که سـال » محمت«پاژنام د. ارائه دهن شاني محمد، پیامبرکه هیچ چیز ندارند درباره

   همین و بس!شود. فقط یک شعار رد و بدل می
یوحنا دمشقی قلـم در دسـت   م. که  743سال حدود شود. تا در اسناد برون مرزي نیز چیزي بیشتر دیده نمی

در حـالی اسـت   بینیم این ي شخص اول امپراطوري اعراب نمیهاي یک خطی دربارههیچ چیز جز گزاره گیرد،می
زیرا شخص واقعی، حامل مـاجرایی واقعـی و رد پـاي واقعـی اسـت و       اند؛ي معاویه نوشتهکه صدها صفحه درباره

   براي مورخین است.واقعی هایی طبیعی است که حامل داستان
م. تـا   690 ياز اوایـل دهـه   در بهترین حالـت  تمام مورخین این روزگار،یابیم که مینیز درن مرزي از اسناد برو

و چیز زیادي هم در ایـن فاصـله، از وي    دندارن »محمت«م.) هیچ درکی از نقش  725(تا حدود م.  720اواسط دهه 
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 احتماالً بـه ایـن دلیـل کـه    اه اعراب بوده، اولین پادش (محمت) کنند که محمدتصور می تنها برخی از آنها. اندننوشته
 720در اواسط دهـه  آغاز شده باشد. اما  ]king[ پادشاهیک مبدا تاریخی اعراب مثل ایران یا روم باید با  پندارندمی
 740از این زمـان تـا   . جالب است که شودمینیز  »نبـوت«محمد واجد نقش دهه بعد) تا چهار (یعنی حدود سه م. 

امـ زنـدگی  »محمـد «بـراي   دست به کـار شـده و   دربار هشام ابن عبدالملکهاي  تئوریسینر دیگ میالدي، اي هن
البتـه اولـین    یابـد. م. نقش پیامبر اعـراب را نیـز مـی    622پادشاه اعراب در نخستین که بر طبق آن  کنندترسیم می

ي دمشـقی اسـت کـه بـه مـا      میالدي توسط ابن اسحاق نوشته شده است، ولیکن این یوحنـا  759ي محمد در سیره
تمـام  اغـواگر اسـت، زیـرا     هاي زندگی محمد خلـق شـده و در جریـان اسـت.    دهد که نخستین داستانگزارش می

حتـی خطـوط زنـدگی    و هـا   آن پیـامبران مختصات زندگی محمد برگرفته از تاریخ رستگاري یهودیان، مسـیحیان و  
  ست. در شرق ا زرتشت و بودا

کنم، زیرا هنوز نه اسناد بـرون مـرزي، و نـه اسـناد     باز  را با جزئیات بیشتري نظریهین واهم در اینجا اخمن نمی
 الزم بـود کـه   اینجـا  ولـی در ایم؛ بوته نقد و بررسی نگذاشتهنمایش و به را به  قلمرو نظري اعرابمرزي  درون
 690این عصـر یعنـی از   ، در تئوريبر طبق این  ترسیم شود. پس خالصه اینکه» محمدسازي پروژه«کلی  هاينقشه
محمد حتی براي اعراب نیز ناشناخته اسـت. بـدون هـیچ تردیـدي اعـراب در ایـن عصـر متشـکل از          م، 720م. تا 
غیرخاخامی، و حتی  –مختلف فکري (بت پرست، یهودي، مسیحی، یهودیت مسیحی، یهودیت خاخامی هاي   گروه

پرستی اولیه نیـز بـه   شود، یکتابه وفور دیده میها  آن یان، بت پرستی در مو زرتشتیانیسم) هستند ، مزدکیسممانویت
و تا دو دهـه بعـد    آمدهتر از قبل به نمایش دربه تدریج نام محمد برجستهمیالدي است که  720از دهه  همین شکل.

سـال پـس از بـه     130 تـا  120 یعنـی حـدود  (م.  750و  740تنهـا از دهـه    در واقعاند. تر شده"محمدگرا"عوام نیز 
رفته رفته بـه دیـن اسـالم    به بعد است که اعراب و ساکنان دیگر مناطق امپراطوري عرب، صطالح هجرت محمد) ا

شود کـه  زیاد میآن قدر  پوکالیپتیک (آخرالزمانی)میالدي به بعد، آثار آ 690ز دهه جالب است که ا شوند. همگرا می
پندارنـد کـه   ن اعراب است زیرا تا قبل از این مـی نگران ماندگار شد مسیحی، توان بررسی کرد، روح کلی جامعهمی

، مجازات پارسیان، مجازات گناهان مسیحیان، مجازات الهـی بیـزانتس و... هسـتند.    هاي ایشانو ظلم و ستم اعراب
م.  720تا  690آثار آخرالزمانی حد فاصل پر واضح است که مولفین شود. ولی تمام  به زوديباید ولی این مجازات 

اند که اعراب از میهمان این خوان، تبدیل به میزبان شوند. جالب است که تـا  زیرا انتظار نداشته اند.سیدهتر به شدت
شود ولی نگرانی و ناامیـدي سیاسـی در تمـام آثـار     گونه نگرانی بابت دین جدید دیده نمیمیالدي هیچ 740ي دهه

  دهند.ها امید مییخود را با نوشتن آخرالزمان است که به همین دلیل زند.موج می
  

  )مقدسهاي  تر (بخصوص کتاب بررسی متون قدیمی ب)
ی این تصور که عیساست. بوده » ستایش شده«یا  »برگزیده«به معناي حمد پاژنام م در گذشته چنانچه گفتیم

بـا   »ح.م.د«از مصدر » محمد«ي پاژنام ریشه. شوددیده میسامی به وفور هاي  است، در تمام فرهنگ »برگزیده«
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 عبري و حتی متـون فنیقـیِ   اکدي، است. در متون اوگاریتی،» خواستن، طلب کردن، آرزو کردن« حوزه معنایی
خواسـتن، مالکیـت   «حـوزه معنـایی    ، دراستفاده شده که در آنجـا » ح.م.د«، از مصدر چهارده قرن قبل از میالد

در  »مدــح«هایی از مصدر نکه نمونهرفته است. جالب ایبه کار  »چیزي را خواستن، ارزشمند، حسادت، غبطه
بوده  »لذت بردن«و  »خواستن«خطوط میخی از نیمه دوم هزاره اول پیش از میالد نیز کشف شده که به معناي 

براي پیامبران (از جمله  يدیگر از مصدرهاي» د.م.ح«به جز مصدر  قرآن کنعانی مشتق شده است. درزبان  و از
» ف.ض.ل«به معناي برگزیدن و یا » ج.ب.ي«هاي  مصدراستعمال  کند. براي مثالیبراي پیامبر اسالم) استفاده م

در  حتـی  و شـود. چندین بـار دیـده مـی    به معناي هدایت کردن» ه.د.ي«براي برتري دادن به پیامبران و مصدر 
نیـز  » مصـطفی «تعبیر برگزیدن استفاده کرده است. این مورد آخر، مصدر نـام   براي» ص.ف.ي«جایی از مصدر 

  است. » برگزیده«دانیم یکی از القاب مهم پیامبر اسالم به معناي هست که می
هسـتند کـه    هاییپاژناماز دسته  »تبرك شده«حتی یا و » ستایش شده« ،»برگزیده« کاربست صفاتی همچون اساساً

داننـد،  می »برگزیده«قوم  یهودیان خود رامثالً . شودمشاهده می ه وفورایدئولوژیک، ب وو جوامع دینی ها در فرهنگ
فر   . بـ شـود دیده میها  آن کتاب مقدس زیادي ازآیات  و این امر در برگزیـدگی «در بـاب   »تثنیـه «راي مثـال در سـ« 

بـه خـاطر   خوانیم که خداوند قوم یهود را نه به دلیل کثـرت، بلکـه   می 7و  6آیات  ،7باب  )עם בחירת :عبري  (به
خـوانیم  مـی  19:6و  19:5» خروج«یا در  است. دانسته] עם בחירת[ »برگزیده«م ت، قوداش را دوست میها  آن اینکه

  :که
 »هـا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قـوم  الحقیقه بشنوید، و عهد مراواکنون اگر آواز مرا فی 

س خواهید من است. و شما براي من مملکت کهنه و امت مقدآن  خواهید بود؛ زیرا که تمامی جهان، از
  .»بود

 ولـیکن  .قوم یهود را تاییـد و تصـریح کـرده اسـت     »برتري«یا  »برگزیده بودن« )2:47مثالً (آیه  قرآن نیز در چند
بـه دالیـل   هـا  حاکمـان ملـت  بینیم کـه  میمکرراً منحصر به یک قوم نیست، بلکه در طول تاریخ  »برگزیدگی« مسئله

براي مشروعیت دادن بـه خـود یـا     پادشاهان هاي فروانی داریم که نمونهمثالً .دانستندمی »برگزیده«را مختلف خود 
، متعـددي مـوارد  در  یا حتی در پی مشروعیت نبودنـد بلکـه   قلمداد کرده وخداوند   »برگزیده« احکومتشان، خود ر

د عـادي  افـرا حتـی   بشـر،  تـاریخ طـول  در  چنین توهماتی را اعالم دارد. قادر بود کهپادشاهی مست از می قدرت، 
خـود را متبـرك، منتخـب و یـا بـه       روعیت گرفتن از افراد مقـدس تـاریخ  با مشاند که به هر طریقی نیز آمده يزیاد
) ي خـوبی بـراي ایـن مطلـب اسـت.     نمونه ژاندارك در قرون وسطی( اند.ي خداوند خطاب کرده»برگزیده« یعبارت

 »برگزیـده «یـا  » eklektos«آورد، به مسیح ایمان مـی  هر کس را کهعمالً  بینیم که پاول مقدس،می نیز ر مسیحیتد

دانـد،  مـن مـی  » برگزیده« ابخش دوم کتاب جسایا [=اشعیا] به گواهی از خدا، عبداهللا [یا خدمتکار خدا] ر .نامدمی 
را  1، آیـه  42بـاب   اشـعیا] =جسـایا [ بد نیسـت ایـن بخـش از    بن مریم است. منظور از عبداهللا، عیسی و در آنجا، 

  :لعه کنیممطا
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 اسـت  کـنم. ایـن    مـن کـه او را تقویـت مـی     [=عبـداهللا]  "گـزار  خدمت"ت این اس« :فرماید داوند میخ
جهـان  هاي  سازم تا عدالت و انصاف را براي قوم من که از او خشنودم. او را از روحم پر می "برگزیده"

 .»به ارمغان آورد

  :گویدمی 9:35نیز در  ]لوقا[= لوکاس جیلان

 نامید »برگزیده«را پسر  »عیسی«ها ز آسمانآوایی ا.  
   :دارداظهار می 35و  34آیات  ،9لوقا باب مثالً خالی از لطف نیست.  ،آیات در اینجا مرور برخی

 و آنان را در بر گرفـت. چـون بـه درون ابـر      بان پطرس بود که ابري پدیدار گشتاین سخن هنوز بر ز
  )34( .رفتند، هراسان شدند می

 35( .!»دهید  به او گوش فرا ام.ا برگزیدهاست پسر من که او ر این« ایی از ابر در رسید کهآنگاه ند(  
وقتـی عیسـی را بـه صـلیب     که  کنیمشاهده میم) 23:35( در جایی دیگر لوقا]=[لوکاس یا در همین انجیل 

تواند به وند است، چرا نمیخدا »برگزیده« اًگویند اگر او واقعمیبا خنده و تمسخر  یهودیان اي ازعده کشیدند،
   خودش کمک کند؟

  :37تا  34آیات  ،23وقا، باب ل
 او هـاي    آنگاه قرعه انداختند تا جامـه » کنند. دانند چه می اي پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی« :عیسی گفت

  )34(. را میان خود تقسیم کنند
 اگر مسـیح   !دیگران را نجات داد« :گفتند مردم به تماشا ایستاده بودند و بزرگان قوم نیز ریشخندکنان می

  )35( .»خدا، خود را نجات دهد يبرگزیده است و
 36( .دادند شراب ترشیده به او می و ا گرفتند. ایشان به او نزدیک شدهربازان نیز او را به استهزس(  
 37( .رَهانباگر پادشاه یهودي، خود را « :گفتند می و(  
 38( .»این است پادشاه یهود«ه سر او نصب کرده بودند ک ت باالينیز بدین عباراي هشتنو(  
دینـی و  هـاي   تـرین الیـه  یا صفات عیسی، در عمیـق یکی از القاب به عنوان  »برگزیده«که کنیم مالحظه میپس 

یـا سـتایش     ، نام محمدهاي  ولی دیگر معنا. رخنه کرده است و یهودیان فرهنگی مسیحیان یعنی سـتایش شـده 
ن شونده ن ا یز م یافتـه اسـت     د واژه برگزیده، در فرهنـگ ن ه  بخـش سـوم   . هـا و جوامـع دینـی را در 

میر داوود ا (the book of psalms)  تورات، مزا خوانیم کـه معمـاران سـنگ    به بعد می 22آیات  118ب ب
سـنگ]  گوید، این تاج سنگ [یا خرانجیل به ما می 1اندگوییم، دور انداخته می» خرسنگ«یا » تاج سنگ«ه مهمی را ک

  . داردتواند کل دیوار (یعنی قوم یهود) را نگهاستعاره از مسیح است که می

                                                        
آن  سازه بره سنگی است ک خرسنگ اصطالحاً ؛شودبنا تکمیل می نآن که با گذاشت گویندبه سنگ پایانی بنا می اج سنگ اصطالحاًت -1

  . بنا شده و تحمل بنا روي این سنگ استآن 
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  :نوشته استچنین  26تا  22آیات  ،118مزامیر، 
  22( .سنگ بنا شده استترین  را که معماران رد کردند، اکنون مهمسنگی( 

 23(. آید که به نظر ما عجیب می این کار خداوند است( 

 [...] 

 26(. دهیم آید، ما شما را از معبد بزرگ خداوند برکت می که به نام خداوند می یکسآن  ستایش باد(  
نامیدنـد، و در جـاي   مـی » شـده بسیار سـتوده  «ا د عیسی به اورشلیم، پیروانش او رگوید هنگام وروانجیل میو 

 یـا  »یار ستایش شـده بس«آن  یا تو فرزنـد آ :گویدزند که به او میدیگر از بازجویی کاهن یهودي از مسیح حرف می
»eugotolos« یـا  » بسیار ستوده شـده «توجه کنید که این عبارات  .من همان کس هستمدهد پاسخ میمسیح  هستی؟
شود. یعنی چنانچه ایـن  می »محمت«یا  »محمد«آن  معناياگر به سریانی یا عربی ترجمه شود، » بسیار ستایش شده«

پس تعجبـی نـدارد کـه در     ».محمد«کسی نیست جز » برگزیده«مه شوند، آثار در زمان استیالي اعراب به عربی ترج
 عیسـی  ،ایـم چه تا اینجا گفتهنآس با پ ببرند.به کار  را با یکی از القابش [یعنی محمد] »مسیح«منطقه خاورمیانه، نام 

بسـیار سـتایش    فرزنـد «خداوند است و نیز، عیسی  »برگزیده«سی است، و عی »عبداهللا«خداوند یا  »خدمتکار« همان
  ».محمــد«ت. پس عیسی کسی نیست جز خداوند اس »يشده

محمد یک  صفت مقدس اما چرا پاژنام محمد توانسته است جایگاه نام اصلی یعنی عیسی را صاحب شود؟ زیرا
انسته است عیسی را است و به همین دلیل است که به سرعت توآن  فاقد» عیسی«کاربرد مذهبی بسیار مهم دارد که 

پـس  و این کاربرد چیـزي نیسـت جـز    واجد پاژنام برگزیده شود. » مسیح«ه عقب براند و خود به تنهایی به عنوان ب
محـوري اسـالم از قبیـل    هاي  . در بررسی اسناد اسالمی با تفصیل فراوان خواهیم دید، تمام شعارتثلیثیزدن الهیات 

 ،و در کنار ایـن عبـارات  » لم یلد ولم یولد«و یا » اهللا صمد«، »وحده ال شریک له«، »اهللا احد«، »ال اله اال اهللا«عبارات 
، همه و همه در مقابل الهیات مسیحی تثلیثی آمده است. در آنجا خواهیم دیـد هـر   »محمد رسول اهللا«شعار محوري 

یکی کند. خدایی جز اهللا نیست، اهللا یکتاسـت، اهللا شـر  کدام از این شعارها تیري به قلب مسیحیت تثلیثی شلیک می
این یعنی تفکر شریکی در ذات خود ندارد (نیست، اهللا مرکب نیست یعنی  تفکیک پذیرندارد، اهللا صمد است یعنی 

درون و مسـیحیان همـان مشـرکان     نمونه بارز شرك اسـت از بیخ و بن  -القدس پدر، پسر، روح -مسیحیت تثلیثی 
ایسـتد. در  که به وضوح در مقابل مسیحیت تثلیثـی مـی  .) و در ادامه خدا نه زاده و نه زاییده شده است هستندقرآن 

تـوان گفـت   آمده است. مـی » برگزیده، رسول یا فرستاده خداست«نیز به معناي  »محمد رسول اهللا«ها شعار کنار این
نه اینکه شریک در ذات او یا فرزند خدا  ،اوست ياین شعار در حال تقریر این مفهوم است که رسول خدا برگزیده

به  شود که و درك نیز خوانده» رسول خداستایش بر «تواند در معناي دا) باشد. عبارت محمد رسول اهللا می(پسر خ
، شـناختی ، یا مسیح فرجـام رسول خدا یعنی محمدشعار محوري اسالم، براي تببین این مطلب آمده است که عنوان 
بـا اسـتناد بـه    بـا تفصـیل بیشـتري     شمدر قصل ش این مطلب رااست ولی او فرزند خدا نیست.  شده تایشس همان
  دهیم.  مورد بررسی قرار می الصخرههاي قبه کتیبه
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  :محمد در روایات اسالمی پاژنامج) 
بیندازیم. سود این کـار در ایـن اسـت کـه      ینگاه نیز اسالمی برخی از منابعبد نیست به نام محمد در  در اینجا
   شتم و نهم میالدي چه تحوالتی داشته است؟در سده ه» محمد«شویم پاژنام یا فرنام متوجه می

از  سـعد ابن شرح حالی که بهگفته شده، ولی ما اینجا  پیامبرمتون اسالمی گاهی سه نام و گاهی پنج نام براي در 
) .م 845وفـات حـدود   سـعد ( از ابن ]یا طبقات کبري[در کتاب طبقات الکبیر پیامبر اسالم آورده است، نظر داریم. 

  :که درخور نظر کردن است شوددیده میی گزارش جالب
ولـی یـک    .را براي محمد انتخاب کـرد  »قاسم«نام  که در ابتدا عبدالمطلب، آورده استسعد این گزارش ابن در

 آنچه مهم است ولی این مقال نیست،بحث بیند که داستان این رویا خوابد، رویایی میمادر پیغمبر می شب که آمنه،
  :شداسالم] گذاشته زندش قاسم [یعنی پیغمبر فرمختلف براي  شش نامبر اساس این رویا 

 یا برگزیده)(ستایش شده محمد  .1

 احمد (ستایش شونده) .2

 خاتم (پایانی) .3

 کند)شیر (کسی که مردگان را زنده میح .4

 اکیب (پایانی) .5

 1بخشد.)میاي  ه بخشد و به مردگان جان تازمشی (کسی که گناهان را می .6

-هها (منابع دیگر از سه یا پنج نام حرف زدتمام این نام. اي عجیب استکنندهه شکل خیرهبسعد این روایت ابن
  ).دارند، نه محمد (تاریخی مسیح ند) اشاره مستقیم به عیسیا

آمد. دو واژه خاتم و اکیب نیز براي عیسـی کـاربرد دارد. چـرا کـه بسـیاري وي را       ترپیشمحمد هاي  بررسی پاژنام
  دانستند.پیامبر خاتم می

رد. ولی کخطاب می »آخرین پیامبر«خود را نیز  1پندار پیامبر خاتم از مانویت به اذهان راه یافت زیرا مانیاساساً  
وضوح متعلق به عیسـی و  ه زیرا این دو نام بنماید  ر اسالم آورده شده بسیار عجیب میمبدو نام دیگري که براي پیا

                                                        
هاي دیجیتالی با جستجوگرهاي پیشرفته به زبان عربـی  سعد را  زیر و رو کردم و حتی از کتابخانهمن مدت زیادي طبقات کبیر ابن -1

نیافتم، ولی ممکن است این روایت در آثار دیگر ابن سعد باشد که اولیگ (بـا  » الکبیر طبقات«استفاده کردم ولی این روایت را در 
 هـاینتس عبداهللا، کـارل  بنمریم به محمد دگردیسی عیسی بن :.كآن را طبقات دانسته است. ر مایهاستناد به اشپرنگر) به اشتباه بن

  :به زبان آلمانی براي آن ثبت شده است مایه. در آنجا این بن23و  22 صص جمه جاوید نامجو،اولیگ، تر
 arabische edition Karachi (Pakistan) 1967, arabisch (mit deutschem kommentor) : ibn saad. Biographien 
Muhammeds, seiner gefahrten und spateren trager des islams bis zum Johre 230 der flucht, Bd. 1, theil I: 
Biographie Muhammeds bis zur flucht, hrsg. Von E. Mittwoch, leiden 1905. Und theil II: Biographie 
Muhammeds. Ereignisse seiner medinischen zeit, personalbeschreibung und lebensgewohnheiten, hrsg. 
Von E .Mittowich und E. sachau, leiden 1917.  

می شوند ولی چارچوب  را براي محمد آورده است که به معناي کسی است که با او مردگان زنده» رحاش«همچنین بخاري نیز نام 
   .185، ص 4ج  1422: بخاري، صحیح البخاري، .كگرداند. رنام را به قیامت یا روز حشر بازمیپاژاین  فکري اسالمی متاخر،
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کسی کـه مردگـان   دانند خوبی میه دانشی از ادیان دارند نیز بترین  ی که کمدر ارتباط با معجزات اوست. حتی کسان
اسـت، نـه محمـد ابـن      مسـیح در ارتباط بـا  » یـمش«و » شیرحـ«هاي  کنیه عبارتیه یا بمسیح است. کند، را زنده می

  رجام شناختی.دیدند ولی مسیح فدهد که روایات اسالمی محمد را در قامت مسیح میاین خود نشان میعبداهللا. 
آشـنا  آن  ولی بد نیست کـه بـا   ش بررسی چندانی نداردوجود دارد که ارز »محمد«ز نام انیز برداشت دیگر یک 

خـانواده  هـم هـاي   که با توجه بـه زبـان   غربی از روایات ابن عباس است شناساین برداشت اشپرنگر، اسالم شویم.
عبارتی محمد یعنـی کسـی کـه بـا     ه ب.» کندرا خواستن معنا می آرزوي شدید چیزي«یا  »آرزو شده«ا عربی، محمد ر

بـه   »حمـداه «کند که در آنجا کلمـه  هاگاي و دانیال اشاره میهاي  اشپرنگر به کتابد. آرزوي شدیدي منتظرش هستن
د کـه  دار، اظهار مـی خطاب کرده »احمد«را که محمد  قرآن ازاي هاست. ابن عباس با توجه به آی »آرزو شده«معناي 

  :گویدمی 6آیه  در سوره صف قرآن .همان فردیست که در تورات پیشگویی ظهور او شده است »حمدا«
 اي بنی اسرائیل! من فرستاده خدا بـه سـوي شـما     :و به یاد آورید هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت

شـم، و بشـارت   با هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده یعنی تـورات مـی  
است، هنگامی که او (احمد) با معجـزات و   احمدآید، و نام او  دهنده به رسولی هستم که بعد از من می

  [مکارم شیرازي]    ) 6(آمد گفتند این سحري است آشکار! ها  آن دالئل روشن به سراغ
اسـت کـه در    »الممحمـد پیغمبـر اسـ   «همـان   قـرآن  گفتـه شـده در   »حمدا«این ابن عباس سعی دارد نشان دهد 

عباس جدلی دینی است کـه بـه   ابنهاي  بررسیبه هر حال  با نام دیگري از او یاد شده است. توراتهاي  گوییپیش
  بحث حاضر ارتباطی ندارد.

  
   :گیري نتیجه

و  شـود در فرهنگ سامی، به وفور دیده مـی  »ستایش شده«صفت و نیز،  »برگزیده«صفت چنانچه دیدیم تا اینجا 
و اي ه بلکـه کـاراکتري اسـطور    بر اسالم شخصیتی حقیقـی نداشـته  پیغم ،وان به این گمان رهنمون شد که محمدتمی

از  خودسـرانه اسـت کـه   اي هو این نتیجـ  زنی استاما این فقط در حد گمانه .استاز مسیح فرجام شناختی مذهبی 
که ابتـدا بایـد    آیدبدیهی می به نظر پس. برد پیوجود شخصی که این نام را دارد، به وجود یا عدمِ »نام«تحلیل یک 

بپردازیم. اگـر اسـناد قابـل قبـولی از     » محمد« و وابستگی این اسناد به صفت مقدس تاریخیاسناد به نقد و بررسی 

                                                                                                                                                                                        
میالدي، همراه با ظهور ساسانیان، از ترکیب عناصر دیـن زرتشـت،    مانی فرزند فاتک همدانی، پیامبري ایرانی بود که در سده سوم -1

ي ي تناسخ، از مسـیحیت ایـده  از بودیسم ایده مسیحیت، گنوسیسم،و زروانیسم و همچنین بودیسم، دین مانوي را خلق کرده بود. 
دوئالیسـم را برداشـته بـود. مانویـان     ي ثنویت و ي نیکی و بدي و از گنوسیسم و زرتشتیانیسم ایدهمنجی گرایی، از زروانیسم ایده

شود را به جاي گذاشته است. از نامیده می» ارژنگ«عالقه زیادي به نوشتن آثار داشتند. خود مانی کتابی که سرتاسر نقاشی است و 
مانی را در ایـن   »کرتیر«خوانند. روحانی خوزستان به نام می» دیناور«این رو به وي پیامبر نقاش گویند. گفتنی است که مانویان را 

  شهر اعدام کرد.
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بلکه باید پذیرفت کـه او شخصـیتی    ،توان او را یک اسطوره مذهبی دانستدیگر نمی ،آوریمبه دست وجود محمد 
از اینجاسـت کـه هـدف     یـابیم؟ سندي که به وجود تاریخی او گواهی دهد دست مـی به ولی آیا  حقیقی بوده است.

و بررسی اسناد و مدارك عینـی   سده هفتم و هشتم میالدي و مدارك بررسی اسناد :شوداصلی کتاب حاضر آغاز می
م، در اینجـا جـا دارد   رویاز آنجا که فصل بعدي به بررسی تئوري اصلی این کتاب میپس سده اول و دوم هجري. 

سـت کـه   اي تاریخیرا بیان کنیم. فضاي فکري سده هفتم، معلول زمینهفضاي فکري سده هفتم میالدي از  مختصري
گنجد ولی ضروري است که برخـی رویـدادهایی کـه بسـتر فکـري      روشن است شرح جزئیات آن در این مقال نمی

بـر  آن  تـاثیر  میالدي و 325در سال نیقیه  مهم کنفرانسویژه  اند بهرا آماده کرده» محمت گرایی«سده هفتم و ظهور 
  .را شرح دهیمهفتم میالدي  يسده اذهان
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  از مرو تا اورشلیم - 2
ي که زمانی که محمد آیات طوفـانی و کوبنـده  بدینسان اند مسلمانان تصویري از دوران ظهور اسالم ترسیم کرده

شد. همچنـین فضـایی   می ي روحانی آنجنبه مبهوت و مسحور شنیدمیاین آیات را کرد، هر که خود را تالوت می
که از این دوران به تصویر کشیدند این است که کل جهان یک مشـت بـت پرسـت جاهـل بودنـد (البتـه تعـدادي        
مسیحی و زرتشتی جاهل هم وجود داشت) که در این فضاي فکري عصر حجري، محمد و آیـاتش ظهـور کردنـد.    

  ر چه بوده است؟اما واقعیت این عص
که همچون میزبان این خوان است هاست کار را از شرق و از کشور ایران آغاز کنیم. در ایران دین زرتشت سده

کرده است. زرتشتیانیسم تا جایی بر پوست و گوشـت پارسـیان    رسوختمام روح فکري و فرهنگی این کشور و به 
فکري این دین بیندیشند. در چنین شرایطی، فرزنـدانی  هاي  لمانبدون ا پارسیانی قادر هستند کهنفوذ کرده که کمتر 

ات وراثتی خود را نیز به فرزندان خصوصی طبیعی است که شود،بارور میزایا در بستر جغرافیایی ایران که این مادر 
ترائیسم در گري که خود فرزند میآورد عناصر فکري زرتشتیچنانچه فرزندي به دنیا میدهد. بنابراین انتقال  خویش
باوري] در تمـام روح  . به همین دلیل است که ثنویت [=دوگانهدهدانتقال میوارثان به این  را دور استهاي  گذشته

 و حتی مسیحیت ایرانـی،  ، گنوسیسمفکري پرشیا نفوذ کرده است و فرزندان زرتشت نیز، مانند زروانیسم، مانویسم
تواند دیدگاه سه خدایی دین و اندیشه ایرانی هرگز نمی اندیشند.نوي میمادر، ثهاي  یعنی نستوریان تحت تاثیر باور

آمـوزد کـه   بـه فرزنـدان خـود مـی    ایـن رو  برآمده از روح یونانی در شوراي نیقیه را تاب آورد. از ي طبیعی انگارانه
صوري طبیعی از خداونـد  گاه نتوانستند تهیچاً ایرانیان بر خالف جهان یونانی، دار شود. اساستواند بچهخداوند نمی

بوده و تا همین امروز نیـز  تر داشته باشند. دین و تفکر پارسیان و جغرافیاي ایران همیشه تحت تاثیر مکاتب انتزاعی
از یونانیـانی  بـه ایـران سـفر کـرده و     شود به همین دلیل هراکلیتوس یا فیثاغورس که گفته میبه همین شکل است. 

کننـد.  که تفکر انتزاعی را وارد یونان باستان می بودند ي یونانینخستین فالسفههستند،  یانبودند که تحت تاثیر ایران
و نیـز شـیوه فکـر     یتداند ولی تفکـر ثنویـت زرتشـ   المواد] جهان می) گرچه آتش را آرخه [=مادهوسیکی (هراکلیت

 کانتکست فکري اسپینوزاییبر وي تاثیر گذاشته و در عین حال خدا را همچون لوگوس [کلمه] در  انتزاعی پارسی،
ی و عرفانی جمعیتـی بـزرگ و   فیثاغورس) که خود معلم دینی، فلسفیعنی بیند. دیگري (می و جهان را جمع اضداد

را  »اعـداد «یعنی  اندیشد.تر میانتزاعی وس نیز،حتی از هراکلیتفیثاغوریانیسم بوده،  دستگاه فکريراز آلود و سازنده 
به ایران سفر کرده و تحت تاثیر اندیشمندان فیلسوف شود هر دو جالب است که گفته می بیند.بنیان جهان هستی می

در  ولو اینکه شخصی چون فیثاغورس عناصر فکري اورفئوسی را به نظام فکري خود وارد کنـد.  این منطقه هستند.
اول پـذیرش   :تاین روح فکري پارسی است که الاقل دو عنصر را تا خود امـروز بـا خـود حمـل کـرده اسـ      واقع 

  تفکرات انتزاعی آمیخته با دین. دوم عدم اعتقاد به خدایان طبیعی از جنس خدایان یونانی. 
در شرق ایران و خاصتاً مرو، بـه قلمـروي نظـري    » نوبهار«جالب است که در این میان، بودیسم از معبد معروف 

-ح پارسیان همین بس که مانی تحت تـاثیر آمـوزه  ساز بر روایرانیان وارد شده و در تاثیر این تفکر به غایت اندیشه
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هاي بودا از معدود تعلیماتی است کـه بـر   گیرد. آموزههاي این دین قرار گرفته و عنصر تناسخ را از این دین وام می
اندیشمندي همچون آرتور شوپنهاور چنان تاثیر گذاشته کـه ایـن فیلسـوف اندیشـمند آلمـانی را مسـحور خـویش        

  ان متصور شد که هر ذهن اندیشمندي در جهان باستان را تحت تاثیر خود قرار دهد. توساخته، پس می
کنـد،  زمانی که خسرو دوم [=خسرو پرویز] به خونخواهی موریس به بیزانتس حمله مـی  ،سده هفتماوایل در اما 

 فکـري هـاي   ال به بنیان، در عین حتازدت فرمان بیزانتس و جهان رومی میتحهاي  همزمان با اینکه به افراد و قلمرو
پـس طبیعـی    ؛بودههاست تحت تاثیر دین زرتشت ست که سدهکشوری شاه شاهانِ ،. خسروشودور میحملهنیز  آنان

این در حالی است که مسیحیت در ایران در حال رشد بوده و به سرعت خود را تحمل کند. اي ه است که کمتر عقید
امپراطـوري  هـاي   م. بـا پیـروزي   241کند. در سـال  نیسم و مزدکیسم میرا جایگزین دین زرتشت یا مانویت و زروا

این منطقـه بـه نقـاط شـرقی ایـران      هاي  ، عرب[=همان شهر هترا در گذشته] ضرتسخیر شهر الح نوظهور ساسانی و
آمـده از  گرایی برگانههایی هستند که به مسیحیت گرویده ولی هرگز نتوانستند سهها همان عربکوچ داده شدند. این

میالدي در دست داریم که اعرابی که حاکم منطقه  و هشتم زیادي از سده هفتمهاي  . گزارشبپذیرندشوراي نیقیه را 
  خندند. ي پسر داشتن خداوند میاند به مسیحیت تثلیثی و اندیشهشده

تر از ین دو شورا، مهمچه گذشت که ا کالسدون در شوراي شوراي نیقیه و ابتدا دریابیم که دربد نیست در اینجا 
مونوفیزیتیسـم و  بـه  عمـده مسـیحیان کـه     اتو همچنین اختالفی دیگري در جهان بازتاب داشته هر شوراي مسیح

و واکنش اعراب  فکري منطقههاي  مونوتلیتیسم ختم شد را توضیح دهیم تا درك بهتري از جریان و نیزدیوفیزیتیسم 
  داشته باشیم. سده هفتم

  
  :میالدي 325در ه نیقیکنفرانس 

کرد. این نحله فکري که اي از مسیحیت به وجود آمد که الوهیت مسیح را به طور کامل رد میدر قرن دوم شاخه
نامیده شد، معتقد بود که این مسئله که خدا فرزندي به مریم عطا کـرد،   Adoptionismمسیحیت فرزندخواندگی یا 

خواندنـد کـه   مین دلیل این نحله را مسیحیت فرزندخواندگی مـی دلیل بر این نیست که مسیح فرزند خداست. به ه
منشا عقیدتی آریوس، یکی از پدران اولیه کلیسا بود. شوراي نیقیه عمالً روبروي این دیدگاه ایستاد و آن را بـدعت  

  خواند.
ا روزهـ آن  مسیحیت با زور شمشیر امپراطور کنستانتین، به دیـن اول جهـان رومـی   در سده چهارم میالدي، 

[یـا بهتـر بگـوییم شمشـیر کنسـتانتین]       کنسـتانتین در اوایل قرن چهارم میالدي، پس از اینکه . ه بودشدتبدیل 
کیـه  ترواقـع در  نیقیـه [ شـهر   در یبسـیار مهمـ   م. کنفـرانس  325در سـال   ؛ن رسمی اعالم کردمسیحیت را دی

پذیرند و مسـیح  را نمی 1هیت مسیحعقایدي که الوکه  ي کار این شورا این بودامروزي] برگزار شد که خالصه
، عقاید عیسی مسیحمخلوق دانستن  همچنین قبول رد الوهیت مسیح و .دانند، طرد شودخداوند می »مخلوق« را

                                                        
  .الوهیت یعنی یکی شدن ذات خدا و مسیح -1
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در اینجا فقط به این توضـیح کوتـاه بسـنده     .طلبدهمتی جدا میآن  بود که شرح مفصل »آریوس«فردي به نام 
زد آریوس فریـاد مـی  است.  »مخلوق خداوند«مسیح خداوند نیست، بلکه  آریوس،ي اعتقادات بر پایهکنیم که 

 توان خدا را صاحب فرزند دانست؟مگر می .را نابخردانهپوچ و این عقیده  و رها کنید» سه دست بردارید از«
دایـر   مسئلهراي گفتگو بر این بشورایی  ،در نیقیهاین رو . از ه بودروشن است که این عقیده طوفانی به پا کرد

زدن  نه براي درد دل کردن با آریوس، بلکه بـراي  این شورازیرا  احتماالً ناگفته نتیجه این شورا پیداست؛شد. 
را او عقاید عمالً  راي با آریوس داشت،نفر، هم 22پس این مجمع با اینکه  تشکیل شده بود. »عقاید آریوسی«

 »هـا آریوسـی «اعالم داشت. از این پـس بـود کـه     ويبر ضد عقاید ي نهایی خود را أر گزاري دانست و بدعت
   گرفتند.بدعت گزار و تحت تعقیب قرار می

طـور رسـمی و دیـوانی، مهـر تاییـد      ه شناسیم، بعقیده تثلیثی که امروزه می پس نتیجه این کنفرانس، این شد که
 1به تثلیـث ، این مجمعاعضاي  در پایان این کنفرانس،در واقع  .وقت ابالغ شدهاي  به تمام کلیسا خورد و رفته رفته

-یـا هـم   گـوهر همخودشان،  به قولس، یک ذات و یک جوهر یا یعنی پدر، پسر، روح القدو این یعنی راي دادند 

روح پسـر و   ،در ایـن دیـدگاه پـدر    .اندهستند، که به سه شکل متفاوت نمود پیدا کرده) consubstantialis( جوهر
. ازلی هستند. چون خداوند ازلی اسـت  هر سه کدام مخلوق نیستند، وهیچی یعن .القدس، تجسم خداي واحد هستند

آریوس معتقد بود که خداوند ازلی است ولی مسیح توسط خداوند خلق شده است. ایـن یعنـی   ها  آن ولی در مقابل
[بـه معنـاي   تفکرات آریایی داشته که مسیح وجود نداشته است. این دقیقاً دیدگاه قرآن است. در واقع  زمانی وجود

   آریوسی] دارند.
و  -یک سري روحانیون مسـیحی جمـع شـدند و مانیفسـت مـورد قبـول خودشـان         در شوراي نیقیهعمالً  سپ

مباحـث درون ایـن کنفـرانس (کـه     . را مکتوب کرده و به مردمِ جهانِ مسـیحی دیکتـه کردنـد    -امپراطور کنستانتین 
این چنینـی) و نتـایج ایـن کنفـرانس و     هاي  بحثدیگر یح و ب مخلوق یا ازلی بودن مسمباحثی فلسفی است، در با

. در حوادث جهان تا خود امروز رقم زده اسـت اي ه کنند آمد، وقایع تعیینبه وجود  وقایعی که پس از این کنفرانس
 در سده هفتم میالدي (یعنـی سیصـد   ا رد مانیفست این شورا تاسیس شد.مختلف در تایید یهاي  فرقهاز همان ابتدا 

، غنوسـیان  ن]=یعقوبیـا [سـتوریان، ژاکوبیـان   ن :مختلفد مسـیحی هاي  حدوده خاورمیانه، پر است از فرقهسال بعد) م
  . ...و یا مینائیان نصیریان ، ابیونیان،]=گنوسیان[

معـروف بـه    2»فرهـاد «توسـط   هـایی رسالهم. 340شوراي نیقیه یعنی سال سال پس از  15 جالب است بدانیم که
دهـد افراهـات   چرا که نشان مـی رد. که نکات مهمی براي پژوهشگران دینی امروز دا ه استنوشته شدسی پارداناي 

 »دیاتسرون«ل افراهات فردي زرتشتی بود که تحت تاثیر تعلیمات انجی. خبر استد] از نتایج شوراي نیقیه بیفرها=[

                                                        
القدس یـک خـداي واحـد در سـه شـخص      تثلیث یعنی سه بخش کردن. شوراي نیقیه به این عقیده راي داد که پدر، پسر، و روح -1

  هستند. فرمول تثلیث به بهترین شکل ممکن در تصویر زیر مشخص است.
  .رساله باقی مانده است 23کنند که از او طاب میخ  aphrahat یا » افراهات«را  هادفر ها نامغربی -2
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 قبل از شوراي نیقیـه هنوز عقاید  یابیم که اویدر م ي ويماندهباقیهاي  . از محتواي رسالهبه مسیحیت گرویده بود
م. بـا شـوراي    410نخسـت در سـال    نتایج شوراي نیقیـه که بینیم می نیزدر اسناد دیگر  گواینکهد. دهرا بازتاب می

هـاي   از روم در ایران، به کلیسا »ماروتا«م. با حضور اسقفی به نام  421بزرگ مسیحیان در تیسفون و سپس در سال 
تحـت تـاثیر   کـه  این بـاور   .بودن عیسی به خداباور  ترین نتیجه این شوراها چه بود؟اما مهم. راه یافته استایرانی 

ولـی   شـد تدریج در مناطق غربی امپراطوري ایـران دیکتـه مـی   ه مهم، بهاي  پس از این کنفرانس ،فرهنگ یونانیست
(دقت کنید مسیحیان بخش شرقی اند ده شدهکوچ دا »امپراطوري ایران شرقی بخش«مسیحیان سوري و عرب که در 

خود را نگه داشته بودنـد. و  هاي  مناطق کرمان و سیستان و خراسان و...) بی توجه به شوراي نیقیه، باور ایران یعنی
  اند.داشتهنگهرا این باورها سانی را تشکیل دادند ساایرانی، حکومت پساهاي  بینیم که وقتی عرببعدها می

  

  
  ان در مسیحیت تثلیثیفرمول ایم

  
  :میالدي 451شوراي کالسدون در 

میالدي شورایی از مسیحان جهان توسط امپراطـور مارسـیان در شـهر کالسـدون (شـهري در       451در اکتبر سال 
گفـت کـه   به مشکل ائوتوخوس رسیدگی کنند. اما ائوتوخوس چه می این بار نزدیکی کنستانتینپول) تشکیل شد که

 در جهـت جهـانی   ان مسیحیت را آشفته ساخته تا جایی که آنها را مجبـور بـه برپـایی نشسـتی    خواب پدران با ایم
پـرورش و  در شـهر کنسـتانتینپول ایـن نظریـه را     اي هدر صـومع  ائوتوخـوس ؟ کرده اسـت او هاي  رسیدگی به باور

وري بسـیار مهمـی   اند. این تئـ داد که ذات خداوندي و ذات انسانی مسیح، در ذات الهی وي ادغام شدهگسترش می
  است.  »نفی انسانیت عیسی مسیح«ه معناي این عقیده در واقع ب است. زیرا
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ـ   لقدس مورد تایید همگـان قـرار گرفـت.   ادر شوراي نیقیه، رابطه ازلی و ابدي پدر، پسر، روحگفتیم که  ه ولـی ب
[دو ذات، یـا دو   سرشـت  ها سر باز زد که اگر پدر و پسـر دو چیـز جـدا از هـم هسـتند، آیـا دو      زودي این اندیشه

اراده دارند، یـا یـک اراده دارنـد؟    یک ماهیت دارند؟ آیا دو  اینکه یادو ماهیت دارند  طبیعت] دارند؟ آیا پدر و پسر
مسیحی معتقد بودنـد کـه مسـیح داراي     دانانالهیشد. منجر به تشکیل یک فرقه می هاپاسخ هر کدام از این پرسش

عد است. یک بعـد الهـی وي را   عد خدایی، دو بعد انسانی. روشن است که در چنین شرایطی گروهـی بو دیگري ب 
ایـن مطلـب    عکـس گرفتند و گروهی و بعد انسانی وي را نادیده می ساخته]تر پررنگ[یعنی  [اصطالحاً] بولد کرده

الوهیـت مسـیح   پس همانطور که در شـوراي نیقیـه، آریـوس بـه رد     ائوتوخوس از دسته اول بود. . را عقیده داشتند
، ائوتوخـوس بـه   نیـز  در شـوراي کالسـدون   و در نتیجه این شورا عقاید آریوسی بدعت شناخته شد؛ اعتقاد داشت،

. پـس بـا ایـن    به رد عقاید ائوتوخوسی راي داد جالب است که این شورا نیزداشت و نفی بعد انسانی مسیح اعتقاد 
(یعنی یکـی بـودن    عیسی مسیح در الوهیت :کل امضا شد کهاوصاف، روشن است که اعتقادنامه این شورا به این ش

ی انسـان  عیسـی بـه واقـع    . این بدین معناست کهانسانیت کامل استهمچنین در و  القدس)ذات پدر و پسر و روح
اسـت. یعنـی در عـین اتحـاد پـدر و پسـر، ایـن تمـایز         [با ذات الهی کامل] حقیقی و کامل و در عین حال خداوند 

، شـوراي کالسـدون بـه ایـن     ي ائوتوخوسـی بر خالف این عقیدهبا این اوصاف، شود. پس حفظ میانسانی و الهی 
و هـم بایـد از   شوند یعنی مسیح را هم باید از دید الهـی  ابعاد الهی و انسانی مسیح با هم ادغام نمینتیجه رسید که 

 و طبیعـت در یـک شـخص   ددر مسـیح  «گویـد  اگر خالصه کنیم شوراي کالسدون مـی  پس دید انسانی نگریست.
ائوتوخـوس، بـه رد آراي نسـتوریوس    هـاي   کالسـدون، در کنـار رد ادعـا    451گفتنی است که شوراي  »وجود دارد.

سـتوریوس چـه کسـی بـود و     ندر ایـن میـان   م. افسوس) نیز تاکید دوبـاره داشـت. امـا     431(تایید دوباره شوراي 
  شوراي افسوس در چه مورد بود؟  

   
ستوریوسن:   

موسـوم   ،باسـتان دوران پایانی  هم مشکل جدي قرون ث الوهیت کم بود، بحث طبیعت انسانی و الهی مسیحبح
تا اینجا با کلیـت تفکـرات ایـن    که آشنایی کمتري با مسیحت داشته، اي ه احتماالً خوانندبه عصر هلنیستی شده بود. 

ایـن مسـئله واقعـاً    ي آورده، آشـنا شـده اسـت.    گرایی یا تثلیـث رو گانهکه چگونه این دین به سهمسئله  و این دین
کرد ولی در نهایت همـانطور کـه زکریـاي    مسیحیت شوراهایی براي همبستگی مسیحیان ایجاد می مضحک است که

ناي هموتیل]Zacharias of Mytilene سـرکوب ائوتوخـوس، ارتـداد     يشـوراي کالسـدون بـه بهانـه    « :گویـد ] مـی
ته و اعتال داده است و با جایگزین ساختن یـک ارتـداد بـا ارتـدادي دیگـر، کـل       ستوریویس را جایگزین آن ساخن

  1»جهان مسیحیت را متفرق و سر در گم ساخته است.

                                                        
 Frend, 1972, p 148ر.ك  -1
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ستوریوس (به یونانین: Νεστόριοςم.)  431تـا   428(از  یکوتـاه  س مسیحی و از پدران کلیسا کـه مـدت  ) قدی
 گـزاري بـه بـدعت   شـدن وي  ه عقاید جدیدي رسـید. مـتهم  ب به زودياسقف اعظم کلیساي کنتسانتینپول شده بود، 

منجـر   و حتی بعدتر به تبعید وي به لیبی نهایت به عزل وي عقایدي که درریوس بود. ستومعلول این عقاید جدید ن
در واقع . دست نکشیدآن  از(سالی که شوراي کالسدون برگزار شد) م.  451، ولی هرگز تا زمان مرگش در سال شد

یـا  » توکـوس «در یونـانی واژه  . بـود به راه افتـاده  اي است که  فلسفیدینی  جریاناین توریوس نقطه اوج سدیدگاه ن
»tokos « .تئوتوکـوس  در این دوران اصطالحی تحت عنـوان  به معناي حامل [=حمل کننده] استTheotokos   بـه

ستوریوس معتقد بود کـه اگـر   ن رفت.وجود داشت که براي مریم مقدس، مادر عیسی به کار می» حامل خدا«معناي 
الهی کامل مسیحیت را بپذیریم، این اصطالح انسانیت کامل مسیح را از بـین   طبیعت دیدگاه طبیعت انسانی کامل و

تواند خدایی کامـل  نیازمند بدن شخصی براي به وجود آمدن است. پس در این صورت نمی ،برد زیرا این عیسیمی
ي ازلـی  توان خداونه میـچگ است.اي هفکرانعقیده کوته دنی جسمانیـیا در ب سیـباشد. این یعنی تولد خدا در عی

 »حامل مسیح«به معناي  »کریستوتوکوس«بنابراین او عبارت  متولد شدن در بدنی جسمانی دید!؟در حال را  و ابدي
و انسانی بـراي مسـیح    ستوریوس معتقد به دو ذات الهیپس ن پیشنهاد کرد.» حامل خدا«یا » تئوتوکوس«به جاي را 

 افسوسشوراي ِ در واقع دارد. این برخالف عقاید کلیساي وقت بود.هست ولی تفکیک این دو طبیعت را اعالم می
ائوتوخـوس تشـکیل شـد ولـی رد     عقاید  طرد در و یا شوراي کالسدون کهتشکیل شد  نستوریوسکه در رد عقاید 

به دو طبیعت الهی و انسانی مسـیح در یـک ذات بودنـد. ایـن یعنـی      تکرار شد، معتقد آن  وس نیز درستورینعقاید 
القدس. یعنی در حالی که مسیح یا خداوند دو طبیعـت  وحدانیت یا الوهیت مسیح. یعنی یکی شدن پدر پسر و روح

 این دو طبیعت، در دو جمـع  ستوریوس معتقد است کهاند. ولی ندارد، ولی این دو طبیعت در یک واحد جمع شده
مخالفـان  کنـد. گفتنـی اسـت کـه     ستوریوس حمایت مـی گرایی ن» دو«اند. جالب است که کلیساي ایران از این شده

سوس که از سیریل اسکندریه خط میستوریوس نمعتقد بودند که وي واقعیت جسـمانی خـدا   گرفتند، در شوراي اف
مشخص نیست که این مـورد هـم    ند. در واقعککه در اینجا شرح دادیم چنین کاري نمیاي ه آموز کند. ولیرا رد می
انسانی  يستوریوس را، به عنوان رد جنبهروشن نیست همین عقیده نیعنی  هست یا خیر؟ وسستورینهاي  از آموزه

   جداگانه روي آورده است؟اي مسئلهستوریوس به این عقیده به عنوان کردند؟ یا اینکه نخدا تعبیر می
ستوریوس ه ندیدگا ،آن طیدر تشکیل شد و  رسیدگی به مشکل نستوریوس به دلیل م. افسوس 431پس شوراي 

امپراطـور تئودوسـیوس دوم و   در این لحظـه،  (جالب است که  .ندوي را کافر اعالم کرد را بدعت گزاري خوانده و
ر شد. ولی دیدگاه نیز تکرام.  451 در سال کالسدون ينامهاین دیدگاه در اعتقاد ستوریوس بودند.)همسرش موافق ن

این رو رودان پذیرفته شد. از ستوریوس توسط مناطق آشوري (سوري) و میاننستوریان کلیساي شرق، محل تجمع ن
با  پسکرد.  شانحمایتشدت ه بو اسکان داد ها  آن به رغم میل رومیانعلی امپراطوري ساسانی نیز بنا به دالیلیشد. 

 تـرین قـدیمی  از یکـی  عنوان به که شرق، کلیساي ربانی عشاي ریان شد. مراسمستوایران مامنی براي ن این اوصاف
 هااین ماجرا اند.داده نسبت نستوریوس خود به که است دعاهایی شامل شود،می شناخته جهان در مسیحی يهامراسم
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باعـث شـد   ق، در کنار چند اتفـا معروف است، ] Nestorian Schism[ »تفرقه نستوري«یا » انشقاق نستوري«که به 
از یعنی به ایران مهاجرت کنند.  اهدیدگاین جدایی کلیساي شرق از کلیساي روم تثبیت شده و بسیاري از طرفداران 

م. که مجمع موسوم به  410کلیساي شرق را به رسمیت پذیرفت، تا  م.) 420تا  399( زمانی که یزدگرد اول ساسانی
از این  قدرت یافته بود. نتیجتاً رسمیت و کلیساي شرقعمالً  د،شرگزار در پایتخت ایران ب» شوراي تیسفون ـ سلوکیه«

پیروان وي،  مامنآورد، رفته رفته کلیساي شرق میرا پدید  »نستوري تفرقه«ظهور کرده و ستوریوس نکه  است دوره
اسـالمی)  تعـارف  مروایات  بر طبقم. که فردي به نام محمد ( 610توان حدس زد که تا می شود.ستوریان مین یعنی

ریشه دواندن مسـیحیت   چنانچه گفتیمالبته  کند، مسیحیت چگونه در قلب ایران رخنه کرده است.ادعاي پیامبري می
اعـدام  بـراي مثـال بـا     کردنـد. میخواست امپراطوري ایران نیز بود، زیرا ساسانیان از اختالفات مذهبی روم استفاده 

نستوري را  مسیحیتعمالً  ،ستوريو جایگزینی او با یک اسقف نم.  484کاتولیکوس رومی مستقر در ایران در سال 
  . ندکرد مهمان همیشگی خوان ایران

  
  :هاها و دیوفیزیتمونوفیزیت

و تاکیـد بـر الوهیـت     نیقیه عقاید آریوسی بدعت گزاري اعالم شـده  325پس تا اینجا روشن شد که در شوراي 
است. شاید مرگ تراژدیک آریوس بـا بـاال آوردن تمـام روده و     دس شدهالقمسیح، یعنی یکی بودن پدر، پسر، روح

ي جهـانی  ي ظاهراً بـه حـق در مسـموم شـدن وي توسـط دشـمنانش را در جامعـه       این شایعه معده و طحال خود،
شـد. و  بـیش از پـیش مـی   آن  هـا هـر  ها) از غیر آریوسیها (یعنی آریوسیگسترانده باشد. تا جایی که نفرت آریایی

نیـز  م. به بعـد شـده بـود     451موضع رسمی کلیسایی بیزانتس از سال عمالً  کهکالسدون  451یم که در شوراي دید
تاکید بر این اعتقاد شد که مسیح دو طبیعت انسانی و الهی کامل دارد و نباید با این عقیده مخالفت کرد. پس عقایـد  

 ،م. در شـوراي افسـوس   431در  نیز، ي کالسدونتر از شوراگزاري و محکوم شد. چندي قبلائوتوخوس نیز بدعت
شوند بلکه ها سرکوب نمیکه در چنین شرایطی نه تنها دیدگاه قابل حدس استنستوریوس کافر اعالم شد. این بار 

  شود. تري ایجاد میفضاي رادیکال
بنـی بـر تـک    م ،رشـد کـرده بـود   به سـرعت  و  در بین مسیحیان ظاهر شدهدیگر یک انشقاق بزرگ  در این فضا

شود در گفته می »مونوفیزیتیسم«دکترینی که عمالً  توان چنین گفت کهمیسرشتی یا دو سرشتی بودن ذات خداوند. 
، بر ودبدر واکنش به نستوریان شده  یعقوبیان، که محل تجمع غربکلیساي هاي  مقابله با نستوریان رشد کرد. آموزه

القـدس، یـک ذات و یـک    شکیل شده است. یعنـی پـدر، پسـر و روح   خداوند از یک ذات واحد الهی ت این بود که
 انسانی طبیعتپس  دارد، ماهیت یک فقط مسیح که کردمی ادعا هامونوفیزیت جدید موزهاین یعنی آسرشت دارند. 

 »سـم تیفیزی«گویند. می] Monophysitism[ »مونوفیزیتیسم« به این نظام فکري، .است شده جذب او الوهیت در او
اسـت. مونوفیزیسـم    گرایـی  به معناي طبیعـت  )شده فیزیک نیز از بخش اول این واژه یعنی فیزیو مشتق يواژه(که 

ذات یا یک اراده، و یک  القدس)روح و پسر ،پدرخداوند (ها معتقدند که پس مونوفیزیت» تک طبیعت گرایی«یعنی 
  ت.یک سرشت دارد و طبیعت انسانی مسیح، در طبیعت الهی وي حل شده اس
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 »دیوفیزیتیسـم «دکتـرین  بودنـد.  سـتوریان  کلیساي شرق یـا ن  »دیوفیزیتی«مسیحیان  دکترین غربی،این  در مقابل
القدس) از دو ذات تشکیل شده اسـت. یعنـی از یـک وجـه ذات     (پدر، پسر، روح یا مسیح معتقد است که خداوند

 ]Dyophysites[ »دیوفیزیتیسـم «سـیحیت را  خداوندي دارد، و از وجه دیگر، ذات یا سرشت انسانی. این نـوع از م 
ستوریان هـر  و نکالسدون  451 شوراي در واقع پسکرد. از این دیدگاه حمایت می شرقکلیساي عمالً گویند که می

طبیعـت در یـک شـخص (دو در یـک،      شود در فرمول دوستوریان را میبا ن هاآن ولی تفاوتدو دیوفیزیتی بودند. 
  بندي کرد.نستوریان) طبقه ،یعت در دو شخص (دو در دوها) و دو طبکالسدونی

  
  :مونوتلیتیسم

بـاز  آن را  ایجاد يایم این عقیده و زمینهیموس معترف اختصاص دادهـرونیوس و ماکسـما در بخشی که به سوف
  بپردازیم.آن  ایم. در اینجا سخن را کوتاه کنیم و فقط به شرح مختصري ازکرده

یک اراده دارد یا دو اراده؟ یک ذات دارد یا دو ذات؟ بحث  مسیح [=خداوند]که  فکريجریانات  ایندیدیم که 
خود از سمت ایـران،  هاي  اصلی این دوران بود. هراکلیوس پس از پیروزي بر خسرو پرویز، با فارغ شدن از نگرانی

نستانتینپول [قسطنطنیه] بـه  با پاتریارك کاین رو تصمیم داشت مسیحیت را زیر لواي یک اندیشه واحد در آورد. از 
بـه معنـاي اراده گرفتـه شـده و ایـن       thelemaي مونوتلیتیسم را ارائه کردند. تلیتیسـم از واژه  نام سرجیوس، نظریه

قدس گرچه دو ذات لاگر، تصمیم داشت این عقیده را بازتاب دهد که پدر، پسر، روحدیدگاه آشتی جویانه و سازش
آشتی دادن پیوند زدن و اراده دارند. در واقع مونوتلییسم یا تک اراده گرایی، در صدد انسانی و الهی دارند ولی یک 

رایج بود. اما برخالف تصور امپراطور، اولین نفـر سـوفرونیوس، پاتریـارك وقـت اورشـلیم و در ادامـه       هاي  دیدگاه
، خـود دردسـر جدیـد    انـه جویماکسیموس معترف به مخالفت جدي با وي پرداختند. تا جایی که این دیدگاه آشـتی 

الب جماکسیموس معترف دومین فردي است که در مقابل این جریان ابداعی هراکلیوس ایستاد. . مسیحیت شده بود
ماکسـیموس معتـرف بـود ولـو اینکـه پـس از        است که هر بالیی توانستند بر سرش آوردند ولی پیروز این جریـان 

  مرگش این پیروزي ثبت شود. 
 

   :یهودیت مسیحی
داننـد.   مـی مسیحیت و یهودیت دیت مسیحی چنانچه از نامش پیداست، دیدگاهی است که خود را از هر دو گروه یهو

مقـدس، بارهـا و بارهـا وعـده     هاي  به مسیح اعتقاد داشتند زیرا در کتاب دانند، ویهودیان مسیحی خود را جز یهودیان می
عیسی پیامبري انسانی بود کـه مـاموریتش، همـان اسـت کـه از      ند که بود معتقدولی این گروه  ظهور مسیح داده شده بود.

هـا و  یعنی احیاي شـکل واقعـی و اصـیل دیـن یهـود. ابیـونی       اند، انتظار داریم.اي که وعده ظهورش را دادهمسیح، منجی
سـت کـه   یهودیان مسیحی معتقد بودند که عیساي ناصري همان عیساي واقعـی ا از این گروه هستند. ها ناصریان یا مینایی

  ارانش دین عیسی را تحریف کردند.  ي ظهورش توسط پیامبران گذشته داده شده است ولی پولس و یوعده
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ها با شواهد درگیري مابین این فرقهاول یهودیت مسیحی تشکیل شد. هاي  از همان قرن اول میالدي به بعد هسته
ها در ابتداي کار، یهودیان مسیحی بیشتر از پولسی ها بسیار زیاد است. آنچه باید بدان توجه شود این است کهپولسی

افزایش یافت. احتمـال دارد کـه   ها  آن برتري ها و طبیعتاًبودند ولی از یک تاریخی به بعد، رفته رفته جمعیت پولسی
جهـان  رسـمی  تفکـر  عقاید آریوسی کفرآمیز اعالم شده و الوهیت مسیح به عنوان آن  نتایج شوراي نیقیه که بر طبق

باشد. یهودیان مسیحی با عقایدي همچون رد الوهیت مسـیح، ایمـانی   شده پذیرفته شده، سبب این برتري سیحیت م
آنهـا بـه راسـتی    کردنـد.  ، اجراي واجبات، ساده زیستی، نخوردن گوشت، ختنه و اموري مشابه زندگی مـی انهخالص

این یعنی خوانند. را یهودیان با ایمان میها  آن یه،یابیم که حتی مسیحان اولاز اوزبیوس درمیمردمانی با ایمان بودند. 
با اذیت  یحیان پولسی دست باال را گرفتند،مس به تدریج کهولی  ي یهودي مسیحیان بوده است.اورشلیم تحت سیطره

الم را فراري دادند. واضح است که یک سري به صورت مخفـی بـا اعـ    این منطقه یهودي مسیحیانخود هاي  و آزار
ولی غالب این جامعه به امپراطوري ایران اند. اعتقاد به مسیحیت پولسی، به زندگی خود در اورشلیم ادامه دادهظاهري 

هـاي   در میان جمعیتها  آن ها حل شدند. شواهد زیادي داریم کهمختلف در جوامع نستوري اطقفرار کرده و در من
عقیده بوده هم مسیح، مخلوق بودن عیسی و رد الوهیت درا ه آن معتقد بودند که نستوریوس نیز باودند و بستوري ن

کنند. بـه هـر   همین عقیده را تکرار می م. در افسوس نیز 431جالب است که مخالفان نستوریوس در شوراي  است.
 ها در منطقه موصل، اربیل، نینوا و اطرافحال آنچه مسلم است این است که به حکم شواهد مختلف اکثر این فراري

دهد که از قرن پنجم تا هفتم چطـور  این نشان میو نصیبین جمع شده باشند. برخی در منطه حران و حتی شاید ن آ
 ان مسـیحی یکی از این یهودی عبدالملک ما معتقدیم کهتا جایی که . ه استدر تفکر اعراب ریشه دوانیدها  آن عقاید

در واقع عقاید اولیه اسالم همگی یهـودي مسـیحی   کند. گیري میاست. چرا که عبدالملک نیز عقاید این گروه را پی
را با اسالم دسته بندي کنیم به موارد بسیار زیادي ها  آن هاي است. اگر بخواهیم عقاید این یهودي مسیحیان و شباهت

الوهیت شدت جریان دارد، تا عقاید آریوسی ضد ه رسیم. از اعتقاد قوي به اسفار موسی که در تفکر اعراب اولیه بمی
مسـیح و  اعتقاد به پسر خدا نبودن  مخلوق بودن و غیر ازلی بودن مسیح،اعتقاد به  مسیح که در قرآن جریان دارد. از

در این مـورد   آیهاهل علم و اهل کتاب که در قرآن چندین و چند هاي  گروه اکید برت شرك آلود بودن این باورها تا
 جالب آنکه این یهودي مسیحیان هسته اصلی تفکر هر دو گروه است. هیمیتاکید بر عقاید ابرا دیگر آنکه .آمده است

جهت نماز به سـمت اورشـلیم و حـس نفـرت از      توانبه این لیست میکنند. معرفی می» اهل علم«ابراهیم را اولین 
اشته و به اعتقاد دآن  . این، همه عقایدي است که یهودي مسیحیان این عصر بهرا افزود صلیب و انکار صلیب کشیدن

» جوبیلیز«ها کتابی به اسم اند انجیل مقدس ابیونیگفته چه اینکهکردند. به معتقدات دینی خود عمل میاي ه شکل ساد
از اي هدر این صورت، این امکان نیز وجود دارد که قرآن ترجماند. داده» فرقان«به این کتاب لقب ها  آن بوده که خود

یا اینکه رفرنس اصلی قرآن که همیشه با نام کتاب مرجع، کتاب مبین و این گونه الفاظ  جوبیلیز اصیل و اولیه باشد و
اسالم را در بین یهـودي مسـیحیان   هاي  توان رد پاي بنیانمیآشکارا  هر جهت، بهشود، همان جوبیلیز باشد. یاد می

مربوط به سده هفتم هاي  در کتابجستجو کرد. نویسنده این سطور مدعی است (و این ادعا براي اولین بار است که 
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واژه شود) که عبدالملک مروان از یهودیان خاخامی است. توجه بـه ایـن نکتـه کـه     منتشر میآن  و وقایع و حواشی
را  من، شودمی »مـکَـح«یا به تعبیري دیگر  ]hakam» [حاکام«معرب این واژه  عبري بوده کهاي ه واژعمالً  »خاخام«

سـاز  ي اندیشـه به این فرضـیه ، عبدالملکروایات متعارف اسالمی از مبادي فکري  سوزاندیشه جاتنوشتهدر مقابل 
نه تنها از یهودیان خاخامی هستند بلکه خود خاخام بوده و لقـب   ،یا پدرش مروان حکَمو  ويسازد که رهنمون می

کَـم« اثبات خواهیم کرد زودي ه بصل گفتیم و در این فبه ارث برده است.  همین زمانرا از خاخام]  :[یا در عبري» حـ
هـاي   فـردي از عـرب ساسـانی   عبـدالملک مـروان    که واضع محمدیانیسم، یا به عبارتی خالق محمد و محمدگرایی

شناختی خود را دهد و محمد، یا به قولی مسیح فرجامکه تفکرات یهودي مسیحی را بازتاب می استجغرافیاي ایران 
سازد. عبدالملک و فرزندانش در مسـیر  جهانی می یون و ترسیم یک هشت ضلعی منتظمصهبا ایستادن بر روي کوه 

از یهودیـت و مسـیحیت   هـا   آن اصـیل هاي  اند ولی باورنیز الهاماتی داشته هابوداییاز عقاید » ي محمدسازيپروژه«
فارغ از اینکه خود ایرانیِ یرا توان گفت عبدالملک مروان، یک تنه اینترنشنال است. زآریوسی وام گرفته شده است. می

 محمدیانیسـم فلسطینی (اسرائیلی) یعنی دمشـق و اورشـلیم دارد، عمـال     –عربی است که نظر به جغرافیاي سوري 
کَـمی«یا » یهودیت خاخامی«هاي  اندیشه کند که محصول(محمدگرایی) را خلق می این خود کهاوست » یهودیت حـ 

 هاعرفان گنوسیخصوصاً نیز چند جریان حاضر آریوسی با الهامتی از بودیسم و تلفیقی از آراي یهودي و مسیحیت 
   بوده است.

  

  :فکري ایران هايجریان
ي جغرافیایی، براي لحظاتی، قلمرو ایـران  براي سادگی در بیان گستره این فصل، خطوط پایانیو در  ما در اینجا

صـر را  دهیم. خسرو از شرق ایران تا اورشلیم و مبسط میرا به تصرفات خسرو پرویز در ابتداي سده هفتم میالدي 
 براي سادگی کار ما در ایـن نوشـتار  بوده باشد  وي کوتاهتصرفات زمان مدت  کهآورد. ولو اینتحت تصرف خود در

در نظـر بگیـریم،    در زمـان خسـرو پرویـز    آید. چنانچه تمام مناطق خاورمیانه امروزي را زمین بازي ایرانبه کار می
محمـد ابـن   «کـه بـه اصـطالح    اي ه ه باید اذعان داشت در ابتداي قرن هفتم میالدي، یعنی درست در همـان دور آنگا

خواند، در گسـتره جغرافیـایی ایـران کـه     ادعاي پیامبري خود را آشکار ساخته و مردم را به دین خود فرامی »عبداهللا
هـاي   شـهر  ري و همـدان، از  ، از خراسان بزرگ تـا بوده، از مرو تا کرمان و سیستان و زرنجآن  یز بخشی ازن محمد

ها تا قطر، و از پایتخت ایران تیسفون تا خـود  حوزه خلیج فارس مثل استخر و فارس و رام اردشیر و منطقه خوزي
-ها دین اصلی بـا فرقـه  توان گفت دهبه جرات می مصر،هاي  اللحم و اورشلیم و حتی تا اسکندریه و دیگر شهربیت

افغانسـتان، در کنـار    يبودیسـم در شـرق ایـران و در منطقـه    گفتـیم کـه   درشـت وجـود داشـته اسـت.      ریز وهاي  
نـوردد.  زند. مکتب مزدکیسم و مانویسم اوج گرفته و شهرها و اذهـان را درمـی  حرف اول را می تقریباً زرتشتیانیسم

سـتوري بـه اذهـان ایرانیـان ریشـه      ن دار با دیدگاه دیوفیزیتیمسیحت جوان، قبراق و شاداب همچون نوجوانی آینده
ایـران، همسـر    يملکـه  يو تـا اندیشـه   مونوفیزیت نیز راه خود را به این مناطق باز کردهیعقوبیان دوانده، در مقابل 

. یهودیان نیز که اندها سوق دادهو دربار ایران را به سمت برتري مونوفیزیت پیش آمدهزیباروي خسرو یعنی شیرین 
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جدیـدي کـه یکـی پـس از دیگـري      هـاي   ت میزبان این منطقه هستند. مسیحیت و یهودیت و فرقـه هزاران سال اس
مسیحی و یهودي کـه تحـت تـاثیر     ]یا گنوسیان[آیند از قبیل یعقوبی، نستوري، ابیونی، نُصیري و حتی غنوسیان  می

ونوتلیتیسم در جاي به جاي ایـن  مثل مونوفیزیتیسم، دیوفیزیتیسم، م ترعامها هستند و چندین و چند دکترین مانوي
باالست که بدون هیچ تردیدي بقایاي بت پرستان عـرب  آن قدر  مملکت در حال ریشه زدن هستند. رواداري منطقه

کشـوري کـه خسـرو    عمـالً   با این نگاه از دوردسـت، شوند. تا اواسط سده هشتم در مناطق مختلف منطقه دیده می
نبرد و تضارب آرایی بزرگتر از جنگ خسرو با هراکلیوس شده است. از هـر  ي کرد، صحنه حاکمیت میآن  به پرویز

هـا فرقـه   ي مختلف آن، یهودیت و دهها فرقهگري، بودیسم، مسیحیت و دهآورد. زرتشتیطرف یک عقیده هجوم می
م، ی، مزدکیسـ مختلف این دین، بت پرستی اولیه، یکتا پرستی اولیه، یکتا پرستی ابراهیمی، یکتا پرستی غیـر ابراهیمـ  

آرا به هم در یک منطقه و تحت یک [یـا  ن ای و...و...و... همگی و ظهور غالت شیعه مانویسم، زروانیسم، گنوسیسم
ي رقابتی را از دور نظر بیندازیم، انتظار داریـم در نهایـت   اند. اگر چنین صحنهحداکثر] دو امپراطوري برخورد کرده

پیـروز از  یکی از این رقبا در نهایت د این صحنه نبرد ماندگار نیست و رسحاصل شود؟ به نظر میآن  چه چیزي از
همین اتفـاق   کند.شود. یا بهتر است بگوییم خود باقی مانده و دیگران را از دور خارج میاین زمین بازي خارج می

ها به هم برخـورد  رقهتمام این ف توان گفتدر واقع میها محکوم به مرگ هستند. افتد. تمام این ادیان و فرقههم می
بر خـالف   . انفجاري کهه استاست که از شدت انفجار منطقه حاصل شد اسالم نام انفجار پر سر و صداییکرده و 

  لرزاند. بدن مردم هند تا آندلس [اسپانیا] را میها بلکه تمام دین مداران، نه قلبهاي  گفته
برون مرزي سده هفتم و هشتم میالدي، و همچنـین اسـناد    ي الزم براي مرور اسنادبا تمام این توضیحات، زمینه

 فـرا رسـیده کـه اسـناد و مـدارك تـک تـک       آن  وقـت  درون مرزي سده اول و دوم هجري آماده شده است. دیگـر 
   بنشینیم.ها  آن نقد و بررسی وسط گود ریخته و از آنجا بهرا رو  ایمیی که تا اینجا مطرح کردهادعاها
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  تنها دلیل براي آنکه این مطلب را تاریخ حقیقی اسالم در نظر بگیریم، 
  این است که پیامبر ذکر شده در اینجا را پیشاپیش محمد بدانیم.

  )یهودا دي نوو، جودیت کورن(      
  
  
  
  
  



  

  اسناد و مدارك برون مرزي 
  (سده هفتم و هشتم میالدي)

  
  
  پیشگفتار - 1

، تاریخ سده هفتم مـیالدي  علمی مختلفهاي  در زمینه شربهاي  ف پیشرفتـروزي ما به لطـدارك امـم و ادـاسن
 »هفـتم و هشـتم مـیالدي    يسده و مدارك برون مرزيِ اسناد«عنوان این فصل را من . کندرا طور دیگري بازیابی می

کنـیم ولـی در    واکـاوي را ریـم  در دسـت دا میالدي  800تا  600ی که از سال این یعنی باید اسناد و مدراکتم، گذاش
  مورد این عنوان توضیح مختصري الزم است. 

پـردازد.  پردازد که به منابع باقی مانده از غیـر مسـلمانان مـی   نخست آنکه واژه برون مرزي به اسناد و مدارکی می
نهـم   ساً تا سـده ایجاز است نه دقت. زیرا ما مدعی هستیم که اسا يجنبهبدیهی است که لفظ مسلمانان در اینجا از 

بـه  وجود ندارد که بخواهیم مسلمانان و غیرمسـلمانان را   م، دین مستقلی به نام اسالم 820میالدي یعنی حدود سال 
هـاي   لزوماً به افرادي که بـه بیـرون از قلمـرو   » مرزيبرون«برشماریم. پس در اینجا لفظ عنوان دو گروه مجزا از هم 

انـد اشـاره نـدارد. زیـرا اعـراب تـا       قرار گرفتهایدئولوژیکی اعراب ي ون از دایرهد، یا بیراناعراب نشسته جغرافیایی
 شـوند. اند و از این دهه است که به تدریج در محمدگرایی همگرا میمیالدي زیر پرچم واحدي درنیامده 750حدود 

آنگـاه  ، مبنا قرار دهـیم  مورخان اسالمی راهاي  که چنانچه نوشته این استبه معناي » اسناد برون مرزي«پس عبارت 
  از طرف غیر مسلمانان ثبت شده است.  خوانیم،می» مرزيبرون«را ها  آن که ما این اسناد باید اذعان داشت که

از ؛ م. نیسـت  800تـا سـال   این اسـناد  بررسی دقیق  دوم اینکه منظور از اسناد سده هفتم و هشتم میالدي، لزوماً
تا زمان یوحنـا دمشـقی در حـدود    این صفت مقدس دیدار شده و پوان نام محمد آنجا که از زمان عبدالملک ابن مر

به طور دقیق و حساب شده، بدون هیچ کـم و کاسـت در   پس لزومی ندارد که  م. هویتی مستقل گرفته، 750تا  740
ا کـه الزم  روایی و محتوایی بنشـینیم. گواینکـه در آنجـ    يموشکافانهمیالدي را به بررسی  800شماري، تا سال سال

ها، اسناد عینی مثل ها و نامهاز آنجا که به جز کتابایم. میالدي را نیز آورده 800پس از سال  جاتنوشتهاست حتی 
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هایی که مورد نیاز ما باشد، توسط غیر مسلمانان وجود ندارد، و نظر به اینکه تا ظهـور محمـدگرایی   ها، یا کتیبهسکه
هفـتم   يمنظور از اسناد و مدارك برون مرزي سدهمسلمانان نمانده است؛ پس هم (به جز قرآن) از  بحتی یک کتا

تا ظهور محمدگرایی در جهان (غالبـاً  جاتی است که نوشتهها و کتب و به طور کلی نامهاز  دستهآن و هشتم میالدي 
  توسط مسیحیان) تحریر شده است. 

استیال یافتنـد صـاحب   ها  آن ها برمردمانی که عربکه  ذکر شود این استپیشگفتار  دیگري که جا دارد در این مسئله
بـدون توجـه رهـا شـده     ها  آن جا مانده ازه اسناد ب متأسفانهمذهبی بودند که دینی و جات هها و نوشتسروده خط، ادبیات،

 بـه بعـد   دينهـم مـیال   يسده ازخارجی هاي  مسلمانان در مقابل نوشتههاي  است. شاید این موضوع به دلیل وفور نوشته
زیـادي در سرتاسـر جهـان     افرادخوشبختانه امروزه  باشد که سبب فراموشی این اسناد مهم براي پژوهشگران شده است.

کنند. حداقل سودي که بررسی این اسناد دارد این است کـه تـاریخ را یکطرفـه از قلـم افـرادي      بر روي این اسناد کار می
 کنـیم. مـی طبري و دیگـر اخبارنویسـان اسـالمی مطالعـه ن    دینوري، عد، بالذري، سواقدي، ابنهشام، اسحاق، ابنچون ابن
را بـا   و فصـل آتـی   اختصـاص دهـم   اسناد برون مرزي نقد و بررسی را به مطالعه و من تصمیم گرفتم این فصلبنابراین 
اختصـاص دهـم.   اب امپراطوري تازه تاسیس اعر »درون مرزي«به مدارك » اول و دوم هجري اسناد و مدارك سده«عنوان 

هـا در  ) عـرب م. 822تـا   622معـادل   هجري یا هاجري]=عربی[ 200تا  1روشن است که در این دو سده (یعنی از سال 
[فـارغ از  ها  آن ند که سعی داریم به تماماهجا گذاشته حال قدرت گیري بودند و اسناد و مدارك بسیار زیادي را براي ما ب

هـا،  کتـاب زنـیم منظـور مـا    وقتی از اسناد و مدارك حرف مـی باید توجه داشت که  ردازیم.بپراویان مسلمان] هاي  نوشته
رسـمی و سـلطنتی و حتـی    هـاي   کتیبـه  هـا و نبشـته گشـا باشـد)، سـنگ   بازرگـانی کـه گـره   هاي  ها (حتی نامهنامه الواح،

عـات  ز دسته اسنادي هستند کـه اطال ها اهاست. سکهتر از هر چیز دیگري سکهو مهمعوام و سنگ قبرها، هاي   سنگنبشته
فضـا بـراي   خاطر ماهیتشـان (کمبـود   ه و ب شدهها ضرب ها از جانب حکومتگذارند زیرا سکهباقی می زیادي را براي ما

تبلیـغ و برنامـه سیاسـی    رین تعناصر ممکن، بیشترین  ها و رسیدن به دست تمام شهروندان) با کم، پخش شدن سکهتبلیغ
ي ارزشـمندي  بکـر و دسـت نخـورده   هاي  دادهها، اطالعات سکهبنابراین شود. حک میها  آن روي ها برمذهبی حکومت
  دهد.وقت را نشان میهاي  مذهبی و سیاسی حکومت ياست که برنامه

، و دیگـر عناصـر   قـرآن  اطالعاتی از محمـد، اسـالم،  ترین ما در این فصل سعی داریم هر سند ارزشمندي که کم
یا صفحات کتـب   تصاویردید تمام مدارك در صورت لزوم مستند به بررسی کنیم. چنانچه خواهید  دهد رااسالم می

 اسناد را تا حد ممکن به ترتیب زمـان است که  بدین شکل، داریماینجا شیوه کاري که در پیش مربوطه خواهد شد. 
  :ده دو گروه سند وجود داردبه طور عم قرار دهیم. نکته بسیار مهم این است که در بحث حاضر،ها  آن نگارش

ما بـه   .دنزنحرف می »نامی محمد«از وجود دارند که  ياسناد یعنیاین  :است» ایجابی«اسناد یک سري  .1
   در هر سند منظور از محمد چه کسی یا چه چیزي است!که بررسی خواهیم کرد  تفصیل

در مورد محمـد،   ايکنندههخیراین یعنی اسنادي وجود دارند که به شکل  :است» سلبی«سري اسناد یک  .2
  اند. مطلق سکوت کردهبه طور قرآن، اسالم، 
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اسناد دسته اول، چنانچه خواهیم دید نه تنها بسیار اندك  تر هستند. زیرا اوالًمهم بسیارگروه دوم به نظر ما اسناد 
ثانیـاً   این کتاب اسـت. چون و چراها از اهداف اصلی از چون و چرا هستند که شرح این  پر هستند، بلکه این اسناد

در  کمااینکه برند.بهره می نیز [=برهان سکوت]» حجیت سکوت«از  بلکه هستند نه تنها بسیار زیاداسناد گروه دوم 
بـا تـواریخ   که به وضوح متفاوت، در موارد متعددي وقایعی ثبت کردند هاي  کنار سکوت عجیبشان در مورد رویداد

  متعارف همخوانی ندارند. 
هـاي   پردازيعواملی است که در فرضیهترین  ن سکوت به چه معناست؟ برهان سکوت که یکی از بزرگاما برها

شـکل   شود کـه بـر اسـاس اسـنادي اقامـه شـده کـه بـه        شناختی کاربرد دارد به استداللی گفته میتاریخی و باستان
 يتاب حاضر که بحث بر روي سـده کنند. در کمورد انتظار ما سکوت میهاي  ي وقایع و رویداددرباره آوري حیرت

هایی که بر اساس سـکوت اسـناد و مـدارك عینـی     هفتم میالدي و ردیابی محمد به لحاظ تاریخی بوده، به استدالل
خبري  هیچدسته از مدارکی هستند که آن  در واقع این اسناد، گوییم.اقامه شده، برهان سکوت یا حجیت سکوت می

د. خواهیم دید این اسناد تا چه اندازه، حتی موافقان روایت سنتی از اسالم ندهنمی به دست قرآن اسالم و از محمد،
، در فصل بعدي هم موضوعیت دارد. بـراي مثـال در آنجـا    ته کرده است. این دو صورت کلی مداركرا گیج و آشف

از اساسـاً   ان نیست، بلکهمسلم نه تنها راویان اسالمی،هاي  برخالف گفته پادشاه عرب،» اولین«دید، معاویه  خواهیم
هـایی کـه بـه نـام مسـیح یـا یحیـی        خبر ندارد و خود نیز نه در سـکه  و یا پیامبري به نام محمد اسالمدینی به اسم 

مانـده از  بـه جـا   سـکوت آثـار   . آوردنمـی  قـرآن  ها، هیچ حرفی از اسالم، محمد وزند و نه در کتیبهتعمیددهنده می
دیگـر  این موضوع در مـورد  ندارد.  به نام محمد خبر از پیغمبري عرباصالً  وي دهد کهوضوح نشان میه معاویه ب

آشـکارا دیـده    مسـئله در اسناد برون مرزي نیز همـین  تا قبل از عبدالملک مروان صادق است.  و امیران عرب،خلفا 
وضوح ه ب رودان،میان مناطق ، پاتریارك [=اسقف اعظم]سوم یهبه جا مانده از یشوعبهاي  براي مثال، نامهشود. می

 عفان و علـی   بنادوره حکومت عثمان  بر طبق روایات متعارف قاعدتاًهایی که دهد که این شخص در سالخبر می
، ولـی هـیچ خبـري از اسـالم و     اسـت » مسلمان بودن اعراب«و  »اسالم«، یعنی در دوره استیالي بودهطالب ابی بنا

پایـان خالفـت ولیـد ابـن     هـاي   که در سـال  هایی از ایران کشف شدهپاپیروسیا در مثالی دیگر پیامبر عرب ندارد. 
دیگـر بحثـی از یـک پاتریـارك      اينمونـه عبدالملک نیز، زندگی کامالً زرتشتی در فالت ایران جاري اسـت. یـا در   

حـد فاصـل   کـه  به جا مانده، خواهیم دید در این گفتگـو  عرب اي ه با فرماندیوحناي اول است  مسیحی که احتماالً
است امیر عرب که احتماالً عمرو ابن سعد یا عمرو ابن عاص اسـت، آشـکارا   م. شکل گرفته  644تا  639هاي  سال
گوید که شـما  می ،گوید ما اسفار موسی را قبول داریم. و جالب اینکه درست در زمانی که بحث از قوانین استمی

در اینجا قـرآن بـه وضـوح     ده کنید؟ااستف انین مهگرایه [اعراب]مسیحیان قوانین خود را دارید یا نیاز است که از قو
نـه قـرآن. در مثـالی دیگـر      ،اسـت پیامبر یهـود  موسی پنجگانه اسفار ] [مهگرایهغایب است و کتاب مقدس اعراب 
پاتریارك جـورج اول و  پایانی حکومت معاویه) هاي  سالحدوداً (یعنی م.  676خواهیم دید که در شوراي کلیسایی 

(یعنی بعد از یزید ابن معاویه در دوره شورش عبـداهللا ابـن    م 684در  سیوس پاتریارك کلیساي غربي آتانار نامهد
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هـاي   شود که شیوهبه وضوح گفته می در آنجا با بت پرستان عرب وجود دارد. زنان مسیحی نگرانی از ازدواج زبیر)
شناسیم ندارد. ها هیچ سنخیتی با اسالمی که ما میاین شیوه جالب اینکه ها نباید شبیه بت پرستان باشد ودفن جنازه

و  به دین و آیین محمد یا دین جدیـدي نیسـت و نگرانـی   مسیحیان نکته اینکه هیچ نگرانی و بحثی در مورد ورود 
ـ نیـز  هـا   آن به سمت اعراب نروند زیرا فرزنـدان  است که زنان مسیحیآن  از هاي مسیحیي این پاتریاركدلهره ا (ب

 يدایـره بـراي همیشـه از    شـوند) مـی و ضـبط  به نام پدر ثبـت   عمالً فرزندان خانواده ،دوراندر این  توجه به اینکه
  اند.مسیحیت خارج شده

هاست. بـه غایـت   مبتنی بر ناگفته» برهان سکوت«ولی اسناد سلبی یا  ،هاستدر واقع اسناد ایجابی مبتنی بر گفته
بـا ایـن   کند، چنـین عبـارتی   سده هفتم میالدي زندگی می يدر میانهکه فردي  مته باشیمضحک است که انتظار داش

سده هفتم میالدي هستیم و تا امروز فـردي بـه    يهم اکنون در میانهمن فالنی هستم، «براي ما ثبت کند که مضمون 
اسـت. بـه    دارنیـز خنـده   همسئلحتی فکر به این » وجود ندارد... و دینی به نام اسالم یا کتابی به نام قرآن نام محمد

هـا،  هـا، سـکه  کتیبـه ها و سنگ نبشتهها، ها سند عینی از قبیل کتابهمین دلیل است که ما باید از تحلیل سکوت ده
هـا،  و از این فرضیه رهنمون شویممختلف ولو مبتنی بر ظن و گمان هاي  ها] و... به فرضیهها [پاپیروسها، بردينامه

   .بهره ببریمیک عصر ي ها در بازسازي رویداد
چنانچه خواهید دید ما یکایک اسنادي که از سده هفتم باقی مانده را به نقد و بررسی ریزبینانه قرار خواهیم داد. 

دسـته از اسـناد   آن  در اینجا کار را با اسناد ایجابی برون مـرزي، یعنـی  ما چه اسناد ایجابی، و چه اسناد سلبی. پس 
و  کنـیم. آغاز میاند، م.) به محمد، قرآن یا اسالم اشاره کرده 800حدود ده هشتم میالدي (برون مرزي که تا پایان س
شـماري زیـر کـه بـر اسـاس      گـاه خواهیم در این راه با دقت و هشیاري خود، و با نظر به از خواننده این سطور می

  ، با ما همراه باشد. تنظیم شده روایات متعارف
در ذهـن  سـده هفـتم و هشـتم مـیالدي هسـتند      که نقاط بحرانـی   ییهاتاریخ الزامی است که الاقل یک سري از

رچه ما نیز به صورت مکرر به خلفا و امیران و رویدادهایی ماننـد جنـگ صـفین و مـوارد مشـابه      گ. داشته شودنگه
ت که ولی با این وجود بد نیس تا حول و حوش زمان اسناد مورد بحث در ذهن خواننده ترسیم شود؛ کنیماشاره می

شمار را در ذهن داشـته  ساس روایات متعارف تنظیم شده نظر بیندازید و تا حد توان این گاهبر ا شمار زیر کهبه گاه
 وقایع رویدادها، فکري، تواند فضايدارد به خوبی میروشن است که مخاطبی که این تواریخ را در ذهن نگهباشید. 

   ترسیم کند.دش در ذهن خورا میالدي سده هفتم سیاسی و دینی 
تـواریخ   کاملی را تنظیم کردیم که دیگر نه بر اسـاس شماري جداول گاه کتاب،در پایان  ،ما نیز براي سادگی کار

. با این شودبلکه بر اساس اسناد و مدارکی است که قرار است به تفصیل در این دو فصل پیش رو بررسی  ،متعارف
  و سپس سراغ اسنادایجابی برویم. ببینیمایات متعارف شمار زیر را بر اساس روتوضیحات ابتدا گاه
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 سال میالدي (بر اساس روایات متعارف) مهمهاي  رویداد

 570 ابرهه حبشی يتولد محمد در عام الفیل، حمله

 610- 609 آغاز تبلیغات علنی محمد

 622 هجرت از مکه به مدینه، مبدا تاریخ اعراباالول) سپتامبر (ربیع

 632 گزاري یزدگرد سوم، آغاز مبدا تاریخ یزدگردي، آغاز خالفت ابوبکرتاجمرگ محمد، 

  634  آغاز خالفت عمر ابن خطاب –مرگ ابوبکر 

 636 فتح سوریه و مناطق شام اًجنگ یرموك و نهایت

 638 فتح فلسطین و اسرائیل

 642 فتح تیسفون و شکست امپراطوري ایران

  644  ان ابن عفانمرگ عمر ابن خطاب، آغاز خالفت عثم

 652 سقوط کامل ایران، مرگ یزدگرد سوم، آغاز مبدا پسایزدگردي

  656- 655  طالب قتل عثمان، آغاز خالفت علی ابن ابی

  657 جنگ صفین بین علی و معاویه

   661- 660  طالب در مسجد کوفه و آغاز خالفت معاویهقتل علی ابن ابی

  678- 674  ها].ها [بیزانتسیي رومیر محاصرهمحاصره کنستانتینپول و شکست معاویه د

  680  مرگ معاویه و آغاز خالفت یزید ابن معاویه

  683  شورش عبداهللا ابن زبیر و مرگ یزید ابن معاویه

  692تا  683  رقابت زبیران و مروانیان براي خالفت

  685  مکه). - آغاز خالفت عبدالملک مروان (با وجود عبداهللا ابن زبیر در شهر مقدس 

  692  الصخرهشسکت عبداهللا ابن زبیر در مکه و به صلیب کشیدن وي، سال ساخته شدن قبه

  705  مرگ عبدالملک ابن مروان، آغاز خالفت ولید ابن عبدالملک

  715   سلیمان، عمر و یزیدمرگ ولید ابن عبدالملک و جانشینی 

  724  آغاز خالفت هشام ابن عبدالملک

  743  کوتاه مدت جانشینانهاي  خالفتمرگ خلیفه هشام و آغاز 

  748  )ابومسلم خراسانیآل محمد ( فرماندهشورش 

  750  ظهور خالفت عباسیان
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  اسناد ایجابی - 2
توضیح کاملی از تفاوت اسناد ایجابی و سلبی آوردیم، پس هر گونه توضـیح  این قصل، پیشگفتار  از آنجا که در

ش دوم این ی که در بخایجاب اینجا فقط این مطلب را اضافه کنیم که اسناددیگر در این رابطه، زیاده گویی است. در 
انـد. واقعیـت ایـن    میالدي، به نحوي از محمد حـرف زده  818است که تا سال شود، تمام مدارکی فصل بررسی می
ـ   دیگر ،از ارتداد اسماعیلیان نوشته استکه یوحنا دمشقی  ،میالدي به بعد 740است که از دهه  دارد کـه  ضـرورتی ن

و هـدف ایـن   به صورت ریزبینانه تمام اسناد را بررسی کنیم زیرا در زمان یوحنا، محمد در نقش پیامبر آشکار شده 
میالدي ادامـه   818ما این روند را تا  گرچه را ردگیري کند. »پروژه محمدسازي«و  کتاب همین است که واژه محمد

  که به نحوي ذکرشان ضرورت داشته را آوردیم.  ، آن دسته از مدارکیپس از یوحنا ولییم. اهداد
آوریم در پایان این بخش (قبل از پرداختن به اسـناد سـلبی) بـه صـورت     میآن را  دیگر آنکه چند سند که شرح

ضمیمه آمده، ولی بد نیست این توضیح را در همینجا اضافه کنیم که این اسناد، در بازه زمانی مورد نظـر مـا (یعنـی    
سازیم، از گروه اسناد و مـدارك  خاطر نشان میهمانجا به دالیلی که  اماهشتم میالدي) نوشته شده،  در سده هفتم و

و مـارونی   نامـه وقـایع  یوحناي نیقی، سـپس هاي  نوشته نخستین ضمیمه این بخشعینی این عصر حذف شده است.
  انیم کار را آغاز کنیم.تواست. با این توضیحات میپس از آن گفتگوي لئو سوم با عمر ابن عبدالعزیز 
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  :انجیل قرن ششمی ]Fly-Leaf[ صفحه سفید - 1- 2
 )Fragment on the Arab Conquestsاي (قطعـه احتمـاالً   ،شـود ظاهر مـی آن  بر روي» محمد« نامترین سندي که قدیمی

 یـن سـند، در  ا دهـد. خبـر مـی   م.] 637/638سلوکی [معادل  948یا  947سال  جنگی در از کهبه زبان سریانی است 
 قرن ششـم  ماتئوس [=متا] و مارکوس [=مرقس] متعلق به انجیل ]Fly-Leaf=[ صفحه سفیدبر روي اي هنوشتواقع 

خرچنـگ قورباغـه و ناخوانـا نوشـته و اطالعـات او       معلوم نیست چه کسی است،این سطور  مولفاست.  میالدي
کـه   به ذکر اسـت الزم راي ما به یادگار گذاشته است. ب بحث برانگیزيهاي  دادهبه هر حال  سرسري ارائه شده، ولی

 ولـی نیـز معلـوم نیسـت.    آن  زمان نگارشناخواناست و آن  بخش بزرگی از این سند این است که ينکته ترینمهم
و وقـایع  معاصـر   الهویـه ي مجهـول نویسـنده  اینگوید که میآن  و افعال درون لحن نوشتار اند،برخی محققان گفته

ي ناخوانا، به عنوان اولـین سـند   همین دیدگاه موجب شده که این برگه .است بوده ویدادهایی که نوشتهاین ر شاهد
  در دست ما بررسی شود. 

شش خط ابتدایی این نوشته و چند خط از پایان که باید این نکات را در ذهن داشت این سند  يپیش از مطالعه
تنها با حـدس نولدکـه    هااین قسمتک قرار گرفتند، ناخواناست. هایی از سطور میانی که در کمانآن، و حتی بخش

ایـن  اند، از اولین افرادي هستند که این سند را مطالعه کرده ،گفتنی است نولدکه و پالمریا پالمر خوانده شده است. 
کـه  ه شـده  ترجمـ  از زبان انگلیسی زیرمتن به متن خوانده شده توسط آنهاست.  رفرنس دیگر پژوهشگران، غالباًرو 

    1منتشر کرد. 1993پالمر در سال 
1. ]...[  
 ]...[ و محمد ]...[ .2

 2[...]شیش، مار الیا]کـ[... .3

 [...]آمدندها  آن و [...] .4

  [...]و از  [...]و  [...] .5

 [...]ماه  [...] نیرومند [...] .6

 ها [گریختند؟]و رومی[...] .7

 3در ماه ژانویه براي حفظ جانشان این حرف را پذیرفتندو  .8

 ،عفت گردیده و کشته شدند توسطدیگر بیهاي  و بسیاري از روستا 4]ساماحمص [ران اهل] [پس .9

 ، و تعداد زیادي از مردم کشته شدند و کسانیمحمد] 1...[ .10

                                                        
1- Palmer, Andrew, 1993, p 29  ر.ك:و همچنین Noldeke, 1875, p79.  

2   - Mar Elia… 

 شان توافق کردند و تسلیم شدند.منظور این خط این است که براي زندگی -3

4- Emesa [حمص، شهري در سوریه=] 
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 [به اسارت گرفته شدند] 2[...]تا بت از جلیل .11

  3[...]برپا کردند ؟]دمشق[عرب اردوگاه خود را نزدیک آن  [...] و .12

 4[...]دیدیما]؟ می[...] و ما هر [کج .13

 را [...] سپس در ب[یست] وها  آن فروختند ومیها  آن و روغن زیتون که .14

 هادام [...]رفت 6ســ[ـاســ[الر]یوس] 5[ششم] ماه مه .15

 را تعقیب کردند [...] ها  آن هاو رومی امسا[...] از نزدیکی  .16

 [...] و در دهم .17

 ها از حوالی دمشق گریختند[آگوست] رومی .18

 نفر. سپس در آغاز 10,000از [مردم] حدود  بسیاري .19

 ها آمدند. در بیستم آگوست سال نـ[ـهصد]رومی 7[ســا]ل .20

 گرد آمدند 1[و چهل و] هفت در جابیه .21
                                                                                                                                                                                        

 نوشته است. نولدکـه [جنگجویان] محمد اند. پالمر حدس خود را به شکل نولدکه و پالمر موفق به خواندن این قسمت متن نشده -1
هاي پیش آمده بر روي این سند، به دلیل ظاهر شدن نام محمد در همـین خـط   ناخوانا رها کرده است. از آنجا که تمام جدلآن را 
کـه دیگـران   آن گونـه  دیـدن اسـالم،   «هاي محققان دیگر را هم بیاوریم. رابرت هویلند در کتاب ، در اینجا بد نیست خوانشاست
اسـت کـه اسـتفان    نوشته است. این در حـالی  عراب} محمد{اشکل  بهاین قسمت را ) Hoyland 1997, p117  ر.ك» (اند دیده

 by {the Nomads of}نوشـته اسـت    55ص » شود: برآمدن اسالم در نگـاه مسـیحیان و یهودیـان   پیامبري ظاهر می«شومیکر در کتاب 

muhammad  پـالمر  است. یهودا دي نـوو و جودیـت کـورِن نیـز از      هاي} محمد{بدويیا  {صحرانشینان} محمدکه به معناي
اند. با تمام این تفاسـیر؛ آنچـه در   بردهبه کار  اند. دیگر محققان نیز یا این قسمت را ناخوانا گذاشته و یا کلماتی مشابهپیروي کرده

از روي حدس و گمان است. به صرفاً  اي قرار دهیماینجا با اهمیت است، متن این قسمت از سند است که ناخواناست و هر کلمه
 متن این قسمت را ناخوانا در نظر بگیریم. «[...]» در اینجا، نظر به اختالفات این پژوهشگران، ترجیح دادیم با عالمت همین دلیل ما 

2 - Galilee and Beth {…ZK…WT} 

 ] نزدیک [...] اردوگاه زدنـد، tayyayeاعراب [طایی= :) در اینجا آورده است.shoemaker, Stefen, 2021, p.55استفان شومیکر ( -3
[احتماال به دلیل  14، 13، 12صحیح باشد. عجیب اینکه رابرت هویلند از آوردن خطوط » نزدیک دمشق«پالمر حدس زده است که 

توانـد روي  رسد، زیرا حتی یک حرف در هر سـندي، مـی  کار اشتباه به نظر می حفظ انسجام متن] خودداري کرده است. ولی این
هاي زیـادي  آید، زیرا فعل خط سیزدهم محل بحثدر اینجا همین اشکال هم پیش می ته دقیقاًبرداشت خواننده تاثیر بگذارد. که الب

گزاري درون متن، در تاریخ» افعال«طور کلی نظر به ه دارد. ب» تاثیر بسزایی«بوده و در نقد و بررسی این سند، چنانکه خواهید دید 
 .استیک سند بسیار با اهمیت 

 اند.خوانده» خوشحال شدیم«آن را  و سباستین بروك» خوانده شد«به شکل مجهول آن را  ، نولدکه»دیدیم«پالمر این فعل را  -4

 شاید هم ماه اگوست.  -5

6- saq{ila}ra   رابرت هویلند لقب یونانی ساکالریوس را، هم در این سند، هم در رویدادنامه خوزستان، به شکل سـریانی آن یعنـی ،
 Hoyland 1997, p187 .ك رو همچنین  Hoyland 1997, p117 .ك رساقیالرا آورده است. 

 میالدي. 636با منظور سال سلوکی، مقارن  -7
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 ها و تعداد بسیار زیادي کـ[شته] شدند [از][...] رومی .22

 ها [حـ]دود پنجاه هزار [...][ر]ومی .23

 ]؟[...] در سال نهصد و چهـ[ـل و هشت .24

 [...]اي او بر [...] .25

26. [...] 

27. [...] 

28. [...] 

 3 2ها به دردسر افتادند.و رومی [...] .29
  

 
  تصویري از ترجمه انگلیسی 

 سفید انجیل قرن ششم يهبرگ يخوانده شدههاي  بخش

                                                                                                                                                                                        
1 - Gabitha 

   آورده است. آن را  این خط آخر در خوانش آندرو پالمر وجود ندارد، ولی نولدکه -2
و  124صـص    کورِن، جودیـت، ترجمـه س. تیسـفون،    –)، دي نوو، یهودا Crossroads to Islamهاي گذر به اسالم (چندراهی -3

  آوردیم برگرفته از منبع اول و همچنین آندرو پالمر است.) (سندي که ما penn, 2015, p.23.ك رهمچنین  .125
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  سفید انجیل قرن ششم صفحهي از تصویر

  دهدقرمز رنگ، نام محمد را نشان میهاي  پیکان
  

رابرت هویلند با  در کتاب متنخوانده شود. این  ترو منسجم یکپارچهصورت به  این متن ،بد نیست یکبار دیگر
   :آمده است در ناخوانا به این شکلهاي  ر قسمتبیشتبا حذف » انددیدهرا آن  که دیگرانآن گونه  دیدن اسالم،«عنوان 

 In January {the people of} Ḥimṣ took the word for their lives and many villages were 
ravaged by the killing of {the Arabs of} Muhammad (Mūḥmd) and many people 
were slain and {taken} prisoner from Galilee as far as Beth ... . 
On the tw{enty-six}th of May the Saq{īlā}rā went { ... } from the vicinity of Hims 
and the Romans chased them { ... }. 
On the tenth {of August} the Romans fled from the vicinity of Damascus {and there 
were killed} many {people}, some ten thousand. And at the turn {of the ye }ar the 
Romans came. On the twentieth of August in the year n{ine hundred and forty-}seven 
there gathered in Gabitha {a multitude of} the Romans, and many people {of the R } 
omans were kil{led}, { s }ome fifty thousand.  1  

                                                        
  Hoyland 1997, p. 117  ر.ك -1



 فصل پنجم: اسناد و مدارك برون مرزي/  117

 » ،توسـط  زیـادي هـاي   روستاشان گرفتند و  ] را براي زندگیپیامیحمص سخنی [ }مردم{در ماه ژانویه 
زنـدانی  کشته و  بت... تاجلیل  زیادي از اهالی را کشتند و مردم. ندشدویران  )محمد( دمّحم} اعراب{

حمـص رومیـان را   ی از نزدیک ال}را [=ساکالریوس] رفت...ی{ـساق ماه مه بیس{ت و ششم}شدند. در 
   ..تعقیب کردند.

حدود ده  } {مردم} زیادي. خیلی،کشته شدند{و  گریختندرومیان از نزدیکی دمشق  }آگوست{ دهمدر 
هاي  رومی ن{هصد و چهل} و هفتآگوست سال  بیستمرومیان برگشتند. در  }ال{هزار. با بازگشت س

  ».50,000دود ـ}ح{ ،}ه شدندـ{ـکشتمردم زیادي {از ر}وم در جابیه تجمع کردند و  {زیادي}
 

  :نقد و بررسی
مدعی شدند کـه   پالمرنولدکه و است. ندرو پالمر توسط آترجمه متن سریانی این سند  در اینجا آوردیم، ما آنچه

نامش در [محلی که  این در حالیست که جابیه، استمیالدي  637-636در سال  1»یرموك«جنگ  بهاین سند مربوط 
نیـز  شناسـان سـنتی   اسـالم  کیلومتر فاصله دارد و این فاصله کمی نیسـت.  20یرموك حدود محل ا ب ]متن فوق آمده

 رفتـه به کار  »تعقیب رومیان«و » اعراب محمد«عبارات آن  درچرا که  ،است »یرموك«گویند که این جنگ، همان  می
ر مورد اینکـه ایـن مـتن در    اما د و البته تالش اعراب براي شکست قواي روم و تسخیر شامات روشن است. است.

در نظر » در اثبات وجود محمد«یک سند معتبر به عنوان  ها راتوان این نوشتهچه زمانی نگارش شده و اینکه آیا می
   آراي متفاوتی ارائه شده است. گرفت یا نه،

کـرد. هویلنـد   کسی که دیدگاهش کمابیش همراه با روایات متعارف است، آغاز » رابرت هویلند«توان از میاول، 
دانر موافق است که با توجه فرِد با  کسفورد،آدانشگاه  ازاز شاگردان پاتریشیا کرون استاد مطالعات شرق شناسی و 

شـناس  اسـالم اولیـگ   هاینتسکارل . ولی بپذیریمبا احتیاط ا این سند ر متن، بایدهاي  به ناخوانا بودن بیشتر قسمت
 ؛قرن هشتم مـیالدي نوشـته شـده باشـد     این سند باید در کند کهاظهار می قاطعطور ه بآلمانی منتقد روایات سنتی، 

چـه برسـد بـه     ،آشنا نبـوده  هم م. نام محمد براي اعراب 637که در سال  استاین  رايت این حصبراي  ويدلیل 
. م 687سـال   دراولین بـار   »محمد رسول اهللا«عبارت اعراب نیز با محمد آشنا باشند. وي معتقد است که  اینکه غیر

م.  691بـه سـال    صـخره القبـه  هـاي در کتیبهاین شعار آن  پس ازپور] ضرب شده و شاهدر بیشاپور [=بیاي کهدر س
گوید. ولی اگر همین یک راي، تمام استدالل وي باشد، پس باید گفت ایـن  البته که اولیگ صحیح میشود. دیده می

اینکه با دلیل دیگري مستند سازد که نام محمد پیش از این تـاریخ  مگر است و قابل قبول نیست،  »دوري«استداللی 
بحث ما در اینجا همین است که آیا اعراب اساساً  ،صورت در غیر این راي اعراب ناآشنا بوده استم.) ب 687(یعنی 

                                                        
1- battle of the Yarmuk [=هاجریون=اسـماعیلیون] و بیـزانتس    ه.خ) بین سپاه اعراب 15میالدي ( 636، نبردي که در ماه اگوست

[=امپراطوري روم شرقی]، در محلی به نام یرموك [نزدیک مرز سوریه و اردن امروزي] درگرفت و در نتیجه ایـن نبردهـا، منـاطق    
 م. مناطق فلسطین و اسراییل نیز 638شامات (سوریه) براي همیشه از دست بیزانتس خارج شد. دو سال پس از این جنگ، در سال 

  ها بر اساس روایات متعارف است.سقوط کرد. خواننده هشیار توجه دارد که این داده
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بـراي   ت کورننوو و جودیخوشبختانه این کار را یهودا ديالبته  شناختند یا خیر؟را می »محمدنامی«ها در این سال
معتقدنـد کـه نـام محمـد نـه بـر روي        نیز شناس اسرائیلیاین دو باستان اند.انجام داده به صورت کافی و وافی وي

پـس بایـد ایـن مـوارد      ،شـود هـا دیـده نمـی   ها و نه در هیچ کجاي دیگر قبل از این سالها و نه بر روي کتیبه سکه
 شـناس تري نگریست. این دو باستانود را با نقد و بررسی تیزبینانهشها رویت میمعدودي که نام محمد در این سال

 پـور] شاه[بی ي بیشاپورنام محمد حتی در سکهدهند که شناختی نشان میزبانبا متدي  روش شناختی با دستور کار
ه نیم قرن قبـل  چه رسد به اینک ،دنکننیز به یک شخص واقعی اشاره نمیمیالدي)  690(سال الصخره قبههاي  و کتیبه

را در فصل بعد ها  آن يیک شخصیت حقیقی داشته باشد. (جزئیات ادلّهبه عنوان  این واژه بار معنایی امروزي یعنی
سـازند کـه عبـارات نوشـته شـده روي ایـن       آوریم.) گفتنی است که یهودا دي نوو و جودیت کورِن روشن مـی می

بـه دلیـل    تریقدیم متنیک این عبارات رونویس از  چه بساشد و تواند نوشته شده باي انجیل، هر زمانی میصفحه
هـاي    قسـمت هاي  تاریخ«که کنند با این دلیل این ایده را راهبري میها  آن خاصی مثل آزمایش یک قلم جدید باشد.

به اینکه با توجه را در بر دارد پس سه سال  زمانی يبازهحداقل ناخواناست، آن  که اکثر خطوط متن خواناي همین
» هـا بـه دردسـر افتادنـد    و رومی«پایانی عبارت  یعنی خط 29 ناخواناست و در خطآن  چند خط از خطوط انتهایی

وقایع پس از  ها توضیح داده شده باشد و احتماالًچند خط ناخوانا واکنش رومیآن  بعید است که در ، لذاآمده است
بـر دارد.   این متن بازه زمانی بزرگتري را در بدین معناست کهاست و این استدالل آمده  م.) 637سلوکی ( 948سال 

نکتـه  از طرفـی   تواند بازه زمانی را بـازتر کنـد.  ناخواناست که باز هم میاین سند هم فراموش نکنید چند خط اول 
 جزئیات بـه ترین که بیش وقایع زیادي گزارش شدهدر تعداد جمالت کمی، که در این متن سند این است  دیگر این

 هـا تمـام ایـن  و  .نگارش این مـتن  نزدیکتر به و نه به زمان گرددسلوکی) بازمی 948و  947(م. 636و  635هاي  سال
از ایـن  او مستقیم  يپندارند حاکی از شتاب زدگی نویسنده در تجربهیعنی این نوشته چنانکه بسیاري از محققان می

بـه  نویسـنده  توجـه بیشـتر    یعنـی  :مطلب را انتظار داریم در روایت یک شاهد عینی عکس این زیرا مانیست وقایع 
ایـن  تـرین  را تجربه کرده و بخصوص به مهـم ها  آن وقایعی که نویسندهیعنی نزدیکتر است، ها  آن وي بهوقایعی که 
ـ  که هست ن نیزاین امکااین رو از نوشته شده باشد و  یعنی جنگ. پس این متن باید در زمانی دورتر رویدادها، ن ای

ایـن  پـس   فاقـد اعتبـار اسـت.   بصورت کامل صورت  در قدیم بوده باشد که در ایناز متنی موجود  یرونویسسند، 
زي براي چیـ یک انجیل نوشته شده، شاید رونویسی از آنجا که این متن بر صفحه اول « :ولدکه مبنی بر اینکهتصور ن

یهودا  زده یک مسیحی فراري.شتابهاي  تا برداشت نمایدبه حقیقت نزدیکتر می» شبیه آزمایش یک قلم جدید باشد
بازه زمانی چنـد سـاله را   چنینی وقتی یک متن ایندر هر صورت «دهند که دي نوو و جودیت کورن چنین ادامه می

   هـا پـس از ایـن رویـدادهایی کـه توصـیفش کـرده،       الیعنی س ]خود نویسنده هم شتابزده نیست البته و[در بر دارد 
سـال بـوده    "پنجـاه "سـال بـوده یـا     "پنج"داند که این مدت کسی چه میپس در این صورت . است هآنها را نوشت

آن  نگارش یم باید تاریخ دقیقرا مدرك بداناي هزیرا قبل از آنکه بتوانیم قطع کم اهمیت نیست. ،است؟ این موضوع
  1»بدانیم.را 
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ویی کـه بخـش بزرگـی از کتـاب دي نـوو را در      استدالل دي نوو کامالً منطقی است. فارغ از بحث زبانی و الگ
شده در این سـند،   ذکرهاي  سازد باید به این اندیشید که رویدادگیرد که استدالل مورد نیاز اولیگ را فراهم میبرمی

ناخواناست، ولی باز هم چندین سال را در بـر دارد؛ پـس بـدیهی اسـت کـه ایـن خطـوط،        آن  با آنکه اکثر خطوط
تواند حتی آزمایش ي یک مسیحی فراري نیست؛ بلکه با آرامش کامل نوشته شده است. پس میزدهگزارشات شتاب

دانیم. ولی مسـلم اسـت کـه ایـن     بعد باشد. اینکه چرا این متن را باید انتخاب کند نمیهاي  یک قلم جدید در سال
توانـد صـد سـال باشـد.     مـی تواند یـک روز باشـد،   گزارش مدتی بعد از این وقایع نوشته شده، حال این مدت می

  در دسته اسناد و مدارك این سده قرار داد. آن را  توان بدون دانستن تاریخ نگارش این سند، نمی
، نگرنـد مـی  مسـئله شناختی بـه  که با رویکردي انتقادي و تحلیلی زبان در کنار این آراي مخالفجالب است که 

م. (یعنی معاصـر بـا    637چ دلیلی ندارند که این سند در سال نیز هی »نولدکه« این سند همچونمعاصر بودن موافقان 
، همان جنگ یرمـوك اسـت و نویسـنده خـود     نولدکه و پالمر معتقدند که این جنگ است. »نوشته شده« این وقایع)

 :گویـد بـاره مـی  یهودا دي نـوو در ایـن  ارائه نکردند.  ي خودیهشاهد وقایع بوده است ولی هیچ دلیلی براي این نظر
 دهـد و پژوهشگر، مشکالت درون متن را مورد پرسـش قـرار نمـی   آن  کنند که طیاز الگویی استفاده میها  آن یراز«

این یعنی آنها پیشاپیش درستی روایات متعـارف را فـرض    »به دنبال تطبیق این متن با روایات متعارف است.صرفاً 
نویسـنده ایـن   بر اینکه  نولدکه و پالمردلیل که  دارد جودو احتمالالبته این ». دوري«اند، و این یعنی استدالل گرفته
ولـی   داردبیشـتري   سـازگاري  كبا جنگ یرمـو  این سند باشد کهدرون متن هاي  سال ،خود شاهد وقایع بوده ،سند

 باهم  یهمخوانی کاملبا تردید خوانده شده، آن  ا بودنناخوانبه خاطر که  ،درون متنهاي  داده واقعیت این است که
رسد که دلیل پالمر بیشتر وابسته به افعال درون متن باشد. زیرا وي خاطر نشـان  به نظر می البته .نداردجنگ یرموك 

هـاي   بـا سـال   معاصـر  نویسنده این سـطور، است که آن  این سند، حاکی از 13در خط » دیدیممی«فعل  سازد کهمی
به  یعنی ،مجهولبه شکل  نه به شکل استمراري، بلکه نولدکه این افعال رامشکل آنجاست که است ولی درون متن 

سریانی دانشگاه آکسفورد نیز راي نولدکه و پـالمر  هاي  سباستین بروك استاد زبانخوانده است. » دیده شد«صورت 
 بـردن به کار  شته به جزاین نو متأسفانهاست. زیرا  قرار دادهتردید  معاصر بودن نویسنده این سند، مورد مورد در را

تعقیب رومیان و و  - ی شبیه جنگجویان محمد یا اعراب محمد یا صحرانشینان محمدعبارتهم در آن  -اسم محمد 
ثبـت  را آن  خ دقیـق نوشـته شـدن   دهد که بتوانیم تاریزندانی شدن مردم جلیل و شهر حمص اطالعات دیگري نمی

توانـد از عـدم آگـاهی    ا این اختالف، مـی که منش محل این جنگ نیز با محل جنگ یرموك فاصله زیادي دارد. کنیم
ي ایـن برگـه  بروك نیز معتقد است نویسنده این متن شاهد مستقیم این وقایع نیست و سباستین پس . نویسنده باشد

  نوشته شده باشد.  متاخرتري  دورهباید در ناخواناي جنجالی، 
عبارتی شبیه [یا  محمدهاي  عرباساساً  که د این استرا، نکته ضروري که باید یادآور شبا تمام این آدوم آنکه، 

پـس ایـن امکـان     ي آآن به یک گـروه اسـت.  اشاره کند وبه یک فرد اشاره نمی ]یا پیروان محمد جنگجویان محمد
 »برگزیـده «یـا  » یش شـده اسـت «بـه   در این متن یعنی محمدباشد.  »فکري جریان«به یک  ي آناشارهوجود دارد که 
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منظـور از ایـن   اگر این رویکرد صحیح باشد، اشاره دارد که  محمدي» جریان«مربوط به او، به عبارات اشاره دارد و 
در جنوب بحرالمیت و همچنـین در مرکـز عـراق     مسیحی حل شده در نستوریان-یهوديهاي  عرب ، احتماالًاعراب

  موصل و اربیل هستند.  کوفه، کربال،کنونی یعنی در محدوده 
داشـته باشـد،    ابن عبـداهللا  یعنی محمدها  آن اشاره به فرمانده »اعراب محمد«عبارت  محمد دروناگر سوم آنکه، 

سـال پـس از فـوت     4میالدي (تاریخ جنگ یرموك،  636صورت با توجه به اینکه تاریخ درون متن به سال  در این
و  انـد تباه کـرده صورت باز هم باید پذیرفت کـه روایـات سـنتی اشـ     گردد در اینمحمد در روایات متعارف) بازمی

خواننده این سطور ایجاد شود که چه بسا محمد  پرسش در ذهن. البته شاید این محمد در این زمان زنده بوده است
یعنی محمد شخصیتی واقعی داشته و روایـات   باشد.بوده هجوم به حمص و اشغال سوریه زنده  زمان وم.  636در 

 مـدارك بعـدي،  خ این سوال را در اسناد بعدي خواهیم داد چرا که در پاس اند.متعارف زمان مرگ وي را اشتباه کرده
    .شودمی آورده، بلکه به وضوح نه با تردید مسئلههمین 

آن  وجه معلوم نیست. نویسندهت که تاریخ نگارش این سند به هیچتوان از این سند گفت این اسمعهذا آنچه می
، سـبب  این برگـه  ها، ناخوانا بودن بخش بزرگی از متني اینهمه در کنار اختالفش با روایات متعارف و ونامعلوم 

نباید فراموش کرد که ایـن مـتن   اینکه ضمن  را کنار بگزارند.آکادمیک، این سند  پژوهشگران راکث تقریباً شود کهمی
کـه سـند    مفهم این عبارات بدین معناستو  نوشته شده میالدي) 600تا  500هاي  (سال کنار انجیل قرن ششمی در

  .اضافه شده باشداین رویدادها  ي قبلسده انجیلبه  هر زمانی تواندمی ناخواناي حاضر
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  )Doctrine of Jacobتعلیمات ژاکوبی ( - 2- 2
، »دکتـرین یعقـوبی  «از قبیـل  که بـا عنـاوین گونـاگونی     در دست داریم تعلیمات یعقوبی استدومین سندي که 

 1اسـت. شناخته شده » یافته یعقوب نو تعمیدهاي  آموزه«و حتی  »یعقوبیهاي  هآموز« ،»یعقوب نومسیحیهاي  آموزه«
و  رانـد سـخن مـی   مبر اسالمپیا ترین سندیست که از محمدشناسان، این سند قدیمیخاوربسیاري از  يعقیده بنا بر
کـه معلـوم   اي هنوشـت چرا که چند خـط   اعتباري قائل نیستند؛ل) انجی صفحه سفیدروي هاي  سند قبلی (نوشته براي

و یـا اصـالً    »وجود محمـد «پذیرش تواند سند قابل قبولی براي کجا و توسط چه کسی نوشته شده، نمی ،کی نیست
ناآشـنا   الاقـل آید، خبر از عدم وجود محمد یا یینده مآاینکه اسنادي که در گو. به عنوان مدرکی تاریخی لحاظ شود

  .دهددي میسده هشتم میالاواسط بودن این فرد تا 
یکـی از اسـناد بحـث     خوانـد، کارتاژي سده هفـتم مـی   يمجلهرا آن  ، کتابی که پاتریشیا کرونتعلیمات یعقوبی

بـه یـک   اي ه و مخالفان این تئوري است. در بخشی از این کتـاب، اشـار  » محمد«برانگیز بین موافقان تاریخی بودن 
اسـتفاده   2»هانپیامبر ساراس«بلکه از عبارت  آورد.نمی »محمد«نامی از ، هم این سند متأسفانهولی  شود پیغمبر می

ها تا خود امروز قول ها و نقلی که در ترجمهبزرگ ایراد متأسفانهند. ها همان اعراب هستنساراس دانیمکه می کندمی
یـا   فکري متـرجم هاي  با توجه به پیش زمینه یا نقل قول از یک شخص، برگرداندن یک متن به زبان دیگر، بینیم،می

کلمـه  ممکن اسـت بـه جـاي    و  به فالن محل حمله کردند، "هاجریون"؛ اندنوشته جاییبراي مثال در  است. راوي
بـا  این مـتن  پژوهشگر یا مترجم ولی رفته باشد؛به کار  لیان، اعراب و...ها، اسماعینهاجریون، کلماتی نظیر ساراس ،

بـه   "مسـلمانان "کنـد کـه   گونه ترجمه می توجه به پیامد کارش، اینخود، بیقبلی و زمینه فکري هاي  ورتوجه به با
این گروه از مترجمین و  فقط از آنجا که نیست،افراد بحث بر روي قصد و غرض این البته . فالن محل حمله کردند

یـا  ترجمـه   ،انتوجـه بـه پیامـد کارشـ    پـس بـی  د، منظور از اعراب همان مسلمین هسـتن پندارند میبرداران یا نسخه
ردگیـري   سـعی در کـه   ،امروزي دقیق پژوهشگرشود که همین باعث می ند.شوو رد می کردهمفهومی برداري  نسخه

 .بینـیم همـین مشـکل را مـی   دکترین ژاکـوبی نیـز   در ، به بیراهه برود. دارددر تاریخ کلیدي یک شخص یا یک واژه 
گـزاري ایـن سـند، در بـین     اخـتالف آرا در تـاریخ   و معلوم نیست چـه زمـانی نوشـته شـده    تعلیمات یعقوبی دقیق 

پـس از وقـایع   انـدکی  درسـت   م. 634در سال که معتقدند  محققانیک سري از  پژوهشگران این حوزه زیاد است.
را به خوبی ترسیم کرده از جملـه اینکـه از    زیرا محیط فرهنگی و اجتماعی این عصر ؛است نوشته شدهدرون کتاب 

دامنـه   از محققـان  برخـی اجباري یهودیان را آورده است. تعمید ستور هراکلیوس بر غسل د معدود اسنادي است که

                                                        
و  »Doctrine of Jacob«، و نیـز  »Teaching of Jacob, Newly Baptized«، یـا  »Teaching of Jacob«هـاي  این کتاب با نـام  -1

  شناخته شده است.» Doctrina Jacobi, Nuper Baptizati«نام التین آن یعنی  همچنین با
  در بخش یوحنا دمشقی آمده است.» ساراسن«یابی واژه ریشه -2
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شـناس  بیـزانتس  »گیلبرت داگـرون «براي مثال  .دانندمی م. 647/648م تا  634هاي  مربوط به سالنگارش این اثر را 
گـزاري  محققان با تـاریخ  بیشتر 1است. زمان برده م. 647/648این اثر تا سال نگارش فقید فرانسوي معتقد است که 

گزاري اعتراض به این تاریخنیز هستند که  »پل اسپک«و » شان آنتونی«افرادي مثل داگرون موافقند، ولی در این بین 
رسـد. او  داند و دلیل او منطقی هم بـه نظـر مـی   م. می 670این متن را مرتبط با دهه  شان آنتونیبراي مثال  اند.کرده

  :نوشته است که دکترین یعقوبیکه در جایی از کند استدالل می
 »ها لگدمال سال زیر پاي ملت 640به مدت القدس از ما یهودیان رویگردان شد، که زیرا به درستی روح

هـا  ملـت ي تمـام  ردهمسیح را مصلوب کردند، تا به امروز ما ب یهودیان، پدران مازمان که آن  از. ایمشده
 2.»ایمال شدهو زیر پاهایشان لگدم بوده

 33تـا   30سـن  حـدود  مسـیح در  که دانیم می دهد. زیرام. را نشان می 670 يدهه آشکارا پس این بخش از متن
 گزاري است که معتقد است این مـتن در از منتقدان این تاریخدیگر نیز یکی  پل اسپک 3سالگی مصلوب شده است.

ظر پل اسپک صحیح باشد دیگر این سند موضوعیت ندارد. اگر ندر این مورد  4.نگارش شده استاواخر قرن هشتم 
تاریخ نگـارش هـر یـک از اسـنادي کـه بررسـی        است.با محمد بررسی اسناد معاصر  ،زیرا تمام بحث کتاب حاضر

آشکار شده، و در  »محمد«م. به بعد نام  690این است که از دهه کنیم، بسیار مهم است. زیرا ادعاي کتاب حاضر  می
قرن هشتم میالدي (یعنی از  اواسطم. براي او شخصیت پردازي شده تا جایی که در  740دهه  تاریجی یک روند تد

هم تاریخ دقیـق  آن  ،گزاري اسنادتاریخ بنابراینشود. م. به بعد) محمد، رفته رفته صاحب شخصیتی تاریخی می 750
 هـا گزارياز این تاریخهر کدام  هر صورتدر  ترین کاري است که باید براي هر سند انجام شود.مهم نگارش سند،
  گزاریم.  م. می 648تا  634ترین تاریخ ممکن یعنی ترین و قدیمیما فرض را بر محتمل صحیح باشد،

خواننده  فتد.ام. اتفاق می 634یعنی در بهار و تابستان سال  زمانی کوتاهکل داستانِ تعلیمات یعقوبی در یک بازه 
شماري ر طبق روایات متعارف، در این تاریخ، محمد دو سال است که وفات یافته است. گاههشیار در نظر دارد که ب

که قبل از بررسی این اسناد آوردیم، به همین دلیل است. در واقع پژوهشگر کنجکـاو بـا هـر تـاریخی کـه مشـاهده       
یـات هـر سـندي کـه     کند، خود را به همان فضاي تاریخی پرتاب کرده و بـا توجـه بـه روایـات متعـارف و روا      می
 »ینومسـیح  تعلیمات یعقوب«نباید فراموش کرد  کند.آوریم، فضاي سده هفتم میالدي را براي خویش ترسیم می می

، [بیـزانتس]  شـرقی  امپراطوري رومهاي  یت جامعه در قرن هفتم میالدي، سیاستبسیار ارزشمندي از وضعهاي  داده

                                                        
 Hoyland :كر.همچنـین   ، Sean William Anthony, Muhammad and the Empires of Faith, 2020, pp. 71-73.ك ر -1

1997a, 58–59; Prémare 2002, 148–50, 352 (13). Cf. Crone and Cook, 1977, 3; Cameron 2006, 182; 
Shoemaker 2011b, 21ff.; Boudignon 2013, 255  

 ,Vincent Dérocheاز مـتن یونـانی، ویـرایش شـده توسـط       )Andrew S. Jacobsترجمه انگلیسی، توسط اندرو س.ژاکوب ( -2

"Doctrina Jacobi," Travaux et Mémoires 11 (1991): 71-219. 44، ص. 

  .Sean William Anthony, Muhammad and the Empires of Faith, 2020, p. 91.ك ر -3

   .Speck, paul, 1997, pp. 263-439.ك ر -4
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[خسـرو دوم]  پرویز  خسروهاي  پس از جنگهاي  ها، ویرانیزمانی آنآخرالهاي  یهودي و گفتگوـ مسیحی  هاي  نزاع
  دهد.میبه دست » پیغمبر دروغین«بین جناحی و در نهایت اشاره به یک هاي  و هراکلیوس، نزاع

هراکلویس امپراطور دهد که شرح میدر آن هنگام به نام یعقوب را  تاجريتعلیمات یعقوبی داستان ایمان آوردن 
ــان را    روم شــرقی ــاري یهودی ــد دادن اجب ــتور غســل تعمی ــزانتس] دس ــرد[بی ــالم ک ــین  و اع ــداتوس همچن کاندی

]candidatus[1  تـاجر   ،کند. یعقـوب در کارتاژ این دستورات را اجرا می بوده، سرجیوسجورج یا که فردي به نام
یعقوب در ابتدا  البته شود.ده مییکی از این افرادي است که به اجبار غسل تعمید دایهودي سفر کرده به کارتاژ نیز، 

شـود.  و رازش فـاش مـی   شـده اش دیـده  ، ختنهشهر در حماماز شانس بد وي، کند که مسیحی است اما وانمود می
غسل تعمید دیـده   م.) 632می  31( 2در عید پنطیکاست کند، سپسروز را در زندان سپري می 100یعقوب در ابتدا 

 مطالعـه  را مقـدس  کتاب »الهی بینش یک هدایت با«وي این تمام ماجرا نیست زیرا شود. اما و به اجبار مسیحی می
آورد. از ایـن  قلبی به مسیح ایمـان مـی  به صورت  دارد. یعنی خودش حقیقت مسیحیت که شودمی متوجه و کندمی

  .  دهد آموزشها  آن به که پذیردمی و کندمی مالقات یافته تعمید یهودیان با او ،پس
یعقـوب   ،در ایـن کتـاب  ت یعقوب اسـت. گفتـیم کـه    دوس )Justus( یستس دیگر تعلیمات یعقوبی،شخصیت 

یعقوب  قدیمیدر کارتاژ یک دوست این رو از به دین مسیح بپیوندند.  کند که یهودیانِ دیگر نیز تبلیغ مینومسیحی 
در  نات جوانی یعقوب است کهدوست روزگار جوانی و شور و اشتیاق و هیجا پیوندد. یستسبه او می با نام یستس

ـ    بـاور نمـی  پرداخت به همین دلیل زار و اذیت مسیحیان میجوانی با خود یعقوب به آ راحتـی  ه کنـد کـه یعقـوب ب
به مسیحیت ایمان نیاورده است.  به اجبار غسل تعمید داده شده ولی هرگز قلباًنیز  یستس . گرچهباشدمسیحی شده 

خـود مسـیح را   دوست یعقوب نیز با ایمـان قلبـی    ،شود که یستسمیآن  به گذرد که منجرشرح آنچه در کتاب می
یسـتس بـراي یعقـوب تعریـف      این است کـه  ،. اما آنچه در اینجا براي ما مهم استگنجدذیرد، در این مقال نمیبپ

(یعنـی   candidatusیـک  اعـراب)  یعنـی  هـا (  نساراسکه است در فلسطین شنیده  ابراهیم،کند که از برادر خود  می
  .بسیار خشنود هستندفرد و یهودیان از کشته شدن این ند اهبه قتل رساندسرجیوس) را 

                                                        
هـاي غیریونـانی دکتـرین یعقـوبی،     کاندیـداتوس را در ترجمـه   افسر گارد شاهنشاهی یا عضو نظامی منصوب امپراطوري. نام این -1

آورد. نـام سـرجیوس را بـر اسـاس کرونـوگرافی      اصل کتاب که به یونانی است، نامی از او نمیحالی که اند در گفته» سرجیوس«
شدن وي را به سـال  دانیم. الزم به ذکر است که کرونوگرافی تئوفانس، شکست سرجیوس و کشته تئوفانس (قرن نهم میالدي) می

  زند.م. تاریخ می 633
است. عید پنطیکاست یا عید پنجاهه، یکی از عیدهاي اصلی مسـیحیان اسـت. بـه    » پنجاهمین«به معناي  Pentecostپنطیکاست یا  -2

» عیـد پـاك  «مصلوب شد و در سومین روز، از مرگ برخاسـت. جشـن روز سـوم را    » آدینه نیک«باور مسیحیان، عیسی مسیح در 
داد و در روز چهلم عروج کرد، ولی پیش از عروج خود به حواریـون قـول   گویند. عیسی تا روز چهلم به حواریون آموزش می یم

بفرستد. ده روز بعد یعنی در روز پنجاهم، روح القدس نزول کرده که مسیحیان این ها  آن القدس را براي مابقی آموزشداد که روح
هـا   آن گیرنـد. گیرند. یهودیان نیز، این روز را با نام شاووعوت جشن مـی یا روز پنجاهم جشن میعید پنطیکاست به عنوان  روز را

  معتقدند شاعوت، روز نزول تورات و ده فرمان یهوه به موسی است.
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ـ توسـط  روم [=بیـزانتس]   تا اینجا خبر از قتل یک عضو گارد شاهنشاهیبینیم چنانچه می هـا یـا همـان    نساراس
شنود و خود یستس از یاز دوست خود، یستس این خبرها را م ]یعنی یعقوب[اعراب در فلسطین است که نویسنده 

، براي یعقـوب  در البالي تعریف این وقایعیستس  است. اینجاست که شنیدهها را تمام این حرفبرادرش ابراهیم، 
 کند. بد نیست این بخش از متن را، از زبان خود یستساشاره می »هاساراسنپیامبر «موضوع محل بحث ما، یعنی به 

  :مطالعه کنیم ی ابراهیم][در واقع از قول برادر یستس، یعن
  

 "For at the time when (Sergius) the Candidatus was slaughtered by the Saracens I was 
in Caesarea"— Abraham says—"and I went out by boat to Sykamina. And they said: 
the Candidatus was slaughtered. And we Jews rejoiced greatly. And they said that a 
prophet appeared, coming with the Saracens and he is proclaiming the arrival of the 
coming Anointed One and Christ. And when I went out into Sykamina I communicated 
it to a certain very scriptural old man and I said to him: 'What do you say to me about 
this prophet who is appearing with the Saracens?' And with a great groan he said: 'He is 
a deceiver. Do prophets come with swords and chariots? Really these are works of 
disorder set in motion today, and I fear that the Christ who came earlier, whom the 
Christians worship, was the one sent by God and instead of him we shall accept 
Hermolaos. 

  For Isaiah said that we Jews have a mistaken and hardened heart, until all the land is 
made a desert. But go forth, [211] Mr. Abraham, and learn about this prophet who is 
appearing.' And I, Abraham, thoroughly investigating, heard from those who met him 
that you find nothing true in this so-called prophet, except shedding human blood. For 
he says that he has keys of Paradise which is unbelievable."  1  

 »ن  توسـط  [یعنـی سـرجیوس]   وستکاندیـدا  کـه  زمـانی  زیرا قیصـریه  در مـن  شـد،  کشـته  هـا  ساراسـ 
)Caesarea( سیکامینا به قایق با و - گوید می ابراهیم - بودم )Sykamina(  گفتنـد مـی هـا   آن و. رفـتم: 

 که هشد ظاهر پیامبري که گفتندمیها  آن و. شدیم خوشحال بسیار یهودیان ما وکشته شد.  ستوکاندیدا
 و. دهـد مـی  بشـارت  را ی که قرار اسـت بیایـد  مسیح و شده مسح یک ظهور او و آیدمی هانساراس با

 :گفـتم  او بـه  و گفت و شنودي داشـتم  ،مقدس کتابخبره در  پیرمردي با رفتم، سیکامینا به که هنگامی
 او :گفـت  يشـدید  لـه نا بـا او  و گـویی؟ می چه من به شده ظاهر هانساراس با که پیامبري این درباره

 μετὰ ξίφους καὶ :[بـه یونـانی   جنگـی هـاي   ارابه و شمشیر با پیامبران آیا .است [=دروغین] فریبکار

ἄρματος[ ترسممی من و افتاده، راه به امروز که است [و اغتشاش] نظمیبی این کارها واقعاً 2آیند؟می 

                                                        
  ,Vincent Dérocheاز مـتن یونـانی، ویـرایش شـده توسـط       )Andrew S. Jacobsترجمه انگلیسی، توسط اندرو س.ژاکوب ( -1

"Doctrina Jacobi," Travaux et Mémoires 11 (1991): 71-219. 200و  199، صص. 

آید. ولی متن یونانی او دروغین [یا فریبکار] است، زیرا پیامبر مسلح [یا مجهز] به شمشیر نمی :آمدهاین گونه هاي دیگر در ترجمه -2
] Swords and Chairotsیا پیامبر با شمشیر و ارابه جنگی [آ«یعنی  »آید؟می μετὰ ξίφους καὶ ἄρματοςآیا پیامبر با «گوید می
    »آید؟می
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 بـه  و باشـد بـوده   خدا فرستاده پرستند،می را او مسیحیان ، همان کس کهآمد این از پیش که مسیحی که
 .بپذیریم را ]کرایست؛ آنتی[=دجال 1هرموالئوسما [امروز]  او جاي

 ی بـی آب و  بیابان به زمین تمام که زمانی تا داریم سختی و منحرف قلب یهودیان ما که گفت اشعیا زیرا
، من و. شو آگاه است ظهور حال رد که پیامبري این از و ،ابراهیم به پیش برو ولیکن. شود تبدیل علف

 اصـطالح  به این در که شنیدم ،کردند مالقات را او که کسانی از ،یکسره در حال تحقیق ،ابراهیم[یعنی] 
[بـه   بهشـت هـاي   کلیدوي،  که گویدمی او زیرا .[ها]انسان خون ریختن به جزیابی، حقیقتی نمی پیغمبر
   »ست.نی این باورکردنی که دارد اختیار در را ]τὰς κλεῖς τοῦ παραδείσου :یونانی

  
  :نقد و بررسی

م. را مـنعکس   634 بهـار و تابسـتان  روایـات   پژوهشگران معتقدنـد دکتـرین یعقـوبی،   بیشتر چنانچه گفتیم اول، 
 فاصـله  درانـدکی پـس از همـین وقـایع شـروع شـده و نهایتـاً         به احتمال بسیار زیـاد، آن  زمان نگارشکند که  می

تعلیمـات  هـاي   بینـیم داده مـی  همانطور کهدر نقد این سند است.  تمام شدهآن  کار نگارشم.  648تا  634هاي   سال
مـا طبـق روایـت مسـلمانان      اولین اختالف این اسـت کـه   ؛اختالف فاحشی با اخبار مورخان مسلمان داردیعقوبی، 

در  کنـد؟ اشـاره مـی   »هاساراسن امبرپی«پس این سند به کدام ست. م. فوت کرده ا 632در سال  »محمد«دانیم که می
ن پیـامبر  «منتظـر آمـدن    گفته شده که یهودیان خوشحال از قتل سرجیوس کاندیداتوس روم واین سند  هـا ساراسـ« 
در سال پس از این حـوادث. ولـی    4صورت گرفته است یعنی  638فتح فلسطین در  طبق خوانش متعارف،هستند. 

گـر  اسـت و ا  وفات یافتـه دو سال است که زمان این در  محمد انیم کهخومی )اخبار مسلمانانهمین روایات (یعنی 
 ریـزد. هـم مـی  هبها  آن روایاتتمام  ،نظر بگیریم م. زنده در 634و محمد را در سال  این تواریخ اسالمی را نپذیریم

بـین راهـی    بـق سـتونِ  گفتیم، سپاه ابراهام (ابرهه حبشـی) ط  این کتاب هم اول فصلدر  اگر در خاطر داشته باشید،
مـد در سـال حرکـت ابرهـه بـه      حرکت کـرده اسـت و اگـر مح   براي سرکوب قبیله بنی عامر م.  547در  یافت شده
اویـان مسـلمان، تمـام روایـات     سـال زودتـر از اخبـار ر    23یعنی  ،ده باشدآمبه دنیا  الفیل][یعنی در عام سمت مکه

جـا کنـیم تـا تمـام     ت که حتـی انـدکی زمـان تولـد محمـد را جابـه      در واقع کافی اسریزد. هم میه نیز بها  آن دیگر
 مـرگ محمـد را چنـد سـال    سال ی است برقرار است. کاف مسئلههمین  نیزدر اینجا روایات مسلمانان به هم بریزد. 

بـراي مثـال چنانچـه محمـد در زمـان فـتح       . م بریـزد ه بهها  آن روایات دیگرتمام در نظر بگیریم تا  دیرتر زودتر یا
اگـر محمـدي    –بعدي به صراحت چنین ادعایی دارد) این یعنی محمـد  هاي  وریه و فلسطین زنده باشد (که سندس

ها پس از تاریخ ادعایی مسلمانان زنده بوده و در این صورت دوران خالفت ابـوبکر کـه هـیچ،    سال –در کار باشد 
م. زنـده بـوده و    634ر محمـد در سـال   حتـی اگـ   پـس . یابدمیسال تقلیل  5حتی دوران خالفت عمر نیز به حدود 

                                                        
هاي دیگر بـه جـاي   خرالزمانی مسیحیان بوده است. در ترجمهیهودیان و شخصیت مثبت آ آخرالزمانیهرماالئوس شخصیت منفی  -1

  ا برداشت کرد.آمده است و در اینجا هم باید معناي دجال ر» دجال«به معناي »  یستاکرآنتی«این واژه، 
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هـیچ   خالفـت ابـوبکر کـامالً   عمـالً   درست در لحظه شنیدن همین شایعات نیز وفات یافته باشد، با ایـن اوصـاف،  
توان حـدس زد در ایـن صـورت چگونـه تمـام تـاریخ       گاه ابوبکر خلیفه مسلمین نبوده است. میشود یعنی هیچ می

راویـان  هـاي   بـا نوشـته   زندگی محمـد، هاي  ، از حیث سالس اطالعات این سندپریزد. ادعایی مسلمانان به هم می
    .ندارد سازگاري وجهبه هیچ مسلمان

یا  زند که گویی فتح فلسطین صورت گرفتهحرف میاي هبه گون» هاساراسنآمدن پیامبر «دوم اینکه این سند از 
هـاي   گیـرد و بـا توجـه بـه خطبـه     صورت مـی  638در شرف وقوع است. بر طبق خوانش اسالمی فتح فلسطین در 

انـد. پـس عبـارت    میالدي به فتح اورشلیم دست نیافته 637سوفرونیوس در همین سال، اطمینان داریم که اعراب تا 
سال تا فتح فلسطین فاصله داریم و در این زمان اعراب هنـوز   4چه معنا دارد وقتی هنوز  »هاساراسنآمدن پیامبر «

بـه  یعنـی فـتح فلسـطین    » هاآمدن پیامبر ساراسن«که این رویکرد صحیح باشد اگر  اند؟طین نداشتهقصد گرفتن فلس
فـتح فلسـطین   ها بیاید، پس باید پذیرفت افتد یا حتی اتفاق افتاده است و قرار است پیامبر ساراسناتفاق می زودي

در  متعـارف اسـالمی و  هـاي   ف نوشـته این کامالً خال م. صورت گرفته است. 634زودتر از هر جاي دیگر در سال 
کند که در آنجا بار دیگـر بـه   هم تایید می »کرونیکل توماس پرسبیتر«رویکردي است که سند بعدي یعنی  عین حال

در سند پیش هم این سوال مطرح شد که شاید محمد در زمان فتح سـوریه و  ولی قبل از آن، پردازیم. می مسئلهاین 
آمدن پیامبر « چنانچه؟ در این سند هم اندو اخبارنویسان مسلمان روایات را اشتباه نوشته فلسطین هنوز وفات نیافته

در نظـر بگیـریم؛ پـس    » پس از فتح فلسطین آمدن محمد«یعنی]  ،[خبري در آینده نزدیکرا مترادف با » هاساراسن
خبـر آمـدن وي بـه گـوش     و  هنـوز زنـده اسـت    فلسطینشاهد این هستیم که محمد الاقل در حوادث قبل از فتح 

این واقعیت که احتمال دارد مورخین اسالمی، به سبب دوري از این اما مشکل بزرگ جاي دیگري است. . خورد می
زندگی و وفات را کمی دیر یا زود درج کنند، قابـل پـذیرش اسـت زیـرا بـا گذشـت زمـان، ایـن         هاي  وقایع، سال

شود؛ اما اینکه بپـذیریم مسـلمانان [یـا    ها فراموش میهم از خاطرهمهاي  رویدادهاي  گیرد و سالاختالفات شکل می
در حوادث فتح  اعراب، شخصاً ي حیات سیاسی و دینیدانند که پیغمبرشان، باالترین رتبهاعراب] خودشان هم نمی

اً شود مورخین اسالمی ندانند محمد، شخصـ سوریه و فلسطین شرکت داشته، عجیب و غیر قابل باور است. مگر می
اورشلیم است؟ طرح این دیدگاه منطقی است که ترین شهر مذهبی جهان یعنی هم مهمآن  فلسطین و اسرائیل،فاتح 

شاید ما در حال بررسی یک جریان آخرالزمـانی هسـتیم کـه یهودیـان ایـن تصـور منجـی گرایـی و پیامبرانـه را از          
 (یعنی تعلیمات یعقوبی) نیـز بارهـا و بارهـا    مین سنددر بطن ه اتفاقاًکنند. منتشر می -فاتحین جدید  –ها ساراسن

هـاي   نوشـته  ،خـواهیم دیـد کـه در ایـن عصـر      این فصـل اسناد سلبی در  آخرالزمانی در جریان است وهاي  گفتگو
خرالزمـانی بـا   آهـاي   گفتمـان کنـیم. معمـوالً   عبور مـی ها  آن زیاد است که ما از بررسی برخی ازآن قدر  آخرالزمانی

، شیطان، ظهور شر، بهشتهاي  دجال، کلیدیاجوج و ماجوج، ، از قبیل پیامبر، ظهور منجیآپوکالیپتیک هاي  کلیدواژه
دیگـري از ایـن نگـرش    هـاي   نمونـه بهره نیسـت.  شوند. تعلیمات یعقوبی نیز از این امر بیمنتشر می و... ظهور خیر
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پـس   .کنـیم در اسناد سلبی به آن اشاره مـی که  کنیممشاهده می 1»شمعون بن یوحی اسرار خاخام«در  آخرالزمانی را
چگونه ممکن اسـت راویـان مسـلمانان    این است که حاضر سند شناسان به اسالممنتقدان و خالصه اینکه ایراد دوم 

از آنجا که ممکن است خواننـده ایـن سـطور    به هر حال  نداشته باشند؟ شانخبر از فتح فلسطین توسط پیامبر خود
خبر کشته شدن سـرجیوس، کاندیـداتوس   صرفاً  وارد کند که در این سند خبر از فتح فلسطین نیست واین ایراد را 

اضافه کنیم، تفسیر این متن است، ما این آن  آمده است، و هر چیز دیگري بهو حوادث قبل از فتح فلسطین بیزانتس 
از آن، پـس  و از فتح فلسطین و سـوریه  خبر  کنیم. در آنجا دیگر با صراحتایراد بزرگ را به سند بعدي موکول می

  ایران توسط محمد(؟) است.فتح 
بلکـه از   ،زنـد حـرف نمـی   »محمـد «از  این است که، دکترین یعقوبی در هیچ کجـا،  دین سنمنتقدان اوم سایراد 

 »محمـد «را آن  بدون توجـه بـه پیامـد کـارش     سریعاً، که مورخ و مترجم امروزي زند،حرف می »هاساراسنبر امپی«
دوره آن  نگـاه کنـیم در  هـم   انمسـلمان  خودبه اسناد  راگ ها سند دیگر که در دست داریم،فارغ از ده .کندترجمه می

ایـن  اگر واقعاً پیامبري در حال ظهـور اسـت،   پس . داغ بوده استآخرالزمانی هاي  و رویکردبساط ادعاي پیغمبري 
قـبالً   کـه ن یعنی یهودا دي نوو و جودیت کورِ ،شناس اسراییلیدو باستانباره تواند باشد. در اینپیامبر هر کسی می

  :هکمعتقدند  رفت،ها  آن ذکر
 »او [یعنـی محمـد]  اگـر  یعقوب را اشاره به محمد بداند؟ هاي  سوال این است که چرا کسی باید آموزه 

هـاي   کلیـد "و  "منجـی "هـاي   مایـه به راحتی با سوابق کلی یهودي و مسیحی که با درون ،وجود داشت
یافت. عالوه بر آن، به احتمال زیاد پیام او به زبان آرامـی  تطابق می ،شددر ارتباط با او بیان می "بهشت

شد و نه عربی، چرا که اگر بیانات او مردم را ترسانده باشد، بایستی به زبانی بـوده باشـد کـه از    بیان می
عربی در این منطقه هاي  انی به پیشگوییتوجه چند[از طرفی] سوي یهودیان و مسیحیان قابل فهم باشد. 

گردید. سـوم اینکـه ایـن    صورت گروهی که همراه او بود، محدود به محل خود وي می شد. در ایننمی
گروهی از اعـراب را   –یهودي مسیحی  –که پیامبري یکتاپرست  –اگر واقعیتی در کار باشد  –واقعیت 

توانسته هر شکلی گوید. این دین میز دین او به ما نمیچیزي ا مسئلهباز هم این کرده است همراهی می
بیشتر جور در  تمسیحی، و حتی مسیحی با هر شکلی از یهودیت، یهودیت[این دین] باشد و در حقیقت 

ـ می دسـت  ه آید تا اسالم. در تمام این روایات، تعلیمات یعقوبی هیچ تاییدي بر محمد بودن این پیامبر ب
یعقـوبی، محمـدي کـه مـا     هـاي   روایت آموزهیک چیز واضح باشد این است که دهد. در واقع اگر نمی
نیسـت بلکـه اگـر     "ظهور منجـی "ت متعارف، مدعی اروای کند. پیامبر عربِیف نمیشناسیم را توص می

کلید بهشـت   ترین متون موجود،قدیمی هنگام نزدیک است. پیامبر عربِآن  است کهآن  ادعایی هم کند
  2»نکه در نسخه اسالمی تاریخ، محمد در فتوحات اعراب زنده نبوده است.ندارد. و دیگر ای
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بـا   یعقـوب،  تناقض روایـات  ظاهراًگویند. صحیح می کامالً شناس اسراییلیواقعیت این است که این دو باستان
سـطین  خبر از زنده بودن محمد در فتح فل مسلمانمورخان پذیرفت که شود شکار است. مگر میآروایات مسلمانان 

پیغمبر «پس این روایت از کدام محمد یا بهتر بگوییم کدام  نداشته باشند؟یا الاقل در جریانات پیش از فتح فلسطین 
 قـرآن  چرا نامی از مسلمانان، یا اسالم، یا سپاه اسالم و یا حتی نامی از، مسئلهفارغ از این و  زند؟حرف می »اعراب

یهودیان و مسیحیان، بایـد اعـراب را بـا توجـه بـه       جه به روایات متعارف،با تو نیامده است؟ چرا که در این زمان،
توان دریافت کـه ایـن   ت نمیدر واقع اگر واقعاً پیامبري در حال ظهور اس .کردندخطاب می سلمانانم دینشان، یعنی

  کند؟پیامبر کیست و چه دینی را عرضه می
ایـن ادعـا را بـه    دکتـرین یعقـوبی    راويولـی   ،نداشته است »منجی بودن«تواریخ متعارف ادعاي  محمدچهارم اینکه 

کلـی در  طور به را نداشت.  »کلید بهشت«و همچنین محمد ادعاي داشتن  دهد.زند، نسبت میحرف میآن  ي که ازپیامبر
اگر از شمشیر به دست بودن این پیـامبر صـرف نظـر    ارتباط دارد که » هاساراسنپیامبر «دکترین یعقوبی چند پاراگراف به 

ادعـاي منجـی بـودن،     شناسیم، سازگار نیسـت. می [و متعارف] تاریخیبه صورت  کهبا محمدي  ها،کدام از آنهیچکنیم، 
همه و همـه  زمان مورد بحث، ، در فلسطین حضور یابد به زوديمبري که قرار است پیاداشتن کلید بهشت، فتح فلسطین، 

» ابـن عبـداهللا   محمـد « به را» هاساراسنپیامبر «است. پس چرا باید عبارت  در تضادما در مورد محمد تاریخی هاي  با داده
حتی اگـر ایـن فـرض    است.  داغ ن داغِپیامبري و منجی بودقول معروف بازار ادعاي ه هم در زمانی که بآن  ؟ترجمه کنیم

اخبارنویسـان مسـلمان   هـاي   تـر از داده این اطالعات بسیار قدیمی که قبول کنیمکوك دیوید و از امثال پاتریشیا کرون را 
که ادعـاي منجـی بـودن و     1.»ها در مورد محمد طرف هستیماز داده "ترالیه قدیمی"با یک  ما« :بپذیریم که است و نهایتاً

  :نوو و جودیت کورِن را بپذیریم کهباید این تفسیر از یهودا دي ، بهشت را داشتههاي  ن کلیدداشت
 » ایـن اسـت کـه     ،اسالم در نظر بگیـریم  حقیقیتنها دلیل براي آنکه این مطلب را نسخه اصلی و تاریخ

ـ   محمد بدانیم. پیشاپیشپیامبر ذکر شده در اینجا را  ایـن   ،ت کننـد در واقع این مطالب اگر چیـزي را ثاب
  2»یعقوبی، محمد نیست.هاي  است که پیامبر آموزه

افتد که ما بخـواهیم چیـزي   مغالطه دوري یا مصادره به مطلوب زمانی اتفاق میدر واقع این دوري آشکار است. 
ر بیاوریم. در اینجـا نیـز همـین مغالطـه برقـرا      فرض گرفته و در مقدمات پیشاپیشرا آن  را اثبات کنیم، ولی درستی

نباید از پیش، محمد بودن این پیـامبر را   دکترین یعقوبی، محمد است یا خیر، یامبرِپاست. اگر ما بخواهیم بدانیم که 
 فرضی صحیح و بدون چون و چـرا به عنوان  یعنی پیشایش محل بحث و جدل را پذیرش چنین فرضیقبول کنیم. 

  :نوشتنوو و جودیت کورِن دا دي مبر، از قول یهوامورد این پیتوان در پس می ایم.پذیرفته
 »گویـد، پـاي ثابـت    گونـه کـه وانزوبـرو مـی    آن  توانست باشـد. نبـوت،  واقع او هر کس دیگري می در

ـ    هاي  سالآن  یکتاپرستی بوده است... که در راي مسـیحیان و یهودیـان   پرتالطم، کمبـود پیـامبرانی کـه ب
   1»، در کار نبوده است.جذاب بوده
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کـه  کـه ایـن تصـور     ایـن اسـت   امهدر تایید آراي دي نوو و جودیت کورن اضافه کردشخصاً  نکته دیگري کهپنجم، 
است که سرتاسـر   »مسیح«از  »فرجام شناختی«کند، تصوري ظهور می »منجی«به عنوان  و است، »کلیددار بهشت« پیامبري

خـود  » منجـی «ی که یهودیان ایـن دوره بـه   نباید به القاباین رو از  شود.دیده می(خصوصاً در بین یهودیان) دوران باستان 
اسـت.   »کوروش کبیر«، داستان فتح بابل توسط بارز آن مثالباره نمونه تاریخی زیاد است ولی در ایندهند، وقعی نهاد. می

منجـی  «النصر، به کـوروش کبیـر، پادشـاه هخامنشـی و     بینیم یهودیان اسیر شده در بابل و تحت آزار بختدر آنجا نیز می
یا در مـورد الفـاظی    2کنند.را اعطا می »عقاب شرقی«و یا  »مسیحا«، از جمله و حماسی انواع و اقسام القاب مذهبی» دیهو

شود زیرا او اولـین شخصـی اسـت    می »لیددار بهشتک«پطرس  در آیین کاتولیک رومی ، براي مثال»کلیددار بهشت«شبیه 
    :خوانیممی 16:19 ]متییل ماتئوس [=انجدر پیامبر خدا پذیرفت. به عنوان  را »مسیح«که 

 » گذارم تـا هـر  می ]پطرسرا در اختیار تو [یعنی  بهشت [=پادشاهی آسمان]هاي  دکلی[یعنی عیسی] من 
مان نیز گشوده شود و هر دري را در روي زمین ببندي، در آسـمان  دري را به روي زمین بگشایی در آس

  »نیز بسته شود.
در قرن چهارم رود. میبه کار  در سریر مقدس مسیحیان،یک نماد به عنوان  هم هنوزاین کلیدها جالب است که 

افرایم سـوري نیـز در    3کند.معرفی می» نگهبانان کلیدها«ی را مسیحهاي  نیز افراهات [=فرهاد، داناي پارسی] اسقف
کند. میاستفاده ] qlīdeh d-pardaysā :[به سریانی» بهشتهاي  کلید«و » کلید«مفاهیم هایش بارها و بارها از سروده
در دکترین یعقوبی، شباهتی به محمدي که ما  »هاساراسنپیامبر «توان پاسخ این سوال را یافت که چرا اینجا میپس 

 منجـی « بتوانـد  ر کسـی را کـه  شناسیم ندارد؛ زیرا یهودیان تحت آزار و شکنجه حکومت بیزانتس، ممکن بود هـ می
کـه  کلیددار بهشت معرفی کننـد.   هراکلیوس] و نهایتاًهاي  امبر، منجی یهود [در مقابل آزارپی با الفاظباشد،  »یهودیان

ایـن امیـد را بـه    ، در منطقه شامات و فلسطین و منصوبان وينمایی هراکلیوس اخبار استیالي اعراب و پایان قدرت
 1200 درست همان گونـه کـه   ده است.ها ظهور کرساراسنمنجی، این بار با به قولی داده بود که مسیحا یا  یهودیان

[یعنـی  هـا   آن با پارسیان ظهور کرده بود. پس احتمـاالً  مسیحاي یهودیانبه قولی یا  سال قبل، یکبار دیگر این منجی
شـنود. پـس اینجـا روشـن     مـی هـا   آن این شایعات را از ابراهیم طبیعی است که ویهودیان] این شایعات را ساخته 

بـه عنـوان    ،کـم کنـد  هـا   آن توانست شر حکومت هراکلیوس را از سـر که میرا هر کسی ن، چرا یهودیاشود که  می
دیدند. بـه همـین دلیـل پیرمـرد خردمنـد و خبـره در       می »پیامبري نجات دهنده« و نهایتاً »منجی«و  »کلیددار بهشت«

دم آن  ی کـه مسـیحیان از  ترسم مسـیح گوید میکند و در ادامه میخطاب می »پیامبري دروغین«کتاب مقدس، او را 
پیـامبر  باشد، و استدالل او این اسـت کـه   [=آنتی کرایست] زنند، مسیح واقعی باشد و این پیامبر امروزي، دجال می

  ارابه جنگی و شمشیر بیاید.خونریزي و قرار نیست با 
                                                                                                                                                                                        

  همانجا.  -1
   8-1 :45، همچنین اشعیا 44:28اشعیا  -2
 ,.Aphrahat, Dem. همچنـین  Sean William Anthony, Muhammad and the Empires of Faith, 2020, p. 75 ر.ك -3

xix, 612.23, 680.7–8  



 130پروژه محمد سازي / 
 

بهتـرین حالـت از    است که قرار است از وجود محمد خبر دهد، در يترین سنداین سند، که قدیمی اینکهآخر  سخن
کـه دیـن او معلـوم     گوید ادعاي پیامبري داشـته) می "شایعات"دیگر فردي که به قولی ( دسته وجود پیغمبري شمشیر ب

خبـر   (یعنی دو سال پس از مرگ محمـد در روایـات متعـارف)    م. 634نامد، در سال نیست و راوي نیز او را دروغین می
گوید مطابق بـا محمـدي   در مورد این پیامبر می» شایعات«کدام از اطالعاتی که در واقع هیچ شخص محمد. دهد، نه ازمی

دیـن  ز خبري ا گفتیم،قبالً  چنانچهاینکه در این سند آخر  نکته نیست که در روایات متعارف اسالمی شناسانده شده است.
ن کـه اعـراب (   خوانیممیفقط این نکته مهمی است، در این سند  شود.هم دیده نمی قرآن یا اسالم و هـا) فرمانـده   ساراسـ

گویـد  بر بعـدي مـی  خ ،رخآو در  ها شکل گرفتهرامیآ، نانداهکشت مش سرجیوس بوده)در فلسطین (که نارا ارتش بیزانس 
یهودیان به این شکل در حال گردش است که اعراب در حال غلبه بـر هراکلیـوس، پادشـاهی هسـتند کـه       »شایعات« که

دهد و سـعی دارد  رساند یا به زور غسل تعمید میرا به صورت گروهی به قتل میها  آن دهد،مییهودیان را به شدت آزار 
سـاز یهـود کـه در مباحـث آخرالزمـانی متبحـر       یهودیت را از زمین بردارد. بدیهی است که در چنین شرایطی قوم شـایعه 

ها صفتی کـه  ا ما را نجات دهد. توجه کنید از دهسازند که قرار است پیامبري با اعراب بیاید تمی هاییهستند، چنین شایعه
کننـد کـه   را پخـش مـی  » کلیـددار بهشـت  «و » منجی«توان به این پیامبر نسبت داد، یهودیان فقط دو صفت آخرالزمانی می

یـن  دهد کـه ا کدام از این دو صفت را براي خود نداشته است. این خود نشان میپیامبر مسلمانان ادعاي هیچ ،محمد اتفاقاً
تواند اشاره کنـد بـه جـز محمـد     (به جز پیر خردمند) به هر کسی می خوشحال هستندآمدن وي یهودیان هم از پیامبر که 
هـاي   یعقـوب و دیگـر کـاراکتر   خبـري  بـی  ضمن اینکه .م. وفات یافته است 632که به گفته خودشان در سال  ،مسلمانان

بـه عنـوان   ابن عبداهللا  محمدکاراکتري به نام براي موافقان وجود  ، خود معضل بزرگتريقرآن از اسالم وتعلیمات یعقوبی 
 دیگـر نیـز   اسـناد  زیرا بـه زودي در  خبري مختص یعقوب و دوستانش نیستاست. این بیدر این دوره تاریخی  پیامبري

رین خبـري از  حقیقی و اسـناد عینـی ایـن دوره کـوچکت     رهاي درون کتاب، بلکه تمام افرادکه نه یعقوب و کاراکتبینیم می
  .دینی به نام اسالم یا کتابی به نام قرآن ندارند

تـاریخ یعقـوبی را   هـاي   کـه نوشـته   به هر جهت تمام آنچه گفتیم فقط زمانی در بحث و گفتگو موضوعیت دارد
ن گروه از محققان که زمان نگارش این اثـر را قـر  آن  يمتعلق به دوران موسوم به فتوحات اعراب بدانیم. اگر نظریه

  موضوعیتی ندارد. مترینها کدانند بپذیریم دیگر تمام این بحثهشتم میالدي می
   

  
  نقشه منطقه، زمان نگارش تعلیمات یعقوبی
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  )Chronicle of Thomas the Presbyter( 640رویدادنامه  - 3- 2
هفـتم   قـرن هـاي   داست که رویـدا النهرین] رودان [=بینمنطقه میان ازسریانی  ارتدوکس توماس پرسبیتر کشیش

نیز  »کتاب خلفا«یا » 724رویدادنامه «که به  ]رویدادنامهکرونیکل [=این . ثبت کرده است به زبان سریانی میالدي را
م.  640اثر اصـلی کـه در سـال     متأسفانهکند. اسنادي است که به محمد اشاره می ترینیکی از قدیمی، شدهمعروف 

آن  کـه از ایـن اثـر مانـده، رونوشـتی از     اي هفته و تنها نسخشده، از بین رنت هراکلیوس نوشته سلطآخر  یعنی سال
یـا  » 640رویدادنامـه  « بـه  اثـر تـاریخی  ایـن  ایـن رو  م. برداشته شده است. از  724در سال  است که این رونوشت

مـد  مح«ما نرسـیده محـل بحـث در مـورد     به دست معروف است. اینکه نسخه اصلی این اثر  نیز» 724رویدادنامه «
نام خلفا تـا   آن،در پایان فصل مجزا و نامنسجم تحریر شده است که  7این رویدادنامه در را گشوده است. » تاریخی
بینیم، را می» تمام شد«] ثبت شده، از آنجا که در پایان فصل هفتم عبارت م. 724سال عبدالملک [متوفی در یزید بن

ایـن تنهـا ایـراد ایـن رویدادنامـه       متأسـفانه  این اثر اضافه کرده است.ونویس بردار نام این خلفا را به ر احتماالًپس 
که پژوهشگران  . عدم انسجام این رویدادنامه تا حدي استدارد نامنسجم بسیار این رویدادنامه متنی نیست، چرا که

تـاریخ  اثر ادامـه  ند که این اهگفتاولین ویرایشگر این سند » لند«مثل برخی  کرده است.و مجبور به واکنش را متحیر 
پنهانی وانش خ پالمر این نسخه رااما اند. از اسناد متفرقه خواندهاي همجموعرا آن  و برخی 2بوده 1اوزبیوسکلیسایی 

ها صحیح باشـد نکـاتی درون ایـن    هر کدام از این نظریهبه هر حال  3داند.میعصر آن  در »کالسدونیضـد «پنهانی 
کشـیش تومـاس    احتمـاالً  توسط یک نفر نوشته شده کـه ایـن یـک نفـر     نسخه این دهداثر وجود دارد که نشان می

رویدادنامـه تومـاس   «نامـه را  به همین دلیل برخی از پژوهشگران این حـوزه، ایـن وقـایع    [=توماس پرسبیتر] است.
  :که  دهداین سند خبر از جنگی می اند.خوانده» پرسبیتر

  

 In the year 945 [634 c.e.], the seventh indiction, on Friday, February the fourth, at the 
ninth hour, there was a battle between the Romans and the Arabs of Muhammad4 in 
Palestine, twelve miles east of Gaza. The Romans fl ed. They abandoned the patrician 
Bryrdn, and the Arabs killed him. About four thousand poor villagers from 
Palestine—Christians, Jews, and Samaritans — were killed, and the Arabs destroyed 
the whole region.  

  بین جنگی نهم، در ساعت م.)  634( فوریه 4روز جمعه ، در هفتم 5[سلوکی]، سال مالیاتی 945سال در
 اتفـاق افتـاد.   مـایلی شـرق غـزه    12 ،فلسـطین  در ها [=بیـزانتس] رومیاعراب محمد (طایی محمت) و 

                                                        
1 - Eusebius 

  Hoyland 1997, p. 119  ر.كهمچنین  Land, Anecdota Syriaca 1.168 ر.ك -2
    Palmer, 1993, pp 5-12 ر.ك -3
  آورد.می (ṭayyāye d-Mḥmṭ)گذارد و به صورت الهاللین میرابرت هویلند عبارت اعراب محمد را بین -4
5- indiction شد.سال یکبار این دستور صادر می 15، سال مالیاتی روم، فرمان امپراطوري روم در تعیین مالیات ملک، که هر  
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ب او را کـه اعـرا   پشـت سـر جـا گذاشـتند     را 1نو استاندار [شخصی به نام] بریرد فرار کردندها رومی
روستاي فقیر فلسطینی از یهودي، مسیحی و سـامري کشـته شـدند، اعـراب تمـام       4000حدود . کشتند

 2منطقه را ویران کردند.

چنـین اضـافه    هویلنـد است.  »داثن« جنگ، نبردنویسد که این می، آمدهدر اسناد قبلی آن  که ذکرهویلند رابرت 
آن  در اسناد غیر اسالمی [برون مـرزي] آمـده و در تـاریخ نگـارش     ،»محمد«باري است که نام اولین این کند که می

ادامـه ایـن   در  3ظاهر شده است.آن  در» محمد«که نام  بودهمعاصر و دست اول یک اثر  ،راثاین  شک نداریم. نهایتاً
  :بخش نکاتی بیان شده که شاید براي پژوهشگران خواندنی باشد

  

 In the year 947 [635/36 c.e.], the ninth indiction, the Arabs invaded all Syria and went 
down to Persia and conquered it. They ascended the mountain of Mardin, and the 

Arabs killed many monks in Qedar and Bnātā. The blessed Simon, the doorkeeper of 
Qedar, the brother of Thomas the priest, died there. 

  [سـپس]  ، وهجوم آوردنـد کل سوریه به ، اعراب 9م.)، سال مالیاتی  636-635[سلوکی] ( 947در سال 
بـاال   [در شـرق ترکیـه]   کردند. اعـراب از کـوه مـاردین    و فتحشحرکت کرده  ]ایرانپرشیا [=به سمت 

نجـا شـمعون خـدابیامرز،    . در آکشـتند  ي] قیدار و بناتاهادر [صومعه راهبان آنجا رارفتند، و بسیاري از 
 4.دربان قیدار، برادر توماس کشیش درگذشت

 
  نقد و بررسی

 ،خـاص به طور درواقع . کندرا گزارش میم.  636م. و  634اخبار سال ، کرونیکلهاي  بخشبینید این چنانچه میاول، 
طبق  ولی. دهدمیو فتح آنجا و حرکت به سمت ایران  م. 636و  م. 634در سال  سوریه و خبر از فتح فلسطین سطوراین 

در گیرد. ایران نیز طبق گقتـه طبـري   صورت میم.  638م. و فتح فلسطین در  636 خوانش سنتی از اسالم، فتح سوریه در
نوشته  640توماس پرسبیتر نباید خبري از فتح آنجا بدهد چرا که این رویدادنامه در سال اساساً  فتح شده است کهم.  642

شود. تا جایی کـه  دیده می با روایات مسلمانان مرزيبرون ناسازگاري روایات وضوح هب این سند نیز، درپس  شده است.
ها در ساراسنآید. در تعلیمات یعقوبی هم دیدیم که خبر از آمدن پیامبر طین زودتر از فتح سوریه و ایران میسخبر فتح فل

ها قبـل از  را نباید به حوادث سال »هاساراسنآمدن پیامبر «عبارت م. است. در آنجا گفتیم که با توجه به سند بعدي،  634
                                                        

  در عربی) باشد.  Wārdān(یا  vardan نام ارمنی آن واردان ، که احتماالbryrdnحکمران بریردن یا  -1
(ترجمه   penn, 2015, 28، همچنین ر.ك Hoyland 1997, p. 120  ر.ك، همچنین 148-147توماس پرسبیتر، کرونیکل، صص  -2

  از این منبع اخیر است.) ما
  Hoyland 1997, p. 120  ر.ك -3
(ترجمـه مـا از     penn, 2015, 28، همچنین ر.ك Hoyland 1997, p. 120  ر.ك، همچنین 148ص توماس پرسبیتر، کرونیکل،  -4

  این منبع اخیر است.)
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آمدن «آمده بین یهودیان، حد فاصل فتح فلسطین و به وجود  بلکه باید پذیرفت که این شایعات فتح فلسطین برداشت کرد؛
تفسیر صرفاً  نیست و تفسیر ما، ولی نظر به اینکه در تعلیمات یعقوبی خبر از فتح فلسطینباید فهم شود. » هاساراسنپیامبر 

هر دو سند اخیر، بینیم کردیم. چنانچه میموکول ، بحث آنجا را به نقد و بررسی این سند [یعنی توماس پرسبیتر] از متن بود
د. پـس بـاز ایـن    ندهمی» اعراب طایی محمت«و یا » هاساراسنپیامبر «توسط  [و حوادث قبل از آن] خبر از فتح فلسطین

آید. چگونه است که خود اعراب، خبر ندارند که پیامبر خودشان، فاتح ایران و سوریه و فلسطین راري پیش میپرسش تک
خبـر از   واعـراب  وضـعیت فرهنگـی   هر کسی که اندك شناختی از راحتی فراموش شود. ه است؟ این خبري نیست که ب

فـاتح  شخصـاً  » محمد« چنانچهکه  کندیقین تایید میداشته باشد، قاطعانه و به  دورهآن  عرب درهاي  روحیات صحرانشین
بلکه نسل به  ،شودنه تنها فراموش نمیکنیم، تاکید میشود. فراموش نمی کار او زمان باشد، هرگز به این سادگیآن  جهان

ایـن  د. شـو سـروده مـی   افتخارات اعـراب به عنوان  هاسراییجنگی، در اشعار و حماسههاي  ها یا رجزخوانینسل در آواز
ـ کـه  توان گفـت  ، پس نمیاست م. یعنی در اوج این حوادث نوشته شده 640رویدادنامه هم در   خـاطر فاصـله زمـانی   ه ب

را بـه ایـن   تر، نام فـاتحین  مهمآن  ها و ازتصرفات و قتل و غارترویدادها، سال نبردها، این ، ترتیب دادهانویسنده با رخ
  طور نیست؟ !؟ اینلنگداینجا یک جاي کار می وضوح دره پس ب ده است.سادگی فراموش کر

  :که نوشته است اگر به عین عبارات متن دقت کنیم، توماس پرسبیتر چنیندوم اینکه، 
Arabs of Muhammad (ṭayyāye d-Mḥmṭ) in Palestine…  

  .محمت) در فلسطین 1یعنی اعراب محمد (طایی
روشـن   بینـیم. در اینجـا  مـتن نمـی   در این» خصیت تاریخیش«یک به عنوان  »محمد«گونه قطعیتی در نام ما هیچ

ـ اشاره به ، »اعراب محمد«یا  »طایی محمت«منظور از اعراب  نیست در واقـع سـوال    جریـان؟  کیک فرد است یا ی
   در اینجا مسیحِ یهودیان است، یا یک فرد واقعی؟ »محمت« :اینجاست

 پیرمـردي  ولـی  آمـده  ها]، پیامبر ساراسنمسیحمنجی [ویند گدر تعلیمات یعقوبی هم دیدیم که مردم خوشحالند و می
د و پیامبر شمشیر ، مسیح واقعی باش[یعنی عیسی ناصري] ترسم مسیحِ مسیحیانگوید که میمی عمیق افسوسی با خردمند

عـراب بـه   از حملـه ا  ي که آوردیمکته جالب اینکه تا اینجا هر سه سند. ن) باشدکرایستیها، دجال (آنتساراسنبه دست 
ن  :یعقـوبی  تعلیمـات  در( اعراب از حرف م. خبر دادند. ولی در این سندها، 636مناطق سوریه و فلسطین در  هـا)  ساراسـ
از  (یعنی برگ سفید انجیل قرن ششم) نکته دیگر اینکه سند اول. اعراب مکه و مدینهبه قولی است، نه اعرابِ عربستان یا 

ن زند، سند دوم یعنی تعلیمات یعقوبی از حمله م. حرف می 636به شهر حمص در  "اعراب محمد"حمله  هـا بـه   ساراسـ
دهد که می گزارشم.  634در سال طین، (اعراب) به فلس "هاساراسنپیامبر "کاندیداتوس بیزانتس و شایعات مبنی بر آمدن 

 »طایی محمت«اعراب از ویرانگري  در سند سوم یعنی رویدادنامه توماس پرسبیتر، .بینندمردم یهود او را همچون مسیح می
                                                        

در جـایی از تـاریخ   مـثالً  شـود.  شود که معموال طایی یا طی خوانده مینوشته می tayyayeطایی، نام یک قبیله است که بصورت  -1
در » هاي بادیه را پیش گرفتند و به تاچکَستان بازگشـتند. راه« :بینیم که گفته استمی  )206سبئوس (ترجمه فاضلی بیرجندي، ص 

یـا   tajikestanاست که بصورت » طایی+ستان«و یا » تازیکستان«اینجا منظور از تاجیکستان، کشور شمال شرق ایران نیست، بلکه 
tayikestan  یاtachikestan 41، ص 1375فراي،  ر.كباره هاست. (در اینشود ولی منظور محل اسکان طاییهجی می(.  
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و در ادامه از حمله به سوریه  دزنحرف می بوده است، حکمران منطقهبریردن نامی که فلسطین و کشتن  م. در 634سال  در
دو سند از اعراب محمد (که معلوم نیسـت   .اندهم دادهه هایی نزدیک بسند، گزارش یعنی هر سهدهد. م. خبر می 636در 
نکته قابل تامل این است هر  ها.ساراسنراب قبیله خاصی هستند، یک جریانند، یا یک فرد؟) و یک سند از پیامبر ها اعاین
   .، در سوریه و فلسطین حرف زدنداعراباز ویرانگري و کشت و کشتار این  مدركسه 

-هاشاره کرد »راب محمداع«و فقط به  هنامی از اسالم نبرد یچه مدركه هر سنه تنها توماس پرسبیتر، بلکه  سوم،
تواند به گروهـی از اعـراب کـه مخـالف     آید اعراب محمد میگفتیم و در ادامه این جستارها میقبالً  ند. و چنانچها

عقایـد  اسـت، مرکـز ثقـل بحـث، بـر       قرآن دیدگاهدقیقاً  در این دیدگاه کهالوهیت مسیح بودند اشاره کند. و  تثلیث
مسیحی حـاکم بـر سـده هفـتم مـیالدي،      هاي  درواقع گرانیگاه تمام فرقه. استرد تثلیث و الوهیت مسیح آریوسی، 

  .است »تایید یا رد الوهیت مسیح«همین نگاه 
زمان نگارش رویدادنامه توماس پرسبیتر است. چنانچه گفتیم ایـن رویدادنامـه در اواخـر زنـدگی هراکلیـوس      چهارم، 
 رونوشـت کـه امـروز بـه دسـت مـا رسـیده، تنهـا        اي هولی نسخ است. شهورم» 640کرونیکل «به این رو از  ،نوشته شده

کادمیـک  در بررسی آاساساً  نیز معروف است. »724کرونیکل «به این رو کپی برداري شده است. از  724موجود، در سال 
کـه آیـا    مانـد بـاقی مـی  همیشه ایـن ظـن و تردیـد منطقـی      ،هایی که رونویسی از نسخه اصلی هستندنسخهبراي  تاریخ،

عصـر و پـیش زمینـه فکـري     هـاي   دیگر) با توجه به زمانه خود، و بـاور هاي  زبان برگرداندنونویس بردار (یا مترجم در ر
بینیم که اصل کتـاب از بـین رفتـه و    می »یوحناي نیقی«یا خیر؟ براي مثال در سند  غییري در متن اصلی ایجاد کردهخود، ت

بـا قطعیـت)    تقریبـاً احتمـال بسـیار زیـاد (   که به  در حالی ،استفاده کرده استاز واژه مسلمانان  مترجم کتاب یوحنا، دائماً
زیـرا در زمـان نگـارش کتـاب     . ها استفاده کرده استساراسنیوحناي نیقی از کلمه اعراب، هاجریون، و یا  توان گفت می

نـه در   شـود. دیـده نمـی  آن  کلمات مسلمین، مسلمانان، سپاه اسالم و الفاظ مشابه سند دیگر، حتی در یکیوحناي نیقی، 
در هـر رونوشـت [کپـی] یـا     اساسـاً   هـا بعـد اوضـاع بـه همـین منـوال اسـت.       زمان نگارش یوحناي نیقی، بلکه تا دهـه 

 ماند که سـند اصـلی  این ظن باقی میهمیشه ، وقتی سند اصلی موجود نباشد، کتبهاي  برداري و یا حتی در ترجمه نسخه
داشته باشد کـه یـک واژه را   آن  شود که پژوهشگري قصدده و این مشکل زمانی بزرگتر میاز چه کلماتی استفاده کردقیقاً 

مـا ایـن    .تـرین اسـناد هسـتیم   در قدیمی» محمد«که در پی ردگیري واژه  در تاریخ ردگیري کند (مثل کار ما در این کتاب
در رویدادنامـه تومـاس پرسـبیتر هـم      کنـیم.) بخش یوحنا بار پنکاي به تفصیل بیشتري بررسی میاولین نقد مشکل را در 

از چه کلماتی اسـتفاده کـرده و   دقیقاً  النهرینی،همین مشکل را داریم. دقیق معلوم نیست خود توماس، کشیش سریانی بین
زمینـه  و پـیش  بـا توجـه بـه زمانـه    را  هایا بدون توجه به پیامد کارش، واژهدار بوده امانت قرن هشتمی آیا رونویس بردار

آمـده   تم مـیالدي در ایـن رویدادنامـه   قـرن هشـ  میانه نیمه اول ها تا نام خلیفهآنکه  تغییر داده است؟ خصوصاً خودفکري 
پـس بـا    .اضافه کرده اسـت آن  نام خلفا را به امانتدار نبوده وچندان هم که رونویس بردار  توان فهمیدمی این یعنی ،است

آن  بـه  بـردار توسط رونویسنیز  »طایی محمت« یا حداقل عبارتکل سطور مورد بحث و امکانش هست که این اوصاف 
جالب است که دقیقاً در همین سال فهرستی از خلفا داریم که به محمـد اشـاره داشـته و ایـن یعنـی در       .اضافه شده باشد
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نـام اعـراب    بردار نیـز میالدي، محمد به عنوان نبی شناخته شده است. پس این احتمال نیز وجود دارد که نسخه 724سال 
  محمت را با این زمینه فکري خود اضافه کرده باشد.  

 اهد دست اول نباشدش ،پرسبیتر توماسیعنی  ممکن است نویسنده رویدادنامه،اینکه بر خالف نظر هویلند،  پنجم
عـدم  اینکه  خصوصاً. دیگري (سندي که به ما نرسیده) رونوشت برداشته باشدهاي  از نوشته خودش نیز یعنی و این

دقیق خیلی هاي  کند که تاریخچنانچه رابرت هویلند نیز اشاره میکند. انسجام این کتاب، چنین فرضی را تقویت می
از یک سند اصلی رونوشت شده خود توماس نیز، احتماالً هاي  نوشتهدهد که نشان می (با روز و ماه) نیز رویدادنامه

م که در سند اصلی چه چیزي نوشته شده که در دو دست تغییر (یکی توانیم بفهمیدر این صورت ما هرگز نمی .است
   میالدي) به اعراب محمت تبدیل شده است. 724توسط توماس پرسبیتر و دیگري توسط رونویس بردار سال 

شاهد هیچ نامی از اسالم، سپاه اسـالم،   در این اسناد اخیر، قبلی، و نظر به اینکههاي  اینکه با توجه به سند ششم
 »اعراب محمـت «اعراب در این زمان به  که گیري استنیز قابل پیاین احتمال پاه مسلمین و الفاظ مشابه نیستیم، س

اینکه ما در برگه سفید انجیـل و سـند    خصوصاً .شده باشندمعروف  »اعراب محمدي«و یا  »اعراب طایی محمت«یا 
بـه   بـه وضـوح  بینیم کـه  را می» نگجویان محمدج«یا » اعراب طایی محمت«یا » اعراب محمد«حاضر، عبارت مبهم 

ه ند، که نموناهاشاره دارد. حال معلوم نیست این گروه با نام رهبرشان شناخته شد »قوم«یا  »گروه«یک هجوم آوردن 
یا اعراب اعراب معاویه بینیم که گروهی با عنوان براي مثال هرگز نمی بینیم.نمی مشابهی در این مورد در این دوران

، در هیا اینکه محمد نام یک ایده یا یک جریان فکري است که مدت کوتاهی راه افتادشناخته شده باشند. دالملک عب
- بـن او در زمـان عبـدالملک    نیستآن  محمدیسم متوقف شده و اثري از این جریان ، براي یک مدتزمان معاویه

نـه   ،هشام جانشینانش خصوصاًد بن عبدالملک و خلیفه ولیدوباره حرکتش را آغاز کرده تا جایی که در زمان مروان 
اگـر چنـین    شـده اسـت.   هم شخصیت پردازيبراي محمد، بلکه  ،دوباره برگشته است محمدگرایی تنها این جریان

  شود.باشد باید آثار دیگري باشد که این فرض را پشتیبانی کند ولی هیچ اثري از چنین احتمالی دیده نمی
رفتـه،  بـه کـار   آن  داند کـه نـام محمـد در   ترین سندي میقدیمیرا آن  که رابرت هویلند 640کرونیکل حال از  ره به
سـال  در این سـند،  رونویس بردار  ، چرا کهدر قرن هشتم میالدي پدیدار شدهالاقل  »محمد«یا  »تحمم«یابیم که نام درمی
همـین انتظـار   دقیقاً  ناد درون مرزي اسالمی نیز،بینیم که با بررسی اسمی به زوديرونویس کرده است و  این اثر را م. 724

  که:   داردچنین ابراز مینیز لمانی آشناس اسالمkurt bangert  تخاصه اینکه کورت بانگر. شودبرآورده می
 » :محمدي است که در مدینه متولد شده، یـا  آن  آیا منظور اعراب صحرانشین از محمد،سوال این است

    .»نامیدندمی "محمت"که اعراب او را  (یهودیان) مسیحاي مسیحیان
 یـک شخصـیت تـاریخی   بـه عنـوان    ،ما از محمد اضافه کرد که چه بسا فوقنظرات  تمام توان این نکته را بهالبته می
بـه قـولی   یـا   ر که پادشاه اعراب بوده،زنیم، ولی یک محمد دیگاز یک فرد واقعی حرف می زنیم، یعنی در اینجاحرف می

بـا وجـود اسـناد بعـدي      اًخصوصـ  ولی این محمد ادعاي نبـوت نـدارد.   ،کردههبري میاامی که اعراب را ردیگر، محمد ن
رویدادنامـه خوزسـتان از محمـد    زیـرا   .احتمالی داشته باشدولو اندك جا هم نیست؛ هناب چندان ،این فرضیابیم که درمی
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 690هـاي  نیز در طـی سـال   ساییدیعقوب اراند. و می مدبر (یعنی رهبر) ولی در فتح ایران به عنوان فرمانده اعراب سخن
خـود   یعقـوب ادسـایی،  هـاي   نوشـته ي خوزستان و رویدادنامهگرچه  .دهدگزارش می »پادشاهی به نام محمد«از  710تا 

الً سه مدرکی که تا اینجا گذشـت، عمـ  این  که فراموش نکنید پردازیم.می هااند که به زودي به آنو جدل بوده محل بحث
ه از محمـد  ن و اسالم در کالمشان هست، قرآن ترین اسنادیست که از محمدنامی گزارش دادند، ولی نه خبري ازقوي جز
ها را دگرگون کرده و راویـان مسـلمان را مسـت و مـدهوش     نتایج کارش، امپراطوريادعاي پیامبري دارد و شنایی که آنام

فقـط بـه یـک اسـم      »محمد«معلوم نیست چرا در این اسناد، ن پادشاه است. و نه اصالً گزارشی از زندگی ای. خود ساخته
 ،قـول مسـلمانان  ه شود و هیچ حرفی از زندگی او نیست. توجه کنید که ما از معاویه، اولین پادشاه اعراب [یا بخالصه می

از  حتـی  زبیـر و یـا   بـن ااهللا ، یـا از عبـد  مروان دومین پادشاه نامـدار اعـراب   بنا] یا از عبدالملک مسلمین پنجمین خلیفه
بن نُاصین سردارانی مثل حو... اسناد کافی (مثل سـکه، کتیبـه،   ، ابوموسی اشعريیوسف بنازیاد، حجاج  بناعبیداهللا یر، م 

در ایـن عصـر   هـا   آن اند و...) در دست داریم که حاکی از وجودنوشتهها  آن کتب مختلف که وقایع یکسان در مورد نامه،
[یعنـی   قباد] و یا حتی سردار ایرانی مثل شهربرازاز خسروپرویز پادشاه ایران، جانشینان خسرو مثل شیرویه [=کی اباشد. م

دیگر جانشینان خسرو تا زمان یزدگـرد سـوم،    و شاهین وهمن زادگان به عنوان افسران سپاه ایران، همچنین از گراز شهر]
جز آنکه قبلی را کشته و توسـط بعـدي کشـته     نداشتندوقت حوادث جهان در اي ه نقش چندان تعیین کنند کهها  آن حتی
را افـراد واقعـی در   هـا   آن به اندازه کافی سند داریم که بتوانیم هراکلیوس و جانشینانش در بیزانتس و...و...و...، یا از شوند

چـرا هـیچ ردي    با این اوصافگذارد. جا میه واقعی، ردپاي واقعی از خود بآدم چنانچه بارها گفتیم،  چرا که نظر بگیریم.
[بـه لحـاظ مقـام سیاسـی و     هر چقدر نام این افراد ذکر شـده  فراموش نکنید  ؟گیر عرب وجود نداردرهبر جهان محمداز 

شـود. بـه همـین دلیـل اسـناد زیـادي از خسـروپرویز،        اسنادي که در دست داریم، بیشتر مـی بزرگتر باشد، عملکردشان] 
ولـی از محمـد، پیـامبر و     جا مانده استه بقرن هفتم  از یا حتی عبداهللا ابن زبیر یا عبدالملک مروانهراکلیوس، معاویه و 

ها، رتبه اول سیاسی و مـذهبی اعـراب، نقـش اول سـناریوي اسـالم و      ساراسنشخص اول فاتح بزرگ ایران تا اورشلیم، 
» برگزیـده «به معنـاي  » محمد«اصه آنکه نام خ ی در دست نیست.متقن هیچ سندشخصیت دوران حیات اسالم، ترین  بزرگ

نکته جالب توجه آنکـه نـه   کند. چندان می دویک شخصیت تاریخی به عنوان  »عدم وجود محمد«ها را بر نیز، حساسیت
همـین گنـگ بـودن و    نمانده اسـت.  به جا طالب) نیز هیچ سندي علی ابن ابی به ویژهاز محمد، بلکه از خلفاي راشدین (

تـاریخ  نشان از اهمیت تالشی دیگر در بـازخوانی  حداقل یک فرد یا جریان به عنوان  ماهیت محمد ما، دروز امرابهامات 
    .دهدمیاین سده هاي  رویداداسالم و صدر 

؟ یا نـام  فکري جریان ایده و تا اینجا در این اسناد روشن نیست محمد یک فرد است؟ یا یکپس خالصه اینکه 
و یا اینکه این نام در قرن هشتم اضافه شده اسـت؟  یک محمد دیگر محل بحث است؟  اصالً قبیله؟ یا یایک گروه 

به ادعـاي  که  ستدر حالیاین  .بینیمباشد نمیواقعی ، هیچ نشانی که او یک فرد تی از زندگی محمد نیستیهیچ روا
نه تنها گزارشی از اسـالم،  خر، ح ایران تا اورشلیم هستند. و در آاعراب محمد یا پیروان محمد، فاتروایات متعارف 

خـود محـل بحـث و     هـم  مان نگارش این اسنادبینیم، بلکه زنمی قرآن ظهور دین جدید، کتاب مقدس جدید یعنی
  است. متعدد شدههاي  جدل
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  )chronicle of Khuzistan( خوزستان يرویدادنامه - 4- 2
ریانی نوشـته شـده     ستسند دیگري ا chronicle of Khuzistanخوزستان یا  يرویدادنامه از  و که به زبـان سـ

  ایــن رویدادنامــه را ایگنــازو گویــدي. اســت شــنایی داشــتهآتان خوزســ بــاویســنده ن آیــد کــهبرمــیآن  عبــارات
)ignazio guidi (ــایی در ســال ا ــرد،  کشــفم.  1889یتالی ــن رو از ک ــا را آن ای ــوانب ــدي« عن ــه گوی   »رویدادنام
]chronicle of Guidi[ چهـارم  هرمـز  عصـر  اتفاقـات   زا . ایـن رویدادنامـه  شناسـند نیـز مـی  » امگویدي گمن« و یا  
با سـقوط  م.  652داده و در سال  تا حمله اعراب به خوزستان و تصرف شوشتر گزارش آغاز کرده و م.) 579-589(

 شود،م، گزارش قابل توجهی یافت نمی 652از آنجا که در این رویدادنامه، پس از سال پس  شود.بسته میساسانیان 
ایـن   باید در این عصـر زنـدگی کـرده و نهایتـاً    به همین دلیل محققان معتقدند نویسنده گمنام این رویدادنامه، خود 

ناتوانی اعراب در فـتح  «البته از آنجا که در این رویدادنامه خبر از  م. به رشته تحریر در آمده باشد. 660نامه تا وقایع
رویدادنامه را تـا  از محققان از جمله شخص ایگنازو گویدي، تاریخ نگارش این شود، بسیاري  داده می »کنستانتینپول

و با توجه بـه اشـاره    گوید که با توجه به وضوح توصیفات درون کتاب،هویلند میرابرت اند. م. هم بسط داده 680
عدم اشاره این نویسـنده   م. و همچنین با توجه به 649پاتریارك منطقه در  1»مهمار ا«صریح این رویدادنامه به مرگ 

توان نتیجه گرفت کـه  م. می 659م اشاره به مرگ این پاتریارك در دیهب سوم و حتی عجانشین وي، یعنی یشوع به
بـه هـر حـال     شده باشد. سال تحریراین  بعد از بعید است کهم. نگارش شده است و  660حد نهایت تا  این کتاب

نوشـته شـده اسـت،     م.) 680(حداکثر تـا   پس از سقوط ساسانیانهاي  سال این دیدگاه که این رویدادنامه در همان
شود. یک سند دست اول با توصیف جزییات، درسـت در  دوچندان میآن  اهمیتاین رو مخالف چندانی ندارد، از 

  ترین نقطه مکانی و زمانی در تاریخ ایران و جهان. قلب حوادث منطقه، در مهم
روك استاد زبان سـوري در دانشـگاه   سباستین بشود. دیده می نامه نیز اقوال گوناگونیاین رویداد درباره نویسنده

 ، گرچـه نوشـته  »نسـتوري «مسـیحی  این رویدادنامه را یـک   کند کهدرباره نویسنده این کرونیکل اظهار میکسفورد آ
این گروه حتـی  شته شده است. نو» الیاس مروي«اند که این رویدادنامه توسط زنی کردهگمانه از محققان هم اي ه عد

عـدم پـذیرش ایـن    به خاطر هم اي ه و عد. خش دوم رویدادنامه الیاس مروي باشداند چه بسا این رویدادنامه بگفته
در بخـش اول   نامه دو بخش دارد؛اند. گفتنی است که این وقایعداده» گویدي گمنام«آرا، به نویسنده این کتاب لقب 

عراب و در ادامه از هجوم فرزندان اسماعیل بـه ایـران و سـوریه، روي یـک خـط زمـانی       وقایع قبل از هجوم اآن، 
شکل عجیبی از خط زمانی خارج شده و دوباره به هجوم اعـراب  ه کتاب باي هدهد. در بخش دوم در انتگزارش می

ظریه سوق داده کـه  دهد. این یکی از دالیلی است که محققان را به این نبازگشته و شرح دیگري از همین وقایع می
حال که بحث از مولف دیگري شد بد نیست به این نکته بسیار مهم  بخش دوم این رویدادنامه، مولف دیگري دارد.

ه ضـعف  و ایـن یـک نقطـ    است چهاردهم میالديمتعلق به قرن  این رویدادنامهي ترین نسخهدیمیقاشاره کنیم که 

                                                        
1 - Maremmeh  
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هـم  قـبالً   همانطور کـه رونویس شده است و  ،کرونیکلت که این بدین معناس مسئلهاست. زیرا این آن  برايبزرگ 
وجـود دارد کـه    هابراي خواننده و این ظنبردار براي رونویسگفتیم، در رونویس برداري از آثار، همیشه این خطر 

 بحث روي تغییـر کلمـات کلیـدي اسـت     لمات کلیدي را با توجه به زمینه فکري خود تغییر داده باشد.، کبردارکپی
خبـر   وي براي مثـال  ، آشنایی کامل با منطقه دارد.نویسنده اصلی این رویدادنامهوگرنه نکات زیادي وجود دارد که 

سـعد  «داند همانطور که می ه،صره را براي اسکان اعراب بنا کردب »ابوموسی اشعري«یک سردار عرب به نام دارد که 
خالـد بـن ولیـد در    هـاي   از پیـروزي این کرونیکل بی تردیـد  مولف (کوفه) را بنا کرد.  1عاقوالشهر  »بن ابی وقاص

و شکسـت ایـن لشـگر و کشـته شـدن       تئـودور  2غرب، و حرکت ارتش بزرگ هراکلیوس با سرداري سـاکالریوس 
نگار گمنام از مشکالت اعراب در مصر بـه ایـن   این وقایعگاه بوده و یا براي مثال آشان نفر همراه فرمانده 100,000

ایـن رویدادنامـه    3دهـد. کرد، گزارش مـی مصر محافظت میهاي  یارك اسکندریه با سپاهی بزرگ از مرزدلیل که پاتر
دانـد.  مـی  »محمـد «فرمانده سپاه ایران را رستم و همتاي او در سپاه مقابل، یعنی فرمانـده سـپاه اعـراب را    همچنین، 

  وریم.آمیر ضمیمه همین بخش د رویدادنامه خوزستان وقایع بسیار مهم دیگري را هم ثبت کرده است که
 دانسـته ایـن رویدادنامـه را معتبـر     است. او سده گذشتهآلمانی  شناس اسالم »نولدکه«این سند، اعتبار افقان مواز 
دهد و همچنین نویسنده بـه   بعد از اولین تصرف اعراب خبر نمیاتفاقات  از«چرا نویسنده  کند که تعجب می ولیکن
تعجـب و تحیـر نولدکـه     4.»کنـد  نمیاي ه بوده باز هم اشارها  آن اید خود او نیز شاهدداخلی اعراب که شهاي   جنگ

به میـان  اولین فتوحات اعراب حوادث بعد از از سخنی فتح شوشتر خبر داده ولی از نویسنده قابل درك است زیرا 
ه تمام جهان وقت را جلب که توج» صفین«ساز جنگ تاریخ به ویژه داخلی اعرابهاي  گواینکه جنگنیاورده است. 

توان بـه  دیگر در این رویدادنامه می از نکات جالب توجه .کرده، التفات این نویسنده را معطوف خود نساخته است
به کوفـه، دزدیـدن   آن  تیسفون و بردنهاي  ویرانی بیش از حد شهرها تا حد گرسنگی مردم، از جا در آوردن دروازه

                                                        
گرفته شده. کوفه پس از جنگ یرموك، براي اسکان نیروهـاي  وستایی که در همین مکان بوده ] از رAqulaنام اولیه کوفه، عاقوال [ -1

نکه ایـن شـهر تـازه تاسـیس     م. در مجاورت شهر حیره و نجف تاسیس شده است. با وجود ای 638یا  637جنگی اعراب در سال 
ترین شهرهاي حیات سیاسی اعراب تبدیل شده است. در اهمیت این شهر همین بس کـه تـواریخ   به یکی از مهم بوده، ولی سریعاً

اند. جالب است که بر طبـق روایـات متعـارف    خلیفه چهارم مسلمین دانسته طالبسنتی، این شهر را پایتخت خالفت علی ابن ابی
طالب، حسین بن علی، مختار ثقفی و خاندان زیبر مثل مثل علی بن ابی صعود و سقوط افراد نامدار اسالم شهر شاهداسالمی، این 

  مصعب و عبداهللا بن زبیر فقط در فاصله دو دهه بوده است.
2- saqilara          عنـی  ، در بررسی سند اول یعنی صفحه سفید انجیل قـرن ششـمی هـم دیـدیم کـه هویلنـد لقـب ایـن سـردار رومـی [ی

  ساکالریوس] را به شکل سریانی آن یعنی ساقیالرا آورده است.  
  Hoyland 1997, p187 .ك ر -3
 theodor noldeke, die von guidi harausgegebene syrische chronik, ubersetzt und [مسـعود امیـر خلیلـی:]     ر.ك -4

commentiert in sitzungsberichte der kaiserlichen akdemie der wissenschaften phil. -hist kl. 128, 9, vienna 
,1893 pp 1-48 )پایـه   علـوم  آکـادمی ات نشسـت  گزارش در تفسیر و ترجمه یدي،وگ توسط شده ویرایش ،سوري نگاري وقایع

  )48-1، صص 1893
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مـار  «هـایی از  یهب دوم به بت گرماي و گزارشعشوبوده است، فرار ی داریوشوروش و جواهراتی که منسوب به ک
دهد خبر از سلسله آل منـذر آخـرین پادشـاهان    جانشین اوست. از دیگر گزارشات مهمی که این رویدادنامه می» امه

له لخمیان هستند. آید این است که این اعراب مهاجم، ادامه سلساعراب لخمی است و آنچه از این رویدادنامه برمی
آید، از عدم تمایـل  در اسناد بعدي می به زوديسوم که  یهب [=ایشویهب]یشوعهاي  مانند نامهدقیقاً  این وقایع نامه

یهـب  یشوعپول بدهند. ها  آن دهد البته تا جایی که بهگزارش می (پس از تثبیت پیروزي) به خشونت اعراب مهاجم
گـزارش شـده در ایـن    هـاي   پردازیم. از دیگر رویـداد میآن  که به وقتش به آوردمیهمین گزارش را دقیقاً  نیز سوم

آرامگـاه  سند، حمله به آرامگاه دانیال نبی و دزدیدن آثار این مکان مقدس و از بین بردن جسد مومیایی شده در این 
کردنـد، بـه   ترامـی نمـی  دهد اعراب به مقدسات مسیحیان توجه نداشتند. یعنی همانطور که بی احاست که نشان می

نکته دیگر اینکه این اولین سندي از سده فقط مالی بوده است و بس. ها  آن هبودند. دغدغ همان اندازه هم بی التفات
ولو اینکه این کار را اشتباه  کندیابی هم مینام این شهر را ریشه اتفاقاًشود و دیده میآن  هفتم است که نام مدینه در

. اطالعات فراوان از جغرافیـاي منطقـه نیـز از    به هر حال تالشی در جهت این کار انجام داده استانجام داده باشد 
ست کـه  بسیار مهم دیگر در گزارشات این سند، اطالعاتی ا موضوعآخر  دیگر امتیازات این رویدادنامه است. و در

بـر ایـن   اي هقرینـ لی گزارشات این سند نیز آورد. ونام این مکان را نمی متأسفانهدهد که از حرم ابراهیم می این اثر
   :گویدامروزي نیست. زیرا در این گزارش می» مکه« این مکان نظریه است که

  

 Regarding the dome of A braham, we have been unable to discover what it is except 
that, because the blessed Abraham grew rich in property and wanted to get away from 
the envy of the Canaanites, he chose to live in the distant and spacious parts of the 
desert. Since he lived in tents, he built that place for the worship of God and for the 
offering of sacrifices. It took its present name from what it had been, since the 
memory of the place was preserved with the generations of their race. Indeed, it was 
no new thing for the Arabs to worship there, but goes back to antiquity, to their early 
days, in that they show honour to the father of the head of their people. 
Ḥaṣor, which scripture calls "head of the kingdoms" (Joshua xi.10), belongs to the 
Arabs, while Medina is named after Midian, Abraham's fourth son by Qeṭura; it is 
also called Yathrib. And Dumat Jandal [belongs to them], and the territory of the 
Hagaraye, which is rich in water, palm trees and fortified buildings. The territory of 
Ḥaṭṭa, situated by the sea in the vicinity of the islands of Qaṭar, is rich in the same 
way; it is also thickly vegetated with various kinds of plants. The region of Mazon 
also resembles it; it too lies by the sea and comprises an area of more than 100 
parasangs. So [belongs to them] too the territory of Yamama, in the middle of the 
desert, and the territory of 'ṭawf, and the city of Ḥira, which was the seat of king 
Mundar, surnamed the "warrior;" he was sixth in the line of the lshmaelite kings.  1  

 ایم. آنکه ابراهیم رسـتگار، زمـانی کـه از مـال     در مورد گنبد ابراهیم، این چیزي است که تاکنون فهمیده
خواست از حسادت کنعانیان دور بمانـد و تصـمیم گرفـت کـه در صـحراي      بسیاري برخوردار شد، می

                                                        
  Hoyland 1997, p187  ر.ك -1
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زیست، آنجا را بـراي پرسـتش خـدا و اهـداي قربـانی      هناور اسکان گزیند. چون خودش در چادر میپ
آید چون خاطره این بنا در حافظه قبایل به جا مانـده  اش میش نیز از مورد استفادهاساخت. نام امروزي

دوران گـردد، بـه   است. براي تازیان پرستش در اینجا چیـز جدیـدي نیسـت، و بـه دوران عتیـق برمـی      
 1کردند.شان که باید جد بزرگشان را احترام می اولیه

شد و خواست از حسادت کنعانیـان  صاحب مال و اموال شود که ابراهیم چون بینید در اینجا گفته میچنانچه می
م نـا «گوید کـه  . و در ادامه میساختعبادت و قربانی براي خدا  برايفراخی رفت و حرمی هاي  دور بماند به بیابان

ایـن در  .» ..آید چون خاطره این بنا در حافظه قبایل بـه جـا مانـده اسـت    اش میامروزي این محل، از مورد استفاده
محـل مقـدس   شهر یـا  پس این رویدادنامه به کدام  کاربردشان گرفته نشدهاز شان نامحالیست که نه مکه و نه کعبه، 

به جغرافیایی که متعلـق بـه    ااینکه این سند در ادامه متن فوقمک ؟برگرفته از کاربرد آنهاست که نام آن کنداشاره می
آیـد ولـی هـیچ    پردازد. جالب اینکه در آنجا نام مدینه، دومات جندل، حاصور، قطر، حیـره و... مـی  اعراب است می

ولـین  ابه عنـوان   ترین شهر اعرابترین و مقدسمهمبه عنوان  رود، مکهخبري از مکه نیست. در حالی که انتظار می
 آورد.  نامی از این شهر نمیاصالً  شهرها ذکر شود؛ ولی

این نکته که نویسنده مسیحی این رویدادنامـه  الذکر بود، این مقدمات به نظر نویسنده این سطور الزمبه هر روي 
 کامالً از داریوش و کوروش هخامنشی خبر دارد نیز از نکات جالب این رویدادنامه است که در ضمیمه این بخـش 

دیـده  » محمـد «یکبار نـام  این رویدادنامه  بخشی از در ین مقدمه، به بحث اصلی بپردازیم.با اتوانید مطالعه کنید. می
از رویدادنامه خوزسـتان  در این بخش  بخشی از اسناد کتابی که در دست دارید، باشد. شود. پس بدیهی است کهمی
   :خوانیممی

  

 Then God raised up against them the sons of Ishmael, [numerous] as the sand on the 
sea shore, whose leader (mdabbrānā) was Muḥammad (mḥmd). Neither walls nor 
gates, armour or shield, withstood them, and they gained control over the entire land 
of the Persians. Yazdgird sent against them countless troops, but the Arabs routed 
them all and even killed Rustam. Yazdgird shut himself up in the walls of Maḥoze 
and finally escaped by flight. He reached the country of the ḥuzaye and Mrwnaye, 
where he ended his life. The Arabs gained control of Maḥoze and all the territory. 
They also came to Byzantine territory, plundering and ravaging the entire region of 
Syria. Heraclius, the Byzantine king, sent armies against them, but the Arabs killed 
more than 100,000 of them. When the catholicos Isho'yahb saw that Maḥoze had 
been devastated by the Arabs and that they had carried off its gates to 'Aqula (Kufa) 
and that those who remained were wasting away from hunger, he left and took up 
residence in Beth Garmai, in the town of Karka. 

  شـن در  هـاي   همچـون دانـه  کـه   فرستادها  آن به سويرا  ]عیلاسماایشمائیل [=فرزندان سپس خداوند
هیچ دیـواري یـا    بود. )mhmdد (محم )مدبرانه :سریانیبه ( که رهبرشان ،]ودندب شمار[بیساحل دریا 

                                                        
  . 103، ص 1395رویدادنامه خوزستان،  ر.ك -1
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یزدگرد  نداشت.را ها  آن [در مقابل]در سرتاسر سرزمین پارسیان تاب ایستادگی  یا سپري زره اي، دروازه
را شکست دادند و حتـی رسـتم کشـته    ها  آن يهمهفرستاد، ولی اعراب ها  آن ي به مقابلهلشگریان زیاد

بـه  . او فـرار کـرد  با گریز [از آنجـا]   و نهایتاًکرد حبس  1اوزهماهاي  را درون دیواریزدگرد خودش . شد
[او]  قلمـرو  و تمام اوزه. اعراب کنترل مازندگی او پایان یافت، جایی که رسید 3نایهو مرو 2ههوزیخاك 

همچنین به قلمرو بیزانتس آمدند، سرتاسر منطقـه سـوریه را غـارت و ویـران     ها  آن .گرفتندبه دست را 
[نفـر]   100,000فرستاد، اما اعراب بـیش از  ها  آن به سوي هاییکردند. هراکلیوس، پادشاه بیزانتس، سپاه

 و اینکـه ویـران شـده   توسط اعراب  اوزهدید که ما 5ایشویهب 4کاتولیکوسوقتی که . را کشتندها  آن از
رفـت و  ، شوندکسانی که باقی ماندند از گرسنگی تلف میو  اندهبرد (کوفه) عاقوال ا را بههدروازهها  آن

  اقامت گزید. 7[=کرکوك] در شهر کرکا 6،رمايگ در بث
  

  :نقد و بررسی
یکـی آنکـه ایـن     :وارد است ین رویدادنامهبه کلیت اایراد بزرگ  سه به این بخش از متن، قبل از هر نقدياول، 

عبارتی ه کپی یا ب، قرار گرفته در دست ماامروزه که  سنديو این یعنی، رویدادنامه از قرن چهاردهم به جا مانده است، 
 این ظن وجـود دارد کـه  همیشه  رونویس شده،هاي  در نسخه :گفتیمقبالً  و چنانچهاصلی است.  نسخهرونویسی از 

                                                        
1- Mahoze   م. تـا   41نی در سـال (از دوران گـودرز دوم اشـکا    600، اشاره به شهر تیسفون یا همان سلوکیه دارد. تیسـفون بـیش از

شهرها پایتخت ایران از شهرهاي مختلفی تشکیل شده بود. این  م.) پایتخت ایران بود. در این دوران 651یزدگرد سوم ساسانی در 
 -7آبـاد  سـاباط یـا بـالش    -6درزنیـدان   -5سلوکیه یا ویه اردشیر  -4اندیو خسرو هوِ -3اسپانبر  -2تیسفون  -1 :عبارت بودند از

گذاشتند. این شهر که پایتخـت ساسـانیان و یکـی از    » شهرها«به معناي » مدائن«آن را  روشن است که چرا اعراب نام . پسوزاهما
ه رفته رونق خود بود، و نقش بابِل قدیم را در این دوره داشت، پس از حمله اعراب، رفت ترین شهرهاي کل تاریخ تا آن زمان بزرگ

  و یا بابل قدیم را گرفت. سلوکیه-قش تیسفونرا از دست داد. طولی نکشید که بغداد ن
2- Hozayeاد است که نام شهر اهواز امروزي در واقع یک نژ ، منظور نویسنده از هوزي [یا حوزي]، سرزمین خوزستان است. هوزي

  شد.جمع کلمه هوزي است. اهواز امروزي در آن دوره با نام هرمزد اردشیر شناخته می ،اهواز پسبرگرفته از آن است. 
3- marwnaye.منظور از مرونایه، شهر مرو است. روایت مشهور این است که یزدگرد در مرو توسط یک آسیابان کشته شد ،   
شد، ولی در اصل ربطی به سلسله مراتب در شود، گرچه به رییس برخی کلیساها گفته میکاتولیکوس که به آن جاثلیق نیز گفته می -4

  رفت.میبه کار  است که اغلب در کلیساهاي شرقیمسیحیت ندارد، بلکه یک لقب 
م. پاتریارك منطقه بوده اسـت. جانشـین وي    645تا  628یهب دوم] است که از [ایشویهب یا یشوع Ishoyahb IIدر اینجا منظور  -5

Maremmeh ه[مار ارِمهمد احتـرام اسـماعیلیان   مـور البتـه  منطقـه و  این پاتریارك م.  649تا  646 هايسال ] بوده که حد فاصل، م
ترین اسناد ما در این کتاب هاي وي، یکی از مهمکه نامه است یهب سوم][یشوع Ishoyahb III جانشین وي[اعراب] بوده است. 

  است. پاتریارك مناطق اربیل و موصل و نینوا بوده م.  659تا  649از سال  یهب سومیشوعاست، 
6- Beth Garmaiه. هر دو خوانش صحیح است.ـ، بِث گرماي یا بت گرمای  
7- Karka .منظور شهر کرکوك است ،  
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به این رویدادنامه  ،رهبربه عنوان  نام محمداین تردید وجود دارد که  تغییر کند. در این رویدادنامه نیز، کلیدي کلمات
» به نقل از«یوسته به عباراتی شبیه پکند و نقل قول می یراد دوم اینکه نویسنده این رویدادنامه دائماًااضافه شده باشد. 

ه ناشناس این رویدادنامه به حکایات شفاهی هم استناد کرده و ایـن  حتی نویسند خوریم.برمی» فالنی گفته است«یا 
ه اخبار شفاهی یا ب است. زیرا بزرگ این یک ضعف .در کتاب خود آورده استاخبار تاریخی به عنوان  حکایات را

و قولی منقوالت سینه بـه سـینه، همیشـه در خطـر کـم و زیـاد شـدن مطالـب بـا نظـر بـه روحیـات و تجربیـات              
یعنی  ،دو مولف داردهاست. سومین ضعف این رویدادنامه این است که به احتمال بسیار قوي راويهاي   يورز غرض

سیب به نوبه خود به مطالب نقل شده، آ هاتوسط مولفی دیگر نوشته شده است. هر کدام از این ضعفآن  بخش دوم
آنجا مثالً بزرگ در جزئیات هستیم. هاي  ایراد کلیست که شاهدهاي  ضعف خاطر همینه بکاهد. میآن  زده و از اعتبار

. براي مثال گیردکلی نشات میهاي  از همین ایراد کندی را به اشتباه نقل میتاریخ که نویسنده این رویدادنامه، مطالب
داند که هشت سال میبیست و جمعاً هراکلیوس و پسرش را  میزان سلطنتداند یا بوران [پوران] را همسر شیرویه می

یا  بود. [روم] م. پادشاه بیزانتس 641تا  610از  سال یعنی 31 زیرا هراکلیوس به تنهایی کند.اطمینان داریم اشتباه می
را ها  آن توانوضوح در سطح حکایات و شایعات بین مردم است که نمیه ب این رویدادنامهروایات شفاهی یک سري 

و لشکریانش، یا تجاوز گروهی  ک منطقه خودس مروي در برابر شاهتوان به معجزه الیاتاریخی دید. براي نمونه می
نحوه تحریـر   در مثالی دیگریا اشاره کرد. آن  مانویان و مزدکیان به زنی باکره و خوردن گوشت بچه حاصل شده از

وجـود دو مولـف بـراي ایـن     خبر از  آشکارااست که  و تفاوت نگارشی کلمات مشابه در بخش اول و دوم کلمات
نیـز بـه اشـتباه    احتمال اینکه نام محمد  ،بزرگهاي  با وجود تمام این ضعفس در بحث حاضر، پدهد. می نیکلکرو

زیاد است. و این امکان نیز وجود دارد که نویسنده  بسیار بعدها به رویدادنامه اضافه شده باشد،یا  نویسنده بازگردد و
به همین دلیل سطور زیادي از کتابش را به افراد  باه گرفته باشد.اشت» رهبري محمد«را با  »جریان محمدي«رویدادنامه، 

نام آشناي سده هفتم مثل یزدگرد سوم، هراکلیوس، هرمزدان، رستم [فرخزاد] و حتی سرداران عرب مثل سعد ابن ابی 
، هـیچ  متـا اورشـلی   اما در مورد محمد، فاتح ایراندهد. اختصاص می و خالد ابن ولید ]اشعري[وقاص یا ابوموسی 

ها سند از ریزجزئیات زندگی ما ده چگونه است که .»محمد رهبرشان بود«ز اینکه بگوید حرفی براي گفتن ندارد ج
جنگجویان «، »اعراب محمد«بزرگان این عصر داریم ولی هیچ خبري از زندگی محمد نیست جز عبارات کوتاهی مثل 

هـیچ چیـز از محمـد    هـا   آن روشـن اسـت کـه   کامالً  به نظر» د.رهبرشان محمد بو«، و یا »هاساراسنپیامبر «، »محمد
جنگند. حال معلوم نیست این واژه، اشاره به یک فرد دانند جز یک اسم که گروهی از اعراب زیر لواي این نام می نمی

  واقعی دارد یا به یک جریان فکري؟ 
وشـته شـده اسـت امـا هـیچ نـامی از       ن .م 680م تـا   660دوم اینکه این رویدادنامـه، بـا وجـود اینکـه در سـال      

او نیز مانند اسـناد قبلـی بـه     .آورد نمی و دیگر عناصر مهم اسالم قرآن سپاه مسلمانان،مسلمین، اسالم، هاي   کلیدواژه
و یا اسـالم و مسـلمانان    قرآن هیچ خبري ازولی عجیب آنکه  کنداشاره میو چیرگی آنها بر منطقه اعراب  استیالي

  خواند.می» تازیان«یا » اعراب«اجم را با کلماتی مثل ندارد و قواي مه
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قبل  سوم اینکه به شکل عجیبی این رویدادنامه معتقد است که حمله به قلمرو یزدگرد و فتح نقاط اساسی ایران،
با اسـناد قبلـی و روایـات مسـلمین،     این اختالف فاحش  تح قلمرو بیزانتس (یعنی سوریه) صورت گرفته است.از ف

خود در ایـن زمـان زیسـته اسـت. پـس چـرا بایـد         ،چرا که نویسنده گمنام این رویدادنامه ،کندمتعجب میدمی را آ
هـاي   جز این است که وي روایات را از شنیده ود مثل توماس پرسبیتر داشته باشد؟عصران خاختالف فاحشی با هم

  تر؟ ، نه از اسناد و مدارك دقیقکندشنیده و بازگو میپر از اشتباه راویان 
و دانـد.  مـی  »محمد«و همتاي او در سپاه اعراب را  »رستم«فردي به نام لیدر سپاه ایران را  این سنداینکه  چهارم

کند تو گویی در حال تعریف دعواي کند و از آن عبور میخیلی کوتاه به شکست ایران و کشته شدن رستم اشاره می
، زیـرا آدمـی   را به حیرت انداختـه شود که پژوهشگران و رد می دهساده این عبارات را بیان کرآن قدر  .محلی است

پیروزي حماسی اعراب بر امپراطوري پر از جاه و جالل و پـر ز شـکوه و   «و  »قادسیه«انتظار دارد شرح مبسوطی از 
 کهتواند باشد دلیلش چه چیزي جز این میي چندان مهمی رخ نداده است. ولی انگار واقعه ،بشنود »عظمت پارسیان

بیزانتس، هاي  البته نه اینکه سقوط ساسانیان و حتی از دست رفتن قلمرو اند؟را مسلمانان بعدي ساخته »قادسیه افسانه«
این سیر طبیعی تاریخ است که سقوط هر از بیخ و بن بدون جنگ بوده باشد. این نظري نابخردانه است. به هر حال 

سطحی و سـقوط دو  هاي  و خونریزي ممکن نیست، ولی جنگسلسله و روي کار آمدن سلسله جدید، بدون جنگ 
انـد کجـا؟   فرسایشـی بـوده  هـاي   ها در جنگبراي شروع جنگ فرسایشی دیگر، که خود سال رمق امپراطوريِ بدون

و... کجا؟ ما در جلد دوم این کتاب به یرموك  موته و سازي طبري و امثالهم از قادسیه و نهاوند و جلوال و حتیافسانه
از داده شده در این رویدادنامه بایـد گفـت    پردازیم، ولی در مورد وقایع شرحقادسیه می يبه افسانه رت مفصلصو

ساسـانی  امپراطوري  محافظدیوار عمالً  یابیم که این اعراب مهاجم، همان لخمیان هستند کهدرمی سندمحتواي این 
با مطالعه  بودند. نهایتاً رومامپراطوري  دند که دیوار محافظي از اعراب بو، غسانیان گروه دیگربودند. در مقابل لخمیان

ابتدایی هاي  دهه» هراکلیوس«و » خسرو پرویز«گیرد که رویدادنامه، این نظریه قوت می از جمله همین اسناد این عصر
هـا، هـر دو   گبازنده این جنـ جناح و  جناح پیروزفرسایشی پرداختند تا جایی که فارغ از هاي  قرن هفتم را به جنگ

ها، از بین رفتن پادشاه لخمیان و سقوط سلسله نقطه عطف این جنگ از طرفی پادشاهی به اوج ضعف خود رسیدند.
ساسـانی   جانبی پادشاهیدر ابتدا به شده و » متحد« و غسانیان لخمیاناین رو . از بودتوسط خسروپرویز  »منذرآل«

د، سپس به قلمرو روم شرقی [بیزانتس] رفته و مناطق سوریه و فلسطین و را برانداختنها  آن حمله کردند و خیلی زود
اشـتباهات  گفتنـی اسـت کـه     این امپراطوري را نیز تصرف کردند (یا بالعکس.)اسراییل و دیگر مناطق تحت فرمان 

هـاي   و هر دو پادشاه در طی جنگ بیزانتس نیز، دست کمی از اشتباهات خسرو پرویز نداشتامپراطور هراکلیوس، 
خسرو پرویز و هراکلیوس، بدون عمالً  باختند. این یعنیخود را به قواي مهاجم سوم هاي  سرزمینعمالً  فرسایشی،

اما در اینجا نقش محمد و اسالم چیست؟ بـدون هـیچ   اعراب جنگیدند. نیروي ثالث یعنی ها براي آنکه بدانند، سال
که محل  نیز، »محمد«شخص  این اثبات شدنی است. اما ندارد ووجود  »اسالم«چیزي به نام تردیدي در این روزگار 

   از ابهام است.اي ه، وجودش در هالفصل حاضر است کتاب خصوصاًبحث این 
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زنـد و بـرخالف تعلیمـات    حـرف مـی  » اعراب محمـد «پنجم اینکه این رویدادنامه برخالف انجیل قرن ششمی که از 
» اعـراب طـایی محمـت   «آید و برخالف توماس پرسـبیتر کـه خبـر از    می» هاساراسنپیامبر «گوید یعقوبی که شایعات می

اگـر مـا   پندارد. این یعنی الاقل نویسنده محمد را یک فرد واقعی می» لیدرشان محمد بود«نویسد دهد، خیلی صریح می می
چـرا   کیسـت؟  »محمد«این  باید بپرسیم ، آنگاههمین فرض را داشته باشیم مانند نویسنده گمنام رویدادنامه خوزستان، هم

کنـد کـه   خود را به هر ذهن کنجکـاوي تحمیـل مـی    ، بار دیگربینیم؟ و این سوال تکراريهیچ جزئیاتی از زندگی او نمی
فاتح ایران است؟ اگر این محمد یک فـرد واقعـی   شخصاً دانند که محمد چگونه است که اخبارنویسان مسلمان خود نمی

داننـد کـه   زنده است. پس چطور راویان مسلمان نمیهم هنوز یرفت که وي در این عصر، بق این سند، باید پذاست، بر ط
رسـد کـه   منطقـی و طبیعـی بـه نظـر مـی     کـامالً   گفتـیم، ایـن  قـبالً   مـا رسیده است؟  تیسفونهاي  به دوازهشخصاً محمد 

درج کرده باشند (گرچه همـین  مد را دیر یا زود اخبارنویسان مسلمان، به سبب دوري از وقایع، چند سالی زمان مرگ مح
نیسـت   بـاورکردنی ریزد) ولی بالاستثنا این دیگر ي ساختگی وي و فتوحات اعراب را به هم مینامهمورد هم تمام زندگی

هـاي   ي ایـن امپراطـوري  اند، نام فاتح بزرگ و ساقط کنندهزمان را ساقط کردههاي  قدرتترین  که اعراب مهاجم که بزرگ
از  خطـاب] نسـبت داده باشـند.    بنا د] را فراموش کرده باشند و این فتوحات را به دیگري [یعنی عمربزرگ [یعنی محم

قـرن   70(و حتـی در دهـه   م.  660در سـال   خوزسـتان  ياگر رویدادنامـه  :طرفی ما باید به این نکته بسیار مهم دقت کنیم
 بـودن دور به خـاطر  توان نویسنده را به فراموشی (به وقایع نزدیک هست که نمیآن قدر  نوشته شده باشد،هفتم میالدي) 

در حال روي دادن است، پـس چـرا   » خطاب بنا عمر«) متهم کرد. از طرفی اگر این وقایع در زمان و این وقایع از محمد
ـ    ترین حالت، در خوشبینانه را بیاورد؟» بودمحمد  رهبرشان«رویدادنامه خوزستان، باید عبارت  نویسنده ل آیـا بـه ایـن دلی

را به اشتباه برداشـت  شنیده و این شعار » یا محمدا«فریاد  احتماالً اند، گزارش داده »گویدي گمنام«نیست که راویانی که به 
این مهاجمین است؟ پـس آیـا نبایـد محمـد درون مـتن ایـن       واقعی درون این شعار، لیدر » محمد«اند کرده و تصور کرده

مقایسـه سـاده بـا اخبارنویسـان      ایـن با ترین حالت) کنیم در خوشبینانه(تکرار میر رویدادنامه را یک جریان ببینیم؟ به نظ
. در این زمـان  نه یک فرد واقعیاست،  قولی یک جریان فکريه یا ب توان روشن ساخت که محمد یک شعارمی ،مسلمان

بـه  بـاز هـم   و  حضـور داشـته  ران حتی تا فتح ایاین چند سند و به همین دلیل در  اي نداردهنامبه همین دلیل هیچ زندگی
واضح اسـت  کامالً اند. استفاده کرده »اعراب طایی محمت«از عبارت اعراب محمد یا  هم اسناد قبلی است کههمین دلیل 

ر سر ایـن اسـت کـه واژه محمـد     بو بحث  در تمام این اسناد، نام یک گروه است نه یک فرد.» محمد اعراب«عبارت که 
بعـد، در تمـام فتوحـات    هـاي   که وقتی محمد برخالف راویان مسـلمان سـده   است یا شعاري؟عبارت، واقعی  درون این
 نه یـک فـرد واقعـی.    ،استهي تودهحرکت دهنده شعارِ ،توان نتیجه گرفت این محمدمیدر بهترین حالت شود، ظاهر می

وران داریم که هرگز نـام محمـد را بـه    ها سند سریانی شرقی و غربی، یونانی، قبطی و.. از این دبه همین دلیل است که ده
شـب   هـاي کند زیرا براي مثال در خطبهاند و به همین دلیل است که هیچ غیر مورخی واژه محمد را استفاده نمیکار نبرده

را » موسـی و اسـفار پنجگانـه   «گوید مـا  یهب یا در بحث امیر عرب که صراحتاً مییشوعهاي  عید سوفرونیوس، یا در نامه
  اریم، دیگر شعارها و جریانات فکري موضوعیت ندارد.قبول د
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شـود کـه   ترین حالت این گونه است، پس در اینجا سوال میاما در اینجا چند بار تکرار کردیم در بهترین حالت و خوشبینانه
ـیل نیسـت و    رسد در حالت عادي از آنجا که این نسـخه در حالت عادي باید چه برداشتی داشت؟ به نظر می رونوشـت  هـا اص

زیرا وي با توجـه بـه عصـر خـود و زمینـه       بردار تغییر کردهمانده، پس این بخش از متن توسط رونویسآنها از قرون بعدي باقی
  آوریم.   ي اخیر میتوضیحح مشروحی از این گزاره» داند.خود بهتر از مولف اولیه می«پندارد که فکري خود می

تناقضات روایـات مسـلمانان بیشـتر و بـازه زمـانی زنـدگی محمـد بـازتر          رویم،که جلو می هم توجه کنید هر سندي
اولـین   م. و 638م. و فلسـطین در   636سوریه در  م. وفات یافته است و 632محمد در سال  بر طبق گفته طبريشود.  می

هـر سـندي   را چـ پـس  است،  وفات یافته قبل از فتح ایران،یک دهه این یعنی محمد  م. فتح شده 642ایران در هاي  شهر
دلیلش چـه   خوردیم؟بردوباره به این تناقض فاحش با راویان مسلمان حضور دارد؟ و چرا آن  کنیم، محمد دربررسی می

بـه نـام   اي هدو طرفـ جریـان فکـري   است.  »جریان فکري«تواند باشد که محمد فتوحات اسالمی، یک چیزي جز این می
 ، خـود و در عین حال این جریـان فکـري   حرکت دادهرا نظري این جریان  ،اعراب این زمان که ، به این معنامحمدگرایی

این جریان بایـد از لخمیـان یعنـی اعـراب      اند.تحت لواي این جریان، به دیگر مناطق حمله کرده اعراب را حرکت داده و
نحـو  ، بـه  ی اسـت از اعـراب غسـان  فـردي سـوري و    احتمـاالً  که به همین دلیل در دوران معاویهایرانی آغاز شده باشد، 

اسنادي کـه در بررسـی   در گویی هرگز چنین جریانی وجود نداشته است. ، تو شود، این جریان فکري گم میچشمگیري
بـا  آثار به جا مانده از خـود را  ، خلفاي بعدترهاي  ها و سکهخواهید دید که معاویه برخالف کتیبه ،آوریممی دوران معاویه

کنـد و  یش را با صلیب آغاز مـی هاکتیبه معاویهکند، آغاز نمی یا عبارات مشابه اسالمی »حیمبسم اهللا الرحمن الر« يفنواژه
و عناصـر مهـم اسـالم و     قـرآن  هـیچ خبـري از محمـد، اسـالم،     کنـد. مـی  اسـتفاده » عبداهللا«و » امیرالمومنین«هاي  از واژه

 زنـد و ها را به نام مسیح میسکه. او همچنین ندارد قرآن خبري از اسالم وچه اینکه خود دهد، دست نمیه محمدگرایی ب
گیـرد.  اعتبار] پادشاهی خود را از بروکراسی پساساسانیان می=دیت [رِو کاست  »یحیی تعمیددهنده«امبر مورد احترامش پی

  آییم.پرداخته و در جهت اثبات مدعیاتی که در اینجا گفته شد، برمیبه تک تک این ادعاها 
 مانند اسناد قبل بـوده یعنـی روشـن    درون متن این سند نیز» محمد« شود کهتیم روشن میاز آنچه گفبه هر حال 

در سـطح   کـدام از آراي مـوافقین و مخـالفین ایـن جـدل،     زنـد و هـر   از کـدام محمـد حـرف مـی    دقیقاً  نیست که
  :که در این سند ندنمازیر باقی میهاي   زنی گمانه

 بوده است؟ [و سوریه و فلسطین] ح ایرانتفلیدر اعراب در  فردي حقیقیبه عنوان  محمد  
 بوده است؟م.  630دهه ، شعار اعراب جریانی آخرالزمانیبه عنوان  محمد  
 از  ي طایی محمت(قبیله ، لیدر قبایل مختلف بودهطایفه نام یک یا قبیلهیا  گروه نام یکبه عنوان  محمد

آن  این اعـراب در  اعراب اشاره دارد) که سپاههر سه واژه به که ها ساراسن اسماعیلیان یا، ناهاجرینژاد 
کـه خـود را    مانند جنگجویان صـلیبی،  .است معروف شده» جنگجویان محمد«یا » محمد«ه دوره به سپا
 .خواندندنیز می عیسی یا برگزیده جنگجویان
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    :ضمیمه
 تر از ترجمه سـریانی کاملت به صور را ي پایانی این رویدادنامهچند صفحهبد نیست در پایان تحلیل این سند، 

   1:بخوانیمآن 
 د را که از دودمان شاهی بود، در شهر استخر به شاهی برداشتند. با او شاهنشـاهی پارسـیان   یزدگر سپس

نام داشت. بعـد   2به انجام رسید. [یزدگرد] حرکت کرد و به ماهوزا آمد و اسپهبدي را گماشت که رستم
هـیچ  نازل کرد مانند شن در کرانه دریا. رهبرشان محمد بود. و آن  خداوند فرزندان اسماعیل را برآن  از

به همه قلمرو پارسـیان دسـت   ها  آن توانست در برابرشان بایستد. ونمی یا سپري زره یا  دیوار یا دروازه
شماري مقابلشان فرستاد، اما تازیان همه را شکست دادند و حتـی رسـتم را   یافتند. یزدگرد لشگریان بی

و  3به فـرار گریخـت. بـه قلمـرو هوزیـان     آخر  ماهوزا پناه گرفت، و درهاي  درون دیوار یزدگرد کشتند.
 رسید که در آنجا روزگارش به سرانجام رسید. 4مروزیان

تازیان اختیار ماهوزا و همه قلمرواش را در دست گرفتند. همچنین به قلمرو رومیـان آمدنـد و سـرزمین    
شاه رومیان لشگریانی به مقابلشان فرستاد، امـا تازیـان بـیش از     5قلسوریه را غارت و ویران کردند. هر

                                                        
گیـري، از طریـق دوسـتانم،    من تالش زیادي داشتم تا ترجمه پارسی این کتاب را پیدا کنم که خوشـبختانه پـس از چنـد روز پـی     -1

انگلیسی، با ایـن   ند ترجمههاي مربوط به بحث حاضر را به دست آورم. از این رو زمان زیادي براي مقایسه چموفق شدم بخشی
هـاي انگلیسـی یـافتم. بـراي مثـال      ترجمه پارسی گذاشتم، که ترجمه پارسیِ جنابان رضاخانی و امیري باوندپور را بهتر از ترجمه

یـا  » صحرانشـینان «بـه معنـاي   » Nomads«استفاده کرده است، استفان شومیکر از واژه » اعراب«رابرت هویلند در کل سند از واژه 
استفاده کرده است، در حالی کـه در ترجمـه فارسـی کـه از اصـل سـریانی آن برگردانـده شـده، کلمـه          » بدویان«یا » درنشینانچا«
شود و یکبـار دیگـر، از ایـن زبـان دوم     به کار رفته است. البته نباید فراموش کرد که وقتی یک کتاب به زبانی ترجمه می» تازیان«

بیند. شوربختانه این اتفاق در همـین عصـر علمـی مـا هـم      د، قاعدتاً متن اصلی آسیب میترجمه دیگري به زبان سوم صورت گیر
ترجمه کـرده اسـت، کافیسـت متـرجم     » سلوکیه-تیسفون«در متن سریانی را » ماهوزا«دهد. براي مثال استفان شومیکر واژه رخ می

، نـام امـروزي شـهر یعنـی     »سـلوکیه -تیسـفون «جـاي   دومی، براي برگرداندن این متن به پارسی، از این ترجمه استفاده کند و بـه 
شـده اسـت، و اگـر پژوهشـگري در صـدد      » مدائن«سادگی تبدیل به در متن اصلی، به» ماهوزا«را به کار ببرد. یعنی کلمه » مدائن«

ایـن مـورد هویلنـد و     . (البتـه در رودبـه بیراهـه مـی   ناخواسته مدائن کجا به کار رفته است، ماهوزا یا این برآید که اولین بار واژه 
  اند.)را به کار برده» ماهوزا«ترجمه فارسی، به درستی واژه 

  زاد سپهبد سپاه ایران است. منظور رستم فرخ -2
ـ   -3 ه خوزسـتان رفتـه   باالتر گفتیم که منظور از هوزیان، سرزمین خوزستان است. جز این سند، مدرکی در دست نداریم که یزدگـرد ب

  ند. ه باشاز فرار یزدگرد به استخر خبر دادوجود دارد که هم باشد. مدارك دیگري 
مده  ولی بایـد بـه شـکل پارسـی میانـه آن، یعنـی       [مرونی] آ Marwnyباالتر گفتیم که منظور شهر مرو است که در متن بصورت  -4

Marwzy .[مروزي] خوانده شود 

  ن فارسی را بدون دخل و تصرف آوردیم.منظور از هرقل، هراکلیوس است. بدیهی است که ما در اینجا، عین مت -5
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انـد و  یهـب دیـد کـه مـاهوزا را تـاراج کـرده      نفر از آنان را کشتند. زمانی کـه جـاثلیق یشـوع    1صدهزار
اند از قحطی پریشانند، آنجا را ترك کرد و در شـهر  اند، و کسانی که ماندهبرده 2هایش را به عقوال دروازه
  3ر بت گرمایه اسکان گرفت.کرخا د

شـهر نصـیبین آمـده اسـت و دوبـاره بـه ادامـه ایـن مـتن          اتفاقات  [پس از این، یک بند کوتاه در مورد
  گردد...] بازمی

بود. بدنش را کنار شهادتگاه کلیساي کرخـا در بـت گرمایـه دفـن      4بطریقیهب هجده سال ... مار یشوع
 اش قوزیمـار بـود و  کلیسا انتخاب شد. اهل ناحیـه ارزون و قریـه   براي بطریقی [مرِمه] »مهمار ا«کردند. 

بود. لباس رهبانیت را در صومعه مار ابراهیم اهل ایزال به تن کرده بود. هـم در   6»بت الپاط« 5مطرانقبالً 
بود و آنگـاه کـه بـراي نورانیـت شـمعدانی      شده بسیار عظیم داشته  دوران رهبانی هم در دوران مطرانی

شـد. [پـس   گزیده شد، در این منصب نزد پیروان همه بزرگان قوم اسماعیل محترم شمرده میجاثلیقی بر
کند که نه تنها در اینجا مهـم  شفاهی ضدیهودي را نقل میهاي  یک بند داستان مولف رویدادنامه از این،
س . پحکایات ضدیهودي باید پذیرفته شودها و داستاندر سطح  فقط تاریخی هم نیست و ، بلکهنیست

بث آرامیـه [اسـتان آسورسـتان در زمـان     اتفاقات  بند بعدي به امه ویک بند در مورد خدمات مار آن  از
گـذرد. بنـد بعـدي نیـز در مـورد مانویـان و       مـی ها  آن ، شورش یک گروه یهودي و سرکوبساسانیان]

                                                        
اشتباه را اصالح کرده و عدد صدهزار را نوشتم. زیرا این اشـتباه،   جا، اینهزار آمده است، ولی من در ایندر ترجمه فارسی، عدد ده -1

 101ي مترجم در صفحهاین واقعیت از پانویس ناشی از اشتباه نگارشی کتاب بوده است.  نبوده و احتماالً »مترجم«ناشی از اشتباه 
تـر نیـز   این عین همان عددي است که باالتر در روایت خالصه«دهد که شود. زیرا دراین صفحه توضیح میهمین کتاب روشن می

در نگارش کتـاب، اشـتباه تـایپی     ، ولی احتماالًعدد صدهزار را نوشته تر هم،در بخش خالصهاین یعنی مترجم پارسی » آمده بود.
  عدد صد هزار نفر آمده است. ند، و استفان شومیکر نیز،هاي انگلیسی رابرت هویلالزم به ذکر است در ترجمهداشته است. 

باالتر گفتیم که عاقوال، شهر کوفه امروزي است. در واقع عاقوال نام قدیم روستایی است کـه کوفـه در آنجـا بنـا شـد. در ادبیـات        -2
  آورند.را می یا عاقوال عقوال سریانی، گاهی به جاي کوفه و حتی حیره، نام

  .  90-89، صص  1395رویدادنامه خوزستان،  -3
شـد، امـا   است. در دوران اولیه جهان مسیحیت، این عنوان به اسقفان رده باالي کلیسا داده مـی » پاتریارك«همان » بطریق«منظور از  -4

)، یک اسقف ارشد انتخاب کنند که به آن Dioceseیی (م. تصمیم گرفتند که براي هر مجموعه کلیسا 325پس از شوراي نیقیه در 
م. تصـمیم گرفتـه شـد پـنج      451گفتند. با گسترش کلیساها و باال رفتن اختالفات، در شـوراي کالسـدون در سـال    می» پاتریارك«

شهرها، رتبـه پاتریـارك   هاي این پاتریارك نشین روم، اسکندریه، کنستانتینول، انطاکیه و اورشلیم را تاسیس کنند که تنها به اسقف
  .شوداعطا 

کلـی مطـران   بـه طـور   ها از حوصله این مقال خارج است، ولی نیز رتبه باالیی دارد، شرح دقیق این رتبه metropolitanمطران یا  -5
  تر از پاتریارك است. باالتر از اسقف و پایین

6- Beth Lapat .منظور از بث الپاط همان گندي شاپور است ،  



 148پروژه محمد سازي / 
 

ل شده از ایـن  اتهاماتی مضحکی است که به آنان (مثل تجاوز گروهی به یک باکره و خوردن بچه حاص
  ]:گویدشود. سپس میتجاوز) زده می

در گذشـت. بـدنش در دیـر مـار سـرگیس      آن  و بعـد از  1مدت سه و نیم سال بر سر کار بـود » مار امه«
  مبرختا دفن شد. 

یشوع اهـل کرخـا، کـه تمـام عمـرش فقـط       زمان مشهور بودند. مار سبرآن  درها ها و اسقفاین مطران
یشوع اهل حرت، یزدپناه اهل کشکر، ارسطوس اهل حاق اهل نصیبین، سبرخورد. اسبقوالت خشک می

  نهرگل، موسی اهل نینوا، یوحنان اهل زابه، سبریشوع اهل طرهان و سرگیس اهل بث الپاط.
شود که نظر بـه ایـن داسـتان،    ارتباط به متن، داستانی از الیاس مروي آورده می[پس از این بند، بی

 اتفاقاًکه رویدادنامه خوزستان، بخشی از یک رویدادنامه بزرگتر است که  نائوتین نتیجه گرفته است
 است. ولیکن این دیدگاه مخالفانی دارد، برخی معتقدند که این بنـد، آن  خود الیاس مروي نویسنده

دهـد. در ایـن بنـد    نویسنده گمنام و البته مسیحی این رویدادنامه را نشـان مـی  هاي   دلبستگیصرفاً 
  ]:خوانیم می

الیاس مطران مرو بسیاري از ترکان و مردمان دیگر را به کیش [مسیحیت] درآورد. [در اینجا توصـیفاتی  
مطـران   ،] در مـورد الیـاس  :گویدآید سپس میتوسط اسکندر و... میآن  از شهر مرو، چگونگی ساختن

ه بـه جنـگ   گشت، با شاهکی برخـورد کـرد، کـ   شود که زمانی در اطراف دیوار داخلی میمرو گفته می
اگـر  « :رفت. پس از اینکه الیاس با الحاح او را از جنگ منـع کـرد، پادشـاه بـه او گفـت     شاهی دیگر می

زمان من به خداي تو ایمـان  آن  شبیه آنچه کاهنان خداي من نشانم دهند، نشانم بدهی،اي ه بتوانی معجز
پرستیدند احضـار کننـد.   وانی را که میشاه به کاهنان دیوپرستی که با او بودند دستور داد تا دی» آورم.می

بالفاصله هوا از ابر تاریک شد و باد شدیدي وزید و رعد و برق آغاز شد، بعد الیـاس از قـدرت خـدا    
تکانی خورد و عالمت صلیب را کشید و موهوماتی را که دیوان ساخته بودند، پایان بخشید و همه چیز 

  آرام شد. 
دهد. پـس  را غسل تعمید میها  آن لشگریانش ایمان آورده و الیاس [با این معجزه الیاس است که شاه و

اي که پی گرفته بـود،  ارتباط با موضوع کتاب و خط زمانی، نویسنده رویدادنامه، به نحوي بیاز این بند
یک بند از سلوکوس و میزان پادشاهی وي، و یک سري شهرهایی کـه توسـط سـلوکیان سـاخته شـده،      

  2رسد.]ش اول به پایان میدهد و بخاطالعات می

                                                        
هـاي  پاتریارك بوده است و از نامه 659یهب تا سال یهب سوم جانشین وي شد. یشوعم. درگذشت و یشوع 649در سال » مهمار ا« -1

  آید که روابط خوبی با اعراب داشته است. میوي بر
  .97تا  89، صص 1395رویدادنامه خوزستان،  -2
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اي که رویدادنامه گرفته بود، باعث شده کـه ایـن عقیـده    ارتباط به خط زمانیبیهاي  بینید این قسمتچنانچه می
نیـز   »مدـمح« ممکن است ناماین رو تقویت شود که مولف دیگري این بندها را به رویدادنامه اضافه کرده است از 

  و جدل بوده است.اعتبار این رویدادنامه محل بحث به حق  . بنابراینبه رویدادنامه اضافه شده باشد
  

   :شروع بخش دوم
    در هنگامی که مورد صحبت ماست، زمانی که تازیان قلمرو پارسیان و رومیان را فتح کردنـد، همچنـین

 –بـت الپـاط، کرخـاذ    هـاي   مستحکمش را فتح کردند. یعنی شـهر هاي  شدند، و شهر 1وارد بت هوزایه
فقط شوش و شوشتر باقی مانده بودند که استحکاماتی بسـیار قـوي داشـتند. در     3و دژ شوشان. 2دان،لی

ضمن از بین پارسیان فقط یزدگرد و یکی از اسپهبدانش به نام هرمزان مادي باقی مانده بود که در برابـر  
کرد. این شوشتر در تازیان بایستد. او (هرمزان) لشگریانی گرد آورده بود و شوش و شوشتر را حفظ می

 هایی که از هر طرف مانند خندق هسـتند، از عظیم و آبراهههاي  جایی بس گسترده قرار دارد و رودخانه
حفر کرده بود، و را آن  ، که4نام داشت به نام اردشیر ردشیرگانها اکنند. یکی از این آبراهحفاظت میآن 

بـود بـه نـام     دارایگانشت، به نام ملکه. و دیگري نام دا 5سمیرامیسقطع کرده بود را آن  یکی دیگر که
   7آمد.شمالی میهاي  بود که از کوهاي هبزرگترینشان رودخان 6داریوش.

علیه هرمزان مادي لشگر کشید، او بود که شهر بصره را سـاخت   8تازي به نام ابوموسیاي ه سپس فرماند
زراعـی و بیابـان.   هـاي   ریـزد، بـین زمـین   براي اسکان تازیان، در جایی که دجله به دریـاي بـزرگ مـی   

                                                        
  بت هوزایه، نام سریانی خوزستان است.  -1
  ن کرخه است. احتماال همان ایوا -2
  مانده است. هاي آن هنوز باقیمحل دژ شوشان، بین شوش و شوشتر امروزي است. ویرانه -3
شکل دیگري نوشته شده است. ایـن  ه نجا ببه کار رفته و در آ نکته بسیار مهم در اینجا این است که واژه اردشیر در بخش اول نیز -4

هایی به این رویدادنامـه اضـافه   یدادنامه، مولف دیگري دارد، و یا اینکه بخشمورد دلیل بسیار قوي دیگري است که این بخش رو
  شده است. 

ملکه بابل آمده است. احتمال دارد این نام از زمان سـلوکیان  به عنوان  اي است که در یونان باستاناي نیمه افسانهسمیرامیس، ملکه -5
  .باقی مانده باشدشوشتر  آبراه اینبر روي 

دهد که این درك امروزي پژوهشگران تاریخی، که ساسانیان خبر چنـدانی از هخامنشـیان   به معناي داریوش نشان می drywsواژه  -6
با کوروش و داریوش هخامنشی آشناست. در جاي دیگري از کامالً  مسیحی، نویسکه رویدادنامه غلط است. طوريکامالً  نداشتند

  ید. آهمین رویدادنامه، نام کوروش و داریوش می
  منظور رود کارون است. -7
در اینجا تصویر  منظور ابوموسی اشعري است که ماجراي حکمیت او در جنگ صفین و منفور شدن وي نزد شیعیان معروف است. -8

  دیگري از این سردار نشان داده شده است. 
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که سعد پسر ابی وقاص شهر دیگري را ساخته بود براي زندگی تازیان که شهر عقوالست به گونه  ناهم
   نام کوفه، بعد از خم رود فرات.

هنگامی که ابوموسی به جنگ هرمزان رفت، [هرمزان] به دنبال راهی بود براي تـاخیر انـداختن در   
نوشت که نباید اسـیر بگیـرد و    اينامهزیان تا بتواند لشگري جمع کند. به ابوموسی رویارویی با تا

غارت کند و اینکه او خودش هر خراجی را بگذارد ادا خواهد کـرد. بـه مـدت دو سـال وضـعیت      
کسانی را که  .گونه ماند و بعد، به اطمینان استحکام دیوارهایش، هرمزان قرار صلح را شکستهمین

ضـمن، ابـراهیم   گیورگیوس اسقف اوالي بود. در ها  آن رفتند، کشت. یکی ازارت میبینشان به سف
شـان  مطران فرات را هم به زندان افکند. لشکریان فراوانی را به جنـگ تازیـان فرسـتاد. ولـی همـه     

شکست داده شدند. و تازیان هجوم آوردند، شوش را محاصره کردند و بعد از چند روز تسخیرش 
که خانه مـار دانیـال نـام دارد، دسـت پیـدا کردنـد و       اي هرگانش را کشتند و به خانکردند. تمام بز

را که در آنجا به دستور شاه از روزگار کوروش و داریوش به امانت گذاشـته شـده بـود،    اي هگنجین
جسـدي مومیـایی بـود شکسـتند و بردنـد.      آن  را کـه در اي ه تصاحب کردند. همچنین صندوقی نقر

داریوش شاه بوده. بعد گـرد   آنِ گویند که از د که جسد دانیال نبی بوده، اما بقیه میگوینبسیاري می
زیسـت،  جنگیدند. سپس مردي از قطر که در آنجا مـی آن  شوشتر را گرفتند و دو سال براي تسخیر

ریختند و نزد تازیان اي هدو دسیسآن  داخل دیوار داشت قرار دوستی ریخت، واي هبا کسی که خان
قراري با » دهیم.هر گاه سه یک غنیمت را به ما بدهید، به شما رخصت ورود می« :و گفتند که رفتند

شوشـتر را  هـا   آن هایی زیر دیوارها زدنـد و تازیـان را اجـازه ورود دادنـد و    یکدیگر بستند و نقب
نـین  را کشتند و همچ 1گرفتند و خون مانند آب به راه انداختند. شارح شهر و اسقف هرمزد اردشیر

بقیه طالب و کشیشان و شماسان را، و خونشان را در همان بست کلیسا ریختند. هرمزدان را زنـده  
  گرفتند.

  
  :ولید در غربخالدبنعملیات 
 آمد و به طرف غرب رفت و نواحی و شهرها را تا عرب دي به نام خالد از میان تازیان مرآن  بعد از

فرسـتاد تحـت   هـا   آن و لشکري بزرگ به مقابلـه بـا   شاه روم هرقل این خبر را شنید، 2.تسخیر کرد
را شکسـت دادنـد و بـیش از صـدهزار از     هـا   آن امـا تازیـان   3فرمان فرماندهی به نام ساکالریوس.

داد اسقف حرت را کشتند. او نـزد  را کشتند. همچنین یشوعها  آن ها را از بین برده و فرمانده رومی

                                                        
  هرمزد اردشیر همان اهواز امروزي است. -1
  منظور بث عربایه است. -2
  هم دیدیم، ساکالریوس، لقب تئودور سردار رومی است که در اسناد قبلی هم آمده است. قبالً چنانچه -3
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رفت. بدین طریـق تازیـان همـه    میان تازیان و رومیان می کرد که به سفارتزندگی می عبدالمسیح
- خواستند بـه مصـر هـم وارد شـوند امـا نمـی      قلمرو سوریه و فلسطین را به اختیار در آوردند. می

هـاي   کـه تمـام راه   شـد. توانستند چون مرزهایش توسط لشگر بزرگ بطریق اسکندریه حفاظت می
بلندي کشیده بود. تنها بعد از قبول هاي  دیگر دیواراي ه ورودي منطقه را بسته و در کنار نیل و جا

توانستندبه قلمرو مصر و واسط  شان؟] بود که تازیانشان [زیاديزحمت بسیار و با توجه به بلندي
غـم زیـاد از   بـه خـاطر   فریقا وارد شوند. هرقل شاه به پایتخت رفت و احساس بیماري کـرد و  و آ

د، درگذشت. همراه پسرش روي هم بیست و هشت سال شاهی که براي روم روي داده بواي هفاجع
مقتدر را مغلوب کردند و به زیر فرمان هاي   کرد. پیروزي پسران اسماعیل که هر دو این شاهنشاهی

همان  1در آوردند، به خاطر خواست خدا بود. اما او هنوز به ایشان اختیار قسطنطنیه را نداده است.
  اوست.آن  است که پیروزي از

  
  :اطالعات در مورد اعراب

 ایم. آنکه ابراهیم رسـتگار، زمـانی کـه از مـال     در مورد گنبد ابراهیم، این چیزي است که تاکنون فهمیده
خواست از حسادت کنعانیان دور بمانـد و تصـمیم گرفـت کـه در صـحراي      بسیاري برخوردار شد، می

اي پرسـتش خـدا و اهـداي قربـانی     زیست، آنجا را بـر پهناور اسکان گزیند. چون خودش در چادر می
آید چون خاطره این بنا در حافظه قبایل بـه جـا مانـده    اش میساخت. نام امروزیش نیز از مورد استفاده

گـردد، بـه دوران   است. براي تازیان پرستش در اینجا چیـز جدیـدي نیسـت، و بـه دوران عتیـق برمـی      
   کردند.شان که باید جد بزرگشان را احترام می اولیه

  .خوانده شده است به تازیان تعلق دارد 3که در متون قدیمی راس اقالیم 2هسور
  

                                                        
م. درصدد فتح  678تا  670هاي کند. از آنجا که اعراب حد فاصل سالنامه به آن اشاره میآخرین رویدادي است که این وقایع این -1

م. نوشـته   680اند که این رویدادنامـه در حـدود سـال    ویدي گفتهکنستانتینپول بودند و موفق نشدند، برخی محققان مثل ایگنازو گ
دهـد بخـش دوم   تواند براي بخش دوم صحیح باشد. چنانچـه دیـدیم مـوارد زیـادي نشـان مـی      شده است. اما این تاریخ فقط می

صحیح باشد. ولی از تواند براي این بخش گزاري فقط میرویدادنامه، توسط مولف دیگري به آن اضافه شده است. پس این تاریخ
یهـب  هاي بعد از وي، حتی به مرگ جانشین او یعنی یشـوع اشاره کرده و به اسقف» مار امه«آنجا که این رویدادنامه به پاتریارك 

م.  660دانند کـه ایـن رویدادنامـه دیرتـر از سـال      اي نکرده است، بیشتر محققان مثل رابرت هویلند بعید میاشارهم.  659سوم در 
  شده باشد. نگارش

2- Hasor.منظور شهر حاصور در محدوده اسراییل امروزي است ،  
زیرا حاصور در گذشـته سـر جمیـع    «گوید جا که میخوانده است آن head of the Kingdomsحاصور را  11:10در کتاب یوشع  -3

  »این ممالک بوده است.
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خوانده شده، که در ضمن یثـرب هـم نـام     1که مدینه به نام میدیان پسر چهارم ابراهیم قنطوره در حالی 
مسـتحکم بسـیار   هاي  که آب و نخل و شهر 3هم متعلق به آنهاست و قلمرو هگرایه 2دارد و دمت گندل

گونه ثروتمند اسـت و پوشـیده اسـت از انـواع     و همین سرزمین حطا که نزدیک جزیره قطر است دارد.
بـیش از صـد فرسـنگ دارد.     یو قلمرویـ اش است که در کنـار دریاسـت   گیاهان. منطقه مازون نیز شبیه

همچنین منطقه یمامه که در میانه بیابان است و منطقه طوف و شهر حرت که شـاه منـذر، کـه جنگـاور     
  شود، بنا کرد. او ششمین شاه از سالله شاهان فرزندان اسماعیل بود.انده میخو

   4کوتاهی از تاریخ کلیسا.هاي  پایان بخش
  
  
 

                                                        
بـه  است که مترجم فارسی به این اشتباه نویسنده خرده گرفته، ولـی  قنطوره و یا کتوره] همسر ابراهیم بوده است. عجیب قطوره [= -1

از نـام او برداشـته شـده    » مدینـه «نام پسر چهارم ابراهیم و قطوره بوده و منظور او این است که نام » میدیان«منظور مولف وضوح 
ان اشتباه باشد ولی در سفر پیدایش یابی تاریخی شهر مدینه، توسط نویسنده رویدادنامه خوزستاست. گرچه ممکن است این ریشه

، مـدان  Jokshan، یقشـان  Zimranو ابراهیم بار دیگر همسري گرفت که قطوره نام داشت. و او زِمـران  « :خوانیممی 25:2و  25:1
Medan دیانم ،Midian یشباق ،Ishbak  و شواحShuah را بـه   گوید که ابراهیم مایملک خـویش را براي او زایید... در ادامه می

بیاوریم که  یهودیان خود را از اعقاب اسحاق (فرزند ساره) و اعـراب  به یاد باره بد نیست این نکته را هم در این» اسحاق بخشید.
نیز از اعقاب ابراهیم ولـی از  [پارسیان] ها کردند که پارتدانند. ولی ارمنیان تصور میخود را از اعقاب اسماعیل (فرزند هاجر) می

  ه هستند.بطن قطور
  یا دومات جندل در منطقه الجوف در شمال عربستان امروزي است. Dumat Jandalمنظور  -2
  یا هاجریه است.  Hagarayeمنظور قلمرو  -3
  .103تا  97، صص 1395رویدادنامه خوزستان،  -4
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  )Chronicle of Sebeos( تاریخ سبئوس - 5- 2
ارمنی [به معناي پارسـا  م اسقفی سبئوس نا .استتاریخ سبئوس  شود،دیده میآن  در» محمد«نام سند پنجمی که 

و نظرات جـالبی را بـه خـود جلـب کـرده       را در سده هفتم میالدي نوشته ي خودرویدادنامههیزگار] است که و پر
روزگـاران  آن  خود شاهد که کرد سندي دست اول و ناب نگاهبه عنوان  اند باید به تاریخ سبئوسبرخی گفته .است

اسـت   نوشته نشدهدهم میالدي  بل از سدهچرا که معتقدند تاریخ سبئوس ق؛ برخی مخالف این دیدگاهند بوده، ولی
یعنـی   "در مورد بحث حاضر"اگر چنین باشد تمام اعتبار آن،  و ري و طبري)الذُ(یعنی در زمان مورخانی همچون ب

بـین خسـروپرویز و   هـاي   تمرکز این تـاریخ ابتـدا بـر جنـگ    گفتنی است که  رود.دیابی محمد تاریخی، از بین میر
اسماعیلیان و فتوحات اولیـه آنهاسـت. گرچـه در تمـام ایـن      هاي  بر جنگآن  انتس، و پس ازهراکلیوس، پادشاه بیز

بدیهی اسـت کـه    .به ارمنستان است ذکر شدههاي  رویدادتمام وابستگی ها و مباحث، نگاه سبئوس مجعول به ارمنی
به  وارد یعنی اعرابفاتحان تازهوضعیت جامعه ایران، روم، و زیادي از بسیار ها، اطالعات در کنار مطالعه این جنگ

    .آوریممیدست 
اي هابخاندو نسخه از این کتاب را در کت نوزدهم،ارمنی قرن  مورخ] T‘adēos Mihrdatean[ تادئوس مهردادیان
هـر دو نسـخه، از سـه کتـاب      ظـاهراً . نشـر داد  1851ویراست و در سـال  را آن  به سرعتو  در استانبول پیدا کرد،

آن  اثر سبئوس نیست، و نویسنده ، کتاب اول، قطعاًنویسدمیآن  بارهدرنیز مهردادیان ت. که چنانچه تشکیل شده اس
ز از دو مورخ قرن یازدهمی است که دست کـم  اند. کتاب دوم نینامیده ]pseudo-Agathangeآگاتانگه مجعول [را 

است. کتاب سوم که مـا بـا عنـوان     معلومآن ي ها نویسندهنام عمالً  نوشته است وم. می 1004سال  تاها  آن یکی از
» تـاریخ هراکلیـوس  «گویا در قرون وسطی با عنـوان  و قرار است این کتاب را نقد کنیم، شناسیم، میتاریخ سبئوس 

شد از سبئوس، اسقف مسـیحی  ولی ابتدا حدس زده می دانیم چه کسی این اثر را نوشتهمنتشر شده است. دقیق نمی
ریخ سـبئوس  از آنجا که نویسنده تا در اشتباه هستند. پس ی تحقیقات بیشتر نشان داد که احتماالَقرن هفتم باشد. ول

آن  شناسـند، نویسـنده اصـلی   نیستند که سبئوس نامی که از قرن هفتم میالدي می و پژوهشگران مطمئن ناآشناست،
 رویدادنامـه اسـت.  شـده  مشهور  نیز pseudo sebeos  یا رویدادنامه سبئوس مجعوله این تاریخ باین رو باشد، از 
خالفـت  آستانه به در پس از جنگ داخلی اعراب [منظور جنگ صفین] و م.  660تا  آغاز شده و م. 480از  سبئوس
نیمـه   نگارش ایـن اثـر،  زمان  پیشنهاد شده براي ترین تاریخعمدهروشن است که پس  شود.بسته می معاویهرسیدن 

دهنـد کـه   بسیاري از محققان احتمال مینظر مخالفان بسیاري زیادي دارد.  که اینقرن هفتم است. بدیهی است  دوم
هـر   معهذا، نوشته، نگارش شده باشد.میالدي می 1004این رویدادنامه نیز، توسط همان مولف کتاب دوم که تا سال 

ـ  کـه اي هاطمینان داریم این است که نسخآن  کدام از نظرات درست باشد، آنچه امروزه به روزه در دسـت داریـم   ام
بسـیاري از  اساسـاً   بـا ایـن اوصـاف    بسیار بیشتر از سه قرن) بعد رونویس شـده اسـت.   حداقل سه قرن (و احتماالً

بـا رفـرنس    که دانند تاریخ سبئوس را بین اسناد قرن هفتمی قرار دهند ولی ما ناچاریم هر ادعاییمحققان، الزم نمی
نویسـنده انگلیسـی کتـاب تـاریخ سـبئوس [یعنـی رابـرت        م. گفتنی است کـه  آید را نقد کنیبه این کتاب بیرون می
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[...]  کنند تا تاریخِ نوشتنِ کتاب سـبئوس را تعیـین کنـیم.   ویسندگان بعدي به ما کمک نمین« :گویدمینیز تامسون] 
  1.»تاریخ سبئوس قبل از سده دهم نوشته نشده است

کـه   مسـئله به ایـن  محققان چه شد که اما ، اندخوانده» جعولبئوس مس«گفتیم که نویسنده رویدادنامه سبئوس را 
هویلنـد  از رابـرت هویلنـد بشـنویم.    را آن  شک کردند؟ بد نیسـت توضـیح   ،نبودهسبئوس نویسنده این رویدادنامه 

 دهد کـه در و ادامه می 2.»بدون تیتر ارمنی است ، تاریخ ناشناسماوایل سده هفتاتفاقات  سند ازجالبترین «گوید  می
بـا تـاریخ   را آن  تـالش کـرد تـا   آن  مورد تالیف این اثر اختالف آراي زیادي وجـود دارد، اولـین ویراسـتار جدیـد    

نسبت بدهـد کـه در شـوراي دویـن در     ارمنستان اسقف خاندان باگراتونی  ،ی کرده و به سبئوسایشناس هراکلیوس
مانـده  بگاریان نشان داد که سه قطعه باقیکه آها مورد پذیرش بود تا این. این امر تا مدته استم. شرکت داشت 645

، در این رویدادنامه وجود ندارد و حتی جاهایی از این رویدادنامه با (که شکی نداریم از سبئوس هستند) از سبئوس
در  »سبئوس«انتساب این رویدادنامه به این رو ز ا 3این سه قطعه [که مطمئن هستیم از سبئوس بوده] در تضاد است.

سازد کـه بـه منظـور سـادگی در کـار، از      هویلند خاطرنشان می با این توضیحات،از شک قرار گرفته است. ي اههال
ر کتاب حاضر پیش گـرفتیم و بـردن نـام سـبئوس در ایـن      کاري که ما هم دهمین نام سبئوس استفاده کرده است. 

-گفتـیم، کمـابیش بـا اسـالم     هـم قبالً  هویلند کهالزم به ذکر است که  کتاب، از روي ایجاز است، نه از روي دقت.

بـراي دسـت یـافتن بـه     محققان این حـوزه،  شناسی سنتی موافق است، در مورد این اثر، ضمن گالیه از عدم تالش 
نگارش این اثر، معتقد است که نکات زیادي وجود دارد که این اثر مـدت کوتـاهی بعـد از شـرح ایـن      دقیق تاریخ 

بیـان  پس وقتی هویلنـد نیـز چنـین     4م. نوشته شده است. 660حدود سال  یه دروقایع یعنی در ابتداي خالفت معاو
بنشـینیم.  آن  گفتیم ناچاریم که فرض را بر قرن هفتمی بودن این رویدادنامه بگذاریم و به نقـد  همانطور که، کندمی

  دهند.نسبت میمعتقدم راي آن گروه از محققانی صحیح است که نگارش این تاریخ را به قرون آتی شخصاً گرچه 
تـاریخ  «یـا  » تـاریخ سـبئوس  « اصـلی دسـتنویس   در وهلـه اول بایـد گفـت،    ایـن رویدادنامـه  اعتبار درباره پس 

 م.) هسـت  1004قرن یازدهمی (سال  ، در یک کتاب ارمنیِآناز  هاییقول تا امروز پیدا نشده، ولی نقل »هراکلیوس
 ولـی  م نگـارش شـده اسـت؛   از قـرن یـازده   یعنی قبل م. 1004ل ساقبل از  ، نهایتاًاین رویدادنامهدهد نشان میکه 

قبـل  این رویدادنامه دهد که دالیل زیادي نشان می نظران این حوزه،به نظر بسیاري از صاحبچنانچه باالتر آوردیم 
شـته  م. نو 1004تا  م. 900هاي  سالحد فاصل  این کتابباشد این گونه اگر پس  است. از قرن دهم نیز نوشته نشده

 م.) 1004(کتـاب سـال    قرن یازدهمی که جمالتی از سبئوس نقل قول کرده کتاب ارمنیناگفته نماند که  شده است.
بعد هاي  در سدهها این نقل قول که وجود دارداین امکان هم  ،یس شده است. این یعنیرونوخودش در قرون آتی، 
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تحریـر   نیـز  ست تاریخ سبئوس پس از قـرن یـازدهم  صورت ممکن ا در این. شده باشداضافه  برداررونویستوسط 
م.  1672م. و  1568هـاي   سـال از  پیـدا شـده،  هایی که از تـاریخ سـبئوس   ترین نسخهرحال، قدیمیه بهشده باشد. 

م. دوبـاره   1568که نسخه خطی جالب است بدانیم  ضمناً .در کتابخانه استانبول پیدا شدندچنانچه گفتیم که  هستند
  ت.مفقود شده اس

شـود و موجـب کـاهش    یافت مـی آن  به وفور در آنچه، این است که درباره اعتبار این رویدادنامه، مسئلهدومین 
گرفتن طرح کلـی ایـن وقـایع از    آن  تر ازو مهماي ه، نقل وقایع تاریخی با جمالت کلیششدهاعتبار این رویدادنامه 

تـاریخی  هـاي   رویـداد هـا   آن ازتردیـد برخـی   بـی  خود را کههاي  شنیدهمجعول کتاب مقدس است. گویی سبئوس 
دهـد. بـراي مثـال سـبئوس     تاریخ سده هفتم ارائه میبه عنوان  ادیان سامی درآمیخته و» تاریخ رستگاري«هستند، با 

کنـد کـه پژوهشـگر    خواهد نامه خسرو پرویز به هراکلیوس را نقل کند، چنانکه خواهید دید، جمالتـی نقـل مـی   می
مثل مویـه و  اي هجمالتی کلیش ،نامهآخر  شود که این عبارات از کتاب مقدس برداشته شده، و دریکنجکاو متوجه م

هـم، بـه   اي هاین عبـارات کلیشـ   اتفاقاًبینیم که توهین به مسیح را میبه خاطر زاري مردمان و گالیه شاه به خداوند 
شاهد همین روند هسـتیم.  دقیقاً  بیزانتس نیز، جالب اینکه در نقل نامه معاویه به پادشاهتاسی از کتاب مقدس است. 

-همان جمالت قدیمی از کتاب مقدس (تو گویی خسرو پرویز و معاویه هر دو یک نفر با یک سـبک انشـا و نامـه   

و گریـه و زاري  اي ههمـان جمـالت کلیشـ   آخـر   کننـد) و در تی به مسیح توهین مـی ه راحنویسی هستند و هر دو ب
محل بحث ماست و  اتفاقاًخدا بابت توهین به مسیح را شاهد هستیم. یا در جاي دیگر که  مردمان و گالیه پادشاه به

دهـد  در کتاب مقدس هم وجود دارد و این خود نشان میدقیقاً  بینیم کهرا می هاییبخشآمده،  جاآن در »محمد«نام 
رآمیختن ایـن دو رویکـرد   حال دواقعی. یا الاقل درهاي  است نه رویداد رستگاري که سبئوس در حال نوشتن تاریخ

 همـین  که شـایان ذکـر اسـت    بارزينمونه پردازیم، ولی میآن  ما در نقد بحث اصلی به تفصیل به .است یکدیگربا 
از مـتن  تـر گفتـیم   چنانچه پـیش است. معاویه به کنستانس  ينامه رویز به هراکلیوس و در عین حالخسرو پ ينامه
از آنجا کـه   »زمینه فکري خود و با توجه به خالی بودن ذهنش«با توجه به ها را نامهآید که سبئوس این ها برمینامه

. نوشـته اسـت  با اقتباس از کتاب مقـدس  را آن  طرح کلیها ندارد، از نامه خسرو یا معاویه به بیزانتسی اي ایدههیچ 
  :ي خسرو نگاه کنیدابتدا به نامه
 کبیـر، بـه    1ه سرتاسر زمـین، و جانشـین برحـق آرامـازد    ي خدایان، خداوند و پادشااز خسرو، برکشیده

  :ي خرد و ناچیز ماهراکلیوس بنده
تسـلیم شـوي، و تـازه خـودت را اربـاب و      اي ه تو را باید که خود را به من تسلیم کنی، اما حاضر نشد

اهی از خوانی؟ گنج مرا که در دست تو بود، بر باد دادي، به رعایاي من نیرنگ زدي، و سپپادشاه هم می
 دزدان و راهزنان را گردآوردي و نگذاشتی تا یک دم بیاسایم. اکنون اگر من یونان را نابود کنم، کـار بـر  

حقی نخواهد بود؟ تو مدعی اتکا به خداونـدت هسـتی؟ پـس چـرا خـداي تـو قیصـریه و اورشـلیم و         

                                                        
  است.منظور اورمزد یا اهورا مزد -1
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دریاي تر و زمـین  دانی که من اینک عظمت را از دست من نجات نداد؟ مگر تو نمیآن  ي بهاسکندریه
تـوانم کنسـتانتینپول را بـه تصـرف در     پنداري که نمـی ام؟ و میخشک را مطیع و منقاد خویش گردانیده

گذرم، اینک برخیز و بـا زن و فرزنـدانت بـه    آورم؟ با وصف اینها از همه خطاهایی که از تو سر زده می
دهم تا گذران کنی. و به تو از سر تو قرار میزارهایی در اختیار هایی، زیتوننزد من بیا. امالکی، تاکستان

واهی تو را گول بزند. مسیح همان کسـی بـود کـه    هاي  صدق و رفاقت نگاه خواهیم کرد. نگذار که امید
حاال چطور خواهـد توانسـت تـو را از چنـگ مـن       –نتوانست، خویشتن را از دست یهود نجات دهد 
روي، دست خواهم برد و تو را از دریا بیـرون خـواهم   نجات دهد؟ اکنون تو اگر به ژرفاي دریاها هم ب

    1حالت ببینی.آن  کشید. و آنگاه دیگر مرا در حالتی خواهی دید که بعید است بخواهی در
  :گویدسبئوس در ادامه می

 نامه را بخوانند  و دیگر بزرگان هابطریقدر حضور داد که  ، دستورچون این نامه دست هراکلیوس رسید
گاه رفتند و نامه را در برابر محراب مقدس گشودند و سپس در پیشگاه خداوند چهـره  بادتعبه و سپس 

  2بعد سخت مویه و زاري کردند. در خاك ساییدند و
ها را مطالعه نکـرده  بینیم. این یعنی سبئوس نامهعین همین نامه و همین کارها را در زمان حمله معاویه میدقیقاً  

در مـثالً  کنـد.  نامه خسرو و معاویه ارائـه مـی  به عنوان  همان راقدس در سر دارد که بلکه یک طرح کلی از کتاب م
آن  ي بـه چرا خـداي تـو قیصـریه و اورشـلیم و اسـکندریه     « بخش از نامه که گفته استآن  ي خسرو درهمین نامه

امـالك و   د مـن بیـا  برخیز و با زن و فرزندانت به نـز « گویدیا در جایی که می» عظمت را از دست من نجات نداد؟
آیـات   37و بـاب   20تا  15آیات  36یادآور کتاب اشعیا باب » تا گذران کنی دهمزارهایی به تو میتاکستان و زیتون

 »خواهد تو را از چنگ مـن نجـات دهـد؟   چگونه مسیح تو می« کندبیان میبخش از نامه که آن  ااست و ت 17تا  11
   :خوانیممی 36:20تا  36:15اشعیا در بخش در  نویسد.از کتاب اشعیا می تاسیهنوز به 
 دسـت پادشـاه    رهانید و این شهر به و حزقیا شما را بر یهوه مطمئن نسازد و نگوید که یهوه البته ما را خواهد

با من صـلح کنیـد    :گوید ه حزقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور چنین می) ب15( آشور تسلیم نخواهد شد
د تا هرکس از مو خود و هر کس از انجیر خود بخورد و هـر کـس از آب چشـمه خـود     نزد من بیرون آیی و

زمـین نـان و    زمین خودتان بیاورم یعنی به زمین غلـه و شـیره و   ا بیایم و شما را به زمین مانند) ت16( بنوشد
ام از خـدایان  کـد هـیچ  بادا حزقیا شما را فریب دهد و گوید یهوه ما را خواهد رهانیـد. آیـا  م )17( هاتاکستان

ارفـاد کجاینـد و خـدایان     دایان حمـات و ) خ18( ها زمین خود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟ امت
هـا کدامنـد کـه زمـین     ز جمیع خدایان این زمین) ا19( ؟اند سفروایم کجا و آیا سامره را از دست من رهانیده

 )  20( دست من نجات دهد؟اند تا یهوه اورشلیم را از  خویش را از دست من نجات داده
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 139یادآور مزامیـر داوود بـاب   » اکنون تو اگر به ژرفاي دریاها هم بروي...« نوشته استآنجا که  به همین ترتیب
  :گویدکه می است 10تا  7آیات 

 اگـر  ) 8( آنجـا هسـتی   گر به آسمان صعود کنم، تو آنجاهستی! و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینک توا
مرا رهبري خواهد نمود و  آنجا نیز دست تو ) در9( ر را بگیرم و دراقصاي دریا ساکن شومسحهاي  بال

  )10(. دست راست تو مراخواهد گرفت
اساسـاً   از زبان خـود سـبئوس آمـده اسـت.     ي خسرو،بینیم که پس از نامهعباراتی را می 37:14در اشعیا و حتی 

   :تنیز یادآور همین نامه اس 37:17تا  37:11اشعیا 
 اند  را بالکل هالك ساختهها  آن ها چه کرده و چگونهکه پادشاهان آشور با همه والیتاي ه ینک تو شنیدا

را هـالك سـاختند مثـل    ها  آن هایی که پدران منآیا خدایان امت ) و11( تو رهایی خواهی یافت؟ و آیا
دشـاه حمـات   ) پا12( ات دادندایشان را نج ف و بنی عدن که در تلسارمی باشندجوزان و حاران و رص

و حزقیـا مکتـوب را از دسـت    ) 13( ؟پادشاه شهر سـفروایم وهینـع و عـوا    کجا است و پادشاه ارفاد و
و  )14( را به حضور خداوند پهن کـرد آن  را خواند و حزقیا به خانه خداوند درآمده،آن  ایلچیان گرفته،

ت خـداي اسـرائیل کـه بـر کروبیـان جلـوس       یهوه صـبایو  ) اي15( :خداوند دعا کرده، گفت حزقیا نزد
 .)16( اي هستی و تو آسمان و زمین را آفریـده  تنهایی بر تمامی ممالک جهان خداه نمایی! تویی که ب می
د را گشـوده، ببـین و همـه سـخنان     اي خداوند چشمان خو و گرفته، بشنو  خداوند گوش خود را فرا اي
  )17(!فرستاده است استماع نما ریب را که به جهت اهانت نمودن خداي حیخاسن

لشگر اعراب اسـت   که معاویه امیردر حمله اعراب به کنستانتینپول که در زمانی است دقیقاً  ال چنانچه گفتیم،ح
با مضامین نامه خسرو بـه هراکلیـوس ولـی    دقیقاً  آورد کهبه نقل از معاویه میاي ه(ولی هنوز خلیفه نشده است) نام

  :گویدکنستانس است. در آنجا معاویه میاین بار از معاویه به 
آیین پوچ بکش، که از خردسالی در دلـت برجـا مانـده    آن  خواهی جانت را سالم به در ببري، دست ازاگر می"

پرسـتم، خـداي جـد مـا ابـراهیم.      مسیح را انکار کن و رو به سوي خداوند بزرگ بیاور که مـن او را مـی  آن  است.
د. من هم تو را به امارت همـه  کس به سرزمینی که اهل آنجاست برگرد کن تا هر سپاهیانی را هم که داري مرخص

-دهم و دسـتور مـی  ها را به تو میفرستم. سیاهه گنجگمارم. استاندارانی براي شهرهایت میخودت میهاي  مملکت

م بـه هـر عـده کـه     خودم باشد، و یک بهر بماند براي تو. سـرباز هـ  آن  ر کنند. سه بهرش ازهچهار برا آن  دهم که
عیسـایی کـه   آن  چنانکه تمکین نکنی،گیرم که در توانت باشد. از تو میاي ه دهم. و خراج را اندازبخواهی به تو می

خوانی، همو که نتوانست خویشتن خویش را از دست یهودیان نجات دهد، او هم دیگر نخواهد بود او را مسیح می
  1.که بتواند تو را از چنگ من نجات دهد
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خـاك   پادشاه نامه را دریافت داشت. به عبادتگـاه رفـت، چهـره بـر     نویسداینجا هم میدر  سبئوس جالب اینکه
هـا را  نکته اینکه اگر ایـن نامـه   1دارند.به تو روا می [=هاجریون] ها که هاگارهاید و گفت بارالها ببین این اهانتسای

گویـد کـه   در حال توهین به مسیح است. روایات متعارف می به تاسی از کتاب مقدس نبینیم باید بگوییم که معاویه
معاویه مسلمان بوده و در این زمان حکومت اسالمی برقرار بوده، پس نباید شاهد توهین معاویه بـه مسـیح باشـیم.    

قبل از بحث درباره نامه معاویه، گفتنی است که چنانچه  این مورد در همین بخش به بحث گذاشته خواهد شد. ولی
خود را بـا  هاي  هر دو نظریه باال اشتباه بوده و معاویه باید مسیحی باشد. زیرا کتیبهاساساً  فصل آتی خواهیم دید،در 

زند. ضـمن اینکـه احتـرام معاویـه بـه یحیـی تعمیددهنـده،        مسیحی میهاي  خود را با نمادهاي  نقش صلیب و سکه
   بخشی از حیات سیاسی معاویه است.

بـه دسـت   تواند دید بهتري به این کتاب و نقد و بررسی بخشی که از محمد سـخن رفتـه،   نکاتی که آوردیم می
شناختی نویسنده ناشناس کتاب تاریخ سبئوس را به این نکات اضافه کـرد تـا دیـد    روانهاي  توان دیدگاهمی بدهد.

دانـد. او در  ها مـی ویرانی سبئوس از خسرو پرویز متنفر است و او را باعثبهتري به کتاب داشته باشیم. براي مثال 
عمـق تنفـر وي از خسـرو را     آورد کـه را مـی » بار خسرو لعینداستان پادشاهی تباه و زیان«کتابش در جایی عبارت 

انگلیسی کتاب تاریخ سـبئوس،  مترجم  دهد. تنفر سبئوس از خسرو تا جایی است که حتی رابرت تامسوننشان می
کند خطاب میاي ه [یعنی سبئوس] در کتاب خود خسرو دوم را دزد بالفطر او« :نویسددر بخش یادداشت مترجم می

خاك میهن را سرتاسر به آتش کشید. از دریا تا به خشکی را دچـار آشـوب و   . و که آریاییان را بر دنیا مستولی کرد
    2 »زمین را سرتاسر نابود کرد.
خواسـت  ها را آغاز کرد و به هیچ وجـه نمـی  رانیها و ویکند که خسرو بود که این جنگسبئوس بارها اشاره می

فرستاد، ولی  ییاگوید که هراکلیوس براي خسروپرویز هدایدر جایی میمثالً را تمام کند.  هانبردها و ویرانیکه این 
ام تا تئودوس، فرزند موریس را به من است، و من بر خود گرفتهآن  امپراطوري تو از« خسرو در پاسخ به وي گفت

ي من بـر تخـت نشسـته و بـرایم از آنچـه متعلـق خـود مـن اسـت هدیـه           بنشانم. اینک دیگري بدون اجازهتخت 
شود. سبئوس شـرح  جاه طلبی خسرو به این ختم نمی 3»فرستند. تا او را به چنگ نیاورم، از پاي نخواهم نشست می
ان نرفته بود، براي عذرخواهی بـه  دهد که وقتی پادشاه لخمی که به دستور خسرو عمل نکرده و به جنگ با رومیمی

را نابود کرد.  »لخمبنی«پادشاهی این رو دربار خسرو رفت، خسرو نه تنها عذرش را نپذیرفت، بلکه او را کشت. از 
کند. براي مثـال در  میها  آن سبئوس از اعراب نیز دل خوشی ندارد و گاهی قلم از دستانش در رفته و کلماتی را بار

، فرمانـده اسـماعیلی را بـا    ارمنـی] هاي  [از خاندان ه معاهده بین فرمانده اعراب با تئودور رشتونیکبا اشاره بجایی 
هولناك  فجایع«از  »حمله به استان ماد«ضمن خبر از  یا در جاي دیگر کند.خطاب می »پیمان بزرگ دجالهم« عنوان
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گوید که از چهار جانور وحشـتناك  انیال نبی میآنجا که از باب هفتم کتاب د و 1زندحرف می» اسماعیلیانکشان آدم
پایمـال  را آن  داند که تمام جهـان را خواهـد خـورد و   می چهارم وحشتناك جانوراین را  اسماعیلیان 2دهد،خبر می

    3.نموده و پاره پاره خواهد کرد
بـراي مثـال    .دهـد میبه خواننده  -فارغ از درستی یا نادرستی این اطالعات  -سبئوس اطالعات بدیعی از ایران 

تـري از مـرگ یزدگـرد    یا در جایی دیگر روایـت تـازه   4کند که ایرانیان سرشماري دارند.سبئوس در جایی اشاره می
شته شـد  ار کرد و در آنجا توسط آسیابانی کاند که یزدگرد به مرو فردانیم، در بیشتر منابع گفتهسوم دارد. چنانچه می

  :نویسدولی سبئوس می
 » [...]این زمان سپاه تتالک یزدگرد را گرفتند و سرش را از تن جدا کردند. یزدگرد به مـدت بیسـت    در

 542سال سلطنت کرده بود. با مرگ او فرمانروایی او و دودمان ساسانیان نیز به سر رسید که بـه مـدت   
دریافـت  سال بر تخت نشسته بودند. اینک چون پادشاه اسماعیلیان کامیابی و پیشرفت کارش را دیـد و  

ها تمام شده و از طرفی سال سوم از مدت زمان پیمان صلح با یونانیان هم بسـر  که کار پادشاهی ایرانی
بـه سـربازان   [پـس]  دیـد  رسیده بود، این بود که او دیگر ادامه صلح با پادشاه یونانیان را به صالح نمی

شاهی یونانیان هم نشانی بـر صـفحه   له برند تا از پادحمها  آن داد تا از خشکی و دریا بهخویش دستور 
 5»روزگار بازنماند و این در سال دوازدهم پادشاهی کنستانس واقع شد.

جنـگ  نویسـد کـه   دهد که براي پژوهشگران جالب است، بـراي مثـال وي مـی   سبئوس اطالعات دیگري نیز می
عاویـه بـین چهـار گـروه     قبل از به خالفـت رسـیدن م   -ها به صفین ختم شده است که این جنگ -داخلی اعراب 

بودند، گروه دیگر از آسورستان و شمال بودند، گروه سوم در مصر و در مملکت  6یک گروه از هندوستاندرگرفت. 
دیگـر سـاکنان وادي    یا به روایتـی  7هایی که ساکنان وادي اسکروان (عسکروان؟)ها بودند، گروه چهارم عربتتالک

که امیر آسورستان [=سوریه] معاویه بود که پس از پادشاه مقـام دوم را   گویدتاچیک و عسکروان بودند. سبئوس می
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ها (یعنی گروه سوم و چهارم) با هم متحـد شـده و   ها و عربگوید که گروه دوم یعنی مصريداشت. و از طرفی می
دانـد کـه مـورخ    بینید سبئوس نه نام پادشاه قبلی را میچنانچه می 1پادشاه خود را کشتند و پادشاه دیگري گماردند.

نـام علـی را    گوید وي عثمان بوده است و نه نام پادشاه جدیـد را کـه مورخـان امـروزي سـریعاً     می امروزي سریعاً
 ورند.  آ می

براي شناخت تاریخ سبئوس و نویسنده این کتاب، الجرم شـرح  پیشگفتار  دادنرشته کالم سر رفت و تا همینجا 
 بنویسیم »سبئوستاریخ «نگارش زمان به بحث اصلی برویم، اندکی در مورد قبل از آنکه بلندي را در پی داشت ولی 

آنکه من نیز موافقم که این کتاب، یا حداقل بخش بزرگی از رویدادنامه سبئوس،  باره با. در اینخالی از لطف نیست
به عنوان  گذاشتیم وم.)  680تا  660(یا م.  660پس از سده نهم نوشته شده است، ولی ما در اینجا فرض را بر سال 

 نقد شود.ها  آن اند. پس باید آرايشناسان سنتی همین کار را انجام دادهاسناد سده هفتم آوردیم. زیرا بسیاري از اسالم
- مابین اسماعیلیان و بیزانتسی ،هایی که در پایان کتابمعتقدند که جنگ شناسانباستانالزم به ذکر است که بسیاري از 

پـس از   ،این کتابدر نتیجه  ، نه زمانی که او سردار بوده است.ربوط به دوران خالفت معاویه استها آورده شده، م
گرچه من با این نظر مخالفم زیرا ناکامی معاویه  ي معاویه به بیزانتس نوشته شده است.م. و حمالت ناکام مانده 678

است  کوتاه ن صلح با کنستانس و حمالتطوالنیست و اینجا، در کتاب سبئوس، حرف از شکستاي ه پس از محاصر
-مییهودا دي نوو و جودیت کورن  با نگرش ماافتد. ادوران قبل از خلیفه شدن معاویه اتفاق می این حوادث در که

 موافقند،م.  680اخیر یعنی نوشته شدن تاریخ سبئوس در سال نیز با این راي شناس توان هم راي بود. این دو باستان
تاریخ نگارش این اثر را، پس از  ،این رویدادنامه خرین سطورآبا اشاره به شناس این دو باستان متفاوت.ولی با دلیلی 

 ... تا« :گویدمی سبئوس در این سطورزیرا  دهند. م. نسبت می 680مرگ معاویه و قبل از دوره فترت یعنی در حدود 
را مطیـع خـویش سـاخت، بـر     ها  آن ي یافت. همهغلبه گرفت و استیالها  آن و بر روزي که معاویه قوت گرفتآن 

و این یعنی سـبئوس   2»صلح و صفا را به روي همگان گشاده است.هاي  مایملک فرزندان اسماعیل مسلط شده و در
نکته بسیار مهم این سطور پایانی کتاب، افعال کتاب کامالً از صلحی که محصول تالش معاویه بود خبر داشته است. 

دهد یا بـراي  ته به حال تغییر کرده است. روشن نیست که این افعال خبر از زمان نگارش کتاب میاست که از گذش
(و یا بـه   م. 660این اثر را  کلیت ما تاریخ نگارشبه هر حال  رفته است؟به کار  موثرتر شدن جمالت به این شکل

  کنیم.فرض می م.) 680م تا  660شکلی محتاطانه از 
آوردیم، به بحث اصلی این کتاب برویم. جـایی کـه مـوافقین روایـات     به دست خ سبئوس شناختی که از تاریبا 

غ دینی) به نام محمد لبواعظ (یا میک به یک تاجر، و آن  دهند که درارجاع میاز تاریخ سبئوس  یبخش هب متعارف،
مده بود تا راه حـق و  آی بود و موس فردي دانا و آگاه از تاریخ شود که این محمدشده است. در آنجا گفته میاشاره 

 :بد نیست ابتدا این بخش را مطالعه کنیم .خداي ابراهیم را به اعراب (یعنی فرزندان اسماعیل) نشان دهد

                                                        
  .282-281، صص 52ف   همانجا، -1
  282، ص 52ف   همانجا، -2
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 “At that time a man appeared from among these same sons of Ishmael, whose name 
was Muhammad, a merchant, who appeared to them as if by God’s command as a 
preacher, as the way of truth. He taught them to recognize the God of Abraham, 
because he was especially learned and well informed in the history of Moses.  
Now because the command was from on high, through a single command they all 
came together in unity of religion, and abandoning vain cults, they returned to the 
living God who had appeared to their father Abraham. Then Muhammad established 
laws for them: not to eat carrion, and not to drink wine, and not to speak falsely, and 
not to engage in fornication. And he said, “With an oath God promised this land to 
Abraham and his descendants after him forever. And he brought it about as he said in 
the time when he loved Israel. Truly, you are now the sons of Abraham, and God is 
fulfilling the promise to Abraham and his descendants on your behalf. Now love the 
God of Abraham with a single mind, and go and seize your land, which God gave to 
your father Abraham, and no one will be able to stand against you in battle, because 
God is with you.”1 

 د ي بود به ناممرد، فرزندان ایشمائیل [=اسماعیل] همین از میانزمان آن  درحمد]   م حمـیـک  ، [یعنـی م
او ظهـور کـرد.   ها  آن راه حق بربه عنوان  گر،همچون موعظهامر خداوند  گویی به کهبازرگان]، تاجر [=

و  دانـا  موسـی  سرگذشتدر  که اوخصوصاً به این دلیل ، مداد که خداي ابراهیم را بشناسند یادها  آن به
  .آگاه بودخیلی خوب 

به یک دستور واحد، گرد یـک دیـن واحـد جمـع     ها  آن نجا که فرمان از [عالم] باال بود، همهآباري، از 
زنده] که بـر جدشـان   ند حی [=و به سمت خداو هپوچ و بیهوده خود را ترك کردهاي  آیینها  آن .شدند

مـردار   :گذاشـت [کـه]   [=شـریعت]  برایشان قانون محمت ،پسسآوردند. ابراهیم ظاهر شده بود، روي 
خداوند با سوگند، ایـن سـرزمین را بـه     :گفتاو می .نخورند، شراب ننوشند، دروغ نگویند و زنا نکنند

ابراهیم و نسل وي، براي همیشه وعده داد. و در همان زمان، تا وقتی که اسرائیل را دوست داشـت، بـه   
به وعده خود دارد ، اینک شما فرزندان ابراهیم هستید و خداوند راستیبه .بود، عمل کرد آنچه قول داده

. فقط خداي ابراهیم را خالصانه دوست بدارید و بروید پوشاندش با شما جامه عمل میبه ابراهیم و نسل
در برابـر   تواند در جنـگ کس نمیتصرف کنید. هیچو سرزمینی را که خدا به جدتان ابراهیم داده است، 

      2.، زیرا که خداوند با شماستشما بایستد
  

  :نقد و بررسی
هـاي   نبـرد  دوم، سوخسـرو و هراکلیـ  هـاي   چنانچه دریافتیم، سبئوس بر سـه بخـش تمرکـز دارد، ابتـدا جنـگ     

یاسـی  اسماعیلیان با بیزانتس، سوم وابستگی این رویدادها به ارمنستان و نقش تاریخی این سـرزمین در معـادالت س  

                                                        
 A Prophet Has Appeared, Stephen J. Shoemaker, 2021, pp. 67-68.ك ر -1
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را ها  آن راند و اقدامات مهمدار این سده به تفصیل سخن میاز تمام افراد نام تقریباً این دوره. سبئوس در کل کتابش
شـود]  از بهرام چوبین، خسرو پرویز، موریس، فوکاس، هراکلیوس، قباد [کواد یا شیرویه هم گفته مـی  .دهدشرح می

رومی و ارمنی. هاي  ماال شهربراز باشد]، تئودوروس، و حتی پاتریاركو حتی سردارانی چون رستم، خوریام [که احت
سـوي زمـین گـره    آن  ارمنی که دلبستگی جغرافیایی و نژادي نویسنده به دارافراد نامبدیهی است که در این کتاب، 

ـ  660که سبئوس وقایع را با جزئیات تا سال شود. اما با وجود اینبه وفور دیده می خورده، کنـد، ولـی در   یم. نقل م
ب اعـر از ا بینیم. تنها در مواردي جسته و گریختـه نـام سـرداري   داران عرب، هیچ نامی به جز معاویه را نمیبین نام

شود تـاجري بـه نـام محمـد بـه      شود. در این بند گفته میمشاهده می نیزشود و فقط در یک بند نام محمد دیده می
را آن  شماسـت یـورش بـرده و   آن  هایی کـه از ید و به سمت سرزمینمردم خویش گفت که خداي ابراهیم را بپرست

پیغمبري که طبق اسناد برون مرزي دیگـر فـاتح ایـران تـا     به عنوان  ي محمد،تصرف کنید. یعنی از تمام نام و آوازه
ي گشایی متحد و به حرکت در آورده، هیچ چیـزي دیگـر  اورشلیم بوده و طبق اسناد متعارف، اعراب را براي جهان

  :گویدسبئوس خود در پایان این فصل میجالب است که نشنیده و حرف خاصی براي گفتن ندارد. 

 به اسـیري بـه خوزسـتان بـرده      1هاي] ماست به نقل از کسانی که از تاچکستانها مسموعات [شنیدهاین
   2اند.ها را به ما دادهشدند. یعنی کسانی که خود شاهدان عینی این رخدادها بوده و این گزارش

 در روایات متعـارف، هجرت به اصطالح سال پس از  40میالدي، یعنی  660در سال  که دهدنشان می مسئلهاین 
فقـط در   بینـیم. اینکه در تاریخ سبئوس هیچ نامی هم از خلفاي راشدین نمـی ندارد. گو آوازه چندانی خودش محمد

نی همچون پاتریشیا کرون و دیوید کوك معتقدند که ایـن  شناساآمده است که اسالم» امر«جا نام یک فرد به نام  یک
  :گویددر این قطعه سبئوس می خلیفه دوم است.» عمر«همان » امر«

 4پادشـاه » امـر «خاوري شدند ولی هاي  رهسپار سرزمین 3اعقاب اسماعیل راهی صحراي سینآن  پس از 
  5رفت.با آنان نمیها  آن

یـا  سـردار عـرب   بـه عنـوان    بینیم که معاویـه وس، در بخشی از کتاب میاز فحواي کالم سبئفارغ از این مورد، 
ishkhan    خلیفـه] =ولـی گـویی پادشـاه [   دهـد  است که در دمشق مستقر است و اوست که حمـالت را انجـام مـی 

چگونـه اسـت کـه سـبئوس،     هنوز خلیفه نشده است. باید پرسـید   کسی دیگر است و معاویه ark'ayاسماعیلیان یا 
فـاتحین جدیـد نشـنیده    ایـن  از محمد و خلفاي راشدین، هاي  هاست، هیچ آوازضر در بطن این جریانفردي که حا

                                                        
  گفتیم منظور از تاچکستان، یا تاجیکستان، کشور امروزي نیست بلکه به طایی+ستان اشاره دارد.قبالً  -1
  .214، ص 42ف  همانجا، -2
ا در شمال دریاي سرخ، که متفاوت از صرحاي سینا است، باز هم از استفاده سـبئوس از کتـاب مقـدس    بردن نام این صحربه کار  -3

  شود و حاکی از رویدادي واقعی نیست.ناشی می
  برده که بـراي پادشـاهان روم متـداول بـود. در جـاي دیگـر واژه آرکـاي       به کار  را براي پادشاه tagaworکلمه در اینجا سبئوس  -4

]Arkayآورد که براي پادشاهان ایران متداول بوده است.ی] را م 

  .213، ص 42ف  همانجا، -5
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م. نوشته شده باشد، معاویـه در آسـتانه    660کنیم. اگر این کتاب در سال است؟ ولی پیاپی نام معاویه را مشاهده می
(الاقل بزرگتر از  و آوازه چندان بزرگی لنباید جاه و جالبوده است و بر طبق روایات متعارف، قبل از این، خالفت 
بینیم که هیچ حرفی از این اسامی بزرگ نیسـت، و فقـط نـام معاویـه     ) داشته باشد. ولی میخلفاي راشدینمحمد و 

خلفـاي   به این دلیل نیست که محمـد و حتـی   مسئلهآیا این شود. است که در سرتاسر حمالت اسماعیلیان دیده می
 ؟اسـت  در منطقـه پخـش نشـده   ها  آن نامی ازهیچ اگر هم وجود خارجی داشتند،  یا دارندراشدین وجود خارجی ن

هیچ نامی از محمـد و خلفـاي راشـد نشـنیده و      این عصر،نیز مانند تواریخ دیگر  سبئوس مجعول عجیب نیست که
     شود؟فقط نام معاویه است که در کتاب وي تکرار می

ــارل دوم اینکــه  ــاینتسک ــگ  ه ــذهباولی ــ م ــانیش ــتن   ناس آلم ــد اســت، م ــلمعتق ــبئوس 30 فص ــاریخ س    ت
فر پیـدایش   از تـورات گرفتـه شـده و بازتـابی اسـت از     که بـاالتر آورده شـد،   ) 42(در ترجمه فارسی ما، فصل  سـ  
(The Book of Genesis) سـت،  ه تـورات نیـز  در تناقص با مـتن   این بخش از کتابآوردن نام محمد در  حتی و

توضـیحات پیرامـون    دهـد کـه   ادامه میچنین آید. اولیگ  ن بخش، با متن تورات جور در نمیدر ای »نام محمد«زیرا 
. نبوده و بعدها به تـاریخ سـبئوس اضـافه شـده اسـت      ]متن اولیه[یعنی  در متن اصلی این فصل از کتاب،محمد در 

خـدا زمـین   ن هسـتند و  اعـراب از اسـماعیلیا  کنـد کـه    اشاره به این گفته محمد می اینجاسبئوس در توجه کنید که 
تعلـق   یعنـی هـایی   چنـین گفتـه   به نظـر اولیـگ   .داده استاسرائیل) را براي همیشه به ابراهیم و نوادگان او منظور (

 رو از ایـن  .اسـت  و دور از ذهـن  بعیـد بسیار مسیحی  کتاب یک نویسندهدر  ئیل به یهودیان و تمجید از محمداسرا
   1، فردي یهودي بوده است.ئوس رونویس برداشهاز اثر سبرونویس برداري که  احتماالً

 ی ازهـای است که باالتر نمونهسبئوس  نویسیتاریخضعف اصلی همان اشاره دارد آن  چیزي که اولیگ بهدرواقع 
چ سبئوس در اینجا نیز چون زمینه ذهنش خالی است و هـی عمالً  اقتباس سبئوس از کتاب مقدس. آوردیم؛ یعنیآن 

دهـد. محتـواي بـاب پـانزدهم     هایی را به محمد نسبت میس از کتاب مقدس، حرفارد با اقتباچیزي براي گفتن ند
اسـماعلیان، یعنـی فرزنـدان    ایـن رو  این سرزمین متعلق به آنهاست، از سفر پیدایش در تایید همین مطلب است که 

  کنند. مصادره به آنهاست را علقسرزمینی که مت باید بروند واسماعیل که از ذریه ابراهیم و از بطن هاجر هستند، 
  :خوانیممی 16تا  14آیات  13باره در پیدایش باب در این
 افراز و از مکانی که  چشمان خود را بر اکنون تو« :و بعد از جداشدن لوط از وي، خداوند به ابرام گفت

بینی بـه   یزیرا تمام این زمین را که م) 14( هستی، بسوي شمال و جنوب، و مشرق و مغرب بنگرآن  در
مانند غبار زمین گردانم. چنانکه اگـر کسـی    و ذریت تو را) 15(. ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید تو و

 )16(دغبارزمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شو

ذریه را به » نیل تا فرات«خوانیم که خداوند بسیار معروفی را میآیه  سفر پیدایش 18آیه  15و همچنین در باب 
  :است بخشیده براهیما

                                                        
 Ohlig, Der Fruhe Islam, Berlin, 2007, pp. 248-253[مسعود امیر خلیلی]  -1
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 تا به نهر عظـیم، یعنـی    [=نیل] این زمین را از نهر مصر« :با ابرام عهد بست و گفت روز، خداوندآن  در
  .ام نهر فرات، به نسل توبخشیده

  :گوید می 17:20درباره اصل و نسب اعراب و امتی عظیمی که از نسل اسماعیل پدید آیند، در پیدایش و همچنین 
  اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گـردانم، و او را بسـیار   و اما در خصوص

 )20(. آورمبه وجود  وي کثیر گردانم. دوازده رئیس از وي پدید آیند، و امتی عظیم از

  :گویدمی 21:13و نیز پیدایش 
 بشنو، زیرا که ذریـت تـو از    آنچه ساره به تو گفته است، سخن او را ت نیاید، بلکه هرخدا به ابراهیم گف

آورم، زیراکـه او نسـل   به وجـود   نیز امتی [یعنی هاجر] و از پسر کنیز) 12( شد اسحاق خوانده خواهد
  )13( .توست

و  مـذهبی اي هزمینـ پیشدیگر او، هاي  اب سبئوس، مثل بسیاري از نقل قولپس روشن است که این بخش از کت
چیـزي در دسـت   زیـرا سـبئوس مجعـول    است؟ این گونه چرا واقعی. هاي  دبرگرفته از کتاب مقدس دارد، نه رویدا

ندارد. همانطور که در نامه خسرو پرویز به هراکلیوس، چیزي جز اشارات به کتاب مقدس خـود، در دسـت نـدارد.    
نویسـد.  چه چیزي گفت و شنود شده، پس با اقتباس از کتاب مقـدس مـی   داند واقعاًزمینه ذهن او خالی است، نمی

براي مثال سبئوس در ادامه همین بنـدي کـه از   . هایی آوردیمکه نمونه این امر سرتاسر کتاب سبئوس را گرفته است
  :نویسدزند میمحمد حرف می

  پس آناندوازده قبیلـه لی شور که در مقابل مصر واقع است گرد هم آمدنـد و  ویله تا اهاهمه از مردم ح 
خود و از سمت پاران [=فاران] حرکت کردند و رفتند. و دوازده اي ه پاتریاركهاي  به عدد قبیله خاندان

تـا   –هر هزار مرد براي یـک قبیلـه    –هایی تقسیم کردند هزار مرد را همانند فرزندان اسماعیل، به قبیله
خط سیر نیاکـانی خـود   ایشان را به وادي خودشان برسانند. آنان به راه افتادند، وادي به وادي را مطابق 

ه. نبایوت، قیدار، ادبیل، مبسام، مشماع، دومه، مسا، حداکردند تعیین  دمـاینهـا   ر، تیما، یطور، نافیش، و ق
آنان به موآب در وادي روبین رسیدند و این موقعی بود که سپاه یونان در خـاك   قبایل اسماعیل هستند.

   2استقرار یافته بود. 1عربستان
اگـر مـا اینجـا رفـرنس      اسـت کـه   اغواگرآورده شده است.  207، برگ 42فصل عبارات فوق از تاریخ سبئوس 

کرد این عبارات، بخشی از کتاب مقدس است. و البتـه کـه حـق دارد    تصور میاین سطور ادیم، شاید خواننده د نمی
خـود را بـا کتـاب مقـدس در     هاي  زیرا سبئوس بار دیگر هیچ گزارشی براي ارائه کردن ندارد از اینرو، اندك شنیده

سـبئوس  هاي  نوشتهبخش از این کند. در اثبات این ادعا، بار دیگر تاریخی ارائه میهاي  رویدادبه عنوان  آمیزد ومی
  .مقایسه کنید کتاب مقدسبا را 

                                                        
  دن امروزي است.در اینجا خاك عربستان، منظور پترائیا عربیاست. با توجه به اسناد دیگر احتماالً محل دقیق آن جایی در مرز سوریه و ار - 1
  207، ص 42، ف 1396تاریخ سبئوس،  ر.ك -2
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  :خوانیمکه می 25:16تا  25:13 ، درسفر پیدایشدر 
 نخسـت زاده   :نهـا ایشان که بر برحسب پیـدایش آ هاي  پسران اسماعیل، موافق اسمهاي  و این است نام

ه  ) حـدار، تیمـا، یطـور،    14( ) مشماع، دومه، مسا13( نبایوت، قیدار، ادبیل، مبسام دمـ15( نـافیش، و ق (
ایشان، دوازده امیر، برحسب قبایـل  هاي  ایشان، در بلدان وحلههاي  اینانند قبایل اسماعیل، این است نام

  )16( ایشان
  :گوید) می25:18آنجا که (شود. اقتباس دیگر سبئوس دیده می 18ه آی ،و در ادامه همین باب از سفر پیدایش

 ] که مقابل مصر به سمت آشور واقع است، ساکن بودند و شور،  تاحویله  از ]فرزندان اسماعیلو ایشان
 .نصیب او در مقابل همه برادران او افتاد

  :خوانیممی 15:7در کتاب اول سموئیل در  نیزو 
  ر که در برابر مصر است، شکست داد.حویله تا شوو شائول عمالقه را از 

  :بینیمارجاع بعدي سبئوس را می 31:4و  31:3و همچنین در سفر اعداد 
 هبراي جنگ مهیا سازید تـا بـه مقابلـ   از میان خود مردان  :را مخاطب ساخته گفت خود س موسی قومپ 

[دوازده اسـباط  از جمیع  [قبیله] از هر سبط هزار نفر) 3( مدیان برآیند و انتقام یهوه را از مدیان بکشند.
  ) 4( اسرائیل براي جنگ بفرستید.قبیله] 
بـار طـرح کلـی     نه یـک بـار، بلکـه چنـد    کتاب خودش،  در همین یک پاراگرافسبئوس بینید، همانطور که می

بطـی بـه   هـیچ ر هـم،  پـاران]  =حتی شهر فـاران [ . رداشته استمختلف کتاب مقدس بآیات  رویدادي تاریخی را از
برداشـته   13:14و حتی روبین هم از کتاب یوشـع  عربستان ندارد و نزدیک صحراي سینا و متعلق به اسرائیل است. 

عباراتی به ظاهر تاریخی  ، دائماًگوییمکه به وي سبئوس مجعول نیز می بدینسان نویسنده تاریخ سبئوس 1شده است.
نظـر  ایـن یعنـی    کنـد. ي یهود و مسیحیت نقـل مـی  تاریخ رستگارکتاب مقدس و تاریخی ولی در باطن برگرفته از 

توان به نامه معاویه نیز اشاره کرد، و نشان داد که حتی معاویه در اثبات مدعاي اولیگ می اولیگ کامالً صحیح است.
ي معاویه، در خطاب به هراکلیوس با ارجاع به کتـاب  هم خبري از محمد و دین او ندارد. زیرا سبئوس در نقل نامه

معناي چنین سخنی این است که سبئوس هیچ نامی » به دین ابراهیم دربیاییدمسیح را انکار کن.... «نویسد یمقدس م
حرف خـود   تا گزار دین جدید و حتی یک مسیونر مذهبی که موفق شده استیک پیامبر و بنیانبه عنوان  از محمد

بر اثبات راي اولیگ باشد کـه بخـش محمـد    اي هرینتواند قمی مسئلهاین  اتفاقاًرا به کرسی بنشاند، نشنیده است. و 
داند کـه  بعدها به تاریخ سبئوس اضافه شده زیرا سبئوس هیچ چیزي از دین جدید، دین محمد، و یا دین اسالم نمی

  کنند کهباره به نکته خوبی اشاره مییهودا دي نوو و جودیت کرون در اینگره بزند. آن  نامه معاویه را با
 »دهـد باشد. اما نشـان مـی  تردید تنها تصور سبئوس از آنچه در نامه نوشته بوده است، مییهرچند این ب 

 –اعتقـاد بـه خـداي ابـراهیم      –نوشتن پرداخته است، دین حاکم عرب، ابراهیمی  به که در زمانی که او

                                                        
  .14ي شان را داد. یوشع باب سیزدهم، آیهي زمیني روبین حصهکه موسی به قبیلهوقتی -1
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بـه  یک مسیحی به قبول اسالم بدون لزوم اقـرار   نتر. تصور فراخواندشده و نه چیزي مشخصتلقی می
 1»شریک نداشتن خدا و اینکه محمد پیامبر اوست، دشوار است.

 ]نگـریم مـی [چنانچه در سند یعقوب ادسـایی   پیامبر قبول داشتندبه عنوان  نکته اینکه اعراب این دوره مسیح را
د کردنـد و معتقـ  ولی معتقد بودند که مسیح، پسر خدا نیست. برخالف یهودیان که مسیح را از بیخ و بن انکـار مـی  

 ظهـور نکـرده  دروغین است و مسیح واقعـی، هنـوز   و مسیحیان قبولش دارند، مسیحی که آمده است این بودند که 
نـه   ،دهدبردار یهودي را نشان میتفکر رونویس به وضوح دعوت معاویه به دین ابراهیم،با این اوصاف، است. پس 

بـه   کتاب تاریخ سبئوس اضـافه شـده اسـت   به توسط رونویس بردار یهودي  این بخشاین رو سبئوس مسیحی. از 
هـاي   دلیل کل کتاب سبئوس به تاسی از کتاب مقدس یهودیان نوشته شده است و ارجاعـات وي بـه کتـاب    همین

کنـد  به ظاهر تاریخی خود، از کتاب مقدس اقتباس مـی هاي  در گزارشآن قدر  سبئوستاریخ اساساً  یهودیان است.
کمابیش با روایات متعـارف از تـاریخ    وي در این کتاب عنوان شد که چند بارکه که حتی رابرت هویلند نیز (کسی 

جـدي  مورد تردیـد  برگرفته از کتاب مقدس و در مورد فتوحات اعراب را  سبئوسهاي  اسالم موافق است) گزارش
وار امـه روزنبـه صـورت    کمااینکه کافی است یکبار کتاب سبئوس با ترجمه انگلیسـی رابـرت تامسـون را    داند.می

  هایی که ارجاع به کتاب مقدس یهودیان است. تمام صفحات پر شده از پانویس تقریباً کنید، مطالعه
اولـین   کـه  ئوسکتـاب سـب   و ناشرشناس ارمنی میهرداتیان] تاریخمهردادیان [= ،گفتیم همقبالً  چنانچهنکه سوم آ

، سبئوس در قرون بعدي اضـافه شـده  هاي  شتههایی به نومعتقد است که بخش است،نیز هست ویراستار این کتاب 
اصیل از میانه قرن هفتم است و البته بـراي  اي ه، نوشتیعنی برخالف هویلند که سعی دارد نشان دهد، تاریخ سبئوس

کـم یـا زیـاد    آن  هـایی از بخش ین کتاب اصیل نیست وا اتفاقاًتوان نشان داد که می ،شواهد و قرائنی دارداین ادعا 
مـا  کند که آبگاریان به مـا نشـان داده کـه ایـن کتـاب از سبئوسـی کـه        گرچه خود هویلند نیز تاکید می شده است.

که مطمئنیم از سبئوس است، در این کتاب وجود ندارد ولی هویلند بررسی اي هچرا که چند قطع ،شناسیم نیست می
در اینجا مهـم نیسـت کـه کتـاب تـاریخ       شد.شده باکم آن  و یا ازکند که شاید مطالبی به این رویدادنامه اضافه نمی

سبئوس، از شخص سبئوس اسقف ارمنی قرن هفتم هست یا خیر، بلکه بحث ما این است که آیـا مطـالبی بـه ایـن     
کتابی اصیل در دستان ماسـت؟ کـه پاسـخ مـا     عبارتی ه بیا  و که پیش روي ماست اضافه یا کم شده،اي هرویدادنام

 راها  آن اره در جاییبنامد ولی به یکتاریخ سبئوس، از ابتدا اعراب را اسماعیلیان میبراي مثال نویسنده  منفی است.
یا براي مثال مولف تاریخ سـبئوس، در همـه جـاي     2کند.خطاب می ]hagarenessها یا هاجري[= »هاگارها« با لفظ

کند ولی به یکباره در پایـان  طاب میخ» هایونانی«ها را با لفظ کتاب رقیب شمالی ایران و اسماعیلیان یعنی بیزانتسی
هـایی توسـط   بخـش  دهد که احتمـاالً این شواهد و قرائن نشان می 3کند.خطاب می» هارومی«را با لفظ ها  آن کتاب،

                                                        
  .246و  245)، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه س.تیسفون، صص Crossroads to Islamهاي گذر به اسالم (ر.ك چندراهی -1
  .270، ص 50، و همچنین ف 216، ص 43، ف 1395تاریخ سبئوس،  ر.ك -2
  258، ص 48ف  همانجا، -3
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هایی نیز کم شده باشد زیرا این عـادت  و چه بسا بخش شده است.و یا کلمات کلیدي عوض رونویس بردار اضافه 
، حتی بیشتر از شاهدان عینـی کـه   »دانندمی«بهتر کنند خود است که تصور می و مترجمان بردارانهمیشگی رونویس

ي مثـل  کلیـد  گیرد و کلماتشکل می هاو ترجمه هااند. از اینجاست که تغییر کلمات در رونویسعصر زیستهآن  در
دیگر تشـخیص اصـل   آن  س ازشود. و پمی» مسلمانان«اعراب یا هاجریون و یا اسماعلیان به سادگی تبدیل به لفظ 

شناسـان و  هایی در کتب دیگر پیدا شود. ایـن تاکیـد باسـتان   قولمگر دست نویس اولیه یا نقل ،کلمات محال است
کلی را با اعتبار خواند اتفاقات  ها به همین علت است. در واقع شاید بتوانپژوهشگران کنجکاو بر اصیل بودن کتاب

تـوان  هـا را مـی  ت، براي مثال حمالت خسرو به امپراطوري روم و نتیجه این جنـگ نگریسها  آن و با ظن کمتري به
پذیرفت، ولی ریز جزئیات هرگز مصون از خطاها و اشتباهات نیست و همیشه خطر آسیب زدن به متن اصـلی چـه   

 ا در اینجا آوردیم،راستا با این نقدي که مهم اتفاقاًناشیانه توسط رونویس بردارها وجود دارد.  سهوي و عامدانه، چه
ـ   رویدادنامه سبئوسیهودا دي نوو و جودیت کورن نیز معتقدند  شـناس   دو باسـتان . ایـن  نیسـت  یکتاب دسـت اول

   :نویسندمیاسرائیلی نیز 
 »   بـراي مـورخ امـروزي کـه در     آن  این روایات سبئوس آشکارا غیر تاریخی است. یـک ویژگـی مثبـت

ذکـر شـده اسـت.    آن  اسـت کـه نـام محمـد در    آن  محکم اسـت کاه به دنبال سوزنی از شواهد اي  ه تود
بـرداري کـه   رسد که توسط نسخهمعقول به نظر می ،توضیحی متاخربه عنوان  روایت نام محمد متأسفانه

   1».افزوده شده است، زنداز چه چیزي حرف می دانستهبه نظرش سبئوس نمی
بـه تـاجر و    اشـاره « :گویـد که مـی  ت دارد آنجاموضوعینیز  Kurt Bangert بانگرت نظرات کرت مورد در این

توانست درست و حقیقـت باشـد (کـه محمـد یـک شخصـیت        واعظ [یا مبلغی به نام] محمد در تاریخ سبئوس می
تـرین نسـخه    ( قـدیمی  17بود ([یعنی] زمان زندگی سبئوس) و نه از قـرن   می 7حقیقی است) اگر این خبر از قرن 

  2.»تاریخ سبئوس
بسـیار   اتفاقـاً کند که برخالف نظـر هویلنـد،   هایی را نقل میسبئوس در جاي به جاي کتابش شنیده اینکه چهارم

به عنـوان   را مسئلهنمونه خوبی از این نامطمئن هستند. بهودا دي نوو و جودیت کورِن، دو باستان شناس اسرائیلی، 
سـبئوس   هایی که به محمد مربوط اسـت، بخشهمین فصل، در ادامه همین  دربراي مثال آورند. شاهد این مدعا می

   :نویسدسپاه روم می او در موردزند. گریزي به شکست روم و ایرانیان می
 نـان یـورش   رار یافته بود، پس بـه یکبـاره بـر آ   استق در خاك عربستان 3و این موقعی بود که سپاه یونان

برادر هراکلیوس امپراطـور   ،وروسخود را در کار آنان کردند، تا چنان شد که تئودهاي  بردند، و شمشیر
 1سپس خود باز آمدند و در خاك عربستان فرود آمدند.نیز فرار کرد. 

                                                        
  .140تا  138)، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه س.تیسفون، صص Crossroads to Islamهاي گذر به اسالم (ر.ك چندراهی - 1
  . Kurt bungert, Muhammad, Wiesbaden, 2016, p713[مسعود امیر خلیلی]  -2
  عبارتی سپاه روم است.ه منظور سپاه بیزانتس یا ب -3
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هـا   آن از منطقـه  هـا بیزانتسـی از نامه اعقاب اسماعیل به هراکلیوس مبنی بر خـروج   خبرسپس سبئوس در اینجا 
را ها از این مناطق ا و عدم خروج رومیهو پاسخ این نامه توسط هراکلیوس با مضمون ادعا بر این سرزمیندهد  می

هفتـادهزار سـرباز   پس  ،متوجه شد که جنگی درخواهد گرفتهراکلیوس  که گویدمیچنین و در ادامه آورد. نیز می
  :افزایدسبئوس می گیرد.در کنار رود اردن جنگ در می افتد وهمین اتفاق نیز می و. جمع کرد
  نقـاط خـاص بـه    اي ه پیموده و از رمق افتاده بـود، توانسـت از پـار   ... اما طرف مقابل اگرچه راه درازي

ها که ایـن وضـع   را هم به قتل رساندند. یونانیاي ه رخنه کند، دست به حمله بزند و عدها  آن لشگرگاه
هایشان مستولی گشت، و رو برگردانده و پا به فرار گذاشتند، امـا زمـین شـنزار    دیدند، ترس خدا بر دل

ساخت، و گرماي شـنزار هـم نـا و تـوان را     رفت و فرار را ناممکن میتا به ساق فرو میآن  ربود و پا د
ي سپهسـاالران  آمد. چنین شد که همهدر پی ایشان می ،کرد، و شمشیر دشمن هم از پشت سرسلب می

 هم از پا درآمدند و سرهایشان طعمه تیغ شد. شمار تلفات از دوهزار گذشت. فقط معـدودي توانسـتند  
 2بگریزند و جان سالم به در ببرند.

ها را برداشته و راه فرار پیش و پس از این ماجرا، گویا اهالی اورشلیم صلیب راستین [صلیب خداوند] و گنجینه
   3ها را به کنستانتینپول فرستادند.ییگرفتند و تمام این اثاث و دارا

و بـر اثبـات ایـن    کنند ایراد وارد می بئوس چنده این بخش از گزارشات سدربار جودیت کورِنیهودا دي نوو و 
، چنـین  آورده اسـت رویدادهایی تـاریخی  به عنوان  نامطمئن را جمع کرده وهاي  سبئوس، یک سري شنیده ادعا که

  :کنند کهاستدالل می
    .واضح است که سبئوس یک چیزهایی شنیده است، ولی روایت او بسیار غیر منسجم و بی نظـم اسـت

بـه  دیگر یک سـال بعـد   هاي  شود، صلیب راستین و گنجینههم متذکر می »ماکلر«نطور که اول آنکه هما
م. یعنـی دو سـال    638طبق روایت متعارف، اورشلیم در سـال  آن  شود. عالوه برقسطنطنیه فرستاده می

 پس از جنگ یرموك، و پس از نه یا ده ماه محاصره تسلیم شد. دوم آنکه اعداد سبئوس ناسازگار است.
» تعـداد معـدودي  «آن  مانـده چرا که اگر از یک سپاه هفتادهزار نفري، دو هزار کشته را کـم کنـیم، بـاقی   

زحمت حساب کردن درجه  باشد، که دوهزار افسر کشته شدند وآن  شود. مگر آنکه منظور سبئوسنمی
خسـته  آن قـدر   هـا یاینکه یونـان  –آغاز جنگ  يسوم آنکه ماجرا ]...[ یز به خود نداده باشد.و رتبه را ن

  4است.نامفهوم  –به اعراب حمله کردند آن  بودند که نتوانستند اردوي خود را برپا کنند و به جاي

                                                                                                                                                                                        
  .207، ص 42، ف 1395.ك تاریخ سبئوس، ر -1
  .208ص همانجا،  -2
  .209ص همانجا،  -3
  .140تا  138)، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه س.تیسفون، صص Crossroads to Islamهاي گذر به اسالم (ر.ك چندراهی -4
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توپـوگرافی منطقـه   « ایرادها، کنند که عالوه بر اینشناس اسرائیلی این مطلب را اضافه میاز اینجا این دو باستان
کافتی در منطقه اریحا بوده است که بـا رود اردن  اي ه بئوس در درنیز ایراد دارد. محل جنگ با توجه به اطالعات س

شود، چه رسد به اینکه تـا زانـو در   و محل جنگ یرموك فاصله زیادي دارد. کما اینکه در این منطقه شن یافت نمی
ت همگـی  طرح کلی این روایـا گویند زیرا بار دیگر، شناس صحیح میاین دو باستاندر واقع  1»شن فرو رفته باشند.

و هر تالشی براي استنتاج تـاریخ از سـبئوس در مـورد    «برگرفته از کتاب مقدس و پیروزي فرزندان اسماعیل است. 
دانسته اعراب این منطقه را از بیزانتس پس توان گفت که او میگزینشی باشد. فقط با اطمینان می اولیه بایدهاي  نبرد

ها، گوید که من از زندانیشنیده چنانچه خودش هم در پایان این فصل میاند و فقط شایعاتی را از این نبردها گرفته
سال بعد این وقایع را نوشـته، پـس    ها را شنیدم. ولی نکته مهم این است که سبئوس چیزي حدود چهلاین داستان

نیز مطالبی را  سبئوس حتی از شکست ایرانیان 2»عینی این روایات را شنیده باشد. از شاهدان بعید است که او واقعاً
شود که فقط روایاتی را شنیده است. در این گزارش تاریخی از آنجـا کـه خبـر از    آورد که در آنجا نیز روشن میمی

کـه در ایـن    دهد در حـالی ربط می» قادسیه«به را آن  کشته شدن رستم آمده، هر پژوهشگر با دید غیرانتقادي سریعا
هـا، فقـط گفتـه    در مورد رومـی آید. اعراب به میان نمی یع و حماسیها و فتوحات وسروایات هیچ خبري از جنگ

اعـراب پـس از ایـن    ایـن رو  ها دیگر براي پس گرفتن این مناطق نیامدند. از شده که پس از این شکست، بیزانتسی
ا هـ موضع بیزانتس، سه گروه شدند، یک گروه به مصر تازیدند، گروه دیگر براي مقابلـه بـا تهـاجم احتمـالی رومـی     

ماندند و گروه دیگر به سمت ایران حرکت کردند. در این زمان امپراطـوري پارسـیان نیـز حـال و روز خوشـی      باقی
  :نویسداست. سبئوس می» در سراشیب زوال«ندارد و به روایت سبئوس 

 ه ساالر رستم فراهم آمدند و بـا هشـتاد هـزار مـرد مسـلح بـ      ... اما از سرزمین مادها سپاهی به فرماندهی سپه
مستقر شدند. طـرف  آن  مقابله شتافتند. سپاهیان از شهر بیرون رفتند و از دجله عبور کردند و در ساحل دیگر

کرد از رودخانه گدذشت. اما سپاه ایران از حرکت بازنایستاد تا بـه  حرکت میها  آن مقابل هم که سایه به سایه
هـا را در تنگنـا انـداخت. و    ف مقابل ایرانـی رسید. سپاه طر Herthican[3سرحد آبادي موسوم به هرتیکان [

ها سرانجام در دشت باز فرود آمدند. [...] سپاه ایران پا به فرار نهاد و دشمن همه را از دم تیغ گذرانـد.  ایرانی
  4از بزرگان و سرآمدان هر کس که بود کشته شد، رستم سپهساالر هم کشته شد.

اعراب به سمت ایران تازیدند و  نیست. به روایت سبئوس،» قادسیه« محلی به نامبینید هیچ خبري از چنانچه می
» اسـتان مـاد  «بـه  هـا   آن کشان اسماعیلیان و حملـه او حتی در جایی از فجایع هولناك آدمایران سقوط کرده است. 

                                                        
  همانجا. -1
  همانجا. -2
است کـه سـبئوس هـم اشـاره کـرده       بینید؟ این همان قادسیهمی« گوید:خواند هرتیکان و به سادگی میمی مورخ امروزي، صریحاً -3

   دیگر دروغگویی همراه با چاشنی پررویی است. این »است.
  210-209، صص 42، ف 1395تاریخ سبئوس،  ر.ك -4
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بـه خـاطر    اما کشور رو به زوال ایران، خوداند، با جنگ نهاوند یکی دانستهرا آن  زند که مورخان امروزيحرف می
فرسایشی چند دهه اخیر، خود را به نابودي برده است نه اینکه اعراب، ایران را فتح کنند. کما اینکه ایـن  هاي  جنگ

 602اعراب ایرانی. در واقع پس از اینکه خسرو، لخمیان را نابود کرد (در حدود سال  یعنی هستند، »لخمیان«اعراب 
ایران و روم هاي  که هر دو نقش نگهبانان امپراطورياعراب یعنی غسانیان  زي ام.) این گروه از اعراب با گروه دیگر

کشیده شده  اعقاب ابراهیم بودند، نیز ازها  آن دامنه این اتحاد به یهودیان کهو حتی  متحد شدهرا داشتند، با یکدیگر 
ایران و بیـزانتس، حمـالت   شدند، با دیدن ضعف یکی از اقوام ایران محسوب میعمالً  که این اعراب لخمی است.

 هاي اندازيشوند، زیرا کسی نیست مقابل دستکنند و از آنجا که در اولین حمالت موفق میمحلی خود را آغاز می
شان عامل محرکی براي حمالت بزرگتر و در نهایت گـرفتن تمـام منـاطق خاورمیانـه     بایستد، پس رویاپردازيها  آن
در مورد ایران باید گفت که در واقع گیرد. شان نیز شکل می، فتوحات بعديولیههجوم اشود. پس از موفقیت در می
 ایران، یعنی اعراب منتقل شـده اسـت.  فتح نشده است، بلکه شاهنشاهی ساسانی به شاهنشاهی قوم دیگر ن کشور ای

فتح ایران تعبیر کـرد؟  توان قیام اردشیر پاپکان (اولین شاه ساسانی) که منجر به سقوط اشکانیان شد را به چطور می
کشور قلمـداد کـرد.   آن  که جانشین سلسله قبلی شد را باید سقوطاي هصورت در تمام نقاط دنیا، هر سلسل در این

توسط عامل خارجی تلقی کرد ولی حمله اعراب آن  توان سقوط کشور و فتحا اسکندر به ایران را میحمله چنگیز ی
ایران. روشن است که » فتح«تلقی کرد، نه » امپراطوري«ر ساسانیان و سقوط این را باید پیروزي یکی از اقوام ایران ب

 با آوردن اسناد مربوطهمبسوط به صورت  بعديهاي  فصلدر این ادعاي ما در اینجا باید مستند شود. در این مورد، 
یکـی از منـابعی    اتفاقـاً کـه  بینید سـبئوس  چنانچه می مربوط است، اینجادر مورد آنچه که به پردازیم. ولی میآن  به

هیچ حرفی براي گفـتن   تقریباً از باقی معاصرانش، روایات سقوط ایران و روم را نوشته،» ترخیلی مشروح«است که 
ندارد جز اینکه او نیز فقط شنیده است که اعراب توانستند تیسفون را فتح کنند و سلسـله ساسـانیان را کنـار زده و    

و محمد و خلفاي راشدین و صـدها خـرق عـادت    خبري از اعراب مکی اصالً  نند وکآن  سلسله خود را جایگزین
  نیست.حماسی مورخان بعدي هاي  عجیب و آوردن دست خدا و ماوراطبیعه و حتی ادعا

م. رویدادنامه خود را نوشته است، هیچ نامی از  680تا  660هاي  پنجم اینکه سبئوس نیز، با آنکه حد فاصل سال
نکته بسـیار مهمـی   آورد. این و عناصر دیگر اسالم یا دین جدید نمیقرآن  ، سپاه اسالم، دین جدید،اسالم، مسلمین

خبري از هیچ دین جدیـدي نیسـت. یعنـی حتـی اگـر مبلـغ یـا        ها در این سالدهد که نشان می به وضوحاست که 
دین او هرگز تـا زمـانی    ه باشد،و ادعاي دین جدید داشت باشد، ظهور کرده همبه نام محمد مسیونر مذهبی جدیدي 

آن  از در سطح منطقه هم، هیچ خبريکه سبئوس قلم در دست گرفته، جهانی نشده است. نه تنها جهانی نشده بلکه 
بینـیم و  هیچ نامی از محمد فاتح بـزرگ اعـراب نمـی    از بین صدها مدرکی که از قرن هفتم به جا مانده،زیرا نیست. 

و  از اسالم یا یک دیـن جدیـد   گزارشیهم، که نامی از محمد آوردند، هیچ و چرایی  پر از چون معدود منابع همین
هـاي   محمـدگرایی، از دهـه  تبلیـغ  محمـد، هـم   تبلیغ نام دهند. خواهیم دید که هم نمی دسته کتاب مقدس جدید ب

دي نیز، هنوز خبر میال 740ولی تا اواسط دهه  ،آغاز شده مروان بنم. توسط عبدالملک ا 690اقل در دهه بعدي، حد
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میانـه قـرن   تنهـا از   ال طلـوع هسـتند و  ، محمد و محمدگرایی به آرامی در حتا این زمان خاصی از محمد نیست و
فردي چون سبئوس  بنابراین طبیعی و قابل قبول است کهشود. است که نام محمد پر رنگتر از قبل می هشتم به بعد

، هیچ خبر خاصـی از  زیسته زیبر) بناانه دوره فترت (شورش عبداهللا م. یعنی در آست 680تا  660حدود سال که در 
  . شته باشداسالم و کتاب او ندا محمد،
سبئوس مجعول بـوده ولـی نبایـد فرامـوش     هاي  در این سند، بیشتر تمرکز نقد ما بر روي اعتبار گفته هر حال به

م. نوشته شده اسـت و حتـی    660اب در سال گرچه گفته شده که این کتکلیت کتاب سبئوس، است. اساساً  کرد که
ممکن است چنین باشد، و ممکن است در قرن نهم یا دهم میالدي نوشته شده باشد، ولی تردیدي وجود ندارد کـه  

ن ایـن اسـت کـه امکـان اینکـه      امروزي این کتاب، ترجمه یک نسخه اصلی اسـت و معنـاي ایـن سـخ    هاي  هنسخ
 کافی است تا این سند» احتمال«عوض کرده باشد بسیار زیاد است و خود این  بردار قرون آینده، کلمات رارونویس

  د.از اعتبار کافی برخوردار نباش
  

  :میالدي 690ورود به دهه 
ایم، بد نیست یک نتیجـه گیـري کلـی    میالدي وارده شده 690از آنجا که به دهه ، بررسی تاریخ سبئوسدر پایان 

بسـیار  ي  هلئکـه از محمـد حـرف زده باشـد. ایـن مسـ      در دست نداریم ر سندي دیگاز این اسناد داشته باشیم زیرا 
و ایـن   شـود الصـخره پدیـدار مـی   قبـه هـاي   عبدالملک و کتیبههاي  ز این دوره، نام محمد بر سکهازیرا ست. ا یمهم

عـداد انگشـتان یـک    (یعنی به ت پنج سندفقط و فقط کتاب و سکه و کتیبه و نامه و...  هایعنی تا این زمان، از بین ده
کـه   سـند پـــنج  . در ایـن  که آن هم به سختی دو جملـه دربـاره وي گفتـه باشـند     انددست) از محمد سخن رانده

نـه تنهـا تـاریخ     ي سفید انجیل قرن ششمی است کهاولی برگه که از نظر گذراندیمداشتیم، ها  آن تحلیلی مبسوط از
تـوان  ر کلی نمـی وفهمید چه چیزي نوشته است و به ط توانکه نمیناخوانا نوشته شده آن قدر  نگارش ندارد، بلکه

مانـد. کـه یکـی تعلیمـات یعقـوبی اسـت کـه چنانچـه         به عنوان سند در نظر گرفت. پس چهار سند باقی می آن را
را دانـد، بلکـه وي   ي یهود را عنوان کرده به همین دلیل نه تنها نام پیـامبر را نمـی  گرانهمبسوط نوشتیم، تصور منجی

کـس (حتـی خـود    که هـیچ  را صفاتیهاي یعقوب نومسیحی در واقع آموزه کند.منجی و کلید دار بهشت خطاب می
کـه   بـوده دیگـري تومـاس پرسـبیتر     دهـد. هـا نسـبت مـی   اند به پیامبر ساراسنمسلمانان نیز) به محمد نسبت نداده

اینکـه در ایـن رویدادنامـه هـم از      میالدي رونوشـت شـده اسـت. ضـمن     724اصیل نیست و در  وي يرویدادنامه
سخن به میان آمده و روشن نیست که این اعراب طایی محمت نام یک گروه است یـا یـک   » اعراب طایی محمت«

ایـن   جریان؟ یا محمت درون این عبارت فرد است یـا جریـان؟ سـند بعـدي رویدادنامـه خوزسـتان اسـت کـه در        
بـه سـریانی:   [ آنجا گفته است محمد رهبـر  مانده کما اینکهآن باقی رویدادنامه نیز اصیل نیست و رونوشتی متاخر از

از  دهـه  بـیش از یـک  در این زمان محمد مسلمین بایـد  بنا به روایت متعارف اعراب در فتح ایران بود، که  مدبرانه]
سـبئوس   با احتمال بسیار زیادي تـاریخ  سبئوس هم دیدیم که نه تنهاتاریخ یعنی  مرگش گذشته باشد. در سند آخر
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در قرون آتی نوشته شده، بلکه اساساً همان نیم بنـد عبـارتی هـم کـه از محمـد نوشـته، برگرفتـه از کتـاب         مجعول 
  است.   و تاریخ رستگاري مقدس

 70مـیالدي بـه بعـد (دهـه      690ما در فصل بعدي، در بررسی اسناد درون مرزي نشان خـواهیم داد کـه از دهـه    
و  هـا صـفتی مقـدس   ایـن کتیبـه   تردیـد محمـد  شود. ولـی بـی  ان ظاهر میهجري) نام محمد توسط عبدالملک مرو

میالدي، برون  720تا اواسط دهه این رو است که نقش چندانی براي او در نظر گرفته نشده است. از  شناختی فرجام
دشـاه  احتمـاالً پا  کننـد کـه محمـد،   تصـور مـی  ها  آن هستند. پس از اینجاست کهها گیج و آشفته در نقش وي مرزي

ها معموالً از آغاز حکومت یک پادشاه یا حتی مرگ یک پادشاه رقـم  زیرا مبدا تاریخی ایرانیان و رومی اعراب بوده
که توسط عبدالملک بـه راه افتـاده اسـت، در     »محمدگرایی«اند جریان نیز تصور کردهها  آن خورد. به همین دلیلمی

میالدي اگر جـایی نـام محمـد     720انتظار داریم که تا اواسط سال و این رارتباط با پادشاهی به نام محمد است. از 
با وجود آشکار شدن نام محمد بر روي  تا زمان یوحنا دمشقید. جالب است که نوي را پادشاه قلمداد کن ،شنویممی

کـه از محمـد    وجـود دارد بـرون مـرزي   سـند   باز هم تعداد انگشت شماري ي حکومتی،ها و تبلیغات گستردهسکه
ي دانند که او کیست. در اینجا کافی است با هشیاري سیر زمـان را در گوشـه  زیرا واقعاً نمیاند سخنی به میان آورده

شـود گـویی   گذرد، یک خط به جمالت قبلی اضافه میاي که میهر دهه خواهید دید که داشته باشید.ذهن خود نگه
جالب این است که عین همین اتفاق نیـز   .رزي تغییر کندي برون مکشد تا اطالعات جامعههر بار یک دهه طول می

 690پس با این اوصاف ابتدا به اسناد ایجابی برون مرزي پس از دهه  در اسناد درون مرزي در حال رخ دادن است.
   میالدي بپردازیم.  720میالدي تا اواسط دهه  
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  یوحنا بار پنکاي (یوحنا بن فنکی)  - 6- 2
جـان بـار پِنکـاي و یـا یوحنـا بـار پِنکـاي        هاي  ) که او را با نام̈   :یانی(به سر بن فنکیایوحنا 

Yoḥannan (or John) bar Penkāyē ت، در زمان پادشاهی عبدالملک مـروان اسـ  سوري کشیشی شناسند، نیز می
بریشو از ردي به نام ساف و در جوانی به جذام مبتال شداش را در قرن هفتم زیسته است. یوحنا کل دوران زندگیکه 

اهـل شـهر    . وي اصالتاًکردستوري ي نرا وقف کلیسا یشتنپس خوآن  نیز، ازحنا یو بنابراین. کلیسا او را درمان کرد
در دهه ابتدایی قـرن   ] در شرق دجله، در شمال عراق و جنوب ترکیه امروزي بود که احتماالFeneqًفنک [=فنق یا 

زیـادي  هـاي   ها و نوشـته م. در گذشته است. از یوحناي فنکی، کتاب 693تا  690 هفتم متولد شده و در حدود سال
کامـل  بـه طـور   ، »آغـاز جهـان  «بـه معنـاي   » Resh melle«ناقص است. ولـی کتـاب   ها  آن باقی مانده است که اکثر

کـرده کـه ایـن     ترجمه 1»تاریخ عالم«این کتاب را با عنوان سباستین بروك متخصص زبان سریانی، مانده است.  باقی
و وقایع  زبیر بنا و درنهایت شورش عبداهللا فتوحات اعرابزمان آغازد و تا میآدم  از خلقت در پانزده فصل کتاب

  .کندتمام میمربوط به مختار ثقفی و کشته شدن وي 
کـه   اينسـخه ترین درباره زمان نگارش کتاب تاریخ عالم نیز اقوال مختلفی وجود دارد. آنچه مسلم است قدیمی

م. است که خوشبختانه ایـن نسـخه، داراي یـک کولوفـون [امضـاي       1874از این کتاب وجود دارد مربوط به سال 
م.) رونویسی کرده  1262مربوط به قرن سیزدهم (سال  اينسخهگوید کاتب این نسخه، متن را از ناشر] است که می

طور تقریبـی حـدس زد زیـرا    ه توان بیمشده است را اما اینکه، این کتاب در چه سالی توسط یوحنا نوشته  2است.
آخرین رویدادي که با تاریخ مطمئن در متن خود کتاب آمده است، مرگ مختار ثقفـی اسـت کـه روایـات متعـارف      

دهـد  امپراطوري عربی خبـر مـی   67اند. یوحنا نیز از طاعون سال میالدي تاریخ زده 687مرگ وي را به آوریل سال 
م. و  687م. است. پس با این اوصاف، به جز اشاره به نبـرد خـازیر، و اشـاره بـه مـرگ مختـار در        687که برابر با 

کاتولیکوس کلیسـاي  م.  693-692] که تا سال H.nanishoʻ Iهمچنین با توجه به اشاره او به جورج هنانیشو اول [
محققـان را بـه ایـن     ،همه و همـه  م. 687و نیز با توجه به افعال درون متن در زمان طاعون و قحطی سال  شرق بود

سباستین بروك و دیگر محققان این حوزه،  یسنده، خود رویدادها را دیده است.که گویی نو سازدفرض رهنمون می
م.)  690تا سـال   (احتماالًآن  م. یا الاقل مدت کوتاهی پس از 687زنند تاریخ نگارش این کتاب، به سال حدس می

دهـد، در  که به ما خبر از محمد میاي هبینیم که اولین سکاست که در اسناد آینده نیز میقابل تامل این  مسئلهباشد. 
و  دانـد) م. مـی  697آن را  گفتیم یهودا دي نـوو تـاریخ ضـرب   قبالً  (که م. در بیشاهپور ضرب شده است 687سال 

ل پس از کوبش این سکه در سال الصخره است که چند سابرد، کتیبه قبهمیبه کار  دومین سند عینی که نام محمد را
ولـی انتظـار    .بببینیم نباید متعجب شـویم  محمد را در کتاب یوحنا بار پنکايم. نصب شده است. پس اگر نام  692

                                                        
اي از تـاریخ  ] است که به معناي آغاز جهان یا خالصـه Ktâbâ d-rêš mellê[یا  Resh melleچنانچه گفتیم نام اصلی این کتاب  -1

 مشهور شده است.» تاریخ عالم«جهان است. روشن است که این کتاب امروزه به 

2 - Penn, 2015, p. 88. 
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یک رهبـر حـرف بزنـد. چنانچـه     به عنوان  رود که یوحنا به درستی نداند که او کیست و احتمال دارد از او فقطمی
  کند.انتظار ما را برآورده می ایندقیقاً  خواهیم دید، یوحنا

، دوران او خـود شـاهد سـقوط ساسـانیان    ، زیـرا  داردی بسـیار جـالب  کتاب تاریخ عالم یوحنا اطالعات خواندنی 
کلـی  بـه طـور   در ایران، حمله اعراب به ایران، سوریه، فلسطین و دیگر مناطق تحت فرمان بیزانتس و  سوم یزدگرد

وحشـتناك سـده هفـتم     1قحطـی  همچنـین  طاعون و بالیایی مثل شاهد مچنین ويبر منطقه بوده و هها  آن استیالي
اشـاره  نیـز  مـده)  آسا نیـز  دنامه شهر امثل زلزله ادسا (که در تاریخ رویدادهاییمیالدي بوده و در خالل روایاتش، به 

ري ندارند و فقـط بـه دنبـال    در زمان معاویه) به دین کسی کا . یوحنا بارها و بارها به اینکه اعراب (خصوصاًکندمی
از نظـر   کند. این دیدگاهی است که در اسناد قبلـی نیـز  ها هستند اشاره میخورده پول و مالیات و خراج از شکست

حد و اندازه اعـراب و بـه خـاك و خـون کشـیدن شـهرها       شود که از ظلم و ستم بی. البته این باعث نمیگذراندیم
شود و قابل تامل است، زیـرا وي در  دا نیز در بیان یوحنا بارها مشاهده میننویسد. رویکرد غضب یا شکرگزاري خ

از آن قـدر   کـه  طـوري  .زشت مردم زمانه استهاي  یا نفرین و سرزنش کار کردن است و کل کتاب یا در حال دعا
لب اینکـه در  نکته جا است. رارسیدهزمان فالخرآگوید که معتقد است میو گناهان کلیسا و رهبرانش مردم هاي  بدي
بن فنکی که یک کشیش ساده ابینیم. چه در دیدگاه یوحنا زمانی را در همه جا میالخرآ، این اندیشه ه عبدالملکدور

   .)پردازیممیآن  مفصل بهبه طور (که  .مروان پادشاه یعنی عبدالملک دیدگاه، چه در ي نستوري بودهکلیسا
آن را  هـا را جـدا کـرده و ترجمـه پارسـی     این بخـش خصاً شخش از کتاب یوحنا قابل توجه است که من چند ب

کتاب او، فارغ از بحث اصلی کتاب در مـورد وجـود خـارجی محمـد، نگـاهی      هاي  توان به این بخشمی 2.امآورده
توانیم فرصت را غنیمت شمرده انداخت. زیرا یوحنا شاهدي عینی از تحوالت سده هفتم میالدي است که ما نیز می

این عصر را از نظرگاه یوحناي فنکی ببینیم. حداقل فایـده ایـن کـار، لحـاظ کـردن دیـدگاه کشیشـی        ي ها و رویداد
بندي فصل آخر کتاب حاضر، در بازسـازي تحـوالت سـده هفـتم     نستوري و شاهد عینی این عصر، در جهت جمع

داند و دوران پس از او رو میاند یوحنا در کتابش، پایان شاهنشاهی ساسانیان را با خسمیالدي است. براي مثال گفته
   :نویسدکند زیرا در صفحات پایانی فصل چهاردهم کتابش میرا استیالي فرزندان هاجر قلمداد می

                                                        
و پیامـدهاي   م. 630در دهـه   هریهب دوم پس از حمالت اعراب به ماهوزا و تاراج این شدر رویدادنامه خوزستان دیدیم که یشوع -1

 67بعد از آن مثل قحطی، به بت گرماي در شهر کرخا [کرکوك] فرار کرد. یوحنا بن فنکی نیز به طاعون و قحطی دیگري در سال 
 کند.م.) اشاره می 688-687عربی (

ده بـه پارسـی برگردانـده شـ    هاي هایالیت شده، توسط نگارنده کتـاب حاضـر از ترجمـه انگلیسـی راجـرز پیـرز       تمام این بخش -2
translated by Roger Pearse, 2010 - به صورت  راجر پیرز ترجمه انگلیسی خود از سریانی را با حق کپی آزاد براي کاربران

یوحنـا بـار   » تـاریخ عـالم  «از کتاب  فصلترجمه فارسی این به سختی قدردان این کار او هستم زیرا  منتشر کرد که شخصاً آنالین
پـس شخصـاً تمـام    اشتباه ترجمه شـده.  کامالً  توانم بگویم، تمام جاهایی که محل بحث است،پیدا کردم و به جرات می راپنکاي 
 penn, Michael Philip, 2015, pp 88-107هاي باال، با ترجمـه انگلیسـی   هاي هایالیت شده را ترجمه کردم. ضمنا تمام ترجمهبخش

وقتـی  «هاي هایالیت شده، صفحات کتاب عدد انتهاي تمام بخش لیا با راجر پیرز بوده ودر واقع ترجمه ما در اینج مقایسه شده،
  دهد.فیلیپ پن [به زبان انگلیسی] را نشان می» مسیحیان اولین بار مسلمانان را مالقات کردند
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 بـه یکبـاره فرزنـدان هـاجر کنتـرل       شان خسرو به پایان رسـید وقتی شاهنشاهی پارسیان در زمان پادشاه
 ]88[ امی قلمرو پارسیان را گرفتند.تمها  آن دست گرفتند، زیراه کمابیش تمامی دنیا را ب

خسرو پرویز اسـت یـا یزدگـرد و بعیـد اسـت کـه او نـام         دانیم منظور او قطعاًولی واقعیت این است که ما نمی
یزدگرد سوم را نشنیده باشد. البته حتی اگر منظور او خسرو پرویز باشد، این امکان وجود دارد که منظور او آخرین 

 وي و نهایتـاً هـاي   هایی، شنیدهتوان حداقل با چنین بهانهان باشد. پس اگر منصف باشیم نمیپادشاه قدرتمند ساسانی
گفتند، و این سنت توسـط  می» خسرو«اعتبار کتاب او را زیر سوال برد. زیرا مردم غرب سوریه، به پادشاهان ایرانی 

شد. در اثبات این ادعا چه چیزي بهتر گیري شد تا جایی که نام خسرو یا کسري، لقب پادشاهان ساسانی اعراب پی
  :گویدکه می ، آنجافنکی به این موضوع ي خود یوحنااز اشاره
  رفت [...] دید که چیزها از دوره اصول حواریون تا سلطنت آخرین خسرو پیش میپس درحالی که این

  ]91را از دست دادیم.[ما در این دوره صلح طوالنی خیلی چیزها 
زند. پس بی تردید یوحنا از نام خسرو، یک لقـب  حرف می» آخرین خسرو«ینیم، یوحنا از دوره بهمانطور که می

دانسـته اسـت. چگـونگی سـقوط     شد و احتمال دارد یزدگرد سوم را نیز خسـرو مـی  و یا پاژنام در ذهنش متبادر می
زده کرده است. اسـتیالي  عصر را شگفت آن  شاهنشاهی پارسیان و برتري اعراب، یوحنا و شاید هر فرد دیگري در

در فاصله زمانی کمی رخ داده که اکثر مورخان این عصر، از جمله یوحنا با لحنی حاکی از تعجـب و  آن قدر  اعراب
کنـد،  او جلب توجه مـی هاي  دهند. البته یک نکته که در این بند از نوشتهبه خواست خداوند ربط میرا آن  حیرت،

سـاقط  جنگـی، ایـن دو امپراطـوري را    هاي  ه با جنگ و نه با زره و سپر و ابزارنویسد اعراب ناین است که وي می
فاتحان جدید باشند. آیا یوحنا این سخنان را به معنـاي عینـی بـه کـار     ها  آن بلکه فقط خواست خدا بود که کردند،

سـنگینی رخ  هاي  گیعنی هر چقدر هم جن مذهبی درك کنیم؟ چارچوبیبرده؟ یا اینکه باید حرف او را کنایی و در 
بـد  دلیل استیالي اعراب جنگ نیست بلکه خواسـت و حکمـت خداسـت.     حنا حرفش همین است وداده باشد، یو

  :رسد بتوانیم نظر قطعی در این مورد بیاوریمبعید به نظر مینیست سخنان خود او را در این مورد ببینیم، اما 
 ناشـی از کـار الهـی    را آن  تلقی کنیم. بلکـه بایـد   ما نباید ظهور (فرزندان هاجر) را همچون امري عادي

بدانیم [...] اینک، وقتی این گروه به دستور خداوند آمدند، هر دو پادشاهی را گرفتند، نه با هـیچ جنـگ   
انسانی، بلکه به شکلی بسیار ساده، ماننـد وقتـی کـه    هاي  یا نبردي، نه استفاده [از] سالح جنگی یا ابزار

یافته. خداوند پیروزي را در دستانشان قرار داد، تا به این ترتیب سـخنانی کـه   یک نشان از آتش نجات 
کرد، و دو مرد، طوري که، یک مرد [از آنها] هزار مرد را تعقیب می«درموردشان نوشته شده تحقق یابد. 

، بدون زره و سپر، فـارغ از امـداد الهـی    مردان برهنه سواريوگرنه، چطور  1»داد.ده هزار را شکست می

                                                        
ها را  آن شانخداي تواناي کهنیابه خاطر شان از دست یک نفر و ده هزار نفر شان از دست دو نفر شکست خوردند؟ هزار نفرچرا  -1

اساساً این مثال، ضرب المثل معروفی در آن زمـان بـود    .32:30. تثنیه را به دست دشمن تسلیم نمودها  آن ترك کرده بود. خداوند
نفر و تواند هزار چگونه یک نفر می«خوانیم که م.) می 720مثالً در اثر آخرالزمانی شبه متودیوس (دومین شبه متودیوس در حدود 

  )hoyland, 1997, 296» (تواند ده هزار نفر را تعقیب کند؟دو نفر می
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پادشاهی پر از گنـاه  ها  آن را از قعر دنیا فراخواند، چنانکه گویی توسطها  آن توانستند پیروز شوند، خدا
 ] 89[.را پایین بکشاند 1»پارسیانمغرور ي روحیه«ها را] نابود کند و [پارس

خیلی زود فراموش کـرده  داند، ولی بینید یوحنا استیالي اعراب را نتیجه پادشاهی پر گناه پارسیان میچنانچه می
ي مغرور ایرانیان دانسـته و ایـن بـار اسـتیالي     که چیرگی اعراب بر منطقه را کار خداوند براي پایین کشیدن روحیه

را نتیجـه  ها  آن موردبیهاي  و به بردگی در آوردن ملل مختلف و خون ریختنها  آن اعراب و ظلم و ستم وحشتناك
   :داندو حتی یکبار دیگر گناهان و فساد کلیساي روم میگناه مسیحیان و رهبران مسیحی 

  [خدا=] از] تغییر و اصالح [در ما] وجود ندارد، پادشاهی بربر بر ضد اي هوقتی که دید که هیچ [نشاناو
[نه] و نه صلح و  فهمیدندمیشنوند، کسانی که نه سازش ما برانگیخت، مردمی که تضرع و التماس نمی

بود، و تفریحشـان دسـت درازي بـه هـر      موردی و پستی. لذتشان ریختن خون بیخوارشمردن چاپلوس
  ]91نفرت و عصبانیت.[بردند، اشتیاقشان دزدي و غارت بود و غذایشان چیزي. از قدرت لذت می

بینیم یوحنا نیز مثل بیشتر مردم عصـر،  شناختی، جالب است که میشناختی و جامعهبا این احوال، به لحاظ روان
در  ويایـن رو  از شـود.  زودي برچیـده مـی  ه داند که بت اعراب را میهمان ناخوانده و زودگذر این دوره میحکوم

  :گویدمی» صفین«در جایی با اشاره به جنگ مثالً دهد. متعددي این امیدواري را نشان میهاي  جا
 د، و خداوند براي [...] سپس سرور ما [مسیح] خشنود و راضی، موافقت کرد تا به مردم خود عزت بده

دو هـا   آن شان، بهآوردند، از همان ابتداي پادشاهیبه وجود  هایی کهویرانیبه خاطر تنبیه پسران هاجر، 
کردنـد، بـا   تا زمانی که کل زمین را مطیـع مـی  ها  آن [...] امارا به دو دسته تقسیم کرد. ها  آن رهبر داد و

تمام شد، بـا یکـدیگر    که هانبردو آسوده از جنگ شدند،  دغدغهیگر متحد بودند، ولی زمانی که بییکد
 ]92-91[درگیر شدند.

گوید که اعراب به جنگ داخلی افتادند. دو گروه در مقابل هم یوحناي فنکی نیز مانند تمام اسناد دیگر، به ما می
 یـن گـروه وابسـتگی بـه    تفکر لخمیـان بودنـد. ا  هاي  بازماندهاساساً  ها بودند کهصف آرایی کردند. یک گروه شرقی

هـا داشـتند.   هایی به رومـی ها بودند که غسانیان گذشته بودند، این گروه وابستگیپارسیان داشتند. گروه دیگر غربی
قَریشـا] دو امپراطـوري حـاکم بـر زمانـه را کنـار زدنـد و آسـوده از          :حال که خودشان به شکل متحد [در سریانی

ر شدند. روشن است که این درگیري در ظاهر بـر سـر   خورد با یکدیگپس مشغول زد و خارجی شدند، هاي   جنگ
پادشاهی این قلمرو وسیع است ولی در باطن، تفکر شرقی در مقابل تفکر غربـی صـف آرایـی کـرده اسـت. شـاید       

بینـی شـرقی در مقابـل    خواننده این سطور در همین زمانه هم بتواند آثار این جنگ که در باطن خود جنـگ جهـان  
ی غربی است را ببیند. شرح این موضوع از تمرکز این بخش خـارج اسـت. ولـی بـد نیسـت کـه خواننـده        بینجهان
ي ذهن را پرواز دهد و به وجوه مختلف این دو شیوه تفکر (یعنـی دیـدگاه شـرقی و غربـی) کـه بـه جـرات         پرنده

از ایـن موضـوع    کنـد. مـا فعـالً   تا خود امروز، در مناطق خاورمیانه ماندگار شده را بازنگري آن  توان گفت سایه می
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این سطور باید توجه داشته باشند ایـن اسـت   هاي  کنیم ولی نکته بسیار مهمی که باید گفته شود و خوانندهعبور می
کند و فقط به پیروزي معاویه در مقابـل  دار حکومت است را بیان نمیرگز نام رهبر گروه شرقی که داعیهکه یوحنا ه
دانـیم کـه نـام    بعد میهاي  ما بر طبق گفته مورخان اسالمی سده ی است زیرابسیار مهم ينکتهاین کند. او اشاره می

طالب است. ولی نکته بسسیار مهم ایـن اسـت کـه    سرداري که روبروي معاویه صف آرایی کرده است، علی ابن ابی
چهـار   اسناد برون مـرزي خصوصـاً  آورد. م. نام این سردار را نمی 818کدام از اسناد برون مرزي حداقل تا سال هیچ

پس از عثمان، تا خالفت معاویه، یعنـی از  هاي  م.) در دست داریم، سال 818سال تا ( میالدي سندي که تا سده نهم
کنند. در این بـین یـک   گزارش می »آنارشی«، »هرج و مرج«، »بدون پادشاه«م. را با الفاظی از قبیل  660م. تا  656

» عباس«طالب؟ خیر! نام او با تعجب فراوان شرقی را آورده است، نام او چیست؟ علی ابن ابی» ژنرال«سند، نام این 
دانـیم ایـن لقـب علـی ابـن      آورده اسـت. مـی  » ابـوتراب «است. سندي دیگر هم وجود دارد که لقب این سردار را 

کند ک لقب کفایت نمیگردد، یطالب است ولی براي پژوهشگري کنجکاو که به دنبال شواهد متقن و محکم می ابی
تواند مصادره شده باشـد.  در جاي خود خواهیم گفت. فقط در اینجا کوتاه بگوییم که این لقب میرا آن  چرا؟ دلیل

نامیم؟ چـون هـر   چرا ما او را سردار شرقی میاساساً  نکته مهم اینکه هیچ کس، این سردار شرقی را خلیفه ندانسته.
خوانده اسـت. مـا بـدون تردیـد ایـن      » general«به عبارتی یا » سردار«ده، وي را سندي که از او حرفی به میان آور

مفصل در بخشی مجزا پس از مبحث یوحنا دمشقی با آوردن چهار سـند جنجـالی مـورد بحـث     به صورت  بحث را
یز هیچ حرفی بینیم که یوحنا بار پنکاي نمیتا جایی که به این بخش مربوط است، در اینجا هم  قرار خواهیم داد. اما
داند و بـی  ناآشناست که یوحنا نام وي را نمیآن قدر  زند. سرداري که روبروي معاویه ایستاده،از خالفت علی نمی

اي ه ساز صفین اشاراکثر اسناد این دوره، به جنگ خونین و تاریخ تقریباً شود. فراموش نکنیدرد میآن  اهمیت هم از
شرح بیشتري از این نبرد آورده است. یوحنا نیـز   شده و بنابراینآن  توجه اهمیتولو گذرا داشته و یا اینکه مورخ م

سریع و گذرا آورده که خود نیـز در جـایی   آن قدر  هم در کتابی که فقط نکات مهم راآن  به این جنگ اشاره کرده،
. پس سـخن رانـدن از   امگوید من این تواریخ را طوري خالصه کردم که گویی هر ده سال را در یک کلمه نوشتهمی

تـر از هـر   این نبرد، مهمهاي  براي یوحنا فنکی بوده است ولی براي یوحنا، از پیامدآن  جنگ صفین نشان از اهمیت
توان گفت کـه یوحنـا از   می ساز معاویه بوده است و نهایتاًچیزي، این بوده است که پیروز این جنگ بزرگ و تاریخ

  :نویسدمیمعاویه ارزیابی مثبتی دارد، زیرا 
 یـه   کار را به روش خود حل و فصل کردند، پیروزي نصیب غربیها  آن وقتی کههایی شد که فرزنـدان ام

هـا   آن شدند. و این پس از کشتار بزرگـی بـود کـه میـان    ] خوانده میSons of ʼAmmāyē :[به سریانی
مپراطـوري را بـه دسـت    ] زمـام حکومـت دو ا  Muʿāwiyaمردي به نـام معاویـه [  ها  آن رخداد. از میان

ها. عدالت تحت فرمانروایی او شکوفا شـد و صـلح بزرگـی در کشـورهایی کـه      پارسیان، رومی :گرفت
هـا   آن خواهند، زندگی کنند.که میآن گونه  تحت حکومت وي بودند، برقرار شد. و به همه اجازه داد تا

فع راهبان و مسیحیان دریافت کـرده  که راهنمایشان بود، دستوري به نهمانطور که گفتم، از طرف مردي 
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به پرستش خداي واحد، بر طبق آداب و رسوم شریعت قدیم،  بودند. به این ترتیب، به دلیل هدایت او،
منـد  که رهبرشان [یا آموزگارشـان] بـود، عالقـه    محمد چنان به سنتها  آن عقیده داشتند. در وهله اول،

کـرد، مجـازات مـرگ را تحمیـل     اطاعـت نمـی   توراتشرسید از دسـ به هر کسی که به نظر می شدند که
 ]92[کردند.  می

 :به ترجمه مینگانا و سباستین بروك که در اینجا آورده شده دقت کنید
Similarly because of his guidance [=mahaddyānūtā] they held to the worship of one God, 

according to the customs of the old law [=nāmūsā ʿatīqā]. Firstly, they were so attached to the 
tradition of Muhammad [=mašlmānūtā da-mḥmd] who was their leader [=tarʾā], that they 
inflicted the death penalty on anyone who seemed not to obey his commands.  1  

آمده است. در مورد راهنما، از کلمه ها  آن ر ترجمه انگلیسیاگر دقت کنید، کلمات سریانی کلیدي و مهم، در کنا
کـه مختـار ثقفـی کـه چنـد بـار نـام او در        انـد  گفتهاستفاده شده. تواریخ متعارف » mahaddyānūtā«یا » مهدیاناتا«

ایـن  را رواج داده است و بـا شـعارهایی از   » گراییمهدي«صفحات پایانی کتاب تاریخ عالم یوحنا بار پنکاي آمده، 
، کمـی پـس از قتـل مختـار ایـن      ابن فنکی ی بر دیگر مدعیان پیروز شود. از آنجا که یوحنازمان چند توانستدست 

نویسد، تا جایی که شاید هنوز جریان فکري مختار در اذهـان مـردم عصـرش در گـردش اسـت، پـس       کتاب را می
جلـب   -آن  البتـه در صـورت سـریانی    -ي مـردم  هادي یا راهنمابه عنوان  زمان یوحنا از کلمه مهدیاناتااستفاده هم

بـه جـاي کلمـه    آن  است کـه در سـریانی  » nāmūsā ʿatīqā« کند. دومین بخش کلیدي این سطور، عبارتتوجه می
سومین عبارت کلیدي، اشاره به نام محمد است که پیش از نـام   .»شریعت«استفاده شده است، نه » موسنا«قانون از 

ي بـراي  و رهبـر  یا آموزگـار » tarʾā«محمد را کند و در آخر به معناي سنت استفاده می »mašlmānūtā«او، از واژه 
ي دورتـر آن،  در معنا دهد کهمربی و استاد می آموزگار، معلم،معناي  کلیبه طور بینید. این لغت دوره میآن  اعراب

  است.در انگلیسی  masterیا  Leaderو یا  instuctor. در واقع این واژه معادل شودکلمه رهبر نیز مستفاد می

گـردد، اشـاره یوحنـا بـه     مطلب دیگري که شایان توجه است و به ارزیابی مثبت جان بار پنکاي از معاویه بازمی
دهد که او نیز از صلح پایداري است که معاویه براي مردم فراهم کرد و نوع توصیف موجز او از این صلح نشان می

  :این موضوع خوشحال است
  مـان و  آنچنان صلحی عظیمی در جهان وجود داشت که بر طبـق گفتـه پـدران   زمان حکومت معاویه در

 ]92بود.[ پدرانِ پدران، هرگز کسی [چنین صلحی را ندیده و] نشنیده

از حوصـله ایـن مقـال    آن  نالد که شـرح از مسیحیان و رهبران کلیساها و مردم عصر میآن قدر  یوحنا در کتابش
دهد، سپس زیاد، گزارش میهاي  بیند و به مخاطب با آوردن مثالاز شرحی از جنایاتی که می خارج است. ولی پس

رسد. یوحنا از یزیـد ابـن معاویـه دلخوشـی چنـدانی      به مرگ معاویه و جانشینی فرزند او یعنی یزید ابن معاویه می
دانـد و از  او شـریک مـی  هـاي   ا در کـار بینـد و شـیطان ر  کودکانه میهاي  ندارد و او را فردي الابالی و سرگرم بازي
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داند. ولی از اینجا به بعد گزارش تاریخی مهمی را فحواي کالمش پیداست که مرگ زودهنگام او را اتفاق خوبی می
  :شودشورش عبداهللا ابن زبیر آغاز می 1»پس از مرگ یزید«گوید آورد زیرا میمی

  گفـت کـه بـراي    را بلند کـرد. او در مـورد خـودش مـی    [اعراب] به نام زبیر صدایش ها  آن از[...] یکی
تخلـف از قـوانین تـوبیخ [و    به خـاطر  ها را [دفاع از] خانه خدا خروج کرده. او غربیبه خاطر تعصب 

بود و در آنجا ساکن شد. جنگـی  ها  آن کرد. سپس به جنوب رفت، به محلی که مکان مقدس تهدید] می
حتی مکان مقدس خـود را بـه آتـش کشـیدند و خـون      ها  آن با او تدارك دیده شد و او شکست خورد

زمان پادشاهی اعراب (شـرق) هنـوز بهبـود نیافتـه اسـت. پـس چـون (زبیـر)         آن  زیادي ریخته شد. از
 پسرش را به امارت انتخاب کردند.ها  آن درگذشت،

 ]99-98[ مختار.سردار دیگري به نام  هاها سرداري داشتند به نام عبدالرحمن ابن زیاد، و شرقیغربی

گوید عبداهللا ابن زبیر بـه عشـق دفـاع از    این جمالت یوحنا بسیار مهم است. یکبار دیگر با دقت بخوانید. او می
بـه  » جنـوب «کند. پس عبداهللا از این پس به را متهم به تخلف از قانون میها  آن ها خروج کرده وخانه خدا بر غربی

کعبه پناه بـرد. تـواریخ اسـالمی نیـز در مـورد عبـداهللا ابـن زبیـر همـین را           محل مقدسشان رفته و در آنجا به خانه
اگر در خاطرتان باشد گیبسون معتقد بود دوبار بـه عبـداهللا    .گویند. ولی ما به اصالت شهر مکه تردید وارد کردیم می

ر ایـن شـهر مکـه    حمله شده و او هر دوبار در شهر مقدس بوده است. ولی اولین بار شهر مقدس پترا و دومـین بـا  
شود. ولـی نکتـه اینجاسـت در اینجـا بـار      اش میاست که این بار دوم شکستش منجر به پایان یافتن طومار زندگی

اول اینکه عبداهللا ابن زبیر از همان مکه خروج خود را علنی کرد. نیازي » سپس به جنوب رفت.«گوید پنکاي نیز می
بود. دوم اینکه جنوب یک واژه نسبی است. اگـر محـل   شهر مکه می نداشت به جنوب برود. در واقع باید در همان

بـردن ایـن کلمـات، بایـد     به کار  شهر دمشق باشد سپس به پترا رفته باشد، در اینجا نیز نویسنده بامثالً اولی عبداهللا 
 جـا رفـت.  ید در کدام محل بود و به کگوو این اشتباه نوشتاري یوحنا است که نمی» سپس به جنوب رفت«بنویسد 

تواند باشـد  اولیه دو جا می» کعبه«دهد که بینیم که نامه او به جان استایلیت نشان میما در بخش یعقوب ادسایی می
شـود  ه و تصـاویر الزم آورده مـی  دو محل چنانچه با نقشو با توصیف یعقوب، امکان ندارد محل دیگري باشد. این 

کیلـومتر. کـه    200در فاصله کمی از اورشـلیم. شـاید کمتـر از    یکی محلی در غرب کوفه و بصره است. دوم محلی 
افتد. با این اوصاف اگر فرض کنیم پترا یا محـدوده  کند میکه یعقوب براي ما مشخص میاي ه شهر پترا هم در دایر

شـد،  جنوب اورشلیم، شهر مقدس باشد و عبداهللا در اورشلیم، دمشق، و یا دیگر نواحی سوریه و اسرائیل و لبنان با
توانـد از محـل نگـارش کتـاب،     می »جنوب«لفظ  کما اینکه این» سپس به جنوب رفت« :هکبار پنکاي باید بنویسد 

یوحنا با بدترین عبارات ممکـن مـا را گنـگ و    به هر حال  باشد. مبدا گرفتهیعنی محلی که خود یوحنا قرار گرفته، 
مکان مقدس را آن ها  آن گوید جنگی تدارك دیده شد،یم که میبینداشته. ولی در ادامه این بند میتر از قبل نگهمبهم

با این اوصاف، یوحنا مرگ عبداهللا ابـن زبیـر   ید که عبداهللا ابن زبیر درگذشت. گوهم به آتش کشیدند و در ادامه می

                                                        
 آمده است.  Yazdīnدر نسخه فیلیپ پن نام او بصورت  -1
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تـر نیـز   قـول م. به بعد نوشته است. و آمدن نام محمد در این تاریخ مع 692را دیده و این یعنی کتاب تاریخ عالم را 
ها سرداري به نام مختار داشتند و این مطلب، این توهم گوید شرقیشود. گرچه او بالفاصله بعد این عبارات، میمی

بردن عبارات ناقص و اشتباه ما را به اشتباه انداخته و خبر از درگذشت کسی دیگر به کار  کند که شایدرا پدیدار می
یز به جریان محاصره اول او یعنی محاصـره توسـط حصـین ابـن نمیـر      است، و گزارش آتش کشیدن شهر مقدس ن

جنگ شکسـت  آن  نویسد جنگی با او تدارك دیده شد و او درمی ولی این اشتباه است زیرا او صراحتاً ،گرددبازمی
 شکست که نخورد هیچ، بلکه وقایع من حیث المجمـوع بـه نفـع او   عبداهللا ابن زبیر خورد. در جریان محاصره اول، 

  تمام شد. پس ایراد از جمله بندي و انتخاب کلمات یوحناست.
. گویـا بـا قـد علـم     دهـد خبر می افزاید از شروع یک جنگ بزرگبه هر جهت یوحنا گزارشی به مطالب باال می

ایـن رو  خواهـد او را از سـر راه بـردارد. پـس از     کردن مختار، ابتدا رقیب غربی (تا این لحظه عبیداهللا ابن زیاد) می
هـا بـوده پـس اکنـون متعلـق بـه       اند این شهر براي رومـی ها مدعیگیرد که غربیجنگی بر سر شهر نصیبین سر می

بینیم که جنگی ها بوده، پس اکنون براي آنهاست. از این پس میگفتند که این شهر براي پارسها میآنهاست. شرقی
  :گیرددرمی معروف است، ]Ḥāzar or Khazirکه به خازیر [

 مختار با عاقوالئیان [=کوفیان یا  اماAqūlāyēآماده جنگ نبودند و دسـتور داد همـه   ها  آن ] عصبانی بود، زیرا
هـا   آن نام ابراهیم فرمانده آنان شد. [...]در ارتش ثبت نام کنند. [...] فردي به آن  بردگان آزاد شوند و به جاي

نار رود خازیر بـه هـم رسـیدند، جنـگ بسـیار سـختی       به جنگ عبیداهللا بن زیاد رفتند. وقتی [دو سپاه] در ک
نـه توسـط   ها  آن ها کشته شدند و غرورشان به شرمساري بزرگی تبدیل شد.درگرفت. تمام جنگجویان غربی

] نامیـده  Shurt.Ēجنگجویان، بلکه توسط افـرادي ضـعیف شکسـت خوردنـد. [...] ایـن بردگـان شـرطه [       
بـین  هـاي   به عدالت است. آمدند و وارد نصیبین شدند. به دیگر شهرها  آن شدند. نامی که نمایانگر اشتیاق می

شدند. چون وارد نصیبین شدند، ابـراهیم بـرادر خـود را    ها پیروز میدر همه جنگها  آن النهرین حمله کردند،
 خواسـتند، و فرمانده نصیبین کرد، و خود به سمت عاقوال شتافت. اما چون اهالی نصبین فرمانـدار بـومی مـی   

 بود، بر ضد وي قیام کردند و او را به همراه افسرانش کشتند. »هاطایی«چون ابراهیم همچون برادرش از 

  :دهدسپس یوحنا به ما گزارش می
  

 The `Akoulians repented of what they had done, because they saw that their slaves 
had revolted against them. So they rose up against al-Mukhtar and made war on him. 
After he had beaten them several times, at last he was beaten and killed by them, he 
and a great army which he had formed from prisoners of war. 

  طغیان ها  آن گانشان بر ضددیدند که بردمان شدند، زیرا میالئیان [=کوفیان] از کرده خود پشی[...] عاقو
هـا،  اند. پس بر علیه مختار قیام کردند و با او جنگیدند. [مختار] پس از چندین بار ضربه زدن به آن کرده

او و ارتش بزرگی که از اسیران جنگی [سـابق] تشـکیل داده   ضربه خورد و کشته شد. ها  آن سرانجام از
 ]100[ بود.
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م.  687ها کـه مصـادف بـا    عرب 67ها نوشته و از طاعونی که در سال و غارتدر آخر این کتاب، یوحنا از قتل 
نویسـد. نکتـه اینکـه    هجـوم آورده مـی  ها  آن دیگري که بههاي  سخن رانده و از قحطی و گرسنگی و بدبختی است

نـی چـه   دهد که ما با شاهدي عینی طـرف هسـتیم. یع  کتاب نشان میهاي  گوید افعال این بخشسباستین بروك می
پـس از ایـن   بـه هـر حـال     دهد در حال نوشتن کتابش نیز هسـت. بسا یوحنا در همین زمان که طاعون را شرح می

جـات کلیسـایی،   کلیسایی روبرو شویم. و در آخر در البالي این نوشتههاي  طبیعی است که ما با چند صفحه نوشته
نچـه  خیلـی خالصـه، آ  به صـورت   یعنی یوحنا ابن فنکی]رود که او [کتاب با این پیغام به سابریشو رو به اتمام می

هـاي   جا دارد که ما هم به نقد و بررسـی نوشـته   ا جمع کرده است. با اتمام کتاب یوحنا بار پنکاي،در توانش بوده ر
  او بپردازیم.

  
 :بررسینقد و 

هـا سـخن   ل نبودن نوشـته و ما بارها از اصیدر این بخش آمده، » محمد«اول، در اینجا قبل از هر نقدي چون نام 
 شناسان که بارهـا نـام  ن همکار وي نقل کنیم. این باستانجا دارد مطلبی را از یهودا دي نوو و جودیت کورِراندیم، 

 شناسی و امور مربوط بهکه تخصص در باستاناي ه خالصه به خوانندبه طور در این کتاب آمده و خواهد آمد، ها  آن
از یـک اثـر کـه     اينسـخه  ه عبارتیها یا بها، رونویسآموزانند که چرا ترجمهطلب را میندارند، به درستی این مآن 

خواهـد مـو را از   قـول معـروف مـی   ه برداري شده، به کار محقق کنجکاوي کـه بـ  اصل نیست و توسط کاتبی نسخه
سـترده آثـار   آید. در واقع چنین پژوهشگري که سعی دارد شـواهد محکمـی را از حجـم گ   ماست بیرون بکشد، نمی

چینی در مورد اسالم و محمد، هاي  ، التین، قبطی، عبري، و حتی نوشتهمیانه [پهلوي] یونانی، سریانی، عربی، پارسی
هـا  هـا و رونـویس  خواهد سوزنی را از ته انبار کاه پیدا کند، ناچار است که به ترجمهبیرون آورد، چنانکه گویی می

بـرداري از  ها و نسخهسناد و شواهد محکم و بدون شائبه خارج کند. زیرا در ترجمهرا از دایره اها  آن اعتماد نکند و
» دانـد بهتر می«کند خود بردار، تصور میآثار افراد دیگر، مشکل بزرگی که وجود دارد این است که مترجم یا نسخه

در پـژوهش در مـورد    عصر زیسته چیست. ایـن مشـکل بـزرگ،   آن  که شاهد عینی بوده و دراي ه که منظور نویسند
اولین باري که واژه مسلمانان در آثار  هم این نمونه را آوردیم کهقبالً  شود.دیده می» مسلمانان«یشتر با واژه باسالم، 
و حتی مدعی اسـت کـه شـاهد     نویسدمی قرن هفتماست که در  »یوحناي نیقی«هاي  رفته، در نوشتهبه کار  خارجی

بـه  مانده، ترجمه کتاب اوسـت و متـرجم   ی یوحناي نیقی از بین رفته و اثري که باقی. ولی اثر اصلعینی وقایع است
بهتـر  «کنـد او  زیـرا تصـور مـی    ،تغییر داده» مسلمانان«ن، هاجریون یا مهاجرون را به کلمات اعراب، ساراس وضوح

نامـه  وقـایع «یـن مشـکل در   ا نبودند پـس کـه بودنـد؟   مسلمانان ها  آن که این اعراب، مسلمانان بودند. اگر »داند می
حتی یک منبع خـارجی، نـام سـرداري کـه     حالی که در  »نامه مارونیوقایع«شود. براي مثال در نیز دیده می »مارونی

آورد و یـا حتـی در   مـی  ایـن سـردار   نامه، نام علی را برايداند، ولی این وقایعروبروي معاویه ایستاده است را نمی
و مسـند وي خبـر   » محمـد «نشست. در حالی که حتی خود معاویه از  مسند محمدبر نویسد معاویه جایی دیگر می
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و نیـز در فصـلی کـه اسـناد درون مـرزي را بررسـی       » برهان سکوت«بخش اسناد سلبی و  دررا  مسئلهندارد و این 
ولـی   ،سـت از قـرن هفـتم ا  آن  اصـل شـود  گفتـه مـی  کـه   »نامـه مـارونی  وقایع«اما  کنیم.به یقین اثبات می کنیم، می

بهتـر  «کنـد کـه خـود    گنجاند زیرا تصور میمیآن  احتی نام محمد را دراز قرون بعدي است، به رآن هاي   رونویس
آید کـه اگـر مـا یـک شـیوه      اینجا مشکل بزرگ همیشگی پیش می که معاویه بر مسند محمد نشسته است. »داند می

 اینجا باید پرسید ق به نویسنده اولی بودند را پیدا کنیم.محال است بتوانیم واژگان اصلی که متعل ،علمی پیش نگیریم
ـ  »کلمات کلیدي«توان اصل با کار علمی و تحلیل آکادمیک چگونه می یـک راه ایـن اسـت کـه     دسـت آورد؟  ه را ب

دیگـر، یـا بـا نقـل     هـاي   اگر دستنویس مولف اصلی اثر پیدا نشود، با داشتن ترجمـه دستنویس اصلی اثر پیدا شود، 
 در غیـر ایـن   ردگیري کرد.ولو با ظن و تردید توان کلمات کلیدي را ی از این اثر که در کتب دیگر آمده میهای قول

خـود را  هـاي   نیز، اما و اگر صورت هیچ راهی نداریم واژگان اولی را با قطعیت بفهمیم. گرچه همین دو روش اخیر
آن  ی با دایره بحـث گسـترده، کـه در هـر حـال نتیجـه      هایی بسیار عمومدارد. ولی فارغ از این دو شیوه، ما فقط راه

شـناختی اسـت.   زبانهاي  یک راه، استفاده از روش نمونهدر اختیار داریم. براي فردي است هاي  زنیحدس و گمانه
بینـیم نـه در سـده    کنیم، وقتی مـی شناختی این است که ما تمام آثار مورخین سده هفتم را نگاه مییک راه زبانمثالً 

توان با ظن قریب به یقین گفـت  نیامده، پس می» مسلمانان«تم، بلکه حتی تا اواسط سده هشتم، هیچ کجا نامی از هف
زنـی  گمانـه به هر حـال   استفاده نکرده است. گرچه نتیجه ما» مسلمانان«م. از واژه  690که یوحناي نیقی هم در دهه 

از اینجاست کـه اگـر اثـري ترجمـه یـا       است. »داشتنهیچ چیز در دست ن«این شیوه بهتر از شود ولی محسوب می
یا در بهترین حالت بـا ظـن و ردیـد نگـاه      رونویس نسخه اصلی از قرون آتی باشد، باید از فهرست اسناد کنار رود

تواند از ایـن اسـناد اسـتفاده    این یعنی اگر محققی به دنبال اسناد قطعی و بدون هیچ چون و چرایی است نمی .شود
نکتـه قابـل تامـل     آینـد. مـی بـه دسـت   این گونه اقعیت کار علمی است و شواهد محکم و خدشه ناپذیر این و کند.

و  با علم به تمام این مشکالت، به شکل عجیبی، ایـن مشـکل کـه کلمـات کلیـدي توسـط متـرجمین       اینجاست که 
حیـرت  بـه صـورت    هکند، نه مختص دوره باستان است و نه قـرون وسـطی، بلکـ   تغییر می برداران قرون آتینسخه

در اثـر معـروف   را آن  نیز وجود دارد کـه نمونـه بـارز   هاي  آوري، هنوز هم در این عصر و حتی بین محققان حرف
بینیم. می »رابرت هویلند«شناسان غربی یعنی اسالمترین  از یکی از بزرگ» اندکه دیگران دیدهآن گونه  دیدن اسالم،«

هـاي   ها و ترجمهرونویس بنیادینهاي  ایرادتوان می ،شکلی سر و کار داریمبا چنین م قرن بیست و یکموقتی ما در 
 »تاریخ عالم«خواهم، ترجمه پارسی این بخش از کتاب گذشته را حدس زد. حال با این توضیحات، من در اینجا می

رونـویس  هاي  کتابتا قضاوت کنند چگونه است که امثال یهودا دي نوو،  این سطور قرار دهمهاي  را براي خواننده
دهنـد. آنچـه در سـطور    گذارند یا الاقل مورد بحث و نقد و بررسی بسیار دقیقی قـرار مـی  و ترجمه شده را کنار می

سباسـتین بـروك اسـت. و     ترجمه انگلیسی فوق از کتاب تاریخ عالم خواندید ترجمه پارسی نگارنده این سطور از
(کـه صـحیح نیسـت نـام وي آورده      که مترجم پارسی زبان دیگـري است  ايمهخوانید، ترجآنچه در سطور ذیل می

  :از تاریخ عالم یوحناي فنکی داشته است شود)
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 داد به روش خـودش زنـدگی کنـد. او بـه     [...] او به هر کس اجازه میمردي به نام معاویه ها  آن از میان
را مطـابق   ایـن هـا   آن یدند.پرستداد، زیرا هر دو دین خدا را میخواسته مسیحیان و کشیشان اهمیت می

دادنـد و  اهمیـت زیـادي مـی    »سیره نبـوي «به ها  آن فراگرفته بودند. محمتاز رهبرشان قوانین قدیمی، 
  )ترجمه فارسی 259 (صکشتند. کرد، میتبعیت نمیآن  کسی را که از

  :است قطعهحال به ترجمه زیر که ما چندي پیش آوردیم دوباره نگاه کنید، این ترجمه واقعی این 
 مردي به نام معاویه [ها  آن از میانMuʿāwiyaهمه اجازه داد تا  ] زمام حکومت دو امپراطوري [...] و به

کـه راهنمایشـان بـود،    همانطور کـه گفـتم، از طـرف مـردي     ها  آن خواهند، زندگی کنند.آن گونه که می
بـه پرسـتش    یب، به دلیل هـدایت او، دستوري به نفع راهبان و مسیحیان دریافت کرده بودند. به این ترت

 چنـان بـه سـنت   هـا   آن خداي واحد، بر طبق آداب و رسوم شریعت قدیم، عقیده داشتند. در وهله اول،
رسـید از  بـه هـر کسـی کـه بـه نظـر مـی        مند شدند کـه که رهبرشان [یا آموزگارشان] بود، عالقه محمد

 ]92د.[کردنکرد، مجازات مرگ را تحمیل میاطاعت نمی دستوراتش

یوحنا بار پنکاي از ترجمه انگلیسـی سباسـتین بـروك    هاي  ي اخیر، ترجمه دقیق نوشتهاین بخش هایالیت شده
بسـیار   توجه کنیـد چگونـه ترجمـه اصـلی تغییـر کـرده و عبـارت       متخصص زبان سریانی دانشگاه آکسفورد است. 

 رود!؟چگونه خواننده کنجکاو به بیراهـه مـی  خودسرانه به این ترجمه اضافه شده و به نحوي  »يوسیره نب« متاخرتر
و  ها عقب بردهجلوي راه شما قرار گیرد. تمام کار شما را مدتهاي  کافی است در تحقیق درباره محمد، چنین بیراه

کـه  ، »کلمـات کلیـدي  «با  يحال به این بازعوض کند.  براي همیشهشما را هاي  حتی ممکن است تمام نتیجه گیري
ناآگاهانه و سهوي اشتباه دهد، و ترجمه خودش را به اصل متن ترجیح می »داندخود بهتر می«کند مترجم تصور می

کـه همـان کوفیـان    » هاعاقوالیی« همین کتاب یوحناي فنکی نوشته شدهدر جایی در مثالً ترجمه را هم اضافه کنید. 
وي را کشـتند و   »ي مختـار یرانی آزاد شدهبردگان ا« به اشتباه ترجمه کرده است کههستند، مختار را کشتند. مترجم 

که مختـار توسـط   آورد که فقط یوحناي فنکی چنین ادعایی را داشته و هم در پانویس میپیشگفتار  هم در ،در آخر
ممکـن   ه است. آنچه در اینجا مهم است این است که محققی کـه کنجکـاو نیسـت،   کشته شدخودش  بردگان ایرانی

شـود  تر مـی آنجا بغرنج مسئلهو صور کند اطالعات بدیعی از یوحناي فنکی گرفته است ت با اعتماد به مترجم، است
 ،نـین ادعـایی نداشـته   چاصالً  بار پنکاي که یوحنااست در حالی این تحقیقات خود استفاده کند. هاي  که در رفرنس

راند، کوفیان هستند، نه میسخن  »بر مختار شوریدند و وي را کشتند، که از کسانی«وقتی  یوحنا بلکه فاعل جمالت
  .ي مختار ثقفیبردگان آزاد شده

یـا بـه عبـارتی    اصـیل  هاي  یوحنا ابن فنکی این است که نوشتههاي  پس با تمام این اوصاف، اولین نقد به نوشته
براي کسی دستنویس اولیه یوحنا مفقود شده است و آنچه از وي در دست داریم رونویس این اثر اوست. این یعنی 

م، کار تمام شده است و حتی اگر با ارفاق کار را ادامه دهـی است، همینجا  شناختیباستان که به دنبال شواهد محکم
ماند که آیا کلمات اصلی تغییر کرده یا خیر!؟ درست مانند کرونیکل خوزسـتان یـا   همیشه این ظن و تردید باقی می
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شـان از بـین رفتـه و فقـط     اصـیل و اولیـه  هـاي   نویسکرونیکل توماس پرسبیتر یا کرونیکل سبئوس که همگی دسـت 
گوییم فالن اثري که در دست داریم، رونویسی از اثر آتی باقی مانده است. و نکته مهم اینکه وقتی میهاي  رونویس

براي مثـال   دهم؟بعد است، دیگر روشن نیست که این رونویس دست اول است یا دست دوم یا هاي  اصلی در قرن
ن کتابی را رونویس کنم، و نفر دوم نه از اثر اصلی، بلکه از رونویس من، رونویس دیگـري بـردارد و   ممکن است م

شود امکان تغییـر  به قول معروف هر دستی اضافه میروشن است که برداري کند. نفر سومی از رونویس دوم، نسخه
 قـرون آتـی   بردارزیرا مترجم یا نسخه شوددو چندان میجزئی که هیچ، امکان تغییر کلیت محتوا نیز کلمات کلیدي 

پس اگر محمـد نیسـت چـه کسـی     گوید و با خود می» محمد بوده«که این رهبر  »داندخود بهتر می«کند تصور می
که محل جنگ قادسیه و سرداري که شکسـت خـورده رسـتم    » داندخود بهتر می«گوید یا مترجم با خود میاست؟ 

آم. اینجاست که به سادگی باور خود، پـیش زمینـه   خواندهآن را  ش در فالن کتابزاد بوده، زیرا همین چندي پیفرخ
کند. و اینجاست که با یک بار انجام دادن این کـار، کـل   شاهد عینی وارد میهاي  مذهبی یا علمی خود را در نوشته

اثر یوحنا فنکـی  وردیم که نیز آدر مشروحات اولیه همین بخش کند. حال با این توضیحات آن اثر را فاقد اعتبار می
مـیالدي، نسـخه    1262گوید که از رونویس قرن سیزدهم بـه تـاریخ   رونویس شده و نسخه بردار خود می 1874در 

فـارغ از کلیـت    متأسـفانه و آن هسـتیم  محتـواي  این یعنی اثري که ما در حـال نقـد و بررسـی    دارد. جدید را برمی
چنـدین و  دقیق و موشکافانه یک نام (یعنی واژه محمد) در آن هسـتیم،   تاریخی صرفاً به دنبال ردگیريهاي  رویداد

مانـد کـه آیـا در    در چنین حالتی هر کار کنیم باز هم در نهایت این ظن و تردید باقی میچند دست رونویس شده. 
ی شـناخت هـا یکـی از بهتـرین شـواهد باسـتان     محتواي کتاب اصلی، دست برده شده یا خیر!؟ (به همین دلیل سـکه 

  کند.)در دستش انشا میهاي  شود و فردي چون فلکر پپ تمام تاریخ خود را با سکهمحسوب می
خلفـاي   اسالم، قـرآن، و حتـی   کند، عدم اشاره یوحنا بهچیزي که در کتاب یوحناي فنکی خودنمایی میآن  دوم آنکه

آن  و مولـف  کشیش کلیساي نستوري نوشته شدهبینیم که یک رویدادنامه، این بار با قلم راشدین است. یعنی بار دیگر می
ولی او نیز هیچ خبـري از   کسی است که نزدیک به این وقایع زیسته، پس باید نام حاکمان وقت خود را ناخودآگاه بداند،

مختـار و عبـداهللا ابـن زبیـر و     نام  فرزندش یزید، نام معاویه و . این در حالی است که در کتاب ويخلفاي راشدین ندارد
در کتاب یوحنا فنکی نیـز معاویـه کـامالً    . ولی هیچ خبري از خلفاي راشدین نیست شودداهللا ابن زیاد بارها تکرار میعبی

شناسند ولی همین جهان، هـیچ  شناخته شده است، تو گویی کل جهان وقت پادشاه بخش بزرگی از جهان را به خوبی می
را درك کرده و از صلحی که برایشان به ارمغان آورده خوشـحال   خدماتشنامی از علی نشنیده است. یوحنا نیز معاویه و 
  نیست.   ،کندجنگ خونینی که توصیف میآن  قولی دیگر پادشاهان قبل ازه است. ولی هیچ خبري از خلفاي راشدین یا ب

ـ    سوم اینکه یوحنا نام محمد را آورده ولی بر خالف دیگر اسناد، نه او را پادشاه می ودن وي بینـد، نـه از تـاجر ب
اي هتو گویی اگر لحظـ  زند. نکته بسیار جالب این است که او نیز هیچ چیز دیگري از محمد نشنیده است.حرفی می

شـان  کـدام میالدي دعوت شویم، و از تمام مردمان این عصر بخواهیم در مـورد محمـد بگوینـد، هـیچ     690به سال 
یوحنا نیز چنان کوتاه و گذرا از شخص اول اسـالم  . تواند بیش از یک خط یا یک جمله براي شما حرف بزنند نمی
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مند گزار شنیده و اعراب به او عالقهیک لیدر، یا آموزگار، یا قانونبه عنوان  کند که گویی فقط نامی از اوصحبت می
دهد که ایـن محمـد در   کردند در طریق او باشند. جالب اینکه این تعریف ناقص از محمد نشان میبوده و سعی می

 وجـود دارد » امـامی «در این عصر تواند هر کسی باشد. فراموش نکنیم که بر طبق تواریخ متعارف، نظور یوحنا میم
» محمـد «بخش بزرگی از توصیفاتی که از  گویا امام مختار ثقفی بوده است. جالب است کهکه  »محمد حنفیه«به نام 

او از محمـدي  کـه  پیداسـت  فنکـی  از کـالم یوحنـا    .قابل اطالق اسـت  پیامبر اسالم شده است، به محمد حنفیه نیز
صـف  هـاي   چون تمام صندلی اندطالب خواندهزند، و محمد حنفیه (که او را فرزند علی ابن ابیتر حرف میقدیمی

در جلد دوم این کتاب، خواهیم دید که محمـد ابـن    ) در زمان وي هنوز زنده است ولیاول این تئاتر پر شده است
آوریـم ولـی در روزگـار    حنفیه، بسیار شیه هم هستند. قطعاً یکی نیسـتند و دالیـل ایـن امـر را مـی      عبداهللا و محمد

آورند. زیـرا  هایی از زندگی امام محمد را به جاي محمد نبی میشود، بخشآوري میها جمععباسیان که اولین سیره
یـل بخـش بزرگـی از زنـدگی محمـد را      دانند چه چیزي بنویسند. به همـین دل ها خالی است، نمیسیره نویس ذهن

گیرند. بخش دیگر را از عیسـی و بخشـی هـم از    دهد، بخشی را از موسی وام میمختصات زندگی بودا پوشش می
گفته شد این است که محمد آن گونـه کـه اولیـگ    قبالً  محمد حنفیه. جالب است که تئوري کتاب حاضر، چنان که

که محمد همان عیسی ابن مریم است بخش کـوچکی   مسئلهاین ر واقع مریم نیست، دعیسی ابن  ، شخصپنداردمی
    پردازیم.ی بزرگتر است که در جاي خود به آن میاز حقیقت

م. و یـا کمـی    687یوحنا در کتاب تاریخ عالم، گفتیم که یوحنا در سـال  هاي  چهارم اینکه ما قبل از آغاز نوشته
بـه   در جایی از کتابنویسد، زیرا م. می 690مراه هستم که یوحنا در دهه شخصاً با این راي هنویسد. البته بعدتر می
م. نوشـته   693-692در سـال  الاقل نویسد که این یعنی کتاب یوحنا گنگ از کشته شدن عبداهللا ابن زبیر میصورت 

ر این مورد بعیـد  شده (مگر اینکه تاریخ متعارف در مورد زمان مرگ عبداهللا ابن زبیر اشتباه فاحش داشته باشد که د
دانیم عبداهللا ابن زبیر چند سال بعد از او در مکه کشته شـد)  اند، و میاست چون زمان مرگ مختار را صحیح نوشته

زمانی است که دقیقاً  م. این کتاب را نوشته و این 690هر زمانی صحیح باشد یوحنا حول و حوش سال به هر حال 
 در زمـانی اسـت کـه   دقیقـاً   شـود و یک شخصیت تـاریخی آشـکار مـی   ن به عنوا سکه بیشاپور با کوبش نام محمد

پـردازیم.  مـی هـا   آن هایی که خود تاریخ دارند و مفصل بهشود. کتیبههایش نصب میالصخره ساخته شده و کتیبه قبه
دقیقاً  ار، کهپس با این اوصاف، ما انتظار داریم که یوحنا ابن فنکی نامی از محمد بیاورد ولی در سطح لیدر یا آموزگ

کند. چنانچه دیدیم یوحنا هیچ چیز بیشتري از محمد در دست ندارد. زیـرا همـانطور کـه    این توقع ما را برآورده می
م. به بعد  690آید که از حدود سال گوییم، از شواهد و قرائن برون مرزي ما برمیدر پایان بخش یعقوب ادسایی می

بـه عنـوان    محمـد  کـه  به بعد میالدي 725-724دانند، تا سال از وي نمی هیچ چیز نام محمد آشکار شده ولی هنوز
  گیرد.شکل می یشخصیتو که زندگی محمد با خط داستانی م. به بعد  740شود و از پیامبر شناخته می
خواهد زندگی کند. از اسـناد و  داد هر طور میگوید که معاویه به هر کس اجازه میفنکی ابن یوحنا پنجم اینکه، 

گوید کـه معاویـه   مدارك عینی دیگر نیز پیداست که این حرف یوحنا ابن فنکی صحیح است. و همچنین شواهد می
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م. به  690چنانچه باالتر گفتیم نام محمد از حدود اصالً  از محمد نامی خبر ندارد.اساساً  نه تنها مسلمان نبوده، بلکه
چه رسد به آنکـه پیـرو    دننیز نام وي را شنیده باش ابن زبیر و عبداهللا بعد آشکار شده و حتی بعید است مختار ثقفی

  . این شخص بوده باشند
ششم اینکه یوحنا ابن فنکی شاهدي عینی در این عصر است کـه وقـایع قحطـی و طـاعون را هـم بـا جزئیـات        

پختگی نسبی  کند. این یعنی بر طبق روایات متعارف اسالم در یکهمچون شاهدي با استفاده از افعال حال بیان می
، اسالم، مسلمانان و دیگر الفاظ این چنینی که عناصـر اولیـه اسـالم    قرآن برد. ولی یوحنا نیز هیچ حرفی ازبه سر می

داند و اعـراب زمـان او هنـوز فرزنـدان هـاجر      ها نمیزند. بدیهی است که او نیز هیچ چیزي از این واژههستند نمی
سازد که این قوانین را در چـه کتـابی   زند ولی روشن نمیمحمد حرف میگزاري شوند. او حتی از قانونخطاب می

م. تا  743ی وجود ندارد. این امر در سال قرآن به این دلیل کهداند. نمیقرآن  داده. چرا؟ چون هیچ چیزي ازها  آن به
  شود.یوحنا دمشقی اثبات میهاي  م. با نوشته 749

ها رفته رفتـه پیـدا   یابیم که محمد در این سالگوید نیز در میفنکی می از جمع بندي آنچه یوحنا ابنبه هر حال 
کند پادشاه و یکی کند تاجر است، دیگري تصور میداند نقش او چیست؟ یکی تصور میکس نمیشود ولی هیچمی

زدند. هـر چـه   نویسان تمام این تصورات گنگ را با هم پیوند رسد سیرهداند. به نظر میدیگر او را واعظ مذهبی می
اي اعراب است سـاخته و  اند را در یک خط زمانی جمع کرده و از او تاجري واعظ که اولین فرمانرواز محمد شنیده

 گـزار و یا بهتر بگوییم شـریعت ها  آن گزارار این اوصاف، وي آموزگار و مربی هاجریون و همچنین قانونالبته در کن
سـت ده  کنـد کـه قـرار ا   گزار معرفی مـی موساي جدید یا شریعتبه عنوان  نیز هست که این نقش اخیر، او راها  آن

گفـت  گویـد او مـی  که می آنجا دهد، سبئوس نیز همچنین تصوري از او ارائه میرویت کردیمفرمان بیاورد. چنانچه 
ی نه نخورید و دروغ نگویید و زنا نکنید. پس روشن است اندیشه محمد یا محمدگرایی در جریان است، ول شراب

رسـد کیسـت؟ و   که از او چیزهایی به گوش می» محمد«داند این یوحنا و نه هیچ مورخ برون مرزي دیگر دقیق نمی
نـه   شـود هجـري گفتـه مـی    70براي حول و حوش سـال   هاچیست؟ جالب است که این حرف» محمد«نقش این 

مختار ثقفی نیز، همین نقش » گراییديمه«رسد ایات متعارف اسالمی. به نظر میوربالفاصله پس از مرگ محمد در 
کـه   خـواهیم دیـد در حـالی    کند. در فصل بعدي چنانچـه مفصـالً  را براي عبدالملک مروان بازي می» محمدگرایی«

انـد فریـاد   با اسنادي که براي ما به جا گذاشته را صریحاً و این دانندمعاویه و یزید فرزند او هیچ چیز از محمد نمی
کـه توسـط جانشـینان وي ادامـه داده شـده و      اي ه کند. پروژالملک مروان، محمدگرایی را وضع میزنند ولی عبدمی

   زنند.دامن میآن  مفید دیده و به شدت بهرا آن  عباسیان
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   (Jakob of Edessa) یعقوب ادسایی - 7- 2
ܒ :(بــه ســریانییعقــوب ادســایی رویدادنامــه  ــ ــ یکــی از  )Ya'qub Urhoy :) و (بــه رومــیܐܘܪܗ

، عالم فقه ،شودنیز گفته می »ساییداجیمز «آن  که بهسایی دا یعقوب ترین اسنادي است که در دست داریم. جنجالی
در بـود کـه   ادسا [=شهر رها واقع در ترکیه امـروزي]   شهر اسقف نو همچنیسوري دان و متکلم شناس، فلسفهزبان
 صـومعه  یعقـوب مـدتی را در   گشود. حلب چشم به جهانشهر در غرب  ]Aindaba[ م. در شهر عیندابا 640 سال

داختـه اسـت. از   به تحصـیل پر  مصر اسکندریه دررا و مدتی  در نزدیکی رود فرات ]Qenneshre[ 1قنشره معروف
دهد. یعقوب ابتـدا  در این مناطق است که به ما اطالعات ارزشمندي را می او شاهد عینی نمازگزاري اعراباین رو 

پولیتن [مطران] شهر ادسا شد. وي سـه  ورآخر با کمک دوستش آتاناسیوس، مت سا، سپس کشیش و دردب شهر اراه
گیر بـود کـه نـه تنهـا بـه ایـن       در اجراي قوانین کلیسایی سختآن قدر  یا چهار سال در این سمت باقی ماند، ولی

بر عـدم اجـراي مـو بـه مـوي قـوانین       ها  آن يسختگیري شهره شد بلکه اعتراض دیگر مقامات کلیسایی و خواسته
کلیسایی، باعث شد یعقوب از مقام خود کنار رود. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که جولیان، جانشین آتاناسـیوس  

گاه جولیان سـوزاند   شد را در مقابل سکونتاز وي حمایت نکرد، یعقوب نیز یک نسخه از قوانینی که رعایت نمی
مشغول به تدریس مزامیـر داوود   ]Eusebona[ اوزبونا يز این پس وي، یازده سال در صومعهو شهر را ترك کرد. ا

زبـان   یونانیـان [و احتمـاالً  کـه   دسـته از راهبـانی  آن  و خواندن کتاب مقدس به یونانی شد. ولی این بار با مخالفت
ي مهاجرت یعقـوب بـه صـومعه    ها سبب ترك این صومعه وروبرو شد که این مخالفت کردند،را تحقیر می ]یونانی

شد. از این پس نه سال به بازبینی و بازنگري کتـاب   »ادسا کوه« در سریانی ارتدکسي صومعه ]Tel ʿAdeتل عدا [
او این سـمت را قبـول    مقدس و اصالح انجیل پشیطا شد تا آنکه دوباره از وي خواستند که اسقف شهر ادسا شود.

  .ستچشم از جهان فرو بم.  708 ئنژو 5در کرد ولی پس از چهار ماه، 
هایی از خود به جا گذاشت کـه فیلیـپ   با هدف ادامه دادن کار اوزبیوس تنظیم کرد و نامهاي هیعقوب رویدادنام

 ،دورهآن  کنـد اوضـاع  ها به ما کمـک مـی  دهد. این نامه] میliving literatureلقب ادبیات زنده [ هااین نامهپن به 
هـا سـواالت   البته در این نامه ي دوره یعقوب در منطقه خاورمیانه را بهتر درك کنیم.آشفتهوضعیت مذهبی  خصوصاً

ها را باید چه کار کـرد؟ یـا   ها یا عربي پاگاناز قبیل اینکه سفرههایی . پرسششودفقهی و احکام دینی پرسیده می
  حکم غذا خوردن با حاکم مرتد چیست؟ 

نکته جالبی که مـن در مطالعـه ایـن     و سواالتی از این قبیل. ه حکمی دارد؟یا آموزش دادن به فرزندان اعراب چ
دو واژه  هـا، دائمـاً  توجهی نداشتند این است کـه در پرسـش  آن  شناسان بهها دیدم و متوجه شدم که اکثر اسالمنامه

                                                        
لنهرین علیا بود کـه نزدیـک سـاحل رود فـرات سـاخته شـده و مرکـز        ااي معروف در بینصومعه Qennešreره یا به سریانی قنش -1

 350مطالعاتی ادبیات یونان باستان مابین قرون ششم تا سیزدهم میالدي بود. این صومعه در قرن نهم، در اوج کـار خـود، بـیش از    
 راهب را در خود جاي داده بود. 
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فارغ از این نکـات   ولیآیند. ها [=مشرکان و بت پرستان] در کنار هم می] و پاگان1اعراب [یا هاجریون، یا مهگرایه
فردي به نام یوحنـا   این نامهزیرا در  شود که ارزش بررسی دارد.در یک نامه مطلب مهمی به بحث گذاشته می ریز،

چرا «د که پرساز او می] نیز معروف است، John of Litharb] که به یوحناي لیثاربی [John the Styliteاستایلیت [
در شـهر   هـم  فـرات، و هـاي   کرانه درهم  شتحصیلدوران و یعقوب که در » انند؟خویهودیان رو به جنوب نماز می

اعـراب  یهودیان و که گوید غلط است. او به ما می مسئلهبوده است، خود شاهد عینی است که این  مصر اسکندریه
راي مـا ثبـت   ارزشـمندي را بـ  بداند، مطلب  خودبدون اینکه در واقع یعقوب ادسایی گزارند. نماز می چه سمتیبه 

تنها به مکه امروزي ربط ندارد، بلکـه   جهت عبادت اعراب [=قبله] نهدهد که میعینی شهادت زیرا وي  ،است کرده
زمان یعقـوب  اعراب  و ي اعراب است ولی در شهر دیگري، غیر از مکه امروزيوجود دارد که قبلهآن  یک کعبه در

[کـه کعبـه امـروزي    ان به سمت کعبـه خودشـ  م.)  710تا  684(از  ادسایی یا بهتر بگوییم زمان نوشته شدن این نامه
  :بخوانیماز قلم خود او تر دقیقبد نیست این بخش از نامه یعقوب را  گزارند.نماز می نیست]

 ]»اشـتباه  سـؤال  این که گویممی شما به من کنند؟ ببینید،می دعا جنوب سمت به یهودیان اید] چراگفته 
کنند، همانطور که زیرا یهودیان به سمت جنوب عبادت نمی. نادرست استاساساً  ایدپرسیده آنچه و است

- انهم و دیدم خود چشمان من با که همانطور زیراتوجه کنید، کنند. کار را نمیهاجریون [=مهگرایه] این
در  و همچنین هاجریونی که کنندی که در مصر زندگی مییهودیان نویسم،می شما براي اکنونکه من گونه 

به همین شـکل   هم هنوز قوم دو هرحتی همین االن هم  و خواندندمی نماز شرق سمتآنجا هستند، به 
 در کـه  یهودیانیآن  و. کعبه سوي بههاجریون [=مهگرایه]  و اورشلیم سوي به یهودیان :کنندمی عبادت
 سـوي  بـه  ندهسـت  کعبـه  جنوب در که کسانی و کنندعبادت می شمال سمت به هستند اورشلیم جنوب
 بصره هستند و] کوفه[ حیره در و بابل سرزمین در که کسانی [و .خوانندمی نماز مکانآن  سوي به شمال،

 پس 2خوانند.]می نماز کعبه سمت به مغرب سوي به نیز مهگرایه آنجا و .خوانندمی نماز مغرب سوي به
هـاجریون   و یهودیـان  سـوریه  ینـواح  اینجـا در  ،کـه  شـود می معلوم شد گفته آنچه مجموع از واقع در

هاي  مکان کعبه، سوي به و المقدس بیت سوي به بلکه ،"کنندنمی"عبادت  جنوب سمت به [=مهگرایه]
  )به یوحنا استایلیت چهارمین نامه یعقوب از( 3».خوانندمی نماز خود، قوم اجدادي

   

                                                        
افـرادي مثـل فلکـر پـپ واژه     رفـت.  مـی بـه کـار    ها، براي اعـراب قرن هفتم میالدي، کلمه مهگرایه مانند هاجریون یا ساراسندر  -1

یـا همـان    magaritaiseانـد ریشـه ایـن کلمـه     اند، و گفتهمهاجرون خواندههم خانواده با ] یا مهجرایه را Mhagrāyē[ "مهگرایه"
migrate براي اطالع بیشتر از خاستگاه این کلمه و نحوه پیدا شدن آن به فصـل  گلیسی امروزي است. امروزي، در زبان التین و ان

 دهه ابتدایی حکومت اعراب مراجعه کنید. 4هاي مربوط به بررسی اسناد اسالمی در همین کتاب، بخش اول، پاپیروس

هاي دیگر این نامه، بخشی که داخل کمانـک  در نسخه ترجمه شده توسط فرانسیس نو این بخش نیامده است ولی در تمام ترجمه -2
در  )shoemaker, Stefen, 2021, pp. 180قرار گرفته آمده است. من این قسمت را از ترجمـه مـورد قبـول اسـتفان شـومیکر (     

 آوردم. Penn, 2015, pp. 172-173مقایسه با 

 .shoemaker, Stefen, 2021, pp. 180ین همچن Penn, 2015, pp. 172-173 ر.ك -3
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  متن نامه از کتاب میخائیل فیلیپ پن

  »مانان را مالقات کردندوقتی مسیحیان اولین بار مسل«
  

اعـراب جـایی در   » کعبه«گوید که می به وضوحبینید یعقوب بدون اینکه نامی از شهر خاصی بیاورد، چنانچه می
. ایـن یعنـی مکـان مقـدس     گیـرد نمیشرق اسکندریه، و غرب کوفه است و این مکان در خط جنوب سوریه قرار 

یا در جنوب شرقی سوریه و یا در جنوب غربی سوریه است. یعنی  تواند در دو محل قرار بگیرد کهاعراب، فقط می
توان گفت بـه سـمت   چرخش دارد که دیگر نمیآن قدر  سوریه ایستاده است، نسبت به جنوبعربی که در نواحی 

) قـرار  هـا دایـره جنوب ایستاده، پس با توجه به این اطالعات، کعبه اعراب در مناطق سبز رنگ نقشـه زیـر (داخـل    
توان دریافت که هم مکه و هم مدینه، دقیقـاً در جنـوب شـهر    د. جالب است که با اولین نگاه به نقشه زیر میگیر می

  در جنوب شهر ادسا را باید خط زد.اي هاند و نامه یعقوب تاکید دارد که هر منطقادسا قرار گرفته
پرداختیم. در آنجـا گفتـیم دن    که مکه امروزي جعلی است، به تفصیل ما در فصل دوم این کتاب به این موضوع

قبله اولیه اعراب، شهر پترا بوده است. در اینجا هم یعقوب ادسایی، هیچ  گیبسون معتقد است که مکه، کعبه و نهایتاً
دهد امکان دارد به این شهر خـتم  آورد ولی مسیري که به ما میاست، براي ما نمیآن  نامی از شهري که کعبه درون

دیگر اعراب طـایی نیـز در ایـن منـاطق سـکونت داشـتند، نـه در مکـه         به قولی ها یا م که طیایهشود. فراموش نکنی
و تـرین   بـه بـزرگ   امروزي. در بحث سبئوس نیز گفتیم که وي در شرح جنگ داخلـی اعـراب (جنگـی کـه نهایتـاً     

خلی افتادند و گـروه  گوید که چهار گروه در جنگ و ستیز دامیرویدادها یعنی جنگ صفین ختم شد) این ترین   مهم
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یـا بـه روایتـی دیگـر از سـبئوس، سـاکنان وادي        هایی بودند که ساکنان وادي اسکروان (عسـکروان؟) چهارم عرب
زند ولی احتمال من این است کـه  دانیم سبئوس از کدام مردمان حرف میتاچیک [طایی] و عسکروان بودند. ما نمی

ي مـورد اشـاره   ، یعنـی دو محـدوده  ) نقشـه زیـر  هادایرهز رنگ (به یکی از همین دو محدوده سبهم اشاره سبئوس 
» المقـدس بیت«اعراب، یا در جایی نزدیک » کعبه«دهد که نقشه زیر، نشان میبه هر حال  ختم شود. یعقوب ادسایی

و یا در نزدیکی کوفه. واقعیت این است که براي پیدا کردن مکان مقدس اعراب در قرن هفـتم مـیالدي،   بوده است. 
گذشتگان را بررسی کرد. بعالوه تحلیل از وقایع و رویدادها و یا شرایط نیز داشت، براي مثـال  هاي  باید تمام نوشته

 ترسـید از که ابراهیم، چون از حسادت کنعانیان مـی  همانطور که آوردیم نویسنده رویدادنامه خوزستان، نوشته است
بـه ایـن    یتوان با رویکردي تحلیلـ انجا را مکان مقدس کرد. میفاصله گرفت و در بیابانی سکونت گزید و همها  آن

ضمن  کیلومتر. 2000کیلومتر، نه در حد  200نظریه رهنمون شد که ابراهیم از کنعان فاصله گرفته است ولی در حد 
پیدایش نوشته است که هاجر وقتی از خانه سارا رفت، به صحراي فـاران رفـت و اسـماعیل را همانجـا      سفر اینکه

  :خوانیم کهچنین می 21:21و  21:20در سفر پیدایش زرگ کرد. ب
  بزرگ شد و در تیراندازي مـاهر شـد و مـادرش دختـري از      فارانو خدا با اسماعیل بود و او در بیابان

  مصر براي او گرفت.
بـی کـه بـر    اند. آیا باید بپذیریم که اعراپس پیدایش نیز گفته است که فرزندان هاجر در این منطقه سکنی گزیده

منطقه استیال یافتند، فرزندان هاجر، هنوز هم در این منطقـه هسـتند و آنجـا را بـه عنـوان مکـان مقـدس خودشـان         
  اند؟ کرده

ولـی  ي سبز رنـگ نزدیـک بـه اورشـلیم اسـت.      توان حدس زد مکان مقدس هاجریون، دایرهبا این اوصاف می
بروي معاویه در جنگ صفین ایستاده است (که اخبارنویسـان  نیز فکر کرد که چرا فردي که رو مسئلهتوان به این  می

طالب، خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعیان است) مرکـز خالفـتش   گویند این شخص علی ابن ابیمسلمان می
شهر حیره [کوفه] است؟ جایی که به ضرب شمشیر از پا در آمده است. آیا به این دلیل نیست که او شهري نزدیـک  

الحرام یا کعبه را براي خود برگزیده است و آیا به این دلیل نیست که او (اگر پسرعمو و داماد محمد باشد) به بیت 
محلـی کـه    ي واقعی برده اسـت؟ مرکز خالفتش را پس از فتوحات اعراب به اولین شهر نزدیک مکه واقعی و کعبه

ویکرد تحلیلی دیگري به مسـیر فتوحـات اعـراب    یا در ر ها نیز از آنجا برخاستند. یعنی مکانی در غرب کوفه.طایی
طـرف  پژوهشگري بـی  به مثابه بد نیستتحت نگاه مورخان برون مرزي بینیدیشم. بحث من در اینجا این است که 

اي هآوري کنیم تـا ببینـیم بـه چـه نتیجـ     را جمعاخبار نویسان اسالمی هاي  نوشتههرگونه اطالعاتی از مکه، حتی در 
الحرام به بیت المقدس را معتبر بدانیم، باید بگـوییم  چنانچه ادعاي سفر یک شبه محمد از بیت البراي مث .رسیم می

 200کمتـر از  اي هدر فاصـل شـاید  بیـت المقـدس بـوده اسـت.     اورشلیم و کعبه مورد اشاره یعقوب ادسایی نزدیک 
هست که کعبه اعـراب بایـد    ولی شواهد زیادي با اسب ممکن باشد.در یک شب آن  که طی کردن مسافتیکیلومتر. 

شـود ایـن اسـت کـه مـا      که باعث آشفتگی بیش از حد پژوهشگران می اينکته نزدیک کوفه باشد.النهرین و در بین
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ي آن مولف آن مکانی نزدیکی شهر سنجار در عراق کنـونی را بـه عنـوان مکـه    در دست داریم که که اي هرویدادنام
 )شـهر ادسـا   جنـوب شـرقی   در(در نقشـه زیـر    با عالمت ستاره قرمز رنگ ما این مکان را دوره معرفی کرده است.

باید تمـام اطالعـاتی   این رو گوید، همخوانی ندارد. از این آدرس، هرگز با آنچه یعقوب ادسایی میایم. زدهعالمت 
رهیـز کنـیم.   و از هر گونه جانبداري و نگاه یکسـویه پ  گذاشتهکه درباره شهر مقدس داریم را جمع کرده و کنار هم 

یعنی در محدوده  سبز رنگهاي  در دایرهروشن است دهد که نکته اینکه ستاره آبی رنگ، محل شهر پترا را نشان می
  گیرد.قرار می مورد اشاره یعقوب ادسایی

  

  
  محدوده مورد اشاره یعقوب ادسایی –رنگ سبز 

  

بـه یوحنـا   ایـن نامـه    از اوهدف کند. اشاره مییعقوب نامه بدون تاریخ دیگري نیز دارد که به اعراب [مهگرایه] 
ورده آچنـین  . وي در بخشی از این نامـه  به داوود است مقدس اثبات انتساب مریم]، John the Styliteیلیت [ااست

   :است
 »گوییم که [...]و ما می آمده استراستین فهمیم که مسیح می ] ماکتاب مقدس[ز ا  
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] مهگرایـه [یا  1و نیز هاجریانیهودیان،  یعنی :کندتصدیق می هرکسیینکه مسیح از تبار داوود است را ا
 اسـت.  تجسد یافته و شده انسانی، او جسمانی ذات که از کنندمی ی که اعترافمسیحیانهمچنین تمام و 

توسـط انبیـاي مقـدس    قـبالً   (همانطور کـه  بنابراین، اینکه مسیح، به لحاظ جسمانی، از تبار داوود است
 تصـدیق مسیحیان و همچنین ، ]مهگرایهو نیز هاجریان [=یهودیان،  ي آنها؛ یعنیوسط همهت )هنوشته شد

  چیزي] اساسی است. به عنوان [شده و 
 ولو اینکـه  شود، می اعتراف یهودیان توسط و است اساسی ]موضوعی یهودیان براي[ این کهام من گفته

 طریقـی  هر به هستند، او ظهور منتظر که کسی دمور در اما. کنند انکار آمده به راستی که را واقعی مسیح
 هاجریان [=مهگرایه] نیز همچنـین. . بود خواهد و است داوود نسل از او که کنندمی تصدیق و گویندمی

 را او مسـیحیان  و آمـد  کـه  واقعـی  مسـیح  ایـن  که بگویند خواهندنمی یا اینکه و دانندنمیها  آن اگرچه
کننـد کـه او [مسـیح]    اعتـراف مـی   همگی قویاًها  آن با وجود این، .خداست پسر و خدا کردند، تصدیق

هـا   آن در این مورد،مسیح راستین است، که قرار بود بیاید و توسط پیامبران [آمدن وي] پیشگویی شده. 
هم در اندیشه و هم در کالم، با  .دارند[اختالف] ندارند، بلکه با یهودیان هاي  با ما مناقش [یعنی اعراب]

 همانطور زیرا ایستند.[یهودیان] محکم میها  آن با حالت سرزنش و مجادله در مقابل تحد هستند وهم م
 کـه]  مسـئله [یعنـی ایـن    :دانسـتند می بود شده تصدیق انبیا توسط که را آنچهقبالً ها  آن نوشتم،قبالً  که

توسـط   ]قویـا [ایـن   .شد متولد مریم از نیز آمد که مسیحی همچنین و شد خواهد متولد داوود از مسیح
همیشه و بـه هـر کسـی     ]زیرا[کنند. انکارش نمیها  آن یک ازاعتراف شده، و هیچهاجریان [=مهگرایه] 

 خـدا  کـالم  را او مقـدس  کتاب بر اساس همچنینها  آن مسیح است واقعا ،گویند که عیسی بن مریممی
 که کنندمی اضافه شانناآگاهی در ،ز قائل شوندنیستند بین کلمه و روح تمای قادراما از آنجا که  .نامندمی
 خـدا  پسـر  یـا  خـدا  را مسـیح  کـه  پذیرنـد نمـی ] خـود  ناآگاهی دلیل به[ که همچنان خداست، روح او

  )یلیتابه یوحنا است یعقوب ادساییسوم نامه از (بخشی  2».بخوانند

از آنجا که خود نیـز ماننـد تمـام     ویلندرابرت ه متأسفانه. منظور اعراب هستند ]مهگرایههاجریان [= در این نامه
و معتقـد اسـت کـه     »داندمی«یعقوب ادسایی  »بهتر ازخود «کند دقت تمام ادوار تاریخ بشر، تصور میمترجمین بی

را کنـار گذاشـته و از واژه مسـلمانان    » مهگرایه«راحتی اینجا واژه هستند، پس به» مسلمانان«منظور از اعراب، همان 
چنانچـه در بخـش یوحنـا بـار     کار بدون شک غلط و به بیراهه بردن خواننده کنجکاو اسـت.  د. که اینکناستفاده می

                                                        
بـه هـر حـال     را نگاه انداختم و هر کدام را حاوي ایرادهایی دیدم. انگلیسی نامه یعقوب چندین و چند ترجمه يترجمه برايمن  -1

رفرنس استفاده کنم. گفتنی است که تمام منابع دیگـر  به عنوان  ]François Nauترجیح دادم که از ترجمه انگلیسی فرانسیس نو [
] و یـا مثـل هویلنـد از واژه    Mhagrāyē[ "مهگرایه"] و یا از واژه Hagarenes[ "هاجریون"، یا از واژه که نامه یعقوب را آوردند

 استفاده کردند. ولی یعقوب ادسایی از واژه مهگرایه استفاده کرده است. » مسلمانان«

2 - Penn, 2015, pp. 171-171. 
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اشتباه در تاریخ بشر، یکی از دالیلی است که سبب شده امـروزه بحـث بزرگـی، بـر     هاي  این ترجمهپنکاي آوردیم، 
کننـد از نویسـنده   کل تاریخ، تصور می بردارها یا مترجمین دروجود یا عدم وجود محمد راه پیدا کند. زیرا رونویس

سـاز  خودسـرانه زمـانی مشـکل   هـاي   دهند. ایـن ترجمـه  به سادگی کلمه را تغییر میاین رو از  »دانندمیبهتر «اولی 
شان پیدا نشود شناسان جدید، تمام آثاري که دستنویس اصلیاسالماین رو شوند که کلمات کلیدي تغییر کنند. از  می

  کنند. جدي نگاه میهاي  گاه به کلمات کلیدي] با تردیدرا [حداقل در ن
مسـیح  که هم یهودیان، قبول دارند و کند که هم اعراب، هم مسیحیان، یعقوب در این نامه روشن میهر حال ه ب

است، و نیز اعراب قبول دارند عیسی بن مریم، همان مسیح راستین اسـت، ولـی قبـول ندارنـد کـه      » داوود«ر از تبا
هـا   آن روشن است، ي یعقوبنامهفکريِ مسیحیت عربی، در هاي  بینیم زمینهچنانچه می. است »سر خداوندپ«مسیح 

همان دیدگاهی را به مسیح دارند که آریوس در شوراي نیقیه داشت، یعنی رد الوهیت مسـیح، یعنـی   [یعنی اعراب] 
  .قرآن دیدگاه
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  متن نامه از کتاب میخائیل فیلیپ پن

  »حیان اولین بار مسلمانان را مالقات کردندوقتی مسی«
  

  :رویدادنامه یعقوب ادسایی
بـا هـدف ادامـه کـار اوزبیـوس، جـداول        م. اسقف ادسا شده اسـت و  688تا  684هاي  یعقوب حد فاصل سال

ا هایی از این مجموعه باقی مانده است که قرن هفتم رگاهشماري را به شکل یک مجموعه تنظیم کرد که فقط بخش
مفقود شده است. البته همین رویدادنامه ناتمـامی هـم کـه    کامالً  م. 631یعنی پس از سال م. در بردارد.  631تا سال 

بـه قـرن دهـم یـا یـازدهم مـیالدي       گویـد کـه   شناسی به ما میآزمایش دیرینهدستنویسی است که در دست داریم، 
-م.) به مـا مـی   1050تا  975داده است. الیاس نصیبی ( را ادامه دهد که کسی کار یعقوبگردد و این نشان می بازمی

م. یعنـی در دوره   692سلوکی نوشته است و این تـاریخ برابـر اسـت بـا      1003گوید که یعقوب این اثر را در سال 
این تاریخ را  تا اینجا چندین بار گفته شد که باید الصخره ساخته شد.پادشاهی عبدالملک و درست در زمانی که قبه

ان جدید و بخش بزرگی از فصل بعدي این کتاب، بـه  شناس اسالم هن داشته باشید زیرا مرکز ثقل تمام نظریاتدر ذ
ریانی نیـز از قـول      گردد. بایـد توجـه داشـت کـه    الصخره برمیهمین تاریخ یعنی زمان ساخته شدن قبه میکاییـل سـ

دهـد ولـی آنچـه قابـل تامـل      میبه دست  تئودوسیوس همین تاریخ را براي زمان نگارش گاهشمار یعقوب ادسایی
م. دسترسی دارد که با توجـه بـه زمـان مـرگ      710تا تاریخ  ،است، این است که میکاییل سریانی به جداول یعقوب
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این نکته بسیار مهمـی   1یابیم که کسی کار یعقوب را پس از مرگ وي ادامه داده است.م. درمی 708یعقوب در سال 
. زیرا چنانچه خواهیم دید، جنجال بر سر سند یعقـوب ادسـایی، بـر عـوض شـدن خـط       پردازیممیآن  است که به

شـمار  شناسان جدید معتقدند که نام محمد و خلفاي راشدین توسط کسی دیگر، به این گاهدستنویس است و اسالم
ش ایـن  آشکار است. با این اوصاف واضح است که بر سال نگارکامالً  اضافه شده است، زیرا عوض شدن دستخط

بخش از اثر یعقوب اختالفات جدي وجود دارد. در مورد کلیت اثر، از آنجا که میکاییـل سـریانی گفتـه اسـت کـه      
نوشته است، پس اگر محتاطانه بخواهیم نظر بدهیم، این اثر طی چندین یعقوب تا آخر عمر خود، این جداول را می

تنظـیم شـده اسـت.     مـیالدي)  710یعقوب الاقـل تـا   و حتی پس از مرگ  م. 708تا  692هاي  سال، حد فاصل سال
و سـتون وسـط   و مـذهبی،  شمار در سه ستون تنظیم شده که ستون سمت راست وقایع کلیسایی دستنویس این گاه

ها، و در آخر ستون سمت چپ، حاوي وقایع غیرمذهبی است. مربوط به پادشاهیهاي  گاهشمار ایران و روم و سال
به هـر   همیشه قادر نیستیم سال دقیق این توضیحات را بفهمیم.این رو ت طوالنی شده، از از آنجا که گاهی توضیحا

  آوریم.را می ربوط به بحث حاضر استآنچه مجهت ما 
  :ستون سمت راست، در سه مورد عباراتی حائز اهمیت آمده استجایی از رویدادنامه یعقوب، در 

بعـد از   294و  293نام محمد اسـت کـه در کنـار سـال      ستون سمت راست، درباره تاجري به اول، توضیحی در
که  پادشاهی هراکلیوس 9و  8پادشاهی پارسیان [یعنی پادشاهی خسروپرویز] و سال  29و  28، سال کنستانتین کبیر
  :که آمده است م. است، چنین 618و  617هاي  سالها مصادف با همه این سال

 »2.»کرد مسافرت می [لبنان]و صور [=فینیقه] ونیسیا حمد براي تجارت به فلسطین و عربستان و فم  
و  620سـپتامبر   2بـه  را آن  در ادامه این متن، بالفاصله توضیحی در مورد کسوف خورشید وجود دارد که پـالمر 

پارسـیان اسـیرانی گرفتنـد و    «کـه  افزایـد  مـی و در ادامـه   3داند.م. می 617نوامبر  4مصادف با را آن  رابرت هویلند
 »ها را تا بیثینیا، آسیا، و دریاي پونتوس ویران کردند.سرزمین رومی سرتاسر

                                                        
 .    141نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه س. تیسفون ص  )، ديCrossroads to Islam( هاي گذر به اسالم.ك چندراهیر -1

 .    142 همانجا، -2

 همانجا.    -3
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دهـد کـه از   سلطنت خسـرو پرویـز را نشـان مـی     31، 30، 29، 28هاي  در تصویر باال، ستون سمت راست، سال
  دهـد کـه از  سـلطنت هراکلیـوس، را نشـان مـی     11، 10، 9، 8هـاي   م. آغاز شده است. ستون وسط سال 589-590
 دهد.م. آغاز شده است. و ستون سمت چپ مبدا تاریخی با آغاز سلطنت امپراطور کنستانتین کبیر را نشان می 609-610

  :دوم، توضیحی در مورد پادشاهی اعراب است که نوشته است
 »نامیم، هنگامی آغاز شد که هراکلیوس در یازدهمین سـال  طیایه میرا آن  پادشاهی عربایه [=اعراب] که

  1»و خسرو پرویز در سی و یکمین سال سلطنت خود بودند.[سلطنت] 
م.  621گوید پادشاهی اعراب طایی [=طیایه] در سال دهد. ولی توجه کنید که میم. را نشان می 621این تاریخ، 

این امـر را در   مبدا تاریخی اعراب نیست.به عنوان  »هجرت محمد«آغاز شده است. روشن است که هیچ خبري از 
  کند.وسط هم تایید میي ها ستون

م.] در مورد تاخت و تـاز اعـراب    626و  625پس از کنستانتین کبیر [یعنی سال  302و  301سوم، در کنار سال 
  :آمده است که

 ».2»اعراب تاخت و تاز خود به سرزمین فلسطین را آغاز کردند  
از به فلسطین آغـاز شـده، البتـه روشـن     م. تاخت و ت 620در این مورد نیز، ادسایی نوشته است که در میانه دهه 

بـه دسـت انـدازي و تجـاوز     صـرفاً   هاست یانیست که منظور از این تاخت و تازها، ادعاي مالکیت بر این سرزمین
  اعراب اشاره دارد. 

                                                        
 همانجا.     -1

 همانجا.  -2
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ها مربوط است در مورد محمد گـزاره جـالبی آورده شـده اسـت کـه در      وسط که به امپراطوريهاي  اما در ستون
  :م. است. نوشته این ستون از قرار زیر است 622-621سلوکی مصادف با سال  932کنار سال 
 » ،سال. 7آغاز به حکومت کرد، محمد، نخستین پادشاه اعراب «  

فرد شماره یک اعراب آگاه است، و جالـب آنکـه در   به عنوان  دهد رویدادنامه از اهمیت محمداین امر نشان می
   :م. است، چنین آمده است که 629-628سلوکی که مصادف با  939کنار سال 
 » اعراب، ابوبکر دو سال و هفت ماه. 2شماره «  

بـه   تاجر و به محمدنامیبه عنوان  م. به محمد نامی 690قولی دیگر جیمز ادسایی، در دهه ه بنابراین یعقوب یا ب
 ،دانـیم دهد چیـزي نمـی  ست میده م. ب 630کند. در مورد اطالعاتی که یعقوب از وقایع دهه پادشاه اشاره میعنوان 

زیرا دستنویس اصلی رویدادنامه او از بین رفته است و فقط مطالب بازنویسـی شـده در آثـار نویسـندگان متـاخرتر      
داند و هیچ چیزي از وجود دارد. نکته جالب این است که یعقوب ادسایی، هرگز محمد را معادل پیغمبر اعراب نمی

م. هم، هنوز دینـی بـه نـام اسـالم شـکل نگرفتـه اسـت. لفـظ اسـالم و           690هه گوید چرا که در ددین اعراب نمی
گیرد چنانکه سباستین بروك استاد زبان سوري دانشگاه اکسـفورد  بعد صورت میهاي  گیري این دین، در سال شکل

از ظهـور یـک   دهند کـه ادراك بیشـتري   واخر قرن هفتم دارند، نشان میارتباط را با اترین منابعی که بیش« :گویدمی
   1»امپراطوري جدید وجود داشته، تا تولد یک دین جدید.
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را هـا، ایـن امکـان    کنار ستون فضاي خالی 1بینید.رویدادنامه یعقوب ادسایی را می جالب در تصاویر باال ساختار
 یعقوب ادسایی است.نقدها به رویدادنامه ترین  کند که فرددیگري این فضاها را پر کند. این یکی از مهمفراهم می

  
   :نقد و بررسی

م. بـه   622یـا   621گویـد در  کرد و در عین حال مـی م. تجارت می 617گوید محمد در ادسایی می یعقوب اول،
 قاعدتاًکه (زنیم، یا ملکوته عربایه] رسید. این یعنی اگر ما از یک محمد حرف می malkūtā d-ʾarabāyēپادشاهی [

پـس   شناسـیم) ارجاع به شخصی است که او را می ،یهاییرا معناي معمول چنین گزارهز ،کندیعقوب چنین فکر می
یعقـوب  معلوم نیست که چـرا بـراي   رسد. محمد مد نظر وي، فقط سه یا چهار سال بعد از تجارت به پادشاهی می

 رسـد، به نظر میسلم ولی آنچه م هم در فاصله بسیار کوتاه.آن  ؟بار تاجر بوده و بار دیگر پادشاهادسایی محمد یک 
و مبدا تاریخی اعراب را حـاکی از رویکـردي    کند به پیغمبر بودن محمد نمیهاي  ادسایی اشاریعقوب این است که 

امکـان نـدارد کـه نویسـنده ایـن      روایات متعارف را مرجع قرار دهیم،  مادامی که داند.سیاسی [پادشاهی اعراب] می
ممکن است این سوال براي خواننده این سطور ایجـاد شـود کـه     باشد. البتهشمار خبر از پیغمبري محمد نداشته  گاه

کجاست؟ باید توجـه داشـت کـه ایـن     آن  اخبارنویسان مسلمان همخوانی دارد و مشکلهاي  این گزارش، با نوشته
یی کـه  آورد. تا جاو یعقوب از اولین کسانی است که چنین ادعایی را میم. آمده است  708تا  692گزارش در سال 

] چنین ادعایی هاست که مسلمان شدهو جامعه نیز دهه حاکمان عصر [که طبق روایات متعارف باید مسلمانان باشند
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مشـابه  هـاي   یعقوب یا گـزارش  محمد از همین گزارشهاي  که سیره این امکان وجود دارداند. پس را مستند نکرده
باشـد. اگـر چنـین چیـزي     داده شـده  مذهبی شاخ و برگ  ،به این شخصیت تاجر و پادشاهآن  و پس ازنوشته شده 

دانند محمـد کیسـت،   نویسانی که نمیزیرا سیرهشود. بیشتر از قبل روشن می اشکالگاه اهمیت این آنصحیح باشد، 
فـی  پیامبر اعراب معربه عنوان  و او رااند. اند را پر و بال داده و براي وي زندگی نامه ساختهفقط شایعاتی که شنیده

خوانی ندارد، بلکه عکس این قضیه صحیح نویسان و مورخان اسالمی هماین یعنی گزارش یعقوب با سیرهاند. کرده
انـد. ایـن یعنـی    یعقوب و امثـال وي هماهنـگ کـرده   هاي  خود را با نوشتههاي  است یعنی مورخان اسالمی گزارش

در این مورد، یهودا دي نـوو و جودیـت   اند. کرده صفحه خالی ذهن خودشان را با هر چیزي که دم دستشان بوده پر
  :نویسندکرون می
 »  آگـاه بـوده اسـت.     620نوشـت، از حمـالت اعـراب در دهـه     م. مـی  690بنابراین یعقوب که در دهـه

آگاهی داشته یا خیر؟ چرا کـه جـز مطالـب بازنویسـی      630دهه هاي  توانیم بگوییم که آیا او از نبرد نمی
او ها چیزي بر جا نمانده اسـت.  سالآن  تاخرتر، از وقایع نامه اصلی او در ارتباط باشده در آثار بسیار م

کنـد.  دقیقی از آغاز دوران اعراب که تا زمان وي به خوبی جا افتاده بود را ارائه می تاریخ نسبتاً همچنین
ي کـه بـراي   نیست که محمداي هنشان –شمارد اما واضح است که او نه محمد را معادل دین اعراب می

و نه آغاز دوران عرب را مصادف بـا رویـدادي    –مقاصد تجاري به سوریه رفته، پیامبر عرب بوده باشد 
رسد او در نظر داشته که دوران اعـراب همچـون دوران یونـانی و رومـی     داند. بلکه به نظر میدینی می

شمارش شود. پس از آنجا کـه  ها  آن اولین پادشاه و احتماالً بایستی از سال نخست حکومت یک پادشاه
اند پس نخستین پادشاه آنان نیز بایستی از همین سال شمار خود را آغاز کردهم. سال 622اعراب از سال 

  1»حکومتش را آغاز کرده باشد.
اند منتقدان زیادي گفته ازیرشکل گرفته است. رویدادنامه ادسایی نویسنده دستخط  سترگی بر روي جنجالدوم، 

اگر این انتقاد صـحیح  هایی که مربوط به محمد و اعراب و خلفاي راشدین است عوض شده. ستونآن  دستخط که
داند که پادشاهی اعراب از کجا و توسـط  زیست هم، نمیاین یعنی یعقوب ادسایی، فردي که در این دوره میباشد، 

بعد توسط افراد دیگري پر شده اي ه ها را خالی گذاشته است و تنها در سالچه کسی شروع شده و ستون این سال
است. این نکته بسیار مهمی است. زیرا اگر چنین باشد نه تنها شنیدن نـام محمـد در ایـن رویدادنامـه فاقـد اعتبـار       

م.) فرد خاصی وجود نداشته که نیاز باشـد   622و  621ها (یعنی سال دهد در این سالنشان می اتفاقاًشود، بلکه  می
آشناي اعراب، که فاتح قلب اعراب و متحـد کننـده ایـن قـوم و     ود. و این یعنی محمد نامپر شکنار ردیف این سال 

حد فاصل  شنا بوده که حتی در رویدادنامه فرد دقیق و منضبطی چون یعقوبناآآن قدر  فاتح خاورمیانه است، نهایتاً
واند داشـته باشـد کـه ایـن شـخص      تچه معنایی جز این می مسئلهجایی نداشته است. این  م 708تا  690هاي  سال

سـاخته شـده و بـراي وي شخصـیت      در این حفره تاریخی بعد با اهداف دیگرهاي  کتر آن، سالاوجود ندارد و کار
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چندین بار در ایـن  ها  آن که ذکر[شناس اسرائیلی باستان یهودا دي نوو و جودیت کورن، دوردازي هم شده است؟ پ
 690سـال  [یعنی  هاها در این سال ت داریم که مسیحیما گواه، یا نشانه کمی در دس« :که کنند ] اشاره میکتاب آمده

بـا توجـه بـه     وجود محمد اطالعی داشـتند و  از است] ادسایییعقوب سال نوشته شدن رویدادنامه  م. که 710تا  م.
یـا اینکـه بعـدا در     یعقوب نوشـته شـده   این توضیح توسط توانیم بگوییم که آیا ما نیز نمی جداول یعقوب، ساختار

راسـتا بـا   هـم  1»م. ادامه داده، اضافه شـده اسـت.   710تا  [حداقل] فضاي خالی ستون مجاور توسط کسی که کار را
ام بردن از محمد، ن« :گویدمی نیز مذهب شناس آلمانی ،اولیگ هاینتسکارل نظرات این دو باستان شناس اسراییلی، 

] بـه ایـن   11یـا   10و این یعنی نام محمد، بعـدها [در سـده    2.»امه نیستیعقوب ادسایی، در رویدادن "دستخط"در 
  .است رویدادنامه اضافه شده

  :کنند اشاره میسوم اینکه، یهودا دي نوو و جودیت کورن، 
 م. که در پایان یک دستنویس قرن هشتم ضبط شده است، به محمد ده سـال،   724در سال اي هناموقایع

هایی هسـت کـه   دهد. نشانهو عمر ده سال و سه ماه پادشاهی اختصاص میابوبکر دو سال و شش ماه، 
م. وجـود   726نامه ترجمه یک متن عربی است. اشاره دیگري از یک منبـع سـریانی از سـال    این وقایع

م. [در زمـان سـاخته شـدن     690ه رسد کـه در دهـ  به نظر میدهد. سال پادشاهی می 10دارد که به وي 
نخستین پادشاه اعراب، و نه پیـامبر شـناخته شـده    به عنوان  اي بعضی از مسیحیانالصخره] محمد بر قبه

رسد، و اطالعات مربوط به دیگر پادشاهان عرب بـه  طول حکومت وي به ده سال می 724بود. تا سال 
 م. دیگر، نویسـندگان مسـیحی قطعـاً    724شود. اما تا سال شکلی آمده که در روایات متعارف یافت می

در میـان مسـیحیان نـوعی     720تا  690رسد دهه ند که محمد پیامبر عرب بوده است. به نظر میدانستمی
 3»آشفتگی در مورد نقش محمد وجود داشته است.

  
 :ورود به سده هشتم میالدي

ادعـاي   م. 610سـال  اینکه محمد در  داشت.اي ه ویژ توجهآن  که باید بهرسیم میدر آخر به این نکته بسیار مهم 
شود که هنـوز  میآن  بري کرده است و کمتر از دو دهه، کاري بس بزرگ انجام داده تا جایی که ماحاصل کارشپیام

کنـد.  و امپراطوري اسالم ظهور میکرده بزرگ زمانه سقوط هاي  که امپراطورينرسیدیم  م.) 650( به میانه قرن هفتم
ـ     »محمـد «ها سند باید از این یعنی ده ، بـا  مـیالدي  بینیـد در قـرن هفـتم   ی چنانچـه مـی  در دسـت داشـته باشـیم ول

شود. یعنی هیچ سـند دیگـري از   م میتما ،رانی کنندتمام مدارکی که باید از او سخنیعقوب ادسایی هاي  نوشته دست
دلیل، از عدم وجود شخصیتی به نام محمد شناسان جدید بیبینیم اسالممحمد صحبت نکرده است. اینجاست که می
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فاتح ایران تا اورشلیم [بـه گفتـه پـنج سـند     شود از مگر میمهمی در جریان است.  مسئله بلکه واقعاًزنند حرف نمی
 ،شـود در اسناد درون مرزي اسالمی هم، چیز بیشـتري یافـت نمـی   هیچ سندي باقی نمانده باشد؟ جالب اینکه  اول]

شـود.  اند ظاهر مـی از محمد حرف زده که ايهکتیباولین سکه و اولین  690چنانچه خواهیم دید تنها در حدود سال 
، نقشـی  م. بـراي مسـیحیان و مورخـان بـرون مـرزي      725ها پدیدار شده، تا حدود سال از این سالیعنی نام محمد 

آشفته و سردرگم داشته است و از آنجا که در اسناد درون مرزي نیز، هیچ چیزي جز تکرار و تکـرار و تکـرار یـک    
یکی  دانستند که محمد چه کسی است. در اسناد برون مرزي،خود اعراب نیز دقیقاً نمی شود، احتماالًشعار دیده نمی

سـال   10سـال پادشـاه بـوده و یکـی دیگـر،       7کنـد  بیند. دیگري تصـور مـی  او را تاجر و دیگري پادشاه اعراب می
رو  تقریبـاً  »پیامبر عرب«ن به عنوا م. به بعد گویا نقش محمد 725پادشاهی او براي اعراب را ثبت کرده و... ولی از 

نویسـند، رفتـه رفتـه مـدارکی بـه      می به تثبیت شدن است و مسیحیان و قلمرو کسانی که سریانی، یونانی و یا قبطی
گـذرد تـا زمـانی کـه یوحنـا      این روند به همین منوال میشناسند. پیامبر اعراب میبه عنوان  دهند که او رادست می

هـا بپـردازد.   به نقد محمد پیامبر ساراسنگیرد تا قلم در دست میقبل از مرگش، دکی انم.  749م تا  743دمشقی در 
اسـت کـه تـا     آورشگفت. شودنیز ارائه میمحمد  نامهو بخشی از زندگیاولین خط شخصیتی در این نقد تند و تیز، 

و فقـط   هـا، ، عبري و دیگـر زبـان  قبطی سریانی، یونانی،هاي  ها سند غیر عربی با زباناز ده ،میالدي پایان قرن هفتم
ایـن انـدك    کـه  نگریسـتیم شـود.  و البته پر از چون و چرا مشـاهده مـی   ،هایی دورا اشارهب بار نام محمد فقط هفت

ناخوانا کـه  اصالً  ششم که انجیل قرنوجود دارد.  کارشانچون و چراي بزرگی در اسنادي که از محمد نوشتند نیز، 
از تعلیمـات یعقـوبی چنانچـه     است. م نیست توسط چه کسی و چه زمانی نوشته شدهمعلواساساً  هست هیچ، بلکه

توسـط یهودیـان شـکل گرفتـه      نجات دهندهبه عنوان  »هاساراسنپیامبر «، یک شایعه در سطح آمدن نظر گذراندیم
فـتح  . در زمـان  ق.م 539مشابه چیزي که در بابـل  دقیقاً  او مسیح باشد، گویند شایدمی از یهودیان است که بسیاري

 »طـایی محمـت  «یتر، عبـارت اعـراب   رویدادنامه توماس پرسبسند سوم یعنی در بینیم. کوروش کبیر میتوسط  بابل
یـک فـرد    که طایی محمت اشاره به معلوم نیستاند، که در اینجا هم به سوریه و فلسطین حمله کردهکه  آمده است

اینجا نام فردي نیامده است بلکه یک عبارت کـه اشـاره بـه یـک      اساساً یا گروه یا قبیله؟ فکري جریانیک یا  دارد
را با حملـه   »محمدرهبري به نام « زیرا در آنجا ،است هم وارد رویدادنامه خوزستان به این ایراد بینیم.گروه دارد می

راب ضـمن اینکـه اعـ    گـذرد. بیش از یک دهه از فـوت او مـی  که طبق تواریخ متعارف  بینیمبه شوش و شوشتر می
اشاره به یک گروه دارد، حال این محمد درون این عبارت به فرد اشاره دارد یا خیر بحث دیگـري   به وضوحمحمد 
که دانا به  یک شخصیت، فرديبه عنوان  م. نام محمد 680تا  660براي اولین بار در حدود  در تاریخ سبئوساست. 

این بخش را بـه ایـن رویدادنامـه کـه     یس بردار یهودي که قریب به یقین یک رونو شود،آورده میتاریخ موسی بود 
انتظـار  اساسـاً   در نوشته یوحنا بار پنکاي، فارغ از اینکـه . استاضافه کرده تاریخ رستگاري یهود است، آن  سرتاسر

رهبر یا آموزگار در حال پدیدار شدن باشد، هیچ چیزي جز یـک نـام بـدون    به عنوان  داریم در این زمان نام محمد
دهد که جان بار پنکاي نیز فقط یـک نـام شـنیده ولـی     نشان می به وضوحبینیم که نامه نمیخصیت یا زندگیهیچ ش
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در سطح یک رهبر یا معلـم  نقشی این رو داند این نامی که شنیده چه نقشی در حوادث سده اخیر دارد از هنوز نمی
لـی بـه شـکل    براي اعراب اشاره کرده، وآن  یتدهد. آموزگار بسیار مهمی که خود یوحنا ابن فنکی به اهمبه او می

این در حالی است که طبق روایـات متعـارف، در ایـن    داند. از او نمی بیشتري ، هیچ چیزیوحناخود  حیرت انگیزي
هـاي   یعنـی نوشـته   هفتم قرن ین سندآخر ندر ایزمان یوحنا بار پنکاي باید کامالً با محمد و اسالم وي آشنا باشد. 

هـاي   به نوشته، این ستون را ي از قرن ده یا یازدهمبرداررونویس احتماالًنیز چنانکه مالحظه کردیم  یعقوب ادسایی
م.  690نباشد ایـرادي نـدارد. چـون مـا انتظـار داریـم کـه در دهـه         این گونه و حتی اگر  اضافه کرده باشد.یعقوب 
 شتیم یوحنا بار پنکـاي شـنیده باشـد.   انتظار داغیر مسلمان، خبري از محمد شنیده باشند، همانطور که هاي  نویسنده

بـا یـک   کند پادشاهی اعراب و مبدا تاریخی اعراب بایـد  داند که او کیست و تصور میولی یعقوب ادسایی نیز نمی
بـه تفصـیل بـه آن    چنانچه  این اسناد، بیشترجالب اینکه  آغاز شده باشد. گره خورده محمدنام با رویداد سیاسی که 

زیـرا ایـن    ،اخبارنویسان اسـالمی اسـت  هاي  آورند که در تناقض کامل با نوشتهنام محمد را در حالی می ،پرداختیم
اعـراب را   ،زنـده بـوده و خـود   اعـراب  زنند که در دوران فتوحات همگی از محمدي حرف میشمار انگشت اسناد

م. و قبـل از جنـگ    632در سـال   گویند که محمـد چنین میمسلمانان  تواریخ متعارفحالی که کرده در رهبري می
گفتنی است که در مورد اسالم و مسلمانی نیز، حتی  وفات یافته است.فتح سوریه و فلسطین و ایران آغاز یرموك و 

یک سند هم نداریم که از اسالم به ما گزارشی داده باشـند، البتـه کـه دلیـل ایـن امـر ایـن نیسـت کـه مسـیحیان و           
اسـالم را  هـا   آن تنهـا ایـن واقعیـت سـاده اسـت کـه      آن  گریزان بودند، بلکه دلیـل نویسندگان غیر عرب، از اسالم 

چنانکه سباستین بـروك   ه که تصمیم بگیرند گریزان باشند یا نباشند.اسالمی وجود نداشتاساساً  اند چونشناخته نمی
یـک دیـن   به عنـوان   ز اسالمم.) است که ما آگاهی کاملی ا 845(متوفی اي ه گوید که تنها با دیونوسیوس تلمحرمی

  آوریم.  میبه دست جدید 
یـک رویدادنامـه اسـپانیایی در    و خواهیم دید که شویم وارد میاز اینجا به قرن هشتم میالدي ا این توضیحات ب

 میانـه قـرن هشـتم   تاریخ آنهـا تـا    که به ندستي ههام.] تنها رساله 749م. [تا  743م. و یوحنا دمشقی در  741تاریخ 
هـر دو سـند    این نکته بسیار مهمی است کـه  1.ندادهزاز محمد نامی حرف  و ،م.) مطمئن هستیم 750(یعنی  يمیالد

توان با ظن و تردیـد بسـیار گفتگـوي بـت حالـه و نیـز چنـد        به جز این می دهند.م. از محمد خبر می 740در دهه 
  فهرست خلفا را اضافه کرد.

    

                                                        
ند، اهطالب] حرف زدابی هاي پادشاهی محمد و خلفاي راشدین [به جز علی ابنچند سند هم در دست داریم که فقط از تعداد سال -1

ولـی   آوریـم. هر چهار سند را پس از یوحناي دمشقی مـی  اند.میالدي ثبت کرده 818و  775، 724، 705 سال را بهها  آن که تاریخ
گفتـه شـده،   ها  آن داند این چهار سند در چه سالی نوشته شده و هر چه درباره سال نگارشکس نمیهمانطور که خواهیم دید هیچ

     هاي فوق را تایید کند.شناسی است و بس. شواهد محکمی وجود ندارد که سالهاي باستانزنیدر حد گمانه
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  741/754 بیزانتسی -  عرب رویدادنامه - 8
م. انتظـار داریـم کـه     725 بنابراین، چنانچه گفتـیم از ایـن پـس تـا حـدود سـال      عبور کردیم.  م. 690دهه ما از 

تا دهـه   725نامه نویسان غیر عرب، نام محمد را شنیده باشند، ولی در تعیین نقش او گیج و آشفته باشند. و از  وقایع
می به نقش نبوت محمد پی برده باشند. جالب است کـه  به آرا درست در دوره حکومت هشام ابن عبدالملک، ،740

-رویدادنامـه عـرب  «کـه بـه   م.  741شود. وقایع نامه اسپانیایی سـال  تر برآورده میانتظارات ما با دقت هر چه تمام
اسپانیایی دیگـري نیـز بـه سـال      رویدادنامهنوشته شده است.  741مینان در سال مشهور است، با اط» 741بیزانتسی 

منبعـی شـرقی بـوده     اتفاقاًه هر دو کتاب، از منبع مشترك سومی کتوان دریافت می به وضوح. وجود دارد که م 754
هـا یـا حـذف و    بنـدي در جمله یکی است، ولی تفاوت تقریباً دو رویدادنامههاي  اند. زیرا نوشتهاست، استفاده کرده

کند. اما رویدادنامه عرب بیزانتسی ه است، اشاره میاضافه برخی مطالب به داشتن منبع سومی که مشترك هر دو بود
م. نـام علـی در هـیچ کجـا      741دهد که تـا تـاریخ   دو نمته بسیار مهم دارد. یکی اینکه این رویدادنامه نیز نشان می

بـه مـا   و کعبـه واقعـی اعـراب    همان است که آدرس دیگري از مکه شناخته شده نیست. دوم اینکه این رویدادنامه 
وقت اداي دین به خواننده و عمل کردن به قـولی اسـت کـه پـیش از     در واقع پردازیم. میآن  گفتیم که بهو دهد  می

م. نگارش شده، گـویی   741این رویدادنامه که توسط یک زائر اسپانیایی سفر کرده به اورشلیم در سال  ایم.این داده
 :نویسدوي می ،یله اعراب متولد شده استین قبترشنیده است که نخستین شاه اعراب، محمد است که از مهم

 

 §13. When a most numerous multitude of Saracens had gathered together, they 
invaded the provinces of Syria, Arabia and Mesopotamia. Above them, holding the 
leadership, was one Muhammad (Mahmet) by name. Born of a most noble tribe of 
that people, he was a very prudent man and a foreseer of a good many future events. 

 §13 .بـه ایـاالت سـوریه، عربیـا و     هـا   آن ها دور یکدیگر جمع شدند،وقتی که تعداد زیادي از ساراسن
صی به نـام محمـد (محمـت)    میانرودان حمله کردند. صدر مقاماتشان، که رهبري را برعهده داشت، شخ

ینی کننـده بسـیاري از   ب ي این مردم متولد شد، مردي بسیار عاقل و پیشترین قبیلهاز اصیل [که]بود. او 
  آینده بود. هاي  رویداد

  

 §17 . Muhammad, the aforesaid chief of the Saracens, having fulfilled ten years of his 
rule, reached the end of his life; [it is] he whom they to this day hold in such great 
honour and reverence that they affirm him to be the apostle and prophet of God in all 
their oaths and writings. In his place Abu Bakr (Habubeccar), who hailed from {the 
same tribe} of the Saracens as his predecessor, was elected by them. He mobilised a 
very great expedition against the Persians which devastated cities and towns, and he 
seized quite a few of their fortifications. 

 §17 .،رسـید  خـود  عمـر  پایان به خود، حکومت از سال ده گذشت با ،هاساراسن مذکور رئیس محمد .
 و سوگندها تمام در که هستند قائل او براي منزلتی و احترام چنان امروز به تاها  آن که است کسی] این[

ـ  حـابو ( ابوبکر او جاي به. کنندمی تأیید خدا پیامبر و رسول عنوان به را او خودهاي  نوشته  از کـه ) ربِکَّ
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 او. مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت    هـا   آن توسـط  ،جانشـین وي بـه عنـوان    بـود  هاساراسن }قبیله همان{
 از يتعـداد  او و کردند ویران را هاقصبه و شهرها که کرد بسیج ایرانیان علیه را بزرگی بسیار لشکرکشی

  .کرد تصرف راها  آن استحکامات
 

 {...} 

 {...} 
 §23.'Uthman (Etheman) assumed the leadership of his people the Saracens and held 

the government for 12 years. [...]'Uthman was killed in an uprising of his own men. 

 §23 .ن قوم رهبري عثمانافـراد  قیـام  در عثمان[...]  .کرد حکومت سال 12 و گرفت عهده بر را ساراس 
  .دش کشته خود

 
 §24 . But soon Mu'awiya (Moabia) obtained his ('Uthman's) seat and ruled for 25 

years. However, for five of these years he waged civil war with his own [people], but 
indeed twenty he carried through with complete success, with the obedience of all the 
people of the lshmaelites. 

 §24 .گرچـه، . کـرد  حکومـت  سال 25 و رسید) عثمان( او تاج و تخت به) موآبیا( معاویه زوديه ب اما 
 تمـام  اطاعـت  با را سال بیست واقع در اما 1 ،کرد داخلی جنگ خود] مردم[ با هاسال این از سال پنج

 به انجام رساند. کامل موفقیت با یاسماعیل مردم
 

 §34. {MGH §32} 'Abd al-Malik achieved the apex of royal power and ruled for 20 
years. In the first year of his reign, applying all his experience and the courage of his 
mind against 'Abd Allah, whom his father had attacked many times in various battles, 
[he came] finally to Mecca, the home of Abraham as they think, which lies between 
Ur of the Chaldees and the city of Harran (Carras) in the desert. When a clash was 
initiated, king 'Abd Allah was killed by the general of the army, Tahihis by name, 
appointed by the king 'Abd al-Malik, and the head of the aforementioned king 'Abd 
Allah was cut off and presented to 'Abd al-Malik, the son of king Marwan, by the 
army general Aiais in Damascus…. 

 §34 .کومـت  ح اول سـال  در. کـرد  حکومت سال 20 و یافت دست یحکومت قدرت اوج به عبدالملک
 او بـه  مختلـف هـاي    جنـگ  در بارهـا  پدرش که عبداهللا برابر در را خود هامتش و تجربیات تمام ،خود

 2کننـد،  مـی  فکـر هـا   آن کـه  چنـان  ،ابراهیم خانه ،[آمد] مکه بهسرانجام گرفت.  کار به بود، کرده حمله

                                                        
و حد فاصل پادشاهی عثمان تـا معاویـه را بـا عبـارت      طالب ندارد.بینید این مولف خبر از شخصی به نام علی ابن ابیچنانچه می -1

  کند. جنگ داخلی پر می
یعنی عبدالملک به مکه آمد، جایی که بر طبق تصور اعراب، خانه ابراهیم در آنجاست. [اشاره واضح به کعبه]. در بخـش یعقـوب    -2

در اینجـا نیـز محـل دقیـق را ردگیـري       مت زدیـم. اي که آوردیم، جایی که نویسنده اسپانیایی در نظر دارد را عالادسایی در نقشه
  کنیم. می
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 آغـاز  درگیـري  کـه  هنگامی .دارد قرار بیابان در) کاراس( رانح شهر و هاکلدانی اور بین که[جایی] 
 عبـدالملک  پادشـاه  توسـط  کـه  2(؟) Tahihis نـام  بـه  سپاه [مقابـل]،  ژنرال توسط 1عبداهللاپادشاه  شد،

 ژنـرال  توسط ،مروان ملک پسر عبدالملک به و شد بریده عبداهللا شاه سر و شد کشته ه بود،شد منصوب
Aiais  (؟)3. تقدیم شد... دمشق در  

  

در مـورد  را و البته نزدیک بـا روایـات متعـارف    تکراري  تقریباً تاریخیهاي  نامه گزارشاز این پس، این رویداد
 دهد که نگـارش و انتقال حکومت به هشام ادامه می آورد و تا مرگ یزید ابن عبدالملکمیعبدالملک وقایع پس از 

، اسپانیایی دیگري نوشته شـده مولف  که توسط 754کافیست بدانیم که رویدادنامه فقط  در اینجا ضرورتی نداردآن 
  دهد.  ادامه می م. 754تا سال  کار این رویدادنامه را

  
   :نقد و بررسی

 کلـی  طـور  بـه اعراب و قدرت گرفتن آنهاست که  خاستگاه از مختصري تاریخ ،741 بیزانتسی-رویدادنامه عرب
کنـد  م. اظهار می 741ین تاریخ در اسالم در حال ساخته شدن هستند. ا متعارف تاروایبندي دهد استخواننشان می

ا و سـوگندها بـه پیـامبري وي قسـم     هـ داننـد و در نوشـته  ترین قبیله عرب مـی ها محمد را متولد اصیلکه ساراسن
 »پیـامبر «و  »رسـول «به عنوان  است که از محمدبرون مرزي ند. پس روشن است که این تاریخ، اولین کتاب خور می

 »رسـول اهللا «در واقع عبارت  کنیم اولین کتابی که به تاریخ آن اطمینان کامل داریم.ید میالبته تاک کند.اعراب یاد می
اشـاره دارد. خـواهیم دیـد کـه واضـع شـعار        و مستقل از هر شخصیت دیگري واقعی در اینجا به پیامبري تاریخی،

سال قبل از نوشته شدن  50 م. یعنی در حدود 690سال واقع در بوده است. در مروان عبدالملک » محمد رسول اهللا«
عبارت بنیادین ولی  شعاري محوري در حکومت خود در آورده است.به عنوان  این شعار را بیزانتسی -تاریخ عرب

برگزیده فرستاده «خالی از هرگونه هویت است. و حتی ممکن است به تعبیر لوگزنبرگ به معناي  »محمد رسول اهللا«
 همین کهردازیم. در اینجا پمفصل میبه صورت  به این مطلبتعبیر شود. « خداستایش باد بر فرستاده «یا » خداست

از سـال  » رسـول اهللا «و » محمد«موید این نظریه هستند که دو فنواژه کامالً  اسالمی، »برون مرزي«بدانیم که تواریخ 
م. تا حـدود اوایـل دهـه     625تنها از  کند.کند، بسنده میم. از شخصیت مستقل تاریخی حکایت نمی 625م. تا  690
  در حال تعریف شدن است.» یک پیامبربه عنوان «م. است که نقش محمد  740

 بدون هیج تردیدي در همین سـال یعنـی  این رویدادنامه باید گفت که ، »741رویدادنامه «در مورد تاریخ نگارش 
 عصـاي  سـال  24 مـدت  بـه  وم،سـ  لئـو  بیـزانس،  امپراتـور  که گویدنوشته شده است زیرا در جایی می م. 741 سال

                                                        
  منظور عبداهللا ابن زبیر.  -1
  روشن نیست منظور مولف چه کسی است. ولی کسی که این کار را عملی کرده حجاج ابن یوسف است.  -2
  Hoyland, 1997, pp. 616-618  ر.ك -3
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 717 سـال  در لئـو  این یعنی نویسنده از مرگ این پادشـاه خبـر دارد گفتنـی اسـت کـه      .گرفت دست به را سلطنت
وفات یافت. پس با توجه به اینکه این رویدادنامه خبر از مرگ  741 سال در بعد سال چهار و بیست و شد امپراتور

م. تـاریخش را نوشـته    741توان دریافت که وي در همـین حـدود سـال    م. ندارد، می 743هشام ابن عبدالملک در 
  است. 

درس خانه ابـراهیم  به شکل عجیبی آ 741که رویدادنامه این است کند التفات آدمی رامعطوف خود میولی آنچه 
بـین شـهر    آدرس وي جـایی  ولـیکن  دهـد. ها میآنجا خانه ابراهیم است) را به خواننده پندارند(که البته اعراب می

نامه نگار پندارد وقایعاولیگ می هاینتسافتد. کارل هاست. این آدرس جایی در عراق امروزي میاور کلدانیحران و 
دیگـري   محـل در  دهیم ایـن محـل احتمـاالً   نشان می(در جلد دوم این اثر) ولی ما در آینده زند. از سامرا حرف می

   است.
 ،دانـد پـس از عثمـان   نیـز مـی   741کند این است که رویدادنامـه  ایی میخودنم نکته دیگري که به نحوي آشکار

جنگ داخلی درگرفته است ولی خبر ندارد که سرداري که روبروي معاویه ایستاده چـه کسـی اسـت. مـا در آینـده،      
م.  819کس هیچ نامی از علی نشنیده است. تنها از سال م. همین وضع پابرجاست. هیچ 818خواهیم دید که تا سال 

شود. نکته این است طالب به صراحت در یک منبع سریانی آورده میبه بعد است که براي اولین بار نام علی ابن ابی
م. کمی بعدتر از حرکت کردن قلم اولین نویسندگان عرب همچون واقدي و ابـن سـعد و ابـن هشـام      819که سال 

گزاري منـابع  هـا تـاثیر  از این سالدقیقاً  این یعنیاست که در فصل اول مختصري از زمان نگارش هر کدام آوردیم. 
 661-660طالب متوفی در سـال  . با توجه به اینکه علی ابن ابیدر حال شکل گرفتن استعربی بر منابع غیر عرب، 

سال پس از مرگ وي نوشته شـده آمـده اسـت. چطـور      160م. است، پس اولین بار نام وي در منبعی که در حدود 
مدرك عینی دیگري مثل کتیبه یا نامه یا لـوح یـا حتـی     :ن شخص را اثبات کرد؟ فقط یک راه داردتوان وجود ایمی

بیاوریم. آیا چنین مدرکی داریم؟ خواهیم دید تـا بـه امـروز،    به دست هایی که در دوران خالفتش ضرب کرده سکه
  نیامده است. به دست مدرکی از وي در هیچ کجا گونه هیچ
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  م.) 750- 743( وحنا دمشقیی - 9- 2
برسیم. در مورد یوحنا اجازه دهید تمـام فضـاي   تا میانه قرن هشتم میالدي ترین سند در دست و جنجالی جالبترینبه 

یک خانواده عـرب مسـیحی، در   م. در  675در حدود سال  [احتماالً] می مسیحی بود کهزمان او را ترسیم کنیم. یوحنا عال
 معاویهدر دربار ] Sarjun ibn Mansurمنصور [عبارتی سرجون بنه وس یا بسرجیپدرش حالی چشم به جهان گشود که 

سـرجون  حتی پدربزرگ یوحنا یعنـی منصـور بـن    .کردسرپرست بخش دارایی دستگاه اداري امویان، خدمت میبه عنوان 
]Mansur ibn Sarjun رسد در که به نظر می] نیز از مقامات بیزانتسی [از مسئوالن گرفتن مالیات در زمان هراکلیوس] بود

ولید به سوریه، او یکی از مقامات بیزانتسی بوده است که در جریان تسلیم شهر به فاتحان جدید جریانات حمالت خالد بن
مدتی در و به مانند پدر،  .رشد کرده و شکوفا شده است در دربار اموي[=اعراب] ایفاي نقش کرده است. خود یوحنا نیز 

یوحنـا  معاویه در کـودکی  توان فهمید که سال تولد او میحدود از  کرد.عبدالملک مروان خدمت می امویان در زماندربار 
البته مناقشـاتی وجـود   است. دوره فترت [=فتنه دوم] انداخته هاي  در جنگ مرگ او، کودکی یوحنا راو  وفات یافته است

کـه روایـات    هاییاگر تاریخبه هر حال  وان بوده است.م. است و او در این زمان نوج 674دارد که زمان تولد او زودتر از 
. از ایـن پـس   معاویه بـوده اسـت  اند را قبول کنیم یوحنا قبل از دوره جوانی، در دربار معاویه و یزید بنمتعارف به ما داده

موسوم به  روهاین دو گهاي  مزاحم اوست. طی جنگترین  ادعاي خالفت دارد ولی عبدالملک مروان بزرگزبیر عبداهللا بن
تا  685دوران خالفت عبدالملک از سال عمالً  زبیر شده و، باالخره مروانیان موفق به شکست مصعب و عبداهللا بنفتنه دوم

ها و قدرت گرفتن عبدالملک تا زمان مرگ وي سالگی، شاهد پیروزي 30حدود  این یعنی یوحنا از گیرد.م. شکل می 705
توان دریافت که طبق روایات متعارف، دربـار  پس تا همینجا مین عبدالملک بوده است. و شاهد به خالفت رسیدن ولید ب

و هـیچ گزارشـی از   اسالمی باشد ولی یوحناي مسیحی، یکی از کارمندان ایـن دربـار اسـت.    کامالً عبدالملک مروان باید 
هـاي   در دوره«و نـه  » هـا در این سال« نهقرآن  کتاب مقدسی به نام ن دربار و یا وجود عناصر اسالمی مثلاسالمی بودن ای

یکی از پدران کلیساي ارتـدوکس  زیادي دارد و هاي  نوشتهیوحنا دهد. الزم به ذکر است که زندگی خود به ما نمی» بعدي
درست معلوم نیست که او  شود.هایی مثل عیدپاك خوانده میوي، در جشنهاي  شرق است که هنوز هم برخی از سروده

 انـد رخی گفتهبدر نزدیکی اورشلیم رفت تا راهب شود. ولی  »مار صبا«را ترك کرد و به صومعه اموي ی دربار از چه زمان
  غاز خالفت ولید بن عبدالملک این اتفاق افتاده است. بدالملک مروان و آپس از مرگ عدقیقاً 

بردن تصویر و شـمایل  به کار  سیوحنا در زمان خود نیز شهرت پیدا کرده است، از آنجا که گویا امپراطور بیزانت
، ایـن  ایسـتد افراد مقدس را نکوهش و ممنوع کرده بود و یوحنا دمشقی در مقابل این تصمیم امپراطور بیزانتس مـی 

     .آوردکار براي وي شهرت قابل توجهی به ارمغان می
دانیم دو کتاب که امروز می چهار کتاب به یوحنا منسوب شدهزیادي که از یوحنا داریم، هاي  وشتهنبه غیر از دست

یـا   De Haeresibus Liber نو کتابی دیگر با عنوا ست و ترجمه نشده،ا به عربی کتابرا ابوقره نامی نوشته، یک 
انـد کـه   نوشته شده است. برخی به اشتباه بحث کرده م. 749تا  743هاي  دارد، که حد فاصل سال »هادرباره بدعت«

 یوحنـا  احتمـالی قلـم در دسـت گـرفتن     م. نوشته شده باشد ولی این زمـان  730تا  715احتمال دارد این کتاب در 
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ها، بخش دوم چشمه دانش اسـت کـه بـه    زیرا درباره بدعت »ها.کتاب درباره بدعت«دمشقی است، نه زمان نوشتن 
این  م. اسقف شده است، پس زمان نوشتن 743درخواست اسقف کوسماس نوشته شده و از آنجا که کوسماس در 

تـرین دسـت   ینکته اینکه قدیم م. [زمان مرگ یوحنا] بوده است. 749م. تا  743هاي  تردید حد فاصل سالکتاب بی
به وجـود   یوحنااي ههتحریف در نوشتتواند این می متأسفانهنوشته از این کتاب نیز، مربوط به قرن یازدهم است و 

در این  ایوحن محل بحث ماست. جنجالی است که کتاب همان» هادرباره بدعت«یا » درباره الحاد«به هر حال  .وردآ
، محـل  صـدمین ارتـداد   .کندو صد مورد ارتداد را بررسی می .کندشناسد، اشاره میکتاب به انواع ارتدادهایی که می

ل آراي در این فصـ و را خطاي نیرنگ آمیز اسماعیلیان نامیده  اعرابارتداد یوحنا  زیرا ،بحث ما در این کتاب است
کتـاب  از من این فصل یوحنا دمشقی، هاي  به جهت اهمیت نوشته. را بررسیده استفردي بدعت گزار به نام محمد 

  آورم.و در ضمیمه همین بخش می هترجمه کرد از سایت کلیساي ارتدوکس او را
  

  میز اسماعیلیاننیرنگ آخطاي  :هادرباره بدعت
کنـد.  ین اعراب را با عنوان خطاي نیرنگ آمیز اسماعیلیان خطاب مـی ها، دکتاب درباره بدعتدمشقی در  یوحنا
دازد. پـر زدنـد، مـی  صدا میآن  و واژه ساراسن، نامی که اعراب را با ابتدا به تبار اعراب ،این فصل از کتابشوي در 
اراسـن یعنـی فاقـد    را سها  آن این روهستند. از » هاجر«نویسد که اعراب از نسل اسماعیل، فرزند ابراهیم و وي می

حرف  کَــبریا   khaba`rم ا از بت پرستی اعراب و بتی به ناابتداو  نامند.سارا [بدون سارا] و همچنین هاجریون می
پرستیدند. [پـس یوحنـا بـرخالف    را می »فرودیتآ«زند و معتقد است اعراب در گذشته بت پرست بودند و سر می

بـت پرسـتی    نبرده، بلکـه منظـورش واقعـاً   به کار آن  را در معناي تحقیري بسیاري از نویسندگان دیگر، بت پرستی
زنـد کـه بـدعت    حرف می» پیامبري دروغین«به عنوان  سپس یوحنا از محمد نامی .اسماعیلیان در گذشته بوده است

مسـتقل  یوحنا، محمد را پایـه گـزار دینـی    و فحواي کالم گزاري کرده و از راه راست خارج شده، نکته اینکه لحن 
ضـمن   .دارد ]مسـیحیت دیـن [ تفسیري اشتباه از صرفاً  بدعت گزار است یعنی داند، بلکه معتقد است که محمدنمی

دانـیم کـه پیـامبر اسـالم نیـز در ایـن زمـان،        کند. میاشاره می» هرکلیوس«اینکه یوحنا به ظهور این محمد در زمان 
 م.) 632-609( ادعاي پیـامبري م.)  641-610(کلیوس و هرا م.) 628-590( خسروپرویزهاي  درست در وسط جنگ

زنیم که روایات متعارف حرف میاي ه دهد ما از محمد نامی در دورپس این عبارت در کتاب، نشان می داشته است.
  به تاجر بودن محمد یا اولین پادشاهی اعراب ندارد.اي ه اذعان دارند. ولی یوحنا هیچ اشارآن  نیز به

 پرسـتیدند. کـه در زبـان خودشـان    پرستی، و ستاره صبح و آفرودیت را مـی اشتند به بتها عادت داین 

Khabár بت پرسـتان بزرگـی   ها  آن ،هراکلیوسو به این ترتیب، تا زمان شد به معناي بزرگ. نامیده می
  1.شان ظهور کرده استدر میاند محم به نام، پیامبري دروغین امروززمان تا به آن  از بودند.

                                                        
با استفاده  ها به یوحنا دمشقی، از ضمیمه همین بخش است. و البته ترجمه این فصل از کتاب یوحنا دمشقی را شخصاًتمام رفرنس -1

  ام.از سایت کلیساي ارتدوکس انجام داده
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و پـس از مالقـات و    محمد پس از اینکه با عهـد عتیـق و جدیـد برخـورد داشـت      نویسد کهمی حنا در ادامهیو
  رد. کجدید را تبلیغ میهاي  اندیشه 1ریاییآهمنشینی با راهبی 

 داشـتن بـا یـک     گفت و شنود، و همچنین، ظاهراً رخورد اتفاقی با عهد قدیم و جدیداین مرد، پس از ب
سمان بـه او نـازل شـده    آاعالم داشته که کتابی خاص از وي . [...] ادش را ابداع کردراهب آریایی، ارتد

یک چیـز مـورد احتـرام [و    به عنوان  مضحک در کتاب خود، قرار داده وهاي  او یک سري نوشته .است
  .داده است [=اعراب]ها  آن مقدس] به

در « شـود، نـازل مـی   سمان بـه او آهایی که از یشهاندنویسد که محمد ادعا داشته که براي ما می و یوحنا صراحتاً
  ).کندمسخره میرا  در اشاره به سوره بقرهیوحنا حتی خواب طوالنی او ( است. »وحی شدهبه او خواب 

 دهند که وقتی او در خواب بوده [این] کتاب بر او نازل شدهپاسخ میاعراب و [...] پرسیم ما می. 

را باید روشن و منظور از این سنگ . پرستدنامد که سنگ میبري دروغین مییوحنا محمد را پیغمچنانچه گفتیم 
همـان  این بت گوید که یوحنا به ما میزند. حرف می ]کبر[ Khabárی به نام بینیم که او از بتکرد. در متن یوحنا می

  :بوسیدمیرا آن  مالید وگوید چرا خود را به کعبه میولی در جایی می .فرودیت استآسر 
 نفـرت دارنـد، ارج   آن  ازهـا   آن کنند، زیـرا مـا صـلیب را کـه    می یبه بت پرست متهم آنها همچنین ما را

تـان  خودتـان را درمقابـل سـنگی در کعبـه     چگونه است کـه شـما   :دهیمپاسخ میها  آن بهنهیم. و ما  می
 گیرید؟بوسید و در آغوش میمیرا  آن مالید، و می

 :گویدو کمی جلوتر می

 را]  [آنعـادت داشـتند   هـا   آن فرودیتی است کهآزنند، سر همان اش حرف میدربارهها  آن نگ کهاین س
بـراي نـاظران   آن  روي تا امـروز، آثـار کنـده کـاريِ    خواندند. حتی می] Khabár[ خبررا آن  وبپرستند 

 .هشیار، قابل مشاهده است

شان از قبیل ابراهیم، موسی و عیسی دیگر و پیامبرانکه محمد، ادیان سامی  کندچنین اضافه مییوحنا در ادامه و 
امـا نکتـه    بلکه مخلوق و بنده خدا [=عبداهللا] اسـت.  ،لی معتقد است که عیسی پسر خدا نیستو. و... را قبول دارد

او گوید که زند. او با تمسخرِ محمد میحرف میقرآن  از چهار سوره این است که یوحنا ،تر در این بحثبسیار مهم
، اسـت  »زنـان «هـا نـامش   یکی از این کتابد. گذارمسخره میهاي  نامها  آن ورده و برايآهم  »مضحکیهاي  کتاب«

و  باشـد  سـوره مائـده  کـه بایـد   اسـت   »سفره«و دیگري کتابی با عنوان  به سوره نسا اشاره داردکه او روشن است 
حذف شده قرآن  رسد ازو به نظر می ه کدام استمعلوم نیست این سورکه ست ا» شتر خدا«دیگري کتابی با عنوان 

                                                        
م. بر مخلوق بـودن و   325ریوس در شوراي نیقیه در سال آشد، اگر در خاطرتان با .ریوسی استآریایی منظور آقبالً هم گفتیم که  -1

ن و آقـر  درواقـع  ریوسی رد شد.آهاي راي داده بود و از آن زمان اندیشه -خدا  یکی بودن خدا و پسریعنی  –ضد الوهیت مسیح 
هـا  ز همـان اوان کـودکی عالمـت   اند اکه گفته »بحیراست«منظور یوحنا از راهب آریایی، فردي به نام  .اندیشندریوسی میآاسالم، 

  این مطلب آمده است.  شرح پیامبري محمد را دید و... در بخش گفتگوي بت حاله،
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تـوان دریافـت   که به روشنی می است »ماده گاو«و کتاب بعدي  1ها حل شدهدیگر سورهآیات  و یا آیاتش در خالل
 طوالنی بودنش حرف نزنم بهتر اسـت. به خاطر گوید از سوره ماده گاو که سوره بقره است زیرا در جایی دیگر می

 اشاره کرده ها نیزاین سوره بخشی از محتواي اکتفا نکرده، بلکه بهها] [=سوره هااین کتاب از ام بردنن هب فقط یوحنا
به بـاد انتقـاد تنـد و تیـزي     را آن  زید، اشاره کرده و همسرحتی به داستان زید بن حارثه و زِناي محمد با  . اواست

توجه کردید؟ بگذارید از  :گویداست که یک جا می بو غری کار محمد و زید براي او عجیب قدر ایننآ( گیرد. می
تو زنت را طالق بدهی، و زید نیـز طـالق داد، و محمـد     ستش گفت خدا به من دستور داده کهاول بگویم، او به دو

بد نیست اشاره یوحنا بـه ایـن   .) هم با خیال راحت چند روز بعد گفت، خدا به من دستور داده با زنت ازدواج کنم
  :ها] را در اینجا بیاوریم=سورهها [کتاب

 عنـوانی  هـا   آن مضحک زیادي نوشت، [و] براي هر یـک از هاي  همانطور که گفته شد، این محمد کتاب
به صـراحت، شـرط قـانونی    آن  وجود دارد که در گذاشت. براي مثال، کتابی در مورد زنان [سوره نسا]

توانـد،  فـرد مـی    که تعدادي هر —اي  هر صیغبراي گرفتن چهار زن گذاشت، و اگر مقدور بود، یک هزا
خواهد طالق دهـد، و  . او همچنین قانونی گذاشت تا هر زنی را که میددارچهار زن، نگه [این] در کنار

 ..][. سپس کتاب شتر خدا وجود دارد.. [...] هر که را خواست به همان روش، براي خودش اختیار کند
و  [...] درخواسـت کـرد  هـاي   گوید، که مسیح از خداوند سـفر ، در کتاب سفره [مائده]، محمد میضمناً

بـه خـاطر    کـه  گویداحمقانه و مضحک دیگر میهاي  همچنین، در کتاب گاو ماده [بقره] یک سري چیز
  .عبور کنیمآن  کثرتشان به نظر من، باید از

کـدام   ها مشخص نیست(که البته یکی از این سورهقرآن  چهار سوره، هم نام یوحنا هم از محمد حرف زده پس
ریوسـی و  کشـیش آ ورده، هم از مالقـات محمـد بـا یـک     آ) را آینده حذف شده استهاي  است و احتماالً از قرآن

هم از محتویات کتاب او و شریعت او مثل ممنوع کردن شـراب،   .است هایش با این کشیش حرف زدهتدوین کتاب
با این تصـویر کلـی بـه    زند. حرف می داشتن و برداشتن غسل تعمید، و برخی سخنان مسیح و...سبت نگه برداشتن

  بپردازیم.یوحنا دمشقی هاي  نوشته نقد
  
  :قد و بررسین

زند. ولی با این حال حرف می محمدي که به دنبالش هستیماز دقیقاً  یوحنارسد که پیش از هر چیزي به نظر می
هـایی  با همین شاخصهپیامبر اسالم محمد  یوحنا ازآیا از خود بپرسیم در همین ابتدا  گرا باشیم وشک  جاست کهبه

و در کـل   شناسـیم محمد، پیامبري که ما امروز می در نگاه اول یوحنا بهچنانچه گفتیم زند؟ حرف میشناسیم که می
کـه مـا را بـه    قـدر  همـان  معتقدم کـه یوحنـا  من تر ولی در نگاهی دقیق استاشاره کرده  این فصل در پی او بودیم،

توان گفـت کـه اگـر    یا الاقل میگرداند. هم از محمد دور میقدر همان کند،نزدیک می ي که به دنبالش هستیممحمد

                                                        
  آمده است. 91:14، 91:13و  7:77، 7:73ن در داستانی از شتر خدا در قرآ -1
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ع گیري از شخصیت محمـد و تصـور اعـراب اولیـه (در واقـ     چشمهاي  زند، تفاوتاو از محمد مد نظر ما حرف می
   چرا؟دهد. ز او میسال) ا 120اعراب پس از 

 پیامبر [ولو پیامبر دروغـین] به عنوان  زیرا او نه تنها از محمد نامیکند ما را به محمد نزدیک می یوحناي دمشقی
و بـه  دقیقـاً   دهـد او پس این نشان می، وردهآو حتی بخشی از محتوایش را قرآن  هایی ازحرف زده، بلکه نام سوره

، پس با این اوصاف، ما با اولین خط شخصیتی از محمـد پیـامبر اسـالم آشـنا     سدشنامی محمد مد نظر ما رادرستی 
از مـا را  این آرایی که یوحنا آورده، در عین حـال  ولی چرا  شویم.شده و به شخصیت تاریخی وي خیلی نزدیک می

   :زیرا .به دالیل زیاد ؟گردانددور میمحمد تاریخی 
باید شناخت او س باید اسالمی باشد] پ طبق روایات متعارف قاعدتاًکه  اوال یوحنا در دربار امویان بوده [درباري

ـ ی بینیم. ولی چنانچه میداشته باشدخصوص دین حاکمان وقت ه بعصر خود هاي  کافی از تمام شاخصه هـیچ   اوحن
کتابی با نام  )م. 750تر از سال (تا اواسط قرن هشتم یعنی کمی قبلبراي یوحنا ضمن اینکه  .وردآنامی از اسالم نمی

و کتـاب   اسـالم  . پس تـا اینجـا در زمـان یوحنـا قطعـاً     زندمحمد حرف میهاي  وجود ندارد و وي از کتاب »نآقر«
آورد، خواهیم دید که اولـین نفـري کـه نـامی از اسـالم مـی      بعد هاي  ما در بخشوجود ندارد. قرآن  واحدي به اسم

دینی به عنوان  »اسالم«نام  قطعاً خالفت مامون عباسیی تا حدود است. یعن م.) 845(متوفی اي ه دیونوسیوس تلمحر
وجـود نـدارد. یوحنـا فـردي عـامی و      » قـرآن «کتابی بـه اسـم    مستقل وجود ندارد. و همچنین در زمان یوحنا قطعاً

وقـایع مـذهبی بسـیار مهمـی کـه در       نیست که از وقایع سیاسی عصر و خصوصـاً آن دوره بازاري -کوچه اصطالحاً
یک دلیلی که یوحنـا دربـار امویـان را [احتمـاال] در زمـان ولیـد       اصالً  افتد خبر نداشته باشد.ت او اتفاق میمجاور

بـوده اسـت. پـس اگـر در زمـان      » عبور از مسیحیت مورد قبول یوحنا«عبدالملک ترك کرد، دیدن ارتداد دربار و  بن
ـ » مضحک محمدهاي  کتاب« وجود داشت، آوردن لفظ» نقرآ«نا دمشقی، کتاب واحدي به نام یوح آمـد.  جـا مـی  هناب

» ويهـاي   کتـاب «پردازیم که در آنجا نیز از محمد و جالب است که ما در بخش بعدي به گفتگوي بت حاله نیز می
صحبت شده است. در گفتگوي بت حاله نام قرآن آمده، ولی جالب است که سوره بقره، توره [احتمـاالً تـورات] و   

کتابی است] را جدا از قرآن در نظر گرفته گویی بقـره و تـورات و گیگـی و قـرآن چهـار       گیگی [معلوم نیست چه
  کتاب مجزا هستند.  

را هـا   آن ، گرچـه کعبـه نیسـت   از این سنگ کند و منظورشیوحنا محمد را سنگ پرست خطاب می دوم اینکه،
بوسید، ولـی منظـور او از   میرا آن  ید ومالمی را به کعبهولی خودتان  ،کند که چرا صلیب را قبول نداریدمسخره می

بـت  « با توجه به هـرودوت احتمـاالً   دارد وخود یوحنا اذعان می فرودیت است کهسر آبدون تردید  »،پرستش«لفظ 
دیـت  وفرتوان حدس زد، سـر آ تر از زمان محمد است. میولی هرودوت بسیار قدیمی بوده است. »بت اهللا«یا » الت

واقع با این رویکرد، اهللا و الت مذکر و مونث یک بت هستند. به هر حال یوحنا نام این بـت   در بت اهللا بوده باشد.
هـاي   کـاري فرودیـت و کنـده  آسـر  ، نجا بروندآبه  هشیار گوید هنوز هم اگر ناظرانمییوحنا حتی  داند.می» کبر«را 

در زمان نگـارش یوحنـا،    ،اجعه کنیماسالمی مر سنتی تواریخبه جالب است که چنانچه . بینندمی را روي این سنگ
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در یـک فرهنـگ   کـامالً   اسالمی باشـد. و یوحنـا  کامالً  اسالم باید به یک پختگی نسبی رسیده باشد و دربار امویان
یـابیم کـه   کنیم درمـی برون مرزي و اسناد عینی دیگر مراجعه میهاي  ولی وقتی به نوشته ،باشد شکوفا شده اسالمی

میالدي، اصالً خبري از اسالم نیست و نام محمد بـه تـازگی در حـال پـر      740شقی در دهه حتی در زمان یوحنا دم
مورخـان اسـالمی را   هـاي   رنگ شدن است. عجیب است که یوحنا فردي ناآشنا به منطقه و دربار نیست. اگر نوشته

ضـمن   خطـاب کنـد؟  یوحنا محمد را پیامبري دروغین و سنگ پرسـت   اصل قرار دهیم آنگاه باید پرسید که چگونه
د هنوز هم اگر بـه آنجـا برویـد سـر     گویگویند ولی یوحنا میها سخن میاینکه تواریخ اسالمی از شکستن تمام بت

گویـد  یوحنا طوري سخن میدر اینجا اختالف فاحش با تواریخ سنتی، مشهود است.  1بینید.میدر آنجا فرودیت را آ
  .نیستقرآن  خبري از اسالم و دهد، هیچا حرکت مییی که یوحنا قلمش رهاسال هفاصلدر  گوییکه 

یا الاقل در میانه قرن هشتم، ، واعظی به نام محمد وجود داشته، ایوحنهاي  با فرض قبول تمام نوشته سوم اینکه،
و یوحنـا وي را پیـامبر   واعظی که اعـراب او را پیـامبر خـود    البته شایعاتی از واعظی به نام محمد در جریان است. 

 در قرن هشتم میالدي نیـز، » پیامبر دروغین«اف هم، بحث این است که این با این اوصولی . کندین خطاب میدروغ
که یوحنا یک بخش کوتاه از کتاب خود را به  جدي گرفته نشده استآن قدر  یا بهتر بگوییم،شنا بوده و آناآن قدر 

قاید این محمد پایدار باشد و مهمان ناخوانده گویی که قرار نیست عدهد. ارتداد و بدعت گزاري وي اختصاص می
و خـروج از دیـن مسـیح    از نظر یوحنا محمد یک واعظ است که مرتد است، ولی ارتـداد ا در واقع  مسیحیت است.
مـد از  . پس از نظر یوحنـا مح پسر خدابه عنوان  ولی نه گوید که شما مسیح را قبول داریدشکارا میآنیست، یوحنا 

 نددیندار هست محمد و اعراب پس ،) خارج شدهپسنددمیرا آن  که خود یوحناهاي  (اندیش اندیشه درست مسیحی
  . و هرگز بحثی از دین مستقل نیست.نوع غلط آن از ولی
شاه و محمد واعـظ  یا این پادآزنند، پادشاه حرف میبه عنوان  ما در اسناد قبل دیدیم که از محمدنامی از طرفی 

(یـا حـداقل بـا توجـه بـه       فاتح ایران و سوریه و فلسطین اسـت طور یک پادشاه که ري، پس چآیکی هستند؟ اگر 
شناسـت و جـدي   آناتا میانه قرن هشتم مـیالدي   روایات اسالمی، نتایج کار وي، مسبب فتح این مناطق شده است)

، چرا خبـري  ها پادشاه اعراب بودهکیست؟ این فرد سال بوده پادشاه اعراب ي کهاگر خیر، پس محمد؟ گرفته نشده
  از او نیست؟

نشـینی  با همو ت کرد محمد با او معاشروقتی زند که چهارم اینکه، یوحنا از راهبی آریایی [=آریوسی] حرف می
 در سوره نحلقرآن  در اتفاقاًآورد. این افکار بدعت آمیز را می ،با این راهب آریوسی از عهد قدیم و جدید آشنا شد

 دهـد، بگـو  بشر عجمی به او یاد مـی آن  راآیات  گویند اینکافران می« :گوید) که می16:103وجود دارد (اي هآی نیز

                                                        
هـا  پتراي امروزي هنوز هـم بـت  مکه واقعی شده است، این بوده که در به عنوان  یک نقدي که به دن گیبسون در اصالت شهر پترا -1

م.] اگر به آنجا بروید، سر آفرودیـت وجـود    740گوید هنوز هم [در دهه بینیم که یوحنا دمشقی میوجود دارند، ولی در اینجا می
ري این خود دلیل دیگ است. کذب و برگرفته از داستان ابراهیمها دارد. این یعنی روایت اخبارنویسان مسلمان مبنی بر شکستن بت

    نویسند نه رویدادهاي واقعی.است که مورخین اسالمی تاریخ رستگاري می
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 کند که فردي عجم بـه محمـد کتـاب   اشاره میآیه  این» .غیرعرب استعجم یا است ولی او فردي  عربیقرآن  این
ارد بپرسـیم کـه ایـن راهـب     ولی جـا د کند. چنین مطلبی اشاره میبه دقیقاً  دهد، و یوحنا دمشقی نیزرا یاد میقرآن 

کند یعنی پیـامبري عیسـی را قبـول دارد    عقاید آریوسی را منتشر میدقیقاً قرآن  آریوسی چه کسی است؟ از آنجا که
رسد. ولی این فرد آریوسـی چـه   بیند، این گزارش یوحنا صحیح به نظر میولی او را فرزند خدا یا شریک خدا نمی

شیشی به اسم بحیرا حرف زده شده که اولین بار عالمـت پیـامبري محمـد را    کسسی است؟ در روایات اسالمی از ک
دهـد)  بر روي بدن او دید. آیا بحیرا که نامش هم به معناي کشیش است (کشیشی با نـامی کـه معنـاي کشـیش مـی     

ه این کشیش هر کـ به هر حال  سوره نحل است؟ 103آیه  یوحنا و فرد مورد اشارههاي  راهب آریوسی نوشته همین
   دهد مبدا وحی محمد، او بوده است.باشد نشان می

گیرد ولی یوحنا دمشقی بـه مـا نشـان    نکته بسیار مهم اینکه محمد راویان اسالمی، آیاتش را از جبرئیل میپنجم 
شـود.  دهد که محمدي که در زمانه او شایعه شده پیامبر است، مدعی بوده که آیاتش در خواب بـه او وحـی مـی   می

و  پیامبر در جامعه تبلیغ شده،به عنوان  نام محمدي زمان خلیفه هشام، ز زمان عبدالملک به بعد، خصوصاًا این یعنی
نشـان   به وضوحگیرد. چگونه؟ در خواب. این مورد نیز گفتند که محمد ما، پیامبر است و آیاتش را از آسمان میمی
براي محمـد، بـه امـور مـاورایی     اي هنامشتن زندگینویسان و اخبارنویسان مسلمان تا چه حد در نودهد که سیرهمی

   چنگ انداخته تا پیامبر خود را وصل به عالم باال نشان دهند.
 را هـا سـوره  وي و حتـی محتویـات ایـن   هاي  حد از محمد خبر دارد که نام سوره، اگر یوحنا تا این اینکه ششم

باید پرسید ما اینجا اصالً  زند؟مد دیگري حرف مییا او از محآ کند؟خطاب می »سنگ پرست«چرا وي را  ،وردآ می
واعـظ و  بـه عنـوان    که ما با چند نفر (محمد اول، محمد دوم و..) بعید نیست زنیم یا چند نفر؟از یک نفر حرف می

دوره بساط ادعاي پیامبري داغ بوده است و افراد آن  . چرا که راویان مسلمان گفتند درمواجه باشیمقرآن  يسراینده
را از  ]قـرآن هاي  [یعنی سوره محمدهاي  ام کتابف یوحنا دمشقی ندعایی را داشتند. پس با این اوصایادي چنین از

قبـل،  هـاي   دانـان مسـیحی سـده   اشـعار الهـی  ] هاسوره[=ها کرد که این کتاب زنیگمانهتوان چنین ؟ میداندکجا می
با خوانشی سریانی به مـا  قرآن  کند کهنبرگ هم اشاره میچنانچه لوگز .افراهات یا افرایم سوري بوده استهمچون 

دهـد کـه   یا در جاي دیگر نشـان مـی  » کنید؟انکار میرا آن  ام پس چرابگو من فقط کتاب را ترجمه کرده« گویدمی
توانـد  محمـد مـی  هـاي   سوره قدر در جشن کریسمس آمده و شعري ترجمه شده از افرایم سوري است. پس کتاب

بینیم یوحنـا کتـابی بـا عنـوان     شود که میاین فرض زمانی تقویت میدانان مسیحی باشد. ي الهیشده اشعار ترجمه
ممکن است که محمد دیگـري  یا آاطالعی نداریم. پس  [=سوره]را معرفی کرده که ما امروز از این کتاب  »شترخدا«

تـوان  البته می باشد؟ قاید یهودیت مسیحیمجموع کار چند مبلغ مذهبی با عقرآن  و ؟باشد نیز ادعاي پیامبري داشته
ذف حـ کامالً  یا بعدهاقرآن  تدوین کتابیوحنا وجود داشته و در دوره در زمان  سوره شتر خداچنین فرض کرد که 

صـورت روایـت مسـلمانان مبنـی بـر       کـه در ایـن   باشد. دیگر حل شدههاي  سورهآیات  یاتش در خاللآیا و  شده
مجـزا،  به صـورت   سوره چنددر قرآن  نباید فراموش کنیم که اشتباه است. البتهکامالً  توسط عثمانقرآن  آوري جمع
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توانیم این مطلـب را بفهمـیم   دقیق نمی همین کتاب را دیده؟ ایا یوحنآزند، یاتی دارد که از شتري خاص حرف میآ
و یوحنـا هـم بـه     اشـته وجود ندقرآن  شود که در زمان وي کتاب واحدولی هر چه هست از آراي یوحنا روشن می

یوحنا این است کـه  هاي  و نکته بسیار جالب این بخش از نوشته. قرآن ها دسترسی داشته نه کلبرخی از این کتاب
تر خودشان این داسـتان را  وقت زیادي براي تمسخر داستان شتر خدا گذاشته است. این یعنی اگر اعراب، پیشوي 

ر دلیلی بر این همه تمسخر یک پدر مسیحی نبود، پس این یعنی در این شان حذف کرده بودند، دیگاز کتاب مقدس
نهایی، این داسـتان کامـل، یـا حـداقل بخـش      شود، در نسخههنوز تدوین نشده و در آینده که تدوین میقرآن  زمان

  شود.حذف میآن  بزرگی از
در دست داریـم، دستنویسـی از    که اينسخهششم، نباید فراموش کرد که کتاب اصلی یوحنا به ما نرسیده و این 

قرن یازدهم است. ولی با توجه به محتویات این فصل، بعید است کلمات کلیدي (الاقل مربوط به بحث مـا) تغییـر   
  کرده باشد.

، کسی که در دربار معاویه و یزید بن معاویـه بـزرگ شـده و در دربـار     ا دمشقییوحن نتبجه ابنکه چنانچه دیدیم
دهد تا جایی که او را سـنگ  شناسیم به ما میبوده آراي متناقضی نسبت به محمدي که می عبدالملک مشغول به کار

دورادور نیسـت  هاي  او ندانسته چیزي را گفته باشد. چون آراي او بر اساس شنیدهداند و امکان ندارد که پرست می
نه از اسالم و نه از کتابی چنین یوحنا هم خود شاهد عینی این دوره با آگاهی کامل به اوضاع عصر خود است. بلکه

بـه  ه، کمااینکـه  زند چندان جدي گرفته نشدحرف میآن  زند، و روشن است محمدي که او ازحرف میقرآن  به نام
دیـن  » گـراز بنیـان «نـه   بینـد، همین دین جاري در منطقه یعنی مسیحیت مـی » بدعت گزار«محمد را او رسد نظر می
تـا   690هاي با اسنادي که در دست داریم، مابین سال ن بخش یعقوب ادسایی گفتیم،در پایا البته همانطورو جدید. 

 725ولی از حدود سـال   ،دانند که نقش او چیستدقیق نمیاین دوره م. نام محمد پدیدار شده، ولی مسیحیان  725
ن بـا زمـان نوشـتن یوحنـا     را گرفته و مسیحیان نیز از این موضوع خبر دارند. ای» پیامبر«این محمد نقش  ،م. به بعد
م. نـه تنهـا عنـوان     750 قبل از تا  725رسد که از سال همخوانی دارد. به نظر میاو هاي  و محتویات نوشتهدمشقی 
ي او و هم احکام شریعتی [=قـانون]  نامهها به بعد، هم زندگیشده بلکه از این سال تثبیتمحمد در جامعه  پیامبري

نام او آمده، در جامعه پخش شده است. ولی هنوز هم دینی جدید و مستقل به نام اسـالم   که او آورده، یا حداقل به
ها نیـز در مقابـل یهودیـان و    گزار است که ساراسنبراي اعراب، نام یک قانوندر ابتدا وجود ندارد. در واقع محمد 

داشت ما صحیح اسـت. حـال   دهد که این برگفتگوي بت حاله نیز به ما نشان میمسیحیان، صاحب شریعت باشند. 
پایان ولید ابن عبدالملک و مختصري از زمـان  چگونه این اتفاق رخ داده؟ فصل بعد در زمان پادشاهی عبدالملک تا 

 آوریـم کـه  در آنجا اسنادي از قلمروي اعراب [اسناد درون مرزي] مـی مفصلی از آن خواهیم داشت. بررسی  هشام،
  ند. کهمین راي باال را اثبات میدقیقاً 
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      ضمیمه

 There is also the superstition of the Ishmaelites which to this day prevails and keeps 
people in error, being a forerunner of the Antichrist. They are descended from 
Ishmael, [who] was born to Abraham of Agar, and for this reason they are called both 
Agarenes and Ishmaelites. They are also called Saracens, which is derived from 
Sarras kenoi, or destitute of Sara, because of what Agar said to the angel: ‘Sara hath 
sent me away destitute.’ 

 داشـته،  نگـه  گمراهـی و مـردم را در   شایع شـده روز همچنین خرافاتی از اسماعیلیان وجود دارد که تا ام
 ی که] از [پشت] ابـراهیم از تبار اسماعیل هستند، [کسها  آن .است ]دمسیح[=ضدجال  ی ازپیشگام[که] 

 مچنـین د. هشونعیلیان، هم هاجریون نامیده میها، هم اسماآن ] هاجر متولد شده، و به این دلیلو بطن[
ریشه گرفته  سارا] 2[=فاقد destitute of sara ای sarras kenoi شوند، که ازمینامیده  1هانساراسها  آن

 است. 

                                                        
ي ایـن واژه از  ریشـه  که این واژه از کجـا آمـده اسـت.    دقیق روشن نیست اقوال مختلفی هست و» نساراس«کلمه  ریشهدر مورد  -1

کـه یوحنـا     sarras kenoi است، یعنـی عبـارت   sarakenos  از یونانیو  Saracenus  از التینو  Saracin, Sarrasine  فرانسه
هم ولی نظریه دیگري است.  مشتق شده sara kenoiاز اصطالح التین یا یونانی احتماال ، است ها گفتهني ساراسدمشقی در ریشه

اسـت.   »نشـرقیو « یـا همـان    sharquiyinبه عبارتی(شاراگیون) و یا  sharaquiyin ن در واقع چرخش واژهکه ساراس وجود دارد
یـا  و  ساراسـن گفتند که در چرخش آواییِ یونانی و التین، این واژه به ساراسـیون یـا   می »شرقیون«اعراب را با این ریشه  درواقع

به معناي چادر گرفته شده و به چادرنشـینی   sara-scenite  ز واژه التینا saraceneد معتقدنه است. برخی هم ساراسن تبدیل شد
ـ   sarra kenoi ازمعتقد اسـت کـه ایـن واژه     ]یوحنا دمشقی[=، سنت جان دمشقی مچنانچه دیدی .اعراب اشاره دارد بـه قـولی   ا ی

destitute of sara  یاempty of sara  سارا مـرا   :هاجر به فرشته میگوید دهد، زیرابهره از سارا مییا بیگرفته شده که معناي فاقد
بدون سارا اسـت  اصطالح خالی از سارا یا  destitute of saraز گویند، منظور ااي میدهنجا راند. ولی عآاز هیچ چیزي فقیر و بی

ن، در ریشه کلمه ساراسرود، پس برخی میبه کار  به معناي بنده» قین«از آنجا که همچنین . ابراهیم و هاجر دارد که اشاره به رابطه
روشن است که بسیاري  .که به هاجر اشاره داردقین یعنی بنده سارا یا سارهقین معتقدند که سارا واند اشاره کردهنیز  »قین-ساره«به 

زیرا کارشـان دزدي   ،گفتنداند اعراب را سارقین میاند و گفتهسارقین را در همان زبان عربی، در معناي دزدان یا سارقین معنا کرده
 شد.و سرقت بود که بعید است این دیدگاه صحیح با

کتاب مقدس به این نتیجه رسـیدم   همچنین ونی فقر و نداري شدید، ولی من در مقایسه با متن التین و یونانی یع destituteکلمه  -2
بـه   که خود یوحنا دمشقی  kenoiکلمهاصالً  خوانده شود.یا خالی بودن و فاقد چیزي  outside یا empty اینجا باید معادل که در
 دهد.میبودن از هر چیزي  یز، در یونانی معناي خال، یا خالیبرده نکار 
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  1.کس] راندو بی[فقیر  سارا مرا :زیرا هاجر به فرشته گفت
 These used to be idolaters and worshiped the morning star and Aphrodite, whom in 

their own language they called Khabár, which means great. And so down to the time 
of Heraclius they were very great idolaters. From that time to the present a false 
prophet named Mohammed has appeared in their midst. This man, after having 
chanced upon the Old and New Testaments and likewise, it seems, having conversed 
with an Arian monk, devised his own heresy. Then, having insinuated himself into the 
good graces of the people by a show of seeming piety, he gave out that a certain book 
had been sent down to him from heaven. He had set down some ridiculous 
compositions in this book of his and he gave it to them as an object of veneration. 

 پرسـتیدند. کـه در زبـان خودشـان    پرستی، و ستاره صبح و آفرودیت را مـی ها عادت داشتند به بتاین 

Khabár بت پرسـتان بزرگـی   ها  آن ،هراکلیوسو به این ترتیب، تا زمان  2شد به معناي بزرگ.نامیده می
این مرد، پس . در میانشان ظهور کرده است دمحم به نام، پیامبري دروغین امروززمان تا به آن  بودند. از

داشتن با یـک راهـب آریـایی،     گفت و شنود، و همچنین، ظاهراً رخورد اتفاقی با عهد قدیم و جدیداز ب
جـا   اري ظـاهري گنمود کردن زهد و پرهیزم، با واسپس، خودش را به لطف مرد. ارتدادش را ابداع کرد

                                                        
تقصیر توست که کنیز تو مرا حقیـر  « :ساراي به ابراهیم گفت. 5از سفر پیدایش است که:  16:16تا  16:5اشاره یوحنا به این آیات  -1

از تـو   نماید. خداوند خودش حق مـرا اي که فهمید آبستن است، مرا حقیر میولی از آن لحظه ،امشمارد. خودم او را به تو دادهمی
پس ساراي بناي بد رفتاري با هاجر گذاشـت. [تـا    »خواهی با او رفتار کن.او کنیز توست، هر طور که می« :. ابرام گفت6 »بگیرد.

اي هاجر، کنیز « :یافت، فرشته پرسید» چشمه شور«ي خداوند هاجر را نزدیک . در بیابان فرشته8-7جایی که] او از خانه فرار کرد. 
نزد «ي خدا فرمود فرشته .11-10-9 »ام.ي بانوي خود گریختهمن از خانه« :هاجر گفت »روي؟اي و به کجا میآمدهساراي، از کجا 

کنم. اینک تو حامله هستی و پسري خواهی زائیـد. نـام او را اسـمائیل    شمار میبانوي خود برگرد و مطیع باش. من نسل تو را بی
. پسر تو وحشی خواهد بـود و بـا بـرادران خـود سـر      12ي تو را شنیده است. ه و نالهبگذار. چون خداوند آ» شنودخدا می«یعنی 

م و د گفت: آیا من به راستی خدا را دید. هاجر با خو13 »سازگاري نخواهد داشت. او بر ضد همه، و همه بر ضد او خواهند بود.
. بـه همـین   14نام نهاد. ») بینیتو خدایی هستی که می«(یعنی » انت ئیل رئی«زنده ماندم؟ پس خداوند را که با او سخن گفته بود 

. هـاجر بـراي   15نامیده شد. ») بینداي که مرا میچاه خداي زنده«(یعنی » رلحی رئیبئ«جهت چاهی که بین قادش و بارد است را 
 . در این زمان ابرام هشتاد و شش ساله بود.16ابرام پسري زائید و ابرام او را اسمائیل نامید. 

بر،  Khabár لمهک - 2  "بزرگ"گرفته شده که معناي  »ك.ب.ر«از مصدر و خالصه است کبیر، کبیرون  که مشتقات آن اکبر،یا کَ
 را نقل کرده یا اکبر] کبیر[دمشقی صفت این بت  ایم. آیا یوحناما نام چنین بتی را از اخبارنویسان مسلمان نشنیده. دهد می

ولی در توضیحات بدانم. ونانیزه یا سریانیزه این کلمه را ی Khabárکلمه ه نیافتم که شکل این کلمبتی هم حتی نام؟ من است
 هـا هرودوت سالگوید: وي می که آوردن آن خالی از لطف نیست. گشا نقل شدهمترجم انگلیسی، از هرودوت عباراتی گره

را االیالة یا  اعراب نام بت تی] بود، وفرودیت آسمانی [=بهشآا ی  ’Heavenly Aphrodite‘آیین اعراب نوشته است که قبل
Alilat خواندمی (Herodotus 1.131) عتقاد دارند، دیونوسیوس که آن راهرودوت گفته است اعراب به دو خدا ا Orotalt 

ها، اند. و برخی کتیبهخوانده »عروس دوشرا«بت الت را  ،هاي نبطیکتیبهد. خواننیم Alilat فرودیت که آن راآخوانند، و یم
انـد الت، مونـث   گفتـه  کـه مان الت است، ه khaba`rت ب پس با این توضیحات، احتماالًاند. خوانده »مادر دوشرا«الت را 

 ت.اهللا اس ي شده
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هـاي   او یـک سـري نوشـته    .سمان به او نازل شـده اسـت  آاعالم داشته که کتابی خاص از انداخته، وي 
داده  [=اعـراب] هـا   آن یک چیز مورد احترام [و مقدس] بهبه عنوان  مضحک در کتاب خود، قرار داده و

  .است
  

 He says that there is one God, creator of all things, who has neither been begotten nor 
has begotten. He says that the Christ is the Word of God and His Spirit, but a creature 
and a servant, and that He was begotten, without seed, of Mary the sister of Moses 
and Aaron. For, he says, the Word and God and the Spirit entered into Mary and she 
brought forth Jesus, who was a prophet and servant of God. And he says that the Jews 
wanted to crucify Him in violation of the law, and that they seized His shadow and 
crucified this. But the Christ Himself was not crucified, he says, nor did He die, for 
God out of His love for Him took Him to Himself into heaven. And he says this, that 
when the Christ had ascended into heaven God asked Him: ‘O Jesus, didst thou say: 
“I am the Son of God and God”?’ And Jesus, he says, answered: ‘Be merciful to me, 
Lord. Thou knowest that I did not say this and that I did not scorn to be thy servant. 
But sinful men have written that I made this statement, and they have lied about me 
and have fallen into error.’ And God answered and said to Him: ‘I know that thou 
didst not say this word.”  

 گویـد کـه   و می. ا، که نه زاده و نه زاییده شده استگوید که یک خدا وجود دارد، خالق همه چیزاو می
یـه [یعنـی   ، و اینکه او زاده شده، بـدون ذر استبنده  یک اما یک مخلوق و، مسیح کالم خدا و روح او
بـه   کـالم و خـدا و روح،   گویـد او می زیرا .از مریم، خواهر موسی و هارون بدون لقاح و تخم گزاري]

و او . یسی، که پیـامبر و بنـده خـدا [=عبـداهللا] بـود را زاییـده اسـت       ع ،مریم دخول کرده و او [=مریم]
را  ][=بـدلش به صلیب بکشـند، کـه شـبحش    او را ، خواستند برخالف شریعتگوید که یهودیان می می

رد،    و مصـلوب شـد  مسیح خودش نه گوید پس او می .دستگیر کردند و به صلیبش کشیدند زیـرا  نـه مـ
گویـد کـه   مـی  این را او . ورا به آسمان نزد خودش برد وي[=عیسی]، عشقش به او به خاطر خداوند، 

مـن خداونـد و پسـر خـدا     « :مسیحا، آیـا تـو گفتـی    :او پرسید سمان، باال رفت، خدا ازآوقتی مسیح به 
ام و ترینی که مـن ایـن را نگفتـه   گاهآو ت .خداوندا، به من رحم کن« :گویدپاسخ می ؟ و مسیح در»هستم

انـد کـه مـن ایـن ادعـا را      اما گناهکاران نوشته. امه، خدمتکار] تو باشم را رد نکردهبند=[من، اینکه عبد 
 :و خداوند پاسـخ داد و بـه او گفـت   . اندو در گمراهی افتاده .»وغ گفته انددرباره من درها  آن ، وامکرده

  .»دانم که تو این کلمات را نگفتیمن می«
 

 There are many other extraordinary and quite ridiculous things in this book which he 
boasts was sent down to him from God. But when we ask: ‘And who is there to testify 
that God gave him the book? And which of the prophets foretold that such a prophet 
would rise up?’—they are at a loss. And we remark that Moses received the Law on 
Mount Sinai, with God appearing in the sight of all the people in cloud, and fire, and 
darkness, and storm. And we say that all the Prophets from Moses on down foretold 
the coming of Christ and how Christ God (and incarnate Son of God) was to come 
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and to be crucified and die and rise again, and how He was to be the judge of the 
living and dead. Then, when we say: ‘How is it that this prophet of yours did not 
come in the same way, with others bearing witness to him? And how is it that God 
did not in your presence present this man with the book to which you refer, even as 
He gave the Law to Moses, with the people looking on and the mountain smoking, so 
that you, too, might have certainty?’—they answer that God does as He pleases. 
‘This,’ we say, ‘We know, but we are asking how the book came down to your 
prophet.’ Then they reply that the book came down to him while he was asleep. Then 
we jokingly say to them that, as long as he received the book in his sleep and did not 
actually sense the operation, then the popular adage applies to him (which runs: 
You’re spinning me dreams.)  

 از طـرف خـدا    کـه  زندغیرعادي و مضحک دیگري در کتابش وجود دارد که او الف میهاي  خیلی چیز
و چه کسی هست تا شهادت دهد که خداوند به او کتـاب  « :پرسیمیکه ما ممانیلیکن ز. به او نازل شده
و د. آورنکم می »ه چنین پیامبري ظهور خواهد کرد؟از پیامبران پیشگویی کرده ک یککدامداده است؟ و 

و آتـش و تـاریکی و    نا، بـا ظهـور خداونـد در ابـر    که موسی شریعت را در کوه سـی  شویممتذکر میما 
گوییم که تمام پیامبران، از موسی به بعد، آمدن مسـیح را  و ما می. ر نظر کل مردم دریافت کردد 1طوفان

پیشگویی کردند و [اینکه] چگونه مسیح خدا (و تجسم پسر خدا) بوده تا بیاید و مصلوب شود و بمیرد 
چگونـه  « :گـوییم سپس، وقتی که ما می .و دوباره برخیزد، و [اینکه] چگونه او، قاضی زنده و مرده باشد

و چگونه است  مدن] او ندادند؟آه نیامده، [و] دیگران شهادت به [است که این پیامبر شما به روش مشاب
کـه  آن گونـه   کنید، به این مرد اعطا نکـرده، اشاره میآن  که خداوند در حضور شما، کتابی را که شما به

 —» نیز، یقـین داشـته باشـید؟   تا شما  ،رداعطا ک کوه [پر از] دودرا به موسی، در نظر مردم، و شریعت 
ـ  مـا ایـن را مـی   «گوییم، ما می. دهددهند که خدا هرچه بخواهد انجام میپاسخ میها  آن ی مـا  دانـیم، ول
دهند که وقتـی او در خـواب بـوده    پس پاسخ می »این کتاب به پیامبرتان نازل شدهچگونه پرسیم که  می

که کتاب را  گوییم که، تا زمانیمیها  آن ه مزاح [شوخی کنان] بهسپس ما ب. [این] کتاب بر او نازل شده
بـه   نکرده، دراین مواقع ضرب المثل رایجـی بـراي او   حسدر خوابش دریافت کرده، و بالفعل اثري را 

[برخی مترجمین، ضرب المثل داخـل   کنی.)خیال بافی میدارید براي من شما  :گویدکه میرود (میکار 
  اند.]دهپرانتز را نیاور

 

                                                        
آیـم. [...] بگـو   . خداوند به موسی گفت من در ابر غلیظی نـزد تـو مـی   9است.  19اشاره یوحنا دمشقی به آیه از باب  سفر خروج -1

خواهم در طور [=کوه] سینا در برابر چشمان بنی اسرائیل نازل شوم.حدودي دور تا دور کوه را بشویند چون من میهاي خود لباس
. صبح روز سوم صداي هولناك رعد و برق 16شود. [...] تعیین کن تا مردم جلوتر نیایند... هر که از این حدود جلوتر آید کشته می

. تمام کوه از دود پوشیده شده بود. زیـرا  18آمد. سپس صداي بسیار بلندي برخاست [...] را شنیدند، و ابر غلیظی روي کوه پدید 
. آنگـاه  20لرزیـد. [...]  رفت و تمام کـوه مـی  خداوند در آتش بر آن نزول کرد. از کوه دود برخاست و مانند دود کوره در هوا می

 واب داد.موسی با خدا سخن گفت و خدا با صدایی همچون رعد و برق به موسی ج
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 When we ask again: ‘How is it that when he enjoined us in this book of yours not to 

do anything or receive anything without witnesses, you did not ask him: “First do you 
show us by witnesses that you are a prophet and that you have come from God, and 
show us just what Scriptures there are that testify about you”’—they are ashamed and 
remain silent. [Then we continue:] ‘Although you may not marry a wife without 
witnesses, or buy, or acquire property; although you neither receive an ass nor possess 
a beast of burden unwitnessed; and although you do possess both wives and property 
and asses and so on through witnesses, yet it is only your faith and your scriptures 
that you hold unsubstantiated by witnesses. For he who handed this down to you has 
no warranty from any source, nor is there anyone known who testified about him 
before he came. On the contrary, he received it while he was asleep.’ 

 است که هیچ کـاري را   ملزم کردهچگونه است که وقتی او در کتاب خودش، ما را  :پرسیموقتی ما دوباره می
خودت شواهدي ابتدا « :نپذیریم، شما به او نگفتید هیچ چیزي را [بدون شواهد] ندهیم یا بدون شواهد انجام
و فقط همین را به ما نشان بده که چـه  . به ما نشان بده رااي ه و اینکه تو از طرف خدا آمد که تو پیامبر هستی

شـوند و سـکوت   مـی  شـرمنده هـا   آن —» درباره [پیامبري] تو شـهادت دهنـد   مقدسی هستند کههاي  کتاب
توانید بدون شواهد زنی را به نکـاح دربیاوریـد، یـا معاملـه     ] با آنکه شما نمی:دهیمس ما ادامه می. [پکنند می

آوردید؛ با آنکه شما بدون اسناد و مدارك [مستند نشده] نه یک االغ را قبـول  به دست کنید، یا مال و اموالی 
و با آنکه شما از طریق اسـناد و شـواهد، زنهـا و مـال و      شوید؛یکنید، و نه یک حیوان بارکش را مالک م می

مقدسـتان اسـت کـه بـا     هاي  شوید، با این اوصاف، فقط ایمانتان و کتاباموال و االغ هایی و غیره، مالک می
کسی که این [کتاب] را به دست شما داد، نـه هـیچ ضـمانتی    آن  زیرا؟ شواهد و مدارك اثبات نشده پذیرفتید

وجود دارد که در مورد او، قبل از اینکـه او بیایـد شـهادت    اي ه منبعی دارد، و نه هیچ فرد شناخته شداز هیچ 
  است. [=کتاب] دریافت کردهرا آن  در خواب بوده،در حالی که دهد، برعکس، او [=محمد] 

 

 Moreover, they call us Hetaeriasts, or Associators, because, they say, we introduce an 
associate with God by declaring Christ to the Son of God and God. We say to them in 
rejoinder: ‘The Prophets and the Scriptures have delivered this to us, and you, as you 
persistently maintain, accept the Prophets. So, if we wrongly declare Christ to be the 
Son of God, it is they who taught this and handed it on to us.’ But some of them say 
that it is by misinterpretation that we have represented the Prophets as saying such 
things, while others say that the Hebrews hated us and deceived us by writing in the 
name of the Prophets so that we might be lost. And again we say to them: ‘As long as 
you say that Christ is the Word of God and Spirit, why do you accuse us of being 
Hetaeriasts? For the word, and the spirit, is inseparable from that in which it naturally 
has existence. Therefore, if the Word of God is in God, then it is obvious that He is 
God. If, however, He is outside of God, then, according to you, God is without word 
and without spirit. Consequently, by avoiding the introduction of an associate with 
God you have mutilated Him. It would be far better for you to say that He has an 
associate than to mutilate Him, as if you were dealing with a stone or a piece of wood 
or some other inanimate object. Thus, you speak untruly when you call us Hetaeriasts; 
we retort by calling you Mutilators of God.’ 
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 ،ما راها  آن عالوه بر این  Hetaeriasts =]یا [مشرك Associators =] هـا   آن خواننـد، زیـرا  مشرك] مـی
قلمداد کردن مسیح به [عنوان] پسر خدا و [خود] خدا، براي خـدا شـریک قائـل    به خاطر گویند، ما می

اند، و شـما، چنانچـه   رسانده و کتب مقدس، این را به ما انپیامبر :یمگویمیها  آن ما در جواب به. شدیم
[خودتان هم] اصرار دارید، پیامبران را قبول دارید. بنابراین، اگر ما به اشتباه اظهار کنیم، مسیح پسر خدا 

گویند کـه ایـن تفسـیر غلطـی     ها  آن اما برخی از. این را به ما آموختند و به ما تحویل دادندها  آن بوده،
گوینـد کـه   برخـی دیگـر مـی   در حالی که ایم، چنین چیزهایی ارائه داده ا گفتناست که ما از پیامبران، ب

، از ما نفرت داشتند، و با نوشتن [این چیزها] به نام پیامبران، به مـا خیانـت کردنـد [=فریبمـان     عبرانیان
گویید که که شما می تا زمانی :گوییممیها  آن ما بهدوباره  .جایی که ما گیج و سردرگم شویم دادند]، تا

چیـزي  آن  کنید؟ زیرا کـالم، و روح، از چرا ما را متهم به مشرك بودن میمسیح کالم و روح خداست، 
، در خدا هست؛ پس آشکار است که بنابراین، اگر کالم خداند. موجودند، جدایی ناپذیرآن  که طبیعتا در

ز خداوند است، پس، بر طبق نظر شما، خداوند بدون کالم و بدون اگر، او خارج ا اماخداوند است.  وا
او را ناقص [=تحریـف، مثلـه]   در نتیجه، با پرهیز از قائل شدن یک شریک براي خدا، شما . روح است

این براي شما بهتر خواهد بود تا بگویید که او یک شریک دارد، تا اینکه او را نـاقص [=مثلـه]   د. ایکرده
پس، وقتی ما را  شی بی جان دیگر سر و کار دارید. ه با سنگی یا تکه چوبی یا یک سريکنید، گویی ک

نـاقص  «خطـاب کـردن شـما [بـا لقـب]       زنید؛ [پس] ما هم باکنید، حرف ناحقی میمشرك خطاب می
  .کنیمتالفی می خدا]هاي  کننده ثله[یا م »کنندگان خدا

  
They furthermore accuse us of being idolaters, because we venerate the cross, which 
they abominate. And we answer them: ‘How is it, then, that you rub yourselves 
against a stone in your Ka’ba and kiss and embrace it?’ Then some of them say that 
Abraham had relations with Agar upon it, but others say that he tied the camel to it, 
when he was going to sacrifice Isaac. And we answer them: ‘Since Scripture says that 
the mountain was wooded and had trees from which Abraham cut wood for the 
holocaust and laid it upon Isaac, and then he left the asses behind with the two young 
men, why talk nonsense? For in that place neither is it thick with trees nor is there 
passage for asses.’ And they are embarrassed, but they still assert that the stone is 
Abraham’s. Then we say: ‘Let it be Abraham’s, as you so foolishly say. Then, just 
because Abraham had relations with a woman on it or tied a camel to it, you are not 
ashamed to kiss it, yet you blame us for venerating the cross of Christ by which the 
power of the demons and the deceit of the Devil was destroyed.’ This stone that they 
talk about is a head of that Aphrodite whom they used to worship and whom they 
called Khabár. Even to the present day, traces of the carving are visible on it to 
careful observers. 

 نفـرت دارنـد، ارج   آن  ازهـا   آن ب را کـه کنند، زیـرا مـا صـلی   می یبه بت پرست متهم آنها همچنین ما را
تـان  خودتـان را درمقابـل سـنگی در کعبـه     چگونه است کـه شـما   :دهیمپاسخ میها  آن بهنهیم. و ما  می
گوینـد کـه ابـراهیم بـا هـاجر      میها  آن پس برخی از گیرید؟بوسید و در آغوش میمیرا آن  مالید، و می
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ابـراهیم] وقتـی قصـد داشـت     =گویند کـه او [ برخی دیگر می[سنگ] رابطه داشته است، اما آن  نزدیک
 کتـاب  از آنجـایی کـه   :دهـیم پاسخ مـی ها  آن به و ما. [سنگ] بستآن  اسحاق را قربانی کند، شتر را به

[درختـان] چـوبی   هـا   آن درختانی داشت که ابراهیم از گوید که [آن] کوه پر از درخت بود و می مقدس
رهـا  با دو مرد جوان  پشت سرو سپس او، االغ را  .و روي اسحاق قرار داد براي قربانی کردن قطع کرد

 ان و نه راه عبور براي االغ هسـت. مکان، نه انبوهی از درختآن  زیرا در گویید؟چرا چرند میپس  1.کرد
سـپس مـا   . کنند که این سنگ مال ابراهیم استادعا می مچنانهها  آن شوند. اماخجالت زده میها  آن و
گویید، بگذاریم [فرض کنیم این سنگ] مـال ابـراهیم   که شما احمقانه میگونه آن  براي مثال، :گوییم یم

بست، شـما خجالـت   آن  با یک زن رابطه داشت، یا شتري را بهآن  نجا که ابراهیم رويآپس، از . باشد
تن به صـلیب مسـیح   کنید براي احترام گذاشبوسید، با این حال ما را سرزنش میمیرا آن  کشید کهنمی

زننـد، سـر   اش حرف مـی دربارهها  آن این سنگ که. که با آن، قدرت شیاطین و نیرنگ شیطان نابود شد
خواندند. حتـی  می] Khabár[ خبررا آن  وبپرستند  [آن را]عادت داشتند ها  آن فرودیتی است کهآهمان 

  .مشاهده استبراي ناظران هشیار، قابل آن  روي تا امروز، آثار کنده کاريِ
 

 As has been related, this Mohammed wrote many ridiculous books, to each one of 
which he set a title. For example, there is the book On Woman, in which he plainly 
makes legal provision for taking four wives and, if it be possible, a thousand 
concubines—as many as one can maintain, besides the four wives. He also made it 
legal to put away whichever wife one might wish, and, should one so wish, to take to 
oneself another in the same way. Mohammed had a friend named Zeid. This man had 
a beautiful wife with whom Mohammed fell in love. Once, when they were sitting 
together, Mohammed said: ‘Oh, by the way, God has commanded me to take your 
wife.’ The other answered: ‘You are an apostle. Do as God has told you and take my 
wife.’ Rather—to tell the story over from the beginning—he said to him: ‘God has 
given me the command that you put away your wife.’ And he put her away. Then 
several days later: ‘Now,’ he said, ‘God has commanded me to take her.’ Then, after 
he had taken her and committed adultery with her, he made this law: ‘Let him who 
will put away his wife. And if, after having put her away, he should return to her, let 
another marry her. For it is not lawful to take her unless she have been married by 
another. Furthermore, if a brother puts away his wife, let his brother marry her, 
should he so wish.’ In the same book he gives such precepts as this: ‘Work the land 
which God hath given thee and beautify it. And do this, and do it in such a manner” 
—not to repeat all the obscene things that he did. 
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جهت آتش قربانی تهیه نمود و االغ خود را پاالن کرد، پسرش اسحاق و دو نفر از نوکرانش را برداشته و بسوي مکانی که خدا به 
.پس به نوکران خود گفت شما در اینجا پیش االغ بمانید تا من و پسرم به آن مکان رفته، عبادت کنیم 5وانه شد. [...] او گفته بود ر

زنه را . ابراهیم هیزمی را که براي سوختن قربانی آورده بود، بر دوش اسحاق قرار داد و خودش کارد و آتش6و نزد شما برگردیم. 
 »برداشت و با هم روانه شدند.



 222پروژه محمد سازي / 
 

 عنـوانی  هـا   آن زیادي نوشت، [و] براي هر یـک از  مضحکهاي  کتابنطور که گفته شد، این محمد اهم
به صـراحت، شـرط قـانونی    آن  وجود دارد که در گذاشت. براي مثال، کتابی در مورد زنان [سوره نسا]

فـرد    هـر تعـدادي کـه   [یعنـی]   ـهـاي    صیغبراي گرفتن چهار زن گذاشت، و اگر مقدور بود، یک هزار 
خواهد طالق . او همچنین قانونی گذاشت تا هر زنی را که میددارچهار زن، نگه [این] واند، در کنارت می

محمد دوستی به نـام زیـد داشـت،    . دهد، و هر که را خواست به همان روش، براي خودش اختیار کند
 :شسته بودند، محمد گفتبا هم نها  آن یکبار، وقتی که .زیبا داشت که محمد عاشق او شداین مرد زنی 

دیگري [یعنی زیـد] پاسـخ داد، تـو     ،ستور داده است که همسرت را بگیرمآه، راستی! خداوند به من د«
 اول از—ترجیحـا  »و همسـرم را بگیـر.    پیغمبري [رسول خدایی]، آنچه خدا به تو گفتـه را انجـام بـده   

همسـرش  و او  »ور داده که تو زنت را طالق بدهی.خدا به من دست« :و به زید گفتا ــبگویم را داستان
ور داده تـا او [آن زن] را  اینک، خدا بـه مـن دسـت   « :گفت [=محمد] داد. پس از چند روزي، اورا طالق 

ـ « :دتکب زنا شد، این قانون را وضع کـر مر وي با و گرفت، را او اینکه از بعد  سپس، 1 »بگیرم. آنکـه  ه ب
نـزد  [دوبـاره]  خواست ، شزن پس از طالق دادن چنانچهو خواهد همسرش را طالق دهد اجازه بده یم

زن با آن  کهجایز نیست، مگر آن زنآن  گرفتن زیرا. بازگردد، بگذار [ابتدا] دیگري با او، ازدواج کند زن
یعنی [ ارد که با اواجازه د زنش را طالق دهد، برادرشهمچنین، اگر برادري . دیگري ازدواج کرده باشد

[احکامی] از این قبیل دارد هایی ن کتاب، او آموزهیبخواهد. در هم ازدواج کند، اگر [آن برادر] با زنش]
بـه چنـین    یـد و چنـین و چنـان کن  یـد.  کن زیبارا آن  و یداست کار کن [بر] زمینی که خدا به تو داده« :که

  .دیکننرا تکرار  دانجام دااو  ود][خ زشت و قبیحی کههاي  کارتمام  [البته] — »روشی.
 

 Then there is the book of The Camel of God. About this camel he says that there 
was a camel from God and that she drank the whole river and could not pass 
through two mountains, because there was not room enough. There were people in 
that place, he says, and they used to drink the water on one day, while the camel 
would drink it on the next. Moreover, by drinking the water she furnished them with 
nourishment, because she supplied them with milk instead of water. Then, because 
these men were evil, they rose up, he says, and killed the camel. However, she had 
an offspring, a little camel, which, he says, when the mother had been done away 

                                                        
انـس گفـت: زیـد ابـن      ) در اینجا روشن است. روایتی از بخاري با این مضمون نقل شده کـه: [...] 33:37سوره احزاب ( 37اشاره به آیه  - 1

 "از خدا بترس و زنـت را نگهـدار.  "کرد، پیامبر گفت (نزد حضرت) آمد (در حالی که از زن خود زینب بنت جحش) شکایت می  حارثه
کـرد  کرد همین (آیه) بود. انس گفت: زینب بر (سایر) زنان پیغمبر فخر و مباهات میچیزي از وحی را پنهان میانس گفت: اگر رسول اهللا 

» اندو مرا خـداي تعـالی از فـراز هفـت آسـمان بـه ازدواج وي درآورده اسـت. و...       هایتان در ازدواج حضرت در آوردهکه شما را خانواده
البتـه اسپنسـر    spencer, Robert, Did Muhammad Exist? , p.  174و و نیـز ر.ك   Bukhari, vol. 9, no. 7420همچنـین ر.ك  

ي عبـدالعلی نـور احـراري) رجـوع     در ترجمـه  7، ج 569، (ص 7420، 9روایت را از عایشه نقل کرده است ولی من شخصا به بخاري، 
 ه نه عایشه. کردم. و عین روایت را در اینجا آوردم. این روایت به نقل از مالک ابن انس بود
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with, called upon God and God took it to Himself. Then we say to them: ‘Where did 
that camel come from?’ And they say that it was from God. Then we say: ‘Was 
there another camel coupled with this one?’ And they say: ‘No.’ ‘Then how,’ we 
say, ‘was it begotten? For we see that your camel is without father and without 
mother and without genealogy, and that the one that begot it suffered evil. Neither is 
it evident who bred her. And also, this little camel was taken up. So why did not 
your prophet, with whom, according to what you say, God spoke, find out about the 
camel—where it grazed, and who got milk by milking it? Or did she possibly, like 
her mother, meet with evil people and get destroyed? Or did she enter into paradise 
before you, so that you might have the river of milk that you so foolishly talk about? 
For you say that you have three rivers flowing in paradise—one of water, one of 
wine, and one of milk. If your forerunner the camel is outside of paradise, it is 
obvious that she has dried up from hunger and thirst, or that others have the benefit 
of her milk—and so your prophet is boasting idly of having conversed with God, 
because God did not reveal to him the mystery of the camel. But if she is in 
paradise, she is drinking water still, and you for lack of water will dry up in the 
midst of the paradise of delight. And if, there being no water, because the camel will 
have drunk it all up, you thirst for wine from the river of wine that is flowing by, 
you will become intoxicated from drinking pure wine and collapse under the 
influence of the strong drink and fall asleep. Then, suffering from a heavy head after 
sleeping and being sick from the wine, you will miss the pleasures of paradise. 
How, then, did it not enter into the mind of your prophet that this might happen to 
you in the paradise of delight? He never had any idea of what the camel is leading to 
now, yet you did not even ask him, when he held forth to you with his dreams on 
the subject of the three rivers. We plainly assure you that this wonderful camel of 
yours has preceded you into the souls of asses, where you, too, like beasts are 
destined to go. And there is the exterior darkness and everlasting punishment, 
roaring fire, sleepless worms, and hellish demons.’ 

 خدا وجود داشت و  جانبگوید که شتري از سپس کتاب شتر خدا وجود دارد. درباره این شتر می
 کند. زیرا جاي کافی وجود نداشت. میان دو کوه عبوراینکه او کل رودخانه را نوشید و نتوانست از 

، شتند یک روز [آنها] از اب بنوشندعادت داها  آن مکان وجود داشتند، وآن  گوید، مردمی دراو می
هـا،  نوشید. به عالوه، [این شتر] با نوشیدن آب، بـراي آن ب میآآن  روز بعدي شتر ازدر حالی که 

 گویـد، از آنجـا کـه   سپس، او می .کردجاي اب، با شیر، تامینشان میکرد، زیرا به خوراك فراهم می
مردمانی شرور بودند، طغیان کردند و شتر را کشتند. اما، او [این شتر] یک بچه داشـت، یـک   ها  آن

. ، و خدا او را پـیش خـودش بـرد   زد صداگوید، وقتی که مادرش مرد، خدا را توله شتر، که، او می
گویند که از جانـب خـدا. سـپس مـا     میها  آن شتر از کجا آمد؟ واین که  :وییمگ میها  آن پس ما به

گوییم نه، ما می :گویندمیها  آن یا شتر دیگري وجود داشته که با این شتر جفت شود؟ وآ :گوییممی
بینیم که شتر شما بدون پدر و بدون مادر و بدون اصل زیرا ما می پس چگونه [این شتر] زاده شد؟

آورده، تن به شرارت داده است. همچنـین قابـل درك   به وجود  که او را کسیآن  است، و و نسب
پس چرا پیامبرتان، کسی که، بـر  . نیست که این توله شتر را چه کسی پذیرفته و پرورش داده است
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کـه کجـا    — دانـد گویید، با خدا صحبت کرده، درباره شـتر [چیـزي] نمـی   طبق چیزي که شما می
آورده؟ یا شاید او [بچه شتر]، مانند مادرش، بـا  به دست شیر آن  کسی با دوشیدن چرید، و چه می

طوریکـه ممکـن اسـت      مردم شرور برخورد داشت و از بین رفت؟ یا قبل از شما وارد بهشت شد،
زیـرا شـما   د؟ اشـته باشـی  زنیـد، د از شیر، که شما اینچنین احمقانه درموردش حرف میاي  نهرودخا

. شـیر  از یکـی  و شراب، از یکی آب، از یکی — گویید که سه رودخانه در بهشت جاري است می
 تشـنگی،  و گرسـنگی  از او کـه  اسـت  آشـکار  اسـت،  بهشـت  از خـارج  شما، پیشگام شتر این اگر

ده دربـاره  پیامبرتـان الف بیهـو  ایـن گونـه   و  — برند یا اینکه دیگران از شیر او بهره می خشکیده،
در [=شـتر]  اما اگـر او  نکرد.  وحیزند، زیرا خدا راز این شتر را براي او صحبت داشتن با خدا می

میـان بهشـت    فقـدانِ اب، در بـه خـاطر   و شـما   بهشت است، او هنوز در حال نوشیدن اب است،
شـما  نوشـیده،  را آن  فرین، خشک خواهید شد. و اگر هیچ ابی نباشد، چون این شـتر تمـام  آ شادي

تشنه شراب از رودخانه شرابی که انجا جاریست، از نوشیدن شراب نـاب مسـت خواهیـد شـد، و     
پس، از سرسنگینی بعد از خواب رنج . سرويتحت تاثیر نوشیدنی قوي از حال رفته و به خواب می

شوي، و خوشگذرانی بهشـت را از دسـت خـواهی    از شراب، ناخوش احوال و بیمار می و بريمی
فرین رخ آممکن است براي شما در بهشت شاديچطور به عقل پیامبرتان نرسید، که این پس، . داد

دهـد، بـا ایـن    مـی اي هدر مورد] این شتر، اینک چه نتیجـ دانست که [قصه بافی دهد؟ او هرگز نمی
اوصاف، شما حتی [چیزي] از او نپرسیدید، وقتی که او بـه شـما رویاهـایش در مـورد [ایـن] سـه       

دهیم که این شتر شگفت انگیز شما؛ مقدم شکارا به شما اطمینان میآما . کردوعظه میرودخانه را م
بر شما، در جهت ارواح االغ ها [رفته]، به جایی که شما نیز، مانند چهارپایان مقدر شده [به آنجـا]  

جهنمـی   اطینخـواب، و شـی  بـی هـاي   بروید. و تاریکی ظاهري و عذاب ابدي، آتش خروشان، کرم
 .اردوجود د

  
 Again, in the book of The Table, Mohammed says that the Christ asked God for a 

table and that it was given Him. For God, he says, said to Him: ‘I have given to thee 
and thine an incorruptible table.’  

 ًدرخواسـت کـرد، و ایـن    هـاي   از خداونـد سـفر  یح گوید، که مسـ مائده]، محمد می=، در کتاب سفره [ضمنا
  .  اي] فسادناپذیر دادمتو خوانی [=سفرهآن  به تو و از من :[سفره] به او داده شد، زیرا خداوند، به او گفت

 

 And again, in the book of The Heifer, he says some other stupid and ridiculous things, 
which, because of their great number, I think must be passed over. He made it a law 
that they be circumcised and the women, too, and he ordered them not to keep the 
Sabbath and not to be baptized. 
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 ] بـه  کـه،   گویـد احمقانه و مضحک دیگـر مـی  هاي  زبقره] یک سري چی=و همچنین، در کتاب گاو ماده
و همچنین [بـراي] زنـان   ها  آن او ختنه کردن را براي. عبور کنیمآن  به نظر من، باید از 1کثرتشاناطر خ

 .شوند داده دارند و نه غسل تعمیدرا نگه 2دستور داد، نه سبتها  آن قانونی کرد و به
 

 And, while he ordered them to eat some of the things forbidden by the Law, he 
ordered them to abstain from others. He furthermore absolutely forbade the drinking 
of wine.  3  

  بـه حرام [اعالم] شده در شریعت را بخورند، هاي  داد تا یک سري چیزمیدستور ها  آن که، به درحالیو 
حرام [اعالم]  دن شراب را مطلقاًدیگر پرهیز کنند. او همچنین نوشیهاي  تا از [برخی] چیزامر کرد ها  آن

 .کرد
 

  
  
  
  
  

                                                        
اي بلنـد  سـوره بـه عنـوان    دهد کـه سـوره بقـره از همـان ابتـدا     اشاره به طوالنی بودن و کثرت آیات سوره بقره. این امر نشان می -1

 آوري شده است.  جمع

 روند. سبت، روز تعطیل یهودیان (شنبه) و مسیحیان (یکشنبه) را گویند که براي نیایش به کنیسه یا کلیسا می -2

 :From Writings, by St John of Damascus, The Fathers of the Church, vol. 37 (Washington, DC كر. -3
Catholic University of America Press, 1958), pp. 153-160. Posted 26 March, 2006.  
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  م.) Disputation of Bēt Ḥalē )720 -750 :گفتگوي بت حاله - 10- 2
 »پینگ پونگی«را آثار ها  آن یوحنا دمشقی، از دسته آثار رفت و برگشتی است که من گفتگوي بت حاله مانند اثر

ي بـت حالـه   در گفتگوي بت حالـه کـه در صـومعه    کنند.از پرسش و پاسخ استفاده می نامم. این گونه گفتگوهامی
بـر  گفتگـو  جالب است که در ایـن   صورت گرفته است، امیري عرب با یک کشیش در حال بحث و گفتمان است.

 مسیحیان مسیحی، بقایاي تکریم محمد، شناسی،مسیح تثلیثی، الهیات ختنه، اعراب، فتوحات جغرافیایی روي گستره
حدس برخـی   روي دادن این گفتگو،شود. در باب زمان بحث می قرآن منشأ و شناسی،جامعه شرق، به دعا حال در

از  740یوحنـا دمشـقی در دهـه    دیدیم کـه  م. صورت گرفته است.  720محققان این است که این گفتگو در حدود 
ایـن یعنـی   سـت.  ولی در متن گفتگوي بت حاله کلمه قرآن به کار رفته اراند. سخن می» مضحک محمدهاي  کتاب«

زنـد،  حرف مـی » قرآن«رخ داده باشد پس اولین متنی که از  720اگر گفتگوي بت حاله دقیقاً به همین شکل در دهه 
ها هرگز نام ایـن کتـاب را   کتاب قرآن وجود نداشته و سریانی 720گفتگوي بت حاله است. این یعنی الاقل تا دهه 

یعنی محمـد در   .این دقیقاً مطابق با انتظار ماست ال شناخته شدن است.ولی محمد به عنوان پیامبر در ح اند.نشنیده
شناسند. و از این زمان به بعد صـرفاً وي  ها نیز او را با عنوان پیامبر میمرزيعنوان نبوت را گرفته و برون 720دهه 

گفتنی است کل گرفته است. اولیه کتاب مقدس اعراب هم شهاي  بینند، در اینجا نیز گویا هستهرا پادشاه اعراب نمی
این گفتگو یک چیز است و زمان نگارش این اثـر چیـزي دیگـر.    روي دادن زمان که خواننده هشیار توجه دارد که 

کند ولی سی سال بعد متن این گفتگو را نگـارش  با این امیر عرب گفتگو می یجوان کشیشبراي مثال ممکن است 
جـاري در   کلمـات  کشـیش مسـیحی از  شـود و  ات دقیق منتقل نمیصورت بدیهی است که کلم کرده است. در این

لفـظ   مـیالدي از  740همـان فـردي کـه در دهـه      راي مثـال بـ کنـد.  استفاده مـی  ش رااثري نگارش لحظه جامعه، در
استفاده کند. زیرا در این فاصـله،  » قرآن«میالدي از لفظ  750کند ممکن است در دهه استفاده می »محمدهاي   کتاب«

   کند.محمد به صورت کتاب واحد قرآن جمع شده، و دیگر جامعه از این عنوان استفاده میهاي  کتاب
در این گفتگوي هشت برگی که راوي آن مدعی است راهبی ناشناس در صومعه بت حاله است، از مالقـات بـا   

ت. در ایـن دوران دو  آمده با مسیحیان در صـومعه بـت حالـه نوشـته اسـ     ها  آن یک مقام عرب که بیمار است و نزد
 در جنـوب حیـره  اي هالنهرین نزدیک موصل، و دیگـري صـومع  صومعه با عنوان بت حاله داریم. یکی در شمال بین

م.) گفته است کـه نـام    1318مد نظر نویسنده است. عبدیشو نسیبیس (متوفی  یککدامبود که روشن نیست  [کوفه]
اسقف حیره در اوایل قرن هشتم بوده است. پس شاید صـومعه   »قیجان ازر«این راهب ابراهیم از بت هاله، شاگرد 

در  کنـد، دائمـاً  گوید به مسلمه خـدمت مـی  توان حدس زد که امیر عرب که راوي میتر باشد. میسمت حیره دقیق
شود که گویا امیر عرب پذیرفتـه اسـت کـه مسـیحیان     تمام میاي هبه گونبحث حال تایید مسیحیان است و در آخر 

مسیحی برتر از تفکرات اعراب است. از آنجا که نام مسلمه فرمانده عرب آورده شـده  هاي  گویند و آموزهمی درست
دهند ایـن  در این مناطق بوده است، احتمال می 721-720وفات یافت، و از آنجا که وي در حدود  738که در سال 

وشن اسـت کـه نوشـته شـدن منـاظره (کـه حتـی        ها رخ داده باشد. ولی حتی اگر چنین باشد، رمناظره در این سال
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هم باشد) در دوران متاخرتر صورت گرفته باشد. ولی این نظریه نیز معقول است که اگر این مناظره  یتواند فرض می
کند. ضـمن  توانست به فردي بزرگتر ارجاع دهد، نه به فرمانده عربی که به مسلمه خدمت میفرضی باشد، راوي می

تصمیم داشت اوج وقایع و رویدادها را براي تاثیرگزارتر شدن متنش انتخـاب کنـد، چنانچـه در     اینکه اگر نویسنده
صـورت   کنـد، در ایـن  منـاظره مـی   اعـراب  بحث امیر عرب و پاتریارك یوحناي اول دیدیم که او در اوج فتوحات

شورش رش ابن زبیر یا دوران تري مثل شوست به دوران داغتوانکرد. بلکه میرا انتخاب می 720نویسنده نباید دهه 
  ارجاع دهد. با این دالیل است که اکثر محققان این حـوزه معتقدنـد کـه ایـن گفتگـو در حـدود        خراسانی ابومسلم

م.  750 سال تا لی زمان نگارش آن دقیق روشن نیست، اما نظر غالب محققان این است که نهایتاًم. روي داده و 720
به همین دلیل ما این اثر را پـس   دانندهستند که زمان نگارش آن را متاخرتر می گرچه افرادي هم نوشته شده است.

  از یوجناي دمشقی آوردیم.
محمد، و البته توره (یعنی تورات) و گیگـی (کـه   هاي  نکته در این مناظره اشاره راهب به کتاب ترینجذابولی 

کـه در اینجـا شـاهد     است شگفت انگیز. است )گوید باید انجیل باشدمعلوم نیست چه کتابی است ولی هویلند می
نـد. نکتـه   زهـم هسـتند، حـرف مـی     صورتی که جـدا از ه محمد ب از کتب معاصر با یوحنا دمشقی داریم کهدیگري 

د گرچه از مفهوم حـرفش چنـین مسـتفاد    کنبحث نمیهایی جدا از هم از کتاب اینجاست که یوحنا دمشقی صراحتاً
هـایی جـدا از هـم دانسـته، ولـی در      کند او کتابی یکپارچه را به خاطر عناوینش کتابشود ولی شاید کسی ادعا می

د. نکته دیگر اینکـه  نگرقرآن یا کتاب قوانین عربی را به صورت جدا از هم می بت حاله، راهب قطعاً گفت و شنود
 ايبه شکل مبهوت کننـده  آن، قرآید نیزکه در آینده در اسناد سلبی می در بحث امیر عرب با پاتریارك یوحناي اول

  محمد در حال ظهور هستند.هاي  ا که پس از عبدالملک هستند، کتابهغایب است ولی در این دهه
 ابتـدا  او« :گویـد کند نام سارگیس بحیرا است. راهب به امیر عرب مینکته دیگري که این مناظره به آن اشاره می

جسـته   این دقیقاً چیزي است که» .بود کرده دریافت بحیرا سرگیس از کههاي  آموز شناخت، یگانه خداي به را شما
انـد کـه   میان منتقدان بسیار مشهور است. زیرا روایـت کـرده   در اتفاقاًشود و گریخته در منابع اسالمی نیز دیده میو 

از همـان  و ایـن ر اش شـناخت از  راهبی به نام بحیرا، از همان اوان کودکی محمد، نبوت وي را با عالمت پیـامبري 
انه اشـاره شـده اسـت و ایـن نشـان      شود. در اینجا نیز به این افسدانست که وي روزي پیامبر میکودکی محمد، می

اولـین  اسـحاق کـه    ابـن  چنین شایعاتی هم در جریان بـوده اسـت.  محمدگرایی باب شده  دهد از همان زمان که می
کند که خواندنی است. ایـن داسـتان را جنـاب داریـوش     مطالبی را نقل میداستان بحیرا  در ،بودهعرب  نویسسیره

نیاز به بهترین وجه ممکن نقل کرده است که من در اینجا، به رسم امانتداري با ذکر نام ایشان، عین مطلب را نقل  بی
    کنم: می

محمد ابن اسحاق گوید که آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شـدم، آوازي شـنیدم کـه گفتـی: اي آمنـه      «
دانی که به کی آبستنی؟ به پیغامبر آخر زمان آبستنی. و هم آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شدم، نـوري   می
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هـاي   ي عالم به آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیـدا شـد، کوشـک    دیدم که از من جدا شد که جمله
 )76ص (» بصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم.

  آبسـتن اسـت،   » پیـامبر آخـر زمـان   «گویـد کـه بـه     خدا به آمنه می -1همین بند سه نکتۀ اساسی نهفته است:  در
 »د.بصرا پیدا شهاي  کوشک« از این نورافشانی -3، »منور شد جملۀ عالم« ،زمانی که نطفۀ پیامبر بسته شد -2

رد، یعنـی در     میالدي متولد شد. وقتی محمد 570طبق روایات اسالمی محمد در سال  شش ساله بود مـادرش مـ
اهللا را نوشـت،   میالدي سیرت رسـول  750در سال  -اگر روایات اسالمی را بپذیریم -میالدي. ابن اسحاق 576سال 

؛ آمنه در آن زمان بـراي چـه کسـی    »آمنه حکایت کرد«نویسد  سال پس از مرگ آمنه. ابن اسحاق می 174به عبارتی 
 ابن اسحاق از کجا آورده است؟ حکایت کرد؟ این اطالعات را

مفهومی است که آخرین بار پیامبر گنوسی، مانی، آن را به کار گرفت و خـود  » االنبیاء خاتم«یا » پیامبر آخر زمان«
شـود و آمنـه شـهر بصـرا در سـوریۀ       شود، جهان نـورانی مـی   نامید. زمانی که نطفۀ پیامبر بسته می» خاتم االنبیاء«را 

براي ابن اسحاق نقش کلیدي » بصرا«بیند. ذکر نام  مسیحیت شرق بود از چند صد کیلومتري می امروزي را که مرکز
را بر پشت پیامبر آینده مشـاهده  » نشان پیامبري«دارد. زیرا در آن جاست که براي نخستین بار یک کشیش مسیحی، 

 .کند می

چون به جانب شام رسیده « :لب عزم شام کردبود که به همراه ابوطا» سید دوازده ساله«نویسد که  ابن اسحاق می
 )85» (بودند، جایی بود که آن را بصرا گفتندي

معجـزه در زنـدگی    100مسلمانان همواره مدعی هستند که تنها معجزه محمد، قرآن است. در حالی کـه بـیش از   
منـور شـدن   «سـوي خـدا و    براي نوزاد آمنـه از » محمد«دهد: از سخن گفتن خدا با آمنه، تا تعیین نام  محمد رخ می

نیسـتند پـس چـه    » معجـزه «اگر این چنین رخـدادهایی   و...بصرا از چند صد کیلومتري هاي   و دیدن کوشک» جهان
 توانند باشند؟ می

باري، زمانی که محمد دوازده ساله و عمویش ابوطالب وارد بصـرا شـدند، مـورد توجـه کشـیش مسـیحی قـرار        
گفتنـد:   همۀ درختانِ صحرا و سنگها به آواز آمـده بودنـد و مـی   «ه با آمدن محمد شود ک گیرند. کشیش متوجه می می

شـود. کشـیش    ). پس از مدتی بحیرا (کشیش) وارد گفتگو با محمد مـی 86(همانجا ص » اهللا السالم علیک، یا رسول
 .پرستتد یاش یعنی مکه را قبول ندارد و خدا را م سرزمینهاي   شود که محمد دوازده ساله بت متوجه می

بعد از آن، در پشت سید نگاه کرد و مهر نبوت، به آن صفت که وي را از انجیل معلوم شده بود، بدیـد. بعـد از   «
سپس به ابوطالب گفت: اي ابوطالب او را از چشم حسـودان   د...دا وي بوسه میهاي   اد و بر قدمآن، در قدم سید افت

 بنـد  در بشناسـند،  را او اگـر  چه! دار نهان را او نصارا و یهود از و بر مکه هب باز را او زودتر چه هر و. …نگاه دار 
87 ص( ».شوند وي هالك( 

با جزئیات فراوان از بستن نطفۀ محمد تا سـن دوازده  » دقیقی«جالب این جاست که ابن اسحاق اطالعات نسبتاً 
سالگی محمد که با خدیجـه ازدواج   25تا  12دهد. و این در حالی است که ما هیچ اطالعی از سن  سالگی به ما می
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نویسان اسالمی از اهمیـت برخـوردار    کند نداریم، ظاهراً این بازة زمانی از زندگی محمد براي هیچ کدام از تاریخ می
 پایی از خود به جاي نگذاشت؟ سال محمد کجا بود که هیچ رد 13ن ماند که: ای باز این پرسش به جا می .نبود

اش اطالعات بسیار دقیق و ریزي به ما  سالگی 12از هنگامی که محمد به صورت نطفه بود تا  باري، ابن اسحاق
زمان و مکان دیگـر نقشـی ایفـا    عمالً  اند که فراطبیعی یعنی معجزات گره خوردههاي  دهد که البته آنچنان با نیرو می

 1 .کنند نمی

در بخشـی از ایـن اثـر    اي ما مهم اسـت بـرویم.   گفتگوي بت حاله و آنچه برهاي  با این توضیحات به هایالیت
  :نوشته است
  !و آمـد  مـا  نزد داشت، که ايبیماري اثر بر و بود امیرمسلمه از پیش بزرگان از عرب، مرد این...سرورم 

 بحـث هـا   آن قـرآن  و مـا  آسـمانی  کتـب  دربـاره  و کـرد مـی  صحبت ما با آزادانه او. ماند ما نزد روز ده
 شـب  گزارید،می نماز زیاد شما« :گفت و کرد سرزنش ایمانمان خاطر به را ما ابتدا رد اویم. [...] کرد می
 ایمـان  من نظر به اما گیرید،می پیشی ما بر خدا از درخواست و روزه و نماز در و خاموش نبوده روز و

   2.شود قبول شما دعاي تا. کندمی حکم شما
  :گویدپرستند میا مسیحیان صلیب را میو در جاي دیگر راهب در پاسخ این پرسش امیر که چر

 را او از هـا   آن هایی که محمد به شما آموخته نیز در قرآن وجود ندارد. بلکـه برخـی از  کنم تمام فرمانفکر می
قرآن به شما آموخته و برخی دیگر در سوره بقره و در گیگی و در توره هستند. در مـورد مـا هـم بعضـی از     

القدس و برخی از زبان خادمانش، یعنی حواریـون جـاري   وخت. برخی دیگر را روحها را خدا به ما آمآموزه
   3ساخت و برخی نیز توسط معلمانی که ما را راهنمایی کرده و مسیر روشن را به ما نشان دادند.

ـ   این قدیمیسازد ي نوو نیز خاطر نشان میچنانچه یهودا ددر اینجا  امی از ترین اثري است که در منابع غیـر اسـالمی ن
برخی را از قرآن به شـما آموختـه،   ها را محمد به شما آموخته و نکته اینکه این فرمانگوید قرآن آورده ولی به روشنی می

بینیـد  بقـره را از قـرآن جـدا مـی    سـوره   بـه وضـوح   و برخی از گیگی. یعنی راهـب  رخی از سوره بقره و برخی از تورهب
قرآن هستند یـا منظـور   هاي  ند. البته روشن نیست منظور از توره و گیگی سورهبیطور که تورات و گیگی را جدا می همان

شـناختی آن،  خود تورات و انجیل است. به هر حال این اثر دقیق معلوم نیست چه زمانی نوشته شده ولی هم بررسی زبان
گویـد کـه در زمـانی    ه به ما مـی محمد، هم آوردن نام امیر مسلمهاي  کتاب هم تفکیک قرآن از سوره بقره و نشان دادن از

همـه نشـان    و ایـن  به رشـته تحریـر در آمـده   نوشته شده باشد)  740آید در دهه م. (که به نظر می 750تا  720مابین دهه 
  دهد که درك مسیحیان و اعراب از کتاب قانون اعراب در این دوره چه بوده است. می

                                                        
 نیاز، داریوش، نگاهی دیگر به فرآیند اسالمی شدن ایران. بی -1

 Hoyland, 1997, p. 466-477  ر.ك -2

و  257)، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمـه س.تیسـفون، صـص    Crossroads to Islam( هاي گذر به اسالمچندراهی ر.ك -3
258.  
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  )818 -  775 -  724 -  705فهرست خلفا ( - 11- 2
 ي کـه نـام محمـد در   خـرین اسـناد  آبه عنوان  رای سریانی و یونانهاي  چهار سند پیدا شده به زبان بخشن ر اید

را که در چ این کتاب نقل کنم،در من تردید داشتم که این اسناد را  . واقعیت این است کهبیاوریم شوددیده میها  آن
بـه   لیل متقنی براي زمان نگارش این اسـناد کـه  قل هیچ دیا الا. جدي وجود داردهاي  ها تردیدگزاري این نامهتاریخ

کنـد بـراي آگـاهی    ولی وظیفه حکـم مـی   اظهار نشده است. جانده شدهگنها  آن ت خلفا در، فهرسشمارگاهصورت 
زیم و نقد و بررسـی هـر کـدام را    به این بخش بپردااي هبدون هیچ توضیح اضاف مخاطبین این اسناد نقل شود. پس

   :پس از مطالعه اسناد بیاوریمسان قبل  هب
  

  :705سند  )الف
منتخـب  «در میـان  » ينهـم مـیالد  «قـرن  اواخر  فهرستی از فرمانروایان عرب است که در نسخه خطی اولین سند

از آنجا که این  است. قرار گرفته 2»در دعااي هاز سخنان اسحاق انطاکی اي هخالص«و  1»حکیمانه سلیمانهاي  گفتاورد
م. پادشـاه   715تـا   705از  این خلیفـه دانیم را تا خلیفه ولید ابن عبدالملک پی گرفته است، و میلفا سند فهرست خ

قلمرو حکومـت هـر   کنند که اشاره میپالمر و بروك  عروف شده.م» 705سند « این فهرست بهاین رو بوده است از 
 ایـن دو متخصـص زبـان سـریانی    همچنین . در این سند وجود داشته که از بین رفته است پادشاه [=خلیفه] احتماالً

آنارشی [=هرج و مرج] فرض کـرده اسـت و   عمالً  ي خالفت علی رادورهمولف این سند،  که کنندچنین اضافه می
  بین یزید ابن معاویه و عبدالملک را نادیده گرفته است. يفاصله

 :در این سنده آمده است که
 Mohammad came upon the earth in 932 of Alexander, son of Philip the Macedonian 

(620-21); then he reigned 7 years. 
 Then there reigned after him Abu Bakr for 2 years. 
 And there reigned after him 'Umur for 12 years. 
 And there reigned after him 'Uthman for 12 years, and they were without a leader 

during the war of Siffin (Sefe) for 5½ years. 
 Thereafter Ma'wiya reigned for 20 years. 
 And after him Izid the son of Ma'wiya reigned for 3½ years. 
 {In margin: and after Izid for one year they were without a leader} 
 And after him 'Abdulmalik reigned for 21 years. 
 And after him his son Walid took power in AG 1017, at the beginning of first Tishrin 

(October 705).  
 7 ، سـپس او به سرزمین آمـد  )م. 621 – 620(معادل  فرزند فیلیپ مقدونی اسکندر 932حمد در سال م 

  .سال حکومت کرد

                                                        
1 - select sentences from the proverbs of Solomon 

2 - extracts from the discourse of Isaac of Antioch on prayer 
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  حکومت کرد سال 2ابوبکر او بعد از.  
  حکومت کرد سال 12عمر از او بعد.  
  رهبر نداشتند.  و نیم سال 5زمان جنگ صفین به مدت  درو  حکومت کرد.سال  12 عثمانبعد از او  
  سال حکومت کرد 20بعد معاویه به مدت.   
  حکومت کرد. و نیم سال 3به مدت  ابن معاویه یزیداو، بعد از  
 بدون رهبر بودند.}زید یک سال بعد از ی :{در حاشیه  
  سال حکومت کرد. 21عبدالملک از او بعد  
  1گرفت.به دست م.] قدرت را  705در آغاز تشرین [اکتبر  1017ولید در سال پسرش  اوبعد از  

  
  :و بررسی نقد

 سال حکومت را در دست گرفته است. همانطور کـه در  7که  است یبینید در این سند محمد پادشاهچنانچه می
محمـد را   بـه بعـد،  م.  690از سـال  ، بـرون مـرزي  انتظار داریم که نویسندگان یوحنا بار پنکاي گفتیم ما هاي  نوشته

نخسـتین  بـه عنـوان    کـه وي، از محمـد  نیز آوردیـم  شناخته باشند. در سند یعقوب ادسایی  ، یا رهبرهمچون پادشاه
اعراب (مبدا تاریخ اعراب) باید ماننـد ایـران و روم از   پندارد که نخستین سال زیرا می ،زندپادشاه اعراب حرف می

پادشـاه  بـه عنـوان    از زمان یعقوب ادسـایی بـه بعـد، محمـد    قابل تامل است که پادشاهی یک فرد آغاز شده باشد. 
اسـت  سال پادشاهی داده  7ه محمد ب ،ادسایی یعقوب این سند نیز مانند ي چسمگیر آنکه،مسئله ،کندخودنمایی می

توجـه داشـت کـه     امر نیـز  البته باید به این .از یعقوب این عدد را گرفته است نویسند احتماالًر و بروك میالمپکه 
محمد حرف زده است، عوض شده و برخی این نظـر را   ازستونی که رویدادنامه ادسایی در برخی معتقدند دستخط 

ود یعقوب این سند را نوشـته پـس بایـد توجـه     یعنی قبول کنیم که خ بپذیریم،راي گروه دوم، را قبول ندارند. اگر 
شمار خود بوده است. یعنـی  تا آخر عمرش در حال تنظیم گاه یعقوبي میکائیل سریانی، که بنا به گفته داشته باشیم

تواند در اواخر یعقوب می پس شمار بودهم. که وفات یافته، در حال تنظیم این گاه 708تا م.  692از  یعقوب ادسایی
کـه احتمـال دارد یعقـوب ادسـایی منبـع نویسـنده       همان قـدر   تون مربوط به محمد را نوشته باشد. یعنیعمرش، س

منبـع یعقـوب ادسـایی     ،»705سـند  « گمنام نیز احتمال وجود دارد که نویسندههمان قدر  باشد،» 705سند «مجهول 
 شـناختند. در ایـن  ده، یکدیگر را نمیاین دو نویسناساساً  بوده باشد. بدیهی است که این احتمال هم وجود دارد که

نخسین پادشاه اعراب ظهور کـرده اسـت، منبـع سـومی دارد. حـال      به عنوان  سال 7صورت این موضوع که محمد 
، هر دو از این منبع سوم وام گرفته باشند یـا هـر کـدام از    705ممکن است یعقوب ادسایی و نویسنده مجهول سند 

  ها، اخبار پخش شده در اجتماع باشد. منبعی جداگانه و یا حتی منبع آن
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پادشـاه  به عنوان  . یعقوب ادسایی نیز از ابوبکرآمده است این سنددر که نام ابوبکر و عمر و عثمان نیز این دیگر
از پادشاهی شیرویه نوشته اسـت   ،پس از آن و استبعد از محمد به مدت دو سال و هفت ماه سخن به میان آورده 

این احتمال وجود دارد که یعقوب نیز در با این اوصاف، اش از بین رفته است. ابقی رویدادنامهم از این سال، و پس
، معاویـه و عبـدالملک   [یا آنارشـی]  از پادشاهی عمر، عثمان، بدون پادشاه ،این سندمانند دقیقاً  اش،رویدادنامهادامه 

  نوشته باشد.ابن مروان 
طالب برده نشده ابن ابی علیاز  نامیهیچ  این است که آید،چشم می آنچه در این فهرست بهدر کنار این نکات، 

هایی که اسـناد اسـالمی مـدعی هسـتند     از سال ،مانند همین سنددقیقاً  دیگرهاي  شمارو البته خواهیم دید که در گاه
 بارهـا  د غیر اسالمیدر اسنانکته اینکه بوده است، از الفاظ بدون پادشاه یا آنارشی استفاده شده است. » خلیفه«علی 

، شـده  ، سـخن رانـده  بوده یساز و بسیار خونینکه جنگی تاریخم.  657-656در حدود سال از جنگ داخلی اعراب 
 داخلـی و امیـد  براي مثال در تاریخ سبئوس یا در رویدادنامه یوحنا بار پنکاي دیدیم که با خوشحالی از این جنـگ  

از کـدام  هیچولی  ،اندنوشتهزودي حادث شود ه تغییراتی که ممکن است ب به نظر کردن مسیح به غیر اعراب وها  آن
در  انـد. دار حکومت یا حتی فردي که بر ضد معاویه خروج کرده را ذکر نکردهها، نام خلیفه یا حاکم یا فرد داعیهآن
 نام علـی  یاد شده است و هادر این سال» پادشاه بودن اعراب فاقد«صفین و  نبرد از بینیدچنانچه می نیز »705 سند«

  شود.دیده نمیخلیفه به عنوان 
 از قرن نهم میالديخطی اي نسخهالي هالبکه این فهرست از کوتاه سخن ایناما در مورد زمان نگارش این سند، 

خالفت او هاي  سالدهد، و خالفت ولید ابن عبدالملک خبر میولی چون از  ،پیدا شده که پر از مطالب متنوع است
این سند باید در همان آخرین تاریخی کـه در ایـن گاهشـمار     است کهآن  پس محتملکند، را بیان نمیآن  بعد از و

بـراي تـاریخ    هیچ دلیل دیگـري نوشته شده باشد. گفتنی است که آن  م. یا کمی بعد از 705آورده شده، یعنی اکتبر 
  . وجود ندارد شمارگاهنگارش این 

  
  724 سند )ب

دقیقـاً   زمان نگارش آن، که ي عربی پیدا شدهبه زبان سریانی ولی ترجمه شده از یک منبع اولیهفا فهرستی از خل
 یزید ابن عبدالملک پیش آمده است، پـس  خالفتپایان گزاري شده است. یعنی از آنجا که تا مانند سند قبلی تاریخ

نـامیم. در  مـی » 724سند «این سند را این رو  اند. ازتاریخ زدهآن  م. یا حدود 724زمان نگارش این سند را به سال 
  :پادشاهی اعراب از زمان محمد چنین آمده است کههاي  این سند سال

  
 a notice of the life of Muḥammad, the messenger (r[asūl]ā) of God, after he had 

entered his city and before he entered it three months, from his first year; and how 
long each king who subsequently arose over the mhaggrāyē lived once they had come 
to power: and for jow long there was dissension between them.   
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 و قبـل از  ، از سال اول زندگی او، پـس از ورود بـه شـهرش   ، ر{سول ا}هللا محمداز زندگی اي هاطالعی
از زمـان قـدرت گـرفتنش     بعدي که روي کار آمـد  يمهگرایه ه آن. و اینکه چه مدتی هر پادشاهورود ب

  بود.ها  آن زندگی کرد، و چه مدت اختالف بین
 محمد آمد.قبل  هسه ما  
  زندگی کرد[پس از پادشاهی] (دیگر) سال  10و محمد.  
  ماه 6سال و  2 ابن ابی قحافه ابوبکرو.  
 ماه 3سال و  10 عمر ابن الخطاب.  
  سال 12 ابن عفان عثمانو.  
  ماه. 4سال و  5و اختالفات بعد عثمان  
 ماه. 2سال و  19سفیان و معاویه ابن ابی 

  ماه. 8سال و  3و یزید ابن معاویه  
  ماه. 9اختالفات بعد از یزید  
  ماه. 9حکم الو مروان ابن  
 ماه 1سال و  21الملک ابن مروان و عبد.  
  ماه. 8و سال  9و ولید ابن عبدالملک  
  ماه. 9سال و  2سلیمان ابن عبدالملک  
  ماه. 5سال و  2عمر ابن عبدالعزیز  
  ماه. 1سال و  4یزید ابن عبدالملک  
  1روز. 2ماه و  5سال و  104تمام این مقادیر  

  
  :و بررسی نقد

کوتـاهی  این فهرست در دوره حکومت هشام در زمـان   نویسند احتماالًپالمر و بروك در مورد این سند میاول، 
اند. نکته جالب این سند این است که تواریخ قمري حساب شده پس از مرگ یزید ابن عبدالملک نوشته شده است.

اشتباهات محاسباتی وجود دارد، زیـرا اگـر از سـال    آن  در ها را خورشیدي فرض کنیم قطعاًاین تاریخ زیرا چنانچه
رسـیم. ایـن یعنـی از    مـیالدي مـی   727بیاییم، به سال  سال خورشیدي جلو 104صورت  م. آغاز کنیم، در این 622

م. خلیفه شده اسـت. ولـی    724کنیم. زیرا هشام ابن عبدالملک در سال زمان حکومت یزید ابن عبدالملک عبور می
[و آغـاز   قمري در نظر بگیریم درست به زمان مرگ یزیـد ابـن عبـدالملک    با شمارشرا  ماه 5و  سال 104اگر این 
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از طرفی در این متن سریانی که از منبعی عربی ترجمه شـده، حضـور حـرف {ر} بـراي      1رسیم.می خالفت هشام]
رسد خواننده این به نظر میکه این کلمه را پاك کند.  تهمتاخر سعی داشاي ه دهد که خوانندکلمه رسول اهللا نشان می

ی این کـار را کـرده باشـد زیـرا درك     عصبانی مسیح يدارد که خواننده وجود احتمالمتن یک مسیحی بوده و این 
و بـرده اسـت.   به کـار   ، عبارت رسول اهللا را براي محمدکه احتماالً مسیحی بوده کرده که چطور مترجم سریانینمی

پـس از هراکلیـوس   هـاي   عبـارتی بـا سـال   ه ، یا بقمري شمارش شدههاي  در آخر اینکه از آنجا که این متن با سال
آن  اصـلی کـه نویسـنده    نشـان از ایـن دارد   گـی هم ،آمده این متنرسول اهللا در  عبارتاز طرفی و  ،شمارش نشده

از  ايمـه ترجاحتمـاالً  دهد که ایـن سـند،   این توضیحات نشان میجمعاً پس  وابستگی جغرافیایی به بیزانتس ندارد.
   باشد.منبعی عربی 

کـه از اسـناد عینـی    آن گونـه   یعنییم. اهتهم گف ترهمان چیزیست که قبل ،اما آنچه در این سند بسیار مهم است
م. سـردرگمی و   720. از این دهه، تا اواسط دهـه  م. ناشناخته است 690 دههها تا عربآید نام محمد براي غیربرمی

پادشاهی اعـراب بـا محمـد     اند احتماالًتصور کردهها  آن آشفتگی خاصی درباره نقش محمد وجود دارد تا جایی که
م. به بعد، نقش محمد  725-724از حدود سال ولی  اند.این عنوان را براي او تکرار کردهاین رو از  .آغاز شده است

بـا عنـوان    ذکـر مبسـوطی از آن،   کـه  »724کرونیکـل  «فراموش نکنیـد  از تاجر یا پادشاه به پیامبر تغییر کرده است. 
چنانچه گفتـیم در ایـن   سال رونویس شده، و در بخش سوم اسناد ایجابی آمد، در این  »توماس پرسبیتر رویدادنامه«

آمده است. و ما معتقدیم کـه ایـن عبـارت    » اعراب طایی محمت«یا » اعراب محمد« کرونیکل، ذکر محمد با عبارت
میالدي اضافه شده و دلیل آن را به طـور مفصـل در فصـل     724توسط رونویس بردار در همین سال، یعنی در سال 

هـر دو در فاصـله    »705سند «و » رویدادنامه ادسایی«بندي کرد که توان چنین جمعاف، میاوص با این آوریم.بعد می
قرن هشـتم (در همـان   هاي  قرن هفتم (دهه پایانی حکومت عبدالملک) و اوایل سالهاي  زمانی کمی، در اواخر سال

سـال پادشـاهی بـراي     7دوران، دهد که در ایـن  نشان میاند و این ابتداي حکومت ولید ابن عبدالملک) نوشته شده
پس از آن هیچ ذکري از محمد نیست (حتی گفتگوي بت حاله نیز روشن نیسـت در چـه   محمد در نظر گرفته شده. 

گـواه ایـن   کـه ایـن سـند،    » 724سـند  « نوشته شده) تا 750و حتی  740سالی نوشته شده و ما اعتقاد داریم در دهه 
نقش نبوت نیز به آن اضـافه  اند در نظر گرفته ی که براي محمدش پادشاهنق بر ها عالوهدر این سالمطلب است که 

کـه   سـازد این گمان را تقویت مـی که خواننده دیگري سعی در پاك کردن آن داشته » رسول اهللا«عبارت  شده است.
کند،  زیرا یک مترجم سعی دارد که این عنوان را دقیق ترجمهنقش نبوت محمد با تردید در حال آشکار شدن است 

جنجالی هاي  بحثوجود پاك کند. همین مطلب نشان از آن را  سعی دارد که این مطلب به دستش رسیده و دیگري
این روزگار است. اما چرا مترجم این سـند، عبـارت    و عدم تثبیت محمد براي مردم این منطقه در و چالش برانگیز

یـن عبـارت در تمـام تبلیغـات حکـومتی عبـدالملک و       به طور مفصل خواهیم دیـد کـه ا   رسول اهللا را به کار برده؟
بین راهی و مسافت شمارها و همـه و  هاي  در اماکن و نوشته ها تا سرها تا برديرفته، از سکهجانشینانش به کار می
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ایـن عبـارت هـیچ    محمـد درون  رفته. روشن است که به عنوان یک شعار به کار می» محمد رسول اهللا«همه عبارت 
کـه   بیشتري از نحوه زندگی ایـن نـام،   یعنی هیچ چیز ،ندارد [یعنی فرستاده خدا] خوانیمهمان که میجز شخصیتی 

تا اواسـط دهـه    بنابراین .شوددر این شعار دیده نمیزنیم گاه کند که از چه کسی حرف میاین تبلیغات را آ مخاطبِ
انـد پـس   تازگی با این عبـارت آشـنا شـده   و به  خبر ندارند نقش نبوت محمد نویسندگان خارجی، از ،میالدي 720

تکـرار  مطلبی از زندگی وي ترین بدون دانستن کوچکرا » محمد رسول اهللا«همان تبلیغات همیشگی حکومتی یعنی 
در ایـن  » رسـول اهللا «عبـارت   پـس  .انده دوران پادشاهی وي افزودهاین بار سه سال ب با این تفاوت که کنند البتهمی

. پس از اینجاسـت  آشکار شدن است در حالبا تبلیغات کوبنده حکومتی امبري محمد نقش پیدهد که نشان می سند
مـیالدي گـیج و گنـگ و     725مـیالدي تـا    690گوییم که نویسندگان برون مرزي، در تعیین نقـش محمـد از   که می
آشـکار شـده، بلکـه     ابپیغمبـر اعـر  به عنوان م. نه تنها به تدریج  740تا  میالدي 725. ولی نقش محمد از اندآشفته

دهنـد. گـواه ایـن مطلـب     هایی] به او نسبت مـی هایی [=سورهشده و حتی کتاب براي او تنظیماي حتی زندگی نامه
  .شرحش را از نظر گذراندیم که است] 741و رویدادنامه  [و حتی گفتگوي بت حالهیوحنا دمشقی 

الصـخره را سـاخته و در آنجـا نـام     م. قبـه  690 ملک ابـن مـروان در دهـه   در فصل بعد نیز خواهیم دید که عبدال
هویت » هادر این کتیبه«این رو در این زمان هویت مستقلی ندارد از ي مروانی خلیفه محمدرا آورده است. » محمد«

همانجـا  ولـی  . ابـن مـریم   عیسیالصخره کسی نیست جز قبههاي  این یعنی محمد روي کتیبه ،گیردعیسی را وام می
محمـد در ایـن زمـان،    هیم که در اینجا محمد، بخشی از هویت عیسی را وام گرفته است. جالب اینکه دتوضیح می

. مـا بحـث روي   قابل اطالق است» ايبرگزیده«همین یک هویت را ندارد؛ زیرا محمد صفتی مقدس است که به هر 
یم بایـد ایـن مطلـب را توضـیح     م. هست 724سال از آنجا که در  ولیکنیم. این موضوع را به فصل بعدي واگزار می

دیگـري جـدا   » برگزیـده «شود و به طور کامل از هر در این سال، رفته رفته محمد واجد هویت مستقل می دهیم که
م. یوحنـا دمشـقی اولـین     750م. تـا   743در سال این رو از  کند.شود و خود به عنوان پیامبري مستقل ظهور میمی

مثل پادشـاه، تـاجر، واعـظ، رسـول یـا پیـامبر رهـا شـده و         اي هات یک جملو توصیف کسی است که از بند کلمات
دهد تا ما او را شناسایی کنیم. گرچـه در بخـش یوحنـا دمشـقی دیـدیم کـه او نیـز        از محمد اطالعاتی میشخصاً م

 ندکرست خطاب میپدارد براي مثال او را سنگ فاحش هایی شناسیم تفاوتدهد که با محمدي که میاطالعاتی می
دهد که الاقـل یکـی   هایی را به او نسبت میو یا کتاب دهدفرودیت را به وي و دوستانش نسبت میو پرستش سر آ

  .براي او نیست ها][=سوره هااز این کتاب
بینـیم. جالـب اینکـه در    خواننده هوشیار توجه دارد که در ایـن سـند نیـز، نـام علـی را نمـی      ، این بحث در آخر

هدیـه  خالفتـی کـه مسـلمین متـاخرتر بـه علـی       هاي  سال دیگر یک بار، شده نوشتهم.  775ل شماري که در سا گاه
  است. شدهثبت » بدون پادشاه«هاي  سال عبارتبا اند،  داده
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  بروك سباستین پالمر واندرو  ترجمه شده توسطمتن 

  775سند ) ج
هـاي   هـا و تبارهـا و سـال   سـاب نسـل  از حاي هخالصـ نامیم. این سند می» 775سند «این بخش را سومین سند 
طبیعی است که ما فقط بـه قسـمت    رسد.کند، تا به عصر حاضر براي نویسنده میغاز میآآدم  که ازحکومت است 

  :هاجریون نظر داریم
 Tiberius: 6 years and 5 months. 
 Maurice: 27 years and 6 months. 
 Phocas: 8 years. 
 Heraclius: 24 years. 
 In 930 of Alexander (AG 930) Heraclius and the Romans entered Constantinople and 

Muhammad went forth from the south and entered the land and subdued it. 
 The years of the hagarenes and the time when they entered Syria and took control, 

from the year 933 of Alexander, each by name, as follows: 
 ماه 5سال و  6 :تیبریوس  
 ماه 6سال و  27 :موریس  
 سال 8 :فوکاس  
 سال 24 :هراکلیوس 

  ها به کنستانتینپول وارد شدند، و محمـد از  م.]، هراکلیوس و رومی 618-617اسکندري [= 930در سال
  د.جنوب بیرون آمد و وارد سرزمین شد و آنجا را تحت سلطه خود در آور
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 933 گرفتنـد، از سـال  بـه دسـت   وارد سوریه شدند و کنتـرل آنجـا را   ها  آن سال هاجریون و زمانی که 
  :هر کدام با نام، به شرح زیر م.] 622-621اسکندري [=

  
 Muḥammad: 10 years; 
 Abu Bakr: 1 year; 
 Umar: 12 years; 
 ‘Uthman: 12 years; 
 No king: 5 years; 
 Muawiya: 20 years; 
 Yazid, his son: 3 years; 
 No king: 9 months; 
 Marwan: 9 months; 
 ‘Abd al-Malik: 21 years; 
 Walid, his son: 9 years 
 Sulayman: 2 years and 7 months; 
 Umar: 2 years and 7 months; 
 Yazid: 4 years, 10 months and 10 days. 

  سال 10محمد.  
  سال 1ابوبکر.  
  سال 12عمر.  
  الس 12عثمان.  
  سال 5بدون پادشاه.  
  سال 20معاویه.  
  سال 3یزید پسرش.  
  ماه 9بدون پادشاه.  
  ماه 9مروان.  
  سال 21عبدالملک.  
 ل.سا 9 پسرش  ولید  
  ماه. 7سال و  2سلیمان  
  ماه. 7سال و  2عمر  
  1روز. 10ماه و  10سال و  4یزید  
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  :و بررسی نقد
هـا بـه   سلطنت بیزانتسیهاي  این است که سالها  آن رینتزیادي وجود دارد. مهم شگفت آوردر این سند نکات 

ابوبکر کاسته و به زمان پادشاهی عمـر ابـن خطـاب افـزوده،      مدت زمان پادشاهیاشتباه است. از کامالً  جز فوکاس
اینکه نویسنده سوري این سند طوري وانمـود  آن  تریندر اینجا حذف شده، و مهم» 724سند «ثبت شده در هاي  ماه

ته که هراکلیوس از منطقه بیرون رفته و محمد جاي او را گرفته، گـویی خلفـاي عـرب جانشـینان هراکلیـوس      ساخ
دانیم در این زمان، هراکلیوس حـاکم ایـن منـاطق بـوده     غلط بوده و چنانچه میکامالً  بودند در حالی که این مطلب

مشـروع انجـام شـده    بـه صـورت    اعـراب، پندارد که اتقال قدرت از هراکلیوس به است. گویی نویسنده سوري می
  1است.

خلیفـه چهـارم   به عنوان  و نامی از علیبوده سال پادشاه  10بینید در این سند نیز، محمد چنانچه مینکات دیگر 
پـس از عثمـان را بـدون هـیچ     هـاي   شناخته، و سالم. هیچ کس علی را نمی 775. پر واضح است که تا سال نیست

ها خلیفه اند. نکته اینکه هیچ کس معاویه را هم در این سالهرج و مرج [=آنارشی] خواندهتردیدي، بدون پادشاه و 
  رسد.ها، با مقایسه اسناد دیگر، قابل قبول به نظر میدانسته یعنی گزارش تاریخی آننمی

  
  818سند  )د

اند را به ترتیب زمان نوشته دهبه محمد کراي ه تمام اسنادي که اشار و، آمدیمها جلو از آنجا که ما به ترتیب سال
ولـی چـون ایـن     م.] را بیاوریم. 775[نگارش در  بود که ابتدا رویدادنامه زوقنینآن  حق، کردیمبررسی ها  آن شدن

دهد، ترجیح دادیم که در همین بخش، میبه دست را کوتاه از میزان پادشاهی اعراب  یفهرست ،سند، مانند اسناد قبل
  . داشته باشیمآن  خواننده رسانده، و تحلیل کوتاهی از این فهرست را به نظر

نامیم. روشن است کـه وجـه تسـمیه    می» 818«شود را سند دیده میآن  آخرین فهرست کوتاهی که نام محمد در
آوري شـده  م.) به همرا چند یادداشـت دیگـر جمـع    886-867که در دوران باسیل اول ( استآن  آن، زمان نگارش

علـی ابـن   «هـم چیـزي از    هنـوز آخرین سالی اسـت کـه نویسـندگان خـارجی      م. 818سال که گفتنی است  است.
کـه نـام    نوشته شـده به زبان سریانی » 819رویدادنامه «سال پس از نگارش این فهرست، دقیقاً  دانند.نمی »طالب ابی

را » 819رویدادنامـه  شود. ما بررسی سطور مربوط به علـی در  دیده میآن  علی به صراحت و بدون چون و چرا در
   :کنیمرا بررسی میاین فهرست یونانی ثبت شده به بخش بعدي یعنی رویدادنامه زوقنین سپرده و در اینجا آنچه در 

  
 List no. 26 = the Sasanian rulers to "Boran, daughter of Khusrau. The rule of the 

Persians was transferred to the Saracens. In the year 6131 of the world and the 
thirteenth year of Heraclius there began the rule of the Saracens: Mouameth, 9 years; 
Aboubacharos, 3 years; Oumar, 12 years; Outhman, 10 years; anarchy and war, 4 
years; Mabias, 19 years; Ezit, 3 years; Maroua, 1 year; Abdemelech, 21 years; Ioulit, 
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10 years; Souleiman, 3 years; Oumar, 2 years; Izith, 3 years; Isan, 19 years; Oulit, 1 
years; Izit "the deficient," 1 year; Maroua, 6 years; Aboulabas, 4 years; Abougiafar, 
21 years; Maadi, the son of the latter, 10 years; Mouse, son of the latter, 1 year; 
Aaron, the brother of the latter, 20 years; anarchy and war among the latter's sons for 
7 years up until the present 11th indiction. 

 Presently God will curtail the years of their rule and will raise the horn of the 
Christian empire against them. 

  رسد]. حکومت از پارسـیان بـه   [می دختر خسرو [دخت]پوران ساسانی به پادشاهی :26فهرست شماره
کـه حکومـت    م.] 622[= هراکلیـوس  سـال سـیزدهم  جهـانی و   6131ها منتقل شده، در سـال  ساراسن
 4رشـی و جنـگ   آناسـال،   10سال، عثمـان   12سال، عمر  3سال، ابوبکر  9محمد  :ها آغاز شدساراسن

 10سـال، یولیـت [=ولیـد]     21سال، عبدالملک  1سال، مروان  3سال، یزید  19سال، مابیاس [=معاویه] 
سـال،   1سال، اولیت [=ولیـد دوم]   19سال، ایسان [=هشام]  3سال، یزید  2سال، عمر  3سال، سلیمان 

سـال، مهـدي [=المهـدي]     21سـال، ابـوجعفر    4سال، ابوالعباس  6سال، مروان  1[بدون پادشاه] یزید 
سال، آنارشی  20سال، هارون [الرشید] برادرش  1سال، موسی [=موسی الهادي] فرزندش  10فرزندش 

  سال، تا یازدهمین سال مالی جاري.  7و جنگ میان فرزندان براي 
 ا هـ  آن را کوتاه خواهد کرد و کوس امپراطوري مسیحی را بر ضدها  آن حکومتهاي  اکنون خداوند سال

  1 بلند خواهد کرد.
  

  :و بررسی نقد
هـارون   در نظر اول روشن نیست مولف این یادداشت، دقیقاً در چه سالی در حال نگارش متن است. ولی مرگ

از طرف دیگـر،   امین و مامون گذشته ساله بر 7جنگ این آدرس تاریخی که و  از یک طرفم.  809الرشید در سال 
دانـیم  میاز اسناد یونانی با توجه به اینکه گفته شده سال مالی یازدهم، ولی آورد. میالدي پیش می 816ما را تا سال 

با تحلیل مـتن بـه   پس خورد. م. می 818یازده) در این زمان، به سال  indiction سال مالی یازده (یا ترین که نزدیک
  م. نگارش شده است. 818در سال  سادگی فهمیدیم که این فهرست، بدون هیچ تردیدي

نکته جالب این فهرست چنانچه گفته شد این است که نویسنده این متن، با هر منبعی که در دست داشـته، یـک   
 خلیفه چهـارم به عنوان نه  طالب،م. هنوز علی ابن ابی 818اینکه، در سال آن  دهد ورا آشکارا به ما نشان می مسئله

پس از عثمان تا خالفـت معاویـه را بـا    هاي  سالهم  و هنوزنامش آشکار نشده  و نه به عنوان شورشی عصر معاویه
م. بـراي   819دهـیم کـه در سـال    برند. در بخش بعدي، نشـان مـی  میبه کار  عنوان جنگ و آنارشی و بدون پادشاه

  شود. ، نام علی آشکار میبرون مرزيمورخان هاي  نخستین بار، در نوشته
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  )chronicle of Zuqnin( رویدادنامه زوقنین - 12- 2
صـومعه  «نوشته شده و از آنجـا کـه ایـن رویدادنامـه در      م. 775در سال رویدادنامه دیگري در دست داریم که 

معروف است. » رویدادنامه زوقنین«، به ي در جنوب شرقی ترکیه] نوشته شده[دیاربکر امروز 1واقع در امیدا» زوقنین
آزمایشی پیشنهاد به صورت  در ابتدا فرانسیس نو شود.اقوال زیادي در مورد نویسنده این رویدادنامه دیده میاست. 
بـدانیم. ولـی ایـن ایـده توسـط دیگـران رد شـد. سـپس ایـن ایـده کـه             2»یوشع اسـتایلیت «را آن  نویسنده داد که

قوت گرفت، ولی تردیدهایی به ایـن پیشـنهاد نیـز وارد     ،است دادنامهروی ي ایننویسنده 3»ايدیونوسیوس تلمحره«
-] مـی Pseudo-Dionysius[ »شـبه دیونوسـیوس  «یـا   »دیونوسیوس مجعول«را آن  نویسندهرو  ایناز  شده است.

کند، این است که نویسنده ناشناس این رویدادنامه که مـا  نچه در بحث ما خودنمایی میدر این رویدادنامه، آگویند. 
نام سردار شرقی که  میالديهم سده دتا  4خطاب کنیم، تنها کسی است که »دیونوسیوس مجعول«توانیم او را نیز می

دار ، نام این سردار داعیـه ايخیره کنندهبیرق برافراشته را نوشته است ولی به شکل  در جنگ صفین در مقابل معاویه
  :امو در اینجا آورده هایی که مربوط به بحث ما بوده را جدا کردهنوشته است. من بخش» عباس«حکومت را 

  
 AG 932: The Arabs conquered the land of Palestine right up to the river Euphrates, 

while the Romans fled, crossing over to the east of the Euphrates, and there (i.e. in 
Palestine) the Arabs established their rule. [...] as their first king a man of their own 
number whose name was Muhammad. This man they called a prophet as well, 
because he had turned them away from all sorts of cults and had told them that there 
is a single God, Maker of the Creation. He had also laid down laws for them, since 
they had been much addicted to the worship of demons and the cult of idols, 
especially the cult of trees. So, because he had shown them the one God and they had 
conquered the Romans in war under his (Muhammad’s) direction and he had also 
provided them with the kind of laws they desired, they called him Prophet and 
Messenger of God. 

  بـه  و گریختنـد  هارومی که حالی در کردند، فتح فرات رود تا را فلسطین سرزمین اعراب :932در سال 
 چنانچـه را تاسـیس کردنـد. [...]    خود حکومت اعراب) فلسطین در یعنی( آنجا در و رفتند فرات شرق
 نامیدنـد، می پیامبر نیز را مرد این. بود محمد نامش که[بوده]  نخودشا از شمار مرديها  آن پادشاه اولین
ـ  خـداي  کـه  بـود  گفتـه هـا   آن به و کرده دوراي هفرق گونه هر از راها  آن زیرا  کـه  وجـود دارد اي هیگان

 پرسـتش  بـه مـدت زیـادي   ها  آن زیرا بود، کرده وضعها  آن براي را قوانینی همچنین او. است آفریدگار
 داده نشانها  آن به را یگانه خداي چون پس. خو گرفته بودند درختان پرستش ویژه به ها،بت و شیاطین

                                                        
1 - Amida 

2 - Joshua the Stylite 

3 - Dionysius of Tel-mahre 

 آورند ولی هیچ کس، حتی یک بار هم نام علی را نیاورده است.هایی داریم که لقب این فرد (براي مثال ابوتراب) را میلبته ما نوشتها - 4
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 الزم داشـتند  کـه  را قـوانینی  نیز او و غلبه کرده بودند رومیاندر جنگ به (محمد) تحت فرمان او  و بود
  .نامیدند خدا رسول و پیامبر را او بود، کرده فراهمها  آن براي

 

 They are a very libidinous and carnal people, and any law framed for them (by) 
Muhammad or by some other God-fearing person which is not framed to appease 
their own desires they have ignored and set aside. But any law which fulfils their own 
wishes and desires, even though it be framed b the most contemptible of their 
number, they pledge allegiance to it and say, ‘This was framed by the Prophet, the 
Messenger of God, and, what is more, he framed it at God’s command.’ So he 
governed them for seven years. 

 قـوانینی کـه    یاوضع نشده،  محمد توسط که قانونی هر و هستند هوسران و شهوانی بسیار مردمی هاآن]
 کنـار  و گرفتـه  نادیـده  باشد، دهنکر تنظیمها  آن امیال فرونشاندن براي دیگري خداترس شخصتوسط] 
ضـع  و راهـا   آن خوارترین، حتی اگر کند برآورده راهایشان امیال و خواسته که قانونی هر اما. اندگذاشته

او [این  این، برعالوه  وضع کرده است، و خدا رسول ،پیغمبر را این گویندمی و متعهد شدهآن  به ،کنند
  .کرد حکومتها  آن بر سال هفت او پس. قوانین را] به امر خدا وضع کرده است

 
 AG 938: Muhammad, king of the Arabs, or rather their prophet, died. Abu Bakr ruled 

them for five years. 
  هـا   آن سـال بـه   5محمد پادشاه اعراب، یا به جاي آن، پیامبرشان در گذشت. ابوبکر براي  :938در سال

  حکومت کرد.
 

 AG 943: AbU Bakr, king of the Arabs, died. ‘Umar, his successor, ruled for twelve years. 
  سال حکومت کرد. 12جانشین وي، براي  ابوبکر پادشاه اعراب، درگذشت. عمر، :943در سال 

  
 AG 956: umar king of the Arabs died; his successor was ‘Uthman, who reigned 12 years. 

  سال حکومت کرد. 12عمر پادشاه اعراب درگذشت. جانشین وي عثمان بود که  :956در سال  
 

 AG 967: ‘Uthman king of the Arabs died. People took sides in a civil war and the 
land was in turmoil; the Arab people were in confusion and there were many evils in 
the land. They committed a great deal of bloodshed amongst their own number, 
because they refused to submit to the authority of a single leader. Rather, every one of 
them made a bid for leadership, because each wanted himself to be the ruler. The 
general who was in the western region, whose name was Mu‘iwiya, wanted to reign; 
the Westerners furthermore liked him, pledged allegiance to him’ and submitted to his 
authority. The eastern region and northern Mesopotamia {Ar. al-jazira}, however, 
rejected this man and submitted to the authority of another general, called al-Abbas 
and paid homage to him as king. That is why, from this time on, there began to be 
wars and blood-letting between them. Not only did they shed each other’s blood, they 
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saturated the earth with each other’s blood. The numerous battles they fought with 
each other in every region spanned a period of some five years, a time of dispute and 
conflict. 

  [را]  طـرف [هر کدام جانب یـک]   داخلی جنگ در مردمعثمان پادشاه اعراب درگذشت.  :967در سال
 وجـود  زمـین  در زیـادي هاي  شر و بودند سردرگم عرب مردم. بود آشوب در [شان]سرزمین و ؛گرفتند
 قدرت برابر درکه  قبول نکردند زیراحجم زیادي از خونریزي را در میان خودشان راه انداختند،  .داشت

 کـدام  هـر  زیـرا  کردنـد، مـی  تـالش  رهبـري  بـراي هـا   آن از یک هر در عوض، تسلیم شوند. رهبر یک
 معاویـه  نـامش  کند سلطنت خواستمیو  بود غرب منطقه در که ژنرالی. دنباش حاکم خود خواستند می
 امـا  .شـدند  او اقتـدار  تسـلیم  و کردند بیعت او با ند،پسندیدمی را او ]نیز[ هاغربی گفتنی است که .بود

 بـه  دیگري ژنرال اقتدار تسلیم و نپذیرفت را مرد این }الجزیره :عربی{ النهرینبین شمال و شرق منطقه
 بـین  خـونریزي  و جنـگ  ،بعـد  به زمان این از ،که بود دلیل همین بهبیعت کرد.  او با و شد »عباس« نام
هـاي   نبـرد . کردنـد  اشباع یکدیگر خون از را زمین بلکه د،ریختن را یکدیگر خون تنها نه. شد آغازها  آن

 پـنج  دوره یـک ، درگیـري  و اخـتالف  زمان یعنی دادند، انجام منطقه هر در یکدیگر باها  آن که متعددي
  .گرفت، دربر را ساله

  
 AG 968: The battle of Siffin, between al-Abbas and Muawiya, took place. A great 

deal of blood was shed on both sides. 
  جنگ صفین، میان عباس و معاویه درگرفت. خـون بسـیار زیـادي از     :م.] 657[مصادف با  968در سال

 هر دو طرف ریخت.

  
 AG 973: Al-Abbas was killed by his nobles in a conspiracy; it was at the time of 

prayer on a Friday, while he was kneeling down in prayer. Muawiya then held rule by 
himself for 21 years, including those five years of civil war and turmoil between 
himself and al-Abbas. 

  یـک  در در یک توطئه کشته شـد.   عباس با سران [اشرافیان] خودش :م.] 662[مصادف با  973در سال
سـال حکومـت را    21نماز در حال سجده بود. بنابراین معاویه بـراي   ، در حالی که دروقت نماز جمعه

  میان خودش و عباس. این پنج سال جنگ و آشوب داخلیبه انضمام داشت. براي خودش نگه
  

 AG 988: Mu‘iwiya, king of the Arabs, died. He was succeeded by Yazid, for three 
and a half years. 

  1معاویه، پادشاه اعراب درگذذشت. جانشین وي یزید بود، براي سه سال و نیم. :م.] 677[سال  988در سال  
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  :و بررسی نقد
این رویدادنامه از سال از رقم داده شده کم کنیم.  311 باید سلوکی به سال اعراب،هاي  براي تبدیل سال کهدیدیم  قبالً

م. نزدیک و قابـل   622د. این سال به مبدا اعراب یعنی کنظهور محمد را اعالم میفتح فلسطین و  م، 621یعنی  932سال 
مرگ محمد و  فتح فلسطین است که در این سال بیان شده و حیرت آور اینکه زمان اغماض است. ولی نکته جالب زمان

 938مـرگ محمـد و شـروع حکومـت ابـوبکر در سـال       چنانچه دیدیم حکومت ابوبکر است. هاي  تفاوت شمارش سال
بدین معناست که این رویدادنامه در مقایسه با دیگر اسناد، مرگ محمد این امر،  تاریخ زده شده که م. 627با سلوکی، برابر 

م. و شـروع   632خـوانیم مـرگ محمـد در سـال     ما در روایات متعارف مـی سال زودتر گزارش کرده است.  5 حداقل را
ها باید به کسی داده شود و این فرد، همان ف سالروشن است که این اختالحکومت ابوبکر از همین سال بوده است. پس 

م.  632- 631یعنی  943و مرگ وي در  م.] 627[ سلوکی 938شروع حکومت ابوبکر از پس نفر بعدي یعنی ابوبکر است. 
غاز ابوبکر آ يخورد و خالفت دوساله، مرگ محمد رقم میروایات متعارفاست. این سالی است که بر طبق گزارش شده 

 12بخشد زیرا پادشاهی عمر را می ابن خطاب عمر این دو سال را به زوقنین،که  داریم. پس دو سال دیگر اختالف شودمی
زند. از اینجا نویسنده ناشـناس زوقنـین نیـز بـا اسـناد      م. تاریخ می 645سلوکی مصادف با  956سال و مرگ او را به سال 

سـلوکی   956شود. یعنی مـرگ عمـر و پادشـاهی عثمـان از     تان میداستا حدودي هم »724سند «و » 705سند «متعارف و 
هـاي   از اینجا سال م. دانسته و 656سلوکی برابر با  967یابد. مرگ عثمان در سال سال ادامه می 12م.] آغاز شده و  645[=

ـ  657- 656تی عبـار ه سلوکی یا ب 968 سال دراین رویدادنامه نبرد صفین را  شود.بدون پادشاه و آنارشی آغاز می اریخ م. ت
حکومت معاویه نیز اشتباه کرده است. باید توجه هاي  است که قابل قبول است. ولی زوقنین در مورد زمان نگاري سالزده 

توانیم این تاریخ م. تاریخ زده است. به یقین می 677سلوکی مقارن با  988داشت که رویدادنامه زوقنین مرگ معاویه را در 
م. از معاویه در  678به سال  ايهکتیبوجود داشته باشد، در این مورد، هاي  یم؛ زیرا در هر تاریخی شک و شبهرا اشتباه بخوان

پادشاه اعراب بوده است. از اسناد دیگر و حتی روایات زنده و م.  678دهد معاویه حداقل تا سال دست داریم که نشان می
 5شود. بدون در نظر گرفتن این سال حاکم می 5لی بزرگی در حدود یابیم که بعد از مرگ عثمان، جنگ داخمتعارف درمی
جنـگ و  هـاي   تقریبی بیست سال حکومت کرده است. یعنی اگر حکومت معاویه را به انضمام سـال به طور سال، معاویه 

ه حکـومتی کـ  هـاي   بـا سـال  آن  سال حکومت کرده است. کـه اخـتالف   25آنارشی در نظر بگیریم، معاویه چیزي حدود 
   مشهود است.کامالً  دیونوسیوس مجعول به وي داده است،

ي جذاب و حیرت انگیز، بـه سـادگی عبـور    نکتهیک  شود که ازشماري اشتباه این رویدادنامه باعث نمیاما گاه
هـا  سـردار غربـی  هـا درگرفـت.   ها و شـرقی جنگ بین غربیکه  گفته شده به صراحت در این رویدادنامه زیرا ،کنیم

، خوانیممی» صفین«را آن  جنگ بسیار معروفی کهبوده است. در روایات متعارف،  »عباس«ها و سردار شرقی معاویه
اند. در حـالی کـه   ه. دو سپاه دربرابر هم صف آرایی کرده استطالب درگرفتبین معاویه ابن ابوسفیان و علی ابن ابی

به نیزه قرآن  ند فردي به نام عمرو ابن عاص، مبنی برترفبا نتیجه نبرد، به سود علی در حال رقم خوردن است، ولی 
گزارند که هر دو سپاه، هـر  شود. پس بنا را بر این میختم میو انتخاب شخص ثالث » حکَمیت«به زدن سپاه غرب، 
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را انتخـاب کننـد. از اینجاسـت کـه نماینـده      دیگـري  را خلع و نفـر  (یعنی معاویه و علی) غرب و شرق دو سردار 
 مرو ابن عاص را خورده، و نتیجتـاً ها یعنی عنماینده غربیفریب  اند ابوموسی اشعري بوده است)(که گفته ها شرقی

که  سازي معرفی شدهجنگ بزرگ و تاریخبه عنوان  در اسناد و مدارك غیر عربی، نبرد صفین شود.می معاویه خلیفه
که غیر  البته شاید طبیعی به نظر برسد بینیم.رف را نمیروایات متعاهاي  داستان ،در هیچ کجاولی  بی نتیجه رها شده

اویه ایسـتاده را  ولی اینکه هیچ کس نام سرداري که روبروي مع را ثبت نکنند، نگاري نبرد داخلی اعراباعراب ریزه
 نـد ان به ما از این سردار شرقی خبـر داد نویساست. تنها معدودي از رویدادنامه چشمگیرننوشته است، در نوع خود 

 نـام  نویسد کـه میبینیم دیونوسیوس مجعول چنانچه میو در این مورد هم، نویسنده زوقنین است. ها  آن که یکی از
را به پاي یک اشتباه ساده تغییر نام علی به عباس . آیا باید بود» عباس«سرداري که روبروي معاویه صف آرایی کرد 

دهـد کـه   این رویدادنامه نشان مـی هاي  گزاريول، در تمام تاریخدر اینکه دیونوسیوس مجع دانم.بگذاریم؟ بعید می
شود که عـوض شـدن نـام    ولی این دلیل نمیشماري به خرج نداده است، هیچ تردیدي نیست؛ دقت کافی براي گاه

ا شـدن  ججابهنگاري، در وقایع زیرا اوالً .بگذاریمدقتی مولف ناشناس را هم، ناشی از اشتباه و بی» باسع«به » علی«
 ها بـا اخـتالف در تـاریخ، از دو جـنس    اختالف در نام طبیعی است. ثانیاًامري معمول و ها در حد چند سال، تاریخ
االبختکی انتخاب نکـرده   کشی و یا اصطالحاًرا با قرعه» عباس«تردید نویسنده زوقنین، نام متفاوت هستند. بیکامالً 
خـتم   فقط به اختالف در یک اسـم  مسئله . ضمناًاین نام انتخاب شود و باید منبعی پیش روي او بوده باشد تا است
 بوده که معاویهاین دهد که علی [یا عباس] خلیفه بوده و به ما نمیاي هچرا که نویسنده زوقنین، هیچ نشان ،شودنمی

لـی بیعـت   نویسد که گروهی طرفدار معاویه بودند و گروهـی بـا ع  فقط می مولف زوقنینبر وي خروج کرده است. 
بـه دسـت   از ایـن جنـگ   هـم   ايهنتیجـ  خون زیادي از هر دو طرف ریخته شـد. کردند. جنگ خونینی درگرفت و 

. م 662-661سلوکی یعنی  973در سال  که استدر سطر بعدي نوشته  زیرا گویا جنگ بی نتیجه رها شده، دهد! نمی
از کشـته شـدن سـردار     بعـد  معاویـه عمالً  . وندبه قتل رساند بود سجدهحال در حالی که در  ،در نمازعباس را در 

بـر   شده است. نکته دیگر چگونگی قتل عباس [یا علی] بـوده کـه   داران حکومتداعیهتاز یکه یعنی عباس، شرقی،
 ،دوره مناسـب نباشـد  آن  صحرانشـین اف یا اگر این واژه بـراي فاتحـان   توسط اشردر یک توطئه  وي طبق زوقنین،

چیزي است آن  لشگر خود، در سجده به قتل رسیده است. نحوه کشته شدن وي شبیه توان گفت توسط خواص می
ابن ملجـم  «شخصی به نام فردي که او را کشت، ، این روایاتدر ولی  ،اندگفتهدر روایات متعارف که در مورد علی 

  از خواص یا سران گروه او نبوده است. است که » مرادي
نگاري ناشـناس در  توسط رویدادنامهم.  775زوقنین در سال نامه وقایعکه  باید توجه داشتبا تمام این اوصاف، 

با توجه به سال نوشتن این رویدادنامه، و منطقه نوشتن  نوشته شده است.در جنوب شرقی ترکیه امروزي اي هصومع
ورد (چه بسا این کار را آن، شاید این انتظار دور از ذهن نباشد که الاقل نام سردار شرقی را براي ما با دقت کافی بیا

قبل هاي  در بخش چنانچهالبته  بینیم.م. نام علی را در هیچ کجا نمی 775مهم این است که ما تا  ولینیز کرده باشد) 
م. است که نـام   819نها از سال . تشوددر هیچ سند غیر عربی دیده نمی ،نیزم.  818اسپویل کردیم، نام علی تا سال 
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رفتـه اسـت. چنانچـه پـالمر و بـروك هـم در پـانویس ایـن بخـش از          به کار  با صراحت» 819رویدادنامه «در  وي
از آنجـا   »طالب در منابع غیر سریانی اسـت. این اولین اشاره صریح به علی ابن ابی«نویسند که می» 819رویدادنامه «

دهد از این پس مـدت  که نشان می بینیم،می مثل اسناد قبلی تکرار میزان پادشاهی خلفا را رویدادنامه همکه در این 
و تکـرار  » 819رویدادنامـه  «آوردن پـس  تثبیـت شـده،    و خلفاي راشدین [البته به جـز علـی]  زمان پادشاهی محمد 

فقـط   بد نیست که در اینجا،این رو از از اهداف کتاب حاضر است.  آور و خارجبراي خواننده خستگیمطالب باال، 
زیرا ایـن اولـین بـاري     طالب آورده است را نظر بیندازیم.در مورد علی ابن ابی» 819رویدادنامه «را که  چند سطري

بـه طـور   بـدون هـیچ چـون و چرایـی،     نام علی را و به طور کلی نویسندگان برون مرزي، نویسان است که سریانی
که تـا سـال    تمعناي این سخن این اس ؛. اهمیت این نکته براي مخاطب هشیار قابل درك استاندصریح ثبت کرده

 سال است کهاین و تنها از  "شودبع غیر عربی دیده نمیامن یک ازهیچ"ه.ق) نام علی در  193م. (یعنی تا سال  819
که اعراب نیز در حـال  هایی سالظاهراً . در منابع غیر عربی ثبت شده استایستاده، نام سرداري که روبروي معاویه 

 کننـد. منبعی داخلـی اسـتفاده مـی   به عنوان ها  آن جاتنوشته ازنیز نویسان انیسری خود هستند،هاي  نامهتنظیم وقایع
مـیالدي نگـارش    750در اواخـر دهـه   » سیره ابن اسـحاق «ولی سوالی که ذهن مرا مشغول ساخته این است که اگر 

هـم، نـام    خبر ندارد و حتی در ایـن سـال  سال بعد) کسی از نام علی  60 کمابیشمیالدي ( 819شده چطور تا سال 
این موضوعی است که در خور اندیشه است. زیـرا   دار خالفت ذکر شده؟وي نه به عنوان خلیفه بلکه به مثابه داعیه

را  این موضوع بسیار مهماي از ابهام است. مادامی که چنانچه قبالً نیز گفتیم موجودیت خود ابن اسحاق نیز در هاله
سال ابتدایی است، جمع کنیم (از آنجا که نام علی در هـیچ   200 مرزيدرون مطالب فصل بعدي که بررسی اسناد با 

آیا علـی موجـودیتی واقعـی     شویم کهساز رهنمون میپس به این پرسش اندیشه سکه یا کتیبه اسالمی وجود ندارد)
   ، فصلی را به شرح و بسط این مطلب اختصاص خواهیم داد.جلد دوم این کتابداشته است؟ در 

   

  :819مه از رویدادنا
 AG 967: Uthman was killed and the Arabs were without a king for 3 years and 8 

months. The head of the Arabs in the west was Muawiya b. Abi Sufyan and the head 
of those in the east was ‘Ali b. Abi Talib. 

  بدون پادشاهاعراب به مدت سه سال و هشت ماه  م.] عثمان کشته شد و 656[مصادف با  967در سال 
 بود.  علی ابن ابی طالبشرقی هاي  غربی معاویه ابن ابی سفیان و سردار عربهاي  بودند. سردار عرب

 
 AG 971: Ali was killed and Muawiya reigned for 20 years. He made peace with the 

Romans and sent the general Abd al-Rahman (b. Khalid) to Roman territory, where 
he remained for two years. 

  هـا صـلح   او با رومی .حکومت کرد سال 20براي  و معاویه علی کشته شدم.]  660[مصادف با  971در سال
 1ل در آنجا ماند.روم فرستاد، که او براي دو سا سرزمینکرد، و سردار عبدالرحمان (ابن خالد) را به 
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  (اسناد ایجابی) دومبندي بخش  جمع
م. کـه یوحنـا    743دو سده از مبدا تاریخی اعراب حرکت کرده و جلو آمدیم. چنانچه دیدیم تا سـال  تا اینجا ما 

نـه تنهـا   اساسـاً   پیامبر اعراب وجود ندارد.به عنوان  محمد» زندگی«گیرد، هیچ گزارشی از میبه دست دمشقی قلم 
ي او وجود ندارد، بلکه حتی به جز موارد انگشت شماري وصف اضافی، مثل پادشـاه  خبري از زندگی وي و پیامبر

نشـان دادیـم   قبالً  بینیم.اعراب یا تاجر یا آگاه به تاریخ موسی هیچ چیز بیشتري از مرد شماره یک تاریخ اسالم نمی
در کارشان هسـت. حـال    اند که هر پنج سند، چون و چراهاییمیالدي فقط پنج سند از محمد حرف زده 690که تا 

به آرامی نقش نبـوت، و از   740به عنوان پادشاه، تا  720بینیم که محمد تا دهه میالدي رسیدیم، می 819که به سال 
خالصـه و جمـع بنـدي از پـنج سـند      از آنجا کـه  به بعد خط داستانی یا به عبارتی هویت مستقل گرفته است.  آنجا

  ایی را کنار بگزاریم و از سند ششم به بحث بنشینیم.پس پنج سند ابتد را آوردیم، ابتدایی
میالدي قلم  690دهه  ایجابی ماست که مولف آن درششمین سند  یوحنا بار پنکاي »تاریخ عالم«چنانچه دیدیم، 

به دست گرفته و در آخرین فصل کتاب خود تاریخ سده هفتم را نگارش کرده است. در آنجا دیدیم محمد به مثابـه  
لیدر ظاهر شده که چنین انتظاري هم داشتیم. زیـرا در ایـن دوران عبـدالملک مـروان، نـام محمـد را در        آموزگار یا

آنچـه مـا در   اصیل نبوده و نیز  تظار ما، اساساً تاریخ عالمکند. ولی فارغ از انالصخره حک میقبههاي  ها و کتیبهسکه
توانـد اصـالت   هـا، چگونـه مـی   وردیم که این رونـویس گردد. شرح کاملی آدست داریم نهایتاً به قرن سیزدهم برمی

را فاقد اعتبار کند. جالب است که با تمام این اوصاف، آنچه در تـاریخ عـالم یوحنـا    ها  آن ها را از بین برده ونوشته
کنـد نـام محمـدي کـه     تصـور مـی  صـرفاً   ی از محمـد نـدارد و  خاص هیچ خبر شود این است که ويفنکی دیده می

چرا؟ به این دلیل دهد. توضیحی از زندگی وي نمیترین آموزگار مرتبط است. آموزگاري که کوچکیک شنود به  می
در اسناد این رو شناسد از کس وي را نمی قدر ناآشناست که هیچ حتی اگر این شخص وجود خارجی داشته، آن که

اثبات ي از وي بدانند. ما در فصل بعدي خوانند بدون اینکه چیز بیشترشود که وي را پادشاه میبعدي دائماً دیده می
که در عصر یوحنا فنکی، حتی خود اعراب هم شناختی از محمد ندارنـد. در واقـع دیـن حکـومتی توسـط      کنیم می

گونـه  ولی محمد مد نظر وي، خـالی از هـر گونـه محتـوایی اسـت و هـیچ       ،عبدالملک در حال تئوریزه شدن است
   شخصیتی ندارد.

کـه   اسـت ، یعقوب ادسـایی  م. و پس از آن نگارش شده 690ایجابی که بدیهی است در دهه از اسناد  سند هفتم
کتاب او را نویسنده دیگري پر کـرده  هاي  او، احتمال اینکه جاي خالی ستون يگفتیم با توجه به ساختار رویدادنامه

ولی از آنجـا کـه   ب بوده است. که محمد اولین پادشاه اعرا دپندارباشد بسیار است. ضمن اینکه یعقوب ادسایی می
نـام محمـد در    رویت به نظر ما پس ،(و حتی پس از مرگ وي) کامل شده م. 708تا  692کتاب یعقوب حد فاصل 

ها با خط خـود  و جنجال بر سر اینکه این نوشته رسدر میبه نظنخستین پادشاه اعراب، طبیعی به عنوان  هااین سال
  .یعقوب است یا خیر، بالموضوع است
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یوحنی دمشقی و گفتگوي بت حالـه، چنـدین و چنـد سـند داریـم کـه فقـط        هاي  از اینجا به بعد، به جز نوشته
هاي  بت حاله و نوشته کنار بگزاریم و به گفتگويها را پس این فهرست اند.آوردهخیلی خالصه فهرستی از خلفا را 

بـه عنـوان    740نـام محمـد در دهـه     یابیم: اول،درمی چند مطلب راها  آن جاتی که بابپردازیم. نوشتهیوحنا دمشقی 
واحـد وجـود خـارجی نـدارد گرچـه       قرآن به عنـوان کتـاب  در این زمان،  دوم،پیامبر به صورت کامل تثبیت شده، 

ها و آیات آن وجود دارد، ولی بدون تردید، بخشی از قرآن در این زمان به صورت کتاب یا رسـاله  بسیاري از سوره
 آن امـروزي  شکل به این قرآن و قطعاً مومنان بیرون آمدهدرسی هاي  تر بگوییم به صورت جزوهروزيیا به شکل ام

آورد. گرچـه  دانـد و حتـی نـام بـت وي را مـی     یوحنا دمشقی محمد را بت پرست می سوم،وجود خارجی نداشته، 
ر واقـع یوحنـا محمـد را    د سـت. هامحمدگراها هنوز با آن بت پرستیِخوي روشن است که منظور وي آن است که 

را سـتاره  محمـد   يبت مـورد عالقـه  او حتی  داند.شبیه فردي بدعت گزار در مسیحیت ولی با خوي بت پرستی می
 چهارم، .وجود داشته زند، هنوز هممیالدي در زمانی که یوحنا قلم می 740دهه  که در داندصبح یا سر آفرودیت می

یوحنـا مفقـود شـده اسـت. هـر دو      هاي  و کتابی به نام شتر خدا در نوشته کتابی به نام گیگی در گفتگوي بت حاله
اي ه قرآن هستند. حتی اگر کتاب اول، یعنی گیگی همان انجیل باشد، شکی نداریم که سـور هاي  کتاب احتماالً سوره

خصـیتی  میالدي محمد داراي خـط ش  740من حیث المجموع، گرچه در دهه  پنجم،گم شده است. به نام شتر خدا 
میالدي،  760و حدود سال  750تا جایی که تئوریسین دربار عباسی، که ابن اسحاق نام دارد، در پایان دهه  ،شودمی

نامه محمد به صـورت کـافی و وافـی    کند، ولی هنوز هم در این عصر قرآن و زندگیاولین سیره را از وي تنظیم می
ابتدایی قرن نهم مـیالدي بـه انجـام    هاي  مروان آغاز شده، در دههکه توسط عبدالملک اي ه پروژعمالً  تنظیم نشده و

پـروژه  «آن را  تـوان نـام  از پایان سده هفتم تا اوایـل سـده نهـم کـه مـی     » سیالن فکر«این یعنی به وضوح  رسد.می
را فصل بعد، در بررسـی اسـناد    نظري شود. ما این حرکتگذاشت، دیده می» پروژه محمدیانیسم«یا » محمدسازي

  تري خواهیم دید. درون مرزي، به شکل ملموس
شـود، ولـی   الصخره دیده مـی گرچه این کلیدواژه در قبه کامالً غایب است.» دین اسالم«اینکه تا اینجا  نکته آخر

اندیشـه سـاز    دیـدگاه بد نیسـت ایـن    ها بار معنایی امروزي را ندارند.الصخره، این واژهقبههاي  بدون شک در کتیبه
م.) است که مـا   845(متوفی اي ه حرلمتنها با دیونوسیوس تنقل به مضمون کنیم که اوالً بار دیگر بروك را سباستین 

رسد که نخسـت،  گوید، به نظر میثانیاً تا جایی که اسناد عینی این عصر به ما می از دینی به نام اسالم با خبر شدیم.
پـس راهـی    ی در کنار آن شکل گرفته است، نه بالعکس.مپراطوري دینامپراطوري سیاسی تشکیل شده، سپس ایک 

سال ابتدایی حکومت اعراب وجود نداشته، تا دوره خالفت مامون  70که از عبدالملک مروان آغاز شده و هرگز در 
شناسـیم  مـی  »دین اسالم«توان گفت آنچه ما امروزه با عنوان . پس میتا به سرانجام خود برسد رودعباسی پیش می

  به انجام رسیده است. ساله،  150در یک پروسه م.  840 دههم. آغاز شده و در  690 دههدر 
شخصی به نام علی  »وجودعدم «کند، خودنمایی میاي کنندهبه طرز خیرهدیگري که در اسنادي که دیدیم  مسئله

، جایگاه مکه و کعبه نیز طالبفارغ از علی ابن ابی کس از وي خبر ندارد.طالب است. آشکارا دیدیم که هیچابن ابی
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ها، محل واقعی کعبه و شـهر  زیرا در اسنادي که گذشت دیدیم که برخی از رویدادنامه درخور توجهی دوباره است.
توان از تحلیل اسناد دیگر نیز به نتایجی در ایـن  دانند. گواینکه میمقدس را در جاي دیگري به جز مکه امروزي می

تاب را به تردیدها درباره مکه اختصاص دادیم و بدون اینکـه گیبسـون را نقـد کنـیم،     ما فصل دوم این ک باره رسید.
مکه را باز گذاشتیم. پس جا دارد که یک فصل بـه بررسـی مکـه و عبادتگـاه اولیـه مسـلمانان        ي محل واقعیمسئله

 در قالـب  ایـن مسـائل  ر جلد دوم این کتاب، بـه  است. ما ددوباره لبی است که درخور واکاوي امطها ینا بپردازیم.
 پردازیم.   جداگانه می فصولی
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  اسناد سلبی (برهان سکوت) - 3
را » برهان سکوت«کافی نیست. در همانجا  استناد به مدارك ایجابی سده هفتمگفتیم که  ي این فصلمقدمهما در 

اد بـرون مـرزي ایـن دو    تمامی اسنعجیب غایت ه بو  خیره کنندهخواهیم به سکوت در این بخش می .مطرح کردیم
زیرا ممکن است خواننده  ،به حقی است درخواست بررسی آشکار و ضمنی آثار این دو سده، مطالبهسده بپردازیم. 

 750، و تـا سـال   دسـت یـک   فقط پنج سند، یعنی به تعداد انگشتانمیالدي  690تصور کند، اگر تا سال  این مطالب
از ایـن  توانـد  ، این امـر مـی  و چرا درباره محمد نوشته شده ت پر از چونمیالدي، حدود دو برابر این تعداد، مکتوبا

ده سـند   براي مثال اگر به طور مثال صورت این چیز زیادي نیست. درواقعیت ناشی شود که تعداد اسناد این عصر 
کنجکاوي این  .اندپنجاه درصد این اسناد از محمد سخن به میان آوردهعمالً  میالدي نگارش شده، پس 690تا کتبی 

این بـازه   و مدارك و درخواستی معقول از نویسنده این سطور است که الاقل نگاه کلی به اسناد ی استکامالً به حق
ترین شـود کـه هـیچ کـس کـوچک     کمااینکه در اینجا بار دیگر، این بار به نحوي سلبی نشان داده می زمانی بیندازیم.

اسناد ی است که گفتنگر عناصر اسالمی مورد ادعاي مسلمانان ندارد. خبري از محمد، اسالم، دین جدید، قرآن و دی
نـد. در  اهنپرداختـ ها  آن طوري تازه تاسیسوجه به اعراب و امپرامکتوباتی است که به هیچسلبی این بخش، فارغ از 

پس اینجا  نیاورده، سخنی به میانواقع ما انتظار نداریم که اگر از چین تا فرانسه، یک کتاب پیدا کردیم که از محمد 
پـردازیم کـه   به عنوان سندي سلبی در اثبات مدعاي خویش استفاده کنیم. خیر! ما فقط به آن دسـته از مـدارك مـی   

هـا سـند کتبـی    دهانـد. در واقـع   انتظار داریم چیزي از محمد و اسالم بگویند، ولی به شکل عجحیبی سکوت کـرده 
کنند و خالصه وضعیت اجتماعی و سیاسـی  و دستوراتی که صادر می وجود دارد که به اعراب و قوانین و طرز فکر

اطالعـی از  تـرین   بابت دین جدید ندارند و کامالً روشن است کوچکنگرانی از ترین اند. ولی کماین عصر پرداخته
براي مثال وقتـی یـک امیـر عـرب، بـه       ».برهان سکوت«این یعنی سکوت اسناد و این یعنی  پیامبري جدید ندارند.
توان داشت که چه برداشتی جز این میموسی و اسفار پنجگانه را قبول داریم،  گوید که ما فقطپاتریارك مسیحی می

   شناسد!؟را نمیو قرآن محمد  وي از بیخ و بن
کنیم که اگر یک نفـر بـه   ادعا نمی» برهان سکوت«توضیح این نکته الزم است که ما در بهره بردن از توجه کنید؛ 

ی وجـود نـدارد. خیـر! ایـن حـرف بـه وضـوح        ، پس باید نتیجه گرفت که چنین شخصاسالم اشاره نکردمحمد یا 
کتاب را در برگرفته بخش از مزخرف، و خالف عقل و البته تحریف استدالل ماست. برهان سکوت که زیربناي این 

د و چندین و چنـد فـاکتور   اسناد، موضوعیت اسنامولف است، به کلیت جامعه در آن عصر، میزان دوري یا نزدیکی 
، و بعـد بـه   انـد چیزي از محمد نگفته و مغولستان دیگر نظر دارد. این غیرعاقالنه است که فکر کنیم چرا مردم چین

 چیـزي  از محمـد هـا   آن بدیهی است که» ندارد. خارجی پس محمد وجود« :این نتیجه خودسرانه رهنمون شویم که
همین منـوال عاقالنـه نیسـت فکـر     به  پسدارد نبراي جغرافیاي آنان  هم اهمیتی، هافارغ از دوري آن زیرا ،اندنگفته

ولی این انتظار که افراد سرشناس و مورخـان  مغولستان پیدا نشده! چین و از دوره محمد در  ايسکهکنیم چرا هیچ 
اتحان جدید بدهـد، یـا ایـن    ها و دیگر اسناد عینی این منطقه، خبر از ظهور محمد به عنوان پادشاه یا پیامبر فو نامه
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 ،در مورد قـوانین، امیـر عـرب خبـر از قـرآن بدهـد       الي بحث امیر عرب با اسقفی مسیحیهانتظار که درست در الب
را نشـان  اسـناد و مـدارك ایـن عصـر     » سکوت حجیت«به وضوح  مسئلهواقع این  انتظاري کامالً به حق است. در

  .دهد می
شود با وجود آنکه هنوز بـه اسـناد درون مـرزي اسـالمی     جمع بندي می سلبییگر اینکه زمانی که اسناد د مسئله

شود که مسیحیان بـه خـوبی از   نپرداختیم، ولی تا آنجا که به اسناد برون مرزي مربوط است، این واقعیت روشن می
د و حنپـه در  خواننـ مـی  »حنپـه «بارها و بارها اعـراب را  ها  آن اعراب (حاکمان وقت) آشنایی داشتند.و نگرش دین 

است. گرچه محققان زیادي تالش داشتند کـه توضـیح دهنـد کـه حنپـه در کـالم ایـن         »بت پرست«اینجا به معناي 
افـرادي کـه    حتی است. زیرا دینداران گاهاً» هر کس غیر از من«و حتی در تعابیري » غیرمسیحی«مسیحیان به معناي 

باز  ، فقط در جزئیات اختالف سلیقه دارند رادسشان یکی استیکی است، خدا و پیامبر و کتاب مقها  آن دینشان با
کنند. در این خطاب می مایه اهانت به فرد مقابلبا درون خدا، ملحد و بت پرستهم با الفاظی مثل کافر، مشرك، بی

 »یغیـر مسـیح  «تا چه حد منظـورش   برد دقیقاًرا به کار می »حنپه«صورت دشوار است دریابیم که هر کس که واژه 
به معناي واقعی کلمه است. ولی ما در بررسی این اسناد، خصوصـاً بـا    »بت پرست«است، و تا چه حد منظورش به 

گیري از اسناد درون مرزي این سده، شاهد این هستیم که بخش بزرگی از بقایاي بت پرستی در این سده باقی یاري
کـه کمـی   هـا   آن و اندروي آوردهال اولیه یکتاپرستی هایی که بت پرست نبودند نیز، به اشکمانده است. دیگر عرب

اند. در این مطلـب  به ادیان ابراهیمی یا یهودیت مسیحی نزدیک شده اند، نهایتاًرنگ و بوي ادیان سامی گرفتهبیشتر 
مسیحی غیرآریوسـی نزدیـک کننـد. در    هاي  اعراب هرگز نتوانستند خود را به یکی از فرقه يعمده شکی نداریم که

بنـدي کنـیم،   پس اگر جمع .زنندریشخند میآشکارا  ،واقع این اعراب به هر کس که اعتقاد دارد خداوند فرزند دارد
مختلف فکري هستند، که بت پرستی و یکتاپرستی اولیه، بخش بزرگـی از  هاي  اعراب در این سده، متشکل از گروه

  دهد.فاتحان جدید را تشکیل می
و البته بدیهی است که میزان اسـتناد   .تکیه کنیم» برهان سکوت«ناد سلبی و به اس یمتوانپس با این شرح کلی می

که ما در اینجا پیش گـرفتیم،  اي ه شیو به این برهان امري تشکیکی است یعنی شدت و ضعف دارد. گفتنی است که
  شود. می این عصر بهتر ترسیم در» رکت فکرح«با توجه به زمان نگارش آثار است. زیرا با این کار 
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  م.) 638مرگ: سوفرونیوس ( - 1- 3
 :اولین سندي که شاهدي عینی در زمان هجوم اعراب بـه فلسـطین و اسـرائیل بـوده سـوفرونیوس (بـه یونـانی       

Σωφρόνιοςدر م.  638مـارس   11شده و در  دمتولم.  560 سال حدود سوفرونیوس درریارك اورشلیم است. ) پات
زنـدگی وي  هـاي   سـال . سـقوط کـرد  لیم با فرماندهی او شهر مقدس یعنی اورحالی چشم از جهان فرو بست که ش

توان تخیل کرد کـه  یعنی می کند.در تواریخ متعارف را یادآوري میم.)  632تا  570(به ما دوره زندگی محمد  سریعاً
ر دو بـا هـم در   ه تقریباً سوفرونیوس با محمد در یک دوره متولد شده، شاهد رویدادها و حوادث مهم عصر بوده و

که یکی رهبر مذهبی و نظامی مسلمانان در حملـه بـه قلمـرو روم بـوده و دیگـري بـاالترین رهبـر         انددرگذشتهحالی 
ه اگـر فـرض کنـیم محمـدي وجـود      نکته جالب این است کـ  مذهبی و نظامی مسیحیان در دفاع از روم بوده است.

، محمـد را  که سـوفرونیوس شگفت آنشناسد، ولی وس را می، این یعنی محمد، به احتمال بسیار زیاد سوفرونیداشته
نیـز  سـالم  ي ارهبر مذهبی اعراب را، بلکـه هـیچ چیـزي از محمـدگرایی یـا کلیـدواژه       شناسد. و نه تنها محمدنمی
  داند.   نمی

 6 اند که فرمانده شهر اورشلیم در زمان حمله مسلمانان، سوفرونیوس بود که وي بعـد از در تواریخ متعارف گفته
عمر ابن خطاب را مالقات کرده، حاضر بـه مـذاکره و تسـلیم شـهر اسـت.      خلیفه یعنی ماه به این شرط که شخص 

بـه طـور   دهد و اورشلیم شهر مقدس یهودیان و مسیحیان، ناامید از گرفتن کمک از بیزانتس، همین اتفاق نیز رخ می
سوفرونیوس را بهتر دریابیم. زیرا در این زمان، او نه تنها نقش و جایگاه  توانیمکند. پس با این اوصاف میسقوط میکامل 

گرفتـه اسـت. ایـن    مـی در جایگاه نفر اول شهر به لحاظ نظامی نیز تصمیم عمالً  بلکه بوده، پاتریارك شهر اورشلیم
 وي را بشناسد. ولی سوفرونیوس در ایـن مـورد  هاي  و ادعا» محمد«گوید که سوفرونیوس باید به ما می توضیحات

را بپذیریم؟ شاید خواننده چنین فرض کند که سـوفرونیوس،  » برهان سکوت«ساکت است. آیا نباید در اینجا کامالً 
پیچیـده نشـده   آن قدر  نفر اول مذهبی و حتی نظامی در این وقت، در شهر اورشلیم بوده است، و آوازه محمد هنوز

سوفرونیوس هیچ  اشتباه است. زیرا اوالًکامالً  ویکرديبنویسد. ولی این روي از محمد است که انتظار داشته باشیم 
عمـر   ،در این زمان که دنگویروایات متعارف می گوید. ثانیاًنمی و یا جنبش دینی یا یک دین جدید چیزي از اسالم

ته تا اورشلیم نیز رف محمد اند و در عین حال آوازه دین جدیدابن خطاب پادشاه است و محمد و ابوبکر وفات یافته
شـاه سـپاه مقابـل،    نباشد شرط عقل است که فـردي چـون سـوفرونیوس، آگـاهی از     این گونه ی اگر تح است. ثالثاً

کلـی شـناخت کـافی از    به طـور  و براي مذاکره ها  آن تفکرفرماندهان، تعداد نفرات دشمن، قوت سپاه، دین و طرز 
جانبـه  همـه ي سقوط شهر در آستانه زمانی کهسپاه مهاجم داشته باشد. این شرط عقل است و ر ریز و درشت عناص

سـوفرونیوس  دو چندان شود. پـس چطـور    از این قواي مهاجمگاهی توسط قوایی مهاجم است، باید شناخت و آ
ددنمی هیچ چیزي از اسالم و پیام آورش ن به نام اسالم وجـود نداشـته    دینی؟ دلیل واضح است. چون هنوز ا

ـ « به ما بگوید کهنکه انتظار داشته باشیم سوفرونیوس بنویسد. ایآن  که بخواهد چیزي از ی بـه نـام اسـالم    هنوز دین
بـه ایـن   شـنویم،  محمد نمـی نام یا  یاسالمعناصر خنده دار است. ولی این رویکرد که هیچ خبري از  »وجود ندارد
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هـیچ چیـزي   وس دهد فردي چون سوفرونیمعقولی است که نشان میکامالً  استداللدلیل که اسالمی وجود نداشته، 
کـه   ماننـد وي، توان انتظار داشت که فردي سادگی میه بچون چیزي وجود ندارد که بشنود. است. از اسالم نشنیده 

 یا باورشان به یک پیامبر جدیدها  آن کند، الاقل دینهایی مثل وحشی و بربر خطاب میراحتی اعراب را با توهینه ب
گواینکه با توجـه بـه   دین اعراب هم نیست.  تمسخرشقی) ولی حتی خبري از مانند یوحنا دم را مسخره کند. (دقیقاً

  شود. اي بابت دین جدید و خروج مردم به سمت این دین، در او دیده نمیمقام مذهبی سوفرونیوس، نگرانی
 615زیادي داشت. در سـال  هاي  بود که با وي سفرجان موسکوس بهترین دوست سوفرونیوس  ،در این روزگار

م. یعنی سه سال  619در سال جان  وفرونیوس و جان با یکدیگر از ترس حمالت خسرو به رم پناه بردند. ولیسم. 
قبل از مبدا تاریخ اعراب (هجرت محمد از مکه به مدینه در تواریخ متعارف) وفات یافت. جان موسـکوس نیـز در   

بـا  استفاده کـرد.  » سکوت برهان«مورد او هم از  نویسد، ولی دشوار بتوان درها میالي آثار خود از کفر ساراسنهالب
یـا   که محمد در این زمان، هنوز به مدینه هجرت نکرده است، پس هنـوز شـاه   پذیرش روایات متعارف، باید گفت

خبـر   از اونـه تنهـا    که شته باشیمنتظار دابه اینکه از جان موسکوس اهم نیست، چه رسد  اعراب پیامبر مورد قبول
ولی ایـن ادعـا دیگـر بـراي سـوفرونیوس،      به ما نیز خبر بدهد.  او را مهم در نظر گرفته کهآن قدر  هداشته باشد بلک

یک از روایات صحیح باشد. چـه  م. قابل قبول نیست. فرقی هم ندارد کدام 639تا  634از سال  »پاتریارك اورشلیم«
» نـام محمـد  «ي نچه دیدیم حضـور زنـده  در آنجا چنا قبلی آمد کههاي  چه اسنادي که در بخش و روایات متعارف 

قامش که نفر اول مسیحیت با توجه به ماهیت م آنچه مسلم است سوفرونیوس خصوصاً ، صحیح باشد؛شوددیده می
یا عامل » پادشاه اعراب«یا خبر از نام » ادعاي پیامبري محمد«ترین شهر مسیحیان بوده، باید خبر از در اورشلیم، مهم

خدا، بربر، وحشی، بیبا صفاتی از قبیل اعراب را اساساً  اعراب داشته باشد. ولی سوفرونیوس يبه حرکت درآورنده
د و هیچ خبري از محمد نامی که اعـراب را متحـد   خوانَتوهین کننده به مسیح و صلیب و خدا می غارتگر، ویرانگر،

شخصـی چـون    کنـیم هده مـی مشـا گـزارد کـه   برهان سکوت آنجا خود را به نمایش مـی دهد. نمیبه دست ساخته 
دهـد. ایـن یعنـی    مـی نامنـد  میزگتـا [=مسـجد] مـی   را آن  از سـاخت پرستشـگاهی کـه    گزارشیسوفرونیوس به ما 

هیچ حرفـی در ایـن مـورد     به وضوحاسالم به ما خبر بدهد ولی دیگر توانسته از عناصر سادگی میه بسوفرونیوس 
د. در روایات متعارف هرگونـه عنصـري از عبـادت خـدا را بـه      را به مسلمانان ربط دا» مسجد«نباید ساخت  ندارد.

بسیاري از این عناصر در گذشته هم وجود داشته است. در مورد مسـجد  حالی که دهند. در محمد و دین او ربط می
» مسـجد االقصـی  «بـا  را آن  کـه امـروزه  » مسجدي در اورشلیم«وجود دارد که از قرآن  نیز چه دلیلی بزرگتر از خود

نیز وجود داشته، [خیالی اعراب] و مسجد سازي قبل از محمد [=مزگت] زند. این یعنی مسجد اسیم حرف میشن می
در اثري که مربوط به جان موسکوس بـوده   یک مسیحیها بوده است. درواقع مسجدها همان محل عبادت ساراسن

   :نوشته است که هاو ساراسنسوفرونیوس اند در بخش مربوط به بسط دادهرا آن  و سوفرونیوس و چندي دیگر
 نشـهر اورشلیم،  وارد است، توجه قابل که ماهاي  غفلت سزاي در و خداوند اذن با ،خدابیهاي  ساراس 

 .رفتند شود،می نامیده کاپیتول که محلی سمت به شتاب با بالفاصله و شدند ما، خداوند - مسیح مقدس
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آن  و کننـد  پاکیزه را مکانآن  تا خود، میل به دیگر برخی و زور به برخی بردند، خود با راافرادي ها  آن
 1.بسازند نامند،می مازگیتا [=مسجد]را آن  و شده گرفته نظر در عبادتشان براي که را ملعونچیز 

زیرا این اثر جان موسکوس را نوشته شده باشد دیگر اي ه توسط نویسندم.  670این بخش ممکن است در سال 
 خـدا خطـاب کـرده   اعراب را بیست جالب است که این بخش از کتاب، ولی هر چه هاند، داده افراد مختلفی بسط

از دریچـه  صـرفاً   تواندمی الحادالبته این اتهام به دهد. می خبرها  آن توسط» مسجد«و در عین حال از ساخت  است
فکر قبلی، بـا عجلـه   تاب، با یک دهد که اعرگزارش نشان میاین باشد، ولی  مسیحیتتوهین یا عدم باور به خداي 

ي کاپیتول دقیق معلـوم نیسـت کجاسـت ولـی     به سمت کاپیتول رفته و تصمیم دارند آنجا را مسجد کنند. این محله
شـده   الصخره در آنجـا بنـا  دقیق جایی باشد که امروزه قبهبه طور و یا ) temple mount(رود کوه معبد احتمال می

  است.
چه سوفرونیوس نوشته باشد چه فرد دیگري، هیچ حرفی از عناصر اسالمی و رهبرشـان  بخش باال را به هر حال 

ایـن اسـت کـه    آن  کـه دلیـل  گوید. نباید تصور کـرد  از دین اعراب نمی زند. و البته در هیچ جاي دیگر، چیزينمی
ي از موارد با در بسیارس، سوفرونیوس بالعک اتفاقاً سوفرونیوس اهمیتی نداده که بخواهد از محمد یا اسالم بنویسد،

توجـه و   بـه عـدم تمرکـز،    ي او به دین اعـراب، نیست که عدم اشارهاین گونه دازد. پرمیها به ساراسنکافی تمرکز 
نسبت  سوفرونیوس ها باشد. شاید خواننده این سطور چنین بیندیشد که سکوتنسبت به ساراسناهمیت فکري او 

کرده که قواي مهـاجم بـا   بینی نمیپیش یت ماجراست، یعنی سوفرونیوسناشی از عدم درك اهم ،محمد و اسالم به
ـ ها  آن که کندو با خود فکر می دین جدیدشان، براي همیشه ماندگار هستند، ه در حال غارتگري و دزدي هستند و ب

بعدي نیز هاي  دههحتی در خواهیم دید که  ،باید گفتدر پاسخ به این رویکرد  .کوبدمیها  آن زودي مسیح در دهان
نیـز هـیچ خبـري از محمـد      ، جورج اول، هنانیشو اول، آتاناسیوس و غیرهیهب سوممنطقه مثل یشوعهاي  پاتریارك

کنند این کافران بـه زودي بـا لطـف مسـیح     توان گفت دیگران هم (حتی چند دهه بعد) هنوز تصور مینمی ندارند.
  ندارند. ها  آن زبه گفتن اهاي  رفتنی هستند، پس به این دلیل عالق

پاتریـارك  در مجادله بـا سـرگیوس   عمالً  که ] بدون تاریخیsynodical letterي کلیسایی [سوفرونیوس در نامه
آورد گـزاران را مـی  از بدعتاي ه فهرست گسترد 2"میاانرژیسم"در رد ، در یک بحث جدلی کنستانتینپول نوشته شده

  :نویسدو می هکردها اشاره به تهاجم ساراسنادامه در و 
                                                        

  .Pratum spirituale, 100-102 p. 63ر.ك  -1
مسیح از دو سرشت الهی و  که م. به بعد این بود 451 سال موضع رسمی کلیساي بیزانتس از زمان شوراي کالسدون درقبالً گفتیم  -2

تنهـا یـک سرشـت    مسیح  این دیدگاه کهگویند. می ]Dyophysitism[ »دیوفیزیتیسم«ت. امروزه این عقیده را انسانی برخوردار اس
موضع آشتی سازي کـه   گویند.می» مونوفیزیتیسم«اند را با هم ادغام شدهکامالً  اي معجزه آسا در آندارد، که خدا و انسان به گونه

گویند که توسط هراکلیوس و پاتریارك کنستانتینپول به وجود آمد. می )mia-energeia (=گیرد را میاانرژیا بین این دو راه قرار می
عدها نام این دیدگاه به مونوتلیتیسم تغییر یافت. پس میاانرژیسم همان مونوتلیتیسم است. ما در بخشی که به ماکسیموس معتـرف  ب

 ایم.ي سوفرونیوس با سرگیوس آوردهایم، توضیح کاملی از این مجادلهاختصاص داده
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 {God may grant to our Christ-loving and most gentle emperors} 
a strong and vigorous sceptre to break the pride of all the barbarians, and especially 
of the Saracens who, on account of our sins, have now risen up against us 
unexpectedly and ravage all with cruel and feral design, with impious and godless 
audacity. More than ever, therefore, we entreat your Holiness to make urgent 
petitions to Christ so that he, receiving these favourably from you, may quickly 
quell their mad insolence and deliver these vile creatures, as before, to be the 
footstool of our God-given emperors.  

 تمام  غرورتا [عطا کند]  نیرومندي و محکم مسیح دوست و مهربان ما] عصايهاي  [خداوند به امپراطور
 ما ضد برهاي  تظرغیرمن طور به اکنون ما، گناهان دلیل به که درهم شکندها را ساراسن ویژه به بربرها، و
 زمـان  هـر  از بیش بنابراین،. اندکرده غارت وحشیانه [خود] و ظالمانه با نقشه را همه چیز و اندبرخاسته
 دریافـت  بـا  بفرمایید چنانکـه او،  مسیح از عاجلهاي   دادخواست که استدعا داریم حضرتتان از دیگري،

 را پسـت  مخلوقـات  باشـد کـه ایـن    و نشـاند  فرو را شان واردیوانه وقاحت سریعاً شما، این التفاتات از
  1ما قرار دهد. خدادادي امپراتوران زیرپاي قبل، همچون

  

زنـد  حـرف نمـی  ، غریبی که از یک جهان دیگر آمده باشندو  بینید سوفرونیوس از موجودات عجیبچنانچه می
رابطه  به وضوحبا بیزانتس ها  آن بطهزند. اعرابی که رابلکه از همین اعرابی که همیشه در مجاورتشان بوده حرف می

دوسـت مـا   باشد که دوباره زیـر پـاي امپراطـوري مسـیح    «گوید می خیلی صریحاست. سوفرونیوس بوده » اطاعت«
از اي هرا رابطـ هـا   آن رابطـه  ثانیـاً اعراب مسیحی نیسـتند،   ما گفته است که اوالًاین یعنی سوفرونیوس به  »دربیایند.

  داند.  می »ارباب و برده« جنس
سوفرونیوس در جاي دیگري، ایـن بـار چنـد    نوشته شده است ولی م.  634و یا اوایل م.  633یا اواخر باال نامه 

 از مـانع  ]Bethleham[ بـه بیـت اللحـم    اعـراب  زمانی کـه حمـالت   634ماه بعد از نامه کلیسایی فوق، در دسامبر 
نی از قـرن  کنـد کـه دو دسـتنویس التـین و یونـا     ایراد میاي هبود، خطب شده کریسمس ي زائران درهر ساله زیارت

از اینکـه جشـن کریسـمس سـر      کنـد  می خرسندي مانده است. او در ابتداي این خطابه ابراز، از این خطابه باقی16
ولـی از آنجـا کـه     اسـت.  مقدس روز یک فی نفسه کریسمس، سازد کهرسیده است، و این مطلب را خاطرنشان می

او از مشـکالت سـال   . داشـت  مضـاعفی خواهـد   یکشنبه واقع شده است، این امر برکـت  روز در کریسمس امسال
حتـی  هـا   آن ترسـند. ب مـی ار، زیـرا مـردم از اعـ   به بیت اللحم شـده ها  آن مزاحم رفتن ،جاري گفته و اینکه اعراب

ام داد و مراسـم نیـایش   تـوان انجـ  رو راهپیمایی سنتی کریسمس را نمـی  توانند از اورشلیم خارج شوند. از این نمی
 کنـیم  تـالش  خود، نوبه ما باید به که دهدمی ادامه تعطیل است. سپس او ]church of the nativity[کلیساي مهد 

جـاري نظـر   هـاي   است که سوفرونیوس، به رویـداد این گونه باشیم. [...]  خود به نسبت لطف و فضل الهی الیق تا
  :گویدانداخته و می

                                                        
 Hoyland, 1997, p.69همچنین ر.ك   Ep. synodica, PG 87, 3197D-3200Aر.ك  -1
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 We, however, because of our innumerable sins and serious misdemeanours, are 
unable to see these things, and are prevente from entering Bethlehem by way of the 
road. Unwillingly, indeed, contrary to our wishes, we are required to stay at home, not 
bound closely by bodily bonds, but bound by fear of the Saracens.  

 توانیم این چیزها را ببینـیم و از ورود  نمی خود، بزرگ گناهان و شماربیهاي  معصیت دلیل به ما اگرچه
هایمان در خانه بمانیم. البتـه نـه اینکـه بـا     ایم. درواقع مجبوریم بر خالف خواستهبه بیت اللحم بازمانده

 1ها دست و پایمان را بسته است.سنبلکه ترس از سارا زنجیر بسته شده باشیم،
 

اینطـور   اند که این قطعه به تسخیر بیت اللحم توسط اعراب در این سال اشاره دارد. ولی قطعاًبرخی گمان کرده
 ددابود به صراحت خبر از این اتفاق میاین گونه دهد. کمااینکه اگر متن چنین برداشتی را به خواننده نمی نیست و

هـا و تـرس مسـیحیان از    از نـاامنی جـاده   بـه وضـوح  مـتن  ایـن  . در واقع و دلیلی نداشت که در لفافه سخن گوید
یـا  وضعیت خودشان را ،زند. به همین دلیل سوفرونیوس در ادامهها حرف مینصحرانشینان مهاجم یا همان ساراس 

بیندیشـد ولـی   آن  تواند بهنین حالی فقط میکند که از بهشت رانده شده و در چمقایسه میآدم  با وضعیت حضرت
  :ه رفتن به سرزمین موعود را نداردو یا با موسی که اجاز اجازه رفتن به آنجا را ندارد.

 »خـدا را میزبـانی    شویم. چرا که در نزدیکی شهر بیت اللحم هستیم، کهمجازات میآدم  و ما امروز مثل
فرهنگ ترین صحرانشینان، ها و بینیستیم. از شمشیر وحشیکرد، اما با این وجود، مجاز به ورد به آنجا 

دارد. و مـا  منظره فرخنده بازمیآن  هراسیم. [این شمشیر] ... ما را ازکه سرشار از هر قساوتی هستند می
  2»بمانیم بدون آنکه جلوتر برویم. سازد در خانهرا مجبور می

 »3»است داوود مانند نیز ما مصیبت و. است شده نعم موعود سرزمین به ورود از که هستیم موسی مانند ما 
انـد. ولـی وضـعیت    کند که اعراب، هنـوز اورشـلیم را تسـخیر نکـرده    اش بارها اشاره میسوفرونیوس در خطابه

  :گویددر جایی دیگر میمثالً را گرفته است. ها  آن بحرانی گریبان
 4قوي نیستیم که به آنجا بشتابیم.آن قدر  وجودظاهر شد... و با این آن  نزدیک مکانی هستیم... که خدا بر  
  شمشـیر   باقی بمانیم به آسانیاما اگر به خواست پدرمان عمل کنیم و همواره بر حقیقت و دین راستین

شـکنیم و  زنیم و کمـان هـاجري مـی   داریم و خنجر صحرانشینان را کنار میها را از میان برمیاسماعیلی
  5بینیم.ایم، میندیده هاستبیت اللحم مقدس را که مدت

کلی در ایـن متـون دیـده    به طور ها قطعاتی نیز وجود دارد که متن التین و یونانی اختالفاتی دارند. در ادامه این خطبه
  :شود که بحث از محاصره اعراب و ناامن شدن منطقه است، نه تسخیر شهر. من در اینجا متن التین را انتخاب کردممی

                                                        
  Hoyland, 1997, p.70، همچنین ر.ك  Christmas Sermon, 506ر.ك  -1
  .129، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه، س. تیسفون، ص )Crossroads to Islam(هاي گذر به اسالم ر.ك چندراهی -2
  Hoyland, 1997, p.70ر.ك  -3
  .129، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه، س. تیسفون، ص )Crossroads to Islam(هاي گذر به اسالم ر.ك چندراهی -4
  .130همانجا  -5



 256پروژه محمد سازي / 
 

  [مثل داوود] ترس از دشمنان، محروم از رفتن به بیت اللحم، و نوشیدن آبی هسـتیم کـه   ه خاطر بما هم
ها بیت اللحم را محاصره کـرده  زمان هم مثل امروز، موقعیت فلسطینیآن  داریم... چون دررا آن  آرزوي

  1شهر شود.آن  توانست واردها نمیشمشیر عداوت فلسطینیبه خاطر زمان آن  بود. [...] او در
  دین، که مانند فلسطینیان در گذشته، و به همان ترتیب که گفته شد، موقعیت هاجریون بیه خاطر باینک

آن  تواند آنجا برود. چرا که اگر کسی جرات کند بـه اند، کسی نمیکردهبیت اللحم را اشغال و محاصره 
ابودي مواجـه  شهر مقدس برود، و به بیت اللحم عزیز و مقدس ما نزدیک بشود، با خطر کشته شدن و ن

این شهر بسته هستند، ما در خارج از کلیساي مهد خداوند گـرد آمـده و ایـن    هاي  شود. چون دروازهمی
  2کنیم.عید را در مال عام برگزار می

و آدم  کتاب مقـدس و اشـاره بـه   هاي  با بهره گرفتن از داستان ،سوفرونیوسبینید در خطبه کریسمس چنانچه می
یهـودا دي  کنـد.  شهر توسط مهاجمان صحرانشین اشاره مـی  »محاصرهاشغال یا «م اعراب و از هجوموسی و داوود، 

ها، نه تنها شهر اشغال نشـده،  دهد که در زمان ایراد این خطبهنوو با مقایسه متن التین و یونانی، به درستی نشان می
اند، بلکه گروهـی از  هم نکرده بلکه تعبیر صحیح از سخنان سوفرونیوس این است که اعراب هنوز شهر را محاصره

  3از اورشلیم به بیت اللحم بروند. دهند کهامن کرده و به مسیحیان اجازه نمیها، راه را بشدت ناآن
هیچ خبري از یک جنبش دینی جدیـد یـا الفـاظی    بینیم می به وضوحدرست باشد، باال هر کدام از تعابیر  هر جهت به

. باالتر گفتیم این ادعا که شاید آوازه محمد هنوز به گـوش سـوفرونیوس   ود ندارددر کالم سوفرونیوس وجمثل مسلمانان 
شـناخته، تمرکـزش را روي طـرز فکـر     شناخته، و یا حتی اگر مینرسیده، یا سوفرونیوس اعراب و دین جدیدشان را نمی

شـود  زمانی تقویت مـی  این نظریهاز این دست، ناصحیح است.  نوع رویکرديگزارد و هر اعراب نسبت به خودشان نمی
مسـیحیان،  هاي  و کشیشها تمام پاتریاركهاي  ها یا کتابدر نامه بعد سوفرونیوس، بلکههاي  سالهاي  در خطبهنه تنها که 

در خطبـه  مـثالً  وجود ندارد. بر خروج مسیحیان به دین جدید اي هو دغدغو محمد قرآن  ها هیچ خبري از اسالم وتا دهه
سال سن دارد و یکـی از   80در حالی که حدودا  ،م. ایراد شده 637یا  636که در عید تعمید سال نیوس سوفرو دیگري از

  :گویدمیمند است. چنانکه از تمام دنیا گلهبینیم که میگذراند، آخرین اعیاد زندگی خود را می
  ـ  به مانزندگی نحوه مورد در که سازدمی وادار مرا کنونی شرایط[...] ولی  چـرا  کـنم،  فکـر  متفـاوت ي اهگون

هـاي   نیـرو  چـرا  اسـت؟  شده زیادقدر  این بربرها حمالت چرا است؟ وقوع حال در ما بین جنگ] همه این[
وقفـه  چـرا بـی   ؟وجـود دارد  غارت و ویرانی همه این چرا کنند؟می حمله ما به ها [یا صحرانشینان]ساراسن

 چـرا  ؟اندهتخریب شد کلیساها چرا بلعند؟ان را میشود؟ چرا پرندگان آسمان خون انسخون آدمی ریخته می

                                                        
  همانجا. -1
 Crossroads(هاي گذر به اسالم و نیز ر.ك چندراهی Hoyland, 1997, p.70، همچنین ر.ك  Christmas Sermon, 507ر.ك  -2

to Islam( 130، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه، س. تیسفون، ص.  
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هـاي   شـادي  يآورنـده خـوب و فـراهم  هاي  ي تمام چیزکه بخشندهبه مسیح  چرا کنند؟می مسخره را صلیب
 بـه « :زند می فریاد بر ما حق به که آنچنان) ethnikois tois stomasi( شودتوهین می هاپاگان دهان با ماست
 مـا  بـراي  کـه  است وحشتناکیهاي  چیز بدترین این و »شود می توهین هاپاگان میان در من نامبه  شما خاطر
 راهـا   آن ویرانـی  پیامبران زشـتی  که خدانشناس و توزکینههاي   ساراسن که است دلیل همین به .افتدمی اتفاق

 کننـد،  مـی  غـارت  شـود را نمی اجازه [ورود] دادهها  آن به که را هایی مکان اند، کرده بینی پیش ما براي آشکارا
 آتـش  بـه  را مقدسهاي  کلیسا کشند، می آتش به را روستاها کنند، می ویران را مزارع کنند، میتاراج  را شهرها

 بودنـد  کرده صف آراییها  آن علیه که بیزانسیهاي  لشکر ]با[ ،کنندغارت می را مقدسهاي  صومعه. کشند می
 از بـیش هـا   آن این، بر عالوه .افزایندمی پیروزي به را پیروزي وبرند ال میغنائم جنگ را با ،کنندمخالفت می

اعلـی درجـه    بـه  و دهنـد می افزایش کلیسا و مسیح به نسبت را خود کفرگویی و خیزندبرمی ما ضد بر پیش
 و لنـد بامـی  همگـان  بـر  برتري به 1خدا [با] هاکننده جنگ این. کنندمیشیطانی به خدا هاي  کفرگویی ممکن

 بـه  کـه  کننـد می تقلید وي غرور از و کنندمی تقلید است شیطان که خود رهبر از مطلقبه طور  و سرسختانه
 افـراد  ایـن نـه   حـال،  ایـن  بـا . اسـت  شده گماشته تیرههاي  سایه به و شده رانده بهشت از[غرور] آن  سبب

کـه تمـام ایـن     برسـند، چنـان   قـدرت  ازهاي  رجد چنانتوانستند به نه می و اندداده انجام را کار اینفرومایه 
 کرده باشـیم  نجس را تطهیر ابتدا و کرده توهین ي تعمیدهدیه به ابتدا ما اینکه مگر ها را انجام دهند،قانونی بی
 شـود،  خشـمگین  مـا  بر یم تاداشتآن  بر را او و. مکردی اندوهگین را ي هدایا، بخشندهمسیح ترتیب این به و

و  تبـاهی  که خواهدنمی و است مهربانی يسرچشمه چرا که برد،نمی لذت شر از و است یراو خ که چند هر
 از دفـاع  بـراي اي هکلمـ  هیچ و هستیم چیزها این همه مسئول خودمان ما حقیقت در. ببیند را ها انسان ویرانی

 او از را هـدایا  ایـن تمـام   وقتـی  شـد  خواهـد  داده ما به دفاع براي جایی یا چهاي هکلم چه .شودنمی پیدا ما
   2؟ایمکرده آلوده را چیز همه خود زشت اعمال با و ایمگرفته

کـه   هستند افرادي شوند، در اینجاخدا خطاب میاعرابی که در خطبه کریسمس بربر و بی نگریدمی همانطور که
سجده نکردن شـیطان در  داستان غرور شیطان و رهبرشان شیطان است [اشاره به  .از خدا متنفرند جنگند،با خدا می

هـا و آتـش زدن مـزارع و    و در حـال غـارت کلیسـاها و صـومعه    و خودشان غرور شیطانی دارند  ]آدم روز آفرینش
اي هباوران هر کس را که اندك زاویـ در روزگار قدیم [و حتی تا خود امروز] دین متأسفانه شهرها و روستاها هستند.

گزارند. دشوار است بتوان تشخیص دا و متنفر از خدا و امثالهم، بی نصیب نمیخدارد از الفاظی مثل بیها  آن با دین
کنند یا فقط از آنجا که نگرش سـوفرونیوس را  به عیسی توهین می خدا هستند وواقعا بیدر اینجا داد که آیا اعراب 

در بیـان   آنچـه در اینجـا   صحیح باشـد  از موارد باال هر کدامر جهت، ه بهشوند. پذیرند با این الفاظ خطاب مینمی
اورشـلیم  م. که  638مزاحم تردد زائران هستند، و تا سال  634اعراب در سال که  این است بودهمسلم  سوفرونیوس

  شود.محمد و یا خلفاي راشدین دیده نمیهیچ خبري از اسالم،  سقوط کرده،ها  آن توسط
                                                        

   جنگند.یعنی کسانی که با خدا می theomachoiیا  God-Fighterمنظور  -1
  . Hoyland, 1997, pp. 72-73، همچنین ر.ك  Holy Baptism, 166-167ر.ك  -2
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  م.) 662مرگ: (ماکسیموس معترف  - 2- 3
. از آنجـا کـه   دادقلم را حرکـت مـی  مختصر دیدیم که سوفرونیوس در رد میاانرژیسم  به صورت در بخش قبلی

بحث ما به پاپ مارتین و ماکسیموس معترف رسیده است، بد نیست مختصري از ایـن اخـتالف را توضـیح دهـیم.     
از آنجـا کـه    ها راحت شد،ایران و روم شد، و خیالش از بابت حمالت ایرانیهاي  زمانی که هراکلیوس پیروز جنگ

در دستور کار خـودش قـرار    در جهت اتحاد در امپراطوري را گرفته بود، دخالت در امور دینی هم مردمیهاي  وجه
فراشتند که دیدگاهی آشتی ا را بر Monoenergismپاتریارك کنستانتینپول، پرچم مونوانرژیسم سرجیوس داد. او و 

ها معتقد به یک سرشت الهی بـراي  هم گفتیم مونوفیزیتقبالً  نانچهجویانه بین مونوفیزیتیسم و دیوفیزیتیسم بود. چ
و یـا یـک    یـک سرشـت   انـد و نهایتـاً  بودند. یعنی معتقد بودند که خدا و مسیح در هم ادغام شده و خداوند مسیح

اي معتقـد بـه دو سرشـت بـر    ایران] بودنـد،  هاي  ها [و حتی نستوريکه همان کالسدونیها دارند. دیوفیزیت ماهیت
انسانی دارد. این تفکـر، دیـدگاهی    ماهیتی و از وجهی دیگر يخداوند ماهیت مسیح بودند. یعنی مسیح از یک وجه

بین ایران و بیزانتس پایـان یافتـه، خسـرو    هاي  اینک جنگ رون آمده بود.بی م. 451سال کالسدون بود که از شوراي 
پس  .قدیمی بودندهاي  بازگشت به مرز صلح و نتیجتاً پرویز با شورش داخلی کشته شده و جانشینان وي، خواستار

تفکـري سازشـگر    را حاکم سازد. مونوانرژیسـم  »مونوانرژیسم« هراکلیوس در جهت اتحاد در امپراطوري سعی دارد
خداونـد  بدین صورت که مسـیح و   کرد،مونوفیزیتیسم و دیوفیزیتیسم آشتی برقرار میبود که بین این دو طرز تفکر 

ها و خروجی شوراي کالسدون مخالفتی نیست، ولی در عـین حـال یـک    دارند پس تا اینجا با دیوفیزیتدو ماهیت 
سـوفرونیوس از   گوینـد. مـی  Ecthesisمیالدي آگهـی شـد را    638این دستور هراکلیوس که در سال انرژي دارند. 

بـه   633در اواخـر سـال    پول،پاتریـارك کنسـتانتین   اولین کسانی بود که با این طرز تفکر مخالفت کـرد. سـرجیوس  
سوفرونیوس نامه نوشت و دستور داد که وي در رد مونوانرژیسم سکوت کند. هنوز مهر این نامه خشک نشده بـود  

دید کـه خـود را ملـزم بـه پیـروي از      که سوفرونیوس پاتریارك اورشلیم شد. پس سوفرونیوس دیگر ضرورتی نمی
 به اعراب نظر داشت و در بخش قبل بهآن  سرجیوس نوشت که بخشی ازکلیسایی به اي هناماین رو دستور کند. از 

در رم کشـیده شـد. پـاپ از دیـدگاه      ]Pope Honorius Iاول [ هونـوریس  پـاپ دفتر پرداختیم. این مجادله به آن 
گذاشـت. حـال   آن  جـاي (اراده) را  thelemaولی واژه انـرژي را برداشـت و واژه    ،سرجیوس و بیزانتس دفاع کرد

اراده الهـی دارد و اراده انسـانی وي   یک تنها یعنی ( بر سر این است که مسیح دو ماهیت دارد ولی یک اراده.بحث 
این یعنـی   گرایی.یا تک اراده )monotheletismتیسم (یتلکار مونوانرژیسم تبدیل شده به مونو با این شود.)نفی می

بـازي بـا کلمـات     ،انرژي بـه اراده واژه تغییر ی است که دارد. بدیه ولی یک اراده[الهی و انسانی] مسیح دو ماهیت 
تـر و  چون سوفرونیوس را تغییر داد. امـا قـوي   ايکدهپیر میتوان به این سادگی با بازي با کلمات راي نمیاست و 

. تر از سوفرونیوس، فرد دیگري بود که در مقابل امپراطور و پاتریارك کنستانتینپول [=سرجیوس] ایسـتاده بـود  سمج
و امپراطور هراکلیـوس دوسـت بـود.    در کنستانتینول با سرجیوس  اتفاقاًاست که  »ماکسیموس معترف«این شخص 

یعنـی هـم پاتریـارك     بـوده اسـت.  هـم  چندي شاگرد سوفرونیوس  بوده و در کارتاژمدتی  جالب آنکه ماکسیموس
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ن هـیچ پروایـی روبـروي ایـن عقیـده      ماکسیموس بـدو کنستانتینپول و هم پاتریارك اورشلیم از دوستان وي بودند. 
وارد شد تـا عقیـده جدیـد را    زیادي هاي  . به او فشاربودآن  و مخالف شایع شدن ایستادو پادشاه جدید سرجیوس 

آوردنـد، ولـی هـیچ کـدام     ي که الزم دیدند بـر وي  فشارشکنجه شد، هر گونه زندانی شد، تبعیدش کردند،  :بپذیرد
یعنـی یـک سـال قبـل از مـرگش دسـت راسـت و         661ا جایی پیش رفت که در سال کرد. فشارها به او تافاقه نمی

یـک   ،باقی ماند. نظریه ماکسیموس این بـود کـه مسـیح   خویش اي ه زبانش را قطع کردند، ولی او بر دیدگاه دو اراد
ارد و ي خـدایی د یک ارادهکه طبیعی است  در عین حال پس .طبیعت خدایی دارد، یک طبیعت انسانی (دیوفیزیت)

او باعث شد که پس از هاي  پافشاريشود. گرایی) گفته میبه این نظریه، دیوتلیتیسم (یا دو ارادهي انسانی. یک اراده
م.  681قرار گیرند تـا جـایی کـه در شـوراي سـال      وي م. افراد زیادي تحت تاثیر  662سال اگوست  13مرگش در 

این یعنی امپراطور بیزانتس، بـه خیـال خـود ماکسـیموس را     د. گزاري شناخته شبدعت و موتوتلیتیسم مونوانرژیسم
بود. ولو اینکه دو دهـه قبـل از ایـن     معترفپیروز نهایی این جنگ ماکسیموس  ولیکرد، داد و تبعید میشکنجه می

  پیروزي درگذشته باشد. 
ی براي مسـیح رنـج   آید. کسی که شهید نشد ولاز رنج کشیدن بسیار زیاد وي براي مسیحیت می» معترف«عنوان 

دان بود و در علوم دیگر نیز تبحر داشت، از طرفی در فن مناظره هم بسـیار  زیادي کشید. ماکسیموس متاله و فلسفه
چشم از جهان فرو بست، پیرهوس نامی با در اختیار م.  638سال دسامبر رسید. وقتی سرجیوس در پخته به نظر می

ولی طولی نکشید که پیرهوس از سمتش برکنار شده و تبعیـد شـد.    همان آراي سرجیوس، جانشین وي شد؛ داشتن
برگزار کردند که نتیجه ایـن منـاظره، بـه    اي ه بعدها پیرهوس و ماکسیموس معترف با حضور بزرگان مسیحی، مناظر

  آنجا انجامید که پیرهوس اعتراف کرد ماکسیموس به حق است و دیدگاه مونوتلیتیسم را باید کنار گذاشت. 
گرایی خود عقب نشینی نکرد تا جـایی کـه بیشـتر عمـر خـود را در      اکسیموس هرگز از دیدگاه دو اراده، مباري

] و سپس Pope Severinusگفتنی است که پس از پاپ هونوریوس، در ابتدا پاپ سورینوس [ برد.تبعید به سر می
پاپ مارتین ها  آن کردند. پس از] دکترین هراکلیوس و سرجیوس را به طور کامل رد Pope John IVجان چهارم [

ماکسیموس در بخشی از زنـدگی خـود   روي کار آمد که او نیز با سوفرونیوس و ماکسیموس معترف هم عقیده بود. 
ایـن   شودها محکوم میتین شخصی است که به خیانت در رابطه داشتن با ساراسنپاپ مار رود.نزد پاپ مارتین می

گفتـه  اي بینیم. فقـط در نامـه  نمیها  آن او نیز هیچ خبري از مسلمانان و عناصر دینهاي  در نوشته در حالی است که
  :خوانیمدر این نامه می ها در ارتباط نبودم.است که من هرگز خیانت نکرده و با ساراسن

 هـا   آن اینکـه  بـر  مبنیهاي  بیانی هابعضی قول به و نفرستادمي اهنام هاساراسن براي وقت هیچ من
 خـدا  بندگانآن  مگر اینکه براي نفرستادم، پولی گاههیچ من. نفرستادم کنند، باور را چیزي چه باید
 بـه  قطعـاً  دادیـم، هـا   آن مـا بـه   کـه  اندك [پولی] و کردند،می سفر مکانآن  به خیرات خاطر به که

  1نشد. داده هاساراسن
                                                        

  . Hoyland, 1997, p.75، همچنین ر.ك Martin, Ep. 14, PL 87, 199Aر.ك  -1
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در هـا   آن طبیعی اسـت کـه بحـث   رسند. میاز زندگی به همدیگر اي هدر بره ماکسیموس معترف و پاپ مارتین،
 نکتـه جالـب اینجاسـت کـه    بـوده اسـت.    و هراکلیـوس  اثبات دیوفیزیتیسم و رد مونوانرژیسم ساختگی سرجیوس

فقـط  ماکسـیموس،   پر حجـم  جاتدر نوشته آورند.از این دو نفر از دین جدید اعراب حرفی به میان نمیکدام  هیچ
هـیچ خبـري از دیـن    را وحشیان بیابـان خوانـده و   ها  آن بینیم که او نیزر آنجا میکه د شدهیک بار به اعراب اشاره 

م.  662م. و ماکسـیموس معتـرف کـه در سـال      655ندارد. یعنی پاپ مـارتین کـه در   ها  آن يجدید اعراب یا پیامبر
ا کلیساي ریز و درشـت  هدر دل خاورمیانه (جایی که دهیک دین جدید  هیچ خبري از احیايکدام هیچاند،  درگذشته

 از استیالي اعراب به منطقهها  آن جالب اینکه هر دوقرار گرفته و مسیحیت در حال رشد بوده است) ندارند. آن  در
و هیچ نگرانـی بابـت رشـد و نفـوذ دیـن جدیـد در منطقـه        ندارند  آگاهند ولی هیچ خبري از اسالم و محمدکامالً 

  ندارند. 
 ایـن  در نمـاز  اهمیـت در مـورد   نومیدیاست کـه  فرماندار پیتر، بهاي هناماز  نویسدتنها چیزي که ماکسیموس می

نوشته شده باشد که در اوج حمالت اعراب به منـاطق مختلـف    640 تا 634هاي  سال بین نامه باید گفته شده.زمان 
  :است. در یک پاراگراف از این نامه آمده

  
 For indeed, what is more dire than the evils which today afflict the world? What is 

more terrible for the discerning than the unfolding events? What is more pitiable and 
frightening for those who endure them? To see a barbarous people of the desert 
overrunning another's lands as though they were their own; to see civilization itself 
being ravaged by wild and untamed beasts whose form alone is human. 

 دانایـان  بـراي  چیـزي  چهدهد؟ را آزار می جهان امروز که است بالهایی از ترشوم چیزي چه راستی، به 
 و انگیزتـر  رقـت  چیـزي  چـه  کنندمی تحمل راها  آن که کسانی براي است؟ آشکار وقایع از وحشتناکتر

 چنانکـه گـویی   ،کنندتاخت و تاز می دیگريهاي  زمین بر که بیابان وحشی مردم دیدن است؟ ترسناکتر
 رام و وحشـی  جـانوران  توسـط  شـدن  ویـران  حال در[که]  خود تمدن دیدن براي. است خودشان مال
  1.است انسان[شبیه] ها  آن شکل تنها کهاست اي ه نشد

  

-اي این دورانند و به جـد دغدغـه  کاران حرفهو پاپ مارتین، کسانی که دین بینید ماکسیموس معترفنچه میچنا

قـومی  صرفاً  اعراب را -سوفرونیس –در کنار پیرشان  ها آن د.نگویهیچ چیز بیشتري به ما نمیهاي دینی دارند نیز، 
  . بینند که حمالتشان ویرانگر استوحشی در بیابان یا بربر می

که در تعلیمات یعقوبی دیدیم که یعقوب نومسیحی از دسته یهودیـانی  است  نکته جالب ایندر پایان این بخش 
، ولـی از یـک زمـانی بـه بعـد خـود در حـال تبلیـغ         اسـت  مسیحی شدهغسل تعمید داده شده و است که به اجبار 
بی داسـتانی فرضـی اسـت یـا واقعـاً      در گذشته بین محققان تردیدهایی بود که آیـا تعلیمـات یعقـو   مسیحیت است. 

                                                        
  . Hoyland, 1997, pp. 77-78، همچنین ر.ك  Maximus, Ep. 14, PG 91, 533-44ر.ك  -1
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دستور هراکلیوس بر غسل تعمیـد اجبـاري یهودیـان را    هراکلیوس چنین دستوري داده است؟ تا اینکه متوجه شدند 
هـا   آن که مخالف جامعه یهودیان است و نظرات بدي بههمان قدر  هایش آورده، وماکسیموس معترف هم در کتاب

جـات ماکسـیموس معتـرف،    به جز نوشـته  البته گیرد.کلیوس را به باد انتقاد میهم این سیاست هراهمان قدر  دارد،
است، بحث آنچه در اینجا براي من قابل تامل چند سند دیگر هم پیدا شده که این حکم هراکلیوس را نوشته باشند. 

هراکلیـوس،   حکم سـلطنتی رد یک هیچ، حتی  کهیک فرد واقعی هاي  رد پاکه  است. جالب است »رد پاي تاریخی«
 .گـزارد رد خود را در تاریخ باقی مـی مهمی در جریان است، پس بدون تردید  مسئلهرود زیرا به سادگی از بین نمی

گونـه ردي از  هـیچ فاتحان جدیـد و پیـامبر آنهاسـت     سیاسی و مذهبی شخص اولعمالً  که ابن عبداهللا،ولی محمد 
هـاي   دیگـران (در سـال  هـاي   گذاشته و نه کتیبهبه جا از خود  ايهکتیبهیج ردي. نه  خود باقی نگذاشته است. مطلقاً

و نه حرکتی یا دسـتوري کـه توجـه غیـر     اي سکهدهد و نه زند. نه کتابی از وي خبر میابتدایی) از محمد حرف می
یـداهللا ابـن   عبهـاي   زمان او، سکههاي  معاویه و سکههاي  اعراب را جلب کرده تا از وي بنویسند. خواهیم دید کتیبه

گونه خبري از محمـد  م. هیچ 690وقت تا سال  و امیران و دیگر حاکمان ي زوپیران]زیاد، عبداهللا ابن زبیر [=عپدوال
مردم این روزگار داشت؟ حتی اگر بحث اسالم و دین جدید  آوراعجابچه برداشتی باید از این سکوت دهند. نمی

در دست نیست. حـال آنچـه تـا اینجـا     » رهبر فاتحان جدید«دي از است که هیچ سن شگفت انگیزرا کنار بگزاریم، 
اسـالم و مسـلمانان   محمد، قرآن، ها، مطالعه کردیم را با الطائالت تواریخ متعارف مقایسه کنید. در جهان تخیلی آن

نـدهان  ولی واقعیت این است کـه در ایـن دوران، خـود امیـران و فرما     کنند.تازند و قلوب مردم جهان را فتح میمی
  شود. رویم، این مهم بیش از پیش اثبات میشناسند و نه اسالمی. هر بخشی که جلو میعرب، نه محمدي می
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  م.)  644- 633بحث امیر عرب با پاتریارك مسیحی ( - 3- 3
 او شـود. مـی  دارينگـه  بریتانیا کتابخانه در اکنون که نوشتاي هبرگ 99 خطی نسخه آبراهام نام به راهبی 874 سال در
 کتـاب هـاي    قسـمت  از کوتـاه  قطعـه  125 از بیش و گذاشت »ها نامه و ها مجموعه ها،از استدالل کتابی« را خود اثر عنوان

وِروس  قانون بعد از. گنجاندآن  در را ها مصیبت و خلفا شوراها، فهرست تا گرفته کلیسا پدران از هایی گزیده و مقدس سـ 
 کـه  دارد وجـود  برگـه  سـه  هشـتم،  قرن بالیاي از فهرستی از پیش و تعمید غسل مورد ] درcanon of Severus[ انطاکیه

دقیـق معلـوم نیسـت کـه ایـن      . د که بین مسیحیان و یک امیر عرب اتفاق افتـاده اسـت  دهخبر می محتواي آن از مالقاتی
یـل ایـن امـر را بـه     هاسـت کـه دل   تـرین آن  محتمل 644، 639، 633هاي  یکی از تاریخمالقات در چه سالی رخ داده، ولی 

بـا همراهـان و    هـا کالسـدونی  هـا و ی میافیزیـت در این مالقات نمایندگان دو فرقه عمده مسـیحیت یعنـ  آوریم.  زودي می
نـد، تـا   ناند و قرار است یک پاتریارك به نمایندگی از هر دو فرقه، با یک امیـر عـرب گفتگـو ک   مالزمان زیادي جمع شده

تواند به ضرر هر دو فرقـه  ، زیرا عیان شدن اختالفات میدندارگها مخفی ناختالفاتشان رید باها  آن .دنورآنتایجی به دست 
دهد که نماینده خوبی براي هر دو گروه باشد و در آراي خود جانبـداري نکنـد.   قول می این پاتریارك مسیحیتمام شود. 

 ت و حـرف زدن از جانـب دو گـروه بـدون    داشـتن اختالفـا  با مخفی نگـه  خالصه آنکه او به قول خود وفادار است زیرا
  .  کندزیادي از هر دو گروه کسب می اتاحترامدعاي خیر و جانبداري، ترین  کوچک

جـان  کـه ایـن پاتریـارك     ه است کـه حدس زد براي اولین بار منتشر کرده، 1915فرانسیس نو که این سند را در سال 
باشد. اگر حدس او صحیح باشـد پـس ایـن اتفـاق     عاص ابن  و امیر عرب عمرو باشد م.) 648تا  631( اول ]یوحناي[=

دیگر نقل کرده و در آنجا نـام امیـر   اي  مسئلهبراي شرح  این داستان رانیز یل سریانی ئمیکارخ داده باشد. اما  639باید در 
در ) آورده اسـت. گرچـه میکائیـل سـریانی     که فرماندار حمـص بـوده  ] (Amrou Bar Sa`ad» [عمرو ابن سعد«عرب را 

نامه خود این ماجرا را با اختالفاتی نقل کرده است، براي مثال در رویدادنامه میکائیـل سـریانی، پاتریـارك مسـیحی     وقایع
 دهد که انجیـل بـه عربـی ترجمـه شـود.     [یوحناي اول] به تنهایی نزد امیر عرب رفته و نتیجه آنکه امیر عرب سفارش می

کـرد کـه منبـع کتـاب حاضـر ایـن        منتشر 2008 سال در از این مالقات را شده اصالح نسخه نیز یک پن میخائیل فیلیپ
کـه نوشـته   ) 845 متـوفی ( ]Dionysius of Tel Mahrē[اي ه حـر لمت دیونیسـیوس هـاي   دومی است. پن با توجه به گفته

ـ   دستور داده تا یوحناي اول پاتریارك انطاکیه را» سعد بار« نام به مسلمان امیر یک است بیاورنـد،   زد خـود براي حضـور ن
پـن همچنـین    ] اسـت. Umayr ibn Saʻd al-Ansāriاالنصـاري [  سـعد  بـن  نتیجه گرفته است که این امیر عرب، عمیـر 

 ترجمـه  عربی به را انجیل که داد دستور او به بود، گرفته قرار سؤاالتش به یوحناهاي  پاسخ تأثیر تحت که امیر« :نویسد می
شده است. از آنجـا کـه    برگزار می 9 یکشنبه روز در مالقات این امیر عرب، و پاتریارك جان گفته به« :افزایدپن می ».کند

مـی، در   9کشد، فقط سه سـال وجـود دارد کـه    م. به درازا می 648تا  631که از  در دوره پاتریارکی جان [=یوحناي اول]
توان یکی از سه تاریخ فـوق  میاین رو نیم. از کبرخورد می 644، 639، 633هاي  افتد، پس به یکی از سالروز یکشنبه می

  1 .»644-639- 633می سال  9را تاریخ دقیق این مالقات دانست. یکشنبه 
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یـا عیسـی فرزنـد    آرك، در مورد عیسـی شناسـی و اینکـه    محتواي این نامه این است که این امیر عرب، و پاتریا
 یـک  امیـر . اسـت  شـده  تشکیل عرب امیر و =یوحنا][اول  جان گفتگوي از متن اکثرد. کننمی بحث  ،خداست یا نه

 تنـوع  ماننـد  موضـوعاتی  دربـاره هـا   آن .دهـد می ريتطوالنیهاي  پاسخ جان و دهدمی ارائه کوتاههاي   پرسش سري
 پیـامبران  چرا و اینکه کرد،می کنترل را جهان بود و مریم محر در عیسی که زمانی مسیح، الوهیت مسیحی،هاي  باور

 را پاسـخ  و پرسـش  الگـوي  ایـن  بار یک تنها روایت. کنندمی ند، گفتگواهنکرد صحبت عیسی از صراحت هب عبري
در خالل این . کند تأیید مقدس کتاب به را جانپاتریارك هاي  رفرنس تا دنکن احضار را یهودي یک تا کند، می قطع

و موسی را قبول دارند، ولـی بقیـه عهـد عتیـق و     گانه و ابراهیم ها (اعراب) اسفار پنجهایه مهگراین واقعیت ک بحث
در مورد قوانین مسیحیان  ، بحثاین گفتگو خرآو در . شودپیامبران دیگر را قبول ندارند، از زبان امیر عرب گفته می

  قوانین وضع کنند؟ها  آن اعراب باید برايه جیل براي خودشان دارند و یا اینکقوانینی در انها  آن یاآاست که 
   :ها را مطالعه کنیممهم این مالقات را هایالیت کرده و یکبار خودمان این بخشهاي  نیست بندبد 
  

Disputation of John and the Emir 
 … We inform your love that on the ninth of this month of May, on holy Sunday, we 

entered before the glorious commander, the emir. The blessed one and father of all 
was asked by him if the gospel that all those in the entire world who are and are 
called Christians hold is one and the same and does not vary in anything. 

  [...]امیـر فرمانـده،   محضـر  بـه  مقـدس  یکشنبه روز در می، ماه نهم در که دهیممی اطالع شما لطف به 
انجیـل تمـام    آیا که شد پرسیده همه [یعنی پاتریارك جان] پدر و مرد مقدسآن  از. شدیم واردبزرگوار 

 متفاوت چیز هیچ در و است یکسان ،شوندمی نامیده [مسیحی] و هستند مسیحی عالم کل در که کسانی
  نیست؟

  

 The blessed one answered him, “It is one and the same to the Greeks, the Romans, the 
Syrians, the Egyptians, the Ethiopians, the Indians, the Aramaeans, the Persians, and 
the rest of all peoples and languages.”  

 هـا، هنـدي  ها،حبشی ها،مصري ها،سوري ها،رومی یونانیان، براي این« :داد پاسخ او به و آن مرد مقدس 
  .» است یکی هازبان و اقوام بقیه و هاایرانی ها،آرامی

  

 He also inquired, “Why, when the gospel is one, is the faith diverse?” The blessed 
one answered, “Just as the Torah is one and the same and is accepted by us 
Christians, by you Hagarenes, by the Jews, and by the Samaritans, but each people 
differs in faith, so also concerning the gospel’s faith: each sect understands and 
interprets it differently, and not like us.”  

 داد پاسـخ  و آن مـرد مقـدس   »اسـت؟  متنـوع  ایمـان  اسـت،  یکی انجیل وقتی چرا« :پرسید همچنین او: 
 اما است، سامریان و یهودیان ،هاهاجري شما مسیحیان، ما قبول مورد و است یکی تورات که انطورهم«

ـ  هـر  :اسـت  چنـین  نیـز  انجیـل  ایمان مورد درپس  است، متفاوت هم با ایمان در قوم هر  راآن اي هفرق
  »[باشد] ما [اینکه لزوماً] شبیه نه کند، می تفسیر و فهمد می متفاوت
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 He also inquired, “What do you say Christ is? Is he God or not?” Our father 
answered, “He is God and the Word that was born from God the Father, eternally and 
without beginning. At the end of times, for men’s salvation, he took flesh and became 
incarnate from the Holy Spirit and from Mary—the holy one and the Virgin, the 
mother of God—and he became man.” 

 و خـدا  او« :داد پاسـخ  نپـدرما  »نـه؟  یا خداست او آیا چیست؟ مسیح شما نظر به« :پرسید همچنین او 
 نجـات  بـراي  آخرالزمان، در. [=ازلی و ابدي] آغازبی وجاودانه  شد، متولد پدر خداي از که است کلمه
  ».شد انسان و یافت تجسم ـ خدا مادر ،باکره و یسهقد ـ مریم از و القدس روح از و گرفت جسم مردم،

 The glorious emir also asked him, “When Christ, who you say is God, was in Mary’s 
womb, who bore and governed the heavens and the earth?” Our blessed father 
immediately replied, “When God descended to Mount Sinai and was there speaking 
with Moses for forty days and forty nights, who bore and governed the heavens and 
the earth? For you say that you accept Moses and his books.” The emir said, “It was 
God, and he governed the heavens and the earth.” Immediately he heard from our 
father, “Thus Christ [is] God; when he was in the womb of the Virgin, as almighty 
God he bore and governed the heavens, the earth, and everything in them”. 

  چـه  بـود،  مـریم  رحـم  در خداسـت،  گوییدمی شما که مسیح وقتی« :یدپرس او از بزرگوار امیرهمچنین 
 وقتـی « :داد پاسـخ  فـوراً  مـا  مقدس پدر »کرد؟می حکومتآن  بر و داشتهنگه را زمین و هاآسمان کسی

 و هـا  آسمان چه کسی کرد، می صحبت موسی با شب چهل و روز چهل و شد نازل سینا کوه به خداوند
 امیـر .» داریـد  قبول را اوهاي  کتاب و موسی گوییدمی زیرا کرد؟ می حکومتآن  بر و داشتهنگه را زمین
 مسـیح  پـس « :شـنید  مـا  پـدر  از فـوراً  او ».کـرد مـی  حکومت زمین و هاآسمان بر او و بود خدا« :گفت
 چه هر و زمین ها،آسمان مطلق، قادر خداي عنوان به بود، باکره [مریم] رحم در او کهوقتی  ]؛ست[خدا

  »کرد.می حکومت وداشته هاست، نگهآن درون
 The glorious emir also said, “As for Abraham and Moses, what sort of faith and belief 

did they have?” Our blessed father said, “Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, and 
the rest of the prophets and all the just and righteous ones had and held the faith and 
belief of Christians.” The emir said, “Why then did they not write openly and make 
[it] known concerning Christ ?”  

 پـدر  »داشـتند؟  اعتقـادي  و ایماننوع  چهها  آن ،موسی و ابراهیم در مورد« :فرمود همچنین امیر بزرگوار 
 نیکوکـار  و عـادل  تمام اشخاص و انبیا بقیه و هارون ،موسی، یعقوب ،اسحاق، ابراهیم« :فتگ مامقدس 

 اعـالم  [آن را] و ننوشتند مسیح درباره آشکارا چرا پس« :گفت امیر ».داشتند مسیحیان را اعتقاد و ایمان
  »نکردند؟

  

دانسـتند  درباره مسـیح مـی   اریخیاین بزرگان تکه  آوردکاملی می در اینجا پدر مسیحی، یعنی جان اول، توضیح
کنـد کـه   امیر درخواست میاین رو خود را به وضوح بگویند. از هاي  توانسند پیامولی به خاطر وضعیت زمانه، نمی
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اگر این گونه است فورا آیات مربوطه در تورات را به او نشان دهند که مسیح خداست و خداونـد پسـري دارد؟ و   
یکـی در مـورد    :دهـد هایی که نشان مـی شود. مثالمختلف از تورات میهاي  دن مثالپاتریارك جان نیز مشغول آور

هـا  گوید، و پیامبر دیگري از رنجتولد مسیح از یک باکره نوشته است و دیگري درباره تولد مسیح در بیت اللحم می
ر عرب را قـانع سـازد.   هایی از این دست که امیگوید و مثالو مصلوب شدن وي و برخاستن او پس از سه روز می

خواهد از طرف موسی براي او شاهد آورده شود زیرا او فقـط موسـی و   شود، در واقع وي فقط میاما امیر قانع نمی
 اسفار او را قبول دارد. 

  
 But the glorious emir did not accept these things from the prophets but wanted it to be 

shown to him [from] Moses that Christ is God. The same blessed one, along with 
many other [passages], brought forth this [one from] Moses: “The Lord brought down 
from before the Lord Fire and Sulfur upon Sodom and upon Gomorrah” [Gn 19:24]. 
The glorious emir asked that this be shown in the scripture. Without delay our father 
showed [this] in the full Greek and Syriac scriptures. For in [that] place there were 
also present with us certain Hagarenes. And they saw with their eyes those writings 
and the glorious name of “the Lord” and “the Lord.” Indeed, the emir summoned a 
Jewish man who was [there] and was considered by them an expert of scripture. He 
asked him if this was so in the wording in the Torah. But he answered, “I do not know 
exactly.” 

 که شود داده نشان او به موسی] از[ که خواستمی بلکه نپذیرفت، یاانب از را چیزها این بزرگوار امیر اما 
] از یکـی [ ایـن  دیگـر، ] هـاي قـول نقل[ بسیاري با همراه ،مرد مقدس [جان اول] همان. خداست مسیح
 بزرگـوار  امیـر ]. 19:24 پیدایش[ »آورد فرود عموره و سدوم بر گوگرد و آتش خداوند« :آورد را موسی

 و یونـانی  مقـدس  متون در] را این[ تأخیر بدون ما پدر .دهند نشان مقدس کتاب در را این که خواست
 نام و هانوشتهآن  خود چشمان با و. داشتند حضور ما با نیز هاهاجري جا]آن[ در زیرا. داد نشان سریانی
 آنـان  نظـر  از و بود ]آنجا در[ که را یهودي مرد امیر واقع، در. دیدند را »پروردگار« و »خداوند« باشکوه
 اوولـی   اسـت؟  چنین تورات عبارت در آیا که پرسیداو  از امیر. کرد احضار دانستند،می کتاب صاحب

  1 ».دانمنمی دقیقاً« :داد پاسخ
  

پرسد که آیا انجیل قوانینی دارد که شما را راهبـري کنـد؟ (مـثالً از نـوع     در پایان این بحث امیر، از پاتریارك می
خواهد که در انجیل نشـان دهـد، در غیـر ایـن صـورت تسـلیم قـوانین        هایی میاز او مثالرسد.) و تقسیم ارث می

 کـه  داریـم  قـوانینی  مسـیحیان  مـا  « :گویددهد و در آخر میهایی به وي میها شوند. و پاتریارك جان پاسخهاجري
یابد  در اینجا جلسه پایان می.» است کلیسا قوانین و ،انبیا شریعت انجیل، احکام و تعالیم با موافق و درست، عادالنه،

  شود.و معلوم نیست که نتیجه این جلسه در آینده چه می
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 این امیر عربزند این است که تلنگر میاي ه که در این مالقات به هر خوانند اينکتهبا مطالعه این گفتگو، اولین 
اشـد، چـه عمـرو ابـن سـعد. او      فرقی ندارد که او چه کسی است؛ چـه عمـرو ابـن عـاص ب    ». مسلمان نیست قطعاً«

گانـه  ، و اسفار پـنج شودشنیده نمیقرآن  نامی از اسالم، محمد ودر کالم وي  .خواهد از اعتقادات مسیحیان بداند می
. توجه کنید این امیر قبول دارد ان خودپیامبربه عنوان  و ابراهیم و موسی (و نه عیسی) را ،مقدس را به عنوان کتاب

را تایید یـا رد کنـد، بلکـه    ها  آن خواهد اعتقاداتحث جدلی در مورد مسیحیت بنشیند، و نمیخواهد به بعرب نمی
سعی دارد از کتب مقدس نشان دهد که عیسی [کالم مسیحی نیز پاتریرك عالقه دارد بیشتر از مسیحیت بداند.  اتفاقاً

پنجگانه باشد و به کتب دیگر کـاري   خواهد دالیل او فقط از زبان موسی و از اسفارولی امیر می ،و روح] خداست
یا به قولی » ايیهودي سامره«فردي گیرد، رویکرد گوید رویکرد این امیر، با مواضعی که مییهودا دي نوو می. ندارد
  که البته این نظر درستی است.  است »یهودي خاخامی«دیگر 

 ؟شـان کافیسـت  مسیحیان براي اداره جامعـه  قوانینیا آخواهد بداند که خر این نامه امیر میآدر بخش دوم اینکه 
رد، و اگر چنین نباشد باید امور بیرون بیاوقدس دست بیندازد و قوانین را از آن باید به کتاب ماي هچرا که هر جامع

. گوید که ما قوانینی داریم که عادالنه هستند و مطـابق انجیـل اسـت   پاتریارك هم می. سپرده شود هاجریوننان به آ
ن در اینجا بسیار مهم و در معرض یک خطر جدي و واقعی است، زیرا کافی اسـت کـه ایـن امیـر عـرب      پاسخ جا

متوجه شود، مسیحیان با هم اختالف دارند؛ پس نتیجه بگیرد که مسیحیان قادر بـه حـل مشـکالت خـود نیسـتند و      
زندگی کنند. ولی پاتریارك مسیحی، را راهبري کنند و نتیجتاً مسیحیان باید تحت قوانین اعراب ها  آن هاجریون باید

بار دیگر  مسئلهنشود. خود این ها  آن متوجه این امر خطیر بوده و تالش دارد که این امیر، متوجه این اختالفات بین
نـدارد.  هـا   آن مختلـف و اختالفـات مهـم   هاي  دهد که این امیر عرب، اصالً اطالعات کافی از مسیحی فرقهنشان می

میالدي باشد، یعنی درست پس از مرگ سوفرونیوس پاتریـارك   644یا  639ین گفتگو اگر در تاریخ توجه کنید که ا
اورشلیم و سرجیوس پاتریارك کنسـتانتینپول اسـت و ایـن یعنـی گفتگـوي جـان اول و عمـرو ابـن سـعد در اوج          

نوتلینتیسم بـوده اسـت.   اورشلیم و قسطنطنیه) درباره موهاي  داغ و جنجالی مسیحیت (خصوصاً پاتریاركهاي   بحث
گوید اعراب به مسیحیانی که رنج و مرگ را بـه خـدا نسـبت    یهب سوم نیز دیدیم که صراحتاً مییشوعهاي  در نامه

را آگاه ها  آن خواهد اگر اعراب متوجه این امر نیستند،کنند و از دوستانش میها] کمک نمیدهند [یعنی میافیزیتمی
  ندارند. ها  آن رد که اعراب اطالعات زیادي از مسیحیت و اختالفاتسازند. یعنی او نیز خبر دا

 خبـري از  ،از فرمانـدهان معاویـه اسـت    سازد که این امیر عرب، که احتماالًن روشن مینیاین نامه چ سوم اینکه
ی شـود،  بحث از قوانین است، ولی هیچ خبري از قرآن که باید کتاب قـانون مسـلمانان تلقـ   چرا که . ندارد نیزقرآن 

شود. یعنی درست در جایی که انتظار داریم امیر عرب بگوید آیا انجیل براي شما بس است یا باید تحـت  دیده نمی
ور اسـت. سـکوت وي در اینجـا چـه     گانه موسی غوطهبینیم که امیر عرب اصالً در اسفار پنجفرمان قرآن باشید؛ می

را بـه قـرآن   هـا   آن زمان قرآنی وجود ندارد که امیر عرب بخواهد تواند داشته باشد جز اینکه اصالً در ایندلیلی می
ارجاع دهد. ضمن اینکه قرآن عیسی را به عنوان پیامبر خدا و اناجیل را به عنوان کتب مقدس پذیرفته، پـس دلیلـی   
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ن کتاب گـره  ندارد که این فرمانده عرب، به دنبال کتاب اسفار باشد و دلیل و برهان و شریعت و قانون را فقط به ای
هـاجریون را  یـا   mahggre هـا باید قوانین مهگـره  گوید اگر قوانینی ندارید،این فرمانده عرب به صراحت می بزند!

اي ه یهودیـان سـامر  هاي  از دیدگاهیعنی  است؛ چنانچه گفته شد رویکرد این امیر عرب یهودي غیرخاخامی. بپذیرید
دارکی بـر  خواهـد کـه مـ   عرب مسلمان است ولی از یـک مسـیحی، مـی    توان پذیرفت که این امیر. نمیبردبهره می

  . دیگر عهد عتیق) بیاوردهاي  گانه (و نه بخشموسی و اسفار پنج هم فقط از زبانپیامبري و الوهیت عیسی آن 
ظـاهر شـده کـه گرچـه     هـاي   توان گفت آن قدر خوب و حرفنیز میاول چهارم اینکه در مورد پاتریارك جان 

کننـد. ولـی اینکـه نماینـده مسـیحیان پاتریـارکی از       هـا او را دعـا مـی   هاست، ولی حتی کالسدونییافیزیتنماینده م
دهد کـه در شـناخت   ها را نشان میها در این دوره نسبت به میافیزیتهاست، به وضوح ضعف کالسدونیمیافیزیت

  این دوره بسیار مهم است.
را مشغول ساخته باشد، پاسخ این سطور ن است ذهن خواننده و در آخر جا دارد پرسش بسیار مهمی را که ممک

دهیم. این احتمال وجود دارد این پرسش براي خواننده این سطور پیش آید که ما عین کلمـاتی کـه بـین پاتریـارك     
دانیم. پس چرا در این بخش که اسناد جان اول [=یوحناي اول] و امیر عرب [عمرو ابن سعد] رد و بدل شده را نمی

سنج عمـل  قبل ریزبین و نکتههاي  دهند، مثل بخش کنیم و شواهد بر عدم وجود محمد خبر میبی را بررسی میسل
بایـد   اتفاقاًکنیم؟ این پرسش به حقی است و البته که اگر هدف فهم وقایع و بازسازي سده هفتم میالدي باشد، نمی

کلی زمانه باشد دیگر نیازي نیست جزئیات را مثـل   ریزبینانه همه چیز را بررسی کرد ولی اگر هدف دریافت تصویر
  :هم این است که مسئلهقبل بررسید. دلیل این هاي  بخش

کردیم. در اسناد سلبی کلمـات کلیـدي نیامـده اسـت کـه      را بررسی می» ایجابی«قبل اسناد هاي  اوالً ما در بخش
سلبی، همین است که چرا هـیچ چیـز از عناصـر اسـالم،      بحث این اسناد اتفاقاًنگاه کنیم. ها  آن بخواهیم ریزبینانه به

  شود؟پیامبر، محمد، قرآن، اسالم، مسلمانان، دین جدید و امثالهم دیده نمیهاي  مثل واژه
مهم این است که حتی اگر عین کلماتی که بین امیر عرب و پاتریارك جان رد و بـدل شـده، توسـط     مسئلهثانیاً 

تـوان از ایـن مالقـات    چیز دیگري است. در واقـع چیـزي کـه مـی     مسئلهدارد زیرا راوي نقل نشده باشد، اشکالی ن
انـد و اصـالً   یهـودي ترسـیم کـرده   -دریافت کرد این است که راویان این مالقات، فضاي بحث را، فضایی مسـیحی 

می ترسـیم  خبري از اسالم ندارند وگرنه دلیلی ندارد که دین امیر عرب را یکتاپرستی اولیه یا نگرش یهـودي خاخـا  
یـابیم راویـان داسـتان    ترین حالت ممکن هم بررسی کنیم، حداکثر این است که در مـی کنند. این یعنی اگر ریزبینانه

انـد، و او  کنند که امیر عرب دیدگاه یهودي خاخامی دارد و چه بسا عامدانه این تصـویر را از وي سـاخته  اشتباه می
این است که راویـان ایـن داسـتان، مطمـئن هسـتند کـه او        مسئله بت پرست باشد یا هر چیز دیگر. مشکلی نیست!

م ها] یا دینی به نامسلمان نیست، یا بهتر بگوییم راویان از کتابی به اسم قرآن، به عنوان کتاب قانون اعراب [مهگرایه
هـیچ اسـمی از   اسالم خبر ندارند که امیر عرب را به آن متصف کنند. این یعنی راویان داستان، بدون هیچ تردیدي، 

دانستند دین امیر عرب چیست (!؟) باز هـم در فضـاي خـالی    نهایتاً اگر نمیاین رو اند. از محمد و قرآن وي نشنیده
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کردند نه یک فرد مسلمان یا معتقد به دین یا کتابی جدید. ایـن  ذهنشان، امیر عرب را با تصویري یهودي ترسیم می
مالقات نبودند، و تخیالت و تصـورات ذهنـی خـود را بـر روي کاغـذ       یعنی ولو اینکه فرض کنیم راویان در محل

بایسـتی چگونـه باشـد.    هایی میآوردند، باز هم باید نتیجه گرفت که تصور یک راوي در این عصر از چنین مالقات
تصور راوي این است که پاتریارك همه چیز دان مسیحی ما در مقابل امیري قرار گرفته که دیـنش هـر چـه هسـت،     

یحی نیست. حال باید دینی براي این امیر عرب ترسیم کنند یا نه؟ خوب اگر دین ایـن فرمانـده عـرب اسـالم و     مس
کرد، چه نیازي دارد کـه تصـویري از   پیامبرشان محمد و کتابشان قرآن بود، راوي مسیحی همین تصویر را منتقل می

نی راوي در تصویر سازي ذهن خـود هـیچ بـک    یک یهودي خاخامی [یا یکتاپرست اولیه] از او منتقل کند؟ این یع
گراندي از اسالم ندارد که بخواهد امیر عرب را مدافع این دین نشان دهد. نکته بسیار مهم اینکـه اگـر بـه روایـات     

  م.) اسالم و نام محمـد و قـرآن وي جهـان    644بینیم که در این زمان (یعنی می مضحکی طرزمتعارف نگاه کنید، به 
دهد که راویـان مسـیحی اصـالً    ولی این مالقات آشکارا نشان می» مسلمانند«دانند فاتحان جدید میگیر شده و همه 

کننـد. پـس ولـو    که کتاب مورد قبول امیر عرب را اسفار معرفـی مـی  اند تاجایینامی از اسالم، محمد و قرآن نشنیده
 که امیر عرب را مسلمان معرفی کننـد ولـی   روداینکه راویان فضایی تخیلی و جدلی را تصویر کرده باشند انتظار می

دانند که چنین فضایی را براي خواننده فراهم سازند. ایـن همـان چیـزي    چیزي از اسالم و پیامبر و کتابش نمیها  آن
  کنیم.از آن یاد می» برهان سکوت«است که با عنوان 
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  م.) Ishoʿyahb lll )649 -659یهب سوم یشوع - 4- 3
مار «و  »یهب دومیشوع«پاتریارکی است که جانشین  سوم 1یهبیشوعهاي  ، نامهمهم استبسیار سند دیگري که 

هام« [هرِمم]  کسـفورد  آدانشـگاه  و متخصـص زبـان سـریانی در    شـناس  سباستین بروك، اسـالم م. شد.  649در سال
 شخصی به نام از طوالنی ايهناماین کتاب زندگی کهترجمه شده سوم یهب نامه و یک کتاب از یشوع 106 گوید می

د] شـده اسـت.   پایانی امپراطوري ساسانی کشته [=شهیهاي  که در سال است کسی سبراناست. یشوع »برانسیشوع«
هـا و دیگـر   بحث یـا جـدل بـا اسـقف     ها نیز عموماًنامه. م. جانش را فدا کرده است 620در  این فرداز قرار معلوم 

  آوریم.را میها  نآ ترینهاست که حتما مهمپاتریارك
س اگر نگـاه  . پم. زیسته است 659تا  580هاي  سالحد فاصل  است که فردي (Isho'ihab lll) یهب سومیشوع

سـال پـس از    27، و به جهان آمدهسال پس از تولد محمد،  10داشته باشیم، او  روایات متعارف با محمداي همقایس
هـم  دقیقـاً   توان گفت که او نیز یکی دیگر از افرادي است کـه یم یعنی است. درگذشته سالگی 81مرگ محمد، در 

  است.  بودهروایات متعارف  البته با توجه بهعصر محمد 
بـود کـه در آدیابانـه (اربیـل      ]Bastomagh[ یهب فرزند یک ایرانی مسیحی ثروتمنـد بـه نـام باسـتوماگ    یشوع

ترقی را یکی پـس از دیگـري طـی    هاي  د، سپس پله] راهب شBēt ʻAbēابتدا در بیت آبه [امروزي) متولد شد، او 
گـرفتن مقـام   و در آخر ) 649-637اربیل (تا متروپولیتین [=مطران]  م.) 637-628( کرد. از اسقفی در موصل و نینوا

یهـب طـی   هایی بود کـه یشـوع  پله م.) 659-649( کلیساي شرق سوریه[پاتریارك] یا به قولی ریاست  کاتولیکوس
حمالت اعراب به بت گرمـاي  هاي  که با مشاهده پیامد» یهب دومیشوع«نامه خوزستان نیز دیدیم که در رویدادکرد. 

یهـب سـوم در مسـند    مرمه] کـه بـین اعـراب بسـیار محبـوب بـود، از پیشـینیان یشـوع        =» [مار امه«کند، و فرار می
  کاتولیکوس کلیساي شرق هستند. 

هایی که از رابطه خوب این فرد، با اعـراب  م پیدا شده، نامهیهب سوزیادي از یشوعهاي  چنانچه گفتیم نامه
و  حنیفیا و  mhggare مهگرههاي  طایی و یا طایی ن طی یادهد. او اعراب را با واژگاخر عمرش خبر میآا ت

هیچ نامی از محمد، اسالم  ما هرگز، است کهیهب این یشوعهاي  . نکته بسیار مهم نامهکندخطاب می یا هاجري
و حتی شـایع شـدن دیـن     یهب به شکل عجیبی در مورد اسالم و محمدینیم. یشوعبنمی هادر این نامهقرآن  و

نصـف   اعـراب که به  صورتی درگوید به صراحت می سوم یهبتر اینکه یشوعمهمنکته خاموش است.  جدید
مـا، احتـرام   هـاي   ا و صـومعه بلکه به دیـن مـا، کلیسـاه   بدهیم، نه تنها، قصد تحمیل دین ندارند،  مان رادارایی

را به دور بـودن از  یهب یشوعتوان . نمیاست [خراج یا جزیه] خواهند پولمیها  آن تنها چیزي که. گزارند می
کـامالً   رشد کـرده و  و در قلب حوادث منطقه در قلب خاورمیانهمنطقه و یا ناآشنایی با اعراب متهم کرد. وي 

                                                        
هایی از ي ایران خصوصاً در بین مسیحیان است. ایشو، ایشوع، عیسو، یسوع، یشوع همگی لهجهیهب اسمی رایج در آن دورهیشوع -1

است » دادعیسی«یهب به معناي باشد. در واقع یشوعمی» داده است«به معناي » یهب«تلفظ نام عیسی است. گفتنی است که پسوند 
  است. » خداداد«این نام  [مهر = خداي ایران باستان] و معادل امروزي» مهرداد«که معادل فارسی باستان آن چیزي شبیه 
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، اعـراب و  لـف مسـیحی  مختهـاي   فرقـه یهودیان، مسیحیان،  .هاستو ایرانیها شنا به زندگی اعراب، سریانیآ
هـاي   رویـداد  مطلـع از  خـود  یشناسد و به سبب جایگاه بلند مذهبروزگار را میهاي  سیاست وها  آن هاي باور

 قباد]خسرو با هراکلیوس، کودتا علیه خسرو توسط شیرویه [=کیهاي  یهب خود شاهد جنگیشوع. زمانه است
سقوط ساسانیان، قحطی و طاعون ایـن عصـر، شکسـت بیـزانتس و از      ار ایران و نهایتاًو همچنین تضعیف درب

در واقع او یکـی از شـاهدان عینـی    دست رفتن مناطق عرب نشین روم و استیالي اعراب بر منطقه بوده است. 
   است.آن  بر رويتمام حوادثی است که تمرکز کتاب حاضر 

یـا بـدعت گـزار     پیـامبر  محمد، از خبري هیچ  د، ولیکنبه تسلط اعراب اشاره میبارها یش هادر نامهیهب یشوع
گویـد کـه هـیچ    یهب به ما مییشوعهاي  نامه[سکوت] اساساً  .دهدنمیبه دست گزار براي اعراب و یا قانونجدید 

   خبري از یک دین جدید نیست.
دارد. در نسبت با اعـراب  از وضعیت حاکم شده بر دنیاي او  اشاراتیي وي سه نامهیهب، یشوعهاي  از تمام نامه

 یـا هاجریـان   mhaggrāyēدر تـوبیخ راهبـان شـرق سـوریه، از لفـظ مهگرایـه       آن  است کـه در  48Bي اولی نامه

Hagarenes نیـز از کلمـه مسـلمانان بـراي اعـراب اسـتفاده        اودهد کند. لفظی که نشان میبراي اعراب استفاده می
محکـوم   »هـا میافیزیـت «در این نامه راهبان شرق سوریه را به عدم تعصب کافی در مقابل یهب سوم یشوعکند.  نمی
نگران برخورد مسیحیان شرق سوریه با یک دین جدید نیسـت، بلکـه نگـران    دهد که نشان می به وضوحو  کند.می

ن است که تمرکز بحث بر این اسـت  ها یا به قولی دیگر نگرانی بین دو شاخه از مسیحیت است. جالب ایمیافیزیت
 از مسیحیت سعی دارد فاتحان جدید (اعراب) را به سمت خود جذب کند.اي هکه چگونه هر شاخ

 
 Letter Forty-Eight B (48-B) 

Ishoʻyahb, the stranger, who by God’s grace serves the holy church in Nineveh, to the 
fainthearted sons of the real believers and true Christians: Qāmishoʻ, Sania, Babusa, 
Hnanishoʻ, Isaac, Barsahde, and Dadiazd. By God, the omnipotent, may peace 
multiply among you. 
…… And if it should happen that, making false excuses, you should say (or that 
heretics should deceive you) [into saying] that what happened happened through the 
Arabs’ command, [know that this] is completely untrue. For the Arab Hagarenes do 
not help those who attribute suffering and death to God, the Lord of all. If it should 
happen and for whatever reason they have helped them, if you properly attend to this, 
you can inform the Hagarenes and persuade them concerning this matter. Thus, my 
brothers, do everything wisely. Give what is Casesar’s to Caesar and what is God’s to 
God. God most high, who is able to increase every benefit for those fearing him—he 
will perfect you with every good deed to always do his will all the days of your lives. 
Amen.  
[The letter] is finished.1 
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  48نامهB:  

 فسِالـن ضـعیف  پسـران  به کند،می خدمت نینوا مقدس کلیساي به خدا لطف به کهاي هغریب یهب،یشوع
 بـا [لطـف]   .دادیزد و بارساده اسحاق، نانیشو،ه بابوسا، سانیا، قامیشو، :حقیقی مسیحیان و واقعی مؤمنان
  .شود زیاد شما میان در صلح[بادا که]  ،متعال قادر خداي
 فریـب  را شما گذاران بدعت یا( بگویید [و] ،بیاورید غلطهاي  بهانه چیزي اتفاق افتاد، چنین اگر [...] و

کـامالً   ]ایـن  کـه  بدانید[ است. افتاده اتفاق اعراب فرمان به چیزي که رخ داده، کهاین [با گفتن] )دهند–
 نسـبت  همه پروردگار ،وندخدا به را مرگ و رنج که کسانی به هاجري [هاي]عرب زیرا. است نادرست

 بـه  [=اعراب] انآن دلیلی هر به و دبیفت اتفاقی چنین اگر. کنندنمی کمک ها][یعنی به میافیزیت دهند،می
 را هـا هاجري توانیدمی کنید، رسیدگی امر این به درستیبه چنانچه شما ،کنند کمک ها][=میافیزیتها  آن
کمک ها  آن بهها چیست و عقیده میافیزیت[که  .کنید متقاعد راها  آن و دهید قرار موضوع این جریان در

 و قیصـر  بـه  اسـت  قیصـر  مـال  که را آنچه. دهید انجام عاقالنه را چیز همه من، برادران بنابراین، نکنند]
 او از کـه  کسـانی  بـراي  را منفعتـی  هـر  اسـت  قـادر  که ،متعال خداي. یدبده خدا به خداست مال آنچه
 تـان زنـدگی هـاي   روز تمـام  در همیشه تا رساندمی کمال به نیکیعمل  هر با را شما -بیفزاید  ترسند می

 .دهید انجام را او خواست

 1.شد تمام] نامه[ آمین

ـ  است کـه  14C يکه به بحث حاضر مرتبط است، نامهسوم یهب یشوع ينامه ندومی بـه پـدر    تـوبیخی، اي هنام
گویـد  مـی  مند از جدایی خواهی شمعون، به وياست که گله اردشیر، در استان فارسسیمون [=شمعون] اسقف رام

 .انـد مسلط شـده کامالً  نیزاردشیر ه اعراب، بر رامآید کاش برمیرام است و از نامهآ اربیل) تماالًکه اوضاع اینجا (اح
را آن  در این نامه که ترجمه انگلیسـی و پارسـی  یهب یشوع شود.دیده نمیحوزه استان فارس خاصی در تنش ولی 

ـ بینید، اعراب را هاجریون یا مهگرایه خطاب نمیدر زیر می بـه  ارت اعرابـی کـه حکومـت (   کند، بلکه این بار از عب
   2:زندداده شده حرف میها  آن سلطانی) جهان بهسریانی: 

  
 [Letter] Fourteen C (14-C) 

To Simeon, the bishop of Rev Ardashir. 
From Ishoʻyahb to our honored brother Mār Simeon, the metropolitan bishop of Rev 
Ardashir.  

                                                        
 Isho'yahb III, Ep. 48B, 97همچنین  Penn, 2015, pp. 32-34ر.ك  -1

استفاده شده ولی رابرت هویلند خیلی ساده در متن خود کلمه مسلمانان را گذاشـته  » طیایه مهگرایه«بینیم در نامه کلمه چنانچه می -2
را است و اصل کلمه مهگرایه را در کمانک قرار داده است. وقتی فردي چون رابرت هویلند، در عصر ما به سادگی کلمات کلیدي 

شناسانی همچون فلکر پپ، یهـودا دي  ها و یا مذهبشناسان، مورخها، زبانشناستوان حساسیت باستاندهد، به خوبی میتغییر می
  ها را درك کرد.  آن نوو، جودیت کورن، کریستوفر لوگزنبرگ، کارل هاینتس اولیگ، کورت بانگرت و امثال
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Greetings in our Lord. 
You alone of all the peoples of the earth have become estranged from every one of 
them. And because of this estrangement from all these, the influence of the present 
error came to prevail with ease among you. For the one who has seduced you and 
uprooted your churches was first seen among us in the region of Radhan, where the 
pagans are more numerous than the Christians. Yet, due to the praiseworthy conduct 
of the Christians, the pagans were not led astray by him. Rather he was driven out 
from there in disgrace; not only did he not uproot the churches, but he himself was 
extirpated. However, your region of Fars received him, pagans and Christians, and he 
did with them as he willed, the pagans consenting and obedient, the Christians 
inactive and silent. As for the Arabs, to whom God has at this time given rule 
(shultana) over the world, you know well how they act towards us. Not only do they 
not oppose Christianity, but they praise our faith, honour the priests and saints of our 
Lord, and give aid to the churches and monasteries. Why then do your Mazonaye 
[Omanis] reject their faith on a pretext of theirs? And this when the Mazonaye 
themselves admit that the Arabs have not compelled them to abandon their faith, but 
only asked them to give up half of their possessions in order to keep their faith. Yet 
they forsook their faith, which is forever, and retained the half of their wealth, which 
is for a short time 1.  

 اردشیربه سیمون [شمعون] اسقف رام 

  ما. ررود بر پروردگااردشیر. دبه برادر ارجمندمان مار سیمون، متروپولیتین رام یهباز یشوع
از  ي [تـو] دوراین به خاطر شدي، و  دور تمام این چیزهااز تمام مردم زمین، تو تنها کسی هستی که از 

همانطور کـه اکنـون [نیـز    . کنترل شما را در دست گرفتسانی آفعلی، به  يگمراه کنندهتاثیر   ،همه چیز
بتدا در میان ما، در منطقـه  کن کرده، اگمراه کرده و کلیسایتان را ریشه را کسی که شما رازیچنین است.] 

به خاطر با این حال، وجود دارد.  تخیلی بیشتر از مسیحی 2یسمدیده شد. جایی که پاگان ]Radhan[ رازان
همچون  [او]تر، یقو به بیانی دقنیز فریب او را نخوردند.  هاپاگانحتی مدیریت درخور ستایش مسیحیان، 

در اما،  .کن شدکن نکرد، بلکه خود ریشهرا ریشه هااو نه تنها کلیسا .جا رانده شدایناز  فردي رسوا شده
کـافران   رفتـار کـرد.  ها  آن یرفته، و او هر طور که خواست باو مسیحیان، او را پذ هاپاگان 3پرشیاي شما

سانی کـه خداونـد در ایـن    اعراب، ک اما در مورد .دندراضی و فرمانبردار، مسیحیان ساکت و غیرفعال بو
[اینجا هم] ها  آن دانید کهشما خوب می ،بر کل جهان را داده) شلطانا :سریانی(حکومت ها  آن روزها به

ستایشـگر ایمـان مـا، تکـریم     کنند، بلکه نمی دشمنیاعراب] نه تنها با مسیحیت =[ها  آن کنار ما هستند.
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ها یعنی مشرکان یا کافران و یا بت پرسـتان، ولـی   ها بیشتر از مسیحیان هستند. پاگانسخه هویلند نوشته است، جایی که پاگاندر ن -2
هاي کلیسایی، معموالً هر کس غیر از مسیحیان را پاگان یهب سوم و به طور کلی در این گونه نامههاي یشوعقبالً گفتیم که در نامه

  کردند.خطاب می
  لند: اما در منطقه فارسِ شما...هوی -3
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پـس چـرا   مـا هسـتند.   هـاي   مردان مقدس پروردگار ما، و حامی کلیساها و صومعهها و ي کشیش کننده
ند؟ و این زمانی [اسـت] کـه   کنرد می ها][عرب شما اعتقادشان را به عذر و بهانه Mrwny 1هايونیرما

 زبلکه فقط ا. کنند که اعراب وادارشان نکردند که اعتقادشان را ترك کنندها اعتراف میونیرخود ماحتی 
ها  آن با این حال، .خواستند که براي حفظ ایمانشان، نیمی از اموال و داراییشان را [به اعراب] بدهندها  آن

اعتقادشان را که همیشگی [و ابدي] است رها کرده، و نیمی از دارایی خودشان را، که براي مدت کوتاهی 
آن  اند، و از طریقشان خریدهایمانی که کل مردم همیشه با خطر زندگی .داشتنداست [دنیوي است] نگه

 2شان نخریدند. [...]شما حتی با نیمی از داراییهاي  برند، [ولی] مارونیزندگی جاودانه را به ارث می

اي هنامـ ر اردشـی اسـقف منـاطق فـارس و رام   شـمعون]  =سیمون [پدر به یهب بینید یشوعچنانچه در این نامه می
بد مدیریت کردید که مـردم  آن قدر  کند که چرا وضعیت راو گله می خواندافکن مینویسد و او را تفرقهتوبیخی می

آنچـه در ایـن نامـه     بـه وضـوح   .گزارنـد دارند و ایمان خود بـه مسـیح را کنـار مـی    شان را نگه میبه راحتی دارایی
و دیـن   محمـد،  از نـامی   ب،یهـ یشـوع  ایمان مسیحی است، ولی کند بحث از اعراب و از دست رفتنخودنمایی می

چنـین چیـزي وجـود نـدارد کـه      اصـالً   آورد. تو گوییاعراب، یا یک جنبش دینی مستقل و جدید با نام اسالم نمی
، بـه عبـارتی  خود نامی هم از دیگـر پادشـاهان اعـراب یـا     هاي  یهب در نامهبخواهد در این مورد حرف بزند. یشوع

شـود.  آشـکارا دیـده مـی   به صـورت   آورد. ولی تسلط اعرابابوبکر، عمر، عثمان و علی نمی اشدین یعنیخلفاي ر
تازد که چرا سیمون میپدر شمارند و به گوید اعراب در صورتی که جزیه بدهیم دین ما را محترم مییهب مییشوع

کنند. (البته شان را ترك مید اخروي و ابديمال و اموال زودگذر دنیوي، ایمان و اعتقابه خاطر ، اشمسیحیان منطقه
   نقل این بخش ها ضرورتی ندارد.)تازد که دیگر درباره کلیساي هند می مسئلهیهب در این نامه به چند یشوع

 Bēt Qatrayēیهـب در تـوبیخ اسـقفان بـت قطرایـه      است که این بـار یشـوع   15Cي سوم یعنی نامه نامهو اما 
اند. او در این نامه خود را واسطه مهمـی میـان مسـیحان و حاکمـان عـرب      را زیر سوال بردهنویسد که اقتدار او  می

فهماند که این قانون دنیوي است که اگر نیاز باشد مالیاتی بدهیم، باید بت قطرایه میهاي  کند و به اسقفمعرفی می
  بدهیم. و اگر نیاز باشد به کسی احترام بدهیم، باید همین کار را کرد.

 

Letter 15 C 
 … … The insane neither know nor understand that they also are subject to this worldly 

authority that now rules everywhere...... For the fools do not even discern that we are 
commanded to give every authority whatever we owe him: that is, to whomever [is 
owed] the poll tax, the poll tax; to whomever [is owed] tribute, tribute; to whomever [is 
owed] reverence, reverence; and to whomever [is owed] honor, honor.3 

                                                        
1 - Mrwny  یاMrwnaye  مانیدر » مهـره «ي ها] که فرانسیس نو معتقد است که در اصل مارونیـت بـوده و مربـوط بـه منطقـه     مارونی [یا ع

   ها مختلف همین کلمه است.شرق حضرموت و جنوب شبه جزیره قطر است. مارونی یا مازونی یا مرونی یا مزونی، همگی لهجه
  .Hoyland, 1997, pp. 18-181همچنین ر.ك  Penn, 2015, pp. 34-36ر.ك  -2
  Isho'yahb III, Ep. 15C, 259ر.ك  -3
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  [...]جـا  همه در نوناک که هستند دنیوي اقتدار این تابع نیزها  آن که فهمندمی نه و دانندمی نه دیوانگان 
 که را چیزيآن  هر مرجعی هر به ما محکوم هستیم تا که فهمند نمی حتی احمقان زیرا . [...]است حاکم

] بـدهکاریم [ خـراج  کـس  هـر  بـه . یعنی؛ به هر کس مالیات [بدهکاریم] مالیات :بدهیم هستیم، بدهکار
 1.یم] افتخارافتخار [بدهکار که هر وبه هر کس احترام [بدهکاریم] احترام؛  ؛خراج

  
نوشته شده است. یعنی یهب در اواخر عمر یشوع ]15C و 14Cهاي  نامه [خصوصاً هافراموش نکنیم که این نامه

و حتی پس از جنگ صفین  پس از مرگ محمد. در زمان خالفت عثمان یا علی سال 25کمابیش ، متعارفبا تواریخ 
نیست. ما باز هم مجبور به تکرار این مطلب هستیم کـه   نامه 106ولی هیچ خبري از اسالم در این اند، نگارش شده

توانـد از  مـی بردن نام اسالم در این آثار، به کار  خواننده حق دارد که در ذهن خود این چالش را ایجاد کند که عدم
م کـه ایـن   کنیبه حق است ولی باز هم تکرار می کنجکاوي کامالًباشد. این ها  آن به اعراب و دین مولف توجهعدم 

رویکرد زمانی صحیح است که ما در موارد دیگر اثري از اسالم یا نام محمد در جایی بینیم. مدرکی عینی بدون هیچ 
در اسناد قلمرو هاجریون نیـز، خـواهیم دیـد     اسالمی، بلکهدر اسناد غیر چون و چرا. ولی برخالف انتظارمان نه تنها

هاسـند سـلبی ایـن عصـر بـه      کمااینکـه ده  عناصر اسالم وجود ندارد.و دیگر قرآن  که هیچ خبري از محمد، اسالم،
هـا هـیچ   زند. این یعنی آننمی کدامشان حرفی از اسالم و عناصر این دیناعراب و وضعیت زمانه پرداخته ولی هیچ

یکی از  676ود به ویژه آن دسته از اسنادي که انتظار داریم نامی از اسالم به میان آورند. سین خبري از اسالم ندارند.
هـا و آداب و رسـوم   ي قوانین این شورا، اعراب و نگرشهاي امضا کنندهاین اسنادي است که اساساً دغدغه اسقف

یهب برگزار کرده اي از بابت دین اعراب ندارند. اتفاقاً این سینود را جانشین یشوعآنهاست. ولی کوچکترین دغدغه
کـه بهتـر در   ي ایـن شوراسـت   ولی با مطالعه قوانین امضـا شـده   است و اینجا خط زمانی به خوبی مشخص است

اسـالمی  اساسـاً   آورد دلیلش چیزي جز این نیست کهنامی از محمد و اسالم وي نمی ،سومیهب یشوعاگر یابیم  می
   وجود ندارد.

                                                        
   Penn, 2015, p. 36ر.ك  -1
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  م. 676سینود  - 5- 3
تلفـظ  ر گئورگیوس یا گرگیاس] دیگهاي  [و در لهجهگیوارگیس  ،جورج اول که در منابع سریانی و لهجه شرقی

 صـومعه  در و ه بـود آمـد  دنیـا  بـه  عـراق  شمال در اصیلاي ه خانواد در رجوج یهب سوم بود.شود شاگرد یشوعمی
 کـرد.  Abiabeneیهب سوم وي را اسقف ابیابانـه  یشوع .کرد] تحصیل میBēt ʻAbē[ ابه بِت سوریه شرق معروف

کـه در   یکوس کلیساي شرق بـود. جالـب اسـت کـه دوره پاتریـارکی وي     کاتول 680یهب تا او از زمان مرگ یشوع
م. بـوده   680تا  660از  که همان مدائن امروزي است، Salīq-Qṭēspōn (Seleucia-Ctesiphon)سلوکیه تیسفون 

 یعنی اگر به روایات متعارف برگردیم، وي چنـدي قبـل از  خالفت معاویه است. هاي  برابر با سالدقیقاً  است و این
 مناطق تحت قلمـرو علـی   کشته شدن علی، که امیرالمونین مسلمین بود و در شهر کوفه اقامت گزیده بود، پاتریارك

شود. جالب است که معاویه و جـورج اول بـا هـم بـه     شود و معاویه پادشاه میدر همین زمان علی کشته می وشده 
  .است یکی تقریباًمقام دلخواهشان رسیدند و زمان مرگ هر دو هم 

م. و قـوانینی کـه    676جورج اول و شـوراي کلیسـایی وي در سـال    هاي  که پیش رو داریم، کار اسناد سلبی در
اساساً  دهدخورد که به ما نشان میمنتشر کردند بسیار مهم است. زیرا در این قوانین نکات بسیار جالبی به چشم می

  اسالم نبودند. دین واي زیر لفاتح، در این زمان دین اسالمی وجود نداشته و اعراب 
که بحرین امروزي است شورایی براي حل اختالفات برقـرار  ) Diren )Dairinم. در استان  676جورج در سال 

برگزار شد قرار بود اسقف بت قطرایه را با متروپولیتن فـارس   Beth Qatrayeدر این شورا که در بت قطرایه  کرد.
بـا  در ارتبـاط   آن قـوانین  روشـن اسـت برخـی از    بند نوشته شد کـه  19شامل منشوري در این شورا، آشتی دهند. 

» اعـراب  57سـال  «ماه می  ،تاریخ مورد استفاده در این سندجالب است که با اعراب است. ها  آن و روابط مسیحیت
 ک سـو، و از یکردند از سال سلوکی استفاده می بر خالف دیگر اسناد سریانی که غالباًاست. استفاده از تاریخ عربی 

دهـد  در وهله اول نشـان مـی   ،از سوي دیگر مبدا تاریخی مشابه این کلماتنبردن کلمات هجري، هاجري یا به کار 
   و اصطالحاً زیرپوستی در جریان است.به تدریج که تغییرات 

از  بسیار مهم هستند. قانون ششم علیه مسیحیانی است که مسائل حقـوقی را خـارج  از این منشور  14 و 6قانون 
اصـطالحی   hanpēهاست. اصطالح حنپه یـا  »حنپه«برند. قانون چهارده در مورد زنان مسیحی و مجامع مسیحی می

ازاي این کلمه رفت. دشوار است که بتوانیم مابهمیبه کار  ها یا همان کافرانبراي پاگان هااست که از طرف سریانی
تـوان چنـدین صـفحه از اصـطالح حنپـه و      زیرا مـی ربط دارد را روشن کنیم. شاید بتوان گفت این کلمه به اعراب 

وشت ولی بدون تردیـد ایـن اصـطالح (کـه     با اعراب بت پرست نآن  یابی این کلمه در مورد ابراهیم و ارتباطریشه
ازاي متفاوتی دارد. براي مثال در جایی منظـور  در موارد مختلف مابه )بردندمیبه کار  سریانی نویسان ست کههادهه

ه غیرمسیحیان است و در جایی منظور به بت پرستان و در جایی منظور به مشرکان است و در جایی بـه یهودیـان.   ب
توان گفت اشـاره  تواند کمک کند و در اینجا میی بافت و ساختار جامعه یا متن میروشن است که در چنین شرایط

ب پس اعرابه کار رفته حنپه  در این قوانین واژهاین اصطالح به اعراب است که حاکمان وقت هستند. اینکه بگوییم 
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منظور نویسنده احتمال دارد که اسالم نبوده، منصفانه نیست زیرا به سادگی ها  آن دین بت پرست یا مشرك بودند و
بـا ایـن گونـه     »هـر کـس غیـر از عقایـد مـن     «در ادیان  معموالًگفتیم که قبالً  .باشدها  آن بودن» غیر مسیحی«صرفاً 

شـود. چـه در اسـالم چـه در مسـیحیت،      خطاب میو... خدا الحات کافر، حنپه، بت پرست، مشرك، ملحد، بیاصط
خیلـی   ) ولـی هـا و سنی ها، یا شیعههافیزیتها و دیودارند (مثل مونوفیزیتاي هبارها میبینیم که دو نفر اختالف فرق

ازاي ایـن کلمـه   شوار است که تشخیص دهـیم مابـه  کنند. به همین دلیل دها خطاب میهمدیگر را با این واژه ساده
گفتنی اند. چسباندهآن  نیست این صفت را به» عقیده با مسیحیانهم«چون صرفاً  بت پرست یا مشرك است یا واقعاً

نیز صحبت [منظور جزیه دادن مسیحیان]  in Syriac, ksep rishā; in Arabic, jizyaدر مورد  است در این قوانین
  پردازیم. میآن  به شده است که

شود. از اینکه خداوند از یک زمـانی بـه موسـی    در ابتداي این سینود عبارات دعایی و شکرگزاري خدا دیده می
سـپس بـا ذکـر    عهد قدیم که مشتمل بر قوانین است را داد تا امروز که به کلیسا انجیل نجات بخش را داده اسـت.  

 :شودامضا کنندگان برده میبه عنوان  اند، نام افراد زیردهحکومت اعراب جمع ش 57اینکه در ماه می سال 

  
ي کلیساییرتبه نام   نام امروزي منطقه 

Gīwargīs Patriarchate of Salīq-Qṭēspōn (Seleucia-
Ctesiphon) Al-Mada'in 

T'ōmā Metropolitan of Bēṯ Qaṭrāyē Qatar 

Īšo'yaḇ Bishop of Dairīn Tarout 

Sargīs Bishop of Ṭīrhān Tikrit 

Isṭapānōs Bishop of Bēṯ Mazunāyē Oman 

Pusai Bishop of Haggar Al-hājār Mountain 

Šāhīn Bishop of Ḥattā Hatta 
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[Canon] Six.  
 Concerning the lawsuits of Christians: that they should take place in [the] church before 

those designated by the bishop with the community’s consent, [namely] priests and 
[other] believers, and that those who are to be judged should not go outside the church 
and [be judged] before pagans or [other] unbelievers. Lawsuits and disputes between 
Christians should be judged in the church. And [the litigants] should not go outside [the 
church] like those without law. They should be judged before judges who have been 
designated by the bishop with the community’s consent, priests who are known for [their] 
love of truth and fear of God and who possess knowledge and competency in [such] aff 
airs. They should not [do] otherwise and, on account of the [litigants’] vehemence of their 
opinion, take their aff airs outside the church. But if there is something that has been 
concealed from those who have been appointed for the judgment of lawsuits, [the 
litigants] should bring their petition before the bishop, and from him they will receive an 
answer regarding what disturbs them. For, in accord with our Lord’s word, none of the 
believers is permitted to take up the judgment of believers’ lawsuits on his own authority 
without the bishop’s command and the community’s consent, unless necessity arises 
[through] the commandment of secular rulers. 

  شش] قانون[
 کـرده  تعیـین  جامعه رضایت با اسقف که کسانی حضور در کلیسا باید در که :مسیحیان دعاوي مورد در 

 بیرون کلیسا از نباید شوند قضاوت است قرار که کسانی و ،مومنان باشد] دیگر[ و کشیشان] یعنی[ است،
 مسیحیان بین اختالفات و دعاوي ].گیرند قرار[مورد قضاوت  کافران ]دیگر[ یا هاپاگان برابر در و بروند
 .بروند بیرون] کلیسا[ از ندارند قانون که کسانی مانند نباید] دعوي طرفین[ و. شود قضاوت ساکلی در باید
 اسـت،  کـرده  تعیـین  جامعـه  رضـایت  بـا  اسقف که گیرند قرار قضاوت مورد قضاتی برابر در بایدها  آن

 دانش داراي امور] گونه این[ در و اندشناخته شده خدا از ترس و حقیقت به] شان[عشق به که کشیشانی
 طرفین[ نظر تندي دلیل به و] دهند انجام را کار این[ صورت این غیر در نبایدها  آن .هستند شایستگی و

 معین دعاوي در قضاوت براي که کسانی از چیزي اگر اما. دهند انجام کلیسا از خارج را خود امور ،]دعوا
. بپرسند اختالفشان مورد در او از و بیاورند اسقف نزد را خود دادخواست باید باشد، شده کتمان اند شده
 بـدون  خـود  اختیـار  به مؤمنان دعاوي قضاوت به مجاز مؤمنان از یک هیچ ما، پروردگار کالم طبق زیرا

  .کند پیدا ضرورت دنیوي حاکمان امر به اینکه مگر نیست، جامعه رضایت و اسقف فرمان
 
[Canon] 14.  

 Concerning that Christian women should not unite with pagans, [who are] strangers to 
the fear of God. Women who once believed in Christ and want to live a Christian life, 
with all their might let them avoid uniting with pagans, as uniting with the they 
accustom themselves to practices that are foreign to the fear of God and they acquire 
a weak will. Therefore, Christian women should completely abstain from dwelling 
with pagans. And, in accord with our Lord’s word, let any woman who dares [to do] 
this be far from the church and from all Christian honor. 
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   چهاردهم] قانون[
 [ازدواج  .شـوند  متحـد  هسـتند  بیگانه خدا از ترس با] که[ مشرکان با نباید مسیحی زنان اینکه مورد در

 تمـام  بـا بایـد   باشـند،  داشته مسیحی زندگی خواهندمی و داشتند ایمان مسیح به زمانی که زنانی کنند.]
 بـا  که دهندمی عادت اعمالی به را خودها  آن ازدواج با با یراز کنند، اجتناب مشرکان باازدواج  از وجود
 بـا  همنشـینی  ازکامالً  باید مسیحی زنان بنابراین، کنند،می پیدا ضعیفی اراده و است بیگانه خدا از ترس

 و کلیسـا  از ،به خـود داد  را کار این جرأت که زنی هر ما، خداوند کالم طبق و. کنند خودداري مشرکان
  1رانده شود. مسیحی افتخارات تمام از
ایـن  نگرانـی بـزرگ   کند که . این قانون چنین القا میاستزنان ازدواج در مورد باز هم شانزدهم قانون همچنین 

پندارند که اگر زنـی بـه   میها  آن ها بی دلیل نیست زیراهاست. این نگرانیها و حنپهمسیحیان، ازدواج زنان با پاگان
شوند نیز از دست رفته اسـت از  ی درآید نه تنها خود او بلکه فرزندانی که به نام پدر زده میازدواج فردي غیرمسیح

  :نویسندمی 18 و 16 بر حق است که در قانونها  آن نگرانیاین رو 
  

  :شانزدهمقانون 
 ها بپرهیزند. چرا کـه آنـان بـا   آیند باید از رسم دو همسر داشتن پاگانکسانی که در صف مومنان در می 

ـ    غسل تعمید مسیح تقدیس شده و از پرستش ناپاکی اي هها که در میان مردمی که بـا تـرس از خـدا میان
اگر مردانی باشند که از روي حماقت این امر را رد کـرده  این رو از  . [...]اندندارند رایج است مبرا شده

ا نزدیـک، آزاد یـا بـرده،    و عالوه بر همسر شرعی خود، به خود اجازه دهند تا همسران دیگري از دور ی
 يکارانـه تحت نام معشوقه یا هر نام دیگري اختیار کنند و اگر به آنان هشدار داده شـود کـه رفتـار گنـه    

نپذیرند یا قول دهند [رفتارشان] را تصحیح کنند و این کار را نکنند بایـد از  ها  آن خود را تغییر دهند و
  .][.. تمام افتخارات مسیحی بودن محروم شوند.

  
  :هجدهمقانون 

     مردگان مسیحی باید به روش مسیحیان دفن شوند. نه به طریق بت پرستان، باید توجه داشـت کـه ایـن
گران و با ارزش بپوشانند و براي آنان که بـا صـداي   هاي  رسم بت پرستان است که مردگان را در لباس

مسـیحیان مجـاز   ] ...ایـم [ امر کردهبلند شیون کنند که نشانه کسانی است که دین ندارند. به همین علت 
را بـا  هـا   آن گران به خاك بسپارند بلکه بایدهاي  ابریشمی یا پارچههاي  نسیتند تا مردگانشان را با لباس

  2زنان آشفته در منازل مردگان نیز باید متوقف شود.هاي  شیونآن  ساده و ارزان دفن کرد.هاي  پارچه
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هـاي   کند. در نامهها اشاره میبه خراج گرفتن پاگانآن  از ین است که در بخشقانون نوزدهم در مورد خراج داد
دهنـد ولـی ایمـان    اند و اندك خراجی نمیگوید چرا مسیحیان به مال دنیا چسبیدهیهب سوم نیز دیدیم که مییشوع

  دارند؟ابدي خود را نگه
یهـودا  در واقع همانطور که رسیم. م، به نکات جالبی میرا بدون تعابیر سنتی و تواریخ سنتی مطالعه کنی قوانیناگر این 

این شوراي مدیره نستوریان در پایـان خالفـت معاویـه و نزدیـک بـه       باید توجه داشت که :سازدخاطر نشان میدي نوو 
اند. هویلند معتقـد اسـت کـه در اینجـا     ولی هنوز بخش بزرگی از اعراب بت پرست باقی مانده ،خالفت عبدالملک است

پذیرد کـه اشـاره بـه    کند ولی حتی هویلند هم میها به طور عام به هر کس که غیر مسیحی است اشاره میها و حنپهگانپا
و رویکـرد کلیسـاي   ر این دوره اسالم وجود داشته هایی از سینود وجود دارد. ولی اگر بپذیریم که دبت پرستان در بخش

بهـا و شـیون    گرانهاي  رسوم خاکسپاري که به آرایش جنازه و پارچهپس باید پرسید این  ،شرق نسبت به مسلمانان است
واضحی بت پرستان دو یا چند همسري داشتند و به طور شود چه کسانی هستند؟ جالب اینکه در این دوره زنان ختم می

بـان محمـد و   زاین رسمی است که قانون گزار اسالم یعنی عبدالملک و حتی خلفا و علماي پس از او که همه چیز را از 
توان بـه راحتـی   دارند زیرا رسم زشت و سخیف چند همسري براي مردان را نمیمیگفتند، نگهافراد بزرگ دینی خود می

از دیـن جدیـد    به سادگی همـه  ،از این ساختار حذف کرد. کافی است این قانون پیاده شود که چند همسري حذف شود
انـد  و با همین یک قانون، هر چه رشتهند که حکم خروج نیاز داشته باشند. شونمیدین جدید وارد اصالً  یاو خارج شده 

معـه اسـالمی حـذف    اجخود قرار بگیرد. فرهنگی که هنـوز از   یبه همین دلیل این قانون باید در سیر فرهنگشود. پنبه می
پیاده نکردند. یا شاید بتوان  یک فرهنگ در جامعه ایرانبه صورت  هرگز این قانون را پارسیاندانیم نشده ولی چنانچه می

خواستند که تمام جامعه اسالمی شود ولی مقاومت فرهنگی ایرانیـان مجـاب کـرده اسـت کـه      گفت روحانیون و علما می
  دوري گزینند.   اسالمیزشت  مواز این رستا حد زیادي الاقل مردم عادي 

چنـد چیـز مهـم ماننـد     مسیحیان نگـران  توان از این سینود برداشت کرد این است که کلی آنچه میبه طور پس 
داب و رسـوم  سعی و تالش زیادي دارنـد تـا هرگـز آ   و نحوه قضاوت و... هستند نحوه خاکسپاري، ازدواج، خراج، 

نگران امور حقوقی و فرهنگی ها  آن وارد نشود. نکته جالب اینکهها  آن ها که حاکمان عصر هستند بهها و حنپهپاگان
ما در پایـان  که در اینجا، کنیم ن اینکه مردم به دین جدید در بیایند نیستند. بار دیگر تاکید میهستند ولی هرگز نگرا

آن  سفیان هستیم ولی شوراي نستوریان نگران فرار مسیحیان به سمت دین دیگـر نیسـتند. دلیـل   دوره معاویه ابن ابو
خبـر از   قوانین این سـینود هیچ یک از این در  باشند.آن  روشن است زیرا دین دیگري وجود ندارد که نگرانکامالً 

(و  تا قبل از یوحنـا دمشـقی  اساساً  نیست.قرآن  خبر از پیامبر جدید و کتاب قانون جدید به اسم دین جدید نیست.
را در قـرآن   آیـات  اطالعی ندارد. اولین باري که مـا قرآن  حتی یک نفر هم از عصرند)هم تقریباًراهب بت حاله که 

اسـت کـه در    مـیالدي  690هجري یا ابتـداي دهـه    72الصخره به سال عبدالملک در قبههاي  در کتیبه بینیمجایی می
است قرآن  اند بلکه ایننوشته شدهقرآن  ها نیستند که از روي منبع معلوم یعنیخواهیم داد که این کتیبه آنجا توضیح

  ها را هم در خود جاي داده است. که بخشی از این کتیبه
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دیران کلیسـاي  ن است که در زمان برگزاري شوراي مـ تاکید شود ایآن  که باید روي بسیار مهمی سئلهمدر آخر 
در آینده در پایان بخشی کـه بـه عبـدالملک و ولیـد     اند. بدون هیچ تردیدي بقایایی از بت پرستان باقی مانده شرق،

در جنوب اسرائیل و  و نسانا ده بوکردر صحراي نقب و سایت سنشان خواهیم داد که  مایفرزند وي اختصاص داده
م.  750هـا یعنـی در حـدود    تا پایـان خالفـت امـوي    حتیبقایاي بت پرستان  فلسطین امروزي (واقع در غرب پترا)

زیادي از زیسـت یکتاپرسـتی اولیـه، عقایـد یهودیـت مسـیحی و       هاي  نهوجود دارد. و البته در کنار بت پرستان نشا
ي انـد و نـه تنهـا در دوره   دهد مورخان اسالمی عامدانه دروغ نوشتهها نشان میمام اینتبینیم. یهودیت خاخامی می

 بلکه حتی تا پایان خالفت هشام و حتی پـس از  میالدي صورت گرفته) 640و  630دهه که در (فتوحات  موسوم به
وز جامعه اسالمی اولیـه  یعنی یک قرن پس از این ادعاها، هنم، هنوز جامعه اسالمی تشکیل نشده است.  750در آن 

محمدگرایی چندي است که آغاز شده ولی محمدگرایی کجا و جامعـه اسـالمی   هم وجود ندارد. گرچه در این ایام، 
در زمان عباسیان و حتی نه در همان ابتداي هیم دید که در واقع اجبارات دینی خوایابیم کجا؟ به معنایی که ما درمی

از زمان مـامون عباسـی   تنها  .بردزمان میر تدریجی تا پایان خالفت مامومن عباسی در یک سیاین امر شان، بلکه راه
  خورد.به بعد است که فصل بعدي تاریخ جهان با اسالم ورق می
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  م.) 684( :ي آتاناسیوس از بلدنامه - 6- 3
 مشـهور  مرکـز  ره،قنشـ  میافیزیـت  صـومعه  در خـود  زندگی اوایل در Athanasius of Balad يبلد آتاناسیوس

 آتاناسیوس. ق 684 سال در. شهرت یافت مقدس کتاب مترجم عنوان به به زودي او. کرد تحصیل یونانی، تعلیمات
آتاناسیوس مدت زیادي پس از این عمـر نکـرد و در سـال    . شد انتخاب کلیساي غرب میافیزیتپاتریارك  عنوان به

تـر از  گار گذاشته است که در روشن کـردن تصـویر دقیـق   در این سال از خود به یاداي هم. درگذشت ولی نام 687
 و )chorespiscopi( روسـتایی هـاي   اسـقف  بـه  آتاناسـیوس  نامـه،  ایـن  درآیـد.  سده هفـتم مـیالدي بـه کـار مـی     

هـا دسـتوراتی را عرضـه    حنپـه  و مسـیحیان  بـین  تعـامالت  بهتر تنظیم براي) periodeuta( کلیسایی بازدیدکنندگان
 از کـه  مسـیحیانی  مـورد  در ویـژه  بـه  او هاسـت. که وي نگران تعامالت بین مسیحیان و حنپـه کند. روشن است  می

و نگرانی خـود را   کندمی اشاره حنپه مردان و مسیحی زنان ازدواج به همچنین و خورند،می مسیحی غیرهاي  قربانی
ره دارد. عین همـین نگرانـی را در   درآمیختن و یا ازدواج اشا معناي ] بهZWGدارد. اصطالح سریانی زوج [ابراز می

عدم تعمید مسیحیان بدعت گزار اسـت کـه بـه     بینیم. نگرانی دیگر وي در این نامهمی 676شوراي مدیره نستوریان 
  ) اشاره دارد.Julianistها (ژولیانیست

کلـی گـاه   هاي  ژهوااین گونه اساساً گفتیم که  در این نامه آنچه در ابتداي کار مهم است مصداق واژه حنپه است.
تـر یعنـی اعـراب یـا بـت      باید برداشت شود؛ گاه باید به منظوري جزیـی » غیرمسیحیان«به همان صورت کلی یعنی 

هـا  زیادي شده که منظور این نامه پاگانهاي  پرستان و موارد مشابه برداشت شود. در اینجا منظور کدام است. بحث
باشد، ولی دي نوو معتقـد  ها هر کس که غیر مسیحی است میا یا پاگانهمنظور از حنپه هستند. هویلند معتقد است

شکی نداریم که آتاناسیوس در اشـاره بـه اعـراب    به هر حال  رفته است.به کار  است که این لفظ براي بت پرستان
ناسیوس به اشاره آتا« :است که در توضیح این نامه نوشتهدیگر، نوشته است زیرا در قرن هشتم یک کاتب میافیزیتی 

اعـراب حـاکم    هـا قطعـاً  س با ایـن اوصـاف حنپـه   پ »کنند.] است که اکنون حکومت میHagarenesهایی [هاجري
  هستند.

هاست. در اینجـا اشـاره آتاناسـیوس بـه     حنپههاي  همانطور که گفتیم نگرانی آتاناسیوس در مورد خوردن قربانی
  مرور این آیات خالی از لطف نیست.است.  21:25، 15:29، 15:20 تریا به طور دقیق اعمال رسوالنآیاتی از 

  :خوانیممی 25آیه  21در اعمال رسوالن باب 
 خـون   بت وهاي  ستادیم و حکم کردیم که از قربانیاند، مافر ها ایمان آورده یکن درباره آنانی که از امتل

 د.و حیوانات خفه شده و زنا پرهیز نماین

  :وانیمخمی 29و  20آیات  15و در باب 

 20د. (ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپرهیزنگر اینکه ایشان را حکم کنیم که ازنجاسات بتم(  

 ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزیـد کـه هرگـاه از ایـن امـور خـود را       بتهاي  از قربانی که
 )29. (محفوظ دارید به نیکویی خواهید پرداخت والسالم
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  :سیوس بپردازیمابه نامه آتان توانیمآیات میمطالعه این با 
  

 To the excellent and God-loving spiritual children, to the beloved rural bishops and 
the faithful visitors everywhere. The lowly Athanasius greets [you] in the Lord. 
Moved by forgiveness, affection, and fatherly love toward all the faithful children of 
God’s holy church, [as best as] our lowly power is able, we take proper care and 
caution concerning their progress and salvation. Although we are not worthy [to be] 
one to whom God has entrusted the position and offi ce of a watchman, we do fear 
God’s threat and judgment were we to refrain from sounding a trumpet and warning 
his people, as we have been commanded. We have composed this epistle of 
exhortation on your love of God so that through your intervention and zeal you might 
cut off the evil and sin of this wickedness that we have heard is now in God’s church. 

 جـا  همـه  در مـومن  بازدیدکننـدگان  و روسـتایی  عزیـز هاي  اسقف به خداپسند، و عالی روحانی فرزندان به .
شـود   عارفات رسمی کلیسایی دیده مـی در اینجا ت( فرستد...درود می شما به خداوند بنده کوچک آتاناسیوس

  :کند سپس اضافه می )کنیم.آوردیم و براي کوتاهی بحث از آن عبور میرا آن  که ما متن انگلیسی
 For an evil report has come to the hearing of our lowliness that some accursed 

Christians—that is, greedy men who are slaves to the belly—at meals heedlessly and 
senselessly mingle together with pagans. Also, wretched women in some manner or 
another unlawfully and inappropriately marry pagan men. Sometimes all of them eat 
without distinction from their sacrifices. In their negligence, they forget those 
apostolic commands and admonitions concerning this that [so] often cry out to those 
believing in Christ [saying] that they should abstain from fornication, from what is 
strangled, from blood, and from meals of pagan sacrifices lest they become partners 
with demons and their abominable table. 

  کـه  کارطمعهاي  انسان یعنی - ملعون مسیحیان از برخی که است رسیده بدي گزارش ما گوش بهزیرا 
 همچنین شوند.هم سفره می پرستان]ها [بتپاگان باجاهالنه و احمقانه  غذاها در - هستند شکم بردگان

 همـه  اوقـات  گـاهی  .کننـد می ازدواج پرست بت مردان با نامناسب و قانونیغیر نحوي به بدبخت زنان
هـاي   پنـد  و دسـتورات آن  ،شـان جهل باها  آن .خورندمی غذا شانهايقربانی از تفاوتی هیچ بدونها  آن

 از کـه ] گوینـد مـی  و[ زنندمی فریاد مسیح مومنان به] چنان[ که کنندمی فراموش باره این در را رسوالن
 شـریک  مبـادا  تـا  کننـد  پرهیـز  مشرکانهاي  قربانی غذاي و خون از ،[مردار] شده خفهحیوانات  از نا،ز

  .شوندها  آن نجس سفره و شیاطین
 But your discernment will be mindful [of this]. Infl amed—as is your custom—with 

knowledge and divine zeal you will rise up. With all your power, you will stop, 
abolish, and cause to be entirely forgotten this evil and destructive laxity among all 
your fellow Christians summoned by the Lord’s name. Those whom you carefully 
learn are negligently being besmeared by sin such as this, from now on instruct them 
in the precepts and ecclesiastical canons. For you know that they command 
concerning things such as this. And, in accord with the wise and cautious distinction 
[mandated by] the commandments of the Holy Spirit, prevent them from participating 
in the divine mysteries while you intelligently deal with them according to each one’s 
intention, knowledge, and power. 
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 چنانچـه رسـم    – مشـوش شـده  دانیم که شما] [پس می. کرد خواهد توجه] امر این به[ شما بصیرت اام
 را ویرانگر و شیطانی سستی این خود، قدرت مامت با. خیزيبرمی الهی شناخت و تعصب با - شماست

کـرده و از میـان    متوقـف  انـد، شـده  فراخوانـده  خداونـد  نام به که خود مسیحی هموطنان همه میان در
  [...] تا به کلی فراموش شود. خواهید برد

 Exhort, admonish, and warn the rest—particularly those women who in this fashion 
marry those [pagans]—to keep themselves from the food of sacrifi ces, from what is 
strangled, and from all unlawful mingling. With all their might let them also take care 
to baptize their children who come from their union with them. If you find them to 
behave in every way worthy of a Christian, do not cut them off from participation in 
the divine mysteries solely because they openly and freely marry pagans. With all 
their might let them also take care to baptize their children who come from their 
union with them. If you fi nd them to behave in every way worthy of a Christian, do 
not cut them off from participation in the divine mysteries solely because they openly 
and freely marry pagans. 

  مشـرکان [آن  بـا  ،شـکل  این به که زنانی از دستهآن  مخصوصاً –نصیحت، پند و هشدار به بقیه بدهید [
 نگـه  دور نامشروع آمیزش گونه هر و شده خفهحیوان  از قربانی، غذاي از را خود که - کنندمی ازدواج
ها  آن [=ازدواج] اتحاد از که باشند خود فرزندان تعمید مراقب نیزها  آن کاري کنید که قوا تمام با. دارند

 و آشکارا که دلیل این به تنها یافتید، مسیحی یک شایسته جهت هر از راها  آن اگر. اندآمده ها][پاگان با
(یعنـی راه بازگشتشـان    .نکنید منع الهی اسرار در مشارکت از راها  آن کنند،می ازدواج مشرکان با آزادانه

  را خراب نکنید)
 And concerning this: that no orthodox priest should knowingly and willingly give 

holy baptism or participation in the divine mysteries to Nestorians, Julianists, or any 
other of the heretics. We judge suffi cient that decree which through anathemas we 
and our pious fellow bishops of the East issued against any priest or deacon who 
dares to do something like this. It also generally pleases all of us that males do not 
receive females from baptism and also females do not [receive] males. Due to caution 
and lest the Christian mysteries be dishonored, indeed [they should not receive] each 
other. [This letter] is fi nished. 

 :گویـد چنانچـه مـی  کنـد.  ها منع میژولیانیست را از تعمید دادن خصوصاًها  آن آتاناسیوس در پاراگراف آخر هم
هـا،  هیچ یک از کشیشان ارتدوکس نباید دانسته و مشتاقانه مراسم غسل تعمید یـا عشـاي ربـانی را بـراي نسـتوري     

  1 دهد. ها یا مرتدان دیگر انجامژولیانی
بـه  پایانی معاویه و در دوره موسوم به فترت که شورش عبداهللا ابن زبیـر رخ داده و  هاي  جالب است که در سال

شود، هم کلیساي غرب و هم کلیسا شرق نگرانی عمیقـی بـر ازدواج بـا    عبدالملک امیرالمونین کل منطقه می زودي
اصـلی پاتریـارك   هـاي   دیدیم کـه یکـی از نگرانـی    676سینود  دارند. در پرست ها][بت هاپاگانبه قولی ها یا حنپه

ه اسـت کـه از   هاست و در اینجا نیز کلیساي غرب به این فکر افتـاد ازدواج زنان با پاگان جورج اول]=[ گیوارگیس
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شود. خیلی (؟) جلوگیري کند. ولی نکته جالب اینجاست که هیچ اثري از دین جدید دیده نمیازدواج با بت پرستان
در سـینود   عالوه بر ایـن مـوارد،  هیا  بانی و مردار و خون و ازدواج است.از خوردن قرها  آن الب است که نگرانیج

از مسیحیت و مشـرف  مسیحیان  کدام نگرانی بابت خروجشود ولی هیچنگرانی در مسائل حقوقی هم دیده می 676
خـو  «نگرانـی از   676چنانچـه دیـدیم در سـینود     ندارند. در واقع ي به نام اسالم یا محمدگراییبه دین جدیدشدن 
این چیزي اسـت کـه تـک تـک اسـناد درون      شود ولی نگرانی از ورود به اسالم نیست. ها دیده میبا پاگان» گرفتن

آشکار است که هـر گونـه    مسئلهآن قدر  کنمفکر میکنند. اثبات می نیز دوره معاویه ]دوره اسالمی مرزي [اصطالحاً
توان دریافت که در ایـن دوره نـه تنهـا    جا در قبوالندن مخاطب دارد. به روشنی میاصرار بی ،این بیش از یتوضیح

  ها شوند.یا اسالم وجود خارجی ندارند که سبب نگرانی مسیحی قرآن محمد، بلکه
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  م.) 680حدود ( :جورج رشعینایی - 7- 3
ینی که به سرور خود کفر ورزیـد و زبـانش   تاریخ ماکسیموس شرور فلسط« :که عنوانش این است ايرویدادنامه

چنانچه دیدیم ماکسیموس یکی از مخالفان معروف است و  »ي ماکسیموس معترفنامهزندگی«امروزه به » بریده شد
گـزاري  مونوتلیتیسم بود که تبعید و زندان و شکنجه را به جان خرید ولی همراه با سـوفرونیوس در مقابـل بـدعت   

او بـود. راوي   پیروز ایـن نبـرد  نستانتینپول سرجیوس ایستاد. رنج و عذاب زیادي دید ولی هراکلیوس و پاتریارك ک
اعـراب  ایـن رو  این تاریخ سریانی معتقد است که حکومت اعراب بود که باعث شد او پیروز این جریان شـود. از  

ی جدلی دارد و این گونه اند. گرچه این اثر ماهیتمعرفی شده» گزاري در مسیحیتکاتالیزور و مجازات بدعت«نقش 
هـایی از واقعیـت   تـاریخی وي داراي هسـته  هاي  آثار باید به صورت انتقادي پذیرفته شوند ولی به هر حال گزارش

  تاریخی هستند. 
ن سوفرونیوس اسقفی ) بوده که در زماGeorge of Reshʻaina( یینویسنده آن خود ادعا دارد که جورج رشعینا

م. چشم از جهان فـرو   662م. زنده بوده است. از آنجا که ماکسیموس در  638رت وي در در این صو ساده بوده که
تـر) دارد و البتـه   توان حدس زد که راوي سن و سالی در حد ماکسیموس معترف (شاید کمی جوانبندد پس میمی

ن اثر را در نیمه دوم که مدت زمانی پس از وي را درك کرده است. پس نویسنده این اثر یعنی جورج رشعینا باید ای
میالدي یعنـی در   680نامه ماکسیموس معترف در حدود حدس محققان این است که زندگی قرن هفتم نوشته باشد.

  زمان مرگ معاویه نوشته شده است.
تی که براي ماکسیموس افتـاد، وي خـود را در اتـاق کـوچکی     اتفاقاًدهد که بعد از رشعینا گزارش می از جورج

  :گویداینکه اعراب به قدرت رسیدند و بر سوریه و بر نقاط دیگري تسلط یافتند. سپس می پنهان کرد تا
  ماکسیموس از پناهگاهش خـارج شـد. پـس     بدود بت پرستیبدعت عادت دارد که به دنبال از آنجا که

و  ]..[. دید که کسی نیست وي را بازدارد در نواحی شام شـروع بـه تبلیغـات کـرد.    » بدبخت«چون این 
 توانسـتند مـی  که را کس هر و کاشتند را خود هرزهاي  علفها  آن [...] فریقا رفت.به سمت آاز آن  پس
 تـرس  آن، از پس. کردند گمراه را جورج نام به آنجا فرماندار حتی که طوري به کردند، گمراه آفریقا در
] اعـراب [ اعمـال  بـا  زیـرا . شـدند  سیسیل واردها  آن و کرد آنجا از خروج به مجبور راها  آن اعراب، از

 زا .رفتنـد  رم به حتی اقیانوس، جزایر تمام در گشتن از پس. گرفت فرا را آفریقا منطقه تمام خدا غضب
 دکتـرین  کـل  او. خـورد  فریـب  نیـز  آنجـا  پدرسـاالر  مـارتین  حتـی  ،بود کهها  آن فریب و نیرنگ طریق

 عقایــد کــه داد تشــکیل را اســقف 190 از متشــکل مجمعــی او بنــابراین،. پــذیرفت را] ماکســیموس[
 1.کردند تحقیر را قسطنطنیههاي  پاتریارك و کردند تأیید را ماکسیموس
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افزاید که امپراطور کنستانس وي را دعوت کرد و از او خواست دست از این عقاید می ییاز اینجا جورج رشعینا
تبعید کـرده و بـه او اتهامـاتی بسـته و در     نی و بود که پاپ را زندابه همین دلیل بردارند ولی پاپ مارتین نپذیرفت. 

رود پشـت  رسد. جالب است که ماکسیموس هر جا مـی اش به پایان میآخر این ماجراها، پاپ به مرگ بدي زندگی
 :نویسدبه حیرت برده زیرا میهم نویسنده را  مسئلهکنند این سرش اعراب به آنجا دست اندازي می

 1.کردمی مجازات بود پذیرفته را او خطاي که را جایی هر خدا خشم ر،شرو ماکسیموس دنبال به 

در  ییهـایی کـه رشـعینا   نویسد که براي ما اهمیت زیادي دارد. این سـال مطلبی می ییاما از اینجا جورج رشعینا
جنـگ خـونین   صـفین،  م. است که اتفاق بزرگی در آن افتاده است. چـه اتفـاقی؟    657حال روایت کردن آن است، 

سریانی و یونانی زیادي آمده است. بد نیست در اینجا عین عبـارات وي  هاي  و بزرگ اعراب که در گزارشداخلی 
  :را بخوانیم

  
 When Maximus saw that Rome had accepted the rotting filth of his blasphemies, he 

also went down to Constantinople in the time when Muʻāwiya had made a truce with 
Emperor Constans while he fought a war with Abū Turāb, the emir of Hirta, at Siff 
īn and defeated him and Emperor Constans was in Azerbaijan. At that time, Maximus 
entered Constantinople hoping that he might also devastate it through his error, as [he 
had] the other [cities]. 

  کـه  زمـانی  در اسـت،  پذیرفتـه  را اوافکار کفرآمیز کثیـف پوسـیده    روم که دیدهنگامی که ماکسیموس 
در صـفین   حیـره  امیـر  ،ابوتراب بـا  که حالی در بود، کرده برقرار بس آتش کنستانس ورامپراط با معاویه

، بـه  بـود  آذربایجـان  در کنسـتانس  امپراتـور  نی کـه] [همچنین در زمـا  و داد شکست را اوجنگید و می
 بـا  آنجـا را نیـز   کـه  امیـد  این به شد، کنستانتینپول وارد ماکسیموس زمان،آن  درکنستانتینپول نیز رفت. 

 2.کند ویران] شهرها[ سایر مانند ،اشتباهاتش
 

از آوردن نام علـی   بار دیگر تاریخ سریانی دیگري در دست داریم کهدر اینجا این قطعه بسیار جالب است زیرا 
 کنیه علی بوده است. شـگفتا » ابوتراب«اند که ي سردار شرقی را آورده است. مسلمین گفتهخودداري کرده ولی کنیه

. فقـط  دانـد کس نـام اصـلی فـرد شـرقی را نمـی     اند ولی هیچنویسان از جنگ ویرانگر صفین نوشتهکه تمام سریانی
تـوان  گویـد و یـا مـی   نام وي را نمی یید. جورج رشعیناانَخومی »عباس«م وي را چنانچه دیدیم زوقنین است که نا

ماکسـیموس   يزنـدگی نامـه   يکـه نویسـنده  داند. این نیز در نوع خود وسوسـه انگیـز   گفت نام وي را ابوتراب می
راب نبـوده، و  ي هاجریون یا به عبارتی دیگر پادشاه اعـ خلیفه ابوترابمعتقد است که  به صورت ضمنی معترف نیز

دیگر نیز یا نویسان جالب است که تمام سریانی برد.براي وي بهره می [کوفه] »حاکم حیره«صراحتاً از استعمال لفظ 
هـاي   تحـت تـاثیر نوشـته   میالدي قرن نهم در اند تا زمانی که تهمطلب را نگاشهمین مستقیم یا به صورت تلویحی، 
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الي صـفحات  هشد علی براي همیشه در البع اگر تاریخ متعارفی تشکیل نمی. در واقخواننداعراب، وي را خلیفه می
  شد.نویسان سریانی و یونانی و... به فراموشی سپرده میتاریخ

از چیز بیشتري باقی نمانده جز اینکه تکرار کنیم که به روشنی جـورج   »نامه ماکسیموس معترفزندگی«در مورد 
ماکسیموس معتـرف اسـت.   هاي  داند. درگیري فکري او با اندیشهن جدید نمیدیرشعینا نیز هیچ چیزي از اسالم و 

ندارد. گواینکه او نیز مانند بیشتر مسـیحیان ایـن دوره اعـراب را بـت     ها  آن بابت اعراب و دیناي هولی هیچ دغدغ
اشـاره   که این بحث همیشگی در جریان است که در اینجا بت پرست به غیر مسـیحی بـودن   کندپرست خطاب می

 اعراب در این دوره بت پرست هستند.  اندیشد) یا واقعاًعبارتی هر کس که مثل من نمیه دارد (ب
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  م.)  680(حدود  :آرکولف - 8- 3
)، گلگتـا  Mamre)، ممـره ( Bethlehemوقتی که کنستانتین به پادشاهی رسید، همراه بـا هلنـا در بیـت اللحـم (    

)Golgotha) و کوه زیتون (the Mount of Olivesزیادي را ساختند تا پیـروزي مسـیحیت را در جشـن    هاي  ) بنا
آمدند تا شکوه اورشلیم و این گوید که مردم از جاي به جاي زمین میبگیرند. از اینجاست که ازوبیوس نیز به ما می

جاي خواب و بـردن  آمدند، با خرید خوراك و هزینه مناطق را تماشا کنند. در چنین شرایطی زائران به اورشلیم می
هـا برگـزار شـده و    گردش اقتصادي این شهر به بهترین حالت ممکن رسـیده بـود. منـاظره    Tسوغاتی و امور مشابه

شد. اکثر این مسافران و زائران مسیحی، افراد شرقی بودند. از منـاطق ایـران،   معجزات پیامبران رد و بدل می داستان
طـوالنی را بـه   هـاي   ولی افرادي هم بودند که دل به دریا زده و مسـافت  شرق بیزانتس، سوریه، اردن، عربستان و...

م. دل به دریا زده و رنج سفر را بر  670رکولف بود که اواخر نمودند. یکی از این افراد آعشق پرودگار خود طی می
ر و زائـ سـیده  م. در دوره یزید ابن معاویـه بـه اورشـلیم ر    683تا  680و در زمانی در حدود  خویش تحمیل ساخته

  شده بود. شهر خدا  ،اورشلیم
رکولف براي ما آنچه دیده است را بازنمایی کرده و مـا را از لـذت سـفر خـویش محـروم نسـاخته. او اسـقفی        آ

ماه  9تمام زندگی وي بود. هاي  ترین جاذبهبخش) بود که سفر به اورشلیم یکی از لذتGaulفرانسوي (از نژاد گل 
 مسـیحی هـاي    مکـان  بـا  کامل طور به تقریباً اورشلیم از او توصیف اگرچهگشت. مه جا را میدر اورشلیم مانده و ه

 و »انـد  شـده  ساخته انگیزي شگفت طرز به« که »متعدد بزرگ سنگیهاي   خانه« درباره فآرکول اما است، شده گرفته
 نظـر  اظهـار  کننـد،  مـی  شرکتآن  در »ها و اقوامتیلم همه تقریباً« و شود می برگزار آنجا در ساله هر که نمایشگاهی

  :کند که به بحث امروز ما مرتبط استجمالتی را ادا می الي توصیفات خودبهاز اینجاست که وي در ال. کند می
  

 In that famous place where once stood the magnificently constructed Temple, near the 
eastern wall, the Saracens now frequent a rectangular house of prayer which they 
have built in a crude manner, constructing it from raised planks and large beams over 
some remains of ruins. This house can, as it is said, accommodate at least 3000 
people. 

 هـا ساراسـن  شرقی، دیوار نزدیکی در بود، شده ساخته یهشکو با معبد زمانی که شهوريم مکانآن  در 
تیر و  از راآن  و اندساخته شکل زمختی بهآن را  که کنندمی مراجعه شکلی مستطیلی نمازخانه به اکنون
 3000 حـداقل اند، گفته که چنان خانه این. سازندمی هاخرابه بقایاي روي بر بزرگ و برجستههاي  تخته
    1.دهد جاي خود درتواند می را نفر

  
را  Temple Mountاین قطعه به خوبی اهمیت کوه معبـد یـا   دهد. بر کوه معبد میاي هآرکولف آدرس نمازخان

شـود.  ي عبدالملک روشن میالصخرهتري با سازه قبهدهد. نزدیک به یک دهه بعد اهمیت آن به شکل عینینشان می
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اعراب بر روي کوه معبد در حـال سـاخت پرستشـگاهی زمخـت      دهد کهدر اینجا هم گزارشات آرکولف نشان می
 aulē touدهـد. پیـدا شـدن قصـر خلیفـه (     نشـان مـی  هـا   آن هستند، که اهمیت ایـن شـهر و ایـن مکـان را بـراي     

amiralmoumninالصخره، بیعت گرفتن معاویه در گلگتا و امور مشابه این، همگی حاکی از این )، ساخته شدن قبه
رکولـف از  بوده است. جالب است کـه در گـزارش آ  از همان ابتدا شهر بسیار مهمی براي اعراب  است که اورشلیم
ها هستند که گفتیم به نظر مـا،  شود. یهودیان با ایمان همان) نیز حرف زده میJudaei credentesیهودیان با ایمان (

یت منجر به ظهـور محمدیانیسـم و   خاستگاه تفکر اعراب، عبدالملک و تفکر یهودیت مسیحی وي هستند که در نها
شـود کـه توسـط یهـودي کـافري دزدیـده شـده،        شود. در این گزارش هم از پارچه مقدسی حرف زده میاسالم می

یهودي با ایمانی آن را پیدا کرده و در آخر بحث بر این است که این پارچه باید به چه گروهی برسد؟ معاویه کسی 
کند. بدین شکل که آتشی روشن کرده و پارچه را روي آن آسایی حل میزهاست که این اختالف را به صورت معج

کنـد  رود. یعنی پارچه خود انتخاب میانداخته، پارچه به جاي سوختن، به هوا پرتاب شده و به سمت مسیحیان می
ل وار اسـت ولـی یـک مطلـب در بطـن آن نهفتـه شـده و اینکـه در د        کدام یک به حقند! گرچه این گزارش افسانه

  کند.شایعاتی که در شهر وجود دارد، شخص خلیفه یعنی معاویه نیز نقش ایفا می
توانیم دریابیم کـه در پایـان   واقع چه چیزي جز این میبندي روایات آرکولف چه چیزي باید دریابیم؟ بهاز جمع

خبري نـه تنهـا از اسـالم    رکولف از اورشلیم دیدن کرده است، هیچ عنی در دوره یزید ابن معاویه که آدوره معاویه ی
نیست، بلکه مسیحیان نیز آزادند تفکرات خودشان را داشته باشند. خبري از جنگ و جدل مذهبی نیست و صـلحی  

توان تصور کرد آرکولف به زیارت شهر خـدا رفتـه و هـر چـه     فرماست. چطور میپایدار در این منطقه حکمبه نظر 
جز این است که حتی تا ایـن  شان ندارد؟ اعراب، اسالم، پیامبر و کتاب کرده ولی هیچ خبري از دیندیده را بیان می

در ایـن دوره   و عبري و... آن قدر آثار سریانی و یونانی و حتی قبطی و ارمنیزمان، دینی به نام اسالم وجود ندارد؟ 
ز همـان ابتـدا   کسی معتقد باشد که دیـن اسـالم ا  کند با این سکوت مطلق، هنوز هم زیاد است که آدمی تعجب می

تـرین شـهر مـذهبی    توسط محمد و خلفاي راشدین بر جهان حاکم شده، آن هم در حالی که حتی در اورشلیم، مهم
  جهان، هیچ خبري از دین اسالم نیست.
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  )م. 690اثر آخرالزمانی افرایم مجعول (حدود  - 9- 3
هـا، سـاختار   در عین حال آپوکالیپتیـک آن  آخرالزمانی از دسته آثاري هستند که بر خالف متن ادبی وهاي  نوشته

ظاهر متعددي در جامعه کنند. وقتی آثار آخرالزمانی درون جامعه را تصویر میهاي  ذهنی جامعه و بافت کلی دیدگاه
به همین دلیل امیدها به ظهور منجی افزایش یافته زند جامعه موج می توان حدس زد که ناامیدي در ایند، میشومی

دمـی  آ بخشد.را سهولتی بیش از پیش می زندگی پر از رنج بشرشناختی است که از دسته احواالت روان است. امید
آثار آخرالزمانی ایـن نقـش را    کاذبی را خلق کند.هاي  ناچار است که امیداین رو زید از ت میبدون امید بسیار سخ

شود که در نهایـت  کاذبی خلق میتخیلی و هاي  یدامها  آن يکنند زیرا در همهشکست خورده ایفا میهاي  در جامعه
کنـد و شـرور را از بـین بـرده و مدینـه      ظهـور مـی  اي ه نجات دهنـد شود ها و شروري که بشر متحمل میتمام رنج

  .  سازدمیها  آن بدون درد و رنج براياي  هفاضل
خواهیم دید حتی خود پادشـاه هـم    که هزیاد شد کند، آن قدر آثار آخرالزمانیکه عبدالملک ظهور میاي ه در دور

از افرایم سوري است. شد درگیر این آثار شده است. اثر آپپوکالیپتیکی در این دوره وجود دارد که در ابتدا تصور می
م.) در دوره عبـدالملک   692م. (شـاید تـا    680متوجه شدند که این اشعار بایـد از شـاعري در دهـه     به زوديولی 

» افـرایم مجعـول  «یـا   Pseudo-Ephremنام شاعر گمنام ایـن اثـر اپوکالیپتیـک را     ه همین دلیلبسروده شده باشد. 
. در تاریخ دقیق سرودن این اشعار بحث زیادي شده ولی چیزي که روشن است، شاعر از استیالي اعراب اندگذاشته

خرالزمانی محبوب متودیوس مجعول آ از اثر این اشعار را سروده و از طرفی احتماالًآن  بر منطقه آگاه بوده و پس از
م. کـه شـبه متودیـوس نوشـته      692به همین دلیل زمان نوشتن این اثر را تا  ،] خبر نداردآیدبعدي می [که در بخش

کند و او نیـز  به اسالم نمیاي ه نیز نامید، هیچ اشار» افرایمشبه«را آن  تواناند. افرایم مجعول که میشده، تخمین زده
خطـاب  » فرزنـدان هـاجر  «این عصر اعراب را نـه مسـلمانان، بلکـه    هاي  نویسدیگر مورخان و آخرالزمانی به مانند

     کند. می
)، دجـال  Gog, Magogاصطالحاتی چون قضاوت، روز داوري، آخرالزمان، یاجوج و مـاجوج ( بدیهی است که 

آشور] و =بر جنگ ایران [آن  بیتی که تمرکز 560اي ه. منظومشوددر این اثر دیده می، هایست] و شبیه آناکر[=آنتی
بـه خـاطر   کنـد کـه مسـیحیان،    بینـی مـی  بیزانتس است. جالب است که این اثر هم مانند بسیاري از آثار دیگر، پیش

بدهند، ولـی بـه زودي خداونـد    » خراج«ها  آن دچار خواهند شد که باید به» فرزندان هاجر«شان، به مجازات گناهان
را زنـدانی  ها  آن قوم یاجوج و ماجوج که اسکندر مقدونیاین رو فرزندان هاجر را نیز خواهد داد، از  پاسخ شرارت

گرداننـد. امیـد بـه    هستند که فرزندان هاجر را شکست خواهند داد و رومیـان را بـازمی  ها  آن کند.کرده بود، آزاد می
توانند شان حتی نمیکدامشود. هیچرون مرزي دیده میثار این نویسندگان بت دوران رومی، بارها و بارها در آبازگش

ها در دستان اعـراب  این منطقه، سده م کهبگوییها  آن گذشته برویم و به اگر بهتصور کنند که اعراب ماندنی هستند. 
ارجی زیادي از این امیدواري در آثـار خـ  هاي  شنوند. نمونهکنند که حقیقت را مینمی ش را هم، تصورماندباقی می
بـا آزاد شـدن اقـوام شـمالی و      به زوديهستند که اي ه شود. در اثر افرایم سوري نیز اعراب مهمان ناخوانددیده می
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پندارد حکومت روم نیز به شکوه رفتنی هستند. افرایم مجعول میرا زندانی کرد، ها  آن که اسکندریاجوج و ماجوج 
  رسد.شان به پایان میحکومت ،با آمدن دجال و روز داوريومیان] [یعنی رها  آن گردد ولی خودمیگذشته خود باز

هـاي   لمـان کشـد. در اثـرش ا  با چهره غارتگر و متجاوز به تصویر مـی  جالب اینکه افرایم مجعول اعراب را غالباً
رزنـدان  دانیم! آنچه مسـلم اسـت او ف  شود. شاید او مسیحی میافیزیتی یا کالسدونی باشد. نمیمسیحی کمتر دیده می

کند (حدود یک پنجم کل اشعارش) ولی هیچ اثري از اسالم هایش لحاظ میزیادي از سرودههاي  هاجر را در بخش
شود. تا جایی که برخی از نویسندگانی که قصـد دارنـد آثـاري را نشـان دهنـد کـه       و محمد و دین جدید دیده نمی

شوند کـه چطـور در ایـن اثـر آپوکالیپتیـک قـرن       میوي در قرن هفتم وجود داشته، متعجب  قرآن محمد و اسالم و
مـثالً  شود. از آنجا که بخش زیادي از اشعار وي شرح احساسی وقـایع اسـت (  هفتمی هیچ اثري از اسالم دیده نمی

شود و...) من بخشی که هویلند از اشـعار  شوند، معشوقی از دامادش جدا میگریند، کودکان از مادر جدا میزنان می
را جـدا کـرده و از    به این بحـث بـوده   هایی که مربوطبخشبه حق آورم. زیرا هویلند کرده است را می افرایم جدا

  :زیاده گویی یا تغییر کلمات پرهیز کرده است
  

 A people shall rise up from the desert, the offspring of Hagar, handmaid of Sarah, 
who hold to the covenant (qyama) of Abraham, the husband of Sarah and Hagar. 
They are awakened to come in the name of the Ram (dekra), the messenger (izgada) 
of the Son of Perdition. And there will be a sign in the sky as says our Lord in his 
Gospel (Matthew xxiv.30). . . . The plunderers (shabbaye) will spread over the earth, 
in the valleys and on mountain tops, and they will enslave women, children and men, 
old and young. . . . (much emotive description of killing, looting and enslavement 
ensues). . . . They open roads in the mountains and paths in the valleys. They will 
plunder to the ends of creation and take possession of the cities. Lands will be 
ravaged and corpses abound upon the earth. All peoples will be laid low before the 
plunderers. And just when the peoples had endured long on the earth and were hoping 
that now would come peace, they (the plunderers) will exact tribute and all will 
indeed fear them. Injustice will increase upon the earth and obscure the clouds. 
Wickedness will grow thick in creation and rise up to Heaven as smoke. 

 خیزند، فرزندان هاجر، کنیز سارا که به میثاق [=عهد] ابراهیم شوهر سـارا و هـاجر   می از صحرا برمیقو
آور فرزند تباهی بیایند. و عالمتی در آسـمان پدیـد گـردد    پیام "رام"خیزند تا به نام برمیها  آن پایبندند،

هـا  هـا و در دره مـین، در کـوه  )... غـارتگران در ز 24:30گوید (متـی طور که خداي ما در انجیل میهمان
گیرند... (از اینجا به بعد ابیات احساسی زیـادي  پراکنده شده و مردان و پیرها و جوانان را به بردگی می

گشـایند. تـا   هـا مسـیرهایی مـی   هـا و در دره ها جـاده در کوهها  آن درباره کشتار و غارت و بردگی دارد)
ها ویران شده و اجساد بسیار زیـاد  صرف خواهند کرد. زمینآخرالزمان غارت خواهند کرد و شهرها را ت

خواهد شد. تمام مردم در برابر غارتگران دفن شده، و درست هنگامی که مردم زمین مدت زیادي صـبر  
هـا   آن گیرنـد و مـردم از  (غـارتگران) خـراج مـی   هـا   آن کرده بودند، و امید داشتند که صلح فـرا رسـد،  
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پوشـاند. و شـرارت در آفـرینش    سمان را مـی آهاي  ی بر زمین زیاد شده تا ابرلتعداترسند. ظلم و بی می
   1رود.همچون دود غلیظی رو به آسمان می

عار او، را درك کرده، جالب اینکه اشـ ها  آن روشن است که افرایم مجعول، دوره اعراب را دیده است. غارتگري
خرالزمـانی و یـاجوج و   آاتفاقـات   ار از دین و پیـامبران و آثه این گوندر  اثري آخرالزمانی را تشکیل داده که معموالً

شود. در کتـاب افـرایم همـه    ماجوج و روز داوري و قضاوت و آمدن فرشته صلح و امثال این مفاهیم حرف زده می
توان برداشت کرد؟ به واقع جز اشاره به محمد یا پیامبري عرب و دین جدید. این سکوت را چطور می ،چیز هست

معناي دیگري جـز ایـن نـدارد کـه او دیـن جدیـدي        و مدارك افرایم مجعول، در کنار سکوت دیگر اسنادسکوت 
بینـد و در قالـب شـعر و کلمـات     فقط غارت و تجاوز اعراب را مـی که بخواهد در اشعارش توصیف کند؛ بیند  نمی

دیـن جدیـدي   ها  آن يتوان دید. همهرا در دیگر آثار آخرالزمانی این عصر می مسئلهاین  کند.خرالزمانی تصویر میآ
به توصـیفات تکـراري و البتـه شـرح غـارت و      این رو دین جدید را به چالش بکشند. از هاي  شناسند که الماننمی

  پردازند.ویرانگري فرزندان هاجر می
  
  

 
 
 
 
  
  
  

                                                        
ایـم از ایـن منبـع اسـت ولـی      ینجا آوردهاي که ما در ا(ترجمه ،Ps.-Ephraem, Sermon on the End of Times, 61-62ر.ك:  -1

 hoyland, 1997, pp . و نیـز  penn, 2015, pp.. 39-46 ر.ك هایالیت متن انگلیسی را از هویلند انتخـاب کـردیم.) همچنـین   

260-261 .  
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  )م. 692اثر آخرالزمانی شبه متودیوس ( - 10- 3
کن شدن امپراطوري ایرانیان توسط اعراب و تحمیل افرایم از ریشهند شبهماندقیقاً  اثر دیگري در دست داریم که

نویسـد.  و در آخر برخاستن امپراطور روم مـی ها  آن زیادي از اعراب توسط غارتگري و ویرانگريهاي  دردها و رنج
آن  رفـت نویسـنده  اند زیرا در ابتـدا گمـان مـی   نویسنده گمنام این اثر را متودیوس مجعول [=شبه متودیوس] نامیده

بینیم که نویسنده از غارتگري به مانند قبل میدقیقاً  در این اثرم.) باشد.  312شهید متودیوس از قرن چهارم (متوفی 
بیند و امید دارد که بـه زودي امپراطـور نجـات    نویسد ولی او نیز اعراب را مهمان ناخوانده این خوان میاعراب می

بـه  است که اعراب براي نویسندگان اولیه چیزي جز عذاب الهی نبودند. عـذابی کـه   ي یونان برخیزد. جالب دهنده
گناهان پارسیان یا گناهان و فساد کلیسا از طرف خداوند نازل شده، به همین دلیل نویسـندگان اولـی تصـور    خاطر 

انـد  آمـده هـا   آن د کهآیشان نمیتمام شدنی است. حتی به مخیله به زوديکنند این عذاب نیز مثل هر دوره دیگر می
 الصـخره قبـه هـاي   کتیبه نویسد کهمی او در زمانی نکته بسیار مهم آخرالزمانی شبه متودیوس این است کهکه بمانند. 

در حـال رقـم خـوردن اسـت. در ایـن دوره آثـار       » محمدیانیسـم «آغـاز   ایـن یعنـی   و در حال نصب شدن هستند
نند، محمدیانیسـم کـه   ککدام حتی فکرش را هم نمیامل است که هیچآخرالزمانی دیگري هم وجود دارد ولی قابل ت

ـ بـه عنـوان    نماید، تفکري که شبیه یهودیت مسیحی اسـت، حکومتی میي دیدگاه به منزله  بـه زودي مسـتقل،   یدین
  کند.  میآغاز  خود راتهاجم 

این منطقه هسـتند. روشـن    است که حاکمان بالمنازعاي هدر زمان نوشتن این کتاب آخرالزمانی، اعراب چند ده
خرالزمانی مشابه هم بیش از هر زمانی آثار آاین رو رسیده، از ها  آن دیگر وقت رفتنپندارند که است که دیگران می

دارد زیرا این اثر از استقبال بی نظیري در جهان ها  آن شود. ولی شبه متودیوس تفاوت خاصی با هر یک ازدیده می
بـه  از سـریانی   سریعاًوشن نیست که نویسنده شبه متودیوس چه کسی است ولی کتاب وي ربرد. مسیحیت بهره می

شود. حتی آثـار بعـدي سـریانی در    ترجمه و رونویس شده و در کل جهان مسیحی منتشر می و ارمنی یونانی التین،
  است.آن  دهند که نشان از اهمیتخرالزمانی ارجاع میبه این اثر آ قرون وسطی، مکرراً

بسـیار  هـا   آن شـوند. از دوره پنجم به بعد ظاهر مـی » پسران اسماعیل«برد که اثر از هفت دوره جهانی نام میاین 
در رسـند.  ) به هالکت مـی Israelite judge Gideonکنند ولی در نهایت توسط گیدئون اسرائیلی (قتل و غارت می

از اینجا گیدئون  برند.افتاده و از ظلم وي رنج می »مدیان«خوانیم که بنی اسرائیل به چنگال می 6کتاب داوران باب 
  :گویندیهوه و گیدئون در گفتگویی می 14و  13آیات  پس در شود.به عنوان منجی وارد می

 خداوند من، اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شـده اسـت، و   هاي  آ« :ون وي راگفتئدگی
اند که آیا خداوند مـا را از مصـر    کرده، و گفته براي ما ذکر کجاست جمیع اعمال عجیب او که پدران ما

 )13. (دست مدیان تسلیم نموده است بیرون نیاورد، لیکن االن خداوند ما را ترك کرده، و به

 به این قوت خود برو واسرائیل را از دست مدیان رهایی ده، آیا مـن  « :وي نظر کرده، گفت نگاه یهوه بر
  )14( ؟تو رانفرستادم
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با اقتباس از ایـن آیـات   دهد. گیدئون جنبش خود را آغاز کرده و اسرائیل را از دست مدیان نجات میاین رو  از
ایـن رو  کنـد. از  فرزنـدان اسـماعیل انتخـاب مـی     تگیدئون را بـراي هالکـ   متودیوس نیز،شبهکه آخرالزمانی  است

خیـزد و  امپراطور قدرتمنـد روم برمـی  آن  که پس ازداند و معتقد است فرمانروایی پسران اسماعیل را به ده هفته می
ي مسیحیان شبه متدیوس از آیندهدر طرحی که  کند.دهد و شادي و نشاط را به جهان هدیه میهمگان را نجات می

خورند. مسیحیان زیادي از دین خارج شده و مرتـد  شکست می Gabaʻut Rāmtāالرمتا ها در قبهدهد ابتدا رومیمی
بـه صـورت    مانند. از اینجا جنگ نهایی آغاز شـده. پسـران اسـماعیل   جایی که مسیحیان واقعی باقی می شوند تامی

حیان منجـی ندارنـد. ولـی امپراطـور     یعنـی مسـی   the Christians have no saviorکنند که اهانت آمیزي اعالم می
دهد. از اینجا صلح و دوسـتی در  خرالزمانی رومیان با کمک فرشتگان ظهور کرده و پسران اسماعیل را شکست میآ

نیـز  هـا   آن تی مردم خروج کرده ولـی امپراطـور بـا   اتفاقاًجهان آغاز شده ولی افسوس که پایدار نیست زیرا در طی 
نـابود   به زودي فرزند ویرانییست] ظهور کرده، ولی این ادجال [آتی کر دهد اما از اینجاجنگد و شکستشان می می

  کند. مسیح بار دیگر ظهور می و پس از آنتاجی از صلیب گذاشته،  Golgothaشده و امپراطور در 
ضـرورتی نـدارد کـه     ها آوردیم.ما در اینجا کلیت داستان آخرالزمانی متودیوس مجعول را براي آشنایی خواننده

شـود.  دیده می الزمانی خوانده شود. ولی دو نکته بسیار مهم وابسته به بحث ما در اثر شبه متودیوسکل این اثر آخر
حرف  فرزندان اسماعیل» پادشاهی«اولی اینکه روشن است که نویسنده مجهول این اثر آخرالزمانی سعی دارد که از 

بیند ولی پادشاهی را امـري اصـیل و مخـتص فرزنـدان اسـماعیل      را مسلط به جهان میها  آن نزند. درست است که
بـه  نیـز وارد شـده اسـت. در اینجـا      »گراییمهدي«بینیم که در وري میداند. دوم اینکه در این اثر آخرالزمانی امنمی

اند. این آثـار  کند و برخی سر درگماند که مسیح با مهدي ظهور میتوان فهمید چرا برخی از شیعیان مدعیمیخوبی 
نان از کجـا آمـده   آخرالزمانی مسـلما بندي آثار دیگر استخوانبه قولی دهد که زمینه یا نشان میبه خوبی الزمانی آخر

خود را سفیانی، و عنصـر خیـر را   هاي  ها، عنصر شر قصهبه دلیل عمق نفرتشان از حکومت سفیانیها  آن فقط است.
آخرالزمـانی در اورشـلیم، ظهـور مهـدي و بسـیاري از      اتفاقـات   مهدي نامیدند. خـروج سـفیانی، شـیطان، دجـال،    

ین آثار مسیحی اسـت. در واقـع ایـن آثـار کـه در قـرن هفـتم بـا         آخرالزمانی دیگر، همگی برگرفته از اهاي   گزارش
هـاي   شوند، همگی زمینه را براي آثار آخرالزمانی گـروه شدت بیشتر از قبل نوشته میه پادشاهی فرزندان اسماعیل ب

  آماده کرده است. ، خصوصاً شیعیانمسلمان
شوند و خروج از مسیحیت بـا  عیل نامیده مینیازي به توضیح نیست که اعراب در این اثر فرزندان اسما در آخر،

روند گفته نشده زیرا فرزندان اسماعیل دیـن خاصـی   شود ولی اینکه به چه سمت و سویی میکلمه ارتداد آورده می
در این زمان ندارند. در واقع متودیوس مجهول نیز تصویري از یک دین مسـتقل بـراي اعـراب نـدارد کـه بخواهـد       

  مسیحیان به سمت این دین را با آوردن نام دین جدید تصویرسازي کند.  خروج از مسیحیت و رفتن
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  م.) 690ي (دهه نزمانی ادسلآخرااثر  - 11- 3
در ادسـا   690) در دهـه  Edessene Apocalypse) یا آخرالزمانی ادسن (Edessene Fragmentي ادسن (قطعه

شـود و  پشت سر هم اثر آخرالزمانی نوشته می الصخره،نوشته شده است. جالب است که به محض ساخته شدن قبه
هـاي   کردند که پایهرسد تا این زمان این نویسندگان تصورش را نمیدهد. به نظر میخبر از مرگ حکومت عرب می

توانسـتند بپذیرنـد کـه    ها به حکومت پرشیا و روم عادت کرده بودند و نمیقرنها  آن ها محکم شود.حکومت عرب
یکی پشت دیگري اثـر آخرالزمـانی   این رو تز دو پایه اولی شده و قرار است که ماندنی باشد از حکومت جدید، سن

آخرالزمانیست. در اینکه این اثر دقیقاً چه زمانی نوشـته  هاي  ادسن نیز پشت سر این رشته نوشته ينویسند. قطعهمی
ه متودیوس [=متودیوس مجعـول] نوشـته   شده بحث زیادي شده است. بسیاري معتقدند که این اثر دقیقاً پس از شب

هایی وجود دارد که بسیاري آن را به جنگ داخلی اعراب و شورش عبداهللا ابن شده است. در واقع در این اثر کنایه
جزئی با آن دارد. ولی از همـه  هاي  کند. هر چه هست این اثر تفاوتدهند و شبه متودیوس را کامل میزبیر ربط می

است ولی مبدا تـاریخی آن داده نشـده اسـت. معلـوم      694الزمان و ظهور امپراطور یونان به سال جالبتر ارجاع آخر
  میالدي اشاره کند.  694نیست که از کدام تاریخ استفاده شده ولی معقول این است که به 

یـن رویدادنامـه   نویسد. براي نویسنده اآخرالزمانی ادسن نیز مانند شبه متودیوس، از ظلم و غارتگري پسران هاجر می
سـان دیگـر    نیز اساساً نام مسلمانان یا دین جدید موضوعیت ندارد. زیرا او نیز نامی از اسالم و مسلمانان نشنیده است. به

  :داند. در بخشی از این اثر آخرالزمانی گفته شدهنویسندگان این عصر، اعراب را فرزندان هاجر می
 شرق و ارمنستان ویـران  هاي  ها رحم نمی کنند. شهرها و زندهمرده کنند. بهپسران هاجر همه چیز را نابود می

 کـه  داشـت  خواهد اي نشانه او سال، پادشاه یونانیان خواهد آمد. و 694خواهد شد تا زمانی که پس از پایان 
 سـلطنت هـا   آن مسیح است.[...] و ما خداوند دستان در که هاییمیخ :است] قسطنطنیه یعنی[ روم در] اکنون[

] پادشـاه [ اسـت،  مکتـوب  کـه  همـانطور  آن، از پـس  و. گرفت خواهند غیره و هاجر پسران از را زمین تمام
 در و کـرده  فـرار  اسـماعیل  پسـران  [...] سپس ]68:31 مزمور[ سپرد خواهد خدا به را خود پادشاهی یونانیان

 خواهنـد  مکـه  شـهر  بـه  آنجا از. گرفت خواهد پیشیها  آن از بابل در یونانیان پادشاه. شد خواهند جمع بابل
 برابـر  چنـد ] همـه [ رودخانـه  و اقیـانوس  مـاهی  درختـان،  میوه گریخت [...] در آن زمان است که بارندگی،

 ....شد خواهد حاکم مردم همه و هاملت همه خلقت، تمام بر آرامش و صلح. شود می

 :ولی این دوره صلح ماندگار نیست زیرا

  شـد  خواهد برابر چند دوباره جهان در گناه آن، از پس. آورد خواهد مدوا سال 208 یونانیان پادشاهی .
 از زمـین  و آمد، خواهد وجود به[ حیوانات، مانند علنی، و آشکار زناي مجالس، و هاکوچه در دیگر بار

 خواهنـد  بیـرون  مـاجوج  و یـأجوج  و شودمی گشوده ارمنستانهاي  دروازه آنگاه. شد خواهد آلوده گناه
[سـپس شـرح مبسـوطی     ..].[ انـد شـده  تشکیل زبان چهار و بیست و قبیله چهار و بیست ازها  آن .آمد
 ] برخـی دهـد و ادامه مـی  دهندگنجد را انجام میدمی میهرگونه فسادي که در مخیله آها  آن دهد که می
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   ..].[ شـوند مـی  هـالك  تـا  رونـد مـی  بیرون که زمانی از کنند،می سلطنت ماه هشت و سال دو گویندمی
 آنجـا  در اسـماعیل  فرزنـدان  کـه  سـرزمینی  بـه  راها  آن ید]آ[تا اینکه دست خداوند بار دیگر در کار می

 تگرگ با راها  آن که دهدمی دستور فرشتگان به خداوند سپس. کندمی جمع مکه در یعنی شدند، هالك
 .نماند باقی کدامهیچ و شوند هالك همگی تا کنند سنگسار

 :شودکند و با شیطان متحد میجال ظهور میدر این زمان د

 را دنیـا  دروغ، و فریـب  بـا . آمد خواهد بیرون) شد خواهد خوانده دجال که( هالکت پسر زمان،آن  در 
 کـه  است چیزي همان این. بود خواهد شیطان گناه از بیشتر او گناه. آورد خواهد چنگ به شمشیر بدون

 چـه  آخرالزمـان  در که داد خواهم نشان شما به من و ویدش جمع« :گفت پسرانش به اسرائیل - یعقوب
 ).49:1 پیدایش( .»شد خواهد

شـهر   کننـد بـه جـز   ي جهان را ویران میکنند مسیح هستند. همهاز این پس دجال و شیطان متحد شده، ادعا می
اساد، زیرا این شهر برکت داده شده! تعلق خاطر نویسنده به ادوبـاره   الت دید. تـا اینکـه  توان در این جمسا را مید

  :خیزدپادشاه یونان که فردي کوشی [اتیوپیایی] است برمی
 شد، کشیده صلیب به ما ناجی که جایی گلگوتا، از و آمد خواهد اورشلیم به یونانیان پادشاه آن، از پس 

 عیسـی  مـا  خداوند. کندمی طلوع مشرق از خورشید نور از بزرگتر نوري سپس [...] .کرد خواهد صعود
 :کـرد  خواهـد  بـرآورده  اسـت،  گفتـه  نبـی  داوود که را آنچه همه و آمد خواهد برق و رعد مانند مسیح

تفـاوت   نـور  ].68:22 مزمور[ »شد خواهد شنیده آسمان در و آمد خواهد بیرون مشرق از قوي صدایی«
 نشـده  دیـده  رگـز هآن  مانند که بیند می را همتا بی نوري] خیر. [داد خواهد تشخیص را شر و خیر میان

 عـذابی  هـیچ  کاران،گناه مورد در. [نیست واحدي پاداش اما است، واحدي قیامت همه براي زیرا است،
 از] خیـر [ جـدایی  قضاوت،. رسدمی فرا داوري و حساب ساعت سپس. نیست نورآن  ندیدن از بزرگتر

 یرد و [...]گمی پاداش است کرده که کاري اندازه به کس هر زمانآن  در [...] است شر

در این متن ما دوبار نام مکه، جایگاه نابودي فرزندان اسماعیل و قوم یاجوج و مـاجوج را   بسیار جالب است که
گرایـی  عبارات آشنایی است کـه در مهـدي   ها، اینبراي آن دسته از افرادي که با شیعه آشنایی دارندضمناً بینیم. می

فـرق عمـده آن ایـن    تنهـا  مهدویت اعتقـاد دارد.  به زند که را کسی می هاشود. گویی تمام این حرفشیعی دیده می
بـه شـکل مشـابه    تصویر شده در این دو مذهب،  آخرالزمانِ ،گیرد. در دیگر جاهااست که مهدي، جاي مسیح را می

 کـرده  کـه  کاري اندازه به کس هر زمانآن  در« :این بخش که است. جالب است که عبارات دینی شبیه تصویر شده
انـد. بـه   ها نوشتهشود گویی قرآن و ساعت قیامت را از روي این آخرالزمانیبه وفور دیده می» گیردمی پاداش است

دست داریم که با توجه به اینکه  است که کتاب دیگري درمطلب تکراري هر حال آنچه در بحث ما مهم است این 
بـراي پایـان حکومـت     گویی انتظار شخص دیگـري نیـز   اماپوکالیپتیک بوده، ولی نگرانی بابت دین اعراب ندارد. آ

  شماري را مانند افرایم مجعول، یا متودیوس مجعول آغاز کرده است.، به سر رسیده و لحظهاعراب
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  ؟)750؟ یا 700لیتل ( د اثر آخرالزمانی جان - 12
  لیتـل د جـان  کـه دیـدیم ایـن بـار توسـط فـردي بـه نـام         قـدیمی  هـاي   دعـا اثر آخرالزمانی دیگري بـا همـان ا  

John the Little  .است که اي هاین اثر آخرالزمانی مدعی بوده که آنچه روایت کرده است، مکاشفنوشته شده است
لیتـل مـدعی   د جان  اما پردازد.از یوحناي رسول به وي داده شده. این اثر به رویاي دانیال و چهار پادشاهی وي می

غـارت و بردگـی گـرفتن    هـا   آن ندان اسماعیل هستند. ویژگی حکومتفرز ،است که پادشاهی چهارم رویاي دانیال
افتد. جالب میها  آن گیرد تا جایی که اختالفات داخلی بینخشم میها  آن است. سپس خداوند خشمگین شده و به

اشـاره  دیگر که بر رویـاي دانیـال و پیـروزي نهـایی روم     هاي  لیتل بر خالف آخرالزماند جان  یاست که آخرالزمان
دانـد مادهـا   نمـی که مولـف  است  بدیهیها، ایرانیان، مادها (رومییعنی دارند، معتقد است که چهار پادشاهی دانیال 

همان ایرانیان هستند) و مردمان جنوب هستند. تفسیر وي از مردمان جنوب نیز از کتاب مقدس اقتباس شـده. پـس   
هـا  آخرالزمان برخالف شبه متودیوس و ادسن، ایـن شـمالی   در اینجا به یک پادشاهی شمالی نیز نیاز هست که این

    د.ها نیستنیونانی
نکته بسیار جالب این آخرالزمان این است که پس از این، تا صد سال اثر آخرالزمـانی نـداریم. گویـا بـا تثبیـت      

ه این زودي رفتنی نیستند. بینیم بها متقاعد شدند که این اعرابی که مینویسحکومت مروانیان، رفته رفته آخرالزمانی
  در حال تحلیل رفتن است. ها  آن هاي گویا تمام امید

خسـرو پرویـز)    فراوانی شده، از یک سو اشاره به پادشاهان ایرانی (و احتمـاالً هاي  بر زمان نوشتن این اثر بحث
داخلـی اشـاره شـده    دهد که در دوران اعراب هستیم ولی از طرفی معلوم نیست که جنگ و تسلط اعراب نشان می

کـدام. صـرفاً بایـد بـه یـک      کند، یا شورش ابومسلم؟ و یا اساسـاً بـه هـیچ   در این اثر، به شورش ابن زبیر اشاره می
سـال اسـت. پـس روشـن      70حـدود   ،مکاشفه آخرالزمانی بسنده کنیم. گفتنی است که فاصله بین دو شورش فـوق 

وضوح تغییر زیادي دارد یعنـی یـا ایـن اثـر در اوایـل قـرن       است که هر کدام صحیح باشد زمان نگارش این اثر به 
ایـن قـرن و پـس از    نیمـه دوم  دیگر نوشـته شـده یـا    هاي  هشتم، درست در پایان سلطنت عبدالملک با آخرالزمانی

روي کار آمدن عباسیان. برخی محققان با گزینه اول موافقند و برخی معتقدند از آنجا که در این اثـر از بـاد جنـوبی    
کند، پس بایـد ایـن اثـر    اشاره می خواندبه قولی ارتشی از جنوب با شمشیر کشیدن یک فرد که خود را پیامبر مییا 

هایی از ایـن مـتن را هـم    در زمان عباسیان، یعنی در زمان تنظیم روایات متعارف نوشته شده باشد. بد نیست بخش
  :بیاوریم

 ماننـد  ظاهرش که آتش از اسبی بر سوار بود، وشیدهپ سفید لباس که فرستاد او بر را مردي ما پروردگار 
] دیگـر [ سه و تو اینک، یوحنا،« :گفت او به و کرد بلند را او شد، نزدیک] یوحنا[ به او. بود آتش شعله

 از یـک  هـیچ  چـه  اگر. اي شده منصوب نجات انجیل موعظه براي ما خداوند جانب از حقیقت، بندگان
 منجـی  راز زیرا است، شده داده شما به مضاعف روحیه اما شد، یدنخواه محروم] روح[ موهبت از شما

 و گرفـت  قـرار  القـدس  روح تـأثیر  تحـت  یحیـی .» ساختید آگاه] آن به[ خود سابق یاران از بیش را ما
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 ارتفاعـات  بلندترین در را مقدسین و شوندمی باز که بینممی را هاآسمان من اینک« :گفت و برافروخت
 [...]  .»کنندمی ستایش است چیز همه خالق که را خدا و درخشدمی ظاهرشان که بینممی

 :شوند تا اینکهکنند و به هزاران گناه و شرارات و زنا مشغول میال پادشاهی میسپس رومیان از شم

 »ایـن  و رانـد  خواهد [آن را] کرد، خواهد غلبهآن  بر ایران شد، بسیار شرارت مرتکب] روم[ که آنجا از 
 نامـدار،  و بـزرگ  :کرد خواهند قیام] پارسیان[ میان در پادشاهان. کرد خواهد بیرون زمین از را پادشاهی

 مردانآن قدر  دوستی، پول خاطر به که بود خواهدها  آن از یکی. گیرندمی خراج زمین از و. پول عاشق
 خـود  پسـر ] دسـت [ دسـت  از او و. داد خواهـد  پایان زمین تمام در را تجارت که کرد خواهد نابود را

 (روشن است که منظور وي خسرو پرویز است.) .مرد خواهد

  :کندانور چهارم رویاي دانیال را از جنوب بلند میشوند خداوند جاز آنجا که ایرانیان نیز غرق در گناهان می

  آورد خواهد را جنوبی شدید باد خدا"سپس" ]Dn 11: 5[ و زشـت  ظاهر در که آیند مى قومىآن  از و 
هـا   آن میـان  در خواننـد مـی  پیامبر را او کهاي ه رزمند. است زنان مانند رفتارشان و ظاهر که هستند کریه
 و گذارندمی پا زیر خود لشکریان اسب سم با را ایران ]...[ شد خواهد آورده او دست به و. کندمی قیام
هـا   آن از گزارشـی  کـه  ملتی یا مردم پادشاهی، هر] ...[ .کرد خواهند ویران را رمها  آن .گذارندمی پا زیر

 کـه  زمـانی  تـا  شـود مـی  زده وحشـت  و لـرزد میبه خود  ترسد،می قومآن  ها در موردشنیده از بشنود،
] جنـوب [ از نامـدار  پادشـاه  دوازده زیرا. «کند کنترل و درآورد خود سلطه تحت را جهان تمام] جنوب[

 ،کـرد  صحبت ابراهیم با خدا که هنگامی است، شده نوشته موسی شریعت در کهچنان کرد، خواهند قیام
 شـاهزاده [ همـراه  بـه  را شـاهزاده  دوازده او. شـنیدم  را تو اسماعیل، پسرت مورد در اینک« :گفت او به

] جنـوب  مـردم ). [جنـوب  سرزمین مردم یعنی] (17:20 پیدایش.» [آورد خواهد دنیا به دیگر] هايخانم
 کنـار  و گوشـه  تمـام  و کـرد  خواهنـد  غارت را] آنها. [برد واهندخ بزرگی اسارت به را جهان مردم همه

 .شد خواهند برده جهان

 خواهنـد  سلطنت جهان بر بزرگ هفته نیم و یک برايها  آن ]...[ کنند.می نابود و کشندمی کنند،می ظلم
 گناهـان  نتقـام ا خداونـد  و دنآیمی در حرکت بهها  آن علیه مردم جهان ،نیم و هفته یک از پس[...]  کرد
 .کرد خواهد لغوها  آن با را خود عهد خدا و شد خواهد خاموش جنوب باد گیرد [...]می راها  آن

 زند.را نیز مانند ایران و ماد و روم، رقم میها  آن ورق برگشته و خداوند زمان هالکتها  آن هاي پس از شرارت

 »قیامـت  فـوراً  گـاه آن  .ایران و ماد، روم، مانند رفت،گ خواهد خشمها  آن بر خداوند چیزها، این از پس 
 آنـان  بـر  خداونـد  نـیم  و هفتـه  یک پایان در سرانجام. رسدمی فرا] آنان بر[ ناگهان عصر و رسدمی فرا

 و [...] سازد می افروخته آنان میان در را شرارتی و شود می نازل غضب ازاي هفرشت و افکند می هالکت

  1گردند.جنوب بازمیهاي  از هم اعراب مغضوب خدا و مغلوب شده و به سرزمینو در آخر این مکاشفه ب

                                                        
1- Penn, 2015, pp. 150-155. 
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پیامبر و جنوب، اشاره به محمد الفاظ  اند وجودکوتاه کنیم. گرچه برخی گفتهسخن ما نیز  ،کوتاه در باب این اثر
ت چه زمانی نوشـته  کتاب مقدس است. ضمن اینکه اساساً این کتاب معلوم نیس ها ازو مکه است ولیکن این اشاره

تواند در اوایل قرن هشتم باشد، یا اواخر این قرن و یا حتی در زمانی متاخرتر. آنچه روشن است در ایـن  شده و می
گفتنی است که در این دوران آثار آخرالزمانی دیگري نیـز   کتاب هم هیچ اشاره صریحی به دین اعراب وجود ندارد.

تخیلـی آخرالزمـانی نیسـت کـه     هـاي   چیزي جز تکرار یک سري داستانها  نآ رسد، شرحوجود دارد که به نظر می
  خبري از دین جدید ندارند.ترین  شان کوچککدامهیچ
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  م.) 700- 699هنانیشو اول (متوفی  - 13- 3
یهـب سـوم و   کاتولیکوس کلیسـاي شـرق بـود. جایگـاهی کـه در گذشـته یشـوع        692تا  685هنانیشو اول، از 

بـا  دقیقـاً  آن  با آغاز خالفت عبدالملک و پایاندقیقاً آن  . به زمان پاتریارکی وي نگاه کنید، شروعگیوارگیس داشتند
وي را برکنـار کـرده    690الصخره است. معلوم نیست چه کسی، ولی یک فرمانـدار عـرب در دهـه    ساخته شدن قبه

و اصالً یک دلیلـی کـه گفتـیم احتمـاالً     یوحنا بار پنکاي نیز نامش آمده هاي  هنانیشو همان است که در نوشتهاست. 
او در مورد هنانیشو، پاتریارك کلیسـاي شـرق اسـت. از هنانیشـو     هاي  نوشته است، نوشته 690یوحنا فنکی در دهه 

اسـت ولـی از همـین     ماندهباقیتنها قطعاتی  از همین تفسیر نیز، که ي از انجیلتفسیر به جز ماندهنباقی  چیز زیادي
شدت ضد یهودي است. در مورد هنانیشو یک مطلب بسیار جالـب اسـت زیـرا    ه ویم که وي بشقطعات متوجه می

بیند. اشـاره او بـه چـه کسـانی     کند که عیسی را از پیامبران میاشاره می» حماقت جدید«یک  هایش بهوي در نوشته
اشاره کـرده  آن  یشو به؟ آیا محمد همان عیسی است و هنانالصخرهو عیسی رسول اهللا روي قبه است؟ به عبدالملک

معتقدند که عیسایی که ظهور کرد، همان عیسایی است آن  که بر طبق تازداست؟ یا به تفکرات یهودیت مسیحی می
از آنجا کـه تفکـرات او یهودیـان را     که یهودیان به دنبال وي بودند ولی او پیامبر است و خدا یا فرزند خدا نیست.

بینـد. در واقـع   نباید فراموش کنیم که اسالم نیز عیسی را پیامبر میبه هر حال  ت.تر استابد گزینه دوم محتملبرنمی
بینـد.  نیز این نگاه که عیسی خداوند است را شـرك مـی   قرآن بیند.این تفکر آریوسی است که عیسی را مخلوق می

خالصـه   »اخـالص «ه سـور کوتـاه   يآیـه  توان در همان چندو اسالم را می قرآن مفصل توضیح خواهیم داد که تمام
» عیسی پیامبر خداست«این تفکر آریوسی که  ،یعنی همان زمان که هنانیشو برکنار شده است 690کرد. زیرا در دهه 

در مـار   که از وي باقی مانده احتماالًاي هقطع در جریان است.» اهللا تفکیک ناپذیر است«و » خداوند شریک ندارد«و 
انجیـل مـاتئوس    11تا  9آیات  ر وي نوشته شده است. این قطعه تفسیري بر] در دهه آخر عمMār Yunanیونان [

  :گویداست که در آنجا می 21[=متی] باب 
  اسـم  بـه  کـه  کسی باد مبارك داودا، پسر هوشیعانا« :گفتند می فریادکنان رفته، او پس و پیش از جمعیو 

 آمـده،  آشـوب  بـه  شـهر  تمام شد، یماورشل وارد چون و) 9( !»علیین اعلی در هوشیعانا! آید می خداوند
پـس عیسـی    )11( جلیـل  ناصره از نبی عیسی است این« :گفتند گروهآن  )10( »کیست؟ این« :گفتند می

کردنـد، بیـرون نمـود و     داخل هیکل خدا گشته، جمیع کسـانی را کـه در هیکـل خریـد و فـروش مـی      
  )12( کبوترفروشان را واژگون ساختهاي  صرافان و کرسیهاي   تخت

  :داند نوشته است کهحال هنانیشو در تفسیر این قطعه و حماقت جدید مد شده که عیسی را پیامبر می
  

 If Israel had not celebrated anyone in this way—neither priest nor king nor those who 
dazzled with prophecy—as [it] uniquely [celebrated] Jesus, why do the Jewish 
quarrelers and God haters oppose Jesus being acknowledged as God? For if he were a 
deceiver, as their audacity [declares], how would such a person have been honored by 
the people as God? If he were a deceiver, why would he be acknowledged as one who 
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came in the name of the Lord and, similarly, be blessed and proclaimed the king of 
Israel? If he were [only] a prophet, as some new folly babbles— [that is,] “this is 
Jesus [the prophet] of Nazareth of the Galilee” [Mt 21:11]—when and to which of the 
prophets did the people (sometimes an adult, sometimes a child not yet mature) cry 
out hosanna? 

  خیره نبوت با که کسانی نه و پادشاه نه کشیش، نه -کس را به این شکل تجلیل نکرده هیچ اسرائیلاگر 
 و یهـودي  انکنندگ نزاع چرا[پس]  ،تجلیل کرد را عیسی يفرد به منحصر طور به که چنان – بودند شده

 چنانکـه  بود، فریبکار او اگر زیرا شود؟ شناخته خدا عنوان به عیسی که کنند می مخالفت خدا از متنفران
 ؟شـد مورد احترام واقع مـی  خدا عنوان به مردم نزد شخصی چنین چگونه ،]کند می اعالم[ آنان جسارت

 و داده برکـت  ترتیـب،  همین به و آمده خداوند نام به که دانستندمی کسی را او چرا بود، فریبکار او اگر
 جدیـد هـاي   حماقـت  برخـی  کـه  همـانطور  بـود،  پیامبر یک] فقط[ او اگر شود؟ اعالم اسرائیل پادشاه

 یـک کدامراي ب و زمانی چه ،]21:11 متی[ »ناصري از جلیل است] نبی[ عیسی این] «یعنی[ - گویند می
  1؟هوشیعنا زنندمی فریاد )نشده بالغ هنوز کودکی اوقات گاهی بزرگساالن، گاهی(مردم  ،پیامبران از

  
  
  

                                                        
1 - Penn, 2015, p. 149. 
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  )م. 716رویدادنامه بالیا ( - 14- 3
انگیزي ها و مصائب و امور غمپیداست که قرار است با بدبختیعنوان روي جلدش از اثر دیگري وجود دارد که 

بـه حسـاب    1024ه در سـال  بالیا و مصائب گونـاگونی کـ  « :روبرو شویم. عنوان این رویدادنامه در اصل این است
امروزه آن را روشن است که نام این اثر آن قدر بلند است که  »م.] و پس از آن بر زمین آمد. 713تاریخ اسکندري [

ي ولید و شناسیم. در این رویدادنامه که به دورهمی Chronicle of Disastersیا  »رویدادنامه بالیا«تر با عنوان کوتاه
هایی که تمرکز دارد، به طاعون و زلزله و گرسنگی و هجوم ملخ و تگرگ ابن عبدالملک یمانسل ، یعنیجانشین وي

م. نوشـته   715کند. ایـن مـتن کـه در حـدود     شده نگاه می درکنار بالیایی که در کنار اعراب نازل ،پرندگان را کشته
کنـد.  و جانشین وي سلیمان نگاه مـی دو خلیفه اموي یعنی ولید  شده، این بالیا را در کنار پادشاهی اعراب خصوصاً

ایـن  هاي  سازد، ولی هنرمندي نویسنده در اختالط این بالیا با ناممرتبط نمیها  آن این بالیاي را به گرچه او مستقیماً
  خلفا محققان را مبهوت کرده است. 

شود. بسته می 716یل سال آور 20منتشر کرد. این اثر به تاریخ  1915از این اثر را در سال  اينسخهفرانسیس نو 
. از اندکی پس از این تـاریخ نوشـته باشـد    دلیلی هم ندارد که مخالف این باشیم که نویسنده این اثر، تاریخ خود را
  آنجا که آوردن کل این اثر ضرورتی ندارد، مختصري از آن را بیان کنیم.

ریختنـد، مـردم زیـر    فـرو  شـهرها   کند که چهمیاشاره  1023نویسنده گمنام رویدادنامه بالیا، ابتدا به زلزله سال 
مناطق غربی مثل انطاکیـه   ،ها از بین رفتند. گویا هنوز این بالیا تمام نشده که طاعونآوارها کشته شدند و چقدر آدم

هـا و  هـا دانـه  شود و ملـخ ها آغاز میکند. هنوز طاعون تمام نشده که هجوم ملخو سلوکیه و کسیوط و... را درو می
شود. با خواندن این سطور که بالفاصله از پـی هـم   ها را از بین برده و از اینجا خشکسالی آغاز میع و تاکستانمزار
در کنـار تمـام   خـوانیم  به ویژه وقتی میاثر به مصائب و بالیا اشاره کند. این دهد که نام آدمی حق می آیند، واقعاًمی

ها از جا کنده شـده  شود تا جایی که درختشروع می این سال می ام ماهسی روز این بالیا، طوفان و تگرگی هم در
 که نویسنده که خود وحشـت کـرده اسـت،    کند. از اینجاستمی تخریبز دیگر را بر سر راه خود ها و هرچیو خانه

مرگ ولیـد  آورد و سپس خبر از می اناجیلآیاتی چند از  پس از این، دهد.ها ربط میاین بالیا را به گناهان ما انسان
  دهد.  م. و جانشینی سلیمان می 715مصادف با  1026ابن عبدالملک در فوریه سال 

گزارشـی از غـارتگري سـلیمان و جمـع کـردن نقـره و طـالي بسـیار و انباشـتن ایـن            ي کوتاه،این رویدادنامه
کـه برخـی از    اسـت  دارخنـده دهد. می» است [ناف زمین] که به قول خودشان وسط زمین«مسکوکات در اورشلیم 

  دهند.می امروزي کعبهو تخیلی به هایی چنین بیهوده نسبت نیز، مسلمین امروزي
 1027و  1026هاي  در سال بسیار شدیدي که مشابه از بارندگیاین رویدادنامه با دو گزارش کامالً در آخر اینکه 

سـیل ناشـی از آن،    ان وبـار زیـاد   تگرگ و حجـم از ضربات ها، شود. در این بارندگیدهد، بسته میسلوکی رخ می
م. و  715مصـادف بـا آوریـل     1026آوریـل   27. گزارش اول تاریخ رونداز بین میها و شترها و مزارع ها و االغ دام
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اسـکندري   1027آوریـل   20گزارش دوم که خطوط پایانی رویدادنامه است، درست یک سـال بعـد، روز دوشـنبه    
  را داده است.  716مصادف با آوریل 

ي کوتاه و چند برگی، بال و مصیبت است کـه  چنانچه دیدیم در این رویدادنامهست. ي بالیااین تمام رویدادنامه
شود. نکته اینجاست که معموالً در چنین شرایطی، تمام نویسندگان مـذهبی،  ها نازل میاز زمین و زمان بر سر انسان

. در اینجا نیز نویسنده رویدادنامه همین کار دهندپیوند مین بشر و گناهاو ارتداد مردم این بالیا را به نحوي به دین 
دهـد. ایـن   وجه، این بالیا را به ارتداد یا خروج از دین، یا ورود یک دیـن جدیـد ربـط نمـی    کند، ولی به هیچرا می

هـاي   تهسکوت نویسنده، به این معناست که هنوز خروج مسیحیان به سمت دین عربی اتفاق نیفتاده زیرا هنـوز هسـ  
م. در حال ساخته شـدن اسـت. در فصـل بعـد بـه وضـوح        690اولیه دین عربی از زمان عبدالملک در ابتداي دهه 

خواهیم دید که تا پایان خالفت ولید ابن عبدالملک و جانشینی سلیمان، و نیز تا زمان بالیایی که در این رویدادنامه 
    1دارد.خود را برمیهاي  محمد گرایی اولین قدمتوصیف شده، هنوز هم نامی از اسالم وجود ندارد و 

  
  

                                                        
1 - Penn, 2015, pp. 193-195. 
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  م.) 720تبرستان (تا حدود هاي  پاپیروس - 15- 3
عدد پاپیروس پیـدا شـد کـه پـس از اینکـه نسـخه        40قدیمی در برلین،  در یک کتابخانهمیالدي  1987در سال 
. دانشـگاه بـرلین فـارغ از بحـث     شـد شناسان دانشگاه برلین خریداري التش را تایید کردند، توسط ایرانشناسان اص

ها، اطالعاتی ارزنده پیدا شـود کـه   ها را خریدند که شاید در آنها، با این گمان این نامهارزش تاریخی این پاپیروس
ترین فردي که در بین محققان آلمانی بـر روي ایـن   بیندرك ما را از تاریخ ساسانیان بهبود بخشد. ولی شاید خوش

کرد که اطالعاتی را در آن پیدا کند که چه بسا کل نگرش ما را به تاریخ سـده  ذاشت تصور نمیها دست گپاپیروس
شهر قم، یا جنوب تهران اي ه اند، عدها از کجا کشف شدههفتم میالدي تغییر دهد. دقیق روشن نیست این پاپیروس

ها بیشتر به این دو منطقه اشاره دارد.) یروساند. (شاید به این دلیل که متن پاپو عده دیگري منطقه سواد کوه را گفته
 شهرت یافتند، Tabarestānتبرستان هاي  که به پاپیروس هاپاپیروسهر کدام صحیح باشد سوال اینجاست که این 

  اند؟  وردهآدر چطور از کتابخانه برلین سر
 کـه  اسـت  شـده  ارائـه  هشتم نقر آغاز و هفتم قرن به مربوط زرتشتی آشکار منشأ با پهلوي زبان به اصلی اسناد

  :اسـت  دسـته  دو اسـناد کـل ایـن   . اسـت  ایـران  بـر  اعراب تسلط ادعاي با غیرمستقیم یا مستقیم پیوند دهنده نشان
 شـمال  در طبرسـتان  اسناد - 2 است. آمده قم جنوب و غرب ناحیه از ] کهPahlavi Archive[ »پهلوي آرشیو« اسناد -1

  .پردازد می حقوقی امور به عمدتاً که سفیدرود رودخانه روي بر ]Rūdbārرودبار [ کنونی محدوده یعنی ایران،
 در کـه  اسـت  هفـتم  قـرن  دوم نیمـه  بـه  مربـوط  عمدتاً که است هایینامه و اقتصادي اسناد شامل پهلوي آرشیو
هـاي   شـود و احتمـاالً نسـخه   مـی  قطعه 300 حدودکل این اسناد ( شودمی دارينگه برکلیدانشگاه  و برلیندانشگاه 

 اقتصـادي  محتـواي  داراي بحـث  مـورد  اسناد بیشتر اگرچه شخصی است.)هاي  داربسیار زیادي در اختیار کلکسیون
 اشـاره ) عربـی  و ایرانـی ( اقـدامات  و هـا مالیـات  مذهبی، حقایق به گاهگه اما دارد، اشاره روزمره زندگی بهو  است

 شـود،  مـی  اشـاره  دین به صراحت بهاست،  سازي شراب مورد در ها، کهیکی از این پاپیروس در براي مثال .کند می
» .شویم می مطلع) زرتشتی دین یعنی( دین از »راستح« و »موفقیت« براي منظم پرداخت از ما«... گویدمی که جایی

دهد، یکی دو بار به مسـائل  حاکم بر مناطق ایران را نشان می زرتشتیدین  وضوحبه  تبرستان که اسنادبه طور کلی 
کـه   کندمی یاددر ایران  ]Nestorian community» [ورينست جامعه« یکربوط به دین عربی و چند بار از وجود م

  دهد.این خود رواداري سلسله اموي، و همچنین عدم وحدت دینی در ایران را نشان می
ي آن همـین  ها با خط پهلوي [=فارسی میانه] نوشته شده است. خطی بسیار سـخت کـه از دشـوار   این پاپیروس

ها بر روي چرم عدد از این دستنوشته 29 ه است. گفتنی است کهطول کشید این چند برگهیک دهه خواندن بس که 
لمـانی متخصـص خـط    آشـناس  ایـران ] Philippe Gignoux[ تدا فیلیپ ژینودر ابعدد بر روي پارچه است.  11و 

کـه  ] Dieter Weber[دیتر وِبِر پس س  و منتشر کند،ها را قرائت این نامه درصد 70حدود  پهلوي توانست به سختی
. ها را مطالعه کندزحمت طوالنی توانست کل این نامه او نیز متخصص خواندن خط پهلویست، باالخره پس از یک

و کمی سخت تر بـوده،  مطالعه آن این رو است، از فالت ایران  عادي ها به دست خط مردماین نامهگفتنی است که 
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کـرد  لمانی نیز در کنار این تـیم، کمـک مـی   آزرتشت شناس  ]Maria Macuch[ خانم ماریا ماتسوخ به همین دلیل
  . گاهی از قوانین زرتشتیان داشتآنیاز به  ها،پاپیروس ی شود. چرا که یک سري اطالعاتها بازیابی مفهومنامه  تا

بـه مـا    کـه  هبود ن حقوقی و اقتصاديو همچنی نظامی-اداريهاي  نامهها، چنانچه گفته شد محتواي این پاپیروس
م. یعنـی تـا    720تا حـدود سـال    پساسانی دورانر نظامی و زندگی شهروند ایرانی دهاي  وردآاطالعات جالبی از بر

کنـد زیـرا   شود، کار را ساده میشروع می» čak«هایی که با کلمه پاپیریوسدهد. میپایان خالفت عمر ابن عبدالعزیز 
را دارنـد نیـز معمـوالً    » سـتاندن «یا » دادن«هایی که افعال امروزي است. پاپیروس» چک«رسید یا این واژه به معناي 

هـا مطالـب جـالبی    کند. در این پاپیروستر میکند سادهکاربردشان مشخص است و کار را براي کسی که مطالعه می
آورم. ولـی از نکـات   مه همـین بخـش مـی   این کتـاب در ضـمی  هاي  را براي خوانندهها  آن هایی ازبینیم که نمونهمی

اسـت. بـراي   » دیگ«یا » لگن«شراب در این دوران است که واحد مثالً اجتماعی جالبی که توجه من را جلب کرد، 
 بـوده  نیـز  هاهخامنشیدوره کلمه لگن در از فالن شخص شده است. جالب است که تقاضاي صد لگن شراب  مثال

این اسناد، خود جاي توجه دارد. ولی فارغ از ایـن مباحـث ریـز و درشـت     اي ه است. نکات جغرافیایی و نام شهر
و حتـی اعـراب در منـاطق    » دین اسـالم «کند، این است که هیچ خبري از جذاب، آنچه توجه هر کسی را جلب می

م کنند که لزوماً نادرسـت نیسـت، ولـی آنچـه مسـل     ایران نیست، گرچه برخی موارد را به حاکمیت اعراب تعبیر می
است، نه تنها روایات متعارف اسالمی در ایران آن دوره (اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) جـایی نـدارد، بلکـه    

شوك حاصل شده از این اسناد تا حدي بوده کـه   نستوري هستیم.اي هشاهد ایرانی کامالً زرتشتی البته در کنار جامع
در جهت تاکید بـر تـواریخ سـنتی برگرفتـه از اخبارنویسـان       حتی تورج دریایی مورخ ایرانی مقیم آمریکا که قلمش

درباره یک شاکی از یک  هااین نامهبراي مثال، محتوي یکی از « :گویدها میکند، درباره این نامهمسلمان حرکت می
داده آهنگر است. این آهنگر (اسپرگر) قرار بود سپري بسازد. ولی نتوانسته به قول خود عمل کند. حال آهنگر قـول  

 دیگـري  نامـه  در  بسـازد.  [=خراسـان] منظقه هلیگ  »اسپهبد« براي سپر دو ندهد، پس زمان سر را سپر اگر که  است
اند. طبق قـوانین زرتشـتی زمـان،     او را با زور بردههاي   اسباب  و اند شده خانم یک خانه وارد نفر چند که خوانیم می

نویسد بـه   میاي هنام خانم طرف از شوهرش همین براي. کند شکایت و دادگاه به برود تواند نمی  این خانم خودش
. در شـود  رسـیدگی  موضوع این به زودتر  مسئول محل براي دادخواهی. موبد (مغ) مسئول نیز نامه نوشته که هرچه

 دسـتگیري  دسـتور  و اسـت  شـده  ذکر  اند هایشان و وسایلی که برده اند، نام نامه چهار نفري که به خانه زن وارد شده
. اسـت  مهـم   کنیم. این نکتـه بسـیار   ناحیه خبر پیدا میآن  دیگر ما درباره اسپهبد اينامه در  نیز داده شده است.ها  آن

 حکمرانـی  ایـران  فـالت  بـر  مسلمانان است  هجري، زمانی که قرار اول قرن دو در اسپهبد یک که پرسید باید چون
 بـا  سازند؟ می سپر سربازان و او براي که مردمی و ریمدا اسپهبد یک ما که  است چطور پس. است کرده می چه کنند

برسـتان  تدر متون کنیم. [...]  می  پیدا اول هجري قرن دو در ایران از دگرگونی دید یک ما واقع در متون این  خوانش
 اقتصـاد  ایـن  در. گرداننـد  مـی  را محلـی  اقتصـاد  کـه  هسـتند  محلـی  مـردم  و دارنـد  قـدرت  کـه   این ایرانیان هستند

 مقدار چه و هستند زیتون درخت  صاحب که است کسانی درباره نامه چندین. است مهم خیلی زیتون رختد  محلی
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گیرند.  توانند به عنوان سود به دیگران بپردازند. یا بر حسب دارایی درخت زیتون از کس دیگري وام می را میآن  از
  .»نداشتیم دهند که تاکنون در اختیار ها اطالعات گوناگونی به ما می این نامه

، مـاه تیـر،   3در سـطر  ، خوانیمتبرستان می 3در پاپیروس شماره « :نویسدخلیلی می مسعود امیرها درباره این نامه
نفـر   1000دستور سـازماندهی   6در سطر . میالدي 662که برابر است با سال  1(سال یزدگردي) نوشته شده 31 سال

اسـت.  فرمانرواي ایـران   به کار برده شده که به معناي xwadāy ī Ērān یا» خْوداى ایران«واژه  8در سطر . داده شده
معلوم نیست کـه منظـور   هندي در دانشگاه ماربورگ آلمان، فارسی و هاي  ز ایلیا یاکوبوویچ، پژوهشگر زبانبه نقل ا

  ؟ مسلمانان جدید هستند یا ساسانیان xwadāy ī Ērān یا» خْوداى ایران«واژه نویسنده از 
اند، نوشته شده هفتم میالديدر نیمه دوم قرن  هاوجود اینکه بیشتر این پاپیروسبا  :دهدشناس ادامه میزباناین 

نشـده اسـت و دسـتگاه اداري    اي ه ودن اعراب مسـلمان در ایـران اشـار   به ب ولی یعنی بعد از حمله اعراب به ایران،
در کتـاب دو قـرن سـکوت     عبدالحسین زرین کوبکه  هد. فراموش نکنیمدن همچنان به کار خود ادامه میساسانیا

انـد) اجـازه سـاختن سـالح را     ها نوشته شدهبنی امیه (دورانی که این پاپیروسکند که ایرانیان در دوره یادآوري می
  .» کار آبرومندي بپردازد. حق نداشت سالح بسازد و بر اسب بنشیندتوانست به هیچوالی نمیم« :نداشتند

امروزي در بازخوانی هاي  قد این عبارات باال براي اطالع صحیح خواننده، موظفم بنویسم که تالشالبته من در ن
هـا جمعـاً   شود مثالً از بین نامهگذرا به اعراب دیده میاي ه دهد که در برخی موارد، اشارها نشان میهر چه بهتر نامه

م. باشد. چون اولین بـاري کـه    720اي حدود سال توان حدس زد بردر دو نامه کلمه میزگت [=مسجد] آمده که می
یا مسـجد   Masǧid-i ʿatīq in Mamaǧǧānم. است که درباره  718تا  715از کلمه مسجد استفاده شده براي سال 

شود. عبارت زیر دومین باري است که کلمه مسجد آمده پس، نامه باید عتیق در ممقان در نزدیکی قم حرف زده می
  نوشته شده باشد. م. 718پس از سال 

  :ر این عبارت نوشته شده استد
pad nām ī yazd ī kardakkar az pēšānīg ī mazgitān ō zād-xrad-windād ōstāndār 

  
  :ترجمه

 In the name of god who (is) powerful. From the surveillance of the mosques to the 
Ōstāndār, well born and of inherited wisdom. 

  ابه نامبه استاندار. زاده حکمت مورورثی.  جدااز نظارت مس [قدرتمند]. کردگار یزد  

                                                        
ها پسایزدگردي است و در اینجا تاریخ یزدگردي به اشتباه نوشـته شـده. توضـیح اینکـه در ابتـدا گمـان       تاریخبینید که در ادامه می -1

ها پسـایزدگردي اسـت.   میالدي باشد، ولی امروز اثبات شده که تاریخ 632ها از  آن ها یزدگردي باشد یعنی مبدارفت این تاریخ می
میالدي و پایـان حکومـت ساسـانی بـا      652. است. (مبدا تاریخ پسایزدگردي از م 683پسایزدگردي معادل   31پس در اینجا سال 

  مرگ یزدگرد است.)
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ي اند. و عبارت پایانی (یعنی عبارت زاده حکمت موروثی) بـه عنـوان جملـه   کلمه کردگار را قدرتمند معنا کرده
اسـت کـه در معنـاي    » وشـنی ر«بـه معنـاي    pēšānīgشود. کلمه زیادي زیاد دیده میهاي  ي اداري در نامهمحترمانه

به کار رفته است. به طور کلی روشن است که در اینجا حتی فنواژه معروف اسـالم بـراي   » نظارت«دورتر آن، یعنی 
به کار نرفته است. پس حتی با اشاره به اعراب یا مسجد ») بسم اهللا الرحمان ارحیم«یادآوري نام خدا (یعنی عبارت 

خبري از اسالم در ایران نیست و زندگی زرتشتی در ایران جـاري اسـت. (گرچـه    سازي نیز، کامالً روشن است که 
دهد که نویسنده مسلمان است، وگرنـه بایـد از یـزدان اسـتفاده     اند بگویند که کلمه یزد نشان میبسیاري سعی کرده

  د.)کنناستفاده می» اهللا«کرد که به وضوح حرف نادرستی است. زیرا مسلمانان به وضوح از کلمه می
شود که محققان هنوز دیده می» امیر«توان این مطلب را نیز اضافه کرد که در چند نامه کلمه از حضور اعراب می

بسـیار  » امیـر «چـرا کـه واژه    .»امیـر ایرانـی  «کند یا اشاره می» امیري عرب«در بحث و جدال هستند که این کلمه به 
هـا  رفت. نکته دیگر اینکه این ایـده کـه تـاریخ ایـن نامـه     ر میبه کا» حاکم«قدیمی است و در زبان آرامی به معناي 

م. شـروع   632اند. تـاریخ یزدگـردي از   ها را پسایزدگردي زدهیزدگردي است، منسوخ شده و امروزه تاریخ این نامه
م. یعنی آخرین سال حکومت معاویـه را   680پس] مصادف با سال  48+632یزدگردي، [یعنی  48شود مثالً سال می

شـود.  م. یعنی از سال مرگ و پایان فرمانروایی یزدگرد سوم آغاز مـی  652دهد. ولی تاریخ پسایزدگردي از شان مین
دهـد.  م. زمان خالفت عبدالملک را نشان مـی  700پس] مصادف با سال  48+652پسایزدگردي [یعنی  48مثالً سال 

فت عمر ابن عبدالعزیز تاریخ خـورده اسـت. تـاریخ    ها از زمان خالفت معاویه تا پایان خالگفتنی است که این نامه
 نیست که عدم وجود اسالم در ایران یا استیالي اعراب در ایران را بـه عـدم پختگـی سیاسـی     ايهگونها به این نامه

هـا در بهتـرین   م. فتح شده است. پس نتیجه اینکه در ایـن نامـه   642ارتباط دهیم. زیرا به گفته طبري ایران در ها  آن
الت، ساسانیان سقوط کردند، اعراب حاکم شدند، ولی جریان بروکراسی [=دیوانساالري] پساساسانی حاکم شـده  ح

ها کـه  ها و کتیبهرسیم. خواهیم دید که شواهد سکهاست. این دقیقاً همان چیزي است که ما با اسناد دیگر به آن می
گزارند. و این یعنی بهتـر اسـت بـا    دطلبانه امروزي میآید کامالً حکم تاییدي بر این نظریه تجدیدر فصل بعدي می

اخبارنویسان مسلمان همچون طبري خداحافظی کنیم. در واقع امثـال طبـري بـیش از    هاي  سنتی و نوشتههاي  تاریخ
و مسلمانان هستند، تا از یهودیـان  » اسالم«براي » تاریخ رستگاري«واقعی، در حال نوشتن هاي  ثبت وقایع و رویداد

  سیحیان عقب نمانند. و م
دانسـتیم برگرفتـه از اخبارنویسـان مسـلمان     ي این دین [الاقل] با ایـران مـی  ما تا امروز هر چه از اسالم و رابطه

» دو قـرن سـکوت  « هایی مانندم باید به تواریخ سنتی و کتاببینیچنانچه میوابسته به دربار عباسی بوده است، ولی 
پنداشتند، مزیدي بر علت ها چنانچه بسیاري از محققان امروزي مییرا این نامهیک بازنگري اساسی صورت گیرد. ز

شده تا نشان دهند گرچه ایران توسط اعراب سقوط کرده ولی هنوز هم بروکراسی [دیوان ساالري] پساساسـانی بـر   
کنیم، توجه داشته باز تاکید می ؟است فتح شدهتوسط قواي بیرونی یا ایران ایران حاکم است. پس سوال اینجاست، آ

هـاي   و نوشـته  قادسـیه و نهاونـد   »افسـانه «عراب شکی نیست، ولی در فتح ایـران و  در به قدرت رسیدن اباشید که 
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خیـالی،  هاي  حماسی در استیالي اعراب به یقین غلو شده است. فراموش نکنیم که در محل ذکر شده در این جنگ
و دیگـر ادوات  شمشـیر یـا سـپر     ه، تیر،یک زر ولی نه تنها حتی است،شناسی زیادي انجام شده باستانهاي  فعالیت

بلکـه حتـی کلیسـاها و     هـا پیـدا نشـده،   از محل این جنـگ فراوان خبر بدهد، هاي  جنگی و یا اجسادي که از کشته
اطق ها و دیگر آثار قابل بررسی در این سده، کامالً سالم بوده و اثري از جنگ و درگیري بـزرگ در ایـن منـ   صومعه

هایی شبیه خوزستان و یا توماس پرسبیتر هایی که در رویدادنامهشود. با این اوصاف باید پرسید پس جنگدیده نمی
هـا  چگونـه از دسـت ایـن حکومـت     ،بیزانتساي هتر اینکه ایران و مناطق خاورمیانآمده است، چه بوده است و مهم

  اند؟ خارج شده
اند بلکـه ضـعف امپراطـوري    حماسی شدههاي  اعراب نبودند که پیروز جنگیابیم که این با بررسی اسناد در می

فرسایشی خسرو پرویز و هراکلیوس) بوده است که به سقوط این دو امپراطـوري و  هاي  ایران و روم (به دلیل جنگ
از » ندربـار ایـرا  «[و حتی بیـزانتس] شکسـت خـورده و    » حاکمیت ایران«استیالي اعراب انجامیده است. در اینکه 

حاکمیت خلع شده است، شکی نیست. ولی این امر، به دلیل قدرت اعراب نبوده، بلکه حکومت رو به زوال ایـران،  
تـا   603سه دهه اخیر خسرو دوم (از هاي  توان گفت، در طی جنگاصالً مقابله چندانی با مهاجمان نکرده است. می

ر درون دربار، در جهـت رسـیدن بـه تـاج و تخـت و      م.) ارتش ایران تضعیف شده و پس از آن کشت و کشتا 628
آیند، خـود گـواهی   محکم کردن جاي خود بر مسند خسروان ایران، که طی دو سال بیش از ده پادشاه روي کار می

دهد وضعیت امپراطوري ایران در چه حالی بوده است و در واقـع نـه طوفـان    ها به ما خبر میاست که از دوردست
ز جبهه غرب ایران است که منجر به فروپاشی و نابودي ساسانیان شده است. بـا ایـن نسـیم،    اعراب، بلکه نسیمی ا

گیرند. در حالی که زندگی در فالت را میها  آن جاي» ساسانی-عرب«ساسانیان کنار رفته و اعراب ایرانی مشهور به 
هجري و گذشـت یـک قـرن از     100سال م. یعنی دقیقاً در  720تبرستان تا حدود سال هاي  ایران به گواه همین نامه

گوینـد  مبدا تاریخی اعراب در جریان است و تغییرات شگرف دینی و فکري خاصی که روایات متعارف به مـا مـی  
انـد. در ایـن   ایجاد نشده، بلکه فقط حاکمان ساسانی جاي خود را به دیگر اقوام ایران، یعنـی اعـراب ساسـانی داده   

پردازیم. در پایان ایـن بخـش بـد نیسـت دو مـورد از      دوم] این کتاب به بحث می مورد، باز هم به تفصیل در [جلد
  را بیاوریم.ها  آن ها و محتوايتصاویر این نامه
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  ضمیمه
بینید. در این تصویر، در خط ابتدایی نوشته اسـت بـه   تبرستان و محتواي آن را در زیر می 18تصویر نامه شماره 

به عربی به معناي صالح آمده است پـس ایـن   » اهلو«کلمه  17ند بگویند که در خط نام یزد [=ایزد]، برخی سعی دار
ندارد. ضمن اینکه خـدا در هـیچ کـدام ایـن      ايمهمترجم این آثار چنین ترج »وبر«نامه یک فرد مسلمان است، ولی 

اسـت. مـن ترجمـه     این کلمـه یا ایزد، یزدان و یا یکی از مشتقات ها  آن ينیست؛ در هیچ کدام. در همه» اهللا«ها نامه
گزارم ولی از آنجا که ترجمه فارسی خط به خط نامه پیوستگی ندارد به طور کلی شرحی از انگلیسی این نامه را می

  آورم.  نامه می
آغاز شده، در ادامه آرزوي سالمتی براي برادر عزیـزش [احتمـاالً   » به نام یزد [ایزد]«که با عبارت  18نامه شماره 

خیال! من اینجـا بـا دسـتوراتی کـه بـه مـن       نویسد چرا غمگینی؟ بیدر حد برادر است] دارد. سپس میدوستش که 
گویـد و در  آورم. از ثروتمند شدن وي و ازدواج کردن با یک فرد خـوب مـی  دادي، دارم براي تو سود زیادي درمی

 آخر دوباره آرزوي سالمتی براي وي دارد.
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 [1] In the name of God! [2] Dearest brother! To be received [3] health and greetings 
and blessing and every fortune (and) [4] peace for the body of you, Sir, increasingly 
[5] should be! For Your information [6] I am writing (that): with the help [7] of God 
(Allah’s help) I continuously am in health. [8] I know: Observe everything what’s 
going on. [9] Oh, you *sorrowful one! Come on! [10] Because here I have the whole 
profit for you [11] so that I, from that fairness there, (carried out everything) [12] 
which you told me (and I) kept (it) safe. [13] Proceed with someone whilst God will 
be the [14] guide, (and) everything you want [15–16] (together) with you I will 
undertake. You should be kind to people so that someone will provide camels for 
hire. [17] For you greetings should be (and as soon as) you will have made a fortune 
[18–20] someone will enter into marriage with you. A righteous one. Many, many 
greetings should come to you. 

  

 
  

سـازي  انگور براي شراب هايباغذکر شده و همچنین » قم«آورم صراحتاً نام شهر در نامه دیگري که در اینجا می
هـاي   آید خبر از شراب سـازي و زمـین  ها میکند. مقادیر شرابی که در این نامهدار توجه را جلب مینامه به استان و

دهد که این کار نه به صورت مخفیانه، بلکه به صورت دهد. این نشان میانگور در حجم و وسعت بسیار زیادي می
 شود. کامالً سیستماتیک به عنوان یک شغل انجام می
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 [1] A1 To the lordly Ōstāndār, born with inherited knowledge, reverence! A2 (From) 
Ōhrmazd‑pad‑moγ [2] A3 many greetings. B And since You, Sir, with regard to the 
protection of the wine-grower(s) [3] because, this year 29 (PYE = 680–681 CE), by 
my asking regarding wine-growing of [4] the Kōm district, You ordered to 
commission a man (who) with You, Sir, [5–6] a contract made (saying) that any time 
when for protection a duty (will be due) on (our) separated religion—so as (is) the 
legal advisor’s speech to You, Sir, [7]—You gave me order to do (this), if, because 
(rāy, line 8) of preparation and duration [8] of that pecuniary affair, You must bring it 
(i.e. drahm pad dēn), (then) I personally will take (it) [9] and will pay. Bz And this 
letter, by the witnesses’ seals of Xwadāgird, I sealed. [10] C1To [the lordly Ōstāndār, 
born with inherited knowledge, reverence! C2 Ōhrmazd‑pad‑moγ. 

 هـایی مثـل پیـروز    گندم و یا شراب را در کنار نـام هاي  دیگري ما واحدهاي  در نامهpērōz پیـروز  ، مـاه
Māhpērōz  یا مردويMardōy پیـروز در یـک نامـه    بینیم. جالب این است که براي مثال نام ماهیرا م

هـا و نـوع فعالیـت همـین     دار دیگـر، تـاریخ سـال   بدون تاریخ است، ولی در چندین و چند نامه تاریخ
هـاي   در نامه 48تا  45میالدي، یا سال  682–681 مصادف با یزدگردي 30 سالشخص آمده است. مثالً 
میالدي است. روشن است کـه   700تا  696شود که مصادف با و برکلی دیده میمختلف دانشگاه برلین 

-Windādونـداد برزومهـر    اينامـه توان به نتـایج مختلـف رسـید. بـراي مثـال در      ها میاز این مقایسه

Burzmihr   ارغـوانی «یـا  » ارغـوان «که مشخص است یک کارآفرین و کارفرماي موفق است از کلمـه «
]Argawān کند یا به یک رنـگ. ولـی بـا توجـه بـه      کند، که روشن نیست به اسم اشاره میمی] استفاده

کند توان حدس زد کاالیی به رنگ ارغوانی [احتماال منسوجات] را خرید و فروش میدیگر میهاي  نامه
هـایی  ها نام مکـان شود. یا در نامهها دیده میزیرا بحث از خرید و فروش چرم و منسوجات نیز در نامه

  مهم است.آید که براي پژوهشگران تاریخی بسیار می Anārgarānیا  Xwaršēdān یا Namēwarمثل 
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  ماندهر باقیاثآ - 16- 3
رفـت در  ها اسـنادي اسـت کـه انتظـار مـی     آوردیم. این میالدي 720تا سال  ما پانزده سند باال را به عنوان نمونه

 حمد و یا حرکت جامعه به سمت دین جدید دیده شـود ولـی در تمـام   بطنشان، نامی از اسالم، دین جدید، قرآن، م
ي دیگـر بـرون مـرزي وجـود دارد کـه      ها نوشتهدر جریان است. در کنار این اسناد، دهاي ه سکوت خیره کنندها  آن

ر ایـن دیـن   اند و هیچ اثري از اسـالم و عناصـ  پرداخته» هاجریون«به ها  آن رود از اسالم بنویسند ولی همهانتظار می
بینیم که اعـراب  گیرد. در آنجا نیز میگفتیم، فصل بعدي به اسناد درون مرزي این دوره تعلق میقبالً  نیست. چنانچه

کنم با تمـام ایـن اسـنادي کـه     فکر میگونه خبري از اسالم و محمدیانیسم ندارند. میالدي بالاستثنا هیچ 690تا دهه 
اسناد بدیهی است که  رسیم کرد.تالاقل در بین غیراعراب ري سده هفتم گذشت، دیگر بتوان تصویري از حرکت فک

تـرین  ولی بد نیست در اینجا کوتاه سخنی به چند سند دیگـر بپـردازیم. کم   ،کندفصل بعد، این تصویر را تکمیل می
ده نوشـته  اسناد زیادي در این سبرآورده کردن غرض ما از برهان سکوت است. یعنی نشان دهیم فایده این اشارات 

توان نتیجه بسیار مهم دیگري نیز گرفـت، و آن اینکـه   کدام، هیچ خبري از اسالم ندارند. از اینجا میشدند ولی هیچ
دلیل نیست که بی پس کنند، میالدي، فقط پنج سند داریم که دورادور به محمد اشاره می 690میالدي تا  622اگر از 
ها سند در ایـن عصـر از محمـد و حرکـت فکـر      . اگر دهدانندعتبار کافی میاین اسناد را فاقد ا شناسان جدیداسالم

خرده بگیرد ولی وقتی فقـط   ،شودکه در این دوران یافت می دیگر اسناديتوانست به منطقه نوشته بودند، کسی نمی
شود، یا وقتی فقط با دیده می» هاپیامبر ساراسن«گرایانه و آخرالزمانی به ي انجیل ناخوانا، یا اشاره منجییک صفحه

، یـا در بهتـرین حالـت    »حرانشـینان محمـد  ص«، »جنگجویان محمد«، »اعراب محمد«، »اعراب محمت«کلماتی شبیه 
 داننـد. می فاقد اعتباراسناد را معدود دلیل نیست که این ، پس بیشویممواجه میدر سه کتاب دیگر » رهبري محمد«

ها سـکه و کتیبـه   ود که در کنار سکوت اسناد برون مرزي این دوران، دهشتقویت می بیش از پیش زمانی تئورياین 
گیـرد  بروك نتیجه میشود که هیچ خبري از اسالم و محمد ندارند. از اینجاست که و... نیز از خود اعراب یافت می

بـه ایـن   تـوان  مـی  براي خود شدند. سپس به فکر تنظیم دین که نخست استیالي سیاسی اعراب بر جهان واقع شده
را از عربـی  اولیـه ایـن دیـن    هاي  چیزي در دست نداشتند، هسته از آنجا که ولی« :عبارات سباستین بروك افزود که

شود. با این توضیحات به ، با افکار آریوسی خلق میجدیدي از اینجاست که دین عربیپس  »ادیان سامی برداشتند.
  نیست. چند اثر دیگر اشاره کوتاه و گذرا داشته باشیم بد

توسـط   نامـه زنـدگی اسـت. ایـن    Life of Theoduṭē تنامه تئـودو زندگی اولین اثري که ارزش بررسـی دارد 
سا بـود  دگري اهل اتئودوت موعظه نوشته شده است. Symeon of Samosataکشیشی به نام سیمئون ساموساتایی 

رود کـه حتـی   این امر تـا جـایی پـیش مـی     ست.که گویا اعراب [هاجریون] و غیر اعراب را تحت تاثیر قرار داده ا
شوند. مردم ادسـا و دارا تحـت   گیر او جمع مینفسهاي  فرماندارها و مقامات نیز براي شنیدن سخنان وي و موعظه

اي هاند که صـومع قول داده ست. فرماندار و مقامات دارا به تئودوتتاثیر او هستند و تعامالت وي با اعراب جالب ا
کند. حاکم شود که بدخواهی از او پیش حاکم به بدي یاد میتر میبراي وي بسازند. داستان آنجا جالب در شهر دارا
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ایـن  د از بینـ حاکم کور شده و صبح فردا را نمیآنکه شگفت تئودوت نفرینش کرده و زند. وي را کتک میبیزانتس 
شود که خیل اعـراب  د. این کار باعث میدهآید و او با صلیب مسیح شفایش میتئودوت می براي بخشایش نزدرو 

انـد  ها براي برکت گرفتن سمت او سرازیر شود. جالب است که مردم براي دیدن حاکم شفا یافته نیز آمدهو مسیحی
تئـودوت  هـاي   ها نفر از گوشه و کنار دنیا براي دیدن موعظـه به هر حال ده میرد.ولی وي از روي اسب افتاده و می

   تئودوت هیچ جایی براي دین جدید نیست و جالب آنکه حتی اعراب نیز مسحور او هستند.هاي  ظهآیند. در موعمی
محمد روایـات  ها به ترین زمانم. نگارش شده و از نزدیک 642که در حدود اثري دیگر است  ملکیت امهنوقایع

 به آن ی جدید و امور مربوطهیچ چیزي از محمد، دین جدید اعراب، تبلیغ دیناست ولی  متعارف و فتوحات عرب
  ننوشته است. 

اسـت ولـی   نیـز نوشـته شـده     »فردگـار  رویدادنامه«دیگري با عنوان  نامهوقایع م.) 642( درست در همین زمان
 نیـز  ساراسـن هـا   آن به که گوید که هاجریوندر جایی میمثالً کند. اشاره می» هاساراسن«یا » هاجریون«گاهی به  گه
 زنـدگی  )Ercoliaارکولیا ( نام به کشوري در خزر دریاي سواحل در قفقاز زیر در قدیم مردمی که از ]...[ گویندمی
هراکلیـوس   و به قلمرو روم حمله کردنـد.  گرفته دست به اسلحه نهایت در که اندشده زیادآن قدر  اکنون کردند،می

ن  که شودمی گفته .]..[ شدند. پیروز هاساراسن نبرد در این نهایتاًزام کرد که اعها  آن لشکري به سوي در هـا ساراسـ 
حتی گزارش دیگري از نبرد دیگـر هراکلیـوس بـا آزاد کـردن اهریمنـان       1.]..[ .کشتند را مرد 150000 درگیري این

شود (دقت کنید یاجوج و ماجوج هم مـردان شـمالی   را محبوس کرده بود، داده میها  آن شمالی که اسکندر مقدونی
شـود.  شکست دیگري باز هم براي هراکلیوس ثبـت مـی  آن  را محبوس کرده است) که طیها  آن سکندرهستند که ا

این تمـام چیـزي    2شود.ارتش وي منحل می که در سپاه هراکلیوس افتاده، مرضیبه خاطر اما در این گزارش، گویا 
  به ما داده است.  میالدي 642در  التین نامهاست که این وقایع
کـه  جدلی در این اثر ضد یهودیان نوشته شده است.  بر ري از سده هفتم وجود دارد که به روشنیاثر جدلی دیگ

نوشـته   700تـا   640هاي  د و طی سالشوخوانده می Anti-Jewish Polemicists »اثر جدلی ضدیهودي« با عنوان
ماند. روح کلی ي همیشه پابرجا مید و اینکه امپراطوري مسیح براشوبه بدختی قوم یهود اشاره می دائماًشده است، 

است. جالـب اسـت کـه در    آن  این اثر ضد یهود، در پادشاهی مسیح و برتري دین مسیحت و پایداري و ماندگاري
شود که در این اثـر، ایـن بـار    نوشته می] Trophies of Damascus[ »غنائم دمشق«پایان سده هفتم اثري با عنوان 
نویسـد اگـر   مـی آن  زیـرا در  ،کنـد حمله مـی  یا اثر مشابهی و گویی به اثر قبلی نویسدیک یهودي ضد مسیحیان می

یهودیان بدبخت هستند و مسیحان خوشبخت، اگر دین شما برتر و ماندگار است و اگر همه در اشتباهند جز شـما!  
 دهیـد، خراج میها را از اعراب خوردید، جزیه و ضربهترین ها براي شما مسیحیان است؟ بیشپس چرا تمام بدبختی

در  ،ثـار جـدلی  آگونـه  ایـن روشن اسـت کـه   دانید؟ بعد در نهایت ما یهودیان را بدبخت میروید و... به بردگی می
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آثار جدلی اثبات این گونه از آنجا که هدف  اتفاقاًکند، زیاد دیده شود. عبور میآن  شرایطی که سده هفتم میالدي از
ناخواسـته بـدان اشـاره    بـه صـورت    توان نکات ریزي کـه میبه خوبی ست، برتري دین خود و تحقیر ادیان دیگر ا

تا پایان اساساً  به محمد و دین وي ندارند. تو گوییاي ه یک از این آثار هیچ اشار شود را بیرون کشید، ولی هیچ می
گـوییم  ، نمـی محمد و ظهور دین جدید خبر نـدارد. دقـت کنیـد   از کس ، هیچ690سده هفتم یا الاقل تا اواسط دهه 

از چنین دینی و چنین پیامبري خبر نـدارد.   690کس تا دهه گوییم هیچکس به دین وي نگرویده است، بلکه میهیچ
  دارد.آغاز پروژه محمدگرایی را اعالم میم. به بعد است که عبدالملک  690هجري یعنی دهه  70از حدود سال 

که پاتریـارك اسـکندریه در    Isaac of Rakotiکوتی اسحاق ر معاصر وي و John of Samanudجان سمنودي 
-نیز خبري از دین جدید ندارند. جالب است که در دوره اسحاق رکـوتی محمـدگرایی قبـه   بوده است  692تا  689

دهد که روزي دستور از عبدالعزیز (برادر خلیفـه عبـدالملک) بـر شکسـتن     الصخره آغاز شده و او به ما گزارش می
محمد هم رسول خداسـت (رسـول الکبیـر) و    که نصب کنند سر در چند کلیسا  کنند برو امر میها داده شده صلیب

این گزارش بسیار مهمی است و خواهید دید که مـا   1عیسی هم رسول خداست، خدا نه زاده و نه زائیده شده است.
واهیم داد. واقعیـت  در فصل بعدي که پیش رو داریم، این گزارش اسحاق رکوتی را محور تحلیل خودمان قـرار خـ  

دیـن جدیـد   مسیحیان را مضطرب ساخته ولی هیچ خبـر دیگـري از    عبدالعزیز ابن مروان، این دستوراین است که 
ندارند. جالب آنکه اسحاق رکوتی با عبدالعزیز دوست صمیمی بود، تا جایی که عبـدالعزیز وي را بـه شـام دعـوت     

  . نیز براي ما بسیار مهم است کشد. این مخالفت با صلیبخواهد که هنگام شام صلیب نکند ولی از وي میمی
آثار آخرالزمانی یهودي نیز وجود دارند براي مثال اثري آپوکالیپپتیک به زبان قبطـی   هاي این عصر،کتابدر بین 

میالدي) وجود دارد کـه در   650) در اواسط قرن هفتم (حدود Pseudo-Shenuteاز شبه شنوت یا شنوت مجعول (
  :ز آن نوشته شدهبخشی ا
 اسماعیل پسران آن، از پس sons of Ishmael عیشو  پسران وsons of Esau  شـکار  را مسـیحیان  کـه 

 بازسـازي  و جهـان  تمـام  بر حکومت و چیرگی برايها  آن هاي ماندهباقی و خاست، برخواهند کنند، می
و  نزدیـک  آخرالزمـان  که نیدبدا شد، چنین که هنگامی. شد خواهند نگران است، اورشلیم در که معبدي
  2.است شده ترنزدیک

کنیم. از آنجا که برخی مثـل کـرون و   را بررسی می »اسرار خاخام یوحی ابن شمعون«در این بخش اثر  و نهایتاً
اند که این اثر که در اواسط قرن هشتم نوشته شده، باید رونویسی از اثري قرن هفتمـی و در زمـان   کوك تصور کرده

الزمانی اسـت کـه   آخر هستیم. در این اثر نمونه دیگري از آثارآن  ب باشد، ناچار به بررسی کوتاهی ازفتوحات اعرا
به پیامبر عرب داشته است که در زمان فتوحات کنار اعراب است. این پیامبر ناجی یهود نیز هسـت. شـاید   اي ه اشار

، مالحظـه  گردنـد میاي ه جات دهندکه به دنبال ن الزمانی یهوديآخر باید این اثر را مانند دکترین یعقوبی و تفکرات
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از پذیرند که این اثر اواسط قرن هشتم نوشته شده است و هیچ ردپایی هم اکثر محققان می تقریباً هر چه باشد، .کرد
ه دوري به پیامبر عرب است. گرچه الزمانی هم اشارآخر ي این. اشارهشوددیده نمی اینکه زودتر نگارش شده باشد،

این است که نویسندگان خارجی از وجود پیامبر عرب » اواسط قرن هشتم«دانیم که معناي عبارت گر به خوبی میدی
  :خوانیمنوشته خاخام شمعون ابن یوحی می در بخشی ازبا این توضیحات، اند. آگاه شده
 روم) حاال حکومت خبیث ادوم بس نبود (اشاره به  :رسد گفتوقتی او دید که حکومت اسماعیل فرامی

آدم چـرا کـه   ] نگران نبـاش اي بنـی  :هم حکومت اسماعیل بر سرمان بیاید؟ [فرشته مطاطرون پاسخ داد
بخشد که شما را از این حکومت خبیث نجات دهد. خداوند تنها به این منظور به اسماعیل حکومت می

 کند وشان فتح میین را برايآورد و زماش پیامبري بر آنان [یعنی براي اسماعیلیان] میاو بر حسب اراده
بـه   و فرزندان ایشو [=عیسی]ها  آن کنند. و وحشتی عظیم بیناحیا میرا آن  خواهند آمد و عظمتها  آن

خواهد آمد. خاخام شمعون پاسخ داد و گفت از کجا معلوم که وي ناجی ما خواهد بود؟ فرشـته  وجود 
ها را االغهاي  دو سوار دیده است و...؟ چرا او ارابه را باهاي  پاسخ داد مگر اشعیاي نبی نگفت که اراب

یعنی بگوید ارابه شترها و ارابه  ،توانست بالعکس بگویدشترها بیان کرده در حالی که می يقبل از ارابه
رسد؟ خیر، بلکـه بـه ایـن دلیـل اسـت کـه       ها؟ چون زمانی که حکومت شتر بیاید سپس به االغ میاالغ

  1دهد که منجی یهودیان، آنان (یعنی اسماعیلیان) هستند.این نشان می منجی سوار االغ است.

 طـرز اعجـاب آوري  را به  دورچنین اي ه بینید بسیاري، حتی امثال پاتریشیا کرون و دیوید کوك، اشارچنانچه می
تـوان  چطـور مـی  باید پرسـید   ،وجود پیامبري عرب نسبت دادند. فارغ از اینکه این اثر در قرن هشتم نوشته شدهبه 

 الزمانی فـوق ماننـد دیگـر متـون    آخر متنآن قدر  داشتن یک فرد ربط داد؟» وجود«الزمانی را به آخر چنین اشارات
الزمانی مسخره و فاقد بینشی واقع بینانه است که چه بسا خود شمعون ابن یوحی نیز بـا ایـن اسـتدالالت قـانع     آخر

هـا نویسـنده دیگـر    وجود پیامبري عرب بسط دهیم و تصور کنیم که دهمتون را به این گونه نشده باشد، بعد اگر ما 
نامـه و شخصـیتی وي را توصـیف کننـد، عجیبتـر از      توانستند صریح از وجود محمد نامی خبر دهند و زنـدگی نمی

  الزمانی امثال شمعون ابن یوحی و متودیوس مجعول است.آخرهاي  پذیرش رویا
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  ) 660د (حدونامه مارونی وقایع - 1ضمیمه 
اثر ارزشمندي در فهم دوران معاویه بوده و وقایع سیاسـی و نظـامی    Maronite Chronicleرویدادنامه مارونی 

] و مخالفـان  Mār Maron» [مـار مـارون  «دهـد. نویسـنده آن از صـومعه    مهمی از قرن هفتم را به مـا گـزارش مـی   
کند کـه  هایی نقل مییسنده گمنام این اثر داستانها وفادار است. نوهاست و به وضوح به مارونیسرسخت میافیزیت

دهد که معاویـه  ها در محضر معاویه خبر میها و میافیزیتینماید براي مثال از بحث دینی دو گروه مارونیعجیب می
ري دهد، جهت گیـ ها به معاویه پول میداند ولی از آنجا که رهبر میافیزیتها را پیروز این مناظره میدر آخر مارونی

    کند.فکري معاویه با این کار تغییر می
م. در  665دستنویس اولیه رویدادنامه مارونی متن بسیار حجیمی داشته، زیـرا از خلقـت آغـاز کـرده و تـا سـال       

پس از آن از بین رفته است. بخش خلقت آن هم گم شده و از زمان اسـکندر مقـدونی   هاي  دست است، ولی نوشته
طوالنی بوده و هست. بسیاري از محققـان  هاي  . اما تاریخ نگارش این رویدادنامه محل بحثمانده استبه بعد باقی

شود، یعنـی در دوره خالفـت معاویـه نوشـته شـده      هایی که تمام مینامه اندکی پس از همین سالمعتقدند که وقایع
ه اسـت. در جـاي دیگـر نیـز     گوید از آن زمان تا امروز، در جایی حمله عربی صورت نگرفتاست زیرا در جایی می

کـه در دسـت ماسـت، رونـویس مـتن       اينامهوقایع متأسفانهروشن است که از یک سري تحوالت خبر ندارد. ولی 
بـرداري  نامه هم، مشکل همیشگی نسخهاصلی است. رونویسی که احتماالً از قرن نهم میالدي است. یعنی این وقایع

نامـه را  امروزي که به دنبال شواهد محکم انکار ناپذیر هستند، این وقایعشود محققان یا ترجمه را دارد که سبب می
زند کنار بگزارند. به نظر من بدون هیچ تردیـدي نظریـه ایـن    به عنوان مدرکی که از محمد (و حتی علی) حرف می

» سـند محمـد  م«شـود کـه معاویـه از رفـتن بـه      نامه گفته میمحققان صحیح است. زیرا براي مثال در جایی از وقایع
نامـه مـارونی کـه هـیچ،     خودداري کرد. در حالی که در فصل آتی خواهیم دید که بدون هیچ تردیدي نویسنده وقایع

حتی خود خلیفه یعنی معاویه هم اصالً از محمد نامی خبر ندارد که بخواهد از مسند وي خبر داشته باشد. یا بـراي  
و معاویه نوشته است. ولی چندي پیش دیدیم که نـام علـی، تـا    » علی«بینیم که از جنگ بین مثال در جاي دیگر می

  م. حتی یک بار هم به کار نرفته است. 819سال 
  :نامه را بیاوریماین وقایعهاي  براي آگاهی خواننده بد نیست این بخش از نوشته

  
 AG 969: Mu'awiya has his sister's son Hudhayfa killed. Ali was slain "while praying 

at Hira." Mu'awiya went down to Hira and received allegiance from all the Arab 
forces there. 

  ي خودش حذیفه را کشت. علی هنگـام نمـاز   ] معاویه خواهرزاده658[سلوکی مصادف با  969در سال
 آنجا بیعت گرفت.هاي  در حیره کشته شد. معاویه به حیره رفت و از نیرو

 AG 971: "Many Arabs gathered at Jerusalem and made Mu'awiya king and he went 
up and sat down at Golgotha and prayed there. He went to Gethsemane and went 
down to the tomb of the blessed Mary and prayed in it. In those days when the Arabs 
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were gathered there with Mu'awiya, there was an earthquake," much of Jericho fell, as 
well as many nearby churches and monasteries. 
In July of the same year the emirs and many Arabs gathered and gave their allegiance 
to Mu'awiya. Then an order went out that he should be proclaimed king in all the 
villages and cities of his dominion and that they should make acclamations and 
invocations to him. He also minted gold and silver, but it was not accepted because it 
had no cross on it. Furthermore, Mu'awiya did not wear a crown like other kings in 
the world. He placed his throne in Damascus and refused to go to the seat of 
Muhammad." 

  به پادشاهی رسـید   م.] اعراب زیادي در اورشلیم جمع شدند و معاویه 661[سلوکی مصادف با  971در
ه مـریم مقـدس رفـت و    به آرامگا ت و در آنجا نماز خواند. او به جتسیمانیتا نشسو او رفت و در گلگ

هـاي   آمد، جااي هدر این روزها وقتی که اعراب دور معاویه جمع شدند، زلزل نمازش را در آنجا خواند.
 اطراف سقوط کرد.هاي  زیادي از اریحا و همچنین بسیاري از کلیساها و صومعه

 سـپس  کردنـد،  عـت بی معاویـه  بـا  و شدند جمع اعراب از بسیاري و امیران سال [ماه] جوالي همان در«
براي او بیعـت   و برسانند پادشاهی به خود قلمروهاي  شهر و روستاها تمام در را او که شد صادر فرمان

 نداشـت  صـلیب  چون ولی کرد ضرب نیز نقره و طال دعایش کنند. [معاویه] و [اخذ راي زبانی] بگیرند
 در را خود تخت و تاج و نداشت رس بر تاج جهان پادشاهان دیگر مانند معاویه و نشد مورد قبول واقع

  .»کرد. خودداري رفتن به مسند [=منبر] محمد از و گذاشت دمشق
رویدادنامه با حمله یزید ابن معاویه به کنستانتینپول و همچمنین عبـدالرحمن ابـن خالـد بـه حمـص بسـته       این 

به باقی مانده نیز، آن  رونویسی که از این رویدادنامه در دست نیست و تنهاهاي  ادامه نوشته مشود. یا بهتر بگویی می
  زمان از بین رفته است. خاطر 
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  یوحناي نیقی - 2ضمیمه 
کنـد.  نیـز صـدق مـی   دوچنـدان  ي یوحنـاي نیقـی   آنچه درباره رویدادنامه مارونی آوردیم، در مـورد رویدادنامـه  

یک ترجمه اتیوپیایی است کـه متـرجم    رویدادنامه نیقی در قرن هفتم نوشته شده ولی تنها اثري که از آن باقی مانده
ابتـدایی قـرن   هاي  آن مدعی شده که از یک متن عربی، خیلی دقیق ترجمه کرده است. این ترجمه اتیوپیایی در سال

هـا و مـوارد   اصل سند یوحناي نیقی (با توجه به ترانویسی ناماحتماالً م.) صورت گرفته است.  1602هفدهم (سال 
ه و شاید هم در برخی موارد قبطی بوده است. برخی از محققان، معتقدند کـه متـرجم عـرب    این چنینی) یونانی بود

  یوحناي نیقی، خود باید مانند یوحنا مسیحی باشد ولی صحت این گفته روشن نیست.هاي  نوشته
وحنـاي  هر بـار مثـال آن ی   اتفاقاًها تکرار شد و ها و ترجمهدر کتابی که در دست دارید بارها مشکالت رونویس

ي وي بوده است. اسناد برون مرزي را از نظر گذراندیم و دیدیم که اساساً نه در قرن هفتم بلکـه  نیقی و رویدادنامه
شـود،  در کالم نویسندگان برون مرزي دیده نمی» اسالم«حتی در قرن هشتم و حتی تا اواسط قرن نهم، دینی به اسم 

خطاب کرده اسـت، چـرا؟ بـه همـان     » مسلمانان«همه جا اعراب را  تقریباًجالب است که رویدادنامه یوحناي نیقی، 
کـه ایـن اعـراب همـان مسـلمانان      » دانـد خود بهتر مـی «پندارد که دلیلی که بارها گفته شد. زیرا مترجم با خود می

ثار باقی کند. تعداد بسیار زیاد آهستند. اگر مسلمان نبودند پس که بودند؟ و به همین راحتی کلمات کلیدي تغییر می
» صـفت مقـدس محمـد   «اسـت و  » عبدالملک مـروان «دهد که اساساً خالق محمد، مانده از سده هفتم به ما نشان می

نیز، بسیار متـاخرتر از آن اسـت کـه یوحنـاي     » مسلمانان«و » اسالم«ظهور کرده است. واژه » از شرق ایران«احتماالً 
دهد تا اواخر قـرن هشـتم   از اعراب و غیر اعراب داریم که نشان می ها نامه و کتیبهنیقی به آن اطالع داشته باشد. ده

کند. به نظر من رویدادنامه یوحنـاي نیقـی بـرخالف تصـور     استفاده نمی» مسلمانان«و » دین اسالم«کس از لفظ هیچ
ل اسـت کـه   شاهد و دلیترین  بزرگ اتفاقاًبسیاري از محققان که سعی دارند از طریق آن وجود محمد را اثبات کنند، 

باشد. با تمـام ایـن   شناسی سنتی و مخالفان وجود محمد به عنوان شخصیتی تاریخی میمثبت ادعاي مخالفان اسالم
  :اوصاف بد نیست ببینیم یوحناي نیقی در آن بخش که از محمد حرف زده است، دقیقاً چه چیزي گفته است

 راستین و غسل تعمید حیات بخش را رد  اند دینو اکنون بسیاري از مصریان که مسیحیان دروغین بوده
کرده و دین مسلمانان، این دشمنان خدا را پذیرفته و تعالیم نفرت انگیز ایـن محمـد حیـوان صـفت را     

گذاشته و با مسیحیان جنگیدنـد.  ها  آن اند. و توسط آن بت پرستان گمراه شده و دست در دستپذیرفته
  به آزار مسیحیان پرداخته است. و یکی از آنها... دین اسالم را پذیرفته و 

توانـد  نامه مـارونی نمـی  یوحناي نیقی یا وقایعهاي  رسد، هرگونه توضیح بیشتري بر اینکه اثبات کنیم، نوشتهبه نظر می
به عنوان مدرکی از قرن هفتم و شاهدي عینی از این روزگار لحاظ شود، توضیحی اضافه اسـت کـه سـبب اعتباربخشـی     

ها شاید بتوانند در بهترین حالت خود به ما کمـک  نامهگفتیم، این گونه وقایعقبالً  هاست. چنانچهیدادنامهدلیل به این روبی
ولی بـدون   - اگر در همین مورد هم بتوانند کمک کنند  - کنند که تصویري کلی از بازسازي وقایع یک عصر داشته باشیم 

  کشانند.یستند، بلکه محقق را به بیراهه میهیچ تردیدي در ردگیري واژگان کلیدي، نه تنها کارساز ن
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  عمر ابن عبدالعزیزهاي  نامه - 3ضمیمه 
، با لئو سوم ، جانشین سلیمان ابن عبدالملکابن عبدالعزیز به مکاتبات عمر فصل،خره در آخرین ضمیمه این باال

آوري شـده، و حتـی   ن نهـم جمـع  ها اصیل نیست و در اواخر قرن هشتم یا اوایل قراز آنجا که این نامهپردازیم. می
دوازدهم بازنگري شده،  رتري یعنی در حدود قرن یازده و حتیها در دوران متاخاند که این نامهبرخی استدالل کرده

نگریست. به همین دلیل است که ایـن مکاتبـات در   ها  آن توان به عنوان اثري دست اول بهپس بدیهی است که نمی
  ها آورده شده است. و صرفاً جهت اطالع خوانندهضمیمه این بخش قرار گرفته 

ولـی در همـین    رسـد؛ و حتی به سه سال هم نمیم.) کوتاه است  720-717عمر ابن عبدالعزیز (دوران پادشاهی 
نیز [که مـرگ تمـام دنیـا را    » حتی شیعیان«، چشمگیري دهد که به نحومثبت انجام میهاي  آن قدر کار فاصله کوتاه،

مخـالف  هـاي   خو و اهل گفتگوست تا جایی که بـا تمـام گـروه   نرماي هکنند. عمر خلیفرا تقدیر می خواهند] ويمی
دارد (و دو سال و نیم، خالفـت)  سال  40سعی بر گفتمان منطقی دارد. شوربختانه چنین پادشاهی، عمري در حدود 

ي خـویش  د سلیمان او را با وصیت نامهانگرایی این پادشاه همین بس که گفتهیابد. از اخالقو خیلی زود وفات می
اي مـردم! مـن بـه    « :به خالفت برگزید و عمر در همان ابتدا به مسجد رفته و در سخنرانی خویش گفتـه اسـت کـه   

ام. اما در این مورد نه از من نظرخواهی شده و نه از شما مشـورت   وسیله مقام خالفت مورد امتحان الهی قرار گرفته
  .»خواهید خلیفه تعیین کنید کنم و شما هرکس را می من شما را بر بیعت با خودم مجبور نمی است؛ لذا گرفته شده

توان بـه طـور کلـی از آزاد کـردن اسـرا،      گنجد، فقط میمثبت عمر ابن عبدالعزیز در این مقال نمیهاي  شرح کار
ادعاي شیعیان علـی هـم از   دیگر جهان (که به هاي  گفتگوي وي با خوارج، دستور به قطع فحش دادن به شخصیت

تمام دشمنان اعراب نیـز،  این رو آنهاست) و دستور بر کم کردن مالیات و حتی تا حد ممکن برداشتن جزیه داد. از 
از وي به نیکی یاد کردند تا جایی که وقتی عباسیان توانستند حکومت امویان را ساقط کنند، عمر ابن عبـدالعزیز، از  

توان تصویري کلی از این خلیفـه جـوان بـه دسـت     با این توضیحات می رش نکردند.معدود کسانی بود که نبش قب
  آورد.  

امپراطـور بیـزانتس، لئـو    بـا  گیرد که تصمیم می ، عمر در پی اقدامات اصالحاتی خود،تئوفانسهاي  بر طبق گفته
هـا  کنـد. ایـن نامـه   آغاز مـی  مکاتباتی را با وياین رو کند. از ] magarisai[را مسلمان گفتگو کرده و وي  نیز سوم

 ها را منتقل کرده،ترین منبعی که این نامهها باقی نمانده و قدیمیبسیار جذاب و در خور توجه است. ولی اصل نامه
  نوشته شده است. در اواخر قرن هشتم یا حتی اوایل قرن نهملووند است که  به نام اثر ارمنی

در مورد مسیح است. عمر اندیشه ضد تثلیثی خود را بیان کـرده و   هاروشن است که مرکز ثقل بحث در این نامه
شـود. بـه تعـدد    ها به آیات زیادي اشاره میکند. در این نوشتهکتاب مقدس عمر را بیان میهاي  نوشتههاي  لئو ایراد

ها سوم در این نامه لئو خواند اشاره شده، ولی باید توجه داشت کهمی» کشتزار«که زنان را اي هزنان پیامبر و حتی آی
هـا را   رسد کسـی کـه نامـه   به نظر می گوید.کند فقط در دو جا از گردآوري آن مینمی »قرآن«واژه به اي ه هرگز اشار

  :نویسدزیرا براي مثال در جایی می ،گردآوري کرده تحت تاثیر روایات متعارف است
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 هـم   فرقاناست. [...] و مدعی هستی که گوییم [انجیل] توسط خدا نوشته شده تو قبول داري که ما می
اند. اما در مورد کتابتان، شما نوشتهآن را  عمر، ابوتراب و سلمان فارسینیم که داچنین است. اگرچه می

دانیم کـه شخصـی بـه    اید و این را عالوه بر موارد دیگر میهایی از این تحریف را به ما نشان دادهنمونه
هـاي   ایـد، افـرادي را گماشـته تـا کتـاب     والی سرزمین پارس خوانـده  نام حجاج [ابن یوسف] که او را

 هاي] کهن را گرد آورند، و کتبی که مطابق سلیقه شخصـی خـودش نوشـته شـده را جـایگزین     [=سوره
تان رواج داده است. [...] با این وجود تعدادي از آثـار ابـوتراب از   ساخته و همه جا در میان مردمها  آن

 را به کلی نابود کند.ها  آن یافتند، چرا که حجاج نتوانست این نابودي نجات

-قرآن بـازمی هاي  به سوره» آثار ابوتراب«یا عبارت » کتاب«ي گیري وجود دارد. کلمهدر این نوشته نکات چشم

ی و دانیم ابـوتراب و علـ  اول اینکه ما می :گویدرا فاش می مسئلهگردد. گرچه این متنی متاخر است، ولی راوي سه 
هـا] بـه سـلیقه    [سـوره » هاکتاب«سلمان نویسنده کتاب مقدس هستند. دوم اینکه در روزگار حجاج ابن یوسف این 

  اند. هاي] ابوتراب، جان سالم به دربرده[سورههاي  شخصی وي تغییر کرده است، و دیگر اینکه برخی کتاب
صفین بر علیه معاویه بیرق برافراشت. جـورج  اند که ابوتراب کنیه علی است که در جنگ مورخین مسلمان گفته

نویسـد نـام فـردي کـه رو در روي     وي در اسناد سلبی آمد) نیز در جایی میهاي  رشعینایی (که چندي پیش، نوشته
معاویه ایستاد (یعنی سردار شرق) ابوتراب بوده است. پس با این اوصاف شک نداریم ابوتراب همان سردار شـرقی  

عمر نیز همان خلیفه دوم مسلمانان است. سـلمان فارسـی    خوانده است.» عباس«زوقنین وي را است که رویدادنامه 
ها، هرچند در دوران پایان قرن هشتم یا اوایل قرن نهم بوده است ولی دیـدگاه  آشناست. نویسنده این نامههم که نام

زننـد  حرف مـی » هاکتاب«دوره، هنوز از  دهد تا اینکند. این نشان میجالبی را از عصر خود نسبت به قرآن بیان می
یوحنا دمشـقی را در  هاي  شناخته نشده است. اگر گفتگوي بت حاله و نوشته» قرآن«و قرآن امروزي هنوز به عنوان 

هـاي   توره، گیگی، قرآن، بقره، نسا، شترخدا و مائده همگی جز کتـاب هاي  توان گفت که کتاباینجا لحاظ کنیم، می
آوري جمـع » قـرآن «میالدي (با کمی اختالف) زیر یک عنوان به نـام   800وده است که در حدود سال اولیه اعراب ب

  شده است.
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  نگاران اسالمی شروع کردند هنگامی که وقایع
  که این صفت مقدس [محمد] را به یک شخصیت تاریخی تبدیل کنند، 

  شناختی، هاي باستان ی یافتهکردند که روزي با ارزیاببه این فکر نمی
  هاي تاریخی فراهم شود.  امکان بازسازي رویداد

  شناسی ندارندشاید به همین دلیل است که مومنان چندان میانه خوبی با باستان
  )تا سامره فلکر پپ، آغاز اسالم از اوگاریت(

  
  
  
  
  



  اسناد درون مرزي
  )اسناد سده اول و دوم هاجري(

  
  
  پیشگفتار - 1

 م. 690تـا سـال    ،هفـتم و هشـتم  هـاي   مانده از سدهباقی در اسناد برون مرزي دیدیم که ل قبل به تفصیلدر فص
» محمـد «یک شخص حرفی به میان نیامده است. تا این سال که نقطه عطفی بـراي ظهـور   به عنوان  از محمد تقریباً

نام محمد نیامده که محققـان را بـه ایـن    قدر آن  ها کتاب، نامه، رساله و هرگونه نوشته برون مرزي،است، از بین ده
شود فردي فاتح ایران تـا اورشـلیم   آیا این شخص وجود خارجی داشته است؟ مگر میاصالً  فکر فرو برده است که

م. حتـی یـک    690باشد ولی توجه حتی یک مورخ را هم به خود جلب نکرده باشد؟ در اسناد برون مرزي تا سـال  
یـزي جـز   م. نام و نقش محمد براي نویسندگان خارجی، چ 725م. تا  690بینیم. از مد نمیي ساده از محنامهزندگی

یـرد و در  گم. است که گویا محمد، رفته رفته نقش پیامبري می 740تا  725تنها از سال  آشفتگی و سردرگمی ندارد.
گوید. بـدون  می» محمد«گی م. یوحنا دمشقی اولین کسی است که ولو اندك، ولی حداقل چیزهایی از زند 740دهه 

م. یعنـی در دوران خالفـت هشـام ابـن عبـدالملک صـاحب        730توان نتیجه گرفت، محمد تا دهه هیچ تردیدي می
برد که دربار را این فکر فرو مینامه شده است تا جایی که افرادي چون یوحنا دمشقی را به عنوان پیامبري و زندگی

  یسند. ثار جدلی را بنوترك کرده و اولین آ
بـه اعـراب بـا عنـاوین مختلـف مثـل       هـا   آن دردر دست داریـم کـه   از قرن هفتم دیدیم که ما آثار بسیار زیادي 

دهند. نکته جالب این است که تا زمانی نمی مسلمانانها، هاجریون، مهگرایه اشاره شده، ولی هیچ خبري از ساراسن
، حتی یک بار هم به نام اسالم اشاره نشده، و حتی یک بار گیرد و حتی بعد از اومیبه دست که یوحنا دمشقی قلم 

تا جایی به  مسئلهشاره نشده، این کتاب قانون اعراب امثالً دیگر هاي  هم به کتاب مقدس اعراب و یا حتی در قالب
 »ماسـال «خبـري از  گونـه  هـیچ م. نویسندگان برون مـرزي   750تا قطعیت بگوییم که  با دیگر که دهدما اطمینان می

از نظر ایجاز است نه دقت. یعنـی فقـط نویسـندگان    صرفاً  گفتیم که عبارت برون مرزيقبالً  گونه. البتهندارند. هیچ
[اگـر دینـی باشـد]    ها  آن عربی مد نظر ما نیست بلکه نویسندگانی که تعلق خاطري به اعراب و دینهاي  بیرون مرز

میالدي را  660تا  620دهه  اتفاقاًامپراطوري عربی زیسته و هاي  در مرزسوم یهب ندارند. براي مثال پاتریارك یشوع
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 هـیچ خبـري از  یهب یشوعولی  ،کنندق ادعاي تواریخ متعارف، محمد و خلفاي راشدین ظهور میدرك کرده که طب
  ندارد.ها  آن

ب اسـنادي بـراي   گذرد؟ آیا خود اعرااسالمی چه میهاي  ها مربوط به آثار خارجی است. درون مرزاما تمام این
نظـر بینـدازیم؟   » برهان سـکوت «؟ یا باز هم باید بار دیگر به نند محمدي وجود داشتهما به جا گذاشتند که اثبات ک

تا به وضوح زند که پاسخ این سوال قطع به یقین مثبت است، یعنی سکوتی که از هر صدایی بلندتر است، فریاد می
 این ادعـا کـه   شناخته و این عبدالملک مروان است که خالق اوست.یزمان عبدالملک مروان، هیچ کس محمد را نم

طبق اسناد عینی یافته شده در  برده است،ها راههمعاویه اسالم را به کج دارند مبنی بر اینکهاظهار میتواریخ متعارف 
معاویه اسـالم را  ، زیرا بدون تردید کذب محض است، روي این اسناد آکادمیک انجام گرفتههاي  عصر ما، و بررسی

 .بسـازد هـا   آن بـراي اي هکه بخواهد بیراه و محمد ندارد قرآن خبري از اسالم واصالً  برد بلکه معاویهبه بیراهه نمی
معاویه ضرورت وجود یک دین عمومی که کل امپراطوري وي تحت لواي آن قرار بگیـرد را بـه خـوبی درك     اتفاقاً

واند چنین امپراطوري دینی را خلق کند. این کاري است که عبدالملک که تکرده بود، ولی دستش خالی است و نمی
هـاي   م. در کتیبـه  690در دهـه  نام محمد اولـین بـار    دهد.بیند، براي وي انجام میخود را در نقش داوود نو می

. حتی یک محمد نامی وجود داشته استاصالً  حتی یک سند وجود ندارد کهآن  شود و قبل ازالصخره ظاهر میقبه
  سند! شگفت انگیز نیست؟

ـ ابن مروان ح عبدالملک«دهـد  وضوح نشان میه ب مسئلهزیرا این  ،اغواگر است و  محمـد  واقعـی  خـالق م، کَ
شود که در زمـان ولیـد ابـن    آغاز میآخرالزمانی با عقاید آریوسی اي ه در زمان عبدالملک پروژ است. »محمدیانیسم
شـود و در دوره  دنبـال مـی   ابن عبدالملک در زمان خلفاي مابین ولید و هشامن آ گیري شده و پس ازعبدالملک پی

کند. نکته جالب ماجرا اینجاسـت کـه   هشام است که محمد کم کم به شکل یک شخصیت مستقل تاریخی ظهور می
ایـن گونـه   یعنـی  زنند. ایـن  مهر تاییدي بر آنچه اسناد برون مرزي به ما نشان دادند، میدقیقاً  اسناد درون مرزي نیز،

نهانش کردند تا کسی خبردار نشود. خیر! همراه با آشکار شدن زیر ردایشان پنیست که اعراب پیغمبري داشتند ولی 
بـا اسـناد   اعـراب نیـز،   اسـناد درون مـرزي   دقیقاً  نام محمد در اسناد خارجی، نام محمد در داخل نیز ظاهر شده، و

 ،گیرد تا از محمد بنویسد، یـک دهـه بعـد   میبه دست نا دمشقی قلم کنند. تا جایی که وقتی یوحخارجی حرکت می
» اسحاقسیره ابن«البته ما در اینجا موجودیت (بنویسد. » نبی«را از  گرفته تا اولین سیرهبه دست ابن اسحاق نیز قلم 

ط آوردیـم،  مبسـو بـه طـور   را فرض گرفتیم، زیرا این کتاب امروز از بین رفته و چنانچه در فصـل اول ایـن کتـاب    
انـد.) بـه تمـام ایـن     خود از این کتاب کمـک گرفتـه  هاي  سعد و چندي دیگر در نوشتن کتابهشام، واقدي، ابن ابن

ی وجود قرآن ، هنوز[و راهب بت حاله] یوحنا دمشقیهاي  موارد، این نکته را باید افزود که در این دوره، بنا به گفته
وي را آورده کـه   آورد که حتی نام چهار کتابسخن به میان می» حک محمدمضهاي  کتاب«ندارد. و دیدیم که او از 
  ندارد. خارجی وجود ها [شتر خدا]امروزه یکی از این کتاب

***  
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محمد از مکـه  فردي به نام م. (سال یک عربی)  622خوانیم که در سال ما با مراجعه به تواریخ اسالمی چنین می
زیر پرچم واحـد اسـالم   که توانست قبایل عربستان را  درگذشتم. درحالی  632او در سال  به مدینه مهاجرت کرد

 634. با مرگ ابوبکر، از سـال  م. به مدت دو سال حاکم اعراب است 634سال  او ابوبکر تاپس از مرگ  .متحد کند
نطقه فـتح  را در دست گرفته که زمان مرگ وي تمام ماعراب  یپادشاهسکان عمر ابن خطاب در حالی  م، 644م. تا 

کنـد. و بعـد از وي   سـال حکومـت مـی    12م. به مدت  656تا  644پس از وي عثمان ابن عفان از سال شده است. 
از چهار سـال   بعد به طول انجامیده و نهایتاًم.  661-660طالب آغاز شده که تا سال ساله علی ابن ابی 5-4 خالفت

و جـاي وي را معاویـه ابـن    ه در نمـاز کشـته شـده،    در مسـجد کوفـ   ي عربی،شوب در بالد تحت سیطرهجنگ و آ
م. وضعیت بـه همـین    680از این پس معاویه ابن ابوسفیان حاکم بالمنازع اعراب شده و تا سال گیرد. ابوسفیان می

ها آغاز شده و خالصـه  در دوره معاویه، بدعت رود ولیمنوال است. در دوره خلفاي راشدین، اسالم راه خود را می
بـه   انتخاب جانشین ، مورد انتقاد مسلمانان است.زیادي دارد. نحوه زندگی وي شبیه خسروان ایرانهاي  روياو کج

دینی است. پس از وي شود و خالصه اینکه او خلیفه خیلی بیموروثی از دیگر انتقاداتی است که به وي میصورت 
ها آغـاز  قیام در زمان وياین رو از کنند وم میخواري محکشود که او را به قمار و شرابیزید ابن معاویه خلیفه می

ي پیامبر نیـز  . جالب اینکه در دوره یزید ابن معاویه، نوهخوردرقم میفتنه دوم یعنی شورش عبداهللا ابن زبیر  شده و
 عمر یزید ابن معاویه کوتـاه اسـت و نهایتـاً   به هر حال  شود.سرکوب می به زوديدر منطقه کربال، شورش کرده که 

شـود. در  ي وقت میخلیفه ییتنهابه را سرکوب کرده و  هارسد که شورشمی در حالی به عبدالملک مروانفت خال
ها دارد براي مثال در جنگ صفین بین علی ابـن  نقش محوري در جنگ قرآن اسالمی است وکامالً  این دوره جامعه

، اسالم رو به رشد است قرآن ند. به جز محمد وکها مشخص میبر سر نیزه قرآن طالب و معاویه، نتیجه جنگ راابی
و ذیل حکومت اسالمی مناطق تحت تصرف مثل ایران و مصر و سوریه و فلسطین و... بـا قلبـی ماالمـال شـوق از     

در کنـد؟  کنند. ولی آیا اسناد درون مرزي اعراب نیز تمام این وقایع را تایید میاسالم، به سمت این دین حرکت می
  :ندیم کهبساز فلکر پپ باندیشه درورا با این گفتاپیشگفتار  ت پاسخ این سوال و ایناینجا بهتر اس

 که ایـن صـفت مقـدس [محمـد] را بـه یـک شخصـیت        نگاران اسالمی شروع کردند هنگامی که وقایع
شـناختی، امکـان   باسـتان هـاي   کردنـد کـه روزي بـا ارزیـابی یافتـه     تاریخی تبدیل کنند، به این فکر نمی

تاریخی فراهم شود. شاید به همین دلیل است که مومنان چنـدان میانـه خـوبی بـا     هاي  رویداد بازسازي
  1شناسی ندارند.باستان

  
  
  
  

                                                        
 .  86-85نیاز، صص آغاز اسالم، از اوگاریت تا سامره، پپ، فلکر، ترجمه داریوش بی -1
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  خلفاي راشدین  - 2
کلی از چگـونگی اسـتیالي   اي هتواند زمینپاسخ به این سوال می است؟بوده هفتم میالدي چه خبر سده در آغاز 

  اعراب بر منطقه بدهد. 
کند. ایـران و بیـزانتس   بیزانتس حمله می به خسرو دوم به خونخواهی موریسبتداي قرن هفتم میالدي در همان ا

هـا خسـرو اشـتباه    شود. در ایـن سـال  شوند که قدرت هر دو کشور تضعیف میوارد یک سري جنگ فرسایشی می
هـا حکـم   لخمـی کشـد.  شود، منذر پادشاه اعراب لخمی را به بهانـه سـرپیچی از دسـتور مـی    بزرگی که مرتکب می

شود و تجمع نارضایتی اعراب دیوار یخی مرز ایران و روم شکسته مینگهبانان امپراطوري ایران را دارند. با این کار 
امـا ایـن اشـتباه خسـرو      .گیـرد میتعلق خاطر به ایران دارند، شکل  قاعدتاًدر این منطقه در مرز ایران از اعرابی که 

دهـد کـه او چـه    شود بنابراین گذشت زمان الزم است تا به ما نشان میاول دیده نمیچیزي است که در همان نگاه 
شـرقی  هـاي   تـازد و سـرزمین  در دهه اول قرن هفتم میالدي، خسرو با قدرت میاشتباه بنیادینی مرتکب شده است. 

ایرانیـان  درت خسـرو،  در اوج قـ م.  622در سال کند. اما را تا اورشلیم و مصر تصرف می بیزانتس (در غرب ایران)
با این شکست، تالطمی در نظم  .شوندمتحمل می در ارمنستان را از هراکلیوس، پادشاه بیزانتساي هشکست ناباوران

با این شکسـت ارتـش    هاجریونزیرا  ارتش خسرو به راه افتاده است. این سال، به شکل بنیادینی سال مهمی است
هـاي  عـرب ، یعنـی بـا   دیوار یخـی مردمان پشت گیرند با تصمیم می و ندشواز بند حکومت ایران آزاد می ساسانی،
 بـا شناسـیم،  می» قریش«را با کلید واژه ها  آن که» متحدان«این  متحد شده و نهایتاً - امپراطوري روم حائل -غسانی 

 م. 628در  ایـران و روم هـاي   و پایـان جنـگ  پرویـز  مرگ خسرو  شکست دومی که منجر به کودتا در دربار ایران و
در این زمان شیرویه پادشاه ایران شده است . دهندنشان قواي مهاجم سوم علم کرده و خود را به عنوان  شود، قدمی

قدیمی برگردند. بیزانتس گرچـه پیـروز ایـن جنـگ شـده، امـا       هاي  و به هراکلیوس قول داده است که به همان مرز
پس روشن اسـت   .گ، نیروي نظامی این کشور تحلیل رفته استها جنقدرت نظامی چندانی ندارد. زیرا در پی سال

شرقی خود دفاع کند. ایران نیز وضعیت بهتري نـدارد. جنـگ   هاي  تواند به خوبی از سوریه و فلسطین و مرزکه نمی
، آشفتگی بین افسـران، برادرکشـی بـراي تثبیـت تـاج و      ، نیرو و سالح تحلیل رفتهحاکمیت در دربار، ارتش نامنظم

شوند که امپراطوري ساسانی در اوج ضعف خود قرار بگیرنـد. بـه تمـام ایـن     همه و همه مزیدي بر علت می تخت،
. پس تاریخ سبئوس به خوبی را اضافه کنیم دیابکه در این دوران حتی به دربار ایران راه میاي ه موارد طاعون کشند

رایطی نه طوفان قواي تازه نفس اعـراب، بلکـه   نویسد که حکومت ایران رو به سراشیبی زوال است. در چنین شمی
افتد چرا که اعراب، از مناطق تواند امپراطوري ساسانی را براي همیشه نابود کند. همین اتفاق نیز میحتی نسیمی می

ایـن وضـع    شـوند. سوریه آغاز کرده، سپس فلسطین و اسرائیل، پس از آن تیسفون، شوش و شوشتر را صاحب می
گیرند ولی تنها جغرافیاي طبیعـی کنسـتانتینپول   نیز مورد هجوم قرار میها  آن ز به همین منوال است.براي بیزانتس نی

خوانـده  هـا   آن با آیاتی که محمد براياي ههایی افسانآیا اعراب در جنگ دهد. با این اوصاف،است که نجاتشان می
بایسـتد. اینکـه ارتـش    هـا   آن یرویی نبود در مقابلند چون ناهخیر. اعراب منطقه را تصرف کرداند؟ است پیروز شده
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در درآمـده و  در مقابل اعراب، به حالت تـدافعی  نوردد، امروز که چندي پیش تا اورشلیم را درمیامپراطوري ایران، 
  خود محاصره شده گویاي همه چیز است.هاي  قلعه

رسیدن بـه امپراطـوري   به هدف، یعنی توان از حرکت اعراب در جهت نیل ترین توضیحی است که میاین کوتاه
هی یک فرد و ، یا تاریخ رسمی پادشاادشاهیک پ تاریخی با تولد اديکه تمام مب وسوسه انگیز است عربی شرح داد.

نویسان اسالمی، تاریخ فرار پیامبرشان از یک محل به محل دیگر شود ولی افسانهآغاز می یا حتی از مرگ فردي مهم
  :نویسددادند. چنانچه فلکر پپ میرا مبدا تاریخ قرار 

 منطقـه یعنـی غسـانیانِ    آن  کمکی اعـراب ساسـانی و صـاحبان قـدیمیِ    هاي  میان بقایاي نیروهاي  جنگ
میالدي در حوالی غزه و اجنادین و در نزدیکـی دره یرمـوك در سـال     634بازگشته از بیزانتس در سال 

  است. م.] 628[در سال  ین بیزانتس و ایرانیانم. نشانگر اوضاع آشفته پس از پایان جنگ بزرگ ب 636
ي سـیاه زمـانی تـاریخ جـاي     پیامبر عرب را در این حفـره هاي  نگاران اسالمی زندگی و کاربعدها وقایع

پـس از بیـرون رانـدن    هاي  ها و گسلدادند. [...] اوضاع سوریه پس از مرگ هراکلیوس، پیامد جابجایی
به سـوریه  » محمد«جه پیامد تهاجم اعراب شبه جزیره عربستان به رهبري وایرانیان از آنجا بود و به هیچ

م. را با نمایش فرار  622ي وقایع جهانی و تاریخی سال نگاران اسالمی صحنهو مصر نبوده است. وقایع
م. داسـتان   622یک فرد فراري اهل مکه آراستند و سرانجام از پیروزي بزرگ نظامی بیـزانتس در سـال   

  را ساختند.» هجرت«ها یعنی ر عربفرار پیامب
در ایـن زمـان   شـود.  م. در ارمنسـتان بـر ایرانیـان پیـروز مـی      622هراکلیوس در سـال   که معتقد استفلکر پپ 

هراکلیـوس  م.  641یعنـی در  در سال بیسـتم ایـن پیـروزي    بندد. قراردادي در جهت متحد شدن با اعراب منطقه می
بیزانتس، از بند ایـن قـرارداد خـارج    هاي  متحد با وي در جنگ اعرابعمالً  و. با مرگ ابنددچشم از جهان فرو می

 بـاري، آورنـد.  سکه در این سال روي مـی  به کوبشاین رو از  ،بینندنمی متحد با حکومت وي شده و دیگر خود را
شـود.  جام مـی انها  آن ياولین ضرب سکه م. مصادف با مرگ هراکلیوس، 641یعنی سال  سال بیستم تاریخ اعراب،

  غاز شده است. آاین یعنی جنبش استقالل طلبانه اعراب 
 20را بـه سـال    اما ما در اینجا به طور قطع معتقدیم که فلکر پپ در اشتباه است. زیرا وي تـاریخ کـوبش سـکه   

نـد ولـی   ببی [=هجري، هاجري] ها را با تاریخ عربیکند. اساساً فلکر پپ سعی دارد تاریخ تمام سکهعربی تفسیر می
ها به طور قطع با تاریخ یزدگردي کوبیده شده است. دهیم که بسیاري از سکهبه یقین او در اشتباه است. ما نشان می

 652. ایـن تـاریخ چـه زمـانی اسـت؟      تفسیر شـود  نیز ضرب شده، باید با تاریخ یزدگردي 20که به تاریخ  ايسکه
. با این تفسیر، با مرگ یزدگرد سـوم، بـه طـور قطـع اعـراب      میالدي، سال مرگ یزدگرد و پایان امپراطوري ساسانی

 ياز یـوغ بنـدگی خـارج شـده و اولـین سلسـله      جنبش اسـتقال طلبانـه را حرکـت داده،    تحت حاکمیت ساسانیان، 
دهند. ما در جلد دوم کتابی که در دست دارید، نشان خواهیم داد که تا زمانی کـه یزدگـرد   پساساسانی را تشکیل می

امپراطـوري  عمـالً   گردانند ولی بـا مـرگ یزدگـرد سـوم،    است، هنوز ساسانیان هستند که حاکمیت را میسوم زنده 
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کار خود رسیده و زمان مرگش فرارسیده است ولی آیا این جمالت به معناي مرگ ایران اسـت؟  اي هساسانی به منت
کننـد تـا   راسی پساساسانی حرکت مییابند زیر سلطه بروکهایی که بر منطقه استیال میهرگز! مدعی هستیم که عرب

و به اسم ایـن  براي معاویه  دیگريهاي  هسپس سکشود؛ کوبیده می سوم ها، با مرگ یزدگردجایی که اولین سکه آن
کوبش سکه تـا دیـر    ضرب شده و »دارابگرد«در شهر  »خط و زبان پهلوي«به  لیکن» امیرالمومنین«با عنوان پادشاه، 

ي انجام شده، این کار از یک دوره به بعد با تاریخ عربی ادغام شده و رفته رفته همگی تاریخ زمانی با تاریخ یزدگرد
  گیرند.  عربی می

کـه آغـاز و پایـان     رهنمون ساخته کژراههرا به این  وي ست کههاخوانش یک جانبه فلکر پپ از سکهبه نظر ما 
بـه غیـر از    يدر منـابع دیگـر   پادشاهی این خلفا، دورهاین در حالی است که هر یک از خلفا را تغییر دهد. خالفت 

اعـراب   80کتـاب] از سـال   اي هـ ناشـر در انت  کولوفونی [امضا یا توضـیحات ها نیز ثبت شده است. براي مثال سکه
هـر دو در مقایسـه بـا     اتفاقاًمیالدي] داریم که  702اعراب [ 83میالدي] و کولوفونی از سال  700-699[مصادف با 

ها سند دیگر است. ده بسیار جزیی در حد قابل قبولی صحیحبا اختالف ها  آن اند. تاریخنوشته شده تاریخ اسکندري
میالدي آغاز شده و تاریخ بـه خالفـت رسـیدن هـر یـک از       622-621نیز در دست داریم که تاریخ عربی از حدود 

به خالفت رسیدن  توان تاریخن یعنی نمیدهیم منطبق است. ایکه در این کتاب می تاریخیبا  تقریباًپادشاهان اموي، 
 کرد.  تفسیر هابا نظر به تاریخ روي سکه را صرفاً و پایان خالفت هر یک از پادشاهان اموي

ایـن  هاي  کنیم که این دستگاه بروکراسی پساساسانی از شهر دارابگرد است که رویدادپس ما مدعی هستیم و اثبات می
عبـدالملک مـروان در سـال    مرگ کند. این کار الاقل تا زمان [اعتبار] پادشاهی را عطا میدیت رِکو عصر را هدایت کرده، 

میالدي، انجام شده و رفته رفته حکومت خود اعراب با تسلط یافتن به دیوان، خود را از بروکراسی ساسـانیان جـدا    705
  چه چیزي؟   د.در اینجا وجود داراي ه این تمام ماجرا نیست. مطلب شوکه کنند اماکند. می

آغـاز شـده    و کرمان سیستان نواحی کلی در خراسان بزرگ] وبه طور مرو [ ازاز شرق ایران یعنی  یجنبش اینکه
این چیزي نیست که مخاطب انتظـار شـنیدنش    را آغاز کرده است.» گراییعلی«و همچنین  »گراییمحمد«که جریان 

گویند، واقعیت امر همین است. اینجاست که بـه زودي  ه ما میرا داشته باشد ولی تا آنجا که اسناد و مدارك عینی ب
  اند! بوده» علی«پایبند به همیم چرا ایرانیان تا خود امروز فمی

گـاه  مواجه شود ولی آیا هیچ یبزرگشوك غریب است. مخاطب حق دارد با کامالً  هاییها دادهاغواگر است. این
تا این حد در ایـران   1اندازد،در ایران قتل عام به راه می مورخین اسالمیکه چرا علی که به گفته  ایداز خود پرسیده

اید کـه چـرا علـی    یا در ضمن مطالعه این کتاب، از خود پرسیدهاند؟ هکه وي را تا حد خدایی باال برد هدمحبوب ش
کند؟ و یا از خود م می، به عنوان امام اول شیعیان در ایران قد علمیالدي فراموش شده 819که تا سال طالب ابن ابی
یا سوال دیگر اینکه چرا اکثر مورخـان  اند؟ اید که چرا در بین ملل شکست خورده، ایرانیان عرب زبان نشدهپرسیده

                                                        
لدان الب . همچنین بالذري، فتوح2568، و 2657، 6. و نیز طبري ج 29الذهب، ص ، همچنین مروج136ر.ك فارسنامه ابن بلخی ص  -1
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کـه در   هاي دیگـر، سـواالت بنیـادینی هسـتند    و انبوهی از پرسش هااینو حدیث نویسان نخستین، ایرانی هستند؟ 
در واقـع  آید. به کار می همان بازسازي سده هفتم میالدي (در جلد دوم) است،که  کتاباین بندي تمام مطالب جمع

هـاي   بار مورخین و تاریخ کافیست یکفقط  شود.آکادمیک روشن می هايتحلیلها فقط و فقط با پاسخ این پرسش
هـا،  سـکه  دامنـد؟ این اسـناد ک و به اسناد عینی و مدارك واقعی رجوع کنیم.  حکومتی را کنار گذاشته يورد عالقهم

  ها و...ها، کتیبهپاپیروس
  

  :هاسکه
ها اهمیت بسیار زیـادي دارنـد. زیـرا در کمتـرین فضـاي      شناسها از دسته شواهدي هستند که براي باستانسکه

وجود ندارد. براي مثـال تـا   ها  آن دهند. ضمن اینکه امکان تغییرپیام سیاسی و حکومتی را انتقال میترین ممکن بیش
ي نصـب  شود، ولی پس از یک انقالب یا تغییر حکومـت، کتیبـه  امروز، بیمارستانی توسط یک شاه ساخته میخود 

شـود.  جدید نصـب مـی   »رهبر«قبلی حذف و نام  »پادشاه«نام  خیلی راحت بیمارستان پایین آمده و شده بر ورودي
باشد که اثبات کند این بیمارستان توسط فرد ها باقی بماند، در صورتی که اسناد دیگري ناگر این کتیبه جدید تا سده

هـایی کـه   ها و یا حتی پاپیروسکشاند. ولی سکهشناس را به بیراهه میدیگري ساخته شده، به همین سادگی باستان
هـا  شوند. ضمن اینکه سکهي بازرگانی و امور مشابه کمتر دستخوش تغییر میسادههاي  یا نامههستند، رسید مالیاتی 

هـا  تـاریخ را برنـده  «هایی از این دست، کتاب تاریخی نیستند که تحت تاثیر این قـول معـروف یعنـی    پیروسو یا پا
امور است، به بهترین وجـه  این گونه ها  آن ها و پاپیروس هایی که محتویاتسکهاین رو قرار گیرند. از » نویسند می

  کنند که تاریخ یک دوره را بازسازي کنیم.ممکن، به ما کمک می
گوناگون وجـود  هاي  اقوال مختلف و استداللآن قدر  در اینکه اعراب از چه زمانی شروع به ضرب سکه کردند،

از حوصله این مقال خارج است. براي درك بهتر گستردگی ایـن بحـث، مـا خواننـده را بـه کتـاب       آن  که نقل دارد
دهـیم. فقـط   ها ارجاع مـی بخش شواهد سکه نوو و جودت کورن، درگذر به اسالم، به قلم یهودا ديهاي  چندراهی

مختلـف تقسـیم   هاي  توان از وجوه مختلف به دستهاولیه حکومت اعراب را میهاي  توان در اینجا گفت که سکهمی
ها در طرح بیزانتسی و گروه دیگر در طـرح ساسـانی زده   کرد. براي مثال از حیث کلیت جغرافیایی، یک سري سکه

توان به قطعیت گفت ود نام محمد تقسیم بندي کنیم، میزانتسی را اگر بخواهیم از حیث وجبیهاي  شده است. سکه
آشکار نشده) همگـی بـه دوره قبـل از خالفـت     ها  آن هایی که نام محمد رويپیشامحمدي (یعنی سکههاي  که سکه

شناسـی،  شناسی و سکهباستانهاي  ها اکثراً بدون تاریخ است و باید با تکنیکاین سکه گردد.عبدالملک مروان بازمی
امه سیاسی حاکمان مربوط به مسیحیت زده شده، و برنهاي  ها و نگارهها با طرحرا روشن کرد. این سکهها  آن تاریخ

یر خسـرو دوم (خسـرو   تصـو همان  باهنوز هم ساسانی که -موسوم به عربهاي  اما در سکه دهد.وقت را نشان می
بیزانتسی تـاریخ دارد  هاي  ساسانی بر خالف سکه-عربهاي  سکه وضع به چه منوال است؟ شود،پرویز) کوبیده می

توانـد  می ، به مراتبسکه یک تعیین تاریخ قطعی براي ضرب در همین مزیت، گاهاً ولیو این مزیت بزرگی است. 
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و سـپس مبـدا تـاریخی    ها  نآ در ابتدا خط دشوار پهلوي رويآن  دلیل .بیزانتسی باشد-عربهاي  تر از سکهپیچیده
 یزدگردي میالدي) 622عربی یا هاجري ( :است گره خورده تاریخی با سه مبدا معموالًها  آن آنهاست، چرا که تاریخ

  میالدي). 652میالدي)، پسایزدگردي ( 632(
  :اولین سکه

شده که بـه تعبیـر فلکـر     کوبیدهدر دارابگرد (بدون مبدا تاریخی)  20بینید در سال زیر می تصویر که دراي  هسک
(در سال  یروزي هراکلیوس بر ایرانیانپپپ تاریخ این سکه عربی است یا بهتر بگوییم تاریخ این سکه بیستمین سال 

در دهد. چرا در بیستمین سال این سکه ضرب شـده؟ زیـرا   ها از بند ایران را نشان میم.) و آزاد شدن هاجري 622
رسد. این تعبیري است که فلکر پپ از یـن  قرارداد اعراب با وي به پایان می عمالً این سال هراکلیوس درگذشت و

داننـد. سـال   م. می 652سکه دارد ولی واقعیت این است که اکثر محققان تاریخ این سکه را یزدگردي یعنی به سال 
بـه هـر حـال     ود.)شآغاز می هم هجري سال مرگ یزدگرد نیز هست. (از این تاریخ مبدا پسایزدگردي 31م. یا  652

دیـده  » بسـم اهللا «در این سکه عبارت  عربی) تاریخ خورده باشد، 31یزدگردي ( 20عربی و چه  20چه این سکه به 
نام یزدگرد سوم بر روي این سـکه   بینیم.هستیم نمی» دوره اسالمی«شود ولی هیچ عنصري که به ما بگوید ما در می

در حاشـیه ایـن   » بسـم اهللا «آن  و تنهـا تغییـر  ساسانی گرفته شده وره دهاي  سکهها از همان سبک سکه حفظ شده و
بینیم. اگر بگوییم در این یک شخصیت نمیبه عنوان  محمدحتی ، و قرآن ، اسالم،پادشاه، خلیفهاست. نامی از سکه 
ه سـوال  انـد، آنگـا  ، تا جایی که به کوبش سـکه بـه نـام خـود روي آورده    اً جا افتاده، حاکمیت اعراب اصطالحزمان
و چـرا  شـود؟  ها دیده نمیدر این سکه و یا حتی پیامبر اعراب شود که چرا اثري از نام خلفاي راشدین یا اسالم می

 گذاشـت. زیـرا اوالً  ها  آن توان این امر را به نابلدياند نام یزدگرد سوم بر روي سکه را تغییر دهند؟ نمیسعی نکرده
اگر نابلدند پـس چگونـه عبـارت بسـم اهللا را      دهد، ثانیاًي آنجا انجام میزمودهکارآهاي  این کار را ضرابخانه و نیرو

پادشـاه  بـه عنـوان    نام خـود را  آورد، سریعاًمیبه دست چگونه است که تا معاویه حکومت را  اند؟ ثالثاًضرب کرده
ایـن چیـزي    کنند!نمیاین کار را  ارم یعنی عثمان و علی خیالی شیعیان،کند ولی خلفاي سوم و چهجدید ضرب می

چون ضرب سکه به نام حـاکم جدیـد از اولـین     اند،یا بی توجه به این امر بوده نرسیدهها  آن نیست که بگوییم عقل
  کند. میبه آن اقدام کارهایی است که هر حکومتی 

دي یعنـی  ها یزدگرست تاریخترین حالت این ا(که محتمل 31تا  20جالب اینکه در طول یک دهه یعنی از سال 
زیاد ابن ابوسـفیان، سـمرا ابـن جنـدب،     نام سه فرمانده یعنی  .شوددیده می» بسم اهللا«عبارت م. باشد)  662تا  651

فرمانـده  بـه عنـوان    »بسـم اهللا «هایی با همین عبـارت  سکهخالفت معاویه بر روي هاي  نیز در سال داهللا ابن زیادیعب
روي داهللا ابن زبیر بالفاصـله پـس از اینکـه ادعـاي خالفـت کـرد،       عبنام  حتی مناطق شرق ایران ضرب شده است.

در اي سکهطالب، حتی به نام خود علی ابن ابیمحمد، ابوبکر، عمر ابن خطاب، عثمان و ولی شود، ها دیده میسکه
رند، ها در مورد خلفاي راشدین چه چیزي جز اینکه این افراد وجود ندا. این سکوت سکهاندطرح ساسانی نکوبیده

واگذاشت که هنوز ایـران تحـت    مسئلهتوان به این میالدي که یزدگرد زنده است را می 652تا سال گوید؟ به ما می
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انـد چـرا   طالب، خلیفه وقت بودهشود، ولی پس از مرگ یزدگرد که عثمان و علی ابن ابیامپراطوري وي هدایت می
قطعـی رهنمـون    تقریباً ها ما را به این فرضي با شواهد سکهگیربه نظر نتیجهاند؟ به نام خود ضرب نکردهاي سکه
خبـر  ها  آن . مگر اینکه سند دیگري از وجوداندطالب وجود نداشتهعلی ابن ابی عثمان و صی به ناماشخاکند که می

د و این شوناو نیز پدیدار میهاي  م. یعنی سه سال پس از آغاز خالفت معاویه، سکه 664جالب اینکه از سال  دهد.
ولـی هـیچ   . آیـد می، پهلويبه زبان  »امیرالمومنین«شود. یعنی نام خلیفه، با عنوان روند تا زمان عبدالملک کشیده می

  :پس با تمام این اوصاف، بد نیست این جمله را از یهودا دي نوو نقل کنیم کهاثري از خلفاي راشدین وجود ندارد. 
 حال که فرمـانرواي سـوریه    یند، این معاویه بوده است که در عینتوانند به ما بگوها میتا آنجا که سکه

، قلمروي حکومت ساسانیان را فتح کرده است. [...] این سکوت در مورد اسامی نخستین رهبران با بوده
م. با  661نظر ما که تا زمان معاویه کسی در کار نبوده که از وي نام ببرند سازگارتر است. اعراب تا سال 

حاکم تمام منطقه شناخته و سپس به عنوان  کردند. پس از جنگ صفین معاویهعمل می» حدانمت«عنوان 
ها و شود. در واقع معاویه که نام وي بر روي سکهها [با عنوان امیرالمومنین] ظاهر مینام او بر روي سکه

ده اسـت،  نامـه ماکسـیموس معتـرف آمـ    ها و منابع مکتوب مثل سبئوس و یوحناي فنکی و زندگیکتیبه
   1شناسی و کتیبه شناسی قرار گرفته است.نخستین حاکم تاریخ عربی است که مورد تایید کامل باستان

  

  
  (بدون مبدا تاریخی) 20ساسانی، سال - عرب يسکه
  به وضوح بر روي آن قابل مشاهده است» بسم اهللا«فنواژه 

  
  :اولین پاپیروس

 22سـال   بـه ر دست داریم، پاپیروسـی اسـت کـه    هفتم میالدي داز قرن اولین جمالتی که به خط عربی یکی از 
هـاي   نوشته شده است. این پاپیروس دو زبانه، بـه یونـانی و بـا اولـین گونـه     در هراکلوپولیس مصر م.)  643عربی (

هم  ،این متنریختار خط عربی و تکامل این خط را توضیح داد.  ،آن توان با توجه بهنوشتار خط عربی است که می
رود. به شمار میمبدا تاریخ عربی است و مرجع مناسبی براي اثبات  قبطی-بیزانتسیهم تاریخ  عربی وراي تاریخ دا

. نام برده شـده اسـت  » ماگاریتا«از اعراب به عنوان در متن یونانی این پاپیروس که در واقع یک رسید مالیاتی است، 

                                                        
      . 170ص   کورِن، جودیت، ترجمه س. تیسفون، –)، دي نوو، یهودا Crossroads to Islamهاي گذر به اسالم (چندراهی -1
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. از آنجا که کاتب این پاپیروس با این نام حرف زده شده است ma(g)ar(i)t(ais)از فردي به نام عبداهللا از در واقع 
خوانده اسـت. جالـب اینکـه ایـن نـام      ] [=مهاجرتیها اجرتی)ـهـ(ـُـیا م  m(uh)âgaritaisرا ها  آن آشنایی نداشته

همچنـین در عـین    انـدازد. و مهاجرین و انصار مـی هاي  گروهپیامبر با هاي  تانآدمی را به یاد مهاجرین در داس عاًسری
کـه ریشـه ایـن     اسـت برد که این اشتباه کاتب ناآزموده یونانی بـه ایـن دلیـل    را به این فکر فرو میپژوهشگر حال 
از  magaritaiseریشـه ایـن کلمـه    کمااینکـه   را مهاجر خوانـده اسـت.  ها  آن این روبینید از ها را از هاجر می عرب
، در زبان التین و انگلیسی است. اگر از ابتداي این کتاب دقت کـرده  )(به معناي مهاجرت امروزي migrate ي واژه

(بـا   یـا اسـماعیلیان  (هر دو وابسته به نام زنان ابـراهیم)   ها یا هاجریونساراسن ،اعراب را در این عصراساساً  باشید
چیـز دور  ا ماگـاریتی  به مهاجرون ی خواندند. پس تبدیل واژه هاجریونمیتوجه به اسماعیل فرزند ابراهیم و هاجر) 

هـاي   واژهو در آخر تبدیل به  یتیسیا مهاجر سبه مهاگریتی یسباید تغییر شکل واژه ماگریتدر واقع نیست.  از ذهنی
  .لحاظ کرداز همین چرخش عربی به یونانی  دیگر راهاي  در لهجه مهگره یا مهگرایه

و  22سـال  تاریخ عربـی جمـادي االول   آمده است در زیر آن  درونهاي  با نوشتهآن  در این پاپیروس که تصویر
را  مسـئله دهد. این امر را نشان می )Parmouti, 1st indiction 30( اولین سال مالیاتیپارموتی در  30تاریخ قبطی 

م. را نشـان   643آوریـل   25سادگی قابل محاسـبه اسـت کـه ایـن تـاریخ      ه کند زیرا ببراي محقق امروزي ساده می
دوم  شـود. دیـده مـی  » بسم اهللا الرحمن الـرحیم «عبارت آن  در این است کهیکی  ،جالب این سندت از نکادهد.  می

دقیقـاً   شـود، شود. و سومین مورد آنکه عبارات با صلیب آغـاز شـده و بسـته مـی    اولیه مشاهده میگزاري آنکه نقطه
 آوردیم، دران انگلیسی و عربی و فارسی ما به سبب اهمیت آن، به سه زب این رسید مالی را معاویه.هاي  مشابه کتیبه

شـود. در ایـن   در پایین تصـویر دیـده مـی    »ماگاریتا«و کلمه  ،آن، خط یونانی نیز قابل مشاهده استمربوطه تصویر 
   :که 1نوشته شده است پاپیروس به دو زبان یونانی و عربی

 
Recto 

1. God! In the name of God! I, Emir ʿAbdallāh, to you, Christophoros and Theodorakios, 
Intendants of Herakleopolis! 

2. For the maintenance of the Sarasins who are with me, I took from you at 
Heracleopolis 65 sheep, I repeat: sixty-five and 

3. no more, and as an acknowledgement of this fact, we have made the present 
confirmation. 

4. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful! This is what have taken 
ʿAbdallāh, 

5. Written by me, Jean, notary and deacon. On the 30th of the month of Pharmouthi of 
the 1st indiction. Son of Jabir, and his companions-in-arms, as of slaughter sheep at 
Heracleopolis. We have taken 

                                                        
 بخش عربی نامه، با فونت ایتالیک و رنگ قرمز جدا شده است.   -1
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6. from a representative of Theodorakios, second son of Apa Kyros, and from a 
substitute of Christophoros, eldest son of Apa Kyros, fifty sheep as of slaughter sheep 

7. and fifteen other sheep. He gave them, for slaughter, for the crew of his vessels, as 
well as his cavalry and his breastplated infantry in 

8. the month of Jumādā the first in the year twenty-two. Written by Ibn Ḥadīd. 
 
Verso 

Document concerning the delivery of sheep to the Magarites and other people who arrived, 
as a down-payment of the taxes of the 1st indiction.  

 

 
  

  :پاپیروسبخش عربی 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم هذا ما اخذ عبد اله .1

 ابن جبر واصحبه من الجزر من اهنس .2

 من خلیفۀ تدراق ابن ابو قیر االصغر ومن خلیفۀ اصطفر ابن ابو قیر االکبر خمسین شاة .3

 رى اجزرها اصحاب سفنه وکتئبه وثقالءه فیمن الجزر وخمس عشرة شاة اخ .4

 شهر جمدى االولى من سنۀ اثنین وعشرین وکتبه ابن حدیدو .5
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  :ترجمه فارسی این پاپیروس
Recto:  

! بـه نــام خـدا! مــن، امیـر عبــداهللا، بـه شــما کریسـتوفروس و تئودوراکیــوس، مـاموران مــالی       خداونـد  .1
  هراکلوپولیس!

کـنم  تکرار مـی  فند از شما در هراکلوپولیس گرفتم،گوس 65ستند، هایی که با من هبراي گذران ساراسن .2
  شصت و پنج و

  ایم.نوشتهتصدیق این امر، تائیدیه حاضر را به عنوان  نه بیشتر، و .3
  به نام خداوند بخشنده مهربان، این چیزي است که عبداهللا گرفته است، .4
ام ماه فـارموتی از سـال   . در سیشده وشتهن دفتر اسناد رسمی و شماساز] اي  ه [نمایندژان،  ،توسط من .5

  ما گرفتیم .]هراکلوپولیس[= 1اهنسدر  گوسفند قربانیابن جابر و یارانش، به صورت اول مالیاتی. 

                                                        
سوف واقع شده است. در دوره عربی نام این شهر بنیهراکلئوپولیس یا شهر هراکلیوس نام قدیمی شهري است که امروزه در غرب  -1

 ] تغییر یافت. Ahnāsشهر به احناسیه، یا اهناس، و یا اهنس [
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نماینـده  و از  [=دومـین پسـر اپـا کیـروش]،     ] پسر کـوچکتر ابـوقیر  تئودوراکیوس،[= 1تدراق از نماینده .6
گوسـفند  گوسفند به صـورت   50 بزرگتر اپا کیروش]پسر ارشد ابوقیر [پسر  ،]کریستوفوروساصطفر [=

  قربانی.
ام و پیـاده  خود، و نیز سـواره نظـ  هاي  کشتیذبح، به خدمه  ه منظوررا بها  آن و پانزده گوسفند دیگر. او .7

 نظام زرهی خود داد. در

   2.و. نوشته شده توسط ابن حدید22ماه جمادي االول سال  .8
  

Verso:  
 هاماگاریت به گوسفند تحویل به مربوط سند ma(g)ar(i)t(ais) بـه  انـد، شـده  وارد کـه  افرادي سایر و 

  ) اول.indiction( سال مالیهاي  مالیات پرداخت پیش عنوان
  ن عبـارت  اتـو بینـیم. نمـی  اثـري از اسـالم نمـی   تـرین   کـدام از ایـن دو سـند، کوچـک    جالب است که در هـیچ 

با صلیب آغاز و با صلیب بسته شـده اسـت.    هاپاراگراف، د، زیرا اوالًبه نام اسالم گره ز را» اهللا الرحمن الرحیمبسم«
را بـه   توان استفاده از صـلیب شود و نمیتکرار می ثبت این رسید مالیاز  سال پس 20معاویه، هاي  کار در کتیبهاین

و نـه فقـط در ایـن     آید در اینجا غایب هسـتند حوري اسالم که در آینده میمهاي  شعار طرف مسیحی ربط داد. ثانیاً
ها پس از این پاپیروس وضع به همین منوال است. از زمان عبدالملک بـه بعـد اسـت کـه ایـن      پاپیروس، بلکه سال

دیگر نیز پیـدا شـده    نکته جالب اینجاست که در کنار این سند دریافت مالی، چند پاپیروس .شودمی آشکارشعارها 
تواند از م.) است که هر کسی می 643هجري ( 22اپیروس فوق در سال ها نزدیک به تاریخ پکه تاریخ این پاپیروس

» عمـرو ابـن عـاص   «نگاه بیندازد. ولی آنچه اینجا براي من اهمیت دارد، نه تنهـا نـام   ها  آن بخش منابع این کتاب به
در ایـن   شـود، بلکـه حتـی مهـر ایـن فرمانـده هـم       ها دیده میفرمانده لشکریان در این پاپیروسبه عنوان  است که
 که شخصیت تاریخی داشته باشد، از خـودش رد ها وجود دارد. اینجاست که حتی یک فرمانده، در صورتیپاپیروس

شـان دیـده   گونه ردي از خلفاي راشدین در چیزي حدود چهل سال پادشـاهی گزارد ولی هیچی تاریخی باقی میپای
اي، و نـه  اي، نه هیچ کتیبـه اند؟ نه هیچ سکهنگذاشته يبه جاچگونه است که این افراد هیچ ردي از خود شود. نمی

حتـی   سـند از معاویـه و  آن قـدر   سال بعد. اما در همـین دوره  200هیچ پاپیروس یا سند ماندگار دیگري جز اقوال 
توان پذیرفت که از عمرو ابن عـاص،  کند. مگر میشک نمیها  آن کس به وجود واقعیفرماندهان وي داریم، که هیچ

تر از خلفا بودند بـه انـدازه کـافی    یداهللا ابن زیاد، از عبداهللا ابن زبیر، و افرادي از این دست که یک سطح پاییناز عب
باقی نمانده باشد؟ در هر کتاب خـارجی کـه در    چ سندي از محمد و خلفاي راشدینولی هی شودمدرك عینی پیدا 

                                                        
در متن عربی تئودوروکیوس به اسم تدراق و اباکیروس بصورت ابوقیر آمده، شهر هراکلوپولیس نیز چنانچه دیدید بصورت عربـی   -1

 عربی ترجمه کردم، و ترجمه از متن انگلیسی را داخل کمانک گذاشتم. آن یعنی آهنس آمده. من در اینجا از متن 

  آمده است. کتاب يانتهامنابع در آدرس دقیق آن بوده که  Islamic Awarenessها از ها و کتیبهاز این پس، منابع تمام پاپیروس -2
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شوند. معاویـه  گویی اعراب از معاویه به بعد آغاز می اند کهاز استیالي اعراب چنان گفتهفصل پیش بررسی کردیم، 
از همـان   نـام ایـن فرمانـده    بوده است. ي فتوحاترتبهعالی يفرمانده 640روایات متعارف از اوایل دهه  يبه گفته

شـود. بـر   ه نمـی ددیهیچ کجا یعنی خلفاي راشدین ها  آن نام ارشد کنابتداي حمالت اعراب در همه جا هست ولی
و  ولی افرادي هستند کـه نـام   اند،خلیفه نشدهعثمان یا علی هنوز تواریخ اسالمی در زمان حمالت عمر، گرچه طبق 

 یـاران نزدیـک  آنچه مسلم است معاویه یک سطح از ایـن افـراد و حتـی دیگـر      نشانشان در صدر اعراب قرار دارد.
باید باشد ولی  ند،اشده که به صحابه معروف محمد نزدیکانپیامبر، مثل زبیر (پدر عبداهللا ابن زبیر) یا طلحه و دیگر 

    شود.به جز معاویه دیده نمیها  آن از نام هیچ کدام ايخیره کنندهبه شکل 
  

  
  از عمروعاص با حفظ مهر سافلی روي آن PERF No. 556پاپیروس 

اي ه ي از دورسنگ قبراي مثال ها نظر نداریم، برها یا پاپیروسزنیم، فقط به سکهما وقتی از اسناد عینی حرف می
قـبالً   بینیم.را می» برهان سکوت« به وضوحکه در این سنگ قبر  پیدا شده ،شود عثمان خلیفه بوده استکه گفته می
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م. هستیم و محمد ابن عبـداهللا   652روي سنگ قبر به ما بگوید که ما در سال هاي  بارها گفتیم، این انتظار که نوشته
خبري از محمـد و  اساساً  توان تشخیص داد که در این دورهدار است ولی از سکوت این آثار میوجود ندارد، خنده

  :روي این سنگ قبر را مالحظه کنیدهاي  وي نیست. نوشتهو شهادت به رسالت اسالم 
   

The translation of the inscription is: 
 

1. In the name of Allāh, the Merciful, the Compassionate; this tomb 
2. belongs to ʿAbd al-Raḥmān Ibn Khair al-Ḥajrī. O Allāh, forgive him 
3. and make him enter into Thy mercy and make us go with him. 
4. (passer by) When reading this inscription ask pardon for him (the deceased) 
5. and say amīn! This inscription was written 
6. in Jumada II 
7. of the year one and 
8. thirty. 

 

 
  (؟) 31سنگ قبر عربی متعلق به سال 
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  :ترجمه فارسی
 ي مهربان، این سنگ قبر متعلق به عبدالرحمن ابن خیـر الحجـري. بارالهـا، او را    به نام خداوند بخشنده

) وقتی این سنگنبشـته را  و ما را با او همران کن، (اي رهگذر عفو کن، و به او رحمت خود را عطا کن،
الثـانی،  خوانی براي او (متوفی) طلب مغفرت کن. و بگو آمین. این کتیبه نوشته شد در [ماه] جمـادي می

  .  31سال 
دیـده   اينامـه  گونـه شـهادت   بینید سنگ قبر با عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیم آغاز شده ولـی هـیچ  چنانچه می

دانیم کـه منظـور از   نمیاصالً  شده که ما قرن 31سال سنگ نبشته به کند. ت میشود. فقط از پرودگار طلب مغفر نمی
م. و اگر یزدگـردي باشـد، سـال     652سال پس هاجري] باشد  عربی [=هجري، 31کدام مبدا تاریخی است. اگر  31

سـایزدگردي  پ دور از ذهن را به میـان آورد کـه ایـن تـاریخ     فرضاین توان حتی رسیم. میدر زمان معاویه می 662
یعنی دوران خالفت یزید ابن معاویه  682اضافه کرد و به سال آن  صورت باید بیست سال دیگر به که در این است
زیـرا مـا    ؛فرقـی نـدارد   [که انتظار داریم یزدگردي باشد] باشد ها صحیحاز این تاریخ هر کدامبه هر جهت، . برویم

، و قـرآن  یعنی هـیچ خبـري از محمـد، اسـالم،    همین منوال است. م. وضع به  690 حدود اسناد دیگري داریم که تا
  شود.مشاهده نمیحتی خلفاي راشدین در هیچ کجا 

  
  :ظهور معاویهدرآمدي بر 

م. را از نظر گذرانـدیم. خواننـده هوشـیار در پـس      660تا  620تا اینجا چهار دهه ابتدایی اعراب یعنی از حدود 
کند. براي مثال وقتـی مـا   مقایسه میها  آن ته و اسناد درون مرزي اعراب را باداشذهن خود اسناد برون مرزي را نگه

کار ساسانیان به پایان رسید، در گوشه ذهن خود در نظر دارد کـه در  عمالً  م. یزدگرد کشته شد و 652گوییم در می
در نظر دارد که در این زمـان  گفتگوي امیر عرب با پاتریارك میافیزیت منطقه [جان اول] انجام شده و یا ها این سال

ل موصل و اربیل و نینوا بوده و چندي پس از صفین و قبـل  یهب سوم پاتریارك مناطق مرکز عراق امروزي مثیشوع
  از قتل سردار شرقی حیره وفات یافته است.

در ي تـاریخی  چنانچه دقت و هوشیاري خود را به کار گیریم و فضاي تاریخی سده هفتم را به سان یـک نقشـه  
یوحنـا بـار پنکـاي یـا      هـایی ماننـد  رویدادنامـه ذهن خود ترسیم کنیم، آنگاه به زودي متوجه خواهیم شد کـه اگـر   

م. جنگ خـونین داخلـی یعنـی صـفین      657در سال  ، پسلحاظ کنیمآن را  عرب بیزانتسی و امثال 741رویدادنامه 
طق ایران تا محدوده کوفه) ادعاي حکومت داشـته  اتفاق افتاده است. این یعنی با مرگ یزدگرد یک نفر از شرق (منا

بوده) و یـک نفـر از غـرب ادعـاي حکومـت      یا عباس نامی طالب دانیم (فرض کنیم علی ابن ابیکه نام وي را نمی
 وياصـلی  کـه نـام    م. بـه بعـد،   640هـاي   سـال حدود این فرد غربی کیست؟ حاکم مناطق شامات از  است. داشته

م. چهـار سـال اسـت کـه مـدعیان       657-656م. تـا سـال    652حال در فاصله است.  »عاویهم« معرب آن یا »ماآویا«
ریز و درشت کالمی هستند، ولی بدیهی است که تا یک نفر عقب ننشیند این جدال هاي  حکومت در جنگ و جدل
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جنـگ صـفین    جنگ داخلی اعراب تا این لحظـه، یعنـی  ترین به بزرگ کالمی این جدال . در نتیجه،رسدبه پایان نمی
 قـرآن  با که نبرد صفین در طی در این زمان علی خلیفه بوده است ولیکن اندنویسان اسالمی نوشتهانجامد. افسانهمی

کند. ختم شد، نهایتاً خلیفه وقت تغییر می» حکمیت«فریب یاران علی، نتیجه این نبرد به داستان  ها وزدن بر سر نیزه
اند. شود. این چیزي است که روایات متعارف اظهار داشتهمعاویه خلیفه وقت می »حکمیت«این  يدر نتیجهبه واقع 

ها در جنگ با ایرانیان، داستانی معروف و شناخته شده در ایـن  به نیزه زدن رومی دار است که داستان نامهولی خنده
جنگـی بـه   دانیم قطع میبه طور ما کنیم که رویم مشاهده میشناختی میروزگار بوده است. وقتی سراغ اسناد باستان

تمام اسـناد   تقریباًولی  م. خلیفه شده است. 661معاویه از سال دانیم که می همچنین و م. رخ داده 657نام صفین در 
آن  ها و دیگر شواهد نیـز اند و سکهبوده» بدون پادشاه«م.  661تا  657-656از این دوران نوشته است که هاجریون 

ولو  ولی اسناد فصل قبل را داده بودند، خبرشپیش به ما  همان چیزي است که اسناد فصل این ند.کنپشتیبانی میرا 
خبر دادند. عجیـب اسـت کـه    م.  656به ما از وجود یک پادشاه تا سال  به بعد) 724یا سند  705دیر زمان (از سند 

شته که جنگ بسیار بزرگ و خونین چیزي از مرگ وي نگذکشته شده، و م.  656رض کنیم که این پادشاه در باید ف
 و جابجـایی دوردست و پس از آن تدارکات جنگی هاي  ها و شهربیعت خواستن از قبیلهصفین رخ داده، پس زمان 

آن  که نویسنده ایـن سـطور بـه    اي ایدهرا چگونه باید توجیه کنیم؟  ملزومات دیگر جنگ و طوالنیهاي  در مسافت
از  یعنـی  ها پیش پـی آن ریختـه شـده.   از مدتتر داشته و طوالنیاي هزمینپیشن، صفی نبرداندیشد این است که می

 »کردن یارکشی«قول معروف ه م. بیعت خواستن یا ب 657-656 سال تا و ،این جدال آغاز شده با مرگ یزدگرد 652
نتیجه رها هم بی ست. و جالب اینکه همین جنگم. انفجار بزرگ یعنی صفین روي داده ا 657و در سال  شدهانجام 

تا زمانی که سردار شـرقی توسـط اشـرافیان    آوردن حکومت برقرار بوده به دست براي  دالجاین م.  661تا شده و 
اما شود. م. ختم می 661ها به حاکمیت بالمنازع معاویه در این جدالتیجه پس با این اتفاق، ن. شودخودش کشته می

ها، از اولین نویسنده تا آخرینشان چرا؟ چون همگی آن ،آیدرا خوش نمی نویسان اسالمیاین چیزي است که افسانه
گوینـد اینکـه   دهد. شیعیان میاسحاق هم کتابش را به دربار عباسی هدیه میند. حتی ابناهدربار عباسی رشد کرد در

ت ایـن  حقیقـ  و حکومت اموي بوده اسـت، ولـی   سانسورچیان معاویهبه خاطر شود نام علی در هیچ کجا دیده نمی
دهد. ایـن مطلـب را شـواهد زیـادي تاییـد      معاویه فردي صلح طلب است و به هر کس آزادي کافی را میاست که 

اند. این امر با جنگ و نبرد کند. واقعیت امر این است که با مرگ یزدگرد سوم، اعراب حاکمان واقعی منطقه شده می
ه صورت گزار از یک پادشـاهی بـه پادشـاهی دیگـر رخ     وحشتناکی صورت نگرفته و تسخیر فارس توسط اعراب ب

، رقابـت بـین   سـوم  شود. نتیجتاً با مرگ یزدگـرد یهب سوم به ما متذکر میداده است. آرامش مناطق فارس را یشوع
تعبیـر  رومـی  هاي  ایرانی و عربهاي  را به لخمیان و غسانیان یا عربها  آن تواناعراب شرقی و اعراب غربی که می

سفیان از غرب است. معاویه نخستین پادشـاه اعـراب بـه معنـاي     آغاز شده که پیروز این جنگ معاویه ابن ابی کرد،
شکسـت خـورده، پـس از معاویـه     هاي  واقعی کلمه است که وارث امپراطوري بسیار وسیعی شده است. این شرقی

فی تا قیام عبداهللا ابن زبیر. ولی هر بار به کنند تا شکست صفین را جبران کنند. از قیام مختار ثقزیادي میهاي  تالش
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هـا سـال اسـت کـه در دل     خورند. امـا ایـن کینـه ده   درون گروهی یا عدم اتحادشان شکست میهاي  جهت خیانت
ها هسـتند  این شرقیعمالً  حکومت امویان، و روي کار آمدن عباسیان، سال بعد، با تضعیف 90ها مانده، پس شرقی
ي رسند و بدیهی است کـه کینـه  به حکومت می(فرمانده آل محمد از مرو) » بومسلم خراسانیا«تالش سعی و که با 

بسـیار  شخصـیتی   روي کار آمده و »عباسیان« افتد؟کند. از اینجا به بعد چه اتفاقی میشرقیان فوران میاي هچند ده
سـازند. نـام ایـن    مـی  ،بـوده  »عبـاس «نـام وي  [به حکم رویدادنامه زوقنین]  که احتماالً صفین از سردار شرقیواال 

  ».ئلی«یا  »ئل« :خداي باستانترین  دهند؟ نام بزرگشخصیت را چه می
شود؟ در این جعلیات چه زمانی انجام میشود تلفظ می علی ساسانی)-ایرانی (عرب عربی يلهجه درئلی یا  ئل

سریانی نیز، نام علی براي اولین بار در هاي  هعباسی. به همین دلیل در نوشتزمان مامون مسیري کمتر از یک سده تا 
آورنـد.  شود. علی کیست؟ کسی که تا حد خدایی وي را بـاال مـی  پدیدار می »819رویدادنامه «در  میالدي 819سال 

ها مقام وي را غصب کرده و کسی اسـت کـه   دشمن شرقیترین  کسی است که خلیفه وقت بوده ولی معاویه، بزرگ
اسـت و کسـی   شـده  » شهید«دانند چه شبی است) در نماز دقیق نمیاصالً  یعنی شب قدر (کهدر بهترین شب سال 

نویسـان  . افسـانه پیـامبر آشـکار شـده   بر دست علی در معراج  معتقد بودند وي خداست و ي از مردماست که بسیار
داشـته باشـد؟   توانـد  یی مپس علی چه نقش مبري هم پر شده،توانستند از علی خدا بسازند، جایگاه پیااسالمی نمی

، بزرگ شـده  است که هارون براي موسی دارد. یعنی کسی که مثل برادر پیامبر است، با وي بهترین نقش، کاراکتري
نتیجـه اینکـه    دانـیم. مـی بـه خـوبی   اغراق آمیزي که هاي  ه دهنده نسب پیامبر است و تمام داستانداماد اوست، ادام

واقعیـت را   شـناختی ها و شـواهد باسـتان  ها، کتیبه، سکهخارجیهاي  نویسنده مورخان اسالمی،هاي  برخالف نوشته
شـان توسـط   رازاین گونه کردند روزي طبري تصور نمیهشام و واقدي و ابن سعد تا ابنکنند. زیرا امثال آشکار می

ـ    300تـا   200فاش شود. در واقع طبري و دیگر نویسندگان اسالمی کـه حـدود   علم  ار عباسـیان  سـال بعـد در درب
خـود  هاي  براي تایید گفتهآن  نوشتند، بدون اینکه حتی یک سند، یک کتیبه، یک سکه، یک نامه و یا چیزي شبیه می

وار بـدون  -دومینـو بـه صـورت    کنند. و جالبتر اینکه مورخـان بعـدي  داشته باشند، روایت دلخواه عباسیان را پر می
  کرده است. ادامه داده و هر کس یک داستان به داستان قبلی اضافه را ها  آن ها، کاراین نوشته راستی آزماییِ
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  ظهور معاویه - 3
راویـان  هـاي   ارهایش اشاره شده، و به جـز نوشـته  که به او و ک يبرون مرزي متعددهاي  به جز نوشته از معاویه

ز اهمیت ایـن  . نکته حائهاکتیبهها. دوم، اول، سکه .کنداسالمی، چند سند عینی دیگر داریم که وجود او را اثبات می
 بینـیم، خـود را  هـر جـا اثـري از وي مـی     .خلیفـه معرفـی نکـرده   بـه عنـوان    معاویه در هیچ کجا خـود را است که 

ادراي و  عنـوان  ،امیرالمـومنین  لقـب در فصل پیامبر برگزیده توضـیح دادیـم کـه    قبالً  است. خوانده »امیرالمومنین«
این واژه را  در آغاز تاریک اسالم، اولیگ هاینتسکارل  تر از اهللا است.تبه پایینبسیار مهمی است که یک ر حکومتی
 آمنَّا در سوره الحجرات کلمه است، »آمنا« معادل عربی این واژه 1دهدمقایسه کرده و نشان میآن  رامیآهاي  با ریشه

  رفته و به معناي پناه دادن یا امان دادن است. به کار  نیز 14آیه 

  

ی قُلُـوبِکُم و  قَ انُ فـخُلِ الْإِیمدا یلَمنَا ولَمنْ قُولُوا أَسلَکنُوا وتُؤْم نَّا قُلْ لَمآم رَابالْأَع الَت   ه وا اللـَّ یعـإِنْ تُط
 )14(	اللَّه غَفُور رحیمآن  ورسولَه لَا یلتْکُم منْ أَعمالکُم شَیئًا

ایـد ولـی بگوئیـد اسـالم      ایـم، بگـو شـما ایمـان نیـاورده      ایمان آورده :ندهاي بادیه نشین گفتعرب
! و اگر از خـدا و رسـولش اطاعـت کنیـد پـاداش      ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است آورده

  [مکارم شیرازي]      )14دهد، خدا آمرزنده مهربان است ( اعمال شما را به طور کامل می

  
ایـن   روزگـار آن  را نداشت، بلکـه در (یعنی ایمان آوردن) بار معنایی امروزي آیه  در ایناین واژه قبالً گفتیم که 

و   شد. و منظور او، به کسانیست که از قبیله و قوم یا حکومت خود به هر دلیلی رانده شدهمعنا می »امان دادن«واژه، 
گوید دهد که اولیگ درست میبهتر نشان میاي هدر اینجا ترجمه الهه قمش .دنخواهاز قبیله یا گروه دیگري امان می

  است.» امان خواستن«و معنایی که باید از این واژه فهمید 
  :به این ترجمه نگاه کنید

 شما که ایمانتان (از زبان)  :ما (بی جنگ و نزاع) ایمان آوردیم، بگو :اعراب (بر تو منّت گذارده و) گفتند
اید لیکن بگویید ما اسالم آوردیم (و از خوف جان بـه   قلب وارد نشده به حقیقت هنوز ایمان نیاوردهبه 

ناچار تسلیم شدیم)، و اگر خدا و رسول وي را اطاعت کنیـد او از (اجـر) اعمـال شـما هـیچ نخواهـد       
  ]اي[الهی قمشه .گذرد) که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است کاست (و از گناه گذشته می

خواهیـد  بگو شما از خوف جان امـان مـی   »امان آوردیم«نشین گفتند ما گوید اعراب بادیهمیآیه  در واقع در این
  چگونه؟ باید خدا و رسول را اطاعت کنید. ،ولی امان خواستن شما باید قلبی باشد، نه اینکه از ترس جان باشد
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پس با این اوصاف، در واقع کلمه مومنین، به  بدهد. زه نداشت این امان نامه راباید توجه داشت که هر کسی اجا
 پـس امیـر مومنـان   . در پنـاه] اهللا هسـتند  امـان [= تحـت  یـا   خواهنـد. دارد که از اهللا امان مـی افراد یا گروهی اشاره 

تـر  ینپـای  اهللایک رتبـه از  عمالً  شد که[=امیرالمومنین]، به فرمانده یا رییس تامینات یا امیر امان دهندگان اطالق می
. بـا  نام برده است landpflegerبه عنوان آن  و وظیفه وي تامین امنیت و آسایش رعایاست که مارتین لوتر از است

  . خواهند، امان دهدامیرالمومنین فردیست که قادر بود به افرادي که امان میاین توضیحات 
  

  :هاسکه
معاویـه بـه خـط     آن،کـه در   ام معاویه ضرب شدهتان فارس، به ناس »دارابگرد«م. در شهر  664 به سالاي سکه

 شـود مـی آن  کـه ترجمـه   کـرده اسـت   معرفـی  Amir-i wIwyshnyk`n» ریوشـنیگان امیـري و «را پهلوي، خود 
commander of the faithful  مختلـف دیـده   هـاي   از این سکه تا پایان حکومت معاویه به تـاریخ  .امیرالمومنینیا

نشـان  » MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGAN«یـا  » معاویه امیرالمومنین« در واقع در این سکه شود.می
به دهد که حاکمیت ساسانی پایان یافته و حاکم جدید خود را با زبان خود ایرانیان، نه خدا، بلکه امیرالمومنین یا می

  داند. باوران میامیر دینسکه شناس آلمانی،  »واکر«تعبیر 
  

  
  

بـه معنـاي   » عبـداهللا «همچـون  القاب مختلف شاهان ساسانی، جاي خود را به القـابی  توجه کنید که از این دوره 
با وجود اینکه در حاشیه عباراتی دینی به عربی اضـافه  ولی جالب است که  دهد.خدمتکار خدا و یا امیرالمومنین می

دهد که نـه در ایـن   ا نشان میتبرستان نیز به مهاي  پاپیروس کند.ها تغییر نمیعناصر زرتشتی روي سکهشود، اما می
چیز زیادي تغییر نکرده است. فقط سلسله ساسانیان پـس از چنـد سـد سـال      وره، بلکه در حدود نیم قرن بعد همد

تغییرات دینی و مذهبی شگرفی نه در ایران بلکه  ه و سلسله جدید حاکم شده است. همین و بس. هیچحکومت رفت
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شین، رقم نخورده است. حداقل در ایران، فقط لقب شخص اول مملکت حتی در سوریه و فلسطین و مناطق عرب ن
  تغییر یافته است. » یري وریوشنیگانام«ساسانی به گوناگون از القاب 

قـوم قبلـی را از   هاي  سعی دارند تمام نماد ،شوندوقتی قوم یا ملتی بر اقوام دیگر پیروز می عموالًمالزم است بدانیم که 
[=ایـالم] را   هـا یآشـوربانیپال وقتـی عیالمـ   مـثالً  . خود را جایگزین کننـد  سیاسیعناصر مذهبی ـ  و  هاسمبلبین برده و 
 ولـی معاویـه بـا    نویسد که من، آشوربانیپال حتی یک موجود زنده بین آشـور تـا عـیالم بـاقی نگذاشـتم     می ،شکست داد

مبـدا  سـال پـس از    40 یعنی ،ويمان دهد که در ز) نشان میسکه(تاریخ ضرب م.  664در سال ساسانی - عربهاي   سکه
هنـوز  و دیگـر مورخـان سـدها سـال بعـد،       طبـري اي هي افسانقادسیه در سال پس از سقوط ایران 22 تاریخی اعراب و

آوریـم، ولـی یـک    مـی به دسـت  اطالعاتی است که از همین یک سکه ترین این کم. ایرانی جاریستهاي  فرهنگ و نماد
کـدام از  عربستان (مدینه یا مکه)، در هـیچ  را معاویه، نه در دمشق، و نه در سوریه یا حتیسوال مهم اینجا برقرار است، چ

 ضـرب کـرده  » دارابگـرد «شـهر  ایـران و در  ي خـود را در  سکه ترینمهم ،ايکنندهخیرها سکه نزده، و به شکل این شهره
  گیرند؟د را از آنجا میکرِدیت [=اعتبار] پادشاهی خو ،شهري که شاهان ساسانی به قول امروزي است؟

را قـوم پیـروز    هايسمبلدر فتح یک کشور براي تحمیل حاکمیت،  همیشه قوم مهاجم غیر بومی،چنانچه گفتیم 
تشـکده و  تصـویر آ  شـده و حفظ  تصویر شاهان ساسانی ،شودزده می سکه معاویه با خط پهلوي ولی کندپخش می

 ا به ایرانیان بدهد که حاکم جدیداین اطمینان رخواهد می معاویه کند. گوییتغییر نمی زرتشتیِ پشت سکههاي  نماد
خواهـد  و ضرب سکه در دارابگرد، بدین معناست که معاویه میزرتشتی هاي  مده و حفظ نمادآمومنین القب امیربا ل
ادامـه  « :دزسـا خـاطر نشـان مـی   چنانکه اولیگ  اعتبار بگیرد. - »دارابگرد«یعنی  -ترین شهر سیاسی این ایام مهماز 

یین فرمانروایان پیشـین ایـران   آدهد که حاکمان نوین خواستار ن میضرب سکه در دارابگرد، شهر مرکزي ایران نشا
کند که خسروپرویز اتخاذ کـرده  نظر به اینکه معاویه، در برابر بیزانتس، همان سیاست و مسیري را اتخاذ می 1.»بودند
تـوان چنـین   مـی ) کردنـد اجتناب میآن  که جانشینان خسروپرویز از »ذردگراه بیزانتس از کربال می« یاست(س است

ایرانی نیـز  هاي  رود که تئوریسینحدس زد که امپراطوري ساسانی، سقوط کرده است ولی معاویه همان راهی را می
   .پسندند، یعنی انتقام شکست ایران از بیزانتسمی

پـس دارابگـرد بـه او ایـن اعتبـار را       ؛اطوري را هم کسب کنـد تواند حمایت مردم شرقی امپرمعاویه می بنابراین
پا  ساالران ایرانی، موآویا [ماآویا، معاویه] نیزها و دیوانبا تئوریسین پادشاه جدید يبخشد. با این توافق دو طرفه می

هـا، از  ر بیزانتسـی در برابدانیم او نیز در عین برتري و چنانچه میکه خسرو دوم قرار داد گذارد می يدر همان مسیر
. معاویـه بـا   رساندناکام، کارش را به اتمام میعمالً  شده و ، غافلگیرکنستانتینولهاي  بآتش یونانی بر روي آباران 

که اولین سردار شرقی یعنی عبداهللا ابـن زبیـر در حـال تـدارك      ها را فراهم کرد تا جاییاین شکست زمینه مخالفت
  کند.افراشته و قیام خود را آغاز میبیرق بر به زوديقیام است، و 
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  م. 664سکه معاویه، امیر المومنین، دارابگرد، 

  

  
   :نوشته شده به زبان پهلوي روبرو چهره خسرو

  معاویه امیري وریوشنیکان یا معاویه امیرالمومنین
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  :معاویههاي  کتیبه
دست داریم که حضـور فعـال وي مـابین     دو کتیبه درحداقل فقط سکه باقی نمانده است، بلکه از وي از معاویه 

بـاقی مانـده    [=ام قیس امروزي] قدرهالدر حمام شهر از معاویه اي هکتیبدهد. م. را نشان می 680م. تا  661هاي  سال
ایـن کتیبـه   هاي  است که نکات جالب توجه زیادي براي پژوهشگران تاریخی دارد. بد نیست ابتدا تصاویر و ترجمه

  :نیمرا از نظر بگذرا
  

 
هجري) 42کتیبه معاویه در شهر القدره (  

 تصویر صلیب گوشه چپ، در باال قابل مشاهده است

 
  :در زیر آمدهآن  ترجمه انگلیسی و فارسی تیبه با خط یونانی نوشته شده است.بینید کچنانچه می

 
The translation of the inscription is: 

1. In the days of the servant of God Muʿāwiya (abdalla Maavia), the commander 
2. of the faithful (amēra almoumenēn) the hot baths of the 
3. people there were saved and rebuilt 
4. by ʿAbd Allāh son of Abouasemou (Abū Hāshim), the 
5. governor, on the fifth of the month of December, 
6. on the second day (of the week), in the 6th year of the indiction, 
7. in the year 726 of the colony, according to the Arabs (kata Arabas) the 42nd year, 
8. for the healing of the sick, under the care of Ioannes, 
9. the official of Gadara. 
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  1:ترجمه فارسی
  ب] داغِ مردمـی توسـط   آامیرالمـومنین، حمـام [   [=معاویـه]  [=خدمتکار خدا] ماآویـا در روزگار عبداهللا

م؟) حفظ و بازسازي شد. در روز پنجم ماه دسـامبر، دومـین روز   هاش(ابو عاصممستشار، عبداهللا ابن ابو
بر طبق [تقویم] اعراب سـال چهـل و    مستعمره 726در سال  ]indiction[ [هفته] از سال ششم مالیاتی

  ه.القدریونس، صاحب مقام  تتحت مراقبدوم، براي درمان بیماران، 
کتیبه در شهر کند. خودنمایی می عالمت صلیبسمت چپ،  يسطر اول کتیبه، در گوشه درنیاز به گفتن نیست که 

 شـود. اولـی سـال   و سه تـاریخ در مـتن دیـده مـی    ه زبان یونانی نوشته شد است، ولی با] امروزي قیس[=ام القدره

indiction هـا،  تـاریخ بسـیاري از   در این دوران که شدبه سال مالیاتی امپراطوري روم گفته می تیمقبالً گف است که
تاریخ سوم هم که سـال   قدره است.الشهر  تاسیستاریخ دوم سال کُلُنی شدن یا . دوشنسبت به سال مالیاتی زده می

 نرفتهبه کار  ، هاجري یا عربیگونه پسوند هجريیعنی هیچ اشاره دارد.» بر طبق اعراب« 42سال به  که اعراب است
ید، یعنی سال ترمیم و بازسازي حمام و نصب این آمیالدي به شمارش درمی 622-621. سال چهل و دوم هم از است
  .م. است 664-663کتیبه 

  

  

                                                        
من در ابتدا تصمیم داشتم کتیبه را مانند نمونه انگلیسی سطر به سطر ترجمه کنم. ولی به سـبب عـدم انسـجام مـتن، تـرجیح دادم       -1

 بیندازد.  هاي هر سطر نظرتواند با توجه به متن انگلیسی، به نوشتهترجمه منسجم باشد. مخاطب کنجکاو می
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 تواند نام آرامی معاویه، کلمـه امیرالمـومنین، و کلمـه   اي، خود مینکته جالب این کتیبه این است که هر خواننده

را در سـطر اول نشـان دادم   » اامیـر  «، »ماآویا«، »عبدالّا«عبداهللا را در دو سطر اول بخواند. من در تصویر زیر کلمات 
(حـرف الـف پـس از کلمـه امیـر، بـراي واژه        واضحی قابل مشاهده اسـت. به صورت  مدر سطر دو» لمومنین«ولی 

  المومنین در خط دوم است.)
و در هـیچ   عاویه خود را عبـداهللا خوانـده  م اوالً ه جالب توجه است این است کهدیگري که از این کتیباي ههنکت

مصـري، کـه خـود را از    -از این پس حاکمان عرب، در مقابل دیدگاه ایرانـی  در واقع خواند.کجا خود را خلیفه نمی
ند. معاویه کنخطاب می ]=عبداهللا[ یا خدمتکار خدا ي خدادیگر بندهبه قولی خود را خادم یا  دیدند،نژاد خدایان می

نه در اینجا و نه در هیچ کجاي دیگر، حرفـی از   ،معاویهماآویا یا  . ثانیاًکندخطاب می خود را امیرالمومنینصرفاً  نیز
را آورده اسـت.   MAAVIAیـا   )MAAỮḮAمعاویه در این کتیبه نام آرامی خـود (  د. ثالثاًآورنَسبش، ابوسفیان نمی

 رفته، کهبه کار  Muawiya عربی آن، یعنیبه شکل نه  و Mabias یونانی آن، یعنیبه شکل نه نام معاویه، این یعنی 
 Peter von Sivers این بسیار مهـم اسـت.   معاویه کتیبه را با صلیب آغاز کرده است.رابعاً  جاي تامل دارد. این امر

معاویـه خـود را یـک پادشـاه مسـیحی       نویسـد کـه  با توجه به این کتیبه مـی شناس دانشگاه یوتا (در امریکا) اریخت
، خود را پادشاهی بودن توان به این دیدگاه، این عبارت را نیز اضافه کرد که معاویه در کنار مسیحیدانست و می می

شناسان آلمانی) زده شده است که معاویه فردي ایرانی است، که هایی (توسط اسالمدانست. در واقع گمانهآرامی می
با دیـدگاه  » سوري«معاویه را باید بدون هیچ تردیدي فردي  ،من گمانآورم ولی به ها را مین گمانهدلیل ای به زودي

» معاویـه «خواند. در واقع واژه می MAAVIAیا » ماآویا«، سریانیي دانست که نام خود را با لهجه یکتاپرستی اولیه
داند یا خیر، بحثی دیگر عاویه خود را عرب هم میي سریانی است. اینکه آیا م»موآویا«یا » ماآویا«ي نام معرب شده

گمان نویسنده این سطور این است که ماآویا را باید از اعراب غسانی سـوري دانسـت کـه تعلـق خـاطر بـه        است.
ولی با این اوصاف، تعلق خـاطري بـه    داند.جغرافیاي سوریه دارد. به همین دلیل پایتخت خالفت خود را دمشق می

دیـن  در بـاب   حاضر است دست در دست ایرانیان گذاشته و حکومت بیزانتس را سـرنگون کنـد.   بیزانتس ندارد و
یکتاپرستی اولیه است که شاید به صابئین حران  توان گفت که به احتمال بسیار زیاد، دین وينیز می معاویهشخصی 
پـس بـا   یحیی تعمیددهنده است.  ارادت وي به باشد. مدرك این قول، شبیه آنان نزدیک شدهاي هها یا فرقو مندائی

مسـیحی  هـاي   سکه بـه نـام مسـیح و عنصـر    این رو این وصف، معاویه دلیلی براي مخالفت با مسیحیان ندارد و از 
گرچـه در  کنـد.  ها به یحیی تعمیددهنده نیز نظر دارد و آرامگاه وي را شـکوفا مـی  کند. و نیز در این سکهضرب می

یکـی از آنهاسـت، و نیـز گفتـه شـده کـه همسـر وي        نیـز  که پدر یوحنا دمشقی  دربار وي، مسیحیان زیادي هستند
به احتمال زیاد خود معاویه مسیحی نیست. زیرا اگر او مسیحی بـود تمـام سـعی و تـالش     مسیحی بوده است، ولی 

اشـکال  امروز او و حکـومتش را بـا   نظر خود را در جامعه پیاده کند و نتیجتاً ما  ساخت که مسیحیت مدخود را می
تـوان  شناختیم. ولی ما مدرکی در دست نداریم که وي شخصاً مسیحی باشد. امـا مـی  ، میکردمسیحیتی که دنبال می
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بهتر است که معاویـه را حـاکمی    شاید خواهند داشته باشند.گفت که مسیحیان را آزاد گذاشته تا هرگونه تفکري می
ها شده ولی با توجـه بـه   ن و اهمیت آن در حکومت به تودهسکوالر در معناي امروزي آن بدانیم که متوجه نقش دی

  طرفی را بگیرد.سعی دارد طرف بی -دهد که هرگونه تفکر دگمی جوالن می -م فضاي فکري اواسط سده هفت
  

  :کتیبه سد طائف
) در ب بنـد آیه باقی مانده که بر روي یک سد (یک سنگ نبشته دیگر از معاو قیس]قدره [=امالبه جز کتیبه شهر 

. بد نیست که مانند کتیبه قبلی ابتـدا  است تاریخ خوردهم.  678 و به سال نقرشهر طائف در غرب عربستان سعودي 
  بیاوریم.را آن  تصاویر و ترجمه انگلیسی این کتیبه را مرور کنیم سپس ترجمه فارسی

  

  
  58نبشته سد طائف، سال  سنگ

  
The translation of the inscription is: 

1. This dam [belongs] to servant of God Muʿāwiya, 
2. Commander of the believers. ʿAbdullāh b. Ṣakhr built it 
3. with the permission of Allāh, in the year fifty eight. O 
4. Allāh, pardon servant of God Muʿāwiya, c- 

5. ommander of the believers, and strengthen him, and make him victorious, and grant the 
6. Commander of the believers the enjoyment of it. ʿAmr b. Ḥabbab wrote [it]. 
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  :ترجمه فارسی
  هر، بـه اذن خ  عبداهللا، معاویه، امیرالمومنین [متعلق است] بهاین سد داونـد در سـال   . [و] عبداهللا ابن سـ

اویه، امیرالمومنین، بخشش اعطا کن، [به او رحم کن] و او را خداوندا، به عبداهللا، مع. ساختهرا آن  ام58
[یـا  از او سود ببرند. [این سنگنبشته را] امر بن حبـاب    ، و اجازه بده تا مومناناش دهیاريقوي ساز و 

  . نوشته استجناب؟] 

 
  نبشته معاویه در سد طائف سنگ

  شوددیده می به وضوحنام معاویه  ، سمت چپ؛اولسطر 

 
هجري یا هاجري و یا حتی اسـالمی   ،گردد که پسوند عربیام برمی58بینید تاریخ این سنگنبشته به سال چنانچه می

جالب اینکـه  . ویه استزندگی معاهاي  سال واپسینم. یعنی  678مقارن با (اگر قمري باشد) هجري  58ندارد. سال 
هاي  راویان برون مرزي، درباره سالهاي  این کتیبه و گفته بینیم. یعنیپس از این کتیبه هیچ اثر دیگري از معاویه نمی

گزاري برخی حـروف اسـت و ایـن نشـان     نبشته، نقطه نکته دیگر این سنگ .تطابق دارد و مرگ او معاویهحکومت 
خـود را خلیفـه   در هـیچ کجـا،   بینیـد معاویـه   چنانچه مـی . کندلی خود را طی میدهد که خط اعراب مسیر تکاممی

  است.  محمد نداشته و قرآن به اسالم، اشاره سندي، هیچآورد و در نخوانده، نام نسب خود را نمی
  

  :یحیی تعمید دهنده
کـه تنهـا بنـاي بازمانـده     ، شناسیممی» مسجد جامع اموي«نام با را آن  هی در دمشق وجود دارد که امروزهرامگاآ

کلیسـایی بسـیار قـدیمی اسـت و      ما این مسجد بسیار مهم در واقع، ااست ما رسیدهدست امویان است که سالم به 
پاسخ این  توان گفت قبل از اینکه کلیسا باشد یک بارگاه بسیار مهم است. مسجد جامع اموي در اصل کجاست؟ می

  ».معمدانی یحیتعمید دهنده یا  رامگاه یحییآ« :است
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هم است. یحیی تعمید دهنده تا چه حد براي مسیحیان م  دانند کهمیبه خوبی شنا هستند آکسانی که با مسیحیت 
داننـد. بـه گفتـه اناجیـل     دهنده هستند و او را پیامبر خودشان مـی  در واقع پیرو یحیی تعمید مندائیان یا صابئین نیز،

تا اینکه یحیی، خود  ؛اندرا داده کردند که یحیی همان مسیح است که نوید آمدنشارگانه، مردم در ابتدا تصور میچه
دیگریست. یحیی کسی است که مسیح را غسل تعمیـد   واقعی شخصاو مسیح نیست و مسیح   گوید کهبه مردم می

فرزند زکریاست، همـان کـس کـه از خـدا      یحیی صفت تعمید دهنده را از همینجا به ارث برده است. اساساً وداده 
بـه او   چنانکه خود زکریا متعجب شد ولـی خـدا   .فرزندي بدهد و همسرش در اوج پیري باردار شدخواست به او 

ن کوکی عنوان پیغمبـري  مد، از هماآایست که با این معجزه به دنیا بچه یحیی. .ساده است اوکار براي  گفت که این
  .کردمییا بود و از ازدواج پرهیز ، تارك دنرا کسب کرد

دریافته بود که مانند بیـزانتس، نیـاز بـه یـک     به خوبی معاویه در غرب، براي تحکیم بخشیدن به پادشاهی خود، 
 اره بزنـد. و بـراي ایـن کـار باسـیلیک     حکومـت را بـا مـذهب گـ     ن،آداري دس دارد که با حفظ و نگـه زیارتگاه مق

]basilica[ رامگاه یحیـی  آکند. رامگاه یحیی تعمید دهنده است را انتخاب میآچهارگوشی که  عبارتی کلیسايه یا ب
قـرار  آن  دهنـده در  که طبـق روایـات سـرِ یحیـی تعمیـد      جاي گرفته بوداست که در یک بخش کلیسا اي هخمددر 
زیـادي  هـاي   رتگـاه بیـزانتس زیا مـثالً  دادند. ین همین کار را فرمانروایان دیگر نیز انجام میع فراموش نکنیدشت. دا

و سیاسـت را   توانست با این اماکن مقدس، دیـن بلکه می داشت، بسیار زیاديهاي  مدآدرها  آن داشت که نه تنها از
امپراطـور    بـود کـه   يدرآمـد  یکی از اماکن مقدس پـر  »الرصافه«در شهر » سرجیو«شهید رامگاه آمثالً بهم گره بزند. 

هـاي   ت سرجیوي مقدس به کنستانتینپول، و گزارش یک سـري داسـتان  صشستازیوس با بردن بخشی از انگشت ناآ
هـاي   ر یادداشـت د ]Gregor Von Tours[ گریگور فـن تـورس   .کسب کردآن  العاده زیادي ازمد فوقآمذهبی، در

آنجا که نیاز دارد ولی از اش به مقدسات عاویه نیز براي تحکیم فرمانرواییم. اش این واقعه را ثبت کرده استروزانه
یعنی یحیی معمدان. این امر باعـث شـده برخـی تصـور      اندازداش دست میزمانهترین فرد کسی را ندارد به مقدس

گفتیم که این امر قبالً  ما نیزداشته باشد. ها  آن کنند معاویه مندائی یا از صابئین حران بوده یا خویشاوندي نزدیکی با
 از اسالم و پیامبر عـرب اساساً  معاویه یت بسیار زیادي دارد این است که. ولی چیزي که در اینجا اهمبعیدي نیست

رامگاه یحیی تعمیـد  آاش به مذهب نیاز دارد، ذهبی که براي گره زدن فرمانرواییخبري نداشته است و نماد م اسالم
  .دهنده است

اشد یا دین اسالم را به بیراهـه  شناخته که بخواهد مسلمان بپس با این اوصاف، معاویه اساساً محمد نامی را نمی
پرداز عباسی اسـت کـه از وي نفـرت    ببرد. تمام توصیفاتی که از این حیث در مورد او شده، کذبیات مورخین دروغ

این عبدالملک مـروان و ولیـد بـن عبـدالملک      کهخواهیم دید با شواهد و مدارك بسیار زیادي  داشتند. به زودي ما
اندازند، ولی تنها در دوره هشام ابـن عبـدالملک   محمدیانیسم را راه میبه قولی یا  و »پروژه محمدسازي«هستند که 

    رود.این پروژه تا سطح شخصیت سازي براي محمد پیش می
  



 / فصل ششم: اسناد درون مرزي 351

  :عرب بیزانتسیهاي  سکه
هـا کـه موسـوم بـه     . این سکهزیادي از زمان معاویه کشف شده که با الگوبرداري از بیزانتس زده شده استهاي  سکه 

بیزانتسی هستند، به ما اطالعات زیادي از وضعیت اجتماعی این عصر و برنامـه سیاسـی حـاکم در دوره    - عربهاي  کهس
ـ        يها نگارهدر یکی از این سکهدهند. معاویه می از نـور دارد مشـاهده   اي همسـیح یـا فـردي مقـدس کـه دور سـرش هال

دیگـري کبـوتر و    يسـکه در مسـیح اسـت.   عیسـی  تولد شود که یادآور دیگر درخت نخل دیده می اي سکهشود. در  می
شـود، و  حمام القدره که با صلیب آغاز مـی  ها وجود دارد و با توجه به کتیبهشود. صلیب در اکثر سکهدیده می برّهدیگري 

هـا   آن اکـرد و بـ  دوسـتی مـی  هـا  اند معاویه با مسیحیاسناد خارجی که شاهدان زیادي گفتههاي  همچنین با نظر به نوشته
مـثالً  در بخش غربی امپراطـوري جریـانی زنـده دارد.     توان گفت که مسحیت در ایام معاویه خصوصاًمی پس مهربان بود،

شـود کـه معلـوم    شده از شهر حمص، نقش صلیب در جاي به جاي سکه با یک فرد ایستاده دیـده مـی   یافت ايسکهدر 
هـاي   هـا همیشـه امـا و اگـر    پادشاه. گرچه تاریخ زدن ایـن سـکه   نیست مسیح است یا یحیحی تعمید دهنده یا شاید خود

انـد. و آنچـه حـائز اهمیـت     م. ضرب شده 690تا  660ها از این سکه ، این است کهخودش را دارد ولی آنچه مسلم است
 شـود. اگـر جامعـه   دیـده نمـی  آن  اثري از محمـد، اسـالم و عناصـر   ترین  کوچکین است که هرگز، در هیچ کجا، است ا

ایـم  اسـالمی قـرار گرفتـه    مطلقاًاي  ه حد جلو رفته است که ما در دورآن  گویند تاکه روایات متعارف میآن گونه  سالمیا
به این ربـط نـدارد کـه جامعـه اسـالمی       مسئلهشود؟ این و اسالم دیده نمی قرآن از محمد، - ولو اندك  - چرا هیچ اثري 
ـ   ولی  - چندي پیش آوردیم  الیل این امر راد -  ن یاد نگرفتههنوز سکه زد غایـت دور از ذهـن را   ه حتی اگـر ایـن راي ب

یـا هـر سـند    اي، سـنگ قبـر، پـاپیروس    ي جـاده آید که چرا هیچ کتیبـه، سـنگ نبشـته   این سوال پیش می آنگاهبپذیریم، 
- خن رانـده به اندازه کافی سـ آن  است که در مورد» برهان سکوت«د؟ این همان دهاز اسالم نمی دیگر خبري اي سکهغیر

، کسی کـه کمـابیش   رابرت هویلند ،شناس آمریکاییاسالماین سکوت تا جایی محققان را حیرت زده کرده است که ایم. 
در واقع تمام محققانی که بـا وجـود شخصـیت واقعـی محمـد       را نیز به حیرت انداخته است. بوده با تواریخ سنتی همراه

شـود؟ حتـی   که چرا در این دوره هیچ عنصري از جامعه اسالمی دیـده نمـی  توانند این سوال را پاسخ دهند موافقند، نمی
گونه شناختی از محمد ندارند. به همـین دلیـل   فرماندهان معاویه یا پس از وي، عبداهللا ابن زبیر و حاکمان زبیري نیز، هیچ

    زبیریان نیز، سکوت مطلق حکمفرماست.هاي  در سکه

  
  وران معاویهسکه پیدا شده از حمص (امسا) از د
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غـاز  آغاز کند، با صلیب آعبارتی دینی  نکه با نام خدا یاآجاي ه معاویه کتیبه شهر قدره را بباید یادآوري کرد که 
گنجاند. چنانچـه گفتـیم معاویـه خـود را     مسیحیت را میهاي  بخش غربی نیز نمادها و المانهاي  کند. او در سکهمی

 احتـرام   شـد. داري مینگهآن  درسر یحیی تعمید دهنده مقدس کرده بود که  داري زیارتگاهیمشغول به حفظ و نگه
از قبیل صلیب، کبـوتر، نخـل،    عناصري با انجیل در عیسی تعمید داستان و تعمیددهنده یحیی و مسیحیت به معاویه

وات  زیـر هاي  پشت سکهبراي مثال . ورده شده استآعاویه با الگوبرداري از بیزانتس مهاي  رّه و... در سکهبm  بـا) 
در روي ایـن سـکه دو تصـویر آخرالزمـانی کـه کنـار هـم         .تاجی از صلیب حک شـده اسـت  و  )40ارزش عددي 

  شود.دیده می به وضوح ،اند ایستاده
  

  

  

  
  نقش صلیب و تصاویر آخرالزمانی

  عرب بیزانتسی دوران امويهاي  سکه
  

اکی ایستاده، معلوم نیست خلیفه است یا مسیح. گرچـه بـه   آخرالزمانی ترسناي ه در سکه دیگري یک نفر با چهر
دهد که این نشان می تصویر کند ایستاده در وسط سکه ساز تصمیم داشته هاله نور را دور سر مردرسد قالبنظر می

تاج نخل که نشانه تولد مسیح اسـت بـه خـوبی    با  mوات نیز، پشت سکه  مرد آخرالزمانی شخصیتی مقدس است.
  ود.شدیده می

  

  

  

  
    

  متعدد با نقش دو خلیفههاي  ي اموي، صلیبسکه   الزمانیسکه معاویه با تصاویر آخر

 هاي بیزانتسی الگو گرفته شده از سکه

یک فرمـانرواي عـرب، و یـا یـک     در کنار  نقش یک برّه یا نقش یک کبوتر را غالباً این دورهدیگر هاي  در سکه
هاست که به تک خلیفه، دو خلیفه، و از این سکهاي هي فوق، نمونسکهبینیم. میر گیا یک موعظهخرالزمانی آچهره 

همان هراکلیوس هسـتند کـه چفیـه و عقـال عربـی روي       تقریباًها، روي سکههاي  سه خلیفه مشهورند. گرچه خلیفه
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گویی ین سکه وجود دارد که محققان را سخت مشغول خود ساخته. در اولی یک سکه سرشان گذاشته شده است. 
کـه در   دهنده اسـت  یحیی تعمید متعلق به احتماالًاین سر  است. گرخرالزمانی یا موعظهآ سر یک نفر در دستان مرد

کند. در کنار سـر (شـاید   دست چپ مرد وسط تصویر است و دست راست وي گویی به آسمان یا صلیب اشاره می
از نور بـا تـاج صـلیب دارد. پشـت      ايههالصویر، گویی شود. مرد وسط ت) یک تصویر شبیه بره دیده می؟هم گوي

  انگلیسی صلیبی نقش بسته است.  Mسکه نیز بر روي حرف 
  

  
  

به همین شکل، تصاویر مختلفی مانند گرفتن گوي در دست، صلیب و یا حتی نقش بره و دقیقاً  سکه دیگري نیز
  شود.دیده میآن  کبوتر در

  

  
  

تعمید دهنده در دستان مرد وسط تصویر است، تردید کند. تصویر دیگري نیز  شاید پژوهشگر به اینکه سر یحیی
در دست راست این مرد یک نیزه کـه در   خواهد به سر یحیی اشاره کند.وجود دارد که گویی با تفکیک بیشتري می

 حمـل آدم  (در حاشیه) یک صلیب و چیزي شبیه برگ خرما قرار گرفته و در دست چـپ گـویی سـر یـک    آن  کنار
  شود.دیده می نسبت به تصاویر قبل با وضوح بیشتري درخت خرماآن  و روي Mوات در پشت این سکه  شود. می
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ـ  ، جنبشقرآن ان معاویه، هیچ اثري از محمد،پیدا شده، از زمهاي  بینید در تمام سکهچنانچه می ی، اسـالم و  قرآن
هـا   آن دراسـت  » به نام یزدان«عبارت که معادل عربی  »بسم اهللا«عبارت فقط  شود.رویت نمیدیگر اسالم هاي  لمانا

شـود، و نـه در   دیده مـی آن  معروف اسالم درهاي  زیرا نه شعار دنداریا دین خاصی و ربطی به اسالم شود دیده می
حمـد مشـاهده   ، اثري از اسالم یا ممانده از این دورهبه جا ها یا کتب ها یا نامهدیگر یا کتیبههاي  ها یا سکهپاپیروس

مـان فرمـانروایی   در ز :کنـد کـه  اشاره مـی ] Kurt Bangert[ ورت بانگرتک آلمانی شناس اسالم بارهدر اینشود. می
از ایمان آوردن شهروندان به اسالم مشاهده شده و نه یک مدرك (هم دوره معاویه) از اسالم در اي همعاویه، نه نشان

. کـورت  نداشـتند ) اسـالم ( جدیـد  مـذهب   ساختند و اطالعی ازیسا میمسیحیان مانند سابق کل[...] دسترس است. 
کـرد (عالمـت صـلیب در سنگنبشـته     مسیحیت استفاده میهاي  نشانه از علت این به معاویه بانگرت معتقد است که

توانسـت  چون در سوریه و فلسطین، مسیحیت یک قدرت بود که معاویه نمی ها)قیس یا در سکهیه در حمام اممعاو
مسیحیت دلیل بر مسیحی بودن معاویه نیست، اما هـیچ  هاي  استفاده از این سمبل. این فاکتور قدرت را نادیده بگیرد

  . سندي هم که نشان دهد معاویه مسلمان بوده یافت نشده است
  

  :گیرينتیجه
چـه  تـا اینجـا    نـی، ما تمام اسناد مهم پیدا شده از دوران معاویه را از نظـر گذرانـدیم. بـا تمـام ایـن مـدارك عی      

معاویه حاکم امپراطوري عظیمی شده که اگر خالصـه کنـیم، در یـک     توان جز این داشت کهگیري دیگري می نتیجه
عمـالً   ر کـرده و یا...؟) عبوابوتراب؟ دار حکومت در شرق (علی؟ عباس؟ داعیهترین  خونین داخلی، از بزرگ جنگ

و با رواداري بدون اینکه نامی از اسالم در میـان باشـد    ن شدهستاروم و عرب ، بخش عظیمی ازوارث حکومت ایران
جـایگزین   کـه  امیرالمومنین و عبداهللا لقب  تا مسیحی پر شده، صلیب با نماد که ي اوکتیبهاز  گرداند.حکومت را می

از زمـان او،   مانده جاه ثار بآدر هیچ کدام از  بیزانتسی،-عربهاي  ساسانی تا سکههاي  از سکه قاب ساسانی شده،ال
دو عدد مهري که از معاویه پیدا شده گرچه حاوي  .اسالمی نیست ي دیگرو هیچ مولفه قرآن محمد، اثري از اسالم،

 »امیـري وریوشـنیکان  «را بخش شـرقی او  هاي  سکه، کلی از ساسانیان الگوبرداري شدهبه طور نوآوري هستند ولی 
مسـیحیت نسـتوري و    عناصـر بخـش غربـی،   هـاي   سـکه . شـود مه میخوانده که امیرالمومنین [رییس تامینات] ترج

رامگاه یحیی تعمیددهنـده در کـار معاویـه، نشـانه ایجـاد یـک تقلیـد        آاندازه به کند. اهمیت بیمندائیان را حمل می
مد و در عین حال تجمیـع  آبیزانتس و کسب در براي مقدسشهید سرجیو رامگاه آشم و همچشمی از پادشاهی یا چ

نـه اینکـه مسـلمان    «، اودهد که رامگاه یحیی تعمید دهنده، بار دیگر نشان میآاست. احترام معاویه نسبت به  اهتوده
وجود چنین شخصی براي او ضروري است ولی معاویه بـه   اتفاقاً. از محمد و اسالم او خبر ندارداصالً  نیست، بلکه

  » شخصی به نام محمد هیچ اطالعی ندارد.پردازد، این یعنی از آرامگاه یحیی تعمید دهنده میتزئین 
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  شورش عبداهللا ابن زبیر - 4
چنان صلح و آرامـش را در ممالـک پادشـاهی    برخالف تبلیغات اسالمی اعصار بعدي، معاویه پادشاهی است که 

ي با این بار پنکاي دیدیم که و که در بخش یوحنا اند. چنانخود برقرار کرد که افراد زیادي به این امر شهادت داده
. ولـی  ایـم نه دیده و نه از پـدرانمان شـنیده  را آن  معاویه چنان صلحی آورد که نمونه عبارات شهادت داده است که

معاویه نیز مثل بسیاري از پادشاهان بزرگ اعصار مختلف، نتوانست موقعیتی تثبیت شده را بـراي فرزنـدش فـراهم    
خ داد که در روایات متعارف این دوره را با عنوان فتنه دوم دسته هایی ربالفاصله پس از مرگش قیاماین رو آورد از 
ـ   ناکنند. اسناد اسالمی گفتهبندي می عبـارتی دیگـر   ه د که نطفه این شورش را خود معاویه با والیتعهدي یزیـد یـا ب

ه دالیـل دیگـر   ب» شهر مقدس«ابن زبیر حاکم آید عبداهللا موروثی کردن پادشاهی کاشت. اما چنانچه از اسناد ما برمی
است دردسرساز  ايسکهها به دلیل وجود طغیان کرده است. در اینجا دو نظریه وجود دارد. و این اختالف در نظریه

    ؟[=هاجري=هجري] است یا یزدگردي عربی که این تاریخ روشن نیستبوده ولی  53به سال آن  که تاریخ
توانـد  ها به مراتب مـی بودن آنهاست ولی تاریخ این سکه دارساسانی تاریخ-عربهاي  گفتیم که مزیت سکه قبالً

عربـی   53ضرب شده است. اگر این سکه بـه سـال    53تر هم بکند. سکه عبداهللا ابن زبیر نیز در سال کار را پیچیده
ناکـامی و   و نهایتـاً  تش یونانیآران شکست معاویه از بامیالدي باشد، محاصره کنستانتینپول و  674سال  مصادف با

م. و تحقیر سپاهیان نوظهور عرب با قرارداد صلحی کـه معاویـه را متحمـل دادن     678در سال  بازگشت از بیزانتس
عبـداهللا   پنهـانی  سـکه زدن  اینکهآن  ، پیامد مهمی دارد وکردها میها و بردهج ساالنه سه هزار سکه طال با اسبخرا

نشـان از کودتـاي    53سـال   بـه  »ریوشـنیکان امیري و«ه عنوان ب »عپدوالي زوپیران«ابن زبیر با نام ایرانی خود یعنی 
 امیرالمـومنین به عنـوان   بخش شرقی امپراطوري معاویه و برکناري او از حکومت و پذیرفتن عبداهللا زبیر [=زوپیران]

ـ  (امیري وریوشنیکان)  ه سـال است. خاصه اینکه از این زمان به بعد ما فقط کتیبه سد طائف از معاویه را داریم که ب
و البته معاویه هنـوز خـود را امیرالمـومنین (بـا زبـان عربـی) خطـاب         استتاریخ خورده  )م. 679-678عربی ( 58
بخش شرقی از همان دوران معاویه قیام کرده، ولـی بخـش   در خالل جنگ معاویه با کنستانتینپول، . این یعنی کند می

است. هیچ خبري از قیام فرزند علی در عاشوراي محـرم سـال   غربی تا زمان یزید ابن معاویه به کار خود ادامه داده 
، در هیچ کجا نیست. امـا نویسـندگان   ندرا کنار زدها  آن و فرزندش هجري یا قیام فرزند سردار شرقی که معاویه 61

شدن  ضرب نکته جالب این است کهاند. را ثبت کرده(و حتی مختار ثقفی) برون مرزيِ زیادي، قیام عبداهللا ابن زبیر 
هـدایت تمـام ایـن    دهـد،  نشـان مـی   »دارابگـرد «در به عنوان امیرِ وریوشـنیکان  [=عبداهللا]  »ي زوپیرانعپدوال«سکه 
گواینکـه در تمـام   خـورد.  از شهر دارابگـرد رقـم مـی   پادشاهان ساسانی، دوران هاي  رویداد به ماننددقیقاً  ها، جریان

فقط این ولیکن  گیري استقابل پیصعب و دیگر حاکمان زبیري عبداهللا و برادرش مهاي  مناطق جنوبی ایران سکه
اجـازه  » دارابگرد«کند. گویی هیچ شهري جز را ضرب می» امیري وریوشنیکان«است که عنوان » دارابگرد«شهر 

پادشـاهی از دارابگـرد و   [=اعتبـار]  کردیت  :ندارد این کار را انجام دهد. و معناي این امر، فقط یک چیز است
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هـاي   ها سکه با ناماین مطلبی است که نباید فراموش شود. در این دوران ده شود.سی پساساسانی گرفته میبروکرا
  ها به شهر دارابگرد است. مختلف ضرب شده است ولی تمام نگاه

ایـن  جالـب   .نیسـت  عناصر این دیـن  خبري از اسالم وهیچ عبداهللا ابن زبیر نیز هاي  سکهدر  دیگر اینکه مسئله
حاکم شهر مقدس است ولی نه تنهـا خبـري از اسـالم بـه مـا       عبداهللا ابن زبیر مسلمانان،هاي  بر طبق گفته که است
او با نام ایرانی خود یعنی عپـدوالي   دهد که اوالًبه ما نشان می به وضوحآمده از وي به دست بلکه اسناد  ،دهدنمی

(خورستان و فارس، سیستان و...) یران و حاشیه خلیج فارس ا جنوبیهاي  او حاکم بخش زند، ثانیاًزوپیران سکه می
 بـوده اسـت.   و...) ، بصـره (یعنی تا مناطق تیسفون، کوفه، نجفي ساسانی در دوره ایران غربیهاي  همچنین شهر و

شـود.  شرقی امپراطوري معاویـه مـی  هاي  این مناطق، بخشتمام  اگر امپراطوري معاویه را دو بخش در نظر بگیریم،
ایـن یعنـی او خـود را امیرالمـومنین      زنـد، سکه می» امیري وریوشنیکان«با عنوان  نیز جه کنید که عبداهللا ابن زبیرتو

بـر  » عپدوالي زوپیران امیري وریوشنیکان«  ابن زبیر با عبارتخوانده است. در واقع عبداهللاباالترین رتبه پس از اهللا 
از بخـش شـرقی    ساسـانی -گویـد کـه فـردي عـرب    می ان وقتضرب شده از دارابگرد به مردم جههاي  روي سکه

پساساسانی هم مهر تاییـد بـه   قیام کرده است و بروکراسی  ،امپراطوري پساساسانی، که متعلق به فرهنگ ایران است
  بودن وي زده است.» وریوشنیکان امیرِ«

-می »از«ر یک بار بیاید به معناي در مورد نام ایرانی عبداهللا ابن زبیر، جالب است که حرف الف و نون پایانی، اگ

 این احتمال وجود دارد کـه را نشان دهد.  نَسبیتواند وابستگی محلی یا می» از«گیرد. یعنی عپدوال از زوپیر، که این 
 شاید هم نام دیگر مکه، زوپیر باشد. دانسته استزوپیر   خود را از شهرزوپیر نام یک قبیله یا یک محل باشد و عبداهللا

به محلی اشاره دارد، این محل » زوپیر«. بد نیست که در این مورد تحقیق شود که اگر ي حاکم شهر مقدس بودزیرا و
اند. فرآیند بسیار عالی دادههاي  ي عباسی به او نسبنویسان دورهبعدها قصهکجاست؟ ولی اگر چنین باشد این یعنی 

 »ابن سعد«یعنی  »واقديالکاتب «گیرد که یهودیان نشات میب دادن به افراد بزرگ از یک عقده تاریخی در مقابل سنَ
بلکه فرزند یک قبیله  ،فرزند زبیر نامی نیست زند. عبداهللا ابن زبیر نیز احتماالًبه شدت به این جریان تقلیدي دامن می

زند به لحاظ همیشه به معناي فر» ابن«یا یک محله است که براي وي اهمیت داشته است. الزم به ذکر است که واژه 
آن  کلی جمعیتی که فرد خود را متعلق بهبه طور تواند به محله یا قبیله و یا نیست بلکه گاهی میآن  شناختیزیست

طور است. همین امروز هم ما با اصطالح عامیانه به جاي عبارت  ها همیندر تمام فرهنگ داند اشاره کند. معموالًمی
توان به محمد می مسئلهدر اثبات این » هستم yیا  xي شهر بچه«گوییم من می» هستم yیا  xمن اهل محله یا شهر «

طالب از اند فرزند علی ابن ابیو گفتهبوده  امام مختار ثقفی اندتواریخ اسالمی گفته کسی که .اشاره کردنیز ابن حنفیه 
ها اشاره دارد. چه دلیلی دارد راهیمییعنی اب» حنفیان«حنفی در پسوند نام وي به حالی که مادرش حنفیه بوده است در 

که فردي را با نام مادرش خطاب کنند؟ آن هم وقتی پدرش، یل عرب بوده باشد؟ چه کسی این افتخار نسبی را دراین 
این دهد که این داستان، از اساس از کذبیات دیگر اخبارنویسان اسالمی است. ما اندازد؟ این نشان میدوران دور می

  کنیم.  ر دیگر در مورد نام ایرانی عبدالملک مروان دنبال میرا با مسئله
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باید با نام ایرانی خود سکه بزند؟  »عپدوالي زوپیران«این است که چرا ابن زبیر یا  اما آنچه در اینجا اهمیت دارد
خود را  عموالًایرانی است. اقوام یک کشور مهاي  تواند داشته باشد که او از عرباین واقعیت چه دلیلی جز این می

یکی فرهنگ  دانند.یعنی خود را متعلق به هر دو فرهنگ می دانند.می خود ملیت تربه طور عام وخود قوم  متعلق به
بزرگ شده. نام پارسی عبداهللا ابن زبیر آن  دوم فرهنگ ملتی که درکی، عربی، کردي، لري، بلوچی و.... ترقومی مثل 

معاویـه   تواند به ما بدهد که او عرب ایرانی است؟چه پیامی جز این را می ها، و منطقه تحت حکومت وي،بر سکه
 mabiasکند. در کتیبه یونـانی نـام خـود را    ها ضرب میخود را در سکه [=ماآویا] آرامینام و  [=معویه] نام معرب

ـ از غسـانیان مـی   ننوشته است. این یعنی معاویه خود را از فرهنگ سوري عربی و احتماالً بـه همـین ترتیـب،     د.دان
  دید.لخمیان می از عبداهللا ابن زبیر هم خود را از فرهنگ ایرانی عربی و احتماالً

  

  
  امیري وریوشنیکان - عپدوالي زوپیران 

  

ایـن  م.  680توان حوادث قرن هفتم را تا ابتداي دهـه  میعرب باشد،  53، اگر سکه متعلق به پس با این رویکرد
، خسروپرویز قدرت برتر جهان است، بـا شکسـت ناباورانـه از    ابتدایی این سدههاي  لسادر  بازسازي کرد کهگونه 

ي روي دسـت امپراطـوري   پس از او یزدگرد تنها کسی اسـت کـه توانسـته جنـازه     .شودبیزانتس برکنار و کشته می
ز یزدگـرد سـوم،   شـود. پـس ا  بدمد که ایـن امیـد بـرآورده نمـی    آن  دارد به امیدي که مسیحا دمی درساسانی را نگه

، با شکسـت سـردار شـرقی کـه از     پادشاه بعديبه عنوان  معاویهآمده و به وجود  اختالف بین بخش شرقی و غربی
پـذیرد کـه بـه او    گیرد. بخش شرقی امپراطوري وي میآمده و حکومت را در دست می باالایرانی است، هاي  عرب

کنند. ولی [امیرالمومنین] براي وي ضرب میامیري وریوشنیکان رابگرد با عنوان داهاي  سکهاین رو کردیت بدهد از 
 ازناباورانـه  با شکست را بپذیرد. اما این حاکم قدرتمند نیز، » گذردراه بیزانتس از کربال می«شرط که سیاست آن  به

 53وي در سال  بر ضد زوپیران واليدپعدیگر  به دلیلیشده و یا برکنار باران آتش یونانی در سواحل کنستانتینپول، 
کردیـت خـود را از دارابگـرد و بروکراسـی پساساسـانی       بـه زودي . عپدوالي زوپیران کندکودتا می م. 674عربی یا 

. شـود او نیز برکنار می به زوديولی  .گیردمی معاویهرا از  ]امیرالمومنین[= »امیري وریوشنیکان« و عنوان مهم گرفته
داهللا زبیر در مکه توسط حجاج بن یوسف کشته شد، ولی اسـناد امـروزي   گویند عبنویسان حکومت عباسی میقصه
کـارش را بـه اتمـام    و یـا الاقـل در آنجـا     رودخر عمرش بـه کرمـان مـی   آداهللا زبیر نیز برکنار شده و تا گوید عبمی
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 650ز دهـه  ا سـاالري ایـران پساساسـانی مـدیریت گـذار را     اینکه دیـوان آن  نا دارد؛ وها یک معتمام این رساند. می
  .در دست گرفته است ، س از مرگ یزدگردمیالدي

د و معروف است کـه حاکمـان   ندهبه کار خود ادامه می هامیرند، ولی بروکراسیها میمعروف است که حکومت
یـک حکومـت دارد.   هـاي   ساالري اشاره به اداريی یا دیوانساالرها هستند. بروکراساصلی در یک حکومت، دیوان

در سده هفتم نیز،  .کنندگذار را مدیریت میعمالً  حکومت قبلیهاي  هم با سقوط یک حکومت، اداري مروزهمین ا
بـا   ،اولیگ متذکر شـویم کـه   هاینتسجا دارد از قول کارل اینجا در . گوید چنین اتفاقی رقم خورده استشواهد می

باید صاحب قـدرت   قاعدتاًتحان مسلمان (که قبول درك سنتی و قبول روایات عباسیان از تاریخ، باید پرسید چرا فا
مـاده  آ» نام ایرانـی خودشـان  «باید خود را براي سکه زدن با ولی د) خود را تحمیل کنني هاو سمبل ها باشند و نماد

ایرانی و تحت تـاثیر فرهنـگ   هاي  ها عرباین  این است که تلویحیبه صورت  واقع جواب پرسش اولیگ رد کنند؟
اند پس چرا اثري گر ایرانیان گذار را مدیریت کردهکه اممکن است این پرسش ایجاد شود اینجا ند. ایران بود و زبان

. ایرانیـان در همـه   است مسئلهعدم شناخت دقیق از این به خاطر این سوالی به حق است ولی  از خودشان نیست؟
باید مـوالی زخـم    اصوالً، راویان سنتیهاي  که بر طبق گفتهایرانی هاي  خاندان اتفاقاً جاي این دستگاه حضور دارند.

ینـده]  آاه حکومتی [هم اموي، هم عباسیان خورده و بدبختی باشند که اجازه نشستن بر اسب ندارند، در عمل دستگ
آورد. انـدازد و حکومـت عباسـیان را بـاال مـی     ابومسلم کسی است که حکومت امویان را میاند. را در دست گرفته

بزرگ ایرانی بودند هاي  خاندان ، مقفع [=دادبه]، سهل، قرمطی، بلعمی، پیروز، سامانی، طبري و...برمکیهاي  خاندان
. کنـد در خراسان بزرگ خدمت می درباریان و نزدیکان عباسیان خصوصاًبه عنوان  و که حاکمان واقعی زمانه هستند

 دوره،آن  ایرانیهاي  زبان نشدند، چون عرب باز شده باشد که چرا ایرانیان، عرب مسئلهشاید در اینجا گره این پس 
  .ایرانی بودند و مشکلی با زبان ایرانیان نداشتنداساساً 

را روایـت   و تجدیـد طلبـان   اولیـگ  هـاینتس یا کـارل   1فلکر پپما دیدگاه افرادي چون در این بخش، تا اینجا 
 685یزدگـردي یعنـی    53سـال   یسـت؟ چآن  یزدگـردي باشـد معنـاي    53به تـاریخ   الذکرکردیم، اما اگر سکه فوق

 ،رود. این یعنی عبداهللا ابن زبیـر کند این است که سال زدن این سکه یک دهه جلوتر میچیزي که تغییر میمیالدي. 
و خود را امیرالمومنین یا بهتر بگوییم خود را امیر وریوشـنیکان  یزید ابن معاویه کودتا را راهبري کرده  پس از مرگ
 ایسـتد و روبـروي امویـان مـی    اسـت کـه   دومین سردار شرقی ،عبداهللا ابن زبیر با این نگاه، پس است.معرفی کرده 
نویسنده این  معاویه کسی جرات قد علم کردن نداشته است.خود بر ضد فرزند معاویه بوده و در زمان کودتاي وي 

تـر از دیـدگاهی   ایـن راي معقـول   ت.موافق اسـ کند تایید می نیز شناسی سنتیاسالم اتفاقاًسطور با این راي دوم که 
  پذیرد. میرا آن  فلکر پپ ارائه کرده و اولیگ است که
بـراي مثـال    بعد از معاویه قیام کرده است.ابن زبیر در دست داریم که عبداهللا  برون مرزيهاي  ما نوشته اوالً زیرا

ولی خ عالم یوحنا را مشکوك دانستیم ه ما اعتبار سندي تارییوحنا بار پنکاي نیز چنین نوشته است. درست است ک

                                                        
 .  123نیاز، ص آغاز اسالم، از اوگاریت تا سامره، پپ، فلکر، ترجمه داریوش بی -1
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است. دلیلی ندارد که رونویس بردار کلیـت تـاریخی را هـم عـوض کنـد.      » ردگیري نام محمد«سو ظن درباره این 
تـوان  اند که نمـی ضمن اینکه به غیر از یوحنا فنکی، افراد زیادي از عبداهللا ابن زبیر و خروج وي پس از یزید نوشته

  گذاشت و به یک سکه بدون تاریخ تا این سطح بها داد. را کنار ها  آن تمام
م.  678تـا   674بلکـه از سـال    اویه از بیزانتس شکسـت نخـورده،  عربی) هنوز مع 53یعنی ( میالدي 674در  ثانیاً

کتیبه سـد  سوم اینکه  توان تایید کرد.یونانی میهاي  تاریخ این رویدادها را با نوشته محاصره وي طول کشیده است.
-کتیبه شهر القدره و سد طائف نشان میاست و همچنین گرچه » امیرالمومنین«دهد که معاویه هنوز ئف نشان میطا

ساسانی این عصر با تـاریخ یزدگـردي   -عربهاي  ایم ولی هنوز سکهزنی عربی وارد شدهدهد که ما به دوران تاریخ
ی پساساسانی کـار را در دسـت گرفتـه و هـدایت     دهد که بروکراسشود و این خود بار دیگر نشان میمنتشر میهم 
شـورش عبـداهللا ابـن     با این اوصـاف در غیر این صورت به کار بردن تاریخ یزدگردي توجیه دیگري ندارد.  کند.می

  بیشتري دارد. زید ابن معاویه، با اسناد دیگر، همخوانیزبیر در دوران ی
  :بسیار مهم در اینجا باید گفته شود نکتهدو 

عمـالً   اقتبـاس شـده اسـت،    crossroads to islamگذر بـه اسـالم   هاي  که از کتاب چندراهیشه زیر در نق -1
دیگـر بـر   بـه قـولی   محدوده قدرت عبداهللا ابن زبیر مشخص است. در این نقشه عبداهللا ابن زبیر بر جنوب ایران یا 

 70تـا   60 يدهـه  گر دقت کنیـد از حتی در کوفه هم ا شمال خلیج فارس تا کوفه و بصره و مدائن و... مسلط است.
ما تا این لحظه، یعنی زمانی که عپدوالي زوپیران خود اساساً  ضرب نشده. ايسکه] 692تا  682عربی [یعنی حدود 

گـویی ایـن دو   اصـالً   بینـیم. خواند، هیچ خبري از مکه و حتی مدینه نمییا امیرالمومنین می» امیري وریوشنیکان«را 
  ن رویدادها نیستند. شهر، در هیچ کجاي ای

 »یرمحصین ابن نُ«بار در زمان خالفت یزید ابن معاویه توسط  اند که عبداهللا ابن زبیر یکمورخین اسالمی نوشته
هـا را در  در زمان عبدالملک ابن مروان محاصره شد. جزئیات ایـن محاصـره   »حجاج ابن یوسف«و بار دیگر توسط 

هیچ خبري از مکه یا  بینیم که، مییم. ولی در اینجا که به اسناد عینی رسیدیمفصل دوم مربوط به پترا از نظر گذراند
، یا در دارابگرد و یا در بصره، فارس و خوزستانآن  شرقی، در کوفه و حوالیاتفاقات  . تماموجود نداردحتی مدینه 

ـ    درون منـاطق اتفاقات  در جریان است. وو رام اردشیر و این حوالی  استخر ران مثـل مـرو و نیـز    شـمال شـرقی ای
 اسرائیل در جریـان اسـت.  دمشق، حمص، و نواحی فلسطین و  ها مثلها یا مروانیزیر نظر سفیانیغربی، هاي   محل

 200از مکه تـا زمـان مـامون عباسـی پـس از       ايسکههیچ  هیچ جایی در اسناد ندارند. مکه و مدینه شهر دواساساً 
اصلی پیامبر اسـالم بـوده و وقـایع از آنجـا     هاي  ار که مکه و مدینه شهرانگار نه انگاصالً  هجري یافت نشده است.

نگاه کنید، قدرت عبداهللا ابـن زبیـر در زرنـج و کرمـان تمرکـز      عربی  71تا  69هاي  رشد کرده، جالب اینکه به سال
ها با سقوط است، سکه عبداهللا ابن زبیر در حالعمالً  هایی کهگویند در روزها به ما مییافته، یعنی تا جایی که سکه

شـوند از ایـن   ها دیده مـی سفیانیعربی  64شود. در واقع اگر دقت کنید قبل از سال نام او در زرنج و کرمان زده می
شـود،  نزدیک میعربی  72شوند. ولی عدد هر چقدر به سال شوند و زبیریان دیده میها کور میسال به بعد سفیانی
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هـم (بـا عالمـت    عربی  72تا  70کشیده شده تا جایی که مروانیان در سال  ایران یشرق جنوب قدرت زبیریان رو به
قطـع  عریـی   72ها با تردید به سمت کرمان و زرنج در سـال  اند، و در آخر روند سکهسوال) به اردشیرخوره رسیده

ناطق کـار  ا در حدود این مها، عبداهللا ابن زبیر در استان کرمان یا الاقل در استخر یاین یعنی با شواهد سکه :شودمی
 معتقدند عبداهللا ابن زبیر در شهر مقدس یعنی مکـه  خود را تمام کرده است. پس چگونه است که اسناد اسالمیقیام 

شـود؟  به صلیب کشیده شده ولی دایره قدرت او از بصره تا سیستان یعنی در شمال خلیج فارس دیـده مـی   امروزي
من اینکه در فصل دوم و بخش بررسی پترا گفتیم که ایراد دن گیبسون این ض مگر مکه در شمال خلیج فارس بوده؟
گیرد. فرض میسراسر دروغ و پر از افسانه اسالمیون را هاي  کند و اعتبار نوشتهاست که به شواهد امروزي نظر نمی

د. پس در اینجا چرا بـه  شوهایی مواجه میهمانجا گفتیم زمانی که به اسناد عینی برسیم خواهیم دید او نیز با چالش
نویسـان مسـلمان وارد اسـت زیـرا تـا      شود که به افسانهنقد کار وي نپردازیم؟ دن گیبسون نیز آماج همان نقدي می

گویند، عبداهللا ابن زبیر قدرت خود را در پترا هـم از دسـت داده اسـت. عبـداهللا حتـی از      ها به ما میجایی که سکه
اینجا واژه عقب نسبی است و به شمال خلیج فارس اشاره دارد. جالب است کـه   رانده شده. در» عقب«کوفه هم به 

ـ  «گویـد کـه   در بخش یوحنا بار پنکاي دیدیم که وي در جایی مـی  نویسـان   و تـاریخ » ه جنـوب رفـت  وي سـپس ب
ن پرسـه  جنـوبی ایـرا  هاي  دوست، عالقه دارند که این واژه را مکه تعبیر کنند. ولی جالب آنکه عبداهللا در شهر سنتی

 جایگـاه  زند و تمام قدرت وي در جنوب ایران پخش شده است. پس با تمام این اوصاف، سوال اینجاست؟ آیـا می
دانیم! الاقل کند، منظور جنوب ایران است!!! نمیي یوحنا فنکی که به جنوب اشاره میو انگشت سبابه شهر مقدس،

نه از زمان عبداهللا ابن زبیـر،  هیچ شواهدي هم از مکه،  چراکه  پرسید نداریم. ولی باید به این امر شواهدي تا امروز
کنیم؟ چگونه است که عبداهللا در مرکز خالفت خود یعنی مکه امروزي، سـکه  بلکه تا قبل از مامون عباسی پیدا نمی

یـر  ي عبـداهللا ابـن زب  مکـه هـاي   زند پس سکهبه سرعت به نام خود سکه میاي هزند؟ روشن است که هر خلیفنمی
] عبداهللا ابن زبیـر [ عپدوالي زوپیران گوید کهبه وضوح به ما می هاشواهد این سکهنماید گونه که میاین کجاست؟ 

به مـا  » عپدوالي زوپیران«هم محدوده قدرت وي، هم نام ایرانی وي یعنی جنوب ایران بوده است.  انایرانی از عرب
عپدوال و کنیه ابوتراب [علی؟ عبـاس؟ یـا...؟] از   هاي  یرانی با ناما-گوید که قبل و بعد از معاویه، دو ژنرال عربمی

اند. (و یا نظریه دوم صحیح است که عپدوال با بروکراسـی  ها شکست خوردهشرق قیام کرده هر دو در مقابل سفیانی
ایـن  ظر مـا  به نکه  شده، و پس از یک دهه برکنار شده است نامیري وریوشنیکادر همان زمان معاویه پساساسانیان 

  .)دیدگاه با شواهد دیگر همخوانی ندارد
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  هانقشه قلمرو زبیریان و سفیانی

  ها)(با شواهد سکه

  
هـایی کـه از   فقـط نگـاره  بیزانتسـی،  -عـرب هـاي   روي سـکه ما بـر   این بحث این است کهنکته مهم دومین  -2

هـایی  در واقع سـکه متفاوتی دارد. امالً ک داستان ساسانی-عربهاي  ولی سکه ؛بینیمکند را میمسیحیت حکایت می
(بـدون مبـدا    66شوند حاوي عبارات دینی هستند و نام محمد براي اولین بار در سـال  که در محدوده ایران زده می
دیده  نام محمد در کل تاریخ جهان براي اولین بار 66در تاریخ  در واقع شود.ها ظاهر میتاریخی) بر روي این سکه

بـه  و محمد رسول اهللا براي او چه معنایی داشته؟ در این مورد در چه تاریخی این سکه را زده ی و شود. چه کسمی
هـا را  این است که اگر بخـواهیم سـکه  نباید از آن غافل شویم که  ايهبحث مفصلی خواهیم داشت. ولی نکتزودي 

از شـرق  هجري  60م. یا دهه  680ه در دهدینی و سیاسی حاکمان در نظر بگیریم، باید پذیرفت که  يحاوي برنامه
است، نه از جنوب در مکه و نه از غـرب   دینی حرکت کرده تیکتاپرستی و عبارا ،یعنی ایران، اعراب امپراطوري

(بـدون مبـدا   آن  ضـرب هـاي   ها با سـال این سکهدر  عبارات دینی که اورشلیم و فلسطین قرار دارند. روند حرکت
  :استاین گونه تاریخی) 
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حجـاج ابـن   در زمـان   79تـا سـال    47-40-38-37-32-31-30-29-28-26-25-21هاي  در سال - »بسم اهللا«
  یابد.ادامه می یوسف

  50- 49- 48- 45- 42- 41- 39- 38-35-26هاي  در سال »بسم اهللا ربی«
  37در سال  »ربی اهللا«
  61سال در  »اهللا و ربی عور«
  47-45-]32[یا 31در سال  »بسم اهللا الملک«
  74-71-66سال در  »اهللا محمد رسول«

  .72در سال  »الاله اال اهللا وحده محمد رسول اهللا«و پشت سکه به فارسی پهلوي  »بسم اهللا العزیز«روي سکه به عربی 
   .حجاج ابن یوسف توسط 79- 78-77-76هاي  در سال» محمد رسول اهللا ،بسم اهللا، وحده ال اله اال اهللا«

، و اولـین بـار   (عـرب ساسـانی)   با طرح ایرانـی  ايسکهبر با عنوان رسول اهللا حمد اولین بار نام مزیرا  اغواگر است،
  ساسانی معمول، بلکه در سیستان و با خط پهلوي ضرب شده است.- با عبارت توحیدي، نه تنها با طرح عرب اي سکه

هـا،  ها و سالهها باید یک به یک مورد بحث قرار گیرد ولی روشن است که از بین این سکتاریخ تمام این سکه
(بدون مبدا زمانی) توسط شخصی به نام  66تاریخ که به اي  هیک سکه براي ما اهمیت حیاتی دارد. کدام سکه؟ سک

توسط خالد ابن عبـداهللا   72و  71در سال دو سکه دیگري که آن  ضرب شده است. پس از» عبدالملک ابن عبداهللا«
را ضرب کرده و دیگر ایـن نـوع سـکه ضـرب نشـده اسـت.        »محمد رسول اهللا«شناختی ضرب شده عبارت فرجام

شگفت انگیز است که نام روي همین سه سکه، نام هیچ کدام از خلفاي وقتی یعنی عبداهللا ابن زبیـر یـا عبـدالملک    
  ترین وظایف این کتاب است.ها، یکی از مهممروان نیست. پس تحلیل این سکه

  

  
  تاریخی) (بدون مبدا 66، به سال سکه عرب ـ ساسانی

  بیشاهپور -  عبدالملک ابن عبداهللا
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  با عنوان محمد رسول اهللاسکه عرب ـ ساسانی، 

  (؟) 66بیشاهپور سال 

  
هم ها چنانچه در نقشه باال این سکه ها کجاست؟این سکه نکته جالب ها را مالحظه کردیم حالتصویر این سکه

شمالی ایران مروانیان حـاکم  هاي  ولی در شهر ،بیر حاکم استجنوبی عبداهللا ابن زهاي  گوید در شهربه ما می مدیدی
ولـی  «، »اهللا اکبـر «جریانی در حرکت است. چه جریانی؟ عبارات  و کرمان مرو شرق ایران خصوصاًولی از  هستند.

  در حال ساخته شدن است. »خلیفه اهللا«و  »امر
  :به دو سکه بسیار مهم زیر دقت کنید

در مناطق  ابن زیاد)عبیداهللا (از فرزندان زیاد ابن ابیها و برادران  ط سلم ابن زیادتوسط توس 65سکه زیر در سال 
بـراي اولـین بـار در جهـان     » اهللا اکبر« است. در این سکه فنواژهضرب شده  »مرو«شهر شمال شرقی ایران یعنی در 

  دقت کنید.آن  شود. به تاریخ این سکه و محل نشراسالم دیده می
  

  
  از سلم ابن زیادانی، ـ ساسسکه عرب 

  عبارت اهللا اکبربا ، 65سال  –مرو 
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در ساسانی این بار -در سکه عرب [که باید هجري باشد] 70نیز در سال  »ولی امر«فرجام شناختی حال عبارت 
آن  ولـی بـه جـاي    ،م حاکم نوشته نشده استر این سکه ناشود. دیعنی دوباره در شرق ایران دیده می منطقه کرمان

  .»محمد رسول اهللا«این عبارت یعنی را به زبان پهلوي نوشته است.  MHMT PGTAMI Y DATعبارت 
  

  
   70سال  –ناشناس، کرمان سکه عرب ـ ساسانی، 

  ضرب شده است. روبروي تصویر خسرو MHMT PGTAMI Y DATعبارت 
  

ر هجري باشد یعنـی اولـین   اگدر کرمان پیدا شده است. این تاریخ » محمت«با نام  60به تاریخ اي سکهطرفی از 
همین است، باز  شود کرمان است. اگر این سکه یزدگردي باشد که احتماالًدیده می صفت مقدس محمتجایی که 

 .ظهـور کـرده  الصخره قبه زودتر ازاولین بار در شرق ایران  بدون هیچ عبارت اضافی،» صفت«دهد این هم نشان می
  ضرب شده است.  »محمت«خسرو، نام در این سکه با زبان پهلوي روبروي نام 

  

  
  ، کرمان، محمت با زبان پهلوي60سکه سال 

  
بررسـی کـاملی از آن خـواهیم    پهلوي وجود دارد که در بخـش عبـدالملک   هاي  با نوشته 72به سال هم  اي کهس

  . MHMT PGTAMI Y DAT :با زبان پهلوي نوشته استهم در این سکه داشت. 
باید بـدون عجلـه زوایـاي مختلـف ایـن       نتیجه گیري کنیم.که ولی هنوز زود است اتفاق مهمی در جریان است 

و  اهللا اکبربا عنوان  »زبان پهلوي«با  65 لی سکه سالوضرب شده  »محمت«فقط نام  60سکه سال  اتفاق را بررسید.
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ست جریانی در همگی هم از شرق ایران هستند. هر چه ه ضرب شده، »رسول اهللا«نام محمت با عنوان  66در سال 
را » ولـی «که بعدها عنوان  داندمی و ولی امر [با معناي قانون خدا] شرق ایران شکل گرفته و محمد را فرستاده خدا

  .را به پادشاه» خلیفه اهللا«و عنوان » محمد«را به » رسول اهللا«دادند و عنوان » علی«به 
دقت کنیم. چـه چیـزي در جریـان    » ملک ابن عبداهللاعبدال«با نام  بیشاهپوراز  66بیایید فقط چندي به سکه سال 

جان گرفته است.  MHMT PGTAMI Y DATو همچنین  »ولی امر«فرجام شناختی عبارت ها این سالاز  است؟
عبارت ولی امر و  70هللا، و در سال رسول ا با عنوان عبارت محمد 66سال  فنواژه اهللا اکبر و در 65در ابتدا در سال 

اند در حـال رخ دادن اسـت،   هایی که از محمد گفتهو تمام داستان شده. تو گویی محمد ظهور کرده ظاهر خلیفه اهللا
 به زوديهایی که بر اساس آن، محمد توانست باالخره خود را در مدینه اثبات و با فتح مکه به منطقه خود و داستان

  ها همگی در شرق ایرانند؟ولی چرا این سکه دبه کل جهان وقت غالب شو
هـا بـا سـال    توانـد ایـن سـکه   اند یا با سال یزدگردي. نمیها با سال هجري زده شدهدو حالت دارد، یا این سکه

شویم ولید ابن عبدالملک وارد میهاي  شود که به سالزیاد میآن قدر  پسایزدگردي زده شده باشد. چرا که اختالف
  ی دیگر که در دست داریم) نادرست است. با توجه به اسناد عیننام امیر یا والی که بدون تردید (
الك قـرار  شده را م حکآن  بر 66تاریخ  ور کوبیده ودر بیشاپ »عبدالملک ابن عبداهللا« که ايسکه بیاییم در ابتدا

  .  دهیم
) هجـري  78(م.  698-697یزدگـردي مصـادف بـا     66تاریخ سـال   ،به تاریخ یزدگردي باشد سکهاین الف) اگر 

الصخره که مرکز قبههاي  زیرا کتیبه مان بدون شک انتظار داریم عبارت محمد رسول اهللا دیده شود.و در این ز. است
  را آغاز کرده است.» پروژه محمدسازي«مروان عبدالملک  که گویدثقل توجهات ماست به ما می

بار نام محمد توسـط  شود. زیرا باید بپذیریم که اولین هجري باشد کار دشوار می 66سکه به تاریخ این ب) اگر 
شـده اسـت. امکـان     ضـرب بصره در بیشـاهپور   (؟) حاکم زبیري »بدالملک ابن عبداهللاع«توسط به قولی یا  زبیریان

هجري) در مناطق جنوبی ایران سکه ضرب کند. پس مشکل این  66ندارد عبدالملک ابن مروان بتواند در این سال (
یـا  » محمـت «ابن مروان تصمیم گرفته است که صـفت مقـدس    دیدگاه کجاست؟ مشکل اینجاست که تا عبدالملک

کند، عبداهللا ابن زبیر هم همین تصـمیم را  بولد]  [اصطالحاًدر جامعه پررنگ » محمد رسول اهللا«را با عنوان » محمد«
ـ  که دشمن خونی همدیگر هستند، ایراد ندارد ولی اینکه دو نفر » منطقی«گرفته. این امر به لحاظ  ه همزمان تصـمیم ب

آن  وجود خارجی ندارد کـه بـه   »عبدالملک ابن عبداهللا«. ضمن اینکه حاکمی با نام نمایداین کار گرفتند، عجیب می
نماید. شاید بتوان تر میکه عجیبدوران ظهور کرده  بگوییم محمد در این یک احتمال هم این است که یم.زداپرمی

گوید ر این عصر ظهور کرده و کریستوفر لوگزنبرگ صحیح مید »محمد دیگري«روي این ایده بنیادین کار کنیم که 
(که این محمدها لزومـاً   در چند دوره توسط محمد اول، محمد دوم، و شاید محمد سوم تدوین شده است. قرآن که

دانـیم کـه محمـد در شـهر     هـا مـی  ما از داسـتان  گران قرن هفت و هشت هستند)نامشان محمد نیست صرفاً موعظه
بسـیاري  هاي  هایش را تبلیغ کند. سختیپیامبري کرد و حاکم شهر مقدس ابوسفیان اجازه نداد اندیشه مقدس ادعاي
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با  انگیزيوسوسهبه شکل متحمل شد تا اینکه باالخره توانست میخ دین خود را بر مدینه و مکه بکوبد. این داستان 
ن توسط حاکم شهر مقدس (ای دانست،وي میکه مختار خود را مرید  هدارد. محمد حنفی سازگاريمحمد حنفیه هم 

طالـب  با نام پدرش یعنی علـی ابـن ابـی   [در روایات سنتی] شود. محمد حنفی زار میبار عبداهللا ابن زبیر) اذیت و آ
بسـیار مـورد احتـرام     پاژنامی، »حنفی«آنکه صفت  شگفتشود ولی شود بلکه با نام مادرش خوانده میخوانده نمی

یک ناسزا به ابراهیم دادند ولی رفته رفته ایـن صـفت   به شکل ست. این لقبی است که بت پرستان هابراي ابراهیمی
اسـالمی   متعـارف  دیگري هم با داستان محمد پیامبر در روایاتهاي  یی مثبت گرفت. محمد حنفی سازگاريبار معنا

آیا ایـن امکـان وجـود     :بیاوریم یک پرسش خواهیم کوتاه سخنی در قالب. در اینجا میگیري استکه قابل پی دارد
کـرد، محمـد دوم باشـد؟ و داسـتان     شهر مقدس وي را اذیت می مامام مختار ثقفی که حاک ،»همحمد حنفی«دارد که 

 ادغام شده باشد؟ و واضـع  (که وجود خارجی ندارد و فقط یک نام خالی و بی محتواست) د اولزندگی او با محم
مروان با پررنگ کردن نقش محمد حنفی (کسی که در چنگال عبداهللا ابن زبیـر  باشد و عبدالملک  همحمد حنفی قرآن

جذابی است که باید دنبـال شـود و   بی بدیل ساخته باشد؟ این تئوري هاي  دشمن عبدالملک اسیر بود) از او اسطور
   دهیم. زیرا ابتدا باید عصر عبدالملک را واکاوي کنیم.ما این کار را در جلد دوم انجام می

  

  گیري  تیجهن
آن  تـاریخ اي ه هجري، و عدرا آن  تاریخاي ه اختالف نظر زیادي دارند. عد 66ي سال سکهشناسان بر سر باستان

دانند. به نظر نویسنده این سطور راي امثال یهودا دي نوو یعنی گروه دوم صحیح است. یعنی تاریخ یزدگردي میرا 
کنـد.  پشتیبانی میرا آن هاي آزمایشگاهی به جز تکنیک . دالیل زیادياین سکه به احتمال بسیار باال یزدگردي است
است. این فرد کیست؟ در تواریخ اسالمی نقش  »عبدالملک ابن عبداهللا«اول اینکه حاکمی که این سکه را زده است 

ت که پـس از  بري نوشته اسدر واقع ط .اند، ولی چیز زیادي از وي ننوشتندحاکم بصره دادهبه عنوان  کوچکی به او
لملک ابن عبداهللا حـاکم شـده   سرعت عبداه هجري، ب 65-64بیرون راندن عبیداهللا ابن زیاد از کوفه و بصره در سال 

احتماالً طبري یا منبعـی  دلیلش به نظر من روشن است زیرا  .ندارد که بنویسدهیچ چیز دیگري از وي بري است. ط
یافـت  هـا   آن تا روزگـار  که احتماالً 66با تاریخ هایی روي سکه نام این شخص را بري زیسته،که چندي زودتر از ط

عبدالملک ابن عبداهللا وجود اصالً  واقعیت این است کهولی  .نقشی براي وي تعریف کردندبه اجبار و  شده دیدهمی
 وانمـر عبـداهللا ابـن   ابـن  عبـدالملک  «جز خـود  نیست کسی  دالملک ابن عبداهللا در این سکهعب خارجی ندارد زیرا

زیرا پدرش هم خـود را بـا عنـوان عبـداهللا مـروان      معرفی کرده است. » عبداهللا«خود را با نسب  در اینجا که »الحکم
  کند.  معرفی می

دقت کنید. فردي به نام مـروان (کـه پـدر عبـدالملک اسـت) خـود را نـام        آن  ین طراز و نوشته رويبه تصویر ا
» ابـن عبـداهللا  «ن خوانده است. پس طبیعـی اسـت کـه عبـدالملک خـود را      عبداهللا، خلیفه یا بهتر بگوییم امیرالمومنی

  بخواند.
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  :نوشته است» طراز«بر روي این 
 [The servant of] God, Marwan, Commander of the Faith- 

ful. Of what was ordered [8 cm., ... to be made by] al-R... (or, al-Z  [...].)  

in the ṭirāz of Ifriqiyah. 
  [عبد]،فریقایی.]شده [....]، در طراز ایفریقیه [=آدستور داده  اهللا، مروان، امیرالمو[منـ]ین  

یا غیر اي سکهوع شواهد نبا شواهد دیگر هم همخوانی دارد. زیرا هیچ  اگر یزدگردي باشد، دوم اینکه این تاریخ
اي هاگر این سکه را بـراي لحظـ  شود. در واقع  دیدهآن  نداریم که نام محمد بر روي (هجري) از این تاریخاي سکه

م.)  690(یزدگردي یعنـی   60ي سال ود سکهدیده می» بدون عنوان رسول اهللا« اولین بار که نام محمدکنار بگزاریم، 
تاریخشـان هجـري اسـت و     ،72و  71با تاریخ هاي  است. این سکه 72و  71سال هاي  سکه »رسول اهللا«و با عنوان 

ضرب شده که والی دمشق بوده است. به لحاظ تاریخی هم با زمان والی بودن او ها  آن ن عبداهللا بر رويابنام خالد 
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یـد زیـرا در ایـن دوره اسـت کـه      آنمـی به وجـود   هجري همخوانی دارد و مشکل تاریخی دیگري هم 75تا  70از 
گاه نام محمد در هـیچ کجـا   ري، هیچهج 72-71شود. این یعنی قبل از سال هجري) ساخته می 72الصخره (سال  قبه

م. اسـت یـا    689 عربـی یـا   69سـال   ، حتی در کتیبه عبدالعزیز در پـل فسـطاط کـه متعلـق بـه     وجود نداشته است
 یعنـی در  تـر، پیشسال  5اي سکه شود. پس اینکه به یکبارهها هم این صفت مقدس دیده نمیها و سربرگ پاپیروس

سکه  دهد.را نشان می عجیبی ظاهر شود ناسازگاريمان قدرت حاکم دیگري هم در زآن  م.) 686هجري ( 66 سال
زمـان در  دهد که هـم هجري است. این نشان می 71محمت نیز به همین نحو یزدگردي است که مصادف با  60سال 

سـکه   پذیرفته شده و از آنجا که ، خلیفه گرایی، ولی امر گراییمحمت گراییجریان جنوب ایران و در شرق ایران، 
شدند، و بـه یکبـاره در شـرق ایـران نیـز       نوشتهدر یک محدوده و  72سال به الصخره هر دو و قبه عبداهللاخالد ابن 

الصخره، توان نتیجه گرفت که عبدالملک به طور همزمان در شرق ایران، زادگاهش و در قبهشود میمحمت دیده می
یـا   فرجـام شـناختی  هاي  فراموش نکنید که در این زمان، پاژنام اش، محمت گرایی را انتشار داده.پایگاه آخرالزمانی

پـس از   -ان شکل گرفته است. به زودي محمـت  ولی امر، ولی اهللا و خلیفه اهللا نیز در جنوب ایر شناختیغیر فرجام
زمـان  نیـز هم  ي قانون خـدا) (با برداشت اولیه شخصیت اول اسالم شده و شخصیت دوم اسالم، یعنی ولی اهللا - اهللا

ولـی اهللا  « در حـال سـاخت  ، شـد مـی ساخته  در همان زمان که شخصیت اولدر حال شکل گرفتن است. این یعنی 
کنـد. ایـن   ظهور می» بن علی کرمانی«نیز بودند که مدتی خاموش شد تا قیام ابومسلم و فردي که با جایگاه  »گرایی

پـس از اهللا  هـا   آن ها چه شدند؟بین خلیفه اللهیدر این یعنی جریان براي مدتی کم رنگ است ولی فراموش نشده. 
ها چـه کسـانی   را کسب کردند. اینو سوم مذهبی، جایگاه دوم سیاسی  در رتبه اول، محمت و ولی اهللا در رتبه دوم

 رنـگ کـم ولی اهللا و خلیفه اهللا که در زمان عبـدالملک  هاي  سازي با کلیدواژهعباسی. پس جریانهاي  هستند؟ خلیفه
از شـرق ایـران    یعنـی » کرمـان «و » مـرو «از خراسـانی   قیام ابومسـلم البته در زمان هر دو به شکلی دیگر، ولی شد، 

   بازگشت.
  

  

  

  
  69سکه مصعب ابن زبیر، به سال 

  )Anwāt, Kirmān( ضرب شده در انوات، کرمان
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 از آن دارد.هودا دي نـوو  ی به تاریخ یزدگردي است، تحلیل درستی است که 66سکه سال  اینکه ین دلیل برسوم
ترین زمان براي اعمـال  هجري، یعنی دو سال پس از به قدرت رسیدن عبدالملک، نامناسب 66سال گوید که وي می

دوره فتـرت و در بـدترین وضـعیت رویـارویی بـا      هـاي   باشد. خلیفه جدید درگیـر جنـگ  تغییرات بزرگ دینی می
ـ  ترین حالت ممکـن مـی  در ضعیف مخالفانش بوده، و تسلط وي بر قلمروي خود را عـالوه ایـن سـکه در    ه بینـد. ب

هجـري در منـاطق    64بیشاهپور ضرب شده و چنانچه در نقشه باال نشان دادیم در ایـن دوران یعنـی پـس از سـال     
استخر، کرمان، زرنج قدرتی ندارد و این مناطق حدود بصره، خوزستان، اردشیرخوره، شمال خلیج فارس، یعنی در م

کند که این سکه بـه احتمـال   ر رهنمون مییت عوامل ضد مروانیان بوده. تمام این شواهد ما را به این امتحت حاکم
یزدگـردي)   66هجري یـا   78(م.  698در سال  یعنی حجاج ابن یوسف بیشاهپور، حاکم مروانی در زمانبسیار زیاد 

بازپس گرفتـه اسـت. در غیـر    به طور کامل  و زبیریانرا از ابن زبیر قدرت عبدالملک، زده شده است. در این دوره 
صورت باید بپذیریم همان زمان که عبدالملک تصمیم گرفته برنامه دینی جدیدي پیاده کند عبداهللا ابن زبیر هـم   این

و دقیقاً عبدالملک ابن عبداهللا نامی هم براي زبیریان همان تصمیم عبدالملک مـروان را  همین تصمیم را گرفته است. 
هجـري، در اواخـر    64م. مقـارن   683(براي یادآوري عبداهللا ابن زبیر با توجه به منابع اسالمی در سال  گرفته است.

 693-692خالفت یزید اول قیام کرده و در حدود یک دهه خود را امیر وریوشنیکان [=امیرالمومنین] خوانـده و در  
   هجري توسط حجاج ابن یوسف به صلیب کشیده شده است.) 73-72م. یعنی 

آید، اولین باري کـه نـام محمـد در تـاریخ     تر میپس با این اوصاف اگر راي دوم را بپذیریم که به نظر ما معقول
یک دلیل دیگر هـم  هجري توسط خالد ابن عبداهللا ضرب شده است.  71است که در سال اي سکهشود در دیده می

هجري است. اگر در ایـن دوران در   71تا  60فاصله مانده در به جا بررسی آثار آن  براي این استدالل وجود دارد و
هجري ارتباط  66توان اولین باري که نام محمد آمده است را به سال جاي دیگري محمدیانیسم دیده شود، پس می

روي پـل فسـطاط در    نصـب شـده  ي یافت شده از کربال خبري از محمت گرایی نیست و کتیبهي داد ولی در کتیبه
نیسـت بلکـه   نه تنها خبري از محمد و محمدیانیسم عبدالعزیز ابن مروان، از هجري)  70(سال  م. 689مصر به سال 

   پردازیم.می اخیرعبدالملک به این کتیبه  دورانهاست. در ي فرهنگی سفیانیهنوز شکل نگارش آثار، به همان شیوه
  

  :کتیبه کربال
گرچه این کتیبه قبل از سـال  شده قابل تامل است.  هجري در کربال پیدا 64معادل  684-683که به سال اي  هکتیب

بینـیم کـه   بار دیگر مـی در اینجا  است.در قلب عراق نوشته شده  66فقط دو سال قبل از سال  هجري است ولی 66
باید این منطقه شورش عبداهللا ابن زبیر رخ داده و اسالم نیست. گفتنی است که در این سال، محمد و هیچ خبري از 

هـا   آن مردم تحت فرمـان ها و هیچ کدام از این گروهباشد. ولی  هاادث امویان و زبیریان و حتی مختاريقلب حودر 
بینـیم کـه خـداي    مـی  این سنگ نبشـته هیچ خبري از اسالم و محمد ندارند. جالب است که در خط پنجم و ششم 

ـ    اسـت.   »لاهللا، رب جبرئیل و میکائی«خداي محمد نیست بلکه  (لیث ابن یزید) نویسنده ه در تصـویر مـتن عربـی ب
  آوریم.سادگی قابل ترجمه است ولی ما به سان قبل، ترجمه فارسی و انگلیسی این نوشته را می
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  هجري 64کتیبه کربال، تاریخ 

  
The translation of the inscription is: 

1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 
2. God is the greatest Great. 
3. May God be abundantly thanked and May God be praised 
4. morning and evening * O Lord of 
5. Gabriel, Michael and 
6. Isrāfīl, forgive Layth (?) Ibn Yazīd 
7. al-Asʿadi his early 
8. sins and the ones that followed and (forgive) whoever says 
9. Amīn. Amīn, O Lord of the worlds. 
10. I wrote this inscription in 
11. (the month of) Shawwāl in the year four and 
12. sixty 

  
   :ترجمه فارسی

 اش) عظـیم اسـت.   او (اراده 1هاست. و حمدبزرگترینترین  به نام خداي بخشنده مهربان. خداوند بزرگ
پروردگـار   2شـب طـوالنی  حمد و ستایش زیاد بر خدا] خدا را سپاس؛ صبح، عصر و  :[با ترجمه سنتی

                                                        
  دهیم که حمد در واقع به معناي اراده است. الصخره نشان میهاي قبهدر کتیبه -1
  شده است. رونویس» منبعی معلوم«دهد احتماالً از این قسمت از متن درون یک مستطیل قرار گرفته که نشان می -2
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و ا را ببخش و گناهان قبلی و بعدیش رثابت بن یزید اشعري [اسعدي؟]  .جبرئیل و میکائیل و اسرافیل
  نوشتم. 64شوال سال  [ماه] در. من این [کتیبه] را بگوید آمین اي پروردگار جهانیانکسی که 

کـه   بینیممی به زوديزند. ص در کربال از خداي جبرئیل و میکائیل و اسرافیل حرف میبینید این شخچنانچه می
در هـیچ   »خداي محمـد «عبارت و  زنندزیادي از خداي عیسی و موسی و هارون حرف میهاي  م. کتیبه 740 دههتا 

 .شوددیده نمیکجا 
  

  عبدالملک ظهوردرآمدي بر 
نگ و مذهب و سیاسـت و  د فرهترین قرن تاریخ بشر، محل برخورالینطقه خاورمیانه در سده هفتم، شاید جنجم

غاز آسیاسی خسروپرویز و هراکلیوس -ینیدهاي  این سده با جنگ بود. خرالزمانی] شدهآپوکالیپتیک [=آهاي  دیدگاه
م یعنـی  سده هفـت ولی تا پایان  تازانند،م. خسروپرویز و هراکلیوس اسب قدرت را می 628. در حالی که تا سال شد

ها گذشته اسـت. از  گویی قرنسال بعد، اوضاع سیاسی و اجتماعی طوري عوض شده است که  70فقط مدت زمان 
شـوند.  زن هستند بر دربـار ایـران حـاکم مـی    ها  آن زمان مرگ خسرو دوم تا یزدگرد بیش از ده پادشاه که دو نفر از

امپراطـوري ایـران و   هـر دو  عمـالً   ر فاصله یک دههدآن  سال است. پس از 4باورکردنی نیست که این فاصله فقط 
ایـن حـوزه مسـلط    هاي  با عنوان متحدان (قریش) به تمام سرزمین ساسانی-مشهور به عرب و اعرابه روم کنار رفت

، فقـط  خـورد رقم مـی دین زرتشت نیز  واپسین ساعات زیستعمالً  با شکست ایران و سقوط ساسانیان،شوند. می
آن  این پیکر ناتوان جهان را ترك کند. گرچه زرتشتیانیسم، به مرگ خود نزدیک شده، ولی هنـوز زمان نیاز است که 

مزدکیسم و مانویسم را تماشا کند. فرزندانی که همچون جوانـانی  ن دارد که رشد فرزندان خود یعنی جان در بدقدر 
سـال و جوانـان   این پیر کهن ی در مقابلِناکام بودند که هرگز نتوانستند دوران پس از بلوغ خود را مشاهده کنند. ول

تضـارب آرا از مـرو تـا مصـر و از      اسـت.  رشد کردنهمچون نوجوانی سرحال و شاداب در حال مسیحیت  نابالغ،
 کنند، درشکل گرفته است. مسیحیت نستوري با دیدگاه مونوفیزیتی که الوهیت مسیح را رد می شمال سوریه تا یمن

و  ،مسـیحی و یهـودي  هاي  گیري داشته است. انواع و اقسام فرقهچشمبسیار ان رشد مرکزي و شرقی ایرهاي  بخش
نسـتوریان،  غیرخاخـامی، منـدائیان، صـابئین،    هـاي   خاخـامی، یهـودي  هـاي   مثل یهـودي ها  آن يخانوادهمذاهب هم

مختلـف منطقـه   هـاي   از هر طـرف هجـوم نظـري خـود را بـر بخـش      و... یعقوبیان، ابیونیان، غنوسیان [=گنوسیان] 
، بت پرستان و یکتاپرستان اولیه هم هسـتند کـه در یـک    آپوکالیپسی جالب اینکه در این وضعیت عجیب آورند. می

ایـن   . جالـب اینکـه  لیساي شرقی و غربی در جریان اسـت جنگ جدید بین مسیحیت ککنند. گوشه کار خود را می
آورند تا بـه خیـال خـود    ینپول هم مونوتولیتیسم را میمذهبی کم است، هراکلیوس و پاتریارك کنستانتهاي  درگیري

تـا جـایی کـه     زنـد جویانه و سازشگري را حاکم کنند ولی این خود دعواي نظري جدیدي را رقم مـی دیدگاه آشتی
و  کالسـدونی  کلیساي غربی معتقد بـه تثلیـث  پاپ و  .شوندبلند میها  آن سوفرونیوس و ماکسیموس معترف به نبرد

و ها  آن ياندیشهاعراب به اندیشند و هر دو گروه دیوفیزیتی می است.معتقد به تثلیث غیرکالسدونی  کلیساي شرقی



 372پروژه محمد سازي / 
 

یعقوبیـان بـا    در منابع سریانی بارهـا ذکـر شـده)   ها  آن هاي خندند (نمونه تمسخر و خندهاینکه خدا پسري دارد می
هم برخـورد کردنـد و   هب و رد الوهیت مسیح شرقیو نستوریان با اندیشه کلیساي و تثلیث، کلیساي غربی  ياندیشه

-ها، اندیشـه . در چنین شرایطی در دل تمام این مذاهب و فرقهباید یکی پیروز شود و این جنگ را به پایان برسانند

شود. در چنین اوضاع نظري، باید شرایط سیاسی را هم لحاظ کرد. چهار دهـه  پوکالیپتیک نیز به وفور دیده میآهاي  
توان گفت به قدرت سیاسی نظر داشته ولی اولین پادشاهی که پس از خسـرو دوم  یی هر کس بوده و نبوده، میابتدا
رود تغییـرات نظـري جدیـدي رقـم بزنـد ولـی       تواند قدرت یکپارچه داشته باشد معاویه است. از وي انتظار میمی

را از چنگ دو غول حاکم بر زمانـه در آورنـد،    اندیشد که اعراب به سختی توانستند منطقهمعاویه به این می احتماالً
دهد هر کس دین خـود را  اجازه میپسندد و معاویه رواداري را میرو  توان تغییر شگرفی را رقم زد. از اینپس نمی

به یکتاپرستی اولیه در قالب ادیـان سـامی    الًخود او هم احتما داشته باشد و کسی به ادیان دیگر کاري نداشته باشد.
انـد و اقـوام   هر دو عقب نشسته مان قدیمی منطقهحاک ي معاویه یک عصر موقت است.ولی دوره آورده است.روي 

، فرصت این را دارنـد کـه در بسـتر    ات جدیددهد که تفکرمیرا آن  اند. این خود نویدجدیدي بر منطقه حاکم شده
هـا  نیسـت کـه در مقابـل جریـان    هـاي   لساصد  ند. زیرا قدرت متمرکزي با زمینه نظري چندنسازي کجریانجدید 

هـا را هـدف بگیـرد.    که قلب تمام این فرقهساز است براي حرکت یک جریان یکپارچه بایستد. پس همه چیز آماده
  جریانی حرکت کند. به زوديتوان انتظار داشت این یعنی می

ي این عصر را هم برخورد کردههبار دیگر از زمین دور شویم، طوري که تمام اعتقادات ب اگر یک در این شرایط
اینکه این تشویش آرا دوامی ندارد. یک نگرش خـود را  آن  شویم ودر این منطقه ببینیم، متوجه یک امر زودرس می
تواند پیروز شود؟ پاسخ روشن است. بـا توجـه بـه پـس     باال میهاي  حاکم خواهد کرد ولی کدام یک از این نگرش

مسـیحیت  شـاید  یک نگرش سامی. نگرشی نزدیک بـه یهودیـت خاخـامی، یـا      ه،ي فکري و سیاسی خاورمیانزمینه
 روشـن اسـت کـه    پس. شانس باالتري دارد نگرشی که در مقابل تثلیث بایستد و از توحید حرف بزندآن  نستوري.

ه و البتـه کـ  گیـرد.  سختی کرده و انفجـار بـزرگ صـورت     م برخورده به باالهاي  فرقهتمام این  به زودي قرار است
  »محمدگرایی« :افتد، نام این انفجار بزرگ چیست؟ پاسخ یک کلمه استهمین اتفاق هم می

 جـاري هاي  اندیشه زاییده جنگ بین این گیرد،را می اسالمنام سال بعد  150محمدگرایی عبدالملک که در واقع 
است؟ جـواب را بـا شـواهد    . در اینجا باید پرسید خالق اسالم چه کسی استو ثنویت  و پیروزي توحید بر تثلیث

   است.» عبدالملک ابن مروان«آن  خواهیم دید. خالق شناختیباستان
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  محمدظهور  –ظهور عبدالملک  - 5
اند کـه  وجود آمد. مورخین اسالمی گفتهه هایی است که پس از خالفت یزید بعبدالملک ابن مروان پیروز جنگ

رعایت شئونات اسالمی، با یزید بیعت نکرد ولی چنانچه دیـدیم، تـا   ها و عدم گزاريعبداهللا ابن زبیر به دلیل بدعت
یا نخوردن یزید  خوردنبخواهد شئونات اسالمی مثل مشروب اسالمی وجود ندارد که عبداهللا ابن زبیر اساساً  اینجا
ي) یا هجري (قمر 72سال حدود با شکست عپدوالي زوپیران در عبدالملک ابن مروان به هر حال  گیري کند.را پی
بـه  توانست بردارد. عبداهللا ابن زبیري که با اسناد متعارف، می ي خودشود سد بزرگی را از پیش روم. موفق می 692

زیرا بیعت بیشتر قبایل عرب از یک سو و پیشتازي برادرش مصعب از سوي دیگر قدرت مطلق منطقه باشد سادگی 
انـد،  . راویـان اسـالمی گفتـه   بازدمیادرش مصعب همه چیز را اشتباه مهلک بر با سیاست عبدالملک وعمالً  را دارد،

، در حالی که دست برتـر در جنـگ بـا عبـدالملک را دارد،     مختار ثقفی را پشت سر گذاشت وقتی مصعب ابن زبیر
د کـه  سـازد بـدون اینکـه خبـر داشـته باشـ      چرا که خود را آماده جنگ می ،اهمیت کار اطالعاتی را دست کم گرفته

 فهمد که خیلی دیر شده اسـت. ر حال خریدن سران و فرماندهان لشگر اوست. زمانی این مطلب را میعبدالملک د
هـر دو در کنـار   شود. مصعب و ابراهیم نصیبشان میماند و ابراهیم ابن اشتر و شکست سنگینی که مصعب می عمالً

پس بهترین کار این است  .ه استرا باخت همه چیز عبداهللا نیز در شهر مقدسعمالً  با این اتفاق، شوند.هم کشته می
شکست مصعب راه را براي خالفـت عبـدالملک    بار دیگر به کعبه پناه ببرد، تا شاید در پناه کعبه در امان باشد. ولی

پاید که پیکر عبداهللا ابن زبیر نیز در شهر مکه به دیري نمی .کار عبداهللا نیز تمام شده است ه است و حقیقتاًآماده کرد
خورد. ولی عبدالملک کـه  شکست میطی مدت زمان کمی که  استاین دومین قیام از شرق  شود.ب کشیده میصلی

نیسـت و ایـن    یکـم هوشـ   نشـان داد کـه پادشـاه    بـه زودي ت دهـد،  با درس سیاست توانست زبیریـان را شکسـ  
ـ بـزرگ حکومـت اعـراب را مـی    هاي  او در همان ابتدا خال وي اتفاقی نیست.هاي   پیروزي د. ولـی در بـین ایـن    دی

دهد. چه چیـزي؟ اینکـه   که عبدالملک را آزار میاي مسئلهد. کرمی خودنمایی به وضوح مسئلهبزرگ، یک هاي  خال
را هـا   آن ملیتآن  و در پیها  آن کنند. ولی یک چیزي نژادافتخار میآن  خود را حفظ کرده و بههاي  یهودیان نسب

 جمعیتشان، به ازاي هر نفر ازدید که یهودیان کند. عبدالملک مید و زبان عمل میحفظ کرده، چیزي که باالتر از نژا
نژاد و سیاست و همبستگی نژادي و ملیت و خالصه همه چیز خودشان را بـه ایـن    . طوري کهپیامبر دارند دو جین

ـ    اند. در مقابل حکومت روم شرقی و غربی نیز زیر پرچم واحدي بود که شرقپیامبران گره زده هـم  ه تـا غـرب را ب
اگر خوب نگاه کنیم، حکومت ایران نیـز   گفتند.می» مسیح«آن  این پرچم واحد یک نام مقدس بود که به زد.گره می

بسـیار   مسـئله دیـد  زیر لواي دین زرتشت، توانسته بود صدها سال خود را حفظ کند. در واقع آنچه عبدالملک مـی 
دها سال باقی بماند باید یک پرچم واحد داشته باشیم و ایـن  زیم که سه اگر بخواهیم حکومتی بسابزرگی بود. اینک

نیاز بـه یـک پیـامبر و کتـاب مقـدس را بسـیار       عبدالملک  بنابراین تواند باشد.نمی» دین«پرچم واحد هیچ چیز جز 
و زمـانی  خرالآبود و خود را پادشـاهی   دید. از طرفی عبدالملک مردي آپوکالیپتیکتر از هر چیز دیگري میضروري

دید. او و یارانش از شمال شرقی ایران یعنی مرو حرکت کرده بودند به سمت ارض موعـود  میدر جایگاه داوود نو 
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رو به محض اینکـه از   باشد. از این »مسیح« آخرالزمانِ »عبداهللا«یا فلسطین. عبدالملک آرزو داشت که خادم خدا یا 
بـه   سـریعاً فـارغ از تصـمیمات سیاسـی،    ابن یوسف خالص شد  کار ابن زبیر و دشمنانش به دستان تواناي حجاج

را آغـاز کـرد.   پوکالیپتیک خـود  آهاي  ژه ساخت دین عربی و ایدهوپر در جایگاه داوودن نو، و آورد يروکاري  دین
در واقع پشتکار عبدالملک در ساختن دین عربی تـازه،  شود. منجر می» محمد سازيپروژه «به در انتها ه کاي هپروس

سیاسی محکمـی بـراي وي   هاي  توانست پایهمی که در شرق ایران رواج دارد،» محمد«وري از صفت مقدس با بهره
ترین کـاري بـود کـه عبـدالملک بـراي مسـیح       مهماولین و مقدس هاي  الصخره بر روي صخرهساخت قبهرقم بزند. 

که تا خـود امـروز حفـظ ایـن بنـا یکـی از        مهم استآن قدر  الصخرهداد. بناي قبهفرجام شناختی خویش انجام می
براي ما نیز این سازه بسـیار پـر اهمیـت اسـت      بینند.ترین وظایفی است که مسلمانان در خود میترین و حیاتی مهم

شناسـان  هایی بوده است کـه اسـالم  گشاست بلکه از اولین سرنخنصب شده در این سازه نه تنها گرههاي  چون کتیبه
و س کر واداشت که ممکن است محمد وجود خارجی نداشته باشد. در واقع محمـد صـفتی مقـد   را به این ف جدید

  باشد.همان مسیح براي اعراب می چه بسا
  » شعارها« :بسیار مهم اضافه شده است مسئلهشناختی ما یک شواهد باستاندر متن  بینیم کهاز این پس می

شود. رد الوهیت مسیح. شهادت به یگانگی خـدا  یده مید به وضوحیک واقعیت بسیار مهم آن  شعارهایی که در
بـه  و  فرستاده خداست.» برگزیده«مرکب نیست. شهادت به این امر که بخش پذیر و و اینکه خدا صمد است یعنی 

بدعت آن  دهندگاناشاعهم. رد شده و  325آریوسی که در شوراي نیقیه در سال هاي  کلی بولد کردن تمام باورطور 
-تفکـرات عـرب  نسـتوري در   احتماالً به طـور مخفـی، در دل کلیسـاي    که آریوسیاند. این آراي ده شدهگزار شمر

کـه  » شـرك آلـود مسـیحیان   «شود که حاکمیت جدید در برابـر دیـدگاه   منطقه جاري شده، منجر به این می ساسانی
هـاي   در واقـع تمـام شـعار    .واکنش نشان دهـد القدس است، پدر، پسر و روح ، یعنی»سه«از » مرکب«معتقدند خدا 

ضـد  هـاي   ها اشاره به این دارنـد کـه بـاور   تمام اسناد و کتیبهاست.  آریوسیاساسی و محوري اسالم، در وهله اول 
  آریوسی احمقانه باید کنار روند. 

یـابیم کـه دیـدگاه    درمـی  بـه زودي هـا   آن ثبت شدن هر کدام ازهاي  که با بررسی سال اسنادي داریماز این پس 
 گونـه هـویتی نـدارد،   نام پیامبري جدید کـه هـیچ  در حرکت است. در این جریان  سلطنتی یجریانبه مثابه  ریوسیآ

شرقی ظاهر شـده اسـت. امـا هـیچ کـس او را      هاي  شود. این پیامبر همان صفت مقدس است که در سکهشنیده می
یم که پروژه او نیاز به زمانی بسـیار بیشـتر از   بینخواهد او را به جهانیان بشناساند ولی میشناسد. عبدالملک مینمی

تـوان  عمر عبدالملک دارد و این جریان باید سیر طبیعی خود را بگذراند. شاید این پرسش پیش آید که از کجا مـی 
 ثبتهاي  شناسد؟ پاسخ روشن است. با سالیک پیامبر و شخصیت تاریخی نمیبه عنوان  دریافت که کسی محمد را

محـوري  هـاي   توان دید که نـام محمـد و شـعار   می به وضوحکه  ها،ها و برديها و کتیبهروي سکه يهاشدن نوشته
خـود از  هـاي   ها عوام در کتیبهدانند. در این سالسلطنتی در حرکت است ولی هنوز عوام چیزي نمی به شکلاسالم 

تـوان دیـد   مـی  به زوديشود ولی یزنند. این امر حتی در دربار سلطنتی هم دیده مخداي موسی و هارون حرف می
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عـوام نیـز، خیلـی آرام و تـدریجی، نـام محمـد و       هاي  در کتیبه به زوديکه این جریان در حال جدا شدن است. و 
هـا  اقل چهار دهـه پـس از نصـب اولـین کتیبـه     شود. این در چه زمانی است؟ حدمحوري اسالم دیده میهاي  شعار

بـا اسـناد خـارجی هـم مطابقـت دارد. یعنـی       دقیقاً  م. این 720ود اواسط دهه الصخره یعنی در حدعبدالملک در قبه
همین زمان هم اسـناد خـارجی   در عوام هم در حال آشکار شدن است، هاي  نام محمد در کتیبهدرست در زمانی که 

ـ  پیامبر میبه عنوان  گویند سردرگمی درباره نقش محمد از بین رفته و او رابه ما می دقیقـاً   ب اینکـه شناسـند. و جال
احسـاس  یوحنـا دمشـقی   شود. این همان زمان است کـه  رنگ تر می رنگ و پر رم. به بعد پ 640عوام از هاي  کتیبه

جدلیِ رفت و برگشـتی   گیرد و اولین خط شخصیتی پیامبر جدید را در یک اثر مطلقاًقلم در دست میخطر کرده و 
  کند. (پینگ پنگی) نقد می

این اسناد از قرار زیـر  هر چه باید گفت را با اسناد و روند حرکت این جریان دنبال کنیم.  بهتر است از این پس
  هستند: 

مسـیحیت  گیرنـد و رونـد ساسـانی زدایـی و     که به وضـوح در یـک جریـان فکـري قـرار مـی       ؛هاکهس .1
  .دندهپوکالیپتیک عبدالملک را نشان میآ[دیوفیزیت] زدایی و تفکر 

ها از مثل سکهدقیقاً  است و به جا مانده و ولید هایی که از دوره عبدالملکسها و پاپیروربرگستحلیل  .2
  د.نگیریک زمانی به بعد در جریان محمدیانیسم قرار می

این مسـجد بـه   هاي  دهند. کتیبهعجیبی را میکه به ما خبر  صخرهالسجد قبهم یدرون وبیرونی هاي  کتیبه .3
است. این یعنی محمد هنوز خط داستانی و شخصیتی ندارد.  حمسیهمان در اینجا گوید که محمد ما می

انـد  گم در م. سر 725سناریویی براي کاراکتر وي نوشته نشده است. از اینجاست که مسیحیان تا حدود 
کننـد محمـد پادشـاه اعـراب     تصور مـی ها  آن که این محمد کیست و نقش او چیست؟ در این چند دهه

شوند که در اشتباه هستند و محمد متوجه می به زوديوب ادسایی) ولی است. (به حکم رویدادنامه یعق
هیچ  اند.. براي همین در تعیین نقش وي گیج شدهها و... استابیونیان و ناصريکسی شبیه عیسی براي 

حسـاس در  هـاي   شود. یوحنا دمشقی در این سالاز او دیده نمی اينامهخبري از او نیست. هیچ زندگی
 م.) 749تـا   743( داند محمد کیست. تاریخ قلم زدن ويکند ولی او نیز نمیالملک زندگی میدربار عبد

 یـا الاقـل در ایـن زمـان     محمدیانیسم آشنا شدههاي  با محمد و باور به تازگیدهد یوحنا به ما نشان می
ود که در حکم شهایی به محمد استناد داده میو در این زمان است که کتاب را جدي گرفته است.ها  آن

ی بینند که محمد براي اعراب نقشـ انجیل جدید براي اعراب است. اینجاست که مسیحیان رفته رفته می
و طی چیزي حـدود   م. به بعد در نظر دارند که او کیست 725از دهه پس  .هم دارد پادشاه به جز اولین

   یابند.داستانی وي را درمیهاي  دو دهه اولین خط
رسـمی [سـلطنتی] و   هـاي   هـا و سنگنبشـته  تیبه، کو جانشینانش کلاسناد دوران عبدالمآخرین دسته از  .4

عوام این عصر تا پایان مرگ هشام ابن عبدالملک و قلـم زدن یوحنـا   هاي  است که کتیبه عوامهاي  کتیبه
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تند کـه از  ها گواه بسـیار خـوبی هسـ   این کتیبهدهند. را به ما می دمشقی، اطالعات بسیار زیاد و بنیادینی
، از مـردم عـوام   مده، ولـی آبه وجود  رسمی و قانونیبه صورت  راییدوره عبدالملک و الوالید، محمد گ

مقایسـه  . د، یعنـی در اواسـط قـرن هشـتم مـیالدي     نشواو همراه میهاي  دهه بعد با اندیشه حدود چهار
ین مردم عادي، تا اواسـط قـرن   مردم عادي، خود گواه خوبی است که در بهاي  رسمی با کتیبههاي  کتیبه

  . حرکت است ابتدا فقط در سطح درباري در در نبشاین ج و هشتم، خبري از محمدیانیسم نیست.
  

  :هاسکه
 با بخشی که در مورد سـکه  ها یک مطلب را روشن کنیم. زیرا ممکن استدر اینجا جا دارد در مورد تاریخ سکه

هـا هجـري اسـت، دلیلـی نـدارد یکـی را       آید که تاریخ تمام سکهاین پرسش براي خواننده پیش  گذشت، 66سال 
هـا  به حقی است. فلکر پپ تمام تـاریخ  کنجکاوياین  ؟هجري بدانیم، یکی را یزدگردي و دیگري را پسایزدگردي.

کار وي ایراد دارد. واقعیت این است که  به وضوحنویسد ولی را عربی فرض کرده و روایت خود از این سده را می
برخی دیگـر یزدگـردي و حتـی پسـایزدگردي      و عربی هاتردیدي وجود ندارد که تاریخ برخی از سکهترین  ککوچ

قابل تشـخیص اسـت. بـراي مثـال     شخص با توجه به اسناد دیگر یک از زمان خالفت یا فرمانداري  این امر است.
شود. تاریخ ایـن سـکه   دیده می آن در فسا ضرب شده است که نام عبدالملک ابن مروان روي 60به تاریخ اي سکه

میالدي خلیفه است. کـوچکترین تردیـدي    705تا  685عربی یا  86تا  65زیرا عبدالملک در تاریخ  ،یزدگردي است
در فسا نـه   60کند. پس با این اوصاف تاریخ ها را تایید میهم در تاریخ فوق وجود ندارد و اسناد زیادي این تاریخ

 میالدي است که در این زمان یزید ابن معاویه خلیفه اسـت. پـس   681-680این صورت  که درتواند عربی باشد می
رسـیم کـه عبـدالملک    م. می 712واند باشد زیرا به سال تعبدالملک هنوز خلیفه نشده است. و پسایزدگردي نیز نمی

ن در زمـانی اسـت کـه    عربی است. ای 72م. یا  692یزدگردي و به تاریخ  پس تاریخ این سکه یقیناً .استدرگذشته 
تواند براي قدرت نمایی شده و عبداالملک می شمال خلیج فارس محدودهاي  قدرت عبداهللا ابن زبیر در فسا و شهر

  خود را بکوبد.هاي  سکه
  

 
  که در شهر فسا ضرب شده است 60سال سکه 

  یزدگردي است قطعاآن  تاریخ
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 یا فرمانـدهان امـوي   داران حکومتمعاویه و دیگر داعیه که کردضرب میهایی را عبدالملک در ابتدا همان سکه
هایی بـا الگـوبرداري از   ساسانی مشهورند، یا سکه-عربهاي  که به سکه با طرح ساسانی یایه زدند. یعنی سکهمی

عرب ساسـانی وي یـک نکتـه بسـیار مهـم دیـده       هاي  بیزانتسی مشهورند. در سکه-عربهاي  بیزانتس که به سکه 
زند. در واقع سکه می »مروانان ي- کیعپدولمل«را او نیز مانند عپدوالي زوپیران، با نام ایرانی خود یعنی شود. زی می

هـا دو  کوبـد. ایـن واژه  می» ریوشنیکانمروانان امیري وي ک یعپدولمل«خود را با عنوان  عبدالملک ابن مروان، سکه
دالملک مروان نوشـته  وم اینکه نام وي، ابن مروان یا عبد اول اینکه عبدالملک، امیرالمومنین جدید است. :معنی دارد

ار مهـم داریـم. یکـی اینکـه معنـاي ایـن عبـارت        یاست. در اینجا دوباره دو رویکرد بس» مروانان«بلکه  ،نشده است
گویـد  رویکرد، که رویکرد تجدیدطلبانـه اسـت مـی    ا عبدالملک فرزند مروان است. دومینی» عبدالملک ابن مروان«

  »ها.عبدالملک از مروي« :شوداین اسم میمعناي 
در پارسی میانه [=پهلوي] دو حرف الف و نون اگر دوبار تکرار شود، بار اول حالت اضـافی و بـار دوم حالـت    

توانـد در  گفتـیم فرزنـد مـی   قبالً  ، چنانچه»از مرو«یا » فرزند مرو«به معناي  »انمرو«دهد. این یعنی تعدد را نشان می
به معناي تعدد یـا جمـع   ] انانـ[مرودوم در این اسم » ان«رود. ولی به کار آن  شناختیاز معناي زیست معناهایی غیر

بندیم. (مثل درختان) در این صورت معناي این اسـم  است. هنوز هم در فارسی با این دو حرف کلمات را جمع می
  از اهالی مرو. به قولی یا  »هامروي ازعبدالملک « د:شومی

خلیفـه  م که هنوز به بلوغ هم نرسیده بـود،  دانیم، پس از مرگ یزید ابن معاویه، فرزند وي، معاویه دوچنانچه می
رو یکی  کس براي خالفت باقی نمانده است از اینگذرد. هیچدرمی به زوديشود. این خلیفه، مانند پدرش یزید می

در » خاخـام «در زبان عربی همـان  » حکَم«است که کند. جالب قد علم می» مروان حکَم«از فرماندهان معاویه به نام 
. ایـن یعنـی   اندداده که پدر عبدالملک بوده، خالفت به مروان نامی یمدت کوتاه مورخان اسالمی زبان عبري است.

یک تکه طراز روي منسوجات یافـت شـده، کـه     اند.عبدالملک و برادرش عبدالعزیز، خالفت را از وي به ارث برده
واقعیت این است که عبدالملک، همان شاید هم  »عبداهللا مروان، امیرالمومنین، در طراز آفریقا.« :استنوشته آن  روي

از  هر کدام صحیح باشد مروان حکم باید خاخام یهودي بوده باشد. احتماالًمروان خاخام یا مروان حکَم نیز هست. 
-فـردي عـرب  یت اسـت، حکومـت بـه    مسـیح  معاویه که عرب سوري است و دین او یکتاپرستی اولیه و یا نهایتاً

ـ اندیشـه مـروان ح  صـرفاً   گمان مـا ایـن اسـت کـه     یهودیت خاخامی رسیده است. البتههاي  با اندیشه ساسانی م، کَ
شـود.  این ایده براي اولین بار در این کتـاب مطـرح مـی   خاخامی نبوده است بلکه خود وي هم خاخام بوده است. 

 مـروان حکـم و شـاید هـم نـام کامـل وي      عبـدالملک   نکته توجه داشته باشد. من ندیدم که کسی به این دست کم
هـاي   ساسـانی -م (خاخام) فردي است از عربکَعبدالملک مروان حمعرب به صورت  وهخَام  ک مروانانیعپدولمل

ـ        آن  وي مانندهاي  دیدگاه کوچ داده شده به مرو که احتماالً ارك امیـر عـرب (عمـرو ابـن سـعد) در بحـث بـا پاتری
رو وي بـه مـروان    خاخامی است از ایـن اي یا یهودي سامرهیهودي  در فصل قبل، میافیزیتی انطاکیه (یوحناي اول)

هـا، در  م معروف شده است. پس با این طرز تلقی عبدالملک فـردي اسـت از مـروي   کَمروان حآن  خاخام یا معرب
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و جالب اینکه  کنندا اندیشه یهودیت خاخامی زندگی میهایی که ب، از عربایرانی از شهر مرو بوده واقع وي اصالتاً
هایی کـه بـا   محمدیانیسم از شرق ایران یعنی مناطق خراسان حرکت کرده است. سکه به وضوحچندي پیش دیدیم 

بـا نسـب و زادگـاه و    کـامالً   اند. اینشود هم در مرو کوبیده شدهبه نام وي زده می» مرواناني -عپدولملک«عنوان 
مسـیح فرجـام   « :ر پـپ کـ لگردد ولی بـه قـول فُ  عبدالملک همخوانی دارد. عبدالملک به دنبال مسیح میهاي  دیدگاه

  است. » محمد«صفت مقدس  کنیم که مسیح فرجام شناختی وي،. و ما این را اضافه می»شناختی
  

  
  مروانان، امیري وریوشنیکان ي- عپدولملیک

  

هـا در  کیفیت سکه دهد، ولی اوالًا نیز به همان روند قدیم ادامه میعرب بیزانتسی رهاي  عبدالملک در ابتدا سکه
 به دنبـال  برد. ثالثاًها برنامه عبدالملک را در دیر صهیون جلو میپلکان سنگی پشت سکه حال بهتر شدن است. ثانیاً

ـ  ضد الـوهیتی چیزي که مسلم است این است که حرکت جریان  خویش است. »مسیح فرجام شناختی« ران، و در ای
ی کـه در ایـن فرهنـگ رشـد     به عبدالملک ها،اعراب به خداوند و مسیحیت و یکتاپرستی اولیه آنالبته رویکرد کلی 

د یـا  ـــ محم«که آریوسی بیندیشد. این یعنی الوهیـت مسـیح را کنـار گذاشـته و معتقـد اسـت        آموخته کرده است،
هـاي   و شـعار  قـرآن  که عبدالملک، محمد، اسـالم،  دیدگاهی استدقیقاً  مخلوق خداوند است. این »ح اعرابــمسی

بیزانتسی عبدالملک مدل خلیفه ایستاده، دو خلیفه و سـه خلیفـه دیـده    -عربهاي  سکهکند. در اولیه اسالم تایید می
را نشـان  م. (سـال اول خالفـت عبـدالملک)     685هجري یعنی  66تاریخ دار که سال هاي  در یکی از سکه شود.می
 بـر  راستشـان  دسـت . پر ششهاي   ستاره به مزین[چفیه]  عربی سرپوش و بلندهاي   جامه با ایستاده رددهد، دو ممی

صـلیب  آن  یـا میلـه روي پلکـان کـه روي     عصا یک ،پلکان مورد عالقه عبدالملک ها،آن بین. است شمشیرهایشان
ـ ندارد. ولی در پشت سـکه سـتاره شـش      عبـداهللا عبـدالملک   و در زیـر عبـارت بسـم اهللا    Mر در بـاالي حـرف   پ

ی ببرنامـه مـذه  تـرین   تـرین حالـت ممکـن، بـیش    در کوتاه روي آن، تاعبارسکه و شود. این امیرالمومنین دیده می
   سیاسی عبدالملک را بیان کرده است.
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  م.  685سکه عبدالملک در سال 

در  دربار در حال حرکت است. در زمان عبدالملک، رویکرد نفرت نسبت به صلیب، در جامعه عربی یا الاقل در
سـه شـاخه، و یـا صـلیب      Yدر یونـانی، یـا    Ψیا ساي  φزیادي نقش صلیب شبیه به حروفی مثل فی هاي  سکه

هـا حاکمیـت امـوي    سـال آن  ها باشد. گـویی در از خطاي کار ضرابخانهاتفاقی یا تواند این نمیشکسته شده است. 
و یا اینکه تصمیم دارد نفرت خـود از صـلیب،    ام مورد اقبال واقع نشدهکدتصمیم دارد نمادي جایگزین کند اما هیچ

  و حذف زودهنگام آن را آشکار سازد.
  

  
  

  :مدل تک خلیفه یا خلیفه ایستاده
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  :مدل دو خلیفه

  
  :مدل سه خلیفه

  

  

  
  

  
  

  عرب بیزانتسی دوره عبدالملکهاي  سکه

  ها به وضوح از بیزانتس الگوبرداري شدهاین سکه
  

تـدریجی  حـذف   :شودبه وضوح دیده می مسئلهدوره عبدالملک، یک  عرب بیزانتسی دوران اموي و خصوصاًهاي  در سکه
- عربـی هـاي    این سـکه الگوي بیزانتسی که هاي  سکهاصل توان به می »جریان«این  تشخیصبراي  ها.صلیب در سکه و عامدانه
بیزانتسی با تصویر هراکلیـوس و فرزنـدش و سـمت راسـت     هاي  چپ سکههستند مراجعه کرد. در تصویر زیر سمت  بیزانتسی

شدن هستند. ایـن کـار بـه آرامـی بـه       ها در حال حذفصلیبشود که خیلی واضح دیده می بینید.ها را میتقلید عربی این سکه
  قابل مشاهده است.ها در تمام سکهبازي با شکل صلیب طوري که  ،شکل ظریفی در جریان است
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  :محمديهاي  هسک
را مشـاهده  ها  آن اطالعات تاریخی روي توانمی ها شواهد بسیار خوبی هستند که نه تنهاسکه تا اینجا دیدیم که

در حلقه تاریخی مورد نظر، و با سـاختن یـک زنجیـره، رونـد     ها  آن توان با قرار دادن هر کدام ازبلکه حتی می رد،ک
  دینی سیاسی حاکمین را مشاهده کرد.هاي  رنامهحرکت سیاسی و نظري جامعه و همچنین ب

کـه تحـت حکومـت     »خالد ابن عبداهللا«، فردي به نام دانیم که فرمانرواي دمشقاز اسناد دیگر میمنوال  نیبه هم
که از محمدیانیسـم  اي سکهتر هم دیدیم که اولین . کمی پیشسازي عبدالملک شرکت دارددر جریان هاستسفیانی

را کنار بگزاریم) توسط این فـرد در  بیشاهپور  66 سال و با واژه محمت 60 در صورتی که سکه سالشود (دیده می
عربـی حـاکم    75تـا   70هجري باشد. زیرا خالد ابن عبداهللا حد فاصـل  آن باید تاریخ و  ضرب شده است. 71سال 

اولـین بـاري اسـت کـه ایـن       اهللا است. ایـن  رسولِ ،شده که محمد ي عرب ساسانی نوشتهدر این سکهبوده است. 
آید. در واقع اولین باري است که روبروي نام محمت، عبارت رسول اهللا میشود. عبارت در کل تاریخ بشر دیده می

ضرب شده اسـت. تـاریخ ضـرب ایـن سـکه       »دمشق«عرب ساسانی است ولی در در طرح  ،جالب اینکه این سکه
 1تـر سال عقـب دو  یا نهایتاًبه همین تاریخ (شاید تا یک اي سکهود توان امیدوار بدهد که مینشان می» خالد«توسط 
دهد. ولی ) از خود عبدالملک پیدا شود. این سکه برنامه سیاسی عبدالملک را نشان می71تا  هجري 69اواخر یعنی 

  محمد رسول اهللا به چه معناست؟  :در اینجا یک سوال بزرگ باید پرسید
دهد؛ ولی می» خداست يمحمد فرستاده«ب به نظر برسد زیرا به وضوح معناي شاید در نظر اول این سوال عجی

ایـن   زمان هم بـه همـین معنـا بـوده اسـت؟     آن  آیا درکنیم. این معنایی است که ما امروزه از این شعار برداشت می
  کنیم.بررسی می پرسش را مفصالً

  

  
  ، خالد ابن عبداهللا، دمشق71سکه سال 

  

                                                        
م. یعنـی سـال    689گوید در ي پل فسطاط از عبدالعزیز برادر عبدالملک، به ما میبیش از یک سال منطقی نیست. چرا؟ چون کتیبه -1

   هنوز محمدیانیسم حرکت خود را آغاز نکرده است. 69
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در یعنـی  در مقابل تصویر خسـرو،   ،»محمد رسول اهللا« عبارتنیز وجود دارد که  72سال سکه عرب ساسانی به 
هجـري یـا    70همه چیز نشان از این دارد که از حدود سـال   به وضوحآمد زده شده است. جایی که نام حاکمان می

سـکه   این برنامه هستند.ها اولین پیام رسانان م. به بعد برنامه جدیدي در حال ارائه شدن است که سکه 690حدود 
  کمیاب است. اي سکهالصخره یکی است، با قبهآن  که تاریخ 72سال 

  

  

  

  
  ، محل ضرب نامعلوم72سال سکه کمیاب 

  ک استعبدالمل جدید دینی که نشانگر برنامهس این
  

در آن دیـده  هللا. زده شده است که عبارات بسم اهللا، الالـه اال اهللا وحـده، محمـد رسـول ا    اي سکهنیز  73در سال 
هـا ضـرب شـده اسـت.     بنیادین آریوسی بـر روي سـکه  هاي  الصخره، شعارقبههاي  این یعنی همراه با کتیبهشود.  می

حرکت اسـت. ولـی   در  زیر پوست شهر دراز سمت حکومت به تازگی پیدا شده و فکري  یجریانروشن است که 
پیـام   کرد تا امروز ماندگار شود.د خودش هم تصور نمینامه سیاسی و مذهبی عبدالملک است که شایاین جریان بر

قرار نیست برنامه امروز  ت که بگوییم جامعه اسالمی شده وشود ولی زود اسها دست به دست میاو از طریق سکه
فلسـطین در  ي الصـخره قبـه حکومت، فردا صبح بر اذهان امپراطوري گسترده عبدالملک بنشیند. ولی جریانی کـه از  

م.) به تمام ممالـک اسـالمی رسـیده اسـت و گـویی در حـال        730تا  690ت کمتر از چهار دهه بعد (از حرکت اس
هـاي   گذاشـت. واژه اسـالم کـه در کتیبـه    » اسـالم «تـوان  درنوردیدن اذهان است. ولی نام این جریان را هنـوز نمـی  

پـس از  بـه قـولی   هجري یـا   200از سال  یابیم پسدرمیآن  شود، با معنایی که ما امروزه ازره نیز دیده میالصخ قبه
م.)  845(متـوفی  اي ه م. در جامعه نهادینه شده است. اگر اسناد خارجی را لحاظ کنیم دیونوسیوس تلمحر 822سال 

شود اما هنوز به معناي یـک  ها دیده میدهد. ولی در اسناد داخلی، این واژه در کتیبهاست که به ما خبر از اسالم می
الصـخره بحـث   قبـه هـاي   رود. در مورد معناي واقعی این واژه و دالیل آن، در بررسـی کتیبـه  نمیکار  به دین مستقل

رود این اسـت  نمیبه کار  ها به معناي دینی مستقل و همه پذیر،خواهیم کرد. ولی دلیل دیگري که این واژه تا مدت
  از دینی به نام اسالم خبر ندارند.اي ه وس تلمحرنویسان تا زمان دیونوسینویسان و قبطینویسان و یونانیکه سریانی

بـار دیگـر    ] ضرب شده وپهلويالصخره به فارسی میانه [=که معاصر با قبهاي سکهدر آخر این بخش بد نیست 
   .تغییر کرده استآن  را آورده است، ولی این بار طرح سکه عرب ساسانی» محمد«نام 
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را آن  تواناست. می Increase in gloryکه به معناي  pzwt' xwarrah abzūd’در روي سکه نوشته شده است 
ي جـالل و عظمـت ترجمـه کـرد ولـی اگـر توجـه کنیـد کلمـه          اللفظی افزایش در شکوه، یا رشد روز افزونتحت

xwarrah رفت. این واژه به معناي موهبت و فروغ ایزدي اسـت کـه   میبه کار  یا فرّه آمده است که در ایران باستان
اند مشروعیت شاهان به فرهمندي ایشان بود. صورت پهلوي فرّه را به شکل رساند. چنان که گفتهرا به کمال میفرد 

بـه  بیشـتر  مندي و خوشبختی است. ولی در دوران اواخـر ساسـانی   اند که به معناي شکوهآورده xwarrahخوره یا 
ه یـا شـکوهت زیـاد    فرّ«سکه نوشته شده است، توان گفت روي این کلی میبه طور رفته است. به کار  معناي بخت

عبـدالعزیز عبـداهللا   «یـا   pdwl ’cyc Y ’pdwl’ Y ’myl’n’یعنـی  آن  نام والی به صـورت پهلـوي  آن  در کنار »باد.
  آمده است.  »امیران

سال ضرب و در خط آخر محـل   ،شود. روشن است که در خط اولها دیده نمیاما در پشت سکه، دیگر آتشگاه
 :کلی پنج سطر نوشته با مضمون زیر آمده استبه طور ده است. ضرب خور

  
1. DWḤPT’T ("Seventy two") 
2. YZDT’ -I BR’ ‘LH ("One God, but He") 
3. ’HRN YZDT’ L‘YT’ ("another god does not exist") 

4. MḤMT’ PTGMBI Y YZDT’ ("Muḥammad is the Messenger of God") 
5. SK ("Sijistan") 

  :شوداین پنج سطر میترجمه فارسی 
  هفتاد و دو، جز خداي یکتا خداي دیگري وجود ندارد، محمد رسول اهللا، سیستان.

  

  
   72به سال سیستان، ي سکه

  نقش بستهآن  نام محمد به زبان پهلوي روي
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  :هاکتیبه
سال  يدادیم یعنی کتیبهاي که قول آن را چندي پیش ت ابتدا به کتیبهالصخره بپردازیم، بد نیسبه قبه ینکهاقبل از 

وان روي پل فسـطاط در مصـر نصـب شـده نگـاهی      هجري که توسط عبدالعزیز ابن مروان، برادر عبدالملک مر 69
  :بیندازیم. در این کتیبه نوشته شده

  

  
  

The translation of the inscription is: 
This bridge was commissioned by the governor ʿAbd al-ʿAzīz ibn Marwān. O God, bless 

him in his affairs, strengthen his rule as You see fit and cheer him himself and his 
entourage, amīn. Saʿd Abu ʿUthmān undertook the building of it, and ʿAbd al-Raḥmān wrote 
[this] in Ṣafar of the year sixty-nine. 

  
  :ترجمه فارسی

 خداونـدآ، بـه او در    د.ساختن] این پل داده شـ دستور [ن، حکمران [=والی] عبدالعزیز بن مروا از طرف
و مالزمـانش   وياستوار گردان، و خـود  ، دانیگونه که صالح میآن  ومتش راکارهایش برکت بده، حک

ثمـان  آمین. ساختن این [پل] را سعد ابوع [=دیده خود و همراهانش را روشن گردان] را مسرور گردان.
 .نوشت 69به عهده گرفت و عبدالرحمان [این کتیبه را] در [ماه] صفَر سال 

هجـري.   69هجري نصب شده است. یعنی در اوایـل سـال    69در ماه صفر سال ینید کتیبه عبدالعزیز بچنانچه می
نکـه،  آبـا   .استمحمد در هیچ کجا ظاهر نشده  یعنی هنوز نام ؛است »پیشامحمدي«به وضوح این کتیبه هاي  نوشته
بـردن مبـدا   به کار  ري از محمد و حتیبخی هنوز ولیم هایش فاصله دارال با ساخت قبه صخره و نصب کتیبهسه س

در  یاطالعـات کتیبـه بـا   زیـرا  اندازد. معاویه میهاي  ما را به یاد کتیبه مسئلهاین تاریخی (یعنی کلمه هجري) نیست. 
تـاریخ و  اي خیر براي پادشاه و همراهانش ادامـه یافتـه و در آخـر    دع باآغاز شده، آن  دستور ساخت حاکم و مورد

 .اسـت  58و  42حمام القدره یا سد طائف معاویه در سال مانند کتیبه آن  مه چیزه را ذکر کرده است. نویسنده کتیبه
هـاي   کلیسـا  سر در کند که برصادر میاي هبعد اعالمیهاي  جالب این است که همین پادشاه یعنی عبدالعزیز، در سال

  :وقت الصاق شود. در این اعالمیه گفته شده است که
  .محمد رسوال الکبیر و پیامبر خداست. عیسی هم پیامبر خداست. خدا نه زاده و نه زائیده شده است  
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در حالی که در سال دهد که محمدگرایی محصول مروانیان است. همین کار عبدالعزیز به ما نشان می اغواگر است،
هجـري   71ولـی از سـال   هجري، برادر پادشاه که شاه مناطق غربی امپراطوري است هیچ خبري از اسالم ندارد،  69

بزرگـی شـکل    و گـویی بحـث   کند.ها و... ظهور مییبهها و کته به یکباره محمد در همه جا، سکهبینیم ک[عربی] می
نشان دهد که محمد پیامبر خداست، عیسی هم پیامبر  یکند که چنین واکنشگرفته تا جایی که عبدالعزیز را وادار می

دعوا نکنید هر دو پیامبر خدا هستند. ولی فراموش نکنید خدا نه زاده و نه « :ندزخواهد فریاد بانگار که می خداست.
یریم. ولی در صورتی کـه قبـول کنیـد خـدا     پذها را میاین یعنی درست است عیساي شما غربی» زائیده شده است.

ی ندارد و واحد است و عیسی فقط مخلوق است. (دیدگاه آریوسی) جالب است که چنین مشکالتی در بخش شریک
و  مناطق شرقی ایران یعنی خراسان بـزرگ شـامل مـرو و نیشـابور و هـرات      شرقی امپراطوري یعنی ایران و خاصتاً

[=تثلیـث]  » سـه «بـه  اساساً  نا هستند وبا محمد آشکامالً ها  آن شود. چرا؟ چوننمیدیده همچنین سیستان و کرمان 
تمام فضاي فکري در حال چرخش  هجري به بعد 70در واقع از سال اعتقاد ندارند که بخواهند مشکلی ایجاد کنند. 

دیـده  آن  اهللا روي عباراتی مثل بسم شود،ساسانی زده می-، هنوز در طرح عربشرقیهاي  تا این زمان سکه . است
بیزانتسی، بازي با طـرح صـلیب در    - عربهاي  ولی هیچ خبري از محمد نیست. در طرف مقابل، در سکه ،شودمی

اند حجاج ابن گویی پس از معاویه نفرت از صلیب در جریان است. جالب است که اسناد اسالمی گفته جریان است.
ي با شکل صلیب در دسـتور  زبا ید. کاري غیر معمول در اسالم.را به صلیب کش[عپدوالي زوپیران] یوسف، دشمن 

 شـاخه) قول واکر تاج سـه ه (بسه شاخه  Yیا  Ψیا ساي  φیا فی  Tصلیب را به شکل حروف کار حکومتی است. 
کند. این ساسانی از شرق، نام محمد با خط پهلوي ظهور می-عربهاي  به یکباره روي سکه در اینجاند. دهتغییر می

محمد است که با بهره گرفتن از جریانات شرق ایران و این یعنی عبدالملک مروان  ی محمد در حال ظهور است.یعن
ایـن  ولی  بخشدمی »دینی«دیگر، به محمد واقعیت به عبارتی یا بوده  »خالق محمد«کند. آري، عبدالملک را خلق می

  ساخته شود. وي »اریخیت«زمان الزم است تا واقعیت محمد هنوز هویت مستقلی ندارد و 
 
  The Dome of the Rock :الصخرهقبه

مانند یک جریان تند و تیـز در  » محمد رسول اهللا«م. است که عبارت  691هجري مقارن با  71دیدیم که از سال 
م. که یوحنا دمشقی از محمد  743است که تا سال آن  شگفتکند. اما مناطق شرقی امپراطوري عبدالملک ظهور می

اي هشود. فقط یک شعار سـه کلمـ  هیچ چیز دیگري دیده نمی کنداو را نقد میهاي  ویسد و شخصیت وي و کارنمی
امکان ندارد تنها از همین یـک عبـارت بفهمـیم کـه منظـور عبـدالملک       در حرکت است. معناي این شعار چیست؟ 

  :یک از موارد زیر بوده استمروان کدام 
 محمد فرستاده خداست؟  
 فرستاده خدا؟ ستایش باد بر  
 برگزیده فرستاده خداست؟ 
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است که رسـول و فرسـتاده خداسـت. گزینـه دوم کـه       و شخصیتی واقعی یعنی محمد پیامبري عرب لگزینه او
دهد ولی اینجا باید پرسید فرستاده خدا کیست؟ گزینه سوم هـم تفـاوتی بـا حالـت دوم     ستایش بر فرستاده خدا می
پس ما باید راهی پیدا کنیم که یکی کیست؟  ست،فرستاده خداه کرد این برگزیده که وجتندارد. زیرا باز باید به این 

زیـادي بـاز   هـاي   گره، صحیح است هاگزینهاز این  یککدامرا اثبات کند. اگر بتوانیم اثبات کنیم که  هاگزینهاز این 
صـحیح   دوم یا سومدهد ترجمه می نشانالصخره قبههاي  روي کتیبهشود که چنانچه خواهیم دید شواهد و قرائن می

  .مسیح محمد کسی نیست جز »هادر این کتیبه«است. 
پرسـند چـرا داخـل    جایی که همه میره مسجدي است که بر روي یک سري صخره ساخته شده است. الصخقبه

ایـن  یعنـی روي   نگـاه کـرد  عکس الب را باید مسئلهپاسخ این است که نامسطح وجود دارد؟ هاي ه یک مسجد، صخر
  . مهم به چشم بیایدهاي  مسطح، مسجدي بنا شده تا این صخرهصخره نا

  
Jegar shahaduta:  

پلکان سنگی روي کند. حذف نمیرا آن  شود که عبدالملکعرب بیزانتسی طرح سنگی دیده میهاي  سکه دراما 
سـنگ در  ک در جریـان اسـت.   دهد که در بیزانتس و امپراطوري عبدالملپوکالیپتیک میخبر از یک جریان آ هاسکه

نمادهاست. براي درك اهمیت سنگ، پلکان سنگی و سنگ روي سنگ چیدن ترین  زبان دینی و مذهبی یکی از مهم
بـد  دهـد.  نشـان مـی  مقـدس  هـاي   اشارات کتاببا توجه به افراهات [=فرهاد، معروف به داناي پارسی] به ما راه را 

  . داشته باشیم هایی به سفر پیدایش نیست در ابتدا اشاره
ان ترك کرد، در راه به مکـانی  بئرشبا را به سمت حریعقوب خوانیم می  (gen, 28:10-22) 28در پیدایش باب 

سرش را ران] توقف کرد. در آنجا [قبل از حاي هرسید که خورشید غروب کرده است. پس براي استراحت در منطق
رود سمان مـی آبر زمین قرارگرفته که رو به  1پلکانی یا دید کهیک رو روي یک سنگ گذاشت و خوابید، در خواب

دید که خداوند به او نوید سرزمینی وسیع و فرزندان زیـادي   د. یعقوبروننجا باال و پایین میآخدا از  که فرشتگان
  دهد.  می

من لرد [=خداوند] هستم، خداي پدرت ابراهیم و خداي اسحاق. «] 13یه آ[ :گویدبینید که مییخدا را میعقوب 
کنم و همیشه و نسل تو را روي زمین پراکنده می به تو و فرزندانت خواهم داد.اي ه دراز کشیدآن  را که روي زمینی

 .»با شما خواهم بود

دانستم، اینجا که خداوند در این مکان است و من نمی واقعاً :گویدشود و با خودش مییعقوب بیدار می از اینجا
به همین دلیـل یعقـوب سـنگی کـه زیـر سـرش       . سمانآاي] به سمت ست جز خانه خدا و گیتی [=دروازهچیزي نی

                                                        
که معـادل   آیدمی  salal  شود، از فعله میترجم  ladder شود و پلکان یا نردبان یافته میگ  sullamکه در عبري  stairway واژه -1

شـود. احتمـاالً   شود. پس ترجمه صحیحش چیزي شبیه رمپ یا خـاکریز مـی  به معناي کپه کردن یا انباشتن می heapانگلیسی آن 
  را دارد.  –برج بابل  –هاي بابلی یعقوب تصور چیزي شبیه زیگورات یا سازه
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 مکـان را آن  روغن ریخت و نـام آن  و روي برپا کرد. sacred pillarسنگی یا یک ستون به صورت  گذاشته بود را
یعقوب نـذر   سپس ذاشت.گ» ي خداخانه«به معناي » بیت ئیل«یا  Beth-EL  از این پس )لحظه لوز بودآن  (که در

نجا آا بیت خدا یا بیت ئیل بکند و از ستون سنگی] رآن  نجا [مکانآر خدا در راه مراقبش باشد او هم کند که اگمی
  .ورد را در راه خدا بدهدآمیبه دست نچه آ دهم هر-مراقبت کند و یک

قـدیمی منطقـه اسـرائیل    هـاي   ئـین آشود. که از گفته می masseba یا ستون مقدس در عبري sacred pillar این
  است. مدهآبه وجود  ئین قدیمیآسک هم از همین آبلی است. احتماالً

  :خوانیممی (gen, 31:44-49) حال در جایی دیگر از سفر پیدایش
در این عهد دوباره یک سري . که یعقوب با دختر البان بدرفتاري نکندبنند، یعقوب با پدرزنش البان، عهدي می

  نجـا را آبـان  کننـد. پـس ال  درسـت مـی  نامـه  شـهادت بـه عنـوان    سنگ را روي هم گذاشـته و یـک سـتون سـنگی    
Jegar Sahadutha  نجا راآنامید و یعقوب Galeed این عبارت .نامید Jegar Sahadutha رامی است کـه  آبارتی ع

دهد  یم witness heapي گفتند که معنانیز می Mizpah میزپاهرا آن  آیات شود و به گفته همینمی Galeedآن  عبري
  . است »خدا را شاهد گرفتن«ها نمادي از واقع این سنگ . درترجمه کرد »شهادت یک کپه سنگ«را آن  توانکه می

آیـات   .رودتا زمان یعقوب به عقـب مـی   حداقل همیت سنگ روي سنگ چیدن در سنت یهودا مبینیچنانچه می
بینیم کـه عیسـی را بـا تـاج سـنگ یـا خرسـنگ سـاختمان برابـر          در جاي دیگر میمثالً زیادي در این مورد هست 

 Jegar ت کـه عبـدالملک دنبـال چـه چیـزي اسـ     سـوال اینجاسـت    به بحث اصلی خودمـان برسـیم.   امااند.  دانسته

Sahadutha کند؟ خود حذف نمیهاي  را بر پشت سکه  
 بسیار مهم به نـام اي هتر این بنا بر تپمهمآن  ساخته شده، و از »کوه صهیون«یا  mount zion صخره بر رويالقبه

Temple mount ي این تپه بر زمین هبوط کرده اسـت بر روفکري دین یهود، آدم  چارچوبدر  کهاست  بنا شده. 
نجا، جایی است که مسـیح  آو در کانتکست فکري مسیحیت، . راهیم روي این تپه قرار بود اسحاق را قربانی کندو اب

بعدها مسلمین نیز مـدعی شـدند محمـد از روي    رامگاه ابدي مسیح] است. آبه صلیب کشیده شده [و البته آن  روي
 1آیـه   صـی فاصـله قابـل تـوجهی دارد. و    ها به معراج رفت. این درحالیست که این مسجد بـا مسجداالق صخره  این

دربـاره  االسـرا چیـزي    1آیـه   گرچه نباید فرامـوش کـرد  ( د را به مسجداالقصی پیوند دادهسوره االسرا معراج محم
 .)یه، این داستان را خلق کردندآ نویسان براي اینمعراج نگفته، بلکه سیره

صـخره نیسـت   اله را متوجه شد. پس این مسجد قبهپتوان اهمیت این تمیبه خوبی با این توضیحات به هر حال 
همیت دارد و بنایی هشت هاست که ابالعکس است، یعنی این صخره داخلش صاف نشده بلکه قضیههاي  که صخره

 .است ها) ساخته شدهو جلب توجه زائران (به این صخره ن، براي حفاظت از این مکانآضلعی روي 

 گوید که درمی) dan:21-39است (سده سوم و چهارم میالدي  ازالیپتیک پوکآکتاب سوري دانیال که یک کتاب 
الزمـانی کتـاب دانیـال    آخرهاي  (در تاریخ سبئوس نیز به پیشگویی الزمان خدا بر کوه صهیون نمایان خواهد شدآخر

ـ   کانوپایان اورشلیم پایه این کتاب در  در جاي دیگر بر) دهدارجاعاتی می نجـا  آود و در ن تمام رویـدادها خواهـد ب
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خداونـد بـر کـوه صـهیون ظـاهر       شود سـپس یک فرشته کشته میبه دست کند و دشمن عیسی چندي حکومت می
ها رو سازد و تمام ملتعیسی مسیح در قامت یک جنگجو ظهور کرده و صلح را برقرار میآن  خواهد شد و پس از

ـ به اورشلیم حرکت کرده و براي دیدن کوه صهیون به زیارت می هـم بـراي   بینیـد کـوه صـهیون    نانچـه مـی  . چدرون
سـاخته شـدن   دوره بـا  آن  که مسیحیان دروريط  از ارزش قابل توجهی برخوردار بودبراي مسیحیان یهودیان و هم 

  .کردند که قرار است دوباره پرستشگاه سلیمان ساخته شودصخره اعتراض میالقبه
رود و رو به آسـمان مـی  تازه تاسیس خود پلکانی که  دیناي بریهودي خاخامی است  که تفکراتش احتماالًعبدالملک 

خواهـد  این پلکان مـی  داشتننگهبرداشته شدن نماد صلیب و  کند.هایش منتشر میکوه صهیون است را در سکهآن  مکان
  ظهور کرده است. » داوود نو«و عبدالملک در جایگاه  این باور را به امت انتقال دهد که صلیب کنار رفته است

. خـورد مـی هـاي   تاریخ بشر ورق تازعمالً  مقدس،هاي  روي این صخره هاهشت ضلعی و نصب کتیبه اخته شدنبا س
هویـت  ولـی ایـن محمـد، هنـوز     . دیوار یخی در حال فرو ریختن و محمد در حال ظهـور اسـت   ها،کتیبه چرا که در این
یا مسـیح فرجـام    عیسیها ایی که محمد روي کتیبه. تا جو صفت مقدسی است که به معناي برگزیده است مستقلی ندارد

  عبدالملک در حال بیان عیسی شناسی جدید اوست نه اسالم.  هاي  شناختی عبدالملک است. در واقع کتیبه
بیرونـی  هـاي   دهـیم. کتیبـه  نمایش می Bها درونی را با حرف و کتیبه Aبیرونی را با حرف هاي  ما در اینجا کتیبه

دهـد کـه عیسـی    نشـان مـی   به وضـوح درونی هاي  هد که در حال مطالعه اسالم هستیم. ولی کتیبهدچنان نمایش می
مسیحیان را با محمد که همان مسـیح   شناسی جدیدي آغاز شده است. در واقع یهودیت خاخامی عبدالملک، مسیحِ

  زند.  می جمعفرجام شناختی عبدالملک است 
   

  
  

  الصخره پرسپکتیو قبه
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  :الصخره) قبهAیرونی (بهاي  کتیبه
و در آخر  N، سپس Wبه  Sبه صورت پادساعتگرد (از  داخل هشت ضلعی، فوقما در اینجا با توجه به تصویر 

با اعـداد در  تکراري را هاي  کتیبه .وریمآاینجا می دربینیم میرا که اي هچرخیم و به ترتیب هر کتیبمی) Sتا  Eرو به 
  ایم. پرانتز مشخص کرده

 اهللا الرحمن الرحیمبسم  .1

  ال اله اال اهللا .2
 له شریکال وحده  .3

 الصمدل هو اهللا احد اهللا ق .4

 احد کفوالم یلد ولم یولد و لم یکن له  .5

  محمد رسول اهللا .6
  صلی اهللا علیه .7

 آن اهللا و ملئکته یصلون علی نبی .8

 سلموا تسلیماایها الذین امنو صلوا علیها و  یا .9

 هللا الذي لم یتخذ ولدا حمدـال .10

  ن له شریک له فی الملکو لم یک .11

 و لم یکن له ولی من الذل .12

 و کبره تکبیرا .13

 و ملئکته و رسله .14

 و السلم علیه و رحمت اهللا .15

 له الملک یحیی و یمیت .16

 و هو علی کل شی قدیر .17

 ...بنی هذه القبه عبداهللا عب و تقبل شفعته یوم القیامه فی امته .18

 تقبل اهللا منه و رضی عنه .19

 امین رب العلمین .20

   هللا الحمد .21

 حمد عبداهللا و رسولهم .22
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  :A22 ات A1 ها ازترجمه کتیبه
  ه نام اهللا بخشنده مهربانب .1
  نیستیکتا یچ خدایی جز اهللا ه .2
  خدا مرکب نیست.]به عبارتی [یعنی شریکی در ذات خود ندارد،  ندارد شریکی او .3
یعنـی   :جدیـد هـاي   نیاز، در ترجمـه صمد یعنی بی :سنتی یکتاست، خدایی صمد [در ترجمه اهللاگو او ب .4

  ت.]بگو او خدایی تفکیک ناپذیر اس :هدر نتیج تفکیک ناپذیر.
  .نه زاده و نه زاییده شده است و هیچ کس همتاي او نیست .5
 ]ستایش باد بر فرسـتاد خـدا   :ترجمه جدید، محمد فرستاده خداست :ترجمه سنتی[ فرستاده خدا حمدم .6

  )6+3+2+1(از اینجا 
  )6+3+2+1(+ .هللا جانب او را داشته باشدا .7
 .)فرستندو فرشتگانش جانب پیامبر را دارند. (یا بر او درود میاهللا  .8

 )2+1(+ .کسانی که ایمان آوردید، او را ستایش کنید و در صلح و صفا بر او درود بفرستید اي .9

نگرفته  اهللا است و او فرزندي آنِ از اراده] :جدیدسنتی: ستایش و سپاس و در ترجمه [در ترجمه  حمد .10
 . است

  .ندارد در فرمانروایی شریکی و .11
  .از زیردستان ندارد او خویشاوندي و .12

 .[با صداي بلند] بزرگی او را تصدیق کنید .13

حمـد فرسـتاده   نش. [مو فرشـتگان و پیـامبرا   )7+6(+ ه باشـد داشـت فرستاده خدا، اهللا جانب او را محمد  .14
 ]خدا؟ هخداست؟ یا ستایش باد بر فرستاد

 )3+2+1(+ .سالم و رحمت اهللا بر او باد .15

 .میراندکند و میاوست، زنده میآن  رمانروایی ازف .16

 ت.او بر هر چیزي تواناسو  .17

 )7+6+3+2+1(+ ./ براي امتش بپذیر در روز رستاخیز شفاعتش را در راسو  .18

 ش.را از او بپذیر و از او راضی با اهللا، این .ساخته شد 72توسط عبداهللا در سال این گنبد  .19

 )17+16+3+2+1(+ .مین، اي پروردگار جهانیانآ .20

 ت.اهللا اسآن  ستایش؟ یا اراده؟] ازمد [ح .21

 Bداخلـی  هاي  ) (از اینجا کتیبه15+9+8+7(+ او. ش باد بر؟] بنده خدا و فرستادهمد [محمد؟ یا ستایمح .22
 شود.)آغاز می
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   :توضیحات
ن جدیـد [بـا توجـه بـه زبـان      شناسـا ت کلیدي را با ترجمه اسـالم یک سري کلماآیات قرآن ودر اینجا جا دارد 

  .رامی] توضیح دادآ-رامی، عبري، یهوديآ-سریانی
  

  توضیح آیات:
 )(اخالص 112کل سوره  : A5و  A4سطر 

 56آیه  (سوره احزاب) 33سوره  : A9و  A8سطر 

 111(سوره االسرا) آیه  17سوره  : A13 تا A10سطر  

  ) احتماالً این آیه بعدها در زمان عباسیان تغییر کرده است. (سوره التغابن 64سوره  1شبیه آیه  : A17و  A16سطر 
  

  ها:ح واژهیتوض
پـس معنـایی شـبیه    رساند [نه همکار در معناي عرف] معناي همکار در الوهیت را میشریک  3در سطر  :شریک

یعنـی   synthetos واژه یونـانی این کلمه بـا   .مرکب نبودن خدا را دارد، یعنی ذات خدا واحد است و شریکی ندارد
ایـن   ، نیسـت. کنـیم نچنان که امروزه درك مـی آ همکار معناست. پس شریک در اینجا به معنايهممرکب بودن خدا 

خواهد بگوید خـدا مرکـب از پـدر و پسـر و روح     می صخرهالقبههاي  در کتیبه »وحده ال شریکه له«واژه در عبارت 
  .القدس نیست

است. جالب است که در مورد واژه صمد که یکی بخش ناپذیر، تفکیک ناپذیر  يصمد به معنا 4در سطر  :صمد
تـا حـدي    این اخـتالف نظـر  ترین کلمات در اسالم است، علماي این دین اختالف نظر دارند. ترین و بنیادياز مهم

ترجمـه  » صـمد اسـت   ،اهللا«را به این شکل کـه  آیه  گذارند. یعنیامروزه گاهی این واژه را بدون ترجمه می است که
نیـاز بـودن از غیـر ترجمـه     بـی را آن  معناي کنند، غالباًکه این واژه را ترجمه می مترجمین،دسته از آن  ولیکنند. می
که دیگـران بـه او نیـاز دارنـد. چیـزي شـبیه غنـاي        ي است خدا بی نیاز ترجمه آنان این است که در واقع کنند.می

غلـط اسـت. در   کامالً  . در حالی که این ترجمهوجوديهاي  رِ وجوديِ دیگر موجودات در فلسفهوجوديِ خدا و فق
معنـاي  سـامی  هـاي   شـه یک واژه سامی دیگر است و در ری اتفاقاً در عربی، شنا و اختالف برانگیزآاین کلمه ناواقع 

   .دارد واضحی
همـین   زبـان اگـاریتی نیـز   در . معناي وصل کردن و بستن و مهار کردن است به» صمادو«در زبان اکدي با تلفظ 

پـس  ت. هم گـره زدن اسـ  ه فتن و بمعناي محکم گر به» ص.م.د«در عبري مصدر  شود.از این واژه برداشت میمعنا 
نـاي  تـوان گفـت مع  . یا میدارد یا یک چیز متصل و یکپارچه »شده هم گره زدهه چیزي که ب«این کلمه معنایی شبیه 

و یکپارچه هم وصل ه بسیار محکم بسته شده یا چیزي که ببه صورت  چیزي که عبري آن، بههاي  این واژه با ریشه
یـا  بخـش ناپـذیر    شناسی آن، این واژه باید متصل، الصخره و بحث عیسیکلی در قبهبه طور . پس ت اشاره دارداس
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دیگـر خـدا یـک چیـز     به قولی یعنی خدا تفکیک ناپذیر است. یا » اهللا الصمد«تفکیک ناپذیر معنا شود. پس عبارت 
خدا مرکب نیست و شریکی در ذاتش ندارد. از اینجاسـت کـه    یکپارچه است و چیزي نیست که بخش پذیر باشد.

  »راي شما بهتر است.گانه پرستی] دست بردارید، این بنگویید سه، [از این سه«گوید می
است، پس منظور این اسـت هـیچ موجـودي هـم      تراز بودنو هم به معناي برابري» کفوا«کلمه  5در سطر  :کفوا

  .تراز اهللا نیست
 بـه زودي » س.ل.م«در مـورد مصـدر    .بـا صـلح و صـفا بـه او درود بفرسـتید     ، یعنـی  9در سطر  :سلموا تسلیما

  آوریم.توضیحاتی می
ترین معنـا،   ریشه کلمه محمد یا احمد نیز هست، در عام. کلمه حمد که است ارادهه معناي ، ب10در سطر  :حمد

در واقع محمد نیز به معناي اراده شـده   هم به معناي ستایش کردن است، هم به معناي خواستن و اراده کردن است.
. در واقـع در  دهدنده نیز میگرچه معناي ستایش شده و یا ستایش شو یا خواسته شده، یا مطلوب یا برگزیده است،

دو «یـا  » تک اراده گرایـی «هاي  بحثدر مقابل واکنشی در نظر گرفت که » اراده«حمد را باید بینادین، هاي  این شعار
  است.» اراده گرایی

ب    باید به معناي زیادي دارد، در اینجا هاي  معنا »ولی«ي واژه 12در سطر  :ولی برداشـت  خویشاوند یـا هـم نسـ
  .شود
اگر دقت کنیـد،   )A( بیرونیهاي  به نکته اساسی همین کتیبه )Bدرونی مسجد (هاي  کتیبهتوجه به ا اینجا بدون ت

اصلی و محوري اسالم روي این کتیبه هاست که تمرکز بـه یـک   هاي  تمام شعارکه  توان دیدشکارا میآیک چیز را 
نیقیـه  راي شوراي آدر تقابل با تمام این شعارها عنی ی. یا تایید مسیحیت آریوسی. رد مسیحیت دیوفیزیت :چیز دارد

تفکیک ناپذیر نبـودن   و تمام جاهایی که از شریک نداشتن، مرکب نبودن، ورده شدهآتثلیث در مسیحیت به قولی یا 
خـداها یـا بـت پرسـتان     در این عصر، کافران و بی نبه مسیحیان است. در واقع مشرکاآن  زند خطاباهللا حرف می

کنند ذات خدا شریک دارد و تفکیک پذیر است. به شـعارها دقـت   لکه مسیحیان رومی هستند که تصور مینیستند ب
ا نـه زاده و نـه زائیـده شـده     خـد «، »خدا صمد یا تفکیک ناپذیر اسـت «، »خدا شریک ندارد«، »خدا یکتاست« :کنید

 »است.

از مسـیحیت  آن  هنوز استقالل ولی دزنحرف می يجدید »شناسی مسیح«ها از یک روشن است این کتیبه امالًک
گوید انگار این ارتـداد جدیـد، نـوعی بـدعت گـزاري در      به همین دلیل یوحنا دمشقی طوري سخن می اعالم نشده

صخره برویم، بـه  الدرونی قبههاي  کتیبهحال به  گویید نه؟. میمسیحیت است نه اینکه دین مستقلی بیرون آمده باشد
بایـد  شناسی ها در رابطه با عیسیشود که تمام این نوشتهنجا گفته میآشود، چرا که در یروشنی این منظور اثبات م

  .است مسیح در اینجا شود که منظور از محمد،گفته میترجمه شود و 
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  :الصخره) قبهB( درونیهاي  کتیبه
را کـه  اي هچرخیم و بـه ترتیـب هـر کتیبـ    می به صورت پادساعتگرد ضلعیداخل هشت به سان قبل ما در اینجا 

   .وریمآاینجا می دربینیم  می
  

 :B22 تا B1 از

 یا اهل الکتب ال تغدوا فی دینکم وال .1

 انما المسیح عیسی بن مریم .2

 کلمته القیها الی مریم و روح منه رسول اهللا و .3

 ر لکمفامنوا باهللا و رسله و التقولوا ثلثه انتبهوا خی .4

 ولدانما اهللا اله وحد سبحنه آن یکون له  .5

 له ما فی السموت و ما فی االرض .6

 و کفی باهللا وکیال .7

  المسیح آن یکون عبداهللا یستنکفلن  .8

 وال ملئکته المقربون .9

 فسیحشر هم الیه جمیعا عن عبدته ویستکبر یستنکفو من  .10

  اللهم صل علی رسولک و عبدك عیسی بن مریم .11

 ویوم یموت ویوم یبعث حیا علیه یوم ولد والسلم .12

 تمترونذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فیه  .13

 ولدما کان هللا آن یتخذ من  .14

 له کن فیکون ]بحنه اذا قضی امرا فانما یقولـس[ .15

 ن هللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صرط مستقیما .16

 شهد اهللا انه ال اله اال اهللا .17

 قیما بالقسط علملواولواوالملئکته  .18

 العزیزالحکیمال اله اهللا هو .19

 االسلمعند اهللا  یندالن ا .20

  بعد ما جاهم العلم بغیا بینهم و ما اختلف الذین اوتوا الکتب اال من .21

  و من یکفر بایات اهللا فان اهللا سریع الحساب .22
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  :B22 ات B1 ها ازترجمه کتیبه
 .دا نگوییدي مردم داراي کتاب [هیچ چیزي را] وارد دین نکنید، و [هیچ چیزي] جز حقیقت به خا .1

 فقط عیسی پسر مریم المسیح .2

 ت.خدا] به مریم افکنده و روح خداس [کهو کلمه خداست  اهللا رسول .3

 .دست بردارید، این براي شما بهتر است ،»سه«نگویید به اهللا و پیامبرانش ایمان بیاورید و  و .4

 اشد؟را که اهللا تنها خداست، او پاك و منزه است [چگونه ممکن است] فرزندي داشته بچ .5

 .نچه در زمین است به او تعلق داردآها و سمانآ نچه درآ .6

 .باشد [ها]نآتواند بدون یاري کسی مراقب اهللا می و .7

 د.باش ]اهللا کاریا خدمتبنده عبداهللا [سیح، نیست که م اروان .8

 د.فرشتگانی که [به خدا] نزدیک هستنهمچنین و  .9

ا بـا هـم [بـراي داوري]    رهـا   آن متکبر است، خـدا  خدا را بپرستد و نیز کسی که داردنمیسی که روا ک .10
 د.کناحضار می

 .ات [خدمتکارت] عیسی پسر مریم را داشته باشي اهللا، جانب پیامبرت و بندها .11

 .شودمیرد، و روزي که دوباره زنده میمد، و روزي که میآدرود بر او روزي که به دنیا و  .12

  .کنید این استمناقشه میآن  مورد عیسی پسر مریم که در مورد قیقت درح .13

 ؟ا اهللا باید فرزندي بگیردچر .14

 [موجـود]  طـور نآچیـز  آن  گوید بـاش، پـس  و پاك و منزه است، اگر تصمیم به چیزي بگیرد فقط میا .15
 .شود می

 .سته راستی اهللا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این راه راست اب .16

 .هللا شاهد است [که] خدایی جز او نیستا .17

 .کنندتایید میرا آن  فرشتگان و اولواالعلم به حق و .18

 .دایی جز او که توانا و حاکم [یا خردمند] است، نیستخ .19

 است. نزد خدا اسالم دین .20

ن مد به اختالف پرداختنـد و میـا  آ نان حاصلآنکه علم براي آکتاب داده شده پس از ها  آن کسانی که به .21
 .خود مناقشه نمودند

 1.آورد] را انکار کند، [بداند که] خدا زود شمار استر کس شواهدي که اهللا [حاصل میه .22
  
  

                                                        
 .    447تا  439از )، دي نوو، یهودا، کورن، جودیت، ترجمه س. تیسفون Crossroads to Islam( هاي گذر به اسالمچندراهی ر.ك -1
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  : توضیحات
ن جدید [با توجه بـه  شناسات کلیدي را با ترجمه اسالمیک سري کلما بار دیگر، آیات قرآن ودر اینجا جا دارد 

  .داد رامی] توضیحآ-رامی، عبري، یهوديآ-زبان سریانی
  

  توضیح آیات:
 171(سوره نسا) آیه  4سوره  : B7تا  B1از 

 172(سوره نسا) آیه  4سوره  : B10تا  B8از 

B12 :  15(سوره مریم) آیه  19سوره  
B13 :  34(سوره مریم) آیه  19سوره  

 35(سوره مریم) آیه  19سوره  : B15تا  B14از 

B16 :  36(سوره مریم) آیه  19سوره 

B17  تاB19 :  18عمران) آیه لآ(سوره  3سوره 

  19عمران) آیه لآ(سوره  3سوره  : B22تا  B20از 
  
  

  ها:توضیح واژه
سـنتی،  هـاي   وردیم ولی ترجمهآفرزند هم اینجا ما  . درانیم فرزند استد، چنانچه می5در سطر  معناي ولد :ولد
کـه ایـن جمـالت     بهتر است چـرا  »فرزند«ترجمه  ولی  کنند،[چون در رابطه با عیسی است] پسر ترجمه می معموالً

  .فرزندي را به خدا نسبت ندهیدخواهد که میفارغ از جنسیت، 
دانستن است ولـی از ریشـه سـریانی     به معناي پست شمردن و عار »یستنکف«کلمه  10و  8در سطر  :یستنکف

بـه  » کبریسـت « با کلمه ده و هر سه بارورآسه بار این واژه را  قرآن ن، به معناي خجالت کشیدن و شرمساري است.آ
خواهد بگوید که بنده اهللا بـودن  اند، پس کتیبه می. این جفت واژه همیشه در کنار هماست وردهآمتکبر بودن معناي 

  .دانیدخدا می شرمساري ندارد که عیسی را پسر
ادن. ولی به جسـتار پـیش رو   دهد یا سالم و درود دنیست معنا خیر میکلمه والسلم معلوم  12در سطر  :والسلم

 .مربوط نیست

کتیبـه   )15:63مـثالً  ( بینیم.می »یمترون«به شکل را آن  قرآن بینیم که دررا می »تمترون«واه  13در سطر  :تمترون
اشتباه بوده] و  قرآن گزارينقطه دهد احتماالًنداریم [و این نشان میآن  زاري دارد و شکی در درست خواندنگنقطه

در  محمد شناسـی محمدیانیسم یا نه  ،کلی اثباتی بر این است که ما در حال عیسی شناسی هستیمبه طور یبه این کت
 .معناي امروزي
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علم. ولـی از ایـن   گویند، مردان علم داده شده میها  آن به کسانی که به »العلماولوا«واژه  18در سطر  :اولواالعلم
شود دیده می »قیما بالقسط«. جالب است که در همین سطر عبارت شتگانانسان هستند یا فرها  آن متن معلوم نیست

امـروزي   قـرآن  دلیل یقینی اسـت کـه   مسئلهخود این شود. دیده می »بالقسط قائماً«به صورت  امروزي قرآن ولی در
 گزاري دارد. اشتباه نقطه

کتیبـه اسـالم دوسـتان را خوشـحال      شود. این کلمه در ایـن دیده می» اسالم«کلمه  20و باالخره در سطر  :اسالم
در دوران ایـن واژه   ولـی  ،همـان ابتـدا وجـود داشـته     زخواهند بگویند اسالم بـه معنـاي امـروزي ا   کند زیرا میمی

در این دوران یه معناي جامعـه   هم» دین«حتی کلمه است و  »هماهنگی، یکپارچگی و وحدت«عبدالملک به معناي 
  .یا مقررات اجتماعی است

  
  :د مصدر س.ل.م و کلمه دینمور در

آن  خانوادههم .مفهوم سالم بودن و سازگاري درونی و وحدت و یا صلح را دارد »س.ل.م« کلمه تسلیم از ریشه
یا کامل و یا چیزي اسـت کـه بـه اتمـام      ،باشد که به معناي سالم و یا تفکیک نشدهمی »ش.ل.م«در عبري در ریشه 

گیري است اسالم به معناي یک بدالملک) که اصطالحات در حال شکلان عپس در این دوران (در زم. رسیده است
کلـی دو معنـا   بـه طـور   کلمه دین هم . وحدت و یکپارچگی است بادین خاص نیست، بلکه به معناي چیزي کامل 

اب و رسـوم،  آدمعناي مقررات اجتماعی، نظـامی از   دیگري .کنیمدارد. یکی معناي دین که همین امروز برداشت می
هـا، و  لملک، با توجه به کلیت متن کتیبهدر زمان عبدا. دهدمرتب کردن امور، طرز رفتار درست و اداره امور و... می

دیـن  «از نـامی   هـیچ  ،و دیگر اسناد خارجیهاي  نامهادها و رویدها و نامهها و کتیبهها در سکهبا توجه به اینکه سال
باید این عبارت [یعنی دین اسالم] را به معناي دین کامل یا مجموعـه   ،شوددیده نمی» جریان«یک به عنوان  »اسالم

ها از ناسازگاري و مناقشه میان جامعه شکارا در کتیبهآچون . فهم کردو سازگار مقررات کامل یا امت کامل و متحد 
کنند هد را انکار میدهد، کسانی که این شواصراحت هشدار میه باین رو . از پسنددزند. و اهللا این را نمیحرف می

یعنـی   ، بایـد بداننـد اهللا روزشـمار اسـت.    پسندندمقررات سالم، یا امت واحد و کاملِ مورد پسند اهللا را نمیعمالً  و
 .دهدوعده عذاب می

معروف بـه فتنـه دوم (شـورش عبـداهللا بـن زبیـر) یـا        هاي  پس از رویداد ، درستهافراموش نکنید که این کتیبه
هـا را  ناسـازگاري خواهد با این عبارات، مناقشات و عبدالملک از این پس می رت نصب شده کهدوره فتهاي  جنگ

چـرا کـه عبـدالملک    . ، بیشتر سیاسی است تا مذهبیالصخرهقبههاي  هکند. پس این عبارات پایانی کتیبدر نطفه خفه 
ل جنگ و دعوا و بحـث و مشـاجره   مسیحیان چندپاره شده و فقط در حا يي او هم؛ مانند جامعهخواهد جامعهنمی
دیـن نـزد   «عبـارت  و  پس واژه اسالم هم مانند بسیاري از واژگان دیگر تحوالت معنایی در طول زمان داشته. دنباش

  .پسندد سازگاري یا یکپارچگی امت استکه اهللا میآن گونه  یعنی رفتار عمومی یا اداره امور» اهللا، اسالم است
 .شودالملک اغاز میپس سیاست یکپارچه سازي عبد
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  :الصخرهها پس از قبهسکه
هاي  ها نیز به آرامی در حال تغییر است. نوشتهالصخره، سکهقبههاي  و زدن کتیبه 72جالب است که پس از سال 

هـا چـه   روشن اسـت کـه ایـن نوشـته     .اي آغاز شودتا دوره اصالحات سکه شوداضافه میآن  عربی به آرامی روي
ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، وحـده ال شـریک   تواند باشد: عبارات بنیادین دین تازه تاسیس عبدالملک؛ ي میزچی

  عبارات این چنینی. لم یکن له کفوا احد و له، اهللا صمد، قل هو اهللا احد، لم یلد ولم یولد و 
عبـدالملک، امیـر   «مص ضرب شـده تصـویر خلیفـه ایسـتاده بـا عبـارات       در شهر ح 74در سکه زیر که به سال 

ه ددیآن  بر روي» ستاره داوود«شود. دیده می به وضوح» الاله اال اهللا و محمد رسول اهللا«و در پشت سکه » المومنین
  شوند.و عالمت فی شکلی که جاي صلیب را گرفته آشکارا دیده می Jegar-sahadutaگر شهد یا شود. پلکان ژمی
  

 
  

ساسـانی  هاي  کمیاب از عبدالملک وجود دارد که ترکیبی از سکهاي سکهمثالً  ها نیز در تغییرند.از این پس سکه
خلیفـه  «کوفی اسـت. عبـارت   آن  و عرب بیزانتسی است. خلیفه ایستاده روي سکه ساسانی منتقل شده و خط روي

  :دهدا لذت بخش و روان آدمی را جال میشود. تماشاي این سکه واقعدیده میآن  نیز روي» اهللا
  

  

  

  

  
  بیزانتسی- ساسانی- سکه عرب
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بـه  هایی که ها را مالحظه کنیم. سکهها برویم بد نیست که چند نمونه از سکهاینکه به بخش بعدي کتیبه زقبل ا 
  :اندشده» محمدي« وضوح

  

  
  ، دمشق از عبدالملک83سکه سال 

  
  اسانیس-تغییرات اولیه در سکه عرب

  خلیفه اهللا و نصر اهللا :پشت سکه، 690سکه نادري از دهه 

  
  :نوشته استآن  ها هم اضافه شد که رويدر دوره عبدالملک یک سري سکه

  و الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحقه .1
  هیظهره علی الدین کلل .2
  کفی باهللا شهیدا و .3

  
  :ترجمه فارسی

 ستادوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرا  
 بر تمام ادیان دیگر پیروز گرداندرا آن  تا  
 کندگواه بودن خدا کفایت می و  
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نیـز   »و لو کَرِه المشـرکون «ها عبارت برخی سکه در. است قرآن در (سوره فتح) 48، سوره 28آیه  این عبارت از
حتـی اگـر   « :شـود قطعه مـی و معناي این سازد. ) را می9(الصف  61:9) و 33(توبه  9:33 آیاتعمالً  که اضافه شده

  ]متنفر باشندیا [ »مشرکین خوش نداشته باشند
شـریک  » ذات اهللا«هستند کـه معتقدنـد   همان مشرکان  مسیحیانن چه کسانی هستند؟ بدون هیچ تردیدي رکامش
 اهللا بخش پذیر نیست، مشرك است. پس مدلول اینبه عبارتی هر کس که نپذیرد اهللا صمد نیست، یا  در واقعدارد. 

تردیدي به خود راه بدهد این پیـام  ترین  خواهد بدون اینکه کوچکمسیحیان تثلیثی هستند و بس. عبدالملک میآیه 
از نظـر حکومـت،   » سه«گویند است. و کسانی که می» یکتاپرستی«حکومتی را برساند که از این پس دین حکومتی 

» محمـدي «به صـورت   هاه عبدالملک، این نوشتهدورها اینجاست که در حال نکته جالب این سکههستند. » مشرك«
  :کندرا با چنین تصحیحی ضرب می باال عبارات بینیم که او، سریعاًاما در دوره ولید می ضرب نشده است.

 محمد رسول اهللا ارسله بالهدي و دین الحق 

  :یعنی
  .محمد رسول اهللا را براي هدایت و دین حق فرستاد  

 . چرا ایـن تصـحیح ولیـد در   آیات قرآن کند؟و تصحیح ولید توجه ما را جلب میها، اما چه چیزي در این سکه
رفته این در حالی است که نـام موسـی بـیش از    به کار  قرآن بار در 4چرا نام محمد فقط اساساً  وجود ندارد؟ قرآن
  رفته است؟ به کار  بار 100

ـ  قرآن دهد که اختالف بر سر آیاتی ازاین موضوع به ما نشان می بـه صـورت    آیـات  وده اسـت. و یـک سـري   ب
  اند.  گزینشی، با تفکري خاص تغییر کرده

زیـر مـورد مداقـه قـرار دهـیم. سـوال       هـاي   با طرح پرسشرا مهمی مسئله الصخره را مبنا قرار دهیم بایداگر قبه
  :اینجاست که

 راه یافته؟ قرآن الصخره بهقبههاي  کتیبه  
 افته؟الصخره راه یقبههاي  قران به کتیبه  
  اند؟از منبع مشترك سومی، رونویس شده هر دویا  

الصخره وجود نداشته است. دالیل زیادي براي ایـن امـر   در زمان قبه قرآن روشن است که کتاب واحدي به اسم
را حتی مورخان اسالمی  مسئلهاست. ولی این آن  یلترین دالروشنو گفتگوي بت حاله وجود دارد. یوحنا دمشقی 

را بـه میـل خـود     قرآن اند که حجاج ابن یوسفاند. براي مثال گفتهاشاره کرده پنهان کنند)را آن  رودمی که انتظار(
هـا  قـرآن  م. 800اند که تـا سـال   اضافه کرده است. از طرفی نوشتهآن  کرد که هزار الف بهداد یا افتخار میتغییر می

با دالیل زیادي حالی که دهند. در تقلیل میآن  در قرائت ها را به اختالفقرآن ه ولی تفاوت اینتمختلفی وجود داش
هـا اساسـی داشـته اسـت. یـک سـري       تفاوت ،مختلفهاي  قرآن توان اثبات کرد که این حرفی نادرست است ومی

 زمـان هـاي   آیـه  ،هاداریم که این کتیبه اند. چه دلیلیترکیبی نوشتهبه صورت را  آیات قرآن هایی وجود دارد که کتیبه
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صـنعا پیـدا شـده،     قـرآن  از زمـانی کـه   مسـئله ند؟ آیاتی که بعدها تغییر کرده است. فارغ از این شاب خود را ننوشته
را مـا در جلـد دوم ایـن کتـاب بررسـی       مسـئله شود. ایـن  امروزي آشکارا دیده میهاي  قرآن با قرآن اختالفات این

در چه نسبتی با همـدیگر قـرار دارنـد. بـه نظـر       قرآن الصخره وقبههاي  خواهیم بدانیم که کتیبهکنیم. در اینجا می می
 الصخره و یا دیگر متون عصر عبـدالملک و ولیـد فرزنـدش بـه    از قبهآیات  آشکاري، یک سريبه صورت  رسد می

براي مثال پاپیروسی از عصر ولید از یک والی به نام عبدالملک تغییر داشته است. آیات  راه یافته، و یک سري قرآن
هاي  روي سکههاي  نوشته است و در ادامه همان نوشته 87بنیادین اسالم را در سال هاي  شعارآن  جود دارد که درو

» ل اهللا ارسله بالهدي دین الحق.محمد رسو«نوشته شده است آن  ولید [تصحیحات سکه ولید] را آورده است که در
بالهـدي  هوالذي ارسله «نوشته شده  قرآن تفاوت دارد. در ،استکه در این مورد  قرآن يسه آیهآن با  به وضوحاین 

اولـین  به عنـوان   پاپیروس مذکور را(را تغییر داده است.  آیات قرآن در این دوره،اي ه و این یعنی اراد» و دین الحق
  )ایم.پاپیروس در دوره ولید آورده

  

  
  شده ولید ابن عبدالملک سکه تصحیح

  :ساعتگرد نوشته شدهدر حاشیه  وسط سکه عبارات بنیادین اسالم.

  و دین الحق و لو کره المشرکونمحمد رسول اهللا ارسله بالهدي 

  
  :عمرانیهاي  کتیبه

دسـته   سنگنبشته دیگري از عبدالملک یافت شده که اولین نشانه راهسازي در تاریخ اعراب است. عبـدالملک از 
اي هرود از خـود نشـان  ر عبدالملک این بود که هر جا میعالقه دیگ. بادانی عالقه داشتآخلفایی بود که به عمران و 

رفته عبدالملک به مکه و مدینه هم  ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طبق تاریخ متعارف و سنتی،بر جا گذارد. 
گذارد در ایـن دو شـهر مهـم    صعب العبور از خود کتیبه میهاي  که در راهاي هاست که خلیف حیرت آوراست. ولی 

  .نگذاشته است به جاالم، هیچ اثري اس
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  :کتیبه عقبه
هـاي   دهد کـه از ایـن پـس مـا بـا کتیبـه      عبدالملک نشان میمعروف است، » عقبه«که به کتیبه  سنگنبشتهدر این 

. (یعنـی  83هجري است یـا   73بینیم یا مربوط به سال این کتیبه چنانچه از تصاویر زیر میمحمدي سر و کار داریم. 
 شـود. عدد سه دیـده مـی  دهگان یعنی تاریخ نوشتن کتیبه از بین رفته است و فقط در واقع یکان  .)م 702 م. یا 693

چـرا؟ زیـرا مـا    الصخره نصب شـده اسـت.   یعنی این کتیبه درست پس از قبهصحیح است.  73کنم عدد من فکر می
یعنی نویسنده کتیبه عقبه که در حک شده است. این آن  روي» حکمالیحیی ابن «در دست داریم که نام سنگ قبري 

و بـراي خـود    درگذشـته  80اند عموي عبدالملک است) در سال کند (که گفتهامر راهسازي به عبدالملک کمک می
ها درسـت گفتـه   اسالمی داریم. اگر این نوشتههاي  است. البته تاریخ مرگ او را از نوشته هم سنگ قبري آماده کرده

موشه شارون نیز یحیی ابن الحکم وفات یافته است.  83زیرا در سال  هجري است، 73ه پس تاریخ کتیبه عقبباشند، 
به عقبه ثبت شده. پس کتیبه عقبـه  معتقد است این سنگ قبر متعلق به همین یحیی ابن الحکم است که نامش در کتی

نوو هم معتقد اسـت کـه    نوشته شده باشد. جالب است که یهودا دي 73اسالمی باید در سال هاي  با توجه به نوشته
هـا نتیجـه   است چرا؟ او به سان موارد متعدد دیگر در کتابش بـا بررسـی تطبیقـی واژه    73این کتیبه مربوط به سال 

در این کتیبـه وارد  » ارسله بالهدي و دین الحق« مفهوم هدایت در عبارتاز آنجا که  ،گیري کرده است. در این مورد
شناس اسرائیلی ایـن اسـت کـه    پس حدس این باستان ،ها شدهوارد کتیبه 77ز سال دانیم که این مفهوم انشده و می
و  شناختیها را با بررسی زباندر کتابش، اکثر کتیبه، سال دقیق این کتیبه باشد. جالب است که دي نوو 73باید سال 

   نماید.قابل قبول میالعاده بررسد و نتایج وي به شکلی فوقمی الگو دادن به کلمات،
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The translation of the inscription is: 
1. In the name of Allāh, [the Compassionate[ 
2. the Merciful. There is no god but 
3. Allāh alone; He hath no companion 
4. Muḥammad is the Apostle of Allāh. Hath ordered 
5. the levelling of this difficult pass ʿAbdullāh 
6. ʿAbd al-Malik, Amīr of the Faith- 

7. -ful; and it (i.e., the work) has been fulfilled by the two hands of Yaḥya b. 
8. al-Ḥakam in the (month) of Muḥarram of the year three 
9. and seventy  [....]  

  
  :ترجمه فارسی

  ه نام اهللا بخشنده مهربانب .1
  دایی جز اهللا نیستخ .2
  ریک نداردداي یکتا، او شخ .3
  حمد [محمد؟ ستایش باد بر؟] فرستاده خدا م .4
 .خدمتکار [=بنده] خدا عبدالملک [بن مروان]، امر به تسهیل [=ساختن، تسطیح] این راه صعب العبور کرد .5

  .] ساخته شد[کتیبه] توسط یحیی بن ال... [حکمو این  .6
  . ا هشتاد] و سهسال ...؟ [هفتاد یدر محرم  .7

ـ  در زیر قابل مشـاهده اسـت.   سنگ قبر مربوط به یحیی ابن الحکم  700هجـري مصـادف بـا     80وي در ت اوف
   خداوندا، به یحیی ابن الحکم رحم کن و او را ببخش. :روي سنگ قبر نوشته است میالدي بوده است.
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  :هامسافت شمار
  :گفته استآن  ا شده که درعبدالملک پید ي هم از دورهمسافت شمارهاي  کتیبه
 دستور [بـه سـاختن]    - رحمت خدا بر او باد -المومنین یا خدمتکار خدا] عبدالملک، امیر عبداهللا [بنده

  .را داد (یک واحد) میل مسافت شماراین راه و ساختن مسافت شمار از دمشق/ایلیا تا این 
ولـی بـا    ،مسـافت شـمار اول تخریـب شـده     دو مسافت شمار دیگر از عبدالملک باقی مانده که بخش بزرگی از

 هاعبدالملک در این مسـافت شـمار  . توان بخش تخریب شده کتیبه اول را حدس زدتوجه به مسافت شمار دوم، می
  .وردآاصلی کتیبه قبه صخره را میهاي  باز هم شعار

  :مسافت شمار اول
  

The translation of the inscription is: 
1. [In the name of God, the Merciful, the Compassionate] 
2. [There is no god but God alone] no partner h[as He, Muḥammad is the messenge] 
3. r of God. Has ordered the manufacture of th[ese milestones the servant of] 
4. God ʿAbd al-Malik, the Commander of the Fa[ithful; (this was carried out) by] 
5. Musāwir, the mawlā of the Commander of the [Faithful, in the month.... 
6. [...In the year five and eig[hty; from Damascus to] 
7. this (mile) two and fifty m[iles] 

  :ترجمه مسافت شمار اول
  ،محمـد؟ یـا سـتایش بـاد      ، اهللا شریکی ندارد، محمدنیست خدایی جز اهللابنام خداوند بخشنده مهربان]

عبدالملک، امیرالمونین دستور به ساختن این مسافت شـمار داد و بـه دسـت     عبداهللا، بر؟] فرستاده خدا
  .]میل [واحد است 52انجام شد، از دمشق تا اینجا  85مشاور امیرالمومنین در سال 
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  :مسافت شمار دوم
  

The translation of the inscription is: 
1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 
2. There is no god but God alone no partner has He, Muḥ[ammad is the messenger of] 
3. God. Has ordered the manufacture of th[ese milestones the servant of God [ʿAbd a] 
4. l-Malik, the Commander of the Faithful; (this was carried out) by Musāwir, the 

mawlā of the Commande[r of the Faithful] 
5. in (the month of) Shaʿbān in the year five and eighty; From Damascus to this (mile) 

three [and fifty miles.  ]  
  

  :ترجمه مسافت شمار دوم
  ،ریکی ندارد، محمد [محمد؟ ستایش باد بـر؟]  ، اهللا شنیست خدایی جز اهللابنام خداوند بخشنده مهربان

مشـاور  به دسـت  عبدالملک امیرالمونین دستور به ساختن این مسافت شمار داد و  عبداهللا، فرستاده خدا
  یـل م 53از دمشق تا اینجا [تـا ایـن مسـافت شـمار]     ، ، انجام شد85امیرالمومنین در ماه شعبان در سال 

  .]واحد مسافت شمار است 53[
محوري اسـالم را بیـان   هاي  شعار که سلطنتیهاي  و سنگ نبشته هااین دست کتیبهزمان عبدالملک به بعد، از از 

هـا، محمـد فقـط در یـک     ها و چه سکهها چه پاپیروسولی جالب اینکه در تمام اسناد، چه کتیبه ،کند زیاد استمی
 بـود ین ر نیز همین چند نمونه مسافت شماوردن اآغرض از  ي از وي نیست.دیگر رشعار موجودیت دارد. هیچ خب

دیـن تـازه تاسـیس    محـوري   بنیـادین و هاي  مده، جز شعارآها که نام محمد ن کتیبهیا کدام ازدر هیچنشان دهیم که 
یعقـوب  «پـس   .کنـیم نمـی ، چیـز بیشـتري پیـدا    شودنیز دیده می صخرهالهقبهاي  کتیبهدر ها  آن يعبدالملک که همه

و نقـش وي را بـه    حق دارند که در این دوران، در مورد نقش محمـد گـیج و آشـفته باشـند     »705سند «یا » ادسایی
   این دو سند را بدون چون و چرا در همین زمان بدانیم.) نخستین پادشاه اعراب تقلیل دهند. (البته اگر

در حالی که در همین زمان، نـام عیسـی و    حد سخت باشد؟ چرا باید ردگیري محمد، شخص اول اسالم، تا این
ولـی   شـود دیده مـی  عوام [غیرسلطنتی]هاي  در سنگ نبشته خصوصاًاعراب، هاي  در کتیبهو هارون، به وفور  موسی

شـود، چیـزي بـه    شود. اگر جایی هم خبري از محمد دیده میعبدالملک دیده نمیهاي  خبري از محمد به جز کتیبه
نیست. تو گویی فقط همین یـک جملـه در   » محمد رسول اهللا«دت دادن به این عبارت معروف اسالم یعنی جز شها

شود و شـهادت بـه   عوام که تا مدت زیادي، خداي موسی و هارون دیده میهاي  در کتیبهجریان است و دیگر هیچ. 
دهـد کـه هنـوز    دیگر نشان مـی هاي  ها کتیبه کشف شده از صحراي نقب، سده بوکر، و جادهپیامبري محمد نیست. 

سـرعت طبیعـی خـودش را طـی      مسئلهدهد این مردم عوام خبري از محمد ندارند. گویی عبدالملک هم ترجیح می
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کند. شواهد این امر زیاد است. به واقع از همان ابتدا که معاویه خلیفه شد شاهدان زیادي داریم که بـه رواداري وي  
دهند که در حکومت وي حتی بت پرستان هـم  تلف در دوره عبدالملک هم نشان میمخهاي  دهند. کتیبهشهادت می

  خراشیدند.به صراحت میاي ه تا جایی که عقاید خود را در کنار راه جاددر بیان افکار و عقایدشان آزاد بودند. 
ط بـه ولیـد ابـن عبـدالملک     آوریم، ولی بعد از بخشی که مربـو مربوط به دوران عبدالملک را میهاي  ما در اینجا کتیبه

هـا داریـم،   کتیبه دیگري از مردم عادي که در همین سـال  کنیم.اولیه اسالمی را تعیین میهاي  است، جهت حرکت اندیشه
  . م. است، در این کتیبه نیز سخن از اهللا هست، ولی سخنی از محمد نیست 693هجري یا  74مربوط به سال 

  
The translation: 

1. God! For you is all praise. God, forgive ʿUmar b. Ṭarīf 
2. b. al-Ḥarth and Anas b. Salama al-Munabbahī and his two children (or ‘and his two 

parents ’) 
3. and his companions and Magharra (Sa'ara) b. Sʿad. Amen! 
4. And it was written in Dhul-Qʿadah of the year four and seventy. 

  
  :ترجمه فارسی

   خداوندا، حمد [اراده؟ ستایش؟] براي توست، عمر بن طریف بن الحرث و انس بن سالمه بن المنبهـی
نوشته شد در  این [متن] .بن سعد، آمین (صعره) و یارانش و مغره و فرزندانش [یا والدینش؟] را ببخش

  ک.)مان عبدالملعنی در ز. (ی74ذي القعده در سال 
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  :وام محمدياولین کتیبه ع
رود. مـی بـه کـار    توسط عـوام » محمد«که بسیار مهم است. زیرا اولین باري است که نام  ما کتیبه دیگري داریم
فـردي بـه نـام الریـان      78شود. در سال سلطنتی دیده میبه صورت  اولین بار نام محمد 71جالب است که در سال 

(یا الاقل کتیبـه غیـر    وامسال طول کشیده است که ع 7ین یعنی برد امیبه کار  اولین فرد عوام است که نام محمد را
کشـد کـه جامعـه محمـدي     طول می 750بینیم که تا حدود نیز به محمد شناخت پیدا کنند ولی به زودي می رسمی)

  توان گفت که قیام ابومسلم و ظهور عباسیان، تاثیر بسزایی در محمدي شدن جامعه دارد. شود. می
مسـجد  » ساخت«ولی خبر از ذکر شده آن  در» مسجدالحرام«است که نام اي هنوشتتیبه، اولین اینکه این ک دیگر

مسجدالحرام توسط عبدالملک.  »بازسازي«نویسند سال جالب اینکه مسلمانان در توضیح این کتیبه می الحرام است.
جالب است که محل کتیبه  .ساخته شد» مسجدالحرام«یعنی سالی که  78سال ولی در کتیبه به وضوح نوشته است 

» مسـجدالحرام «شمال غربی طائف است. چه برداشتی باید از این جمله داشته باشیم؟ آیا عبدالملک تصمیم گرفتـه  
» مسـجدالحرام «هم در منطقه طائف یا مکه امروزي؟ ایـن اولـین بـاري اسـت کـه خبـر از       آن  دین خود را بسازد؟

نیست. اگـر فـرض را بـر ایـن بگیـریم کـه کعبـه امـروزي را         » کعبه«یا » مکه«شنویم ولی باز هم خبري از واژه  می
در فصل را آن  کند و شرح مبسوطکه دن گیبسون فرض میآن گونه  ،عبدالملک ساخته است (و نه عبداهللا ابن زبیر

 ایـن اصـالً   تی کـه در حـال رخ دادن اسـت داشـته باشـیم؟     اتفاقـاً صورت باید چه برداشتی از دوم آوردیم) در این
  داده نشده است.آن  در کجا در حال ساخت است؟ چون آدرسی از محل ساخت» مسجدالحرام«

ها که قبله نماز آنهاست در شرق گوید که کعبه ساراسنبه وضوح می ها،در همین سال توجه کنید یعقوب ادسایی
توان گفت  دیگر نمی زیاد شده کهآن قدر  یعنی میزان چرخش ،اسکندریه و غرب کوفه است ولی جنوب ادسا نیست

در ها  آن افتند. پس کعبهجنوب ادسا می ست درخوانند. جالب اینکه مدینه و مکه و طائف دررو به جنوب نماز می
در حدود پتراي امروزي و جنوب اردن و فلسطین و اسرائیل است یا اي هجاي دیگري است. با این آدرس، یا در منطق

را در  یعقوب ادسـایی هاي  است. (کروکی تقریبی حرف این دو شهری در غرب نزدیک به کوفه و بصره ولاي همنطق
حال این مسجدالحرام کدام است که در حال سـاخته شـدن اسـت؟ جالـب اسـت کـه       او آوردیم.) هاي  بررسی نامه

ن نام آشنا دهند. تنها دو مورخ نه چنداها نمیمسجدالحرام در این سال» ساخت«خبري از اصالً  مورخین اولیه اسالمی
تواند باشد که کعبه توسط معناي این کتیبه چه چیزي جز این می دهند.می 75 خبر از بازسازي مسجدالحرام در سال

  گر؟دانیم همین کعبه امروزي مد نظر است یا کعبه دیعبدالملک ساخته شده؟ و البته نمی
اهیم بـیش از  بـردن ایـن مفـ    کاره د. بزننکته جالب این است که این کتیبه از جنت و شهادت حرف می سومین

، »حمـد «، »شـهادت «مثـل   ياز کلمـات کلیـد   تصـویر کـردن جـدولی   مهم است. چون با  کنیمچیزي که فکرش را 
توان به مطالب بسیار مهمی دست یافت. و امثال این کلمات می »حج«، »جهنم«، »جنت«، »غفر (مغفرت)«، »هدایت«

توان دریافت که فالن کتیبـه کـه بـدون    رود، میکه در ستایش اهللا به کار می» و میتاحیاً «هاي  براي مثال با دیدن واژه
دار دیگـر)  تـاریخ هـاي   ام به بعد (با توجه بـه کتیبـه  nها از سال تاریخ است، در چه سالی نوشته شده زیرا این واژه
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تقریبی به صورت  دیگر را ولوي ها توان تاریخ کتیبهکلمات می ينوشته شده است. یعنی از طریق وصل کردن حلقه
کلمـه هـدایت   مثالً آورد. به دست را  هاتوان تغییرات فکري و مسیر حرکت جریانمی مسئلهیافت. به غیر از این در

شـود. ایـن مـا را قـادر     از فالن دوره در تاریخ دیده مـی » مهدي«از فالن زمان به ادبیات اسالمی اضافه شده و کلمه 
یا زمان حدودي مسائل مـرتبط بـا ایـن کلمـه را نشـان دهـد. بـا ایـن          ي وقت را بشناسیمهاتئوریسین سازد که می

  :نگاهی بیندازیم» ساخت مسجدالحرام«توضیحات به کتیبه 
  

  
  

 
1. Al-Rayyān b. ʿAbdullāh testifies that there is no god but God 
2. and he testifies that Muḥammad is the Messenger of God. 
3. then reiterates to those to come to testify to 
4. that, God have mercy on al-Rayyān. 
5. May He forgive him and cause him to be guided to the path of Paradise 
6. and I ask him for marytrdom in his path. A- 
7. -men. This was written in 
8. the year the Masjid al-Ḥarām was built 
9. in the seventy eighth year. 
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  :کتیبهفارسی ترجمه 
  دهد که خدایی جز اهللا نیستلریان ابن عبداهللا، شهادت میا -1
  ]فرستاده خدا [است دهد که محمداو شهادت می و -2
  نها نیز] شهادت دهند تاآگوید تا [آیند میکه میها  آن س بهپ -3
  نکه، خدا الریان را رحمت کندای -4
  هدایت شود اهللا او را بیامرزد] و به سمت جنت [=بهشت]او بخشیده شود [ تا -5
  آمین. –از او درخواست دارم براي شهادت در راهش و  -6
  .این [متن] نوشته شد در سالی که مسجدالحرام ساخته شد. 7-8
  .78ر سال د -9

بـه   رانـی کـه  جالب اینکه یک کتیبه از ولیـد، در دو  نداریم. »ي محمديکتیبه«عبدالملک  يدر دورهس پاز این 
الزامـی  نیـز  ذکر ایـن نکتـه   . داریم، اما این کتیبه محمدي نیست» قصر برقع«ولیعهد عبدالملک بوده است در عنوان 

 وجود دارد که من عامدانه ترجیح دادم این سنگ قبر را لحاظ نکـنم. یک سنگ قبر از دختري به نام عباسه  است که
در آنجـا  آگاهانـه حـذف کـردم.    به صورت  که در فصل قبل،» مه مارونیناوقایع«یا  »یوحناي نیقی«مثل کتاب دقیقاً 

زیرا ایـن  بود ولی در اینجا بحث بر سر جعل است. هاي فوق ي رویدادنامهآشکارا تغییر یافته يبحث بر سر ترجمه
ـ  ات جدیدجعلیاز سنگ قبر به احتمال بسیار زیاد  ی است. بدیهی است که ما صالحیت تشخیص جعلی یا غیر جعل

 ن و...ا کرون، یهودا دي نوو و جودیـت کـور  چون دیوید کوك یا پاتریشی نداریم ولی از آنجا که افراديرا آن  بودن
وقت زیادي صرف را اضافه کنم که  مسئلهالبته من باید این کنیم. پیروي میها  آن اند، ما نیز از کارحذف کردهرا آن 

است ولی چیـزي نیـافتم. ولـی واقعیـت ایـن اسـت بـا بررسـی          کردم که چرا این سنگ قبر حذف شده مسئلهاین 
توان نشان داد که به حق این سنگ از فهرست اسناد این دوره حذف شده است. ولی از محتوایی این سنگ قبر، می

از را بیـاوریم کـه    مسـئله ایـن  جا دارد اینجا  .دهیمنداریم، سکوت را ترجیح میرا آن  آنجا که ما صالحیت بررسی
شناسی آکادمیک جلو آمده و رشد کرده است، چندین و چند سکه و کتیبه جعلی سـاخته شـده کـه    که اسالم زمانی

یکـی از ایـن    اسـت. بـراي مثـال    کـرده  راه خود را به یونسکو و فهرست آثار تـاریخی بـاز  ها  آن برخی از متأسفانه
دهـد. از ایـن کتیبـه فقـط چنـد      میست به د» عمر ابن خطاب«از  گزارشی که اي استنبشتهسنگ هاي جعلی، کتیبه

انـد و نشـان   ها گرفتـه دار اینکه متخصصان این حوزه چندین و چند ایراد از همین عکسعکس منتشر شده و خنده
معـروف شـده، از نزدیـک بازدیـد     » کتیبه الزهیـر «کس این کتیبه را، که به ها جعلی است. هیچاند که این عکسداده

کند کتیبه جعلی منتشر کرده است. تمام ایرادهایی که مشخص میآن  ه عدد عکس ازو دولت سعودي فقط سنکرده 
به  اند.دیدهرا آن  (و همسرش)آن  نه از کتیبه واقعی که فقط کاشف است از همین سه عدد عکس گرفته شده است.

  بررسی این موضوع خارج از حوصله جستار حاضر است. هر حال 
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  ها:پاپیروس
بـراي آگـاهی    ایـن مطلـب را  ري و پرداختن به دوران خلیفه ولید ابن عبدالملک، الزم است کـه  گیقبل از نتیجه

همان چند عـدد پـاپیروس   در واقع وجود ندارد.  هاي محمديپاپیروسعبدالملک  دورهاضافه کنیم که از  هاخواننده
ضـرورتی   در اینجـا  هـا پـاپیروس آوردن ایـن  به همین دلیل  محمدي نیستند. و سربرگی که از این دوره باقی مانده،

  ندارد.
  

  گیرينتیجه
  آغاز کنیم که: اجازه دهید نتیجه این فصل را با این پرسش

  آیا محمد همان مسیح است؟
  آیا محمد همان عیسی ابن مریم است؟

  پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفی است. به نظر ما 
محمد، عبداهللا، رسول اهللا هاي واژههستند. در واقع  عیسی یک نفرتوا وجود دارد که محمد و با این محاي هنظری

انـد.  الصـخره دامـن زده  قبـه هـاي   روي کتیبـه هـاي   مسیح هستند. این نظریه را نوشـته عیسی و... همگی القابی براي 
بـه   بـا یـک مقدمـه،   شده اسـت. ابتـدا   مخالف این نظریه بر خالف گذشته، نویسنده این سطور به چند دلیل عمده 

الصـخره در  قبه کنیم:ل مخالفت با این نظریه را مطرح در بطن این مطلب، دالی بپردازیم سپسالصخره  قبههاي  نوشته
نداشـتند کـه ایـن شـهر،     پمـردم ایـن روزگـار مـی     دانسـتند. مـی  شهر خدا یا ناف جهانجایی بنا شده بود که آن را 

دالیل این امـر زیـاد اسـت ولـی بـه       آمده است. ز هم پیش. این رویکرد تا خود امروترین مکان جهان است مقدس
  ترین دالیل این امر است. اما مسیح چه کسی است؟ ، یکی از بزرگمسیحصلیب کشیدن 

انـد.  همیشه انتظار ظهور وي را کشیده ی فرجام شناختی یهودیان بوده که ایشاناساساً مسیح یا مسح کننده، منج
از این یهودیـان  اي هظهور نکرده که نمون هرگز یهودیان معتقد بودند که مسیححال در سده هفتم میالدي گروهی از 

پیرمرد خبره در کتاب مقـدس بـه ابـراهیم بـرادر      دکترین یعقوبی،را در تعلیمات یعقوبی دیدیم و به همین دلیل در 
باشـد و ایـن   مسـیح واقعـی    –یعنی عیسی ابن مـریم   -ترسم همان مسیحی که ظهور کرده بود گوید مییستس می

کرایست] باشد زیرا پیامبر (مسیح) که با چوب و چماق و شمشـیر  زنند، دجال [آنتیپیامبر عربی که از آن حرف می
خرد آن را بـه  منجی ظهور کرده و یک عده بی هستند که پذیرفته بودند از یهودیانی آن دسته ،آید. اما گروه دومنمی

یحیان آینده هستند. پس تا اینجا به طور عمده دو گروه وجـود داشـتند   مس این گروه همان در واقع .صلیب کشیدند
گفتند عیسی ابن مریم همان مسیح واقعـی اسـت.   ظهور نکرده و گروه دوم میتا امروز گفتند مسیح مییک دسته که 

واهـد  ظهـور خ  روزيها  آن معتقد باشند که مسیح فرجام شناختی هنوز وجود دارند کهاي ه پس روشن است که عد
  کرد.  
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پنداشت کـه عیسـی ابـن مـریم را     میوي  یهودیت مسیحی است. فردي با تفکر گروه اول و با عقاید ملکعبدال
به دو شرط: اول آنکه بپذیرند عیسی مسـیح، فرزنـد خـدا نیسـت و     پذیرفت، ولی مسیحیان  توان به عنوان مسیحِمی

باید مسیحی براي خـود داشـته   اعراب نیز د. دوم آنکه صرفاً پیامبر خداست. یعنی در مورد عیسی، آریوسی بیندیشن
در  بحث عیسی شناسی و مسیح شناسی خـود را بـه هـم پیونـد زده و     الصخرهد. به همین دلیل است که در قبهباشن
کنـد کـه اهللا   خـط بـه خـط تکـرار مـی      کند کـه در آن را باز می ساسانی،-عربشناسی مسیح )A( بیرونیهاي  کتیبه

پذیر است. جز اهللا خدایی نیست، اهللا مرکب نیست، و در ادامه صمد یعنی تفکیک ناشریکی ندارد، اهللا یکتاست، اهللا 
[همچون عیسی رسول اهللا است. » برگزیده« ،دیگر یا به عبارتی عبدالملک شناختییعنی مسیح فرجامگوید محمد می

رویم که در آنجـا صـراحتاً   داخلی میهاي  کتیبهاز اینجا به کند. سپس همان شعارها را تکرار میکه رسول اهللا است] 
   کند:مسیح شناسی جدید خود را به این شکل باز می

 »و کلمه خداست [که خـدا] بـه مـریم افکنـده و روح      اهللا فقط رسول عیسی پسر مریم [یعنی] المسیح
. شما بهتـر اسـت   دست بردارید، این براي ،»سه«نگویید به اهللا و پیامبرانش ایمان بیاورید و  ت. وخداس

ـ [...]  را که اهللا تنها خداست، او پاك و منزه است [چگونه ممکن است] فرزندي داشـته باشـد؟  چ اروا ن
عبـده و  [ات ي اهللا، جانب پیامبرت و بنـده [...] ا .دباش ]بنده یا خدمتکار اهللاعبداهللا [نیست که مسیح، 

میـرد، و  مـد، و روزي کـه مـی   آه به دنیـا  درود بر او روزي ک. و را داشته باش ] عیسی پسر مریمرسوله
کنید ایـن  قیقت در مورد عیسی پسر مریم که در مورد آن مناقشه میح. شودروزي که دوباره زنده می

  [...]»؟ بگیرد ا اهللا باید فرزندي. چراست
نوانی است است. این ع» رسول اهللا«گوید مسیح یعنی عیسی ابن مریم، در همان ابتدا میاگر دقت کنیم در اینجا 

گوید در خوانند. ضمن اینکه عبدالملک صریح میدهند و دیگر پیامبران را با این لقب نمیکه مسلمانان به محمد می
اینجا مسیح، منظورمان عیسی فرزند مریم است، نه مسیح دیگري. در واقـع وي در مـورد مسـیح مسـیحیان حـرف      

همـان عیسـی پسـر مـریم      ؛یـد یگوگوید: مسیحی که شما میبه صراحت میآنان رفته و هاي  زند و به جنگ باور می
کـافی اسـت کـه     .نـدارد  فرزنـدي خدا زیرا  او فرزند خدا نیست، یا تثلیث،» سه گرایی«است. دست بردارید از این 

علم کـرده و   قد درون جامعه بگوید باش تا چیزي موجود شود. مفهوم آیات روشن است. خلیفه در مورد مناقشات
را در دهان مسیحیان خود بنیادین هاي  در مقابل این سه گرایی شعار ودست بردارید از این سه گرایی. گوید که می
  کوبد.میپندارد، را مشرك میها  آن که

بنیادین هاي  راینکه شعا محمد یا برگزیده همان عیسی باشد خصوصاً این احتمال هست که در نظر اول، در اینجا
 یا عیسی عبـده و رسـوله   عیسی رسول اهللاعبارت  اندکی بعدزده شده و  زمانه یحیتواکنش به مساسالم همگی در 

رود. ولـی در اینجـا بایـد توجـه     کار مـی ه ب ، در قرآن براي محمد همعبارتعین همین  کند. نکته اینکهرا حک می
هـم رسـول اهللا    هشـناختی شـخص خلیفـ   مسیح فرجـام  این مقایسه را تصویر کند کهتواند میها کتیبهداشت که این 

عبـد و  گوید ایـن شـرمندگی نـدارد کـه عیسـی      است. پس چرا مسیح مسیحیان رسول اهللا نباشد؟ به همین دلیل می
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ساسانی را باز کـرده اسـت و   -پس عبدالملک بدون هیچ تردیدي بحث عیسی شناسی عرب اهللا باشد. ی برايرسول
پس ضد تثلیثی است. نکته قابـل تامـل ایـن اسـت کـه       کند که دین حکومتی از ایندر آنجا این مطلب را آگهی می
در جامعـه بیزانتسـی،    پسندد زیـرا در مقابـل مسـیحیت رومـی ایسـتاده اسـت. ولـی        جامعه ایرانی این مطلب را می

آیا محمد همان عیسی اسـت یـا محمـد صـرفاً     حال باید این پرسش را مطرح کرد که  مشکالت زیادي وجود دارد.
  الملک است؟ الاقل دو دلیل عمده وجود دارد که عیسی و محمد دو نفر هستند:شناختی عبدمسیح فرجام

با عبدالعزیز، برادر خلیفـه از   اول اینکه اسحاق رکوتی پاتریارك اسکندریه، همان کس که هنگام خوردن شام -1
د و ها شکسـته شـو  دستور داد که صلیب این والیگوید که صلیب نکشد، به ما میعالمت  خواهد کهوي می

محمد رسول خداست [رسول الکبیر] و عیسی هم رسول خداست، خدا نه زاده و نه «سر در کلیساها عبارات 
محمدیانیسـم،  داي کار عبدالعزیز و عبدالملک، خـالقین  نصب شود. این یعنی از همان ابت» زاییده شده است.

 دانند. چـرا و چطـور؟  یکی می را» عیسی و مسیح«و » محمد و مسیح«ولی  دانند.محمد و عیسی را یکی نمی
  دهیم.  توضیح میاندکی صبر کنید، 

پـرداختیم. در اینجـا هـم    در مـورد محمـد   این عصر  »سکوت«دوم اینکه ما بخش بزرگی از این کتاب را به  -2
یعقوب ادسایی  ،. در همین عصربست براي موارد دلخواه به کارتوان برهان سکوت را فقط نمیهمین است، 

. اگر چون و چـراي هـر دو سـند را بپـذیریم     بوده است محمد پادشاه عرباند که گزارش کرده 705یا سند 
ـ   ناقص است و نمـی  از متنی 705سند  وستخط یعقوب تغییر کرده مبنی بر اینکه د شـان را  قتـوان تـاریخ دقی

ـ   آنگاه ،بدانیم ی اگـر تمـام   سکوت اسناد این دوره را چگونه باید ترجمه کرد؟ در واقع حرف این اسـت حت
   »برهان سکوت«دهد محمد و مسیح یکی نیستند: باز یک مورد هست که نشان می ،اسناد را کنار بگزاریم

گوید محمد یک صفت مقدس بوده و وجود خارجی نداشته، همان نیز به ما یعنی همان برهانی که به ما می
کنیم که چه مسـتقیم و  د خارجی پیدا نمیدر واقع حتی یک سنو محمد را یکی بدانیم.  »عیسی«گوید نباید  می

دور به ما این مطلب را گزارش کند. پس این روشن است که مردم این عصر محمد و عیسی را اي ه چه با اشار
 گفتند. در واقع برخالف روایات متعارف مورخان اسـالمی، می یوگرنه در این مورد قطعاً سخندیدند  یکی نمی

و در  محمـد کیسـت  داننـد  نمیبه درستی  730تا دهه  تقریباً هامرزيپندارد برونآن گونه که یهودا دي نوو می
الصخره یوحنا دمشقی سال پس از نصب کتیبه قبه 70تا زمانی که  !انددر گم کالفه و سر به شدت شناخت وي

 ن رئوس شخصـیتی با فال گزاري به نام محمدند که یک بدعتاهها باالخره فهمیدمرزيبرونفهماند که به ما می
  وجود دارد. 

از محمـدي کـه بـه درسـتی      تصـور مـردم زمانـه   . که بایـد توضـیح دهـیم    وجود داردمهمی اما اینجا یک مساله 
محمدگرایی به تازگی آغـاز شـده و    ي است.دیگر چیزیا عبدالعزیز دالملک و بشناسند یک طرف، ولی تصور ع نمی

هـاي سـده بـوکر و    شناسند و این مطلب را به زودي با کتیبـه ا نمیمردم زمانه (حتی اعراب) نیز به درستی محمد ر
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براي ما مسئله این است که پادشاه و یا بهتر بگـوییم خـالق محمـد و    کنیم. پس نقب و نسانا و اطراف آن اثبات می
  ها را کنار هم بگزارید:اي تمام دادهلحظه اندیشد!؟محمدیانیسم چه می

گوید سر در کلیساها نصب کردند که محمد رسول اهللا است و عیسی نیـز  ما میاسحاق رکوتی به چنانچه گفتیم 
باید با طرفداران این نظریه که محمد و عیسی یک نفـر هسـتند    رسول اهللا است. خدا نه زاده و نه زاییده شده است.

سـر در  مـالت  چـرا بایـد ایـن ج    این دو فرد را یکی بینگاریم در این صورت این پرسش را مطرح کنیم که چنانچه
زیرا این جمالت لزومـاً از دو   الصخره جمع زد؟هاي قبهتوان با کتیبهاین مشکل را چگونه می نوشته شود؟کلیساها 

 همیشـه  اي اسـت. است. ایـن صـفتی مقایسـه    »محمد رسول کبیر«گوید ولی راند. اصالً به وضوح مینفر سخن می
الصخره آشکارا محمد و عیسـی را بـه هـم پیونـد زده،     هاي قبهکتیبهگیرد. ولی از طرفی مقایسه بین دو نفر انجام می

  توان این مشکل را حل کرد؟ حال چطور می
 آشکارااین جمالت اي خود را به فضاي اواخر سده هفتم پرتاب کنیم. خواهیم دید که کافیست لحظهبه نظر من 

 ،است. و در عین حـال محمـد نیـز    » و مسیحرسول اهللا« ،عیسیدهد که عبدالملک قصد دارد که اعالم کند نشان می
و عیسی بیند. شناختی میاست. این یعنی عبدالملک محمد را همچون مسیح، ولی مسیح فرجام »سول اهللا و مسیحر«

است و هیچ  »رسول اهللا«د فقط واجد عنوان به همین دلیل است که محمد تا چند دهه بعبیند. مسیحیان میرا مسیحِ 
اسـت کـه در کتـب مقـدس وعـده ظهـورش داده شـده بـود.         » ايبرگزیـده «ندارد. وي پسـر   از خود اينامهزندگی

پـس  محمد ظهور کـرده اسـت.   اي که در فصل چهارم این کتاب به صورت مبسوط به آن پرداختیم. اینک،  برگزیده
کنند که هم نصب می محمد نیز مسیحِ عقاید یهودیت خاخامیِ عبدالملک است. به همین دلیل است که این جمله را

است. ایـن یعنـی محمـد     »محمد رسول کبیر«کنند تاکید میمحمد رسول اهللا است، هم عیسی رسول اهللا است ولی 
هـاي  دهـد. از ایـن رو کتیبـه   بـه مسـیحِ مسـیحیان تقلیـل مـی     فقـط  مسیح واقعی است و عیسی را  ،براي عبدالملک

 کند.و انتقاد از سه گانه باوري را به بهترین شکل ممکن بیان میمحمد، عیسی، رسول اهللا و یکتاپرستی  ؛الصخره قبه
پنـدارد او  مـی از نویسـندگان  . یکـی  توجیه عقالیـی دارد از اینجاست که گیجی و آشفتگی مسیحیان سریانی نویس 

و بـا وجـود تبلیغـات سـنگین     م.  725تا  690شناسد به همین دلیل از وي را نمیاز بیخ و بن پادشاه است. دیگري 
فقط در ذهن عبـدالملک وجـود    داند محمد کیست. زیرا محمدي عبدالملک و دستگاه حاکم، هیچ کس نمیگسترده

عیسی «هم براي این عنوان (یعنی رسول اهللا) است که » رسول اهللا«فقط یک شعار با یک عنوان  دارد. در واقع محمد
. نتیجتـاً اگـر از یـک مسـیحی در ایـن      یعنی محمد هم براي مسیح فرجام شناختی عبدالملک ، وکاربرد دارد» مسیح

اگر از عبـدالملک نیـز بپرسـید کـه محمـد      حال داند چه جوابی بدهد. عصر بپرسید که محمد کیست به درستی نمی
در ذهن دارد چیـز بیشـتري بـراي گفـتن     شناختی و فرجامآل کیست خود او نیز جز اینکه از محمد یک تصویر ایده

اش، فرزند ي ابداعینامهعبداهللا (و بعدها در زندگی و نقش رسول اهللا،نقش د در نقش منجی، ندارد. از این رو محم
کنیـد ایـن   شود. آري، حقیقت در مورد مسیح که در مورد آن مناقشه میظاهر می »مسیح«عبداهللا) و در آخر در نقش 

(عیسی و محمد) نیـز  باشد. زیرا مسیح  )ي اهللابنده یعنیعبداهللا (و همچنین است. شرمی ندارد که مسیح رسول اهللا، 
. زیرا خدا نه زاده و نه زاییده شده است. زیرا اهللا صمد است. زیرا اهللا یکتاسـت و تفکیـک ناپـذیر    مخلوق اهللا است
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است. زیرا اهللا بخش پذیر نیست. شریکی ندارد. مرکب نیست. آري، دست بردارید از سه، و بـه یکتـایی اهللا چنـگ    
. مسـیح هسـتند   که هر دو همـان صمد بودن اهللا ایمان آورید و به اینکه رسول اهللا (محمد یا عیسی = بزنید. یعنی به 

  ) نه فرزند وي، بلکه مخلوق اوست. ولی محمد و عیسی با هم مساوي نیستند
خواهد بگوید و هـر تفسـیري غیـر از ایـن بـا      بزعم نویسنده این سطور، این تمام چیزي است که عبدالملک می

ایـن عصـر    تـوان سـکوت نویسـندگان   مـی  است کـه  شود که باالتر آوردیم. تنها در این حالتی مواجه میمشکالت
الصخره، و هاي قبهمرزي، عنوان رسول اهللا براي عیسی و محمد، کتیبهبرون مولفین ، گیجی و ابهام[=برهان سکوت]

ما نقل کرده و همچنـین خـالی از محتـوا    نیز مسیح فرجام شناختی عبدالملک را با جمالتی که اسحاق رکوتی براي 
پس با تمام این اوصاف بهترین ترجمه از شـعار   با یکدیگر جمع زد. -را  همه و همه - »محمد«بودن پاژنام مقدس 

   این است: برگزیده فرستاده خداست.» محمد رسول اهللا«بنیادین 
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  ولید ابن عبدالملک - 6
 85بـوده اسـت. عبـدالملک در حـالی در سـال      » محمدیانیسـم «و » دخالق محم«دیدیم که عبدالملک ابن مروان 

ي وي از شرق تا غرب نبود، بلکـه  میالدي درگذشت که میراث وي فقط امپراطوري گسترده 705هجري مصادف با 
کـار حیـات سیاسـی عبـدالملک اسـت.      ترین  جریان سازي کرده است. این شاید بزرگدر سرتاسر این امپراطوري 

ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه سـاختن سـازه         نایی از فالن حاکم باقی مانـده ی دارند بدانند که چه بامروزه همه سع
تواند موقت و ناپایدار باشد. اما میـراث عبـدالملک   آب و هر چیز دیگر، میهاي  ها و کانالالصخره یا ساخت راه قبه

از امور عینـی، یـک جریـان مانـدگار را      شود زیرا عبدالملک فارغچیزي است که هنوز هم در سرتاسر دنیا دیده می
جریانی کـه از   روشن است کهر سرتاسر امپراطوري پذیرفته شد. د» اسالم«جریانی که در آینده با نام . ریزي کردپی

 از کـوه صـهیون رقـم خـورد.    آن  که نقطـه آغـاز  شد الزمانی عبدالملک آخر يپروژه شرق ایران آغاز شده، تبدیل به
خواهد این جریان در نظفه خفه شده او نمیرا قانع کند،  ریان باید ماندگار شود تا عبدالملکبدیهی است که این ج

سازي عبدالملک از یک طرف، و کار فرزندان و بـرادران وي از  شود. پس جریانبراي همیشه در تاریخ مدفون می و
ن یک جریان مهم نیسـت. بلکـه   طرف دیگر، به شکل بنیادینی اهمیت دارد. در واقع حرف این است که فقط ساخت

  دارد.  تاسیس آنها، اهمیتی بیش از پایداري این جریان طی سال
ک ابن مروان، اولین کسی است که باید این جریان را حفظ کند. ولید از همان ابتداي کار خـود  ولید ابن عبدالمل

کـرد. یکـی از   ظـر خـودش فکـر مـی    آپوکالیپتیک پدرش را کنار گذاشته و به تقویت محمدیانیسم مـد ن هاي  دیدگاه
ترین اقداماتی که ولید انجام داد تخریب بناي آرامگاه یوحناي معمدان یـا همـان یحیـاي تعمیـد دهنـده بـود.        بزرگ

پنداشت که امور کشورداري با داشتن یک دین گفتیم که آرامگاه یحیی براي معاویه بسیار با اهمیت بود زیرا وي می
تري پیش رود. ولی معاویه هـیچ  تواند به وجه سادهن داشتن تفکر مذهبی در مردم، میو یک آرامگاه مقدس و جریا

دین یا مذهب مشترکی که سرتاسر امپراطوري وي را پوشش دهد در دست نداشت. عبدالملک تصمیم گرفت خـود  
لیل آرامگاه یحیی جریان ساخته شده را حفظ کند به همین دولید فرزند عبدالملک جریان سازي کند اما نیاز بود که 

مسـجد جـامع   «مسجدي را ساخت که امروزه به آن  که در واقع کلیساي بزرگی شده بود را تخریب کرده و به جاي
این  متأسفانه هایی به این امر اعتراف کرده است.خودش با نصب کتیبه خلیفه ولید شناخته شده است.» اموي دمشق

  :از قرار زیر بوده استآن  هاي ها به ما نرسیده ولی گویا نوشتهکتیبه
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  :کتیبه اول

(A) Shorter version:  
 Our Lord is God, we worship only God. There has ordered the building of this 

mosque and the demolition of the church that was there the servant of God Walīd, the 
commander of the faithful, Dhūl-Ḥijjah of the year eighty-seven. 

 بداهللا [بنده یا خدمتکار خدا] ولیـد، امیرالمـومنین،   . عپرستیمروردگار ما اهللا است، چیزي جز اهللا را نمیپ
 .87سال  هالحجيدر [ماه] ذ .بود کردآن  امر به ساختن این مسجد و خراب کردن کلیسایی که در

  
  :دومکتیبه 

 (B) Longer version: 
In the name of God, the Merciful, the Compassionate. There is no compulsion in religion, the 

right way has become distinguished from error, and he who rejects false deities and believes in 
God has grasped a firm handhold that will never break, God is all-hearing and all-knowing. 
There is no god but God alone, He has no associate, we worship none but Him.Our Lord is God 
alone, and our religion is Islam and our prophet is Muḥammad, may God incline unto him and 
give him greeting. There has ordered the building of this mosque and the demolition of the 
church that was there the servant of God and commander of the faithful Walīd in Dhūl-Qaʿdah 
of the year eighty-six. 

 نام اهللا بخشنده مهربان به 

 .ییز داده شـده اسـت  راه راست از راه اشتباه تم ؛دین حق انکار شدنی نیستیعنی  :اکراه فی الدین  ال
محکم چنـگ زده اسـت،   هاي  تگیرکس خطا [=اشتباه] را انکار کند و به اهللا ایمان داشته باشد، به دسهر

  .داناستاي ه دهد، و اهللا شنونداز دست نمیرا آن  گاهکه هیچ
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ر اپرستیم، پروردگسی جز او را نمی] کیچ خدایی جز اهللا یکتا نیست، او شریک ندارد [=مرکب نیسته
گار اسـت، یـا   توضیح دادیم در این دوران یعنی امت مـا سـاز   است [قبالً ما اهللا یکتاست، دین ما اسالم

بـداهللا، امیرالمـومنین،   ع .پیامبر ما محمد است، اهللا جانب او را داشـته بـاش  و  ]ت.جامعه ما یکپارچه اس
  . 86ل ذي القعدة سابود کرد، در آن  ین مسجد و نابودي کلیسایی که درولید، امر به ساختن ا

و دیگـري   86را آن  یکـی سـال   زیـرا  ولید نوشته شده باشد.هاي  همین کلمات در این کتیبهدقیقاً  بعید است که
گویـد  آنجا که می و یا براي مثال ویان، خود این کتیبه را ندیدهزده است. این یعنی حداقل یکی از را 87را آن  سال

گفتـیم ایـن عبـارت در    قبالً  گرچه این تصور نویسنده از کتیبه است، احتماالً .نمایدعجیب می» دین ما اسالم است«
کلـی  بـه طـور   انـد  نقـل کـرده  را آن  مسعودي یا محمد ابن شکیر الکوفی که احتماالًولی این عصر به چه معناست. 

ـ ایـن رو  رویت نکـرده و از  را آن  ها چه چیزي نوشته شده ولی دقیقاند در این کتیبهشنیده را نقـل   قـرآن  ازاي هآی
  ها در آنجا نصب شده است. همین کتیبهدقیقاً  گیریم کهما فرض را بر این میبه هر حال  اند.کرده

 به مردم جهان اعالم شـده اسـت.   الصخرهمروانیان با الگوگیري از قبهمانیفست عمالً  در این کتیبه با این اوصاف
مفـاهیم را رسـانده   ترین ترین جمـالت، بیشـ  شده زیرا در کوتاه روشن است که تک تک جمالت با دقت بیانکامالً 

ت. تاکید بر یکتا بـودن خـدا و   استفاده شده اس» محمد رسول اهللا«شعار همیشگی به عنوان  است. از نام محمد فقط
تـرین  تـرین و بنیـادي  نداشتن وي شده است و تاکید بر اینکه ذات او مرکب نیست. اما شاید یکـی از مهـم   شریک

 و معـروف بـه نـام   ي طـوالنی  بخشـی از یـک آیـه   عبـاراتی کـه   تاریخ اسالم در این کتیبه دیده شـود.  ارات کل عب
خـوانش سـریانی   «کریسـتوفر لـوگزنبرگ کـه     .کذب استآن  سهوي، ترجمه ، چهعامدانهچه است و  »الکرسی آیه«

  :کندرا به این شکل ترجمه می الدین...)(ال اکراه فی آیه  بخش از را در دستور کار خود قرار داده این» قرآن آرامی
  .دین حق انکار شدنی نیست. راه راست از راه ناراست تمییز داده شده است  
در کـه  شـگفت آن  و به سادگی ترجمه کنند در دین هیچ اجباري نیسـت؟  معنا شود؟» اجبار«کراه چرا باید کلمه ا

کننـد؛  و از آن دفاع هم مـی  »جاي هیچ اجباري نیست در دین«معناي این آیه این است که  گویندتاریخ اسالم می
کامالً اجباري است و اجازه خروج  این دیندانند که ترین افراد از اسالم نیز میاطالعاین در حالی است که حتی بی

   از آن ندارید.
   :اضافه شده ها این عبارتکه در جایی در سکه نگریستیمولید  اتعبدالملک و تصحیحهاي  در تحلیل سکه قبالً

  [حتی اگر مشرکان را خوش نیاید]». و لو کره المشرکون«
اسـت.  » از چیـزي  خوش آمدن«به معناي [که کلمات مکروه یا کراهت از مشتقات این فعل است] » ك.ر.ه«فعل 

ن جاي در دی«گوید که میآیه  در واقع این »خوش آمدن ندارد«یا » شدنی نیست انکار«یعنی » ال اکراه«در اینجا هم 
روشن است که ایـن عبـارات    راه راست از راه ناراست تمییز داده شده است. »تنیس یا خوش نیامدنی هیچ انکاري

را برسـاند   خواهد این مفهـوم ولید میدر حکم فراخوان به مردم شرق تا غرب و شمال تا جنوب امپراطوري است. 
خوشـم   y آیـد و قبـول دارم و از  ا خوشـم مـی  ر xبگوییـد  نیست که این گونه دین حق روشن و واضح است.  که
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 ،بلکه کافی است کمی فکر کنید تا ببینید چقدر سادهجاي خوش نیامدن نیست حق آید و قبولش ندارم در دین  نمی
  است.  شده مشخصجدا و کامالً  راه درست و غلط

ت مسـیحی و حرکـت نظـري    یهودیـ آن  رسیم. جایی که درسایت سده بوکر و نقب میهاي  به کتیبه به زوديما 
ک تـا آغـاز خالفـت    ملکه حد فاصل بین مرگ عبـدال  724تا  704هاي  شود. در سالدیده می به وضوحسده هشتم 

است. معناي ایـن  » محمدي«بینیم که عقاید یهودیت مسیحی آرام آرام در حال تبدیل شدن به عقاید  هشام است، می
بدالملک و ولید در دهـه ابتـدایی قـرن هشـتم، بـه آرامـی در حـال        فراخوان ع تواند باشد کهچه چیزي جز این می

) به تـدریج عـوام هـم بـه سـمت محمدیانیسـم قـدم        م. 743تا  724از دوره هشام (تا جایی که  پذیرفته شدن است
  اند. برداشته

  
  :زمان ولیدهاي  پاپیروس

ت ولـی از همـین انـدك    بـاقی نمانـده اسـ   از عصـر ولیـد   زیـادي  هـاي   همانند دوره عبـدالملک پـاپیروس  
هـاي   مـالی و سـربرگ  هـاي   ها و رسـید ها و پاپیروسیابیم که از طریق نامههایی که باقی مانده در می پاپیروس
 690هـا از  خارجیاین رو در حرکت است. از » محمد رسول اهللا«بنیادین اسالم از جمله هاي  عبارت ،حکومتی

» محمد رسـول اهللا «بینند ولی عبارت بنیادین اسالم را میهاي  شعارها  آن اند که محمد کیست.سردرگم 725تا 
خوانند ولـی خبـري از اعطـاي    محمد را پادشاه میاین رو از چرا که شناختی از وي ندارند.  کنندرا درك نمی

  مقام نبوت به محمد نیست. 
ل زندگی و حکومـت ولیـد،   ین ساآخر درم.  715-714و دیگري به سال  م. 709زیر یکی به سال هاي  پاپیروس

بنیادین خود بـاقی  هاي  یعنی در سطح شعار در همان قدم اولهنوز هم جامعه اسالمی  نددهنشان مینوشته شده که 
هـاي   هـا را تصـحیح کـرده و شـعار    توان دوره ولید را به دوره تبلیغاتی تعبیر کـرد. او سـکه  در واقع میمانده است. 

هـا و  کنـد ولـی بـه وضـوح والـی     تواند به آرامـی اضـافه مـی   ا در هر جا که میبنیادین دین تازه تاسیس حکومت ر
اختیـار داده  ها  آن کنند. این یعنی بهکل مشخصی این کار را نمیتحت فرمان حکومت، با پروتهاي  شهرهاي   فرمانده

-جالبی است زیرا در کتیبهپسندند منتشر کنند. این نکته گونه که میآن  ها راها و سکهها و پاپیروسشده تا سربرگ

پسندد کـه ایـن   میاین گونه نقب نیز روشن است که سیستم عقیدتی حکومت، به مردم اجبار نشده و ولید نیز هاي  
گونـه  عوام سده بـوکر و نسـانا و نقـب و... هـیچ    هاي  جریان سیر طبیعی و سرعت طبیعی خود را طی کند. در کتیبه

بـراي  سلطنتی نیـز هسـت.   هاي  والیشود. این مورد در مورد فرماندهان و نمیدیده  فشار حکومتی براي مردم عوام
گفتیم که عباراتی  ندي قبل (در دوره عبدالملک) شرح آن آمد،چکه  صحیحات حکومتی ولید،مثال در مورد همین ت

کـه در دوره ولیـد   در آنجا قول دادیـم   شود.ها نیز دیده میاست و این در پاپیروس ها تصحیح شدهدر سکه قرآن از
یک والی، به نام عبدالملک ابن عبداهللا، تصـحیحات  آن  پاپیروس مربوطه را بیاوریم. این همان پاپیروس است که در
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م.  710دهد کـه تـا سـال    م. نشان می 710-709عربی مصادف با  89 سال برده است. این پاپیروس بهبه کار  ولید را
  :بلیغات ولید بیشتر شده استاوضاع به همان منوال قدیم است و فقط ت

 

  
  داراولین سربرگ تاریخ – هجري 89پاپیروس سال 

  
The translation this: 

1. [In the n]ame of Go[d, the Compassionate, the Merciful] 
2. [In the name of God, the Compassio]nate, the Merciful. 
3. [There is no god but God alo]ne, Maamet is the Messenger of God. 
4. There is no god but God [alone, and He has no associate] 
5. He begets not, nor is He beg[otten and He has none that is like unto Him] 
6. [….] 
7. […] to true religion. 
8. Muḥammad is the Messenger of Go[d, He has sent him with guidance and true 

religion] 
9. The servant of God Al-Walī[d, Commander of the Faithful] 
10. [The servant of God Alulid, Commander of] the Faithful. 
11. [ʿAbdallah bin ʿAbd al-Mal]ik, governer. 
12. This belongs to that which was decreed by the Amir [ʿAbdallāh bin ʿAbd al-Malik] 
13. in the year [eighty nine]. 

 
  :ترجمه فارسی

  به نام خداوند بخشنده مهربان .1
  به نام خداوند بخشنده مهربان [یونانی] .2
  خدایی جز اهللا نیست، محمد رسول اهللا است. [یونانی] .3
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  خدایی جز اهللا نیست، او شریکی [در ذاتش] ندارد.  .4
  نه زاده و نه زائیده شده است. .5
6. [...]  
  دین حق [یونانی][...] به .7
  هللا فرستاد به هدایت دین حقمحمد رسول ا .8
  عبداهللا الولید امیرالمومنین .9

  عبداهللا الوالید امیرالمومنین [یونانی] .10
  عبداهللا ابن عبدالملک [یونانی] .11
  این دستور داده شد توسط [عبداهللا ابن عبدالملک] .12
  م.] 709. [=سال 89در سال  .13

ین آخـر  دهد ولید تااست. این نشان میم. باز هم اوضاع به همین منوال  715-714در پاپیروس دیگري به سال 
سال حکومتش، کار زیادي را جلو نبرده است فقط میراث پدر را حفظ کرده است. از آنجا که این پاپیروس هم مثل 

  کنیم.عبور میآن  پاپیروس قبلی است از ترجمه
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وضـعیت تغییـر چنـدانی     نیز شودابن عبدالملک، که پس از ولید مدت کوتاهی پادشاه می حتی در دوره سلیمان
نـام سـلیمان و   هجـري   99م. مصادف بـا   717سال  بهکه دارد این است که  اينکتهنکرده است. پاپیروس زیر تنها 

کنـیم و بـه تصـویر    عبـور مـی  آن  مثل قبـل اسـت، مـا از ترجمـه    دقیقاً  از آنجا که عبارات .شودولید با هم دیده می
  کنیم.پاپیروس اکتفا می

  

 
  

هـاي   ویژه جالب است. قره ابن شریک حاکم مصر در سال »قره ابن شریک«ها مورد ررسی این پاپیروسدر باما 
کسی در این دوران، سربرگ و پـاپیروس بـاقی مانـده اسـت. زیـرا در       م. بوده است و از او بیش از هر 714تا  709

به قبطی عبارات محمدي وجود ندارد.  هاد ولی در برخی از نامهشووي عبارات محمدي دیده میهاي  برخی از نامه
ها عبـارات عـام دینـی    دهد. در واقع با توجه به اینکه در بسیاري از نامهحوزه اختیارات وي را نشان می مسئلهاین 

تـوان نتیجـه گرفـت در ایـن دوره،     و... استفاده شده می» به یاري خدا«، »به امر خدا«یا » کنیمخدا را شکر می«مانند 
توانسـت  فرد مییعنی  سمی و عقاید شخصی وجود داشته استرعمومی سلطنتی و هاي  ري بین اعالمیهتمایز آشکا

بـدون اینکـه تفتـیش     باالي سلطنتی هم حضور داشته باشددر مدارج  اتفاقاًعقاید شخصی خویش را داشته باشد و 
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چندانی ندارد که کل حاکمیت  حاکمیت در این دوره، در حال محمدي شدن است و هنوز اصراراساساً  عقاید شود.
قـره ابـن شـریک و     شخصـیِ هـاي   در نامـه  بـه وضـوح  . ایـن  حمدي باشند تا پست و مرتبه حکومتی بگیرندباید م

رسد خود قره ابن شریک هنوز به محمد گرایـی روي نیـاورده اسـت و    شود. به نظر میرسمی دیده میهاي  سربرگ
حتـی یـک   انـد.  جالب اینکه عوام هم در این دوره محمدي نشدهارد. را دآن  عقاید یهودیت مسیحی یا چیزي شبیه

م. عـوام هنـوز    724دهد که تا تا دوره هشام ابن عبدالملک، محمدي نیست. این نشان می عوام،هاي  نوشته در کتیبه
ی خـود،  یا بهتر بگوییم، محمدیانیسم در حرکت است و به آرامی و با سرعت طبیعـ  اندبه محمدگرایی روي نیاورده

نبایـد انتظـار داشـته باشـیم کـه بـه        روشن است که این حرکت نیاز به زمان طبیعی خود دارد پـس کند. حرکت می
شده  یرعوام باقی مانده محمديها و هر چیزي که از عوام و غها و پاپیروسي کتیبهیکباره، در مدت زمان کمی همه

ها دیده شـود.  ها تغییر کند و آرام آرام محمد نیز در کتیبهکتیبهرود که به زودي رنگ و بوي باشد ولی این انتظار می
برون مرزي که در هاي  عوام، هم با نوشتههاي  شود. هم با کتیبهجالب است که این انتظار ما خیلی دقیق برآورده می

  با محمد به عنوان پیامبر آشنا شدند.به بعد، م.  725این کتاب بارها تکرار شده که از حدود 
  

  :در سده بوکرعوام هاي  کتیبه
کنیم، نکات بسیار ها یا حتی صدها کتیبه یافت شده در سده بوکر، نقب، نسانا، جبل اسیس را بررسی میوقتی ده
شـود و تـا قـرن    ها از اواخر حکومت عبدالملک و اوایل حکومت ولید فرزندش آغاز مـی رسیم. این کتیبهجالبی می

هـاي   رود. نکته بسیار تامل برانگیز ماجرا اینجاست که کتیبـه هجري هم جلو می 300ده تا سبه قولی دهم میالدي یا 
جلـوتر  هـا   آن ابتدایی اکثریت طلب مغفرت از اهللا، خداي عیسی یا موسی یا هارون را دارند. ولی هر چقدر تـاریخ 

انیسـم بـراي عـوام در زمـان     دهد که محمدیشود یعنی به وضوح نشان میمحمدي بیشتر یافت میهاي  رود کتیبهمی
آن  ادعایی است کـه فصـل قبـل نیـز بـه     دقیقاً  م.) جا افتاده است. این 743تا  724خالفت هشام ابن عبدالملک (از 

هجـري) خبـري از    70تـا   1م. ( 690م. تـا   622رسیدیم. در واقع بارها در این کتاب تکرار کردیم که [حـدودا] از  
» محمـد رسـول اهللا  «سلطنتی با عبـارت  هاي  هجري) کتیبه 100تا  70( 724تا  م. 690محمد در هیچ کجا نیست. از 

م.) کـه   125تـا   100م. (از  724شود. ولـی از  ي محمدي از عوام یافت میشود. ولی جسته و گریخته کتیبهدیده می
تـر  هـم محمـدي   عـوام هـاي   که کتاب یوحناي دمشقی نوشته شده، رفته رفته کتیبه 750حکومت هشام آغاز شده تا 

تـوان  شـود کـه نمـی   پس بـار دیگـر اثبـات مـی     خارجی هستندهاي  هماهنگ با نوشتهکامالً  هاشوند. یعنی کتیبهمی
یهب، گیوارگیس، آتاناسیوس دوم و... که فارغ از افرادي چون یشوع. نویسندگان خارجی را به عدم اطالع متهم کرد

انـد، ایـن   اند، افرادي چون یوحنا دمشقی در دربار هم بودهشد کردهاصطالحاً خارجی هستند ولی در همین منطقه ر
  انتظار که وقایع حول خود را نفهمند، مضحک است. 

عوام که بدون تاریخ هستند را چگونه به تاریخ خاصی پیوند هاي  رسد که کتیبهر این نکته ضروري به نظر میذک
شناختی از یک باستانهاي  تشخیص این امر وجود دارد. تکنیکزیادي براي هاي  راهواقعیت این است که دهیم؟ می
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هـا  تاریخ به کتیبهفالن از » حیا و میتا«براي مثال مفهوم  آید.نیز به یاري متخصصان می شناختیزبان يهاسو، تکنیک
ـ  بـراي   ه این فنواژه را داشته باشد، با احتمال قریب به یقـین ک ايهکتیباضافه شده، پس هر  اریخ مشـخص  قبـل از ت

به  چند کتیبه از خودآن  هایی است که نویسندهتشخیص این امر، کتیبههاي  هایکی دیگر از ر نیست. یا اینکهاي ه شد
هست که از خداي موسی یـا هـارون    yیا  Xبدون تاریخ از شخصی به نام  ايهکتیببراي مثال  گذاشته است. یادگار

تـوان فهمیـد تـاریخ    دار گذاشته است که میي دیگر، این بار تاریخزند. همین شخص کتیبه دیگري در جاحرف می
ها تکنیک هایی براي پیدا کردن تـاریخ تقریبـی   شناسباستانبه هر حال  کتیبه دیگر او در چه حدودي است. نوشتن

شـوار و یـا   شـان د هایی هم موجود باشند که زدن تاریخ تقریبـی ها دارند. البته و صدالبته که ممکن است کتیبهکتیبه
سند عینی استفاده کرد. با این توضـیحات جـا   به عنوان  هاتوان از این کتیبهصورت نمی حتی ناممکن باشد. در این
م.) نوشـته   715عوام را مشاهده کنیم کـه از دوره عبـدالملک تـا پایـان دوره ولیـد (     هاي  دارد که چند مورد از کتیبه

  :مثال زیر دقت کنیدادمیک با کار احساسی تفاوت دارد به براي اینکه ببینیم چقدر کار آکاند.  شده
  :نوشته استآن  در دست داریم که در »عمرو ابن حکیم«فردي عوام به نام کتیبه بدون تاریخی از 

  الهم انک .1
  المعیذ ربی   .2
  المعیذ من [...] .3
  بن عمرو ...تغفر لحکآن  السـ[ـعـ]ـیر .4
  ما تقدم من ذنبه و ما تاخر .5

  
   :ترجمه

  تو پناه هستی. پروردگارم، کسی که پنـاه از [آتـش؟] اسـت. کـه حکـیم بـن عمـرو را ببخشـی.         اي اهللا
  ها را.ها و بعديگناهانش را قبلی

دانـیم کـه ایـن    بینیم. پس چطور ما میدر این چند خط نوشته هیچ چیزي که ما را به تاریخی رهنمون کند، نمی
مـتن   اگر بـه ملک نوشته شده است؟ به غیر از این مطلب، ین سال حکومت عبدالآخر هجري) 85م. ( 704کتیبه در 

یعنـی تشـخیص دادیـم     ترجمه کردیم. »حکیم بن عمرو«را » بن عمرو ...لحک«عبارت کنید ما  دقت عربی و فارسی
از خود به جا گذاشـته   زیاديهاي  دلیل این امر این است که این فرد کتیبه ابن عمرو بوده است. »حکیم«که اسم او 

» ال مفقـود «، »غیـر هالـک  «، »حیا و میتا« »رب العلمین«، »جنه«یا » ذنبه«مثل  کلمات تکراريها نیز از کتیبهآن  درکه 
کـه او در سـال    تـاریخ داري  به کتیبـه مثالً م. نوشته شده است.  704به سال  ها حدوداًکند. این کتیبهاستفاده میو... 
  :نوشته است، دقت کنید 704

  غفر اهللا لحکیم بن
  عمرو غیر هالک و ال مفقو
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  دامین رب العلمین رب
  الناس اجمعین و کتب

  فی مستهل ذي الحجه سنه 
  خمس و ثمنین مـــــــــ

  ادخله الجنه
[...]  

  
   :ترجمه

اهللا، حکیم ابن عمرو را ببخش، زنده و باقی. آمین پروردگار جهانیان، پروردگار مردم، همه آنها و این نوشته شـد  
  م.] 705یا ژانویه  704[تاریخ مصادف است با دسامبر  او را وارد جنت کن. ،85، سال الحجهدر روز ذي

  :یا در کتیبه دیگري نوشته است
  اللهم اغفـ[ـر] .1
  [لحـ]ـکـیم ابن عمر[و غیر]  .2
  ها[لک] .3

  
  :یا در کتیبه دیگر

  غفر اهللا لحکیم ابن عمرو  .1
  غیر هالک و المفقو[د] .2

  
  :یا کتیبه دیگر

  مالال غفر اهللا الحکی .1
  غیر هالک و [ال] .2

  
  :و کتیبه دیگري از همین شخص

  ماتقدم اللهم اغفر لحکیم ابن عمرو .1
  انک علی  من ذنبه و ماتاخر .2
  کل شی قدیر .3
4. [....]  
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  :و باز هم کتیبه دیگر با همین کلمات تکراري
  غفر اهللا  .1
  لعبد اهللا ابن [...] .2
  حـــیا و [...] .3
  غفر اهللا لحــکیم بن عمرو .4
  غیر هالک .5

هـاي   معروفـی کـه روي سـکه   آیه  ، از سطر پنجم به بعد»حکیم ابن عمرو«هاي  که در یکی از کتیبهجالب است 
را حکـیم ابـن عمـرو    آیـات   بینیم ولی ما شک نداریم اینرا میاضافه شده  690، از اواخر دهه عبدالملک و الوالید

آیات  ن تاریخ تقریبی اضافه شدن اینشناساحتی باستان است. زیرا نوع دستخط وي تغییر کرده است. کتابت نکرده
دهد که چگونـه  نشان می به وضوحاین نمونه  سال بعد تعیین کردند. 70عمرو ابن حکیم را در حدود هاي  به نوشته

  تواند زوایاي پنهان تاریخ را آشکار کند. ها خود، میکار علمی، با پیچیدگی
  :بینیمدر این کتیبه می

1. [...]  
  غفر اهللا [...] .2
  یم ابن عمرو کل][لحک .3
  ذنب ا[ذنبه] [قط] .4
  صل علی [محمد] [...] .5
  [ارسله] [...] .6
7. [...]  
  [...] و بدین .8
  الحق [لیظهره] علی الدین کلـ[ـه] .9

  [و] لو کــ[ره المشرکون] .10
و با توجه به کلمات درون  [ما هم فونت را ایتالیک کردیم] در این کتیبه از خط پنجم به بعد دستخط تغییر کرده

  را به نوشته عمرو ابن حکیم اضافه کرده است. آیات قرآن حدس زد، فرديتوان متن می
  

  :یهودیت مسیحیهاي  متون ابتدایی نقب حاوي باور
-ه بوکر و نقب، مشاهده عبارات یهودیت مسیحی است که در حدود سـال دسایت سهاي  ترین جنبهاز مهم ییک

(حکیم ابـن عمـرو)   وي آمده است باال نام هاي  ی که در مثالهمین شخص اتفاقاًاند. نوشته شده م. 730تا  704هاي  
بینیم که افـراد عـادي، از   ها، در متون ابتدایی مییهودیت مسیحی دارد. در این کتیبه دیدگاهیکی از افرادي است که 
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و  هم از خداي موسـی  زنند،کنند. زیرا هم از خداي موسی و هارون حرف مییهودیت مسیحی پیروي میهاي  باور
اند و عقاید اولیـه مروانـی،   ها هنوز محمدي نشدهاین کتیبههاي  دهد که نویسندهعیسی و هارون. نام عیسی نشان می
  :زیر دقت کنیدهاي  کنند. به کتیبهیعنی یهودیت مسیحی را حمل می
  غفر رب عیسی و موسی لـ[...]

  
  :ترجمه

  ببخش اي پروردگار عیسی و موسی [...(اسم شخص)]
  

  :دیگر کتیبه
  غفر اهللا رب .1
  موسی [و] عیسی لقـ[ـیس]  .2
  بن سوید حیا و میـ[ـتا] .3
  امین رب العلمین رب .4
  [الناس اجمعین] .5

  
  :ترجمه

اهللا، پروردگار عیسی و موسی ببخش قـ[ـیس] بن سوید را. تـا وقتـی زنـده اسـت و تـا زمـان مـر[گش] آمـین         
  پروردگار جهانیان. پروردگار تمام مردم.

  
  :کتیبه دیگر

   رب غفر اهللا .1
  موسی و عیسی   .2
  لخالد ابن حمران .3
  حیا و میتا .4

  
  :ترجمه

  پروردگار موسی و عیسی ببخش خالد ابن حمران را. تا زنده است و تا زمان مرگش.  
  
  
  



 428پروژه محمد سازي / 
 

  :کتیبه دیگر
  اغفر رب موسی [و] عیسـ[ـی]  .1
  لعبد اهللا [...] .2
  غیر هالک [...] .3
  امین ر[ب العلمین] .4
5. [...]  

  

   :ترجمه
  ببخش عبداهللا [...] را. زنده (یعنی تا زنده است) آمین پرو[ردگار جهانیان].پروردگار موسی و عیسی 

  

   :کتیبه دیگر
  غفر ر[بی] .1
  غفر رب [عیسی] و [مو...] .2
  سی لـ[...] .3

  

  :ترجمه
  ببخش [پروردگارم]، ببخش اي پروردگار [عیسی] و [موسی]

  
در کنیم. امـا  دیگر را به خواننده محول میهاي  آوریم و تحقیق بر روي کتیبهدر آخر دو کتیبه بسیار جالب را می

  کند؟آدمی را جلب میتوجه  این دو کتیبه چه خبر است که
میالدي در زمان هشام ابن عبدالملک است. کتیبه رسمی و همـانطور کـه انتظـار     729-728 اولین کتیبه به تاریخ

  رود محمدي است:می
  بسم اهللا الرحمن الرحیم .1
  ریک لهال اله اال اهللا وحده ال ش .2
  محمد رسول اهللا .3
  امر بصنعه هذا المدینه .4
  عبداهللا الهشام امیر المومنین .5
  و کان هذا مما عمل اهل حمص .6
  علی یدي سلیم بن عبید .7
  سنه عشرومائه .8



 / فصل ششم: اسناد درون مرزي 429

  ترجمه فارسی:
  به نام اهللا بخشنده مهربان .1
  خدایی جز اهللا یکتا نیست، او شریکی ندارد .2
  محمد فرستاده خداست .3
 امر به ساختن این قلعه کرد .4

  هشامبنده خدا امیرالمومنین  .5
  و این یکی از کارهایی است که مردم حمص انجام دادند .6
  توسط سلیم ابن عبید .7
 [انجام شده]  110در سال  .8

  
به کتیبـه زیـر کـه در تـاریخ      هجري را به ما داده است. حال 110پس این کتیبه رسمی که محمدي است، تاریخ 

  نیم:هجري نوشته شده است، نگاه ک 112یعنی  730
  ما تقدم للورد بن سالم  ]اغفر[اللهم  
 ه و ما تاخرــ]ـبن[من ذ  
  واحده صرط مستقیما ] نعمتک علیهتم[و  
 امن رب  
 العلمین رب موسی و هروان و لمن قري  
 امین کتب فی [] [سنه] ]ل[و لمن قا  
 ثنیه عشره و مئه عل خلفه هشام  

  
  ترجمه:
 اي اهللا گناهان ورد ابن سالم را ببخش  
 هاو تازهها قدیمی  
 و او را  هایت را بر او فراوان دارو نعمت  
 در راه راست هدایت کن  
 آمین پروردگار جهانیان، پروردگار هارون و موسی  
 گوید آمین.خواند و هر کس که میو هر کس که می  
  در سال خالفت هشام نوشته شد 112این در سال  
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ها کتیبه دیگر داریـم  دهزیاد هستند. محمدي غیر ز عوام توان دریافت که هنواز تاریخ این دو کتیبه به وضوح می
انـد. ایـن نشـان    ها نیـز ظهـور کـرده   دارند. ولی در این بین محمدي 750هاي  که جمالت کوتاه غیر محمدي تا دهه

        دهد که حرکت به سمت محمدگرایی خیلی ظریف و اصطالحاً زیرپوستی در حرکت است. می
 

  :الخرنه قصر کتیبه
ولیـد ابـن    »خلیفـه «متعلـق بـه   که  ، کتیبه قصر الخرنهسایت نقب و سده بوکرهاي  جالب است که در کنار کتیبه

جنـوب شـهر امـان     قصر الخرنـه در دهند. یهودیت مسیحی را انتقال میهاي  دیدگاهبوده است، هنوز هم  عبدالملک
سه شب قبل از آن  خورده است، و تاریخآن  روياردن واقع شده است. در این کتیبه که خوشبختانه تاریخ پایتخت 

مـیالدي   710 اکتبر سال 31مصادف با هجري  91سال الحجه ذي 28 ] یعنی درجريه 92سال نو اعراب [ماه محرم 
ي نـد اول جامعـه اسـت. سـتاره    رَهنوز خبري از محمد نیست و آراي یهودیت مسـیحی ت  دهد. در اینجارا نشان می

کند. خداي این کتیبه، اهللا، خداي هارون و موسی است نه محمد. خودنمایی می هم به وضوح داوود روي این کتیبه
 تـوان معلوم نیست. نمـی آن  ولی نام نویسندهنیمه رسمی است زیرا در قصر سلطنتی نوشته شده است.  ايهکتیباین 
تـه داراي سـواد   ه دربـاري و الب نوشـت  عبـارات را  ایـن  فردي که ولی مطمئناً ،دانستبه معناي رسمی سلطنتی را آن 

  :عادي قصر نبوده نوشتاري بوده، پس به احتمال زیاد از افراد
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The translation of the inscription is: 
1. Oh my God have mercy on ʿAbd al-Malik ibn ʿUmar and forgive him 
2. his faults, those that are passed and those to come, those that are hidden and those that 

are manifest. 
3. No one of himself draws nigh unto thee but that thou forgivest him and hast mercy 

upon him 
4. if he believes. I believe in my Lord. Therefore bestow thou on me thy benefits for 

thou art the Benefactor, and have mercy 
5. upon me for thou art the Merciful. Oh my God, I beg to thee to 
6. accept from him his prayers and his veneration. Amen, oh Lord of the worlds! Lord of 
7. Moses and Aaron! may God have mercy on him who reads it then says, Amen! 

Amen! Oh Lord of 
8. of the worlds, the Mighty, the Wise! ʿAbd Allāh ibn ʿUmar wrote (it) in 
9. Monday three (nights) remaining from Muharram of the year two and ninety. 
10. Witnessed by Lām ibn Hārūn. And lead us so we meet with my Prophet and his 

Prophet in this world 
11. and the next. 

 
The lines across from the main inscription read: 

1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 
2. Oh my God, grant forgiveness to ʿAbd al-Malik ibn ʿUmar. 
3. Nothing molested him in the world and he is safe even though seized (by death). 

 باش و ببخش اي اهللا، با عبدالملک بن عمر مهربان .1

 ها را.شکارآها، پنهان و انش را، قبلی و بعديناهگ .2

 .شود مگر اینکه او را ببخشی، و با او مهربان باشیکس به تو نزدیک نمییچه .3

هایت را بر من ارزانی دار، چـرا کـه تـو    پس نعمت م ایمان دارم.گر ایمان داشته باشد، من به پروردگارا .4
 .بخشنده هستی، و مهربان باش

 .کنمچرا که تو مهربان هستی، اي اهللا. به تو التماس می ،ا منب .5

  .اش را قبول کنی، آمین پروردگار جهانیان، پروردگارِش و هدیهزه نماک  .6
آمـین آمـین اي پرودگـار     یـد خدا رحم کند بر هر کس که ایـن را بخوانـد و بگو   وسی و هارون.م .7

  جهانیان
  ک بن عمر [این متن را] نوشت درلوانا و خردمند، عبدالمت .8
  .92وشنبه، سه [شب] مانده از محرم سال د .9

در ایـن   .ا را چنان راهنمایی کن که پیامبرم و پیامبرش را مالقات کنیمم .هادت داد آنرا] الم بن هارونش .10
  دنیا و

 .دنیاي دیگر .11
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  :یینو ترجمه خطوط پا
  به نام خداوند بخشنده مهربان .1
  ک ابن عمر را ببخشلخداوندا، عبدالم .2
 هیچ چیزي در دنیا وي را ذیت نکرد، و او در امان است، هر چند (به مرگ) گرفتار شود. .3

دیدگاه اولیه اعراب در این مناطق، یهودیت مسیحی، یا یهودیت خاخامی اسـت. مـا    بینیم کهبه وضوح می
ساخته » محمدیانیسم«است که غالب اعراب غسانی و لخمی داشتند. تا اینکه هاي  گاه اولیمعتقدیم که این دید

کردنـد، چیـزي در چنتـه    اعراب را با الفاظ تحقیري خطاب میدربرابر مسیحیان و یهودیانی که اعراب، شد تا 
هـایی کـه در   یمسـیح - شرق ایران بودنـد. عـرب  هاي  مسیحی- داشته باشند. تئوریسین اولیه این باور هم عرب

هـا بـا بـاور یهودیـت     مسیحی- دوران مختلف ساسانی به مناطق شمال شرقی ایران کوچ داده شدند. این عرب
هـا تنهـا کسـانی    ها حل شدند. زیرا نستوريتر شویم، یهودیت خاخامی، در جامعه نستوريمسیحی و یا جزئی

را » محمـد «از شمال شرقی ایران صفت مقدس ها مسیحی- پذیرفتند. چه شد که این عربرا میها  آن بودند که
در اختیـار  اسـناد و مـدارك    دقیق روشن نیست ولی آدمی تا آنجا کـه به طور تبدیل به پیامبري مستقل کردند، 

پس با این اوصـاف، از  زنی کند. گمانه تواند نظر قطعی ارائه کند و یا اینکه بر اساس شواهد و قرائنمیدارد، 
» محمدیانیسم«که چرا ایرانیان در عین اینکه عرب زبان نشدند، ولی به سرعت دین عربی توان فهمید اینجا می

گفتیم پرورش دادند. نگفتیم پذیرفتند. پرورش دادن بـا پـذیرفتن کـه نشـان از      :[توجه کنید» پرورش دادند«را 
از شـمال شـرقی ایـران    » ابومسلم خراسـانی «توان فهمید که چرا ، اینجا میتحمیل دارد، تفاوت بنیادینی دارد]

طـولی   توان فهمید که چـرا داند. و اینجا میمی[یعنی فرمانده جامعه] » آل محمد«خیزد و خود را فرمانده برمی
سیبویه،  افرادي چونهاي  با تالش ایرانیان صرف و نحو زبان عربی را انجام دادند و چگونه شد که نکشید که

  اختند. واحدي از خط کوفی و حجازي س» رسم الخط«
یک سند از قرن هفـتم اسـت کـه     ا و در کل این کتاب غایب بوده،که در اینج اينکتهما به خاطر داریم که 

اسـت. بایـد   » قرآن«نپرداختیم. این سند آن  رود ولی ما در اینجا به بررسیترین سند این عصر به شمار می مهم
 قرآن مختلف درباره نویسندههاي  زنیگمانیآن قدر  توسط چه کسی و در کجا ساخته شده است؟ قرآن پرسید

مـا  ایـن رو  لبـد از  طو... وجود دارد که خود همت جـدایی مـی   قرآن ، هدف نوشتنآیات قرآن و معناي دقیق
و مسائل مربوط به این سند را به جلد دوم این کتاب سپردیم. ولـی در اینجـا ایـن نکتـه را      قرآن بررسی متنی
که از قرن هفتم آغاز شده، تا اواخر قرن هشتم  یتکامل يسیرمدر  قرآن تردیدي،کنیم که بدون هیچ گوشزد می

 750سـال  تا حدود دانیم این است که مسلم میبه طور . الاقل آنچه و چه بسا اوایل قرن نهم تنظیم شده است
ه است. با نداشتآن  کامل تدوین نشده است. و نام واحدي به اسم امروزيبه طور  قرآن م. بدون هیچ تردیدي،

یوحناي « :نویسیم؟ پاسخ روشن استمطمئنیم که بدون هیچ لرزش دستی این مطلب را میآن قدر  چه مدرکی
  »دمشقی.
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  Kāmed Inscriptions :دمکَهاي  کتیبه
یافت شده که نشـان از فعالیـت   لبنان از بین رفته است، در ها  آن اکثر متأسفانهبسیار جالب دیگري که هاي  کتیبه

ها شرق سوریه ولی از میافیزیتهاي  از کرد این سنگ کاران احتماالًی در این نقاط در روزگار ولید بوده است. معدن
شـوند.  ها اعراب، بار دیگر ساراسن، هاجریون و یا با لفظ عـرب خطـاب مـی   جالب است که در این کتیبهاند. بوده
بـه  مطلبـی  د. تا این دوره، این از معدود بارهایی اسـت کـه   کناشاره می 86کوتاهی دارد که به سال هاي  ها متنکتیبه

به سریانی هستند ولی  83و  80سال هاي  هم گفتیم که کولوفونقبالً  د.خورسریانی نوشته شده ولی تاریخ عربی می
هجـري یعنـی دوران    86. سـال  رانـد بر طبق اعراب سـخن مـی   57نیز از سال  676اند. سینود خوردهتاریخ هجري 

  ها کجاست؟ م. اما نکته جالب این کتیبه 705ین فرمانروایی ولید، مصادف با آغاز
بـه صـورت    اغواگر است. در خط سریانی اولین بار کلمه هجـري  هاجري 86ها نوشته شده سال اینکه در کتیبه

ن مـورد  کند راهی که این کتاب رفته است در ایـ هاجري نوشته شده است و این یکی از اسنادي است که تایید می
توان چنین چیزي وجه نمیغیرمعقول است که به هیچآن قدر  صحیح است. در واقع هجرت محمد از مکه به مدینه،

توان پذیرفت که مبدا یک تاریخ از تولد، مرگ، یا سال آغازین پادشاهی نباشد و قرار داد. چطور می یتاریخ را مبدا
یـا هـر تئوریسـین    (هایی که ابن اسحاق نی کرد که اعراب در سالزتوان چنین گمانهاز فرار یک فرد آغاز شود؟ می

بـا خـود   هـا   آن .ی به هـاجریون معرونـد  نویسد، به مهگرایه یا مهجره یا مهاجره و از طرفاولین سیره را می )دیگري
پیوند بـزنیم؟  د و البته با داستانی از محماند که چگونه سال هاجري یا مهجره و یا مهاجره را به مبدا تاریخ اندیشیده

سال هاجري کجا و محمد ساختگی ابن اسحاق کجا؟ نه تولد، نه مرگ، نه پادشاهی، هیچ چیزي ندارد کـه از کلمـه   
هجـرت را   هاجري به محمد پیوند بزند. در نتیجه از اینجا کلمه مهگره یا مهـاجره را بـه مهـاجرت تبـدیل کـرده و     

با  اند ود آراسته و داستانی براي مبدا تاریخی اعراب شکل دادهپس از آن داستان هجرت را با زندگی محم ساخته و
  اند.  در واقع تاریخ هاجري را به هجري تبدیل کردهاین کار 

آمـده کـه فیلیـپ پـن     ها  آن در[سر سفره]  the head of the tableها این است که عبارت نکته دیگر این کتیبه
قع این لقب یا عبارت در هیچ کتـاب سـریانی دیـده نشـده اسـت.      چیست. در واآن  داند معنايگوید کسی نمی می

  امروزي باشد. » سر کارگر«آن  احتمال دارد معناي
  

  :خوانیمکمد میهاي  در کتیبه
   

Inscription 10: In the eighty-sixth year of the Hagarenes, during the reign of Walīd, son of 
ʻAbd al-Malik, emir of the Saracens, this quarry was opened by Gezirat Kurdu . . .  

ها، ایـن معـدن   ، در طول حکومت ولید، فرزند عبدالملک، امیر ساراسنسال هشتاد و ششم هاجريدر  :10کتیبه 
  توسط گزیرات کوردو افتتاح شد....
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Inscription 20: In the eighty-sixth year of the Arabs’ rule, “the head of the table” leveled the 
rock ...  

  سنگ را مسطح کرد... [شاید سرکارگر]ر سال هشتاد و ششم حکومت اعراب، (؟) د :20کتیبه 
  

Inscription 21: In the eighty-sixth year of the Arabs’ rule . . . 
  در سال هشتاد و ششم حکومت اعراب.... :21کتیبه 

 
Inscription 28: In the eighty-sixth year of the Hagarenes, in the days of Walīd, emir of the 

Hagarenes, they began work  . . .  
  کار را آغاز کردند....ها  آن ، در روزگار ولید، امیر هاجري،هاجريهشتاد و ششم  سالدر  :28کتیبه 

  
  :قصر عمرههاي  نقاشی

در اردن قصري منکرات اسالمی را تصویر کرده است. براي مثال  زیادي وجود دارد کههاي  در دوره ولید نقاشی
دهـد کـه مـا    درون این بنا به ما نشان مـی هاي  عبدالملک است. نقاشی ابن ولیدمتعلق به به نام عمره وجود دارد که 

آثـار ایرانـی    ها که برگرفته ازتصویري وارد نشدیم. این نقاشیهاي  هنوز در دوره اسالمی الاقل با تفکرات طرد هنر
شـود،  شود و بیشتر در ایران دیده میبیزانتسی است، تصاویر خوردن شراب، حیواناتی که در منطقه اردن یافت نمی

که حاکمان  آموزدمیشود. این تصاویر به ما به وضوح دیده میحیواناتی مثل خوك و میمون همچنین و زنان لخت 
جـز ایـن    ايهنتیجـ بینیـد چـه   داشتند. از این تصاویر که در زیر میتفکرات اسالمی به شکل امروزي ن اًاموي اساس

بـه تصـاویر    را از این کار نهـی کنـد!  ها  آن توان گرفت که تا این زمان، سنت و حدیثی از محمد وجود ندارد که می
  :نگاه کنید »کاخ عمره«از  زیباي زیر
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  م.) 715تا  705زودیاك در قصر عمره (
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  ع بندي:جم
 جلو آمدیم. از این پس محمـدگرایی ظهـور کـرده اسـت.     م.) 715با جزئیات ( ما تا اینجا، تا زمان ولید ابن عبدالملک

 اسـت  »سـازي محمد پـروژه «هـاي   ترسـیم نقشـه   ،که نحوه ظهور محمد و یا به قولی دیگـر  هدف بنیادین این کتاب پس
هـا  نیـز در کنـار ده   تبرسـتان هـاي   نامه مختلف خصوصاًهاي  و نامه قبخصوصاً در سایت ن عوامهاي  کتیبه برآورده شده.

پروژه در زمان ولید، در مرحله تبلیغات اسـت. و  دهد که نشان می برون مرزي دیگرهاي  هتسکه و پاپیروس و کتیبه و نوش
ز دوم وارد شـده،  ت بـه فـا  ي بعد یعنی سلیمان، عمر، یزید نیز همین است ولی در زمان هشـام، تبلیغـا  در زمان سه خلیفه

انـد یـا اصـطالحاً    به محمد ایمان نیـاورده  اگر در دوران ولید، هنوز عوامشود. محمدیانیسم دیده می زیرا حرکت به سمت
   در حرکت است. با تمام قوا بینیم که جریان متوقف نشده وم. به وضوح می 750، تا سال اندمحمدي نشده

واکنشـی بـه   عمـالً   توانیم بگیریم جز آنکه محمدیانیسـم میاي هالعه کردیم چه نتیجمط در جلد اول این کتاببا آنچه 
رسد اینکه محمد وجود خارجی نداشته قطعی اسـت.  به نظر می است.» مسیحیت«شرك یا بهتر بگوییم واکنشی در مقابل 

ي اسـت. از اسـناد سـده    توان تصور کرد که هیچ کس از شخص اول فتوحات اعراب، هیچ حرفی براي گفتن نداشتهنمی
توانیم نتیجه بگیریم که معاویه اولین فردي است که پـس از یزدگـرد پادشـاه فتوحـات شـده      هفتم (منهاي قرآن) فقط می

ي عرب ساسـانی  است. در واقع به محض اینکه خبر کشته شدن یزدگرد به تمام قلمرو ساسانی رسید، اعراب اولین سکه
تاز تمام منطقـه شـده   ته شدن سردار شرقی که روبروي معاویه ایستاده بود، وي یکهخود را ضرب کردند. و به محض کش

  پردازیم.  است. ما در جلد دوم این کتاب، به تفصیل به این مسئله و بازیابی سده هفتم می
تی عبـدالملک اسـت و قبـل از    شـناخ حمد، مسیح فرجامم توان گفت جز اینکهاما در مورد عبدالملک و محمد چه می

توان بنـا بـه قـول    که او را می شدهنیز به جریان محمدسازي اضافه  »علی«جالب است که  شناسد.کس او را نمیي هیچو
البتـه فقـط بـا    ست. در واقع هم محمد با عنوان [رسول اهللا]، و هـم علـی [  شناختی ایرانیان دانمسیح غیر فرجام لکر پپف

شود تا زمـانی کـه در   ولی نام علی تا مدتی فراموش مییران ظهور کرده در شرق ا در یک زمان ولی اهللا]عنوان ولی امر و 
بـن  «و دیگري که خـود را  خواند (یعنی ابومسلم خراسانی) می »فرمانده آل محمد«فردي که خود را  ،میالدي 750حدود 

 ومت امـوي را بیندازنـد.  خواند، هر دو از شرق ایران متحد شده، بیرق برافراشته تا حکمی(و شاید فرمانده آل علی)  »علی
  شود.)(ولو اینکه اتحادشان پایدار نباشد ولی سقوط حکومت اموي حاصل می

 خیلی سـریع در دمشـق و اورشـلیم   در شرق ایران آغاز شده و  »پروژه محمدسازي«دهد که ها نشان میتمام این
گذاشـت،  د پـایی واقعـی از خـود مـی    فارغ از اینکـه ر  ،. اگر تا این زمان محمد فردي واقعی بودشودسازي میپیاده

آرام یک دایره با مرکز ثقل مدینه [و یـا مکـه] بـا    خیلی به این صورت که شد. جهت حرکت این رد پا نیز دیده می
بینیم هیج خبري از محمد تا شواهد عینی باز شود که نشان دهد محمدیانیسم در حرکت است. ولی ما به وضوح می

نصـر اهللا در چنـد    رسـول اهللا، خلیفـه اهللا، ولـی اهللا و   اره ابتدا محمت، سپس محمـد  م. نیست ولی به یکب 690سال 
هـاي   کند. جالب است که عبدالملک مشکالت زیادي با بیزانتسیالصخره ظهور میمنطقه از شرق ایران، دمشق و قبه

جریان محمـدگرایی   شود.یارد ولی هیچ مشکلی با ایرانیان دیده نماند دي اعراب درآمدهسلطه دیگر تحتقدیم که 
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هـاي   ترین صـخره یا مقدس» شهر خدا«، به »ناف جهان« یا» وسط جهان«سریعاً به کرده و  آغاز ایران راه خود را در
  شود.روي زمین منتقل می

عبـارت بنیـادین   توحیدي از ایران آغاز شده، هاي  ها از ایران آغاز شده، اولین نوشتهسکهپس اگر خالصه کنیم، 
عـرب  هـاي   سـکه به طـور کلـی ایـن     فه اهللا از ایران آغاز شده ویرسول اهللا از ایران آغاز شده، ولی اهللا و خل محمد

بیزانتسی. این یعنی مناطق تحت فرمان ساسانیان بـا  -عربهاي  نه سکه ،کنندشعارها را حمل می هستند که ساسانی
بـیش از  دادیم کـه ایرانیـان    مفصل توضیحقبالً ن دارد. جریا م در این مناطقاین شعارها آشنا هستند و یکتاپرستی ه

در منـاطق رومـی، بـا زمینـه      براي مثالجهانی بوده ولی در طول تاریخ، تفکرشان انتزاعی و غیراینهر جاي دیگري 
غایـت   این براي ایرانیان بـه  شود.دار میبچهها  آن که قادر مطلق براي بینندطبیعی می تا آنجا خدا رافرهنگ یونانی، 

تحت روح فکري و فرهنگـی ایرانـی رشـد    ها  آن ساسانی. زیرا-هاي. براي اعراب نیز. خصوصاً عربدار استخنده
زیادي هم وجود دارد هاي  گزارش بپذیرند.ی یا کالسدون توانستند مسیحیت را به شکل نیقیه،کرده بودند. هرگز نمی

مسیحیان را کنار  از این رو مسیحِ .خندندمی شود،بخش تقسیم میشود یا به سه دار میبچهکه خدا عقیده که به این 
کـه مسـیح   هـا   آن ي قـرآن، به همین دلیل از صدها آیهکنند. را خلق می» محمد«یعنی عربی -گذاشته و مسیح ایرانی

ن کـره  ایمطالعه کند. سپس از کل  زائر و رهگذريشود تا هر کند در کوه صهیون نصب میشناسی جدید را بیان می
و از این مکان فراخـوانی بـه    کرده، سریعاً آرامگاه یحیی تعمید دهنده را ویران کرده و تبدیل به مسجد دمشق خاکی

  شود. داده می به کل امپراطوري »دین حق«
  

هاي زیادي را در طول این ما به این مطلب آگاهی داریم که پرسشگفتنی است که ، کتابدر پایان جلد اول این 
هاي احتمالی دیگر را نیز پاسخ دهیم. هر ذهن کنجکاوي بـه  گذاشتیم و همچنین موظفیم که پرسشپاسخ بی، کتاب

کند کـه حکومـت ساسـانی چگونـه     گیري میي اول این پرسش را پیبه جغرافیاي ایران، در وهله ویژه با دلبستگی
ایم ولـیکن نیـاز اسـت کـه بـا      را داده گیري کردیم پاسخ این سوالسقوط کرده است؟ گرچه در بطن مطالبی که پی

ي پیـدایش  آیـد نحـوه  ي هفتم میالدي بپردازیم. پرسش دیگري که پـیش مـی  تمرکز بر این مطلب، به بازسازي سده
طلبد. هایی به حق است که پاسخ درخوري میها پرسشگر قرآن است. اینقرآن، پیامبر درون قرآن و ردیابی موعظه

که در جلد نخست، قرآن به عنوان تنها سندي باقی مانده که از قـرن هفـتم واکـاوي نشـده     گواینکه ما آگاهی داریم 
شود. پس با ایـن اوصـاف، بررسـی    گیري میاست. از این رو جلد دوم این کتاب با بررسی مفصلی از متن قرآن پی

در شرق امپراطوري » سازي ئلی[علی] پروژه«هاي هاي کلیدي آن، ترسیم نقشهمتنی قرآن و الگوسازي زبانی به واژه
ردگیري جایگـاه دقیـق    الکتاب،تحلیل و بررسی ام اموي (ایران)، تحلیل و بررسی محمد حنفیه به مثابه محمد دوم،

بازسـازي رویـدادهاي   ي مختلـف در  بررسی چندین نظریـه شهر مکه در اسناد سده هفتم تا دهم میالدي و در آخر 
  دوم این کتاب است. جلدبنیادین از جمله اهداف  ،پساساسانی در ایران



  ) Chronology(شماري  گاه
  بر اساس مسائل مطرح شده در این کتاب

  
  

 .رنگ قرمز: روایت متعارف  
 نامعلوم که در طول این کتاب به نقد و بررسی آن پرداختیم. هاي عالمت سوال: تاریخ  

 

مهمهاي  شرح رویداد  سال میالدي 

 628- 603 ایران و بیزانتسهاي  جنگ

 610- 609 آغاز تبلیغات محمد

 622 مبدا تاریخ اعراب هجرت محمد از مکه به مدینه،

  قباد) در امپراطوري ایران  کودتاي شیرویه (کی
  آغاز تزلزل در دربار ایران - مرگ خسرو پرویز

628  

 632 آغاز خالفت ابوبکرگزاري یزدگرد سوم، آغاز مبدا تاریخ یزدگردي، ، تاجمرگ محمد

  644- 633  گوي امیر عرب [عمرو ابن سعد] با پاتریارك مسیحی [جان اول]گفت

   آغاز خالفت عمر ابن خطاب –مرگ ابوبکر 
تئوریزه کردن مونوتلیتیسم در  – پاتریارکی اورشلیم انتصاب سوفرونیوس به 

  کنستانتینپول
634  

  648- 634  نگارش تعلیمات یعقوبی (؟)

 636 و مناطق شامجنگ یرموك و در نهایت فتح سوریه 
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هاي مهم شرح رویداد  سال میالدي 

 638- 636 ي سفید انجیل (؟)نگارش برگه

  مرگ سوفرونیوس  –فتح فلسطین و اسرائیل 
  مرگ سرجیوس پاتریارك کنستانتینپول 

638  

  640  نگارش رویدادنامه توماس پرسبیتر (؟)

 641 مرگ هراکلیوس پادشاه بیزانتس 

  642  روایات متعارف فتح تیسفون و شکست در

  644  مرگ عمر ابن خطاب، آغاز خالفت عثمان ابن عفان

  646  ه به ریاست کلیساي شرقمایهب دوم، انتصاب مارمرگ یشوع

 649 یهب سوم به ریاست کلیساي شرقه و انتصاب یشوعمامرگ مار

  مرگ یزدگرد سوم، پایان امپراطوري ساسانی، آغاز مبدا پسایزدگردي 
  ها هاي دینی بر حاشیه سکه نمایش اولین شعار –ولین سکه عرب ساسانی ضرب ا 

652  

  660- 652  ي خوزستان (؟)نگارش رویدادنامه

 656 طالب قتل عثمان، آغاز خالفت علی ابن ابی

   657  ردار شرقی (عباس؟ ابوتراب؟) و معاویه جنگ صفین بین س

  (کوفه)جد حیره در مس طالب)(قتل علی ابن ابی قتل سردار شرقی
  آغاز خالفت معاویه 

660 -661   

  680- 660  نگارش تاریخ سبئوس مجعول (؟)

  662  مرگ ماکسیموس معترف

هاي عرب ساسانی با خط پهلوي با عنوان  کوبش اولین سکه –نصب کتیبه حمام قدره 
  معاویه امیري وریوشنیکان

664  

  678- 674  ها]ها [بیزانتسیمیي رومحاصره کنستانتینپول و شکست معاویه در محاصره

  676  (شوراي مدیره نستوریان) 676سینود 



 442پروژه محمد سازي / 
 

هاي مهم شرح رویداد  سال میالدي 

  678  ي معاویه در سد طائف نصب آخرین کتیبه

  680  آغاز خالفت یزید ابن معاویه - مرگ معاویه

  شورش عبداهللا ابن زبیر و مرگ یزید ابن معاویه
  بازدید آرکولف از اورشلیم

683  

  692تا  683  رقابت زبیران و مروانیان براي خالفت - شورش ابن زبیر 

  684  نامه باقی مانده از آتاناسیوس

  685  مکه). - آغاز خالفت عبدالملک مروان (با وجود عبداهللا ابن زبیر در شهر مقدس 

 –شمار یعقوب ادسایی ها و گاهنامه –هاي تاریخ عالم یوحنا بار پنکاي  نگارش کتاب
  نگارش تاریخ عالم یوحنا بار پنکاي -  چندین اثر آخرالزمانی

  690دهه 

  ظهور محمدگرایی
  هاي شرق ایران ظهور محمت بر روي سکه

  ها ظهور محمد رسول اهللا بر روي سکه
  الصخره هاي قبه ظهور محمد بر روي کتیبه

692  

  693- 692  شسکت عبداهللا ابن زبیر در مکه و به صلیب کشیدن وي 

  705  مرگ عبدالملک ابن مروان، آغاز خالفت ولید ابن عبدالملک

  707- 706   تخریب کلیساي یحیی تعمید دهنده و ساخت مسجد جامع اموي در دمشق

  708  مرگ یعقوب ادسایی

  715   مرگ ولید ابن عبدالملک و جانشینی سلیمان، عمر و یزید

  717  مرگ سلیمان و جانیشنی عمر 

  718- 717  ه بالیانگارش رویدادنام

  720  مرگ عمر و جانشینی یزید این عبدالملک

  750- 720  گفتگوي بت حاله و نگارش این گفتگو
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هاي مهم شرح رویداد  سال میالدي 

  724  مرگ یزید و جانشینی هشام ابن عبدالملک

  724  724سند  –رونویس توماس پرسبیتر 

  741  741بیزانتس - ي عربنگارش رویدادنامه

  هاي کوتاه مدت جانشینان فه هشام و آغاز خالفتمرگ خلی
  گیردیوحنا دمشقی قلم به درخواست کوسماس دست می

743  

  748  شورش ابومسلم خراسانی

  750  ظهور خالفت عباسیان
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An annotated bibliography of Syriac resources online: http://syri.ac  
The Arabic & Islamic Inscriptions: Examples Of Arabic Epigraphy: 
https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/ 
The Islamic Coins From 1-100 AH / 622-719 CE: 
https://www.islamic-awareness.org/history/islam/coins/ 
The Arabic Papyri: 
 https://www.islamic-awareness.org/history/islam/papyri/ 
St. John of Damascus’s Critique of Islam: 
http://orthodoxinfo.com/general/stjohn_islam.aspx 

 
  :نیازو جناب داریوش بی ي دکتر مسعود امیر خلیلیو همچنین مطالب هایالیت شده

Masoud AmirKhalili: www.chubin.net 
Darush Bi-Nyaz: https://www.iran-emrooz.net 
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