
 
                                           حنفيان و تاثير آنان بر قرآن و سنت

او تنها آسي نبود آه . محمد تنها آسي نبود آه مذهب عامُه مردم عربستان را احمقانه و بي ارزش مي دانست
ان زمان او سالها پيش از ظهور او همانطور آه از گفتار شرح حال نویس. در آرزوي اصالح این وضعيت بود

و   . مكه و شاید نقاط دیگر بر عليه بت پرستي  و چند خدایي عصيان آردند‘ طائف‘ عده اي در مدینه ‘ پيداست
چه اولين انگيزش در یهودیها به وجود آمده باشد و چه در پارُه دیگر . بر آن شدند  آه یك دین حقيقي پيدا آنند

آساني بودند آه در صدد بر آمدند  نه تنها پرستش ‘ ي گویيم به هر حال مرداني آه ما از آنان سخن م‘ مردم
بلكه رسوم غير اخالقي آه با وجدان بشریت و ‘ از بين ببرند, بتها را آه بر پرستش خداي یگانه فایق آمده بود

چه با احياي سنت ابراهيم آه آنها ادعا مي آردند جد . حتي خود انسانيت منافات داشت نيز از بين ببرند 
  .است و چه با گفتار یهودیان آه معتقد به خداي یگانه بودندآنه

آنها را به آنيسه ها دعوت مي آردند و آنها را از عبادات به شكلي آه در آنجا رایج بود بر " یهودیان منحصرا
اما غرور ملي و خانوادگي مانع از آن بود آه آنان مذهب بيگانگان مقيم در آشور خود را . حذر مي داشتند

ممكن است یكي از دالیلي آه این اصالح طلبان یهودیت را نپذیرفتند این باشد آه متوجه خرافات . یرندبپذ
دليل دیگر این بود آه مسيحيان معتقد بودند آه یهودیان پيامبرشان مسيح را به  .  زیادي در این مذهب شده بودند

  . عليه آنان مي دانستندصليب آشيده اند و موقعيت بد اجتماعي آنها را دليلي بر خشم خدا
حقيقت , علت هر چه بود. اینها دالیل عمده اي بودند آه  اصالح طلبها را از پذیرفتن دین یهود باز مي داشتند

  .این است آه این اصالح طلبها به دنبال تحقيق بودند  نه  دنبال پيوستن به مذهب مسيحيت یا یهودیت
ابو عبيداله ‘ ورقه‘ اميه در طائف. ابو امير در مدینه.  اینها هستندمهمترین آنها آه براي ما شناخته شده هستند

از آنجا آه این اصالح طلبها هيچ اثر مكتوبي به جز یك شعر  از خود به جا  عثمان و زید ابن عمر در مكه
تنها مرجع قابل صالحيت آه در این باب مي توانيم به آن رجوع آنيم نوشته هاي شرح حال ‘ نگذاشته اند  

  . نویس معروف ابن حشام مي باشد
 هجري 124اولين آتابي آه دربارُه زندگي محمد نوشته شد به دست شخصي به اسم زحري   بود آه در سال 

اطالعات او توسط آساني آه از نزدیك محمد را مي شناختند از جمله عروه یكي از خویشاوندان . وفات یافت
بدون شك در طول سالها مبالغه گویي و اشتباهات زیادي به این . به طور شفاهي جمع آوري شده بود‘ عایشه 

از ارزش زیادي برخوردار ‘ اما اگر این آتاب زحري به همان ترتيب تا آنون باقي بود . احادیث وارد شد
ابن اسحاق آه یكي از طرفداران زحري بود و در سال . اما متاسفانه آتاب زحري دست نخورده باقي نماند.بود

بدون شك  ابن . از آن آتاب براي شرح حال نویسي خود دربارُه محمد استفاده آرد, وفات یافت  هجري151
گرچه مقدار زیادي از نقل . اسحاق تعدادي حدیث آه از منابع دیگر جمع آوري آرده بود به آن اضافه آرد

اما .   وري شددر آتابي به نام سيرت الرسول  گرد آ) 213متوفي در سال (قولهاي او توسط ابن حشام 
این آتاب قدیمي ترین و همينطور . متاسفانه آتاب ابن اسحاق نيز به طور آامل و مستقل به دست ما نرسيد

و آشكارا از دیگر آتابهایي آه . ارزشمندترین آتابي است آه دربارُه پيامبر و زمانُه او به دست ما رسيده است
آنچه ابن اسحاق و ابن . بالغه گویي آمتري برخوردار استبه این موضوع پرداخته اند از افسانه پردازي و م

. حشام دربارُه این اصالح طلبان عرب گفته اند  از اعتبار بيشتري نسبت به گفته هاي دیگران برخوردار است
آنها هيچ عالقه اي به ستودن آنها و مبالغه در نشان دادن تعليمات آنها , زیرا با آنچه محمد به مردم آموخته بود 

جز آنكه آنچه به نظرشان . به نظر نمي رسد  آه آنها با گفتن چيزي خالف واقعيت سودي بجویند . نداشتند‘ 
با توجه به دليلي آه بيان آردیم ممكن است آه اعتقادات آنها شباهت بيشتري . بيان داشته اند‘ درست آمده است 

این شباهت آمتر از آنچه ما " اما یقينا. ما نيستنداما آن شواهد در دسترس . به آنچه محمد ابالغ آرد داشته باشد
بنا بر این ما با استناد به نقل قولهاي ابن حشام مي توانيم به مقدار ناچيزي از . در اینجا بيان مي آنيم نيست

  . و آنها را با قرآن مقایسه آنيم. اندیشه هاي آنان پي ببریم
ه پایه خود را از آتاب ابن اسحاق گرفته مي آوریم و قضاوت در اینجا ما ترجمُه قسمتي از آتاب ابن حشام را آ

  .  را   به عهدُه خوانندگان مي گذاریم
در این عيد آنها به بزرگداشت . در یك روز عيد قریش در یك مجمع گرد هم جمع آمدند: ابن اسحاق مي گوید

این مراسم هر ساله در یك روز . یكي از بتهاي خود پرداختند و گرد آن حلقه زدند و براي او قرباني آردند
. آنها با یكدیگر گفتند بيایيد با یكدیگر روراست باشيم. چهار مرد پنهاني از آنها جدا شدند. معين برگزار مي شد

 زید ابن -2 ورقه ابن اسعد -1این چهار تن  اینها بودند . آنها پذیرفتند. و هيچ آس راز دیگري  را بر مال نسازد
آنها به یكدیگر گفتند به .  عبيداهللا جهش آه مادرش اميمه دختر عبدالمطلب بود-4حویریه  عثمان ابن ال-3عمر

مليت آنها بي اساس است این بتها چيستند آه اینها گرد آنها . خدا سوگند آه اینان از دین ابراهيم منحرف شده اند
ه اي رسانند و نه مي توانند آزاري نه توان آن دارند آه آه بهر. اینها نه مي بينند و نه مي شنوند. مي گردند
ورقه ابن . بر این اساس آنها به سرزمينهاي دیگر رفتند آه به دین حنفيه یعني مذهب ابراهيم بپيوندند. رسانند

و اما عبيدالته ابن جهش تا زمانيكه به دین اسالم . نوفل پس از تحقيق از اهل   آتاب  به دین مسيحيت گروید



اما وقتي همراه همسرش ام حبيبه دختر ابوسفيان با مسلمانان به حبشه . ي باقي مانددر حالت دو دل‘ گروید 
ابن اسحاق مي گوید آه محمد ابن جعفربن . به دین مسيحيت گروید و از اسالم رو برگرداند. مهاجرت آرد

ي پرداخت و مي زبير برایم نقل آرد آه عبيداله ابن جهش در حبشه در هر آجا آه بود با مسلمانان به مجادله م
آنچه ما به وضوح دیده ایم شما .  از آنچه ما آشكارا مي بينيم شما تنها به اندازُه یك پلك زدن مي بينيد:  گفت

همچون یك توله آه سعي مي آند چشمش را باز .  اما باز هم نمي بينيد. تازه در جستجوي دیدن آن مي باشيد
  .  نمي تواند ببينداما فقط قادر است پلكش را  تكان دهد و. آند 

  .محمد همسر بعدي  ام حبيبه دختر ابوسفيان ابن حرب  بود‘  این اسحاق مي گوید   آه پس از عبيداله جهش
  

ابن اسحاق از قول محمد ابن علي ابن الحسين  نقل مي آند آه رسول خدا عمر ابن اميه الدمري را براي 
 دینار از محمد 400و به عنوان مهریه . ري محمد در آمدبه این ترتيب او به همس. خواستگاري نزد او فرستاد

  .  دریافت آرد
و . و در آنجا  به امپراطور پناه برد. ابن اسحاق مي گوید آه عثمان ابن الحویریه به امپراطوري بيزانس رفت

نه مسيحي اما زید ابن عمر ابن نوفل در آنجا باقي ماند . بر این اساس به جاه و منزلتي دست یافت. مسيحي شد
و از قربانيها و خونهایي آه تقدیم به این بتها مي . از بت پرستي مردم خود نيز  دوري گزید. شد و نه یهودي
و گفت من خداي ابراهيم را عبادت . او مردم را از زنده به گور آردن دختران بر حذر داشت. شد دوري آرد

  . پافشاري مي آردند سرزنش مي آرداو هميشه مردم را به خاطر اشتباهاتي آه بر آن . مي آنم
ابن  اسحاق  از جانب  حشام ابن عروه  نقل مي آند آه او از پدرش شنيد آه از مادرش شنيده است  آه زید این 

اي قبيلُه قریش به نام آنكه جانم در دست اوست : عمر ابن نوفل با پشت خميده در مقابل آعبه تعظيم آرد و گفت
او هميشه مي گفت  خدایا اگر مي دانستم به چه طریقي تو .  ن به دین ابراهيم نيستيدهيچ آدام از شما به جز م

بنا بر این هر طور آه . اما افسوس آه نمي دانم چگونه ترا ستایش آنم. را ستایش آنم همان آار را مي آردم
  . راحت بود به عبادت خدا مي پرداخت

 ابن عمر ابن نوفل و عمر ابن خطاب  آه پسر عمویش بود ابن اسحاق مي گوید آه  از پسر زید  سعيد این زید
و پيامبر در پاسخ گفت  بله  آشكارا زید یك آزاده . شنيده است آه به پيامبر گفته شد براي زید ابن عمر دعا آند

  .  بود
  . زید از ترك بت پرستي و در نتيجه آنچه به سرش آمد سخن مي گوید

بنا بر این نه عزي را مي . من ستایش الت و عزي را ترك آردم. ایش آنمیك خدا یا هزاران خدا را باید ست" 
و نه غنام را مي پرستم هر چند آه در زمان سر . پرستم و نه دو دخترش را و نه به بتهاي بنو عمر پناه مي برم

ین اندیشه ام آه شبها در این  حيرانم آه  آیا این بتها  چيزهایي عجيبند؟ و روزها در ا.  گردانيم پروردگارم بود
و ملتي را آه بر حق هستند پا . آیا آنچه مي بينم حقيقت دارد؟ زیرا آه خدا هميشه قومهاي فاسد را بر مي اندازد

همانند . بنا بر این در ميان آنها بچُه آوچكي را پرورش مي دهد و در ميان ما مردي را مي یابد. بر جا ميدارد
خداي بخشایندُه . اما من خداي مهربان خود را ستایش مي آنم.  استشاخه اي آه با آب باران طراوت یافته

و باغهاي بهشت را خواهي دید . اگر خدا ترس باشي خدا حق ترا ضایع نخواهد آرد. گناهان مرا خواهد بخشود
آنها در حاليكه .  و خواري و ذلت و جهنم را خواهي دید آه جایگاه بي ایمانان است. آه  جایگاه خوبان است

  .ينه هایشان پر از ظلمت است از دنيا خواهند رفتس
بنا بر این ما نيز چيز . در اینجا مي بينيم آه ابن حشام با وسواس گفتار پيشرو خود ابن اسحاق را نقل مي آند

زید آه با "   معيني در اختيار داریم آه به واسطُه آن مي توانيم از تاریخ و عقاید این اصالح طلبها مخصوصا
  . آگاه شویم‘ صيلش تاثير قابل توجهي بر شخصيت محمد گذاشتاشعار ا

هر چند آه ممكن است این  تاثير از آنچه ما . ما دالیلي ارائه خواهيم داد آه بيانگر تاثير  زید بر محمد است
  .بيان مي آنيم خيلي بيشتر باشد

طر اینكه او از دین مردمش ابن حشام از جانب ابن اسحاق نقل مي آند آه الخطاب آه عموي زید بود به خا
و آنقدر او را آزار مي داد آه او دیگر قادر نبود در مكه زندگي . او را سرزنش مي آرد‘ دست برداشته بود 

قبر او . اما باالخره به غار حرا آمد و آنجا اقامت گزید. بعضي مي گویند آه او به یك شهر دیگر آوچ آرد. آند
  .  او پنج سال پيش از اینكه محمد اعالم پيامبري آند درگذشت.نيز در پایين آوه حرا قرار دارد

 ابن اسحاق مي گوید آه در زمان جاهليت رسم بود آه هر ساله به مدت یك ماه در ماه رمضان براي توبه به 
به خوبي واضح است آه در نتيجه این رسم بود آه محمد ماه رمضان را به عنوان ماه زهد . غار حرا مي رفتند

در زمانهائيكه ماه رمضان در فصل تابستان بود   موقعيت خوبي براي افراد  .  انش توصيه آردبه یار
ثروتمندتر پيش مي آمد آه هواي بسته و ناسالم یك شهر شرقي را ترك گفته و براي مدت آوتاهي از هواي 

 .ر دسترس نداریمدليلي آه فرض آنيم ریاضت در زندگي آنها نقشي داشته است د. خارج از شهر بهره ببرند
او در این غار آه پيش از او زید . محمد هر ساله در ماه رمضان شاهد برگزاري این مراسم در غار حرا بود

در اینجا بود آه او مدعي شد اولين آیه وحي بر او نازل . آن را مسكن خویش قرار داده بود رفت و آمد داشت



ر این زمان از غار حرا به عنوان آنج عزلت استفاده مي این اشتباه بزرگي است آه بگویيم محمد د. شده است
  .   و رسوم قبيله اي خویش را در آنجا اجرا مي آرد. چون خدیجه هميشه همراه او بود. آرده است

در آتابهاي سنت از اینكه .  مسلم است در طول سالهایي آه محمد به این غار مي رفت با زید نيز گفتگو ميكرد
همانطور آه دیدیم پس از مرگ زید تصدیق .  گرامي مي داشت بسيار سخن گفته شده استمحمد مردم را بسيار

 114الزم به ذآر است آه در آتاب تفسير بيداوي در مورد تفسير آیه .  آرد آه باید براي آمرزش زید دعا آرد
منع ‘  بود نيزسوره توبه نوشته شده است آه محمد براي دعا آردن در مورد مادر خود  آه در جواني مرده 

 سورُه توبه بخشش شامل 114در حاليكه طبق آیه . الوقيدي مي گوید محمد به رو ح زید سالم فرستاد.  شده بود
و همينطور پيامبر تصدیق آرد .  مسلمانان است و آنهایي آه به دین اسالم نمرده اند شامل این بخشش نمي شوند

  . آه در شب معراج زید را در بهشت دیده است
ما خواهيم دید آه بسياري از گفتار زید در قرآن .  مد آشكارا از زید به عنوان پيشرو خود قدرداني  مي آردمح

آیا شما :  مي خوانيم آه به پيامبر گفته شد به قومت بگو 19براي مثال در سورُه آل عمران آیه . وجود دارد
اني است آه  ابن اسحاق ابتدا از قول زید نقل مي مسلمانيد ؟ آیا شما خود را به خدا تسليم آرده اید؟ اینها سخن

  . آند
در ميان آنها .  نظير آن را مي توان در قرآن یافت,  هر جمله اي آه ابن اسحاق از قول زید  نقل آرده است 

  :مي توانيم از موارد زیر نام ببریم
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 اخطار -5.  وعدُه خوشبختي  آتي در بهشت-4.پرستي و ترك عبادت الت و مني و عزي و دیگر بتها
 بكار بردن القابي -7 اخطار به آافران دربارُه خشم خدا-6به بدآاران در مورد جزاي آنها در جهنم

  الغفور و غيره‘ الرب ‘ الرحيم‘ نظير الرحمن
  

عالوه بر این در قرآن بارها به طور . ا مي آردند آه در جستجوي دین ابراهيم هستندزید و حنفيان دیگر ادع
و این عنواني است آه زید و دیگر دوستانش براي خود . غير مستقيم از ابراهيم به عنوان حنيف یاد مي آند

  . انتخاب آرده بودند
در زبان . منافق بودن مي باشدو ‘ دروغ گفتن ‘ ریشُه لغوي حنيف در زبان عبري به معني پنهان آردن

اما به نظر مي رسد آه در عربي به معني لنگيدن و نابرابر قدم . سریاني نيز این  لغت به همين معاني است
به احتمال زیاد قریشان این لغت را . حنفيه به معني خلوص و توبه مي باشد‘ اما طبق گفتُه ابن حشام. زدن باشد

محمد . . بكار برده باشند‘ ي و همه چيزهایي آه باعث آراهت آنان مي شود به معني دوري گزیدن از بت پرست
از این لغت استفاده آرد و آن را به ابراهيم نسبت داد و از مردم خواست آه به دین ابراهيم آه با اسالم برابر 

.  اعالم آرددر حقيقت محمد با به آار بردن این واژه وابستگي خود را به آن اصالح طلبان . در آیند‘ است
.  اضافه بر آن ما  در قرآن آموزشهاي حنفيان  را آه با دستورهاي قرآن ترآيب شده است به خوبي مي بينيم

  .بنا براین ما در تشخيص جزميت حنفيان به عنوان شكلي از منابع قرآن شك نداریم
 حنفي آه در 4همه .  مي رسداز نظر خویشاوندي نيز در نظر گرفتن تاثير حنفيان بر اسالم نوپا طبيعي به نظر

. عبيداهللا پسر دایي محمد بود. همُه آنها از یك جد مشترك بودند. مكه زندگي مي آردند با محمد خویشاوند بودند
دو نفر دیگر ورقه , مطابق شجره نامه اي آه ابن حشام نوشته است  . بعدها محمد با بيوه این مرد ازدواج آرد

  . دندو عثمان پسر عموهاي خدیجه بو
ممكن است آساني آه تاآنون تحقيقات ما را در زمينُه منابع قرآن دنبال آرده اند بر ما خرده  بگيرند  وبگویند 
. آه همُه اینها شبيه نمایشنامُه هاملت و بخشي از آنچه شاهزادُه دانمارك از خود به جا گذاشته است مي باشد

تنها نشان دادن چيزهایي است آه اسالم از دین هاي دیگر ممكن است بگویند آنچه من در این تحقيق آورده ام 
آیا دین محمد بدون محمد امكان . و چيزي باقي نمانده آه آن را به خود محمد نسبت دهي. قرض گرفته است

 پذیر است؟
فرامين اسالم به خوبي نشان مي دهد آه محمد به عنوان یك مقلد بسيار . جواب این سُوال بسيار ساده است

 .   ز یك حقيقت جاوداني و توهم سخن رانده و آن این است آه خدایي نيست جز اهللا و محمد فرستادُه اوستخوب ا
مثالهاي او در مورد . حضرت محمد همان حكمي را دارد آه مسيح براي پيروانش دارد‘ در ذهن پيروان محمد 

و تا آنون تاثير خطيري . ه استخوب و بد بر تمام دنياي مسلمانان حتي در آوچكترین موضوعات اثر گذاشت
هيچ شخص دیگري نگذاشته , مذهبي و تاریخ سياسي بر دنيا گذاشته است‘ آه بنيانگذار اسالم از نظر اخالقي 

غير ممكن است او تاثير متمایزي را بر این ‘ طبيعي است با جایگاهي آه او براي خود ادعا مي آرد. است
روش او در تنظيم . اد را از قسمتهاي مختلف براي خود جمع مي آندیك بنا مو. مذهب از خود به جا بگذارد 

در ساخت یك بنا آشكار ‘ تجسم طرح  یك معمار. این مواد هست  آه در نهایت مهارت او را روشن مي سازد
به همين صورت اگر چه ما دیدیم آه محمد ایده ها و مراسم مذهبي و افسانه ها را از مذاهب دیگر . مي شود
. ست اما مسلمانان دین خود را از خيلي از جنبه ها با دینهایي آه با آن مقایسه مي شود متفاوت مي دانندگرفته ا



و بي شك بيانگر شيوایي آالم نویسندُه  قرآن . زیبایي قسمتهایي از قرآن به طور جهاني پذیرفته شده است
‘ دانش آم‘ رآن در آل آینه خرد محدوداما ق, ممكن است آه تنظيم و هماهنگي طرح آن از خود او نباشد.. است

اگر قرآن را به ترتيب نزول از نظر زماني بخوانيم متوجه تغيير . زودباوري و نقص اخالقي محمد مي باشد
پاره اي از . تدریجي سياست او و تغيير جایگاه او و همينطور نگرش او در مورد مسائل دنيوي مي شویم

مربوط به حوادثي است آه در زمان نزول آیات " شده است مستقيماقسمتهاي قرآن آه توسط مفسرین تشریح 
  .براي مثال آافي است به این موارد اشاره آنيم. اتفاق افتاده است

 مسائلي آه مربوط به زناشویي -2نقطه نظر محمد نسبت به استفاده از شمشير براي گسترش اسالم  -1
 . محمد است

و مي .  هجرت آند قدرتي نداشت و یاران او بسيار اندك بودندهمه مي دانند قبل از اینكه محمد به مدینه
یكي در سال . دانيم آه یاران محمد براي در امان بودن از آزار  آفار دو بار به حبشه مهاجرت آردند

در آیه هایي آه در مكه نازل شده است اصال صحبتي از .  ميالدي616 ميالدي و بار دیگر در سال 615
اما  . حتي صحبتي از استفاده از شمشير براي دفاع از خود نيست. لُه شمشير نيستگسترش اسالم به وسي

در این مرحله فقط به خاطر حفظ ( همينكه در مكه یاراني را پيدا مي آند به یاران خود اجازه جنگ ميدهد
  ) جان خود

  . د داده ش41 و 40به گفتُه ابن حشام این اجازه براي اولين بار در سورُه حج آیه هاي 
آنها ناعادالنه از سر زمين خود . ....... به شما اجازه داده شد آه بجنگيد چون با شما بد رفتار آردند" 

پس از اینكه محمد چند بار به آاروان قریش ". بيرون شدند فقط به این دليل  آه گفتند خداي ما اهللا است
  . دیل شدحمله آرد و اموال آنها را غارت آرد این اجازه به یك دستور تب

اي پيغمبر مردم راجع به جنگ در ماه هاي : "  مي خوانيم217 و 216همانطور آه در سورُه بقره آیه  
ولي باز داشتن خلق از راه خدا و آفر به خدا و پایمال . بگو گناهي بزرگ است. حرام از تو مي پرسند 

 این معني است آه مسلمانان این به. آردن حرمت حرم خدا و بيرون آردن اهل حرم گناهي بزرگتر است
و از . مجاز به جنگيدن شدند‘ حتي در ماهاي حرام آه در قانون نانوشتُه عرب گناهي بزرگ بود 

  .دسترسي دشمنان به آعبه ممانعت به عمل آوردند
 هجري مسلمانان بر یهودیان بني قریظه و دیگر قبایل یهودي فائق آمدند دستور 6وقتي آه در سال  -3

 مي خوانيم آه همانا  32در سوره مائده آیه . با تاآيد بيشتري  به اجرا در آمد‘ جهادجنگ مقدس یا 
در زمين جز این نباشد آه آنها ‘ آيفر آنان آه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد آوشند

 و تبعيد از و یا با نفي بلد. یا به دار آشند و یا دست و پایشان را به  خالف ببرند. را به قتل رسانند
این ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت نيز به عذابي . سرزمين صالحان دور آنند
ممكن است بعضي از مفسرین بگویند این آیه در ارتباط با آافران گفته شده . بزرگ معذب خواهند بود

پس چون : نيم آه  مي خوا5اما در سورُه توبه آیه . است و مربوط به یهودیان و مسيحيان نيست
محرم و رجب به سر آمد آنگاه مشرآان را هر جا بيابيد به قتل ‘ ذیحجه‘ ماههاي حرام ذیقعده 

چنانچه از شرك توبه  . و هر سو در آمين آنها باشيد.  و آنها را دستگير و محاصره آنيد. برسانيد
 29و در آیه . ها دست برداریدآردند و موحد شدند و نماز اسالم به پا داشتند و زآات دادند پس از آن

با هر آه از اهل آتاب آه ایمان به خدا و روز قيامت نياورده و آنچه را خدا : همين سوره مي خوانيم 
تا آنگاه آه با . و رسولش حرام آرده حرام نمي دانند و به دین حق نمي گروند قتال و آارزار آنيد

چه در قرآن به عنوان قانون خدا معرفي شده است بنا بر این آن. ذلت و تواضع به اسالم جزیه دهند
  .متناسب با سربازان محمد است

دليل دیگري آه بر بشري بودن قرآن مي توان آورد این است آه بسياري از آیات به وسيلُه آیات  -4
هر چه از آیات قرآن : "  مي خوانيم آه 106همانطور آه در سورُه بقره آیه . بعدي منسوخ مي شوند

آیا مردم نمي دانند آه .  بهتر از آن یا مانند آن مي آوریم‘ يم یا حكم آن را متروك سازیم را نسخ آن
خدا بر همه چيز قادر است؟ از آن به بعد مفسران قرآن  قادر نشدند آه آیات قرآن را از آیاتي آه در 

  . آیه را منسوخ مي دانند225و در حدود . جاي خود قرار دارد تشخيص دهند 
تغيير نقيه نظر محمد را نسبت به یهودیان و : ه نظر محمد نسبت به یهودیان و مسيحيانتغيير نقط -5

در زمانيكه اميدوار بود حمایت آنها را جلب آند  به . مسحيان را در قرآن ميتوانيم به خوبي درك آنيم
پشتيباني اما همينكه از . و در قرآن آتاب آسماني آنها را تصدیق مي آرد. . آنها نرمش نشان مي داد

تغيير قبله از بيت المقدس به آعبه و همينطور تغيير ( آنها قطع اميد آرد با آنها با شمشير معامله آرد
 )مترجم. روز تعطيلي از شنبه به جمعه  نيز دليلي بر این مدعاست

 وام اما ما در این تحقيق به خوبي دیدیم آه او چگونه وحي هاي قالبي خود را در موقع نياز از آتب آنها
  )مترجم. نمك مي خورد و نمكدان را مي شكست ( مي گرفت



یكي دیگر از دالیلي است آه بشري ‘ آیه اي نازل مي شد " این مطلب آه هر زمان نياز داشت دقيقا -6
  .بوده قرآن را به خوبي ثابت مي آند

ید به خاطر او آه ز(  در رابطه با ازدواج  محمد با زن پسر خوانده اش 37در سورُه احزاب آیه " مثال
  .نيازي نيست آه متن آیه را در اینجا بياوریم.  مي خوانيم) زنش را طالق داد

. از توجيهات مفسرین به خوبي پيداست آه منش محمد به خوبي تاثير خود را بر اسالم و قرآن مي گذاشت
 بر خالف براي مثال او. در آیه هاي قرآن گاه به مجوزهایي بر مي خوریم آه فقط مختص خود اوست

  . زن داشته باشد4مسلمين مجاز است آه بيشتر از 
و باورهاي دیني را از دیگر ادیان گرفت سپس آنها ‘ افسانه ها ‘ تا اینجا متوجه شدیم آه محمد مراسم دیني

بعضي از قسمتهاي قرآن حاوي مطالب حقيقي . و معجوني به اسم اسالم ساخت. را با یكدیگر ترآيب آرد 
اما براي . و همين ضامن بقاي آن در دنيا شده است. از دیگر ادیان قرض گرفته استو خوب است آه 

و در آل بيانگر انعكاس حاالت روحي و جسمي . نمونه حتي یك ایدُه جدید بلند مرتبه در آن وجود ندارد
  . بينانگذار آن مي باشد

  :دریاچُه قير
و آن را به دریاچُه قيري تشبيه آنيم آه . يم شاید بي مناسبت نباشد آه این دین شرقي را محمدیسم بنام

و در نهایت به دریاچُه مرگباري مبدل مي شود آه از . آبهاي پاك از جویبارهاي مختلف به آن مي پيوندند
اسالم عناصر خود . ساحل آن آساني بر مي خيزند آه با بازدم طاعوني خود دنيا را به تباهي مي آشانند

اما . خوبيهایي آه در آن پيدا مي شود در حد یك توصيه باقي مي ماند.  ت داشترا از منابع گوناگون دریاف
آنچه فرا تر از توصيه به خوبيها عمل آرده است عملكرد شيطاني آن است  آه با ایماني فریبنده بيش از 

يابان و زیباترین بيابانهاي دنيا را به  ب.  اینكه خيري براي بشریت باشد نفریني براي بشریت بوده است
و . و سيلي از خون در سرزمينهایي آه دلباختگاني پرورش داده است به راه افتاده است. تبدیل آرده است

  . همچون آفتي اخالق و روحيات مليتهایي را آه زیر یوق آهنين آن بوده اند به خواري آشانده است
  .مي باشد w.tisdallه نوشت the origin and sources of Koran  از آتاب 6این مقاله ترجمه بخش 
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