تاریخ ظهوروپیدایش مذاهب و ادیان
دین سالم

نوشته :بهرام بیک میرزاده

 ۲۸جون ۲۰۱۵

ګلګری -کانادا

پپش از اینکه به پیدا یش دین اسالم بپردازیم ضرور است در مورد مردم عرب کمی مکث شود تا بدانیم کهه عربهها از کهدام
قوم و چگونه درین شبه جزیره متوطن شده اند و چگونه زندگی داشتند .
قوم عرب از حیث خون و نژاد خود وحهدت کامهن ندارنهد  .قبهن از پهدایش اسهالم عربسهتان شهما ی بها مما هک ممجهوار خهود
تماس و آمیزش چندان نداشته و میچگاه ملک آنهارا مما ک اجنبی تصرف نکرده انهد  .مهردم عهرب زنهدگی بهدوی داشهتند و
آمسته آمسته از طرف جنوب و جنوب غربی مردمان دیگر دریهن منطقهه سهرازیر شهدند کهه حبشهیها از دریهای سهر عبهور
نموده ودر صحراما و ساحلی آن سرزمین متوطن شدند و بعدما در اثر حمالت که در عصر یکههزار ودو قبهن از مهیالد از
شمان غربی نژاد سومری ما  ،بابلیها ،و پارس ما را در آن سهرزمین سهرازیر نمهود و از طهرف دیگهر از جنهوب غربهی
مصههریان وارد آن سههرزمین شههدندکه اختالتههات گونههاگون بوجههود آمههد و از جانههب دیگههر یهودی هان نی هز از دشههمنان خههود یع هی
آشوریها  ،بابلیها  ،یونانیان و رومیان ترار نموده ودرین سرزین سکونت پیدا نمو دند و به کشت و زراعت مشغون شدند .
ا بته باوجود اختالتات در آنزمان مکه جای عبادتگاه ممان مردمهان بهود کهه سهه خهدا را پرسهتش میکردنهد نخسهت ت یعنهی
ا هه مونث (خدای آتتاب ) دوم منات یعنی خدای سرنوشت و زمان و سوم عزی یعی کوب صجی که از عقیده به ونوس
میباشد و شهر مکه عزت خاص برای مردم عرب داشهت و پرسهتش سهن سهیاه (حجرا سهود )کهه از آسهمان اتتیهده بهود در
یک خانه که بعدما بنام خانه کعبه مسمی شد در صدر عبادتگاه قرار داده بودند و مردم از دور و نزدیک و اطراف به آنجها
آمده و سن را بوسیده و قربانی گوسفند و شتر را زبح کرده و سپس از آن خیر و برکت آرزو میکردند و این سفر و عمن
را حج مینامیدند و در مورد حجرا سود بعد از اسالم برای ماندن آن در جای مناسب در خانه کعبه بین بزرگهان قهوم عهرب
نزاع پیدا شد باا خره تمام بزرگان قوم مواتق شدند که حضرت محمد ص آنرا جابجا سازد که چنین کار صورت گرتت .
درمورد خانه کعبهه روایهت اسهت کهه مکیهان معتقهد بودنهد کهه خانهه کعبهه را بهه یکهی از آبهای باسهتانی ایشهان موصهوم بهه
ابرامیم زملنیکه بدیدن ترزند خود اسماعین به آن وادی آمد ه بهود بنهان نههاد و حجرا سهود را در جهای مناسهب در درون آن
گذاشت و در چند قدمی خانه کعبه چاه زمزم قزار دارد و قرار روایت زمانیکه قبیله جرمم از قبیله خزاعه شکست خوردنهد
اداره نشرات سیمای شغنان
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در جریان برامدن از شهر یک شیخ قبیله چند پارچه زره و دو دانه آموی طالئی و شمشیر را در آن چهاه انداختهه و سهر ان
را پوش نموده و بعدا قبیله قریش بر خزاعه غا ب آمدند که رئیس شان عبدا مطلب جد حضهرت محمهد «ص» محهن چهاه را
کشف کرد و ی مکیان در مورد چاه روایت دیگهری دارنهد کهه مهاجره کنیهز ابهرامیم کهه طفهن خهورد یعهی اسهماعین در بغهن
داشت و به این منطقه آمده از ترط تشنگی طفن را به زمین گذاشهته و در جسهتجوی آب شهده و طفلهک از تشهنگی زیهاد پهای
بر زمین میکوبد تاکه آب از زمین پیدا میشود و این چاه بوجود آمده است  .که حاجیان به تذکار این حادثه عالوه بر طهواف
در داخن عمن دیگری میاورند که آنرا (سعی) گویند و این عبادت مفت بار به سرعت بین دو کوتن (صهفا و مهروه ) کهه در
نزدیکی کعبه است یعنی به تقلید ماجره بین دو کوتن میدوند.
قباین عرب مر کدام بت مای خودرا بداخن خانه کعبه در پهلوی ت ومنات وعزی که خدای غیب و پنهان موصهوم بهه
بود برای او شبه و نظیری قاین نبودند میگذاشتند و بعد از عبادت دوباره گرتته به خانه باخود میبردنهد  .ودر آنزمهان بها ی
سر پرستی کعبه بین قبیله خزاعه وقبیله قریش جدان پیدا شد باا خره قبیله قریش مغلوب شدند .وبعهدما در بهین قهریش یعنهی
بنی امیه و بنی ماشم بر سر تفوق مقام مذمبی بر قرار بود که در ین کشمکش محمد درخاندان قریش بدنیا آمد و پدرش پیش
از و دت او وتات نمود بعد از شش ماه مادرش نیز دنیا را وداع گفت و حضهرت محمهد تعلهق بهه جهدش عبهدا مطلب گرتهت
بعد از وتهات عبهدا مطلب کاکهایش ابوطا هب سرپرسهتی آنهرا بهدوش گرتهت زمانیکهه محمهد بهه سهن بلوغهت رسهید از بسهیاری
معتقدات  ،آداب و رسوم جامعه خوشش نیامد و ی مشامده میکرد  .از مراسم زشت یعنی شرابخوری  ،قیمارو رقص متنفهر
بود و درین ایام محمد با یک کاروان به سفر تجارت به عجاز  ،تلسطین و شام رتت بعهد از عهودت بها خهانم خدیجهه کهه زن
ثروتمند بود ازدواج کرد و ثمره ازدواج شان دو پسر که در کودکی وتات نمودندو سه دختر باقیماندن که در جریان حیهاتش
ازدواج نمودند یعنی خاتون زینب در عقد نکاح ابوا عاس و رقیهه بهه عقهد نکهاح عثمهان خلیفهه سهوم و بهی بهی تاطمهه بهه عقهد
نکاح علی پسر عمویش درآمدند و حضرت محمد علی را به ترزنی گرتته بود که از نخستین مومنان بود  .حضهرت محمهد
درین منگهام چههن سهان از عمهرش گذشهته بهود کهه در تکهرش روز قیامهت قهوت گرتهت و بهاا خره سهر بهه صهحرا زد و در
غاریکه در کوه حرا در چند کیلومتری شمان مکه واقع است رتته چند روز را در آنجا عز ت گزید و به عبادت پرداخت تها
اینکه در شب درازترین شهبها بهود و عربهها آنهرا بنهام شهب یلهت ا قهدرنام داده انهد جبرائیهن بهرایش وحهی آرد و گفهت بخهوان
محمد گفت چه بخوانم گفت بخوان (اقره باسم) بعد محمد میجهان زده بخانهه رتهت و در شهک وتعهین قهرار گرتهت و بهار اون
این مطلب را به خدیجه گفت ممانطوریکه ترشته آسمانی به حضرت موسی نازن شد بر محمهد نیهز چنهان شهد بعهدا حضهرت
محمد (ص) موضوع را به خویشاوندان و نزدیکان خود اظهار نمود و سر انجام حضرت محمد(ص) بهه شههربر آمهد و بنهام
ا رحمن ا رحیم آیات وحی را خواند ومردم مکه آنرا به مسخره گرتتندو گفتند که او دیوانه شده است و بعد از چندی قوم
بنی امیه بریاست ابوسفیان بر آن شدند کهه محمهد مرچهه زودتهر از بهین بهرده شهود و چنهد نفهر را بهه تعقیهب محمهد انداختنهدو
حضرت محمد از موضوع واقف یشد با ابوبکر از شههر خهارج میشهوندو در غهار کهوه ثهور خهود را پنههان نمودنهد و تعقیهب
کنندگان آنهارا پیدا نکردند و ایشهان ذریعهه اشهتران بطهرف بثهرب حرکهت نمودنهد بعهد از مشهت روز بهه آنجها رسهیدندکه ایهن
او ین مجرت حضرت محمد (ص)بود  .ممینکه کمی قدرت یاتت شهر یثرب را بنام( مدینه ا نبی) نام نههاد و معهروف گشهت
و او ین کاریکه کرد اعمار عبادتگاه را بنان نهاد و او ی ن مسجدا سالم بهود کهه حضهرت محمهد (ص) در اعمهار آن سههم داشهت و نمهاز
مای مفتگی را در روز جمعه معمون ساخت  .حضرت محمد بخاطر تحکیم مواضع خود و دتاع از حمهالت دشهمنان مهردم را بهدور
خود جمع نمود و طی یکسان اقامش در آنجا خود را برای وقایع آینده آماده ساخت و در سان دوم جن بدر بوقوع پیوست  .بدر اسهم
چهار رامی است که درانز مان شخصی بنام بدر ابن نجال از اجداد قریشیان ا ست و جن احد در سان سوم واقع شد کهه در کهوه

احد در نزدیکی مدینه است  .و جن خندق که مردم مکه شکر عظیی را تدارک دیدند و بها ی شههر مدینهه حملهه کردنهد و
شهر را محاصره نمودند حضرت محمد به کمک سلمان تهارس (ایرانهی) او هین شهخص ایرانهی بهود کهه بهدین اسهالم مشهرف
گردید ودر اطراف شهر خندق اعمار نمود ازینرو آنرا جن خندق گویند و سهلمان تهارس در سهان 35مجهری قمهری وتهات
نمود و حضرت محمد موتقانه ازین جن ما بدرامد و این موتقیت باعث شد که دین اسالم گسترش یاتت .
بعد از وتات حضرت محمد (ص) و قطع وحی اطراتیان ان حضرت یعنی ابوبکر و عثمان نسهخه مها ونوشهته مهای پراگنهده
و متفرق را گرد آوردند و باز نویسی شوند ابوبکر به سفارش عمر شخصی بنام زید ابن ثابت مامور ساختند که ایهن واقعهه
اداره نشرات سیمای شغنان
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مهم را به پایه ان برسهاند و او مجموعهه را گهرد آورد و در عههد خالتهت عثمهان (رج)آن مجموعهه مهورد مطا عهه میئتهی از
اشخاص صاحب صالحیت قرار گرتت زیر نظریات کتاب وحی در آننظر کردند و نسخه جامع و کامهن از آن ترتیهب دادنهد
و نسخه مای قبلی را از بین بردند و قران کریم را برای امت اسالم عرضه داشتند و بعهدا اخالتهات ناشهی از کیفیهت تفاسهیر
علمای اسالم بوجود امد و ی اصون آنرا به سه قاعده کلی مندرج ساختند .
 - 1ایمان با عقیده قلبی کلمهه معروتهی کهه اصهن نخسهتین عقیهده اسهالمی اسهت و عبهارت از کلمهه طیبهه (
رسون )

ا

محمهد

- 2عبادت یعی عمن به ارکان  :تکا یف شرعی که رکن دوم عبادت سالمی است که مشتمن بر پنج رکن اسهالمی اسهت -1
کلمه  -2نماز - 3ذکات (صدقه دادن) - 4روزه (صوم) --5حج.
--3عمن خیر وخوب  :عمن صا ح که کردار و رتتار خودرا مطهابق مهدایت قهران عیهار سهازد  .کهه مجامهدین اتغهان مهاده
سوم را سخت مورد توجه خودقرار داده و خودرا عیار ساختند واز عمن نیک یعنهی چهور و چپهاون مهالک عمهن خهود قهرار
داده و مطابق مدایت قران راه صراط ا مستقیم اختیارنمودند و برای شان زندگی مرتع بوجود آوردند .
حضرت محمد(ص) برای او ین بار با پیروزی اسالم در شبه جزیهره عهرب مهردم عهرب را متحهد سهاخت و نیهروی جنگهی
قوی ایجاد نمود و اسالم را در مما ک ممجوار نیز پخش نمود و ی بعد از وتات حضرت محمهد کهه مهورخین نیهز بها تعجهب
بهه آن مهرن ناگههانی اشهاره میکننهد واقعها مهرن ناگههانی بههود اختالتهات بهین مسهلمانان از انزمهان آغهاز شهد بخاطریکهه ایهن
اختالتات بر سر جانشینی آن حضرت پیهدا شهد و ایهن نقطهه را بعضهی از اطراتیهان بها قهدرت آنزمهان بهه بهانهه مهای مختلهف
برای غصب قدرت از راه مای اغوان وتریب با ی مردم عرب در زمان تدتین آن حضرت قبو ندند وحضهرت ابهوبکر را
جانشین آن تعین نمودند کهه در آنوقهت حضهرت علهی غهرج حهن بعضهی ا ز مشهکالت بهه کوتهه اعهزام شهده بهود کهه حتهی
منتظر امدن آنهم نشدند که از امن خاندان آن حضرت بود .
ابوبکر که نام اصلی آن عبد ابن ابهی قحهاف ملقهب بهه ا صهدیق پهدر عایشهه زوجهه حضهرت محمهد (ص) میباشهد کهه دوره
خالتت آن دو سان نرسیده بود وتات نمود  .ابوکر دردوران دوسا ه خود سه کار انجام داد  -1 .جمع آوری نسخه مای قران
 -2 .مشایخ عرب که در جانشینی مخا فت داشتند تحت انقیاد خود د راورد  -3 .ایجاد سهه شهکر ده مهزار نفهری و هی ثمهره
آنرا ندید .
بعد از وتات ابوبکر خلیفه دوم عمر (رج)انتخاب گردید وی سپاه غازیان عرب که تحت قومندانی خا ید بن و ید بود قیادت
میکههرد کههه بعههدما سههر نوشههت مما ههک خههاور نزدی هک را دگرگههون سههاخت و بههاا خره در سههان (24مجههری قمههری) مطههابق
(644م)از طرف شخص صنعتگر بنهام ابو و هو در وقهت نمهاز بشههادت رسهید .وخالتهت بهه حضهرت عثمهان تعلهق گرتهت و
حضرت عثمان تا سان 38مجری قمری مطابق  658م) خالتت کرد وی از قبیله بنی امیه بود و شخص ضهعیف و نهاتوان
بههود کههه در برابههر تشههار اقههارب نیتوانسههت مقاومههت کنههد بههاا خره اختالتههات نارضههایتی مهها ی مسههلمانان شههدت یاتههت و ای هن
اختالتات باعث شهادت وی گردید .بعد از عثمان داماد دیگر پیغمبر حضرت علی ابهن ابهو طا هب جانشهین عثمهان شهد علهی
(ع) در سان 38مجری قمریطابق  658م) بخالتت رسید و عایشه دختهر ابهوکر بهاوی مخا فهت ورزیهد ممچنهان معاویهه ابهن
ابو سفیان که در آنوقت وا ی شام بود و از طایفه امهوی بهود نیهز بها علهی مخها ف بهود و علهی مرکهز خالتهت را از مدینهه بهه
کوته انتقان داد که در بین اصحاب علی اختالف بوجود آمد با ین کشمکش ما علهی نیهز در مسهجد کوتهه در جریهان نمهاز از
طرف شخص بنام عبدا رحن ابن ملجم بشهادت رسید و بدینگونه خالتت ماشمی به بدست بنی امیه(امویان) اتتهاد کهه معاویهه
از دمشق سراسر اسالم را کنترون مینمهود و بعهد از خهتم خالتهت چههار مهذمب در اسهالم بوجهود آمدنهد .و مهر کهدام شهان را
بطور خلص توضیح میدمیم .
 - 1مذمب حنفی  :این مکتهب را شخصهی بنهام ابوحنیفهه نعمهان کهه در سهان ( 155- 82مجریقمهری مطهابق 779
  799م)در بغداد وتات نمود که یک عها م ایرانهی بهود در عهراق زنهدگی میکهرد و ایهن مکتهب را تاسهیس نمهود وی تعها یماداره نشرات سیمای شغنان
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خودرا از قران شهروع نمهود و احادیهث را کمتهر توجهه داشهت وی سهعی کهرد احکهام خهودرا در امهور مربوطهه بهه احهوان و
اوضاع مربط با قیاس قران تطبیق میکرد مثان حکمی که در اسالم بهرای دزد قطهع دسهت صهادر میکهرد و هی مهذمب حنفهی
آنرا مردود شمرده به حبس وی حکم میکند .
 - 2مذمب ما کی  :ما ک بن انس ا صهبحی ا مهدنی درسهان ( 179 - 93مجهری قمهری مطهابق  795- 715م)
در مدینه متو د گردید او عا می بود این مکتب را ایجاد کرد وی احکام و عبادات را بر پایه موازین قران تهوام قهرار داده و
قاعده اجماع را پیروی مینمودند که آن قاعده از صدر اسالم درمدینه رایج بوده است ما ک در مساین بسیار غامج اصن قیهاس
را مالک قرار میداد  .اگر قیاس و اجماع در امری تعارج میکردند وی قاعده نفع عام را حاکم قرار میداد .
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مذمب شاتعی :

محمد بن ادریس ا شاتعی در سهان  204 - 150مجریقمهری مطهابق  820- 767م ) وی یکهی

از دانشمندا عربی ا صن ازخاندان قریش و متو د یران که این مکتب را ایجاد نمود و این مکتب برای حیث امیت بیشتری قاین بهود و
اگر تعارج بین حدیث و قران حاصن میشد اصن حدیث را ارجعیت میداد و شاتعیان مجموعه احایث را مظهر تمدن اسالمی میدانند و
دیگری مم دانشمند بزرن محمد غزا ی که پیرو این مکتب بود که نام اصلی او ابوحامد محمهد بهن محمهد غزا هی متو هد سهان (- 450
 505مجری قمری ) ناحیه طوس خراسان است که ناگهان در چهن سا گی خالف آنمکتب قیام کهرد و خهود مکتهب کهالم خهاص ابهال
کرد که بین اصحاب رائی و اصحاب حدیث تلفیق میکند و پایه عقاید او بر ین مبادی است که باری تعا ی نه تقط واحد است بلکه کهن
تی ا کن است که ذات ا هی به مفت صفت تعریف شده حیات  ،علهم  ،قهدرت  ،اراده  ،سهمع  ،بصهر و کهالم اسهت  .غزا هی دو
کتاب را بزبان عربی و تارسی
برشته تحریردرآورد یکی بنام (احیا علوم ا دین و کیمیای سعادت )بود

 - 4مذمب حنبلی :این مکتب از مکاتب سه گانه دیگر ظامری تر و خشکتر است و این مکتب از طرف شخص بنهام
احمههد بههن حنبههن در سههان ( 241----164مجههری قمههری مطههابق  855 - 780م) کههه در طلههب احادی هث و اخبههار دیههی در
اطراف مما ک شام و یمن مساترت نمود و خودش یکی از اگامان مکتب شاتعی بود .موصوف از وضع اجتماعی بغداد کهه
در انوقت مارون ا رشید به عیش ونوش میگذراند کهه کتهاب (مسهند) از کتهاب معظهم علهم حهدیث اسهت او میچگونهه تاویهن و
تفسیری در آیات قران جایز نشمرده است تقه و عبادات مذمب حنبلی در مکه و سراسر کشور سعودی معمهون ومنبهع اسهت
 .زیرا که نهضت ومابیت در دوصد سان قبن برای احیای ذمب حنبلی بوجود آمد
ومابی از ترقه مای جدیهد اسهالم اسهت کهه یکهی از متفکهران عهرب بنهام محمهد بهن عبهدا وماب در سهان (1252 - 1115
مجری قمریمطابق 1787- 1702م)تاسیس کرد و ی امروز پیروان ان مبادی مذمب رسمی دو ت سهعودی و حجهاز اسهت
و طریقه خود را محمدی مینامند و تعا یم حنبلی را یروی میکنند .
بعد از وتات حضرت محمد (ص) مر عا م دینی نه بخاطر تحیکیم و تقویت اسالم کار کردن بلکه در تقویت شخصهیت خهود
از مر نوع راه و روش دریغ نمیکردند و از مر نوع زور و تشار استفاده میکردنهد و یکتعهداد ازدانشهمندان از شهعیان انتقهاد
میکردند که باعث انشعاب اسالم شدند و شهعیان بعهد از وتهات حضهرت محهد (ص) از اون در تعهین جانشهینی مخا فهت شهدید
خود را تبارز دادند که از طرف ابوبکر خلیفه اون سرکوب گردیدند زیرا ا یشان مدعی انهد کهه آیهت قهران موجهود اسهت کهه
پیغمبر سه ماه پیش جاشین خود را علی انتخاب نموده و بر حسب عقیده شان حضرت محد (ص) پیغمبهر سهالم اسهت وعلهی
از طرف خداوند بو یت یعنی رمبر مسلمانان مامور ساخته شده ازینرو او را امیرا مومنین و مهو ی متقیهان قهب داده انهد .
گرچه شعیان به ترقه مای گوناگون منقسم شده اند و ممه ترقه ما متفقند که حسن و حسین امامت را از علهی بمیهراث بهرده
اند و این ترقه ما زیدیه که مبادی شان به امن تسنن نزدک است اختالف شان نسهبت بهه دیگهر امهن تشهیع انسهت کهه زیهد بهن
علی بن حسین را بجای برادرش محمد بن علی بن باقر امام پنجم میدانند و این ترقه در قرن سوم مطابق قرن نهم یالدی در
یمن سلطنت را بوجود آورد .
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اثناعشههری  :ای هن ترقههه اکثری هت عظ هیم شههعیه را دارا میباشههند و ای هن قههب را از آنجهههت بههرای شههان داده انههد کههه امههت
دوازدمگانه از علی گرتته تا محمد بن حسن مهدی منتظر (عج)را به امامت شناخته اند که امام دوازدمم یعی امام مهدی کهه
در سان(265مجری ق مطابق 878م)در سرداب مسجد سامره شهری در شمان بغداد در ساحن دجلهه غیهب شهد و ایشهان
منتظر ظهر آن مستند .
اسماعیلیه  :از ان سبب نام نهاده اند که بر عهد امامت اسماعین ترزند اون امام جعفر صادق امهام ششهم ثابهت و وتهادار
مانده اند  .اسماعین بعد از انکه از طرف پدر به عنوان جانشین تعین شد بعدا معزون گردید و اسماعین پنج سان پهیش یعنهی
دسان 142مجری قمری پیش از پدر وتات نمود بعدا شخصی نام عبد بهن میمهون از ایرانیهان کهه یکهی از اصهحاب امهت
امام جعفر صادق بود جمعیت مخفی را تشهکین داد تها خالتهت بنهی عبهاس را سهرنگون سهازد و هی پهالن آن عملهی نشهد و بهه
شمان شام ترار نمهود و هی انجمهن مهای مخفهی بعهد از وتهات آن در سهان 297مجهری قمهری مطهابق 909م) سهلطنت را در
شههمان اتریقهها بنههام خالتههت تاطیهان کههه نههام سلسههله خلفههای شهیعی کههه از سههان ( 567 - 297مجههری قمههری مطههابق - 909
 1171م ) در مصر حکومت کردند که این حکومت از عبید مهدی علوی شروع که او انتساب به تاطمه زمهرا کهرده ان
سلسله را بدان جهت تاطمیان خواندند  .ترقه دیگر یکه از عبد بن میمون جهدا شهده بهود بنهام ترقهه قرمطهه بهود کهه رمبهر
انرا یکی از شاگردان عبد بنام حمدان قرط که نام او را به ان ترقه نهاد انهدو در قهرن سهوم سهلطنت مسهتقن رادر سهواحن
خلیج تارس تاسیس نمود و از یمن ا ی عراق اسیتیال داشت  .اگر دوستان میخوامنهد معلومهات بیشهتر در مهورد داشهته باشهند
میتوانند به تاریخ اسماعیلیان و دیگر کتاب مای تاریخی و مذمبی مراجعه نمایند .
وممچنان باید گفت که در تحو تاخیر یعنی جریانات قرن نزده تا کنهون جنهبش مهای سهالی خهد و بهزرن از بدنهه اسهالم در
اثر تحو ت سیا سی و اجتماعی و دینی ظهور نموده اند  .و ی باید یاد آور شد که بعضی نظریات و عقاید از مهذامب کههن
به مذامب نوین انتقان نموده و انسانها مستند که آنرا به قانون ا هی بدن ساخته اند.
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