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 پیشگفتار

:  برايم نوشت، که در يکی از دانشگاه ھای امريکا تدريس می کند،ھفتهء پیش، دوست نديده ای

و " غدير خم"رای جدر مورد ما "واژه ای که از آن خون می چکد"با عنوان که چند ھفته پیش مقاله ای «

 اطالعات بسیاری در بود و خیلی جالب توجه ، به نظر من،نوشته بوديد در شھر مدينه آن ماجرا وقايع بعدی

اما در آن مقاله يک نکته مطرح . د باشدی مفدايرانیان خارج کشور می توانآن وجود داشت که بخصوص برای 

تغییر " از نظر من اھمیت بسیار دارد و آن موضوع )اگرچه به غدير خم مربوط نمی شد اما (نشده بود که

 معنائی سیاسی دارد و می توان آن  در سال دوم ھجری درجه ای قبله180به نظر من تغییر . است" قبله

شايد بسیاری از . دانستر رابطه با يھوديان مقیم مدينه پیامبر اسالم دسیاست  درجه ای 180را تغییر 

نماز می گذاشتند و ) در اسرائیل کنونی(م  سال اول اسالم رو به اورشلی15در مردم ندانند که مسلمانان 

اين مطلب بخصوص از آن جھت مھم است که ھم امروز ھم .  آوردندی و به مکه رورو گرداندهسپس از آن 

چرا که به نظر می رسد آقای خامنه ای ھم تصمیم گرفته . ھستیم" تغییر قبله"ين شاھد نوع ديگری از ا

و می . بیاورد) امريکا و غرب(رو به سوی قبله ای جديد ) روسیه و چین(است از قبلهء ھمیشگی اش 

 .»نه جديد است و نه تکرار ناشدنی" اتفاق"بینیم که اين 

 1353 آغاز زمستان سال ، به2014  سالآمریکای این دوست مرا از زمستان سفید کلرادوی ءنامه

 عازم عربستان ،»غلیوکاروان شربت ا«با ھمراه با خلوص تمام،  ، کهبه روزھائی برگشتم . بردعربستان

 تا شب پیش از سفرش به اين ، آدمی مثل آل احمد که روحیاتدرست خالفبا احوالی سعودی شدم؛ 

کنفرانس سالیانهء «ويانه، بقول خودش، برای شرکت در  عرق تگرگی اش را زده بود و ماجراج،کشور

 شاھد باشد و ببیند که از آن» برخاستن ملل مسلمان را علیه غرب«می رفت تا بتواند » اسالمی

 ، و بخصوص ايران، ھای سکوالر ـ ديکتاتور منطقه برای برانداختن رژيم می توان چه استفاده ایکنفرانس

 .کرد

  يافتن چیزی که زندگیرای ب، و کنجکاوی و فقط از سر اشتیاق،من، بی ھیچ شائبهء سیاسی

 سامان  می نمود،شلوغ و بی ھدف »رستاخیز«در گرماگرم پیدايش حزب زورکی شخصی ام را، که 

 . برنگشتوطنم به اين سفر رفتم اما در بازگشت چیزی جز حسرت و دل آشوبه و پوچی با من به بخشد

 که، اسیر مذاھب خود، و در غروری  نشانم دادمردمی راخبری بی   عمق»کنفرانس سالیانهء اسالمی«

بی ھويت، نه تنھا از قافلهء تمدن و پیشرفت باز مانده بودند بلکه شتابان قصد دور شدن ھرچه بیشتر از 
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 کاشته  مان ھم جوانردم که چنین سودائی را در دل نسل آل احمد را نفرين کم و در دل.آن را نیز داشتند

 حیات بیھوده ای در چنبرهءنرفته بودم تا خدا را پیدا کنم بلکه می خواستم » حج«تنھا به  ، مننیيع. بود

 .که با من در جھان می گشت خودم را نیز بیابم

زمانه نیز بصورتی نمادين در ذھن جوان من به کار خويش مشغول بود؛ بخصوص که در ھمین اما 

 نماد عصر پیشرفت ھای 40ساختمانی که در آغاز دھهء (سفر بود که خبر رسید سقف فرودگاه مھرآباد 

مملکت محسوب می شد و من، دوازده سال پیشتر، اولین کار اداری ام را در دايرهء اطالعات آن آغاز کرده 

مادی برای درک آيندهء نزديکی وزن سنگین برف آذر ماه را تحمل نکرده و فرو ريخته است؛ ھمچون ن) بودم

 .بود  کشورم انتظاررکه د

 دربارهء علل سفر حجی باشد توضیحینوشتم اش تا تمام کنم که ھمینجا را اين پیشگفتار ، باری

 در ھمین ابتدا کنجکاوی خوانندگانم را پاسخکی داده باشم و بتوانم بقیهء ، که شايددر چھل سال پیش

ت شخصی خود در مطلب را به داستان تغییر قبلهء مسلمین اختصاصی داده و در آن رھگذر به مشاھدا

 . اين سفر نیز اشاره کنم

 

 معنای سیاسی حوادث ظاھرًا دينی

 : می روند اغلب از دو مقصد بازديد می کنند» !خانهء خدا«کسانی که به زيارت 

مکه که زادگاه پیامبر و محل ادعای پیامبری، و سیزده سال از بیست و سه سال عمر اين . 1

 قرار دارد با ھمهء داستان ھايش؛ » کعبه«در وسط اين شھر . پیامبری است

 کیلو 400(که از مکه دور است و در شمال آن، بین مکه ) »شھرک«يا به زبان امروز (» مدينه«. 2

 .واقع است)  کیلومتری800(و اورشلیم ) متری

خوانده می » مدينه، اول«زائران ھم به دو دسته تقسیم می شوند؛ اگر زودتر حرکت کرده باشند 

ھستند و، » مدينه، دوم«ی اول به مدينه می روند و سپس به مکه، و ديرتر رھسپار شدگان شوند؛ يعن

ھا » مدينه اول«از زمرهء » غلیوکاروان شربت ا«. به زيارت مدينه می شتابند» حاجی شدن«لذا، پس از 

 . بود

هء پیامبر و مزار و خان. چھل سال پیش مدينه ھنوز اينگونه که اين روزھا می گويند آباد نشده بود

و . را تبديل به مسجد بزرگی کرده بودند، با سنگ ھای مرمر و ضريح آھنین) ابوبکر و عمر(دو خلیفهء اول 

روبروی مسجد پیامبر ھم، آن سوی خیابانی که از کنار مسجد می گذشت بود، گورستان بقیع قرار داشت 

ر چھار امام شان در آن ويرانه که آل که بیش از ديگر مسلمانان، برای شیعیان اھمیت داشت؛ چرا که فب

اينجا و آنجای گورستان نیز می شد آرامگاه اغلب . سعود ايجاد کرده بودند با چند تکه سنگ معین بود

 ...از زنان پیامبر گرفته تا زنان علی ابن ابیطالب و. مشاھیر صدر اسالم را ديد

. ونق و اين قبرستان مخروبه باز شدو ھمانجا بود که چشم من به معنای سیاسی آن زيارتگاه پر ر

تختگاه نخستین حکومت اسالمی است » مسجد«آن . ديدم که ھمهء آنچه آنجا وجود دارد سیاست است

مدفن نوادگان مؤسس آن حکومت، که خود، کمتر از نیم قرنی بعد، به دست جانشینان » گورستان«و اين 
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يد که سربازان شورشی يمنی، به تنگ آمده از می شد د. او زندانی و شکنجه و کشته و قتل عام شدند

در تقسیم غنائم جنگی به دست خلیفهء سوم، عثمان، جلوی خانهء او اجتماع کرده اند،  تبعیض ھای رفته

می شد علی را . او را می کشند و جنازه اش را به بقیع می آورند و سپس سراغ خانهء علی می روند

 ...می شد...  اش را برای قبول خالفت می گويدديد که جلوی خانه اش ايستاده و شرايط

 

 در مسجد دو قبله

.  با محله ھائی که بیش از ھزار سال عمر کرده بودند و کھنه و زھوار در رفته بود؛مدينه کوچک

زد؛ آنجا که بالفاصله پس از قطعی شدن مرگ پیامبر، اشراف » سقیفهء بنی ساعده«می شد سری به 

را پديد » خالفت«بوبکر را به جانشینی محمد برگزيدند و، بدينسان، منصب صدر اسالم گرد آمدند و ا

 و می رسیدی» بنی سلمة بن عوف« به محلهء می رفتی از تپه ھای دور مدينه باال  کهکمیو ... آوردند

ی که در درون اش دو محراب وجود دارد و به ھمین دلیل آن را ددر آنجا به مسجد گلی کوچکی بر می خور

و آن ديگری رو به جنوب ) رو به سوی اورشلیم(می خوانند؛ يک قبله رو به شمال دارد » ذو قبلتینمسجد «

 که يکی از مھمترين حوادث تاريخ بودبه ياد می آوری که در ھمین مسجد کوچک تو و ). در جھت مکه(

 .پیامبر از مکه به مدينه، رخ داداسالم، در سال دوم ھجرت 

، محمد بن ) سال قبل از ھجرت13يا ( سال پیش از اين حادثه 15: داستان از اين قرار است

عبداهللا از کوھستان کم ارتفاع اطراف مکه، لرزان و عرق ريزان، به خانهء خود و خديجه بازگشته و برای او 

در سیزده . برگزيده است» اهللا«فرشته ای بر او ظاھر شده و او را به پیامبری » غار حرا«گفته بود که در 

، که »مذھب«و نه  ( خويش»دين« که محمد در مکه بود، و ابتدا در خفا و سپس آشکارا به تبلیغ سالی

ھم شکل » احکام عبادی اسالم«ادامه می داد، رفته رفته ) ھنوز از مذاھب متعدد اسالمی خبری نبود

 . بود، با ھمهء آداب و ترتیب ابتدائی اش» حکم نماز«از جملهء آنھا . گرفتند

يا  (»کعبه«مسلمانان بايد، به . کم دينی جنبهء روشنی از سیاست نیز داشتاما اين ح

شان و بغل دست شان قرار داشت و، پر شده از بت ھای قبايل عرب، خود، که در شھر )»مسجدالحرام«

، »اورشلیم«دست بی اعتنائی کرده و رو به شھر دور محسوب می شد،» مقر اتحاديهء قبايل عربستان«

: اين حرکت معنائی روشن داشت.  کیلومتری شمال مکه، می ايستادند و نماز می خواندند1200در حدود 

 . »اسالم علیه مذاھب بت پرستانهء اعراب آمده و خود را ادامهء راه پیامبران موحد بنی اسرائیل می داند«

ری ھمسرش، خديجهء بنت خويلد، به محمد با اورشلیم آشنا بود و بارھا ھمراه کاروان ھای تجا

 و حتی  و با خاخام ھای يھودی و کشیشان مسیحیرا ديده» مسجد االقصی«، آن شھر سفر کرده

 آیات مکی قرآن پر از اشاره به پیامبران بنی اسرائیل و چندانکه.  آشنا شده بودموبدان زرتشتیبرخی از 

 .داستان ھای مربوط به آنھا است

که سرکردگان اش (» قريش «،و اختالف محمد و قبیله اش» دعوت«شکار سازی در اين میانه کار آ

 ،»بنی امیه« از يکسو، با ديگران و بخصوص خاندان ،)اغلب پیرو او شده و بین خود اتحادی بھم زده بودند

 و مرگ خديجه، »شعب ابی طالب«شدن از شھر مکه به آنھا، بويژه پس از رانده . از سوی ديگر، باال گرفت
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در اين میانه . گرفتند در موقعیت سختی قرار اشھمسر ثروتمند و مقتدر محمد، و عموی صاحب احترام 

در ھمان زمان ھا پیامبر » معراج«احاديث اسالمی از . محمد راھی برای برون رفت از بن بست می جست

ی در اور شلیم، در سوار بر اسبی سفید و بالدار به زيارت مسجد االقصاو  که در آن ؛ داستانیگفته اند

 و اين راه را برخی آمدگان از شھرک که راھگشاست» معنوی«ی رود؛ سفری دوردست شمالی مکه م

 . می گشايندبر او ) »مدينه«نام سابق (» يثرب«

 از اين ، يمن تا اورشلیمھای تجاری، ازمحمد يثرب را ھم خوب می شناخت چرا که راه کاروان 

مونتگمری وات، در تاريخ اسالم دانشگاه کمبريج می . رب يھودی بودنداکثر ساکنان يث. شھر می گذشت

 به عنوان ، تاکردند، از محمد دعوت ھای مھم مدینه  از بزرگان خاندان شامل دوازده تنیھیئتنويسد که 

اعراب و (ساکنان یثرب . شھر بپردازدآن داوری بین اھالی يثرب رفته و به  به ،»طرف  بیءغریبه«یک 

ھای داخلی بودند و کشت و کشتارھای   میالدی حدود صد سال درگیر جنگ620، تا قبل از سال )یھودیان

 ایشان آشکار ساخته بود که شدگان، این امر را بر  بھای کشته   پرداخت خونءمکرر و عدم توافق در زمینه

خصی  شو الزم است که نبوده عملی دیگر ،» چشمدر برابرچشم « مانند ،ای  قبیلهاصول زندگی

، از طرف خود و اھالی يثرب نمایندگان فرستاده شده از .دار در موارد مورد اختالف داوری کند صالحیت

 . کنندمحافظت   خویش پذیرفته و از او در مقابل خطرات جانیءمتعھد شدند تا محمد را در جامعه، شھر

 بود که خود را ادامهء در واقع، يھوديان يثرب، اکنون که مدعی پیامبری جديدی در مکه ظھور کرده

 مانعی در حمايت و شراکت در دعوت ،پیامبران ايشان می خواند و رو به قبلهء اورشلیم نماز می گذاشت

 ابوبکر، پنھانی از مکه خارج ،در پاسخ به اين دعوت، محمد، به ھمراه مھمترين مريدش. از او نمی ديدند

ھمین راھپیمائی بود که .  يک ماه وارد آن شھر شدشده و راه بلند يثرب را در پیش گرفت و طی کمتر از

 .را بوجود آورد) مربوط به ھجرت محمد از مکه به مدينه(مبداء سال ھجری 

در تاريخ صدر اسالم آنھا که در مدينه بودند و از . ن يثرب افزوده شداز آن پس بر تعداد مسلمانا

که پس از محمد، رفته رفته، از مکه خارج شده و خوانده می شدند و آنان » انصار«پیامبر دعوت کرده بودند 

 به تفصیل در جائی ديگر من دربارهء وقايع آن زمان .نام گرفته بودند» مھاجران«به او در يثرب پیوسته بودند 

 .  ام و آن مطالب را در اينجا مکرر نمی کنمتوضیح داده

ی آتش اختالف بین او بزودی معلوم شد که محمد نیامده تا در يثرب تابع يھوديان شود و بزودباری، 

، از سوی دلتنگ شھر و خانهء خود بودند واز يکسو مھاجران، .  با يھوديان يثرب شعله ور شدو پیروان اش

 . ء دوم يثرب محسوب شوند نمی خواستند شھروند درجهديگر،

 ، سال دوم ھجرتاز) یا شعبان(ماه رجب در نیمهء . راه حل را فرشتهء خداوند برای محمد آورد

شد، و جمالتی » وحی«خواند، دچار حالت    نماز ظھر می»بنی سلمة بن عوف« ءزمانی که پیامبر در محله

 نگاه«: جای دادند بر زبان ش جاری گرديد» هبقر«ء سورهدر  144 ءآیهکه بعدًا قرآن نويسان آن را بصورت 

 باز ای که از آن خشنود باشی سوی قبلهاکنون تو را به ! بینیم   می تو را به سوی آسمانمنتظرھای   

و ھر جا باشید، روی خود را به سوی آن ! پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن. گردانیم  می

 این فرماِن حقی است که  کهدانند  ھا داده شده، به خوبی می نو کسانی که کتاب آسمانی به آ! بگردانید
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و پیامبر دو می گويند اين آيه در وسط نماز چھار رکعتی ظھر نازل شد . » پروردگارشان صادر شدهءاز ناحیه

 .خواندکعبه  را به سوی  از اين نمازمانده  رکعت باقی

 

 عینک سیاسی بین

ستاده بودم و تاريخ صدر اسالم در برابر چشمم ورق می اي» صاحب دو قبله«میانهء مسجد کوچک 

اختالف ھای سیاسی، جنگ ھا، قتل عام يھوديان، به اسارت گرفتن زنان و کودکان شان، . خورد

در شب ھمان روزی که او را سر بريده » بنی قريظه«ھمخوابگی پیامبر با ھمسر رئیس قبییلهء يھودی 

، نماز ھای مشتاقانهء مسلمانان، پشت به اورشلیم و رو به خانهء »نتیمدينه ال«بودند، تغییر نام يثرب به 

 23براستی اين وقايع به ديني که ... و سپس فتح مکه... شده بود» خانهء خدا«خود، که اکنون برايشان 

 چه ربطی داشت؟ سال پیش به محمد وحی شده بود

 ،مردممیان از «:  بودم که می گفت، که در ھمان سورهء بقره جا داده شده،افتاده142به ياد آيهء 

به ايشان ایستادند برگردانید؟   ای که رو به آن می  ھا را از قبله  چه چیز آن: اند، خواھند گفت آنان که سفیه

 »...کند  از آِن خداست و خدا ھرکس را بخواھد، ھدایت میھمه  مشرق و مغرب،  کهبگو

نه و مکه برگشتم و در میان خرابه ھای از سفر به مدي» ھدايت شده«و من نیز، آن سال، 

فرودگاھی که نوجوانی من در آن گذشته بود، ديگر ھمانی نبودم که رفته بودم؛ ھرچند که تنھا يک سال 

با زا بعد بود که توانستم با آنچه، چھار سال تمام، مرا در خود فرو پیچیده بود بدرود بگويم و عینک ايمانم 

 يشعینکی که سعی داشته ام تا امروز ھمراه خو؛ کنمعوض » خیسیاسی بینی وقايع تاري«ک عین

 .داشته باشم

 

 يک نظرسنجش 

 و از ی را مطرح کرده بسیار جالب نظریتشابهدوست ناديده ام . سخن دراز شد، کوتاھش کنم

تغییر «از اين  ما ھمگی. ست که، بقول خودش، نمی تواند نامکرر باشد ا سخن گفتهدر خور تأملیتجربهء 

 که امکان نزول ھیچ آيهء بی برو ھا بسیار ديده ايم، بخصوص در حکومت ھای ايدئولوژيک و استبدادی»لهقب

 .  روشن نیستتغییری ھنوز واقعیت تصمیم حکومت اسالمی برای چنین اما، برای من. برگرد را ھم ندارند

 :اين ناروشنی را چند نکته ايجاد می کنند

ن ھم در حد پیامبر اسالم، ندارد که وسط چھار رکعت نماز آقای خامنه ای چندان قدرتی، آ. 1

 .ای، قبله عوض کند» نازله«بتواند، با قرائت آيهء 

 . آن کشور است» خط دفاعی«مقامات روسی به کرات اعالم داشته اند که ايران جزء . 2

 مقامات چینی ھم چنان لقمهء بزرگی را براحتی از دست نخواھند داد؛ . 3

صورت گرفته بايد » تقسیم مجدد خاورمیانه« برای  تنھا تصمیمی در سطح بین المللیدر نتیجه،. 4

 .آن بی خبريم چند و چون  از  ھنوز ماتا حکومت اسالمی امکان تغییر قبله بیابد؛ تصمیمی کهباشد 

 تاخت زدن ايران با سوريه در میان است؟امکان آيا 
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 آيا ايران ما از شر روسیه و چین رھا خواھد شد؟

 حمايت از به سوی  دور شده وآيا اين بار غرب می تواند از سیاست تحمیل حکومت ھای کودتائی

 استقرار حکومت ھای سکوالر دموکرات تغییر قبله دھد؟ 

 دھیم  را گسترشمورد اشارهء دوست ناديده ام» تشابه« شته باشیم اگر قصد دااما. نمی دانم

نیز  روی داد، »تغییر قبله«ھا و کشتارھای مدينه ھم، که پس از  به آن زد و خورد از ھم اکنون بايدآنگاه

 .توجه داشته باشیم

در پیش روی ھمهء ما در کمین است که سال پر حادثه ای آن  آشکار در اين میان، تنھا امر

 .نشسته است

 :کنید دریافت  عال را ھر ھفتھ مستقیمًایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

 :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http 

 

 

 
 


