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 مباحث مقدماتی تاریخ

 واژه شناسی تاریخ:

 عربی از باب تفعیل است و در لغت به معنای تعیین و شناساندن وقت است. ایواژهتاریخ معنای لغوی: 

 معنای اصطالحی:

 پدر علم تاریخ(: تاریخ عبارت است از: مطالعه و بررسی روزگاران قدیم) رودته

پیامبران و سیاست پادشاهان  سیره : تاریخ دانشی سرچشمه گرفته از حکمت، بیانگر سرگذشت ملتها،ابن خلدون

 است.

از اطالعات  ایوعهمجم: با در نظر گرفتن سه عنصر اصلی تاریخ یعنی انسان، زمان و مکان تاریخ تعریف برگزیده

، ویرانگری و رفتارهای سازندگی درباره تأثیر و تأثر انسان است و بطور طبیعی اموری چون هدایت، ضاللت،

 .شودمیعادالنه و ظالمانه را شامل 

 مباحث مقدماتی تاریخ

، هاینامهزندگعلم به وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان مانند  . تاریخ نقلی:1

و در واقع علم به بودنهاست  پردازدمی، فتح نامه. علم تاریخ در این معنا، به یک سلسله امور جزئی و فردی هاسیره

 زیرا به گذشته تعلق دارد.

حاکم بر زندگی  هایسنتمطالعه، بررسی و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و  . تاریخ علمی یا تحلیلی:2

قسم تاریخ پل ارتباطی میان نسل گذشته و نسل حاضر و آینده است. محتوای تاریخ نقلیمبادی و  گذشتگان. در این

و برای استنباط قوانین کلی و کشف طبیعت حوادث تاریخی و روابط علّی  شودمیمقدمات تاریخ تحلیلی محسوب 

 و معلولی آنها سودمند است.
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 علمیت، اعتبار و فایده تاریخ 

متوالی است. مطالعه تطبیقی و تحلیلی  هاینسلمی بلکه پل ارتباطی میان گذشتگان و تاریخ نه برای سرگر

تاریخ و دقت در آنچه بر انسانها رفته  ایزنجیرهعلّی میان حوادث  ایرابطهبرای یافتن  کوشش گوناگون، هایتمدن

 .رساندمیری مناسبی است که انسان را در پی ریزی یک زندگی سالم و خردمندانه یا سرمایه است،

 :فرمایدمیع( ) حسنع( در لزوم بهره گیری از تاریخ خطاب به امام ) علیامام 

، در اعمال همه آنها نگریسته و در امنکرده، سپری اندزیستهفرزندم، هرچند من عمر همه کسانی را که پیش از من 

. به امشدهکه چون یکی از آنان  امپرداخته . برای شناخت تاریخ آنان چنان در آثارشان به تفکراماندیشیدهاخبارشان 

سبب آگاهی از سرگذشت آنان، گویا با همه آنها از اولین فرد تا آخرینشان زندگی کرده، زالل و پاکی زندگانی آنان 

 .امبازشناختهرا از زیان آن  اشسودمندیآن، و  هایتیرگیرا از 

امبر هم فرمان یرده و به پکان یهای گذشته را بامبران و ملتیهای قرآن سرگذشت پشتر سورهیز در بیخداوند متعال ن

ند و روزهای مقدس خداوند کخ استفاده یت بندگان از تارید و رستگاری و هدایلمه توحکه در راه اعتالی کدهدمی

 ادشان آورد.یام اهلل( را به ی)ا

 نظریه بدبینان به تاریخ

 بلکه به مانند داستان و افسانه است زیرا؛ نه تنها تاریخ علم و ابزاری برای شناخت نیست 

 به آن اعتماد کرد. تواننمیاثبات دانش بودن تاریخ به سادگی ممکن نیست لذا تاریخ مانند نوری ضعیف است و  -1

 ر است.یق علل رفتارها، روابط علّی و معلولی آنها دشوار و تجربه ناپذیابی دقیارز -2

خ سبب تحریف تاریخ شده ین تاریمداران به تدواستیامگان و سکخود ها و اهتمامشخصی، تعصب اغراض -3 

 است.
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 علمیت، اعتبار و فایده تاریخ 

 نقد نظریه:

لذا تمام وقایع دچار  ،ف و دروغ در آنها راه نداردیان تحرکه امکای است ع به گونهیت برخی از وقایاوالً: ماه

 تحریف نشده است.

ع متهم یپردازی در ثبت و نقل وقای و دروغیهمه افراد بشر را به سودجو تواننمیو  جاستاً: این اتهام، اتهامی بییثان

 .باشدنمیرد. حداقل این عمومیت با وجود فن جرح و تعدیل درباره تاریخ اسالم روا ک

بودن خ وجود دارد )مانند یکسان بودن اخبار، موثق یه برای مطالعه تارکهایی ثالثاً: با توجه به معیارها و شاخص

 رد.کدا یها را پلیها و تحلاری از نقلیدرستی و نادرستی بس توانمیراوی و...( 

 فلسفه تاریخ، سنن و عوامل محرک آن

ن منازل ییم بر آنها، تعکسنن حا کشف خ بشر،یقت و علت وجودی تحوالت تاریدار بررسی حقخ عهدهیفلسفه تار

 هاست.دهین پدیابی دستاورد این ارزیو همچنخ یهای پژوهش تارن روشییخ، تبیت تارکبرجسته حر

ن و سنن مربوط به خود آباد و سرسبز یله قوانیهای جهان، به وسگر صحنهیخ، چون دیه صحنه تارکقت ین حقیا

 ده است:یان گردیم به روشنی بیرکاست، در قرآن 

امبران پرده یها بر اثر طرد پو امت هان جهان و نابودی جامعهیفر اکیر بودن یه از مرگ و زندگی جوامع، فراگکاتی یآ

 ند.کرا مطرح می« خیقانونمندی تار»ه یدارد، نظربرمی

طلبان امبران با رفاهیربناها و روبناها، مبارزه پیوند زیری آن، پین و استثناناپذیشیهای ملل په درباره سنتکاتی یآ

د، هر یگود سخن مییات و تولکالهی و فراوانی بررگی ستم و نابودی جامعه، ارتباط اجرای اوامر ینازپرور، رابطه چ

 .ندکانمییخرابیهایتاربهروشیمصداقسنت یک
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تا با در گردش در جهان و مطالعه سرگذشت ملتها، راز سعادت و انحطاط را  کندمیق یگری انسان را تشویات دیآ

 ند.کم یر و تنظینده را خردمندانه تدبیت به سوی آکار حرکشف و ساز و ک

ت یا وقتی رفاه و فراوانی روزی و امنید انتظار فاجعه داشت؛ یر قرآن وقتی در هر جا فساد به اوج رسد بااز نظ

 شت و ناامنی و ترس بود.ید منتظر تنگی معیرد، باکع نعمت باز ییفران و تضکاسی، راه به یس

 اهمّیّت و ارزش تاریخ اسالم

 بع ال یزال الهی و معجزه جاویدان وی.ص( به من) اسالماثبات مسأله وحی و پیوستگی پیامبر  .1

تن لی به حکومت اسالمی و دگرگون ساخص( در عبور از جامعه جاه) اسالمآگاهی از رمز موفقیت پیامبر  .2

 جاهلیت و تبدیل آن به یک حکومت منسجم، پویا و زنده. ایقبیلهبنیاد نظام 

ص( و ائمه اطهار در عرصه ) الماساز مبانی نظری و سنت عملی پیامبر  ایگستردهدستیابی به بخش  .3

 فرهنگی، معنوی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی.

 شناخت احکام شرعی، چگونگی و مراحل وجوب و مشروعیت آنها. .4

از آنجا که سرنوشت مردم مسلمان ایران با سرنوشت و فرهنگ این آب و خاک گره خورده و اسالم و  .5

، وظیفه ملی ماست که از پیشینه شودمیمین شمرده ارزشهای دینی رمز ماندگاری فرهنگ این ملت و سرز

 آنچه سرنوشت ملی و میهنی ما بر آن استوار است، آگاهی یابیم.

 تاریخ نگاری و اهتمام مسلمانان به آن

 ص( جوانه زده بود، از همان آغاز اسالم روییدن آغاز کرد.) پیامبربذر افکار تاریخی که در قرآن و احادیث 

نه به یه تا آن زمان سکدادهای خاص، یاتی درباره رویالم با جستجو، گردآوری و نقل اخبار و روانگاری در اسخیتار

د تا اخبار را با نقد و یوشکل گرفت، مورخ مسلمان میکج دانشی مدون شید. به تدریشد، آغاز گردنه نقل مییس
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در شمار « لیفن جرح و تعد»و « علم رجال»ه بعدها کرد؛ به طوری یان آن، بپذیت راویق صالحیابی و تحقیارز

 ابزارهای اصلی او قرار گرفت.

ار کنگاران مؤمن خیامبر خدا )ص( و زندگی پربار آن حضرت الگوی همه مسلمانان بود، تاریت پیه شخصکاز آنجا 

ج یافت و به تدریخ عمومی نگارش یردند. سپس تارکره نبوی و امور مربوط به نبردهای وی آغاز یخود را با ثبت س

 ی نوشته شد.یهاتابکخ و فلسفه آن یدر علم تار

 مکاتب تاریخ نگاری اسالمی:

 خی شناخته شده است.یام با موضوعات تارکب قرآن، فقه و احکیبه ترنه(: ینگاری حجاز )مدخیتب تارکم

ری یبهره گ شتر بایجه فتوحات و بیت به دست آمده در نتیری از موقعیرپذیبا تأثنگاری عراق )بصره(: خیتب تارکم

 ام و اخبار، به ثبت حوادث پرداخته است.یژه انساب، ایش از اسالم به ویات پیاز ادب

نی یاسی و دیت سیسب مشروعکان و در پی یر پندارهای جاهلی امویشتر به تأثیبنگاری )شام(: خیتب تارکم

 د آمد.یومت آنان پدکح

 ان به وجود آمده است.یای امولهیومی و قببه نوعی در پاسخ به ادعاهای قمن(: ینگاری )خیتب تارکم

اگر یه به نوعی احکپرداختند  هاییمجموعهن یهن فارسی به تدوکضمن ترجمه آثار رانی(: ینگاری )اخیتب تارکم

 .بودهاست شه شعوبی گرییاند

 منابع مطالعاتی اسالم

 منابع شفاهی:

سینه به سینه منتقل شده است. خصوصیت منحصر  در این منابع روایات، احادیث و وقایع تاریخی بصورت شفاهی و

 به فرد این بخش اتکا به حافظه و انتقال حوادث از طریق گفت و شنود است.
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 توب:کمنابع م

 و کتابهای تاریخی است که از منابع شفاهی گرفته شده است. هانامهاین منابع شامل اسناد، مدارک، قراردادها، صلح 

 ری:یمنابع تصو

تاریخی و خط و نقاشی است. خط و نقاشی ترکیبی از خط و نقاشی است که برای تزئین  هاینقشهشامل نقاشی و 

 .رودمیقصرها و اماکن معتبر و مساجد به کار 

 منابع معماری: 

برون شهری و درون شهری منابعی برای تکمیل اطالعات و  هایجاده، معماری شهرها و هاکاخبنای مساجد، 

 است. رمؤثتاریخ  هایناگفته

 کمکی برای مطالعه تاریخ اسالم هایدانش

 الم، از منابع شعری،کان و یث، فقه، اسماء الرجال، ادیر قرآن، حدیخ اسالم عالوه بر استفاده از علم تفسیمورخ تار

 ر اشاره نمود:یتوان به موارد زمی خ،یاری رسان تاریان علوم یبرد. از مز استفادهمییا نیو جغراف ادبی

گسترش سرزمین اسالم در شرق و غرب مورخ را ناچار به آشنایی با زبانهای مختلف کرد. وجود ان شناسی: الف( زب

اطالعات مهم تاریخی، فهم و درک منابع شفاهی یا مکتوب از دوران گذشته و مواجهه پیاپی مورخ با اسناد کهن، بر 

 .افزایدمیضرورت زبان شناسی در تحقیقات تاریخی 

ند، یکی از مهمترین ارکان تدوین تاریخ است. از این رو مورخ در تدوین اطالعات تاریخی با سب( سندشناسی: 

 .شودمیچگونگی طبقه بندی اسناد تاریخی آشنا 

شناخت اصطالحات خاص اسناد هر دوره تاریخی، روش گردآوری اسناد و چگونگی بهره گیری از آنها، مورخ را 

 .داردمیبه سند شناسی وا 
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از راههای شناخت اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر عصر، بررسی وضعیت اقتصادی آن اسی: ه شنکج( س

ـ  اجتماعیهر دوره ضمن دست یافتن به حقایق تاریخی، ممیزات  هایسکهبا استناد به  تواندمیدوره است. مورخ 

العات گرانبهایی در اختیار ، وزن، حجم و بهای آنها اطهاسکهو نقوش  هانوشتهسیاسی هر عصر را مشخص کند. 

 .گذاردمیمورخ 

زمان و مکان دو عنصر مهم تاریخ است. جغرافیا نقش مهمی در بروز حوادث تاریخی دارد که بدون آن ا: ید( جغراف

توضیح و تحلیل وقایع ممکن نیست. از این رو مورخ برای بررسی حوادث و بیان دقیق نتایج آن ناگزیر است با علم 

 شود. جغرافیا آشنا

علم تاریخ از ادبیات تفکیک ناپذیر است زیرا ادبیات آینه تمام نمای تفکر، تخیل و عواطف انسانی است. ه( ادبیات: 

فرهنگی و  هایآموزهادبی و  هایقصهاز این رو مورخ باید با ابزار ادبی هر ملت همچون شعر آشنا باشد، تا 

 اجتماعی ملتها را درک کند.

 سلمانان به تاریخعلل و انگیزه توجه م

 قداست علم و ارزش واالی آن در اسالم .1

 موضع مثبت قرآن در برابر انبیای سابق و اصول و مبانی تعلیمات آنان .2

 تشویق قرآن به مطالعه تاریخ و کشف فلسفه تاریخ و عبرت گیری از سرگذشت پیشینیان .3

وی حسنه و گسترش فرهنگ علیهم السالم( به عنوان الگ) معصومینلزوم بهره گیری از سیره و سنت  .4

 جاویدان اسالم

 اهتمام فرمانروایان به ماندگاری حکومت خویش و ارائه تصویری مناسب ازخود .5

 ورود ملتهای گوناگون به جهان اسالم و داد وستد فرهنگی با دیگر ملتها .6
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 آسیب شناسی تاریخ اسالم

 خ اسالم عبارت است از:یف تارین اسباب تحریترمهم

 هادهین مورخ و پدایفاصله زمانی م .1

 هاش فرقهیدایاختالف امت و پ .2

 تعصب .3

 فشار فرمانروایان. .4

 ان آنها.یم اطالعی خلفا و اطرافکتاب از کاستفاده ناروای برخی از دانشمندان اهل  .5

 ث توسط خلفاین حدیمنع تدو .6

 اصول و قواعد عام تاریخ نگاری با تکیه بر ارزشهای اسالمی

شود، خ مییهای تارشتر به اسناد و دادهیه سبب توجه و اعتماد بکنگاری خیارها و ضوابط تاریبرخی از مع

 عبارتست از:

معتبر از زمان  کا ملت، و اعتماد بر اسناد و مداریسلسله  یکا انحطاط یشرفت ی. توجه به همه علل و عوامل پ1

 ش آن سلسله.یدایری و پیگلکش

 امل.کق یو تحق ز از اظهار نظر درباره موضوعی قبل از بررسیی. پره2

ع، آن یق علمی و ثبت و نقل وقایتعصب در حقا کق، حفظ امانت و درستی، تریت در تحقیت و واقعینیت عی. رعا3

 ه هست.کگونه 

 انات زمان وقوع حادثه و توجه به آداب، رسوم و سنن جامعه مورد نظر.ک. در نظر گرفتن ام4
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 سندگانگذشته،یقبهنظرنویوتحقیزازاعتمادهمهجانبهوبدونبررسیپره .5

 است. بهویژهدرموضوعاتیکهبهطورمستقیمبامنافعافرادمرتبط

 ان.یهاست نه پادشاهان و دربارخ شناسنامه ملتیرا تاریالعاده به نقش مردم، ز. اهتمام و توجه فوق6

ز . جستجوی روح حوادث تاریخی، نفوذ به عمق و سیرت تاریخ، یافتن روایط و پیوستگی اسناد و مدارک و پرهی7

 شخصی و گروهی. هایحساباز انتقام جویی و تصفیه 

 . ارائه نظریه، قانون و قاعده سازنده به منظور ارزیابی هرچه بهتر زمان حال و پیش بینی و برنامه ریزی بهتر آینده8

 معنا و پیشینه شرق شناسی

 زمین را شرق شناسی گویند.وتاریخ مشرق  زبان دانشمندان غربی درباره ملل، تمدن، مذاهب، ادبیات، هایپژوهش

 عرصه شرق شناسی: گامانپیش

بطوطه وفردوسی به مطالعه و بررسی فرهنگ  ابن بیرونی، ابوریحان ،مسعودی ،یعقوبی هرودت،دانشمندانی چون: 

 .اندپرداختهجوامع دیگر 

 تولد شرق شناسی:

ریمون لول( به شمار ) راآن  و مبتکر دانندمیمیالدی را سال تولد شرق شناسی در غرب  1312گروهی سال 

 .آورندمی

و آغاز آن را زمان فرمانروایی  دانندمیجمعی دیگر پطروس آلفونسی یهودی مسیحی شده را پایه گذار این رشته 

 .کنندمیمسلمانان بر اندلس ذکر 

 خاستگاه خاورشناسی

 شرق شناسی: هایپژوهشهدف از 
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 روشنگری و شناخت معارف تاریخی بشر.

این اهداف  منشأنستن نیای ساکنان زمین، نیاز انسانها به شناخت متقابل و فطری بودن کنجکاوی در انسان یگانه دا

 است.

 شرق شناسی: هایفعالیتدالیل بدبینی به 

جهان گشایانه، نژاد پرستی و قوم گرایی موجب شده بسیاری خاورشناسی را بخشی از شگردهای  هایسیاست

 .انددانستهادعای دانش و بی طرفی را ناپذیرفتنی  سیاسی قدرتهای غربی شمرده،
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 جهان در آستانه بعثت

 جزیرة العرب

 الف( جغرافیا

 موقعت جغرافیایی:

شبه جزیره جهان و دارای  ترینبزرگ واقع در جنوب غربی آسیا با حدود سه میلیون ودویست هزار کیلومتر مربع.

 آب و هوای خشک است.

 همسایگان:

و ریگزارهای پهناور که یک طرف آن عراق و طرف دیگر سوریهاز جنوب به خلیج  هابیابانه از شمال به وسیل

عدن، تنگه باب المندب، اقیانوس هند و دریای عمان و از غرب به دریای سرخ و از شرق به خلیج عمان و خلیج 

 .شودمیفارس محدود 

 جزیرة العرب

 تقسیم بندی جغرافیایی: 

 اصلی است: منطقه 3این منطقه دارای 

 بخش شمال و غرب:

وسیع کم  هایبیابان .گیردمیاین بخش معروف به حجاز است و شهرهای مکه، مدینه، طائف، ینبوع و جده را در بر 

 آب و کم استعداد برای کشاورزی مشخصه اصلی این بخش است.

 بخش مرکز و شرق:
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بلند منطقه  هایسرزمینعربستان و شامل این بخش که به صحرای عرب معروف است وسیعترین قسمت شبه جزیره 

و  هاراهزیاد، سختی  گرمای کم آب و پوشیده از شن، صحرای نجد است. است. خصوصیات این بخش عبارتند از:

 بازیگر نقش اصلی این صحرایند. 4نایابی غذا. انسان بدوی، شتر، نخل وریگزار 

 بخش جنوبی:

نعمت سبب  زیادی .رفتمیره به شمار ین نقاط شبه جزیو پردرآمدترن یزتریاین بخش که یمن نام دارد، از حاصلخ

ن مبارک یا عربستان خوشبخت بنامند. یمن سرزمینی مثلثی شکل و دارای معادن یآنجا را سرزم هاعربشده بود تا 

رای طال و نقره بود. این منطقه دارای تمدنی کهن است و چون در ساحل اقیانوس هند و دریای سرخ قرار داشت ب

 .اندشدهبازرگانان میان غرب و شرق جایگاه مناسبی بود. شهرهای صنعا، عدن و نجران در یمن واقع 

 وضعیت سیاسی جزیره العرب

 :شوندمیاعراب به طور کلی به سه دسته تقسیم 

 بادیه نشینان(:) بائدهالف. عرب 

 آسمانی و زمینی از میان رفتند.قبایلی که سالها قبل از ظهور اسالم به سبب نافرمانی بوسیله بالهای 

 شهر نشینان(:) عاریهب. عرب 

. برخی کردندمیمراد اعراب اصیلی که به اعراب قحطانی مشهورند و در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان زندگی 

 .دانندمیعرب را فرزند یَعرب بن قطحان )فرزند پنجم نوح( 

 عدنانیان(:) مستعربهج. عرب 

. قبیله قریش در این شوندمیمعد بن عدنان و با چند واسطه از فرزندان حضرت اسماعیل شمرده  قبایلی که از طریق

 گروه جای دارد به این قبایل عرب عدنانی گویند.
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 علل پراکندگی و عدم حاکمیت حکومت مرکزی در عربستان

 نبود فرهنگ واحد و مشترک میان قبایل .1

 نبود راههای ارتباطی مناسب .2

 مناطق مسکونیدوری مسافت بین  .3

 کمبود منابع اقتصادی جهت درآمد .4

 عربستان ارزش اقتصادی نداشت هیچ کشوری چشم طمع و فکر تصرف آن را نداشت. .5

 فرهنگ و آداب و رسوم

 محاسن اخالقی:

 متعصب و میهمان نواز بودند.

 .کردندمیامانت دار بوده و کمتر به امانت خیانت 

 .دانستندمیپیمان شکنی را گناهی غیر قابل بخشش 

 شجاعت، جرأت و سلحشوری آنان ضرب المثل بود.

 دارای صراحت لهجه و حافظه بسیار قوی بوده و به شعر اهتمام ویژه داشتند.

 مفاسد اخالقی:

 و..... قمار ، دزدی و غارت،قتل آلودگی به گناهان مختلف مانند فحشاء،

 ا از جمله شهر حجاز آزادانه رواج داشت.فساد اخالقی، روابط نامشروع و میخوارگی در بسیاری از شهره
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 باده فروشی آنچنان رواج داشت که کلمه تجارت در عرف آنها برابر با باده فروشی بود.

پرچمی مبنی بر آزادی  هایشانخانهکه سر در و بامهای  شدمیذات اعالم به زنان صاحب عالمت و پرچم اطالق 

 ورود مردان اجنبی وجود داشت.

 ن عبارت بود از: سفاکی، فزونی تعداد مقتوالن و جنگ و غارت بیشتر.شجاعت بین آنا

 .دانستندمیغیرت را زنده به گور کردن دختران 

 .آوردندمیحمایت از قبیله خود در حوادث چه حق و یا ناحق را وفا و یگانگی به حساب 

 .بردندمیسلحشوری را برای کسب قدرت و برافروختن آتش کینه بکار 

 کردندمیی تمجید از رؤسای قبایل، تشویق به غارتگری و توصیف عشق حیوانی و شراب استفاده ازشعر برا

فخر فروشی، کمیت گرایی، خرافه پرستی و افسانه گرایی حاکی از انحطاط اندیشه و خالی بودن سازمان فکری 

 اعراب از تفکر بود.

 بسیاری از ضعفهای فرهنگی آنان است.عدم توانایی در نوشتن گواه روشنی از نقص اندیشه و توجیه گر 

 زنان و نظام خانواده

. اندیشه شیءانگارانه زن، کردمیوضع زندگی  ترینفجیعزن محرومیت عجیبی در میان آنان داشت و با  .1

 مبین اوج جاهلیت فرهنگی جزیره العرب بود.

 .دکرنمیفاقد هویت حقوقی بود و هیچ قانون و یا شخص بانفوذی از حقوق وی دفاع  .2

حتی حق زدن، کشتن و آزردن  کردمیبا وی برخورد  خواستمیزن مقهور اراده مرد بود و مرد هرطور  .3

 وی را نیز داشت.
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چند همسری وازدواجهای غلط نظیر ازدواج با نامادری و روابط نامشروع امنیت حقوقی و خانوادگی زن را  .4

 سلب کرده بود.

ه، اِماء، تعویضی و ... نظام خانواده را متزلزل ساخته و شأن رواج انواع زناشویی مانند ازدواج صداق، متع .5

 زن را تا حد جانور پایین آورده بود.

 زن در بسیاری از موارد حق انتخاب همسر را نداشت. .6

و اگر پدری دخترش را  کردندمیو برخی دختران خود را زنده به گور  شمردندمیبسیاری دختر را ننگ  .7

وَ اِذا بُشِّر »سوره نحل  66 و 55. آیات شمردمیو را سعادتی برای خود مرگ زودرس ا گذاشتمیزنده 

 بیانگر نفرت آنان از دختران است.« اَحَدُهم بِاالُنثی ظَلَّ وَجهُهُ مُسودّاً وَ هُوَ کَظیمٌ

از  شدمیستمگرانه و بدون مقدمات و پیامد قانونی و بی نفقه و مهریه اجرا  هایسنتمسأله طالق که با  .8

 شویی و فرزند کشی اسفناک تر بود.زنا

 دفع یک شبهه:

 میان عشایر بیابانگرد مطرح بوده است. صرفاًمسأله دخترکشی و نگاه شیء انگارانه به زن 

 دلیل این امر، ناتوانی عشایر از حفظ زنان و کودکان درآن شرایط بحرانی بوده است.

و موقعیت ممتاز خدیجه در بین اعراب، نشانگر موقعیت مانند بلقیس و دختر لقمان بن منذر( ) زنوجود پادشاهان 

 واالی زن است.

 جواب:

سال دوازدهم بعثت( یکی از مواد پیمان را خودداری از زنده ) یثربیانص( در نخستین پیمان عقبه با ) اکرم. پیامبر 1

 به گور کردن دختران قرار داد.
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دن هشت دختر خود به جهت رسم غلط جاهلیت ص( به زنده به گور کر) پیامبر. قیس بن عاصم در محضر 2

 اعتراف کرد.

بلقیس( سخن گفته است بر موضوع ننگ و عار بودن دختر در بین ) سبأ. همانطور که قرآن کریم از پادشاهی ملکه 3

 اعراب نیز تأکید کرده است.

 وضعیت اقتصادی

 منابع عمده اقتصادی عربستان عبارتند از:

 پشتوانه اقتصادی عربستان: .1

اد و ستد جواهر و سنگهای قیمتی، کشاورزی و دامداری در مناطق مستعد و دارای آب و درآمد حاصل از کعبه در د

 ایام خاص.

 درآمد قبایل: .2

 غارت و دزدی، غنیمت و برده گیری، قمار، ربا، کم فروشی و داد و ستدهای نادرست.

 پدیده اقتصادی: ترینارزنده .3

 ایمنطقهصلی برای رونق بخشیدن به تجارت داخلی و خارجی در هر شهر و ف هاینمایشگاهبرگزاری بازارها و 

 متناسب با موقعیت جغرافیایی و اجتماعی. مانند شهرهای دومه الجندل، عدن، صنعا و عکاظ.

 اوضاع دینی

 د.از تعدد خدایان و طبیعت پرستی بو ایآمیزهعنصر اصلی دین قبایل عرب جاهلی، شرک و بت پرستی و به تعبیری 

 اعتقاد به جن، ارواح و پرستش ماه و ستارگان، بویژه ستاره شعرای یمانی، در میان برخی از قبایل رواج داشت.
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« صنم» بود، اگر به شکل انسان رسیدمی 366و بتواره های عرب که شمار آن در آستانه ظهوراسالم به  هابت

 و درختان. هاخانهی مقدس وبرخی مانند سنگها شدمینامیده « وثن» نداشت،  وچنانچه شکل خاصی

و خود را پیرو دین  کردندمیبت پرستی و انحرافات پرهیز  از پیوستن به یهود ومسیحیت، بدون گروهی از عربها نیز،

 این گروه حنیف یا حنفا شهرت داشتند. خواندندمیابراهیم و اسماعیل 

و زرتشی نیز  کیشمانیو در نقاطی مانند حیره،  مسیحیت و دین یهود در نقاطی مانند نجران و یثرب گسترش داشت

 مورد توجه بود.

آیین یهود و مسیحیت  هایآموزه، باورهای موهم و آداب ورسوم خرافی در میان عربها، از هااسطورهبسیاری از 

شرک و  هاترینآنمهمکه  شماردهامیعرب)مورخ( بیش از هشت نوع عقیده دینی برای  یعقوبی .شدمیشمرده 

 هریت است.د

 ع( در تبیین دین ورزی عرب جاهلی:) علیدیدگاه امام 

 و شما ای قوم عرب، بدترین دین را داشتید... در میان شما بتها افراشته و گناهان بال شما را بسته بود.

 هایخواستهص( را در حالی برانگیخت که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده، ) محمدخداوند سبحان حضرت 

، گروهی ملحد و منکر بودند و کردندمیخدا را به مخلوقش تشبیه  ایدستهمتفرق بودند.  هایگروهنقیض و  ضد و

 جمعی معبودهایی جز خدای یگانه داشتند. اما او آنها را از گمراهی رهانید و از جهالت نجات بخشید.

 تاریخ جاهلیت و مفهوم آن

. گیردمیبر نادانی، حماقت، سفاهت و بی خردی را نیز در بر  شه جهل گرفته شده و عالوهیاز ر« تیجاهل»کلمه 

. بدین ترتیب، نامدمیو هر انسان متکبر و خودرأی را نیز جاهل  داندنمیقرآن کریم جاهل را پیوسته به معنای نادان 

میدوار منطقی و باورهای معنوی و ا -معقول، موازین فرهنگی هایارزشجاهلیت دورانی است که زندگی مردم از 

 کننده تهی باشد.
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محدوده زمانی  ایعدهن بار از طرف قرآن نسبت به دوران قبل از بعثت بکار رفته از این رو یعنوان جاهلیت برای اول

 .انددانستهسال پیش از اسالم و محدوده مکانی آن را شبه جزیره عربستان  266تا  156آن را 

برای جاهلیت محدوده زمانی و مکانی مشخصی منظور نشده  ابیمیمیبا دقت در قرآن و دیگر منابع اسالمی در 

 گفت جاهلیت منحصر در زمان، مردم، قبیله و یا گروهی خاص است. تواننمیاست. لذا 

گفت شبه جزیره عربستان مصداق کامل جاهلیت است. زیرا بیشتر مردم این منطقه علیرغم اندیشه  توانمیفقط 

 ار شرک و تاریک اندیشی بودند.توحیدی همچون دین ابراهیم، دچ

 جاهلیت در قرآن:

 ن قرار هستند:یکلمه جاهلیت چهار مرتبه در قرآن به کار رفته است. معیارهای جاهلیت از دید قرآن از ا

در زمان  د و چنان کهیبمان هایتانخانه؛ و در یة االولیوتِکُنَّ و ال تَبَرَجْنَّ تَبَرُّجَ الجاهِلیبُ یوَ قَرْنَ ف». خودنمایی 1

 (33 آیهاحزاب «)د.یخود را آشکار مکن هایزینت، کردندمیت ین جاهلیشیپ

آل «)ک گمان جاهلی.یر حق دارند یخداوند گمان غ درمورد ةِ؛یرَالحَقِّ ظَنَّ الجاهِلیظُنُّونَ بِاهلل غَی» . گمانهای ناروا:2

 (154 آیهعمران 

حکم  آیا وقِنون؛یبغُون وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اهلل حُکْماً لِقَوْمٍ یةِ یالجاهِل اَفَحُکْمَ» . داوری غلط و پیروی از حکومت ناحق:3

 (56 مائده«)ن هستند چه حکمی از حکم خدا بهتر است.یقی؟ برای آن مردمی که اهل جویندمیت را یجاهل

می گرفتند که دل یةِ؛ آنگاه که کافران تصمیة الجاهِلیةُ حَمِیقُلُوبهمْ الْحَم ینَ کَفَروا فیاِذْ جَعَلَ الَّذ» . تعصبات جاهلی:4

 (26 آیهفتح «)به تعصب، تعصب جاهلی بسپارند.

 جاهلیت در نهج البالغه:
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لجاجت در برابر حق، حمیت و تعصب بیجا، خودپسندی و غرور، ترک اندیشه و دین فهمی، خرد نورزیدن در  

ایان ستمگر و حکمرانان متعصب جاهل از خداشناسی، میراث داری از فرهنگ غلط گذشتگان و پیروی از پیشو

 نمودهای جاهلیت است.

 امپراطوری ایران در عصر ساسانیان

مهمی از  هایبخشکنونی هایبخشمیلیون نفر جمعیت در شرق عربستان قرار داشت. عالوه بر  146ایران با بیش از 

 ه را در برمی گرفت.حاشیه دجله و فرات و کارون( قفقاز، بخارا، سمرقند، خوارزم و غزن) عراق

این همسایه پهناور شرقی دست کم یازده قرن پیش از ظهور اسالم از حکومت برخوردار شده بود وبا تمدنی دیرپا 

. ایران از موقعیتی خاص بهره مند بود؛ اما در آستانه پیدایش آمدمییکی از دو قطب مقتدر آن روزگار به شمار 

 .بردمیمومی رنج اسالم، به دالیل متعدد از نارضایتی ع

 حکومت و سازمان جامعه

استبدادی بود. پادشاهان ساسانی خود را موجوداتی برتر از بشر، فرزندان خدا و  کامالًنوع حکومت سلطنتی و 

، ولی پروراندندنمی. حکومت امری موروثی بود و دیگران هوای آن را در سر دانستندمیدارای شخصیت ربانی 

صاحب مقام به جان یکدیگر افتاده و با کودتاها، کشتارها و...در جامعه هرج و مرج پدید اعضای همان خاندان در ت

 .آوردندمی

الدی به تخت نشسته بود در یم 551ز که از سال ید اسالم خسروپرویران را همزمان با طلوع خورشیتخت و تاج ا

 ار داشت..یاخت

 توانستمیطراحی شده بود که هر فرد  ایونهگحقوق اجتماعی و روابط انسانی بر اساس نظام طبقاتی به 

 استفاده کند. هامنصبو  هاموقعیتاستعدادهای خود را در طبقه خود بیازماید و فقط در حد خود باال رفته و از 
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دانش اندوزی و مالکیت اختصاصی بود و مردم عادی و حتی طبقات متوسط برای اینکه با شرافتمندان رقابت نکنند 

 بی نصیب بودند.از این امور 

درصدچون  58در امپراطوری ساسانی اقلیتی در حدود یک ونیم میلیون نفر همه چیز را در اختیار داشت و بیش از 

 بردگان از حقوق اساسی محروم بودند

 نظام خانوادگی و حقوق زن

 مرد ریاست مطلق داشت و از نظر تعداد همسرانش با محدودیتی روبه رو نبود. .1

 ، به دلیل تشویق برخی از منابع زردتشتی، رواج داشت.ازدواج با محارم .2

 .آمدمیزن از شخصیت حقوقی بی بهره بود و در زمره وسایل زندگی به شمار  .3

 .بهدیگرانبفروشد کودکانش را ازخود براند یا چون برده و شی  توانستمیپدر تا آنجا که اختیار داشت که  .4

مردی  به درانجام وظایفش کوتاهی کرده باشد، آنکهبی کی از همسرانش را،یهمسر یا  توانستمیشوهر  .5

 دیگر بسپارد تا از خدماتش بهره گیرد.

 وضعیت مذهب

 زرتشتی، یهودی، مسیحی، مانوی، صابئی و مزدکیادیان رایج در ایران: 

 آیین زرتشتآیین رسمی: 

حامیان اصلی دین ) وحانیانرآن را آیین آسمانی خواند. حتی  شدنمیآن چنان باخرافات آمیخته بود که هرگز 

 .کردندمیزرتشت( نگران بودند و از اجرای شعایرآن سرپیچی 
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ویژگی اصلی و بدون تردید این دین در زمان ساسانیان اعتقاد به یک ثنویت جهانی )اهورامزدا واهریمن( بود. 

، جهان وآفریدگار آن دارای در آیین زرتشت پدیدآمده است تعالیممانیبه سبب  شودمیبراساس این اعتقاد که گفته 

 دومبدأبود: خیرات و شرور.

 امپراطوری روم شرقی

از اروپای کنونی و آفریقا را در  ایهایعمدهبخشدر شمال جزیره العرب قرار داشت و آسیای صغیر، شامات، مصر و 

دی یوستینیانوس . در قرن ششم میالشدمی. قسطنطنیه پایتخت آن بود و با استبداد و سلطنت اداره گرفتمیبر 

 .آیدمیامپراطور بیزانس بود. چهل سال از دوران فرمانروایی او، عصر رویدادهای بزرگ به شمار 

 علل نارضایتی مردم از حکومت:

سنگینی روز افزون مالیاتها، شانی خالی کردن ثروت مندان به یاری رشوه از پرداخت مالیات، اعمال زندان و 

دولتی هنگام گرفتن مالیات، خودکامگی، تبعیض نژادی، انحطاط اخالقی و  شکنجه محرومان توسط مأموران

 توان فرسا بخشی از علل نارضایتی مردم بود. هایجنگ

 وضعیت دینی

 رؤیایی.قسطنطنین به سبب م 313مسیحیت ازآغاز قرن جهارم میالدی دین رسمی امپراطور اعالم شد. درسال 

 مسیحیت خود را نشان داد. ایفرقهاین پس مشکالت داخلی و درون  فرمان آزادی مسیحیت را اعالم کرد و از

نفری اسقفان نیقیه را مأمور رسیدگی آن  366 یموجب شد امپراتور شورا «آتاناسیوس» و« آریوس» فکرینزاع 

روح القدس را وارد مسیحیت ساخت،  ایاعتقادنامهبحث و برسی، ضمن صدور  هاماهاز  پسساخت. این شورا 

 را رسمیت بخشید وافکار واقعی مسیح را نابود کرد.تثلیث 

سکوالریسم و کنار زدن دین از جامعه وتجربه زندگی افراطی ونامعقول، در عملکرد کلیسای قرون وسطا ریشه دارد 

 که اساس آن در قرن چهارم میالدی نهاده شد.
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 نظام طبقاتی

ر هر درجه از شایستگی یا بی لیاقتی از مزایای در امپراطوری روم، شایستگی ذاتی مالک شخصیت نبود و هرکس د

 .شدمیمخصوص طبقه خود بهره مند 

 .شدندمی، بردگان، و طبقه متوسط تقسیم هاشوالیهمردم به چهارطبقه اشراف، 

 :فرمایدمیامام علی )ع( در ترسیم وضعیت جهان درعصر بعثت 

ه و نادانی فرو رفته بودند و در سرگردانی به سر خداوند پیامبرش را زمانی مبعوث ساخت که مردم در غرقاب گنا

گمراهی چهره عقلشان را پوشیده و بر جان دلشان قفل زده شده  هایپردهو  کشیدمیافسار هالکت آنان را  بردندمی

و راهی  کردنمینور افشانی  ایگلدستهص( را زمانی فرستاد که از دین نشانی برپا نبود و هیچ ) محمد خداوند بود.

 شکار نبود.آ

 تاریخ پیامبر اسالم )والدت، بعثت، دعوت(

 کودکی و نوجوانی

 لهبنی زهرهیپدرگرامی اش عبداهلل و مادر ارجمندش آمنه دختر وهب بن عبد مناف بزرگ قبنسب: 

م( ولی  576) الفیلع االول سال عام یعه تولد آن حضرت را پس از طلوع فجر روز جمعه هفدهم ربین شیمحدثتولد: 

 .اندکردهمندان اهل سنت در روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول سال عام الفیل ذکر دانش

ری از افتادگان یاری و دستگکویکه به بخشندگی، نکامبر )ص( یعبدالمطلب، جد اول پص( به دایه: ) پیامبرسپردن 

ه از یمه سعدیعرب همراه حلا به رسم بزرگان یر آمنه و یافی بودن شکد به علت نایادگار عبداهلل را شایشهرت داشت 

و  کط پایه، در محکرون میه( فرستاد تا در بیه به شجاعت و فصاحت معروف بودند به روستا )بادکسعد له بنییقب
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ن جلوه آن در روستا و صحرا یترلیه در آن زمان اصک ح عربی رایهوای سالم، بزرگ شود؛ سخن گفتن به لهجه فص

 شتر بود مصون بماند.یه خطر آن برای نوزادان بکاحتمالی وبای شهر  مارییرد و از بیشد فرا گافت میی

ده از یش از تولد، پدر ارجمندش را از دست داد. چون به شش سالگی گام نهاد، مادر مهربانش دیص( ب) پیامبر

ب، ن پس، ابوطالیگر شتافت. از ایای گرانقدرش عبدالمطلب به سرای دیجهان فرو بست و در حدود هشت سالگی، ن

 ه تنگدستی بزرگوار بود، حامی محمد )ص( شد.ک

 کلید شخصیت محمد )ص( در نوجوانی و جوانی

 پاکی، راستی و درستی، تفکر و وقار و شرافتمندی و جالل وی بی نظیر بود.

 در راستی و درستی و امانت بی مانند بود. 

 ار بود.مت و حوصله در تمام حرکاتش ظاهر و آشکیصدق لهجه، راستی کردار، مال 

 ط آلوده مکه مانند مراسم شب نشینی، لهو و خوشگذرانی، شراب، انجام قمار و ... بر کناربود.یهای محیاز آلودگ

 شودمیبحدی که به محمد امین مشهور گردید. امین به فرد امانتدار، راستگو، باوقار، خوش خلق، و شرافتمند گفته  

 .کندمیکه از هر ناپاکی و گناه اجتناب 

 نیجوا

اه به یو پرچم س بردندمیآور در آلودگی به سر ای شرمهنساالن به گونهکه حتی کره جامعه حجاز یدر فضای ت

ر نادرست یعبداهلل هرگز تأث کت، فرزند پاین موقعیها نصب شده بود. در ات بر فراز برخی از خانهیعالمت جاهل

 خواندند.می« نیام»دشمنانش او را ه حتی بعدها کرفت و چنان در درستی و صداقت شهره شد ینپذ

 .دگانبرخاستیبهدادخواهیستمد( الفضولحلف) «اریکویکون جوانمردی»مان یت در پکسالگی، با شر 26در 
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سالگی و جلوگیری از یک درگیری خونین قبایلی با شرکت  25داوری خردمندانه درباره نصب حجراالسود در سن 

 ص( دارد.) پیامبرفت و مقبولیت دادن تمام قبایل و گروهها نشان از شرا

 ازدواج

لد با یجه دختر خویامانت و درستی محمد )ص( در جوانی موجب شد زن ثروتمند و عفیفی از مردم مکه بنام خد

 ص( عقد مضاربه امضا نموده و او را برای تجارت به شام بفرستد.) پیامبر

جه، یاری خدیت و هوشید. درایدیجه را فزونی بخشص( به شام شوق خ) پیامبرز سفر تجارتی یانگاخبار معنوی دل 

سال  46ه حدود کجه یساگی با خد 25ش در ین جوان قریتربیب نجین ترتینه خواستگاری را فراهم آورد. بدیزم

گر تنها بانوی خانه یز محمد )ص( خواند. او دینکن پس خود را یش بود از ایه قرکه ملکجه یرد. خدکداشت ازدواج 

 آمد.ق راهش به شمار مییه همراز، همدم، همدل و رفکمحمد نبود، بل

ق درونی، یهای عماندیشه افت.یش به خلوت و انزوا در وجود حضرت )ص( فزونی یپس از ازدواج با خدیجه گرا

ز یلی اسرارآمکشه به شیشتر شد و خلوت و اندیبا مردم، روز به روز ب اشروحیط و فاصله یناسازگاری مح

 .آزردمیه و اجتماع آن روحش را کا میفت. گواش را فراگرزندگی

. تحنث به معنای دوری کردمیو در آنجا تحنث  شتافتمیه و غار حرا کهای اطراف موهکدر طول سال، بارها به 

 .رسیدمین امر در ماه رمضان به اوج یگزیدن و خلوت کردن است. ا

های جهان خلقت به تفکر یدر آثار صنع خدا و شگفت ان غار می نشست ویو م هاکوهدر دامنه  هامدتص( ) پیامبر

 .شدمیاز سرگرم یو با خدای جهان به راز و ن پرداختمی

. من او را گزیدمیوه حرا اقامت کص( هر سال در ) پیامبر: فرمایدمیی و خلوتش علی بن ابی طالب )ع( یار تنهای

 .کردممیو بوی نبوت را استشمام  دیدممی. نور وحی و رسالت را دیدنمیسی وی را کوجز من  دیدممی
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 آغاز رسالت

سر مال انسانی و عقالنی را در چهل سالگی پشتکن مراحل یتره محمد )ص( عالیک، در حالی رجب 27

ت یه آرامشی روحانی وجودش را فرا گرفته بود فرمان رسالت از سوی حضرت احدکشبی مهیگذاشت، در نمی

ت، یه معنوید بر پایت و دعوت جدیت بعثت، هدایب ماهین ترتیبدو ابالغ شد و بد «خواندن»صادر شد و با امر به 

 ار شد.کانسان و علم آش

ی و من یامبر خدایمحمد تو پ ایوییام آسمانیرد و پکب مییل را تعقیه با نگاهش جبرئکحضرت )ص( در حالی 

 مد و روانه منزل شد.رون آی، از غار حرا بافکندمین یفرشته وحی خداوندم در دل و جانش طن

ی داشت، یاش آشناشهیای اندیده بود و با زوایه در پانزده سال زندگی با وی از او جز راستی و درستی ندکجه یخد

ص( نسیم قرار و تکیه گاهی ارزنده ) پیامبرمان آورد. ایمان خدیجه برای یگفت و بی درنگ ا یکرسالتش را تبر

 .آمدمیبشمار 

افته بود، با مشاهده یر نظر او پرورش یاش را در خانه رسول خدا )ص( گذرانده و زده ساله شتر عمریه بکعلی )ع( 

 گانگی خدا و رسالت حضرت محمد )ص( گواهی داد.یهای فرود آمدن فرشته وحی، به نشانه

 دعوت خصوصی ـ پنهانی و تبلیغ عملی

 رحله انجام داد:خود را به تدریج و در سه م مأموریتص( پس از بعثت ) اسالمپیامبر 

 الف( دعوت پنهانی

ص( اجازه اعالن ) پیامبر، به هاخرافهه و فرو رفتن مردم در مرداب کن میسابقه طوالنی شرک و بت پرست در سرزم

. این دعوت جز برای گروه خاصی از اهل دادنمیت یه همه مظاهر جاهلیدن دفعی علیدی و شوریباره دعوت توحیک

 معرفت، قابل تحمل نبود.
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غ و یدار است، تبلشهیق و ریدئولوژی غنی شرط اساسی اصالحات عمیشه قوی و ایه اندکنیت به ایرسول خدا، باعنا

های اصلی ت هستهیری و تربیرد تا با عضوگک، آغاز شدهر آورده یه گاهی از آن به پنهانی تعبکدعوت خصوصی را 

 آورد. رومندش را فراهمیار و عمومی منطق نکنه اعالم آشیغ، زمیتبل

ت ضدستم و یپرداخت و ماهان نمیکیردار مکد و یی از عقایجوبیارا به عکن دوره سه ساله، محمد )ص( آشیدر ا

د یمی بعدتر زکجه )ع( و یای آرام همراه علی )ع( و خده با چهرهکساخت؛ بلار نمیکش را آشیت دعوت خویاشراف

ه، مانند مسجدالحرام و منا، کت میز پرجمعکدادند در مرال میکه اساس سازمان اجتماعی و امت او را شکبن حارثه 

وه که مجموعه معارف معنوی برای ارتباط با معبود است، در پای ک. او نماز را پرداختمیش خدای واحد یایبه ن

 داشت.ن )منزل ارقم( و گاهی فراروی مخالفان برپا مییی از مسلمانان نخستیکصفا و در منزل 

 جهت گیری اجتماعی دعوت سه مسلمانان نخست و

ن فردی بود یع( نخست) علیان جوانان )مردان( امام یه مسلمان شد. از مکن زنی بود یجه نخستیبه اتفاق مورخان، خد

ن زمان یه به غالمی فروخته بودند و در اکش او را در بازار میها په سالکز ید بن حارثه نید. زیامبر خدا گرویه به پک

 رده بود.کز او را در راه خدا آزاد یامبر )ص( نیه و پیبر هدامیجه او را به پیخد

رد. در واقع اسالم آوردن خدیجه، علی و کهای جاهلی اقدام ری برضد ارزشیموضعگ یکاسالم از همان آغاز به 

 جاهلی بود؛ زیرا: هایارزشزید بن حارثه آغاز جنگ با 

 سه مسلمانان نخست و جهت گیری اجتماعی دعوت

 ز بود:یه اصالت و برتری به سه چکلی آن روز مجامعه جاه

 مرد بودن .1

 مسن بودن. .2
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 آزاد بودن. .3

 زن، ارزش مرد بودن و مردساالری نفی شد. یکجه به عنوان یبا اسالم خد

ه یز مورد استناد قرار گرفت، بی پایه بعدها نکنوجوان بود اصل اعتبار فزونی سن را  یکه کاسالم علی بن ابی طالب 

 د.یگرد

ره را مورد حمله یجزج در شبهیرا دارید بن حارثه به عنوان غالم آزاد شده رسول خدا )ص(، نظام برده یز اسالم

 قرار داد.

 انذار خویشاوندان و دعوت آشکار

نه ذهنی و اجتماعی دعوت عمومی و علنی را یش گروندگان او زمیرم )ص( و افزاکغ عملی رسول ایسه سال تبل

اند به ه ابوطالب، حمزه و ابولهب از آن جملهکان و فرزند زادگان عبدالمطلب یکاز نزد تن 46ش از یفراهم آورد. ب

ای گسترد. پس از صرف غذا رسول خدا همگی را به ع( به دستور خدا )ع( سفره) علیمهمانی دعوت شدند و 

رد و هر سه کرار کن موضوع را سه بار تینند، اکاری یاری خواست تا او را یرد و از جمع حاضر کخداوند دعوت 

ن من در ین، برادر، وصی و جانشیرد و فرمود: اکع( پاسخ داد و رسول خدا )ص( به علی )ع( اشاره ) علیبار فقط 

 ان شماست.یم

 دعوت عمومی و آغاز صف بندی موحدان و مشرکان در مکه

لی گامی بلند ت خود در دعوت اجتماعی و گذر از جامعه جاهین مرحله از مأموریرسول خدا )ص( در سوم

ا ی»ن یرد، طنکرا به وی ابالغ « فاصدع بما تؤمر»ت عمومی یه فرشته وحی فرمان هداکبرداشت و پس از آن

 رد.کد و عموم مردم را به اسالم دعوت یچیوه صفا پکاو در « صباحاه
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خدای واحد و ی خدا، پرستش یتایکه بر سه محور عمده ک -امبر )ص(یرومند پیات الهی و منطق نینده آیم فزاینس

رد اجتماعی دعوت جلب کارکار از مردم را به ید استوار بودنظر بسیپرستی، و رستگاری در پرتو توحسرزنش بت

 های زیر برآشفتند.ر فرو رفتند و گروهکای به تفرد. گروهی اسالم آوردند، دستهک

 دعوت عمومی و آغاز صف بندی موحدان و مشرکان در مکه

 .کردندمینیاکان اطاعت  که کورکورانه از هاآن .1

 کردندمیزودگذر دنیا داده بودند و به منافع خود فکر  هایخوشیآنان که دل به  .2

 .دانستندمیکسانی که خود را از سایر مردم برتر دانسته و طبقات پائین را بی مقدار  .3

 آنان که اعتقاد به جبر را بهانه قرار داده بودند. .4

 موقعیت ارزشی پیامبر و خاندانش را بپذیرند. توانستندینمگروهی که بر اثر رذایل اخالقی  .5

 .شدندهامیانسانآنان که با لجاجت و تعصب بیجا مانع بیداری سایر  .6

 علل مخالفت با اسالم

های علت ترینمهمان و منافقان بودند. برخی از یهودیان، کامبر )ص( سه گروه مشریدی پیمخالفان دعوت توح

 امبر )ص( عبارتند از:یبا پ رفتن اسالم و مخالفتینپذ

ه. این کم بر مکج و موروثی حاین رایدی دعوت و مخالفت اسالم با الهه اعراب و دینی و توحیری دیگجهت .1

 ش بوده است.ین علت مخالفت قریترعامل مهم

 م بود.کری اجتماعی دعوت و اسالم آوردن محرومان و جوانان، فروپاشی نظام اجتماعی حایگجه جهتینت .2
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ه را یه نظام اقتصادی جامعه را مورد طعن قرار داد و معبود شدن ثروت و سرماکری اقتصادی قرآن یگجهت .3

 رد.کان معرفی یرد و استغنا و ثروت را عامل طغکح یتقب

 هاشم و فرزندان عبدمنافت ارزشی بنییدن به موقعیلگی و حسادت ورزیهای قبرقابت .4

 امبر )ص(یبشر بودن پ .5

ورانه از کورکن، اطاعت کهای نابجا و ناممه آن حضرت )ص(، اعتقاد به جبر، درخواستروی آوردن مستضعفان ب

 ا از دیگر عوامل مخالفت با اسالم بود.یان و دلداگی به دنکاین

 اقدامات مشرکان

ارو با آن حضرت، وارد صحنه یا برخورد رویامبر ینه انزوای پیردن زمکا یش برای وصول به دو هدف مهیسران قر

 شدند. مبارزه

 زیشگردهای مسالمت آم

امبر ادامه یت ابوطالب از پیدانستند تا وقتی حماح را بر خود بسته بودند، مییشه صحیه راه اندکی یهاسران گروه

ان یرو، برای پانیامبر داشته باشند. از ایپارچه و خصمانه با پیکتوانند برخوردی دارد، به سبب نفوذ فراوان وی، نمی

هاشم له بنییس قبیم داشتند از رئیتصم هاآنص( نزد وی شتافتند. ) خدات ابوطالب از رسول یدن به حمایبخش

ر عاقالنه و سخنان نرم ابوطالب در سران یا او را به آنان واگذارد. تدبیار باز دارد و کا محمد را از ادامه یه کبخواهند 

 ردند و رفتند.کن، ابوطالب را رها یش اثر گذاشت. بنابرایقر

امبر )ص( یقه ابوطالب به پیز خود را از طریدآمیش برای بار دوم نزد ابوطالب شتافت، سخن تهدیرای مشورتی قرشو

 رد:کافت ین جواب را دریرساند و ا
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ری هدفم، ید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند و بخواهند من را از پیگیبه خدا سوگند، اگر خورش

ن یا در ایروز گرداند یه خداوند آن را پکرد، تا آنکن نخواهم یم است، دست بردارم، هرگز چنن اسالییغ آیه همان تبلک

 شته شوم.کراه 

 اتیاریچ گاه ازیشد گفت: سوگند به خدا، هامبر آماده مییه برای دفاع نظامی از پکداد، ابوطالب ین رویپس از ا

ت از رسول خدا )ص( از یرد و از آنان خواست در حماان را گرد آویان و مطلبیدست برنخواهم داشت. آنگاه هاشم

 رفتند.یغ نورزند. همه حاضران، جز ابولهب، سخن ابوطالب را پذیوششی درکچ یه

 ب و مجمع تهمت هماهنگیهای مردم فررنگین

 هاآنردند، کب یامبر را تصویواسطه با پد شدند، طرح گفتگوی بییر در ابوطالب نومیان از تأثکه مشرکپس از آن

دی از یه، پس از نومکان نهادند. زراندوزان میامبر در میله و پادشاهی قوم را با پیی قبیشوایالن، پکشنهاد ثروت یپ

منطق و نامعقول، های بیارهای فرابشری، پرسشکامبر )ص( روی آوردند. درخواست انجام یر به استهزای پین تدبیا

 رم )ص( بود.کات نبییه شخصیهل علهای مبارزه سپاه جوهیتهمت سحر و جنون و ... ش

 اقدامات علیه بنیان فکری نهضت

 ات قرآن بود زیرا:یام نهفته در آین سالح رسول خدا )ص( در دعوت: پیارسازترک

 .داشتمینش وا که را به واکان مکقرآن با تسخیر دلها مشر 

 اقدامات مشرکان علیه قرآن:

 دن قرآن.یم شنی. تحر1

 ل هنگام تالوت قرآناهو و جنجایجاد هی. ا2

 . اسطوره، افسانه و شعر شمردن قرآن3
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 پسندهای مردمرانی چون نضر بن حارث و نقل داستانیگهکلة معریردن مردم به وسک. سرگرم 4

 انی بودن قرآنید در وحی. ترد5

 قیزی چون افسانه غرانیستهای منطقج افسانهی. ترو6

 اقدامات علیه حامیان نهضت

 آورندگان و آزار آنان دو شگرد مشرکان جهت جلوگیری از نفوذ اسالم بود. اسالمزندگی  طیدشوارسازی شرا

 تأثیر دو شگرد:

 .کفر و شرکبازگشت تازه اسالم آوردگان به دامان 

 امبر )ص( در مردم عادی.یش به پیان رفتن گرایا از میاهش ک

 ر سال پنجم بعثتان و هواداران نهضت: عامل اصلی هجرت به حبشه دیشدت فشار بر حام

 اهداف هجرت:

 .کردمیت یده تقوید را در مسلمانان ستمدی. هجرت به حبشه روح ام1

 .ساختمیه هموار کغ در خارج از میف اسالمی و استمرار تبلیالک. هجرت راه را برای عمل به ت2

 اقدامات علیه حامیان نهضت

 هجرت دوم به حبشه:

افت. در این هجرت ینخست و با فاصله چند ماه از هجرت نخست تحقق های مهاجران پنهانی و بر اساس تجربه 

های ناشناخته را نیدی، آوارگی در سرزمیده توحیمان و ماندن بر عقین از مسلمانان، برای حفظ ایترشمار فزون

 رفتند.یپذ
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نده یطالب )نما ش برای بازگرداندن مسلمانان از حبشه با سخنان هوشمندانه جعفر بن ابییان قرکهای مشراقدام

 جه ماند.ینتامبر( بییپ

 انزوای سیاسی و محاصره اقتصادی

ش در یل و اشراف متنفذ قریدر هر جامعه است. سران قبا هااقلیتمبارزه منفی راهی آسان برای به زانو درآوردن 

ختن آن یمن آوب رساندند و ضیبه تصو ایعهدنامهص( و یارانش ) پیامبریک مبارزه منفی جهت به زانو درآوردن 

م نشدن محمد )ص( در برابر خواسته آنان تا هنگام مرگ بدان وفادار یه در صورت تسلکردند کاد یعبه، سوگند کدر 

 مان عبارتند از:ین پیباشند. بندهای ا

 د و فروش با هواداران محمد متوقف گردد.ید هرگونه خریبا

 .ی با مسلمانان ممنوع استیوند زناشویارتباط، معاشرت و پ

 رد.یت قرار گید مورد حمایشامدها بایجبهه مخالف محمد در تمام حوادث و پ

 ردند.کرا در محدوده شعب ابوطالب متمرکز  روابطشانشنهاد ابوطالب، یبنی هاشم و بنی عبدالمطلب به ناچار و با پ

 نهیهای هجرت به مدنهیه و زمکق دعوت در میتوف

 ص( در مکه:) پیامبرموفقیت 

 کوچک متکی بر ارزشهای جدید ایجامعهو تشکیل  ایقبیلهمبانی ارزشی نظام کهن  متزلزل ساختن

ص( در ) پیامبرطی مستعد جهت از بن بست خارج ساختن نظام کهن جاهلی مهمترین اهداف یگاه و محییافتن پا

 مکه بود.

 اقدامات:

 .آمدندمیه که برای حج و تجارت به مکلی یاسالم بر قبا عرضه  .1
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 گر نظیر طائف.یغ اسالم در نقاط دیه و تبلکبه خارج م رفتن .2

 نهیامبر )ص( به مدین توطئه و هجرت پیآخر

 ص( زمینه سازهجرت به مدینه) پیامبربیعت یثربیان با 

 به جهت از بین بردن اسالم« دارالندوه» درنشست مشورتی مشرکین 

 ات مطرح شده:ینظر 

 ص() اخدندن رسول کچال افاهیدن و سیشکر یبه زنج .1

 دوردست اینقطهص( به ) پیامبرد یتبع .2

 لهیارآزموده از هر قبکندگان یله نمایص( به وس) پیامبرشتن ک .3

 ص(.) پیامبرل جهت قتل یتصویب نظر سوم و آماده باش افرادی از تمام قبا .4

 ع( در لیلة المبیت و نزول آیه شریفه:) ابیطالبفداکاری علی بن 

میان مردم کسی است که برای طلب  از مرضات اهلل و اهلل رؤوف بالعباد.شری نفسه ابتغاء یو من الناس من 

 (بقره 267) و خدا نسبت به این بندگان مهربان است. فروشدمیخشنودی خدا جان خود را 
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 ص( )هجرت و حکومت() اسالمتاریخ پیامبر 

 هجرت نقش دینی، اجتماعی و سیاسی آن

 الف: واژه شناسی هجرت

و خروج است و در عرف دینی به معنی کوچ از یک سرزمین به منظور حفظ و تحکیم  هجرت به معنای کوچ

 مبانی عقیدتی و ایمانی است.

تا بتواند معاشرت، تربیت وعبادتش را  شودمیمهاجر کسی است که از محدوده طاغوت و استبداد خارج 

 متناسب با شریعت و آرمان خود ترتیب دهد.

اجر کسانی اند که به انگیزه شغلی و معیشتی و یا علل طبیعی مانند زلزله، در عرف جامعه شناسی، اقوام مه

 .اندشدهقحطی و.... و یا به منظور بهره وری از مواهب خدماتی و رفاهی به منطقه دیگر کوچ کرده و ساکن 

د در وطن خو شاناجتماعیسیاسی و  هایگرایشکه به سبب  شوندمیدر عرف سیاسی، کسانی مهاجر شناخته 

 .اندشدهاز امنیت جانی، مالی و حیثیتی برخوردار نیستند و طبعاً به سرزمین دیگر گریخته و یا پناهنده 

 ب. فلسفه هجرت در قرآن

 یکایکفه ین، وظی. بنابرایابدنمیش دست یمال باطنی خوکعت فطری و یای به طبانسان در هر جا و هر جامعه

پرستی و ... رواج دارد روی گردانند ه در آن ظلم، زشتی، انسانکای ه از جامعهکن است یامل اکافراد خواهان ت

 وندند.یشتر است، بپیشدن و ماندن در آن بتاپرستیکنه یط و زمیه شراکو به جمعی 

ن و اشاعه ییعنی اقامه آیه برای خدا کرد، بلکد هجرت یی نبایجواندوزی و سلطهم اسالم، برای مالیبنابر تعال

ها، به هدف نیت نمود. پس اسالم هدف هجرت را از چپاول اقوام و تسلط بر سرزمکرد حیعت وی بایشر

 معنوی برگرداند.
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هدف اصلی اسالم از هجرت یک هدف معنوی برای ارتقا دین و اعتقادات شخص مهاجر است و نه برای چپاول 

 و غارت.

 ج. ظرایف سفر معنوی پیامبر

ای از چ خانهیه هکامبر بود به طوری یامالً آماده استقبال از پکنه یسان شهر مدینوخیره و تاریبه اتفاق س .1

اری از یس بسکص( بر ع) پیامبر، رفتمیرم سخن که در آنجا از رسول اکهای انصار نماند، مگر آنخانه

الت و کان مشیخت و آنها را تنها در میروانش از دام بال نگریش از پیرهبران، به محض احساس خطر، پ

 م به هجرت گرفت.ینه تصمیت مهاجران به مدکه پس از حرکرد. بلکرها ن هاسختی

مت نشمرد و به یه به رسم امانت نزد رسول )ص( سپرده بودند غنکاری از رهبران، اموالی را یبرخالف بس .2

ه همه کهای مردم را بدانان بازگرداند، در حالی ه گذاشت تا سپردهکه علی )ع( را در مکهمراه خود نبرد؛ بل

 روان وی نبودند.یم و صاحبان امانت از پآن مرد

 س ملت و گسترش اسالمیتأس

ان یه قرار گرفت و تا پاکنه و میده قبامورد استقبال گروهی از اهالی مدکرسول خدا )ص( روز دوشنبه در ده

 اد نهاد.یگر مسلمانان بودمسجدی بنیت نبوت و دیاروان اهل بکه منتظر کهفته 

بردندفرا مان به رسول خدا به سر مییشه اینانش سه سال در اندکه ساکب را ثریجانی خاص سراسر یشور و ه

 گفتند.امبر سخن مییده پیو اخالق پسند یکگرفته بود و همه درباره صفات ن

 طلع البدر علینامن ثنیات الوداع

 وجب الشکر علیناما دعا اهلل داع

 المبعوث فیناجئت باالمر المطاع هاای
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 ما طلوع کرد. بر« یات الوداعثن» ازماه شب چهارده 

 به ما واجب است. خواندمیسپاس این نعمت تا نیایشگری خدا را 

 پیروی خواهد شد. ایآوردهای فرستاده به سوی ما، آنچه 

ه با ک ن خطبه نماز جمعهیوب، به اقامه نماز جماعت پرداخت و در اولیحضرت پس از استقرار در خانه ابوا

 ن با مردم سخن گفت.یگزار شد درباره اصول دحضور انصار و مهاجران بر

ز آموزش و پرورش و پرستش، کنهاد اجتماعی، نشان وحدت مسلمانان، مر یکس مسجد به مثابة یتأس

 ن و دانش بود.یوند دین اقدام عملی حضرت محمد )ص( در جهت پین و نخستیترمهم

 وند معنوی افرادیه پیوحدت جامعه در سا

ارآزموده، کاستمداران یاز این رو س کندنمیا تنها جهات سیاسی و حقوقی تأمین وحدت و پویایی جامعه ر

اد نهند. در یهن جامعه بنکدار و شهیهای اجتماعی و فرهنگی رهای خود را بر سنتن آرمانیتروشندانقالبیکمی

مختلف بین دو  هایانگیزهکه به  بود« حلف» یکدیگرسنت برای پیوند روح قبایل با  ترینقویآن روزگار 

 .آوردمیبیگانه، خویشاوندی پدید 

 عوامل سبب ساز عقد اخوت بین انصار و مهاجرین:

 الف: دوگانگی بین دو قبیله اوس و خزرج عامل وجود رخنه در امت اسالمی بود.

 .دادمیان آینده را در پرده ابهام قرار کیان و میثربیهمشهری گری  تعصب ب:

 نشین نومسلمان د اعراب بادیهیج: تعصبی شد

 .بخشیدمی، دامنه اختالفات را فزونی یکنده نزدیمان آوردگان، در آین تازه اید: گوناگونی زبان، نژاد و زادگاه ا

 رهاورد عقد اخوت:
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 ت افراد.یوند معنوی به جای تعصب قومی و حزبی به درون شخصینی و پیمانی دیپ. نفوذ دادن هم1

نشان نهاده بودند، در سرپرستی انصار قرار یه به سودای حفظ دکرا در م ندارشانه همه دار و ک. مهاجران 2

 شدند. یکش آنان شریگرفتند و درمزرعه، خانه و آسا

 گر.یدیکاسی و اجتماعی یهای سماری و دشوارییت مسلمانان در برابر تنگدستی، بی. احساس مسئوول3

 امبر )ص( و علی )ع(:یمان برادری پیل پیتحل 

عواطف دو  یک، معضل تحرشدمیا خزرج بسته یتن از اوس  یکص( و ) خداان رسول یم اگر عقد اخوت

د و هم از بروز ید ورزکیی او با خود تأیع(، هم بر همتا) علیص(، با انتخاب ) پیامبر. آمدمیش یگروه انصار پ

 رد.کری یشگیبحران و تعصبات جاهلی پ

 ن قانون اساسییز در قالب نخستیآمستی مسالمتیهمز

 ص(:) پیامبرخصوصیت منحصر به فرد منشور اساسی 

اسی و یالت اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، سکان بردن مشیش از پنجاه بند برای از مین منشور با داشتن بیا

دن یت بخشین قانون، احترام به مخالفان و رسمیژگی ایو ترینبدیعفرهنگی امروزه مسلمانان نیز سودمند است. 

 نی است.یدهای تیبه حقوق اقل

 بخشهای اصلی منشور:

گر در همان مقطع زمانی یدیکت متقابل انصار و مهاجر نسبت به ی. روابط مسلمانان اوس و خزرج و مسئول1

 خاص.

 هود.ین مسلمانان و یتعرض ب ک. قرارداد تر2

 هاست.ه حافظ وحدت مسلمانان در همه زمانک. بخش عمومی و جهانی 3
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 ن قانون اساسییب نخستز در قالیآمستی مسالمتیهمز

 بندهایی از قانون نامه عمومی مدینه چنین است:

 مسلمانان ملتی واحدند. .1

 .فرزندخودشانباشند ،هرچندستمگر ؛ٰ  مسلمانان باید عدالت پیشه باشند و در برابر ستمگران متحد گردند .2

 مسلمانان باید یار و غمخوار هم و یاری کننده بینوایان باشند. .3

 ارزش یکسان دارد و هیچ امتیازی میان آنان نیست.خون همه مسلمانان  .4

 هرمسلمانی که به کسی پناه دهد، پناه او نزد همه مسلمانان محترم است. .5

 اگر مسلمانی مسلمان دیگری را بکشد، باید قصاص شود؛ مگر آنکه اولیای مقتول از قصاص چشم بپوشند. .6

ی حق ندارد بدون حضور دیگران پیمان صلح همه مسلمانان باید در پیمان صلح شرکت کنند و هیچ مسلمان .7

 منعقد سازد.

اگر فردی از یهود اسالم آورد، ازکمک و یاری مسلمانان برخوردار خاهد شد و با مسلمانان دیگر تفاوتی  .8

 ندارد.

با این تفاوت که یهود مطابق  شوندمییهود بنی عوف و سایر مسلمانان با مؤمنان در حکم یک امت شناخته  .5

 و مسلمانان بر اساس اوامر دین خود. کندمیخود عمل دستور دین 

 اگر مسلمانی پیمان بست، حق ندارد پیمان شکن باشد. .16

 ص( است.) خداتنها مرجع اختالفات قضایی، حقوقی و جنایی رسول  .11

 امضا کنندگان این پیمان دفاع مشترک از یثرب را به عهده دارند. .12
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 ص( در اختالفات قضایی، حقوقی و جنایی است.) پیامبریت بند پیمان نامه عمومی مدینه، مرجع ترینمهم

 جی مناسبات اقتصادی به سوی عدالتیدهی تدر جهت

 ن مصادیق قلمرو عدالت:یترعدالت اقتصادی از مهم

 ص( راهی برای اجرای عدالت اقتصادی.) پیامبراعالم و به اجرا گذاشتن حکم تخلف ناپذیر زکات توسط 

 (امبر )صیهای پت جنگیماه

 جنگ از منظر علم فلسفه:

وجود شرور و مفاسدی چون جنگ، الزمه وجودی طبیعت و تزاحمات مادی است و عالم طبیعت بدون شر 

 .شودنمیتصور 

 جنگ از منظر علم جامعه شناسی:

انسان از سویی زیست اجتماعی دارد و بدون آن ادامه زندگی برایش امکان پذیر نیست. از سوی دیگر عواملی 

و از بروز کشمکش  شودمیجهل، دوست داشتن خویشتن و منفعت طلبی سبب تزاحم بین افراد جامعه مانند 

گریزی نیست. گذشته از برخی اسباب طبیعی، علل و عوامل خاصی مانند وجود افراد ستمگر و قدرت طلب نیز 

 از دیگر عوامل درگیری است.

 امبر )ص(یهای پت جنگیماه

 ن و منابع دینی:موارد جواز جنگ از منظر قرآ

ه کزی کرانی مرایری از خطر ویها و جلوگن، محفوظ ماندن پرستشگاهیری از آلودگی و فساد زمیجلوگ .1

 .زنندمیت قانون الهی دم یمکدرمقابل جباران و طاغوتان از حا
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 .مال، رستگاری و سعادت انسانهاکری از ستمگری و دفاع از مظلومان و تنها برای مقابله با موانع یجلوگ .2

نار کدر  توانندمید گوناگون یان و عقایروان ادیست و پیگر جنگ نهیز توجینی نیاز نظر اسالم اختالفات د .3

با  کهای مشتره در ارزشکزند، بلیزی بپرهینند و نه تنها از جنگ و خونرکگر با مسالمت زندگی یدیک

 نند.کاری کگر همیدیک

تاب، کای اهل : »فرمایدمیرم )ص( کامبر ایتاب، از زبان پکهل ز مسلمانان با ایآمخداوند درباره زندگی مسالمت

 «م.یسان است، استواری بورزیکان ما و شما یه مکد بر آن سخن حق ییایب

 فلسفه جهاد در اسالم:

تجاوز و ستم استوار بود و  کان، بر تریهودیا یفار کان، کریها با مشریامبر )ص( در تمامی درگیره عملی پیس

های مردم، براساس ارزش هایآزادین مصالح واقعی و یجهاد در اسالم، برقراری عدالت و تأماساساً فلسفه 

 نی بوده است.یانسانی و د

 لمه.کت اعتالی یمحورص( در جنگها: ) پیامبرجاودانگی 

 ص( و بسیج نیروها) پیامبر

 ص( جهت بسیج نیروها:) هایپیامبرشیوه

 استقبال از رزمندگان و بدرقه آنان .1

 تبلیغاتی ضد جنگ و شایعه سازان هایکانوند جدی با برخور .2

 نوید پیروزی و تشویق رزمندگان .3

 پیشگام نمودن خویشان در صف مقدم جبهه .4

 طرح مسئله شهادت به عنوان کمال آرمانی انسان و بیان اهمیت جهاد در راه خدا .5
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 لنشیناستفاده از ابزارهای تبلیغاتی مانند اشعار، سرودها و تالوت قرآن با صوت د .6

 مانورهای نظامی و تبلیغاتی در هنگام اعزام نیروها .7

 دعا و نیایش برای پیروزی رزمندگان .8

 استقامت و پایداری بی نظیر در میدان جنگ .5

 سخنرانی قبل از اعزام نیرو یا درگیری نظامی .16

 سهیم گرداندن زنان مؤمن در تشویق مجاهدان .11

 دیدار با مجروحان و دلجویی از آنان .12

 ر جنگییتداب

 (:ص) پیامبر جنگی اصول ترینهمم 

 ق.یهای دقرییآوری اطالعات، آمار و خبرگق جمعیامل دشمن از طرکق و یی دقیشناسا .1

 های همزمان در چند جبهه.اجتناب از جنگ .2

 ری و مخفی نگه داشتن اسرار نظامی.یت اصل غافلگیرعا .3

 فشار اقتصادی بر دشمن. .4

 اتی.یهای عملت در پوششروهای تهاجمی و ضربتی و سرعیری از نیگبهره .5

 د نبرد.یشگامی در تمامی لحظات بحرانی و محورهای تشدیفرماندهی عالی و پ .6

 امل وحدت مجاهدان.کمراقبت  .7
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 وه جنگ روانی.یق و مناسب از شیری دقیگبهره .8

 توجه به اصول اخالقی و انسانی. .5

 شنهادهای فرماندهان نظامی.یتوجه به نظرها و پ .16

 سلمانان در نبردهای مختلف عبارتند ازعوامل پیروزی م ترینمهم

 ص() پیامبرالف. فرماندهی هوشمندانه 

تصمیم گیری سریع پیامبر، شجاعت فردی و جسمی، اراده نیرومند، روحیه تزلزل ناپذیر، دوراندیشی، شناخت 

آشنایی و  نو، هایشیوهروحیات و استعدادها، اعتماد متقابل و دوستی دوجانبه، رعایت مساوات، بهره گیری از 

به کارگیری اصول جنگ از جمله سه اصل غافلگیری، تمرکز نیروها و رازداری نشان از فرماندهی دقیق پیامبر 

 دارد.

 ب. روحیه ایمانی و جنگاوری مجاهدان

هدف و انگیزه توحیدی یاران، توکل به خداوند، یقین به نصرت او، انضباط، آموزش و سازماندهی صحیح و 

 .اندجملهادگی سربازان به فرمانده از این سالح مناسب و دلد

 ج. رعایت عدالت در جنگ

 صلح بوده است. هایپایهتمام نبردهای پیامبر دفاعی و برای تحکیم  .1

نبردها غیر نژادی و غیر مادی بودند و جنبه آرمانی و اعتقادی داشتند. این ویژگیها شکست ناپذیری را  .2

 .کندمیتوجیه 

حضرت و پایبندی به اصول انسانی از قبیل: عدم تعرض به بی گناهان، مراعات سازگاری رفتار و عملکرد  .3

 حقوق اسیران و مراقبت از مجروحان
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 ص( و مخالفان) محمدحضرت 

ص(: ) پیامبراسالماقدام مستقیم یا غیر مستقیم قبایل اوس و خزرج، یهودیان و مشرکین مدینه با  عدم یهودیان:

 بند مهم پیمان نامه عمومی مدینه

 روحیه قوم گرایی و نژادپرستی یهودیان موجب نقض پیمان ترک تعرض و توطئه توسط یهودیان شد.

 اقدامات یهود بر علیه اسالم:

 . تجاوز یهودیان بنی قینقاعبه حقوق یک زن مسلمان.1

 . توطئه یهودیان بنی نضیر و در نتیجه آن وقوع جنگ احزاب.2

 ع قریش.. فعالیت بنی قریظه در جنگ خندق به نف3

 عوامل مخالفت یهود با اسالم:

 . مساله تغییر قبله1

 . لجاجت2

 . حسادت3

 غرور .4

 . قومیت گرایی5

 جریان نفاق و منافقان

 منافق ستون پنجم جامعه:
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زیبا و مقدس نماست که بر آن نام  هایچهرهماهیت نفاق، فریب و دورویی است و حکایت منافقان، حکایت 

 ، پدیده همراه همیشگی تاریخ است.خدا نقش بسته است. نفاق

برپایه نظر قرآن و دالیل دیگر، کشتزار نفاق مدینه بود و علت عمده آن پدیدار شدن قدرت متشکل و سازمان 

 سیاسی و اجتماعی دولت در آن شهر بوده است.

 ف اسالم:یاستهای منافقین برای تضعیاقدامات و س

 خندق. تضعیف روحیه مسلمانان در نبردهای احد و 1

 . هم پیمان شدن با یهود بنی نضیر2

 . ایجاد توطئه و شایعه در جنگ تبوک3

 ان مسلمانانیجاد تفرقه می. ا4

 ک انصار بر ضد مهاجرانی. تحر5

 اوس و خزرج هایکینهای ی. اح6

 . بهره گیری از سیاست دین در مقابل دین و ساخت مسجد ضرار7

 زده نفریص( به وسیله گروه دوا) پیامبر. نقشه قتل 8

 منافقان دارای یک تشکیالت و سپاه منظم نبودند زیرا:

ص( رانمی ) خداف خود سخت گرفتار مؤمنانی بودند که حتی اندکی کجی از راه رسول یدر داخل طوا .1

 .آوردندمیبرای آنان به وجود  ایویژهت ین بودند و محدودی. آنان سخت مراقب منافقپذیرفتند

 بودند بلکه بین قبایل پراکنده بودند.فه خاص نیک طایمنافقان از  .2
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 منافق در قرآن:

در سوره بقره خصوصیات مومنان در چهار آیه، برای خصوصیات کفار دو آیه ولی بیش از سیزده آیه به معرفی 

 منافقان اختصاص یافته است.

طر نفاق برای اسالم این گروه را مورد توجه قرار داده است. از نظر قرآن، خ هایهدفقرآن ویژگیها، رفتارها و 

و مسلمانان از شرک و کفر کمتر نیست. اینان جامه مسلمانی بر تن دارند، ولی دشمنان داخلی و ستون پنجم 

 . بدین سبب رویارویی با آنان از مبارزه با مشرکان و کفار دشوارتر است.اندجامعه

 ویژگیهای بارز منافقان عبارتند از:

فقدان شعور واقعی، نداشتن اندیشه و فهم درست، سرگردانی و حیرت،  دروغگویی، تظاهر به اصالح طلبی،

 شایعه پراکنی، اضطراب درونی، تعصب بیجا، دورویی و لجاجت.

 حدیبیه صلح

، پیامبر در رؤیای شیرینی، دید ناگهان که پایان یابد. رفتمیسال ششم هجرت، با حوادث تلخ و شیرین خود 

خواب خود را به یاران خویش  پیامبر ، مشغول انجام مراسم خانه خدا هستند.«مسجد الحرام»که مسلمانان در 

 .مانان در همین نزدیکیها به آرزوی دیرینه خود خواهند رسیدگفت، و این را به فال نیک گرفت که مسل

شوند، و از قبائل مجاور که هنوز به حال شرک « عمره»چیزی نگذشت که به مسلمانان دستور داد که آماده 

اینرو، این خبر در همه نقاط عربستان انتشار یافت که  از باقی بودند دعوت کرد، که با مسلمانان هم سفر گردند.

 .دهندمیرا انجام « عمره»و مراسم  کنندمیبه سوی مکه حرکت « ذی القعده»مسلمانان در ماه 
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این مسافرت روحانی عالوه بر مزایای معنوی و روحی، یک سلسله مصالح اجتماعی و سیاسی را دربرداشت و 

 .گشتمیان ملت عرب و باعث انتشار آئین یکتاپرستی در می بردمیموقعیت مسلمانان را در شبه جزیره باال 

که پیامبر با تمام عقائد و مراسم ملی و مذهبی آنان، حتی فریضه  کردندمی: قبائل مشرک عرب تصور اوالً

این جهت، از محمد و آئین او وحشت و اضطراب  از که یادگار نیاکان آنها است، مخالف است.« عمره»و « حج»

، توانست تا حدی از وحشت و اضطراب «عمره»راسم و یاران او در م« ص»این موقع شرکت محمد  در داشتند.

قبائل مشرک بکاهد، و در عمل روشن کند که پیامبر هرگز با زیارت خانه خدا و فریضه یاد شده که از شعائر 

، و او بسان پدر داندمیمذهبی و رسوم مذهبی آنها است، نه تنها مخالف نیست، بلکه آن را یک فریضه الزم 

قلوب گروهی را که  تواندمی، در احیاء و ابقاء آنها کوشا است و از این راه «ماعیلاس»بزرگ عرب حضرت 

، به سوی خود جلب نماید و از دانستندمیآئین آن حضرت را با شئون ملی و مذهبی خود صد در صد مخالف 

 .وحشت آنها بکاهد

ا آزادانه در مسجد الحرام، در برابر دیده : اگر مسلمانان در این راه با موفقیت روبرو شوند، و فرائض عمره رثانیاً

در این ایام که مشرکان،  زیرا هزاران عرب مشرک انجام دهند، این عمل، تبلیغ عظیمی از آئین اسالم خواهد بود.

از تمام نقاط عربستان در آن سرزمین گرد خواهند آمد، اخبار مسلمانان را به وطن خود خواهند برد و از این 

در آن روز به آن نقاط مبلغ اعزام کند، خودبخود خواهد  توانستنمیبه نقاطی که پیامبر طریق ندای اسالم 

 .رسید، و اثر خواهد گذاشت

، و «رویممیما فقط برای زیارت خانه خدا »: پیامبر، احترام ماههای حرام را در مدینه یادآور شد و فرمود: ثالثاً

، جز شمشیری که مسافر در حال سفر همراه خود حمل به مسلمانان دستور داد که از حمل هر نوع اسلحه

مطلب، عواطف و تمایالت بسیاری از اجانب را به سوی اسالم جلب نمود، زیرا بر  این خودداری کنند. کندمی

خالف تبلیغات سوئی که قریش درباره اسالم انجام داده بود، همگی مشاهده کردند که پیامبر گرامی همانند 

 .این ماهها حرام دانسته و خود طرفدار بقاء این سنت دیرینه استدیگران، جنگ را در 
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که اگر در این راه توفیقی نصیب مسلمانان گردد، مسلمانان به یکی از  اندیشیدمیرهبر عالیقدر اسالم با خود 

، دورافتادگان از وطن، از خویشان و دوستان خود، تجدید همچنین آرزوهای دیرینه خود نائل خواهند شد.

ار خواهندکرد، و اگر قریش از ورود آنها به سرزمین حرم جلوگیری نمایند، در این صورت حیثیت خود را دید

 .دهندمیدر جهان عرب از دست 

که عازم زیارت کعبه و انجام فرائض  ایدستهزیرا نمایندگان عموم قبائل بی طرف خواهند دید که قریش با 

به « مسجد الحرام»نداشتند، چگونه معامله کردند، در صورتی که  عمره بودند، و سالحی جز سالح مسافر همراه

 .عموم عرب تعلق دارد، و قریش فقط تولیت مناصب آنجا را دارند

روشن تجلی نموده و زورگوئی قریش آشکار خواهد شد و بار دیگر  ایگونهدر این لحظه حقانیت مسلمانان به 

م پیمان نظامی تشکیل دهند، زیرا آنها در برابر دیده هزاران قریش نخواهند توانست با قبائل عرب بر ضد اسال

 .زائر، مسلمانان را از حق مشروع خود بازداشتند

و یا   و یا هزار و ششصد،  پیامبر جوانب موضوع را بررسی نمود، و دستور حرکت داد، و با هزار و چهارصد،

احرام بست و هفتاد شتر برای قربانی تعیین نمود، و آنها را « ذو الحلیفه»به نام  اینقطهدر  نفر هزار و هشتصد

 .نشانه گذاری کرد و از این راه هدف خود را از این سفر آشکار ساخت

پیامبر را مطلع  فوراًگزارشگران پیامبر، جلوتر از او براه افتادند، تا اگر در نیمه راه به دشمن برخورد نمودند، 

 .سازند

مرد خزاعی که عضو دستگاه اطالعات پیامبر بود، حضور پیامبر رسید و چنین  ، یک«عسفان»در نزدیکی 

 :گزارش داد

که  اندکردهسوگند یاد « عزی»و « الت»، و نیروهای خود را گرد آورده و به اندشدهقریش از حرکت شما آگاه 

 .از ورود شما جلوگیری نمایند
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، و برای اندکردهاست در نزدیکی مکه( اجتماع  اینقطه« )ذی طوی»سران و شخصیتهای مؤثر قریش در 

« کراع الغمیم»را با دویست سواره نظام تا « خالد بن ولید»جلوگیری از پیشروی مسلمانان، سردار شجاع خود 

برنامه آنها اینست که یا از  .اندگرفتهو آنها در آنجا موضع  اندفرستاده)بیابانی است در هشت میلی عسفان( 

 .ورود مسلمانان جلوگیری کنند، و یا در این راه کشته شوند

پیامبر پس از شنیدن گزارش چنین فرمود: وای بر قریش، جنگ آنها را نابود ساخت، ای کاش کار مرا به سائر 

و اگر من بر آنها پیروز  رسیدندمیود به هدف خ ندشدمیکه اگر بر من پیروز  کردندمیقبائل بت پرست واگذار 

خدا سوگند  به .کردندمی، و یا با قدرتهای محفوظ خود با من نبرد آوردندمیدر این صورت یا اسالم  شدممی

 سپس در تبلیغ آئین یکتاپرستی، کوشش خواهم کرد تا خدا، یا آن را پیروز گرداند، و یا در این راه جان بسپارم.

، راهنمائی «اسلم»از قبیله  مردی را از طریقی عبور دهد، که با خالد روبرو نشود. راهنمائی خواست تا او

 فرود آورد.« حدیبیه»به نام  اینقطهصعب العبور، گذراند، و در  هایدرهکاروان را بر عهده گرفت و آنها را از 

ین نقطه خوابید، تا تکلیف ما پیامبر در این نقطه زانو زد.پیامبر فرمود: این حیوان به فرمان خداوند در ا ناقه

 .را برپا کنند هاخیمهدستور داد همگی از مرکبها فرود آیند، و  سپس روشن شود.

، به خواستمیپیامبر  اگر خود را به نزدیکی مسلمانان رسانیدند. فوراًسواران قریش از مسیر پیامبر آگاه شده 

آنها  هایکشتهو خون آنها را بریزد و از روی  سیر خود ادامه دهد ناچار بود صفوف سواران قریش را بشکافد،

که او هدفی جز زیارت و انجام مراسم عمره ندارد و این کار به حیثیت و  دانستندمیبگذرد، در صورتی که همه 

کشتن این سواران، موانع را از سر راه او برنمی داشت، زیرا قوای  وانگهی .رساندمیصلح جوئی پیامبر زیان 

بر این، مسلمانان جز سالح  عالوه .کردنمی، و کار خاتمه پیدا رسیدمیی پس از دیگری امدادی قریش یک

مسافر، چیز دیگری همراه نداشتند، و با این وضع، نبرد و جنگ هرگز صالح نبود، و باید مشکل از طریق 

 .مذاکره و گفتگو گشوده شود
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چنین گفت: اگر امروز قریش از من چیزی  روی این جهات، پیامبر پس از فرود آمدن رو به یاران خود کرد و

بخواهند که باعث تحکیم روابطخویشاوندی شود، من آن را خواهم داد، و راه مسالمت را در پیش خواهم 

 .گرفت

این جهت، قریش تصمیم گرفت از هدف  از دشمن نیز از آن آگاه شد. طبعاًسخن پیامبر به گوش مردم رسید و 

کسب اطالع شخصیتهائی را حضور پیامبر فرستادند تا از مقصد واقعی  برای .باخبر شوند« ص»نهائی محمد 

 .مسلمانان آگاه گردند

 نمایندگان قریش در حضور پیامبر

 .قریش نمایندگان متعددی حضور پیامبر فرستادند تا هدف او را از این مسافرت به دست آورند

به نمایندگی از جانب قریش با پیامبر تماس « خزاعه»خزاعی با چند تن از شخصیتهای قبیله « بدیل»نخست 

برگشتند و  نمایندگان .«خانه خدا را زیارت کنم امآمدهمن برای جنگ نیامده ام، »به آنها فرمود:  پیامبر گرفتند.

به خدا »نان آنها را نپذیرفتند و گفتند: حقیقت را به سران قریش رسانیدند، ولی مردم دیرباور قریش، سخ

 .«سوگند، ما نخواهیم گذارد او وارد مکه شود، هر چند برای زیارت خانه خدا آمده باشد

نیز برگشت و  او ، به نمایندگی قریش با پیامبر تماس گرفت.«مکرز»برای مرتبه دوم، شخص دیگری به نام 

را « حلیس بن علقمه»بار سوم  برای ای ایندو اعتماد نکردند.را تصدیق کرد اما قریش به گزارشه« بدیل»سخن 

وقتی چشم رسول خدا از دور به او افتاد  که رئیس تیراندازان عرب بود، برای ختم غائله حضور پیامبر فرستادند

جنگ قربانی را جلو او رها کنید، تا بداند که ما برای  شتران فرمود: این مرد از قبیله پاک و خداشناسی است.

، به هفتاد شتر الغراندامی افتاد که از فرط «حلیس» چشم نیامده ایم و نظری جز زیارت خانه خدا نداریم.

از همان نقطه برگشت و با پیامبر تماس نگرفت، و با شدت هر  او .خوردندمیگرسنگی پشمهای یک دیگر را 

 ائران خانه خدا را از زیارت باز داریم.که ز ایمنبستهچه تمامتر به سران قریش گفت: ما هرگز با شما پیمان 
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جلوگیری « ص»خدائی که جان من در دست او است اگر از ورود محمد  به نظری جز زیارت ندارد. محمد

 .کنممیو ریشه شما را قطع  ریزممیتیراندازان عربند بر سر شما  عموماً، که امیلهقبکنید، من با تمام 

مخالفت او ترسیده، در اندیشه و فکر فرو رفتند، و به او گفتند: آرام ، بر قریش گران آمد و از «حلیس»سخن 

 .، که مورد رضایت تو باشدکنیممیباش! ما خود راهی انتخاب 

را که به عقل و درایت، و خیرخواهی او اطمینان داشتند، به « عروة بن مسعود ثقفی»باالخره در مرحله چهارم، 

که با نمایندگان سابق  دیدمی، زیرا پذیرفتنمیکار نمایندگی قریش را در آغاز  او حضور پیامبر روانه کردند.

قریش به او اطمینان دادند که مقام و موقعیت او در نظر آنها مسلم است و او را متهم به  ولی چگونه معامله شد.

 .خیانت نخواهند کرد

، ایآوردهی دور خویش گرد مختلف هایدسته، بر پیامبر وارد شد و چنین گفت: ای محمد! «مسعود»فرزند 

به زادگاه خود )مکه( حمله کنی، ولی قریش با تمام قدرت از پیشروی تو ممانعت  ایگرفتهاکنون تصمیم 

فردا ترا رها کنند، و  هادستهکه این  ترسممیمن از آن  اما خواهند کرد، و نخواهند گذاشت تو وارد مکه شوی.

 .از گرد تو پراکنده شوند

، کنیمیباالی سر پیامبر ایستاده بود، رو به او کرد و گفت: اشتباه « ابو بکر»او به اینجا رسید،  هنگامی که سخن

، به صورت یک دیپلمات ورزیده، که هدف او تضعیف عروه هرگز یاران پیامبر دست از او برنخواهند داشت.

 .و سخنان او سرانجام پایان پذیرفت گفتمیروحیه محمد و یارانش بود، سخن 

مغیرة بن . »گفتمیو سخن  بردمیزند مسعود برای تحقیر مقام پیامبر موقع مذاکره دست به ریش پیامبر فر

: ادب و احترام را در نظر بگیر، و به ساحت پیامبر جسارت مکن. گفتمیو  زدمی، مرتب روی دست او «شعبه

خود را پوشانیده  هایچهرهمبر بودند، از پیامبر پرسید این کیست؟ )گویا کسانی که دور پیا« عروة بن مسعود»

ناراحت شده گفت: ای حیله گر من دیروز  عروه فرمود: این برادرزاده تو مغیره، فرزند شعبه است. پیامبر .بودند(



 

52 
 

نفر از مردان ثقیف را کشتی، و من برای خاموش  13چندی پیش از آنکه اسالم بیاوری  تو آبروی ترا خریدم.

 .را پرداختم هاآنثقیف، خونبهای  هایتیرهساختن آتش جنگ میان 

 پیامبر سخن عروه را قطع نمود و هدف خود را از سفر همانگونه که به نمایندگان پیش گفته بود تشریح کرد.

با چشم خود دید « عروه»برای اینکه پاسخ دندان شکنی به تهدید عروه داده باشد، برخاست، وضو گرفت.  ولی

 .از آب وضوی او به زمین بریزد ایقطرهکه یاران او نگذاشتند 

مالقات و هدف پیامبر را به سران قریش که همگی در  جریان قریش گردید. عروه از آنجا برخاست، وارد محفل

بزرگی، مانند  هایقدرت.امدیدهاجتماع کرده بودند رسانید و نیز افزود و گفت: من شاهان بزرگ را « ذی طوی»

و موقعیت هیچ کدام را میان قوم خود، مانند محمد  امکردهرا مشاهده  قدرت کسری، قیصر روم، سلطان حبشه

.من با دیدگان خود دیدم که یاران او نگذاشتند قطره آبی از وضوی او به زمین بریزد و برای تبرک آن را امندیده

این موقعیت  این، سران قریش باید در بنابر آن را برمی دارند. فوراًموئی از محمد بیفتد،  اگر تقسیم نمودند.

 .خطرناک فکر و تأمل کنند

 فرستدمیپیامبر اسالم نماینده 

دارد پیامبر تصور کند که  جا تماسهائی که نمایندگان قریش با رهبر عالیقدر اسالم انجام دادند، به نتیجه نرسید.

از اتهام، آنان را از نمایندگان قریش نتوانستند و یا نخواستند حقیقت را به گوش بزرگان قریش برسانند، و ترس 

به سوی سران شرک بفرستد  اینماینده شخصاًاین نظر، پیامبر تصمیم گرفت،  از صراحت سخن بازداشته است.

 .تا هدف پیامبر را از این مسافرت که جز زیارت خانه خدا چیزی نبود تشریح کند

شتری در اختیار او گذارد، و او  پیامبر انتخاب گردید.« خراش بن امیة»، به نام «خزاعه»مرد زبردستی از قبیله 

بر خالف انتظار و بر خالف رسوم ملل  ولی .قریش رسانید، و مأموریت خود را انجام داد هایدستهخود را به 

وساطت تیراندازان  اما جهان که سفیر از هر نظر مصونیت دارد، شتر وی را پی کرده، و نزدیک بود او را بکشند.
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از در صلح و صفا وارد  خواهندنمیکار ناجوانمردانه ثابت کرد که قریش  این .دعرب او را از مرگ نجات دا

 .شوند و در صدد روشن کردن آتش جنگند

چیزی از این حادثه نگذشته بود، که پنجاه نفر از جوانان کارآزموده قریش مأموریت یافتند که در اطراف منطقه 

، اموالی را غارت کرده، و تنی چند را اسیر کنند، ولی این سربازان اسالم به گردش بپردازند، و در صورت امکان

نقشه نقش بر آب شده نه تنها کاری نتوانستند انجام دهند، بلکه همگی دستگیر شده و به حضور پیامبر آورده 

ار اینکه آنها به مسلمانان تیر و سنگ پرتاب کرده بودند، ولی پیامبر فرمود: همه آنها را آزاد کنید، و ب با شدند.

 .دیگر روح صلح جوئی خود را ثابت کرد و تفهیم کرد که هرگز فکر نبرد در سر ندارد

 .کندمیپیامبر نماینده دیگری اعزام 

مشکل را از راه مذاکره و  خواستمیبا این همه باز پیامبر گرامی ما از صلح و مسالمت نومید نگشته، و جدا 

بار باید کسی را به نمایندگی انتخاب کند که دست او به خون  این دگرگون ساختن افکار سران قریش حل کند.

این، علی و زبیر و سایر قهرمانان اسالم که با ابطال عرب و قریش دست و پنجه  بنابر قریش آلوده نشده باشد.

ی فکر او به این نقطه منته سرانجام نرم کرده و گروهی از آنها را کشته بودند، برای نمایندگی صالحیت نداشتند.

خون از  ایقطرهشد که عمر فرزند خطاب را برای انجام این مأموریت انتخاب کند، زیرا او تا آن روز حتی 

و از  ترسممیاز پذیرفتن این مأموریت پوزش طلبید و گفت: من از قریش بر جانم  عمر مشرکان نریخته بود.

که انجام  کنممیص دیگری هدایت من شما را به شخ ولی فامیل من کسی در مکه نیست که از من حمایت کند.

امویست که با ابوسفیان خویشاوندی نزدیکی دارد، و « عثمان بن عفان» او این مأموریت در خور قدرت اوست.

 .پیغام شما را به سران قریش برساند تواندمی

« بن عاصابان بن سعید »در نیمه راه با  وی عثمان برای این کار مأموریت پیدا کرد، و رهسپار مکه گردید.

 صریحاًتعهد نمود که کسی متعرض او نشود، تا پیام پیامبر را « ابان»برخورد نمود، و در پناه او وارد مکه شد. 

نگذاریم محمد با زور وارد مکه  ایمکرده: ما سوگند یاد برساند، ولی قریش در پاسخ پیام پیامبر چنین گفتند
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به عثمان اجازه  سپس نظور ورود مسلمانان به مکه بسته است.شود، و با این سوگند دیگر راه برای مذاکره به م

که قریش  کاری دادند که کعبه را طواف کند، ولی او به پاس احترام پیامبر، از طواف خانه خدا امتناع ورزید.

درباره عثمان انجام دادند، این بود که از بازگشت او جلوگیری نمودند، و شاید نظرشان این بود، که در این مدت 

 .راه حلی پیدا کنند

 بیعت رضوان

خبر قتل عثمان انتشار  وقتی بر اثر تأخیر نماینده پیامبر، اضطراب و هیجان عجیبی در میان مسلمانان پدید آمد.

نیز برای تحکیم اراده و تحریک  پیامبر .یافت، این بار مسلمانان به جوش و خروش افتاده، آماده انتقام شدند

 :و به مسلمانان کرد و چنین گفتاحساسات پاک آنها، ر

 .تا کار را یکسره کنم رومنمیاز اینجا 

در این لحظه که خطر نزدیک بود، و مسلمانان با ساز و برگ جنگی بیرون نیامده بودند، پیامبر تصمیم گرفت که 

اینرو، برای تجدید پیمان زیر سایه درختی نشست، و تمام یاران او  از پیمان خود را با مسلمانان تجدید کند.

اد کردند که تا آخرین نفس از حریم آئین پاک دست وی را به عنوان بیعت و پیمان وفاداری فشردند، و سوگند ی

 :است که در قرآن کریم چنین وارد شده است« رضوان»رویداد، همان پیمان  این اسالم دفاع کنند.

خداوند از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان بستند، خشنود شد، و از وفا و خلوص آنها آگاه بود، که آرامش »

 .آنان را به فتحی نزدیک پاداش دادروحی کامل برایشان فرستاد، و 

و آنان به زیارت خانه خدا موفق  دهندمیپس از پیمان، تکلیف مسلمانان روشن شد، یا قریش به آنان راه 

بزرگ مسلمانان در این فکر بود  قائد ، و یا با سرسختی قریش روبرو شده و به جنگ خواهند پرداخت.شوندمی

مراتب را به  عثمان ا شد، و این خود طلیعه صلحی بود که پیامبر خواهان آن بود.که قیافه عثمان از دور پید
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، و نماینده قریش در پیدا کردن راه حل اندکردهعرض پیامبر رسانید و گفت: مشکل قریش سوگندیست که یاد 

 .این مشکل، با شما سخن خواهد گفت

 گیردمیسهیل بن عمرو با پیامبر تماس 

، با دستورات مخصوصی از جانب قریش مأمور شد، که غائله را تحت یک «ل بن عمروسهی»برای بار پنجم 

آمده است « سهیل»افتاد، فرمود: « سهیل»چشم پیامبر به  وقتی خاتمه دهد. خوانیممی بعداًقرارداد خاصی که 

مات آمد و نشست، و از هر دری سخن گفت و مانند یک دیپل سهیل قرارداد صلحی میان ما و قریش ببندد.

 .ورزیده عواطف پیامبر را برای انجام چند مطلب تحریک کرد

.اگر ایکرده، تو با ما جنگ داندمیعرب  جهان او چنین گفت: ای ابو القاسم! مکه حرم و محل عزت ما است.

تو با همین حالت که با زور و قدرت توأم است وارد مکه شوی، ضعف و بیچارگی ما را در تمام جهان عرب 

تمام قبائل عرب به فکر تسخیر سرزمین ما می افتند، من ترا به خویشاوندی که با ما  فردا .سازیمیآشکار 

به اینجا « سهیل»...وقتی سخن شوممیو احترامی را که مکه دارد و زادگاه تو است یادآور  دهممیداری، سوگند 

 رسید، پیامبر کالم او را قطع کرد، و فرمود: منظورتان چیست؟

ان قریش اینست که امسال از این نقطه به مدینه باز گردید و انجام مراسم عمره را به سال آینده گفت: نظر سر

سال آینده مانند تمام طوائف عرب در مراسم حج شرکت کنند، مشروط بر  توانندمی مسلمانان موکول کنید.

 .اینکه بیش از سه روز در مکه نمانند و سالحی جز سالح مسافر همراه نداشته باشند

در  او مذاکرات سهیل با پیامبر سبب شد که یک قرارداد کلی و وسیعی میان مسلمانان و قریش بسته شود.

که نزدیک بود رشته  رسیدمیکار به جائی  گاهی .کردمیشرایط و خصوصیات پیمان، فوق العاده سختگیری 

د، دو مرتبه رشته سخن را به مذاکرات صلح قطع شود، ولی از آنجا که طرفین به صلح و مسالمت عالقمند بودن

 .گفتندمیدست گرفته در پیرامون آن سخن 
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سهیل به پایان رسید و قرار شد مواد آن در دو نسخه تنظیم گردد و  هایسختگیریبا تمام  مذاکرات هر دو نفر،

 .به امضاء طرفین برسد

 :ان صلح را به شرح زیر بنویسدبنا به نوشته عموم سیره نویسان، پیامبر علی را خواست و دستور داد، که پیم

 :پیامبر به امیر مؤمنان فرمود بنویس

 .و علی نوشت« بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 .شناسمنمیرا « رحیم»و « رحمان»سهیل گفت: من با این جمله آشنائی ندارم و 

 .خداوند توایبه نام  یعنی بنویس باسمک اللهم.

پیامبر به علی دستور  سپس ، نوشته شود و علی نیز آن را نوشت.گویدمیپیامبر موافقت کرد به ترتیبی که سهیل 

 :داد که بنویسد

 یعنی این پیمانی است که محمد، پیامبر خدا با سهیل نماینده قریش بست :هذا ما صالح علیه محمد رسول اهلل

رف به رسالت و نبوت تو بودیم، هرگز با تو از معت اگر .شناسیمنمیسهیل گفت: ما رسالت و نبوت ترا به رسمیت 

این نقطه،  در نام خود و پدرت را بنویسی و این لقب را از متن پیمان برداری. باید .شدیمنمیدر جنگ وارد 

پیامبر با در نظر گرفتن  ولی برخی از مسلمانان راضی نبودند که پیامبر تا این حد تسلیم خواسته سهیل شود.

دستور داد که لفظ « ع»خواسته سهیل را پذیرفت و به علی  شودمیتشریح  بعداًکه  یک رشته مصالح عالی

 .را پاک کند« رسول اهلل»

با کمال ادب عرض کرد: مرا یارای چنین جسارت نیست، که رسالت و نبوت ترا از « ع»در این لحظه علی 

آن را پاک  شخصاًبگذارد تا او از علی خواست که انگشت او را روی آن  پیامبر پهلوی نام مبارکت محو کنم.

 .را پاک نمود« رسول اهلل»کند و علی انگشت پیامبر را روی آن لفظ گذارد و پیامبر لقب 

https://hawzah.net/fa/Article/View/4243/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87#TextH376703I16180
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 گذشت و مسالمتی که رهبر عالیقدر اسالم، در تنظیم این پیمان از خود نشان داد، در تمام جهان بی سابقه بود.

که واقعیات و حقائق، با نوشتن و پاک کردن  دانستمینبود، و  او در گرو افکار مادی و احساسات نفسانی زیرا

صلح در برابر تمام سخت گیریهای سهیل، از در مسالمت  هایپایهاین جهت، برای حفظ  از .شودنمیعوض 

 .وارد شد، و گفتار او را پذیرفت

 شودمیتاریخ تکرار 

این نظر، نسخه دوم نفس  از وبرو گردید.با همین گرفتاری ر« ع»نخستین شاگرد ممتاز مکتب پیامبر، علی 

« رسول اهلل»آن لحظه که امیر مؤمنان از پاک کردن لفظ  در نبوی، در مراحل زیادی با هم تطابق پیدا نمود.

با وضع پیامبر  کامالًکرد و از آینده پسر عم خود علی که « ع»رو به علی « ص»امتناع ورزید، پیامبر گرامی 

 :مشابه بود، چنین گزارش داد

و تو با کمال مظلومیت به چنین کاری تن  نمایندمیعلی! فرزندان این گروه ترا به چنین امری دعوت 

باقی بود تا اینکه جریان جنگ صفین پیش آمد و پیروان ساده لوح « ع»این مطلب در خاطره علی  .دهیمی

امیر مؤمنان، تحت تأثیر تظاهرات فریبنده سربازان شام که بفرماندهی معاویه و عمروعاص با علی جنگ 

 .قرار گرفته و علی را وادار کردند که تن به صلح بدهد کردندمی

 .ارداد، انجمنی ترتیب داده شدبرای نوشتن صلح و قر

 :، از طرف امیرمؤمنان مأموریت یافت صلح نامه را چنین بنویسد«عبید اهلل بن ابی رافع»دبیر امیر مؤمنان 

، نماینده رسمی معاویه و سربازان شام رو «عمرو عاص»این لحظه  در .هذا ما تقاضی علیه امیر المؤمنین علی»

، دانستیممیامیرمؤمنان  رسماًکرد و گفت: نام علی و نام پدر او را بنویس، زیرا اگر ما او را « ع»دبیر علی به 

این باره سخن به طول انجامید، امیرمؤمنان حاضر نبود بهانه به دست  در .شدیمنمیهرگز با او از در نبرد وارد 

تا اینکه به اصرار یکی از افسران خود، اجازه از روز با طرفین کشمکش داشت  پاسی دوستان ساده لوح بدهد.

 :داد لفظ امیرمؤمنان را پاک کند، سپس فرمود

https://hawzah.net/fa/Article/View/4243/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87#TextH296975I18202
https://hawzah.net/fa/Article/View/4243/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87#TextH296975I18202
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 .: این روش، مطابق روش پیامبر است و داستان حدیبیه و یادآوری پیامبر را به مردم بازگو کرد«اهلل اکبر سنة بسنة»

 متن پیمان حدیبیه

دادی میان پیامبر و قریش، تحت شرایطی بسته شد که مواد آن را سرانجام پس از توافق در عناوین پیمان، قرار

 :شویممییادآور 

که مدت ده سال جنگ و تجاوز را بر ضد یکدیگر ترک کنند، تا امنیت  شوندمیقریش و مسلمانان متعهد  1

 .اجتماعی و صلح عمومی در نقاط عربستان مستقر گردد

ود از مکه فرار کند و اسالم آورد، و به مسلمانان بپیوندد، محمد اگر یکی از افراد قریش بدون اذن بزرگتر خ 2 

باید او را به سوی قریش بازگرداند، ولی اگرفردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش موظف نیست آن 

 .را به مسلمانان تحویل بدهد

 .که خواستند پیمان برقرار کنند ایقبیلهبا هر  توانندمیمسلمانان و قریش  3 

آزادانه، آهنگ  وانندتمی، ولی در سالهای آینده گردندمیمحمد و یاران او امسال از همین نقطه به مدینه باز  4 

مکه نموده و خانه خدا را زیارت کنند، مشروط بر اینکه سه روز بیشتر در مکه توقف ننمایند، و سالحی جز 

 .سالح مسافر، که همان شمشیر است همراه نداشته باشند

آزادانه شعائر مذهبی خود را انجام دهند، و قریش حق  توانندمیمسلمانان مقیم مکه، به موجب این پیمان  5 

 (16) .ندارد آنها را آزار دهد، و یا مجبور کند که از آئین خود برگردند و یا آئین آنها را مسخره نماید

د، و حیله و خدعه را ترک کرده و قلوب آنها که اموال یکدیگر را محترم بشمارن شوندمیامضاءکنندگان متعهد  6

 .نسبت به یکدیگر خالی از هرگونه کینه باشد

 . ، مال و جان آنها محترم استشوندمیمسلمانانی که از مدینه وارد مکه  7 
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این متن پیمان صلح حدیبیه است و ما آنها را از مدارک گوناگونی جمع آوری کردیم که به برخی از آنها در 

گروهی از شخصیتهای قریش و  سپس با مواد یاد شده در دو نسخه تنظیم گردید. پیمان قی اشاره شد.پاور

 .و نسخه دیگر به پیامبر تقدیم گردید« سهیل»اسالم، پیمان را گواهی کرده، یک نسخه به 

 سروش آزادی

ر یک از مواد این پیمان اینکه ه با .رسدمیسروش آزادی از البالی این پیمان به گوش هر خردمند بی غرضی 

است که آن روز خشم گروهی را « ماده دوم»قابل تقدیر است، ولی نقطه حساس و شایان توجه آن، همان 

پیامبراز این تبعیض، فوق العاده ناراحت شدند و حرفهائی را که نباید درباره تصمیم رهبری  یاران برانگیخت.

، و طرز تفکر پیامبر را در نحوه درخشدمیند مشعل فروزان هنوز مانند پیامبر اسالم بزنند، زدند، این ماده مان

و از ظاهر آن، احترام وصف ناپذیری که آن رهبر عالیقدر نسبت به اصول  نمایدمیتبلیغ و اشاعه اسالم معرفی 

 .هویداست کامالًآزادی قائل بود، 

دگان قریش را تحویل دهیم، ولی آنان از یاران خود، که چرا ما پناهن ایدستهپیامبر گرامی در برابر اعتراض 

مسلمانی که از زیر پرچم اسالم به سوی شرک فرار کند، و »موظف به تحویل فراری ما نباشند، چنین فرمود: 

محیط بت پرستی و آئین ضد انسانی را بر محیط اسالم و آئین خداپرستی ترجیح دهد، حاکی از این است که 

ایمان او بر پایه صحیح استوار نبوده است و چنین مسلمانی به درد ما اسالم را از جان و دل نپذیرفته و 

، از این نظر است که اطمینان داریم خداوند وسیله دهیممیاگر ما پناهندگان قریش را تحویل  و .خوردنمی

 .آوردمینجات آنها را فراهم 

 زیرا نظر پیامبر با اصول و موازین عقل و منطق همراه بود، و این مطلب با گذشت زمان، به خوبی آشکار شد.

، خود آنان، خواستار الغاء این گردیدمیچیزی نگذشت که بر اثر حوادث ناگواری که از این ماده متوجه قریش 

 .بیان خواهد شد مشروحاً چنانکه ماده گردیدند.
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علت پیشرفت  ورزندمینده ایست نسبت به غرض ورزی بسیاری از خاورشناسانی که اصرار این ماده، پاسخ کوب

این افتخار را برای اسالم ببینند که چگونه در مدت  توانندنمی آنان اسالم را، همان زور شمشیر قلمداد کنند.

نموده، علت برای مشوب ساختن اذهان، غرض ورزی  ناچار کوتاهی بسیاری از اقطار زمین را فرا گرفت.

، در صورتی که این پیمان در شبه جزیره در حضور کنندمیپیشرفت آن را قدرت و زور بازوی مسلمانان معرفی 

این  با روح اسالم و تعالیم عالی آن را، منعکس سازد. تواندمی کامالًرهبر، در برابر دیدگان هزاران نفر بسته شد، 

 .زور شمشیر باعث پیشرفت اسالم و مسلمانان گردیده استهمه، بسیاردور از واقع بینی است که بگوئیم: 

« خزاعه»که دشمنان دیرینه « بنی کنانه»، در سایه ماده سوم با مسلمانان هم پیمان شده و قبیله «خزاعه»قبیله 

 .اعالم کردند« قریش»بودند، پیوستگی خود را با 

 آخرین تالش برای حفظ صلح

حاکی است که بسیاری از آن جنبه تحمیلی داشته است و اگر پیامبر زیر بار این  کامالًمقدمات پیمان و متن آن، 

را از متن آن بردارند و پیمان، مانند پیمانهای دوران جاهلیت با لفظ « رسول اهلل»پیمان رفت، و حاضر شد لقب 

او حاضر شد  اگر منیت در محیط عربستان بود.نوشته شود، همه، برای حفظ صلح و برقراری ا« بسمک اللهم»

 اگر پناهندگان مسلمان قریش را، به مقامات حکومت بت پرستی تحویل دهد، مقداری برای لجاجت سهیل بود.

پیامبر )برای حفظ حقوق این دسته و مراعات افکار عمومی که مخالف با تبعیض در تحویل دادن پناهندگان 

این نعمت بزرگ که  و .گرفتنمیو صلح انجام  شدمیرشته مذاکرات قطع  شدنمیبودند(، تسلیم خواسته سهیل 

اینرو، پیامبر برای حفظ هدف باال، همه فشارها و  از .رفتمیآینده آثار چشمگیر آنرا ثابت کرد، از دست 

افکار  پیامبر تحمیلها را پذیرفت، تا مقصد بزرگ که این گونه نامالئمات در برابر آن ناچیز است از دست نرود.

روی لجاجت خاصی که داشت، باعث روشن شدن « سهیل»، نمودمیعمومی و حقوق این دسته را مراعات 

 :که جریان زیر شاهد گویای مطلب است شدمیآتش جنگ 
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، فرزند «ابو جندل»مشغول نوشتن آن بود که ناگهان « ع»مذاکرات پیرامون مواد پیمان به آخر رسیده و علی 

 ه و نویسنده قرارداد صلح از طرف قریش، در حالی که زنجیر به پای داشت، وارد جلسه شد.، نمایند«سهیل»

از ورود او تعجب کردند، زیرا او مدتها بود که در زندان پدر در حالی که پاهای او به زنجیر بسته شده بود  همه

ذیرفته و در شمار عالقمندان زندانی بیگناهی بود و گناه او این بود که آئین یکتاپرستی را پ او .بردمیبسر 

، به دست آورده بود گرفتمی، از مذاکراتی که در اطراف زندان صورت «ابو جندل»سرسخت پیامبر درآمده بود. 

این جهت، با تدبیر مخصوصی از زندان گریخته و از بیراهه از میان  از .اندآمدهفرود   «حدیبیه»که مسلمانان در 

 .ن رسانیدکوهها خود را به مسلمانا

ناراحت شد که از شدت خشم برخاست و سیلی  ایاندازه، به فرزند خویش افتاد به «سهیل»همین که دیدگان 

رو به پیامبر کرد و گفت: این نخستین فرد است که باید به حکم ماده دوم  سپس محکمی بر صورت وی نواخت.

واهی و بی  کامالً« سهیل»گو نیست که ادعاء گفت جای فراری ما را تحویل بدهی. یعنی پیمان، به مکه بازگردد.

که هنوز مراحل  پیمانی اساس بود، زیرا هنوز پیمان درست روی کاغذ نیامده و به امضاء طرفین نرسیده بود.

 :این جهت پیامبر فرمود از مدرک برای یک طرف شود. تواندمینهائی را طی نکرده است، چگونه 

ت: در این صورت من تمام مطالب را نادیده گرفته، و اساس آن را گف« سهیل»هنوز پیمان امضاء نشده است. 

، «حویطب»و « مکرز»به قدری در گفتار خود اصرار کرد که دو شخصیت بزرگ از قریش، به نام  او .زنممیبهم 

کردند و  ایخیمهرا از دست پدر گرفته وارد « ابو جندل»برخاستند و  فوراًناراحت شده، « سهیل»از سختگیری 

 .پیامبر گفتند: ابو جندل در پناه تو باشد به

تدبیر آنها را باطل کرد و روی سخن « سهیل»نزاع را خاتمه دهند، ولی اصرار  خواستندمیآنان از این طریق 

پیامبر ناچار گشت، آخرین تالش را برای حفظ  سرانجام خود ایستاده گفت: پیمان از نظر مذاکره تمام شده بود.

این جهت، راضی شد ابو جندل همراه پدر  از انتشار اسالم فوق العاده مغتنم بود انجام دهد.پایه صلح که برای 

 :خود به مکه بازگردد، و به عنوان دلجوئی به آن مسلمان اسیر چنین گفت
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ابو جندل! شکیبائی را پیشه خود ساز! ما خواستیم پدرت، از طریق لطف و محبت، تو را به ما ببخشد، اکنون که 

 .کندمیرفت، تو صابر و بردبار باش، و بدان خداوند برای تو و گرفتاران دیگر راه فرجی باز او نپذی

و دوستان او راه مکه را پیش گرفته و ابوجندل نیز در  سهیل پیمان امضاء شد. هاینسخه جلسه به آخر رسید.

ان نقطه شتر خود را به مکه بازگشت و پیامبر به عنوان خروج از احرام در هم« حویطب»و « مکرز»حمایت 

 .نحر کرد، و سر خود را تراشید، و گروهی نیز از وی پیروی نمودند

 ارزیابی پیمان حدیبیه

، مسلمانان به «حدیبیه»روز توقف در سرزمین  15پیمان صلح میان پیامبر و سران شرک بسته شد و پس از 

 .سوی مدینه و بت پرستان به سوی مکه بازگشتند

آن را به نفع  ایدسته پیمان، و پس از آن، اختالفات و مشاجراتی میان یاران رسولخدا درگرفت.هنگام نوشتن 

که چهارده قرن از انعقاد  اکنون اسالم و گروه انگشت شماری آن را بر خالف مصالح اسالم تشخیص دادند.

از این  ایگوشهنمائیم و به  ، ما با واقع بینی دور از هرگونه تعصب، پیمان حدیبیه را ارزیابی میگذردمیپیمان 

 .گذریممیمشاجرات اشاره کرده و از این فصل 

 :دالئل آن اینک .که این صلح صد در صد به نفع اسالم تمام شد و پیروزی آن را قطعی ساخت کنیممیما تصور 

حوادث  نبردها و هجومهای پی در پی قریش، و تحریکات داخلی و خارجی آنها که به طور اختصار در بیان 1 

که پیامبر اسالم، به نشر و تبلیغ آئین اسالم در  دادنمیاز نظر خوانندگان گذشت فرصت « احزاب»و « احد»

اینرو، اوقات گرانبهای او بیشتر صرف دفاع و عقیم ساختن  از میان قبائل و نقاط خارج از عربستان بپردازد.

انان و قائد اعظم آنان از ناحیه جنوب آرام ، ولی پس از پیمان، خاطر مسلمشدمیخطرناک دشمن  هاینقشه

این آرامش پس از دو سال آفتابی شد، زیرا در  اثر گشت، و زمینه برای تبلیغ اسالم در نقاط دیگر فراهم گردید.

صلح حدیبیه هزار و چهارصد نفر در رکاب پیامبر اکرم بودند، ولی دو سال بعد که پیامبر به طور رسمی برای 
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، ده هزار نفر زیر پرچم اسالم همراه پیامبر حرکت نمودند و این تفاوت بارز، نتیجه مستقیم فتح مکه حرکت کرد

 .بود« حدیبیه»پیمان 

به مسلمانان بپیوندند، ولی پس از آنکه قریش موجودیت اسالم را به  توانستندنمیاز بیم قریش  ایدستهزیرا 

اردند، ترس و لرز از قبائل زیادی برداشته شد، و رسمیت شناخته، و قبائل را در پیوستن به اسالم آزاد گذ

 .مسلمانان توانستند با فکر آزاد به تبلیغ اسالم بپردازند

که مسلمانان از این پیمان بردند، این بود که پرده آهنینی که مشرکان میان مردم و آئین اسالم  اینتیجهدومین  2

به مدینه آزاد گردید و آنان در مسافرتهای خود به مدینه، نتیجه، رفت و آمد  در پدید آورده بودند، از میان رفت.

 .سودمند و تعالیم عالی اسالم آگاه شدند هایبرنامهبا مسلمانان تماس بیشتری گرفته و از 

نظم و انتظام مسلمانان، اخالص و پیروی بی چون و چرای افراد باایمان از پیامبر، عقل و هوش مشرکان را 

سلمانان در اوقات نماز، و صفوف فشرده آنها و سخنرانیهای گرم و شیرین پیامبر، و نظافت م وضوء .ربودمی

طرف دیگر،  از .کردمیآیات لذت بخش قرآن که در نهایت سالست و فصاحت بود، آنان را به اسالم عالقمند 

های مختلفی و در تماس کردندمیمسلمانان پس از این پیمان، به عناوین گوناگونی به مکه و نواحی آن مسافرت 

و مزایای اسالم و قوانین و آداب و  نمودندمی، از اسالم تبلیغ گرفتندمیکه با بستگان و دوستان دیرینه خود 

که دسته زیادی از سران شرک، مانند خالد  شدمیاین خود سبب  و .کردندمیحالل و حرام آن را به آنها گوشزد 

ن بپیوندند و این گونه آشنائی به حقیقت اسالم، مقدمات فتح بن ولید و عمرو عاص پیش از فتح مکه به مسلمانا

عظیم بت پرستی، بدون کوچکترین مقاومت، به تصرف مسلمانان  مکه را پی ریزی کرد و موجب شد که پایگاه

 در حوادث سال هشتم، به طور مشروح خواهد آمد. چنانکه درآید و مردم دسته دسته به آئین اسالم وارد شوند.

. باشدمیبزرگ، نتیجه تماسهای نزدیک، از بین رفتن ترس و وحشت، آزادی دعوت و تبلیغ اسالم پیروزی  این

 زیرا روحی آنان را گشود. هایعقدهتماس نزدیک سران شرک به هنگام بستن پیمان با پیامبر، بسیاری از 

برای حفظ صلح،  اخالق عظیم پیامبر و نرمش و تحمل او در برابر سخت گیری طرف، و تالشهای صادقانه او

 .ثابت کرد که او سرچشمه خلق عظیم انسانی است
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، قریش با بویژه .سنگینی از قریش دیده بود، ولی قلب او پر از عواطف بشردوستی بود هایضربهبا اینکه او 

از اصحاب خود  ایمالحظهدیدگان خود دیدند که در بستن پیمان و مواد تحمیلی آن، با افکار دسته قابل 

 .کرد و احترام حرم و خانه خدا و زادگاه )مکه( را بر تمایالت گروهی ترجیح داد مخالفت

این نوع رفتار، همه تبلیغات سوئی را که پیرامون روحیات پیامبر شده بود، خنثی کرد و ثابت نمود که او یک 

خود از در  مرد انسان دوست و صلح جو است که حتی اگر روزی قدرتهای عربستان را قبضه کند، با دشمنان

، بر شدمیجای گفتگو نیست که اگر پیامبر همان روز از در جنگ وارد  زیرا کینه و عداوت وارد نخواهد شد.

 :فرمایدمی، چنانکه گذاشتندمیو به تعبیر قرآن همه آنها پا به فرار  گشتمیهمه آنها پیروز 

 «نمودندنمییاوری پیدا و یار و  کردندمیفرار  هاآن، کردیدمیاگر با افراد کافر نبرد »

با این حال، او با مسالمت و نرمش بی مانندش، مراتب عواطف و محبت خود را به جهان عرب ابراز نمود و 

 .تبلیغات سوء را بی اثر گذارد

و ما کان قضیة اعظم »که فرمود:  بریدمیپیرامون این صلح پی « ع»روی این دالئل، به عظمت گفتار امام صادق 

 .یعنی: هیچ جریانی در تاریخ زندگانی پیامبر اسالم سودمندتر از پیمان صلح حدیبیه نبوده است« ة منهابرک

حوادث آینده ثابت کرد که اعتراضات انگشت شماری از یاران پیامبر که در رأس آنها عمر بن خطاب بود 

صوصیات سخنان معترضان را درج نویسان، تمام خ سیره بی اساس بوده است. کامالًدرباره این پیمان و مواد آن 

 .، برای اطالع به سیره ابن هشام بازگشت شوداندکرده

: هنوز پیامبر اکرم به مدینه نرسیده بود که سوره فتح که نوید پیروزی برای گرددمیارزیابی پیمان از اینجا معلوم 

 چنانکه ان فتح مکه است تلقی نمود.، نازل گردید، و این کار را مقدمه پیروزی دیگری که همدادمیمسلمانان 

 :فرمایدمی

 «إنا فتحنا لک فتحا مبینا»
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 کنندمیقریش برای الغاء یکی از مواد، اصرار 

 چیزی نگذشت حوادث تلخ، قریش را وادار کرد که از پیامبر درخواست کنند که ماده دوم پیمان را لغو کند.

زیر بار آن « سهیل»امبر روی سخت گیری فوق العاده که خشم یاران پیامبر را برانگیخت و پی ایماده همان

حکومت اسالم موظف است، فراریان مسلمان قریش را به حکومت مکه تحویل »ماده این بود که:  آن رفت.

ماده در آن روز خشم  این .«دهد، ولی قریش موظف نیستند که فراری مسلمانان را به خود آنها تحویل دهند

امبر با چهره باز آن را پذیرفت و فرمود: خداوند برای ضعفای اسالم که اسیر گروهی را برانگیخت، ولی پی

 :راه نجات، و علت لغو شدن این ماده اینک .سازدمیچنگال قریش هستند، راه نجاتی فراهم 

 دو ، با تدابیر مخصوصی به مدینه گریخت.بردمی، که مدتها در زندان مشرکان بسر «ابو بصیر»مسلمانی به نام 

، با پیامبر گرامی مکاتبه نموده و یادآور شدند که طبق ماده دوم، باید «اخنس»و « ازهر»شخصیت بزرگ به نام 

و غالم خود تسلیم کردند که به پیامبر اسالم « بنی عامر»را بازگردانید و نامه را به مردی از « ابو بصیر»

 .برسانند

گفت: باید پیش قوم باز گردی و هرگز صحیح نیست ما از در « ابو بصیر»پیامبر طبق تعهدی که کرده بود به 

 ابوبصیر .سازدمیمطمئن هستم که خداوند وسیله آزادی تو و دیگران را فراهم  من حیله با آنان وارد شویم.

باز جمله یاد شده را تکرار نمود و  پیامبر .تا از دین خدا بازم گردانند سپاریمیا به دست مشرکان گفت: آیا مر

رسیدند،  (24) «ذی الحلیفه»آنان به  وقتی او را به دست نمایندگان قریش سپرد و به سوی مکه حرکت داد.

گفت: « عامری»به آن مرد  دوستانه ایقیافهابوبصیر از فرط خستگی به دیواری تکیه زد.در آن حال، با 

شمشیر به دست او رسید، آن را از غالف بیرون کشید و در همان لحظه آن  وقتی شمشیرت را بده تا تماشا کنم.

از فرط وحشت پا به فرار گذارد و به مدینه آمد و جریان را به عرض رسول خدا « غالم»مرد عامری را کشت. 

نگذشت که ابوبصیر وارد شد و سرگذشت خویش را بازگو کرد  چیزی .رسانید و گفت: ابوبصیر رفیق مرا کشت

 :و گفت
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 کنندمیکه با آئین من بازی  ایدستهای پیامبر خدا تو به پیمان خویش عمل نمودی، ولی من حاضر نیستم به 

، در پیش گرفت و در کردمیاین جمله را گفت و ساحل دریا را که کاروان قریش از آنجا عبور  وی بپیوندم.

مکه، از سرگذشت ابو بصیر آگاه شدند، قریب هفتاد نفر از  مسلمانان مسکن گزید.« عیص»به نام  اینقطه

نفر مسلمان توانا که از شکنجه قریش به ستوه آمده  هفتاد .چنگال قریش فرار کرده و در مقر او گرد آمدند

ریش را غارت نمایند و یا به هر کس گرفتند که کاروانهای تجارتی ق تصمیم بودند، نه زندگی داشتند و نه آزادی.

آنچنان ماهرانه نقش خود را بازی کردند که قریش را به ستوه آوردند تا آنجا که  آنان از آنها دست یابند بکشند.

 .قریش با پیامبر اسالم مکاتبه نمودند که این ماده را با رضایت طرفین الغاء کند و آنها را به مدینه باز گرداند

زبور را با رضایت هر دو دسته ملغی ساخت و فراریان را که در نقطه عیص مسکن گزیده بودند، پیامبر، ماده م

 .به مدینه فرا خواند

در بند  تواننمیبرای عموم فراهم آمد و قریش فهمیدند که مرد با ایمان را برای همیشه  ایوسیلهو از این راه 

، با دلی پر از عقده انتقام کندمیتر است، زیرا روزی که فرار نگاه داشت و بند کردن او از آزاد کردنش خطرناک

 .گیردمیخود را از دشمنان 

 شدندنمیزنان مسلمان به قریش تحویل داده 

او به نام  برادران .، از مکه وارد مدینه شد«عقبة بن ابی معیط»کلثوم دختر  ام پیمان حدیبیه به امضاء رسید.

فرمود: زنان مشمول  پیامبر خواستند که طبق ماده دوم خواهر آنها را بازگرداند.، از پیامبر «ولید»و « عماره»

 و آیه دهم از سوره ممتحنه نیز تکلیف آنها را روشن کرد. ماده یاد شده نیستند و آن ماده راجع به مردان است

آنها آزمایش شود، اگر در هرگاه زنان با ایمان به سوی پیامبر آمدند، الزم است ایمان »آیه اینست که:  مضمون

 .ایمان خود استوار بودند نباید به سوی کافران بازگردند، زیرا زن مسلمان بر کافر حرام است

 عالم جهانی رسالتا
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، اسالم بیشتر بخش جزیرة العرب را زیر پرچم توحید و تعالیم اخالقی خود قرار داد در سال ششم هجرت

 ن فرهنگ ناب را به سایر ملل جهان فراهم آورد.و موقیعت الزم را برای عرضه ای

نامه برای پادشاهان، بزرگان  68نامه و میثاق نامه که برای دعوت به اسالم یا پیمان، نوشته شده،  185از میان 

 هانامه. این هاستنامهبه خسروپرویز پادشاه ایران و هرقل قیصر روم از مهمترین این  نامه قبایل و راهبان است.

 دعوت به اسالم، توحید و یکتاپرستی بود. حاوی

 مباهله() راستینایمان به راه  

ه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و یفمن حاجک ف»

 «نیانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل علی الکاذب

ش یش و پسران شما، زنان خوید تا پسران خوییایجادله کند بگو بقت با تو مین حقیامبر هر کس پس از ایاِی پ»

م تا لعنت و ین کنیگر را به دعا نفریم، آن گاه همدیش و جانهای شما را فرابخوانیخو هایجانو زنان شما، 

 (.61آل عمران آیه )«ان بادیعذاب الهی بر دروغگو

 ه آیین مسیحیت گرویده بودند.نجران تنها منطقه حجازکه مردم دست از بت پرستی کشیده و ب

نفر به  66نوشت و آنان را دعوت به اسالم نمود. گروهی متشکل از  اینامهاسقف نجران  به( ص) خدارسول  

ئت نمایندگی نجران و به سرپرستی سه پیشوای بزرگ مذهبی وارد مدینه شد و پس از گفتگو، پیشنهاد یعنوان ه

 مباهله کرد.

 فتح مبین و عفو عمومی

 ض پیمان صلح حدیبیه توسط قریش: زمینه ساز فتح مکه در سال هشتم هجری:نق
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ن ی. بر طبق مفاد اگذشتمیش یامبر اسالم )ص( و کفار قرین پیه، بیبیک سال از انعقاد و صلح حدیش از یب

با هرگروه و  توانستمیگر نشوند و هر طرف یکدیسال معترض  16به مدت  بایستیمیقرارداد، دو طرف 

ن و دشمن یله بنی خزاعه با مسلمیه، قبیبیمان صلح را امضا کند. پس از قرارداد حدیپ خواستمیکه  ایهقبیل

ش یه، گروهی از قریبیماه از صلح حد 18مان شدند. پس از گذشت یش هم پیعنی بنی کنانه با قرینه آنان یرید

 نفر از آنان را کشتند. 23ند و حدود له بنی خزاعه حمله ور شدیمان خود، بر سر قبیله هم پیبا گروهی از قب

اری یت گشودند و از آن حضرت تقاضای یله خزاعه نزد رسول خدا )ص( آمدند و زبان به شکایافرادی از قب

 اری دادند.یرفته وعده نصرت و یز تقاضای آنان را پذیامبر نیکردند. پ

مان شوند. ید پینان دوباره خواستار تجدآ شدمینی یش بیه بود، پیبیمان حدیش، نقض پین عمل قریاز آنجا که ا

د آن یه و تمدیبیمان حدید پیان برای تجدییکرده، فرمودند: بزودی ابوسفیش گوین مورد پیامبر )ص( در ایپ

 خواهد آمد.

مان را مطرح ساخت؛ ولی ید پینه شد و با رسول خدا )ص( مالقات کرد و تقاضای تجدیان وارد مدیابوسف

علیهما السالم( را واسطه قرار داد؛ ولی آنها هم در ) زهرااز اصحاب، همچون علی و  ایعدهد. لذا یجوابی نشن

 ن مورد اقدامی نکردند.یا

 حج برائت و حج والیت

 جنگ تبوک در سال نهم هجری منزلتی ویژه در گسترش اسالم داشت زیرا؛

 شکست مسلمانان از رومیان در جنگ موته را جبران کرد. .1

در نقاط دوردست با  تواندمیخارجی فهمیدند که قدرت اسالم به جایی رسیده که دشمنان داخلی و  .2

 که قصد تجاوز به سرزمین، آیین و عقاید اسالمی را داشته باشند مقابله کند. هاترینقدرتبزرگ



 

69 
 

پس از این جنگ شرک و بت پرستی تقریباً از مدینه رخت بربست و نمایندگان قبایلی که تا آن روز  .3

شده بودند، دوران شرک و بت پرستی را خاتمه یافته دانسته و برای اعالن اسالم یا عقد پیمان مسلمان ن

 همزیستیوارد مدینه شدند.

 ص( جهت ریشه کن کردن شرک و بت پرستی در حجاز:) مأموریتپیامبرنزول سوره توبه و 

 شان نزول آیات اول سوره برائت:

 زاری خدا و رسولش از مشرکانیاعالم ب .1

 یت دخول کفار به کعبهممنوع .2

 ممنوعیت انجام اعمال حج توسط مشرکین .3

 انیکعبه با بدن عر منع طواف .4

دارند و فرصت حداکثرچهار  پیمان( ص) اسالملزوم پایبندی به پیمان عدم تعرض توسط کسانی که با پیامبر  .5

را با حکومت . گروه دوم باید پس از انقضای چهارماهتکلیف خود اندنبستهماه برای کسانی که عهدی 

 اورند و یا مهیای جنگ باشند.(یاسالم ب) اسالمی روشن کنند.

 ع() علی: اثبات حقانیت اعالم حج برائت 

 واپسین حج یا حج والیت

عصمک من الناس إنّ اهلل ال یک من ربک وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته واهلل یها الرسول بلّغ ما أنزل الیا أی

امبر! آنچه را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابالغ کن که اگر یای پ ن:یهدی القوم الکافری

و خداوند تو را از مردم حفظ خواهد کرد؛ بدرستی که  اینکردهن کار را انجام ندهی، رسالت خود را ابالغ یا

 (.67ه ی)سوره مائده، آ کندنمیت یخداوند کافران را هدا
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 م یعنی خالفت و جانشینی در مکانی به نام غدیر خماعالم روح اسالشأن نزول آیه: 

 واپسین حج یا حج والیت

 دو نکته مهم درباره حادثه غدیر:

 قبل( ص) پیامبرزیرا ؛باشدنمیع( ) علیحادثه غدیر اولین سند و آخرین سند والیت امام  .1

 که بود وصیتی سند، آخرین. است یادآورشده را( ع) علی وجانشینی والیت گوناگون هایمناسبتازغدیردر

. موضوع غدیر و حدیث کندمیاین معنا را بهتر اثبات  ایشدهچه نانوشته ماند، ازهر سند مکتوب و مهر اگر

 ع( مشهور و متواتر است.) علیآن بر اعالن والیت و جانشینی امام 

مولی را  برخی از علمای اهل سنت مانند فخر رازی و قاضی عضد ایجی با تشکیک در مفاد حدیث، کلمه .2

بلکه  کندنمیع( داللت ) علیاین حادثه بر والیت  کنندمیبه معنای ناصر و امثال اینها تفسیر نموده و ادعا 

أولی( ) أّفعلمولی( به معنای ) مّفعّلع( تاکید کرد. اینان می گویند: ) علیص( بر لزوم دوستی ) اسالمپیامبر 

 نیامده است.

 ولیسخن عالمه امینی پیرامون معنای م 

عالمه امینی با بررسی دقیق علمی و با ذکر شواهد فراوان قرآن، حدیث، لغت و استشهاد به سخنان ادیبان و لغت 

شایع و رایج است و این به « أولی» بهمعنای« مولی» کاربردشناسان بزرگ، اثبات کرده که در هر سه عرصه، 

 معنا برای ولی وجود دارد که: 27حدیث معنای اثبات امامت الهی امام علی )ع( است. در قرآن و کتب 

کاربرد برخی از این معانی در این حدیث مستلزم کفر، کاربرد برخی دیگر مستلزم کذب و کاربرد برخی دیگر  

 بی فایده یا غیرممکن است.
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معنا مناقشه و اشکال  16معنا از این  5 درمطابق با مضمون حدیث است.  گانه 27معنا از معانی  16فقط  

وسیله این  به سزاوار( در تصرف است.) اولید دارد و فقط یک معنا منطقی و صحیح است. آن معنا همان وجو

 .شودمیع( اثبات ) علیمعنا والیت بالفصل امام 

 ص() محمدو اهداف حکومتی حضرت  هاشیوهاصول، 

د را فراتر از افرا دادمیمحدود شکل  هایچارچوبکه تربیت افراد را در  ایقبیلهبر خالف زندگی  .1

 .کردمیقومی تربیت  هایمحدودیت

در دوران سیزده ساله درگیری فکری با نظام جاهلی به جای اقدام از راه غلبه و قهر، با ایجاد روحیه اخوت  .2

 میان مسلمانان همدلی به وجود آورد.

زدیک و سپس در با طرح مفهوم سیاسی بیعت از همان ابتدا و نخستین بار در رویداد انذار خویشاوندان ن .3

 بیعت عقبه اول، بستر سازمان فکری و ایده فرهنگی واحد را فراهم ساخت.

اقدام در جهت شکل گیری امت اسالمی و تثبیت حکومت، هجرت از مکه به مدینه بود که با  تریناساسی .4

 پشتوانه آیات نورانی قرآن به عنوان تکلیف شرعی مورد تأکید قرار گرفت.

 م نظام اجتماعی و حکومتی خود را بر پایه تعاون و همکاری دولت و ملت قرار داد.در پرتو تعالیم اسال .5

الهی، به مسلمانان آموخت که عالوه بر دفاع از جان و مال و ناموس، میهن، آزادی،  هایآموزهبر اساس  .6

مقابله با  استقالل و دین خویش، موظفند به دفاع از ستمدیدگانی برخیزند که به تنهایی از عهده دفاع و یا

 .کنندمیو از مسلمانان استمداد  آیندنمیمتجاوز بر 

پرهیز از بخل، حسد، طمع، مردم فریبی و آراستگی به عفو، عطوفت، پارسایی و ساده زیستی الفبای  .7

 بود. اشزندگی

 در میان محرومان ظهور کرد و از آنها مردمی مورد احترام جهانیان ساخت. .8
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کارکرد این اندیشه  اشسیاسیپرتو الاله اال اهلل تجلی داشت و در تمام رفتار  اشسیاسیبر سراپرده اندیشه  .5

 یعنی فالح و رستگاری همه انسانها هدف بود: قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا

 علل و عوامل گسترش و انتشار اسالم 

 و بسترهای موجود در شبه جزیره عربستان: هازمینهالف. 

 شیخ قبیله. و نقش محوری ایقبیلهزندگی  .1

 نبود سلطه خارجی. .2

 وضعیت ممتاز و امنیت مکه از نظر تقدس. .3

 اعراب. هایویژگیموقعیت تجاری و  .4

، وجود ادیان بزرگی چون یهودیت ومسیحیت و وجود ایقبیلهموقعیت و اوضاع مدینه به لحاظ اختالفات  .5

 امکانات اقتصادی و رفاهی.

 ص(:) پیامبرب. قرآن و سیره 

ال »بر سه اصل حکمت، پند نیکو و مجادله أحسن بنا نهاده و تابلو جاودانه گسترشش را  اسالم دعوتش را 

 ص( بود.) پیامبرعلت موفقیت و گسترش اسالم، قرآن و سیره  ترینمهمقرار داده است. « اکراه فی الدین

 قرآن کریم و گسترش اسالم

 .شودمییده و تصدیق است که به آسانی فهم ایگونهقرآن از خدای کریم به  تصور الف.

 ب. مطالب موجود در قرآن فراتر از از اوضاع و احوال، زمان و مکان خاص است.

 ج. تکیه قرآن بر وجه اشتراک خود با سایر ادیان الهی.
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 د.خصوصیات ادبی قرآن از قبیل فصاحت، بالغت و نزول تدریجی قرآن.

 ص( و گسترش اسالم) اکرمسیره، سیما و اخالق پیامبر 

 ص( و شخصیت معنوی وی در گسترش اسالم اهمیت فراوان دارد:) پیامبراکرم وجود

انمابعثت التمم » ص( درجذب دوستان فراوان:) پیامبرص( از جمله جذبه ) پیامبرخصوصیات روحی و اخالقی 

 درس آموز و سازنده است.« میلعلی خلق عظ آنک» ویخوش خلقی  و «.االخالقمکارم 

 ص( أحسن خلقا خلقا.) اهللکان رسول ع( فرموده است: ) یعلشاگرد مکتب او، امام 

 ص( عشر سنین فما قال لی اُفّ قطّ.) اهللخادم پیامبر( گفته است: خدمت رسول ) مالکأنس بن 

 ص() االنبیاءاز اخالق خاتم  هاییجلوه

ر دشمنان که ب شودمیص( یارانش گفتند: چه ) پیامبردر جنگ احد بعد از شکسته شدن دندانهای پیشین  .1

، بلکه برای دعوت و رحمت امنشدهص( پاسخ داد: من به امن و نفرین مبعوث ) پیامبرنفرین کنی؟ 

 .دانندنمی. بارخدایا، قوم مرا هدایت کن که ایشان خیر و صالح خود را امشدهبرانگیخته 

شت گوسفند قصد در تمام عمر هرگز برای خود از کسی انتقام نگرفت. حتی از زن یهودی که به وسیله گو .2

 مسمویتش را داشت، گذشت و از وی انتقام نگرفت.

بسیار امانتدار بود: در ایام جنگ خیبر چوپانی به نام اسود که اجیر یکی از یهودیان بود و گوسفندان او را  .3

چه  اندجنگ، اسالم آورد و به پیامبر گفت: با این گوسفندان که صاحبان آن با شما در حال بردمیبه چرا 

 نم؟ حضرت فرمود گوسفندان را به صاحبش بازگردان.ک

 .کردمیبه ایشان سالم  گذشتمیص( چون از کنار کودکان ) خدااز انس بن مالک رسیده است که: رسول  .4
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ص( ) پیامبرپس ازمصالحهبا یهودیان خیبر گروهی از مسلمانان شتابان به سوی نخلستانهای یهودیان رفتند  .5

یب نهد، یا او را : بدانید کسی که به همپیمانی غیرمسلمان، ستم روا دارد یا بر او عمانع کار آنان شد و فرمود

طاقتش وادارد، یا از او چیزی بدون رضایتش بگیرد، من روز رستاخیز معارض وی خواهم به کاری بیش از

 بود.

 مکیان چشم پوشی کرد و آنان را آزاد ساخت. هایاذیتپس از فتح مکه از تمام آزار و  .6

ع( فرمود: هنگامی که آتش جنگ برافروخته و خونین ) علیهیچ نبردی از برابر دشمن نگریخته امام در  .7

با آنکه هیچ از ما نزدیکتر به  داشتیممیص( خود را از خطر محفوظ ) خداما به پشتیبانی رسول  شدمی

 دشمن نبود.

. گزارش شده داندمیحسن ص( را بر اساس حکمت، اندرز نیکو و جدال ا) خداقرآن کریم دعوت رسول  .8

است مرد جوانی به حضور حضرت رسید و گفت: ای محمد مرا در زناکاری رخصت ده. یاران بر وی بانگ 

زده و او را سرزنش کردند. پیامبر فرمود: ای جوان پیش آی. مرد جوان خدمت حضرت آمد و نشست. 

جوان گفت: نه به خدا فدایت گردم. پیامبر  پیامبر به او فرمود: آیا این کار را برای مادر خود دوست داری؟

فرمود: سایر مردم نیز این کار را برای مادرانشان دوست ندارند. سپس همین گونه درباره دختر، خواهر، 

عمه و خاله جوان پرسش نمود و همان جواب را از جوان شنید و همان پاسخ را به او داد. آنگاه دست بر 

دایا، گناهش را بیامرز، دلش را پاک ساز و عفتش را مصون دار. راوی شانه آن جوان نهاد و گفت: بارخ

 : آن جوان پس از آن به هیچ وجه گرد این امور نگشت.گویدمیحدیث 

: هیچ کس را به مانند رسول خدا خندان گویدمیص( اغلب خندان بود. عبداهلل بن حارث ) پیامبرسیمای  .5

 ندیدم.

از هیبتش بیم داشت و چون  دیدمیود که کسی چون بی مقدمه او را ع( فرموده است: پیامبر چنان ب) علی .16

 .ورزیدمیبه وی عشق  شناختمیو او را  شدمیبه وی نزدیک 
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ساده زیستی، تواضع، عفت طبع و علو، مدارا با دوست و دشمن، مهر و عطوفت، اعتکاف و روزه داری و 

 د آن حضرت است.بسیاری دیگر از فضایل اخالقی از خصوصیات منحصر به فر

 از سقیفه تا قتل عثمان

 حق جوی انسان سرشتمقدمه: 

ها تا گذشت قرن کندمیج یاتی را بسیروهای حیش است و همه نیه باورهای خویانسان در پی اثبات و توج .1

 گرد فراموشی بر موضوع مورد اعتقادش نپاشد.

مورد دفاع جدی نوع انسان است، تا ز نداشته باشد. یه حق است، هرچند جنبه اعتقادی نکحق بدان علت   .2

ت مردان صحنه یو شخص« ان حقیب»ت و یرمسلمان در موضوع خالقیران ملل غکاری از متفیه بسکآنجا 

های ه همه انسانکاند؛ چنانق و اظهار نظر شدهیدان مطالعه، تحقیشه، منطق و استدالل وارد میخالفت، با اند

 خورند.له، و ... تأسف مییاله سقراط، گیم نادرست علکآگاه هنوز از ح

 ص(:) پیامبرن یاز به جانشیل نیدال

 ت عمومی.یامبران )ص(، مانند قانون ثابت و ضروری هدایل و فلسفه بعثت پی. دال1

 از جامعه به زمامدار.ی. ن2

 ن عالم ربوبی و عالم انسانی.ی. لزوم ارتباط ب3

 ات قرآن.ین و آیلی دکان اصول یر و بی. تفس4

 ن و اتمام نعمت.یل دیمکامبر )ص( در تین پیهای قرآن بر نقش جانشدکی. تأ5
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 حق جوی انسان سرشتمقدمه: 

 ص( برای خود جانشین انتخاب کرد زیرا:) پیامبر

 مدت داللت داشت.وتاهکامبر )ص( بر تعیین جانشین حتی در سفرهای یره مستمر پیس .1

ن و لزوم استواری و ماندگاری یه برای دکتی یه از اصحاب داشته و اهمکص( با توجه به شناختی ) پیامبر .2

 ن واقف بود.ین جانشییفات و انحرافات قائل بوده، به ضرورت تعیآن بدور از تحر

نبوده است لذا  سابقهان آنان بی یص(، در م) پیامبرچی از فرمان یعلیرغم وجود مراتب معنوی اصحاب، سرپ .3

 د.پیامبر با شناخت کامل از اصحاب جانشین انتخاب کر

امبر خاتم ین امر از سوی پیده گرفتن ایسته داللت دارد، نادین شایامبران بر انتصاب جانشیگر پیره دیس .4

 .شودمیوتاهی در انجام رسالت شمرده ک)ص( 

سال  23، ثمره «کعصمیواهلل »ن ین و تأمیو تضم« إن لم تفعل»د یو تهد« بلغ»د کیه با تأکام نص قرآن یپ .5

بلکه  باشدنمی دهد، ابالغ توحید، معاد، روزه، اعالن محبت و....آن قرار می غ را در گروهیتالش و تبل

ص( به سرای ) پیامبرهمچون: اندیشه کودتا توسط منافقین، رحلت  عواملی ضرورت تعیین جانشین است؛

 دیگر و مدعیان دروغین نبوت و مرتدان گواه این ضرورت است.

 امبر )ص( بر اعزام سپاه اسامهیاصرار پ

 ص( بر اعزام سپاه اسامه) پیامبرنه هنگام رحلت= علت اصرار یر ساختن عوامل توطئه از مددو

 علیم سن بودن کردن بهانه کست سال بر همه صحابه و خنثی یمتر از بکاندن امارت جوان یعی نمایطب

 ساله به عنوان فرمانده سپاه 26ع(=علت انتخاب اسامه )

 هاافکبروز ش 
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 ه= مصیبتی برای اسالم و مسلمینجلوگیری از نوشتن نام

 ص( در نگارش نامه اصرار نورزید زیرا:) پیامبرعقوب: ین یاحمد حس

رسی کو حتی برای  فشردندمعترض و طرفدارانش نیز بر نظر خود پای می  شخص امبر )ص(،یبا پای فشاری پ

ش، بی ثمر شدن آن ن تالین دستاورد ایمترک. زدندمیی دست یهاوششکش به ینشاندن مدعا و خواسته خو

ز ید و حتی قرآن را نی)ص( را تهد پیامبرساله  23ن و تمام دعوت ینار آن، خطر بزرگی اصل دکنگاشته بود. در 

 .کردمیاز اعتبار ساقط 

 رکری خالفت خالفت ابوبیگلکفه و شیان سقیجر

 «مکأعقاب یوما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل إنقلبتم عل»

محمد فقط فرستاده خداست. و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به 

 .....«گردیدمیگذشته بر 

 علت تشکیل سقیفه از طرف انصار:

 .ع() علیص( ودشمنی با امام ) پیامبررویارویی با کردار برخی از مهاجران بود نه موضعگیری در برابر وصایای 

 رکری خالفت خالفت ابوبیگلکفه و شیان سقیجر

 عوامل پیشگامی انصار در تشکیل جلسه تعیین جانشین:

 وجود آمد. به( آگاهی از جریانات پشت پرده وپنهانی که پس از غدیر خم برای کنار زدن امام علی )ع .1

 تخلف برخی از سران مهاجر از پیوستن به سپاه اسامه واخالل در حرکت آن. .2

 امبر.یاغذ و دوات برای پکی از آوردن ریجلوگ .3
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 .یکنده نزدیها در آش آشوبیدایی آن حضرت درباره پیشگویپ  .4

 ترس از قریش جهت انتقامجویی آنان در مورد کشتگانشان در جنگهای بدر، احد وخندق.  .5

 ص( ایفا کرده بودند وحضرت را از توطئه قریش نجات دادند.) پیامبرنقشی که انصار برای هجرت  .6

 دست نخوردن از قریش در امر خالفت.رو .7

 رده و واقعیت از دین برگشتگان هایجنگ

 ص(:) پیامبرارتداد و مدعیان دروغین نبوت و مستنکفین پرداخت زکات= دو پدیده پس از رحلت 

 نبرد با مرتدان: یبرا یزکومت مرکبسیج نیروها توسط ح

 برای سرکوبی مخالفان خالفت بود زیرا: ایبهانهارتداد 

خورد، افرادی بودند که سازمان سیاسی و حکومتی جدید را قبول نداشتند و  شانپیشانیبرخی که مهر ارتداد بر 

 .دانستندنمیپرداخت زکات را به این حاکمان را مشروع و انجام وظیفه الهی 

 گذر از درخانه فاطمه )س(

د یس( گرد آمده بودند و درباره آنچه باع( در خانه فاطمه )) علیان امام یپس از جریان سقیفه گروهی از حام

 عت در مسجد فرا خواندند؛ ولی آنها سر باز زدند.یر و عمر آنان را به بکانجام شود به گفتگو پرداختند. ابوب

     

ع( و هوادارانش از خانه خارج نشوند و با ) علیه اگر کردند کد یع( را محاصره و تهد) علیگروه مسلح، خانه 

 اعتراض ردن حق خود،کد با مطرح یوشکرون آمد و ید. علی )ع( بیشکند، آن را به آتش خواهند نکعت نیفه بیخل

ام برآمد و عمر و گروهش یرها از نیار شد، شمشکدرنگ خشونت و شدت آشار سازد. بیکش را آشیخو

ز یآمی مالمتستاد و با لحنین در برابرشان اینند. فاطمه )س( خشمگکدند به درون خانه فاطمه )ع( نفوذ یوشک
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م ید و بدون مشورت و محترم شمردن حقوق ما تصمین نهادیر رسول خدا )ص( را بر زمیکاد زد: شما پیفر

ن امر بر ی. اکنممیوا کشگاهش شید و گرنه به پیرون روینجا بیم شتابان از ایشگاه خداوند می گوید. در پیگرفت

ر یی نامناسب ناگزیع(، پس از رفتارها) علیعت یبت افزود وگروه مسلح بدون به دست آوردن یدگی موقعیچیپ

 گفتند. کخانه را تر

ن را در معرض یه اساس دکع( تن به سازش نداد و تا هنگامی ) علیجانبه علیرغم فشارها و تهدیدات همه

شد، علی و  جدی( ص) پیامبرهای مال شدن رنجیش استوار ماند. چون احتمال پاین موضع خوید، بر ایخطر ند

 ردند.کفه مصالحه یر با خلیانش ناگزرویپ

 میی عظینمادی از معنا کفد

 دن درآمدها توسط ابوبکر.یات و سامان بخشکتصرف منطقه اقتصادی فدک درپی گردآوری ز

ن یگنجد و همن نمییه هرگز در چهارچوب آن قطعه زمکی بزرگ است ینمادی از معنا« کفد»عه یدر فرهنگ ش

 کند. منازعه فدکل مییاسی تبدیای ساز مخاصمه سطحی و محدود به مبارزه ری رایه درگکمعنای رمزی است 

 د آمده در جهان اسالم است.یادگار رسول خدا )ص( به انحراف پدیاد اعتراض یدر واقع فر

 میی عظینمادی از معنا کفد

 س( درباره فدک:) زهراخطبه حضرت 

ص(، سفارش به حفظ قرآن، تبیین ) پیامبر سرور بانوان جهان پس از سپاس پروردگار، گواهی به رسالت

ع( در دفاع از اسالم را یادآور شد و ) علیص( در تقویت راه هدایت و سعادت بشر، نقش مهم ) پیامبرزحمات 

 با انتقاد از بی وفایی مردم درباره فدک چنین استدالل کرد:

ئاً یلقد جئت ش»پدرم ارث نبرم؟! ه تو از پدرت ارث ببری ولی من ازکا در قرآن است یای پسر ابوقحافه، آ

ن بالمعروف ین و االقربیه للوالدیراً الوصیخ کإن تر» د:یفرمامی خداوند( ایکردهب و ناپسند یاری عجک«)ایفر
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ه همه مردم را به طور عموم در نظر نگرفته، همه طبقات شامل ین آیا خداوند متعال در ایآ«. نیحقا علی المتق

د؟ ... آگاه یترم آگاهیات، از پدر و پسرعمویص عموم و خصوص و داللت آیا در تشخا شمیستند؟ آیات نین آیا

قت با شما سودی ندارد؛ ولی چه ین دارم خواری، شما را فراگرفته است و گفتن حقیقیها را گفتم. د، گفتنییباش

 ردم.کام تنگ شد و اتمام حجت نهیرد، سکان ینم اندوه طغک

د؛ ولی ننگ یش ساختید و آن را رام خویب مراد سوار شدکد. بر مریه چنگ آوردد بیخواستآری، شما آنچه می

ار جهان محو نخواهد شد. کان یه تا پاکنقش بست  تانپیشانیشی برای شما باقی ماند و داغ آن، چنان بر کحق

ن یعلم الذیوس»ت. بانتان را خواهد گرفی، گرگذاردمیو آنها را  کندمیها اثر ه بر دلکز آتش عذابی یدر آخرت ن

 «نقلبونیمنقل یظلموا ا

 اقدامات ابوبکر در دوران خالفت

 رده( هایجنگاعزام سپاه برای سرکوبی مرتدان ) .1

 س() فاطمهگرفتن فدک از حضرت  .2

 اعزام سپاه اسامه به مرزهای روم: .3

 موفقی داشت زیرا: مأموریتلشکر اسامه علیرغم درگیر نشدن با سپاه روم، 

ص( روبه ) پیامبرموجود پس از رحلت  هاینگرانیانان که در نتیجه آشوبهای داخلی و . روحیه مسلمالف

 ضعف نهاده بود تقویت شد.

ص( مسلمانان آسیب پذیرند پاسخی مناسب ) اکرمپس از رحلت نبی  کردندمی. به دشمنان خارجی که گمان ب

 داد.

 هجرت 12فتح ناحیه حیره در سال  .4
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 تهجر 13پیروزی بر شام در سال  .5

 فه بعد از خودین رسمی خلییتع .6

 (ق 23-13خالفت عمر بن خطاب )

 نکات:

ران و روم در حال گسترش یهای قدرتمند اهیهمسا کژه نبردها در عمق خای. قلمرو خالفت او با طراحی و1

 بود.

 خوانده شد.« نیرالمؤمنیام»ه کای است فهین خلی. وی نخست2

های گرانبها و گردآوری طال و نقره دلبستگی نداشت و وشپگری و تنی. علیرغم ثروتمندی به اشراف3

 .کردمیخ یز توبین نبودند نیه چنکارگزارانی را ک

نظامی،  هایپایگاه. وضع مقررات درباره اهل ذمه، قرار دادن دیوان و دفتر برای مالیات و بیت المال، ایجاد 4

طوری روم و فتح ایران از مهمترین تسخیر سراسر جزیره العرب، جداسازی شام و مصر از چنگ امپرا

 دستاوردهای خالفت ده ساله عمر است.

ره بن شعبه یز اربابش مغیض آمیعدالتی و رفتار تبعروز( از بییت ابولؤلؤ )فیاکفه به شی. بی توجهی خل5

فه یلان را در ترور خیبتوان دست امو شاید اند؛فه به دست وی دانستهیشته شدن خلکوفه( را سبب اصلی کری)ام

 ان قرار گرفته است.یز ابزار دست اموینشان داد و ابولؤلؤ ن

 و اسباب فتوحات هاانگیزه

 ص( ناسازگار بود زیرا:) پیامبرره عملی یدگاه نظری و سیفتوحات با د
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شی بود. درحالی که سیره کرکاهتمام افزون خلفا به جنگ و گسترش حوزه نفوذ اسالم از راه خشونت و لش .1

 ها و انقالب درونی انسانها بود.دل ص( فتح) پیامبر

ه ککندمیان یم به روشنی بیرکرا قرآن ی. زکاستمیتی اسالم یری و تربکتب فکارا از ارزش مکفتوحات آش .2

س یت معنوی مردم است نه تأسیومت آنان، گسترش عدالت اجتماعی و تربکامبران و حیهدف بعثت پ

 ران جنگی.کهای بیمتیی عمومی و به دست آوردن غنریگی، استثمار، بردهیسراکصری و یامپراتوری ق

فاتحان نومسلمانان به جای نفوذ اسالم به اعماق روحشان و تربیت صحیح اسالمی در توفان کامجویی و  .3

 خوشگذرانی غوطه ور شده و مختصر معنویت دینی را نیز از دست دادند.

های آموزش رها و انسانیو دفاع. شمش در سیره نبوی ابتدا آموزش و کسب معنویات و فضائل سپس جهاد .4

اد رفت یه متأسفانه در دوران خلفا از کای دهیبه انجام رسانند؛ پد یکافته، توانستند رسالت خود را نی

 و پرهیزگار خبری نبود مؤمنبطوری که نفوذ حکومت مرکزی گسترده ولی از مسلمان 

اری از صحابه در یل شد و بسیران و روم تبدین ای چویهاومت اسالمی به امپراتوریکی حیشورگشاکبه واسطه 

د و به یاطلبی فرد غلتیام دنکه متصور نبود در کدند و جامعه اسالمی با سرعتی ییا ثروت به فساد گرایه مقام یسا

 سرا و فرعون نهادند.کصر و یارگزاران آنها با نام اسالم، پای بر جای پای قکام و کخصوص ح

 ص(:) پیامبره سربازان عصر تعبیر امام علی )ع( دربار

 .کردندمیرهای خود حمل یهای روشن خود را بر شمششهیها و اندرتیسربازان اسالم بص

 علل و اسباب فتوحات

 تفاوت در کیفیت فتح ایران و روم:
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ما بسیار همراه بوده است، ا هایکشتهدر فتح ایران برخی نبردها چون قادسیه و فتح مداین به طول انجامیده و با 

در بسیاری مناطق با حداقل خونریزی و با تسلیم و صلح و سازش و تعیین جزیه و خراج به سامان رسیده 

 است.

 عوامل شکست ساسانیان:

 عبارتند از: هادیدگاهمختلف وجود دارد. این  هایدیدگاهدرباره علل پیروزی مسلمانان 

و  هاتبعیض پرستی کارگزاران ساسانی، . ناخشنودی مردم از حکومت ساسانی، بیدادگری شاهان، تجمل1

 امتیازات طبقاتی.

 . بی روح شدن آیین زرتشتی و گرایشها و انشعابات آن.2

دفاعی در سطوح متفاوت فرماندهی تا  هایانگیزه. فروریختگی باورها نسبت به حفظ نظام ساسانی و فقدان 3

 سربازان.

 ری ساسانی با عربهای مسلمان و مهاجم.. همراهی فعال مسیحیان عرب مجاور مرزهای امپراطو4

 . مجذوبیت و دلنشین بودن اصول وحدت و برابری و عدالت خواهی اسالم.5

 . ایمان جنگجویان مسلمان و تعصب نسبت به اعتقادات و مأموریت و اهداف دینی آنان.6

 علل و اسباب فتوحات

 نظریه مختار:

اسالم و تعالیم عدالت  هایآموزهرا فراهم ساخته است. از این عوامل اسباب پیروزی مسلمانان  ایمجموعه

 خواهانه آن بیشترین نقش را ایفا کرده است.

 هزیمت سریع لشکریان ساسانی در جنگ قادسیه را توجیه کرده و قائلند: ایعده
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ستاره شناسی رستم و وزیدن توفانی شدید در جهت مقابل سپاهیان ساسانی عامل اصلی شکست سپاه ساسانی 

 ود.ب

 ثیت نگارش احادیممنوع

 افت.یفه دوم شدت یفه اول آغاز و با بخشنامه خلیت از قرآن از زمان خلیمنع تدوین حدیث به بهانه حما

 الم امام علی )ع(:کث در یامد منع حدیپ

ی پروا یمان بستند و از راستگویی پین فاصله گرفتند، بر دروغگویت همداستان شدند، از دیمردم در فساد و جنا

 کت رو به گسترش مسلمانان از دریقدر فراموش شد و جمعیت و صحابه عالیل اهل بیب، فضاین ترتیردند. بدک

 قت اسالم وقرآن محروم ماند.یحق

 اقدامات خلیفه دوم:

 . گسترش غیر اصولی فتوحات و کشورگشایی.1

 . منع تدوین حدیث.2

 م اموال.یان مهاجران و انصار در تقسیضات قومی می. تبع3

 رعرب.یان عرب و غیحیان مسی. تفاوت نهادن م4

 ری از آلوده شدن شهر.یشگینه به بهانه پیرعرب به مدیری از ورود غی. جلوگ5

 .(ق 35-24خالفت عثمان )

 ساله توسط شورای شش نفره که بوسیله عمر تعیین گردید به خالفت رسید: 07عثمان 

 عثمان: هایبدعت
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 سپردن اداره کشور به اشراف قریش .1

 ص( و دو خلیفه پیشین) پیامبرراموش کردن سیره ف .2

 عالقه فراوان به خوش نشینی و تجمالت .3

 باز گذاشتن میدان برای تاخت و تاز دوستان و خویشاوندان .4

ص( از جمله: ابوذر غفاری، عمار یاسر، صعصعه بن ) پیامبرشکنجه و یا تبعید صحابه و یاران نزدیک  .5

 صوحان وعدی بن حاتم.

 ص( به مدینه و اهدای جایزه به آنان.) پیامبریدیان بازگرداندن تبع .6

مصروف ساختن بیت المال و ثروت به دست آمده از بیت المال در جهت ساخت کاخها، تجمالت و  .7

 خوشگذرانی بستگان و اطرافیان

 های گوناگون قرآن.ردن مصاحف به علت سوزاندن نسخهکی یک .8

 .(ق 53-42خالفت عثمان )

 عوامل قتل عثمان:

اری ینار گذاشتن بسکشور، کارگزارانش، سستی اراده و ضعف دراداره کفه و یدا و پنهان خلیعه خطاهای پمجمو

 دی.یلکه در مناصب یشاوندان و بنی امیسته و قرار دادن خویان شاین، عزل والیخیهای معمول زمان شاز سنت

 ع(:) علیعامل قتل از دیدگاه امام 

 فرمود: ع( در مقام دفاع از خود) علیامام  
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درباره کشتن عثمان اگر دستور قتل عثمان را داده بودم قاتل من بودم و اگر مردم را از کشتن او باز داشته بودم، 

د من بهتر از آن کس هستم که او را یبگو تواندنمیاری رساند یاری او کرده بودم. و حال آنکه کسی که به او ی

سبب قتل  اینکهمش کرده بهتر از من است. یارید که آنکه یبگو تواندنمیخوار کرد و هر که او را خوار کرد 

ز بد ین شما نید بنابرایگرد حوصلگیکم: خودکامگی کرد و بد عمل نمود، شما هم گویمتان می یعثمان را برا

را  حوصلهکمد. پروردگار حکمی دارد که واقع خواهد شد و آن حکم، هم دامن افراد خودکامه و هم افراد یکرد

 د گرفت.خواه

 ارگزاران خلفاک

 کارگزاران خلیفه اول:

 عمربن خطاب: مشاور و متصدیامر قضا

 المالتیده جراح: متولی بیابوعب

 اتبکد بن ثابت: یز

 عثمان بن عفان: نگارنده اخبار

 انید: فرمانده نظامیخالد بن ول

 فه دوم:یکارگزاران خل

 خط و مشی عمر در دوران خالفت: ترینمهم

ا یسو، و مهیکان آنها و منابع قدرت از یجاد فاصله میومتیو اکهاشم درمناصب حصب ننمودن بنیبندی به نیپا

 ان.ینه بسط قدرت امویا ناخواسته زمیردن خواسته ک

 کارگزاران:
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 . ابوهریره: فرماندار نواحی بحرین1

 . عمرو بن عاص: فرماندار حوزه2

 ه: والی شاماتی. معاو3

 ارگزاران خلیفه سوم:ک

 بودند. بهرها هر سه بی ینی یاسی، دیافتگان عصر عثمان از تقوای مالی، سی مقام

د بن یم، عبداهلل بن سعد بن ابی سرح، عبداهلل بن عامر، عبداهلل بن سعد، سعکد بن عقبه، مروان بن حیه، ولیمعاو

ان جای یدیو تبعامبر یشدگان پ نفرینا در گروه یو  آمدندمیفه به شمار یا از بستگان خلیعاص و ... همه 

 را باز نگردانده بودند. هاآنن یخیه حتی شکداشتند 
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 نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب )ع(

 ص() پیامبرع( همراه با ) علیامام 

 نکات مقدماتی:

 تولد: سیزدهم رجب سی سال بعد از عام الفیل در کعبه .1

 ص() اسالمتعلیم و تربیت در دامان پرمهر پیامبر  .2

 لت اختصاصی.یپرستی= دو فضرش و ابراز اسالم و دل نیالودن به بتیودن در پذشگام بیپ .3

نی علی )ع( از ین دعوت عمومی بستگان و اعالم جانشیر الهی در اولین سفیبانی همه جانبه از آخریاعالم پشت

 ری امامت و نبوت.یی ناپذیسوی آن حضرت )ص(: بیانگر جدا

 ت و عطوفت الهی به بندگان.کی خداوند و نزول برسبب خشنود«: تیله المبیل» دراری کفدا

 ماالت.کگاه معنوی و یستگی همسری حضرت فاطمه )س(: نشانگر جایشا

 دالوری در غزوات: زبانزد خاص و عام.

 ع( و خلفای سه گانه) علیامام 

یسه کردار شیعیان عملکرد فعال خود را از دست داد. مقا هایگرایشپس از جریان از پیش طراحی شده سقیفه، 

ص( و نقش وی پس از رحلت آن بزرگوار، بیانگر نگرش انفعالی او به قدرت ) پیامبرع( در طول زندگی ) علی

حاکم است چرا که نقش اول جامعه اسالمی دوران حیات پیامبر از این پس فقط در زوایای بسیار محدود مورد 

 .گیردمیتوجه قرار 
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ص( و زحمات ) پیامبرع( و شایستگی کامل وی برای جانشینی ) علیاز سوی دیگر، توجه به ایمان راسخ 

طاقت که در طول این مدت به انجام رسیده است، این انتظار را که او باید برای احقاق حقوق خود و اعتالی 

. به یقین انفعال و ترک اقدام مسلحانه و سازدمیموجه  کامالًاسالم راستین تا آخرین نفس جنگیده باشد، 

 یز وی علل جدی داشته است.خشونت آم

 ع( در دوران خلفا) هایامامترینفعالیتمهم

 ات.یآ ازاری یان مراد واقعی بسیقرآن و ب تفسیر .1

 تاب.کژه دانشمندان اهل یهای دانشمندان به وبه پرسش پاسخ .2

 ان بودند.ه قضات از داوری درباره آن ناتوکای دهیچیای پیدادهای نوظهور و قضایم شرعی روکح بیان .3

ت شاگردانی مانند عبداهلل بن عباس و افرادی یو روح آماده و ترب کر پایهای برخوردار از ضمانسان پرورش .4

ب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، تا یثم تمار، حبیل، میمکاشتر،  کس قرنی، مقداد، عمار، مالیچون ابوذر، او

 ابند.یده دل و چشم باطن درید با دیتوان دنمی ده ظاهرییبتوانند در پرتو رهبری امام )ع( آنچه با د

آورد ودر راه د مییان و درماندگان. حضرت با دست خود باغ و قنات پدینواین زندگی بیوشش برای تأمک .5

 ست.یشاورزی نکتر از اری محبوبک: نزد خدا، فرمودمیداد و ار بها مییشاورزی بسکار ک. به کردمیخدا وقف

اسی و یس مسائلها. هرگاه دستگاه خالفت در حلزنی خلفا و ارائه صادقانه راهیای راهت در نشستک. شر6

نی خاصی یبه با واقعک، امام )ع( مشاوری مورد اعتماد بود شدمیرو روبه بستالت اجتماعی با بن کمش

 .کردمین یار را معکر یو مس داشتمیالت را از راه برکمش

ص( بودند سه تن از مهاجران با اطالع از ) پیامبرهاشم سرگرم غسل دادن  هنگامی که علی بن ابی طالب و بنی

اجتماع انصار در سقیفه به سرعت به محل رفته، به گفتگو پرداخته و ابوبکر را به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب 

 تند.به راه افتاده و از موافق و مخالف بیعت گرف هاکوچهکردند. آنان پس از بیعت سقیفه نشینان در 
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بخش این خطبه،  ترینمهمچگونگی به خالفت رسیدن ابوبکر را تشریح کرد.  ایخطبهخلیفه دوم بعدها در 

از بیعت ما با  پس تصریح و اعتراف به ناگهانی بودن بیعت با ابوبکر است. عمر در جمع مردم مدینه چنین گفت:

داشتیم از آن جمع جدا شویم و آنان با دیگری بیعت  در انجمن سقیفه( انصار نیز با او بیعت کردند. ما بیم) ابوبکر

کنند و ما مجبور شدیم ناخواسته با او بیعت کنیم یا با مخالفت خود فسادی پدید آوریم. البته بیعت با ابوبکر 

 ناگهانی و بدون دوراندیشی بود، اما خداوند شر آن را برطرف کرد.

 گفتمان سقیفه

 مخالفان دستاورد سقیفه:

ع( و عباس عموی پیامبر( افرادی چون زبیر بن عوام، خالد بن ) علی) هاشمدو شخصیت برجسته بنی افزون بر 

 سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، براء بن عازب، ابی بن کعب و ابوذر مخالفان جدی دستاورد سقیفه بودند.

 عهدنامه جانشینی

باره جانشین خود مشورت کرد او به عبدالرحمان ابوبکر در بستر بیماری با عبدالرحمان بن عوف و عثمان در

گفت برای خلوگیری از فتنه در صدد است عمر را جانشین خود است. عبدالرحمان ضمن ستایش ابوبکر، عمر 

، شخص دیگر مورد عثمان خواهد بود. آرام را فردی عصبانی خواند ابوبکر پاسخ داد: اگر سر کار بیاید،

 بهتر است.مشورت گفت باطن عمر از ظاهرش 

 با در دوره بیماری ابوبکر، عثمان کاتب و مالزم اوبود و از سوی او مأموریت یافت عهدنامه جانشینی را بنویسد.

نوشتن آغاز عهد، ابوبکر به حالت بیهوشی فرو رفت و عثمان عهدنامه را به نام عمربن خطاب به پایان برد. 

. عهدنامه به همراه عمر و یکی از غالمانش برای اطالع مردم ابوبکر پس از به هوش آمدن نوشته او را تأیید کرد

 به مسجد فرستاده شد.



 

91 
 

ص( به عنوان اصلی مشروع در فقه سیاسی ) خدااصل استخالف به این شیوه، بی هیچ پیشینه در سیره رسول 

اداری و اهل سنت پذیرفته شد و عمر با این عهدنامه به خالفت منصوب شد. بیعت مردم تنها نوعی اظهار وف

 فرمانبرداری بود و در خلیفه شدنش تأثیر نداشت

 شورای شش نفره تعیین خلیفه

از نظر عمر امر خالفت یکی از مصادیق مشورت بود. بدین منظور عمر برای تعیین جانشین پس از خود 

 یرای مشورت و گزینش خلیفه مشخص ساخت. نفره 6شورایی 

 ر، سعد وقاص و عبدالرحمن بن عوفیان، طلحه، زبع(، عثم) علیاعضای شورا عبارت بودند از: 

در تحلیل شیوه انتخاب خلیفه بوسیله شورا باید گفت: عمر برای امر جانشینی با تدبیر و برنامه ریزی عمل کرد؛ 

 ترینجزئیزیرا نه تنها شورایی برای مشورت و گزینش خلیفه مشخص ساخت بلکه روش انتخاب و حتی 

 ش بینی کرده و راه حل ارائه داد.احتماالت ممکن را نیز پی

 ع( با عثمان.) امامتدبیر خلیفه دوم بر لزوم کشتن مخالف، عامل بیعت 

 ع() علیدن امام یومت رسکبه ح

مرا رها » :فرمودمیع( از بیعت امتناع کرد و ) امامع(: ) علیعاملین قتل عثمان مشتاقانه خواستار بیعت با امام 

 ع( این جمله را فرمودند تا:) امام: «دیگران بروید و دنبال دینک

ع( کسانی بودند که در قتل عثمان ) امامکودتا و توطئه علیه عثمان را از خود دفع کند زیرا مشتاقان بیعت با  .1

 شرکت داشتند.

برای اصالحات همه جانبه با مردم اتمام حجت کند زیرا تصمیم قاطع مردم برای اصالح شدن شرط اصلی  .2

 امعه آن روز بود.ایجاد اصالحات درج
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 ع() علیدن امام یومت رسکبه ح

 ع( در علت پذیرش خالفت:) علیکالم امام 

اران، حجت یعت کنندگان نبود، و ید، اگر حضور فراوان بیی که دانه را شکافت و جان را آفریسوگند به خدا

ستمگران، و  بارگیشکم مان نگرفته بود که برابری، و اگر خداوند از علماء عهد و پکردندنمیرابر من تمام 

، و آخرخالفت را به نمودممیگرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، رها 

 نی گوسفندی بی ارزشتر است.یای شما نزد من از آب بیکه دن دیدیدمی، آنگاه کردممیراب یکاسه اول آن س

 ع() علیدن امام یومت رسکبه ح

 :(ع) امامعت در کالم توصیف روز بی

ن یک بود حسن و حسیالهای پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند، تا آنکه نزدیفراوانی مردم چون 

 ان گرفتند.یانبوه گوسفند مرا در م هایگله)ع( لگدمال گردند، و ردای من از دو طرف پاره شد، مردم چون 

 از خود متفاوت بود زیرا:ع( با خلفای قبل ) علیبه خالفت رسیدن امام 

ده شد در حالیکه ابوبکر توسط حاضرین در سقیفه، ینه برگزیت مردم مدیثرکعت ایع( با حضور و ب) امام .1

ر یت فراگکبر شر عالوه عمر توسط ابوبکر و عثمان توسط شورای شش نفره به خالفت برگزیده شد.

ع( ) اماماال بردن جنبه مردمی در انتخاب ندگان مردم عراق و مصر نیز به سبب بیمهاجران و انصار، نما

 حضور داشتند.

 ر نساخت.یم و بیعت ناگزیمخالفان را به تسل کن، اندیشیع( بر خالف روال جاری و سنت پ) امام .2

رفت و یعت وارد شد، ولی امام علی )ع( آن را نپذین در بیخیروی از روش شیفه دوم شرط پیپس از خل .3

 ردار اوست.کک)ص( مالتاب خدا و سنت رسول ککردد کیتأ
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؛ کندمیعت آن هم در مسجد توهم هرگونه توطئه قبلی را نفی یپافشاری امام )ع( بر لزوم علنی بودن ب .4

ان یعت را از میدادن به مردم، پندار ناگهانی بودن بشهیردن چند باره تقاضاها و مجال اندکه رد کهمچنان 

 .بردمی

 ع() علیدن امام یومت رسکبه ح

 ع( در روز دوم مراجعه مردم:) مامانطق رسمی 

ا یه دنکاست و قدرتی است عالقه ندارم... . آن گروهی یه رکه من به خالفت، از آن جنبه کداندمیخداوند خود 

اند، فردا وقتی همه ردهکه یان تهکزینکو نهرها و اسبان عالی و  کش امالیآنها را در خود غرق ساخته، برای خو

ند علی )ع( ما را ی، نگودهمهامیآنو به اندازه حقشان به  گردانمالمال برمی تیو به ب یرمگمیها را از آنان نیا

ن حاال برنامه روشن خود را اعالم ی. من از همکندمیگر عمل یای دنون گونهکو ا گفتمیزی یفت؛ اول، چیفر

ه خداوند خود کی است یزهایچ نهایستم، اما ایو سابقه خدمت افراد ن بودنلت صحابی یر فضک... . من منکنممی

 ض واقع شود.یتبع کد مالین امور نبایپاداش آن را خواهد داد. ا

 ع() علیموانع و مشکالت حکومت امام 

 عدالت اقتصادی

 های عثمان= اساس تبعیض اقتصادیپایه گذاری دیوان توسط عمر و بخشش

 خصوصیات دیوان: 

 ای افراد بنا شد.لهیب قبکی. دیوان بر اساس سوابق اسالمی و تر1

  ح داشتند.یرعرب و موالی ترجیش، مهاجر بر انصار، عرب بر غیر قریش بر غی. قر2

 ع( در راستای ایجاد عدالت اقتصادی:) اماماقدامات 
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رد؛ برتری مهاجر کامبر )ص( را مطرح یره پیاست مالی برگرفته از سیامام علی )ع( در سخنرانی نخست خود، س

رد و به قبله مسلمانان یا معنوی خواند و فرمود: هرگونه دعوت خدا و رسول )ص( را بپذگران ریو انصار بر د

 و حدود اسالم درباره همه اجرا خواهد شد. شودمیمند نماز گزارد، از تمامی حقوق بهره

ع( و پیوستن به صف مخالفان عدالت ) علیعلت جدا شدن برخی اعراب از امام : اندنوشتهبسیاری از مورخان 

 امام در بیت المال و برتری ندادن عرب بر عجم بود.

 عدالت اجتماعی

اختالط نژادی حاصل از فتوحات و برتری اجتماعی عرب بر موالی، زمینه ساز تبعیض اجتماعی در دوران 

 ع( بود.) علیخالفت امام 

بود بردگان عرب را از ه عمر فرمان داده ک. در حالی دیدنمیض یلی برتبعیچ دلینی، هیع( از نظر د) علیامام 

م اموال، یو هنگام تقس گذاشتنمیان بردگان عرب و عجم یچ تفاوتی مینند، امام )ع( هکالمال آزاد تیب

نون مالی نزد من است و من کز، بندگان خدا همه آزادند... . اینکا آورد، نه ی: حضرت آدم نه غالم به دنفرمودمی

ها، فرمود: من در قرآن، برتری و در پاسخ به اعتراض گروهی از عرباه فرقی نخواهم گذاشت. اید و سیان سفیم

 ام.دهیعرب بر عجم را ند

 هاها و بدعتانحراف

 ومت امام علی )ع( بود.کل حکن مشیترها، مهمنی و بدعتیانحرافات د

 ع(:) علیعوامل رسوخ شبهه به جامعه امام  ترینمهم

 نی. ناآگاهی جامعه از د1

 منسجم در جهت روشنگری مردم . نبودن برنامه2
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 امبر )ص( بوسیله اجتهاد و مصلحت اندیشیی. متروک شدن سخنان پ3

 . جلوگیری از نقل و نگارش حدیث4

 نییهای دف ارزشیی و تضعیگرارفاه

 عوامل بروز رفاه گرایی:

 المال.تیع بیض در توزیهای اجتماعی به جهت تبعافکش شیدای. پ1

 قومی. هایجوییری ها و برتشی. احیای گرا2

 . به فرهنگ تبدیل شدن رفاه گرایی به جهت تضییع بیت المال توسط خلیفه سوم و کارگزارانش.3

 . جایگزین شدن بدعت جای سنت.4

برخی نویسندگان اهل سنت و برخی از متفکران شیعه که به عمد یا سهو، انحرافات را به نیمه دوم دوران 

توجه به روبناست و در حقیقت، بازتاب سیاست غلط عمر در این دوران  نوعی سازدمیحکومت عثمان مربوط 

 خودنمایی جدی داشته است.

 سوره حدید بود. 16 آیهاستدالل خلیفه دوم در تبعیض در خصوص بیت المال، به بعضی از نویسندگان: 

در دنیا بود بایستی  این عمل عمر اجتهاد در برابر نص بود؛ زیرا اگر این آیه مجوز برتری مادینقد نظریه: 

 .گرفتمیص( خود آن را قبل از عمر به کار ) پیامبر

 .شد هاارزشد با مخالفان، عامل اصلی به فراموشی سپرده شدن یرفاه گرایی عوامل حکومتی و برخورد شد

رفاه دو سیاست اصلی امام برای مبارزه با ترک تبعیض بوسیله تقسیم عادالنه بیت المال و غربال کردن جامعه: 

 گرایی
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 ومت علی )ع(کعلل ناخشنودی از ح

 ومتک. موضع سرسخت امام علی )ع( در ح1

 امل عدالت در همه ابعادکوشش در جهت اجرای ک. 2

 المال.تیم بین در تقسیخینار نهادن روش شک. 3

 در مسئولیتها هاقابلیتت استحقاق و ی. اساس قرار دادن مساوات در حقوق و رعا4

 گرانیشراف و اعراب بر د. برتری ندادن ا5

 لیتسامح در برابر سران قبا ک. تر6

 ض نژادی.یبرافروختن جنگهای جمل و صفین توسط طمعکاران و طرفدارانتبع

 قت قرآن.یامبر )ص( و حقیری و ناآگاهی از سنت پکفتنه خوارج ناشی از ضعف ف

وفا نشدن کجه شین و در نتیح دیصحن ییغ و تبیرضروری خلفا و برنامه نداشتن آنان برای تبلیهای غرییدرگ

ی از مسلمانان، با جهالت و تعصب یهانی گروهید دیاستعداد عقالنی و منطقی مسلمانان سبب شده بود تا عقا

 ان شوند.یزد و به راحتی ابزار دست سودجویامیب کخش

 ومت علویکمای حیره علی بن ابی طالب )ع( و سیس

چهار سال و نه ماهه خود، اوضاع نابسامان جامعه اسالمی را به  افت تا در خالفتیامام علی )ع(، فرصت ن .1

های آزاده چهره اسالم را نزد انسان رفتمیه کامبر )ص( سازد؛ ولی انحرافاتی یامل چون زمان پکطور 

 دوار ساخت.یاهلل )ص( را امنه فاضله رسولیهای مشتاق مدند، زدود و دلکجهان مخدوش و تنفرآور 

و عبداهلل بن  وقاصردن افرادی چون سعد بن ابی کعت نیه از بکاول خالفت به دوستانی امام در روزهای  .2

د. هرگز ی، رها سازکنندنمیاز یاحساس ن امرهبریه به من و کسانی را کردند، فرمود: کعمر اظهار نگرانی 
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د. او یبه خود واگذارند، کزد و فتنه برپا نیه بر ضد مسلمانان بر نخکنیند، به شرط اکعت یبا من ب خواهدنمی

ومت عدل پرور من بماند، از رفتن به شام و که نخواست در قلمرو و حکسی را کگر فرمود: یانی دیدر ب

  ه باز مدار.یوستن به معاویپ

و آزادگی، وجدان  خواهیردستان، حس آزادی یت آزادی زیه به لزوم رعاینار توصکامام علی )ع( در  .3

ق یانت از آزادی تشویدار، و آنها را به صیردست بیات محروم و زت انسانی را در طبقیبشری و شخص

 .کندمی

 ومت علویکمای حیره علی بن ابی طالب )ع( و سیس

ن حدفاصل آزادی فرد و جامعه و حقوق مردم، فرمان داد ییت انسانی مردم و تعیم شخصیع( برای تعظ) امام .4

رد و متن یشهر در محضر عموم بر منبر قرار گ ان هنگام ورود به مقر فرمانداری در مسجدیاز وال یکهر 

فی یالکم و مردم در برابر هم از چه حقوق و تکرا بر مردم بخواند، تا همه بدانند حا اشحکمرانیفرمان 

 ف خود آشنا باشند.یند و مردم به وظاکم از حدود خود تجاوز نکبرخوردارند؛ تا حا

وسته وی بر عدالت یوم به روشنی نشان دهنده مراقبت پلثکل و دخترش امیبرخورد علی )ع( با برادرش عق .5

ان یتا از م کوشیدمیه نخست سخت کارگزاران نظارت جدی داشت. با آنکرد کاست. همواره بر عمل

ن فرصتی یمترکتا  کردمیارها نظارت کار گمارد، به طور پنهانی بر کن فرد را به یترستهیهای مردم، شاگروه

: به خدا سوگند، اگر فرمودمیردم فراهم نشود. در دوران خالفت عثمان به او ع حقوق میبرای ستم و تض

 است. کان او و تو مشتریند گناهش مکارگزارانت، در مغربگاه، ستم کفردی از 

چ یو حاضر نبود ه داشتنمیگران مقدم یشاوندان و خاندان خود را بر دیامام علی )ع( هرگز دوستان، خو .6

، رفتمید به بازار یند. اگر برای خرکاز عنوان خالفت به ناروا استفاده اران و بستگانش یاز  یک

 ه او را نشناسد.کابد یسی را بککوشیدمی

 ومت علویکمای حیره علی بن ابی طالب )ع( و سیس
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ان مردم به یی از معارف الهی و علوم اسالمی در میر گرانبهایفرسا، ذخاهای طاقتیع( با همه گرفتار) امام .7

وتاه از آن حضرت )ع( کهزار سخن  11نی و اجتماعی، حدود یگوناگون عقلی، د مسائلهاد. در ادگار نی

رد. کن ییهای خود تبان در سخنرانیین بیترها و روانن عبارتیباتریباقی مانده است. معارف اسالم را با ز

تصادی را بر توسعه گاه توسعه اقچی، هکردمید کیه بر ارتقای سطح زندگی مادی و رفاه مردم تأکبا آن

ازمندترند تا به طال یح نید مردم به فرهنگ و ادب صحی: بدون تردفرمودمیفرهنگی مقدم ندانست و همواره 

 و نقره.

استدالل آزاد و برهان منطقی  کد، به سبیشیه در فلسفه الهی اندکن مسلمانی است یامام علی )ع( نخست .8

 رد.کان فالسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود، طرح یه تا آن روز در مکن را یلی نویسخن گفت و مسا

ان و عارفان یرد. پارسکت یار تربینی و دانشمندان اسالمی بسی. رجال ددادمیت یار اهمین امر بسیبه ا او

تب علی )ع( جای دارند؛ کافتگان میثم تمار در شمار پرورشیاد، میل بن زیمکس قرنی، یبزرگی چون او

اد یر و قرائت را بنیالم، تفسکاند و برخی از آنها علم فقه، ه مصادر عرفان شناخته شدهکان عارفان و دانشمند

 نهادند.
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 امام حسن و امام حسین و مقتضیات زمان

 ع() حسننرمش قهرمانانه امام 

 ویژگیهای شخصی امام حسن مجتبی:

 نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه.تولد: 

 ص(.) اکرمش فاطمه دختر رسول پدرش علی بن ابی طالب ومادر

 از آن حدود سی سال همراه پدرش زیست. وپس( هشت سال در پرتو تعلیمات پیامبر اسالم )ص

 رمضان سال چهلم هجری بنابر وصیت پدر وبا بیعت مردم به امامت برگزیده شد. 21در 

م مسموم وبه شهادت سالگی به تحریک معاویه به وسیله س 58هجری ودر سن  56صفر سال  28سرانجام در 

 رسید. پیکر مطهرش در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

 آتش بس هایزمینه

تاکنون مورد پرسش و گفتگوی فراوان واقع شده و  هایگذشتهع( که از ) حسنبخش زندگی امام  ترینحساس

ع( ) اماماجباری  گاه موجب خرده گیری دوستان کوته بین و دشمنان مغرض گردیده است، ماجرای کناره گیری

 از خالفت و پیمان صلح با معاویه است.

در تحلیل و بررسی عملکرد زندگی امام حسن مجتبی )ع( باید گفت: اوضاع نامساعد وعوامل گوناگون موقعیتی 

که هر خردمندی در آن  ایگونهع( تحمیل شود؛ به ) امامپدید آورد که صلح به عنوان یک مسأله ضروری بر 

جز مسالمت نداشت. در واقع سیاست خارجی، سیاست داخلی و ناهمگونی بین  ایچاره، گرفتمیموقعیت قرار 

 ع( تحمیل کرد.) امامدو سپاه، صلح را بر 
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 الف. تحلیل صلح با توجه به سیاست خارجی:

 ترکیب جبهه مسلمانان چنان بود که فرورفتن در جنگ داخلی دستاوردی جز زیان نداشت. زیرا امپراتوری روم 

ع( ومعاویه فرصت انتقام را به ) امامشرقی مترصد فرصت جهت جبران شکستهای سابق بود. صف آرایی سپاه 

 .دادمیرومیان 

  :تحلیلصلحباتوجهبهسیاستداخلی. ب 

 :شدعبارتنداز( ع) امامداخلیکهزمینهسازتحمیلصلحبر موانع ترینمهم

 .نمایاندمیار ناموفق و جبران ناپذیر نبود جبهه نیرومند و هماهنگ و دارای روحیه، جنگ را بسی .1

 آن عوامفریبی معاویه وضع را بحرانی ساخته بود. رأسوجود جناح قدرتمند اموی و در  .2

 ونهروان. صفین خستگی مردم از جنگهای داخلی مانند جمل، .3

 زمزمه برادر کشی برخی از مسلمانان ساده لوح در لشکر امام )ع(. .4

 سودجویان، دنیاپرستان ورفاه طلبان.منافقینی مانند خوارج، شکاکان،  .5

 رفاه زدگی وسستی فرماندهانی همچون عبیداله بن عباس. .6

 تعصبات قومی ونژادی. .7

 امیران معزول وثروتمندان. .8

 آتش بس هایزمینه

 ج. تحلیل صلح با توجه به وضعیت دو سپاه:
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ونی گرایشها، تشتت آرا و آشکار ع( بیعت کرده بودند، چیزی جز گوناگ) حسنبا آنکه بسیاری از کوفیان با آمام 

 ع( عبارتند از:) اماماصلی شکل دهنده سپاه  هایهستهمیان مردم نبود.  هاکینهشدن 

 الف( شیعیان:

کمتر نبوده است. این گروه اخالص و صمیمیت خود را به  هاگروهع( از دیگر ) امامشمار عناصر شیعی سپاه 

برای مقابله با خطرهای شام  هادسیسهصون ماندن این گروه از اهل بیت در مراحل مختلف ثابت کرده بود. م

 کافی بود زیرا آمادگی و شور و نشاط به قدری در آن وجود داشت که برای هیچ کس قابل انکار نبود.

قیس بن سعد، عمرو بن حمق، حجر بن عدی، سعید بن قیس، حبیب بن مظاهر، عدی بن حاتم، مسیب بن نجبه 

 افراد این گروهند. ترینبرجسته و زیاد بن صعصعه از

 یب( جناح امو

ست امام که در بوجود آوردن موجبات شکنفوذ و پرطرفداری وجود داشتند  با رومند،ین باند, عناصر نیدر ا

جاد نفاق به صورت پنهانیمراتب یو ا هاتوطئهها و  ینکعه افیحسن نقش بسزایی داشتند. این گروه با شا

 ق نمودند.یو تشو یکوفه تحریکت به سوکه نوشتند و او را به حریا به معاوخود ر یو همراه یفرمانبر

 هاگروهج( سایر 

هستند که در این قسم جای دارند. اینان اغلب به  هاییگروهخوارج، شکاکان، سودجویان، قبیله گرایان و.....  

. در نظر آنان شخصیتی مانند دندبرمیع( حضور داشته، و در تردید به سر ) امامسبب دشمنی با معاویه در سپاه 

ع( چندان بر معاویه ترجیح نداشت. منفعت طلبی، تعصب قومی و پیروی از رییس قبیله عوامل حضور ) امام

 ع( بود.) امامآنان در سپاه 

در مقابل این سپاه متشتت و تمایالت متضاد، جناح منسجم اموی وجود داشت که با فرمانبرداری کامل از 

گری و تبلیغات رنگارنگ وضع را نامتعادل و بحرانی ساخته و نگرانی و نومیدی را در روحیه معاویه، فتنه 
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ع( بدون کمترین تغییر در حرکت، سنگر مبارزه را تغییر ) امام. در واقع آوردندمیع( بوجود ) امامفرماندهان 

 داد.

 صلح یا تغییر سنگر مبارزه

 .هراسیدنمینشدنی بود و هرگز از کشته شدن در راه خدا فراموش  هایحماسهامام حسن مجتبی )ع( فرزند 

وی را بیمناک ساخته بود، آینده سپاه کوفیان بود. بی تردید اگر با لشکری چنین شکننده پای به میدان رزم  آنچه

، تا ننگ شکست خاندانش به دست سپاه حضرت محمد )ص( را آوردمی، معاویه او را به اسارت در نهادمی

 .جبران کند

بدون تردید اغلب اطرافیان امام حسن )ع( افراد سیاسی بودند، نه آنان که امام حسن )ع( را امام از جانب 

خداوند پذیرفته باشند. از این رو سرانجام در مرز انتخاب، ماندن را با حکومت معاویه گر چه با اکراه پذیرفتند. 

گردن  اینان ه خدا سوگند، اگر با معاویه درگیر شوم،سستی رأی آنها تا بدانجا بر امام واضح بود که فرمود: ب

      .دهندمیمراگرفته، به صورت اسیر به او تحویل 

افزون براین، شهادتی سازنده است که در راه زنده کردن سنتی نیک یا میراندن رسمی زشت، بعداز اندیشیدن 

ری سرخ تحقق یابد. کشته شدن امام حسن شرافتمندانه دیگر، در پیکا هایراهتدابیر الزم و نومیدی از وجود 

)ع( در آن وضعیت به معنای کشته شدن خلیفه مسلمانان، شکست مرکز خالفت و نابودی بسیاری از شیعیان 

در  توانستمیمخلص، حتی امام حسین )ع( بود. زیرا معاویه با به خدمت گرفتن سه عنصر زر، زور، تزویر 

عادات مردم تردید پدید آورد و نظرهایش را دست کم به مردم عادی  بسیاری از بدیهیات و باورهای دینی و

بباوراند. از سوی دیگر او برای به دست آوردن سلطنت دنیوی حاضر بود هرگونه امتیاز بدهد؛ در این موقعیت 

مهم، حساس و  هایموضوعامام )ع( وظیفه داشت تا آخرین حد امکان از آمادگی دشمن بهره برداری کند و 

 آتش بس، در قرارداد صلح بگنجاند. هایشرطق با مصالح مسلمانان را به عنوان مطاب

 بندهای پیمان صلح:
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 به کتاب خدا و سنت پیامبر )ص( عمل کند. معاویه .1

 به متعلّق آمد، یشپ ایحادثه علی بن حسن اگربرای و از معاویه خالفت به حسن بن علی تعلّق دارد پس .2

 .کند انتخاب خود جانشینی عنوان به را کسی ندارد حق ومعاویه است علی بن حسین

 ترک کند. را( باید ناسزا گفتن به امیرمومنان علی )ع معاویه .3

یه واگذار نخواهد شد. معاویه باید هزینه زندگی بازماندگان کشته شدگان سپاه علی معاو به کوفه المالبیت . 4

 )ع( را از بیت المال بپردازد.

 ی برخوردار باشند و کسی متعرض آنها نشود.. آزادگان در هر جایی هستند، باید از آزاد5

، قرارداد را به دقّت تنظیم کرد تا فرزند ماندنمیمعاویه بر این مواد پایبند  دانستمیع( با آنکه ) حسنامام 

ابوسفیان با زیر پا نهادن آن درقلمرو وجدان تاریخی مسلمانان، به ویژه مردم عرب، کوهی از ننگ و بدنامی بر 

معاویه در این مدت جامعه را برای درک انحراف موجود آماده ساخت، تا از عمق بیاشوبند  لکردعم دوش کشد.

، دست کم در معبد شهادت بایستند. سکوت رنجبار امام تازندنمیواگر همه مانند شهدای کربال تا آستانه شهادت 

 معناپذیر است. کامالًحسین )ع( در تمامی دوران خالفت معاویه نیز بر همین اساس قابل درک و 

 مقایسه دو رویه یک رسالت

 ع(.) حسناست تا رفتار امام  ترمتناسبع( ) حسینروح سلحشوری و شجاعت هاشمی، با رفتار امام شبهه: 

و در نتیجه فرجامهای مختلف به ارمغان  جویدمیمتفاوت، تدبیرهای گوناگون  هایموقعیتپاسخ اجمالی: 

 .آوردمی

ه دوستان، دشمنان و تفاوت اوضاع حاکم برجامعه آن دو بزرگوار، کذب این مدعا ثابت با مقایسپاسخ تفصیلی: 

 .شودمی
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 مقایسه دوستان و یاران دو امام

بیعت شکنی کوفیان در برابر امام حسین )ع( پیش از آماده شدن وی برای جنگ تحقق یافت در حالی که  .1

 وزی نظامی بود.در ماجرای امام حسن )ع( سپاه عامل اصلی نومیدی از پیر

ع( بیعت کردند، در اردوگاه حضور یافتند و سپس بیعت شکستند، از کسانی که پیش ) حسنآنان که با امام  .2

 بودند. ترخطرناکاز روبه رو شدن با امام حسین )ع( بیعت شکستند، 

 وضع دشمنان دو امام )ع(

شمن امام حسین )ع( کودنی احمق ع( سیاست باز تیزبین و فرصت طلبی بنام معاویه و د) حسندشمن امام  .1

 بنام یزید بود.

وسیع به بزرگترین  هاینقشهعلت استعداد عجیب معاویه در بکار بستن  به( ع) حسندنباله جنگ امام  .2

ع( کودکی ) حسیندر حالی که دشمن امام  انجامیدمیبه اسالم و مسلمانان  هاترینضربهقاطعفاجعه و 

وسیع  هاینقشهعهده حل مشکالت، مهار امواج مخالف و به کار بستن  نازپرورده بود که به هیچ وجه از

  برنمی آمد.

ص( و نماینده خلفای پیشین ) خداآبرو و اعتبار پدر و پسر یکسان نبود. معاویه خود را از صحابه رسول   .3

زگوش ، ولی یزید چنان بی اعتبار بود که اخطل شاعر بدو گفت: حقاکه دین تو دین درادانستمیدر شام 

 است......

 مباهله، آفتابی چون غدیر

اصل مباهله آن است که دو نفر یا دو گروه، پس از مناظره و استدالل در برابر یکدیگر، به نتیجه مقبول نزد 

طرفین دست نیابد و هریک ادعای کتمان عمدی حق از سوی دیگری را داشته باشد. در این مرحله برای اثبات 
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که اگر دیگری در ادعای خود به عمد  خواهدمیو هر یک از خدا  کنندمیدا واگذار ادعای خود مسأله را به خ

، فوری عذاب را بر او نازل کند تا حق روشن شود. در روزگار کندمیو حق را دانسته، کتمان  گویدمیدروغ 

 .اندشدهپیامبران این مسأله بارها اتفاق افتاده و مخالفان آنان دچار عذاب الهی 

به اسقف نجران نوشت و آنان را به اسالم و یا پرداخت جزیه  اینامهص( در راستای تبلیغ اسالم ) اکرمپیامبر 

دعوت نمود. سرنوشت این دعوت به مباهله کشیده شد. در روز مباهله پنج نور؛ حسین، حسن، فاطمه، علی و 

ص( از مباهله ) پیامبرشاهده همراهان پیامبر برای مباهله وارد به جایگاه مباهله قدم نهادند. هیأت مسیحی با م

ص( تعهداتی پذیرفتند. این ) پیامبراز آنان اسالم آوردند و برخی دیگر در پی معاهده با  ایعدهروی گردان شد. 

 ص( بود.) اسالمساله پیامبر  23مباهله تنها مباهله دعوت 

 مباهله، آفتابی چون غدیر

 نکات حائز اهمیت درباره جریان مباهله:

 ص( مورد اتفاق دانشمندان شیعه و سنی است.) پیامبراهی این چهار نفر با همر .1

ص( و اهل بیت از مباهله به عنوان حجت روشن بر عصمت اهل بیت یاد کردند. امام مجتبی در ) اکرمپیامبر  .2

 مود.ع( و خود، داستان مباهله را ذکر ن) علیامام  ٰ  دربارهاثبات شایستگی خالفت  برایمواجهه با معاویه، 

 ع( پیش از نهضت) حسینزندگانی امام 

 سوم شعبان سال چهارم یا اواخر سال سوم هجری در شهر مدینه.تولد: 

 ص(.) اسالمپیامبر  دختر( دومین ثمره پیوند فرخنده امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س

 دارد.اصغر و.... شهرت  سبط ابوعبداله و به القاب بسیاری چون سیدالشهدا، اشکنیهشهرت و 
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سال با  47سال با پدرش علی )ع( و  37ص(،) خدارا با جدش رسول  اشزندگیسال آغازین  7حدود 

 برادرش امام حسن )ع( زندگی کرد.

 هجری بدست عمال یزید و ابن زیاد. 61روز جمعه دهم محرم سال شهادت: 

مباهله و مصداق دیگر ذی  در آیینه وحی، آن حضرت خردسالترین مصداق آیه تطهیر، مصداق ابنائنا در آیه

. روایات نبوی وی را سید جوانان بهشت، که مهدی امت از نسل آیدمیالقربی در آیه اجر رسالت به شمار 

 .کندمیاوست، معرفی 

ع( فرماندهی جناح چپ سپاه و در صحنه صفین با جهاد و ) حسندر نبرد با ناکثین در کنار برادرش امام 

 ر را یاری داد. در نبرد نهروان شمشیر اعتدال را بر فرق مقدسان ناآگاه فرود آورد.پرشور سپاه پد هایسخنرانی

ع( و ادامه سیاست ) حسنامتناع آن حضرت از اجابت دعوت رهبری شیعیان افراطی و ناخشنود از موضع امام 

طع زمانی مسالمت آمیز برادر حتی ده سال پس از شهادت وی، بر یگانگی روش و عملکرد دو امام در آن مق

 .دهدمیخاص گواهی 

 موانع قیام امام حسین )ع( در دوران معاویه

معاویه پس از صلح با امام حسن )ع( با تثبیت کامل موقعیت خود به نام خلیفه مسلمانان، بر سرنوشت  .1

 جامعه اسالمی چیرگی یافت.

 کردمیجنبش جلوگیری  معاویه از یک سو، با فشار سیاسی و اقتصادی بر مسلمانان از هر گونه اعتراض و .2

به تضعیف نیروها و مهار عوامل تهدید  ایقبیلهو نزاعهای  هارقابتو از سوی دیگر، با تبعیض نژادی، 

 .پرداختمیحکومت 

معاویه به یاری عوامل مزدور در جعل حدیث و جهت دادن تفسیر و تأویل آیات قرآن به سوی خویش  .3

 .دادمیخدیر کرده، حکومتش را مشروع جلوه و بدین وسیله افکار عمومی را ت کوشیدمی
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در زمان معاویه، با آنکه میزان کشتار، تهدید و محرومیت گسترش یافت، واکنش فراگیری پدید نیامد. بر  .4

 این اساس قیام وانقالب مسلحانه در زمان معاویه نه مقدور بود و نه مفید.

ع( در پیمان صلح با معاویه متعهد شده ) حسن امام حسین )ع( نیز چون برادرش امام دانستندمیهمه مردم  .5

 ، سکوت کرده و به حکومتش گردن نهد.کندمیپیمان را رعایت  هایشرطاست تا معاویه زنده است و 

تجربه بسیج عمومی امام حسن )ع( نشان داده بود که اجتماع آن زمان شمشیر جهاد را به آب عافیت شسته  .6

معاویه که قیام امام حسین )ع( را شورشی نادرست وشیطانی معرفی  تردید در این اجتماع، منطق بی است.

 .گرفتمی، مورد تأیید قرار کردمی

شخصیت دوگانه و شیطنت و روش خاص معاویه در حل مشکالت، راز مهم قیام نکردن امام در آن مقطع  .7

، نباید به کندمیکه چون به نام دین و خالفت اسالمی حکومت  کردمیزمانی است. معاویه به خوبی درک 

 یا مشروع جلوه دادن آن مقدور نیست، دست زند. کنندمیکارهایی که مردم آن را مبارزه با دین تلقی 

 اجتماعی عصر یزید-وضعیت سیاسی

قمری به سلطنت رسید. او نماینده واقعی شیوه معمول زندگی جوانان دوران جاهلیت بود.  66یزید در ماه رجب 

 اد آشکارش در جهان اسالم مشهور بود.رفتار ضد اسالمی و فس

کردارها  ترینکثیفاو اولین خلیفه باده گسار در حضور مردم است که در جهت ارضای غرایز حیوانی خویش به 

. او بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی با ساز و چنگ و آواز خوانی و بازی با میمون و یازدمیدست 

 .گذراندمیشکاری  هایسگ

 سیاه کارنامه یزید است. هایجلوهو تجاوز به حرم امن الهی از دیگر  لشکر کشی

 ع() حسینماهیت، انگیزه و علل قیام امام 
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بیعت نکردن امام حسین )ع( به معنای نفی ضرورت حکومت در جامعه نبود. آن حضرت در پی نفی ستم و 

 .دانستنمیتباهی بود و یزید را شایسته جانشینی رسول خدا )ص( 

حسین )ع( به حرام شمردن حالل دین محمد )ص( و حالل شمردن حرام آن معترض است. هیأت حاکمه را  امام

و تاکنون  داندنمیدارای صالحیت الزم برای دفاع، حفظ واجرای احکام دین، تفسیر اصول و استنتاج فروع آن 

 نیز مترصد فراهم شدن شرایط الزم برای اعالن و پیگیری این موضع بوده است.

دقیق با فساد  ایمبارزهموقعیت سیاسی و طراحی  ترآسانهرچند حضور در مدینه چه بسا در ارزیابی بهتر و 

( ، وقتی خطر و فشار شدیدتر شد و احتمال چشم پوشی اجباری از مدینه فزونی یافت، امام )عبودمیمؤثر 

ی، حرم امن الهی شمرده شده است و راه یعنی هجرت به سوی مکه را انتخاب کرد. مکه از سوی ترینخردمندانه

( تا حدی از کانون خطر دور بود و از سوی دیگر مرکز جهان اسالم بودن و نزدیکی موسم حج، به امام )ع

 پیام خود را به مسلمانان برساند. دادفرصتمی

 سیاسی و مذهبی کوفه هایانجمنپیام دعوت 

 علل دیرینه ناخشنودی مردم کوفه از معاویه:

  دن شایستگی و رسیدن به قدرت از طریق زوردارا نبو .1

  بی احترامی به افکار عمومی .2

 بکارگیری بودجه بیت المال در راه شهوت و خوشگذرانی .3

  .کنندمیمردم را منعکس  هایخواستهکشتن عدالت جویان دلسوزی که  .4

 .شوندمیتقویت و بکارگیری عناصر فاسدی که پشتیبان حکومت شمرده  .5

 سیاسی هایفعالیتاق در گردونه ارزیابی سفر به عر
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ک فرد انقالبی، با احتمال به یاسی برای ی، کمتر زمانی بوده است که کار سدهدمیاست نشان یخ سیتار .1

بوده باشد.  پذیرامکانچ خطری یده و دسترسی به اهداف، بدون وجود هیت قطعی آغاز و به انجام رسیموفق

ن ی. چنکردمین صد در صد حرکت یقیبا  بایستمیم که تنها ینن گمان کیچن بارهاینست در ین رو نبایاز ا

 اسی است.یس هایفعالیتت یدر ماه اندیشسادهخ بوده و ناشی از یات تاریکاری دور از واقع

ن مخالفت منجر به یت او داشته باشد؛ حتی اگر اید و حاکمیزیچ وجه موافقتی با یبه ه خواستنمیامام  .2

د برپا کند و خود یزیه یل در پی چاره بود تا در صورت امکان، انقالبی را علن حایشهادت او بشود. در ع

ر نبود و لذا هر ییچ شکل قابل تغین طرح به هیرد. ایالهی او بود، بدست گ وظیفهرهبری و امامت را که 

 رش بود.یر قابل پذی، از نظر امام محکوم و غکرددارمیخدشهشنهادی که به نحوی آن را یپ

عت با او، راحت به زندگی مشغول شود، چون امام یع( با عدم ب) حسینکسی چون امام  دادنمیه د اجازیزی .3

عت، ید در صورت عدم بیزین صورت تنها انتخاب یع( کسی نبود که به آرامی زندگی کند، در ا) حسین

 کشتن امام بود.

مبنی بر کشتن امام، مقاومتی د یزیطی نبود که در برابر خواست ینه و مکه و به طور کلی حجاز در شرایمد .4

 شدمین شهر حرم تلقی یرا به هر روی، ایده بود؛ زیاز خود نشان دهد. رفتن به مکه به صورت موقت پسند

رد. یمی مورد توجه قرار گیبه عنوان سنگری دا توانستنمیت داشته باشد؛ اما یامن توانستمیو برای مدتی 

ن هم، مکه با تأنی یرالمؤمنیعت با امیان بی، و حتی در جرکردنمیبه عالوه که مکه، هواداری خاصی از امام 

  عت کرده بود.یب

روز ی: اگر به عراق رفته بود پنوشتندنمیخی یکتب تار همه، در آن صورت رفتنمیاگر امام به عراق  .5

دست عمال مردم پاسخ مثبت نداد؟ چرا اجازه داد که در حجاز به  هاینامه: چرا به نوشتندنمیا ی؟ آشدمی

صورت عدم انتخاب و مسافرت به کوفه  در ،هاپرسشل ین قبی؟ انکردچ اقدامی ید به شهادت برسد و هیزی

 .شدمیدر ذهن هر عاقلی مطرح 
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 ع() اماممسأله آگاهی پیشین 

مسأله غیب و آگاهی امام از حوادث کربال، از مسایلی است که در بررسی این واقعه به بروز اختالف در 

انجامیده است. روایاتی که خود جنبه تاریخی نیز دارد به صراحت یا اشاره حماسه کربال را قبل از  اهتحلیل

 وقوع آن پیشگویی کرده است. در اینجا پرسش اساسی این است که:

آیا امام از اول به قصد کربال حرکت کرد یا نه؟ اگر بر فرض به قصد کربال حرکت نکرد، آیا هدفش کشته شدن 

 بود؟

 ع(:) اماممختلف پیرامون آگاهی پیشین  هایگاهدید

. در این صورت تحلیل سیاسی مسأله با دشواری خاصی کنندمیگروهی از اساس آگاهی پیشین را انکار  .1

 .شودنمیروبه رو 

این  با :دانستنمیع( به صورت کلی از شهادت خبر داشت، ولی جزئیات زمانی و مکانی را ) حسینامام  .2

ی هدف سیاسی مشخص را تا قبل از رسیدن به کربال و تطبیق آن بر اخبار کلی بر نوع توانمیفرض 

 که انجام آن نزدیک است در نظر گرفت. این هدف ممکن است تشکیل حکومت باشد. ایحادثه

هدف چیرگی بر فرمانروا  اگر هدف را طوری تعریف کرد که با آگاهی پیشین سازش داشته باشد: توانمی .3

هدف نوعی ایثار برای به راه انداختن یک جنبش انقالبی  اگر .شویممیبا تعارض روبرو باشد: در ظاهر 

باشد، شهادت خود یک هدف سیاسی است. قیام امام فقط جنبه انکار وضعیت موجود دارد، اما در اثبات 

 .کندنمیموقعیت جدید چیزی را اثبات 

 گرفتن حکومت زیر مجموعه این هدف است: ع( امر به معروف و نهی از منکر بود و به دست) امامهدف  .4

در این صورت این پرسش باقی  زیرا مورد بحث باشد. هایپرسشگریزگاه امنی برای  تواندنمیتحلیل  این
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به برپایی حکومت اندیشید؟ بنابراین، طرفداران چنین  توانمیکه با آگاهی پیشین از شهادت چگونه  ماندمی

 پیشین به صورت جزیی ندارد.دیدگاهی راهی جز انکار آگاهی 

 ع() حسینقیام امام  هایانگیزهعلل و 

 پاسداری و حراست از دین .1

 متعدد فرستادند. هایپیکو  هانامهاتمام حجت با مردمی که  .2

 تهدیدها و فشارهای حکومت یزید .3

 امر به معروف و نهی از منکر .4

 فشای چهره ضد دینی بنی امیه 5 .5

 راستین ارائه سیمای خلیفه واقعی و امام .6

 تشکیل حکومت دینی .7

 احیای حق .8

 اصالح امور امت .5

 نجات مردم مسلمان از جهالت و سرگردانی .16

 ص() پیامبرزدودن بدعتها و اجرای سنت  .11

 

 


