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بخش اول
مباحث مقدماتی تاریخ
واژه و ریشه تاریخ :واژه تاریخ از أرِّ خُ ،یاَرِّ ُخ ،تاریخا" به معنای ذکر وقایع و حوادث است.
کلمه  Historyبه معنای تاریخ  1از ریشه  Istoriaبه زبان یونانی است که در قرن پنجم و ششم قبل از میالد از اهمیت خاصی
برخورددار شد2.
واژه تاریخ از معنای ساده ذکر روز ،ماه و سال رفته رفته به توصیؾ آثار و رویدادهای تاریخی تبدیل شد .و زمانی که در زبان
عربی رایج گردید بر پنج معنا داللت دارد)1.سیر تدریجی زمان و حوادث  )2تاریخ رجال  )3تدوین تاریخ  ،وصؾ و تحلیل
مسایل تاریخی )4علم تاریخ و آشنایی با کتاب های تاریخ  )5تعیین و مرزبندی واقعه یا حادثه روزانه یا ماهانه و یا ساالنه 3
هرودت پدر تاریخ ،تاریخ را به معنای مطالعه و بررسی روزگاران گذشته می داند 4.ابن خلدون تاریخ را دانشی سرچشمه گرفته
از حکمت و بیانگر سرگذشت ملت ها ،سیره پیامبران و سیاست پادشاهان می داند  5 .گروهی تاریخ را وقایع مشهور ،روزگار
پادشاهان ،جنگ ها ،احوال پیامبران و سیره و سنت آنان را معنای تاریخ دانسته اند6.
عناصر تاریخ:
علم تاریخ ازسه عنصر تشکیل شده است زمان ،مکان و انسان سه عنصر تشکیل دهنده تاریخ اند بعنوان مثال جنگ چالدران در سال
 920هجری قمری در منطقه چالدران بین شاه اسماعیل و سلطان سلیم عثمانی اتفاق افتاد در این جنگ شاه اسماعیل از سلطان سلیم
شکست خورد .در این روایت تاریخی هر سه عنصر زمان ،مکان و انسان لحاظ شده است.
انواع علم تاریخ:
علم تاریخ اقسام مختلفی دارد یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها درباره علم تاریخ ،تاریخ نقلی ،علمی یا تحلیلی و فلسفه تاریخ است.
تاریخ نقلی :علم به وقایع و حوادث سپری شده و اوضاع و احوال گذشتگان است مانند زندگینامه ها ،فتحنامه ها و سیره ها 7.تاریخ
نقلی به یک سلسله امور جزیی و فردی می پردازد و علم به بودن هاست .ومربوط به گذشته است.
تاریخ علمی یا تحلیلی :علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگی گذشتگان و تجزیه و تحلیل بر حوادث و وقایع گذشته با هدؾ کشؾ
روابط علی و معلولی و استنباط قوانین کلی از آن ها را در اصطالح تاریخ علمی و تحلیلی می گویند 8.تاریخ علمی یا تحلیلی کلی
است و از ابزار عقل در تحلیل حوادث استفاده شده است و می توان مسائل و قواعد آن را به حال و آینده تعمیم داد.
فلسفه تاریخ :همان کشؾ قوانین و احکام بدست آمده از تاریخ تحلیلی و وقایع و حوادث تاریخی است9 .به وسیله آن می توان آینده
را پیش بینی کرد.فلسفه تاریخ بر خالؾ تاریخ نقلی و علمی یا تحلیلی علم شدن است.
شهید مطهری در تعریؾ فلسفه تاریخ علم به تحوالت و تطورات جامعه از مرحله ای به مرحله دیگر و علم به قوانین حاکم بر این
تطورات و تحوالت را فلسفه تاریخ می داند10.
فایده تاریخ:
تاریخ فواید زیادی دارد که از جمله آن می توان به عبرت آموزی  ،تجربه پذیری ،آینده نگری یا پیش بینی آینده و تفاهم بین اقوام و
ملت ها اشاره کرد.
1

محمد ابابکر رازی ،المنجد  ،ماده ارّخ،ص 13
2
صادق آئینه وند -تاریخ سیاسی اسالم؛ مرکز نشر فرهنگی رجاء ،چاپ پنجم ،1371 ،ص 16
3
آیینه وند ،پیشین ،ص 17
4
تاریخ تمدن ،هنری لوکاس ،ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،ص 7
5

عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،ص
6
سید صادق سجادی ،هادی عالم زاده تاریخ نگاری در اسالم ،ص 10-9
7
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار کتاب جامعه و تاریخ  ،ص 368
8
مرتضی مطهری ،پیشین ،ص 368
9
به وسیله فلسفه تاریخ
10
مطهری مرتضی ،پیشین ،ص 371
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قرآن کریم به تاریخ اهمیت داده است یک سوم آیات قرآن مربوط به پیشینیان و گذشتگان است آیاتی نیز مستقیم یا ؼیر مستقیم انسان
را به مطالعه و بررسی ،تفکر و تعقل در سرگذشت پیشینیان دعوت کرده است هدؾ قرآن از بیان این حوادث و رویدادها درس
عبرت و پند آموزی است آموزش های تاریخی پیامبر اکرم و ائمه اطهار و حکیمان متأله نیز همین هدؾ را دنبال می کند.
عالوه بر قرآن امام علی(ع)نیز درباره تاریخ و اصول و سنت های تاریخی رهنمودهایی دارد که به برخی از این رهنمود ها اشاره
می شود.امام علی(ع) خطاب به امام حسن (ع)می فرماید:فرزندم  ،اگرچه من عمر طوالنی نداشته ام و در طول تاریخ همراه کسانی
که پیش از من زندگی کرده اند نبوده ام ،ولی در اعمال و رفتارشان نظر کرده ام و در اخبار آنان اندیشیده ام و در آثار آنان سیر
کرده ام تا اینکه همانند یکی از آنان به شمار آمدم و با نظر و اندیشیدن در اخبار آنان و سیر در امورشان گویی عمر جاودانی داشته
ام و با اولین و آخرین آنان کرده ام .سپس پاکیها و خوبیهای آنان را از بدیها و پلیدیهایشان و نفعشان را از زیانهایشان شناختم وآنچه
برای شما پاکیزه و نیکوتر است ،جداکردم و برگزیدم  11.و در جای دیگر می فرماید:هر آن کس تاریخ و حاالت گذشتگان را آینه
عبرت خویش قرار دهد ،تقوی او را از سقوط در پرتگاههای شهوات باز می دارد12.
اهمیت و ارزش تاریخ اسالم
تاریخ بخشی از هویت یک ملت است و شناسنامه هر ملتی براساس میراث های تاریخی اش شکل می گیرد برخی از فواید عمومی
تاریخ عبارتند از:
1
2
3
4

 انتقال هزاران تجربه از فرهنگ و آداب وسنن به نسلهای بعدی آگاهی از عوامل شکستهای پیروزیها و رشد تمدنها و مرگ آنها شناخت بهترین انسانها به عنوان اسوه و تقلید از رفتار آنان آگاهی از عوامل پیدایش عقیده ها و بررسی های تاریخی و ویژگیهای آنهافواید تاریخ اسالم

 - 5شناخت حقانیت اسالم
 - 6شناخت آیات قرآن و مراحل مختلؾ نزول آن
 - 7شناخت مراحل حرکت پیامبر برای اجرای اسالم و برقراری حکومت اسالمی
 - 8شناخت روشهای مختلؾ تبلیؽی و تربیتی پیامبر اسالم
 - 9شناخت عوامل پیروزی ها وشکستها  ،بررسی جنگهای پیامبر اسالم
- 10شناخت احکام شرعی و مراحل چگونگی وجوب ومشروعیت آنها
- 11شناخت ریشه های عقیدتی اسالم در سیره و سنت و ؼیره.
دالیل توجه به تاریخ و تاریخنگاری در اسالم
-1تأثیر مباحث تاریخی قرآن نه تنها خود بخشی ازمواد تاریخی را عرضه کرده بلکه مسلمانان را تشویق به فراگیری تاریخ نموده
است .تا در راه یابی به سوی هدایت و دین داری ازآن بهره جویند .همچنین در قرآن اشاره هایی به زندگی پیامبران شده است که
تفسیر این آیات مسلمانان را به سمت تاریخنگاری کشانده است13.
 -2لزوم بهره گیری از سنت رسول خدا ،نگرش مسلمانان درباره پیامبر به عنوان اسوه مستلزم بررسی دقیق زندگی آن حضرت بود.
در نیتجه کتابهایی تحت عنوان سیره به زندگی پیامبر پرداخته اند14.
 -3میراث تاریخی اعراب در جاهلیت  :در میان اعراب جاهلی وقایع مهم را تحت عنوان ایام العرب نامیده اند اعراب این روزها را
حفظ کرده و به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر انتقال می دادند خاطره این ایام نخستین ذهنیت تاریخی است که میان قوم عرب
ب رخدادهای گذشته را برای آنان زنده نگاه داشته است .به نظر می رسد تک نگاریهای مربوط به جنگ ها و
وجود داشته و توجه ه
حوادث مقطعی در تاریخنگاری اسالمی برگرفته شده از ایام العرب است15.
همچنین علم انساب نیز که مربوط به قبل از اسالم است نیز به میزان کمتری در تاریخنگاری مسلمانان تأثیر داشته است.
11

امام علی(ع) فیض االسالم نهج البالؼه ،نامه  ،31صفحه914
12
همان منبع ،صبحی صالح ،خطبه ،16

 13سػ َٛجؼفشیاٖ ،تاسیخ ػیاػی اػالْ(ػیش ٜسػ َٛخذا) لٓ ،ا٘تشاسات دِیُ ٔا چاج ػ ْٛص 18-17
14

همان18 -19
15
همان ص 16
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-4تأثیر ملتهای گوناگون بر تاریخنگاری مسلمانان  :متون تاریخی سایر ملل بخصوص ملل مفتوحه ایران و بیزانس بر تاریخنگاری
اسالمی تأثیر گذاشت با نگاهی به تاریخهای عمومی نظیر تاریخ یعقوبی ،اخبار الطوال دینوری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ
طبری آشکار می شود که از منابع فارسی استفاده شده است .بخصوص برخی معتقدند که تاریخنگاری اسالمی بخصوص تاریخ
دودمانی تأثیر زیادی ازنوشته ها ایرانیان گرفته است 16ایرانیان در زمینه های تاریخ به خصوص نوشته های اخالقی علمی و
حکومتی در دسترس مسلمانان قرار گرفته است از جمله آثار ابن مقفع که به عربی ترجمه شده است نمونه بارز آن کتاب خدای نامه
است که به نام سیرالملوک ترجمه گردیده است 17.آثار یهودیان نیز بر تاریخنگاری مسلمانان تأثیر گذاشته است به خصوص کعب
االحبار ،وهب بن منبه از جمله یهودیانی بودند که تفکرات یهودی و تاریخ یهودی را درمیان م سلمانان رواج دادند .کتاب المبتدأ که
نوعا داستان آفرینش و هبوط و انبیا را شامل می شد به تقلید از یهودیان و نیز به انگیزه ی تبیین برخی از آیات تاریخی قرآن درباره
انبیا پدید آمد18.
عوامل تحرک تاریخ -1 :مارکسیم عامل عمده یا به تعبیردیگر موتور تاریخ را اقتصاد و تکامل ابزار تولید دانسته است و گرچه
هگل بشر را سازنده ی تاریخ می داند ملی مارکس اقتصاد را عامل تاریخ می شمارد.
 -2فروید ؼریزه جنسی را عامل حرکت می داند.
 -3آرلر و نیچه عامل حرکت را در ؼریزه ی برتری جویی و قدرت طلبی خالصه می کند.
 -4بیکن مراحل مختلؾ رشد علم را سرآؼاز تحول و عامل اساسی حرکت تاریخ می داند.
اسالم عالوه بر نظریات باال به عوامل دیگر در حرکت تاریخ اشاره دارد.
1
2
3
4
5

 نقش انبیا و رهبران بزرگ الهی و مذهب و دین مهمترین عامل تحرک و تحول تاریخ است .وجود دو تاریخ بزرگ جهانیمیالد حضرت عیسی و هجرت پیامبر موید آن است.
 هجرتها و مهاجرت ها در تحرک و پیشرفت علوم و فنون  ،فرهنگ و اخالق و دین مؤثر بوده اند. نوابػ و شخصیتهای بزرگ علمی ،سیاسی ،نظامی به نوبه خود تاریخ ساز است. حب جاه و ریاست طلبی و خود خواهی موجب جنگهای بزرگ می شود .و در تاریخ نقش دارد. افزایش جمعیت و پدید آمدن نیازها و خواسته های جدید و نیاز به فضای بیشتر به قول هیتلر در حرکت توده ها بی اثرنبوده است .عوامل طبیعی نیز مانند سیل -قحطی -طوفان در سقوط با صعود ملتها و تمدنها و پیدایش آنان مؤثر بوده
است19.
عوامل انحراؾ در نگارش تاریخ اسالم20
تاریخ شیعه به دلیل برخورداری از روایات اهل بیت و امامان معصوم دچار قطع و فاصله نیست و حلقه ی مفقوده
ندارد .ولی اهل سنت به علت جلوگیری خلق از نگارش تاریخ و نقل حدیث از این صحت و منبع محروم و مقطوع
بوده اند.
اینک به نقل علل و انگیزه های تحریؾ تاریخ اسالم می پردازیم.
 - 1شیوه نگارش  :شیوه نگارش وقایع نویسی که با هدؾ ثبت و حفظ منقوالت باشد بدون توجه به درستی یا نادرستی
آن یکی از دالیل تحریؾ تاریخ است.
 - 2اختالؾ امت و گرایش های فرقه ای
 - 3وجود انگیزه ها و گرایش های ؼیر واقعی
 - 4تقرب به خلفا و حکام
 - 5جلوگیری حکام از نگارش حقایق :حکام و خلفا در دوران بنی امیه و بنی عباس نقش عمده ای در تحریؾ تاریخ
داشتند .معاویه و کارگزارانش نام کسانی را که از علی حدیث فضیلتی نقل می کنند از دیوان حذؾ و او و
خاندانش را از مزایای جامعه اسالمی محروم می کردند .بر عکس اگر فضیلتی درباره عثمان و دیگرن بنویسند
از همه ی مزایا برخوردار شوند .این ابی الحدید از ابوجعفر اسکافی نقل می کند که معاویه گروهی از صحابه و
گروهی از تابعین را به جعل اخبار زشت درباره علی و طعن و برائت از او وادار کرد.
 - 6تأثیرپذیری مسلمانان از روش علمای اهل کتاب:

16

همان ص21
17
همان 22
18
همان ص 22
19
علی اکبر حسنی،تاریخ تحلیلی اسالم،تهران انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول ،1385 ،ص 8
20
همان ص 15
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 - 7تعصبات قومی و مذهبی -8 -دشمنی و انتقام از اسالم برخی از علمای یهود -نصارا -محبوس و دیگر فرقه ها به
دلیل کنیه توزی ،قصص ؼیرواقعی را به اسالم نیت می دادند .مانند کعب االحبار -وهب بن منبه -این جرع
21

-9منع تدوین حدیث منع تدوین حدیث زمان ابوبکر مشروع و زمان عمر با شدت تمام دنبال شد .

بخش دوم
نحوه پیدایش شرق شناسی .اهداؾ  .رویکردها .شخصیتهای مهم شرق شناسی و نقد ان /جهان در عصر بعثت اوضاع فرهنگی .
اجتماعی .سیاسی .خانواده مذاهب در ایران
شرق شناسی (خاورشناسی):
تعریف
دهخدا:پژوهشهای دانشمندان ؼربی در باره ملل ،تمدن ،مذاهب ،ادبیات زبان و تاریخ مشرق زمین را شرق شناسی گویند(لؽت نامه
دهخداج6ص9473ونمایه خاورشناسی ج)9
ادواردسعید:هرکس که به تدریس نوشتن-و پژوهش پیرامون شرق بپردازد چه انسان شناسی و چه جامعه شناسی و یا تاریخ ،شرق
شناس خواهد بود .
بین این دو تعریؾ تفاوتهایی وجود دارد از جمله در شخص شرق شناس است که طبق تعریؾ ادوارد سعید افراد معلم و نویسنده را
در بر گرفته است وحال آنکه کسی به آنها مستشرق اطالق نمی کند.واز این نظر تعریؾ دهخدا دقیق تر بنظر می رسد.
شرق شناسی در ادوار مختلؾ انجام شده وهر دوره موضوع خاصی داشته و آنها معتقدند ما با تحقیقات خودمان نکات و زوایای
پنهان شرقیان را عیان و به آنها معرفی کرده ایم .
تاریخچه پیدایش
برخی سال 1312میالدی سال تولد شرق شناسی می دانند
مبتکر شرق شناسی را ریمون لول می شناسند .اومعتقدبود برای فهم معتقدات و فرهنگ اعراب و مسلمانها باید زبان عربی را خوب
یاد گرفت و آنگاه براحتی بین آنها نفوذکرد(شرق شناسی ادوارد سعید)
جمعی پطروس آلفونسی یهودی مسیحی شده را اولین نفر معرفی کرده اند و این در زمان حضور مسلمانها در آندلس بوده.
در اواخر سده  19بطور علمی و نظام مند تعدادی شرق شناس و ایران شناس در ؼرب تربیت یافتنداما اتفاقات و انقالب های
سرزمین های اسالمی ضرورت مطالعه روی اسالم و مسلمین و توجه به مشرق را باال برد.
اهداف
-1دینی /تبشیری
به اعتقاد برخی از محققین مانند(رودی باروت) و ادوارد سعید عمده هدؾ آنها متقاعد کردن مسلمانها برای ورود به مسیحیت از راه
اثبات باطل بودن اسالم با استفاده از فرهنگ وزبان عربی ،بوده است .
آنها اصرار دارندکه اسالم ترکیبی از فرهنگ جاهلی ،یهودی و مسیحی است .
نقد
 اگر اسالم بر گرفته از فرهنگ جاهلی است چرا در ؼالب مواردجاهلیت را با شدیدترین عبارات آن را نقد و رد
کرده است.
21
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به زعم اینها اسالم برگرفته شده از دین یهودیت یا مسیحیت ،است .وحال انکه پیامبر اکثر عمر خود را در مکه گذراند و
در انجا اهل کتابی نبود تا از او تاثیر پذیرفته باشد
قرآن در آیات متعدد نسبت به یهود مواضع تند اتخاذ کرده و آنها را نقد یا ردمی کند .اگر متاثر از آنها بود نباید چنین آیاتی
می داشت(بقره –آل عمران-ماعده-احزاب-حشر)
در برابر مسیحیان نیز در موضوعاتی مانند(قتل مسیح-اندیشه تثلیث-اعتقادا به خدا بودن مسیح -مباهله) موضع گیری
کرده و آن را باطل اعالم کرده است و حال آنکه اگراسالم و قرآن بر گرفته از مسیحیت باشد نباید چنین موضعی می
گرفت
به همین دلیل رینولد نیکلسون در کتاب تصوؾ اسالمی در رابطه انسان با خدا می گوید(اگر مستشرقی گفت ماست سفید
است همیشه جای این احتمال را در ذهن خود نگاه دارید که یا ماست اصال سفید نیست یا اثبات سفیدی ماست مقدمه ای
برای ردکردن سیاهی ذؼال است .

-2استعماری
-3تجاری و اقتصادی
-4علم ی شناخت فرهنگ بشری
سیاست های استعماری ؼربیان سبب شده تا شرقیان شرق شناسی را ابزاری برای پایمال کردن میراث فرهنگی ارزشی ودینی خود
به شمار آورند (صحیفه نور-ج 1ص)1529
به همین جهت اصل حاکم د رخصوص فعالیت شرق شناسانرویکرد تبشیری و استعماری بوده وبا دید منفی به آن نگریسته می
شود.
جهان در عصر بعثت
برای اینکه بخوبی بتوان در خصوص مساله تاثیر پذیری اسالم از آیین های موجود در زمان ظهور اسالم قضاوت درست داشت به
عنوان یک ضرورت باید شناخت ولو سطحی از اوضاع آنروز پیدا نمود .به همین جهت مروری گذرا به  3جامعه آنروز (ایران-
جزیرةالعرب-روم)به عمل می آید.
ایران در عصر بعثت
یک از دو همسایه بزرگ جزیره العرب بودو بیش از  140میلیون نفر جمعیت داشته و شامل عراق-قفقاز-بخارا-سمرقند-خوارزم و
ؼزنه می شده (مروج الذهب ج1ص)176
بااینکه از یازده قرن قبل از اسالم حکومت داشته و یکی از دوقطب حکومت محسوب می شده اما بدالیل متعددی در آستانه ظهور
اسالم نارضایتی فراگیر و حکومت مرکزی بشدت ضعیؾ شده بود(تاریخ تمدن ویل دورانت ج9ص)22
 .اجتماعی
طبق خود رشد واز مواهب آن
حقوق اجتماعی و روابط انسانی بر اساس طبقات تقسیم شده بود و هر فرد می توانست فقط در درون ه
بهره مند گردد.و طبقات در آن زمان به این شرح تقسیم شده بود:
سالطین(فوق طبقه)
روحانیان(موبدان) :نگهبانی از آتش-تعلیم و تعلم –رفع خصومت بین مردم-کار ثبت اسناد و باالخره تعیین پادشاه از بین شاهزاده ها
از جمله وظایؾ آنها بود.
کارمندان(دبیران)
نظامیان(ارتشتاران)
کشاورزان(واستریوشان)
پیشه وران(هوتخشان)
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قرارداشت
ه
طبقه بندی فوق شرائطی را بوجود آورده بود تا در امپراطوری ساسانی همه چیز در اختیار یک در صد افراد جامعه
باشد.چرا که فقط دو طبقه اخر تولید کننده و بقیه مصرؾ کننده بودند .
.حکومت
-1حکومت ایران در عصر ساسانیان بصورت پادشاهی و موروثی ودر دست خسرو پرویز بود که با خلع پدرش به حکومت رسید
و 38سال حکومت او بطول انجامید تا او هم بوسیله پسرش شیرویه برکنار واستیضاح شد.
-2او بدلیل موفقیت هایش خیلی مؽرورشده بود
-3خودرا از نژاد خدا می دانست
 -4پادشاهی موروثی ومنحصرا در اختیار طبقه خودشان بودواز طبقا ت دیگر تهدیدی وجود نداشت .
-5آنهافعال مایشا در حکومت بودند.
-6از حیث اخالقی بسیار خوشگذران بودند (تاریخ طبری :اوعالوه برهزاران دختر،خادم،مؽنیه،هزاران زن در حرمسرا داشت ).به
همین دلیل پسرش شیرویه اورا به  3جرم استیضاح کرد که یکی از آنها ظلم به زنها بود.
 -7زراندوزی و کاخهای متعدد که اخبار متعددی از آن نقل شده مانند هفت گنج که دستمایه فردوسی قرار گرفته است
 -8رواج داشتن طبقات اجتماعی
خانواده.
مرد ریاست مطلق داشت
اصل تعدد زوجات حاکم بود
حجاب در اشراؾ به شدت رواج داشت
داشت (زن در ایران باستان هدایت هللا علوی)هرچند(زردشتیان امروزآن را انکار می کنند
ه
ازدواج با محارم طبق تعالیم دینی رواج
ولی با دالیل موجود قابل انکار نیست .کاووس پسر قباد محصول ازدواج با خواهر زاده اش بود-اردشیر دخترش را بزنی گرفت –
ایران در زمان ساسانیان موارد متعددی را نقل می کند )
زن در زمره وسایل زندگی به شمار می آمد پدرمی توانست کودکان خودرا از خود براند و یا مثل برده بفروشد.شوهر می توانست
همسر یا یکی از همسرانش را بی آنکه در انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد،به مردی دیگر بسپارد تااز خدماتش بهره گیرد(زن در
حقوق ساسانی ص)12
مذاهب
دین های رایج عبارت بود از:
زردشتی-مانوی-مزدکی -یهودی-صابئی
زردشتی
دین رسمی ایران بود
پیامبر آن زردشتنام داشت .او هفت قرن قبل از میالدد رؼرب ایران متولد شد.و بعداز تحصیل و انزوا حالت مکاشفه به او دست
داد.بر اساس نوشته های تاریخی ،فرشته وهومنه برای اولین بار با او تماس گرفت و او را به معراج برد و اهورا مزدا او را به
پیامبری برگزید .او بعداز بازگشت چون در محل زندگی خودتوفیقی بدست نیاورد به شرق رفت وبا شاه ُ
گشتاسب مواجه شد .شاه
بادیدن معجزاتی به او ایمان آورد و در نهایت به عنوان دین رسمی و مورد حمایت حکومت ایران انتخاب کرد.
کتاب مقدس
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درخصوص مدون شدن کتاب مقدس زردشتی ها بین صاحب نظران اختالؾ رای وجود دارد .برخی تدوین آن در زمان حیات
زردشت را قبول دارند و برخی هم معتقدند قرنها بعد از وفات او این اتفاق افتاده است.
زردشتیان  2کتاب معروؾ بنام گاتاها و اوستا دارند
گاتاها کتاب عقایدی آنهاست و احتمال داده شده که د ر زمان خود زردشت تدوین شده باشد.امااوستا کتاب احکام زردشتیان است
وگفت شده حداقل دوبار منقرض شده  ،یک بار در زمان حمله اسکند ربودکه بعداز مدتی بدستور شاپور دوم شورای بزرگی از
ه
موبدان را مامور کرد تا اوستای منسجمی را تدوین کردند
دفعه دوم را به حمله مسلمانها نسبت می دهند .اما این حرؾ بدالیل متعددی نمی تواند واقعیت داشته باشد چرا که :
-1قرآن دین زردشت را در آیه  17سوره حج در ردیؾ ادیان آسمانی برسمیت شناخته است (ان الذین آمنواوالذین هادواوالصابئین و
النصری و المجوس و الذین اشرکواان هللا یفصل بینهم یوم القیمه )و افرادی هم که در حمله به ایران مشارکت داشتند چون برخی از
آنهاحافظ قرآن و از اصحاب پیامبر بودند بطور حتم از این آیه اطالع داشتند وپذیرش تخلؾ از آن قابل باور نیست.
-2مسلمانها قبل از ایران به شام رفته بودند ولی هیچ گزارشی مبنی برکتاب سوزی آنهاگزارش نشده است.
 -3با توجه به تعالیم قرآن واسالم مسلمانها موظفندبه اعتقادات افراد احترام بگذارند .
-4مضافا به اینکه فتوحات در طی سالیان متمادی صورت گرفته و تعداد اندک مسلمانهای مهاجم و جمعیت و گستردگی زیاد ایرانیان
احتمال عملی شدن جمع آوری و از بین بردن اوستا ،بگونه ای که حتی چند نسخه از آن باقی نمانده باشد ،راؼیر قابل تصور می
نماید.
 -5کریستین سن معتقداست با وروداسالم به ایران این خود موبدان بودند که کتابها را بدلیل وجود خرافات زیاد در آن ،جمع آوری
کردند تا آن را مجددا بازنگری واصالح نمایند.
مانوی
مانی در سال  215در یکی از روستاهای بابل بدنیا آمداو که شخصی پرکار و نقاشی چیره دست و ادیب بود موفق شد تاخط سریانی
را بجای خط پهلوی رواج داد اوکتابهای زیادی از جمله(شاهپورگان-کفالیه-کنزاالحیا-رساله االصل و )...نوشت.
او بعداز تحصیالت متعارؾ مطالعات وسیعی در ادیان نمود وبعد ازآن از هر دینی بخشی را انتخاب کرده و خودرا با عنوان پیامبر
و صاحب شریعت جهانی معرفی کرد .
آیین مانی بدلیل فرصت طلبی و سازش با حکام وقابلیت رنگ عوض کردن ،خیلی سریع در اروپا وآسیامنتشر شد
باالخره بهرام اول در سال 276مانی رابجرم ارتداد اعدام وآیین او را ؼیر قانونی اعالم نمود .اما بااین وجودتا ظهور اسالم آیین
او رواج داشت.
مزدکی(درست دینان)
شخصی به نام زردشت از پیروان مانی که اهل فسای فارس بود در رم آیین جدید را بوجود آورد وبعداز آمدن به ایران به تبلیػ آن
پرداخت.
دو قرن بعد شخص دیگری به نام مزدک با استفاده از زمینه مساعد جامعه که مملو از فساد و نارضایتی بود انقالب بزرگی براه
انداخت .
قباد با وجود آنکه پادشاه ایران بود ،اما بدلیل ناراحتی از موبد ها او را حمایت کرد.لکن این رفتار قباد برای اعیان خوشایند نبود و
آنها با کمک موبدان قباد را سرنگون کردند وحتی پسرش کاووس را هم که به مزدکی ها گرایش داشت از تخت محروم کردند وتنها
زمانی که قباد تعهد داد تا از مزدک حمایت نخواهد کرداجازه یافت تا مجددا بر تخت بنشیند وپس از آن با تدبیر وزیرش طی نقشه
ا ی آنها را به قتل رساند و بقایای آنها هم با ظهور اسالم از بین رفتند.
مزدکی ها در جهان بینی خود اعتقاد به عدالت و مساوات داشتند اما در عمل رفتار آنها باعث از بین رفتن امنیت شده بود
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کریستین سن در کتاب خود رفتار انها را چنین توصیؾ کرده است(:شورشیان داخل خانه نجبا و اشراؾ می ریختند و دست به
ؼارت اموال و تصرؾ زنان می زدند درگوشه و کنار امالک و اراضی را به تملک گرفته و ویران می کردند) .
جمع بندی
تضاد طبقاتی-تمرکز قدرت و ثروت-انحرافهای اخالقی-نابهنجاریهای جنسی-بوجود آمدن بچه های بی هویت-به زنجیر کشیده شدن
اندیشه ها ،سست شدن نظام خانواده و ورشکستگی افکار دینی و...باعث شده بود تا مردم به ستوه آمده وآماده تحولی همه جانبه در
جامعه خود شوند وبه همین دلیل بود که ایرانیها از اسالم استقبال کردند.

بخش سوم
جهان در عصر بعثت/اوضاع اجتماعی فرهنگی،حکومت،خانواده ،مذهب ،اقتصادی در جزیره العرب و روم باستان
/مقایسه  3جامعه با هم
جزیره العرب در عصر بعثت
جزیرةالعرب از آن جهت که خواستگاه اسالم بوده و نبی مکرم اسالم در آن سرزمین رشد و نمو کرده بود مورد اهتمام و توجه قرار
گرفته است و شناخت این سرزمین و واقعیتهای آن می تواند شرائط مقایسه تعالیم اسالم و جاهلیت را برای هر محققی فراهم نماید.لذا
به همین جهت تنها به زوایایی از وضعیت آن جامعه پرداخته می شود.
جؽرافیایی:
حدود  3میلیون متر مساحت دارد و بزرگترین شبه جزیره جهان است هنوز بخشهایی از آن بدلیل طوفانهای شن و زمین کویری
شناخته نشده است.
در حال حاضر به نام عربستان سعودی خوانده می شودو نسبت به زمان ظهور اسالم ،چند کشور از آن جدا شده است (یمن-عمان-
امارات متحده-قطر-کویت)
جنوب جزیرةالعرب  ،مجاور دریای عرب واقع شده و شرق آن مجاور خلیج فارس و ؼرب آن مجاور دریای سرخ است با وجود
اینکه  3طرؾ آن را آب احاطه کرده اما بجز بخش اندکی درجنوب که یمن گفته می شد بقیه قابل سکونت نبود .
در سرزمین جزیرة العرب راه ارتباطی اعراب وادی نام داشت وآن دره های کوچکی بود که در البالی کوهها قرارداشت و ازآن
طریق بخشهای مختلؾ شبه جزیره به هم وصل می شد.
/اوضاع مردم
بنا بر مستندات تاریخی فقط یک ششم مردم حالت شهرنشینی داشت که در بخش جنوب و شمال و شمال ؼربی سکونت داشتند .وبقیه
مردم صحرا نشین بودند .
هرچند ،شهرنشینهای آنها هم بنوعی خوی بیابان نشینی بر رفتارشان حاکم بود و شایدعالوه بر موقعیت بد جؽرافیایی به همین د لیل
بود که هرگز مورد هجوم جهانگشایان واقع نشدند .
فرهنگ و آداب و رسوم
خصوصیات اعراب قبل از اسالم اینگونه توصیؾ شده است
-1تابع قبیله و از هیچ نظم و قانونی ورای آن تبعیت نمی کند.
 -2خارج از قبیله بادیگران بصورت ناسیونالیست افراطی رفتار می کند واز (کشتار-ؼارت-دروغ-خیانت-دزدی-هتک ناموس-
خیانت و)...ابائی ندارد.
-3با این که مهمان نواز و قانع توصیؾ شده اما با این وجود بشدت عصبی  ،جنگجو وسخت جان بوده است
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 -4همدم او شتر و شعر است و برای شتر بیش از هزار نام ذکر کرده اندبا این وجود تعداد افرادی که قادر به نوشتن باشند بسیار
محدود بوده است.
-5روحیه سلحشوری داشتند.
-6وفای به عهد ،بخشندگی و مهمان نوازی ،صراحت لهجه حافظه قوی  ،آلودگی به عنوان گناهان شرم آور که آنهااز آن شرم نمی
کردند ،مانند می گساری  ،قمار  ،فحشا از دیگر ویژگیهای عرب جاهلی بیان شده است.
حکومت
در جزیره العرب حکومت در قالب قبیله شکل گرفته بود و عرب جاهلی تابع هیچ نظم سیاسی به ؼیر از قبیله نبود
و قبیله هم تشکیل شده از چند خانواده بود که از حیث سبب یا نسب با هم ارتباط پیدا می کردند و تحت ریاست شیخ قبیله که معموال
پیرمردی بود که بدلیل کهنسالی ،شجاعت  ،تدبیر و جوانمردی مقبولیت الزم را کسب کرده بوداداره می شد ،و او وظیفه داشت
عالوه بر مدیریت قبیله در جنگها فرماندهی و در دعاوی بین افراد قضاوت و رفع خصومت بنماید .
هرچند انتساب به قبیله از طریق خون انجام می شد اما در مواردی نیز از طریق خوردن ؼذا یا مکیدن شیر به عنوان پسر خوانده ،
به عنوان عضو قبیله مورد پذیرش قرار بگیرند.
تعصب قبیلگی
از آنجا که فرد در خارج از قبیله برای خود هیچ چیز مورد عالقه ای نداشت ومرتب از طرؾ آانها تهدید می شدو قبیله تنها حامی
فرد محسوب می شد .به همین خاطر عضو،مجبور بود که فقط به آن دلبستگی داشته باشد و در راستای حفظ و عظمت آن هر کاری
را که می تواند انجام بدهد.
تردعضو قبیله
بزرگترین مصیبتی که فرد می توانست باآن تنبیه شود ترد شدن از قبیله بود ،چرا که متعاقب آن بدلیل بدون حامی شدن فردترد شده
 ،قبایل دیگر می توانستند او را به بردگی برده یا به قتل برسانند.
جنگ قبیله گی
معموال گفته شده بدالیل متعددی بین قبایل مختلؾ جنگ واقع میشد که به تعدادی از آنهاشاره می شود.
-1بدست اآوردن چراگاه
-2از روی تعصب و خونخواهی
-3طبیعت منطقه و ارتباطی که جؽرافیا با اخالق فرد دارد و آنها را جنگجو بار میآورد.
-4انتقام از قبایل متعدی
خانواده
نگاه عرب جاهلی به زن و دختر یک نگاه شیئ انگارانه و ؼیر محترم بود و این نگاه را می توان در رفتارهای متعددی از آنجمله
درازدواج و طالق و یا هنگام تولد دختر از خود نشان می داد ،مشاهده کرد
قران در آیات 58و  59سوره نحل چنین می گوید(اذابشر احدهم باالنثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتواری من القوم من سوئ ما
بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب اال سائ ما یحکمون)
ازدواج
وجود مقررات حقارت بار در مورد زنها بخوبی گویای جایگاه زن در جامعه جاهلی می باشدکه به مواردی از آن اشاره می شود
-1درسن 8یا 9سالگی ازدواج می کرد.
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-2رضایت پدر و پرداخت بهای عروس شرط است.
-3زن به عوان کاالی مرد بشمار می رفت .
-4ازدواج با زن پدر مجاز بود .
-5در صورتیکه مرد در جنگ شکست می خورد زن او به فاتح تعلق پیدا می کرد.
-6ازدواج با محارم و دختران قبیله دیگر بجز برای مردان قریشی مجاز نبود .
-7انواع متعدد ازدواج رواج داشت
مانند ازدواج صداق که همان ازدواج متعارفی است که با تعیین مهریه و نامعین بودن زمان صورت می گرفت که اسالم آن را به
رسمیت شناخت و اآلن نیز رواج دارد.
ازدواج متعه  :در آن عالوه بر تعیین مهریه مدت زمان نیز تعریؾ می شد و این را هم اسالم تایید کرد
ازداج اما ئ :به خرید و فروش کنیز گفته می شد.
ازدواج مبادله (تعویضی) :درآن مردان زنان خود را باهم معاوضه می کردند
اردواج استبضاع  :طی ان مردان زنان خود را در اختیار مردانی که ویژگی خاصی مانند پهلوانی داشتند قرار می دادند تا فرزندانی
با صفات آن مرد داشته باشند .
ازدواج رهط :طی آن چند مرد با یک زن ازدواج می کردند .
طالق
در همین رهگذر طالق نیز وضعیت مشابهی داشت و بطور نامناسب و ؼیر منصفانه اجرا می شد .بطوریکه فاقد مقدمات و شرائط
بود .مرد می توانست بدون هیچ بهانه ای زن را طالق بدهد و هیچ پیامدی از قبیل هزینه و نفقه نداشت .
انواع طالقهایی را که عنوان کرده اند عبارت بوده از طالق ظهار یعنی مرد به زن می گفت تو مثل خواهر و مادر من هستی وبا
گفتن این عبارت زن تا ابد مطلقه میشد طالق ایال :طی آن مرد قسم می خورد تا زن را بال تکلیؾ بگذارد و نوع دیگر آن طالق
ضرار بود که مرد زن را با طالق و رجوع های مکرر اذیت می کرد .
زنده بگورکردن دختر
باید توجه داشت رسم زنده بگور کردن دخترگرچه گفته شده عمومیت نداشته فقط در قبایل بنی اسدوتمیم اتفاق می افتاده است ولیکن
از آنجا که پیامبر اکرم در پیمان عقبه در سال  12بعثت از مردم مدینه عهد می گیرد که دست از این کار برگیرند نشان می دهد
محدود به موارد کمی نبوده است.
اما انگیزه انجام این عمل هرچه بوده باشد میتواند در کنار نوع ازدواج و طالق  ،میزان تنفر عرب جاهلی از نوع زن را به نمایش
بگذارد.
.مذهب
دین اصلی جزیره العرب توحید و ابراهیمی بوده اما بعدا عوض شده ودر زمان بعثت فقط برخی دستورات آن مانندختنه-کفن و دفن
میت و عدم ازدواج با محارم و حج بیت هللا باقی مانده بود .
یعقوبی برای جزیره العرب در آستانه بعثت هشت دین را برشمرده است که مهمترین انها دهریت یا بت پرستی وبعد از ا نها حنفا –
مسیحیت-یهودیت وصابئین بوده است .
چگونگی حضور ادیان و پیروان آنها
یهودی
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حضورآنها در جزیره العرب را برخی ازقبل از میالد و زمانی که اورشلیم تخریب شد می دانند وبرخی نیز آن را بدلیل اخراج
امپراطور روم یا بخاطر اینکه می دانستند پیامبری در این سرزمین مبعوث خواهد شد و برای درک او آمدند ،دانسته اند .
هرچندبعداز حضور آنهادر این سرزمین ،مردم یمن و عده ای از اوس و خزرج به آنها گرویدند .امابا این وجود توسعه چندانی پیدا
نکرد  .علت آن را می توان به نژاد پرستی این قوم مرتبط دانست چرا که براساس تعالیم این دین صرفا کسانی که از طریق خون با
یهودیان نسبت داشته باشند می توانند پیروی دین یهودی را بپذیرند .از طرؾ دیگر عدم جذابیت دین مذکور هم به عنوان علت
دیگری برای عدم توسعه آن معرفی شده است.
قرآن طی آیات متعددی اخالق و رفتار یهودیان را مورد مذ مت قرارداده و در زمان پیامبر نیزبه همین دلیل جنگهای متعددی بر
علیه آنها واقع شد بگونه ای که اکثر آنها بصورت تبعید از جزیره العرب اخراج شدند
مسیحیان
حضور اولین هیئت مسیحی به سال 356میالدی مربوط می شود که توسط کونستانتیوس به آن سرزمین اعزام شدند و هدؾ از
اعزام آنها به رقابت روم باایران بر می گشت وکلیسایی هم در سرزمین حمیریان توسط آنهاساخته شد .اما آشنایی جدی مردم با
مسیحیت در سال  500میالدی بوسیله فیمبون قدیس ا تفاق افتاد .اما با این وجود بدالیل متعددی از قبیل رقابت یهودیان-نزاعهای
ؾاگیر مسیحیان بر سر ماهیت عیسی –نفوذ زرتشت-و ورود بت پرستی به جزیره العرب مسیحیت توسعه چندانی پیدا نکرد.
ر
برخورد اسالم
گرچه در قرآن از مسیحیت بخاطر حق گرایی به نیکی یاد شده امابخاطرموضوعاتی مانند تثلیث و ماهیت عیسی مورد مذمت واقع
شده اند و در قرآن بیش از یک مورد که آنهم مربوط به مباهله می شود مطلبی راجع به آنها گفته نشده است.
بت پرستی
اطالق واژه دین به بت پرستی یک حرؾ مجازی است .چرا که برای یک دین داشتن پیامبر و کتاب ضروری است اما در بت
پرستی هیچ کدام از اینها وجود ندارد.
به هر صورت بت پرستی در جزیره العرب رواج داشت و اتفاقا ً نسبت به سایر ادیان موجود ،پیروان زیاد تری را بخود جلب کرده
بود.
مروبن ُل َحی بود .او در سفری به شام جمعی را
گفته شده اولین کسی که بت پرستی را در جزیره العرب وارد کرد شخصی به نام َع
ِ
مک بیاورد  .شامیان
مشاهده کرد که مشؽول بت پرستی بودند بعد از قدری تحقیق پیرامون آنها هوس کرد تا نمونه ای از آنها را به ه
بتی به نام هبل که شکل انسان داشت را به او دادند و بعد ازآوردن بت هبل به مکه با استقبال مکیان مواجه شده و در زمان کوتاهی
رواج پیدا کرد و بعدها با شکل های مختلفی چون حیوان ،گیاه ،انسان  ،جن و ستارگان از سنگ و چوب و گل ساخته شد.
بای به آن پرداخته شود این است که چرا مردم مکه با اینکه پیروان دین حنیؾ بودند از آن روی برگردانده و به سمت بت
سوالی که د
پرستی متمایل شدند.
برخی نویسندگان چند علت را برای آن بیان کرده اند ( .رسول جعفریان در سیره رسول خدا ص )180
مردم در مسافرت سنگی از کعبه را به همراه خود می بردند و دور آن طواؾ می کردند و این کم کم بت شد.
مجسمه برخی از افراد محترم که می مردند را می ساختند و به آن احترام می گذاشتند اینها به مرور زمان تبدیل به بت شد.
اختالؾ قبایل و فخر فروشی بین انها باعث شد تا دامنه مسابقه به مسائل عبادی کشیده شده و بتها به وجود آمد.
جهالت و پیروی کورکورانه مردم از بزرگان و افراد بانفوذ باعث گرایش مردم و گسترش بت پرستی شد.
روم باستان در عصر بعثت

امپراتوری رم شرقی
اوضاع حکومت
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همسایه شمالی جزیرة العرب ،امپراتوری بیزانس بودکه شامل آسیای صؽیر ،مصر ،اروپا  ،آفریقا وبخش عمده ایی از اروپای فعلی
می شد.
پایتخت آن قسطنتنیه ( استانبول کنونی ) بوده است .که در سال  1453به تصرؾ مسلمانها و عثمانیها در آمد.
امپراتور معروؾ در قرن ششم یوستینیانوس بود.
همکار معروؾ او تئودورا بود ومدت  40سال حکومت کرد.
حادثه نیکا مهم ترین حادثه آن دوران بوده است.
شرح ماوقع
دو گروه رومی مانند تیمهای ورزشی با اسب ،که هر کدام از تیم ها دارای طرفداران زیادی بودند ،مسابقه می دادند.و در یکی از
مسابقه ها که امپراتور هم حضور داشت و تیم مورد عالقه او پیروز شد شکست تیم مقابل باعث بروز شورش و کشیده شدن دامنه
آن به جامعه و سیاست شد و نزدیک بود امپراطوری سقوط کند که با دخالت تئودورا امپراتور با قتل و عام  30هزار نفر مجدداً
حکومت را جمع و جور کرد .او بعد از این واقعه بیش از  50جنگ براه انداخت و کشور گشایی زیادی نمود .اما بعداز مرگ او
بدلیل خالی بودن خزانه و فشارهای زیادی که بر مردم وارد کرده بود ،حرج و مرج شدیدی بوجود آمد ودر نتیجه امپراطوری از هم
پاشید وباعث شدتا زمینه پذیرش از اسالم فراهم شود.

اوضاع اجتماعی
روابط اخالقی
در رم باستان روابط جنسی شایع بود بطوری که برخی مورخین معتقدند تمام زنان آن زمان آلوده بودند.
اما زنها از نظر آزادی و دخالت درامور حکومت ازمشارکت در تعیین سرنوشت خودمحروم بودند.

تعلیم و تربیت
تعلیم وتربیت رواج داشت ومقاطع.
ابتدایی بوسیله معلمین خصوصی با مزد کم
سطوح عالیه بوسیله مدرسین مستقل و استادانی که حقوق خود را از دولت می گرفتند ،اداره می شد.
ودانشگاهها درشهرهای اسکندریه -آتن -قسطنتنیه -انطاکیه بود ورشته های طب – فلسفه – ادبیات -علم بیان در آن تدریس می شد.
طبقات اجتماعی :
همانند ایران جامعه روم باستان به چهار طبقه اشراؾ -شوالیه ها -بردگان -متوسط تقسیم می شد.
اشراؾ و شوالیه ها از راه مالکیت زمین و بازرگانی بسیار ثروتمند و زندگی تجملی اب پوشیدن لباس متمایز بودند.اماسایرطبقات
گرفتار مالیات های سنگین و مزد کم بودند.بطوری که بار مالیات ثروتمندانی که بادادن رشوه فرار می کردند به آنها تحمیل می شد.
مامورین وصول مالیات برای گرفتن مالیات از زندان و شکنجه استفاده می کردند .و این مساله در کنار سایر عوامل درافزایش
نارضایتی موثر بود.
اقتصادی:
تجارت و صنعت  :از قرن پنجم قسطنتنیه بزرگترین بازار و مرکز کشتیرانی جهان بود و با ایران به شدت رقابت می کرد.

13

دهقانان  :در زمان یوسیتیانوس دهقانان می توانستند زمین داشته باشند اما بتدریج بدالیلی مثل جنگ ،مالیات ،حوادث طبیعی به
تابعیت زمین داران بزرگ در می آمدند.
بردگان و کارگران  :کارگران صنعتی آزاد بودند اما برای فرار از گرسنگی جبراً تن به کار با مزد کم می دادند.
بردگان در کار داخلی خانه ها و نساجی کار می کردند.
مذهب:
قسطنتین امپراطور رم در سال 313از بت پرستی به مسیحیت گرائید .و تمام سرزمین بعد از مدتی مسیحی شد .این زمان مبدا
سال عبارت بوداز:
قرون وسطی که ویژگی اصلی این دوره  1000ه
رکود علم و فلسفه اروپایی
انحصار علم در کلیسا
اختناق فکری
جلوگیری از هر گونه تحقیق و فکر آزاد و جهانشناسی و کشؾ آثار طبیعت
قتل علمای مذهبی
مناقشات بی اساس
حل شدن فلسفه در مذهب
اختالط بت پرستی و مسیحیت
قبل از مسیحیت دین رومی ها بت پرستی بود و وجود بتکده های متعددوخدایان رومی ضرب المثل بود.
ه اعتقاد محققین با گرایش رومیان به مسیحیت بت پرستی در برابر خداپرستی مسیحی خاضع نشد بلکه مسیحیت تسلیم بت پرستی
شد.
و.م میلر در کتاب تاریخ کلیسای قدیم می نویسد
در قرن چهارم بسیاری از بت پرستان داخل کلیسا شدند بعضی برای نفع شخصی یا شهرت به مسیحیت توجه پیدا کردند .این
اشخاص بعضی از موهومات و رسوم و اعتقادات بت پرستی سابق خود را نیز همراه آوردند.
اناجیل متعدد
حضرت مسیح در زمان حیات خود 12حواری داشت که هیچ یک از آنها انجیل ننوشته اند بلکه مومنین که شاگردان حواریون
ترند عبارت است
محسوب می شدند اقدام به این کار کرده اند .در نتیجه چندین نوع انجیل بوجود آمده که برخی از آنها که معروؾ
از:
مرقس

قدیم ترین و کوتاه ترین انجیل است .این کتاب در سال  70تا  65میالدی در انطاکیه نوشته شد.
اینهامی گویند عیسی موجودی مافوق انسان و فرزند انسان است که خدا او را به هنگام تعمید به فرزندی برگزید.

متی
لوقا
یوحنا
برنابا
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جمع بندی:
خودکامگی ،تبعیض نژادی،انحطاط اخالقی،جنگ های توان فرسا،فاصله بین طبقات اجتماعی،رفتار ماموری دولتی از جمله علل
نارضایتی عمیق مردم ُرم در آستانه ظهور اسالم ،راتشکیل می داد.
مقایسه  3جامعه با هم
با نگاهی اجمالی به زندگی سه جامعه ایران،روم وجزیرةالعرب براحتی می توان اذعان کرد نقاط مشابه زیادی در این سرزمین ها
وجود داشته ،و با وجود تفاوتی که با تعالیم اسالم دارند ،نمی توانسته اند خواستگاه تعالیم اسالم بوده باشند .ودرپی این واقعیت اثبات

می شود که پیامبر اکرم(ص)رسول خدا بوده و او ابالغ کننده شریعت الهی و رساننده امین آن بوده است .
بخش چهارم
زندگی پیامبر قبل از هجرت (شجره نامه/تولد/دوران کودکی/دوران جوانی/ /حلف الفضول/نصب حجر االسود /ازدواج
شجره نامه
قصی+
حبی

عبدالعزی

عبدالدار

زهره

عبدمناؾ+عاتکه

نوفل

عبد شمس

سلمی +هاشم

مطلًب

وهب

عبدالمطلب
+فاطمه

الزبیر

آمنه  +عبدهللا

ابولهب

حمزه

ابوطالب

عباس

.........

علی

محمد
پستهای موجوددرمکه قبل از ظهور اسالم

لوا:
فرماندهی سپاه
در جنگ
ندوه:
مسئولیت
مجلس شوری

رفادت
:طعام دادن
حاجیان

مسئولیت
های موجود
در مکه

حجابت:
کلیدداری خانه
کعبه
سقایت:
آب دادن به
حجاج
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دوران كودكي
میالد
میالد پیامبر در  40سال قبل از بعثت و مصادؾ با تهاجم ابرهه به مکه واقع شده است اما در مورد روز آن نقلها مختلؾ است و بنا
بر اعتقاد شیعه هفدهم ربیع االول و در روز جمعه تولد حضرت واقع شده است و عام الفیل به تاریخ میالدی معادل سال  570بوده
است .
حسب ونصب پیامبر اکرم به ترتیب از قصی شروع شده و از طریق عبد مناؾ وعاتکه  ،هاشم وسلمی  ،عبدالمطلب و فاطمه ،
عبدهللا و آمنه
حسب ونسب پیامبر اکرم (ص) به ترتیب عبارت از قصی – عبد مناؾ هاشم و عبدالمطلب و عبدهللا هست .
همگی این افراد در جامعه خود به عنوان شریؾ ترین افراد محسوب می شدند و به این حنیؾ متشرع بودند جهت اشنایی بیشتر
مختصری راجع به احوال هر کدام توصیه آورده می شد .
قصی و همسرش حمی اولین افرادی از این سلسله هستند که موفق می شوند مناسب موجود در مکه  .را بدست بیاورند و در
-1
کنار ان به انجام دادن کارهایی از قبیل جمع آوری و اسکان قریش در اطراؾ کعبه توصیه های اخالقی برای انجام خدمت به زوار
خانه ی خداو پیروزی و جنگ بنی خزاعی باعث شد به عظمت بی نظیری دست بیابند بگونه ای که همچون سالطین دارای قدرت
زیادی شد و هیچ کس بدون اجازه او کاری انجام نمی داد .
ب دلیل زیبایی زیاد به او قمر البصماءمی گفتند  .او با عاتکه
عبد مناؾ یکی از فرزندان قصی بود که نام اصلی او مفیره و ه
-2
ازدواج کرد و حادثه مهم در زندگی او تولد هاشم و عبدالشمس بود که انها از ناحیه سر به هم چسبیده بودند و آنها را با شمشیر از هم
جدا کردند و بنا به پیشگویی یک عرب همیشه در بین آن ها خون ریزی حاکم شد بعد ها این دو نفر به عنوان سران بنی هاشم و بنی
امیه شناخته شدند .
هاشم
-3
نام اصلی او عمرو العلی بود اما بجهت اینکه او در سال خشکسالی دستور داد هر روز یک شتر را کشته و بین ساکنین قحطی زده
مکه تقسیم کنند به او هاشم می گفتند  .در زمان حیات هاشم چندین اتفاق مهم واقع شد که از ان جمله اشنا کردن مردم مکه با تجارت
واخذ امان نامه از امپراطور رم بود  .در زمان هاشم که حق مقام موجود در دست فرزندان عبدالدار بود در کشاکشی فرزندان عبد
مناؾ موفق شدند منصب از سقایت و رفادت را بدست اورند و در بین فرزندان عبد مناؾ نیز به قید قرعه مناسب لؽب ها هاشم شد .
هاشم با سلمی ازدواج کرد و نتیجه ازدواج انها تنها یک پسر به نام عبدالمطلب بود .

عبدالمطلب
نام اصلی او که عامر بود او که در مدینه نزد خانواده مادرش زندگی می کرد  .وقتی مطلب بدنبال او رفت و او را به باز گرداند
مردم تصور کردند مط لب آن بچه زیبا را به عنوان برده خریده است لذا به او عبدالمطلب را نام دادند که خود عمرو نیز به این لقب
رضایت داشت و بر روی او باقی ماند .
او که مناصب پدرش سقایت در رفادت را به دست آورده بود  .در طول زندگی اش اتفاقاتی افتاد که اورا عالوه بر قدرت مادی از
حیث معنوی نیز در جایگاه واالیی قرار دارد  .از جمله آنها حفر زمزم و که منجر به به دست آمدن هدایای نفیس و نزاع با قریش
گردید و متقاقب آن پبروزی او را در قرعه کشی در پی داشت.
صحنه دیگر در نزاع بر سر آب زمزم بود که کرامت جوشیدن آب زیر سم شتران حقانیت او را مجدد به اثبات رساند .
عبدهللا
اوکه حامل نور حضرت محمد بود در جوانی با عنوان مصباح حرم خوانده می شد واین بدلیل نورانیت زیاد او بود عبدهللا با آمنه دختر
وهب ازدواج کرد و طی سفر تجارتی که به شام داشت در گذشت و عدهای معتقدند که هرگز روی پسر خود را ندید .
وفای به نذر
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یکی از صحنه هایی که عظمت عبدالمطلب و اعتقاد او را به خدای واحد نمایش گذاشت جریان ذبح فرزند بود  .او که قسم یاد کرده
بود تا چنانچه صاحب  10پسر شود یکی را در راه خدا ذبح خواهد کرد وقتی شرط او محقق شد خدات به نذر خود وفا کند که با
مخالفت شدید مواجه شد در نه ایت با قرعه کشی در برابر خانه خدا نه بتان وقتی صد شتر برای  3بار پیاپی بجای ذبح پسر در آمد او
پذیرفت وبه نذر خود وفا کرد .
برخی محقیقینی اشاره کرده اند وجود نذر های این چنینی در آن مقطع امری متعارؾ بوده با حد بودن ایشان منافات ندارد .
برخی معتقدند سنت عبادت بصورت تحنث در زمان عبدالمطلب رواج پیدا کرد و با پیش آمدن جریان ابرهه که قرآن از آن در سوره
مسد یاد می کند عظمت ومنزلت او به اوج خو د رسید .
زندگي نزد دایه
برخي از مورخان اعتقاد دارند پدر پیامبر قبل از تولد او از دنیا رفته است و بعد از تولد تحت سرپرستي جد خود عبد المطلب قرار
گرفت و اوبعد از عقیقه كردن گوسفند كه یكي از مستحبات بعد از تولد بچه است نسبت به انتخاب دایه اقدام كرد
علت اینكه براي بچه دایه انتخاب مي كردند چند امر بیان شده است از آنجمله بجهت زندگي در آب و هواي سالم كوهستاني عالوه
بر اینكه از بیماریها ي متداول شهري مصون بودند از بدني سالم هم برخوردار مي شو دند و قریحه انها با صفاتر شد وبا
برخورداري از فصاحت و بالؼت در اینده براي ترقي با استعداد تر مي شدند  .البته در مواردي نیز بیماري مادر یا فقدان شیر یا
وجود بچه هاي زیاد باعث مي شد تا فرزند جدید به دایه سپرده شود و او به مدت  2سال كه مدت شیر دهي است از بچه نگهداري
میكرد و پس از ان اورا به نزد والدین كودك بر میگرداند
این مهم در مورد پیامبر نیز اتفاق افتاد و بانویي به نام حلیمه سعدیه متصدي شیر دهي پیامبر شد ====دوران او بر خالؾ سایر
بچه ها  4سال به طول انجامید  .در مورد علت طوالني شدن مدت شیر دهي نظرات مختلفي ارائه شده كه از آن جمله مي توان به
نظریه اي كه معتقد است ماموریت بزرگي كه پیامبر بنا است تا عهده دار آن باشد اقتضاي این موضوع را داشت و تحمل فراغ مادر
او نیز همچون مادر عیسي یك ماموریت الهي در این باب بود .
یتیمي
یكي از مسایل مهم در دوران كودكي پیامبر كه خداوند در سوره ضحي ایه ( 6الم یجدك یتیما ً فاوي ) به ان اشاره مي كند تحمل رنج
یتیمي توسط حضرت بود او كه قبل ار تولد پدر خود را از دست داده بود 4سال نیز دوري از از سایه پر مهر مادر ي را نزد دایه
سپري كرد و انگاه كه نزد او برگشت بعد ازدو سال یعني در 6سالگي مادر را از دست دادو در ادامه زندگي كه نزد جدش
عبدالمطلب بسر مي برد او را نیز در سن  8سالگي از دست داد و براي بقیه عمر خود طبق عالیقي كه خودش داشت نزد ابوطالب
رفته و تحت سرپرستي او قرار گرفت  .انگونه كه قران بیان كرد تحمل این دردها براي تكامل پیامبر جهت عهده داري ماموریت
سنگیني رسالت = الزمي بوده است.
اختالف تاریخ
در خصوص وجه اختالؾ در تاریخ دو نظر قابل توجه است
 :1خوش بینانه  :بر اساس این نظریه چون تاریخ از طریق كتابت بدست میرسد وجود خطا در كتابت امر بدیهي است لذا بتدریج كه
كتابتها با گذشت زمان بیشتر مي شود وقوع اشتباه و بعد اختالفها هم زیاد میشود
 :2بدبینانه :براساس این دیدگاه اختالفات در نقلهاي تاریخي بقصد تخریب عامل عظمت اسالمي كه همانا وحدت است اتفاق افتاده
واین كار را عمدي میدانند
ار هاصات
گفته شده به هنگام تولد پیامبر در جهان اتفاقاتي افتاده كه گویاي عظمت و بزرگي او بوده است از ان جمله به رو افتادن همه بتها .
خاموش شدن اتشكده فارس بعد ار هزار سال فرو رفتن كنگره هاي ایوان كسري و....که در علم کالم به آنها ارهاصات گفته می
شود.
گفتنی است كارهاي خارق العاده ای که توسط اولیا الهی انجام می پذیرد به چند دسته تقسیم مي شوند.
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-1معجزه :وآن به كار خارق العاده اي گفته مي شود كه شخص پیامبر براي اثبات نبوت خود و بنا به خواست مخاطب از طرؾ
خداوند محقق مي گردید
-2كرامت  :تمام ویزگیهاي معجزه را د ر بر دارد اال اینكه در ان اثبات نبوت وجود ندارد و معموال از طرؾ اولیاء الهي صادر مي
شود
 -3ارهاصاتكارهاي خارق العاده اي است كه بخاطر تولد پیامبر در عالم اتفاق افتاده و خود حضرت در آن مباشرت نداشت به
خالؾ معجزه که پیامبر نقش واسطه اي بین خواهان معجزه و خداوند دارد .
شكافتن سینه پیامبر
پیامبر انگاه كه نزد حلیمه بود بگفته مسلم بن الحجاج از انس بن مالك (صحاح مسلم ج ص  101و السیره ترجمه ج ص ) 108
شاهد اتفاقي بود كه دوران نزد دایه بودن او را به پایان رساند .این اتفاق به گفته انس كه مدعي است خود جاي شكافته شدن را در
سینه پیامبر مشاهده كرده است به این صورت بوده ،كه وقتي پیامبر با كودكان براي بازي از خانه خارج مي شود دو فرشته ضمن
نزول كودك را بر زمین خوابانده و بعد از شكافتن سینه او قلبش را در آورده و بعد از شكافتن آن لخته خوني كه درقلب بوده را در
آب زمزم كه در تشتي طالیي قرار داشت شسته و بعد قلب رادرسر جایش نهاده ومجددا سینه را بستند و رفتند .حلیمه بعد از اطالع
از ماوقع نسبت به سرنوشت پیامبر نگران شد وپیامبر را نزد مادرش برگرداند .
نقد
این داستان ضمن اینكه از حیث سند جزو احادیث مجعول قرار دارد ،از حیث عقلي نیز اشكاالت متعددي بر آن وارد است  .به
همین دلیل برخي از مورخین (جعفر مرتضي ج ص  )112معتقدند این قبیل احادیث براي تایید برخي از عقاید فاسد در خصوص
صدق قرآن و عصمت پیامبر جعل شده است.
 :3دوران شباني
پیامبر در دوران كودكي به اتفاق مورخین اقدام به شباني نموده و تقریبا در اصل داستان هیچ اختالفي نیست اما بحث در این است
كه فلسفه این كار چه بوده است ؟ گر چه دالیل متعددي بیان شده اما بهترین دلیل میتواند این باشد كه اوال به دلیل مشاركت در هزینه
اقتصادي زندگي جناب ابوطالب بوده باشد كه از این حیث اقدام پیامبر درآن سنین تنها کمکی بوده که می توانسته به معیشت خانواده
عموی خودبنماید
و ثانیا :در كوهستان فرصت تفكر در آفاق و انفس براي حضرت پیش مي آمده و بدین وسیله مي توانسته انس بیشتري را در فضایي
به دور از هیا هوي جامعه و مردم با معبود خود برقرار كند.
-4دوران جواني
جواني یكي از پرشورترین و بحراني ترین زمان زندگي هر فرد محسوب مي شود چراكه در این مقطع شكوفایي ؼریزي و امیال
نفساني در اوج خود قرار میگیرد و به همین واسطه بروز انحرافات و انواع آلودگي ها در این سن باالتر میرود .حال اگر در جامعه
نابنجاري ها بیشتر باشد بالطبع به صورت مضاعفي جوانان را آلوده خواهد كرد .با وجود این واقعیت وقتي زندگي
اي زمینه بروز ه
یامبر اكرم(ص) مورد مطالعه قرار میگیرد مشاهده مي شود در عین اینكه ؼرایر در ایشان هم مثل هر جوان دیگري وجود داشته و
جامعه جریزة العرب كه ؼرق در انواع فسادهابوده بطوری كه حتي پیر مردها از ارتكاب آن احساس شرم نمي كنند ،حضرت آن
گونه پاك زندگي میكند كه حتي دشمنان و بدخواهان او نه تنها در هیچ مقطعي آن حضرت را به ارتكاب اعمال خالؾ اخالق متهم
نمي كنند بلكه اورا به عنوان فردي امین و مورد اعتماد و راستگو میشناسند.
 : 5نصب حجر االسود
وقوع این حادثه را برخي از مورخین در  25سالگي و برخي هم در  35سالگي حضرت مي دانند .اجمال داستان چنین است كه،
هدایاي مردمي به دلیل آنکه کعبه درب و دیوار نداشت ،در چاه نگهداري مي شد و به همین دلیل مورد سرقت قرار مي گرفت .
وقتي بزرگان مكه تصمیم گرفتند تا حرم را بازسازي كنند با دو مشكل مواجه شدند : 1چوب به مقدار الزم نداشتند  : 2باید ساختمان
موجود تخریب مي شد و نگران بودند تخریب ساختمان ؼضب الهي را در پي داشته باشد  .با شكستن كشتي یك تاجر در بندر جده
چوب تامین شد و با مالحظاتی ساختمان نیز تخریب و مجددا بازسازي شد وقتي نوبت به نصب حجراالسود رسید بین قبائل نزاع در
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گرفت در نهایت رضایت دادند اولین نفري كه از درب سمت کوه صفا وارد شد به قضاوت او عمل كنند در این حین پیامبر وارد شد
و همگي با پذیرش قضاوت اوبه عنوان این كه او امین است مشكل حل شد.
حلؾ الفضول
زبي كاالیي را به مكه آورد و آن را به عاص بن وائل فروخت لكن از پرداخت وجه آن علي رؼم پي گیري هاي
مردمي از قبیل د
فروشنده امتناع كرد .مرد زبیدي از هر كس كمكي طلبید اقدامي در جهت یاري اوصورت نگرفت چرا که تعصب قبیلگی
اجازه کمک به افرادی خارج از قبیله بر علیه فردی از افراد قبیله خودی را نمی داد .در نهایت او باالي كوه ابوقبیس رفت
و فریاد استؽاثه بر آورد زبیدبن عبدالمطلب متاثر شد و با همراهي عده اي به یاري او شتافته و متاع او را ستانده و پس
دادند كه بعد ها به نام پیمان جوانمردان معروؾ شد .نكته این پیمان این بود كه اوال پیامبر نیز در آن مشاركت نمود و بعد
ها هم به آن مباهات مي كرد ثانیا این پیمان بر خالؾ تالشهای ابوهره كه میخواهد اثبات كند توسط بني امیه شكل گرفته
است بر علیه بني امیه بوده است.
ازدواج با خدیجه(س)
ازدواج پیامبر اكرم (ص) با خدیجه بر اساس قول مشهور در  25سالگي ایشان در حالي كه همسرشان  40ساله بود اتفاق افتاد در
اینكه آیا حضرت خدیجه قبال ازدواج داشته یا نه دو قول وجود دارد عده اي اعتقاد دارند آن حضرت با دو مرد به نامهاي عقیق بن
عائد و ابو هاله بن منذر ازدواج كرده بودولكن در مقابل عده اي ضمن رد این مطلب معتقدند تولید چنین مطالبي توسط سیاست بازان
طراحي و منتشر شده است و براي اثبات نظر خود مسائلي همچون سرمایه ،مجرد بودن تا سن  40سالگي و وجود فرزندان
حضرت خدیجه كه به همراه خودبخانه پیامبر اكرم (ص) آورده را جواب مي دهند
البته باید یاد آور شد وجود یا عدم ازدواجهاي قبلي حضرت خدیجه (س)بدون تردید در اثبات یا نفي کمال یا نقص مورد استفاده قرار
نمی گیرد بلكه اهمیت این بحث صرفا از آن جهت که بطور تحلیلی به موضوع نگاه دقیقي صورت می پذیرد ،برگشت می نماید.
صفات حضرت خدیجه
حضرت خدیجه (س)بدون تردید واجد كماالتي بود كه آشنایی ابآنها مي تواند به عنوان الگو برای نسل حاضر  ،بسیار مفید واقع
گردد وبه همین دلیل به تعدادی از آنها اشاره می شود.
-1فهیم بودن
از نشانه هاي فهم آن بانو ی گرامي مي توان به مؽرور نشدن به تجارت و سرمایه زیاد و همچنین با انتخاب روشن زاهدانه وعدم
دلبستگي به مقام ومال اشاره نمود .چراكه به محض ازدواج ضمن ترك تجارت همه اموال خود را در راه اهداؾ همسر گرامي خود
صرؾ نموده و آنها رادر اختیار پیامبر اكرم (ص) و اهداؾ متعالی آن حضرت قرار میدهد.
-2جمال
گرچه معموال در سنین باال و با توجه به وضع بهداشت در جزیرة العرب زیبایي هاي ظاهري افراد باید رو به افول باشد امام عموم
مورخین از جمال بي نظیر آن بانو در این سنین گزارش كرده و حتي معتقدند همین عامل باعث حسادت برخي از همسران پیامبر
نسبت به ایشان بوده است.
-3جلب نظر پیامبر
در بین همسران پیامبر هیچ كدام درجلب نظر به حدي كه حضرت خدیجه مورد بحث قرار گرفت نتوانست براي خود جایگاهي ایجاد
كند و این مساله از روایتهاي مختلفي كه درباره ایشان از پیامبر اكرم (ص) بما رسیده است به راحتي قابل اثبات مي باشد .عالوه
برجلب نظر پیامبر ازمحتوای برخی از روایات چنین بر مي آید حتي خداوند سبحان نیز نسبت به ایشان عالقه خاصي داشته است
در این خصوص ابن هشام در كتاب السیره از عبدهللا بن جعفر بن ابیطالب روایت كرده كه رسول خدا فرمود من از طرؾ خداوند
مامور شدم تا خدیجه را به خانه اي از در و لولودر بهشت بشارت دهم
جریان ازدواج
رفتار بانوی اول اسالم درجریان ازدواج با وجوداینكه پیامبر را بخوبي مي شناخت مصداق دیگري از فهیم بودن آن حضرت
محسوب می شود چرا كه بنا به روایات تاریخي ضمن اعزام پیامبر به سفر تجاري شخصي به نام مسطور را مامور مي كند تا
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حاالت او را زیر نظر داشته و گزارش نماید تا دانسته هاي قبلي خود را با گزارش هاي واقعي كه به او داده مي شود تطبیق داده و
انتخاب درستي به عمل آورد .در نتیجه وقتي به جمع بندي مي رسد پیش قدم شده و موانع ازدواج را خود بر طرؾ مي نماید.
جریانات بعد از ازدواج
رفتار حضرت خدیجه در خانه همسر و خود رادر خدمت اهداؾ او قرار دادن و انتخاب زندگي منزوي با وجود اینكه تاجري
معروؾ و پولدار و موجه بوده و حمایت همه جانبه از پیامبر نشاني دیگر از درك درست موقعیت توسط آن بانوي گرامي محسوب
مي شود.

بخش پنجم
بعثت(در آستانه بعثت و تحنث/اولین وحی و کیفیت نزول /واکنش خدیجه/اولین مسلمان)/دعوت مخفی(ضرورت/شیوه/پیامد)-5در آستانه بعثت

پس از از دواجي كه بیشتر روحاني بود تاجسماني حضرت خدیجه با درایت خود فضاي بسیار مناسبي را در درون خانه براي
پیامبر فراهم نموده و با تمام توان خود رادر خدمت همسرش قرار داد .بگونه اي كه در مدت كمي به همراز و همدل پیامبر
تبدیل شده بودوبا وجود شرایط خوب منزل اما جامعه جاهلي بشدت حالت بدي را داشت به همین جهت برخي اعتقاد دارند پیامبر
راه تحنث را پیش گرفت یعني پناه بردن به ؼار حرا که بدنبال آن روي آوردن به خلوت و انزوا را در پي داشت .
این روند ادامه داشت تادر سن  38سالگي حالتهاي خاصی برحضرت عارض شد .از جمله اینكه در خواب و بیداري احساس
مي كرد كسي اورا همراهي مي كند و گاهي اورا با نام یا محمد خطاب مي كندو یا در راه سنگ و كلوخها با عنوان رسول هللا
به او سالم مي دادند هر چه زمان بعثت نزدیك تر مي شد هم زندگي در خارج از شهر وروي آوردن به تحنث بیشترمي شد
عینادر روز تعبیر مي شد افزایش پیدا مي كرد.
ً
و هم خواب هاي صادق كه
گفته شده حضرت بعداز اوج گرفتن این حالت آنرا به همسرش نقل مي كند و حضرت خدیجه بعد از دلداري پیامبر نزد ورقه"بن
نوفل مي رود واز او مي شنود كه اینها مقدمات نیل به نبوت است.
اما پذیرش این بخاطر شخصیت و رقه"بن نوفل قدري سخت مي نماید چرا كه اطالعات دقیقي از او در دست نیست  ،و برخي
طرح این اسم مخصوصاًاز قبیله بني اسد را بیشتر ساختن چهره براي این قبیله كه آل زبیر و خلیفه اول تعلق به آن داشته مي
دانند .
اولین وحي و نزول

در اینكه بعثت نبوي در 27رجب ودر 4 0سالگي حضرت اتفاق افتاده تردیدي وجود ندارد و همچنین در ؼار حرا بودن هم
محل بحث نیست اما در خصوص اینكه هنگام بعثت پیامبر بیدار بود یا خواب ،تنها بود یا كساني در كنارش بودند و بعد از
بعثت همچنان در ؼار حرا ماند یا منزل رفت و كیفیت نزول اولین آیات بحث هایي واقع شده است كه به اجمال مورد اشاره
قرار مي گیرد.
 : 1بعداز خواب

گفته شده پیامبر(ص) در حالي كه در خواب بود دوفرشته میكائیل و جبرائیل به ایشان فرود آمد و او را مورد خطاب قرار دادند
.حضرت وقتي بیدار شد آنها را به همان شكل مشاهده كرد .
 :2ه مراهان :

عده ایي معتقدند در زمان نزول فرشتگان علي و جعفردو فرزندان ابي طالب نزد پیامبر بودند.
 :3توقف
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در این مورد دو قول وجود دارد .اولي قولي است كه مي گوید حضرت بعد از بعثت چند روزي را در ؼار ماند و حضرت
خدیجه كه بدیدارش رفته بود از نور موجود در ؼار سوال مي كند.
دوم  ،قولي است كه معتقدند حضرت بعد از گفتگو با فرشتگان الهي راهي منزل شد و در بین راه مشاهده كرد همه جامدات به
به عنوان رسول خدا به او سالم مي دهند  .بعد از ورود به منزل جریان را به همسرش نقل كرد و به استراحت پرداخت .
نکته:نباید سالم دادن و یا تکلم جامدات بعید بنظر برسد چرا که همه موجودات عالم دارای درجه ای از درک هستند
ما سمعیم وبصیریم و هُشیم

با شما نامحرمان ما خامُشیم

از همین باب است که رود نیل حضرت موسی را صیانت می کند و هم برای او شکافته می شود و چاقوی حضرت ابراهیم
گلوی حضرت اسماعیل را نمی برد و آتش بر آن حضرت سرد و ایمن می شود.
 :4اعالن وحی

در برخي كتابها گفته شده كه فرشته الهي بعد از نزول از پیامبر مي خواهد تا بخواند و چون او مي گوید خواندن نمي دانم اورا
فرشت ایات اولیه سوره علق را بر حضرت عرضه مي
ه
فشار مي دهد و تا سه بار این تكرار مي شود و بعد مي گوید چه بخوانم
كند و پیامبر آن رامي خواند .
هر چند این روایت در كتابهاي صحاح مانند بخاري در ج 1ص 59ومسلم در ج 2ص 197و تاریخ طبري ج ص 205آورده
شده ولكن بدالیل متعددی موردایراد است  .چرا كه از حیث سند این روایت عمدتا ً به عایشه ختم می شود كه او خود در سال 5
بعثت متولد شده است .
.مضافا به اینکه از حیث عقلی نیز ناسازگاريهای زیادی دارد.
به همین جهت بنظر مي رسد درست تر این باشد كه حضرت كامالً با آمادگي از پذیرش بعثت و نزول آیات استقبال كرد .و بعد
از آن متوجه خانه شده و به عنوان شاد باش آن را بر خدیجه و علي (ع)عرضه مي نماید و آنها هم بال درنگ ضمن استقبال
ایمان آورده و به عنوان اولین ایمان آورندگان به پیامبر در تاریخ اسمشان ثبت و ضبط مي شود(.الصحیح من السیره النبی
االعظم جعفر مرتضی عاملی)
 :واكنش خدیجه

در برخي كتب نقل شده حضرت خدیجه بعد از پوشاندن پیامبر نزد افرادي چون ورق ًه بن نوفل ،عداس و نسطور مي رود و
درباره حاالت حضرت تحقیق مي كند و بعد از صحبت با آنها اطمینان پیدا مي كند كه مساله نبوت محقق شده است.
گرچه كتابهاي متعددي این قول را نقل كرده اند لكن بدالیل عقلي و سندي نمي تواند این گفته مورد قبول واقع گردد ،چرا كه
وضعیت ورق ًه بن نوقل ناشناخته و مبهم است  .عداس و نسطور نیز  2راهبي هستند كه در دیري نزدیك شام زندگي مي كنند و
خدیجه نمیتوانسته در زمان كوتاهي نزد آنها رفته و برگشته باشد .از حیث سند نیز این روایتها از عرو ًه بن زبیر نقل شده كه
محدثین روایتهای او را مردود مي دانند.
اولین مسلمان

معموالً در بین مورخین اختالؾ شدیدي در خصوص اینكه چه كساني در اسالم آوردن مقدم تر بودند واقع شده ،مخصوصا این
اختالؾ در مورد اولین مسلم شدید تر است.
الؽدیر به نقل از اصحاب و منابع اهل سنت و كتاب االصابه از  61نفر از اصحاب نقل كرده که اولین مسلم علي (ع) بوده است
برند با صریح روایت كه بطور مطلق مي گوید ِانٌن َ َع اَ
تالش عده اي براي اینكه ایمان علي را بدلیل كودك بودن زیر سوال ب
ليِ
ص ٌنلي –اَوٌن َل َم ن آ َم ن َو اَوٌن ْل ُاالمة اَ ِو النّاس ِاسالما ً رد مي شود
اَوّ َل َم ن َ
مضافا ً به اینكه تعیین  15سال براي سن تكلیؾ در سال نهم هجرت و در مدینه انجام شده است و چنانچه سن به این معني مالك
باشد نباید پیامبر او را در جریان انذار عشیره و حدیث دار به عنوان جانشین و ولي معرفي كرده باشد و حال آنكه باالجماع این
كار صورت گرفته است.
دعوت مخفي (فردي-عملي)
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مقطع  3سال از فعالیت پیامبر را كه بعد از بعثت آؼاز شد هر چند دعوت سري نامیده اند اما بنظر مي رسد فردي گفتن
مناسبتر باشد چرا كه ظهور آیین جدید براي مردم مكه كامالً مشهود بوده و روزها بطور علني پیامبر بهمراه  3نفر دیگر
(خدیجه –علي-زبیر) كنار كعبه به نماز مي ایستادند و فریضه الهی را بجا می آوردند وبنا برنقل برخی کتب مشرکین در مورد
کار آنها با هم صحبت می کردند اما از آنجا که اعمال عبادی پیامبر را برای خود خطری احساس نمی کردند واکنشی از خود
در مورد اذیت و یا ایجاد مزاحمت نشان نمی دادند .
اما وجه تمایز این مقطع را مي توان در شناسایي جذب و تربیت اصحاب و از طرؾ دیگر عدم عیب جویي صریح و آشكار از
عقاید و انكار بت ها توسط پیامبر و مسلمانها دانست و این روش كامالً با عقل سازگاري دارد  .چرا كه شوریدن بر علیه
ب یاران آزموده و فرصت مناسب داشت و در دوران دعوت فردي این مهم
باورهاي جاهلي جامعه كه ریشه در تاریخ دارد نیاز ه
عملي شد.
شیوه عمل در عوت فردی:

 :1عدم عیب جویي آشكار از مشركان.
 :2اقامه نماز بهمراه خدیجه و علي و زبیر در مقابل چشم مخالفین و مشركین.
 :3جذب افراد مستعد.
 :4تربیت افراد جذب شده و ارتقاء دانش ديني و جدا كردن آنهااز اخالق جاهلي.

بخش ششم
پیامد)
دعوت عشیره(ایه مربوطه/شرح ماجرا/حدیث دار/پیامد/ضرورت)دعوت علنی(کیفیت/محورهای دعوت /واکنش مردم /علت مخالفت با اسالم
دعوت عشیره
بخش دوم از زندگی تبلیؽی پیامبربعد از بعثت به دعوت عشیره برگشت می نماید .مقطعی که پیامبر مامور می شود در پایان دعوت فردی
طی آن با دعوت از خویشاوندان خود قدمی دیگر در راستای ابالغ رسالت خویش بردارد .
آیه مربوطه:

صوك َ ُ
ض جناحك لمن ّ
بيّ ِم ِم ا تَعقَ ِلون )
قل ِانّي ِ َر
ؾ
آیه  214سوره شعرا (وانذرعشیرتك االقربین .واخؾ
ؾن َع َ
بعك ِم ن المومنینِ .ا َ
ات َ َ
شرح ماجرا:

در نتیجه سه سال دعوت ؼیر علني و فردي و با فراهم شدن زمینه ذهني جامعه و افزایش گروندگان به دین اسالم و با نزول آیه
 214سوره شعرا پیامبر ماموریت یافت تا بستگان خود را به اسالم دعوت نماید  .در پي این نزول حضرت علي (ع) را
مامور مي نمایدتا با تهیه ؼذاي اندك از  40نفر از بزرگان قریش که دعوتشده اند پذیرایی كند  .علي (ع) به عنوان منشااین
روایات چنین مي گوید :در آن زمان این كار انجام شد  ،روز اول و دوم ابولهب با دیدن پذیرایي با ؼذاي كم جلسه را بهم
ریخت اما در روز سوم پیامبر ضمن سخناني خطاب به بستگان خود فرمود فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند در میان عرب
كسي را نمي شناسم كه ارمؽاني بهتر و برتر از ارمؽان من براي شما آورده باشد  .من براي شما خیر دنیا و سعادت آخرت را
ب فواید و آثار ایمان به خداي یگانه
آورده ام  .خداوند به من فرمان داده تا شما را به سوي او بخوانم از سرانجام كفر بترسانم و ه
مژده دهم .كدام یك از شما مرا در این امر یاري مي كند تا برادر،وصي و جانشین من باشد.
تا سه بار حضرت این سخن را تكرار كرد و بجز من كسي جواب مثبت نداد پس از آن پیامبر من را به عنوان جانشین خود
معرفي كرد.ودر تاریخ اسالم این جریان به حدیث دار م شهور شد .و عالمه امیني در الؽدیر با سندهاي متعدد از منابع شیعه و
اهل سنت در حالیكه آنهارا صحیح می داند ،نقل مي كند.
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پیامد

سندهاي موجود حكایت از این دارد كه بعد از اعالم والیت (ع) مهمانها از منزل حضرت در حالیكه با تمسخر خطاب به ابو
طالب والیت فرزندخردسالش را بر او تبریك مي گفتند خارج شدند.
گرچه این دعوت با استقبال مواجه نشد ،اما با توجه به صحیح بودن سند این روایت بخوبي منصوب شدن علي(ع) به جانشیني
پیامبر از ابتداي دعوت نبوي اثبات مي شود.
چرا كه اگر این دعوت به ؼیر از مساله حكومت بود  ،تمسخر آنها مبني بر لزوم اطاعت از فرزند خردسال معني نمي داشت و
به بیان دیگر کل واقعه حكایت از حكومتي بودن این جانشینی دارد .
ضرورت

با اینكه پیامبر در روایت منقول از علي (ع)بر بي نتیجه بودن این دعوت اذعان دارد تاریخ طبري ذیل ایه واندر عشیرتك آورده
است که پیامبر خود را ملزم به اجراي آن مي داند و آنگونه كه در صفحات تاریخ گزارش شده است آن را عملي مي كند .گفتني
است هر چند دست آورد موردانتظار ،حاصل نشد اما حداقل اتمام حجت صورت گرفت و راه گالیه رابرروی بستگان پیامبر
بست  .نا گفته نماند  ،اگر آنها دعوت پیامبر را قبول مي كردند واتفاقا استقبال آنها بر اساس احتماالت عادی بدلیل قرابت و
شناختي كه از پیامبر داشتند و روابط عاطفي دور از انتظار هم نبود ،سیر توسعه و فراگیري اسالم بسیار هموارتر مي شد.
دعوت علنی

پس از دعوت عشیره بخش اصلی ابالغ رسالت نبوی آؼاز گردید و طی آیه ای که نازل شد پیامبر ماموریت یافت تا بطور
علنی رسالت خود را با محوریت توحیدو نفی بت و شرک به جامعه خود عرضه نماید.
کیفیت

آیه  94سوره حجر (فاصدع بما تومر واعرض عن المشركین)آؼازگر مرحله سوم از دعوت پیامبر بود .با نزول این آیه پیامبر
ماموریت جدید خود را به این صورت عملی نمود .او در باالي كوه صفا حضور یافته و با نداي یا صباحاه مردم را به سوي خود
جلب كرد .بعد از حضور جمعیت پیامبر طي خطابه اي به آنها فرمود:
اي مردم هر گاه به شما خبر دهم كه دشمنان مي خواهند بامداد یا شبانگاه ناگهان بر شما بتازند ایا باور مي كنید و راستگویم مي
شمارید ؟ همگي گفتند ما درسراسر زندگیت از تو دروغ نشنیده ایم پیامبر فرمود شما را ازعذاب الهي بیم مي دهم و به بندگي خداي
یگانه فرا مي خوانم .
ابو لهب كه یكي از حاضرین در مجلس بود با دروؼگو خواندن پیامبر به حضرت توهین كرد و متقابال خداوند با نزول جبرئیل و
ابالغ سوره مسد مومنین را یاري كرد.
در تاریخ این روز را به نام یوم االنذار –و ْ
بدآالدعوة نام گذاري شده است(سیره حلبي ج1ص )311الطبقاتالکبری ج1ص200
تاریخ الیعقوبي ج1ص)383
محورهای دعوت

دعوت پیامبر در آن روز بر سه محورصورت پذیرفت.
 :1پرستش خداي واحد و سرزنش بت پرستي.
 :2بیان هدؾ بعثت كه عبارت از توحید بود .
 :3اعالم این موضوع كه رستگاري در سایه جهاد شناسي توحید است.
واکنش مردم

بعد از ابالغ دستور الهي مردمي كه در آن صحنه حضور داشتند سه نوع واكنش از خود نشان دادند
الؾ :عده اي از آنها با علني شدن دعوت پیامبر اسالم را پذیرفتند.
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رفت و در درستي بت پرستي به تردید افتادند
ب :عده اي دیگر به فكر فرو ه
ج :عده اي دیگر علیه اسالم بر آشفته و بر شرك خود مصمم شدند.
 :1در برخی روایات تاریخی گفته شده  ،وقتي دعوت علني انجام شد همه اهل مكه در ؼیاب بزرگان شهر که به طائؾ فته
بودند اسالم را پذیرفتند .تااینکه سران مكه از طائؾ برگشتند و با استفاده از نفوذ و قدرت خود مردم را مجددا از اسالم
منصرؾ كردند ( .سیره رسول خدا (ج )342/ 1
علت مخالفت با اسالم

مخالفین دعوت پیامبر به سه دسته معرفي شده اند مشركان-یهودیان-ومنافقان كه باید به اقدامهاي انها پرداخت  .اما قبل از ان این
سوال وجود دارد كه چرا قریش با وجوداینكه با پیامبررابطه سببي ونسبي با آنها دارد از ابتدا با دعوت نبوي به مخالفت برخواستند .
در این خصوص قران علتها چندي را بیان میكند.
-1به جهت دعوت توحیدي ومخالفت صریح اسالم با بت هاي مشركين كه طي مدتها با ان انس گرفته بودند.
.2اسالم اوردن جوانها وقشر محروم جامعه مخصوصا برای انهایی که خود را برتر وطبقات پائین اجتماع را بي ارزش میدانستند.
.3حسادت به موقیعیت ارزشي اسالم وپیامبربویژه برای افرادی كه ؼرق در رزائل اخالقي بودند ونمیتوانستند جایگاه ارزشي پیامبر
را تحمل كنند
.4بشر بودن پیامبر
.5اعتقاد به جبرتوسط کسانیکه كه بدلیل لجاجت وتعصب عالوه بر اینكه خودشان نمي اندیشندبیداري دیگران را تحمل
نمیكردند.

.6اطاعت كوركورانه از نیاكان(اعراؾ )70
.7دلدادگي به دنیا
.

بخش هفتم

:مشکالت پیامبر د رمکه

مشکالت پیامبر د رمکه (تاکتیکهای مشرکین در برخورد با پیامبر /واکنش پیامبر /هجرت به حبشه/طائؾ/شعب /پیمانهای عقبه /مدینه)تاكتیكهاي مشركین در برخورد با پیامبر

مشركین مكه به دالیل متعددي نمیتوانستند واقعیت ظهور اسالم را بخاطر تضادآن باارزشهای نظام موجودرا قبول كنند .به همین
جهت بعد از علني شدن اسالم تصمیم گرفتند كه بطور جدي مقابل اسالم بایستند .انهاقصد داشتند در مرتبه اول اسالم وپیامبر را
منزوي كنند و در مرتبه بعد اگر جواب نداد بابرخورد هاي فیزیكي رودررو ،اسالم را از بین ببرند.
مجموعه اقدامات مشركین تحت چند عنوان قابل دسته بندي است كه به انها اشاره میشود.
-1تاكتیك مسالمت امیز
-2نیرنگ عوام فریبانه -مجمع تهمت هماهنگ
سوم شكنجه هاي جسمي و رواني
چهارم بهانه گیریهاي بي پایه
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پنجم در خواست كارها ي فرا بشري
ششم پرسشهاي بي منطق و نامعلوم
هفتم تهمت سحر و جنون
این موارد و مانند اینها مصادیقي از آزار مشركین بود كه قرآن كریم طي آیات متعددي به آنها پرداخته است.
تاكتیك مسالمت امیز

دو عامل مهم باعث مي شد تا سران مشركین ابتدا به صورت خشن بااسالم برخورد نكنند
اول حمایت ابوطالب كه رییس قبیله بني هاشم بود .
دوم اوضاع مكه كه شهري تجاري محسوب میشد وناامني میتوانست خسارت زیادي را در پي داشته باشد .
به همین جهت ابتدا نزد ابوطالبرفته و از او می خواهند تا بطریقی از تبلیػ اسالم توسط پیامبر جلوگیری نماید.جناب ابوطالب با درك
اب طالب خواست انها را پذیرفته است از نزد او میروند
ب نوعي با انها سخن میگوید که مشركین باتصور اینكه و
شرایط ه
توسعه اسالم

عواملي چند از قبیل جذب معنوي قران وتعالیم متعالي اسالم و همچنین اخالق تبلیؽي پیامبر باعث میشود تاتعدادزیاد تري از جوانها
واقشار ضعیؾ جامعه به ایشان ایمان بیاورندوهمین مساله باعث ناراحتي بیشتر م شركین میشود.و تصمیم می گیرند تا باردیگر با
ابوطالب مالقات نموده و خواست خود و وعدها ی ابوطالب را پی گیری نمایند .
مذاكره دوم

رفت وعتبته بن ربیع به عنوان سخنگوضمن یاد اوري مقام ابوطالب از اینكه به وعده
مجددا شوراي مشورتي قریشي نزد ابوطالب ه
خود عمل نكرده گالیه میكند وتهدید میكنددر صورتي كه جلوي او را نگیري درگیري فیزیكي اجتناب نا پذیر خواهد بود.
ابوطالب این بار نیز با درایت خود انها را ارام میكند و توصیه می کند آنها جهت مالقات حضوری با خود پیامبراقدام کنند .
پیامبر بعد از شنیدن سخنان مشركین سخنان مشهور( كه اگر ماه را در دست چپ وخورشید را دردست راستم بگذارند دست از این
راه بر نخواهم كشید)رابیان كردو مشركین با شنیدن جواب پیامبر مطمئن شدند جریان مذاكره نتیجه بخش نخواهد بود لذا براي انجام
اقدامات جدي تر مصمم شدند.
.در مقابل ابوطالب هم با درك سختي كار كلیه هاشم یان ومطلبیان را جهت دفاع همه جانبه ازپیامبر گرد اوري کرد وانها بجز
ابولهب سخن او را پذیرفته واماده جانفشاني شدند.
استهزاء

در پی بي نتیجه بودن مذاكرات مشركین به استفاده ازابزار استهزاء روي آوردند .اسلحه استهزاء آنچنانکه كه در انسانهاي شریؾ
تاثیر بسیاري دارد در مورد پیامبر هم بسیار كارساز واقع شد و در مواردي باعث مي شد تا از جامعه دوري گزیند .
خداوند با نزول آیاتي مبني بر اینكه من از تو كفایت خواهم كرد در برابر مستهزیین و پیامبران قبلي نیزبا چنین وضعیتی مواجه
بودند باعث دلگرمي پیامبر مي شد
عم ده محور اسهزاء حول بچه دار نشدن پیامبر جریان معراج حضرت و اخبار بهشت و جهنم دور مي رد.
مجمع تهمت هماهنگ

مشرکین در ادامه عملیات ایذائی خود تصمیم گرفتند با توجه به نزدیک بودن ایام حج اقدام موثرتری را بکار ببندند.به همین جهت
آنها
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در مورد پیامبر یك حرؾ بزنند و از تك روي بپر
نزدیك ایام حج در جلسه ایي به اتفاق مشركین تصویب كردند تا همه افراد
هیزند .بر همین مبنا حرفهاي متفاوتي مطرح شد در نهایت تصویب كردند تا درایام حج همگي و در اقدامی هماهنگ به پیامبر نسبت
سحر بدهند و بگویند او با كلمات خود بوسیله سحر بین اعضاء خانواده ها اختالؾ ایجاد كرده است .
سوم اقدامات علیه قرآن

دشمنان اسالم در ادامه اسالم ستیزی خود عالوه بر پیامبر تصمیم گرفتند با تمام عوامل اقتدار اسالم به ستیزه برخیزند به همین جهت
قرآن که با تعالیم عالیه ای كه با فطرت و جان انسانها هم خواني داشت ودر جذب مردم به اسالم بسیار موثر بود .مورد توجه
مشرکین قرار گرفت .و آنها براي از كار انداختن ان چندین كار انجام دادند
 : 1تحریم شنیدن قرآن حتي براي كساني كه براي حج به مكه مي آمدند توصیه مي كردند پنبه در گوش خود فرو برند
:2ایجاد هیاهو و جنجال هنگام تالوت قرآن
:3افسانه و شعر شمردن قرآن
 :4سرگرم كردن مردم توسط افراد قصه گو
 :5تردید در وحیاني بودن قرآن و مي گفتند تعلیم فردي یهودي است
در مورد اینكه قرآن تعلیم یك فرد یهودي به پیامبر بود ،خود قرآن جواب مي دهد این كتاب عربي مبین است و هر چند در قرآن هم
همانند تورات داستانهایي وجود دارد اما ازحیث ماهیت كال" متفاوت است  .مضافا اینكه پیامبر امي بود وبخشی از قرآن در مكه
نازل شده كه در آنجا هیچ یهودي وجود نداشت.
 : 6ترویج داستانهایي مانند ؼرانیق
 :4اقدام علیه حامیان نهضت

در اقدامي دیگر مشركین متوجه پیروان اسالم شده و قصد داشتند بوسیله ترساندن عالوه بر اینكه افراد مسلمان شده را به كفر
برگردانند بلكه افراد در شرؾ اسالم را هم از كار خود منصرؾ كنند  .به همین جهت بعد از اینکه افرادی براي اجراي ماموریت
انتخاب شدند مسلمانها را به سه گروه تقسم كرده وبراي هر كدام روش برخورد مناسب خود را تعیین كردند .
با افراد ضعیؾ ،متوسط جامعه بوسیله شكنجه هاي طاقت فرسا
با افراد تاجر از راه تهدید به تحریم و ؼارت سرمایه
با افراد داراي موقعیت برتر از طریق تحریك عصبیت و سرزنش
میزان سختي این دوران را مي توان به نزول آیات مكرر در خصوص صبر وبردباري از طرؾ خداوند متوجه شد و در نهایت با
اذن خداوند پیامبر با مهاجرت مسلمانها به حبشه موافقت كردكه مجموعا دو گروه اعزام شدند.
 :5اقدام علیه خود پیامبر(ص)

وآنگاه که مشركین از حبشه دست خالي برگشتند تصمیم گرفتند تا با حذؾ فیزیکی پیامبر را از بین ببرند .اما با متوجه شدن
ابوطالب و اظهار این مطلب ((به خدا سوگند اینان به تو دست نخواهند یافت مگر روزي كه من در خاك مدفون باشم))السیرة الحلبیه
ج 1ص 336
مشركین ناامید از اقدامات خود بفكر راههاي جدید افتادند.

 :6شعب ابوطالب (تحریم اقتصادي)

در اقدامي دیگر سران شرك طي عهد نامه اي متعهد شدند ات
 :1با مسلمانها هیچ گونه خرید و فروشي انجام ندهند
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 :2پیوند زنا شویي ممنوع شد
 :3جبهه مخالؾ پیامبر به طور همه جانبه حمایت شود
با شدید ترشدن اوضاع بنا به پیشنهاد ابوطالب مسلمانها در منطقه ایي در كنار كوه صفا و نزدیك مسجدالحرام متمركز شدند.و با
محاصره مشركین به مدت سه سال دوران بسیار سختي را یاران پیامبر تجربه كردند.امادر تاریخ همیشه این سوال مطرح است که
چرا باوجود آن همه سختی در شعب هیچ یک از یاران حضرت او را رها نکرده و همه سختی ها را بجان خریدند؟ در پاسخ گفته
شده ایستادگي آنها در این مدت عالوه بر حقانیت دین به ایستادگي و اطمینان خاطر پیامبر از درستي راه برگشت مي كرد  .باالخره
شعب ابوطالب با فرستادن نامه ای به سران مشركین مبني برخورده شدن عهد نامه توسط موریانه واثبات صحت خبر پایان یافت .
واکنش پیامبر

حضرت مهربانانه در مقابل همه آزار و اذیتها فرمود اي م ردم بعثت من براي آن است كه نذیرو بشیر شما باشم اگر سخنم را قبول
كنید سود دنیا و آخرت را خواهیدبرد در صورت انكار صبرو مقاومت پیشه خواهم كرد تا خداوند میان من و شما حكم كند.
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 -اهمیت هجرت/چگونگی هجرت/لیله المبیت /ورود به مدینه /تاسیس مسجد قبا /اقامه نماز جمعه /ورود به شهر/انتخاب محل

اقامت/عهد نامه مدینه یا اولین قانون اساسی )
بخش هشت
اهمیت هجرت:

هجرت در علوم مختلؾ تعاریؾ مختلفی دارد.
هجرت در دین :مهاجر کسی است که از محدود ه طاؼوت و استبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت  ،تربیت و عبادتش را
متناسب با شریعت و آرمان خود انجام بدهد .
در جامعه شناسی  :مهاجر کسی است با انگیزه شؽلی و معیشتی مثل کار و تجارت یا زلزله و سیل و یا بهره برداری از مواهب
رفاهی و خدماتی اقدام به مهاجرت می کند.
در عرؾ سیاسی به کسانی مهاجر می گویند که به دلیل گرایش های سیاسی و اجتماعی شان در وطن خود از امنیت برخودار نیستند
و به سرزمین دیگر گریخته اند (مسائل جامعه شناختی از دیدگاه امام علی (ع) ص60
در دیدگاه اسالم وقتی شرایط بگونه ای باشد که مکسلمان نتواند به طبیعت فطری و کمال باطنی خود دست پیدا کند وظیفه دارد تا از
آن جامعه روی گردان شده و به جایی که زمینه یکتا پرست ماندن فراهم است برود.
چرا که براساس آموزه های اسالم یک مسلمان حق ندراد بدلیل استضعاؾ در جامعه ای که روابط ظالمانه در ان حاکم است بماند و
در آن ذوب شود.
بنابراین با نگاه جامعه شناسی  ،دینی و سیاسی آنچه پیامبر انجام داد به معنی واقعی یک هجرت بود .
هجرت در یک تقسیم دیگر به دو قسم است هجرت آفاقی یعنی تؽییر سرنوشت و یکی انفسی یعنی ایجاد تحول در درون تقسیم می
شود ودر هردو صورت هجرت عامل طرقی و پیشرفت است.
اما در اسالم هجرت به قصد تحصیل دنیا و مادیات منع شده است.
با بررسی اجمالی رفتار پیامبر(ص) در هجرت چند نکته اساسی قابل مشاهده است که می تواند به عنوان الگو مطرح گردد.
اول اینکه پیامبر بعد از همه از مکه خارج شد نه اینکه مثل سایر رهبران به محض احساس خطر یاران خود را در معرض خطر
رها کرده و جان خود را نجات بدهد.
دوم امانت مردم که نزد حضرت بود به عنوان ؼنیمت به همراه خودنبرد بلکه حضرت علی (ع) را مامور کرد تا اموال مردم را
به آنها برگرداند( تاریخ طبری ج ص) 378
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چگونگی هجرت:

انتشار خبر پیمانهای عقبه باعث شد تا مشرکین با مسلمانها سخت گیرانه تر رفتار نمایند  .این شرایط بهمراه نزول آیه  97سوره
نساء که اجازه هجرت را به مسلمانها می داد باعث شد تا پیامبر مسلمانها یی را که توان الزم را دارند به سمت مدینه اعزام نماید.
بر اساس نوشته تاریخ طبری ج ص 369قبل از هجرت پیامبر بجز افراد بیمار و زندانیان تمام مسلمانهایی که توان بدنی برای
هجرت داشتند از مکه به یثرب مهاجرت کردند آنگاه خود پیامب راقدام به این امر نمود..
لیله المبیت:

مساله ای که باعث شد تا پیامبر گرامی به هجرت اقدام نماید عبارت بود از اینکه  ،مشرکین با آؼاز هجرت مسلمانها برای انتخاب
یکی از  3راه برای برخورد با پیامبر جلسه ای ترتیب دادند :
 - 1به زنجیر کشیدن و به سیاه چال افکندن
 - 2تبعید به نقطه ای دور دست
 - 3کشتن پیامبر به وسیله نمایندگان کار آزموده از طوایؾ و قبایل مختلؾ تا خون حضرت در بین آنها تقسیم شود.
سرانجام بناشد تا راه سوم را بمورد اجرا بگذارند .پیامبر با اطالع از نقشه مشرکین از علی (ع) خواست تا اوال امانات مردم را
به آنها برگرداند و ثانیا بجای حضرت در بسترش بخوابد .علی (ع) بعد از اطمینان از خروج سالم پیامبر از مکه انجام هر دو
ماموریت را مشتاقانه قبول کرد .و به همین خاطر آیه  207سوره بقره (و من الناس من یشری نفسه ابتعاء مرضات هللا و هللا
روؾ بالعباد) درشان علی (ع) نازل شد .و از این واقعه به نام لیله المبیت یاد میشود.
پیامبرنیز با خواندن آیه وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاؼشینا هم فهم الیبصرون(یس )9بسالمت از منزل خارج شد
و در بین راه ابوبکر به او ملحق گردید.

/ورود به مدینه
ورود به قبا

پیامبر روز دوشنبه در دهکده قبا نزدیکی مدینه مورد استقبال اهالی مدینه قرار گرفت و تا پایان هفته به انتظار آمدن علی و
همراهانش ماند و در همین مدت مسجد قبا را بنا کرد و اولین نماز جمعه را هم آنجا اقامه کرد.

/تاسیس مسجد قبا

اولین نهادی که در واقع اقدام عملی حضرت برای پیوند دین و دانش بود با ساخت مسجد عملی شد  .مسجد یک نهاد اجتماعی با
نشان وحدت مسلمانها مرکز آموزش و پرورش و پرستش مسلمانها شد  .بخاطر اهمیت مسجد اولین خشت آن را خود حضرت
حمل کرد و ادامه آن را به اصحاب واگذار کرد و در کنار آن مکانی برای فقرا و مستمندان ایجاد کرد تا در آن مستقر شوند و
بالفاصله معلمها برای تعلیم قرآن کار خود را شروع کردند.
ورود به شهر

حضرت بعد از رسیدن به منطقه قبا تا روز جمعه برای رسیدن علی (ع)و همراهان او درنگ کرده و در طی این مدت عالوه بر
ساخت مسجد اولین نماز جمعه رادر همانجا اقا مه کرد .بعد از اقامه نماز به سمت مدینه حرکت نموده و وارد مدینه شد  .اولین مساله
ای که ر بدو ورود حضرت درمدینه بوجود آمد شور و اشتیاق مردم برای میزبانی از حضرت بود که با درایت الهی او به بهترین
وجه مدیریت شد .چرا که ذره ای ؼفلت می توانست از همان زمان بحث ها ی اختالؾ انگیز شروع شده و روند حیات اسالم را با
مشکل مواجه نماید.
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انتخاب محل اقامت

در راستای تدبیر مورداشاره پیامبر انتخاب محل استقرار شان را به عهده شتر گذاردند تا هر کجا که او فرود آمد آنجا محل
استقرار ایشان باشد.
شتر در زمین  2طفل یتیم فرود آمد و پیامبر هم در منزل ابوایوب انصاری و در مجاورت زمین مستقر شد و به اقامه نماز
پرداخت و در اولین نماز جمعه که با حضور مهاجر و انصارشکل گرفته بود رپیرامون اصول دین صحبت کرد.

پیمان برادری

در جامعه جاهلی عامل پیوند افراد قبیله وعصبیت بود و این عامل در مدینه بخاطر وجود افرادی با فرهنگ های مختلؾ می
توانست برای اسالم مشکل ساز شود  .مخصوصا ً حضور افرادی از مکه که داراییهای خود را نیز بجا گذاشته بودند و از حیث
فرهنگ نیز با مردم مدینه تفاوت چشم گیری داشتند.و فعالیت منافقین از طرؾ دیگر این خطر را جدی تر می کرد .دؼدؼهای
موجود و مصادؾ شدن آن با نزول آیه  10سوره حجرات باعث گردید تا پیامبر پیوند معنوی را جایگزین پیوند مادی و
عصبیت نماید.
بر اسا این پیمان مهاجرین با انتخاب برادری از انصار از حمایتهای مادی ومعنوی آنها برخوردار شدند و خود پیامبر هم به
جهت اینکه هم شانی بجز علی نداشت و هم نگران بروز اختالؾ ازسوی اختالؾ افکنان را داشت حضرت علی (ع) را به
عنوان برادر برگزید.

عهد نامه مدینه
اولین قانون اساسی ( همزیستی مسالمت آمیز )

پیمان برادری مسلمانها تا حدودی مشکالت را کم کرد اما ادامه این روند در دراز مدت می توانست مشکالت دیگری را بوجود
بیاورد چرا که در کنار مسلمانها عده ای با شریعت یهودی ومسیحی زندگی می کردند بنابراین برای اینکه حدود مقررات در
روابط افراد مختلؾ حاکم گردد ضرورت وجود عهد نامه ای که همه ملزم به رعایت آن باشند ضروری می نمود
مضاؾ بر آن ایجا د پیوند میان قبایل و جناح ها آزادی های عقیدتی و باال بردن اتحاد مردم و ایجاد محیطی مطلوب و در
نتیجه باال بردن توان دفاعی از شهر وجود چنین قانونی را الزامی می کرد از طرؾ دیگر با ایجاد محیط امن و استقرار آرامش
فرصت مناسبی برای مشرکین بوجود می آمد تا با شناخت اسالم آن را انتخاب کنند.
با فرمان خداوند این منشور که در حدود 50ماده تنظیم شده بود از طرؾ پیامبر منتشر و مورد استقبال همه افراد ساکن در
مدینه قرار گرفت .این عهدنامه از  3بخش اصلی به شرح ذیل تشکیل یافته بود.
 - 1تعیین روابط مسلمانهای اوس و خزرج و مسئولیت متقابل مهاجر و انصار در آن مقطع زمانی
 - 2ترک تعرض مسلمانها و یهودیان نسبت به هم و مشارکت در امر دفاع
 - 3بخش عمومی و جهانی که تامین کننده وحدت مسلمانها در همه زمانهاست
برخی از بندها ی عهدنامه عبارتست از :
 - 1مسلمانها ملتی واحدند
 - 2مسلمانها باید عدالت پیشه باشند و در برابر ستمکران متعهد گردند هر جند ستمگر فرزند خودشان باشد.
 - 3خون همه مسلمانها ارزش یکسان دارد و هیچ امتیازی میان آنها نیست .
 - 4اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد باید قصاص شود مگر آنکه اولیای مقتول از قصاص چشم بپوشند .
 - 5اگر مسلمانی پیمان بست حق ندارد پیمان خود را بشکند.
 - 6تنها مرجع حل اختالفات قضایی  ،حقوقی ،جنایی شخص رسول خداست .
 - 7امضا کنندگان این پیمان دفاع مشترک از یثرب را به عهده می گیرند.
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-جنگهای پیامبر /جهاد اسالمی (سریه.ؼزوه/از بدر تا حزاب/فتح مکه)دالیل جنگها /مقررات اسالم در جنگ /تاکنیک های مسلمانها

ماهیت جنگهای پیامبر

ج ًٙیىی اص شٙاخت ٝتشیٗ ٚاطٞ ٜا دس ص٘ذٌی تشش اػت تطٛسی وٕٛ٘ ٝدی اص آٖ دس ص٘ذٌی حیٛا٘ات  ٓٞلاتُ ٔشاٞذ ٜاػت
چشا و ٝآٟ٘ا ٘یضٔجٟض ت ٝاتضاس دفاػی ٔٙاػة ٞؼتٙذ.
اص دیذٌا ٜفّؼفی ج ًٙجض ٚششٚس  ٚالصٔٚ ٝجٛدی طثؼیت  ٚص٘ذٌی ٔادی اػت  ٚاص ٘ظش جأؼ ٝشٙاػاٖ ا٘ؼاٖ ص٘ذٌی
اجتٕاػی سا ا٘تخاب وشد  ٚاص آ٘جا و ٝا ٚجا ، ُٞخٛد خٛا ٚ ٜصیاد طّة اػت ٔٛجة تضاحٓ ٔٙافغ شذ ٚ ٜج ًٙسا تٛجٛد ٔی
آٚسد .
ٌش چ ٝاص دیذٌا ٜاػال ْ  ٚلشآٖ ٚجٛد ج ًٙأشی جذایی ٘اپزیش اص ٔاٞیت ا٘ؼاٖ اػت چشا و ٝا٘ؼاٖ ٔٛجٛدی آ صٔٙذ ،ػتٓ
پیش٘ ، ٝاػپاع  ،جا ، ُٞػشوش ،پشخاشٍش ،پیش ٚشیطاٖ تٛطیف شذ ٜاػت ٞ ٚشیه اص ایٗ طفات تشای ٚلٛع ٘ضاع وفایت ٔی
وٙذ.
أا تا ایٗ ٚجٛد ج ًٙأشی ٘اپؼٙذ ٔ ٚزٔ ْٛاػت چشا و ٝتا ایجاد ششایط ٘ا أٗ ٔا٘ؼی جذی تش ػش سا ٜسشذ  ٚتؼاِی ا٘ؼاٖ
تٛجٛد ٔی آٚسد  ٚتٟٙا د س ششایطی خاص ٚلٛع آٖ سا ٔجاص شٕشد ٜاػتٔ .ا٘ٙذ:
 - 1جٌّٛیشی اص فؼاد صٔیٗ
ٔ - 2حفٛظ ٔا٘ذٖ پشػتشٍاٟٞا
 - 3دفاع ٔظّٔٛاٖ
 - 4أا تشا ی ٔؼائّی اص لثیُ اػتثٕاس التظادی  ،تشتشی طّثی ػیاػی  ،تٛػؼ ٝطّثی اجتٕاػی  ٚجغشافیایی  ٚاختالفات دیٙی
ٔجاص ٘یؼت
سػایت ایٗ ٔمشسات ٚیظٌی اطّی جٌٟٗای پیأثش سا تشىیُ ٔی داد .

جهاد اسالمی و عوامل موفقیت
 -1جذب نیرو

دس جٍٟٙایی و ٝپیأثش شخظا فشٔا٘ذٞی سا تش ػٟذ ٜداشت غض٘ ٜٚأیذ ٜا٘ذ  ٚدس ٘ثشدٞایی و ٝپیأثش حؼٛس ٘ذاشتٚ ٝ
فشٔا٘ذٞی تش ػٟذ ٜافشاد دیٍش تٛد ٜت ٝآٟ٘ا ػشیٌ ٝفت ٝشذ ٜاػت  .تذ ٖٚتشدیذ دس صٔاٖ حغٚس پیأثش دس ٔذیٛ٘ ٝٙع ٘ثشدٞا
تا پیشٚصی ٞای چشٍٕیشی ٕٞشا ٜتٛد ٜاػت .دسٔٛسد ػّت ٔٛفمیتٟای ایشاٖ طحثتٟای ٔتؼذدی ٔطشح شذٞ ٜشچٙذ آٖ
سا ػذ ٜای تحؼاب ٔؼجضٌ ٜزاشت ٚ ٝیا تظادفی دا٘ؼت ٝا٘ذ أا ٚالؼیت ایٗ اػت و ٝتش خالف ٘ظش ٔخاِفیٗ تٕاْ ٘ثشدٞا
داسای طشح  ٚتش٘أٗٔ ٝظٓ تٛد ٚ ٜاص اط َٛخاص ت ٝخٛد تثؼیت ٔی وشد  ٚ .ت ٝتیاٖ دیٍش تٞ ٝیچ ٚجٛٔ ٝفمیتٟای اػالْ
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تظادفی ٘ثٛد ٜاػت .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ دس ٔٛسد جزب ٘یش ٚتا ایٙى ٝػخت تشیٗ تخش یه ٘ثشد سا تشىیُ ٔی دٞذ ٔالحظٝ
ٔی شٛد حؼشت تش٘أ ٝخاطی سا تٕٛسد اجشا ٔی ٌزاشت ٝاػت .و ٝت ٝتؼذادی اص آٟ٘ا و ٝدس ٔت ٖٛتاسیخی اػالْ آٚسدٜ
شذ ٜاػت اشاسٔ ٜی شٛد.
 - 1اػتمثاَ  ٚتذسق ٜسصٔٙذٌاٖ
 - 2تشخٛسد جذی تا شایؼ ٝػاصاٖ
ٛ٘ - 3یذ پیشٚصی  ٚتشٛیك سصٔٙذٌاٖ
 - 4لشاس دادٖ تؼتٍاٖ دس طف ٔمذْ
 - 5طشح ٔؼاِ ٝشٟادت ت ٝػٛٙاٖ وٕاَ آسٔا٘ی ا٘ؼاٖ
 - 6تیاٖ إٞیت جٟاد دس سا ٜخذا
 - 7اػتفاد ٜاص اتضاس تثّیغاتی ٔثُ خٛا٘ذٖ ػشٚدٞاتی حٕاػی  ٚلشآٖ
ٔ - 8ا٘ٛس تثّیغاتی ٍٙٞاْ اػضاْ ٘یشٚ
 - 9دػا تشای پیشٚصی سصٔٙذٌاٖ
- 10ػخٙشا٘ی  ٚتٛجی ٝسصٔٙذٌاٖ لثُ اص اػضاْ
- 11دادٖ ٘مش ت ٝصٟ٘ا
- 12ػیادت ٔجشٔٚیٗ  ٚدِجٛیی اص آٟ٘ا

 :2فرماندهی هوشمندانه

ٔظادیك آٖ تذیٗ ششح یٛد ٜاػت
 - 1تظٕیٓ ٌیشی ػشیغ  ٚطحیح دس حیٗ ٘ثشد  ٚاص دػت ٘ذادٖ صٔاٖ
 - 2شجاػت فشدی  ٚلذست جؼٕی شخض پیأثش
 - 3اساد ٜلٛی حؼشت
 - 4سٚحی ٝتضِضَ ٘اپزیش
 - 5دٚس ا٘ذیش تٛدٖ تطٛسیى ٝتا تش٘أٙٔ ٝظٓ ٚاسد واس  ٚصاس ٔی شذ
 - 6شٙاخت سٚحی ٚ ٝاػتؼذاد ٘یشٞٚای ػپا ٜاػالْ ٚ ٚاٌزاسی ٔأٛسیتٟای ٔتٙاػة تا تٛا٘ایی ت ٝاٟ٘ا
 - 7اػتٕاد ٔتماتُ تیٗ پیأثش  ٚسصٔٙذٌاٖ اػالْ
 - 8سػایت ٔؼاٚات دس تشخٛسد تا سصٔٙذٌا ٚ ٜتٛج ٝجذی تٔ ٝؼائُ ػاطفی  ٚاخاللی
 - 9اػتفاد ٜاص شیٞ ٜٛا ی ٘ٚ ٛاتتىاسی دس طح٘ ٝٙثشد
- 10اػتفاد ٜاص اطُ غافٍّیشی  ٚساص داسی
 -3ایمان و جنگاوری رزمندگان

ٍ٘-1ا ٜجٟادی ت٘ ٝثشدداشتٙذ
-2دس ٞشطٛست خٛد سا پیشٚص ٔی دا٘ؼتٙذ
 -3تىّیف ٔذاس تٛد٘ذ
-4تا اػتماد ساػخ تشای جّة سػایت خذا ٚاسد ٘ثشد ٔی شذ٘ذ.
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 -5تؼثذ وأّی ت ٝتذاتیش فشٔا٘ذٞی داشتٙذ  ٚآٖ سا تذلت اجشا ٔی وشد٘ذ .
-6سصٔٙذٌاٖ دس ٔٛسد ٕٞذیٍش ایثاسٌشا٘ ٝسفتاس ٔی وشد٘ذ

 -4رعایت عدالت در جنگ اب دشمن

٘-1ثشدٞا ا٘تمأی ٘ثٛد
٘-2ثشدٞا اص سٚی تؼظة ٘ثٛد
-3حذٚد اػالٔی دس تشخٛسد تا ص٘اٖ –پیشاٖ  ٚتیٕاساٖ حتی دس ٔشد حیٛاٟ٘ا ٙٔ ٚاتغ طثیؼی سػایت ٔی شذ

مقررات اسالم در جنگ

 – 1تٕاْ ٘ثشدٞای پیأثش دفاػی  ٚتشای تحىیٓ پایٞ ٝای طّح تٛد( ٜطّح غیش اص تؼّیٓ  ٚتحُٕ رِت اػت)
2

٘ثشدٞای اػالٔی جٙث ٝآسٔا٘ی  ٚاػتمادی داشت  ٚاص ٔؼائّی ٔا٘ٙذ ٘ظادی ٔ ٚادی تذٚس تٛد

3

سػایت اخالق دس ٘ثشد ٔا٘ٙذ ػذْ تؼشع ت ٝتیٕاساٖ –پیشاٖ -وٛواٖ  ٚص٘اٖ  ٚسػایت حمٛق ٔجشٚحاٖ  ٚاػشاتٕٛسد اجشا ٌزاشتٔ ٝی
شذ.

تاکتیک های جنگی مسلمانها

 - 1شٙاػایی دلیك  ٚوأُ د شٕٗ اص طشیك ا٘جاْ واسٞای اطالػاتی
 - 2اجتٙاب اص جٕٞ ًٙضٔاٖ دس چٙذ جثٟٝ
 - 3سػایت اطُ ٔخفی واسی  ٚغافٍّیشی
 - 4فشاس التظادی تش دشٕٗ
 - 5اػتفاد ٜاص ٘یشٞٚای تٟاجٕی  ٚػشتتی
 - 6فشٔا٘ذٞی ػاِی ٔخظٛطاً دس ِحظات تحشا٘ی
ٔ - 7شالثت وأُ ٚحذت سصٔٙذٌاٖ
 - 8اػتفاد ٜاص ج ًٙسٚا٘ی
 - 9تٛج ٝت ٝاط َٛاخاللی ا٘ؼا٘ی
- 10سػایت ػّؼّٔ ٝشاتة فشٔا٘ذٞی
- 11تؼییٗ فشٔا٘ذٞاٖ جٚ ًٙجا٘شیٟٙای آٟ٘ا ٌ ٚشفتٗ آسایش ٘ظأی
-12تٛج ٝت٘ ٝظشات  ٚپیشٟٙادات فشٔا٘ذٞاٖ
--10دعوت اسالمی داخلی/بین المللی /مخالفین.منافقین.مشرکین/پیمانها /ؼدیر خم/جیش اسامه/رحلت نبوی
دعوت اسالمی داخلی
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پغ اص حػٛس پیأثش دس ٔذی ٝٙتتذسیج تخش ٞای ػٕذ ٜای اص ػشصٔیٗ جضیش ٜاِؼشب یا اػالْ سا پزیشفتٙذ یا ٔتماػذ شذ٘ذ تا تا
پشداخت جشیٕ ٝت ٝدیٗ خٛد تالی تٕا٘ٙذ  .تٟٙا ػشصٔیٙی و ٝتا ػاَ ٞشتٓ ٞجشی ت ٝػٛٙاٖ پایٍا ٜاطّی ٔششویٗ ٘ ٚمط ٝأیذ
ٔٙافمیٗ تحاَ خٛد تالی ٔا٘ذ ٜتٛد ٔى ٝت ٛد.
پیأثش دس ػاَ ٞ 6جشی طی ػٟذ٘أ ٝای و ٝتا آٟ٘ا تؼت ٝتٛد طشفیٗ ٔتؼٟذ شذ٘ذ تا ٔذت  10ػاَ اص فؼاِیت تش ػّیٕٞ ٝذیٍش
اجتٙاب ٕ٘ایٙذ ٚ .ایٗ فشطتی ٔٙاػة تشای ٔذی ٝٙتٛجٛد ٔی آٚسد تا تذ ٖٚدغذغ ٝت ٝػشاؽ حُ ػایش ٔؼائُ تشٚد .
آ٘چٙاٖ و ٝتاسیخ ٌٛاٞی ٔی دٞذ تشخی اص یا ساٖ پیأثش ت ٝایٗ لشاسداد اػتشاع داشتٙذ شایذت ٝایٗ دِیُ تٛد و ٝاحتٕاَ ٔی داد٘ذ و ٝوفاس
ٚفاداس ت ٝآٖ ٘خٛاٙٞذ تٛددس ٚالغ ٕٞ ٓٞی٘ ٍٝ٘ٛٙیض شذٔ .ششویٗ دس طی  2ػاَ ٔىشساً ٔشتىة تخّفات اص ٔفاد ػٟذ ٘أ ٝشذ٘ذ تا ایٙىٝ
تاالخش ٜدس آخشیٗ ٔٛسد آٖ ت ٝیىی اص  ٓٞپیٕا٘اٖ ٔؼّٕاٟ٘ا ٔتؼشع شذ٘ذ . .پیأثش تا ٚجٛد ششائط پیش آٔذ ٜتا تش٘أ ٝغافٍّیشا٘ ٝت ٝػٕت
ٔى ٝػضیٕت وشد  ٚتا فتح آٖ شٟش ػّی سغٓ ایٙى ٝا٘تظاس تشخی اطحاب  ٚخٛد أ ُٞى ٝتذِیُ اریت ٞای فشاٚاٖ دس طی ٔذت  20ػاَ تٝ
پیأثش ٔجاصات شذیذ سا داشتٙذ ،حؼشت تا شؼاس اِی ْٛی ْٛإِش حٕ ٕٝٞ ٝآٟ٘ا سا ٔشٕ َٛػفٕٛ٘ ٛد ٚ ٜتؼذ اص شىؼتٗ تتٟا  ٚػشدادٖ شؼاس ال اِٝ
اال اهلل حىٔٛت ٚاحذ اػالٔی دس ػشصٔیٗ جضیش ٜاِؼشب شىُ ٌشفت.
بین المللی
پیأثش اص ػاَ ششٓ  ٚتؼذ اص پایاٖ یافتٗ ٔؼاِ ٝیٟٛدیاٖ طثك دػتٛس اِٟی ٔأٛسیت یافت تا سػاِت خٛد سا دس ػطحی تیٗ إِّّی ػشػٝ
ٕ٘ایذ  ٚدس ایٗ ٔؼیش حذٚد ٘ 185أٔ ٚ ٝیثاق ٘أ ٝتشای دػٛت ت ٝاػالْ تٙظیٓ  ٚاسػاَ شذ و ٝفمط ٘ 68أ ٝآٖ تشای پادشاٞاٖ .
تضسٌاٖ لثایُ تٛد .
اص جّٕ ٝافشادی وٛٔ ٝسد خطاب لشاس ٌشفت ،خؼش ٚپشٚیض پادشا ٜایشاٖ ،لیظش أپشاتٛس  ، ْٚٚپادشا٘ ٜجاشی تٛد٘ذ پیاْتش دس ٘أٞ ٝای خٛد
آٟ٘ا سا ایٛٔ ٍٝ٘ٛٙسد خطاب لشاس داد ٜتٛد.
 - 1اص ٔحٕذ ت ٝوؼشای تضسي ایشاٖ .دسٚد تش آ٘ى ٝحمیمت جٛیذ  ٚت ٝخذا  ٚپیأثش خذا ایٕاٖ آٚسد  ٗٔ .....ت ٝفشٔاٖ خذا٘ٚذ ت ٛسا تٝ
ػٛی أ ٚی خٛا٘ٓ أ ٚشا تشای ٞذایت ٔ ٕٝٞشدْ فشػتاد ٜاػت تا  ٕٝٞسا اص خشٓ ا ٚتتشػا٘ٓ  ٚحجت سا تش وافشاٖ تٕاْ و، ٓٙاػالْ
تیاٚس تا دس أاٖ تاشی  ٚاٌش اص ایٕاٖ  ٚاػالْ ػش تش تافتی ٌٙ ،أّ ٜت ٔجٛع تشٌشدٖ تٛػت .
ٚاوٙش خؼش ٚپشٚیض:
ا ٚػٕٗ تٞٛیٗ  ٚتی احتشأی ت٘ ٝأ ٝپیأثش ت ٝفشٔا٘ذاس یٕٗ دػتٛس داد تا پیأثش سا دػتٍیش ٘ ٚضد ا ٚتفشػتذ
٘ - 2أ ٝت ٝلیظش س:ْٚ
اص ٔحٕذ فشص٘ذ ػثذاهلل تٞ ٝشلُ تضسي س .ْٚدسٚد تش پیشٚاٖ ٞذایت  ٗٔ .ت ٛسا آییٗ اػالْ دػٛت ٔی و .....ٓٙای ا ُٞوتاب ٔا شٕا سا
ت ٝیه اطُ ٔشتشن دػٛت ٔی وٙیٓ غیش اص خذا ٘پشػتیٓ وؼی سا ا٘ثاص ا ٚلشاس ٘ذٞیٓ
ٚاوٙش لیظش
ا ٚتا تٛج ٝت ٝآشٙایی لثّی تٛػط وتب آػٕا٘ی دس ٔماْ تحمیمی دسآٔذ ٚ ٜپغ اص احتشاْ ص یاد ت ٝفشػتاد ٚ ٜپاػخ ٘أ ٝپیأثش سا
تٕٟشاٞ ٜذی ٝتٔ ٝذی ٝٙاسػاَ وشد.
مباهله
اص ٕٞیٗ ٘ٛع ٘أٞ ٝا یىی  ٓٞتشای اػمف ٘جشاٖ اسػاَ وشد .آٟ٘ا تؼذ اص ٔطاِؼ ٝتظٕیٓ ٌشفتٙذ ٌشٞٚی سا تشای تشسػی طحت ٘ثٛت
تٔ ٝذی ٝٙاػضاْ ٖٔایٙذ ٌ .ش ٜٚاػضأی دس ٔذی ٝٙپیأثشسا دػٛت تٔ ٝثا ّٝٞوشد٘ذ وٛٔ ٝسد لثٚ َٛالغ شذ  ٚت ٝأش خذا پیأثش تٟٙا تا
خا٘ذاٖ خٛد دس ٔٛػذ ٔمشسحؼٛس یافت .فشػتادٌاٖ تا دیذٖ تشویة ٞیت ششوت وٙٙذ ٜدس ٔثا ّٝٞآٖ سا ٘شا٘ ٝطذق ٘ثٛت دا٘ؼتٚ ٝ
اص ادأٔ ٝثا ّٝٞطشف ٘ظش وشد٘ذ ٔ ٚتػالة آٖ ػذ ٜای اص ٔؼیحیاٖ ٔؼّٕاٖ شذ٘ذ  ٚػذ ٜای  ٓٞپزیشفتٙذ و ٝجضی ٝتپشداص٘ذ .
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