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 مقدمه:

شاید از دیرباز بحث هایی در باب اسالم اوردن ایرانیان ونحوه حکومت داري مسلمین شنیده باشید گاها دراین 

ات فقضایا تعصبات نژادي وقومی دخیل میشوند تا یه عده محدودوپرخاشگر دست به یاوه گویی زده و تحری

ودروغهاي زیادي را به خورد مردم با ذکاوت ما دهند وظیفه خود دانستم طی یک مقاله ساده و روان 

واقعیتهاي تاریخی که دگر اندیشان ضد اسالمی هیچوقت به ما نخواهند گفت را به شما نشان دهم و پرده از 

تمام حجتی براسالم ستیزان دروغ پردازي هاي ملحدین فضاي مجازي بردارم امید است با مقاله پیش رو ا

خیلی برایم سخت بود که میدیدم مقاله و کتابی جامع براي تحلیل دقیق این  کرده و واقعیت امر را برسانیم

وقایع که شبو روز در فضاي مجازي است نداریم .ان شااهللا عزیزان نهایت استفاده را ببرند این کتابچه با 

همچنین سعی کردم ذکریاتی از منابع ایران باستان _بوده استحوصله وهمچنین خواندن دقیق سیره عمررض 

 براي فهم بیشتر بیاورم واز منابع خود اسالم ستیزان ملی گرا استفاده کنم 

 فصل اول:



ین ابعد از وفات رسول گرامی اسالم ص فتنه هاي زیادي به پا شد و ظرفیت حکومت داري اندکی ضعیف شد

چرایی و اسباب ارتداد قبایل عرب را میتوان چنین برشمرد:  م برگردندضعیف شدن باعث شد عده اي از اسال

؛ عدم شناخت درسـت و اصـولی از صخدا خـوردن افـراد بـه مصـیبت ناگهانی وفات رسول یکـه

ي  هـاي جاهلیت، در قبایل و عدم گسـیختگی کامـل از آداب و باورهـاي دوره اسـالم؛ وجـود زمینـه

رفت از پـذیرش حکومـت اسـالمی و شـورش و خیـزش بـر ضـد آن؛ تعصـب جـاهلی؛ خـروج و برون

اندوزي از طریـق دین؛  طلبی و حرص و آز شدید به حکومتداري؛ دنیاطلبی و ثروت اي؛ جاه قـومی و قبیله

 دشمنی و حسدورزي نسبت به یکدیگر و دسیسهگري دشمنان اسـالم اعـم از یهودیـان، مسیحیان و مجوسیان

چند نوع و گونـهی متفـاوت داشـت: برخـی، اسـالم را کـامالً رهـا کردنـد و بـه بتپرستی  ارتداد،

بعضی از مرتدان، اسالم  .پرداختند. بعضی، ادعاي نبوت و پیغمبري نمودند. عدهاي نیز نماز را فروگذاشـتند

. دستهاي دیگر با وفات را قبول داشتند و نمـاز هـم مـیگزاردنـد؛ امـا از اداي زکـات امتنـاع میکردند

  به عادات و باورهاي جاهلی خود بازگشتندص رسولخدا

  137تا 110رکۀ الردة، ص ح

  :خطابی رحمه ااهللا مرتدان را دو گونه دانسته است

گروهی که از اسالم و مسلمانی برگشتند و کافر شدند. وي، این گروه را نیز دو دسته دانسته: * پیروان 1

عنسی. * کسانی که از دین برگشتند و شرایع دینـی را منکر شدند؛ نماز و زکات را ي کذاب و اسود  مسیلمه

  .واگذاشتند و به جاهلیت بازگشتند

گروهی از مرتدان، میان زکات و نماز از لحـاظ تکلیـف شـرعی تفـاوت گذاشـتند و ضمن پذیرش فرض  2

  خلیفـه شدندبودن نماز، زکات را انکـار کردنـد و منکـر وجـوب اداي آن بـه 

  202ص1جلد)/ شرح صحیح مسلم از نووي

ابوبکررض براي مقابله با این مرتدین که اکثرا کسانی بودند که زکات نمیدادند نامه هایی نوشت حضرت 

عمررض وصحابه هاي زیادي ازش ایشان خواستند که از زکات درگذرد اما ابوبکر صدیق چون اصل اسالم را به 

پایمال شدن دستورات اهللا متعال نشد شرح این زیرکی ابوبکر در کتاب زندگی  نیکی فهمیده بود حاضر به

  نامش نوشته دکتر صالبی است

  16حرکۀ الردة، ص

  86الشوري بین اإلصالۀ و المعاصرة، ص1

  6034–مشکاة المصابیح، کتاب المناقب، شمارهی 



 ، توسط بنیعام مسلمانان پس از قتل قابوبکر صدیتعداد زیادي از مسلمین را کشتند  عبس و ذبیان بنیقبیله ي 

   عبس و ذبیان سوگند خورد کـه از مشرکان به تعداد مسلمانانی که کشتهاند و بلکه بیشتر، خواهد کشت

  )4/64 (تاریخ طبري

  

وي به فرماندهان لشکرها دسـتور داد تا در مسیر حرکت خود، دیگر مسلمانان را نیـز بـه خـروج در راه 

 تمیم و سپس اسد، بنی ـ لشکر خالد بن ولید که به سوي بنی1 :د. ایـن لشکرها عبارتند ازخـدا فـرا خواننـ

حنیفـه( و پـس از  ي کـذاب )بنـی ـ لشکر عکرمه پسر ابوجهل، بـه سـوي مسـیلمه2 .به یمامه اعزام شد

و  مه گسیل شـدـ لشکر شرحبیل بن حسنه به دنبال عکرمه به یما3 .آن عمان، مهره، حضرموت و یمن گسیل شد

سلیم از هوازن فرستاده  ـ لشکر طریفه بن حاجز به سوي بنی4 .مأموریـت یافـت تا به حضرموت نیز برود

 .ـ جیش خالد بن سعید بن عاص به اطراف شام اعزام شد6 .ـ لشکر عمرو بن عاص به قضاعه گسیل شد5 .شد

ـ 9 .حصن غلفانی به سوي عمان گسیل شدـ لشکر حذیفه بن م8 .ـ لشکر عالء بن حضرمی رهسپار بحرین شد7

ـ لشکر مهاجر بن ابیامیه به یمن )صنعاء و سپس حضرموت( 10 .لشکر عرفجه بن هرثمه به مهره اعزام شد

   .فرستاده شد

که توانایی و خبرگـی جنگـی بـاالیی داشـت، در جنـگ بـا مرتـدها و در فتوحـات  خالد بن ولید

  بعد وفات ابوبکر صدیق شکریان اسالم بود اسـالمی سـرآمدترین فرماندهی ل

  

 خبر رسید که ایرانیان در حال تشکیل و ساماندهی سپاه خودهنگامی که به عمرفاروق 

 ، به مثنی دستور میدهدجهت تار و مار نمودن مسلمانان باقیمانده در سرزمین عراق هستند

 نها را چه با رضایت و چهي مناطق و قبائل بفرستد و آ که فرستادگان خود را در میان همه

 را نخستینبدون رضایت براي جنگ آماده کند که میتوان این دستور عمر 

ي او به مثنی  و به محض اینکه نامه  سربازگیري اجباري در اسالم دانست که توسط مثنی به اجرا در آمد

 همچنین به همهمیکند. عمرخلیفه برمیآید و نقشهی نظامیآو را تطبیق  میرسد، سریع در راستاي اجراي فرمان

یل عراق گس ي سربازها را به سوي دولت خود دستور مشابهی نوشت و به آنها دستور داد که کلیه ي کارگزاران

  دهند
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عمر رض ضمن نصیحت سعدبن ابی وقاص سردار دالور مسلمان اورا از خشن بودن با مردم نهی میکرد و همیشه 

  ت الهی را میکرد که باعث ترس ووحشت مردم نشود و در مصیبت صبر پیشه کند به او توصیه خشی



  96. ترتیب وتهذیب البدایۀ والنهایۀ ص

 سعد با سپاه خود در مکانی به نام زرود از نواحی نجد اردو زد و امیر المومنین چهار هزار

و در  خود بیفزاید ر نجد به سپاهنیرو برایش فرستاد و همچنین او توانست هفت هــزار نــیروي جدید از دیا

خود را براي « زرود« مکانی به نامعراق مثنی بن حارثه با دوازده هزار نفر منتظر قدوم سعد بود سعد در 

  .مهیا میکرد و منتظر دستورات جدیدامیرالمؤمنین بود جنگی سرنوشتساز میان عرب و عجم

  )4/310تاریخ طبري (

ن یکی از  فرماندهان  اسالم (سعدبن ابی وقاص)و عمر رض رخ داد :گذري در این میان داستانهاي زیبایی بی

  میکنم..

تقوا  من شما وهمراهانت را به رعایت تقواي الهی در هر حال توصیه مینمایم، چرا که عمر رض میگوید:

ر شما را رفتا و بدانید که از جانب خداوند مراقبینی وجود دارد که ....آمادگی در مقابل دشمن است بزرگترین

نگویید که اعمال و رفتار دشمن خیلی  کنترل مینمایند، پس مواظب باشید و در راه خدا مرتکب معصیت نشوید و

وقتی  بدترازآنهارا مسلط کرده است، چنان که زیرا بر بسیاري از ملتها خداوند بدتر از اعمال و رفتار ما است

با مسلمانان به نرمی رفتار کن  .ن را بر آنها مسلط ساختبنی اسراییل خدا را نافرمانی کردند، خداوند مجوسیا

 و آنها را وادار به رفتن در مسیرهاي

 چرا که آنها به استقبال دشمنی مقیم وخستهکننده نکن، و به آنها فرصت استراحت بده، 

  براستی که ایرانیان ناز پرورده بودند ناز پرورده میروند

  119، 120ص. الفاروق عمربن الخطاب: محمد رشید رضا

ملحدین گاها میگویند اعراب خشن سرزمین مارا با کشتار فتح کردند ولی هیچوقت به شما نخواهند گفت ان 

ارتش عظیم ایران چرا درمقابل اعراب که حتی سالحی درست نداشتند شکست خورد ؟به توصیه عمررض توجه 

  کنید درباب امکانات ایرانیان:

 محلی به نام شراف واقع در مرزهاي عراق مستقر بوددر حالی که سعد با سپاه خود در 

  :نامهاي از امیرالمؤمنین رسید که در آن چنین آمده بود

هستند و در  پیشرفته است و اهل نبرد دان که تو به سوي دشمن رهسپار هستی که تعدادشان زیاد و امکاناتشانب

همچنین در .ي زیادي است زندگی میکنندها و دژها چشمه سرزمین محکم و غیر قابل نفوذي که داراي دریا،

  این نصیحت امده است :

بگردانید، براي رضاي خدا بجنگید و نیتهاي خود را خالص دهید و  آنگاه اگر شما از خود پایمردي نشان

  .پیروز شوید امیدوارم که بر آنان



  604-زندگی نامه عمر رض ص 

یرانی انهم این است که اعراب براي مال وثروت اینجا یک اصل را نشان میدهد به کوروش پرستان متعصب ا

  نیامدند زیر این فرماندشون بود با چنین پندي واي به حال برادرانشان

 ي همهوقتی صعد به میدان قادسیه رسید پیامی به عمر رض داد که 

 ساکنان سواد عراق که قبالً با مسلمانان قرارداد صلح امضا کرده بودند، نقض عهد کرده و

  .کسی که براي مبارزه با ما تدارك دیده شده،رستم است .اند ایران پیوسته و علیه ما آماده شده به سپاه

در همان جا که هستی باش تا  .ات بدستم رسید و موقعیت شما را درك کردم در جواب سعد نوشت: نامهعمر 

که  ا شهر مداین ادامه دهیدخدا دشمن را به سوي تو بیاورد. و اگر موفق به شکستدشمن شدید به تعقیب آنان ت

  دان شاء ااهللا سقوط خواهد کر

  38//7البدایۀ والنهایۀ-

  اما باز در اوج جنگ هم عمر رض به سعد میگوید :

ح و ي صل به احتمال زیاد شما پیروزخواهید شد. و بدانید که آنها برخی از سخنان و اشارههاي شما را به منزله

در عهد  کردن دراماندادن،بهترازاشتباه کردن اشتباه چراکه پناهبدهید ادافر گونه میپندارند پس به این امان

  .میشود شکنی است، که عهد شکنی باعث تضعیف شما و تقویت دشمن

 

  73إتمام الوفاء فی سیرة الخلفاء ص.

  

بپرس یزدگرد به مترجم خود گفت: از آنان  .یزدگرد وارد مذاکره شدند نعمان بن مقرن وارد شهر مداین شد و با

 اند که ماراسرگرم و مشغول یافته سرزمین ما آمدهاند و با ما میجنگند؟ آیا از اینرو جرأت پیدا کرده که چرا به

  اند؟

 نعمان بن مقرن این گونه پاسخ داد: خداوند بر ما ترحم نمود و پیامبري نزد ما فرستاد

 ه ما در صورتکه ما را به کارهاي نیک وا میداشت و از کارهاي زشت منع میکرد و ب

 پیروي از ایشان مژدهی خیر دنیا و عاقبت را میداد و هیچ طایفهی دور و نزدیکی را

 نگذاشت، مگر این که او را به پذیرش آیین خود فرا خواند. و به ما دستور داد تا مخالفین

 و بدین وي از اعراب را چه با رضایت و چه بدون رضایت به پیروي از او وادار سازیم

 هی ما با مقایسهی وضعیت سابق خود با وضعیت فعلی به بزرگواري او پیصورت هم



 .بردیم. سپس به ما دستور داد تا ملتهاي مجاور را به رعایت عدل و انصاف فرا خوانیم

 ي بنابراین شما را به سوي آیین خود فرا میخوانیم که همهی نیکیها را ارج مینهد و همه

 یرید، ناچار باید به یکی از این دو امر ناگوار تن دربدیها را زشت میپندارد. و اگر نپذ

 ، کتابدهید. یا جزیه پرداخت کنید و یا با شما خواهیم جنگید. اگر دین ما را بپذیرید

میمانیم، سپس ما بر  خدا را در میان شما خواهیم گذاشت و به مدتی که احکام آنرا اجرا نمایید در میان شما

   را به حال خود میگذاریممیگردیم و شما و سرزمینتان 

 من هیچ ملتی را سراغ ندارم که از شما بدبختتر و ضعیفتر وپادشاه ایران گفت: 

 ي برخی از قبالً ما امورات شما را به عهده بیش از شما درگیر جنگهاي داخلی باشد.

 زیردستان خود در شهرهاي دیگر میگذاشتیم و شما کسانی نبودید که تسخیر ایران را در

 پرورانید، اکنون نیز اگر غروري به شما دست داده است، بهتر است در مورد ما چنینسر ب

 به خود مغرور نشوید. و اگر تنگدستی و فقر شما را به اینجا آورده است ما براي شما تا

 بهبودي وضعیتتان چیزي در نظر میگیریم و سران شما را گرامی میداریم و اموراتشما را به کسی واگذار میکنیم

 .که بر شما ستم روا ندارد

 آنگاه مغیره بن زراره برخاست و گفت: سخنان شما در مورد وضعیت ما قبل از

 اسالم کامالً درست است، ما شدیداً در وضعیتی بدتر از آنچه شما توصیف کردید، به

 سر میبردیم، ولی فضل الهی شامل حال ما شد و پیامبري نزد ما فرستاد و ... سخنانی شبیه

 :ان نعمان تکرار کرد و در پایان گفتسخن

 )اختر إما الجزیۀ عن ید وأنت صاغر، أو السیف، وإال فنج نفسک باإلسالم(

بروید من با شما هیچ حرفی  .یزدگرد برآشفت و گفت: اگر کشتن نمایندگان مرسوم میبود، شما را میکشتم

 .ند و از دروازه شهر مداین بیرونشان کنندبگذار ندارم. و دستور داد تا ظرفی پر از خاك بر گرامیترین آنان

   گفت :عاصم بن عمرو

  ».به شما مژده میدهم آنان خاك خود را دو دستی تقدیم ما کردند:  أبشر: فوااهللا لقد أعطانا ااهللا أقالید ملکهم

  7/43لبدایۀ والنهایۀ ).ا

 رب مسلمانی را میبند مرد مسلمانبه کشتار بی گناهان توسط ایرانیهاي  ظالم توجه کنید در راه رستم  مرد ع

سینه سپر میکند فقط گفتگویی میکند رستم که کم میاورد در سخن گفتن به روایتی مال حرف زدن نیست ان مرد 

  بدبخت را با شمشیر میکشدهمیچنین سپاه خونخوارش در روستاهاي زیادي دزدي و غارت میکنند 

 فه و حله ـ گذر نمود، ساکنان آنجا از دست غارتاز برس ـ روستایی بین کو رستم  همین که با سپاه

  و چپاول و تجاوز افراد سپاهش به وي شکایت بردند.



 :رستم گفت 

حالی که با این ملت دشمن بودند،  آن مرد عرب راست میگفت. عملکردمان ما را خوار کرده است. اعراب در

  .رفتارشان به مراتب بهتر از رفتار سربازان ما با اینها بود

  51.ام الوفاء فی سیرة الخلفاء صتم

 بله عزیزان ایرانیانم کم جنایت نکردن 

 

اج نداد بود وقتی به انجا رسیدهم بربعی بن عامربعد رستم پیام میده به سعد که یه نماینده بفرسته اون شخص 

تختهاي رو گفتن باید بدون سالح بري گفت شما اومدید دنبال من نه من دنبال شما حتی این شیر مرد ساده دل

طال و صندلی هاي رستم نمیشینه رستم میپرسه براي چی به این کشور امدید برخالف دروغهاي ملحدین مجازي 

  که میگن براي پول وثروت امدند میگوید:

بندگانش بخواهد ما او را ازعبادت بندگان  خدا ما را به این دیار آورده است و او ما را فرستاده تا هر که را از

  به آغوش دل اسالم بیرون بیاوریمزندگی و از ستم و جور ادیان  از تنگناي زندگی به فراخنايخدا، به عبادت 

  2/106-.=الکامل فی التاریخ

  نماینده مسلمین میگه سه روز بهتون مهلت میدیم یا مسلمان شوید یاجزیه بدید یاجنگ میکنیم باهاتون 

رین . ولی مسلمانان به پیکرواحدي میمانند و سخن پایینتربعی گفت: خیررستم میگه مگه شما نماینده مسلمینی 

.این جریان همینطوري ادامه دارد تا روز سوم که مغیره میره و کنار آنان مانند سخن باالترین آنان ارزش دارد

 ما پیش از این در مورد شماتخت رستم میشنه و خطاب به جمع میگه شما خیلی پست هستید 

ي روي ترین انسانها میپروراندیم. ولی اکنون به این نتیجه رسیدهایم که شماپستایرانیان رؤیاهایی در سر 

ما عربها دوست نداریم برخی بردگان برخی دیگرباشیم، مگر اینکه جنگی در میان ما رخ دهد و زمین هستید. 

  چنین اتفاقی بیفتد

رخی بردگان برخی دیگرباشیم، ما عربها دوست نداریم ب خوب به حرف مغیره توجه کنید چه تیکه اي انداخت :

 مگر اینکه جنگی در میان ما رخ دهد و چنین اتفاقی بیفتد فکر میکردیم شما نیز

 اید و برخی ارباب برخی اي کاش میدانستم که شما دچار نظام طبقاتی شده چنین هستید

 .یافت دیگر هستید. یقین بدانید که چنین ملتی پیروز نخواهد شد و چنین مملکتی دوام نخواهد

  حاضرین با یکدیگر گفتند: به خدا او راست میگوید. 

  خود بردگان ما را به سوي خود میکشاند، و گذشتگان خود را نفرین کردند برخی گفتند: او با این سخنان



بحث برده داري از شبهات رایج کوروش پرستانه میگن ایرانیان خیلی با تمدن بودن برده داري نمیکردند 

زنان و فرزندان مارو برده میکردند .این حرف مغیره رسواشون میکنه که حتی اون اعراب به  اعراب بیابانگرد

  روایت کوروش پرستان برده داریو هم جالب نمیدونستن ولی ایرانیان  انجام میدادند

  614و613سیره عمر رض دکترصالبی ص

  108/2الکامل فی التاریخ ). -

  

  برده داري در هخامنشیان :

) به  ي کورشقبل از میالد) آمده است که خشایارشا (نوه 30پژوهشی دیودور سیسیلی (متوفاي در مکتوبات 

 اه سال که(	حتی در زمان داریوش، .عنوان هدیه تعداد زیادي برده و ظروف گرانبها به تمیستوکل اهدا کرد

 و بردگان بسیاري به یدات، به شدت افزایش یافتتول در بردگان از استفاده	)کردمی حکومت  کورش از پس

  عنوان نیروي کار در دسترس بودند

 ، ترجمه: حمید بیکس و اسماعیل سنگارى، انتشاراتدیودور سیسیلى، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخى

  260ص  ، 1384، چاپ اول، تهران جامى

  399-398 ص ، 1 ج	،1382 دوم چاپ ،تهران ،نگاه انتشارات	،، تاریخ اجتماعى ایرانمرتضى راوندى

  

  بله اینها ریشه در برده داري عمیق ایرانیان دارد بگذریم به جنگ بپردازیم مذارکات بی نتیجه ماند :

ایرانیان اماده جنگ شدند مسلمانان تدارکات خودرا براي رویارویی چیدن در این حین نکات جالبی وجود 

وبدوي را رد میکند تمیزي مسلمانان حتی درجنگ هم در  دارد که کذبیات ملحدین درباب اعراب حقیر و کثیف

الع داد که به او اط نوع خدش بی نظیر بود :رستم جاسوسی میان سپاه مسلمین میفرسته بعد جاسوس برمیگردد

  خواب و همچنین در وقت نماز با چوبهایی که در دست دارند، مسواك میزنند این ملت اول صبح و هنگام

  618کتر صالبی صزندگی نامه عمر رض د

جنگ قادسیه اصلی ترین جنگ شروع شد رستم که دید مسلمین در نبردهاي  تن به تن خیلی قوي هستند با بی 

این دسته که سیزده فیل به همراه  فکري محض نیمی ازسپاهشو به سمت اندکی از مسلمین مورد هجوم قرار داد

همراه بود به طایفه بجیله که بخشی از نیروهاي  هزار نیروي پیاده و اسب سوار4داشت و در رکاب هر فیلی 



ارتش ایرانیان خیلی قوي بود ولی از داخل توخالی سالحهاي زیادي داشتند و بودند، هجوم برد سپاه اسالم

قطعا از اعراب مجهز تر بودند انهم با ان فیلهاي قدرتمندمسلمین خیلی باهوش بودندبراي منحرف کردن ان 

را فرا خواند و به آنها مأموریت داد تا فیل سواران را  اصم گروهی از تیراندازان قومشعفیلها چاره دیدند که 

دیگر دستور داد تا تنگ زین حیوان را قطع کنند و با این تدبیر توانستند همه  هدف قرار بدهند و به گروهی

پس سغروب ادامه داشت  جنگ تا در میدان را خلع سالح بکنند و فیل سواران را به زمین بیندازند فیالن حاضر

 هر دو سپاه به مقر خود بازگشتند و بدین صورت

 نخستین روز جنگ که معروف به یوم ارماث گردید پایان یافت. گفتنی است که در آن

  این کشتارمسلمین به دست ایرانیان کم نیست در ادامه اشاراتی میکنمروز پانصد نفر از بنی اسد به شهادت رسید

  365ص 4جلد تاریخ الطبري

  623زندگی نامه عمر رض دکتر صالبی ص

نکته قابل ذکر اینهست که مسلمین در تاکتیکهاي نظامی خیلی باهوش بودند اسالم ستیزان بارها در مقاالت 

خود از کمک سلمان فارسی به اعراب سخن میگویند که او نظر زدن تیر و تاکتیک بخصوص را به اعراب نشان 

  د که اعراب خود این طرح را چیدند.داد که در متن باال اشاره ش

با توفیق خـدا و کوشش قهــرمانان اسالم و بینش و درایت فرمـاندهی مسلـمانانسعد جنگ به پایانرسید. 

سه روز در مقابل جنگجویان مسلمانان استقامت  براستی که جنگ سخت و جان فرسایی بود؛ سپاه دشمن تا

  رد ویکی از مسلمین اورا از پاي در اورد وروي تختش تکبیر گفترستم فرار کورزید و روز چهارم شکست خورد

  4/388 تاریخ الطبري

جنگجویان سپاه ایران که حدود صد و بیست تعداد ایرانیان در این جنگ خیلی زیاد بود چندین برابرمسلمین 

مسلمانان از آنان به شمار میرفت در حالی که تعداد رزمندگان  هزار نفر بودند یکی دیگر از علل مقاومت

  نمیکرد سیهزار و اندي تجاوز

 )479/10التاریخ اإلسالمی ).(

  

نفرو کشتندوبه شهادت رساندندجنگی را که ابتدا ذکر کردم که خودشان 8500ان روز ایرانیان خونخوار  

  شروع کردند

 )388/4اریخ الطبري ).(ت-

چون در هرجنگی هرکسی پیروز میشود مسلمین درپایان این جنگ غنیمتهایی هم گرفتند که حقشان بود چرا 



قطعا صدمات پولی و اقتصادي زیادي میخورد و این غنیمت تنها مرهمی ساده براي زخمهایشان است ولی اسالم 

ستیزان میگویند به طمع پول میجنگند در هیچکدام ازخطبه ها جنگی عمر رض چنین ذکري نیامد اال خشیت 

  اهللا وعدل چنانچه باالذکر کردم

  

بعدقادسیه با فرمان خلیفه وقت رهسبار مداین پایتحت فارسها شد اونجا چندتا از سران براي مقاوت سعد 

واستهی ایشان نیز خ ایستاده بودند حضرت عمر فرمان داد بود که با کشاورزان وزمینداران به نیکی رفتار کنند

 شاورزان تحت تأثیر اخالق و رفتار نیک وامیرالمؤمنین را اجرا نمود و در نتیجه تعداد بیشماري از زمینداران وک

 ، زیرااینک امیر مسلمانان را میبینند که همانند سربازي ساده زیر سلطه عادالنهی مسلمانان، به اسالم گرویدند

در میان آنان واقع نمیگردد و پس از عمري بردگی، احساس آزادي نموده و به  ي حق قرار میگیرد و ستمی

  روي آوردند بندگی خدا

  656یره عمر رض دکتر صالبی صس

خالصه مداین فتح شد بدون خونریزي و یزگردهم فرارو برقرار ترجیح داد ورفت غنیمتهایی در مداین گرفته 

شد عمر رض گفت کسانی که این غنیمتهارو میارن خیلی درستکارن چون دزدي نمیکنند علی رض 

ستی رسان دزد باشند مردمم دزد گفت چون خودت درستی رعیتم درست خواهند بود عجب درسی برا

  میشوند 

  )468/4تاریخ الطبري ).(

غنیمتهاي زیادي بین مسلمین بود ولی بازم خشوع انها نسبت به اهللا متعال نمیگذاشت تکبر وفخر 

  فروشی کنند وفقط براي خود بخواهند به مثال زیباي زیر توجه کنید :

آمده بود  دست آمده در جنگ با فارس به دستبه اشیاي گرانبهایی که در میان اموال به رض عمر 

خثعم را فرا خواند و  مانند عباي کسرا و شمشیر و لباسها و تاجش، نگاهی انداخت و سراقه بن مالک بن

و لباسهاي شاه ایران بر تن  آنها را به تنش پوشاند و گفت: قدم بزن و لبخندي زد و گفت: به به ! تاج

  فت: بادیهنشینی از بنی مدلج! سپس گ

  

بار الها! اینها را به پیامبرت وابوبکر که از من محبوبتر بودند ندادي و به من دادي تا مرا بیازمایی، این 

را گفت و اشک ازچشمانش سرازیر شد. آنگاه رو به عبدالرحمان بن عوف کرد و گفت: اینها را همین 

  امروز بفروش و پولش را در میان مردم تقسیم کن

  )68/7البدایۀ والنهایۀ ).()(472/4) ،تاریخ الطبرانی -(



سبحان اهللا این مشت محکمی بردهان کوروش پرستان ایرانیست که میگویند در پی مال به ایران حمله 

 کردند

بعد فتح مداین سپاه فرار کرده ایرانیان از مداین در جوال مستقر شدند وااماده جنگ با مسلمین شدند 

حمله کردندفارسها بالخره از خندق وحصاري که براي مقابله  باربهشون80مسلمین محاصرشون کردند 

به هنگام تالقی، پارسیان سخت بجنگیدند اما خدا، بادي را به با مسلمین کنده بودند بیرون امدند 

جا را تاریک کرد و چارهاي جز ترك نبردگاه نبود، سواران پارسی در خندق  سوي آنها فرستاد که همه

ار خندق گذرگاهها کردند که اسبان از آن باال رود و بدینسان حصارخویش را افتادند و بناچار برکن

  تباه کردند

  )4/475.( تاریخ الطبري

هزار نفرشونو به هالکت رسانده بودند درجنگ که 100جنگ سختی در گرفت به یاري خداوند مسلمین 

دلسوزي ندارد جنگه خود اغاز گر ان نبودند و طبیعی است که درجنگ کشته هایی این چنین محارب 

  باهم که عکس نمیگیرند

  )475/4تاریخ الطبري ).(-

مثالی براي ملی گرا ها میزنم تا بفهمند جنگ وکشتار چیست:کوروش هخامنشی که افتخار این ملی گراها هست 

 کرد وقتی براي فتح بابل رفت باگل وشیرینی نرفت کشتار زیادي 

تید دانشگاه و از بزرگترین پژوهشگران تاریخ یهود است. از آنجایی که میان از اسا  (Bill T. Arnold)دکتر بیل آرنولد

ه کورش را ب» آشنایی با عهد عتیق«یهود و هخامنشیان، اشتراکات تاریخی متعددي وجود دارد، لذا ایشان بخشی از کتابِ 

 :کبیر اختصاص داده است. وي در این کتاب میگوید

In the month of teshri, when Cyrus conducted a campaign at Opis on the banks of the 

Tigris against the army of the Babylonians, the people of Babylon took flight. He made 

off with plunder and killed the people. 

رانه به سوي اوپیس، در کبابیلون، هاي تقویم بابِلی)، هنگامی که کورش براي جنگ با ارتش ترجمه: در ماه تشري (از ماه

ین دیگاه . البته ااو نیز ناگهان مردم را غارت و قتل عام کردنشینی کردند. ، مردم بابیلون عقبرود دجله لشکرکشی نمود

بیل آرنولد، سخنی تازه نیست! بلکه دیگر مورخین، پژوهشگران و متخصصین تاریخ ایران و بین النهرین نیز بر این عقیده 

 اند

:بنگرید بهمنبع:

 

  ولی عده اي هیچوقت زیر بار این گفته ها نمیروند و همیشه در پی تخریب تمدن اسالمی هستند



یور نگام دیدن یاقوت وزوقتی حضرت عمر رض غنیمت جوالرا براي تقسیم پیشش میارن گریه میکند ه

االت یکی از صحابه میپرسه  اي امیرمومنان چرا گریه میکنیاینها جاي شکر دارد حضرت عمررض 

  میگوید:

حسودي  : به خدا بر این نمیگریم، اما خدا این چیزها را به قومی ندهد مگر آن که

 ز این.سبحان اهللا اآرند و دشمنی کنند و چون حسودي کنند به جان همدیگر افتند

  خشیت و حب .

  )4/480)و(479/4اریخ الطیري ).((ت

بعد جنگ هرمزان شروع شد و مسلمین انجاراهم فتح کردند هرمزان به شوشتر فرارکردندسپس سپاهی دیگر از 

مسلمین به سمت شوشتر رفت و جنگی سخت شروع شد سپس باز مسلمین پیروز شدند دونفر از ایرانیان 

کردند و راه ورود به قلعه را به مسلمین نشان دادند سردارشان هرمز در قلعه بود خودشونو در این جنگ تسلیم 

  فرمان صلح داد و مسلمینم قبول کردند

  

 )202/11لتاریخ اإلسالمی ).((ا

  )204/11التاریخ اإلسالمی ).((

  )63/5، 64تاریخ الطبري ). ((

گذاشته وخوابیده هرمز سردار  بعد بردن هرمز به خدمت عمر رض  دید گه عمر رض عبایش را زیر سر

اهوازي گفت این عمر هست پس محافظش کجاست گفتند محافظ نداره گفت حتما اوپیامبر است گفتند نه 

ولی رفتارش شبیه پیامبران است حضرت عمر بیدار شد زیور االت و طالهاي روي لباس هرمز روز دید 

ن این لباسو درنیاره لباسشو دراوردن به ایگفت این هرمزهستش گفتند بله گفت باهاش صحبت نمیکنم تا 

میگن اقتدار وثابت کردن اینکه اینها کاالیی بی ارزش است:و دیدیم کع عمررض باانهمه قدرت روي یک 

عبا میخوابید باید پرسید اي اسالم ستیزان کوروش پرست عمر رض عرب مسلمان درپی چه بود که انقد 

  ساده زیست؟

ر رض رخ داد به شکل جالبی هرمز باسخنوري امام عمر رض گول زد وکاري خالصه صحبتی بین هرمز و عم

کرد بهش امان بده که حضرت عمر رض گفت ترو قطعا میکشم چون یکی از صحابه را کشتی مگر اینکه 

  مسلمان شوي هرمز مسلمان شد وبعدها مورد توجه عمر رض قرار گرفت

 )66/5تاریخ طبري ).((-

مین به سمت فتح جندي شاپور رفتند یا بهتر است بگم رفته بودند بعد جنگ شوش یا شوشتر مسل

ودرمحاصرشون بودسپس از سمت سپاه مسلمین امان نامه اي به شهر رسیده بوداز جندي شاپور تا 

نهاوند دوماه فاصله بود بعد دیدند که مردم از شهرها بیرون امدند وجنبش پیدا کردند مسلمین 

  که شما امدید؟ کسو فرستادند وپرسیدن چه شده

  گفتن شما براي ماامان نامه اي فرستادید ماهم قبول میکنیم وبه شما جزیه میدهیم



مسلمین گفتند ما نبودیم که امانامه فرستادیم گفتند ما دروغگو نیستم بعد خبر رسیدیکی به اسم 

انیان رمنکف این نامه رو نوشته که اصلیتش جندي شاپوري بوده مسلمین گفتند اون بنده است ای

  گفتندما بنده و ازاد نمیشناسیم اگر نامردي میخواهید بکنید بفرمایید:

بعد به حضرت عمر رض نامه دادن که اقا قضیه اینه ایشونم گفتند خدا پیمان درستی را دوست 

  دارد پیمانو اجرا کنید حتی اگر شک دارید مسلمینم قبول کردند و جزیه را به تعهد رساندند 

  )5/ 72).(تاریخ الطبري (-

 )217/11التاریخ اإلسالمی ).((

  

  حال توضیحی در باب جزیه :

  

  اسالم ستیزان  اینو دزدي و زورگیري مسلمین میدونند ببینیم واقعیت امر چیست :

کرده است تا هر دوگروه با هم مساوي ، بر اهل ذمه جزیه واجب اسالم در برابر فرض زکات بر مسلمانان

، در زیر سایه یک پرچم واحد هستند و از همه حقوق و مزایاي مانان و اهل ذمهباشند، چون هر دوي مسل

باشند و چون مسلمانان در سرزمین اسالمی از اهل کنند و برخوردار مییک دولت بیک نسبت استفاده می

، ننمایند، پس اهل ذمه در برابرآن دفاع و حمایت از آناکنند و آزادي آنها را تامین میذمه حمایت می

که اهل ذمه کرده است و تا زمانیباید به مسلمانان جزیه بپردازند و خداوند این وظیفه را بر آنان واجب

یا می  	و	]	باشد.، از آنان بر مسلمانان واجب میاین وظیفه را انجام دهند، حمایت و محافظت و دفع اذیت

بودن از شرکت در جهاد ، و تأمین خاطر معافتوان گفت: یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیتهاي دینی به 

  شودامنیت جان و مال آنان گرفته می

  

یعنی مسلمین به اینان امان میدن سر مبلغی ناچیز حتی ازشونم درجنگها حمایت میکنند و تنها این بین مسلمین 

ن هم قانون این جزیه گرفتدرجنگها کشته میشوند اونا به اسالم معتقد نیستند تو خونشون زندگیشونو میکنند حتی 

  دارد:

گرفته شودکه داراي  ، شرط است پس باید از کسانی، حریت و عدل و رحمتگرفتن جزیهبراي 

  این شرایط باشند:

قَاتلُواْ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ 		«فرماید: ، چون خداوند میحریت -3اهل تکلیف ،  -2مذکر بودن ،  -1

  ].29[التوبۀ: ...» 



که از روي قدرت و دارائی قادر بپرداخت جزیه باشند، جزیه بگیرید، پس جزیه ی از کسانی یعن 

که ازمسکینی که مستحق صدقه  ، همانگونهبر زن و کودك و برده و بنده و دیوانه واجب نیست

کارکردن ندارد وکسی که کور است یا که قدرتشود و همچنین ازکسی، نیز گرفته نمیاست

  .ازکار افتاده است و امثال آن از بیماران و ناتوانان گیر وزمین

، مگر اینکه جزو اغنیاء و ثروتمندان باشند. امام مالک گوید: یرها نیز واجب نیستو بر راهبان د

کتاب و کودکانشان نیست و جزیه تنها از که جزیه بر زنان اهلکرده استسنت بدین حکم«

  ».رسیده باشند شودکه به حد بلوغگرفته میمردانی

ال تضربوا الجزیۀ علی «		:که عمر خطاب به امیران سپاه خویش نوشتکرده استاسلم روایت 

  ).1255( "إرواء الغلیل "» النساء والصبیان وال تضربوها إال علی من جرت علیه المواسی

شده باشد  هاز زنان و کودکان جزیه مگیرید و تنها از مردانی جزیه بگیرید که برریششان تیغ زد«

  کودك دارد. که مجنون حکم. بدیهی است»اندکه ریش درآوردهیعنی مردان بالغی

  

  حتی درزمان حضرت عمر رض در برخی نقاط جزیه گرفته نمیشدوقتی توانشو نداشتن 

  :	گرفته شود که برایشان دشوار استکتاب و دیگران چیزي نباید از اهل 

کتاب برفق و مدارا رفتار کنید و آنان را بچیزي مکلف دادکه نسبت به اهل پیامبر صلی اهللا علیه وسلم دستور

أال من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو کلفه فوق طاقته، أو 	: «مسازید که فوق طاقت و قدرتشان باشد. در حدیث است

یا او را به چیزي  کند م، ستکس بر اهل ذمه و پیمان بستگان» «أخذ منه شیئا بغیرطیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامۀ

  .)471صحیح غایۀ المرام (		».، مکلف سازد، من خصم اویم و حجت بر علیه او هستمکه فوق توانش است

  	».لیس فی أموال أهل الذمۀ، إال العفو	: «	ابن عباس روایت کرده است که

  ).19277مصنف عبد الرزاق (». در اموال اهل ذمه جز عفو و گذشت چیزي نیست«

  له عزیزان این احکام به دروغ اسالم ستیزان مهر میزند ب

  به جنگ بعدي برسیم:

ساز نهاوند حدود چهار سال پیاپی  ي سرنوشت مسلمانان از جنگ قادسیه تا معرکه

را یکی پس از دیگري فتح نموده، دشمن را فرصت نفس کشیدن و  شهرهاي ایران



نی بر توقف در آن سوي سلسله تجدید قوا نمیدادند و اگردستور امیرالمؤمنین مب

کوههاي زاگرس به منظور رسیدگی بهامور شهرهاي فتح شده و استراحت مبارزین 

نبود، سپاه اسالم خیلی سریعتر از این کارامپراطوري پوشالی ایران را یکسره 

  میکردند

 )284الفن العسکري اإلسالمی ص).((-

 ان اطالع یافت، به عمرهنگامی که در کوفه از تجمع پاریسوقاص  سعد بن ابی

نوشت و پس از توضیح تمامی جوانب مختلف جغرافیایی منطقه در اینباره از 

کسب تکلیف نمود. امیرالمؤمنین پس از مشورت با بزرگان قوم تصمیم  امیرالمؤمنین

تعلیمات خویش را به فرماندهان و عمر  آن ناحیه گرفت به اعزام سپاه اسالم به

عظیمی متشکل از سی هزار مرد جنگجو  و توانست که سپاه استانداران خود نوشت

سرکردگی نعمان بن مقرن به دروازه  تدارك ببیند و دیري نگذشت که سپاه اسالم به

حصارهاي غیر قابل عبور  پهلو و هاي شهر نهاوند رسید و با گودالها، خارهاي سه

کثیري از تیر  جمعروبرو شدند. عالوه بر این، فیروزان، فرماندهی نیروهاي دشمن، 

کند،  اندازان سپاه خود را در مواضعی که احتمال میرفت، سپاه اسالم از آنجا نفوذ

گفتنی است که فیروزان تیراندازان خود را طوري مهیا کرده بود که به .گمارده بود

مسلمانان تیراندازي را شروع نمایند و از نزدیک شدن آنها جلوگیري  محض حرکت

ز رایزنی هاي صحابه با ترفندي زیبا دشمنان را از قلعه بیرون اورده و بعد ابه عمل آورند

  تارومار کردند بعد این جنگ بقیه نواحی فارس نشین مقاوتی نکردند 

  

  )5/ 109تاریخ الطبري ).((

 )286الفن العسکري اإلسالمی ص).((-

 )294الفن العسکري اإلسالمی ص).(( 

  زیرا سرچشمه تسلیم شدن بدون خونریزي بودنهاوند به عنوان فتح الفتوح قلمداد شد از اینرو جنگ

 نچه قابل ذکر است اینکه مسلمانان در میان غنایم نهاوند دو کیسه پر از جواهر ویژها

 .آنها را توسط سائب بن اقرع نزد عمر فرستادکسري یافتند فرمانده لشکر حذیفه 

ر رساند، عمر به او گفت: آنها را در بیت المال بگذار هنگامی که سائب آنها را به عم

  لشکر ملحق شو و به



  

  )114/7البدایۀ والنهایۀ ).(( 

 680سیره عمررض ص

بعد از نبرد نهاوند فرماندهان استانهاي همدان، اصفهان و طبرستان به پیش 

ا ضسلمانان شتافتند و از او طلب صلح نمودند و با آنها قرارداد صلح ام فرماندهی

  شد

  )99، 100، 101إتمام الوفاء ص ).((-

  اینجا زیبا که از گفتارهاي تاریخشناسان صاحب نظر استفاده کنیم

-1920شناسی (ریچارد نلسون فراي، استاد اسبق دانشگاه هاروارد ایاالت متحده در رشته ایران

	:ه)، نوشت2014 	

  : گویدیم ادامه در. نکردند مخالفتی اسالم، برابر در ایرانیان اکثر	

  دهش منسوخ کامال اینک شمشیر، دیگر دست و قرآن به دست یک با بیابان از عربان ریختن کهن تصور«

 .. این چنین پدیده اي هرگز نبوده است و امروزه واقعیات آشکارتر شده انداست

 .90-89. ص 1363وش، ریچارد نلسون فراي، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: انتشارات سرمنبع :

 

 

  بیان شد که مسلمانان بعد از فتح نهاوند شهرهاي حلوان و همدان را فتح

که اهل همدان پیمان را نقض کردند و قرار داد نگذشت  چیزي اماکردند، 

 بودند پایمال نمودند صلحی که با قعقاع بن عمرو بسته

 

 رکت کند،به نعیم بن مقرن نوشت که به طرف همدان حز اینرو عمر ا

به طرف همدان مسیر خود را پیمود و آن دیار را محاصره نعیم نیز طبق فرمان عمر 

همدان خواهان صلح شدند و نعیم نیز پس از قبول قرار داد صلح همراه  نمود، اهل

وارد شهر شد، در حالی که دیلمیان و ساکنان آذربایجان و  با دوازده هزار مسلمان

با سپاه عظیمی براي رویارویی با مسلمانان  قزوینري در مکانی بین همدان و 

اسالم بود به مقابله با آنان  تجمع نموده بودند. نعیم بن مقرن که فرماندهی سپاه

نهاوند نبود. در این  پرداخت و جنگ سختی بین طرفین درگرفت که کمتر از جنگ



سپاه  د ودیلم نیز کشته ش ز مشرکین به قتل رسیدند و پادشاهجنگ تعداد زیادي ا

مشرکین با شکست مواجه شدند. از اینرو میتوان گفت که نعیم بن مقرن از میان 

 نخستین کسی میباشد که با دیلمیها جنگیده است مسلمانان

- 
 ١٦٠ترتیب وتھذیب البدایة والنھایة ص.

الف امضا کرده بودن این خبله عزیزان اگر خشونتی هم بوده به سبب طمع ایرانیان و برگشتن از عهد نامه اي بود که خود 

مخالفت کند و درپی اختشاش باشد باید قبول کنیم که این یک  دیپلماسی هر کشوري است که با کشوري که عهد بسته

قانون است هر کشوري که حکومتی جدیدي در خود جاي دهد یه سري قوانینی برپا میکند که هرگونه برخالف جریان 

همین  مثالی ازیهش سرانجامی جز سرکوب ندارد حال اگر این سرکوب اگه حق باشد بودن با ان از جمله لشکر کشی برعل

  ایران باستان برایتان میاورم از شاهان خاخامنشی که کوروش پرستان روش تعصب دارند:

ستون، ی، شاه هخامنشی، به استناد ادعاهايِ باستانگرایان، یکی از نقاط اوج در تاریخ ایران باستان است. کتیبه بداریوش 

ي کوهی در حوالی کرمانشاه نگاشته شده، گویاي حقایق بسیاري از باورها و رفتارهاي حکومت که به دستور او بر سینه

آرمانی هخامنشیان است. بخشی از آن را مرور میکنیم. در این کتیبه، پیرامون نارضایتی مردم ماد از حکومت هخامنشی 

 ستو قیام آنان علیه حاکمیت داریوش آمده ا

داریوش شاه گوید: مردي مادي فرورتیش نام در ماد برخاست. چنین به مردم گفت که من از تخمه هوخشتر هستم. پس از 

 .آن مادها که در کاخ او [ بودند ] نسبت به من نافرمان شدند به سوي آن فرورتیش رفتند (گرویدند) او در ماد شاه شد

فرمان من بود کم بود. پس از آن من سپاه فرستادم. ویدرن نام پارسی  داریوش شاه گوید: سپاه پارسی و مادي که تحت

خواند بزنید... اهورا بنده من او را سرکرده آنان کردم. چنان به آنها گفتم: آن سپاه مادي را که خود را از آن من نمی

  ).6-5، بند 2تیبه بیستون، ستون ... (ک. به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزدمزدا مرا یاري کرد



  

 

مادها در اعتراض به هر چه که بود (و در متن کتیبه هم به آن اشاره نشده) سرکوب شد. لشکر داریوش، معترضین را  قیام

بسیار زدند"به تعبیر کتیبه،   .داریوش هم میگوید آنچه کردم به کمک و اراده اهورامزدا بود ."

ش حق داشت چنین رفتار کند؟ آیا خشونت، سرکوب و تار و مار کردن معترضین جزو تعالیم اکنون آیا به راستی، داریو 

  اهورامزدا است؟

از این موارد زیاد است در تاریخ ایران باستان ولی کوروش پرستان هیچوقت منطق درست ندارند اال تعصب بنده 

زي ها ست افکارشون با این قضایا وفرشته سابحثهایی این چنینی داشتم به شدت فحش کش شدم توسطشان اینها یه عمری

  گره خورده سعی در توجیهشان نکنید (اینهارا باید در این منجالب فکري رها کرد )

  

  پس با این استدالل میتوان کار مسلمین در شورش را توجیه درست کرد که قیام بعد پیمان حقی جز ایجاد نظم نیست

  منبع:

  .6-5، بند 2، ستون 2014ژانویه  29شده در ، بازبینی2011آوریل  27میراث فرهنگی، متن کامل کتیبه بیستون، خبرگزاري 

  به ادامه برسیم :

  نوبت به  فتح ري رسید :



 سپس نعیم بن مقرن، یزید بن قیس همدانی را را به عنوان فرماندار همدان گذاشت و خود به

 مشرکین روبرو شد و درکنارههمراه لشکر اسالم راهی شهر ري شد، در آنجا با جمع زیادي از 

س شدند و پ ري جنگ سختی میان آنان رخ داد و در نهایت سپاه مشرکین با شکست مواجه کوه

از نبردي شدید و کشتن جمع زیادي از کافران و به دست آوردن غنایم هنگفت،در نهایت با 

نعیم نیز .عیم گرفتندزینبی قرار داد صلح را امضا کردند و اماننامه را از نه ابوالفرخان ملقب ب

  رساند رضاین خبر را به عمر 

 )134/5تاریخ الطبري ).(( 

 )136/5، 137تاریخ الطبري ).((-

  

  به فتح بدون جنگ گرگان میرسیم :

 به نعیم نوشت کهبعد از رسیدن مژدهی فتح ري و خمس آن به دست امیرالمؤمنین، عمر 

 سوید در آنجا با مقاومتی روبرو نشد و شهربرادرش سوید بن مقرن را به سوي قومیس بفرستد. 

 به صورت مسالمتآمیز فتح گردید و به مردم گرگان و مازندران و شهرهاي مجاور پیام صلح

  دفرستاد و براساس پرداخت جزیه تسلیم شدن

  161تهذیب البدایۀ والنهایۀ ص.-

  .شرح جزیه روباال دادیم ابدا باج نیست در اسالم مراجعه کنید به متن باال

  اذربایجان هم با اندکی جنگ فتح شد 

لشکري جهت پیشروي در آذربایجان به آن سامان  بکیر بن عبدااهللا و سماك بن خرشه را با

کردند و پس از نبرد سختی خداوند مشرکان را  فرستاد. آنها با اسفندیار فروخزاد برخورد

  شکست داد و بکیر، اسفندیار را اسیر کرد

  م به اسفندیار رسید که به نزد مسلمانان اسیر بود، گفت:و چون خبر هزیمت بهرا

صلح میشود و جنگ خاموش شد و با بکیر صلح کرد و همه پذیرفتند و آذربایجان آرام  اکنون 

نوشتند و خمس غنایم را فرستادند و فرستادگان روانه شد وبکیر و عتبه این را براي عمر 

 کردند



 ه عتبه رسید نامه صلح و آشتی براي ساکنان آنو هنگامی که فرمانداري آذربایجان ب

  .نوشت

  )141/5، 142تاریخ الطبري ).((

چند فتح کوچک هم مثل فتح باب انجام شد که شاه ایرانی بنی اسراییل را قتل عام کرده بودنامه اي به سردار مسلمین فرستاد وامان 

  وامان نامه انجام شد  خواست

دین شبهه پراکنی میکنند که پیامبر ص اسالم با ترکها دشمنی داشته و گفته باهاشون بجنگید این نبردبا ترك ها که گاها میبنیم ملح

  فرمایش پیامبر ص فقط درمورد فتح ایران و نبرد با ترکهاست نه همیشه و جنگ بلکه فقط یه عده کم بودند:

 زاغپس با قوم ترك بجنگید و تا دویست فرسنگی از سرزمین بلنجر رفت، بار دیگر به 

  نیز با آنها غزاها داشترض  رفت و سالم ماند و در ایام عثمان بن عفان 

  )147إلى .(5/ 142تاریخ الطبري ) (

  جنک با ترکها بخاطر تعقیب و گریز به دنبال یزدگرد بود که این بزدل هرجا مسلمین دنبالش با لشکر میرفت به جایی دیگر پناه میبردم

  وگرنه ایران با سادگی بیشتر از اینها فتح میشد و باعث شورش مردم ان شهرها میشد

  مسلمین فرمان داده شده بودند که تا ترکها باهاتون جنگ نکردن جنگ نکنید این شبهه ضد ترك بودن مسلمین رو تکذیب میکند:

  اترکوا الترك ما ترکوکم

 

  .ما دام ترکها شما را کاري نداشتند، شما نیز آنها را کاري نداشته باشید«

المعجم الکبیر، الطبرانی. شـیخ آلبـانی روایـت ابـوداود را حسـن گفتـه، و 4304ن ابوداود شماره ) ،(سن(-

  .را موضوع و ساختگی خوانده است روایـت طبرانـی

 یزدگرد که دستش از همه جا کوتاه شده بود، نا امیدانه همراه خانواده و همراهان خود به

 هي سوم کشت نتقل میشد تا این که در زمان خلیفهصورت مخفیانه از شهري به شهر دیگر م

  شد

  )160/5تاریخ الطبري ).((-

  

 و برخی معتقد اند که عبدااهللا بن بدیل هجري کرمان را فتح کرد ،23سهیل بن عدي در سال 

 اند که عاصم بن برخی از مؤرخین نوشته . بن ورقاء خزاعی کرمان را فتح کرده است



ي داراي دشتهاي پهناور بود پس از نبردي سخت فتح نمود و ازآنجا عمرو، سیستان را که منطقها

 .به قندهار لشکر کشی کردند

مشــکاة 2537:شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنۀ: ش 168/5، 169تــاریخ الطــبري ) ((-

  .وانده استو آلبانی سند آن را حسن خ170انظر: تهذیب البدایۀ والنهایۀ ص ،5954، ش1678/3المصــابیح ) (

 171تهذیب البدایۀ والنهایۀ ص.-

  171ترتیب وتهذیب البدایۀ والنهایۀ ص.-

 بعد از این که عالء بن حضرمی با سپاه خود استخر را فتح نموده بود، ساکنان آن ناحیه به

 سرکردگی فردي به نام شهرك عهد شکنی کردند. آنگاه عثمان بن ابی عاص، فرزند و

براي سرکوبی آنان فرستاد. مسلمانان و فارسیان به جان هم افتادند  برادرش حکم را با سپاهی

  سرانجام سـپاه اسالم پیروز شد و شهرك توسط حکم بن ابیالعاص به قتل رسید و

  )١٦٦/٥تاریخ الطبري ).((-

اینجا هم ذکر عهد شکنی ایرانیان است  سوال اینجاست چرا هرجا لکشر اسالمی رفت وصلح کرد بعد از چندي 

ن مردم سرکش دست به عهد شکنی  زدند ایا غیر این است که برخی از سرداران ایرانی که از همان اول ای

چوب در النه اعراب میکردند مجدد درپی مخدوش کردن یک حکومت دارند که در کشور انها به دنبال صلح 

  بود؟

  

طلبی انهاست حتی در سند خود  سرتاسر تاریخ ورود اسالم به ایران نشان از این بد قولی ایرانیان و جنگ*

  این ملحدین که طبري است

  

ساریه بن زنَیم آهنگ فسا وداراب کرد و در آنجا جمع زیادي از فارسیان و کردها براي مقابله 

 با

او آماده شده بودند، و کار مسلمانان سخت شد که گروهی عظیم بر ضد آنها فراهم آمده 

مسلمانان و دشمنان در وقتی از روز، به نبرد در همان شب در خواب دید که بودند،عمر 

بودند، عمردر خواب دید که مسلمانان در صحرایی بودند که اگر آنجا میماندند محاصره 

کوهی که پشت سرشان بود پناه میبردند حمله از یکسو بود و پیروز خواهند  میشدند و اگر به

 .شد



 پرداخت. آنچه در خواب دیدهصبح روز بعد عمر مردم را گرد آورد و به ایراد خطبه 

 بود براي آنان تعریف کرد و ناگهان فریاد زد: ساریه! به سوي کوه بشتاب. و خطاب به حاضران

 فت: شاید خداوند صداي مرا به آنان برساند. ساریه نیز به سوي کوه رفت و بر دشمن پیروزگ

 گردید و شهر را فتح نمود

)- 

  )168/5، 169تــاریخ الطــبري ) (

انظر: تهذیب 5954، ش1678/3مشــکاة المصــابیح ) (2537:رح أصــول اعتقــاد أهــل الســنۀ: ش شــ

  .و آلبانی سند آن را حسن خوانده است170البدایۀ والنهایۀ ص ،

هجري کرمان را فتح کردهمچنین برخی از مؤرخین نوشتهاند که 23سهیل بن عدي در سال بعد 

قهاي داراي دشتهاي پهناور بود پس از نبردي سخت فتح عمرو، سیستان را که منط عاصم بن

  آنجا به قندهار لشکر کشی کردن نمود و از

  171رتیب وتهذیب البدایۀ والنهایۀ ص.ت-

  171تهذیب البدایۀ والنهایۀ ص.

 هجري به دست حکم بن عمرو و به کمک شهاب بن مخارق، سهیل23مکران در سال 

 ید. همچنین مسلمانان با پادشاه سند جنگیدند و غنایمبن عدي و عبدااهللا بن عتبان فتح گرد

  .بیشماري به دست آوردند

 نبرد با کردھا

 ابن جریر به سند خود از سیف از اساتیدش مینویسد که کردها و گروهی از فارسها تجمع

 بزرگی براي رویارویی با مسلمانان تدارك دیده بودند. در نواحی اهواز ابو موسی با آنها

 د ولی قبل از فتح، راهی اصفهان شد و ربیع بن زیاد را به جاي خود گذاشت وبرخورد کر

 مسلمانان پس از نبرد سختی با کردها، آنها را شکست دادند و غنایم بیشماري به دست

  فرستادندآوردند و خبر فتح با خمس غنایم را نزد عمر 

  172تهذیب وترتیب البدایۀ والنهایۀ ص.-

  

  ناسیو نالیسمی کوردي را هم سرکوبی کنیم تا بیش از حد عرب ستیزي صورت نگیرد اینجا جا دارد این حس



  

بسیاري از ایرانیان از همان آغاز کار، دین مسلمانی را «گوید: می» دوقرن سکوت«بدالحسین زرینکوب حتی در کتاب ع

ثنویت  یافتند ویاکان خویش برتر میاي را که عربان آورده بودند، از آیین دیرین نبا شور و شوق پذیره شدند. دین تازه

افزایند ایشان در ادامه می». شناختندي اسالم، شرك و کفر میشایبهمبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بی

که بخشی از ایرانیان نیز حاضر به پذیرش اسالم نشدند. برخی در این سرزمین ماندند و برخی نیز به هندوستان مهاجرت 

  ندکرد

  12-11. ص 1391عبدالحسین زرینکوب، کارنامه اسالم، تهران: انتشارات امیرکبیر،  .[1]

  269. ص 1392عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن،  .[2]

شاید کوردهاي عزیز بگویند این  درمقابل مسلمان ایستادن با فارسها نشان از قبول نکردن اسال 

  است اما توضیج ما:

درسته که اعراب باشمشیر به ایران وارد شدند ولی مسلمان کردن در ادامه با شمشیر نبود این 

نبرد باکورد ها به دلیل تبلیغات سرداران برضد اعراب بود وطبیعی بود که با گول زدن ان مردم 

خیزش انهارا در مقابل مسلمین بیگانه قرار دهند مورخین زیادي اب پاکی را بر این اسالم 

  وري که اسم گذاشتند ریختند مثالز

هجري خورشیدي، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته  1299، متولد احسان یارشاطر

 مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورك است. وي همچنین مؤسس و سرویراستار دانشنامه بزرگ ایرانیکا

اي تاریخی بر کسی پوشیده نیستهاست. جایگاه واالي علمی او در پژوهش ) (Encyclopædia Iranica) 

دین زرتشتی تحت : «ایشان در مقدمه کتاب ششم دینکرد، گفتند که عمده ایرانیان از روي اختیار مسلمان شدند

هاي کهن آزاد بود راه را براي اسالم هموار کرد و عمده فشار سپاه عرب و جذابیت کیشی که از قیود و سنت

»ا به استقبال دین جدید رفتند. جامعه زرتشتی که زمانی در اوج بود به اقلیتی ناامید تنزل یافتهایرانی ] 

شکست نظامی ساسانیان، هر چند دین زرتشتی را به زوال برد، اما : «ایشان همچنین در جایی دیگر گفته اند

مانه اجتماعی و مذهبی اواخر براي ایرانیان (مردم ایران) آزادي به ارمغان آورد، تا دیگر تحت سلطه ظال

ها را بر انگیخت. روشنفکران نخبه ایرانی خودشان را وقف دوران ساسانی نباشند. این مسأله نیروي خالقه آن

اسالم و زبان عربی کردند و به شکل گرفتن و گسترش تمدن جهانی اسالم کمک نمودند. با وجود اینکه هیچ 

متّحد نمودن مسلمانان موثر نبود، ولی مبالغه آمیز نیست اگر گفته  عنصري به مانند مذهب در جهان اسالم در

».شود ایرانیان سلسله جنبان توسعه تمدن اسالمی بودند  

  ."Cohen, Patricia. "A Lifetime Quest to Finish a Monumental Encyclopedia of Iran :بنگرید بھ



-of-encyclopedia-yarshaters-http://www.nytimes.com/2011/08/13/books/ehsan
history.html?_r=1-iranian  

  .١٣. ص ١٣٩٢تاب ششم دینکرد، ترجمھ دکتر فرشتھ آھنگری، تھران، انتشارات صبا، ک

: The Persian presence in the Islamic world, p. 90 (Chapter 1, By Ehsan Yarshater), edi�ed by Richard 

G. Hovannisian and Georges Sabagh  

-World-micIsla-Presence-https://www.amazon.com/Persian
Symposia/dp/0521591856  

شناس بریتانیایی، استاد مطالعات شرق دانشگاه لندن، درباره )، ایران2006-1920خانم مري بویس (

نویسد هر چند بعضاً فشارهایی وجود داشت، اما بسیاري از ایرانیان، در اثر اسالم آوردن ایرانیان، می

، جذابیت و سادگی تعالیم اسالم، و همچنین براي رهایی عواملی چون دعوت شورانگیز مبلغین مسلمان

  قوانین پیچیده و آزاردهنده زرتشتی، مسلمان شدند

  

) استاد دانشگاه مونیخ آلمان و 1990-1911شناس (دانشمند ایران  (Bertold Spuler)رتولد اشپولرب

ن در قرون نخستیتاریخ ایران «شناسی گوتینگن در کتاب مشهور خود؛ رییس اسبق مؤسسه اسالم

  گوید:می» اسالمی

تقریبا تمام ایرانیان بدون اعمال زور و فشار خارجی معتنابهی از طرف فاتحان، در مدت قرون اندکی  «

 .به اسالم گرویده اند

 سند کتاب:

  



برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، ترجمه مریم میر احمدي، تهران: شرکت  

  .240-239، ص 1. ج 1373و فرهنگی، انتشارات علمی 

  

  تحلیلی بر ایران قبل اسالم وبعد اسالم و دانشمندان اسالمی :

  

از قبیل حرفهایی که هر ملی گرا به خورد جوان هاي ما میدهد این -

است که اعراب وقتی به ایران امدند کتابهاي مارا سوزاندن واسالم هیچ 

  نداشت):علمی به ایران نیاورد (یا اصال دانشمند 



ته مغز این دوستان فقط یک شخصیت را در تاریخ ایران میشناسد انهم 

است که همواره اورا عادل و لغو کننده برده داري  کوروش هخامنشی

میدانند ابتدا به تحلیل این شخصیت میپردازیم بعد به سراغ دانشمندانی 

  که ایدولوژي اسالمی اورد و ایدولوژي زرتشتی نداشت میرویم: 

شاه هخامنشی که دستاویزي براي ضد حکومت بودن شده است و هر  این

ساله عده کمی ملی گراي ضد اسالمی در مقبره جعلی او گرد هم میان و 

شعارهاي ضد اسالمی واخوندي سر میدهند. به هیچ وجه ما از هیچ اخوند 

و حکومتی قصد دفاع به وسیله ي نقد این شاه نداریم فقط ذکري از محکم 

  اریخ میکنیم :ترین تو

  

  این جناب هخامنشی وقتی بابل رو فتح کرد در منشورش میخوانیم :

که یهودیانو از بند اسارت ازاد کرد اما این دلیل بر این نیست که مخالف برده داري 

  بوده است زیر سند دست اولی از همین منشور بر علیه این فکر داریم مثال:

  



ن کوروش از شاهان پر غرور بابلی هستیم  انهم به شرط در تصویر باال شاهد باج  گرفتن سنگی

  بوسه زدن بر پایش بنظر شما این اثري از لغو برده داري را بجاي میگذارد؟

و داري را لغگاه بردهداري نیست. او هیچقسمت از منشور وي سخنی از لغو برده اما به راستی در هیچ 

راي ب اي بسیار اندكجیرهد و بیگاري را برانداخت، یعنی نکرد. تنها اسیران یهودي را از بند آزاد نمو

داري در عصر داري نیست. روشن است که بردهبردگان قرار داد. لیکن این به معنی لغو برده

هخامنشیان (در زمان حکومت کورش و پس از آن) امري کامالً رایج بود. بردگان، همواره بخشی از 

 تدریاف مقابلِ در و	شدندان و کنیزان، رسماً خرید و فروش میي طبقاتی بودند، بردگي جامعهبدنه

  :بودند ثروتمندان و اشراف براي کردن کار به مجبور اندك، ايجیره

  قبل از میالد) آمده است  30مکتوبات پژوهشی دیودور سیسیلی (متوفاي  در

  . رانبها به تمیستوکل اهدا کردبزرگ) به عنوان هدیه تعداد زیادي برده و ظروف گي کورشکه خشایارشا (نوه

همچنین بنا بر اسناد تاریخی و الواح به جاي مانده، در عصر هخامنشیان در مقابل دادن قرض (وام) معموالً یک خانه یا 

داري در آن عصر وجود دهد بردهشد. که این نشان میبعنوان گروگان (ضمانت) گرفته می یک تکه زمین، یا یک برده

 به تولیدات، در بردگان از استفاده	)کردمی حکومت بزرگکورش از پس ها سال که(		زمان داریوش،داشت. حتی در 

  ].بودند دسترس در کار نیروي عنوان به بسیاري بردگان و یافت افزایش شدت

  منابع:

چاپ اول،  ،شارات جامى، ترجمه: حمید بیکس و اسماعیل سنگارى، انتدیودور سیسیلى، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخى 

  260ص  ، 1384تهران 

  399-398 ص ، 1 ج	،1382 دوم چاپ ،تهران ،نگاه انتشارات		،، تاریخ اجتماعى ایرانمرتضى راوندى

  391، ص  1، همان، ج مرتضى راوندى

  اريداریوش بازهم برده د به تصویر زیر از بیستون توجه کنید از داریوش هخامنشی که کسانی هستند با دستهاي بسته در خدمت



  

اما به کشتار شاهان هخامنشی برسیم با سندهاي دست اول از تاریخ که نه نقل پور پریرار هست 

نه شخصی ضد ایران باستان بلکه از محققین به نام تاریخ جهان هستند ایا اینها اشتباه میکنند 

  چند تهی مغز باستان گرا راست میگویند؟

  مثال:

 طمسل که است جهان حاضر حال شناسانباستان و شناسانایران بزرگترین از) M. A. Dandamayev( داندامایف#

  . استي اکد و باستانی پارسي هازبان به

  :ندیگویم) 15-5 بند ،3 ستون( نَبونئید رویدادنامه اساس بر ایشان

The Persians inflicted a defeat on the Babylonians at the city of Opis, captured 

Sippar.  

  : ترجمه

  . گرفتند را سیپار و کردند تحمیل) هایبابِل( هاياکد به رای سنگین شکست اوپیس،# شهر در پارسیان،

  :سند



� Encyclopædia Iranica, M. Dandamayev, Babylonian chronicles, August 19, 
2011  

  : نویسدیم دیگریی جا در

Cyrus created a bloodbath under the people and took away booty.  

  : ترجمه

  .گرفت بسیار غنایم و) نمود عام قتل را مردم( انداخت راه به خون حمام] اوپیس در[ کورش#

  :سند

� M. A. Dandamaev, A Political History of the Achaemenid Empire, 
NewYork: Leiden, 1989, Pp 47  

  

  اسکن کتاب



 انشناسایران برترین از و آلمان، گوتینگن دانشگاه استاد) Walther Hinz( هینتس_والتر#

  : دنویسمی النهرینبین به کبیر کورش تازش پیرامون» Darius und perser« کتاب در جهان

  

  � کشید آتش به را آن و درآورد تصرف به را اوپیس شهر خونین# نبردي در کورش

  104 ص. 1391 ماهی، نشر: تهران رجبی، پرویز مهترج ایرانیان، و داریوش هینتس، والتر �

  

اسکن کتاب

  

اینها نمونه اي از جنایات اسطوره ملی گراهاي ما هستند که رد خورتاریخی ندارند بعضی ها در رد این قضیه به 

رزمجو و حرفهایش استناد میکنند که انهم نقلی از ایشان بدون سند و مدرك است مثال زیر نوشته و نقل از 

  معلوم نیست این رفرنس هست یا تاریخ تولد 1389ان نوشتن رزمجو ایش

  



  طبق بهترین کتب تاریخی :اما برگردیم به خدمات اسالم بعد گسترش در ایران 

  )اسکاتلند کشور ادینبورگ دانشگاه در اسالمی مطالعات و عربی زبانِ يرشته استاد( وات مونتگمري یلیامو

 حاصل یآگاه اعراب، نویسندگی و تفکّر تجارب، وسیع گستره از که وقتی: «نویسدمی »ااروپ در اسالم تأثیر« کتاب در

 اقلن فقط اعراب. یابد گسترش و تحول توانستهنمی اعراب کمک بدون اروپائی ٔفلسفه و علم که شودمی روشن شود،

  نبودند، یونانی تفکّر

  .نمودندمی ترگسترده را آن نفوذ دایره و کردندمی ترزنده دندکرمی اتخاذ که را علومی که بودند اينابغه ناقالن بلکه

 دخو اوج در علوم این شدند، مندعالقه خود ساراسن دشمنان يفلسفه و علوم به عمیقاً م،1100 سال در اروپائیان که وقتی

 سالمیا دنیاي و اعراب از ندتوانستمی که را آنچه تمام گردند، نایل هاییپیشرفت به اینکه از قبل اروپائیان و بودند،

  .»کردند اقتباس و گرفته

  :منبع

 يصفحه ،1361 تهران، اول، چاپ مولوي، انتشارات آژند، یعقوب: مترجم وات، مونتگمري ویلیام اثر اروپا در اسالم تأثیر[

79[  

  دانشمندهایی که بعد اسالم امدند:

 خیرا خورشیدگرفتگی مناسبت به که متنی در دنیاست علمی منابع معتبرترین جزو که Live Science علمی سایت

 گرفتگی ماهو گرفتگی خورشید مانند هاییپدیده که بودند کسانی اولین جزو مسلمانان که میکند اعالم است کرده منتشر

 اولین زا یکی و مخترعین بزرگترین از تنها نه "هیثم ابن" نام به ایرانی مسلمان دانشمند و دادند قرار بررسی مورد را

 کاسیع هايدوربین شد باعث خود اختراعات با بلکه است تاریخ در گرفتگیماه و خورشیدگرفتگی کنندگانبررسی

  .آیند وجود به امروزي

-about-stories-curious-nce.com/59720https://www.livescie
eclipses.html?utm_source=notification 

 

  بآ جراحی، با مسلمان پزشکان. کوشیدند آن فراگیري در مسلمانان که بود هایی رشته ترین مهم از یکی پزشکی

  زا همچنان ها اروپایی مهنگا همین در. کردند می درمان را صفرا کیسه سنگ و کلیه سنگ و داشتند می بر را مروارید

  ارب نخستین براي آن در و نوشته را "الطب فی القانون" کتاب سینا ابن. کردند می استفاده خود بیماران براي زالو

  ردهک توصیف را چشم ریز اجزاي تمام و بود کرده شناسایی را مننژیت بود، داده تشخیص را سل بیماري بودن واگیردار

 بود شده بنا آن متن اساس بر اروپا پزشکی ،1700 دهه تا و شده ترجمه التین به 12 قرن در قانون. بود

 دقت معادل دقتی کم دست که کرد طراحی را جدولی ،شامی الدین تقی نام به عثمانی اخترشناس ،16 قرن طی

  این وجود با اما. گرفت قرار کپلر سیارات حرکت قوانین پایه و داشت دانمارکی اخترشناس براهه، تیکو مشاهدات



  امپراطوري و هند مغولستان، یعنی خود دوره هم مسلمان هاي کشور و عثمانی امپراطوري بعد قرن یک تنها افتخارات،

 .کشیدند دست علمی هاي نوآوري و ها پژوهش حمایت از صفویه،

 ترجمه شده سایت زیر :

personal.umich.edu/~sarhaus/MapsAndTimelines/Fall2007/Sulaka/Innovations%20GC.htm-http://www 

 :  نویسدمی آلمانی محقق هورتن، دکتر

  که است یینآ تنها گوناگون ادیان میان در و ساخته برقرار کامل هماهنگی و وحدت دانش و دین بین اسالم«

 .»نماید حفظ را پیوند عمل این يعرصه در گردیده موفق

 :منبع

  ،1350 اسالمی، التبلیغ دار قم،:دوم چاپ وجدانی، حسین: ترجمه جدید، علم و نوفل،عبدالرزاق،اسالم(

 385-384 صفحه

 از این منابع زیاد است جهت تحقیق بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/ 

دانان_اسالم_قرون_وسطیرده:ریاضی  

 

  اما چرا میگوییم اسالم در پرورش این اشخاص دخیل بوده است؟

 أفالیعقلون و أفالیتدبرون أفالیتفکّرون،

  جهان هاي رمز و راز در تفکر# به را انسان مختلف طرق از الهی مخلوقات به اشاره با بار ها صد آن بر علوه و

 کند می توصیه

 :گویدمی انسان ساختاراجتماعی کتاب در لوي

  در که مسلمانانی يانگیزه بودند، هایونانی تأثیر تحت که مسلمان پژوهاندانش از قلیلی يعده از نظر صرف«

 .»کنند مشاهده را الهی عظمت آثار خلقت عجایب در که بود کردند،این تحقیق علوم

 Levy. R, The Social Structure of Islam ,Cambridge: Cambridge University Press 1957) p.460( 

 

درباب اداره کردن  اباد کردن کشورها نه تنها مسلمین قدرتمند ضد فقر بودند و پیشتاز بلکه در نوع خودشان 

  اریخ زیر توجه کن:بی نظیر بودند اي ملحدي که میگی اسالم باعث فقر میشود به ت

 : نویسدمی صالبیدکتر

 



 نینچهم داشت؛ اهتمام سازيشیشه و دارياصطبل حریري، هايلباس منسوجات، سازي،اسلحه به الدین صالح«

  صالح تحفا اهتمام .»بود شده اقتصاد رونق سبب که گرفت رونق هاسفینه و هاکشتی ها،اسطول صنعت او عهد در

  کاري هر براي مخصوص بازارهایی شهر این در: قاهره شهر بناي و بناسازي و مرانیع به اهللا رحمه الدین

  ودهب وسایل و امکانات از گروهی مخصوص شد، ظاهر ایوبی عصر در که رئیسی بازارهاي اکثر«شده؛می ایجاد

 .بود نشده شناخته ایوبی عصر از قبل جریان این و

 :هابیمارستان بناي

 :اندبوده زیاد خیلی ایوبیون عهد در هابیمارستان 

  القشاشین ارستانبیم -األسفل المارستان -العتیق البیمارستان -المعافر بیمارستان -القنادیل زقاق بیمارستان 

 الناصري بیمارستان -السقطیین بیمارستان -)نظامیان مخصوص(

  بیمارستان اهده و المنصوري، الکبیر بیمارستان -اإلسکندریه بیمارستان -)الدین صالح خود توسط بناشده( 

  … دیگر

 !!هست آن حوالی و پایتخت در فقط این و

 … دادمی انجام را جراحی عملیات سر، موي يکنندهاصالح اروپا، در که ستحالی در این و

-اول لبنان، چاپ -صالح الدین األیوبی وجهوده فی القضاء على الدولۀ الفاطمیۀ وتحریر بیت المقدس، نشر: دار المعرفۀ، بیروت 

 345همان، صفحه 344م، صفحه  2008 -هـ  1429

 

 عمر بن عبدالعزیزضد فقر:

« ي بد بودن تقسیم ثروت است، پس سیاست جدیدش براي انصاف کردن عمر بن عبدالعزیز متوجه شد که تفاوت اجتماعی نتیجه

به این اهداف بخشی از وسایل عملی آن را رسم کرداندازي کرد، و عمر براي رسیدن (توزیع ثروت بین) فقراء و مظلومان راه : 

ي امالکی که ظالمانه غصب شدند به صورتی که امیران و بزرگان بر آنها منع امیران و بزرگان از دسترسی به ثروت امت، و مصادره -

ه نشوند، به عنوان اموال عامه تلقی المال، و اگر شناختچیره شدند، و بازگرداندن این اموال به اصحابش (اگر شناخته شوند) یا به بیت

شدمی . ها از طریق زکات و ي آنکنندهها و تأمین سطح کفایتهاي فقیر و محروم و رعایت کردن حال آنزیاد انفاق کردن بر گروه

کننده بودالمال که این سیاست را انجام داد و هدف از این سیاست، رساندن مردم به حد کفایتبیت  

  

mohammed.com/abd%20aziz.pdf-http://madrasato  منبع :  

                   http://www.alhiwartoday.net/node/3950 
  



هرجا قران وسنت پاي گذاشت و رعایت شد شاهد شکوفایی شدیم هرجا دین ومذهب ناقص 

  قر و بدبختی در جهان شدرسانده شد باعث ف

  :اما بحثی درباب کتابسوزي اعراب در ایران و تیر خالص بر پیکر این قضیه

شاید از دیرباز این قضیه را شنیده باشید که اعراب به ایران امدند تمام کتب مارو از بین بردند وسوزاندن اینهم  

ملحدین و اسالم ستیزان در قالب ملی یکی از دروغهاي شاخ دار تاریخی است که در فضاي مجازي از جانب 

  گرایی نشر داده میشود 

 گترینبزر حتی که است ضعیف بسیار اسنادهایش و ندارد وجود تاریخ در اعراب سوزي کتاب درباب سندي هیچ

  :اند کشیده عقیده این به بطالنی خط نگاران تاریخ و غرب اندیشمندان

  

 تخریب تانداس امروزي دانشوران اکثر که است باور این بر "یهاسکندر کتابخانه" کتاب نویسنده ترامبل،_کلی

  .دانندمی نامعتبر را مسلمانان دست به اسکندریه کتابخانه

Kelly Trumble, The Library of Alexandria, Robina MacIntyre 
Marshall, p. 51 

 

د هاي کپی پیستی تحقیق خو البته این ابو تاب ها فقط از دوقرن سکوت زرینکوب گرفته شده است و طفلک

تاریخ نداشتند بیشتر مقلدن تا محقق یعنی حرفشونو از یک شخصی  میگیرند بدون هیچ تحقیقی در باب ان 

مطلب زرینکوب گافهاي زیادي در دوقرن سکوت از لحاظ تعصب وکینه داده است نمونش همین کتابسوزي است 

   اسالم میپردازد  :که بعدها پشیمان میشود و درکتب بعد به تجلیل از 

  

 دروصف توالی شبکه نباید میکرد سانسور و داشت مشکل روایات این برسر حکومت اگر نکنیم فراموش: نکته

 حانیترو نحو به بیشتر اینها میدانیم پس میداد تحلیل و سند طبري تاریخ از رض عمر و مسلمین خونریزي

  .یدفرمای سرچ دراپارات میتوانید ضررش به تا بود حکومتی

پس دوستان اسالم ستیز نگید چاپهاي بعدي زرینکوب بخاطر فشار حکومت سانسور شد اصال سانسور میشد چرا 

 فرار نکرد یه کشور دیگه مثل شاهین نجفی ازش حمایت کنند؟

اصل امانتداري تاریخی همین است اگر اشتباهی  از مورخی شد اعتراف کند بزرگی و روشنگري ان مورخ 

  .است



  

مر این بود که عزیزان تمام حوادث اغاز جنگ ایران ومسلمین رو در تاریخ تحلیل سند به سندي کنند و خالصه ا

با دروغهاي اسالم ستیزان اشنا بشوند طبق هر کتابی ممکن است این کتاب خالی از اشتباه نباشد لزا مارا مورد 

د اي تا به االن چنین محکم ومستند به نقهمچنین قابل ذکر است هیچ کتابچه "عفو قرار دهید توانمان همین بود 

ماه کار تحقیق داشته است وتمام سعیم بر 3دراین قضیه در فضاي مجازي نپرداخته است این کتاب نزدیک به 

 این بوده که از منابع دست اول استفاده کنم.

 جمله نوگرا وهمچنین تشکري هم میکنیم از کانالهایی که در نشر این متن یاري رسان موحدین بودند :از 

 ردشبهات ملحدین و پاسخ جوان مسلمان به اسالم ستیزان التماس دعاي خیر.

 پاسخ جوان مسلمان بھ اسالم ستیزان


