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 یهَدَی وَ لَم یُترَک سُدًاَلحَمدُ ِهللِ الَّذِی خَلَقَ االِنسانَ فَ

 دَرَکاتِ االَشرارِ  وَضَعَ  وَ  دَرَجاتِ االَبرارِ  رَفَعَ

 صَلَّی اهللُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیّینَ وَ

 هدِیّینَ المَ ۀِاَهلِ بَیتِهِ الهُدا وَ  

 ینَمیعِ االَنبیاءِ وَ المُرسَلجَوَ 

******* 

**** 

** 

* 



  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

2 

 

 فهرست مطالب

 تعریف تاریخ -الف

 دوره های تاریخی -ب

 انواع تاریخ -ج

 سنت های تاریخی -د

 اهمیت علم تاریخ -ه

 فواید تاریخ -و

 محرک های تاریخ -ز

 موضوع علم تاریخ -ح

 تاریخ نگاری در اسالم -ط

 آسیب شناسی تاریخ -ی

 ریخ نگاریاصول تا -ک

 انواع تاریخ نگاری -ل

 مکاتب تاریخ نگاری -م

 مبادی تاریخ -ن

 اهمیت تاریخ اسالم -س

 شرق شناسی و استعمار -ع

 نبوت  و خداپرستی -ف

 اوضاع جزیرۀ العرب -ص

 وقایع دوران پیامبر)ص( -ق

 تاریخ خالفت و امامت -ر

      منابع و مآخذ -ث   ماندیشمندان غیر مسلمان و اسال -ت   مورخان متقدم اسالمی -ش



  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

3 

 

 "تبه فکرت و دل را به حکمت آشنا ساخا به نام خدایی که جان ر"

 تعریف تاریخ -الف

                                                                  مشتق شده، در باب تفعیل، ت أریخ شده و اسم فاعل آن، مؤر خ می باشد.    َ َ َأ ر خ از واژه  (History) تاریخ           

                                       رسیان، عمدتا  به معنای تعیین زمان برای از نظر لغوی در بین اقوام و ملل مختلف نظیر یونانیان، یمنیان و پا

شناسایی یک واقعه به کار رفته است و از نظر اصطالحی به معنای آشکارکردن احوال انبیاء، رهبران، حاکمان 

وحوادث بزرگ طبیعی و غیر طبیعی مثل جنگ ها، فتوحات، زلزله ها، سیل ها، امراض فراگیر و ساخت بناهای 

         "علم حوادث گذشته بشری و قوانین مترتب بر آن حوادث"ی معتقدند: تاریخ مهم در زمان خاص است. برخ

ادها خدتاریخ، اندیشه و تحقیق در باره ر"می باشد. ابن خلدون مورخ مسلمان و پدر علم جامعه شناسی می گوید:

ایی یک واقعه شناس لذا تاریخ" تاریخ علمی است که از حکمت سرچشمه می گیرد. و علل و عوامل می باشد و

. از زمانی که "زمان، مکان و واقعه" :از ندو عناصر تشکیل دهنده تاریخ عبارتاست مکان خاص  مهم در زمان و

بایی یا الفکه از چپ نوشته می شد هیروگلیف تصویری مصری یا میخی ایرانی خط  ،سال پیش 0033 بشر حدود

 آن را ماقبل تاریخ به حساب می آورند. جزء تاریخ و قبلاز نظر ثبتی،  ،را اختراع کردفینیقی 

 دوره های تاریخی -ب

دوره قدیم یونانی که  -1تقسیم نمودند:  دوره 4بندی تاریخ حیات علمی بشر را به  مورخان در یک تقسیم      

 474سال در  دست اقوام وحشی ژرمناز ادوار بسیار گذشته چون عصر حجر تا انقراض امپراطوری روم غربی به 

با سقوط امپراطوری روم شرقی توسط محمد فاتح  1400تا  474دوره قرون وسطی از سال  -2 دی است.میال

دوره قرون جدید با کشف قاره  -0سال است.  1333عثمانی و فتح قسطنطنیه و تبدیل آن به استانبول به مدت 

به زمان فعلی و گذشته  ه مربوطدوره معاصر ک -4و ظهور پدیده رنسانس در اروپاست.  1442آمریکا در سال 

ی صدر اسالم مربوط به قرون وسط تحلیلی نزدیک که آثار و مظاهر آن پیداست. به این ترتیب قلمرو بحث تاریخ

 است.

 انواع تاریخ -ج

 .در زمان و مکان خاص که به ما منتقل شده است وقایع و احوال گذشتگان علم بهعبارت از تاریخ نقلی،  -1

اند که تاریخ فایده علمی ندارد و تنها مجموعه ای از اطالعات مربوط به گذشته است و ما بنابر این برخی گفته 

اآلن در زمان دیگری با شرایط جدیدی مواجه هستیم و تاریخ در حکم داستان سرایی و غیبت مردگان و نبش 

 قبر اموات است.
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وجه باید تالبته است. قایع گذشته رسی علل و عوامل و پیامدهای ویا علمی، عبارت از برتاریخ تحلیلی،  -2

دارای  یاریختوقایع . استدرست تاریخ نقلی اگر معتبر باشد به عنوان مواد اولیه تشکیل تحلیل تاریخی داشت که 

تحلیل می کند. هنر تحلیلگر تاریخ عالمانه تاریخ می داند که آن را و باطن است. باطن تاریخ را متخصص ظاهر 

 قرار می دهد. در معرض نگرش اندیشمندان معاصر،چنگال اسارت زمان بیرون می آورد و  این است که وقایع را از

ر آینده د حاکم بر تحوالت تاریخی و تبیین کم و کیف تکرار آن هاکلی از کشف قوانین  تعبارفلسفه تاریخ، 

  ست.ا

 سنت های تاریخی -د

     ه، قوانینی دائمی که قابل تکرار هستند، استنباط    از تحلیل های تاریخی در باره وقایع رخ داده گذشت           

در واقع ثمره در زمان حال و آینده می باشند.  آن ها سنت های تاریخی می گویند و قابل تحققبه  می شود که

تجزیه و تحلیل های فلسفی، عبرت های منطقی است که قرآن بارها به آن اشاره کرده است و می تواند چراغ راه 

 (knowledge)                                      و صرفا  مجموعه ای از اطالعات و دانش ها  (Sciense)لذا تاریخ، یک علم است بشریت باشد.  آینده

 ، بلکه برای بیدار شدناب رفتن انسان ها نازل نشدهبه خوسرگرمی و قرآن نیز برای حکیمانه نیست. قصص 

. جلوه های این سنت های ستدر همه زمان ها چگونه بهتر زیستندرس آموز یافتن، عبرت گرفتن و بصیرت 

. مشهود است در فرهنگ بومی جوامع مختلف به زبان ضرب المثل ها و سخنان حکمت آمیز بزرگان تاریخی،

هر کاری انسان بکند مانند توپی است که به دیوار بزند، دوباره به " "چاه است.ته چاه کن همیشه در " مانند:

. "هر عملی عکس العملی دارد" "نداز که ایزد در بیابان دهدت باز.تو نیکی کن در دجله ا"  "خودش بر می گردد.

  "و آن راستی است. در جهان راه یکی است"

بیانگر سنت های الیتغیر الهی است که در عالم امکان به  و ارشادات پیامبر اکرم)ص( آیات قرآندر مکتب اسالم 

آدمی اگر هر کار کوچکی چه خیر و   َ َّ    َ      َ َ  ذ ر ۀ  خ یرا  ی ر ه. َ َ   َ  َ   ِ    َ ف م ن ی عم ل م ثقال   :وضع شده اندصورت ثابت و نظام مند 

خدا  ،اگر خدا را یاری کنید . َ  ُ َ ّ   َ    َ ُ و  ی ث ب ت ا قدام ک م  ِ   َ  ُ ُ   َ  َ  ُ  ُ ا ن ت نص ر  اهلل  ی نص رک م چه شر انجام دهد نتیجه اش را می بیند.

  َّ  ِ  ُ    َ  َ      إن  ل لم تقین  م فازا   کند.ز مؤمنان دفاع می . خدا ا ِ َّ   َ  ُ   ِ ُ  َ ِ   َّ   َ   َ ُ  ا ن  اهلل  ی داف ع  ع ن  ال ذین  آم ن وا هم شما را یاری می کند.

   ِ  م م ن  َک ه گر را می گیرد. حیل حیله شوم، دامن َ  َ   ُ    َ  ُ    َّ         ِ َ  ِ ِ و الی حیق  الم کر  الس ی ء إال  ب ا هل ه   پیروزی با پرهیزکاران است. 

ر )مانند قوم طالوت در مقابل لشکبر گروه زیاد پیروز شوند. چه بسا گروه کمی ِ َ    َ   َ   َ َ َ   ِ َ    َ   َ    ف ئ ۀ  ق لیل ه غ ل ب ت ف ئ ۀ  ک ثیر ۀ . 

کومت ح    ُ  ُ  َ  َ   َ َ    ُ  ِ  َ   َ  َ   َ َ    ُ  ِألم لک  ی بق ی م ع  الک فر  و  الی بق ی م ع  الظ لم )ص( پیامبر لوت و یاران موسی در مقابل لشکر فرعون.(جا

 نشانه پایان حکومت حاکمان ظالم است. ،ظلم  َ  َ  ُ   ِ ُ  ُ َّ ِ    ُ ُ  ِ ا لب غی  آخ ر  م د ۀ  الم ل وک .د. وام دارد، اما باظلم دوام نیابد با کفر
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َ َفَأَنَجَيناَهََوََأَصحاَبَالَس» ََ َ َ ََ  َ  ََ َ َ َََ َ َ   ََ َ َفيَنَةََوََجَعَلناهاَآَيَةََلَلعاَلَميَنَ  َ َ  ََ َ  َ ََ  َ  ََ َََ ََ َ َ  َ َ َ ََِ  )کشفَبقايایَيکَکشتیَدرَترکيه(51َََََََعنکبوت/ََ«َََََََ ََ 

َََ َفاَلَيَوَمََنَنَجيَکََبَبَدَنَکََلَتَکوَنََلَمَنََخَلَفَکَآَيَةََوََإَنََکَثيرَاََمَنَالَن» َ َ  َ َ ََ َ  ََ َ َ ََِ َ َ َ  ََ َ َ  َ  َ َ َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   ََ  َََِ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ َ اَسََعَنَآياَتناََلغاَفَلوَنَ  َ  َ َََ  ََ ََ ََََ َ َ  َ ََِ  عون()بقايایَجسدَموميايیَشدهَفر29َیونس/«َ

خداوند ساختار نظام خلقت آسمان و زمین و موجودات را بر اساس حق آفریده و آن ها را به جریان انداخته است 

، چنان چه نقطه جوش و انجماد صد و قوانینی که در علم فیزیک حاکم است و انحراف از آن ها غیرممکن مانند

 دعنوان یک ظرف بی اراده که هر چه داخل آن بریزی خدا به انسان روده و معده سالم داده نه تنها بهصفر است. 

د نعسل را جذب می ک ،دو گرنه پس می زنقبول کند بلکه هر آن چه مطابق با ارگانیک آن باشد قبول می کند 

ممکن نیست  در عالم عمل لیتر خون را تصفیه می کند. 73روزانه و سم را دفع می نماید البته با کمک کلیه که

رود به ذلت نیافتد چنان چه نم کسی ظلم بکند وممکن نیست  ال اختالس بکند و رسوا نشود؛کسی از بیت الم

پهلوی، صدام حسین، حسنی مبارک در عصر ابراهیم و فرعون در عصر موسی و بنی امیه در عصر امام حسین و 

ما نظام ا ط گشتند،ان ساقو نظام های سلطنتی، بعثی و دیکتاتوری آن در دوره معاصر چنین شدندو معمر قذافی 

امام حسین)ع( بر سبیل جمهوری اسالمی علی رغم اجماع جهانی بر علیه آن، همچنان استوار و پویا ماندگار شد. 

                        ا و ال ی رون  ا ن  الحق  . ایشان فرمود: به اهدافش رسید کشته شدن همه یارانش،ا شروع کرد و علی رغم حق قیامش ر

ب)س( در مجلس یزید . حضرت زین                ف ی ا م ۀ  ج د ی                                                الی ت ناه ی ع نه . ا ن ی خ رجت  ل ط ل ب  اال صالح                                الی عم ل ب ه  و  ا ن  الباط ل 

زید ای ی                                                                                              ف ک د ک ید ک  و اسع  س عی ک  و  ن اص ب ج هد ک  ف و  اهلل  الت مح و ذ کر نا و  ال ت میت  و حی ن ا. ه فرمود:شام قاطعاندر 

ما را  توانی ناممی ن به خدا قسم توکار گیر و از هیچ اقدامی دریغ مکن،  ما به هر فریب و نیرنگی که داری بر ضد

 )ع(سال در باره امام حسین03می گوید: من  پتروشفسکیدانشمند روسی امروزه . محو کنی و شریعت ما را بمیرانی
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قالل فقیت در استمهاتما گاندی پس از مو شان است؛جو نتیجه رسیدم که خون حسین هنوز به اینو تحقیق کردم 

     کان  ن  ا کاری که من کردم درسی بود که از عاشورا گرفتم. مردم یمن می گویند:  :هند از استعمار بریتانیا، گفت

 ا ند مگر با کشتن ما پس ای موشک هاگر دین پیامبر نمی ما ذینا        واریخ خ      یا ص      نا ف    تل   ق   ب    ال     م ا   ق    ست     م ی        محمد ل      دین 

 .در کربال هستیم اربعین حسینی میلیونی 23 راه پیمایی هدشا اکنون وما را دریابید 

 تاریخعلم اهمیت  -ه

و میراث ماندگار  ها، کارنامه عملکرد دولت هاملت  در واقع شناسنامه هویتجهان ملل و دول تاریخ         

دن چند هنگ و تمشناسنامه ای که عالوه بر تبیین اصالت و نژاد جامعه بشری، بیانگر فرست. اندیشمندان بزرگ ا

 ست.ا اعتقادات دینیو در قالب نظام اجتماعی و دولت ها  هزار ساله و نقاط اوج و انحطاط عملکرد جمعی ملت ها

می گوید: ع جبت  ل ه ؤ الء  اال عاظ م  م ل ک وا ا لف  تاریخ تمدن ایرانیان عظمت در مورد ق( 44سلطان سلیمان اموی)م

ن ا س اع ۀ  و  م ل کن ا م أ ۀ  س ن ۀ  و  ل م ن ست غن  ع نه م س اع ۀ . شگفتم از این بزرگان ایرانی که هزار سال س ن ۀ  و  ل م ی حت اج وا ا ل ی

حکومت کردند در حالی که یک ساعت به ما اعراب نیاز نداشتند ولی ما صد سال حکومت کردیم و یک ساعت از 

                                              ن می گوید: ا کث ر  ح م ل ۀ  الع لم  الع ج م .چنانچه ابن خلدو مشاوره و مساعدت آنان بی نیاز نبودیم.

 "گام برداشته است. ،مشتاقم بدانم چگونه انسان در طول تاریخ از توحش به سوی تمدن"ولتر می گوید: 

نسل هایی زحمت می کشند و تمدنی را "می گوید:  مورخ و پدر علم جامعه شناسی در کتاب العبر ابن خلدون

آیند و می خورند ولی تالشی نمی کنند، لذا تمدن را ازدست می دهند و چند نسل  می سازند، بعد چند نسل می

ن  َ َ َ َ  ِف خ ل ف  م  قرآن می فرماید:  " تحقیر می شوند. دوباره نسلی می آید و خیزش بر می دارد و تمدن ساز می شود.

پس از آنان، فرزندان ناشایستی جای آنان  .  ا  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ّف س وف  ی لق ون  غ ی     ِوات  َه       َّوا الش  ُع  َب   َّات  َو     َلوۀ       َّوا الص    ُضاع  َا   َ  ِ ِ   َ   ب عد ه م خ لف 

 (04پس به زودی گرفتار شر گمراهی شان می شوند.)مریم/نماز را تباه کردند و پیرو شهوات شدند،  را گرفتند،

در دوران دفاع مقدس، ما "است. شهید سردار سوداگر می گفت:  جامعه عد تغییر فرهنگ            انی ما از ب امروزه نگر

 "حفظ کردیم، اما امروز جامعه مان را داریم از دست می دهیم.دشمن خارجی  از شرمملکتمان را 

تمام پیشینیان خویش نزیسته ام، اما در کردار آنان نظر  ه اندازهسرم، اگرچه من بپ"د: می فرمای رت علی)ع(حض

ده ا یکی از آنان بوگزارش های مربوط به آنان اندیشیدم و در آثار آنان مطالعه کردم آن گونه که گوی افکندم و در

از گذشته  .مزیسته ا بلکه گویا با عبرت گرفتن از کارهای آنان که به زمان من ختم شده، با اولین آنان تا آخرینشان

        که پاره های تاریخ با یکدیگر همانند است و در نهایت، پایانش به آغازش  ا آینده اش را چراغ عبرتی سازدنی

 )ص( فرمود: تاریخ معلم انسان هاست.پیامبر (01)نهج البالغه/ ل دگرگونی و رفتنی است.امش در حامی پیوندد و تم

           «محکوم به تکرار آن هستند. ،کسانی که نمی توانند گذشته را به خاطر آورند»می گوید:  جورج سانتایانا
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نند سالخوردگان می اندیشند و حکما می گویند: در سرزمینی که مردم آن جا تاریخ می خوانند، خردساالنشان ما

   در سرزمینی که مردم تاریخ نمی خوانند، سالخوردگانشان مانند خردساالن می اندیشند.

 فواید تاریخ -و

 آموزی و کسب تجربه عبرت -1

 "ینَمرِکانَ عَاقِبَۀُ المُج کَیفَ   فَانظُرُوا فِی االَرضِ  سِیرُوا قُل "با دقت در آموزه های قرآن کریم که می فرماید؛ 

 م که در مسیر پژوهش و تحقیق درمتوجه می شوی ()تحقیق کنید، تدقیق نمایید و عبرت بگیرید (101)آل عمران/

چراغ راه آینده  احوال ملل و نحل جوامع بشری، حکمت های گران سنگی نهفته است که باید آن ها را شناخت و

شه ، عبرتی برای صاحبان اندییقینا در سرگذشت آنان"ی االَلبَابِلَقَد کانَ فِی قَصَصِهِم عِبرَۀٌ ِالُولِ"خود قرار داد.

 وَ ذِکْرَى وَ مَوْعِظَۀٌ الْحَقُّ ذِهِجَاءَکَ فِی هَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَب تُ بِهِ فُؤَادَکَ وَ کُالًّ وَ است.

ان حقایق و بیبرای تو حکایت کردیم به خاطر تحکیم قلب تو  تمام سرگذشت پیامبرانی را که( 121)هود/ لِلْمُؤْمِنِینَ

وَاتَّعِظُوا بِمَن کانَ قَبلَکُم  قَبلَ اَن یَتَّعِظَ بِکُم مَن "امام علی)ع( فرمود:  و پند و تذکری برای مؤمنان است.

از پیشینیان خود پند گیرید پیش از و  "بَعدُکُم وَارفُضُوها ذَمِیمَۀ  فَاِنَّها قَد رَفَضَت مَن کانَ اَشغَفَ بِها مِنکُم.

آن که پسینیان از شما عبرت گیرند. دنیای نکوهیده را برانید، زیرا دنیا کسانی را از خود رانده است که پیش از 

پدر علم تاریخ، هرودوت سفرنامه نویس یونانی، فائده اصلی تاریخ را استفاده   (02شما شیفته آن بوده اند. )خطبه/

چون فرایند کاربردی تحقیق تاریخی این است که بدانیم چه  تگان برای عبرت آیندگان می داند.از تجربیات گذش

از نظر اخالقی، عبرت آموزی و درک حکمت است  بنابر این مهم ترین ثمره تاریخ بوده، چه شده و چه خواهد شد.

  .و منجر به شقاوت می گردداز این که چه کارهایی خوب است و منجر به سعادت می شود و چه کارهایی بد است 

فردی  در رسیدن به اهداف ملت ها و دولت هاکسب تجربه مستند از نحوه عملکرد  تاریخ، موجب از نظر اجرایی

 .علی)ع( می فرماید: تجربه بزرگترین استاد است چنان چه امیرالمؤمنین امام است و مدیریتی حکومتی اجتماعی،

 

 

 

 

 

 حکما می گویند:

 ، آباد می گرددبا عدالت فراوانی می یابد،مملکت با سخاوت، 

 با خرَد، ثبات می پذیرد،  با شجاعت، حفظ می شود  

 و با ریاست، اداره می گردد.
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 هالک شدند خانه های صخره ای قوم عاد که

 ۀ یَعَاتِ صَرْصَر  ح یبِرِ فَأُهْلِکُوا عَاد  وَأَمَ ا

 
 

 آثار شهر صخره ای پترا در اردن از اصحاب حجر در قرآن

 (42 /حجر)   آمِنِینَ بُیُوتا  الْجِبالِ مِنَ یَنْحِتُونَ کانُوا وَ الْحِجْر أَصْحابُ
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 یداستان شانیا از( ص)رسول اهلل اصحاب یروز طاووس، بن دیس العبادات منهج و الدعوات مهج کتاب از نقل به

 هخالص. شد معروف غار اصحاب ثیحد به کهنمود  نقل را یتیحکا( ص)حضرت آن و کردند تقاضا را گذشتگان از

 بردند اهپنی در کوه بود غار به و گرفتار باران سختی شدند تن که با یکدیگر همراه شده بودند سه یروز که نیا

 کی ما کدام هر ایخدا که ندکرد خدا به یرو انآن. مسدود کرد را غار در و فرو افتاد کوه یباال از یسنگ انناگه اما

ود خدایا تو خ :گفت یکی. شود باز غار در یکن قبول اگر که میده یم قرار واسطه میداد انجام خالصانه که یکار

 کی زا شانیبرا که داشتم و دو کودک خردسال ریپ مادر و پدردر حالی که شبانی می کردم  منبهتر می دانی که 

میان خار و خاشاک گرفتار شدم و شبانه دیر به  بار کی دادم یم قبل از کودکانم ها آن به و گرفتم یم ریش بز

ر بچه هایم شیبدون این که اول به   هم من و نده بودرفت خواب به گشنه ها آن کردم فراهم ریش تا خانه رسیدم و

 و خورد تکان یمقدار سنگ که بود گاه آن. خوراندمغذا را  ها آن به و شدند داریب آن ها تا دممان منتظر ،دهم

 من اب تا دادم او به صد دینار شیازمندین هنگام به و بودم شده میعمو دختر عاشق :گفت یدوم. شد باز یا روزنه

 ردخو تکان سنگ گرید یمقدار آن گاه .گذشتم او از لذا هستم حرام تو بر من گفت هنگام آن در اما کند خلوت

 در و کردم ریاج کارگر چند من :گفت سوم نفر که نیا تا شوند خارج توانستند ینم اما که آسمان دیده می شد

 راضی به اجرت خود نبود و گفت بر من ستم نکن و رفت و من هم که نفر کی جز به دادم را اجرتشان ،کار انیپا

 ها نیا گفتم ردیبگ را اجرتش ،آمد بعد از مدتی دیرس گوسفندگاو و  چند به و کرد کتبر و زدم کار به را او سهم

 د.افتنی ییرها و رفت کنار کامال  سنگ که بود جا نیا. رفت و برداشت را همه تعجب، با هم وا ؛ لذاتوست مال

 ود پرهیزگارمی ش  یریپ به  یگبر  هر  نه  ور         است  یغمبریپ  وهیش  بودن پاک  یجوان در
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 :تجربیات تاریخی اجتماعی نیز در آیین بهتر زیستن مؤثر است. چارلی چاپلین بر اثر تجربیات زندگی می گوید

ساعت خرید اما ، رختخواب خرید اما خواب نه ،می شود خانه خرید اما آشیانه نه که با پول آموخته ام
زن خرید اما  ،دارو خرید ولی سالمتی نه، کتاب خرید ولی دانش نه ،مقام خرید ولی محبت نه ،زمان نه

 قلب خرید ولی عشق نه.، زندگی نه
 در انتخاب شریک زندگی 

 به دنبال یافتن سیرت زیبا باشیم نه فقط صورت زیبا  چون هر چه زیباست

 همیشه خوب  نمی ماند اما آن چه خوب است همیشه زیباست. 

 خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهایی که داریم

 اشتن  چیزهایی  که  دوست  داریم.نه د

 زندگی زیباست هرچه نازیباست

 تقصیر  از  ماست. 

 بازسازی تمدن احیاء و  -2

از فواید مطالعه تاریخ ملل ونحل، این که از بازخوانی تاریخ به ضرورت بازسازی تمدن فراموش شده پی می بریم. 

  هر ارزشمند آن کشیده اند و رنج ها برده اند.تمدنی که اساطیر مملکت ما زحمات زیادی برای بارور شدن مظا

سوم پس از امروزه در نسل  .می بخشد امید و اخالق ،تاریخ با شکوه یک ملت، به جان آن ملت، روح حماسه

کیلومتر  03هستیم؛ در دوران جنگ تحمیلی توپ های ما حداکثر  شاهد رشد بی سابقه در صنایع دفاعی انقالب

می نوردد. در فن آوری در  کیلومتر است و قاره ها را 0333، برد موشک های بومی ما                       ب رد داشت اما هم اکنون

کشتی های  طالعاتی، زیردریایی ها وساخت هواپیماهای نظامی، پهپادهای ا پرتاب ماهواره، دانش هسته ای، ،نونا

وجه به با ت رانیا به نسبت یغرب یها دولت واهمه. بسیار باالیی، پیدا کرده ایم آهنگ رشد غول پیکر قاره پیما،

 دخو ساله هزار چند تمدن رشد آهنگ به دوباره انیرانیا ترسند یم ها آن که است جهت نیا بهتحریم  پنج دوره

 وبه عدالت و حکمت در اوج اقتدار  را بشر حقوق نسخه نیاول ؛ همان تمدنی که در آن، کوروش کبیر،دنبرگرد

 تعریف می کند. زیآم مسالمت یستیهمز عدالت وبرقراری  ی را در، تمدنی که حیات جامعه بشرنوشتمصلحت 

(Justic and Peacefull Suttelment)    ن را سر لوحه منشور حیات جامعه بشری دانسته کریم آقرآن   

 یسعد عرش دراین حقیقت را  الملل نیب جامعه ( و44)آل عمران/ "م ُک   َین  َب      َنا و   َین  َب     ٍواء  َس    ۀ  َم  ِل    َی ک  َل     ِوا ا    َعال    َل ت  ُق "

 :است هنمود حک ملل سازمان ساختمان بدر سر بر ه وافتی
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     رارق نماند را عضوها دگر  روزگار آورد درد به یعضو چوکه در آفرینش ز یک گوهرند  گرندیکدی یاعضا آدم یبن

      .    ٌ  ِ      جال  م ن فارس َ     َ    ِ  ُ  ِ     َ ّ   َ َ   َ ُ ُ  ِل و کان  الع لم  ب الث ر ی ا ل ت ناو ل ه  ر که حضرت رسول اکرم)ص( فرمود:  سبقه تمدنی است اینبا 

 یَخرُجُ اُناس  مِنَ .الد فارس به آن دست خواهند یافتباندیشمندانی از  ،اگر قله های علم در ستاره ثریا هم باشد

مردمانی از مشرق زمین برای زمینه سازی حکومت حضرت مهدی قیام  المَشرِقِ فَیُوَطِّئُونَ لِلمَهدِی اَی سُلطانَه

مردم مشرق زمین، عقول راسخ  ،مردم مغرب زمین معتقدند"ابن خلدون می گوید:  (77/01-ر)بحار االنوا می کنند.

 )تفاوت ها و تناسب ها برای شناخت "وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبا  وَ قَبائِلَ لِتَعَارَفوُا" می فرماید: کریم قرآن  "تری دارند.

تی از موقعی لذا (.که عامل انحطاط می گرددو معرفت است که عامل کمال انسان است نه برای تعارض با یکدیگر 

ت  اِنَّ لِرب کُم فِی اَیّامِ دَهرِکُم نَفَحَا" بگیریم چنان چه پیامبر خاتم)ص( فرمود:ها را بهره بیشترین که داریم باید 

 شمردید.آن ها را غنیمت پس قرارداده  یسودمند موقعیت های در دوران زندگی شما، خداوند  "ااَل فَتَعرَضُوا لَهَا

 

 

 پروفسور مجید سمیعی می گوید:

 اگر ما به سابقه دیرین خود، نگاه کنیم می بینیم که در اصل، "

 "دانشمندان ما، بن مایه های علوم را به جهان غرب صادر کردند.

 گوستاولوبون در تاریخ تمدن اسالم و عرب می گوید:

مسلمان نشسته اند. آن زمانی که مکانیک سفره دانشمندان هم کفار، هم گالیله و هم نیوتن، همگی با واسطه بر سر "

 "م را در مکتب هندسی خود، تعریف می کرد.دیم، ابن هیثم، معادالت درجه سوما با چرتکه مشغول محاسبات بو

 "مرکز مطالعات استراسبورگ و جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسالم اعتراف می کنند"

     سینا ابن  ،ادب در جهان با وجود دانشمندانی چون فارابیقرن چهارم هجری، قرن طالیی علم و "

بوریحان بیرونی، عمر خیام نیشابوری، محمد خوارزمی، خواجه نصیر بن هیثم، ادریسی، زهراوی، اا

 "زین الدین دمشقی بود. غیاث الدین کاشانی و زکریای رازی، قطب الدین شیرازی، الدین طوسی،

 ن فَضائلِ العِبادِاِنَّ الت اریخَ مِن اَنفَعِ العُلومِ کَما قیلَ نُوع  مِن المَعادِ وَ اِحیاء  مَااندَرَسَ مِن رُسُومِ البِالدِ وَ مَاانتَسَی مِ

ودمندترین علوم است به گونه ای که گفته شده نوعی بازگشت و زنده کردن آداب و رسوم قدیمی  تاریخ از س

 سرزمین ها و کرامت های بزرگان گذشته است که فراموش گشته اند.
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 ی     و مل  محافظت از میراث فرهنگی -3

 

 

 

 

 

 "خط نستعلیق ریشه پارسی و فرهنگی ماست"

 

 استشاهنامه فردوسی حافظ زبان پارسی و حماسه ملی 

 

  "میده دشمن به هنیم  که آن از به       میده کشتن به تن  سر به سر همه"

نِیَّۀ  لَّۀ" –"امام علی)ع( اَلَموت َو ََل الدَّ  امام حسین)ع( َهیهاَت ِمنَّا الذِّ

 "ارس میراث کهن و جاودان ایران باستان استخلیج ف"

  ومحافظت از میراث ارزشمند فرهنگی ، فایده استراتژیک تاریخ فرهنگ و تمدن 

رمشهر که مورد اختالف بین مانند شهر خ تمامیت ارضی مملکت باستانی است.

 دلیل ثابت کرد جزء ایران است. 2ایران و عراق با نام مُحَمَّره بود که امیر کبیر به 

 سندی مبتنی بر فرمان سلطان سلیم عثمانی که خرمشهر، جزء بالد فارس است.-1

 حضور بالفعل مردم ایرانی که از قدیم در آن شهر ساکن هستند. -2
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 مظاهر تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانیان در کالم مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای:

 "چادر بهترین نوع حجاب و نشان ملی ماست" 

 آشنایی با راز و رمز علوم دینی -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لَّجُ نَّالَ یعِ الدّینراشَ قهِفِ لیعَ عینا مُ اریخُالت 

  رُّالس  وَهُ وَ مانِالزَّ وَ رفِی العُلَعَ یٌّبنِمَ ۀِرعیَّالشَّ حکامِاالَ 

 .هاءِقَی الفُتاوِفَ اختالفِ وَ لِسُالرُّ عِرایِشَ ختالفِی اِفِ

 قیق قوانین دین کمک می کند چونعلم تاریخ به فهم د

 زمانی است و این  احکام دینی مبتنی بر شرایط عرفی و 

 پیامبران و نظرات فقهاست.و رسالت راز تفاوت ادیان 
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 ک های تاریخمحر  -ز

ه اند دادتاریخی جامعه بشری نظرات متفاوتی خ در مورد عوامل مؤثر بر تحوالت دانشمندان و فالسفه تاری           

صاد. و اقت از جمله: تأثیر مشیت الهی، دین و مذهب، جبر تاریخی، جغرافیای طبیعی، حاکمان مقتدر، نوابغ روزگار

ردم اراده جمعی م ریخ بشرتحوالت مختلف در تال و ح ل و ن ل لکن به اعتقاد قرآن، مهم ترین عنصر سازنده تاریخ م 

اِنَّ اهللَ الیُغَی رُ مَا "  و "وَ اَن لَیسَ لِالِنسانِ ااِل  مَا سَعَی"آن سرزمین می باشد، چرا که بر اساس آیات شریفه 

مشیت الهی بر این قرار گرفته که سرنوشت هیج ملتی تغییر نکند مگر آن که  "بِقَوم  حَتَّی یُغَی رُوا مَا بِاَنفُسِهِم

، بخواهند تغییر و تحولی سازنده در مسیر سعادت و کمال یا ضاللت و انحطاط با اختیار و انتخاب خود آن ملت

انسان  عقالنی دبیر و ارادهند، اما آن ها در ید قدرت و تل متعدد مزبور هم مؤثرخویش ایجاد نمایند. اگرچه عوام

 رد ولی مستقال  موجب تحول تاریخی نمی شوند.از آن ها در رسیدن به اهداف خود بهره می ب قرار گرفته و

 موضوع علم تاریخ -ح

هر علمی دارای موضوعی خاص می باشد که تمام مسائل و مباحث آن علم، حول محور آن موضوع، طرح           

و بحث می شود. مانند بدن که موضوع علم طب، عدد موضوع علم ریاضی، روابط بین مواد موضوع علم فیزیک  

مواد موضوع علم شیمی، تکلیف موضوع علم فقه و کلمه موضوع علم نحو می باشد. لذا کنش و واکنش  خاصیت

انسان نیز موضوع علم تاریخ می باشد یعنی عمل و عکس العمل انسان در جهان طبیعت مادی و جامعه بشریت 

 د.نی شواست که وقایعی را ایجاد می کند و آن ها به عنوان نقاط عطف تاریخی ثبت و ضبط م

 نگاری در اسالم تاریخ -ط

اعراب در زمان جاهلیت که حدودا  صد و پنجاه سال قبل از بعثت پیامبر خاتم)ص( لحاظ می گردد، هم          

به دانش انساب)تبارشناسی( و هم به دانش تاریخ تحت عنوان ایام العرب مانند عام الفیل توجه داشتند. ولی در 

اِنَّ اهللَ بَعَثَ مُحَمّدا  صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ  لی که حضرت علی)ع( می فرمود:حد محدود و شعرگونه به شک

می  تا این که در نیمه اول قرن دوم هجری که دوره امام صادق)ع( به شمار   مِنَ االَعرابِ یَقرَأُ کِتابا  لَیسَ اَحَدا 

و دوره ای است  ز به وجود آمدن کتاب در اسالمن آغاافسانه و تاریخ، مخلوط با هم نقل می شد و همان زما ،آید

که اعراب برای نوشتن افکار و اندیشه های خود از نثر استفاده کردند. امام صادق)ع( برای کتابی که توأم با افسانه 

از  .می فرمود افسانه گمراه کننده است و نباید در تاریخ راه یابد ی باشد، ارزش تاریخی قائل نبود وو اشعار خیال

طرفی به دلیل عنایت ویژه خداوند متعال در قرآن از نظر پرداختن به بیان سرگذشت ملت های پیشین و انبیای 

 (ه ثبت و ضبط سیره پیامبر اکرم)صسلف و عبرت گرفتن از تاریخ گذشتگان و همچنین توجه ویژه مسلمانان ب

ذا از همان آغاز ظهور اسالم تاریخ نگاری در دانش تاریخ، هم چون درختی تنومند در جهان اسالم، بارور شد. ل
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اسالم با جستجو، گردآوری و نقل اخبار و روایاتی در باره رویدادهای خاص که تا آن زمان سینه به سینه نقل می 

آغاز گردید. با رشد تألیف اخبار و احادیث و وجود برخی تحریفات از جعلیات معاندان اسالم ناب و دشمنان  ،شد

 ( مسلمانان کوشیدند تا اخبار و روایات را با نقد و ارزیابی و تحقیق بپذیرند. اهل البیت)ع

راوی که حدیث معتبر تعدیل آنان از جهت برخورداری از عدالت معنای شناخت راویان حدیث و به  علم رجال

  بار حدیث به خاطر فاسد بودن راویمی باشد و جرح یعنی اشکال وارد کردن به اعت

به عنوان ابزارهای تخصصی صحت و سقم و عقل معنای مطابقت مفهوم روایت با قرآن و سنت به  علم درایه

 مورد استفاده قرار گرفت. احادیث و روایات

 آسیب شناسی تاریخ  -ی

در طول تاریخ ادیان الهی، دو نوع تحریف از سوی معاندان صورت گرفته که موجب انحراف اندیشه های             

است: یکی تحریف های لفظی که در اصل اسناد و کتابت کتاب های مقدس دست برده اند و  جوامع بشری شده

دوم تحریف معنوی در برداشت های غلط و به تعبیر دیگر تفسیر به رأی مطابق با نظر شخصی که با اصل نظر 

حرافی مقاصد ان شارع مقدس مغایرت داشته است. این گونه تحریفات در کتابت تاریخ اسالم نیز برای رسیدن به

جهل و بی دقتی، صورت گرفته که موجب پایین آمدن  توسط حاکمان و معاندان یا هم از روی تساهل،به عمد 

 یم.می پرداز تاریخ ارزش اسناد تاریخی شده است. لذا در این قسمت به یاد آوری مهم ترین اسباب و علل تحریف

 میان مورخ و وقایعو مکانی فاصله زمانی  -1

 مذهبیگرایش های  فات فرقه ای ووجود اختال -2

 تعصبات قومی و گرایش های نژادی -0

 اختناق  شدید  و  فشار  فرمانروایان -4

 اسرائیلیات  و روایت های افسانه ای -0

 منع تدوین حدیث  به دستور خلفا. -4

 اصول تاریخ نگاری -ک

ر گان از گذشتگان باشد از اعتبابرای این که مکتوبات تاریخی که قرار است اسنادی برای بهره مندی آیند          

و صحت بیشتری برخوردار باشد و خواننده را به انحراف و گمراهی نکشاند، رعایت اصول و ضوابطی طراحی شده 

است که تاریخ نگار را کمک می کند به درست نوشتن وقایع تاریخی به خصوص که مورخ از نظر زمانی با دوره 

، ضمن این که باید وجدانا  تعهد داشته ه می خواهد تاریخ گذشته را بنویسدوقایع مربوطه فاصله دارد و با واسط

 .باشد که عمدا  تاریخ را تحریف نکنند
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 توجه به همه علل و عوامل مؤثر در ایجاد یک واقعه تاریخی -1

 پرهیز از اظهار نظر شخصی یا گرایش و تعصب فرقه ای -2

 یخی واقع گرا و امانت دار بودن در جمع بندی نقل های تار -0

 در نظر گرفتن شرایط زمان واقعه و آداب و رسوم مردم -4

 پرهیز از اعتماد همه جانبه به نویسندگان قبل از تحقیق -0

 توجه به زبان حکایت مردمی نه پادشاهان و درباریان -4

 توجه به روح حقیقی حوادث تاریخی فارغ از تعصب -7

 جامع برای بهره مندی آیندگان. ارائه نظریه تحلیلی -7

 

  نگاری تاریخانواع  -ل

 را بر مبنای اسامی کتاب های نوشته شده، طبقه بندی کرده اند:اسالم  تاریخنگارش برخی از مورخان، انواع        

ب غزوه نویسی مانند کتاو که در باره سیره پیامبر اعظم)ص( سیره ابن هشام کتاب ند مان سیره نویسی -1

 است. جنگ های پیامبر)ص( در بارهمغازی واقدی 

مانند تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری و اخبار الطوال دینوری که از زمان حضرت  ،خ عمومی و تقویمیتاری -2

 در سده چهارم به صورت سالشماری تألیف شده است.مثال   ،استخود مورخ حیات آدم تا زمان 

 .ویانخ غزنقعه صفین از نصر بن مزاحم و تاریخ بیهقی در باره تاریمانند و  ، در باره یک واقعهنگاریتک  -0

 شق ابن عساکر و تاریخ بخارا از نرشخی و تاریخ بغداد خطیب بغدادی.م تاریخ د  ، مثلنگاری محلیتاریخ -4

 م.زمانند انساب االشراف بالذری و جمهرۀ انساب العرب ابن ح شجره نویسی(-)تبار شناسیب شناسیس ن  -0

 ه پیامبر)ص( و تابعین.در مورد صحابمنیع بن سعد مانند طبقات محمد  ،نگاری طبقاتیتاریخ -4

 ر ابن خلدون و البیان و التبیین جاحظ.ب مانند الع  ،نگاری فرهنگی و اجتماعیتاریخ -7

 .کوفی ری و الفتوح ابن اعثمالذ لدان ب مانند فتوح الب  ،نگاری فتوحاتتاریخ -7

 عودی.مسروج الذهب ابن اثیر و م فی التاریخ مانند الکامل  به صورت گزارش پیوسته،نگاری خبریتاریخ -4

 فهانی.ج اصر و مقاتل الطالبیین ابوالف  هوف سید ابن طاووسو ل  فخن حسین ابو م المقتل  ،قتل نویسیم  -13    

 قریزی و فتوح مصر و اخبارها از ابن عبد الحکم.مانند خطط م ه و منطقه ط خ  در باره ،طط نویسیخ  -11     

ر دکه دانشمندان بیوگرافی و  ی تاریخی نوشته شدهتاب هامجموعه کنویسی، منظور دائرۀ المعارف  -12     

 ت.گرد آوری شده اس ،ندیم و کشف الظنون حاجی خلیفه ان و الفهرست ابنکل عیان ابن خ یات اال ف و  مثل کتبی
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  مکاتب تاریخ نگاری -م

ت مشترکی داشته و مکتب تاریخ نگاری عبارت از اندیشه جمعی تعدادی از علما در یک حوزه که نظرا           

مردم از آنان پیروی می کردند می باشد. حاصل زحمات علمای سلف و پیروانشان به تشکیل پنج مکتب بزرگ 

 تاریخ نگاری اسالمی انجامیده است که در بین آنان مراتب امتیاز و یا نقص برای توجه بیشتر محققان وجود دارد:

قرآن، تفسیر، فقه و احکام که قوت و حدیث، حتوای با مرکزیت مدینه و م نگاری حجاز؛ مکتب تاریخ  -1

اعتبار اسناد آن به دلیل نزدیک بودن به مرکز حکومت اسالمی و بیت شریف پیامبر اعظم)ص( از اهمیت 

 و استواری بیشتری برخوردار است.

 وبا مرکزیت بصره که با تأثیر پذیری از موقعیت های فتوحات و ایام مهم  نگاری عراق؛ مکتب تاریخ -2

 انساب به ثبت حوادث پرداخته اند.

با مرکزیت سوریه و غلبه پندارهای جاهلی امویان در پی کسب مشروعیت نگاری شام؛  مکتب تاریخ  -0

 سیاسی و دینی و حکومتی که از اعتبار بسیار کمی برخوردار است.

مده یان به وجود آبا مرکزیت صنعاء که متأثر از ادعاهای قومی و قبیله ای امو نگاری یمن؛ مکتب تاریخ -4

 است.

که ضمن ترجمه آثار کهن فارسی به تدوین مجموعه هایی پرداخته شده  نگاری ایرانی؛ مکتب تاریخ -0

که به نوعی احیاگر اندیشه شعوبی گری در اثبات ارجحیت نظام تمدنی و دیوانی ایرانی بر عربی بوده 

و تجربه ایرانیان در مورد نظام اداری است. در این خصوص باید متذکر شد اگر چه فرهنگ و تمدن ایران 

و حکومتی و ارادت مسلمانان ایرانی به پیامبر و اهل بیت ایشان بر اعراب غلبه داشته است به گونه ای 

که ایرانیان علیرغم اختالف زبانی خیلی بهتر مفاهیم بلند و ارزشمند اسالمی را نسبت به اعراب درک 

لکن بنا به نظر علمای بزرگ شیعه چون شیخ مفید این مسئله  کردند و به آن ها جامه عمل پوشاندند

 نباید ابزاری انحرافی برای سودجویان و معاندان قرار گیرد که توهم غلبه بر اصل دین اسالم پیش آید.
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 مبادی تاریخ  -ن

بر اساس یک واقعه مهم  غالبا  جنبه اختیاری و قراردادی دارد و تعیین مبدأ تاریخ برای هر ملت و دولتی             

 تعیین شده است:چند مبدأ تاریخی  زندگی اجتماعی بشر،در تاریخ  .و منطقه ای صورت گرفته است تاریخی

معروف به تاریخ مختلط عبری قوم یهود که مبتنی بر سال  )ع(ابوالبشر هبوط حضرت آدمآفرینش و  -1

روز کمتر سال  13ادار که به خاطر اختالف شمسی از ابتدای فروردین و به نام ماه های قمری نیسان تا 

 عبری است. 0770معادل  1044ماه محاسبه می شود. سال  10قمری از شمسی هر چهار سال یکبار 

 رکیه.ی در شرق تی بر کوه جودبا استقرار کشت (و شیخ االنبیاء ابوالثانی البشر) )ع(طوفان حضرت نوح -2

پس از هزار سال  مقارن دی ماه ماه ژانویهمبر؛ البته بیت لحم در ماه سپتا در میالد حضرت مسیح)ع( -0

 میالدی است. 2317هجری شمسی معادل  1044سال  .ابتدای سال مسیحی تعیین گردید

ل با سجیل ابابیتوسط پرندگان  سوار به کعبه و هالکت سپاه فیلحمله لشکر ابرهه  عام الفیل به اقتضای -4

 .میالدی است 073)ص( در سال اول عام الفیل و که مقارن با والدت حضرت محمد در مکه مکرمه

که موجب تشکیل حکومت اسالمی در مدینه در ماه ربیع االول  از مکه به مدینه هجرت پیامبر خاتم)ص( -0

 قمریماه محرم ابتدای سال هجری چهار سال پس از رحلت پیامبر، البته  ، مبدأ تاریخ اسالم گردید؛شد

 د.تعیین گردی

 ؛یستن تکوینی است و قرار دادیو مل طبیعی تاریخ تقویمی بر اساس دو عا مارش سالیانه والزم به ذکر است ش 

یعنی گردش زمین به دور خورشید که یک سال شمسی به آن اطالق می گردد و  یا خورشیدی تاریخ شمسی -1

 اول دی ماه یهژانو وردین در اول فصل بهار در تاریخ هجری شمسی وبرج در سال دارد که با فر 12روز و  040

 .در تاریخ میالدی آغاز می گردد

سال قمری ماه پی در پی یک  12شبانه روز و  03تاریخ قمری یعنی گردش ماه به دور زمین که حدود  -2

  د.می گرد آغاز  یهودیان تاریخ عبریاول بهار در که با ماه محرم در تاریخ هجری قمری و ماه نیسان در  محسوب

 (1040+421= 2314را اضافه می کنیم مانند: ) 421عدد  ری شمسی به میالدیتبدیل تاریخ هجبرای 

از فرمول هارتنر، تبدیل تاریخی را انجام داد؛ به این صورت  می توان به هجری قمری تبدیل تاریخ میالدیبرای 

یم می ری( تقس)اختالف بین سال شمسی و قم47/3را از سال میالدی کم کرده و حاصل آن را به  422که عدد 

هجری قمری میالدی(، زمان پایان جنگ های صلیبی به 1241-422÷47/3 =443)هجری قمری کنیم. مانند: 

هجری قمری( سال شروع جنگ های صلیبی به میالدی به دست  474×47/3+ 422 =1344)میالدی  و برعکس

 می آید. 
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ست و تکالیف شرعی بلوغ به سال با توجه به این که سال هجری قمری یازده روز از سال هجری شمسی کمتر ا

سال برای  10قمری باید عمل شود و تاریخ شناسنامه ای ما ایرانیان به هجری شمسی است، باید سن تکلیفی که 

ی شوند مسال و نه ماهگی مکلف  7در سن سال قمری برای دختران است را به دست آورد؛ دختران  4پسران و 

 بلوغ تکلیفی شرعی می رسند که نماز و روزه واجب است. ماهگی به سال و هفت 14و پسران در سن 

 4 سال7=0/0-4  0/0=03 ÷ 44 =11 × 4    #   4/0 سال14=10-0/0    0/0 =03 ÷140 =11 ×10

باید توجه داشت ما ایرانیان ضمن رعایت ضوابط شرعی و تکلیفی در امور مذهبی مانند مناسک حج در ماه های 

اقتصادی و  مری عمل می کنیم، در امور کشوری،مطابق با ماه های ق رمضان، عده، ذی الحجه و صیامذی الق

نیم می کاز تاریخ هجری شمسی استفاده هجرت پیامبر  گذشته قبل از اسالم با حفظ مبدأآموزشی طبق سنت 

ص خصو و از نظر شریعت اسالم منعی ندارد ضمن این که با آموزه های قرآنی نیز تناسب دارد آن جا که خداوند در

اشاره به دو نوع محاسبه زمانی دارد؛  )قرن سوم میالد مسیح( تعداد سنواتی که اصحاب کهف به خواب رفتند

 ی اطالق می شود. سال، به سال قمر 034سال به سال شمسی  و  033که   ثَالثُ مِأۀ وَ ازدَادُوا تِسعا 

 بودن را دارید چرا تاریخ )ع(ادعای شیعه اهل بیت ایرانیان اشکال گرفتند که شما عالوه بر این برخی از اعراب به

        رسمیتان به شمسی است که جواب مزبور را باید داد ضمن این که اگر قرار باشد، ابتدای سال رسمی کشور

اول محرم باشد، طبیعتا  تعطیالت و تفریحات مطرح می شود که با دهه اول محرم که ائمه ما تأکید بر سوگواری 

علیه السالم به خاطر حفظ اسالم اصیل و حقانیت والیت داشته اند تحت الشعاع قرار می گیرد و همان امام حسین 

جشن عروسی بر پا می کنند یا به می شود که برخی از معاندان مسلمان، روز عاشورا را روز مبارک می دانند و 

 می پردازند. خانه تکانی 

 تاریخ اسالم اهمیت -س

اریخی صدر اسالم، از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است به گونه ای که امام سجاد)ع( شناخت وقایع ت        

. ما سرگذشت جنگ های پیامبر خدا)ص( را کُن ا نُعَلِّمُ مَغازیَ رَسولِ اهللِ کَما نُعَلِّمُ السُّورَۀَ مِنَ القُرآنفرمود: 

موزش می دادیم. از این جهت به طور اجمال به به مسلمانان تعلیم می دادیم هم چنان که سوره ای از قرآن را آ

 :تا اهمیت و ضرورت آن بیشتر مشخص شود برخی از فواید شناخت تاریخ اسالم اشاره می کنیم

 است.( ان یهود ، نصارا و مجوسادیو مکمل تصدیق کننده  )دین پیامبر خاتمآشنایی با دین اسالم  -1

 (باذن اهلل ت پیامبر نظیر شق القمر و نزول قرآن)بررسی شرایط وقوع معجزا اثبات اعجازات وحیانی -2

 )شناخت سیره عملی و گفتاری پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و آله(  نبوی آشنایی با سنت -0

 ی ایران و روم()وضعیت اجتماعی، اقتصادی و دینی جزیرۀ العرب و کشورهاشناخت اوضاع صدر اسالم -4
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 در مقابله با دشمنان و حمایت از مؤمنان و رفع اختالفات()سیاست های پیامبر آشنایی با تدابیر پیامبر  -0

 ()یاران پیامبر که ایشان را درک کردند و ایمان آوردند مانند سلمان و ابوذرآشنایی با صحابه پیامبر -4

 )مثلث شوم یهودیان نژاد پرست، مشرکان قریش و منافقان مسلمان(آشنایی با دشمنان پیامبر -7

 ، فتوحات و پدید آمدن مذاهب و حکومت های اسالمی.یر و خالفتدر غد پیامبر شناخت جانشینی -7

 .و مدنی ، حقوق قضاییعلم الحدیث، فقه و اصولعلوم اسالمی چون تفسیر قرآن،  و توسعهآگاهی  -4

حتی امروزه حکومت های اسالمی با توجه به شناخت وقایع تاریخی صدر اسالم و تجربیات به دست آمده به را

 ی دشمنان اسالم را پیش بینی، ارزیابی و راهکار مقابله با آن ها را ارائه دهند.توطئه هامی توانند شگردها و 

 شرق شناسی و استعمار -ع

یکی از موضوعاتی که در حوزه شناخت تاریخ جوامع اسالمی از سوی غربی ها صورت گرفته مسئله شرق             

هش هایی که دانشمندان غربی در باره آداب و رسوم بر این اساس شرق شناسی عبارت است از پژو شناسی است.

ملل و نحل شرقی و تاریخ فرهنگ و تمدن آنان انجام داده اند. البته اصل شناخت جوامع بیگانه امری است 

 علم تاریخارزشمند که در قرآن نیز به آن اشاره و توصیه شده است و در گذشته دانشمندانی چون هرودوت پدر 

ریحان بیرونی ابن بطوطه و فردوسی به مطالعه و تحقیق در مورد جوامع شرقی و غربی ابو و یعقوبی، مسعودی،

پرداخته اند و اهداف انسان دوستانه ای را دنبال کرده اند که در آثارشان هویداست. لکن در سده های اخیر این 

تاده طور گسترده به راه افحرکت به صورت نظام مند در دانشگاه های غربی با برپایی کرسی های شرق شناسی به 

ت شرق، توسعه نظام سلطه و رسیدن به اهداف منفعت طلبانه با استعمار از شناخ غرب است که هدف اصلی

الم مسلمانان باید با شناخت اس باشد که میو تغییر فرهنگ شرقی ها  و تحریف تاریخ اسالم فرهنگی و اقتصادی

سیاسی و اقتصادی آنان مقابله کنند و اجازه  ،طئه های فرهنگیبا تواصیل از طریق اسناد و کتاب های معتبر 

ماهواره ای با برنامه های ند پروژه های آنان که به شکل های مختلف مانند راه اندازی کانال های تلویزیونی و نده

              ساخت سریال های متنوع خانوادگی و یا برگزاری جلسات توجیه و تفسیر اسالمی آن گونه که خودشان 

 ی که غربی ها در پروژه شرق شناسی دنبال می کنند عبارتند از: استعمار اهدافبرخی می خواهند، به ثمر برسد. 

 تأویل نصوص اسالمی بر اساس پیشداوری ها و تفسیرهای منحرفانه و صدور احکام خودسرانه با روایات جعلی.

 یش به سوی فرهنگ لیبرال و سکوالر غربی.تحقیر فرهنگ مذهبی شرقی چون حجاب و ایجاد جذبه در گرا

 معرفی اسالم به عنوان فرآورده ادیان یهودی و مسیحی و متأثر شدن شیعه از فرهنگ ایرانی زرتشتی.

 توجیه رشد اسالم به واسطه جنگ طلبی و فتوحات و نشان دادن چهره منفی توحش و تحجرگرایی از اسالم.
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  و نبوت یخداپرست -ف

به شکل های مختلف روح پرستش را به منصه ظهور رساندند درونی با توجه به فطرت خداجویی  انسان ها        

نمایی را به عبودیت صحیح راه ی را برانگیخت که آنانپیامبران دچار انحراف گشتند به همین دلیل خداوند که اکثرا 

 مختلف بشر می پردازیم:در این قسمت از نظر تاریخی به انواع مظاهر خداپرستی در بین اقوام  کنند.

 .اند بوده آن یداع امبرانیپ تمام که گانهی یخدا به اعتقاد د،یتوح. 1

 که در بین زرتشتیان رواج داشت. (منیاهر) ها یبد یخدا و( مزدا اهورا)  ها یخوب یخدا به اعتقاد ت،یثنو. 2

                      پسر یخدا=  نإب( ب  درپ یخدا=  بأ( الف ؛ کرده حلول زیچ سه در که خدا کی به اعتقاد ث،یتثل. 0

                 )مسیح پسر خدا، خدا در مسیح حلول کرده یا خدا با مسیح متحد شده(  . القدس روح یخدا=  القدس روحج( 

 کا بارَمُ ینِلَعَجَ وَ ا یّبِنَ ینِلَعَجَوَ الکتابَ یَآتانِ هللِابدُی عَن اِ ن آمده است که حضرت مسیح فرموده است:آقر در

مرا مایه ی برکت قرار داده  همانا من بنده ی خدا هستم )نه پسر خدا( به من کتاب و نبوت را داده و نتُما کُ ینَاَ

 پیامبر و اولیاء اهلل هرکجا که باشند مایه ی برکت و رحمت هستند.  در هر کجا که باشم. بنابر این

 سه گانه. نگویید خدای  ۀثَاللوا ثَقوالتَ :قرآن در رد نظریه  مسیحیت می گوید

و الهه های زیادی ساخته ذهن و توهم بشر بین  اند گرفته نظر در خدا کی یموجود هر یبرا یعنی وع،الن  رب . 4

خدای آب با نام هایی چون )آناهیتا و خدای دریا، ، دیخورش یخدا ی ستاره،خدا مانند. مردم عبادت می شدند

 ساوه را می پرستیدند و در زمان تولد پیامبر اعظم)ص( آن دریاچه ناگهان خشک شد. میترا( یا آنان که دریاچه

اگر در زمین و آسمان خدایانی جز خدای یکتا وجود  تادَسَفَاهلل لَ ال اِ ۀٌهَآلِ و کانَلَقرآن در رد این توهم می گوید: 

 داشت نظم عالم به هم می خورد و همه چیز از بین می رفت. 

 .شد یم ینگهدار به عدد روزهای سال کعبه در ب ت 043)ص( امبریپ بعثت زمان در که یپرست بت ، یاتیوثن. 0

از نظر مشرکان این بت ها شریک خدا در ربوبیت بودند و آن ها را واسطه بین خود و خدای عالم می دانستند که 

 از هر شریکی و همه به او نیازمندند.خدا بی نیاز است  اهلل الصمدقرآن در سوره توحید در رد این نظریه می گوید: 
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 پیامبران نبوت

گو ال بهترین افراد را به عنوان انسان ها از بین کمالبه سوی  نجات بشر از گمراهی و هدایتخداوند برای            

  الگو هستند: نوع انسان ها  برخوردار از چهار انتخاب و انتصاب می کند چرا کهبرای این رسالت مهم، 

  برای زنده ماندن(و زاد و ولد   کردن کار، )خوردن، تفریح عوام الناس که مظهر طبع اند. -1

  (دارند )غرور و تکبر و قدرت طلبی و خود خواهی. پادشاهان که مظهر نفس اند -2

ولی عقل به تنهایی جوابگوی همه  ندازعقل و حکمت و تدبیر صحیح برخوردار). حکما که مظهر عقل اند -0

  (ای بشر و گذشته و آینده او نیست.نیازه

برخوردار از تمام سجایای و و علوم آینده و گذشته تمام حقایق هستی آگاه به ). ندمظهر حقیقتپیامبران که  -4

  (.اخالقی و کماالت معنوی هستند

 ی بریم؛م با دقت در آیه ذیل پی به ابعاد شخصیتی پیامبران به عنوان انسان کامل برای هدایت و رهبری بشریت

  ما به خاندان  ابراهیم( به تحقیق 04)نساء/ عظیما  آتیناهُم  مُلکا  الکتابَ وَ الحکمهَ وَ قَد آتینا آلَ ابراهیمَفَ

  بیان کننده سه موضوع مهم است: فوقایی بزرگی را عطا کردیم. آیه شریعت و حکمت و فرمانرو

پس هرکس به دنبال مکتب سعادت  دینی، پیامبرانند. یعنی مرجعیت کتاب و شریعت را به آن ها داده ایم. -1

  پیامبران پیروی کند. بخش است باید از

آن ها به تمام علوم و حقایق هستی  ها داده ایم. یعنی مرجعیت علمی، آن ها هستند. علم را به آن حکمت و -2

  به صورت علم لدن ی آگاهند.

د شایسته ترین افرا یز به آن ها تعلق دارد ومرجعیت سیاسی نانروایی و حکومت داده ایم. یعنی ها فرم به آن -0

 بنابر این وظایف اصلی پیامبران، فقاهت، قضاوت و حکومت بوده است.  برای رهبری جامعه اند.

 یامبران الهیپویژگی های 

 از جانب خدا به آن ها وحی می شده است. -1       

 داشتند.قدرت اعجاز برای اثبات دعوی نبوت به اذن اهلل  -2

 برخوردار از عصمت بودند یعنی از هر گونه گناه و خطا و فراموشی در ابالغ رسالت مبر ا بودند. -3
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 دند:پیامبران الهی دارای مراتبی بو

 (124333) .قلبی و رؤیاهای صادقه به عنوان وحی الهی و برخوردار از الهامات از عوالم غیب خبردار است نبی؛

 (نفر بودند 010)مرسل وو مأمور ابالغ رسالت نیز بوده است. یل وحی می شدهتوسط حضرت جبرئ به اورسول؛ 

 کامل یا یعنی تغییری که صاحب کتاب و شریعت بوده و برخی از احکام پیامبران قبل را نسخ انپیامبراولوالعزم؛ 

 نفر بودند(: 0)د.کردن

 ل اهللخلی ابراهیم  -کتیبه  یعنی فحُصُ دارای کتاب ،پدر دوم بشر شیخ االنبیاءملقب به نبی  نوح)

 محمد - یعنی بشارت انجیل، روح اهلل عیسی - یعنی شریعت تورات، کلیم اهلل موسی -صحف ابواالنبیاء

توانایی ه معجزو  أقراِ نازله آیه معنای اولین به ، با توجهیعنی خواندن قرآن)ص(، خاتم االنبیاءحبیب اهلل، 

 (.هم ننوشت ،و تا آخر عمر سواد نیاموخته بود فته بود وبه مکتب نر کهدر حالی خواندن پیامبر 

 

 اولوالعزم پیامبران تفاوت

همه پیامبران در دعوت به عبودیت خداوند خالق هستی یک سخن داشته اند لکن بر اساس شرایط زمانه          

زت بردگی فرعون به عتکالیف شرعی و عملکرد تربیتی آنان متفاوت بوده است مثال  حضرت موسی)ع( مردم را از 

حضرت عیسی)ع( مردم را از آلودگی به گناهان و مظاهر دنیا برحذر می داشت و تشویق به مهر ورزی  ،رساند

عی به اوج خود رسیده در شرایطی مبعوث شد که مظاهر جاهلیت و مفاسد اجتما داشت و حضرت رسول اکرم)ص(

 . و دعوت به مکارم اخالقی نمود بود

رعایت حقوق اقلیت های مذهبی و  ؛دو ابالغ فرمون یمدینه تعی در منشور )ص(اکرم پیامبرکه  بدیع ترین اصلی

               ست.ا حبتسالمت و م چون اسالم دین صلح و، بود یهودیان و مسیحیانو بشر دوستانه با  برخورد مسالمت آمیز

 

 اوضاع جزیرۀ العرب -ص

 و سیاسی تاریخی جغرافیای

از طرف شمال به وسیله بیابان  ه عرب در جنوب غربی آسیا بزرگترین شبه جزیره جهان است کهشبه جزیر        

احاطه شده و به عراق و سوریه منتهی می شود، از طرف شرق به خلیج فارس و عمان و از طرف جنوب به خلیج 
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ن حال تشنه آب است. عدن، تنگه باب المندب و اقیانوس هند و از طرف مغرب به دریای سرخ می پیوندد در عیس

 شمال و غرب)حجاز( شامل شهرهای مکه، مدینه، طائف، ینبوع و جد ه می شود. -1جزیرۀ العرب به سه بخش: 

 می باشد.مرکز و شرق)صحرای عرب( شامل سرزمین نجد، بیابان نفود و ربع الخالی  -2

ز که در گذشته مرکمی باشد. جنوب)یمن( که بهشت عربستان نامیده می شد و منطقه سر سبز و حاصلخیز  -0

تمدن هایی هم چون حضرموت، قتبان و سبأ بوده است. )سد  مأرب و ملکه سبأ بلقیس که در قرن پنجم قبل از 

میالد به حضرت سلیمان ایمان می آورد در قرآن بدان اشاره شده است. هم چنان که لقب پادشاهان مصر فرعون 

 ع بوده است.( جزیرۀ العرب، ح می ر و فرماندار یمن ت ب  و ایران کسری بوده لقب پادشاهروم قیصر 

 عرب بوده اند. ،یسعو  ، شعیبپیامبرانی چون هود، صالحدر بین پیامبران الهی عالوه بر حضرت محمد)ص( 

 

 

 
 امپراطوری ایران و روم شرقی

ی کرد. نظام حکومتی ایران در مجاورت شبه جزیره عربستان دو امپراطوری بزرگ ایران و روم خودنمایی م        

در عصر ساسانیان، سلطنتی، استبدادی و موروثی بود و پادشاهی خسرو پرویز و یزدگرد سوم با بعثت پیامبر)ص( 

و فتوحات اعراب مقارن گشتتتته بود. نظام خانواده مردستتتاالری و ازدواج با محارم مباح بود و زن هم چون برده 

امل اشتتراف، دبیران، نظامیان، بازاریان، دهقانان و کشتتاورزان بود. دین  زرخرید بود. نظام اجتماعی، طبقاتی شتت
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رستتمی زرتشتتت بود و اعتقاد بر وجود دو مبدأ خیر و شتتر )اهورا مزدا و اهریمن، نور و ظلمت( در نظام آفرینش 

اعراب بود  حعالم مطرح بود لکن ادیان دیگر نیز پیروانی داشتند. با سقوط مداین، نهاوند و تیسفون که فتح الفتو

دوران باستتان ایران تمام شتد و تا مدتی به صتورت ملوک الطوایفی مملکت اداره می شتتد. سپاه اسالم، شرایط    

 تسلیم شدن ایرانیان را سه مورد اعالم می کرد: اسالم آوردن یا قبول جزیه یا جنگ.

شامل آسیای صغیر، شامات  همسایه مقتدر شمالی شبه جزیره عربستان، امپراطوری بیزانس)روم شرقی( بود که

مصتر و بخشی از اروپای امروزی می شد و قسطنطنیه پایتخت آن بود. روم با استبداد و سلطنت اداره می شد و  

س( روح القد –ابن  –دین رسمی از قرن چهارم میالدی توسط قسطنطین، مسیحیت بود و اعتقاد به تثلیث)اب 

رفع اختالفات فرقه ای رسمیت یافت. نظام اجتماعی، طبقاتی نفره اسقفان نیقیه به خاطر  033توستط شتورای   

 بود و شامل اشراف، شوالیه ها، بردگان و طبقه متوسط می شد.

 

 ساسانیان و طاق کسری یپایتخت زمستانحومه بغداد و مدائن  م 222ساسانیان در سال قلمرو 
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 آثار به جا مانده از امپراطوری روم شرقی بیزانس در سوریه 
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 جزیرۀ العرب ساختار اجتماعی

استتاس ملیت عرب بدوی بر استتاس قبیله شتتکل می نوع حکومت اعراب قبل از استتالم ملوک الطوایفی و         

گرفت و هر قبیله که از رئیس قبیله دستتور می گرفت دارای سته رکن بود: ن ستت ب یعنی نستتبت خویشاوندی و   

لذا اعراب  ند و عصتتب یعنی ع رق نژادی و وابستتتگی قومیتی عربی. خونی، ح ستت ب یعنی افتخار به اجداد قدرتم

 ساکن در جزیرۀ العرب به سه طبقه تقسیم می شدند:

 بودند.و صحرا گرد اعراب بائده که از بین رفتند مانند قوم عاد و ثمود و بادیه نشین  -الف

 بیله قحطان در یمن که نسببی از قاعراب باقیه که شتامل اعراب عاربه یعنی عرب اصتیل شتهرنشتین جنو     -ب

 د.یآنان به یعرب بن قحطان نوه پنجم حضرت نوح می رس

ان از اعراب مستتتعربه یعنی اعراب کوک کرده از مناطق شتتمالی چون عراق و ستتوریه که منتستتب به عدن  و  -ج

 .خاتم)ص( نیز از این دسته بودند و پیامبر نوادگان حضرت اسماعیل می شد

 

 و دینی وضعیت فرهنگی

 بخشندگی، مهمان نوازی، حافظه قویهر چند خصلت های پسندیده ای چون روح سلحشوری، غیرت،            

صتراحت لهجه و اهتمام به شتعر و شتاعری به عنوان عالی ترین مظهر فرهنگی اعراب نمایان و مشهور بود لکن    

آتش کینه و درگیری های  مشتکل اصتلی در فقر فرهنگی از جهت تعصبات جاهلی قبیله ای بود به عنوان مثال  
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مستی، قتل و طوالنی مدت، عشتق حیوانی و وصتف شتعر شتعرا در خصوص یال اسب و پادشاهان، شرابخواری،     

گ و فرهنو فخر فروشی، بیانگر اوج حضیض ذلت  دزدی، قمار بازی و فحشا و خرافه پرستی و بت پرستی غارت

  .سن بودن و آزاد بودن اعتبار داشت، چنان چه بین آنان مرد بودن، ماعراب جاهلی بودتدین 

 رواج داشت که پیامبر اکرم)ص( می بایست از نظر فرهنگی با آن ها مبارزه می کرد:  جاهلیت نوع چهار

و اربابان و بت پرستی و سنت های باطل مانند ، منظور پیروی از حکومت ناحق سالطین حکم الجاهلیۀ -1

 خوردن گوشت مردار ران، نداشتن حق ارث برای زنان،زنده به گور کردن دختقربانی برای غیر خدا، 

که پیامبر )ص(  خون، نیم خورده حیوان، طواف کعبه با سوت کشیدن و کف زدن)مکاءً و تصدیۀ ( ،خوک

 .آن ها را تحریم کرد

پیامبر اکرم)ص( از بین رسوم جاهلی، حرمت جنگ در ماه های حرام)محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب( 

 کلید داری کعبه و سقایت و آب رسانی به حجاج را تأیید کرد. با تأکید بر ماه های قمری،حج تمتع 

 ، گمان های ناروا و افتراء به خداوند مانند فرشتگان دختران خدایند و عیسی پسر خداست.الجاهلیۀ ظن -2

 سجده. ، سوره«نالظ  ال ا  عون ب ت ن ی ا  نثیاال  ۀ ی سم ت  الئکۀ الم  ون مُّس ی ل »باورهای غلط در رابطه با خداوند در قرآن 

 .ردان و رواج مفاسد اجتماعی بود، خود نمایی زنان با زیور آالت که موجب انحراف مالجاهلیۀ تبر ج -0

 ، تعصب نژادی و قومیت گرایی افراطی که غلبه داشت بر حق گرایی و عدالت محوری.الجاهلیۀ حمیۀ -4

القی را که برتر از محاسن اخالقی بود، رواج داد و نهادینه کرد مانند:        کرامات اخ ،پیامبر در سیره عملی خود

پیمان شرکت در روح جوانمردی)امانتداری)لقب امین(، رسیدگی به محرومان که برتر از بذل و بخشش است، 

بین رواج روح برادری )پیمان برادری  ،(سالگی23در  حلف الفضول -جوانمردان در حمایت از حق مظلومان 

ایثارگری)افضل االیمان االیثار(  ،پیمان مؤاخاۀ( -مسلمانان به خصوص قبایل اوس و خزرج در مدینه 

 )اطلبوا العلم من المهد الی اللحد(. کسب علم و معرفت ،مجاهدت)فضل اهلل المجاهدین(

مت)ص( رح اصتلی دینی، شرک و بت پرستی و طبیعت پرستی بود به گونه ای که در زمان بعثت پیامبر عنصتر  

بت معادل روزهای ستال در کعبه نگهداری می شتد. بت هایی که به شتکل انستان بود، ص ن م نامیده        043تعداد 

بود، بقیه بت ها که شتتکل  هبام کعبه مستتتقر گردیدپشتتت  ب ل که بت بزرگ عرب بود و درمی شتتد مانند بت ه 

ستارگان را نیز  ماه و خورشید و ی. عالوه بر اینخاصتی نداشتت و ث ن نامیده می شد مانند بت الت و م نات و ع ز   

 می پرستیدند.
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اشت. د و حیره نیز پیروانی یثرب ط مهاجران در نقاطی مانند نجران،توس و زرتشت و کیش مانی یهود مسیحیت،

میالدی توسط امپراطور روم که مسیحی شده بود ویران گشت جزیرۀ العرب  73)از زمانی که معبد یهود در سال 

ای یهود اهمیت پیدا کرد. مستیحیان نیز از طریق اتیوپی)حبشه( هم مرز بودند و برای تجارت در یمن مستقر  بر

در این بین تعداد معدودی به هیچ یک از این اعتقادات عالقه ای نشتان نمی دادند و به ستنت جدشان    شتدند.( 

 .ی، حنیف یعنی دین یکتاپرستفتندحضرت ابراهیم)ع( به یکتاپرستی مشغول بودند که به آنان ح ن فاء می گ

 

 زنحقوق نظام خانواده و 

اگر چه عرب بر نجابت، شترافت، نسب و همتراز بودن در انتخاب شریک زندگی عنایت داشت اما به خاطر         

اصتالت بخشتیدن به نژاد و خون، افق این عنایت از تعصبات قبیله ای فراتر نمی رفت. سرنوشت زن مقهور اراده   

د. مرد می توانست هر گونه که می خواهد با زن رفتار کند و از حق فروش، کشتن، زدن او برخوردار بود و مرد بو

زن در انتخاب شریک زندگی حقی نداشت. چند همسری بی قید و شرط بود، تا آن جا که یک مرد می توانست 

ن حقی بابت ارث هم نداشت عالوه ده زن اختیار کند. این امر امنیت حقوقی و خانوادگی زن را سلب می کرد و ز

بر این که میراث هم می شد. رواج انواع زناشویی مانند ازدواج ص داق)عقد دائم(، م تعه)صیغه موقت(، إماء)ازدواج 

، ازدواج م قت)ازدواج پستتر بزرگ با زن بابا(، ازدواج ر هط)نکاح مشتتارکتی چند مرد با یک زن(، ازدواج با با کنیز(

مرد با دو خواهر همزمان(، ازدواج م خادنه)ازدواج یک مرد با دوستتتت دختر بدون اذن پدر و  ا ختین)ازدواج یتک 

پنهانی(، ازدواج تعویضتی) که دو مرد زنانشان را با یکدیگر عوض کنند( و ازدواج استبضاع)که مردی زنش را در  

نظام خانواده را متزلزل ساخته  اختیار یک پهلوان قرار دهد که از او صتاحب فرزندی بشوند و به او افتخار کنند( 

ظالمانه که عالوه بر موارد جاهلی فوق، ستته نوع طالق . ا تا حد جانوران پایین آورده بودبود و شتتخصتتیت زن ر 

ظهار )یعنی تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی(،  نشان از بهره جویی استعمارگرانه دارد نیز رایج بود:

بر جدایی و بالتکلیف گذاشتن زن(، طالق ضرار )یعنی گرفتار کردن زن بین طالق و ایالء)یعنی سوگند خوردن 

 رجوع های مکرر(.

به برکت دین استتتالم، که به ازدواج به عنوان محبوب ترین کارها نزد خدا ارزش داده شتتتد در مقابل طالق که 

را به جز ستتته مورد اول، حرام  منفور ترین کتارهتا قلمداد گردید، پیامبر رحمت)ص( تمام موارد انحرافی مزبور  

شتتترعی و مورد تنفر ختداونتد اعالم نمود و در مقتابل، اختیار در انتخاب زوج، نفقه، مهریه و حق ارث برای زن    

 تعیین گردید.

 اقتصادی وضعیت

پشتوانه اقتصادی عربستان، داد و ستد جواهر و سنگ های قیمتی، کشاورزی، دامداری و درآمد حاصل از          

رت مکه حجاج بود. در میان قبایل، غارت و دزدی، غنیمت و برده گیری، قمار، ربا و کم فروشی رایج بود. مهم زیا
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. در مجموع وضتتتعیت ترین پدیده اقتصتتتادی برقراری بازارهای فصتتتلی برای رونق تجارت داخلی و خارجی بود

 معیشتی مردم، بسیار اسفبار و به دشواری سپری می شد.

 

 (0) ابراهیم/ یاتٍ لِکُلِّ صَبَّار  شَکُور .آللِکَ َبِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِی ذوَ ذَکِّرْهُمْ 
 دوران پیامبروقایع  -ق

 میالد پیامبر خاتم)ص(

ربیع االول به قول اهل  12میالدی به قول شیعه و  073ربیع االول عام الفیل مقارن  17در سپیده دم         

مادرش آمنه در مکه مکرمه متولد گشت. ایشان دو اسم داشتند که از نام  سنت، حضرت محمد بن عبداهلل)ص( از

معروف به احمد که به معنای ستوده از جهت در بین فرشتگان محمود خداوند مشتق شده یکی در آسمان ها 

صفات ملکوتی رحمانی و در بین اهل زمین به محمد)ص( به معنای ستوده از جهت مکارم اخالقی در مقابل سایر 

 –ی ذوالنون(، )عیس -اسرائیل(، )یونس -شراف زمینی هم چنان که برخی پیامبران دو اسم داشتند نظیر )یعقوبا

کنیه ایشان یعنی نام دوم مشهور بین مردم عرب، ابوالقاسم و ملقب به القاب زیادی از جمله امین    مسیح(.

 مصطفی، رسول اهلل و خاتم االنبیاء بودند.

 تا حضرت آدم)ع( اتم)ص(بی پیامبر خسَشجره نَ

وی پسر کالب پسر مر ۀ پسر کعب پسر ل محم د پسر عبداهلل پسر عبدالمطلب پسر هاشم پسر عبدمناف پسر قصی

پسر غالب پسر فهر پسر مالک پسر نضر پسر کنانۀ پسر خزیمۀ پسر مدرکۀ پسر الیاس پسر مضر پسر نزار پسر 

 راهیمپسر اسماعیل پسر ابسر الپسرت پسر حمل پسر قیدار معد پسر عدنان پسر اذر پسر الهمیس پسر سالمن پ

پسر مالک  پسر سام پسر نوحپسر تارخ پسر ناخور پسر شروغ پسر ارغو پسر فالغ پسر عابر پسر شالح پسر ارفخشد 

  .پسر شیث پسر آدمپسر متوشلخ پسر اخنوخ پسر البارض پسر مهالئیل پسر قینان پسر انوش 

 لهیاکن در مورد حضرت رسول اعظم)ص( منظور پایان بخش رسالت ای انگشتر است لخاتم به معنمفهوم خاتم: 

پادشاهان قدیم در پایان نامه خود برای تأیید آن مهر می زدند و مهر آن ها همان  ین پیامبر است. زیراو آخر

 ست.تفاده نموده اانگشترشان بوده است. لذا قرآن از این کلمه به عنوان استعاره در معنای پایان بخش رسالت اس

کنگره از ایوان کستتری، خشتتک شتتدن 14پیامبر، وقایع مهمی اتفاق افتاد از جمله: فرو ریختن  به هنگام والدت

 ، خاموش شدن آتشکده ایرانیان و باطل شدن سحر ساحران و فراموشی علم کاهنان عرب. ه ساوهدریاچ

ی به دلیل فضای نامناسب مکه از نظر بهداشتی به پیامبر که در دوران جنینی از پدر یتیم گشته بود پس از مدت

دایه ای به نام حلیمه ستعدیه برای شتیردهی واگذار شتد و در بیابان های اطراف مکه در فضتایی سالم به مدت     

چهار ستال پرورش یافت و مایه برکت برای آن خانواده و گله گوستفندانشان شد و در شش سالگی از مادر یتیم   
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در بزرگ خود را از دست داد. برخی گویند حکمت آن این بوده که اطاعت هیچ کس بر شد و در هشت سالگی پ

گردنش نباشتد و در ستختی ها بزرگ شتود برای مستئولیتی بزرگ و خداوند سترپرست و مربی حقیقی او بود.          

  ی.اَنَا اَدیبُ اهلل وَ عَلِیٌّ اَدِیب –اَدَّبَنِی رَبّی فَاَحسَنَ تَأدیبی فرمود:  )ص(خود پیامبر« اَلَم یَجِدکَ یَتیما  فَآوَی»

ستتالگی در پیمان  23پیامبر که استتوه اخالق انستتانی و وفاداری بود در مکه به محمد امین معروف گشتتت و در 

سالگی در  20جوانمردان مکه که معروف به حلف الفضول گشت در دفاع از حقوق مظلومان شرکت جست و در 

حکیمانه ای که همه قبایل راضتی و شتریک شتدند اعمال نمود و با حضتترت     واقعه جانمایی حجر االستود تدبیر 

خدیجه)س( به قیمومیت عموی ایشتتان ورقۀ بن نوفل و عموی خود، حضتترت ابوطالب ازدواج کرد که ستترآغاز  

خدمات شتایان به استالم و تحوالت مهمی گشتت از جمله والدت سه پسر به نام های قاسم و عبداهلل از حضرت    

براهیم از متاریته قبطیته و ستتته دختر به نام های رقیه، زینب و ام کلثوم که همه وفات یافتند لذا    ختدیجته و ا  

معاندینی چون عاص بن وائل سهمی طعنه می زدند که نسل پیامبر منقطع شده و ابتر است، اما به  عنایت الهی 

االئمه علیهم الستتالم  یک دختر به نام حضتترت فاطمه زهرا)س( از حضتترت خدیجه متولد شتتد که ملقب به ام 

 گردید و طبق سوره کوثر نسل پیامبر)ص( از زوجیت با حضرت علی)ع( به سیادت ادامه یافت و منقطع نگشت. 

 بعثت پیامبر خاتم)ص(

مهمترین فراز تاریخ استالم، بعثت و برانگیخته شتدن حضرت محمد بن عبداهلل)ص( به عنوان پیامبر            

میالدی توستتط فرشتتتگان مقرب خداوند بود. به گفته  413رجب ستتال  27اریخ ستتالگی در ت 43خاتم در ستتن 

یعقوبی و شیخ صدوق بر اساس روایت امام باقر و امام صادق، اسرافیل و جبرائیل بارها با پیامبر سخن می گفتند 

ده و ر برگزیمی شنید مبنی بر این که خداوند تو را به عنوان پیامب از میان درخت و سنگ و پیامبر صتداهایی را 

تو را امر کرده که از پلیدی و بت ها دوری گزینی و به او نحوه وضتتتو گرفتن و نماز خواندن را تعلیم می دادند. 

پیامبر این اتفاقات را به حضرت )ااِل  مَنِ ارتَضیی مِن رَسیول  فَاِنَّهُ یَسلُکُ مِن بَینَ یَدَیهِ وَ مِن خَلفِهِ رَصَدا (   

فرمودند لذا آنان نیز ایمان آورده و با حضرت نماز می خواندند. پس از سه سال در یکی خدیجه و امام علی بیان 

ایشان نازل گردید. ابتدا پنج آیه اول سوره علق به عنوان آیات  ان به نام لیلۀ القدر قرآن بر از شب های ماه رمض

م)ص( نازل شد و سپس مأمور قرآنی توسط حضرت جبرائیل در غار حرا واقع در شمال شرقی مکه بر پیامبر اکر

 یُؤَازِرُنی فَأیُّکُمْ (:ص)الرسول قال .)وَ اَنذِر عَشیرَتکَ االَقرَبین(به ابالغ رستالت در میان خاندان خود شتدند.   

 لفقا پس از اعالم آمادگی حضرت علی)ع( ... مکُیف یتفَیلخَ وَ ییّصِوَ وَ أخِی یَکُونَ أنْ عَلى األمْرِ، هَذَا عَلى

پیامبر اکرم)ص( پس از مدتی  .واعُیطاَ وَ هُلَ واعُاسمَفَ کمیف یفتیلخَ وَ ییّصوَ وَ یخاَ هذا نَّاِ(: ص)الرسیول 



  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

32 

 

از این به بعد بود . 44حجر/(وَ اَعرِض عَنِ المُشرِکینَ )فَاصیدَع بِما تُؤمَر مأمور به ابالغ دعوت عمومی گردید. 

 استند.با پیامبر)ص( برخ جدی تحریم به مقابله تبعید و ،چون تهدید، تحقیر، تطمیعکه مشرکان با انواع شگردها 

امام صادق)ع( فرمود: هنگامی که جبرئیل نازل می شد از پیامبر اجازه ورود می گرفت و با احترام به ایشان سالم 

 می کرد و دو زانو همچون بنده در مقابل ایشان می نشست. )برگرفته از کتاب تلخیص التمهید آیت اهلل معرفت(

استاس گزارش ستیره نویسان اولین گروندگان به پیامبر پس از حضرت خدیجه و حضرت علی علیهما السالم    بر

زیتد بن حارثه، جعفر بن ابی طالب، زینب، رقیه، ام کلثوم)دختران پیامبر(، ابوبکر، بالل، یاستتتر، ستتتمیه، عمار   

 بن عمیر و سعد بن وقاص بودند.مقداد، ابوذر، زبیر بن عوام، عثمان، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، مصعب 

 بنابر این پیامبر سه سال دعوت مخفیانه، ده سال دعوت عمومی در مکه و ده سال درمدینه رسالت را ابالغ نمود.

موضتتتوع اعجاز آمیز برای پیامبر، اطالع یافتن از تمام علوم به امر الهی در حالی که تا قبل از بعثت ستتتر کالس 

. «و مِن قَبلِه مِن کتاب  وَ التَخُط هُ بِیَمینِکما کُنتَ تَتلُ»کتاب نمی خواند.  درس نرفته و خط نمی نوشتتتت و

عداد و ت لکن واژه ا م ی که در قرآن به پیامبر نستبت داده شتده به معنای بی سواد نیست چون پیامبر علم داشت  

لذا  ،کعبه آویزان می نمودند نفر ستواد داشتند و کتیبه هایی به نام معلقات که حاوی اشعار بود بر دیوارهای  17

 )دکتر مهدوی دامغانی(.بود ی در بین آبادی های دیگر جزیرۀ العربر الق  م امی به معنای اهل مکه است که ا 

 

 عقبه بیعت

قاع به پشتیبانى از خزرجیان و بنى نظیر به یارى قبیله اوس می نیهودیان یثرب دو گروه بودند: بنى قی          

رایج بود. بزرگان این دو قبیله از جنگ به تنگ آمده بودند و بین این قبایل ار و غارت و ویرانى پرداختند. کشتتتت

میانى  در از اشراف قبیله خزرج پاکه بعدا  ستر دسته منافقان شد  راه آشتتى مى جستتند. گویند عبداهلل بن ابى   

 ددنبال فردى بودنه ب  ستتران خود بودند، افراد این دو قبیله که به مراتب آگاه تر از کرد و آتش بس اعالم نمود.

 . که بتواند به این برادر کشى طوالنى و تاریخى پایان دهد

 ! شما اهل کجا هستید؟خزرجیان بر خورد کرد: اى برادرانبه جماعتى از مکه پیامبر اسالم در حال عبور از عقبه 

مود آیا دوستتت دارید با هم ستتخن بگوئیم؟  اهالى یثرب از موالى یهود. پیامبر فر، از گفتند: ما خزرجى هستتتیم

پیامبر اسالم نخستین آیات رحمت و محبت و انسانیت را بر آنان خواند و در قلب ها  .بفرمایید بسیار عالقمندیم

  و تورات آشنائى داشتند چنین گفته شده است که این دسته از خزرجیان که با فرهنگ مذهبى یهود نفوذ کرد.

     آنان با خود گفتند: این همان پیامبرى استتتت که یهود ما را از ظهور او . د تورات یافتندپیتامبر استتتالم را موعو 

، استتالم آوردند. آنان به پیامبر گفتند که در میان قبیله ما اختالف و ترستتاند!! خزرجى ها در همان جلستته  مى

به صلح و صفا نائل آئیم . ما  شاید از برکت دین تو، اختالف از میان ما رخت بر بندد و ما دشتمنى بستیار هست  

.  در میان ما کسى نیست دین تو را در میان قوم خود تبلیغ مى کنیم ، اگر همه بر آن اتفاق کردند، از تو عزیزتر
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. تعداد این خزرجى ها شش نفر بود. این این اتفاق در ستال یازدهم بعثت واقع و به بیعت عقبه اولی معروف شد 

، گروهى دیگر از خزرجى ها با پیامبر استالم پرداختند. در ستال بعد، در موسم حج  ر یثرب به تبلیغ شتش نفر د 

یر را به یثرب اعزام داشت تا م ب بن ع صع م  )ص(پیامبر .را بیعت عقبه ثانیه گویند 12کردند و بیعت ستال   بیعت

 مسلمانان قرآن بیاموزد.به 

 خداوند شرک نورزیم ، دزدى نکنیم ده اند که : به مورخان استالمى مفاد بیعت خزرجى ها را با پیامبر چنین آور 

فرزندانمان را نکشتتتیم ، بهتان و افترا نزنیم و گناه نکنیم . پیامبر در پاستتتخ مى گفت : اگر به این قرارها وفادار 

 کنید، پاداش بهشت خواهید یافت . مانده و عمل

صعب بن عمیر به مکه رفتند و با پیامبر بیعت زن به اتفاق م سا و دو، هفتاد و سه نفر از رؤبعثت 10در حج سال 

پیامبر دوازده نفر را به عنوان نقیب  کردند. در این بیعت بود که خزرجى ها متعهد به حمایت از پیامبر شتتتدند.

ام سرانج. گرفتمی شتته باشتند. مذکرات پیامبر مخفیانه و شتبانه انجام    معین کرد که زعامت قوم را بر عهده دا

ى افشتا شد و قریش نگران شدند و فشار بیشترى وارد آوردند. فشار بسیار شدید بود و این بار  این مذاکرات ستر 

یثرب پایگاه امنى براى مستتلمانان بشتتمار مى رفت .قبیله اوس و خزرج  دیگر نیازى به هجرت به حبشتته نبود، 

 مانان به یثرب آغاز شد.و لذا به دستور پیامبر هجرت دسته دسته مسل حمایت از یاران پیامبر شدندمتعهد به 

د و ، مهاجران مورد پذیرائى قرار گرفتنیطالب و ابوبکر بن قحافه ماندند. در یثربدر مکه فقط پیامبر و على بن اب

( بدین ستتان )انصتتار( و )مهاجرین مستتلمانان مهاجر را به خانه هاى خود مى بردند و  ،افراد قبائل اوس و خزرج

 .شکل گرفت و امت واحده اسالمی پدیدار شدند

 

 معراج پیامبر اعظم)ص(

 دختر یهان ام خانه در سال های پایانی که در مکه اقامت داشت شبی در خدا رستول  که استت  معروف            

 آن حصب که یطور به دینکش طول شتریب شب کمعراج از ی از بازگشت و رفت معراج به آنجا از و بود طالب یاب

 صبح نماز و اعشاء نمار(ص)خدا رسول:فرمود (ع)صادق امام است یاشیع ریتفس در و بود خانه همان در را شتب 

. افتاد اتفاق فاصله نیا درکه در قرآن در ستوره استراء و نجم اشاره شده    معراج و استراء  یعنی خواند، مکه در را

 سوار آن بر خدا رسول و وردآ او یبرا بود( راقب )نامش که یمرکب و شد نازل حضرت آن بر شتب  آن در لیجبرئ

 و نهیمد در یکی گزارد، نماز و ستتتادیا نقطه چند در راهبین  در و کرد حرکت المقدس تیب یستتو به و شتتد

 تیب و نایس طور در گرید کوفه، مسجد هم یکی فرمود هجرت جا آن به خدا رسول بعد یها سال که یهجرتگاه

 .رفت آسمان به آنجا از و گزارد نماز نجاآ در و شد یالقص مسجد وارد سپس و( ع)یسیع حضرت زادگاه اللحم
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 نیزم یباال بر ریس هنگام در امبریپ که ییجاها جمله از اند کرده نقل گرانید و صدوقشیخ  که یاتیروا طبق بر

 ددنیپرس را بقعه آن نام لیجبرئ از چون و دیدرخش یم یا بقعه صورت به که بود قم نیسترزم  فرمود مشتاهده 

 . دارند فرج انتظار و ندیآ یم گرد نجایا در تو انیعیش و منؤم بندگان که است قم نیسرزم نیا: داد پاسخ

 و مدهآ استقبال به دسته دسته فرشتگان آنگاه د،ید را ابوالبشر آدم آنجا در و کرد صعود ایدن آستمان  به ستپس 

 یا هفرشت: فرمود خدا رسول کرده تیروا( ع)صادق امام از خود ریتفس در میابراه ابن یعل .گفتند کیتبر و سالم

  .داشت( نیخشمگ و درهم یا چهره گرانید خالف بر) بودم دهیند او از بزرگتر که دمید آنجا در را

 ازنخ مالک نیا گفت دمیپرس را آن نام لیجبرئ از چون و نداشتت  لب بر یا خنده و گفت کیتبر گرانید مانند

 لیجبرئ از. شود یم افزوده وستهیپ گنهکاران و خدا دشمنان بر خشتمش  و استت  دهینخند هرگز و استت  دوزخ

 هم را ما کردم گمان که برخواست یبینه برداشت را سرپوش چون و دهد نشان را دوزخ دهد دستور که خواستم

 را الموت ملک آنجا در تیروا نیهم طبق بر .برگرداند خود حال به را نآ خواستتتم یو از پس گرفت خواهد فرا

 چیه. است من دستت  در یدرهم همچون ایدن یهمگ: گفت و داشتت  دستت  در نور از یلوح که کردم مشتاهده 

: میوگ یم ها نآ به کنندیم هیگر یا مرده بر چون و کنمیم یسرکش آن به بار پنج من آنکه جز ستت ین یا خانه

 بود جانیا در نماند، یباق شماها از یکی تا میآ یم زین آن از پس و زنم یم سر شما به هم باز من که دینکن هیگر

 تسخ مرگ از بعد حوادث داد پاسخ لیجبرئ و است مرگ بتیمص نیباالتر که یراست به فرمود خدا رستول  که

 ار ناپاک انآن و بود ناپاک و پاک گوشت از ییها ظرف ها آن یرو شیپ که گذشتتم  یگروه به آنجا از. استت  تر

       حرام مال که هستتتند تو امت از یافراد: داد پاستتخ اند؟ یکستتان چه نانیا دمیپرستت لیجبرئ از و خوردند یم

 یها گوشتتت و داشتتتند شتتتران لبان چون یلبان که دمید یمردمان. گذارند یم وا را حالل مال و خوردند یم

 مردم از که هستند یکسان نانیا: گفت اند؟ یکسان چه نانیا دمیپرس گذاردند یم دهان در و دهیچ را شانیپهلو

 مدیپرس راآنان  حال چون و دندیکوب یم سنگ به را سترشتان   که دمید  را یگرید انمردم کنند، یم ییبجویع

 در آتش که دمید را یمردم ؛خفتند یم و خواندند ینم را عشاء و شامگاه نماز که هستند یکسان نانیا: داد پاسخ

 مانیتی اموال زور هب نانیا: گفت دمیپرس را نانیا وضع چون و دیآ یم رونیب منگاهشانینش از و ختهیر دهانشان

 یا گفتم زندیبرخ توانستتتندینم  جا از و داشتتته یبزرگ یها شتتکم که دمید را یگروه ؛خوردند یم ستتتم به را

 بودند زانیآو پستان بر که دمید را یزنان و خوردند یم ربا که یکستان  گفت هستتند؟  یکستان  چه نانیا لیجبرئ

 یجزاا تمام که برخوردم فرشتگان به ستپس  بودند. زناکار زناناینان  گفت هستتند؟  یکستان  چه نهایا دمیپرست 

 ..... بود حیتسب بدنشان
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  دوۀدار النُّ اجتماع

جد چهارم رسول خدا)ص(پس از اینکه بر تمام قبایل قریش سیادت و آقایى یافت از « بن کالب صى ق »          

ى مشتتورت در اداره کارها و حل مشتتکالت و پیش اى را براجمله کارهایى که در مکه انجام داد این بود که خانه

کردند آمدها اختصاص داد و پس از وى نیز بزرگان مکه براى مشورت در کارهاى مهم خویش در آنجا اجتماع مى

در این جلسه سه پیشنهاد در مقابله با پیامبر ارائه شد: ( نامیدند. )مجلس شورای مکه« دار الندوه» و آن خانه را

 د یا کشتن. زندانی، تبعی

یک راه بیشتر نیست و آن این است نقل است شیطان نیز به شکل پیرمردی ظاهر شد و وارد شور گشت و گفت 

انتخاب کنید و هر  )ابولهب( هاى عرب حتى از بنى هاشتتتم یک مرد رااى از قبایل و تیرهکه از هر تیره و قبیله

 و همگى بر او شمشیر بزنند و در قتل او شرکت جویند کدام شمشیرى به دست گیرند و یک مرتبه بر او بتازند و

اند بدین ترتیب خون او در میان قبایل عرب پراکنده خواهد شد و بنى هاشم نیز که خود در قتل او شرکت داشته

 شوند و در آن صورت به جاى یک خونار به گرفتن خونبها راضى مىکنند و به ناچتوانند مطالبه خونش را بنمى

ى پیرمرد را این ستتتخن را گفته و همگى رأ بها خواهیم داد! دهید! گفتند: آرى ده خونبها مى ونبها ستتته خ

 ى همین است. أگفتند: بهترین ر تصویب نموده

 وکَتُثبِیُوا لِرُفَکَ ذینَالَّ کَبِ رُمکُذ یَو اِ» ن را در ضمن آیهبر پیغمبر نازل شد و توطئه مشرکا از آن سو جبرئیل

به اطالع آن حضترت رسانید،   03انفال/«رینَالماکِ یرُخَ اهللُ وَ اهللُ رُمکُیَ وَ رونَمکُیَ وَ جوکَخرِو یُاَ لوکَقتُو یَاَ

خود را براى مهاجرت به یثرب از پیش آماده کرده و مقدمات کار  ،نال خدا)ص(که به گفته جمعى از مورخرسو

، اما این کار خطرهایى را هم در پیش داشت که را فراهم نموده بود تصمیم گرفت همان شب از مکه خارج شود

 (47/ نساء)  .مَصیرا  ساءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِکَ فیها فَتُهاجِرُوامقابله با آنها نیز پیش بینى شده بود. 

 

 

 پیامبر)ص( هجرت

در تاریخ اسالم صورت  بر استاس فشارهایی که مشرکان مکه بر پیامبر و پیروانش می آوردند، دو هجرت          

گرفت؛ ابتدا هجرت تعدادی از پیروان به حبشته به سرپرستی جعفر بن ابی طالب نزد نجاشی پادشاه مسیحی و  

قمری، اول ربیع  1میالدی/ 422هجرت حضترت محمد)ص( و همراهانش از شهر مکه به یثرب در سال  ستپس  

تشکیل اولین . این واقعه منجر به (فَاِیّایَ فَارهَبونِ اِنَّ اَرضی واسعۀٌبر استاس امر الهی ) بعثت  14االول ستال  

در یثرب )که بعدا  مدینۀ النبی یا به به نام امت اسالمی با مشارکت مهاجران مسلمان مکه و انصار اسالمی دولت

خالصه مدینه نامیده شد( گردید و به علت اهمیتش در اسالم مبدأ تاریخ مسلمانان در دو تقویم هجری شمسی 

 قمری گشت.و 
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بزرگترین  و اینگویند « المَبیت لیلۀ»که به این واقعه در شب موعود، على علیه السالم در بستر پیامبر خوابید! 

اق پیامبر به اتف «من یشیری نفسه ابتغاء مرضات اهلل .»فداکارى على در حق محمد صتلى اهلل علیه و آله بود 

حاکى استتت که از قبل مقدمات هجرت  رب شتتد. یک گزارش راهى یث که عنوان راه بلد و راهنما داشتتت،ابوبکر 

پیامبر آماده شده بود و ابوبکر دو شتر را توسط غالمش به خارج مکه فرستاده بود تا در نقطه اى معین در انتظار 

بر پیغم موضوع دیگرى را کهباشتند. پیامبر و ابوبکر ابتدا به غار ثور پناه بردند تا از تعقیب دشمن مصون بمانند.  

خوبى معلوم بود که چون ه ختدا پیش بینى کرد، مستتتیرى بود کته براى رفتن بته یثرب انتختاب نمود، زیرا بت     

مشترکین از خروج آن حضترت مطلع شتوند با تمام قوایى که در اختیار دارند در صتتدد تعقیب و دستگیرى آن    

ج شود که دشمنان نتوانند او را باید راهى را انتخاب کند و به ترتیبى خار آیند و رسول خدا)ص(مى حضترت بر 

که راه معمولى یثرب  پیدا کرده و به مکه بازگردانند. براى این منظور هم شبى که از مکه خارج شد به جاى آن

خود  و شمال غربى مکه و ناحیه یثرب برود، راه جنوب غربى را در پیش گرفتبه سمت را در پیش گیرد و اساسا 

 رسانید و سه روز در آن غار ماند آن گاه به سوى مدینه حرکت کرد. « غار ثور»را به غار معروف به

توانستند آسوده بنشینند و کینه و و از آنجا که نمى قریش آن شتب را تا به صتبح پشتت دیوار خانه پاس دادند   

کشتتید گاه گاهى ستتنگ روى بستتتر پیغمبر مانند آتشتتى از درونشتتان شتتعله مى عداوتشتتان با رستتول خدا)ص(

کرد اما حرکتى که موجب تردید آنها ها را بر سر و صورت و سینه خریدارى مى آن سنگ اختند و على)ع(اندمى

 کردند. خوابیده است نمى شود و یا بفهمند که دیگرى به جاى محمد)ص(

به هر ترتیبى بود شتتب را ستتپرى کردند و همین که صتتبح شتتد و براى حمله به خانه ریختند ناگهان على بن   

بیرون آمد و از جا برخاست، و بر روى آنها فریاد زد و گفت:  را دیدند که از میان بستتر رسول خدا)ص( ابیطالب 

چه خبر استت؟ مشترکین به جاى خود خشک شده با کمال تعجب پرسیدند: محمد کجاست؟ على فرمود: مگر   

ر او هم به پاى خود از شه دید؟مگر شما او را به بیرون کردن از شهر تهدید نکر مرا به نگهبانى او گماشته بودید؟

شما بیرون رفت. اینان که در برابر عملى انجام شده و کارى از دست رفته قرار گرفته بودند ابتدا ابو لهب را به باد 

کتک گرفته به او گفتند: تو بودى که ما را فریب دادى و مانع شتدى تا ما سر شب کار را یکسره کنیم سپس با  

اى از روایات آمده که در هاى مکه به جستجوى محمد رفتند. در پارهطرف و کوه و دره به این طرف و آن سرعت

که از قبیله خزاعه بود و در شتناختن رد پاى افراد مهارتى بسزا داشت  « ابو کرز»میان قریش مردى بود ملقب به

هاى رستتتول  کرز اثر قدم از این رو چنتد نفر بته دنبتال او رفته و از وى خواستتتتند رد پاى محمد را بیابد. ابو   

بکر به آن حضرت  خدا)ص(را از در خانه آن حضرت نشان داد و به دنبال آن همچنان پیش رفتند تا جایى که ابو

اینان به دنبال جاى پاها همچنان تا در گفت: در اینجا ابى قحافه یا پسرش نیز به او ملحق شده!  .ملحق شده بود

و ابو بکر در غار آرمیده و از شکافى که وارد شده بودند بیابان و صحرا  ص(از آن سو رسول خدا) غار پیش آمدند.

مور کرده بود تا بر در غار تار رد پاى رسول خدا)ص( عنکبوتى را مأنگریستند و خداى تعالى براى گم شدن را مى
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ند، ابو کرز ر غار رسیدبگذارند و به هر ترتیبى بود وقتى مشرکین به د بتند، و کبوترهایی را فرستتاد تا آنجا تخم 

محمد و رفیقش از اینجا نگذشته و داخل این نگاه کرد دید رد پاها قطع شده از این رو همان جا ایستاد و گفت: 

شتتکستتت، دیگر  شتتد و این تخم کبکها مىاند زیرا اگر به درون آن رفته بودند این تارها پاره مىغار هم نشتتده

 اند! اند و یا به آسمان صعود کردهتهدانم در اینجا یا به زمین فرو رفنمى

 

  تغییر قبله

تغییر یافت. این واقعه در  عبهکبه سمت  مسجد االقصیاز  مسلمانان قبلهای است که در پی آن واقعه            

قَدْ نَرَى تَقَلُ بَ شد:) آیه قبلهکه معروف به  رخ داد سوره بقره 144نزول آیه و پس از  سال دوم هجری رجبماه 

وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُ وا وَجْهِکَ فِی السَ مَاءِ فَلَنُوَلِ یَنَ کَ قِبْلَۀ  تَرْضَاهَا فَوَلِ  

 نَ(ل  عَمَ ا یَعْمَلُووُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَ  الَ ذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَ هُ الْحَقُ  مِنْ رَبِ هِمْ وَمَا اللَ هُ بِغَافِ

 گردانیم. پس روى به جانبپسندى مىاى که مىتو را به سوى قبلهبینیم. نگریستنت را به اطراف آسمان مى

دانند که این دگرگونى به حق و از مسجدالحرام کن. و هر جا که باشید روى بدان جانب کنید. اهل کتاب مى

 .کنید غافل نیستجانب پروردگار آنان بوده است. و خدا از آنچه مى

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ قبله بوده است.  حضرت آدم)ع( که آن را بنا کرد از زمان کعبهروایات،  درباره پیشینه قبله، بنا بر

 ی)ع( و حضرت موس دکعبه را بازسازی کر حضرت ابراهیم)ع(. وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذی بِبَکَّۀَ مُبارَک ا وَ هُدًى لِلْعالَمینَ

قبله رسمی مسلمانان . را قبله قرار داد بیت المقدسداوند، و انحراف، به امر خ شرکاز  مسجداالقصیبرای نجات 

ای درآمده بود و نماز عبه در آن هنگام، به صورت بتخانه. ک، بیت المقدس بوده استهجرتتا دو سال پس از 

صورت امکان، ، در هجرت. پیامبر اکرم)ص( قبل از انگیختها را برمیگزاردن به سوی آن، شبهه احترام به بت

و بیت المقدس، امکان این بود  مکهکرد؛ بدین صورت که با توجه به موقعیت جغرافیایی میان دو قبله جمع می

دم قرار گیرد و در صورت ع که آن حضرت به گونه ای رو به بیت المقدس بایستد که کعبه میان او و بیت المقدس

از هجرت، جمع میان دو قبله به سبب موقعیت جغرافیایی،  . پسگزاردنماز می مسجد االقصیامکان جمع، به سوی 

، با توجه به تفسیریبرخی منابع  د.بیت المقدس تنها قبله پیامبر)ص( و مسلمانان بو سببو بدین  ممکن نبود

 از تخییر پیامبر)ص( و مسلمانان میان مَ  وَجْهُ اهللِوَ لِلَ هِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَینَما تُوَلُ وا فَثَسوره بقره:  110آیه 

 .انددو قبله سخن گفته

 چگونگی تغییر قبله

انجام  نماز ظهردر بین  مدینهشمال غربی در  مسجد ذو قبلتیندر اکرم)ص(  پیامبرتوسط تغییر قبله،         

، از مسائل در خور توجه این واقعه نماز جماعتدر بین  قبلهای درجه 143گرفته است. چگونگی تغییر  بیش از 

گزارد و طبق معمول، مردان پشت سر ایشان و زنان پشت مردان می نماز ظهربه سوی بیت المقدس . پیامبر است

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B0%D9%88_%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B0%D9%88_%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
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 سوره بقره 144الغ آیه نازل شد و با اب ر پیامبرب جبرئیلبه نماز ایستاده بودند. پس از ادای دو رکعت از نماز، 

  د.پیامبر)ص( را به سوی کعبه برگردان

در جهت جنوب آن است. از این رو، پیامبر)ص( به عکس آن  مسجدالحرامو  مدینهدر سمت شمال  بیت المقدس

بر این اساس این شبهه پدید آمده است که در این نماز، مأمومان بر  .جهت که روی بدان داشت، چرخیده است

ه سوی کعبه، از اند، پیامبر)ص( پس از چرخیدن باما برخی منابع گفته اندامام و نیز زنان بر مردان پیش افتاده

خود، رو به ومان نیز به پیروی از امام جماعت ت و مأجای خود در جلو مسجد به سمت آخر آن حرکت کرده اس

 د.انکعبه جا به جا شده

 علل تغییر قبله

بود. از این رو،  مشرکانهای محل نگهداری بت کعبه، خانه مکههای حضور پیامبر)ص(در در سال           

المقدس روی گرداند و به این ترتیب، صفوف مسلمانان از پیامبر)ص( به طور موقت با فرمان خداوند به بیت 

، جامعه مسلمانان تا مدینهبا تشکیل حکومت پیامبر)ص( در  .ورزیدند، جدا گشتمشرکان که به کعبه اهتمام می

ضرورت  بیت المقدسبودن ف آنان از دیگران کامال  مشخص شد. از این رو، دیگر قبلهحدی استوار گشت و صفو

 پیامبرانترین کانون و اصیل توحیدانه ترین خنداشت و پیامبر)ص( خواستار تغییر آن شد؛ ضمن آنکه کعبه، کهن

ییر قبله، مسمانان از یهودیان که به سوی بیت المقدس متوجه بودند، مشخص بود. همچنین با صدور حکم تغ

 .شدندمی

عنه و به مسلمانان طبودن بیت المقدس، سوءاستفاده کرده  پس از هجرت پیامبر)ص( به مدینه، یهودیان از قبله 

یهودیان مدینه   (23، ؛ انعام144بقره، ) .کردندو آن را نشانه نقص اسالم و حقانیت خود معرفی میمی زدند 

 د.انسوی بیت المقدس راهنمایی کردهاند و آنان مسلمانان را به ای نداشتهمدعی بودند که مسلمانان قبله

مسلمانان بوده است؛ زیرا آنان که پیرو راستین فرمان خداوند بودند، بدون تعصب و  شتغییر قبله، آزمای عللاز 

آوا با یهودیان خالص نداشتند و به مقام تسلیم نرسیده بودند، هم ایمانان که اکراه این تغییر را پذیرفتند؛ ولی آن

ته عالمه در حالی که به گف .جویی و چون و چرا را آغاز کردند و اطاعت از این دستور را بسیار دشوار یافتندبهانه

نفس مکان یا بنا یا سنگی چون حجر االسود که جزء قبله است مالک نیست بلکه هر جایی ملک طباطبایی 

 خداست و مهم امر الهی بر تعیین مکان برای قبله و اطاعت بندگان است که می تواند قابل تغییر باشد.

 ها و پیامدهاواکنش

د. د و مردگانشان ابراز نگرانی کردنهای گذشته خواداش عبادتشماری از مسلمانان از بر باد رفتن پ          

 اللَ یهَ بِالنَ اسِ إِنَ مَا کَانَ اللَ یهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ   وَ) سوره بقره به آنان پاسخ داد 140پیامبر)ص( با تالوت آیه 

  ت.مهربان و بخشاینده اسکند، چراکه او بر مردمان خدا ایمان شما را تباه نمى (حِیم ءُوف  رَ لَرَ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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ند ، نکوهش می کردبیت المقدس زبان سرزنش مشرکان متعصب و دشمن اسالم، که مسلمانان را به سبب قبله

ای ویژه به کعبه داشتند، با تغییر قبله مسلمانان به کعبه، به اسالم ر مردم حجاز که عالقهکوتاه شد. بسیاری از دیگ

از هر جا بیرون  .آوردن آنها از میان رفت. قرآن به این مطلب اشاره کرده استنزدیک شدند و یکی از موانع اسالم

 .اشته باشندای بر ضد شما ندشدی، روی خود را به سوی مسجدالحرام کن تا مردم بهانه

 د.یهودیان حجاز از این رویداد سخت ناخرسند شدند و به تبلیغ بر ضد مسلمانان پرداختن

 

 غزوات پیامبر)ص(

یره و ستت «ینِی الدّفِ کراهَال اِ -مکُینَبَ نا وَینَبَ واءٍسییَ ۀ لمَلی کَوا اِعالَل تَقُ»آموزه های قرآن کریم نظیر         

 فتحا صلح حدیبیه در سال ششم هجری که »)ص( حتی در جنگ ها نظیر اخالق کریمانه حضترت رستول اکرم  

نشان از « و پیامبر امتیازاتی به دشتمن داد  دمقدمه فتح مکه در ستال هشتتم هجری گردی   و خوانده شتد  مبینا 

 ه منشور حکومتی را که صادر نمود)ص( پس از استقرار در مدینچه پیامبر. چنان صتلح طلبی مکتب اسالم دارد 

لکن در شرایط اضطرار، تهدید و  اقلیت های مذهبی را محترم شمرده و با مسلمانان یکسان اعالم نمودند. حقوق

 نذِاُ»شمرده شده است.و واجب شرعی جنگ مجاز  ،مسلماناناستیفای حقوق توطئه برای دفاع از حریم اسالم و 

بِیُّ اَنَا نَبِیُّ المَرحَمَۀ وَ اَنَا نَ»پیتامبر فرمود:  و  «تنۀفِ کونَی التَلوهم حت قاتِ -موا لِنهم ظُاَللیذین یقاتلون بِ 

گی، مسلمانان آغاز گر جنگ نبودند البته در هیچ جنمن هم پیامبر رحمت هستم و هم پیامبر جنگ. « المَلحَمَۀ

چنان چه نامه های پیامبر اکرم)ص( که معروف  ،و عموما  دعوت به استالم و توحید به صورت مسالمت آمیز بود 

اهان به پادشاز سال ششم هجری که دین اسالم در بیشتر جزیرۀ العرب پخش شده بود مکاتیب الرسول است به 

 انروای مصر از جانب امپراطور رومنظیر خسترو پرویز ک سترای بزرگ ایران، ه ر قل قیصتر روم، مقوقس فرم    بزرگ

ضمن این که آمار  اکی از آن استحنامه می شود،  170که بالغ بر رؤسای قبایل دیگر و  نجاشتی پادشاه حبشه 

 نفر بودند. 1034کل کشتگان در تمام جنگ ها فقط 

 27فرماندهی می نمود غزوه نام دارد که حدود با سپاهی بزرگ جنگ هایی که پیامبر شتخصتا  حضتور داشته و    

یکی از ستترداران د به گذار می نموپیامبر فرماندهی را واناگهانی و پنهانی بود و غزوه می باشتتد و نبردهایی که 

سپاه، سریه نام دارد مانند سریه ای که قبل از جنگ بدر رخ داد به فرماندهی عبداهلل بن جحش و موفقیت آمیز 

 بود.

جنگ های مهم پیامبر اعظم)ص( با کفار و مشترکان نظیر جنگ بدر در ستال دوم، ا ح د در سال سوم، خندق یا   

 حنین در سال هشتم و تبوک در سال نهم هجری به وقوع پیوست.احزاب در سال پنجم به تدبیر سلمان، موته و 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ه کیس قبیله بنی نضتتیر ئر خطبحَیّ بن اَبه ستترگردگی جنگ هایی که پیامبر اکرم)ص( با یهودیان فتنه جو 

        زوه غ :عبارتند از تعبیر می کند «اَشَدُّ الن اس عَداوَۀ »و  یعنی بدترین دشمنان «اَلَدُّ الخِصیام »قرآن از آنان به 

و غزوه خیبر در ستتال هفتم هجری در در ستتال پنجم هجری غزوه بنی نضتتیر  غزوه بنی قریظه و ،بنی قینقاع

  اطراف مدینه.
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 تدابیر جنگی پیامبر)ص(

پیامبر اکرم)ص( با هوشتتمندی و درایت ایمانی تدابیر خاصتتی در مدیریت جنگ ها اعمال می نمود نظیر:         

رعایت اصل حفظ اطالعات و  –اجتناب از جنگ های همزمان در چند جبهه  –و کامل دشمن  شتناسایی دقیق 

توجه به اصول اخالق انسانی و پرهیز از  –شورای فرماندهی نظامیتشکیل  –غافلگیری فشار اقتصادی بر دشمن 

 هر جرمی.

بر، روحیه ایمانی و سلحشوری به طور کلی سه عامل پیروزی مسلمانان عبارت بود از: فرماندهی هوشمندانه پیام

 ت و اخالق انسانی در جنگ با دشمن.مجاهدان و رعایت عدال

 جریان نفاق و منافقان

ماهیت نفاق، فریب و دورویی استتت و حکایت منافقان، حکایت چهره های زیبا و مقدس نماستتت که به           

مانان در صدد وارد آوردن ضربه های سهمگین و به ظاهر اسالم آورده اند اما ایمان واقعی ندارند و با نفوذ در مسل

دستت گرفتن قدرت می باشتند. قرآن برای معرفی چهره نفاق عالوه بر این که یک ستوره به نام آنان اختصاص    

آیه آورده استتت. در صتتدر استتالم نقش منفی و خیانت آلود و   10داده در آغاز بزرگترین ستتوره که بقره باشتتد 

ویداد احد، تبوک، احزاب و ستتاخت مستتجد ضتترار به عنوان حربه ای ضتتد استتالم با    کارشتتکنانه منافقان در ر

 مخالفان پیامبر اکرم)ص( عبارت بود از: مثلث شومبستیار آشتکار استت. بنابر این     عبداهلل بن اُبیسترکردگی  

پس از رحلت پیامبر)ص( اثر  مشیرکان قریش مکه، یهودیان نژاد پرسیت و منافقان مسلمان در مدینه.  

ودی از نفاق و منافقان دیده نمی شود لکن از بین نرفتند بلکه در جریان خالفت برای کسب منافع مادی به مشه

 عنوان حامی در مقابل اهل البیت قرار گرفتند.

 

 اریخ خالفت و امامتت -ر

مت و  علی رغم ابالغ شریعت الهی و توصیه های مکرر پیامبر خاتم)ص( به خصوص در واقعه غدیر بر اما        

جانشینی حضرت علی)ع(، متأسفانه با توجه به صدارت طلبی قومیتی برخی مسلمانان در حالی که هنوز اهل بیت 

ا ب در مدینه گرد هم آمدند واز سوی انصار پیامبر در حال تجهیز پیکر مطهر ایشان بودند، در سقیفه بنی ساعده 

ه بیشی بودن و قرابت فامیلی با پیامبر و مسن بودن به خاطر قر، ابوبکر را نظر شورایی بدون حضور بنی هاشم

ز دو سال، عمر پس ا. عنوان خلیفۀ النبی از قبیله بنی تیم، انتخاب و با او بیعت و دیگران را به این بیعت واداشتند

و سپس خالفت خلیفه شد  20 تا10سال سوی ابوبکر در از بدون نظر شورایی و به صورت تک رأیی)استخالف( 

زی کردند تا قدرت و حکومت برنامه ریسال  12به مدت را از بنی امیه ریزی شده شورایی در مورد عثمان برنامه 

حضرت علی)ع( و بنی هاشم ابتدا به خاطر اعالم مخالفت و عدم مشروعیت چنین  بنی هاشم خارج شود.از دست 
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از  سپ ی کردند. باالخره مردمانتخاب هایی بیعت نکردند لکن پس از مدتی به خاطر حفظ مصالح اسالم همکار

  رجوع کردند. ایشانبه سوی خالفت هجری قمری  04در سال  سال سکوت و مدارای آن حضرت 20

 خالفت که هنگامى آخَرُونَ؛ قَسَطَ وَ أُخْرَى مَرَقَتْ وَ طائِفَۀٌ نَکَثَتْ باألَمْرِ نَهَضْتُ فَلَمَّا فرمود: امیر)ع(حضرت 

 .دندو ظلم کر زدند باز سر حق پیروى  از برخى و شدند خارج دین از گروهى شکستند، پیمان گروهى پذیرفتم، را

ناکثین)جنگ جمل با پیمان مسلمانان شامل با سه جنگ داخلی با اش  ساله 0در زمان حکومت لذا امام علی)ع( 

ری بشکنان به رهبری عایشه، طلحه و زبیر در بصره به خاطر زیاده خواهی(، قاسطین)جنگ صفین با ظالمین به ره

معاویه و عمروبن عاص به خاطر قدرت طلبی( و مارقین)جنگ با خوارج در نهروان به خاطر کج فهمی( مواجه 

ی بینیم مو بر این کج فهمی دینی اصرار قطعی داشتند در حالی که این قطع، یقین حقیقی نیست. امروزه  شدند

تا زودتر به نماز جماعت پیامبر ، جان می دهد داعش بر تمام ایده هایش، اعتقاد قلبی دارد و در راه آن هافرقه 

عالم آخرت تکلیف نیست  می برد، غافل از این که درپیر و جوان را سر  و دیگر مسلمانان مظلوم از ملحق شود 

 .ندقرار گرفت غربیان و یهودیان ضد اسالمی خدمت سیاست های خصمانه که نماز باشد و در واقع آن ها در

گر من خوارج را نمی کشتم هیچ کس جرأت کشتن آنان را نداشت. )چنان چه بر اساس امام علی)ع( می فرمود: ا

 منافقان را باید کشت لکن برخی به خاطر ظاهر الصالح بودن آنان، نمی توانند حکم به قتل بدهند.( ،آیات قرآن

یر علی رغم بیعت با از این قرار بود که گروهی از انصار به رهبری سعد بن عباده پس از واقعه غده فسقیجریان 

قومی که در جامعه مدینه بین  اتحضرت امیر مؤمنان علی)ع( با توجه به مشکالت جناح بندی سیاسی و تعصب

را می دادند و نگران آینده خود از غلبه بقیه قریش  )ع(طوائف احساس می کردند و احتمال عدم موفقیت امام علی

اب بن منذر از سران انصار در سخنان خود، انصار را برتر از قریش بودند، در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند. حب

دانسته و گفت: این شمشیر آنان بود که اسالم را پیروز کرد و انصار بودند که مهاجران اقلیت را پناه دادند و در 

وکی از خود اموال خود شریک نمودند. از سوی دیگر ابوبکر، عمر و ابوعبیده از مهاجران که قبال  هم رفتار مشک

 نشان داده بودند با شنیدن اجتماع سقیفه سریعا  به آن جا رفتند و به بحث پرداختند. 

ابوبکر گفت البته آن چه شما انصار می گویید، درست است اما عرب این امر را جز برای تیره قریش نمی شناسد. 

نم با عمر یا ابوعبیده بیعت کنید. من پیشنهاد می ک ز لحاظ نسب و اصالت خانوادگی اند؛آنان برترین عرب ا

خطیب انصار اعتراض کرد و در نهایت گفت: امیری از ما و امیری از شما باشد. عمر گفت: دو شمشیر در یک غالف 

شعبه  مغیرۀ بن ،مانند ابوعبیده جراح رفت و با او بیعت کرد و برخیجای نخواهد گرفت و سپس دست ابوبکر را گ

فت: گ ند. )بدون حضور بنی هاشم(. عمرکردند و برخی چون طلحه و زبیر مخالف ماند و خالد بن ولید نیز بیعت

 اتفاق افتاد اما خداوند خیر آن را به شما رسانید و از شر آن شما را حفظ کرد.  (ۀ لت )ف اگر چه این انتخاب ناگهانی
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د و پیامبرتان به اشتباه رفتیخبر که به سلمان رسید گفت: مسن ترین را انتخاب کردید ولی در مورد اهل بیت 

اگر با آنان بیعت می کردید، دو نفر با شما اختالف نمی کردند. افراد دیگری چون عباس عموی پیامبر، خالد بن 

سعد، مقداد بن عمرو، سلمان، ابوذر، عمار، براء بن عازب و ابی بن کعب مخالفت خود را اعالم کردند و تا زمان 

مام بنی هاشم، کناره جستند. آنگاه حضرت علی)ع( به خاطر حفظ اصل اسالم رحلت حضرت فاطمه زهرا)س( ت

 و مصالح جامعه اسالمی به مصالحه و همکاری پرداختند. 

بعدها امام علی)ع( که به ابوبکر و عمر اعتراض نمود چگونه به قرابت استناد جستید در حالی که ما اهل البیت  به 

و خالفت در یک خاندان جمع  عمر گفت: عرب دوست ندارد که نبوت یم؟هست )ص(اهلل قرابت نزدیکتر به رسول

 ه فردا در دسترس خودت قرار گیرد.فرمود: امروز حرص تو بر امارت ابوبکر جز برای آن نیست ک شود. امام)ع(

بنابر این باید دانست که نه مالک قبیله ای چون قریشی بودن شرط شرعی خالفت است نه مسن بودن که گروهی 

 و جامعه آن روز عرب امعه اسالمی را به این سوی سوق دادند و به تعبیر ابن خلدون، فضای حاکم بر سقیفهج

تعصب قبیله ای بود که تعیین کننده سرنوشت جامعه اسالمی گردید. )ابوبکر و عمر از قبیله بنی تیم و سپس 

های رد ه  جنگ قیه قبایل که مخالف بودند وبعثمان از قبیله بنی امیه در مقابل بنی هاشم قرار گرفتند، جدای از 

در خودداری بالد دیگر از پرداخت زکات در مخالفت با ابوبکر که عهدی با او نداشتند پیش آمد و ابوبکر آن ها را 

 .(می دهیم اما به مستحقان خودمان نه خلیفهما زکات  :مرتد اعالم کرد، در حالی که می گفتند

 ره افسانه زدند ،عذر بنه                  چون ندیدند حقیقت جنگ هفتاد و دو ملت همه را

به اعتقاد علمای امامیه شیعه با توجه به این که انتصاب حضرت علی)ع( به مقام والیت بر اساس ادله متقن، اراده 

از  راهتخداوند تبارک بوده که به زبان پیامبر خاتم)ص( ابالغ گردیده، آن ها که با این مشیت، ناسازگاری و ک

خود نشان دادند و راه والیت را به خالفت طایفه ای تغییر دادند و انسجام امت اسالمی را بر هم زدند و مشکالت 

سوره شریفه محمد، هر آن چه هم که به نام اسالم انجام  4عدیده ای را در طول تاریخ اسالم دامن زدند طبق آیه 

درحدیث معراج خداوند أن هُم کَرِهوا ما أنزلَ اهللُ فَأحبَطَ أعمالَهم. ذلِکَ بِدادند، خداوند از آنان قبول نمی کند. 

یا محمد لَو أنَّ عَبدا  عَبَدَنی حَتَّی یَنقَطِعَ وَ یَصیرَ کَالشَّنِّ البالی ثُمَّ أتانِی جاحِدا  به پیامبر خاتم)ص( فرمود: 

( ای محمد اگر بنده ای آن قدر مرا 007/7بحار االنوار، )لِواِلیتِهم ما أسکَنتُهُ جَنَّتی وَ ال أظَلتُهُ تَحتَ عَرشی. 

عبادت کند که بندهایش از هم بگسلد و هم چون م شک، خشکیده و خالی شود سپس به دیدار من آید در حالی 

 نمی دهم.        بهشت خود نمی سازم و در سایه عرشم پناهشکه والیت اهل بیت)ع( را منکر باشد هرگز او را ساکن 

قت، این سنت تمام پیامبران اولوالعزم بوده است که برای ادامه رسالت خویش و هدایت امت و تبیین در حقی

دستورات شرعی، در زمان خود و برای پس از رحلت، جایگزینی تعیین می کردند، چنان چه حضرت موسی)ع( 
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مبر خاتم)ص( از چنین حضرت هارون)ع( و حضرت عیسی)ع(، شموئیل را انتخاب نمودند. لذا طبیعی است که پیا

امری، غفلت نورزد. در حالی که طبق روایت معتبر از جابر بن عبداهلل انصاری تمام دوازده امام)ع( را به اسم قبل 

از تولدشان در مورد اولی االمر اعالم نموده است: هم خلفائی یا جابر و ائمۀ المسلمین بعدی اولهم علی بن ابی 

بنی  افسوس کهاما  ن علی ... ثم المهدی آخرهم اسمه اسمی و کنیته کنیتی.طالب ثم حسن بن علی ثم حسین ب

، شریعت ناب اسالمی را از مدار حق خارج ساختند و همان خالفت را هم به حکومت انو فاطمی بنی عباس ،هامی

 به عیاشی، زن بارگی، میگساری و تجمل پرستی به نام اسالم روی آوردند.یل و و سلطنت موروثی تبد

 یل انتصابی بودن امامدال

لفظ امام از نظر لغوی در زبان عرب به معنای پیشوا و سردار و مقدم در کارهاست، لذا پیش نماز جماعت          

ر معنای لغوی، امام می باشد کما را که نماز گزاران به او اقتدا می کنند، امام گویند. حتی پیامبر هم از این نظر د

( 20)بقره/ اِن ی جاعِلُکَ لِلن اسِ اِماما این که خداوند به پیامبرش حضرت ابراهیم)ع( عنوان امام نسبت می دهد 

ضمن این که از واژه جاعل مستفاد می شود که امامت هم چون نبوت، انتخابی مردمی نیست بلکه انتصابی و 

ز این که ابراهیم نبی)ع( پس از نبوت و قبولی در امتحانات الهی به امامت رسید، ساختاری از جانب خداست و ا

نشان از آن دارد که مقام امامت باالتر از مقام نبوت است البته نه مقام امام اگر چه پیامبر خاتم)ص( امام نیز بود. 

نان چه قرآن کریم می فرماید: در حقیقت امام را خود خدا انتخاب می کند و به زبان پیامبر ابالغ می گردد. چ

وَ رَبُّکَ یَخلُقُ ما یَشاءُ وَ یَختارُ ( خداوند هر کس را بخواهد بر می گزیند. 10)شوری/ اَهللُ یَجتَبی اِلیهِ مَن یَشاء.

خداوند است که خلق می کند هر آن چه بخواهد و اوست که اولیائش را انتخاب  (47)قصص/ ما کانَ لَهُمُ الخِیَرَۀُ

 د و دیگران حقی ندارند در این انتخاب.می کن

ینَ العُقُولُ مِنْ أمِنْ یَدِ المُتَناوِلین  النَّجمِ حَدْ وَ هُوَ بِحِیثتِأاإَلمامُ واحِدُ دَهرِهِ ال یُدانِیهِ  فرمود:امام رضا )ع( 

 همتایی  در عصر خودن انسان کاملی است که امام آ (231/1کلینی، اصول الکافی، ) ینَ االِختیارُ مِنْ هذا؟أهذا؟ 

همچون ستاره خارج از دسترس خواهندگان است. کجا عقل بشریت می تواند، حقیقت آن را بشناسد که ندارد. او 

 بخواهد او را در جایی مثل سقیفه، انتخاب کند.

رک ادر اصطالح رایج بین فرقه ناجیه شیعه اثنا عشری واژه امام به شخصی اطالق می شود که از جانب خداوند تب

تعیین شده باشد و مانند پیامبر بر آن ها والیت و سرپرستی و امامت امت و تعالی به خالفت و نیابت رسول اهلل)ص( 

دارد به همان مفهوم که در النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم می باشد چرا که نصب امام بر خداوند برای هدایت 

غدیر اعالم جانشینی ست و پیامبر)ص( صریحا  در واقعه مردم در مسیر شریعت طبق قاعده لطف، عقال  واجب ا

 که نص جلی است و نیاز به مقدمه ندارد.مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلیٌّ مَوالهُ.  أنتَ الخَلیفَۀُ مِن بَعدی و  نمود.
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الهی  ضرورت وجود امام بعد از پیامبر خدا)ص( نیز به دو جهت است: یکی آگاهاندن مردم از اسرار پنهان شریعت

( در غوامض مسائل دینی 40)نحل/ فَاسئَلُوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم التَعلَمونَچنان چه قرآن صریحا  می فرماید 

اهل البیت ادری بما رجوع نمایید چرا که  (که همان اهل البیت هستند)که از آن ها اطالع ندارید به اهل الذکر 

امل برای وحدت تمام مسلمانان است که آن ها را از هر گونه تشتت و دوم این که وجود امام بهترین ع فی البیت

و انعشاب به چندین فرقه که اکنون شاهد آن هستیم در صورت اطاعت باز می دارد و به جامعه و بالد اسالمی 

 قَۀِمَتِنا اَمانا  للفُرفَجَعَلَ اهللُ اِطاعَتَنا نِظاما  لِلمِلَّۀِ وَ اِماعزت و اقتدار می بخشد. حضرت فاطمه)س( می فرماید: 

( خداوند اطاعت ما را رشته سامان آیین اسالم و امامت ما را مایه در امان ماندن مردم از تفرقه 104/1)احتجاج، 

سَتَفرُقُ اُمَّتی عَلَی ثاَلثٍ وَ سَبعینَ فِرقۀ  واحدۀٌ قرار داده است. پیامبر)ص( نیز در حدیث فرقه و سفینه فرمود: 

                مَثَلُ اَهلِ بَیتی کَمَثَلِ سَفینَۀِ نوح مَن رَکِبَها نَجَی وَ مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرقَ. –الباقی فِی الن ارِ  مِنها ناجیۀٌ وَ

با توجه به این که جمیع امت اسالمی بر صحت این دو حدیث متفق بوده و جمیع اهل بیت رسول)ص( و صحابه 

فی و نه شافعی و نه حنبلی و نه مالکی که پس از یکی دو قرن از رحلت جلیل القدر ایشان نه معتزلی و نه حن

رسول اهلل)ص( پدیدار شده اند نبودند و هیچ یک از فرق نمی توانند به یقین بگویند که ما ناجی کامل هستیم و 

. دونیاَن تَفقسَلونی قَبلَ  همه اعتراف به خطا داشته اند و هیچ کدام نبوده اند که مانند حضرت علی)ع( بگویند:

هر آن چه می خواهید از علوم مختلف از من سؤال کنید قبل از این که مرا از دست بدهید. شکی نمی ماند بر 

 افضلیت و حقانیت والیت و امامت حضرت علی)ع(. 

ضمن این که ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه و مالسعد الدین در شرح مقاصد و مال علی قوشجی در شرح 

از علمای اهل سنت اعالم نمودند: هیچ کس را در این حرف نیست که علی بن ابی طالب)ع( بعد از رسول  تجرید

خدا)ص( اعلم، اشجع، ازهد، اسخی و اشرف مردم است، لکن چون قدمای علمای ما به راهی رفته اند ما را نیز 

ی ق تعالی قدری و منزلتی باشد که علالزم است که از ایشان تبعیت کنیم شاید که خلفای ثالثه را نیز در نزد ح

 .(10را نباشد!!! )مقدس اردبیلی، حدیقۀ الشیعۀ، ص

گر آن ا لوال س ن تان لهلک الن عمانحتی ابوحنیفه که در محضر امام صادق)ع( به علم فقه آشنا شده بود گفته بود؛ 

 دو سالی که در محضر امام بودم نبود من ابوحنیف نعمان، هالک شده بودم.

ت . اگر معیار رافضی بودن محبت اهل بیلو کان ر فضا  ح بُّ آل  محمد ف لی شه د الث ق الن  ا ن ی رافضیعی گفته بود؛ شاف

پیامبر)ص( و ترجیح آنان بر دیگران است پس ای جن و انس شاهد باشید که من رافضی هستم و شیفته آل 

به شیعیان می گفتند که خالفت شیخین را رد می البیت)ع( می باشم. )رافضی لقبی بود که اعراب از روی طعنه 
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کردند. البته امام صادق)ع( فرمود: شیعیان دلگیر نباشند که این لقب را به پیروان حضرت موسی)ع( که فرعونیان 

 را رد کرده بودند، نیز دادند و خداوند آن را برای مؤمنان پسندیده است.( 

را  ده صفت برجسته)ع( جریان واگذاری مسئولیتی به حضرت امیر دراین ها در حالی است که خلیفه اول ابوبکر 

ف ا ن ه  ع دلٌ ر ضا ع ند  اکثر  الن اس ل ف ضل ه  و  ش جاع ت ه و  ق راب ت ه و  ع لم ه و  ف هم ه و  ر فق ه ب ما ی حاو ل   :ی ایشان متذکر شدبرا

مَن حَسنَت  :ن اعترافات استدالل می آورد که ایحضرت علی)ع( با ولی باز هم عمر مانع شد. لذا  م ن  اال مور .

 کسی که تدبیرش در امور، درست و نیکوست پس باید از او اطاعت کرد.سیاستُه وَجَبت اِطاعتُه. 

اَعوذُ بِاهلل اَن اَعیشَ فی  خود عمر که از امام علی)ع( سؤال می کرد و جواب حکیمانه ای می شنید گفته بود:

بارها  و پناه می برم به خدا از این که در قومی زندگی کنم که علی در بین آنان نباشد حسن قَوم  لَیسَ فیه ابو ال

 لَوال عَلی  لَهلَکَ عُمَر. د:کرمی داده بود، اعتراف  که حضرت علی)ع( به او مشاوره راهگشادر مسند قضاوت 

 دالیل والیت اهل البیت)ع(

بیم بده خویشاوندان نزدیک خود را. )در واقعه یوم الدار حضرت رسول  نذار؛ وَ اَنذِر عَشیرتَکَ االَقرَبینَ.آیه اِ

 صلوات اهلل علیه، حضرت علی)ع( را به خالفت و وصایت خود معرفی نمود.(

برای این که خداوند، هرگونه پلیدی را از  آیه تطهیر؛ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البیتِ وَ یُطَه رَکُم تَطهیراَ.

 محو کند و شما را پاک گرداند آن چنان پاکی.) این آیه داللت بر عصمت اهل البیت دارد( شما اهل بیت

عصِمُکَ مِنَ آیه تبلیغ؛ یَا اَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَب کَ وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَه وَ اهللُ یَ

ن آن چه نازل شده به تو از جانب پروردگارت و اگر انجام ندهی در حقیقت ای پیامبر ابالغ ک (72)مائده/الن اسِ

رسالت الهی را ابالغ نکرده ای و خداوند تو را از شر توطئه بدخواهان حفظ می کند. )این آیه در خصوص تعیین 

وردار جانشینی و والیت حضرت علی)ع( در واقعه غدیر در حجۀ الوداع سال دهم هجری ابالغ شده است که برخ

ذا هَفَ الهُومَ نتُن کُمَاز سه تأکید الهی بر ابالغ، تهدید و تضمین است و پیامبر اعظم)ص( به سند متواتر فرمود: 

در صحیح مسلم و سنن ابی داود و  که من موالی اویم پس این علی موالی او بعد از من است. هر  والهُمَ یٌّلِعَ

یامبر اکرم)ص( به نص جلی، علی را استخالف کرد. امام رضا)ع( ترمذی و تفسیر ثعلبی آمده که در غدیر خم پ

نیز می فرماید؛ غدیر همان روزی است که خداوند در آن روز، دین اسالم را کامل کرد زیرا پیامبر)ص( حضرت 

 .(444علی)ع( را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی و برتری او را آشکار و او را وصی خود قرار داد.)اقبال االعمال، ص

ن آیه پس )ایآیه اکمال دین؛ اَلیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ االسالمَ دینا  

 از واقعه غدیر و ابالغ آخرین احکام شرعی در مدینه نازل شد که داللت بر رضایت از انجام رسالت بود.(
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منحصرا  چنین است که ولی  شما    خدا   ونَ الزَّکاۀَ وَ هُم راکعونَوَ رَسولُهُ ... وَ یُؤتُآیه والیت؛ اِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ 

و رسولش و شخصی است از مؤمنین که در هنگام رکوع، صدقه می دهد. )شأن نزول این آیه درخصوص اعطای 

 باشد.(انگشتری حضرت علی)ع( به فقیر در هنگام رکوع است که مبی ن والیتمداری ایشان می 

جعَل نَآیه مباهله؛ فَقُل تَعالَوا نَدعُ اَبنائَنا وَ اَبنائَکُم وَ نِسائَنا وَ نِسائَکم وَ اَنفُسَنا وَ اَنفُسَکُم ثُمَّ نَبتَهِل فَ

بگو بیاوریم فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و از خودمان و  (00)آل عمران/لَعنَتَ اهللِ عَلَی الکاذِبینَ.

خودتان افراد سرشناسی را که در پیشگاه خدا یکدیگر را نفرین کنیم که هر که ادعای دروغی دارد به لعنت و  از

عذاب خدا گرفتار شود. شأن نزول این آیه در خصوص جریان مباهله در مدینه است که مسیحیان نجران دعوت 

حضرت رسول)ص( اهل بیت عصمت)ع(  و احتجاج های حضرت رسول خاتم)ص( را نپذیرفتند و در پیشنهاد مباهله

را آوردند که کشیش بزرگ مسیحیان با دیدن چهره های نورانی این بزرگواران رو به مسیحیان گفت چهره هایی 

که من می بینم اگر نفرین کنند یک مسیحی در روی زمین نمی ماند و تسلیم به زندگی مسالمت آمیز در مدینه 

ند. مطالب ارزشمند دیگری که از ظاهر آیه استنباط   می شود این است و پرداخت جزیه به حکومت اسالمی شد

که حسنین)ع( علیرغم این که نوه دختری حضرت رسول)ص( هستند به عنوان ذریه ایشان می باشند و صحیح 

است که یابن رسول اهلل به آنان اطالق شود هم چنان که حضرت مسیح)ع( نیز که نوه دختری پیامبران سلف بود 

 قرآن به عنوان ذریه حضرت ابراهیم)ع( به امر خداوند، شمرده شده است. در 

 لیِ عَ لبِتی فی صُیَرّذُ علَجَ ه وَلبِفی صُ یٍّبِنَ ل کُ ۀَیَّرّذُ لَعَجَ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ نَّاِ حضرت رسول اکرم)ص( فرمود:

یق فرزندان خود قرار داد ولی ادامه نسل . خداوند تبارک و تعالی ادامه نسل هر پیامبری را از طرابی طالب بنِ

 است. خدا نباید سؤال کرد چرا چنین و در رابطه با اراده رادرم و دامادم علی قرار دادهمرا در صلب پسرعمویم و ب

موضوع دیگر این که حضرت فاطمه)س( تنها زن معصومه در بین زنان و دختران حضرت رسول)ص( بود که 

ت. نکته سوم این که هم چنان که حضرت رسول)ص( معصوم بود، حضرت علی)ع( صالحیت مقام مباهله را داش

هم که به عنوان نفس رسول اهلل تعیین شده است دارای مقام عصمت می باشد ضمن این که عصمت در امامت 

ود و اگر فردی استنباط می ش مینَالِی الظ هدِعَ نالُالیَ ماما  وَاِ اسِللن ِ کَلُی جاعِن اِشرط الزم است که از آیه 

به هیچ وجه شایسته امامت مبتنی بر عصمت نیست.  اِنَّ الشِّرکَ لَظُلم  عَظیم مشرک باشد و توبه کند به دلیل 

 حضرت علی)ع( ک ر م  اهلل و جه ه تنها صحابه ای بود که هیچ گاه در دوران جاهلیت به بت سجده نکرده بود. 

یهِ فَاِنَّ اهللَ هُوَ مَوالهُ وَ جِبریلُ وَ صالِحُ المُؤمِنینَ وَ المَالئِکَۀُ بَعدَ ذلکَ وَ اِن تَظاهَرا عَلَ صالح المؤمنین؛آیه 

و اگر بر علیه پیامبر در آزار و اذیت او با یکدیگر اتفاق کنید خداوند تبارک و تعالی و جبرئیل  (0)تحریم/ظَهیرٌ. 

ار او خواهند بود. )شأن نزول آیه شریفه در خصوص امین و مرد صالح از بین مؤمنین و فرشتگان یار و یاور و مددک
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رازی است که پیامبر اعظم)ص( با همسرشان در میان گذارد ولی او پرده دری نمود و به دیگری گفت که پیامبر 

به اشاره الهی مطلع شده و فرمان توبه برای آنان آمد و در حمایت پیامبر)ص( در مقابل هرگونه توطئه، پشتیبانی 

 جبرئیل امین و حضرت علی)ع( و فرشتگان، اعالم گردید.( خداوند و 

آیه اطاعت؛ اَطیعُوا اهللَ وَ اَطیعُوا الرَّسولَ وَ اُولِی االَمرِ مِنکُم فَاِن تَنازَعتُم فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اهللِ 

ی باشد و هم چنان که ( اطاعت از اولی االمر به خاطر واو عاطفه در حکم اطاعت از رسول م04)نساء/وَالرَّسولِ

رسول معصوم است اولی االمر الزم االطاعه نیز باید معصوم باشند لذا تنها به معصومین تعلق می گیرد چرا که 

خلفا و صحابه و حاکمان هیچ کدام مبر ا از خطا و گناه نبوده اند و این اطاعت الی االبد است چون مقید به زمانی 

 خدا در زمین باشد تا زمانی که انسانی و تکلیفی هست.  خاص نشده است لذا همیشه باید حجت

ای علی تو نسبت به من مانند هارون  اَنتَ مِنِّی بِمَنزلۀِ هارونَ مِن موسی ااِل  النَبِیَّ بَعدی.حدیث منزلت؛ 

 پیامبر برادر موسی پیامبر هستی به جز این که بعد از من پیامبری نیست و تو پیامبر نخواهی بود.

به نقل از مقداد از پیامبر)ص( آمده است: معرفت آل محمد در حکم 127ص  2سنن ابن ماجه جلد  در کتاب

 برائت از آتش و محبت آل محمد جواز عبور از صراط و والیت آل محمد موجب امان از عذاب است.

( 244/1) در بیان شأن واالی اهل بیت عصمت و طهارت)ع( همین حکایت از مرحوم فیض کاشانی در تفسیر آصفی

بس است؛ هنگامی که خداوند حضرت آدم)ع( را آفرید و او را معز ر به سجده مالئک نمود، آن حضرت از خدا 

 سؤال کرد، آیا برتر از من هم بشری آفریدی؟ به او گفته شد به ساق عرش نگاه کن که دید نوشته است: 

 ن ابیطالب امیر المؤمنین و علی ب ی اهلل علیه و آلهد رسول اهلل صل الاله اال اهلل محمّ

 ۀ.ن الجَ هلِاَ بابِشَ  دایّو الحسن و الحسین سَ دۀ نساء العالمینو زوجته فاطمۀ سیّ

 .بود ندخواه این ها همه از نسل تو و بهتر از تو

 عنوان امیر المؤمنین، نفس و برادر رسول اهلل   ی)ع(:عل حضرت متازم های  یژگیو

 "محراب به شهادت سکونت به مسجد، ،کعبه به والدت،  سید االوصیاء ، صاحب ذوالفقار"

 الب .ی طاَللهُمَّ  اَحیِنی  عَلَی  مَا اَحیَیتَ  عَلَیهِ  عَلِیَّ بنَ ابی طالب   وَ  اَمِتنِی عَلَی مَا مَاتَ عَلَیهِ عَلِیُّ بنُ اَب

 مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای

 ون به معنای حاکمیت عدالت، فضیلت و والیت است.مسئله غدیر متعلق به تمامی مسلمان هاست چ



  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

49 

 

 :قرآن اتیآ استناد به اربعه مذاهب بر عهیش فقه تیاولو لیدال

 .المُقَر بونَ اُولئکَ السّابِقونَ وَالسّابِقونَ( سبقت) -1

 .را یتَطه طَهّرَکُمیُ وَ تِیالب اَهلَ الر جسَ عَنکُمُ ذهِبَیُلِ اهللُ دُیریُ( عصمت) -2

 . ما یعَظ اَجرا  نَیالقاعِد یعَلَ نَیالمُجاهِد اهللُ فَضَّلَ( تلیفض) -3

( ص)امبریپ وفات از بعد. نبود مطرح یستتن و عهیشتت به یاستتالم امت تفرقه( ص)اعظم امبریپ ارتحال از قبل تا

 فسن همنزل به که گرفتند بود( ص)امبریپ برادر و یوص که( ع)یعل نیالمؤمن ریام حضرت از را فقهشان ،انیعیش

 یرأ یمبنا بر که شانیا اقوال و آراء از و نبودند( ص)اهلل رسول عهد در که نفر چهار از سنت اهل اما ،بود پیامبر

 شانیا از افضل و اعلم اگرچه را شتان یا ریغ اجتهاد و کنند یم تیتبع استت  خودشتان  اختراع و اجتهاد و نظر و

 .ندارند قبول باشد

      قرابت لیدل به یوح سترچشمه  از میمستتق  یمند بهره و( ص)امبریپ لترستا  به مانیا در( ع)تیب اهل ستبقت 

 از زین خود و بودند ستتوم و دوم ستتده در متأخر مستتلمانان از اربعه مذاهب یرؤستتا یول استتت واضتتح همگان بر

 ه ل ک ل  س ن تان  ل وال گفت یم فهیابوحن که نیا کما. اند بوده( ع)صادق امام خصوص به( ع)نیمعصوم ائمه شاگردان

 نیز سنت اهل رجال از برخى تا گشت موجب کوفه و مدینه شتیعه  حوزه دو در( ع)صتادق  امام حضتور . الن عمان

( ق174م)انس بن مالک  ،(ق103م)مانیسل بن مقاتل ،(ق147م)نهییع بن انیسف ،(ق141 م)یثور انیسف چون

 ابوخالد از واستتطه با زین( ق234م)یشتتافع و برند بهره وى علوم از کوفه در( ق103م)حنیفه ابو و حجاز در

 بوده عهیش که یعبس یموس بن عبداهلل از سنت اهل بزرگ محدثان از( ق204 م)یبخار ای( ق173-133)مستلم 

 ثیحد نیتدو در زین انیعیش که نیا ضمن. بودند آموخته را ثیحد و فقه درس بود( ع)صادق امام شاگردان از و

 اهل از جلوتر قرن کی یعنی ،بودند دهیورز سبقت( ع)یعل حضترت  زبان و نزما از استت  ینبو تستن  یمبنا که

  .نمودند ثیحد نیتدو به شروع یامو زیعبدالعز عمربن زمان از که سنت

  که یحال در باشند یم اشتتباه  و خطا گناه، گونه هر از معصتوم  نش،یطاهر هیذر  و( ع)یعل ضترت ح که نیا دوم

 الستتالم همیعل یهد ائمه تمام فوق، موارد بر عالوه. ننمودند عصتتمت یادعا اربعه، مذاهب یرؤستتا از کدام چیه

 یحال در برخوردارند خداوند نزد یادیز لتیفض از جائرکه و ظالم حاکمان مقابل در بودند شهادت و جهاد سرآمد

 .نمودند فوت یعیطب مرگ به و ندارند شهادت و جهاد در یا سابقه تسن ن اهل یفقه امامان از کدام چیه که

 

 

 صحابه خاص پیامبر)ص(

بر اساس روایتی از امام صادق)ع( در بین صحابه پیامبر اکرم)ص(، سلمان به درجه دهم ایمان و ابوذر به           

 درجه نهم و مقداد به درجه هشتم نایل آمدند لذا برای آشنایی بیشتر به معرفی اجمالی آنان می پردازیم.
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 سلمان 

)از روستاهای اصفهان( فرزندی به دنیا آمد، که نامش « جی»ای تال قبل از هجرت، در روستس 214 حدود        

 .نامید« سلمان»دها پیامبر اسالم)ص( او را تبعگذاشتند و « روزبه»را 

سلمان در  .اش هیزم نهادن بر شعله آتش بود و کار همیشگی انی زرتشتیتروح« کاهنبدخشان » پدر سلمان

ن انداتان در میان ختبا اینکه سلم  .او را به عهده گرفت اش سرپرستی  عمهدرش را از دست داد و دوران کودکی ما

 .ان گشود، ولی هرگز در برابر آتش سر فرود نیاورد و به خدای یکتا اعتقاد یافتتو محیطی زرتشتی دیده به جه

و پس از آن اگر به آیین نیاکانش   ی سازندبعد از آنکه دریافت قرار است او را شش ماه با اعمال شاقه زندان سلمان

ایران در حوالی حجاز  از پس از فرار .و روانه بیابان شد  ریختتاش گ ایمان نیاورد اعدامش کنند، با همکاری عمه

پیامبر جام ترانتس ن کهله دیگریفروخته شد تا ایتتوسط قبیله بنی کلب یهودی به بردگی گرفته شد و به قبی

ال خرما و چهل وقیه )هر وقیه معادل چهل درهم(، از مرد یهودی تل نهتسلمان را به مبلغ چه ()ص گرامی اسالم

 .را بر او نهاد« سلمان»خرید و آزادش ساخت و نام زیبای 

 سلمانُ مِن ا اَهل البیتدر جرگه اهل بیت قرار گرفت بود، ( و حضرت علی)ع( سلمتان، که پیرو راستین پیامبر)ص

 زیستی را رها نکرد. زهدآنان را پیش گرفت  و حتی وقتی فرمتاندار مدائن بود، ساده  ه و منشاو به درستی سیر

های از جاذبه هر کتس ایمتان قویتر داشته باشد،زیترا  گترفتمتان عمیق  او سرچشمه میو  وارستگی سلمان  از ای

در درجه هشتم و ابوذر در درجه نهم و ایمان ده درجه دارد، مقداد » :دنیوی آزادتر است. امام صادق)ع( فرمود

 قمری 00ان در سال تدر اواخر خالفت عثم ، پس از عمری طوالنیسلمان .«سلمان در درجه دهم ایمان است.

 همراه آن حضرت، جعفر بن .ندو بر آن نماز گزارد ند، کفن کردندحضرت علی)ع( پیکرش را غسل داد .وفات یافت

ر یک از آن دو هفتاد صف از فرشتگان بودند بر پیکر سلمان نماز تکه با هطالب و حضرت خضر، در حالی ابی

 .اق کسری قرار داردطدر مدائن، در پنج فرسخی بغداد، نزدیک  مرقد سلمان .گزاردند

 ابوذر غِفاری

      بنی غفار از قبیله یثربقبل از هجرت در 07ابوذر، عمدتا  با نام ج ندب بن ج ناده شناخته می شود، در سال         

گفته می شود که وی پیش از مسلمان شدن، یکتا پرست بوده  پدرش جناده و مادرش رمله نام داشت. زاده شد.

اند که روزی بیله گفتهاعتقادیش به بت قدر علت بی .بودامتناع جسته  "تمنا"است و از پرستش بت قبیله خویش

رسانده و بت را آلوده نمود در حالی که بت از خود هیچ واکنشی نشان بت دید که سگ قبیله، خود را به کنار 

های حکومت به بنی امیه، ابوذر به انتقاد و افشاگری در دوره خالفت عثمان، از حیف و میل و بذل و بخشش نداد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
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به شام و سپس به ربذه تبعید شد. امام علی و امام حسن و امام حسین علیه حکومت روی آورد. به همین دلیل 

 .ردو در آن جا فوت ک کردند مشایعت هربذ به تبعید هنگام به را او جعفر بن عبداهلل  و علیهم السالم و عماریاسر

 مقداد بن اسود 

در سال شانزدهم عال الفیل، مقداد به دنیا آمد و به مقداد بن اسود کندی معروف گردید. نام پدرش عمرو           

بوده استت. مقداد سیزدهمین نفری است که مسلمان شد از این رو جزء سابقین در اسالم است و همچنین جزء  

استتتالم خود را اظهار نمودند، او دو دفعه هجرت نمود و معروف به )هاجر  ،ی استتتت که نخستتتتین بارهفت نفر

ه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کرد و مرتبه ر استاس دستتور پیامبر)ص( همراه عد  الهجرتین( استت، یکبار ب 

 .دوم به مدینه هجرت نموده است

بد المط لب( را به عقد مقداد در آورد که حاصل این ازدواج پیامبر اکرم)ص( دختر عمویش )ضباعۀ بنت زبیر بن ع

مقداد در جنگ های متعدد در زمان پیامبر)ص( شرکت  .یک پستر به نام معبد و یک دختر به نام کریمه استت  

مقداد،  .داشته و در جنگ احد نیز جزء معدود افرادی است که تا پای جان به دفاع از پیامبر )ص( پرداخته است

 به معنی نگهبان فرستاده خدا، مشهور است.« حارس رسول اهلل»اهل سنت با لقب در میان 

روایات فراوانی در فضتتیلت مقداد  .بعد از رحلت پیامبر)ص( نیز مقداد در راه دفاع از والیت علوی ثابت قدم ماند

ارکان اربعه  وارد شتتده که در آن روایات، مقداد به عنوان محبوب حق، معشتتوق بهشتتت، دارای ایمانی راستتخ و 

 ابوبکراز بیعت با  علی بن ابی طالب، مقداد پسر اسود، به پیروی از پیامبر اعظم)ص(با مرگ . معرفی شتده است 

از احترام  اهل ستتتنتو  شتتتیعیانستتترباز زد ام ا پس از بیعت کردن علی با ابوبکر، او نیز بیعت نمود. او در نزد 

 د.مرد و در مدینه دفن شهجری در هفتاد سالگی  00. مقداد در سال بودبرخوردار 

 

 زنان برگزیده الهی

ای فداکار و متدینی از زنان برگزیده الهی چون حضتترت خدیجه کبری)س( تاریخ استتالم مزین به چهره ه       

همسر پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه زهرا)س( دخت گرامی پیامبر اکرم عالوه بر حضرت زینب کبری خواهر 

                                                                                                     امام حسین)ع( است.

                         ه و الحمدلل ه و ال اله اال          سبحان الل »تبارک و تعالى از سخن، چهار کالم یعنی  پیامبر اکرم)ص( می فرماید: خداوند

که هر کس پس از هترنتمازى این چهار جمله را بگوید، خداوند براى او ده حسنه بنویسد و ده «             و الل ه اکبر اهلل

 ل، میکائیل، اسرافیل وجبرئی»از فرشتگان، چهار فرشته به نامهای اال برد. ه او را بگناه او را پاک کند و ده درج

همسخن خود، عیسى را روح و ابراهیم را خلیل خود برگزید و موسى را کلیم »از پیامبران، چهار پیامبر «. عزرائیل

«                                                         بى طالبیوسف صدیق، حبیب نجار و على بن ا»از صدیقان، «. محمد را حبیب خود برگزیدخود، 

رجب، ذی القعده، »از ماه ها،  .«طیاریحیى بن زکریا، جرجیس پبامبر، حمزۀ بن عبدالمطلب و جعفر »از شهیدان، 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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«                                                                 ه استعید فطر، عید قربان، روز عرفه و روز جمع»از روزها، . «ذی الحجه و محرم که چهار ماه حرام هستند

صد هزار نماز، در مدینه ه برابر با مکه، مدینه، بیت المقدس و کوفه که ثواب خواندن نماز در مک» ها،  از سرزمین

 برابر با بیست و پنج هزار نمازدر کوفه مقدس برابر با پنجاه هزار نماز، برابر با هفتاد و پنج هزار نماز، در بیت ال

چهار تن را برگزید: مریم دختر عمران، آسیه همسر فرعون، خدیجه دختر خویلد و دخترم  از زنانو «  میباشد

 میزان الحکمه محمدی ری شهری(). «باشد فاطمه زهرا )س( سرور زنان عالم، از آغاز تا به ابد می

 

 اسالمی متقدم مورخان -ش

از تاریخ نگاران  به وجوب کفایی آن، تعدادی سالمی و اعتقاد برخیبه اهمیت تاریخ نگاری ا با توجه          

 م:می کنی سته مسلمان که در حفظ میراث اسالمی بسیار کوشیده و آثار مهمی را به جا گذارده اند، معرفیبرج

 ق(121 توفیجابر بن یزید جعفی)م -1

 .الحسین، وقعه صفین و نهروان به سبک تک نگاری نوشته کتب مقتل امیر المؤمنین و سیره نویسان شیعیاز 

 اصبغ بن نباته -2

 و کتابی به نام مقتل الحسین دارد. لی)ع( و از راویان معتبر شیعی که هفتاد خطبه امام را حفظاز اصحاب امام ع

 ق(141ابان بن عثمان) -3

 .ریخ الکبیر استبوده و از مورخان معتبر شیعی و کتاب مشهور او تااز اصحاب امام صادق)ع( 

 ق(151محمد بن اسحاق) -4

تاریخی و  را به صورت تقویمنبوی بنابر نظر مشهور، ایشان شیعه بوده و اولین سیره نویسی است که نسبتا  سیره 

 به شکل جامع گزارش کرده است. 

 ق(151ابو مِخنف) -5

جنگ های بوده و در باره  وادث عراق وی از مورخان مشهور و معتبر قرن دوم هجری است و تخصص ویژه او در ح

 مهم آن دیار به صورت تک نگاری مطالب زیادی را روایت کرده است مانند مقتل الحسین و الجمل.

 ق(214هشام بن محمد کلبی) -2

حوزه کار تاریخی وی اخبار باستانی و جاهلیت و ایران و یمن بوده و هم چنین نسب شناسی که کتاب های حروب 

 اخبار نوح و انسابها، فتوح الشام، النسب الکبیر و االصنام از اوست. االوس و الخزرج، االسواق،



  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

53 

 

 ق(212محمد بن عمر واقدی) -1

تخصص او در مغازی در باره جنگ های پیامبر)ص( و الفتوحات در باره فتوحات مسلمانان بوده است. کتاب های 

 ن و السقیفه از اوست.، فتوح الشام، فتوح القرآن، الجمل، السیره، ازواج النبی، صفیواقدی مغازی

 ق(231محمد بن سعد منیع) -1

رح می باشد که مشتمل بر ش ، عالوه بر طبقات صغریوی شاگرد واقدی بوده و مهمترین کتاب او الطبقات الکبری

 احوال پیامبر و صحابه و تابعان است. این اثر نخستین کتاب به سبک طبقات تاریخی می باشد.

 ق(213ابراهیم ثقفی کوفی) -2

 است.نوشته شده در باره تجاوزهای سپاه معاویه در عراق و حجاز او مورخان شیعی است و کتاب الغارات وی از 

 ق(214احمد بن محمد یعقوبی) -11     

 با نگرش جهانی به عنوان یک تاریخ عمومی نگاشته شده. از مورخان معتبر شیعی قرن سوم، کتاب تاریخ یعقوبی

 ق(311محمد بن جریر طبری) -11     

 به سبک عمومی سالشماری مشهور است.که کتاب تاریخ الرسل و الملوک او  از برجسته ترین مورخان سنی

 ق(342علی بن حسین مسعودی) -12     

 .را نوشت و کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر هداشتبرای گردآوری اخبار ملت ها سفر مهمی به چین و سند 

 ق(422ابن مسکویه) -13     

 نظامی را گزارش کرده است. ، اجتماعی، اداری، مالی وبی طرفانه رویدادهای سیاسی م او تجارب االمم کهمه اثر

 ق(423خطیب بغدادی) -14     

 وی مؤلف کتاب گرانسنگ تاریخ بغداد است که به تبیین مظاهر فرهنگ و تمدن اسالمی پرداخته است.

 .الرسول در باره نامه های پیامبر خاتم)ص( است مؤلف کتاب مکاتیبعلی بن حسینعلی احمدی  -15     

 .مؤلف کتاب مناقب آل ابی طالبمحمد بن علی ابن شهر آشوب  -12     

 مؤلف کتاب کشف الغمه فی معرفۀ االئمۀ.علی بن عیسی اربلی  -11     

 مؤلف کتاب تاریخ الخلفا.جالل الدین سیوطی  -11     
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 االصابه فی تمییز الصحابه. مؤلف کتابابن حجر عسقالنی  -12     

 مؤلف کتاب االرشاد فی معرفۀ حجج اهلل علی العباد.شیخ مفید  -21     

 برای آگاهی بیشتر از تاریخ نقلی و تحلیلی صدر اسالم، کتب ذیل از مورخان متعهد اسالمی پیشنهاد می شود:

 تشیع از رسول جعفریان  کتاب های تاریخ سیاسی اسالم، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، تاریخ 

 کتاب امامت پژوهی از محمود یزدی و کتاب حدیقۀ الشیعۀ از مقدس اردبیلی 

کتاب اسرار آل محمد علیهم السالم از س لیم بن قیس هاللی ترجمه اسماعیل زنجانی خوئینی. اولین کتاب حدیثی 

ج امام معصوم)ع( قرار گرفته است. حضرت تاریخی از قرن اول هجری که اخبار آن و عدالت نویسنده، مورد تأیید پن

علی)علیه السالم( به سلیم گفت: معرفت به والیت ما که خداوند به تو عطا کرده، از خبره شدن در طال و نقره 

 مشکل تر است و خداوند این والیتمداری را فقط به برگزیدگان خلقش می دهد. )و  م ا خ ص نا ب ه  م ن و الی ت ک م ...(

 

 اسالم وشمندان غیر مسلمان اندی -ت

همه گونه شخص شخیص پیامبر اسالم سزاوار : و فیلسوف اخالق گرای معروف روسی تولستوی نویسنده          

 د.شحکمت در آینده عالم گیر خواهد  علت توافق آن با عقل وبه . شریعت پیامبر اسالم احترام و اکرام می باشد

آیات قرآن محکم و پرمعنی می باشد و از روی شعور نوشته شده است بنابراین تمام  یی: آمریکااشنگتون ایروینگ و

 . سندی که باعث تسلی قلب خودمان در دست باشد نداریم

از میان مردم بت پرست با اراده ای آهنین  …محمد مردی بود که  و سیاستمدار آلمانی: کارل ماکس فیلسوف

، بنابراین او را نه شان جاودانی روح و روان را کاشتر دلهای ایبرخاست و آنان را به یکتاپرستی دعوت کرد و د

 .بری او اعتراف کنیمتنها در ردیف مردان بزرگ و برجسته تاریخ شمرد بلکه سزاوار است که به پیام

ادگر و نی دسلطاشایی توانا، قانونگذاری خردمند، وی جهانگ حضرت محمد مردی بسیار بزرگ بود،: ولتر فرانسوی

  دی در روی زمین ایفا کرد.در مقابل چشمان مردم عا او بزرگترین نقش را .پرهیزگار بود پیامبری

 یده نداریم ولی آیین حضرت محمدگرچه ما به ادیان آسمانی عق: فرانسویس، منجم و ریاضیدان پیر سیمون الپال

نه اهور دین او و احکام خردمندو تعالیم او دو نمونه اجتماعی زندگی بشریت است . بنابراین اعتراف می کنیم که ظ

 الیم حضرت محمد)ص( بی نیاز نیستیم.به همین جهت از پذیرش تعاش بزرگ و با ارزش می باشد و
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 وا می دارد.می آورد و به تعظیم و احترام ما را مجذوب می کند و به شگفت  ،قرآن مندرجات: آلمانیگوته 

بودنش  میشه نسبت به دین محمد)ص( بواسطه خاصیت زندهمن ه دشاو، بزرگترین نویسنده انگلستان:جورج برنار

خاصیتی است که می تواند تغییرات گوناگون  اسالم تنها دینی است که دارای . به نظر مننهایت احترام را داشته ام

. من درباره دین حضرت محمد)ص( چنین ا اشکال و صور هر عصر منطبق سازدرا به خود جذب کند و خود را ب

ی امروز هم پذیرش طور که در اروپا رده ام که کیش او برای فردای اروپا قابل قبول خواهد بود همانپیش بینی ک

من معتقدم که اگر مردی مانند پیامبر اسالم فرمانروایی مطلق جهان عصر جدید را احراز کند آن آغاز شده است. 

 یاج داردرا که بشر به شدت احتطوری در حل مسایل و مشکالت جهان توفیق خواهد یافت که صلح و سعادتی 

  برای او تأمین خواهدکرد.

 برتر ور صحرا امتی واحد به وجود آورد، پراکنده د( از قبایل بت پرست ومحمد)صی؛ دورانت، مورخ آمریکایویل 

ه طی ک نیرومند با معنویتی ، آیینی ساده و دینی روشن ود و دین مسیح و دین قدیم عربستانباالتر از دین یهو

ر وجود آورد و ده یک امپراتوری عظیم و پهناور ب ،نسل در یکصد معرکه نظامی پیروز شد و در مدت یک قرن یک

 ست که بر نیمی از جهان حکومت دارد.وزگار ما نیروی مهمی ار

قرآن اثری بدیع و ابدی کالم خدا صرفا  "استیون رانسیمان مسیحی و مورخ مشهور جنگ های صلیبی می گوید: 

نصیحت نیست بلکه شامل هدایت هایی در تعالیم اخالقی و کشورداری و تدبیر زندگی می باشد و  داستان و

 "حقیقتا  یک مجمع القوانین است.

نولدکه قرآن شناس آلمانی می گوید: پیامبر خاتم یک مصلح و منجی بود نه یک قانونگذار جدید، نبوغ او در این 

از بین بردن آداب و رسوم و فقاط عادات مضر را تحریم کرد.           بود که جامعه ای جدید به وجود آورد بدون 

قرآن کتابی است تشکیالتی هم چون قانون اساسی یک مملکت که کلیات را بیان می کند برای استوار نگه داشتن 

 .تاس ال رکن اول در استنباط احکام شرعیک جامعه ایده آل و احکام جزایی یا جزئیات بسیار کم است در عین ح

امام خمینی)ره( فرمود: قرآن کتاب الهی است و در آن شؤون الوهیت است. قرآن حبل متصل بین خالق و مخلوق 

 (147است و به وسیله تعلیمات آن باید رابطه معنویت و ارتباط بندگان خدا و مربی آن ها پیدا شود.)آداب الصلوۀ/

ری نبود و دو امپراطوری بزرگی که بودند در حال استبداد آن روز که دنیا غرق در جهالت بود و از اروپا هیچ خب

به سر می بردند و اصال  قانونی وجود نداشت، اسالم قوانینی آورد که جامع قوانین حکومت های زنده دنیاست از 

آنان هم بهتر است. حدود پنجاه کتابی که احکام اسالم در آن مجتمع است سه چهار کتابش مربوط به عبادات و 

ف انسان با رب االرباب است، کمی از احکام هم مربوط به اخالقیات است بقیه کتاب ها مربوط به اجتماعیات وظای

 (44اقتصادیات، حقوق و سیاسات می باشد. )حکومت اسالمی، ص
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ی گفت: م است. اما آریوس در نقد آن برای توجیه تثلیث می گفتند: پدر و پسر و روح القدس یکی سران کلیسا

تد خواهیم بود چون خدا را آفریده أخر دارد و از نظر عقلی سه حال بیشتر ندارد؛ اگر پسر اول باشد مرتقدم و ت

 و مخلوق است و ذات خدایی ندارد. ، اگر بعد آمده باشد پس آفریده شدهچون مساویند اگر با هم باشند مشرکیم

اری آن بود. قبل از اسالم فاتحانی بودند جورج سارتن می گوید: عجیب ترین حادثه پیدایش انفجاری اسالم و پاید

که سریع و عظیم بودند ولی امپراطوریشان قبل از فوتشان پایان یافت اما اسالم فتوحاتش قطعی بود و اگر چه 

 حکام عوض شدند لکن اصل دین پایدار ماند. پنج سال پس از رحلت پیامبر، هجرت مبدأ تاریخ اسالم شد اما در

 کشید تا میالد مسیح به عنوان مبدأ تاریخ تثبیت گردید.سال طول  1333مسیحیت 

ولتر می گوید: دین محمد بی گمان از مسیحیت برتر بود چون عقاید و احکام آن منطقی است. اسالم مبتنی بر 

یک خدا و آلوده به شرک و جنون کفر نگشته، یک خدا را سه خدا و سه خدا را یک خدا نخوانده. یک مرد یهودی 

دا نخوانده و یک زن یهودی مریم را مادر خدا ندانسته. در آیین اسالم خدا را زیر دندان ها خرد نکردند. مسیح را خ

 )در مراسم عشاء ربانی با خوردن نان و شراب که معتقدند تبدیل به گوشت و خون مسیح می شود.(

 و قصاص را به جا می آورد. دینی جدی است چون قمار، شراب، لهو و لعب، زنا و قتل نفس را حرام دانسته و حد

 دینی پاک است چون تعداد بی حصر زنانی که در بستر فرمانروایان آسیایی می آرمیدند، به چهار زن محدود کرد.

 دینی دوستدار بشریت است چون زکات و صدقات را بر سفر حج مقدم و همزیستی بین ادیان را تشویق می کند.
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 داعش پس از تخریبدر صفین اویس قرنی عمار یاسر و حضرت علی )ع( و مزار  جنگ های
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 ییگرا تیومق اساس بر ییایجغراف ماتیتقس از یا نمونه

 

 

 


