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سخنی با دبىران
همکاران گرامی، کتاب تارىخ اسالم )١( به ارزش 2 واحد درسی ىکی از مهم ترىن دوران تارىخ اسالم؛ ىعنی 
دورٔه صدر اسالم از بعثت پىامبر   اکرم )ص( و ظهور اسالم تا قىام امام حسىن)ع( در سال 6١ ق. را در برمی گىرد. 
اهمىت و حساسىت اىن مقطع از تارىخ بر کسی پوشىده نىست. ادامٔه تحوالت تارىخ اسالم، پس از حماسٔه حسىنی تا 

سقوط خالفت عباسىان در سال 6٥6 ق. در کتاب تارىخ اسالم )2( خواهد آمد. 
برای استفاده، تدرىس و ارزشىابی مفىد و مؤثر کتاب حاضر چند نکته ىادآوری می شود: 

توصىه می شود مدرسان کتاب، دانش آموختٔه رشته های  تارىخ،  از  اىن مقطع  اهمىت و حساسىت  بنابر  ١ ــ 
تارىخ، فرهنگ و تمدن اسالمی و ىا خبره در تارىخ اسالم باشند. 

2 ــ مطالعٔه منابع و مآخذ اىن دوره از تارىخ به دبىر کمک خواهد کرد تا در ارائٔه درس و دست ىابی به اهداف 
کتاب توفىق بىشتری حاصل کند. 

3 ــ تدرىس و ارزشىابی کتاب براساس هدف های کلی درس تارىخ در دورٔه تحصىلی متوسطه و نىز هدف های 
کلی کتاب با روىکرد فرهنگی و تربىتی انجام گىرد. 

پىشنهاد  منظور  بدىن  گىرد.  قرار  توجه  نىز مورد  فرا دانشی  ارزشىابی، حىطه های  و  تدرىس  4 ــ در جرىان 
می شود به جای بررسی روىدادهای تارىخی به صورت وقاىع منفرد و مجزا، پدىده های تارىخی در قالب فراىندی از 
تحوالت سىاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تحلىل شوند تا امکان شناخت و فهم آنها برای دانش آموز 

فراهم آىد. 
٥ ــ دبىران محترم افزون بر روند تحوالت تارىخی اىن دوره از تارىخ اسالم، ضرورت دارد سىرٔه پىامبر )ص(، 

ائمٔه معصومىن   )ع( و شخصىت ساىر افراد مؤثر را نىز مورد توجه قرار دهند. 
ـ کتاب تارىخ اسالم )١( در قالب ١2 درس طراحی و ساماندهی شده است. ضرورت دارد فراىند تدرىس در  6ـ

طول سال تحصىلی به صورت مستمر و ىکنواخت باشد و در هر جلسه نىمی از ىک درس تدرىس شود. 
به  تارىخ هستند و کمک زىادی  ابزارهای مناسب در آموزش  از جمله  نمودار و جدول  ـ نقشه، تصوىر،  ٧ ـ



تسهىل فراىند ىادگىری و تعمىق آن می کنند. الزم است در حىن تدرىس توجه دانش آموزان به نکته ها و مطالب آموزشی 
مندرج در اىن ابزارها جلب شود. البته در آزمون های پاىانی از اىن مطالب در ارزشىابی استفاده نشود. 

ـ  مباحثی از محتوای کتاب به شکل ىک توضىح، بىشتر بدانىد و ىا داخل کادر قرار گرفته است، که ارزش  8  ـ
و اعتباری همانند ساىر مباحث کتاب دارند تا دانش آموزان به مطالعٔه آنها ترغىب و تشوىق شوند. استفاده از اىن گونه 
موضوعات در ارزشىابی های مىان دوره ای و کالسی از اختىارات دبىران است اما در ارزشىابی پاىانی نباىد از آنها سؤال 

طرح شود. 
٩ ــ در البالی متن هر درس، پرسش هاىی در قالب فکر کنىد و پاسخ دهىد طراحی شده است تا دانش آموزان با 
تأمل و تفکر در مباحث مطروحه، در فراىند تدرىس مشارکت فعال داشته باشند. انتظار نمی رود دانش آموزان به پرسش ها 
پاسخ صحىح و کامل بدهند، بلکه هدف آن است که آنان وادار به تأمل و فکر شوند و نظر خود را بىان کنند و تمرىنی برای 
مباحثه و مذاکرٔه علمی باشد. پس از آن که پاسخ دانش آموزان پاىان ىافت، دبىر ضمن جمع بندی نکته های بىان شده، 

کامل ترىن پاسخ را عرضه می دارد. 
١0 ــ پرسش های نمونه  در پاىان هر درس، فقط بخشی از مطالب از آن درس را پوشش می دهد. نباىد در فراىند 
ارزشىابی فقط به پرسش های نمونه بسنده کرد. در ارزشىابی به وىژه ارزشىابی پاىانی بر مباحث و موضوعات اصلی و کلی 

کتاب نظىر زمىنه ها، علل، اهداف، نتاىج و پىامد ها تأکىد بىشتری شود. 
١١ــ به منظور تعمىق فهم و درک تحوالت تارىخی، در پاىان هر درس فعالىت هاىی در شکل اندىشه و جست وجو 

عرضه شده است. با عناىت به امکانات موجود، دانش آموزان را برای انجام فعالىت، گروه بندی و راهنماىی کنىد. 
کارشناسان و اعضای شورای برنامه رىزی گروه تارىخ دفتر برنامه رىزی و تألىف کتاب های درسی و مؤلف کتاب 

همواره پذىرای پىشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود. از طرىق:
  history - dept@ talif. sch.ir                   )پىام نگار)اىمىل 

http: //history - dept.talif.sch.ir   )وب گاه )وب ساىت  
 پىشنهادها و انتقا دات خود را ارسال کنىد. 
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سخنی با دانش آموزان عزىز

درس تارىخ و به خصوص تارىخ اسالم از درس های اصلی رشتٔه علوم و معارف اسالمی است که برای پاىه های 
تحصىلی دوم و سوم متوسطه پىش بىنی شده است. در اىن درس ها شما مهم ترىن تحوالت سىاسی، اجتماعی، فرهنگی 
تارىخ را با تأکىد بر تارىخ اىران و اسالم می خوانىد. هدف اىن درس ها انباشتن ذهن شما از پاره ای اسامی، سال ها و 
روزها نىست، بلکه مقصود شناخت و درک جرىان مهم ترىن تحوالت تارىخی از گذشته های دور تا زمان کنونی است. 
شناختی که مورد نىاز و ضروری هر انسانی است؛ زىرا هر چه در گذشته بىشتر تأمل کنىم، هم خود و هم جامعٔه خوىش 
را بهتر می شناسىم. همٔه پدىده ها و رفتارهای فردی و اجتماعی، رىشه در گذشته دارد و با شناخت درست و دقىق اىن 
رىشه ها، می توانىم خود را واقعی تر ارزىابی کنىم. به همىن دلىل است که بخش های قابل توجهی از آىات قرآن کرىم و 

کالم بزرگان و دانشمندان به ذکر تارىخ و توصىٔه مطالعه  و تأمل در گذشته اختصاص دارد. 
دانش آموزان گرامی هنگام مطالعٔه کتاب به نکته های زىر عناىت داشته باشىد: 

١ــ کتاب تارىخ اسالم )١( به ارزش 2 واحد درسی جرىان مهم ترىن تحوالت سىاسی، اجتماعی و فرهنگی را از 
بعثت رسول مکرم  و ظهور اسالم در شبه جزىره عربستان تا حماسٔه حسىنی در کربال در برمی گىرد. مطالعه و تأمل 
در اىن دوره، ضمن آن که شما را با دورٔه مهمی از تارىخ آشنا می کند، به تحکىم و تثبىت آگاهانٔه مبانی اعتقادی شما به 
عنوان ىک مسلمان کمک شاىانی خواهد کرد. توصىه می شود با استفاده از فهرست منابع و مآخذ کتاب و با راهنماىی 

دبىر خود کتاب های دىگری را دربارٔه اىن دورٔه تارىخی مطالعه کنىد. 
ـ نقشه ها، نمودارها و تصاوىر کتاب بخشی از محتوا را تشکىل می دهند و به ىادگىری و شناخت تحوالت  2 ـ

تارىخی کمک مؤثری می کنند. الزم است هنگام مطالعٔه کتاب نقشه و نمودارها را به دقت مورد توجه قرار دهىد. 
3 ــ به منظور تکمىل و تعمىق درک و شناخت شما، مطالبی با عنوان ىک توضىح، بىشتر بدانىد و داخل 
کادر طراحی شده است. اگر چه از اىن مطالب در آزمون پاىانی ارزشىابی نخواهد شد، اما ضرورت دارد با دقت مطالعه 

شوند. 
4ــ در البه الی متن هر درس پرسش هاىی در قالب فکر کنىد و پاسخ دهىد، درج شده، تا شما را به تأمل و 
تفکر دربارٔه برخی پدىده های تارىخی وارد سازد و نىز در فراىند تدرىس مشارکت فعال داشته باشىد. مرور درس پىش 
از تدرىس و نىز مطالعٔه جانبی آمادگی بىشتری برای شما اىجاد می کند تا در مباحثات کالسی در حىن تدرىس شرکت 

کنىد. 
٥ ــ فعالىت های پاىانی هر درس با عنوان اندىشه و جست وجو را به صورت گروهی و با هدف ىادگىری عمىق تر 

انجام دهىد. 
                                                به امىد مطالعه و تأمل روز افزون شما در تارىخ و موضوعات تارىخی

                                                 گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



عربستان و سرزمين های همجوار
 در آستانۀ ظهور اسالم 

بخش يکمبخش يکم



وضعيت   جغرافيايی     و   اقليمی   شبه جزيرۀ  عربستان 
در  واقع  مکه،  مقّدس  شهر  اسالم،  ظهور  مرکز 
جزيره  شبه  را  عربستان  است.  عربستان  شبه جزيرٔه 
به  غربی،  و  جنوبی  شرقی،  سمت  سه  از  زيرا  ناميده اند؛ 
سرخ  دريای  و  عدن  خليج  عمان،  دريای  فارس،  خليج 
محصور است. برخی نيز به علت وجود بعضی رودهای 
شمال  سمت  در  عاصی  و  فرات  همچون  طويل  و  بزرگ 
سرزمين  بلندی های  در  هم  به  شدن  نزديک  هنگام  که 
شام، مرزی آبی را پديد می آورند، نام جزيرة العرب١ بر آن 

نهاده اند. 
و  بيابانی  نواحی  را  سرزمين  اين  بخش  بيشترين 

ّول
س ا

در

١

شبه جزيرۀ عربستان قبل از اسالم

مقدمه مقدمه 
مطالعه  و  بررسي تاريخ صدر اسالم بدون توجه به وضعيت شبه جزيرهمطالعه  و  بررسي تاريخ صدر اسالم بدون توجه به وضعيت شبه جزيرهٴ عربستان مطالعه ا دقيق  عربستان مطالعه ا دقيق 
و کامل نخواهد بود . امکان درک عظمت تالش پيامبر خدا و کامل نخواهد بود . امکان درک عظمت تالش پيامبر خدا  در پي ريز تمدن مترقي اسالمي ، زماني  در پي ريز تمدن مترقي اسالمي ، زماني 
ظهور  از  پيش  عربستان  ظهور   از  پيش  عربستان  جزيرهٴ  شبه  مردمان  سياسي  و  اجتماعي   ، اعتقاد  وضعيت  که  مي شود  جزيرهفراهم  شبه  مردمان  سياسي  و  اجتماعي   ، اعتقاد  وضعيت  که  مي شود  فراهم 
 ، اجتماعي  مختلف  ابعاد  در  جاهلي  عرب  زندگي  بررسي  به  درس  اين  در   ، اين رو  از  دريابيم؛  را  ، اسالم  اجتماعي  مختلف  ابعاد  در  جاهلي  عرب  زندگي  بررسي  به  درس  اين  در   ، اين رو  از  دريابيم؛  را  اسالم 

اقتصاد ، سياسي ، فرهنگي و اعتقاد مي پردازيم .اقتصاد ، سياسي ، فرهنگي و اعتقاد مي پردازيم .

١ ــ اين شبه جزيره هم اکنون از چند واحد سياسی تشکيل شده که عبارت اند از: کشورهای عربستان، يمن، عمان، بحرين، امارات متحدٔه عربی، قطر 
و کويت. مرزهای غير آبی اين شبه جزيره از سمت شمال، به کشورهای عراق و اردن محدود است.

است.  فراگرفته  پهناور  شن زارهای  از  پوشيده  خشک 
نيز  آنها  بين  بزرگ  و  کوچک  دّره های  و  مرتفع  مناطق 
بيابانی  نواحی  است.  جزيره  شبه  اين  بخش های  ديگر  از 
(باديه) سر تاسر مناطق شمال تا جنوب عربستان را فراگرفته 
که به ترتيب از شمال به جنوب عبارت اند از: باديةالشام 
نَفود، دهناء و ربع الخالی که آن را پهناور ترين بيابان جهان 
دانسته اند. از دره های موجود در بين ارتفاعات عربستان 
نيز با عنوان «وادی» ياد می شده و بعضی از اين وادی ها در 
مسير کاروان های تجاری بين شمال و جنوب قرار داشته 
َحْضرَ   َمْوت،  به  مـی تـوان  معروف،  وادی  های  از  است؛ 

َدواسر، ِسْرحان و رومَّة اشاره کرد.

  ۲  
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کمبود  و  روان  ريگ های  از  پوشيده  بيابان های 
بارندگی، امکان پديد  آمدن سرزمين های آباد و مسکونی را 
در اين نواحی محدود کرده بود؛ البته مناطق اندکی نيز به 
علت زمينه های دينی (همچون مکه) و يا امکان کشاورزی 
(همچون طائف و يثرب) به محل تجمع و سکونت قبايل تبديل 

شدند و رفته رفته شکل يک شهر را به خود گرفتند. 
برخالف مناطق مرکزی، مناطق جنوبی شبه جزيرٔه 
عربستان (يمن) از بارش نسبتاً منظم باران برخوردار است 
که موجب رونق کشاورزی، و در نتيجه، پديد آمدن مناطق 

پرجمعيت و پيدايش تمدن ها و حکومت بوده است. 

اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسياسی 
شبه جزيرۀ عربستان 

نژاد  زندگی  محل  عربستان،  جزيرٔه  شبه  ساکنان: 

يا  عاربه  عرب  به  جنوب  عرب های  هست.  و  بوده  عرب 
عرب  به  آن  اطراف  و  مکه  ساکن  عرب های  و  قحطانی، 
نواحی  ديگر  در  بوده اند١.  معروف  عدنانی  يا  مستعربه 
از  بعضی  که  می زيستند  پراکنده ای  سرزمين،  قبايل  اين 
آنها ساکنان اصلی و ديرين شبه جزيرٔه عربستان و بعضی 
مثال،  عنوان  به  بودند.  ديگر  مناطق  از  مهاجران  ديگر، 
از  ديگر،  مناطق  از  بعضی  و  خيبر  مدينه،  ساکن  يهوديان 
مناطق شمالی به درون شبه جزيرٔه عربستان مهاجرت کرده 
و  شهرنشين  شکل  دو  در  سرزمين،  اين  مردمان  بودند. 
بيابان نشين زندگی می کردند. شهرنشينی در بخش جنوب 
علت  به  نيز  مرکزی  بخش های  در  و  داشت  بيشتر  رواج 
وجود زمينه های دينی يا طبيعی، شهرهايی همچون مکه، 

طائف و يثرب پديد آمده بود. 

١ ــ عرب های ساکن جنوب (يمن) از آنجا که خود را از نسل يَْعَرب بن َقْحطان، و قحطان را نيز نسل پنجم حضرت نوح    به شمار می آوردند، به 
عرب های قحطانی موسوم بوده اند  و اينان چون خود را ساکنان اصلی شبه جزيرٔه عربستان می دانستند، خود را عرب عاربه (اصيل و پيوسته) ناميده بودند. 
اما عرب های ساکن شمال يمن که عمدتاً در مکه و اطراف آن حضور داشتند، چون از نسل عدنان (از نواده های حضرت اسماعيل     ) بودند، عرب عدنانی 
ناميده می شدند. از آنجا که موطن اصلی آنان، عربستان نبود، به عرب مستعربه (غيراصيل) معروف بودند. آن دسته از قبايل عرب را نيز که از ميان رفته و 

ديگر اثری از آنان باقی نبود، عرب بائده می ناميدند؛ همچون عاد، ثَمود و ُجرهُم.

آثار به جا مانده از قوم عاد در جنوب عربستان

  ۴  



نظام اجتماعی: زندگی در صحرا و در کنار قبيله، 
شرايط و مقررات خاصی را برای صحرانشينان به دنبال 
به  و  بودند  حرکت  در  آب  دنبال  به  پيوسته  آنها  می آورد. 
دست يابی  برای  همواره  چراگاه ،  و  آب  محدوديت  علت 
به امکانات بهتر، در رقابت با ديگر قبايل به سر می بردند. 
در اين رقابت، آنها نياز به کمک و ياری يکديگر داشتند؛ 
بدين لحاظ تعدادی از افراد که رابطٔه نسبی و سببی با هم 
جمع  هم  دور  عشيره١  يا  قبيله  يک  عنوان  تحت  داشتند، 
می شدند و با يکديگر زندگی می کردند. آنان از ميان خود، 

کسی را به عنوان شيخ و رئيس قبيله بر می گزيدند. 
تواضع،  همچون  شرايطی  می بايد  قبيله  شيخ  البته 

حلم ، صبر، سخاوت و شجاعت را می داشت. 

شيخ قبيله وظايفی مانند تصميم برای ماندن در يک 
ناحيه يا کوچ کردن، جنگ و يا صلح با ديگر قبايل و پذيرفتن 
عضو جديد قبيله را برعهده داشت. افراد قبيله نيز خود را 
موظف به اطاعت بی چون و چرا از شيخ قبيله می دانستند. 

دورٔه قبل از ظهور اسالم را اصطالحاً عصر   جاهلی 
می نامند. در اين زمان، مردم ساکن در سرزمين عربستان 

در جاهليتی شگفت آور به سر می بردند.
يکی از جلوه های آشکار عصر جاهلی وجود جنگ 
طبيعی  منابع  کمبود  و  محدوديت  که  بود  غارت  و  قتل  و 
نقش مهمی در اين شيؤه رفتار داشت. البته عامل اصلی 
اين گونه انحرافات، وجود اخالق و روحيات جاهالنه بود 
که اسالم به مبارزه با آن  برخاست. عرب جاهلی در زمينٔه 

آثار به جا مانده از قوم ثمود در شمال عربستان

  ۵  ١ ــ عشيره از ترکيب چند خانواده که روابط خويشاوندی نزديکی داشتند تشکيل می شد، و قبيله گروهی بزرگ تر و متشکل از چندين عشيره بود. 



جنگ و قتل و غارت تا جايی پيش رفته بود که ترک اين 
عادت، حتی در ماه های حرام نيز برای او دشوار بود. 

قبايل جاهلی، برای آنکه در جنگ ها تنها نباشند، 
بروز  هنگام  در  تا  می بستند،  يکديگر  با  پيمان  هايی  گاه 
شايان  بشتابند.  يکديگر  ياری  به  پيمان  هم  قبايل  جنگ، 
ياری  و  حمايت  جز  معموالً  پيمان ها،  اين  در  آنکه  توجه 
هم پيمان ــ در هر شرايطی ــ هدف و معيار ديگری وجود 
بودِن  مقصر  و  ظالم  صورت  در  حتی  بنابراين،  نداشت. 

هم پيمان نيز، قبيلٔه ديگر بايد به ياری آن می شتافت. 
مردم دورٔه جاهلی گرفتار صفات بِد   اخالقی بودند. 
در اين دوره، ستم و تجاوز بر حقوق يکديگر رواج داشت. 

ميخانه ها داير و شراب خواری،  سنتی رايج بود. 
برده داری ظالمانه و بهره کشی فساد   آلود از کنيزان، 
غذاهای  آنان،  خوراک  بود.  آنان  پذيرفتٔه  رسوم  جزء 
خشن و خون و مردار، و نوشيدنی ايشان، آب  های کدر 

و تيره بود. 

گرفتار  نيز  خانوادگی  زندگی  در  جاهلی  عرب 
مردساالری  جاهلی،  خانوادٔه  در  بود.  بسيار  کژی های 
حاکم بود و زنان حتی در ابتدايی ترين امور، حق اظهار نظر 
حّتی  بودند،  پدر  خانٔه  در  که  زمانی  تا  دختران  نداشتند. 
از  پس  و  نداشتند  انتخاب  قدرت  نيز  ازدواجشان  دربارٔه 
ازدواج نيز می بايست مطيع محض همسرشان باشند و از 

حق ارث نيز محروم بودند. 
علت  به  يا  و  گرسنگی  ترس  از  گاه  جاهلی  عرب 
قربانی کردن برای خدايان، فرزندان دختر يا پسر خود را 
دشمنان،  دست  به  اسارت  از  ترس  همچنين،  می کشتند. 
با  آنان  بود.  دختر  فرزندان  کشتن  برای  ديگری  دليل 
نفی  را  خود  حقيقی  فرزند  لِحاق،گاه  و  نفی  غلط  سنت 
به  کسانی    را  نيز  گاهی  می راندند.  خود  از  و  می کردند 
فرزندی می پذيرفتند و تمام احکام فرزند حقيقی را بر او 

مترتب می کردند. 
يک  در  اقتصادی  وضعيت  اقتصادی:  زندگی 

طبيعی  امکانات  و  هوا  و  آب  نوع  به  زيادی  حّد  تا  منطقه 
عربستان  جزيرٔه  شبه  شد،  اشاره  که  چنان  دارد.  بستگی 
کافی  و  مناسب  زمين های  بدون  آب،  کم  است  منطقه ای 
برای کشاورزی. اين امر به خودی خود بی ميلی عرب ها 
را به کشاورزی به دنبال داشت. در عين حال، در جنوب 
بود.  فراهم  خوبی  به  کشاورزی  امکانات  جزيرة  العرب 
شهرهايی همچون طائف و يثرب و  در مناطق مرکزی نيز 

نقاطی چون خيبر، از امکان زراعت برخوردار بودند. 
و  آهن  نقره،  طال،  همچون  معادن  برخی  وجود 
مس نيز در اين سرزمين گزارش شده، اما استخراج آنها 
از  ــ  غالباً  ــ  جاهلی  عرب  که  داشت  فنی  دانش  به  نياز 
خنجر و  شمشير،  محروم بود. البته آنان گاه از آهن،  آن 
ديگر ادوات     نظامی مـی ساختند و آهـن مــورد نياز را از 

داخـل يا خـارج شبه جزيره فراهم می کردند. 
و  جنگل ها  کمبود  علت  به  نيز  چوب  صنعت 
درختان رونقی نداشت؛ از اين رو، نقل شده که در سال 

آآآآآآآييييييياااااا اااااااااممممررررررررررروووووووزززززززززززززه نننننننيييييييييييييززززززززز نننمممووونننهه های اخخالالآيا امروزه نيز نمونه های اخالق مردم جاهلی را می بينيد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۶  



از  کعبه ،  خانٔه  بـازسازی  بـرای  قريش  ٣٥    عام الفيل١، 
ساحل  در  موجود  رومی  شکستٔه  کشتی  يک  چوب های 
عرب ها،  نيز  دامداری  نظر  از  گرفتند.  بهره  سرخ  دريای 
حيواناتی همچون شتر، اسب، االغ، گوسفند، بز و گاو را 
می پروراندند. اما از اين ميان، شتر جايگاه ديگری داشت. 
حيوانی  تنها  و  نوردی،  صحرا  و  بودن  بََدوی  رمز  شتر 
بيابان نشين  عرب های  خشن  و  سخت  زندگی  با  که  بود 
را  روز  چندين  می تواند  که  جانداری  داشت؛  سازگاری 
را  آن  صاحبش  نياز،  صورت  در  و  بَرد  سر  به  آب  بدون 
بکشد و آب ذخيره شده در شکمبه اش را بنوشد. انسان 
صحرانشين، از پشم شتر (َوبَر)٢ برای خيمه، و از شير آن 
برای نوشيدن و رفع گرسنگی و از خودش به هنگام لزوم، 

به عنوان غذا و سرمايه بهره می بُرد. 
پيش  در  را  تجارت  راه  مکه،  ساکن  عرب های  اما 
گرفته بودند؛ زيرا به هيچ وجه، امکان زراعت در اين شهر 
هاشم بن  عبد َمناف  زندگانی  دورٔه  تا  آنان  نداشت.  وجود 
اما  می کردند.  تجارت  نامنظم  به صورت   ( پيامبر   (جّد 
(به  تابستانی  و  يمن)  (به  زمستانی  منظم  سفرهای  هاشم 
شام) را داير کرد و َهمين ابتکار، نقش مهمی در پيشرفت 
اقتصادی مکه و ساکنان آن داشت. هاشم به منظور تسهيل 
تجارت و تأمين امنيت، پيمان هايی را با قبايل و دولت های 
ايام  در  مکه  اهل  کرد.  منعقد  مکه  اهل  تجارِت  مسير  در 
حج، بازارهايی داير می کردند و کاالهای رسيده از نقاط 

مختلف در آنجا عرضه می شد. 
وضعيت فرهنگی و اعتقادی: وضعيت فرهنگی 
نيز  و  آموزش  و  علم  بخش  دو  در  بايد  را  جاهلی  عرب 

اعتقادات بررسی کرد. 
پيشرفت  نشانه های  مهم ترين  از  آموزش:  و  علم 
از  جامعه  آن  آحاد  بهره مندی  ميزان  جامعه،  يک  علمی 
در  مکتوب  آثار  فراوانی  نيز  و  نوشتن،  و  خواندن  سواد 
عرب  که  دارند  آن  از  حکايت  تاريخی  شواهد  است.  آن 
جاهلی در برخی مناطق، کامالً از نعمت سواد بی بهره بود 
داشت.  اندک  بسيار  بهره ای  نيز  مکه  مثل  جاهايی  در  و 
آستانٔه  در  مکه  باسوادان  تعداد  تاريخ نويسان،  از  بعضی 
ظهور اسالم را ١٧ نفر بر شمرده اند. در شهر يثرب نيز در 
ميان اوس و خزرج، به  ندرت فردی با سواد يافت می شد 
ديگر  در  بود.  بهتر  زمينه  اين  در  يهوديان  وضع  البته  و 
رسول  روايتی،  بنابر  بـود.  منوال  بدين  وضع  نيز  مناطق 
در  اما  فرستاد  بکربن وائل  قبيلٔه  برای  نامه ای  خدا  
ميان اين قبيلٔه بزرگ کسی که قادر به خواندن آن باشد، 
تمدنی  مظاهر  از  که  جنوب  مناطق  در  البته  نشد!  يافت 
داشت.  بيشتری  رواج  سواد  و  دانش  بودند،  برخوردار 
عرب جاهلی مجهز به برخی از علوم و فنون بود که بيشتر 
جنبٔه تجربی داشت؛ فنونی همچون شعر، خطابه، طبابت 
(با روش های ساده و غير علمی)، ستاره شناسی، کهانت٣، 

علم االنساب٤ و علم االيام٥.

١ــ مراد عرب جاهلی از عام الفيل، همان سال حملٔه ابرهه به مکه با سپاهی است که چند فيل را پيشاپيش آن حرکت داد، و در نهايت، گرفتار عذاب 
الهی شد، و اين سال در عصر جاهلی مبدأ تاريخ شد. 

٢ــ بدين جهت به عرب بيابان گرد، اهل َوَبر گفته می شد؛ چنان که به شهر نشينان، اهل َمَدر (به معنی ِگل و کنايه از خانه وساختمان)  يا اهل َحَضر (به معنی 
حضور و استقرار در يک مکان) می گفتند.

٣ــ کهانت شاخه ای از فنون عرب جاهلی بوده و کاهن به کسی گفته می شد که با نوعی تيز بينی، خبرهايی را از آينده می داد. از اين رو، عرب های 
عصر جاهلی برای حل مشکالت خود به آنان مراجعه می کردند.

٤ــ علم االنساب، يعنی شناخت روابط َنَسبی و خويشاوندی بين افراد؛ و به کسی که دارای اين علم بود، نّسابه می گفتند.
  ۷  ٥ــ علم االيام، يعنی شناخت حوادث و رويدادهای مهم گذشته، به ويژه جنگ هايی که در قبايل رخ می داد.  



دورٔه  در  نيز  اعتقادی  لحاظ  به  عقايد:  و  دين 
جلوه های  حضور  شاهد  عربستان  سرزمين  جاهلی، 
گوناگون دينی و اعتقادی بود، اما می توان گفت، گرايش 
غالب و رايج اعتقادی، تمايل به شرک و بت پرستی بود. 
پيشينٔه اعتقادی مردم اين سرزمين، توحيد و يکتا پرستی 
حضرت  ــ  فرزندش  ابراهيم     و  حضرت  که  چرا  بود؛ 
سرزمين  در  توحيد  عقيدٔه  تثبيت  برای  اسماعيل   ــ 
عربستان تالش زيادی کردند؛ ولی به مرور زمان، مجددًا 
جلوه های انحراف دينی در ميان مردم اين سرزمين ــ به 
از  اسالم،  ظهور  آستانٔه  در  کرد.  ـ رسوخ  ـ مکه  در  ويژه 
کسانی با عنوان حنفاء ياد می شود که از شرک و بت پرستی 
منزجر و گرايش به توحيد داشته، خود را پيرو دين حنيف 

حضرت ابراهيم    معرفی می کردند. 
در عصر جاهلی، کسانی بودند که از اساس خدا را 
قبول نداشتند که از آنان با عنوان دهريون ياد می شود. 
عقايد  گرفتار  الله،  به  اعتقاد  ضمن  که  بودند  نيز  بسياری 
شرک آلود بودند. جلوه های شرک، به جز بت پرستی، در 
گرايش هايی همچون پرستش جن و فرشته و خورشيد و ماه 
و ستاره نيز نمود داشت. مشرکان، «اللّه» را به عنوان خالق 
بـه جز   خداوند  ،  مـوجـوداتی  داشتند   ، امـا  قبول  هستی 
همچون جن و فرشته را در تدبير امور هستی دارای نقش 
اعتقادی،  گرايش های  اين  کنار  در  می دانستند.  اثر  و 
پيروان اديان آسمانی همچون يهوديان و مسيحيان نيز در 

نقاط مختلف اين سرزمين حضور داشتند. 

جغرافيای سياسی،اجتماعی و دينی جزيرة  العرب قبل از ظهور اسالمجغرافيای سياسی،اجتماعی و دينی جزيرة  العرب قبل از ظهور اسالم
                                                                             مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،صادق آئينه وند                                                                             مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،صادق آئينه وند
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مختلف  نواحی  سياسی  وضعيت  سياسی:  وضع 
شبه جزيرٔه عربستان در عصر جاهلی تحت تأثير ويژگی های 
سرزمين ها  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقليمی، 

قرار داشت. 
عربستان به علت وجود آب  و  در جنوب شبه جزيرهٔ 
هوای نسبتاً مناسب و تراکم جمعيت، شهرها و آبادی هايی 
و  قانون  وضع  خود،  دنبال  به  وضعيت  اين  آمد.  وجود  به 
از  آورد؛  پديد  را  قوانين  مجری  حکومت های  و  مقررات 
اين رو، صدها سال پيش از ميالد، در جنوب اين شبه  جزيره، 
دولت  ها و تمدن هايی ايجاد شده بود. اين دولت ها عبارت 
بودند از: َمعينيان، َسبَئيان، َقتَبان، َحْضَرَمْوت و ِحْمَيريان. 
از مهم ترين اين دولت ها، دولت َسبَئيان است که در قرآن 
کريم نيز سوره ای به اين نام آمده است١. يکی از پادشاهان 
حضرت  و  او  داستان  کـه  بوده  بـلقيس  ملکه  دولت،  اين 
سليمان     در قرآن آمده است٢.گفتنی است هنوز آثاری 
از اين دولت ها در يمن به جای مانده است؛ مثالً قصر ُغْمدان 
که از بقايای حکومت حميريان است و با بيست طبقه، از 

شگفتی های ساختٔه دست بشر بوده است. 
در شماِل جزيرة العرب نيز دولت روم در مناطق شام 
حضور گسترده داشت و دولت های دست نشاندهٔ روميان، 

به نظر شما امروز نيز در جهان، عقايدی شبيه عقايد بت پرستان و ديگر مشرکان عصر جاهلی وجود 
دارد؟ آگاهی  های خود را در اين باره به بحث بگذاريد. 

همچون دولت بَـْترا، پالميرا و غّسانيان نيز وجود داشتند.
صورت  به  جمعيت  خشک،  و  بيابانی  مناطق  در 
حاشئه  در  البته  داشت.  حضور  متمرکز  غير  و  پراکنده 
نواحی بيابانی برخی کانون های جمعيتی شکل گرفته بود؛ 
چاه ها و  چشمه ها و  خاطر  به  يثرب  شهر  مثال،  عنوان  به 
زمين های مستعد برای کشت و کار، ساکنان ثابتی داشته 
و نيز در شمالی ترين نقطه، منطقٔه تبوک و دومة الجندل از 
مناطق پرجمعيت بوده اند. هم چنين شهر مکه در جنوب 
دينی  موقعيت  علت  به  سرخ،  دريای  نزديکی  در  و  يثرب 
مکه،  شرقِی  جنوب  نزديکی  در  طائف  شهر  و  تجاری،  و 
به علت موقعيت زراعی، جزء مناطق پرجمعيت بوده اند. 

با اين وجود، در مناطق ياد   شده، دولت و حکومت 
شکل  عراق)  و  (شام  شمال  يا  جنوب  مناطق  شکل  به 
نگرفت. در يثرب دو قبيلٔه اوس و خزرج در کنار يهوديان 
هجرت  آستانٔه  در  تنها  و  می زيستند  قبيله ای  شکل  به 
رسول خدا   بنا بر آن بود که شخصی به نام عبدالله بن 
ُابَّی را به شاهی برگزينند. در مکه نيز ادارٔه شهر از طريق 
مختلف  قبايل  رؤسای  ميان  حکومتی  مناِصب  تقسيم 

انجام می گرفت. 

١ــ در سورٔه سبأ، آيه ١٥ تا ١٧ به نعمت های سرشار قوم سبأ و نيز کفران نعمت توسط آنان، و گرفتار شدن به عذاب سيل اشاره شده است.
٢ــ سورٔه نمل، آيات ٤٤ ــ٢٢.

بببببهههههه ننننننننظظظظظظظظظر  شششششششششششششمممممممااا ااااامممممممرررررروووووززززز ننيزز ددر جهاا
ا ا خخخخخخ ا آآآآآآگگگگگگگاااااااا ؟ ااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ماه های حرام و مسئلۀ نسئ
اين  از  يکی  بودند.  پايبند  نيز  الهی  سّنت های  از  بعضی  به  بسيار،  زشت  صفات  وجود  با  جاهلی  عرب  مردم 
سنت ها، حرمت  ماه های چهارگانٔه قمری بود. توضيح آنکه پس از باز سازی خانٔه کعبه توسط حضرت   ابراهيم  و 
دستور خداوند برای اعالم وجوب حج به وسيلٔه آن حضرت، ماه هايی که در آنها زيارت خانٔه خدا صورت می گرفت، به 
عنوان ماه های حرام (َاشُهر ُحُرم) معرفی شد و اين به معنای ممنوعيت جنگ و قتل و غارت در اين ماه ها بود تا راه ها 
برای سفر زائران به خانٔه خدا امن باشند. اين ماه ها عبارت بودند از: رجب ،  ذی القعده، ذی الحجه و محّرم. زائران 
در ماه رجب برای اعمال ُعْمره و در ماه ذی القعده و ذی الحجه برای اعمال حج به شهر مکه سفر می کردند و در ماه 
محرم بازمی گشتند. در عصر جاهلی، از آنجا کـه ترک جنگ و غارت در طول ماه های حرام برای عرب جاهلی دشوار 
بـود، لـذا قبايل ــ بـا تـوافق يکديگر ــ اقـدام بـه جابـه جا کـردن مـاه هـای حرام بـا ديگر ماه ها مـی کردند. قـرآن کريم، 
اين اقــدام زشت را بــا عنوان نَسئ يـاد کــرده و آن را حـرام شمرده است (تـوبه،٣٧). در آخـرين سال حيات رسول 
خدا    و در جريان َحَجةالَوداع، آن حضرت ضمن خطبه ای، هر گونه ايجاد تغيير در ماه ها را ممنوع اعالم کرد. 
برخی از محققان، انگيزٔه ديگری نيز برای نسئ ذکر کرده اند؛ آنان معتقدند مردم عصر جاهلی در هر سه ساِل قمری، يک 
ماه به سال می افزودند تا سال قمری و سال شمسی با هم منطبق شوند. برخی نيز معتقدند قريش به منظور منطبق ساختِن 

ايام حج بازماِن وصوِل کاالهای تجاری به مکه، اقدام به جابه جايی ماه ها می کر دند.

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

تصويری کهن از خانۀ کعبه و مسجد الحرام   ۱۰  



١ــ شرايط اقتصادی در عربستان عصر جاهلی چگونه بود؟ توضيح دهيد. 
٢ــ وضع سياسی مناطق مرکزی عربستان قبل از اسالم را تشريح کنيد. 

٣ــ عرب جاهلی از نظر اعتقادی در چه شرايطی به سر می بُرد؟ به صورت کوتاه توضيح دهيد. 

١ــ در خطبه های ٢٦ و ٩٥ نهج البالغه، توصيف وضعيت عرب جاهلی به چشم می خورد. گزارشی از اين دو 
خطبه تهيه کنيد. 

ـ به نظر شما با وجود فضای شرک آلود، چرا برخی از مردم عصر جاهلی گرايش به توحيد پيدا کردند؟ ٢ ـ
دربارٔه اين  زمستانی قريش اختصاص يافته است.  تابستانی و  ٣ــ يکی از سوره های کوتاه قرآن، به سفرهای 

سوره، و نقش هاشم بن عبد مناف در ارتباط با اين سفرها، پژوهشی انجام دهيد. 

١١١١١١١ـــــ ششششششششششششرررررررااااااييييييييييييييطططططط ااااااقققققتتتتتتتصصصصصصااادیی در عربس
کز م مناطق ااااااااا وووضضضضضعععع ٢٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

٩٥ ننهه و ١١١١١١١١ــ دددددددددرررررررر خخخخخخخخخخخطططططططبببببببببههههههه هههههههاااایییییی ٢٦٦
ککککککنننننييييددد.... تتتتتتههههههههيييييههههههههه خخخخخططططبههه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو
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امپراتوری های ايران و روم

مقدمه 
در درس قبل با اوضاع اجتماعي ، اقتصاد و اعتقاد شبه جزيرهٴ عربستان پيش از ظهور اسالم 
آشنا شديد . در اين درس وضعيت اجتماعي ، سياسي و ديني دو امپراتور ايران و روم به صورت گذرا 

بررسي مي شود. 

وضع سياسی ايران 
حاکميت  شاهد  ايران  اسالم،  پيدايش  آستانٔه  در 
ايران  کهن  و  پهناور  سرزمين  بود.  ساسانی  شاهان 
بود؛  ديده  خود  به  گوناگونی  و  متنوع  حکومت های 
و  اشکانی  سلوکی،  هخامنشی،  ماد،  ايالم،  دولت های 
ميالدی   ٢٢٦ سال  ساسانی در  ساسانی. دولت  سرانجام 
ميالدی   ٦٥٢ سال  در  و  تأسيس،  بابکان  اردشير  توسط 

شد.  منقرض  سال   ٤٢٦ از  پس  هجری)   ٣١ با  (مطابق 
در  که  بود  سوم  يزد  گرد  ساسانی،  پادشاه  پنجمين  سی و 
دورٔه پادشاهی او، ايران با حملٔه عرب های مسلمان مواجه 
حکومتی  پيچيدٔه  تشکيالت  ساسانيان،  دورٔه  در  گشت. 
لحاظ  به  مردم  اما  آمد  پديد  زيادی  تمدنی  مظاهر  نيز  و 

اجتماعی و دينی وضع نابهنجاری داشتند.

  ۱۲  



ساسان

بابک

(١) اردشير 

(٢) شاپوِر اول 

سی                            (٤) بهرام اول                             (٣) هرمز اول  (٧) نِر

(٨) هرمز دوم                     (٥) بهرام دوم                             (٦) بهرام سوم 
 

 
(٩) آذر نرسی

                                                                                             

(١٠) شاپور دوم  

(١١) اردشير دوم    

(١٢) شاپور سوم    

(١٤) يزد گرد اول                             (١٣) بهرام چهارم  

(١٥) بهرام پنجم   

(١٦) يزد گرد دوم    

(١٧) هرمز سوم (١٨) فيروز                                                                   (١٩) بالش 

(٢٠) قباد   
                                                            (٢١) جاماسب 

(٢٢) خسرو اول (انوشيروان)
                                        

(٢٣)  هرمز چهارم   
(٢٤) خسرو پرويز (خسرو دوم)    

                                                                           

                                                                                      (٢٥) قباد دوم                         شهريار

                                                                                                             (٢٦) اردشير سوم       (٣٥) يزد گرد سوم (آخرين پادشاه)

                                                                                                    (٢٧تا٣٥؛دورۀ هرج و مرج)

ساسانيانساسانيان

  ۱۳  



ساسانی،  پـادشاهـان  مــعـروف ترين  از  يـکـی 
خسرو انوشيروان است که موّرخان او را بزرگ ترين شاه 
ساسانی دانسته اند. در دورٔه پادشاهی او، سلسلٔه ساسانی 
به اوج عظمت خود رسيد و حوادث زيادی رخ داد که يکی 
بود.  خدا    رسول  حضرت  والدت  آنها،  مهم ترين  از 
از ديگر پادشاهان صاحب نام در اواخر سلسلٔه ساسانی، 
خسرو    پرويز (نؤه خسرو    انوشيروان) است که پادشاهی او 

مصادف با ظهور اسالم و دعوت سران کشورها به اسالم 
توسط رسول خدا  بود. 

شاهان ساسانی معموالً خود را شخصيتی ربّانی (بَغ) 
در  عادی  افراد  حضور  لحاظ،  بدين  می کردند١.  معرفی 
دربار امکان پذير نبود و بزرگان نيز با تشريفات عجيب و 

سختی می توانستند به مجلس شاه راه يابند. 

١ــ پادشاهان ساسانی را معموالً با لقب «شماخ  َبغان» (شما وجود الهی يا مقام الوهيت شما) خطاب می کردند و خسرو دوم نيز خود را چنين خوانده 
است: «انسانی جاويدان در ميان خدايان و خدايی بسيار توانا در ميان آدميان، و صاحب شهرت؛ شهرياری که با خورشيد طالع می شود و ديدگان شب عطا 

کرده اوست»؛ کريستن سن،ايران در زمان ساسانيان، ص  ٥٢٩  و ٥٨٤.
٢ــ فَّره ايزدی، يعنی شکوه و جالل خدايی که شاهان ساسانی برای خود قائل بودند.

ـ   ١٣٨. ٣ــ کريستن سن ،  وضع ملت و دولت و دربار در دورٔه شاهنشاهی ساسانيان،ص١٣٧ ـ

يک توضيح
دربار ساسانی

جايگاه  است.  می شده  رعايت  دقيقی  و  سخت  بسيار  رسوم  و  آداب  ساسانی،  شاهان  دربار  در 
صاحبان مشاغل بزرگ و مشاوران و مقّربان شاه، با کمال دقت معين شده بود و هر طبقه ای در فاصله ای 
معين از طبقٔه ديگر و از شاه بايستی قرار می گرفتند و مردم معمولی ناقص اندام و بی اندازه دراز يا کوتاه، 
گوژپشت و کسانی که به خوی بد متهم بودند و آنان که پدرانشان پيشه های پست داشتند(چون بافنده و 
رگ زن و غيره) حق نزديک شدن به شاه را نداشتند. اگر کسی می خواست به حضور شاه برسد، پس از 
اذن شاه، ابتدا از آستين خويش، دستار سفيد و پاکيزه ای بيرون آورده بر دهان خويش می بست تا نََفس 
ه ايزدی٢ را آلوده نسازد! سپس داخل می شد و با ديدن شاه به خاک می افتاد و همچنان می ماند تا  او فَِرّ
شاه او را فرمان دهد که از خاک برخيزد. آن گاه او برخاسته، تعظيم می کرد و سالم داده و عرض حاجت 

می کرد.٣

تجّمل و شکوه  همواره با  ساسانی  پادشاهان  دربار 
کاخ  از  خرابه ای  امروزه  بود.  همراه  عجيبی  ظاهری 
معروف تيسفون در مدائن باقی مانده است. اين خرابه ها 

به جز عبرت آموزی، حکايت از عظمت اين کاخ و زندگی 
تجمالتی حاکمان در دورٔه ساسانی دارند. 
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ايواِن مدائن

طبيعی است که کاخ های مجلّل، هزينه هايی سنگين 
نيز می طلبيد و اين هزينه ها، در کنار مخارج طاقت  فرسای 
ساسانی١  شاهان  وابستگان  فرزندان و  زنان و  درباريان و 
جامعه  عادی  اقشار  و  محروم  طبقات  دوش  بر  همواره 
اين  بر  که  می شود  روشن تر  زمانی  فاجعه،  عظمت  بود. 
هزينه ها، مخارج جنگ های ممتّد و طوالنی ايران و روم 

را اضافه کنيم.
 

شرايط اجتماعی در ايران 
حدود  تا  جامعه،  يک  بر  حاکم  اجتماعی  شرايط 

١ــ همان، ص ١٤٥ ــ١٤٤ به عنوان نمونه، در روايات تاريخی، دربار خسرو پرويز چنين توصيف شده است: «وی در قصر خويش به جز دختران 
ُمطرب و مغّنی، ٣٠٠٠ زن، ٣٠٠٠ خادم مرد، ٨٥٠٠ َمرکب، ٧٦٠ فيل و ١٢٠٠٠ قاطر برای حمل ُبنه داشت». (همان ص ١٥٢) نيز شايان توجه است که 
شکاری) با خود  بازبان (بازهای  شکاری) و هزار  نگهبان (يوزهای  يوزبان  خواننده، هزار  آشپز، هزار  مسلمانان، هزار  هنگام فرار از حملٔه  يزد گرد سوم به 
داشت؛ اّما بازهم اين گروه را هنوز کم می دانست (ايران در زمان ساسانيان، ص ٦٥٥) ارقام ياد شده ممکن است خالی از مبالغه نباشد، اما به هر حال حکايت 

از وضع دربار ساسانی می تواند داشته باشد.
٢ــ به عنوان مثال، هنگامی که بهرام گور خواست طبق ذوق خود، خنياگران و رامشگران را يک طبقه باالتر بنشاند، با اعتراض شديد موبدان مواجه 

شد. 

زيادی به وضع حکومت و دولت مرداِن آن جامعه بستگی 
جامعه،  به  حکومت  نگاه  نوع  ساسانی،  دورٔه  در  دارد. 
به  طبقه  يک  از  ارتقا  که  گونه ای  به  بود؛  طبقاتی  نگاهی 
چهار  به  مردم  نظام  اين  در  نبود٢.  امکان پذير  ديگر  طبقٔه 

طبقه تقسيم می شدند: 
١ــ روحانيان (قضات، معلمان و علمای دينی) 

٢ــ جنگيان (ارتشيان؛ سواره و پياده) 
٣ــ مستخدمين ادارات  (ُمنشيان، نويسندگان احکام 
پزشکان و  مورخان،  قراردادها،  اجازه نامه ها و  محاکم و 

منجمان)

  ۱۵  



٤ــ تــودٔه ملت (تـجار  ،  کشاورزان   ،   صنعت گـران 
و ...) 

پايين ترين  در  ملت  تودهٔ  می شود،  مالحظه  که  چنان 
طبقه قرار داشتند و اين سنِت موهوم به گونه ای نهادينه شده 
خدمت  در  همه  انديشه،  و  فرهنگ  قانون،  مذهب،  که  بود 
جامعٔه  در  نداشت.  را  آن  بر هم زدِن  قدرت  کسی  و  بود  آن 
ساسانی، مقامات حکومت در دست هفت خانواده بود١ و 
در انحصار اين هفت خانواده قرار داشت.  مالکيت تقريباً 
در اين نظام حفظ خون و نژاد و نقش آن در کسب رتبه های 
همچون  ــ  پايين  طبقات  داشت.  بااليی  اهميت  اجتماعی، 
کشاورزان ــ در نهايت ذلت و خواری به سر می بردند. آنان 

هنگام بروز جنگ ــ بدون آنکه خود بخواهند ــ ناچار از 
شرکت در جنگ بودند و بايد بدون سالح و به صورت پياده در 
عقب لشکر حرکت می کردند، ضمن اينکه هيچ اجر و مزدی 
نيز دريافت نمی کردند. در چنان جامعه ای، تحصيالت عاليه 
مختص  و  داشت  طبقاتی  شکل  مالکيت،  حق  همچون  نيز 
طبقات ممتاز بود و مردم عادی از اين نعمت محروم بودند. 
تأمين  و  ماليات  پرداخت  اصلی  بار  اين،  با  وجود 
هزينه های سنگين دربار و جنگ بر دوش عامٔه مردم بود. 
ماليات ها عناوينی همچون: مالياِت سرانه ، مالياِت اراضی، 

تحفه ها و هدايای روز های عيد داشت. 

١ــ خانواده های ساسانی، کاِرن، سوِرن، َاسپاهْبُد، اسَپندياد، مهران و زيک.
٢ــ دربارٔه تاريخ زندگانی زرتشت اختالف زيادی ميان دانشمندان وجود دارد و زمان وی حتی به ٦٠٠٠ سال قبل از ميالد مسيح     نيز برده شده 

است (بنگريد به: حسين توفيقی، آشنايی با اديان بزرگ، ص ٥٧).

اوضاع دينی ايران 
در آستانٔه ظهور اسالم، دين رسمی ايرانيان زرتشتی 
بود. زرتشت پيامبری آسمانی بود که بنا بر نظرئه مشهور، 
پيش  می زيست٢.  مسيح  ميالد  قبل از  هفتم  قرن  در 
ايران  سرزمين  در  آريايی ها،  سپس  و  ايالمی  اقوام  او  از 
آيين های دينی آميخته با شرک و خرافات را تجربه کرده 
بودند و اينک، زرتشت با هدف متحد کردن اقوام آريايی و 
مقابله با چند گانه پرستی و خرافات ظهور کرده بود. هدف 
او، ترويج پرستش اهورامزدا (پروردگار قادر و يکتا) بود. 

او جهان آفرينش را متشکل از دو اصل خير و شر می ديد 
و انسان ها را به پيروی از سه اصل اخالقِی پنداِر نيک، 
گفتاِر نيک و کرداِر نيک فرا می خواند. پس از زرتشت، 
گرفتار  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی،  دوران  در  او  دين 
پرستش  هخامنشی،  دوران  در  شد.  تحريفات  و  کژی ها 
مهر و ناهيد و در دورٔه سلوکی و اشکانی پرستش بعضی 

رّب النوع های يونانی به اين مذهب راه يافت. 
رسمی  دين  زرتشتی،  آيين  ساسانيان،  دورٔه  در 

آيا می توانيد تفاوت های نظام اجتماعی عصر ساسانی و نظام اجتماعی اسالم را بيان کنيد؟ به نظر 
شما، آيا اين تفاوت ها نقشی در قبول اسالم به وسيلٔه ايرانيان داشته است؟ 

آآآآآآآييييييييياااااا ممممیییی تتتتتتوووووووووااااااااااانييييددددددددددددد تتتتتتتفففففففاااااااااووتت ههاای نظظاا
ق د نقش تتتتتهههههها تتتتتتففففاااا ااااااااا ااااااا آآآآآآآ ااااا ششش

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ايرانيان بود. آتشگاه های بسياری در گوشه و کنار ايران 
بنا شد و موَبداِن (روحانيوِن) زرتشتی مقامی باال يافتند و 
ادامه  ساسانی  دورٔه  آخر  تا  دولت،  دين و  ميان  پيوند  اين 

يافت. 
ـ   به ويژه  يکی از مهم ترين ويژگی های آيين زرتشتی ـ
بسيار  دستورهای  و  رسوم  و  ـ آداب  ـ ساسانيان  عصر  در 
و  دخل  نتيجٔه  در  که  بود  دينی  طاقت فرسای  و  سخت 
تصرفات روحانيون زرتشتی پديد آمده بود. اين مسئله در 
بروِز دو مذهب جديد توسط مانی و مزدک در اين دوره 

تأثير گذار بود. 
اديان  ديگر  ورود  به  نسبت  ساسانيان  آغاز،  در 
چندان  ايران،  به  صابئين١  و  بودايی  مسيحيت،  همچون 
حساس نبودند، اما رفته رفته در اين باره موضع گرفتند. 
گفتنی است، تالش روميان برای تبليغ و ترويج مسيحيت 
فشار  همچنين  و  روم  دولت  با  ساسانی  دولت  رقابت  و 
روحانيون زرتشتی موجب بروز اين حساسيت شد؛ البته 
آزادی های  پرويز)  خسرو  (عهد  ساسانی  دورٔه  اواخر  در 

نسبی توسط وی، برای مسيحيان فراهم شد. 

يک توضيحيک توضيح
مانی و مزدکمانی و مزدک

مانی در سال مانی در سال ٢١٥٢١٥ م. در يکی از دهات بابل (در عراق) متولد شد. وی پس از گذراندن تحصيالت  م. در يکی از دهات بابل (در عراق) متولد شد. وی پس از گذراندن تحصيالت 
مرسوم روز و مّدتی مطالعه، خود را به عنوان همان پيامبری که مسيح بشارت ظهور او را داده، معرفی مرسوم روز و مّدتی مطالعه، خود را به عنوان همان پيامبری که مسيح بشارت ظهور او را داده، معرفی 
موافق  که  را  بخشی  يک،  هر  از  داد،  روزگار انجام  آن  در اديان  که  مطالعات وسيعی  از  پس  او  موافق کرد.  که  را  بخشی  يک،  هر  از  داد،  انجام  روزگار  آن  اديان  در  که  وسيعی  مطالعات  از  پس  او  کرد. 
سليقه اش بود، برگزيد و در سال سليقه اش بود، برگزيد و در سال ٢٤٢٢٤٢ م. مجموعه ای مرکب و مختلط به عنوان  م. مجموعه ای مرکب و مختلط به عنوان دين جهانیدين جهانی عرضه کرد.  عرضه کرد. 
گرايش شاپور اّول به او، موجب رواج سريع دين او شد، ولی گرايش شاپور اّول به او، موجب رواج سريع دين او شد، ولی بهرام اّولبهرام اّول تحت تأثير روحانيون زرتشتی،  تحت تأثير روحانيون زرتشتی، 
در سال در سال ٢٧٦٢٧٦م. مانی را محاکمه کرد و به قتل رساند. اما پيروان او حتی تا اواخر دورٔه ساسانی به فعاليت م. مانی را محاکمه کرد و به قتل رساند. اما پيروان او حتی تا اواخر دورٔه ساسانی به فعاليت 

مشغول بودند. مشغول بودند. 
در دوران سلطنت در دوران سلطنت قبادقباد، فردی به نام ، فردی به نام مزدکمزدک که مردی فعال و دارای پشتکار بود با استفاده از  که مردی فعال و دارای پشتکار بود با استفاده از 
زمينٔه مساعد جامعٔه ايران که پر از ظلم و فساد و تبعيض بود، انقالب عظيمی عليه طبقات اشراف به راه زمينٔه مساعد جامعٔه ايران که پر از ظلم و فساد و تبعيض بود، انقالب عظيمی عليه طبقات اشراف به راه 
بود، از  ناراحت  زرتشتی  روحانيون  اشراف و  نفوذ  خود از  که  وقت ساسانی (قباد)  پادشاه  از انداخت.  بود،  ناراحت  زرتشتی  روحانيون  اشراف و  نفوذ  از  خود  که  ساسانی (قباد)  وقت  پادشاه  انداخت. 
مزدک حمايت کرد اما با تحريک وليعهدش ــ مزدک حمايت کرد اما با تحريک وليعهدش ــ انوشيروانانوشيروان ــ مزدکيان رو به ضعف و شکست نهادند و  ــ مزدکيان رو به ضعف و شکست نهادند و 

در سال در سال ٥٢٨٥٢٨ م طی نقشه ای توسط انوشيروان، زمينٔه قتل مزدک و پيروانش فراهم و اجرا شد.  م طی نقشه ای توسط انوشيروان، زمينٔه قتل مزدک و پيروانش فراهم و اجرا شد. 

١ــ پيرواِن حضرت يحيی     که به علت عقايد و مقرراِت دينِی خاصی که دارند، معموالً در حاشئه رودها زندگی می کنند. در قرآن کريم از آنان ياد 
  ۱۷  شده و دين آنان از اديان آسمانی است. امروزه، تعداِد اندکی از آنان در جنوِب غربی ايران و جنوب شرقی عراق حضور دارند.
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امپراتوری روم 
در آستانٔه ظهور اسالم، در کنار حکـومت قدرتمند 
مرکزيت  ـ     با  شرقی  ـ روم  ايران  ،   امپراتوری  در  ساسانی 
ـ   حضور   داشت.اين    امپراتوری     حاصل  قسطنطنيه١  ـ

ميالدی،   ٣٩٥ سال  در  روم،  بزرگ  امپراتوری  تجزئه 
سال  در  غربی  روم  اما  بود؛  غربی  و  شرقی  بخش  دو  به 

٤٧٦  ميالدی به وسيلٔه اقوام وحشی بربر نابود شد. 

١ــ استانبول امروزی که در سال ١٤٥٣ ميالدی به دست ترکان عثمانی افتاد.

بقايايی از قسطنطنيه، پايتخت امپراتوری روم شرقی (بيزانس)

پادشاهی  با  همزمان  و  ميالدی  ششم  قرن  در 
روم  امپراتور  ژوستی نَين  ايران،  در  خسرو انوشيروان 
دو  ميان  موجود  مشکالت  مهم ترين  از  يکی  بود.  شرقی 

امپراتوری روم و ايران، رقابت ها و جنگ های ممتدی بود 
که به جنگ های هفتصد ساله معروف است و آسيب های 
فراوانی را برای مردمان هر دو کشور ايجاد کرده بود. اين 
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جنگ ها در دورٔه ژوستی نَين نيز ادامه يافت و او توانست 
بر وسعت قلمرو خود بيفزايد. اما اين پيروزی ها دوام و 
ثبات زيادی نداشت و در دورٔه خسرو پرويز غلبه با ايران 

بود، هر چند آن نيز دوام نياورد! 
اسالم  ــ  از  قبل  ايران  همچون  ــ  نيز  روم  جامعٔه 
از گونه ای نظام طبقاتی رنج می برد. در اين جامعه، حق 

مالکيت زمين و شرکت در انتخابات مخصوص رومی  های 
اصيل بود و مردمان غير رومی سهمی در اين کار نداشتند. 
اما گروه بردگان از ستم مضاعفی نيز رنج می بردند؛ چرا 
و  ثروتمندان  تفريح  برای  وسيله ای  عنوان  به  گاه  آنان  که 
اشراف رومی تبديل شده و ناچار بودند در ميادين مسابقه 

با يکديگر يا با حيوانات وحشی تا سرحّد مرگ بجنگند! 

مسيحيت 
از روزی که عيسی مسيح      آيين خود را اعالم 
مختلف  نقاط  به  آيين  اين  ترويج  برای  را  شاگردانش  و 
از  زيادی  عـدٔه  توسط  مسيحيت  رفته رفته  کرد،  اعزام 
ـ پذيرفته شد. از آنجا  ـ    به ويژه محرومان و بردگان ـ مردم  ـ
عدالت  به  دعوت  نيز  و  ستم  نفی  با  مسيحيت  تعليم  که 
و  يهودی  عالمان  منافع  مقابل  نقطٔه  پرهيزکاری  ،  در  و 
حاکمان رومی قرار داشت، روند فشارها بر مسيحيان رو 
به گسترش نهاد. با وجود اين، جذابيت های تعاليم عيسی 
مسيحيت  آيين  پيروان  دامنٔه  بر  روز  به  مسيح       روز 
می افزود تا اين که امپراتور کُنستانتين١ به مسيحيت گراييد 

و اين دين را در سال ٣١٢ م رسميت بخشيد. 
در قرن ششم ميالدی که رسول خدا  پا به عرصٔه 
هستی نهاد، دين مسيحيت گرفتار وضعيت نابهنجاری شده 
بود؛ چرا که برخی از روحانيون دنيا   طلب مسيحی، تعاليم 

اصيل و ناب عيسی مسيح    را دستخوش دگرگونی و 
مهم  پيامدهای  از  يکی  جهت،  بدين  بودند؛  کرده  تحريف 
زدودن غبار تحريف و ناراستی  از  رسالت رسول خدا 

چهرٔه اين دين الهی و آسمانی بود. 

جـزيرۀ  شبه  در  روم  و  ايـران  رقـابت هـای 
عربستان 

جنگ های  و  رقابت ها  شد،  اشاره  که  چنان 
کمر شکن ايران و روم، فشار زيادی را بر دوش ملت های 
هر دو امپراتوری تحميل کرده بود. قلمرو اين رقابت ها به 
مناطق مرزی ايران و روم در آسيا و آسيای صغير و عراق 
بر  در  نيز  را  آفريقا  شمال  از  مناطقی  و  نمی شد  محدود 
می گرفت. يکی از مناطق مورد رقابت ايران و روم، يمن 

در جنوب شبه جزيرٔه عربستان بود. 
مسيحيت،  به  شرقی  روم  امپراتور  گرايش  از  پس 

با توجه به آنچه خوانديد، آيا می  توانيد جامعٔه روم قبل از اسالم را نيز جامعه ای جاهلی بدانيد؟ چرا؟

١ــ او همان است که شهر قسطنطنيه (کنستانتينوپوليس) را بنا نهاد.

بببببباااااا تتتتتتتتتتتتتوووووووججججججججججهههههه ببببهههههههه آآآآآآآننننننچچچچچچچچچچچهههه خخخخخخوووااننديد، آيا مم

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۲۰  



تالش هايی برای گسترش اين آيين در مناطق شمال آفريقا 
صورت گرفت که به مسيحی شدن مردم حبشه انجاميد. 

سوی  از  ميالدی،  چهارم  سدٔه  اواسط  در 
جزيرة العرب  جنوب  روانٔه  هيئتی  شرقی  روم  امپراتوری 
شد و کليسا هايی در ظُفار و َعَدن تأسيس کرد که موجب 
ميالدی،  ششم  سدٔه  در  اما  شد.  يمن  به  مسيحيت  نفوذ 
فردی به نام ذونَواس، پادشاه حميريان در يمن شد و پس 
اقدام  مسيحيان  شکنجٔه  و  آزار  به  يهوديت  به  گرايش  از 
و  شد  فراهم  آتش  از  گودال هايی  وی،  دستور  به  کرد. 
درون  به  نبودند  خود  آيين  ترک  به  حاضر  که  مسيحيانی 

آتش انداخته می شدند١. 

مسيحی  حکومت  که  شد  موجب  ذونواس  اقدام 
روم  ـ امپراتور  ـ نين  ژوستی  اشارٔه  به  يا  شخصاً  حبشه، 
شرقی  ــ سپاهی به يمن اعزام کند که به شکست و کشته   شدن 
ذونواس انجاميد و سراسر منطقه به دست حبشيان افتاد. 
حبشيان  حکومت  از  که  يمن  حميريان  ساليانی،  از  پس 
ياری  انـوشيروان  خسرو  از  نبودند،  خشنود  برخـود 
طلبيدند و او نيز، سرداری به نام «َوهَْرزديلمی» را به همراه 
سپاهی به يمن فرستاد و يمن به دست ايرانيان افتاد. پس 
که  راندند  حکم  يمن  بر  ايرانی  ديگر  حاکم  سه  وهرز،  از 
ـ پس از دريافت دعوت اسالمی به  آخرين ايشان ــ باذان ـ

اسالم گرويد. 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

دولت لخميان
در درس قبل اشاره کرديم که در قسمت های جنوبی و شمالی شبه جزيرٔه عربستان در عصر جاهلی، به علت 
وضعيت نسبتاً مساعدتر آب و هوايی، حکومت های متمرکزی پديد آمده است، اما بخش های مرکزی اين چنين نبود. 
يکی از دولت های منطقٔه شمال، دولت لَخميان با مرکزيِت منطقٔه حيره در عراق بود. اين دولت را به نام آخرين پادشاه 
از  ظاهرًا  حيره  مردم  بودند.  روميان  با  جنگ  در  آن  با  متحد  و  ساسانی  دولت  تابع  آنان  ناميده اند.  نيز  منذر  آل  آن، 
پادشاهان  سلطٔه  شده اند.  ساکن  آنجا  در  نيز  عدنانی  اقوام  ولی  بوده اند،  قحطانی  نژاد  از  و  عربستان  جنوب  مهاجران 
آل لخم، گاه تا داخل شبه جزيرٔه عربستان نيز گسترش می يافت و آنان همچون سّدی در برابر نفوذ عرب های بيابان نشين 
به قلمرو ساسانيان بودند و از سوی ديگر با دولت َغّسانی در شام (متحد  امپراتوری روم) می جنگيدند. اين دولت تا 
آغاز سدٔه هفتم ميالدی بر پا بود. آخرين پادشاه آنان، نعمان بن منذر است که در سال ٦٠٢ م. توسط خسرو پرويز 
زندانی و سپس کشته شد. نعمان بن اْمَرءُ القيس نيز از شاهان معروف آنان است که کاخ های َسدير و ُخَورَنْق را ساخت 

و سپس معمار کاخ ها ــ ِسنِّمار ــ را برای مخفی ماندن راز بنای آنها به قتل رسانيد! 

  ۲۱  ١ــ  در قرآن کريم در سورٔه بروج، آيات ٤ به بعد با عنوان «اصحاب االخدود» به اين واقعه اشاره شده است.



١ــ مردم ايران عصر ساسانی به چند طبقه تقسيم شده بودند؟ توضيح دهيد. 
٢ ــ وضعيت دينی ايران عصر ساسانی چگونه بود؟ 

٣ ــ محتوای اصلی دعوت زرتشت چه بود؟ 
٤ ــ وضعيت اجتماعی روم در آستانٔه ظهور اسالم را توصيف کنيد. 

ـ محتوای دعوت حضرت مسيح    چه بود؟ چه کسانی به او گرويدند؟ مخالفانش چه کسانی بودند؟  ٥  ـ
ـ ذونواس که بود؟ چه کرد؟ و رفتار او چه پيامدهايی داشت؟   ٦ ـ

١١١١١١ــــ ممممممررررررددددددددددممممممممممم ااايررررررااااننننننن عصر سساسانی
ان ا ن تتتت ضضض ٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

تشابهی  وجوه  جاهلی  عصر  و  روم  و  ايران  عربستان،  جامعٔه  سه  در  اجتماعی  ناهنجاری های  ميان  آيا  ١ــ 
می بينيد؟

٢ــ از قصٔه ذونواس با عنوان اصحاب اخدود در سورٔه بروج ياد شده است. با بهره گيری از کتاب های تفسير 
و نيز قصص قرآن، پژوهشی دربارٔه اين جريان انجام دهيد. 

ناهنجاری های  ممممميييييانننن  آآآآآآآيياااااا  ١١١١١١ـــــــــــ 

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

  ۲۲  



اسالم در مکه

بخش دومبخش دوم



  ۲۴  

خاندان هاشم (تبار پيامبر   )  
نياکان    پيامبر          از   نسل  حضرت   اسماعيل    
(فرزنِد  حضرت   ابراهيم     ) بودند. آنان  در  سرزمين     مکه 
سکونت   داشتند.   سبب     سکونت    آنان   در اين        سرزمين      آن    بود
ـ  بــه    دستور   خداوند   ،  ـ   حضرت  ابراهيم       ـ  کـه  جّدشان  ـ 
ـ را به مکه آورده و در  ـ اسماعيلـ  همسرش هاجر و    فرزندشـ 

آنجا  ساکن کرد. 
نوادگان اسماعيل  رفته رفته   ر و   به    فـزونی   نهاده    و
در بخش های مختلف مکه و اطراف آن و ديگر مناطق شبه 
جزيره سکونت گزيدند. رفته رفته تيره های متعددی از نسل 
قريش  نام  به  نوادگانش  از  يکی  به  آن  نسب  که  اسماعيل 
دادند.١  تشکيل  را  قريش  قبيلٔه  يکديگر،  کنار  در  می رسيد 
حضرت  پيامبر     تـا  نيـاکـان  مهم  ويـژگـی هـای  از  يکی 
اسماعيل    اين است که همگی آنان، افرادی يکتاپرست و 
با ايمان بوده  اند و در ميان آنان، مشرک وجود نداشته است. 

وم
س س

در

۳

؛ از والدت تا هجرت ياران به حبشه رسول خدا 

مقدمه مقدمه 
ايران و روم  ، در دوردر دو درس پيشين  ، با وضعيت کلي مردم عربستان  ، ايران و روم  ، در دورهٴ  پيش از ظهور  پيش از ظهور  عربستان  ،  مردم  کلي  وضعيت  درس پيشين  ، با  در دو 
اسالم آشنا شديد؛ در اين درس با شخصيت و جايگاه نياکان و اجداد پيامبر اکرم اسالم آشنا شديد؛ در اين درس با شخصيت و جايگاه نياکان و اجداد پيامبر اکرم   ، شخصيت   ، شخصيت 
ساليان  حوادث  و  دعوت  گسترش  و  نبوت  آغاز  چگونگي  نيز  و  بعثت  از  پيش  ساليان   حوادث  و  دعوت  گسترش  و  نبوت  آغاز  چگونگي  نيز  و  بعثت  از  پيش  دورهٴ  در  حضرت  دورآن  در  حضرت  آن 

آغازين ظهور اسالم آشنا خواهيد شد. آغازين ظهور اسالم آشنا خواهيد شد. 

١ــ قريش ــ نام ديگر نضربن کنانه (جّد دوازدهم پيامبر   ) بود.

اسماعيل 

عدنان

قريش 

   ُقّصی بن کالب    

عبدمناف

 هاشم                                                عبدشمس 
 بنی هاشم                                          امّيه 

عبدالمطلب                                     بنی امّيه

   عبدالّله        ابوطالب         عباس           حمزه
محمد       علی       بنی عباس  

قريش   

…
…
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اسماعيل و هاجر در مکهاسماعيل و هاجر در مکه

در روايتی از حضرت علی  آمده است: 
نپرستيدند.  را  بتی  عبدمناف   ،   هيچ کدام  و  هاشم  و  اجدادم   ،   عبدالمطلب  و  سوگند  ،   پدرم  خدا  به 

آنان پيرو دين ابراهيم  بودند و به سوی کعبه نماز می گزاردند.١

١ــ شيخ صدوق،کمال الدين و تمام النعمة،  ص ١٧٥.
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يک توضيح
را  کعبه  خانٔه  کليدداری  و  مّکه  امور  ادارٔه  که  مّدتی  در  پيامبر  )  چهارم  کالب (جّد  ُقّصی بن 
برعهده داشت، توانست تيره های مختلف قريش را سامان دهد. پس از او، نواده اش، هاشم (جد دوم 
موسم  در  ساله،  همه  او  کرد.  ايفا  قريش  قبيلٔه  معنوی  و  ماّدی  رهبری  در  مهمی  نقش  نيز   ( پيامبر 
حج، مردم قريش را به پذيرايی گرم از حاجيان فرامی خواند و خودش برای زائران خانٔه خدا غذا و آب 
فراهم می کرد. از آنجا که او در سال قحطی، برای قوم خود نان ُخرد کرده و آنان را اطعام می کرد، او 

را «هاشم» ناميدند. 
) نيز شخصيتی بس واال داشت. نامش «شيبة الحمد» بود اما از  عبدالمطلب (جّد اّول پيامبر 
آنجا که مردم مکه هنگام آوردن او از يثرب به مکه، تصور می کردند او غالم عمويش ــ مطّلب    ــ است، او 
را «عبدالمطلب» ناميدند. سرانجام رياست قريش به او رسيد و توانست قوانينی مقّرر کند که در حقيقت 

احيای قوانين الهی بود. 
يکتاپرستی،  تأکيد بر  پرهيز از بت پرستی و  از جملٔه قوانين او به اين موارد می توان اشاره کرد: 
تأکيد بر وفای به نذر، نهی از زنده به گور کردن دختران، نهی از طواف برهنه به دور کعبه و هفت دور 
قرار دادن طواف کعبه، نهی از شراب خواری، تأکيد بر رعايت حرمت ماه های حرام و انجام مباهله. در 
دورٔه رياست او بر مکه، ابرهه به همراه سپاه فيل، تالش کرد که به خانٔه کعبه حمله کند و عبدالمطلب با 

روح توحيدی اش به ابرهه گفت: «خانٔه کعبه را صاحبی است که خودش آن را حفظ خواهد کرد!»

حضرت محمد  از والدت تا بعثت 
، اين مولود مبارک  والدت: حضرت محمد 
پدر  از  ميالدی)   ٥٧٠) عام الفيل  ربيع االول١  هفدهم  در 
عرصٔه  به  پا  و «آمنه»  نام های «عبدالله»  به  پاک  مادری  و 

گيتی نهاد. 
قبل  را  ــ  عبداللّه  ــ  پدرش  او  کودکی:  دوران 

١ــ تاريخ والدت رسول خدا  براساس روايات شيعيان، در ١٧ ربيع االول، و براساس ديدگاه بيشتر اهل تسنن، در ١٢ اين ماه رخ داد. از 
اين رو، فاصلٔه ميان اين دو تاريخ، همه ساله به عنوان هفتٔه وحدت گرامی داشته می شود.

٢ــ سپردِن کودکان به دايگان بيابان نشين برای پرورش آنها در محيط سالم صحرا بود تا از بيماری های شهر مصون باشند و نيز شجاع و سخنور 
تربيت شوند.

را  مادرش  و  ــ  ماهگی  دو  در  نقلی  به  و  ــ  والدت  از 
از  پس  اندکی  مدت  داد.  دست  از  شش سالگی  در  نيز 
، او را برای گذراندن دوران  والدت حضرت محمد  
شيرخوارگی به دست دايه ای از قبيلٔه بيابان نشين بنی سعد، 

به نام «َحليمٔه َسعديه» سپردند٢. 
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کودکی،  و  شيرخوارگی  دورٔه  گذراندن  از  پس 
نقل  به  بنا  ــ  را  محمد   حضرت  حليمه،  سرانجام 
معروف ــ در پنج       سالگی نزد مادرش آمنه بازگرداند. اما 
حضرت  آن  و  رفت  دنيا  از  آمنه  آن،  از  پس  کوتاه  مدتی 

تحت سرپرستی جّدش عبدالمطلب قرار گرفت.
واالی  منزلت  و  ممتاز  جايگاه  از  عبدالمطلب 
لحاظ  بدين  داشت؛  ـ  آگاهی  محمد   ـ ــ  نواده اش 
نوادگان  همٔه  بر  را  او  و  بود  قائل  بسيار  احترام  او  برای 
سالگی  هشت  در  نيز  عبدالمطلب  می داد.  بـرتـری  خود 
فرزندش  براساس وصيت او،  دنيا رفت و  پيامبر  از 

ـ  ابوطالب ــ سرپرستی پيامبر  را برعهده گرفت.  ـ
بنی هاشم  رياست  عبدالمطلب،  جانشينی  ابوطالب 
از  دقت  بـه  او  شد.  عـهـده دار  را  مـکـه  معنوی  امور  و 
اميدوار  آينده اش  به  نسبت  و  می کرد  مراقبت  پيامبر  

يک توضيح
در بعضی از روايات تاريخی چنين آمده که زنان شيرده هنگامی که به مکه می آمدند در آغاز، هيچ 
دايه ای ــ به علت يتيمی پيامبر    ــ حاضر به پذيرش او نبود و چون حليمه موفق به يافتن کودکی 
نشد، ناگزير، محمد    را پذيرفت! اما اين گونه روايات قابل قبول نيست و ساختٔه دست دشمنان است؛ 

زيرا: 
١ــ بنابر بعضی روايات، عبدالله ــ پدر پيامبر  ــ دو ماه پس از والدت حضرت محمد  

رحلت کرد؛ بنابراين، او هنوز يتيم نشده بود. 
٢ــ با توجه به موقعيت ممتاز و احترام بسيار باالی عبدالمطلب در مکه، و ثروت فراوان او، نه تنها 

دايگان از پذيرش نواده اش سرباز نمی زدند؛ بلکه با يکديگر رقابت نيز داشتند. 
٣ــ اين گونه روايات، در منابع معتبر تاريخی به چشم نمی خورد. 

بود. 
سفر تجاری به شام: ابوطالب پيامبر  را در 
به  مکه،  از  تجاری  کاروانی  همراه  به  سالگی،  ده  حدود 
شام برد. در اين سفر هنگامی که آنان به منطقٔه «بُْصرا» در 
نزديکی دمشق رسيدند، در کنار صومعه ای به استراحت 
پرداختند. در آنجا راِهبی به نام بَحيرا با ديدن پيامبر  

پيشاپيش پيامبری او را نويد داد. 
بلوغ  و  رشد  با  همزمان  مظلومان:  از  دفـاع 
نـيـز  انسانـی  نيک  خصلت های   ، محمد  حضرت 
عنوان  مـی شد.بــه  آشکــار  حضرت  ،بيشتر  آن  سوی  از 
(پيمان  «ِحلُف الُفضول»  جـريان  بــه  مــی تـوان  نمونه، 
پيامبر  به  جـوانمردان) اشاره کــرد در اين واقـعـه، 
همراه چندتن ديگر، با هم پيمان بستند که به افراد ستمديده 

ياری برسانند و حق آنان را از ستم کاران بازستانند. 
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ازدواج با حضرت خديجه: در حدود ٢٥سالگی، 
حضرت محمد  براساس قراردادی با خديجه   و 
به منظور تجارت با اموال او، دومين سفر خود را به شام 
انجام داد. گزارش چگونگی رفتار آن حضرت در طول 
سفر و نيز امانتداری او که توسط َمْيَسره ــ غالم خديجه  ــ 
بـه  خديجه   بيشتر  عـالقه مندی  مـوجب  شد،  بـازگو 

پيامبر  و نهايتاً ازدواج آن دو شد. 
بزرگان  که  هنگامی  عام الفيل   ٣٥ در  مکه:  امين 
مکه پس از بازسازی خانٔه کعبه برسر کسب افتخار نصب 

«حجراالسود» به جای خود، با يکديگر به نزاع برخاسته 
منجر  خونريزی  و  جنگ  به  کـار  بـود  نزديک  و  بودند 
چون  شد؛  وارد  آنان  جمع  به  محمد   حضرت  شود، 
به  مـی شناختند،  امـانتداری  و  پـاکی  بـه  را  حضرت  آن 
حضرت،  آن  صالحديد  طبق  شدند.  راضی  داوری اش 
اين سنگ مقدس بر پارچه ای نهاده شد و نمايندگان قبايل 
آن گاه  بردند.  باال  و  گرفتند  را  آن  از  گـوشه ای  هـريک 
سرجايش  را  حجراالسود  خويش،  دست  با  پيامبر  

نهادند. 

يک توضيح 
حلف الفضول

در دورٔه جوانی رسول خدا  ، مردی از قبيلٔه بنی ُزبَيْد وارد مکه شد و کااليی به عاصِ بن وائِل١ از 
تيرٔه بنی سهم فروخت. عاص کاال را گرفت، ولی بهای آن را نداد. فروشنده هرچه به وی مراجعه کرد، نتيجه ای 
نگرفت؛ از اين رو، به ناچار باالی کوه ابوُقبَْيس رفت و با سرودن اشعاری پرسوز و گداز، دادخواهی کرد. 
از آنجا که براساس نظام قبيلگی، هر قبيله ای تنها به منافع ماّدی خود می انديشيد، کسی به ياری او نيامد. اما 
ُزبَْير بن عبدالمطلب تعدادی از افراد وابسته به تيره های قريش را در خانٔه عبدالله بن جدعان گرد هم آورد. اين 
عده باهم پيمان بستند که برای ياری و گرفتن حق هر ستمديده هم داستان شوند و اجازه ندهند در مکه به احدی 
ستم شود، چه وابسته به آنها باشد و چه غريبه، چه فقير باشد و چه ثروتمند. آن گاه نزد عاص بن وائل رفته و حق 
فروشنده را از او ستاندند. رسول خدا  که در آن زمان حدودًا بيست سال داشت، نيز از اعضای شرکت 
کننده در اين پيمان بود و بعد از رسالت نيز به شرکت در چنين پيمانی افتخار کرده و می فرمود «اگر دوباره به آن 
فراخوانده شوم اجابت می کنم.» شرکِت رسول خدا در سّن جوانی در چنين پيمانی از روح جوانمردی و 

عدالت خواهی و ظلم ستيزی آن حضرت حکايت دارد. 

چچچچچچچچچچچچچچچرررررررااااااا ححححححححححجججججججججرررررررااااااالالالالالالالالسسسسسووووووددد نززد مردممچرا حجراالسود نزد مردم عصر جاهلی مقدس و محترم بود؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

١ــ پدر عمر  و  عاص



  ۳۰  

هدف  با  خداوند  برمی آيد،  نيز  فوق  آئه  از  چنان که 
و  الهی  کتاب  تالوت  طريق  از  آسمانی  معارف  آموزش 

تزکيهٔ    انسان ها ،  حضرت   محمد  و  پرورش    ،   پـااليش 
مهم  رخداد  اين  برگزيد.  پيامبر  آخرين  به  عنوان  را 
براساس  پيوست.  وقـوع  بـه  حضرت  آن  در٤٠سالگی 
روايات مکتب اهل  بيت  و برخی از دانشمندان اهل 
سنت، تاريخ بعثت، ٢٧ ماه رجب سال ٤٠ عام الفيل است 

اما بيشتر اهل سنت، بعثت را در ماه رمضان می دانند. 
هرسالٔه  سّنت  طبق  ــ  خدا   رسول  که  هنگامی 
خود ــ در غار   ِحرا و برفراز جبل النور به عبادت حق تعالی 
بر  خداوند  جانب  از  (جبرئيل)  وحی  فرشتٔه  بود،  مشغول 
آن حضرت نازل شد و با قرائت پنج آئه اّول از سورٔه علق، 
آغاز نبوت را به او ابالغ کرد. رسول خدا  با اطمينان 
به رسالتش و يقين به تأييدات الهی، از کوه سرازير و عازم 

بعثتبعثت 

که  خودشان برانگيخت  از  پيامبر  ميانشان  در  که  منت نهاد  مؤمنان  خدا بر  که به راستي  برانگيخت  خودشان  از  پيامبر  ميانشان  در  که  نهاد  منت  مؤمنان  بر  خدا  راستي  به 
آيات او را بر آنان بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بياموزد ، در حالي که پيش از آن آيات او را بر آنان بخواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بياموزد ، در حالي که پيش از آن 

ـ    آمدن پيامبر ـ هر آينه در گمراهي آشکار بودند. (آل عمران ـ    آمدن پيامبر ـ هر آينه در گمراهي آشکار بودند. (آل عمران ، ١٦٤١٦٤) ) 
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مکه شد؛ اما در اين انديشه غوطه ور بود که چگونه خواهد 
رسوم  و  عادات  به  دراز  ساليانی  را  که  مردمی  توانست 

جاهلی خوگرفته بودند، هدايت کند. 
نبوت  آغـازين  سال  سه  نـهانـی:  دعـوت 
زيرا  ناميده اند؛  نهانی  دعوت  دورۀ  رسول خدا   را 
نشده  رسالتش  کردن  آشکار  به  مأمور  هنوز  حضرت  آن 
اميرمؤمنان  خدا  رسول  به  آورنده  ايمان  اولين  بود. 
رسول  بـعثت  از  پيش  سال  چند  از  او  بـود.  عـلی  

به  سر  ايشان  خانٔه  در  و  حضرت  آن  همراه   ، خـدا 
به  مؤمن  اّولين  او  که  است  طبيعی  بنابراين،  می برد، 
پيامبرِی رسول خدا  باشد و اين واقعيت تاريخی را 
اکثر قـريب بـه اتفاق دانشمندان غير شيعه نيز پذيرفته اند.

بـه   جـز   اميرمـؤمنان     علی    ،  حـضرت    خديجه  
ـ   همسرگـرامی   و بــا وفــای  پيامبر    ــ نيز اّولين زن  ـ
در  ترتيب،  بدين  بود.  همسرش  پيامبری  به  آورنده  ايمان 
روزهای آغازين دعوت، به جز علی    و  خديجه  ، 

غار حرا
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می کرد. هنگامی که تعداد مسلمانان رو به فزونی نهاد آنان 
کوه های  و  دره ها  به  يکديگر  ديدار  و  عبادت  انجام  برای 

اطراف مکه پناه می بردند. 
دعوت آشکار: پس از گذشت حدود سه سال از 

بود.اما  نياورده  خدا    ايمان  رسول  به  ديگری  فرد 
همچون  کسانی  بر  را  خود  دعوت  حضرت  آن  رفته رفته، 
فرزند خوانده اش ــ َزيِدبن حاِرثه ــ و ابوذر و برخی ديگر 
که آمـادگی الزم را داشتند، بـه صورت مـخـفيانه عـرضه 

شکنجۀ مسلمانان توسط کفار قريششکنجۀ مسلمانان توسط کفار قريش
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فرمان  او  به  خداوند   ، محمد  حضرت  پيامبری  آغاز 
داد که دعوتش را آشکار سازد. براساس بعضی روايات، 
اين فرمان با نزول آيات آغازين سورٔه «مدثر» اعالم شد: 

برخيز و (مردم را)  پيچيده،  جامه به خود  «ای 

بيم ده و پروردگارت را بزرگ شمار و جامه ات را 
پاکيزه دار و از پليدی دوری گزين».١

از  آن پس، رسول خدا  به جمع مردم رفت و 
دعوت خويش را آشکارا اعالم کرد. آن حضرت، به ويژه 

١ــ سورٔه مدثر، آيات ٦ــ١.
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از موسم حج برای اعالن رسالتش بهرٔه زيادی می برد. در 
يکی از همين روزها، در ابطح١ به روی پا ايستاد و خطاب 

به مردم چنين فرمود: 
پرستش  به  را  شما  هستم،  خدا  فرستادۀ  «من 
نه  که  فرامی خوانم  بت هايی  ترک  و  يگانه  خدای 
نه  می آفرينند،  نه  زيانی،  نه  و  می رسانند  سودی 

روزی می دهند، نه زنده می کنند و نه می ميرانند.» 
آشکار،  دعوت  اوايل  در  مشرکان:  واکنش 
که  آن گاه  ندادند ،اما  نشان  جّدی  مشرکان ،حساسيت 
آنها  پرستش  و  بت ها  از  نکوهش  بر  خدا   رسول 
افزود و آنها را موجودات بی اثر و بی شعور خواند، خشم 
مشرکان و تحريک و جبهه بندی و مخالفتشان آغاز شد. 
ثروت  مقام    و  نبوی   صاحبان  دعوت  اصلی  مخالفان 
ديگر  دربارٔه  قرآنی،  آيات  براساس  که  حقيقتی  بودند؛ 
سران  اصلی  نگرانی  است.  داشته  وجود  نيز  پيامبران 
و  اقتصادی  سياسی،  موقعيت  خطرافتادن  به  از  شرک 
اسالمی، بر  اجتماعی شان بود؛ زيرا محور اصلی دعوت 
و  انسان ها  برابری  ناروا،  تبعيضات  عدالت گرايی،نفی 

برتری افراد باتقوا استوار بود. 
را  خدا   رسول  پيروان  نخستين  سو،  ديگر  از 
افراد فرودست و زجرکشيده، محروم و نيز جوانان تشکيل 
مسجدالحرام  در  خدا   رسول  که  هنگامی  می دادند. 
می نشست و پيروان مستضعف او، همچون: عّمار   ياسر، 

او  گرد  به  ِسنان  َاَرّت  ،  ُصَهْيب   بن  َخبّاب  بن  َرباح،  بالل   بن 
سرزنش  و  تمسخر  را  آنها  شرک،  سران  می زدند،  حلقه 

می کردند.٢ 
جوانان نيز گرايش زيادی به آيين توحيدی حضرت 
محمد   داشتند و اين امر، موجب نگرانی سران سياسی 
و دينی مکه شده بود؛ از اين رو، آنان در يکی از ديدارهای 
اعتراض آميز خود با ابوطالب  ــ عموی گرامی پيامبر  
نوبت  چند  «ما  گفتند:  چنين  او  به  بنی هاشم  ــ  رئيس  و 
نزد تو آمديم تا دربارٔه برادرزاده ات با تو سخن بگوييم که 
پدران و خدايان ما را به بدی ياد نکند و فرزندان و جوانان 

و بردگان و کنيزان ما را گمراه نسازد….». 
اسالمـی،  دعــوت  بــرابــر  در  مشرکــان  واکنش 

به شکل های مختلفی بروز می کرد که عبارت است از: 
ـ تالش بـرای  قـانع کـردن  رسول  خـدا   بـر  ١ـ
عقب  نشينی از مــواضع خـــود  ، از طــريق   عــمــويش   

ـ   با طرح پيشنهادهای وسوسه انگيز.  ـ  ابوطالب  ـ ـ
٢ــ تهديد ابوطالب و پيامبر  به جنگ و قتل. 

افـراد  بـه ويژه  نـو  مسلمانان،  شکنجٔه  و  آزار  ٣ــ 
زيردست و مستضعف. 

مردم  با  خدا   رسول  تماس  از  جلوگيری  ٤ــ 
ساحر  ديوانگی،  تهمت  ايراد  طريق  از  سخنانش،  تأثير  و 
نشنيدن  به  توصيه  و  حضرت  آن  بودن  شاعر  يا  کاهن  يا 

سخنان او. 

١ــ دره ای نزديک وادی ِمنا.
٢ــ گفتنی است آيات ٥٢ و ٥٣ از سورٔه انعام در پاسخ به اين گونه رفتارهای مشرکان نازل شد.

تحليل شما دربارٔه علت يا عللی که موجب شد مشرکان مکه دعوت رسول خدا  را نپذيرند، 
چيست؟ 

تتتتححححححححححللللللللللللللللليييييللللللللللللللللللللل شششششششششممممممممااااااا دددددددررررربببببااارررهٔهٔ علت ياا عع
چچچچچيييييسسسسستتتتتت؟؟؟؟؟؟؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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دعوت  روزافزون  گسترش  با  حبشه:  به  هجرت 
می شد.  شديدتر  و  خشن تر  نيز  مشرکان  واکنش  اسالمی، 
پايين تری  اجتماعی  جايگاه  مسلمانانی که از  ميان،  در اين 
برخوردار بودند، بيش از ديگران در معرض فشار و شکنجه 
شتم،  و  ضرب  زندان،  تشنگی،  گرسنگی،  با  اينان  بودند. 
خواباندن بر ريگ های داغ با بدن برهنه، زره آهنين پوشاندن 
زير آفتاِب داغ و طناب به گردن بستن و به دست کودکان 

سپردن، مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند. 
حمايت  تحت  خود،  خدا   رسول  که  آنجا  از 
بنی هاشم و رئيس آنان ــ ابوطالب ــ قرارداشت و از آزار 
جانی قريش مصون بود، به مسلمانان بی پناه توصيه کرد به 

کشور حبشه هجرت کنند و چنين فرمود: 
سرزمين  و  دارد  عدالت خواه  پادشاه  «آنجا 

راستی است.» در آن روزگار، حبشه، تنها جای مناسب 
برای هجرت مسلمانان بود؛ زيرا: 

١ــ ايران و روم ــ به عنوان دو قدرت مطرح در آن 
زمان ــ نفوذ زيادی در آنجا نداشتند. 

ـ      نيز     فـردی    عـادل و ـ     نـجاشی     ـ ـ       حـاکم   آنـجا   ـ ٢ـ
با انصاف بود. 

آنجا  با  تجاری  سفرهای  واسطٔه  به  مسلمانان  ٣ــ 
آشنا بودند. 

توحيدی  عقيدٔه  به  آنجا  در  موجود  مسيحيِت  ٤ــ 
نزديکی بيشتری داشتند. 

سرپرستی  تحت  و  پيامبر   دستور  با  مسلمانان 
و  رفتند  حبشه  به  سرخ،  دريای  راه  از  جعفربن ابی طالب 
يکی  ماند.  بی نتيجه  آنان  بازگرداندن  برای  مشرکان  تالش 

يک توضيحيک توضيح

يوم االنذار و خالفت امام علی  
است.  يوم االنذار  جريان  خدا   رسول  آشکاِر  دعوت  آغازين  ساليان  در  مهم  رخدادهای  از  يکی 
يک  برای  را  بنی هاشم  بزرگان   ، پيامبر  فرمان  به  علی   مؤمنان  امير  االنذار،  يـوم  حـديث  بـراساس 
مجلس ميهمانی دعوت کرد. آنان پس از حضور در اين ميهمانی به اعجاز الهی، همگی که حدود چهل نفر 
بودند؛ با يک ران گوسفند و يک کاسٔه بزرِگ شير سير و سيراب شدند. آن روز ابولهب، رسول خدا  را 
متهم به سحر و جادو کرد؛ از اين رو، ميهمانی ديگری ترتيب داده شد و همچون روز قبل، پس از سير شدن 
اعجاز آميز آن جمع با غذايی اندک، رسول خدا  سخن آغاز کرد. آن حضرت پس از مقدماتی، خطاب به 
آنان فرمود: «کدام يک از شما مرا در کار تبليغ رسالت ياری می کند تا در عوض، برادر، وصّی و خليفٔه من 
در ميان شما باشد». اما صدايی از آن جمع برنخاست و تا سه نوبت امير مؤمنان علی  برخاست و اعالم 
آمادگی کرد. بدين لحاظ، رسول خدا  با اشاره به علی  فرمود: «اين، برادر، وصّی و جانشين من در 
ميان شماست. پس سخنش را بشنويد و از او اطاعت کنيد». اين روايت توسط بسياری از محدثان شيعه و اهل 
سنت نقل شده و داللت آشکــاری بـر اهتمام رسول خـدا  نسبت بـه خـالفت امير مؤمنان   علی  حتی 

در دورٔه مکه دارد. 



تالوت  مسلمانان،  از  نجاشی  حمايت  علل  مهم ترين  از 
آياتی از قـرآن بود که به توصيف جايگاه و منزلت حضرت 
ــ پرداخته و نجاشی را  ـ    مريم عيسی   و مادرش ـ
سخت تحت تأثير قرار داد. حضور مسلمانان در حبشه، تا 
زمان هجرت رسول خدا  به مدينه و تشکيل حکومت 

تدريج  بـه  مسلمانـان  آن،  از  پس  و  يافت  ادامـه  اسالمی 
به مدينه آمدند و جعفربن ابی طالب در سال هفتم هجری، 
رسول  و  شد  مـدينه  وارد  خيبر،  غــزؤه  وقــوع  هنگـام 

خدا    از بازگشت او اظهار شادی بسيار کرد. 

افسانۀ َغرانيق 
بـراساس يک روايت ساختگی، حـدود دو مـاه پس از هجرت مسلمانان بــه حبشه، و هنگـامـی کــه رسول 
نيز به  خـدا   رسول  شد.  نـازل  حضرت  بر آن  نجم  سورٔه  آيات  بـود،  مشرکـان  بـا  مشغول گفت  وگـو  خدا  
قرائت آيات بر مشرکان پرداخت و چون به آيات ١٩ تا ٢٢ از اين سوره رسيد که به نکوهش بت ها و بت پرستان مربوط 
است، شيطان اين دو جمله را بر زبان رسول خدا  جاری ساخت: «ِتلَک الَْغراِنيُق الُْعلی َو ِانَّ َشٰفاَعَتهنَّ لَُترتَجٰی»؛ 
«اينان (بت ها) پرستوهای اوج گيرنده اند و اميد به شفاعت آنان می رود». سپس رسول خدا  قرائت سوره را ادامه 
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داد تا به آئه سجده رسيد. آن حضرت و مسلمانان در برابر کعبه، و مشرکان نيز در برابر بت ها به سجده افتادند. سپس 
صلح و آرامشی بين مسلمانان و مشرکان برقرار شد تا اينکه جبرئيل، پيامبر  را از شيطانی بودن اين دو جمله آگاه 
ساخت! گفتنی است در ساليان اخير، اين داستان دروغين، بهانه ای به دست سلمان رشدِی مرتد داد تا کتاب خود را 
«آيات شيطانی» بنامد و در خدايی و آسمانی بودن قرآن خدشه  وارد کند. اين داستان از ديرباز مورد رّد و نقد عالمان 

مسلمان قرار گرفته است،زيرا: 
١ــ در سند اين روايت، افراد دروغگو وجود دارد. 

٢ــ اين روايت مستلزم نفی عصمت رسول خدا  در دريافت، فهم و ابالغ وحی است ، در حالی که اين نوع  
از عصمت،مورد قبول همٔه مسلمانان است. 

راهی  مخلَصين  بر  را  شيطان  است:  آمده  آنها  در  که  است  تضاد  در  قرآن  از  آياتی  با  روايات  اين  ٣ــ 
نيست.١

٤ــ اين روايت با آياِت آغازيِن سورٔه نجم در تضاد است که براساس آن، رسول خدا  از روی هوٰی و هوس 
سخن نمی گويد و سخنان او جز وحی الهی نيست.٢

١ــ سورهٔ  حجر، آئه ٤٠ و سورٔه ص آئه ٨٣.
٢ــ سورٔه نجم، آيات ٣ و ٤.

١ــ حوادث زندگی حضرت محمد  را تا رحلت عبدالمطلب بيان کنيد. 
٢ــ حلف الفضول را توضيح دهيد. 

٣ــ مخالفان اصلی دعوت اسالمی چه کسانی بودند و دليل مخالفت آنان چه بود؟ 
٤ــ چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد؟ 

١١١١١١١١١١١١١١١١١ــــــ ححححححححوووووااااااادددددددثثثثثث زززززززنننددددددگگگیی حضرتت مم
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــــــــــ ححححححححلللللفففففف ااااااللللللففففضضضضضضضول را توضيح

پرسش های منونهپرسش های منونه

١ــ خاورشناسان، داستان مالقات پيامبر  و بحيرای راهب را بهانه ای برای خدشه  در نبوت آن حضرت 
کرده اند؛ اين اتهام را بررسی و نقد کنيد. 

٢ــ با مطالعه  بيشتر، دربارٔه دو نکتٔه زير تحقيق کنيد: 
الف ــ سّر يتيمی پيامبر  در کودکی. 

ب ــ علت سپردن پيامبر  به دايه ای بيابان نشين برای گذراندن دورٔه شيرخوارگی و کودکی. 

١١١١ــ خخخخخخخخخخخخاااوووووووووووررششششششششششششنننننننناااااااسسسسسسسسااااااااننن، دداستان مالال
کن نقد و ر ب ررراااااا اااتههههاااااممم اااااايييننن ددهااانننندددد؛؛؛؛ کککک

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو



  ۳۸  

ارم
 چه
س
در

۴

رسول خدا    ؛ از شعب ابی طالب تا هجرت به مدينه

ِشْعب ابوطالب  
مشرکان  آشکار،  دعوت  از  سال  چند  گذشت  با 
دعوت  از  پيامبر   روی گردانی  امکان  که  دريافتند 
حضرت  آن  قتل  به  تصميم  لحاظ  بدين  ندارد،  وجود 
ممکن  صورتی  در  کار  اين  که  می دانستند  آنان  گرفتند. 
راضی  ــ  ابوطالب  آنان  رأس  در  و  ــ  بنی هاشم  که  است 

مقدمه 
در درس گذشته، با سير حوادث زندگاني پيامبر خاتم  از والدت تا بعثت و از بعثت تا هجرت 
به حبشه و نيز با بخشي از مخالفت ها و دشمني ها در برابر رسالت آن حضرت آشنا شديد. در اين درس 
نيز با تداوم خصومت و ستيزِ سران شرک در قالبِ تحريم اقتصاد مسلمانان و همچنين وفات دو ياور 
پيامبر  يعني ابوطالب و خديجه ، سفر تبليغي پيامبر  به طائف و زمينه ها هجرت مسلمانان 

از مکه به يثرب (مدينه) آشنا خواهيد شد.  

به آن باشند؛ زيرا در غير اين صورت، قريش گرفتار يک 
جنگ داخلی می شد. بدين سبب، از ابوطالب خواستند 
تا دئه قتل پيامبر   را به ميزان دو برابر از آنان دريافت 
آن  قريش،  غير  از  فردی  که  دهد  اجازه  مقابل  در  و  کند 

حضرت را به قتل برساند. 



  ۳۹  
مکۀ مکرمه در روزگار حضرت محمد   

                                                                            مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،حسين مونس
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و  کرد  مخالفت  آنان  خواستٔه  با  شدت  به  ابوطالب 
از «بنی هاشم» خواست تا در داخل شعِب خود، از جان 
رسول خدا  دفاع کنند١. درپی درخواست ابوطالب، 
همگی بنی هاشم ــ به جز ابولهب و ابوسفيان بن حارث  بن 
تجمع  از  پس  پذيرفتند.  را  او  پيشنهاد  ــ  عبدالمطلب 
قطع  آنان  با  تا  گرفتند  تصميم  قريش  ِشعب،  در  بنی هاشم 
خانوادگی،  اقتصادی،  پيوندهای  تمام  و  کنند  ارتباط 
قطع  بنی هاشم  خاندان  با  را  خود  رفت     و  آمد  و  دوستی 
کنند. مشرکان قريش، پيمانی نوشتند و امضا کردند که: 
«از بنی هاشم پشتيبانی نکنند، با آنان سخن نگويند، 
ارتباط  آنها  با  و  نکنند  ازدواج  و  بيعت  آنان  با 
تحويل  آنها  به  را  خدا   رسول  تا  نکنند  برقرار 

دهند که او را به قتل برسانند.» 
آنان با هم متحد شدند که حضرت محمد  را به 
صورت آشکارا يا مخفيانه به قتل برسانند. قرارداد را با 
چهل ُمهر امضا کردند و در کعبه آويختند و سپس از بيم 
بنی هاشم  ورود  سپردند.  ابوجهل  مادر  به  را  آن  سرقت، 
به ِشعب، در آغاز ماه محرم سال هفتم بعثت بود و تا سه 
سال ادامه يافت. در طول اين مدت، بنی هاشم سختی های 
زيادی را تحمل کردند؛ زيرا اگرکسی در مکه با بنی هاشم 
تنبيه  سختی  به  مشرکان  سوی  از  می کرد،  برقرار  ارتباط 

می شد و مورد پی گرد قرار می گرفت. 
حضرت  اموال  مسلمانان،  محاصرٔه  مدت  در 
مشکالت  از  بخشی  بنی هاشم  از  بعضی  و  خديجه   
را کاهش داد. با وجود اين، در اواخر اين دوره،  سختی 
شدت  از  بنی هاشم  فرزندان  که  بود  به گونه ای  محاصره 
را  آنان  نالٔه  صدای  مشرکان  و  می ناليدند  گرسنگی 
حصار  به وسيلٔه  نيز  ِشعب  محدودٔه  گرچه  می شنيدند. 

خروج  اما  نبود،  محصور  سرباز)  يا  (ديوار  فيزيکی 
بنی هاشم از آن، به جز در روزهای حج در ذی الحجه، و 
روزهای عمره در رجب با خطر جانی همراه بود؛ به همين 
حضرت  جمله  مــوارد،کسانی  ،  از  بــرخی  جـهت ،  در 
و  می شدند  خارج  ِشعب  از  پنهانی  صورت  به  علی  

آذوقه تهيه می کردند و به درون ِشعب می بردند. 
به  خـدا   رسول  روزی  سال،  سه  گـذشت  بـا 
ـ خبر داد که موريانه پيمان نامٔه مشرکان  ـ ابوطالبـ  عمويشـ 
اين  است!  خورده  را  ــ  الّلٰهم  بِاسِمکَ  عبارت  جز  به  ــ 
خبر که جز از راه غيبی نمی توانست به دست آمده باشد، 
مورد تأييد ابوطالب قرار گرفت. از اين رو خطاب به پيامبر 
اکرم  گفت: «من گواهی می دهم که تو جز سخن 
راست، چيزی نمی گويی.» وی سپس نزد مشرکان رفت 
و جريان را بازگفت. آنان نيز به سراغ پيمان نامه رفتند و در 
حالی که تا آن زمان، کسی پيمان نامه را نگشوده بود، خبر 
پيامبر  را درست يافتند. اين حادثه، در کنار تصميم 
علت  به  ــ  محاصره  به  دادن  پايان  برای  مشرکان  از  برخی 
ـ موجب شد آنان دست از محاصره بکشند  مسائل قبيله ایـ 
و مسلمانان دوباره به زندگی عادی خود بازگشتند که به نوبٔه 

خود، پيروزی بزرگی بود. 

سال اندوه 
شعب،  در  محاصره  پايان  از  پس  ماه  دو  حدود 
ابوطالب  يعنی  خدا   رسول  ياران  عزيزترين  از  دوتن 
فاصله ای  به  و  ابوطالب  ابتدا  کردند.  رحلت  خديجه،  و 
به  مصيبت  اين  رفت.  دنيا  از  خديجه  او،  از  پس  اندک 
قدری بر رسول خدا  سنگين بود که سال رحلت آن 

دو (دهم بعثت) را «عام الحزن» ناميد. 

١ــ شعب ابوطالب دره ای است در کنار مسجدالحرام که بين دو کوِه ابوُقَبْيس و ُقَعْيَقعان قرار دارد و محل سکونت بنی هاشم بوده است.
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يک توضيح 
شخصيت ابوطالب و خديجه 

پدر  جانشين  عنوان  به  اين رو  از  بود،  عبدالمطلب  فرزند  شايسته ترين  عبدالله،  از  پس  ابوطالب، 
و پس از رحلت عبدالمطلب، سرپرستی حضرت محمد  انتخاب شد.او از هشت سالگی پيامبر 
را برعهده گرفت. وی و همسرش ــ فاطمه بنت اسد ــ به گونه ای تحسين برانگيز از پيامبر  مراقبت 
می کردند. پس از بعثت نيز ابوطالب نقش بسيار مهمی در حمايت از رسول خدا  ايفا کرد؛ زيرا او 
، در نقش رئيس قبيله می توانست به خوبی از رسول  با مخفی نگاه داشتن ايمانش به نبوت پيامبر 
مثل  نيز  وی  با  او،  خواندن  مسلمان  با  نتوانند  مشرکان  شد  موجب  همين  و  کند  پشتيبانی  خدا  
ديگر مسلمانان برخورد کنند.در طول محاصره در شعب نيز وی و فرزندانش ــ به ويژه علی  ــ و 
به  ابوطالب  معصومان   روايات  در  داشتند.  بـرعهده  را  پيامبر   از  محافظت  برادرزاده هايش 

اصحاب کهف تشبيه شده که ايمان خود را مخفی می کردند. 

قبرستان ابوطالب در شهر مکه قبرستان ابوطالب در شهر مکه 

حضرت خديجه  همسری دلسوز و وفادار برای رسول خدا  بود. او حتی در دورٔه جاهلی 
به علت فداکاری و ايثار نسبت به محرومان، به «مادر يتيمان و بی پناهان» و نيز به القابی همچون «سيدة 
قريش» و «طاهرة» معروف بود. ازدواجش با پيامبر  به پيشنهاد او و پس از پی بردن به کماالت آن 
حضرت بود. او در طول زندگی مشترکش با پيامبر   به گونه ای رفتار کرد که آن حضرت تا آخر عمر، 
از خديجه به نيکی ياد می کرد. در کماالت او همين بس که دختری همچون فاطمه  از او زاده شد. 
، مريم  و آسيه (همسر فرعون) در روايات به عنوان چهار زن برگزيدٔه خدا  از خديجه، فاطمه  

ياد شده است. 
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سفر به طائف
به  توجه  با  قريش  مشرکان  ابوطالب،  وفات  درپی 
فقدان حامی بزرگ رسول خدا  بر شدت اذيت های 
حضرت   تصميم  آن  شرايطی،  درچنين  افزودند.  خود 
گرفت که با سفر به اطراف مکه، اسالم را در ميان قبايِل 

ديگر تبليغ کند. 
ميان  در  اسالم  تبليغ  برای  مرتبه  پيامبر    چندين 
همراهی  را  علی       او  و  شد  خارج  مکه  از  قبايل، 
می کرد. يکی از معروف ترين اين سفرها، سفر آن حضرت 
اين  شد.  انجام  بعثت  دهم  سال  در  بود که  طائف  شهر  به 
شهر در جنوب شرقی مکه قرار دارد و در آن زمان باغ ها 
و زمين های کشاورزی خوبی داشت و قبيلٔه ثقيف در آن 

زندگی می کردند. 
در اين سفر، علی  و زيدبن حارثه (پسرخواندهٔ  
) نيز آن حضرت را همراهی می کردند. رسول  پيامبر 
خـدا  در طائف ،  بـا سران ثقيف ديدار و گفت    وگـو 
کرد، اما واکنش آنان مناسب نبود، و حتی بعضی از آنان، 
به  که  کردند  تحريک  را  ديوانگان  و  بردگان  و  کودکان 
پيامبر  ناسزا گفته و به سوی او سنگ پرتاب کنند. 
پيامبر اکرم  از اسالم آوردن مردم طائف مأيوس شد 
و با همراهانش به مکه بازگشت، اما همچنان به ديدار خود 
با قبايل مختلف ــ به ويژه در موسم حج ــ ادامه می داد. 
در اين زمان، به علت شدت گرفتن اذيت های مشرکاِن مکه 

آن حضرت دورٔه سختی را پشت سر نهاد. 

پيمان های َعَقبه 
ـ  به ويژه در موسم  ـ  از جمله کسانی که رسول خدا 

حج ــ با آنان ديدار می کرد، نمايندگانی از قبايل ساکن در 
شهر يثرب بودند. در ديدارهای پراکنده ای که آن حضرت 
با مردمانی از يثرب داشت، زمينه های گرايش مردم اين شهر 
اسالم  نيز  آنان  از  تعدادی  حتی  و  کرد  فراهم  را  اسالم  به 
آوردند١. در سال دوازدهم بعثت، پس از آنکه خبر گسترش 
اسالم، در خانه های يثرب پيچيد، دوازده نفر از مردم يثرب 
در موسم حج و در منطقٔه ِمنا، در ناحيه ای که معروف به 
َعَقبه بود با رسول خدا  ديدار کردند. اين گروه، از دو 

قبيلٔه مهم َاْوس و َخزَرج بودند. 
و  اسالم  پذيرش  ضمن  آنان  پنهانی،  ديدار  اين  در 
بيعت با رسول خدا  پايبندی خود به چند چيز را ملتزم 
شدند که عبارت بود از: شرک نورزيدن به خدا، دزدی 
نکردن، پرهيز از روابط نامشروع، نکشتن فرزندان، پرهيز 
باالخره  و  پدرانشان  غير  به  فرزندان  دروغين  انتساب  از 
بيعت  اين  نيک.  امور  در  پيامبر   نافرمانی  از  پرهيز 
النساء  بَيَْعُة  ديگرش،  نام  و  معروف  اولیٰ  عقبۀ  بيعت  به 
است؛ زيرا محتوای آن، با محتوای بيعتی که رسول خدا

 پس از صلح حديبيه با زنان مسلمان منعقد می کرد٢، 
همسان است. 

در پی اين بيعت، رسول خدا  يکی از يارانش 
احکام  و  قرآن  تعليم  منظور  به  را  ُعَميْر  بن  ُمْصَعِب  نام  به 

اسالم، به يثرب فرستاد. 
ثمرٔه تالش های مصعب بن عمير آن بود که در طول 
يک سال، تعداد زيادی از مردم يثرب گرايش به اسالم پيدا 
کردند. ازمهم ترين اقدامات او، مسلمان کردن َسْعِدبن ُمعاذ 
داشت،  برعهده  را  قبيله اش  رياست  او  که  آنجا  از  بود. 
تعداد زيادی از قبيلٔه او نيز مسلمان شدند. در موسم حِجّ 

١ــ بنابر بعضی روايات، در آغاز دو نفر به نام های اسعدبن رزاره و ذکوان بن عبدالقيس در مکه به اسالم گرويدند و سپس افراد ديگری به تدريج 
مسلمان شدند.

٢ــ در آئه ١٢ از سورهٔ  ممتحنه، به اين بيعت اشاره شده است.
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سال سيزدهِم بعثت حدود هفتاد و سه مرد و دو زن از اهالی 
خدا   رسول  با  عقبه  محل  در  پنهانی  و  شبانه  يثرب، 
حضرت  آن  از  اسالم،  پذيرش  اعالم  ضمن  کرده؛  ديدار 
کـه  شدند  متعهد  و  کند  هجرت  يثرب  به  که  کردند  دعوت 
همچون زنـان و فـرزنـدانشان، از پيامبر  دفاع کنند. 

از  پس  حتی  که  بست  عهد  آنان  با  نيز  خدا   رسول 
بماند،  نزدشان  و  نسازد  رها  را  آنان  مشرکان،  بر  پيروزی 
اين  باشد.  دوست  دوستانشان  با  و  دشمن،  دشمنشان  با 
بيعت، به بيعت «عقبۀ ثانيه» يا «بيعة الَحْرب» معروف شده 

است؛ زيرا محتوای آن، جنبٔه نظامی و جنگی داشت. 

به نظر شما چرا پيشرفت اسالم در مدينه سريع تر از مکه بود؟ 

عيد  از  پس  شب های  از  يکی  در  دوم  عقبٔه  بيعت 
منطقٔه  در  حاجيان  که  آن گاه  و  بعثت،  سيزدهم  سال  قربان 
مسلمانان  که  آنجا  از  افتاد.  اتفاق  داشتند،  حضور  ِمنا 
مکه  مسلمانان  و  پيامبر   از  حمايت  وعدهٔ  يثرب، 
مکه،  مسلمانان  حضرت،  آن  فرمان  به  بودند،  داده  را 

مکه  در  کسانی  تنها  و  کردند  مهاجرت  يثرب  به  گروه گروه 
سران  نيز  و  خانواده شان  سختگيری  علت  به  که  ماندند 
شرک، در مکه زندانی شده بودند و سرانجام پس از گذشت 
بيش از هفتاد روز از بيعت عقبٔه دوم، با توطئٔه دارالندوه، 

زمينٔه هجرت رسول خدا  نيز به يثرب فراهم گشت. 

توطئۀ داُرالنَّدوه و هجرت نبوی توطئۀ داُرالنَّدوه و هجرت نبوی  
و (ياد کن) هنگامی را که کافران دربارۀ تو نيرنگ می کردند تا تو را به بند کشند يا ُبکشند يا (از مکه) و (ياد کن) هنگامی را که کافران دربارۀ تو نيرنگ می کردند تا تو را به بند کشند يا ُبکشند يا (از مکه) 

اخراج کنند و نيرنگ می زدند و خدا تدبير می کرد و خدا بهترين تدبيرکنندگان است.اخراج کنند و نيرنگ می زدند و خدا تدبير می کرد و خدا بهترين تدبيرکنندگان است.١ 

١ــ سورٔه انفال، آيه   ٣٠.
٢ــ مکانی برای مشورت سران مکه که توسط ُقَصیّ بن کالب ــ از اجداد پيامبر  ــ تأسيس شده بود.

برای  يثرب  همچون  امنی  مکـان  آمـدن  فـراهم 
پيامبر  و مسلمانان، موجب نگرانی و وحشت هرچه 
بيشتر مشرکان شد؛ ازاين رو، تصميم گرفتند دربارٔه رسول 
زمان،  آن  تا  آنان  باشند.  داشته  جدی  تدبيری  خدا  
بدون کسب نظر بنی هاشم، دنبال کشتن آن حضرت نبودند؛ 
زيرا مّکه، شهری تجاری بود و اين کار می توانست امنيت 
آنجا و در نتيجه، تجارتش را به خطر  اندازد. اما با توجه 

رسول خدا  رفته رفته  کشتن  جديد، فکر  شرايط  به 
قّوت گرفت. 

دادند  ترتيب  دارالندوه٢  در  مجلسی  شرک،  سران 
مشورت  خدا   رسول  با  رفتار  چگونگی  دربارٔه  تا 
نيز  و  مکه  از  حضرت  اخراِج  پيشنهاِد  دو  ابتدا  کنند. 
زندانی کردن آن حضرت مطرح شد، اما هيچ کدام از اين 
ملحق  موجب  او  اخراج  زيرا  نشد؛  تصويب  پيشنهادها 

ببببهههههه نننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظررررر ششششششششممماااااااااا چچچچچچچرررررررررررا پپپپيييشششششرررففت اسالمم دد

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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شدنش به ديگر مسلمانان در يثرب، و زندانی کردنش نيز 
نجات  بـرای  مسلمانـان  و  بنـی هاشم  تحريک  مـوجب 
گـزينه   ،  يعنی کشتن  لحـاظ،  سومين  می شد.بــدين  او 
، تصويب شد. اما بـرای آنکه بنی هاشم، پس از  پيامبر  
قتل پيامبر   اقدام به جنگ و قصاص نکنند، تصميم بر 
آن شد که نمايندگانی از تمام قبايل در اين کار سهيم باشند 
و ابولهب ــ عموی پيامبر  ــ نيز از جانب بنی هاشم، 

در قتل آن حضرت شرکت کند. 
وحی،از   اين  فرشته  واسطهٔ   به  خدا   رسول 
علی   اميرمؤمنان  به  اين رو،  از  شد.  آگاه  توطئه 
اّول  شب  (يعنی  توطئه  شب  در  که  داد  مأموريت 
حضرت  آن  جای  در  بعثت)  چهاردهم  سال  ربيع االول 
اين  به  بـاز،  آغـوش  بـا  نيز  امير  مؤمنان   بخوابد. 
پيشنهاد را پذيرفت  بماند، اين  پيامبر  سالم  اميد که 
و رسول خدا  با قرائت آئه ٩ از سورٔه يس١ به اعجاز 
الهی، بدون آنکه مشرکان او را ببينند، از خانه خارج و 

به سوی غارثور حرکت کرد. 
، علی  طبق سفارش  با رفتن رسول خدا 
آن حضرت، در جــای او خـوابيد و روَانــداز سبز    رنگ 
حتی  که  به گونه ای  انداخت؛  خود  برروی  را  پيامبر  
پهلو  آن  به  پهلو  اين  از  گاه  و  نبود  آشکار  نيز  َسَرش 
زيرا  بود؛  مشرکان  کردن  گمراه  برای  کار  اين  می غلتيد. 
مشاهده  را  پيامبر   خواب  محل  می توانستند  آنان 
کنند. مشرکان شب را در انتظار ماندند و با دميدن صبح، 
مواجه  علی   با  ناگاه  اما  بردند،  حمله  خانه  درون  به 
و  برخاست  خدا   رسول  خواب  جای  از  که  شدند 

اظهار  علی   گرفتند،  را  حضرت  آن  سراغ  چون 
بی اطالعی کرد و فرمود: مگر او را به من سپرده ايد؟ اين 
قرآن  از  آيه ای  در  علی   اميرمؤمنان  فداکارانٔه  اقدام 
آيۀ  به  آيه،  اين  گرفت٢.  قرار  خداوند  تمجيد  مورد  کريم 

مبيت و آن شب به لَيلَُة الَْمبيت معروف شده است. 
رسول خدا  با خروج از خانه به سمت غار ثور 
شمالی  سمت  در  يثرب  زيرا  رفت!  مکه  شرقی  جنوب  در 
حضرت  آن  می کردند  گمان  مشرکان  و  داشت  قرار  مکه 
به سوی شمال خواهد رفت. در راه رفتن به سمت غار 
او  به  حضرت،  آن  مقصد  از  يافتن  اطالع  با  ابوبکر  ثور، 
مشرکان  شدند.  ثور  غار  وارد  باهم،  هردو  و  شد  ملحق 
سرانجام به غار  نواحی مختلف اطراف مکه را گشتند تا 
ثور رسيدند اما تارهای عنکبوت و نيز کبوتِر خوابيده بر 
ورود  احتماِل  هرگونه  غار،  ورودی  در  تخم هايش  روی 
ترتيب،  بدين  و  می ساخت!  منتفی  را  غار  درون  به  کسی 
دو  وسيلٔه  به  و  خود  ارادٔه  به  را  پيامبرش  جان  خداوند 
خطر  اين  از  کبوتر)  و  (عنکبوت  ضعيف  بسيار  موجود 

بزرگ نجات داد. 
در  خدا   رسول  که  شبانه روزی  سه  درطول 
، مخفيانه، آذوقه به آن  غارثور بود، اميرمؤمنان علی 
حضرت می رساند و در روز چهارم، پس از آنکه مشرکان 
و  حضرت  آن  شدند،  مأيوس  خدا   رسول  يافتن  از 
برای  علی   که  شتر  سه  با  مسير،  راهنمای  و  ابوبکر 
آنان اجاره کرده بود، راهی يثرب شدند. آنان، مسير مکه تا 
يثرب را از بيراهه طی کردند و پس از نُه روز، در دوازدهم 
ربيع االول، به دهکدۀ ُقبا در جنوب يثرب رسيدند. گفتنی 

ْن َبْيِن َاْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا َفَاْغَشْيٰناُهْم َفُهْم ٰال ُيْبِصُروَن.  ١ــ َوَجَعْلٰنا ِمِ
و (ما) فرا روی آنها سّدی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر (چشمان) آنان فروگسترده ايم، در نتيجه نمی توانند ببينند.

ُه َرُؤٌف ِباْلِعٰباٍد»؛ ِه َو اللّٰ َن الّناِس َمْن َيْشِری َنْفَسُه ابِْتٰغاَء َمْرٰضاِت اللّٰ ٢ــ «َو ِمِ
و از ميان مردم، کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد و خدا نسبت به (اين) بندگان مهربان است. (بقره، ٢٠٧)
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است، اين رخداد مهم، يعنی هجرت رسول خدا  به 
يثرب، توسط آن حضرت، به عنوان مبدأ تاريخ مسلمانان 

اعالم شد و بعدها ــ در عصر خالفت دومين خليفه و با 
راهنمايی امام علی  ــ رسميت يافت. 

مسير هجرت نبوی  از مکه به مدينه ، مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،صادق آئينه وند 
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مصعب    بن عمير 
او جوانی زيبا، از قبيلٔه بنی عبدالدار و از خانواده ای ثروتمند و ساکن مکه بود. با ظهور اسالم و در دوران 
دعوت مخفی، وی به اسالم عالقه مند و مسلمان شد؛ اما از آنجا که خانواده اش در شرک به   سر می بردند، مصعب اسالم 
خود را مخفی کرد. طولی نکشيد کـه خانوادٔه او پی به مسلمان شدن فرزندشان برده و او را زندانی کردند. هنگامی که 
، مسلمانان به حبشه هجرت می کردند، مصعب نيز توانست از زندان خانوادگی فرار کرده، به  به دستور رسول خدا
حبشه برود. پس از چند سال و پيش از هجرت مسلمانان و پيامبر  به مدينه، مصعب به مکه بازگشت. او اين افتخار 
، به عنوان معلم قرآن و برای آموزش اسالم، به مدينه  را داشت که پس از بيعت عقبٔه اّول، توسط رسول خدا 
اعزام شود و تالش يک سالٔه او موجب گرايش تعداد زيادی از اهالی مدينه به اسالم شد. او کسی است که ــ بنا به نقل 
ـ اولين نماز جمعه را در مدينه اقامه کرده است. پس از هجرت رسول خدا  به مدينه نيز مصعب دوشادوش  معروفـ 
آن حضرت ايفای نقش می کرد. در جنگ بدر، او يکی از پرچمداران سپاه اسالم بود. يکی از اسيران مشرک در اين 
نبرد، برادر مصعب بود که به دست مسلمانی اسير شد. هنگامی که مصعب اسارت برادرش را به دست آن مسلمان اهل 
مدينه ديد، به آن مسلمان گفت: از اين اسير دست برمدار که مادری توانگر دارد! برادرش با شگفتی گفت: من برادر تو 
هستم! اما مصعب پاسخ داد: برادر من در حقيقت اين فرد مسلمان است. مصعب در جنگ ُاُحد نيز از پرچمداران 
سپاه اسالم بود و شجاعانه جنگيد و سرانجام در همين نبرد شربت شهادت نوشيد. قبر او هم اکنون در مدينه، در کنار 

کوه احد، همراه با ديگر شهدای اين  نبرد ــ به ويژه حمزه عموی پيامبر  ــ محل زيارت مسلمانان است. 

١ــ سبب اصلی محاصرٔه بنی هاشم در شعب ابی طالب چه بود؟ 
٢ــ محتوای پيمان مشرکان بر ضّد بنی هاشم چه بود و چه سرانجامی يافت؟ 

٣ــ مفاد پيمان عقبٔه اول چه بود؟ 
٤ــ نام ديگر پيمان عقبٔه دوم چيست؟ دليل اين نام گذاری چه بود و اين پيمان چه نتيجه ای را به دنبال داشت؟ 

٥ــ رسول خدا  برای نجات از توطئٔه مشرکان در دارالندوه، چه تدابيری انديشيد؟ 

 
١ــ در مسير هجرت رسول خدا  از مکه به يثرب، دو حادثه رخ داده است، در اين باره تحقيق کنيد. 

٢ــ هجرت در اسالم از جايگاه ويژه ای برخوردار است. آيات مربوط به آن را بيابيد و دربارٔه آنها تأمل کنيد. 
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انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو



اسالم در مدينه

بخش سومبخش سوم



مقدمهمقدمه
را  شهر  اين  يثرب،  به  اسالم  دادن  نفوذ  با  توانست  را   شهر  اين  يثرب،  به  اسالم  دادن  نفوذ  با  توانست  خدا   رسول  که  خوانديد  قبل  درس  خدا در  رسول  که  خوانديد  قبل  درس  در 
به عنوان پايگاهي قو در اختيار مسلمانان قرار دهد. با ورود رسول خدا به عنوان پايگاهي قو در اختيار مسلمانان قرار دهد. با ورود رسول خدا  به اين شهر، زمينه ها  به اين شهر، زمينه ها 
از  پس  يکي  مختلفي  از حوادث  پس  يکي  مختلفي  مدينه، حوادث  اسالميِ  حکومت  تشکيل  با  شد.  فراهم  اسالمي  حکومت  مدينه،تشکيل  اسالميِ  حکومت  تشکيل  با  شد.  فراهم  اسالمي  حکومت  تشکيل 
ديگر پديد آمد که با تدابير رسول خدا ديگر پديد آمد که با تدابير رسول خدا  پشت سر نهاده شد. در اين درس با اقدامات آن حضرت  پشت سر نهاده شد. در اين درس با اقدامات آن حضرت 

در بنا نهادن حکومت مدينه و غلبه بر مشکالت پديد آمده آشنا خواهيد شد.در بنا نهادن حکومت مدينه و غلبه بر مشکالت پديد آمده آشنا خواهيد شد.

مفهوم هجرت و اهميت آن
است.  کردن  ترک  معنای  به  ريشٔه َهۡجر  از  هجرت 
به  مسلمانان  و  خدا   رسول  هجرت  با  مفهوم  اين 
پيامبران  ديگر  تاريخ  در  يافت.  فراوانی  اهميت  مدينه، 
به  پيروانشان  و  آنان  هجرت  از  زيادی  نمونه های  نيز 
سکونت  با  مؤمنان  که  هنگامی  اصوالً  می خورد.  چشم 
وظايف  درستی،  به  و  راحتی  به  نتوانند  منطقه  يک  در 

دينی شان را انجام دهند، ضرورت هجرت به مکانی ديگر 
مطرح می شود. در قرآن کريم نيز آيات متعددی در تبيين 
اهميِت هجرت به چشم می خورد١و به همين دليل رسول 
خدا  هجرت را مبدأ تاريخ اسالم قرار داد و در زمان 
رسميت  علی   اميرمؤمنان  پيشنهاد  به  نيز  دوم  خليفٔه 

يافت.

پيامبر  در مدينه (١)

می گيرند،  را  جانشان  فرشتگان  بوده اند، [وقتی]  ستمکار  خويشتن  بر  که  می خوانيم: «کسانی  چنين  نساء  سورٔه  از   ٩٧ آئه  در  مثال،  عنوان  ١ــ به 
می گويند: در چه [حال] بوديد؟ پاسخ می دهند: ما در زمين از مستضعفان بوديم. [فرشتگان] می گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت کنيد؟! 

پس آنان جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد سرانجامی است».

جم
س پن

در

٥
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مسجد قبا در مدينه: نخستين مسجدی که رسول خدا  بنا نهادند.

از يثرب تا مدينة النبی 
آن  نام  يثرب،  به  خدا   رسول  هجرت  از  پس 
يافت؛  تغيير  و «طَۡيبة»١  ـ به «طابة»  ـ ايشان  دستور  طبق  ــ 
فساد  و  عيب  از:  بود  عبارت  يثرب  کلمٔه  معنای  که  چرا 

و سرزنش.
رفته رفته به علت سکونت رسول خدا  در اين 
 « » و «مدينة الرسول شهر، نامش به «مدينة النبی 

تغيير يافت و به اختصار «مدينه» ناميده شد.
قبل از ورود اسالم به اين شهر، ساکنان آن عبارت 
که  يهوديان  جنوب.  از  مهاجران  و  يهوديان  از:   بودند 
در منطقٔه شام  از دوران قبل از ميالد حضرت مسيح  

فشارهای  اثر  در  ميالدی  نخستين  قرون  در  می زيستند، 
امپراتوری روم، ناچار از مهاجرت به مناطق ديگر شدند و 
بخشی از آنان به يثرب آمدند. گفته شده که دليل انتخاب اين 
منطقه، اخبار موجود در کتاب های يهوديان دربارٔه محل 
مهاجرت پيامبر موعود بوده است. آنان پس از سکونت در 
اين منطقه، رفته رفته با کشاورزی، صنعتگری و تجارت، 
از قدرت اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار شدند. 
هنگام ورود اسالم به يثرب، يـهـوديـان در قـالب قبايلی 
بـنـی َقۡينُٰقاع،  قبيلٔه  سه  آنها  اهّم  که  می زيستند  مدينه  در 
بنی نَضير و بنی ُقَرۡيظه بودند که در بخش جنوب شرقی اين 

شهر زندگی می کردند.

  ۴۹  ١ــ به معنای پاکی و طهارت



                           مسير حرکت رسول اکرم  از محله ُقبا به محلی که مسجد خود را در آنجا بنا کرد.
                           مأخذ: اطلس تاريخ اسالم ،حسين مونس

وادی عقيق

وادی قناة
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يثرب  در  نيز  ديگری  گروه های  يهوديان،  جز  به 
سکونت داشتند. مهم ترين ساکنان شهر، دو قبيلٔه اوس و 
خزرج بود. اينان عرب های مهاجر از جنوب جزيرة العرب، 
يعنی نواحی يمن بودند که در اثر مشکالت سياسی، نظامی 
و اقتصادی، ناچار به سوی مناطق شمالی مهاجرت کردند 
زراعی  و  اقتصادی  موقعيت  لحاظ  به  را  يثرب  چون  و 
در  مهاجرت  اين  گزيدند.  سکنی  آنجا  در  يافتند،  مناسب 
پيش  قرن  نيم  و  دو  حدود  ميالدی،  چهارم  قرن  اواسط 
عرب های  داد.  رخ  يثرب  به  خدا   رسول  هجرت  از 
اين  به  اسالم  ورود  از  قبل  دوران  طول  در  يثرب  ساکن 
شهر، درگيری های زيادی با يکديگر و با يهوديان داشتند 
اوس  قبيلٔه  دو  بين  که  بود  بُعاث»  «جنگ  آن  آخرين  که 
از  يکی  نبردها،  اين  از  آنان  خستگی  و  داد  رخ  خزرج  و 
عدالت  و  صلح  پيام  به  ايشان  آوردن  روی  مهم  عوامل 
رسول خدا  بود. يثرب، با توجه به وضعيت ياد شده 
و نيز برخی زمينه های ديگر، بستر مناسبی برای گسترش 

اسالم گشت. مهم ترين اين زمينه ها عبارت اند از:
گزارش های  و  شهر  اين  در  يهوديان  حضور  ١ــ 

آنان دربارٔه پيامبر موعود و ويژگی های او.
و  ممتد  جنگ های  و  يثرب  بحرانی  وضعيت  ٢ــ 

زيان بار.
تاب  که  بت پرستی  و  شرک  سست  پايه های  ٣ــ 
مقاومت در برابر پيام جّذاب و منطقی قرآن را نداشت. در 
روايتی از رسول خدا  چنين می خوانيم که: «ُفِتَحِت 

المدينُة بِاۡلُقرآِن»؛ يعنی «مدينه به  وسيلۀ قرآن فتح شد.»١

مدينه؛ پايگاه حکومت نبوی  
آن حضرت  يثرب،  به  خدا   رسول  ورود  با 
را  اسالمی  حکومت  اولين  تأسيس  زمينه های  بی درنگ، 

فراهم کرد که عبارت  بود از:
اسالم،  :    در  نبوی  مسجد  تأسيس  ١ــ 
تنها،  مقدس،  مکان  اين  دارد.  وااليی  جايگاه  مسجد 
زيرا  نيست؛  متعال  خدای  با  بندگان  نيايش  عبادت و  محل 
مستعد،  جان های  پروراندن  و  آموزش  عبادت،  بر  عالوه 
بسيج  آنان،  مشکالت  رفع  و  يکديگر  با  مؤمنان  ديدار 
همه  و  همه   … و  اسالمی  دولت  نيازهای  تأمين  و  نيروها 
می تواند در چنين مکانی صورت گيرد.بدين  لحاظ،  رسول 
گام  آغازين  در  مدينه،  به  ورود  از  پس  خدا   بالفاصله 
مرکز  و  پايگاه  عنوان  به  اسالمی،  حکومت  تشکيل  برای 
بَۡدو  در  حضرت  آن  ساخت.  مسجدی  خود  حکومت 
ورود به مدينه در پاسخ به درخواست افراد مختلف برای 
گذاريد  باز  را  شتر  «راه  فرمودند:  ايشان،  از  ميزبانی 
که او مأمور است.» شتر آن حضرت سرانجام در قطعه 
رسول  زد.  زانو  داشت  تعلق  يتيم  بچه  دو  بـه  کـه  زمينی 
آنجا  را  مسجد  و  کرد  خريداری  را  زمين  خدا   آن 
ساخت. اکثر مسلمانان ــ از جمله خود آن حضرت ــ در 
اين کار سهيم بودند و سرانجام مسجد نبوی  به شکل 
حجره هايی  نيز  مسجد  کنار  در  شد.  بنا  ساده ای  بسيار 
برای سکونت پيامبر  و مسلمانان مهاجر ساخته شد؛ 
ابوايّوب  خانٔه  در  حضرت  آن  حجره ها،  بنای  زماِن  تا  اما 
اموری  عبادات،  جز  به  پس،  آن  از  می زيست.  انصاری 
آموزشی،  جلسات  برگزاری  و   خطبه ها  ايراد  همچون 
به  اعزام  برای  نيرو  تجهيز  قبايل،  نمايندگان  با  ديدارها 
مأموريت های اطالعاتی و جنگی و ديدار با مسلمانان، در 
اين مکان مقدس صورت می گرفت و در يک کالم، مسجد 
تمام  بر  روزی  که  بود  حکومتی  مرکزی  پايگاه  نبوی  

جزيرةالعرب گسترش يافت.

  ۵۱  ١ــ ابوحاتم رازی، الجرح و التعديل، ج ٧، ص ٢٢٨.



انصار: از  مهاجران و  برادری ميان  پيمان  ٢ــ 
اقدامات بسيار مهم رسول خدا  برای تأسيس حکومت 
و جامعٔه منسجم اسالمی، ايجاد پيمان برادری ميان مسلمانان 
برادرند،١  يکديگر  با  مؤمنان  همٔه  کريم،  قرآن  منظر  از  بود. 
اما به جز برادری عمومی مؤمنان، بر ايجاد عقد برادری به 
صورت دو به دو نيز تأکيد شده است. رسول خدا  در 
دورهٔ حضورشان در مکه، پيمان برادری را ميان تعدادی از 
مسلمانان ايجاد کردند. پس از هجرت به مدينه نيز با دستور 
شد.٢  برقرار  انصار  مهاجران و  برادری  پيمان  حضرت،  آن 
مهم ترين اهداف اين اقدام عبارت بود از: تأکيد بر برادرِی 

ناشی از ايمان، ايجاد روحئه تعاون و همکاری و تأکيد بر الفت 
و همبستگی همگانی، آماده سازی مسير وحدت جامعه، تغيير 
فرهنگ جاهلی مبتنی بر پيمان های قبيله ای به پيمان مبتنی بر 
روح ايمان و اسالم. شايان ذکر است که رسول خدا در هر دو 

نوبت، اميرمؤمنان علی  را برادر خود دانست.
و  مهم  اقدام  سومين  مدينه:  عمومی  پيمان  ٣ــ 
آن  اسالمی،  جامعٔه  و  حکومت  تأسيس  برای  زمينه ساز 
بود که رسول خدا  با در نظر گرفتن ترکيب قبيله ای 
مدينه، پيمانی عمومی مبتنی بر اصول مترقی اسالم، ميان 
آنان برقرار ساخت. اين پيمان را می توان به منزلٔه اّولين 

مسجدالنبی

چرا رسول خدا  پيش از هر اقدام ديگری، به ساخت مسجد اهتمام ورزيد؟

ِمُنوَن إۡخَوةٌ» (سورٔه حجرات، آئه ١٠). ََّما الُۡمو ١ــ «ِان
٢ــ آن حضرت به مسلمانان فرمودند: «تَآَخوا ِفي اللِّٰه َاَخَويَۡن»؛ در راه خدا دو به دو با يکديگر برادر شويد.»(ابن هشام،السيرة النبويه،ج٣،ص١٥٠)

چچچچچچچچرررررررررااااا ررررسسسسسسسسووووووووووووولللللللل خخخخخخخخخخخخخددددددددااا  پپيش ازز

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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قانون اساسی در اسالم قلمداد کرد که رسول خدا 
به منظور ايجاد نظمی مبتنی بر عدالت و قوانين الهی در 
پيمان  اين  محورهای  مهم ترين  کرد؛  وضع  مدينه  جامعٔه 

بدين قرار است:
١ــ امت واحده بودن مسلمانان و يهوديان مدينه

پيروی  در  مدينه  يهوديان  و  مسلمانان  آزادی  ٢ــ 
وعمل براساس دين خود

افراد  تجاوز  با  برخورد  در  عدالت،  حاکميت  ٣ــ 
نسبت به هم

٤ــ دفاع مشترک مسلمانان و يهوديان از مدينه
٥  ــ مقدس بودن شهر مدينه و ُحرمت خونريزی در 

آن
٦  ــ مرجعيت پيامبر  برای داوری و رفع  هرگونه 

اختالف در مدينه
به جز اين پيمان عمومی، رسول خدا  با هر يک 
از قبايل سه گانٔه يهودی ساکن در مدينه و نيز با عرب های 
يهودی شده هم پيمان جداگانه ای منعقد کرد که براساس 
و  کنند  همکاری  مسلمانان  دشمنان  با  نبايد  يهوديان  آن، 
گامی بر ضرر مسلمانان بردارند. در غير اين صورت، حق 

مجازات ايشان برای پيامبر  محفوظ بود.

تشکيل نيروی نظامی
رسول خدا   در دورٔه اقامت در مکه، تنها توان 
را  مشرکان  با  فرهنگی  و  فکری  مبارزٔه  و  تبليغ  و  ارشاد 
داشت، اما پس از هجرت به مدينه و تشکيل يک حکومت 
دينی، رهبری سياسی را نيز عهده دار شد. دليل اين امر 

آن بود که مردم مسلمان مدينه، با آن حضرت پيمان دفاعی 
و نظامی بستند. در سال آغازين هجرت با نزول آيات ٣٩ و 
٤٠ از سورٔه حج١، اذن جهاد و جنگ با کافران از سوی 
رسول  دستور،  اين  نزول  دنبال  به  شد.  صادر  خداوند 
گرفت؛  نظامی  نيروی  يک  تشکيل  به  تصميم  خدا  
نظامی به  مشرکان دست به حملٔه  بيم آن می رفت که  زيرا 

مدينه بزنند.
ـ که در آغاز دارای افراد  با تشکيل نيروی ياد شدهـ 
هجری  اّول  سال  اواخر  از  ــ  بود  محدود  تجهيزات  و 
حرکات کوچک نظامی و اطالعاتی آغاز شد که در هيچ 
يک از آنها ــ به جز يک مورد ــ تا قبل از جنگ بدر، 
درگيری پيش نيامد. اهداف رسول خدا  از اين گونه 

عمليات عبارت بود از:
١ــ تهديد مسير تجارت مشرکان مکه به شام که از خط 

ساحلی دريای سرخ و با فاصلٔه اندکی از مدينه می گذشت.
٢ــ نمايش قدرت نظامی مسلمانان، تا نقش بازدارنده 

نسبت به حمالت مشرکان داشته باشد.
اقدامات  فکر  به  تا  مدينه،  يهوديان  به  هشدار  ٣ــ 

موذيانه نباشند.
آنان  زيرا  مشرکان؛  پيکرٔه  بر  اقتصادی  ضربٔه  ٤ــ 

تمامی اموال مسلمانان مهاجر را تصرف کرده بودند.

غزوۀ بدر٢
اين گونه  ادامٔه  در  هجری  دوم  سال  در  بدر  جنگ 
تحرکات نظامی به وقوع پيوست. رسول خدا     هنگامی 
شام  سوی  به  مکه  بزرگ  تجاری  کاروان  حرکات  از  که 

ُّنا اللُّٰه … سورٔه حج، آيات ٣٩  َُّهۡم ظُِلموا َو إنَّ اللَّٰه َعلٰی نَۡصِرِهۡم لََقِديٌر، الَِّذيَن ُاۡخِرُجوا ِمۡن ِديٰاِرهم ِبَغير َحّقٍ ِاالّٰ أۡن يَُقولُوا َرب َن يُقاتَلوَن باَن
ٰ
١ــ «ُأِذَن ِللَّذي

و ٤٠.
٢ــ به نبردهايی که رسول خدا  در آن شرکت داشتند، غزوه و به نبردهايی که آن حضرت در آنها حضور نداشته اند، اصطالحاً َسِرّيه گفته اند. 

  ۵۳  يادآور می شود که تنها بعضی از غزوه ها و سريه ها منجر به جنگ شد.
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آگاه شد، به قصد تصرف کاروان حرکت کرد، اما کاروان 
از دسترس خارج شده بود.

هنگام بازگشت کاروان از شام نيز رسول خدا  به 
همراه ٣١٣ مسلمان به سوی آن حرکت کرد. ابوسفيان که 
رهبری کاروان را به دست داشت، با ارسال پيکی به مکه، 
مشرکان را از خطر با خبر ساخت و خود نيز با تغيير مسير 
کاروان، آن را از دسترس دور ساخت. مشرکان مکه به 

اصراِر ابوجهل، با سپاهی هزار نفری به سوی منطقٔه بدر١ 
حرکت کردند و در برابر سپاه اسالم قرار گرفتند. رسول 
خدا  تأکيد بر عدم آغاز جنگ داشت؛ اما با اصرار 
مشرکان، جنگ آغاز شد. اين جنگ، با رشادت سربازان 
اسالم ــ به ويژه اميرمؤمنان علی  ــ و امدادهای غيبی 
به نفع مسلمانان پايان يافت و مشرکان با دادن ١٤٠ کشته 

و اسير، شکست خوردند.

١ــ محلی در ١٥٥ کيلومتری جنوب مدينه، که به علت وجود چاه های آب در آن، منزلگاه کاروان ها بود.

يک توضيح
امدادهای غيبی در جنگ بدر

براساس آيات و روايات، در جريان جنگ بدر و بعضی از ديگر حوادث، امدادهای غيبی به ياری مسلمانان 
آمد؛ چنان که در برخی از حوادث نيز با وجود ضعف مسلمانان، امداد غيبی شامل حال آنان نشد. بنابر برخی 
شايستگی  دادند، (همچون جنگ بدر)  مسلمانان، ايمان، تقوا، صبر و استقامت نشان  از آيات قرآن، آنجا که 
و لياقت درک امدادهای غيبی را يافتند و در صورتی که دنياطلبی بر آنان غلبه داشت (همچون جنگ ُاحد) 
مسلمانان را ياری کرد که عبارت  نشدند. در جنگ بدر، خداوند از چند طريق  شايستٔه دريافت اين امدادها 

است از:
١ــ در شب جنگ، باران باريد که موجب رفع کم آبِی جبهٔه اسالم و نيز استحکام زمين شنزاری شد که 
در جبهٔه اسالم بود. اما در جبهٔه مشرکان، بارِش باران موجب چسبندگی زمين و دشواری حرکت شد، زيرا 

شنزار نبود. 
٢ــ خداوند در دل های مشرکان رعب و ترس مستولی کرد و برعکس، سربازان مسلمان را در آن شب 

در خوابی سبک فرو برد تا موجب آرامش آنان شود.
٣ــ در روز نبرد، سه هزار فرشته به ياری مسلمانان آمدند.

٤ــ در آغاز نبرد، مشرکان، مسلمانان را اندک ديدند و اين موجب شد نبرد را جّدی نگيرند؛ مسلمانان نيز 
مشرکان را اندک ديدند و اين موجب قّوت قلب آنان شد.

٥  ــ پس از آغاز نبرد، مشرکان، مسلمانان را دو برابر ديدند و اين موجب اضطراب و دلهرٔه آنان شد.
٦  ــ سنگريزه هايی که رسول خدا  به سوی مشرکان پرتاب کرد با امداد الهی به چشمان آنان برخورد 

کرد.
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شکل  گيری جريان نفاق
مدينه، گروهی  پس از هجرت رسول خدا  به 
از بت پرستان و يهوديان، به ظاهر اظهار اسالم کردند  اما 
در باطن همچنان بر آيين پيشين باقی بودند. اينان، چون 
رويارويی  توان  و  می ديدند  را  اسالم  روزافزون  قدرت 
را  خود  اسالم،  به  تظاهر  با  نداشتند،  را  آن  با  آشکار 
يهوديان  با  منافقان  دادند.  جای  مسلمانان  صفوف  در 
توطئه  مسلمانان  ضد  بر  نهان  در  و  داشتند  ِسّری  و  سر 
می کردند. رهبر منافقان، شخصی به نام عبدالله بن ُابَّی 
اين  به  پيامبر   هجرت  آستانٔه  در  مدينه  مردم  بود. 
پادشاهی  مقام  به  را  عبدالله بن ُابَّی  داشتند  قصد  شهر، 

ساخته  فـراهم  بـرايش  نيز  تـاجی  حتی  و  رسانند 
مدينه،  سياسی  صحنٔه  به  پيامبر   ورود  با  اما  بودند؛ 
عبدالله بن ُابَّی از رسيدن به اين مقام محروم شد و کينٔه آن 
حضرت را به دل گرفت. از آن پس وی، به همراه ديگر 
مبارزٔه  و  کــرد  ايــفــا  نقش  تـخـريبی   زيــادی  منافقان، 
رسول    خـدا با آنان دشوارتر از مبارزه با يهوديان و 
مشرکان بود؛ زيرا اينان در پس نقاِب نفاق پنهان شده بودند و 
آنان   با  نمی توانست  اسالم،  ظاهر  حکم  به  پيامبر  
و  تشکيالتی  صورت  به  آنان  کارشکنی های  بجنگد. 
ِحزبی تا مرگ عبدالله بن ُابَّی در سال نهم هجری و پس 

از آن، به صورت فردی ادامه يافت.

آيا می توانيد امروزه نيز نشانه ها و نمونه های جريان نفاق را بيابيد؟

از ُاُحد تا خندق
و  قدرت  احساس  بدر،  نبرد  در  مسلمانان  پيروزی 
اميد را در مسلمانان مدينه و احساس تلخ شکست را در 

منافقان و يهوديان پديد آورد.
سران شرک در مکه پس از تجربٔه شکست بدر، تالش 
کردند حّس انتقام جويی را در مّکيان زنده نگه دارند و برخی 
از يهوديان مدينه نيز با سفر به مکه، به اين جّو دامن می زدند. 
با گذشت يک سال از حادثٔه بدر، رسول خدا  اطالع 
يافت که مشرکان مکه با سپاهی سه هزار نفری به سوی مدينه 
در حرکت اند. آن حضرت پس از مشورت با ياران، تصميم 
گرفت در خارج از مدينه با دشمن بجنگد. محل استقرار 
نيروهای دو طرف در حاشئه کوه ُاُحد در شمال مدينه بود. 
سوی  به  نفر  هزار  حدود  با  خدا   رسول  است  گفتنی 
ُاُحد حرکت کرد؛ اما حدود سيصد نفر از منافقان، از ميانٔه 

ُاُحد،  رسول  کـنار  کــوه  استقرار  از  پس  بـازگشتند.  راه 
گذرگاِه  از  محافظت  برای  را  تيرانداز  نفر  پنجاه  خدا 
پشت سر سپاه اسالم گماشت. نبرد ُاُحد نيز همچون بدر 
توسط مشرکان آغاز شد اما از همان ابتدا، با ايمان مسلمانان 
به  پا  دشمن  و  شد  تمام  مسلمانان  سود  به  آنان،  رشادت  و 
فرار نهاد. به گفتٔه مورخان، نقش اميرمؤمنان علی  در 
در  مسلمانان  جرئت  شرک،زمينه ساز  پرچمداران  کشتن 
غلبه بر مشرکان شد. دنياطلبی تعدادی از مسلمانان موجب 
شد قبل از پيروزی کامل، به جمع کردن غنيمت ها مشغول 
شوند وحتی اغلب سربازاِن محافِظ گذرگاه نيز به اين منظور 
از کوه سرازير شدند. اين امر موجب شد دشمن از پشت 
بر  را  پيروزی  از  پس  شکسِت  و  کند  حمله  مسلمانان  به 
مسلمانان تحميل کند.در اين نبرد، هفتاد نفر از مسلمانان 
ـ عموی بزرگوار  به شهادت رسيدند که  يکی از آنان، حمزهـ 

آآآآآآآآآآآآيييااااااا ممممممییییی تتتتتتتوووووووووووواااانننيييدددددددددد اااامممممممممرررررررروووووووزززززززهه نننييزز نشانه هاا وو

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ـ بود. شکسِت پس از پيروزی در جنگ  ـ  رسول خدا 
ُاُحد، امور زير را به مسلمانان آموخت: 

١ــ نتايج نافرمانی از دستورهای رسول خدا 

٢ــ محروميت از امدادهای غيبی به علت دنياطلبی
٣ــ اهميت صبر و استقامت و اخالص

٤ــ آمادگی برای حوادث بعدی
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پس از اين حادثه، از جمله مهم ترين رخدادها، غزؤه 
احزاب١ است که در سال پنجم هجری به وقوع پيوست. 
مشرکان مکه اين بار تصميم گرفتند با سپاهی عظيم، ضربٔه 
را  سپاه  اين  تعداد  سازند.  وارد  اسالم  پيکرٔه  بر  را  نهايی 
مشورت  از  پس  خدا  رسول  گفته اند!  نفر  هزار  ده 

١ــ اين غزوه را احزاب ناميده اند؛ زيرا گروه ها و قبايل متعددی از مکه و خارج مکه به مدينه حمله کردند تا اسالم را نابود سازند.
٢ــ زمين های سنگالِخ وسيِع اطراف مدينه، معروف به َحّره بوده است.

را  خندق  حفر  بر  مبنی  فارسی  سلمان  پيشنهاد  ياران،  با 
پسنديد. از آنجا که سمت جنوب، شرق و غرب مدينه را 
زمين های سنگالخ ٢، نخلستان ، منازل و قلعه ها فراگرفته 
بود، اين خندق در سمت شماِل شهر حفر شد. عرض و 
عمق آن به قدری بود که يک فرد سواره به آسانی نتواند 

  ۵۷  
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از آن عبور کند، و طول آن را نيز برخی از محققان حدود 
پنج ونيم کيلومتر تخمين زده اند!١ حفر چنين خندقی در 
و  مسلمانان  اخـالص  و  همت  کـوتاه،  نشان گر  فرصتی 
با  بار  اولين  برای  گويا  که  احزاب  سپاه  است.  آنان  رهبر 
شگفتی  و  حيرت  در  می شدند،  مواجه  صحنه ای  چنين 
فرو رفتند. آنان روزهای متمادی پشت خندق در انتظار 
يافتن راه نفوذی به آن سو بودند، اما راه به جايی نبردند 

و معدود قهرمانان آنان نيز که عبور کردند، يا کشته شدند 
و  شکست  زمينه ساز  عواملی  نهايت،  در  کردند.  فرار  يا 

بازگشت احزاب شد که عبارت اند از:
نامدار  (پهلوان  َعبۡدَوّد  َعۡمروبن  شدن  کشته  ١ــ 

عرب) به دست اميرمؤمنان علی 
از  پس  يهوديان  و  مشرکان  توافق  نقض  ٢ــ 

٢ فعاليت های عامل نفوذی پيامبر 

مسجد ذوقبلتين: مسجدی که دو قبله داشت. مسلمانان تا ماه شوال سال دوم هجری به سوی بيت المقدس نماز می گزاردند، اما 
با طعنه های يهوديان و دعای پيامبر اکرم آيات ١٤٢ تا ١٥٠سورۀ بقره نازل و قبلۀ مسلمانان به سمت کعبه تغيير کرد.

١ــ رسول اکرم  در ميدان جنگ، محمد حميد الله، ص ١١٣. 
٢ــ براساس توافِق مشرکان و يهودياِن بنی قريظه، قرار بود يهوديان از داخِل مدينه و مشرکان نيز از سوی ديگر به مسلمانان حمله کنند، اما با تدبير 
رسول خدا  و فعاليت های عامِل نفوذی پيامبر  به نام نَُعۡيم بن مسعودــ که هم با مشرکان و هم با يهوديان ارتباط داشت ــ ميان آنان اختالف افتاد 

  ۵۹  و توافقشان نقض شد.



٣ــ طوالنی شدن جنگ و دشواری تأمين آذوقه
٤ــ غلبٔه رعب و ترس بر دل های مشرکان به سبب 

سرما،باد و طوفان

مسئلۀ يهود
ظهور  از  پيش  مدت ها  از  يهوديان  که  خوانديد   
براساس  آنان  بودند.  شده  ساکن  مدينه  در  اسالم، 
دريافته  خود،  مقدِس  کتاب  در  موجود  گزارش های 
برخوردار  نََسبی  و  نام  چه  از  موعود  پيامبر  که  بودند 
يهوديان  سکونت  اصلی  سبب  که  شده  گفته  نيز  و  است 
مـوعـود  پيامبر  هجرت  بـر  مبنی  گزارش هايی  مدينه،  در 
وجود  با  بود.  يهوديان  مقدس  منطقه،  در  کتاب  اين  بـه 

رسول  نبوت  به  يقين  برای  کافی  شواهد  يهوديان  آنکه 
روحيات  علت  به  اما  داشتند،  اختيار  در  خدا  
خدا   رسول  به  نسبت  حسادت  نيز  و  نژادپرستانه 
زير  را  پيامبر   بــا  پيماِن  آنان،  اغلب  مسلمانان،  و 
اسالم  ضد  بـر  کــارشکنی  و  مخالفت  بــه  نهاده،  پا 
سه  بروز  مدينه،  يهوديان  دشمنی های  پرداختند.حاصل 
مدينه،  ساکن  يهودی  طايفٔه  سه  و  مسلمانان  بين  جنگ 
بود.  و    بنی ُقريظه  بنی نَضير  بنی َقۡينُقاع،  طوايف:  يعنی 
اين حوادث منجر به اخراج اين يهوديان از مدينه و تنبيه 
يهوديان  مهم  ويژگی  شد.  خدا   رسول  توسط  آنان 
که  به آن شهرت داشتند، عهدشکنی آنان و عدم پايبندی 

پيمان هاست.١ به 

سلمان فارسی
دين  دارای  و  ايرانی  فردی  وی  است.  فارسی  سلمان  خدا   رسول  ياران  باوفاترين  و  بهترين  از  يکی 
اشراف  از  يکی  که  پدرش  شد.  عالقه مند  مسيحيت  کيش  به  و  افتاد  مسيحيان  معبد  به  گذرش  روزی  بود.  زرتشتی 
ايرانی و متعصب نسبت به مرام زرتشتی بود، او را زندانی کرد تا دست از مسيحيت بردارد؛ اما سلمان فرار کرد و 
پس از تحمل رنج و مشقت فراوان و سفر در پی کشف حقيقت، سرانجام توسط يکی از روحانيون مسيحی، از ظهور 
قريب الوقوع پيامبر خاتم باخبر شد. وی به اشتياق ديدار پيامبر موعود، شهر به شهر و ديار به ديار گشت تا آنکه به 
دست بعضی از ساکنان جزيرة العرب اسير شد و بــه عـنوان بـرده بـه يک يهودی ساکن يثرب فـروخته شد. پس از 
هـجرت رسول  خدا  به يثرب، سلمان به ديدار آن حضرت رفت و چون سه عالمت داّل بر نبوت حضرت را که از 

يک روحانی مسيحی شنيده بود، در آن حضرت يافت، به نبوت او ايمان آورد؛ آن سه نشانه بدين قرار بود:
 ١ــ پيامبر موعود خال بزرگی بين دوِکتَفش دارد.

 ٢ــ او صدقه نمی پذيرد.
 ٣ــ او هديه را می پذيرد. 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

١ــ امروزه نيز اسرائيل نماِد پيمان شکنی و عدم پايبندی به قراردادهای بين المللی است.   ۶۰  



١ــ ساکنان اولّئه يثرب، چه کسانی بودند و چرا به اين محل مهاجرت کردند؟
٢ــ زمينه های رشد و گسترش اسالم در يثرب را بيان کنيد.

٣ــ مسجد نبوی  چگونه بنا شد و چه کار کردهايی داشت؟
٤ــ پيمان برادری چند بار و با چه اهدافی ميان مسلمانان برقرار شد؟

٥   ــ اهداف رسول خدا  از عمليات اطالعاتی و نظامی چه بود؟ توضيح دهيد.
٦  ــ علت شکست مسلمانان در غزؤه ُاُحد را توضيح دهيد.
٧ــ عوامل شکست مشرکان در غزؤه احزاب را برشماريد.

١١١١١١ـــــ سسسسساااااااااککککککککککننننننناننننننن اااااوووووولللييّيهٔهٔٔ يثثربب، چه ککس
ش ت گ و شد نننننهههههههههاااایییی زززززممم ٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

١ــ با توجه به آيات مربوط، مراحل تشريع جهاد در اسالم را بررسی کنيد.
٢ــ در هر دو پيمان برادری مکه و مدينه، ميان رسول خدا  و اميرمؤمنان علی  پيمان برادری بسته شده 
است.دربارٔه مقام برادری علی  با پيامبر  و نيز تالش دشمنان آن حضرت بر انکار آن، تحقيق کنيد و حاصل 

آن را به دوستانتان ارائه کنيد.

١١١١١١١ـــــ ببببااااااااااا تتتتتتتتوووووووووووووججججججججهههه ببببهههههه آآيييييياااتت ممرربوط، مر
مک ی اد ب ان پپپ ددددووو ههه دددد ٢٢٢٢٢٢٢

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو
نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

سلمان ابتدا مـقـداری خـرما به عنوان صدقه بـه آن حضرت و يارانش تقديم داشت و مشاهده کرد که رسول    
خدا  آن را به ياران داد و خودش تناول نکرد. در نوبت بعد مقداری خرما به عنوان هديه تقديم کرد و حضرت از آن 
تناول کرد. با ديدن اين دو نشانه، سلمان از حضرت خواست که بين دو کتف او رامشاهده کند، و پس از ديـدن خــال 
نبوت، بــه آن حضرت ايمان آورد. وی بـــه عـنوان ياری بــاوفـا، همواره در رکاب رسول خدا  حضور داشت 
و با رحلت آن حضرت در رديف وفادارترين شيعياِن اميرمؤمنان علی    قرار گرفت. وی در دورٔه خالفت ُعَمر، به 
عنوان استاندار مدائن منصوب شد و در اواخر دورٔه خالفت عثمان، به سال ٣٣ يا ٣٤ هجری درگـذشت. قبر او اکنون 
عبارت  يـافته که اهل بيت رسول خدا  با  افتخـار را  زيارت عـالقـه مندان بـه اوست. او ايـن  مـدائن محل  در 

«َسۡلٰماُن ِمّنٰا َاۡهِل اۡلبَۡيِت»، او را از خودشان بدانند. از ديگر لقب های او، سلمان الخير و سلمان محمدی است.
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صلح حديبيه و بيعت رضوان (َشَجره)

حدوديک سال پس از جنگ احزاب، درماه شوال 
سال ششم هجری، رسول خدا  تصميم گرفت برای 
به جای آوردن اعمال عمره و زيارت خانٔه خدا عازم مکه 
شود. منشأ اين تصميم آن بود که حضرت در رؤيا ديدند 
وارد حرم شده، موی سرشان را تراشيده و کليد خانٔه کعبه 
رؤيا ــ و بـا تــوجه  دنبال اين  را در دست گرفته اند. به 
پيامبران ــ رسول خدا   رؤيــای  بــه صادق بــودن 
به مردم اعالم کرد که برای سفر عمره آماده شوند. دستور 

پيامبر  در مدينه (٢) شم
س ش

در

۶

مقدمه
مهم ترين  از  بعضي  و  مدينه  به  ورود  از  پس  خدا   رسول  اساسي  اقدامات  با  قبل  درس  در 
رخدادها تا سال پنجم هجر آشنا شديد. در درس حاضر مجموعههٴ ٴ رويدادها در فاصلههٴ ٴ  غزوههٴ ٴ  خندق تا 

رحلت رسول خدا  بررسي مي شود.

ِکيَنَة َعلَۡيِهۡم َوَاثٰابَُهۡم فَۡتَحاً َقِريباً (سورٔه فتح، آيات ١٨ و ١٩). َجَرِة فََعِلَم ٰما ِفي ُقلُوِبِهۡم فَأنَۡزَل السَّ ِمِنيَن ِاۡذ يُٰباِيُعوَنَک تَۡحَت الشَّ ١ــ لََقۡد َرِضَي اللُّٰه َعِن اۡلُمو

چه  دلشان  در  که  دانست  و  شد  خشنود  کردند،  بيعت  تو  با  درخت  زير  که  مؤمنانی  از  خداوند  «همانا 
می گذرد؛ پس آرامش بر آنها نازل کرد و به فتحی نزديک پاداششان داد.»١

حضرت بر آن بود که مسلمانان تنها با يک شمشير غالف 
ديگر  سالح  نوع  هر  برداشتن  از  و  کنند  حرکت  شده 
دارند.  را  عمره  انجام  قصد  تنها  دهند  نشان  تا  بپرهيزند، 
اين سفر، عالوه بر جنبه های معنوی، نوعی حرکت تبليغی 
و سياسی نيز به شمار می آمد، چرا که موجب توجه ديگر 
قريش  مشرکان  می شد.  مسلمانان  به  خدا  خانٔه  زائراِن 
هنگامی که از حرکت مسلمانان به سوی مکه با خبر شدند، 
و  کردند  جلوگيری  آنان  حرکت  از  حديبيه  سرزمين  در 
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اعالم  مکرر  صورت  به  خدا  رسول  آنکه  وجود  با 
دارند،  را  عمره  اعمال  آوردن  جای  به  قصد  تنها  که  کرد 
با  بودند.  مکه  بـه  آنان  ورود  مـانع  همچنان  مشرکان  اما 
پيچيده تر شدن اوضاع و به منظوِر آزمودِن ميزان پايداری 
و استقامِت ياران، به فرماِن رسول خدا  مسلمانان در 
زير درختی، با آن حضرت  «پيمان پايداری» بستند که به 

«بيعت شجره» يا «بيعت رضوان» معروف شد.
مسلمانان  با اصرار مشرکان بر جلوگيری از ورود 
نمايندٔه  با  مذاکره  به  شد  ناچار  خدا   رسول  مکه،  به 
مشرکان بپردازد که در نهايت، به انعقاد پيمان صلح حديبيه 

منجر شد. اين پيمان مشتمل بر اين مواد بود:
١ــ متارکٔه جنگ بين طرفين به مدت ده سال؛

٢ــ تأمين امنيت جان و مال تجار مسلمان و مشرک؛
٣ــ آزادی قبايل در هم پيمانی با مسلمانان يا مشرکان؛

قريش  مسلماناِن  بازگرداندن  به  مسلمانان  الزام  ٤ــ 
که به مدينه بيايند و عدم الزام قريش به چنين تعهدی در 

برابر مسلمانان؛
٥  ــ آزادی پيروی از اسالم در مکه؛

به  آينده  سال  از  مسلمانان  توسط  عمره  انجام  ٦  ــ 
مدت سه روز.

از  داشت؛  دنبال  به  ارزشمندی  آثار  پيمان،  اين 
جمله: به رسميت شناخته شدن اسالم توسط قريش، توقف 
جنگ، امکان دعوت جهانی برای رسول خدا  و نهايتًا 

فراهم آمدن زمينه های فتح مکه.١

بند چهارم پيمان حديبيه به ظاهر نشانٔه سازش و کوتاه آمدن اسالم در برابر شرک بود، اما رسول خدا 
همين بند را نيز سبب پيروزی اسالم می ديد. علت اين خوشبينی رسول خدا  را به کمک معلم خود مورد بحث 

قرار دهيد.

در سال بعد (هفتم هجری) براساس يکی از بندهای 
از  نفر  هزار  دو  همراه  به  خدا   رسول  صلح نامه، 
مسلمانان به مکه رفت و اعمال عمره را به جای آورد. اين 
قدرت  ارائٔه  نيز  و  مسلمانان  پيروزی  استمرار  که  رخداد 
معنوی و سياسی آنـان بـود، بـه «عمرة القضاء» معروف 
صادقانٔه  رؤيای  همان  تأويل  حقيقت  در  و  است  شده 

رسول خدا  بود.

دعوت جهانی
گرچه آيين اسالم، در جزيرة العرب و در ميان قوم 
عرب ظهور کرد و حضرت محمد  خود از نژاد عرب 
عرب  قوم  مخصوص  و  محلی  کيش  يک  اسالم  اما  بود، 
نبود. گواه اين سخن آنکه در آيات قرآن، قريش يا عرب، 
مردم  همٔه  قرآن،  مخاطب  بلکه  نشده اند؛  واقع  مخاطب 
(ناس)اند.٢ در بعضی از آيات نيز با صراحت اعالم شده 

١ــ شايان ذکر است که پس از تصميم رسول خدا برای انعقاد پيمان صلح، بعضی از يارانش به آن حضرت اعتراض کردند؛ زيرا تصور می کردند 
معنای رؤيای صادقٔه آن حضرت، ورود به مکه در همان سفر است! و رسول خدا  در پاسخ آنان فرمود: آيا من وعدٔه همين سال را دادم؟ به خواست خدا 

شما در آينده داخل مکه خواهيد شد. (شيخ طوسی،التبيان فی تفسير قرآن، ج ٩ ص ٣٣٥)
٢ــ البته در مواردی که پيام، مخصوص پيروان اسالم است و وظايفی از آنها خواسته شده، مخاطب، ايمان آورندگان به اسالم اند.

ببببننننننندددد چچچچچههههههههههههااارررررررررمممممممممم پپپپيييييييممممممممممماااااااانننننن ححححددييببييه به ظظااهه
هههههممممييييننننن بننننننندددد  رررررررراااااااا نننيييييزززززز سسسسسسببببببببببب پپپپپپييييييروزی اسالم می

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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شده  مبعوث  بشريت  تمام  سوی  به  خدا   رسول  که 
است؛ به اين دو آيه توجه کنيد: «بگو: ای مردم، من 
پيامبر خدا به سوی همۀ شما هستم».١ «و ما تو را جز 
[به ِسَمت] بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم 

نفرستاديم».٢
بـا تـوجه بـه نکتٔه ياد شده و  همچنين زمينٔه مناسب 
در  خدا  رسول  حديبيه،  صلح  از  پس  آمده  پديد 
سران  خويش به  دعوت  ابالغ  هجری،  ششم  سال  اواخر 
آن  که  شده  نقل  کرد.  آغاز  را  زمان  آن  مهم  کشورهای 
تن  شش  به وسيلٔه  را  نامه  شش  روز،  يک  در  حضرت، 
اطراف  کشورهای  سران  از  تن  شش  برای  يارانش  از 

ِّي َرُسوُل اللِّٰه إلَۡيکُۡم َجِميعاً (سورٔه اعراف، آئه ١٥٨). َُّها النّٰاُس إن ١ــ ُقۡل يٰا أي
ًة ِللنّٰاِس بَِشيرًا َو نَِذيرًا. (سورٔه سبأ، آئه ٢٨). ٢ــ َو ٰما أۡرَسۡلٰناَک إالّٰ ٰکافَّ

٣ــ تعداد نامه های رسول خدا  به سران مناطق مختلف را تا ٣٢ عدد برشمرده اند.

جزيرة العرب ارسال کرد. اين کشورها عبارت بودند از: 
ايران، روم، مصر، حبشه، َيمامه و منطقه ای از شام.

بود  حضرت  آن  جهانی  دعوت  طليعٔه  اين،  البته 
نقاط  به  ايشان  عمر  پايان  تا  حضرت  دعوت  نامه های  و 
مختلف ارسال می شد.٣ مضمون اين نامه ها،مشابه يکديگر 
و دارای عباراتی ساده و بی تکلف و در عين حال صريح و 
قاطع بود. واکنش زمامداران نيز يکسان نبود؛ مثالً خسرو 
نشانده اش  دست  حاکم  از  نامه،  کردن  پاره  ضمن  پرويز، 
ولی  برساند!  قتل  به  را  پيامبر   که  خواست  يمن  در 
پيک  و  نامه  به  احترام  ضمن  ــ  مصر  حاکم  ــ  ُمَقوِقس 

حضرت، هدايايی نيز ارسال کرد.

مسير ارسال نامه های رسول اکرم  به سران جهان، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

تيسفون
(مدائن)

  ۶۴  
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فتح خيبر آخرين دژ يهود
شد  ناچار  خدا   رسول  هجری  هفتم  سال  در 
به همراه ١٤٠٠ مسلمان به سوی قلعه های خيبر١ حرکت 
کند؛ زيرا فتنه گران يهودی، پس از خيانت ورزی و اخراج 
از مدينه، در خيبر سکونت کرده، آنجا را به کانون جديد 
توطئه بر ضد مدينه تبديل کرده بودند. با ورود سپاه اسالم 

به منطقٔه خيبر، يهوديان به جای پذيرش دعوت اسالم يا 
فتح  با  سرانجام  و  نهادند  را  جنگ  بنای  پيمان،  تجديد 
مهم ترين قلعٔه آنان (قلعٔه َقموص) و قتل پهلوان معروفشان 
نصيب  پيروزی  علی   اميرمؤمنان  دست  به  (َمْرَحب) 

مسلمانان گشت.

١ ــ منطقه ای آباد و حاصلخيز در ١٦٥ کيلومتری شمال مدينه، و دارای قلعه هايی مستحکم و محل استقرار يهوديان.

بقايای قلعۀ  خيَبر

يک توضيحيک توضيح
در روزهای نبرد خيبر، هنگامی که فتح قلعٔه قموص به علت بی تدبيری و ضعف برخی فرماندهان در روزهای نبرد خيبر، هنگامی که فتح قلعٔه قموص به علت بی تدبيری و ضعف برخی فرماندهان 
جاری  زبان  بر  مضمون  بدين  تاريخی  جمله ای  جاری   زبان  بر  مضمون  بدين  تاريخی  جمله ای  خدا   رسول  بود،  شده  مواجه  دشواری  با  خدا مسلمان  رسول  بود،  شده  مواجه  دشواری  با  مسلمان 
کرد که: «کرد که: «فردا اين پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا فردا اين پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا 
و رسول نيز او را دوست دارند. او اهل حملۀ مکرّر است و فرار نمی کند و جز با فتح و ظفر و رسول نيز او را دوست دارند. او اهل حملۀ مکرّر است و فرار نمی کند و جز با فتح و ظفر 

باز نخواهد گشتباز نخواهد گشت» و فردای آن روز، پرچم را به اميرمؤمنان علی » و فردای آن روز، پرچم را به اميرمؤمنان علی  سپرد. سپرد.
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نبرد موته
گسترش  برای  تالش  ادامٔه  در  خدا   رسول 
سال  در  روز،  آن  جهان  مختلف  نقاط  به  اسالمی  دعوت 
شام  در  «ُبصرا»١  حاکم  برای  را  نامه ای  هجری،  هشتم 
در  را  پيامبر   سفير  ناجوانمردانه،  او  اما  کرد  ارسال 
دهکدٔه موته به قتل رساند. از آنجا که اين رفتار، نوعی 

تهديد نظامی و پيام قدرت به حکومت نبوی  در مدينه 
بود، رسول خدا  سپاهی سه هزار نفری را به فرماندهی 
ميان  درگيری  در  فرستاد.  سو  بدان  ابی طالب»  «جعفربن 
و  جعفربن ابی طالب  داد  رخ  موته  منطقٔه  در  که  سپاه  دو 
زيدبن حارثه و عبدالله بن رواحه که فرماندهی را به ترتيب 

عهده دار شدند، به شهادت رسيدند.٢

١ــ ُشَرحبيل بن عمرو غّسانی.
٢ــ مزار شهدای اين نبرد، امروزه در کشور اردن قرار دارد و بنا و بقعه ای باشکوه برفراز مزاِر جعفر و يارانش بنا شده است.

غزوۀ موته (جيش االمراء)، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

  ۶۷  



  ۶۸  



  ۶۹  



فتح مکه
براساس يکی از بندهای پيمان حديبيه، هيچ يک از 
طرفين حق نداشتند در صورت درگيری هم پيمانانشان به 
آنها ياری برسانند؛ اما در سال هشتم هجری، قبيلٔه بنوبکر 
ديرين  (هم پيمان  ُخزاعه  قبيلٔه  با  مکه)  مشرکان  (هم پيمان 
) در گير شدند. در اين  بنی هاشم و سپس رسول خدا 
درگيری، مشرکان قريش ــ بی توجه به پيمان خود با پيامبر 
ابوسفيان از  شتافتند. از آنجا که  بنوبکر  ـ به ياری   ـ
با  تا  رفت  مدينه  به  بود،  هراسناک  پيمان  نقض  اين  پيامد 
پيامبر  تجديد عهد نمايد، اما موفق به اين کار نشد. 
در پاسخ به اين پيمان شکنی، رسول خدا  در رمضان 
برای  تن،  هزار  ده  از  متشکل  سپاهی  همراهی  با  سال  آن 

فرمان  براساس  اسالم  سپاه  شد.  مکه  راهی  قريش،  تنبيه 
، بدون قصد خونريزی و در دسته های مختلف  پيامبر 
گروه  و  وليد  خالد بن  که  بخشی  در  تنها  و  شد  مکه  وارد 
تحت فرمان او داخل می شدند، درگيری رخ داد. پيامبر 
اکرم  خانٔه ابوسفيان، مسجدالحرام و خانه های خود 
افراد مشرک را مکان امن اعالم کرد. پس از فتح مکه، 
بت های درون و بيرون کعبه شکسته شد؛ از جمله، بت ُهبَل 
مشرکان  شد.  شکسته  علی   اميرمؤمنان  دست  به  که 
مکه به شرط مسلمان شدن، مشمول عفِو پيامبر  قرار 
رسول  شدند.  معروف  شدگان)  (آزاد  به «طُلَٰقا»  و  گرفتند 
خدا  همچنين گروه هايی را به نواحی اطراف فرستاد 

تا بت خانه ها را درهم شکنند.

١ــ تبوک، ناحيه ای است در شمال جزيرة العرب و در مرز شام، و تا مدينه ٧٧٨ کيلومتر فاصله دارد.

منطقۀ تبوک

درس های تبوک
هجری،  نهم  سال  رجب  در  خدا   رسول 
منطقٔه  سمت  به  حرکت  برای  مسلمانان  آمادگی  فرمان 
تا  زيادی  فاصلٔه  تبوک،  منطقٔه  کرد.  صادر  را  تبوک١ 
مکه دارد و مسير حرکت نيز از سرزمين های خشک و 
تابستان  گرم  فصل  ديگر،  سوی  از  می گذشت.  سوزان 

در  حضور  برای  چندانی  رغبت  مردم  جهت  بدين  بود، 
منافقان  بازار  ميان،  اين  در  نمی دادند.  نشان  غزوه  اين 
حرکت  اين  دشواری های  تشريح  و  کارشکنی  برای  نيز 
تشريح  و  خدا   رسول  دعوت  با  اما  بود  داغ  بسيار 
مسلمانان  از  زيادی  تعداد  خدا،  راه  در  جهاد  عظمت 
سبب  که  شده  شدند.گفته  حرکت  ـ  آمادٔه  اندکی ـ ـ  به  جز  ـ
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غزوۀ تبوک، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

َُّه الٰ نَِبيَّ بَۡعِدی؛ (طبری ،  تاريخ االمم و  الملوک، ج ٢ ص ٣٦٨). ١ــ «َافَالٰ تَۡرضٰی يٰا َعِليُّ َاۡن تَکُوَن ِمنِّي ِبَمۡنِزلَِة ٰهارُوَن ِمۡن ُموسٰی إالّٰ أن

اصلی فرمان رسول خدا  برای بسيج قوا و حرکت 
به سوی تبوک، گزارش هايی داّل بر آمادگی امپراتوری 
است.  بوده  مدينه  نوپای  حکومت  به  حمله  برای  روم 
رسول خدا  در غياب خود، علی  را به عنوان 
جانشين، در مدينه منصوب کرد و فرمود: «کار مدينه جز 
با من يا با تو، سامان نمی يابد.» دليل اين کار نيز تحرکات 
در  همچنين  حضرت،  آن  بود.  مدينه  در  منافقان  مرموز 
پاسخ شايعات منافقان، مبنی بر عدم صالحيت علی  

«منزلت»  معروف  حديث  غزوه،  اين  در  حضور  برای 
اهل  و  شيعه  محدثان  از  بسياری  توسط  که  کرد  بيان  را 
به  مربوط  اّدلٔه  و  شواهد  گوياترين  از  و  شده  نقل  سنت 

جانشينی امام علی  پس از رحلت رسول خدا 
مگر  علی،  «ای  است:  چنين  حديث  ترجمٔه  است. 
خشنود نيستی که نسبت به من همان مقام و منزلت 
را داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت؛ 

جز آنکه پس از من پيامبری نيست».١
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سپاه اسالم با سختی بسيار تا تبوک رفت١ و مدت بيست 
روز در آنجا توقف کرد، ولی بدون هرگونه درگيری و پس از 
انعقاد پيمان با چند قبيله، به سوی مدينه بازگشت. در اين غزوه 

هر چند جنگی رخ نداد، اما آثار ارزشمندی به دنبال داشت:
مسلمانان  اخالص  و  اطاعت  ميزان  آزمودن  ١ــ 

نسبت به فرمان های الهی؛
و   منافقان  چـهـرۀ  بيشتر  و  بـهـتـر  شناخت  ٢ــ 

جداسازی آنان از مؤمنان؛
٣ــ کسب تجربه و آمادگی و فراگرفتن مسير برای 

فتوحات بعدی در منطقۀ شام؛
دشوار  موقعيت های  در  نظامی  عمليات  تمرين  ٤ــ 

مکانی، زمانی وتدارکاتی؛
قدرت های  برابر  در  واستقامت  قدرت  نمايش  ٥  ــ 

کوچک و بزرگ جزيرة العرب.

١ــ بدين لحاظ، نام اين سپاه، در تاريخ به «جيش العسرة» و نام غزوه نيز به «غزوة العسرة» معروف شده است.
٢ــ بررسی داليل بروز اين جنگ ها نشان می دهد که مسلمانان هرگز آغازکنندٔه جنگ نبوده اند و پيامبر از جنگ به عنوان ابزاری برای تحميل اسالم 

استفاده نکرده است.

مهم ترين جنگ های مسلمانان در طول سال های استقرار پيامبر   در مدينه٢

نتيجه جنگدليل بروز جنگطرف مخاصمهزمان وقوعنام جنگرديف

مشرکان مکهسال ٢ هـ.قبدر١
تالش برای باز پس گيری اموال مسلمانان 
مکه که پس از هجرت آنان توسط قريش 

مصادره شده بود.
کشته  و  مسلمانان  قاطع  پيروزی 

شدن قريب ٧٠ تن از مشرکان

مشرکان مکهسال ٣ هـ.قُاُحد٢
شهر  به  مکه  سپاه  حملٔه  مقابل  در  دفاع 
در  خود  شکست  جبران  قصد  که  مدينه 

جنگ بدر را داشت.

شکست مسلمانان به دليل  سرپيچی 
تعدادی از جنگجويان مسلمان از 

دستور پيامبر 

سال ٥ هـ.قخندق (احزاب)٣
قبائل  ساير  و  مکه  مشرکان 
هم پيمان آنـــان و بـــرخـی 

گروه های يهودی

گروه ها  که  سپاهی  حملٔه  مقابل  در  دفاع 
و احزاب هم پيمان برای نابودی اسالم به 

راه انداخته بودند.
            شکست احزاب

متعدد ٤ جنگ های 
سال های٥،٤،٢ و ٧ هـ.قبا يهوديان

قـبـايل و گـروه های مختلف 
يهـوديان مـدينه (بنی قينقاع، 
بنی نضير،بنی قريظه)   و اهالی 

قلعٔه خيبر

اهـانت هـا  و  پيمان شکنـی هـا،  بـه  پاسخ 
که  يهوديان  پنهان  و  آشکار  خيانت های 
برضد  مشرکان  همدستی  با  يا  مستقالً 

مسلمانان مرتکب شده بودند.
            شکست يهوديان

مشرکان مکهسال ٨ هـ.قفتح مکه٥
به  نسبت  مشرکان  پيمان شکنی  به  پاسخ 
پيمانان  هم  به  حمله  و  حديبيه  صلح  مفاد 

مسلمانان.
            پيروزی مسلمانان

مشرکان هوازنسال ٨ هـ.قُحَنۡين٦
دفاع در مقابل حملٔه قبايل بت پرستی که 
اسالم  با  مبارزه  برای  مکه،  فتح  از  پس 

هم پيمان شده بودند.
            شکست مشرکان

سپاهيان بُۡصراسال ٨ هـ.قموته٧
پيامبر  سفير  ناجوانمردانٔه  قتل  به  پاسخ 
توسط حاکم بصرا که نوعی اعالن جنگ 

محسوب می شد.
سپاه  فرماندهان  از  تن  سه  شهادت 

اسالم و شکست مسلمانان

در سپاهيان رومسال ٩ هـ.قتَبوک٨ روميان  نظامی  تحرکات  به  واکنش 
کار به برخورد نظامی نکشيد.مرزها.
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مسجد ِضرار
در آستانٔه حرکت رسول خدا  به سوی تبوک، 
گروهی از منافقان از آن حضرت درخواست کردند که در 

مسجد تازه احداث شدهٔ آنان اقامٔه نماز کند.
بازگشت  کار را به  اين  انجام  نيز  خدا   رسول 
از سفر موکول کرد.پس از بازگشت، با نزول آياتی،نيت 
واقعی منافقان بر مال و اين مسجد نيز از سوی خداوند با 

عنوان «مسجد ضرار» خوانده شد:
«آنها که مسجدی می سازند تا به مؤمنان زيان 
رسانند و ميانشان کفر وتفرقه  اندازند، و برای کسانی 

که می خواهند با خدا و پيامبرش بجنگند، کمينگاهی 
جز  قصدی  را  ما  که  می خورند  سوگند  آنگاه  باشد، 
دروغ  که  است  گواه  خدا  است،  نبوده  نيکوکاری 

می گويند، هرگز در آن مسجد نماز مگزار …»١
با نزول اين آيات، رسول خدا  دستور داد اين 
آن  محل  سپس  و  شود  کشيده  آتش  به  و  تخريب  مسجد 
به زباله دانی تبديل شود. واکنش سخت آن حضرت در 
برابر اين حرکت به ظاهر فرهنگی منافقان، می تواند درس 
با  برخورد  چگونگی  در  اسالمی  حکومت  برای  خوبی 

منافقان در هر دوره و زمانی باشد.

١ــ سورٔه توبه، آيات ١٠٧ و ١٠٨.
٢ــ بنا بر بعضی روايات تاريخی،سيصد نفر از مردان نيرومند مدينه نيز او را همراهی می کردند. 

٣ــ مشرکان در دورٔه جاهلی پس از ورود به مکه، با اين توجيه که ما نبايد در لباس هايی که در آنها گناه انجام داده ايم، طواف کنيم، به صورت ُعريان 
طواف می کردند!

آيا می توانيد در تحرکات امروزِی دشمنان اسالم، نمونه های مشابه مسجد ضرار را بيابيد؟

فرمان برائت
در آستانٔه ماه ذی حجٔه سال نهم هجری، آيات اولئه 
دستور  حضرت  آن  و  شد  نازل  پيامبر   بر  توبه  سورٔه 
يافت اين آيات را در موسم حج به مردم ابالغ کند. رسول 
خدا  برای اين منظور، ابوبکر را به سوی مکه اعزام 
کرد،  طی  را  مسير  از  بخشی  او  که  هنگامی  اما  کرد٢؛ 
جبرئيل بر رسول خدا  نازل شد و چنين ابالغ کرد: 
«اين آيات را تو يا کسی که از توست، بايد ابالغ کند.» از 
بر  علی   اميرمؤمنان  حضرت،  آن  دستور  به  اين رو، 
شتر مخصوص پيامبر  سوار شد و خود را به ابوبکر 
رساند، آيات را از او ستاند و در «ِمنا» تا سه روز به حاجيان 

اعالم کرد. محتوای پيام برائت چنين بود:

١ــ خدا و پيامبِر او  از مشرکان بيزارند؛
حج گزاردن  حق  مشرکی  هيچ  آينده،  سال  از  ٢ــ 

ندارد؛
٣ــ هيچ کس نبايد با بدِن برهنه و عريان طواِف کعبه 

کند٣؛
٤  ــ مشرکان تا چهار ماه فرصت دارند تا به سرزمين 
اعتبار  دارای  آنان  با  پيمانی  هيچ  سپس  بازگردند،  خود 
پيامبر  پيمانی دارند که اعتبار  نيست،مگر آنانی که با 

آن بسته به مدت پيمان است.
٥  ــ هيچ کافری وارد بهشت نمی شود.

ابالغ اين آيات توسط اميرالمؤمنين علی  ضمن 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييياااا ممممممممممییییییی تتتتتوووووااااننننيييييييييددددددددد ددرررررر تحححرررکککات امروززیی

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ابراز فضيلت او بر ديگر صحابه، در گسترش هر چه بيشتر 
و سريع تر اسالم، تأثير بسزايی داشت.

َحَجة الَوداع و ماجرای غدير ُخّم
آخرين  هجری،  دهم  سال  رويدادهای  مهم ترين  از 
سفر حّج پيامبر اکرم  است. با نزول آئه وجوب  حج١، 
رسول خدا  چهار روز قبل از ماه ذی الحجه، با انبوه 
مسلمانان مدينه و ديگر نواحی، عازم انجام حج شد و تأکيد 
داشت مسلمانان با دقت، اعمال حج را از او فراگيرند و 
زيرا  باشيد؛  حج  مشاعر٢  و  مواقف  «مواظب  می فرمود: 
آنها از ميراث هـای ابــراهيمی است». هنـگـام عـزيمت 
رسول خدا  به حج، علی  برای دعوت مردِم يمن 

پيامبر  به  مکه  در  و  می بُرد  سر  به  آنجا  در  اسالم،  به 
ملحق شد. در اين سفر، رسول خدا  اعماِل صحيِح 
عرفات  در  نيز  و  داد  آموزش  مسلمانان  به  عمالً  را  حج 

و ِمنا، به ايراد خطبه پرداخت. از مهم ترين سفارش های 
و  اهل بيت   جايگاه  خطبه ها،تبيين  اين  در  حضرت 
توصيه به همراهی و پيروی از آنان بود که در قالِب حديِث 
معروف ثقلين٣ بيان شد. هنگام بازگشت از اين سفر، در 
منطقٔه غديرخم، رسول خدا  در حضور انبوه جمعيت 
مسلمانان،ضمن ايراد خطبه ای مشتمل بر فرازهايی بسيار 
خود  جانشين  عنوان  به  را  علی   اميرالمؤمنين  مهم، 
صحابٔه  از  بسياری  را  مهم  رويداد  اين  فرمود.  معرفی 
حاضر در غدير نقل کرده اند و در بسياری از منابع شيعه و 
اهل سنت روايت شده است.٤ گفتنی است مهم ترين فراز 
خطبٔه غدير اين جملٔه رسول خدا  است که فرمود: 
«هرکس که من سرپرست او هستم، اين علی نيز سرپرست 
اوست. خدايا، دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را 
دشمن بدار. ياران اورا ياری کن و کسانی را که ياری اش 

نکنند، واگذار.»

١ــ «َو َاذِّۡن ِفي النّٰاِس ِبالَۡحجِّ يَۡأتُوَک ِرٰجاالً َو َعلٰی کُلِّ ضامٍر يَأِتيَن ِمۡن کُلِّ فَّجٍ َعِميٍق؛ (سورٔه حج، آئه ٢٧).
٢ــ مراد از مواقف و مشاعر، اعمالی است که در سرزمين های عرفات، مشعر و ِمنا در مراسم حج توسط حاجيان انجام می شود.

٣ــ «من دو چيز گرانبها را در بين شما به جا می گذارم تا زمانی که به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد؛ کتاب خدا و اهل بيتم؛ و خدای دانا 
و مهربان مرا خبر داد که اين دو از هم جدايی ندارند تا آن گاه که [در روز قيامت] بر سر حوض [کوثر] با من مالقات کنند».

٤ــ بنا بر گزارش عالمٔه امينی در کتاب ارزشمند الغدير، حديث غدير را ١١٠ صحابی و ٨٤ تابعی نقل کرده اند و ٣٦٠ تن از محدثان اهل سنت نيز 
در کتاب های خود، آن را روايت کرده اند.

حديث ثقلينحديث ثقلين

 
ٰ
ِه و ِعْتَرتی  تاِرٌک ِفيکُم الَثَقَلْين، کتاَب الّلٰ

ٰ
 : إّنی

ٰ
ِه و ِعْتَرتی  تاِرٌک ِفيکُم الَثَقَلْين، کتاَب الّلٰ

ٰ
: إّنی قاَل رسوُل الله قاَل رسوُل الله 

َعَلیَّ  َيِردا  حتٰی  َيْفَتِرٰقا         وَلْن 
ٰ
  َأٰال   و   ُهٰما     الَخليَفٰتانِ     ِمْن      َبْعدی

ٰ
َبْيتی َعَلیَّ أْهَل  َيِردا  حتٰی  َيْفَتِرٰقا         وَلْن 

ٰ
  َأٰال   و   ُهٰما     الَخليَفٰتانِ     ِمْن      َبْعدی

ٰ
َبْيتی أْهَل 

الحوَض.»الحوَض.»
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سفر  از  بـازگشت  از  پس  الهی  پيام رسان  آخرين 
طی  از  پس  و  بود  حيات  قيد  در  انـدک  مدتی  تنها  حج، 
آن  شتافت.  معبودش  ديدار  بيماری،   بـه  کـوتاهـی  مـدت 
حضرت در آخـرين روزهای حيات، تالش هايی را بـرای 
صورت  علی   جانشينی  زمينه هـای  فـراهم سازی 
داد. بــه عنوان  مثال   ،     بــا تـأکيد بــر عــزيمت سريع  سپاه 

اسامة بن زيد به شام، قصد آن داشت کـه معارضان احتمالِی 
جانشينِی علی  از مدينه دور شوند. همچنين تـالش 
کرد وصيت نــامـه ای مکتوب دربـارٔه جانشينی علی  
آن  اصحاب  از  برخی  مخالفت  با  کار  اين  اما  بنويسد؛ 

حضرت مواجه گشت!

حديث غدير

: «من ُکْنُت َمْوالُه َفهذا علٌیّ مواله» قال رسول الله 

هجری  يازدهم  سال  صفر١  ماه   ٢٨ در  سرانجام 
فضايل  برترين  تجّسم  اکرم    که  پيامبر  بزرگ  روح 
بشريت  کرد.  پرواز  بقا  عالم  به  بود،  انسانی  کماالت  و 
مسير  توانسته  او  رفتار  و  سخنان  از  کرد  ياد  با  همواره 
هدايت از گمراهی، درستی از نادرستی و نور از ظلمت 

بازشناسد. را 

سيره و دستاوردهای رسول خدا
ـ     بــه   ويـژه   حـکـومِت   ــ  رسالت    ـ دورٔه  چند  هــر 

رسول   خدا  بسيار کوتاه بود، اما توانست دستاوردهای 
درخشان و ماندگاری را به جای گذارد. در اينجا تنها به 

نمونه هايی از مهم ترين موارد اشاره می کنيم:

١ــ ُبعد اعتقادی
دادِن  سوق  و  يکتاپرستی  و  توحيد  اصِل  تبييِن  ــ 

انسان ها به آن
تالش  و  آن  جلوه های  و  شرک  حقيقِت  تبييِن  ــ 

برای دورکردن انسان ها از آن

به نظر شما چرا رسول خدا  تالش می کرد وصيت نامٔه مکتوب از خود به جای گذارد؟

١ــ براساس برخی روايات، سه يا چهار روز بعد در دوم ربيع االول، و براساس ديدگاه اهل سنت در دوازدهم ربيع االول.

بههههههه ننننظظظظظظظرررر شششششششششششششممممممماااااااااااا چچچچررررررراااا ررررررسسولل  خخدا 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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بـا  مـبـارزه  و  الـهـی  صفات  از  درست  ترسيم  ــ 
آموزه های ناصحيح در اين باره

از  شده  ترسيم  چهرٔه  از  تحريف  غباِر  زدودن  ــ 
انبيای الهی در ادياِن تحريف شده

تـوجه    دادِن  و  معاد  دربـارٔه  غيبی  حقايق  ارائٔه  ــ 
انسان ها، به آن

ــ تأکيد بر مسئلٔه خالفت و جانشينِی اهل  بيت 
به عنوان ادامٔه مسير رسالت

٢ــ ُبعد حکومتی
همچون  دينی  حکومِت  متعالی  اهداف  بر  تأکيد  ــ 

ترويج توحيد، خداپرستی و عدالت
حکومت  يک  از  عملی  نمونٔه  ارائٔه  برای  تالش  ــ 

دينی
ديگر  با  مسالمت آميز  همزيستِی  اصل  بر  تأکيد  ــ 

اديان و ملت ها
از  جنگ ها  در  انسانی  اصول  رعايت  بر  تأکيد  ــ 

قبيل عدم تعرض بر کودکان، زنان و پيران
ــ تأکيد بر اصِل عدم تعّدی و ظلم و ظلم  پذيری

برابر  در  شهروندان  حقوِق  رعايِت  بر  تأکيد  ــ 
حاکمان

و  قوانين  برابر  در  انسان ها  تساوی  بر  تأکيد  ــ 
مقررات و نفی تبعيض

تالش  و  کار  بر  مبتنی  اقتصادِی  نظام  بر  تأکيد  ــ 
و  حريصانه  اندوزِی  ثروت  منِع  و  بيشتر  و  بهتر  توليد  و 

دنياطلبانه
ــ تأکيد بر التزام به تکاليِف مالی همچون خمس و 

زکات و انفاق در راه خدا

٣ــ ُبعد فردی و خانوادگی
همچون  فردی  امور  در  اعتدال  اصل  رعايت  ــ 

خواب و استراحت و خوردن و آشاميدن 
ــ تأکيد بر رعايت اصل بهداشت و آراستگی

در  ميانه روی  و  تعادل  و  انضباط  و  نظم  رعايت  ــ 
امور فردی و غيرفردی 

از  پرهيز  و  قناعت  و  زيستی  ساده  بر  تأکيد  ــ 
تجّمل گرايی و دنيا طلبی

ــ رعايت حقوق همسر و فرزندان و تأکيد بر پرهيز 
از ظلم و بی عدالتی نسبت به آنان

ــ تأکيد بر تربيت دينی خانواده و اهتمام به دوری 
آنان از گناهان و مفاسد.

٤ــ ُبعد اجتماعی
ــ اهتمام بر هدايِت  عمومِی جامعه  و زدودن   جلوه های 

مفاسد اجتماعی
ــ روحئه عفو و رأفت و مدارا

ــ تواضع و فروتنی و هم نشينی با فرودستان
ـ احترام و توجه به کودکان ـ

ــ پيشی گرفتن در سالم
در  حريم  حفظ  و  عفت  و  حيا  رعايت  به  اهتمام  ــ 

ارتباط با زنان نامحرم
ــ اصالح اختالفات ميان مردم

ــ حق گويی در هر دو حالِت خشم و آرامش
نــقـاط  در  بيمـاران،   حتی  از  کـــردن  عـيـادت  ــ 

دوردست
ــ شرکت در تشييع جنازٔه مسلمانان
ــ رفع نياِز نيازمندان در حد توان
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١ــ اهداف رسول خدا  از انجام عمره در سال ششم هجری چه بود؟
٢ــ مفاد صلح نامٔه حديبيه را بيان کنيد.

٣ــ چرا رسول خدا  سران ديگر کشورها را به اسالم دعوت کرد؟
٤ــ فتح نهايی خيبر به دست چه کسی انجام گرفت؟ سخن رسول خدا  دربارٔه فاتِح خيبر را نيز بيان کنيد.

٥  ــ با وجود صلح نامٔه حديبيه چرا مسلمانان به مکه حمله کردند؟
٦  ــ آثار و پيامدهای غزؤه تبوک را برشماريد.

٧ــ براساس آئه ٧ از سورٔه توبه، اهداف منافقان از تأسيس مسجد ِضرار چه بود؟
٨  ــ مفاد پيام برائت چه بود؟ و چرا به وسيلٔه امام علی  ابالغ شد؟

فدک
داشت.  قرار  خيبر  جنوب  در  اندک  فاصله ای  با  کـه  بود  يهوديان  سکونت  مـراکـز  از  يکی  فـدک،  سرزمين 
آنان  کند.  دعوت  اسالم  فدک را به  يهوديان  فرستاد تا  خيبر،کسانی را  منطقٔه  جنگ در  همزمان با  رسول خدا  
به  حاضر  درگيری،  هيچ گونه  بدون  اينان  خيبريان،  شکست  از  پس  و  بدانند  را  خيبر  سرنوشت  تا  کردند  صبر  قدری 
مصالحه با رسول خدا  شدند. از آنجا که سرزمين فدک، بدون جنگ در اختيار رسول خدا  قرار گرفت، 
همانند ديگر غنائم جنگی، ميان مسلمانان تقسيم نشد و براساس قوانين اسالم، تعلق به رسول خدا  داشت. آن 
حضرت نيز به دستور خداوند و به پاسداشت ايثارهای مالی حضرت خديجه   در راه گسترش اسالم، فدک را به 
، خليفٔه اّول (ابوبکر) با اين عنوان که فدک ِملک حکومت  حضرت فاطمه    واگذار کرد. پس از رحلت پيامبر 
اسالمی است، آن را از فاطمه    بازستاند! سرزمين فدک، پس از آن ماجرا ــ به جز برهه هايی محدود ــ همواره 

در دست ديگران بوده و اکنون سرزمينی است آباد که به «حائط» معروف است.

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

١١١١١١ـــــــ اهههههدددداااااااافففففففف ررسول خدا

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ معنا و مفهوم حديث منزلت را با تحقيق و بررسی بيشتر، برای ديگر دانش آموزان توضيح دهيد.
٢ــ دربارٔه يکی از ويژگی های رفتاری رسول خدا  با استفاده از آيات و روايات، تحقيقی ارائه کنيد.
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خالفت١  
امور  اساسی ترين  از  رهبری  و  حکومت  مسئلٔه 
برای  نيز   کوچک  بسيار  جوامع  حتی  است.  جامعه  هر 
از  پيروی  و  می کرده اند  مشخص  رئيسی  و  حاکم  خود 
زندگی  در  می دانسته اند.  الزم  خود  بر  را  او  دستورات 
در  و  قبيله،  رئيس  و  شيخ  عنوان  به  شخصی  قبيله ای، 
جوامع بزرگ تر، حاکم، فرمانروا يا پادشاه ادارٔه امور را 
و  مدينه  به  خدا   پيامبر  هجرت  با  می گرفت.  بر عهده 
آن  دست  در  امور،  رياست  اسالمی،  حکومت  تأسيس 
حضرت قرار گرفت. هرگاه که رسول خدا  به علت 

جنگ يا هدف ديگری، از مدينه خارج می شد، حتماً کسی 
مناسب  جانشين  تعيين  و  می کرد  نصب  خود  به جای  را 
آن قدر برای آن حضرت با اهميت بود که در غزؤه تبوک 
ــ چنان که گفتيم ــ تنها گزينٔه مناسب برای جانشينی در 
مدينه را امير مؤمنان علی  دانست؛ زيرا خطر تحرک 

منافقان وجود داشت.

پيامبر  و مسئلۀ خالفت
امت  ذهن  همواره  که  مهم  پرسش های  از  يکی 
آيا  که  است  اين  داشته،  مشغول  خود  به  را  اسالمی 

جانشينی پيامبر  فتم
س ه

در

۷

مقدمه 
تاريخ  مسائل  و  حوادث  مهم ترين  از  يکي  به  حضرت،  آن  رحلت  از  پس  خدا   رسول  جانشيني 
روزها  و  ماه ها  آخرين  در  به ويژه  اکرم   پيامبر  که  خوانديد  قبل  درس  در  شد.  تبديل  اسالم 
زندگي    ، برا تبيين مسير درست خالفت و جانشينيِ خود تالش فراواني کرد؛ اما چنان که خواهيم ديد،  
مسئلههٴ  درس  اين  در  نرفت.  پيش  مي خواست.  او  که  آن سان  حضرت،  آن  رحلت  از  پس  حوادث  سير 

جانشيني پيامبر مورد بررسي قرار مي گيرد .

١ــ خالفت به معنای جانشينی است و در اسالم، خليفه به کسی گفته می شود که پس از رحلت رسول خدا  به جای آن حضرت، عهده دار 
رهبری جامعه است.   ۷۸  



از  پس  اسالمی  امت  امور  ادارٔه  برای  رسول    خدا  
برگزيد يا خير؟ در ميان امت  خود، کسی را به جانشينی 
دارد.  وجود  نظر  دو  پرسش  اين  به  پاسخ  در  اسالمی 
حيات  دورٔه  در  چنان که  معتقدند   رسول  خدا  شيعيان 
طبعاً  می کرد،  تعيين  جانشين  خود،  غياب  در  خويش، 
رها  خود  حال  به  را  امت  نيز  خود  رحلت  از  پس  برای 
به  خود،  جانشين  عنوان  به  را  گزينه  مناسب ترين  و  نکرد 

مردم معرفی کرده است. شيعيان همچنين اعتقاد دارند که 
رسول خدا  در مناسبت های گوناگون، امير مؤمنان 
علی    را به عنوان جانشين و امام و خليفٔه پس از خود، 
تعيين و منصوب کرده است که به عنوان نمونه، می توان 
به جريان «يوم االنذار» در ساليان آغازين بعثت، حديث 
منزلت، حديث ثقلين و از همه مهم تر به حديث غدير اشاره 

کرد.

حديث منزلت
: قال رسول الله 

اروَن ِمۡن موسٰی ِاّالٰ أنَّه ٰال َنِبیَّ َبۡعدی» ـٰ  « َاۡنَت ِمّنی بَِمۡنِزلةِ  ه
منزلت  و  مقام  در  من  برای  تو  فرمود:  علی   امير مؤمنان  به  خطاب  خدا   پيامبر 

هارون نسبت به موسی هستی، جز اينکه بعد از من پيغمبری نخواهد بود.

دورٔه  در  خدا   رسول  معتقدند  سنت  اهل  اما 
حيات خود کسی را به عنوان جانشيِن پس از خود تعيين 
و نصب نکرد و مسئلٔه تعيين خليفٔه پيامبر  را به خود 
امت واگذار کرد. آنان همچنين روايات مربوط به جانشينی 

اميرمؤمنان علی  را نپذيرفته يا توجيه کرده اند.
نکته  چند  به  توجه  شيعيان،  ديدگاه  تأييد  برای   

شايسته است:
رسول  سوی  از  و خـلـيـفـه  جـــانشين  تعيين  ١ــ 
خدا     ،    بـا خواست و روال طبيعـی و فـطری جـوامع 
انسانی ــ اعم از دينی و غيردينی ــ مبنی بر ضرورت تعيين 

حاکم و رهبر جامعه سازگارتر است.

خدا  رسول  حاکميت  و  فرماندهی  شيوهٔ  ٢ــ 
و  حاکم  به  نسبت  حضرت  آن  فراوان  حساسيت  گويای 
همراهـی  وجـود  بـا  کـه  بـه گـونه ای  است،  جامعه  رهبر 
در   ، خدا  رسول  با  غزوات  همٔه  در  اميرمؤمنان    
تبوک به علت خطر منافقان، علی  را در مدينه  غزوهٔ 
به جای خود گماشت. بدين ترتيب، آيا حساسيت وضع امت 
پس از رحلت رسول خدا    و احتمال تحرک دشمنان و 
بروز تفرقه، ايجاب نمی کرد که رسول خدا  نسبت به 

مسئلٔه خالفت و جانشينی بی توجه نباشد؟!
٣ــ روايات تاريخی گويای آن است که هر يک از 
  ۷۹  دو خليفٔه اّول و دوم (ابوبکر و ُعمر) قبل از وفات خود، 



نمی توان  آيا  لحاظ،  بدين  بودند؛  جانشين  تعيين  فکر  به 
چنين فرض کرد که رسول خدا  نيز حداقل در حّد 
دو خليفٔه اول و دوم از درايت الزم در امور حکومت و 

رهبری برخوردار بوده است؟!
جانشينِی  و  خالفت  به  مربوط  رواياِت  فراوانِی  ٤ــ 
امير مؤمنان علی  برای پيامبر  به گونه ای است که 
جای هيچ گونه ترديدی در تعيين و نصب امام علی  به 
امامت و خالفت توسط رسول خدا  باقی نمی گذارد. 
چشم  به  نيز  سنت  اهل  منابع  از  بسياری  در  روايات  اين 

می خورند.

در سقيفه چه گذشت؟ 
خالفت،  مسير  خدا   رسول  رحلت  از  پس 
در  حضرت  آن  که  آن سان  امت،  رهبری  و  امامت 
فضای  در  نرفت.  پيش  به  بود،  کرده  ترسيم  غديرخم 
رقابت آميز ميان گروه مهاجران و انصار، جمعی از انصار 
به  موسوم  مکانی  در   ، پيامبر    رحلت  خبر  شنيدن  با 
جانشينِی  مسئلٔه  دربارٔه  تا  آمدند  گرد  «سقيفۀ بنی ساعده»١ 
گويای  تاريخی  گزارش های  بگيرند.  تصميم  پيامبر  
بيت   اهل  حق  از  جمع،  آن  در  کسانی  که  است  آن 
از  رانـدنـد.   تـعـدادی  ميان  بـه  سخن  خـالفت  زمينٔه  در 
انصار نيز «سعد  بن  عبادۀ  خزرجی» را به عنوان خليفٔه  رسول 

خدا  مطرح کردند. 
با شنيدن خبر اجتماع انصار در سقيفه، سه تن از 
مهاجران، يعنی ابوبکر، ُعَمر و ابوُعبَۡيدٔه جراح به سرعت 
خود را به سقيفه رساندند. با ورود اين سه نفر، مذاکراتی 
بين آنان و گروه انصار درگرفت. انصار همراهی خود با 

رسول خدا  و ايثار از مال و جان را دليل سزاوارتر 
بودن نسبت به خالفت می دانستند؛ اما ابوبکر با استناد به 
اين که خالفت بايد به اعضای قبيلٔه قريش برسد، پيشنهاد 
بيعت با ُعَمر يا ابوُعبَۡيده را مطرح کرد. نمايندٔه انصار در 
تعيين  قريش  از  نيز  اميری  و  ما  از  اميری  گفت:  پاسخ 
شود. اما عمر در واکنش به اين سخن گفت: «دو شمشير 
در يک غالف نگنجد» و بالفاصله دست ابوبکر را گرفته، 
با او بيعت کرد.از آنجا که  انصار در درون خود گرفتار 
رقابت قومی و قبيله ای بودند، بعضی از آنان که امارت و 
حاکميت سعد بن عبادهٔ خزرجی را نمی پذيرفتند، به سرعت 
با ابوبکر بيعت کردند و با بيعت آنان نوعی دو دستگی ميان 
گروه انصار پديد آمد، و در نهايت، ابوبکر به عنوان پيروز 

ميدان سقيفه به در آمد. 
پس از خاتمٔه بيعت در سقيفه، جمعيت از آن محل 
خارج شده و به سوی مسجد نبوی  به راه افتادند و 
در  که  بود  قدری  به  ابوبکر  خالفت  تثبيت  به  آنان  اهتمام 

نيز حضور نيافتند.٢ مراسم تدفين رسول خدا 
از  پس  موجود  جريان های  و  گروه ها  ميان  در 
و  مهاجران  از  شده  ياد  گروه  جز  به   ، پيامبر  رحلت 
همفکران آنان (که امروزه اصطالحاً از آنان به حزب قريش 
ياد می شود) و به جز انصار، دو جريان ديگر نيز به چشم 
می خورد: حزب ُاموی به رهبری ابوسفيان و حزب  علوی 
). امير  (متشکل از بنی هاشم و شيعيان اميرالمؤمنين 
مؤمنان علی  به حسب وظيفه  و نيز براساس وصيت 
مهاجران  از  تـعـدادی  و  انصار  درحالی کـه   ، پيامبر 
جسم  تکـفين  و  تغسيل  بـودنـد،بـه  شده  جمع  سقيفه  در 
فرصتی  پی  در  که  نيز  بود.ابوسفيان  مشغول  پيامبر  

١ــ مکانی سرپوشيده بود که دو طايفٔه اوس و خزرج در آن برای مشورت جمع می شدند.
٢ــ اين روايت توسط ابن ابی شيبه (از مؤلفان اهل سنت در قرن سوم هجری) در کتاب « َالْمصنَّف»، ج ٨، ص ٥٧٢ نقل شده است.    ۸۰  



برای بهره برداری به سود حزب اموی بود، با مشاهدٔه نتيجٔه 
با  مسلحانه  جنگ  پيشنهاد  علی   به  سقيفه،  اجتماع 

اهل سقيفه را مطرح کرد! اما آن حضرت با آگاهی از نيات 
درونی ابوسفيان، پاسخ سردی به وی داد.

به نظر شما، با وجود ايثار و همراهی انصار با رسول خدا  و آگاهی از سفارش های آن حضرت نسبت به 
، چرا انصار در انحراف مسير خالفت پيشگام شدند؟ اهل بيت 

بببببهههههه  ننننننننظظظظظظظظظر شششششششششممممممممماااااااااااا، بااااااااااااا وووووجود اييثثار و هم
اف ان ا اننن ااااا تت للللل اااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

تحليل ماجرای سقيفه
برای تحليل ماجرای سقيفه، به چند نکته و پرسش 

بايد توجه کرد:
١ــ چنان که اشاره شد، به جز گروه اندک مهاجران 
در سقيفه و نيز گروه انصار، از ديگر مسلمانان ــ به ويژه 
در  بنی هاشم  نقش  آيا  ديد  بايد  نبود.  خبری  ــ  بنی هاشم 
پيشبرد اسالم در حّد نقش سه نفر مهاجر و گروه انصار 
حاضر در سقيفه نبود که آنان هيچ فردی از بنی هاشم را به 

آن جمع دعوت نکردند؟!
٢ــ در مذاکرات سقيفه، آنچه موجب غلبه مهاجران 
بـر انصار شد، استناد بـه قـرابت و نـزديکی ابوبکر به پيامبر 

ابوبکر  بودن  مسن تر  نيز  و  بودنش)  قريشی  علت   (به 
اوالً  که  دارد  طرح  جای  جّدی  پرسش  اين  اکنون  بود. 
اگر قريشی بودن، مالک خالفت بود، چرا در آن جمع، به 
هيچ روايتی از رسول خدا  در اين باره استناد نشد؟ 
ثانياً، بر فرض که قريشی بودن و نيز قرابت با رسول خدا 
 مالک گزينش فرد به عنوان خليفه باشد، آيا در ميان 
قريشيان، کسی از ابوبکر به پيامبر  نزديک تر نبود؟ آيا 
سابقه و قرابت بنی هاشم و در ميان آنان اميرالمؤمنين علی

، کمتر از ابوبکر بود؟ 

اما استناد به سّن ابو بکر نيز بيش از آنکه با موازين 
مالک های  با  باشد،  سازگار  نبوی   سنت  و  اسالمی 
قبيله ای عصر جاهلی انطباق داشت؛ چرا که اسالم تنها به 
شايستگی و لياقت های فردی توجه کرده است؛ از اين رو، 
رسول خدا  در آخرين روزهای حيات، اسامة بن زيد 
را که نوزده سال بيشتر نداشت، به عنوان فرمانده سپاهی 
ضمن  بود!  ابوبکر  سپاه،  آن  اعضای  از  يکی  که  برگزيد 
ــ  پيامبر  عموی  ــ  عباس  نيز،  سّن  مالک  براساس  آنکه 
به خالفت سزاوارتر بود؛ زيرا سّن او از ابوبکر بيشتر بود 

و به پيامبر قرابت زيادتری داشت.
بهترين گزينه نبود. او  ٣ــ ابوبکر به اعتراف خود، 

در خطبه ای که فردای حادثٔه سقيفه در مسجد نبوی 
ايراد کرد چنين گفت: «مرا که به زمامداری برگزيده ايد 
بهترين شما نيستم … ». بنابراين، با توجه به شتابی که 
در جريان سقيفه برای گزينش خليفه وجود داشت، بدون 
توجه به وجود گزينه های مناسب تر و بدون مشورت با عموم 
ـ کار  ـ به ويژه سران سابقه دار و مخلص صحابهـ  مسلمانانـ 
به بيعت با ابوبکر منجر شد. گفتنی است در ميان صحابه، 
شخصيتی چون امير مؤمنان علی  حضور داشت که 
در سابقٔه مسلمانی، شجاعت و درايت، امتحان خوبی پس 
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داده بود.
استمرار  واقع  در  خالفت،  و  امامت  مسئلٔه  ٤ــ 
دريافت  وظيفٔه  چند  بيان، هر  ديگر  نبوت است. به  مسير 
وحـی، اختصاص بـه پيامبر  داشت و با رحلت پيامبر 
 منقطع شد، اما مسئوليت تبيين و اجرای وحی پس 
از رحلت پيامبر  به جانشين راستين او انتقال می يابد؛ 
، نيازهای علمی و معرفتِی امت  زيرا با رحلت پيامبر 
بنابراين، کسی بايد عهده دار مقام خالفت  پايان نمی يابد؛ 
شود که با بهره مندی از علم خطاناپذير الهی، توان پاسخ 

به مشکالت و مسائل را داشته باشد و نيز با بهره مندی از 
ملکۀ عصمت، توان اجرای درست احکام الهی را داشته 
باشد.از آنجا که شناخت فردی با اين ويژگی ها از عهدٔه 
مردم عادی ساخته نيست، از اين رو، امام و خليفٔه رسول 
خدا  بايد توسط خدا و رسول او تعيين و نصب شود 
رسول  توسط  کـار  اين  گفتيم،  قبل  درس  در  چنان که  و 
خدا  و بـه امر الهی در بازگشت از َحـَجـة الــَوداع 
به  علی   اميرمؤمنان  نصب  بـا  خم،  غـدير  مـحـل  در 

امامت و خالفت انجام پذيرفت.

به نظر شما با وجود فاصلٔه اندک جريان غدير خم و رحلت رسول خدا  چرا جريان سقيفه پيش آمد؟ 

بهترين  ايشان  کردند  شايسته  و  نيک  کارهای  و  آوردند  ايمان  که  کسانی  «و  اۡلَبِريَِّة»؛  َخۡيُر  ُهۡم  ُاولِئَک  اِت  ـٰ اِلح الصّٰ َعِملُوا  َو  آَمُنوا  الَِّذيَن  «إنَّ  ١ــ 
آفريدگان اند.»

٢ــ اين حديث در بسياری از منابع شيعی و سنی نقل شده و سخن پيامبر  به قدری مشهور بوده که هرگاه علی  وارد می شد، می گفتند: 
«خيرالبرية» آمد.به عنوان نمونه بنگريد به تفسير آئه ياد شده در صفحٔه٣٧٩ از جلد٦ تفسيرالدرالمنثور،اثر سيوطی،يکی از علمای مشهور اهل سنت.

بببههههه نننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظررررر ششششششششششمممممماااااااااا بببااااااا ووووووووجججججججوووووووددد ففااصلٔه اندکک

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

پيدايش تشيع
پس از رخداد سقيفه، کسانی به مخالفت با خالفت 
برجستٔه  شخصيِت  دو  بر  افزون  برخاستند.  ابوبکر 
عبدالمطلب،  بن  عباس  و  علی   امام  يعنی  بنی هاشم، 
می توان از کسانی همچون زبير بن عّوام، خالدبن سعيد، 
و  عازب  بُراء بن  َعّمار،  ابوذر،  سلمان،  عمرو،  بن  مقداد 
ُابَّی بن کعب به عنوان هستٔه اولئه مخالفاِن خالفت برآمده 
ــ  مدعی اند  برخی  چنان که  ــ  آيا  اما  برد.  نام  سقيفه  از 
اينان پايه گذاران جريان تشيع بوده اند، يا آنکه پيشينٔه تشيع 
براساس  می گردد؟  خدا باز  رسول  حيات  دورٔه  به 

نبوی   دارد  عصر  در  ريشه  تشيع  بسيار،  شواهد 
خدا  به  رسول  خـود  ديـگـر،  کس  هـر  از  پيش  و 
اطالق  را  «شيعه»  لفظ  علی   مؤمنان  امير  پيروان 
کرده است. به عنوان نمونه، بنا به نقل بسياری از مفسران 
شيعه و اهل سنت، رسول خدا  با اشاره به آيـٔه ٧ از 
سورٔه بينه١، مصداق «خيرالبريه» را امام علی  و شيعيان 
فرمودند: « سوگند به آنکه جانم در دست  دانسته،  او 
رستگاراِن  او  شيعيان  و  علی   همانا  است،  او 
روز رستاخيزند».٢ افزون بر اين، حتی می توان پيدايش 
تشيع را به دورٔه اقامت رسول خدا  در مکه و ساليان 

  ۸۲  



نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

که  چرا  دانست؛  پيامبر  مربوط  بعثت  از  پس  آغازين 
ــ  شد  اشاره  آن  به  پيشتر  که  ــ  يوم االنذار  حديث  طبق 
رسول خدا پس از آنکه همٔه بنی هاشم در اعالم ياری 
آن حضرت دچار ترديد و سکوت شدند و امير مؤمنان علی 
فرمود:  حضرت  آن  به  اشاره  با  کرد،  آمادگی  اعالم   
برادر، وصّی و جانشين من در ميان شماست، پس  «اين، 
سخن او را بشنويد و از او اطاعت کنيد». يکی از کسانی 
که درميان آن جمع نسبت به سخن رسول خدا  اظهار 
پيدايش  می توان  ترتيب  بدين  بود.  ابوطالب  کرد،  موافقت 

تشيع را با حادثٔه يوم االنذار پيوند داد.
از شخصيت های بزرگ صحابه که در زمان رسول   خدا 
 و پس از آن حضرت، اظهار تشيع کردند و بر اين  عقيده  

سلمان، ابوذر، مقداد  ماندند، می توان به  پايبند و استوار 
رخداد  و عّمار بن ياسر اشاره کرد. اينان پس از مشاهدهٔ 
سقيفه و پيامدهای آن، به مخالفت برخاستند؛ اما به توصئه 
ـ  علی    و برای رعايت مصالح عمومی اسالم و مسلمانانـ 
ـ راه صبر و سکوِت حکيمانه را  ـ  همچون خود امام علی  
در پيش گرفتند. پس از گذشت دوران ٢٥ سالٔه سکوت، و 
، تعداد شيعيان رو به فزونی  آغاز خالفت اميرمؤمنان علی 
نهاد. در دورهٔ حاکميت معاويه، وی تالش زيادی برای محو 
دشوار  مسير  در  تشيع  اما  بست،  به کار  شيعيان  نابودی  و 
خـود، همچنان ره پيمود و بـا درايت امـامان معصوم  
توانست با وجود خطرات فراوان، به عنوان جريانی که نماد 

اسالم اصيل و ناب، است در پهنٔه تاريخ باقی بماند.

ابوذر ِغفاری
ابوذر ِغفاری (ُجۡنَدب بن ُجناده) يکی از صحابٔه برجسته  رسول خدا  و از شيعيان امير مؤمنان علی 

بود. وی پيش از بعثت رسول خدا  به توحيد روی آورده بود و با شنيدن خبر بعثت آن حضرت، با اشتياق تمام 
و  رفت  قبيله اش (ِغفار)  ميان  به  سپس  پذيرفت.  را  اسالم  مسلمان،  پنجمين  يا  چهارمين  عنوان  به  و  آورد  مکه  به  رو 
پس از غزؤه خندق به مدينه هجرت کرد و مالزم رسول خدا  گشت. در بعضی از غزوات، وی به عنوان جانشين 
رسول خدا  در مدينه ماند. در غزؤه تبوک، آن گاه که برخی تصور می کردند ابوذر نيز همچون منافقان و برخی 
از مسلمانان، از همراهی رسول خدا  پرهيز کرده، او شتِر در راه مانده اش را رها کرد و لوازم سفر  را بر دوش 
کشيد و به مسلمانان ملحق شد. رسول خدا  هنگامی که از دور او را مشاهده کرد، فرمود: «ابوذر تنها می زَيد، 
تنها می ميَرد، و تنها محشورمی شود». از رسول خدا  سخن تاريخی ديگری نيز دربارٔه ابوذر نقل شده که: 
خود  پشت  بر  را  او  از  راستگوتر  زمين  و  است  نيفکنده  سايه  ابوذر  از  راستگوتر  مردی  سر  بر  «آسمان 
، بر بيعت با او به عنوان  ،ابوذر يکی از کسانی بود که همراه امام علی  نداشته است». با رحلت رسول خدا 
امام وخليفٔه پس از پيامبر  استوار ماند و از بيعت با ابوبکر خودداری کرد. در زمان خالفت عثمان، ابوذر زبان 
به انتقاد نسبت به حيف و ميل های بيت المال توسط خليفه گشود؛ از اين رو، خليفه او را به شام تبعيد کرد. معاويه وی 
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١ــ تفاوت ديدگاه شيعيان و اهل سنت در ارتباط با مسئلٔه امامت و خالفت پس از رسول خدا  را توضيح 
دهيد.

٢ــ رخداد سقيفه را به صورت خالصه گزارش کنيد.
٣ــ  رخداد سقيفه را نقد و تحليل کنيد.

٤ــ چرا تشيع ريشه در عصر نبوی  و دورٔه مّکی دارد؟

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

١١١١١١١١١ــــــــ تففففففففففااااااااااووووتتتتتتتتتتتت دددددددييدددددگگگاااهه شيعيان وو
دددهيييددددددد

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

ــ به جز جريان غدير خم و يوم االنذار، ديگر موارد توصئه رسول خدا  در بارٔه امامت علی  را بررسی 
کنيد.

را همراه فاتحان مسلمان به ناحئه قبرس فرستاد و پس از بازگشت، چون تاب انتقادات او را نياورد، مجددًا او را به 
مدينه بازگرداند. پس از مدتی، عثمان ابوذر را به منطقٔه دور افتاده و بيابانی َربَذه تبعيد کرد. هنگام رفتِن ابوذر به ربذه 
، عمار ياسر و عبدالله بن جعفر او  ، امام حسن  ، امام حسين  ــ با وجوِد منِع عثمان ــ امير مؤمنان علی 
را بدرقه کردند. سرانجام ابوذر در تنهايی و غربت، در ربذه جان داد و توسط مالک اشتر و همراهان او که در حال 
عبور از آنجا بودند مدفون شد و راستِی سخن رسول خدا معلوم گشت که فرمود: «ابوذر تنها می زَيد، تنها 

می ميرد و تنها محشور می شود».
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خلفای نخستين

بخش چهارمبخش چهارم



بحران ارتداد 
در درس های پيشين خوانديد که پس از فتح مکه 
قــدرِت  حکومت  گسترش  و  رسول   خـدا   تـوسط 
اسالمی مدينه، قبايل ساکن در نواحی مختلف شبه جزيرٔه 
عربستان با فرستادن نمايندگانی به مدينه، اسالم و تابعيت 
از حکومت نبوی  را پذيرفتند، اما چنين نبود که همٔه 
آنان پی به حقانيت اسالم برده باشند و برخی از آنان صرفاً به 
علت گسترش قدرت اسالم، به ظاهر اظهار اسالم کردند. 
ابوبکر،  خالفت  آغاز  و  خدا    رسول  رحلت  از  پس 
شورش  به  سر  پيش گرفته،  در  ارتداد  راه  قبايل  اين گونه 
برگشتگان  دين  از  يا  مرتدان  گروه  به  اينان  برداشتند. 
معروف شدند. به جز اينان، چند تن نيز با ادعای دروغين 

دوران خالفت ابوبکر ، عمر و عثمان شتم
س ه

در

٨

مقدمه 
به  به ترتيب  عثمان  ،  و  عمر  او  ،  از  پس  و  شد  خالفت  مقام  عهده دار  ابوبکر  سقيفه  ،  رخداد  از  پس 
عنوان خليفههٴ ٴ دوم و سوم ايفا نقش کردند. دورههٴ سه خليفههٴ نخستين دوراني حساس و پرحادثه بود. 
 فتوحات با  عمدتًا  نيز  عمر  خالفت  دورههٴ  بود.  همراه  دروغين  پيامبران  و  ارتداد  جريان  با  ابوبکر،  دورههٴ ٴ 
او  قتل  و  شورش  به  نيز  عثمان  خالفت  دورههٴ  بود.  مقارن  العرب  جزيرة  همسايههٴ  کشورها  در  مسلمانان 

انجاميد. در اين درس  ، به طور گذرا به اين رخدادها اشاره خواهد شد.  

پيامبری، عده ای را دور خود جمع کردند و راه مخالفت 
با حکومت مدينه را در پيش گرفتند.١ 

ابوبکر پس از استقرار بر مسند خالفت، سپاهيانی 
را گردآوری و برای مقابله با مرتدان و مدعيان نبوت اعزام 
کرد. يکی از درگيری های خونين ميان سپاه مسلمانان و 
دروغين، يعنی ُمَسۡيلَمه  پيامبر  سپاه فراهم آمده توسط دو 
مسيلمه  و  قتل  به  که  داد  رخ  يمامه  منطقٔه  در  و ِسجٰاح، 
شهادت عدٔه زيادی از مسلمانان انجاميد.تعداد شهدا  را 
١٢٠٠ نفر گفته اند که هفتصد نفرشان حافظ قرآن بودند! 

سجاح نيز فرار کرد و بعدها به اسالم گرويد. 
شد  سرکوب  تدريج  به  نيز  مرتّدان  ديگر  تحرکات 
مـختلف  مناطق  بـر  مجددًا  تـوانست  مـدينه  حکومت  و 

١ــ اينان عبارت بودند از: َاسود َعنسی، ُمَسۡيَلمه بن َحبيب، ِسجٰاح بنت حارث، و ُطَليۡحة بن ُخَوۡيَلد.   ۸۶  



مـرتـدان،  سرکـوب  جريان  در  يـابد.  تسلط  جزيرة العرب 
ابـوبکر  خـالفت  بـه  نسبت  قبايل کـه  افراد و  بـرخـی از 
بيت  اهل  از  فـردی  خـالفت  انتظار  و  بـودند  معترض 
رسول خدا  را داشتند، نيز مورد هجوم واقع شدند 
و  گروه ها  اين  شد.  برخورد  مرتدان  همچون  آنان  با  و 
پيامبر   خليفٔه  عنوان  به  را  ابوبکر  که  آنجا  از  قبايل 
امتناع  او  نمايندگان  به  زکات  پرداخت  از  نمی شناختند، 

ورزيدند؛ از اين رو، با عنوان مانعان زکات با آنان برخورد 
شد١ و اين در حالی بود که آنان نسبت به اصل حکم زکات 
اعتراضی نداشتند. در برخی از منابع تاريخی، سخنان و 
شده  نقل  اهل بيت   خالفت  از  دفاع  در  اينان  اشعار 
که  بودند  کسانی  نيز  زکات  مانعان  از  برخی  البته  است. 
پرداخت زکات به کسانی غير از رسول خدا  را نوعی 

باج خواهی قلمداد می کردند.

رحلت  از  پس  مسلمان،  ظاهر  بـه  عـرب های  از  گـروهی  چرا  شما  نظر  بـه  اسالم،  ذاتی  جذابيت های  وجود  با 
رسول خدا  راه ارتداد در پيش گرفتند؟

لشکر اسامه (آزمايش امت)
اقـدامات  بـيـان  ضمن  پيشين  ،  درس هـای  در 
تالش  به  زندگی،  روزهای  واپسين  در  رسول خدا  
فرماندهی  به  روم،  مرز  به  سپاهی  اعزام  برای  حضرت  آن 
«اسامة بن زيد» اشاره شد. نکتٔه قابل تأمل در اين اقدام 
، تعيين يک فرد جوان به عنوان فرماندٔه  رسول خدا 
اين سپاه بود. اين کار در حالی انجام گرفت که در ميان 
اصحاب شرکت کننده در آن سپاه، بسياری از صحابٔه ُمسن 
و با سابقه حضور داشتند. اقدام مزبور توسط رسول خدا 
 معنايی جز اين ندارد که آن حضرت قصد مخالفت 
متوليان  و  مسئوالن  تعيين  در  جاهلی  معيارهای  با  عملی 
خود  خودی  به  بودن  ُمسن تر  زيرا  است؛  داشته  را  امور 
حکايت از شايستگی بيشتر ندارد. و از سوی ديگر، اين 
اقداِم نبوی  پاسخی عملی به آن چيزی بود که پس از 

رحلت ايشان به عنوان مالک برتری خليفٔه اول (ابوبکر) 
مطرح شد؛ يعنی سّن بيشتر و قرابِت نََسبی با پيامبر   از 
برخی  کارشکنی  علت  به  اسامه  سپاه  قريش.  قبيلٔه  طريق 
از اصحاب رسول خدا  تا زمان رحلت آن حضرت 
اعزام نشد. پس از استقرار ابوبکر بر مسند خالفت، سپاه 
ُاسامه با اصرار و شتاب خليفه به مرز روم اعزام شد.تأکيد 
رسول خدا  برای حرکت سپاه اسامه،به منظور خارج 
بار،  اين  بود،اما  مدينه  از  علی    امام  مخالفان  شدن 
خالفت  مخالفان  شدن  خارج  برای  سپاه  اعزام  در  عجله 
ابوبکر بود! از اين رو، ابوبکر با اخذ اجازه از اسامه، ُعمر 

را از اين اعزام معاف کرد!
درگيری  و  شام  مرز  به  اعزام  از  پس  اسامه  سپاه 
جنگ  در  اين  پيش از  گروه هايی که  با  منطقٔه «ُابنٰی»  در 
بازگشت.  مدينه  به  بودند،  جنگيده  مسلمانان  با  موته 

اسسالال ذاتی  جججججججججذذذذذذذاابييييتتتتت هههاااییی  ووووووووووووووووووجججججججججججججججووووووووووودد    بااااااااااا 
رررررراه اااارتداد در پيش گ رررسسسسسوووووللللل خخخخخخدددددداااااااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

١ــ يکی از اين افراد، مالک بن ُنَوۡيره از قبيلٔه بنی َيربوع بود. خالد بن وليد که از سوی ابوبکر برای سرکوب اعتراضات گسيل شده بود، وی و 
تعدادی از افراد قبيله اش را کشت و همسر او را نيز مورد تعّدی قرار داد. متأسفانه، ابوبکر نسبت به رفتار يادشده از خالد بن وليد واکنشی نشان نداد و آن 
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و  ابوبکر  توسط  سپاه  اين  اعزام  می توان  بنابراين، 
تحقق نيافتن اعزام آن در اواخر عمر رسول خدا  
و  آورد  شمار  به  اسالم  امت  برای  عجيب  آزمايشی  را 
پيامبر  دستورهای  به  صحابه  از  برخی  پايبندی  ميزان 

سنجيد. را  خدا 

فتوحات مسئلۀ  و  دوم  خليفۀ 
سه  و  سال  دو  از  پس   ابوبکر  خالفت  دورٔه 
لحظات  واپسين  در  او  و  يافت  پايان  روز   چند  و  ماه 
خطّاب  بن  ُعَمر  مکتوب،  وصيت نامه ای  طی  حيات، 
کرد.  نصب  و  معرفی  خود  جانشين  به  عنوان  را 

ُعَمر،  خالفت  دورٔه  رخدادهای  مهم ترين  از  يکی 
جزيرٔه  شبه  اطراف  مختلف  مناطق  در  فتوحات  انجام 
خالفت  دورٔه  به  فتوحات  پيشينٔه  اما  بود.  عربستان 
شورش  نشاندن  فرو  از  پس  وی  می گردد.  باز  ابوبکر 
بر  نسبی  تسلط  و  سياسی  مخالفان  سرکوب  و  مرتدان 
طائف،  مکه،  مردم  به  نامه هايی  ارسال  ضمن  اوضاع، 
جهاد  به  را  آنان  نجد،  و  حجاز  عرب های  تمام  و  يمن 
موجود  غنائم  وعدٔه  نامه ها،  همين  در  او  خواند.  فرا 
در روم را نيز به آنان داد. به دنبال آن، نيروهای نظامی 
به سوی  ٦٣٣م،  هجری/  دوازدهم  سال  در  مسلمانان 
فرمانده  سه  با  لشکر  سه  ابوبکر  کردند.  حرکت  شام 

«ام ابيها» بــه معنای «مـادر پدرش» يکی از لقب های مشهور حضرت فاطمه  دختر گرامی 
پيامبر اکرم  است.آن حضرت ــ بنا بر نقِل مشهور ــ در پنجمين سال بعثت رسول خدا متولد 
همراه  مالزم،  همواره  امـا  داد،  دست  از  سالگی  پنج  در  ـ   را  خديجه   ـ حضرت  ــ  مادرش  شد.او 
و يـار پدر بود. پس از هجرت رسول خدا  به مدينه، فاطمه    نيز هجرت کرد و پس از جنگ 
مهم ترين  عنوان  به  فاطمه      مدينه،  دورٔه  حوادث  در  درآمد.  علی   اميرمؤمنان  همسری  به  بدر 
يار و غم خوار پدر، مائه تسلّی خاطر رسول خدا  بود؛ به عنوان مثال، هنگامی که در جنگ اُحد، 
رسول خدا  مجروح شد، فاطمه   به مداوای پدر پرداخت. او به عنوان برترين و با فضيلت ترين 
پس  بازگويد.  برايشان  را  دينی  احکام  تا  بود  مسلمان  زنان  مراجعٔه  محل  همواره  پيامبر   دختران 
، حضرت فاطمه  مدتی بسيار اندک در قيد حيات بود و پس از مدتی  از رحلت رسول   خدا 
پدر،  دوری  بـر  عالوه  او،  رنجوری  سبب  رسيد.  شهادت  بـه  سالگی  هجده  در  رنج،  تحمل  و  بيماری 
ظلم و تعدی نسبت بـه او و همسرش، علی  و غصب حقوق اهل بيت  پس از رسول خدا  
و نيز محروميت امت از مسير اصلی هدايت بود.ميان فـاطمه  و رسول خـدا  رابطٔه عـاطفی 
داده شد. يکی از معانی اين  عميقی مطرح بـود، و لقب ام ابيها تـوسط رسول خدا  به فاطمه 
لقب آن است کـه بـقـای آثـار رسالت رسول خـدا  بـه وسيلٔه امـامـانی است کـه همگی آنـان از 

نسل حضرت زهرا  هستند.

يک توضيحيک توضيح
ام  ابيهاام  ابيها
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همراه  به  را  جراح  ابوُعبَۡيدٔه  بعد  مدتی  و  داد  ترتيب 
را  کل  فرماندهی  و  کرد  ملحق  آنان  به  کمکی  نيرويی 
موجب  شام  در  مسلمانان  پيروزی های  سپرد.  او  به  نيز 
وحشت هراکليوس ــ امپراتور روم ــ شد. از اين رو، 
جبهٔه  نداد.  نتيجه  او  تالش  اما  افتاد،  نيرو  تهئه  فکر  به 
در  شد،  گشوده  ابوبکر  خالفت  عصر  در  که  ديگری 
ساسانی  شاهان  حاکميت  تحت  که  بود  عراق  ناحئه 
زمان  در  داشت.  قرار  آنان  دست نشاندٔه  حکومت  يا 
ابوبکر بخش هايی از عراق فتح شد و فتح کامل آن در 

گرفت.  صورت  ُعمر  خالفت  دورٔه 
يافت.  ادامه  فتوحات  ُعمر  خالفت  دورٔه  در 
توسط  بيت المقدس  محاصرٔه  به  شام  فتوحات  ادامٔه 
منجر شد و مردم مسيحی شهر حاضر به صلح  مسلمانان 

دولت اسالم در عصر پيامبر خدا  و فتوحات عصر راشدين، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

شهر  اين  به  خليفه خود  شخص  آنکه  بر  مشروط  شدند؛ 
بيايد و پيمان صلح را امضا کند. ُعَمر نيز پس از مشورت 
با اصحاب رسول خدا  و با تشويق امير مؤمنان علی 
بيت الَمۡقِدس  به  هجری  هفدهم  يا  شانزدهم  سال  در   
رفت و تعهدات متقابلی ميان مسلمانان و مسيحيان امضا 
جانی  و  مالی  تأمين  بر  افزون  کردند  تعهد  مسلمانان  شد. 
در  را  يهوديان  نکنند؛  تخريب  را  کليسايی  مسيحی،  مردم 
بيت الَمۡقِدس ساکن نکنند؛ صليبی شکسته نشود و اجباری 
مالياتی  شدند  متعهد  نيز  مسيحيان  نباشد.  دينداری  در 
همچون مردم مدائن بپردازند؛ در مهاجرت از بيت الَمۡقِدس 
يا سکونت در آن شهر مختار باشند و با روميان همکاری 

نکنند.
  ۸۹  جبهٔه ديگر فتوحات، در شمال افريقا بود. زمانی که 



اجازه  او  از  عاص  َعمروبن  می بُرد،  سر  به  شام  در  ُعمر 
خواست که برای فتح مصر حرکت کند و با موافقت ُعمر، 

طی دو سال، مناطق زيادی از مصر فتح شد. 
فتح ايران در زمان خالفت ُعَمر به وقوع پيوست. 
به  که  هجری  سيزدهم  سال  در  (پُـل)  ِجسر  نبرد  از  پس 
رخ  ديگری  درگيری های  شد،  منجر  مسلمانان  شکست 
داد که با پيروزی مسلمانان همراه بود؛ از جمله درگيری 
قادسيه  منطقٔه  در  هجری١  چهاردهم  سال  در  که  مهمی 

صورت گرفت، فرماندٔه سپاه ساسانی ــ رستم فرخزاد ــ 
کشته شد و آنان شکست خوردند. نبرد قادسيه، زمينه ساِز 
شد.  هجری  شانزدهم  سال  در  مدائن٢  به  مسلمانان  حملٔه 
عنوان،  به  که  بود  تيسفون  مدائن،  شهرهای  از  يکی 
در  می رفت.  شمار  به  ساسانی  شاهان  زمستانی  پايتخِت 
تصرف  به  گرانبهايش  خزائن  و  تيسفون  مسلمانان  حملٔه 
يزد   گرِد  ساسانی  ــ  پادشاه  مدائن،  سقوط  با  درآمد.  آنان 
شرقی  نواحی  به  اطرافيانش  و  خانواده  همراه  به  ــ  سوم 

سهم دريافتیافراد و گروه ها
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( عباس بن عبدالمطلب (عموی پيامبر 
( عايشه (همسر رسول خدا 

ديگر همسران پيامبر
مهاجرانی که در جنگ بدر حضور داشتند
انصاری که در جنگ بدر حضور داشتند

اسامة بن زيد و عمر بن ابی سلمه
حاضران در جنگ احد و پس از آن تا صلح حديبيه

حاضران در حوادث پس از صلح حديبيه و کسانی که قبل از فتح مکه هجرت کرده بودند
فرزندان جوان مهاجران و انصار

کسانی که پس از فتح مکه مسلمان شدند
کسانی که در حوادث پس از رحلت رسول خدا  حضور داشتند

زنان کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند
زنان کسانی که در حوادث پس از بدر تا صلح حديبيه حضور داشتند

زنان کسانی که در حوادث پس از صلح حديبيه حضور يافتند
زنان کسانی که در جنگ قادسيه حضور داشتند

اهل يمن و قبيله قيس در شام و عراق

١٢٠٠٠ درهم
١٢٠٠٠ درهم
١٠٠٠٠ درهم
٥٠٠٠ درهم
٤٠٠٠ درهم
٤٠٠٠ درهم
٤٠٠٠ درهم 
٣٠٠٠ درهم
٣٠٠٠ درهم
١٠٠٠ درهم

بسته بـه ميزان حضور در جنگ ها،٢٥٠٠ 
درهم، ٢٠٠٠ درهم، ١٥٠٠ درهم، ١٠٠٠ 

تا ٢٠٠ درهم
٥٠٠ درهم
٤٠٠ درهم
٣٠٠ درهم
٢٠٠ درهم

٢٠٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠ تا ٣٠٠ درهم

نظام طبقاتی تقسيم بيت المال که توسط عمر (خليفۀ دوم) ابداع شد.

مأخذ: ماوردی، االحکام السلطانيه ،ص٢٠٠؛ ابن ابی الحديد، شرح نهج البالغه، ج ١٢، ص ٢١٤.

١ــ و بنابر روايات ديگر پانزدهم يا شانزدهم هجری. 
٢ــ مدائن، مجموعه ای از چند شهر در عراق به فاصلٔه حدود ٣٢ کيلومترِی جنوب شرقِی بغداد بر دو سوی ساحل دجله بوده است.   ۹۰  



و  مسلمانان  بين  الفتوح)  (فتح  نهايی  نبرد  گريخت.  ايران 
بيست ويکم  سال  در  و  نهاوند  منطقٔه  در  ساسانی،  سپاه 
هجری رخ داد که به شکست ايرانيان و شهادت تعدادی 
از مسلمانان منجر شد. ادامٔه فتح ايران تا منطقٔه خراسان 
دورٔه  اواخر  در  ارمنستان  و  آذربايجان  مناطق  فتح  نيز  و 
انجام  به  عثمان  خالفت  دورٔه  در  سپس  و  ُعمر  خالفت 

رسيد.

شيوۀ ادارۀ امور
دورٔه خالفت عمر حدود ده سال به طول انجاميد. 
عنوان  به  داشت.  خاصی  روش های  امور  ادارٔه  در  وی 
مثال، او از همان آغاز خالفت به سختی با نقل و نيز کتابت 
احاديث نبوی  به مخالفت برخاست! از اين  رخداد 
ياد  حديث»  تدوين  و  نقل  عنوان «منع  با  تاريخی  منابع  در 
هجری  اّول  قرن  پايان  تا  ضعف  و  شدت  با  که  می شود 
از  خدا  کتاب  حفظ  را  کار  اين  دليل  ُعمر  يافت.  ادامه 
مسلمانان  برای  قرآن  بودن  کافی  نيز  و  قرآن  غير  با  خلط 
می دانست! و اين در حالی بود که رسول خدا   بر ثبت 
دليل  محققان،  اعتقاِد  به  داشت.  تأکيد  روايات  تدوين  و 
گسترِش  از  جلوگيری  حديث،  تدوين  و  نقل  منع  اصلِی 
رواياِت مربوط به شأن و جايگاه اهل بيت عليهم السالم ــ 

به ويژه مسئله امامت و خالفِت آنان ــ بوده است.
و  دين  فهم   در  شخصی  نظرات  و  رأی  بر  تکيه 
دورٔه  در  دوم  خليفٔه  ويژگی های  ديگر  از  امور،  اجرای 
و  نظرها  ِاعمال  برخی  سبب  ويژگی   اين  اوست.  خالفت 
اجتماعی اسالم شد، که به  عبادی و  ابداعات در احکام 

عنوان نمونه می توان به حذف «حیّ علی خير العمل» از 
اذان اشاره کرد. او با اين توجيه که اکنون دورٔه فتوحات 
و جهاد است و اگر مردم، نماز را بهترين عمل بدانند به 
جهاد نمی روند گفتن اين جمله را منع کرد! و اين در حالی 
بود که مردم در زمان رسول خدا   اين جمله را در 

اذان می گفتند و به جهاد نيز می  رفتند.
بـه  موارد  از  بعضی  در  دوم  خليفٔه  که  گفتنی است 
به  که  می پرداخت  خدا      رسول  اصحاب  بـا  مشورت 
عنوان نمونه، می توان به مشورت او هنگام جنگ با روم و 
ايران اشاره کرد. او همچنين پس از مشورت با اصحاب 
هجرت    ، علی اميرمؤمنان  توصئه  به  بنا  پيامبر  
رسول خدا  را به عنوان مبدأ تاريخ مسلمانان اعالم 
کرد.١ دورٔه خالفِت ده سالٔه ُعمر با کشته شدنش به دست 
غالمی به نام «ابولؤلؤ» در اواخر ذی حجه سال ٢٣ هجری 

به پايان رسيد. 

خالفت عثمان و گسترش فتنه و آشوب 
پايان خالفت عمر نيز به بازگشت خالفت به مسير 
اصلی ــ کـه رسول خـدا  در غدير خم ترسيم کرده 
ـ   نينجاميد. ُعمر پس از آنکه توسط ابولؤلؤ مجروح  بود   ـ
شد، شورايی متشکل از شش نفر٢ تشکيل داد تا از ميان 
خود يک نفر را برگزينند. او مقرر کرد در اين شش نفر اگر 
اقليتی در برابر اکثريت قرار گرفتند، بايد گردن اقليت زده 
شود و اگر سه نفر در برابر سه نفر ديگر واقع شدند، رأی 
کسانی مقدم است که عبدالرحمان بن عوف (شوهر خواهر 
است  گويايی  دليل  خود  اين  و  آنهاست!  بين  در  عثمان) 

١ــ شايان ذکر است که خود رسول خدا  نيز هجرت را مبدأ تاريخ گذاری حوادث قرار داده بود و اميرمؤمنان علی  درحقيقت، سّنت 
رسول خدا  را ياد آور شد.

٢ــ امير مؤمنان علی  از بنی هاشم، عثمان از بنی اميه، طلحه از بنی تَۡيم، زبير از بنی هاشم، سعدبن ابی وقاص از بنی زهره و عبدالرحمان بن عوف 
  ۹۱  از بنی زهره.



گزينش  نفره،  شش  شورای  تعيين  از  اصلی  هدف  آنکه  بر 
عثمان بود و سرانجام نيز عثمان به عنوان خليفٔه برآمده از 

اين شورا به مسلمانان معرفی شد١. 
عثمان بن عّفان فردی بود از خاندان بنی اميه که در 
حوادث  از  برخی  در  هجرت،  از  پس  و  آورد  اسالم  مکه 
همراه پيامبر  بود٢. در زمان ابوبکر، او از افراِد نزديک 
نيز  عمر  دورٔه  در  می آمد.  شمار  به  وی  کاتب  و  خليفه  به 
نفوذ قابل توجهی داشت و در آن شرايط، نمايندٔه بنی اميه 
شمرده می شد؛ چنان که علی  نيز نمايندٔه بنی هاشم بود 
و اين دو، بيشترين احتمال و زمينه برای جانشينی ُعمر را 

دارا بودند. 
پس از گزينش عثمان به خالفت، وی برجای رسول 

ـ واگذار کرد و عبدالرحمان نيز اعالم کرد خواهان  ـ عبدالرحمان بن عوفـ  ١ــ از آنجا که سعد بن ابی وقاص حق رأی خود را به هم قبيله ای خودشـ 
خالفت منحصر در علی  و عثمان بود.  خالفت نيست و زبير نيز حق خود را به علی   وانهاد و طلحه نيز در مدينه حضورنداشت، بنابراين، عمالً 
ابن عوف به علی  پيشنهاد کرد که خالفت را به شرط عمل به کتاب خدا، سنت پيامبر  و سيرٔه ابوبکر و ُعمر بپذيرد، اما امام علی  تنها شرط عمل 

به کتاب خدا و سنت پيامبر  را پذيرفت و چون عثمان شرايط عبدالرحمان بن عوف را پذيرفت، به خالفت برگزيده شد! 
٢ــ وی در غزؤه بدر حضور نداشت. در غزؤه احد جزِء فراريان بود و در جريان حديبيه به نمايندگی از رسول خدا  به ميان قريش رفت.

٣ــ وی به تصور اين که هرمزان ــ که مردی ايرانی بود ــ و همسر و دختر ابولؤلؤة در قتل عمر دست داشته اند، آنان را مظلومانه کشت. 

که  بود  حالی  در  اين  و  نشست  او  منبر  روی  خدا  
الله  رسول  مکان  از  پايين تر  پلّه  دو  عمر  و  پلّه  يک  ابوبکر 

 می نشستند! 
قصاص  حکم  اجرای  عدم  او،  اقدام  نخستين 
عبيدالله بن عمر بود که به خون خواهی پدرش (ُعَمر) سه 
بی گناه را به قتل رسانيده بود!٣ اين کار موجب انتقاد برخی 

از صحابه نسبت به عملکرد خليفه شد. 
در  وی  کرد.  خالفت  سال  دوازده  حدود  عثمان 
کرد،  عمل  معتدل  و  آرام  نسبتاً  خالفت  اّوِل  سال  شش 
اما در نيمٔه دوم حکومتش به ايجاد دگرگونی در ساختار 
کردن  استوار  برای  پرداخت. او  گوناگون  مناطق  سياسی 
نفوذ امويان، بسيار تالش کرد که سبب اعتراض اصحاب 

 قريششجره نامۀ عثمانشجره نامۀ عثمان
                                           

                                      قصی بن کالب

                                         عبد مناف

                      هاشم                               عبدشمس
                                                      ُاَمّيه (جد بنی اميه)

                                       حرب                        ابوالعاص

                                     ابوسفيان              َحَکم                 َعّفان 

                                       معاويه                        مروان             عثمان (خليفٔه سوم) 

...
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١ــ او در کوفه اقدام به شرابخواری کرد و با همان حال به نماز صبح حاضر شد و آن را چهار رکعت به جا آورد که با اعتراض صحابه، عثمان به ناچار 
او را عزل کرد و در مدينه توسط امام علی  حّد شرابخواری بر او جاری شد.

٢ــ عّالمٔه امينی در جلد هشتم کتاب ارزشمند الغدير،(ج ٨، ص ٢٨٦)، جدولی از بخشش های سومين خليفه ارائه کرده است.
٣ــ عّمار ياسر به جرم اعتراض، به دستور عثمان مضروب شد. عبدالله بن مسعود مورد اهانت قرار گرفت و پهلويش شکست. ابوذر نيز به شام و 

سپس ربذه تبعيد شد و به تنهايی در آنجا درگذشت.

در  مستقيمی  نقش  که  عثمان  اقدامات  از  يکی 
شورش مسلمانان بر ضد او داشت، نصب عبدالله بن ــ 
علت  به  وی  بود؛  مصر  حاکم  عنوان  به  َسۡرح  سعد   بن  ابی 
حضرت  آن  سوی  از  خدا   رسول  زمان  در  ارتداد، 
مطرود و محکوم شده بود. رفتار ظالمانٔه او با مردم مصر 
و اصرار عثمان بر ابقای وی، موجب اعتراض مصريان 

بر عثمان شد.
عثمان دارای روحيه ای اشرافی بود. وی در مدينه 
خانه ای سنگی و محکم با درهای چوبی زيبا برای خود 
اموال  از  زيادی  بخشش های  و  بذل  همچنين  کرد.  بنا 
به  را  فدک  وی  داشت!  خود  بستگان  به  نسبت  عمومی 
کالن  مهريه های  و  بخشيد  ــ  حکم  بن  مروان  ــ  دامادش 

زمينه ساز  موارد،  اين  همٔه  کرد.٢   مقرر  همسرانش  برای 
اعتراضات صحابه برضد عثمان شد، اما برخورد عثمان با 

آنها مناسب نبود.٣  
مردم مصر نيز طی نامه ای، به عثمان تذکر دادند و 
با  و  آمدند  مدينه  به  کوفه  مردم  و  آنان  از  شماری  نهايتاً 
اخذ تعهد از عثمان به سمت مصر بازگشتند. آنان در ميانٔه 
مصر  سوی  به  شتاب  با  که  برخوردند  عثمان  غالم  به  راه 
معترضان، خطاب به  مجازات  مبنی بر  نامه ای  می رفت و 
مدينه  به  معترضان  اين رو،  از  داشت!  خود  با  مصر  والی 
عثمان،  خانٔه  محاصرٔه  روز  چهل ونه  از  پس  و  بازگشتند 

نهايتاً وارد خانه اش شدند و او را کشتند. 

چچچچچچچچچررررااااااااااا رررررففففففففتتتااااررررررررررر خخخخخخخلللليييييييففففففههههٔه سسسوومم در شششچرا رفتار خليفٔه سوم در شش سال  اول و شش سال دوم دورٔه خالفت تفاوت داشت؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

العاِص  ابی  بن  َحَکم  او  نمونه،  به عنوان  شد.  پيامبر  
آغاِز  همان  در  بود،   پيامبر   تبعيدی  که  را  اموی 
حکومت به مدينه فراخواند و مسئوليِت جمع زکات قبيلٔه 
خزاعه را به وی سپرد! دو دخترش را به عقد دو پسر او 
ــ مروان و حارث ــ درآورد. مروان را کاتب و همه کارٔه 

بازار  بر  نظارت  مسئول  را  حارث  و  کرد  خود  حکومت 
مدينه نمود. عثمان، اموال بسياری را بدون حساب و کتاب، 
به َحَکم و فرزندانش و ديگر امويان بخشيد. وی همچنين، 
وليد بن ُعقبه را که قرآن، وی را فاسق خوانده بود و رسول 

خدا  به او وعدٔه جهنم داده بود، حاکم کوفه کرد!١ 

  ۹۳  



علل پيروزی مسلمانان در فتوحات 
در اين باره به چند نکته بايد توجه داشت:

١ــ ارادٔه مسلمانان که از ايمان دينی آنان و تعاليم پيامبر گرامی  بر می خاست.
٢ــ وعدٔه پيروزی بر روم و ايران که پيامبر اکرم  به مسلمانان داده بود،اعتماد به نفس بااليی 

در آنان ايجاد کرده بود.
٣ــ سهم بزرگی که جنگ جويان از غنائم می بردند، موجب تقويت انگيزٔه آنان بود. 

٤ــ رفتار نامناسب رومی ها با مردم شام، و وجود اختالفات مذهبی ميان مسيحيان شام و مسيحيان 
روم نوعی دلزدگی در ساکنان شام پديد آورده بود.

٥  ــ ضعف دولت ساسانی پس از خسرو پرويز و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر تودٔه مردم در 
نتيجه جنگ های طوالنی مدت با روم موجب عدم پشتيبانی ايرانيان از دولت ساسانی بود.

٦  ــ فقدان جذابيت در دين زرتشتی در برابر جذابيت های اسالم.
 . ٧  ــ رفتار همراه با عدالت غالب فاتحان مسلمان، تحت تأثير آموزه های نبوی 

١ــ جريان مرتدان يا از دين برگشتگان را شرح دهيد.
٢ــ به جز پيامبران دروغين،نيروهای اعزامی توسط ابوبکر با چه گروه هايی جنگيدند؟

٣ــ سبب عدم اعزام سپاه اسامه در عصر رسول خدا  و اعزام آن در عصر ابوبکر را بيان کنيد.
٤ــ ايران چگونه فتح شد؟

٥  ــ چه عوامل و زمينه هايی سبب شورش بر ضد عثمان و قتل او شد؟

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١١١١١١١١١ــــــ جججججججججررررررييييييييااااااااااااننن ممممممررررررتتتتتتتتدددددددداااانن يياا اازز دين بر
دروغين،ني ان پپپپپپيييياااااممممممببب جججزززززز بببهههههه ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

، ويژگی های اخالقی آن حضرت را برای دوستانتان  ١ــ ضمن مطالعٔه يکی از آثار مربوط به حضرت زهرا 
توصيف کنيد.

٢ ــ با وجود سيرٔه نبوی  در تقسيم مساوی بيت المال، چرا خلفای دوم و سوم روشی ديگر را در پيش گرفتند؟ 
ضمن تحقيق دربارٔه علت اين اقدام، چگونگی عملکرد امام علی  را در اين باره ضمن گزارشی ارائه کنيد.    ۹۴  



از تولد تا هجرت 
امير  مؤمنان علی       در سال سی ُام عام الفيل  (ده   سال 
بـن  بـــوطالب  ا آمــد.پــدرش،  دنيا  بــه   بعثت)   از   پيش 
رسوِل  گرامی  عموی  ــ  َمناف  بن عبد  عبدالمطلب   بن هاشم 
خدا   ــ   و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد َمناف 
بود. بنابراين، نََسب آن حضرت از سوی پدر و نيز از سوی 
مادر به هاشم منتهی می شد. يکی از ويژگی های منحصر به 
که مرتبط با والدت اوست، تولدش  فرد امير مؤمنان علی 

نهم
س 
در

٩

مولود کعبه (امام علی  قبل از خالفت)

مقدمه 
امير مؤمنان علي      در مجموعِ عمرِ ٦٣ سالههٴ خود سه دوره را طي کرد. نخست، دورههٴ ٴ معاشرتش 
مختلف  صحنه ها  در  حضرت،  آن   ِ برادر منزلت  با  و  يار  نزديک ترين  عنوان  به  که  خدا   رسول  با 
حضور جد داشت. دورههٴ ٴ دوم  ، عصر خلفا سه گانه است که حدود ٢٥ سال طول کشيد و امير مؤمنان 
علي   چنان عمل کرد که مصالح اسالم و مسلمانان تأمين شود. اما پنج    سالههٴ آخرِ عمرِ حضرت به مسائل 
دشوار و پيچيدههٴ خالفت گذشت و نهايتًا به شهادتش انجاميد. اين درس گذر است بر تاريخ زندگي آن 

حضرت قبل از خالفت  . 

درون خانٔه کعبه است؛ امتيازی که قبل و بعد از او نصيب 
هيچ کس ديگری نشده است و تنها مادر گرامی آن حضرت 
اين اجازه را يافت که در پاسِخ دعايش، از شکاف پديد   آمده 
بر ديوار کعبه در آن لحظه، وارد کعبه شود و فرزندش را با 
اين  آورد.  دنيا  به  کعبه  درون  در  آسمانی  شکوهی  و  جالل 
و  شيعه  محدثان  از  بسياری  توسط  تاريخی  عجيِب  رخداِد 

سّنی نقل شده است.

  ۹۵  



١ــ تولد امام علی  در جمعه ١٣رجب سال ٣٠ عام الفيل در کعبه

٢ــ رفتن امام علی   از حدود ٦ سالگی به خانۀ خديجه   و تربيت در دامان رسول خدا    و خديجه  
٣ــ اسالم آوردن امام  علی  در سن ده سالگی

٤ــ اقامۀ نخستين نماز جماعت به امامت رسول الله همراه امام علی   و خديجه در مسجد الحرام به سمت بيت المقدس در نخستين سال های بعثت
٥    ــ واقعۀ «حديث الدار» در خانۀ خديجه، دعوت آل عبدالمطلب به اسالم و پذيرش اسالم توسط امام علی  به عنوان اولين مسلمان و اعالم امامت 
: ان هذا اخی و وصيی، و خليفتی فيکم،  آن حضرت توسط پيامبر     (نزول آيۀ «انذر عشيرتک االقربين» و فرمايش رسول الله  دربارۀ امام علی 

فاسمعواله و أطيعوه)
٦  ــ ليله المبيت يا شب بيتوتۀ امام علی  در خانۀ خديجه در رختخواب رسول الله   در شب هجرت به مدينه در سال ١٣ بعثت و نزول آيۀ: «و 

من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات الله» دربارۀ امام علی  
٧ــ رفتن بر فراز شانۀ رسول الله    برای تخريب بتها در داخل مسجد الحرام 

مأخذ: اطلس شيعه،رسول جعفريان

  ۹۶  



بـود که او  ديگر آن حضرت اين  افتخار و فضيلت 
ـ     از  ـ     ابوطالب     ـ بنا   بـه پيشنهاد  رسول خدا  بـه پـدرش    ـ
همان اوان کـودکــی بــه خــانٔه پيامبر    برده شد و   تحت    
تعليم   و  تـربيت     آن   حـضرت   قـرار  گـرفت.پس   از   بعثت  رسول

،علی  اولين ايمان آورنده به آن حضرت بود.   خدا

در ساليان آغازين بعثت، و در جريان «يوم اإلنذار» نيز که 
پيامبر اکرم     خويشان خود را پس از يک ميهمانی به 
ميان  از  پاسخگو  تنها  علی   فراخواند،  خويش  ياری 
جمع بود. از اين رو، در آن مجلس، رسول خدا  او را 

به عنوان برادر، وصّی و جانشين خود معرفی کرد. 

به نظر شما چرا رسول خدا     در آغاز بعثت و در حالی که هنوز اسالم قدرتی نيافته بود، مسئلٔه جانشينی 
خود را مطرح کرد؟ 

در سختی های طاقت فرسای دورٔه مکه، که مشرکان 
از هر راه ممکن برای جلوگيری از گسترش اسالم بهره 
می بردند، علی   هرگز از رسول خدا  جدا نگشت 
و خود را سهيم در رنج های آن حضرت نمود. در سال 
عازم  زيدبن حارثه  رسول خدا  و  همراه  بعثت به  دهم 
طائف شد و آن گاه که مشرکان طائف، کودکان و ديوانگان 
تحريک  سنگ،  پرتاب  با  طائف  از  آنان  راندن  برای  را 
کردند، علی   خود را سپر بالی آن حضرت قرار داد. 
اما يکی از مهم ترين صحنه های ايثار و همراهی علی  
نسبت به رسول خدا    هنگام هجرت آن حضرت بود. 
، علی    در شب هجرت، بنا به توصئه رسول خدا  
به جای آن حضرت در بستر خوابيد تا مشرکان تصور کنند 
پيامبر   همچنان در خانٔه خويش است. اين جانفشانی 
علی      در آئه ٢٠٧ از سورٔه بقره، مورد تمجيد خداوند 
هـجـرت  هنگام  علی     بـه  ديگر  وظيفٔه  گرفت.  قرار 
ـ   رسول خدا    ــ آن بود کـه امانت های مردم  حبيبش ـ
آن  خانوادٔه  و  باز گرداند  آنان  به  بود  پيامبر    نزد  راکه 

حضرت را به مدينه ببرد.١

  ( برادر پيامبر( 
آن  علی    امير مؤمنان  بی مانند  امتيازات  ديگر  از 
بود که در دو نوبت عقد برادری (مؤاخات) که توسط رسول 
شد،  برقرار  مسلمانان  ميان  هجرت  از  پس  و  قبل  خدا  
بست؛ از  برادری  پيامبر  عقد  با  علی    امير مؤمنان 
اين رو، رسول خدا  همواره علی   را به عنوان برادر 

خود خطاب می کرد. 
در  طول    دورهٔ    ده  سالهٔ     پس    از   هجرت   رسول خدا  
به مدينه تا هنگام رحلت آن حضرت، امير  مؤمنان  علی   
خدا  رسول  به  نسبت  را  پشتيبانی  و  ياری  بيشترين 
ابراز کرد. در لحظات سخت و دهشتناک نبردها، آن گاه 
که اصحاِب معروف و برجسته نيز گاه پا به فرار می نهادند، 
آنکه ثابت َقدم و با شجاعت به دفاع از رسول خدا  
مشغول می شد، علی   بود. در نبرد سرنوشت ساز بدر، 
حدود نيمی از مشرکان که در شمار کشته شدگان بودند، 
١ــ از اين سه مسئوليت علی  به هنگام هجرت رسول خدا  در منابع تاريخی اين چنين تعبير شده است: َمبيت، رّد ودايع، َحمل فواطم؛ و 

) و فاطمه بنت زبير بن عبدالمطلب. ، فاطمه بنت اسد (مادر اميرالمؤمنين  مراد از فواطم عبارت است از: فاطمٔه زهرا  

بببههههههه نننننظظظظظظظظظظظظررررر ششششششششششممممممممااااااااا چچچچچچچچچچچچچچچررررررررااا ررررررسسوولل خدا   
خخخخخوووووددددد رااااا ممممممططططططططططططططططررررررحححححح   ککککرررردددددد؟؟؟؟؟؟؟   

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۹۷  



  ۹۸  

دِر قلعه و کشتن پهلوان نامدار يهود ــ َمۡرَحب ــ راه فتح 
را هموار کرد و رسول حق  او را با اوصاف ُمِحّب و 

محبوب خدا و رسول خدا، و کّراِر غير فّرار ستود. 
فراز  علی شانه های  که  آن گاه  فتح   مکه،  هنگام 
آمدِن رسول خدا  بر آنها را تاب نياورد، علی  بر 
پيامبر  باال رفته و بت شکنی کرد. در سال  شانه های 
نهم هجری، اين علی  بود که به عنوان پيک مخصوِص 
، آيات برائت را در موسم حج بر مشرکان  رسول خدا 
قــرائت کــرد. و در همـان سال بـــه عــنــوان جـانشين 
مدينه  تبوک،  غزؤه  هنگام  به  مدينه  در  خدا   رسول 

به دست اميرمؤمنان علی  هالک گشتند! در نبرد ُاحد 
نيز شجاعت و پايمردی علی  سبب شد جبرئيل ميان 

زمين و آسمان ندا دهد که: 
«الٰ َفتیٰ إالّٰ َعلِّي الَٰسۡيَف إالّٰ ُذواۡلَفٰقار». ضربت 
خندق،  جنگ  در  عبدَوّد  عمروبن  بر  علی   شجاعانٔه 
وصف  در  پيامبر   که  داشت  دنبال  به  را  افتخار  اين 
برتر  خندق  روز  در  علی    بفرمايد:«ضربت  آن 
فتح  که  آن گاه  است»١.  جنّيان  و  انسان ها  عبادات  از 
قلعٔه «قموص» در خيبر، در اثر ترس و ناکارآمدی برخی 
فرماندهان اعزامی، ناگشودنی می نمود، علی با کندن 

، ج٢، ص ١١٦٩).  ١ــ «َضۡربَـُة َعِلي َيۡوَم الَۡخۡنَدِق أفَۡضُل ِمۡن ِعٰباَدِة الثََّقلَۡيِن».(ابن صباغ مالکی،الفصول المهمة في معرفة االئمه 



در غدير خم،امير مؤمنان علی در غدير خم،امير مؤمنان علی  را به جانشينی خود برگزيد. را به جانشينی خود برگزيد.  ۹۹   رسول خدا رسول خدا 



در  «منزلت»  حديث  و  کرد  حفظ  منافقان  خطر  از  را 
شأن او صادر شد. در سال دهم، بــه هنگــام بـازگشت 
جانشينی  و  الَوداع  ،  خالفت  َحَجة  خدا   از  رسوِل 
علی امير مؤمنان  برای  غدير خم  در  نبوی    راستيِن 

واليتش  برای  انصار  و  مهاجران  از  و  گشت  مقرر   
در  خدا   رسول  رحلت  هنگام  شد.  ستانده  بيعت 
حالی روح مطهر آن حضرت به سوی حق تعالی پر کشيد 
داشت؛  قرار  علی   برادرش  سينٔه  بر  سرمبارکش  که 
بـدن  دفن  و  کـفـن  و  غسل  عهده دار  کـه  بـود  او  هم 

گشت.  پيامبر  

امام علی    و خليفۀ اّول و دوم 
چنان که   ديديم، خالفت   و  جانشينی  پيامبر       در 
سقيفه بـه گـونـه ای ديگر رقم خــورد. اينک نـوبت   امام
 علی  بود که در شرايط جديد به گونه ای عمل کند که 
و  نشيند  بار  به  خدا  رسول  سالٔه   ٢٣ زحمات  حاصل 
رخداد  پی  در  اين رو،  از  نشود.  رانده  نابودی  سوی  به 
ناخشنودی  و  اعتراض  بيان  ضمن  حضرت  آن  سقيفه، 
مصالح  تأمين  برای  نهايتاً  آمده،  پديد  وضعيت  از  خويش 
با  بيعت  به  اقدام  ــ  درونی  تمايل  بدون  ــ  برتر  اهداف  و 
خليفٔه اّول کرد. يکی از مهم ترين اسباب زمينه ساز بيعت 
امام علی  با خليفٔه اول آن بود که خطر بزرِگ ارتداِد 
می کرد  تهديد  را  اسالم  پايه های  و  اساس  قبايل،  برخی 

و برخی از اين قبايل حتی تا نزديک مدينه به پيش رانده 
متحدی  جبهٔه  می کرد  ايجاب  بحرانی  وضع  اين  بودند. 
دين  از  خطر  فعالً  و  شود،  تشکيل  مسلمانان  ميان  در 

برگشتگان دفع شود. ١  
امير مؤمنان عـلـی  بـا اين تدبير عـاقالنه، بقای اسالم 
را تـأمين کـرد. و از آن پس نيز از هيچ  اقـدامـی برای تثبيت و 
گسترش دين محمد     کوتاهی نورزيد. مجموع اقدامات آن 
حضرت در طول دورٔه خليفٔه اّول و دوم و نيز در عصر خالفت 

عثمان را در چند محور کلّی می توان خالصه کرد. 
همچون  شخصی،  زندگی  با  مرتبط  رفتارهای  ١ ــ 

تالش اقتصادی و زراعت و حفر چاه. 
٢ــ تربيت نيروهای مستعد از طريق بيان تفسير قرآن 

و سنت نبوی  و مسائل عرفانی و معنوی 
٣ ــ رفع نيازهای علمی جامعٔه اسالمی و نيز پاسخ 

به سؤاالت علمای يهود و نصارا و غير    آنان.
در موارد بسيار، کسانی که با سؤاالت گوناگون به 
را  خود  پاسخ  و  می رفتند  نخستين  خلفای  نزد  و  مدينه 
نمی يافتند، توسط آنان به نزد امير مؤمنان علی  فرستاده 

و از علم او بهره مند می گشتند. 
نيازهای  تناسب  به  سياسی  عرصه های  در  حضور  ٤ ــ 
زيادی، آن حضرت طرف  مثال، در موارد  هر دوره؛ به عنوان 
مشورت خلفا قرار می گرفت و نظرات او راهگشای آنان در 

ادارٔه امور بود.٢ 

هم  با  نزاع  به  جانشينی  امر  در  مسلمانان  رفت،  دنيا  از  خدا    رسول  که  آن گاه  فرموده: «پس  چنين  باره  اين  در  خود  علی    امير مؤمنان  ١ــ 
پرداختند و به خدا سوگند، گمان نمی کردم که عرب امر جانشينی را پس از رسول خدا   از اهل بيت او دور کنند و از من بازدارند. پس چيزی نگذشت 
که مردم رو به فالنی (ابوبکر) آورده و با او بيعت کردند. و من دست از بيعت بازداشتم تا آنکه ديدم از دين برگشتگان بر آن اند دين محمد  را نابود سازند. 
پس ترسيدم که اگر اسالم و اهل آن را ياری نکنم، شکاف يا نابودی در آن پديد آيد که مصيبت آن بر من بزرگ تر از سلب حکومت برشما بود که بهره ای است 

چند روزه، و چون سراب زائل شود و همچون ابر پراکنده شود». نهج البالغه، نامٔه ٦٢.
٢ــ عّالمٔه امينی در جلد ششم الغدير، نمونه های متعددی را جمع آوری کرده است.   ۱۰۰  



امام و خالفت عثمان
دو  در  می توان  را  عثمان  خالفت  دوازده سالٔه  دورٔه 
بخش بررسی کرد. او در نيمٔه اّول دورٔه خالفتش معتدل تر 
از نيمٔه دوم عمل کرد. او به علت برخی ويژگی های درونی، 
و  بذل  و  ميل ها  و  حيف  هنگامی که  بود.  انتقاد پذير  کمتر 
بخشش های بی حساب از بيت المال، و نيز نصب کار گزاران 
ــ  بودند  بنی اميه  يعنی  عثمان،  قوم  از  عمدتاً  ـ  که  ناصالح    ـ
شد،  عثمان  به  نسبت  صحابه  از  برخی  اعتراض  موجب 
عوض  در  صحابه،  مشفقانٔه  نصيحت  به  عمل  جای  به  او 
امير مؤمنان  فضايی،  چنين  در  می شد.  آنان  خود  متعرض 
را  خليفه  خطاهای  امکان،  حِدّ  در  می کرد  تالش  علی  
به وی گوشزد کند، اما کمتر اثر می بخشيد! به عنوان مثال، 
زمانی که عثمان قصد داشت عمار ياسر ــ صحـابی برجسته 
علی   امام  و  کند  تبعيد  را  ــ  رسول خدا   مخلص  و 
تبعيد  سزاوار  بيشتر  خود  عثمان گفت: «تو  کرد،  اعتراض 

هستی!»١ 
سوم،  خليفٔه  ضد  بر  مخالفان  شورش  هنگام  به 
ميانجـی را ايـفـا مـی کرد.  اميرمـؤمنان      عـلـی     نقش ِ
امام  از  کامالً  آنان  که  نبود  معنا  بدان  اين  حال،  اين  با 
کامِل  موافقت  معنای  به  که  چنان  داشتند.  حرف شنوی 
امام،  نصايح  متأسفانه  نيست.  نيز  آنان  رفتارهای  با  امام 

دامادش  نشد  حاضر  حتی  عثمان  و  نبخشيد  سودی 
از  بود،  نارضايتی ها  از  منشأ بسياری  که  را  ــ  مروان  ــ 
خود دور سازد. در طول دوران محاصرٔه خانٔه عثمان نيز 
را  عثمان  و  آرام  را  مخالفان  کوشيد  بارها  علی   امام 
قانع سازد تا رفتارش را اصالح کند. شايان توجه آنکه در 
خواست،  کمک  تنها کسی که  عثمان از  محاصره،  مدِت 
امام علی  بود. زمانی که طلحه دستور داده بود تا از 
امام  از  عثمان  شود،  جلوگيری  عثمان  خانٔه  به  آب  وروِد 
استمداد جست و امام نزد طلحه آمده و از او خواست تا 
اجازه دهد آب برای عثمان ببرند. پس از آن، ظرف آبی به 
دست امام   حسن  سپرد تا به عثمان برساند.٢ امام  
در شرايطی به عثمان کمک می کرد که هيچ کس توان و 
قتل  مخالف  امام  که  است  گفتنی  نداشت.  را  آن  جرئت 
ختم  بدين جا  کار  آنکه  برای  زيادی  تالش  و  بود  عثمان 
نشود، صورت داد. يک دليل عمدٔه اين مخالفت آن بود 
که اگر چنين چيزی رسم می شد، زمينٔه بروز هرج و مرج 
در جامعه فراهم می گشت و آن گاه تضمينی برای اصالح 
امور وجود نداشت. اما به  هر حال، دشمنان امام علی  
حضرت  آن  گردن  به  را  قتل   عثمان  گناه  بعدها  کوشيدند 
آن  حکومت  با  مخالفت  برای  بهانه ای  را  آن  و  انداخته 

حضرت قرار دهند. 

١ــ اين نقل در کتاب انساب االشراِف بالذری (از دانشمندان برجستٔه اهل سنت در قرن سوم) ج ٥، ص ٥٥ ــ٥٤ آمده است.
٢ــ اما با وجود اين بعدها در حادثٔه کربال، عبيدالله بن زياد به استناد اين که در محاصرٔه عثمان اجازه ندادند آب برای او برده شود، دستور داد تا آب 

  ۱۰۱  به روی حرم امام حسين  بسته شود!



امام و پذيرش خالفت 
شخصيتی  دنبال  بـه  معترض،  مردِم  عثمان،  قتل  از  پس 
آن  در  و  کنند  بيعت  او  بــا  خليفه  عنوان  بــه  تا  بــودند  عـادل 
خود  خواستٔه  با  منطبق  امام   علی        را  جز  شرايط،کسی 
نـمـی ديدند؛ زيرا آنـان عــالوه بـر پيشينٔه زنـدگـی  امـام     ،
مخالفتش    با  وجود  امام        با  می ديدند   که  خود  چشم  بـه 
حِق  همچون  او  انسانی  حقوق  رعايت  بر  عثمان  عملکرد 
آنان،  ميان  در  البته  داشت.  تأکيد  آب،  از  بهره مندی 
با  داشتند  غدير،عقيده  مسئلٔه  به  توجه  با  که  بودند  نيز  تعدادی 
امـام عـلـی          بــه      عـنـوان         اّولين    جــانشين      راستيِن رسول
خدا    و امام واجب االطاعه بيعت می کنند. در ذی الحجه 
سال ٣٥ هجری، جماعت معترض به سياست های عثمان 
پس از قتل او،يکپارچه رو به خانٔه امير مؤمنان علی   
آوردند  و خواستار بيعت با او شدند و جالب آنکه در آن 
روز، به بقايای اعضای شورای شش نفرٔه خليفٔه دوم ــ 

ـ اصالً توجهی  همچون طلحه، زبير و سعد بن ابی وقاص ـ
از  آغاز،  در  مردم،  اصرار  برابر  در  امام    نشد. ١  
«ما  داشتند:  اظهار  آنان  کرد.  خودداری  بيعت  پذيرش 
سزاوارتر از تو به خالفت، کسی را نمی شناسيم». و پاسخ 
امام آن بود که: «من وزير (طرف مشورت) شما باشم، 
بهتر از آن است که امير شما باشم». و مردم در پاسخ 
نهايتاً  و  نمی پذيريم.»  را  چيزی  تو،  با  بيعت  گفتند: «جز 
بر  مشروط  پذيرفت  را  خودش  با  مردم  بيعت  حضرت  آن 
گيرد  صورت  مسجد  در  و  آشکار  صورت  به  بيعت  آنکه 
و چنين شد. محور بيعت نيز عمل به کتاب خدا و سنت 
نبوی  بود و امام  شرط عمل به سيرٔه خليفٔه اّول 

و دوم را نپذيرفت.١ 
دربارٔه خودداری اولئه امام از قبول بيعت، توجه به 

چند نکته شايسته است: 
١ــ امام   وضعيت موجود جامعه را فاسدتر از 

يک توضيح
از بررسی روايات تاريخی برمی آيد که عثمان در بعضی از احکام شرعی دخل و تصرف هايی انجام 
می داد که مورد اعتراض صحابه و امير  مؤمنان   علی  قرار می گرفت. به عنوان مثال، در سفر حج، 
عثمان مردم را از انجام اعمال ُعمره در ايام حج نهی می کرد. امام علی  که وضع را چنين ديد، ُمحرم 
به احرام ُعمره و حج   شد. عثمان گفت: می بينی که من نهی می کنم و باز انجام می دهی؟! امام پاسخ 
داد: «من به خاطر هيچ کس از سّنت رسول خدا  دست برنمی دارم»؛ و با توجه به اعتراضات 
اۡلِخٰالِف  َلَکِثيُر  می گفت: «إنََّک  حضرت  به  اعتراض  در  عثمان  موارد،  اين گونه  به  نسبت  امام   

َعَلۡيٰنا»؛ يعنی: « تو زياد به مخالفت با ما برمی خيزی»!

١ــ عبدالرحمان بن عوف در دورٔه خالفت عثمان، در حال دل خوری و کدورت از خليفه از دنيا رفت.
٢ــ طبری، تاريخ االمم و الملوک، ج٤، ص٥٦.    ۱۰۲  



١ــ نهج البالغه، خطبٔه ٢٢٩.

آن می دانست که بتوان آن را به آسانی رو به اصالح برد. 
آينده نـگـری  و  روشن بينی  بـا  امـام  ـ گـويا  ٢ ـ
با  يارانی  پايمردی  با  جز  که  می ديد  را  حوادثی  خود، 
ايمان، چيرگی بر آنها امکان پذير نبود؛ از اين رو، به قصد 
آماده سازی مردم و هشدار به حساسيت شرايط، پذيرش 
او،  با  مردم  بيعت  تا  کرد  همراه  درنگ  قدری  با  را  بيعت 
و  آنی  احساسات  از  دور  به  و  آگاهی  و  بصيرت  با  همراه 

زود گذر باشد. 
خليفٔه  عنوان  به  امام    جايگاه  به  توجه  با  ٣ ــ 
، بيعت مردم  شايسته و منصوب از جانب رسول خدا 
مشروعيت  و  داشت  تأييدی  نقش  تنها  حضرت،  آن  با 
خالفت آن حضرت الهی بود. از اين رو، اصل امامت و 
خالفت آن حضرت، ريشه در غدير خم داشت که همواره 
برای آن حضرت ثابت بود. بيعت مردم با آن حضرت، تنها 
بدون  که  داشت  دنبال  به  را  ظاهری  حکومت  و  خالفت 
نيز  امام  اولئه  امتناع  سّر  و  نبود  امکان پذير  مردم  آمادگی 

همين بود. 
سوی  از  بيعت  پذيرش  بر  مردم  عجيب  سوی اصرار  از  بيعت  پذيرش  بر  مردم  عجيب  اصرار 
انعکاس  چنين  حضرت  خطبه های  از  يکی  در  انعکاس    چنين  حضرت  خطبه های  از  يکی  در  امام امام   

يافته است:  يافته است:  
ُاشترانی  گويی  که  آوردند  يورش  چنان  مردم  ُاشترانی «...  گويی  که  آوردند  يورش  چنان  مردم   ...»
آبشخور  به  يورش  در  ساربان  که  بودند  بی عقال  و  آبشخور تشنه  به  يورش  در  ساربان  که  بودند  بی عقال  و  تشنه 
رهاشان کرده بود. چنان که گمان می رفت يا مرا بکشند رهاشان کرده بود. چنان که گمان می رفت يا مرا بکشند 
بيعت  برای  را  دستم  ريزند.  زمين  بر  را  يکديگر  خون  بيعت يا  برای  را  دستم  ريزند.  زمين  بر  را  يکديگر  خون  يا 
می گشودند، در حالی که من آن را می بستم. آن را پيش می گشودند، در حالی که من آن را می بستم. آن را پيش 
می کشيدند و من واپس می بردم، همانند اشترانی تشنه که می کشيدند و من واپس می بردم، همانند اشترانی تشنه که 
روز ورود به جايگاه آب، به آبشخورشان يورش می آورند، روز ورود به جايگاه آب، به آبشخورشان يورش می آورند، 
دوشم  از  کــه  ... عبا  چونـان  آورديد،  هـجـوم  من  دوشم بـر  از  کــه  ... عبا  چونـان  آورديد،  هـجـوم  من  بـر 
فرو افتاد، ناتوانان به زير پا ماندند و شادی مردم در بيعت فرو افتاد، ناتوانان به زير پا ماندند و شادی مردم در بيعت 
پيران با با من بدان جا رسيد که کودکان به َوۡجد آمدند و پيران با  آمدند و  کودکان به َوۡجد  رسيد که  بدان جا  با من 
لرزش و سستی راه رفتند. بيماران را برای بيعت به دوش لرزش و سستی راه رفتند. بيماران را برای بيعت به دوش 

بردند، و دختران بی نقاب به ميدان آمدند».بردند، و دختران بی نقاب به ميدان آمدند».١١

زندگی شخصی و روزانۀ امام   علی 
امير مؤمنان    فعاليت  محورهای  از  يکی  سه گانه،  خلفای  خالفت  سالٔه   ٢٥ دورٔه  طول  در  که  شد  اشاره  پيشتر 
پرداختن به فعاليت های شخصی و روزانه بود؛ ضمن اينکه آن حضرت از فعاليت های اجتماعی نيز کناره گيری نداشت، اما 
از آنجا که او عهده دار مسئوليت و منصبی رسمی ــ همچون خالفت، امارت يا استانداری يک منطقه ــ نبود، وقت خود 
ـ  صرف فعاليت های اقتصادی همچون کشاورزی، درختکاری و حفر قنات و چاه  را ــ عالوه بر عبادات روزانه و شبانه  ـ
می کرد.آن حضرت بخشی از درآمد حاصل را صرف نيازهای خود و خانواده و بسياری از آن را  نيز صرف انفاق به محرومان 
کار  توصيف  در  نيز  صادق     امام  نيست».  کشاورزی  محبوب تر از  نزد خدا  تهی دستان می کرد و می فرمود: «کاری  و 
، فرمود: «امير مؤمنان بيل می زد و نعمت های نهفته در دل زمين را استخراج می کرد».   کشاورزی جّدش، حضرت علی 
آن حضرت همچنين با تالش شخصی خويش، قنات حفر و در راه خدا وقف می کرد. با توجه به کم  آبی سرزمين عربستان، 
ميزان اهميت اين کار بيشتر روشن می شود. بنا به فرمودٔه امام صادق  ،امير مؤمنان   در زمينی که پيامبر  در 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

  ۱۰۳  



١ــ روابط امام   علی  با رسول خدا  در دورٔه قبل از بعثت و هنگام بعثت را توصيف کنيد. 
ـ نقش امير مؤمنان   علی  از آغاز بعثت تا هجرت را توضيح دهيد. ٢ ـ

٣ ــ نقش امير مؤمنان علی  را در دورٔه هجرت تا رحلت پيامبر  بيان کنيد. 
٤ ــ محورهای کلی اقدامات امير مؤمنان علی  در دورٔه خلفای سه گانه چه بود؟ 

ـ  رفتار متقابل امام   علی  و خليفٔه سوم را توضيح دهيد.  ٥ ـ
٦ ــ چرا امام   علی    در آغاز از پذيرش بيعِت مردم خودداری کرد؟ 

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١١١١١١١ــ ررررررروووووووااااااااببببطططططططط اااااااممماااااااام   عللی  با ر
ل ا ا ققققق ٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

اختيارش نهاده بود، قنات پرآبی حفر کرد و آن را «َينُبع» نام نهاد و وقف زائران خانٔه خدا و رهگذران کرد. به جز اينها،اماکن 
و امالک متعدد ديگری نيز توسط آن حضرت در راه خدا وقف شد. و اين در حالی بود که گاه آن حضرت برای تأمين نياز 
روزانه اش، دچار سختی می شد. آزاد کردن بردگان و ساختن مساجد نيز از ديگر اقدامات آن حضرت در طول اين مدِت ٢٥ 

سال بود.  نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

، برادری آن حضرت با علی  مورد انکار متولياِن دستگاه خالفت قرار  ١ــ پس از رحلت رسول خدا 
گرفت! به نظر شما علت اين کار چه بود؟ 

از  جالبی  ـ توصيف  ـ قاصعه  خطبٔه  به  معروف  ــ  نهج  البالغه   ١٩٢ شمارٔه  خطبٔه  در  علی   امير مؤمنان  ٢ ــ 
چگونگی ارتباط خود با رسول خدا  در دورٔه کودکی ارائه کرده؛ آن را برای هم کالسی هايتان گزارش کنيد. 

  ۱۰۴  
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خالفت امام علی  ؛ حکومِت معرفت و عدالت

مقدمه 
دوران کوتاه خالفت امام علي  که از آغازين روزها سال ٣٦ هجر تا ٢١ رمضان سال چهلم 
هجر ادامه داشت  ،  با حوادث مهم، سرنوشت ساز و عجيبي همراه بود. در اين دوران، آن حضرت با وجود 
اجرا  به  را  عدالت  حاکميت  از  گوشه ا  توانست  گشت،  تحميل  حکومتش  و  او  بر  که  فراواني  مشکالت 
در   آورد. ضمن اينکه از تربيت عقالني و همراه با معرفت صحيح برا جامعه نيز غافل نبود. دشمنان آن 
حضرت متشکل از سه گروه ناكثني ، قاسطني و مارقني بودند که هر  يک ، ويژگي ها خود را داشتند. 

در اين درس ، دورههٴ حکومت امام علي   و مسائل مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

  ۱۰۵  مسجد کوفه



مشکالت جامعه و ديدگاه های امام علی  
چنان که پيشتر گذشت، امير مؤمنان علی  خود 
می دانست که پذيرش حکومت در آن شرايِط دشوار و در 
افقی مه آلود و تيره، با مشکالت بسيار همراه خواهد بود. 
حاصل  ــ  شد  خواهد  روشن  که  چنان  ــ  مشکالت  اين 
دوران  در  خالفت  دستگاه  مسئوالِن  عملکرد  چگونگی 
قبل بود. محورهای اصلی اين دشواری ها را می توان در 
چهار   بخش دينی، اخالقی، اجتماعی و اقتصادی مطرح 

کرد:
رسول  رحلت  از  پس  ديـنـی:  مشکـالت  ١ ــ 
اساسی  مشکل  دو  دينی،  آموزه های  زمينٔه  در  خدا 
پديد آمد: نخست، جلوگيری دومين خليفه از نقل و تدوين 
و  ذوقی  تصرف های  و  دخل  ديگر،  نبوی  و  احاديث 
سليقه ای در احکام دينی. امير مؤمنان   در آغاز و در 
طول مدت خالفت، با اين دو مشکل اساسی مواجه بود؛ 
خٔال  موجب   ، نبوی سنت  تدوين  و  نقل  منع  که  چرا 
معرفتی شده بود و دخالت های ذوقی نيز موجب پديد   آمدن 
تا  کار  و  بود  نبوی   شده  سنِت  به جای  آشکار  بدعت های 
، سيرٔه  آنجا پيش رفت که در کنار سيره و سّنت پيامبر 

َشۡيَخۡين (ابوبکر و ُعَمر) نيز مالک عمل قرار  گرفت!

١ــ به عنوان مثال، امام در اذان، جملٔه «َحیَّ َعلٰی َخۡيِر اۡلَعَمِل» را که به دستور ُعمر حذف شده بود، اظهار می کرد. از اين رو، برخی از فقيهان اهل 
سنت اجازه داده اند اين جمله در اذان گفته شود.

٢ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٢٣.

٣ــ نهج البالغه، خطبٔه ٢٣٣.

آن حضرت تالش کرد در گفتار و عمل، به مخالفت 
با بدعت ها برخيزد.١ او دربارٔه علت درگيری اش با برخی 
گروه ها در طول دورٔه خالفتش می فرمود: «امروزه از 
آن روی با برادران مسلمانمان وارد جنگ شده ايم 
وارد  اسالم  در  تأويل  و  شبهه  کجی،  انحراف،  که 

شده است». ٢
سياست های  از  برخی  اخالقی:  مشکالت  ٢ــ 
پيدايش  سبب  سوم،  خليفٔه  ويژگی های  نيز  و  دوم  خليفٔه 
با  دوم  خليفٔه  بود.  شده  مردم  در  دنيا گرايانه  روحيات 
آحاد  نيز  و  پيامبر    اصحاب  ميان  طبقاتی،  تعريفی 
علت  به  صحابه  از  برخی  اين رو،  از  نهاد.  تفاوت  جامعه 
دارا بودن سابقٔه بيشتر در اسالم، از امکانات مالی بهتری 
اشرافی  روحيات  نيز  عثمان  عصر  در  شدند.  برخوردار 
وی و خاندان اموی ــ که در رأس امور بودند  ــ ُخلق و 
خوی اشرافی و دنيا گرايی را به مردم منتقل ساخت. به جز 
اين، مردم گرفتار رفتارهای غير اخالقی ديگری نيز شده 
بودند؛ از اين رو، امام علی    وضع آنان پس از رحلت 
رسول خدا  را همچون وضع مردم در روزهای اّول 

بعثت پيامبر   می دانست.٣  

تتتتتحححححححلللللللللييييييييللللللل شششششششششمممممممممااا دررررربببباااااااااارٔهٔ تغيير و تحولتحليل شما دربارٔه تغيير و تحول اخالقی مردم پس از رحلت رسول خدا   چيست؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۱۰۶  



ـ مشکالت اجتماعی: يکی از مهم ترين مشکالت  ٣ـ
امام   علی   ، نگاه  از  پيش  خلفای  دورٔه  در  پديد آمده 
نژادی و طبقاتی به عرب و عجم بود. متأسفانه پس از آنکه 
کرد  اعالم  ملغٰی  را  نژادی  کاذب  امتيازات  تمامی  اسالم 
را  ديگران  بر  افراد  امتياز  مالک  تنها  خدا     رسول  و 
تقوای بيش تر دانست، پس از رحلت آن حضرت، دوباره 
دوم  خليفٔه  گرفت.  قرار  کار  مبنای  عجم  بر  عرب  برتری 
می ُجست  بيزاری  عرب)  غير  شدٔه  آزاد  َموالی (بردگان  از 
علی    امام  بود.  قائل  تفاوت  عرب ها  و  آنان  بين  و 
نهاد  پا  زير  را  ديدگاه  اين  خالفت  آغاز  از  پس  بالفاصله 
قرار  مساوی  را  بيت المال  از  عرب  غير  و  عرب  سهم  و 
عــــرب  اشراف  از  بــرخـی  اعتراض  مـوجب  کـه  داد 
امام    (همچون  َاۡشَعث بن    قيس   )  و     حتی     نـــزديکــان 
(همچون خواهر او) شد. به عنوان مثال، َاۡشَعث آن گاه که 
امام   بر منبر بود، خطاب به حضرت فرياد زد: «موالی 
در  حضرت  و  شده اند».  عزيز تر  و  نزديک تر  شما  به  ما  از 
طرد  را  آنان  که  می گويی  فرمود:«مرا  پاسخش  ضمن 

کنم و از ستمکاران شوم؟»
تقسيم  در  بی عدالتی  اقتصادی:  مشکالت  ٤ــ 
از  نيز  امکانات  در   بهـره مندی          از  و      تبعيض  بيت المال 
امام علی     خـالفت  از  قبل  دوره هــای  ميراث هـای 
از  بهره مندی  در  ،   مردم  خدا    رسول  دورٔه  در  بود. 
خليفه،  دومين  دورٔه  در  داشتند.  مساوی  حق  بيت المال 
وی براساس سابقٔه افراد و نيز ترکيب قبايلی، سهم افراد 
نيز  عثمان  زمان  در  وضعيت  اين  داد.  قرار  متفاوت  را 
او  شخصی  بخشش های  و  بذل  آنکه  ضمن  يافت؛  ادامه 

نيز اضافه شد. 

مخالفت  خالفت،  روز  آغازين  در  امام   علی   
بر  داد  وعده  مردم  به  و  کرد،  اعالم  را  رويّه  اين  با  خود 
آنکه  ضمن  کرد.  خواهد  عمل  نبوی     سنت  اساس 
صورت  به  بيت المال  از  آمده  دست  به  اموال  کرد  تهديد 
گفتنی  گرفت.  خواهد  باز پس  افراد  از  نيز  را  نامشروع 
حضرت،  آن  با  بعدی  مخالفت های  عوامل  از  يکی  است 

اصرار او بر نفی امتيازات کاذب اقتصادی بود. 

اصحاب َجَمل (ناکثان)١ 
يکـی از تأسف   بـارترين حـوادث در آغـاز خالفت 
و  آثار  بر  عالوه  که  است  «جمل»  جنگ  امام   علی   
بعدی  تلخ  رخدادهای  سرچشمٔه  مدت،  کوتاه  پيامدهای 
نيز بود. طلحه که اولين بيعت کننده با امام علی  بود، 
امام،  که  داشتند  آن  اميد  ــ   ٢ ُزبَۡير  ــ  دوستش  اتفاق  به 
حکومت بصره و کوفه را به آنان واگذارد  اما حضرت با 
بيشتر  مدينه  در  آنان  وجود  به  که  فرمود  پاسخ  در  زيرکی 
نياز دارد. بدين لحاظ، آنان مدينه را به بهانٔه انجام اعمال 
ُعمره، به سوی مکه ترک گفتند. آنان در مکه با تحريِک 
آنجا  و  بروند  بصره  به  که  ساختند  متقاعد  را  وی  عايشه، 
را تصرف کنند. از سوی ديگر، وابستگان خاندان اموی 
به  يافتند،  مناسب  را  زمينه  که  نيز  عثمان  اطرافيان  نيز  و 
آنان پيوستند و با اموال نامشروعی که از زمان عثمان در 
دست داشتند، هزينٔه جنگ را عهده دار شدند. سرانجام، 
کاروان ناکثان با همراهی و تدارک مالی بنی اميه و به همراه 
٩٠٠ نفر از مردم حجاز، راهی بصره شدند. آنان عايشه 
را بر شتر نَری (جمل) سوار کردند. از اين رو، اين رخداد 

به جنگ جمل معروف شده  است. 

١ ــ ناکثان، يعنی پيمان شکنان؛ و به رهبران اين جنگ ناکثان گفته اند زيرا بيعت خود با امام   علی  را نقض کردند.  
  ۱۰۷  ٢ــ وی فرزند صفيه، دختر عبدالمطلب، و پسر عمٔه رسول خدا  و امير مؤمنان علی  بود.



موقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علیموقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی  و ناکثين، مأخذ: اطلس شيعه، رسول جعفريان و ناکثين، مأخذ: اطلس شيعه، رسول جعفريان

طلحه و زبير از پيشگامان بيعت با علی  وقتی 
به  نکرده،  واگذار  منصبی  آنها  به  علی   ديدند، 
به  عايشه  همراهی  به  و  گشتند  رهسپار  مکه  سوی 
به  و  شوريدند  علی   بر  عثمان  خونخواهی  بهانه 

سوی بصره حرکت کردند.

به  را  پيامبر  سخنان  عايشه  حوأب  سگان  بانگ  با 
ياد آورد و قصد بازگشت نمود اما عبدالله بن زبير 
با فريب خاله اش عايشه، او را به ادامۀ راه ترغيب 
نسبت  عايشه  به  خدا    رسول  گفتنی است  کرد. 
منطقۀ  سگاِن  کردن  پارس  و  علی   بر  خروج  به 

حوأب خبر داده بود.

جنگ جمل در دهم جمادی االخر سال ٣٦آغاز شد و 
منجر  بودند  جنگ  گران  آغاز  که  ناکثين  شکست  به 

گرديد. 

عـلـيه  تــوطئه  و  فــريب  بــا  نـاکثين 
بصره  بر  علی   حاکم  عثمان بن حنيف 

چيره شدند.

با وجود کارشکنی ابوموسی اشعری حاکم کوفه 
خود  با  را  کوفيان  از  بسياری  جمع  نمايندگان 
علی   سپاه  به  ذوقار  در  و  نمودند  همراه 

پيوستند 

در ١٢رجب سال ٣٦هـ حضرت علی  به کوفه وارد 
حکومت  مرکز  عنوان  به  را  ٢٠ساله  شهر  اين  و  شدند 

خود برگزيدند.

مسير نمايندگان امام به کوفه برای همراه نمودن 
کوفيان با سپاه علی    در جنگ با ناکثين

قتل  به  هـ   ٣٥ سال  ١٨ذی الحجه  در  عثمان 
رسيد و مردم ٢٥ همان ماه با علی   بيعت 

کردند.

جهنمی  سبره  توسط  علی    نامه  ارسال 
انتصاب  و  او  عزل  بر  مبنی  معاويه  برای 
بهانۀ  به  معاويه  نافرمانی  و  سهل بن حنيف 

خونخواهی عثمان

  ۱۰۸  



فتنه  جـويان جمل بــه نــزديکـی بــصره رسيدند.
بود،  شده  امام   علی      نصب  توسط  که  بصره  والی 
«عثمان بن ُحَنۡيف» بود. ناکثان، نخست، با او پيمانی امضا 
کردند که تا آمدن امام   علی  صبر کنند و داراالماره، 
بيت المال و مسجد در دست عثمان بن ُحَنۡيۡف باشد اما از 
ترس ناتوانی در برابر امام    پيمان شکنی کردند و شبانه 
ــ در حالی که عثمان بن حنيف مشغول نماز عشا بود ــ 
و  سر  موهای  و  کردند  دستگير  را  او  ريخته،  مسجد  به 
پس  آنان  راندند.  بيرونش  شهر  از  و  کندند  را  صورتش 
کردند و بين  از کشتن پنجاه نفر، بيت المال را نيز غارت 

طلحه و زبير بر سر امامت جماعت نزاع در گرفت! 
عراق  سوی  به  نفر  هزار  چهار  همراه  امام    به 
حرکت کرد. از کوفه نيز ــ پس از اعزام امام حسن  و 

ـ تعداد زيادی به امام  محلق شدند.١ دو  عمار به آنجا ـ
سپاه در منطقٔه «ُخَرۡيبَه» ــ در بيرون بصره ــ با هم روبه رو 
شدند. امير مؤمنان       تالش بسياری برای  منصرف کردن 
عايشه، طلحه و زبير به کار بست، اما متأسفانه، عايشه تنها 
جوانی  آغاز،  در  دانست!  شمشير  را  گروه  دو  ميان  حاکم 
ناکثان  سپاه  مقابل  دست،  در  قرآنی  با  امام   سوی  از 
اين رو،  از  رساندند.  قتل  به  را  او  ناجوانمردانه  اما  رفت، 
تا  ظهر  (از  نيم روز٢  يک  در  داد.  نبرد  فرمان  امام      
غروب) سپاه جمل شکست سختی خورد و اين نبرد به جز 
کشته های بسيار از سپاه ناکثان و چند صد شهيد از سپاه 
امام  حاصلی نداشت. گفتنی است امام  هيچ يک 

از بازماندگان جنگ جمل را مجازات نکرد.

١ــ دربارٔه تعداد    نيروهای کوفه که به ياری امام  آمدند، بين منابع تاريخی اختالف به چشم می خورد، ولی از مجموع نقل ها به دست می آيد که 
عدد سپاه امام   بيش از ده هزار نفر بوده است.  

٢ــ روز دهم جمادی االولی (و به نقلی، دهم جمادی الثانی) از سال ٣٦ هجری.  

يک توضيح
تأملی در شخصيت رهبران ناکثان

چنان که ديديم، رهبری اصلی سپاه جمل را عايشه، طلحه و زبير در دست داشتند. عايشه، همسر 
رسول خدا    بود که با توجه به آئه ششم از سؤه احزاب، او نيز همچون ديگر همسران آن حضرت، 
آغاز  از  پيش  برد.  بهره  نادرست  گونه ای  به  جمل  جنگ  در  لقب  اين  از  و  بود،  به «امّ المؤمنين»  ملّقب 
حرکت به سوی بصره، تالش برخی از همسران پيامبر  ــ همچون ام سلمه ــ برای بازداشتن عايشه از 
اين اقدام، سودی نبخشيد. نصايح امير مؤمنان    و برخی يارانش نيز فايده ای نداشت. با وجود اين، 
ــ بنا به نقل شيخ مفيد ــ پس از نبرد جمل، عايشه با رأفت امام علی   مواجه شد و به همراه چهل زن 
نقابدار که لباس مردانه پوشيده بودند، به مدينه بازگردانده شد. طلحه نيز از اصحاب رسول خدا و 
جزء سردمداران شورشيان بر عثمان بود؛ همين نکته سبب شد که در اثنای جنگ، با تير مروان بن حکم 
از پای درآيد! زبير نيز که پس از نصايح امام علی  از اقدام خود پشيمان شده بود، بدون آنکه به فکر 
جبران خطا و توقف جنگ باشد، صحنٔه نبرد را ترک گفت و در خارج ميدان نبرد، توسط مردی از اهالی 

بصره کشته شد! 
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نبرد صّفين (جنگ با قاسطين)١
در  تأسف بار  رخدادهای  سرآغاز  جمل،  اهل  فتنٔه 
مقدمٔه  فتنه، خود  اين  امام   علی      بود.  خالفت  دوران 
شد.  نـهـروان  و  صفين  جنگ هـای  يعنی  ديـگـر  فتنٔه  دو 
روز  در  جمل،  سپاه  بر  پيروزی  از  امير مؤمنان       پس 
علل  شد.  کوفه  وارد  هجری   ٣٦ سال  رجب  دوازدهم 
عامل  چند  ــ  مدينه  به  بازگشت  جای  به  ــ  کوفه  انتخاب 

بود که عبارت اند از: 
از  تـعـدادی  در  شيعی  گـرايش هـای  وجـود  ١ــ 

مسلمانان کوفه؛ 
در  فـراوان  اقتصادی  و  انسانـی  منابع  وجـود  ٢ــ 

عراق و امکان کادر سازی و تربيت نيرو؛ 
٣ــ تحت نظر گرفتن معاويه و مقابله با تحرکات او؛ 
با  اصالحات،  انجام  برای  بيشتر  زمينٔه  ـ    وجود  ٤ ـ

توجه به آمادگی بيشتر مسلمانان کوفه؛ 
مناطق  ديگر  و  ايران  با  آسان تر  ارتباط  امکان  ٥ ــ 

فتح شده.
کاخ  در  سکونت  کوفه،  به  ورود  از  امام  پس 
ـ فرزند  (داراالماره) را نپذيرفت و به منزل َجۡعدة بن هُبَۡيره ـ
ـ رفت. آن حضرت اعزام کارگزاران به   خواهرش، امّ هانی ـ
شهرهای مختلف را ادامه داد و کارگزاران پيشيِن برخی 

ـ که فاقد صالحيت بودند ــ بر کنار کرد.٢  مناطق را ـ
شام  از  نيز  را  معاويه  جهت،  همين  در  امام    

١ــ قاسطين به معنای ظالمان است و به علت ظلم معاويه در حق امام علی    به او و يارانش چنين لقبی داده اند.
٢ــ همچون جريربن عبدالله بََجلی، والی همدان؛ و َاۡشَعث بن قيس، والی آذربايجان.

٣ــ طلقا به معنای آزاد شدگان است و مراد از آنها کسانی اند که تا زمان فتح مکه به مخالفت با اسالم و کارشکنی و دشمنی برخاستند، و پس از فتح 
مکه، مشمول عفو و مّنت رسول خدا  قرار گرفتند. ابوسفيان و فرزندش معاويه جزء طلقا بودند.

کند.  بيعت  که  خواست  او  از  نامه ای،  طی  و  کرد  عزل 
در نامٔه امام     ، خطاب به معاويه چنين آمده بود: «تو 
از طُلَقاء٣ هستی که شايستگی خالفت و امامت را 
ندارند و طرف مشورت نيز قرار نمی گيرند». معاويه 
نوشت:«شامی ها  چنين  امام     پاسخ  در  نامه ای  طی 
به  را  عثمان  قاتالن  آنکه  مگر  جنگيد،  خواهند  تو  با 
با  مسلمانان  خليفٔه  کردی،  چنين  اگر  دهی.  تحويل  آنان 
شورای آنان برگزيده خواهد شد». پاسخ معاويه، راهی جز 
نبرد فراروی امام قرار نداد. از اين رو، آن حضرت 
سوی  فرمود:«به  آنان  به  نيروهايش،  آماده سازی  ضمن 
دشمنان خدا، قرآن و سنت و بقايای احزاب و قاتالن 

مهاجران و انصار حرکت کنيد».
و  داد  سامان  لشکر  هفت  در  را  امام      سپاهش 
روز پنجم شوال سال ٣٦ هجری، از اردوگاه نظامی کوفه، 
به سوی منطقٔه ِصّفين در مرز عراق و شام حرکت کرد. 
سپاه معاويه که جلوتر از سپاه امام     به صفين رسيده 
کرد و آب را بر  آبشخور رود فُرات را تصرف  تنها  بود، 
رشادت  با  و  امام    دستور  با  بست.  عراق  سپاه  روی 
تحت   امر،  نيروهای  و  اشتر  مالک  و  حسين     امام 
و  بزرگواری  علی     با  امام  اما  شد،  آزاد  فرات  آبراِه 
گذشت، دستور داد سپاهيانش مانع آب برداشتن سپاه شام 

نشوند. 

موقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی (علی) و ناکثين
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اعـزام سفيران و نـامـه هـا از سوی امـام          برای 
پيغام  تمام  خشونت  با  معاويه  و  نبخشيد  سودی  معاويه، 
داد: «ميان من و شما جز شمشير نخواهد بود». سراسر 
ماه ذی الحجه، به برخوردهای پراکنده گذشت و براساس 
توافق، در ماه محرم ــ که از ماه های حرام بود ــ متارکٔه 
جنگ صورت گرفت. پس از اتمام مهلت ترک مخاصمه ، 
در  صفين  پيکار  ــ  صفر  ماه  اّول  ــ  چهارشنبه  روز  در 
گرفت و طی هشت روز اول، پيکارهايی ميان فرماندهاِن 

ـ نهم  ماه  دو طرف صورت پذيرفت؛ اما پيکار روز پنجشنبهـ 
صفر ــ بسيار سخت شد؛ به گونه ای که سپاه امام   در 
بـــا  مــرحــلــه،  اين  در  کـــردند.  عقب نشينی  آغــاز 
حـضور   امـام     و فرزندانش در جناح چپ، و حضور 
مالک اشتر در جناح راست و با سخنان شور انگيز مالک، 
شکست  که  معاويه  شد.  امام   سپاه  نصيب  پيروزی 
سپاهش را ديد، اشعث بن قيس را در ميان سپاه امام برای 
حيلٔه  با  ديگر،  سوی  از  و  کرد  مأمور  نبرد  به  دادن  پايان 

موقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی (علی) و ناکثينموقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی (علی) و ناکثين

محل جنگ صفين و مسير حرکت سپاهان حضرت علی محل جنگ صفين و مسير حرکت سپاهان حضرت علی  و معاويه، مأخذ: اطلس شيعه، رسول جعفريان و معاويه، مأخذ: اطلس شيعه، رسول جعفريان

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

نظر شما دربارٔه اقدام سپاه شام و امام علی   دربارٔه بستن و بازکردن آبراه چيست؟
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عمر  و عاص مبنی بر به نيزه کردن قرآن ها، در صبحگاه روز 
جمعه ــ دهم صفر سال ٣٧ هجری ــ شکاف عجيبی در 
ساده انديش  افراد  از  عده ای  کرد.  ايجاد  امام   سپاه 
به  قرآن ها،  ديدن  با  بی بصيرت،  و  ناآگاه  نماياِن  مقدس  و 
خواستند که جنگ را ترک کند و به  اصرار، از امام 
او  از  قتل،  امام     به  تهديد  با  و  نهد  گردن  قرآن  حکم 
خواستند مالک اشتر را که تا نزديکی خيمٔه معاويه رسيده 

بود، بازگرداند و امام    نيز به ناچار چنين کرد. 

ماجرای َحکَمّيت (داوری)
و  بخشيد  را  خود  اثر  قرآن ها  نيزه کردن  بر  نيرنگ 
گروه مقدس مآب نادان از سپاه امام    را فريفت. بنا بر 
آن شد که از هر طرف يک َحَکم (داور) انتخاب شود و تا 

زمان حکميت١، ميان دو سپاه آتش    بس برقرار باشد. 

نکتٔه قابل تأمل در اين قرارداد آنکه معاويه با متن اولئه 
قرارداد که در آن، برای امام    لقب «امير المؤمنين» 
بن قيس،  اشعث  اصرار  با  و  کرد  مخالفت  بود،  شده  ذکر 
سّنتی  الله:  فرمود:«سبحان  امام  و  شد!  حذف  لقب  اين 
به  اشاره  حضرت،  مراد  و  پيامبر  » ؛  سنت  چونان 
با  مشرکان  نمايندٔه  آن،  در  که  بود  حديبيه  صلح  قرارداد 
آمدن لقب «رسول الله» در صلح نامه مخالفت کرد و پيامبر   

 از بروز موقعيت مشابه برای علی    در آينده خبر 
داد. به هر حال، پس از عقد قرارداد، امام     و سپاهش 
بازگشتند.کم کم  کوفه  به  هجری   ٣٧ سال  ربيع االول  در 
زمـان  نشست  حکمين   فــرا    رسيد.   بــا  وجــود   تـمـايل
امام    برای اعزام مالک    اشتر، به اصراِر اشعث بن قيس 
نمايندٔه  عنوان  به  اشعری٢»  «ابو موسی  ديگر،  برخی  و 
عراقيان تعيين شد. معاويه نيز عمروعاص را به نمايندگی 

١ ــ تاريخ حکميت در قرارداد، پايان رمضان سال ٣٧ هجری، يعنی هشت ماه بعد (فاصلٔه ماه صفر تا رمضان) تعيين شد.
٢ ــ وی فردی محافظه کار و به ظاهر مقدس بود، اما از فهم و درايت بهره ای نداشت. او در عصر عثمان، والی کوفه بود و توسط امام   عزل 
شد. هنگام فتنٔه جمل، ابوموسی اشعری به بهانٔه عدم تشخيص جبهٔه حق از باطل، مردم کوفه را از همراهی با امام   منع کرد؛ به همين دليل وی يکی از 

قاعدين دانسته شده است.

خانۀ امام علی   در کوفه
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از سوی شاميان برای حکميت اعزام کرد. عمر وعاص، 
نيز  ابوموسی  و  برشمرد  معاويه  فضايل  از  طويلی  فصل 
اصرار به خلع معاويه و علی   و شورايی کردن انتخاب 
خليفه داشت. عمر  و  عاص نيز با نيرنگ اين را پذيرفت و 

اما  کرد  اعالم  را  معاويه  و  علی    خلع  ابوموسی  ابتدا 
عمر  و  عاص، خلع علی   و نصب معاويه را اعالم کرد. 
مجلس با دشنام ابوموسی به عمر و عاص و بالعکس آشفته 

و پراکنده شد. 

يک توضيح

قاعدينقاعدين

عدم  تصور  به  يا  بهانه،  به  سابقه  با  افراد  از  تعدادی  عدم ،  تصور  به  يا  بهانه،  به  سابقه  با  افراد  از  تعدادی   ، علی  امير مؤمنان  خالفت  آغاز  از  علی پس  امير مؤمنان  خالفت  آغاز  از  پس 
از  يکی  حضرت.  آن  مخالف  جبهٔه  به  نه  و  پيوستند  از   يکی  حضرت.  آن  مخالف  جبهٔه  به  نه  و  پيوستند  علی   امام  جبهٔه  به  نه  باطل،  از  حق  علی شناخت  امام  جبهٔه  به  نه  باطل،  از  حق  شناخت 
، طرفين درگير، دو گروه از ، طرفين درگير، دو گروه از  زمينه های بروز اين جريان آن بود که در نبردهای عصر خالفت امام  علی زمينه های بروز اين جريان آن بود که در نبردهای عصر خالفت امام  علی 
مسلمانان بودند. البته اينان به اين فرمايش رسول خدا مسلمانان بودند. البته اينان به اين فرمايش رسول خدا   بی توجه بودند که فرمود: « بی توجه بودند که فرمود: «علی باحق است علی باحق است 
و حق با علی است و هر جا علی هست، حق همان جاستو حق با علی است و هر جا علی هست، حق همان جاست». اين گونه افراد به گروه «قاعدين» معروف ». اين گونه افراد به گروه «قاعدين» معروف 
اشعری، سعد بن ابی و قاص، عبدالله بن شده اند و شخصيت های معروف شان عبارت اند از: ابوموسی اشعری، سعد بن ابی و قاص، عبدالله بن  عبارت اند از: ابوموسی  شده اند و شخصيت های معروف شان 

عمر، اسامة بن زيد، محمد بن مسلمة و ... . عمر، اسامة بن زيد، محمد بن مسلمة و ... . 

فتنۀ خوارج؛ جنگ با مارقين١
انجاميد.  حکميت  پيمان  به  صفين  نبرد  سرانجام 
همچون:  بود؛  عامل  چند  از  ناشی  حاصلی  چنين 
ياران  شهادت  آن،  از  ناشی  خستگی  و  نبرد  طوالنی شدن 
مخلص و فداکاری همچون عمار ياسر، دنيا طلبی و خيانت 
ساده انديشی  و  فهمی  کج  اشعث بن قيس،  همچون  اشرافی 
، فريب کاری و ناجوانمردی  ُقّراء مقدس نما در سپاه امام 

از  پس  قرآن ها.  نيزه   کردن  بر  چون  اقداماتی  در  معاويه 
پيمان حکميت و قرائت متن آن به وسيلٔه اشعث، ناگهان 
که:  برآوردند  فرياد  َمۡعدان  و  َجۡعد  نام های  به  برادر  دو 
کشته  و  بردند  حمله  معاويه  پردٔه  سرا  به  و  االلِلّٰه»  «الحکَم 
شدند. سپس از هر سو بانگ برآمد که: «هيچ حکمی جز 
خدا را نشايد». و نزديک به چهار هزار نفر از ياران امام 
علی  از او تقاضا کردند، به جنگ بازگردد. امام  

جريان  پيش بينِی  ضمن  حضرت،  آن  بودند؛  گرفته  لقبی  چنين  خدا     رسول  از  روايتی  دليل  به  خوارج  شدگان؛  خارج  دين  از  يعنی  مارقين  ١ــ 
  ۱۱۳  خوارج، به امام علی  فرمود: «آنان از دين خارج می شوند همان گونه که تير از کمان خارج می شود»؛ ، شيخ مفيد، االرشاد … ،    ج١ ص ١٤٩.



فرمود: «مخالفت يارانتان را می بينيد و شما کم شماريد. 
عموم  نظر  ولی  نبودم،  راضی  کار  اين  به  سوگند  خدا  به 
مردم را پذيرفتم؛ زير از نابودی شما می ترسيدم». آنان در 
پاسخ امام     گفتند:«وقتی به انتصاب داوران رضايت 
کرده ايم  توبه  اينک  و  شديم  لغزش  و  خطا  گرفتار  داديم، 
از  وگرنه  برگرد  ما  مانند  نيز  تو  برگشته ايم؛  رأی  آن  از  و 
تو بيزاری می جوييم». و امام    فرمود: «آيا پس از 
به  نفرموده:  خداوند  مگر  برگردم؟  رضايت  اعالم 

ميثاق خود وفادار باشيد».
مآبی  تقدس  و  جماعت،  اين  خشن  و  بدوی  روحيات 
جای  به  آنها  شد  سبب  دين،  در  بصيرت  فقدان  با  همراه 
انديشه در اسباب واقعی اين ماجرا، با يک نگاه سطحی، 
گناه را متوجه امام      کنند و حضرت را به خاطر پذيرش 
به  چون  که  تصور  اين  با  آنان  بدانند.  مقّصر  حکميت، 
امام   هم  و  خود  هم  شده اند،  راضی  مخلوق  حکميت 
توبه  ظاهر  به  خودشان  پنداشته،  کافر  حتی  و  خطا کار  را 
کردند و از امام    نيز می خواستند که از کفر خود توبه 

کند! 
روستای  راه  آنان  کوفه،  به  صفين  از  بازگشت  در 

«َحَرۡوراء» در جنوب کوفه را در پيش گرفتند. امام    
کوفه  به  گفت وگو،  از  پس  را  تعدادی  و  رفت  آنان  نزد 

بازگرداند، اما برخی از آنان رفتار بی ادبانه ای با امام   
امام     ياران  از  يکی  قتل  به  ادامه،  در  آنان  داشتند. 

سه  و  باردارش  همسر  و  عبدالله بن خّباب بن َاَرّت  نام  به 
اين رو،  از  کردند.  اقدام  بودند،  آنان  همراه  که  ديگر  زن 
امام    که پس از شکست حکميت و خيانت عمر و عاص 
سوی  به  نخست  بود،  معاويه  با  جنگ  عازم  سپاهش  با 
محل تجمع خوارج در نهروان رفت و به آنان پيغام داد که 
کشندگان يارانش را تحويل دهند اما آنان ــ که تعدادشان 

قاتل  ما  همٔه  که  دادند،  پاسخ  ــ  بود  تن  پنج هزار  بر  بالغ 
ــ  فرستادگانش  برخی  و  امام    مذاکرات  هستيم.  آنها 
دو  از  بيش  بازگشت  سبِب  ــ  عباس  عبدالله  بن  همچون 
صفر  ماه   ٩ روز  در  سرانجام  و  شد  خوارج  از  تن  هزار 
سال ٣٨ هجری، بقايای خوارج به سپاه امام    هجوم 
گفته  پيش  از  امام    که  همان گونه  ولی  بردند؛  سختی 
بود، پس از حدود دو ساعت نبرد سخت، همٔه خوارج ــ 
ـ کشته شدند و از ياران امام     مگر کمتر از ده نفرشانـ 
نيز کمتر از ده تن به شهادت رسيدند. فتنٔه خوارج در اين 
مرحله پايان يافت، اما جريان خوارج ــ چنان که امام     

پيش بينی کرده بود ــ از بين نرفت و همچنان باقی ماند. 

شهيد محراب
خوارج،  با  نبرد  خاتمٔه  از  پس  مؤمنان     امير 
بالفاصله فرمان حرکت به سوی شام را صادر کرد، ولی 
بازگشت  تقاضای  سپاه،  خستگی  بهانٔه  به  اشعث بن  قيس 
به کوفه را کرد تا با آمادگی بيشتر به سوی شام روند! اما 
خارج  کوفه  از  هرگز  سپاه  اين  و  نبود  بيش  بهانه ای  اين، 
نشد.از آن سو، معاويه که سستی ياران امام    را می ديد، 
تحت   قلمرو  مناطق  به  را  غـارتگر  و  تجاوزکـار  گروه های 
حکـومت امام     می فرستاد تا با ايجاد نا  امنی، چهرٔه بدی 
جان سوز  خطبه های  کنند.  امام      ترسيم  حکومت  از 
تجاوزات  دفع  برای  حرکت  به  سپاه  ترغيب  برای  امام      
اسؤه  سرانجام،   علی      اين  و  نبخشيد  معاويه    سودی 
فضايل  تمامی  و  شجاعت  حلم،  صبر،  عدالت،  پارسايی، 
هجری  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  صبحگاه  در  انسانی، 
در  مرادی  ابن   ملجم  نام  به  خوارج  بقايای  از  دست    يکی  به 
مسجد کوفه ضربت خورد و به آرزوی ديرينش دست يافت 

و به وصال معبود و محبوب حقيقی شتافت.
  ۱۱۴  



مرقد مطهر امير مؤمنان علی   

خطبۀ ِشۡقِشقّيه
ـ است. گفتنی است  يکی از مهم ترين و معروف ترين خطبه های نهج البالغه، خطبٔه سوم ــ معروف به شقشقيه ـ
اين خطبه در حقيقت، رنج گفته های امير مؤمنان  در يک جمع خصوصی بوده که تسامحاً از آن با عنوان خطبه ياد 
شده است. در اين خطبه، امام  ِشۡکوه هايی نسبت به عملکرد خلفای سه گانه مطرح و ويژگی های هر يک را بيان 
کرده است. سپس به قتل عثمان و روی     آوردن مردم برای بيعت با خودش اشاره کرده و سبب پذيرش بيعت مردم را 
بازگفته است. امام   سبب اصلی قبول خالفت و حکومت بر مردم را آن دانسته که حضور مردم و اعالم آمادگی 
آنان برای همراهی و وفاداری و نيز عهد و پيمانی که خداوند از آگاهان و عالمان در خصوص حمايت از مظلوم و قيام 
برضد ظالم اخذ کرده است، موجب اتمام حجت بر آن حضرت گشته و پذيرش بيعت را الزم ساخته است. امام  
سپس به فتنه های سه گانٔه دورٔه خالفتش ــ يعنی جريان ناکثين، قاسطين و مارقين ــ اشاره کرده است. سبب نام گذاری 
اين رنج گفته، به شقشقيه آن است که پس از بيان فقرات ياد شده، فردی نامه ای به امام  داد که مالحظه کند. از 

اين رو، کالم امام   قطع شد. ابن عباس که مشتاق ادامٔه سخن حضرت بود؛ تقاضای ادامٔه سخن کرد اما امام 
فرمود: «هيهاَت ِشۡقِشَقة َهَدَرۡت ُثمَّ َقّرۡت» و مراد از شقشقه، کف خارج شده از دهان به هنگام خشم و هيجان است؛ 

يعنی آنچه گفته شد يا در نتيجٔه غليان خشم من بود که اکنون فرو نشسته است.  

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي
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١ــ مشکالت دينی و اخالقی جامعٔه عصر علوی  چه بود و امام در برابر آن ، چه موضعی داشت؟ 
٢ــ مشکالت اجتماعی و اقتصادی جامعٔه عصر علوی   چه بود و امام در برابر آن ، چه موضعی داشت؟ 

٣ ــ ناکثان چه گروهی اند؟ چه کردند؟ سرانجامشان چه شد؟ 
٤ ــ چرا امام  علی        به جای مدينه، کوفه را به عنوان مرکز خالفت برگزيد؟ 

٥  ــ قاسطين چه کسانی اند؟ عملکرد آنان در جنگ صفين چگونه بود؟ 
٦ ــ در ماجرای حکميت چه گذشت؟ توضيح دهيد. 

ـ مارقين چه گروهی اند؟ منشأ پيدايش آنان را بيان کنيد.  ٧ ـ

١١١١١١١١١ــ مممممممممشششششششکککککککککککالالالالالالالالالالتتتتتتتتتتت ددييينننی وو اخالقی
اقتص و اجتماعی ممممممشششششکککککککالالالالالالالتتتتتتتتتت ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــــــ

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ آيا امروزه نيز انديشه های شبيه انديشٔه خوارج را می توان مشاهده کرد؟ بررسی کنيد. 
٢ ــ دربارٔه گروه قاعدين و چگونگی تفکر آنان، پژوهشی ارائه کنيد.
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امويان در مسند قدرت و قيام 
امام حسين 

بخش پنجمبخش پنجم



خالفت امام حسن 
نيز  و  مردم   ، علی  مؤمنان  امير  شهادت  از  پس 
آن  از  و  آوردند  حسن   امام  روبه  حضرت،  آن  شيعيان 
حضرت خواستند خالفت را بپذيرد. امامت امام حسن  
سال ها قبل توسط رسول خدا   ابالغ و اعالم شده بود و 
ــ را جانشين  امام علی  نيز فرزندش ــ امام حسن 
خود اعالم کرده بود و اکنون با بيعت مردم کوفه، آن حضرت 

به خالفت رسيد. 

هم
ازد
س ي

در

۱۱

ُصلح َحَسنی و حکومت اموی

مقدمه 
ـ  امام حسن مجتبي  ـ رسيد   با شهادت اميرمؤمنان علي   ، خالفت به  سبط اکبر  پيامبر 
اما کارشکني ها و دشمني ها معاويه منجر به قرارداد صلح تحميلي    و   واگذار حکومت به معاويه شد. 
آغاز  را  علويان  و  شيعيان  بر  شديد  سختگير ها  و  فشارها  از  دوره ا  خود،  تعهدات  برخالف  معاويه 
بر  خود  وليعهد  و  جانشين  عنوان  به  را  يزيد  فرزندش  شده،  ترتيبي  هر  به  کرد  تالش  اينکه  ضمن  کرد. 
خواهيم  حاکميتش  سالههٴ  بيست  طول  در  معاويه  عملکرد  بررسي  به  حاضر  درس  در  کند.  تحميل  مردم 

پرداخت. 

پس از بيعِت مردم عراق، مردم حجاز نيز با قدری 
است  گفتنی  پذيرفتند.  حسن    را  امام  خالفت  تأّمل، 
بيعت شيعيان با آن حضرت با اعتقاد به امامت و خالفت 
آن  با  ديگران  بيعت  اما  بود،  همراه  حضرت  آن  الهی 
به عنوان خالفت و رهبری سياسی بود.  حضرت، صرفاً 
پيش از بيعت مردم، امام  خطبه ای خواند و آئه تطهير 
آنها  به   ــ  بود  شده  نازل  بيت   اهل  دربارٔه  که  ــ  را 

گوشزد کرد. 

ببببههههه ننننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظرررر ششششششششممممممممااااااااا دددددلللللللليييييييييييللللللللل اااااييييننن  ککه امام ححسسبه نظر شما دليل اين که امام حسن  بر آئه تطهير تأکيد کرد، چه بود؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۱۱۸  
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صلح تحميلی 
پس   از  بيعت  مردم  و  آغاز  خالفت  امام حسن   ، 
قرار  حسن   امام  روی  پيش  که  مسئله ای  مهم ترين 
اشاره  قبل  درس  در  بود.  شام  در  معاويه  فتنٔه  داشت، 
در  که  رسيد  شهادت  به  حالی  در  علی   امام  که  شد 
تالش برای تجهيز قوا و حرکت به سوی شام برای مقابله 
با معاويه بود. امام حسن  در ادامٔه اين تالش نامه ای 
برای معاويه ارسال کرد و ضمن بيان پيشينٔه ظلم هايی که 
از سقيفه به اين سو، بر اهل بيت  رفته بود، از معاويه 
خواست که همچون ديگر مردمان، با آن حضرت بيعت کند 
را همچون  اما معاويه در پاسخ، اختالف خود و امام 
اختالف ابوبکر و اهل بيت  پس از رحلت پيامبر  
دانست و امام  را به جوانی و بی تجربگی متهم کرد و 

خود را برای خالفت شايسته تر دانست. 
فرستاد،  جاسوسانی به کوفه و بصره  سپس  معاويه 
اما اين جاسوسان شناسايی شدند، و به دستور امام   

به قتل رسيدند. در ادامه، نامه های ديگری بين امام  
و معاويه رد و بدل شد، ولی تبادل نامه ها سودی نبخشيد 
معاويه  منظور  همين  به  نماند.  باقی  جنگ  جز  راهی  و 
همراه  که  نوشت  مختلف  نواحی  در  کارگزارانش  به 
سپاهيانشان به او ملحق شوند  و  خودش تا پل َمنِْبج در عراق 
پيشروی کرد. امام  نيز به ُحجربن عدی مأموريت داد 
کند.  آماده  نبرد  برای  را  حضرت  کارگزاران  و  مردم  که 
نزديکش  ياران  از  برخی  دعوت  امام   و  خطبٔه  با 
همچون: عدیّ بن حاتم و قيس بن سعد، و پس از قدری 
سستی و تأّمل، حدود دوازده هزار نفر در اردوگاه نَُخْيلٔه 

کوفه فراهم آمدند. 
عباس  بن  ُعبَيْدالله  به  را  سپاه  امام      فرماندهی 
سپرد و َقيس بن َسعد و سعيدبن قيس را مشاوران او قرار 
داد. سپاه به سوی َمْسکِن ــ که معاويه بدان جا پيش رانده 
ـ حرکت کرد. امام      نيز خود به ساباط مدائن رفت  بودـ 
تا قوای افزون تر فراهم سازد و نيز با سپاه اعزامی معاويه 

يک توضيح 
مردم کوفه 

آغاز  و  جمل  جنگ  در  آنان  داشتند.  ناهمگونی  مواضع  مختلف،  حوادث  در  شهر،  اين  مردم 
صفين، به خوبی با امام علی  همراهی کردند، اما درساليان آخر عمر امام  نسبت به فرمان های 
آن حضرت بی اعتنا بودند. امام حسن  در آغاز خالفتش با مردمی با اين پيشينه مواجه بود. به گفتٔه 

شيخ مفيد ، اصحاب امام حسن  متشکل   از چند گروه بودند: الف ــ شيعيان امام علی  
به علت تصميم امام حسن  برای جنگ با معاويه، گرد او جمع شده بودند.  ب ــ خوارج که صرفاً 
به دنبال غنائم جنگی بودند. د ــ افراد عوام که نمی دانستند چه کنند و  ج ــ افراد طمع کاری که صرفاً 
قبيله ای و  تعصبات  انگيزٔه  به  آنها که  می رفت. هـ ــ  بود،  سودآورتر  هرسو که  به  آنها  چرخش  احتمال 

بی توجه به دين، تابع رؤسای قبايل بودند و در بين اينان گروه سوم، تعدادشان بيشتر بود. 



شدِن  پخش  از  پس  خوارج،  گروه  آنجا  در  کند.  مقابله 
خبر دروِغ سازش و صلح امام   با معاويه ــ که توسط 
ـ به امام   حمله ور شده،  نيروهای معاويه شايع شده بودـ 
بارو   بُنٔه امام   را غارت کردند و يکی از آنان، ضربتی 
ميان  در  را  امام  شيعيان  ساخت.  امام     وارد  ران  بر 
رساندند.  قتل  به  نيز  را  امام  به  حمله کننده  فرد  و  گرفتند 
به  نسبت  دشمنی  وجود  با  خوارج  که  است  ذکر  شايان 
، صرفاً به منظور جنگ با  امام علی   و امام حسن   

معاويه در سپاه امام  داخل شده بودند. 
معاويه تالش کرد در جبهٔه َمْسِکْن١ نيز ايجاد تفرقه 
نمايد. از اين رو، ضمن پخش شايعٔه درخواست صلح از 
ـ  فرمانده سپاه ــ  ، به ُعبيدالله بن عباسـ  سوی امام حسن   
نيز پيغام داد که در صورت   ملحق شدن به معاويه  ،  يک  ميليون 
درهم دريافت خواهد کرد؛ نيمی اکنون و نيمی پس از ورود 
به کوفه! و متأسفانه عبيدالله نيز فريب خورد و شبانه به معاويه 
به  عراق  سپاه  سوم  دو  به  قريب  شد  موجب  اين  پيوست.٢ 
معاويه بپيوندند و تنها چهار هزار نفر باقی ما ندند و فرماندهی 

آنان را قيس بن سعد عهده دار شد. 
به دنبال اين وقايع، َاشراِف عراق نيز ضمن پيوستن 
بـه معاويه، وفـاداری خود را به او اعالم  کردند. معاويه 
بر  امام   سپاه  در  شده،  داخل  خوارِج  شورش  که از 
را  کسانـــی  بــود،  خبر  بــا  حضرت  شدن  مجروح  و  او 
نزد امام  فرستاد و درخواست صلح را مطرح کـرد. 
آن گاه که  امام      پيشنهاد معاويه را با سپاهش در ساباِط 
يا  شهادت  و  جنگيدن  ميان  را  آنان  و  کرد  مطرح  مدائن 
صلح و ماندن مخّير کرد، بسياری از آنان فرياد برآوردند 

١ــ نام مکانی در شمال بغداد.
٢ــ و اين در حالی بود که چندی پيش از اين ماجرا، يکی از فرماندهان معاويه ــ به نام بُْسر   بن ابی ارطاة ــ دو فرزند عبيدالله را پيش چشمان 

مادرشان سربريده بود. 
. ٣ــ يعنی واگذاری ماليات منطقٔه دارابجرد و نيز پرداخت ساليانه پنجاه و پنج هزار درهم از بيت المال به امام  

که: «البُۡقَية البُۡقَية؛ يعنی: ما طالب ماندنيم»! از اين رو، آن 
حضرت، عبدالله بن نوفل را نزد معاويه فرستاد و فرمود: 
به معاويه بگو: «اگر مردم بر جان و مال و فرزندان و 
غير  در  می کنم،  بيعت  تو  با  من  ايمن اند  خود  زنان 
فـرستادٔه  امـا  کـرد».  نـخـواهم  بيعت  اين صورت 
واگـذاری  مـانند  ديـگـری  معاويه  ،   شروط  امـام         نزد 
خالفت به امام   پس از معاويه، و نيز شروط مالی٣ را 
سپس  و  پذيرفت  نيز  معاويه  کرد.  مطرح  خود  جانب  از 
دستور داد تا برگٔه سفيدی  آوردند؛ پايين آن را امضا کرد 
و آن را نزد امام  ــ  فرستاد. امام      نيز متن قرارداد 
تعيين  عدم  کرد:  تنظيم  اصلی  محور  دو  براساس  را 
وليعهد توسط معاويه و واگذاری خالفت به شورا 
امنيت  عـمـوم   تــأمين  معاويه) و نيز  مرگ  از  (پس 
بـدين   . شيعيان  امـام  علی بـه  ويژه  مسلمانان؛ 
راضی  خود  که  شرايطی  امـــام حسن    در  تـرتيب، 
برخی  هرچند  پذيرفت.  را  صلح نامه  ناچار  به  نبود،  بدان 
از شيعيان، در اين خصوص به امام    اعتراض کردند، 
اما آن حضرت، سبب اصلی اين کار را حفظ باقی ماندٔه 
شيعيان دانست؛ زيرا در شرايطی که سپاه حضرت متفرق 
و  مقاومت  بودند،  کرده  خيانت  زيادی  بخش  و  بود  شده 
دستاورد      الزم     ــ  ـ    بدون  نيروها     ـ هدردادن  جنگ،  جز 
چيزی به دنبال نداشت. گفتنی است امام حسن  در 
جريان صلِح تحميلی، از خالفت يا همان حکومِت ظاهری 
دست کشيد، اما امامت که از جانب خداوند و پس از امام 
علی  به او رسيده بود، چيزی نبود که با پشت کردِن 

مردم، از آن حضرت بازستانده شود. 

  ۱۲۰  



  ۱۲۱  

معاويه بر مسند حکومت 
پيمان تحميلی صلح امام حسن  با معاويه، آغاز 
حاکميت بنی اميه را به دنبال داشت. اين حکومت، از سال 
انجاميد.  ١٣٢هجری به طول  سال  آغاز و تا  هجری   ٤١
بود   او  خـاصی  ويژگی هـای  دارای  دورهٔ   حاکميت    معاويه 
پيشبرد  برای  عجيبی  ابزارهای  و  روش ها  از  همچنين 
اهدافش بهره می جست. در ادامه به معرفی اين ويژگی ها 

و روش ها می پردازيم. 
١ــ تبديل خالفت به پادشاهی:حکومت بنی اميه 
يافت. (ملوکيت)  پادشاهی  شکل  معاويه،  دورٔه  همان  از 
معاويه خودش دربارهٔ خويش می گفت: «انا  اّول الملوک»؛ 
«من اولين پادشاه هستم.» سبب اين سخن آن بود که خلفای 
اما  شناخته  می شدند،  رسول الله  »  « خليفة  عنوان  با  پيشين 
پايان  به  خالفت  دورٔه  که  شد  شايع  چنين  معاويه  دورٔه  از 

رسيده است. 
معاويه پس از پيمان صلح با امام حسن  به کوفه 
خدا  «به  گفت:  چنين  مردم  به  سخنرانی  يک  در  و  آمد 
گزاردن  و  روزه  گرفتن  نماز،  اقامۀ  برای  من  جنِگ  سوگند 
حج و دادن زکات (توسط شما) نبود. اينها را که شما انجام 
و  يابم.  امارت  شما  بر  تا  جنگيدم  شما  با  من  می داديد. 
ناخشنود  آن  از  شما  که  درحالی  داد،  من  به  را  آن  خداوند 

بوديد». 
شيؤه حکومت معاويه نيز گويای همين معنا بود. از 

همان دورٔه خليفٔه دوم که معاويه از سوی وی، به عنوان 
والی و کارگزار شام برگزيده شد، رفته رفته زندگی اشرافی 
او و بنای کاخی مجلّل، موجب اعتراضات صحابٔه رسول 
خدا  نسبت به معاويه شد؛ اما عمر مخالفت جّدی با 

معاويه بروز نداد! 
٢ــ حيله گری و بهره گيری از زيرکاِن دغل باز: 
معاويه جزِء طُلَقا بود و تا آخرين لحظٔه ممکن به همراه پدرش 
ـ   ابوسفيان ــ با پيشرفت اسالم به مقابله برخاست و زمانی  ـ
اسالم آورد که مکه فتح شد و او به همراه ديگر گروه های 
مخالف اسالم در مکه  ،  به اسارت رسول خدا  درآمدند 
و با مّنت آن حضرت، آزاد شدند. رفتارهای بعدِی معاويه 
اسالم آورده بود و به لوازم آن  ظاهر،  نشان داد که او به 
دريغ  کاری  هيچ  از  قدرت،  به  نيل  برای  او  نبود.  پايبند 
نمی ورزيد و از ابزارهای گوناگون بهره می جست. او را 
زيرکِی  اين  اما  دانسته اند؛  عرب  (زيرکان)  ُدهات  از  يکی 
«به  است:  شده  تفسير  در کالِم    امام علی     چنين  او 
خداوند سوگند، معاويه زيرک تر از من نيست؛ اما 
او اهل َغْدر (خيانت) و گناهکاری و زشتی است و 
اگر بدِی خيانت ورزی نبود، من زيرک ترين مردمان 
عاص،  عمروبن  مانند  منظور،کسانی  بدين  او  بودم».١ 
پرهيزکاری  منهای  زيرکِی  زيادبن ابيه که  ُمِغيرة بن ُشۡعبه و 

داشتند را به خدمِت خود در  آورد. 

رسيد، اما  شهادت  بــه  تـا  انـدک، جنگيد  يارانی  وجود  حسين     بـا  امــام  چرا  کـه  پرسش  اين  دربـارٔه 
امام حسن      اقدام به پذيرش صلح کرد، قدری بينديشيد و ديدگاهتان را به بحث بگذاريد. 

١ــ نهج البالغه، خطبٔه ٢٠٠

چرا  کـه  پپپپپپرررررررسسسسشششششششششش   ااااااييييييييينننننن  دددددددررررررببببببـاااااااااااااررررررررههههٔه 
پذيرشصلح بببه اااااقققققدددددداااامممم ااممماااامممممححسسسسسنننننننن

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد



به نظر شما اين گونه از زيرکی، با گونه ای از زيرکی که در روايات معصومان  به آن توصيه شده، چه تفاوتی دارند؟ 

�������������������

���������

امّيه

حربابوالعاص

ابوسفيانحکم

معاويۀ اّول(١)مروان اّول(٤)

يزيد اّول(٢)
عبدالملک(٥)عبدالعزيز

معاويۀ دوم(٣) محمد

بنی سفيان

وليد اّول(٦)
سليمان(٧)

عمر(٨)

هشام(١٠)
يزيد دوم(٩)

يزيد سوم(١٢)وليد دوم(١١) مروان دوم(حمار)(١٣)

بنی مروان
دودمان اموی

به نظظظظظظررررر ششششششممممماااااا ااااييييييننننننننن گگگگگگگووووووننننننههههههههه از ززززززيرکی، باا گونه ای

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۱۲۲  



  ۱۲۳  

توجيه  برای  معاويه  جبرگرايی:  تفکر  رواج  ٣ــ 
را  جبرگـرايی  تفکر  کـرد  ظالمانه اش   ،    تـالش  رفتارهـای 
رواج دهد.براساس   اين    تفکر  ،    تمامی آنچه برای بندگان رخ 
می دهد، طبق خواست و تقدير الهی است و آنان اختياری 
کردن  موروثی  دربارهٔ  معاويه  لحاظ،  بدين  ندارند.  خود  از 
خالفت و واليتعهدی يزيد می گفت: «مسئلۀ يزيد، قضايی 
از قضاهای الهی است و در اين مورد، کسی از خود 

اختياری ندارد». 
٤ــ بدگويی از امام علی  و آزار شيعيان: 
وی از آنجا که کينٔه شديدی نسبت به امام علی  در دل 
و  لعن  و  سّب  به  حکومتش،دستور  دورهٔ  طول  در  داشت، 
را  مردم  و  داد  رسمی  منابر  بر  حضرت  آن  از  بيزاری جويی 
بدين کار وادار کرد. وی همچنين حديث سازانی را به خدمت 
سود  به  و  بيت   اهل  برضد  دروغين  روايات  تا  گرفت 
دشمنان اهل بيت  جعل کنند و رواج دهند. آزار، اذيت، 
شکنجه و قتل شيعيان امام علی  نيز به صورت جّدی در 
دورهٔ حکومت معاويه دنبال می شد؛ و اين درحالی بود که وی 
در پيمان صلح خود با امام حسن  تعهد داده بود از اين 
رفتارهـا پرهيز کند. بـه جز شيعيان، وی مخـالـفـان ديگـری 

ــ مانند خوارج ــ داشت که به سرکوب آنان نيز پرداخت. 
دنبال  به  معاويه  خالفت:  کردن  موروثی  ٥  ــ 
اين رو ،  مانند  بود.از  امويان  پادشاهی  سلسلٔه  بناگذاری 
و  درآورد  موروثی  صورت  به  را  آن  سلطنتی  نظام های 

فرزند ناصالح خود ــ يزيد ــ را وليعهد خود قرار داد. 
حکومت:  قلمرو  و  فتوحات  دامنۀ  توسعۀ  ٦ ــ 
در دورٔه معاويه، فتوحات خارجی ادامه يافت. مسلمانان 
رفتند  پيش  قسطنطنيه  نزديک  تا  و  کردند  فتح  را  قبرس 
از  قسمتی  و  امروزی  بلوچستان  و  سيستان  شرق،  در  و 

سرزمين سند را تصرف کردند. 

مخالفان بنی اميه (شيعيان، خوارج و …) 
داشت.  مخالفانی  آغاز،  همان  از  بنی اميه  حکومت 
مخالفان آنها تنها شيعيان اهل بيت  نبودند، بلکه کسانی 
از صحابٔه پيامبر  و نيز گروه هايی مانند خوارج نيز جزء 
مخالفان آنها بودند. در دورٔه بيست سالٔه حکومت معاويه، 
شيعيان يکی از سخت ترين دوره ها را گذراندند. معاويه به 
کارگزاران خود دستور داده بود که: «هرکس را که دليلی 
بر دوستی او نسبت به علی  يافتيد، نام او را از 
کنيد،  قطع  را  او  سهم  کرده،  حذف  بيت المال  ديوان 
آزار و شکنجه اش دهيد و خانه اش را خراب کنيد». 
به  و  برگزيده  را  شيعه  ضد  و  سنگدل  افراد  معاويه 
می کرد.  مسلط  شيعيان  بر  خود  مأمور  و  کارگزار  عنوان 
کشتار و غارت اموال شيعيان از همان اواخر دورٔه خالفت 
امام علـی         آغـاز شد. بـه عنوان مثال، بُْسر   بن  ابی ارطاة 
به مدينه رفت و شماری از دوستداران امام علی  را به 
شهادت رساند و خانه هاشان را ويران کرد. سپس بـه ديگر 
می  يافت  علی    را  اصحاب  از  هـرکس  و  رفت  مناطق 
می کشت! در دورهٔ حکومت معاويه   کـارگــزارانی همچون   

ُمغيرة   بن شعبه ،  زياد  بـن َابيه    وَسُمرة    بن ُجنَْدب جنايات زيادی 
در حق شيعيان انجام دادند.به عنوان مثال، زياد  بن  َابيه در 
نخستين اقدام خود، دست کسانی را که در مسجِد بصره 
در  کرد.١ او  قطع  کردند،  اعتراض  حاکميت او  به  نسبت 
نماز  از  پس  و  کرد  برقرار  نظامی  حکومت  نوعی  بصره، 

عشا مأموران هرکسی را می يافتند، می کشتند! 
در چنين فضايی، اگر کسی به اعتراض برمی خاست، 
حرکت  سرکوب  بود.  فجيع  مرگ  او  محتوم  سرنوشت 

١ــ ابن جوزی،المنتظم، ج ٥، ص ٢٢٧.



يارانش  و  او  کشتن  و  کوفه  در  ُحْجر   بن   عدی  معترضانٔه 
توسط معاويه، از جملٔه اين نمونه هاست. 

بودند.  بنی اميه  مخالف  گروه های  جزء  نيز  خوارج 
آنان عالوه بر تبّری و بيزاری جويی از علی  و فرزندان 
او، نسبت به بنی اميه نيز دشمنی داشتند. خوارج اغلب به 
گروه های  در  می شدند  حاضر  تقّيه١،  به  اعتقاد  عدم  علت 
اموی  نيروهای  با  نفری  هفتاد  يا  چهل  کوچِک  بسيار 
درگير شوند. اينان برای جنگ با معاويه ترديدی نداشتند، 

اما به علت اندکی و ضعف نيروها شکست می خوردند. 
اميرمؤمنان  پس از شکست خوارج در نهروان، 
تاريخ  طول  در  آنان  جريان  ماندِن  باقی  از  که  اين  ضمن 
خبر داد، شيعيان را از درگيری با آنان منع کرد. اين بدان 
جهت بود که خوارج دشمن بنی اميه نيز بودند و درگيری 
شيعيان با خوارج موجب غفلت آنان از دشمن اصلی و به 
سود بنی اميه بود. با وجود اين، در شورش های خوارج 
در  درگيری ها  از  برخی  در  نيز  شيعيان  معاويه،  دورٔه  در 

برابر خوارج قرار داشتند. 

وليعهدی يزيد (موروثی کردن خالفت) 
کـردن  معاويه  ،  مـوروثی  شوِم  اقـداماِت  از  يـکـی 
و  يزيد  واليتعهدی  اعالم  طريق  از  خالفت،  و  حکومت 

بيعت گرفتن برای او بود. 
کــردن  مسموم  بــا  معاويه  ٤٩ هجری٢،  سال  در 
يکی از مهم ترين  امام حسن   به دست همسرش٣ عمالً 
موانع را از سر راه برداشت! تالش معاويه برای اخذ بيعت 
جّدی تری  شکل  هجری   ٥٥ سال  يزيد، از  واليتعهدی  بر 

با  کوشيد  مدينه  و  مکه  به  سفرش  در  او  گرفت.  خود  به 
متقاعد  کار  اين  برای  را  آنها  مردم،  به  زياد  بخشش های 
شاخص  افراد  که  می شد  حل  زمانی  مشکل  اما  سازد 
کـار  اين  بـا  پيامبر   بـرجستٔه  صحابـٔه  فـرزندان  از 
موافقت کنند؛ يعنی کسانی همچون حسين بـن علی   ، 
عبدالله بـن جـعـفـر ،   عبدالله بـن عباس  ،  عبدالله   بن   زبير 
آنان،  رضايت  جلب  منظور  به  معاويه  ُعمر.  بن  عبدالله  و 
تهديد  مشتمل بر  مختلفی  نامه های  مدينه  آمدن به  پيش از 
و تطميع، برای مخالفان ارسال کرده بود. در مجلسی که 
در مدينه تشکيل شد، نيز پس از ابراز برخی مخالفت ها، 

تهديدهای او تکرار گشت. 
معاويه سپس به سوی مکه حرکت کرد. او در آنجا 
با حيله و نيرنگ، در جمع حاجيان، به دروغ اعالم کرد که 
آن چند نفر مخالف، پنهانی با او بيعت کرده اند و گروهی 
از شاميان نيز با شمشيرهای ازنيام برآمده، فرياد زدند که 
کرد،  ساکت  را  آنها  معاويه  اما  کنند.  بيعت  علناً  آنها  بايد 
سپس از منبر به زير آمد و هدايايی بين مردم تقسيم کرد و 
راهی شام شد! در آن مجلس، با اينکه آن چند نفر حضور 
داشتند؛ اما به علت فضای خفقان آميز موجود، نتوانستند 
کار  در  بيعتی  که  گفتند  مردم  به  اما  کنند،  مخالفت  ابراز 
نبوده است. چند سال بعد که معاويه به حاکم مدينه نوشت 
آن  که  نوشت  پاسخ  در  نيز  او  بگيرد،  بيعت  يزيد  برای  تا 
چند نفر بيعت نکردند. بدين ترتيب، معاويه تالش کرد قبل 
از مرگش نهايت تالش خود را برای جانشينی يزيد به کار 

بندد. 

١ــ تقيه يعنی فرد مؤمن به علت وجود مصلحت باالتر، اعتقاد حِقّ خويش را پنهان و خالف آن را آشکار کند.
٢ــ و بنا بر روايتی ديگر، در سال پنجاهم هجری.

٣ــ َجعده، دختر اشعث  بن قيس   ۱۲۴  
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عمر  و  بن عاص 
همان  پدرش  است.  صدراسالم  حوادث  در  مرموز  و  زيرک  شخصيت های  از  يکی  عمر  وبن  عاص    بن  وائِل 
کسی است که پيامبر  را َابتر خواند و سورٔه کوثر در مذمت او نازل شد. عمر و عاص پس از بعثت پيامبر اکرم   
جزء کسانی بود که بردوش پيامبر  شکمبٔه شتر انداختند. وی همچنين برای آزار رسول خدا  اشعاری سروده 
بود که کودکان آن را می خواندند، بدين جهت آن حضرت وی را مورد لعن خويش قرار داد. پس از هجرت مسلمانان به 
حبشه،  وی از سوی مشرکان به آنجا رفت تا مسلمانان را باز گرداند،اما دست خالی بازگشت. وی در سال هشتم هجری 
ـ   اسالم آورد و مأموريت هايی از سوی رسول خدا  به او داده شد؛ همچون فرماندهی  ــ اندکی پس از فتح مکه ـ
سرئه ذات السالسل و نيز جمع آوری زکات مردم ُعّمان. او در دورٔه خالفت ابوبکر و عمر از نزديک ترين افراد به آنان 
بود. در سال ١٢ هجری ابوبکر او را با سپاهی به فلسطين فرستاد و تصرف غرب اردن به دست او بود. وی در فتح 
شام نيز حضور داشت. او در دورٔه ُعَمر، والی فلسطين شد و سپس به همراه سپاهی، مصر را فتح کرد و خودش والی 
ح  آنجا شد و در بخشی از دورٔه عثمان نيز در اين ِسَمت باقی بود. سپس عثمان وی را عزل و عبدالله    بن سعد   بن ابی َسر
دستگاه حکومتی او شد. وی با  را والی آنجا کرد. او در دورٔه خالفت امام علی  به معاويه پيوست و همه کارٔه 
نيرنگ هايی (همچون قرآن برسر نيزه کردن) در صفين و در ديگر موارد توانست معاويه را از خطر سقوط برهاند. از 
اين رو، معاويه او را به مصر فرستاد.  عمر و عاص پس از کشتن محمد بن ابی بکر ــ فرستادٔه امام علی  به مصر ــ 
خود حاکم آنجا شد و تا هنگام مرگش در سال ٤٣ هجری در اين ِسَمت باقی بود. او در کالم اميرمؤمنان  به شدت 

مورد نکوهش قرار گرفت و به عنوان ُمحاِرب نسبت به اسالم و پيامبر  معرفی شد. 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ معاويه چگونه توانست صلح را بر امام حسن  تحميل کند؟ 
٢ــ مفاد صلح نامٔه امام حسن  و معاويه را بازگوييد. 

٣ــ ويژگی ها و چگونگی عملکرد معاويه را به طور خالصه بيان کنيد. 
٤ــ شيعيان در عصر خالفت معاويه در  چه وضعيتی به سر می بردند. 
٥ــ معاويه چگونه توانست واليتعهدی يزيد را بر مردم تحميل کند؟ 

١ــ يکی از حوادث خون بار، قتل ُحجربن َعدّی به دست معاويه است. دربارٔه اين حادثه گزارشی تاريخی ارائه 
کنيد. 

٢ــ نقش معاويه در جعل حديث برضد اهل بيت  را ضمن پژوهشی به صورت مستند ارائه کنيد. 



زمينه های قيام
حماسٔه تاريخی امام حسين  در پی مجموعه ای 
که  آمد  پديد  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی،  رخدادهای  از 
آنها زمينه ساز بروز اين قيام بودند. رخدادهای زمينه ساز 
نبوده   و  مربوط  حادثه  از  پيش  ساليان  به  تنها  قيام  اين 
خدا   رسول  رحلت  از  پس  حوادث  در  را  آنها  بايد 
ريشه يابی کرد. بدين منظور، زمينه های قيام امام حسين  
مرور  اجـتـمـاعی  و  فـرهنگـی  سياسی،  محور  سه  در  را 

هم
ازد
 دو
س
در

۱۲

حماسۀ حسينی

مقدمه 
حوادث پديد آمده پس از رحلت رسول خدا   ،    بستر برا رخدادها تأسف آور بعد شد . 
سومين  قوم گرايي  و  دوم  و  اول  خليفههٴ  دو  تسامح  از  بهره گير  با  توانستند  چگونه  بني اميه  که  ديديم 
 ، حسن  امام  بر  صلح  تحميل  با  نهايتًا  و  آورند  فراهم  را  خود  بيشتر  زمينههٴاقتدار  رفته  رفته  خليفه، 
پادشاهي امو را تأسيس کنند. آنان به تصاحب قدرت سياسي بسنده نکردند و حرکتي فرهنگي را نيز 
جامعه را از اسالم اصيل دور سازند. از اين رو، امام حسين  با آگاهي دقيق از حرکت  آغاز کردند تا 
مرموز بني اميه، قيام خونينش را به انجام رساند و نقشي ماندگار بر صفحات تاريخ رقم زد. اين حادثه ، 
دارا آثار بود که واقعههٴ حره و قيام ها توابين و مختار از آن جمله است. در درس حاضر به بررسي 

حماسههٴ ٴ حسيني و مسائل پيرامون آن مي پردازيم.  

می کنيم: 
١ــ زمينه هــای سياسی: در درس هــای پيشين 
ديـديم کــــه رهـبـری سياسی جــامــعـه پس از رحــلت

امامان معصوم  از اهل بيت   رسول خدا  به دست 
پنج  حدود  تنها  اسالمی  جامعٔه  و  نشد  واگذار  پيامبر 
سال، طعِم رهبرِی دو امام معصوم، يعنی امام علی  و 
امام حسن  را چشيد و ديديم که امام حسن  تنها 
به مدت چند ماه آن هم در حال جنگ با معاويه عهده دار 

  ۱۲۶  
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خالفت بود. انحراف جريان خـالفت از مسير ترسيم شده 
توسط رسول خدا  سبب شد رفته رفته رهبری سياسی 
جامعه در دستان کسانی قرار گيرد که کمترين شايستگی را 
نسبت به خالفت و حاکميت دارا نباشند. خاندان بنی اميه 
ظاهر  به  مکه،  فتح  از  پس  و  ممکن  لحظات  آخرين  در  که 
اسالم آورده بودند، زمام امور را در دست گرفتند و نهايتاً 

حفظ  را  اسالم  ظواهر  حـدودی  تـا  خـود  کـه  ــ  معاويه 
می کرد   ــ کسی را به وليعهدی معرفی کرد که به انجام علنی 
گناهان مشهور بود؛ از اين رو، امام حسين  با مشاهدٔه 
چنين وضعی، قيامی را ترتيب داد که توانست به صورت 

آشکار دو خط حق و باطل را از يکديگر جدا سازد. 

آيا می توانيم بين مسيری که جريان خالفت پس از رحلت پيامبر   پيدا کرد، با حادثٔه عاشورا ارتباطی ايجاد 
کنيم؟ 

٢ــ زمينه های فرهنگی: يکی از اقدامات خليفٔه 
رسول خدا  احاديث  تدوين  و  نقل  از  دوم،جلوگيری 
شد  موجب  رفته  رفته  امر  اين  بود.  مسلمانان  توسط 
مسلمانان از سنت رسول خدا  دورتر و به اموری که 
به صورت بدعت آميزی در دين داخل می شد، عادت کنند. 
او  که  کرديم  اشاره  معاويه،  عملکرد  شيؤه  دربارٔه  پيشتر، 
روايات  دنياطلب،  دين فروشان  استخدام  با  می کرد  تالش 
مجعول و دروغين در جامعه رواج دهد؛ و اين در حالی 
بود که صحابٔه پيامبر  و تابعين١ در فضای خفقان آميِز 
يا  خدا   رسول  از  خود  شنيده های  نقل  از  دوره،  آن 
ممنوع  ــ  نبود  اموی  حاکميت  خوشايند  که  ــ  ديگران 
پس  دهه های  در  جامعه  فرهنگی  فضای  بنابراين،  بودند. 
از رحلت رسول خدا  تا حماسٔه حسينی، به گونه ای 
و  شد  تغيير  و  تحريف  دچار  دينی  معارف  که  رفت  پيش 
بسياری از امور خارج از دين و بدعت آميز، به نام دين در 
انقالبی  حرکتی  وضعيت،  اين  گرفت.  قرار  مردم  اختيار 

دين،  شناخت  درسِت  معيارهای  آن،  طی  که  می طلبيد  را 
مجددًا به مردم معرفی شود. 

آن  مردم  متأسفـانه  اجتماعـی:  زمينه هـای  ٣ــ 
زمان نيز رفته رفته از خلق و خوی اسالمی فاصله گرفته 
به  بودند؛  شده  جاهلی  عصر  به  بازگشت  نوعی  گرفتار  و 
عنوان مثال، در عصر جاهلی، نگاه های نژادپرستانه رواج 
داشت و عرب بودن نوعی امتياز بود. رسول خدا  با 
اين فکر به مقابله برخاست و هرگونه امتياز ناشی از چيزی 
دورٔه  در  اما  شمرد  مردود  را  پرهيزکاری  و  تقوا  از  غير 
خلفا، اين گونه امتيازات کاذب مجددًا مطرح شد. خليفٔه 
امتيازات  نيز  و  بيت المال  تقسيم  در  طبقاتی  نظامی  دوم، 
سياسی و اجتماعی را برقرار ساخت. در دورٔه حاکميت 
به  رو  نگاه  نوع  اين  معاويه  و  عثمان  عصر  يعنی  بنی اميه، 
شدت و فزونی نهاد.اميرمؤمنان علی  در دورٔه کوتاه 
همچون  نيز  عمل  در  و  کرد  اعالم  ُملغٰی  را  آن  خالفتش 
خلفای  ديگر  و  معاويه  اما  کرد،  رفتار  خدا   رسول 

١ــ تابعين به کسانی گفته می شود که موفق به مالقات رسول خدا  نشده،اما با صحابٔه آن حضرت ديدار و همنشينی داشته اند.

آآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييياااا ممممممممیییییی تتتتتتتتوووووووانننننننييييييييممممم   بببببييينننننن مممممسسسيييرری که ججرريي
کککککنننننيييييممممم؟؟؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد



رواج  شدت  به  را  نژادی  و  قبيله ای  طبقاتی،  نگاه  اموی، 
و مورد عمل قرار دادند. همچنين گرايش های دنياطلبانٔه 
بعضی از حاکمان، خلق و خوی دنياطلبی را در بدنٔه جامعه 
نيز تسّری داد و اين حقيقت در کلمات امام حسين  
اين چنين نمود يافته است: «همانا مردم بندگان دنيايند 
دين  گرد  آنجا  تا  و  آنهاست  زبانهای  بازيچۀ  دين  و 
می چرخند که معيشت شان فراهم آيد؛ و آن گاه که با 

باليا آزموده شوند، دين داران اندک اند١».

از مدينه تا کربال 
هجری،  شصتم  سال  رجِب  ماه  در  معاويه  مرگ  با 
به  هنوز  خبر  اين  رسيد.  خالفت  به  قبلی  قرار  طبق  يزيد 
مدينه نرسيده بود که يزيد همٔه تالشش را برای اخذ بيعت 

والی  از  نامه ای،  طی  اين رو  از  بست؛  کار  به  مخالفان  از 
خود در مدينه ــ وليدبن ُعتبة بن َابی سفيان ــ خواست که 
به سرعت از امام حسين  و نيز عبدالله بن زبير   ــ که 

ـ بيعت بگيرد. بيشترين احتمال خالفت در آنها می رفتـ 
 با آمدن فرستادٔه والی نزد امام ، آن حضرت دريافت 
که معاويه از دنيا رفته، لذا هنگام رفتن به قصِر والی، جمعی 
از افراد بنی هاشم را به طور مسلح با خود همراه کرد. آن 
نيز  و  مدينه،  والی  درخواست  برابر  در  امام   شب، 
اصرار مروان بن حکم برای بيعت با يزيد، ضمن مخالفت، 
و  شراب خوار  و  فاسق  مردی  «يزيد  فرمود:  چنين 
قاتل نفوس محترم بوده و کسی است که آشکارا به 
انجام فسق و گناه می پردازد و شخصی چون من با 

کسی چون او بيعت نخواهد کرد».

١ــ ابن شعبه حّرانی،تحف العقول،ص٢٤٥.

آگاهی های خود دربارٔه ويژگی های يزيدبن معاويه را به بحث بگذاريد. 

امام     شب  بعد (  سوم  شعباِن  سال  شصتم هجری)
به همراه خاندانش از مدينه به سوی مکه حرکت کرد. با 
گرد  و  خشنود  بسيار  شهر  مردِم  مکه،  به  امام   ورود 
داعئه  خود  که  نيز  زبير  بن   عبدالله   شدند.  حتی  جمع  او 
رهبری  داشت،    در    نـمـاز    جـمـاعت    و   مـجلس    حديث

در  اقامتش  جست.  امـام      در  مدت   امام       شرکت 
و  ديدار  آنجا  در  حاضر  مختلف  شخصيت های  با  مکه، 
بيان  يزيد  با  را  خود  بيعت  عدم  علل  و  داشت  گفت   وگو 
دست  به  نيز  کوفيان  نـامـه هـای  مدت،  اين  در  مـی  کرد. 

امام  می رسيد. 
امام  به  کوفيان  پی درپی  نامه های  آنکه  از  پس 

به  بودند  کرده  دعوت  حضرت  نامه ها ،  از  آن  طی  و  رسيد 
کوفه رود. امام  پسرعموی خود ــ ُمسلم بن َعقيل  ــ 
ديدی  فرمود: «اگر  کرد و به او  رفتن به کوفه  مأمور  را 
مردم به طور يکپارچه تمايل به بيعت با من را دارند، 
مرا خبرکن تا برآن اساس عمل کنم». مسلم با دشواری 
به کوفه رسيد و پس از ٣٥ روز، حدود هجده هزار نفر با 

او بيعت کردند. 

آآآآآآآگگگگگگگگگااااااااااهههههییییی ههههههههههاااااایییییییییییی خخخخخخخخخخخخوووووووووووووددددددد ددددرببااررٔه ويژگی هه

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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مسير حرکت کاروان امام حسين مسير حرکت کاروان امام حسين  از مدينه تا کربال،   مأخذ:اطلس شيعه ، رسول جعفريان از مدينه تا کربال،   مأخذ:اطلس شيعه ، رسول جعفريان  ۱۲۹  

مدينه

برخورد امام با سپاه حربن يزيد رياحی و سيراب نمودن سپاهيان حر و حتی 
اسبانشان با آبی که از فرات برای استفاده خود برداشته بودند.

روزدوم محرم٦١:امام وارد وادی کربال شد.

مالقات با عبيدالله بن حر جعفی و رد کردن دعوت امام برای ياری حسين  امام  بود،اما  وحيره  قادسيه  به  عذيب  کوفه ،از  مسير 
در  نهايت  در  و  کرد  عوض  را  راه  نرود،  کوفه  به  که  آن  خاطر  به 
کربال فرود آورده شد. به همين دليل مسير به سمت قصر بن مقاتل 

تغيير کرد.

خطبۀ معروف حضرت برای ياران خود و سپاه حر

همچنين  کوفه؛  اوضاع  از  پرسش  و  غالب  بشربن  با  امام  مالقات 
ديدار عون بن عبدالله بن جعفر با امام و تسليم کردن نامۀ پدرش که 

در آن خواستار بازگشت امام به مکه بود.

٢٨ رجب ٦٠: خروج امام از مدينه 
به علت بيعت نکردن با يزيد.

مالقات امام با عمروبن لوذان و نصيحت کردن حضرت برای بازگشت



به  کوفه  مردم  گرايِش  ديدن  با  اموی  حزب  رهبران 
رفتاِر نرِم نُْعمان  بن بَشير ــ  امام حسين   ، از  فرستادهٔ 
والی کوفه ــ يزيد را مطلع کردند؛ از اين رو، يزيد او را عزل 
کوفه  برای  ــ  بود  بصره  والی  که  ــ  را  زياد  بن  ُعبيدالله   و 
نيز نصب کرد. با آمدن ابن زياد به کوفه، و تهديدات شديد 
او، رفته رفته مردم از گرد مسلم بن عقيل پراکنده شدند و 
نهايتاً عبيدالله توانست مسلم را دستگير و در روز نهم ذی 
الحجٔه سال ٦٠ هجری (روز عـرفـه) بـه شهادت رساند. 
امام حسين  در روز هشتم ذی الحجه (يک روز پيش 
از شهادت مسلم) از مکه خارج شد و راه عراق را در پيش 
گرفت. آن حضرت در رفتن به کوفه شتاب داشت و سبب 
را  کوفيان  آمادگی  مسلم  آنکه  يکی  بود:  چيز  دو  کار  اين 

برای حمايت از امام اعالم کرده بود و ديگر آنکه خطر سوء 
قصد عوامل يزيد به جان آن حضرت در مکه وجود داشت. 
مسلم  شهادت  از  عراق،  به  حرکت  مسير  در  حضرت  آن 
باخبر شد، اما چاره ای جز ادامٔه مسير نبود. به جز مسلم، 
امام  دو فرستادهٔ ديگر١ نيز به کوفه اعزام کرده بود که 
ـ پس از خبر شهادت مسلم    ــ به حضرت  خبر شهادت آنانـ 

رسيد. 
نخستين برخورد امام با سپاه دشمن، برخورد با سپاه 
هزارنفری به فرماندهی حّر بن  يزيد رياحی بود. اين سپاه مانع 
حرکت امام  به سوی کوفه شد و به ناچار، آن حضرت 
در دوم محرم سال ٦١ هجری در سرزمين کربال فرود آمد. 

به نظر شما، با وجود آگاه شدن امام از خيانت مردم کوفه، چرا آن حضرت همچنان به سوی کوفه ادامٔه مسير داد؟ 

حادثۀ کربال 
با آمدن امام  حسين         بـه سرزمين کربال،زمينه های 
تحقق يک رخداد عظيم در تاريخ بشر به تدريج فراهم آمد. 
مردان کوفه  کربال،  امام  در  ابن   زياد با آگاهی از حضور 
برای    حضور  در  خانواده شان  و  خود  قتل  به  تهديد  با  را 
جنگ با امام  بسيج کرد. وی به مأموران خود دستور 
کوفه  سپاه  به  که  يافتند  را  هرکس  و  بگردند  شهر  داد   در 
قبيلٔه  از  مردی  آنان  برسانند.  قتل  به  را  او  نشده،  ملحق 
آمده  کوفه  به  پدرش  ميراث  طلب  در  که  يافتند  را  َهۡمدان 
را  قتلش  فرمان  نيز  او  و  بردند  زياد  ابن   نزد  را  وی  بود. 

١ــ قيس بن ُمۡسِهر صيداوی و عبدالله بن ُبۡقُطر.

صادرکرد! اين گونه سخت گيری ها موجب شد همٔه کسانی 
(نَُخْيله)  کوفه  لشکرگاه  در  بودند،  رسيده  بلوغ  سّن  به  که 
در  فرار  راه  کردند  تالش  هم  کسانی  البته  شوند.  حاضر 
پيش گيرند و نيز کسانی درصدد پيوستن به سپاه امام بودند 
دشواربود.  بسيار  کاری  چنين  راه ها،  شديد  باکنترل  اما 
شده  مخفی  کوفه  در  يا  مردم،  از  بسياری  حال،  عين  در 
بودند يا از بين راه، از سپاه کوفه می گريختند و بسياری 
را  حسين     امام  شهادت  و  جنگ  گمان  نيز  مردم  از 
نمی بردند. از فردای روز وروِد امام به کربال سپاهيان ابن  

زياد به تدريج در اين سرزمين جمع شدند. 

به نننننظظظظظظررررر ششششممممااااااا،، بااا ووووووجججججوووودد آآآآآآآگگگگگگگاااااه شدن اامام از خ

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۱۳۰  
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فرماندهی سپاه ابن  زياد با ُعَمر بن َسْعد بن َابی   َوّقاص 
چنين  فرماندهی  ری،  بر  حکومت  طمع  به  وی  بود. 
عصر  داشت  قصد  ابن زياد  بود.سپاه  پذيرفته  را  جنگی 
روز   نهم (تاسوعا) به سپاه امام  حمله بََرد،اما امام    
شود  موکول  روز  آن  فردای  به  درگيری  کرد  درخواست 
و  عبادت  به  زندگی،  شب  آخرين  عنوان  به  را  شب  آن  تا 
خيمه هـای  در  شب  آن  و  بپردازنـد  مـعبود  بـا  راز    و  نياز 
و  قرآن  تالوت  از  عاشقانه  نجواهای  يارانش  و  امام  

دعا و نماز برپا شد. 
صبح روز دهم(عاشورا) در حالی که امام   تالش 
را  ابن    زياد  سپاه  از  خورده  فريب  و  جاهل  افراد  داشت 

نصيحت کند و آگاهی دهد و خود آغازگر جنگ نباشد، 
از  هم  کسانی  البته  گشت.  آغاز  جنگ  آن سو،  از  اما 
اينان،  از  يکی  پيوستند.  امام   جبهٔه  به  دشمن  سپاه 
ُحرّ     بن  يزيد رياحی بود؛ هم او که راه را بر امام بسته و 
او را به کربال کشانده بود! امام  توبٔه حّر را پذيرفت و 
او نيز بی درنگ به ميدان جنگ رفت و شجاعانه جنگيد و 

به شهادت رسيد. 
در آغاز، نبرد تن به تن آغاز شد اما از آنجا که ياران 
امام  مسلح به نيروی ايمان بودند، يکی از فرماندهان 
دشمن روبه سپاه خود کرد و گفت: «شما در حال جنگ بـا 
قـهـرمانان عـرب هستيد. اگـر آنـان را تيربـاران نکنيد، 

چگونگی آرايش و سازماندهی سپاه عبيدالله بن زياد به فرماندهی عمربن سعد در چگونگی آرايش و سازماندهی سپاه امام حسين چگونگی آرايش و سازماندهی سپاه امام حسين  در روز عاشورا در روز عاشورا
روز عاشورا

 مأخذ:اطلس شيعه  ،   رسول جعفريان مأخذ:اطلس شيعه  ،   رسول جعفريان



به دست آنها کشته خواهيد شد». از اين رو تيرباران شديدی 
انجام گرفت و در طی چند درگيری، نخست اصحاب امام  

  و سپس افراد خاندان امام  به ترتيب به شهادت 
رسيدند    و غروب عاشورا  در  حالـی فـرا رسيد کـه   اجساد 

از  بيش  و  امام    شدٔه  قطعه  قطعه  و  سر  بدون  و  مطهر 
و  گرم  خاک های  روی  بر  اهل بيتش  و  ياران  از  هفتادتن 
تفتيدٔه کربال در خون غلتان بود و اسطورٔه جاويد حماسه 

و ايثار و شهادت در تاريخ بشر رقم خورد. 

يک توضيح 

آگاهی امام حسين  از شهادت  

بر اساس روايات موجود، امام حسين  از شهادت خود در سرزمين کربال آگاه بود و از اين رو، 
آن حضرت، حرکتی آگاهانه و مبتنی بر اهداف روشن را آغاز کرده بود. گفتنی است آگاهی آن حضرت 
از شهادت، با اهداف سياسی و حکومتی آن حضرت منافاتی ندارد و هدف اصلِی حرکِت امام  که 
جداسازی حق از باطل و ترسيم مسير شهادت طلبی در طول تاريخ بود، با شهادت آن حضرت به دست 

می آمد. 

تابلوی عصر  عاشورا؛ اثر استاد محمود فرشچيانتابلوی عصر  عاشورا؛ اثر استاد محمود فرشچيان   ۱۳۲  
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حرم مطهر حضرت امام حسين حرم مطهر حضرت امام حسين  و حضرت ابوالفضل العباس  و حضرت ابوالفضل العباس 



نقش تاريخیِ قيام امام حسين   
امـام حسين  چه هـدف يـا اهـدافـی را از قيام 
جزء  اهداف  بنی اميه  نابودی  آيا  می کرد؟  دنبال  خونينش 
آن  …؟  يا  عدل؟  حکومت  برقراری  يا  بود؟  او  اصلی 
به    معروف  امر  اقامٔه  را  حرکتش  سبب  خود،  حضرت 
از  بدعت ها  برداشتن  و  جامعه  اصالح  و  منکر  از  نهی  و 
چهرٔه ديِن پيامبر  معرفی کرده است. گفتيم که جامعٔه 
اسالمی پس از رحلت رسول خدا  رفته رفته مسيری 
معيارهای اصيِل مکتِب  انحرافی را در پيش گرفت و از 
اسالم فاصله گرفت. سنت نبوی  به فراموشی سپرده 
حاکمان  ميِل  براساس  نيز  قرآن  آيات  و  شد  تحريف  يا  و 
تفسير می شد. قيام و شهادت شخصيتی چون امام حسين 
که  بفهماند  تاريخ  پهنٔه  در  جهان  مردم  به  می توانست 
خِط ترسيم شده توسط بنی اميه، نزد شخصيت معصوم و 
پاکی چون حسين بن علی  باطل است و بهترين گواه بر 
اين مدعا، شهادت اوست. بدين لحاظ، آثار قيام حسينی 
را بايد در طول تاريخ و همٔه زمان ها جست وجو کرد و نه 
در عصر بنی اميه و بنی عباس؛ و اين همان نقش ماندگار و 

تاريخی قيام حسينی است. 

واقعۀ َحّره 
از آنجا   که ماهيت  شخصيت  يزيد   و  حکومتش ،آميخته 
با ظلم و جنايت بود، وی به جنايت بزرگش در کربال بسنده 
نکرد و جنايات ديگری را نيز در طول عمر کوتاه و ننگينش 
در  آنهاست.  از  يکی  واقم  َحّرۀ  واقعۀ  که  شد  مرتکب 

والی  سوی  از  مدينه  بزرگان  از  گروهی  هجری   ٦٣ سال 
مدينه به شام فرستاده شدند تا يزيد ضمن بذل و بخشش بـه 
آنان، چهرٔه خود را که پس از شهادت امام حسين  به 
شدت نزد آنان مخدوش شده بود، بهبود بخشد اما آنان يزيد 
هيچ وجه  يافتند که به  خويی  اوصاف و خلق و  دارای  را 
با اوصاف يک فرمانروای اسالمی سازگاری نداشت؛ از 
اين رو، پس از بازگشت به مدينه، يزيد را چنين توصيف 
کردند: «او دين ندارد، مشروب می نوشد، بر تنبور١ 
می کوبد و بردگان نزد او می نوازند و با سگان بازی 
می کند». لذا گفتند که حاضر به اطاعت از او و پذيرش 
امامتش نمی باشند و رفته رفته در مدينه شورشی به پا شد.

حدود  تقريباً  ياران آنان را که  امويان و  شورشيان، 
کردند  محاصره  حکم  مروان   بن   خانٔه  در  بودند،  هزار  نفر 
و پس از آن، با خفت و خواری و در حالی که بچه ها به 
آنان سنگ پرتاب می کردند، از شهر بيرون راندند. رهبری 
اين شورش را عبدالله  بن َحنْظَلۀ َغسيل المالئکه٢ عهده دار 
بود.  يزيد برای مقابله با اين شورش، يکی از فرماندهان 
سنگدل خود به نام مسلم بن ُعْقبه٣ را به همراه سپاهی پنج 
هزار نفری به سوی مدينه فرستاد. مردم مدينه تالش کردند 
با بازسازی خندقی که در جنگ خندق حفر شده بود، مانع 
در  يزيد  سپاه  اين رو،  از  شوند.  شهر  به  يزيد  سپاه  ورود 
بيرون مدينه، در ناحئه شرقی، يعنی منطقٔه َحّرٔه واقم اردو 
زدند.٤ اما سرانجام توانستند با وعده های مالی و فريفتن 
قبيلٔه َبنوحارثه، به شهر وارد شوند، و پس از کمتر از يک 

روز درگيری، شهر را تصرف کنند.

١ــ نوعی آلت موسيقی
٢ــ وی فرزند همان حنظلٔه غسيل المالئکه است؛ جوانی که به شوق شهادت، صبحگاِه شب ازدواجش، در جنگ احد حاضر شد و به شهادت رسيد 

و پيامبر  گواهی داد که مالئکه او را غسل داده اند.
٣ــ وی به علت جنايات و خونريزی های فراوان، به ُمسرِف بن ُعْقبه مشهور شد.

٤ــ از اين رو، اين رخداد، به واقعٔه حّرٔه واقم معروف شده است.   ۱۳۴  
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تا  بود،  داده  سپاهش  به  يزيد  که  وعده ای  به  بنا 
ُمباح  شام  سپاه  بر  مدينه  مردم  نواميس  و  اموال  روز،  سه 
قتل  به  را  اسيران  از  بسياری  ُعْقبه،  مسلم بن  شد!  اعالم 
رساند و حتی سرهای بسياری از کشته شدگان از صحابٔه 
رسول   خدا  را نيز از تن جدا کرد! وی پس از تسلط 

بر شهر، از مردم مدينه برای بندگی يزيد بيعت ستاند!

خون خواهی قيام امام حسين  
ظاهر  به  چند  هر  امويان  مختار:  و  تّوابين  قيام 
توانستند امام حسين  و گروه اندک ياران و خاندانش 
را در کربال به شهادت برسانند و به اسارت ببرند اما اين کار 
باشند.  زده  باروت  انبارهای  داشت که به  حکم جرقه ای 
مردم کوفه خود، دعوت کنندٔه امام حسين  بودند اما 
بخشی  و  شدند  امام   قتل  در  شريک  آنان  از  بخشی 
نشده  موفق  دليل  هر  به  که  آنان  نکردند.  ياری  را  او  نيز 
بودند، در قيام امام  شرکت جويند به شدت احساس 
ربيع االّول  ماه  در  يزيد  هالکت  از  پس  داشتند.  پشيمانی 
ُصَرد  سليمان بن  خانٔه  در  کوفه  شيعيان  هجری،   ٦٤ سال 
ُخزاعی١ اجتماع کردند و دربارٔه چگونگی انتقام گيری از 
برای  را  خود  مبلغان  سپس  کردند.٢  چاره انديشی  امويان 
جمع آوری و آماده سازی شيعيان به اطراف پراکندند. گروه 
نخلئه  اردوگاه  در  هجری   ٦٥ سال  ربيع االول  در  تّوابين 
کوفه گرد آمدند و به قصد مقابله با سپاه شام که فرماندهی آن 

را عبيدالله  بن زياد به دست داشت، حرکت کردند. 
با اينکه دوازده يا شانزده هزار نفر با سليمان بن صرد 
بيعت کرده بـودند اما تنها چهار هـزار نفر آمـادٔه حرکت 

آنها  به  نيز  ديگر  نفر  هزار  سپس  و  شدند  شام  سوی  به 
ملحق شدند. تّوابين ابتدا به کربال رفتند و پس از گريه و 
سپس  بپذيرند.  را  توبه شان  خواستند  خدا  از  عزاداری، 
شام  راهی  کرده،  وداع  شهدا  و  حسين   امام  قبر  با 

شدند.
هر  شد.  آغاز  درگيری  سپاه،  دو  برخورد  از  پس 
که  آنجا  از  اما  بود،  تّوابين  آن  از  پيروزی  آغاز،  در  چند 
نيروهای تازه نفس، پی درپی به سپاه شام ملحق می شد، با 
نيروهای  و  فرماندهان  از  ديگر  بعضی  و  سليمان  شهادت 
ُرفاعة بن شداد بقئه نيروهای توابين را به  تّوابين، نهايتاً 

عقب بازگرداند.
پس از قيام توابين، قيام ديگری برای خونخواهی 
امام حسين  رقم خورد و آن، قيام مختار  بن  ابی ُعبَۡيد 
ثََقفی بود. وی هنگام حضور عبيد الله بن زياد در کوفه، 
خـواهرش  شوهر  وساطت  بـا  و  شد  زنــدانی  او  تـوسط 
شيؤه  با  که  آنجا  از  او  گشت.  آزاد  ــ  عمر  ـ   عبدالله  بن  ـ
نيرو  جمع آوری  بـه دنبال  نبود، خـود  مـوافق  عمل   تّوابين 
در کوفه و اطراف بود؛ لذا يک چهارم طرفداران توابين 
به مختار  پيوستند   اما بـا تحريک اشراف کـوفـه و قاتالن 
با  مجددًا  و  شد  زندانی  مجددًا  مختار   ، امام حسين 
وساطت ابن عمر آزاد شد. پس از شکست توابين، مختار 
زيادی  نيروهای  توانست  او  کرد.  آغاز  را  خود  تبليغات 

گرد خود جمع کند و شهر کوفه را به تصرف درآورد.
قاتالن  از  بسياری  کوفه،  تصرف  از  پس  مختار 
سه  کرد.  او  مجازات  و  دستگير  را  شهدای   کربال 
و  شام  در  بنی اميه  کوفه،  اشراِف  داشت:  دشمن  دسته 

١ــ وی پيرمردی از صحابٔه پيامبر  و از ياران امام علی  بود.
٢ــ آنان با استناد به آئه ٥٤ از سورٔه بقره، در پی توبه و کشته شدن خود بودند تا خطای خويش را جبران کنند: «ٰيا َقۡوِم إنَُّکۡم َظَلۡمُتۡم َاۡنُفَسُکۡم ِباتِّٰخاِذُکُم 

اۡلِعۡجَل َفُتوُبوا إلٰی ٰباِرِئُکۡم َفاۡقُتُلوا أۡنُفَسُکۡم…».



عبدالله بن زبير در حجاز. قيام مختار در ربيع االول سال 
٦٦ هجری با شعار خونخواهی امام حسين  آغاز شد 
و پس از درگيری ها و حوادث متعدد ــ که مهم ترين آنها 

مختار  شهادت  با  ــ  بود  کربال  شهدای  قاتالن  از  انتقام 
 ٦٧ سال  در  زبير)،  عبدالله بن  (برادر  مصعب  به دست 

هجری به پايان رسيد. 

حضرت زينب   
حضرت زينب   در پنجم جمادی االول سال پنجم يا ششم هجری از مادری چون حضرت فاطمه 

همسرش  است.  غيرمعلّمه  عالمٔه  و  صغرٰی  صديقٔه  او،  القاب  جمله  از  شد.  زاده  علی   حضرت  چون  پدری  و 
عبدالله بن جعفر بود که پسر عموی او و يکی از برجستگان خاندان بنی هاشم به شمار می آمد. گفته شده که حضرت 
از همسرش دارای پنج فرزند بود که دو تن از آنها (عون و محمد) در کربال به شهادت رسيدند. يکی از  زينب  
، ام المصائب است؛ زيرا او به جز تحمل مصيبت از دست دادن جّد و مادر و پدر  القاب مشهور حضرت زينب
و برادر، در کربال شاهد مصيبت های بسيار بود. او با صبر و استقامت و شجاعت توانست نهضت حسينی را ادامــه 
دهد و بــه ثمر رساند؛ زيرا خـاندان بنی اميه تـالش داشتند خــود را ُمحّق جـلـوه دهند و حرکت امام حسين  را 

حرم مطهر حضرت زينب 
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خروج عده ای ياغی عليه خليفٔه مسلمانان معرفی کنند. آنان بدين لحاظ، اسرای کربال را هنگام عبور دادن از شهرها، 
خارجی می خواندند. نقش مهم حضرت زينب  در تکميل قيام امام حسين  آن گاه آشکارتر می شود که بدانيم 
او با فصاحت بی نظيرش همچون فصاحت پدرش، اميرمؤمنان علی  ، با ايراد خطبه و سخنرانی در کوفه و شام، 
ـ    به ويژه شاميان   ــ بشناساند و  و با تبيين اهداف حرکت امام حسين  توانست از سويی اهل بيت  را به  مردم ـ
از سوی ديگر، ماهيت امويان را برمال سازد. اينها همه درحالی بود که امويان با تبليغاِت مسموم، خود را تنها وارثاِن 
پس از حادثٔه کربال و جريان اسارت، مدت اندکی در  مکتب رسول خدا  معرفی کرده بودند. حضرت زينب
قيد حيات بود و گفته شده که در نيمٔه رجب سال ٦٢ هجری به ديدار حق شتافت. هر چند دربارٔه محل دفن آن حضرت 
اتفاق نظر وجود ندارد، اما امروزه در دمشق ــ پايتخت سوريه ــ حرم مجلّلی بر مزار منسوب به آن حضرت بنا شده که 

محل زيارت مشتاقان است. 

١ــ زمينه های فرهنگی و اجتماعی قيام امام حسين  را معرفی کنيد.
٢ــ چگونگی آغاز نهضت امام حسين  و حرکت حضرت از مدينه تا مکه را بيان کنيد.

٣ــ ابن زياد چگونه توانست مردم کوفه را برای جنگ در کربال بسيج کند؟
٤ــ ُحّر بن  يزيد رياحی که بود، چه کرد و چه سرانجامی داشت؟

٥ ــ نقش تاريخی قيام امام حسين  را توضيح دهيد.
٦ ــ چرا واقعٔه َحّره به وقوع پيوست و سرانجاِم آن چگونه بود؟
٧ــ تّوابين به چه انگيزه ای قيام کردند و چه سرانجامی داشتند؟

٨ ــ مختار ثقفی و قيام او را معرفی کنيد.

 

١ــ شرح حال يکی از شهدای برجسته در کربال را به انتخاب خود، بررسی و ضمن گزارشی ارائه کنيد.
يا امام سجاد  در مقابل يزيد را انتخاب کنيد و همراه با توضيح فرازهای  ٢ــ خطبٔه حضرت زينب  

مهم، برای دوستانتان بازگوييد.
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، قم، مؤسسه در راه  ٥٤  ــ هيئت تحريريه مؤسسه در راه حق، نگرشی کوتاه به زندگی پيامبر اسالم 

حق، چ پنجم، ١٣٦١ش.
٥٥  ــ يعقوبی، احمدبن ابی يعقوب   ، تاريخ يعقوبی   ، (٢ ج)   ، ترجمٔه محمدابراهيم آيتی، تهران، علمی و فرهنگی، 

چ   ششم  ، ١٣٧١ ش.

١ــ اين کتاب با عنوان تاريخ طبری،توسط ابوالقاسم پاينده ترجمه و به وسيله انتشارات اساطير منتشر شده است.   ۱۴۰  
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