
1 
 

  

 

 

دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک    

دا�ه �ھا�ی �ورش �رگ  و �ر�               

 ��ش   ش�م   :   چ�ون�ی ���رش اسالم � ���تان 

در  بخش پنجم  اين نوشتار نگاهی داشتيم به کيش های گوناگون عرِب پيش از اسالم.  

از داده های تاريخ دانستيم که : 

 حج و آيين های آن که امروزه هم ميهنان ما همه ساله با  هزينه کردن ميليونها  -1
«دوران دالر به انجامش می شتابند، کم و بيش همان آيينی است که عربهای 

 انجام می دادند..جاهليت» 
نه تنها نشانی اززنده بگورکردن دختران نوزاد عرب پيدا بدست نيامد بلکه ديديم    -2

 می ناميدند که اين خود « دختران خدا »که برخی از تبارهای عرب، فرشتگان را 
نشان دهنده ی گراميداشت گوهر زنانه درهستی شناسی آنها است، بنا براين داستان 

يک دروغ بزرگ تاريخی است که « زنده بگور کردن دختران نوزاد» 
پردازندگانش خواسته اند اسالم را رهايی بخش زنان از کام مرگی دلخراش نشان 

  خديجه،دهند. افزون بر آنچه که در بخش پيشين گفته شد، بودِن زنانی مانند
 نخستين همسرمحمد که زنی کاردان و بازرگانی توانا بود، و زنان ديگری مانند

 که بنا عصماء دختر مروان همسر ابوسفيان و زنان سخن پرداز نامداری مانند هند
به درخواست محمد کشته شد، و بسياری زنان نامدار ديگردرمکه و مدينه، و بيش 
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از آنها در يََمن و ديگر بخشهای عربستان، نا درستی اين سخن را به ُرخ می 
کشند، و اگرهم در برخی از تبارهای بسيار دور افتاده در دل بيابانهای بی آب و 
گياه عربستان، که خوراک و نوشاک بسنده فرا دست نبود، گاه دختران نوزاد را 
زنده بگور می کرده اند تا از ِزه و زاد مردم بکاهند، اين را نبايد بشماِر فرهنگ 

  گذاشت و تاريخ را به دروغ آلوده کرد. {عرب پيش از اسالم}

 بانوی سخن پردازعرب که بنا به درخواست محمد  انجام َعصماءداستان کشته شدن 
 (که برخی ابو َعفَکگرفت چنين است که:  پير مرد چامه ی سرايی از يهوديان مدينه بنام 

سن او را سد و بيست سال گزارش کرده اند) چامه هايی در نکوهش محمد می سرود و از 
کارها و سخنان او خرده می گرفت، محمد که که در برابر خرده گيران بردبار نبود، 
فرمان به کشتن او داد، يکی از مسلمانان فرمان را بجای آورد و پيرمرد بينوا را در 

 اين : هللا و اکبر!خواب بکشت، هنگامی که خبر اين ترور به محمد رسيد، با شادمانی گفت
نخستين ترور دينی در تاريخ اسالم بود که ترورهای پايان ناپذير را تا به امروز در پی 

 خود آورده است.

زن شير دل عرب را {که او نيز بارها با  عصماء - ُکشتن يک پير مرد نا توان،  خشم
زبان تند و تيز و دراز خود گفتار و کردار محمد را نکوهيده بود} برانگيخت و در چکامه 
ای  بلند باال، مرداِن عرب و يهوديان مدينه را بباد نکوهش گرفت که چرا در برابر ترور 

 خموش نشسته و کاری نمی کنند، هنگامی که اين چکامه بگوش محمد رسيد، رو ابوعفک
 "چه کسی مرا از دست دختر مروان رهايی خواهد داد؟"  :به پيروانش کرده گفت 

يکی از انصار به نام ُعَمير بن عدی الخطمی که در آنجا بود اينرا شنيد و شباهنگام خود را  
 پنج فرزند داشت که برخی از آنها  درکنارش خوابيده  َعصماء  رساند. عصماءبه خانه 

 در تاريکِی ُعميربودند، کوچکترين شان شيرخواره و بر روی سينه مادر بخواب بود. 
 کشيد، کودک را از روی سينه ی مادر بکناری زد، عصماءشب دست بر پيکر 

 پس ُعمير   نهاد و چنان فشار داد که از پشت وی بدر آمد.عصماء شمشيرش را بر سينه 
از اين آدمکشی شرم آور برگشت و در کنار محمد به نماز بامداد ايستاد . پس از نماز، 

"آری پدر و ُعمير پاسخ داد:   "ای ُعمير، آيا دختر مروان را کشتی؟"محمد از او پرسيد: 
 "ای عمير تو به هللا و رسولش ياری رسانده ای"   محمد گفت: مادرم به قربانت!!. 

محمد گفت: نه !   عمير پرسيد که آيا کار زشتی کرده و بايد چشم براه کيفری باشد؟ 
 بدين ترتيب دومين ترور "دو بز نيز برای  او شاخ به شاخ نخواهند شد".نگران نباش 

اسالمی جای خود را در برگهای تاريخ باز کرد.. 

{ ايرانيان با آغوش باز به پيشبازش در گزارش امروز می خواهيم ببينيم دينی که 
در خاستگاه خود با چه واکنشی از سوی مردم روبرو گرديد، ولی پيش ازآن شتافتند} 
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يکبار ديگر از خوانندگان گرانمايه ی اين گزارش در خواست می کنم که اين ُجستار را با 
شکيبايی بيشتری پی بگيرند، در هزار سال گذشته، نا درستيهای بسياری را در البالی  
انبوهی از نوشتارهای گوناگون به خورد ما داده وميهن ما را به تباهی کشيده اند، اينک 

 را دريابيم { درستيها و راستيها}زماِن آن فرا رسيده است که از درون همين نا درستيها 
تا بتوانيم با چشمان باز، وبا آگاهی از چند و چون گذشته، راه خود را بسوی آينده ای 

درخشان پيدا کنيم.  

 گزارش خود را چنين آغاز می کند: جبرييل در شب شنبه و شب يکشنبه نزد او يعقوبی
آمد و در روز دو شنبه، و بقول بعضی روز پنجشنبه، با دستور رسالت بر او آشکار گشت 

و بقول کسی که آنرا از جعفرابن محمد روايت کرده است روز جمعه، ده روز 
. جبرييل خدا جمعه راعيد مسلمانان قراردادبآخررمضان بوده است و برای همين است که 

ُجبه ای از ديبا پوشيده بود و برای آن بزرگوار تَُشکی از تَُشکهای بهشت! آورد و او را 
برروی آن نشانيد و او را اعالم کرد که فرستاده ی خدا است، و پيام خدا را به او رسانيد و 

باو ياد داد: اقرء باسم ربک الذی خلق « بخوان بنام پروردگارت که آفريد» فردا نيز نزد 
«ای بجامه پيچيده او آمد و او را درجامه پيچيده يافت، پس گفت: يا اَيها الُمتَدثَر، قُم فانذر 

به  روايت بعضی اسرافيل سه سال و جبرييل بيست سال، و به   برخيز و بترسان!!» . 
 روايت ديگران پيوسته جبرييل بر او گماشته بود.

 به خديجه دختر خويلد گفته بود: ازاو بپرس اين کسی که نزد او می آيد ورقه بن نوفل
و اگر جبرييل باشد کيست؟ اگر ميکائيل باشد، برای او دستور آسايش و آرامش و نرمی ، 

خديجه از رسول خدا پرسيد، و پاسخ داد که فرمان کشتن و برده گرفتن آورده است. 
  378تاريخ يعقوبی- رويه  ، پس خديجه به پيشانی خود زد!! . جبرئيل است

چون رسول خدا مبعوث شد، ديوها به تيرهای شهاب آسمانی رانده شدند و ازآنکه پنهانی 
گوش فرا دارند، ممنوع گشتند، پس ابليس گفت: اين نيست مگرآنکه پيشامدی شده و 

پيغمبری مبعوث گشته باشد.. در آنروز در تمام ُدنيا بُتها برو افتادند و آتشکده ها خاموش 
گشتند!!.. 

 را يعقوبیاگر چه کار ما در اينجا بررسی قران نيست، ولی برای اينکه خاستگاه سخن 
دريابيم، ناگزير بايد سری به قران بزنيم تا اين پژوهش به بُنمايه های بيشتری آراسته 

 نام دارد. اين « الِجن»گردد. سوره ی هفتاد و دوم قران که از سوره های مکی است 
سوره  از بيست و هشت آيه فراهم گرديده که برخی از آنها را در اينجا می آوريم: 

 ای رسول ما بگو مرا وحی رسيده که گروهی از جنيان آيات قران را استماع کرده و پس 
از شنيدن گفته اند که ما از قران آيات عجيبی می شنويم... و جنيان گفتند که ما پيش از اين 
به آسمان َبر می شديم تا اسرار وحی را استراق کنيم  ليکن دريافتيم که آنجا فرشته نگهبان 
با قدرت، و تير شهاب آتشبار،  فراوان و بسيار است و ما در کمين شنيدن سخنان آسمانی 
و اسرار وحی می نشستيم، اما اينک هر که اسرار وحی الهی بخواهد شنيد تير شهاب در 

کمينگاه اوست..  
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: رسول خدا سه سال در مکه امر رسالت خود را پوشيده  يعقوبیبر می گرديم به گزارش
می داشت سپس خدای عزو وجل او را فرمود تا رسالت خويش را آشکار سازد. پس 

دعوت خويش را علنی ساخت و در ابطح بپا ايستاد وگفت: همانا من فرستاده خدايم...  

 ..بعضی روايت کرده اند که رسول خدا در بازار قريش او را مسخره کردند و آزار دادند
عکاظ بپا خاست در حالی که ُجبهء سرخی بتن داشت و گفت: آی مردم، بگوييد ال اله اال 

هللا تا رستگار و پيروزگرديد» ناگهان مردی بدنبال او ديده شد که دو گيسوی بافته داشت و 
ای مردم اين جوان برادر زاده من و بسيار دروغگو روی او برنگ طال بود و می گفت: 

...  است پس از او برحذر باشيد

 پسر ابو لهببرخی گفتند اين مرد کيست؟ گفتند: اين جوان محمد پسر عبدهللا و اين مرد 
 5 قران که از سوره های مکی است تنها 111...{ سوره ی عموی او استعبدالمطلب 

ابو لهب نابود و دو دستش قطع  آمده و می گويد: { ابو لهبآيه دارد که تنها در نفرين 
گردد، مال و ثروتی که اندوخت هيچ بکارش نيايد و از هالکش نرهاند زود باشد که به 
دوزخ در آتشی شعله ور در افتد و همسرش اُم جميله هيزم آتش افروز دوزخ باشد، در 

  حاليکه طنابی از ليف خرما بگردن دارد.}.

سپس داستان معراج پيش آمدو جبرئيل براق را برای او آورد، براق کوچکتر از استر و 
بزرگتر از االغ بود، دو گوش او پيوسته اظطراب و حرکت داشتند، گامش به اندازه مّد 

دو بال داشت که از پشت سر او   ( َمّد بََصر= کران تا کران – تا جاييکه چشم می تواند ديد).بََصَرش بود 
را می راند و بر پشت او زينی از ياقوت بود، پس او را به بِيُت الُمقََدس بُرد و آنجا نماز 
خواند، سپس او را بآسمان برد و ميان او و پروردگارش باندازه دو کمان يا کمتر فاصله 

سپس او را فرود آورد و در خانه ء ام هانی دختر ابو طالب فرود آمد و داستان  بود. 
اين قصه را به قريش مگو معراج را بدو گفت، پس هانی گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، 

در شبی که رسول خدا را به معراج بردند، ابوطالب او    که تو را دروغگو خواهند گفت!.
را نيافت و ترسيد که مبادا قريش او را ربوده و ُکشته باشند، پس هفتاد مرد از بنی مطلب 

که خنجرها بدست داشتند فراهم ساخت و به آنان فرمود هرمردی از ايشان در پهلوی 
مردی از قريش بنشيند و بآنان گفت: اگر مرا ديديد که با محمد آمدم دست نگهداريد تا نزد 

. پس محمد را هرمردی از شما همنشين خود را بکشد و منتظر من نباشدشما بيايم وگرنه 
بر در  خانهء ام هانی يافتند و ابو طالب او را جلو خود آورد تا بر سر قريش ايستاد و آنچه 

را پيش آمده بود بآنان بازگفت، پس او را بزرگ شمردند و در نظرشان عظيم آمد و عهد 
و پيمان گذاشتند که ديگر رسول خدا را آزار ندهند و هرگز بدی از ايشان بدو نرسيد.. 

خدای عزوجل او را فرمود که خويشان نزديکتر خود را بيم دهد، پس برکوه مروه ايستاد 
سپس با صدای بلند فرياد زد: يا آِل فَهر. پس همه طايفه های قريش نزد او فراهم شدند 

چنانکه يکنفر باقی نماند، سپس فرياد کرد: آی آِل غالب، پس بَنو َمحارب و بَنوحاِرث بن 
فَهر بازگشتند. سپس فرياد کرد: آی آل لوی، پس بَنو تميم ادرم غالب رفتد. وسپس فرياد 

کرد آی آل مّره، پس بنوعدی بن کعب و بنوسهم و بنو جمح پسران هصيص بن َکعب 
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رفتند، سپس فرياد کرد آی آل کالب، پس بنو تيم بن مره و بنو مخزوم بن يقظه بن مره 
رفتند. سپس فرياد کرد: آی آل قصی. پس بنو زهره رفتند. سپس فرياد کرد آی آل 

عبدمناف، پس بنو عبدالدار و بنو عبدالعزی پسران قصی رفتند. سپس فرياد کرد: آی آل 
ابو عبدهللا  هاشم، پس بنو عبد شمس و بنو نوفل رفتند و تنها بنو عبدالمطلب باقی ماندند ..

فضل بن عبدالرحمن هاشمی از فرزندان ربيع بن حارث مرا خبر داد که آنان در خانهء 
حارث بن عبدالمطلب بودند و چهل مرد يکی بيش يا کم می شدند. پس برای آنان خوراک 
تهيه کرد و ده نفر ده نفر خوردند تا سير شدند با آنکه تمام خوراکشان يک پای گوسنفد و 
نوشابه شان يک ظرف شير بود و در ميان آنان کسانی بودند که هر کدام يک بره را می 

خوردند و يک پيمانه نوشابه را می نوشيدند!!..    سپس آنان را بيم داد و به آنها اعالم کرد 
که خدا آنان را برتری داده و برگزيده و پيغمبر خود را در ميان آنها مبعوث کرده و او را 

فرموده که بترساندشان... 

از آنجا که پيمان بسته ايم که اين گزارش را با همه ی فشردگی و کوتاهی اش، به بُنمايه 
های بايسته آراسته بگردانيم، در اينجا نيز ناگزير بايد سرچشمه ی داستان{سير شدن گروه 

بزرگی از مردان را با يک پای گوسفند و يک پيمانه شير}نشان دهيم:  

{.. در وقت عصر شاگردانش نزد وی آمده گفتند اين موضع ويرانه است و وقت االن 
گذشته، پس اين گروه را مرخص فرما تا به دهات رفته بجهت خود غذا بخرند* عيسی 

ايشان را گفت احتياج به رفتن ندارند شما ايشان را غذا دهيد* بدو گفتند در اينجا جز پنج 
نان و دو ماهی نداريم * گفت آنها را اينجا نزد من بياوريد* و بدان جماعت گفت تا 

برسبزه ها نشستند و پنج نان و دو ماهی را گرفته بسوی آسمان نگريسته برکت داد و نان 
را پاره کرده بشاگردان سپرد و شاگردان بدان جماعت دادند و همه خورده سير شدند و از 

پاره های باقی مانده دوازده سبد پرکرده بر داشتند* و خورندگان سوای زنان و و اطفال 
 داستان درانجيل مرقس باب اين -  21 تا 15انجيل متی باب چهاردهم آيه قريب به پنج هزارمرد بودند!!..} 

 نيز به همين ترتيب 14 تا 6 – انجيل يوحنا باب ششم از آيه 17 تا 12 – انجيل لوقا باب نهم آيه 43 تا 36ششم آيه آيه 
 }.آمده است

سپس قريش بر پيروانش فشار آوردند که از اسالم باز گردند و رسول خدا را دشنام دهند.. 
تا آنجا که ابوجهل، ُسَميه يکی از پيروان محمد را با نيزه ای که بپايين شکمش فرو برد 

چون رسول خدا ديد که  شهيد کرد و ُسَميه اول کسی است که در اسالم به شهادت رسيد...
ياران او سخت در شکنجه اند واو خود در پناه عمويش ابو طالب در آسايش است، بآنان 

گفت بکشور حبشه نزد نجاشی هجرت کنيد( نجاشی مسيحی و بيزار از آيين های بُت 
( دريغا اشراف قريش آهنگ ُکشتن رسول خدا کردند  پرستی بود و به مسلمانان پناه داد).

که اشراف قريش ايرانی نبودند وگرنه بجای اينکه آهنگ کشتنش کنند، با آغوش باز به 
 پيشبازش می شتافتند).

پس چون قريش دانستند که نمی توانند رسول خدا را بکشند و يقين کردند که ابوطالب او 
را تسليم نمی کند، نامه ی ِمهر ُگَسِل ستمگرانه ای نوشتند که با احدی از بنی هاشم خريد و 
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فروش نکنند و بآنان زن ندهند واز آنان زن نگيرند و با آنها داد و ستد نکنند مگر آنکه 
محمد را بآنان تسليم نمايند تا او را بکشند و براين مضمون هم پيمان و هم عهد شدند.. 

تا اينجا دانسته شد که پيام محمد در زيستگاه خودش خريدار پيدا نکرد و گوشی برای دهان 
او پيدا نشد..ادامه داستان را همه می دانيم که محمد و يارانش ناگزير گشتند که از مکه 

اين گريز بسوی مدينه بگريزند.. {نکته ی بسيار شايان ژرف نگری اين استکه، ايرانيان، 
سرآغاز تاريخ  خود کردند و پيشينه ی چندين هزارساله ی کار و کوشش نياکان را 

فرمندشان را در گذرگاه باد گذاشتند.}. 

گزارش خود را با نگاه شتاب آلودی به جنگها و غارت های مسلمانان در راه گسترش 
، نويسنده {آفرينش و مطهر ابن طاهر مقدسیاسالم ادامه می دهيم و اين بار به سراغ 

سپس در جمادی االخره  « تاريخ} برگردان استاد بسيار گرانمايه شفيعی کدکنی می رويم:
(در سال دوم کوچی)، عبدهللا بن جحش را به همراه هشت دسته از مهاجران – که از آن 
جلمه بود ابو حذيفه بن عتبه و سعد ابن ابی وقاص{گشاينده ايران} و عکاشه بن محض 
اسدی و عتبه بن غزوان و واقد بن عبدهللا  روانه کرد و نامه ای نوشت { شايان نگرش 
کسانی که می کوشند محمد را اُمی يا بيسواد نشان دهند} و فرمان داد تا بدان نامه نگاه 

عبدهللا بن جحش دو روز راه   نکند تا دو روز راه برود آنگاه نامه را بر يارانش بخواند.
 و هللارفت و آنگاه نامه را گشود و در آن نوشته بود: «بسم الرحمن الرحيم، برو به نام  

برکت او تا به نخلی برسی و در آنجا به انتظار کاروان قريش بمان شايد خبری برای ما 
عبدهللا با يارانش رفتند تا به نخلی رسيدند و کاروانی عبور کرد و بارش َزبيب  بياوری.». 

و پوست بود.. ياران پيامبر قبل از اينکه هالل ماه نو ديده شود به  {انگور خشک شده - مويز}
مشورت پرداختند و سرعکاشه بن محض را تراشيدند و او را به جاسوسی فرستادند، اهل 

کاروان چون او را با سر تراشيده ديدند ايمن شدند و گفتند: اينان گروهی هستند که حج 
عمره گزارده اند، هيچ باک مداريد. آنگاه واقدبن عبدهللا َحنظلی بسوی عمروبن الحضرمی 

تير افکند و او را ُکشت و َحکم بن کيسان و ُعثمان بن عبدهللا نيز اسير شدند و نوفل بر 
اسبی که داشت ايشان را بُرد. و عبدهللا بن َجحش با کاروان و اسيران رفت و اين نخستين 

محمد غارت اسيری بود که گرفتند. پس مردم در اين باره گفتگوها کردند و گفتند که 
از سوره ی بقره در پی اين خرده گيری مردم  217کرده است..{ آيه کاروان را حالل کرد 

ای پيغمبر مردم از تو در باره جنگ در ماه حرام می پرسند بگو نبرد در آن گفته شد که: 
گناهی است بزرگ ولی باز داشتن خلق از راه هللا و کفر به هللا و پايمال کردن حرمت هللا 

 و بيرون کردن اهل حرم بسيار گناه بزرگتر از قتل است}.

گويند پيغمبر خبر يافت که ابو سفيان بن حرب با کاروانی از قريش که حدود هزار شتر 
است و هرکسی از مردم مکه را در آن کاروان طعمه ای و کااليی است و سی مرد سواره 

بهمراه آن است از شام باز می گردد. 

 بشما ارزانی  غنيمتیهللا حضرت مسلمانان را فراخواند و گفت: بيرون شويد، شايد که
دارد. پس بعضی از مردم هراسان شدند و بر بعضی سنگين آمد که به کاروان يورش 
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پيغمبر و يارانش که سيصد و چهارده مرد بودند آمدند و به بدررسيدند{ چاهی که    برند...
کاروانها از آن آب بر می داشتند}و در کرانه ء نزديک فرود آمدند و با ايشان هفتاد شتر 

پس پيامبر دستور داد تا    از شتر های آب کش يثرب بود که در پی ايشان می آمدند..
حوضی ساختند و آن را پر آب کردند و ظرفی را در آن افکندند و فرمان داد تا چاههای 

  هنگامی که ..ديگر را پر کردند و برای پيغمبر سايبان گونه ای ساختند که در آن باشد.
کاروان رسيد برآن يورش آوردند.. سپس پيامبر فرشته را ديد و آگاه شد و گفت: ای 

ابوبکر ترا مژده باد که پيروزی تو فرا رسيد اينک جبرييل است که اسبی را رهبری می 
کند و بر دندانهای پيشين او غبار نشسته است. سپس روی به صفوف لشگرکرد و ايشان 
را ترغيب و تحريص بر کشتار کرد و گفت: استوار شويد.. و مسلمانان دست به کشتن 

بردند و اسير گرفتند تا آنجا که چهل و دو و به روايتی هفتاد و دو مرد را اسير کردند و 
هفتاد يا پنجاه مرد را کشتند .. پيغمبر فرمان داد جنازه  های کشتگان را به چال 

  167آفرينش و تاريخ رويه انداختند.

بدو داده بود تقسيم کرد و بهر مرد يک َسهم و به هللا  گويد: پيغمبرغنيمتی را که مسعودی
هراسب دو سهم داد وهشت کس را نيزسهم داد که در ُکشتار حاضر نبودند: يکی ُعثمان بن 

  عفان بود که بعلت بيماری رقيه دختر پيغمبردر بدر نبود و سهم او داده شد ..

 و بدين ترتيب اسالم پذيری در ميان عربها آغاز گشت..

 از آسمان شمشيری درغالف بر پيمبرش فرستاد و جبرييل به او گفت: پروردگارت تو هللا
را می فرمايد که با اين شمشير با قومت نبرد کنی تا بگويند ال اله اال هللا و اينکه تو پيغمبر 

  403يعقوبی رويه هللا هستی ...

 گويد: غزاها که پيغمبر شخصاً کرد بيست وهفت غزا بود و بعضيها گفته اند مسعودی
بيست و هشت غزا بود... 

برای اينکه دامنه ی اين گزارش از پياله ی شکيبايی خوانندگان فراتر نرود، ازپرداختن به 
آنچه که در اين بيست و هشت غزا رخ داد چشم پوشی، و به چند گزارش کوتاه 

ازگزارشگران بزرگ بسنده می کنيم:  

  می نويسد: « چگونگی « مالحظاتی در تاريخ ايران»درعلی مير فطرس *    دکتر
استقرار اسالم و شرح جنگها و قتل عام های فجيع و گسترده برای مسلمان سازی قبايل 
عربستان، شرح بسيار مفصلی است که صفحات فراوانی را طلب می کند ودرحوزه ی 

مالحظات ما نيست، برای آگاهی از اين جنگ ها و قتل عام ها نگاه کنيد به تاريخ طبری 
 - سيرت رسول هللا، ابن 3و2و1 - جنگهای پيامبر - محمد بن عمرواقدی- جلد4و3جلد 

هشام جلد دوم. با اينحال، سخِن کوتاه حضرت محمد به فرستادگان قبيله ی بنی حاِرث و 
نيز کالم حباب بن َمنذر ( يکی از ياران نزديک او) می تواند نمونه ای برای شناخت 

چگونگی استقرار اسالم در شبه جزيره عربستان و نواحی ديگر باشد: «.. در سال دهم 
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هجری، پيغمبر خالدبن وليد را برای مسلمان سازی قبيله ی بنی حارث بسوی اين طايفه 
فرستاد و تاکيد کرد که در صورت عدم پذيرش اسالم با آنان جنگ نمايد و خالد ( که در 
قتل عام طوايف عربستان شهرت داشت ) در مالقات با سران بنی حارث يادآور شد: « 
اسالم بياوريد تا به سالمت مانيد!!.».   سران بنی حارث نيز از ترس قتل عام مردم، به 

اسالم گرويدند و همراه خالد نزد محمد رفتند. پيغمبر در مالقات با سران قبيله ی بنی 
« اگر خالد ننوشته بود که اسالم آورده ايد، سرهايتان را زير پايتان می حارث تاکيد کرد:

انداختم.».    . 

*  حباب ابن منذر در چگونگی مسلمان شدن قبايل عربستان خطاب به ياران و سرداران 
تاريخ  .   »« در سايه ی شمشير شما قبايل عربستان به اسالم گرويده اندپيغمبر گفت: 

  .1246طبری جلد چهارم رويه 

*  حضرت محمد ضمن استفاده از شيوه ی نفاق و دامن زدن به کشمکش های قبايل 
عربی، دراستقراراسالم، خصوصا از شمشير و خشونت کسانی مانند خالد ابن وليد، 

استفاده کرد. خالد از زورآوران معروف قريش بود که قبل از فتح مکه، اسالم پذيرفت و 
حضرت محمد از مسلمان شدن او بسيار شادمان گرديد، آنچنانکه او را به رياست سواران 
منصوب کرد. خالد بن وليد يکی از خشن ترين و خونخوارترين سرداران صدر اسالم بود 

 يعنی «سيف هللا»که در استقرار اسالم، جنگ های بسيار کرد، بطوريکه پيغمبر او را 
 در مسلمان سازی قبايل عربستان و در سرکوب « شمشير خدا»«شمشير خدا» ناميد. اين 

 ( توده های عربی که بالفاصله پس از مرگ پيغمبر از اسالم برگشته و مرتد «اهل رده »
شده بودند) نقش فراوان داشت . او در ادامه سرکوب ها و قتل عام های گسترده، بسياری 

را از فراز خانه ها و بلندی کوهها به زير انداخت و ُکشت و برخی را نيز در آتش 
سوزانيد و آنچنان ترس و وحشتی در ميان قبايل عرب بر قرار ساخت که « همگی به 

تاريخ طبری پوشينه چهارم -  پرتويی در مطالعات اسالمی علی مير فطرس رويه قبول اسالم گردن نهادند » .
 ).42ی 

من  می نويسد: « پيغمبر فرمود: « البيان»عمرو بن بحر جاحظ بصری  درپوشينه ی يکم 
با شمشير فرستاده شده ام و آنچه نيکو است در شمشير و با شمشير است، من فرستاده 

 شده ام تا درو کنم،  نه تا بکارم..».

« بهشت زير سايه که آنرا از سخنان خود پيامبر می دانند می خوانيم: نهج الفصاحه در 
«شمشير ها کليد بهشت اند.»    و ی شمشير ها است»

 «ما آرمانهايمان در نهج البالغه است که: اين سخن نيز از گفته های علی امام يکم شيعيان
را با شمشير هايمان حمل می کنيم ». 
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محمد پيغمبری بود  امت و امامت می نويسد: « 619 و 618علی شريعتی در رويه های 
که شعارها و پيامها را می رساند و برای تحقق اين پيغام ها شمشير می کشيد و به همه 
اعالم می کرد: يا تسليم « اسالم » شويد، يا از سر راه من کنار برويد ... و هر کس کنار 

 نرفت به رويش شمشير می کشم».

*  بکار بردن قهر و خشونت در مسلمان سازی قبايل عربستان اگر چه کارساز بود اما 
مرگ حضرت محمد و در گيری ها و کشمکش های موجود برای جانشينی او به قبايل 

عربستان فرصت داد تا اعتراض و انزجار خود را از اسالم ابراز نمايند . بقول عروه بن 
زبير: « وقتی پيامبر در گذشت هر يک از قبايل همگی يا بعضی شان از دين بگشتند ... و 

  .».بيشتر مردم در هر جا چنين بودند

« در دوران زمامداری ابوبکر  پطروفسکی در« تاريخ اسالم در ايران» می نويسد: 
آشفتگيهای گوناگون در عالم اسالم پيش آمد، عده ای با قبول اسالم و خواندن نماز و از 

دادن زکات خود داری می کردند و جمعی که ايمانی نداشتند در حال ترديد و انتظار به سر 
می بردند.» . 

 کفر سر بر داشت و آشوب شد و هر يک از قبايل همگی يا مجالد ابن سعد گويد:*   
بعضی شان از دين بگشتند!.»  

 *  مردم غطفان- بحرين - حطم - عمان - يمن - مهره - عک - اشعريان حضرالموت - 
 تاريخ طبری جلد « بيشتر مردم در همه جا چنين بودند »بنی سليم و.. از اسالم برگشتند و

 – التنبيه و االشراف ؛ 98 و 37 – تاريخ کامل اسالم و ايران پوشينه دوم رويه های 1354 – 1406چهارم رويه های 
   614و 603 – روضه الصفا پوشينه دوم رويه های 261مسعودی ؛ رويه 

قبايل و طوايفی که از اسالم برگشته و مرتد شده بودند، در واليات مختلف عامل *   
رسول را بکشتند و زنان و دختران خويش را بفرمودند تا دست ها رنگ کردند و از 

  455قصص النيا ؛ نيشابوری ؛ رويه  . شادی وفات رسول دف ها زدند !! »

* پس از وفات پيغمبر بيشترعربان از دين بگشتند، بعضی کافر شدند و بعضی زکات 
ندادند، ابوبکر خالد بن وليد را سوی آنها و همه ی مضريان ديگر که از اسالم برگشته 

بودند فرستاد . وی با طليحه روبروشد و او را شکست داد و جماعتش را پراکنده کرد و 
گروهی را اسير کرد. پس از آن بسوی بطاح رفت و در قلمرو تميم کشتار کرد. از آنجا به 

يمامه رفت و بنی حنيفه که از اسالم برگشته بودند با او جنگی سخت کردند. در يمامه 
يکهزار و دويست تن از مسلمانان کشته شدند. خالد همچنان بر دسته های مرتدان( از 

مسعودی -  التنبه و الشراف -  اسالم برگشته ها) می تاخت تا همگی دوباره به اسالم باز گشتند.  
 261رويه 
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ابو بکر پس از آن که به کمک سرداردارانی مانند خالد و  «اسامه» تا حدی سرو صدای 
مخالفان را خاموش کرد، بر آن شد که کليه دشمنان اسالم را سر کوب کند. برای اجرای 

اين لشکر را مامور نيت خود طی بخش نامه ای به کليه قبابل عرب اعالم کرد که  « 
کرده ام که هر که را از دين برگشته باشد با شمشير بکشند و به آتش بسوزانند و زن و 

  ابوبکر در پی اين بخش نامه با اجرای بچه اش را اسير کنند مگر آنکه توبه کند». 
سياست شديدی مخالفان را بجای خود نشانيد، از جمله مردی را بنام فجات که خروج کرده 

بود پس از دستگيری به مدينه آورد و او را زنده زنده در آتش سوزانيد . » . 

 {ردکردن اسالم} که در سراسر دوران حکومت ابوبکر، « رده »*   جنگ های خونين 
عمر و عثمان و علی ادامه داشت، برای سرکوب شورش های ارتدادی و بخاطر مسلمان 
سازی دو باره ی قبايل عرب بود، بطوريکه ابوبکر و جانشينانش فرمان دادند تا « هرکه 
را که از دين برگشته باشد، با شمشير گردن زنند و به آتش بسوزانند و زن و بچه اش را 

= 1394 = 1379تاريخ طبری پوشينه ی چهارم رويه های  اسير کنند و از هيچکس جز اسالم نپذيرند.
  15الفتوح ؛ ابن اعثم کوفی رويه 

*  ابوبکر در سرکوب قبايل مرتد بيش از هر چيز از شمشير سردارانی چون خالد ابن 
وليد ( شمشير خدا!) استفاده کرد. خالد در قبايل و واليات عربستان، عاملين قتل نمايندگان 

پيغمبر را کشت و اجسادشان را به آتش کشيد «... و آنان که شادی مرگ پيغمبر دست 
رنگ کرده و دف زده بودند، همه را بکشت و به آتش بسوخت و بفرمود تا سرهای شان، 
گرد کنند و پايه ی ديگ کنند و آتش در تن های ايشان زد، همه را بسوخت ..  همه بيچاره 
شدند و رسول به نزد ابوبکر فرستادند و گفتند: ما باز گشتيم از آنچه می گفتيم، پس از اين 

نماز کنيم و زکات دهيم، و همه آن کنيم که تو فرمايی، اين مرد ( خالد ابن وليد ) را باز 
  )    15 = الفتوح رويه 1409 = تاريخ طبری پوشينه ی  چهارم رويه ی 455قصص االنبيا ء رويه  خوان .

اين گزارش کوتاهی بود از چگونگی اسالم پذيری تبارهای گوناگون عرب در زمان 
زندگی پيامبر و جانشينان او. 

پايان بخش ششم . در بخش هفتم به چگونگی اسالم پذيری ايرانيان خواهيم پرداخت.  

  هومر آبراميان–پاينده ايران 
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